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   20/12/1398تاریخ پذیرش:             24/10/1398تاریخ دریافت: 
 چکیده:

گذاری بین مالیاتی، مسئله مبادله سیاست هایبرانگیز در حوزه سیاستیکی از مباحث چالش
-باشد. در این راستا، مسئله اساسی این است که سیاستهای مستقیم و غیر مستقیم میمالیات

های مستقیم کند یا غیر مستقیم؟ های مالیاتی خود را معطوف به افزایش مالیاتگذار، سیاست
و الگوی رگرسیون  1350-1396زمانی های دوره بر این اساس، مطالعه حاضر با استفاده داده

های مستقیم و گذاری بین مالیات( به بررسی مبادله سیاستSETARای خود محرك )آستانه
 پردازد. غیر مستقیم در ایران می

رژیمی  3های مستقیم و غیر مستقیم در قالب یک ساختار های این تحقیق، مالیاتبر اساس یافته
هایی که نرخ رشد اند. در رژیم اول )ساله تحت بررسی اثرگذاشتهبر رشد اقتصادی ایران طی دور

های مستقیم و غیر مستقیم به صورت درصد بوده است(، اثر مالیات -41/6اقتصادی کمتر از 
هایی بر رشد اقتصادی به لحاظ آماری معنادار نبوده است. در رژیم دوم )سال GDPدرصدی از 

درصد بوده است(، این اثرگذاری برای  47/9و کوچکتر از  -41/6که نرخ رشد اقتصادی بزرگتر از 
های مستقیم معنادار نبوده است. نهایتاً و های غیر مستقیم مثبت و معنادار و برای مالیاتمالیات

درصد بوده است(، مالیات غیر  47/9هایی که نرخ رشد اقتصادی بزرگتر از در رژیم سوم )سال
اثر مثبت و معنادار و مالیات غیر مستقیم به صورت درصدی  GDPمستقیم به صورت درصدی از 

اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی داشته است. بنابراین این قابل استنباط است که  GDPاز 
گذاری در جهت توان یک مبادله سیاستدرصد، می -41/6در دامنه رشد اقتصادی بزرگتر از 

های مستقیم متصور شد، به نحوی که بر رشد الیاتهای غیر مستقیم نسبت به مافزایش مالیات
 اقتصادی اثر مثبتی داشته باشد. 
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 . مقدمه1
های مختلفی نظیر استقراض، های خود غالباً از روشهزینه ها جهت تامین مالیدولت

به دلیل ماهیت  -کنند. در این بین، مالیات دریافت کمک، چاپ پول و مالیات استفاده می

تواند با ایجاد یک باشد که میترین منبع درآمدی دولت میمهم -اجباری و منظم بودن 

ین و نقش اساسی را در تامین مالی گردش درآمدی پایدار، ثبات درآمد دولت را تضم

و   70: 2016، 1های توسعه از جمله تقویت ساختارهای فیزیکی ایفا کند )آینیوبرنامه

شود کشورها جهت بهبود در ارائه کاالها و خدمات (. گفته می2: 2012، 2ادیسون و لوین

افزایش درآمد ها به عمومی، بهداشت، آموزش و پرورش و مقابله با فقر و تقویت زیرساخت

ها مالیاتی در مقادیر کافی نیازمند هستند، که در صورت عدم تکافوی این درآمدها، دولت

های عمومی ممکن است موجب ناچار به استقراض بوده و این مسئله به دلیل افزایش بدهی

(. بر این اساس، 3: 2019، 3والکاسترلی و تیرلهای مالی در آینده شود )پینوقوع بحران

های های مالیاتی همواره به عنوان یکی از مسائل و چالشئله کارکرد بهینه سیستممس

بوده که اقتصاد ایران نیز از این –بویژه در کشورهای در حال توسعه  -اساسی کشورها 

های اخیر در بسیاری از قاعده مستثنی نبوده است. با این وجود و علیرغم اینکه در دهه

قیماً به مسئله مالیات و ناکارایی سیستم مالیاتی پرداخته شده اسناد باالدستی کشور مست

های توسعه پنج های کلی و برنامهساله، سیاست 20انداز است )قانون اساسی، سند چشم

ای از تولید ناخالص ساله(، اما درآمدهای مالیاتی دولت همچنان نتوانسته سهم قابل توجه

های بعد از انقالب سط این نسبت برای سال( را به خود اختصاص دهد )متوGDPداخلی )

درصد بوده است(. همچنین و با توجه  5/6کمتر از  1387-1396و برای دهه  6کمتر از 

های مذکور، نه تنها نسبت درآمد گیری،  علیرغم تمامی اقدامات و جهت1به نمودار 

افزایش نداشته، بلکه یک روند نزولی محسوسی  1350-1396طی دوره  GDPمالیاتی به 

را نیز پیموده است، که این مسئله اهمیت مباحث مطروحه حول محور مالیات و بازبینی 

 کند.ها در این حوزه را دوچندان میسیاست

 

 

                                                           
1. Ayenew 
2. Addison and Levin 

3. Piancastelli and Thirlwall  
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های مالیاتی در کشور، یک مسئله اساسی که در سایر حسب ضرورت بازبینی سیاست

-بین مالیات 1گذاریسیاستمبادله »کشورها نیز مورد تاکید خاص قرار گرفته است، مسئله 

های بین مالیاتگذاری سیاستباشد. در بحث مبادله می« های مستقیم و غیر مستقیم

در جهت اصالح عملکرد  گذارمستقیم و غیر مستقیم، موضوع محوری این است که سیاست

های مستقیم کند یا غیر های خود را معطوف به افزایش مالیاتسیستم مالیاتی، سیاست

های مستقیم و غیر مستقیم به تولید ناخالص مستقیم؟ بررسی وضعیت نسبت مالیات

یک روند  1350-1396ها طی دوره دهد که هر دوی این نسبتداخلی در کشور نشان می

بین آنها مشاهده گذاری سیاستای در راستای مبادله اند و اساساً برنامهمودهنوسانی را پی

