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چکیده

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی اثرات اقتصادی اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران میباشد .روش

تحقیق از نوع ک ّمی است و برای تجزیه و تحلیل از مدل استاندارد تعادل عمومی قابل محاسبه ( )CGEپیشنهادی
الفرن و همکاران ( )2002استفاده میشود .دادههای تحقیق برگرفته از جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی

( )SAMایران در سال  1390است که توسط مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده است .دادهها در قالب مدل

تحقیق و با استفاده از نرمافزار  GAMSتجزیه و تحلیل میگردند .نتایج حاصل گویای آن است که اجرای قانون

مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش درآمد دولت ،افزایش پسانداز کل ،افزایش
سرمایهگذاری کل و افزایش جذب کل میشود .از سوی دیگر ،اجرای این قانون ،افزایش تورم ،کاهش تولید

ناخالص داخلی و کاهش درآمد و مخارج مصرفی خانوارها را در پی دارد .با توجه به غالب بودن اثرات مثبت به اثرات
منفی ،اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوره آزمایشی نسبت ًا موفقیتآمیز بوده است.

واژه های کلیدی :مالیات بر ارزش افزوده ،ماتریس حسابداری اجتماعی ( ،)SAMالگوی تعادل عمومی قابل محاسبه

( ،)CGEنرخ مالیات ،سیاستهای مالیاتی

 . 2عضو هیأت علمی و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز ،ایرانzarram@gmail.com ،
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 -1مقدمه

بي گمان اهميت و تأثير ماليات در حيات و چرخه اقتصادي كشور بر كسي پوشيده نيست و همهاقتصاددانان دنيا

بر اين باورند كه درآمدهاي مالياتي از مطمئنترين درآمدهاي دولت است .در اقتصاد ایران ،بر اساس آمارهای

بانک مرکزی ،میزان درآمدهای مالیاتی تحقق یافته در سالهای  95 ،94و  96به ترتیب  1014/7 ،791/9و
 1158/4هزار میلیارد ریال بوده است 1که به ترتیب  69/5 ،70/5و  69/1درصد از درآمدهای دولت را تشکیل

میدهد .در شش ماهه نخست سال  79/3 ،97درصد از درآمدهای دولت از محل درآمدهای مالیاتی بوده است.

بنابراین نقش مالیات به عنوان منبع عمده درآمد دولت ،بسیار مهم و قابل توجه است .در میان انواع مالیاتها،

مالیات بر ارزش افزوده از اهمیت خاصی برخوردار است ،چون سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی در بودجه
سالهای مختلف کشور ،ناشی از وصول این نوع مالیات بوده است .به طوری که درآمد ناشی از مالیات بر ارزش

افزوده در سالهای  95 ،94و  96به ترتیب  224/9 ،197/4و  269/4هزار میلیارد ریال بوده است و نسبت درآمد

حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به کل درآمدهای مالیاتی در سالهای فوق به ترتیب برابر با 22/2 ،24/9

و  23/3درصد بوده است .این نسبت برای شش ماهه نخست سال  25/6 ،97درصد میباشد (بانک مرکزی،

.)1397

سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت ،و همچنین سهم درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده از

کل درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی دولت طی سالهای  87تا  ،96به ترتیب در نمودارهای ( )1و ( )2نشان
داده شده است.

نمودار ( -)1سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت در بودجه عمومی

مالیاتی مصوب در بودجه سال های  95 ،94و  96به ترتیب  1038/3 ،883/8و  1164/6هزار میلیارد ریال بوده است.
 .1شایان ذکر است میزان درآمدهای
ِ
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نمودار ( - )2سهم درآمد مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه عمومی

منبع :بانک مرکزی

همانطور که در نمودار ( )1مالحظه میشود سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت در بودجه عمومی

طی سالهای  87تا  96همواره باالتر از  60درصد بوده است و در سالهایی مانند  93 ،89و  94از  70درصد

نیز فراتر رفته است .همچنین طبق نمودار ( ،)2با گذشت سالهای پس از شروع اجرای قانون آزمایشی مالیات

بر ارزش افزوده در سال  ،87با توجه به بهبود زیرساختها و الزامات وصول مالیات ،وصولی دولت از محل این

نوع مالیات روند افزایشی داشته است؛ به طوری که از سال  92به بعد ،سهم درآمد مالیات بر ارزش افزوده از

درآمدهای مالیاتی دولت ،باالتر از  20درصد بوده است ،به این معنی که بالغ بر یک پنجم درآمدهای مالیاتی در

بودجه عمومی دولت طی این سالها ناشی از اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده بوده است .بنابراین

دولت نگاه ویژهای به مالیات بر ارزش افزوده دارد و پیگیر دائمی نمودن قانون این نظام مالیاتی است.

از لحاظ سهم باالی درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در درآمدهای مالیاتی و پتانسیل باالی آن برای

ایجاد تغییرات گسترده در اقتصاد؛ و ضرورت ،از این لحاظ که چون این قانون هنوز به صورت آزمایشی در حال
اجراست و قرار است پس از تصویب در مجلس به قانون دائمی تبدیل شود ،باید به قید فوریت و قبل از تبدیل
آن به قانون دائمی ،به بررسی و تجزیه و تحلیل آثار اصالح آن بر اقتصاد و ارائه توصیههای سیاستی همت

گماشت .بنابراین در مقاله حاضر ،تالش میشود تا اثرات اقتصادی اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده در
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ایران با استفاده از روش تعادل عمومی قابل محاسبه  CGE1که برای تجزیه و تحلیل آثار سیاستهای مالیاتی

مناسب است ،مورد بررسی قرار گیرد.

در خصوص بررسی اثرات مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران ،به جز چند مورد مطالعه که در پیشینه تحقیق

ذکر شده است بقیه از روش  CGEاستفاده نکردهاند .نوآوری مقاله حاضر در مقایسه با این مقاالت را در چند مورد
میتوان بیان کرد :نخست اینکه ،ماتریس حسابداری اجتماعی )SAM( 2مورد استفاده در مقاله حاضر جدیدترین
ماتریس حسابداری اجتماعی ایران است که مربوط به سال 1390است که توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر

شده است .در مطالعات پیشین از این ماتریس استفاده نشده است .دوم ،ساختار معادالت در نظر گرفته شده در این

تحقیق و جستارهای 3آن ،و همچنین تعداد بخشهای اقتصاد و تفکیک آنها با مطالعات قبلی متفاوت است .سوم،

در مقاله حاضر مصرف خانوار بین کاالهای مختلف بر اساس تابع تقاضای سیستم مخارج خطی )LES( 4توزیع
شده است و به منظور تخمین پارامترهای تابع مصرف خانوار از جمله پارامتر فریش 5و کششهای درآمدی کاالها

از تخمین اقتصادسنجی با استفاده از دادههای خرد درآمد و مخارج خانوار استفاده شده است.

در راستای واکاوی ابعاد مختلف موضوع ،مقاله حاضر در هفت بخش سازماندهی شده است .پس از مقدمه،

در بخش دوم ،مبانی نظری شامل تعریف مالیات بر ارزش افزوده ،تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده ،روشهای
اعمال مالیات بر ارزش افزوده ،انواع مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده در ایران بیان میگردد.

بخش سوم به پیشینه پژوهش شامل مطالعات خارجی و مطالعات داخلی درباره موضوع اختصاص دارد .روش

تحقیق و دادههای مورد استفاده در بخش چهارم بیان  xمیشود .در بخش پنجم مدل تحقیق معرفی میگردد.
بخش ششم به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از اجرای مدل تحقیق ،در قالب جداول و تفاسیر اقتصادی میپردازد.

در نهایت نتیجهگیری و پیشنهادات سیاستی ارائه میشود.

 -2مبانی نظری

از ديدگاه اقتصادي ،ارزش افزوده مابهالتفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است .اما در تدوين قانون ،به لحاظ
ارائه نگرش مطلوب اجرايي ،اين تعريف بر اساس استانداردهاي حسابداري و با تكيه بر روش صورتحساب ارائه

ميگردد .بر اين اساس ارزش افزوده را به عنوان «تفاوت بين ارزش كاالها و خدمات عرضه شده با ارزش كاالها
)1. Computable General Equilibrium (CGE
)2. Social Accounting Matrix (SAM
3. Closure
)4. Linear Expenditure System (LES
5. Frisch Parameter
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و خدمات خريداري یا تحصیل شده در يك دوره معين» 1تعريف ميكنند .با توجه به تعريف مذكور ،مالیات بر
ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحلهای است که به کاالها و خدمات تعلق میگیرد و منظور از آن اخذ مالیات

از اضافه ارزش کاالهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع است که در هر مرحله از

تولید و توزیع به صورت درصدی جدا از قیمت اخذ میشود .به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات
بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است و از ارزش افزوده بنگاهها یعنی تفاوت

بین عایدی ناشی از فروش کاالها و خدمات و کل هزینههایی است که بابت خرید نهادههای تولیدی (به جز

نیروی انسانی پرداخت شده) دریافت میشود (آقایی و کمیجانی.)1380 ،

 -2-2تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده اولین بار در سال  1918توسط یک بازرگان آلمانی به نام فون زیمنس به منظور فائق

