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تاريخ دريافت ،9315/99/57 :تاريخ بازنگری ،9313/09/50 :تاريخ پذيرش9313/05/91 :

چکیده

درآمد های مالیاتي ،منبع تأمین مالي و ابزار سیاست مالي جهت رسیدن به هدف های اقتصادی دولت مي
باشد .نوسان ها و بي ثباتي های اين درآمد باعث مي گردد که دولت در برنامه ريزی ها متکي به يک
منبع نامطمئن شده و در دستیابي به ا هداف برنامه ای و بلند مدت ،با مشکل مواجه گردد .به همین جهت
اين پژوهش بدنبال تحلیل تأثیر بي ثباتي درآمدهای مالیاتي دولت از محل مالیات بر شرکتها 3بر رشد
اقتصادی در ايران مي باشد .برای رسیدن به هدف ابتدا در يک الگوی رگرسیوني و با استفاده از روش
حداقل مربعات تعمیم يافته ،اثر متغیرهای مختلف بر درآمد مالیاتي شرکت ها بررسي و تغییرات خطاهای
آن ،به عنوان بي ثباتي درآمدهای مالیاتي در مدل رشد و به روش الگوی خودرگرسیوني با وقفه های
توزيعي ،برازش گرديد .جهت برازش الگوها ،داده های مربوط به متغیرها به صورت فصلي و برای دوره
ی9375-9313 :از درگاه اينترنتي بانک مرکزی ايران استخراج گرديد .نتیجه ی بدست آمده نشان مي
دهد که در کوتاه مدت ،درآمد مالیاتي ناشي از مالیات بر شرکت ها در دوره ی اول اثر منفي و در دوره
های بعدی رفتار متفاوتي را بر رشد اقتصادی داشته است .در بلند مدت اثر بي ثباتي درآمد مالیاتي
شرکت ها ،نشان از اثر منفي بر رشد اقتصادی با سطح معني داری آماری را دارد.

واژگان کلیدی :درآمد مالیاتي ،رشد اقتصادی ،بي ثباتي ،الگوی خود رگرسیوني با وقفه های توزيعي.
 .1استادیار ،گروه توسعه اقتصادی وبرنامهریزی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خمینی شهر
 .2کارشناسی ارشد اقتصاد ،توسعه و برنامه ریزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خمینی شهر
)3 - Corporate Income Tax (CIT
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-2مقدمه

