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چکیده

از آنجایى که رشد اقتصادى بر بسیارى از شاخص هاى اقتصادى از قبیل اشتغال، فقر، توزیع درآمد، سالمت و غیره 
اثر مى گذارد، بررسى عواملى که بر رشد اقتصادى اثر گذار هستند، از اهمیت باالیى برخوردار مى باشند. اهمیت 
این مسئله در کشورهاى در حال توسعه که به طور چشم گیرى با این مشکالت مواجه هستند دو چندان مى شود. 
با توجه به فراگیر شدن مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاى در حال توسعه و کمبود تحقیقات در خصوص آثار 
این نوع مالیات بر متغیرهاى اقتصادى خصوصاً رشد اقتصادى، نیاز به چنین مطالعاتى را برجسته تر مى کند. در این 
مقاله با بکارگیرى پنلى از 26 کشور در حال توسعه و روش GMM-system اثر مالیات بر ارزش افزوده را بر 
رشد اقتصادى و منابع آن شامل رشد تجمع سرمایه و رشد بهره ورى مورد بررسى قرار دادیم. نتایج حاصله منطبق 
با تحقیقات پیشین بود و حاکى از تأثیر مثبت و معنى دار مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادى و منابع آن بود. 
واژه هاى کلیدى: مالیات بر ارزش افزوده، رشد اقتصادى، تجمع سرمایه، رشد بهره ورى، کشورهاى در حال توسعه
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1- مقدمه

بدنبال برنامه هاى صندوق بین المللى پول و بانک جهانى در راستاى طرح آزاد سازى اقتصادى و کاهش تعرفه هاى 
گمرکى مالیات برارزش افزوده به کشورهاى در حال توسعه معرفى گردید (اسمیت و همکاران1، 2011).  

مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر مصرف است که بر افزایش افزوده کاالها و خدمات در طول دوره تولید 
یا عرضه وضع مى گردد (ایبادین و اوالدیپوپو، 2015 :345 ؛ جایاکومار، 2012). 

مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر روى ارزش اضافه شده کاال یا خدمات در هر مرحله از تولید یا توزیع  
مى باشد و سرانجام  به مصرف کننده نهایى منتقل مى شود. چون مصرف کننده نهایى نمى تواند مالیات پرداخت 
شده بر روى کاالها و خدمات را دریافت کند بار نهایى مالیات به آخرین فردى که کاالها و خدمات را مصرف 
مى کند تحمیل مى گردد. تولید کنندگان مالیات بر ارزش افزوده پرداختى بر روى کاالها و خدماتى که در تولید 
واسطه هستند و به عنوان قسمتى از فرایند تولید استفاده مى شوند را مجددا از مصرف کننده و یا تولید کننده 

بعدى دریافت مى کنند (اونوچکوا و آرووا، 2014 :62).
مالیات بر ارزش افزوده ایى که توسط شرکت ها و اشخاص در هنگام خرید کاالها و خدمات ورودى پرداخت 
مى کنند بعنوان اعتبار مالیاتى محاسبه مى گردد. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده ایى که بر کاالهاى واسطه ایى 
تعلق مى گیرد در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کاالى نهایى لحاظ مى گردد. در نتیجه ما دچار مالیات آبشارى 

یا مالیات بر مالیات نمى شویم (آدهیکارى، 2015؛ سیمونسکیو، 2016 :850 ؛ پانت، 2016 :182).
مکانیسم اعتبار اجازه مى دهد که فروشندگان براى مالیات بر ارزش افزوده پرداختى بر روى خریدهاى کاالها 
و خدماتى که در تولید کاالهایشان نقش دارند اعتبار مالیاتى ادعا کنند. بشرط اینکه فروشندگان براى کاالهاى 
خریدارى شده فاکتور ارائه کنند این اعتبار مالیاتى قابل محاسبه است. در نتیجه مالیات بر ارزش افزوده فرار 
مالیاتى را کاهش مى دهد زیرا مالیات دهندگان اصرار به گرفتن فاکتور در هنگام خرید دارند تا بعدا به عنوان 
اعتبار مالیاتى مورد استفاده قرار گیرند. از آنجاییکه درهر معامله ایى نیاز به فاکتور مى باشد لذا همه افراد در جریان 

مبادله کاال و خدمات یکدیگر را کنترل مى کنند (الئو، 2008؛ برهان، 2013).
مالیات بر ارزش افزوده چون بر تصمیمات بین مصرف و پس انداز تأثیرى ندارد یکى از مهمترین انواع مالیات ها 
است و مى تواند از طریق افزایش نرخ تولید بر رشد اقتصادى کشور اثر بگذارد. از دیگر مزایاى مالیات بر ارزش 
افزوده عدم ایجاد اثر آبشارى است که گاهى اوقات با وجود مالیات بر مصرف اتفاق مى افتد که این به دلیل اعتبار 
خرید فروشنده در قبال کاالهاى خریدارى شده در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مى باشد (اسمیت و همکاران). 
اعتقاد بر این است که مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم مالیاتى کارآمد است زیرا در کسب درآمد مالیاتى کارآمد 

است،  با سیستم هاى اقتصادى جهانى منطبق است و از نظر اجرایى بسیار ساده است (بیرد، 2005).
1. Smith et al.
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طبق تحقیقات صورت گرفته در کشورهاى در حال توسعه و توسعه یافته مالیات بر ارزش افزوده بهترین سیستم 
مالیاتى در جهت درآمد زایى براى دولت ها مى باشد. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده مى تواند مهمترین منبع براى 

درآمد در اقتصاد باشد بشرط اینکه بطور موثر و کارآمد اجرا گردد (بیرد و همکاران، 2005).
رشد اقتصادى از مهمترین مسائلى است که دولت ها با آن روبرو هستند بنابراین شناخت عواملى که بر رشد 

اقتصادى اثر مى گذارند براى اقتصاددانان و سیاست گذاران از اهمیت بسزائى برخوردار مى باشد. 
رشد اقتصادى از تجمع سرمایه (انسانى و فیزیکى) و بهره ورى حاصل مى شود. از دیگر عوامل موثر در رشد 

اقتصادى مى توان به بهره ورى اشاره کرد که منجر به افزایش پتانسیل تولید مى شود. 
افزایش مالیات مى تواند تأثیر منفى بر رشد اقتصادى داشته باشد زیرا افزایش مالیات منجر به کاهش سرمایه گذارى 
و کاهش تحقیق و توسعه مى شود. کاهش این دو عامل منجر به کاهش تجمع سرمایه و نوآورى مى شود و در 
نتیجه کاهش رشد اقتصادى را به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر مى توان تأثیر مثبت مالیات بر رشد اقتصادى 
را در نظر گرفت چون که افزایش درآمدهاى مالیاتى مى تواند منجر به افزایش زیر ساخت هاى اقتصادى از قبیل 

آموزش عمومى و سالمت و غیره مى گردد که این عوامل منجر به رشد اقتصادى مى شود (میلز، 2007).
مالیات بر ارزش افزوده از چندین راه مى تواند بر رشد اقتصادى اثر بگذارد:

مالیات بر ارزش افزوده مى تواند درآمد مالیاتى را افزایش دهد. همانطور که قبال گفته شد افزایش در درآمد مالیاتى 
منجر به افزایش زیر ساخت هاى اقتصادى و در نتیجه افزایش رشد اقتصادى مى گردد. 

با توجه به دامنه گسترده مالیات بر ارزش افزوده سایر مالیات ها حذف مى گردد که این منجر به افزایش عرضه 
کار و رشد بهره ورى مى گردد (لیبفریتز، 1997).

