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  :چکیده

یات ارزش افزوده بر مبناي مقصد از ابتدا با تدبیر تشویق صـادرات             قانون مال 
 ، صادرات معاف از مالیات است  ،به طوري که در این نوع مالیات       . همراه بوده است  

 به همین دلیل، این ذهنیت وجود دارد که مالیات  .شود ولی واردات مشمول آن می
 اقتصادي بـر ایـن داللـت        ، اما تئوري  دهد افزایش می  صادرات را    يارزش افزوده 

بدین ترتیـب، در خـصوص    . شود این تأثیر می مانع از  افزایش نرخ ارز کند که  یم
گذاري مالیات ارزش افزوده بر حجم تجارت خارجی اختالف نظر وجود  تأثیري نحوه
ایـران و  لذا در این تحقیق تأثیر مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات در               .دارد

 . فته است مورد مطالعه قرار گر   1985-2008ي   دورهیایی طی   آسهاي  کشوردیگر  
ها به عنوان مالیات داخلی رقیب براي مالیات  شرکتهمچنین اثر مالیات بر درآمد 

الگـوي  یک  براي این منظور      .ارزش افزوده بر خالص صادرات بررسی شده است       
افته به روش گشتاورهاي تعمیم یتصریح و سپس   خالص صادرات   تجربی   -نظري  

 کـه   دهـد  نتایج نشان می    .استبرآورد شده   الذکر   وقهاي کشورهاي ف   براي داده 
دار بر خالص صـادرات    مدت داراي اثر منفی و معنی      مالیات ارزش افزوده در کوتاه    

الف مالیات خها بر مالیات بر شرکت  .مدت خنثی است در بلندوهاي آسیایی کشور
 .بت و معنا دار بر خالص صادرات بوده استمدت داراي اثر مث ارزش افزوده در کوتاه

  JEL :H25 ،F10 ،O53بندي  طبقه
  

شـرکت  ، خالص صـادرات ، مالیات بر درآمد شرکت سهامی ،  مالیات ارزش افزوده  : هاي کلیدي  واژه
  )GMM(هاي تعمیم یافته روش گشتاور، سهامی
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   مقدمه-1
کـه بـه عنـوان      اي اسـت     نوعی مالیات بر فروش چنـد مرحلـه        1مالیات ارزش افزوده  

 مالیـات  . شود له از تولید کاال یا خدمت وضع میدرصدي از ارزش افزوده در هر مرح   
جهـان تـشکیل    هاي  کـشور از درآمد دولـت را در بیـشتر           میارزش افزوده منابع مه   

 در بیش از نیم قرن گذشته در اکثریت کشورهاي توسعه یافته            این مالیات  . دهد می
م درآمد دولت را بـراي  ست و به طور متوسط یک چهارو در حال توسعه اتخاذ شده ا  

  .مین کرده استأاین اقتصادها ت
له که سیستم مالیاتی کشور باید اصالح گردد تا جـایگزین مناسـبی             أاین مس 

 وسیع از  ي  به استفاده  استنادبا    .استناپذیر    اجتناب ،براي تأمین مخارج دولت باشد    
کارشناسان این مالیات را به منظور از اري در سطح جهانی، بسی مالیات ارزش افزوده    

قبل از اتخاذ هر سیستم با این حال  . اند پیشنهاد کرده کشور  اصالح سیستم مالیاتی    
  .هاي مختلف اقتصادي کامالً مورد بررسی قرار گیرد باید اثرات آن بر بخش، مالیاتی

ـ       ا تـدبیر  از آن جائیکه قانون مالیات ارزش افزوده بر مبنـاي مقـصد از ابتـدا ب
 صـادرات معـاف از   ،تشویق صادرات تهیه و تنظیم شد به طوري که در ایـن مالیـات        

وجـود   می این رابطه این باور عمـو      شود، در  میمالیات است ولی واردات مشمول آن       
بـر کـردن واردات تـشویق      صادرات را از طریـق هزینـه  ، دارد که مالیات ارزش افزوده 

 مـانع از اثـر   ارزکند که تعدیل نـرخ    میاین داللت    اقتصادي بر    ي نظریهاما    .کند می
 بـراي   .شـود  مـی  صادرات و واردات برگذاشتن مالیات ارزش افزوده بر مبناي مقصد  

اي با نرخ هشت درصد بر مبناي مقصد        انچه یک کشور مالیات ارزش افزوده     مثال چن 
فـزایش   هـشت درصـد ا  ي بر کاال و خدمات اعمال کند، نرخ ارز آن کشور بـه انـدازه           

کنـد، در نتیجـه بـر        میکنندگان تغییري ن  ندگان و وارد    کنیابد و دریافتی صادر      می
 و  دیـساي  (تـأثیر اسـت    دهنـد بـی    مـی حجم صادرات و وارداتی که این افراد انجـام          

مالیـات ارزش  گـذاري  ي تأثیر شود کـه پیرامـون نحـوه      می مشاهده    ).2002 2،هاینز
الملـل   در سطح بـین حتی ظر وجود دارد و  اختالف ن،افزوده بر حجم تجارت خارجی  

بدین سبب این تحقیـق در نظـر         . گرفته است نقرار  چندانی   تجربیمورد آزمون   نیز  
 3هاي پـانلی  به کمک روش داده  را   تأثیر مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات      دارد  

                                                        
1 Value Added Tax (VAT) 
2 Hines and Desai  
3 Panel Data 
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 در ادامـه تـأثیر ایـن مالیـات بـر      .  مورد بررسی قرار دهدآسیاییشورهاي کدر گروه   
ها به عنوان یک مالیـات داخلـی رقیـب     شرکتخالص صادرات را با مالیات بر درآمد    

 بر این اساس، بخش دوم این مقاله به ادبیات موضوع          .گرفته است مورد بررسی قرار    
 ي  بخـش سـوم بـه ارائـه     .پرداختـه اسـت  و مرور مطالعات انجام شده در این زمینه       

از بــرآورد الگــو بــه روش پویــاي الگــوي خــالص صــادرات و بررســی نتــایج حاصــل 
 ي گیـري و ارائـه     گشتاورهاي تعمیم یافته اختصاص دارد و بخش پایـانی بـه نتیجـه            

  .داشته استنکات پیشنهادي اشاره 
  

   مروري بر ادبیات موضوع-2
   اعمال مالیات ارزش افزودهي مفهوم و شیوه -2-1

 مـستقیم بـر     یـات غیـر    مال ي مالیـات ارزش افـزوده     ها، بندي قانونی مالیات   در طبقه 
هـاي سـاده و    تخالف مالیـا  است، لیکن بـر    مصرف و فروش داخلی کاالها و خدمات      

گیرند و در یـک مرحلـه     میهاي متفاوت به خود      متفرق که بر مبناي نوع کاالها نرخ      
 ایـن مالیـات   دهـد،  مـی  کاال، ارزش آن را مورد اصابت مالیاتی قرار ي انتقال و مبادله 

تـا مـصرف     تولید و تکمیـل، ،اي است و در هر یک از مراحل      هیک مالیات چند مرحل   
بـر ایـن      .شـود  مـی مـشمول مالیـات      نهایی، ارزش افزوده ایجاد شده در آن مرحله،       

سـت کـه خریـد    اي ا ه نوعی مالیات بر فروش چند مرحلـه     اساس مالیات ارزش افزود   
انونی مالیـاتی   ر قـ  کند و با   میاي را از پرداخت مالیات معاف        کاالها و خدمات واسطه   