آمدن بر مسائل مالی بعد از جنگ جهانی اول ،طراحی و به دولت آلمان معرفی شد .بعدها در دهه  1920میالدی

مطالعات مکتوب دیگری در این خصوص ارائه شد که مهمترین آنها آثار موریس لوره بود .لوره در نظریهپردازی و

به خدمت گرفتن تئوریهای اقتصادی در طراحی مالیات بر ارزش افزوده و همچنین توسعه مفهومی این سیستم

مالیاتی سهم قابل توجهی داشت ،به طوری که امروزه در فرانسه از او به عنوان پدر مالیات بر ارزش افزوده فرانسه
یاد میشود (یعقوب نژاد و همکاران.)1387 ،

گسترش اين سيستم مالیاتی ،يكي از مهمترين توسعههاي مالياتي و بي شك يكي از جدال برانگيزترين

مباحث اواخر قرن بيستم است که تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسي قرار گرفت .مالیات بر ارزش افزوده

در سال  1921به وسیله آدامز به منظور استفاده در آمریکا مطرح شد (تایت .)1988 ،فرانسه نخستین کشوری
بود که پس از جنگ جهانی دوم و در سال  1948این نظام مالیاتی را اجرا کرد .ايالت ميشيگان امريكا در سال

 ۱۹۵۳ماليات بر ارزش افزوده را با معافيت هاي زياد به اجرا گذاشت (ضیایی بیگدلی و طهماسبی .)1383 ،برزيل

افزوده براي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و به وسيله كميته مالی اتحادیه اقتصادی اروپا )EEC( 2توصيه و سپس

تصویب شد .دانمارك دومين كشوري بود كه ماليات بر ارزش افزوده را به شكل جامع و در سطح ملي در سال

 ۱۹۶۷به مرحله اجرا گذاشت .كره اولين كشور آسيايي بود كه در سال ۱۹۷۷اين سیستم مالياتی را پذيرفت .پس
از آن اندونزي در سال  ،۱۹۸۵تايوان در سال  ،۱۹۸۶فيليپين در سال  ۱۹۸۸و ژاپن در سال  ۱۹۸۹آن را پذيرفتند

(عزیزخانی و همکاران1384،؛ غالمی.)1389 ،
 . 1ماده ( )3قانون مالیات بر ارزش افزوده

2 . European Economic Community
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اگرچه اين نوع ماليات در يك دهه رشد چنداني نداشت اما در نيمه دوم دهه  ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰به اوج رسيد تا

جايي كه در دو دهه پاياني قرن بيستم سريعترين رشد را در كشورهاي جهان داشت .بسیاری از کشورها این نوع

مالیات را با تعدیالتی خاص مطابق اولویتهایشان پذیرفتهاند ،به طوری که در سال  ،2018از حدود  193کشور
دنیا 166 ،کشور مالیات بر ارزش افزوده را پذیرفته و این نظام مالیاتی را پیادهسازی کردهاند (.)2018 ،OECD
 -3-2روش های اعمال مالیات بر ارزش افزوده

دو روش کلی برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که عبارتند از :روش تجمعی و روش تفریقی .در
روش تجمعی بر مبنای تعریف ارزش افزوده ،از حاصل جمع عواید نهادههای تولید یعنی دستمزد ،اجاره ،سود بانکی،

سود بنگاه و غیره ،مالیات محاسبه و اخذ میشود .در حالیکه در روش تفریقی ،ارزش افزوده به عنوان اختالف

میان ارزش کل معامالت و ارزش معامالت واسطهای (اختالف میان ورودی و خروجی) در نظر گرفته شده و بر

این اساس مالیات محاسبه میگردد .هر یک از روشهای تجمعی و تفریقی ،خود به دو شیوه اعمال مستقیم و

غیرمستقیم دسته بندی میشوند (تایت.)1988 ،

از نگاه دیگر ،مالیات بر ارزش افزوده را میتوان به دو روش بر مبنای اصل مبدأ و مقصد اجرا کرد .در اصل
1

مبدأ ،مالیات بر ارزش افزوده روی ارزش افزوده تمام محصوالت مشمول مالیات که در داخل تولید میشوند اعمال

میگردد .در اصل مقصد ،مالیات بر ارزش افزوده روی ارزش افزوده تمام محصوالت مشمول مالیات که در داخل

مصرف میشوند اعمال میشود (اولیویرا.)2001 ،

 -4-2انواع مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس نحوه منظور کردن خرید کاالهای سرمایهای در پایه مالیات بر ارزش افزوده ،میتوان این مالیات را با

سه مبنای مختلف معرفی نمود که عبارتند از :مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای تولید ناخالص ملی (نوع تولیدی)؛

مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای تولید خالص ملی (نوع درآمدی)؛ مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای مصرف (نوع
 )1مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید:2

مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید ،اگر بر مبنای اصل مبدأ اجرا شود ،کل مخارج به استثنای مخارج دستمزدی

دولت را مشمول مالیات می کند و اگر این نوع مالیات بر مبنای اصل مقصد اجرا شود کل مخارج بدون تراز تجاری
را مشمول مالیات می کند .بنابراین پایه مالیاتی را میتوان برای اصل مبدأ به این صورت بیان کرد:

1 . Origin and Destination Principle
2. Product Type of Value -added Tax
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) BPO = GDP − GW = C + I + GC + ( X − M

				
()1

که در آن  BPOبیانگر پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید است که بر اساس اصل مبدأ بنا شده و مخارج

مصرف نهایی خصوصی ( ،)Cمخارج سرمایهگذاری ناخالص ( ،)Iمخارج نهایی غیردستمزدی دولت برای خرید

کاالها و خدمات )  ، (GCمخارج دولت در ارتباط با حقوق و دستمزدها )  ، (GWو تراز تجاری (ارزش کاالها
و خدمات غیرعاملی صادر شده ( )Xمنهای ارزش کاالها و خدمات غیرعاملی وارد شده ( ))Mرا شامل میشود.
پایه مالیاتی برای اصل مقصد عبارتست از:

BPD = GDP − GW − ( X − M ) = C + I + GC

			
()2

همانطور که مالحظه میشود در اینجا مالیات هم بر کاالهای مصرفی و هم بر کاالهای سرمایهای اعمال

میگردد و به خرید کاالهای سرمایهای توسط بنگاه اقتصادی اعتبار مالیاتی تعلق نمیگیرد .با وجود اینکه این

نوع مالیات ،دارای پایه مالیاتی گسترده است اما چون هیچگونه معافیت مالیاتی برای خرید کاالهای سرمایهای

در نظر نمیگیرد ،به واسطة ایجاد انگیزه منفی برای سرمایهگذاری و افزایش هزینههای آن مورد توجه قرار

نمیگیرد (موسوی جهرمی1394 ،؛ فارابی.)1390 ،
 )2مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد:1

مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد ،استهالک را از پایه مالیاتی خارج و مخارج سرمایهگذاری خالص را (به

جای ناخالص) مشمول مالیات می کند .در این معادله D ،نشان دهنده استهالک میباشد.
			
()3

) BIO = GDP − GW − D = C + ( I − D) + GC + ( X − M

زیر خواهـد بود:

			
()4

BID = GDP − GW − ( X − M ) − D = C + ( I − D) + GC

در این نوع مالیات ،چون اسـتهالک از تولید ناخالص داخلی کسـر شـده و سـرمایهگذاری خالص مشـمول
1. Product Type of Value -added Tax
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مالیـات میشـود ،پایـه مالیـات بـر ارزش افزوده نسـبت به نـوع تولیدی کوچکتر اسـت ،اما مالیـات همچنان
بـه بخـش تولیـد و سـرمایهگذاری در اقتصاد تحمیل میشـود .بنابراین اعمـال مالیات بر ارزش افـزوده از نوع
درآمـدی موجـب کاهش انگیزه سـرمایهگذاری میگردد (موسـوی جهرمـی.)1394 ،
 )3مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف:1

اگـر علاوه بـر اسـتهالک ،بـر هزینههای انجـام شـده روی کاالهای سـرمایهای کـه به تعمیـم موجودی

سـرمایه کمـک می کنـد مالیـات وضـع نشـود ،کل مخـارج ناخالـص سـرمایهگذاری از پایـه مالیـات خـارج

میشـود و آنچـه باقـی میمانـد پایـه مالیات بـر ارزش افـزوده از نوع مصـرف را نشـان میدهد .پایـه مالیات
بـر ارزش افـزوده از نـوع مصـرف را میتـوان بـرای اصـل مبـدأ ،بـه صـورت زیر بیـان کرد:

					
()5

) BCO = GDP − GW − I = C + GC + ( X − M

پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف ،بر اساس اصل مقصد هم به صورت زیر خواهد بود:
					
()6

BCD = GDP − GW − ( X − M ) − I = C + GC

در مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی ،مخارج سرمایهگذاری ناخالص (سرمایهگذاری خالص و استهالک)

از پایه مالیاتی حذف میشود و به آن مالیات تعلق نمیگیرد .به دلیل معافیت سرمایهگذاری ناخالص از مالیات ،بار

مالیاتی از تولید به مصرف انتقال مییابد .این امر باعث باال رفتن انگیزه سرمایهگذاری در اقتصاد میشود .از این

