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 مالیتوسعه سرمایه،انباشت بر سرمایه عایدی مالیات ثیرأت

 ، مورد مطالعه ایرانرشداقتصادی و
 

  همایون رنجبرو بهاره ملکي، مجید صامتي، مرتضي سامتي 

 

 21/12/1391تاریخ پذیرش:         19/9/1391تاریخ وصول: 

 
 چکیده:

های اقتصادی از مهمترین موضوعات مالیه عمومی است. این اثرات مالیات بر فعالیت

کم کند و در  گذاری راهای مالیاتی موجود ممکن است انگیزه سرمایهموضوع که سیستم

نتیجه استانداردهای زندگی آینده را کاهش دهد، یک نگرانی مهم است. ساختار نظام 

الی و متواند اثرات دیگری نیز بر توسعهسرمایه میمالیاتی عالوه بر تاثیر بر انباشت

رمایه، سسرمایه بر انباشتعایدیاین تحقیق تاثیر مالیات دررشداقتصادی داشته باشد. 

با استفاده از سیستم معادالت  0791-4102الی و رشداقتصادی طی دوره زمانی متوسعه

 دهدگیرد. نتایج تحقیق نشان میدر ایران مورد بررسی قرار می GMMهمزمان و به روش 

ه با سه وقفه، نرخ رشد انباشت سرمایه فیزیکی سرمایعایدیافزایش نرخ رشد مالیاتکه 

رخ سرمایه با سه وقفه،  نعایدییش نرخ رشد مالیاتافزاهمچنین   دهد.را افزایش می

و مقدار  J مقدار آماره دهد.مالی را کاهش و نرخ رشداقتصادی را افزایش میرشد توسعه

متغیرهای ابزاری وارد شده در سیستم معادالت که دهد نشان میاحتمال آماره خی دو 

  شوند.میباشند و تمامی الگوها به درستی تخمین زده همزمان همگی معتبر می
 JEL :E22 ،H24، O16 یبندطبقه

 

 ، سیستمرشداقتصادي ،ماليتوسعه ،سرمایهانباشت ،سرمایهعایديمالیات :های کلیدیواژه
 همزمانمعادالت
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 مقدمه -0

. رودمالیات مهمترین ابزار تامین درآمد دولت در هر سیستم اقتصادي به شمار مي

در کشورهاي مختلف با ساختارهاي سیاسي و اقتصادي متفاوت، این متغیر از درجه 

اهمیت متفاوتي برخوردار است و در نتیجه نحوه میزان تاثیرگذاري این متغیر بر 

 اشتارتباط کالن اقتصادي بین انبباشد. سایر متغیرهاي کلیدي اقتصاد یکسان نمي

همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. مالي و رشداقتصادي سرمایه، توسعه

گذاري بر انداز و سرمایهمالي از طریق افزایش سطح پسسرمایه و توسعهانباشت

تخصیص منابع و عملکرد نظام اقتصادي اثرگذاشته و زمینه مناسب رشد اقتصادي 

 نسرمایه و همچنیمالي، انباشتمتغیرهاي توسعه کهاز آنجایيکنند. را فراهم مي

دهد و نیز رشداقتصادي هم ثیر قرار ميأسرمایه، رشداقتصادي را تحت تعایديمالیات

ث گذاري دارد و باعانداز، سرمایهبه دلیل اثراتي که بر روي متغیرهایي از قبیل پس

ه را بر سرمایعایديشود، این تحقیق قصد دارد تا اثر مالیاتتغییر متغیرهاي فوق مي

بررسي کند. بعبارت دیگر اهداف این  رشداقتصادي و ماليتوسعه انباشت سرمایه،

نرخ مالي و توسعهنرخ رشد سرمایه، انباشت، تحلیل ارتباط نرخ رشد تحقیق

 نباشتانرخ رشد سرمایه بر مالیاتعایديتحلیل اثر نرخ رشد  رشداقتصادي و همچنین

و براي دستیابي به این   باشدرشداقتصادي مينرخ مالي و توسعهنرخ رشد سرمایه، 

 گیرد:اهداف فرضیات زیر مورد آزمون قرار مي

ذیر ثیرپأمالي از یکدیگر تنرخ رشداقتصادي و نرخ رشد توسعه -فرضیه اول

 نیستند.

پذیر یرثأتسرمایه از یکدیگر اقتصادي و نرخ رشدانباشت نرخ رشد -فرضیه دوم

 نیستند.

سرمایه از یکدیگر دانباشتمالي و نرخ رشنرخ رشد توسعه -فرضیه سوم

 پذیر نیستند.ثیرأت

سرمایه بر تغییرات نرخ رشدانباشت عایدينرخ رشد مالیات -فرضیه چهارم

 است. ثیرأتسرمایه بي

سرمایه بر تغییرات نرخ رشد توسعه مالي عایدينرخ رشد مالیات -فرضیه پنجم

 است. ثیرأتبي

ادي اقتص تغییرات نرخ رشدسرمایه بر عایدينرخ رشد مالیات -فرضیه ششم

 است. ثیرأتبي
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به همین منظور، پس از بررسي مطالعات انجام شده و مباني نظري، در قسمت 

بعدي الگوهاي تحقیق ارایه و برآورد شده و در نهایت به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته 

 شود.مي

 پیشینه تحقیق -4

سرمایه،  عایدي کاهش مالیات" اي تحت عنوان(، در مقاله1991) 1استون و بنجامین-

سرمایه در عایدي، به بررسي اثر کاهش نرخ مالیات"گذاري و رشدسرمایه

اند. همچنین بیان کردند که چگونه این کاهش پرداخته 1991اقتصادآمریکا در سال 

گذاري و رشد را تحت سرمایه، هزینه سرمایه و درنهایت سرمایهعایديمالیاتدر نرخ

عایدي سرمایه و ها به این نتیجه رسیدند که کاهش نرخ درآمددهد. آنميتاثیر قرار 

دهد. ها را کاهش ميهاي سرمایه براي تورم، هزینه سرمایه بنگاهسازي عایديشاخص

 گذاري در ها استدالل کردند که کاهش هزینه سرمایه، باعث افزایش سرمایهآن

شود و نیز افزایش در موجودي سرمایه ها و بهبود وضعیت اقتصادي آمریکا ميبنگاه

شود. همچنین بیان کردند که رشد اسمي اقتصاد مي 2(GDP) باعث افزایش در تولید

بوجود  سرمایهعایديمنظور افزایش در تولید که از کاهش مالیاتبه تغییر سیاسي به

 آید، نیاز ندارد.مي

مالي و رشداقتصادي در توسعه" اي با عنوان(، در مقاله2003) 3فیز و آبما -

توسعه کشور درحال 9هاي آماري ، با استفاده از داده"کشورهاي منتخب آسیایي

مالي و رابطه تجربي بین توسعه 1994-1999جنوب شرق آسیا در طي دوره زماني 

ها با انجام آزمون علیت به این نتیجه دست یافتند رشداقتصادي را آزمون کردند. آن

 مالي به رشداقتصادي  است.وسعهکه رابطه علي از ت

 عایدي مالیات" تحت عنواناي (، در مقاله2004) 4فاست، هابر و نیلسن -

اند تا بررسي کنند استفاده کرده OLG1، از مدل "سرمایه و نوسانات قیمت مسکن

دهد. در این سرمایه نوسانات قیمت خانه را افزایش یا کاهش ميعایديآیا مالیات

سرمایه بر نوسانات قیمت مسکن از مدل دو عایديبررسي اثر مالیاتتحقیق براي 

                                                           
1.Steven & Benjamin 
2 Gross Domestic Production  
3 Fase & Abma  
4 Fuest, Huber & Nielsen 

1 Overlapping-Generations Model 
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دهند کساني که امالک ها نشان ميهاي همپوشان استفاده گردید. آناي نسلدوره

اند احتماال در زمان فروش با از دست دادن سرمایه ضرر خود را در رونق خریده

اند با فروش امالک رکود خریدههایي که امالک خود را در خواهند کرد و در مقابل آن

سرمایه ضرر مورد انتظار این خریدها را در عایديآورند. مالیاتخود سود بدست مي

 دهد.دهد و سودهاي این خریدها در دوره رکود را کاهش ميرونق کاهش مي

ساختار مالیات و " اي با عنوان(، در مقاله1200) 6لي و راجرجردنیونگ-

-1999هايسال در کشور 90 براي تابلویي هايداده از استفاده ، با"رشداقتصادي

 مالیاتي هاينرخ به بررسي اثر مالیات بر رشداقتصادي پرداخته و اثر تغییر 1990

 به صورت منفي درآوردند. هابرشرکت را

، به "ها و رشداقتصاديمالیات" اي تحت عنواندر مقاله ،(2006) 9اسکولي -

 1929-2004رشداقتصادي در ایاالت متحده، طي دوره  بررسي رابطه مالیات و

هاي مالیات باعث کند که باالبودن نرخپرداخته است. وي در مطالعه خود بیان مي

کاهش انگیزه تولیدي در افراد جامعه و در نتیجه کاهش رشد اقتصادي خواهدشد. 