مالیات بر ارزش افزوده چون نوعى مالیات بر مصرف است مى تواند منجر به کاهش مصرف شده و این کاهش 
مصرف افرایش پس انداز را به دنبال دارد. این افزایش پس انداز تجمع سرمایه را بدنبال خواهد داشت و در نتیجه 

با افزایش تجمع سرمایه رشد اقتصادى حاصل مى گردد (میلز،2007).
در این مطالعه ابتدا مرورى مى کنیم بر تاریخچه اجراى مالیات بر افروده در ایران سپس کارهاى انجام شده قبلى 
مورد بررسى قرار مى گیرد پس از مشخص کردن فرضیه تحقیق، روش تحقیق را که شامل تئورى تحقیق، 
تصریح مدل، جمع آورى داده ها و روش تخمین مدل مى شود را بررسى مى کنیم. بعد از آن نتایج برآورد مدل 
بر اساس فروض تحقیق بیان مى گردد. این نتایج با توجه به سایر مطالعات انجام شده مورد بحث قرار مى گیرد 

و در نهایت پیشنهاداتى براى تحقیقات آتى ارائه مى گردد.
2- تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران

 الیحه مالیات بر ارزش افزوده براى اولین بار در دى ماه  سال 1366 تقدیم مجلس شوراى اسالمى گردید. 
الیحه مزبور در کمیسیون اقتصادى مجلس مورد بررسى قرار گرفته و پس از اعمال نظرات به صحن علنى 
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مجلس ارائه گردید ولى پس از تصویب 6 ماده از آن به تقاضاى دولت به دلیل اجراى سیاست تثبیت قیمت ها 
و مشکالت اقتصادى ناشى از جنگ تحمیلى، دولت الیحه مربوطه را از مجلس شوراى اسالمى پس گرفت. در 
سال 1370 دپارتمان امور مالى صندوق بین المللى پول نیز، اجراى سیستم مالیات بر ارزش افزوده را توصیه نمود. 
با توجه به احساس نیاز و نظرات کارشناسان و متخصصین داخلى و بین المللى در رابطه با برقرارى چنین نظام 
مالیاتى، برنامه استقرار این نظام مالیاتى در اواخر دهه 1370 مجددا در دستور کار دولت جمهورى اسالمى قرار 
گرفت و نهایتاً الیحه مربوطه تدوین و پس از سیر طوالنى خود در شهریور 1381 به تصویب هیات وزیران رسید 
و در مهر ماه همان سال به مجلس شوراى اسالمى ارائه شد و نهایتا در اردیبهشت ماه سال 1387 به تصویب 

مجلس رسید. و از تاریخ 1387/7/1 در کشور به اجرا درآمد.
در ایران مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مصرف و بر عرضه کاالها و ارائه خدمات (به  استثناى موارد معاف در 
ماده 12 قانون) به روش تفریقى غیرمستقیم و مبتنى بر صدور صورتحساب (به جهت مستند سازى و شفاف سازى 
فعالیت هاى اقتصادى) با رویکرد اصل مقصد (اعمال و معافیت و نرخ صفر بر صادرات کاال و خدمات با هدف 

بهبود تراز تجارى کشور) اجرا مى شود. 
تا سال 1396 طى هفت مرحله فراخوان، اشخاص حقیقى و حقوقى مشمول مالیات بر ارزش افزوده گردیده اند. در 
طى این سال ها سهم مالیات بر ارزش افزوده از درآمدهاى مالیاتى افزایش یافته است بطورى که در سال 1396 

مالیات بر ارزش افزوده 52 درصد از درآمدهاى مالیاتى را به خود اختصاص داده است 
3- تاریخچه تحقیق

3-1- مرورى بر تحقیقات تئورى
نظریه رشد نئوکالسیک ها بر اساس تحقیقات جامع در حوزه رشد اقتصادى در اواخر دهه 1950 و 1960 معرفى 
شد. در این خصوص مى توان از روبرت سولو، اقتصاددان امریکایى، و جى اى مد، اقتصاددان انگلیسى، به عنوان 
نظریه پردازان برجسته این تئورى نام برد.  محوریت رشد اقتصادى در این تئورى مبتنى بر تجمع سرمایه مى باشد. 

در مدل رشد نئوکالسیک تولید بر اساس دو عامل نیروى کار و سرمایه ایجاد مى شود. 
به عنوان یک تئورى اقتصادى، تئورى نئوکالسیک ها نشان مى دهد که چطور رشد اقتصادى با سه عامل نیروى 
کار، سرمایه و تکنولوژى بدست مى آید. بر اساس این تئورى با تغییر دادن مقدار نیروى کار و سرمایه در تابع 
تولید مى توانیم یک سطح تعادلى را بدست بیاوریم. در این تئورى بحث مى شود که تغییرات تکنولوژى ممکن 
است روى اقتصاد یک اثر بزرگ داشته باشد بطورى که بدون این تغییرات رشد اقتصادى غیرممکن مى شود 

(واتاکو، 2016). 
وقتى که سرمایه و نیروى کار با یک نرخ یکسان رشد مى کنند رشد پایدار بدست مى آید. در این حالت سرانه 
تولید نیروى کار و سرانه سرمایه نیروى کار ثابت مى ماند. اقتصادانان نئوکالسیک معتقدند که به منظور رشد 
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نرخ روند عالوه بر افزایش عرضه نیروى کار به یک نرخ باالترى از بهره ورى نیروى کار و سرمایه نیز نیاز است.  
تفاوت در سرعت تغییرات تکنولوژى در میان کشورهاى مختلف مى تواند تفاوت نرخ هاى رشد مشاهده شده در 

این کشورها را توجیه کند (مارشال و همکاران، 2015 :236). 1
3-2- مرورى بر تحقیقات تجربى

پستل و سامر (2017) در تحقیقى به این نتیجه رسیدن که  اعمال مالیات بر درآمد سرمایه در تصمیم گیرى مرتبط 
با پس انداز اثر بدى مى گذارد. برعکس مالیات بر مصرف در تصمیمات مرتبط با پس انداز خنثى عمل مى کنند در 
نتیجه با کاهش مالیات بر درآمد سرمایه و افزایش مالیات بر مصرف پیش بینى مى شود پس انداز افزایش یابد که 

این افزایش پس انداز منجر به رشد اقتصادى بیشتر مى شود. 
در تحقیقى دیگر چن، راملى و کریم (2017) نقش دولت را در توسعه اقتصادى خصوصا در کشورهاى در حال 
توسعه که مشخصا  دارى بازارهاى معیوب و اطالعات ناقص مى باشند غیر قابل دانستند. آنها اثر بهره ورى 
هزینه هاى دولت را بر رشد اقتصادى 115 کشور با سیستم مالیات بر ارزش افزوده، مورد بررسى قراردادند. با 
استفاده از روش GMM دو مرحله ایى نتیجه گرفتند که رشد اقتصادى بوسیله بهروه ورى هزینه هاى دولت 
صورت مى گیرد و سیستم مالیات بر ارزش افزوده اثر بهره ورى هزینه هاى دولت را بر رشد اقتصادى افزایش 
مى دهد. همچنین آنها نتیجه گرفتند که سیستم مالیات بر ارزش افزوده در انظباط دولت براى جمع آورى و 
مدیریت درآمد مالیاتى موثر است.  با این وجود، دولت براى رسیدن به رشد اقتصادى باالتر بایستى اطمینان 

حاصل کند که هزینه هاى عمومى به بخش هاى تولیدى هدایت شده است.
در تحقیقى مشابه آدگبى و همکاران(2016)2 اثر مالیات بر ارزش افزوده را بر اقتصاد نیجریه بررسى کردند. آنها 
با استفاده از دیتاهاى مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و GDP بین سال هاى 1994 تا 2015 رابطه بین ایندو 
را مورد بررسى قرار دادند. نتایج نشان داد که یک رابطه مثبت بین مالیات بر ارزش افزوده و GDP وجود دارد. 
بر اساس ضرایب مدل یک افزایش یک درصدى در مالیات بر ارزش افزوده منجر به افزایش 0,88 درصدى در 

تولید ناخالص داخلى مى شود.
در خصوص اثر افزایش درآمد مالیاتى ناشى از اجراى مالیات بر ارزش افزوده آفیش(2015) اثر مالیات بر ارزش 
افزوده را بر روى رشد اقتصادى در بین سال هاى 1994 و 2012 بررسى کرد. با بکارگیرى روش OLS یک 
رابطه مثبت از مالیات بر ارزش افزوده بر روى درامد مالیاتى در دوره مورد نظر مشاهده گردید. با بررسى رابطه 
بین مالیات بر ارزش افزوده و رشد اقتصادى نتایج یک اثر مثبت و معنى دار بین ایندو را نشان دادند همچنین 
آفیش پیشنهاد که دولت بایستى درآمدهاى مالیاتى ناشى از مالیات بر ارزش افزوده را براى توسعه زیر ساخت هاى 

