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در اکثر کشورها اخذ مالیات یکی از مهمترین و باثباتترین منابع کسب درآمد برای
دولتها است .در بین انواع مالیاتهای موجود نیز یکی از بهترین روشهای اخذ
مالیات ،مالیات بر ارزشافزوده است .اوایل دهه  1970این مالیات چندان معروف نبود؛
اما در سالهای اخیر تمرکز اصلی برنامه اصالح نظام مالیاتی ،تقریباً در همه کشورهای
جهان ،به مالیات بر ارزشافزوده معطوف شده است .بهطوریکه این مالیات در بیش
از نیمقرن گذشته در اکثریت کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه اتخاذ شد و بهطور
متوسط یکچهارم درآمد دولت را برای این اقتصادها تأمین کرده است ( & Desai
 .)Hines, 2002در واقع مالیات بر ارزشافزوده بهعنوان یکی از مترقیترین نظامهای
مالیاتی جهان هماکنون به رایجترین آنها در جهان مبدل گشته که اجرای آن شفاف-
سازی در مبادالت اقتصادی و اجتناب از پدیده اقتصاد زیرزمینی ،کاهش فرار مالیاتی،
جلوگیری از قاچاق کاال و مفاسد اقتصادی ،تشویق سرمایهگذاری یا بهبود شرایط
اقتصادی ،فضای کسبوکار و تولید و برقراری عدالت اقتصادی هر کشوری را به ارمغان
میآورد (( ،)Gatawa et al. (2016); Kolahi & Noor, 2016موسوی جهرمی و
توتونچی  .)1395ازاینرو انتظار میرود که مالیات بر ارزش افزوده بخشهای مختلف
یک اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
اما یکی از بخشهایی که بسیار مورد توجه است بخش خارجی اقتصاد است .تجارت
از جمله مهمترین فاکتورها در بخش خارجی اقتصاد محسوب میشود و از ارکان اصلی
توسعه بهحساب میآید .در اقتصاد امروز ،کشورها ضرورت تقویت و توجه به تجارت را
از اهداف اصلی خود در سیاستگذاریهای تجاری میدانند؛ زیرا تجارت عالوه بر موتور
محرك بخش تولیدی ،سبب انتقال دانش و تعامل اقتصادی و فرهنگی است و در عصر
جهانیشدن حاﺋز اهمیت است .بدین منظور گامهای مهمی در راستای رفع موانع
تجاری در جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی و آزادسازی تجاری برداشته شده
است .یکی از این گامها کاهش مالیاتهای مستقیم تجاری و تعرفههای گمرکی بوده
که سبب کاهش درآمدهای دولت از این منظر گردیده است؛ بنابراین تالش شده است
که با جایگزین کردن سایر مالیاتهای داخلی ،از یکسو در جهت افزایش تجارت قدم
برداشته شود و از سوی دیگر منابع درآمدی الزم از دست نرود .بسیاری از کشورها به
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دلیل خصوصیات مطلوب مالیات بر ارزش افزوده به سمت استفاده از آن حرکت
نمودهاند .موضوعی که در اینجا باید به آن پرداخت این است که آیا این حرکت
توانسته است به بهبود وضعیت تجارت خارجی کمک نماید و یا این نوع از مالیات نیز
بهطور غیرمستقیم سبب محدودسازی تجارت میشود.
آثار و تبعات اجرای مالیات بر ارزش افزوده بهشدت میتواند تحت تأثیر ساختار تجاری
و نحوهی اجرای آن در کشورها باشد .اگر مالیات بر ارزشافزوده بر کاال و خدماتی که
در داخل یک کشور تولید می شود اعمال گردد ،نظام مالیاتی مزبور مبتنی بر اصل
مبدأ است .در این حالت واردات کاالها و خدمات خارج از دامنه شمولیت مالیات بر
ارزشافزوده است .در مقابل ،اگر مالیات بر ارزشافزوده بر کاال و خدماتی که در داخل
یک کشور مصرف می شود وضع گردد ،مالیات مبتنی بر اصل مقصد خواهد بود و در
این حالت صادرات خارج از دامنه آن قرار خواهد گرفت (.)Ernst & Young, 2012
به این دلیل که اصابت مالیاتی در هر کدام از روشهای ذکرشده میتواند متفاوت
باشد ،آثار آن نیز بر قیمتهای نسبی و در نتیجه توسعه بخشهای صادراتی و یا
غیرصادراتی متفاوت خواهد بود.
نظریات اقتصادی و همچنین آزمونهای تجربی محدودی نیز که در این رابطه
انجامشده ،نتیجه واحدی را اراﺋه ننمودهاند .بهعنوانمثال فلدشتاین و کورگمن 1
( )1990فرضیه خنثی بودن مالیات بر ارزش افزوده را در نظر گرفته است .نتایج برخی
از مطالعات تجربی مانند کین و سید ( )2005نیز تاﺋیدکننده این فرضیه در کشورهای
 OECDبوده است .درحالیکه نتایج برخی دیگر از مطالعات همچون چاندرا و النگ2
( )2013و شارما )2020( 3نشان دادهاند که مالیات بر ارزش افزوده اثر منفی بر تجارت
داشته است؛ بنابراین با استناد به استفاده وسیع از این نوع مالیات در سطح جهانی و
اختالف نظری که پیرامون نحوهی تأثیرگذاری آن بر حجم تجارت خارجی وجود دارد،
این مقاله در نظر دارد تأثیر مالیات بر ارزشافزوده بر تجارت را به کمک روش دادههای
تابلویی 4در  52کشور شامل  10کشور صادرکننده نفت و  42کشور غیر صادرکننده
نفت مورد بررسی قرار دهد .کشورهای صادرکننده نفت به دلیل اتکا بر درآمدهای
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نفتی ،کمتر به برقراری یک نظام مالیاتی کارآمد توجه میکنند .ازاینرو عدالت مالیاتی،
اجرای صحیح معافیتهای مالیاتی و شفافیت اقتصادی کمتری دارند .از طرف دیگر
بخش بزرگی از صادرات آنها که نفت و مشتقات آن است کمتر تحتتأثیر اینگونه
سیاستها قرار میگیرد .بدینجهت اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده میتواند در
این کشورها نتایج متفاوتی را به دنبال داشته باشد .تاکنون مطالعهای که این رابطه را
در کشورهای صادرکننده نفت بررسی کرده باشد در دست نیست .بررسی این ارتباط
در کشورهای مذکور نشان میدهد که وابستگی آنها به درآمدهای نفتی بهجای
مالیات بر ارزش افزوده چه اثری بر این رابطه خواهد داشت .به همین سبب در این
پژوهش با جداسازی کشورهای صادرکننده و غیر صادرکننده نفت ،آثار این نوع از
مالیات را بر تجارت در دو گروه موردنظر مورد مقایسه قرار میگیرد.
بر این اساس ،بخش دوم این مقاله به ادبیات موضوع و مرور مطالعات تجربی در این
زمینه پرداخته است .در بخش سوم الگوی مورد برآورد برای تجارت و صادرات اراﺋه
میگردد  .بخش چهارم به اراﺋه نتایج تجربی حاصل از برآورد الگو پرداخته و بخش
پایانی به نتیجهگیری و اراﺋه نکات پیشنهادی اشاره داشته است.
مروری بر ادبیات موضوع
پیشینه نظری

