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 در ایران  درآمد شرکتهامالیات بر بر  آزاد سازی تجارت تاثیر

 لیال صالحی پناه

 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل

s1353l@yahoo.com Email: 

 تاجیک حجت

 کارشناس ارشد حسابداری 

hojattajik1391@ yahoo.com Email:      

 

 یده :چک

هدف از انجام این مقاله  بررسی اثرات آزاد سازی تجاری بر درآمد مالیات بر شرکتها  از طریق تابع سری 

این مطالعه به جهت تاکید بر درآمدهای غیر نفتی   در .در ایران است 0531- 0571زمانی در بازه سالهای 

/. به 150درآمد های مالیاتی و همچنین /. از تولید ناخالص داخلی  به 00و با توجه به اختصاص میانگین 

رآمدهای مالیاتی و به طور اثرات آزاد سازی تجاری بر د ،مطالعه مالیات بر شرکتها طی سالهای مورددرآمد 

در نظر گرفتن تجارت نفت  نشان دهنده نتایج تحقیق با  مالیات بر درآمد شرکتها  صورت گرفته است. ویژه،

همچنین وجود  بودن تجاری  و نرخ ارز بر مالیات بر درآمد شرکتها می باشد. رابطه مثبت بین دو رابطه باز

رابطه مثبت بین میزان سرمایه گذاری خارجی و نیز نرخ مبادله بر درآمد مالیات بر درآمد شرکتها مورد 

ه نتایج بدون در نظر گرفتن تجارت نفت حاکی از عدم وجود رابطه  معنی دار  بین درج تایید قرار گرفت.

نرخ مبادله و  بین نرخ ارز،وجود رابطه منفی و معنا دار  باز بودن اقتصادی و مالیات بر درآمد شرکتها و

بین شاخص سرمایه گذاری  مستقیم  و معنا دار شرکتها و همچنین وجود رابطه مثبتدرآمد مالیات بر 

 خارجی و  درآمد مالیات بر شرکتها وجود دارد .

 خارجی سرمایه گذاری مستقیم مالیات بر درآمد شرکتها، ،نرخ ارز ی تجاری،آزاد ساز:واژه گان کلیدی 
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 مقدمه:

اقتصادی به کشورها توصیه می و ابزاری موثر بر رشد و توسعه  ،از ارکان اصلی آزاد سازی اقتصادیبه عنوان یکی  ،آزاد سازی تجاری

ای فراوان در زمینه آزادسازی اقتصادیشان از طریق انجام  تعدادی از کشورهای در حال توسعه با تالش ه 0351طی دهه  .شود

 قاالت  سرمایه مبادرت ورزیدند .انتاصالحاتی با هدف افزایش نقش بازار و کاهش موانع موجود در تجارت بین المللی  و 

د که باز بودن تجاری به برخی اقتصاد دانان و سیاست گذاران معتقدن .اقتصادی موضوعی بحث برانگیز است رابطه آزاد سازی و رشد

نهادهای  .فراوانی از این دیدگاه حمایت می کنند مطالعات تجربی .انجامدو رشد اقتصادی سریع تر میعملکرد کالن اقتصادی بهتر 

این باور را توصیه  صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به کشور های عضو ،بین الملل همانند بانک جهانی

حتی بانک جهانی صندوق بین المللی  .بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد می کنند که آزاد سازی تجاری و سرمایه گذاری خارجی

 پول اصالحات با جهت گیری بازار و آزاد سازی تجاری را شرط کمک های مالی  خود قرار داده اند .

زی تجاری در جهان و تقاضای پذیرش درخواست ایران برای الحاق به با توجه به مطالب یاد شده و گرایشات روز افزون به آزاد سا

WTO و از آنجا که در سال های  صادی و کمک آن به روند جهانی شدنو نقش کلیدی تجارت در هدایت برنامه های توسعه اقت

ی در کشورها در حال توسعه صادتبیین رابطه بین آزاد سازی تجاری و رشد اقته مباحث اصلی اقتصاد دانان توسعه و اخیر از جمل

الزم است تا تاثیرات آزاد سازی تجاری بر ابعاد مختلف رشد به جهت کم شدن درآمد دولت از منابع نفتی و اتکاء به منابع  ،است

