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  چکیده

هدف این مقاله بررسی ارتباط بین تغییر ترکیب مالیاتی و رشد بلندمدت با استفاده از 

 1972- 2012ي ور درحال توسعه آسیایی و آفریقایی شامل ایران، طی دورهکش 37هاي داده

 GDPي درآمدهاي مالیاتی بر نرخ رشد بدین منظور، اثر تغییر در اجزاء تشکیل دهنده. است

نتایج . مورد مطالعه قرار گرفته است) PMG( سرانه با استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی

هاي بر مصرف و دارایی به سمت  ه حرکت از سمت مالیاتک دهد می این مطالعه نشان

هاي مهم این تحقیق عبارتند سایر یافته. هاي درآمدي بر رشد اقتصادي اثري منفی دارد مالیات

هاي بر فروش و دارایی ارتباطی قوي و مثبت وجود دارد؛  بین رشد بلندمدت و مالیات) 1: (از

هاي بر مصرف  تر از انتقال به مالیات بر دارایی، بیش لیاتهاي درآمدي به ما انتقال از مالیات) 2(

مالیات بر ارزش افزوده و فروش بر رشد ) 3(؛ دهد می و فروش، رشد بلندمدت را افزایش

  . معنادار دارد بلندمدت اثري مثبت و

  . JEL :H20, H30, O40بندي  طبقه

روش میانگین  توسعه، ب مالیاتی، کشورهاي در حالترکی ،رشد اقتصادي: ها کلید واژه

 )PMG( گروهی تلفیقی
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  مقدمه - 1

 هاي اخیر، این سوال که سیاست مالیاتی چگونه رشد را تحت تأثیر قراردر طی دهه

که نسبتاً دائمی اند، در صدر مباحث  و آیا این اثرات کوتاه مدت هستند و یا این دهد می

زاي  هاي رشد درون ي نظري، مدلدر جبهه. محققان و سیاست مداران قرار داشته است

هاي مالی، نرخ  ها تغییر سیاست کنند که از طریق آنهایی را معرفی می جدید کانال

؛ جانشینی کار و فراغت و در نتیجه رشد را تحت )یانسانی و فیزیک(انباشت سرمایه 

این اثرات حتی در بلندمدت ). 1990 2و کینگ و ریبلو، 1990، 1بارو( دهد می تأثیر قرار

هاي کالن تنها تحت تأثیر فرآیند  ماندگار باشد، به این معنی که متغیر تواند می هم

گیرند بلکه سطح وضعیت پایدار تولید و لذا نرخ رشد  تعدیل کوتاه مدت قرار نمی

این اثرات شک  ةاگر چه در ارتباط با انداز. گیرد بلندمدت اقتصاد نیز تحت تأثیر قرار می

 کنند که به طور کلی سیاست مالی ها پیشنهاد می لو تردیدهایی وجود دارد، اما این مد

  . اي تحت تأثیر قرار دهندرشد بلندمدت را به طرز قابل مالحظه تواند می

نتایج تجربی که تاکنون در راستاي این ادبیات ارائه شده است، از قطعیت چندانی 

اي سیاست اي ضعیف و غیر پایدار بین متغیرهبرخوردار نیستند؛ این نتایج، از رابطه

اي بسیار و یا رابطه - ارائه شده) 1993( 3که از سوي ایسترلی و رِبِلو -مالیاتی و رشد

ي قوي و ، تا یک رابطه)1997(و همکاران  4ي مندوزاخفیف ولی معنادار در مطالعه

و همکاران  6، جمل)1999(و همکاران  5دار بین این دو متغیر در مطالعات نلر معنی

هاي اخیر با  مطالعات مربوط به سال. متغیر است) 2011(و همکاران  7لدو آرنو )2011(

که  اند پرداختههاي بین کشوري متفاوت، به طور ویژه به این مسئله  استفاده از داده

به جاي تغییر بار مالیاتی کل که در مطالعات پیشین  –چگونه تغییر ساختار مالیاتی 

رشد اقتصاد در میان مدت یا بلندمدت اثر بر سطح درآمد و یا نرخ  - مورد نظر بود

  . گذارد می

  

 

1- Barro 
2- King & Rebelo 
3- Easterly & Rebelo  
4- Mendoza 
5- Kneller 
6- Gemmell 
7- Arnold 
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هاي مالیاتی بر رشد  مطالعات پیشین به بررسی اثر سیاست تر بیشدر حالی که 

هاي در حال  ، این مطالعه به بررسی این موضوع در کشوراند پرداخته OECDهاي  کشور

هاي اي از دادههي حاضر، مجموعدر مقاله. است توسعه از جمله ایران اختصاص یافته

شد تا ارتباط بین ساختار مالیات و  کار گرفته تابلویی با حداکثر دوره زمانی ممکن به

از  GFS(1(هاي مالی دولت  بدین منظور، داده. رشد بلندمدت مورد بررسی قرار گیرد

هاي بانک ، به همراه داده)IMF(المللی پول  هاي سالیانه صندوق بین مجموعه آمار

ها در این مقاله شامل مشاهدات ي نهایی دادهمجموعه. مورد استفاده قرار گرفتجهانی 

 1972- 2012ي ي آسیایی و آفریقایی، شامل ایران، طی دورهکشور در حال توسعه 37

ي مورد بررسی، از بین بودن مشاهدات کافی در دوره کشورهاي نمونه به دلیل دارا. است

براي برآورد ارتباط تعادلی بلندمدت بین . اب شدندسایر کشورهاي در حال توسعه انتخ

به . استفاده شده است PMG(2( ترکیب مالیات و رشد از روش میانگین گروهی تلفیقی

عبارت دیگر، در این مطالعه اثر تغییر در ساختار مالیات بر اقتصاد در بلندمدت بررسی 

رآمد مالیاتی بر نرخ رشد ي دبدین منظور، اثر تغییر در اجزاء تشکیل دهنده. استشده

GDP سرانه مورد مطالعه قرار گرفته است .  