در بسیاری از کشورها مهمترین منبع تأمین درآمد دولتها ،از ناحیه وصول مالیات
است .مرور زمان نشان داده است که کشورهای دنیا به این نتیجه رسیدهاند که مالیات
بر ارزشافزوده به دلیل خصوصیات مثبت آن نظیر انعطافپذیری ،خودکنترلی و نظیر
آن ،یک روش مناسب جهت نیل به تحقق برنامههای اقتصادی است و استفاده از آن
برای اصالح ساختار مالیاتی پیشنهادشده است .از دیدگاه اقتصادی ،ارزشافزوده
مابهالتفاوت ارزش ستانده (محصول) و ارزش داده (مواد اولیه) است .بر این اساس
برآوردی از ارزش ایجادشده در بنگاههای اقتصادی در هر مرحله از فرآیند تولید و
توزیع است .مالیات بر ارزشافزوده بر روی تفاوت میان هزینه خرید یک دارایی و
قیمتی که میتوان آن را به فروش رساند (مقدار ارزش اضافهشده به دارایی) وضع
میگردد .بهعبارتدیگر ،مالیات بر ارزشافزوده نوعی مالیات بر فروش چندمرحلهای
است که بهعنوان درصدی از ارزشافزوده در هر مرحله از تولید کاال یا خدمت وضع
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میشود (صامتی و همکاران .)1389 ،بنابراین با هر بار دستبهدست شدن محصول تا
رسیدن آن به دست مصرفکننده ،به قیمت محصول اضافهشده و در نهایت توسط او
پرداخت میشود .بهطورکلی این مالیات به سه نوع مالیات بر ارزشافزوده درآمدی،
تولیدی و مصرفی تقسیم میشود و با توجه به اهمیتی که در بهبود عملکرد سیستم
مالیاتی و افزایش درآمد دولت دارد ،سه روش تجمعی ،تفریقی و صورتحساب اعتباری
را برای محاسبه آن در نظر میگیرند.
مالیات ارزش افزوده به دلیل شمول باالی آن بر بخشهای مختلف اقتصاد تأثیرگذار
است .در این میان با توجه به انگیزه برخی از کشورها برای جایگزینی منابع درآمدی
حاصل از این نوع مالیات بهجای مالیاتهای مستقیم تجاری ،اثرگذاری آن بر تجارت
خارجی اهمیت زیادی را به خود اختصاص داده است .مالیات ارزش افزوده میتواند
جهت و اندازه جریانهای تجاری را تعیین کند و بهطور بالقوه یک عنصر مهم در
الگوهای تجاری بین کشورها باشد ( .)Whalley, 2002این مالیات بر مبنای دو اصل
مبدأ یا مقصد تنظیمشده و بهاینترتیب میتواند اثرات متفاوتی بر جریانهای تجاری
داشته باشد .بر اساس اصل مبدأ ،تمام کاالها و خدماتی که در داخل یک کشور تولید
میشوند مشمول مالیات شده و بر اساس اصل مقصد ،مالیات بر تمام کاالها و خدماتی
که در داخل یک کشور مصرف میگردند وضع میشود؛ بنابراین میتوان اینگونه
استنباط کرد که تنظیم مالیات بر اساس اصل مبدأ ،افزایش قیمت کاالهای تولید
داخل و کاهش قیمت کاالهای وارداتی را در پی خواهد داشت و بهاینترتیب با تضعیف
قدرت رقابت کاالهای داخلی در مقابل کاالهای خارجی باعث کاهش صادرات و افزایش
واردات میگردد .درحالیکه در مالیات بر ارزشافزوده بر اساس اصل مقصد ،کاالهای
وارداتی با احتساب تمام هزینه های گمرکی و حمل و غیره مشمول مالیات بر ارزش
افزودهشده و در عوض برای کاالهای صادراتی اعتبار مالیاتی در نظر گرفته میشود و
مقرر داشته مالیات کاالهایی که قبالً به هنگام فروش آنها مالیات بر ارزشافزوده
دریافت شده ،هنگام خروج از کشور ،مسترد میشود .در واقع صادرکنندگان محصوالت
داخلی با خرید کاال از بازار داخلی و خروج آن از کشور ،ارزش کاالهای صادراتی را که
قبالً بهعنوان مالیات بر ارزشافزوده پرداخته بودند ،از دولت باز پس میگیرند .به این
معنا که کاالهای صادراتی از پرداخت مالیات معاف میشوند؛ بنابراین ،اتخاذ اصل
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مقصد میتواند از طریق تغییر قیمتهای نسبی به نفع کاالهای تولید داخل باعث
افزایش انگیزه صادرات و کاهش واردات شود (فارابی.)1390 ،
با اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده مسیر تهیه و توزیع کاالها شفاف شده و منافع
دالالن و قاچاقچیان بهطورجدی به خطر خواهد افتاد؛ زیرا قانون مالیات بر ارزشافزوده
به ضرر کسانی است که از شفافیت بازار گریزاناند و منافعشان در بهرهبرداری از
شایعات ،رانتهای اطالعاتی و قاچاق است؛ بنابراین حمایت از تولیدکنندگان داخلی،
حذف مشاغل داللی و واسطهگری و کار قاچاق همراه با آن تشویق سرمایهگذاری و
صادرات را میتوان از تأثیرات مثبت اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده بر تجارت
عنوان کرد .به همین دلیل بسیاری از کشورهایی که به دنبال توسعه صادرات خود
بهمنظور دستیابی به رشد اقتصادی باالتر و یا به دنبال پیوستن به سازمان تجارت
جهانی بودهاند ،مالیات بر ارزش افزوده را روش مناسبی برای تأمین درآمدهای دولت
در نظر گرفتهاند؛ اما آنچه در عمل اتفاق افتاد با این نظریات همیشه به این شکل
نیست و از بررسی مطالعات مختلف در این زمینه اینگونه برمیآید که در مورد تأثیر
مالیات بر ارزشافزوده اختالفنظر وجود داشته و برخی این اثر را خنثی و برخی دیگر
منفی میدانند.
فلدشتاین و کورگمن )1990( 1نشان میدهند که تحت شرایط متفاوت در اجرای
مالیات بر ارزش افزوده ،میتوان اثرات متفاوتی را برای آن لحاظ نمود .مالیات بر
ارزشافزوده حداقل به دو دلیل بهصورت ذاتی بر تجارت بیتأثیر نخواهد بود .اول اینکه
مالیات بر ارزشافزوده یک جایگزین برای سایر مالیاتها بهخصوص مالیات بر درآمد
است و ازآنجاییکه یک مالیات بر درآمد در تجارت بیتأثیر نیست ،در نتیجه این
جایگزینی اثرات مالیات بر درآمد را در پی خواهد داشت .دوم اینکه اگر مالیات بر
ارزشافزوده به شکل ایده آل آن باشد ،یعنی بر تمام کاالها و خدمات با نرخ یکسان
وضع شود ،اثری در تخصیص منابع بین بخشهای تجاری و غیرتجاری نخواهد داشت؛
اما مساﺋل مربوط به توزیع درآمد و یا حمایتهایی که الزم است در مواردی از مصرف-
کنندگان صورت پذیرد و همچنین مشکالت اجرایی آن بهناچار منتج به اعمال نرخهای
مالیاتی مختلف در صنایع میشود .در عمل معموالً کشورها گرایش به اعمال نرخهای
سنگینتری بر بخشهای تجاری نسبت به غیرتجاری داشته و بنابراین تمایل به انتقال
1. Fledestein & Krugman