رو ،این نوع از مالیات بر ارزش افزوده به طور گستردهای در کشورهای عضو جامعه اروپا و بسیاری از کشورهای در
حال توسعه از جمله ایران مورد استفاده قرار گرفته است (موسوی جهرمی1394 ،؛ غالمی.)1389 ،

قانـون آزمایشـی مالیـات بـر ارزش افـزوده ،از ابتدای مهرمـاه  ۱۳۸۷به دنبـال حذف قانون تجمیع عـوارض در

سراسـر کشـور بـه اجـرا درآمـد .این قانون کـه بنابر تصمیـم اولیه ،قرار بود تا پنج سـال به اجرا گذاشـته شـود،
پـس از پایـان ایـن  5سـال نیـز ،هـر سـاله با درخواسـت دولـت در الیحـه بودجـه ،در مجلس تمدیـد گردید و
اجـرای آن ادامـه یافـت .بـه موازات اسـتمرار اجراي آزمايشـي اين قانون ،دولـت اليحه دائمي ماليـات بر ارزش

افـزوده را در اسـفند  1395تقديـم مجلـس کـرد .در این راسـتا ،کمیسـیون اقتصادی مجلس ،بر اسـاس الیحه

پیشـنهادی دولـت در حـال تدوین قانـون جدیدی برای مالیات بر ارزش افزوده اسـت .بنابرایـن قانون مالیات بر

1. Consumption Type of Value -added Tax
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ارزش افـزوده فعلـی مصـوب سـال  ۱۳۸۷و اصالحـات بعدی آن ،تا زمـان تصویب نهایی و دائمی شـدن قانون

مالیـات بـر ارزش افـزوده ،بـرای اجرا در سـال  1398نیز تمدید گردیده اسـت.

با توجه به مواد فصل دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده میتوان دریافت که مالیات بر ارزش افزوده در ایران

به جای برخی مالیاتهای قبلی به سیستم مالیاتی کشور راه یافته و مالیاتی اضافه بر مالیاتهای قبلی نیست.1

همچنیـن اخذ این مالیات بر مبنای صورتحسـاب و به روش اعتباری میباشـد .2مبنای وصـول مالیات بر ارزش

افزوده بر اسـاس اصل مقصد میباشـد .3هیچگونه مالیاتی بر سـرمایهگذاری بنگاهها بسـته نشده و بنابراین پایه

مالیاتی از نوع مصرفی انتخاب شـده اسـت 4تا موجب تشـویق سـرمایهگذاری و پسانداز شـود (فارابی.)1390 ،

نـرخ مالیـات و عـوارض بـر ارزش افـزوده در ایـران از سـال  87تا  97تغییراتی داشـته اسـت که در جـدول ()1
نشـان داده شـده است:

جدول ( -)1نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده در ایران

سال

مالیات

عوارض

نرخ سال

1387

%1.5

%1.5

%3

%1.5

%1.5

%3

1388

%1.5

1390

%2.2

1389
1391
1392
1393
1394
1396
1397
1398

منبع :قوانین بودجه کل کشور در سال های فوق

%3.6
%5.3
%6
%6
%6
%6
%6

 .1ماده ( )51( ،)50و ( )52قانون مالیات بر ارزش افزوده
 .2ماده ( )17قانون مالیات بر ارزش افزوده
 .3ماده ( )13و تبصره  2ماده ( )20قانون مالیات بر ارزش افزوده
 .4ماده ( )17قانون مالیات بر ارزش افزوده

%1.8
%2.1
%2.4
%2.7
%3
%3
%3
%3
%3

%4
%5
%6
%8
%9
%9
%9
%9
%9
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%2.9

%1.5

%3
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 -3پیشینه پژوهش
 -1-3مطالعات خارجی

از اولین مطالعاتی که درباره بررسی مالیاتها در قالب مدل تعادل عمومی انجام شده است ،مطالعة شون و والی

( )1984میباشد .آنها مدلی را بر اساس تعادل عمومی والراس و فروض نئوکالسیک در خصوص قیمتهای

انعطافپذیر ارائه دادند که از یک تکنیک ریاضی قوی برخوردار بوده و قادر است اقتصاد سه بخشی و بیشتر ،را
مورد بررسی قرار دهد.

کروگمن و فلدستین ( )1989به بررسی اثرات مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت بینالملل پرداختند و بیان

کردند اگر مالیات بر ارزش افزوده بر همه کاالها و خدمات وضع شود ،تأثیری بر صادرات و واردات ندارد.

آجاکایـی ( )1999بـا اسـتفاده از یـک مـدل تعـادل عمومـی قابل محاسـبه ،به بررسـی آثـار اقتصـادی مالیات
بـر ارزش افـزوده بـر بخشهـای کلیـدی و کلّـی اقتصـاد نیجریـه پرداخـت .نتایـج حاصل نشـان داد کـه اغلب
قیمتـی آبشـاری 1بـه ایـن نـوع مالیـات نشـان داده
سـازمانهای مشـمول مالیـات بـر ارزش افـزوده ،واکنـش
ِ

2

و آن را به عنوان هزینه غیرقابل انتظار تلقی می کنند.

کاراداگ و وستا ِوی ( )2000با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه برای اقتصاد ترکیه ،نشان دادند که

تغییرات نرخ مالیات بر ارزش افزوده تأثیرات کمتری بر بخش تولیدی ،نسبت به بخش مصرفی دارد و در مجموع،
منجر به افزایش قیمت کاالهای مصرفی در تمام بخشها و کاهش تولید در اکثر بخشهای اقتصاد میگردد.

نارایان ( )2003با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ،تأثیرات گسترده افزایش  25درصد نرخ مالیات

بر ارزش افزوده بر اقتصا ِد کشور فیجی را بررسی کرد و نشان داد که اجرای مالیات بر ارزش افزوده منجر به

افزایش درآمدهای مالیاتی ،افزایش تولید ناخالص داخلی ،کاهش سرمایهگذاری ،کاهش مصرف واقعی و کاهش

سطح رفاه ملی میشود.

افزوده در کشور ویتنام بر افراد فقیر روستایی قابل توجه است و آن هم به دلیل سهم باالی کاالی برنج در سبد
مصرفی این خانوارها بود.

سجادی فر و همکاران ( )2012با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه برای ارزیابی اثرات مالیات بر

ارزش افزوده در ایران بیان می کنند که افزایش نرخ مالیاتی از  5و  10درصد به  15درصد ،با وجود افزایش قابل

توجه درآمدهای دولت ،منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و سطح رفاه خانوارها میشود.
 .2منظور از واکنش آبشاری ،واکنش یکباره یا یکدفعهای یا ناگهانی (در مقابل واکنش تدریجی) است.

1.Price Cascading Manner
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اجتماعی
ا ِرو ( )2015با استفاده از روش تعادل عمومی قابل محاسبه پویا و با استناد به ماتریس حسابداری
ِ
سال 2010آفریقای جنوبی ،به این نتیجه دست یافت که افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر خانوارهای کمدرآمد

اثر منفی ندارد ،به شرطی که درآمد دولت به سمت خانوارهای کمدرآمد جاری شود.

بنکوفسکی 1و همکاران ( )2016با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نشان دادند که افزایش نرخ

مالیات بر ارزش افزوده در کشور لتونی ،موجب افزایش درآمدهای مالیاتی ،افزایش مخارج دولت ،کاهش مصرف
کل ،و در مجموع موجب کاهش سطح رفاه مردم میگردد.

المبی ( )2017با استفاده از روش تعادل عمومی قابل محاسبه به بررسی آثار اصالحات مالیاتی شامل مالیات بر

ارزش افزوده در کشور اروگوئه پرداخته است .نتیجه حاصل از آن بیانگر این است که برای حفظ خنثایی بودجه

2

بعد از اصالحات مالیاتی ،باید نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاهش یابد.

 -2-3مطالعات داخلی

صیام ( )1386با استفاده از روش اقتصادسنجی ( )OLSو بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح قیمتها در
کشورهای منتخب نشان داد که رابطهای بین اعمال مالیات بر ارزش افزوده و تورم وجود ندارد و استفاده از این مالیات
تورمزا نیست.

بینا ( )1389با استفاده از روش تعادل عمومی قابل محاسبه ،به بررسی اثرات مالیات بر ارزش افزوده بر تولید پرداخت

و نشان داد که سیستم مالیات بر ارزش افزوده سبب افزایش تولید بخشهای کشاورزی و صنایع و خدمات معاف از
مالیات ،و کاهش تولید سایر بخشها میشود.

ارشدی و مهدوی ( )1390با استفاده از مدل قیمتی داده -ستانده ،اثر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده بر بخشهای

اقتصاد را برآورد کرده و نتیجه گرفتند که اجرای این نوع مالیات اثر قیمتی بسیار ناچیزی در پی خواهد داشت.

فریدزاد و همکاران ( )1390با استفاده از جدول متقارن داده -ستانده کاال در کاال به قیمت سال پایه سال ،1387

غالمی ( )1392با استفاده از روش شبیهسازی و تدوین سمت تقاضای الگوی کالن اقتصادسنجی ایران به بررسی

اثر تغییرات آنی و تدریجی نرخ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و به این نتیجه دست یافت که هر دو سناریوی افزایش

نرخ مالیات ،تورم را افزایش و مخارج بخش خصوصی را کاهش میدهد ولی تغییر تدریجی نتایج بهتری نسبت به

تغییرات آنی دارد.

