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ػ اختٌابة از هبليابت   ّبي هْن ٍ در ػيي حبل هجْن ثر رؼذ التفبدي اظت. افساي ػبهل اختٌبة از هبليبت يىي از هؤلفِ

هثجات ٍ ياب هٌفاي لارار دّاذ. ثاب         تأثيرتَاًذ رؼذ التفبدي را ثب تَخِ ثِ ؼرايط التفبدي وؽَرّبي هختلف تحت  هي

ِ       ظَ هي رفتي هيساى اختٌبة از هبليبت از يه ّابي   گاااري  تَاًذ ثب وابّػ هياساى دردهاذّبي دٍلات ٍ وابّػ ظارهبي

تفرف ٍ ظرهبيِ ؼخفي، رؼذ التفبدي را افسايػ  ، ثب افسايػ دردهذ لبثلدٍلتي، رؼذ التفبدي را وبّػ ٍ از ظَيي

اختٌبة از هبليبت ٍ اثرات دى ثر رؼذ التفبدي را از ًظر  تأثيرتَاًذ  ّبي اًعبًي هي دّذ. در وٌبر ايي اهر، ٍخَد ظرهبيِ

ّابي اختوابػي هٌدرثاِ وابّػ      يِتَاًذ ثب افسايػ ظارهب  ظَ هي ّبي اًعبًي از يه تر وٌذ. افسايػ ظرهبيِ تئَري پيچيذُ

ّبيي خذيذي را خْت  تَاًذ هٌدرثِ ايي اهر ؼَد وِ افراد خبهؼِ رٍغ هيساى اختٌبة از هبليبت ؼَد ٍ از ظَي ديگر هي

ّويي دليل، در پصٍّػ حبضر اثرات اختٌبة از هبليبت ثار رؼاذ    اختٌبة از هبليبت پيذا ٍ هيساى  ايي اهر افسايػ يبثذ. ثِ

ّبي اًعبًي ٍ ثب هؼرفي الگَي ريبضي، حال ٍ وابليجرُ واردى دى هاَرد ثررظاي       ًظرگرفتي ًمػ ظرهبيِ التفبدي ثب در

دهذُ ثيبًگر ايي هَضَع اظت وِ ٍخَد اختٌبة از هبليبت در وٌبر ظرهبيِ اًعبًي ثر رؼذ  دظت ًتبيح ثِ لرارگرفتِ اظت.

  .يبثذ ، رؼذ التفبدي ًيس وبّػ هيالتفبدي در ايراى اثر هؼىَض داؼتِ وِ  ثب رؼذ اختٌبة از هبليبت
 

    JEL :O40, C61, J24, H26 ثٌذيطجمِ

   .اًعبًي ّبي ظرهبيِ وبليجراظيَى، هبليبت، از اختٌبة التفبدي، رؼذ ٍاشگبى وليذي:
 

                                                            
  :15/8/1397تبريخ پايرغ:   3/10/1396تبريخ دريبفت 
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 مقدمٍ. 1

ّبي زيبدي در اياي زهيٌاِ   هَضَع خذيذي اظت وِ هطبلؼبت ٍ ثررظي 1ثحث اختٌبة از هبليبت

ؼَد. هٌظَر از اختٌبة  يىي درًظر گرفتِ هي 2ٍ گبّبً  ٍ ثِ اؼتجبُ ثب فرار هبليبتياًدبم ًؽذُ اظت 

ّبي پرداختي اظت. اختٌبة هبليبتي فرديٌذي اظت وِ از  هبليبتي، تالغ در خْت وبّػ هبليبت

ّبي ًبؼي از هبليبت ثار دردهاذ ثاِ ظابزهبى هبليابتي       ّب الذام ثِ وبّػ پرداخت طريك دى ؼروت

((. درٍالاغ اختٌابة از هبليابت، ًاَػي اظاتفبدُ از خ ّابي       1392غاي ٍ هحواذي )  وٌٌذ )فرٍ هي

ديگر، اختٌبة از  ػجبرت لبًًَي در لَاًيي هبليبتي در خْت وبّػ هيساى هبليبت پرداختي اظت. ثِ

هبليبت يه ًَع ظَءاظتفبدُ رظوي از لَاًيي هبليبتي اظت اهب در همبثل، فرار از پرداخت هبليابت  

ِ   ّاب ٍ ظابزهبى   ّبي افراد حميمي، ؼروت ثراي تالغيه ٍاشُ ولي  ّاب ٍ غيارُ ثاراي     ّاب، اتحبديا

ِ   ًپرداختي هبليبت ثِ ـاَرت ػواذي    ـَرت غيرلبًًَي اظت. فرار هبليبتي يؼٌي هؤدي هبليابت ثا

ـَرت ًبدرظات ثاِ    ّبي هبلي را ثِ ّبي هبلي ٍ اطالػبت درظت را پٌْبى وٌذ يب گسارغ ـَرت

هثبل، اگار   ػٌَاى ((. ث1392ِثذّي هبليبتي ارائِ ًوبيذ )ـوذي ٍ تبثٌذُ ) همبم هبليبتي ثراي وبّػ

ُ  ثر فؼبليتي چَى فرٍغ دٍچرخِ، هبليبت ثر ارزغ اي ثاراي   افسٍدُ ٍضغ ؼَد. حبل اگر فرٍؼاٌذ

پرداخت هبليبت ووتر، دٍچرخِ ووتري ثفرٍؼذ، رفتبر ٍي ثر پبيِ اختٌبة از هبليبت اظت. اگار  

داخت ووتر هبليبت، هيساى فرٍغ دٍچرخِ را ووتر از هماذار ٍالؼاي دى   ّويي فرٍؼٌذُ ثراي پر

ؼَد. در ادثيبت التفبدي ّر دٍ  ثِ ادارُ هبليبت گسارغ وٌذ، رفتبر ٍي فرار از هبليبت للوذاد هي

حبل، هْان اظات    لبًَى هبليبت ّعت ثبايي« ػذم رػبيت»دٌّذُ  طَر هؽترن ًؽبى ثِهؼوَ ً ٍاشُ 

رفتبر اختٌبة از هبليبت، ثيؽتر ثِ خْت هعبئل التفبدي ًاِ ثاِ دليال هعابئل     ٍتحليل  وِ ثِ تدسيِ

 حمَلي ٍ اخاللي پرداختِ ؼَد. 

لابًًَي ٍ  وابهالً  ّبي اظاتراتصيه   ّب ٍ ثرًبهِ اي از فؼبليت در ٍالغ اختٌبة هبليبتي ؼبهل زًديرُ

در ارائاِ   رًٍذُ در اخا هؼبفيت هبليابتي اظات واِ هٌدار ثاِ ٍخاَد دهاذى فسابي خبوعاتري          پيػ

                                                            
1. Tax Avoidance 
2. Tax Evasion 
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 .(2010، 1گردد )ّبًلَى ٍ ّيتاسهي  ظبزهبًي هي ّبي هبلي ٍ هبليبتي ثِ افراد ثرٍى اطالػبت ٍ گسارغ

خَيي هبليبت وِ هٌبثغ را از  طَر هتذاٍل ثِ اثسارّبي ـرفِ ّبي اختٌبة از پرداخت هبليبت ثِ فؼبليت

دّاذ،   ّاب را افاسايػ هاي    ؼاروت دّذ ٍ ثٌبثرايي ارزغ ثؼذ از هبليبت  دٍلت ثِ ظْبهذاراى اًتمبل هي

 ؼَد.  هرثَط هي

ثبؼذ. وابّػ ّسيٌاِ    اختٌبة هبليبتي داراي پيبهذّبي ثبلمَُ هعتمين ٍ غيرهعتمين ثعيبري هي    

هبليبت ٍ افسايػ خريبى ًمذي ٍ افاسايػ ثارٍت ظاْبهذاراى ازخولاِ پيبهاذّبي هعاتمين ٍ وابّػ        

در ًظر گارفتي خارائن هبليابتي ٍ فؽابر احتوابلي       ّبي هبليبتي ٍ احتوبل ٍضغ هبليبت ثيؽتر ٍ پٌبّگبُ

ّاب ٍ   ّاب، وابّػ هعائَليت اختوابػي ؼاروت      دٍلت ثراي در ًظر گرفتي هبليبت ثيؽتر از ايي ثٌگبُ

ثبؼاٌذ   ّابي اختٌابة هبليابتي هاي     ِ پيبهذّبي هعاتمين فؼبليات  لتجغ دى وبّػ ارزغ ؼروت ازخو ثِ

ِ    خبهؼِ ًيس ؼروت (. ػالٍُ ثر ايي هوىي اظت2010)ّبًلَى ٍ ّيتسهي،  اي  ّبيي واِ رٍياِ هتَْراًا

،  ّاب ثاراي دى   پاايري ؼاروت   در خفَؾ هبليبت دارًذ را خريوِ ٍ تحرين ًوبيٌذ ٍ ػذم هعئَليت

ّابي اختٌابة    ؼْرت هٌفي ثِ ٍخَد دٍرد وِ ايي هَارد ًيس ازخولاِ پيبهاذّبي غيرهعاتمين فؼبليات    

 .(2012، 2ثبؼٌذ )حعيٌَف ٍ والم هبليبتي هي

ِ  اي هي هبليبتي داراي ادثيبت گعتردُاختٌبة  ّابي   خفاَؾ در ظابل   ثبؼذ ٍ تَخِ زيبدي را ثا