هاي  ي مورد بررسی نشان داد که اثر افزایش مالیاتنتایج اصلی این مطالعه در نمونه

هاي بر مصرف و دارایی بر رشد اقتصادي، منفی است لذا،  درآمدي و کاهش مالیات

یات بر فروش جایگزین کاهش در زمانی که افزایش در مالیات ارزش افزوده و مال

از سویی دیگر، به نظر . شود می اثر مثبتی بر رشد ظاهرشود،  می هاي درآمدي مالیات

  . رسد که انتقال از مالیات بر درآمد به مالیات بر دارایی بر رشد، اثري مثبت دارد می

است که در بخش دوم ادبیات موضوع مورد بحث این مقاله بدین شکل تنظیم شده

است که در آن الگوي شناسی برآورد اختصاص یافتهبخش سوم به روش. گیردرار میق

در بخش چهارم، بخشی از . شود می هاي این مقاله توصیف تجربی، روش برآورد و داده

هاي نمونه  هاي تحقیق در رابطه با ارتباط ساختار مالیاتی و رشد اقتصادي کشوریافته

ي رشد هم در این بخش عوامل مهم و تعیین کنندهتشریح برخی از . استاشاره شده

 . گیري آورده شده استسرانجام، در بخش پنجم نتیجه. گیردمورد بررسی قرار می

  

 

1- Government Finance Statistics 
2- Pooled Mean Group Estimation Approach 
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  ادبیات موضوع -2

ها،  ها جزء منابع درآمدي یک کشور است که از شهروندان، شرکت مالیات

مالیات داراي اثرات . شود می آوري ها و غیره به منظور توسعه کشور جمع گذار سرمایه

مالیات به ) 2003( 1به استناد بوفا. دباش می متعدد مثبت و منفی بر رشد اقتصاد

هایی اشاره دارد که توسط دولت به منظور ارائه خدمات و تأمین مالی خود  درآمد

به دلیل اهمیت اثرات مختلف مالیات بر رشد، بسیاري به بررسی اثر . دگرد می آوري جمع

تر اثر اجزاي مختلف مالیات بر رشد را مورد  بر رشد و تعدادي به طور دقیقسطح مالیات 

  . اند بررسی قرار داده

  

  شواهد تجربی در مورد سطح مالیات و رشد  -2-1

؛ اند پرداختهچندین مقاله به شناخت و معرفی ارتباط بین سطح مالیات کل و رشد 

هاي این یکی از پیچیدگی. است نشدهاما در مجموع، این ادبیات به نتایج جامعی منجر 

ها ارتباطی قوي بین دو متغیر شناسایی مبحث ناشی از آن است که حتی اگر در داده

در این رابطه، غالباً . هم استشود، باز هم جهت علیت بین این دو نامشخص و مب

رج کند با رشد اقتصادي، سهم مخا اساس قانون واگنر دیدگاهی وجود دارد که بیان میبر

عمومی در تولید ناخالص ملی به دلیل افزایش تقاضا براي خدمات عمومی، افزایش 

با این که راجع به جهت علیت در ارتباط بین ساختار مالیاتی و رشد، نسبت به . یابد می

ي وجود دارد، اما واضح است که براي تر کمارتباط بین سطح مالیات و رشد، تردید 

که بر اساس حدس و  ي تجربی استفاده شود نه اینها روشتعیین جهت علیت باید از 

  . گیري انجام گیردفرضیات نتیجه

هاي رشد مربوط به دو اولین کار تجربی براي لحاظ متغیرهاي مالی در رگرسیون

 GDPبارو نسبت مخارج مصرفی واقعی دولت به . است) 1991، 1989( 2ي بارومقاله

در رشد به بحث گذاشت و به ارتباطی منفی و واقعی را همراه با سایر متغیرهاي مهم 

. واقعی دست یافت GDPمعنادار بین رشد و  نسبت مخارج مصرفی واقعی دولت به 

  

 

1- Bofah 
2- Barro 
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که از رگرسیون (ي نرخ نهایی و متوسط مالیات ها شاخصاز ) 1989( 1کوزتر و کورمندي

ي مالیاتی ، استفاده کردند، اما بین ابزارها)بود حاصل شده GDPدرآمد مالیاتی کل بر 

ي بارو، این محققان تنها شواهد محدودي از بر خالف مطالعه. مختلف تمیز قائل نشدند

  . هاي مالیات و رشد پیدا کردند ارتباط بین نرخ

از چندین شاخص مختلف نرخ نهایی مالیات براي توضیح ) 1993(ایسترلی و ربلو 

ط معناداري بین نرخ نویسندگان، بجز براي یک شاخص، ارتبا. رشد استفاده کردند

 2لوین و رنلت. مالیات و رشد نیافتند و نتیجه گرفتند که وجود این ارتباط ضعیف است

ي سیاست ها شاخصي متنوعی از نیز در یافتن ارتباطی محکم بین مجموعه) 1992(

و رشد ناموفق ) شودکه البته شامل متغیرهاي مربوط به ساختار مالیاتی نمی(مالی 

ثباتی در مورد این ارتباط ارائه کرد و نشان داد هم شواهد بی) 1995( 3سلمرود. بودند

سلمرود . ها به تصریح پارامترها و کشورهاي مورد بررسی بستگی داردکه تغییر عالمت

. پیدا نکرد OECDسرانه در کشورهاي  GDPهاي مالیات و  ارتباط واضحی بین نرخ

ي دولت را مورد بررسی قرار اندازه ارتباط بین رشد و) 2001( 4فولستر و هنرکسون

 GDPدادند و به این نتیجه دست یافتند که بین مخارج عمومی کل به عنوان سهمی از 

کاررفته براي حصول  روش به) 2006(اگل و همکاران . و رشد ارتباط منفی وجود دارد

بین نسبت ثبات معنا و بیها را مورد بحث قرار دادند و تنها به ارتباطی بیاین یافته

  . مخارج و رشد دست یافتند

  

  شواهد تجربی در مورد ساختار مالیاتی و رشد -2-2

 –اگرچه مطالعات کمی به کاوش در مورد ارتباط بین رشد و ساختار مالیاتی 

اند، اما نسبت به مطالعاتی که بر سطح مالیات تأکید  پرداخته -سطح مالیاتجاي  به

هاي  بین مالیات) 1999(و همکاران  5نلر. انددست یافتهتري اند، به نتایج قطعی داشته

هاي درآمدي و  این محققان مالیات. غیرانحرافی تمییز قائل شدند هاي انحرافی و مالیات

  