مالیات به لحاظ اثرات گسترده خود در اقتصاد همواره مورد توجه تحلیل گران اقتصادی بوده است.
کالسیک ها به لحاظ عدم اعتقاد به دخالت دولت ها در اقتصاد ،درآمد های مالیاتي را تنها برای تأمین
مخارج دولتي در نظر مي گرفتند که وظیفه ی چنداني در اقتصاد نداشت .لذا اثرهای مالیات بر اقتصاد
تنها در حوزه خرد اقتصادی بررسي مي گرديد .بنابراين به نوسان در درآمدهای مالیاتي نیز اهمیت
چنداني نمي دادند .ولي با گسترش وظايف دولت ها  ،نه تنها بايستي منبعي برای تأمین مالي اين فعالیت
ها در نظر مي گرفتند  ،بلکه تأثیرات گسترده ای که بر اقتصاد دارند و تغییرها و نوسان های آن را که مي
توانستند ديگر متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند ،مورد توجه قرار دهند.
گسترش تعهدهای دولت در عرصه اقتصادی ،اجتماعي و تالش برای تحقق اهدافي همچون رشد
اقتصادی ،ثبات قیمتها ،افزايش اشتغال و توزيع عادالنه درآمد ،هزينههای دولت ها را با روندی
صعودی مواجه نموده است .تامین مالي چنین هزينههايي نیازمند منابع درآمدی کافي است .در بودجه
کشورهای صادر کننده نفت ،درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای آن به عنوان بزرگ-
ترين منبع درآمد غیرمالیاتي به شمار ميآيد .شواهد اقتصاد ايران نیز نشان دهنده آن است که درآمدهای
ارزی حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده های نفتي بخش قابل توجهي از درآمد دولت را تشکیل
ميدهد که وابستگي بودجه و درآمد دولت به دالرهای ارزی همواره عواقب منفي را برای اقتصاد به
دنبال داشته است (شفیعي و صبوری ديلمي.)3 ،9311 ،
در مقابل درآمدهای غیر مالیاتي ،درآمدهای مالیاتي قابل قبولترين و مناسبترين نوع آن از نظر
اقتصادی است .به طوری که در بسیاری از کشورها درآمدهای مالیاتي در مقايسه با ساير منابع مهم
درآمدی از اهمیت بیشتری برخوردار است .همچنین مالیات در جهت اجرای سیاستهای اقتصادی اعم
از توزيعي ،مالي و حتي هدايت اقتصاد در مسیر اهداف کالن اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی ،ايجاد
اشتغال ،رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعي ابزاری کارآمد به شمار ميآيد .به عبارت ديگر مقايسه اين
منبع مهم با ساير منابع حاکي از آن است که هر چه سهم مالیاتها در تامین مخارج دولت بیشتر باشد
آثار نامطلوب اقتصادی به میزان قابل توجهي کمتر خواهد بود .به همین دلیل در کشورهای پیشرفته
برخالف کشورها در حال توسعه مالیاتها در تامین مخارج دولت نقش به سزايي دارند و به طور تقريبي
قسمت عمده مخارج دولت از اين طريق تامین ميگردد .همچنین ،عالوه بر تامین مالي دولت در جهت
نیل به اهداف سه گانه خود يعني تخصیص منابع ،توزيع درآمد و ثبات اقتصادی مي تواند از اهرم مالیات
استفاده نمايد (مجتهد و احمديان.)99 ،9317 ،
ازطرف ديگر درآمدهای مالیاتي از طريق تأثیر گذاری بر طرف عرضه و تقاضای اقتصاد مي تواند
تولید و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد .بنابراين نوسان ها و بي ثباتي های درآمدهای مالیاتي نیز
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مي تواند موجب نوسان در تولید و رشد اقتصادی گردد .چنانچه اين نوسان ها منجر به بي ثباتي در
دريافتي های دولت گردد ،از طريق بي ثباتي در مخارج دولت ،و همچنین کانال تأثیر گذاری مالیات ها
بر تخصیص منابع ،تولید و رشد نیز با نوسان روبرو خواهند شد.
تاثیر بيثباتي مالیات بر سرمايهگذاری در فعالیتهای تحقیق و توسعه 9هم از ديدگاه تولید کنندگان و
هم از ديد دولت نیز مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است .اين مورد بیشتر از طريق معافیتهای مالیاتي
(و يا بهعبارتي مخارج مالیاتي )5بروز ميکند .در حقیقت در بسیاری موارد معافیتهای مالیاتي در
بخشهای مولد ميتواند محرک افزايش سرمايهگذاری در اين بخشها باشد .به طور کلي اينکه مالیات
و نرخ آن چگونه از طريق تحقیق و توسعه مي تواند بر رشد اقتصادی اثر بگذارد ،از يکطرف به اثر
مالیات بر هزينه های تحقیق و توسعه در بنگاه ها و هدايت آن به سمت و سوی نوآوری ها بستگي دارد .
ممکن است بدلیل استفاده از اين سیاست مالیاتي به عنوان يک رانت ،هیچ تأثیری بر رشد نداشته باشد
(مارتین و فردمنش.)9119،3
از ديد الگوهای رشد ،متغیر مالیات در "الگوهای رشد درونزا" وارد گرديد(اسکولي.)9115 4
الگوهای رشد درونزا ،معتقدند که ساز وکارهای دروني يک اقتصاد (همانند آموزش ،سطح مناسبي
از علم و مهارت ،در نهايت متغیری مانند مالیات ها) در رشد اقتصــادی نقش دارند .البته هدف نظريه
پردازان رشد درونزا ،عدم توجه به عامل سرمايه و فناوری نیست ،بلکه آنها معتقدند هر دو اين موارد
از اجزای ضروری رشد مي باشند ،ولي به کارگیری مجموعهای از سیاستها در کنار سرمايه و
فناوری ،نرخ رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرارميدهد .الگوهای جديد رشد ،ديدگاهها و الزامات
سیاستي جهت تحقق يک رشد پايدار را توسعه سرمايه انساني ،افزايش تحقیق و توسعه ،ارتقاء بهره
وری و سیاستهای کارآمد اقتصادی مي دانند .به عبارت ديگر بر مبنای اين مطالعات ،مجموعهای از
سازوکارها رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار ميدهند ،که در اين مجموعه غیر از عوامل اولیه تابع
تولید ،متغیرهای ديگری نیز همچون مالیات ها و بخصوص بي ثباتي آنها دخیل هستند.
در ادبیات اقتصادی متغیر يا وضعیت مشخصي برای بي ثباتي تعريف نشده است .از همین رو در
مطالعات اندکي که در اين زمینه صورت گرفته است ،روشهای مختلفي برای شناخت وضعیت بي ثباتي
در سیاست درنظرگرفته شده است .نامشخص بودن رفتارهای سیاستگذاران در انتخاب اهداف و يا
ابزارهای مورد استفاده را مي توان نشانه ای از بي ثباتي در نظر گرفت .در اين حالت ميتوان تعداد
تصمیماتي که در يک دوره معین توسط سیاستگذاران اتخاذ ميشود را به عنوان شاخص معرف بي
)1 - Research and Development (R&D
2 - Tax Expenditures
3 - Martin and Fardmanesh
4 - Scully
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ثباتي در نظر گرفت ،و يا در برخي مطالعات از طريق تعیین واريانس متغیرهای هدف سیاستگذاران
مانند ،بودجه دولت و يا حجم پول به صورت غیر مستقیم اقدام به شاخص سازی نااطمیناني در
سیاستهای اقتصادی ميگردد.
اين پژوهش بدنبال تحلیل تأثیر بي ثباتي مالیات های دريافتي دولت از شرکت ها بر رشد اقتصادی مي
باشد .برای رسیدن به هدف ابتدا مباني نظری و در ادامه ارتباط مالیات با رشد اقتصادی آورده مي شود.
بر اساس مباني نظری ارائه شده ،مدل و داده های مربوطه در بخش بعدی ارائه مي گردد .پس از آن
آزمون ها و برآورد مدل آورده خواهد شد و نهايتا نتیجه گیری ارائه مي گردد.
 -5مباني نظری