 پیدا کردهوري کمتر جریان هاي با بهرههمچنین با رشد دولت، پول به سمت پروژه

لي هاي انتقاها به طور فزاینده براي توزیع مجدد درآمد با استفاده از پرداختو مالیات

اي از دولت وجود دارد که به وسیله سطح شوند. بنابراین اندازه بهینهاستفاده مي

ده هاي ایاالت متحشود. وي با استفاده از دادهمالیاتي حداکثرکننده رشد تعیین مي

درصد از  23 به طور متوسط در حدود 1929-2004در طول دوره این نرخ را 

 کند.داخلي برآورد ميتولیدناخالص

مالي و توسعه" اي تحت عنوان(، در مقاله2008) 8احمد، هرنر و رفیق -

الي و م، به بررسي رابطه توسعه"هایي از اقتصاد توسعه منتخبرشداقتصادي: تجربه

)برزیل، مکزیک و تایلند(  توسعه منتخبرشداقتصادي در کشورهاي درحال

داگالس هاي تابلویي یک تابع کاپپرداختند. در این تحقیق با استفاده از روش داده

ها به این نتیجه رسیدند که براي سه کشور یاد شده تخمین زدند. در اکثر مدل

 ثیر مثبت دارد.أمالي بر رشداقتصادي تتوسعه

                                                           
6 Young Lee & Roger Gordon 
9 Scully 
8 Ahmad, Horner & Rafiq 
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و مالي رابطه بین توسعه"اي تحت عنوان (، در مقاله2009) 9کیلیماني -

-2006هاي سري زماني ، با استفاده از داده"رشداقتصادي در اوگاندا: آزمون علیت

واقعي و  GDPبراي کشور اوگاندا  و با توجه به اینکه رشداقتصادي توسط   1990

شود، به منظور بررسي این گیري مياندازه GDP به M2مالي توسط نسبت توسعه

 شود یا رشداقتصادي باعث توسعهمالي باعث رشداقتصادي ميوع که آیا توسعهموض

مالي گرنجر به این نتیجه رسید که توسعهشود، با استفاده از آزمون علیتمالي مي

باعث رشداقتصادي گردیده و همچنین در نتیجه افزایش رشداقتصادي، بخش مالي 

 با رشد مواجه گردید.

مالیات نقل و "اي تحت عنوان (، در مقاله2013) 10آرگر، براون و روسي -

سرمایه و نقل و عایدي، اثر مالیات"سرمایه و قیمت مسکنعایديانتقاالت، مالیات

-1981منطقه سویس در دوره زماني  92انتقال را بر روي رشد قیمت مسکن براي

سرمایه را عایديمناطقي که مالیات دهدکنند. نتایج نشان ميبررسي مي 2009

 اند یا تغییرياند نسبت به مناطقي که این نوع مالیات را کاهش دادهافزایش داده

ها همچنین در این تحقیق تخمیناند. اند شاهد کاهش رشد قیمت مسکن نبودهنداده

 دهدباشد. نتایج نشان ميدوره است که دو دوره رونق و سه دوره رکود مي 1براساس 

یات عایدي سرمایه اثري روي رشد قیمت مسکن ندارد ولي که در دوران رکود مال

در دوران رونق اثر مثبت و معناداري بر رشد قیمت مسکن دارد. از دیگر نتایج تحقیق 

مناطقي با  -1این است که مناطق را براساس معیار شدت گردشگري به سه دسته 

شدت  مناطقي با -3مناطقي با شدت گردشگري پایین  -2شدت گردشگري باال 

دهد یک درصد افزایش در نرخ نتایج نشان مي .گردشگري متوسط تقسیم کردند

درصد رشد  12سرمایه معمولي در مناطق با شدت گردشگري باال عایديمالیات

سرمایه، دهد و یک درصد افزایش در نرخ مالیات عایديقیمت مسکن را افزایش مي

در مناطق با شدت گردشگري دهد. اما درصد رشد قیمت مسکن را افزایش مي 43

 باشد. ميگذار نثیرأپایین و متوسط تغییر نرخ مالیات بر رشد قیمت مسکن چندان ت

تحلیل اثر مالیات " اي تحت عنوان(، در مقاله1388جعفري ) و رنجبر رجبي، -

 با برداريخودتوضیح الگوي ، بااستفاده از"1390-1386بر رشداقتصادي ایران، 

 زماني دوره طي ایران رشداقتصادي بر مالیات اثر بررسي به گسترده هايوقفه

                                                           
9 Kilimani 
10 Argger, Brown & Rossi 
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 که رسیدند نتیجه این به نیز هااند. آنپویاپرداخته بااستفاده ازالگوي 1386-1390

 .دارد وجود رشد نرخ و مالیات نرخ بین معکوسي رابطه

 رشد و مالي توسعه"اي تحت عنوان (، در مقاله1388) سلماني و امیري -

با استفاده از روش  1960-2004، طي دوره "توسعهدرحال کشورهاي مورد اقتصادي:

ت و ثیر مثبأداده هاي تابلویي نامتوازن به این نتیجه رسیدند که توسعه مالي ت

 معنادار بر رشداقتصادي در کشورهاي درحال توسعه دارد.

مالي و بررسي رابطه توسعه"اي تحت عنوان (، در مقاله1388) موتمني -

هاي تولید ناخالص داخلي و بدهي بخش ، با استفاده از داده"رشداقتصادي در ایران

گرنجر به بررسي آزمون علیت 1381-1340ها در دوره زماني غیردولتي به بانک

هاي اخیر مالي در سالها حاکي از بهبود توسعهپرداخته و بیان کرد که هرچند داده

مقایسه با سایر کشورهاي منطقه مطلوب مالي ایران در است اما وضعیت توسعه

باشد و به این نتیجه رسید که در اقتصادایران، رشداقتصادي موجب بهبود نمي

 کند.یید نميأشود و شواهد آماري رابطه علي عکس را تمالي ميتوسعه

اي تحت (، در مقاله1390) رجبي، ابن ابراهیم خواجویي و میرمحمد صادقي-

-1386دوره زماني  -رانیا رشداقتصادي بر ياتیمال هاينرخ اثر لیتحل" عنوان

مربوطه با  زماني دوره طي ایران رشداقتصادي بر مالیاتثیر أتبه بررسي ، "1312

 مربعات حداقل روش به اقتصاد کلي هايبخش تعادل از همزماني سیستماستفاده از 

 نرخ و دولت مخارجپرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین  ايمرحله سه

 رشد رابطه معکوس وجود دارد. نرخ و مالیات رشداقتصادي رابطه مستقیم و بین نرخ

اي تحت عنوان نامه(، در پایان1390فر )صامتي، داللي اصفهاني و شهریاري -

، OECDسرمایه )مورد مطالعه کشورهاي اثرات مالیات و فرار مالیاتي بر عایدي"

(، بر پایه 2008) با استناد به مدل پیشنهادي بکاس و همکاران ،"(2009-1999

مطالعات نظري و تجربي انجام گرفته در قالب یک الگوي اقتصادسنجي و با استفاده 

سري زماني به ارزیابي اثر مالیات در قالب معیارهاي -هاي ترکیبي مقطعياز داده

طي  OECD 11ز کشورهاي سرمایه در یک نمونه اگوناگون و فرار از آن بر عایدي

رسند که نرخ مالیات رسمي بر پرداخته و به این نتیجه مي 1999-2009هاي سال

ثر مالیات بر شرکت در دو حالت نهایي و متوسط، درآمد مالیاتي ؤشرکت، نرخ م

                                                           
11 Organisation for Economic Co-operation and Development   
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سرمایه اثر منفي و نیز با ها بر عایديجمع آوري شده توسط دولت از افراد و شرکت