 مد مالیات بر شرکتها  بررسی شود.درآمد های مالیاتی به ویژه بر درآ

 :تجاری مفهوم و مبانی نظری آزادسازی

تجاری در  نظامیک  آمیزتر نماید.تجاری کشور را غیر تبعیض نظامآزادسازی تجاری هرگونه تغییری است که  در ادبیات موضوع،

تجاری کمتر  نظامچه یک هر بود.گونه باشد که در غیاب مداخله دولت میآمیز است که عملکرد آن همانصورتی کاماًل غیر تبعیض

حرکت به سمت  از این رو هرگونه آمیزتر است.غیر تبعیض نظامشود آن پیمود منحرف بطرفی کامل میاز راهی که تحت بی

به  ،شودگرایی تجاری مطرح میبه طور کلی آزادسازی تجاری در مقابل حمایت شود.به عنوان آزادسازی تجاری تعریف می طرفی،بی

ها نشان از آزادسازی ات و حذف تعرفهای صادرهای واردات و یارانهسازی تعرفههای کمی واردات،یکسانتطوریکه حذف محدوی

 .تجارت دارد

 

ت آزادسازی تجاری به عنوان اولین اقدام در جه ای کردنو یا به طور مختصر تعرفه هاای و تبدیل آنها به تعرفهرفع موانع غیر تعرفه

الشی برای تبدیل همه موانع غیر ت ،ای کردنها و یا به طور مختصر تعرفهای به تعرفهتبدیل موانع غیر تعرفهگردد.محسوب می

)مصری های تثبیت شده و کاهش آنها در طول زمان است.ای موجود در تجارت محصوالت کشاورزی و صنعتی به تعرفهتعرفه

 (0533نژاد،
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 (:FDI) 1گذاری خارجیآزادسازی تجاری و سرمایه

 هررار دهد ومسیر مناسبی را برای بهل را تحت تأثیر  قالملّهای اقتصادی در عرصه بینتواند عوامل و شاخصآزادسازی تجاری می

،استفاده از سرمایه و منابع فناوریهای مفید و مثبت اقتصادی به روی کشورهای جهان باز کند.استفاده از سرریزهای  برداری

های لی از جمله این شاخصالملتولید بین عرصهبه بازارهای مصرف وسیعتر و جدید و حضوردر یدسترس لی،الملقسیم کار بینمالی،ت

ت  بیشتری برخوردار گذاری مستقیم خارجی از اهمیمندی از سرمایهها بهرهشاید از میان این شاخص اقتصادی است.ت  این کمی

های گذاریران نموده و منابع مالی الزم را برای سرمایهجبچرا که کاهش منابع مالی ملی و حجم پس اندازهای داخلی را  باشد.

 دهد. الملّلی افزایش میها را در تولید و مصرف بینآورد و سهم ملی کشورر فراهم میبیشت

و شکاف منابع  آیدمیگذاری به کمک اقتصاد ملی منابع داخلی سرمایه کمبودگذاری مستقیم خارجی در صورت فقدان یا سرمایه

تواند رشد و توسعه اقتصادی را متاثر سازد و سرعت میاری گذسرمایه از این طریق دهد.گذاری ملی را پوشش میسرمایه و سرمایه

 (31)کریمی هسنیجه،.دهدرسیدن به توسعه اقتصادی را افزایش 

 ی:تآزادسازی تجاری و رشد صنع

نیروی کار سرمایه  ارزش افزوده صنعتی و عوامل تعیین کننده آن تشکیل سرمایه، دارمعنیشواهد تجربی حاکی از وجود رابطه 

 ودهد که دشواهد ناشی از مدل تصحیح خطا و تجزیه واریانس نشان می باشد.صادرات حقیقی و نرخ تعرفه وارداتی می انسانی،

ای در توضیح متغیر صادرات حقیقی و نرخ تعرفه وارداتی به عنوان متغیرهای جانشینی برای آزادسازی تجاری نقش تعیین کننده

 ارزش افزوده صنعتی داشته است.