1. Marshal et al.
2. Adegbie et al. 
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اقتصادى بکار گیرد.  

در مقاله ایى مشابه  اثر مالیات بر ارزش افزوده بر روى تولید ناخالص داخلى و درآمد مالیاتى در نیجریه توسط 
امانوئل (2013) مورد بررسى قرار گرفت. او دو فرضیه را مورد آزمون قرار داد اول اینکه مالیات بر ارزش افزوده 
اثر معنى دارى بر روى تولید ناخالص داخلى ندارد و دوم اینکه مالیات بر ارزش افزوده اثرى بر درآمد مالیاتى 
ندارد. براى یک دوره بین سال هاى 1994 تا 2010 نویسنده یک مدل رگرسیون ساده خطى را بکار برد. وى با 
بکارگیرى نرم افزار SPSS داده هاى سرى زمانى مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، تولید ناخالص داخلى و درآمد 

کل را آنالیز کرد. هر دو فرض مورد آزمایش مورد قبول قرار گرفتند. 
در مطالعه دیگرى در نیجریه، النگ و همکاران (2009)1 اثر مالیات بر ارزش افزوده را بر رشد اقتصادى بررسى 
کردند. براى تخمین مدل از روش حداقل مربعات استفاده شد. نتایج نشان داد که یک رابطه مثبت قوى بین 
مالیات بر ارزش افزوده و رشد اقتصادى وجود دارد. نتاایج همچنین یک رابطه مثبت بین مالیات بر ارزش افزوده 

و درآمد مالیاتى را نشان داد.
در برخى دیگر از تحقیقات اثر مالیات بر ارزش افزوده را بر منابع رشد اقتصادى مورد توجه قرار دادند از جمله 
جیانگ و جیانگ (2014) اثر مالیات بر ارزش افزوده را بر روى بهره ورى در چین به کمک یه تخمین یک مرحله 
ایى مورد بررسى قرار دادند. نتایج نشان داد که مالیات بر ارزش افزوده اثر معنى دار و مثبتى بر روى بهره ورى 
دارد. نویسندگان علت این رابطه را انعطاف پذیرى سیستم مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سایر مالیات ها باشد. 
از طرف دیگر مالیات بر ارزش افزوده اثر منفى بر تحقیق و توسعه نشان داد که آنها دلیل آنرا این دانستندکه  
تحقیق و توسعه با ریسک همراه است، اما مالیات بر ارزش افزوده، امتیازات مالیاتى کافى براى تحقیق و توسعه 
فناورى ارائه نمى کند. در مجموع اثر سهم مالیات بر ارزش افزوده در ساختار مالیاتى چین بر بهره ورى نامشخص 
است و نویسندگان متذکر شدند که بایستى درآمد ناشى از مالیات بر ارزش افزوده در بخش تحقیق و توسعه و 

تربیت نیروى متخصص کار لحاظ گردد.
الم و ال- قنانى (2013) اثر مالیات بر ارزش افزوده را بر تجمع سرمایه بررسى کردند و نشان دادند که با افزایش 
مالیات بر ارزش افزوده مصرف کاهش مى یابد. این کاهش در مصرف منجر به افزایش پس انداز مى شود که در 

نتیجه آن سرمایه افزایش مى یابد. 
در تحقیقى مشابه میکى (2011) نشان داد که مالیات هاى مصرف مى تواند پس انداز را تقویت کند با افزایش 
پس انداز سرمایه گذارى و در نتیجه آن رشد اقتصادى ایجاد مى شود. عالوه بر این نویسنده بیان کرد که چنین 

مالیات هایى بر تصمیمات کار و استراحت افراد تأثیرى ندارد.
اثرات مالیات بر ارزش افزوده بر تجمع سرمایه و رفاه افراد ثروتمند و فقیر چین توسط شانگالین(2008) مورد 
1. Lang et al.
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مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر  اصالح مالیات بر ارزش افزوده در چین بر روى تجمع سرمایه و رفاه 
افراد ثروتمند و فقیر بستگى به روش بکار گرفته شده براى جبران کاهش درآمد مالیاتى ایجاد شده به شرح ذیل 

را دارد:
1- اصالحات بر مالیات بر ارزش افزوده که مالیات بر سرمایه گذارى را از پایه مالیاتى خارج مى کند باعث مى شود 
که نرخ بهره کاهش، نرخ دستمزد افزایش، نسبت تولید به نیروى کار و نسبت سرمایه به نیروى کار افزایش یابد 

و مورد قبول هم ثروتمندان و هم فقرا مى باشد.
2- اصالحات بر مالیات بر ارزش افزوده که همراه با تغییرات در مالیات بر درآمد نیروى کار باشد نرخ بهره را 

کاهش مى دهد و نسبت سرمایه و تولید به نیروى کار را افزایش مى دهد. 
3- اصالحات بر مالیات بر ارزش افزوده که همراه با پرداخت هاى انتقالى به فقرا باشد اگر همزمان برا اقشار 

پردرآمد و کم درآمد اجرا شود بر نرخ بهره و نسبت سرمایه و تولید به نیروى کار تأثیر مى گذارد.
در مطالعه ایى دیگر ال- قنانى (2006) رابطه بین مالیات بر ارزش افزوده و رشد سرمایه  و رشد بهره ورى را در 
15 کشور اروپایى بررسى کرد. یافته ها نشان داد که مالیات بر ارزش افزوده یک اثر مثبت و معنى دار بر رشد 

سرمایه دارد اما در ارتباط با رشد بهره ورى اثر معنى دارى مشاهده نگردید. 
با توجه به اینکه از اجراى مالیات بر ارزش افزوده در ایران مدت زمان زیادى نمى گذرد تحقیقات جامعى در این 

حوزه صورت نگرفته است. 
محمد حسن قلى زاده و همکاران (1397) اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادى کشور در سال ها 1386 تا 
1396 را مورد بررسى قرار دادند. در این مطالعه براى اندازه گیرى رشد اقتصادى از تولید نالخالص داخلى به قیمت 
ثابت سال 1831 و قیمت جارى استفاده شد. فرضیه هاى تحقیق مبنى بر قیمت ثابت و جارى تولید ناخالص 
داخلى به دو دسته تقسیم شدند. نتایج نشان داد که بین مالیات بر ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلى به قیمت 
ثابت سال 1381 و همچنین بین مالیات بر ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلى به قیمت جارى رابطه مستقیم 

و معنادارى وجود دارد.  
در همین رابطه پرویز محمد زاده و فرهاد عزیزى (1394) به بررسى تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادى 
ایران را طى سال هاى 1393-1387 پرداختند. آنها در این تحقیق از داده هاى فصلى بانک مرکزى در خصوص 
مالیات بر ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلى استفاده کرده و بصورت سرى زمانى تخمین زدند. نتایج حاکى از 

یک تأثیر مثبت و معنى دار مالیات بر ارزش افزوده بر تولید ناخالص داخلى بود. 
در مقاله ایى مشابه هادى قوامى و همکاران (1396) تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و مالیات هاى مستقیم بر رشد 
اقتصادى ایران را ارزیابى کردند. در این تحقیق بر اساس داده هاى سرى زمانى سال هاى 1395-1353 براى 
اقتصاد ایران با استفاده از الگوى خود بازگشت با وقفه هاى توزیعى (ARDL) مدل برآورد گردید. نتایج نشان داد 
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که در کوتاه مدت متغیر مالیات هاى مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده تأثیر منفى و معنى دارى بر تولید ناخالص 
داخلى دارد و در بلند مدت اگرچه تأثیر مالیات هاى مستقیم بر تولید ناخالص داخلى همچنان منفى است اما تأثیر 

مالیات بر ارزش افزوده بر تولید مثبت مى باشد.
 VAR در تحقیقى متفاوت مسعود زراعتکار و زهرا زراعتکار (1394) با استفاده از داده هاى سرى زمانى و با روش
به تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادى ایران پرداختند. نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که مالیات 
بر ارزش افزوده باعث کاهش رشد اقتصادى گردیده است. بطور که با افزایش یک واحد در مالیات بر ارزش 

افزوده رشد اقتصادى 0,43 کاهش نشان داده است. 
از منظرى دیگر تیمور رحمانى و پوریا اصفهانى (1396) تأثیر مالیات بر ارزش افزوده را بر رشد اقتصادى و توزیع 
درآمد با استفاده از داده هاى سه گروه از کشورهاى OECD، در حال توسعه و منتخبى از کشورهاى در حال 
توسعه و توسعه یافته با استفاده از روش حداقل مربعات معمولى و داده هاى برش مقطعى مورد بررسى قرار دادند. 
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افزایش مالیات بر ارزش افزوده در کل نمونه و کشورهاى در حال توسعه 
موجب بهبود توزیع درآمد مى شود و بر روى توزیع درآمد در کشورهاى OECD بى تأثیر است. همچنین، افزایش 