بنـابراین مالیـات ارزش افـزوده در هـر            .ت اسـ  4 نهـایی  ي کننده آن بر دوش مصرف   
و نـرخ مالیـات     ارزش افـزوده ایجـاد شـده در آن مرحلـه          ي مرحله از مبادله، بر پایه    

از   در جمـع مراحـل مختلـف تولیـد؛         اًَََگردد و نهایتـ    میارزش افزوده محاسبه و اخذ      
 مصرف نهایی، ارزش کـل محـصول تولیـد شـده مـشمول         پردازش تا  ي اولین مرحله 

  .گردد میمالیات ارزش افزوده 
شـود، روشـی کـه در     مـی هاي مختلفی محاسبه    از روش  مالیات ارزش افزوده  

 عنوان مبناي محاسبه اتخاذ شده، روش تفریقـی غیـر مـستقیم یـا فـاکتور               ه  ایران ب 
  : استصورت زیربه نویسی 

                                                        
هاي اقتصادي تفاوت اساسی وجود   بین اصابت مالیاتی از نظر قانون واصابت واقعی مالیات بر مبناي تحلیل          4

سهم هر یک از تولید کنندگان و مصرف کنندگان یک کاال یا خدمت از بار مالیاتی ایجاد شده، بستگی .  دارد
 .به کشش تابع عرضه و تقاضا در شرایط تعادلی دارد
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  بدهی مالیاتی=  t) ارزش فروش (- t )اي بنگاه ارزش خریدهاي واسطه(
  بدهی مالیاتی = t )خروجی (-  t )ورودي(

اي   اول کـه هـیچ ارزش افـزوده        ي از مرحله (مراحل   میاگر این روش براي تما    
 مالیـات  ،محاسـبه شـود  )  نهایی یعنی فـروش کـاالي نهـایی   ي تولید نشده تا مرحله  

 کـه بـه شـکل ظـاهري     ؛) مالیـات نـرخ  = t(است  t.px.x  =T  برابر xمتعلقه به کاالي
  ).1384نیا،  طیب (کند میهمانند مالیات بر فروش عمل 

  
   مالیات ارزش افزودهباصادرات واردات و  ي رابطه -2-2

سـازي تجـاري، کـشورها در جهـت حـذف مالیـات بـر        وجود آمدن مبحث آزاد  ه  با ب 
عه یافتـه  تجارت به طور مستقیم، اقدام کردنـد و تقریبـاً در بیـشتر کـشورهاي توسـ       

رنگ یا کامالً حـذف شـده اسـت و بـه جـاي آن از            ها به شدت کم    اکنون این مالیات  
هـا و مالیـات ارزش افـزوده اسـتفاده       هاي داخلی به ویژه مالیـات بـر شـرکت          مالیات

وسـعه هنـوز بـه طـور وسـیعی بـر        کشورهاي در حـال ت     میي عمو  اما مالیه  . شود می
براي مثال در آفریقـاي جنـوبی    . بسته استهاي حاصل از مالیات بر تجارت وا  درآمد

دهـد و    مـی ها را تشکیل     هاي دولت مالیات بر تجارت حدود یک چهارم از کل درآمد        
 5کـین و بانـسگارد،  (در کشورهاي آسیایی این نـسبت حـدود پـانزده درصـد اسـت               

و این کشورها مجبورند تا زمانی که بتوانند منبع درآمد دیگري را جـایگزین      )2009
 اکنون بعد از گذشت مدتی  .لیات کنند آزادسازي تجاري را به تأخیر بیندازند      این ما 

هاي داخلـی ماننـد مالیـات بـر      گزینی مالیات بر تجارت با مالیات از مطرح شدن جای   
به صورت زیر مطـرح   این زمینه ها و به ویژه مالیات ارزش افزوده، سؤاالتی در  شرکت
  .است

از ي قبـل    هاهاي داخلی، درآمد   تفاده از مالیات  اند با اس   ها توانسته آیا کشور  -1
  دست آورند؟ه  براآزادسازي اقتصاد 

الملل و به ویژه صادرات در کشورهاي استفاده کننـده از            حجم تجارت بین   -2
 مالیات ارزش افزوده، بعد از اجراي این مالیات در چه جهتی حرکت کرده است؟

ثبت است و براي کشورهاي با  پاسخ سؤال اول براي کشورهاي با درآمد باال م        
ادي ایـن جـایگزینی رخ داده و     تـا حـد بـسیار زیـ        درآمد متوسط در طوالنی مـدت     

 اثـر  هاي از دسـت رفتـه در  هاي داخلـی، درآمـد   اند با اجراي مالیات ها توانسته  دولت
                                                        

5 Keen and Baunsgaard  
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هاي بـا   در مورد کشور . هاي گمرکی را جبران کنند     آزادسازي تجاري و حذف تعرفه    
هاي اخیر رو به بهبـود    در سال تر و البته      جایگزینی کمتر و ضعیف    پایین، این درآمد  
هـاي   وجه بـا افـزایش اسـتفاده از مالیـات     باید اشاره کرد که این نتایج قابل ت        . است

 مالیـاتی وسـیع بـه ویـژه مالیـات ارزش افـزوده       ي داخلی و مالیات بر مصرف با پایه     
توان به تجربه کرواسـی   مینه  براي نمو  ). 2009کین و بانسگارد،    (حاصل شده است    

سازي و استفاده از مالیـات   موفق در زمینه حرکت در جهت آزاد به عنوان یک کشور   
 در حقیقت کرواسی بـه یـک سیـستم در راسـتاي بـازار و             .ارزش افزوده اشاره کرد   

بعد از اصالحات    . هماهنگ با سیستم مالیاتی کشورهاي توسعه یافته احتیاج داشت        
 بـر  مالیـات ارزش افـزوده  اسی مالیات غیـر مـستقیم و بـه خـصوص       مالیاتی در کرو  

ساختار درآمد مالیاتی دولت مرکزي چیره شد، به طوري که سهم درآمـد حاصـل از      
 بـه  2004 و در سـال  %58 بـه   2001 دولت مرکزي در سال      ي  در بودجه  این درآمد 

  .رسیده است% 63
ات ارزش افـزوده بـر   توان چنین بیان کرد که مالیـ     میدر پاسخ به سؤال دوم      

 در این روش صادرات    .شود می تشویق صادرات اتخاذ     به منظور مبناي مقصد عموماً    
امـا تئـوري    . شـود  مـی  در حالی که واردات مـشمول مالیـات      ،معاف از مالیات است   

 تعدیل نرخ ارز مانع از اثـر گذاشـتن مالیـات ارزش افـزوده بـر             گویدکه میاقتصادي  
شود و افزایش این نرخ به طور کامل اثـرات     میو واردات   مبناي مقصد روي صادرات     
مالیـات ارزش  شـاید بتـوان گفـت،    در عمـل    .کنـد  میاجراي این مالیات را خنثی 

اگر این مالیات به طـور   . افزوده این پتانسیل را دارد که بر رفتار صادراتی اثر بگذارد    
 ي حاسـبه غیر یکنواخت بـر کـاال و خـدمات مختلـف وضـع شـود بـه طـوري کـه م            

کار رفته در مراحل تولیـد کـاالي صـادراتی را مـشکل     ه تخفیفات آن بر مواد اولیه ب     
شود، همچنین   میکند، مانع از دریافت به موقع تخفیفات آن توسط صادر کنندگان            