 

1- Koester & Kormendi 
2- Levine & Renelt 
3- Slemrod 
4- Folster & Henrekson 
5- Kneller 
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هاي بر مصرف را به عنوان  هاي انحرافی و مالیات دارایی را به عنوان مالیاتمالیات بر 

هاي  ي اخیر این بود که مالیاتمطالعهي نتیجه. هاي غیرانحرافی معرفی کردند مالیات

هاي غیرانحرافی سبب کاهش رشد  دهند، اما مالیات انحرافی رشد را کاهش می

هاي این مطالعه مخارج مولد دولت براي رشد مفید ولی مخارج  بر اساس یافته. شوند نمی

و همکاران  1اي دیگر، جملدر مطالعه. غیرمولد عمومی براي رشد غیرمفید هستند

هاي نلر مدت، یافتههاي کوتاههاي ساالنه و با توجه به پویاییبا استفاده از داده) 2006(

در بررسی رشد اقتصادي بین ) 2001( 2ویدمالم. را تأیید کردند) 1999(و همکاران 

، به این نتیجه رسید که افزایش سهم OECDکشور  23در  1990تا  1965هاي  سال

در . شود می کاهش رشد سببهاي درآمدي  فزایش مالیاتدرآمدهاي مالیاتیِ ناشی از ا

گر رشد هاي بر مصرف تسهیل هاي او گرایش به این نکته که مالیاتفحواي یافته

) 2008( 4و وارتیا) 2008( 3اسچولنس و آرنولد). 2008آرنولد، ( شود  می هستند، دیده

، به این OECDها و صنایع کشورهاي  هاي بنگاهي وسیعی از دادهبا استفاده از مجموعه

ها و صنایع اثري   وري بنگاهها بر بهره نتیجه دست یافتند که مالیات بر درآمد شرکت

کشور، به ارتباطی منفی بین  70هاي بر اساس داده) 2005( 5لی و گوردون. منفی دارد

  . افتنددست ی 1970- 1997ها و رشد  طی دوره  نرخ مالیات بر درآمد شرکت

، این بحث OECDهاي کشورهاي با استفاده از داده) 2011(آرنولد و همکاران 

نظري که رشد اقتصادي با انتقال تدریجی سیستم مالیاتی به سمت مالیات بر مصرف و 

عالوه بر آن، این محققان بر این باورند . یابد، را تأیید کردندمالیات بر دارایی افزایش می

. توان موجبات بهبود رشد را فراهم نمود بر درآمد افراد میمالیات  که با بهبود طراحی

ي به روش مشابه با مطالعه) 2012(اورمیچی و یو - ي دیگري توسط آکوستامطالعه

اي از ي گستردهاما در این مطالعه از مجموعه. انجام گرفت) 2011(همکاران  آرنولد و

براي متغیرهاي مالیاتی و کالن طی مشاهده  20کشور با حداقل  69شامل ها، داده

کشور با  23کشور پردرآمد،  21این مجموعه از . استفاده شد 1970- 2009ي دوره

  

 

1- Gemell 
2- Widmalm 
3- Schwellnus & Arnold 
4- Vartia 
5- Lee & Gordon 
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که  دهد می نتایج این مطالعه نشان. شدکشور کم درآمد تشکیل می 25درآمد متوسط و 

کاهش  سببهاي بر مصرف و دارایی  هاي درآمدي همراه با کاهش مالیات افزایش مالیات

هاي  ي دیگر تحقیق این است که در میان مالیاتنتیجه. شود می شد بلندمدتر

بر درآمد شخصی نسبت به مالیات بر  ي تأمین اجتماعی و مالیاتها پرداختدرآمدي، 

هاي این مطالعه، بر اساس یافته. تري با رشد دارندها ارتباط منفی قوي درآمد شرکت

مالیات بر دارایی ارتباط مثبت قوي با رشد هاي درآمدي به سمت  انتقال از مالیات

هاي درآمدي به هنگام افزایش مالیات بر ارزش  چنین، کاهش مالیات هم. بلندمدت دارد

  . کند هاي بر فروش رشد اقتصادي را تسریع می افزوده و مالیات

  

  شناسی برآوردروش -3

قبل از هر چیزي به منظور تحقق هدف تحقیق، تابع رشد اقتصادي باید تصریح 

، انباشت سرمایه و )1970( 1هاي رشد نئوکالسیکی مانند الگوي سولو در مدل. گردد

عوامل تولیدي نظیر نیروي . نیروي کار تنها محرك رشد اقتصادي در بلندمدت هستند

 2منکیو، رومر و ویل. ثیرگذار بر رشد هستندترین عوامل تأکار و سرمایه فیزیکی، بدیهی

هاي رشد برقرار هاي رشد و رگرسیونبا یک فرض، ارتباط مهمی بین تئوري) 1992(

: گرفت این فرض تولید کل یک کشور را تابعی از سه عامل تولید در نظر می. کردند

ین محققان با این حال، ا. ي انسانی کل و نیروي کار کلي فیزیکی کل، سرمایهسرمایه

اما تغییر در . نقشی براي مالیات یا هر نوع سیاست دیگر در تبیین رشد در نظر نگرفتند

ي گذار به سمت و در طول دوره اثر دارددر بلندمدت  GDPسطح  ساختار مالیاتی بر

مدت زمانی این گذار نامعلوم است، اما با توجه به این . تعادل جدید اثراتی بر رشد دارد

رسد رسیدن ي سرمایه و آموزش قابل توجه است، به نظر میهاي تعدیل انبارهکه هزینه

در این به همین دلیل، ). 2008آرنولد، (ها به طول انجامد به تعادل جدید به مدت دهه

یعنی سرمایه فیزیکی، نیروي کار و سرمایه -مطالعه عالوه بر لحاظ سه عامل تولید

ي رشد، عامل دیگري هم تحت عنوان نندهبه عنوان عوامل مهم تعیین ک -انسانی

درآمدهاي مالیاتی براي رشد اقتصادي و . است درآمدهاي مالیاتی در مدل وارد شده

  

 