امروزه توافق همه ی اقتصاد دانان بر دخالت دولت است و اختالفها فقط در خصوص میزان دخالت-
هاست و مالیاتها نیز به عنوان اولین گام دخالت دولت در اقتصاد محسوب ميشود .الزم به يادآوری
است که انگیزه اصلي در وضع مالیاتها در همه کشورها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه ،تأمین مالي
بخش عمومي و کمک به اجرای اهداف عمومي و خدمات اجتماعي است .انگیزههای ثانويه ،توزيع
مجدد درآمدها و سیاستهای مالي است .چنانچه منبع تأمین مالي دولت يا مالیات ها با نوسان و بي ثباتي
روبرو باشد ،هزينه های دولت از جمله مخارج سرمايه گذاری و رشد اقتصادی نیز کاهش مي يابد .تنوع
بخشي مالیات ها ،تغییر در سهم مالیات های مختلف مالیاتي از جمله مالیات های غیرمستقیم و نسبت
مالیات بر تولید از عواملي است که مي تواند باعث نوسان درآمد های مالیاتي دولت شده و از طريق آن
بر رشد نیز موثر افتد(شفیعي ،برومند و تشکیني.)9315 ،
در ادبیات اقتصادی خالصه آثار اقتصادی مالیات بندی به صورت زير بیان شده است :مالیات بندی،
به عنوان عامل تأثیرگذار منفي بر پسانداز بیان شده است .بعضي از اقتصاددانان ،مالیات بر منافع را به
منزله مالیات بر ابتکار و تصدی اقتصادی تلقي ميکنند و از اين جهت آن را مانع رشد اقتصادی ميدانند.
حال چارهی اين مشکل را ميتوان در تغییر سیاستهای اقتصادی جستجو کرد و يکي از مکانیزمهای
مهمي که در اين میان نقش اساسي ايفا ميکند عملکرد سیستم مالیاتي است .سیستم مالیاتي به وسیله
قوانین مالیاتي ميتواند اثر مستقیم بر شکلگیری و جهتدهي سرمايههای انباشت شده در دست مردم
داشته باشد .در چنین مجموعهای ،مالیاتها ميبايست يکي از ابزارهای اساسي در جهت تبديل پسانداز
به سرمايهگذاری باشد .اگر سیستم مالیاتي بتواند موجب افزايش میل به پسانداز سود گردد ،تشکیل
سرمايه از رشد باالتری برخوردار خواهد شد(معاونت امور اقتصادی.)9374 ،
از جمله نظريه های مرتبط با مالیات و رشد اقتصادی منحني برگرفته شده از منحني اولیه الفر مي باشد
منحني الفر نشان ميدهد در صورتي که نرخ مالیات از يک حد معقول و معین باالتر رود منجر به عدم
تحقق هدف دولت خواهد گرديد .به اين صورت که دولت در نظر دارد از طريق افزايش نرخهای
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مالیاتي به کسب درآمد بیشتری نائل گردد ،اما تجربه نشان ميدهد که پس از حصول به نرخ معیني،
درآمد دولت(ناشي از مالیات) حتي کاهش پیدا ميکند که اين ارتباط بین نرخ مالیات و درآمد حاصل
از مالیات به منحني الفر( 2شکل  )9معروف است (موسوی محسني و نوروزی.)9310 ،

شكل  :1منحني الفر

در عمده کشورهای جهان ،مالیات بر شرکتها بخش قابل توجهي از درآمد مالیاتي دولت را تشکیل
ميدهد .با پیشرفت حرکت صنعتي شدن و گسترش تجارت و ابعاد بنگاههای تولیدی ،به داليلي چون
نیاز به حجم بسیار زياد سرمايهگذاری و افزايش ريسک در فعالیتهای تولیدی ،بنگاههای اقتصادی در
قالب شکل قانوني ،شرکتها به فعالیت پرداختند .به نظر عدهی زيادی از اقتصاددانان ،شرکت ،يکي از
راههايي است که افراد مالکیت بر داراييها را بدست ميآورند .در نتیجه ،مالیات بر درآمد شرکتها
مانند مالیات بر درآمد صاحبان شرکتها است .اگر عوامل تولید از بخش شرکتها به غیر شرکتها
بتوانند جا به جا شوند ،مالیات به کل اقتصاد منتقل ميشود .از طرف ديگر ،چون در عمده کشورها
مالیات بر مجموع درآمدها وجود دارد ،مالیات بر شرکتها يک مالیات مضاعف محسوب خواهد
شد(عرب مازار.)9311،55،
بنگاه ها در تصمیمگیری مسائل مختلف اقتصادی خود مانند :تولید ،اشتغال ،کارايي ،قیمت ها وساير
عوامل مالیاتها را در نظر ميگیرند .از ديدگاه اقتصادی ،بهترين نظام مالیاتي نظامي است که دارای
1 -Laffer - Curve
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مطلوبترين آثار اقتصادی باشد يا اينکه آثار نامساعد اقتصادی را به حداقل برساند .مالیات ها از طريق
اعطای معافیت های خاص و يا وضع حقوق گمرکي بر کاالهای خاص مي توانند بر تولید و اشتغال موثر
باشند .همچنین مالیات بر درآمد ،از طريق تأثیر گذاری بر توان خريد مصرف کنندگان ،بر قیمت ها موثر
بوده و از طريق انتقال بار مالیاتي باعث تورم گردد .از طرف ديگر ،هنگام وصول مالیات ،احتمال کاهش
کارايي اقتصاد به دلیل پايین بودن کارايي سیستم مالیاتي و عدم ارتباط صحیح میان بخشهای مختلف
اقتصادی ،وجود دارد (مهرگان .)9315 ،باال بودن نرخ های مالیاتي ،به کارايي اقتصادی در بنگاه ها
صدمه رسانده و باعث کاهش رشد اقتصادی مي گردد (اسکولي.)5003 ،
 -7مالیات و رشد اقتصادی

