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  چکیده 

باال بردن ظرفیت درآمدهاي مالیاتی هاي مالیاتی و  مالیات بر ارزش افزوده با گسترش پایه

گرفتن  در نظر از این رو، با. کشور جهان قرار گرفته است 140ها، مورد توجه بیش از  دولت

ارزش افزوده، این مقاله اثر متغیرهاي مختلف اقتصادي و نهادي  بر مالیات باالي نظام درآمدزایی

 53هاي  به این منظور، داده. کند را بر کارآیی نظام مالیاتی در کشورهاي منتخب بررسی می

گردآوري و در دو گروه کشورهاي درحال توسعه و  2011تا  1996کشور طی دوره زمانی 

هاي تابلویی و روش  نتایج با استفاده از الگوي داده. اند کشورهاي توسعه یافته دسته بندي شده

ه کارآیی نظام متغیرهاي توصیف کنند. به دست آمده است) GMM(گشتاور تعمیم یافته 

 GDPمالیاتی؛ نسبت کارآیی وصول مالیات مبتنی بر مصرف و نسبت کارآیی مالیاتی مبتنی بر 

بر پایه نتایج به دست آمده، تأثیر متغیرهاي درجه باز بودن اقتصاد، ثبات سیاسی و . می باشند

تورم در کشورهاي در حال توسعه بر هر دو متغیر توصیف کننده کارایی نظام مالیات بر ارزش 

نیز موجب کاهش نسبت   GDPافزایش سهم بخش کشاورزي از . افزوده مثبت و معنادار است

تأثیر متغیر ثبات سیاسی بر کارایی نظام مالیاتی . شود می ت در این کشورهاکارایی وصول مالیا

ضرایب متغیر درجه باز بودن اقتصاد در هر . در کشورهاي توسعه یافته نیز مثبت و معنادار است

دو رگرسیون کشورهاي توسعه یافته معنادار نیست که نشان دهنده بی تأثیر بودن این متغیر بر 

شاخص تورم نیز طبق انتظار رابطه منفی و معناداري . یاتی در این کشورهاستکارایی نظام مال

  . با کارایی نظام مالیات بر ارزش افزوده دارد

  . JEL :H21 ،H24 ،F15بندي  طبقه

مالیات بر ارزش افزوده، کارآیی وصول مالیات مبتنی بر مصرف، کارآیی نظام  :ها کلید واژه

  . تهمالیاتی، روش گشتاور تعمیم یاف
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    مقدمه - 1

هاي عمومی دولت و نوسانات درآمد نفتی، طبیعی است که  با توجه به افزایش هزینه

حجم . دولت براي تأمین این نیازها به درآمد مالیاتی مطلوب و مناسب احتیاج دارد

که شکاف زیادي میان ظرفیت بالقوه و بالفعل  دهد می درآمدهاي مالیاتی در کشور نشان

هاي مؤثر در راه اصالح نظام مالیاتی کشور،  از جمله گام. وجود داردمالیاتی کشور 

بررسی و مطالعه در خصوص وضع مالیات بر ارزش افزوده و اجراي آن، به عنوان یکی از 

  . هاست بهترین و کارآترین منبع تأمین درآمد مالیاتی دولت

ست که در نوعی مالیات غیرمستقیم بر مصرف ا ١)VAT(مالیات بر ارزش افزوده 

مراحل مختلف واردات، تولید، توزیع و مصرف، به میزان درصدي از ارزش افزوده حاصله 

د تا نهایتاً به مصرف کننده نهایی گرد می در هر مرحله، از هر بنگاه به بنگاه بعدي منتقل

امروزه مالیات بر ارزش افزوده محور اصالحات مالیاتی . منتقل و توسط او پرداخت شود

هاي مالیاتی در  بسیاري از کشورهاي در حال توسعه است و بخش اصلی سیستمدر 

 د و بیش از یک چهارم درآمدهاي مالیاتی دنیا را شاملباش می کشور جهان 140بیش از 

ترین پیشرفت در  توان مهم ظهور مالیات بر ارزش افزوده را می. شود می

هاي  ی مربوط به مالیات در دهههاي اجرای هاي مالیاتی و اصالح سیستم يارگذ سیاست

  . اخیر دانست

کشور طی  53آوري شده از  هاي جمع در این مقاله سعی شده است با توجه به داده

، اثر متغیرهاي مختلف اقتصادي و نهادي بر نسبت کارآیی 2011تا  1996 هاي سال

افزوده  و نسبت کارآیی مالیات بر ارزش ٢وصول مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر مصرف

GDPمبتنی بر 
. بررسی شود کشورهاي درحال توسعه و کشورهاي توسعه یافته در ٣

پردازد و بخش سوم به مروري بر ادبیات  بخش دوم مقاله به مبانی نظري و ارائه مدل می

بخش چهارم به توصیف . موضوع و تحقیقات انجام شده در این زمینه اختصاص دارد

اشته و بخش پنجم مقاله، تفسیر ضرایب متغیرها را ها و روش تحقیق اختصاص د داده

هاي تحقیق  بندي یافته گیري و جمع سرانجام، بخش ششم به نتیجه. کند بررسی می

  . پردازد می
  

 

1- Value Added Tax 
2- VAT C-Efficiency Ratio 
3- VAT Efficiency Ratio 
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در این مقاله، هرجایی که لغت مالیات آورده شده است، منظور مالیات بر ارزش 

  . دباش می افزوده

  

  مدل -2

است که ) 1992( ١تبلینی وادواردس , کوکرمن اي از معیار ما مدل پذیرفته شده

این مدل موانع اصالحات . است توسعه داده شده) 2005( ٢توسط آیزنمن و جینجارك

 مالیاتی را در کشورهاي چند جناحی که با بی ثباتی سیاسی روبرو هستند توضیح

هاي داراي  با مالیات تواند می کند که درآمد مالی و مالیاتی و روي این تمرکز می دهد می

هاي ضمنی که هزینه وصول آن صفر  و مالیات) مثل مالیات بر درآمد(هزینه وصول 

هاي  وقفه در اجراي سیاست شود  می فرض. است مثل مالیات تورمی، افزایش یابد

این مسأله . هایی را در کارایی نظام مالیاتی دوره بعد ایجاد خواهد کرد جاري، محدودیت