مالیات بر ارز ش افزوده بر روى رشد اقتصادى در هر 3 گروه از کشورها بى تأثیر است. 
همچنین مهدى بهنامیان و همکاران (1394) به بررسى عوامل موثر بر مالیات کل و مالیات بر ارزش افزوده در 
سطح استان هاى مختلف کشور و مقایسه نتایج حاصله در دوره زمانى 1391-1385 پرداخته اند. آنها ابتدا براى 
تمامى استان هاى مورد بررسى یک مدل کلى برآورد کردند و سپس جهت بررسى دقیق تر، استان ها را به دو 
گروه استان هاى توسعه یافته و استان هاى کمتر توسعه یافته تقسیم کردند و نتایج رگرسیونها را با هم مقایسه 
کردند. نتایج حاکى از آن بود که پس از اجراى مالیات بر ارزش افزوده، درآمدهاى مالیاتى کشور رشد چشم گیرى 

داشته است.   
پویا سیفى و همکاران (1392) رابطه بین مالیات بر ارزش افزوده و رشد اقتصادى را در گروهى از کشورهاى در 
حال توسعه و توسعه یافته مورد بررسى قرار دادند. آنها با بکارگیرى مدل پنل دیتا و روش GMM نتیجه گرفتند 
که مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادى تأثیر مثبت و معنى دارى دارد. هرچند اثر این نوع مالیات بر رشد 
اقتصادى در کشورهاى توسعه یافته از کشورهاى در حال توسعه بیشتر است که دلیل آنرا ناشى از نرخ هاى باالتر 

و شرایط مساعد اقتصادى کشورهاى توسعه یافته ذکر کردند.  
با بررسى پیشینه تحقیق مشخص مى گردد که تحقیقات صورت گرفته اکثرا در مورد کشورهاى در حال توسعه 
بوده و یا به صورت موردى در خصوص یک کشور خاص صورت گرفته است. همچنین هیچکدام از آنها تأثیر 
مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادى را از منظر منابع رشد اقتصادى یعنى تجمع رشد سرمایه و بهره ورى بطور 
همزمان بررسى نکرده است. در این تحقیق تالش گردیده است اثر مالیات بر ارزش افزوده را بر رشد اقتصادى 
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و منابع آن در کشورهاى در حال توسعه مورد بررسى قرار دهیم.  

4- فرضیه هاى تحقیق
در این تحقیق عالوه بر اینکه میخواهیم بدانیم آیا مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادى اثر دارد یا نه اثر این 

نوع مالیات را بر منابع رشد اقتصادى نیز بررسى مى کنیم. بنابراین فرضیات تحقیق عبارتند از:
مالیات بر ارزش افزوده اثر مثبتى  بر رشد اقتصادى در کشورهاى در حال توسعه دارد. 

مالیات بر ارزش افزوده اثر مثبتى بر منابع رشد اقتصادى شامل تجمع فیزیکى سرمایه و بهره ورى در کشورهاى 
در حال توسعه دارد. 
5- روش تحقیق

5-1- تئورى تحقیق
 (ty) ساختار مالیاتى در انگیزه هاى افراد براى مصرف و پس انداز تأثیر مى گذارد. با افزایش نرخ مالیات بر درآمد
مقدار درآمد قابل تصرف کاهش مى یابد که در نتیجه آن مقدار پس انداز و مصرف کاهش مى یابد. در حالیکه با 
افزایش نرخ مالیاتى بر مصرف (tc) بدلیل اینکه هزینه مصرف کاالها افزایش مى یابد میزان مصرف کاهش یافته 
و در نتیجه پس انداز افزایش مى یابد که به تبع آن افزایش سرمایه گذارى و در نتیجه رشد اقتصادى را بدنبال 

خواهد داشت. روابط فوق را مى توان به صورت زیر نشان داد: 
   1 1y cY t C t S   

        (1)

روابط بین پس انداز، سرمایه گذارى و رشد اقتصادى یکى از هدفهاى اصلى در اصالحات مالیاتى است که توصیه 
به کاهش مالیات بر درآمد و افزایش مالیات بر مصرف به منظور افزایش فعالیت هاى اقتصادى از طریق افزایش 
پس انداز دارد. در یک مدل نئوکالسیک با مصرف در دوزمان و بازار رقابتى، درآمد حال (Y1) برابر است با مجموع 
مصرف حال (C1) و پس انداز حال (Y1 = C1 + S) در حالیکه مصرف آینده حاصل درآمد آینده و پس انداز دوره 
قبل و نرخ بهره مى باشد [C2= Y2 + S (1 + r)] . بنابراین مى توان گفت مصرف کل عمر برابر است با درآمد 

کل عمر یعنى:

1 2 1 2/1 /1C C r Y Y r                                           (2) 

با اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ (tc)، قیمت مصرف از یک به (tc+1) تغییر مى کند و داریم: 
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                                      (3) 

با این مدل ساده مشخص مى گردد که یک تغییر سیستم مالیاتى به سمت مالیات بر مصرف منجر به کاهش 
مصرف حال و افزایش پس انداز مى گردد. همچنین افزایش نرخ بهره باعث یک اثر جانشینى پس انداز نسبت به 

مصرف مى گردد (سویک، 2015). 
تولید  بخش  دو  اقتصاد  در  دهند.  مى  تشکیل  را  اقتصاد  در  تولید  بخش  رقابتى  شرکت هاى  از  زیادى  تعداد 

کاال(مدل4) و بخش تحقیق و توسعه که در آن نقش تکنولوژى را در تولید مشخص مى کند (مدل 5)

Yt=[(1-fK)Kt]
α[At(1-fL)Lt]

β 0<α<1,β=1-α  (4)

At=F(fKKt,fLLt,A0)  (5)
که در آن:

Yt: تولید          

Kt: سرمایه           

Lt: نیروى کار

At: تکنولوژى

A0: دانش اولیه

(fk-1): سهم سرمایه استفاده شده در تولید کاال
fk: سهم سرمایه استفاده شده در بهره ورى

(fL-1): سهم نیروى کار استفاده شده در تولید کاال
 fL: سهم نیروى کار استفاده شده در بهره ورى

با فرض اینکه تابع تولید از نوع بازده ثابت نسبت به مقیاس (CRS) باشد دو طرف تابع (4) را بر Lt تقسیم کرده 
و لگاریتم مى گیریم. در نتیجه داریم: 

ln(yt)=α ln(1-fK)+β ln(1-fL)+α ln kt+β ln at  (6)

جائى که داریم:
 و  به ترتیب نشانده سرانه سرمایه نیروى کار ، سرانه تولید نیروى کار و سرانه تکنولوژى نیروى کار مى باشند. 
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با توجه به اینکه: 

 , t t t

t

d In k d In a ad In yt yt kt and
dt yt dt kt dt a

  
      (7)

از رابطه 6 نسبت به زمان دیفرانسیل مى گیریم: 

t t t

t t t

y k a
y k a

  
 

  (8)

اگر  بیانگر بخشى از پس انداز باشد که در تجمع سرمایه استفاده مى شود و   بخشى از پس انداز باشد که در 
تکنولوژى استفاده مى گردد خواهیم داشت: 

   1, , 1 0,1k k t t t ks s r where          (9)

   1, , 1 0,1a a t t t as s r where       (10)

1k a           (11)

 1, , 1k a t t tS S S r            (12)

در اینجا s(rt+1,ψt,ψt+1) نشانده تابع پس انداز مى باشد که تابعى است به ترتیب از نرخ بهره، نرخ مالیات بر ارزش 
افزوده حال و آینده 

5-1-1- اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تجمع سرمایه 
سرمایه هر واحد نیروى کار در زمان t+1 از سهم مقدار پس انداز (SK) افراد جوان در دوره زمانى t حاصل مى شود 

یعنى: 

1

1 1

t k t t

t t

K S W L
L L



 

    (13)

 و تعریف  از رابطه 6 رابطه 10 را بصورت زیر بازنویسى مى کنیم:
1

1
1

t

t

L
L n

 
  

با فرض نرخ رشد جمعیت 
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1, , 1
1 1

k t t t t
t

S r W
K

n
   

 


      (14)

با توجه به رابطه فوق مشخص مى شود که تغییرات سرمایه در جهت تغییرات پس انداز تحت تأثیر مالیات بر 
ارزش افزوده مى باشد 

5-1-2- اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد بهره ورى
بهره ورى هر واحد نیروى کار در زمان  t+1 از سهم مقدار پس انداز (sa) افراد جوان در دوره زمانى t حاصل 

مى شود یعنى: 

                                                                                 1

1 1

t a t t

t t

A S w L
L L



 

  (15)

) و تعریف از رابطه 20 رابطه 31 را بصورت زیر بازنویسى مى کنیم:
1

1
1

t

t

L
L n


 

با فرض نرخ رشد جمعیت (

 
 
1, , 1

1 1
a t t t t

t

s r W
a

n
   

 


                                                               (16)

با توجه به رابطه فوق مشخص مى شود که تغییرات بهره ورى در جهت تغییرات پس انداز تحت تأثیر مالیات بر 
ارزش افزوده مى باشد.