ادبیات اقتصادی اصل وجودی مالیات ها را باعث کاهش رشد اقتصادی معرفي مي نمايد .ولي ،دريافت
مالیات توسط دولت و خرج آن بابت سرمايه گذاری های زير بنايي و فزوني ضريب فزاينده مخارج
دولت نسبت به مالیات ها باعث مي گردد که نتیجه ی نهايي دريافت مالیات بر اقتصاد مثبت باشد .اما
اقتصاد تا نرخ مشخصي از مالیات مي تواند رشد مثبتي را تجربه نمايد و لذا نرخ های باالی مالیاتي مي
توانند با حذف اثرمثبت ضريب فزاينده ی مخارج دولت ،باعث کاهش رشد اقتصادی مي
گردد(اسکولي .)9115 ،لذا با وجود اثر منفي مالیات ها بر رشد اقتصادی مي توان نرخ مالیات بهینه ای را
تعیین نمود که رشد اقتصادی مطلوب را به همراه داشته باشد(رجبي و همکاران.)9311 ،
مالیات با تأثیرگذاری بر بازدهي سرمايهگذاری فیزيکي ،ميتواند بر تصمیمگیری اقتصادی و در
نهايت ،بر نرخ رشد اقتصادی تأثیر بگذارد .همچنین بهعنوان يک ابزار سیاست مالي از طرق مختلفي از
جمله تصمیمات تخصیصي بنگاهها ،تأثیر بر انباشت عوامل تولید ،از جمله سرمايه انساني و همچنین
سرمايهگذاری در فعالیتهای تحقیق و توسعه  9بر رشد اقتصادی مؤثر خواهد بود.
در نتیجه ی به کارگیری ابزار مالیاتي از سوی دولت ،بسیاری از بنگاهها در تصمیمات تخصیصي
خود ناچار به تجديد نظر خواهند بود .مالیاتها ميتوانند با افزايش هزينههای تولید انگیزه فعاالن
اقتصادی را برای شروع يک فعالیت يا ادامه آن کاهش داده و يا زمینه فرار مالیاتي را فراهم کنند .بر
همین اساس نحوه اعمال نرخهای مالیاتي و نحوه اجرای قانون مالیاتي برای صنعتگران و تولیدکنندگان
اهمیت خاصي داشته و کاستي و نقص در اين زمینه ميتواند اثرات زيانباری را برای تولید در پيداشته
)1 -Research and Development(R&D
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باشد .ثابت شده است که در  70کشور ،مالیات بر شرکت ها باعث کاهش رشد اقتصادی گرديده
است(گوردن و لي .)5001 ،9همچنین شواهد نشان ميدهند که نظام مالیاتي اگر به درستي طراحي و به
اجرا در نیايد ميتواند به عنوان يکي از موانع اصلي کسب و کار عمل کند .براساس نظرسنجي بانک
جهاني( )5005که از  30هزار بنگاه اقتصادی در  53کشور در حال توسعه به منظور تعیین اصليترين
موانع کسب و کار به عمل آمده است 75 ،درصد پرسش شوندگان ،نظام مالیاتي را به عنوان سومین مانع
کسب و کار(بعد از عدم اطمینان نسبت به سیاستها و بيثباتي اقتصاد کالن) معرفي کردهاند( انجمن
مديران صنايع .)9311 ،براساس آخرين گزارش ،فضای کسب و کار بانک جهاني نسبت مالیات بر سود
بنگاههای اقتصادی در ايران 97/1درصد است که نسبت به متوسط منطقه خاورمیانه و شمال
آفريقا(95/7درصد) باالتر بوده و در نتیجه هزينههايي را بر کارفرمايان تحمیل ميکند( .پرخیده و
تاجیک.)9311 ،
اگر مالیات ابزاری برای اعمال کنترل اقتصادی ،توزيع بهینه منابع بین مصرف و تجمع سرمايه ،مهار
تمايالت تورمي و ضد تورمي فرض شود ،ميتوان گفت مؤثرترين سیستم مالیاتي ،سیستمي است که در
آن دو نوع مالیات يعني مالیات بر مصرف و مخارج شخصي و مالیات بر هزينههای سرمايهای وجود دارد.
هدف مالیات نوع اول محدود کردن تقاضا برای کاالهای مصرفي و هدف مالیات نوع دوم محدود و
متعادل کردن سرمايه گذاری جاری بنگاههای اقتصادی ميباشد .در نگاه اول مالیات بر هزينههای
سرمايهای فاقد توجیه اقتصادی و اجتماعي به نظر ميرسد ،ولي در نهايت اين مالیات همان اثری را
خواهد داشت که مالیات بر سود توزيع نشده بنگاههای اقتصادی دارد .در اين نوع مالیات برای جلوگیری
از کاهش سرمايهگذاری در اکثر سیستمهای مالیاتي ،معافیت مالیاتي سرمايهگذاری وجود دارد که خود
اين معافیت باعث پیچیدگي بیشتر سیستم ميشود.
مالیات بر هزينههای سرمايهای پیچیدگي سیستم مالیات بر سود توزيع نشده و معافیتهای سرمايه-
گذاری را ندارد .لذا اگر نیاز به وجود يک عامل تنظیمکننده باشد ،وجود چنین مالیاتي قابل توجیه
خواهد بود .اين مالیات از نظر تنظیم کنندگي يک نوع ابزار کنترلي مانند سیاست تغییرات نرخ بهره
است ،اما کارايي بیشتری در مقايسه با سیاست تغییرات نرخ بهره دارد و ميتواند حجم سرمايهگذاری

1 - Gordon, R., & Li, W.
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ثابت بنگاههای اقتصادی را کنترل کند .همچنین مالیات بر سود توزيع نشده پیچیده و از نظر ابزار کنترل
بودن نامؤثر هستند .اين مالیات ابزار کوتاه مدت يا ضد نوساني غیر مؤثری برای سیاست مالي ميباشند(
مهندس و تقوی .)9313،نتايج بررسي ها نشان مي دهد که اثر کوتاه مدت متفاوت از اثرهای بلند مدت
مالیاتي است .بطوری که اثر تغییر در مالیات ها بر رشد اقتصادی در کوتاهمدت موثر بوده ولي ،با
گذشت زمان ،تأثیرگذاری آن کاهش يافته و در بلند مدت تغییر نرخ مالیاتي بر رشد اقتصادی بي تأثیر
بوده است(صبری بقايي و محمدزاده اصل.)9315 ،
 -4مدل و داده ها