هتحاذُ دهريىاب در    وِ هٌدر ثِ اـالح لبًَى هبليبت اياب ت  طَري اخير ثِ خَد خلت ًوَدُ اظت ثِ

 3دوعافبم  ثبؼذ.  تريي اـالح لبًَى هبليبت در تبريخ ايي وؽَر هي ؼذُ اظت وِ ثسري 1986ظبل 

ّابي ثاسري در وؽاَرّبي     ّبي اختٌابة از هبليابت ؼاروت    وردُ اظت وِ ّسيٌِ  بظجِ( هح2000)

( تخويي زدُ اظت واِ  2002) 4ّوچٌيي هَرفي ثبؼذ. هيليبرد در ظبل هي 50تَظؼِ در حذٍد  درحبل

 42000هيليبرد د ر دردهذ هبليبت، گوؽذُ ٍ از ثيي رفتِ اظت ٍ ؼابّذ اياي اهار،     4، 1990در ظبل 

( ثيبى 2003) 5اًذ. ػالٍُ ثر ايي، ثريت ٍيت ريسي خعَراًِ هبليبت ؼذُ گير ثبزار ثرًبهِاظتراليبيي در

                                                            
1 . Hanlon and Heitzman 
2 . Huseynov and Klamm   
3. Oxfam 

4. Murphy 
5. Braithwaite 
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ّابي هَخاَد در لابًَى     دارد وِ ّرظبلِ تؼذاد زيبدي اظتراتصي وِ ثِ دًجبل ظَءاظتفبدُ از ًماؿ هي

 هْن اظت واِ ؼبيعاتِ اظات    هعألِؼًَذ؛ ثٌبثرايي، اختٌبة از هبليبت يه  تْيِ ٍ تذٍيي هي ّعتٌذ،

 هَردثررظي لرار گيرد.

ّابي هبليابتي ثاراي     ّاب ٍ هؼبفيات   هَخت لابًَى تخفياف   در ايراى ًيس هبًٌذ ظبير وؽَرّب ثِ     

     ِ ِ      ثرخي ـاٌبيغ، هٌابطك ٍ افاراد در ًظار گرفتا لابًَى   133هَخات هابدُ    ؼاذُ اظات. ثاراي هثابل ثا

لابًَى   145هَخت هابدُ   ثبؼٌذ ٍ يب ثِ ّبي وؽبٍرزي هؼبف از هبليبت هي ّبي هعتمين فؼبليت هبليبت

ّبي ثبًىي ٍ ظَد ظْبم ٍ اٍراق هؽبروت هؼبف از  ّبي هعتمين دردهذ هرثَط ثِ ظَد ظپردُ هبليبت

 06/09/1388لابًَى تَظاؼِ اثسارّاب ٍ ًْبدّابي هابلي هفاَة        25هبدُ  وِ اييثبؼٌذ ٍ يب  هبليبت هي

ؼٌبٍر دزاد داؼتِ ثبؼاٌذ  درـذ ظْبم  20ّبيي وِ  ًوبيذ وِ ؼروت هدلط ؼَراي اظالهي همرر هي

ّابي هعاتمين    لابًَى هبليابت   143ازاياي طجاك هابدُ     درـذي ؼًَذ. پيػ 20هؽوَل هؼبفيت هبليبتي 

ثبؼاٌذ يؼٌاي ًار      درـاذي هاي   10ّبي ثَرظي هؽاوَل هؼبفيات هبليابتي     همررؼذُ ثَد وِ ؼروت

ِ ثَدًذ وِ  درـذ هي 5/22ّبي ثَرظي  درـذ ٍ ؼروت 25ّب غير ثَرظي  هبليبت ؼروت هَخات   ثا

درـذ ظاْبم ؼاٌبٍر دزاد    20ّبيي وِ ثيػ از  ًر  هبليبت ؼروت 1388هفَثِ هدلط وِ در ظبل 

ثبؼذ. ّرچٌذ وِ ّذف ايي لبًَى تَظؼِ ٍ گعترغ ظْبم ؼاٌبٍر ٍ   درـذ هي 20داؼتِ ثبؼٌذ هؼبدل 

 ؼاذُ؛ ٍلايىي   لبًَى اظبظي ػٌاَاى  44افسايػ ًمذ ؼًَذگي ظْبم ٍ ّوچٌيي تعْيل در اخراي اـل 

ّبي هرثَط ثِ ًظبرت ٍ ظبير لَاًيي ايي اهىابى را ثاراي    ثبيذ خبطرًؽبى ورد وِ ايي لبًَى ٍ وبظتي

ظبّر لابًًَي ظاْبم، درـاذ ظاْبم ؼاٌبٍر ؼاروت را ثاِ         ًوبيذ وِ ثب هجبد ت ثِ ّب فراّن هي ؼروت

ٍ ًر  لبًَى تَظؼِ اثسارّب ٍ ًْبدّبي هبلي ؼَد  6حذًفبة رظبًذُ ٍ ؼروت هؽوَل هؼبفيت هبدُ 

 .درـذ هحبظجِ ٍ پرداخت ؼَد 20درـذ؛ ثب ًر   22/ 5خبي  هبليبتي دى ثِ

اثرات اختٌبة از هبليبت ثر رؼذ التفبدي هجْن اظت ٍ ثعتِ ثِ ؼرايط ٍ هبّيات التفابدي ّار    

تَاًذ ثر رؼذ التفبدي اثرات هتفبٍتي داؼتِ ثبؼذ. افسايػ اختٌبة از هبليبت از ياه ظاَ    وؽَر هي

ّبي دٍلتي ٍ ثبلتجغ وبّػ رؼذ  گااري ّػ دردهذّبي هبليبتي وؽَر،وبّػ ظرهبيِتَاًذ ثب وب هي
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ِ      التفبدي ؼَد ٍ يب ثب افسايػ در پاط  ّابي   گاااري  اًاذاز خبًَارّاب ٍ ثابلتجغ دى افاسايػ در ظارهبي

 خفَـي ثبػث افسايػ رؼذ التفبدي ؼَد.

ظات واِ در وٌابر همَلاِ     گااري دى در اهر تَليذ همَلِ هْواي ا تأثيرًمػ ًيرٍي اًعبًي ٍ      

ِ   هي اختٌبة از هبليبت ُ      تَاًذ اثرگاارتر ثبؼذ. ثب افاسايػ ظارهبي ٍري  ّابي اًعابًي ٍ ثاب  رفاتي ثْار

تَاًاذ ثاب    ظَ هاي  ّبي اًعبًي از يه ػَاهل تَليذ، رؼذ التفبدي ثب تر خَاّذ رفت. افسايػ ظرهبيِ

تَاًذ  بليبت ؼَد ٍ از ظَي ديگر هيّبي اختوبػي هٌدر ثِ وبّػ هيساى اختٌبة از ه افسايػ ظرهبيِ

ّبيي خذيذي را خْات اختٌابة از هبليابت پياذا وٌٌاذ ٍ       هٌدر ثِ ايي اهر ؼَد وِ افراد خبهؼِ رٍغ

  ُ ِ اًاذ   هيساى دى افسايػ يبثذ. ادثيبت ٍ هطبلؼبت ثعيبر ووي ثِ ايي همَلِ پرداختِ ٍ ثررظاي وارد  وا

 تَاى ثِ هَارد زير اؼبرُ ًوَد: هي

ّاب ثاب    ( ثِ ثررظاي اختٌابة هبليابتي ٍ پبياذاري ظاَد ٍ ارتجابط دى      2010ىبراى )ٍ ّو 1دتٍَد   

ّب حبوي از ايي ثَد وِ ّرچِ تفبٍت ثيي ظَد حعابثذاري ٍ ظاَد    ّبي ًمذي پرداختٌذ. يبفتِ خريبى

ّبي ًماذي   تري ثب خريبى يبفتِ ٍ ظَد راثطِ ضؼيف هؽوَل هبليبت ثيؽتر ثبؼذ، پبيذاري ظَد وبّػ

گيري ًوَدًذ وِ اختٌبة هبليبتي هٌدر ثاِ وابّػ ويفيات     ّب چٌيي ًتيدِ طَرولي دىِ ديٌذُ دارد. ث

ّاب ٍ ػاذم    اختٌبة هبليبتي ؼاروت »در تحميمي تحت ػٌَاى (2011) ٍ ّوىبراى 2ؼَد. چي ظَد هي

، هعتميوًب اثرات اختٌابة هبليابتي ثار رٍي هحايط اطالػابتي ؼاروت را ثررظاي ٍ        «ؼفبفيت ؼروت

ظتفبدُ از هؼيبرّبي چٌذگبًِ اختٌبة هبليبتي، ثِ ايي ًتيدِ رظيذًذ وِ ثيي اختٌبة تؼييي وردًذ ٍ ثب ا

هبليبتي ؼروت ٍ ػذم ؼفبفيت ؼروت ارتجبط هثجت ٍخاَد دارد. هفْاَم ّار دٍ هطبلؼاِ فاَق اياي       

ّابي   وٌذ وِ هذيراى از ظيبظت ّبي اختٌبة هبليبتي ؼروت ايي اهىبى را فراّن هي اظت وِ فؼبليت

 ثرداري وٌٌذ. هٌبفغ خَد ثْرُ ؼروت در خْت

( ارتجابط ثايي اختٌابة هبليابتي، تفابٍت ثايي ظاَد حعابثذاري ٍ         2012ٍ ّوىبراى ) 3 ن ثلي

