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و تعیین  وریاثر مالیات بر ارزش افزوده بر بهره

ترکیب رهیافت مرز نرخ بهینه آن دراقتصاد ایران: 

 تصادفی و الگوی رشد درونزا
 

 ** کورش اعظمي و** سعید کریمي پتانالر، * احمد جعفري صمیمي
 

 56/50/1397تاریخ پذیرش:           17/50/1396تاریخ وصول: 
 

 چكیده
این است که با استفاده از یک تابع تولید ترانسلوگ و مدل اثر  ،این مقاله نگارش هدف از

 وریی روی میزان بهرهتأثیرچه  ،که نسبت مالیات بر ارزش افزوده دهدنشان  ،تصادفی

شامل خانوار، بنگاه و دولت،  زادرونهمچنین با استفاده از یک الگوی رشد  ؛در ایران دارد

شود. در این این مالیات با کالیبره کردن مدل برای اقتصاد ایران برآورد  ینرخ بهینه

های ایران از زمان استفاده از آمارهای موجود برای تمام استانسعی شده است با پژوهش، 

با استفاده از روش  7831-7831 یدورهیعنی  ،اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده

مالیات  تأثیر Microfit و Eviewsهای تابلویی و مدل مرز تصادفی ونرم افزارهای داده

نشان  نتایج این پژوهش،بررسی شود.  ،وری در این دورهبر ارزش افزوده بر میزان بهره

مثبتی روی بهبود میزان کارایی  تأثیر ،دهند که افزایش سهم مالیات بر ارزش افزودهمی

شان ن است. این موضوعآن بر کارایی فنی و بازده به مقیاس منفی  تأثیر امّا ؛تولید دارد

ن پیچیده است و باید توجه وری در ایرااثر مالیات بر ارزش افزوده بر روی بهره که دهدمی

برای مثال اختصاص دادن  ؛وری شودات مالیات بر ارزش افزوده بر بهرهتأثیربیشتری روی 

سهمی از مالیات بر ارزش افزوده به امور تحقیق و توسعه و همچنین استخدام نیروی کار 

ب اند سبتومی ،های تولید کنندههای مالیاتی و هم در سایر بنگاهمتخصص هم در سازمان

 نرخ که دهدمی نشان ،الگو برآورد از حاصل نتایجهمچنین شود؛ وری تولید افزایش بهره

درآمدهای نفتی  گرفتن نظر در با ایران اقتصاد برای ،ارزش افزوده بر مالیات یبهینه

 است. درصد  17 درآمدهای نفتی گرفتن نظر در بدون است و درصد73

 JEL: H21 ،H23 بندیطبقه

   وري، روش مرز تصادفي، مالیات بر ارزش افزوده، نرخ بهینهبهرههای کلیدی: واژه
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 مسئول(. ي نویسندهدانشجوي دکتراي اقتصاد دانشگاه مازندران. بابلسر. ایران. ) ***
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 مقدمه  -7

دار باالیي برخور اهمیّتاز  ،اقتصادي کشور ي چرخهگمان تأثیر مالیات در حیات و بي

ین تراز مطمئن، بر این باورند که درآمدهاي مالیاتي، اقتصاددانان دنیاي همهو  است

کشور ما از آن دسته کشورهایي نیست که ساختار ؛ امّا دولت استدرآمدهاي 

درآمدهاي  ،چرا که تاکنون؛اقتصادي آن بر محور درآمدهاي مالیاتي استوار باشد

 ،اختاراگر چه این تغییر س؛سرنوشت اقتصاد کشور بوده استي کنندهتعیین  ،نفتي

هاي مختلف در زمینه است تانیاز ها زمان نیست و به سال پذیرامکانبه راحتي 

بر مشکالت موجود  …صنعت، کشاورزي، صادرات غیرنفتي و  :از قبیل ؛اقتصادي

که  ودشميزماني به درآمد واقعي و مطمئن براي دولت تبدیل  ،مالیات برتري یابیم.

ر برسیم و پشتوانه و ساختاآل ي ایدهنقطهبه  ،گسترش فرهنگ مالیاتيي زمینهدر 

 ؛در حالي که با نگاهي به اقتصاد کشورهاي اروپائي؛داشته باشیماقتصادي قوي نیز 

مانند ژاپن، کره جنوبي، مالزي، ترکیه که یا فاقد نفت و گاز ، یا برخي از کشورها

که آنان  یابیمدر مي ،ما نیستي اندازهبهشان هستند یا استعداد بالقوه و منابع نفتي

 نوعي مالیات چند ،لیات بر ارزش افزودهمااند. گرفتهاز نظر اقتصادي از ما پیشي 

براساس درصـدي از ارزش  ،است که در مراحل مختلف تولید و توزیع ايمرحله

 شود.دریافت ميکاالهــــاي تــــولید شده و یـــا خدمات ارائه شده  يافـــزوده

الزم را افزایش داده و منــابع گذاري سرمایههاي انگیزه ،مـالیات بر ارزش افزوده

و از کرده تأمین انداز پسگذاري را از طریق افزایش امکان جهت گسترش سرمایه

 همچنین ؛کندجلوگیري مي ،هاي خدماتيهاي مولد به بخشانتقال سرمایه از بخش

 و هادولت درآمد افزایش براى مناسب راهى افزوده، برارزش مالیات قانون اجراى

 طراحى با تنها ،امر این ولي ؛کشورهاست سیستم مالیاتى کردن شفاف و مدرنیزه

یابي دست قابل اشاره شده،  سیستم صحیح اجراى آن و يبهینهو برآورد نرخ  دقیق

هاي رسیدن به رشد اقتصادي یکي از راه ،کارا بودن نظام مالیاتي ،از طرف دیگر است.

 ؛دشوسبب افزایش رشد اقتصادي نمي ،صرف افزایش درآمد مالیاتي است،پایدار 

و توسعه و استخدام نیروي متخصص پژوهش باید به  ،بلکه این درآمد مالیاتي

، )رینگ هاي تولید شودوري در تمام بخشاختصاص داده شود تا سبب افزایش بهره

 وري وبر روي بهره ،بنابراین مطالعه و بررسي اثر مالیات بر ارزش افزوده ؛1(2555

                                                           
1 Ring  
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هایي تا بخش استتجربي ضروري  پژوهشک یآن با استفاده از ي بهینهتعیین نرخ 

شناسایي شده و راهکارهاي  ،وري الزم را نداردکارایي یا بهره ،که این نوع مالیات

شامل دو له گرفته شود. این مقاکار بهها وري در این بخشالزم براي افزایش بهره

وري بررسي بر بهره ،اثر مالیات بر ارزش افزودهنخست، در بخش  :استبخش عمده 

 پژوهش،در این  شودمينرخ بهینه براي این مالیات برآورد  ،شود و در بخش دوممي

تجربي براي ایران با استفاده از یک مدل تابع مرز  پژوهششود با یک سعي مي

وري در تمام تصادفي اثرسهم مالیات بر ارزش افزوده از درآمدهاي مالیاتي را بر بهره

وري مالیات بر ارزش افزوده مناسب براي افزایش بهره و روشي ها بررسي شودبخش

برارزش  مالیات يبهینه نرخ ي محاسبه پژوهش،  این همچنین هدف دیگر ؛پیدا شود

 نفتي درآمدهاي وجود فرض با و دولت با وجود زادرون رشد الگوي یک در افزوده

 است الگو در

 مطالعات پیشین -1

 مطالعات داخلی -7-1

 در با مختلف کاالهاي بر ،مالیات ي بهینه هاينرخ يمحاسبه ( به1307) مازار عرب

 برايدر پژوهش وي  است. پرداخته اجتماعي عدالت و کارایي دو معیار گرفتن نظر

 رفاه تابع و چندنفره در دنیاي رمزي يقاعده از مالیات يبهینه هاينرخ يمحاسبه

 بر تقاضاي مذکور سیستم تخمین و استفاده شده ساموئلسون برگسون اجتماعي

 به و 1301 الي 1372ي دوره براي ایران شهري خانوارهاي بودجه هايداده اساس

 در که دهدمي نشان پژوهش وي، نتایج است. انجام شده هاي تابلویي،روش داده

 هايمالیات کارایي يجنبه فقط که) صفر نابرابري اجتماعي از گریز ،پارامتر سطح

 ،(شودنمي اجتماعي توجهي عدالت اهداف به و است مورد توجه  غیرمستقیم

سطوح  در ولي هستند؛ یکسان تقریباً مختلف کاالهاي بر مالیات يبهینه هاينرخ

 هايمالیات اجتماعي عدالت اهداف که اجتماعي نابرابري از گریز نرخ دیگر،

 .هستند یکسان غیر بهینه هاينرخ شود،گرفته مي نظر در غیرمستقیم

 یک از ،اقتصادي بهینه رشد نرخ تعیین دنبال به (1307) اصفهانيدالليپژوهش 

 مالیات يبهینه نرخ تعیین باهدف و بارو مدل از برگرفته شده زادرون رشد مدل

 این در همچنین د؛دهمي جامعه انجام براي عموميي هزینه نوع دو که است

 يدوره و تغییر استهالک نرخ زماني، رجحان نرخ نظیر ،پارامترهایي نقش پژوهش،
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 روش است. قرارگرفته مورد بررسي اقتصادي رشد بر ها آن تأثیر و ریزيبرنامه

