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أثـرالعبء واملزيج الضريبي على معدل النمو االقتصادي:
مدخل جديد لدراسة حالة مصر
د .السيد متولي عبد القادرالسيد
أستاذ االقتصاد املساعد
املعهد العالي للحاسبات ونظم املعلومات
وعلوم اإلدارة  -شبـرا الخيمة
جمهورية مصر العربية

امللخص

1

ً
ً
(مقاسا بنسبة
(مقاسا بنسبة الضرائب إلى الناتج) واملزيج الضريبي
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثـر العبء الضريبي
الضرائب غيـر املباشرة إلى الضرائب املباشرة) على معدل نمو الناتج الحقيقي في مصر لبيانات سنوية عن الفتـرة من 1981
إلى  ،2017باستخدام منهج جديد ً
نسبيا ،يعزل أثـر املتغيـرات غيـر الضريبية املحذوفة على معدل النمو .وخلصت الدراسة
ً
ً
إلى وجود أث ًـرا ً
محايدا.
ومعنويا للتغيـر في العبء الضريبي على معدل النمو ،بينما جاء أثـر املزيج الضريبي
موجبا
وتؤكد النتائج أن أثـر العبء واملزيج الضريبي يتحوالن إلــى أثـر سالب وبمعامل كبيـر عند مستوياتهما العالية ،كما
أن مرونات النمو بالنسبة للعبء الضريبي وبالنسبة للمزيج الضريبي جاءت موجبة في كل السنوات ،لكن أثـر زيادة معدل
العبء الضريبي يـزيد معدل النمو بعدد  4مرات مقارنة بأثـر املزيج الضريبي .والنتيجة األهم هي أن متوسط العبء واملزيج
الضريبي األمثليـن يتجاوزان نظيـرهما املشاهد في كل سنوات الدراسة ،ويعنى ذلك أنه كان ممن املمكن تعظيم معدل النمو
املشاهد بـزيادة معدل العبء الضريبي وتعديل الهيكل الضريبي في اتجاه زيــادة الضرائب غيـر املباشرة .وتو�صي الدراسة
ً
بالعمل على توسيع القاعدة الضريبية ،واالستمرار في عملية اإلصالح الضريبي ليكون ً
نظاما فعاال وأكثـر شفافية.
الكلمات املفتاحية :العبء الضريبي ،املزيج الضريبي ،النمو االقتصادي.