که گزینش کارایی نظام مالیاتی ممکن است بسیار استراتژیک باشد و  دهد می نشان

هاي جاري، نظام مالیاتی ناکارامدي را جهت ایجاد درآمدهاي مالی و مالیاتی به  سیاست

گذاران  این امر خود مانع از هزینه کردن سیاست. گذاران آینده تحمیل کند سیاست

  . گذار فعلی، کم اهمیت دیده شده است که از نظر سیاست شود  می هایی آینده در راه

  : وسیله دو عامل اهرم فشار بودجه، نشان داده شده است به tاقتصاد در زمان 

  :بخش خصوصی) 2(دولت و ) 1(

)1(  gt + ft + t ≤ t
  st    

)2(  ct  = 1 t
 st� t  )  st 

بیان  ft و gtمتغیرهاي . قلمداد شده استهر فرد یک واحد خروجی در هر دوره 

 tعبارت . دباش می سرانه مصرف شخصی ctکننده سرانه دو کاالي عمومی مختلف و 

که عامل مؤثري است  دهد می گذاري مالی و مالیاتی در ظرفیت مالیاتی را نشان سرمایه

و مقداري  )st( دولت از هر فرد مقداري را به شکل حق ضرب. که در زیر بحث شده است

t (افزوده واقعی  ارزش را تحت عنوان درآمد مالیات بر
 (کند وصول می .� t    نرخ

  

 

1- Cukierman, A., Edwards S. and Tabellini, G.  
2- Aizenman, J. and Jinjarak, Y. 
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کند در  هاي اجرایی تحمیل نمی حق ضرب هزینه. مصوب مالیات بر ارزش افزوده است

هر دو مالیات بر ارزش افزوده . دباش میحالی که اجراي مالیات بر ارزش افزوده پر هزینه 

� ( کند که برابر است با ضرب، بار سنگینی بر بخش خصوصی تحمیل میو حق  t  ) و 

st که مطلوب است اگر  '  ، '' ، '،  '' .  

  

  مسئله عامل -2-1

کنیم  فرض می: پرداخت ضعیف مالیات بر ارزش افزوده براي دولت پرهزینه است

از نرخ مصوب پیدا شود،  تر کم tاگر پرداختی . ، ممیزي شده باشدpt با احتمال عامل 

�به پرداخت  t  + 0.5t  [� t   t  ]
از این رو پرداخت ضعیف با . جریمه خواهد شد 2

 0.5tجریمه معادله درجه دوم  [� t  t  ]
. همراه خواهد بود ptبا احتمال پرداخت  2

U(ct)   سودمندي از مصرف شخصی در دورهt است .t
s  عامل نشان دهنده تمکین بر

حداکثر کردن سودمندي مورد انتظار به صورت زیر بنابراین . دباش می پرداخت مالیات

  :خواهد بود

)3(  MAX [ ptU(ct,a) + (1 pt)U(ct,n)]                
t 

 ct,nاست اگر ممیزي شده باشد و  tمصرف شخصی عامل در زمان  ct,aجا  در این

  :است اگر ممیزي نشده باشد tمصرف شخصی وي در زمان 

ct,a = 1  { τ�� + 0.5t [� t  t]
2 st (� t  ) st 

ct,n = 1  t  st (� t  ) st 

t که بابهینه تسلیمی  مالیات ؛)3(فرمول سازي  بهینه
s عبارت  شود می مشخص

  :است از

)4(  t
s =  � t    

�� ��

��∅�
 (1                                  

 ≤ 0(  ، تعدیل پاداش ریسک جا  در این
U′(ct,a)−U′(ct,n)

U′(ct,a)
  (  وU ' (ct) 

، شکاف درصد حاشیه سود بین )(عبارت ریسک . است ctحاشیه سود مربوط به مصرف 

زیر  ت مورد انتظار به صورتاپرداخت مالی. دباش می موارد ممیزي شده و ممیزي نشده

  :شود  می حاصل
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)5(  E[t ] = � t     0.5 
(����)

�

��∅�
 (1   

پرداخت مالیات مورد انتظار با احتمال انجام یک ممیزي و با نرخ جریمه متناسب با  

چنین پرداخت مالیات مورد انتظار با درجه  هم. یابد ي ضعیف، افزایش میها پرداخت

به عبارت دیگر ریسک گریزي باالتر، سودمندي . ریسک گریزي، افزایش خواهد یافت

در ) (در عمل، عبارت تعدیل ریسک . دهد می هزینه انجام شده براي ممیزي را افزایش

شرایطی که شکاف مالیاتی بین افزایش پرداخت مالیات ناشی از ممیزي نسبت به 

براي بنابراین . دباش می تر است، از درجه اهمیت دوم برخوردار مصرف کل کوچک

  شود  می کنیم و فرض سادگی، از این پس از دوره تعدیل ریسک چشم پوشی می

  . تقریباً مساوي صفر است

از این رو، از نقط . هاي الینفک تشکیل شده است اقتصاد از تعداد زیادي از عامل

هاي  براي اهرم. دباش می نظر مسئولین امر، ریسک ویژه مرتبط با فرار مالیاتی متنوع

t (بخش خصوصی، درآمد واقعی مالیات ) 2(دولت و ) 1(الن بودجه یعنی فشار ک
(، 

  . پرداخت مورد انتظار مالیات توسط عامل الینفک خواهد بود

)a5(t


 
 � t      0.5 

(����)
�

��∅�
 (1 ~   � t     0.5 

(����)
�

��∅�
             

          

  گذار مسئله سیاست  -2-2

طور تصادفی جایگزین  وجود دارندکه به) Rو  L(گذار احتمالی  دو نوع سیاست

  : رساند به صورت زیر رفاه را به حداکثر می )i ،)i L,Rگذار  سیاست. شوند همدیگر می

)6(  wi
 t = Et  {  ∑  �

��� k ( U(ct+a) + H i (gt+k , ft+k) ) }  ; 1>  0 

هاي همگرا و سودمندي  تابع منفعت Uنشان دهنده عامل انتظار،  Etجا  در این

 f  )Hو  gحاصل از  مصرف 
i( شود  می به شرح زیر تعریف:  

    H L ( g, f ) =  (
�

�(���)
)  min[g, (1) f ];  

)َ6( 1>  0.          

