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چكیده
بر اساس مباحث نظری، تغييرات ساختاری در اقتصاد قادر است بر متغيرهای كالن اقتصادی از جمله متغيرهای 
مالية عمومی مانند تركيب ماليات ها اثر معنی داری داشته و همزمان از تحوالت آنها نيز اثرپذیر باشد. اما این 
فرضيه ممکن است لزومًا در همة كشورهای جهان برقرار نباشد. بر این اساس، این مقاله رابطة بين تغييرات 
ساختاری اقتصاد و تحوالت تركيب مالياتی در كشورهای منتخب را با استفاده از آزمون عليت گرنجر بررسی 
می كند. نتایج به دست آمده از بررسی تجربی طی سال های 2013-1980 ميالدی نشان  می دهد كه عليت یک 
طرفه بين متغيرهای فوق برقرار بوده و در همة مراحل از تغييرات ساختاری، چه بر حسب شاخص سهم اشتغال 
تغيير  شاخص  بر   ،)1996 استویکوف3،  )شاخص  افزودۀ بخش ها  ارزش  چه سهم  و   )1982 ليلين2،  )شاخص 
تركيب درآمدهای مالياتی برقرار بوده و برعکس آن صادق نبوده است. هرچند سهم شاخص اشتغال به صورت 
فوری اثرگذار نبوده و عمدتًا در وقفه های بعدی، بيشتر ظاهر می شود. نتایج این مطالعه رهنمون مناسبی برای 

سياست گذاری مالياتی در اقتصاد ایران می باشد.
واژه های کلیدی: سياست گذاری مالياتی، تغييرات ساختاری، تغييرات تركيب مالياتی، آزمون عليت، مدل های 

داده های تابلویی ناهمسان

Ebrahim.rezaei@gmail.com ،1. عضو هيأت علمی گروه اقتصاد پژوهشکده تحقيق و توسعة علوم انسانی سازمان سمت
2. Lilien Index
3. Stoikov Index
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1- مقدمه 
مهمترین سؤال كلی این مطالعه آن است كه »تغيير در تركيب بخش های اقتصادی، تا چه اندازه اهميت 
دارد؟« در پاسخ به این سؤال، برخی معتقدند كه تغييرات ساختاری، اهميت چندانی در اقتصاد ندارند. برخی 
بر این باورند كه اگر تغييرات ساختاری اتفاق نيفتند هيچ رشدی در اقتصاد رخ نخواهد داد و دستة سوم 
موضعی بينابين دارند و عمدتًا شواهد تجربی را مبنای پاسخ خود قرار می دهند. نتایج مطالعات دستة سوم 
نشان می دهند كه در برخی اقتصادها، رخداد تغييرات ساختاری و اثرات آن بر متغيرهای مهم اقتصادی از 
معنی داری قابل توجهی برخوردار است. در همين راستا، این مطالعه نيز ضمن حفظ كليت سؤال، مسألة مهم 

»رابطة بين تغييرات ساختاری و تغييرات تركيب مالياتی« را آزمون نموده است. 
اهميت این موضوع از آن جهت است كه بر اساس »قانون واگنر1« با افزایش سطح درآمد ملی كشور، 
قرار است اندازۀ دولت برحسب نسبت ماليات ها یا هزینه های دولت به GDP افزایش پيدا كند. اما ممکن 
است بنا به دالیلی، كه در مقاالت گوپتا )2007: 4 ( و نابار و یان )2013: 19( به آنها اشاره شده است، 
در كشورهای با سطح پایين توسعه یافتگی چنين اتفاقی رخ ندهد. بنابراین، جواب به سؤال فوق، نيازمند 

بررسی تجربی دقيق تری است.
در این راستا، ارائة تعاریف مشخصی از متغيرهای اصلی مقاله، سرعت تحليل مبانی نظری و روش شناسی 
آن را افزایش خواهد داد. در اقتصاد توسعه و تاریخ اقتصادی، تغييرات ساختاری عبارت است از: »ترتيبات 
مختلف  بخش های  بين  توليدی  عوامل  از  متفاوتی  توزیع  و  اقتصاد  در  توليدی  فعاليت های  از  متفاوتی 
اقتصاد، مشاغل گوناگون، مناطق جغرافيایی، نوع توليد و سایر موارد مشابه« )سيلوا و تکسيرا، 2008: 275( 
همچنين، كوزنتز )1973: 2( در این زمينه بيان می كنند كه: »مهم ترین جنبه های تغييرات ساختاری عبارتند 
از: انتقال از مشاغل كشاورزی به غير كشاورزی و آنگاه انتقال از صنعت به خدمات، تغيير مقياس واحدهای 
بنگاه های توليدی و  از واحدهای توليدی شخصی به سازمان های غير شخصی در قالب  انتقال  توليدی، 

تغييرات متناسب در وضعيت نيروی كار«.
تعاریف فوق و سایر تعاریف مشابه، اشارۀ ضمنی بدان دارند كه در طی زمان، فعاليت های اقتصادی دچار 
تحول شده و مسير را برای تبدیل از بخش كشاورزی به بخش صنعت باز می گذارند و بعد از آن بخش 
خدمات رشد می كند. این دو مرحلة پياپی را در ادبيات توسعه، »صنعتی شدن2« و »پسا صنعتی شدن3« 

1. Wagner's Law
2. Industrialization
3. Postindustrialization
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یا »صنعت زدایی1« نيز می نامند. متعاقب این تغييرات، تركيب فعاليت های اقتصادی از جهت سهم آنها در 
توليد ملی دچار تغييراتی می شود كه به طور مشخص در كشورهای در حال توسعه نيز انتظار بر كاهش 
سهم بخش كشاورزی و افزایش سهم بخش صنعت و خدمات وجود دارد. همچنين با گذشت زمان و طی 
شدن فرآیند توسعه اقتصادی ممکن است )بسته به ساختار حقوقی و قانونی یک كشور( سهم فعاليت های 
اقتصادی كه در قالب شركت و شخص حقوقی انجام می شود دچار تغيير شود. همه این تغييرات می تواند در 
تغيير تركيب ماليات ها مؤثر واقع شود و همان گونه كه هينریچ )1966( و ماسگریو )1969( »تحول ساختار 
مالياتی را انتقال از عوارض، تعرفه های گمركی و ماليات بر دارایی به ماليات بر شركت ها و ماليات تصاعدی 
بر مجموع درآمد اشخاص، تعریف می كنند« با گذشت زمان سهم ماليات های مستقيم و غير مستقيم و 
سهم اجزای ماليات های مستقيم )مانند درآمد مشاغل، درآمد اشخاص حقوقی، حقوق و دستمزد، ارث و ...( 

از كل ماليات ها دچار تغيير شود.
در ادامة مقاله، ابتدا مبانی نظری موضوع و اختالف نظرهای احتمالی مربوط به موضوع مرور خواهد شد. 
قرار خواهد  بررسی  مالياتی مورد  به همراه تحول تركيب  اقتصادهای جهان  تغييرات ساختاری در  سپس 
گرفت. بخش سوم مطالعه، به آزمون تجربی موضوع خواهد پرداخت و در نهایت نتيجه گيری و پيشنهادات 

سياستی ارائه خواهد شد.
2- مبانی نظری

در ادبيات اقتصادی، مفهوم تغيير اقتصادی با تغيير اندازۀ نسبی بخش های آن اقتصاد توضيح داده می شود. 
این اندازه می تواند با محصول توليدی هر بخش و یا نهاده های به كار گرفته شده در آن مانند سرمایه و 
نيروی كار نشان داده شود. )گریفيت و وال، 2011: 2( اما در یک بعد گسترده تر، تغيير در تركيب بخش های 
اقتصادی به لحاظ نظری، اغلب با مفاهيمی مانند رشد و توسعة اقتصادی همراه است و از منظر كاربردی نيز 
با موضوعاتی مانند تغييرات بخش های اقتصادی و همگرایی درآمد منطقه ای، تغييرات بخش های اقتصادی 
و تفاوت های بهره وری، تغييرات بخش های اقتصادی و ساعات كاری، تغييرات بخش های اقتصادی و ادوار 
بوده است. موضوع مورد  نظایر آن همراه  نابرابری دستمزدها و  و  اقتصادی  تغييرات بخش های  تجاری، 
بررسی این تحقيق یعنی تغيير تركيب بخش های اقتصادی و تغيير تركيب درآمدهای مالياتی نيز كه به 
تدریج در حال مطرح شدن در مقاالت و پژوهش ها است می تواند از منظر موضوعات دستة دوم یا همان 

جنبة كاربردی مورد مالحظه قرار بگيرد. 
فعاليت ها و  تغييرات  از لحاظ نظری، مباحث  اشاره شد،  تلویحی  به طور  همانگونه كه در مقدمة فوق 
1. deindustrialization
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بخش های اقتصادی را باید از ادبيات رشد و توسعة اقتصادی شروع كرد. مروری بر ادبيات رشد اقتصادی 
نشان می دهد كه منشأ نظریه های رشد، ریشه در دو دیدگاه سنتی دارد. اول دیدگاه دوگانگی اقتصاد و 
دوم دیدگاه رشد اقتصادی نئوكالسيکی )دانی رادریک، 2013: 1 ( دوگانگی اقتصاد برخاسته از نظریه های 