موسوی جهرمی و غالمی ( )1394با استفاده از روش شبکه عصبی ،به پیشبینی درآمدهای مالیاتی حاصل از مالیات
1. Benkovskis et al
2. Budget Neutrality
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بر ارزش افزوده پرداختند و نشان دادند که درآمد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف سیگار ،به طور متوسط از

رشد ساالنه  20درصد برخوردار خواهد شد.

جعفری صمیمی و همکاران ( )1395با دستیابی به یک رابطه تعیین کننده نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده ،به

این نتیجه رسیدند که با کاهش درآمدهای نفتی ،افزایش رشد اقتصادی و افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به

کاالهای مضر و پسماند ،نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده باید افزایش یابد.

عبداهلل میالنی و همکاران ( )1396با به کارگیری جدول داده -ستانده نشان دادند که با اعطای معافیت مالیاتی،

شدت تنازلی بودن مالیات بر ارزش افزوده کاهش مییابد و هنگامی که مالیات مستتر کاالهای معاف در محاسبات

لحاظ میشود ،شدت تنازلی بودن ،بیشتر کاهش مییابد.

ایزدخواستی و عرب مازار ( )1396به تحلیل عملکرد ،کارایی وصول و چالشهای اجرایی قانون مالیات بر ارزش

افزوده در دوره اجرای آزمایشی در ایران پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که عواملی از قبیل :نرخ استاندارد،

معافیتها ،آستانه مالیاتی ،شیوه اجرا و قوانین مالیاتی بر عملکرد و کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده در ایران
اثرگذار بوده است.

 -4روش تحقیق و داده ها

در این مقاله ،جهت بررسی اثرات اقتصادی اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده از روش تعادل عمومی قابل

محاسبه ( )CGEاستفاده شده است .این روش یکی از روشهای تحلیل ک ّمی است که در مقابل دامنة وسیعی از

موضوعات سیاستی از قبیل :سیاستهای مالی به ویژه در حوزه مالیات ،سیاستهای تجاری ،سیاستهای تثبیت،

تحلیل محیط زیست و غیره انعطافپذیر است و میتواند چارچوب جامعنگری را برای بررسی آثار همه جانبه

سیاستها فراهم نماید .در واقع ،یکی از بزرگترین مزیتهای مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ،قابلیت آن در

توضیح پیامدهای اعمال تغییرات در پارامتر سیاستی خاص و یا ویژگیهای یک بخش در کل اقتصاد است (کاردنته
مزیت دیگر مدلهای تعادل عمومی نسبت به مدلهای اقتصادسنجی ،وابسته نبودن این مدلها به دادههای

سری زمانی است .عالوه بر آن ،چارچوب اقتصاد خردی محکم مدلهای تعادل عمومی ،که به طور کامل

رفتار بهینهسازی عامالن اقتصادی را توصیف می کند ،این امکان را به این مدلها میدهد که پایه تحلیلی

قویتری داشته باشند و عالوه بر مدلهای اقتصادسنجی ،بر مدلهای داده -ستانده نیز ترجیح داده شوند.
در الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه ،اعمال هر سیاست در مدل از طریق تغییر در پارامترهای برونزا صورت

میگیرد .در این الگوها تغییر در برخی از پارامترهای موجود در مدل نشاندهندة یک سیاست یا شوک است
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(نادران و فوالدی.)1384 ،

یک مدل  CGEتنها قیمتهای نسبی را توضیح میدهد .برای بیان تمام قیمتها به صورت نسبی ،مدلساز یک

متغیر قیمتی را در مدل  CGEانتخاب می کند به طوری که در سطح اولیهاش ثابت باقی بماند .این قیمت،

همان مبنای شمارش 1مدل است ،یعنی معیار ارزشی که در مقابل آن تغییرات تمام قیمتهای دیگر را بتوان

اندازهگیری کرد .میتوان هر متغیر قیمتی را به عنوان مبنای شمارش انتخاب کرد .این انتخاب ،هیچ اثری بر

متغیرهای مقداری یا واقعی منتج از یک آزمون تجربی ندارد (برفیشر .)1392 ،در این مقاله شاخص قیمت تولیدکننده

2

( )DPIبه عنوان مبنای شمارش در نظر گرفته شده است.
در مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ،معمو ًال منبع اطالعات ،ماتریسی است که آن را ماتریس حسابداری

اجتماعی ( )SAMمینامند .ماتریس حسابداری اجتماعی ،ماتریس مربعی است که هر حساب در محل برخورد

یک سطر و ستون قرار گرفته است .این ماتریس اطالعات عددی اقتصاد را بهطور جامع مورد بررسی قرار میدهد.

هر درایه نشاندهنده پرداخت از حسابی است که روی ستون قرار دارد به حسابی که روی سطر قرار گرفته است

(اکبری مقدم .)1388 ،ماتریس حسابداری اجتماعی روابط بین بازیگران اصلی هر اقتصاد شامل :تولیدکنندگان،

عوامل تولید ،مصرف کنندگان ،نهادها ،و بازیگران خارجی را در قالب حسابهای طبقهبندی شده شامل :حساب

تولید ،حساب عوامل تولید ،حساب نهادها ،حساب انباشت (پسانداز) ،و حساب دنیای خارج نشان میدهد

3

(منظور و حقیقی.)1395 ،

آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران مربوط به سال  1390است که توسط مرکز پژوهشهای مجلس

تهیه شده است ،که در مقاله حاضر از این ماتریس به عنوان منبع اطالعات استفاده میشود .ماتریس حسابداری
اجتماعی سال  1390ایران از نو ِع ماتریس مبتنی بر جدول داده -ستانده متقارن است که با رویکرد «از کل به
جزء» تدوین شده است .4در تهیه این ماتریس از چهار نوع پایة آماری استفاده شده است که عبارتند از :جدول

آمار ایران ،سرشماری نفوس و مسکن سال  1390مرکز آمار ایران ،و نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد

خانوارهای شهری و روستایی سال  1390مرکز آمار ایران .سایر پایههای آماری عبارتند از :گزارش عملکرد بودجه

دولت برای سال  ،1390آمارهای دریافتی و پرداختی عوامل تولید و نهادها از دنیای خارج و به دنیای خارج سال
1. Numeraire
) 2. Producer Price Index ( DPI = ∑ PDS c dwts c

 .3ساختار کلی ماتریس حسابداری اجتماعی در پیوست مقاله آمده است.
 .4جهت اطالعات بیشتر درباره انواع ماتریس حسابداری اجتماعی و رویکردهای تهیه آن و همچنین جزئیات بیشتر درباره ماتریس حسابداری اجتماعی
سال  1390ایران ،به بانویی و همکاران ( )1394مراجعه شود.
c ∈C
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 1390بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،و آمارهای گمرک جمهوری اسالمی ایران سال  1390در خصوص
صادرات و واردات (بانویی و همکاران.)1394 ،

با تکیه بر این اطالعات ،برای اطمینان از اعتبار مدل تحقیق ،کالیبراسیون مدل انجام میگیرد .کالیبراسیون

مدل ،1فرایند محاسبه پارامترهای انتقال و سهم مورد استفاده در توابع مطلوبیت و تولید مدل  CGEاست

به گونهای که حل معادله ،دوباره همان تعادل اولیه دادههای مدل را به دست دهد .سپس حل مدل کالیبره شده،

به عنوان تعادل مبنا مورد استفاده قرار میگیرد که نتایج آزمون تجربی مدل با آن مقایسه میشود .ورودیهای

فرایند کالیبراسیون ،پایگاه دادة مدل  CGEهستند که اقتصاد را در تعادل اولیه توضیح میدهند (برفیشر.)1392 ،

در نهایت ،شبیهسازی سیاست اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مدل تحقیق انجام میشود که شامل چند مرحله

است :انتخاب پارامتر سیاستی در مدل (نرخ مالیات بر ارزش افزوده)؛ تعیین مقدار اولیه پارامتر سیاستی؛ کالیبراسیون

مقادیر اولیه؛ تغییر پارامتر سیاستی در مدل (اعمال سناریوهای نرخ  %6و  %9مالیات بر ارزش افزوده)؛ اجرای مجدد

مدل و تعیین جدید متغیرهای درونزا؛ و در نهایت محاسبه درصد تغییرات متغیرهای درونزا (تجزیه و تحلیل اثرات
اصالح مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای اقتصادی) .تمامی اعمال فوق ،در فضای برنامه نویسی نرمافزار

2

 GAMSانجام میشود.
 -5مدل تحقیق

مدل مورد استفاده در این تحقیق ،مدل استاندارد تعادل عمومی قابل محاسبه ( )CGEارائه شده توسط الفرن و

همکاران ( )2002است .این مدل یکی از معروفترین مدلهای تعادل عمومی قابل محاسبه است که به صورت
استاندارد طراحی شده است .مدل  CGEاستاندارد الفگرن یک مدل ایستا (یک دورهای) و یک کشوری 3با عوامل

تولید ثابت نیروی کار و سرمایه است و هیچ بعد پویا در مدل لحاظ نشده است .معادالت این مدل به چهار بخش

یا بلوک تقسیم میشوند که عبارتند از :بلوک قیمت ،بلوک تولید و تجارت ،بلوک نهادها و بلوک قیدهای سیستم.
این مدل بر پایه اطالعات ماتریس حسابداری اجتماعی ( )SAMطراحی شده و شامل فعالیتهای

اقتصادی ،کاالها ،عوامل تولید و نهادها میشود .در این مدل نیروی کار ،سرمایه و نهادههای واسطهای در

فرایند تولید مورد استفاده قرار می گیرند .سپس ،کاالی تولید شده با استفاده از تابع تبدیل با کشش ثابت

4

( )CETبه کاالی صادراتی و کاالی بازاری داخلی تبدیل میگردد .مصرف کنندگان کاالهای مرکب را خریداری
 .3مدل  CGEمیتواند یک کشوری یا چند کشوری باشد.