ادي وجـود دارد و امکـان ایـن    هاي بسیار زی ي اجراي این مالیات نیز تفاوت      در نحوه 
در یک الگوي جاذبـه، تـأثیر    ) 2006(و هاینز   دیساي    .آورد میگذاري را فراهم    تأثیر

ار دادنـد و نتیجـه گرفتنـد کـه     مالیات ارزش افزوده بر صادرات را مورد بررسـی قـر        
 بـاالتر   يهاي استفاده کننـده از ایـن مالیـات، در ازاي مالیـات ارزش افـزوده               کشور

ــه صــورت درصــدي از (صــادرات کمتــري  هایی کــه از نــسبت بــه کــشور) GDPب
له أ  این مـس .کنند، دارند میهاي دیگري غیر از مالیات ارزش افزوده استفاده         یاتمال
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هاي بـا درآمـد بـاال از       تر بسیار قوي و در میـان کـشور         در کشورهاي با درآمد پایین    
  .شدت کمتري برخوردار است

 قادرنـد   اند کـه در عمـل      له باید گفت که کشورها دریافته     أدر توضیح این مس   
هاي غیر   ز اقتصاد خود وضع کنند تا بر بخش       هاي تجاري ا   بر بخش بیشتر مالیات را    

ــاً مال ــرخ تجــاري و عموم ــاالترین ن ــزوده در ب ــات ارزش اف ــی آن روي  ی ــاي اجرای ه
شود، در نتیجه کشورهایی کـه از مالیـات ارزش افـزوده             میهاي تجاري وضع     بخش

ورهایی کـه  هاي تجاري خود نسبت به کـش  تر بر بخشکنند به طور مؤثر    میاستفاده  
بخش تجارت  در نتیجه  .کنند میکنند، مالیات وضع  میاز این نوع مالیات استفاده ن

هـا مالیـات ارزش      همچنـین اکثـر دولـت   .تـري دارنـد    و از جمله صـادرات کوچـک      
 ي کننـد امـا در عرضـه    مـی درنگ دریافـت   ي وضع شده بر روي واردات را بی        افزوده

کننـد، در نتیجـه    مـی ادرات با تـأخیر عمـل      هاي آن در مورد ص     افیتیفات و مع  فتخ
کـین و  (کنـد   میمالیات ارزش افزوده در عمل همانند یک مالیات بر صادرات عمل            

  .)2006 6مرتضی،
مد پایین داراي بخش  هاي داراي درآ  ي دیگر این است که عموماً کشور       لهأمس

 ي تري هستند و چـون افـزایش درآمـدهاي مالیـاتی بـا هـر وسـیله         صادراتی ضعیف 
مالیات ارزش افزوده به راحتی ممکـن نیـست، از ایـن روش اسـتفاده     از دیگري غیر  

هاي مالیاتی، نـرخ مالیـات      ها به درآمد   در حقیقت به دلیل نیاز این کشور        .کنند می
د و بـه دلیـل      کننـ  مـی هاي تجـاري خـود وضـع         ي باالتري را بر بخش     ارزش افزوده 

فـات مالیـات ارزش افـزوده بـر         تـر احتمـال ایـن کـه تخفی         ساختار مدیریتی ضعیف  
صادرات را به موقع به صادرکنندگان برگردانند نیز بسیار ضعیف است و این مـسئله       

 افـزوده و حجـم تجـارت در ایـن         منفـی بـین مالیـات ارزش       ي منجر به یک رابطـه    
  .شود میها کشور

به طـور یکـسان     کاال و خدمات     ي همه بر مالیات ارزش افزوده  در صورتی که    
 اثـر مالیـات ارزش      ،هـاي داخلـی     دلیل تعدیل نرخ مبادالت یا قیمـت       به ،وضع شود 

شود و در ایـن حالـت    میافزوده روي قیمت نسبی کاالهاي داخلی و خارجی جبران   
همیشه بـه   در عمل    اما    .مالیات ارزش افزوده هیچ اثري در صادرات و واردات ندارد         

ایـن  خدمات شخـصی از   بسیاريو  مسکن  .این شکل نیست و تعدد نرخ وجود دارد  
قیمت کـاالي   در ابتداي اجرا،     مالیات ارزش افزوده  بنابراین    .شوند می معاف   مالیات

                                                        
6 Keen and Murtaza 
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سـاخت  تجاري را نسبت به غیر تجاري افزایش داده و منجر به جایگزینی خدمات و     
هـاي تجـاري و   در نتیجـه تولیـد کاال  شـود و    مـی  به جاي کاالهـاي تجـاري        مسکن

کورگمن (یابد  میولیه اجراي مالیات ارزش افزوده کاهش     هاي ا   در سال  صادرات آنها 
  7.)1989، تینشو فلد

  
 بـر خـالص     هـا   و مالیات بـر شـرکت       بررسی تأثیر مالیات ارزش افزوده     -2-2-1

  صادرات در یک مدل ساده
کنـد،   مـی  ساده که امکان تجزیه و تحلیل تجربـی را فـراهم             الگوي یک   زبا استفاده ا  

تواند روي صـادرات اثـر بگـذارد مـورد بررسـی قـرار           میاتی  هایی که ساختار مالی    راه
کـه در آن بـه   ) 2006( کین و مرتـضی  ي بدین لحاظ به پیروي از مطالعه  .گیرد می

 پرداختـه  OECDهاي ش افزوده بر خالص صادرات در کشور     بررسی تأثیر مالیات ارز   
بـاز و  اد اقتـص اي زنـدگی، دار دو دوره بـا   کـشور  یـک  برسازي  به منظور ساده  است،  

 U(c,c)  تابع ترجیحـات داراينمونه ي   مصرف کنندههرشود که    میکوچک تمرکز   
 دوم و فـروض زیـر برقـرار    ي در دوره مصرفC 2 ، اولي  مصرف در دوره1C باشد، می

  :است
یک کاالي تولیدي واحـد وجـود دارد کـه ممکـن اسـت بـراي مـصرف یـا               -1
  .گذاري استفاده شود سرمایه
2- Yلیدات جاري و دارایی انباشته شده است       مجموع تو  ؛ .bمیـزان قـرض از      ؛ 
 در I ي  یا به انـدازه b و Y در حقیقت مجموع   .است میزان طلب از خارج      ؛Bخارج و   

 به خارج از کشور قـرض داده  Bي  شود یا به اندازه میگذاري  تولیدات داخلی سرمایه  
در  نـرخ قـرض   R دوم، ي ه در دور Iتولید حاصـل از      I(F (گذاري،    سرمایه I ،شود می

 . دریافتی در ازاي قرض به خارجیان استي  نرخ بهرهr و داخل
 نـسبت بـه      مبناي مقصد   مصرف بر   مالیات بر  ؛ نوع مالیات وجود دارد    چهار -3

کاال در داخل تولید شود یا در خارج بـر          نظر از اینکه     که صرف  T0 نرخارزش کاال در    
مالیـات ارزش افـزوده بـر مبنـاي         ق بـا    شود که مطـاب    میمبناي مقصد مصرف وضع     

روي  مالیـات بـر مبنـاي اقامـت       مالیـات بـر مبنـاي مبـدأ،         .مقصد تک نرخی است   
، وضـع  F(I)×(-T0)ي  ساکنین و مالیات بر مبناي منشأ که بر عاید      ي انداز همه  پس
 .شوند میبرقرار  TS و TV ،TO ،TR هاي ها به ترتیب در نرخ  این مالیات .شود می