های تجاری نظیرتعرفه از یک طرف و از طرف دیگر توسعه صادرات و همچنین بکارگیری نیروی کار ماهر )به تمحدودیاثرگذاری 

ها و آزادسازی تجاری از طریق کاهش تعرفه با باشد.چرا کهت  باالیی برخوردار میایه انسانی(در رشد صنعتی از اهمیعنوان سرم

توان بخش های همگام با سیاست آزادسازی تجاری،میرآمد و همچنین اتخاذ سیاستتوسعه صادرات و با تقویت نیروی متخصص کا

 (.0531)محسنی و همکاران، صنعت را تقویت نمود و به رشد باالیی دراین صنعت دست یافت 

 آزادسازی تجاری و مالیات:

های مالیاتی است.با قبول نوسانات عمده دو منبع اصلی تأمین  بودجه دولت در تاریخ اقتصاد ایران شامل درآمدهای نفتی و درآمد

های بازار نفت بوده زا و ناشی از سیاستو تاکید بر آنکه چنین درآمدهایی عمدتاً برون متعدددر درآمدهای نفتی دولت طی سالهای 

مطلوب های اقتصادی سبب نوسان درآمدهای نفتی،کاهش شدیدو همچنین اثرات ناه شرایط موجود که تحریمباست و با توجه 

باشد.این در حالی است که در عمده فقط درآمدهای مالیاتی میدولت و ثبات درآمدهای  گردد، نقطه اتکاءبودجه میمنابع مالی بر

کشورهای در حال توسعه،اتکاء  اغلب اقتصادی و نیز در تراز بودجه روکشورهای دنیا و یا بهتر بگوییم در تراز بودجه کشورهای پیش

مدهای نفتی جهت تأمین  منابع بودجه دولت دچار آلتی متوجه درآمدهای مالیاتی است.در شرایط موجود که دراصلی درآمدهای دو

                                                           
1.Foreign Direct Investment 
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جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای حاصل از فروش نفت باید بصورت بسیار جدی و در چارچوب  ،خدشه شده است

 (0531)پژویان ،طراحی تخصصی اقتصادی مورد اجرا قرار گیرد.

 پیشینه تحقیق:

 مطالعات داخل کشور:-1

های پک را با استفاده از رگرسیون دادهوهای عضو ااثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی کشور (1831گرجی و علیپوریان ) -الف

است.و  تأثیر  مثبت داشته هااند.بر اساس نتایج این تحقیق آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی این کشورترکیبی بررسی کرده

های تجاری موجب کند شدن آهنگ رشد اقتصادی آنان شده است.همچنین به دلیل وابستگی این کشورها به صادرات  تمحدودی

ها افزایش داشته است.در نتیجه تولید داخلی به دلیل غیر رقابتی بودن با های نفتی،واردات این کشورنفت خام،با افزایش درآمد

ل روبروشده است.بنابراین صادرات )با سهم عمده نفت خام( تأثیر منفی بر رشد اقتصادی آنان داشته کاالهای مشابه خارجی یا مشک

 است.

های در حال توسعه منتخب، از جمله تأثیر آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات برخی از کشور (1831ابریشمی و همکاران ) -ب

های نسبی رابطه منفی و با ه اند. بر اساس  نتایج این تحقیق،صادرات با قیمتایران را با استفاده از داده های ترکیبی بررسی کرد

همچنین عوارض صادراتی اثر منفی بر رشد صادرات داشته است.از طرف دیگر،کاهش . درآمدهای جهانی رابطه مثبت داشته است

ی در حال توسعه مانند ایران داشته است.تولید داری بر رشد واردات کشورهاهای وارداتی و آزادسازی تجاری اثر مثبت و معنیتعرفه

داری بر رشد واردات داشته است.در این تحقیق فرضیه افزایش های نسبی اثر منفی و معنیناخالص داخلی اثر مثبت و قیمت

 واسطه آزادسازی تجاری تایید شده است.  ههای درآمدی و قیمتی بکشش

(در پژوهش خود با عنوان آزاد سازی تجاری و درآمد مالیاتی در 1831شهابی ) آقایان سلیمی سودرجانی، محمودی نیا و پور-ج

 کشور های منتخب با درآمد پایین تر از متوسط به نتایج زیر رسیدند:

( در اثر آزاد سازی تجاری و افزایش نرخ ارز، از یک سو ارزش اسمی صادرات و واردات بر حسب پول داخلی افزایش می یابد و 0

رآمد حاصل از مالیات بر صادرات و واردات افزایش پیدا می کند. اما از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز مقدار صادرات و بنابراین د

واردات ثابت نمی ماند، واردات کاهش می یابد و این تا حدودی درآمد افزایش یافته ناشی از ارزش باالتر واردات بر حسب پول 

کوتاه مدت چون کشش تقاضا برای واردات کم است، اثر ناشی از افزایش واردات بر حسب داخلی را خنثی می کند.هر چند که در 

می یابد.افزایش نرخ ارز همچنین باعث افزایش   پول داخلی قویتر است و در کل درآمد حاصل از وضع مالیات بر واردات افزایش 

به خاطر افزایش ارزش صادرات بر حسب پول داخلی و صادرات می شود. در این حالت درآمد حاصل از وضع مالیات بر صادرات هم 

 هم به خاطر افزایش مقدار صادرات افزایش پیدا می کند . 