های مستقیم صعودی و ها برای مالیاتشود، اگرچه به صورت کلی روند این نسبتنمی

(. بنابراین، سوال اصلی این تحقیق 2های غیر مستقیم نزولی بوده است )نمودار مالیات

در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و بهبود عملکرد توان این خواهد بود که آیا می

گذاری سیاستهای مستقیم و غیر مستقیم مبادله سیستم مالیاتی در کشور، بین مالیات

 معنادار متصور شد )با این شرط که رشد اقتصادی کاهش نیابد(؟

استفاده از گویی به این سوال، در مطالعه حاضر تالش خواهد شد تا با در راستای پاسخ

بین گذاری سیاست( مسئله مبادله SETARای خود محرك )رهیافت رگرسیون آستانه

                                                           
1. Trade-off 
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در اقتصاد ایران  1350-1396های مستقیم و غیر مستقیم را برای دوره زمانی مالیات

 مورد بررسی قرار دهد.

 

بخش ساماندهی شده که در بخش بعدی ادبیات تحقیق مورد  5مطالب این مقاله در 

شناسی تحقیق ارائه شده است. بخش بررسی قرار گرفته و در بخش سوم الگو و روش

گیری بندی و نتیجهچهارم نیز به برآورد الگو و تفسیر نتایج اختصاص یافته و نهایتاً، جمع

 تحقیق در بخش پنجم ارائه شده است.
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 . ادبیات تحقیق2
مقامات دولتی بر افراد یا مالکان مالیات ممکن است به عنوان بار مالی وضع شده توسط 

دارایی، جهت حمایت از دولت تعریف شود. مالیات یک پرداخت یا کمک مالی داوطلبانه 

شود نیست، بلکه یک اجباری است که به موجب اختیارات قانونی تنظیم و اجرایی می

تا اصل (. با این وجود، اینکه یک سیستم مالیاتی چقدر قادر خواهد بود 7: 2015، 1)آیله

های اتخاذی ، به سیاست3را تامین کند«  2مالیات به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی»

 توسط مقام مالیاتی وابسته خواهد بود. 

-زا این است که سیاست(، پیامد اصلی الگوهای رشد درون2002) 4بر اساس دار و خلخالی

تواند از طریق تأثیر کل( میهای دولت )در قالب سه ابزار مالیات، هزینه و تعادل بودجه 

وری استفاده از منابع، میزان انباشت سرمایه و سرعت پیشرفت فناوری، پیامدهای بر بهره

: 2018، 5ای بر عملکرد رشد اقتصادی بلندمدت یک کشور داشته باشد )اُوینوگسترده

 شود مالیات مستقیم از طریق:(. گفته می189
 ،تشکیل سرمایه بهتر 
 مد دولت،تضمین رشد درآ 
 ریزی شده دولت،افزایش مخارج برنامه 

                                                           
1. Ayyele 

2. Taxation as in Instrument of Economic Growth 

وری یا کفایت مالی: بر اصل بهره -1اصل اساسی را تامین نماید:  6شود یک سیستم مالیاتی کارا باید . گفته می3

ای دولت فراهم توسعه -های رفاهی فعالیتاساس این اصل، سیستم مالیاتی باید بتواند منابع کافی را جهت انجام 

(: بر اساس این اصل، همگام با Elasticity of the Taxation Systemپذیری سیستم مالیاتی )کشش -2کند. 

افزایش درآمد ملی باید درآمدهای مالیات افزایش یابد، به نحوی که در کشورهای در حال توسعه این افزایش 

بر اساس این : (Diversityتنوع ) -3افزایش نسبت درآمد مالیاتی به درآمد ملی شود. درآمدهای مالیاتی منجر به 

های مالیاتی، از یک یا چند نوع خاص خواهد اصل، تنوع در انواع مالیات موجب جلوگیری از افزایش بیش از حد نرخ

 Taxation as in Instrument of Economicمالیات به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی ) -4شد. 

Growthگذاری دولتی و بالتبع افزایش رشد (: یک سیستم مالیاتی خوب باید منابع الزم جهت افزایش سرمایه

 Taxation as an Instrument forمالیات ابزاری جهت بهبود توزیع درآمد ) -5اقتصادی را فراهم کند. 

Improving Income Distribution6های اقتصادی را کاهش دهد. نابرابری (: یک سیستم مالیاتی کارا باید- 

(: سیستم Taxation as an Instrument for Economic Stabilityمالیات ابزاری برای ثبات اقتصادی )

 مالیاتی باید نوسانات اقتصادی را کاهش دهد و ثبات اقتصادی را تضمین کند

 (www.yourarticlelibrary.com .) 
4. Dar and Khalkhali  
5. Bâzgan 
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 ،کاهش نرخ تورم به دلیل کاهش درآمد قابل تصرف افراد 

 ،در دسترس بودن به موقع درآمد دولت 
 :و مالیات غیر مستقیم از طریق 
 ،استفاده بهتر از منابع 
 وری تولیدکنندگان،افزایش بهره 
 ،رشد رقابت سالم در بازار 
 کنندگان،آزادی بیشتر برای مصرف 
 ،افزایش تقاضا برای کاالهای لوکس 