5-1-3- اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادى
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادى از کانال ر شد تجمع سرمایه و رش بهره ورى ایجاد مى شود. با توجه 

به تعریف رشد تجمع سرمایه داریم: 

Kt=Kt+1-kt                                                                                     (17)

که در آن: 
Kt تجمع سرمایه اولیه      

t+1 تجمع سرمایه در زمان Kt+1

با تقسیم دو طرف رابطه بر Kt  داریم:

1t t t

t t

K K K
K K

 


                                                                                       (18)

 بر روى تجمع سرمایه بوسیله معادالت 19  1,t t   بنابراین اثر مالیات هاى بر ارزش افزوده حال و آینده
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و 20 بدست مى آید.

 
 1

/ 1 /t t
t t

t t

k k
k

k


 

 
    
 
 

                                                                (19)

 
 1 1

1

/ 1 /t t
t t

t t

k k
k

k


  


 
    
 
 

                                                        (20)

با استفاده از همین روش مى توان اثر مالیات بر ارزش افزوده حال و آینده را بر روى رشد بهره ورى به کمک 
معادالت زیر بیان کرد

   1

/ 1 /t t
t t

t t

a a
a

a


 

 
    

                                                         (21)

                                                      1 1
1

/ 1 /t t
t t

t t

a a
a

a


  


 
    

  (22)

با استفاده ازمعادالت 19، 20، 21، 22 و همچنین با توجه به معادله 5 داریم:
     // /t tt t t t

t t t

k ky a a a
 

  

                 

                                             (23)

     
1 1 1

// /t tt t t t

t t t

k ky a a a
 

    

                 

                                             (24)

کانالى که مالیات بر ارزش افزوده بر سرانه رشد اقتصادى تأثیر مى گذارد توسط معادالت 23 و 24 بیان مى شود. 
این معادالت نشان مى دهند که تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادى ناشى از تأثیر این نوع از مالیات 

بر تجمع سرمایه و رشد بهره ورى مى باشد.
5-2- تصریح مدل

با توجه به مطالعات کسلى و همکاران(1996)1، بک و همکاران (2000)2 و ریوجا و والو (2004) و سایر مطالعات 
تجربى معادله رگرسیون زیر جهت تخمین فرضیات 1 و 2 مورد استفاده قرار مى گیرد. 

1. Caselli et al. 
2. Beck et al.
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gGit=VATit±TTIit+EDUit-GZit+OTit-INFit- فرضیه (1): 
gPOPit+L15it±lnHEALit+TOUit+FDIit+

INVit±INTRit+εit

 (25)

gKit=VATit±TTIit-GZit+OTit-INFit±lnHEALit+TOUit+FDIit+INVit±INTRit+εit فرضیه(2): 

                                         gPRit=VATit±TTIit+EDUit-GZit+OTit-INFit-gPOPit+L15it±lnHEALit±INTR_it+εit      (23)

                                  (26)

در این تحقیق هدف تخمین اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادى و منابع آن مى باشد. به این منظور 3 
.(gPR) و رشد بهره ورى (gK) رشد سرمایه ، (gG)متغیر وابسته ما عبارتند: از رشد اقتصادى

 :(gG) سرانه GDP نرخ رشد
از این متغیر که به عنوان متغیر وابسته اولین مدل ما مى باشد  براى تخمین نرخ رشد اقتصادى استفاده مى کنیم. 

براى محاسبه آن از نرخ رشد سرانه GDP به قیمت دالر ثابت سال 2010 استفاده مى کنیم. 
: (gk) نرخ رشد سرانه سرمایه فیزیکى

و  کینگ  مطالعات   از  پیروى  به  مى شود  برده  بکار  سرمایه  تجمع  نرخ  تخمین  براى  که  وابسته  متغیر  این 
لوین(1994) از فرمول زیر استفاده مى شود: 

K(i,t)=I(i,t)+(1-δ) Ki,t-1  (27)

در این روش میزان سرمایه اولیه صفر و نرخ استهالك (δ) 6% در نظر گرفته شده است. 
:(gPR) نرخ رشد بهره ورى سرانه

این متغیر وابسته با توجه به مطالعات بک و همکاران و همچنین ریوجو و والو (2014) از تابع تولید نیوکالسیک 
بدست مى آید: 
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 1i i i iY A K L       (28)

که در آن Y مقدار تولید، K سرمایه فیزیکى، L نیروى کار، A بهره ورى و  سهم سرمایه در تولید که برابر 0/3 
در نظر گرفته مى شود. با ساده سازى فرمول فوق رشد   بهرهورى از تابع زیر بدست مى آید: 

Prod-Growth = Growth - (0.3)*(K-Growth)  (29)

متغیرهاى مستقل در این تحقیق عبارتند از: 
تحصیالت (EDU)، هزینه هاى مصرفى دولت (GZ)، درجه باز بودن تجارت (OT)، نرخ تورم (INF)، رشد 
 ،(LnHEL)  هزینه سرانه سالمت ،(TOU) هزینه هاى توریسم ،(L15) نرخ نیروى کار ،(gPOP) جمعیت
سرمایه گذارى مستقیم خارجى (FDI)، سرمایه گزارى (INV)، نرخ واقعى بهره (INTR)، مالیات بر ارزش افزوده 

 .(TTI) کل درآمد مالیات بر درآمد ،(VAT)
:(EDU) میزان تحصیالت

براى اندازه گیرى این متغیر از هزینه تحصیل بصورت درصدى از GNI استفاده مى کنیم. از این متغیر برا کنترل 
اثر سرمایه انسانى استفاده مى کنیم. انتظار داریم اثر این متغیر بر روى رشد و بهره ورى اثر مثبتى نشان دهد (بیلز 

و کلن نو، 2000).
 :(GZ) هزینه هاى مصرفى دولت

براى کنترل اندازه دولت در اقتصاد از این متغیر بصورت درصدى از GDP استفاده مى کنیم. چون دخالت 
دولت منجر به ناکارآمدى اقتصاد مى شود که در نتیجه آن تخریب بازار و محدودیت بخش خصوصى را بدنبال 
دارد انتظار داریم اثر این متغیر بر رشد اقتصادى و منابع آن منفى باشد(آفونسو، 2010 :517 ؛ بک و همکاران، 

 .1(2000:261
:(OT)درجه باز بودن تجارت

در این مطالعه از مجموع صادرات و واردات بصورت درصدى از GDP براى محاسبه درجه باز بودن تجارت 
استفاده مى کنیم. بیشتر بودن میزان تجارت منجر به رونق اقتصادى بیشتر مى گردد. بنابراین انتظار داریم رابطه 

این متغیر با رشد اقتصادى و منابع آن مثبت باشد (ادوارد، 1993 :1358 ؛ ریوجا و والو، 2004 :127). 
نرخ تورم(���):

به عنوان شاخصى براى سنجش ثبات اقتصادى این متغیر از تفات شاخص قیمت مصرفى بدست مى آید. تورم به 
دلیل ایجاد نااطمینانى در اقتصاد باعث کاهش تجمع سرمایه مى شود همچنین با توجه به کاهش سرمایه گذارى 
1. Afonso & Furceri; Beck et al. 
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در سرمایه انسانى و تحقیق و توسعه بهره ورى نیز تحت تأثیر تورم کاهش مى یابد بنابراین انتظار داریم رابطه این 
متغیر با رشد اقتصادى و منابع اش منفى باشد(بک و همکاران، 2000 :261 ؛ استرلى و همکاران، 1997 :287)1. 

