
 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 أ
 

 

 

 دانشگاه الزهرا)س(

 دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

 پایان نامه

  کارشناسی ارشددرجه جهت اخذ  

 علوم اقتصادیاقتصاد گرایش رشته 

 

 :وانعن

 در ایران شاخص فقراثر مالیات بر ارزش افزوده بر 

 

 :راهنما استادان 

 دکتر حسین راغفر

 دکتر حمید کردبچه

 

 :دانشجو

 آیلر حسن زاده

 

 49سفندا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شگاه الزهرا)س( است.انکلیه دستاوردهای این تحقیق متعلق به د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ت
 

 

 

 

 

 تقدیم به

 

 پدر و مادر عزیز و مهربانم                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ث
 

 و تشکرتقدیر 

 بیکران دریای در را کوچکش بنده که است خداوندی آن از ستایش و سپاس نخستین     

 تماشا به بزرگ آموزگارانی ناب های اندیشه دریچه از را آن وسعت ساخت تا ای قطره  اندیشه،

 است، رسیده انجام به حاضر نامه پایان هایش بنده نوازی سار سایه در که اکنون لذا .نشیند

 نبود، گرشان یاری دست اگر که جا آورم به بزرگوارانی از را سپاس مراتب تا دانممی الزم برخود

 .رسیدنمی انجام به نامه پایان این هرگز

 هایراهنمایی با مجموعه این نگارش طول در کهادگرانقدرم جناب آقای دکتر راغفر است از     

چنین از مه دارم. را کمال سپاسهدایت این پایان نامه را عهده دار بوده اند  بجایشان، و عالمانه

 پذیرفتند را تحقیق راهنمایی این صدر سعه با کهالی قدرم جناب آقای دکتر کردبچه استاد ع

 کنم.صمیمانه تشکر می

 که کنممی تقدیم مادرعزیزمپدر و  به ،زندگی ام همراهان ترینمهربان به را آخر سپاس     

 .است بوده سخاوت ریای بی مصداق زندگی ام در فضای حضورشان
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 چکیده

 هایفعالیت کنترل امکان دولت به مالی گذاریسیاست ابزارهای از یکی عنوان به مالیات     

 به که است مستقیم غیر هایمالیات انواع از یکی افزوده ارزش بر مالیات .دهدمی را اقتصادی

 آن شفافیت و تنظیمی خود ماهیت باال زاییدرآمد و کارایی آن مانند خاص هایویژگی دلیل

 از نیز ایران در. است شده اجرا کشورها از در بسیاری اخیر دهه چند طی و یافته محبوبیت

 سال اردیبهشت در سرانجام اما بوده است، مناقشه محل مالیاتی نظام این اجرای پیش هاسال

 به ماه تأخیری چشمگیر در مهر با و شد وابالغ تصویب ارزش افزوده بر مالیات قانون 7831

 منفی کوتاه تبعات دارای آن مزایای کنار در سیاستی هر اجرای که کرد توجه باید  .آمد در اجرا

 و آگاهی میزان سیاست، اجرای ی نحوه به تبعات این میزان که باشدمی مدت بلند و مدت

 قاعده این از نیز افزوده ارزش بر مالیات. دارد بستگی قبیل این از عواملی مردم و همراهی

 شفافیت ایجاد و منفی تبعات رساندن حداقل به جهت در هاییایجاد زمینه لذا و نبوده مستثنی

 .رسدنظر می به ضروری زمینه این در بیشتر

تا  شود تالش می و شده تشریح افزوده ارزش بر مالیات نظام ،مطالعه حاضرراستا در  دراین      

حداقل مربعات تعمیم ، مدل پانل داده های های اقتصاد سنجیبا بهره گیری از مدل

بررسی آثار اجرای آن بر استان به  83برای 7831-7837ی زمانی برای دوره (GLSیافته)

 .پرداخته شودو همچنین آثار آن بر رشد اقتصادی کشور و بیکاری شاخص فقر 

مالیات بر ارزش افزوده دهد که با افزایش نرخ نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر نشان می      

ی کشور شاخص فقر در یافته است. همچنین با افزایش رشد اقتصادمیزان شاخص فقر افزایش 

 شود.اری منجر به افزایش شاخص فقر میکیابد و افزایش بیکشور کاهش می

 

 لداده های پان ،شاخص فقرمالیات بر ارزش افزوده، نظام مالیاتی،   ید واژه:کل
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 مقدمه 1-1

ه گیرد. لذا در بخش دوم به طرح مسالمیقرارمطالعه د فصل کلیات موضوع موردر این      

مطرح شده  یهاها و فرضیهپرسشچهارم در بخش و اهداف پژوهش در بخش سوم  ،پژوهش

وری به روش گردآ ششم . در بخشپرداخته می شود مفاهیم کلیدیتعاریف در بخش پنجم به و

سازماندهی پژوهش حاضر ی نحوه هفتم . در بخشپرداخته می شود اطالعات و روش تحقیق

 بیان شده است.

 مساله پژوهش 2 -1

بررسی ساختار اقتصاد ایران بیانگر آن است که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز از      

ی درآمدهای دولت هستند. وابستگی باالی اقتصاد ایران به اقالم عمده تشکیل دهنده

ثباتی درآمدهای دولت را منجر شده است. از درآمدهای نفتی و نوسان شدید بهای نفت، بی 

و ( 7-7های مالیاتی در تامین مخارج دولت)نموداردلیل پایین بودن سهم درآمده طرفی ب

ثباتی درآمدهای غیر مالیاتی کسری بودجه دولت را سبب شده همچنین ناکافی بودن و بی

 است.

 سالنامه آماری سازمان امور مالیاتی کشورمنبع: 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



3 
 

مشاهده می کنیم، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص  7-2در نمودار همانگونه که     

به بعد  31( روند افزایشی داشته اما از سال 6.1،1.7،3.4) بترتیب: 33تا سال  36داخلی از سال 

رسیده است)بترتیب:  37در سال  5.3این روند کاهشی بوده، به گونه ای که این میزان به 

6.6،6.3،5.3). 

 

 11تا سال  68از سال  نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی :2-1نمودار 

 

 منبع: سالنامه آماری سازمان امور مالیاتی کشور

 

مورد نیاز  پذیری تداوم مخارج مرتبط با کاالهای عمومیوجود پایداری مالی سبب امکان     

در . نمایدمدت اقتصادی را تامین میرشد بلند شود کههای اقتصادی میبرای بسترسازی فعالیت

راستای تحقق اهداف کالن اقتصادی و اتکای دولت به درآمدهای غیر نفتی شناسایی منابع 

ترین رکن  این بین مالیات به عنوان اساسیر دای دولت ضروری است. درآمدی جدیدبر

ترین نوع ترین و مناسبقبولبل های دولت از اهمیت خاصی برخوردار است. مالیات قادرآمد

های ابزاری کارآمد برای اجرای سیاست های دولت است که از نظر اقتصادی به عنواندرآمد

ایجاد اشتغال، بهبود توزیع عادالنه ثروت و درآمد،  دولت اعم از تخصیص بهینه عوامل تولید،

د کشور و در نتیجه تغییر اتغییر و تحول در اقتص رود.شمار میهب این قبیلاز  رفاه اجتماعی و
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ها و نحوه نگری و تجدید نظر درانواع مالیاتی تولید و توزیع ثروت و درآمد مستلزم بازدر نحوه

های درحال توسعه وبخصوص ایران بدلیل پایین بودن کشش است. در کشورها وصول آن

سب اخذ آوری مالیات و عدم وجود یک سیستم مناآمدی مالیات و تاخیر زیاد در جمعدر

لذا  مالیات، تامین درآمد بوسیله دولت از طریق اخذ مالیات همیشه با مشکل مواجه بوده است.

ن انتخاب و یا جایگزین کردن های مناسب و آزموده در اکثر کشورهای جهایکی از راه حل

نوع سنتی است. یکی از این های مالیاتی درن با بیشترین کارایی بجای نظامهای مالیاتی منظام

ست ا ها که در کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه در حال اجرامالیات

ای است که خرید این مالیات نوعی مالیات بر فروش چند مرحله مالیات بر ارزش افزوده است.

ات منبع درآمدی این نوع مالی .کندکاالها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می

ی مالیاتی گسترده دارد. اجرای سیاست کند و پایهپذیر برای دولت ایجاد میثبات و انعطاف با

درصد آغاز شد و مقرر بر این  8با نرخ  7831مالیات بر ارزش افزوده در ایران از مهر ماه سال 

طی پنج  درصد این سیاست در کشور اجرا شود. 7سال و هر ساله با افزایش  5شد به مدت 

تریلیون  2.4ی مالیاتی از رای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده، وصولی این پایهسال اج

رسیده  7838ی اول سال ماههتریلیون ریال طی شش 14.1به بیش از  7831ریال در سال 

 است.

های غیرمستقیم و کل درآمدهای ی مالیاتی از کل مالیاتی قابل توجه، سهم این پایهنکته      

درصد کل  27های غیرمستقیم و درصد از کل مالیات 43، حدود 7832تی است. در سال مالیا

، تنها سه 7831درآمدهای مالیاتی مربوط به ارزش افزوده است. این در حالی است که در سال 

ی مالیاتی بود. ها متعلق به این پایههای غیرمستقیم و یک درصد از کل مالیاتدرصد از مالیات

تریلیون ریال رسیده  14ی مالیاتی به بیش از ، وصولی این پایه38ی اول سال ماههطی شش

وزارت امور اقتصاد و (ددهدرصد رشد نشان می 68سال قبل، است که نسبت به مدت مشابه 

 .(کشور دارایی
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و سهم آن از  19تا شش ماهه سال  68از سال وصولی مالیات بر ارزش افزوده : 1-1جدول 

 هاغیرمستقیم و کل مالیاتهای مالیات

حجم وصولی  شرح

 )تریلیون ریال(

رشد 

 )درصد(

سهم از مالیات 

 غیرمستقیم )درصد(

سهم از کل 

 ها )درصد(مالیات

1968 2.4 __ 8% 7% 

1966 76.2 515% 73% 5% 

1961 23.3 23.3% 73% 1% 

1911 88.3 51.3% 23% 72% 

1911 54.3 66% 47% 76% 

1912 738.2 33% 43% 27% 

 %24 %56 %68 14.1 1919ی ماههشش

 امور اقتصادی و دارایی وزارت منبع:

 

شود و ل در نظام مالیاتی کشور محسوب میاجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران یک تحو    

شود، لذا باید آثار اقتصادی آن به طور که استقرار آن سیاستی نوپا محسوب می جاییاز آن

مالیات بر ارزش افزوده بر میزان پیش بینی و آماده شود. در این میان نقش  کامل بررسی،

سی شود. همچنین بررسی آثار این نوع از ریکی از موضوعات مهمی است که باید برشاخص فقر 

تواند کمک شایانی به اجرای هر چه می از این قبیل بیکاری و  مالیات بر رشد اقتصادی کشور،

و شاخص فقر ز این رو در مطالعه حاضر اثر مالیات بر ارزش افزوده بر بهتر این سیاست کند. ا

 شود.بیکاری بررسی میو  همچنین اثر آن بر سایر متغیرها از جمله رشد اقتصادی کشور

 

 اهداف پژوهش 1-9

دهد که بین ظرفیت بالقوه مالیاتی و بررسی شکاف بالقوه مالیاتی کشور نشان می      

شکاف قابل توجهی وجود دارد و حاکی از آن است که با اتخاذ تدابیری در  های بالفعل،وصولی

های توان وصولیجهت اصالح نظام مالیاتی از قبیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می

مالیاتی را افزایش و اتکای به درآمدهای نفتی را کاهش داد. در کنار بهبود نظام مالیاتی و 

ظری و عملی نیز وجود دارد که در بکارگیری و اجرای اثر بخش آن کارآمد شدن آن موانعی ن

ن حال یک نگرانی عمده که در ارتباط با اثر مالیات بر ارزش افزوده در یکند با اتردید ایجاد می
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ایران مطرح است و ممکن است موجب نارضایتی برخی از محافل سیاسی شود تاثیر اجرای این 

 است.شاخص فقر قانون بر روی 

رهای در حال توسعه این های اخیر تعداد بسیاری از کشورهای جهان مخصوصا کشودر سال     

اقدام به اجرای این نوع از مالیات در  7831اند. کشور ایران نیز از سال اجرا نموده مالیات را

شود، چگونکی تاثیر که اجرای آن سیاستی جدید محسوب میکشور نموده است لذا از آنجایی

بنابراین هدف اصلی این پژوهش باشد. ترین موضوعات میاز مهمشاخص فقر آن بر  اجرای

اجرای  است. همچنین تالش شده تا اثراتشاخص فقر بررسی اثرات مالیات بر ارزش افزوده بر 

 اقتصادی و بیکاری در این مطالعه مورد بررسی قرار گیرد.این سیاست بر رشد 

 

 های پژوهشها و فرضیهپرسش 1-4

 های پژوهشپرسش 1-4-1  

های مختلفی در خصوص عملکرد مالیات بر ارزش دنبال یافتن پاسخ سوالهاین تحقیق ب     

 ها شامل موارد زیر است:ترین  این سوالباشد که از جمله مهمافزوده بر اقتصاد ایران می

 چه تاثیری بر شاخص فقر دارد؟ مالیات بر ارزش افزوده -7

 چه تاثیری بر رشد اقتصادی کشور دارد؟ افزودهمالیات بر ارزش  -2

  چه تاثیری بر اشتغال دارد؟ مالیات بر ارزش افزوده -8

 

 های پژوهشفرضیه 1-4-2  

 تاثیر معنی داری بر شاخص فقر داردمالیات بر ارزش افزوده  -7

 .مالیات بر ارزش افزوده رشد اقتصادی کشور را به همراه دارد -2

 .شودمی نرخ بیکاری منجر به افزایش افزودهمالیات بر ارزش  -8
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 مفاهیم کلیدی تعاریف 1-5

جایی که در این تحقیق تالش بر آن است که عملکرد مالیات بر ارزش افزوده بر از آن     

ترین گیرند که مهمهای مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار میمتغیر اقتصاد ایران بررسی شود،

 ها عبارتند از:آن

نوعی مالیات غیر مستقیم بر مصرف و فروش داخلی کاالها و  :1مالیات بر ارزش افزوده     

ای و در هر یک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف چند مرحله خدمات است. این نوع مالیات،

شود. به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات حسب ارزش افزوده ایجاد میبر نهایی،