(. اگرچه اثرگذاری مثبت 4: 2017اثر مثبت بر رشد اقتصادی بلندمدت دارند )پاندی، 

توان مالیات بر رشد اقتصادی یک امر نظری بدیهی نیست و سطح باالی بار مالیاتی را می

 (.  3: 2010، 1)اسزاروسکابه عنوان یک مانع جدی برای بهبود رشد اقتصادی بلندمدت دانست 

های کنند پیامدهای اقتصادی ناشی از ادغام( بیان می2011) 2مارتین واسکوئز و همکاران

های مستقیم و غیر مستقیم، سوال بزرگی است که تا حد زیادی بدون مختلف مالیات

-لیاتجواب باقی مانده است. بنابراین، در طراحی بهینه ساختارهای مالیاتی انتخاب بین ما

های مستقیم و غیر مستقیم به دلیل نحوه اثرگذاری متفاوت بر فاکتورهای کارایی و عدالت 

( مسئله برتری مالیات مستقیم بر 1939) 3یک مسئله اساسی خواهد بود. اگرچه هیکس

( و دیاموند و 1927) 4گیرد و رمزیغیر مستقیم را تحت شرایطی خاص نتیجه می

های مستقیم و غیر مستقیم در یک سیستم ( بر کارکرد مجزا مالیات1971) 5میرلس

( بودند که برای اولین 1976) 6اند، اما این اتکینسون و استیگلیتزمالیاتی بهینه تاکید کرده

در دستیابی به اهداف کارایی  -های مستقیم و غیر مستقیم را بار مسئله تعامل بین مالیات

دارد در ایشان لحاظ کردند. نظریه اتکینسون و استیگلیتز بیان میهدر تحلیل -و عدالت 

تواند یک مالیات اقتصادی که افراد تنها به لحاظ کسب درآمد باهم تفاوت دارند، دولت می

 های غیر مستقیم نیست. این در حالیبر درآمد عمومی را وضع نماید و نیاز به وضع مالیات

-کنند که جنبهنظریه اتکینسون و استیگلیتز تاکید میاست که بسیاری از نظریات بعد از 

دهندگان ضرورت وجود های مختلف یک اقتصاد )نظیر فرار مالیاتی( و ناهمگونی مالیات

                                                           
1. Szarowska 

2. Martinez-Vazquez et al. 
3. Hicks 
4. Ramsey 

5. Diamond and Mirrlees 

6. Atkinson and Stiglitz 



 117 .......................1398 زمستان ،(16 پیاپی) اول شماره پنجم، سال اقتصادسنجی مدلسازی فصلنامه

 
 

کند. برای مثال، های مستقیم و غیر مستقیم را توجیه میمختلفی از مالیات اشکال

-های مختلف دارای ویژگیدهند به دلیل آنکه مالیات( نشان می1994)و همکاران 1بودوی

تر قابل های مستقیم راحتباشند و با این فرض که مالیاتهای فرار مالیاتی مختلف می

های غیر مستقیم یک نقش مهم توان برای مالیاتدور زدن هستند، به صورت طبیعی می

( 1995) 2و غیرقابل اجتناب را در یک سیستم مالیاتی کارا متصور شد. کرمر و گاهوری

کنند در شرایط عدم اطمینان و در حالی که افراد نسبت به درآمدهایی که به ان میبی

آورند نامطمئن هستند، مالیات بر کاالهای مختلف یک مولفه ضروری در یک دست می

و همکاران  3ساختار بهینه مالیاتی است. همچنین و بر اساس نظریه ناهمگونی کرمر

وری( های متفاوتی )از نظر استعداد و بهرهی(، چون افراد مختلف دارای ویژگ2001)

تواند کارکرد بهینه داشته باشد و وضع مالیات هستند یک مالیات بر درآمد عمومی نمی

 4ناپذیر خواهد بود. نهایتاً و بر اساس نظریه شفافیت داهلبیبر کاالهای مختلف اجتناب

اند شفافیت سیستم مالیاتی تو( اعمال هر دو نوع مالیات مستقیم و غیر مستقیم می2003)

و در نتیجه عملکرد کلی یک سیستم مالیاتی را بهبود بخشد )مارتین واسکوئز و همکاران، 

(. بنابراین و حسب ضرورت استفاده از یک سیستم مالیاتی مختلط، 45-46و  38: 2011

ز توان یکی اهای مستقیم و غیر مستقیم را میبین مالیاتگذاری سیاستمسئله مبادله 

های مالیاتی در کشورهای مختلف دانست. در بحث های سیستمگیریترین جهتاصلی

های مستقیم و غیر مستقیم، موضوع محوری این است بین مالیاتگذاری سیاستمبادله 

های خود را معطوف گذار در جهت اصالح عملکرد سیستم مالیاتی، باید سیاستکه سیاست

کند یا غیر مستقیم، مشروط بر اینکه رشد اقتصادی کاهش های مستقیم به افزایش مالیات

 (.4: 2016، 5نیابد )فیری

یر غهای مستقیم و همانند مباحث نظری، مسئله پیامدهای اقتصادی ناشی از مالیات

ورد ممستقیم و نحوه اثرگذاری آنها بر رشد اقتصادی در مطالعات تجربی مختلف نیز 

ماره های این بخش در قالب جدول شخالصه بررسیبررسی و تأکید قرار گرفته است که 

 ارائه شده است: 1

 

                                                           
1. Boadway 
2. Cremer and Gahvari 

3. Cremer 
4. Dahlby 

5. Phiri 
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 : خالصه مطالعات تجربی انجام گرفته در داخل و خارج کشور1جدول 

 محقق یا محققان
نمونه و دوره 

 زمانی
 روش و تکنیک

 نحوه اثرگذاری بر رشد اقتصادی
 های تحقیقمطابق یافته

Stailova and 
Patonov (2012) 