( در بررسی تاثیر متغیر رابطه مبادله بر درآمد های مالیاتی باید به این نکته توجه نمود که از طرفی هرچه شاخص قیمت های 1

ود آور تر خواهند بود و لذا درآمد افرادی که به این نوع صنایع اشتغال دارند صادراتی بیشتر شود، صنایع مربوط به صادرات س

افزایش خواهد یافت و لذا درآمد های مالیاتی کل با افزایش مواجه می شود. از طرف دیگر نیز هرچه شاخص قیمت های وارداتی 

ر تر خواهند بود و از این کانال هم درآمد های کمتر باشد، صنایعی که مواد اولیه شان از کانال واردات تامین می شود سود آو
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مالیاتی کل با افزایش مواجه خواهد شد.بنابراین می توان نتیجه گرفت که متغیر رابطه مبادله عمدتًا به معنای کاهش قیمت 

ش درآمد های وارداتی، افزایش حجم واردات به کشور و لذا ایجاد کاهش در ارزش افزوده داخلی است، که این امر منجر به کاه

 مالیاتی دولت می گردد.در نتیجه تاثیر متغیر رابطه مبادله بر درآمد های مالیاتی مبهم می باشد .

( هر چه درجه باز بودن اقتصاد باالتر باشد، نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص ملی افزایش می یابد، که ناشی از افزایش درآمد 5

بیشتری از کاالهای تجاری وضع می شود.بنابراین در این مجموعه از کشور ها افزایش درجه باز  مالیات بر تجارت است که بر میزان

بودن تجاری با افزایش درآمد مالیاتی دولت همراه خواهد بود و می تواند به عنوان سیاستی در جهت افزایش درآمد مالیاتی کشور 

 مورد توجه قرار گیرد .

 

 کشور: مطالعات انجام شده در خارج از -2

کشور از  11مالیاتی در  نرخ ارز و درآمد به بررسی رابطه بین آزادسازی تجارت، (2112) 2آگبیگبیه، استاتسکی و ولدماریام-الف

مطلب که آزادسازی تجاری که این  تاکید برپرداختند. این پژوهش ضمن  0331تا  0330یقا طی سالهای رجنوب صحرای آف

واردات است.اولین  و صادرات زاد سازی تجارت،آ از جمله عوامل موثر در .پول داخلی می باشدکاهش ارزش  مستلزم کاهش تعرفه،

 است.تنظیم و تغییر واردات از جمله عوامل موثر بر درآمدمالیاتی است . قدم در آزاد سازی تجارت مرتبط با موضوع وارداتی 

لملل می شود. تغییرات اقتصادی کالن نیز از جمله عوامل موثر آزادسازی تجاری منجر به کاهش واردات و مالیات بر تجارت بین ا 

 .دیگر بر درآمد های مالیاتی می باشد

 

 گروه از و یک  0331تا  0331های کشور جهان از آفریقا،آسیا و نمیکره غربی،بین سال 15مطالعه با  (1333) 8نابریل و همکارا-ب

ل الملردات و مالیات بر تجارت بینی دو مدل ممکن از عوامل مؤثر بر وابه بررس 0337تا  0330های کشور جهان بین سال 017

شود.آنها دریافتند که تعرفه لزوماًبه درآمد مالیاتی کمتر منجر نمی کاهشنتیجه گرفتند که  یرگرسیونمدل پرداختند.با استفاده از 

 .دشوینظریه تانزی منجر نممطابق کاهش نرخ ارز ضرورتاًبه درآمد مالیاتی باالتر 

 

 

 0333تا  0351های کشور صنعتی در حال توسعه طی سال 31له را با استفاده از پانل أنیز این مس( 2112) 2موهانو خاتری  -ج

یاتی و مالیات بر تجارت های مالمیزان درآمد رتجارت اثر منفی بآزادسازی با استفاده از رگرسیون دریافتند که و  نشان دادند