ّب از ايي پصٍّػ ثررظاي اياي هَضاَع     هبليبتي ٍ پبيذاري ظَد را هَردثررظي لراردادًذ. ّذف دى

                                                            
1. Atwood et al. 
2. Chen et al. 
3. Blaylock et al. 
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ّاب حابوي از    عتِ اظت؟ يبفتِثَد وِ ديب پبيذاري ظَد ثِ هٌؽبء تفبٍت ظَد حعبثذاري ٍ هبليبتي ٍاث

ايي ثَد وِ ّرگبُ تفبٍت ظَد حعبثذاري ٍ ظَد هبليبتي ًبؼي از هذيريت ظَد ثبؼذ، پبيذاري ظَد 

ٍ الااالم تؼْااذي دى واابّػ اهااب اگاار ًبؼااي از اختٌاابة هبلياابتي ثبؼااذ، پبيااذاري ظااَد افااسايػ      

، اختٌابة از هبليابت ٍ   (، ثِ ثررظي راثطِ اًجبؼات ظارهبيِ اًعابًي   2012) 1يبثذ.خعَض ٍ پبًذض هي

ّب ثيبى وردًذ وِ اًجبؼت ظرهبيِ اًعبًي هوىي اظت رؼاذ التفابدي را    رؼذ التفبدي پرداختٌذ. دى

 تاأثير گااري ػوَهي هَلاذ تحات    ثب افسايػ اختٌبة از هبليبت ٍ وبّػ ًر  هؤثر هبليبت ٍ ظرهبيِ

اًجبؼات ظارهبيِ اًعابًي ٍ     زا ثايي  ّب الذام ثاِ تحليال چگاًَگي ثابزخَرد درٍى     هٌفي لرار دّذ. دى

ّاب ًؽابى    ّبي دى دى ثر رؼذ التفبدي ٍ پَيبيي التفبد والى پرداختٌذ. يبفتِ اختٌبة از هبليبت ٍ اثر

 .ثبؼذ تَخِ ٍ دثبر رفبّي زيبدي هي دّذ وِ ايي تؼبهل داراي رؼذ التفبدي لبثلهي

عه ؼروت، ثِ ثررظي ( در پصٍّؽي ثب ػٌَاى اختٌبة هبليبتي ٍ ري2014ٍ ّوىبراى ) 2گَئٌتر

داؼاتِ ٍ تاب چاِ     تأثيرّب ثر ريعه ؼروت  ّبي هبليبتي ؼروت ايي هَضَع پرداختٌذ وِ ديب فؼبليت

ّب ًؽبى داد وِ ريعه هبليابتي )ًَظابى ًار  هاؤثر      حذ ثيبًگر ريعه ولي ؼروت اظت. ًتبيح دى

َ .هبليبتي( راثطِ هعتميوي ثب ريعه ؼاروت در ديٌاذُ دارد   اختٌابة   تاأثير  (2016ّوىابراى ) ٍ  3گا

ّاب را ثررظاي ًوَدًاذ. در اياي تحمياك از ظاِ ظاٌدِ ظاَد          هبليبتي ثر ّسيٌِ حمَق ـبحجبى ؼاروت 

         ِ  ّابي  ػٌاَاى ؼابخؿ   حعبثذاري هؽاوَل هبليابت، تفابٍت دفتاري هبليابت ٍ ًار  هاؤثر هبليابتي ثا

بتي ٍ ّسيٌاِ  گيري اختٌبة هبليبتي اظتفبدُ گرديذ. ًتبيح تحميك ًؽبى داد وِ ثيي اختٌابة هبليا   اًذازُ

ّاب دريبفتٌاذ واِ در     ّب راثطِ هٌفي هؼٌبداري ٍخَد دارد. ّوچٌايي دى  حمَق ـبحجبى ظْبم ؼروت

ّابي ثبويفيات اطالػابت حعابثذاري ثاب تر، اياي        ّبيي ثب ًظبرت خبرخي ثْتر ٍ ًيس ؼروت ؼروت

 تر اظت. راثطِ لَي

لياابت ثاار ؼاافبفيت اختٌاابة از پرداخاات هب تااأثير( ثااِ ثررظااي 1392پَرحيااذري ٍ ّوىاابراى )

ّابي   ّب ًؽبى داد وِ فؼبليت پرداختٌذ. ًتبيح تحميك دى 1380-1389ّبي  گسارؼگري هبلي طي ظبل

                                                            
1. Jesus and Pandes 
2. Guenther et al. 
3. Goh et al.   
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( در 1392فرٍغاي ٍ هحواذي )   .دّاذ  ريسي هبليبتي، ؼفبفيت گسارؼگري هبلي را وبّػ هاي  ثرًبهِ

ثابزُ زهابًي   پصٍّؽي ثِ ثررظي راثطِ ثيي اختٌبة هبليبتي ٍ ارزغ ٍ ظطح ًگْذاؼت ٍخاِ ًماذ در   

گيري ًوَدًذ وِ اختٌبة هبليبتي ثر ظطح ًگْذاؼت ٍخِ ًمذ ٍ  پرداختِ ٍ چٌيي ًتيدِ 1388-1381

( در پصٍّؽي ثاِ ثررظاي   1393هحوَدي ) .هٌفي دارد تأثيرّوچٌيي ارزغ ٍخِ ًمذ ًگْذاري ؼذُ 

ِ  اختٌبة هبليبتي ٍ پبيذاري ظَد در ؼروت تأثير اق ثْابدار  ؼاذُ در ثاَرض اٍر   ّبي تَليذي پايرفتا

پرداخات. ًتابيح ثيابًگر اياي ثاَد واِ ثايي اختٌابة هبليابتي ٍ           1381-1391تْراى طي دٍرُ زهابًي  

ديگار، ثايي اخاتالف دائواي هبليابت،       ػجابرت  پبيذاري ظَد راثطِ هعتمين ٍ هؼٌبداري ٍخَد دارد. ثِ

هبليابت ًماذي    اختٌبة هبليبتي از طريك ًر  هؤثر هبليبت ًمذي، اختٌبة هبليبتي از طريك ًار  هاؤثر  

ثلٌذهذت، اختٌبة هبليبتي از طريك ًر  هؤثر هبليبت تؼْذي ٍ اختٌبة هبليابتي از طرياك ًار  هاؤثر     

 .هبليبت تؼْذي ثلٌذهذت ثب پبيذاري ظَد راثطِ هعتمين ٍ هؼٌبداري ٍخَد دارد

اي ثِ ثررظي ايي هَضَع پرداخت وِ ديب يىٌَاختي ًار  هبليابت    ( در هطبلؼ1393ِفتحؼليبى )

وٌاذ. ًتابيح    پاايري ظاَد دتاي ٍ اخاساي دى فاراّن هاي       ثيٌاي  وت، هطبلؼبتي در خفَؾ پايػ ؼر

حابوي از اياي ثاَد واِ      1گاَاير  پصٍّػ اٍ ثب اظتفبدُ از الگَي رگرظيًَي لدعتيه )ًوبيي( هاه 

ّبي  ًَاختي ًر  هبليبت پرداختي در ؼروت داري ثيي لبثليت ثيٌي پيػ ظَد دتي ٍ يه راثطِ هؼٌي

ِ 1396غالهاي وياب ٍ فمياِ )    .در ثَرض اٍراق ثْبدار تْراى ٍخَد داردؼذُ  پايرفتِ اي ثاب   ( در هطبلؼا

ِ   ثيٌي ظَد )هطبلؼِ هاَردي ؼاروت   اختٌبة هبليبتي ثر لذرت پيػ تأثيرػٌَاى  ؼاذُ در   ّابي پايرفتا

ثَرض اٍراق ثْبدار تْراى( پرداختٌذ ٍ ثِ ايي ًتيدِ رظيذًذ واِ هياساى اختٌابة هبليابتي ثار لاذرت       

ِ   تأثيرثيٌي ظَد  پيػ ديگار، اگرچاِ ًتابيح ًؽابى داد اختٌابة هبليابتي،        ثيابى  هٌفي ٍ هؼٌابدار دارد. ثا

ّبي ًمذي دٍرُ ثؼذ ثَدُ اهب ايي فؼبليت هذيراى هٌدر ثِ وابّػ لاذرت ظاَد ثاراي      افسايٌذُ خريبى

 .ؼَد ّبي ًمذي دتي هي ثيٌي خريبى پيػ

ِ دّذ ًِ تٌْ ثبزًگري ٍ هرٍر هطبلؼبت  ًؽبى هي     اختٌابة   تاأثير طاَر هعاتمين    ب پصٍّؽي وِ ثا

ٌِ اثرات يهبليبتي ثر رؼذ التفبدي را هَرد ثررظي لرار دّذ، ٍخَد ًذارد  ثلىِ ّيچ پصٍّؽي در زه

                                                            
1. Macguire 
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والى التفبدي  در داخل ـَرت ًگرفتاِ اظات. ثاِ ّوايي دليال در      ّبي  اختٌبة از هبليبت ثر هتغير

ِ       پصٍّػ حبضر اثرات اختٌبة از هبليبت ٍ ثر رؼذ ّابي   التفابدي ثاب در ًظار گارفتي ًماػ ظارهبي

ؼذُ اظت ثؼذ ثخػ همذهاِ،   اًعبًي هَردثررظي لرارگرفتِ اظت. ايي تحميك در  چْبر ثخػ تٌظين