عضو کشورهای 
 اتحادیه اروپا

(2010-1995) 
 پانل دیتا

های مستقیم تر بودن مالیاتمقرون به صرفه
های غیر مستقیم برای نسبت به مالیات

 کشورهای عضو اتحادیه اروپا

Mura (2015) 
 

شش کشور اروپای 
-2012شرقی )

1995) 
 پانل دیتا

های مستقیم و اثر مثبت اثر منفی مالیات
 بر رشد اقتصادی های غیر مستقیممالیات

Phiri 
(2016) 

آفریقا جنوبی 
(2015-1990) 

الگوی رگرسیون انتقال 
 (STRمالیم )

های مستقیم و اثر مثبت اثر منفی مالیات
 های غیر مستقیم بر رشد اقتصادیمالیات

Dasislava 
(2017) 

 کشور اروپایی 28
(2013-1996) 

 پانل دیتا
تولید و اثر مثبت مالیات بر درآمد، مالیات بر 

مالیات بر واردات و عدم معناداری آماری اثر 
 مالیات بر ثروت بر رشد اقتصادی

Bâzgan (2018) 
 رومانی

(2017-2009) 
خود رگرسیون برداری 

(VAR) 
های مستقیم و غیر مستقیم بر اثر مثبت مالیات

 مدترشد اقتصادی برای یک دوره میان

Mdanat et al. 
(2018) 

 اردن

(2015-1980) 
الگوی تصحیح خطا 

(ECM) 
اثر مثبت مالیات بر مصرف و واردات و اثر منفی 

 مالیات بر درآمد بر رشد اقتصادی

Owino (2018) 
 کنیا

(1973-2010) 

انباشتگی روش هم
 –جوهانسن 

 جوسیلیوس

اثر منفی مالیات مستقیم و اثر مثبت مالیات 
 غیر مستقیم بر رشد اقتصادی

Korkmaz et al. 
(2019) 

 ترکیه
(2018-2006) 

های با وقفه خود توضیح
 (ARDLگسترده )

اثر منفی مالیات مستقیم و اثر مثبت مالیات 
 غیر مستقیم بر رشد اقتصادی

هوشمندی و 
(1393همکاران )  

 ایران
های تعادل عمومی الگو

 از نوع ایستا و پویا

مالیات بر دستمزد و مالیات بر درآمد اثر منفی 
 بر تولید مالیات بر مصرفمثبت اثر  و سرمایه

 گذاریناخالص داخلی و سرمایه

اکبرپور روشن و 
حاجی کرمی 

(1393) 

حال  کشور در 37
 توسعه

(2012-1972) 
 پانل دیتا

های بر مصرف حرکت از سمت مالیاتاثر منفی 
های درآمدی بر رشد و دارایی به سمت مالیات

 اقتصادی

فرامرزی و 
 (1394همکاران )

ایران، کشورهای 
و  OECDعضو 

 اوپک
(1389-1342) 

انباشتگی روش هم
 –جوهانسن 

 جوسیلیوس و پانل دیتا

رابطه تعادلی بلندمدت بین مالیات و  عدم وجود
در ایران و کشورهای عضو اوپک  رشد اقتصادی

و اثر منفی مالیات بر رشد اقتصادی کشورهای 
 OECDعضو 

ایزدخواستی 
(1396)  

 ایران
تعادل عمومی الگوی 

 پویا

کاهش نرخ مالیات تورمی و افزایش اثر مثبت 
نرخ مالیات بر مصرف بر ذخیره سرمایه سرانه، 

های واقعی تولید سرانه، مصرف سرانه، مانده
 پول سرانه و سطح رفاه

(1398غفاریان )  
کشور در حال  62

 توسعه
(2013-2003) 

 پانل دیتا
مالیات بر ارزش افزوده بر  ادارتاثیر مثبت و معن

 آنرشد اقتصادی و منابع 

 های تحقیقمأخذ: بررسی
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تحقیق  بندی از مطالعات خارجی و داخلی انجام گرفته و دالیل اهمیتبه عنوان یک جمع

یر مستقیم و غهای حاضر، باید به دو نکته اشاره کرد اوالً، اکثر این مطالعات اثر مالیات

ا منفی ارزیابی رهای مستقیم و انواع آن اقتصادی را مثبت و اثر مالیاتانواع آن را بر رشد 

ت بررسی مبادله ای در داخل کشور جهرسد مطالعهاند. ثانیاً، در این راستا به نظر میکرده

 های مستقیم و غیر مستقیم صورت نپذیرفته است.گذاری بین مالیاتسیاست

 

 شناسی تحقیق. الگو و روش3
های اقتصادی برخی از متغیرهای سری زمانی دارای رفتار غیرخطی بوده و نظریهبراساس 

باشد، بنابراین برای مطالعه این گونه متغیرها بایستی از رفتار آنها در طی زمان ثابت نمی

های غیرخطی که در ادبیات سری زمانی های غیرخطی بهره گرفت. یک نمونه از الگوروش

باشد که می 1(TARای )است، الگوی خود رگرسیون آستانه مورد استفاده قرار گرفته

( مورد بحث 1990( معرفی و به صورت مفصل توسط تانگ )1980) 2توسط تانگ و لیم

و با فرض اینکه یک  TAR(. در قالب الگوی 2: 2003، 3قرار گرفته است )زاپاتا و گوتیر

رژیم(  +1mانه بالقوه )آست mمشاهده و  Tبا  4مدل رگرسیون خطی چندگانه استاندارد

 خواهیم داشت:  j=0,1, … , mهای وجود داشته باشد، آنگاه برای رژیم

(1                                                                        )𝑦𝑡 = 𝑋𝑡
′𝛽 + 𝑍𝑡