مروری بر مطالعات انجامشده

مطالعات متعددی پیرامون آثار مالیات بر ارزشافزوده بر سایر بخشهای اقتصادی
صورت گرفته است ،بهعنوانمثال مطالعات شوآنگ لین ،)2008( 1کین و الك وود 2
( ،)2010یوفیر ،)2014( 3هاجداچوا و همکاران ،)2015( 4علیزاده و مطلبی (،)2016
گاتاوا و همکاران ،)2016( 5کالهی و نور ،)2016( 6فارابی ( ،)1390غالمی (،)1393
خردیار و همکاران ( ،)1393ضیاﺋی بیگدلی و همکاران ( )1394و چهرقانی و زراءنژاد
( )1398به بررسی آثار مالیات بر ارزش افزوده بر سایر متغیرهای اقتصادی پرداختهاند؛
1. Shuanglin
2. Keen & Lockwood
3. Ufier
4. Hajdúchová et al.
5. Gatawa et al.
6. Kolahi & Noor
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منابع از بخش کاالهای تجاری به بخش غیرتجاری ایجاد میگردد .همین مسئله منجر
به کوچکتر شدن بخش تجاری در کشورهای استفادهکننده از این مالیات میشود؛
بنابراین به نظر میرسد این دیدگاه که مالیات بر ارزشافزوده الزاماً به افزایش توان
رقابت بینالمللی میانجامد در همه شرایط نمیتواند صحیح باشد.
مسئله دیگری که میتواند مانع از آثار مثبت مالیات ارزش افزوده بر تجارت شود،
مسئله مدیریت برگشت تخفیفات صادراتی به صادرکنندگان است که به دلیل مساﺋلی
همچون ساختار مدیریتی ضعیف ،زمانبر بودن عمل شناسایی و برگشت کلیه مالیات-
های پرداختشده در مراحل تولید ،این کار با تأخیر صورت گرفته و منجر به ایجاد
یک رابطه منفی بین مالیات بر ارزشافزوده و تجارت میشود ( Desai & Hines,
.)2002
بهاینترتیب در این مقاله با استفاده از حداکثر دادههای در دسترس ،تالش میشود
اثر مالیات بر ارزشافزوده بر تجارت در منتخب کشورهای جهان مورد ارزیابی و این
نظریات بهطور تجربی مورد آزمون قرار گیرد .از طرف دیگر همانطور که گفته شد
این اثر میتواند بسته به ساختار تجاری ،قوانین و نظام مالیاتی در کشورها متفاوت
باشد .بدین سبب با تفکیک کشورها به دو گروه صادرکننده و غیر صادرکننده نفت
ارتباط موجود مجدداً بررسیشده و مورد مقایسه قرار میگیرد.
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اما تعداد اندکی از مطالعات به بررسی ارتباط بین مالیات بر ارزشافزوده و تجارت
پرداختهاند که اغلب آنها صرفاً به بررسی نظری موضوع پرداخته و آزمون تجربی این
نظریات بسیار محدود است .لذا در ادامه به بررسی مطالعات نزدیک با موضوع این
مقاله پرداخته میشود.
مطالعه فلدشتاین و کروگمن )1990( 1را میتوان از پیشگامان این موضوع دانست.
ایشان در مطالعهای ،با کمک روابط ریاضی ،به بررسی رابطه مالیات بر ارزشافزوده و
تجارت بینالملل پرداختهاند .یافتههای آنان نشان میدهد اگر مالیات بر ارزشافزوده
به شکل یک مالیات ایدﺋآل اعمال شود-یعنی بر تمام کاالها و خدمات با یک نرخ
یکسان اعمال شود -به دلیل تعدیل نرخ مبادالت با قیمتهای داخلی هیچ اثری بر
صادرات و واردات نخواهد داشت اما اگر این مالیات به شکل جایگزینی برای مالیات بر
درآمد در نظر گرفته شود ،در کوتاهمدت کاهش آن منجر به افزایش تجارت شده ولی
در بلندمدت باعث کاهش بخش تجاری میشود.
کین و سید ،)2006( 2در مقاله خود با عنوان "مالیات داخلی و تجارت بینالمللی"،
به کمک روش خود رگرسیون تابلویی برای کشورهای  ،OECDبه بررسی اثر مالیات
بر ارزشافزوده و مالیات بر شرکتها بر خالص صادرات طی دوره  35ساله از -2003
 1967پرداختهاند .یافتههای آنان نشان داده است که مالیات بر ارزشافزوده چه در
کوتاهمدت و چه در بلندمدت تأثیر معناداری بر خالص صادرات ندارد؛ بنابراین نتایج
این مطالعه تاﺋید کننده فرضیه خنثی بودن مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با تجارت
است.
نیکلسون ،)2010( 3در مطالعهای پیامدهای وضع مالیات بر ارزش افزوده را در سایر
کشورها بر تجارت دوجانبه ایالت متحده بررسی کرده است .وی با استفاده از دادههای
 29صنعت در  12سال و  146کشور در چارچوب الگوی جاذبه نشان میدهد که
اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده (بهصورت یک متغیر دامی) در کشورهای طرف
تجاری با آمریکا ،کاهنده صادرات و واردات بوده است.