ای را از پرداخت مالیات معاف ای است که خرید کاالها و خدمات واسطهفروش چند مرحلهبر 

 .کند)سازمان امور مالیاتی کشور(می

رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در  :2رشد اقتصادی     

 تولید ناخالص ملی ایشدر سطح کالن، افزسال پایه یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در 

(GNP)   تولید ناخالص داخلییا (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال

از تقسیم تولید ناخالص داخلی به جمعیت، تولید ناخالص  .شودپایه، رشد اقتصادی محسوب می

 .(77-58ص: 7833 تقوی،)داخلی سرانه بدست می آید

سال( و جویای  65تا  75)شود که در سن کاره فردی گفته میب اقتصاددر بیکار :3بیکاری     

 .)بانک مرکزی(کار باشد اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند

 هاییشاخص اقتصاد ادبیات در جامعه، هر در فقر اندازه بهتر درك برای :4فقرشاخص      

 هایازشاخص برخی به قسمت این در .دهندمی ارایه فقر وضعیت از شناختی که اندشده معرفی

 .(23-82ص :7833 ،)قائدیداشت خواهیم اشاره فقر

 سرشمار نسبت 7313 سال تا فقر شاخص ترین رایج :(فقر نرخ) سرشمار نسبت شاخص     

 تعریف جامعه افراد تعدادکل به فقیر افراد تعداد نسبت صورت به شاخص این. است بوده فقر

 :است شده

                                                             
1Value Added tax 
2Economic Growth 
3Unemployment 
4Poverty Index 
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    (7-7)                                                                                    

 صفر بین شاخص این اندازه ت.اس جامعه افراد کل تعداد n و فقیر افراد تعداد q درآن که     

 کمتر جامعه افراد کلیه درآمد که حالتی) یک و ( ندارد وجود جامعه در فقیری هیچ که حالتی)

 و فقرا بین درآمد انتقال به نسبت شاخص این. کندمی تغییر( باشد فقر خط با متناظر درآمد از

 کاهش به نسبت شاخص این آن، بر افزون. باشدنمی حساس فقیرها غیر و فقیرها بین حتی

 .باشدنمی حساس نیز ارفق درآمد

 که است، مبتنی فقر خط به نسبت فقرا کلی فاصله بر شاخص این :فقر شکاف شاخص     

 در که است جامعه در فقر شکاف میانگین شاخص این عبارتی، به. فقراست عمق دهنده نشان

 الزم درآمد مقدار فقر، شکاف شاخص. گرددمی محسوب صفر غیرفقیر افراد برای فقر شکاف آن

 .باشدمی فقر خط باالی به فقرا انتقال برای

                                                                            (2-1)  

     n جامعه افراد تعداد، q ،تعداد افراد فقیر z  خط فقر وix  درآمدi  باشدمی فقیر فردامین. 

 سرشمار نسبت فقر شاخص مختلف جامعه دو در اگر. است فقرعمق  دهنده ارایه شاخص این

 اعضای تعداد دارای که است بیشتر ایجامعه در فقر فقر، شکاف شاخص اساس بر باشد، یکسان

 .دارند زیادتری فاصله فقر خط از که است بیشتری

 فقیر افراد نسبت دادن نشان شاخص این از استفاده علت: توربک و گریر فوستر، شاخص     

 پیشنهاد( 7334)توربک و گریر فوستر، توسط که است مطالعه مورد جامعه در فقر عمق و

به  دانستند،می مطلوب فقر شاخص یک مهم هایویژگی از را تجزیه پذیری آنها. است گردیده

 کرد جمع هم با توانمی را جمعیت مختلف هایگروه زیر بررسی از حاصل فقر میزان که طوری

 :نوشت زیر صورت به توانمی را شاخص این .یافت دست جمعیت کل فقر از واحدی به میزان و
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1)-(3                                                                                   

، α≥3 آن در که شده تلقی فقر شکاف نسبت از تابعی عنوان به اساسا فقر شاخص، دراین     

 این به باشد تربیش آن مقدار چه هر که دهدمی نشان را جامعه در فقر از گریز و تنفر میزان

 اگر د.دا بیشتریاهمیت  افراد فقیرترین به باید و بوده گریزان تر فقر از جامعه که است معنی

 به شاخص این باشد، یک با برابر اگر و سرشمار شاخص به شاخص، این باشد صفر α پارامتر

 عمق به بیشتری حساسیت شاخص این یعنی باشد α=2 اگر د.شومی تبدیل فقر شکاف شاخص

 گردد.تبدیل می FGTشاخص وبه دهدمی نشان فقر

 

 گردآوری اطالعات و داده ها و روش شناسی تحقیق روش 1-8

توصیفی و همچنین –های تحلیلیدر این مطالعه روش تجزیه و تحلیل بر مبنای روش     

مربعات حداقل ) 5GLS رگرسیونیپانل و استفاده از مدل داده های های اقتصاد سنجی روش

و  اقتصادی های رشد سرانهو دادهخانوار  هزینههای آماری که از دادهباشد می(تعمیم یافته

) سال اجرای قانون  7831های  مالیات بر ارزش افزوده از سال بیکاری و همچنین از داده

ر استان که از مرکز آمار ایران و سازمان امو 83برای  7837مالیات بر ارزش افزوده( تا سال 

شود. همچنین به منظور تخمین مدل و آنالیز مالیاتی  کشور تهیه شده است، استفاده می

 شود.استفاده می STATAها از نرم افزارداده

 

 سازماندهی پژوهش  1-8

مطالعات صورت گرفته در داخل و گردد. در فصل دوم به ئه میفصل ارا 5در  پژوهش این     

شود فصل سوم به بحث مبانی نظری این پژوهش پرداخته می. در می شود خارج کشور پرداخته

های شود، در بخش اول به مفهوم مالیات بر ارزش افزوده و ویژگیکه به سه بخش تقسیم می

 رد شود. در بخش دوم به مفهوم رفاه و نظریه سیکل زندگی وی آن پرداخته میخچهیآن و تار

                                                             
5generalized least square 
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فصل چهارم به تبیین و در  .می شود پرداخته دهای رشو نظریه دبخش سوم به مفهوم رش

پردازیم و سرانجام در فصل پنجم به نتیجه گیری از مدل حاصله پرداخته شده میتخمین مدل 

 است.
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 فصل دوم

 

 ت انجام شدهپیشینه ی مطالعا
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 مقدمه 2-1

نظری و تجربی انجام شده است که این  یمطالعاتدر تحلیل اثرات مالیات بر ارزش افزوده      

 های زیر تقسیم بندی کرد:گروهتوان به  مطالعات را می

 هااثر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح قیمت -7

 اثر مالیات بر ارزش افزوده بر درآمدزایی دولت  -2

 اثر مالیات بر ارزش افزوده بر کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی  -8

 مالیاتی با ثبات  اثر آن بر درآمد -4

ها را به دو بخش مطالعات داخلی و خارجی به شرح زیر تقسیم در بررسی این مطالعات آن     

 کنیم:می

 

 مطالعات انجام گرفته در خارج 2-2

آلمان آثار افزایش نرخ کشور با استفاده از آمار و اطالعات  6(2377کریستاند و همکاران)     

محصول مهم  3اند. در این مطالعه ها محاسبه نمودهبر سطح قیمتمالیات بر ارزش افزوده را 

اند، نتایج حاصله مالیات بر ارزش افزوده هستند مورد بررسی قرار گرفته مشمولاین کشور که 

دهند که افزایش قیمت در محصوالت مورد بررسی در مقایسه با برآوردی که حاصل از نشان می

ها در حد گرفته بودند بسیار کمتر هستند و افزایش قیمتانتظارات تورمی در اقتصاد شکل 

 پیش بینی اولیه نبوده است.

ستانده، مدل شبیه ساز اصالح -با استفاده از تکنیک داده 1(3332جنکیننز و یان کو )     

مالیاتی را در رابطه با درآمد مالیات بر ارزش افزوده برای کشورهای در حال توسعه مطرح 

کند که اگر مالیات بر مطالعه که در مورد کشور نپال انجام شده است، بیان می نمایند. اینمی

درصد  23های غیر مستقیم شود این نرخ معموال کمتر از ارزش افزوده جایگزین دیگر مالیات

باشد و دولت برای گسترش پایه مالیاتی و قبول آن از طرف مخارج مصرفی داخلی ناخالص می

                                                             
christand1,F.et al.(2011)6 

)Kuo,C.,(2000-Jenkins,G.& Yon7 
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تری را نسبت به کشورهای توسعه یافته اعمال نماید و برای محکمهای مردم باید سیاست

 .دگرفتن نتیجه بهتر باید منابع را در راه اصالح شدن نظام مالیاتی به کاربند

زش افزوده یونان و اصالحات ( به ارزیابی سیستم نظام مالیات بر ار2338کاپالن و نیوبری)     

های توزیعی و کارایی این پایه مالیاتی و همچنین این بررسی جنبهممکن در آن پرداختند. در

های اصالح رفاه ای از کاالها را به منظور تعیین دستورالعملهزینه رفاه ناشی از گروه گسترده

کارا است و تار نظام مالیاتی یونان پیچیده و غیرمحاسبه نمودند و نهایتا دریافتند که ساخ

با استفاده از اطالعات  ایشان  است. در این راستادستیابی به اهداف توزیع مجدد غیر ممکن 

و سیستم تقاضای  3(LESهزینه و مخارج خانوار یونانی به دو روش سیستم مخارج خطی )

به تخمین تابع تقاضای خانوار پرداختند و توانستند از منظر کارایی  3(AIDSآل)تقریبا ایده

را به منظور تعیین نرخ بهینه مالیات  های کاالیی مورد نظراقتصادی و عدالت اجتماعی گروه

 رتبه بندی کنند.

انجام شده است که بر اساس آن به  73(7331ای توسط دالیک)در کشور کرواسی مطالعه     

الزام محاسبه اثرات قیمتی ممکن از بکارگیری مالیات بر ارزش افزوده در شرایط تورمی و وجود 

نتایج این مطالعه که از  خاصی داده شده است.اهمیت  انتظارات تورمی در اقتصاد کرواسی،

دهد که افزایش نشان می کشور کرواسی استفاده شده است، 7336ستانده سال -جدول داده

کلی در قیمت ها) که بوسیله شاخص خرده فروشی اندازه گیری شده است( به طور خوشبینانه، 

 باشد.درصد می 2/5اکثر درصد خواهد بود و به طور بدبینانه حد 21/8حداکثر به میزان 

های مالی برای ژاپن جهت دستیابی به به بررسی استراتژی 77(2333بوتمن و سایرین)     

دوق بین المللی پول استحکام مالی و پایداری مالی با استفاده از مدل مالی جهانی صن

بودجه شامل گیرند که یک بسته تعدیل برای دستیابی به توازن ها نتیجه میآن اند.پرداخته

های انتقالی اجتماعی و مخارج دولتی و مالیات بر ارزش افزوده بیشتر نسبت به کاهش پرداخت

سایر ابزارهای مالی اثر منفی کمتری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین حرکت از مالیات بر 

تواند پیامدهای منفی مرتبط با رشد اقتصادی ها به سمت مالیات بر ارزش افزوده میشرکت

 ناشی از استحکام مالی را تخفیف دهد.

                                                             
8Linear Expenditure System 
9Almost Ideal Demand System 

Dalic,M.(1997) 10 

Botman,d.et al(2009)11 
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اند که آیا روی آوردن سی این موضوع پرداختهرای به بردر مطالعه 72(2377ابک و ارهارت)     

تواند در تثبیت درآمدهای مالیاتی برای کشورهای در حال توسعه به مالیات بر ارزش افزوده می

های مختلف ر و با استفاده از تکنیککشو 738های ها با استفاده از دادهسودمند باشد. آن

تا  43اند که کشورهای دارای مالیات بر ارزش افزوده به طور متوسط بین تخمین نتیجه گرفته

 .آمدهای مالیاتی بیشتری برخوردار هستندردرصد نسبت به کشورهای فاقد آن از ثبات د 53

 .ین تاثیر کمتر استالبته با افرایش درجه توسعه یافتگی و درجه باز بودن اقتصاد ا

در مطالعه خود برای کشور مکزیک با تعیین میزان پایه مالیات بر  78(7333آگوروشوم)     

گذاری به چه میزان نرخ و پایه مالیات بر دهند که تغییرات در قانونارزش افزوده نشان می

کاهش نرخ مالیات دهند که دهد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان میارزش افزوده را تغییر می

 کنندگان شده است.بر ارزش افزوده منجر به افزایش قدرت خرید مصرف

 مالیات نتایج و دالیل " عنوان با تحقیقی در 74(2333سال) در وود الك بن و کین میکائیل     

 ارزش بر مالیات معرفی مانند نوآوری یک که اندداده نشان بار اولین برای "برارزش افزوده

 به منجر که دهدمی کاهش صورتی در تنها و تنها را عمومی های سرمایه هزینه جانبی، افزوده

 نلاپ یک در که شومی منجر امر این د.شون رشد حال در دولت یک در مالیات، نرخ افزایش

 معادالت سیستم یک از تخمینی (،7315-2333)سال 25 کشور، درطول 143 از متشکل عظیم

 15LS Oمدل از استفاده با بازدهی بر را آن تأثیر و VAT گیریکار به احتماال که بیاید بدست

 بیشتر در اما است، مبهم بازدهی بر تأثیر عالئم کند.می وصیفت )روش حداقل مربعات معمولی(

 کار این انجام با که رسدمی نظر به اند،گرفته کار به را افزوده ارزش بر مالیات که کشورهایی

 .باشد آمده دست به مؤثرتری مالیاتی ابزار

: افزوده ارزش بر مالیات وصول کارایی " باعنوان ای درمقاله 76(2335)جینجاراكو  آیزمن     

 از شده تشکیل نلاپ یک در را افزوده ارزش بر مالیات وصول کارایی "الملل بین نظریه شواهد

 مقاله این در شده ارائه شواهد. دهدمی توضیح میالدی7333  تا 7313هایسال طی کشور 44

 مقاله هایمحدودیت. دارد سازگاری مالیات به نسبت سیاسی اقتصاد ساختاری و رویکرد با

                                                             
Ebeke akd Ehrhart(2011)12 

Aguirre,C.& Shome,P.(1988)13 

Michael keen, Ben Lockwood(2009)41 
15Ordinary Least Square 

)Aizeman and Jinjarak(200516 
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 اجازه افزوده)مثل ارزش بر مالیات پرداخت از معافیت پرداخت مالیات، از فرار تأثیر تحت

