
ـ سـ شماره  چهاردهمـ سال ) رشد و توسعه پايدار( فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي   93- 119ـ صفحات  1393 پاييزوم 

����� ���� 	��
�� ��� ���� �� ������ ���� �� 	  

� ����� ������  �� �� !  
  

  1فيروز روزبه

  2يبيژن خزدوز

  3هيرش سلطانپناه

  4كاوه حسني

  5يانيوان طاهرخوئيك
  

  24/10/1391: تاريخ پذيرش         26/10/1390 :تاريخ دريافت
  

  چكيده

 اين. است شده اجرا جهان كشورهاي از نيمي از بيش در، افزوده ارزش بر ماليات نظام، اخير دهه چند طي

 مانند متعددي مزاياي ،شود مي اخذ توزيع و توليد مختلف مراحل در ها بنگاه افزوده ارزش كه از ماليات

 منبع و دارد اقتصاديهاي  متغير به نسبت بودن خنثي، مالياتي فرار انگيزه كاهش، مالياتي نرخ بودن پائين

 دنبال را مالياتي نظام اين كنون تا كه كشورهايي. باشد مي براي دولت درآمد كسب براي اعتمادي قابل
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ران است، يات بر ارزش افزوده در اقتصاد ايمال ياجرا يآثار تورم ين پژوهش بررسين اساس هدف ايبر ا     
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، اما افتهيش يز افزاين ياتيمالهاي   ات بر ارزش افزوده، درآمديقانون مال يكه به دنبال اجرا نشان دادج ينتا     

 يط ير نزوليبه صورت نامحسوس س يد ناخالص داخليات به توليرفت، نسبت مال يبر خالف آنچه انتظار م

ن يب يبخش اقتصاد 54مزبور بر ات بر ارزش افزوده طبق قانون يمال ياز اجرا يكرده بود و دامنه تورم ناش

ج ينتا. متفاوت بود يعيدرصد و در بخش نفت خام و گاز طب678/12تا  يريگيدرصد و در بخش ماه 0011/0

هاي  در بخش يمتين آثار قيشتريمعاف و بهاي مربوط به بخش يمتين اثرات قيگر نشان داد كه كمتريد

  . ب خاص بوده استيژه با ضرايو

  

 ستانده -داده مت،يبر ارزش افزوده، تورم، مدل ق اتيمال: يديواژگان كل

 : JEL  E31, H2, H23, H71, K34, Y1 يطبقه بند

   



  1393ز ييسوم ـ پاـ سال چهاردهم ـ شماره ) رشد و توسعه پايدار(فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي  

 

95

  مقدمه

رد و يگياست كه به كاالها و خدمات تعلق م يات چند مرحله ايمال يات بر ارزش افزوده نوعيمال

شده در مراحل مختلف ه يا خدمات ارايدي يتول يات از اضافه ارزش كاالهاياخذ مال ،منظور از آن

از كارخانه تا محل  يعني، ندياست كه در طول فرا ياتيمال ،گريبه عبارت د و باشد يع ميد و توزيتول

مت كاال و خدمات محاسبه يجدا از ق يبه صورت رقمو ، مرحله به مرحله يفروش كاال به مشتر

دار يدانست كه خر ياتيتوان آن را مال يپس م .گردد يدار اخذ ميا خريشود و از مصرف كننده  يم

  . )1368خ االسالم، يش( پردازد يم ميبه طور مستق

شده  اجراجهان  ياز كشورها يميش از نيات بر ارزش افزوده، در بير، نظام ماليچند دهه اخ يط     

آن  ياجرار به يكه با تأخ ييا آنهايرا دنبال نكرده و  ياتين نظام ماليكه تاكنون ا ييكشورها. است

ات بر ينظام مال يها پس از اجرامتيش سطح قيداشته اند و آن موضوع افزا يك نگرانيپردازند،  يم

   .(Keen, Michael. & Lockwood, Ben. 2010)ارزش افزوده است 

. ده استنموغير موجه را  ين نگرانيات، اين ماليا يمجر يگر، تجربه كشورهاياز طرف د     

شود،  يك كشور اجرا ميدر  يگريم ديرمستقيات غيا هر نوع مالي   بر ارزش افزودهات يكه ماليهنگام

 ,Aizenman)متفاوت خواهد بود  ياقتصاد يهاتيان مدور فعاليات در جريگاه و اثر ماليل جايتحل

J. & Jinjarak, Y. 2005) .  

درآمد خانوارها اخذ  ها ود ارائه شده به بنگاهيات از محل عوامل توليمال ،تين وضعيدر ا     

ات عمأل توسط يپس مال. گردديها وضع مات، بر فروش كاالها و خدمات بنگاهيشود، بلكه مال ينم

ن مصرف كننده يست بلكه ايها نالزامأ بر بنگاه ياتيگرچه اصابت بار مال شود، يها پرداخت مبنگاه

كند كه  ينه ادعا ميار هزه تورم فشيا نظريل يتحل گردد ويم يانهياست كه متحمل فشار هز

 ير رقابتيغ يايها در دنكه بنگاه يطيدر شرا) ش دستمزدهايژه افزايبه و(د يتول يهانهيش هزيافزا

ا تورم از يها متيش قيشود و تداوم افزا يها ممتيش سطح قيكنند، سبب افزا ين مييمت را تعيق

 يكار برا يرويمداوم ن يبر اثر چانه زند و عمدتاً يتولهاي  نهيش هزين منشأ بر اثر تداوم افزايا

   .(Giesecke, J. A. & Hoang N. T. 2010)د يآيش سطح دستمزد به وجود ميافزا

 1387ات بر ارزش افزوده كه از سال ين پژوهش و در مورد قانون ماليدر ا ياصل ن مسألهيبنابرا     

 ين قانون چگونه بر رويا يكند كه اجرا يان ميب ،ان در حال اجرا بوددرصد در كشورم 3و با نرخ  

ات بر ير ماليتأث  ين است كه بررسيت اينكته حائز اهم و گذاردير ميها تأثمتيق يسطح عموم

ن يت اثر ايزم سرايا مدل اقتصاد كالن باشدكه مكانيه يك نظريبر  يد مبتنيافزوده بر تورم با ارزش

ح دهد كه يها و تورم را توضمتيق يسطح عموم ياقتصاد كالن و از جمله بر رو يرهايمتغ قانون بر

  .سازد يم يمت مصرف كننده را ضروريق ستانده و شاخص -ان استفاده از جدول دادهين ميدر ا
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  )مطالعات گذشته(ادبيات تجربي 

 ساير با مقايسه در كه است مباحثي جمله ازVAT از پژوهش ها نشان داده است كه بحث  ياريبس

 در رانپژوهشگ  از تعدادي ،وجود با اين .نيست برخوردار چنداني قدمت از مالي و اقتصادي مقوالت

   .گردندمي مرور اجمالي صورت به كه اند نموده ارائه نظراتي زمينه اين

 يهابر بخش VAT يآثار تورم يبررس«در مقاله خود تحت عنوان ) 1381( يو فدائ يصادق     

 درصد10ن قانون با نرخ ياز اعمال ا يدامنه تورم ناش »)ستانده -ل داده يتحل( ران يمختلف اقتصاد ا

 2/1ها پس از معاف كردن بخش درصد و5/13ها مختلف را قبل از معاف كردن بخش يدر بخشها

   .كرده اند ينيش بيدرصد پ

 يرا در خصوص آثار تورم ع و معادن نظرات خوديش صنايدر هما 1383ا در سال ينبيط     

أ يات قوين ماليوجود ندارد كه در بلندمدت ا ين گونه مطرح نمود كه شكيات بر ارزش افزوده ايمال

ن يبا كسب ا. باشد يم ينگيبودجه و رشد نقد يجاد تورم، كسريرا عامل ايز است؛ يضد تورم

، يصادق(افت يز كاهش خواهد ين ينگيده و رشد نقديبودجه دولت مرتفع گرد يكسر ،اتيمال

1382 .(  

ن يبه ا» ات بر ارزش افزودهيمال ياجرا ياثرات تورم«تحت عنوان  يدر پژوهش) 1384( انيپژو     

موجب  ،شود ياتيمال يش درآمدهايمنجر به افزا د اگريات جديه ماليهر پا يد كه معرفيجه رسينت

ه مطرح است ين فرضيات بر ارزش افزوده ايستم ماليس يدر معرف يشود، ول يها ممتيش در قيافزا

ش در سطح يتواند بدون افزايشود، ميم گريد يهااتين ماليگزيجا ياتيه مالين پايكه چون ا

  ). 1384ان،يپژو(ها تجربه شود متيق

ات بر يمال ياجرا ياثرات احتمال يبررس«در خصوص ) 1385(قات رحماني و همكاران يتحق     

ات بر ارزش ينظام مال يهمزمان با اجرا دهد كه، اگر ينشان م »ان بر تورمريارزش افزوده در ا

آن صورت  يكاهش اثر انتظارات تورم يبرا يشود و درضمن اقدامات يريافزوده، از رشد تقاضا جلوگ

و همكاران،  يرحمان(ها نشود متيدر ق ير قابل توجهييتوان انتظار داشت كه سبب تغيرد، ميگ

1385 .(  

پيامدهاي اجراي ماليات بر ارزش افزوده «عنوان  با تحقيقي انجام ضمن )1386( همكار و نادران     

 ماليات نظام چون كه ددنيجه رسين نتيبه ا »و زمينه سازي براي اجراي موفقيت آميز آن در ايران

، مستقيم طور به، اوليه مراحل در حداقل آن اجراي، شود مي وضع مصرف پايه بر افزوده ارزش بر

 ديگر طرف از و شده تورم نرخ و افزايش ماليات مشمول خدمات و كاال قيمتي جهش ايجاد باعث