                         H R ( g, f ) = (
�

�(���)
) min[(1) g,  f ]; 
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  گذار تنها در مصرف مطلوب کاالي عمومی، یعنی در بازه بنابراین این دو سیاست

 || که  شود می با انجام محاسبات مشخص. متفاوت و مخالف همدیگر هستند

) (، وابسته به پارامتر مخالف وزن کلی مصرف خصوصی نسبت به مصرف عمومی

نامیده شده  و  این نظام سیاسی با عنوان فرایند مارکوف با احتمال انتقال . نیست

ابقا براي دوره بعد دارد و با  را جهتاحتمال ثابت  tدولت فعلی در زمان . است

  . شود می کار گماشته گذار نوع دیگر به سیاسترسد و  کارش به پایان می ،احتمال 

 + x = gفرض کنید  f براي ملموس تر . به معناي میزان کل مخارج دولت باشد

که عامل بخش خصوصی احتمال انجام یک  وقتی. است 0.5کنیم  شدن، فرض می

، این متغیرها توسط دهد می را به صورت مشخص نشان tممیزي و نرخ جریمه در زمان 

 tگذار در زمان  سیاست یله وس ی بهکارایی نظام مالیات. از پیش تعیین شده است 1

 تعیین و  pاحتمال انجام یک ممیزي و جریمه متناسب با فرار مالیاتی به ترتیب 

گذاري در ظرفیت مالیاتی  وسیله سرمایه به و هم  pکنیم که هم  ما فرض می. شود می

) (تر در بهبود نظام مالیاتی و جلوگیري از تغییر  براي ثبات بیش. تعیین شده باشد

و  و  pهمراه با ) (گذاري در کارایی مالیاتی  کنیم که سرمایه میسیاست مالی، فرض 

�(بدون سایر متغیرهاي سیاسی  t    ،st ،gt ،ft  ( باید در یک دوره پیشرفت انتخاب شده

انتخاب شده است اما اعمال نفوذ در کارایی نظام  t 1در زمان  t-1بنابراین، . باشد

  :است tمالیاتی تنها در زمان 

  pt = pt (t -1; ST );     p'  > 0;  p'' < 0  
)7(  

    t =  t (t -1; ST );    ' > 0;   '' < 0  
  

بردار عوامل ساختاري است که بر هزینه وصول مالیات تأثیر  STجا  در این

بخش کشاورزي و بازتر بودن  تر کمبه ویژه، نرخ باالي شهرنشینی، سهم . گذارد می

آوري اطالعات را کاهش دهد و نشان  تجارت، ممکن است هزینه مؤثر نظارت و جمع

این عوامل ساختاري آنچنان آرام در حال . تر سیستم وصول باشد دهنده کارایی بیش

بنابراین روي تعیین . ندباش می گذار تغییر هستند که خارج از کنترل سیاست

  . شویم متمرکز می) t(مالیاتی  نه در ظرفیتگذاري بهی سرمایه
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این است که فرار مالیاتی و ) 1992(تفاوت این مدل با مدل کوکرمن و همکاران 

که بهبود  شود می چنین فرض فرایند حسابرسی مالیاتی مدل سازي شده است و هم

. استt 1 گذاري سنگین در زمان منوط به یک سرمایه tکارایی نظام مالیاتی در زمان 

هاي بهینه در  آمده است که انتخاب) 1992(با وجود این در مدل کوکرمن و همکاران 

مورد مصرف، جمع کاالي عمومی، حق ضرب و مالیات بر ارزش افزوده تابعی از کارایی 

  . ندباش می نظام مالیاتی

)8(  c* = C();  x* = X();  s* = S();  (a)* = T();           

جا  ایندر . C'() < 0 ; X '() < 0 ; S'() < 0 ; T '() < 0 است اگر که مطلوب 
*

z  نشان دهنده مقدار بهینهz مقدار متعادل نرخ مالیاتی انتخاب شده . است)(،  شرط

  : کند اول این امر را برآورده می

)9(   U ' (C()) C'() + [ 1 
�� �

�
 ]  X'() = 1 

اي شبیه به جامعه مدل کوکرمن و  نتایج اصلی این مدل در جامعهبه طور خالصه 

  :به قرار زیر است) 1992(همکاران 

یا   = 0(اگر دولت فعلی از ابقا خود مطمئن باشد یا جناح رقیبی نداشته باشد  -1

=( مؤثرترین نظام مالیاتی را ایجاد خواهد کرد که متناظر ،FOC شود می،    

 U ' (C()) C'() + X'()  = 1 :یعنی

با احتمال کم باقی ماندن دولت فعلی در قدرت و وجود رقابت شدید جناحی،  -2

این . ان یک میراث به دولت آینده واگذار می شودنظام مالیاتی ناکارآمدي به عنو

گذاري کم در ظرفیت مالیاتی، احتمال کم انجام ممیزي و جریمه  ناکارآمدي با سرمایه

کاهش میزان وصول مالیات بدین وسیله، با . می شود براي فرار مالیاتی آشکارپایین 

ي عوامل ساختار. تصویب یک نرخ معین براي مالیات بر ارزش افزوده همراه خواهد بود

 . شود دهند موجب کاهش موازنه وصول مالیات می که سهولت فرار مالیاتی را افزایش می

 

  مروري بر ادبیات موضوع  -3

ستانده و روش تولید، درآمد  - بر اساس جدول داده) 1389(ند و موقري غیاثو

بر پایه نتایج . مالیاتی ناشی از اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده را برآورد کردند

درصد، تأثیر  5/1حاصل از این تحقیق، اجراي کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 
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ز عملیاتی بودجه ندارد و براي کاهش شکاف میان اي در کاهش کسري ترا قابل مالحظه

  . هاي جاري و درآمدهاي عمومی دولت باید این نرخ افزایش یابد هزینه

ستانده و ماتریس  - با استفاده از روابط تحلیلی داده) 1390(ارشدي و همکاران 

 ضرایب فنی تولید اقتصاد ایران به بررسی اثر قیمتی ناشی از اعمال مالیات بر ارزش

نتایج این بررسی . هاي مختلف اقتصادي ایران پرداختند افزوده بر قیمت تمام شده بخش

داشته  ده اثر قیمتی بسیار ناچیزي در پیاجراي قانون مالیات بر ارزش افزو دهد می نشان

سبب چنین، معافیت صادرات لحاظ شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز  هم. است

  . دگرد می کاهش وابستگی به درآمدهاي نفتی رشد صادرات غیرنفتی و

کارآیی مالیات بر ارزش افزوده را با استفاده از اثر آن بر ) 1392(پژویان و ورشوساز 

نسبت درآمدهاي دولت به تولید ناخالص داخلی در دو رویکرد اثرگذاري مستقیم و 

 2008 تا 1998هاي  طی سال ١کشور منتخب منطقه منا 8اثرگذاري متقابل براي 

ها نشان داد که در مدل اثرگذاري مستقیم، پذیرش  نتایج بررسی آن. بررسی کردند

مالیات بر ارزش افزوده همواره منجر به افزایش در نسبت درآمدهاي دولت به تولید 

و در مدل اثرگذاري متقابل، استقرار مالیات بر ارزش افزوده در  شود  می ناخالص داخلی

کند که تمایل به بازتر شدن اقتصاد و باالتر رفتن درآمد  یجهت مخالف اهدافی عمل م

 . دارند) قدرت خرید(سرانه 

نگرشی به کارآیی درآمد  "اي با عنوان  در مقاله) 1392(موسوي جهرمی و همکاران 

به ارتباط میان کارآیی وصولی  "مالیاتی مبتنی بر مصرف در بستر نوسانات اقتصادي

 1996 - 2011کشور در دوره زمانی  25اف تولید براي مالیات بر ارزش افزوده و شک

ها دریافتند که رابطه مثبت و معناداري بین شکاف تولید و کارآیی درآمد  آن. پرداختند

  . مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد

اثر متغیرهاي ساختاري و اقتصاد سیاسی را بر ) 2005( ٢آیزنمن و جین جارك

 1970-1999کشور در دوره زمانی  44افزوده براي کارآیی وصول مالیات بر ارزش 

ها دریافتند که شواهد تجربی با تئوري سازگار است و این متغیرها اثر  آن. بررسی کردند