 افزایش یک دهدمی نشان نتایجدارد. قرار ها(فعالیتبرخی  برای پایین هایمالیات پرداخت

 ،3/8 ،1/72 میزان به ترتیب به کشاورزی سهم و آزاد تجارت شدن، شهری در استاندارد انحراف

 در استاندارد انحراف افزایش یک آن، بر عالوه .دهدمی تغییر را VATوصول درصدکارایی 3/4

 دهد.افزایش می %7/3 میزان به را مالیات کارایی ملی، ناخالص سود سرانه

 به تجارت سازی آزاد و مالیاتی درآمد عنوان تحت ایمطالعه در 71(2333)بانسگارد و کین     

 اجرای از بعد که گمرکی هایتعرفه با افزوده ارزش مالیات از حاصل درآمدهای یمقایسه

 از رفته دست از درآمد آیا اند؛کرده بررسی و پرداخته گردید حذف تجاری دراروپا، آزادسازی

 سؤال پاسخ یاخیر؟ است شده جبران افزوده ارزش مالیات با اجرای گمرکی هایتعرفه حذف

 تا مدت طوالنی در متوسط، درآمد با کشورهای برای و مثبت است باال، درآمد با کشورهای برای

 پایین، درآمد با کشورهای مورد در پوشش میزان. رخداده است جایگزینی این زیادی بسیار حد

 .است بهبود به رو های اخیرسال در البته که است بوده تر ضعیف و کمتر

 برای آنها. اندپرداخته برزیل در کاالها بر مالیات بررسی به 73( 2338)  همکارانش و آسانو     

 در رمزی قاعده و ساموئلسون -برگسون اجتماعی رفاه تابع از مالیات بهینه هایمحاسبه نرخ

 آل ایده تقریبا تقاضای سیستم تخمین از آمده بدست تجربی نتایج و همچنین نفره چند دنیای

 هایسال ترکیبی هایداده از استفاده با مذکور، تقاضای معادالت برآورد سیستم. اندجسته بهره

 اطالعات روش با درستنمایی حداکثر روش با خانوار بودجه7331-7333و 7336-7335

 هاینرخ که دهدمی نشان نتایج. است گرفته برای هفت گروه کاالیی صورت 73(FILMکامل)

 نابرابری از گریز نرخ پارامتر افزایش با و باشدنمی مختلف یکسان کاالهای بر مالیات بهینه

 .یابدمی افزایش دیگر کاالهای بر مالیات نرخ و و مسکن غذایی مواد بر یارانه نرخ اجتماعی،

 وجود افزوده با ارزش بر مالیات مدلسازی»باعنوان  ایدرمقاله 23(2333هوانگ) و جیسک     

پویا  عمومی تعادل مدل از استفاده با« متفاوت مالیاتی هایوبخشودگی محصول چند

(CGE)27مالیاتی، مدل مقاله این در. اندپرداخته روستایی و شهری خانوارهای بین بررسی به 

 ترین پیچیده که ویتنامVAT سیستم  کردن ساده و صنعتی و توزیعی اقتصادی، تأثیرات کالن
                                                             

Keen, M. & T. Bansgard. (2009)17 

Asano,S.et al(2003)18 

19Full information Likelihood Maximum 

Giesecke and Hoang(2009)20 
21Computable General Equilibrium 
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 هایمعافیت حذف با سیستم این ابتدا. دارد پی در را است شرقی جنوب در آسیای ساختار

 به هم آن و شد احساس خوبی به روستایی فقیر افراد در آن توزیعی که اثرات شد ساده مالیاتی

 اثرات که شود اتخاذ سیاستی شد منجر که بود خانوارها این در بودجه برنج باالی سهم دلیل

 .بود VATسازی  ساده برنامه از شلتوك و برنج طریق  حذف از که دهد کاهش را توزیعی

 نموده بررسی اسلواکی کشور رفاه بر را مالیاتی های نظام انواع اثر 22(2335دیوید مور)     

 سبب که آنجا از افزوده ارزش بر مالیات که است داده نشان تحقیق این بررسی های است

 .داشت خواهد نیز رفاه بهبود بر بهتری اثر شود، می ها هزینه محدودیت

خانوارهای امریکا طی سال های  رفاه بر مالیاتی ساختار تغییر اثر 28(2333)روزنبام و میر     

دوره ای که مالیات   در که داد نشان بررسی نتایج. اند داده قرار بررسی مورد را1996-1984

و  شدند کار به تشویق مادران نتیجه، در و یافته کاهش خانوارها رفاه یافت، افزایش درآمد بر

 .کرد پیدا کاهش رفاه همچنان اشتغال افزایش وجود با ولی یافت؛ افزایش نیز آنها اشتغال نرخ

 

 مطالعات انجام شده در داخل 2-8

پرداخته ( در مطالعه خود به آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده در کشور 7833حاتمی زاده)     

های دهد که با اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخاست. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می

 درصد بوده است. 8/1ترین میزان افزایش سطح عمومی قیمت ها مختلف بیش

( در مطالعه خود در بررسی آثار درآمدی و قیمتی مالیات بر ارزش افزوده 7832صادقی)     

افزایش  بخش اقتصاد ایران، پس از اعمال مالیات بر ارزش افزوده، 23در میان  دهد کهنشان می

شود. بر این اساس سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل درصد ایجاد می 5/73تا  7قیمتی بین 

درصد و با در نظر گرفتن معافیت به طور  7/51درآمدهای مالیاتی بدون در نظر گرفتن معافیت 

 باشد.درصد می 4/43متوسط برابر 

 توزیع بر افزوده ارزش بر مالیات اثر بررسی "عنوان با خود نامه پایان در( 7833میالنی)     

 80 در درآمد توزیع بر افزوده ارزش بر مالیات اثر بررسی به "درآمد)در کشورهای منتخب( 

                                                             
2005))Moore David 22   

T(2000)Meyer, Bruce D & Rosenboum ,Dan 23 
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 نتایج لذا است. پرداخته نتایج ارائه به (OLSدیتا) تخمین  پانل روش از استفاده با و کشور

 افزوده ارزش بر مالیات سهم افزایش با درآمد، کم کشورهای در که دهدمی نشان آن از حاصله

 در اام. شودمی یبیشتر درآمد نابرابری نتیجه در و یابدمی افزایش جینی ضریب مالیات، از

 کاهش جینی ضریب مالیات، از افزوده ارزش بر مالیات سهم افزایش با پردرآمد، کشورهای

 .شودمی کمتر درآمد نابرابری نتیجه در و یابدمی

 اثر بررسی به "تورم بر افزوده ارزش بر مالیات اثر "عنوان با خود تحقیق در( 7834صیام )     

 ترکیه، پاکستان، هند، همچون هاکشور از بعضی در هاقیمت سطح بر افزوده ارزش بر مالیات

 مدل در :است پرداخته نتایج ارائه به( OLS) اقتصادسنجی روش از با استفاده کره و اندونزی

 اثری اگر یا و ندارد وجود تورم و افزوده ارزش بر مالیات اعمال ای  بین رابطه هیچ شده ارائه

 گسترش را تورم است ممکن که شود تصور اگر و نیست زامالیات تورم این از استفاده اثر دارد

 د.نمو کنترل را آن توانمی  )هند و کره مثل (قیمتکنترلی  هایسیاست اعمال با دهد

 در افزوده ارزش بر مالیات اقتصادی تبعات بررسی" باعنوان ای (درمقاله7833پژویان)     

 خصوص به آن طراحی به بستگی افزوده، ارزش بر مالیات تأثیر که کندمی بیان "ایران اقتصاد

 آثار دیگر عبارت به. نیست پیشگویی قابل قبل از و دارد دیگر هایبرای مالیات جایگزینی در

 به خود مالیات این مثبت آثار و دارد مربوطه مالیاتی قانون تنظیم بستگی به مالیات این اجرای

 سوءمدیریت، و قانون تنظیم در کارایی عدم اثر در است بلکه ممکن گرفت، نخواهد شکل خود

 .پدیدار شود مخرب و معکوس اینتیجه

 بر مالیات استقرار بررسی" عنوان با تحقیقی انجام ضمن (7834پناه) یزدان و نیا طیب     

 بر یمتک که "ارزشی مقایسه" یک تبیین با "المللی بین تطبیقی در ایران افزوده در ارزش

 با سپس و شده مقایسه جهانی متوسط یک با ایران مالیاتی نظام تابتدا کلی ،است علمی منطق

 در افزوده ارزش بر مالیات استقرار سمت به حرکت لزوم به تحلیل مالیاتی نظام اجزای بررسی

 استقرار کلی طور به که است آن از حاکی روش این کارگیریبه تحلیل نتایج. اندپرداخته ایران

 سطح در را جهانی متوسط و ایران میان فاصله تواندایران می در افزوده ارزش بر مالیات

 .دهد مالیاتی کاهش مطلوب هایشاخص به دستیابی
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 ارزش بر مالیات نقش به چندانی توجه شود،می دیده تجربی ادبیات مرور در که همانطور     

 بر اجرای مالیات اثر که آن است بر قصد حاضر مطالعه در. است نشدهشاخص فقر افزوده بر 

 شود.بررسی و بیکاری رشد اقتصادی کشور  همچنین و شاخص فقربر  افزوده ارزش
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 مقدمه  9-1

. ثبات و تداوم وصول دی برای کشورها درآمدهای مالیاتی استترین منابع درآمیکی از مهم     

های زمینه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور درمالیات موجب ثبات در برنامه

مدهای گمرکی در کشور ما نقش اندکی در تامین مراه درآهه ها بشود. مالیاتمیگوناگون 

ی سالیانه در برخی از درآمد دولت در بودجه دارند و به جای صد درصد درآمد دولت در بودجه

 34کرد که این سهم در سال درصد درآمد دولت را تامین می 83کشورها در ایران مالیات حدود

ها مربوط به حقوق افزون بر این بخش مهمی از مالیاتینی شده است. بدرصد پیش 53حدود

شود و این اتکا بیشتر درآمد گمرکی است که از واردات کاال با دالرهای ارزان نفتی حاصل می

صد تولید در 55تا  43دهد. در برخی کشورها درآمدهای مالیاتی دولت به نفت رانشان می

این در حالی است که بر اساس  درصد است. 1یران حداکثر که در اناخالص ملی است در حالی

اعالم آمارهای اقتصادی ارائه شده از سوی مراکز و نهادهای جهانی از جمله بانک جهانی و 

کشورهای  درصد درآمدهای اکثر 35توان چنین گفت که بیش از المللی پول، میصندوق بین

بلژیک هم که نفت  روسیه و حتی آمریکا، خاورمیانه،د کشور نفت خیز منطقه دنیا به غیر از چن

تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه  .شوددارند، از طریق مالیات تامین می

ها و نحوه وصول اع مالیاتنظر در انو تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید

)نرخ مالیات ارزش افزوده کشور جهان 723زوده در بیش از اف اجرای مالیات بر ارزشست. ا آنها

دهنده مقبولیت و کارایی این نظام در فراهم کردن یک منبع درآمد درصد( نشان 25تا  8بین 

سو  ست. اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یکسان از یکا ها قابل اتکا و مطمئن برای دولت

نماید و از سوی ریزی بهتر را فراهم میکان برنامهبینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امپیش

 کند.های کوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمین تقدینگی خزانه دولت را تضمین میدیگر، دوره

ای است بلکه رایج ترین مالیات در دنیای نه تنها مالیات نسبتا ساده مالیات بر ارزش افزوده     

التفاوت ارزش ستانده و ارزش اقتصادی ارزش افزوده مابهشود. از دیدگاه امروز نیز محسوب می

ارزش افزوده تفاوت بین ارزش کاالها و خدمات عرضه شده با ارزش کاالها و خدمات  داده است.

 .باشدخریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می
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 مفهوم مالیات بر ارزش افزوده 9-2

 توسط مستقیما که است شده طراحی مصرف بر مالیات نوعی افزوده، ارزش تعریف برمبنای     

 از نیابت به را هامالیات این فروشندگان و گرددمی پرداخت خرید کنندگان درهنگام مصرف

 .دهندقرارمی مالیاتی امور سازمان اختیار در را آن و سپس کنند می آوریجمع دولت طرف

 ایمرحله چند خدمات و کاال فروش بر مالیات نوعی افزوده برارزش مالیات دیگر، عبارت به     

( غیرتصاعدی)ثابت مالیاتی نرخ با مصرف و توزیع واردات،تولید، زنجیره طی مراحل در که است،

. باشندمی آن واقعی کننده پرداخت تنها نهایی گاندکنننهایتا مصرف ولی گرددمی اعمال

 به یا و شوندمی تولید داخل در یا که خدماتی است و کاال بهای مالیات، این محاسبه مبنای

 .شودمی خدمات عرضه دهندگان ارائه یا و فروشندگان توسط و گردندمی دوار کشور

 در اقتصادی هایبنگاه از یک هر توزیع، و تولید پیوسته هم به زنجیره مراحل از یک هر در     

 بر مالیات بعالوه شده خریداری کاالی بهای نیاز، مورد کاالهای سایر یا و اولیهمواد  خرید زمان

 اما .پردازندمی کاال فروشنده به را (باشدمی کاال بهای از درصد ثابتی بصورت که)هافزود ارزش

 مالیات رسانند، می فروش به که کاالیی بر بهای عالوه تولیدی محصوالت یا کاال فروش زمان در

 در چون حال. نماینددریافت می خود کاالی خریدار از و محاسبه نیز را متعلقه افزوده ارزش بر

از  تنها مالیاتد بای و نماید پرداخت مالیاتی خودد نبای اقتصادی فعال مالیاتی، نظام این

 سایر و اولیه مواد خرید بابت پرداختی مالیات اقتصادی فعاالن گردد، اخذ نهایی کنندهمصرف

 و کسر خود، خدمات کنندگان دریافت و کاالها خریداران از دریافتی وجوه مالیات از را کاالها

 .پردازنددولت می خزانه به را التفاوتمابه تنها

 به مالیات کندمی ایجاد که ایافزوده ارزش میزان به تنها اقتصادی فعال هر ترتیب این به     

 بعد عنصر به توزیع/ تولید زنجیره عنصر هر از مالیات انتقال عمل و نمایدواریز می دولت حساب

 کننده مصرف نهایتا و کندمی پیدا ادامه شود، منتقل کننده نهایی مصرف به مالیات که زمانی تا

 .نماید می پرداخت را مالیات کلاست،  مصرف توزیع،/تولید زنجیره آخر حلقه که نهایی
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 انواع مالیات بر ارزش افزوده 9-9

مالیات بر ارزش افزوده از نوع »روشدر  :مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی (7