املقدمة

تعرف الضريبة بأنها مبلغ نقديُ ،يدفع إلزاميا ،وبــدون مقابل ،من قبل القطاعات االقتصادية املختلفة إلــى القطاع
ُ
الحكومي .وتفرض الضريبة ألسباب هامة ،فعالوة على أنها املصدر األسا�سي لتمويل اإلنفاق الحكومي ،حيث تستخدم الحكومة
اإليـرادات الضريبية في تمويل الخدمات العامة مثل إنفاذ القانون والعدالة وتحقيق األمن الداخلي والدفاع الخارجي وتنظيم
األعمال والدعم االجتماعي ،فإنها تؤثـر على تخصيص املوارد وإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة االقتصادية واالجتماعية.
ويمكن تصنيف الضرائب طبقا ملعيار من يتحمل العبء الضريبي إلى نوعيـن هما :الضرائب املباشرة ،وهى الضرائب
التي تفرض على الدخول والثـروة مثل الضرائب على األجور واملرتبات واألرباح الرأسمالية والضرائب على املمتلكات العينية
واملـنـقــولــة ،أمــا الـضـرائــب غيـر املـبــاشــرة فتشمل الـضـرائــب على الـتـصــرف فــي الــدخــول مثل الـضـرائــب على اسـتـهــاك السلع
والخدمات وضريبة القيمة املضافة والضرائب الجمركية.
وانطالقا مما سبق ،تحاول كل دول العالم ،املتقدمة والنامية ،تصميم نظام أو سياسة ضريبية فعالة ضمن سياستها
املالية واالقتصادية ملا للسياسة الضريبية من آثار على املستوى الجزئي واملستوى الكلى .وتقاس فاعلية النظام الضريبي في
أي دولة بمدى تأثيـر كل من العبء الضريبي  Tax Burdenواملزيج الضريبي  Tax Mixعلى معدالت النمو االقتصادي للناتج
املحلى اإلجمالي  GDPالحقيقي .ويقاس العبء الضريبي بنسبة مجموع الضرائب (املباشرة وغيـر املباشرة) إلى الناتج املحلى
 ،GDPكما يقاس املزيج الضريبي بنسبة الضرائب غيـر املباشرة إلى الضرائب املباشرة.
* تم استالم البحث في ديسمبـر  ،2018وقبل للنشر في فبراير  ،2019وتم نشره في يونيو .2022
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وتـقــدم النظرية االقتصادية إجــابــات متوقعة حــول العالقة بيـن السياسة أو النظام الضريبي والنمو االقتصادي
واتجاهاتها عبـر الزمن .وبداية تفتـرض النظرية االقتصادية أن زيــادة العبء الضريبي وتحيـز املزيج الضريبي يؤثـران سلبا
على النمو االقتصادي ،لكن االختالف التنظيـري بيـن االقتصادييـن كان حول ما إذا كان أثـر الضرائب على النمو مستداما
أي في األجل الطويل ،أم أن األثـر يقتصر على األجل القصيـر فقط؟.
ف ـفــي ال ـن ـم ــوذج ال ـن ـيــوكــاس ـي ـكــي لـلـنـمــو االق ـت ـص ــادي ،الـ ــذي ق ــدم ــه س ــول ــو ( )Solow، 1956أو م ــا ع ــرف بـنـمــوذج
 ،Exogenous Growth Modelفــإن معدل نمو الناتج الحقيقي لدولة ما يتحدد باملجموع املرجح ملعدالت نمو مدخالت
العمالة ومدخالت رأس املال ،واملرونة اإلنتاجية للعمل ولرأس املال ،ومعدل نمو اإلنتاجية .وبالتالي يمكن أن يؤثـر النظام
الضريبي للدولة بشكل غيـر مباشر على كل من املـحــددات الخمسة السابقة ملعدل نمو الناتج الحقيقي .ومــع ذلــك ،فان
نموذج النمو لسولو يعني أيضا أن التغييـرات في النظام الضريبي لن يكون لها أي تأثيـر على معدل النمو في املدى الطويل،
ولكن في األجل القصيـر ،فقط ،فإن معدل نمو الناتج الحقيقي لدولة ما يمكن أن يـزيد أو ينقص بسبب املتغيـرات الضريبية.
أما مدرسة التوقعات الرشيدة ،وخصوصا دراسة ) King and Rebelo (1990ودراسة ) Barro (1990والتي أسست
لنموذج النمو الداخلي  Endogenous Growth Modelفتـرى أن أثـر التغيـرات الضريبية على النمو سيستمر في األجل
الطويل ،حيث تقوم على افتـراض أن تمويل اإلنفاق الحكومي من خالل الضرائب سوف يـزيد الرفاهية والنمو ،كما أثبتت
دراســة ) Mendoza et al., (1997أن النمو يتوقف على رأس املال البشري الحدي ،ورأس املال املــادي الحدي ،واملعدالت
الحدية للضرائب على االستهالك (الضرائب غيـر املباشرة).
وبشكل محدد ،يمكن التمييـز بيـن أثـريـن لتغييـر الهيكل الضريبي ،األول :املباشر على العرض الكلى في األجل الطويل
 :Steady Stateوهو ما يـرتبط باألثـر على حجم االقتصاد وعلى ميل الناتج املحتمل  ،Potential Outputمن خالل التأثيـر على
رصيد رأس املال وعرض العمل وعلى إنتاجية كل منهما .أما الثاني :فهو األثـر غيـر املباشر على جانب الطلب الكلي في األجل
القصيـر ،حيث يتأثـر مسار الناتج املحتمل (وليس امليل) ،وبالتالي التأثيـر على التوظف والناتج واألسعار في األجل القصيـر.
إن زيــادة مـعــدالت الـضـرائــب بشكل كبيـر على دخــول األف ـراد والـشــر ـكـات وعـلــى املكاسب الرأسمالية يمكن :أوال :أن
يخفض معدل االستثمار أي صافي رصيد رأس املال ويخفض معدالت إهالك رأس املال ،ثانيا :أن يخفض نمو عرض العمل
بتخفيض الحافز على زيادة نسبة قوة املشاركيـن في سوق العمل وتخفيض ساعات العمل أو من خالل تشوية االختيارات
الوظيفية أو التعليمية والتدريبية ،ثالثا :أن يخفض إنتاجية العمل وإنتاجية رأس املــال من خالل تخفيض اإلنفاق على
البحوث والتطويـر والتأثيـر السلبي على التوسع في املشروعات عالية التكنولوجيا  .High-Techوهذه اآلثار مجتمعة تخفض
الناتج املحتمل والنمو االقتصادي في األجل الطويل.
كما تؤثـر الضرائب على مستوى الطلب الكلي بطريق غيـر مباشر في األجل القصيـر ،من خالل التأثيـر على حوافز
األف ـراد لالستهالك واالدخ ــار واالسـتـثـمــار ،وبالتالي التأثيـر على كــل مــن اإلنـفــاق االستهالكي واإلنـفــاق االستثماري واإلنـفــاق
الـحـكــومــي ،وهــى املـكــونــات الــرئـيـســة للطلب الـكـلــي .ومــن ثــم ،تــؤث ــر الـضـرائــب فــي مـسـتــوى الـنــاتــج الـقــومــي ومـسـتــوى التوظف
واملستوى العام لألسعار وغيـرها ،وفى النهاية تخفيض معدل النمو االقتصادي لكن في األجل القصيـر ،أي تنقل االقتصاد
من مسار إلى مسار آخر ،أعلى أو أقل ،دون أن تؤثـر على ميل خط الناتج املحتمل في األجل الطويل.
إن آثــار الضرائب على النمو االقتصادي ال تتحدد فقط بالعوامل السابقة ،ولكنها تتحدد أيضا بعالقة الضرائب
بعجز املوازنة العامة ،وعلى طرق تمويله ،وعلى نوعية أو هيكل الضريبة التي تفرض على بعض األنشطة مثل الضرائب على
الدخل أو على امللكية أو الضرائب على االستهالك.
مما سبق ،يتضح أن النمو االقتصادي يتأثـر بمجموعتيـن من املتغيـرات هما املتغيـرات غيـر الضريبية واملتغيـرات
الضريبية .وبالتالي تثور مجموعة من القضايا الهامة عند محاولة قياس آثار املتغيـرات الضريبية على النمو االقتصادي
وبمعزل عن آثار املتغيـرات غيـر الضريبية وكيفية التعامل معها ،ألن هذه املتغيـرات وإن كان بعضها مشاهد وقابل للقياس
لكن عددها كبيـر ،ويستحيل وضعها مع املتغيـرات الضريبية في معادلة تقديـر واحدة ،هذا عالوة على أن بعض املتغيـرات
غيـر الضريبية قد تكون غيـر مشاهدة وغيـر قابلة للقياس .وبشكل محدد فان دراسة آثار املتغيـرات الضريبية على النمو
االقتصادي بشكل منفصل ،سوف يواجه مشكلة املتغيـرات املحذوفة .Omitted Variables
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وتقوم هذه الدراسة بتحليل العالقة بيـن النمو االقتصادي ً
مقاسا بمعدل نمو الناتج املحلى اإلجمالي الحقيقي والعبء
واملزيج الضريبي في مصر باستخدام منهج جديد ً
نسبيا يعالج أثار املتغيـرات املحذوفة ،حيث يمزج بيـن الطرق الالمعلمية والطرق
القياسية .وسوف يتم ذلك على مرحلتيـن :األولى ،استخدام التحليل الغالفي للبيانات )Data Envelopment Analysis (DEA
كمسألة بـرمجة خطية  Linear Programming Modelلعزل أثـر العوامل األخــرى غيـر الضريبية (مثل العمل ورأس املال
والتكنولوجيا ...وغيـرها من املتغيـرات املحذوفة) على معدل النمو االقتصادي في مصر .وفي املرحلة الثانية سوف تستخدم
تقنيات االقتصاد القيا�سي لتحليل اآلثار العبء واملزيج الضريبي على النمو االقتصادي ،بشكل مستقل عن املتغيـرات غيـر
الضريبية التي تم عزلها في املرحلة األولى .وهذه الطريقة تمكننا ،أيضا ،من تحديد أثـر العبء الضريبي واملزيج الضريبي فقط
على النمو االقتصادي ومعدالتهما املثلي التي تعظم هذا املعدل لكل سنة على حدة.