                                                        
7 Kurgman and Feldestein  
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به صورت پرداخت انتقـالی بـه مـصرف         ،  i ي  درآمد مالیاتی در دوره    ي همه -4
تواننـد آن را در تـصمیمات    مـی ، و مـصرف کننـدگان       )iT(د  گـرد  مـی کنندگان بـر    

 .مصرفی خود وارد کنند
  ي اول و  ي دوره  قیـدهاي بودجـه    هـا  بنابراین بعـد از در نظـر گـرفتن مالیـات          

  .است) 2(و ) 1( صورت روابط  دوم به ترتیب بهيدوره
  : اولي  دورهيقید بودجه

)1(                  )())(()( 11 11 TBbIYTCT OV +−+−−=+  
  

  : دومي  دورهي قید بودجه

)2(         
2

2

11
11111

TBTr

bRIFTTITCT

R

RSOV

+−++

+−−−+−=+

))((

)()())(()(()(  

   :به طوري که
)( IYTCTT OV −+= 11  

rBTRbTIFTTTITCTT RSORSOV ++−−−−++= )()])()(([ 111122  
  

ذاري کند و برگـشت خالـصی       گ تواند در داخل سرمایه    میگذار داخلی    سرمایه
))(( ي به اندازه  RS TTR −− بـه  و  گـذاري کنـد       یا در خارج سـرمایه     داشته باشد  11

 TR -1(r( یا   r گذار خارجی  سرمایه این مقادیر براي      .دست آورد ه  ب r)TR -1 (ي اندازه
  .است

 حساسیت  .شده است داراي اقتصادي کوچک و باز فرض       مورد بررسی شور  ک
ک داراي اقتـصاد   یک کشور کوچـ  ي شود که نرخ بهره    می خروج سرمایه مانع     ورود و 

هاي کـشور توان خاص  می این وضعیت را      .ي جهانی تفاوت پیدا کند     باز، با نرخ بهره   
به صورت زیر برقـرار   )3( ي  پس رابطه ).1378 رحمانی،(کوچک و پیشرفته دانست  

  .است
  
)3(                      )Ts -1(r  

  
  .قابل استخراج است) 4(ي  رابطه1T و تعریف) 3 (تا) 1(از ترکیب 
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)4(              ∗=
+

−
+=

+
+ Y

r
RIIFY

r
CC 11

2
1

)(  
  

برابـر  ) Y( ها به این معنی که ارزش حال مصرف با ارزش حال منافع و دارایی      
قیـد بودجـه    ي  رابطـه شود، که میداده  نشان  Y∗شود که از این به بعد با         میفرض  

 بـه  هـم  اول و دوم ي خالص صـادرات بـراي دوره    .استبین زمانی براي کل اقتصاد      
  :قابل تعریف استصورت زیر 

  
)5(                 bBCYE −=−= 11  
)6(     BTRbrCIFIE S ))(()()( −−−+=−+= 11122  

  
ي زیـر قابـل اسـتخراج     رابطه)3( ي و با استفاده از رابطه) 6( و) 5(از ترکیب   

  .است

)7(                        01
2

1 =
+

+
r

EE  
  

  .است ارزش حال خالص صادرات برابر صفر ي فوق،بر اساس رابطه
بنـابراین  ؛  سـازي مطلوبیـت اسـت     هدف مصرف کننده حداکثر   از سوي دیگر    

  :خواهیم داشت
  
)8(

]))(()())())(()((

,))(([

V

RRSO

V

O

T
TBrTbRIFTTSIT

T
TBbIYTU

+
+−−++−−−+−

+
+−+−−

=

1
111111

1
1

2

1

  

  
 شـده   مقـداري داده r با توجه به فرض کوچک و بـاز بـودن اقتـصاد فرضـی،         

 b و هـستند براي مصرف کننـده بـه صـورت پـارامتر          ،iTو   TR و   TO، TV، TS ،است
 را طـوري  I و Bپس مـصرف کننـده بایـد       .نهایت است  اي با کشش بی    داراي عرضه 

  .تعیین کند که مطلوبیتش حداکثر شود
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)9 (         011212211 =−++− ))()(,(),(: rTCCUCCUB R  

)10(     0111212111 =′−−++− ))())(()(,(),(: IFTTCCUCCUI RS  
ii ي فوقرابطهکه در  CUU ∂∂=   . است/

 هیچ تـأثیري بـر تعـادل        ،درون شرایط الزم نیستند    TV و   TOاز آن جایی که     
اي اثـر   واقعی ندارند و هیچ یک از مالیات بر کاالها روي سطح صادرات در هیچ دوره       

ها بـر   این مالیات  در واقع هیچ کدام از،دلیل این عدم ارتباط پیچیده نیست     . ندارند
ها روي مـصرف    این مالیاتي از آنجایی که هر دو .گذارند میتصمیمات تولیدي اثر ن 

نهایی مؤثرند و چون ارزش حال مصرف کل دوران زندگی برابر با ارزش حال درآمـد        
 عـدم   .)2006 ،کـین و مرتـضی   (اثـر هـستند   ها بـی   این مالیات ،دوران زندگی است  

یات بر مبناي مقصد و مالیات بر مبناي مبـدأ بـا      ل مصرفی؛ ما  هاي  مالیات ارتباط بین 
 اینکـه  بدین ترتیـب بـا توجـه بـه      .است روابط فوق رفتار صادراتی، بر اساس فروض 

هاسـت، انتظـار     ي مقصد مطابق بـا ایـن دسـته مالیـات          مالیات ارزش افزوده بر مبنا    
  .اثر باشد ت ارزش افزوده بر خالص صادرات بیرود مالیا می

  :)10(و  )9 (ي رابطهاز  ظور بررسی اثر مالیات بر منبعنبه م

)11(                      
ST

rIF
−

=′
1)(  

 
  .پذیر است  فرض شده که مطلوبیت جدایی،براي سادگی

)12(            )()(),( 2121 CUCUCCU β+= 
  

  : آید میدست ه  ب)9( و )12( ي از رابطه

)13(                    ))((
(

)(

)

rT
Cu
Cu

R−+=
′
′ 11

2

1 β  

  
از  پـس     .شـود  مـی  فـرض    TR =0 سـازي،  ه و سـاد   TS اثـر    به منظـور بررسـی    

  :توان نتیجه گرفت می )4( و) 3(هاي  رابطه
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کــاهش  )14 (ي  رابطـه از ارزش حـال مــصرف  ، افـزایش یابــد TSزمـانی کــه  
  .یابد می

)(ه  توان نتیجه گرفت ک    می ،๐= TRبا فرض   
)(
)( r

CU
CU +=

′
′ 1

2

1 β     اسـت، بـه 

چـون   . ثابت است β و rاین رابطه با توجه به پارامتر بودن        سمت راست    طوري که 
 و 1C بایـد  ،براي ثابت ماندن سـمت چـپ       است کاهش یافته ارزش حال کل مصرف     

2C    1وقتی  . هر دو کاهش یابندC    1 ،)5 (ي طبق رابطه کاهش یابدE     افزایش و چـون
کـاهش   2E ش حال خالص صادرات برابر با صفر است بـه ایـن مفهـوم اسـت کـه       ارز
  .یابد می

مـشخص  ) 11 (ي  از رابطـه   ،انـداز اهـالی کـشور      اما در مورد مالیات بـر پـس       
و بـا   ) 4(در  ) 3(اسـت و از قـرار دادن         گذاري داخلی بدون تغییر    شود که سرمایه   می