  

 

1- MENA (Middle East and North Africa) 
2- Aizenman & Jinjarak 
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معناداري بر نسبت کارآیی وصول مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر مصرف و نسبت 

GDPکارآیی مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر
  . دارند ١

اقتصاد در حال  5کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده را در ) 1996( ٢ویلیام جک

در این مقاله کارایی با مقایسه وصولی . گذار اروپاي شرقی و مرکزي بررسی کرده است

هاي مصوب مالیات بر ارزش افزوده،  هایی که با اعمال نرخ و وصولی 1994قطعی سال 

چنین از اطالعات  هم. گیري شده است هبدون ریزش درآمدي قابل حصول بودند، انداز

مصرف نهایی توأم با فرض بار اقتصادي ناشی از مالیات بر مصرف کننده براي تخمین 

نتایج حاکی از آن است که کارایی در کشورهایی که . کارایی وصول استفاده شده است

ست در از حد نشان داده شده ا تر کمداراي سطح معافیت کلی باالیی هستند، احتماالً 

هایی که تعداد زیادي معافیت صریح کاال و خدمات را اعمال  که کارایی براي کشور حالی

  . تر است کنند ظاهراً بسیار بیش می

  

  ها و روش تحقیق توصیف داده -4

کشور منتخب است که در دو  53هاي مورد استفاده در این پژوهش مربوط به  داده

کشورهاي . اند توسعه یافته دسته بندي شدهگروه کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي 

اوکراین، کرواسی، اندونزي، هندوستان، ایران، قزاقستان، : در حال توسعه عبارتند از

تایلند، کنیا، فیلیپین، لیتوانی، آذربایجان، بلغارستان، بالروس، برزیل، قبرس، مصر، 

وادور، ترینیداد و توباگو، گواتماال، نپال، پاکستان، پرو، رومانی، روسیه، سنگاپور، السال

کشورهاي توسعه یافته نیز که اعضاي سازمان . تونس، اوروگوئه، آفریقاي جنوبی و زامبیا

، اتریش، بلژیک، کانادا، آلمان :عبارتند ازهستند  ٣هاي اقتصادي و توسعه همکاري

سوئیس، جمهوري چک، دانمارك، اسپانیا، استونی، فنالند، فرانسه، انگلستان، استرالیا، 

یونان، ایسلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، نیوزلند، لهستان، پرتغال، اسلوونی و 

  . سوئد

رآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد د: هاي مورد استفاده شامل کلیه داده

نرخ مالیات بر ارزش افزوده، درآمد کل مالیات بر ارزش افزوده، نرخ تورم، سهم 
  

 

1- Gross Domestic Product 
2- William Jack 
3- OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) 
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کشاورزي از تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن اقتصاد، ثبات سیاسی و میزان مصرف 

 ١)WDI(هاي بانک جهانی  کاالها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده از داده

  . استخراج شده است

هاي کافی براي نرخ مصوب مالیات بر ارزش افزوده در این  توجه به نبود دادهبا 

چنین با در نظر گرفتن این که در بسیاري از این کشورها نرخ مصوب  کشورها و هم

مالیات بر ارزش افزوده طی دوره زمانی مورد مطالعه تغییر چندانی نداشته، از نرخ 

  . استفاده شده استها  براي همه سال 2012مالیات مصوب سال 

متغیر درجه باز بودن اقتصاد از تقسیم مجموع صادرات و واردات بر تولید ناخالص 

کشاورزي شامل ماهیگیري، شکار، جنگلداري، تولید . داخلی به دست آمده است

در محاسبه ارزش افزوده این . شود می محصوالت کشاورزي و پرورش موجودات زنده

سهم . شود و تخریب منابع طبیعی در نظر گرفته نمی بخش اتالف محصوالت کشاورزي

ارزش افزوده این بخش به عنوان درصدي از تولید ناخالص داخلی در معادله رگرسیون 

متغیر نهادي به کار گرفته شده در این پژوهش، میزان ثبات سیاسی . وارد شده است

اولین . ی داشته باشدرود اثر معناداري بر نسبت کارآیی نظام مالیات است که انتظار می

د که به صورت زیر باش می متغیر وابسته ما نسبت کارآیی وصول مالیات مبتنی بر مصرف

  :آید به دست می

)10(   

 

(VAT revenue  / consumption)
C efficiency 

Standard VAT rate

 VAT revenue 

Standard VAT rate) (consumption

 



  

د و مصرف، باش می 2012استاندارد، نرخ مالیات مصوب سال  VATجا نرخ  ر ایند

است که به  GDPمتغیر وابسته دیگر، نسبت کارایی مالیاتی مبتنی بر . پایه مالیاتی است

  :شود می به محاسبه )11(معادله شکل 

 )11(  

 

(VAT revenue  /  GDP)
Efficiency ratio

Standard VAT rate

VAT revenue
  

(Standard VAT rate)  GDP





  

  

 

1- World Development Indicators 
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ها از مدل تلفیقی پویا و روش گشتاور تعمیم یافته استفاده شده  براي برآورد داده

  . است که در ادامه به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفته است

  

  ١مدل تلفیقی پویا -4-1

در صورتی که متغیر وابسته با وقفه در سمت راست معادله وجود داشته باشد، به 

یکی از منابع کاربردهاي . کنیم تلفیقی پویا استفاده میمنظور برآورد معادله، از مدل 

بنابراین، روابط پویا با حضور . دباش می ها توسط محقق هاي تلفیقی، درك پویایی داده

  :شود می سازي در در میان متغیرهاي توضیحی مدل متغیرهاي وابسته وقفه

Yit = δYit-1 + βXit +  it    ;      i =1,…,N    ,   t =1,…,T 
ها در یک مدل به این صورت، یک تغییر عمده در تفسیر  اضافه کردن پویایی  