ثخػ  دٍم، هجبًي ٍ رٍغ پصٍّػ تجييي ؼذُ اظات، در ثخاػ  ظاَم الگاَي هاَردًظر وابليجرُ ٍ       

 پردازد. ثخػ دخر ثِ ثيبى ًتبيح ٍ ارائِ پيؽٌْبدات هي

 مباوي وظري .2

 (2001) 2رٍد (  ٍ  اظلن2013) 1ظريي ٍ هبرتي -هجبًي تحميك ٍ الگَي اٍليِ ثرگرفتِ از الگَي  فرير

ثبؼذ وِ ثراي وبليجراظيَى ايي الگَ ثراي التفبد ايراى ثعط ٍ ثرًبهِ ًَيعي ؼاذُ اظات. در اياي      هي

ًجبؼات ظارهبيِ خفَـاي ٍ    زا ثاب ا  ًْبيت، زهبى پيَظاتِ، هاذل رؼاذ درٍى    هذل  يه افك زهبًي ثي

ِ   ؼَد. ثِ ظرهبيِ ػوَهي در ًظر گرفتِ هي گاااري   طَر خبؾ، يه ثخػ از هذل رؼذ را ثاب ظارهبي

ُ  ( هؼرفي1990) 3دٍلتي وِ تَظط ثبرٍ اهىابى ثررظاي ٍ دٍ تؼاذيل     ؼاَد.  هاي  ؼذُ اظت، ثعاط داد

ّبي ػوَهي در ًظار  ِ ّبي ػوَهي، ظرهبي خبي تَخِ ثِ ّسيٌِ اـلي در ايي الگَ ٍخَد دارد: اٍل، ثِ

ؼَد ًر  هؤثر هبليابتي ثاب تَخاِ ثاِ      دٍم، فرق هي ((1993) .4ؼَد )فَتبگوي ٍ ّوىبراى هي گرفتِ

 .ثبؼذ زا هي ـَرت درٍى اختٌبة از هبليبت ثِ

 ُ ثبؼاذ. فارق    ّابي رلابثتي ٍ خابًَار ًاَػي ٍ دٍلات هاي       در ايي فسب، التفبد هتؽىل از ثٌگاب

ُ   يه تبثغ تَليذ وِ ظرهبيِ خفَـي ٍ ػوَهي ثِ ؼَد وِ التفبد ثب اظتفبدُ از هي ّابي   ػٌاَاى ًْابد

ُ  فرد ػول هي ـَرت هٌحفرثِ ثبؼذ، ثِ دى هي ِ  وٌذ. در ايي هذل تؼريف  گعاترد ّابي   اي از ظارهبي

ثاراي اياي وابر ياه تابثغ تَلياذ        ؼاَد.  خفَـي ؼبهل ظرهبيِ فيسيىي ٍ اًعبًي در ًظر گرفتِ هي

 ؼَد: هي ـَرت زير تؼريف وِ تبثغ تَليذ ثِ طَري ثِ ؼَد داگالض در ًظرگرفتِ هي -وبح

      
 
  

    (1)  

                                                            
1. Freire-Serén & Martí 

2. Slemrod 
3. Barro 
4. Futagami et al. 
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ُ  ثيبًگر  Aدر راثطِ  فَق     ظاْن ظاراًِ    ثيابًگر   ht ٍري وال ػَاهال تَلياذ،    ضريت ثبثات ثْار

ّابي   ثبؼذ. در اياي التفابد، ؼاروت    ظْن ظراًِ ظرهبيِ اختوبػي هيدٌّذُ  ًؽبى t gظرهبيِ اًعبًي ٍ 

ػٌَاى ثبزدُ يه ًْبدُ ثبثات در   تَاى ظَد را ثِ ّوچٌيي هيوٌٌذ. لبثتي دليمبً ثب ظَد هثجت ػول هير

ػٌَاى يه  تَاى در ًظر گرفت وِ تبثغ تَليذ ثب اظتفبدُ از ًيرٍي وبر ثِ هثبل، هي ػٌَاى ثِ ًظر گرفت.

 1ٍ ّوىابراى وٌاذ )هٌىياَ    ؼاَد، ػوال هاي    هاي  تاأهيي زا تَظاط خابًَار    ـاَرت ثارٍى   ًْبدُ وِ ثِ

 ؼَد: ـَرت زير تؼريف هي ظَد در ايي التفبد ثِ ((.1992)

           
 
  

    (2)  

ٍري ًْبيي دى  اظت واِ در   دّذ وِ دظتوسد ظرهبيِ اًعبًي ثراثر ثْرُ حذاوثر ظبزي ظَد ًؽبى هي 

 ؼَد: ـَرت زير در ًظر گرفتِ هي ي وبر ثِايي ـَرت تبثغ دظتوسد ًيرٍ

        
   

  
     (3)  

(، ايداابد ظاارهبيِ اًعاابًي خذيااذ ٍ يااب    تَاًااذ يااب ثااراي هفاارف ) هااي     هحفااَل تَليااذ ؼااذُ 

واِ  وٌاذ   رٍ، ظْن ظرهبيِ اًعبًي ثِ ّوبى اًذازُ رؼذ هاي  گااري ػوَهي اظتفبدُ ؼَد. ازايي ظرهبيِ

 در ايي ـَرت ثراثر خَاّذ ثَد:

 ̇               (4)

  

ظْن ظراًِ ظرهبيِ اًعابًي  ثيبًگر    هَخَدي ًْبيي ظرهبيِ اًعبًي ٍ دٌّذُ  ًؽبى  ̇ وِ در ايي راثطِ

ِ      ثيابًگر هفارف ٍ      گرفتاِ ٍ   گااري ـاَرت  ظرهبيًِؽبًگر    ٍ  ّابي   ًار  اظاتْالن ظارهبي

 ثبؼذ. اًعبًي هي

 ؼَد: ّبي ايي خبًَار ًَػي در طَل ػور خَد ثب فرهَل زير ًؽبى دادُ هي رخحبى

   ∫ (
  
     

   
)

 

 
       (5)  

دٌّاذُ هؼىاَض وؽاػ ثبثات خبًؽايٌي ثايي        ًؽابى     ًر  ثبثت رخحبى زهبًي اظات ٍ      

 ثبؼذ. اي هي دٍرُ

                                                            
1. Mankiw et al. 
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ثبؼاذ را در   ّب هي ّبي خفَـي دى در ايي الگَ، خبًَارّب اًذٍختِ خَد را وِ ًبؼي از ظرهبيِ

دردهذ خاَد را   ّب ًيس ّعتٌذ. خبًَارّب دٌّذ ٍ ّوچٌيي، خبًَارّب هبله ثٌگبُ ّب لرار هي اختيبر ثٌگبُ

 وٌٌذ. ّبي اًعبًي هي گااري در ظرهبيِ پط از وعر هبليبت، ـرف هفرف ٍ ظرهبيِ

دردهاذ خاَد      ٍظيلِ اختٌبة از هبليابت  تَاًذ ثِ ( خبًَار هي2001رٍد ) ثب تَخِ ثِ ًظريِ اظلن

 افسايػ دّذ وِ در ايي ـَرت خَاّين داؼت:  را ثِ هيساى 

   (
 

  
) (

   

       
)     

 ̅ 
     (6)  

( ًر  1,0هتؼلك ثِ )  ثبؼذ  وٌٌذُ ؼذت اختٌبة از هبليبت هي ( تؼييي1,0هتؼلك ثِ )  وِ در دى 

( ثيبًگر ًعاجت دردهاذّبي ًفتاي ثاِ تَلياذ ًبخابلؿ       1,0هتؼلك ثِ )  لبًًَي هبليبت ثر دردهذ ول ٍ 

 ثبؼذ.  هي تَليذ هتَظط در التفبد ̅  داخلي ٍ 

ؼَد وِ ّسيٌِ  ّبي اختٌبة از هبليبت، فرق هي هٌظَر ثِ دظت دٍردى اثرات رؼذ ثر فرـت ثِ

هٌفي ًبؼي از اختٌبة هبليبتي، ٍاثعتِ ثِ ًعجت ظرهبيِ اًعبًي ثِ تَليذ هتَظط اظت. ثب تَخِ ثِ ظطح 

ِ  يهؼيٌي از ظرهبيِ اًعبًي، تَظؼِ التفبدي ثبػث ه تار ثبؼاذ زيارا، هٌابثغ      ؼَد ػول اختٌبة پرّسيٌا

حبل، اثر رؼذ ًعجتبً ثب افاسايػ در هَخاَدي ظارهبيِ     ؼًَذ. ثب ايي تر هي دردهذ ٍ ًظبم هبليبتي پيچيذُ

دٌّاذگبى را ثاراي همبثلاِ ثاب پيچياذگي       ؼَد. اًجبؼت ظرهبيِ اًعبًي تَاًبيي هبليبت اًعبًي خجراى هي

اثرات تَظؼِ تَظط ظارهبيِ اًعابًي،     ظبزي  ؼَد وِ ثب ًرهبل ؽبّذُ هيدّذ. ه الاور افسايػ هي فَق

ظابزي، ظاطح اختٌابة از     اثرات رؼذ پبيذار ثر اختٌبة از هبليبت را حاف وارد. ثاذٍى اياي ًرهابل    

ًْبيات هيال    ػٌَاى يه هحفَل از دردهذ ول ثاِ دظات خَاّاذ دهاذ واِ ثاِ ظاوت ثاي         هبليبت ثِ