 افـزایش یابـد،   TRزمانی که ، مشخص است که )12 (ي  و به کمک رابطه  ๐ =TS فرض
 روشـن له نیز أدلیل این مس . یابد میافزایش  2Eکاهش و    1Eافزایش و    1Cدر نتیجه   

گـذاري در داخـل      ي اقامت هیچ اثري روي سـطح سـرمایه         یک مالیات بر مبنا    است؛
 داخلی را بـه  ي کننده از مصرفاند ی چون خالص دریافتی کمتري روي پس    ول  .ندارد

نده قرار داده شد، منجـر      کن وجه به فرضی که روي ترجیحات مصرف      تهمراه دارد، با    
 ي گذاري خـارجی کمتـر در دوره   شود و این به معنی سرمایه      میانداز کمتري    به پس 

اول است و به مازاد تجاري کمتر اشاره دارد که این موضـوع مجـدداً اثـر خـود را در        
جر به یک مـازاد تجـاري   کند و کاهش در درآمد از خارج من می دوم منعکس  ي دوره

  .شود میبیشتر 
این که مالیات بر شرکت از نوع مالیات بر مبناي اقامت باشد یا از نوع مالیات      

 این موضوع بـه   . اثرات بسیار متفاوتی بر الگوي خالص صادرات دارد    ،بر مبناي منبع  
از حـساسیت مالیـات بـه مکـان         این دلیل است کـه اثـر مالیـات بـر مبنـاي منبـع                

ت بر مبناي اقامت از حساسیت شود در حالی که مالیا    میگذاري واقعی ناشی     سرمایه
اي منبـع  شود یعنی در مـورد مالیـات بـر مبنـ        میانداز ناشی    آوري پس  اي جمع  بهره
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گذاري کند روي میزان پرداخت مالیات وي مؤثر است امـا           اینکه فرد در کجا سرمایه    
  .پردازد میانداز خود مالیات  یزان پسمبنی اقامت فرد به نسبت مدر مورد مالیات بر 

ها به مالیات بـر مبنـاي     ها در بیشتر کشور    در عمل سیستم مالیات بر شرکت     
براي مثال مالیات بر شرکتی که در الگـوي خـالص    . منبع در این مدل نزدیک است    

گـذاري و    رآمـد نهـایی سـرمایه     صادرات مورد استفاده قرار گرفته است، تنهـا روي د         
گـردد، مـورد    مـی  درآمد که بـه عوامـل ثابـت بـر         ي شود و بقیه   میمیل  انداز تح  پس

  . باشد میاي شبیه به مالیات بر مبناي منبع  گیرد که تجربه میمالیات قرار ن
گـذاري   ها منجر به حرکت به سمت سـرمایه  یک افزایش در مالیات بر شرکت    

ه در مـورد مالیـات   شود و اثر آن در این حالت کامالً شبیه به آنچ میواقعی در خارج   
درآمـد شـرکت،    افزایش مالیات بر مبنـاي منبـع بـر     .بر منبع گفته شد، خواهد بود   

مفهوم صادرات بیشتر کـاالي  شود که به  میگذاري در داخل  منجر به کاهش سرمایه   
 اول است که از طریق یـک مـازاد تجـاري بـاالتر تـأمین مـالی            ي در دوره اي   سرمایه

 دوم خالص درآمـد    ي در دوره  . دهد می در نتیجه یک تنزل در نرخ ارز رخ           .شود می
 اول،  ي اي در دوره   ه از افزایش صـادرات کـاالي سـرمایه        از خارج به عنوان یک نتیج     

  .شود میتر را موجب  یابد که یک مازاد تجاري کوچک میافزایش 
اي  ننـده ز فـروض سـاده ک  این که مجموع این اثرات در دنیاي واقعی به دور ا      

که در مدل صورت گرفته است در کل و در طول زمان چگونه ظاهر شوند، مـشخص         
  .نیست و باید مورد بررسی قرار گیرند

آنچه گفته شد و بررسی خالص صـادرات بـا اسـتفاده از     در نهایت با توجه به      
  :شود میتصریح  t در زمان i زیر براي کشور الگوي یک مدل ساده در قسمت قبل،
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اسـت کـه از     GDP خـالص صـادرات نـسبت بـه           نشانگر NXي فوق،   رد رابطه 

 CIT  همچنـین،  .آمـده اسـت   بـه دسـت     GDPتفاضل واردات از صادرات نسبت به       
 درآمد حاصـل از مالیـات   GDP ،VATها نسبت به  رآمد حاصل از مالیات بر شرکت    د
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رآمدهاي مالیـاتی دریـافتی دولـت       نسبت کل د   GDP  ،TAXارزش افزوده نسبت به     
هاي جغرافیایی مختلـف     هاي دیگري مثل مشخصه   بیانگر متغیر  Xو   GDPنسبت به   

  . استو کشوري  اثرات خاص زمانی نشانگرµi و i αو 
  

   مطالعات انجام شده-2-3
 هاي حاصل ي درآمد   به مقایسه  اي تحت عنوان   ، در مطالعه  )2009(ن و بانسگارد،    کی

سـازي تجـاري در     هاي گمرکی که بعد از اجراي آزاد       افزوده با تعرفه  از مالیات ارزش    
اند؛ آیـا درآمـد از دسـت رفتـه از حـذف               حذف گردید پرداخته و بررسی کرده      اروپا،

پاسـخ   زش افزوده جبران شده اسـت یـا خیـر؟   الیات ارهاي گمرکی با اجراي م   رفهتع
هاي با درآمد متوسـط،    سؤال براي کشورهاي با درآمد باال، مثبت است و براي کشور          

 میزان پوشش در  .در طوالنی مدت تا حد بسیار زیادي این جایگزینی رخ داده است      
هـاي   تر بوده است که البتـه در سـال        فمورد کشورهاي با درآمد پایین، کمتر و ضعی       

  .اخیر رو به بهبود است
اي با استفاده از یک مـدل خـود رگرسـیون     ، در مقاله  )2006(کین و مرتضی    

 1967از سال  OECD مربوط به کشورهاي    پانلیهاي   به کمک داده   صادرات،ص  خال
 نتایج برآورد  .اند صادرات را بررسی کرده خالص   اثر مالیات ارزش افزوده بر       2003تا  

مـدت و   گونه اثر تجاري چه در کوتاه  هیچمالیات ارزش افزودهکه دهد  میمدل نشان  
  .چه در بلندمدت ندارد

بـر   این مالیـات     اي به بررسی اثرات    ، در مطالعه  )1989(ن  گمن و فلدستی  کور
 تخـصیص منـابع در یـک        الگـوي الملل پرداخته و به این منظور از یـک           تجارت بین 

آنها به کمک روابط ریاضـی        .ندا  زمانی استفاده کرده   ي اقتصاد تجاري باز با دو دوره     
؛ بـه  انـد  ی قـرار داده بررسـ  اثرات مالیات ارزش افزوده را بر صـادرات و واردات مـورد     

شـود بـه    میسیستم مالیات ارزش افزوده که در بسیاري کشورها استفاده       طوري که   
هـاي اقتـصادي مـورد اسـتفاده قـرار           ناداري بـا آنچـه در تجزیـه و تحلیـل          شکل مع 

 ایـن مالیـات  هاي زیادي از کاال و خـدمات از   گروه متفاوت است و در عمل   ،گیرد می
 کاال و خـدمات وضـع       ي  همه بر مالیات ارزش افزوده   که    در صورتی   .شوند میمعاف  