ی مشخصی وجود ندارد. آنها همچنین دریافتند که های مالیاتی و نرخ ارز رابطهمتوجه شدند که بین درآمد ل دارد.آنهاالملبین

                                                           
2 .Terence Agbeygbe,Janet G ,Stotsky,and Asegedech Wolde mariam 
3 -Ebrillet.al 
4 -Khattery@mohan Rao 
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درآمد مالیات بر تجارت  هایی که در حال حاضر نرخ تعرفه باالو درآمد پایین دارند،کاهش نرخ تعرفه منجر به کاهشدرکشور

 گردد. ل میالملبین

های مالیاتی در سوریه پرداخته به بررسی تأثیر  آزادسازی تجاری بر درآمد یک مدل تعادل عمومی با استفاده از (1333) 1لوک -د

دهند که کاهش پیش آمده در درآمدهای مالیاتی سوریه در اثر آزادسازی به حدی نبوده است نتایج حاصل از این تحقیق نشان می

از مالیات  های مالیاتی داخلی و استفادهلیاتی از طریق اصالح سیستمهای ماو کاهش درآمدکه برای دولت قابل کنترل نباشد  است

 بر ارزش افزوده قابل جبران نباشد.  

به طرح و بررسی استراتژی عملی برای جبران درآمد از دست رفته دولت ناشی از آزادسازی تجاری  (2112) 6کین و الیتارت -ه

های مالیات بر مصرف به منظور جبران درآمد از دست رفته دولت ناشی از یش نرخها نتیجه گیری کرده اند که افزااند. آنپرداخته

آزادسازی تجاری لزوماً موفقیت آمیز نخواهد بود و تأثیر  این دگرگونی در شرایط مالیاتی بر رفاه جامعه و درآمد دولت به شرایط 

 اقتصادی بستگی خواهد داشت.

 روش تحقیق:

ای و جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از روشهای تحلیلی و روش گردآوری اطالعات،کتابخانه –روش تحقیق در این پژوهش توصیفی 

 د.شواستفاده می  EVIEWSوSPSS افزار ا،ضریب همبستگی( از طریق نرمهاقتصادسنجی)محاسبه نرخ رشد،روندها، نسبت

 

 معرفی مدل پژوهش:

 : شودمیها  از مدل زیر استفاده زی تجاری بر درآمد مالیات برشرکتجهت بررسی تأثیر  آزادسا

 

)t,FDIt,ERt,TOTt,OPEN1-t=F(TAXtTAX 

 در رابطه فوق:

TAX؛ :درآمد مالیاتیOPEN:دی؛ باز بودن اقتصا درجهTOTنرخ مبادله:، ER؛ :نرخ ارزFDIو  گذاری مستقیم خارجی:سرمایهt 

 باشد.میمعرف زمان 

 

 ه های تحقیقمتغیرها و داد

می باشد و داده های آماری از بانک اطالعات سرری هرای زمرانی  0571-0531دوره آماری تحقیق بازه زمانی  دوره زمانی تحقیق:

 اخذ شده اند.  3، بانک جهانی، آنکتاد و موسسه موندی5اقتصادی بانک مرکزی 

                                                           
5 -Lucke 
6 -Keena.ligtharta 
7 . http://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx 
8 . Www. Indexmundi.com 
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 متغیرهای تحقیق:

 متغیرهای اصلی تحقیق عبارتند از :

 متغیر وابسته: 

Tax: محاسبه شده است. 0550، که با شاخص قیمت ضمنی تعدیل شده و به صورت ارقام ثابت بر پایه سال 3مالیات بر شرکتها 

( نسبت مالیات برر 0نمودار ) متغیر فوق به فرم های مختلفی چون سطح ، لگاریتم، نرخ رشد و... قابل استفاده در مدل تحقیق است.

می دهد. تغییرات ایرن نسربت از تحروالت کرالن  را نشان  0571-0531داخلی در ایران طی دوره درآمد شرکتها به تولید ناخالص 

 اقتصادی ایران وجهان)تحوالت قیمت نفت و رشد اقتصادی( نشأت می گیرد.