واِ در طاَل دى    1ؼَد از ٍخَد يه هعير رؼذ هتَازى ثبػث هيديگر، ايي فرق  ػجبرت وٌذ. ثِ هي

وٌذ، هطوئي ؼذ. ثب تَخِ ثب توبم اياي فرضايبت،    هحفَل تَليذ ؼذُ ثب يه ًر  رؼذ ثبثت رؼذ هي

 ؼَد: ـَرت زير تؼريف هي هحذٍديت ثَدخِ خبًَار ثِ

                          ̇          (7)  

                                                            
1. Balanced Growth Path 
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ٍ ّوچٌايي هؼبدلاِ    {  ،  }ّذف خبًَار، ثِ حذاوثر رظبًذى هطلَثيت خَد ثب تَخِ ثِ هياساى  

گااري در  حذاوثر رظبًذى هطلَثيت خبًَار ٍ ثب خبي هعألِثبؼذ. ؼرط هرتجِ اٍل ايي  ( هي7( ٍ )6)

دياذ. از اياي    هعير ثْيٌِ خابًَار ثاِ دظات هاي              ̅     ؼرايط تؼبدلي ظبزگبر يؼٌي  

 ؼَد: ـَرت زير اظتخراج هي طريك، حدن اختٌبة از هبليبت ٍ ًر  رؼذ هفرف ثِ

        
   
      (8)  

بؼاذ. ًار    ث تَليذ ًبخبلؿ داخلاي هاي    دٌّذُ ًعجت دردهذّبي هبليبتي ثِ ( ًؽبى0.1هتؼلك ثِ )  وِ 

 ثبؼذ: رؼذ هفرف ًيس ثِ ـَرت زير هي
  ̇

  
 

 

 
,        

   

   
    - (9)  

خْات خابرج    1( ٍ ؼارايط ترًعَرظابليتي  6(، ّسيٌِ اختٌابة ) 7ّوراُ ثب هحذٍديت ثَدخِ خبًَار )

 ثراثر خَاّذ ثَد ثب:ٍ هحذٍد وردى دٍرُ زهبًي  2وردى خبًَار از ؼرايط ثبزي پًَسي

            
       (10)  

  دّذ وِ اختٌبة ًعجي از هبليبت  ( ًؽبى هي8هؼبدلِ )

  
   ِ طاَر هثجات ثاِ ًعاجت ظارهبيِ       در تؼابدل ثا

 تَليذ ثعتگي دارد. -اًعبًي

ّابي اياي    ٍظيلِ هيبًگيي يبت را ثِطَر غيرهعتمين ظطح تؼبدلي اختٌبة از هبل ثِ  ًر  لبًًَي هبليبت 

ًار  تؼابدلي    (،8وٌذ. ثب اظتفبدُ از هؼبدلِ ) تؼييي هي   ٍ هَخَدي ظرهبيِ اًعبًي    اثرات ثر تَليذ

 ( خَاّذ ثَد:11ـَرت راثطِ ) اختٌبة از هبليبت ثِ

   
      

   
      

 

 
    

   
   (11)

  

واِ تَظاط دٍلات تؼيايي       گيارد. ثاب تَخاِ ثاِ ًار  هبليابت        ( لرار هي1,0در )   دًچِ هعلن اظت

زا  هَاخِ خَاٌّذ ثَد. ايي ًر  هاؤثر هبليابت درٍى          ؼَد، خبًَارّب ثب ًر  هبليبت هؤثر  هي

 بة از هبليبت ثرًٍذ.ؼًَذ ّر چِ ثيؽتر ثِ ظوت اختٌ ٍ ًتيدِ ايي اظت وِ خبًَارّب هفون هي

                                                            
1. Transversality Conditions 

2. Ponzi Game 
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 تَلياذ  -ثب تَخِ ثِ هفرٍضبت هذل، تَاًبيي اختٌبة از هبليبت ثعتگي ثِ ًعجت ظارهبيِ اًعابًي  

دّاذ واِ تخفايؿ زهابًي ثايي هفارف ٍ        ( ًر  رؼذ هفرف را ًؽبى هي9در تؼبدل دارد. هؼبدلِ )

گااري  تَليذ از ظرهبيِوٌذ. هؼوَ ً، ايي ؼرايط ثراثر ثب ثبزدُ يه ٍاحذ  گااري را تؼييي هي ظرهبيِ

ٍ رؼذ هطلَثيت ًْبيي ًبؼي از افسايػ هفرف يه ٍاحذ اضبفي ايي وب  خَاّذ ثاَد. در التفابد   

هبيِ اًعابًي ثاِ اختٌابة از هبليابت ثعاتگي دارد. ثاِ       گاااري در ظار   فرق ؼذُ، ثبزدُ ًْبيي ظرهبيِ

( را ثرحعت ًر  اختٌبة ثبزًَيعي ورد 9تَاى هؼبدلِ ) ( هي11تر، ثب اظتفبدُ از هؼبدلِ ) ػجبرت دليك

 وِ در ًتيدِ:
  ̇

  
 (

 

 
) ,[         ]    (

   

   
)              -  

  

گااري در ظرهبيِ اًعابًي دٍ خاسء دارد. خاسء     ؼَد وِ ثبزدُ ًْبيي ًبؼي از ظرهبيِ هؽبّذُ هي

 دّذ: پط از هبليبت هؤثر را  ًؽبى هي  اٍل وِ ثبزدُ ثبزار را تَظط اثر ًر  دظتوسد 

 [         ]   (12)  

 خسء دٍم ًيس ثراثر اظت ثب:

 (
   

   
)           (13)  

ّبي اًعبًي اختٌبة از هبليابت را   گااري در ظرهبيِ دّذ وِ ظرهبيِ ايي خسء ايي ٍالؼيت را ًؽبى هي

 يبثذ. تفرف افسايػ هي دّذ ٍ درًتيدِ ًر  هؤثر هبليبتي وبّػ ٍ دردهذ لبثل ًيس افسايػ هي

وٌاذ. اياي دٍلات     ّب را فراّن هي بُّبي ػوَهي هَلذ ثراي ثٌگ دٍلت در ايي التفبد تٌْب ظرهبيِ

 وٌاذ. فارق   هابلي هاي   تاأهيي گااري ػوَهي را ثب اظتفبدُ از يه ظاطح هبليابت ثار دردهاذ      ظرهبيِ

ثبؼذ. در ايي التفبد، دردهذ هبليابتي ٍاثعاتِ    ؼَد وِ ايي هذاخلِ ػوَهي هٌَط ثِ ثَدخِ هتَازى  هي

 ثبؼذ. يه   ٍ اختٌبة از هبليبت  ثِ ًر  لبًًَي هبليبت 

گيارد. دًچاِ    گااري ػوَهي را ثب اظتفبدُ از ٍضغ هبليبت ثر دردهذ ثر ػْاذُ هاي   دٍلت ظرهبيِ

ّبي ػوَهي ٍاثعتِ ثِ ًر  هبليبت ٍ حدان   گااري هؽخؿ اظت دردهذ هبليبتي خْت اًدبم ظرهبيِ

 ّبي دٍلتي ثراثر خَاّذ ثَد ثب: گااري اختٌبة از هبليبت خَاّذ ثَد. در ايي ـَرت ظرهبيِ

                      (14)  
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 :((2013) 1)ظرى ٍ هبرتيثبؼذ  ـَرت زير هي درًْبيت، رؼذ ظرهبيِ ػوَهي ثِ

 ̇         (15)  

 .( اظت1,0ّبي ػوَهي در ) ًر  اظتْالن ظرهبيِ  وِ در دى 

ٍ ثاب تَخاِ ثاِ      ّبي هابلي   ، ظيبظت  ظرهبيِ ػوَهي ٍ   ثب تَخِ ثِ هَخَدي اٍليِ ظرهبيِ اًعبًي

ثبؼٌذ ٍ ّوچٌيي هؼبد تي وِ هؼرفي ؼاذًذ، ًار  رؼاذ     وِ هَرد ًيبز هي {  ،  ،  ،  ،  }همبدير 

 ّبي ػوَهي ٍ هفرف ثراثر اظت ثب: ّبي اًعبًي، ظرهبيِ تؼبدلي ظرهبيِ

 ̇ 
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    3 (18)

   

ثبؼذ وِ در دى هَخاَدي ظارهبيِ    دٌّذُ هعير رؼذ تؼبدلي هتَازى هي ، ًؽبىؼذُ التفبد هؼرفي

ّبي ػوَهي ثب يه ًر  ثبثات ٍ هؽاخؿ ثاب     اًعبًي، هفرف، اختٌبة از هبليبت ٍ هَخَدي ظرهبيِ

وِ ًر  دظتوسد ظرهبيِ اًعبًي ٍ ًعجت تَليذ ثاِ ظارهبيِ اًعابًي ثبثات      وٌذ. درحبلي رؼذ هي  ًوبد 

    ّب، ًعجت ول  ٍتحليل اداهِ تدسيِ هبًذ. ثراي ثبلي هي
  

  
 ٍ   

  

  
ؼاَد واِ    در ًظر گرفتِ هاي  

 در هعير رؼذ تؼبدلي هتَازى ثبثت خَاّذ ثَد.