شود. این نوع مالیات هم بر کاالهای مصرفی و ، مالیات کلی بر فروش اعمال می«تولیدی

ای توسط بنگاه گردد. یعنی به خرید کاالهای سرمایهای اعمال میهم کاالهای سرمایه

رزش افزوده از نوع که در مالیات بر ااز آنجایی د.یرگاقتصادی، اعتبار مالیاتی تعلق نمی

ی شود، ممکن است انگیزهای نیز مشمول مالیات میی کاالهای سرمایهتولیدی، هزینه

که این گذاری کاهش یابد. با وجود اینهای سرمایهگذاری به دلیل باال رفتن هزینهسرمایه

شود، ای است و باعث ایجاد درآمد بیشتر برای دولت میی مالیاتی گستردهروش دارای پایه

نظر از جمله نقش نظام مالیاتی در تشویق به سرمایه گذاری، از  به دلیل برخی از اهداف مد

 .این روش صرف نظر شده است

، «مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی» :مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی (2

رزش افزوده، باشد. در این نوع از مالیات بر امالیات بر فروش تولید خالص کاالها می

این  .شودگذاری خالص مشمول مالیات میی مالیات کسر شده و سرمایه استهالك از پایه

تری دارد اما ی تولیدی، پایه مالیاتی کوچکروش نسبت به روش مالیات بر ارزش افزوده

 .شودگذاری در اقتصاد، تحمیل میهمچنان به بخش تولید و سرمایه

، بر «مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف» :نوع مصرفمالیات بر ارزش افزوده از  (8

ی گذاری ناخالص از پایهباشد، و کلیه ی مخارج سرمایهمبنای کاالها و خدمات مصرفی می

گذاری و استهالك از در این نوع مالیات بر ارزش افزوده، سرمایه .شودمالیاتی حذف می

حالت بار مالیاتی از تولید به مصرف  ی مالیاتی خارج شده است؛ یعنی در اینشمول پایه

گذاری و تولید در اقتصاد ی سرمایهانتقال یافته است. این امر باعث باال رفتن انگیزه

 .شودمی

 

 مقایسه  سه نوع مالیات بر ارزش افزوده 9-4

ترین پایه ی مالیاتی و ر بین سه نوع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، وسیعد    

کند. چون مالیات ی مالیاتی را ایجاد میمالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی، کمترین پایه

شامل  را )بدون مستثنی کردن استهالك(ایهای سرمایهتولیدی، خریدهای ناخالص کاال

ی از آن گذشته، در صورتی که محاسبه د.کنگذاری ایجاد میبرابر سرمایه شود، موانعی درمی
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ها که ارزش افزوده به روش صورت حساب انجام گیرد، در مورد آن دسته از فعالیتمالیات بر 

ای خود به بعد شوند، وضع این مالیات بر کاالهای های سرمایهموفق به انتقال بخشی از هزینه

شود که در مالیات بر ارزش افزوده از نوع ای میای، منجر به مالیات چند مرحلهسرمایه

در بین سه روش فوق، مالیات بر ارزش .آیده در حد کمتری به وجود میدرآمدی، این مسال

ند، یک مالیات عمومی بر کافزوده از نوع مصرفی، که کمترین پایه ی مالیاتی را ایجاد می

گیرد(. )در صورتی که از اصل مبدا استفاده شود، خالص صادرات را نیز در بر میمصرف است

البته استفاده  .گزیننداکثر کشورها معموال این روش را بر می بنابراین، در بین سه روش مذکور،

از این روش، باالترین نرخ مالیات را برای ایجاد بازده درآمدی مطلوب الزم دارد و به همین علت 

کنند مبنای مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی را به وسیله ی برخی کشورها کوشش می

 .ای گسترش دهندهای سرمایهمالیات پذیرکردن بخشی از کاال

 

 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده  9-5

 منظور به 7373 درسال 24زیمنس فون توسط بار نخستین برای افزوده ارزش بر مالیات     

. گردید ریزی طرح اول جهانی جنگ از پس آلمان کشور مالی مسائل بر آمدن فائق

 تمایل و عالقه رغم به لیکن .نمود ارائه را مشابهی طرح 7327 درسال نیز 25آدامزآمریکایی

 رسمی به طور مالیات این افزوده، برارزش مالیات نظام استقرار خصوص در کشورها برخی شدید

 دنبال به و فرانسه کشور ابتدا 7354 درسال. نشد گرفته کار به کشوری هیچ در 7354 سال تا

 معرفی خود کشور مالیاتی نظام در را مالیات نوع این آلمان و دانمارك کشورهای به تدریج آن

 کمک با 7311 درسال که است کشوری نخستین جنوبی کره درمنطقه آسیا،. نمودند واجرا

 حاضر حال در. نماید پیاده خود مالیاتی نظام را در مالیات این تتوانس پول المللی بین صندوق

 در اکنون هم. است گردیدهمستقر  جهان کشور 743 از بیش در افزوده برارزش مالیات نظام

ازبکستان،  قزاقستان، ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، ترکیه، ما همجوار کشورهای

 را مالیاتی نظام این سریالنکا و نپال مصر، اردن، لبنان، بنگالدش، هند، پاکستان، قرقیزستان،

 .اندنموده مستقر

 

 

                                                             
Von Siemens24 

Adams52 
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 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران 9-8

 اسالمی شورای مجلس تقدیم 7866 ماه دی در بار اولین برای افزوده برارزش مالیات الیحه     

 اعمال از پس و گرفته قرار بررسی مورد مجلس اقتصادی کمیسیون در الیحه مزبور. گردید

 به دولت تقاضای به آن از ماده 6 تصویب از پس ولی ارائه گردید مجلس علنی صحن به نظرات

 الیحه دولت تحمیلی، جنگ از ناشی مشکالت اقتصادی و هاقیمت تثبیت سیاست اجرای دلیل

 .گرفت پس اسالمی شورای مجلس از را مربوطه

 بر مالیات سیستم اجرای نیز، پول المللیبین صندوق مالی امور دپارتمان 7813 سال در     

 و داخلی متخصصین و کارشناسان نظرات و نیاز احساس به باتوجه. توصیه نمود را افزوده ارزش

 اواخر در مالیاتی نظام این استقرار برنامه نظام مالیاتی، چنین برقراری با رابطه در المللیبین

 مربوطه الیحه نهایتا و قرار گرفت اسالمی جمهوری دولت کار دستور در مجددا 7813 دهه

 مهر و در رسید وزیران هیات تصویب به 7837 شهریور در خود طوالنی سیر از پس و تدوین

 به 7831 سال ماه اردیبهشت در نهایتا و شد ارائه اسالمی شورای مجلس به سال همان ماه

 در سال 5 مدت برای آزمایشی صورت به7/1/7831 درتاریخ قانون این .رسیدمجلس  تصویب

 باشد.در حال اجرا می %3هم اکنون نیز این قانون با نرخ  .درآمد اجرا به کشور

 

 مزایای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 8-1

به سبب وسعت دامنه مأخذ : های دولتگویی به هزینهدرآمدزایی جدید به منظور پاسخ (7

گیرد، مالیات مزبور به می تر کاالها و خدمات را در بربیش ه معموالوصول این مالیات ک

وجه تسمیه، دامنه این ها معروف شده است. دلیل این برای دولت "ماشین چاپ اسکناس"

برگیرنده طیف وسیع کاالها و خدمات و نیز درآمد فراوان و  مالیات ذکر گردیده که در

هایی که با اهداف کند. مالیاتشناوری است که این نوع مالیات برای دولت ایجاد می

 هپای دارای شوند،می وصول تر اقتصادیسازی توزیع درآمدها یا ایجاد کارایی بیشمتعادل

 دلیل به نیز مالیات نرخ افزایش ازطرفی. هستند باالتری مالیاتی نرخ نیز و ترکوچک مالیاتی

های فرار مالیاتی واجتناب های زیر زمینی، فرصتگیزه تولید و تشویق فعالیتان بردن بین از

دلیل که به کند. در حالیاز پرداخت مالیات را زیادتر و در نهایت، درآمد دولت را کمتر می

های توان با نرخی کمتر در مورد کلیه فروشوسیع بودن پایه، مالیات بر ارزش افزوده را می
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تری را های مختلف بازرگانی اعمال و به این ترتیب، درآمد مالیاتی بیشمرتبط یا بخش

 .های دولت ایجاد کردبدون از بین بردن انگیزه تولید، برای پاسخگویی به هزینه

امکان کاهش فرار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل کمتر : داقلفرار مالیاتی ح (2

مد مطمئنی را برای ها با پایه محدود، منبع درآبودن نرخ آن در مقایسه با سایر مالیات

کند. از طرفی دیگر چون عدم پرداخت مالیات از جانب فروشنده، پای دولت ایجاد می

ک طرف، کشد، منافع یردن مالیات متعلقه به میان میخریدار کاالی او را برای منظور ک

شود و در صورت موثر بودن نظام کنترل، فرار مالیاتی به زیان طرف دیگر را موجب می

 .یابدحداقل کاهش می

ای بنا به دالیلی، نظیر های منطقهبرخی از پیمان: ایهای منطقهتسهیل ورود به پیمان (8

مناسبات اقتصادی کشورهای عضو پیمان، برقراری یکنواختی ایجاد وحدت نظام مالیاتی در 

های کشورهای عضو به سمت افزایش کارایی، گسترش فشار مالیاتی، متمایل ساختن انگیزه

صنعت، استفاده از مزایای بی طرفی و خنثی بودن، آسیب نرساندن به کاالهای وارداتی و 

جمله شرایط عضویت برای اعضا تعیین گسترش رقابت داخلی، مالیات بر ارزش افزوده را از 

 .اندکرده

با گسترش و پیچیده شدن ساختار اقتصادی، لزوم : نوسازی و ایجاد تحول در نظام مالیاتی (4

شود. در نظام  تر میهای مختلف اعم از کوچک و بزرگ بیشها در بنگاهنگهداری حساب

های خود به طور هداری حسابمالیات بر ارزش افزوده به دلیل این که هر بنگاه نیازمند نگ

پردازش اطالعات و  برای رایانه و الکترونیک محاسبه هایماشین کارگیری به کامل است،

ست. نوسازی و توسعه نظام محاسبات مالیاتی ا مالیات هاتراز سایرها، معمولکنترل حساب

جویی در شود و این تحول صرفههای مالیاتی کهنه و سنتی میموجب ایجاد تحول در نظام

 .دهدزمان و کادر اجرایی را افزایش می

چون در روش صورتحساب یا فاکتور فروش برای محاسبه و : سهولت کنترل و حسابرسی (5

 بر و های مربوط درجپرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اقالم فروش کاال و خدمات در ستون

ر دفات در مزبور هایصورتحساب همچنین و شودمی واعمال تعیین مالیات نرخ مأخذ، این

 ،(واحد مالیات نرخ حالت در ویژه به)بنابراین گردد،می منعکس و ثبت مودیان حسابداری

 .کنترل، ساده و موثر است نظام

مالیات بر ارزش افزوده، از نظر اقتصادی، یک مالیات خنثی یا بی : کمترین تأثیرات منفی (6

  ...))سرمایه گذاری، اشتغال وماهیتا بر عوامل تولیدآید؛ بدین معنا که تفاوت به حساب می
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های اقتصادی موسسات و اشخاص، کمترین تأثیرات منفی را برجای گیریو نیز تصمیم

شود که چون مالیات بر ارزش افزوده به صورت متناسب گذارد. در این زمینه، عنوان میمی

 خاصی روش نفع به بنابراین شود،می اعمال تولید فرآیند در مختلف عواملبر ارزش افزوده 

 برارزش مالیات بااعمال که شودمی گفته ذکرشده، موارد براساس. کندنمی عمل تولید از

شود. خنثی افزوده خللی به تخصیص بهینه عوامل تولید توسط نیروهای بازار وارد نمی

کشورهای اروپای بودن مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه اقتصادی و تجاری از جمله دالیل 

 .مرکزی و شرقی برای پذیرش مالیات بر ارزش افزوده بوده است

 

 معایب اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 8-3

چون مالیات بر ارزش افزوده عمال یک  دین معنا کهب: اثر نزولی مالیات بر ارزش افزوده (7

مشمول اعمال )غیر تصاعدی( بر کاالهای مالیات بر مصرف است و معموال با نرخ ثابت

گردد، در نتیجه، اقشار کم درآمد به طور نسبی فشار مالیاتی بیشتری را تحمل می

گردد، کنند و لذا وقتی در کشوری برای نخستین بار این نوع مالیات وضع میمی

به دلیل ماهیت تنازلی این نوع مالیات  گذاران اقتصادی احتماالها و سیاستدولت

گردد که عبارت  پاسخی هم در قبال این انتقاد عنوان مینگران خواهند شد. البته 

مالیات بر ارزش افزوده، هدف تأمین عدالت اجتماعی را دنبال  که اوالاست از این

های تواند با اعمال سیاستکند و بی عدالتی ناشی از تناسبی بودن نرخ مالیاتی مینمی

وال ثانیا این س د.ان گردیت از اقشار آسیب پذیر جبرحمایتی جنبی دولت برای حما

تماعی را به اهداف عدالت اج )بردرآمد( واقعاهای سنتیگردد که آیا مالیاتمطرح می

 که چون ضرورتااند و سرانجام اینهای مورد نظر تأمین کردهدقت و بر طبق برنامه

های غیر مستقیم های موضوعه برای تأمین درآمد دولت، مالیاتبخشی از مالیات

های مشابه، به آثار تنازلی مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر مالیاتهستند، 

 .ویژه مالیات بر فروش، در مراحل مختلف به مراتب کمتر است

گاهی این مطلب به عنوان یکی از : هااثر مالیات بر ارزش افزوده در افزایش سطح قیمت (2

ه کشورهایی که این نوع مالیات گردد، ولی تجربانتقادات بر این نوع مالیات مطرح می

دهد این نگرانی چندان موجه نیست؛ زیرا اوال دلیل منطقی نشان می ،اندرا برقرار کرده
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این وضع و وصول  شود و ثانیاها ارائه نمیو موجهی برای باال رفتن سطح عمومی قیمت

 .گردد و در نتیجه اثر ضد تورمی خواهد داشتمالیات سبب انقباض اقتصاد می

ها مشکالت اجرایی، دولتبه دلیل وسعت : اشکاالت اجرایی مالیات بر ارزش افزوده (8

 : . اهم این مشکالت عبارتند ازشوندمی تردید دچار مالیات از نوع  این اعمالدر

 ) )مشاغل جزءف( نحوه برخورد با خرده فروشانال

 ب( چگونگی برخورد در خصوص مواد غذایی کشاورزی 

 ای سرمایه مورد کاالهاینحوه عمل در  ج(

 ()نظیر بانک ها و بیمهد( مشکالت وصول مالیات از خدمات

 