توسعه بوده و رشد نئوكالسيکی ریشه در مبانی كالن اقتصادی دارد.
در هر حال، مبانی نظری مربوط به تغييرات ساختاری را بعد از اقتصاددانانی چون كوزنتز )1973(،  روستو 
)1971(، چنری و سركوین )1975( می توان در مقاالت برجستة دیگری نظير مطالعة اچواریا )1997(، بورا 

و كابوسکی )2008( ، هرندورف و دیگران ) 2013( و تعداد اندک دیگر پی گيری كرد.
اچواریا )1997: 431( بر این باور است كه به لحاظ نظری، عمدتًا دو مکتب فکری به ارتباط بين تغيير 
تركيب  بخش های اقتصادی و رشد می پردازند. نظریة نئوكالسيک ها تغيير در تركيب بخش های اقتصادی 
را به عنوان یک محصول جانبی و كم اهميت رشد تلقی می كند. در حالی كه، اقتصاددانان وابسته به بانک 
جهانی1 مانند كوزنتز )1973(، روستو )1971(، چنری و سركوین )1975( و بامول و دیگران )1989( بر این 
باورند كه رشد اقتصادی از مسير تغيير در بخش های اقتصادی محقق می شود. اما شواهد و حقایق آشکار 
شده ای در ادبيات اقتصادی وجود دارد كه نشان می دهد دنيای واقعی تركيبی از دو دیدگاه فوق را انعکاس 

می دهد )همان: 432(
بر اساس این حقایق آشکارشده، اواًل، تغيير در تركيب بخش های اقتصادی، قادر است تغييرات درآمد 
سرانه را به ميزان قابل توجهی توضيح دهد. ثانيًا، سهم بخش كشاورزی در اقتصاد كشورهای فقير باالتر 
است در حالی كه كشورهای غنی، سهم خدمات باالیی را تجربه می كنند. ثالثًا، قيمت های نسبی در بخش 
خدمات كشورهای غنی نسبت به كشورهای فقير باالتر است. رابعًا، اشتغال در بخش كشاورزی كشورهای 
فقير و بخش خدمات كشورهای بسيار غنی باالتر است. در نهایت، جبران خدمات نيروی كار )دستمزدها( در 
توليد ناخالص داخلی كشورهای غنی سهم بيشتری نسبت به كشورهای فقير دارد. همة این حقایق اشارات 

ضمنی به ارتباط علّی دو طرفة رشد و تركيب بخش های اقتصادی دارند.
بورا و كابوسکی )2008: 1( نيز اشاره می كنند كه تغييرات ساختاری شامل مجموعة گسترده ای از روندها 
است. این روندها عبارتند از: الف- تخصيص مجدد و تبدیالت در بخش های اقتصادی، ب- تحرک بسيار 
قوی بين بخشی در فعاليت های توليدی بازار و منزل )توليد صنعتی و توليد در منزل(، و ج- افزایش در 

مقياس واحدهای توليدی.

1. Scholars Associated with the World Bank
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2-1- تغییر پذیری ساختار مالیات ها در بستر تغییرات ساختاری

تعداد  و  تركيب  همچنين  و  ماليات  اخذ  توانایی  آن  ساختاری  ویژگی های  و  اقتصاد  ماهيت  شک  بدون 
 :2013 پرسون،  و  )بسلی  داد  خواهد  قرار  تأثير  تحت  را  شود  وضع  اقتصاد  در  می تواند  كه  ماليات هایی 
4(. رویکرد متعارف اقتصاد در خصوص ماليات و توسعه بر این سؤال كليدی متمركز می شود كه چگونه 
تغييرات اقتصادی، تحوالت سيستم مالياتی را تحت تأثير قرار می هد؟ در این رویکرد تغييرات در ساختار 
پایة  رسمی،  غير  بخش  كاهش  مثال،  به عنوان  است.  اقتصاد  در  ساختاری  تغييرات  از  انعکاسی  مالياتی، 
مالياتی را گسترش می دهد. رشد بنگاه های بزرگ، ابزاری برای تمکين مالياتی می شود و گسترش بخش 
مالی، فرآیندهای حسابداری شفاف را تشویق می كند كه این به نوبة خود ماليات ستانی را تسهيل می كند 

)همان: 4(.
در هر صورت، بعد از بررسی فوق مهمترین نکته ای كه باید مورد بحث قرار گيرد آن است كه تحوالت 
در تركيب بخش های اقتصادی چه ارتباطی می تواند به تغييرات در سایر متغيرهای كالن به ویژه پایه های 

مالياتی داشته باشد؟
بر اساس بحث فوق به لحاظ نظری، تغييرپذیری درآمدهای مالياتی در اقتصادها از دو جنبه قابل بررسی 
است: یکی ازجنبة »رویکرد اقتصاد سياسی« و دیگری از جنبة »سياست مالياتی بهينه«. در رویکرد اقتصاد 
آلسينا   ،)1991( مایکل  و  كوهن   ،)1991( تابلينی  و  پرسون  مانند  كسانی  كارهای  در  اغلب  كه  سياسی 
بر  اندكی  برونزای  متغيرهای  پرداخته می شود،  آن  به  افراد دیگر  و  رادریک )2013(  رادریک )1991(،  و 
ساختار و پایه های اقتصاد )از جمله سطح توسعه، تركيب بخش های اقتصادی، نهادهای رسمی و غيره( اثر 
می گذارند و از آن رهگذر، ساختار ماليات ها تحت تأثير این تحوالت قرار می گيرد. در این رویکرد، ساختار 
مالياتی كشورهای دموكراتيک با نوع غيردموكراتيک آن به دالیلی مانند ميزان تغيير در فضای توليد، كيفيت 

نهادها، فساد، دقت سياست ها و نظایر آن متفاوت است.
مالياتی« مورد بررسی قرار می گيرد، شامل دو  رویکرد دوم كه عمدتًا در چارچوب »بهينگی سياست 
حالت تعيين »تصادفی« و »بهينة« نرخ های مختلف مالياتی جهت تأمين هزینه های دولت و تحت تأثير 
قرار گرفتن ساختار مالياتی است. در این رویکرد بر اساس قيودی كه بر بخش های دولت و خانوار تعریف 
می شود، ضمن اینکه تغيير پذیری تركيب ماليات ها مورد بررسی قرار می گيرد، رفاه عامل نماینده اقتصاد نيز 
حداكثر می شود. در قيدی كه برای دولت در نظر گرفته می شود، سطح بهينة درآمدهای مالياتی در نقطه ای 
از تعادل تعریف می شود كه منافع نهایی ناشی از مصرف كاالهای عمومی برابر هزینة نهایی وارد شده از 
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آن بر فضای مالی دولت باشد. از جمله كارهای نظری مهمی كه در این زمينه می توان به آنها اشاره كرد 

عبارتند از: مطالعة بارو )1990(، لوكاس )1990(، جونز و دیگران )1993(، براون و چمباس )2015( و... .
از  اقتصادی  اثرپذیری رشد  مالياتی در كنار  تغييرپذیری ساختار درآمدهای  اول،  در حقيقت در رویکرد 
متغيرهای برونزا مورد بررسی قرار می گيرد و سپس محققان این فرضيه را كه آیا ماليات ها نيز می توانند 
ابتدا  از همان  با این تحوالت داشته باشند، مورد آزمون قرار می دهند ولی در رویکرد دوم  ارتباط درونزا 

درآمدهای مالياتی در چارچوب متغيرهای درونزا وارد مدل می شوند. 
در رویکرد اول، یکی از مهم ترین چارچوب های نظری موجود در زمينة ساختار ماليات ها و مراحل توسعه، 
همان »قانون واگنر« است. بر اساس این قانون، چون تقاضا برای خدمات دولتی، نسبت به درآمدها كشش 
پذیر است، بنابراین با افزایش درآمد، تقاضا برای كاالهای عمومی افزایش و در نتيجه سهم دولت در اقتصاد 
توسعة  برای سطح  درآمد سرانة كشور شاخص خوبی  آنجا كه سطح  از  یافت. همچنين،  افزایش خواهد 
كشور است از این رو، انتظار می رود  هم بستگی مثبتی بين درآمد سرانه و سهم ماليات ها در اقتصاد وجود 
داشته باشد )گوپتا، 2007: 4(. اشارت ضمنی این مباحث آن است كه ممکن است در كشورهای با سطح 
پایين توسعه یافتگی، لزومًا ارتباط معنی داری بين درآمدهای مالياتی و شاخص توسعه یافتگی )درآمد ملی( 
مشاهده نشود. چرا كه بر اساس بحث كشش پذیری تقاضا برای خدمات دولتی از سطح درآمدهای ملی 
كشورها، كه ارتباط تنگاتنگی با پرداخت ماليات نيز دارد، ارتباط معنادار ميزان درآمدهای مالياتی با سطوح 

باالی درآمد ملی بيشتر از سطوح پایين تر آن خواهد بود ) همان(.
در این زمينه نابار و یان )2013: 19( نيز بيان می كنند كه اگر درآمدهای مالياتی را به دو جزء مستقيم و 
غير مستقيم تقسيم كنيم. در كشورهای در حال توسعه، اثر توسعة اقتصادی بر شاخص درآمدهای مستقيم 
شاخص  بر  ولی  بود  نخواهد  معنی دار  چندان  سرمایه  از  كشورها  این  اندک  برخورداری  دليل  به  مالياتی 
درآمدهای مالياتی غيرمستقيم به ویژه ماليات بر ارزش افزوده به دليل اجرای آسان تر آن به مراتب معنی دار 