 

 منبع داده ها:  )بر حسب ارقام واقعی،1811-1831(:نسبت مالیات بر درآمد شرکتها به تولید ناخالص داخلی در ایران طی دوره 1نمودار )

 بانک مرکزی ایران()

در بردارنده نفت می باشند، یعنی  0531-0533با توجه به اینکه مالیات بر شرکتها) مالیات بر اشخاص حقوقی( تنها طی سال های 

شرکتها  تر در دوسوم کل نمونه تغییرات قیمت و حجم فروش نفت، اثری در مالیات بر درآمد و به طور دقیق 0531تا 0571از سال 

( ترسیم شده 1با حذف مالیات بر درآمد نفت و... با داده های جدید تر حساب شده و در نمودار ) 0571-0531ندارد، بازه زمانی 

 ( در نمودار جدید تکرار شده است.0سال است، روند کلی نمودار) 7است چون دوره حذفی، تنها شامل 

                                                                                                                                                                                            
 

به این نوع مالیات، مالیات اشخاص حقوقی گفته می شود و شامل مالیات بر اشخاص حقوقی دولتی و مالیات بر اشخاص  3131ز سال ا. 9 

 .مالیات عملكرد نفت می باشد دربرگیرنده 3131-33حقوقی غیر دولتی است و طی سالهای 
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)بر حسب ارقام واقعی، منبع داده ها: بانک 1811-1831تولید ناخالص داخلی در ایران طی دوره (:نسبت مالیات بر درآمد شرکتها به 2نمودار )

 مرکزی ایران، بدون احتساب مالیات نفت و...(

 :متغیرهای توضیحی یا مستقل

OPENه بیان : شاخص بازبودن تجاری است که از تقسیم مجموع واردات و صادرات به تولید ناخالص داخلی به دست آمده است. ب

 دقیقتر داریم:

GDP

MX
OPEN




 

GDP

NMNX
NOPEN


 

، شراخص  OPENنسربت  تولیرد ناخرالص داخلری مری باشرند. GDPارزش کرل واردات و   Mارزش کل صادرات و  Xکه در آن، 

ارت نفرت و گراز و شاخص بازبودن اقتصادی بردون لحرات تجر NOPENبازبودن کلی اقتصاد را نشان می دهد، در حالی که نسبت 

 به ترتیب بیانگر صادرات غیر نفتی و واردات غیر نفتی  می باشند. NMو NXفرآورده های نفتی می باشد که در آن 

TOT: :نرخ مبادله که از تقسیم شاخص قیمت صادرات به شاخص قیمت واردات و مطابق فرمول زیر حساب شده است 

100*
M

X

P

P
TOT  

 می باشند.  شاخص قیمت واردات  MPقیمت صادرات و  شاخص  XPکه در آن، 

ER:  نرخ ارز )بر حسب دالر به ریال در بازار آزاد ارز یا بازار غیر رسمی(. این نرخ تعداد واحدهای پول ملی)ریال( را بر حسرب یرک

 نشان می دهد.واحد دالر نشان می دهد. نرخ ارز در بازار آزاد برابری تبدیل پول ملی به پول خارجی را دقیقتر 
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FDI: )هر چند داده های این متغیرر در گزارشرات بانرک مرکرزی ایرران از سرال ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی) به میلیون دالر

تری را در گزارش شاخص های توسعه جهانی برای همه کشورها و از جمله  بانک جهانی داده های کامل به بعد می باشد، اما 0550

 ایران ارائه می دهد.

هرای پراکنردگی از جملره انحرراف معیرار، کشریدگی و  های مرکزی از جمله میانگین و میانه و شراخص ( شاخص0-1در جدول )

چولگی برای متغیرهای تحقیق در دو حالت سطح و لگاریتم محاسبه شده است بزرگ بودن میانگین از میانه در برخری متغیرهرا از 

وجود نقاط برزرگ را در داده هرا نشران میدهرد  TAX ،Log(TAX) ،OPEN ،TOT،Log(TOT) ER ،FDI، Log(FDI)جمله 

گیرد. در مورد این متغیرها، توزیرع داده هرا چولره بره راسرت اسرت و مقرادیر چرولگی زیرا میانگین تحت تاثیر این مقادیر قرار می

 ولگی چپ روبرو هستیم. با چولگی منفی یا چ Log(OPEN)و  Log(ER)محاسبه شده همگی مثبت هستند، اما برای متغیرهای 

باشرد)  5توزیع متغیرها زمانی نرمال یا متقارن محسوب می شود که ضریب چولگی نزدیک به صفر و ضریب کشیدگی نزدیرک بره 

( Log(TAX). با توجه به مقادیر چولگی و کشیدگی، برخی متغیرها از جمله  لگاریتم متغیرر وابسرته )01(113، ص0531گجراتی، 