 ايجاد باعث ،)يت تنازليخاص(دهد مي كاهش بيشتر را باال درآمد با �ه� خانوار واقعي مصرف چون

   .گرددمي بيشتر نابرابري
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تورم  يبر رو   ات بر ارزش افزودهيمالراجع به اثر  1990در سال  كه ياز مطالعات جامع يكي     

ن يبراساس ا .كشور صورت گرفته است 35 يباشد كه برايم يمطالعه بانك جهان ،صورت گرفته

ر در ييتغ -1 :ها را به سه حالتمتيق يسطح عموم يبر رو  ات راين نوع مالياتوان اثر يمطالعه م

ر شتابان در سطح ييتغ -2ها، متير قيير نرخ تغييعدم تغكباره و يها به صورت متيق يسطح عموم

عدم  - 3ز متأثر شده است و يها نمتير قييها نرخ تغمتيش سطح قيها كه در آن ضمن افزامتيق

د كه در يجه مشخص گرديكه در نت ك كرد،ي، تفك VATها قبل و بعد از وضع متير سطح قييتغ

در ) نه تداوم( كبارهيش يمورد منجر به افزا 8در  بدون اثر و ات بر ارزش افزودهيمال يمورد اجرا 22

1تايقات تيتحق. تها شده اسمتيق يسطح عموم
در سال ) پول ين الملليكارشناس صندوق ب( 

كشور جهان با توجه  35ات بر ارزش افزوده در ياده كردن نظام ماليپ يو در مورد آثار تجرب 1991

ات بر ينظام مال ي، بعد از اجرايش تورميگونه افزاچيمورد ه 29دهد كه در  يله تورم، نشان مابه مس

  .ن نظام مشهود بوده استيش تورم بعد از اعمال ايمورد افزا 6در  ارزش افزوده مشاهده نشده است و

در چند  »ات بر فروش هماهنگ شدهياثر مال«عنوان  تحت)  2000(نيلور ديويد اي  مطالعهدر    

بر  ي راماليات ، اثربوده است    ات بر ارزش افزودهيحركت به سمت مال يواقع به نوعالت كه در يا

ات ين نوع ماليكه وضع ا حاصل شد يجه كلين نتيا ،تيدر نها و كرد يبررس يمصرف يهامتيق

جاد نكرده يا يوسته آن تفاوتير پيياما در نرخ تغ ،كل شده    CPIدر  يسبب كاهش مختصر

  .  (Nellore David 2000)است

ات بر يستم مالير در سيياثرات تغ« عنوان تحت 2003جيل جت در سال  ،ديگر يمطالعه ادر     

 يتعادل عموم ياتيك مدل مالياز  »ه اروپايبرآورده نمودن الزامات الحاق به اتحاد يبرا   ارزش افزوده

ات بر ارزش يستم ماليس يه استفاده كرد تا اثرات هماهنگ سازياقتصاد ترك يقابل محاسبه برا

رات نرخ ييدهد كه تغ يمدل نشان م يه سازيج شبينتا. شود يه سازيها شبمتيق يبر رو  افزوده

VAT   رات، ييرود كه تغيز انتظار ميد نياز جهت تولدارد و  يمصرف يهابخش يبر رو ياثر كوچكتر

 يهات اغلب بخشيفعالن سطوح يها شده و همچنها در اغلب بخشمتيش سطح قيمنجر به افزا

مت يق يه سازيج، شبين نتايبراساس ا .ابديكاهش  يمصرف يكاالها يبه علت كاهش تقاضا يديتول

  (B.S.GillJet, 2003) .دهد يدرصد را نشان م 9/6تا % 3ن يب يشي، افزايمصرف يبخشها يتمام

 را ژاپن ملي اقتصاد كه بود ژاپني ماليات سيستم در عمده تغيير يك مالياتي اصالحات ژاپن كشور در

 جذاب "يعيتجربه طب"ك يعنوان  به را روش تغيير اين كه چيزي آن اما .قرار داد تأثير تحت

                                                                                                                   
1. Tita 
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 براي را ممتاز مالياتي طرح يك VAT. است مالياتيه�ي  مشوق ناگهاني پيدايش، كند مي

  . (Onji, Kazuki 2009) ارائه داد داشتند فروش ين ميليون 500 زير كه كوچك ه�� تجارت

   يروش شناس

ات بر ارزش افزوده و رابطه آنها از يات مربوط به تورم، مالين پژوهش ابتدا به منظور مرور ادبيدر ا

. استفاده شده بود... نترنت ويات، مقاالت، اياز كتب، نشر يوه كتابخانه اياطالعات مرسوم به ش

ران كه از طرف يا 1378ستانده سال  –ق شامل جدول داده ين تحقياطالعات مورد استفاده در ا

قلم كاال و خدمت از  359ه، ير سال پاييبا تغ( 1383ده بود و در سال يران منتشر گرديمركز آمار ا

 -بهنگام شدن و جداول موجود در گزارش داده ) قرار گرفته است يسبد خانوار انتخاب و مورد بررس

م، معكوس يمستق يب فنيه، ضرايپاهاي  متيستانده به ق -ستانده از جمله جدول خالص داده

هاي  مدل يستانده با بررس –عالوه بر جدول داده ، مورد استفاده قرار گرفتند... ف و يس لئونتيماتر

 1-(مت ياقتصاد كالن و استفاده از مدل ق
D ]I- A'[P=  (ستانده  –ابزار داده  يريبكارگ يو چگونگ

ن در جهت يم و همچنيدوم و سوم پرداخت، اولهاي  هيفرض يدر ارائه مدل مورد استفاده به بررس

-1384هاي  سال يط ياتيسازمان امور مال ياتيعملهاي  ه چهارم با استفاده از برنامهيفرض يبررس

ران در يو مركز آمار ا يمنتشره از طرف بانك مركز يرسم ياقتصاد يآمارها يو بررس 1389

، سهم ياتيمال يكل درآمدها، يد ناخالص داخليمورد لزوم از جمله تول ياقتصاد يرهايخصوص متغ

  .ميده ايا رد آن كوشيدر جهت اثبات ... ات در بودجه و يمال
  

  قيات تحقيفرض

در سطح ش يد موجب افزايجد ياتيه ماليك پايات بر ارزش افزوده به عنوان يقانون مال ياجرا -1

  .شود يمت ها ميق يعموم

  . متفاوت است يمختلف اقتصاد يات بر ارزش افزوده بر بخشهايقانون مال ياجرا ياثرات تورم. -2

  .كند ين مييات بر ارزش افزوده را تعيقانون مال ياجرا يات بر ارزش افزوده اثر  تورمينرخ مال -3

د ناخالص يات به توليو نسبت مال ياتيمال يات بر ارزش افزوده درآمدهايقانون مال يبا اجرا -4

 .ابدي يش ميافزا) T/GDP(يداخل
  

  ستانده –جداول داده  يچارچوب اصل

ك ي. دهد يرا نشان م يديمختلف تولهاي  ارتباط بخش يك اقتصاد مليستانده در  -جدول داده

دهد كه هر  ياست و نشان م يديتول يزان مبادالت بخشهايانگر حجم ميستانده ب –جدول داده 

و به ) واسطه  يبه عنوان كاالها(  يديتولهاي  محصوالت خود را به چه بخش يديبخش تول

كند كه  يان مين بيهمچن. فروشد يم) يينها يبه عنوان كاال(  ييك از تقاضا كنندگان نهايكدام
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 ييش هااز چه بخ...) و يه، انرژيكار، سرما يروين(از خود را يموردنهاي  نهاده يديك بخش تولي

بخش  24و با  1341سال  يران، برايستانده اقتصاد ا -ن جدول دادهينخست. كند يم يداريخر

در  يبر جدول قبل يمبتن 1351بخش واسطه، سال  30با  يجدول مشابه 1344درسال . ه شديواسطه ته

البته با . افتين جدول انشتار ي، ا)1352سال  يبرا(بخش واسطه  59با  1356بخش واسطه ودر سال  10

ران مرحله يا ياسالم يجمهور يتوسط بانك مركز 1367و  1365هاي   ستانده سال –انتشار جدول داده 

موجود جدول سال  1ستانده - ن جدول دادهيآخر. ستانده شروع شده است - ن جدول دادهيدر تدو يديجد

ل يبخش تشك 54ده و از يردز بهنگام گين 1383ران منتشر و در سال ياست كه از طرف مركز آمار ا 1378

كه  1344 - 1364دوره هاي   برخالف جدول) 1387و  1370، 1367، 1365(ن جدول ها يدر ا. شده است

. ز در نظر گرفته شده استين يفرع يگرفتند، كاال يت ها را در نظر ميد شده فعاليتول ياصل يفقط كاالها

- 1374( 2فرانوسا كنه يقات نظريبا تحق ياقتصاد ليستانده به عنوان ابزار تحل –تفكر در مورد جدول داده 

. افتيادامه ) 1866- 1945( 4وكاسل و گوستا) 1834- 1910( 3لئون والراس يشروع شده و با كارها) 1694

دهه هاي   در سال) يالديم 1973زه نوبل اقتصاد سال يبرنده جا( 5فيلئون ت يليواس يقات اقتصاديتحق

ك ي .ستانده است –داده هاي   ه جدوليمربوط به تههاي   تيفعالدر تداوم  ينقطه عطف 1940و  1930

در هر دو . ارائه نمود يپولهاي   ا ارزشي يكيزير فيتوان به دو شكل مقاد يرا م يستانده اقتصاد - مدل داده

 يك دوره زماني يمختلف اقتصاد طهاي   ن بخشيان كاالها و خدمات را بيستانده جر - شكل، جدول داده