خواهد بود.
2-1-1- ساختار مالیات ها و ترکیب بخش های اقتصادی

بر اساس مباحث نظری، تغيير در  تركيب ارزش افزودۀ بخش های اقتصادی ممکن است بتواند درآمدهای 
مالياتی اقتصاد را افزایش دهد. چرا كه برخی از بخش های اقتصادی كاماًل برای وضع ماليات مناسب هستند 

و درآمدهای مشمول ماليات فزاینده ای ایجاد می كنند )التونی، 2002: 5(.
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نقش بخش کشاورزی
بخش كشاورزی به علت كوچک و پراكنده بودن واحدهای كشاورزی، معافيت های گسترده و غير رسمی 
از فعاليت های آن )به دليل لحاظ نشدن در محاسبات توليد ملی( سهم چندانی به صورت  بودن بسياری 
مستقيم در ماليات ها ندارد.  بنابراین، انتظار می رود رابطة منفی بين نسبت ماليات به GDP و سهم بخش 
كشاورزی از GDP وجود داشته باشد )رضائی و دیگران، 1390: 107(. در حقيقت، در طرف عرضة اقتصاد، 
اندازه ماليات بستن بر این بخش  هرچه بخش كشاورزی به واحدهای ریزتر تقسيم شده باشد به همان 
سخت تر خواهد شد. همچنين، به لحاظ سياسی نيز وضع ماليات بر این بخش چندان عملی نيست. از طرف 
تقاضا نيز هرچقدر سهم بخش كشاورزی بزرگتر باشد به مفهوم نرخ شهرنشينی اندک بوده و نياز به عرضة 
كاالهای عمومی توسط دولت كاهش خواهد یافت. لذا درآمدهای مالياتی كمتری نيز نياز خواهد بود. در 
حقيقت زمانی كه نرخ شهرنشينی باال باشد، كاالها و خدمات عمومی كه دولت بر شهروندان فراهم می كند 
باعث می شود تمکين مالياتی امری منطقی و قابل درک برای مؤدیان باشد و در نتيجه در پرداخت ماليات 
تأثير بسزایی خواهد داشت )گوپتا، 2007: 11(. در یک دید كلی، در اغلب كشورهای در حال توسعه، این 
بخش از اقتصاد یک تصویر »رعيتی1« از خود به جا می گذارد. فعاالن آن نيز اغلب محصوالت خود را در 
بازارهای غير رسمی، آن هم به صورت معاوضه با كاالهای دیگر عرضه كرده و یا خود مصرف می كنند. در 
چنين ساختاری كه فعاليت های آن در هيچ  جا ثبت و ضبط نمی شوند، وضع ماليات بسيار سخت خواهد 

بود )بوتلوله، 2010: 105(.
باشد  داشته  صادرات  به ویژه  خارجی  تجارت  حوزۀ  در  توجهی  قابل  سهم  كشاورزی،  بخش  اگر  البته 
می تواند به طور بالقوه در افزایش درآمدهای مالياتی غير مستقيم از این كانال نقش داشته باشد. این وضعيت 
برای برخی اقتصادهای آفریقای زیرصحرا و آمریکای التين برقرار است )كاراگوز، 2013: 51(. بنابراین، به 
لحاظ نظری افزایش رقابت پذیری بخش های اقتصادی و خارج كردن آن از شکل سنتی و ثبت نشده در 

محاسبات توليد ملی می تواند ظرفيت اقتصاد را برای افزایش درآمدهای مالياتی بهبود دهد.
نقش بخش صنعت

بخش صنعت در اقتصاد هر كشور به دليل داشتن ویژگی های خاص می تواند نسبت به سایر بخش های 
اقتصادی آسان تر مورد ماليات ستانی قرار بگيرد. چرا كه این بخش، اغلب دارای واحدهای بزرگ و متوسط 
صنعتی است كه با بهره بردن از استانداردهای مطلوب حسابداری و مالی می توانند اسناد، قرائن و شواهد 
قابل  منبع  نيز  معادن  مانند  صنعت  بخش های  زیر  كنند.  ارائه  مالياتی  مقاصد  برای  را  دسترس تر  قابل 
1. Peasent
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سپرده  بجای  معادن،  این  كه  زمانی  هستند.  توسعه  حال  در  كشورهای  در  به ویژه  ماليات  برای  توجهی 
شدن به بنگاه های خارجی و معافيت مالياتی آنها، توسط بنگاه های سودده داخلی به بهره برداری برسند 
)التونی،2002: 5(. البته بسياری از كشورهای در حال توسعه نيز وجود دارند كه دچار »نفرین منابع1« شده 
از منابع معدنی، عملکرد آنها در حوزه هایی مانند رشد و توسعه  اند. یعنی علی رغم داشتن حجم وسيعی 
و نهایتًا درآمدهای مالياتی بسيار ضعيف بوده است. چراكه این كشورها بسترهای نهادی و حاكميتی الزم 
برای این انتقال را فراهم نکرده اند. یکی از این بسترهای الزم كاهش فساد در این كشورها بوده كه عماًل 
كشورهای با منابع معدنی غنی بيش از سایر كشورها با آن مواجه بوده اند. همچنين، این كشورها چون با 
جریان راحت درآمد ناشی از فروش منابع خام مواجه هستند، هيچ تالشی برای بهبود فرآیندهای اخذ ماليات 
انواع تخفيف ها و تعطيالت و  با اعطای  انجام نمی دهند. عالوه بر این، چنين كشورهایی سعی می كنند 
مشوق های مالياتی، مدیریت و بهره برداری منابع را در اختيار خارجيان قرار دهند. در هرصورت، اثر بخش 

معادن بر درآمدهای مالياتی چندان روشن نبوده است )بوتلوله، 2010: 103-102(.
نقش بخش خدمات

بخش خدمات طيف گسترده ای از انواع كسب و كارها را در بر می گيرد. در این بخش، سطح وسيعی از 
كسب و كارهای كوچک در كنار مشاغل بزرگ فعاليت می كنند. از حيث درآمدهای مالياتی، این بخش از 
اقتصاد عمدتًا متفاوت با  بخش های دیگر به ویژه بخش صنعت است. چون برخی از زیر بخش های خدمات 
به راحتی قابليت وضع ماليات با یک ابزار فراگير را ندارند. به همين دليل، مقام مالياتی با استفاده از ابزارهایی 
مانند ماليات بر فروش و ماليات بر ارزش افزوده سعی در جمع آوری ماليات از این بخش دارد. هرچند اگر 
اقتصاد عمدتًا به دو ابزار ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر فروش متکی باشد، عملکرد بهتری نسبت به 
زمانی كه از ابزارهای دیگری نيز استفاده می كند نخواهد داشت )گوپتا، 2007: 31(. اما مهمترین عاملی كه 
رابطة بين بخش خدمات )و حتی بخش صنعت( با درآمدهای مالياتی را تهدید كرده و از حركت همسوی 
آنها جلوگيری می كند، همان »وجود اقتصاد غير رسمی نسبتًا بزرگ« است كه تا حدود زیادی در كاهش 
درآمدهای مالياتی علی رغم تغييرات مثبت بخش های خدمات و صنعت مؤثر خواهد بود )بوتلوله، 2010: 

.)109
عالوه بر بحث مزبور، این بخش نيز به مانند سایر بخش های اقتصاد ممکن است شامل مؤدیان نسبتًا 

كوچک فراوان باشد. مؤدیان كوچک مالياتی مشکالت زیادی را بر مدیریت مالياتی تحميل می كنند.
درآمدهای  انتظار می رود  اقتصاد  تركيب بخش های مختلف  با گسترش  نظری،  لحاظ  به  این حال،  با 
1. Resource Cursed
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)كاراگوز 2013:  كنند  پيدا  افزایش  سرانه  درآمد  افزایش  حالت  به  نسبت  بيشتری،  با سرعت  نيز  مالياتی 
ارتباط تنگاتنگی دارد؛ چرا كه گسترش  نيز  اقتصاد  با پولی سازی1  البته، تركيب بخش های مختلف   .)51
بخش های مدرن باعث افزایش بهره وری و به كارگيری پول بيشتر در مقایسه با بخش های خودكفا خواهد 

شد و عملکرد مالياتی بهتری خواهد داشت )همان:57(.
3- تغییرات در ترکیب بخش های اقتصادی جهان 

همان گونه كه در مبانی نظری عنوان شد اقتصاددانان توسعه همواره ظهور هر قدرت اقتصادی جدید در 
جهان را نشأت گرفته از تغييرات ساختاری سریع در اقتصاد آن كشور قلمداد می كنند. چرا كه اقتصادها از 
توليدات اولية معدن و كشاورزی به صنعت و از صنعت متکی بر منابع طبيعی به صنعت بر مبنای سرمایة 