با توجه به هدف پژوهش مبني بر تأثیر بي ثباتي درآمد های مالیاتي دولت ،ناشي از شرکت ها بر
رشداقتصادی ايران ،و جهت رسیدن به هدف ،از روش حداقل مربعات دو مرحله ای  ،ابتدا بي ثباتي
درآمد مالیاتي دولت ،از طريق مدلي برآورد ،و از آن به عنوان متغیر مستقل در مدل رشد استفاده و اثر
آن تحلیل مي گردد.
بي ثباتي متغیرها به لحاظ اينکه باعث مي شود موقعیت مکاني متغیر در هر زمان مشخص نباشد ،اثرات
نامناسبي را بسته به اهمیت متغیر مي تواند در اقتصاد برجا گذارد .در بحث های مربوط به اندازه گیری بي
ثباتي ،روش کامال مشخصي برای آن وجود ندارد .ولي همه ی روش های ارائه شده برای اندازه گیری
آن ،در استفاده از جمله های پسماند و واريانس آنها ،مشترک مي باشند .در اين پژوهش از برآورد
جمالت پسماند دو مرحله ای به عنوان بي ثباتي استفاده مي شود.
از آنجا که شرايط اقتصادی شامل تولید در دوره های مختلف ،توان پرداخت مالیات را شکل مي دهد
و از طرف ديگر بر اساس برنامه های توسعه ،میزان مخارج و لذا درآمدهای مالیاتي نیز پیش بیني مي
شوند ،بنابراين تولید ناخالص داخلي در دوره های گذشته ،حال و آينده مي تواند بر میزان درآمد مالیاتي
دولت تأثیر گذار باشد .از طرف ديگر ،متغیرهای کنترلي همچون قوانین تصويب شده در راستای تغییر
نرخ های مالیاتي و يا ايجاد پايه های جديد مانند مالیات بر ارزش افزوده مي تواند بر میزان درآمد مالیاتي
دولت موثر باشد .لذا مي توان درآمد مالیاتي دولت از شرکت ها را به صورت رابطه ی ( )9نوشت:
() 9

دوفصلنامه علمي -تخصصي پژوهشهای اقتصاد توسعه و برنامهريزی /پائیز و زمستان  /9315سال پنجم /شماره دوم

33

رابطه ی ( )9را به پیروی از فريک و ساسموت ،)5094(9مي توان به صورت به صورت رابطه ی ()5
تصريح نمود:
∑

∑
() 5

که در آن:
:درامد مالیاتي ناشي از سود شرکت ها و يا مالیات بر شرکت ها .داده های مربوطه از سايت بانک
مرکزی ايران و برای دوره ی  9375الي  9313و به صورت فصلي و بر حسب میلیارد ريال جمع آوری
شده است.
 :لگاريتم تولید ناخالص داخلي به قیمت پايه مي باشد .علت استفاده از تولید ناخالص داخلي به
قیمت پايه جلوگیری از مشکل همخطي با درآمدهای مالیاتي است که در تولید ناخالص داخلي به قیمت
بازار وجود دارد .داده های مربوط به اين متغیر از سايت بانک مرکزی ايران و برای دوره ی  9375الي
 9313و به صورت فصلي و بر حسب میلیارد ريال جمع آوری شکل شده است .همچنین در مدل ()5
و

به ترتیب اثر برنامه های توسعه ای در آينده و رفتار گذشته ی اقتصاد در هر زماني بر

درآمدهای مالیاتي باشد که برای زمان های آينده به صورت انتظاری و پیش بیني بدست مي آيند.
 :متغیر مجازی تصويب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال  9313و اجرای آن در خرداد ماه
سال  9317که بر اين اساس ،ارزش عدد "يک" از فصل دوم سال  9317به اين متغیر داده شده است.
 :متغیر مجازی تصويب قانون "اصالح قانون مالیات های مستقیم" در تیرماه سال  .9373بنابراين
متغیر فوق از فصل دوم سال  9373به بعد دارای ارزش عدد "يک" و قبل از آن عدد صفر را دارا مي
باشد.
 :جمله ی پسماندو يا خطای معادله ی ( )5که به عنوان باقي مانده عوامل تأثیر گذار بر درآمد مالیاتي
شرکت ها مي باشد .از آنجا که در مدل( )5عوامل شناخته شده بر درآمد مالیاتي دولت از شرکت ها
)1 - Fricke, H. and Süssmuth, B. (2013
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آورده شده است ،ل ذا پسماند اين رابطه ناشي از همه ی عوامل شناخته نشده بر متغیر تابع که موجب بي
ثباتي آن مي گردد خواهد بود .بنابراين به عنوان متغیر بي ثباتي در درآمد های مالیاتي ناشي از شرکت ها
در نظر گرفته مي شود و برآورد آن به عنوان متغیر مستقل بي ثباتي در مدل ( )3در نظر گرفته مي شود.
∑

∑

∑

̂

()3

 :حطای معادله ( )3که دارای شرايط نرمال مي باشد.
رابطه ( ) 3پس از آزمون های مرتبط با متغیرها و پسماندها ،به روش الگوی خود رگرسیوني با وقفه
های توزيعي 9برآورد مي گردد .آزمون ها که در ادامه آورده مي شود شامل مانايي ،خود همبستگي و
واريانس ناهمساني مي باشد .سپس آزمون های تشخیصي در رابطه با پسماندهای معادله ( ،)3استخراج
شده از روش خودرگرسیوني با وقفه های توزيعي آورده خواهد شد.
 -5آزمون ها وبرآورد مدل

قبل از برآورد مدل( )5و جهت جلوگیری از رگرسیون کاذب ،مانايي متغیرها مورد آزمون قرار گرفت
که نتیجه ی آن در جدول( )9آورده شده است و نشان مي دهد متغیرهای مدل در سطح مانا مي باشند.
جدول  :9مانايي متغیرهای مدل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام متغیر

نماد

مقداراحتمال

مقدار آماره

نتیجه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لگاريتم درآمد مالیات بر شرکت ها

LCIT

-3/113

مانا

0/000

)I(0
لگاريتم تولید ناخالص داخلي

LY

-3/755

0/000

مانا )I(0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبع :يافته های پژوهش.