1. Model Calibration
)2. General Algebraic Modeling System (GAMS
)4. Constant Elasticity of Transformation (CET
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می کنند .این کاالهای مرکب یا از خارج وارد شده و یا در داخل تولید میشوند .ترکیب واردات و تولید داخلی،
توسط یک تابع تولید با کشش جانشینی ثابت )CES( 1که به تابع آرمینگتون 2معروف است مشخص میگردد.

کشور مورد نظر یک «کشور کوچک» است که گیرنده قیمتهای جهانی صادرات و واردات در سطح ثابتی است .با
برقراری تعادل در قیدهای سیستم ،شامل تعادل در بازار عوامل تولید ،تعادل در بازار کاالهای مرکب ،تعادل در بازار

خارجی ،تعادل در بخش دولتی و تعادل پسانداز -سرمایهگذاری ،تعادل در کل سیستم برقرار میگردد .معادالت

این مدل پس از تبیین و تصریح ،در بسته نرم افزاري  GAMSبه زبان برنامه نویسی تبدیل گردیده و با این نرم
افزار معادالت مدل به طور همزمان حل میشوند.3

اجزای مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ( )CGEشامل عوامل تولید ،قیمتها و کاالها و نیز اشکال تبعی ارتباط

دهنده هر یک از اجزاء با یکدیگر در شکل ( )1نشان داده شده است.

شکل ( -)1اجزای مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ()CGE

همچنین مدل تحقیق از چهار مجموعه :فعالیتها ،کاالها ،عوامل تولید ،و نهادها تشکیل شده که در جدول

( )2نشان داده شده است.

)1. Constant Elasticity of Substitution (CES
2. Armington Function
 .3با توجه به تعداد باالی معادالت مدل تحقیق و به جهت جلوگیری از طوالنی شدن مقاله ،این معادالت در پیوست قرار داده شده است.
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جدول ( -)2مجموعه های مدل و زیرمجموعه های آن

مجموعهها

زیرمجموعهها

فعالیتها

کشاورزی ،نفت ،معدن ،صنعت ،انرژی ،ساختمان ،خدمات

عوامل تولید

نیروی کار ،سرمایه

کاالها

منبع :محاسبات تحقیق

نهادها

کشاورزی ،نفت ،معدن ،صنعت ،انرژی ،ساختمان ،خدمات
خانوارها (شهری و روستایی) ،دولت ،شرکتها ،دنیای خارج

 -6تجزیه و تحلیل

تصریح و حل مدل تعادل عمومی ارائه شده با استفاده از بسته نرم افزاری  GAMSانجام شده است .مدل تحقیق

شامل دو نوع پارامترهای سهمی و رفتاری است .مقدار پارامترهای سهمی به طور مستقیم از ماتریس SAM

محاسبه شدهاند و پارامترهای رفتاری از دادههای خارج از ماتریس  SAMبه دست آمده است .این پارامترها یا با

استفاده از مطالعات گذشته و یا از تخمینهای مورد استفاده در مدلهای تعادل عمومی مشابه ،به دست میآیند.

پارامترهای بلوک تولید و تجارت مدل تحقیق حاضر به شکل زیر است:

جدول ( -)3مقادیر پارامترها در توابع تولید و تجارت

بخشهای اقتصاد

کشش جانشینی واردات در تابع آرمینگتون

کشش جانشینی صادرات در تابع CET

پارامتر سهم در تابع آرمینگتون

پارامتر سهم در تابع CET

پارامتر انتقال در تابع آرمینگتون

پارامتر انتقال در تابع CET

صنعت

1/6

0/8

0/3

0/935

1/829

3/593

2

0/404

1/886

(نیروی کار و سرمایه)

معدن

1/6

0/8

0/141

0/831

1/372

2/527

2

0/634

1/870

کشش جانشینی بین عوامل تولید

پارامتر سهم در تابع تولید

پارامتر انتقال در تابع تولید

نفت

1/6

0/8

5/7

0/013

1/002

7/024

2

0/837

1/380
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1/6

0/8

0/147

0/982

1/387

6/144

2

0/539

1/984
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انرژی

1/6

0/8

0/277

0/898

1/716

3/016

2

0/549

2/065

ساختمان

0

0

0

0

0

0

2

0/435

2/125

خدمات

1/6

0/8

0/122

0/978

1/320

5/586

2

0/646

1/864

منبع :الفرن و همکاران 2002 ،؛ برتولد2002 ،؛ مرکز پژوهش های مجلس 1394 ،و محاسبات تحقیق

کششهای جانشینی ،پارامترهای سهم و انتقال در توابع  CESو  ،CETپارامترهای بلوک تولید و تجارت مدل

هستند .همانطور که مالحظه میشود کشش جانشینی واردات در تابع آرمینگتون و کشش جانشینی صادرات

در تابع تبدیل تولید ،به ترتیب  1/6و  0/8در نظر گرفته شده است که مطابق با مدل استاندارد است .پارامترهای

سهم و انتقال در تابع آرمینگتون و تابع تبدیل تولید برای بخشهای مختلف متفاوت است .از آنجا که در بخش
ساختمان بحث واردات و صادرات موضوعیت ندارد ،بنابراین کشش جانشینی واردات در تابع آرمینگتون و کشش

جانشینی صادرات در تابع تبدیل تولید و همچنین پارامترهای سهم و انتقال در این دو تابع برای این بخش صفر

میباشد .کشش جانشینی بین عوامل تولید برای همه بخشها مقدار  2در نظر گرفته شده که برگرفته از مطالعه
برتولد و همکاران )2002( 1است .پارامتر سهم و انتقال در تابع تولید  CESنیز برای بخشهای هفتگانه متفاوت

است که بر اساس دادههای  SAMوارد شده در نرم افزار به دست آمده است.

در ادامه تأثیر اصالح مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای اقتصاد ایران در قالب سه سناریو مورد بررسی قرار

میگیرد .این سناریوها عبارتند از :وضع مالیات بر ارزش افزوده با نرخ  %9 ،%6و  .%12نرخ اول و دوم در ایران
اجرا شده ولی نرخ سوم تصویب و اجرا نشده است .در تمامی سناریوها نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش

کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است .2نتایج اجرای سناریوها به شرح زیر میباشد:

جدول ( -)4تأثیر اجرای سناریوها بر متغیرهای اقتصاد کالن (واحد :درصد)
متغیر

نرخ  6درصد
0/25

نرخ  9درصد
0/39

نرخ  12درصد
0/53

تولید ناخالص داخلی GDP

-0/02

-0/04

-0/06

مخارج دولت

0/55

0/84

1/14

درآمد دولت

6/84

10/26

13/72

مخارج مصرفی خانوارها

-5/38

-8/09

-10/80

پسانداز کل

7/67

11/50

15/36

 .2طبق ماده ( )12قانون مالیات بر ارزش افزوده ،بخش کشاورزی معاف از مالیات بر ارزش افزوده است.

1. Berthold et al
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تورم

سناریو
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متغیر

سناریو
نرخ  6درصد

نرخ  9درصد

نرخ  12درصد

سرمایهگذاری کل

7/67

11/50

15/36

نرخ ارز

0/61

0/93

1/27

جذب کل

0/19

0/28

0/38

منبع :محاسبات تحقیق

همانطور که مالحظه میشود اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش تورم میگردد .از آنجا که

نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت کاالها و خدمات اعمال میگردد 1و قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها
را افزایش میدهد ،در مجموع موجب افزایش شاخص قیمت مصرف کننده )CPI( 2و افزایش تورم خواهد شد.

مالیاتی  6درصد و  9درصد ،به ترتیب تورم  0/25درصد و  0/39درصد
با اجرای سناریوی اول و دوم با نرخهای
ِ
مالیاتی  12درصد ،تورم  0/53درصد افزایش مییابد .این نتیجه
افزایش یافته و با اجرای سناریوی سوم با نرخ
ِ

با نتیجه مطالعاتی مانند :آجاکایی ( ،)2010نارایان ( ،)2003غالمی ( ،)1392ارشدی و مهدوی ( )1390و فریدزاد
و همکاران ( )1389مطابقت دارد.