 ،مورد مطالعه و بوده پویا سازيبهینه طریق از بهینه رشد هايبه نرخیابي دست 

 درآمد نظیر ،مختلف متغیرهاي رشد نرخ انجام شده،بررسي  در است. ایران کشور

 يبهینه نرخ و مصرف خصوصي، يسرمایه عمومي، خدمات عمومي، يسرمایه ،ملّي

 نرخ بین همچنین روابط ؛است آمدهدست به مختلف ریزيبرنامه هايدوره در مالیات

 يدوره يرابطه و منفي اقتصادي رشد نرخ با استهالک نرخ و زماني رجحان

 مالیات يبهینه نرخ با اقتصادي رشد همچنین و اقتصادي رشد و نرخ ریزيبرنامه

 .آمددست به مثبت

 اجراي پیامدهاي» عنوان باپزوهشي  انجام ضمن ،(1395) رنجبرکي و نادران

 این به «ایران در آنآمیز موفقیت اجراي براي سازي زمینه و افزوده ارزش بر مالیات

  وضع مصرف يپایه بر ارزش افزوده بر مالیات نظام چون که، اندرسیده نتیجه

 قیمتي ایجادجهش باعث مستقیم، طوربه ه،اولیّ مراحل در حداقل آن اجراي ،شودمي

 چون دیگر، طرف از و شودمي تورم نرخ افزایش و مالیات مشمول خدمات و کاال

 بیشتر باال، خانوارهاي با درآمد به نسبت را پایین درآمد با خانوارهاي مصرف واقعي

 شود.مي بیشتر نابرابري ایجاد باعث )خاصیت تنازلي( دهدمي کاهش

 مطالعات خارجی -1-1

با عنوان برآورد درآمد ناشي از مالیات بر پژوهشي ( در 1997) 2کولیس و میلنوویچ

که مبناي مالیات بر ارزش افزوده اند دادهنشان  ،ارزش افزوده در جمهوري کرواسي

درصد تولید  00تا  05بین  1997-1991هاي سالي فاصلهدر  ،در این کشور

 یک همچنین با استفاده از هاآندر این کشور نوسان داشته است.  ناخالص داخلي

مقطعي بر اساس اطالعات مربوط به درآمد ناشي از ، الگوي رگرسیوني چند متغیره

کشور  19نرخ مالیات و تغییرات نرخ  ،مالیاتي يوسعت پایه ،مالیات بر ارزش افزوده

واند تمالیاتي مي يکه افزایش نرخ مالیات و وسعت پایه اند گیري کردهنتیجهجهان 

نتایج الگوي  ،عالوه بر این ؛ارزش افزوده را افزایش دهددرآمد ناشي از مالیات بر 

هاي مالیات بر ارزش افزوده بر ثیر منفي وجود تعدد نرخأحاکي از ت ها،آنرگرسیوني 

 است.درآمد ناشي از این نوع مالیات 

                                                           
2 Kulis & Miljenovic  
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 کاالهاي بر مالیات يبهینه هاينرخ که دادند نشان ،(1905) 3میترا و هیدي

ارزش  بر مالیات نرخيتک سیستم و نیست  یکسان ،انگلستان کشور در مختلف

 داشته همراه به را زیاديي رفتهدست رفاه از است ممکن ،گرفته شده کار به افزوده

 .باشد

 ي محاسبه به هیگ و کورلت يقاعده از استفاده ( با2556) 1فوکوشیما و آسانو

 موردنیاز مختلف درآمدي سطوح در مختلف کاالهاي بر مالیات يبهینه هاينرخ

 ژاپن کشور در تناسبي و هاي بهینهسامانه با کار، نیروي دستمزد نرخ و دولت

 مالیات کاالهاي يبهینه هاينرخ که دهدمي نشان ها،بررسي آن نتایج اند.پرداخته

 ،نیز مذکور مالیاتي سیستم دو بارفته از دست رفاه واست  یکسان تقریباً ،مختلف

 تک نرخي سیستمپژوهش،  این اساس بر به عبارت دیگر، ؛است به هم شبیه بسیار

 .باشد مناسب تواندمي

 بر مالیات اجراي»عنوان  با پژوهشي يمقاله یک در ( نیز2557) 0لیام ابریل

 گستردگي و تنوع که است کرده گیرينتیجه «مختلف کشورهاي در افزوده ارزش

 افزوده ارزش بر مالیات نظام اجراي به که مختلف اقتصادي شرایط با کشورها طیف

 اجراي لزوم و ضرورت منکر تواننمي چند هر که آن است نشانگر ،اندآورده روي

 لیکن شد، آن اجراي از پیش مالیاتي، نظام این اجراي براي سازي آماده هايبرنامه

 با متناسب مالیاتي نظام این جاي به و درست تنظیم و الزم مقدمات آوردن فراهم با

 .کرد پیاده را آن موفقیت با توانمي کشورها، شرایط

مالیات بر ارزش افزوده و بخش »اي با عنوان ( در مقاله2550) 6پیگوت و هالي

 ،و کالیبره کردن مدل براي اقتصاد کانادا زادرونبا یک روش  «غیر رسمي اقتصاد

بخش غیر رسمي اقتصاد ي منفي بر تأثیر ،نشان دادند که مالیات بر ارزش افزوده

 دارد.

مالیات بر ارزش افزوده و تجارت »اي با عنوان ( در مقاله2515) 7دیساي و هینس

نتیجه گرفتند که نبود مدیریت الزم در اجراي مالیات بر ارزش افزوده و  «خارجي

                                                           
3 Heady & Mitra 
4 Asano & Fukushima 
5 Liam Ebril. 

6 Piggoot & Whalley. 

7 Desai & Hine 
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ود تجارت تواند به بهبنمي ،کامل نبودن سیستم مالیاتي و زیاد بودن تخفیف مالیاتي

 سبب کاهش تولید داخلي و صادرات خواهد شد. مسأله، و صادرات کمک کند و این 

مالیات بر ارزش افزوده: دالیل و »اي با عنوان ( در مقاله2512) 0کین و الکود

سال با روش پنل دیتا، نتیجه گرفتند که  20کشور در طي  123با بررسي  «پیامدها

هاي نهایي مالي آن تواند درآمد دولت را افزایش و هزینهمي ،ش افزودهمالیات بر ارز

 را کاهش دهد.

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر »اي با عنوان ( در مقاله2511) 9جینگ یانگ فین

چین با استفاده از یک مدل تابع مرز تصادفي انجام  استان20که براي  «وريبهره

از درآمدهاي  ،یش سهم مالیات بر ارزش افزودهبه این نتیجه رسید که افزا ،داد

ن بر کارایي فني و بازده به آاثر  امّا ؛وري تولید دارداثري مثبت بر بهره ،مالیاتي

مقیاس منفي است که علت آن را اختصاص ندادن بخش زیادي از درآمد مالیات بر 

 داند.بر بخش تحقیق و توسعه مي ،ارزش افزوده

که براي تعین نرخ بهینه مالیات بر  پژوهشي( در 2510) 15براشر و همکاران

مالیات بر ارزش افزوده  يارزش افزوده براي اقتصاد آمریکا انجام دادند، نرخ بهینه

 پژوهش،در این هاآن، روش آوردند دستبهدرصد  15براي این اقتصاد را معادل 

 آمریکا بوده است.بردن آن براي اقتصاد  کار به( و 2551) 11بسط مدل کین و مینز

مالیات بر ارزش افزوده با وري بهرهبا عنوان برآورد  پژوهشي( در 2517) 12آالن

با افزایش رشد اقتصادي در نیجریه وري بهرهروشي دیگر نتیجه گرفت که افزایش 

نسبت به  ،از کشش مخارج مصرف کننده پژوهش،مستقیم دارد. در این  يرابطه

 تولید ناخالص داخلي استفاده شده است.