 بد.یاسرمایه، میزان عایدي حاصل از سرمایه کاهش ميبر عایديمالیات  افزایش فرار

ثر بر رشداقتصادي ؤبه بخشي از عوامل م در کلیه مطالعات انجام شده هریک

ي در ااند ولي مطالعهسرمایه بر رشد اشاره نمودهمالي یا اثر انباشتمثال اثر توسعه

مالحظه نشده است و همچنین به مالي و رشداقتصادي سرمایه، توسعهزمینه انباشت

 انداز، بر روي متغیرهایي از قبیل پسسرمایه عایديدلیل اثراتي که مالیات

و در نهایت بر رشداقتصادي دارد، اهمیت این تحقیق بررسي اثر گذاري دارد سرمایه

مالي و رشداقتصادي در ایران و طي سرمایه، توسعهسرمایه بر انباشتعایديمالیات

 باشد.مي 1990-2014هاي سال

 مبانی نظری  -1

رشداقتصادي  زیرا است، رشداقتصادي موضوع اقتصاد در مهم بسیار مباحث جمله از

 رشداقتصادي، مطالعه اصلي از اهداف یکي دیگر، سوي از. است توسعه ساسا و پایه

 هايمدل است. بیشتر جهان در سرانه درآمدهاي در زیاد بسیار تغییرات علت درک

نظریه رشد  رود، مدل رشد درونزا است.بکار مي مطالعات در منظور بدین که رشد

درونزا مفهومي ساده براي رشداقتصادي است که از درون سیستم یا به عبارت بهتر 

اي هکند. به طور کلي دو دلیل عمده براي توسعه مدلاز درون کشور تحقق پیدا مي

اقتصاد و تولید کشورهاي صنعتي نسبت به قرن درونزا وجود دارد. اول اینکه  رشد

گذشته بسیار باالتر است و چنین رشدهاي باالیي نیاز به نظریات و دالیلي دارند که 

بتوانند این رشدهاي تکنولوژي و اقتصادي را به بهترین نحو توضیح دهند. علت دوم 

ه مستقل از دهد کاین است که نظریه رشد درونزا شق دیگري از توسعه را ارایه مي

رشد درونزا سعي کردند که این اصل موضوع هاي اولیه وابستگي به تجارت است. مدل

هاي تکنولوژي، دستاورد کارهاي افراد است. در دهه را در نظر بگیرند که پیشرفت

هاي رشد کردند. بدین ، رومر و لوکاس تکنولوژي را به صورت درونزا وارد مدل1980

گذاري بخش خصوصي در ثر جانبي تصمیمات سرمایهترتیب که تکنولوژي را ا

نظرگرفتند. در چنین حالتي تکنولوژي همچنان کاالي عمومي خالص است و در 
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ب زا در قالاي از الگوهاي رشد درونها، گیرنده قیمت هستند. گروه عمدهنتیجه بنگاه

 شوند.معرفي مي AK12الگوهاي 

و یک نوع نهاده   Ytنوع کاال با فرض وجود یک AK هاي رشد درونزايدر مدل

و  1993، 13)پاگانو شودتابع تولید به صورت زیر در نظر گرفته مي Kt یعني سرمایه 

 (:2002، 14ترابلسي

 Yt  = f(Kt )                                                                                           (1)  

 هاي فیزیکي و انساني است.سرمایه شامل سرمایهمجموع انباشت Kt که در آن،

 ( نسبت به زمان دیفرانسیل گیري شود، پس:1اگر از معادله )

     
𝑑𝑌t

dt
=  

∂f

∂Kt
 
dKt

dt
                        (2)                                    

 شود:رابطه زیر حاصل مي Yt( بر 2با تقسیم کردن دو طرف معادله )

   
dY dt⁄

Yt
= (∂f

∂Kt ⁄ ) (
   (

dKt
dt

⁄ )

Yt
)                                                     (3)  

و جمله سمت راست برابر با تولید  gyجمله سمت چپ برابر با نرخ رشد تولید 

به تولید است، به  gkضرب در نسبت نرخ رشد سرمایه یعني  ́f(Kt) نهایي سرمایه 

 اي که:گونه

(
dKt

dt
⁄ )

Yt
=  

It

Yt
                                                                                    (4)  

 

شود که اقتصاد گذاري است. فرض ميکه در آن تغییر حجم سرمایه برابر سرمایه

گذاري را برابر انداز و سرمایهبسته است و در حالت تعادل، بازارهاي مالي مقدار پس

1)شود که بخشي از پس انداز فرض ميکنند. همچنین مي − φ) گذاري از سرمایه

صرف  𝜑شود. تنها بخشي از پس انداز گذاري نميمنحرف شده و صرف سرمایه

 شود:گذاري ميسرمایه

 It = φ 𝑆t =  φ s Yt                                                                               (1)  

                                                           
Y(، مدل رشدي را به صورت 1991) ربلو 12 = AK رد که امروزه به مدل ارائه کAK  مشهور است. یکي از

شود. از خصوصیات در داخل مدل تعیین مي Kزا بودن آن است یعني مقدار خصوصیات مهم این مدل، درون

ر وري نهایي در این تابع برابمهم دیگر آن، برخورداربودن از بازدهي ثابت نسبت به مقیاس است. متوسط بهره

A .است 
13 Pagano  
14 Trablesi 
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انداز است و برابر نرخ پس sکه در آن، 
𝑆t

Yt
باشد. حال با ترکیب معادالت مي  

 فوق خواهیم داشت:

   𝑔y =  (∂f
∂Kt ⁄ ) (

   (
dKt

dt
⁄ )

Yt
)  =    (∂f

∂Kt ⁄ ) 
It

Yt
 = (∂f

∂Kt ⁄ ) φ  (6)          

   

  gy =  f(Kt)φś                                                                         (9)  

        

 هاي رشددرونزا استخراج شده است، ( که از نظریه9از معادله )با استفاده 

توانند بر رشداقتصادي اثر از سه راه مي 11هاي ماليتوان استنباط کرد که واسطهمي

 بگذارند:

 (́f(Kt)وري سرمایه، یعني افزایش دادن تولید نهایي سرمایه )با بهبود در بهره -

 φانداز، یعني افزایش دادن گذاري از کل پسبا افزایش سهم سرمایه -

)فطرس، نجارزاده نوش s  انداز، یعني افزایش دادنبا افزایش در نرخ پس -

 (.1389 آبادي و محمودي،

( را تعریف کرد که 1993) هایي از جمله مدل کینگ و لوینتوان مدلپس مي

ورت ص اقتصادي باشد، در این یکي از متغیرهاي اثرگذار بر رشد 16ماليها توسعهدر آن

 توان نوشت:مي

Yt = f(FDt ;  Zt)                                                                                    (8)  

 باشد:مدل ریاضي روابط فوق به صورت زیر مي

 𝑌t =  α0 +  α1 Zt + α2 FDt + α3𝐾𝑡 + μ𝑡                                         (9)  

 

شود و توسعه نهادهاي مالي موجب رشداقتصادي مي گفت که، توانمي

 رشداقتصادي تقاضاي خدمات مالي و نیاز به ابزارهاي جدید مالي را به وجود 

 مالي است و به دلیل افزایشگیري توسعهآورد، بنابراین رشداقتصادي عامل شکلمي

 گذارد و از آنجایيگذاري بر انباشت سرمایه اثر ميانداز و افزایش سطح سرمایهپس

                                                           
 هاي مالي یک نهاد مالي مثل بانک است.منظور از واسطه 11

ابد یشود که در آن ارایه خدمات مالي توسط موسسات مالي افزایش ميتوسعه مالي به وضعیتي اطالق مي 16

 مالي گیري توسعهشوند. براي اندازهمند ميو همه افراد جامعه از یک انتخاب وسیعي از خدمات بهره

 )شامل هاي متعددي در متون پیشنهاد شده که داراي ابعاد متفاوتي است. این ابعاد شامل بازار پولشاخص