انسانی ماهر و فناوری باال و در نهایت خدمات پيشرفته، تغيير تركيب داده اند )زیرمای،2009(.
اما این گفتة اقتصاددانان می تواند با بررسی دقيق تر آمار و اطالعات مربوط به بخش های اقتصادی و با 
شواهد بيشتری مورد بررسی قرار گيرد. بر اساس مباحث نظری، تحوالت فوق تعيين كنندۀ سطح توسعه 
یافتگی كشورها هم خواهند بود و الزامًا همة مناطق در جهان همزمان مراحل فوق را طی نخواهند كرد 
و حتی ممکن است انتقال از یک وضعيت به وضعيت دیگر چندین بار به دالیل مختلف به تعویق بيفتد. 
دوره  در  مناطق مختلف جهان  در  اقتصادی  تركيب بخش های  نشان می دهد   )1( همان گونه كه جدول 
2013–1980 با جملة فوق سازگاری دارد. به عنوان نمونه، بخش كشاورزی در اروپا همواره كاهشی و در 
آسيا همواره افزایشی بوده است. در آمریکای شمالی نيز بعد از یک ثبات طوالنی مدت در دهة اخير روند 

كاهشی را طی كرده است.
در بخش معدن و انرژی، روند غالب ابتدا كاهش و سپس افزایش سهم این بخش در سال های اخير 
به ویژه درآفریقا بوده است. به گونه ای كه سرمایه گذاری های مستقيم خارجی كشورهایی مانند چين و سایر 
كشورهای اروپایی و  اكتشاف معادن جدید در این منطقه از جهان )آفریقا(  این سهم را نسبت به سایر 

مناطق جهان، بيشتر افزایش داده است )لوئيز و روپالل، 2013( 
در بخش توليدات صنعتی، نکتة اول آن است كه مراحل كاهش و افزایش این سهم در اروپا نسبت به 
سایر مناطق دنيا متفاوت است. به گونه ای كه آسيا به جز در سال های اخير كه سهم این بخش در این 
منطقه افزایش داشته در بقية سال های 2000-1980 ميالدی در حال كاهش بوده است. این در حالی است 
كه سهم این بخش در اروپا، بر عکس آسيا، در مرحلة كاهشی آن قرار گرفته است. در حالی كه در همان 
دوره، در آمریکای شمالی این روند افزایشی بوده و در دهة اخير رو به كاهش داشته است.  اما در آسيا، 
1. Monetization
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فعاًل در مرحلة افزایشی آن است و در تمام طول دورۀ مورد بررسی سهم این بخش از كل بخش ها در این 

منطقه  افزایش داشته است. 
در بخش ساختمان، روندها ابتدا كاهشی و سپس افزایشی بوده كه این در مناطقی مانند اروپا و اقيانوسيه، 

بيشتر به چشم می خورد.
و  رستوران«  و  هتلداری  فروشی،  خرده  فروشی،  بخش های»عمده  یعنی  خدمات،  بخش های  زیر  در 
همچنين »حمل و نقل و ارتباطات« و »سایر زیر بخش ها« روند عمده در تمام مناطق جهان، به ویژه در 

منطقة توسعة یافتة اروپا، در فاصلة سال های مورد بررسی در حال افزایش بوده است.
توصيف فوق، روند حركت و تغيير تركيب بخش های مختلف اقتصادی را بر اساس سطح توسعه یافتگی 
كاالهای  قيمت  افزایش  مانند  متغيرهایی  اثرات  كنترل  برای  ولی  می دهد.  نشان  منطقه  هر  كشورهای 
توليدی یک بخش و نقشی كه آن در باال و پایين رفتن سهم آن بخش می تواند داشته باشد نياز است تا 
این متغير كنترل شود تا دقيق تر بتوان روند تغيير در بخش های اقتصادی را با مبانی نظری تطبيق داد. به 
همين منظور، در ادامة این قسمت از تحقيق، بخش توليدات صنعتی كه آمار و اطالعات آن برای مناطق 
مختلف جهان بيشتر از سایر بخش ها در بانک های اطالعاتی موجود است، انتخاب می شود تا نحوۀ تغييرات 
سهم واقعی این بخش و اجزای آن دقيق تر با مبانی نظری تطبيق داده شود. این روندها در جدول)2( نشان 

داده شده است. 
جدول )1(- ترکیب بخشهای اقتصادی )ارزش افزوده هر بخش به کل ارزش افزوده منطقه( 

در مناطق مختلف جهان طی دوره )1980-2013(

1980199020002013منطقه/سالنوع فعاليت

كشاورزی
8/97/37/810/3آفریقا
36/93951/152/6آسيا
34/732/619/117/8اروپا

8/59/410/110/3آمریکای التين
9/210/510/17/3آمریکای شمالی

1/71/31/81/6اقيانوسيه
100100100100كل مناطق
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12/26/57/610/7آفریقامعدن و انرژی
31/624/231/632/7آسيا
19/729/721/323/4اروپا

88/310/511/4آمریکای التين
26/428/826/719/1آمریکای شمالی

2/12/52/32/7اقيانوسيه
100100100100كل مناطق

توليدات 
صنعتی

2/21/61/21/6آفریقا
20/728/93639/6آسيا
46/637/926/931/4اروپا

76/36/67/1آمریکای التين
22/224/328/319آمریکای شمالی

1/210/91/3اقيانوسيه
100100100100كل مناطق

ساختمان

31/71/52/1آفریقا
2331/934/228/3آسيا
44/638/627/737/2اروپا

8/55/17/17/2آمریکای التين
19/221/128/222/9آمریکای شمالی

1/81/61/42/3اقيانوسيه
100100100100كل مناطق
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عمده فروشی، 
خرده فروشی 
و رستوران و 

هتل

3/22/21/82/4آفریقا
18/322/526/924/6آسيا
37/333/42734/3اروپا

7/55/57/88/5آمریکای التين
32/434/835/228/3آمریکای شمالی

1/31/51/31/9اقيانوسيه
100100100100كل مناطق

حمل و نقل و 
ارتباطات

3/52/21/92/4آفریقا
18/825/229/629آسيا
39/637/326/934/5اروپا

7/45/18/28/5آمریکای التين
2928/131/823/4آمریکای شمالی

1/921/62/1اقيانوسيه
100100100100كل مناطق

سایر فعاليتها

2/11/41/11/5آفریقا
17/821/525/224/2آسيا
40/235/926/834/4اروپا

7/15/86/66/9آمریکای التين
2629/333/830/7آمریکای شمالی

1/61/61/42/4اقيانوسيه
100100100100كل مناطق

مأخذ: سازمان ملل1

قيمت های  به  توليدات صنعتی  به  مربوط  زیربخش های  می دهد سهم  نشان   )2( كه جدول  همانگونه 
واقعی )دالر ثابت آمریکا، 2005 ميالدی( در دنيا مطابقت كاملی با آنچه كه مبانی نظری در خصوص نحوۀ 
تغييرات ساختاری ذكر می كردند، دارد. به گونه ای كه تمام توليدات صنعتی كه مبتنی بر مواد اولية طبيعی 

1. http://data.un.org/Data.aspx?d=SNAAMA&f=grID%3A201%3BcurrID%3ANCU%3BpcFlag%3A0
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و فناوری پایين بوده اند، روند كاهشی به خود گرفته و توليداتی كه نيازمند سرمایة انسانی متبحر و فناوری 
باالیی بوده اند روند افزایشی را تجربه كرده اند. به عنوان مثال، كاالهایی مانند دخانيات، پوشاک، كفش و  
محصوالت چوبی روند كاهشی داشته در حالی كه كاالهایی مانند محصوالت فلزی ساخته شده، ماشين 
آالت الکتریکی، ابزارآالت پزشکی و انواع وسایط نقلية موتوری روند افزایشی داشته اند. بقية محصوالت نيز 

روندهای تقریبًا ثابتی را در طول دورۀ 2013-1980 نشان می دهند.
جدول )2(- تغییر ساختار تولیدات صنعتی )ارزش افزوده هر فعالیت به کل ارزش افزودۀ 

تولیدات صنعتی( در جهان )1980-2013(

1980199020002013نوع فعاليت/سال
12/71211/612/3مواد غذایی
2/11/61/40/9دخانيات

4/13/42/51/7پوشاک و نساجی
3/5321/1كفش و محصوالت چرمی

2/42/11/81/7محصوالت چوبی بجز مبلمان
3/83/93/73/2كاغذ و محصوالت كاغذی

4/74/84/64چاپ و نشر
2/52/32/22/4نفت، مواد سوختی و مشتقات

3/64/34/74/5الستيک و پالستيک
4/64/13/73/8محصوالت معدنی غيرفلزی

5/44/44/34/5فلزات اساسی
8/47/477/2محصوالت فلزی ساخته شده

10/911/210/511/1ماشين آالت و تجهيزات دفتری
8/39/811/611/4ماشين آالت الکتریکی و صوتی و تصویری

2/23/13/54/5ابزارآالت پزشکی
88/910/712انواع وسایط نقليه و موتوری

3/43/53/33مبلمان و صنعت وابسته
مأخذ: سازمان ملل
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4-تغییر در ترکیب درآمدهای دولت ها در اقتصادهای جهان طی دوره )1980-2013(

در تعریف مربوط به تحول ساختار مالياتی یا تغيير تركيب درآمدهای دولت به نقل از هينریچ )1966( و 
ماسگریو )1969( عنوان شد كه تحول ساختار مالياتی، انتقال از عوارض، تعرفه های گمركی و ماليات بر 