أهمية وإشكالية الدراسة
تكتسب هذه الدراسة أهمية على عدة مستويات:
ً
خصوصا حــول تحديد املعدالت املثلى لكل من العبء
الجدل حــول آثــار الضرائب على النمو والــذي مــازال مستمرا
الضريبي واملزيج الضريبي ألن العبء له آثار هامة على النمو.
أيضا أهمية التعرف على املزيج الضريبي والعبء الضريبي ،فإن تقديـر العالقة بيـن العبء الضريبي والنمو لكل سنة
على حدة له أهميته لصناع القرار ألن ذلك يعنى التوصل إلى فاعلية السياسة املالية.
وأخي ًـرا فان هذه الدراسة توظف طريقة إحصائية ،جديدة ً
نسبيا ،تمزج بيـن الطرق الالمعلمية واملعلمية والتي تقدم
معلمة لكل مشاهدة ،وتتفادى عيوب طرق التقديـر التقليدية املتعلقة باملتغيـرات غيـر الضريبية املحذوفة.
وعلى ضوء األهمية السابقة ،فإن املشكلة محل الدراسة تتمثل في اإلجابة عن التساؤل الرئيس وهو :ما أثـر العبء
واملزيج الضريبي على النمو االقتصادي في مصر خالل الفتـرة من  1981إلى 2017؟ ومن ثم اإلجابة عن التساؤالت الفرعية
التالية :هل هناك عالقة بيـن معدل نمو الناتج الحقيقي والعبء الضريبي  Tax Burdenومزيج الضرائب Tax Mix؟ وإذا كان
األمر كذلك ،فأي عنصر ،العبء أم املزيج ،له تأثيـر أقوى على معدل النمو؟ وهل من املمكن تحديد قيم العبء الضريبي
ومزيج الضرائب املثلى التي تعظم معدالت نمو الناتج الحقيقي ؟