  (.1388)شامل بازار سهام و اوراق قرضه( است )صمدي،  بخش بانکي( و بازار سرمایه
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سرمایه به دلیل گسترش ابزارهاي جدید مالي و بهبود خدمات مالي باعث که انباشت

 توان نوشت:شود، در این صورت ميو تحوالت مالي مي تغییر ساختار مالي

FDt =  β0 +  β1 Zt +  β2 Yt +  μ𝑡                                    (10)          

تصادي اق سرمایه، رشدبر انباشتتأثیر سرمایه به دلیل عایديهمچنین، مالیات

 توان نوشت:ثیر قرار داده و ميأرا تحت ت

 Kt =  γ0 + γ1 Zt +  γ2 FDt + γ3 Yt + γ4CGT + μt                       (11)  

     

 به طوري که:

𝑌t رشد اقتصادي : ،𝑍𝑡 باشد. تعریف : برداري از سایر متغیرهاي مستقل مي

که شامل  سایر متغیرهاي مستقل به شرایط اقتصادي هر کشور بستگي دارد

 :19باشدمتغیرهاي زیر مي

هایي به خارج دارد باید شاخصي با توجه به اینکه اقتصاد هر کشور وابستگي -

در نظر گرفت که این شاخص نسبت مجموع  18(TOPt) براي درجه بازبودن اقتصاد

 لید ناخالص داخلي است.ساالنه بر تو 20و صادرات 19واردات

-  Foptاین شاخص به افزایش و گسترش ارتباطات  .است 21: باز بودن مالي

اي اشاره دارد. براي المللي و سرمایههاي مالي بینجهاني کشورها از طریق جریان

شود که این شاخص استفاده مي 22ایتو-گیري این متغیر از شاخص چیناندازه

هاي معامالت است که بر اساس محدودیت  23ايدوگزینهبراساس متغیرهاي مجازي 

ي المللبرون مرزي تدوین شده و اطالعات این شاخص در گزارش ساالنه صندوق بین

 باشد.( موجود ميIMFپول )

                                                           
( شامل 10)، و در معادله CGT𝑡و  𝑌𝑉𝑡  𝐻𝐶𝑡،، شامل متغیرهاي  (9در معادله ) 𝑍𝑡قابل ذکر است که  19

، 𝑇𝑂𝑃tشامل متغیرهاي  𝑍𝑡(، 11شود. همچنین در معادله )نميCGT𝑡   و   𝐺𝐶𝐸𝑡 ،𝐻𝐶𝑡متغیرهاي

 𝐹𝑜𝑝𝑡 و𝐺𝐶𝐸𝑡 باشد.نمي 
18 Trade Openness 

19 Import 
20 Export 

21 Financial Openness  
22 Chinn-Ito Index 

23 Binary Dummy Variables  

 پول عددي بین صفر و یکالملليهاي این متغیر طبق اطالعات سایت صندوق بیندادهالزم به ذکر است که 

 باشد.مي
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( Inft) باتوجه به اینکه تورم -
ثیرات غیرقابل انکاري بر سایر متغیرهاي أ، ت24

 اخص بهاي کاالها و خدمات مصرفيشگذارد، اقتصادي از جمله رشداقتصادي مي

(CPI)21
ها در بازار خرده فروشي و گیري سطح عمومي قیمتاي براي اندازهوسیله ، 

 .باشدیکي از بهترین ابزارهاي سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول کشور مي

همچنین از آنجاییکه در بیشتر کشورها قسمت قابل توجهي از عوامل موثر  -

اخص گردد، شداخلي و رشداقتصادي توسط بخش دولتي تعیین ميبر تولید ناخالص

تواند متغیري مفید داخلي ميبر تولیدناخالص 26 (GCEt)هاي مصرفي دولتيهزینه

 باشد.

-HCt
 شاخص به عنوان هادانشگاه دانش آموختگان تعداد ،در این تحقیق: 29

 (𝑌𝑉𝑡) ي همچنین نوسان رشداقتصاد .شودمي استفاده انسانيسرمایه

از دیگر  28

 باشد.متغیرهاي کنترلي مي

ثیرگذار بر أاز دیگر عوامل ت 29(CGT𝑡سرمایه )عایديهمچنین مالیات

تواند برخي از متغیرهاي اقتصادي نظیر رشداقتصادي است. وضع این مالیات مي

ا، هسرمایه گذاري، پس انداز، ترکیب سبد دارایي، هزینه سرمایه، تقاضا براي دارایي

. قرار مي دهدتأثیر ها و متغیرهایي از این قبیل را تحت تعداد دفعات مبادله دارایي

بر  آن، مالیات به دلیل نبود اطالعات این متغیر براي کشور ایران، در اینجا منظور از

  ثروت است.

:Kt هاي فیزیکي و انساني است. از مجموع انباشت سرمایه شامل سرمایه

جنس نیستند، آنها را جمع نزده و سرمایه فیزیکي و انساني همآنجایي که سرمایه 

 Ktتوان تابعي از سرمایه انساني درنظر گرفت. در این فرمول منظور از فیزیکي را مي

 .است 30انباشت سرمایه فیزیکي

                                                           
24 Inflation 
21 Consumer Price Index 

26 Government Counsumption Expenditure  
29 Human Capital  
28 Economic Growth Volatility  
29 Capital Gain Tax 

30 Capital Formation 
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FDt  31 شاخص توسعه مالي در این تحقیق، نسبت حجم پول به نقدینگي :

 است.

توصیف بهتر تغییرات متغیرها، تمامي آنها به صورت الزم به ذکر است به دلیل 

  شوند.نرخ رشد در نظر گرفته مي

اري گذکار تجربي در این تحقیق، بر اساس این سیستم معادالت همزمان پایه

و  ماليسرمایه، توسعهسرمایه بر انباشتعایديثیر مالیاتأشده و بر این اساس ت

 شود.  بررسي مي 1990-2014رشداقتصادي در ایران، طي دوره زماني 

 هاداده تحلیل و تجزیه -2

 نرخ رشد اقتصادي:

رشد اقتصادي، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلي و به تبع آن سرعت 

 همانطور که در نمودار .دهدبهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداري مردم را نشان مي

ابتدا طي یک روند صعودي تا پایان  ایران نرخ رشد اقتصاديشود، (، مالحظه مي1)

اقتصادي با  نرخ رشد 1992رسد، اما در سال رصد ميد 11به حدود  1990سال 

در محدوده صفر یا حتي ارقام منفي  1994 افت شدید مواجه شده و تا پایان سال

نیز  1996درصد در سال  6نماید. پس از آن با افزایش مجدد به محدوده نوسان مي

نسبت به  2014در نهایت در سال  شود.دوباره با کاهش مواجه مي رسد، امامي

 نرخ رشداقتصادي با افزایش مواجه شد. 2013و  2012هاي سال

 نرخ رشد اقتصادي ایران: 0نمودار 

 
 هاي تحقیق: یافتهمأخذ                                 

 مالي: نرخ رشد توسعه

                                                           
31 Financial Development 
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سوددهي ) در توسعه مالي افزایش یا کاهشسرعت مالي، گویاي نرخ رشد توسعه

 ،ها، اعتبارات پرداختي و دسترسي آسان بخش خصوصي به اعتبارات بانکبانک

ها در فضاي رقابتي شامل مداخله کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان فعالیت بانک

در این تحقیق شاخص توسعه مالي، نسبت  ( است.هاي خارجيبیشتر ورود بانک

اقتصاد ایران پس از انقالب با رشد باالي نقدینگي مواجه ل به نقدینگي است. حجم پو

بوده که این رشد باالي نقدینگي باعث بروز مشکالتي براي کشور از جمله تورم شده 

هاي بخش دولتي، بدهي بخش غیر هاي خارجي، خالص بدهياست. خالص دارایي

دهاي نفتي، عدم استقالل بانک دولتي، کسري بودجه دولت، اتکاي اقتصاد به درآم

ش ثیر گذار بر افزایأترین عوامل تهاي انبساطي مالي و پولي از مهممرکزي و سیاست

نقدینگي در کشور بوده است. همچنین وجود این تصور در کشور و به خصوص در 

وان تدولت که مشکالت اقتصادي کشور همچون تورم، بیکاري و سایر مسائل را مي

ز اعتبارات و فشار به شبکه بانکي کشور حل نمود، از جمله عوامل مهم و با استفاده ا

 .موثر در رشد نقدینگي بوده است و مشکالتي را براي شبکه بانکي ایجاد کرده است

هاي هاي گذشته سیاستدر سالشود، ( مالحظه مي2همانطور که در نمودار )

وص در به خص توجهيابلانبساطي دولت باعث شده بود که رشد نقدینگي به شکل ق

گذاري پولي از این رشد به تدریج اما با تغییر در سیاست .افزایش یابد 2012سال 

رشد نقدینگي  2012نسبت به  2013و 2014که در سال به طوري کاسته شد،

درصد  9درصد به منهاي  12مالي از مقدار منهاي کاهش یافت و نرخ رشد توسعه

 افزایش یافت.