دارایی به ماليات بر شركت ها و ماليات تصاعدی بر مجموع درآمد اشخاص خواهد بود.
بررسی نحوۀ تغييرات اجزای مختلف درآمدهای مالياتی در طول زمان و برای همة اقتصادهای جهان 
می تواند تصویر روشنی از ميزان تحول ساختار مالياتی در جهان را نشان دهد. همان گونه كه جدول )3( 
نشان می دهد در طول دورۀ 2013 – 1980 همواره اندازۀ دولت ها از كل اقتصادها در جهان روند افزایشی 
داشته و از 22/6 درصد GDP جهان به 25/5 درصد رسيده است. اما نحوۀ تغييرات درآمدهای مالياتی جدای 
از نحوۀ تغييرات كل اندازۀ دولت ها هستند چون اندازۀ دولت ها با كل درآمدهای آنها سنجيده می شود و این 
درآمدها می توانند غير از ماليات ها شامل موارد دیگری مانند فروش منابع طبيعی یا هدایا و تأمين مالی های 
خارجی باشند. در هر حال، سهم درآمدهای مالياتی در GDP در  فاصلة سال های 1980 تا 1990 ميالدی 

كاهشی و در فاصلة 2000 تا 2013 افزایشی بوده است.
ماليات های مستقيم در طی دوره 1980 تا 2000 ميالدی با كاهش روبه رو بوده كه این برخالف پيش 
بينی نظری در این زمينه است ولی در فاصلة سال های 2000 تا 2013 ميالدی این روند مطابق با مبانی 
نظری تحول ساختار ماليات ها بوده است. الزم به ذكر است كه در اجزای ماليات های مستقيم، ماليات بر 
شركت ها تحول چندانی نداشته است بلکه آنچه كه اقتصادهای جهان بر آن متمركز شده اند، ماليات بر 

درآمد اشخاص حقيقی بوده كه تا نزدیک به دو برابر آن را افزایش داده اند.
انتظار  مورد  تحوالت  با  آن  سازگاری  از  نشان  جهانی  روندهای  مستقيم،  غير  ماليات های  حوزۀ  در 
ساختارهای مالياتی دارد بگونه ای كه سهم ماليات بر كاال و خدمات از 5/7 به 9/3 درصد  افزایش و سهم 

یافته است. از 3/6 به 1/9 درصد كاهش  بر تجارت بين الملل  ماليات 
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جدول)3(- ترکیب ساختار درآمدهای دولت ها )متوسط  درآمد به GDP به درصد( در 

اقتصادهای جهان در دورۀ )1980-2013(

1980199020002013نوع درآمد/سال
22/622/522/925/5كل درآمدهای دولت ها

16/115/615/818/9درآمدهای مالياتی دولت ها

ماليات های مستقيم

7/77/16/19/2كل ماليات های مستقيم1
1- ماليات بر درآمد افراد 

حقيقی
54/63/56/6

222/32/32/4- ماليات بر درآمد شركت ها

ماليات های 
غيرمستقيم

9/29/711/2كل ماليات های غيرمستقيم
15/75/66/89/3- ماليات بر كاال و خدمات
2- ماليات بر تجارت بين 

الملل
3/63/62/81/9

1. ارقام نشان داده شده در این ردیف لزومًا جمع جبری دو ردیف بعدی نيست.
)GFS( و سيستم آمارهای مالی دولت WDI ،مأخذ: بانک جهانی

5- روش شناسی
چهارگانة  آزمون های  از  مالياتی،  ساختار  تحول  و  ساختاری  تغييرات  متغير  دو  بين  رابطة  آزمون  جهت 
هورلين  تابلویی  داده های  گرنجری  عليت  آزمون  و   )2007( وسترالند  تابلویی  انباشتگی  هم  تحليل های 
)2004( استفاده شده است. هر دو رویکرد فوق، در پی بررسی وجود هرگونه رابطة علّی بين متغيرهای 

داده خواهند شد.  به طور خالصه توضيح  نکات مهم هر كدام  ادامه،  مذكور هستند كه در 
مزیت اصلی آزمون های هم انباشتگی وسترالند، قابليت اعمال آنها بر مقاطع ناهمگن )واریانس ناهمسان( 
پویایی های كوتاه مدت است.  بلندمدت و  انباشتگی  رابطة هم  بررسی  برای  تابلویی  در ساختار داده های 
چون این آزمون ها مبتنی بر تصحيح خطا هستند تا مبتنی بر هم انباشتگی پسماندها، بهتر می توانند فرض 
صفر مبنی بر عدم هم انباشتگی را رد كنند. از آنجا كه آزمون های مبتنی بر پسماندها در بسياری از مواقع 
لذا  تأیيد كنند،  انباشتگی را رد كرده و پيش بينی های نظری را  نمی توانند فرض صفر مبنی بر عدم هم 
آزمون های وسترالند 2007 بر آزمون های مبتنی بر هم انباشتگی پسماندها ترجيح داده می شوند )پرسين 
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و وسترالند، 2008(.

ایدۀ اصلی عليت گرنجری )گرنجر، 1969( نيز تعيين رابطة عليت بين متغيرها بر اساس نحوۀ حركت 
آنها در طول زمان نسبت به همدیگر است. به گونه ای كه متغير Xt عليت گرنجری متغير Yt خواهد بود. 
 Yt بدست آورد تا اینکه فقط از Yt و Xt را برحسب مقادیر گذشتة Yt اگر بتوان مقادیر پيش بينی شدۀ

استفاده كرد. 
و  علّی  روابط  در  ناهمسانی  نوع  دو  همزمان  كه  تابلویی،  داده های  در  گرنجری  عليت  آزمون  فرآیند 
پی صورت  در  پی  آزمون  در چهار  نظر می گيرد،  در  را  مقاطع  داده های  نحوۀ شکل گيری  در  ناهمسانی 
آزمون  را  همگن1  مقاطع  در  عليت  عدم  فرضية  ابتدا  محقق،  كه  گونه ای  به  )هورلين،2004(.  می پذیرد 
می كند و در صورت رّد فرض H0 )مبنی بر رد عدم عليت بين متغيرها(، فرضية عليت در مقاطع همگن 
انجام می شود. در صورت رّد فرض H0 با وجود اینکه عليت بين متغيرها رد نشده است ولی همگن بودن 
آن بين تمام مقاطع رد شده است. بنابراین، سراغ آزمون فرضية عدم عليت در تک تک مقاطع غير همگن2 
)با واریانس ناهمسان( و در صورت رّد )یا حتی پذیرش( فرض H0 برای برخی از مقاطع در این مرحله سراغ 
آخرین مرحله یعنی آزمون فرضية عليت در مقاطع غير همگن خواهد رفت. بدیهی است اگر در هر كدام 
از مراحل اول و دوم نتواند فرض H0 را رد كند آزمون متوقف می شود. اما در مرحلة سوم، آزمون متوقف 
نمی شود چون برای تمام مقاطع، عليت رد نخواهد شد و در مرحلة چهارم فقط غيرهمگن بودن عليت مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت. نمودار )1( مراحل آزمون مطرح شده توسط هورلين )2004( را خالصه كرده 

است.

1. Homogenous Cross- sections
2. Heterogenous Cross-sections
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نمودار )1(- مراحل آزمون علیت گرنجری بین دو متغیر بر اساس هورلین )2004(

منبع: تلخيص شده توسط محقق بر اساس مقالة هورلين )2004(

فرم جبری آزمون بين دو متغير Xt و Yt برای مقطع iام بر اساس بحث هورلين )2004( به صورت رابطة 
)1( قابل تصریح است:
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( ) ( )
, , , ,

1 0

p p
k k

i t i t k i i t k i t
k k

y y x vγ β− −
= =

= + +∑ ∑     )1(

, بوده و αi یا همان اثرات فردی مقاطع، ثابت فرض شده است. همچنين، ضریب  ,i t i i tv α ε= + كه 
)β)k برای تمام مقاطع ثابت فرض می شود. فرض صفر و مقابل هر 

i و ضریب رگرسيونی▄γ)k( خود توضيحی
كدام از مراحل فوق نيز به ترتيب زیر در نظر گرفته می شود:

الف- فرضية عدم عليت مقاطع همگن:

H0:
( ) 0     1,....,      1,...,k
i i N k pβ = ∀ = ∀ =   )2(

H0:
( ) 0     1,....,      1,...,k
i i N k pβ ≠ ∀ = ∀ =

این فرضيه اشارت ضمنی بدان دارد كه هيچ رابطة عليتی بين مقاطع وجود ندارد. بنابراین، همانگونه كه 
در رابطة )2( نيز نشان داده شده است، ضریب مربوط به χi,t▄برای تمام مقاطع و تمام وقفه ها، صفر در نظر 
گرفته شده است. در فرآیند این آزمون، اگر آمارۀ والد بدست آمده معنی دار نباشد، به مفهوم عدم عليت از 
ناحية شاخص تغييرات ساختاری )تغييرات تركيب درآمدهای مالياتی( بر شاخص تغيير تركيب درآمدهای 
این صورت  و در غير  متوقف خواهد شد  آزمون  فرآیند  و  بود  تغييرات ساختاری( خواهد  مالياتی )شاخص 

فرضية عليت مقاطع همگن آزمون خواهد شد )هورلين، 2004(.
ب- فرضية عليت مقاطع همگن:

H0:
( ) ( )      1,....,      1,...,k k
i i N k pβ β= ∀ = ∀ =   )3(

H0:
( ) ( )      ( , ) [1,...., ]     [1,..., ]k k
i j i j N k pβ β≠ ∃ ∈ ∃ ∈

)β)k برای تمام وقفه ها 
i آزمون عليت مقاطع همگن در صورتی رد نخواهد شد كه تمام ضرایب H0 فرض