فرضيات الدراسة:
تهدف الدراسة إلى اختبار الفرضيات التالية:
	-من املتوقع أن تؤدي زيادة العبء الضريبي إلى أثـر سلبي على النمو االقتصادي.
	-من املتوقع أن تــؤدي زيــادة نسبة الضرائب املباشرة إلى الضرائب غيـر املباشرة إلى أثـر موجب على معدل النمو
االقتصادي.
	-من املتوقع أن تؤدى الزيادة النسبية للعب الضريبي إلى أثـر موجب يفوق األثـر املوجب ألثـر املزيج الضريبي على
معدل النمو االقتصادي.

منهج الدراسة
تهدف هــذه الــدراســة إلــى اختبار الفرضية السابقة ،باستخدام بيانات سنوية عن االقتصاد املصري خــال الفتـرة
من  1981إلى  .2017ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام املنهج الوصفي في عرض وتحليل اإلطار النظري ملوضوع الدراسة
ً
قياسيا.
والنموذج املستخدم ،ثم استخدام املنهج الكمي الختبار فرضيات الدراسة

خطة الدراسة
الختبار فرضيات الدراسة سوف يتم تقسيم الدراسة على النحو التالي:
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-

أاملالمح العامة للنظام الضريبي املصري وتطوره.
بنتائج الدراسات السابقة.
جاإلطار النظري للنموذج وخطوات التقديـر.
دالبيانات ونتائج التقديـر.
هالنتائج والتوصيات.