:(TOU) توریسم بین المللى
هزینه هاى توریسم به صورت درصدى از واردات کل براى محاسبه این متغیر بکار برده مى شود. اثر این متغیر 
بر رشد اقتصادى و منابع اش مى تواند مثبت یا منفى باشد. در صورتیکه میزان تولید باال باشد با افزایش توریسم  
اشتغال و رفاه هردو افزایش مى یابد و اگر هزینه هاى مربوط به توریسم باال باشد تأثیر منفى بر اشتغال و رفاه 

مى گذارد (چو، 2013 :226). 
 : (gPOP) رشد جمعیت

چون متغیرهاى وابسته ما در این تحقیق همگى به صورت سرانه محاسبه مى گردد در نتیجه این متغیر اثر منفى 
بر متغیرهاى وابسته ما دارد.

:(L15)نرخ نیروى کار
درصد نیروى کار باالى 15سال جهت محاسبه این متغیر مورد استفاده قرار مى گیرد. براساس تمامى نظریات 

رشد اثر نیروى کار بر رشد اقتصادى و منابع آن مثبت مى باشد. 
:(LnHEL) هزینه هاى سرانه سالمتى

براى اندازه گیرى این متغیر سرانه هزینه سالمت به نرخ دالر ثابت سال 2011 مورد استفاده قرار گرفت. برخى  
مطالعات اثر این متغیر را بر رشد اقتصادى مثبت گزارش کرده اند (بدیر،2016 :76). در حالى که برخى دیگر اثر 

این متغیر را منفى گزارش کرده اند (اگو و همکاران، 2015)2. 
:(FDI) سرمایه گزارى مستقیم خارجى

در این مطالعه اثر سرمایه گزارى مستقیم خارجى به صورتى درصدى از GDP در نظر گرفته شده است. سرمایه 
گزارى خارجى با تمرکز بر ورود تکنولوژى  به نسبت سرمایه گزارى داخلى تأثیر بیشترى بر رشد اقتصادى 
مى گذارد. اگرکشور میزبان داراى یک حداقل سرمایه انسانى باشد سرمایه گزارى خارجى منجر به اقزایش 

بهره ورى مى گردد (بورنستین و همکاران، 1998 :115)3. 
:(INV) سرمایه گزارى

درصد افزایش سرمایه ناخالص براى محاسبه این متغیر مورد استفاده قرار مى گیرد. سرمایه گزارى بیشتر رشد 
اقتصادى بیشترى را به دنبال دارد (میکى، 2011). 

:(INTR) نرخ بهره واقعى
1.Beck et al. ; Easterly, Loayza and Montiel
2. Eggoh et al.
3. Borensztein  et al.
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نرخ بهره واقعى از تفاضل نرخ بهره اسمى و نرخ بهره حاصل مى شود بنابراین وقتى نرخ بهره اسمى بیشتر از نرخ 
تورم است تمایل افراد به پس انداز بیشتر مى گردد و برعکس زمانیکه نرخ بهره واقعى بیشتر مى گردد تمایل افراد 
براى پس انداز کاهش مى یابد. با توجه به اینکه پس انداز بر تجمع سرمایه و رشد اقتصادى اثر مثبت دارد اثر نرخ 

بهره واقعى بر تجمع سرمایه و رشد اقتصادى نامشخص است(کرومب و کورجیدو، 2004 ؛ استولیارو، 2016). 
(VAT) مالیات بر ارزش افزوده

در این مطاله براى تعیین متغیر مالیات بر ارزش افزوده از نرخ موثر مالیات بر ارزش افزوده  استفاده میکنیم زیرا 
در کشورهاى در حال توسعه نرخ هاى مالیات بر ارزش افزوده و قوانین جارى بر آنها متفاوت است در نتیجه براى 
یکسان سازى آنها و امکان مقایسه بین آنها بایستى تعریف مشخصى از آن داشته باشیم بنابراین مالیات بر ارزش 

افزوده را براساس فرومول زیر محاسبه میکنیم:

Re Re
Standard Deviationit

venueof VAT Average venue of VATVAT    
 

 (25)

(TTI)مالیات بر درآمد
با توجه به مطالب گفته شده مالیات بر درآمد نیز از روش زیر محاسبه مى گردد:

                      Re Re
Standard Deviationit

venueof TTI Average venue of TTITTI    
 

 (26)

5-3- جمع آورى داده ها
در این تحقیق 62 کشور در حال توسعه براى یک دوره 10 ساله بین سال هاى 2013-2003 مورد بررسى قرار 
گرفتند. همچنین داده هاى مربوط به  متغیرهاى به کار رفته در این تحقیق از منابع مختلفى از جمله صندوق 
بین المللى پول، شاخص هاى توسعه جهانى، سازمان بین المللى کار، سازمان توسعه اقتصادى اروپا و غیره بدست 
آمده است. آمار توصیفى داده هاى کسب شده و همچنین ماتریس همبستگى آنها به شرح جداول 2 و 3 پیوست 

مى باشد. 
5-4- روش تخمین مدل

چون هدف از این تحقیق بررسى تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادى ، رشد تجمع سرمایه و همچنین 
رشه بهره ورى بوده  که همگى آنها بیانگر رشد مى باشند به جهت پرهیز از  برخى مشکالت ناشى از اینجنین 
توابعى از مدل GMM-System ارائه شده توسط بالندل و باند (1998) استفاده مى کنیم. براى تائید سازگارى 
تخمین زن GMM-System دو عامل بایستى مورد بررسى قرار گیرد. اول اینکه جمله خطا (ԑi,t) بطور سریالى 
همخطى نداشته باشد و دوم اینکه اعتبار متغیرهاى ابزارى بررسى گردد. در بررسى همخطى جمله خطا باید به 
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-ԑt,i-1) این نکته توجه داشت که داشتن همخطى بین تفاوت جمله هاى خطا در مرحله اول طبیعى است زیرا بین

ԑt,i) و (ԑt,i-ԑt,i-2) جمله مشترك (ԑt,i-1), وجود دارد ولى آنچه نباید وجود داشته باشد وجود همخطى مرحله دوم 

بین تفاوت جمله هاى خطا مى باشد. عالوه بر این در این تحقیق از آزمون هانسن براى بررسى اعتبار متغیرهاى 
ابزارى استفاده مى شود.

6- نتایج
جداول زیر نتایج حاصل ازتخمین system GMM  که به کمک نرم افزار استتا 13 صورت گرفته است را نشان 
مى دهد. براى رسیدن به بهترین نتایج تخمین زنهاى یک مرحله ایى و دو مرحله ایى  system GMM  را دو 

دوره زمانى 7 سال و 11 سال با هم مقایسه کرده ایم: 
6-1- اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادى

(gG)جدول (1)-  اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادى

Variables GMM-System
 two-Step

GMM-System
 one-Step

GMM-System
two-Step

GMM-System
one-Step

 value-added
tax rate

2,41315***

(.2165444)
2,250151***

( .64176)
.3564048
(.249051)

.3113275
(.3142741)

 Total income
tax

-/0061044*

(.0033128)
-/007989**

(.003614)
-/0036315**

(.0015554)
-/0018181
(.0020452)

 Openness to
Trade

.0823513***

(.0236662)
.0873575*

(.0447116)
.1728189***

(.0228975)
.1460435***

(.0348569)

Inflation rate
-/1187011***

(.0300871)
-/1274587**

(.057104)
-/198483***

(.0281797)
-/160769***

(.0434939)
 Labour force 
participation

-/2031511***

(.0598054)
-/242988***

(.0735179)
-/119467***

(.0382227)
-/127482***

.043189
 Educational

attainment
-2/986167***

(.5701538)
-2/97243***

(1/038551)
-1/78793***

(.3265455)
-1/264125**

(.5697768)
 International
tourism, ex-
penditures

.0467942
(.1423257)

-/1344678
(.3970828)