اثر مالیات ارزش افزوده روي     هاي داخلی     دلیل تعدیل نرخ مبادالت یا قیمت      شود به 
شود و در این حالـت مالیـات        میهاي نسبی کاالهاي داخلی و خارجی جبران         قیمت

  .ارزش افزوده هیچ اثري در صادرات و واردات ندارد
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ي آزاد سازي تجاري و درآمد مالیاتی دولت        رابطه) 1386(ن  اکبریان و دیگرا  
  .اندهاي گسترده بررسی کردهتوضیح با وقفهرا با استفاده از روش خود 

  
  الگوي تحقیق -3

 و الگـوي خـالص صـادرات کـین و مرتـضی       در نهایت با توجه به مسائل مطرح شده       
  .شده استصریح ت t در زمان i زیر براي کشور الگوي در قسمت قبل،) 2006(
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 ي هماننـد رابطـه    NX، VAT ،CIT،TAX  تعریف متغیرهايي فوق،در رابطه

ــرانه   ،LGDPP و) 15( ــالص س ــد ناخ ــاریتم تولی ــیي  لگ ــت داخل  γ و B.   اس
 افزوده و مالیات بر    مالیات ارزش مدت  ند و اثر بل   بودهمدت    اثرات کوتاه  ي دهنده نشان

 که به تخمین آنها در جهـت    است به صورت زیر     ها بر خالص صادرات    در آمد شرکت  
 اسـتفاده از  الگـو در ایـن    .هاي تحقیـق پرداختـه خواهـد شـد      ضیهپاسخگویی به فر  

 ها المت تأثیر مالیات بر درآمد شرکت   حداقل یک وقفه به منظور نشان دادن تغییر ع        
بـه   TAX  متغیـر نـسبت  زهمچنـین ا  .  شـده اسـت    د، پیشنها لیات ارزش افزوده  و ما 

ی مالیـات درآمـد  تحت تـأثیر کـل   شاید  له که خالص صادرات     أمنظور بررسی این مس   
ده اسـت  شفاده تاسها  افزوده و مالیات بر شرکت   است و نه صرفاً مالیات ارزش      دولت

عنـوان  ات ارزش افـزوده بـه    عنوان رقیب در کنار مالیـ     ه  و چون مالیات دیگري که ب     
سـتفاده قـرار گرفـت مالیـات بـر       ي تجـاري مـورد ا     زسـا مالیات داخلی در زمان آزاد    

ست، این مالیات به طور مجزا از کل درآمد مالیـاتی دولـت در نظـر گرفتـه      ها شرکت
  .ه استشد
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و یـا عـضو    کـشور آسـیایی   52 مربـوط بـه   لیپـان هاي  در این تحقیق از داده    
و بــه روش  اســتفاده 1985-2008ي زمــانی  بــراي دورهخاورمیانــه از جملــه ایــران 

  .شود میگشتاورهاي تعمیم یافته ارزیابی 
 مقدار هـر دو (پراکنش بین خالص صادرات و استفاده از مالیات ارزش افزوده     

 . نشان داده شده اسـت    ) 1(ر  در نمودا  کشور مورد نظر     52در  )  است GDPنسبت به   
معنـی    مالیات ارزش افـزوده منفـی امـا بـی    ضریب همبستگی بین خالص صادرات و 

در نمـودار  ها در این کشورها  ین خالص صادرات و مالیات بر شرکت  پراکنش ب  . است
 اما بـه  .  مثبت است  ي  بیانگر وجود یک رابطه    این نمودار .  نشان داده شده است   ) 2(

توان تصمیم قطعی گرفت و از آنجایی که در هر یـک از       میها ن  یکمک این همبستگ  
انـد، ممکـن    ي خالص صادرات در نظـر گرفتـه نـشده   ثر روي عوامل مؤ  نمودارها بقیه 

  .تر نیاز است این به یک تجزیه و تحلیل دقیقاست نتایج صحیح نباشد، بنابر
  

  GDP(8نسبت به ( نمودار خالص صادرات در برابر مالیات ارزش افزوده :1 نمودار
  

  
  محاسبات تحقیق: مأخذ     

  
  
  
  
  
 

                                                        
یی و  کشور آسـیا 52هاي مربوط به   افزوده که از داده نمودار پراکنش خالص صادرات در برابر مالیات ارزش    8

 . استاستخراج شده Stata ي یا عضو خاورمیانه در برنامه
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  GDP(9نسبت به (ها   نمودار خالص صادرات در برابر مالیات بر شرکت:2 نمودار

  
  محاسبات تحقیق: مأخذ

  
  یافته روش گشتاورهاي تعمیم -3-1

ي خاص هر کـشور و وجـود         در معادالتی که در تخمین آنها اثرات غیر قابل مشاهده         
ر وابسته در متغیرهاي توضـیحی مـشکل اساسـی اسـت از تخمـین زن            ي متغی  وقفه

هاي پویاي پانلی اسـت اسـتفاده         که مبتنی بر مدل    GMM(،10(گشتاور تعمیم یافته    
ي ایـن روش الزم اسـت      براي تخمین مدل به وسـیله .)1996 11بارو و لی،  (شود   می

که نتایج در این    ین  براي ا   .ابتدا متغیرهاي ابزاري به کار رفته در مدل مشخص شوند         
 ي تر باشند، باید تعداد مشاهدات به انـدازه     نظر پایداري قابل اطمینان    ها از نقطه   مدل

کافی بزرگ باشد، زیرا در این روش ممکن است مواقعی که تعداد مشاهدات کوچک            
، دیگـران  و 12بانـد (است، به دلیل تورش زیاد، تفسیر نتایج بـا مـشکل مواجـه شـود       

رود کـه   مـی  سال است، انتظار ن    24 مورد بررسی    ي طالعه که دوره  در این م    .)2001
 از طریـق کـاهش تـورش نمونـه،     GMM تخمین زن  .با چنین مشکلی برخورد شود    

 و 13هـاي والـد   در ایـن روش بـر اسـاس آزمـون     . دهد میپایداري تخمین را افزایش    
 ي فرضـیه ي سـارگان    آمـاره  .شـود  میدست آمده بررسی  ه   اعتبار نتایج ب   14،سارگان

                                                        
یی و یا  کشور آسیا52هاي مربوط به  ها که از داده  نمودار پراکنش خالص صادرات در برابر مالیات بر شرکت9

 . استاستخراج شده Stataي  عضو خاورمیانه در برنامه
10 Generalized method of moments 
11 Barro and Lee 
12 Bond  
13 Wald test statistic 
14 Sargan test statistic 
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دهد و احتمـال   میصفر مبنی بر بیش از حد مشخص بودن مدل را مورد آزمون قرار     
  .دهد می صفر را نشان ي مربوط به این آماره احتمال رد فرضیه

  
   تجزیه و تحلیل نتایج-3-2

مـدت و چـه در     این تئوري هیچ اثري را چه در کوتاهيدر مورد مالیات ارزش افزوده   
kVATk(کند   یمبینی ن  مدت پیش بلند ∀=∆= ,0β( .     ها   در مورد مالیات بر شرکت

ي فرضـی   هر چه قدر به مالیات بر مبناي منبع در نظر گرفته شـده در مـدل سـاده               
مدت آن یـک افـزایش در خـالص صـادرات      کوتاهرود که اثر  میتر باشد، انتظار     شبیه
00 باشد؛ >γ   1  شده و   این اثر عکس   ، و در ادامهγ   2وγ   شـود کـه بـا در        میمنفی