املالمح العامة للنظام الضريبي املصري وتطوره:
تطور النظام الضريبي في مصر ،ومر بعدة مراحل منذ ثالثينيات القرن املا�ضي ،حيث تم إصدار أول قانون للضرائب
على مكاسب العمل واألعمال رقم  ،14وقانون الضرائب على األرا�ضي الزراعية رقم  113في عام  ،1939ثم قانون الضرائب على
املباني رقم  56عام  ،1954وقانون الضرائب الجمركية رقم  66عام  ،1963وقانون الدمغات رقم  111عام  ،1980وقانون
الضرائب على االستهالك رقم  133عام  1981والذي تم تغييـره بقانون الضرائب العامة على املبيعات رقم  11عام  ،1991ثم
تم إصدار القانون املوحد للضرائب على الدخل رقم  187عام .1993
هذه القوانيـن السابقة تم تعديلها في عام  2013وعامي  2016و ،2017كما سيتم التعرض إليه الحقا .وطبقا لبيانات
البنك الــدولــي ووزارة املالية املصرية فــإن اإليـ ـرادات الضريبية قد تـزايدت
جدول رقم ()1
ن
بقيمة  12.3مليار جنية خالل ثمانينيات القر املا�ضي ،وبقيمة  33.8مليار تطوراإليـرادات الضريبية والعبء الضريبي
جنية خالل التسعينيات ،تم تـزايد بقيمة  141.7مليار جنية خالل الفتـرة
ومعدل النمو خالل 2017-1981
 ،2010-2001ثم بقيمة  270مليار جنية خــال الفتـرة من 2017-2011
الضرائب التغيـرفي الضرائب معدل
باملليار الضرائب إلى الناتج نمو الناتج
لتصل إلى  462مليار جنية في يونيو  .2017كما بلغ املتوسط السنوي للعبء
السنة جنية باملليارجنية الحقيقي الحقيقي
الضريبي  %15.87من الناتج خالل الفتـرة من ( .2017-1981جدول ())1
-4.8% 24.8%
4.3 1981
-3.4% 14.9% 12.3
ويــوضــح جــدول ( )1بجالء أن معدل نمو الناتج الحقيقي ـكـان سالبا في 16.6 1991
3.1% 14.0% 33.8
50.3 2001
ً
معظم فتـرات املقارنة وخصوصا عندما يكون معدل العبء الضريبي مرتفعا3.3% 14.0% 141.7 192.1 2011 .
462.0 2017
Mean