از طرفی اعمال مالیات بر ارزش افزوده موجب کاهش تولید ناخالص داخلی ( )GDPمیگردد .اجرای سناریو 6

درصد و  9درصدیی نرخ مالیات بر ارزش افزوده ،تولید ناخالص داخلی را به ترتیب به اندازه  0/02درصد و 0/04

درصد کاهش میدهد و اجرای سناریو  12درصد موجب کاهش  GDPبه میزان  0/06درصد میگردد .از آنجا
که اعمال نرخ  %12کاهش تولید را در پی دارد ،دولت به منظور حمایت از بخش تولید ،با اعمال این نرخ در قانون

اصالحی مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کرده است .نتایج تحقیقات بنکوفسکی و همکاران ( ،)2016سجادی
فر و همکاران ( ،)2012آجاکایی ( )2010و بینا ( )1389با نتیجه حاضر درباره تولید همخوانی دارد.

همانطور که انتظار میرود با وضع مالیات ،درآمد دولت افزایش مییابد .در خصوص مالیات بر ارزش افزوده

دولت را افزایش میدهد؛ به طوری که با اعمال نرخهای باالتر ،درآمد دولت نیز بیشتر افزایش مییابد .اجرای

سناریو اول و دوم ،به ترتیب موجب افزایش درآمدهای دولت به میزان  6/84درصد و  10/26درصد شده و با
اجرای سناریو سوم ،درآمدهای دولت به اندازه  13/72درصد افزایش مییابد .ازین لحاظ ،نتیجه به دست آمده با

مطالعات بنکوفسکی و همکاران ( ،)2016ا ِرو ( ،)2015سجادی فر و همکاران ( ،)2012آجاکایی ( ،)2010نارایان
 .1طبق ماده ( )14قانون مالیات بر ارزش افزوده .مأخذ محاسبه مالیات ،بهای کاال یا خدمت مندرج در صورتحساب می باشد.
)2. Consumer Price Index (CPI
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نیز به همین شکل است .اصالح این قانون موجب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت شده و به تبع مجموع درآمد
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( ،)2003پژویان و ورشو ساز ( )1392و بینا ( )1389مطابقت دارد .در ادامه ،افزایش درآمدهای مالیاتی موجب
افزایش مخارج دولت (شامل هزینههای مصرفی دولت و پرداختهای انتقالی) میگردد .اجرای قانون مالیات بر

ارزش افزوده با نرخ  6درصد و  9درصد ،موجب میشود مخارج دولت به ترتیب ،به اندازه  0/55درصد و 0/84

درصدی مخارج دولت را در پیدارد.
درصد افزایش یابد ،و اصالح قانون با نرخ  12درصد ،افزایش 1/14
ِ

همانطور که گفته شد مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش

مصرف کننده نهایی است ،بنابراین تاثیر اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مخارج مصرفی خانوارها ،منفی
است؛ به این صورت که اجرای این قانون در قالب سناریو اول با نرخ مالیات  6درصد باعث میشود مخارج

مصرفی خانوارها به اندازه  5/38درصد کاهش یابد .اجرای سناریو دوم با نرخ  9درصد موجب کاهش بیشتر

مخارج مصرفی خانوارها به میزان  8/09درصد میگردد ،و اجرای سناریو سوم با نرخ  12درصد ،کاهش 10/8

درصدی مخارج مصرفی خانوارها را در پی دارد .هر چه نرخ مالیات بر ارزش افزوده باالتر باشد ،میزان کاهش
ِ
در مخارج مصرفی خانوارها بیشتر است؛ زیرا باالتر بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده به معنای باالتر بودن
قیمت کاالی مصرفی است .چون این مالیات به شکل درصدی از قیمت کاال (در اینجا  %9 ، %6و  )%12به آن

افزوده میشود و بار مالیاتی آن بر عهده مصرف کنندگان نهایی یا همان خانوارهاست .از طرفی ،کاهش درآمد

خانوارها که ناشی از کاهش درآمد عوامل تولید است نیز دلیل دیگر کاهش مخارج مصرفی آنان است .مطالعات

بنکوفسکی و همکاران ( ،)2016سجادی فر و همکاران ( ،)2012آجاکایی ( ،)2010نارایان ( )2003و غالمی
( )1392این نتیجه را تایید می کنند.

تأثیر اصالح مالیات بر ارزش افزوده بر پسانداز کل اقتصاد ،مثبت است .پسانداز کل متشکل از پسانداز

خانوارها ،دولت و جهان خارج است .با اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده پسانداز خانوارها کاهش مییابد

ولی پسانداز دولت و جهان خارج افزایش مییابد و در مجموع اثر نهایی ،افزایش پسانداز کل است .با اعمال
افزایش مییابد و با اجرای نرخ  12درصد ،پسانداز کل به میزان  15/36درصد افزایش مییابد.

سرمایهگذاری کل از دو بخش سرمایهگذاری ثابت و تغییر در موجودی انبار تشکیل شده است .اصالح

قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش سرمایهگذاری ثابت و کاهش در موجود انبار میگردد؛ اثر اول از

اثر دوم قویتر است که در مجموع منجر به افزایش سرمایهگذاری کل میشود .با اجرای سناریو اول و دوم،
سرمایهگذاری به میزان  7/67درصد و  11/50درصد افزایش مییابد و با اجرای سناریو سوم ،سرمایهگذاری کل
به میزان  15/36درصد افزایش مییابد .1همانطور که مالحظه شود میزان افزایش پسانداز کل و سرمایهگذاری

 .1در تمام ماتریسهای حسابداری اجتماعی  SAMمنتشر شده برای ایران ،سرمایهگذاری به صورت یک «کل» در نظر گرفته شده است و تفکیک
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درصدی مالیات بر ارزش افزوده ،پسانداز کل به ترتیب به میزان  7/67درصد و  11/50درصد
نرخ  6درصد و 9
ِ

26

پژوهشنامه مالیات/شماره چهلم (مسلسل  ،)88زمستان 1397

کل در هر سه سناریو برابر است؛ چون یکی از مهمترین قیدهای سیستم معادالت مدل تحقیق ،تراز پسانداز

سرمایهگذاری است .افزایش پسانداز کل و سرمایهگذاری کل ،با یافتههای المبی ( ،)2017آجاکایی ()2010

و غالمی ( )1392مطابقت دارد .همانطور که در بخش مبانی نظری تحقیق گفته شد ،در ایران مالیات بر ارزش

افزوده بر مبنای مصرف اجرا شده است .از آنجایی که در این روش تمام هزینههای سرمایه در همان سال خرید

کسر میشود و هیچ گونه مالیاتی بر کاالهای سرمایهای تعلق نمیگیرد ،موجب افزایش سرمایهگذاری میگردد
و از آن به عنوان ابزاری برای تشویق سرمایهگذاری استفاده میشود (نادران1380 ،؛ کمیجانی و آقایی.)1380 ،
در مدل تحقیق حاضر نرخ ارز متغیر است .اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش نرخ ارز

درصدی مالیات ،موجب افزایش  0/61درصد و 0/93
میشود .اجرای سناریو اول و دوم با نرخ  6درصد و 9
ِ

درصدی نرخ ارز میگردد؛ و با اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ  12درصد ،نرخ ارز به اندازه 1/27
ِ
درصد افزایش مییابد.

متغیر جذب کل ،ارزش تقاضای نهایی داخلی را اندازهگیری می کند .در واقع تقاضای کل شامل تولید ناخالص

داخلی ( )GDPبه قیمت بازار به اضافه واردات منهای صادرات است .تقاضای نهایی داخلی یا جذب کل متشکل

از مصرف خانوارها ،مصرف دولت و سرمایهگذاری است .اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش

میزان جذب کل میشود .به این صورت که سهم مصرف خانوارها از جذب کل کاهش ،و سهم مصرف دولت و
سرمایهگذاری از جذب کل افزایش مییابد ،ولی میزان افزایش در سهم مصرف دولت و سرمایهگذاری بیشتر از
میزان کاهش در سهم مصرف خانوارهاست؛ بنابراین جذب کل ،در نهایت افزایش مییابد .با اجرای سناریو اول

با نرخ  6درصد و سناریو دوم با نرخ  9درصد مالیات بر ارزش افزوده ،جذب کل به ترتیب به اندازه  0/19درصد

درصدی نرخ ارز را در پی دارد؛
و  0/28درصد افزایش مییابد ،و اصالح قانون با نرخ  12درصد ،افزایش 0/38
ِ
که با یافتههای مطالعه المبی ( )2017در این خصوص همخوانی دارد.