تجربي براي ایران با استفاده از  يشود با یک مطالعهسعي مي پژوهش،در این 

یک مدل تابع مرز تصادفي اثرسهم مالیات بر ارزش افزوده از درآمدهاي مالیاتي را 

ایش یک روش مناسب براي براي افز ها بررسي شود ووري در تمام بخشبر بهره

 پژوهش، این همچنین هدف دیگر ؛وري مالیات بر ارزش افزوده پیدا شودبهره

                                                           
8 Keen & Lockwood. 

9 Jiang Yan Feng. 

10 Brashare et.al. 

11 Keen & Mintz. 
12 Alan 
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 با وجود زادرون رشد الگوي یک در برارزش افزوده مالیات يبهینه نرخ ي محاسبه

 نسبتپژوهش  این هايتفاوت ستالگو در نفتي درآمدهاي وجود فرض با و دولت

 عبارتند از: ،موجود هاي موجود، پژوهش به

 الگوي در ارزش افزوده( بر مالیات) دولت مالي ابزارهاي همزمان گرفتن نظر در .1

 زا.درون رشد

 يمحاسبه و درآمدهاي نفتي باوجود بهینه مالي يهاسیاست اجراي .2

 .سناریوهاي مختلف در بهینه مالي هايسیاست

 درآمدهاي تأثیر بررسي و زادرون رشد الگوي یک در نفتي درآمدهاي . تعریف3

 .پایا حالت در برارزش افزوده مالیات بر نفتي،

 يهاروش از استفاده با بهینه ارزش افزوده بر مالیات نرخ يمحاسبه .1

 در بدون و درآمدهاي نفتي گرفتن نظر با در) مختلف سناریو دو در کالیبراسیون

 درآمدهاي نفتي(. گرفتن نظر

 پژوهش مبانی نظری و الگوی  -8

 تحلیل روش یکي ،دارد وجود وريبهرهگیري اندازه براي روش دو طور کلي به

  11SFAیا  تصادفي مرزي تابع تحلیل روش دیگريو  13DEAیا  هاهددا پوششي
 برخي و خطي ریزيبرنامه حل از استفاده با هاداده تحلیل پوششي روش است.

  ریزيبرنامهحل  از پس درواقع ؛کند.مي تعیین را کارا منحني مرزي ها،سازي بهینه

 و گرفته قرار کارا مرزي منحني روي موردنظر بنگاه آیا شود کهمي مشخص ،خطي

 يلهأمس ،صنعت در موجود هايبنگاه تعداد به بنابراین، دارد؟ قرار آن از خارج یا

 .شوندمي تفکیک یکدیگر از ناکارا و کارا هايبنگاه نهایت در و حل خطي ریزيبرنامه

 ،شوندمي شناخته کارا که هایيبنگاه ،روش مذکور در که است این ذکر قابلي نکته

 موجود هايبنگاه میان در امّاد؛نباشن صددرصد کارایي درعمل داراي است ممکن

 عنوانبه هابنگاه این DEAدر روش  ؛ بنابرایندارند را عملکرد بهترین ،صنعت

 معنا این به ؛شوندمي نامیده 10مرجع مجموعه نام به و معرفي، کارا کامالً هايبنگاه

 عوامل میزان حداقل با قادرند هابنگاه این تولیدکنندگان نظر مورد صنعت در که

                                                           
13 Data Envelopment Analysis 

14 Stochastic Frontier Approach 

15 Reference - Set 
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 از معیني مقدار با اینکه یاکنند؛  تولید را مختلف محصوالت از مقدارمعیني تولید،

 .کنند را ارائه محصول حداکثر تولید عوامل

 هايتئوري و اقتصادسنجي  هايمدل کمک با ،تصادفي مرزي تابع تحلیل روش

 ، در روشعبارت دیگربهپردازد. ها( ميبنگاه) به تخمین کارایي واحدها ،خرد اقتصاد

SFA  با ستکارا هايبنگاه هندسي مکان يدهندهنشان که تولیدمرزي تابع 

 هابنگاه ناکارایيبراساس آن  و شده زده تخمین سنجي اقتصاد هايمدل از استفاده

 تولید )هزینه(  تابع تخمین به روش این که جایيآن از شود.مي گیرياندازه

الزم  کار ابتداي تولید )هزینه( در از تابع خاصي نوع مشخص کردن لذا ؛پردازدمي

 شکل پذیرترین انعطاف که ترانسلوگ ازتابع هاتحلیل دراین گونه معموالً و است

 .شودمي داگالس استفاده - کاب تابع یا و است )هزینه( تولید تابع

مالیات بر ارزش  تصادفي اثر نسبت مرز تحلیل روش از استفاده باپژوهش،  این در

افزوده از کل درآمدهاي مالیاتي را روي تابع تولید، کارایي فني و بازده به مقیاس 

 دهیم.مي قرار بررسي مورد 1391تا  1307هاي کشور ایران از سال براي کل استان

 :زیراست صورت به استفاده مورد مرزي تولید تابع اقتصادسنجي، مدل

𝑌𝑖= 𝑋𝑖𝛽 + 𝑉𝑖 − 𝑈𝑖                                                  (1)    

𝑉𝑖~𝑁(0, 𝜎𝑣
2) 

 
𝑈𝑖~𝑁+(𝑢, 𝜎𝑢

2) 
 

بردار  Xمقدار محصول بنگاه و 𝑌𝑖و  مiمقادیر عدم کارایي بنگاه  𝑈𝑖که در آن، 

 تصادفي مرزي تابع تخمین در است. اخالل جزء 𝑉𝑖بردار پارامترها و 𝛽ها، نهاده

 خطا يجمله کل درواقع، ؛شودمي خطا درنظرگرفته جمله صورت به ناکارایي جزء

 ناکارایي بیانگر که  𝑈𝑖طرفه یک خطاي يجمله یک و  𝑉𝑖تصادفي  يجمله یک از

ناکارایي فني،  جزء شودکه مي فرض تصادفي جزء برخالف است. شده تشکیل ،است

𝑈𝑖 و است منفي غیر مقدار یک ناکارایي جزء زیرا ؛است نرمال نیمه توزیع داراي 

 جزء است، نرمال و طرفه دو توزیع یک داراي که تصادفي جزء برخالف رو این از

 مرزي توابع تخمین در است. نرمال نیمه و طرفه توزیع یک یک داراي ناکارایي

 :شود رعایت باید زیر مراحل تصادفي
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 از یعني ؛شودمي مشخص شوند،مي برازش آن بر هاداده که تابعي نوع ابتدا- 

ثابت  جانشیني کشش با تابع ترانسلوگ، داگالس، - کاب قبیل موجود از توابع بین

(CES) شود انتخاب هاآن از یکي باید لیونتیف و. 

 طرفه دو نرمال خطاي يجمله داراي توابع معمول طور به سنجي اقتصاد در -

 ؛هستند برآورد قابل معمولي مربعات حداقل مانند هایي ازروش استفاده با و بوده

 مرزيي  معادله برآورد و نیست این صورت به تصادفي مرزي توابع درمورد امّا

 و بوده مواجه خطاي ترکیبي با توابع این زیرا ؛پذیردنمي صورت راحتي به تصادفي

ناکارایي  به مربوط جمله یک و طرفه دو نرمال اختالل جمله از ترکیبي خطا جمله

 شدن مشخص با شود.مي درنظرگرفته نرمال نیمه توزیع داراي عموماً که است فني

 .پذیردمي انجام نمایي راست حداکثر روش به الگو تخمین جزء ناکارایي توزیع نوع

 گرفتند صورت (1901) ولي پیت کارهاي با عمدتاً که اولیه تجربي مطالعات

 در کردند. استفاده اي دومرحله روش از فرضیه آزمون و تخمین پارامترها براي

 است شده توزیع همسان صورت به شودکه فرض مي 𝑈𝑖ناکارایي  اثر اول، ي مرحله

، شده بیني پیش آثار ناکارایي مرحله، دومین در .شودمي زده تخمین تصادفي مرز از

 البته این ؛شودمي رگرس مستقل توضیحي متغیرهاي بر وابسته متغیر یکعنوان به

 یکدیگر با ايمرحله دو فروض تحلیل زیرا ؛است روبرو جدي انتقاد یک با روش

 صورت به ناکارایي آثار که شودمي فرض اول يمرحله در یک سو از متفاوتند.