ستانده ساده به صورت  - ك جدول دادهياز  ير خالصه شده ايتصو. دهد يك سال، نشان ميمشخص، مثالً 

  .باشد ير ميز
  

  ستانده –ك جدول داده ي يچارچوب كل .1جدول 

  يمبادالت واسطه ا  يينها يتقاضا  كل
  بخش ها

  نهاده ها
X1  
0  
0  
0  

Xn  

X1n+1      … X1r  
0         0          0  
0         0          0  
0         0          0  

Xnn1      …Xnr  

X11      … X1n  
0         0          0  
0         0          0  
0         0          0  

Xn1      …Xnn  

  يواسطه اهاي   نهاده

Xn+1  
0  
0  
0  

XS  

  Xn +11   … Xn+1n  
0         0          0  
0         0          0  
0         0          0  

XS1      …Xsn  

  
  ديه تولياولهاي   نهاده

  Xnn1        …Xnr  X1        …Xs  كل  

                                                                                                                   
 1384؛ مركز آمار ايران تير ماه ))1383، با اصالحات سال 1378ستانده ايران سال  –جدول داده  .1

2. Francois Quesnay 

3. Leon walras 

4. Gustav and Kassel 

5. Wassily Leontief 
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  :ر خالصه نموديتوان جدول فوق را به صورت ز يم يسيبا استفاده از عالئم ماتر

W         F          q 
V          O         y 

  

ا يل يزان تحوين ميمب wijاست كه در آن  يس مبادالت واسطه ايماتر Wمورد اشاره  يدر نما

را در  Fس يماتر. باشد يم) ت مقصديفعال( jت يبه فعال) ت مبدأيفعال( iت يفروش محصول فعال

ات اقتصاد يدر ادب 2مستقل يه گذاريه مفهوم سرماينامند كه شب يم 1قيس تزريات اقتصاد ماتريادب

كار و  يروير نيد نظيتوله ياول يهاص نهادهيتخص V يليس مستطيو باالخره ماتر. نز استيك

در شكل فوق . دهد يمختلف نشان م يهاتين فعاليجداول، واردات را ب يه، و در بعضيسرما

را نشان  يك اقالم عمده درآمديت ها و به تفكيك فعاليبه تفك يد ناخالص داخليتول Vس يماتر

ن يبه ا. سازديم انيرا نما يد  ناخالص داخليتول يينهاهاي  نهيهز ياجزا Fس يدهد و ماتريم

ستم ياقتصاد را در س ياساس يرهاياز متغ يده آلير ايستانده در مجموع تصو -ستم دادهيب سيترت

ه اقالم مربوط به يشود كل يسهولت بحث فرض م يبرا. گذارديش ميكشور به نما يمل يحسابها

كار  يرويد، نيه توليده و تنها عامل اوليادغام گرد Fi يك بردار ستونيدر  يينها يتقاضاهاي  بخش

 يهاجاد شده در بخشيدهنده ارزش افزوده اخواهد بود كه نشان يك بردار سطري Vن يبنابرا. است

ر يتوان به صورت ز يم يآن را از نظر حسابدار يهايستم و برابرين سيا. مختلف اقتصاد است

  :نوشت

)1                                                          (                                        q = Wi + Fi  

)2                                (                                                       y��� � V���i � Oi  

 Fواحد،  يبردار ستون i،يس مبادالت واسطه ايماتر Wد، يتول يبردار ستون qدر معادالت فوق 

هاي   تيفعال يتقاضا يبردار سطر ���Vكار و  يروين يكل برا يتقاضا ���y، يينها يس تقاضايماتر

كار است كه برابر صفر فرض شده  يروين يبرا يينها يتقاضا Oi. كار است يروين يبرا ياقتصاد

را  ���Hكار  يروين يب نهاده ايس ضرايتوان ماتر يم) 2-2-2(و ) 1-2- 2(از روابط . است

  .محاسبه نمود

)3                                        (                                                           A � Wq���  

)4                                           (                                             H��� �	V���q�
��  

ل يتشك qد ير قطر آن را عناصر بردار تولاست كه عناص يس قطريك ماتري �Pدرمعادالت فوق 

  :رديصورت بگ ينيگزيجا) 4(و ) 3(در ) 2(و ) 1( حال چنانچه از. دهديم

                                                                                                                   
1. Injection 

2. Autonomous 



  1393ز ييسوم ـ پاـ سال چهاردهم ـ شماره ) رشد و توسعه پايدار(فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي  

 

101

)5                                   (                                                             q � Aq�i � Fi  

)6                                      (                                               y��� � H���q�i � Oi  

q�iكه يدر حال � q ن،ياست، بنابرا  

)7                                               (                                                   q � Aq � Fi  

)8                                          (                                                     y��� � H���q  

Aq دات و يتول يواسطه اقتصاد برا يتقاضاH��� كار  يروين يبرا يديتولهاي  تيفعال يتقاضا

مجهول وجود دارد ) n+1(معادله و ) n+1( يستم معادالت فوق الذكر بطور كليدر س. است

  .ط تعادل هماهنگ استيستم معادالت با شراين سيبنابرا). qو بردار  ���yها عبارتند از مجهول(
�I � A�q � Fi   

)9                                                                                      (                  Lq � Fi  

L = (I-A) س يماتر. نامند يف ميلئونت يس تكنولوژيرا ماترL است  يخاصهاي  يژگيو يدارا

عناصر ) J = 1 , … , n  يبرا Ljj > 0 يعني(آن همواره مثبت است  ياز جمله آن كه عناصر قطر

. محصول است يك واحد ارزشيد يتول يت ها برايد خالص فعالينشان دهنده تول Lس يماتر يقطر

	i( يبرا Ljj < 0ن يهمچن � j ( و)i , j = 1 ,… , n .(س ياگر ماترL د يباشد، كل تول 1نامنفرد

كتا از معادله يكه برون زا است، به صورت ) Fi(  يينها ياز تقاضا ين بردار مشخصيتأم يالزم برا

  :شود يل برآورد ميذ

q � �I � A���Fi	   
)10                                                                                                    (� L��Fi  

  .شود يده ميف ناميس لئونتيمعكوس ماتر ��Lدر رابطه فوق 

مختلف انجام هاي  كتا بودن آن، به صورتيدر مورد وجود راه حل و ) 10(رابطه  ياضياثبات ر

ن دو شرط يدهد و وجود راه حل را بر اساس ا يقرار م   A يدو شرط برا 2النكستر. شده است

ن شرط آن است كه هر يا يعنام. است 3مه مثبتين يسيماتر Aنخست آن كه . دينما ياثبات م

ا يد ين توليهمچن. از دارديگر نيدهاي  تيك نهاده واسطه از فعاليحداقل به  يا محصوليت يفعال

. رديگر مورد مصرف قرار گيت ديك فعاليد به عنوان نهاده  واسطه در يبا يت ميمحصول هر فعال

د به ينبا) q(د يمعنا است كه بردار تولن شرط بدان يا. باشد 4ريه ناپذيد تجزيبا يم Aس ياً ماتريثان

 يمستقل از تقاضا) ر گروه هايا ساي(ك گروه يد يم شود كه توليتقس يبه گونه ا) شتريا بي(دو گروه 

                                                                                                                   
1. Non - singular  
2. Lancaster  
3. Semi- Positive 

4. Indecomposable 
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م توان به يرا ن  qكامل، يريه ناپذيدر تجز. باشد) ر گروه هايا ساي(گر يد گروه ديتول يبرا يينها

 يبرا يينها يك از گروه ها مستقل از تقاضايد هر يكه تول يم نمود، به گونه اين گرو تقسيچند

م نمود، كه ين گروه تقسيتوان به چند يرا نم q، يجزئ يريه ناپذيدر تجز. ر گروه ها باشديد سايتول

بر اساس شروط و . باشد) يا بعدي(ش تر يپهاي   د گروهيتول يبرا يينها يد هر گروه مستقل از تقاضايتول

  .كند يرا اثبات م qمه مثبت بودن ي، نL-1و   Fiمه مثبت بودن يفوق الذكر ن ياضير يايقضا

  

  »متيمدل ق«ستانده در ارائه  - استفاده از ابزار داده يچگونگ

 تبار آمريكايي، واسيلي روسي برجستة اقتصاددان مرهون ها ستانده و ها داده روش و اشاعه ابداع

1لئونتيف
 سه خطي از جبر استفاده قابليت و ستانده - داده جدول تحليلي بررسي منظور به .است 

 از هريك ستانده - داده جدول در .شود مي اعمال مدل در پذيري جمع و تناسب همگني، فرض

 بخش يكهاي  هزينه تمامي آن نخستينهاي  ستانده با همراه ستانده - داده ماتريسهاي  ستون

 صورت به بخش هر محصول واحد قيمت صنعتهر  براي كامل رقابت شرايط وجود فرض با .است

 آن،هاي  ستانده نسبت تركيب با توان يم را محصول قيمت هر بنابراين و شد خواهد زير محاسبه

ابتدا به ). 1385نژاد،  يعباس( آورد  دست به است، شده توزيع ستانده مربوط ضريب از استفاده با كه

نه كل با درآمد كل برابر است و از يهز ياقتصاددر هر بخش . ميپرداز يمدل م يروابط جبر يبررس

 يديتول يمت كااليدر ق jد شده بخش يتول يبرابر است با كل كاال jبخش  يدرآمدكل برا يطرف

  :ميو  لذا دار jبخش 

)1                  (                                                                  Total Revenue = Xj Pj  

به كار  يواسطه ا يعبارتند از، كاالها يا بخش اقتصاديك بنگاه يهاي  نهيگر، كل هزياز طرف د

كار مورد استفاده در نرخ دستمزد آنها و  يرويمت آنها به عالوه نيد كاال در قيگرفته شده در تول

 jد در بخش ينه كل توليتوان هز يه، خواهدبود؛ و لذا ميه استفاده شده در نرخ بازگشت سرمايسرما

  :ر نوشتيبه صورت ز

)2                      (          Total Cost = X1j P1 + X2j P2 + … + Xnj Pn + Lj W + Kj R  

و  Wاست و  lد كل بخش ياستفاده شده در تول يواسطه اهاي  مت نهادهيق Pjن رابطه يكه در ا

R ه و نرخ دستمزد هستنديب نرخ بازگشت سرمايبه ترت.  