ّاب هعاير تؼابدلي ثْيٌاِ اٍل ثاب ػٌاَاى هؼبدلاِ         ( ٍ ترويت دى17( ٍ )16ثب اظتفبدُ از هؼبد ت )

 ( دظت خَاّذ دهذ:19ـَرت فرهَل ) ٍضؼيت ثِ

. ̇ 

  
 *   (       

 

 
          

)       +    
   

         (19)  

                                                            
1. Seren and Marti 
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ِ   18( ٍ )16ٍ ثب ترويت هؼبد ت ) ـاَرت فرهاَل    ( هعير ثْيٌِ تؼبدلي دٍم ثب ػٌَاى هؼبدلاِ وٌتارل ثا

 ( ثِ دظت خَاّذ دهذ.20)
 ̇ 

  
 

(
     

 
) 2     0   .       

 

 
    

  (
  
  

)
   

/1        

 

 
        

   
   

   3     
        

 
  (20)  

 ضدٌ کاليبراسيًن الگًي تدييه. 3

ِ   در وبليجرُ وردى الگَّبي ثْيٌِ يبثي، همذار  ُ  ػاذدي پبراهترّاب ثا زا ٍارد  ؼاذُ ٍ ثارٍى   ـاَرت داد

رٍغ وابر در  هؼواَ ً  ؼاَد ٍ ّاذف هحماك ثاِ دظات دٍردى هعاير ثْيٌاِ هتغيرّبظات.          الگَ هاي 

ؼًَذ اهب  ؼذُ ٍارد الگَ هي ـَرت دادُ ـَرت اظت وِ اثتذا پبراهترّبي الگَ ثِ ظبزي ثذيي وبليجرُ

اطالػبت دهبري هتغيرّب ثِ ثردٍرد پبراهترّبي الگاَ   در تخويي الگَّبي التفبدظٌدي ثب اظتفبدُ از

ؼذُ ثراي ثردٍرد پبراهترّبي الگاَ   زا ٍ دادُ ػٌَاى همبدير ثرٍى ؼَد. از هتغيرّبي الگَ ثِ پرداختِ هي

ؼَد. ّرچٌذ ًحَُ وبليجرُ وردى الگَّبي خرد ٍ والى التفابدي اًاذوي ثابّن تفابٍت      اظتفبدُ هي

َ »ي چٌذ ػول ظبدُ ثراي اًدبم دى  زم اظت. اهب در ادثيبت التفبد ،دارًذ هؽاخؿ  »، «اًتخبة الگا

ٍ « اًتخبة ؼىل تجؼي تَاثاغ »، «ًوَدى ّذف وبليجرُ وردى )چِ چيسي وبليجرُ ؼَد ٍ ثب چِ ّذفي(

هرحلِ اًدبم  4ثِ ترتيت « اظتفبدُ از پبراهترّبي تخويي ؼذُ تَظط ديگراى يب خَد هحمك»درًْبيت 

(. ثاراي  1،2001ثبؼاٌذ. )داٍويٌاس ٍ ّوىابراى    در الگَّابي التفابدي هاي    يه توريي وبليجرُ وردى

ثب تَخِ ثِ الگَي  اظتفبدُ گرديذُ اظت. 1395وبليجرُ وردى الگَ، از همبدير ؼرٍع هتغيرّب در ظبل 

دظت دٍردى هعير ثْيٌِ رؼذ التفابدي ثاب تَخاِ ثاِ تغييارات ؼاذت        ريبضي طراحي ؼذُ خْت ثِ

ثراي ّب  پبراهتر از التفبد ايراى ًيبز اظت وِ ثِ دليل ػذم هحبظجِ ايي پبراهتراختٌبة از هبليبت ثِ  دُ 

ثب اظتفبدُ از هطبلؼبت هؼتجر ـاَرت گرفتاِ   ّب  التفبد ايراى در هطبلؼبت خبرخي، ّوگي ايي پبراهتر

 دهبدُ اظت. دظت ثِ در داخل وؽَر ثراي التفبد ايراى

                                                            
1. Dawkins et  al. 
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ِ   ،     ٍري ػَاهل تَلياذ  رُاًذ از: ثبثت ثْ پبراهترّبي هَردًيبز ػجبرت   وؽاػ تَلياذي ظارهبي

ِ  ،     ّبي اًعبًي ًر  اظتْالن ظرهبيِ،     ، ًار  ثبثات       ّابي ػواَهي   ًر  اظاتْالن ظارهبي

     ًر  هبليبت لبًًَي از ول دردهذ،     هؼىَض هَلتي وؽػ خبًؽيٌي،     ّبي زهبًي رخحبى

( ٍ ًعاجت   بي هبليابتي ثاِ تَلياذ ًبخابلؿ داخلاي)     ، ًعجت دردهذّ    ٍ ؼذت اختٌبة از هبليبت

ّاب   پبراهترّبي هَرداظتفبدُ ٍ ًحَُ وبليجرُ وردى دى (. ) دردهذّبي ًفتي ثِ تَليذ ًبخبلؿ داخلي

 ( دٍردُ ؼذُ اظت:3در خذٍل )

 مطالعات مختلف در ايران براساسوماد ي ميسان پارامترَاي کاليبرٌ شذٌ  .1جذيل 

 مقذار عذدي معيار کاليبرٌ کردن صاريعالمت اخت وام پارامتر

 02/0 مطالعٍ دشتبان فاريجي   يري عًامل تًليذ ثابت بُرٌ

 11/0 مطالعٍ عسکري   کشش تًليذي سرمايٍ

 941/0 مطالعٍ سعذيوذي   َاي اوساوي ورخ استُالک سرمايٍ

 042/0 مرادي مطالعٍ شاٌ   َاي عمًمي ورخ استُالک سرمايٍ

 01/0 محمذي مطالعٍ ديه   َاي زماوي نورخ ثابت رجحا

 591/1 مطالعٍ تًکليان   معکًس مًقتي کشش جاوشيىي

 2/0 سازمان امًر مالياتي کشًر   ورخ ماليات قاوًوي از کل درامذ

 0531/0 مطالعٍ حقيقت   شذت اجتىاب از ماليات

وسبت درآمذَاي مالياتي بٍ تًليذ واخالص 

 داخلي 
 092/0 يقَاي تحق يافتٍ  

وسبت درآمذَاي وفتي بٍ تًليذ واخالص 

 داخلي 
 11/0 َاي تحقيق يافتٍ  

 ّبي تحميك هبخا: يبفتِ

ثبيذ تَخِ داؼت وِ پبراهترّبي هَرد ًظار ثاب تَخاِ ثاِ ؼارايط التفابد اياراى در ًظار گرفتاِ          

ي وؽَر ثاَدُ  ثبؼذ ٍ ثِ ًَػي ثيبًگر ٍضؼيت التفبد اًذ ٍ در ثردارًذُ حمبيك التفبد وؽَر هي ؼذُ

ٍ ًؽبت گرفتِ از التفبد ًفتي ايراى ٍ اثارات ٍاثعاتگي التفابد اياراى ثاِ دردهاذّبي ًفتاي در اياي         

ؼَد. لاا الگَي طراحي ؼذُ هتٌبظات ثاب التفابد ًفتاي ٍ در لبلات التفابد        همبدير ٍ الگَ هتجلَر هي

 ؼَد. ايراى تجييي هي
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هتغيرّبي هرثَطِ ًظير هتغير وٌترل ٍ ٍضؼيت  اثتذا ثبيذ فرم تَاثغ هطلَثيت، تَليذ، همبدير ثْيٌِ

را هؼيي ٍ ظپط ثِ وبليجرُ وردى هذل الذام ورد. فرم تَاثغ ثِ ّواراُ هتغيرّابي هااوَر در خاذٍل     

 زير دٍردُ ؼذُ اظت.

 شذٌ َاي ايليٍ ي مسير بُيىٍ محاسبٍ بىذي فرمًل جمع .2 جذيل
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 . مسير بُيىٍ رضد پايدار اقتصادي با تًجٍ بٍ تغييرات ورخ ماليات3-1

ثب تَخاِ ثاِ همابدير     1ثب هؼيي ثَدى پبراهترّبي هَردًيبز هعير ثْيٌِ رؼذ پبيذار ٍ يىٌَاخت التفبدي

ِ هتفبٍت ًر  هبليبت ٍ ؼذت اختٌبة از هبليبت ٍ ثبثت هبًاذى ظابير پا    ( 1ـاَرت ًواَدار )   براهتر ثا

 خَاّذ ثَد:

 

 
 مسير بُيىٍ رشذ پايذار با تًجٍ بٍ تغييرات شذت اجتىاب از ماليات ي ثابت بًدن ساير پارامترَا .1ومًدار 

 

رٍد،  ( دًچِ هؽخؿ اظت ّرچِ وِ ًر  ؼذت اختٌبة از هبليبت ثب  هاي 1ثب تَخِ ثِ ًوَدار )

ثبؼذ. ثب تَخاِ ثاِ    ذ؛ ٍلي ايي وبّػ ًيس داراي ًَظبًبتي هييبث ًر  رؼذ پبيذار التفبدي وبّػ هي

( ثاب افاسايػ در هياساى    1/0,0، در ثبزُ )1/0ًر  هبليبت ثراثر ثب  وِ ايي( ٍ ثب در ًظر گرفتي 1ًوَدار )

يبثذ ٍلي هيساى اياي وابّػ چٌاذاى زيابد ًيعات ٍ       ؼذت اختٌبة از هبليبت، رؼذ پبيذار وبّػ هي

از ؼذت اختٌبة، رؼذ پبيذار ثب ؼيت ٍ هيساى زيبدي ؼارٍع   1/0ز ظطح ؼيت ووي دارد ٍلي ثؼذ ا