نظر گرفتن مجموع ایـن تغییـرات ارزش فعلـی تغییـرات را بـه سـمت صـفر سـوق                  
  .cit∆=0دهد؛ یعنی می

هاي روش گــشتاور) 15 (ي اي هماننــد رابطــه در ارتبــاط بــا روابــط پیچیــده
 روش گشتاورهاي تعمیم یافتـه روشـی بـراي کنتـرل      .شود میشنهاد یافته پی  یمتعم

 تخمـین زننـده    .دار اسـت  زاي وقفـه  هـاي درون اریبی ناشی از در نظر گرفتن متغیر     
GMM هـاي متغیـر وابـسته و دیگـر           در حالتی که وقفه    هاي مدل را  تواند پارامتر  می
آرالنـو و   (ین بزنـد    زا به عنوان رگرسور در مدل حضور دارنـد، تخمـ           هاي درون متغیر
  هـم  ي خـالص صـادرات     طور که قبالً گفته شـد از وقفـه           پس همان   ).1991 15باند،

 در الگوهاي خود رگرسیون مانند مـدل مـورد    .شود میعنوان متغیر ابزاري استفاده   ب
هاي حل مشکل همبـستگی بـین عوامـل           در این تحقیق یکی ار بهترین راه       استفاده

 بعـد از  . گیري است ، استفاده از روش تفاضلعیین شدهاخالل و متغیرهاي از پیش ت    
 نـسبت بـه     t ي  اول صـادرات در دوره     ي  تفاضـل مرتبـه    ي گیري رابطـه   اولین تفاضل 

 TAXi  و VITi  ،CITi و   tدر زمـان     GDPP اول   ي  تفاضلی مرتبه  ي  آن و اندازه   ي وقفه
 با استفاده از مقدار    اعتبار ابزار  . شود می، تخمین زده    )t-2(و  ) t-1( و   tهاي   در زمان 

 سـارگان ایـن   ي در حقیقت آماره . شود میاحتمال مربوط به آماره سارگان سنجیده     
اند را مورد بررسـی   مورد استفاده به درستی تعیین شدهموضوع که متغیرهاي ابزاري  

ي اول در   بــراي تــشخیص همبــستگی ســریالی مرتبــه1M  آزمــون .دهــد مــیقــرار 
ایـن  ) p( اول است که بـه کمـک مقـدار احتمـال          ي تبههاي مدل تفاضلی مر   پسماند

 بـراي تـشخیص همبـستگی    L2M شود و مقـدار احتمـال آزمـون        میآزمون، بررسی   
                                                        

15 Arllano and Bond  
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  .شـود  مـی  اول اسـتفاده     ي هاي مدل تفاضلی مرتبـه    ي دوم در پسماند    سریالی مرتبه 
  . آمده است) 1(نتایج در جدول 

  
  GMM 16به روش ) 16 (ي نتایج تخمین رابطه: 1جدول 

 متغیرهاي از پیش تعیین شده ضریب Z  ي آماره احتمال
000/0  41/7  397/0  1NXt-  

000/0  76/3-  777/1-  VAT  

510/0  66/0  438/0  1VATt-  

322/0  99/0  630/0  2VATt-  

448/0  76/0  337/0  CIT 

455/0  75/0  348/0  1CITt-  

570/0  57/0-  188/0-  2CITt-  

000/0  74/4-  966/0-  TAX  

365/0  91/0  231/0  1TAXt-  

923/0  10/0-  023/0-  2TAXt-  

000/0  15/6-  908/9-  GDPP  

000/0  41/7  761/0  constant 

  هاي تشخیص مقدار آماره و احتمال مربوط به آزمون
919/0  88/197   Sargan 

000/0  47/4-   first-order s.c.  

299/0  04/1-   second-order s.c.  

  Stata9افزار  نرمبرآوردهاي محقق از طریق : مأخذ

  
رود  مـی طور کـه انتظـار       همان) خالص صادرات (متغیر وابسته   ي   ضریب وقفه 

 متغیرها با تئوري سازگار  ي همچنین عالمت مربوط به کلیه     . دار است  مثبت و معنی  
  ضریب مقدار جاري     .شود میها مورد بررسی قرار داده        ابتدا مالیات بر شرکت    . است

در مورد مالیات ارزش  . دار نیستند ي اول و دوم آن معنی     فهها و وق   مالیات بر شرکت  
ي اول  دار اما ضرایب مربوط به وقفـه افزوده عالمت ضریب مقدار جاري، منفی و معنا       

ضریب مقدار جاري کل مالیـات       . معنا هستند  ي دوم بی   مالیات ارزش افزوده و وقفه    
  .ستمعنا هاي آن بی دریافتی دولت منفی و معنادار ولی ضرایب مربوط به وقفه

در معادلـه و حـذف تعـدادي از     بعد تخمین بـا تغییـرات انـدکی      ي در مرحله 
 آزادي ي معنا که موجب از دسـت رفـتن درجـه    متغیرهاي داراي ضرایب به شدت بی  

                                                        
 بانک جهانی و سایت دانـشگاه میـشیگان   ي ، شاخص توسعهالمللی پول ینبها آمارهاي صندوق     منبع داده  16

 . است2008 تا 1985 زمانی نیز ي است، دوره
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گیـرد،   مـی مورد تخمـین قـرار     ) 20 (ي شود و این بار رابطه     میاند، انجام    زیادي شده 
  . استآمده) 2(نتایج تخمین در جدول 
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  GMMبه روش ) 18 (ي  نتایج تخمین رابطه:2جدول 

  احتمال  Z ي آماره  ضریب  متغیرهاي از پیش تعیین شده
1NXt-  395/0  55/7  000/0  

VAT  635/1-  30/4-  000/0  
2VATt-  251/1  60/2  009/0  

CIT  800/0  21/2  027/0  
1CITt-  079/0  23/0  821/0  

TAX  030/1-  53/5-  000/0  
LGDPP  887/8  71/5-  000/0  
constant 615/0  25/6  000/0  

  هاي تشخیص مقدار آماره و احتمال مربوط به آزمون
sargan    15/208  835/0  

first-order s.c.    67/0-  000/0  
second-order s.c.    10/1-  272/0  

  Stata  وي برآوردهاي محقق با استفاده از برنامه: مأخذ
  

ي  هـا تغییـر نکـرده ولـی همـه        شود عالمـت متغیر    میطور که مالحظه     همان
 .ها معنی دارند ي اول مالیات بر شرکت ضرایب به استثناي وقفه

داري  اثر مثبت و معنی  ) GDPنسبت به   ( خالص صادرات    ي به طور کلی وقفه   
یک درصـد   به طوري که   .بر خالص صادرات در کشورهاي مورد بررسی داشته است        

 درصـد   4/0افزایش در این متغیر، با فرض ثابت بودن سـایر شـرایط، سـبب حـدود                 
دهد کـه   می این نتیجه نشان     .شود می) GDPنسبت به   (افزایش در خالص صادرات     

ایجاد تغییرات در ساختار و میزان صادرات در یک دوره تنهـا بـه همـان دوره خـتم           
هاي بعد را نیز تحـت تـأثیر قـرار           ند دوره توا مینشده و رکود یا رونق در این قسمت         

  .دهد
در همان دوره، اثـر     ) GDPنسبت به   (درآمد دریافتی از مالیات ارزش افزوده       

در کـشورهاي آسـیایی     ) GDPنـسبت بـه     (داري بر خـالص صـادرات        منفی و معنی  
 یک درصد افزایش در این متغیر، با فرض ثابـت بـودن سـایر شـرایط،                  .داشته است 
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رفـت   مـی  در تئوري انتظار  .صد کاهش در خالص صادرات شده است در 64/1سبب  
مدت هـیچ اثـري     د و مالیات ارزش افزوده در کوتاه      که چنین اثري وجود نداشته باش     