1. Fledestein and Krugman
2. Keen & Syed
3. Nicholson
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چاندرا و النگ ،)2013( 1در مقاله خود با عنوان "بازپرداخت مالیات بر ارزشافزوده و
عملکرد صادراتی در چین" با استفاده از دادههای پانل برای بنگاههای کشور چین طی
دوره  2000-2006بررسی کردند که یک مالیات بر ارزشافزوده بدون تخفیف کامل
صادراتی برای صادرات کشور مضر بوده و قاﺋل شدن تخفیفات مالیاتی برای صادرات
تا حد زیادی از اثرات منفی آن کاسته و صادرات را افزایش میدهد .همچنین نتیجه
گرفتند که اتخاذ مالیات بر ارزشافزوده همراه با بازپرداخت ناقص این مالیات به
صادرکنندگان کاهش صادرات را در پی خواهد داشت.
شارما )2020( 2در مقالهای فرضیه خنثی بودن اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت
را مورد ارزیابی قرار داده است .وی از دادههای صنایع مختلف در  100کشور در دوره
 2015-1962استفاده نموده و برای در نظر گرفتن اثر مالیات بر ارزش افزوده از یک
متغیر مجازی مربوط به اجرا و یا عدم اجرای این سیاست استفاده کرده است .همچنین
با در نظر گرفتن اثر تعاملی این متغیر با اندازه کششپذیری صنعت نسبت به عوامل
تولید واسطهای ،نشان میدهد که اثر منفی مالیات ارزشافزوده بر صادرات صنایعی
که بیشتر به کاالهای واسطهای وابستهاند ،بزرگتر است.
صامتی و همکاران ( ،)1389در مطالعهای تأثیر مالیات بر ارزشافزوده بر خالص
صادرات در ایران و دیگر کشورهای آسیایی طی دوره  1985-2008را با استفاده از
یک الگوی نظری-تجربی به روش گشتاورهای تعمیمیافته مورد بررسی قرار دادند.
نتایج نشان میداد که مالیات ارزشافزوده در کوتاهمدت دارای اثر منفی و معنیدار بر
خالص صادرات کشورهای آسیایی و در بلندمدت خنثی است.
حیدری و ارسالن بد ( ،)1394در مطالعهای با استفاده از یک الگو جاذبه و تجربی به
بررسی اثر مالیات بر ارزشافزوده بر حجم تجارت دوجانبه ایران پرداخته و بر اساس
آزمون هاسمن از روش اثرات تصادفی برای برآورد الگو استفاده شده است .در پایان
یافتههای حاصل از برآورد و تخمین الگو ،وجود یک رابطه منفی بین این دو متغیر را
در ایران تاﺋید کرده است.
بررسی مطالعات موجود در این حوزه نشان میدهد که تعداد انگشتشماری به بررسی
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت پرداختهاند و آزمون این اثر بهصورت تجربی کمتر
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2. Sharma
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مورد توجه قرار گرفته است .در ایران نیز تنها دو مطالعه صامتی و همکاران ()1389
و حیدری و ارسالن بد ( )1394در زمینه آثار مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت ،توسط
محققین یافت شده است 1که در اولی اثر مالیات بر ارزشافزوده بر خالص صادرات در
کشورهای آسیایی بررسی شده و مقایسهای بین مالیات ارزشافزوده و مالیات بر
شرکتها صورت گرفته است و در مطالعه دوم اثر آن بر تجارت دوجانبه ایران در
چهارچوب الگوی جاذبه مورد بررسی قرار گرفته است .ازاینرو مطالعه تجربی بسیار
کمی در این حوزه بهخصوص در ایران انجام شده است.
در این مقاله ضمن بررسی جامع ارتباط مورد نظر با استفاده از حداکثر دادههای
موجود ،با تفکیک کشورها به صادرکنندهی نفت و غیرصادرکنندهی نفت تفاوت این
اثر در این دو گروه از کشورها مورد ارزیابی قرار میگیرد .چون کشورهای صادرکننده
نفت به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی و همچنین سهم بیشتر نفت از صادرات
آنها میتواند اثرپذیری متفاوتی را از اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده داشته
باشند .به همین جهت تفکیک کشورهای صادرکننده نفت و بررسی این اثر در
کشورهای مذکور بهصورت مجزا میتواند نتایج دقیقتری از ارتباط مورد نظر را اراﺋه
نماید.
معرفی الگو و شرح متغیرها
با توجه به مطالبی که در بخشهای قبل مطرح شد ،هدف از این تحقیق بررسی اثر
مالیات بر ارزشافزوده بر تجارت است .بدین منظور از دو الگوی مجزا برای ارزیابی
تأثیر این متغیر بر تجارت و همچنین بر صادرات استفاده میشود .در الگوی اول حجم
تجارت (مجموع صادرات و واردات بهصورت درصدی از  )GDPتابعی از مالیات بر
ارزشافزوده و سایر متغیرهای توضیحی و در الگوی دوم صادرات (بهصورت درصدی
از  )GDPتابعی از آنها در نظر گرفته میشود .بدین ترتیب دو معادله بهصورت زیر
مورد برآورد قرار میگیرد:
𝑡𝑖𝑢 𝑇𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑉𝐴𝑇𝑖𝑡 + 𝜃𝑍𝑖𝑡 +
()1
𝑡𝑖𝑢 𝑋𝑖𝑡 = 𝛼′ + 𝛽′𝑉𝐴𝑇𝑖𝑡 + 𝜃′𝑍𝑖𝑡 +
()2
 .1مطالعات دیگری در زمینه آثار سایر انواع مالیات بر تجارت و یا اجزای آن وجود دارد که در حوزه این موضوع
نمیگنجند.

 .1اصل "قلّت متغیرهای توضیحی" حکم می کند که یک الگو تا حد امکان ساده در نظر گرفته شود .بر این
اساس عمدهترین متغیرهای توضیحی به منظور جلوگیری از خطای تورش در الگو وارد شده اند ،هرچند عوامل
متعدد و گستردهای وجود دارد که میتواند بر تجارت موثر باشد.

بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت و مقایسه این اثر در کشورهای صادرکننده و  ◆ ...زهرا عزیزی منصوره و منصوری کاسوائی

در این معادالت  Tمجموع صادرات و واردات نسبت به  GDPبه قیمت ثابتX ،
صادرات به تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت VAT،مالیات بر ارزشافزوده بهصورت
درصدی از ارزشافزوده است .دیسای و هاینز ( )2005اشاره میکنند که به دلیل عدم
دسترسی به نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سالهای متمادی برای کشورهای مختلف،
اغلب مطالعات از یک متغیر دامی مبنی بر اجرا یا عدم اجرای سیاست مالیات بر ارزش
افزوده بهعنوان جایگزین استفاده کردهاند؛ اما کین و سید ( )2006بیان میکنند که
در نظر گرفتن متغیر دامی برای این سیاست نمیتواند اثرات آن را بهدرستی در الگو
ارزیابی کند ،چراکه میزان استفاده از این نوع مالیات میتواند در کشورها متفاوت
باشد؛ بنابراین در نظر گرفتن نرخ مالیات بر ارزش افزوده از نظر آنها برآورد صحیحتری
از اثرات اجرای این سیاست را اراﺋه میکند.
 Zبردار سایر متغیرهای توضیحی شامل نرخ ارز حقیقی مؤثر ( ، )Rهزینههای مصرفی
دولت به قیمت ثابت ( )GCو تشکیل سرمایه به قیمت ثابت (( )GFهر دو بهصورت
درصدی از  )GDPدر نظر گرفته شدهاند .با بررسی مطالعات نظری و تجربی موجود
در زمینه تجارت ،درمییابیم که عالوه بر مالیات بر ارزشافزوده ،این متغیرها نیز
میتوانند توضیحدهنده تجارت باشند.1
یکی از این متغیرها ،مخارج دولت است .میتوان گفت که مخارج دولت از دو کانال
مستقیم و غیرمستقیم بر تراز تجاری اثر میگذارد .کانال مستقیم؛ به این صورت که
با افزایش مخارج دولتی واردات افزایش مییابد .کانال غیرمستقیم ،بدین دلیل که با
افزایش مخارج دولتی بهعنوان سیاست مالی انبساطی در صورت وجود اثر حمایتی بر
تقاضای بخش خصوصی همراه با تقاضای بخش عمومی افزایشیافته و موجبات افزایش
تقاضای کل را فراهم میکند و از این طریق واردات از دو مکانیسم ،افزایشیافته و
موجب کسری در تراز تجاری میشود .از سوی دیگر افزایش مخارج دولتی و سهم
دولت در اقتصاد کارایی اقتصادی را کاهش میدهد و درنتیجه بر صادرات اثر منفی
دارد.
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متغیر توضیحی بعدی ،تشکیل سرمایه ثابت است .افزایش سرمایه ثابت باعث افزایش
ظرفیتهای تولیدی بهویژه تولید کاالهای صادراتی میگردد و در زمینه برقراری پیوند
و ارتباط با اقتصاد بینالمللی از طریق توسعه بازارهای صادراتی به کشور میزبان کمک
میکند .بهعبارتدیگر برای صادرات بیشتر نیاز به تولید باال داریم و برای رسیدن به
توان باالی تولیدی به سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه نیازمندیم (اکبری و کریمی،
.)1379
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نرخ ارز متغیر دیگری است که بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط
مستقیم و تنگاتنگ دارد و در تعیین قیمت نسبی صادرات و واردات مؤثر میباشد.
کاهش ارزش پول داخلی ،موجب ارزانتر شدن کاالهای داخلی برای خریداران خارجی
میشود و قدرت رقابتی کاالها در بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت ،از سوی دیگر
کاالهای وارداتی برای مصرفکنندگان داخلی نسبت به کاالهای داخلی گرانتر خواهد
شد .در این شرایط ،میزان واردات کاهش و صادرات افزایش مییابد .در نتیجه تراز
تجاری کشور بهبود خواهد یافت .حال اگر به دلیل کاهش ارزش پول داخلی ،قیمتها
نیز افزایش یابد ،قدرت رقابتی کاالهای صادراتی کشور تغییر نمییابد .در این صورت
مصرفکنندگان ،تولیدات داخلی را با کاالهای وارداتی جایگزین مینمایند و درآمد و
تراز تجاری تغییرات محسوسی نخواهد داشت (اکبری و کریمی )1379 ،بههمین دلیل
استفاده از نرخ ارز حقیقی مؤثر میتواند مناسبتر از مقادیر اسمی آن باشد ،چراکه
برآیند این تغییرات را در یک متغیر اراﺋه نموده و شاخص بهتری برای ارزیابی قدرت
رقابتپذیری بینالمللی است.
دادههای مورد نیاز برای برآورد الگوی مورد استفاده در این پژوهش مربوط به 52
کشور شامل  10کشور صادرکنندهی نفت و  42کشور غیر صادرکنندهی نفت برای
دوره زمانی  2000-2015است که به دلیل محدودیت در دسترسی به دادهها،
بهخصوص دادههای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ،به این شکل انتخاب شدهاند.
آمارهای مورد نیاز از نماگرهای بانک جهانی ( 1)WDIاستخراج شده است.
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1. World Development Indicators

خواص آماری دادهها

پیش از آنکه به بررسی ارتباط بین متغیرها پرداخته شود ،درجه مانایی متغیرها
شناساییشده است .بدین منظور از آزمون لوین ،لین و چو )2002( 1استفاده میشود.
نتایج این آزمون نشان میدهد که کلیه متغیرها در سطح مانا نبوده اما با یکبار
تفاضلگیری مانا میشوند .بهعبارتدیگر ،متغیرهای ذکرشده انباشته از مرتبه اول )I(1
هستند .یافتههای این آزمون در جدول ( )1اراﺋه شده است.
جدول  :1نتایج آزمون مانایی متغیرها
متغیر

مقدار آماره

مقدار آماره تفاضل

سطح متغیر

مرتبه اول
***-10/484

T

-1/554

X

-0/730

***
***

-6/804

VAT

-1/232

GC

-1/937

***

GF

-1/264

***

-0/975

R
*** معناداری در سطح  99درصد

-9/005

-14/436

-10/741

***

-8/553

نتیجه
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1

مأخذ :یافتههای پژوهش

تخمین الگوی رگرسیون با استفاده از متغیرهای نامانا ممکن است منجر به رگرسیون
کاذب شود و استناد به نتایج چنین الگویی میتواند گمراهکننده باشد اما باوجود نامانا
بودن متغیرها ،ممکن است یک ترکیب خطی از این متغیرها مانا و بدون روند باشد.
با استفاده از تجزیهوتحلیل همجمعی این روابط بلندمدت کشف میشوند .لذا برای
تحلیل همجمعی بین متغیرهای الگو میتوان از آزمون همجمعی پدرونی 2استفاده
کرد .در این آزمون مانا بودن جمالت خطا (پسماند) با استفاده از آزمون  ADFو PP

بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت و مقایسه این اثر در کشورهای صادرکننده و  ◆ ...زهرا عزیزی منصوره و منصوری کاسوائی

نتایج تجربی
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1. Levin, Lin and Chu
2. Pedroni

با فرضیه صفر مبتنی بر وجود ریشه واحد در باقیماندهها ،مورد بررسی قرار میگیرد.
نتایج این آزمون در جدول  2اراﺋه شده است.
جدول  :2نتایج آزمون همجمعی پدرونی
آماره آزمون برای الگوی

آماره آزمون برای الگوی

()1

( )2

PP

-8/32
()0/000

-12/25
()0/000

ADF

-5/21
()0/000

-5/81
()0/000

PP

-14/34
()0/000

-18/38
()0/000

ADF

-3/52
()0/000

-3/64
()0/000

درون-
گروهی
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برون-
گروهی

اعداد داخل پرانتز مقادیر  p-valueرا نشان میدهند.
مأخذ :یافتههای پژوهش

نتایج آزمون همجمعی پدرونی بیانگر این است فرضیه صفر آزمون مبنی بر عدم هم-
جمعی متغیرها رد شده و متغیرها در بلندمدت همجمعاند.
پس از اطمینان از وجود رابطه بلندمدت الگوی مورد نظر میتواند تخمین زده شود.
آزمون  Fو هاسمن

الگوی پانل میتواند بهصورت دادههای تلفیقی ،1با اثرات ثابت و یا با اثرات تصادفی،
مورد تخمین قرار گیرد .بنابراین در تخمین الگوی دادههای پانل ،ابتدا باید یکی از
حاالت فوق را انتخاب نماییم .بدین منظور ابتدا با استفاده از آزمون  Fاراﺋهشده توسط
براش و پاگان ،)1980( 2اضافه کردن اثرات ثابت را به الگوی دادههای تلفیقی ،مورد
آزمون قرار میدهیم .فرضیه صفر در این آزمون ،عدم وجود اثرات ثابت یا تصادفی
است .سپس در صورت رد فرضیه صفر در این آزمون برای آنکه بتوان بین الگوهای
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1. Pooled Data
2. Breusch and Pagan

جدول  :3نتایج آزمون  Fو هاسمن
نوع آزمون

الگوی ()1

الگوی ()2

F

273/72
()0/000

282/08
()0/000

هاسمن

12/13
()0/016

10/20
()0/037

اعداد داخل پرانتز مقادیر  p-valueرا نشان میدهند.
مأخذ :یافتههای پژوهش

بر اساس جدول فوق ،نتایج آزمون  Fبیانگر رد فرضیه صفر و وجود ناهمگنی مقاطع
است و در واقع بیانگر مناسب بودن روش دادههای تابلویی برای برآورد الگوها است.
نتایج آزمون هاسمن نیز که فرضیه صفر این آزمون مبتنی بر تصادفی بودن عرض از
مبدأها در برآورد است ،نشاندهنده رد فرضیه صفر و در نتیجه تاﺋید وجود اثرات ثابت
برای برآورد الگو است.
نتایج برآورد الگوها
نتایج برآورد برای کل نمونه

اکنون با توجه به نتایج بهدستآمده از آزمون  Fو هاسمن ،به اراﺋه نتایج حاصل از
برآورد دو الگوی موردنظر با استفاده از روش پانل با اثرات ثابت در گروه کشورهای
منتخب میپردازیم.

1. Fixed Effects Model
2. Random Effects Model
3. Huasman Test

بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت و مقایسه این اثر در کشورهای صادرکننده و  ◆ ...زهرا عزیزی منصوره و منصوری کاسوائی

اثرات ثابت 1و اثرات تصادفی ،2انتخاب نمود ،از آزمون هاسمن 3استفاده میشود
( .)Baltagi, 2005فرضیه صفر این آزمون تصادفی بودن عرض از مبدأها در الگوی
برآورد شده است (شیرین بخش ماسوله و صلوی تبار .)1395 ،نتایج این دو آزمون در
جدول ( )3اراﺋهشده است.
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جدول  :4نتایج تخمین الگوها
متغیر توضیحی
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الگوی ()1

الگوی ()2

***

***

عرض از مبدأ

1/103
()47/84

0/777
()33/09

مالیات بر ارزش افزوده

***-0/006
()-4/45

***-0/002
()-3/22

مخارج دولت

***-1/433
()-13/01

***-1/180
()-10/79

تشکیل سرمایه ثابت

***0/391
()4/49

***-0/491
()-10/96

نرخ ارز حقیقی

***0/001
()5/01

***0/0006
()5/82

F
F Prob
R2

384/31
0/000
0/96

372/85
0/000
0/96

*** معنیداری ضریب در سطح  99درصد ** ،معنیداری ضریب در سطح  95درصد و * معنی-
داری ضریب در سطح  90درصد است .اعداد داخل پرانتز آماره  tرا نشان میدهد.

مأخذ :یافتههای پژوهش

نتایج برآورد الگوها نشاندهنده این است که در هر دو الگو ضرایب متغیرهای مستقل،
از لحاظ آماری معنادار بوده و آماره  Fمعناداری کل رگرسیون را تاﺋید میکند .از سوی
دیگر  R2بیان میکند که  96درصد تغییرات در متغیر وابسته از طریق متغیرهای
مستقل الگو قابل توضیح است.
همانطور که مشاهده میشود منفی بودن ضریب مالیات بر ارزشافزوده در برآورد دو
الگوی مورد نظر نشان از کاهش میزان تجارت و صادرات به ازای افزایش در مالیات بر
ارزشافزوده در کشورهای مورد بررسی است .دیسای و هاینز ( )2002نیز در مطالعه
خود به این نتیجه دستیافتهاند و بیان میکنند که چون کشورها در عمل دریافتهاند
که قادرند بیشتر مالیات را بر بخش تجاری خود وضع کنند ،در نتیجه در کشورهایی
که از مالیات بر ارزشافزوده استفاده میکنند این مسئله منجر به انتقال تولید از
بخشهای تجاری به بخشهای غیرتجاری شده و باعث میشود که این کشورها بخش

بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت و مقایسه این اثر در کشورهای صادرکننده و  ◆ ...زهرا عزیزی منصوره و منصوری کاسوائی