 رفاه 9-1

ترین عاملین اقتصادی کنندگان حداقل از نظر تعداد، مهمدر میان عاملین اقتصادی مصرف     

 بنابراین یکی از گیرد،روند که رفتار مصرفی آنها در راستای افزایش رفاه شکل میبشمار می

های اقتصادی مورد بررسی بل سیاستاکنندگان را در مقتواند واکنش مصرفابزارهایی که می

خص قرار دهد تابع رفاه مصرف کنندگان  است و به همین خاطر مصرف خانوارها به عنوان شا

به مبحث رفاه ضرورت  بنابراین با توجه به بحث حاضر نگاهی مختصر باشد.رفاه مد نظر می

 .دهیمگیری میههای اندازاه و شاخصدر اینجا  توضیحی در مورد رف یابد. لذامی

شناختی  ل فردی و روانکه این ابعاد ضمن اینکه شامل مسائرفاه دارای ابعاد متفاوتی است      

 بعدگیرد. والن را نیز در بر میئباشد، مسائل کالن اقتصادی و سیاسی در حوزه عملکرد مسمی

تر ارزش و اهمیت آن بصورت جدی ،در تعریف رفاه بوجود آمد7333ل که از ساتغییراتی  از

های اجتماعی ترین نیازکه رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسیمورد بحث قرار گرفت به طوری

است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند. رفاه باعث خلق امنیت، احساس آرامش و 

های و آینده است. از این رو امروزه با شکل گرفتن نهاد اطمینان همه جامعه نسبت به حال

ها تا حد توان به این باور رسید که دولتمردان می( توسط دولتجدید رفاهی )مثل وزارت رفاه

ی رفاه اجتماعی موجب اند رفاه اجتماعی را برقرار سازند. مفهوم بسیار پیچیدهزیادی توانسته

واحدی برای رفاه در  عی وکرین اقتصادی نتوانند تعریف قطپردازان و متفهیشده است تا نظر

اند تعاریف نسبی برای آن ارائه دهند. برای نمونه رفاه به معنای نظر بگیرند و تنها توانسته
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خوشبختی مندی یا سودمندی است و سودمندی به معنای احساس خوشحالی یا بهره

ورده شدن آمال و آرزو ها است و عنای برآ) نظریه لذت((، رفاه به ماست)نظریه ی بنتام و میل

 ((.نظریه ارو ی پیگو)) نظریهدرفاه فرد به قدرت انتخاب او در بازار بستگی دار

شود و مندی با مصرف افراد سنجیده میدر پژوهش حاضر ارزیابی رفاه و سطح رضایت     

که به تعیین  باشد به عبارت دیگر آن مفهومی از مصرفمفهوم مخارج مصرفی مد نظر می

. از آنجا که مساله مصرف کننده حداکثر کردن تابع شودتقاضای کل و محصول کل مربوط می

باشد، نظریات جدید مصرف بیشتر توجه خود را مطلوبیت خویش با توجه به قید بودجه وی می

کنند که مصرف کنند و فرض میبه منطق خرد اقتصادی رفتار مصرف کننده معطوف می

ی مصرفی طوری اختصاص آمدی طول عمر خود را با یک برنامه بهینهرریان دکنندگان ج

شان را حداکثر کنند. لذا در اینجا گریزی مختصر به دهند که مطلوبیت در طول زندگیمی

زده مودگلییانی -چرخه زندگی آندو، درآمد دائمی فریدمن و درآمد نسبی دوزنبرینظریه 

 .شودمی

 

 نظریه  درامد نسبی دوزنبری  9-1-1  

 :ین نظریه بر دو فرض استوار است که عبارتند ازا     

عبارتی دو شخص که باا  رفتار مصرفی افراد با یکدگر ارتباط داشته و مستقل از هم نیست؛ به -7

هاای متفااوتی   کنند، مصرفدرآمد جاری یکسان در دو طبقه متفاوت توزیع درآمدی زندگی می

در واقع، فرد، خود را با سایر افراد مقایساه کارده و آنچاه تاأثیر قابال توجاه در        خواهند داشت.

بناابراین،   ی جامعه است؛ نه مصرف درآمد فرد.هامصرف او دارد، جایگاه او در میان افراد و گروه

 کناد، کاه مصارف متوساط او    ف مای فرد تنها در صورتی احساس بهبود موقعیت از جهت مصار 

جامعااه افاازایش یابااد. ایاان روحیااه را اثاار تقلیاادی یااا اثاار       متوسااط سااطح  بااه نساابت

 .گویند  (Demonstration Effect)تظاهری

 رفتار مصرفی در طول زمان، غیر قابل برگشت است. بدین معنا که مخارج مصرفی، زمانی -2 

فرد بعد از عادت کردن به . ناپذیر است یابد چسبندگی داشته و برگشتکه درآمد کاهش می

سختی حاضر است از آن دهد و بهمصرف در مقابل کاهش آن مقاومت نشان می یک سطح
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ین نظریه ا .نامندمی  (Ratchet Effect)دهندهکاهد این روحیه را اثر چرخسطح مصرف ب

کند که مصرف جاری نه تنها به درآمد جاری بلکه به درآمد گذشته نیز چنین استدالل می

گیرد. اگر درآمد با توجه به حداکثر درآمد آنان شکل میبستگی دارد و الگوی مصرفی افراد 

کنندگان میزان مصرف خود را به جاری، در مقایسه با گذشته کاهش یابد، در این صورت مصرف

دهند و دهند و فقط بخشی از مخارج مصرفی خود را کاهش میاندازه کاهش درآمد کاهش نمی

ای کنند. برای مثال خانوادهصرف تبعیت میکنندگان از یک سطح استاندارد مدر واقع مصرف

تواند در صورت انقباض درآمد میل متوسط به مصرف سختی میکه به سطح باال عادت کرده، به

خود را  انداز میل متوسط مصرفرو تمایل دارد که با کاهش پس خود را کاهش دهد. از این

راحتی و سریعا مصرف کنندگان بهمصرفیابد، که درآمد افزایش میاما هنگامی د.ثابت نگه دار

دهند. لذا یک عدم تقارن در مصرف خود را افزایش داده و با سطح درآمدی حداکثر مطابقت می

 .های پردرآمدی و کم درآمدی وجود دارددر دوره

 

 نظریه درآمد دائمی فریدمن 9-1-2  

عمرشان یکسان نباشد، مصرف فریدمن معتقد است که مردم مایلند حتی اگر درآمد طول      

بیان  شود. بهکید میاتطور یکنواخت حفظ کنند و لذا بر نقش ثروت در تابع مصرف  خود را به

های مصرفی دیگر، مردم رفتار مصرفی خود را نه تنها به سطح درآمد جاری، بلکه به فرصت

کنند که ریزی میهدهند. مردم در طول زندگی خود، طوری برنامبلندمدت و دائمی ارتباط می

های آورده و یا زیان با این درآمد، مصرف در طول عمر تغییر نکند. در این نگاه، درآمدهای باد

های دائمی و قطعی در مصرف دشود و فقط درآماحتمالی در مصرف دائمی منظور نمی

 .کننده مؤثر استمصرف

 

 (Lifecycle Hypothesisنظریه ی چرخه زندگی) 9-1-9  

-Franco Modigliani: 1918) فرضیه درآمد دائمی فریدمن، توسط فرانکو مودیگیالنی     

 :Albert Ando)و مجددا توسط آندو میالدی 7343و ریچارد برامبرگ در سال ( 2003

 این.با روش دیگری مورد بررسی قرار گرفت 7368مودیگیالنی در سال  و (1929-2002
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 تحت را خانوار مصرف سطح که خانوار ثروت موجودی تغییر بر عالوه که است معتقد نظریه

 بر .مؤثراست آن چگونگی در نیز عمر طول در مردم درآمدی و مصرفی رفتار دهد،قرارمی تأثیر

 دوران در و کم عمر اواخر و ابتدا در نوعی، فرد درآمدی جریان مودیگلیانی، و آندو نظریه اساس

 افزایشی روند یا و است ثابت یا زندگی دوران تمام در مصرف سطح ولی است؛ بیشتر عمر میانی

کردن و در اواخر عمر با استفاده از کوشد در اوایل عمر با قرضیعنی فرد نوعی می دارد؛ خفیف

 خواهدمی فرد هر حقیقت . درداردثابتی نگه  حدمازادهای دوران میانی عمر مصرف خود را در 

کل  در درآمد محدودیت گرفتن نظر در با را زندگی هایسال کل در مصرف از حاصل مطلوبیت

 با پیشین فرض اساس بر فرد مصرف تابع استخراج از پس نیز مودیگلیانی .کند بیشینه عمرش

 .دهدمی تعمیم جامعه کل به را حاصله نتایج افراد، مصرف توابع افقی جمع

 

 رشد اقتصادی 9-11

ریزان برنامه و گذاران سیاست توجه مورد دیرباز ازرفاه خانوار  و اقتصادی رشد بین یرابطه     

باید  اقتصادی رشد در تسریع برای آیا که داشته وجود دغدغه این همواره. است بوده اقتصادی

 اقتصادی رشد شدن کند به باید درآمد توزیع در بهبود برای آیا و پذیرفت را نابرابری از سطحی

 پاسخگوی تواندرفاه خانوار می و رشداقتصادی بین متقابل ارتباط تبیین لحاظ این از داد؟ تن

 توسعه درحال کشورهای در خصوص به اقتصادی، ریزانبرنامه وبنیادین های اساسیپرسش

 .باشد

رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک  رشد اقتصادی:

 تولید ناخالص ملی در سطح کالن، افزایشسال پایه سال خاص در مقایسه با مقدار آن در 

26)GNP( تولید ناخالص داخلییا) GDP(21 در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک

 .شودسال پایه، رشد اقتصادی محسوب می

 .از تقسیم تولید ناخالص داخلی به جمعیت  بدست می آید رشد سرانه:

 

                                                             
26Gross National Product 
27Gross Domestic product 
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 :رشد اقتصادیهای نظریهبرخی از 

 نظریه رشد سولو 9-11-1  

های رشد اقتصادی که مورد قبول همگان قرار گرفت، مقالهه ترین مقاله در مورد نظریهمم     

های رشد اقتصادی در اصلی نظریه بود، که پایة (7356)سوان و (7356نئوکالسیک سولو)

 هفرض بازد از تابع نئوکالسیکی، سولوا سوان( استفاده)های بعدی شد. دلیل پذیرش الگویهده

ها نزولی در داده و وجود کشش جانشینی مثبت بین داده هثابت نسبت به مقیاس، قانون بازد

انداز برای ایجاد الگوی تعادل عمومی بسیار ساده، در این تابع تولید، با قانون نرخ ثابت پس .بود

های اخیر تصریح ه بطور جدی در سالها، کبینی این مدلاقتصاد ترکیب شده است. اولین پیش

که  اند، همگرایی مشروط است. پایین بودن سطح اولیه تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی،شده

ردد. گتر شدن نرخ رشد مییا تعادل حالت پایدار ارتباط دارد، باعث سریع با موقعیت بلند مدت

ادهایی که نسبت سرمایه به کارگر اقتص .نزولی سرمایه است هاین خاصیت ناشی از فرض بازد

های بازده باال و )به نسبت سرمایه به کارگر بلند مدت ارتباط دارد( متمایل به نرختری دارندکم

های رشد زیاد هستند. همگرایی به این دلیل شرطی است که سطوح اولیه سرمایه سرانه و نرخ

د جمعیت و موقعیت تابع تولید است، انداز، نرخ رشنرخ پس وابسته به محصول در حالت پایدار،

 اخیر تجربی مطالعات  خصوصیاتی که ممکن است که در میان اقتصادها بسیار گوناگون باشد.

ون، بخصوص اختالفات در گوناگ کشورهای مقطع در اضافی منابع باید که اندداده نشان

 همگرایی مفهوم اصلی، نکته  انسانی را در نظر بگیریم. ههای دولت ذخیره اولیه سرمایسیاست

 رشد برای توجهی قابل توضیحی قدرت که (سولواسوان)مدل اصلی خصوصیت، است شرطی

 .دارد هامنطقه و کشورها میان در اقتصادی

 

 نظریه رشد رومر  9-11-2  

ای کارا و عمومی که سرمایه کاالهای در گذاری سرمایه بازده دلیل به رشد در این نوع مدل،     

کاهش  اقتصادی توسعة کند، لزوماور نامحدود پیشرفت میانسانی است به ط هسرمایشامل 

گردد(. اثرات سرریزهای دانش ناشی از تولیدکنندگان بر می (7344)یابد)این نظریه به کنتنمی

قط به این دلیل هستند، ف این روند هایی ازانسانی بخش و اثرات خارجی سود ناشی از سرمایة

های اصلی بنابراین نرخ رشد و فعالیت .دنکننزولی انباشت سرمایه جلوگیری می هز بازدکه آنها ا
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پارتو  ههای تولید دارای بهینجدید و روش و نوآوری به دلیل اختالالت ناشی از تولید کاالهای

 از حمایت مالیات، مانند های دولت،بود و در این ساختارها، رشد بلند مدت به فعالیت نخواهد

حمایت عقالیی از حقوق دارایی و مقررات تجارت  و قانون، موقعیت ساختار خدمات، حقوق

المللی، بازارهای مالی و سایر جوانب اقتصاد بستگی دارد. بنابراین دولت قدرت بالقوه بزرگی بین

 .برای تأثیر مثبت یا منفی بر روی نرخ رشد بلند مدت است

 

 

 منحنی الفر  9-11-9  

 های اقتصاد طرف عرضه، اعتقاد پیروان این مکتب به منحنی الفر است.ویژگییکی از      

پیام اصلی منحنی الفر آن است که برای داشتن  ( مشاهده می کنیم،7-8همانطور که در شکل)

درآمد مالیات بیشتر برای دولت نیاز به آن نیست که نرخ مالیات بر درآمد افزایش یابد. در واقع 

زیرا با . یابدر نرخ مالیات بر درآمد افزایش یابد، درآمد مالیاتی کاهش میاز سطحی به بعد اگ

شود و از  می افزایش بیش از حد نرخ مالیات، انگیزه برای کار و فعالیت کاهش یافته و تولید کم

ختن درآمد مالیاتی یابد. بنابراین برای افزون ساهمین رو درآمد مالیاتی دولت نیز کاهش می

باید نرخ مالیات بر درآمد را کاهش داد تا با دادن انگیزه بیشتر، تولید افزون شود و درآمد  اتفاقا

 .مالیاتی دولت نیز باال رود

 

 

 
 : منحنی الفر1-9شکل
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 گردد کهمی باز رمزی نفره تک جامعه نظری چارچوب به مدل اساس اما در تحقیق حاضر،     

 کندمی تعیین ای گونه هب را کاالها بر مالیات هاینرخ معینی، درآمد کسب برای دولت آن در

 قدم اولین ای، مقاله انتشار با( 7317)«دایموندومیرلیس» .شود حداقل فرد رفاه در کاهش که

 پس برداشتند و دارند، حضور جامعه در نفر چندین که حالتی به مدل این جهت گسترش در را

 کار از الهام با نیز حاضر دادند مدل توسعه خود انفرادی مقاالت در را نفره چند آن، مدل از

زیر  شرح به مدل فروض. است شده ریزیطرح نفره چند دنیای چارچوب در میرلیس دایموند و

 :باشدمی

 افراد غیر مستقیم مطلوبیت از تابعی که ساموئلسون-برگسون اجتماعی رفاه تابع از درمدل-7

 .شودمی استفاده است،

 رو ازاین میشود، گرفته نظر در استراحت و کاالها بین ضعیف پذیری جدایی فرض مدل در-2

 .گیردمی صورت کار نیروی عرضه رفتار به توجه بدون تقاضا تحلیل و تجزیه

 به عبارت است. مالیات بعالوه کننده تولید قیمت با برابر کننده مصرف برای کاال هر قیمت-8

 شود.می منتقل کنندگان مصرف به مالیات تمام دیگر
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 فصل چهارم

 

 تخمین مدل و تجزیه و تحلیل 
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 مقدمه 4-1

پردازیم. الزم به رهای موضوع تحقیق میتحقیق به  بررسی روابط بین متغی در این فصل از     

اقتصاد سنجی در های متداول رها با استفاده از روشبین متغیکر است که تحلیل روابط ذ

 83برای 7831 -7837های ساالنه استانی از سالمدل با استفاده از داده صورت پذیرفته است.