آن به صورت خصوصی و دولتی انجام نشده است .به علت محدودیتهای آماری ،این کار حتی توسط مرکز آمار ایران قابل انجام نبوده است .زیرا
الزمه آن ،تفکیک سرمایهگذاری در هر یک از بخشهای اقتصاد به دولتی و خصوصی است که این امر عم ً
ال ممکن نبوده است .این مسئله از
محدودیتهای پایه آماری مدل تحقیق حاضر میباشد .و چون مدلسازی  CGEبر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی انجام شده است ،بنابراین
در تحقیق حاضر هم امکان تفکیک سرمایهگذاری کل به صورت دولتی و خصوصی وجود نداشته است.
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تأثیر اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت و درآمد عوامل تولید در جدول ( )5نشان داده شده است.
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جدول ( -)5تأثیر اجرای سناریوها بر قیمت و درآمد عوامل تولید (واحد :درصد)

متغیر

نرخ  6درصد
قیمت عوامل تولید
درآمد عوامل تولید
منبع :محاسبات تحقیق

سناریو
نرخ  9درصد

نرخ  12درصد

-5/43

-8/16

نیروی کار (دستمزد)

-5/30

نیروی کار

-5/30

سرمایه

سرمایه

-5/43

-7/97

-7/97

-8/16

-10/63

-10/89

-10/63

-10/89

همانطور که مالحظه میشود با اجرا و اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده قیمت عوامل تولید در اقتصاد

کاهش مییابد .به این صورت که کاهش تولید در اقتصاد موجب کاهش تقاضای عوامل تولید شده و کاهش

در قیمت عوامل تولید را به دنبال دارد .1کاهش در قیمت عوامل تولید نیز موجب کاهش درآمد آنان میگردد .با

اجرای سناریو اول با نرخ  6درصد مالیات بر ارزش افزوده ،قیمت و درآمد عامل تولید شامل نیروی کار و سرمایه،

به ترتیب به اندازه  5/30درصد و  5/43درصد کاهش مییابد .اجرای سناریو دوم با نرخ  9درصد ،موجب کاهش

در قیمت و درآمد عوامل تولید به اندازه  7/97درصد برای نیروی کار و  8/16درصد برای سرمایه میشود ،و
اجرای سناریو سوم با نرخ  12درصد ،کاهش در قیمت و درآمد عوامل تولید به اندازه  10/63درصد برای نیروی

کار و  10/89درصد برای سرمایه را به دنبال دارد .بنکوفسکی و همکاران ( )2016نیز در خصوص کاهش قیمت
و درآمد عوامل تولید به عنوان یکی از پیامدهای اجرای مالیات بر ارزش افزوده ،به این نتیجه رسیدهاند.

با تغییر در درآمد عوامل تولید ،درآمد و مخارج خانوارها که صاحبان عوامل تولید هستند نیز تغییر می کند که

جزئیات آن در جدول ( )6آمده است.
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 -1بر اساس توضیحات ارائه شده در بخش روش تحقیق و دادهها ،درباره مبنای شمارش ( )Numeraireباید توجه داشت که عدد  -5/30به این معنی
نیست که سطح دستمزد به اندازه  5/30درصد کاهش یافته است .بلکه به این معناست که دستمزد نیروی کار ،در مقایسه با شاخص شمارش (،)DPI
به اندازه  30/5درصد ،کمتر افزایش یافته است .در واقع ،با اصالح مالیات بر ارزش افزوده ،سطح دستمزد افزایش یافته است ولی کمتر از میزان افزایش
در شاخص شمارش .این نقطه تفاوت در نحوه تغییر متغیرهای قیمتی (مانند تورم و دستمزد) در مدلهای  CGEنسبت به مدلهای اقتصادسنجی
است .از این رو با توجه به اعداد مربوط به تورم و دستمزد در این مقاله ،باید گفت :با اصالح مالیات بر ارزش افزوده ،هم تورم افزایش یافته است و هم
دستمزد؛ ولی میزان افزایش تورم بیشتر از میزان افزایش دستمزد بوده است.
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جدول ( -)6تأثیر اجرای سناریوها بر درآمد و مخارج خانوارها (واحد :درصد)
سناریو

متغیر
نرخ  6درصد

مخارج خانوارها
درآمد خانوارها
منبع :محاسبات تحقیق

نرخ  9درصد

نرخ  12درصد

خانوارهای روستایی

-5/382

-8/093

خانوارهای روستایی

-5/382

خانوارهای شهری

خانوارهای شهری

-5/381

-5/381

-8/091

-8/091

-8/093

-10/800

-10/803

-10/800

-10/803

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب کاهش درآمد و مخارج خانوارها میشود .با کاهش درآمد عوامل

تولید ،درآمد خانوارها نیز کاهش مییابد و با کاهش درآمد خانوارها ،مخارج آنان کاهش مییابد .همانطور که در
جدول فوق مالحظه میشود اجرای سناریو اول با نرخ  6درصد مالیات بر ارزش افزوده ،باعث میشود درآمد و

مخارج خانوارهای شهری و روستایی ،به ترتیب ،به اندازه  5/381درصد و  5/382درصد کاهش یابد؛ و با اجرای

سناریو دوم با نرخ  9درصد ،مقدار درآمد و مخارج خانوارهای شهری به اندازه  8/091و برای خانوارهای روستایی
درصدی درآمد و
به اندازه  8/093درصد کاهش مییابد .اجرای سناریو سوم با نرخ  12درصد ،کاهش 10/8
ِ

درصدی درآمد و مخارج خانوارهای روستایی را در پی دارد.
مخارج خانوارهای شهری و کاهش 10/803
ِ

 -7نتیجه گیری و پیشنهادات سیاستی

در این مقاله تالش شد تا با شبیهسازی مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ( ،)CGEاثرات اقتصادی اصالح قانون

مالیات بر ارزش افزوده در ایران مورد بررسی قرار گیرد.

طی سالیان اخیر درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در تامین منابع بودجه دولت داشته است و سهم آن از درآمدهای

حاصل از این نوع مالیات سهم قابل توجهی از کل درآمدهای مالیاتی داشته است؛ به طوری که نسبت درآمد

حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به کل درآمدهای مالیاتی از  %1در سال  ،87به  %23/3در سال  96رسیده است،

که بیانگر اهمیت این نوع مالیات در اقتصاد ایران است .ثبات و تداوم وصول مالیات بر ارزش افزوده موجب ثبات
در برنامهریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در زمینههای مختلف میشود .از سوی دیگر ،چون قانون

مالیات بر ارزش افزوده هنوز به صورت آزمایشی در حال اجراست و الیحه دائمی شدن این قانون توسط مجلس
در دست بررسی است ،ضرورت بررسی و تجزیه و تحلیل آثار این نوع مالیات بر اقتصاد کشور وجود دارد.

بر همین اساس ،معادالت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ( )CGEبرای اقتصاد ایران ،با استفاده از دادههای
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جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ( )SAMبرای ایران ،تهیه شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس ،در

فضای نرم افزار  GAMSکدنویسی و تخمین زده شد .کل اقتصاد به هفت بخش :کشاورزی ،نفت ،معدن ،صنعت،

انرژی ،ساختمان و خدمات تفکیک شد و اثرات اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اقتصاد ایران در قالب سه
سناریو با نرخ  %9 ، %6و  %12مالیات بر ارزش افزوده ،با فرض معافیت مالیاتی بخش کشاورزی مورد بررسی قرار

گرفت.

نتایج حاصل از شبیهسازی سناریوهای مختلف نشان داد که :در مجموع ،اجرای سناریو اول و دوم ،اثرات منفی

بر اقتصاد شامل :افزایش تورم ،کاهش نامحسوس تولید ناخالص داخلی و کاهش درآمد و مخارج مصرفی خانوارها
داشته است .از سوی دیگر ،اثرات مثبت اقتصادی اجرای این دو سناریو ،افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش درآمد

دولت ،افزایش پسانداز کل ،افزایش سرمایهگذاری کل و افزایش جذب کل بوده است .در صورت اصالح قانون با

نرخ  ،%12اثرات فوق تشدید میگردد .با اعمال نرخ  %12درآمدهای مالیاتی به طور قابل توجهی افزایش مییابد

که این مطلوب دولت است ،ولی چون با اعمال این نرخ ،تولید در اقتصاد کاهش مییابد ،دولت از افزایش درآمد

خود چشمپوشی نموده و جهت حمایت از بخش تولید ،از اعمال نرخهای باالتر ،در قانون اصالحی مالیات بر ارزش
افزوده خودداری نموده و به همان نرخ  %9اکتفا نموده که تصمیم بجا و صحیحی بوده است.

با توجه به اهداف سیاستگذاران از اجرای این قانون که مهمترین آن افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و رهایی

از اقتصاد نفتی بوده است ،و با توجه به سنگینتر بودن وزنه اثرات مثبت به اثرات منفی اقتصادی از لحاظ اهمیت

متغیرها و درصد تغییرات آن ،این نتیجه حاصل میگردد که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوره آزمایشی
نسبت ًا موفقیتآمیز بوده است .بنابراین به دولت پیشنهاد میشود که با تبدیل قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده
به قانون دائمی ،به طور جدی به اجرای این نظام مالیاتی ادامه دهد.
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(1 − ∑ shiii , h ).(1 − MPS h ).(1 − TINS h ).YI h

(26

i∈INSDNG
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PQc .QH c , h =PQc .γ cm, h + β cm, h ( EH h − ∑ PQc′ .γ cm′, h )

(27

c ′∈c

(28

QINVc = IADJ .qinv c

QGc = GADJ .qg c 	(29

∑

=
YG

i∈INSDNG

TINSi .YI i + ∑ tf f .YFf + ∑∑ tva .PVAa .QVAa
f

c

a

+ ∑ taa .PAa .QAa + ∑ tmc . pwmc .QM c .EXR + ∑ tec . pwec .QEc .EXR
a

c

c

f

(30

c

+ ∑ tqc .PQc .QQc + ∑ YIFgov , f + trnsfrgov , row .EXR

=
EG

∑ PQ QG
c

c

c

∑

+

i∈INSDNG

					
)31

trnsfri , gov .CPI

:بلوک قیدهای سیستم

			