دار در بین  در این حالت، به دو دلیل حضور متغیر وابسته وقفه. معادله خواهد بود

متغیرهاي توضیحی و اثرات مقطعی نامتجانس در بین مقاطع، مسئله خودهمبستگی 

و  OLSو ناسازگار بودن برآوردگرهاي دار شدن  این امر سبب تورش. دگرد می آشکار

GLS هاي آشناي   زننده یی غیر از تخمینها تکنیکلذا استفاده از . دگرد میLSDV  یا

EGLS
نگرش کلی که در مراحل مختلف در ادبیات موضوع توسعه . کند را ضروري می ٢

روي آورده  GMMهاي متغیرهاي ابزاري و برآوردگر  زننده پیدا کرده است، به تخمین

پیشنهاد دادند  ٤یافته فرآیندي از روش گشتاورهاي تعمیم) 1991( ٣آرالنو و باند. است

نسبت . ایجاد کرد DPDتوان متغیرهاي ابزاري اضافی در یک مدل  که طبق آن، می

که از طریق  GMMباالیی از کارهاي تجربی اخیر در اقتصادسنجی، از برآوردگرهاي 

  . اند آیند، استفاده نموده به دست می ٥روش حداکثر درستنمایی

  

 

1- Dynamic Panel Data 
2- Estimated Generalized Least Squares 
3- Arellano-Bond 
4- General Method of Moment (GMM) 
5- Maximum Liklihood Method 
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  هاي تلفیقی پویا ي الگوي دادهها آزمون -4-2

  ١آزمون سارگان  4-2-1

فرضیه صفر آن، . دهد می این آزمون، اعتبار ابزار مورد استفاده را مورد بررسی قرار

حاکی از عدم همبستگی ابزارها با جزء اخالل و فرضیه مقابل بیانگر همبستگی بین 

توان مقدار آن  است و می  2آزمون سارگان داراي آماره . دباش می ها و جمله اخاللابزار

  :را از طریق رابطه زیر به دست آورد

   J-statistic =  2 (r – k)  
 J-statisticتعداد متغیرهاي برآورد شده و  kرتبه متغیر ابزاري،  rدر رابطه فوق، 

نشود،  رد صفر فرضیه آزمون، اگر این در. باشد می یافته در روش گشتاور تعمیم Jآماره 

 تعریف به نیاز مدل و بوده معتبر مدل در تعریف شده ابزاري متغیرهاي صورت آن در

 تعریف ابزاري صفر، متغیرهاي فرضیه رد صورت اما در. ندارد تر بیش ابزاري متغیرهاي

 تعریف مدل براي مناسبتري ابزاري متغیرهاي است الزم و بوده نامناسب و ناکافی شده

  . شود

  

  ٢آزمون والد  - 4-2-2

د که در باش می بر اساس این آزمون، فرضیه صفر مربوط به صفر بودن کلیه ضرایب

و پارامترهاي مربوط به عرض از  شود  می صورت رد آن، اعتبار ضرایب برآوردي تأمین

  . مبدأ و ضرایب متغیرها، به طور معناداري مخالف صفر هستند

  

  نتایج برآورد و تفسیر ضرایب -5

ها براي دو متغیر نسبت کارآیی وصول مالیات مبتنی بر  و برآورد داده ها آزموننتایج 

به صورت زیر و به تفکیک کشورهاي در  GDPنسبت کارآیی مالیاتی مبتنی بر مصرف و 

  . حال توسعه و کشورهاي توسعه یافته نشان داده شده است

  

  

 

1- Sargan Test 
2- Wald Test 
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  ها براي کشورهاي در حال توسعه و برآورد داده ها آزموننتایج   - 5-1

ها براي متغیر نسبت کارآیی وصول مالیات مبتنی بر  و برآورد داده ها آزموننتایج 

  :آمده است) 2(و ) 1(مصرف براي کشورهاي در حال توسعه در جداول 

  
  کشورهاي درحال توسعههاي سارگان و والد براي نسبت کارآیی مبتنی بر مصرف در  نتایج آزمون  - 1جدول  

 نوع آزمون آماره داريسطح معنی نتیجه

  عدم رد فرضیه صفر

  و تأیید اعتبار متغیرهاي ابزاري تعریف شده
 سارگان 1.1238 0.2571

  رد فرضیه صفر

 و تأیید اعتبار ضرایب برآوردي
 والد 385.2104 0.0000

  هاي تحقیق یافته: منبع 

  
  ها براي نسبت کارآیی مبتنی بر مصرف در کشورهاي درحال توسعه نتایج برآورد داده - 2جدول 

  نسبت کارآیی وصول مالیات مبتنی بر مصرف در کشورهاي درحال توسعه: متغیر وابسته

  داري سطح معنی tآماره  ضریب  متغیر

 0.0000  11.8141  0.5169  وقفه متغیر وابسته

 GDP 0.3977 - 2.3083 - 0.0215سهم کشاورزي از 

 0.0123 2.5145 0.0484  نرخ تورم

 0.1698  - 1.3751 - 1.0205  درآمد سرانه

 0.0002 3.7044 0.0821  ثبات سیاسی

 0.0267 2.2248  0.1565  درجه باز بودن اقتصاد

  هاي تحقیق یافته: منبع  

  

تر کارایی نظام مالیاتی کشورهاي درحال توسعه، به جاي  اکنون براي ارزیابی بیش

متغیر نسبت کارآیی وصول مالیات مبتنی بر مصرف از نسبت کارآیی مالیاتی مبتنی بر 

GDP نشان داده ) 4(و ) 3(نتایج در جداول . کنیم به عنوان متغیر وابسته استفاده می

  . شده است
  

  

  

   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


76         رانیا یاتیمال و یمال يها استیس شیهما نیهشتممجموعه مقاالت  

 

 

  هاي سارگان و والد براي نسبت کارآیی وصول مبتنی بر درآمد در کشورهاي درحال توسعه ج آزموننتای  - 3جدول 

 نوع آزمون آماره داريسطح معنی نتیجه

  عدم رد فرضیه صفر

  و تأیید اعتبار متغیرهاي ابزاري تعریف شده
 سارگان 1.0390 0.3536

  رد فرضیه صفر

 و تأیید اعتبار ضرایب برآوردي
 والد 1366.268 0.0000

  هاي تحقیق یافته: منبع

  
  ها براي نسبت کارآیی مبتنی بر درآمد در کشورهاي درحال توسعه نتایج برآورد داده -4جدول 