همانطور که ذکر گرديد در مدل( )5به عنوان يک مدل پايه ای ،عوامل تأثیر گذار بر درامد مالیاتي
شرکت ها مورد بررسي قرار گرفته و پسماندهای آن به عنوان تأثیر ساير عوامل که موجب بي ثباتي آنرا

)1 - Autoregressive Distributed Lag Model(ARDL
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فراهم مي کند درنظر گرفته مي شود .لذا برای براورد پسماندهای مدل( )5و يا همان متغیر بي ثباتي
درامدهای مالیاتي دولت ناشي از شرکت ها ،مدل( )5به روش حداقل مربعات تعمیم يافته برآورد که
نتیجه های آن در جدول( )5آورده شده است .با توجه به نتیجه ی برآوردها ،مدل دارای رفتار مناسب
بوده و ضريب متغیرها دارای عالمت مورد انتظار و از نظر آماری معني دار مي باشند.
جدول  :5نتیجه ی برآورد مدل ( )5برای درآمد مالیاتي ناشي از شرکت ها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام متغیر وابسته
متغیر مجازی
قانون ارزش

ضریب متغیرهای مستقل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رشد تولید

متغیر رشد

متغیر رشد

تولید با یک

تولید با دو

دوره تأخیر

افزوده

متغیر مجازی

متغیر رشد

تولید با یک

دوره تأخیر

قانون مالیات های
مستقیم

دوره پیش بینی

نماد متغیر مستقل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
LCIT

2/773

-0/132

0/377

0/777

-0/111

0/371
(آماره ) t

()3/33

()-3/14

()3/95

()-3/51

()5/91

()3/33

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع :يافته های پژوهش.

نتیجه جدول( )5نشان مي دهد که ضريب متغیر مجازی قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر
ارزش افزوده دارای عالمت مورد انتظار و معني دار مي باشد .آزمون های تشخیصي مدل( )5در جدول
( )3آورده شده است و نشان مي دهد که خود همبستگي و واريانس ناهمساني وجود ندارد.
معني داری ضريب ها و عدم وجود خودهمبستگي و واريانس ناهمساني در مدل ( )5نشان مي دهد که
جمله ی پسماند دارای فروض نرمال بوده ،و بدلیل اينکه جمله ی پسماند اثر همه ی عوامل ناشناخته و بي
ثبات کننده ی درآمد مالیاتي مي باشد لذا ،جمله ی اخالل اين معادله به عنوان متغیر بي ثباتي درآمد
مالیاتي دولت ناشي از شرکت ها محاسبه و جهت رسیدن به هدف پژوهش ،به عنوان متغیر مستقل در
مدل( ) 3وارد و مورد تجزيه و تحلیل قرار مي گیرد .بکار گیری متغیر بي ثباتي در معادله ی رش ،نیازمند
بررسي مانايي متغیر جديد مي باشد .ولي از آنجا که متغیرهای مستقل رابطه ی ( )5مانا بودند لذا حطاهای
آن نیز مانا مي باشد و بنابراين لزومي به آزمون مانايي متغیر بي ثباتي برای معادله ی ( )3نمي باشد.
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تأثیر بي ثباتي درآمد مالیاتي دولت از شرکت ها ،بر رشد اقتصادی ايران9313-9375 ،
جدول  :3آزمون های تشخیصي مدل()5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوع آزمون

نماد

(میزان احتمال)

(درجه آزادی)

آماره محاسبه شده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -9آزمون عدم وجود خود همبستگي خطاها(آماره :) F

1/143

)F(1,77

()0/0155

Breusch-Godfrey LM Test
عدم رد  . Hoنتیجه :عدم وجود خود همبستگي بین خطاها

نتیجه ی آزمون:
 -5آزمون عدم وجود ناهمساني واريانس (آماره :) F

0/337

)F(7,77

()0/3013

Heteroskedasticity Test: White
عدم رد  . Hoنتیجه :وجود همساني واريانس بین خطاها

نتیجه ی آزمون:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع :يافته های پژوهش.

جهت تحلیل تأثیر بي ثباتي درآمد مالیاتي ناشي از شرکت ها بر رشد ،مدل( )3با متغیر برآوردی بي ثباتي
به روش مدل های خود رگرسیوني با وقفه های توزيعي برآورد مي گردد .نتیجه ی کوتاه مدت مدل در
جدول شماره ی ( )4آورده شده است.
جدول  :4نتیجه برآورد الگوی کوتاهمدت ( )3برای درآمد مالیاتي از روش )ARDL(5,2,4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متغیر مستقل

نماد

متغیر تابع :رشد تولید ناخالص داخلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضريب برآوردی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لگاريتم تولید با يک تأخیر

)DLY(-1

آماره ی ()t

0/351

()3/595

لگاريتم تولید با دو تأخیر

)DLY(-2

-0/435

()-3/91

لگاريتم تولید با سه تأخیر

)DLY(-3

0/013

()9/51

لگاريتم تولید با چهار تأخیر

)DLY(-4

0/973

()5/37

لگاريتم درآمد مالیاتي

DLCIT

0/977

لگاريتم درآمد مالیاتي با يک تأخیر
بي ثباتي درآمد مالیاتي

)DLCIT(-1
DINSTABILITY

()5/15
()-5/10

-0/940

()5/37

0/955

بيثباتي درآمد مالیاتي با يک تأخیر

)DINSTABILITY(-1

0/055

()9/30

بيثباتي درآمد مالیاتي با دو تأخیر

)DINSTABILITY(-2

0/049

()9/50

بيثباتي درآمد مالیاتي با سه تأخیر
عرض از مبدأ
ضريب تبديل کوتاه مدت

)DINSTABILITY(-3
C
))CointeEq(-1

-0/071
5/159

()3/10
-0/533

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبع :يافته های پژوهش.