ی کنیم. کلیهاستفاه می GLS ه شده است. جهت تخمین مدل از روشتخمین زداستان 

انجام شده است. در  STATAهای آماری و اقتصاد سنجی بوسیله نرم افزار آزمونها و تخمین

ط روابهای مورد استفاده در تحقیق به تخمین هدل پس از توضیح مختصر در مورد دااین فص

 و تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته می شود. رها بین متغی

 

 داده های مورد استفاده 4-2

و  اقتصاد رشد سرانه های هزینه خانوار و مالیات بر ارزش افزوده و هدر این مطالعه از داد     

ها از مرکز استفاده شده است که این دادهاستان  83برای7831-7837همچنین بیکاری از سال 

بانک مرکزی  بانک های اطالعاتینین از و سازمان امور مالیاتی کشور و همچآمار ایران 

 استخراج شده است. 

 

 رهای مدلمعرفی متغی 4-9

فقر، مقدار مطلق مالیات بر ارزش رهای مورد بررسی شامل شاخص در این مطالعه متغی     

که بصورت عنوان شده در  باشدکشور و همچنین بیکاری می اقتصاد افزوده، رشد سرانه

 برای محاسبات معرفی شده اند: (7-4)جدول
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 معرفی متغیرهای مدل :1-4جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شاخص فقر

 که اندشده معرفی هاییشاخص اقتصاد ادبیات در جامعه، هر در فقر اندازه بهتر درك برای     

 شاخص، (فقر نرخ)سرشمار نسبت از جمله: شاخص .دهندمی ارایه فقر وضعیت از شناختی

 (23-82ص :7833)قائدی،گریروتوربک فوستر، شاخص، فقر شکاف

 :مالیات بر ارزش افزوده

نوعی مالیات غیر مستقیم بر مصرف و فروش داخلی کاالها و خدمات است. این نوع       

بر حسب ارزش  ای و در هر یک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف نهایی،چند مرحله مالیات،

افزوده نوعی مالیات بر فروش چند شود. به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده ایجاد می

کند) سازمان ای را از پرداخت مالیات معاف میای است که خرید کاالها و خدمات واسطهمرحله

 امور مالیاتی کشور(.

 :اقتصاد رشد سرانه

رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در      

تولید یا (GNP)  تولید ناخالص ملی در سطح کالن، افزایشسال پایه ر مقایسه با مقدار آن د

 

 نام متغییر

 

 عالمت اختصاری

  

 

 شاخص فقر

 

PI 

 

 مالیات بر ارزش افزوده

 
Vat 

 

 نرخ رشد سرانه 

 

GS 

 

 نرخ بیکاری

 
U 
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در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی (GDP) ناخالص داخلی

: 7833آید)تقوی،رشد افتصادی سرانه بدست میبه جمعیت  GNPاز تقسیم  .شودمحسوب می

 (.77-58ص 

 نرخ بیکاری:

سال( و جویای کار باشد  65تا  75)شود که در سن کاره فردی گفته میب اقتصاد در بیکار      

 ) بانک مرکزی(.اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند

را که در  31-37طی سال های  تغییرات برخی از متغیرهای مورد بررسیچگونگی در ادامه، 

 مشاهده می کنیم:( آمده است، 8-4( و )2-4(، )7-4ی )نمودارها
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 68-11های تغییرات شاخص فقر طی سال :1-4نمودار

 

 منبع: محاسبات محقق
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 68-11های نرخ رشد سرانه طی سالتغییرات  :2-4نمودار

 

 منبع: محاسبات محقق
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 68-11های تغییرات بیکاری طی سال :9-4نمودار

 

 منبع: محاسبات محقق
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 روش تحقیق 4-4

ین رشد چنمو هشاخص فقر در این مطالعه به منظور بررسی آثار مالیات بر ارزش افزوده بر      

ده است.  استفاده ش GLSاز روش اقتصاد سنجی پانل و مدل رگرسیونی سرانه کشور و بیکاری 

ونی یهای پانل و سپس به توضیح مدل رگرسهتوضیح مختصری از داد به همین منظور ابتدا به

GLS پرداخته می شود پردازیم و سپس به  آزمون و تخمین مدل و تفسیر نتایج حاصلهمی. 

 

 در اقتصاد سنجی داده های پانل 4-5

 که هستند...( و بنگاه خانوار،)بخش چندین برای مشاهداتی شاملی پانل هایداده مجموعه     

 در اطالعاتی حاوی پانل هایداده مدل یک یعنی. اندشده آوریجمع مختلف هایزمان طی در

 زمانی مشاهدات تعداد اگر .است زمانی یدوره T در مؤلفه N  شامل که است مکان و زمان

( Balanced Panel)متوازن پانل آن به باشد، یکسان پانل در موجود هایمؤلفه تمام برای

 داشته وجود هامؤلفه از تعدادی برای ایمفقوده مشاهدات که صورتی در اما شود،می گفته

 نامیم.می نامتوازن را پانل باشد،

 

 :مزایای مدل های پانل دیتا

 .بیشتراست برآوردها به اعتماد و بوده زیاد هاوداده مشاهدات تعداد.7

 .کنند وآزمون کرده تبیین را تریپیشرفته هایمدل دهدمی اجازه محققان به. 2

 مقطعی هایداده در که کرد گیری اندازه یا شناسایی را اثراتی توانمی هاداده مجموعه این با. 8

 .نیست شناسایی قابل خالص زمانی سری یا محض

 .کندمی یاکم برده بین از را برآورد تورش پانل هایداده از استفاده. 4
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 :باشدبه شکل زیر می پانلهای به طور کلی، یک مدل رگرسیونی در قالب مدل داده     

 

(4-7)                           

 و  شده مشاهده توضیحی هایمتغیر X وابسته، متغیر دهنده نشانY  فوق رابطه در     

Zمقطع هر برای وابسته متغیر بر اثرگذار مشاهده قابل توضیحی غیر متغیرهای دهندهنشان 

 i نماد  است. شده جدا خطا اجزاء مقادیر از متغیرها از دسته این بهتر، توضیح برای که بوده

 دهندهنشان p و  jو زمانی دوره دهنده نشان t ،شده مشاهده هایها یا واحدمقطع دهندهشانن

 دهندهنشانعبارت .است مدل در شده مشاهده و نشده مشاهده متغیرهای تفاوت بین

 است. ترکیبی هایداده برآورد خطای

 

 مدل اثرات ثابت 7-5-1  

 مقطع به مقطعی از ثابت جمله و بوده ثابت مقطع هر در رگرسیون شیب ثابت، اثر مدل در     

 هامقطع میان داریمعنی اختالف اما نیست، دارمعنی زمانی اثرهرچند  .است متفاوت دیگر

 یعمقط اثر دادن نشان هایروش یکی از .کندنمی تغییر زمان با هامقطع ضرایب و داشته وجود

 :زیراست صورت به مدل این کلی شکل. است مجازی متغیرهای از استفاده

 

(4-2)             

 مجازی متغیر گرنشان DUM، مستقل متغیرهای از برداری دهنده نشان ijXرابطه  این در     

 .است معادله خطای جمله iteو  وابسته متغیرهای از برداریitYاثر مقطعی،  دادن نشان برای

 اثر هایمدل به ثابت، جمله در زمانی روند وجود عدم یا وجود به توجه با ثابت اثر هایمدل     

 هستند، ثابت هاشیب دوطرفه، ثابت اثر مدل در. است تفکیک طرفه قابل یک و دوطرفه ثابت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



43 
 

 مجازی متغیر t-1با وارد کردن سال  t برای  زمان اثر. است متفاوت زمان هر در ثابت جمله اما

 : شودمی داده نشان زیر صورت به

 

(4-8)                                                  

 

 iteوابسته،  بردارمتغیرهای itYمستقل،  متغیرهای بردار دهندهنشان itXدر این رابطه      

 شیب دوطرفه ثابت اثر درمدل .است ثابت جمله روی بر زمان اثر itλو  معادله خطای جمالت

 مقطع تغییر با وهم زمان با هم(  مبدا از عرض) ثابت جمله اما است، ثابت مقطع هر در توابع

 برای مجازی متغیرt-1 و  مقطع برای مجازی متغیر i-1از  اثرات این دادن نشان برای کند.می

 شود:صورت زیر استفاده می به زمان

 

     (4-4) 

 DUMوابسته ، بردارمتغیرهای tiYمستقل،  متغیرهای بردار دهندهنشان tiXدر این رابطه     

 ثابت جمله روی بر زمان اثر it λو معادله خطای iteمقطعی  اثر دادن برای نشان مجازی متغیر

 و مقطع هر در خطاها که شودمی فرض ثابت دارند، شیب که ثابت اثر هایمدل تمامی در. است

 .باشد وجود نداشته آن خطای اجزاء بین خودهمبستگی و است همسان مقاطع بین همچنین

 :باشیم داشته هر برای دیگر، عبارتی به

 

 اثرتصادفی مدل 4-5-2  

 خطاها و توضیحی متغیرهای بین و باشند شده انتخاب تصادفی صورت به متغیرها اگر     

 اثر روش از سازگار و کارا هایتخمین به رسیدن برای توانمی باشد، نداشته وجود همبستگی

 مدل( GLSیافته) تعمیم حداقل مربعات روش از استفاده با روش این در. کرد استفاده تصادفی

 :شودمی برآورد زیر صورت به

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



44 
 

 

     (4-5) 

 به تبدیل تصادفی اثر روش با مدل تخمین اینصورت در باشد، θ= 7اگر فوق روابط در     

 به تبدیل تصادفی اثر روش با مدل تخمین باشد θ=3و چنانچه  شده ثابت اثر روش با تخمین

. شودمی معمولی مربعات روش حداقل با تخمین ها وداده کل ترکیب صورت به مدل تخمین

 زیراست:  شکل به تصادفی جمله با رگرسیون یک مدل این

(4-6 )                                            

 هر به مربوط تصادفی اثر ituو  مشاهده هر خطای جمله با برابراست iteمقدار  فوق رابطه در     

 ها است.i , t تمام  برای ituit,COV(e) = 0شرط  با کل خطای ituit + eو  است مقطع

 تخمین بهترین یافته تعمیم حداقل مربعات هایزننده تخمین تصادفی اثر هایدرمدل

 .است BLUEهای زننده

 

 آزمون تشخیص مدل 4-8

های پژوهش یا پانل برای آزمون فرضیه POOLهای از مدلجهت گزینش اینکه کدامیک      

 گردد.استفاده میلیمر   Fتر است از آزمون، مناسبو تخمین مدل

 استفاده لیمر Fآماره از تلفیقی، های داده وپانل  هایداده هایروش بین انتخاب برای     

 تلفیقی( های مبداها)داده از عرض بودن یکسان بیانگر H0فرضیه آزمون این در .شودمی

 .باشدمی (پانل های مبداها)داده عرض از ناهمسانی دهندهنشانH1 وفرضیه مخالف
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(4-1)                                      

 H0 : 𝛼1=𝛼2 =…=𝛼تلفیقی های داده روش

 H1: 𝛼𝑖≠𝛼𝑗تابلویی های داده روش

 

 رد صفر فرض باشد،  5% خطای بیشترازسطح شده محاسبه P-VALUE مقدار اگر     

پانل  هایداده روش از اینصورت درغیر. کرد استفاده تلفیقی هایداده روش از باید و شودنمی

 .شد استفاده خواهد

 

 نتیجه این آزمون در مطالعه ی حاضر:

 

 

شود و مدل پانل انتخاب رد می H0است لذا فرضیه  Prob <0.05با توجه به  اینکه      

 (.51پیوست،صفحه ی به  رجوع شودخروجی نرم فزار )جهت مشاهده ی شودمی

 

 ورد مدل پانلتخاب اثرات ثابت یا تصادفی در برآان 4-8

که  تمام گردد، اول اینی اثرات ثابت یا تصادفی اشاره میدر اینجا به دو نکته مهم درباره     

نیست نگران عرض از مبداهای صورت الزم راد یا مقاطع در پانل همگن هستند، در اینفا

د ناهمگنی انتومختلف برای هر فرد یا مقطع باشیم. در حقیقت رویکرد پانل دیتا به خوبی می

های مقطعی یا های پانل نسبت به  مدلمیان افراد را نشان دهد. این نکته یکی از مزایای مدل

صوص هر فرد یا مقطع در ای ثابت و مخسری زمانی است. دوم اینکه عرض از مبداها  را جمله

ای تصادفی  کند عرض از مبدا جملهشود. مدل اثر تصادفی فرض میمدل رگرسیونی فرض می

، از این توزیع تصادفی  فقط یک رخداد، به طور ی زمانیبرای هر گروه است. اما در هر دوره
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رای ببرای کل دوره زمانی،  شوند، به عبارت دیگر،وارد میکسان در هر دوره در مدل رگرسیون ی

از آزمون  برای گزینش بین اثرات ثابت و تصادفی، هر فرد، فقط یک عرض از مبدا داریم.