تجاری و از جمله صادرات کوچکتری داشته باشند .بهعنوانمثال بسیاری از بخشهای
خدماتی و یا ساختمانسازی از مالیات بر ارزشافزوده معاف میشوند .در نتیجه قیمت
کاالهای تجاری نسبت به غیرتجاری افزایشیافته و منجر به جایگزینی آنها بهجای
کاالهای تجاری شده و در نهایت تولید کاالهای تجاری و صادراتی کاهش مییابد.
همچنین فلدشتاین و گروگمن ( )1990نیز بر این دلیل صحه گذارده و بیان میکنند
که در اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده چون در عمل تعدد نرخهای مالیاتی
وجود و کشورها تمایل به اعمال مالیات سنگینتری بر بخشهای تجاری دارند و این
امر منجر به رشد بیشتر تولیدات غیرتجاری و کاهش تولیدات تجاری در اقتصاد
میشود.
همچنین منفی بودن ضریب نسبت مخارج دولت در هر دو الگو نشان از آن است که
با یک واحد افزایش در نسبت مخارج دولت ،تجارت و صادرات کاهش مییابد .علت
این اثر منفی را میتوان اینگونه بیان کرد که افزایش مخارج دولت در اقتصاد سبب
افزایش تقاضا و واردات شده که این مسئله منجر به کسری تراز تجاری خواهد شد .از
طرف دیگر بزرگ شدن سهم دولت باعث کاهش کارآیی در اقتصاد شده و این مسئله
کاهش رقابتپذیری تولید و صادرات را به دنبال خواهد داشت.
مثبت بودن ضریب تشکیل سرمایه ثابت در الگوی اول به معنی ارتباط مستقیم این
متغیر با تجارت و منفی بودن آن در الگوی دوم به معنای اثر منفی آن بر صادرات
است .تفاوت الگوی اول و دوم در وجود واردات میباشد .نتایج بهدستآمده گویای این
مطلب است که تشکیل سرمایه ثابت توانسته تجارت را افزایش دهد درحالیکه
نتوانسته منجر به بهبود صادرات شود .ازاینرو به نظر میرسد منجر به افزایش واردات
شده است.
مثبت بودن ضریب نرخ ارز در هر دو الگو یعنی با یک واحد افزایش در نرخ ارز تجارت
و صادرات افزایش پیدا خواهند کرد .کاهش ارزش پول ملی ،موجب ارزانتر شدن
کاالهای داخلی برای خریداران خارجی میشود و قدرت رقابتی کاالها در بازارهای
جهانی افزایش خواهد یافت .از سوی دیگر کاالهای وارداتی برای مصرفکنندگان
داخلی نسبت به کاالهای داخلی گرانتر خواهد شد .در این شرایط ،میزان واردات
کاهش و تولید کاالهای داخلی افزایش مییابد .در نتیجه میزان تجارت و صادرات
افزایش مییابد.
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نتایج برآورد در کشورهای صادرکننده و غیر صادرکننده نفت
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در تصریح الگوهای رگرسیونی فرض اولیه بر این است که ضرایب و نتایج برای تمامی
مشاهدات یکسان است؛ اما این امکان وجود دارد که ضرایب حاصله برای زیر گروهی
از کشورها نسبت به ضرایب حاصله از کل کشورها متفاوت باشد .برای بررسی وجود
تفاوت در نتایج برآورد شده برای دو گروه کشورهای صادرکننده و غیر صادرکننده
نفت ،از آزمون چاو 1جهت بررسی تفاوت در ضرایب استفاده میشود .فرضیه صفر در
این آزمون برابری ضرایب الگوها در هر دو گروه کشورها است .در صورت رد فرضیه
صفر مبنی بر برابری ضرایب میتوان نتیجه گرفت که این جداسازی معنادار بوده و به
تغییر در ضرایب در دو گروه مورد نظر از نظر آماری معنادار بوده است .آماره  Fمربوط
به آزمون برابری ضرایب بهصورت زیر تعریف میشود (بالتاگی.)2005 ،2
RSSr − RSSu
r
=F
RSSu
)NT − 2(k + 1
 :rتعداد محدودیتها (ضرایب موردنظر)
 :kتعداد کل ضرایب
 : NTتعداد کل مشاهدات ( :Tتعداد دورهها و  :Nتعداد کشورها)
 : RSS rمجموع مربعات خطا در تخمین کل
 : RSS uمجموع مربعات خطا در تخمین دو زیر گروه بهطور مجزا
جدول  :5آزمون تفاوت ضرایب در دو گروه
آزمون

آماره آزمون

)F(1,820

4/254
مأخذ :یافتههای پژوهش

مقدار بحرانی در سطح 95
درصد

0/004

با توجه به اینکه آماره  Fبهدستآمده از این آزمون بزرگتر از  Fجدول برای درجه
آزادی مورد نظر بوده و خارج از ناحیه بحرانی قرار میگیرد ،فرضیه برابری ضرایب در
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1. Chow Test
2. Baltagi

جدول  :6نتایج تخمین الگوها :گروه کشورهای صادرکننده نفت
متغیر توضیحی

الگوی ()1

الگوی ()2

***

***

عرض از مبدأ

1/760
()34/83

0/899
()25/95

مالیات بر ارزش افزوده

***-0/037
()-15/11

**-0/005
()-2/34

مخارج دولت

***-1/281
()-10/99

***-0/943
()-8/80

تشکیل سرمایه ثابت

-1/***779
()-14/24

***-1/154
()-8/53

نرخ ارز حقیقی

*0/0001
()1/87

**0/0003
()2/38

F
F Prob
R2

4092/02
0/000
0/99

735/69
0/000
0/98

*** معنیداری ضریب در سطح  99درصد ** ،معنیداری ضریب در سطح  95درصد و * معنی-
داری ضریب در سطح  90درصد است .اعداد داخل پرانتز آماره  tرا نشان میدهد.

مأخذ :یافتههای پژوهش
جدول  :7نتایج تخمین الگوها :گروه کشورهای غیر صادرکننده نفت
متغیر توضیحی

الگوی ()1

الگوی ()2

عرض از مبدأ

1/***194
()21/63

***0/839
()29/96

مالیات بر ارزشافزوده

***-0/007
()-4/07

***-0/003
()-3/26
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دو زیر گروه پذیرفته نمیشود و میتوان نمونه را به دو گروه مورد نظر تفکیک نمود؛
بنابراین نمونه موجود به دو زیرگروه کشورهای صادرکنندهی نفت شامل  10کشور و
غیر صادرکنندهی نفت شامل  42کشور تفکیکشده و برای هر کدام دو الگوی تجارت
و صادرات بهطور مجزا برآورد میگردد.
در جدول ( )6نتایج تخمین برای کشورهای صادرکننده نفت و جدول ( )7برای
کشورهای غیر صادرکننده نفت اراﺋهشده است.
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مخارج دولت