′𝛿𝑗 + 휀𝑡                                                

شامل متغیرهایی است که ضرایب  Xشوند. به دو گروه تقسیم میکه در آن رگرسورها 

شامل متغیرهایی است که ضرایب آنها مختص یک  Zهای مختلف ثابت و آنها در رژیم

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال  yرژیم خاص است. در این مطالعه 

ص به صورت درصدی از )تشکیل سرمایه ناخال IGDPشامل متغیرهای  Xو بردار  1390

)درآمدهای نفتی دولت به  OGDP)نرخ رشد جمعیت( و  POP تولید ناخالص داخلی(، 

)مالیات  DGDPشامل متغیرهای  Zصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی( و بردار 

)مالیات غیر مستقیم به  IDGDPمستقیم به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی( و 

ناخالص داخلی( است. الزم به ذکر است مالیات مستقیم شامل صورت درصدی از تولید 

                                                           
1. Threshold Autoregressive (TAR) Models 

2. Tong and Lim 
3. Zapata and Gauthier 

4. Standard Multiple Linear Regression Model  
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مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت و مالیات غیر مستقیم شامل 

مالیات بر واردات و مالیات بر کاال و خدمات است. همچنین، در این مطالعه تمامی آمار و 

اطالعات سری زمانی بانک مرکزی  اطالعات سری زمانی مربوط به متغیرها از بانک

 جمهوری اسالمی ایران استخراج شده است. 

وجود دارد که مقادیر  tqهمچنین اگر فرض کنیم که یک متغیر آستانه قابل مشاهده 

𝛾1ای آن اکیداً صعودی است )آستانه < 𝛾2 <⋅∙∙< 𝛾𝑚توان با استفاده از یک (، آنگاه می

 های مختلف را در قالب یک معادله واحد نمایش داد: ...مشخصات رژیم 1تابع نشانگر

                                                 𝑦𝑡 = 𝑋𝑡
′𝛽 + ∑ 𝐼𝑗(𝑞𝑡. 𝛾) ∗ 𝑍𝑡

′𝛿𝑗 + 휀𝑡
𝑚
𝑗=1 

(2                  )𝑖𝑓         𝛾𝑗 ≤ 𝑞𝑡 < 𝛾𝑗+1             𝑡ℎ𝑒𝑛               𝐼𝑗(𝑞𝑡. 𝛾) = 1  
                                             𝑎𝑛𝑑       𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒               𝐼𝑗(𝑞𝑡. 𝛾) = 0 

𝛾𝑗الزم است  jبدیهی است جهت قرار داشتن در رژیم  ≤ 𝑞𝑡 < 𝛾𝑗+1 در این ساختار .

و در غیر این  2SETARانتخاب شود الگو  yهای متغیر اگر متغیر انتقال از بین وقفه

خواهد بود. الزم به ذکر است، با توجه به مسئله اصلی این  3متعارف TARصورت الگو 

های مستقیم و غیر مستقیم بین مالیات گذاریسیاستتحقیق مبنی بر اثرگذاری مبادله 

بر رشد اقتصادی و لحاظ این واقعیت که همبستگی نرخ رشد درآمدهای مالیاتی در طول 

، 4های مختلف رشد اقتصادی مشابه نیست )سنکک و همکارانی و دامنههای تجارچرخه

(، در این مطالعه متغیر رشد اقتصادی به عنوان متغیر انتقال انتخاب و برآوردها 4: 2010

های مستقیم انجام خواهد گرفت تا اثرگذاری نامتقارن مالیات SETARدر چاچوب الگوی 

تری مورد بررسی قرار اقتصادی به صورت دقیقهای مختلف رشد و غیر مستقیم در دامنه

 گیرد.

د سه گام اساسی زیر قابل تصور خواه TARبه صورت کلی، جهت برآورد الگوی نهائی 

 بود:

i. الزم است تابع  2(، جهت برآورد پارامترهای الگوی 2000) 5بر اساس هانسن

 حداقل شود:های پی در پی مجموع مربعات زیر، با استفاده از برآورد رگرسیون

                                                           
1. Indicator Function 
2. Self-Exciting (SE)TAR Model 

3. Conventional TAR 
4. Sancak  
5. Hansen  
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(3                   )𝑆(𝛿. 𝛽. 𝛾) = ∑ (𝑦𝑡 − 𝑋𝑡
′𝛽 + ∑ 𝐼𝑗(𝑞𝑡. 𝛾) ∗ 𝑍𝑡

′𝛿𝑗)^2
𝑚
𝑗=0

𝑇
𝑡=1 

ii. ای و یا تعداد گیری در خصوص وجود یا عدم وجود نقاط آستانهجهت تصمیم

های پیشنهادی به (، آماره1998) 1پرون –ای، بر اساس روش بای نقاط آستانه

 بود:   شرح زیر قابل بررسی خواهند

  ،آزمون𝑠𝑢𝑝𝐹𝑡(𝑘)  با فرض صفرm=0  به معنی عدم تغییر رژیم و فرضیه

 باشد.نقطه آستانه در الگو می k، به مفهوم وجود m=kمقابل 

  آزمون شرطیF  یا𝑠𝑢𝑝𝐹𝑡(𝑙 +
1
𝑙⁄ . این آماره معیاری برای تخمین دقیق (

شکست  l+1شکست در مقابل  lباشد که با فرض تعداد و محل نقاط آستانه می

 . 2شودانجام می

iii. ر های مختلفی نظیمرحله ارزیابی الگوی نهائی برآورد شده که شامل آزمون

نی های نرمال بودن پسماندها، عدم وجود خطای خود همبستگی و ناهمساآزمون

 باشد. واریانس و پایداری ضرایب برآورد شده می

 