-/432635***

(.1123919)
-/3663875**

(.1810509)
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 Health

 expenditure
(per capita(ln

-7/189406***

(1,153614)
-6,278993**

(2,663136)
-3,02117***

(1,032103)
-3,25182***

(1,179209)
 Foreign direct

investment .169119*

(.0870817)
.1955638
(.1456386)

-.0788127**

(.0349699)
-.0909934
(.103508)

Investment .0006881
(.0009345)

.0012795
( .0008077)

-.000551***

(.0001704)
-.0007084**

(.0003275)
 Government
 consumption
expenditures

-.0082374***

(.0022621)
-.0112491*

( .006026)
-.011475***

(.0014348)
-.010802***

(.0032959)
 Real interest

rate -.0126813***

(.0012226)
-.014011***

(.0036583)
-.009985***

(.0009606)
-.010277***

(.003181)
 Population

growth
-.0346902***

( .003631)
-.031338***

(.010262)
-.007729
(.0024222)

-.007078***

(.002741)
 AR(2)

test(p-value)a 0,101 0,122 0,185 0,251
Sargan test(p-

value)b 0,106 0,106 0,000 0,000
 Hansen test

of over-
identifyingc

0,312 0,850

Countries/
Observations 286/62 286/62 468/62 468/62
Time periods 13-2007 13-2007 13-2003 13-2003

Note: standard errors in parentheses

*significant at 10%; **significant at 5%; *** significant at 1% Sargan test(p-value)

a aThe null hypothesis is that the first-difference regression exhibit no second-order 

correlation
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bThe null hypothesis is that the over identifying restrictions are valid cThe null hypoth-

esis is that the instrumental variables are valid 

 system GMM با درنظر گرفتن آزمون هاى سارگان1 و هانسن2 و خودهمبستگى مرتبه دوم بهترین نتایج در
دو مرحله ایى در دوره 7 ساله بدست آمد. از آنجایى که فرض صفر هیچکدام از آزمون هاى فوق در آزمون دو 

مرحله ایى براى دوره 7 ساله رد نمى گردد اعتبار مدل تائید مى گردد. 
نتایج جدول نشان مى دهد که یک رابطه مثبت و معنى دار بین مالیات بر ارزش افزوده و رشد اقتصادى (در سطح 
1% معنى دارى) وجود دارد. بطورى که با افزایش یک درصد افزایش در مالیات بر ارزش افزوده شاهد حدود 2,4 
درصد افزایش در رشد اقتصادى مى باشیم. این نتیجه منطبق با اکثر تحقیقات قبلى و تئورى مى باشد. همچنین 

همانطور که انتظار مى رفت رابطه بین مالیات بر درآمد و رشد اقتصادى منفى و معنى دار مى باشد. 
6-2- اثر مالیات بر ارزش افزوده بر منابع رشد 

(gK) جدول (2)- اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد تجمع سرمایه

Variables GMM-System
two-Step

GMM-System
one-Step

GMM-System
two-Step

GMM-System
one-Step

 value-added
tax rate

.1574695**

(.0722462)
.172049

(.2824418)
-.338255***

(.0308926)
-.3467272**

(.1571667)
 Total income

tax
.0019748
(.00189)

.0036762
(.0023109)

.0001797
(.0002651)

.0001742
(.0009417)

 Openness to
Trade

-.0327192***

(.0078839)
-.0463438**

(.0200423)
-.011534***

(.0016195)
-.0098695
.0127068

Inflation rate
.1224057***

(.0141821)
.1571281***

.0547378
.0608081***

.0057675
.0680003
.0442333

 International
tourism, ex-
penditures

-.0019954
(.0400595)

.0113148
(.0663849)

-.034393***

(.0102083)
-.0307427
(.0447569)

1. Sargan  Test
2. Hansen Test
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Health ex-

 penditure per
(capita(ln

-/4552754*

(.2601132)
-/4496663
(.4655417)

-/0411417
(.0727462)

-/0398939
(.2363627)

 Foreign direct
investment

.0929536***

(.0194264)
.1284231**

(.0516633)
.0668547***

(.0064077)
.0602548
(.0453519)

Investment -/0001327
(.0001129)

-/0002253
(.0004079)

-.0000993**

(.0000445)
-/0000932
(.0001275)

 Government
 consumption
expenditures

-/0004315
(.0003936)

-/0004164
(.0009614)

-/000776***

(.0001401)
-/00095

(.0006826)
 Real interest

rate
-/0005482
.0004014

.0001773
(.0010392)

-/000400***

(.0001454)
-/0003839
(.0007456)

 AR(2)
test(p-value)a 0,470 0,394 0,654 0,492

 Sargan
test(p-value)b 0,144 0,144 0,000 0,000

 Hansen test of
over-identify-

ingc
0,451 0,507

Countries/Ob-
servations 62/304 62/304 62/498 62/498

Time periods 2007-13 2007-13 2003-13 2003-13
Note: standard errors in parentheses

*significant at 1%; **significant at 5%; *** significant at 1% Sargan test(p-value)a

aThe null hypothesis is that the first-difference regression exhibit no second-order cor-

relation

bThe null hypothesis is that the over identifying restrictions are valid

cThe null hypothesis is that the instrumental variables  are valid.

با درنظر گرفتن آزمون هاى سارگان و هانسن و خودهمبستگى مرتبه دوم بهترین نتایج در system GMM دو 
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مرحله ایى در دوره 7 ساله بدست آمد. از آنجاییکه فرض صفرهیچکدام از آزمون هاى فوق در آزمون دو مرحله 

ایى براى دوره 7 ساله رد نمى گردد اعتبار مدل تائید مى گردد. 
نتایج جدول نشان مى دهد که یک رابطه مثبت و معنى دار بین مالیات بر ارزش افزوده و رشد تجمع سرمایه 
(در سطح 1% معنى دارى) وجود دارد. بطورى که با افزایش یک درصد افزایش در مالیات بر ارزش افزوده شاهد 
حدود 0,157 درصد افزایش در رشد تجمع سرمایه  مى باشیم. این نتیجه منطبق با اکثر تحقیقات قبلى و تئورى 

مى باشد. همچنین رابطه بین مالیات بر درآمد و رشد تجمع سرمایه معنى دار نمى باشد. 
(gPR)جدول (3)- اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد بهره ورى

Variables GMM-System
 two-Step

GMM-System
 one-Step

GMM-System
 two-Step

GMM-System
one-Step

 value-added tax
rate

1,409526***

(.185633)
1,313961***

(.3789876)
-.1384483
.1388068

-.270222
(.2138369)

 Total income
tax

-.006152***

(.0016467)
-.0046752
(.0028371)

-.009103***

(.0019893)
-.0070826***

(.0018629)
 Openness to

Trade
.2195893***

(.0199829)
.2122617***

(.0538926)
.168346***

(.0121014)
.1583364***

(.0307126)

Inflation rate
-.1660514***

(.0450268)
-.1577855
(.0979372)

-.161379***

(.0184103)
-.152517**

(.0752673)
 Real interest

rate
-.013448***

(.0007515)
-.013422***

(.0031636)
-.005874***

(.0004703)
-.0061566**

(.00285)
 Labour force
participation

-.7774113***

(.2247353)
-.681111***

(.2289572)
-.194722***

(.0633652)
-.1727363**

(.0847315)

Investment
.000497

(.0004037)
.000907
.0007565

.0003927**

(.0001932)
.0004934*

(.0002749)
 Educational

attainment
-2,869355***

(.5565602)
-2,86650***

(1,050486)
-2,00720***

(.3578551)
-1,821037***

(.6290252)
Health expendi-

ture per capi-
ta(ln)

-1,233253*

(.7338884)
-1,166528
.9672507

.6725773*

(.3023428)
.9119794*

(.5535092)
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 Government
 consumption
expenditures

-.0007778
(.0011063)

-.0002892
.0013407

.0008894
(.0007448)

.0011221

.0009884
 Population

growth
-.0023158
(.001954)

-.0009522
.0029777

.0012782
(.0018302)

.0023481

.0018498
 AR(2)

test(p-value)a 0,125 0,162 0,054 0,208
 Sargan

test(p-value)b 0,168 0,168 0,000 0,000
 Hansen test of
over-identify-

ingc
0,183 0,698

Countries/Ob-
servations 62/293 62/293 62/483 62/483

Time periods 2007-13 2007-13 2003-13 2003-13
Note: standard errors in parentheses