***-2/102
()-9/20

***-0/535
()-10/25

تشکیل سرمایه ثابت

**0/284
()2/83

***-1/532
()-14/15

نرخ ارز حقیقی

***0/002
()7/12

***0/0008
()6/03

F
F Prob
R2

246/51
0/000
0/94

246/59
0/000
0/94

*** معنیداری ضریب در سطح  99درصد ** ،معنیداری ضریب در سطح  95درصد و
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* معنیداری ضریب در سطح  90درصد است .اعداد داخل پرانتز آماره  tرا نشان میدهد.
مأخذ :یافتههای پژوهش

با توجه به جداول فوق در هر دو گروه ،ضرایب در سطوح قابلقبول معنادار بوده و
الگوها نیز از نظر آماری معنادارند .ضرایب هر دو الگو بهجز ضریب تشکیل سرمایه
ثابت در کشورهای صادرکننده نفت مشابه با تخمین الگو با استفاده از کل دادههاست.
ضریب منفی مالیات بر ارزش افزوده در هر دو گروه از کشورها و همچنین در هر دو
الگوی تجارت و صادرات نشان میدهد که مشابه با آنچه برای کل نمونه گفته شد
افزایش در مالیات بر ارزشافزوده منجر به کاهش میزان تجارت و صادرات میشود.
با مقایسه ضرایب مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در دو گروه کشورها مالحظه
میگردد که اگرچه اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت و صادرات در هر دو گروه از
کشورهای مورد مطالعه منفی بوده ،اما قدر مطلق این تأثیر منفی در کشورهای
صادرکنندهی نفت بزرگتر است .این مسئله میتواند به دلیل ساختار متمرکز تجاری
حاکم در این کشورها و همچنین نظام مالیاتی آنها باشد .کشورهای صادرکنندهی
نفت به دلیل اتکا بر درآمدهای نفتی ،کمتر به برقراری یک نظام مالیاتی کارآمد توجه
میکنند .در این کشورها به دلیل ضعف سازماندهی و سیستمهای اجرایی مالیاتی،
بسیاری از زنجیرههای تولید بهدرستی شناسایی نشدهاند و این امر عدالت مالیاتی،
اجرای صحیح معافیتهای مالیاتی و شفافیت اقتصادی را خدشهدار میکند و بسیاری
از واحدهای تولیدی کارآمد را از چرخه تولید خارج میسازد .ازاینرو وضع مالیات بر

نتیجهگیری
در ادبیات موجود نظریات متفاوتی در رابطه با اثرگذاری مالیات بر ارزش افزوده بر
تجارت و صادرات وجود دارد .گروهی از این نظریات این سیاست را به نفع صادرات و
برخی نیز اثر آن را منفی و تعدادی بیاثر ارزیابی نمودهاند .در این مقاله با استفاده از
دادههای  52کشور شامل  10کشور صادرکننده نفت و  42کشور غیر صادرکننده نفت
این ارتباط بهصورت تجربی مورد آزمون قرار گرفت و اثرگذاری آن در دو گروه
کشورهای موردنظر مقایسه شد .با توجه به تجزیهوتحلیل نتایج بهدستآمده از الگوهای
بهکاررفته اثر منفی ارزش افزوده بر دو متغیر تجارت و صادرات در هر دو گروه
کشورهای صادرکننده و غیر صادرکننده نفت مورد تاﺋید قرارگرفته است.
طبق نظریات مطرحشده ازآنجاکه کشورها در عمل بیشتر مالیات را بر بخش تجاری
خود وضع میکنند ،این مسئله منجر به انتقال تولید از بخشهای تجاری به بخشهای
غیرتجاری شده و باعث تضعیف بخشهای تجاری و صادراتی در آنها میشود .از سوی
دیگر ضعف در نظامهای مالیاتی سبب میشود که شناسایی و برگشت مالیاتهای
پرداختشده در طول مراحل تولید ،زمانبر باشد و یا بهدرستی انجام نشود این مسئله
نیز باعث میشود مالیات بر ارزشافزوده در عمل نتواند موجب تشویق صادرات و
افزایش حجم تجارت شود.
مقایسه ضرایب بهدستآمده در دو گروه از کشورها نشان میدهد این اثر منفی در
کشورهای صادرکننده نفت بزرگتر از سایر کشورها بوده است .تمرکز تجاری در این
کشورها در کنار نظام مالیاتی ناکارآمد میتواند دلیلی بر تأثیرگذاری نامطلوب بیشتر
بر تجارت و صادرات در این کشورها باشد.
این در حالی است که اجرای مالیات بر ارزشافزوده در کشورهای صادرکنندهی نفت
میتواند اهمیت بیشتری داشته باشد ،چراکه اجرای مناسب این سیاست میتواند تا
حدودی وابستگی دولتها را به درآمدهای نفتی در این کشورها کاهش داده و سهم
درآمدهای مالیاتی را در بودجه دولت افزایش دهد .برای دستیابی به آثار مثبت مالیات
بر ارزش افزوده بر تجارت الزم است شرایطی در اجرای این سیاست در نظر گرفته
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ارزش افزوده میتواند اثرات منفی بزرگتری را بر بخش تجاری و صادرات این کشورها
تحمیل نماید.

99

فصلنامه پژوهشهای برنامه و توسعه ◆ سال دوم ◆ شماره  ◆ 6تابستان  1400ت

100

شود .تخصیص مناسب معافیتهای مالیاتی در حوزه تجارت ،اجرای صحیح قوانین
مالیاتی و تقویت زیرساختهای قانونی و اجرایی بهمنظور اجرای صحیح آن از
پیشنیازهای الزم برای دستیابی به اثرات مطلوب این سیاست است .مشکالت فراوانی
به دلیل ابهامها و ضعفهای قانون و نحوه نامناسب اجرای آن به فعاالن اقتصادی و
بهویژه تولیدکنندگان وارد میشود که تضعیف شدید فضای کسبوکار را به دنبال
دارد.
از سوی دیگر مدیریت برگشت مالیاتهای دریافت شده از کاالی صادراتی دارای نرخ
مالیات صفر ،در نحوه عملکرد مالیات ارزشافزوده در بخش تجارت خارجی بسیار مؤثر
است .بهمنظور برگشت بهموقع این معافیتهای مالیاتی به صادرکنندگان ،تقویت
نظامهای مالیاتی و شفافیت اقتصادی بهخصوص در زنجیرههای تولید میتواند مؤثر
باشد .در واقع ساختارها ،سازوکارها ،قوانین و سیاستگذاریهای مناسب مالیاتی در
اجرای درست مالیات بر ارزش افزوده ،میتواند به تحقق هدف توسعه تجارت در
کشورها کمک نماید .چراکه مطابق با تئوریهای موجود در صورت اجرای کارآی آن
انتظار میرود که بتواند به بهبود صادرات و گسترش تجارت بیانجامد.
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