ن هستند. تقارن یکی از ویژگیهای توزیع نرمال است و متقارن برودن توزیرع متغیرر وابسرته از اهمیرت ویرژه ای دارای توزیع متقار

 ها به مقادیر صفر حاکی از نرمال بودن توزیع آن متغیر دارد. برخوردار است. بنابراین نزدیک بودن این شاخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. ترجمه نادر مهرگان و لطفعلی عاقلی، تهران، انتشارات نورعلم، Stataو  Eviewsرهای . اقتصادسنجی کاربردی: همراه با نرم افزا0531گجراتی، دامودار..  01

 چاپ دوم.
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 (: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق1-2جدول)

 حداکثر حداقل کشیدگی چولگی انحراف معیار میانه میانگین عدادت متغیرها

TAX 10 5011073 7151050 1351050 0051 7050 1113053 15310053 

Log(TAX) 10 3003 3075 1073 1005 1051 5051 01013 

TAXX 10 1301001 1513035 0/5113 1037 1035 5050 01731005 

Log(TAXX) 10 5050 3010 10/1 1001- 7037 1011 3073 

OPEN 10 11033 15015 05075 1011 5015 05055 50055 

Log(OPEN) 10 5050 5055 1057 1031- 1013 1001 1051 

NOPEN 10 15073 11055 7031 10171 1033 01011 55007 

Log(NOPEN) 10 5005 5005 1015 1050- 5050 1051 5000 

TOT 10 03017 70055 11013 0050 5030 15011 030017 

Log(TOT) 10 1013 1011 1075 1011 1051 5001 7015 

ER 10 5311050 0111011 1011011 1005 0035 05071 05703011 

Log(ER) 10 5005 5010 0035 1057- 0003 1010 3071 

FDI 10 050707031 1057050 0170351011 0001 1000 55001 1550333011 

Log(FDI) 10 3005 5033 5030 1053 0051 5071 07013 

 منبع: محاسبات تحقیق

 بررسی اعتبار مدل

های الزم برای برآورد مدل است در این تحلیل، مهمترین این پیش های برآورد شده به میزان برقراری پیش فرضمیزان اعتبار مدل

 ها عبارتند از:فرض

 حلیل قرار گرفت.ها که از طریق نرمال بودن متغیر وابسته مورد تنرمال بودن باقیمانده -0
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 ، که با توجه به درجه انباشتگی یک برای تمام متغیرها، آزمون هم انباشتگی انجام گرفت.بررسی ایستایی -1

یوسلیوس، وجود رابطه بلندمدت و تعادلی بین متغیرهای  -بررسی هم انباشتگی، با توجه به آزمون هم انباشتگی یوهانسن -5

 تحقیق تأیید شد.

 -10/5آن حدود  tآماره است و مقدار  -110/1، با توجه به اینکه ضریب تصحیح خطا برابر (ECMسازوکار تصحیح خطا) -1

 درصد عدم تعادل بین 11نیز معنی دار است، لذا حدود  %0از نظر آماری در سطح  ecm(-1)است، لذا ضریب 

Log(tax)  با خطای برداری جدید، در کوتاه مدت و بلندمدت در هر دوره)سال( اصالح می شود، اما برای مدل تصحیح

از  ecm(-1)است، لذا ضریب  -115/0آن حدود  tآماره است و مقدار  -101/1توجه به اینکه ضریب تصحیح خطا برابر 

در کوتاه مدت و بلندمدت در  Log(tax) درصد عدم تعادل بین 10معنی دار نیست، اما حدود  %7نظر آماری در سطح 

 هر دوره)سال( اصالح می شود.

 تایج تحقیق به شرح زیر می باشند :اهم ن

 با در نظر گرفتن تجارت نفت :

ضریب بازبودن تجاری مثبت و از لحات آماری معنا دار می باشد .بر این اساس فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اثر مثبت آزاد سازی  -

که در صورت ثبات سایر شرایط، در  تایید می گردد. به این معنی %0تجاری بر میزان مالیات بر درآمد شرکتها در سطح معنی 

بر میزان مالیات بر درآمد شرکتها  افزوده خواهد شد.اختصاص بیشترین ضریب به  % 00باز بودن تجاری حدود  %0صورت افزایش 

رکتها این متغیر مستقل، اهمیت ارتقاء توان رقابتی، سیاست های توسعه صادرات و آزادسازی واردات، نتیجتاً رونق گرفتن فعالیت ش

 و افزایش درآمد مالیاتی را نشان می دهد .