  در کشورهاي در حال توسعه  GDPنسبت کارآیی مالیاتی مبتنی بر : متغیر وابسته

  دار سطح معنی tآماره  ضریب  متغیر

 0.0000 14.4245 0.5742  وقفه متغیر وابسته

 GDP 0.0451 0.3315 0.7407سهم کشاورزي از 

 0.0117 2.5323 0.0247  نرخ تورم

 0.5446 -  0.6063 - 3.2806  درآمد سرانه

  0.0073 2.6945  0.0265  ثبات سیاسی

 0.0474 1.9892 0.0697  درجه باز بودن اقتصاد

  هاي تحقیق یافته: منبع  

  

ضرایب متغیر درجه باز بودن اقتصاد مثبت و دهند،  همان طور که نتایج نشان می

با افزایش یک واحد در این متغیر، . درصد معنادار است 95در سطح اطمینان بیش از 

 0.0697و  0.1565نسبت کارآیی مالیاتی مبتنی بر مصرف و مبتنی بر درآمد به ترتیب 

کشورهاي در ضرایب متغیر درآمد سرانه در هر دو رگرسیون . یابند واحد افزایش می

. دباش می حال توسعه معنادار نیست و ضرایب متغیر ثبات سیاسی نیز مثبت و معنادار

یعنی با افزایش یک واحد در این متغیر، نسبت کارایی مالیاتی مبتنی بر مصرف و مبتنی 

چنین با افزایش یک  هم. یابند واحد افزایش می 0.0265و  0.0821بر درآمد به ترتیب 

در این کشورها، نسبت کارآیی  GDPرزش افزوده بخش کشاورزي از واحد در سهم ا

اثر تورم بر روي هر دو نسبت . یابد واحد کاهش می 0.3977مالیاتی مبتنی بر مصرف 

درصد معنادار  95کارآیی مالیاتی در این کشورها مثبت و در سطح اطمینان بیش از 

  . است
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  شورهاي توسعه یافتهها براي ک و برآورد داده ها آزموننتایج   -5-2

ها براي متغیر نسبت کارآیی وصول  و برآورد داده ها آزموندر این مرحله، نتایج 

نشان داده ) 6(و ) 5(مالیات مبتنی بر مصرف براي کشورهاي توسعه یافته در جداول 

  :شده است

  

  توسعه یافته هاي سارگان و والد براي نسبت کارآیی مبتنی برمصرف در کشورهاي نتایج آزمون - 5جدول 

 نوع آزمون آماره داريسطح معنی نتیجه

عدم رد فرضیه صفر و تأیید اعتبار متغیرهاي 

  ابزاري تعریف شده
 سارگان 0.9715 0.4258

رد فرضیه صفر و تأیید اعتبار ضرایب 

 برآوردي
 والد 2392.034 0.0000

  هاي تحقیق یافته: منبع

  
  ها براي نسبت کارآیی مبتنی بر مصرف در کشورهاي توسعه یافته نتایج برآورد داده -6جدول 

  نسبت کارآیی وصول مالیات مبتنی بر مصرف در کشورهاي توسعه یافته: متغیر وابسته

  دار سطح معنی tآماره  ضریب  متغیر

 0.0000 20.4466 0.5889  وقفه متغیر وابسته

 GDP 2.7193 2.7698 0.0059سهم کشاورزي از 

 0.0000 - 6.2175 - 0.7621  نرخ تورم

 0.5805 0.5532  1.4300  درآمد سرانه

 0.0027 3.0328  0.0137  ثبات سیاسی

 0.4461  0.7628 0.0364  درجه باز بودن اقتصاد

  هاي تحقیق یافته: منبع  

  

تر کارایی نظام مالیاتی کشورهاي توسعه یافته، به جاي  در ادامه براي بررسی بیش

متغیر نسبت کارآیی وصول مالیات مبتنی بر مصرف از نسبت کارآیی مالیاتی مبتنی بر 

GDP آمده است) 8(و ) 7(نتایج در جداول . کنیم به عنوان متغیر وابسته استفاده می .  
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  ي سارگان و والد براي نسبت کارآیی مبتنی بر درآمد در کشورهاي توسعه یافتهها نتایج آزمون  - 7جدول 

 نوع آزمون آماره داريسطح معنی نتیجه

عدم رد فرضیه صفر و تأیید اعتبار 

  متغیرهاي ابزاري تعریف شده
 سارگان 1.1660 0.2252

رد فرضیه صفر و تأیید اعتبار ضرایب 

 برآوردي
 والد 918.0742 0.0000

  هاي تحقیق یافته: منبع        

  

  ها براي نسبت کارآیی مبتنی بر درآمد در کشورهاي توسعه یافته نتایج برآورد داده -8جدول 

  در کشورهاي توسعه یافته GDPنسبت کارآیی مالیاتی مبتنی بر : متغیر وابسته

  دار سطح معنی tآماره  ضریب  متغیر

 0.0000 24.0278 0.5914  وقفه متغیر وابسته

 GDP 0.8777 - 2.2895 - 0.0227سهم کشاورزي از 

 0.0001 - 3.9727 - 0.4374  نرخ تورم

 0.0000 - 6.1013  - 4.4400  درآمد سرانه

 0.0003 3.6217 0.0203  ثبات سیاسی

 0.5473 0.6024 0.01474  درجه باز بودن اقتصاد

  هاي تحقیق یافته: منبع       
  

د که باش می ضرایب متغیر نرخ تورم منفی و معنادار دست آمده، بر پایه نتایج به

ها  با افزایش نرخ تورم در کشورهاي توسعه یافته کارآیی نظام مالیاتی آن دهد می نشان

یعنی با هر واحد افزایش در این متغیر کارایی مالیاتی مبتنی بر . کند کاهش پیدا می

چنین با  هم. شوند می تر کم 0.4374و  0.7621مصرف و مبتنی بر درآمد به ترتیب 

، کارآیی مالیاتی مبتنی GDPافزایش یک واحد در سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي از 

واحد  0.8777واحد افزایش و نسبت کارآیی مالیاتی مبتنی بر درآمد  2.7192بر مصرف 

ضرایب متغیرهاي درجه باز بودن اقتصاد در هر دو رگرسیون و درآمد . یابد کاهش می

، ضریب متغیر عالوه به. ر رگرسیون اول کشورهاي توسعه یافته معنادار نیستسرانه د

درصد معنادار بوده و با افزایش یک  95ثبات سیاسی مثبت و در سطح اطمینان بیش از 
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و  0.0137واحد در این شاخص، کارآیی مالیاتی مبتنی بر مصرف و درآمد به ترتیب 

  . یابد واحد افزایش می 0.0203

  