 مالي ایرانرشد توسعه نرخ: 4نمودار 

 
 هاي تحقیق: یافتهمأخذ                           

 فیزیکي:سرمایهنرخ رشد انباشت
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از آن جهت که معرف وضعیت عوامل تولید و یکي از اقالم  فیزیکيسرمایهانباشت

(، 3مطابق با نمودار ) .آید، داراي اهمیت استدهنده ثروت ملي به حساب ميتشکیل

هاي ، در مقایسه با سالفیزیکي، نرخ رشد موجودي سرمایه2014در سال در ایران، 

 4حدود ، به 1020 سال درصدي14 اي یافته و از نرخمالحظهپیشین کاهش قابل

تواند به معناي این باشد که سرمایه، ميانباشتدرصد کاسته شده است. کاهش رشد 

زایش بر این، افاصلي تولید؛ یعني سرمایه رو به نزول رفته و عالوهرشد یکي از عوامل 

 .ثروت ملي متوقف شده است

 

 فیزیکي ایرانسرمایهنرخ رشد انباشت :1نمودار 

              
 هاي تحقیق: یافتهمأخذ                               

 سرمایه:عایدينرخ رشد مالیات

شود که مردم یک کشور قانونا موظف به پرداخت آن مالیات به وجوهي اطالق مي

سرمایه است. عایديها، مالیاتجهت تامین مخارج دولت هستند. یکي از انواع مالیات

دهد و بر میزان قرار مي ثیرأتگذاري را تحت سرمایه انگیزه سرمایهعایديمالیات

انداز د و حجم پسگذاراي که واحد تولیدي حاضر به پذیرش آن است اثر ميمخاطره

سرمایه قرار  عایديگذاري تحت تاثیر مالیاتو همچنین عرضه منابع قابل سرمایه

رد بگیرد. اقتصاد ایران چند سالي است که در رکودي سخت و سنگین به سر ميمي

توان به افزایش درآمدهاي مالیاتي از این محل امیدوار بود. و با ظهور عالیم رونق مي

دهد که حجم مالیات پرداختي از محل ( نشان مي4شده در نمودار )آمارهاي ارایه 

که بیشترین نرخ رشد مالیات ثروت در یک دهه گذشته رو به صعود بوده، به طوري

 1981و کمترین نرخ رشد در این بخش در سال  1993پرداختي متعلق به سال 

 اتفاق افتاده است.
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 انسرمایه ایرعایدينرخ رشد مالیات :2نمودار 

 
 هاي تحقیق: یافتهمأخذ                        

 سنجی و نتایج برآورد الگو معرفی مدل -5

 و ماليتوسعه سرمایه،انباشت بر سرمایه عایدي مالیاتهدف تحقیق حاضر اثرات 

با استفاده از سیستم معادالت همزمان  1990-2014طي دوره زماني ، رشداقتصادي

است که قبل از برآورد، وضعیت شناسایي معادالت مشخص . بدین منظور الزم است

 شود.

 باشد: به صورت زیر مي  الزم به ذکر است که الگوي ساختاري معادالت
Y𝑡 = α1 + α2 ∗ FD𝑡 + α3 ∗ K𝑡−1 + α4 ∗ TOP𝑡 + α5 ∗ FOP𝑡 + α6

∗ CPI𝑡−1 +  α7 ∗ GCE𝑡 

FDt = β1 +  𝛽2 ∗ Y𝑡 + β3 ∗ K𝑡−1 + β4 ∗ YV𝑡−1 + β5 ∗ TOP𝑡−1 + β6 ∗

 FOP𝑡  + β7 ∗ CPI𝑡−1                                                                            (12)  

𝐾𝑡 = γ1 + γ2 ∗ Y𝑡−1 + γ3 ∗ FD𝑡 + γ4 ∗ YV𝑡 + γ5 ∗ CPI𝑡−1 + γ6 ∗ HC𝑡−2

+ γ7  ∗ CGT𝑡−3 

 شناسایی معادالت -5-0

الزم است که قبل از برآورد معادالت، وضعیت شناسایي معادالت مشخص شود. بدین 

 کار اي براي شناسایي معادالت همزمان بهاي و درجهمنظور شرایط رتبه

( آورده شده که در 1اي مبتني بر قابلیت تشخیص، در جدول )روند. شرط درجهمي

تعداد متغیرهاي درونزا در مدل است. همچنین  Mتعداد متغیرهاي برونزا و  Kآن 

k  وm  بررسي است.دهنده متغیرهاي برونزا و درونزاي معادله تحت نیز نشان 
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 اي مبتني بر قابلیت تشخیص سیستم معادالت همزمانشرط درجه: 0 جدول
𝐦 قابلیت تشخیص − 𝟏 𝐊 − 𝐤 معادله 

 رشداقتصادي 3 2 بیش از حد مشخص
 ماليتوسعه 3 2 بیش از حد مشخص
 فیزیکيانباشت سرمایه 3 2 بیش از حد مشخص

 هاي تحقیق: یافتهمأخذ   

K شود، در هر سه معادله رابطهفوق مالحظه مي همانطور که در جدول −

k > m − اي کلیه معادالت مورد نظر، بیش صادق است که بر اساس شرط درجه 1

 باشند.از حد مشخص مي

متغیر درونزا، یک  Mمعادله و   Mاي، در یک مدل داراي بر اساس شرط رتبه

معادله مشخص خواهد بود، اگر و تنها اگر بتوان حداقل یک دترمینان غیرصفر از 

M)درجه  − 1) × (M − از ضرایب متغیرهاي خارج از معادله مربوطه اما ملحوظ  (1

 (.1381در سایر معادالت به دست آورد )گجراتي، 

 سي معادله تحت برر 3دهد براي هر (، نشان مي2همانگونه که جدول )

توان یک دترمینان غیرصفر تشکیل داد. بر اساس شرط مذکور معادالت مشخص مي

 استفاده نمود. 32(3SLSاي )توان از روش حداقل مربعات سه مرحلههستند، پس مي

 اي مبتني بر قابلیت تشخیص سیستم معادالت همزمانشرط رتبه :4جدول 
𝐂𝐆𝐓 𝐇𝐂 𝐆𝐂𝐄 𝐂𝐏𝐈 𝐅𝐎𝐏 𝐓𝐎𝐏 𝐘𝐕 𝐊 𝐅𝐃 𝐘 1 نماد معادله 

0 0 −𝜶𝟏𝟒 −𝜶𝟏𝟑 −𝜶𝟏𝟐 −𝜶𝟏𝟏 0 −𝜶𝟑 −𝜶𝟐 1 −𝜶𝟎 نرخ رشداقتصادی 𝒀 
0 0 0 −𝜷𝟏𝟓 −𝜷𝟏𝟒 −𝜷𝟏𝟑 −𝜷𝟏𝟐 −𝜷𝟏𝟏 1 −𝜷𝟐 −𝜷𝟎 

-نرخ رشد توسعه

 𝐅𝐃 مالی

−𝛄𝟒 −𝛄𝟏𝟑 0 −𝛄𝟏𝟐 0 0 −𝛄𝟏𝟏  1 −𝛄𝟐  −𝛄𝟑  −𝛄𝟎  
-انباشتنرخ رشد 

 𝐊 فیزیکیسرمایه
 هاي تحقیقمأخذ: یافته

 آزمون مانایی -5-4

)ریشه واحد( هستند که با  متغیرهاي اقتصادکالن اغلب حاوي یک روند تصادفي

جا که حضور چنین روندي، شود. از آنگیري روند مذکور حذف ميبار تفاضلیک

 هاي سنتي اقتصدسنجي را غیرمعتبر هاي اماري به روشتخمین و استنباط

هاي اقتصادسنجي در متدلوژي نوین، تعیین سازد، لذا اولین گام براي تحلیلمي

هاي واحد( است. متغیرهایي که نامانا بوده و بعد از درجه انباشتگي )تعداد ریشه

                                                           
 توان استفاده کرد.اي ميبراي تخمین حداقل مربعات سه مرحله GMMاز روش  23
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 I(1)شوند را انباشته از درجه یک یا گیري تبدیل به متغیر مانا ميبار تفاضلیک