 های تحقیقیافته. برآورد الگو و تجزیه و تحلیل 4
های زمانی ناپایا هستند، نتایج دهند زمانی که سری( نشان می1974) 3گرنجر و نیوبلد

کننده باشند. بنابراین، قبل از برآورد الگوهای رگرسیونی رگرسیون ممکن است گمراه

های ریشه واحد کامالً ضروری است. الزم به بررسی پایایی متغیرها با استفاده از آزمون

به این نکته  4، فرانسیس و وندیکSETARای نظیر است در مورد الگوهای آستانه ذکر

های زمانی پایا خلق کنند که شواهد اندکی وجود دارد که این الگوها بتواند سریاشاره می

 5انباشتگی، الگوهای تصحیح خطاکنند. بنابراین و در صورت وجود ریشه واحد و هم

(ECMرویکرد مناسبی برای اس )باشند )نظیر الگوهای تخراج روابط رگرسیونی میTAR 

اثرگذاری بررسی   (. بر این اساس، قبل از4-5: 2003، 7( )زاپاتا و گوتیر6انباشتگیهم

                                                           
1. Bai-Perron  

 Estimating and Testing Linear Models with Multiple. جهت مطالعه بیشتر به مقاله 2

Structural changes ( رجوع شود.1998بای و پرون ) 
3. Granger and Newbold 
4. Franses and Van Dijk 

5. Error Correction Model 
6. Cointegration TAR Models 

7. Zapata and Gauthier 
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های مستقیم و غیر مستقیم بر رشد اقتصادی در چاچوب بین مالیاتگذاری سیاستمبادله 

-فیلیپس - های کویاتکوفسکیپایایی متغیرها با استفاده از آزمون، SETARالگوی 

مورد  2یافته با لحاظ شکست ساختاریفولر تعمیم –و دیکی  1(KPSSشین ) -اشمیت

 ارائه شده است. الزم به ذکر است   2بررسی قرار گرفته که نتایج در قالب جدول شماره 

از  KPSSبر اساس نتایج گزارش شده در این جدول، مقادیر محاسباتی مربوط به آزمون 

ین آزمون ادرصد کوچکتر بوده، بنابراین فرضیه صفر  95مقدار بحرانی آن در سطح اعتماد 

مون دیکی مبنی بر پایا بودن برای تمامی متغیرها رد نخواهد شد. همچنین و بر اساس آز

پایایی  یافته با لحاظ شکست ساختاری فرضیه صفر این آزمون مبنی بر عدمفولر تعمیم –

حسب  درصد نیز قابل پذیرش نخواهد بود. بر این اساس و 99اعتماد  متغیرها در سطح

الگوی ب پایا بودن متغیرهای تحت بررسی، استفاده از مقادیر سطح این متغیرها در قال

SETAR  .بالمانع خواهد بود 

 : نتایج آزمون ریشه واحد2جدول 

 نام متغیر

 نوع آزمون
نتیجه بر اساس 

 KPSS هر دو آزمون
H0: Stationary 

ADF Test with a 
Breakpoint 

H0: Non - Stationary 
y 097/0 404/7-  (1361) I(0) 

IGDP 130/0 560/6-  (1368) I(0) 

POP 094/0 690/12- (1380) I(0) 

OGDP 105/0 765/5- (1370) I(0) 

DGDP 087/0 239/6-  (1357) I(0) 

IDGDP 145/0 879/5- (1376) I(0) 

 دهند.داخل پرانتز سال مربوط به شکست ساختاری را نشان می* اعداد 

 مأخذ: محاسبات تحقیق
 

 مقادیر بحرانی

 %10 %5 %1 نوع آزمون

KPSS 216/0 146/0 119/0 

ADF Test with a Breakpoint 719/5- 176/5- 894/4- 

                                                           
1. Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, and Shin (KPSS) test 

2. Augmented Dickey-Fuller (ADF) Tests with a Breakpoint 
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در این مرحله و با توجه به پایا بودن متغیرها، به برآورد الگوی تحقیق در چارچوب الگوی 

SETAR در خصوص وجود یا عدم شود. برای این منظور و در گام نخست، پرداخته می

بر (، EGبرای متغیر انتقال رشد اقتصادی ) ایای و تعداد نقاط آستانهوجود نقاط آستانه

گیری خواهد شد. با توجه به نتایج گزارش شده ( تصمیم1998پرون ) –اساس روش بای 

پرون  –با مقادیر بحرانی بای  Scaled F-Statisticو بر اساس مقایسه آماره  3در جدول 

 ای قابل تصور خواهد بود.(، برای متغیر انتقال رشد اقتصادی دو نقطه آستانه2003)

 (1998پرون ) –فاده از روش بای : تعیین تعداد نقاط آستانه با است3جدول 

 مقدار بحرانی ** F-statistic Scaled F-Statistic تست آستانه

0 vs. 1 * 096/15 289/45 98/13 

1 vs 2 * 494/7 484/22 72/15 

2 vs. 3 504/5 513/16 83/16 

 دهد.را نشان می 05/0* معناداری در سطح خطای 

 .Bai-Perron (2003)** مقادیر بحرانی 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

یا  F، با کمک آزمون شرطی 3در گام دوم و براساس اطالعات مندرج در جدول  

)1(sup
l

lFT  نقاط آستانه( ای برای متغیر انتقال رشد اقتصادیEG به ترتیب )

برآورد شدند. در گام بعد و با توجه دو نقطه آستانه برآورد شده، بر اساس  47/9و  -41/6