  :م داشتينه كل با درآمد كل برابر است و لذا خواهيهز يك بنگاه اقتصاديم كه در يگفت

)3                         (               Total Revenue = Total Cost                                        

  : نيو بنابرا

                                                                                                                   
1. wassily leontief 
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)4            (               Xj Pj = X1j P1 + X2j P2 + … + Xnj Pn + Lj W + Kj R                 

 ين آن تمامينخستهاي  س داده ها و ستانده ها همراه با ستاندهيماتر يك از ستونهايپس هر 

مت يب قيتوان با ترك يمت هر فرآورده را مين قيبنابرا. دهد يل ميك بخش را تشكينه يهز

پس با . ن شده باشد، به دست آورديتوزب ستانده مربوط يآن كه با استفاده از ضرهاي  ستانده

  :ام عبارت است از jد شده در بخش يتول يك واحد از كاالي ي، بهاXiبر ) 4(ن رابطه يم طرفيتقس

  

Pj � 	
X��
X�
P� �

X��
X�
P� �⋯�

X��
X�
P� �

L�W

X�
�
K�R

X�
 

 

  :ام عبارتست از jبخش  يبرا يب ستانده فنيو از آنجا كه ضر

)5                                                                                                         (
"#$

"$
� a&�  

  : م داشتيلذا خواه

)6                             (                                                               P� � ∑a&�P� � d�  

) 6(دستگاه معادالت رابطه . باشد يام م jن بخش يب ستانده نخستيضر dj) 6(كه در رابطه 

 : باشد ير ميبه شرح ز يمختلف اقتصادهاي  بخش يبرا

 
P� � a��P� � a�� � P� �⋯� a��P� � d� 

P� � a��P� � a�� � P� �⋯� a��P� � d�   
»									»														»										»									»									»														»		          )7(     

»									»														»										»									»									»														»		   

P� � a��P� � a�� � P� �⋯� a��P� � d�  
 : و يا به بيان ماتريسي مي توان نوشت
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  :توان نوشت يفوق را م يسيكه به صورت خالصه رابطه ماتر
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)8                                                                                                  (P � A′P � D  

  :م داشتيم خواهين رابطه بدست آوريرا از ا Pكه اگر 

)9                    (                                                                      -1 
D ]I- A'[  =P  

ستونها و  يجا 'Aدر  ياست، و به عبارت) A( يب فنيس ضرايترانهاده ماتر 'Aدر رابطه فوق 

  .باشد ين ميب نخستيبردار ضر D. عوض شده است A يسطرها

، مازاد )w(، شامل جبران خدمات D  -ند يگو يز مين» متيمدل ق«كه آن را  –) 9(در رابطه 

  .خواهد بود) q(ثابت هاي  هيو مصرف سرما) t(م يرمستقيغ ياتهايخالص مال) r( ياتيعمل

)10                              (                                                  -1 
(w+r+t+q) ]I- A'[ P =  

م يرات مواجه كنيياست را با تغ) w+r+t+q( ن هر بخش كه شامل ينخستهاي  حال اگر نهاده

  :مت عبارت خواهد بود ازيرات بردار قيم، تغيم بر آن وضع كنيرمستقيات غيمال% 3گر يو به عبارت د

)11                                                                                        (∆D -1  ]I- A' [ =∆P  

 يبخشهامت در يرات قييدهنده تغباشد و نشانيم) n×1(با ابعاد  يبردار P∆ن رابطه بردار يدر ا

انگر يباشد كه نمايم) n ×1( يز بردارين D∆باشد؛ يم) n ×n( يبردار  ]'I- A[  1-و  يمختلف اقتصاد

 ).1371توفيق، ( است يمختلف اقتصاد يهاد بخشيرات سهم ارزش افزوده از كل تولييتغ

  

  ات بر ارزش افزودهيمدل بر اساس قانون مال ياجراقواعد 

ات بر ارزش افزوده مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه مورخ يقانون مال

قانون )  85(طبق اصل هشتاد و پنجم  1ياسالم يمجلس شورا يون اقتصاديسيكم 17/2/1387

آن به مدت  يشيموافقت مجلس با اجراء آزماد پس از يب گرديران تصويا ياسالم يجمهور ياساس

به اجرا  1387مهرماه سال  يد و از ابتداينگهبان رس يدشوراييبه تأ 2/3/1387خ يپنج سال در تار

ن واردات و صادرات آنها يران و همچنين قانون عرضه كاالها و ارائه خدمات در ايطبق ا.درآمد

ن ارزش كاالها و خدمات ين قانون تفاوت بيدر ا باشد و ارزش افزوده ين قانون ميمشمول مقررات ا

باشد كه عرضه كاال  ين ميك دوره معيشده در  يداريعرضه شده با ارزش كاالها و خدمات خر

 يز شامل انجام خدمات برايباشد و سرانجام خدمات ن يق هر نوع معامله ميشامل انتقال كاال از طر

ا از مناطق يا خدمت از كشور يز عبارتست از ورود كاال يواردات ن. ر،در قبال ما به ازاء خواهد بوديغ

ن صادرات در يكشور است و همچن يبه قلمرو گمرك يژه اقتصاديو مناطق و يصنعت -يآزاد تجار

و مناطق  يصنعت -يا به مناطق آزاد تجاريا خدمت به خارج از كشور ين قانون، شامل صدور كاال يا

كه به عرضه كاالها و خدمات و واردات و  يالزم به ذكر است، اشخاص. باشد يم يژه اقتصاديو

                                                                                                                   
 1388تا  1370مجلس شوراي اسالمي، سالهاي ) قانون بودجه( .1
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ن قانون خواهند يشناخته شده و مشمول مقررات ا يند به عنوان مؤدينما يصادرات آنها مبادرت م

ن يك از متعامليق هر يا خدمات از طريبود و معاوضه كاالها و خدمات در قانون مذكور، عرضه كاال 

ات بر ارزش افزوده هر يقانون مال 10طبق ماده .باشد يات ميجداگانه مشمول مال و به طور يتلق

ت يا خاتمه فعاليكه شروع  يدرصورت. شود يم ميسه ماه، تقس ياتيبه چهار دوره مال يسال شمس

 يتلق ياتيك دوره ماليدوره مربوط  يط يت مؤديباشد، زمان فعال ياتيك دوره ماليدر خالل  يمؤد

ات واردات خدمت، عبارت است يمأخذ محاسبه مال)  (VATقانون  15طبق تبصره ماده ئ.شود يم

ات يقانون مال 38و  16مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مذبور و برابر مواد  يالياز معادل ارزش ر

رض نرخ عوا% 5/1ات و يمال% 5/1باشدكه شامل  يم% 3ات بر ارزش افزوده يبر ارزش افزوده نرخ مال

ان ين رابطه مؤدين قانون كه در ايها در رابطه با كاال و خدمات مشمول اياريها و ده يشهردار

 ياتيكه بنا به درخواست سازمان امور مال يرابط يمكلفند عوارض و جرائم متعلق را به حسابها

عالم كشور ا ياتيق سازمان امور ماليگردد و از طر يكل كشور افتتاح م يكشور و توسط خزانه دار

هر ماه را تا پانزدهم  يز موظف است عوارض وصولين ياتيند و سازمان امور ماليز نمايگردد وار يم

  .نديز نماير واريا تمركز وجوه حسب موارد زيمحل و  ير به حساب شهرداريب زيماه بعد به ترت

محل و در مورد  يم شهرها به حساب شهرداريان داخل حريدر مورد مؤد يعوارض وصول -الف

 يهايارين دهيع بيم شهرها به حساب تمركز وجوه وزارت كشور به منظور توزيان خارج از حريمؤد

  يافتگيزان كمتر توسعه يت و ميهمان شهرستان بر اساس جمع

ات بر ارزش يقانون مال 16ه كاالها و خدمات مشمول ماده يكل يبرا) 3/0(عالوه بر نرخ مشخص شده 

د، نفت گاز و نفت كوره يما، نفت سفين و سوخت هواپيو انواع بنز يگار و محصوالت دخانيافزوده، انواع س

  .رنديگيات مذكور قرار ميمتفاوت مشمول مال يهابا نرخ ل ويخاص به شرح ذ يتحت عنوان كاالها

  )هاياريها و دهيعوارض شهردار% 3ات و يمال% 12(شامل % 15يگار و محصوالت دخانيانواع س - 1

  )هاياريها و دهيعوارض شهردار% 10ات و يمال% 20(شامل % 30ما ين و سوخت هواپيانواع بنز - 2

  )هاياريها و دهيعوارض شهردار% 10ات و يمال%  5/1(شامل % 5/11د و نفت گاز ينفت سف -3

  ).هاياريها و دهيعوارض شهردار%  5ات و يمال%  5/1(شامل %   5/6نفت كوره  -4

  

  مدل يت ها در اجراينحوه برخورد با معاف

به شرح  يبخش اقتصاد 54به  يت ها اقتصاديه فعاليران كليستانده ا -ن جدول دادهيطبق آخر