*significant at 1%; **significant at 5%; *** significant at 1% Sargan test(p-value)a

aThe null hypothesis is that the first-difference regression exhibits no second-order cor-

relation

bThe null hypothesis is that the over identifying restrictions are valid

cThe null hypothesis is that the instrumental variables are valid 

با درنظر گرفتن آزمون هاى سارگان و هانسن و خودهمبستگى مرتبه دوم بهترین نتایج در system GMM دو 
مرحله ایى در دوره 7 ساله بدست آمد. از آنجاییکه فرض صفرهیچکدام از آزمون هاى فوق در آزمون دو مرحله ایى 

براى دوره 7 ساله رد نمى گردد اعتبار مدل تائید مى گردد. 
نتایج جدول نشان مى دهد که یک رابطه مثبت و معنى دار بین مالیات بر ارزش افزوده و رشد بهره ورى (در سطح 
1% معنى دارى) وجود دارد. بطورى که با افزایش یک درصد افزایش در مالیات بر ارزش افزوده، رشد بهره ورى 
حدود 1,4 درصد افزایش مى یابد . این نتیجه منطبق با اکثر تحقیقات قبلى و تئورى مى باشد. همچنین رابطه بین 

مالیات بر درآمد و رشد بهره ورى منفى و معنى دار مى باشد. 
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7- نتیجه گیرى

نتایج حاصله در مورد فرضیه اول منطبق با اکثر تحقیقات صورت گرفته بوده و نشان مى دهد که یک رابطه مثبت 
و معنى دار بین مالیات بر ارزش افزوده و رشد اقتصادى وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل از فرضیه دوم که رابطه 
بین مالیات بر ارزش افزوده و منابع اقتصادى را مثبت و معنى دار ارزیابى مى کند، رابطه مثبت و معنى دار بین رشد 
اقتصادى و مالیات بر ارزش افزوده قابل قبول است. همانطور که الم و ال- قنانى (2013) و میکى (2011) در 
بررسى هاى خود اعالم کردند افزایش مالیات بر ارزش افزوده مى تواند موجب کاهش مصرف و افزایش پس انداز 
گردند که در نتیجه افزایش پس انداز، تجمع سرمایه افزایش مى یابد. در خصوص افزایش بهره ورى همانطور که 
شانگالین (2008) اشاره کرده است با اجراى مالیات بر ارزش افزوده و گستردگى آن مالیات بر درآمد کاهش 
یافته، در نتیجه انگیزه کار کردن بیشتر شده و از طرفى با توجه به افزایش درآمد مالیاتى حاصل از اجراى این نوع 
از مالیات هزینه هاى دولت در زمینه هاى آموزش و سالمت ارتقا مى یابد. بنابراین افزایش بهره ورى را مى توان 

ناشى از این عوامل دانست. 
از آنجایى که سیاست هاى اقتصادى حاکم بر کشورهاى مختلف در تسهیل روابط اقتصادى متفاوت مى باشد، 
بررسى منطقه اى کشورهایى که از تشابه بیشترى برخوردار مى باشند مى تواند منجر به نتایج دقیق ترى گردد. 
بنابراین مطالعات منطقه ایى در این خصوص پیشنهاد مى گردد. از آنجایى که تحقیقات در خصوص مالیات بر 
ارزش افزوده در کشورهاى در حال توسعه کمتر صورت گرفته و از طرفى این نوع مالیات در این کشورها از سابقه 

زیادى برخوردار نمى باشد، بررسى اثرات این نوع مالیات بر سایر متغیرهاى اقتصادى توصیه مى گردد. 
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پیوست 

 جدول (1)- لیست کشورهاى در حال توسعه
Country Country Country Country Country Country

Algeria  Burkina
Faso El Salvador Jamaica Nepal  St Vincent

and

Angola Cabo Verda Ethiopia Kazakhstan Nicaragua Thailand

 Antigua and
 Barbuda Cambodia Georgia Kenya Nigeria Togo

Argentina Chile Ghana Lebanon Paraguay Tunisia

Armenia Cololmbia Grenada Lesotho Peru Uganda

Bangladesh Congo De Guatemala Madagasca Philippines Uruguay

Barbados Congo Re Honduras Mali Seychelles Vietnam

Belarus Cote dlvoire Hungary Mauritius Sierra Leone

Benin Croatia India Moldova South Africa

Bolivi  Dominican
Re Indonesia Mongolia Sri Lanka

Brazil Egypt Iran Morocco St Lucia

جدول (2)- منابع داده ها
منابع دریافت داده هاواحد اندازه گیرىمتغیر

(gG) رشد سرانه اقتصادىRate
 World Development Indicators

(WDI)

رشد سرانه سرمایه فیزیکى 
(gK)Rate

 Penn World Table, version 9.0,
WDI

(gPR) رشد سرانه بهره ورىRate
 Penn World Table, version 9.0,

WDI

مالیات بر ارزش افزوده 
(VAT)Standardize number

International Financial Sta-
 tistics(Yearbook, CD,SITE),

OECD

(TTI) مالیات بر درآمدStandardize number
 IMF(Yearbook, CD,SITE),

OECD
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(OT) درجه باز بودن تجارتRateWDI

(INF) نرخ تورمRateWDI

نیروى کار باالى 15 سال 
(L15)

 Percentage of total
population

International Labour Organiza-
tion(ILO), WDI

(EDU) تحصیالتPercentage of GNIWDI

(TOU) هزینه توریسم Percentage of total
imports

WDI

(lnHEL) هزینه سالمتconstant 2010 interna-
$ tional

WDI

سرمایه گزارى مستقیم 
(FDI)خارجىPercentage of GDPWDI

(GZ) هزینه مصرفى دولت Percentage of gross
capital formation

Penn World Table, version 9.0

(INTR) نرخ واقعى بهرهPercentage of GDPIMF, WDI

(gPOP) نرخ رشد جمعیتRateIMF, WDI, OECD

جدول (3)- آمار توصیفى داده ها
Variables Obs Mean Std. Dev. Min Max

gG 682 3,3765 3,9871 -13,5664 30,3566
VAT 676 -0,0206 1,0319 -4,9003 3,0717
TTI 676 77,1464 517,5498 -7,1849 5202,0610
OT 670 82,8779 34,9312 22,1060 225,0231
INF 674 7,2280 7,6596 -35,8367 98,2237
TOU 657 5,7192 3,5358 0,5567 24,9677

LnHEL 682 5,7227 0,9812 2,6068 7,4786
EDU 682 3,8676 1,5645 0,8500 9,7300
FDI 681 5,1851 6,0943 15,9892- 54,0621
INV 682 0,2184 0,0789 0,0290 0,5673
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L15 649 64,1508 10,4966 40,7511 89,0519

gPOP 682 1,4490 1,1680 2,6287- 7,0610
INTR 584 6,4483 9,3585 42,3102- 52,2561

GZ 666 13,9986 5,4746 3,4603 44,3128
جدول (4)- ماتریس همبستگى داده ها

variable (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
VAT (1) 1,0000
TTI (2) 0,0108 1,0000
OT (3) 0,0221 0,2733 1,0000
INF (4) -0,0680 -0,0359 0,1574 1,0000
TOU (5) -0,1155 -0,1402 -0,1428 -0,1413 1,0000

lnHEL (6) 0,1356 0,2312 0,1553 -0,0690 0,1199 1,0000
EDU (7) 0,0813 0,0815 0,3736 -0,0650 0,0430 0,2591 1,0000
FDI (8) 0,0623 0,2025 0,2914 0,1108 -0,0037 0,1460 0,0746 1,0000
INV (9) 0,0478 -0,0231 -0,0878 -0,0706 -0,0012 -0,1733 -0,0084 -0,0312 1,0000
(L(15 (10) 0,0378 -0,2418 -0,0053 0,0490 -0,1309 -0,3507 -0,0375 -0,0498 -0,0077 1,0000
GZ (11) 0,0041 0,0721 0,0808 0,0533 -0,0858 -0,1429 -0,0112 -0,0984 -0,0320 0,1135 1,0000

gPOP (12) -0,0057 -0,2113 -0,2827 0,0715 -0,1346 -0,6384 -0,2619 -0,1708 0,1977 0,2586 -0,0035 1,0000
INT (13) 0,0618 0,0938 -0,0207 -0,1088 0,0120 0,1274 -0,0159 0,0375 -0,1390 -0,0468 0,1314 -0,1470 1,000