 وابسته متغیر یک عنوان به دوم يمرحله در که حالي در ؛اندشده توزیع همسان

 نظر در از مشاهدات مستقل ناکارایي جزء اول يمرحله در درواقع، ؛کندمي عمل

 انتقاد این شود.مي نقض فرض این دوم ي مرحله در که حالي در ؛است شده گرفته

 هايروش در. شود استفاده ايمرحله یک هايروش از که شد باعث دیگر و انتقادات

 در ε = v – uتصادفي  متغیر ارزش بر مشروط uاز توزیع شرطي  ايمرحله یک

  (.2550)فان و همکاران،  شوداستفاده مي نمایي درست تابع

 شد، زده تخمین مرزي تولید تابع اینکه از پس نمایيراست حداکثر روش در

 براي که است صورت این به ،محاسبه يطریقه شود.محاسبه مي هابنگاه کارایي

 تخمین مرزي تولید تابع از هاو ستاده هانهاده انحراف طریق از مشخص سال یک

 برآورد کارایي بنگاه اخالل، جزء و ناکارایي جزء دو به آن تفکیک و شده زده

 .شودمي 
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، مشخص سال یک در هابنگاه فني کارایي آوردن دست به چگونگي تفهیم براي

 متغیر .گیریممي نظر در،است نهاده یک و ستاده یک ساده زیر را که حالت نمودار

X نهاده و  y روش به نمونه اطالعات در این نمودار با استفاده از از است.ستاده 

را  مرزي تابع پانل هايداده طریق از MLEروش  از استفاده با و اقتصادسنجي

 )مانند مشخص سال یک در بنگاه یک فني کارایي يمحاسبه براي زنیم.مي تخمین

کرده  تولید سال آن در( Xi) نهاده مشخص  یک با راکه ايستاده مقدارم( i بنگاه

(𝑌𝑖 ) شودآن مقایسه مي مرزي مقدار با (y*)نقطه در سال این در بنگاه . عملکردA  

 انحرافقرار گیرد.  Bبایست در نقطه مي کارا مرز که براي رسیدن بهدر حالي ؛است

این انحراف به دو دلیل جزء ناکارایي و  است. AB مقدار کارا مرز از شده مشاهده

 ناکارایي جزء ،ایم،گرفتهنظر درu  و v براي که توزیعي نوع به توجه بااخالل است. 

 .شود.مي برآورد و تفکیک آن مقدار و

 نمونه تخمین تابع مرزي با استفاده از اطالعات فرضي براي بنگاه :7شكل 

 
 مأخذ: فان و همکاران 

تواند به سه بخش کارایي تولید، کارایي فني و کارایي مقیاس وري مياز آنجا که بهره

مالیات بر ارزش افزوده بر هر کدام از  تأثیر 16(2555)کامباکار و لوول،  تجزیه شود

 .شودبررسي مي ،این سه بخش

صورت وري را بهعوامل بهرهتوان تمام ( نشان دادند که مي2555) کامباکار و لوول

 زیر تفکیک کرد:

                                                           
16 Kumbhakar & Lovell 
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(2)                                
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 شوند:صورت زیر تعریف ميکه هر کدام از متغیرهاي آن به

TFPit

 .ورينرخ تغییر در تمام عوامل بهره: 

TE it
 .نرخ تغییر در کارایي تولید:

TPit
 .نرخ تغییر در کارایي فني: 

E j

 .کشش تولیدي سرمایه و نیروي کار: 

E
 کشش مقیاس :

x j
 .نرخ تغییر در عوامل تولید: 

ه وري با توجه بمالیات بر ارزش افزوده بر بهره تأثیرآوردن میزان  دست بهبراي 

 زنیم که ترکیبي از تابع تولیدچهار مدل اقتصادي زیر را تخمین مي، توضیحات باال

 هستند.SFA ترانسلوگ و مدل 
 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐾𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿1𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿2𝑖𝑡 + 𝛽4𝐿3𝑖𝑡 + 𝛽5𝑡 + 𝛽6𝐾𝑖𝑡
2 +

𝛽7𝐿1𝑖𝑡
2 + 𝛽8𝐿2𝑖𝑡

2 + 𝛽9𝐿3𝑖𝑡
2 + 𝛽10𝑡2 + 𝛽11𝐾𝑖𝑡𝐿1𝑖𝑡 + 𝛽12𝐾𝑖𝑡𝐿2𝑖𝑡 +

𝛽13𝐾𝑖𝑡𝐿3𝑖𝑡 + 𝛽14𝐾𝑖𝑡𝑡 + 𝛽15𝐿1𝑖𝑡𝐿2𝑖𝑡 + 𝛽16𝐿1𝑖𝑡𝐿3𝑖𝑡 + 𝛽17𝐿1𝑖𝑡𝑡 +
𝛽18𝐿2𝑖𝑡𝐿3𝑖𝑡 + 𝛽19𝐿2𝑖𝑡𝑡 + 𝛽20𝐿3𝑖𝑡𝑡 + 𝑉𝑖 −

𝑈𝑖                                                                                                             (3)  

𝑌𝑖𝑡لگاریتم تولید ناخالص داخلي استان : i  درزمانt 

درزمان    i ي سرمایهحجم لگاریتم  استان :𝐾𝑖𝑡 

𝐿1𝑖𝑡 لگاریتم نیروي کار با تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم دراستان :i زمان درt  

𝐿2𝑖𝑡 لگاریتم نیروي کار با تحصیالت فوق دیپلم دراستان :i زمان  درt 

𝐿3𝑖𝑡 لگاریتم نیروي کار با تحصیالت لیسانس و باالتر دراستان :i زمان درt  

t: متغیر زمان 

V  معمولي است و اقتصادسنجي جزء اخالل درU  جزء ناکارایي مدل است که

منفي در مدل آمده است. چون با افزایش ناکارایي میزان تولید ناخالص  صورت به

هاي مربوط به هریک از عوامل تولید و زمان، با مشتق کشش یابد.داخلي کاهش مي

 آیند:ميدست بهزیر صورت بهگرفتن از تابع ترانسلوگ تعریف شده در باال، 

𝐸𝐾𝑖𝑡
=

𝜕𝑌𝑖𝑡

𝜕𝐾𝑖𝑡
= 𝛽1 + 2𝛽6𝐾𝑖𝑡 + 𝛽11𝐿1𝑖𝑡 + 𝛽12𝐿2𝑖𝑡 + 𝛽13𝐿3𝑖𝑡 + 𝛽14𝑡 
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𝐸𝐿1𝑖𝑡
=

𝜕𝑌𝑖𝑡

𝜕𝐿1𝑖𝑡
= 𝛽2 + 2𝛽7𝐿1𝑖𝑡 + 𝛽11𝐾𝑖𝑡 + 𝛽15𝐿2𝑖𝑡 + 𝛽16𝐿3𝑖𝑡 + 𝛽17𝑡 

𝐸𝐿2𝑖𝑡
=

𝜕𝑌𝑖𝑡

𝜕𝐿2𝑖𝑡
= 𝛽3 + 2𝛽8𝐿2𝑖𝑡 + 𝛽12𝐾𝑖𝑡 + 𝛽15𝐿1𝑖𝑡 + 𝛽18𝐿3𝑖𝑡 + 𝛽19𝑡 

𝐸𝐿3𝑖𝑡
=

𝜕𝑌𝑖𝑡

𝜕𝐿3𝑖𝑡
= 𝛽4 + 2𝛽9𝐿3𝑖𝑡 + 𝛽13𝐾𝑖𝑡 + 𝛽16𝐿1𝑖𝑡 + 𝛽18𝐿2𝑖𝑡 + 𝛽20𝑡 

𝑇𝑃𝑖𝑡 =
𝜕𝑌𝑖𝑡

𝜕𝑡
= 𝛽5 + 2𝛽10𝑡 + 𝛽14𝐾𝑖𝑡 + 𝛽17𝐿1𝑖𝑡 + 𝛽19𝐿2𝑖𝑡 + 𝛽20𝐿3𝑖𝑡 

𝐸𝑖𝑡 = 𝐸𝐿1𝑖𝑡
+ 𝐸𝐿2𝑖𝑡

+ 𝐸𝐿3𝑖𝑡
 

𝐸𝐾𝑖𝑡
 tدرزمان  iاستان  يسرمایهکشش تولیدی: 

t زمان  درi: با تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم دراستان رکشش تولیدي نیروي کا𝐸𝐿1𝑖𝑡
 

𝐸𝐿2𝑖𝑡
  tزمان در i کشش تولیدي نیروي کار با تحصیالت فوق دیپلم دراستان: 

𝐸𝐿3𝑖𝑡
 tدرزمان iکشش تولیدي نیروي کار با تحصیالت لیسانس و باالتر دراستان : 

𝑇𝑃𝑖𝑡 : نرخ رشد تکنولوژي دراستانi زمان درt  

𝐸𝑖𝑡 : کشش مقیاس دراستانi زمان درt  

 هریک از متغیرهاي تأثیرمتغیر وابسته وارد شده است و صورت به U ،در مدل زیر

( نشان 2511) یانگ فینگ کنیم.کنترل بر میزان ناکارایي را از این طریق برآورد مي

راین در بناب ؛توانند بر عدم کارایي اثرگذار باشندمي ،داد که متغیرهاي کنترلي زیر

ه گیریم که این رابطنیز عدم کارایي را تابعي از این متغیرها در نظر مي پژوهش،این 

 شود:زیر بیان ميصورت به
𝑈𝑖 = 𝛾0 + 𝛾1𝐿𝑛 𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝛾2𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑡 + 𝛾3𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡 +

𝛾4𝑜𝑝𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡 + 𝛾5ℎ𝑐𝑖𝑡 + 𝛾6𝑚𝑐𝑖𝑡 + εit                                   (6)  
 

 متغیرهاي کنترلي عبارتند از:

Vatسهم درآمد مالیات بر ارزش افزوده از درآمد مالیاتي براي هر استان : 

Market :بازار که شاخص آن نسبت تولیدات صنعتي به کل تولید استي اندازه 

Governmentدولت در تولید ناخالص داخلي هر استان ي: میزان مداخله 

Openness:  میزان باز بودن تجاري هر استان )نسبت مجموع صادرات و واردات

 به کل تولید(

Hc:  انساني براي هر استاني سرمایهحجم 

Mc فیزیکي براي هر استاني سرمایه: حجم 

 عبارت است از: ،کارایي فنيي معادله



...    و تعیین نرخ بهینه آن ورياثر مالیات بر ارزش افزوده بر بهره 111 

 

𝑇𝑃𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐿𝑛 𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝛼2𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑡 + 𝛼3𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡 +

𝛼4𝑜𝑝𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡 + 𝛼5ℎ𝑐𝑖𝑡 + 𝛼6𝑚𝑐𝑖𝑡 + ωit + ξit                           (7)  

 

 عبارت است از: ،کارایي مقیاس یا بازده به مقیاس يمعادله
𝑆𝐸𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐿𝑛 𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝛼2𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑡 + 𝛼3𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡 +

𝛼4𝑜𝑝𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡 + 𝛼5ℎ𝑐𝑖𝑡 + 𝛼6𝑚𝑐𝑖𝑡 + μit + ξit                             (0)  

 

که در اینجا کارایي فني وکارایي مقیاس از طریق فرمول کامباکار و لوول که در باال 

تصادفي محاسبه آیند و کارایي تولید با روش مرز ميدست به ،به آن اشاره شد

 شود.مي

 نرخ يپژوهش، محاسبه این اصلي اهداف ، یکي دیگر ازشد اشاره که گونههمان

 فرض با و دولت باوجود زادرون الگوي رشد یک در برارزش افزوده مالیات يبهینه

 براي ،( از این روش1393) هادیان و استادزاد الگوست. در نفتي درآمدهاي وجود

اند و ما این روش را براي استفاده کردهمالیات بر درآمد  ينرخ بهینه يمحاسبه

 این به یابيدست براي که ایمبردهکاربهمحاسبه نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده 

 بنگاه خانوار، شامل ،سه بخشي تعمیم یافته رشد الگوي ،ابتدا در تا است الزم ،هدف

 مالیات يبهینه نرخ يتعیین کننده ي رابطه الگو، بسط از پس و داده را بسط دولت و

 مقادیر و کالیبره را مدل ،ایران اقتصاد پارامترهاي توجه به با سپس و کرده محاسبه را

 شودمحاسبه  مختلف سناریوهاي در مالیات بهینه

 توانمي که است مشابه خانوار زیادي تعداد شامل ،مطالعه این الگوي اقتصاد

 این هدف داد. نشان فرد یا نماینده خانوار یک توسط را خانوارهاي موجود تمام رفتار

 مشخص بودجه قید به توجه با ايدوره مطلوبیت بین حداکثرسازي نماینده ،خانوار

 :است آمده (1) يرابطهدر  خانوار ايدوره بین مطلوبیت حداکثرسازي يمسأله است.

 (9)                                          𝐽(. ) = 𝑀𝑎𝑥 ∫
[𝑢(𝑐)]1−𝜎

1−𝜎

∞

0
𝑒−𝜌𝑡𝑑𝑡     

  مطلوبیت تابع این که است؛ 17ايلحظه مطلوبیت تابع 𝑢(𝑐)در این رابطه، 

𝑢𝑐)  دارد  (𝑐𝑡)سطح مصرف با مثبت يرابطه > 0 ). 

 ( خواهیم داشت:2را به شکل رابطه ) 𝑢(𝑐)بنابراین 

𝑢(𝑐) = 𝑐                                                                                                (15)  

                                                           
17 Instantaneous subutility function. 
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1همچنین، (1) رابطه  در

𝜎
>  مصرف ايدوره بین جانشیني کشش قدارم  0

 دهد.مي نشان را زمان ازدونقطه بین خصوصي

 است. معین شده (3) يرابطه در خانوار يبودجه قید

�̇� w r n ]k 𝑡𝑟𝐺 c(1+𝜏)                                           (11)
  

 .است شده بررسي زیر در بودجه قید پارامترهاي و متغیرها که

 �̇�و  k : سرمایه حجم و سرمایه تغییرات ترتیب به  

w  :(انساني ثروت از ناشي ارزش افزوده) دستمزد  

r  :سرمایه به پرداختي سود نرخ  

 :ارزش افزوده یا مصرف بر مالیات 

: استهالک نرخ 

n : جمعیت رشد نرخ  

𝑡𝑟𝐺: دولت انتقالي هايپرداخت  

:c خصوصي بخش مصرف  

 به توجه با خانوار ايدوره بین مطلوبیت تابع سازيبهینه به 4 قسمت در

 .است شدهپرداخته ،ذکرشده هايمحدودیت

  نمایندگي به توانمي مطالعه، این موردنظر اقتصاد يتولیدکننده بخش در

به  منتخب بنگاه این گرفت. نظر در تولیدي واحد اقتصادي، یک هايبنگاه يهمه

 انتخاب به بودن( پذیر قیمت)رقابتي  رفتار فرض با و سود حداکثرسازي منظور

 و توسعه تحقیق و سرمایه انرژي، سرمایه، این بنگاه هايورودي پردازد.مي ورودي

 .است کار نیروي

 نوشت. 12 رابطه به صورت را سرانه تولید تابع توانمي

(12) f(k, e, a)= 𝑘𝛼𝑒𝛾𝑎𝜃                                                                       
  

 .شودمي تعریف زیر به صورت 6 و 0 روابط متغیرهاي و پارامترها که

k  و Kسرانه يسرمایه حجم و سرمایه حجم ترتیب : به  

e  و  Eمصرفي يسرانه انرژي و مصرفي انرژي ترتیب : به 

 a و A: توسعه و تحقیق سرمایه و توسعه و تحقیقي سرمایه حجم ترتیب به 

  سرانه
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: سرمایه حجم به نسبت تولید کشش 

: انرژي مصرف به نسبت تولید کشش 

: توسعه و تحقیق يسرمایه به نسبت تولید کشش 

: کار نیروي به نسبت تولید کشش 

 بنگاه هايهزینه و درآمدها تفاضل از مورد بررسي بنگاه سود که کنیممي فرض

  .شودمي محاسبه

 صورت زیر خواهد بود.بنگاه به يسرانهسود 

𝜋(𝑘, 𝑒, 𝑎) =  𝑓(𝑘, 𝑒, 𝑎) − 𝑝𝑒𝑒 − 𝑝𝑎𝑎 − 𝑟𝑘 − 𝑤  (13)                       

 داشت. خواهیم را (17( تا )11روابط ) سازيبهینهي اولیه به شرایط توجه با

f rk  (11 )                                                                                            

f 𝑝𝑎𝑎  (10)                                                                               

 f 𝑝𝑒𝑒  (16)                                                                                 

w f (17)                                                                                  

 .شد خواهد استفاده بعد هايقسمت در روابط این از که

شود، در الگوي نهایي گرفته ميي کنندهمصرفاز  ،چون مالیات بر ارزش افزوده

شود در تابع تولید بنگاه وارد نمي، دهرفته در این مقاله، نرخ مالیات بر ارزش افزوکار به

ظر خنثي در ن ،نسبت به تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده تولیدکننده و واکنش

یک درصد افزایش یابد، قیمت فروش  ياندازهبه ،گرفته شده است. اگر نرخ مالیات

یابد و تمام محصوالت به همان انداره ها به همان اندازه افزایش ميبراي تمام بنگاه

که تقاضا براي کاالهاي تولیدي تغییر  شودميبنابراین فرض  ؛شوندگرانتر مي

ر ، خنثي دزودهکند و واکنش تولیدکننده نسبت به تغییر نرخ مالیات بر ارزش افنمي

ار در آن برروي خانو تأثیري در تابع تولید ندارد و فقط تأثیرو شود نظر گرفته مي

مطالعه ابتدا درآمدهاي نفتي را در مدل  این فرضي اقتصاد شده است. در نظر گرفته

کنیم و یک بار دیگر بدون لحاظ درآمدهاي در نظر گرفته و نرخ بهینه را تعیین مي

 با ترتیب به دولت مخارج و واهیم کرد. درآمدهانفتي نرخ بهینه را محاسبه خ

 شودمي( مشخص19و ) (10) هايرابطه

𝐼𝐺 = 𝑐𝜏 + 𝑝𝑒𝑒 + 𝑝𝑎𝑎 + 𝐼𝑜𝑖𝑙                                                      (10)  