1- Solo 
2- Mankiw, Romer & Weil 
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ها در تأمین مالی خدمات عمومیِ مورد تقاضاي مردم بسیار ضروري  توانایی دولت

ي رائههاي فیزیکی، آموزش نیروي کار آینده، ا ها با فراهم کردن زیرساخت دولت. هستند

خدمات بهداشتی و ایجاد امنیت براي افراد و اموال، با استفاده از درآمدهاي مالیاتی در 

اگرچه عوامل زیادي بر رشد و ثبات . رشد اقتصادي کشورها نقش حائز اهمیتی دارند

ترین درآمدهاي مالیاتی دولت اثرگذارند، اما ترکیب سبد مالیاتی دولت یکی از کلیدي

ها، بسته به اثري که بر رشد و  لذا، انواع مالیات. ده در این مورد استعوامل تعیین کنن

  1. همراه دارند ثبات درآمدهاي مالیاتی دارند، آثار متفاوتی را بر رشد اقتصادي به

  

  الگوي تجربی -3-1

براي تخمین ارتباط بین ترکیب مالیات و رشد، در ابتدا کل درآمد مالیاتی به دو  

پس از . هاي درآمدي، و کل مالیات بر مصرف و دارایی کل مالیات: گروه تقسیم گردید

گذارد، مورد بررسی  آن، این مسئله که چگونه تغییر در ترکیب این دو، بر رشد اثر می

عالوه بر آن، کل مالیات بر مصرف و دارایی به اجزاء ریزتري تقسیم شد تا . قرار گرفت

ي نحوهبراي آشنایی با . ررسی قرار گیردها بر رشد مورد ب اثر تغییر این زیر مجموعه

هاي دادهالزم به ذکر است که . کنید توجه 1شکل مالیاتی به  هايدرآمد بنديطبقه

تر مالیات ، براي اجزاي جزئیGFSمالیاتی کشورهاي با درآمد متوسط و کم درآمد در 

را با مشکل  تر هر زیرگروه درآمدهاي مالیاتیبندي جزئیکامل نیست؛ این مسئله، طبقه

هاي  هاي این کشورها در مورد زیربخشبا این وجود، تعداد داده 2.سازدمواجه می

در هر حال، در این مطالعه کشورهایی که . تر مالیاتی براي تخمین کافی استگسترده

اند؛ مشاهده براي کل درآمد مالیاتی هستند، مورد توجه قرار گرفته 20حداقل داراي 

ها باید به ي زمانی دادهمدت ترکیب مالیاتی بر رشد، محدودآثار بلندچراکه براي تحلیل 

  

 

 ي حاجی کرمـی و اکبرپـور  ثباتی درآمدهاي مالیاتی به مطالعهبراي مطالعه در مورد ارتباط ترکیب مالیاتی و بی -1

  .رجوع شود) 1391(

ز مالیـاتی نـاقص اسـت،      هاي مالیاتی کشورهاي درکه دادهبا توجه به این - 2 حال توسعه براي بسیاري از اقـالم رـی

ي بر مصرف و ها مالیاتتر و بررسی اجزاي جزئی ي درآمديها مالیاتتر از طریق تفکیک ي جزئیها امکان تحلیل

   .میسر نشد دارایی
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ي فیزیکی و انسانی به یی از سرمایهها شاخصرشد جمعیت و . قدر کافی گسترده باشد

  . اندعنوان متغیرهاي کنترل اصلی به مدل وارد شده

  

 
  

  بندي درآمدهاي مالیاتی در این مطالعهي طبقهنحوه - 1 شکل

  

ها  بندي مالیاتمدل اقتصادسنجی شامل انتخاب متغیرهاي کنترل و طبقهتصریح 

با این وجود، در این . استانجام گرفته) 2011(و همکاران  1ي مدل آرنولدبر پایه

ي آرنولد و همکاران مورد که در مطالعه-  ي اقتصادجاي سطح درآمد سرانه مطالعه، به

مدل تجربی  2.سرانه استفاده شده است GDPاز نرخ رشد   -است استفاده قرار گرفته

  . است ذیل 3این مطالعه، به شکل مدل تصحیح خطاي

  

 

1- Arnold 

  .استاعمال گشته) 2012( اورمیچی و یو - آکوستا ۀاین تغییر به تأسی از مطالع -2

3- Error Correction Model (ECM) 

درآمد مالیاتی کل

مالیات بر دارایی مالیات بر مصرف  

مالیات بر ارزش  

افزوده و فروش

سایر مالیات هاي بر 

مصرف

مالیات هاي درآمدي
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∆g�,� = − ϕ (g�,��� − α�I�,��� − α�lnh�,��� − α�n�,��� − α�T�,���

− � α�TC�,���
�

)+ β�,�∆I�,� + β�,�∆ lnh�,� + β�,�∆n�,�

�

���

+ β�∆T�,� − � β�∆TC�,�
�
+ γ�t+ η� + ε�,�

�

���

 

در  iبراي کشور ) سرانهGDP لگاریتمیتفاضل (سرانه  GDP، نرخ رشد gکه در آن 

1هاي تحصیل،  متوسط سال hگذاري، نسبت سرمایه t ،Iسال 
 n  نرخ رشد جمعیت، وT 

درآمد مالیاتی کل به عنوان متغیر . دباش می GDPکل درآمد مالیاتی به عنوان نسبتی از 

دارد که هر تغییري در یک جزء مالیاتی با تغییر  اینکنترل وارد شده است که داللت بر 

بدون  GDPتا درآمد مالیاتی کل به عنوان سهمی از  شود  می برابر در جزء دیگر تسویه

برداري از متغیرهاي ترکیب مالیاتی است که به صورت سهمی از درآمد  TC. تغییر بماند

ترکیب مالیاتی در تابع مربوطه این بردار بسته به این که کدام . شود می مالیاتی کل بیان

عالوه برآن، در این مدل عرض از مبدأ و متغیر روند . دباش می مورد توجه است، متفاوت

حسن شکل تصحیح خطاي اخیر آن . زمانی خطی براي کشورها هم لحاظ شده است

مدت آن را تفکیک و سپس، هاي تعدیل کوتاهاست که ارتباط تعادلی بلندمدت و پویایی

ي باال هاي تفاضلی مرتبه اول در معادلهعبارت: کند ورت همزمان برآورد میص به

که عبارت درون پرانتز، یعنی عبارت  دهند، در حالی مدت را نشان میهاي کوتاه پویایی

  . تصحیح خطا، بیانگر ارتباط تعادلی خطی بلندمدت است

  