برابر بوده و با صفر تفاوت معنی داری داشته باشد. اما اگر فرض H0 رد شود بدان مفهوم خواهد بود كه رابطة 
عليت وجود دارد اما فرآیند، همگن نيست و در گام بعدی لزومًا باید عليت )یا عدم عليت( غير همگن در بين 

مقاطع به صورت تک تک یا زیرگروه های نمونه بررسی شود )همان(.
ج- فرضية عدم عليت مقاطع غير همگن:
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H0:
( ) 0     [1,...., ]     [1,..., ]k
i i N k pβ = ∃ ∈ ∀ ∈  )4(

H1:
( ) 0     [1,...., ]     [1,..., ]k
i i N k pβ = ∀ ∈ ∃ ∈

فرض اصلی این مرحله این است كه عدم وجود عليت همگن بين دو متغير، داّل بر عدم عليت نيست بلکه 
صرفًا همگن بودن فرآیند عليت رد شده و چنين رابطه ای به صورت غير همگن در حداقل یکی از مقاطع 
وجود دارد. بنابراین، در گام سوم باید این آزمون از حالت كل نمونه به تک تک مقاطع تسّری داده شود. 
پذیرش فرض H0 در این مرحله به مفهوم توقف آزمون نخواهد بود و محقق در مرحلة چهارم می تواند نمونه 
را به چند زیرگروه تقسيم كند. بنابراین، در تحقيق حاضر، به دليل زیاد بودن كشورهای حاضر در نمونه 
مرحلة سوم )انجام آزمون برای تک تک كشورها( گزارش نخواهد شد و صرفًا مرحلة چهارم برای گروه 

كشورهای با درآمد متوسط به باال انجام و گزارش خواهد شد. 
د- فرضية عليت مقاطع غير همگن:

H0:
( ) ( )      1,....,      1,...,k k
i i N k pβ β= ∀ = ∀ =  )5(

H1:
( ) ( )      ( , ) [1,...., ]     [1,..., ]k k
i j i j N k pβ β≠ ∃ ∈ ∃ ∈

برای ارزیابی هر كدام از آزمون فرضيه ها از آزمون والد استفاده می شود1.
5-1- نمونة آماری و اندازه گیری متغیرهای اصلی

برای اندازه گيری متغيرهای اصلی تحقيق، از روش ها و روابطی كه در ادبيات نظری موضوع، بيان شده و 
مورد استفادۀ اكثر مطالعات معتبر نيز واقع شده استفاده شده است كه برای ایجاد این متغيرها، داده های 

سری زمانی سال های 1980 تا 2013 مربوط به 114 كشور جهان2 استفاده شده است.
متغیر تغییرات ساختاری: تغييرات ساختاری در این مطالعه با دو نماد Lscimi و Lsclilien نشان داده 
 )2012( دیتریچ  مطالعة  در  معرفی شده  از شاخص های  ساختاری  تغييرات  اندازه گيری  برای  خواهد شد. 
ليلين )1982( جهت نشان دادن  از دو شاخص استویکوف )1966( و  این مطالعه  استفاده شده است. در 
تغييرات ساختاری بهره گرفته شده است. شاخص استویکوف كه با NAV3 نشان داده شده بدنبال ضابطه 

1. جهت آگاهی در خصوص روابط جبری آزمون والد و سایر اطالعات تفصيلی به مقالة هورلين )2004( مراجعه شود.
2. به طور كلی، نمونه مورد بررسی از پنج گروه از كشورها تشکيل شده است. در واقع، این گروه بندی بر اساس طبقه بندی بانک جهانی بر مبنای سطح 
درآمد سرانه كشورها )ویرایش سال 2015( صورت گرفته است. گروه كشورها عبارتند از: كشورهای پردرآمد عضو OECD، كشورهای پردرآمد غير عضو 

OECD، كشورهای با درآمد متوسط به باال، كشورهای با درآمد متوسط به پایين، وكشورهای كم درآمد.
3. Norm of Absolute Values
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یا معياری برای مقادیر مطلق سهم بخش های اقتصادی در دو نقطه از زمان است. به همين منظور از رابطة 

)6( برای بدست آوردن این معيار استفاده كرده است:

, , ,
1

0.5*      t 2,....,T    s 1,.....,T-1.
n

s t i t i s
i

NAV x x
=

= − = =∑  )6(

برای محاسبة این شاخص، تفاضل سهم ارزش افزودۀ بخش iام )χi( در كل ارزش افزوده و در فاصلة 
از  برای همة بخش ها جمع زده می شود.  آمده سپس مقدار مطلق آن منظور شده و  s بدست  t و  زمانی 
آنجا كه همة تغييرات، دو بار در این شاخص محاسبه می شوند. بنابراین در عدد 0/5 ضرب می شود تا این 
محاسبات مضاعف حذف شوند. مقدار این شاخص بين صفر و یک قرار می گيرد. به گونه ای كه اگر ساختار 
اقتصاد هيچ تغييری نداشته باشد مقدار آن صفر خواهد شد و اگر تغييرات در همة بخش ها در بيشترین 
مقدار آنها باشد یعنی كل اقتصاد تغيير كرده باشد، مقدار آن به یک می رسد ) دیتریچ، 2012: 920(. ما در 

این مطالعه شاخص NAV را با Lscimi نشان داده ایم.
شاخص دوم، همان شاخص ليلين است كه بعد از تعدیالت الزم توسط محققان )به نقل از دیتریچ، 2012: 

921( به صورت رابطة )7( تصریح شده است:

, 2
, , , , ,

1 ,

. (ln )    0 , 0
n

i t
s t i s i t i s i t

i i s

x
MLI x x x x

x=

= ∑    )7(

در این تحقيق نيز كه این شاخص با نماد Lsclilien نشان داده شده است، سهم بخش ها به جای ارزش 
افزوده، شامل اشتغال هر كدام از بخش ها در كل اشتغال خواهد بود. یعنی  نشان دهندۀ سهم اشتغال بخش 
iام در كل اشتغال اقتصاد است و s و t نيز بمانند شاخص قبل در نظر گرفته می شوند. روشن است كه ارقام 

دو شاخص كاماًل از هم دیگر متفاوت هستند.
شاخص تركيب درآمدهای مالياتی: یکی دیگر از اهداف این تحقيق، فراهم كردن یک شاخص نسبی از 
درآمدهای مالياتی به جای تک تک درآمدهای مالياتی ایجاد شده و رابطة آن با سایر متغيرهای مستقل 
به ویژه شاخص تغييرات ساختاری بر اساس آمارهای مربوط به درآمدهای مالياتی است. به بيان دیگر، ایجاد 
این شاخص می تواند اثر تغييرات ساختاری را ، كه آن هم بوسيلة  شاخص  یا شاخص های دیگر نشان داده 
خواهد شد، بر تغيير ساختار درآمدهای مالياتی نشان دهد. به همين دليل، در این تحقيق نيز به تبعيت از 
آیوليوا )2015( شاخص زیر را به عنوان شاخص تركيب درآمدهای مالياتی در نظر گرفته و اثر سایر متغيرها 

روی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
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)8( شاخص تركيب درآمدهای مالياتی= )نسبت ماليات بر درآمد اشخاص حقيقی و حقوقی / نسبت ماليات 

بر كاالها و خدمات(  
5-2- تحلیل هم انباشتگی داده های تابلویی 

در این قسمت از بررسی باتوجه به ساختار داده های تابلویی این تحقيق، تحليل های مربوط به هم انباشتگی 
انباشته بودن دو  با توجه به  انجام می پذیرد: هدف اول آن است كه  با دو هدف عمده  تابلویی  داده های 
شاخص كليدی این تحقيق در سطح، یعنی تغييرات ساختاری و تغيير در تركيب درآمدهای مالياتی، هرگونه 
رابطة احتمالی كاذب رگرسيونی بين متغيرهای اصلی مورد آزمون قرار گيرد. هدف دوم نيز آن است كه 

ضمن تأیيد یا رّد رابطة بلندمدت بين این متغيرها ميزان اثرگذاری با برآوردهای مناسب انجام پذیرد.
تابلویی  داده های  انباشتگی  هم  تحليل  انجام  برای   )2007( وسترالند   آزمون  چهار  از  منظور،  به همين 

شده است.  استفاده 
مقابل  و فرض  است  مقاطع  در همة  انباشتگی  بيانگر عدم هم   ،)2007( وسترالند  آزمون  فرض صفر 
بيانگر این است كه حداقل در یکی از مقاطع، هم انباشتگی وجود دارد. آزمون های Gt و Ga با در نظر 
انباشتگی را حداقل در یک مقطع بررسی می كنند  گرفتن ميانگين متغير مورد نظر در گروه1، وجود هم 
قرار  بررسی  )كلية مقاطع( مورد  تابلویی  داده های  را در كل  انباشتگی  Pa وجود هم  و   Pt آزمون های  و 
می دهند. اندیس های a و t نيز به ترتيب به برآورد تصحيح خطا و انحراف معيار در مدل اشاره دارند2.

بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمون ها، كه در جدول )4( اشاره شده است، هم انباشتگی شاخص های 
تغيير ساختاری )بر حسب هر دو شاخص( با شاخص تغيير تركيب درآمدهای مالياتی را نمی توان رد كرد. 
بنابراین، رابطة معنی دار بلندمدت بين تغيير ساختاری در اقتصاد و تغيير تركيب درآمدهای مالياتی وجود دارد. 

1. Group Mean
2. جزئيات این آزمون ها در مقالة پرسين و وسترالند )2008: 233-235( توضيح داده شده است.
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جدول )4(- آزمون هم انباشتگی داده های تابلویی بین شاخص های تغییرات ساختاری و 

شاخص تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی

فرض H0: عدم هم انباشتگی
مقدار احتمالمقدار Zمقدار آمارهآمارۀ آزمونمتغيرها

Ltaxch و Lscimi

Gt-3/41-23/890/000
Ga-24/78-47/040/000
Pt-47/69-36/400/000
Pa-28/18-95/660/000

Ltaxch و Lsclilien

Gt-3/66-25/320/000
Ga-44/71-52/850/000
Pt-50/12-31/900/000
Pa-34/11-85/310/000

منبع: تلخيص شده از خروجی نرم افزار

مستقل  متغير  اثرات  ميزان  مورد  در  كه  می كند  فراهم  را  امکان  این  فوق  انباشتگی  هم  آزمون  نتایج 
از  یکی  تحقيق كرد.  نيز  مالياتی(  درآمدهای  تركيب  )تغيير  وابسته  متغير  بر  تغييرات ساختاری(  )شاخص 
چارچوب های پركاربرد در این زمينه استفاده از حداقل مربعات معمولی پویا با داده های تابلویی پدرونی 
Lsclil- و Lscimi ،(1 )1999( است2. بر اساس این آزمون، هر دو شاخص تغييرات ساختاریPDOLS(

ien، اثر مثبت و معنی داری بر شاخص تغيير تركيب درآمدهای مالياتی داشته اند. جدول )5( نتایج بدست 

آمده از برآورد PDOLS را نشان می دهد.
جدول )5(- برآورد حداقل مربعات معمولی پویا با داده های تابلویی، PDOLS بین شاخص های 

تغییرات ساختاری و شاخص تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی

آمارۀ tضریبمتغيرهای مستقلمتغير وابسته

Ltaxch
Lscimi0/412/19
Lgdpp0/286/23

1. Pedroni's Panel Dynamic Ordinary Least Squares (PDOLS)
2. آزمون هم انباشتگی داده های تابلویی، با آزمون پدرونی نيز می تواند انجام شود كه در این تحقيق نيز انجام شد. چون نتيجه آن با آزمون های وسترالند 

)2008( تفاوتی نداشت فقط قسمت برآورد ضرایب آن در اینجا گزارش شد.
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Ltaxch
Lsclilien0/092/04
Lgdpp0/185/5

منبع: تلخيص شده از خروجی نرم افزار

پس بر اساس بررسی های فوق می توان عالوه بر وجود رابطة بلندمدت بين متغيرهای تغييرات ساختاری و 
تغيير تركيب درآمدهای مالياتی، ميزان اثرات آنها را نيز قابل توجه قلمداد كرد. 

5-3- آزمون علیت گرنجری بین تغییرات ساختاری و تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی

تحليل تجربی و تکميلی دیگر در این مطالعه، آزمون عليت گرنجری بين متغيرهای مورد نظر است، به 
گونه ای كه این آزمون مشخص می كند آیا ارتباط بين این دو متغير در طول زمان دو طرفه است یا فقط 

یکی از آنها با دیگری رابطه داشته است.
اساس  بر  )8( خالصه شده است.  تا   )6( در جداول  تابلویی  داده های  آزمون های عليت گرنجری  نتایج 
توضيحاتی كه در باال ارائه شد در جدول )6( عدم عليت دو متغير در كلية مقاطع رد شده است. اما عليت 
یک طرفه بوده و در همة مراحل از تغييرات ساختاری، چه بر حسب شاخص سهم اشتغال و چه سهم ارزش 
افزودۀ بخشها، بر شاخص تغيير تركيب درآمدهای مالياتی بوده و برعکس آن صادق نبوده است. هرچند 

سهم شاخص اشتغال به صورت فوری اثرگذار نبوده و عمدتًا در وقفه های بعدی، بيشتر ظاهر می شود.
جدول )7( نشان می دهد كه علی رغم وجود عليت این رابطه، همگن نبوده و نياز به انجام سایر مراحل 
نيز وجود دارد. در نهایت، در مرحلة چهارم آزمون، رابطة عليت بين متغيرها فقط برای كشورهای با درآمد 
متوسط به باال )كه ایران نيز جزئی از آنها محسوب می شود( مورد آزمون قرار گرفت و ضمن رد نشدن 
جریان عليت از شاخص تغيير در تركيب بخش های اقتصادی به تغيير تركيب درآمدهای مالياتی، غير همگن 

بودن این عليت نيز مورد پذیرش قرار گرفت. این بررسی در جدول )8( نشان داده شده است.
جدول )6(- آزمون فرضیة عدم علیت مقاطع همگن

شاخص تغييرات ساختاری )سهم ارزش 
Lscimi )افزوده بخش ها

وقفه هاشاخص تغييرات ساختاری )سهم اشتغال(

Ltaxch Lscimi≠⇒Lscimi Ltaxch≠⇒Ltaxch Lsclilien≠⇒Lsclilien Ltaxch≠⇒

1/462/84**1/432/73**1
1/483/24***1/513/68***2

منبع: تلخيص شده از خروجی نرم افزار، *** - معنی دار در سطح یک درصد، ** - معنی دار در سطح 5 درصد
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جدول )7(- آزمون فرضیة علیت مقاطع همگن

 شاخص تغييرات ساختاری
Lscimi )سهم ارزش افزوده بخش ها(

وقفه هاشاخص تغييرات ساختاری )سهم اشتغال(

Ltaxch Lscimi≠⇒Lscimi Ltaxch≠⇒Ltaxch Lsclilien≠⇒Lsclilien Ltaxch≠⇒

1/342/87**1/112/85**1
1/493/67***1/323/65***2

منبع: تلخيص شده از خروجی نرم افزار، *** - معنی دار در سطح یک درصد، ** - معنی دار در سطح 5 درصد

جدول )8(- آزمون فرضیة علیت مقاطع غیرهمگن )واریانس ناهمسان(- کشورهای با درآمد 
متوسط به باال

 شاخص تغييرات ساختاری
Lscimi )سهم ارزش افزوده بخش ها(

وقفه هاشاخص تغييرات ساختاری)سهم اشتغال(

Ltaxch Lscimi≠⇒Lscimi Ltaxch≠⇒Ltaxch Lsclilien≠⇒Lsclilien Ltaxch≠⇒

1/492/91**1/472/78**1
1/543/75***1/513/61***2

منبع: تلخيص شده از خروجی نرم افزار، *** - معنی دار در سطح یک درصد، ** - معنی دار در سطح 5 درصد

6- نتیجه گیری و پیشنهادات )درس هایی برای سیاست گذاری مالیاتی(
- بعد از اواسط قرن بيستم، یکی از مباحثی كه در ادبيات اقتصادی و مبانی نظری مطرح شد این نکته بود 
كه آیا تركيب بخش های اقتصادی برای سایر متغيرهای اقتصادی مهم اند؟ در مقابِل این سؤال، دیدگاه 
به ویژه رشد  اقتصادی برای متغيرهای واقعی  این مبنا استوار بود كه تركيب بخش های  بر  نئوكالسيکی 
به قضيه می نگریستند. در حالی كه  به  عنوان یک موضوع كاماًل فرعی  و  ندارد  اهميتی  اقتصادی چندان 
و   )1975( و سيركوین  )1971(، چنری  )1971(، روستو  مانند كوزنتز  بانک جهانی  با  مرتبط  اقتصاددانان 
بامول و دیگران )1989( نشان دادند كه رشد اقتصادی به همراه تغيير در تركيب بخش های اقتصادی اتفاق 
می افتد )اچواریا، 1997(. اما با مقاله ای كه اچواریا )1997( منتشر كرد دو رویکرد فوق را تركيب كرده و 
نشان داد كه یک ارتباط دو طرفه ای بين این متغيرها وجود دارد. به گونه ای كه تغيير در تركيب بخش های 
تركيب  نيز  اقتصادی  رشد  در  تغيير  و  می دهد  تغيير  متفاوتی  نرخ های  با  را  سرانه  درآمد  رشد  اقتصادی، 

بخش های اقتصادی را تحت تأثير قرار می دهد. 
- در راستای آزمون نکات فوق در این مطالعه، تركيب بخش های رسمی اقتصادی نقش مهم و معنی داری 
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در »تعيين ظرفيت مالياتی« كشورها داشته و با تغيير آن »ظرفيت مالياتی« كشورها نيز دستخوش تغيير 
می شود. بنابراین، سازمان وصول كنندۀ ماليات باید آمادگی الزم در خصوص تغيير ابزارها و سياست های 
خود متناسب با تغييرات ظرفيت مالياتی كشور را داشته باشد. به عنوان نمونه، در بيشتر مناطق دنيا به جز 
خاورميانه و شمال آفریقا زیر بخش »سایر بخش ها« كه در برگيرندۀ بخش مالی اقتصاد است گسترش پيدا 
كرده و سيستم های مالياتی اغلب آنها نيز سازوكارهای ماليات بستن بر بخش مالی اقتصاد را طراحی و اجرا 
كرده اند و بر اساس ضرایب تخمين نيز این متغير بر اجزای درآمدهای مالياتی اثر معنی داری داشته است.