𝐸𝐺 = 𝑔 + 𝑝𝑎𝑎 + 𝑡𝑟𝐺                                                                    (19)  

 .شودمي تعریف زیر صورتبه الگو پارامترهاي و متغیرها روابط این در که
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: IG دولت درآمدهاي 

: مصرف( بر ارزش افزوده مالیات نرخ(  

𝐸𝐺: دولت مخارج  

𝐼𝑜𝑖𝑙:       درآمدهاي نفتي دولت 

: g  دولت مصرفي مخارج 

 تحقیق براي هزینه از دولت هدف که داریم را فرض این (19) و (10) روابط در

 نیست.  کسب سود توسعه و

 با است. تعریف شده قبل هايقسمت در ،روابط این دیگر پارامترهاي و متغیرها

به  و توسعه و تحقیق بخش به  ر درآمدها از درصد  يدولت به اندازه اینکه فرض

 را (25) يرابطه دهد،مي اختصاص به مخارج مصرفي را درآمد از درصد اندازه

 .داشت خواهیم

𝑝𝑎𝑎 = 𝜑𝐼𝐺  
𝑔 = 𝜍𝐼𝐺                                                                                (25 )  

 را (21) يشماره يرابطه BD ياندازهبه ايبودجه کسري فرض با طرفي از

درصد از  ( کسري به اندازه 22) يرابطهبا توجه به  همچنین ؛.داشت خواهیم

باشد کسري بودجه و   0کهدرصورتي ؛شوددرآمدهاي دولت در نظر گرفته مي

 مازاد بودجه خواهیم داشت.  0 در صورت

𝐸𝐺 − 𝐼𝐺 = 𝐵𝐷  (21)                                                                          

𝐵𝐷 = 𝜉𝐼𝐺  (22)                                                                                    

 ( خواهیم داشت:21( و )10)ي رابطهبا توجه به 
𝐸𝐺 = 𝐵𝐷 + 𝐼𝐺 = (1 + 𝜉)𝐼𝐺 ⟹ 𝑔 + 𝑝𝑎𝑎 + 𝑡𝑟𝐺 = (1 + 𝜉)𝐼𝐺 

 

   𝜍𝐼𝐺 + 𝜑𝐼𝐺 + 𝑡𝑟𝐺 = (1 + 𝜉)𝐼𝐺 ⟹ 𝑡𝑟𝐺 = (1 + 𝜉 − 𝜍 − 𝜑)𝐼𝐺 ⟹
       

    

 𝑡𝑟𝐺 = (1 + 𝜉 − 𝜍 − 𝜑)[𝑐𝜏 + 𝑝𝑒𝑒 + 𝑝𝑎𝑎 + 𝐼𝑜𝑖𝑙]                         (23)  

 

 حالت پایا در بهینه مالیات نرخ محاسبه و حل داده شده بسط الگوي ،ادامه در

 .شودانجام مي
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  تخمین الگو-1

 شده ارائه( 1) جدول در ترانسلوگ تولید تابع پارامترهاي تخمین از حاصل نتایج

 و یپلمد تحصیالت با کار نیروي که است این بیانگر ،تخمین نتایج ي مشاهده. است

 و مثبت راث باالتر و لیسانس و اثر منفي بر تولید کل دارند ،دیپلم فوق تر وپایین

متغیر صورت به( که uهمچنین تخمین میزان کارایي ) ؛دارند تولید کل بر معناداري

دهد که سهم ارزش افزوده از نشان مي ،است کار رفته به( 2) يوابسته در رابطه

یعني با افزایش سهم ارزش افزوده از  ؛مثبتي بر کارایي تولید دارد تأثیرمالیات، 

 یابد.میزان کارایي در بخش تولید افزایش مي ،درآمدهاي مالیاتي

( نشان 1)معادله  ( و کارایي مقیاس3 )معادله کارایي فني يبرآورد رابطه

اثري منفي بر کارایي فني و کارایي مقیاس دارد  ،بر ارزش افزوده دهند که مالیاتمي

ارزش افزوده به  يمدهاي مالیاتي از ناحیهآتواند به این دلیل باشد که درو این مي

براین بنا ؛شودبخش تحقیق و توسعه و استخدام نیروي متخصص اختصاص داده نمي

اي مختلف تولید در ایران هبر بخش ،وضعیت واثرگذاري مالیات بر ارزش افزوده

و در  شوداجرا  درستيبهپیچیده است و باید بیشتر روي آن هزینه صورت گیرد تا 

اده هاي بیشتر استفهاي پیشرفته و نوآوريهایي مانند استرداد مالیاتي از روشبخش

 گردد.

σ𝑢) کارایي عدم واریانس برآورد سهم نتایج
ستاده  واریانس کل تشریح ( در2

(σ2 = σ𝑣
2 + σ𝑢

γ( با نسبت 2 =
σ𝑢

2

σ𝜀
2 =

σ𝑢
2

σ𝑣
2+σ𝑢

در اینجا  .شودنشان داده مي 2

لذا حاکي از  ؛( است520/5) با احتمال خطاي نزدیک صفر 03/5برابر با  γمقدار 

که دهد نشان مي ،درصد است. این نتیجه 0معناداري این نسبت در سطح اطمینان 

بوده و سهم خطاي  Uناشي از آثار عدم کارایي  ،هادلیل اصلي اختالف عملکرد استان

مدل مرز  گرایيهمدهنده نشان γتر است. این مقدار از بسیار کوچک Vتصادفي 

ان نش ،این نتیجه .مورد بررسي استي نمونهتصادفي به سمت مدل مرز قطعي در 

 اثر در تابع تولید ،دهد که سهم خطاهاي تصادفي که در کنترل مدیریت نیستندمي

  ،متغیرهاي لحاظ شده در تابع تولید که طوري؛ بهبسیار ناچیزي بر تولید دارد

هاي ستانده را توضیح داده و خطاهاي قابل توجهي توانسته است نوسان میزانبه

 تصادفي را کاهش دهد.
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 ( روش مرز تصادفي0( تا )0نتایج برآورد پارامترهاي معادالت ) :7جدول 

برآورد کارایي 

 مقیاس
 تولید برآوردکارایي کارایي فني برآورد

 برآورد

 تولید تابع 
 

   
031/2 

(235/5) 
K 

   
130/1- 

(515/5) 
𝐿1 

   
552/1- 

(510/5) 
𝐿2 

   
259/1 

(553/5) 
𝐿3 

   
553/1- 

(531/5) 
𝐾 ∗ 𝐿1 

   
905/1 

(559/5) 
𝐾 ∗ 𝐿2 

   
520/2 

(552/5) 
𝐾 ∗ 𝐿3 

   
109/1- 

(152/5) 
𝐿1 ∗ 𝐿2 

   
551/3 

(561/5) 
𝐿1 ∗ 𝐿3 

   
706/2 

(553/5) 
𝐿2 ∗ 𝐿3 

   
315/1- 

(556/5) 
𝐾2 

   
325/2- 

(532/5) 
𝐿1

2 

   
352/1- 

(325/5) 
𝐿2

2  

   
112/2 

(557/5) 
𝐿3

2  

551/1- 

(555/5) 

321/5- 

(555/5) 

205/1 

(555/5) 
 Lnvat 

905/5 

(521/5) 

552/1 

(555/5) 

552/5 

(555/5) 
 market 

559/5- 

(555/5) 

325/5 

(555/5) 

533/5 

(555/5) 
 Government 

 

601/1- 

(516/5) 

556/1- 

(555/5) 

532/1 

(559/5) 
 openness 

552/1 

(512/5) 

013/5- 

(555/5) 

251/1 

(555/5) 
 hc 

125/1 

(555/5) 

231/5- 

(555/5) 

932/5 

(555/5) 
 mc 

 مأخذ: محاسبات تحقیق
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همان  یعني ،باید از تابع تولید ،هاي تولیدکشش هریک از نهاده دست آوردن بهبراي 