  گیري ندي و نتیجهجمع ب - 6

هاي مالیاتی و باال بردن ظرفیت درآمدهاي  مالیات بر ارزش افزوده با گسترش پایه

در  از این رو، با. کشور جهان قرار گرفته است 140ها، مورد توجه بیش از  مالیاتی دولت

ارزش افزوده، پژوهش حاضر در صدد آن  بر مالیات باالي نظام گرفتن درآمدزایی نظر

است که تأثیر متغیرهاي اقتصادي و نهادي مختلف را بر نسبت کارآیی وصول مالیات 

به این منظور، . بررسی کند GDPمبتنی بر مصرف و نسبت کارآیی مالیاتی مبتنی بر 

این کشورها . گردآوري شد 2011تا  1996کشور منتخب طی دوره زمانی  53هاي  داده

نتایج . ر دو گروه کشورهاي درحال توسعه و کشورهاي توسعه یافته دسته بندي شدندد

هاي تابلویی و با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته  برآورد نیز بر اساس الگوي داده

)GMM(  به وسیله نرم افزارEviews نتایج بر اساس برآورد دو معادله . به دست آمد

ورهاي در حال توسعه و کشورهاي توسعه یافته است که رگرسیون براي هر گروه از کش

در اولی متغیر وابسته نسبت کارآیی وصول مالیات مبتنی بر مصرف و در دومی نسبت 

  . دباش می GDPکارآیی مالیاتی مبتنی بر 

بر پایه نتایج حاصل از تحقیق، تأثیر متغیرهاي درجه باز بودن اقتصاد، ثبات سیاسی 

ر حال توسعه بر هر دو متغیر توصیف کننده کارایی نظام مالیاتی و تورم در کشورهاي د

به عبارت دیگر، افزایش روابط اقتصادي و ایجاد فضاي سیاسی با . مثبت و معنادار است

هاي در حال توسعه باعث افزایش کارآیی نظام مالیاتی در این کشورها  ثبات تر در کشور

تري صورت  نرخ تورم باید با احتیاط بیشالبته تفسیر این نتیجه در مورد . خواهد شد

شاید بتوان گفت افزایش نرخ تورم باعث کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان و . گیرد

به تبع آن موجب کاهش در نرخ رشد مصرف و از طرفی باعث کاهش در نرخ رشد 

GDP ي نسبت به عوامل تر کموجود این درآمدهاي مالیاتی احتماال با شیب  با. شود می

ها در کشورهاي در حال توسعه سعی  رسد دولت یابد، زیرا به نظر می ور کاهش میمذک

هاي مالیاتی از کاهش  بر حسابرسی تر دقیقیی چون نظارت ها روشکنند با  می

درآمدهاي مالیاتی خود جلوگیري کنند که این موضوع به صورت افزایش نسبت کارآیی 

رهاي در حال توسعه، ضریب متغیر سهم در رگرسیون دوم کشو. شود می مالیاتی نمایان
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این نشان دهنده آن است که با . منفی و معنادار است GDPارزش افزوده کشاورزي از 

وجود  واسطه بهافزایش سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي از تولید ناخالص داخلی، 

ي مالیاتی براي این بخش در کشورهاي در حال توسعه، نسبت کارایی وصول ها معافیت

  . یابد الیات مبتنی بر مصرف کاهش میم

دست آمده، تأثیر متغیر ثبات سیاسی در کشورهاي توسعه یافته  بر اساس نتایج به

تر تجاري با سایر  یعنی تعامالت بیش. نیز بر کارایی نظام مالیاتی مثبت و معنادار است

تورم مطابق  شاخص. کشورها با افزایش کارایی مالیاتی در این کشورها همراه خواهد بود

. انتظار رابطه منفی و معناداري بر هر دو متغیر توصیف کننده کارایی نظام مالیاتی دارد

یعنی با کاهش تورم در کشورهاي توسعه یافته کارایی نظام مالیاتی افزایش پیدا خواهد 

ضرایب متغیر درجه باز بودن اقتصاد در هر دو رگرسیون کشورهاي توسعه یافته . کرد

نیست که نشان دهنده بی تأثیر بودن این متغیر بر کارایی نظام مالیاتی در این معنادار 

شاید علت آن، این باشد که علی رغم تفاوت در نظام مالیاتی در کشورهاي . کشورهاست

ها و  کاهش تعرفه واسطه بهتوسعه یافته، اقتصادهاي مشابهی از نظر باز بودن تجارت 

ارچوب سازمان همکاریهاي اقتصادي و توسعه در این آزادسازي مبادالت بازرگانی در چ

اثر متغیر سهم ارزش افزوده کشاورزي از تولید ناخالص داخلی بر . کشورها وجود دارد

با این وجود . دباش می طبق انتظار منفی و معنادار GDPنسبت کارایی مالیاتی مبتنی بر 

زش افزوده کشاورزي از در رگرسیون دوم کشورهاي توسعه یافته، ضریب متغیر سهم ار

توان صحیح  این نتیجه را تنها در صورتی می. مثبت و معنادار است تولید ناخالص داخلی

تري از محصوالت کشاورزي به کاالهاي مشمول مالیات بر ارزش  دانست که اقالم بیش

افزوده فراخوان شده باشند که البته در مورد بسیاري از کشورهاي توسعه یافته این 

  . مطلب صحیح است

ست آمده، تأثیر متغیرهاي درجه باز بودن اقتصاد، در مجموع بر پایه نتایج به د   

ثبات سیاسی و تورم در کشورهاي در حال توسعه بر هر دو متغیر توصیف کننده کارایی 

افزایش سهم بخش کشاورزي از . نظام مالیات بر ارزش افزوده مثبت و معنادار است

GDP  تأثیر . ودش می نیز موجب کاهش نسبت کارایی وصول مالیات در این کشورها

متغیر ثبات سیاسی بر کارایی نظام مالیاتی در کشورهاي توسعه یافته نیز مثبت و 

ضرایب متغیر درجه باز بودن اقتصاد در هر دو رگرسیون کشورهاي توسعه . معنادار است

یافته معنادار نیست که نشان دهنده بی تأثیر بودن این متغیر بر کارایی نظام مالیاتی در 
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شاخص تورم نیز طبق انتظار رابطه منفی و معناداري با کارایی نظام . این کشورهاست
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 ضمایم

مصرف براي نتایج برآورد براي متغیر نسبت کارآیی وصول مالیات مبتنی بر  -1

 EViewsبا استفاده از نرم افزار کشورهاي در حال توسعه 
 

Dependent Variable: CEFFICIENCY  
Method: Panel Generalized Method of Moments  
Transformation: First Differences  
Date: 11/28/14   Time: 02:53   
Sample (adjusted- 1996 2011   
Periods included: 16   
Cross-sections included: 29   
Total panel (balanced) observations: 406  
White period instrument weighting matrix  
White period standard errors & covariance (d. f. corrected) 
Instrument specification: @DYN (CEFFICIENCY,-2) 
Constant added to instrument list  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     CEFFICIENCY (-1) 0. 516921 0. 043755 11. 81408 0. 0000 