  روش برآورد - 3-2

هاي نرخ رشد و متغیرهاي ر از وقفهمتأث تواند می نظر به این که نرخ رشد جاري

شکلی از الگوي  ECM. مناسب است ECMکارگیري الگوي  اثرگذار بر آن باشد، به

گیرد است و لذا، اطالعاتی مشابه با این الگو را در بر می 2گسترده هايوقفه با خودتوضیح

به طور کلی، استفاده از الگوي . تخمین زد OLSتوان آن را به راحتی با روش  و می

  

 

گذاري در سال به عنوان متغیر جانشین سرمایه 25از  تر بیشي تحصیل براي جمعیت با سنین ها سالمتوسط  -1

  . ي انسانی مورد استفاده قرار گرفته استسرمایه

2- Autoregressive Distributed Lag model(ARDL) 
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ECM اولین مزیت کاربرد این الگو آن است که شکل تصحیح خطا، : هایی دارد مزیت

شود، به آسانی ضرایب تعادلی  برگردانده ARDLکه نیاز باشد به الگوي  بدون این

صورت  مزیت دیگر این است که شکل تصحیح خطا به. کند بلندمدت را برآورد می

چنین سرعت تعدیل را برآورد  مدت و بلندمدت و هممزمان، اما جداگانه ضرایب کوتاهه

مدت و خصوص زمانی که فروض متفاوتی در مورد ضرایب کوتاه این قابلیت، به. کند می

به عنوان مثال، این احتمال که برخی . بسیار مفید استشود،  می بلندمدت اعمال

ی بر رشد دارند، در حالی که سایر متغیرها اثري مدتمتغیرهاي مالی تنها اثر کوتاه

توان با استفاده از شکل تصحیح خطا به طور مشخص  بلندمدت بر آن دارند را می

 ECMکه در الگوي  جایی عالوه بر آن، از آن). 2011جمل و همکاران، (مدلسازي کرد 

اند، بحث دهمدت مدل در تفاضل مرتبه اول لحاظ شهاي کوتاهمتغیر وابسته و پویایی

- آکوستا(که این، مزیت سوم این الگو را به همراه دارد  شود  می رگرسیون کاذب منتفی

  ). 2012اورمیچی و یو، 

ي مذکور از روش برآورد میانگین گروهی در این مطالعه، براي تخمین معادله

استفاده شده  -مطرح شده) 1999(که توسط پسران و همکاران  -) PMG(تلفیقی 

این دو روش . یک روش میانی مفید بین دو روش حدي است PMGمین زن تخ. است

گیرند، عبارتند هاي تابلویی پویا مورد استفاده قرار می حدي که غالباً براي تحلیل مدل

(MGبرآوردگر میانگین گروهی : از
در یک حد، . 2 )(DFEو برآوردگر اثرات ثابت پویا  1) 

مدت و ي ضرایب کوتاهکند که همه این فرض همگنی قوي را تحمیل می DFEبرآوردگر 

 MGدر حد دیگر، مدل . بلندمدت و واریانس خطاها در بین کشورها یکسان است

کند و  ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت را براي هر کشور به صورت جداگانه برآورد می

در روش . دهد می د بررسی قراررا مور - ها معموالً متوسط آن -  توزیع برآوردهاي کشورها

PMG  - مدت و واریانس خطاها بین ضرایب کوتاه - ي این دو حالت حديحالت میانه

در نتیجه، . کشورها متفاوت است، اما ضرایب بلندمدت بین کشورها مشابه است

دهند؛ ضمن  هاي کاراتري به دست می، تخمینMGنسبت به روش  PMGبرآوردگرهاي 

دهند  مدت را مورد توجه قرار میهاي کوتاهکشوري در پویایی آن که ناهمگنی بین

  

 

1- Mean Group Estimator 
2- Dynamic Fixed Effect Estimator 
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این است که این امکان  PMGلذا، مزیت مهم برآوردگر ). 2012اورمیچی و یو، - آکوستا(

مدت و واریانس خطا در بین کشورها کند که عرض از مبدأ، ضرایب کوتاه را فراهم می

فتن این فرض که ارتباط تعادلی براي پذیر. متفاوت، اما ضرایب بلندمدت همگن باشد

مدت ناهمگن است، هاي کوتاهها یکسان، ولی پویایی بلندمدت بین متغیرها میانِ گروه

ها را توان به نحو بهتري ماهیت داده با این برآوردگر می. دالیل خوبی وجود دارد

  . استخراج کرد

  

 هاداده -3-3

است که توسط  )GFS(مالی دولت هاي مالیاتی این مقاله آمارهاي  منبع اصلی داده

IMF براي تعیین کشورهاي نمونه، تعداد مشاهدات کشورهاي در حال . شود می ارائه

1هاي مالیاتی مورد بررسی قرار گرفتتوسعه در داده
 2کشور 37و در نهایت، اطالعات  

(CCG)، در سطح دولت مرکزي 1972- 2012ي طی دوره
 هايداده .4استخراج گردید 3

سرانه، تشکیل  GDPه متغیرهاي کالن مورد استفاده در این مطالعه، شاملمربوط ب

ي توسعه جهانی بانک ها شاخص يسرمایه ثابت ناخالص و رشد جمعیت از پایگاه داده

ي هاي تحصیل با استفاده از پایگاه داده هاي متوسط سالداده. اندجهانی استخراج شده

در این پایگاه داده، آمار پیشرفت تحصیلی در . شده است استخراج) 2010(بارو و لی 

 از طریقهاي فاقد داده،  هاي مربوط به سال داده. شود می ساله ارائه 5فواصل زمانی 

ي این مجموعه تعریف عملیاتی و منبع همه 1جدول . اندیابی خطی محاسبه شدهدرون

  . دهد می ها را ارائه داده

  

 

  .هاي زیادي دارداست و یا مفقوديارائه نشده GFSآمارهاي مالی بسیاري از کشورهاي در حال توسعه در   -1