  .ك شده استيل تفكيذ
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  1378ستانده، سال  -ران طبق جدول دادهيا ياقتصاد يبخشها. 2جدول
  ياقتصاد يبخشها  فيرد
  )يزراعت و باغدار(كشت محصوالت   1
  واناتيپرورش ح  2
  و قطع اشجار يجنگلدار  3
  يريگيماه  4
  يعياستخراج نفت خام و گاز طب  5
  ر معادنياستخراج سا  6
  يدنيو آشام ييد محصوالت غذايتول  7
  د محصوالت از توتون و تنباكويتول  8
  د منسوجاتيتول  9
  د پوشايتول  10
  يد چرم و محصوالت چرميتول  11
  يد چوب و محصوالت چوبيتول  12
  ضبط شدههاي  ر رسانهي، انتشار، چاپ و تكثيكاغذ و محصوالت كاغذد يتول  13
  )شگاه هايپاال( ينفتهاي  د فراوردهيتول  14
  ه نفتيحاصل از تصفهاي   ر فرآوردهيد سايتول  15
  يميشامل محصوالت پتروش يائيميد مواد و ومحصوالت شيتول  16
  كيك و پالستيدمحصوالت از الستيتول  17
  يرفلزيو غ يمحصوالت كانر يد سايتول  18
  يد فلزات اساسيتول  19
  يكيفابر يد محصوالت فلزيتول  20
  زاتين آالت و تجهيد ماشيتول  21
  يبرقهاي   ن آالت و دستگاهير ماشيد سايتول  22
  يل ارتباطيون و وسايزيو، تلويد راديتول  23
  قي، ابزار دقيكي، اپتيد ابزار پزشكيتول  24
  يموتور هيل نقليد وسايتول  25
  زات حمل و نقلير تجهيد سايتول  26
  ر مصنوعاتيد مبلمان و سايتول  27
  ع و انتقال برقيد، توزيتول  28
  ع گازيه و توزيتصف  29
  ع آبيه و توزي، تصفيجمع آور  30
  يساختمان خصوص  31
  يساختمان دولت  32
  يراتيو انواع خدمات تعم يبازرگان  33
  هتل و رستوران  34
  يلينقل رحمل و   35
  يحمل و نقل جاده ا  36
  يحمل و نقل آب  37
  ييحمل و نقل هوا  38
  يانباردار  39
  حمل و نقل يبانيپشتهاي   تير فعاليسا  40
  يپستهاي   تيفعال  41
  مخابرات  42
  يمال يمربوط به واسطه گرهاي   تيفعال  43
  يمه و بازنشستگين وجوه بيتأم  44
  خدمات مستغالت  45
  كسب و كارهاي   تير فعاليسا  46
  يخدمات امور عموم  47
  يت عموميو امن ي، انتظاميخدمات دفاع  48
  ياجبار ين اجتماعيتأم  49
  آموزش  50
  ياجتماع يبهداشت و مددكار  51
  عضو يداراهاي  ت سازمانيفعال  52
  يو ورزش ي، فرهنگيجيتفرهاي   تيفعال  53
   يخدماتهاي   تير فعاليسا  54
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 ياقتصاد يهاات بر ارزش افزوده نه بر اساس بخشيمقرر در قانون مال يهاتيكه معاف يياز آنجا

فوق  يهان فقط هفت بخش از بخشيبنابرا. ك شده استيتفك ياقتصاد يهاتيبلكه بر اساس فعال

د كاغذ و محصوالت ي، توليريگيوانات، ماهي، پرورش ح)يزراعت و باغدار(كه شامل كشت محصول 

باشند مشمول  يم و آموزش ي، ساختمان دولتيساختمان خصوص... ر و چاپ و، انتشايكاغذ

 يهاتياز فعال يا قسمتيت كامل ير بخش ها به علت عدم شمول معافيگردد و سا يت كامل ميمعاف

 يهاتيرند به عنوان مثال فعاليگ يت قرار نميق مشمول معافين تحقيها در ارمجموعه بخشيز

ماده  12طبق بند  ييو هوا ي، آبيي، جاده ايليحمل و نقل ر يمسافر در بخشها ييمربوط به جابجا

مربوط به حمل و نقل هاي  تيباشند اما فعال ين قانون معاف ميات موضوع ايقانون مزبور از مال12

و . رنديگ ين قانون قرار نميات ايذكر شده مشمول مالهاي  ت بخشياز فعال يكاال به عنوان قسمت

د يقانون مذكور تول 12ماده  3برابر بند  يدنيو آشام ييد محصوالت غذايدر بخش تولن يا همچني

رخشك يو ش ير، روغن نباتير، پنيا، شي، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات، سويآرد خباز

مشمول  يدنيو آشام يير مواد غذاين قانون معاف و سايات موضوع ايه كودكان از ماليمخصوص تغذ

ات بر ارزش يقانون مال يزان اثرات اجراين مييق و تعيمدل تحق ين اجرايبنابرا/.شد با يات ميمال

 54هفت بخش از  يت برايران با در نظر گرفتن معافيمختلف اقتصاد اهاي  افزوده بر تورم در بخش

  .رديگ يبعد انجام مهاي  گر به شرح قسمتيبخش د 47و مشمول شدن  يبخش اقتصاد

  

  يافته ها 

  مدل ياجرا -1

ات بر ارزش افزوده بر هر يقانون مال ياز اجرا يزان تورم ناشين مييبر تع يمدل مبن يج اجراينتا

  ش سوم يرايران و بر اساس ويستانده ا -ن جدول دادهيكه در آخر يبخش اقتصاد 54كدام از 

طبقه )  ISJC , Rev 3(ياقتصادهاي  تيه فعاليكل يبرا ين المللياستاندارد ب يصنعت يبندطبقه

 يالزم بود كه قبل از ارائه جدول درخصوص نحوه محاسبه هر كدام از ستونها، شده بود يبند

  .حات مربوطه ارائه گردديب توضيج به ترتيمندرج درجدول، نتا

1- D = (w+r+t+q) ارزش افزوده ناخالص كه شامل جبران خدمات كاركنان   يعني)w (

كه از ) q(ثابت هاي  هيو مصرف سرما) r( ياتيمازاد عمل، )t(م يرمستقيغهاي  اتير ماليخالص سا

  .ستانده استخراج شده است -جدول داده

2- -1 
D ]I- A' = [p  1-شامل  ]I- A' [ف كه ابتدا پس از ترانسپوزه يس لئونتيا معكوس ماتري

  را به دست ) 'A – 1(س يس واحد ماتريم و كسر آن از ماتريمستق يب فنيس ضرايكردن ماتر
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س ارزش يم و در ماتريكن يمعكوس م) 54×  54(را با ابعاد ) 'A – 1(س يم و سپس ماتريآوريم

  . ميينما يافزوده ناخالص ضرب م

3-1.T×D = ∆D س ين هر بخش كه شامل ضرب ماترينخستهاي  رات در نهادهييتغ يعني

رمشمول را يبخش غ 7ت يافزوده هر بخش كه معافات بر ارزش يارزش افزوده ناخالص در نرخ مال

  .رديگ يز در بر مين

4- ∆D -1  ]I- A' [ =∆P مت در هر بخش برابر است با ضرب معكوس يرات قييتغ يعني

انگر خالص يب P∆ تين هر بخش كه درنهاينخستهاي  رات نهادهييف در ستون تغيس لئونتيماتر

 هر بخش  يم برايرمستقيغهاي  اتيمت ها پس از حذف ماليق يش سطح عموميافزاا يتورم 

  : يعنيباشد يم
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∆P =t-p-p`  =خالص تورم  
نام 

 بخشها
D=(w+r+t+q) P=(1-A′ )�1*D ∆D=D*1.t P´=(1-A′ )�1*∆D 

t ( ر يغ ياتهاير ماليسا

ميمستق  ) 
∆p=p´- p -t (خالص تورم) 