بعد از کنترل اثر  I(0)نامند. سایر متغیرها ممکن است مانا یا مانا در روند )یعني مي

طور  بار )بهروند قطعي( باشند. به عالوه ممکن است متغیرهایي نیز با بیش از یک

یا   dها را انباشته از درجه گیري مانا شوند، که در این صورت آنبار( تفاضل d مثال

I(d) (.1398ي، گویند )نوفرستمي 

 در این مطالعه از آزمون دیکي فولر تعمیم یافته به منظور بررسي خواص مانایي

انجام  Eviewsافزار شود. نتایج حاصل از این آزمون که توسط نرمها استفاده ميداده

شود، کلیه متغیرهاي ( آورده شده است. همانگونه مشاهده مي2گرفته در جدول )

اي به نتایج وارد ها در مدل لطمها هستند و به کارگیري آنمورد استفاده در الگو مان

 سازد.نمي

 ADFنتایج آزمون ریشه واحد با استفاده از آزمون  :1جدول 

 هاي تحقیقمأخذ: یافته

شود، در دوره مطالعه مورد بررسي تمامي طور که در جدول فوق مشاهده ميهمان

 باشد.متغیرها مانا مي

 نتایج برآوردی حاصل از الگوها -5-1

 GMMدر این قسمت سیستم معادالت همزمان تشریح شده با استفاده از روش 

 شود.برآورد مي

 

 احتمال پذیرش فرضیه صفر ADFمقدار آماره متغیر

 0041/0 -919806/3 نرخ رشداقتصادي

 0029/0 -614941/4 مالينرخ رشد توسعه

 0009/0 -426986/4 فیزیکي سرمایهنرخ رشد انباشت

 0001/0 -089823/1 تجارينرخ رشد بازبودن

 0000/0 -648043/6 مالينرخ رشد بازبودن

 0010/0 -430624/4 نرخ رشد تورم

 0001/0 -181689/1 نرخ رشد مخارج مصرفي دولت

 0140/0 -418982/3 نوسان نرخ رشداقتصادي

 0000/0 -98449/10 انسانينرخ رشد سرمایه

 0001/0 -84010/24 عایدي سرمایهنرخ رشد مالیات
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 GMMبرآورد سیستم معادالت همزمان به روش : 2جدول 

 مقدار احتمال tآماره ضریب مستقل  متغیر ضرایب معادالت متغیر وابسته

 𝜶𝟏 0161/0 436909/2 023121/0    عرض از مبدا معادله نرخ رشداقتصادي 

 𝛼2 0001/0 914123/3 299980/0  مالينرخ رشد توسعه 

 𝜶𝟑 0000/0 116449/9 216618/0 نرخ رشد انباشت سرمایه فیزیکي 

𝐘 𝛼4 0000/0 126994/8 311969/0 نرخ رشد بازبودن تجاري 

 𝛼5 0000/0 416601/9 003399/0  نرخ رشد بازبودن مالي 

 𝛼6 4341/0 981334/0 032346/0 نرخ رشد تورم 

 𝜶𝟕 2292/0 -209921/1 -030131/0  نرخ رشد مخارج مصرفي دولت 

 𝛼8  ضریبar  019963/0 296842/0 9821/0 

 𝛽1 0136/0 -110220/2 -021183/0 ماليعرض از مبدا معادله نرخ رشد توسعه 

 𝛽2 0000/0 828891/9 131949/0 نرخ رشداقتصادي 

 𝜷𝟑  0000/0 -12100/14 -236992/0 سرمایه فیزیکينرخ رشد انباشت 

𝐅𝐃 𝛽4 0000/0 131121/9 861983/0  نوسان نرخ رشداقتصادي 

 𝛽5 0000/0 -612998/9 -298192/0 نرخ رشد بازبودن تجاري 

 𝛽6 0009/0 416813/3 001211/0 نرخ رشد بازبودن مالي 

 𝛽7 0000/0 -294291/1 -221969/0  نرخ رشد تورم 

 𝛽8 ضریب ar  188969/0 911119/2 0098/0 

 𝜸𝟏 4040/0 -839911/0 -024844/0 فیزیکيعرض از مبدا معادله نرخ رشد انباشت سرمایه 

 𝛾2 0000/0 649646/4 941949/0 نرخ رشداقتصادي 

 𝛾3 0000/0 -433494/4 -198402/0 مالينرخ رشد توسعه 

𝐊 𝛾4 0330/0 -160931/2 -113499/0 نوسان نرخ رشداقتصادي 

 𝛾5 4909/0 -691299/0 -093991/0  نرخ رشد تورم 

 𝛾6 0018/0 198993/3 389426/1 انسانينرخ رشد سرمایه 

 𝛾7 0001/0 191101/4 298926/0 سرمایهعایدينرخ رشد مالیات 

 𝛾8 ضریب ar  089934/0 681611/6 0000/0 

 کل سیستم  jمقدارآماره 

 تعداد مشاهدات شامل شده در کل سیستم               

228868/0 

44 
  

 معادله نرخ رشداقتصادي

Y𝑡 = α1 + α2 ∗ FD𝑡 + α3 ∗ K𝑡−1 + α4 ∗ TOP𝑡 + α5 ∗ FOP𝑡 + α6 ∗ CPI𝑡−1 +  α7 ∗ GCE𝑡 +  [AR(1) = 𝛼8] 
 متغیرهاي ابزاري

TOP, FOP, CPI, GCE, YV, HC, CGT, C, Y(−1), FD(−1), K(−2), TOP(−1), FOP(−1), CPI(−2), GCE(−1) 
 43 : تعداد مشاهدات 

093991/2  : آماره دوربین واتسون   

436396/0 : ضریب تعیین   

323612/0 : ضریب تعیین تعدیل شده   

ماليمعادله نرخ رشد توسعه  

  FD𝑡 = 𝛽1 + β2 ∗ Y𝑡 + 𝛽3 ∗ K𝑡 + 𝛽4 ∗ YV𝑡 + 𝛽5 ∗ TOP𝑡 + 𝛽6 ∗ FOP𝑡 +    𝛽7 ∗ CPI𝑡−1   + [AR(1) = C(16) 
 متغیرهاي ابزاري

TOP, FOP, CPI, GCE, YV, HC, CGT, C, FD(−1), Y(−1), K(−2), YV(−2), TOP(−1), FOP(−1), CPI(−2) 
:  43  تعداد مشاهدات   

001990/2 : آماره دوربین واتسون   

419490/0 : ضریب تعیین   

300964/0 : ضریب تعیین تعدیل شده   

فیزیکيمعادله نرخ رشد انباشت سرمایه  

K = C(17) + C(18) ∗ Y(−1) + C(19) ∗ FD + C(20) ∗ YV + C(21) ∗ CPI(−1) + C(22) ∗ HC(−2) + C(23) ∗ CGT(−3)
= [AR(1) = C(24)] 

 متغیرهاي ابزاري

TOP, FOP, CPI, GCE, YV, HC, CGT, C, K(−1), Y(−2), FD(−1), YV(−1), CPI(−2), HC(−3), CGT(−4) 
 41 :  تعداد مشاهدات 

821081/1 : آماره دوربین واتسون   

309913/0 : ضریب تعیین   

163130/0 : ضریب تعیین تعدیل شده   
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 هاي تحقیقمأخذ: یافته 

شود، مقدار آماره دوربین واتسون براي هر ( مالحظه مي4همانطور که در جدول )