، مصـر،  )ماکـائو (افغانسـتان، آذربایجـان، بحـرین، بـنگالدش، بوتـان، کـامبوج، چـین        : این کشـورها عبارتنـد از    -2

ران، اردن، کویـت، قرقیزسـتان، لبنـان، لیب     ریـا، مـالزي، مالـدیو، مـوریس، مغولسـتان،      گرجستان، هند، اندونزي، اـی

النکا، سوریه، تاجیکسـتان، تایلنـد، تـونس، ترکیـه،     مراکش، میانمار، نپال، پاکستان، فیلیپین، روسیه، سنگال، سري

  .امارات متحده عربی

3- Consolidated Central Government 
4- GFS        ت محلـی و دولـت آمارهاي مالی را در سطوح مختلف دولت، شامل دولت مرکـزي، دولـت اسـتانی، دوـل

البته براي بسیاري از کشورهاي در حال . کندارائه می -ي سه سطح دولت پیشین استکه در برگیرنده -عمومی

بوط اسـت، چـون در   ي متمرکز در سطح دولت عمومی و دولت مرکـزي نـامر  ها توسعه تمیز قایل شدن بین داده

 .شود ي درآمدي دولت توسط دولت مرکزي گردآوري میها داده تر بیشاین اقتصادها 
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  1هایرها و منبع گردآوري دادهتعریف عملیاتی متغ - 1جدول 

  نام متغیر
عالمت 

  اختصاري
  *تعریف عملیاتی

منبع 

هاي  داده

مورد 

  استفاده

درآمدهاي مالیاتی 

به عنوان  کل

  GDPنسبتی از 
T  

هاي  به قیمت GDPتقسیم بر  )11کد (درآمد مالیاتی کل 

  جاري واحد پولی هر کشور

  

GFS  
  بانک جهانی

  هاي درآمدي مالیات
جزئی از 

 TCبردار 

، )111کد(سرمایه  هاي بر درآمد، سود و عایدي مجموع مالیات

هاي اجتماعی  و کمک) 112کد (مالیات بر حقوق و دستمزد 

  )11کد (، تقسیم بر کل درآمدهاي مالیاتی )12کد(

GFS**  

هاي بر  مالیات

  مصرف و دارایی

جزئی از 

  TCبردار 

، مالیات بر کاالها و )113کد (هاي بر دارایی  مجموع مالیات

المللی  ، مالیات بر تجارت و معامالت بین)114کد(خدمات 

، تقسیم بر کل درآمدهاي )116کد (ها  و سایر مالیات) 115کد(

  )11کد (مالیاتی 

GFS 

هاي بر  مالیات

  مصرف

جزئی از 

 TCبردار 

، مالیات بر تجارت )114کد(مجموع مالیات بر کاالها و خدمات 

، )116کد (ها  و سایر مالیات) 115کد (المللی و معامالت بین

  )11کد (تقسیم بر کل درآمدهاي مالیاتی 

GFS  

هاي بر  مالیات

  دارایی

جزئی از 

  TCبردار 

، تقسیم بر کل درآمدهاي مالیاتی )113کد(مالیات بر دارایی 

  )11کد (
GFS  

مالیات بر ارزش 

  افزوده و فروش

جزئی از 

  TCبردار 

که شامل -) 1141کد(کاالها و خدمات  هاي عمومی بر مالیات

هاي  مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر فروش و سایر مالیات

تقسیم بر کل درآمدهاي  -عمومی بر کاالها و خدمات است

  )11کد (مالیاتی 

GFS  

هاي بر  سایر مالیات

  مصرف

جزئی از 

  TCبردار 

هاي عمومی بر کاالها و  منهاي مالیات هاي بر مصرف مالیات

  )11کد (خدمات، تقسیم بر کل درآمدهاي مالیاتی 
GFS  

  هاي تحصیل متوسط سال  h  سرمایه انسانی
 ةپایگاه داد

  بارو و لی

  بانک جهانی  نرخ رشد جمعیت  n  رشد نیروي کار

 GDPنرخ رشد 

  سرانه
g 

آمریکا در هاي ثابت دالر  سرانه به قیمتGDP تفاضل لگاریتمی

2005  
  بانک جهانی

  

 

  .استانجام گرفته) 2011(ي مدل آرنولد و همکاران ها بر پایه تفکیک انواع مالیات* 

 .مراجعه کنید 1به پیوست  GFSبندي درآمدهاي مالیاتی در ي طبقهبراي آشنایی با نحوه** 
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  هاي تحقیقیافته -4

در راستاي هدف تحقیق، براي بررسی آثار تغییر در ترکیب مالیاتی بر رشد، تمام 

چون درآمد . اندمتغیرهاي مالیاتی به صورت درصدي از درآمد مالیاتی کل بیان شده

به عنوان یک متغیر کنترل لحاظ شده است، هر  GDPمالیاتی کل به صورت درصدي از 

تا بار مالیاتی کل  شود  می تغییري در یک جزء مالیاتی با تغییري در جزء دیگر تسویه

، )2011(ي آرنولد و همکاران با دانستن این نکته و پیروي از مطالعه. بدون تغییر بماند

ردي به عنوان اثر انتقال از هر بار یک جزء مالیاتی در رگرسیون حذف شد تا ضرایب برآو

به عنوان مثال، هنگام . متغیر حذف شده به متغیر مورد نظر، بررسی و تفسیر گردد

هاي درآمدي بر رشد، مالیات بر مصرف و مالیات بر دارایی از  تخمین اثر تغییر در مالیات

صرف و هاي درآمدي با تغییر در مالیات بر م در این حالت، تغییر مالیات. تابع حذف شد

در حالی که جمع درآمد مالیاتی کل بدون تغییر شود،  می دارایی در جهت مخالف تسویه

در این شرایط تغییر سیاست مالیاتی از مالیات بر مصرف و دارایی به مالیات . مانده است

بدین ترتیب، با توجه به تعداد . دهد می بر درآمد، در متن خنثایی درآمد کل رخ

از اجزاي مالیاتی در کشورهاي در حال توسعه، سه تابع در مشاهدات براي هر یک 

ضرایب بلندمدت  2جدول . برآورد گردید PMGبا روش  STATAافزار محیط نرم 

  . دهد می نشان را PMGبرآوردي با روش 
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 1نتایج برآورد - 2 جدول