QFS f = ∑ QFf , a
a∈ A

QQ
=
c

∑ QINT

c ,a

a∈ A

c

h∈H

row , f

c

=

f ∈F

∑ pwe QE
c

c∈CE
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∑

TABS
=

∑ trnsfr

+

i , row

)34

+ FSAV

							
)35

MPSi .(1 − TINSi ).YI i + GSAV + EXR.FSAV

∑ PQ .QINV + ∑ PQ .qdst
c

c

i ∈ INSD

YG
= EG + GSAV
i∈INSDNG

)33

+ ∑ QH c , h + QGc + QINVc + qdstc + QTc

∑ pwm .QM + ∑ trnsfr
c∈CM

)32

c

c

∑∑ PQ .QH
c

h∈ H c∈C

c

c

ch

+

			
)36

c

∑ PQ .QG + ∑ PQ .QINV + ∑ PQ .qdst
c

c

c

c∈C

c

c

c∈C

c

)37
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پیوست ( :)2معرفی متغیرها و ضرایب معادالت مدل تحقیق
مجموعه ها:

 : α ∈ Aمجموعه فعالیتها
 : c ∈ Cمجموعه کاالها

 : c ∈ CDکاالهای تولید داخل عرضه شده در داخل
 : c ∈ CDNکاالهای غیرتولید داخل

 : c ∈ CEکاالهای صادراتی

 : c ∈ CENکاالهای غیرصادراتی
 : c ∈ CMکاالهای وارداتی

 : c ∈ CMNکاالهای غیروارداتی

 : c ∈ CXکاالهای تولید داخل (عرضه شده در داخل و خارج)

 : f ∈ Fمجموعه عوامل تولید

 : i ∈ INSمجموعه نهادها (نهادهای داخلی و جهان خارج)

 : i ∈ INSDنهادهای داخلی (زیرمجموعه نهادها)

 : i ∈ INSDNGنهادهای داخلی غیردولتی (زیرمجموعه نهادهای داخلی)
 : h ∈ Hمجموعه خانوارها (زیرمجموعه نهادهای داخلی غیردولتی)

پارامترها:

 : cwtscوزن کاالی  cدر شاخص قیمت مصرفکننده CPI

 : dwtscوزن کاالی  cدر شاخص قیمت تولید کننده DPI

 : pweeقیمت جهانی صادرات (بر حسب پول خارجی)

 : pwmcقیمت جهانی واردات (بر حسب پول خارجی)

 : qdstcتغییر در موجودی انبار کاالی c

 : qg cتقاضای مصرفی دولت در سال پایه

 : qinv cمیزان تقاضای سرمایهگذاری برای کاالی  cدر سال پایه
 : shifi , fسهم نهاد داخلی  iاز عامل تولید

f
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 : shiii ,i′سهم درآمد خالص نهاد  iکه به نهاد  i ′به صورت پرداخت انتقالی داده میشود.
 : taaنرخ مالیات بر فعالیت

 : tecنرخ مالیات بر صادرات

 : tf fنرخ مالیات بر درآمد عامل تولید نوع

f

 : tm cمالیات بر واردات
 : tqcمالیات بر فروش

 : tvaنرخ مالیات بر ارزش افزوده
حروف یونانی:

 : a QAپارامتر کارایی یا مقیاس در تابع تولید فعالیت
a
QVA
 : Baپارامتر کارایی یا مقیاس در تابع ارزش افزوده

 : α cQXپارامتر انتقال در تابع کل عرضه محصوالت داخلی

 : αcqپارامتر انتقال در تابع آرمینگتون

 : αctپارامتر انتقال در تابع تبدیل  CETعرضه بین بازار داخلی و صادرات

 : βcm,hمیل نهایی به مصرف از مخارج مصرفی مازاد بر سطح حداقل معاش برای کاالی بازاری  cدر

خانوار نوع h

 : δ aQAپارامتر سهم در تابع تولید فعالیت

 : δaQXپارامتر سهم در تابع کل عرضه محصوالت داخلی
,c

 : δcqپارامتر سهم در تابع آرمینگتون

 : βaQVAپارامتر سهم در تابع ارزش افزوده

 : γ c ,hمصرف حداقل معاش کاالی  cبرای خانوار نوع h
m

 : θمحصول  cتولید شده از هر واحد فعالیت a
a ,c

 : ρaQAکشش در تابع تولید کل

 : σ aQV Aکشش جانشینی در تابع تولید ارزش افزوده
 : ρcQXکشش در تابع کل عرضه محصوالت داخلی
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q

 : ρcپارامتر کشش در تابع آرمینگتون

 : ρtپارامتر کشش در تابع تبدیل  CETعرضه بین بازار داخلی و صادرات

c
متغیرهای برونزا:

 : DPIشاخص قیمت تولید کننده
 : FSAVپسانداز خارجی

 : GADJعامل تعدیل مصرف دولت
 : IADJعامل تعدیل سرمایهگذاری

 : QFS fمقدار عرضه عوامل تولید

 : WFDIST f , aعامل تفاوت قیمت از قیمت متوسط برای عامل تولید  fدر فعالیت a

متغیرهای درونزا:

 : CPIشاخص قیمت مصرف کننده

 : EGمخارج دولت

 : EH hمخارج مصرفی خانوار

 : EXRنرخ ارز (پول خارجی بر حسب پول داخلی)
 : GSAVپسانداز دولت

 : MPSiمیل نهایی به پسانداز نهادهای داخلی غیر دولتی

 : PAaقیمت فعالیت( درآمد ناخالص هر فعالیت)

 : PDDcقیمت تقاضای کاالی داخلی عرضه شده به بازار داخل
 : PEcقیمت کاالی صادراتی ( cبر حسب پول داخلی)

 : PINTaقیمت نهاده واسطه ای تجیع شده برای فعالیت a

 : PM cقیمت واردات بر حسب واحد پول داخلی
 : PQcقیمت کاالی مرکب

 : PQVAaقیمت ارزش افزوده (درآمد عامل تولید بر حسب هر واحد فعالیت)
PX c

 :قیمت کل تولید کننده برای کاالی c

 : PXACa ,cقیمت تولید کننده برای کاالی  cتولید شده در فعالیت a
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 : QAaسطح تولید فعالیت

 : QDcمیزان کاالی  cتولید و فروخته شده در داخل
 : QEcمیزان کاالی  cصادراتی

 : QFf , aعامل تولید (شامل نیروی کار و سرمایه) تقاضا شده در فعالیت a
 : QGcتقاضای مصرفی دولت برای کاالی c

 : QH c , hمیزان مصرف کاالی  cاز خانوار نوعی نوعی h

مرکب نهادههای واسطهای
 : QINTAaمقدار کل کاالی
ِ

 : QINTc , aمقدار کاالی  cمصرف شده به عنوان نهاده واسطهای در فعالیت a

 : QINVcمیزان تقاضای سرمایهگذاری برای کاالی c

 : QM cمیزان کاالی  cوارداتی

 : QQcمقدار کاالهای عرضه شده به بازار داخل (کاالی مرکب آرمینگتون)
 : QVAaمقدار کاالی مرکب ارزش افزوده

 : QX cمیزان کل تولید داخلی کاالی بازاری c

 : QXACa ,cمیزان کل تولید بازاری کاالی  cدر فعالیت a

 : TABSجذب کل

 : TINSi′مالیات مستقیم بر درآمد نهاد ( iنهاد داخلی غیردولتی)

 : TRII i ,i′پرداخت انتقالی از نهاد  iبه نهاد ( i ′هر دو زیرمجموعه نهاد داخلی غیردولتی)
 : WFfقیمت متوسط عامل تولید f

 : YFfدرآمد عامل تولید f

 : YIiدرآمد نهاد ( iزیرمجموعه نهاد داخلی غیردولتی)
 : YIFi , fدرآمد نهاد داخلی  iاز عامل تولید f
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پیوست ( :)3ساختار کلی ماتریس حسابداری اجتماعی SAM

ساختار کلی ماتریس حسابداری اجتماعی SAM

حساب

حساب

حساب

حساب

حساب

جمع

تولید

عوامل تولید

نهادها

انباشت

دنیای خارج

درآمدها

ماتریس

حساب تولید

مبادالت

مصرف نهایی
کاالها و

واسطه بین

تشکیل

خدمات توسط سرمایه ثابت

بخشی

نهادها

خارج

ماتریس

تخصیص

درآمد عوامل

تولید به نهادها
حساب

دنیای خارج

بین نهادها

خدمات

جمع هزینه

پرداختی به

پرداختی

قرض کردن از
دنیای خارج

قرض دادن به

عوامل تولید

نهادها به

دنیای خارج

تراز تجاری

جمع هزینه

جمع هزینه

جمع هزینه

خارجی

تولید کنندگان عوامل تولید

نهادها

تولید کنندگان
جمع درآمد

عومل تولید

نهادها

جمع پسانداز
نهادها یا

پسانداز ملی
جمع درآمد

دنیای خارج یا

دنیای خارج
جمع هزینه

سرمایهگذاری دنیای خارج
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جمع هزینهها

و سرمایهای

داخلی

جمع درآمد

درآمد نهادها از جمع درآمد

نهادهای

انباشت

خارج

انتقاالت جاری

پسانداز

حساب دنیای واردات کاال و

خدمات

تولید از دنیای

افزوده

حساب نهادها

کاالها و
درآمد عوامل

حساب عوامل ماتریس ارزش
تولید

صادرات
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