( نسبت به هریک از عوامل تولید مشتق جزئي بگیریم که این کار 1) يمدل شماره

 انجام شد. قبالً

 عوامل تفکیک به تولید هاينهاده کشش تخمیني، پارامترهاي به توجه با بنابراین

 این درتوجه جالب نکات است. شده ارائه( 2) جدول در متغیرها سطوح متوسط در

 کشش بودن پایین و تحصیالت تفکیک به کار انواع نیروي کشش بودن باال جدول،

  57/5برابر ،تولید کل نسبت به سرمایه کشش عبارتي،به ؛است سرمایه تولیدي

 سایر حفظ )با سرمایه نهاده در افزایش درصد 15 با بنابراین؛ آمده استدست به

 یابد، کششدرصد افزایش مي 7/5میزان  به تولید کل تنها شرایط( سایر و ها نهاده

 27/5با  برابر تر پایین و دیپلم تحصیالت با کار نیروي به نسبت ،تولید کل جزیي

 به نسبت تولید کل ازکشش باالتر اي مالحظه قابل طور بهآمده است که دست به

با  برابر دیپلم فوق تحصیالت با کار جزیي نیروي کشش همچنین، ؛است سرمایه

 با کار نیروي جزئي ازآن کشش مقدار بیشترین آید؛ امّادست ميبهدرصد16/5

لذا افزایش یک درصدي این نهاده ؛( است15/5)معادل  باالتر و لیسانس تحصیالت

 درصد در پي دارد. 15/5بیشترین افزایش در تولید کل را به میزان 

 هاي تولیدکشش تولید کل نسبت به نهاده :1 جدول

 متغیرها کشش

 (Kسرمایه) 57/5

 (𝐿1تر)نیروي کار با تحصیالت دیپلم و پایین 27/5

 (𝐿2نیروي کار با تحصیالت فوق دیپلم) 16/5

 (𝐿3نیروي کار با تحصیالت لیسانس و باالتر) 15/5

 مأخذ: محاسبات تحقیق       

 حساسیت آنالیز و مالیات های بهینهنرخ -7-1

 مطلوبیت حداکثرسازي دنبال به خانوار اینکه به توجه با الگو بسط و حل به ،ادامه در

 پردازدمي سود حداکثرسازي به بنگاه زمانهم پرداخت. است، خواهیم ايدوره بین

 از مقداري نفتي، درآمدهاي و همچنین ارزش افزوده بر مالیات دریافت با دولت و

 دنبالبه ،قسمت این در کند.مي گذاريسرمایه توسعه و تحقیق بخش در را درآمد

 رفاه به حداکثر توجه با ارزش افزوده بر مالیات يبهینه هاينرخ يمحاسبه

 (9اي )رابطه دورهبین مطلوبیت حداکثرسازي دنبال به خانوار هستیم. کنندهمصرف

 حداکثرسازيي مسأله به توجه با بنابراین ؛است( 23با توجه به قید بودجه رابطه )
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  منظوربه (22 يرابطه) دولت يبودجه محدودیت و (16تا  31روابط ) بنگاه

 زیر يمسأله سازيبهینه دنبال به ارزش افزوده بر بهینه مالیات نرخ يمحاسبه

 .هستیم

 

𝑀𝑎𝑥 ∫
[𝑢(𝑐)]1−𝜎

1−𝜎

∞

0
𝑒−𝜌𝑡𝑑𝑡     (23 )                                                  

s.t 
𝑢(𝑐) = 𝑐                                                                                        (21)  

k̇ ()(1)f n k 

() 𝑐𝜏c  (20)                                                                

f(k, e, a)= 𝑘𝛼𝑒𝛾𝑎𝜃 (26)                                                             

𝑡𝑟𝐺 = (1 + 𝜉 − 𝜍 − 𝜑)[𝑐𝜏 + 𝑝𝑒𝑒 + 𝑝𝑎𝑎 + 𝐼𝑜𝑖𝑙]  (27)                 

f rk, f 𝑝𝑎𝑎f 𝑝𝑒𝑒w f  (20)                                       

 خانوار مصرف کنترل متغیر دینامیکي حداکثرسازي ،مسأله این حل منظور از

(c)انرژي ، (eو سرمایه )گذاري در تحقیق و توسعه (a.است )متغیر همچنین ؛ 

ƛوضعیت ). متغیرهاي هماست( k) سرمایه وضعیت
1

, ƛ
2

 شود.مي گرفته نظر در( 

 تشکیل را حال به شده تنزیل همیلتون تابع حداکثرسازي شروط بررسي منظوربه

 به توجه با این حداکثرسازي در نویسیم.مي را حداکثرسازي ياولیه شروط و داده

 از نوشتن پس .بود خواهد برقرار ترانسورسالیتي شرط، گرفته شده نظر در توابع نوع

ارزش  بر مالیات نرخ بهینه مقدار جبري عملیات انجام و حداکثرسازي ،اولیه شرایط

 .است. قابل محاسبه زیر صورتبه ( در حالت پایا∗𝜏) افزوده

𝜏∗ =
([𝜎]𝑔∗+𝜌+𝛿+𝑛)(𝛾)−[(𝜉−𝜍−𝜑)(𝛾+𝜃+ℑ)+1+ℑ]𝑟   

𝑟(𝜉−𝜍−𝜑)(𝛼+𝛽)
 (29)                     

 مورد بررسي و تعریف شده قبل هايقسمت در پارامترها تمام رابطه این در

حالت  در شده ریزيبرنامه اقتصادي رشد نرخ ∗𝑔رابطه در این تنها است. قرارگرفته

ارزش  بر مالیات بهینه نرخي محاسبه منظوربه ،رابطه این از 0قسمت  در است. پایا

 .است مختلف استفاده شده در سناریوهاي ایران اقتصاد براي افزوده
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 اقتصادی رشد نرخ به نسبت بهینه مالیات نرخ حساسیت -1-1

 رشد نرخ به نسبت بهینه مالیات نرخ تغییرات بررسيدنبال به ،قسمت این در

 خواهیم ∗𝑔به  نسبت (29) رابطه از گیريمشتق با .هستیم حالت پایا در اقتصادي

 داشت:
𝜕𝜏∗

𝜕𝑔∗
=

([𝜎])

𝑟(𝜉−𝜍−𝜑)(𝛼+𝛽)
                                            (35)  

 داریم: را (20) رابطه (0) بودجه توازن فرض با
𝜕𝜏∗

𝜕𝑔∗
=

([𝜎])

𝑟(−𝜍−𝜑)(𝛼+𝛽)
(31)                                                                   

عالمت  است. مشخص شده جزء هر عالمت رابطه این در
𝜕𝜏∗

𝜕𝑔∗
 صورت عالمت به 

 .دارد بستگي کسر

  :داشت خواهیم کسر صورت بودن منفي مثبت یا صورت در
𝜕𝜏∗

𝜕𝑔∗
<0               𝜎 < 0 

 (32) 
𝜕𝜏∗

𝜕𝑔∗
> 0            𝜎 > 0 

 اقتصادي رشد نرخ به نسبت مالیات نرخ تغییرات (32) ي رابطه اساس بر بنابراین

 براي تغییرات این بررسي به 0 قسمت در دارد. بستگي مختلف اجتماعي عوامل به

 (.3شماره شکل) است شدهتجربي پرداخته صورتبه ایران اقتصاد

 ایران اقتصاد برای تجربی هاییافته -1-1

 به توجه با از آنپس و بررسي ایران اقتصاد به مربوط پارامترهاي ابتدا ،بخش این در

 خواهیم ارزش افزوده بر مالیات نرخ يبهینه مقادیر ي محاسبهبه  پارامترها این

 شدهگرفته نظر در حالت دو بهینه ارزش افزوده بر مالیات نرخ يمحاسبه در پرداخت.

درآمدهاي  وجود ارزش افزوده با بر مالیات نرخ يمحاسبه به سناریو یک در است.