ها برآورد شدند که ، ضرایب متغیرها در هر یک رژیم3( و با کمک رابطه 2000هانسن )

ارائه شده است. الزم به ذکر است تعیین و برآورد دو نقطه آستانه  4نتایج در قالب جدول 

 -41/6رژیم است: رژیم اول: رشد اقتصادی کمتر از  3برای الگوی تحقیق به معنی وجود 

درصد؛ رژیم سوم:  47/9و کوچکتر از  -41/6اقتصادی بزرگتر از  درصد؛ رژیم دوم: رشد

 درصد. 47/9رشد اقتصادی بزرگتر از 
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 SETAR : برآورد الگوی تحقیق با استفاده از رهیافت 4جدول 

 tسطح احتمال آماره  tآماره  ضریب متغیر

 41.6EGرژیم اول: 

IDGDP 05/3 93/0 36/0 

DGDP 35/0 15/0 88/0 

 37/0 -90/0 -16/9 عرض از مبدأ

47.941.6رژیم دوم:   EG 

IDGDP 92/1 83/1 07/0 

DGDP 47/2- 48/1- 15/0 

 02/0 34/2 99/18 عرض از مبدأ

 EG47.9رژیم سوم: 

IDGDP 45/3 24/2 03/0 

DGDP 24/7- 90/2- 01/0 

 00/0 80/3 32/42 عرض از مبدأ

 ایمتغیرهای غیر آستانه

IGDP 23/0- 64/1- 11/0 

POP 04/5- 22/4- 00/0 

OGDP 41/0 65/3 00/0 
R-Squared: % 86.51 

Adjusted R-Squared: % 82.14 

F-Statistic: 19.82 

Prob (F-Statistic): 0.00 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 نکات زیر قابل استنباط خواهد بود: 4بر اساس نتایج گزارش شده در جدول    

درصد بوده است(،  -41/6هایی که نرخ رشد اقتصادی کمتر از در رژیم اول )سال 

بر رشد  GDPهای مستقیم و غیر مستقیم به صورت درصدی از اثر مالیات

اقتصادی به لحاظ آماری معنادار نبوده است. بنابراین بین مالیات و مستقیم و 

 متصور شد.گذاری سیاستتوان مبادله غیر مستقیم در رژیم اول نمی

و کوچکتر از  -41/6هایی که نرخ رشد اقتصادی بزرگتر از در رژیم دوم )سال 

غیر مستقیم به صورت های مستقیم و درصد بوده است(، ضریب مالیات 47/9

بوده، اگرچه ضریب متغیر مالیات  -47/2+ و 92/1به ترتیب  GDPدرصدی از 

به لحاظ آماری معنادار نبوده است. بنابراین  GDPمستقیم به صورت درصدی از 

درصد،  47/9تا  -41/6این قابل استنباط خواهد بود که در دامنه رشد اقتصادی 
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زینی مالیات غیر مستقیم در مقابل مالیات تواند با افزایش و جایگدولت می

مستقیم، ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، در جهت تقویت رشد اقتصادی گام 

 بردارد.

است(،  درصد بوده 47/9هایی که نرخ رشد اقتصادی بزرگتر از در رژیم سوم )سال 

ت اثر مثبت و معنادار و مالیا GDPمالیات غیر مستقیم به صورت درصدی از 

 اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی GDPمستقیم به صورت درصدی از غیر 

هت جدر گذاری سیاستتوان یک مبادله داشته است. بنابراین برای رژیم سوم می

 های مستقیم متصور شد.های غیر مستقیم نسبت به مالیاتافزایش مالیات

خیصی الزم انجام گرفته که های تشدر گام آخر و با هدف ارزیابی الگو برآورد شده، آزمون

، Fهای آماره گزارش شده است. بر اساس ارزش احتمال 5نتایج در قالب جدول شماره 

های عدم وجود خطای خود همبستگی، عدم وجود ناهمسانی واریانس فرضیه صفر آزمون

مبنی بر نرمال بودن پسماندها  1برا-(، آزمون جاركARCHمشروط به خود رگرسیونی )

های تشخیصی، الگوی شود. بنابراین و مطابق با آزموناعتماد مناسبی رد نمیدر سطح 

 شود.تخمین زده شده از نظر کیفی قابل قبول ارزیابی می

 
 های تشخیصی: نتایج آزمون5جدول 

P Value (F Statistic) Diagnostic Tests 

0.1790>α (0.05) 

0.7391>α (0.05) 

0.5171>α (0.05) 

0.9856>α (0.05) 

A: Serial Correlation 

B: Functional Form 

C: Normality 

D:Heteroscedasticity 

A: Breusch-Godfrey Correlation LM Test 

B: Ramsey RESET2 

C: Jarque-Bera Test 

D: Heteroscedasticity Test ARCH 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 هایبرآورد شده، در این تحقیق از آزموننهایتاً و با هدف بررسی ثبات ضرایب الگوی 

 3CUSUM 4 وCUSUMSQ ها بر اساس جمع تجمعی استفاده شده است. این آزمون

                                                           
1. Jarque - Bera  
2. Ramsey Regression Equation Specification Error Test (RESET) 
3. Cumulative Sum (CUSUM) Test 

4. Cumulative Sum Squares (CUSUMSQ) Test 
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شوند. در این آزمون، جمالت پسماند و جمع تجمعی مجذور جمالت پسماند انجام می

دهد. فاصله درصد مورد آزمون قرار می 5فرضیه صفر، ثبات ضرایب را در سطح معناداری 

دهد. درصد را نشان می 95اطمینان در این آزمون، دو خط مستقیم است که سطح اعتماد 

اگر نمودارهای پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی، در داخل فاصله اطمینان باشد، 