دهنده عدم وجود همبستگي بین قرار دارد و نشان 1/2تا  1/1سه معادله بین 

 ها است.باقیمانده

و مقدار احتمال آماره خي دو برابر با  01/10رابر با بJ  همچنین مقدار آماره

دهد متغیرهاي ابزاري وارد شده در سیستم معادالت باشد که نشان ميمي 93/0

  .شوندميباشند و تمامي الگوها به درستي تخمین زده همزمان همگي معتبر مي

یق و هاي تحقبا استفاده از نتایج به دست آمده، تحلیل نتایج در قالب فرضیه

 :گیرنداي مربوطه مورد بررسي قرار ميهآزمون

رشداقتصادي ونرخ  نرخ"فرضیه اول که در آن  نتایج تحقیق حاضر در مورد

 عهدهد که نرخ رشد توس، نشان مي"ثیرپذیر نیستندأمالي از یکدیگر ترشد توسعه

 12/0به میزان  و نرخ رشداقتصاديصادي واحد نرخ رشداقت 28/0 مالي، به میزان

 دهد.مالي را افزایش ميواحد نرخ رشد توسعه

مالي نظریات مختلفي وجود دارد. نخست، در مورد رابطه رشداقتصادي و توسعه

انجامد که به نظریه عرضه معروف است. دوم، مالي به رشداقتصادي ميتوسعه

رد. آورشداقتصادي، تقاضاي خدمات مالي و نیاز به ابزارهاي جدید مالي را به وجود مي

ن مالي است. سوم، رابطه با اهمیتي بیگیري توسعهبنابراین، رشداقتصادي عامل شکل

مالي مالي وجود ندارد. چهارم، رابطه رشداقتصادي و توسعهرشداقتصادي و توسعه

همزمان و دوسویه است و یا به عبارتي هم تئوري عرضه و هم تئوري تقاضا در جریان 

-2014تحقیق در اقتصاد ایران طي دوره زماني  (. در این1388است )موتمني، 

گیرد. در ضمن نرخ رشداقتصادي و نرخ رشد یید قرار ميأنظر چهارم، مورد ت 1990

ده توانایي دهنتواند نشانثیر مثبت دارند که این نتیجه ميأمالي بر یکدیگر تتوسعه

اي مناسب بربازارهاي ایران در تحریک رشداقتصادي، تسهیل مبادالت، ایجاد بستر 

دهنده ناتواني و ضعف بازارهاي و بالعکس نشانگذاري نداز و تامین وجوه سرمایهاپس

 مالي ایران باشد.
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سرمایه نرخ رشداقتصادي و نرخ رشد انباشت" در مورد  فرضیه دوم که در آن

 د انباشتدهد که نرخ رش، نتایج تحقیق حاضر نشان مي"ثیرپذیر نیستندأاز یکدیگر ت

واحد نرخ رشداقتصادي و نیز نرخ رشداقتصادي  26/0با یک وقفه به میزان  سرمایه

 دهد. سرمایه را افزایش ميواحد نرخ رشد انباشت 93/0به میزان  با یک وقفه

اقتصادي جوامع در اکثر گذاري در فرآیند رشد و توسعهنقش و اهمیت سرمایه

 کید قرار گرفته است. با توجه به کمبود منابع أنظریات رشداقتصادي مورد ت

گذاري و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشداقتصادي، الزم سرمایه

تي گذاري به درسهاي نسبي یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایهاست مزیت

 اهگذاري به مولدترین و کارآمدترین بخششناسایي شده و با هدایت منابع سرمایه

 زمینه استفاده کارآمد از منابع محدود در جهت تسریع رشداقتصادي فراهم گردد

گذاري در منابع فیزیکي توان بیان کرد که سرمایه(. پس مي1388)تقوي، محمدي، 

از جمله تجهیزات و ماشین آالت و ابزارهاي تولیدي، توان تولید افراد و در نهایت 

و بالعکس. به طور مشهود نتایج حاصل این  دهدتوسعه و رشداقتصادي را افزایش مي

 باشد.تحقیق موید موضوع فوق مي

 اشتانب مالي و نرخ رشدنرخ رشد توسعه"در مورد فرضیه سوم مبني بر اینکه 

 ماليهدهد که نرخ رشد توسع، نتایج نشان مي"ثیرپذیر نیستندأسرمایه از یکدیگر ت

 سرمایهیزیکي و نرخ رشدانباشتفسرمایهواحد نرخ رشد انباشت 61/0به میزان 

ثیر أدهد. علت این تمالي را کاهش ميواحد نرخ رشد توسعه 24/0فیزیکي به میزان 

اي هبدهي -امناسب بودن ساختار مالي )انباشت زیان سنواتين توان ناشي ازرا مي

 دههاي ایجاد شگیري از حباب، نوسانات شدید در بازار سرمایه، عدم پیش...( بانکي و

هاي حسابداري نوین جهت ارزیابي و پایش و عدم استفاده از روش در بازار سرمایه

هاي مورد بحث و بازار عدم ارتباط مداوم و معتبر بین بنگاه، وضعیت مالي واحد

کمبود نقدینگي و اختالل در گردش (، سرمایه )آن بخش محدودي که وجود دارد

ات فقدان اطالع(، روز نبودن فناوري تولیدبه )عدم بازسازي و نوسازي به موقع ، پولي

 ( و ... دانست. مربوط به بازار )کشش قیمت، سهم در بازار، رقبا، الگوي مصرف

سرمایه بر عایدينرخ رشد مالیات در مورد سه فرضیه آخر مبني بر اینکه،

ثیر أتمالي و نرخ رشداقتصادي بيتغییرات نرخ رشدانباشت سرمایه، نرخ رشد توسعه

 نتایج گویاي آن است که: ،است
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واحد نرخ   30/0سرمایه با سه وقفه، به میزان عایديافزایش نرخ رشد مالیات

 عایدي افزایش نرخ رشد مالیات دهد.رشد انباشت سرمایه فیزیکي را افزایش مي

مالي را کاهش و به میزان نرخ رشد توسعهواحد  09/0به میزان  سرمایه با سه وقفه،

 دهد.رشداقتصادي را افزایش مي واحد نرخ 08/0

بدون تردید مالیات و  ، اعمال مالیات است،مالي هايسیاست ابزارهايیکي از 

نظام مالیاتي داراي نقش موثري در روند توسعه کشور است. مالیات به عنوان یکي از 

ادي هاي اقتصهاي بنگاهابزارهاي هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت

انواع  یکي از هاي توسعه صنعتي نقش کلیدي ایفا کند.تواند در سیاستگذاريمي

قفل  منجر به تواندسرمایه ميعایديمالیات سرمایه است.عایديها، مالیاتمالیات

هاي ریسکي گذاري در دارایيها، سرمایهها شود، اثر قفل شدن دارایيشدن دارایي

 انداختن فروش  خیرأگذاران در به تجدید را به دلیل تحریک نمودن سرمایه

)تقوي، درویشي و شهیکي  کندسرمایه، کند ميعایديهاي مشمول مالیاتدارایي

، در 31(1998و شلمو ) ، فلدشتاین34(2000سیدو و ومپ ) همچنین( 1388تاش، 

سرمایه، تمایل عایدياند که در اثراعمال مالیاتمطالعات خود به این نتیجه رسیده

ود هاي خو به همین دلیل افراد دارایي شودفروش دارایي سودآور کمتر مينسبت به 

سرمایه و حجم و در نهایت  36(1198)پیتر،  داشتهرا براي مدت زمان طوالني نگه

ه بسرمایه افزایش یافته و انگیزه براي ورود به بازار سرمایه بیشتر شده و افراد 

اضافه  اي خود در طول زمانسرمایهموجودي ماشین آالت، ابزار آالت و کاالهاي 

ریق همچنین از ط یابد.فیزیکي افزایش ميکنند و به این دلیل انباشت سرمایهمي

گذاري در اقتصاد را اصالح نمود و سرمایه توان روند سرمایهانباشت سرمایه مي

هاي بیشتري را در دو بخش عمومي و خصوصي تحقق بخشید. بدین منظور گذاري

ید از نوسانات شدید بازار سرمایه جلوگیري کرده تا سود در بازار سرمایه ها بادولت

راي اي بکننده کاالهاي مصرفي و سرمایهپایدارتر شود و از این طریق صنایع تولید

انگیزه  گذاريهایشان، به منظور دستیابي به افزایش سود و سزمایهگسترش فعالیت

گذاري در تواند صرف سرمایهذ شده ميهاي اخکافي داشته باشند. همچنین مالیات

                                                           
34 Seida & Wempe  
31 Feldsteins & Shlomo 

36 Peter 
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هایي از جمله حمل و نقل، آموزش و پرورش، بهداشت عمومي و خدمات دیگر طرح