درآمدهاي نفتي  بدون و شدهحذف الگو از درآمدهاي نفتي ،دیگر سناریوي در و نفتي

 .است محاسبه شده

 داده هر مرجع همچنین و ایران اقتصاد براي الگو زايبرون متغیرهاي و پارامترها

 تنوع پارامتر  براي جدول این به توجه با .است ( بررسي شده2شماره ) جدول در

 ؛دارد وجود خارجي و داخليهاي در پژوهشمورد استفاده  مقادیر از وسیعي

و  51/5( مقدار2559) سیراکایا و همکاران مانند خارجيهاي پژوهش کهطوريبه 
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  بین در امّا اند؛گرفته نظر در پارامتر را براي این 51/5( مقدار 2515) پالما

 (1300) زادهاسمعیل و (1307) همکاران و داللي به توانمي ،داخلي هايپژوهش

 59/5 ( با مقدار1306) و کیارسي 572/5 ( مقدار1300) ، عبدلي50/5 مقدار با

 این ،توسعهدرحال کشور یک عنوانبه ،ایران اقتصاد ساختار به توجه با .کرداشاره 

 پارامتر حاضر مقدار پژوهش در بنابراین ؛است برخوردار باالي نسبتاً مقدار از پارامتر

 است. شدهگرفته نظر در 59/5( برابر 1306) کیارسي مطالعه با مطابق موردنظر

 (27) روابط از استفاده و (2 جدول) موجود پارامترهاي و متغیرها به توجه با

 است. شدهمحاسبه ،ایران اقتصاد براي ارزش افزوده بر نرخ مالیات بهینه مقدارهاي

 براي ارزش افزوده بر مالیات که نرخ بهینه است موضوع این يدهندهنشان نتایج

درآمدهاي  در نظرگرفتن و بدون درصد 19با وجود درآمدهاي نفتي  ایران اقتصاد

 درصد باشد. 21 الگو در نفتي

 رشد هاينرخ به نسبت بهینه ،افزودهارزش  بر مالیات (3) يشماره نمودار در

 براي نفتي بدون درآمدهاي و سناریو با درآمدهاي نفتي دو در متفاوت اقتصادي

 ،باالتر رشد اقتصادي داشتن براي نمودار این به توجه با است. شده رسم ایران اقتصاد

 گرفتن نظر در با همچنین؛یابد افزایش ،ارزش افزوده بر مالیات ينرخ بهینه باید

 براي ،نمودار این به توجه با شد. خواهد منتقل به پایین نمودار این ،درآمدهاي نفتي

 باوجود ارزش افزوده بر مالیات يبهینه نرخ درصد، 15 با رشدي معادل نرخ داشتن

 30در الگو به  درآمدهاي نفتي گرفتن نظر در بدون و درصد 36درآمدهاي نفتي به

 .یابد درصد باید افزایش

  ایران اقتصاد به مربوط متغیرهاي و پارامترها :1 جدول

 منبع مقدار نماد پارامتر یا متغیر

نماگرهاي اقتصادي سه ماهه  𝐼𝑜𝑖𝑙 0/107017 درآمدهاي نفتي

 1395سوم سال 

هاي مصرفي هزینه

 دولت

g 01219  نماگرهاي اقتصادي سه ماهه

 1395سوم سال 

 آمار ایران مرکز n 0/1 نرخ رشد جمعیت

هاي پرداخت

 انتقالي دولت

𝑡𝑟𝐺 9/69102 هاي عمده اقتصادي شاخص

 09سه ماهه چهارم 

عکس کشش 

اي جانشیني بین دوره

 مصرف

𝜎 0/5  

 

 (1391) استادزاد

کشش تولید  

 نسبت به حجم سرمایه
𝛼 12/5 
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کشش تولید 

 نسبت به مصرف انرژي
𝛾 157/5 

کشش تولید 

 کارنسبت به نیروي 
𝛽 22/5 

کشش تولید 

نسبت به سرمایه تحقیق 

 و توسعه

𝜃 203/5 

 (1306کیارسي) 𝜌 59/5 نرخ ترجیح زماني

درآمدهاي مالیاتي 

 دولت

گزارش اقتصادي و ترازنامه  0/355530 -

 1300بانک مرکزي سال 

𝐼𝐺 درآمدهاي دولت  1/166016 - 

 بانک داده بانک مرکزي BD 0/127237 کسري بودجه

 (1301امیني و نشاط) 𝛿 537/5 نرخ استهالک

 مرکز آمار ایران N 6/73 جمعیت

سهم مخارج در 

تحقیق و توسعه از 

 درآمدهاي دولت

𝜑 60/6 هاي تحقیقیافته 

سهم مخارج 

مصرفي دولت از 

 درآمدهاي غیرنفتي

ς 61/7 - 

نسبت درآمدهاي 

نفتي به تولید ناخالص 

 داخلي بدون نفت

ℑ 7/6 - 

رشد نرخ 

 شدهریزيبرنامه

𝑔∗ 63/6 ریزي شده در نرخ رشد برنامه

 برنامه توسعه اقتصادي

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 ایران براي سناریو دو در اقتصادي رشد به نرخ نسبت ارزش افزوده بر مالیات تغییرات :8نمودار 

 
 

 مأخذ: محاسبات تحقیق
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 درآمدهاي اساس بر ارزش افزوده بر مالیات ينرخ بهینه مقادیر (1) يشماره نمودار

کاهش  صورت در ،نمودار این به توجه با دهد.مي نشان را ایران اقتصاد براي نفتي

 بنگاه يبهینه حالت همچنین و پایا حالت در ماندن باقي براي نفتي درآمدهاي

 ،نمودار این بودن نزولي یابد. افزایش باید ارزش افزوده مالیات بر زمانهم صورتبه

 کاهش دولت درآمدهاي نفتي دولت، درآمدهاي کاهش با که است دلیل اینبه

 این در مخارج دولت همچنین و بودجه کسري افزایش اینکه به توجه با یابد.مي

ارزش  بر مالیات دریافت طریق از باید دولت بنابراین ؛است شده فرض ثابت ،سناریو

نمودار  این در ایران اقتصاد براي بهینه مقدار کند. جبران را درآمد این کاهش افزوده

 است.     شدهمشخص

 ایران براي نفتي درآمدهاي اساس بر بهینه برارزش افزوده مالیات نرخ :1 نمودار

 
 مأخذ: محاسبات تحقیق

 ،الگو این در گرفته صورت حساسیت تحلیل به توجه با کلي بنديجمع یک با

 داشت. از خواهد وجود نفتي درآمدهاي و افزودهبرارزش  بین مالیات منفي ايرابطه

 به منظور که است موضوع ایني دهندهنشان ،الگو کردن کالیبره نتایج ،طرفي

 گرفتن نظر در با همزمان بنگاه سود حداکثر همچنین اي ودوره بین رفاه حداکثر

 21ایران بر ارزش افزوده براي اقتصاد  مالیات بهینه نرخ ،دولت براي ايبودجه قید

 برارزش افزوده مالیات نرخ ،کنوني شرایط در که است حالي در این است؛ درصد

 رشد نرخ با پایا مسیر بر گرفتن قرار براي بنابراین ؛استدرصد  9 ایران اقتصاد براي

 افزایش یابد. %12ارزش افزوده باید به اندازه  بر مالیات نرخ  0%
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 گیری و پیشنهادها نتیجه -1

بررسي شود که آیا مالبات بر ارزش افزوده ، این بود که این مقاله نگارش هدف از

لي بر ارزش افزوده فعوري در ایران دارد یا خیر و آیا نرخ مالیات مثبتي بر بهره تأثیر

ال گذشته س 6دهند که سهم مالیات بر ارزش افزوده در نتایج نشان ميبهینه است؟ 

آن  أثیرت؛ امّآبتي بر روي کارایي تولید داشته استمث تأثیر، که در ایران اجرایي شده

لیل دبر کارایي فني و بازده به مقیاس یا همان کارایي مقیاس منفي بوده است که 

که سهم تحقیق و توسعه از درآمدهاي مالیاتي در کشورمان  تواند این باشدآن مي

یشتري از بناچیز است و باید توجه بیشتري به بخش تحقیق و توسعه شود و نسبت 

 تولید همچنین برآورد کشش ؛درآمدهاي مالیاتي به این بخش اختصاص داده شود

دهد که استخدام نیروي کار با تحصیالت نشان مي ،کل نسبت به عوامل تولید

وري خواهد بیشتري نسبت به سایر عوامل تولید بر روي بهره تأثیر ،لیسانس و باالتر

شود که استخدام نیروي کار متخصص با تحصیالت بنابراین پیشنهاد مي ؛داشت

 و متغیرها به توجه باهمچنین  ؛افزایش یابد ،هاي مختلف تولیددر بخش ،باالتر

ایران  اقتصاد براي ارزش افزوده بر مالیات نرخ بهینه مقدار ایران، اقتصاد پارامترهاي

 21درآمدهاي نفتي در الگو گرفتن نظر در بدون و درصد 19درآمدهاي نفتي  باوجود

 رشد نرخ به نسبت ارزش افزوده بر مالیات نرخ درصد محاسبه شده است. تغییرات

اجتماعي و  مختلف عوامل نفتي به درآمدهاي و سرمایه نهایي تولید اقتصادي،

 تحقیق این در ایران اقتصاد حساسیت براي آنالیز نتایج دارد. بستگي درآمدهاي نفتي

 :که دهدمي نشان

 رفاه يبهینه حالت در مالیات يبهینه نرخ ،درآمدهاي نفتي افزایش با .1

 .یابد و بلعکس باید کاهش اجتماعي

 بهینه بر ارزش افزوده مالیات نرخ باید ،باالتر اقتصادي رشد داشتن براي .2

برارزش  مالیات بهینه نرخ درصد 15 با معادل نرخ رشدي داشتن براي یابد. افزایش

 درآمدهاي نفتي گرفتن نظر در بدون درصد و 36درآمدهاي نفتي  با وجود افزوده

 است.درصد  30الگو  در
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