  هاي درآمدي مالیات  متغیرهاي وابسته

 )1(  

  مالیات بر مصرف و دارایی

 )2(   )3(  

  1.552  سرمایه فیزیکی
*** )2.40(  

1.556  
*** )2.40(  

1.566  
*** )2.41(  

  0.00018  سرمایه انسانی

 )0.22(  

0.00037  

 )0.45(  

0.00039 -  

 )0.48 -(  

  - 0.0059  رشد جمعیت
*** )2.48 -(  

0.00584 -  
*** )2.58 -(  

0.00613 -  
*** )2.64-(  

  :متغیر کنترل
  کل بار مالیاتی

  
0.0138 -  

*** )2.45 -(  

  
0.01418 -  

*** )2.60-(  

  
0.0134 -  

*** )2.38 -(  

  :متغیرهاي ساختار مالیاتی

  هاي درآمدي مالیات

  

0.0042 -  
** )1.65 -(  

    

  0.00151    مالیات بر مصرف و دارایی
*** )3.12(  

  

  0.0266      مالیات بر دارایی
*** )1.18(  

  0.0016      مالیات بر ارزش افزوده و فروش
*** )3.39(  

  0.0047      هاي بر مصرف سایر مالیات

 )0.22(  

  برآورد محققان: منبع

  .هستند 5، 10به ترتیب بیانگر معناداري در سطح *** و ** 

  

جا تنها ضرایب  مدت هم هستند، اما در این هاي کوتاه تمام توابع شامل پویایی

  . برآوردي بلندمدت گزارش شده است
  

  ترکیب مالیاتی و رشد  -4-1

بخش، نتایج حاصل از برآورد در مورد ارتباط ترکیب مالیاتی و رشد در این 

نتایج حاصل از افزایش  2در ستون اول از جدول . گیرداقتصادي مورد بحث قرار می

  

 

 .هستند zي اعداد داخل پرانتز بیانگر مقدار آماره -1
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شده هاي درآمدي که با کاهش مالیات بر مصرف و دارایی خنثی شده، آورده  مالیات

است، در این مرحله از ینی جدول مذکور مشخص همان گونه که از بخش پای. است

با توجه به ستون اول یک درصد . تخمین، مالیات بر مصرف و دارایی حذف شده است

هاي بر مصرف و دارایی خنثی  افزایش در سهم مالیات درآمدي که با کاهش سهم مالیات

درصد کاهش  0.004سرانه حدود  GDPنرخ رشد بلندمدت  شود  سبب میشده است، 

ساس نتایج این تخمین، حرکت از مالیات بر مصرف و دارایی به سمت بنابراین بر ا. یابد

  . دهد می هاي درآمدي، رشد بلندمدت تولید ناخالص داخلی را کاهش مالیات

ارتباط بین مالیات بر مصرف و دارایی و رشد نشان داده شده  3و  2هاي در ستون

رآمدي از تخمین هاي د بار مالیات، ایندهد می همان گونه که جدول نشان. است

مثبت و  2ضریب مربوط به کل مالیات بر مصرف و دارایی در ستون . مستثنی شده است

هاي درآمدي به سمت  معنادار است که بیانگر این نکته است که انتقال از مالیات

و این نتیجه کامالً  دهد می هاي بر مصرف و دارایی، رشد تولید سرانه را افزایش مالیات

، افزایش یک درصدي در به بیانی دقیق. سازگار است 1داده شده در ستون با نتایج نشان

هاي درآمدي تسویه شده، باعث افزایش  مالیات بر مصرف و دارایی که با کاهش مالیات

  . شود می درصد 0.004تا  0.002رشد سرانه بلندمدت به میزان حدود 

. دهد می رایی را نشاننتایج حاصل از تفکیک اقالم مالیات بر مصرف و دا 3ستون 

هاي بر مصرف و دارایی به سه بخش مالیات بر ارزش افزوده و  در این حالت، مالیات

 1. هاي بر مصرف تفکیک شد ، مالیات بر دارایی و سایر مالیات)صورت ترکیبی به(فروش 

ي این اقالم مثبت است که به معناي ارتباط که ضرایب هر سه دهد می نتایج نشان

ضریب مالیات بر ارزش افزوده و فروش . ها بر رشد بلندمدت است مالیاتمثبت این 

ها، به  مثبت و معنادار است که حاکی از آن است که یک درصد افزایش در این مالیات

 درصد افزایش 0.002هاي درآمدي، رشد بلندمدت را حدود  همراه کاهش مالیات

. است تر بزرگنسبت به بقیه ضریب مالیات بر دارایی به طرز قابل توجهی . دهد می

  

 

استفاده شده است کـه  ) GFS(ي عمومی بر کاالها و خدمات ها مالیاتبندي مالیاتی در مدل برآوردي از طبقه -1

دازه      ها مالیاتشامل مالیات بر ارزش افزوده و مصرف و سایر  ر کاالهـا و خـدمات اسـت؛ اـن ي سـایر  ي عمـومی ـب

ي عمـومی  هـا  مالیاتي می نسبتاً کوچک است، اما مالیات بر ارزش افزوده و فروش، بخش عمدهي عموها مالیات

  .دهدرا تشکیل می
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یک درصد افزایش در مالیات بر دارایی به همراه کاهش  دهد می طوري که نتایج نشان به

الزم . درصد افزایش یابد 0.03رشد بلندمدت حدود  شود  سبب میهاي درآمدي،  مالیات

  . هاي بر مصرف، بی معنی است به ذکر است که ضریب سایر مالیات

و  MGیک روش میانه بین برآوردگرهاي  PMGبیان شد، روش همان گونه که قبال 

DFE ها از ضرایب بلندمدت، در  براي آزمون تفاوت بین برآوردهاي این مدل. است

ي به طوري که با مقایسه. مطالعات مختلف از آزمون هاسمن استفاده شده است

وابع که در هر یک از ت دهد می ، آزمون هاسمن قویاً نشانPMGو MG ي ها روش

ها در p توان رد کرد، چراکه مقدار رگرسیونی، فرض همگنی ضرایب بلندمدت را نمی

  PMGتوان نتیجه گرفت که برآوردگر  بنابراین، می. ي تصریحات بسیار باال استهمه

لذا بر اساس این مطالعات که به برتري . داراي ارجحیت است MGنسبت به برآوردگر 

  . کور به منظور برآورد انتخاب گردیداشاره دارند، روش مذ PMGروش 

  