 :هاسمن استفاده شده است که نتایج حاصل از آن بصورت زیر است

 آزمون هاسمن:

 

را نمی توان  مبنی بر انتخاب مدل اثرات تصادفی H0لذا فرضیه  Prob>0.05از آنجاییکه    

. به همین سبب (53)جهت مشاهده خروجی نرم افزار رجوع شود به پیوست، صفحه یرد کرد

 نیز بررسی شود:الزم است که آزمون ناهمسانی واریاس 

 

 آزمون ناهمسانی واریانس 4-6

 

مبنی بر همسانی واریانس رد  H0باشد، لذا فرضیه می prob< 0.05 که با توجه به این     

)جهت مشاهده خروجی نرم افزار رجوع شود به  باشدشده و مدل دارای ناهمسانی واریانس می

 (.63پیوست،صفحه ی 

 

 

 

 

(Assumption: nohetero nested in hetero)               Prob > chi2 =    0.0004

Likelihood-ratio test                                 LR chi2(29) =     61.24
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  آزمون وابستگی بین مقاطع 4-1

 

، لذا مدل دارای وابستگی است  Prob<0.05دهد که چون نتیجه بدست آمده نشان می     

 (.62باشد)جهت مشاهده ی خروجی نرم افزار رجوع شود به پیوست،صفحه ی بین مقاطع نمی

 

 آزمون خود همبستگی 4-11

 

 

بدست آمده است لذا خود همبستگی در مدل وجود Prob> 0.05 جا نیز چون در این     

 (.65به پیوست، صفحه ی رجوع شود )جهت مشاهده ی خروجی نرم افزار ندارد

Pesaran's test of cross sectional independence =     2.910, Pr = 0.0036

 

r30   0.2371   0.1352  -0.5860  -0.6908  -0.5783   1.0000

r29  -0.8252   0.0014  -0.0610   0.2195   1.0000

r28  -0.0223  -0.7650   0.5825   1.0000

r27   0.5723  -0.4040   1.0000

r26  -0.1252   1.0000

r25   1.0000

         c25      c26      c27      c28      c29      c30

           Prob > F =      0.1108

    F(  1,      29) =      2.706

H0: no first-order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data
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 انجام شده:خالصه نتایج آزمون های 

 نتایج آزمون هاخالصه  :2-4جدول

 نتیجه آزمون Prob نوع آزمون

F مدل پانل 3.333 لیمر 
 مدل با اثرات تصادفی 3.8344 هازمن

 وجود ناهمسانی واریانس 3.3334 ناهمسانی واریانس

 عدم وابستگی بین مقاطع در مدل 3.3386 وابستگی بین مقاطع

 خودهمبستگی در مدلعدم  3.7733 خود همبستگی

 محاسبات محققمنبع: 

 برآورد مدل 4-11

، حال به تخمین انتخاب مدل با اثرات تصادفیلیمر و هاسمن و F ی هابعد از انجام آزمون     

 :پرداخته می شود مدل

توان از روش جایی که مدل با اثرات تصادفی دارای ناهمسانی واریانس بود لذا نمیاز آن     

جهت تخمین مدل استفاده کرد بدین منظور باید مدل را با روش رگرسیونی  OLSرگرسیونی 

GLS  .تخمین زد 

 :GLS برآورد مدل نتایج حاصل از

 ایم:ارائه داده نتایج حاصل از برآورد  مدل را در جدول زیر     

 نتایج حاصل از برآورد مدل: 9-4جدول 

 معناداری رهآماZ ضریب نام متغیر

vat 3.33 8.77 3.332 

GS 3.16- 2.35 3.334 

U 3.3326 7.33 3.351 

 3.333 3.83 3.231 مقدار ثابت

 3.338  78.18 والد آماره

 منبع: محاسبات محقق
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it+εU+0.0026724S8.76G-= 0.2874014+9.00VatPI 

نتایج حاصل از آزمون معنادار بودن  معادله  شود،همانطور که در جدول باال مشاهده می     

، بدست آمده Z  به مقدار و سطح معناداری آماره رسیون بیانگر این است که با توجهرگ

ن نتیجه گرفت که تواشود و میاست رد میکه همان بی معنی بودن کل مدل  H0ی فرضیه

)جهت مشاهده خروجی نرم افزار رجوع شود به پیوست،صفحه ی باشددار میکل مدل معنی

66). 

 

 مطالعه با توجه به نتایج بدست آمده از برآورد مدل:های مورد بررسی فرضیه

داری بین افزایش نرخ شود که ارتباط مثبت و معنیبا توجه به  جدول باال  مشاهده می     

دولت به اجرای که مالیات بر ارزش افزوده و شاخص فقر وجود دارد بدین معنی که هنگامی

فقر  شاخص اجرای این سیاست منجر به افزایش پردازد،میزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده اف

 شود.در کشور می

ی منفی شود که بین نرخ رشد اقتصادی کشور و شاخص فقر رابطههمچنین مشاهده می     

 ، شاخص فقر کاهش میابد.اقتصادیوجود دارد. این بدین معناست که با افزایش نرخ رشد 

با افزایش  باشد بدین معنا کهقر مثبت میفشود که رابطه بین بیکاری و شاخص مشاهده می

 یابد. بیکاری شاخص فقر نیز افزایش می
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 فصل پنجم

 

 جمع بندی و نتیجه گیری
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 جمع بندی و نتیجه گیری 5-1

ترین نوع آن از نظر اقتصادی ترین و مناسبدر بین انواع درآمدهای دولت مالیات قابل قبول     

های اقتصادی اعم از همچنین مالیات به عنوان  ابزاری کارآمد در جهت اجرای سیاستاست. 

توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کالن اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، 

آید. از این رو از نظر اقتصاددانان شمار میهبد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی ایجاد اشتغال، رش

های دولت از ضروریات است. افزون براین نظام مالیاتی کارآمد برای تداوم فعالیت وجود یک

به درآمدهای حاصل  تکیمهای دولت بیشتر برای تامین هزینهکشورهایی همچون کشور ما که 

 به نقش مالیات در بودجه دولت ضرورت دارد.ترین توجه بیش از صادرات منابع طبیعی هستند،

های اخیر روی آوردن به ترین تحوالت بخش مالیاتی در جهان طی دههاز مهمبا توجه به اینکه 

لذا این  شود،حاضر در کشور ما نیز اجرا میمالیات بر ارزش افزوده است و این مالیات در حال 

و رشد اقتصادی کشور و همچنین شاخص فقر مطالعه به بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر 

 پردازد. بیکاری می

رها با و سایر متغیشاخص فقر در این تحقیق مشخصا کارایی مالیات بر ارزش افزوده بر روی      

گیرد. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر حاکی از های اقتصاد سنجی  مورد آزمون قرار میروش

، هر چه میزان نرخ 7831-7837ی استان برای دوره 83آن است که بر اساس داده های 

شاخص فقر نیز افزایش یافته و منجر به  یابد،می ارزش افزوده در کشور افزایش  مالیات بر

مبنی بر ی اساسی طرح شده  در این مطالعه گردد. بنابراین  فرضیهفقیرتر شدن خانوارها می

گیرد. مورد تایید قرار می ،شودمیافزایش شاخص فقر که مالیات بر ارزش افزوده باعث این

رشد اقتصادی کشور شاخص فقر کاهش یافته و با افزایش بیکاری  شاخص  همچنین با افزایش

 گردد. های فرعی طراحی شده نیز تایید مییابد. در نتیجه فرضیهفقر افزایش می

 

 های پژوهش محدودیت 5-2

باشد به همین دلیل می 7831اجرای این سیاست در کشور ما از سال  که جاییاز آن     

 استفاده محدود است و امکان دسترسی به برخی از داده ها وجود نداشت.های مورد هداد
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 پیشنهاد برای مطالعات آتی 5-9

باشد ، لذا باید جدید می ن مالیات بر ارزش افزوده در کشور ماکه اجرای قانوبا توجه به این     

اجرا کننده ی تجربه کشورهای  .بینی و آماده شودپیش آثار اقتصادی آن به طور کامل بررسی،

قانون مالیات بر ارزش افزوده نشان می دهد که اجرای این قانون به رشد اقتصادی کشور و در 

نتیجه رفاه خانوار کمک فراوانی می کند اما اجرای آن نیازمند بستر مناسب اقتصادی و فرهنگی 

لیات بر یک رابطه ی قوی و معناداری بین ما . در مطالعه حاضر مشاهده نمودیم کهمی باشد

فقر شده آن در کشور ما باعث افزایش شاخص اجرای  ارزش افزوده و شاخص فقر وجود دارد و

است لذا باید با مطالعات گسترده علت اینکه اجرای این قانون در کشور ما موجب افزایش 

باید با مطالعه و پژوهش بیشتر بستر مناسب اجرای این شاخص فقر شده است را جویا شد. 

 گسترش و تعمیق و اجرا با بدهد که را این نوید تواندفراهم کرد. این مطالعات میرا قانون 

 مشکالت از یکی و شود کاسته دولت بودجه بی ثباتی از نیز ایران در افزوده ارزش بر مالیات

 یابد و موجب گسترش رفاه خانوارها گردد. تخفیف ایران اقتصاد اساسی
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 پیوست

 

 لیمر F آزمون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

F test that all u_i=0:     F(29, 117) =     5.64             Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho     .5727526   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .07960087

     sigma_u    .09216406

                                                                              

       _cons     .3675788   .0499422     7.36   0.000     .2686709    .4664868

           U    -.0003774   .0020121    -0.19   0.852    -.0043623    .0036075

          GS    -6.77e-07   3.44e-07    -1.97   0.051    -1.36e-06    4.20e-09

         vat     3.52e-09   4.37e-09     0.80   0.423    -5.14e-09    1.22e-08

                                                                              

          PI        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.0622                        Prob > F           =    0.2265

                                                F(3,117)           =      1.47

       overall = 0.0395                                        max =         5

       between = 0.0425                                        avg =       5.0

R-sq:  within  = 0.0363                         Obs per group: min =         5

Group variable: ostan                           Number of groups   =        30

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       150

. xtreg PI vat GS U,fe
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 آزمون هاسمن

 

 

. estimate store fe

F test that all u_i=0:     F(29, 117) =     5.64             Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho     .5727526   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .07960087

     sigma_u    .09216406

                                                                              

       _cons     .3675788   .0499422     7.36   0.000     .2686709    .4664868

           U    -.0003774   .0020121    -0.19   0.852    -.0043623    .0036075

          GS    -6.77e-07   3.44e-07    -1.97   0.051    -1.36e-06    4.20e-09

         vat     3.52e-09   4.37e-09     0.80   0.423    -5.14e-09    1.22e-08

                                                                              

          PI        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.0622                        Prob > F           =    0.2265

                                                F(3,117)           =      1.47

       overall = 0.0395                                        max =         5

       between = 0.0425                                        avg =       5.0

R-sq:  within  = 0.0363                         Obs per group: min =         5

Group variable: ostan                           Number of groups   =        30

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       150

. xtreg PI vat GS U,fe

. estimate store re

                                                                              

         rho    .49820489   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .07960087

     sigma_u    .07931559

                                                                              

       _cons     .3239287   .0410055     7.90   0.000     .2435595    .4042979

           U     .0012652   .0016088     0.79   0.432    -.0018881    .0044184

          GS    -7.22e-07   2.92e-07    -2.47   0.014    -1.29e-06   -1.49e-07

         vat     7.14e-09   3.24e-09     2.20   0.028     7.85e-10    1.35e-08

                                                                              

          PI        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0429

                                                Wald chi2(3)       =      8.15

       overall = 0.1126                                        max =         5

       between = 0.1734                                        avg =       5.0

R-sq:  within  = 0.0259                         Obs per group: min =         5

Group variable: ostan                           Number of groups   =        30

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       150

. xtreg PI vat GS U,re

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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                Prob>chi2 =      0.3844

                          =        1.91

                  chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

           U     -.0003774     .0012652       -.0016425        .0012084

          GS     -6.77e-07    -7.22e-07        4.51e-08        1.81e-07

         vat      3.52e-09     7.14e-09       -3.63e-09        2.93e-09

                                                                              

                     fe           re         Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     

        that the coefficients are on a similar scale.

        for anything unexpected and possibly consider scaling your variables so

        may be problems computing the test.  Examine the output of your estimators

        coefficients being tested (3); be sure this is what you expect, or there

Note: the rank of the differenced variance matrix (2) does not equal the number of

. hausman fe re

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 آزمون ناهمسانی واریانس

 

 

 

 

. 

                                                                              

       _cons     .2669848   .0180811    14.77   0.000     .2315464    .3024231

           U      .003304   .0009158     3.61   0.000     .0015091    .0050989

          GS    -1.26e-06   2.36e-07    -5.34   0.000    -1.73e-06   -8.00e-07

         vat     1.32e-08   2.21e-09     5.95   0.000     8.83e-09    1.75e-08

                                                                              

          PI        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood             =  150.4336          Prob > chi2        =    0.0000

                                                Wald chi2(3)       =     44.51

Estimated coefficients     =         4          Time periods       =         5

Estimated autocorrelations =         0          Number of groups   =        30

Estimated covariances      =        30          Number of obs      =       150

Correlation:   no autocorrelation

Panels:        heteroskedastic

Coefficients:  generalized least squares

Cross-sectional time-series FGLS regression

Iteration 24: tolerance = 6.736e-08

Iteration 23: tolerance = 1.105e-07

Iteration 22: tolerance = 1.805e-07

Iteration 21: tolerance = 2.938e-07

Iteration 20: tolerance = 4.755e-07

Iteration 19: tolerance = 7.642e-07

Iteration 18: tolerance = 1.217e-06

Iteration 17: tolerance = 1.916e-06

Iteration 16: tolerance = 2.967e-06

Iteration 15: tolerance = 4.491e-06

Iteration 14: tolerance = 6.573e-06

Iteration 13: tolerance = 9.123e-06

Iteration 12: tolerance = .00001152

Iteration 11: tolerance = .00001179

Iteration 10: tolerance = 5.019e-06

Iteration 9: tolerance = .00002164

Iteration 8: tolerance = .00009359

Iteration 7: tolerance = .00026238

Iteration 6: tolerance = .00061353

Iteration 5: tolerance = .00124586

Iteration 4: tolerance = .00215807

Iteration 3: tolerance = .00301753

Iteration 2: tolerance = .00299476

Iteration 1: tolerance = .00091308

. xtgls PI vat GS U,igls panels(heteroskedastic)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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. 