()-3/54
()-3/35

دوفصلنامه علمي -تخصصي پژوهشهای اقتصاد توسعه و برنامهريزی /پائیز و زمستان  /9315سال پنجم /شماره دوم

37

نتیجه نشان از اثرهای سیکلي تولید ناخالص داخلي در کوتاه مدت داشته و از آنجا که داده ها به
صورت فصلي مي باشند اين اثرها قابل انتظار مي باشد .تغییر درآمد های مالیاتي به صورت همزمان و در
همان دوره اثر مثبت و معني داری را بر رشد نشان مي دهد و ناشي از زمینه های افزايش درآمد شرکت
ها و توانايي پرداخت مي باشد که نتیجه ی آن رشد تولید مي باشد .ولي ،تغییرات مالیات ها در دوره
های قبل اثر منفي داشته که ناشي از افزايش هزينه های شرکت ها و بدنبال آن کاهش رشد را بدنبال
دارد.
رفتار متغیر بي ثباتي درآمد های مالیاتي نشان از آن دارد که در مجموع و در يک دوره ی يک ساله
و کوتاه مدت اثر مثبت بر رشد را نشان مي دهد .تغییرات مثبت درآمدهای مالیاتي در ابتدا منبع تأمین
مالي دولت را فراهم آورده و انتظار رشد بیشتر را فراهم مي نمايد .ولي ،در ارتباط با نحوه ی هزينه های
آن توسط دولت و گذشت سه دوره  ،آثار منفي آن ظاهر گشته و ضريب آنها منفي و از نظر آماری نیز
معني دار مي باشد.
9

ضريب مدل تصحیح خطا منفي  ،کوچکتر از يک و از لحاظ آماری معني دار مي باشد .منفي بودن
آن نشان از کاهش خطا در هر دوره هنگام حرکت متغیر به سمت مقدار تعادلي بلند مدت مي باشد.
مقدار و کوچکتر از يک بودن آن ،نشان همگرايي مدل به سمت بلند مدت پس از حدود کمي بیش از 4
دوره خواهد بود.
پس از برآورد کوتاه مدت مدل( )3و معني داری جمله ی تصحیح خطا ،امکان وجود رابطه ی بلند
مدت را بايد آزمون نمود .اين آزمون توسط پسران و شین و جدول مربوط به  Fکراندار انجام مي پذيرد
که نتیجه ی آن در جدول( ) 5نشان مي دهد .با توجه به اينکه آزمون مربوط به وجود رابطه ی بلند مدت
مي باشد ،ال آزمون فوق با وجود متغیر روند زماني انجام گرفت .نتیجه ی آزمون وجود حداقل يک
رابطه ی بلند مدت بین متغیر های مدل( )3مي باشد .با توجه به مقدار آماره ی محاسبه شده وجود رابطه
ی بلند مدت تأيید مي گردد .زيرا آماره ی محاسبه شده برای  Fاز کران بااليي جدول پسران و شین نیز
در سطح  %15باالتر مي باشد.
پس از اطمینان از وجود رابطه ی بلند مدت ،اثر بيثباتي درآمد مالیاتي دولت ناشي از شرکت ها بر
رشد اقتصادی برآورد و نتیجه ی آن در جدول( )3آورده شده است .نتیجه ی بلند مدت نشان مي دهد
که بي ثباتي درآمد مالیاتي بر رشد اقتصای اثر منفي و معني داری داشته است.

-Error Correction Model (ECM).

1
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تأثیر بي ثباتي درآمد مالیاتي دولت از شرکت ها ،بر رشد اقتصادی ايران9313-9375 ،
جدول ( :)5آزمون  Fکراندار مدل( )3برای درآمد مالیاتي از روش ARDL

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نماد

نوع آزمون

آماره محاسبه شده
 Fکراندار

آماره کرانه پايین
در سطح %15

آماره کرانه ی باال
در سطح %15

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آزمون عدم وجود رابطه بلند مدت (آماره :) F

Bounds Test

4/015

4/05

3/11

رد  Hoو وجـود رابـطه بلـند مدت

نتیجه ی آزمون:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع :يافته های پژوهش.

جدول  :3نتیجه ی بلند مدت برآورد مدل( )3برای درآمد مالیاتي از روش ARDL

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متغیر مستقل

نماد

متغیر تابع :رشد تولید ناخالص داخلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضريب برآوردی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رشد درآمد مالیاتي

بي ثباتي درآمد مالیاتي
ضريب روند

LCIT

INSTABILITY
@TREND

-0/355

-0/349
0/073

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آماره ی ()t

()-9/11
()-5/31
()7/93

منبع :يافته های پژوهش.

ضريب بي ثباتي درامدهای مالیاتي دارای عالمت مورد انتظار مي باشد .هرگاه به دالئلي از قبیل رکود
و يا فرار مالیاتي شرکت ها ،درآمدهای دولت ناشي از مالیات بر شرکت ها ،با نوسان و بي ثباتي روبرو
گردد ،دولت مجبور به تعديل در هزينه ها و برنامه های خود خواهد بود .اين تعديل مي تواند سرمايه
گذاری های دولت را تحت تأثیر قرار داده و لذا رشد اقتصادی کاهش خواهد يافت.
از طرف ديگر بر اساس نظريه های اقتصادی ،افزايش مالیات ها و رشد درآمدهای مالیاتي دولت ،آثار
منفي خود را بر تولید خواهد گذاشت که عالمت منفي ضريب اين متغیر و معني داری آن در بلند مدت
گواه بر اين مسئله است .ولي افزايش تولید در طول زمان و لذا افزايش متناسب درآمدهای مالیاتي ،اثر
مثبت روند را با توجه به معني داری ضريب روند ،تأيید مي نمايد.
جهت اطمینان از نتیجه ی برآورد بلندمدت مدل( ،)3آزمون های تشخیصي مرتبط با روش
خودرگرسیوني با وقفه های توزيعي ،در جدول ( )7آورده شده است.
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جدول  :7آزمون های تشخیصي مدل( )3برای درآمد مالیاتي از روش ARDL