 اقتصادي جوامع را به همراه دارد.شود و در نهایت رشد و توسعه

 چهارم مبني بر اینکه نرخ رشد مالیاتبا توجه به مطالب فوق و نتیجه فرضیه

رضیه ثیر مثبت دارد و نیز نتیجه فأفیزیکي تسرمایهانباشت سرمایه بر نرخ رشدعایدي

 شدفیزیکي بر نرخ رسرمایهسوم و دوم به ترتیب مبني بر اینکه نرخ رشد انباشت

بت فیزیکي بر نرخ رشداقتصادي اثر مثسرمایهمالي اثر منفي و نرخ رشد انباشتتوسعه

الگو و مباني نظري ارایه  دارد و همچنین با توجه به مطالب مربوط به بحث تصریح

 سرمایه از طریق کانال نرخ رشد انباشتعایدياز آنجاییکه نرخ رشد مالیات شده،

هد، در دقرار ميثیر أتمالي و رشداقتصادي را تحت فیزیکي، متغیرهاي توسعهسرمایه

مالي اثر توان گفت که بر نرخ رشد توسعههاي دوم، سوم و چهارم ميجواب فرضیه

 بر نرخ رشداقتصادي اثر مثبت دارد دارد به عبارت دیگر نرخ رشد مالیاتمنفي و 

سرمایه فیزیکي را واحد نرخ رشد انباشت 30/0سرمایه با سه وقفه به میزان عایدي

واحد نرخ  24/0سرمایه فیزیکي با یک وقفه به میزان افزایش داده و نرخ رشد انباشت

 واحد نرخ رشداقتصادي را افزایش  26/0مالي را کاهش و به میزان رشد توسعه

سرمایه با سه عایديتوان استدالل کرد که  نرخ رشد مالیاتدهد. در نهایت ميمي

واحد نرخ  08/0مالي را کاهش و به میزان واحد نرخ رشد توسعه 09/0وقفه به میزان 

 دهد. رشداقتصادي را افزایش مي

 گیری و پیشنهاداتنتیجه -6

. رودابزار تامین درآمد دولت در هر سیستم اقتصادي به شمار ميمالیات مهمترین 

در کشورهاي مختلف با ساختارهاي سیاسي و اقتصادي متفاوت، این متغیر از درجه 

گذاري این متغیر بر ثیرأتاهمیت متفاوتي برخوردار است و در نتیجه نحوه میزان 

 اتها، مالیواع مالیاتباشد. یکي از انسایر متغیرهاي کلیدي اقتصاد یکسان نمي

مالي و رشداقتصادي از جمله متغیرهایي سرمایه، توسعهسرمایه است. انباشتعایدي

 ثیرأتپذیرند. هدف این تحقیق بررسي زیادي از ساختار مالیاتي مي ثیرأتهستند که 

ذا ل مالي و رشداقتصادي است.سرمایه، توسعهسرمایه بر رابطه انباشتعایديمالیات

مالي و سرمایه، توسعهسرمایه بر انباشتعایديمالیات ثیرأتاین تحقیق  در

با استفاده از سیستم معادالت همزمان  1990-2014رشداقتصادي طي دوره زماني 

 گیرد.در ایران مورد بررسي قرار مي GMMو به روش 
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نرخ  واحد 28/0مالي، به میزان دهد که  نرخ رشد توسعهنتایج تحقیق نشان مي

مالي را واحد نرخ رشد توسعه 12/0به میزان  و نرخ رشداقتصاديرشداقتصادي 

واحد نرخ  26/0با یک وقفه به میزان  سرمایهدهد. نرخ رشد انباشتافزایش مي

واحد نرخ رشد  93/0رشداقتصادي و نیز نرخ رشداقتصادي با یک وقفه به میزان 

واحد نرخ  61/0به میزان  ماليوسعهدهد. نرخ رشد تسرمایه را افزایش ميانباشت

واحد  24/0فیزیکي به میزان سرمایهفیزیکي و نرخ رشدانباشتسرمایهرشد انباشت

 دهد. مالي را کاهش مينرخ رشد توسعه

 سرمایه باعایديدهد که افزایش نرخ رشد مالیاتهاي تحقیق نشان ميیافته

دهد. سرمایه فیزیکي را افزایش ميواحد نرخ رشد انباشت  30/0سه وقفه، به میزان 

نرخ رشد واحد  09/0سرمایه با سه وقفه، به میزان عایديافزایش نرخ رشد مالیات

 دهد.واحد نرخ رشداقتصادي را افزایش مي 08/0مالي را کاهش و به میزان توسعه

  93/0و مقدار احتمال آماره خي دو برابر با  01/10برابر با  J  مقدار آماره

دهد متغیرهاي ابزاري وارد شده در سیستم معادالت همزمان باشد که نشان ميمي

  .شوندميباشند و تمامي الگوها به درستي تخمین زده همگي معتبر مي

که  گیري کردتوان نتیجهبا توجه به نتایج به دست آمده از تخمین الگوها، مي

ش نابع و همچنین افزایمالي بتواند زمینه مناسب جهت تخصیص بهینه ماگر توسعه

تواند منجر به افزایش تولید و کارایي سرمایه را فراهم نماید، در آن صورت مي

في نرخ من تأثیرعلت رشداقتصادي گردد و بالعکس. با توجه به نتایج از آنجاییکه 

ار امناسب بودن ساختن توان ناشي ازسرمایه را ميمالي و نرخ رشد انباشترشدتوسعه

هاي ...( و عدم استفاده از روش هاي بانکي وبدهي -)انباشت زیان سنواتيمالي 

عدم ارتباط مداوم و معتبر ، حسابداري نوین جهت ارزیابي و پایش وضعیت مالي واحد

کمبود (، هاي مورد بحث و بازار سرمایه )آن بخش محدودي که وجود داردبین بنگاه

 مداخله دولتتوان ذکر کرد که نست. ميو ... دا نقدینگي و اختالل در گردش پولي

ها با طراحي یک فرآیند عملي براي ایجاد اطمینان از تسویه حساب و پرداخت بدهي

قابل قبول طرفین )بدهکار و بستانکار( و ایجاد امکان براي واحد تولیدي که از طریق 

ل بوق .استمرار و ارتقاي سطوح فعالیت به گردش نقدینگي مناسبي دسترسي یابد

دار توسط درخواست و پرداخت وام به واحدهاي تولیدي به ویژه واحدهاي مشکل

کننده وثیقه هاي و مطالعات متعارف در صورتي که درخواستها بدون بررسيبانک
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تواند باعث و ...، از جمله مواردي هستند که مي خارج از بنگاه و بالمعارض ارایه دهد

 گر شود.سرمایه بر یکدیمالي و نرخ رشد انباشتتوسعه نرخ رشدمثبت دو متغیر  تأثیر

تواند برخي از متغیرهایي اقتصادي نظیر سرمایه ميعایدياز آنجاییکه مالیات

ا، ههاي مالي شرکتانداز، انباشت سرمایه، سیاستگذاري، پسرشداقتصادي، سرمایه

له داد دفعات مبادها، تعترکیب سبددارایي خانوارها، هزینه سرمایه، تقاضا براي دارایي

گذاران با توجه به قرار دهد، الزم است که سیاست تأثیر... را تحت  ها ودارایي

سرمایه بر این متغیرها توجه کنند. عایديها و قوانین موجود به اثرات مالیاتسیاست

ص سرمایه روند تخصیعایديمطابق با نتایج مطالعات تجربي بیان شده، وجود مالیات

قیاس کالن اقتصادي را تصحیح و کارآمدتر خواهد نمود. در وضعیت منابع در م

به  تريسرمایه منبع مناسبعایديرکودي ایران شاید به جرات بتوان گفت مالیات

مین منابع درآمدي أاي که ضمن تها باشد. به گونهعنوان جایگزین مالیات شرکت

 را تسریع خواهد کرد.هاي بازتوزیع و خروج از وضعیت بحران مطلوب دولت سیاست
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