AGRI -0. 397688 0. 172283 -2. 308336 0. 0215 
INF 0. 048413 0. 019253 2. 514532 0. 0123 
GDP -1. 02E-05 7. 44E-06 -1. 375174 0. 1698 

POLITICAL 0. 082149 0. 022176 3. 704384 0. 0002 
OPENNESS 0. 156473 0. 070332 2. 224785 0. 0267 

     
      Effects Specification   
     

         Cross-section fixed (first differences)   
         
         Mean dependent var  0. 002909     S. D. dependent var  0. 075027 

S. E. of regression  0. 097406     Sum squared resid  3. 795163 
J-statistic  26. 97252     Instrument rank  29 
Prob (J-statistic)  0. 257139       

         
         

 
 

Wald Test:     
Equation: EQ02     

       
       Test Statistic  Value  df  Probability 
       
       F-statistic   64. 20174   (6, 400)   0. 0000 

Chi-square   385. 2104   6   0. 0000 
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براي کشورهاي  GDPنتایج برآورد براي متغیر نسبت کارآیی مالیاتی مبتنی بر  -2

 EViewsبا استفاده از نرم افزار در حال توسعه 
 
 

Dependent Variable: EFFICIENCYR   
Method: Panel Generalized Method of Moments   
Transformation: First Differences   
Date: 11/28/14   Time: 02:50     
Sample (adjusted):  1996 2011     
Periods included:  16     
Cross-sections included: 29     
Total panel (balanced) observations: 406   
White period instrument weighting matrix   
White period standard errors & covariance (d. f. corrected) 
Instrument specification: @DYN (EFFICIENCYR,-2) 
Constant added to instrument list   

         
         Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.   
         
         EFFICIENCYR (-1)  0. 574171  0. 039805  14. 42457  0. 0000 

AGRI  0. 045106  0. 136208  0. 331158  0. 7407 
INF  0. 024664  0. 009740  2. 532332  0. 0117 
GDP  -3. 28E-06  5. 41E-06  -0. 606336  0. 5446 

POLITICAL  0. 026489  0. 009831  2. 694467  0. 0073 
OPENNESS  0. 069740  0. 035059  1. 989187  0. 0474 

         
           Effects Specification     
         
         Cross-section fixed (first differences)   
         
         Mean dependent var  0. 000168     S. D. dependent var  0. 057798 

S. E. of regression  0. 074602     Sum squared resid  2. 226174 
J-statistic  24. 93655     Instrument rank  29 
Prob (J-statistic)  0. 353565       

         
          

 
Wald Test:     
Equation: EQ01     

       
       Test Statistic  Value  df  Probability 
       
       F-statistic   227. 7114   (6, 400)   0. 0000 

Chi-square   1366. 268   6   0. 0000 
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مصرف براي نتایج برآورد براي متغیر نسبت کارآیی وصول مالیات مبتنی بر  -3

 EViewsبا استفاده از نرم افزار کشورهاي توسعه یافته 
 
Dependent Variable: CEFFICIENCY   
Method: Panel Generalized Method of Moments   
Transformation: First Differences   
Date: 11/28/14   Time: 02:39     
Sample (adjusted):  1996 2011     
Periods included:  16     
Cross-sections included: 24     
Total panel (balanced) observations: 336   
White period instrument weighting matrix   
White period standard errors & covariance (d. f. corrected) 
Instrument specification: @DYN (CEFFICIENCY,-2) 
Constant added to instrument list   

         
         Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.   
         
         CEFFICIENCY (-1)  0. 588934  0. 028803  20. 44663  0. 0000 

AGRI  2. 719259  0. 981743  2. 769827  0. 0059 
INF  -0. 762082  0. 122571  -6. 217492  0. 0000 
GDP  1. 43E-06  2. 59E-06  0. 553207  0. 5805 

POLITICAL  0. 013659  0. 004517  3. 023834  0. 0027 
OPENNESS  0. 036352  0. 047655  0. 762832  0. 4461 

         
           Effects Specification     
         
         Cross-section fixed (first differences)   
         
         Mean dependent var  -0. 000632     S. D. dependent var  0. 036180 

S. E. of regression  0. 042227     Sum squared resid  0. 588424 
J-statistic  18. 45890     Instrument rank  24 
Prob (J-statistic)  0. 425829       

         
          

 
 
 
Wald Test:     
Equation: EQ01     

       
       Test Statistic  Value  df  Probability 
       
       F-statistic   398. 6723   (6, 330)   0. 0000 

Chi-square   2392. 034   6   0. 0000 
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براي کشورهاي  GDPنتایج برآورد براي متغیر نسبت کارآیی مالیاتی مبتنی بر  -4

  EViewsبا استفاده از نرم افزار توسعه یافته 
Dependent Variable: EFFICIENCYR   
Method: Panel Generalized Method of Moments   
Transformation: First Differences   
Date: 11/28/14   Time: 02:45     
Sample (adjusted):  1996 2011     
Periods included:  16     
Cross-sections included: 24     
Total panel (balanced) observations: 336   
White period instrument weighting matrix   
White period standard errors & covariance (d. f. corrected) 
Instrument specification: @DYN (EFFICIENCYR,-2) 
Constant added to instrument list   

         
         Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.   
         
         EFFICIENCYR (-1)  0. 591437  0. 024615  24. 02784  0. 0000 

AGRI  -0. 877719  0. 383363  -2. 289524  0. 0227 
INF  -0. 437392  0. 110099  -3. 972720  0. 0001 
GDP  -4. 44E-06  7. 28E-07  -6. 101324  0. 0000 

POLITICAL  0. 020286  0. 005601  3. 621710  0. 0003 
OPENNESS  0. 014738  0. 024467  0. 602365  0. 5473 

         
           Effects Specification     
         
         Cross-section fixed (first differences)   
         
         Mean dependent var  -0. 001911     S. D. dependent var  0. 032471 

S. E. of regression  0. 037232     Sum squared resid  0. 457448 
J-statistic  22. 15359     Instrument rank  24 
Prob (J-statistic)  0. 225238       

         
         

 
Wald Test:     
Equation: EQ02     

       
       Test Statistic  Value  df  Probability 
       
       F-statistic   153. 0124   (6, 330)   0. 0000 

Chi-square   918. 0742   6   0. 0000 
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