 سایر نتایج برآورد -4-2

با توجه به موضوع تحقیق، اثر ترکیب مالیات بر رشد مورد بررسی قرار گرفت اما در 

ي رشد اقتصادي این راستا نتایج دیگري هم حاصل شد که نشانگر عوامل تعیین کننده

 . در کشورهاي مورد بررسی است

دار هاي رشد، در هر سه تابع مثبت و معنی، مطابق با تئوريضریب سرمایه فیزیکی

تر از یک  که بیش - با توجه به مقدار این ضریب در توابع برآوردي. استبرآورد شده

فزایش یک درصدي در حجم سرمایه فیزیکی، رشد اتوان نتیجه گرفت با  می -است

هاي تحصیل  وسط سالضریب مت. یابدتر از یک و نیم درصد افزایش می اقتصادي بیش

است، ولی این ضریب در هر در دو تابع اول مثبت و در تابع سوم منفی برآورد گردیده

ي اخیر در ممکن است دلیل حصول نتیجه. استمعنی بودهسه تابع به لحاظ آماري بی

هاي تحصیل شاخص مناسبی براي  مورد سرمایه انسانی این باشد  که متوسط سال

رسد که کیفیت آموزشی و تحصیل بتواند در این راستا، به نظر می. نیستسرمایه انسانی 

. ي انسانی به خصوص در کشورهاي در حال توسعه باشدي بهتري براي سرمایهنماینده

تري ارائه چون احتمال این که در این کشورها آموزش در مقاطع باال با کیفیت پایین

و به همین دلیل اثرگذاري افزایش متوسط تر از کشورهاي توسعه یافته است  شود، بیش
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ضریب رشد جمعیت در . شود می هاي تحصیل بر رشد در این کشورها با ابهام مواجه سال

  . هر سه تابع منفی و معنادار و هماهنگ با مباحث نظري در این راستاست

هاي ضریب درآمدهاي مالیاتی در هر سه تابع منفی و معنادار است که با تئوري

ي سازگاري دارد؛ چراکه افزایش درآمدهاي مالیاتی نوعی سیاست انقباضی اقتصاد

  . دگرد می که سبب کاهش تولید و بنابراین، کاهش رشد اقتصادي شود  می محسوب

  

  1ییزا درون يمسئله - 4-3

 بحث شاملها  برخی از آن که دارد وجود یکاست چند رشد ونیرگرس معادله در

 و شده حذفهاي  ریمتغ و - يگیر اندازه يخطاها به مربوط - یمال استیسهاي  ریمتغ

 و بشود جینتا در تورش به منجر تواند می مشکالت نیا. است ییزا درون مسئله چنین هم

 ، مسئلهجادر این. کند محدود را سنجیاقتصاد لیتحل یدهندگ حیتوض قدرت نیبنابرا

 مشکل را رشد بر یاتیمال استیس اثر عنوان به ینیتخم بیضرا ریتفس ییزا درون

 نه تنها بار مالیاتی کل، رشد اقتصادي را تحت تأثیر قرارکه  این خاطر به ؛کند می

هم در سطح مالیات یا ساختار مرتبط با آن تغییراتی  GDP؛ بلکه تغییر در رشد دهد می

را داشته  2لذا، ضرایب برآوردي ممکن است مشکل تورش توابع همزمان. کند را ایجاد می

 صرفاً ارتباط بین دو متغیر را به دست دهند تا اثر علّی تغییرات مالیات بر رشدباشند و 

  . )2012اورمیچی و یو،  - آکوستا(

هایی کند که رگرسیون این قانون بیان می. منبع اصلی این مشکل قانون واگنر است 

زایی مواجه  تر با مشکل درون دهند، بیش که سطح درآمد کل را مورد توجه قرار می

، دشو لحاظ سرانه GDP رشد نرخها که در رگرسیون رسد زمانیهستند و لذا، به نظر می

همین دلیل در به). 1999نلر و همکاران، (گردد  تر کمزایی  نگرانی حاصل از مشکل درون

در واقع، در این . به عنوان متغیر وابسته استفاده شد سرانه GDPاین مطالعه از نرخ رشد 

 و يهاي کشور مشخصه رشد، بحث نرخ از استفاده و اول مرتبه تفاضل گرفتن بامطالعه 

  . را اثرگذار است، تحت کنترل قرار گرفت اتیمال ساختاربر  که درآمد سطح عامل

  

  

 

1- Endogeneity 
2- Simultaneous-Equation Bias 
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  گیري نتیجه -5

صورت تجربی  این مقاله ارتباط بین تغییر ساختار مالیاتی و رشد بلندمدت را به

لعات پیرامون این موضوع محدود به کشورهاي تر مطا بیش. دهد می مورد بررسی قرار

 37اما در این مقاله، ارتباط بین ترکیب مالیاتی و رشد بلندمدت براي . پیشرفته است

نتایج این مطالعه . استي آسیایی و آفریقایی مورد توجه قرار گرفتهکشور در حال توسعه

هاي  سمت مالیات هاي بر مصرف و دارایی به که حرکت از سمت مالیات دهد می نشان

هاي این تحقیق، انتقال از بر اساس یافته. درآمدي بر رشد اقتصادي اثري منفی دارد

هاي بر مصرف و  تر از انتقال به مالیات بردارایی، بیش هاي درآمدي به مالیات مالیات

 ها بنابراین، اگر بخواهیم به استناد نتایج مالیات. دهد می فروش، رشد بلندمدت را افزایش

ترین  را براساس ارتباطشان با رشد بلندمدت مرتب کنیم، مالیات بر دارایی بیش

عالوه بر آن، نتایج حاکی از وجود . گیردي اول قرار میاثرگذاري را دارد و لذا، در رتبه
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