ِ   1وٌذ ٍ ًواَدار )  ثِ وبّػ هي دياذ ّوچٌايي در    ـاَرت اوياذاً ًسٍلاي درهاي     ( ثؼاذازايي ظاطح ثا

ّبي ثب تر ًر  هبليبت، هيساى وبّػ رؼذ التفبدي ًبؼي از افسايػ ؼاذت اختٌابة از هبليابت     ًر 

ديگر دًچِ هؽخؿ اظت رؼذ التفبدي ٍ ؼاذت اختٌابة    ػجبرت ظرػت ثيؽتري خَاّذ داؼت. ثِ

ي هؼىَض ثب يىذيگر ثَدُ ٍ در ايراى ثب افسايػ در ًر  اختٌابة از هبليابت،    از هبليبت داراي راثطِ

                                                            
1. Steady-State Economy Growth 
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يبثذ. الجتِ ايي وبّػ در ًر  هبليبت تب يه دظتبًِ از ًر  ؼذت اختٌابة   رؼذ التفبدي وبّػ هي

يي ظاطح دظاتبًِ، هياساى وابّػ در ًار  رؼاذ پبياذار التفابدي         از هبليبت اًذن اظت ٍلي ثؼذازا

ؼذت ثيؽتري پيذا وردُ ٍ ّرچِ هيساى ًر  هبليبت ثب تر ثبؼذ هيساى وبّػ رؼذ پبياذار التفابدي   

 ثيؽتر خَاّذ ثَد.

تَاى اظتٌجبط ورد وِ در التفبد ايراى ثب ثاب تر رفاتي اختٌابة از هبليابت ٍ      از هَارد فَق هي    

ِ وبّػ دردهذ ّابي هختلاف التفابدي ـاَرت      ّابي خذياذ در ثخاػ    گاااري  ّبي دٍلتي ظارهبي

 ؼَد. گيرد ٍ ايي اهر هٌدر ثِ وبّػ رؼذ التفبدي هي ًوي

. مسير بُيىٍ تغييرات ضدت اجتىاب از ماليات با تًجٍ بٍ تغييرات کطص 3-2

 َاي عمًمي سرمايٍ

تَاى راثطِ ثيي  ٍظيلِ دى هي ٍاضح اظت وِ ظْن ظرهبيِ ػوَهي در تَليذ، ثخػ هْوي اظت وِ ثِ

ّابيي   اختٌبة، اًجبؼت ظرهبيِ اًعبًي ٍ رؼذ التفبدي در ايراى را تَضيح داد. در ايي ثخػ، تحليل

اًدابم گرفتاِ اظات.دًچِ ثبياذ در اثتاذا            ّابي ػواَهي   در هَرد حعبظيت ثِ وؽػ ظرهبيِ

دٌّاذُ در دظاترض    واَهي ًؽابى  ّبي ػ ثبؼذ. ظرهبيِ ّبي ػوَهي هي هذًظر لرار گيرد هفَْم ظرهبيِ

ّبي ػوَهي ثيبًگر هيساى حعبظايت الؽابر هختلاف     ّبي التفبدي ٍ وؽػ ظرهبيِ ثَدى زيرظبخت

 ثبؼذ. ّب هي خبهؼِ ثِ ايي ظرهبيِ

( هؽخؿ اظت وِ ثاب افاسايػ   2ّبي ـَرت گرفتِ ٍ ثب تَخِ ثِ ًوَدار ) ظبزي ثب تَخِ ثِ ؼجيِ

ًر  رؼذ پبياذار التفابدي، ؼاذت اختٌابة از هبليابت       ػوَهي ثب ثبثت هبًذى  ّبي دروؽػ ظرهبيِ

ّبي ػوَهي، هيساى وبّػ اختٌبة  وٌذ ٍ ثب افسايػ ّر چِ ثيؽتر وؽػ ظرهبيِ ؼرٍع ثِ وبّػ هي

 از هبليبت ًيس ثيؽتر ؼذُ ٍ ًر  وبّؽي دى ًيس ثب تر خَاّذ ثَد.

ػواَهي ٍ افاسايػ    ّبي ّبي تحميك هؽخؿ اظت ثب ثب تر رفتي وؽػ ظرهبيِ ثب تَخِ ثِ يبفتِ

      ِ ّابي   گاااري در زيرظابخت   حعبظيت در ثيي هردم، افراد خبهؼاِ ثاب درن اياي هاَرد واِ ظارهبي

گيارد ٍ دٍلات ًيبزهٌاذ هٌابثغ ٍ دردهاذّبي ثيؽاتر خْات اياي          التفبدي تَظط دٍلت ـَرت هاي 
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ثبؼاذ، اختٌابة از هبليابت را وابّػ دادُ ٍ ثاِ اياي طرياك هٌابثغ  زم خْات           ّب هاي  گااري ظرهبيِ

 وٌٌذ. ّبي ػوَهي را ثراي دٍلت فراّن هي گااري در ظرهبيِ ظرهبيِ

 

 مسير بُيىٍ تغييرات شذت اجتىاب از ماليات  .2ومًدار 

 َاي عمًمي جُت ثابت ماوذن ورخ رشذ پايذار اقتصادي با تًجٍ بٍ تغييرات کشش سرمايٍ

 

 مسير بُيىٍ َسيىٍ رفاَي ديلت. 3-3

ِ  اياي ل ثايي ظارهبيِ اًعابًي ٍ ػواَهي ٍ     ايي ثخػ تؼذيل پَيب از ػذم تؼبد چگًَاِ اياي تؼاذيل     وا

ٍيصُ، پبظخ پَيبي التفابد ثاِ    دّذ. ثِ ؼذت اختٌبة از هبليبت ثعتگي دارد را هَردثررظي لرار هي ثِ

ؼَن هٌفي ثر هَخاَدي ظارهبيِ اًعابًي ٍ تغييارات ًار  اظاوي هبليابت را ًياس هَردهطبلؼاِ لارار           

ر اثتذا در هعاير ثْيٌاِ تؼابدلي هتاَازى اٍلياِ لارار دارد. در اياي        ؼَد وِ التفبد د دّذ. فرق هي هي

ؼاَد واِ ثاب     ّبي اًعبًي ثاِ دى تحويال هاي    درـذي ظرهبيِ 15هعير، ؼَن هٌفي ًبؼي از وبّػ 

 ؼَد. تؼذيل هعير ثْيٌِ تؼبدلي، هعير ثْيٌِ تؼبدلي خذيذ هؽخؿ هي

  ِ ِ    ػىاط الؼوال   ثراي ًؽبى دادى اثرات ؼذت اختٌبة از هبليبت ثا ّابي   پَيابي التفابد، ّسيٌا

ِ   ؼَد. ثراي ايي اهر فارق هاي   رفبّي ثراي دٍلت هحبظجِ هي ِ    ؼاَد ّسيٌا ٍظايلِ درـاذ    رفابّي، ثا
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ّب ثاِ   افسايػ در هفرفي وِ خبًَارّب ثبيذ ثراي خجراى ًبؼي از ؼَن دريبفت وٌٌذ تب هطلَثيت دى

 (.1987، 1ؼَد )لَوبض حبلت لجل ثبزگردد، هحبظجِ هي

ِ     ّسيٌِثراي هحبظجِ  ّابي اًعابًي از فرهاَل زيار اظاتفبدُ       ّبي رفابّي ًبؼاي از وابّػ ظارهبي

 (:2013ؼَد )ظرى ٍ هبرتي،  هي

∫
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]
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  (  ،  )        
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دٌّااذُ پبراهترّاابي پبيااِ ٍ  ًؽاابى   دٌّااذُ همااذار ثْيٌااِ هتغياار ٍضااؼيت ٍ  ًؽاابى   در ايااي فرهااَل

ًؽابًگر     ثيبًگر هعير ثْيٌاِ اٍل ٍ     ثبؼذ. از ظَي ديگر فرهَل  ؼذُ ثراي التفبد ايراى هي هؼرفي

      ِ   يبفتاِ اظات ٍ    ّابي اًعابًي وابّػ    ّوبى هيساى اٍليِ پبراهترّب ثاب اياي تفابٍت واِ هياساى ظارهبي

وٌٌاذ ياب   ب ثبيذ ثراي ثبثت هبًذى هطلَثيت خَد ثبياذ دريبفات   دٌّذُ هيساى هفرفي وِ خبًَارّ ًؽبى

 ثبؼذ. ّوبى ّسيٌِ رفبّي هي

درـذي ظرهبيِ اًعبًي ٍ تغييرات اختٌبة از هبليبت ٍ ثبثت ثَدى ظبير پبراهترّاب   15ثب وبّػ 

(، ثب افسايػ ّر چِ ثيؽتر اختٌبة از هبليبت، ّسيٌاِ رفابّي دٍلات ًياس ثاب ؼاذت       3ًوَدار ) ثراظبض

ظيبظت دٍلت در لجبل ٍارد ؼذى ؼَن هٌفي ثِ التفابد،   وِ ايييبثذ. ثب تَخِ ثِ  ؽتري افسايػ هيثي

ثبؼاذ، در ـاَرت ايدابد اياي ؼاَن ٍ       داؼتي هطلَثيت خبًَارّب ًعجت ثِ دٍرُ لجال هاي   ثبثت ًگِ

 يبثذ. ّوچٌيي رؼذ اختٌبة از هبليبت، ّسيٌِ رفبّي دٍلت ًيس افسايػ هي

ايي هَرد ثبؼذ وِ ثاب افاسايػ اختٌابة از هبليابت ٍ وابّػ دردهاذّبي        تَاًذ دليل ايي اهر هي