1 0.817763 1.709202506 0.817763 1.738852324 0.00026 0.02939 
2 0.661297 1.200411338 0.661297 1.215429257 0.000269 0.01475 
3 0.899343 1.100674166 0.92632329 1.133560354 0.000272 0.03261 
4 0.571746 0.629527899 0.571746 0.629909865 0.000272 0.00011 
5 0.980853 1.477550964 1.093651095 1.604822897 0.000494 0.12678 
6 0.719045 1.11365221 0.74061635 1.145978224 0.000483 0.03184 
7 0.29247 0.680444421 0.3012441 0.699844358 0.000849 0.01855 
8 0.626127 0.626196432 0.72004605 0.720117512 0.001188 0.09273 
9 0.376921 0.955605228 0.38822863 0.984242675 0.000891 0.02775 
10 0.458301 0.474650867 0.47205003 0.488846103 0.000072 0.01412 
11 0.386259 0.414878903 0.39784677 0.427207778 0.000513 0.01182 
12 0.48783 0.61240682 0.5024649 0.630529338 0.001188 0.01693 
13 0.398313 0.941249082 0.398313 0.958155659 0.001188 0.01572 
14 0.651909 1.221899474 0.67146627 1.257104759 0.000472 0.03473 
15 0.775429 1.029384208 0.79869187 1.060286864 0.001188 0.02971 
16 0.481084 1.412266605 0.49551652 1.455846287 0.001188 0.04239 
17 0.383641 0.765000875 0.39515023 0.787832148 0.001188 0.02164 
18 0.527073 0.848451659 0.54288519 0.870249164 0.001188 0.02061 
19 0.388135 1.57522554 0.39977905 1.618024474 0.001188 0.04161 
20 0.441822 0.868096655 0.45507666 0.893212565 0.001188 0.02393 
21 0.394927 0.742508872 0.40677481 0.76428658 0.001188 0.02059 
22 0.39478 0.870000472 0.4066234 0.89593608 0.001188 0.02475 
23 0.366835 0.5519702 0.37784005 0.568420036 0.001188 0.01526 
24 0.4533 0.480167577 0.466899 0.494556738 0.001188 0.01320 
25 0.337481 0.456667383 0.34760543 0.470306886 0.001188 0.01245 
26 0.409689 0.586246873 0.42197967 0.604183962 0.001188 0.01675 
27 0.480373 0.491838717 0.49478419 0.50658853 0.001188 0.01356 
28 0.318575 0.791996194 0.32813225 0.815297473 0.000499 0.02280 
29 0.753 0.896583722 0.77559 0.923255865 0.00025 0.02642 
30 0.500492 0.619171058 0.515507 0.637160043 0.000497 0.01749 
31 0.306356 0.563197413 0.306356 0.570740759 0.00024 0.00730 
32 0.283132 0.392124781 0.283132 0.395316223 0.000283 0.00291 
33 0.800187 2.855914259 0.82419261 2.938011871 0.000275 0.08182 
34 0.589582 0.674765728 0.60726946 0.695188214 0.000176 0.02025 
35 0.667819 0.742919017 0.68785357 0.765066552 0.000494 0.02165 
36 0.60294 1.872780385 0.6210282 1.926248149 0.000494 0.05297 
37 0.364861 0.462739587 0.37580683 0.476523203 0.000494 0.01329 
38 0.387641 0.50872093 0.39927023 0.523892984 0.000494 0.01468 
39 0.816426 0.954092711 0.84091878 0.982452816 0.000496 0.02786 
40 0.653639 0.93830509 0.67324817 0.966261312 0.000495 0.02746 
41 0.663331 0.713450087 0.68323093 0.734812351 0.00048 0.02088 
42 0.55736 0.760315271 0.5740808 0.782883094 0.000499 0.02207 
43 0.726734 1.327384188 0.74853602 1.365960298 0.000482 0.03809 
44 0.777072 0.880051491 0.80038416 0.906294187 0.000494 0.02575 
45 0.958091 1.342622924 0.98683373 1.3822264 0.047941 0.00834 
46 0.795051 1.152352949 0.81890253 1.186637168 0.040249 0.00579 
47 0.814181 1.274464048 0.83860643 1.313152851 0.00045 0.03824 
48 0.768723 0.779326323 0.79178469 0.802737636 0.000555 0.02286 
49 0.846379 0.846468874 0.87177037 0.87186304 0.000555 0.02484 
50 0.810247 0.939466222 0.810247 0.943090922 0.000494 0.00313 
51 0.766348 0.793780966 0.78933844 0.818040563 0.000717 0.02354 
52 0.739028 0.764808255 0.76119884 0.787701158 0.037413 0.01452 
53 0.71713 0.741737549 0.7386439 0.763972649 0.000543 0.02169 
54 0.718296 0.736211116 0.73984488 0.75801053 0.000478 0.02132 
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ات بر يمقرر در قانون مالهاي  ن امر است كه اعمال نرخياز ا يمدل حاك يه سازيج شبينتا

ن يب يآثار تورم يمختلف اقتصاد يهامتعلقه در بخشهاي  تيارزش افزوده پس از اعمال معاف

تورم در بخش استخراج نفت خام و گاز خواهد  12678/0تا  يريگيدرصد در بخش ماه 0011/0

ات بر ارزش افزوده يقانون مال ياز اجرا يناش ين آثار تورميداشت، الزم به ذكر است كه كمتر

 و. ده انديمقرر در قانون مذكور گردهاي  تياز اقتصاد است كه مشمول معاف ييمتوجه بخشها

،آموزش و ي،ساختمان دولتيريگيماه يم، بخشهايكن يونه كه درجدول صفحه بعد مشاهده مهمانگ

ن قانون قرار گرفته يت ايكه به طور كامل مشمول معاف ييبه عنوان بخشها... و يساختمان خصوص

 يج اجرايكه از نتا ير نكاتيمتها واقع شده اند و سايش سطح قيمورد افزا يار كمياند، در حد بس

زان نرخ يكشور، كمتر از م يبخش اقتصاد 54بخش از  43ن است كه يشود ا يمدل استباط م

داشته اند و  يمتيرات قييات بر ارزش افزوده،تغيقانون مال ياجرا يبرا) سه درصد( ن شدهييتع

 از توتون و يد محصوالت ناشيتولهاي  مورد بخشمتها در يرات مربوط به سطح قيين تغيشتريب

باالتر تحت هاي  ن نرخييباشدكه آن هم به علت تع يم يعيستخراج نفت خام وگاز طبتنباكو و ا

 يمذكور مشاهده م يبخشها يط موجود برايخاص بوده است كه با وجود شراهاي  عنوان بخش

 ين شده براييز كمتر از نرخ تعيمورد اشاره نهاي   مت ها در بخشيرات سطح قييشود كه اندازه تغ

از  يناش يدر جدول زير آثار تورم. باشد يات بر ارزش افزوده در آن بخشها ميقانون مال ياجرا 

از  يبخش اقتصاد 54مدل مورد استفاده در  يات بر ارزش افزوده بر حسب اجرايقانون مال ياجرا

  .ن مرتب شده انديشترين به بيكمتر
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  يبخش اقتصاد 54ات بر ارزش افزوده دريقانون مال ياز اجرا يناش يآثار تورم .3جدول 
 تورم ياقتصاد يبخشها

 0.00011 يماهيگير
 0.00291 يساختمان دولت

 0.00313 آموزش
 0.00597 كسب و كارهاي   تير فعاليسا

 0.00730 يساختمان خصوص
 0.00834 خدمات مستغالت

 0.01182 يد چرم و محصوالت چرميتول
 0.01245 يد وسايل نقليه موتوريتول

 0.01320 ،ابزار دقيقياپتيك ،يد ابزار پزشكيتول
 0.01329 يحمل و نقل آب

 0.01356 ر مصنوعاتيد مبلمان و سايتول
 0.01412 د پوشاكيتول

 0.01452 عضو يدارا يت سازمانهايفعال
 0.01468 ييحمل و نقل هوا

 0.01475 پرورش حيوانات
 0.01526 يد راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطيتول

 0.01572 ضبط شدههاي  ر رسانهي؛ انتشار، چاپ و تكث يمحصوالت كاغذد كاغذ و يتول
 0.01675 د ساير تجهيزات حمل و نقليتول
 0.01694 يد چوب و محصوالت چوبيتول

 0.01749 ع آبيه و توزي، تصفيجمع آور
 0.01855 يدنيو آشام يتوليد محصوالت غذاي

 0.02025 هتل ورستوران
 0.02059 تجهيزاتد ماشين آالت و يتول

 0.02061 يغير فلز  يد ساير محصوالت كانيتول
 0.02088 يپستهاي  فعاليت

 0.02132 يخدماتهاي   ساير فعاليت
 0.02164 د محصوالت از الستيك و پالستيكيتول

 0.02165 يليحمل و نقل ر
 0.02169 يو ورزش ي، فرهنگيتفريحهاي  فعاليت

 0.02207 مخابرات
 0.02280 و انتقال برق عيد، توزيتول

 0.02286 يو امنيت عموم ي، انتظاميخدمات دفاع
 0.02354 ياجتماع يبهداشت و مددكار

 0.02393 يفابريك يد محصوالت فلزيتول
 0.02475 يبرق ير ماشين آالت و دستگاههايد سايتول

 0.02484 ياجبار يتامين اجتماع
 0.02575 يتامين وجوه بيمه و بازنشستگ

 0.02642 ع گازيه و توزيتصف
 0.02746 حمل و نقل يپشتيبانهاي   ر فعاليتيسا

 0.02775 د منسوجاتيتول
 0.02786 يانبار دار

 0.02939 )يزراعت و باغدار(كشت محصوالت 
 0.02972 ه نفتيحاصل از تصفهاي  ر فراوردهيد سايتول

 0.03184 ر معادنياستخراج سا
 0.03262 و قطع اشجار يجنگلدار

 0.03473 )پااليشگاهها (  ينفتهاي  توليد فراورده
 0.03809 يمال يمربوط به واسطه گر يتهايفعال

 0.03824 يخدمات امورعموم

 0.04161 يد فلزات اساسيتول
 0.04239 يميشامل محصوالت پتروش يد مواد و محصوالت شيميائيتول

 0.05297 يحمل و نقل جاده ا
 0.08182 يراتيو انواع خدمات تعم يبازرگان

 0.09273 د محصوالت از توتون و تنباكويتول
 0.12678 ياستخراج نفت خام و گاز طبيع
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  يآمارهاي  افتهي -2

   يط ياتياست كه سازمان امور مال يدو محور ياتيمال يو رشد درآمدها ياتياصالح نظام مال

 ينظام در بخش امو مال يكلهاي  استيت به سيبا عنا. آن بوده است يگذشته به جد در پ يهاسال

 يات و كاهش وابستگيگاه ماليجا يف قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص ارتقاين تكاليو همچن

برنامه ها،  يبه گونه ا ياتيحاصل از صادرات نفت، سازمان امور مال يديدولت به عا يبودجه عموم

رغم مشكالت و موانع متعدد، ضمن ينموده است كه عل يخود را سازماندههاي  تياقدامات و فعال

 ينه درآمدهاين زميو انجام اقدامات در خور توجه در ا ياتياصالح نظام مال يراهبردها يريگيپ

از  يكيدرآورد،  يطه وصوليشده در قانون بودجه را به طور كامل به ح ينيش بيپ ياتيمال

ات بر ارزش افزوده ياست و استقرار مال ياتيمالهاي  هيگسترش پا ياتياصالح نظام مال يراهبردها