ز قیـود در تئـوري مـورد    له بـه تعـدادي ا    أ این مـس    .بر خالص صادرات نداشته باشد    
رض شـد کـه تنهـا    گردد؛ از جمله این که در تئوري خالص صادرات فـ     میاستفاده بر 

مالیات یک کاال وجود دارد در حالی که در دنیاي واقعی این گونه نیست و همچنین     
هاي  هاي مختلف با نرخ هاي استفاده کننده از آن، بر کاال      ارزش افزوده در اکثر کشور    

تـري   هـاي پـایین   هـاي غیـر تجـاري داراي نـرخ    شود و عموماً کاال میمتفاوت اعمال  
شـود، یعنـی     مـی د که در مورد صادرات نرخ صفر اعمال          همچنین فرض ش    .هستند

 صـادرات و در مراحـل مربـوط بـه تولیـد             ي هاي پرداختی در مرحلـه     ي مالیات  کلیه
 در حـالی کـه در عمـل     .شـود  مـی کاالي صادراتی بـه صـادر کننـده برگـشت داده      

بـر و بـا    مراحل تولید زمـان   هاي پرداخت شده در      ي مالیات  شناسایی و برگشت کلیه   
شـود مالیـات ارزش افـزوده در         مـی گیرد، این مسئله باعـث       میتأخیر زمانی صورت    

 ). 2002هـاینز و دیـساي،      (کوتاه مدت همانند یک مالیات بر صـادرات عمـل کنـد             
اقعی که تنـوعی از  شود در دنیاي و میسازي در الگو محدودیتی است که باعث       ساده

مالیـات ارزش افـزوده اثـر مـورد     هاي مختلف مالیـاتی وجـود دارد،    کاالها و سیاست  
 در ضمن تغییر رفتار مصرف کننـدگان       .انتظار در مدل اقتصاد فرضی را ایجاد نکند       

 نتایج تجربی    .له مؤثر باشد  أبه دلیل جدید بودن این مالیات ممکن است در این مس          
  .هاي اجرا کننده و مدیریت اجراي این مالیات متفاوت استبسته به شرایط کشور

مـدت بـین خـالص صـادرات و مالیـات ارزش          ي منفی کوتاه   رابطهوجود یک   
له نیست که مالیات ارزش افزوده داراي تأثیر منفی بـر      أافزوده لزوماً دلیل بر این مس     

خالص صادرات است، بلکه در بسیاري موارد ممکـن اسـت کـشورهاي داراي درآمـد      
زش افـزوده   پایین و بخش صادرات ضعیف به دلیل داشتن ویژگی خـاص مالیـات ار             

هاي صادراتی، این مالیات را با ذهنیـت بهبـود        نی داراي بودن نرخ صفر براي کاال      یع
  از سـوي دیگـر در بیـشتر      .کارایی و گسترش حجم صـادرات خـود انتخـاب کننـد           

ها نرخ مالیات ارزش افزوده بر کاالهاي تجاري که عمدتاً کاالهاي صـادراتی در   کشور
شـود کـه تولیـد از        مـی له منجـر    أباشد و این مـس     می گیرند، باالتر  میاین گروه قرار    

 همچنین به دلیل دارا بودن       .هاي غیر تجاري تغییر کند     هاي تجاري به بخش    بخش
مکانیزم خود کنترلی مالیات ارزش افزوده، این مالیات به طور مؤثرتر نسبت به سایر             

مالیات ارزش هاي استفاده کننده از کشورشود که    میگردد و موجب     میمالیات اجرا   
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هاي استفاده کننـده از دیگـر   تري نسبت به کشور افزوده داراي بخش تجاري کوچک  
  .ها در شرایط مشابه باشند سیستم

داري بـر خـالص    زش افزوده داراي اثر مثبت و معنی      دومین وقفه از مالیات ار    
صادرات است، به طوري که یک درصد افـزایش در مالیـات ارزش افـزوده بعـد از دو      

 یعنی تـأثیر مالیـات     .شود می درصد افزایش در خالص صادرات       25/1نجر به   سال م 
  .شود میارزش افزوده بر خالص صادرات بعد از دو سال از شروع این مالیات معکوس       

اسـت کـه البتـه از لحـاظ       محاسـبه شـده      -634/0مدت به میزان    مقدار ضریب بلند  
تـوان   مـی اثري این متغیر را ن ي صفر مبنی بر بی  پس فرضیه   .دار نیست  آماري معنی 

شود که در گروه کشورهاي مورد بررسی در بلندمدت مالیـات      میرد کرد و استنباط     
 .ارزش افزوده بر خالص صادرات داراي اثر خاصی نیست

یک درصـد    . باشد میها داراي اثر مثبت بر خالص صادرات         مالیات بر شرکت  
 درصـد افـزایش در خـالص    80/0هـا منجـر بـه      ر درآمد شـرکت   افزایش در مالیات ب   

د شـده توسـط مالیـات بـر      به دلیل اینکه افزایش صـادرات ایجـا         .گردد میصادرات  
اي بـه خـارج از کـشور اسـت و تولیـد       ها از نوع صادرات کاالي سرمایه  درآمد شرکت 

انـد  وت مـی دهند در ادامه این مالیـات      میکنندگان تولید را به بیرون از کشور انتقال         
  .ر رشد اقتصاد داشته باشد و حتی صادرات را کاهش دهدتأثیر منفی ب

دار بـر خـالص صـادرات    یاتی دولت داراي اثر منفی و معنـا  هاي مال کل درآمد 
  .باشد میاست که بیانگر نقش دولت بر خالص صادرات 

  
  گیري  نتیجه-4

ار بـر  دثـر منفـی و معنـا      دهد که مالیات ارزش افزوده داراي ا       مینتایج تحقیق نشان    
 سـال ایـن اثـر       هاي آسـیایی اسـت، ولـی بعـد از دو           صادرات، در گروه کشور   خالص  

ت ارزش افـزوده    مدت مالیا   به طوري که در بلند      .گردد میدار  معکوس، مثبت و معنا   
هاي دریافت شده  ي مدیریت برگشت مالیات  لهأ مس  .تأثیر است  بر خالص صادرات بی   

ي عملکـرد مالیـات ارزش     نحـوه  نرخ مالیات صفر، بسیار در از کاالي صادراتی داراي   
قبل از اتخـاذ ایـن   افزوده در بخش تجارت خارجی مؤثر است، بنابراین مناسب است   

 فـراهم گـردد تـا منجـر بـه عـدم             ي اجرایی تا حـدود زیـادي      ها سیستم زیر ساخت  
 توجـه بـه   توان گفـت بـا    می در نهایت     .گیري مفید و مؤثر از این سیستم نشود        بهره
ها و دارا بودن ویژگـی     ش افزوده نسبت به مالیات بر شرکت      یات ارز ي بزرگتر مال   پایه
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پـذیر   هاي کمتر امکان ر درآمد باالي مالیاتی را در نرخبودن آن که مقدا   خود کنترلی 
کند و در عین حال در رابطه با صادرات و واردات نیـز بـه صـورت خنثـی عمـل                    می
  .گردد مییران پیشنهاد کند، این مالیات به منظور اصالح سیستم مالیاتی ا می
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