با درآمد مالیات بر شرکتها دارد. به این صورت  %01طبق یافته های تحقیق نرخ ارز رابطه مثبت و معنا داری در سطح معناداری  -

ت. افزایش نرخ ارز )کاهش درصد بر میزان مالیات بر درآمد شرکتها افزوده خواهد داش%0حدود  %0که با افزایش نرخ ارز به میزان 

ارزش پول(در اثر آزاد سازی تجارت از طرفی منجر به افزایش درآمد حاصل از مالیات کاالهای وارداتی می گردد. و از طرفی با 

اثر نهایی بستگی به میزان کشش تقاضا برای واردات و نیز کشش  افزایش نرخ ارز مقدار واردات با کاهش مواجه می گردد. نهایتاً 

 ضه محصوالت جایگزین واردات دارد .عر

می باشد.قیمت  نتایج به دست آمده در زمینه رابطه نرخ مبادله و مالیات بر درآمد شرکتها مثبت و از لحات آماری بی معنی  -

نسبی کاالهای وارداتی و صادراتی به دلیل کاهش تعرفه ها ،کشش قیمتی تقاضای صادرات و واردات و همچنین قیمتی عرضه 

 نشین های وارداتی از جمله عواملی هستند که بر رابطه مبادله اثر گذارند .جا
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نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین متغیر سرمایه گذاری خارجی و مالیات بر درآمد شرکتها می باشد.اما این ضرایب در سطح -

 متعارف معنی دار نمی باشد .

 بدون لحاظ تجارت نفت :

نمی شود. نرخ مبادله   مده وجود رابطه معنی دار بین باز بودن تجاری و مالیات بر درآمد شرکتها تایید بر اساس نتایج به دست آ-

ر دارای تاثیر منفی و معنا دار بر مالیات بر درآمد شرکتها می باشد. رابطه نرخ ارز و مالیات بر درآمد شرکتها منفی و معنا دار است .اث

 ات بر درآمد شرکتها مثبت و معنا دار می باشد .سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مالی

 مقایسه با دیگر مطالعات: 

باشد.این یافته که می  (0531)سودرجانی محمودی نیا و پورشهابی مطالعه نزدیک به مطالعه حاضر در داخل کشور مقاله سلیمی

گیرد.همچنین در مطالعه نامبرده ایید قرار میهر دو مطالعه مورد تسازی تجاری موجب افزایش درآمد های مالیاتی می گردد در آزاد

یش حجم درآمد می باشد در حالیکه در مطالعه حاضر افزایش نرخ مبادله سبب افزادله بر درآمد های مالیاتی مبهم گان، نرخ مبا

 می شود .مالیات بر شرکتها  

که به این  می باشد فاستاتسکی و ولد ماریام  آگبیگبیهلعه نزدیک به این مطالعه ادر خصوص مقایسه با مطالعات خارج کشور مط-

آزاد سازی تجارت منجر به کاهش وارادات و مالیات بر تجارت بین الملل می گردد.همچنین در دیگر مطالعات  رسیدند:نتیجه 

الیاتی کمتر منجر نرخ تعرفه باال و درآمد پایین دارند ،کاهش تعرفه به درآمد ممحققین به این نتیجه رسیدند که در کشور هایی که 

 نمی شود.در بعضی از کشور ها آزاد سازی تجاری اثر منفی بر میزان درآمد مالیاتی دارد .

و  آزادسازی تجاری ارتباط بطور کلی در خصوص مقایسه عنوان پژوهش با مطالعات داخل و یا خارج کشور باید عنوان کرد که

اعم از ساختار بازار تجاری واردات و صادرات ،ساختار نرخ ارز و تعرفه به ویژه  ساختار عناصر اقتصادی هر کشوردرآمدهای مالیاتی به 

  دارد.ساختار نظام مالیاتی و ... 

 

 جهت مطالعات آتی : پیشنهادات

 ......(VATمطالعه اثر آزاد سازی تجاری یر مالیات غیر مستقیم )-1

 ولت مطالعه اثر تفکیکی تعرفه های واردات بر ترکیب درآمد های د-1

 مطالعه اثر رژیم های ارزی بر درآمد های مالیاتی دولت -5
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