تركيب بخش های  در  تغيير  كه  بيان كرد  قبل مطرح شد می توان  بندهای  در  نکاتی كه  اساس  بر   -
اقتصادی می تواند هم به طور مستقيم و هم به طور غير مستقيم تركيب درآمدهای مالياتی را تحت تأثير قرار 
دهد. اثر مستقيم همان اثری است كه تغييرات هر بخش می تواند روی درآمدهای مالياتی داشته باشد و اثر 

غير مستقيم از طریق كانال مهمی مانند درآمد سرانه، درآمدهای مالياتی را تحت تأثير قرار دهد. 
- تغييرات ساختاری و تغيير تركيب درآمدهای مالياتی رابطة بلندمدت معنی داری باهم داشته و جریان 

عليت یک طرفه-ای از تغييرات ساختاری به تغيير تركيب درآمدهای مالياتی برقرار است.
- بر اساس آمارهای مربوط به تحول بخش های اقتصادی و تغيير تركيب درآمدهای مالياتی، نکتة قابل 
توجهی كه وجود دارد این است كه اغلب كشورهای در حال توسعه در دهة 1980 سياست های »حمایت 
مانند  اقتصادی خاصی  استراتژی های  راستای  در  و چينش بخش های صنعتی  داخلی  اقتصاد  از  گرایی« 
جایگزینی واردات را در دستور كار خود قرار داده و در نتيجة آن ماليات های ناشی از بخش خارجی در اكثر 
این كشورها افزایش یافته و بر اساس آمارهای جهانی، به 25 درصد كل درآمدهای مالياتی این كشورها 
رسيده بود. اما با مشاهدۀ ناكارآیی های كه این نوع  سياست ها داشتند برخی نهادهای بين المللی از جمله 
بانک جهانی شروع به تهية گزارش هایی از عواقب این نوع سياست ها و هشدار در خصوص پيامدهای آن 
برای اقتصادها كردند. مهمترین ناكارایی ها و آسيب هایی كه سياست های حمایت گرایی شدید به سيستم 
مالياتی كشورها وارد می كرد، گسترش »معافيت های مالياتی« و » معوق شدن بدهی های مالياتی« به ویژه 
از ناحية مؤدیان بزرگ و شركت های وابسته به دولت بود )به عنوان نمونه می توان به گزارش بانک جهانی1  
نقطة شروع  برنامه ها،  نوع  این  با  كرد(.  اشاره  در سال 1981  زیر صحرا  آفریقای  از وضعيت كشورهای 
تحوالت در ساختار مالياتی كشورها از »آزادسازی تجاری2« پدیدار شد. در این بين یکی از برنامه هایی 
كه بعد از سياست های آزادسازی تجاری مطرح شد ورود سرمایه گذاران خارجی به صورت مستقيم و غير 

1. World Bank (1981)
2. Trade Liberalization
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مستقيم به كشورهای در حال توسعه بود كه با این ورود، مجدداً كشورهای سرمایه فرست با عقد »موافقت 
نامه های اجتناب از اخذ ماليات مضاعف« بدنبال حفظ پایة مالياتی خود از طریق پيگيری مؤدیان خود در 
كشورهای ميزبان بودند كه این در حقيقت به ضرر منابع مالياتی كشورهای ميزبان بود. هرچند كشورهای 
ميزبان كه نياز مبرمی به سرمایه داشتند این نوع توافق نامه ها را اجرا و عملياتی كردند اما در سال های 
اخير )از سال 2012 به بعد(  بسياری از این كشورها مانند مغولستان و برخی كشورهای آفریقایی خواهان 
بازنگری در مفاد این موافقتنامه ها برای حفاظت از پایه های مالياتی مربوط به بخش های اقتصادی خود 

هستند. 
به دليل توسعة تجارت  نوع درآمدها  این  آزادسازی، سهم  اجرای سياست های  از  بعد  هرچند بالفاصله 
كاهش سریعی نداشتند )ابریل و دیگران، 1999( ولی به هر حال، این كاهش ها شروع شد و الزم بود كه 
از ناحية درآمدهای مالياتی داخلی جبران می شدند. در حوزۀ ماليات های مستقيم و به ویژه در بخش ماليات 
وجود  و  اقتصاد  رسمی  غير  بخش  گسترۀ  داشته  وجود  كه  مشکلی  مهمترین  حقيقی،  اشخاص  درآمد  بر 
قراردادهای صوری، درآمدهای غيركاری، ساختمان ها و تجهيزات نامشخص استفاده شده توسط شاغالن و 
به طور كلی عدم دسترسی به اطالعات مربوط به فعاليت های اقتصادی این گروهها است كه تحول در این 
بخش را برای كشورهای در حال توسعه بسيار سخت كرده است. بنابراین، مهمترین پيش نياز در این حوزه 
تکميل بانک اطالعاتی مربوط به مؤدیان و پردازش صحيح اطالعات آنها است. اما ماليات های غير مستقيم 
به ویژه VAT و ماليات های خاص مهمترین منابعی بودند كه در این روند تغيير ساختار درآمدهای مالياتی، 
جایگزین ماليات های تجاری و نيز جبران كنندۀ نقص های ابزار ماليات بر مشاغل شدند. البته در این تحول 

نقش مدیریت مالياتی یک عنصر بسيار اثرگذار و تعيين كننده بود ) كلودن،2011 و فاست و بوآ، 2013(.
- بر اساس مباحث نظری تا زمانی كه ایجاد اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی تغيير معنی داری 
نداشته باشد اقتصاد نمی تواند نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلی را در طول زمان افزایش دهد )موریسی، 
2013: 14(. این در حالی است كه بر اساس بررسی های آماری این تحقيق در داده های خام، شاخص 
اهميت بخشهای كشاورزی و صنعت در اقتصاد ایران روند رو به رشدی را نداشته و بخش خدمات نيز صرفًا 

وضعيت بلندمدت خود را حفظ كرده است.  
- آمارهای توصيفی این مطالعه نشان می دهند كه علی رغم تفاوت در ساختارهای اقتصادِی كشورهای 
این  آفریقای زیر صحرا، شرق آسيا و آمریکای التين، متوسط تالش مالياتی  واقع در مناطق جغرافيایی 
سه منطقه در سال های اخير افزایش پيدا كرده است. به عبارت دقيق تر، كشورهای واقع در این مناطق از 
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»ظرفيت قابل ماليات ستانی1« منحصر به فرد خود استفاده كرده و نتيجه در هر سه منطقه، بدون ارتباط 

به مقولة مشابهت ساختارهای اقتصادی،  افزایش درآمدهای مالياتی بوده است.
- علی رغم این كه سهم بخش معدن و انرژی در اقتصاد ایران بسيار باالتر از اكثر مناطق دنياست ولی 
تالش مالياتی در اقتصاد ایران بسيار پایين تر از بسياری از كشورهای مورد بررسی است. به نظر می رسد 
یکی از دالیل مهم آن را باید در وجود ماده هایی چون مادۀ زیر در قانون ماليات های قبلی  و اصالح شدۀ 

ایران جستجو كرد:
مادۀ 132: »درآمد مشمول ماليات ابرازی ناشی از فعاليت های توليدی و معدنی در واحدهای توليدی یا 
معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای 
آنها پروانة بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا 
استخراج به ميزان هشتاد درصد )80 درصد( و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه یافته به ميزان 

صد درصد )100 درصد( و به مدت 10 سال از ماليات موضوع مادۀ 105 این قانون معاف هستند.«
در اصالحية سال 1394 قانون ماليات ها نيز مادۀ فوق تقریبًا به قوت خود باقی است و مدت معافيت برای 
دستة اول از 4 سال به 5 سال افزایش داشته است. این در حالی است كه بسياری از كشورهای برخوردار از 
معادن در سالهای اخير اقدام به گسترش پایه های مالياتی در این بخش های اقتصاد كرده اند كه به برخی 

از آنها در فصل قبل در جدول )5-11( اشاره شد.
روشن است كه ماليات بر معدن با سایر بخش های اقتصادی متفاوت است و ترتيبات خاص خود را نياز 
دارد. چرا كه معادن به عنوان ذخایر عظيم ثروت عمدتًا در اختيار دولت ها بوده و دولت ها هم خواهان تبدیل 
آنها به منابع مالی هستند. جهت تبدیل این ذخایر زیرزمينی و رو زمينی به منابع مالی، دولت ها باید ابتدا 
سرمایه های الزم برای استخراج و توسعة معادن را جذب نمایند. اما مخاطراتی نيز در این مسير وجود دارد 
و شركتهای بزرگ فعال در بخش معدن عمدتًا دنبال تحميل این ریسک به دولت ها بوده و دولت ها نيز 
به نوعی خواهان توزیع این ریسک هستند. اما در این بين، توافق نامه ها و قراردادهای معدنی می تواند 
مشخص ترین مسيری باشد كه این ریسک ها را توزیع نموده و بده –بستانی بين شركتهای بزرگ و دولت ها 

تعریف كرده و منافع طرفين را تضمين نماید )سانلی و بانسگارد،2001(.

1. Taxable Capacity
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