 يكل درآمدها.شده است ياتيمال يش درآمدهايد موجب افزايجد ياتيه ماليك پايز به عنوان ين

 1388ال در سال يارد ريليم 293072به  1384ال در سال يارد ريليم 134574كشور از  ياتيمال

ات يات بر شركت ها، ماليم كه شامل ماليمستق ياتهاياست كه مال ين در حاليا. افته استيش يافزا

ارد يليم 209365به  1384ال در سال يارد ريليم 84030ات بر درآمد است، از رقم يبر ثروت و مال

در طول دوره  ياتيمال يم از كل درآمدهايمستقهاي  اتيسهم مال. ده استيرس 1388ال در سال ير

 50545از رقم  1383م در سال يرمستقيغهاي  اتيدر مقابل مال. درصد بوده است 67معادل 

ز كه يم نيرمستقيغهاي  اتيمال. ده استيرس 1388ال در سال يارد ريليم 83707ال به يارد ريليم

وره د يدرصد ط 33بطور متوسط . (كشور دارند ياتيمالهاي  يب وصوليرا در ترك يسهم عمده ا

 4جدول . شود يات بر مصرف و فروش وصول ميات بر واردات و ماليبه صورت مال) 1388-1384

  .دهد ينشان م 1384-1388 يك منبع در سالهايرا به تفك ياتيمال يزان درآمدهايم

  

  )1384- 1388(برنامه چهارم توسعه  يسالها يك منابع طيبه تفك ياتيمال يدرآمدها .4جدول

  ياتيجمع درآمد مال  ميرمستقيغ ياتهايمال  مجموع  سال

ات بر يمال

  واردات

ات بر كاال و يمال

  خدمات

 يدرآمدها  مجموع

  ياتيمال

  رشد

1384  030/84  954/35  591/14  545/50  574/134  40/59%  

1385  691/97  806/39  123/14  929/53  620/151  70/12%  

1386  334/126  819/48  663/16  482/65  816/191  50/26%  

1387  153/167  689/56  900/15  589/72  742/239  00/25%  

1388  365/209  371/54  336/29  707/83  072/293  24/22%  

   يبانك مركز: مأخذ
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و عملكرد گمرك  ياتيماهه سازمان امورمال 12بر اساس عملكرد  1388ات در سال يرقم مال

 .باشديم) ماهه مصوب 2ماهه و  10عملكرد (

 

 .1نمودار

  
  

 .2نمودار 

  
 

  ) T / GDP( يد ناخالص داخليات به توليحاصل از نسبت مالهاي  افتهي -3

د ناخالص يات به تولي، نسبت ماليات در هر كشوريعملكرد مال يابيمهم ارزهاي  از شاخص يكي

ات يبه عنوان مال يد ناخالص داخلياز تول يدهد چه بخش ين شاخص نشان ميباشد، ا يم يداخل

 يدرآمدها يكشور وابسته است كه وصول ياتيمال يدرآمدها يبه وصولن نسبت يگردد، ا ياخذ م

عوامل درون . است يو برون سازمان يز به نوبه خود متأثر از دو گروه از عوامل درون سازمانين ياتيمال

روند افزايش درآمدهاي مالياتي طي سالهاي   88-84
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روند افزايش ماليات بركاال وخدمات (ارزش افزوده) طي سالهاي  88-84
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ص و يند تشخيون فرايزاسيمكان، اتيسازمان وصول و مال ييالت اجراير ساختار و تشكينظ يسازمان

ره يو غ ياتيقات ماليجرائم و تشو، ن و مقرراتي، قوانياتي، تعداد كاركنان ماليتايفرار مال، وصول

هاي  ه ها و نرخيكشور، پا ير رشد اقتصادينظ يز شامل مواردين يعوامل برون سازمان. هستند

، ياتيات ماليفات و ترجيتخف، يو دوره ا ي، موضوعياعم از بخش ياتيمالهاي  تيمعاف، ياتيمال

دن به يشاخص رس. باشد يم ياتيو فرهنگ مال يجهانهاي  مت نفت در بازاريو قزان صادرات يم

درنظر گرفته شده  يد ناخالص داخليات به توليدر برنامه پنجساله توسعه نسبت مال ياتياهداف مال

ك يات يكه مال ييم و از آنجايكن ين نسبت استفاده مياز ا ياتيدرآمد مال ينيش بيپ ياست و برا

دو  يك استانها برايكشور به تفك GDPنكه مقدار يباشد و به لحاظ ا يك ساله مير ير با تأخيمتغ

كه  يعمده اقتصادهاي  باشد از ارقام ارزش افزوده بخش يدر دسترس نم يسال قبل از سال جار

ن با محاسبه نسبت يتوان استفاده كرد، بنابرا يشود م يران منتشر ميتوسط مركز آمار ا
T�

GDP���
�Tا ي -

VA���
ن زده ين نسبت در مقدار ارزش افزوده تخميهر استان و ضرب ا يبرا -

شود به عنوان  يم ينيش بيآن استان پ يسال جار يات قابل وصول برايمال، هر استان يشده برا

..Tمثال با محاسبه نسبت 
GDP./
..Tا ي -

VA./
آن استان  1388سال  يات قابل وصول برايمال -

 ينيش بيعملكرد با اهداف پ يد ناخالص داخليات به توليمالسه نسبت يشود، مقا يم ينيش بيپ

برابر  88- 84 يسالها ين شاخص طين عملكرد ايانگيكه م از آن است يشده در برنامه چهارم حاك

داشته است اما  يزيفاصله ناچ% 76/6بوده است كه با رقم مندرج در برنامه چهارم توسعه % 73/6

 يد ناخالص داخليات به توليدهد كه نسبت مال ياست نشان م به دست آمده يآنچه كه از آمار رسم

 .داشته است يروند كاهش 88ت يلغا 84طبق عملكرد از سال 

  

  عملكرد و برنامه يد ناخالص داخليات به توليسه نسبت مالي، مقا5جدول 

د يات به تولينسبت مال  يد ناخالص داخليتول  اتيمال  سال

  يناخالص داخل

  برنامه  عملكرد  برنامه  عملكرد  برنامه  عملكرد

1384  574/134  831/117  711/854/1  125/104/2  30/7%  60/5%  

1385  621/151  398/150  530/260/2  774/425/2  70/6%  20/6%  

1386  815/191  522/182  347/890/2  209/724/2  60/6%  70/6%  

1387  741/239  559/218  292/629/3  959/993/2  60/6%  30/7%  

1388  072/293  631/262  156/557/4  888/282/3  43/6%  00/8%  
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  .3نمودار 

 
 

  ات پژوهشيفرضهاي  افتهي -4

ش يد موجب افزايجد ياتيه ماليات بر ارزش افزوده به عنوان پايمال يكند معرف يان ميه اول بيفرض

آن با استفاده از جدول  يشود كه براساس  مدل ارائه شده و اجرا يمت ها ميق يدر سطح عموم

هر بخش شده  ين شده براييزان تعيمت ها به ميق يش سطح عموميستانده موجب افزا –داده 

قرار گرفته است و مقدار  يمورد بررس يبخش مختلف اقتصاد 54 يكه اثرات تورم يياست و از آنجا

از تفاوت اثرات  يكز كه حايه دوم نيباشد لذا فرض يهر بخش متفاوت م يبرا VAT يرات اجرايتأث

  . گردد يباشد اثبات م يم يمختلف اقتصادهاي  در بخش VAT ياز اجرا يناش يتورم

قانون  ياجرا يات بر ارزش افزوده انداره اثرات تورمينست كه نرخ مالياز ا يه سوم حاكيفرض

افزوده در رات خالص ارزش ييمدل و تغ يج اجرايكند كه با توجه به جدول نتا ين مييمذكور را تع

 يكاالها ين شده براييتعهاي  ات بر ارزش افزوده و نرخيمال% 3مختلف براساس نرخ هاي  بخش

) يطبيع گاز و خام نفت استخراج تنباكو و و توتون از محصوالت ديتول( يخاص در دو بخش اقتصاد

 يسطح عمومر ييگذارد و اندازه تغ يزان تورم اثر ميماً بر ميمستق VATگردد كه نرخ  يمشخص م

  . دارد ين شده بستگيين قانون به نرخ تعيا ياز اجرا يمت ها، ناشيق

ات بر ارزش افزوده يقانون مال يكند كه با اجرا يق عنوان ميه چهارم تحقيتاً فرضيو نها

ابد كه ي يش ميافزا) T/GDP( يد ناخالص داخليات به توليدولت و  نسبت مال ياتيمال يدرآمدها

مرتبط در فصل پنجم قسمت دوم  يه شده و نمودارهايو جداول ته يمركز بانك يرسم يآمارها

ات ياز دو نوع مال يكي يبه عنوان) ات بر ارزش افزوده يمال(ات بر كاال و خدمات يكند كه مال يان ميب

شده  88و87هاي  م در سالير مستقيغ ياتيمال يش درآمدهايباعث افزا ييم به تنهاير مستقيغ

دهد و  ين ادعا را نشان ميخالف ا)T/GDP(ن پژوهش در خصوص نسبت ياهاي  افتهياست و اما 

نمودار نسبت T/GDP طي سالهاي 88-84
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ه چهارم اثبات يدارد وقسمت دوم از فرض ير نزولين نسبت سيا 88 يال 84كند كه از سال  يان ميب

 . ودش ينم

   يريجه گينت

بر ات بر ارزش افزوده يقانون مال  يدهد كه اجرا يمدل مورد مطالعه نشان م يه سازيج شبينتا

مختلف هاي  متعلقه، در بخشهاي  تيمقرر در قانون مذكور  پس از اعمال معافهاي  حسب نرخ