ّابي رفابّي دى    يبفتِ ٍ ّسيٌِ ّبي هٌفي ايدبدؼذُ وبّػ دٍلتي تَاًبيي دٍلت ثراي همبثلِ ثب ؼَن

 يبثذ. هٌبثغ افسايػ هي تأهييثِ دليل فؽبر ثراي 

 

                                                            
1. Lucas 
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 َاي اوساوي  سرمايٍ 15/0َاي رفاَي با در وظر گرفته کاَش  مسير بُيىٍ َسيىٍ. 3 ومًدار

 ي تغييرات شذت اجتىاب از ماليات ي ثابت بًدن ساير پارامترَا

 تحليل حساسيت ورخ رضد اقتصادي پايدار بٍ تغييرات پارامترَا. 3-4

در ايي ثخػ ثب اظتفبدُ از تغيير در هيساى پبراهترّبي هَردًيبز الذام ثِ تحليال حعبظايت هعاير    

ؼذُ اظت. در ايي لعاوت   ثب تَخِ ثِ تغييرات ًر  لبًًَي هبليبت پرداختِثْيٌِ رؼذ پبيذار التفبدي 

ثاِ   2/0ٍ هيساى ًار  لابًًَي هبليابت از     6/0ثِ  749/0ّبي اًعبًي از  هيساى پبراهتر اظتْالن ظرهبيِ

وبّػ پيذاوردُ اظت ٍ ثِ ايي طريك الذام ثِ تحليل حعبظيت هعاير ثْيٌاِ تؼابدلي ًار  رؼاذ       1/0

 ؼذُ اظت. پبيذار التفبدي

ّبي هبليبتي ثب  هيساى رؼذ التفبدي ًيس ثاب تر   ( هؽخؿ اظت، در ًر 4وِ از ًوَدار ) طَر ّوبى

ّابي ثاب ،    خَاّذ ثَد ٍلي ثب افسايػ ؼذت اختٌبة از هبليبت ظرػت وبّػ رؼاذ التفابدي در ًار    

( 1/0تار )  ي پابييي ّبي هبليبت وِ در ًر  ووتر ثَدُ ٍ ًوَدار ؼيت ًسٍلي ووتري خَاّذ داؼت درحبلي

 ايي ظرػت وبّػ رؼذ التفبدي ًبؼي از افسايػ ؼذت اختٌبة از هبليبت ًيس ثيؽتر خَاّذ ثَد.

ّابي اًعابًي    ٍ ًر  اظتْالن ظرهبيِ 1/0ثِ  2/0ديگر ثب وبّػ ًر  لبًًَي هبليبت از  ػجبرت ثِ

التفابدي وابّػ   / ٍ ثب افسايػ هيساى ؼاذت اختٌابة از هبليابت در ٍّلاِ اٍل رؼاذ      6ثِ  749/0از 

ّبي ثب ي  خَاّذ يبفت اهب ظرػت وبّػ رؼذ التفبدي ًبؼي از افسايػ اختٌبة از هبليبت در ًر 

 هبليبت ثيؽتر خَاّذ ثَد.
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      تحليل حساسيت ورخ رشذ پايذار اقتصادي بٍ تغييرات پارامترَا .4ومًدار 

 گيري وتيجٍ. 4

ُ    اختٌبة هبليبتي يه ًَع ظَءاظتفبدُ رظاوي از لاَاً   ّابي گرياس از    يي هبليابتي اظات ٍ ثاب يابفتي را

ِ   پرداخت هبليبت در لَاًيي هبليبتي يب تالغ در خْت يبفتي راُ هٌظاَر وابّػ هياساى     ّبي لابًًَي ثا

ثبؼذ.اًدبم رفتبر اختٌبة از هبليبت از ظَي هؤديبى هبليبتي لطؼبً ثر هياساى   هبليبت پرداختي هرتجط هي

ذ ثَد ٍلي دًچِ هعلن اظت اثرات ايي رفتبر ثر رؼذ التفبدي رؼذ التفبدي وؽَرّب اثرگاار خَاّ

هجْن اظت ٍ هوىي اظت در وؽَرّبي هختلف وِ داراي ؼرايط التفبدي هتفبٍتي ّعاتٌذ،  وبهالً 

  ِ هثابل در وؽاَرّبيي واِ     ػٌاَاى  اثرات ًبّوگَى ٍ حتي هؼىَظي ثر رؼذ التفبدي داؼتِ ثبؼاذ. ثا

ر پر دردهذ خبهؼِ اظت، ثب اختٌبة از هبليبت، هياساى دردهاذ   ّبي لؽ گااري التفبد ٍاثعتِ ثِ ظرهبيِ

ّابي خفَـاي ٍ تجاغ دى افاسايػ      گااري اًذاز ايي لؽر ثب تر رفتِ ٍ هٌدر ثِ افسايػ ظرهبيِ ٍ پط

ّبي  گااري ؼَد ٍلي در وؽَرّبيي وِ التفبد ٍاثعتِ ثِ ظرهبيِ تَليذ ٍ اؼتغبل ٍ رؼذ التفبدي هي

يبت از ظَي اؼخبؾ حميمي ٍ حمَلي هٌدر ثِ وبّػ دردهذ هبليبتي ٍ دٍلتي ّعتٌذ اختٌبة از هبل

ؼَد وِ ثب اتىب ثاِ اياي هٌابثغ دردهاذي ٍ      ٍاثعتگي ّر چِ ثيؽتر وؽَر ثِ هٌبثغ طجيؼي ًظير ًفت هي

تَاًذ هٌدر ثِ افسايػ تَرم ٍ وبّػ رؼاذ التفابدي ؼاَد.از ػَاهال      ًَظبًبت ؼذيذ ليوتي دى، هي

ّبي اًعبًي اؼبرُ وارد.   تَاى ثِ ثحث ظرهبيِ ذ التفبدي اثرگاار ثبؼذ هيتَاًذ ثر رؼ ديگري وِ هي

ُ   ثب اًجبؼت ظرهبيِ ٍري ػَاهال تَلياذ لطؼابً     ّبي اًعبًي ٍ افسايػ ظطح تخفؿ ٍ ثب تر رفاتي ثْار

يبفتِ ٍ رؼذ التفبدي ثب  خَاّاذ رفات ٍلاي اگار اثارات اًجبؼات ظارهبيِ اًعابًي ثار           تَليذ افسايػ
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ايي دٍ هَرد ثر رؼذ التفبدي در ًظر گرفتِ ؼاَد هَضاَع وواي پيچياذُ      تأثيرٍ  اختٌبة از هبليبت

 تَاًذ ًتيدِ هتفبٍتي را در ثرداؼتِ ثبؼذ. ؼَد ٍ هي هي

در ايي پصٍّػ ثِ ثررظي راثطِ اختٌبة از هبليبت، اًجبؼت ظرهبيِ اًعبًي ثر رؼذ التفابدي در  

ضاي هؼرفاي ٍ ثاب اظاتفبدُ از رٍاثاط ريبضاي       ؼذ. در ايي راظتب اثتاذا ياه الگاَي ريب    ايراى پرداختِ

دى  حبـل ؼذ. ثب اظتفبدُ از پبراهترّبي هَردًيابز واِ    ثراظبضٍ هعير ثْيٌِ التفبدي را  هؼوَل حل

دهذُ اظت. در ايي پصٍّػ  دظت هتؼلك ثِ التفبد ايراى ّعتٌذ، وبليجرُ ؼذُ ٍ هعير ثْيٌِ التفبدي ثِ

ػاَاهلي ًظيار اختٌابة از هبليابت، اثارات وؽاػ        ـاَرت هداسا ٍ ترويجاي ثاِ ثررظاي      ّوچٌيي ثِ

ّبي ػوَهي ثر اختٌبة از هبليبت ٍ ّوچٌيي ّسيٌِ رفبّي دٍلت ًبؼي از ايدبد ياه ؼاَن    ظرهبيِ

 ؼذ. ّبي اًعبًي پرداختِ هٌفي در هيساى ظرهبيِ

دّذ وِ اثر اختٌبة از هبليبت ثر رؼذ التفبدي هؼىَض اظات ٍ ثاب    ًتبيح ايي پصٍّػ ًؽبى هي

يبثاذ ٍ اثارات اًجبؼات ظارهبيِ اًعابًي ٍ       ػ ؼذت اختٌبة از هبليبت رؼذ التفبدي وبّػ هيافساي

دّاذ.   رؼذ ظرهبيِ اًعبًي ثر رؼذ التفبدي در ايراى هعتمين ثاَدُ ٍ رؼاذ التفابدي را افاسايػ هاي     

دّذ وِ ثب افسايػ ّر چِ ثيؽتر اختٌبة از هبليابت، ّسيٌاِ رفابّي     ّبي تحميك ًؽبى هي ّوچٌيي يبفتِ

ِ       ٍلت ًيس ثب ؼذت ثيؽتري افسايػ هيد ّابي رفابّي خاَد  ثاب       يبثاذ. لااا دٍلات ثاراي وابّػ ّسيٌا

ِ    ظيبظت ّابي اًعابًي را    ّبي وٌترلي ٍ تؽَيمي، وبّػ ؼذت اختٌبة از هبليابت ٍ افاسايػ ظارهبي

 ثبيذ اػوبل وٌذ.
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