(Assumption: nohetero nested in hetero)               Prob > chi2 =    0.0004

Likelihood-ratio test                                 LR chi2(29) =     61.24

. lrtest hetero nohetero,df (`df')

. local df=e(N_g)-1

. est store nohetero

                                                                              

       _cons     .2757686     .03095     8.91   0.000     .2151077    .3364296

           U     .0032547   .0013484     2.41   0.016     .0006118    .0058975

          GS    -8.37e-07   2.62e-07    -3.19   0.001    -1.35e-06   -3.23e-07

         vat     1.09e-08   2.48e-09     4.38   0.000     6.00e-09    1.57e-08

                                                                              

          PI        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood             =  119.8122          Prob > chi2        =    0.0000

                                                Wald chi2(3)       =     22.92

Estimated coefficients     =         4          Time periods       =         5

Estimated autocorrelations =         0          Number of groups   =        30

Estimated covariances      =         1          Number of obs      =       150

Correlation:   no autocorrelation

Panels:        homoskedastic

Coefficients:  generalized least squares

Cross-sectional time-series FGLS regression

. xtgls PI vat GS U

. est store hetero

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  آزمون پسران جهت بررسی وابستگی بین مقاطع

 . 

                      alpha = 0.01 :   1.1046

                      alpha = 0.05 :   0.6860

                      alpha = 0.10 :   0.4892

  Critical values from Frees' Q distribution

|--------------------------------------------------------|

  Frees' test of cross sectional independence =     0.277

 

. xtcsd,frees

F test that all u_i=0:     F(29, 117) =     5.64             Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho     .5727526   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .07960087

     sigma_u    .09216406

                                                                              

       _cons     .3675788   .0499422     7.36   0.000     .2686709    .4664868

           U    -.0003774   .0020121    -0.19   0.852    -.0043623    .0036075

          GS    -6.77e-07   3.44e-07    -1.97   0.051    -1.36e-06    4.20e-09

         vat     3.52e-09   4.37e-09     0.80   0.423    -5.14e-09    1.22e-08

                                                                              

          PI        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.0622                        Prob > F           =    0.2265

                                                F(3,117)           =      1.47

       overall = 0.0395                                        max =         5

       between = 0.0425                                        avg =       5.0

R-sq:  within  = 0.0363                         Obs per group: min =         5

Group variable: ostan                           Number of groups   =        30

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       150

. xtreg PI vat GS U,fe

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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           c9      c10      c11      c12      c13      c14      c15      c16

r30   0.7731  -0.2236   0.0465  -0.3440   0.5839   0.7724   0.6343   0.2552

r29  -0.6377   0.1354   0.6884   0.3053  -0.0186  -0.7504  -0.6905   0.1636

r28  -0.7411  -0.4551  -0.2130   0.8354  -0.9368  -0.3324   0.0153  -0.8111

r27  -0.0165   0.2724  -0.1408   0.0475  -0.4328  -0.5377   0.0678  -0.5919

r26   0.2519   0.7124   0.0355  -0.8060   0.7053  -0.0176  -0.5925   0.9539

r25   0.6365   0.2181  -0.4655  -0.3888  -0.0323   0.1976   0.5330  -0.3325

r24  -0.3087  -0.4364  -0.0336   0.6913  -0.7418  -0.2775   0.3839  -0.9473

r23   0.8360  -0.0039  -0.4465  -0.4978   0.3190   0.7274   0.6727   0.0409

r22   0.7966  -0.2256   0.1609  -0.3133   0.5927   0.6923   0.6706   0.1919

r21  -0.3809   0.6218   0.5130  -0.0941   0.0314  -0.9911  -0.7568   0.1516

r20   0.6882   0.1391  -0.3167  -0.6507   0.5953   0.7320   0.2654   0.5521

r19  -0.3465   0.6857   0.3737  -0.1591  -0.0122  -0.9752  -0.7481   0.1276

r18   0.6695   0.0829   0.1567  -0.5728   0.8111   0.6002   0.2042   0.6719

r17   0.0442   0.5719  -0.6432  -0.4454  -0.1622  -0.1571  -0.2809   0.0661

r16   0.8661   0.3025  -0.3745  -0.6577   0.3468   0.4144   0.5105   0.0451

r15   0.6125   0.6203  -0.0975  -0.6038   0.2085  -0.2508   0.1569  -0.0838

r14  -0.2261   0.5581   0.8169  -0.1703   0.3643  -0.8572  -0.7157   0.3999

r13  -0.1166   0.7897  -0.1571  -0.6100   0.2905  -0.3472  -0.8133   0.6969

r12   0.8433   0.1743   0.5709  -0.4655   0.7210   0.1151   0.4497   0.1797

r11   0.5978   0.7779  -0.3034  -0.8945   0.4618   0.0003  -0.1402   0.4500

r10   0.3215   0.4128   0.7870  -0.2206   0.3736  -0.6430  -0.0298  -0.0362

 r9  -0.2834   0.8193   0.3055  -0.3673   0.1714  -0.8699  -0.8832   0.4135

 r8   0.2419   0.6139   0.2821  -0.7245   0.8104  -0.0290  -0.5778   1.0000

 r7   0.5131  -0.6096  -0.2389   0.2156  -0.1426   0.6688   1.0000

 r6   0.3751  -0.5605  -0.5153   0.0234   0.0386   1.0000

 r5   0.6838   0.5594   0.5248  -0.8068   1.0000

 r4  -0.7064  -0.8247  -0.0783   1.0000

 r3   0.0860   0.2178   1.0000

 r2   0.2921   1.0000

 r1   1.0000

          c1       c2       c3       c4       c5       c6       c7       c8

Correlation matrix of residuals:

. xtcsd,pesaran show

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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         c25      c26      c27      c28      c29      c30

r30  -0.3865   0.8854  -0.7947   0.7937  -0.7608   0.9873   0.7630  -0.4310

r29  -0.3802  -0.3583   0.6553  -0.7000   0.7689  -0.5260  -0.9489   0.0963

r28   0.0272  -0.9239   0.2599  -0.8372   0.2511  -0.6834  -0.5525   0.8516

r27   0.5197  -0.7464   0.5492  -0.5341   0.4523  -0.4846  -0.0622   0.7066

r26   0.3569   0.5725   0.1709   0.6032   0.1414   0.0730   0.1482  -0.9324

r25   0.5841  -0.0429  -0.1161   0.2962  -0.2539   0.2139   0.7402   0.2367

r24  -0.0980  -0.7892   0.1580  -0.7575   0.1535  -0.3345  -0.2622   1.0000

r23   0.2444   0.5842  -0.6479   0.8162  -0.7333   0.7212   1.0000

r22  -0.4610   0.8408  -0.7419   0.7016  -0.6954   1.0000

r21   0.1838  -0.5306   0.9840  -0.6631   1.0000

r20   0.1568   0.8692  -0.6171   1.0000

r19   0.3524  -0.5721   1.0000

r18  -0.2863   1.0000

r17   1.0000

         c17      c18      c19      c20      c21      c22      c23      c24

r30  -0.6922  -0.0765   0.1396   0.6946  -0.3651  -0.4397  -0.0102   0.5425

r29   0.5943   0.3827  -0.5102  -0.2011   0.1474   0.8629  -0.4253  -0.8656

r28   0.0201  -0.0668  -0.5674  -0.6112  -0.3225  -0.0487  -0.1802  -0.5091

r27   0.3402   0.4443   0.2472  -0.0688  -0.0274   0.0765   0.7273   0.2452

r26   0.4736  -0.1503   0.6521   0.0428   0.8413   0.2673   0.0858   0.2013

r25  -0.1724   0.1246   0.6533   0.2932  -0.0707  -0.4945   0.8650   0.8949

r24  -0.1587   0.2938  -0.4706  -0.1286  -0.6221  -0.0894   0.1456  -0.1782

r23  -0.5573  -0.1964   0.5742   0.4672  -0.1362  -0.7059   0.4671   0.9237

r22  -0.6805   0.0671   0.0871   0.7851  -0.4532  -0.3630   0.0331   0.5240

r21   0.9202   0.5910   0.0486  -0.1422   0.4522   0.8866   0.2134  -0.4271

r20  -0.3698  -0.3933   0.5714   0.3408   0.2152  -0.4865   0.1180   0.6691

r19   0.9461   0.5371   0.1810  -0.1961   0.5290   0.8035   0.3308  -0.3118

r18  -0.3533  -0.1185   0.2837   0.5829   0.0461  -0.1606  -0.1029   0.3994

r17   0.4464  -0.2379   0.7765  -0.4030   0.6799  -0.1882   0.6136   0.4703

r16  -0.2485   0.0463   0.7786   0.4913   0.0395  -0.4971   0.7660   1.0000

r15   0.2836   0.4881   0.7640   0.3972   0.1895   0.0017   1.0000

r14   0.7863   0.6745  -0.0812   0.1429   0.3392   1.0000

r13   0.7623  -0.1797   0.6462  -0.3651   1.0000

r12  -0.2269   0.6612   0.1946   1.0000

r11   0.3521   0.0374   1.0000

r10   0.3768   1.0000

 r9   1.0000

Pesaran's test of cross sectional independence =     2.908, Pr = 0.0036

 

r30   0.2046   0.1604  -0.5564  -0.7212  -0.5859   1.0000

r29  -0.7846  -0.0015  -0.0597   0.3005   1.0000

r28  -0.0874  -0.7647   0.5355   1.0000

r27   0.6227  -0.4301   1.0000

r26  -0.1291   1.0000

r25   1.0000

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 آزمون خودهمبستگی

 

 

 

 GLSآزمون 

. 

           Prob > F =      0.1108

    F(  1,      29) =      2.706

H0: no first-order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

                                                                              

         D1.      -.00028   .0035468    -0.08   0.938    -.0075341    .0069741

           U  

              

         D1.    -9.10e-07   5.22e-07    -1.74   0.092    -1.98e-06    1.57e-07

          GS  

              

         D1.     6.94e-10   2.42e-09     0.29   0.777    -4.26e-09    5.65e-09

         vat  

                                                                              

        D.PI        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                 (Std. Err. adjusted for 30 clusters in ostan)

                                                       Root MSE      =  .09719

                                                       R-squared     =  0.0282

                                                       Prob > F      =  0.2944

                                                       F(  3,    29) =    1.30

Linear regression                                      Number of obs =     120

. xtserial PI vat GS U,output
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Note: you estimated at least as many quantities as you have observations.

                                                                              

       _cons     .4675728   .0917577     5.10   0.000      .287731    .6474145

           U    -.0050564    .003602    -1.40   0.160    -.0121161    .0020033

          GS    -1.07e-06   9.41e-07    -1.14   0.254    -2.92e-06    7.70e-07

         vat     4.88e-07   2.70e-07     1.80   0.071    -4.22e-08    1.02e-06

                                                                              

          PI        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                                Prob > chi2        =    0.1617

                                                Wald chi2(3)       =      5.14

Estimated coefficients     =         4          Time periods       =         5

Estimated autocorrelations =         0          Number of groups   =        30

Estimated covariances      =       465          Number of obs      =       150

Correlation:   no autocorrelation

Panels:        heteroskedastic with cross-sectional correlation

Coefficients:  generalized least squares

Cross-sectional time-series FGLS regression

. xtgls PI vat GS U,panels(correlated)

                                                                              

       _cons     .2813534   .0210593    13.36   0.000     .2400779     .322629

           U     .0027713   .0010231     2.71   0.007      .000766    .0047766

          GS    -9.02e-07   2.59e-07    -3.48   0.001    -1.41e-06   -3.93e-07

         vat     1.18e-08   2.01e-09     5.88   0.000     7.89e-09    1.58e-08

                                                                              

          PI        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                                Prob > chi2        =    0.0000

                                                Wald chi2(3)       =     36.94

Estimated coefficients     =         4          Time periods       =         5

Estimated autocorrelations =         0          Number of groups   =        30

Estimated covariances      =        30          Number of obs      =       150

Correlation:   no autocorrelation

Panels:        heteroskedastic

Coefficients:  generalized least squares

Cross-sectional time-series FGLS regression

. xtgls PI vat GS U,panels(hetero)
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. 

                                                                              

       _cons     .2874014   .0305963     9.39   0.000     .2274338     .347369

           U     .0026724   .0014066     1.90   0.057    -.0000845    .0054292

          GS    -8.76e-07   3.07e-07    -2.85   0.004    -1.48e-06   -2.74e-07

         vat     9.00e-09   2.90e-09     3.11   0.002     3.32e-09    1.47e-08

                                                                              

          PI        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                                Prob > chi2        =    0.0033

                                                Wald chi2(3)       =     13.73

Estimated coefficients     =         4          Time periods       =         5

Estimated autocorrelations =         1          Number of groups   =        30

Estimated covariances      =        30          Number of obs      =       150

Correlation:   common AR(1) coefficient for all panels  (0.5566)

Panels:        heteroskedastic

Coefficients:  generalized least squares

Cross-sectional time-series FGLS regression

. xtgls PI vat GS U,panels(hetero) corr(ar1)
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Abstract 

Governments design tax policy in order to affect economic behaviors. The most 

straightforward way of taxing only expenditure is through an indirect tax, such as 

Value Added Tax. Some special features of Value Added Tax are high efficiency 

and revenue gains, popularity, nature of its regulation and transparency.These 

features have provided popularity and made an effective type of taxes all over the 

world. In Iran VAT law was ratified by the parliament in May 2009. It should be 

noted that the implementation of any program that has prose and cones and 

positive and adverse consequencesbe analyzed before implementation. In order to 

provide popular acceptance amongst the population,minimizing negative impacts 

and create more transparency in this field is required. 

This study applies a panel data approach to measure the impact of VAT on 

poverty index. To this end, household survey data for the period 2009-2013 for 30 

provinces survey is used. Results of this study show that the higher the VAT rate, 

the lower the poverty index.The higher the GDP growth rate, the lower poverty 

index and the higher the unemployment rate, and hence the higher the poverty rate 

is experienced. 

 

Keywords: Tax system,VAT, poverty index, Panel data model 
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