درصدتورم در بخش  678/12تا  يريگيدرصد در بخش ماه0011/0ن يب يآثار تورم ياقتصاد

ر يغ ياتهايپس از حذف مال، استخراج نفت خام و گاز خواهد داشت،كه با توجه به ساختارموجود

ن شده را به همراه خواهند ييتع يكوچكتر از نرخها يمقرردر قانون،تورم ياعمال نرخهام و يمستق

ات بر ينه حاصل از اعمال ماليش هزيب به همان اندازه افزايآنها به طور تقر يريداشت و تورم پذ

ات بر ارزش يقانون مال ياز اجرا يناش ين آثار تورميالزم به ذكر است كه كمتر.  ارزش افزوده است

و .ده انديمقرر در قانون مذكور گردهاي  تياز اقتصاد است كه مشمول معاف ييافزوده متوجه بخشها

ات بر ارزش افزوده يقانون مال يدهد كه به دنبال اجرا يق نشان مين  تحقيج اير  نتاين سايهمچن

د ناخالص يات به توليسه نسبت ماليكه  مقا ييافته است، امااز آنجايش يز  افزايدولت ن يدرآمدها

عملكرد با اهداف ) ات در هر كشوريعملكرد مال يابيمهم ارزهاي  از شاخص يكيبه عنوان ( يداخل

 يسالها ين شاخص طين عملكرد ايانگياز كاهش م يشده در برنامه چهارم توسعه حاك ينيش بيپ

جه ينت توان يم، داشته است يزيبوده و با رقم مندرج در برنامه چهارم توسعه فاصله ناچ 84-88

به صورت نا  يد ناخالص داخليش در تولينسبت به افزا ياتيمال يش درآمدهايگرفت كه افزا

  .كمتر بوده است يمحسوس

ران يم كه در اينيب يم، مين پژوهش بنگريج ايم از منظر اقتصاد كالن به نتايحال اگر بخواه

ستم يق استقراض از سيطرن آن از يدولت و وتأم يمتوالهاي  ل كسر بودجهياز قب يعوامل مختلف

بر تورم موثر بوده اندكه در  يدوانتظارات تورميتولهاي  نهيش هزي، نرخ ارز، افزاينگي،رشد نقديبانك

ات بر ارزش افزوده يقانون مال يرااز لحاظ ارتباط با اجرا يتر ينقش قو يان انتظارات تورمين ميا

  :ن قانونيا ين كانال آثار تورميكند، مهمتر يفا ميا

ش يتواندبواسطه افزا يات بر كاالها و خدمات ميش ماليرا افزاينه است زيتورم فشار هز ينوع -1

ش سطح يش حقوق و دستمزدگردد، لذا افزاي، منجر به درخواست افزاينه زندگيمت ها و هزيق

ش يحفظ سود اقدام به افزا يز برايده و بنگاهها نيدستمزدها به كاهش سود بنگاهها انجام

نكه چه مقدار در عمل ياست ا يعيخواهد شد،طب يند و عامل فشار تورمينما يا ممت هيمجددق

به كشش  يبستگ ياديمت كاالها و خدمات توسط بنگاهها وجود دارد تا حد زيش قيامكان افزا

كاال  يتقاضا يمتيكاالها و خدمات و واكنش مصرف كنندگان دارد،در واقع هرچه كشش ق يتقاضا
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انجامدكه با توجه به  يم ينه زندگيشتر هزيش بيآنها به افزا يش بهايزاو خدمات كمتر باشد، اف

  ستانده پس از اعمال  - ن جدول دادهيوآخر CPIج به دست آمده و استفاده از شاخص ينتا

 يمتها در بخشهايش قيزان افزايم كه مينيب يات بر ارزش افزوده، ميمقرر در قانون مال يهاتيمعاف

ست، پس آثار يكسان نيكاالها و خدمات  يمتيدر واقع كشش ق يعنيباشد،  يمتفاوت م، مختلف

عرضه  يل در مباحث اقتصاد كالن به صورت انتقال در منحنين تحليا.كسان نخواهد بوديز ين يتورم

شود،  يمتها در اقتصاد ميش سطح قيشود كه در كل سبب افزا يان ميكل به سمت باال و چپ ب

افتدو انتقال عرضه كل فقط به يمورد اشاره ممكن است كه اتفاق ن يتورمان ذكر است كه فشار يشا

د يل نماييشتر را تحميكه بتواند دستمزد ب يقو يكارگرهاي  هيرا اتحادينجامد، زيمت بيش قيافزا

  .وجود ندارد

تورم  يتواند بر رو يات بر ارزش افزوده ميقانون مال يكه اجرا يين كانال هايگراز مهمتريد يكي

ات بر ارزش افزوده آن يمال ينجا منظور از انتظارات تورميدر ا. است يجاد انتظارات تورميبگذارد ا اثر

مردم از تورم افزوده  يقبل ينيش بين قانون بر پيل وضع ايتورم است كه به دل ينيش بيمقدار از پ

 ينيش بيرا پ متهايش قيل وضع قانون مزبور، افزايبه دل يچنانچه مردم و عامالن اقتصاد. شود يم

 ند،ينما يو محصوالت خود م)ديعوامل تول(نهاده  يمت برايش قيند قاعدتاً شروع به درخواست افزاينما

نجامد و يب يجاد انتظارات تورميتواند به ا يران  ميات بر ارزش افزوده در ايقانون مال ين اجرايبنابرا

  .مت ها منجر شوديش سطح قيبه افزا يتا حد

ات بر ين است كه گرچه اثر ماليد به آن توجه كرد ايل باين تحليكه در ا يگريو اما نكته د -3

ش يد و به طور مشخص همانند اثر افزايتولهاي  نهير هزيتوان همانند اثر سا يرا م  ارزش افزوده

متها در يش قيوجود ندارد كه تداوم افزا يليكرد، اما دل يبررس يق انتظارات تورميدستمزدهاو از طر

ه ها و يز روشن است، در مورد دستمزدها وجود اتحاديل نيدل. وجود داشته باشد  ن قانونيمورد ا

وسته  به يبازار كار سبب شده است كه كارگران به طور پ ير رقابتيو حالت غ يكارگرهاي  تشكل

ش دستمزد داشته باشند كه يجه درخواست افزايد و رفاه خود باشند و در نتيدنبال بهبود قدرت خر

 ييرويات بر ارزش افزوده نياما در مورد مال. از فشار دستمزد است يجاد تورم ناشيز ايجه آن نينت

ز ينه نيتورم فشار هزهاي  لين براساس تحليبنابر ا. آن وجود ندارد، يش دستمزدها برايمشابه افزا

 يموسته در سطح عمويپ يشيافزوده منجر به افزا ارزش بر اتيوجود ندارد كه وضع مال يليدل

، و ينه ايل فشار هزيافزوده بدل ارزش بر اتيتوان گفت وضع مال ين جهت در كل ميمتها شود بديق

متها شود يق يكباره سطح عموميش يتواند منجر به افزا يكند،گرچه م يجاد ميكه ا يانتظارات روان

  . متها نخواهد شديق يوسته در سطح عموميش پياما منجر به افزا

   



  هيرش سلطانپناه، كاوه حسني و كيوان طاهرخوئياني ،يفيروز روزبه، بيژن خزدوز.../ اجراي  بررسي اثرات 

 

118

  شنهاداتيپ

ران از نظر يا ياقتصاد يادهايبنهاي  و تفاوت يموضوع در سطح كالن اقتصاد يبه گستردگبا توجه 

و بكر بودن  ير كشورها و تازگيات برارزش افزوده با ساين شمول كاال و خدمات مشمول مالييتع

 ين مبناييو تع ياقتصاد يبخشها يران و بررسيك ايو آكادم يموضوع در مجامع كاربرد ينسب

ن نكته كه اكنون در ين با در نظر گرفتن ايات برارزش افزوده و همچنيبابت نرخ و درصد مال يعلم

  :شود  يشنهاد ميم پيباش يمرحله چهارم قانون مزبور در كشورمان م ياجرا يابتدا

ش يزان افزايباشد، با در نظر گرفتن م يد مينسبتأ شد يمتيكه اثرات ق ييبخشها يبرا .1

اعمال گردد  يشتريبهاي  تيكمتر معاف يمتيمشابه با اثرات ق يدر بخشها ياتيمال يدرآمدها

ات بر ارزش افزوده اجرا گردد، يستم مالين سيمشمول يتمام ين قانون برايكه ا يوتا زمان

 .اعمال نگردد  VATدر نرخ  يشيچگونه افزايه

زمان امور و سا يت وزارت امور اقتصاديالزم است كه موضوع با حما يقات آتيتحق يبرا  .2

در  يو كاربرد يو بخش و به صورت  موضوع يبه صورت جزئ يق مجامع علمياز طر ياتيمال

اقتصاد كالن مورد پژوهش  ير مدلهايان مدت و بلند مدت و با استفاده از سايكوتاه مدت، م

  .رديقرار گ
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Abstract 
The value-added tax (VAT) system has been implemented in more than half 
of countries in the globe during recent decades. This tax, which is collected 
from firms’ value-added in various phases of production and distribution, 
has several advantages such as low tax rate, reduced tax evasion, neutrality 
against economic variables, and it is a reliable source of earning for 
government. Those countries that have not pursued VAT or those who 
implement it with delay are of concerns including after-tax inflationary 
effects.     
The main goal of current research is to investigate the inflationary effects of 
VAT implementation in Iran’s economy. In this regard, a price model was 
used to analyze the inflationary effects of a VAT -with 3% tax rate and 
special rates for particular goods- on different economic sectors in 2010. In 
addition, VAT effects on tax performance evaluation indicators were 
considered and the amount of increases in government sustainable revenue 
was determined by an Input-Output (I-O) Table.    
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