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوع آزمون

نماد

آماره محاسبه شده

(درجه آزادی)

(میزان احتمال)

)F(2,64

()0/7754

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -9آزمون عدم وجود خود همبستگي خطاها(آماره :) F

0/555

Breusch-Godfrey LM Test
نتیجه ی آزمون:

عدم رد  . Hoنتیجه :عدم وجود خود همبستگي بین

خطاها
 -5آزمون عدم وجود ناهمساني واريانس (آماره :) F

)F(14,66

9/5993

()0/5115

Heteroskedasticity Test: Harvey
نتیجه ی آزمون:

عدم رد  . Hoنتیج :وجود همساني واريانس بین

خطاها
 -3آزمون تورش تصريح مدل

9/141

)F(1,64

()0/0553

Ramsey RESET Test
نتیجه ی آزمون:

عدم رد  . Hoنتیجه :عدم وجود تورش در تصريح

مدل
 -4آزمون نرمالیتي (جارکو – برا):

4/511

-

()0/9937

Jurque – Bera Normality Test
نتیجه ی آزمون:

عدم رد  . Hoنتیجه :نرمال بودن خطاها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبع :يافته های پژوهش.

فرضیهی صفرآزمونهای :عدم خود همبستگي ،عدم وجود ناهمساني واريانس و نرمال نبودن بین
خطاهای معادله ی بلند مدت مي باشد .با توجه به آماره ی محاسبه شده و مقدار بحراني جدول ،فرضیه
صفر کلیه ی آزمون ها را نمي توان رد نمود و لذا مدل بدون همبستگي ،دارای واريانس همساني و
همچنین شرط نرمال بودن در خطاها مي باشد که نشان از خوبي برازش مدل فوق و اطمینان به ضرايب
دارد.
 -7نتیجه گیری

هدف اين پژوهش ،تحلیل تأثیر بي ثباتي درآمدهای مالیاتي دولت ناشي از شرکت ها که بیشترين سهم
را در درآمدهای مالیاتي دولت دارد ،مي باشد .بي ثباتي درآمدهای مالیاتي دولت مي تواند ناشي از
شرايط اقتصادی مانند رکود و يا موارد مختلف اجتناب مالیاتي و نهايتا فرار مالیاتي شرکت ها باشد .برای
رسیدن به هدف در مدلي تأثیر متغیرهای موثر بر درآمد مالیاتي شرکت ها به روش حد اقل مربعات
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تعمیم يافته ،مورد برازش قرار گرفت و خطاهای اين مدل به عنوان اثر عواملي که باعث نوسان و بي ثباتي
اين متغیر مي گردند ،در نظرگرفته شد .متغیر بي ثباتي محاسبه شده به عنوان يک متغیر مستقل ،در مدل
ديگری که عوامل موثر بر رشد را تحلیل مي نمايد ،به روش مدل های خود رگرسیوني با وقفه های
توزيعي جهت تفکیک اثرهای کوتاه مدت و بلند مدت بي ثباتي درآمد مالیاتي ،برازش گرديد .نتیجه ی
مدل در کوتاه مدت نشان از رفتار ناهمگون درآمد مالیاتي بر رشد دارد .از آنجا که داده های مدل به
صورت فصلي مي باشند ،بي ثباتي درآمدهای مالیاتي در فصل های بعد از ايجاد آن تا سه فصل اثر مثبت
و معني دار را نشان مي دهد .اين مسئله ناشي از محاسبات دولت در زمان های دريافت درآمد مالیاتي از
شرکت ها مي باشد که معموال پس از سال مالي و بر اساس توافق به صورت اقساط پرداخت مي گردد.
ولي ،وجود ناکارآيي در دولت ،عدم وصول به موقع درآمد ها و اختصاص آنها به هزينه های جاری ،اثر
کاهشي خود را پس از يک سال نشان مي دهد.
نتیجه ی بلند مدت ناشي از اثر منفي بي ثباتي درآمدهای مالیاتي بر رشد اقتصادی است که با کارهای
رجبي و همکاران( )9311و گوردن و لي ( )5001و فريک و ساسموث( )5093همخواني دارد .بي ثباتي
در درآمدهای مالیاتي دولت ،برنامه های دولت را در سرمايه گذاری زير بنايي با مشکل مواجه مي سازد.
از آنجا که دولت ،مجبور به پرداخت هزينه های جاری است ،کاهش های موردی درآمدهای مالیاتي
باعث مي گردد که دولت در مواجهه با آن بودجه های عمراني و هزينه های سرمايه گذاری زير بنايي
خود را که اثر ف زاينده ای بر رشد دارند ،حذف نموده و هرينه های جاری را که اثرهای کاهنده بر تولید
خواهد داشت را اولويت بخشد .از طرف ديگر در مفهوم بلند مدت و رشد اقتصاد ،متناسب با افزايش
تولید ،درآمدهای مالیاتي دولت نیز افزايش مي يابد که ضريب مثبت و معني دار روند ،تأيیدی بر اين
موضوع مي باشد .جهت مقابله با اين مشکل ،گرچه دولت طرح جامع مالیاتي را در دست اقدام دارد
ولي ،رکود حاکم بر اقتصاد ،عدم کارآمدی دولت و افزايش هرينه های جاری بي ثباتي را بیشتر و باعث
کاهش رشد مي گردد .اين مسئله به همراه مشکالت قانوني که فرار مالیاتي شرکت ها از طريق عدم
شفافیت در ارائه ی اطالعات و داشتن دو دفتر ايجاد مي نمايد ،در کوتاه مدت ،نگرش به درون از طريق
افزايش کارايي سازمان مالیات و اصالح قوانین و در بلند مدت کاهش حجم ،تصدی گری و اندازه ی
دولت را مي طلبد.
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