دهنده ثبات ساختاری شود و نشانفرضیه صفر مبنی بر نبود شکست ساختاری پذیرفته می

گر نمودار از فاصله اطمینان بیرون زده باشد، فرضیه مقابل معادله برآورد شده است و ا

، 4و  3شود. بر این اساس و با توجه به نمودارهای مبنی بر شکست ساختاری پذیرفته می

 شود.ثبات ساختاری ضرایب تخمین زده شده تایید می

 CUSUM: آزمون 3نمودار 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96

CUSUM 5% Significance 
 های تحقیقمأخذ: یافته

 CUSUMSQ: آزمون 4نمودار 

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96

CUSUM of Squares 5% Significance 
 های تحقیقمأخذ: یافته
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 گیریبندی و نتیجه. جمع5
گذاری سیاستهای مالیاتی، مسئله مبادله برانگیز در حوزه سیاستیکی از مباحث چالش

از اگرچه در ادبیات نظری بر استفاده  باشد.های مستقیم و غیر مستقیم میبین مالیات

نظیر فرار مالیاتی و  -های مختلف یک اقتصاد یک سیستم مالیاتی مختلط به دلیل جنبه

و پیامدهای گذاری سیاستتاکید شده است، اما مسئله مبادله  –دهندگان ناهمگونی مالیات

های مستقیم و غیر مستقیم، سوال بزرگی است های مختلف مالیاتاقتصادی ناشی از ادغام

بدون جواب باقی مانده است. بر این اساس، مطالعه حاضر تالش کرده که تا حد زیادی 

ای خود و الگوی رگرسیون آستانه 1350-1396های دوره زمانی است تا با استفاده داده

های مستقیم و غیر بین مالیاتگذاری سیاست( به بررسی مسئله مبادله SETARمحرك )

 مستقیم در اقتصاد ایران بپردازد. 
 3های مستقیم و غیر مستقیم در قالب یک ساختار نتایج به دست آمده، مالیاتبر اساس 

هایی اند. در رژیم اول )سالرژیمی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره تحت بررسی اثرگذاشته

های مستقیم و غیر درصد بوده است(، اثر مالیات -41/6که نرخ رشد اقتصادی کمتر از 

بر رشد اقتصادی به لحاظ آماری معنادار نبوده است.  GDPمستقیم به صورت درصدی از 

درصد  47/9و کوچکتر از  -41/6هایی که نرخ رشد اقتصادی بزرگتر از در رژیم دوم )سال

های های غیر مستقیم مثبت و معنادار و برای مالیاتبوده است(، این اثرگذاری برای مالیات

هایی که نرخ رشد اقتصادی بزرگتر سوم )سالمستقیم معنادار نبوده است. نهایتاً و در رژیم 

اثر مثبت و  GDPدرصد بوده است(، مالیات غیر مستقیم به صورت درصدی از  47/9از 

اثر منفی و معنادار بر رشد  GDPمعنادار و مالیات غیر مستقیم به صورت درصدی از 

 اقتصادی داشته است.

 -41/6دامنه رشد اقتصادی بزرگتر از در »اصلی این مطالعه مبنی بر اینکه  درباره یافته

های غیر مستقیم نسبت به در جهت افزایش مالیاتگذاری سیاستدرصد، یک مبادله 

های مستقیم قابل تصور خواهد بود، به نحوی که بر رشد اقتصادی اثر مثبتی داشته مالیات

ها فتار مالیاتی دولت، باید چند نکته اساسی را مد نظر قرار داد: اوالً، این یافته با ر«باشد

های ، نسبت مالیات2در تناقض است چون بر اساس نمودار  1350-1396طی دوره 

های غیر مستقیم به مستقیم به تولید ناخالص داخلی یک روند صعودی و نسبت مالیات

های این اند. بنابراین و بر اساس یافتهتولید ناخالص داخلی یک روند نزولی را پیموده

-افزایش مالیات»شود دولت در جهت بهبود عملکرد سیستم مالیاتی، توصیه میمطالعه، 

های اصالحی را، در تابع هدف سیاست« های مستقیمهای غیر مستقیم نسبت به مالیات
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رژیم اول  2مالیاتی خود لحاظ نماید. ثانیاً، اینکه اثر مالیات مستقیم بر رشد اقتصادی در 

های اکثر تواند تاییدی بر یافتهمنفی بوده که این یافته می معنادار نبوده و در رژیم سوم

مطالعات انجام گرفته در این راستا باشد، مبنی بر اینکه مالیات مستقیم اثر منفی بر رشد 

تواند ریشه در این واقعیت (. به لحاظ نظری این مسئله می1اقتصادی داشته است )جدول 

انداز و یات مستقیم از یک سو به کاهش پسداشته باشد که تاکید بیش از حد بر مال

های تولید و کاهش تولید ملی منجر گذاری و از سوی دیگر به افزایش هزینهسرمایه

گذاران کشور ریزان و سیاستتواند مد نظر برنامهشود. بنابراین نکاتی به این شرح میمی

ند مردم را تشویق به تواکاهش نرخ نهائی مالیات بر دستمزد و فروش می -1قرار گیرد: 

ها )نظیر بهره، سود سهام و کاهش نرخ نهائی مالیات بر بازده دارایی -2کار بیشتر کند. 

کاهش نرخ نهائی مالیات بر درآمد  -3انداز بیشتر شود. تواند موجب پسسود سرمایه( می

ج در ها ایجاد کند تا به جای خارتواند این رغبت را برای برخی شرکتکسب و کارها می

 گذاری کنند.   داخل کشور سرمایه
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