-1.1% 13.3% 269.9
3.7% 15.87%

وطـبـقــا لـبـيــانــات الـبـنــك ال ــدول ــي لـعــامــي  2014و  ،2016ف ــإن الـعــبء
الضريبي في مصر يعتبـر من أقل املعدالت في العالم ،حيث يتضح من جدول املصدر :وزارة املالية املصرية والبنك الدولي WDI
( )2أن نـسـبــة ال ـض ـرائــب إل ــى الـنــاتــج املـحـلــى فــي مـصــر خ ــال فـت ــرة املـقــارنــة
جدول رقم ()2
تـ ـراوحــت مــن  %12.3إلــى  ،%13بينما تـ ـراوحــت بيـن  %26.6إلــى %27.1
العبء الضريبي (اإليـرادات الضريبية إلى الناتج
لجنوب إفريقيا ،وتـراوحت بيـن  %23.2إلى  %27.7ألهم الدول املتقدمة.
املحلي  )GDPفي  2014و2016
وطبقا للبيان املالي لوزارة املالية املصرية عن مشروع املوازنة العامة الدولة  2016 2014الدولة 2016 2014
للدولة للسنة املالية  ،2018 /2017تهدف وزارة املالية إلى وضع سياسة فرنسا  23.2% 23.3%اململكة املتحدة 25.6% 25.0%
بلجيكا  23.1% 26.1%جنوب إفريقيا 27.1% 26.6%
ً
ضريبية مستقرة عـلــى املستوييـن قصيـر وطــويــل األج ــل تحقق كــا من السويد  27.7% 26.4%مصر 13.0% 12.2%
األهــداف املالية واالقتصادية واالجتماعية للضريبة ،وتساهم في زيــادة املصدر :البنك الدولي WDI
ً
نسبة اإليـرادات الضريبية من خالل زيادة نسبة الحصيلة من الجهات غيـر السيادية إلى الناتج املحلي بـ  %1سنويا للوصول
بجملة الحصيلة الضريبية إلى ما يقارب  %18.5من الناتج املحلى اإلجمالي بحلول العام املالي .2022/2021
ولذا شرعت وزارة املالية املصرية في تنفيذ بـرنامج إصالح مالي وضريبي بهدف توسيع الوعاء الضريبي ،لزيادة اإليـرادات
الضريبية وتعزيـز دور السياسة الضريبية في االقتصاد .وتمثل ذلك في:
ُ
ّ
	-سن القانون الجديد لضريبة الدخل ،بالقانون رقم  96لسنة  ،2015حيث يحدد السعر املوحد الجديد الذي يطبق على
جميع الجهات االقتصادية العاملة في مصر ،بما فيها تلك املوجودة أو الواقع مقرها في املناطق االقتصادية الخاصة.
	-تطبيق ضريبة قيمة مضافة في سبتمبـر  ،2016التي حلت محل الضريبة العامة السابقة على املبيعات ،وستساعد
على تبسيط منظومة التحصيل الضريبي وتحد من التهرب الضريبي .وقد أدى تطبيق ضريبة القيمة املضافة بسعر
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ً
مؤخرا حول تحصيل
أولي نسبته  %13في  2017إلى تعزيـز تعبئة اإليـرادات .ووفقا للبيانات التي أصدرتها وزارة املالية
ضريبة القيمة املـضــافــة ،فــإن اإلي ـ ـرادات املتأتية مــن الضريبة آخــذة فــي الــزيــادة ،وسيـرتفع سعر ضريبة القيمة
املضافة إلى  %14مع بداية السنة املالية التالية ،وذلك بغرض زيادة اإليـرادات الضريبية وتضييق عجز املوازنة.
ً
	-قانون إنهاء املنازعات الضريبية :في أغسطس  ،2016أقر البـرملان قانونا إلنهاء املنازعات الضريبية ،يسري بداية
لعام واحد ،وذلك للتعامل مع قضايا املنازعات املتـراكمة .ووفقا لتقديـر متحفظ لوزارة املالية ،فإن هذا التشريع
سيؤدي إلى زيادة إضافية في اإليـرادات ،ومن املتوقع أن تؤدي هذه اإليـرادات إلى التعويض عن اإليـرادات الضريبية
الضائعة نتيجة لتعديالت قانون ضريبة القيمة املضافة.
	-كما تضع الحكومة تصورا لتبسيط اإلجراءات الضريبية ملؤسسات األعمال متناهية الصغر والصغيـرة بهدف إنشاء
نظام ضريبي لهذه املؤسسات ،يكون أكثـر بساطة وأقل تكلفة من حيث إدارته ،مما يتيح لها التـركيـز على النمو.

نتائج الدراسات السابقة
من أهم الدراسات التي تناولت العالقة بيـن النظام الضريبي ومعدل النمو على املستوى التنظيـري ،جــاءت دراسة
) ،Myles (2007ودراسة ) Johansson et al., (2008بتناول اإلطار النظري ألثـر كل من ضرائب الدخل وضرائب االستهالك
وضرائب امللكية على معدل النمو .أما الدراسات التطبيقية السابقة فقد تـركزت على الدول املتقدمة ،واستخدمت في معظمها
بيانات  Panel Dataلدول عديدة ،واستخدمت إحدى طريقتيـن للتقديـر هما :طريقة اآلثار الثابتة  ،The Fixed Effectsأو
طريقة ) .The PMG (Pooled Mean Groupوخلصت معظم هذه الدراسات إلى وجود أثـر سالب للعبء الضريبي على النمو
موجبا أو ً
ً
االقتصادي للدول املتقدمة ،ولكن األثـر قد يكون
سالبا في حالة الدول النامية.
ومن األمثلة على بعض الدراسات التطبيقية التي تناولت العالقة بيـن الضرائب ومعدل النمو االقتصادي في عينة من
الدول النامية واملتقدمة ،وعلى صعيد دولة واحدة أو دولتيـن ،وباستخدام طرق التقديـر التقليدية:
خلصت دراســة ) Egbunike et al., (2018عــن نيجريا وغــانــا خــال الفتـرة مــن  2000إلــى  2016باستخدام طريقة
 OLSوسببية جرانجر  Granger causalityإلى وجود عالقة سالبة ومعنوية بيـن العبء الضريبي والناتج املحلي اإلجمالي في
نيجريا ،والى وجود عالقة موجبة ومعنوية بيـن العبء الضريبي والناتج املحلي اإلجمالي في نيجريا.
خلصت دراس ــة ) Ugwunta and Ugwuanyi (2015عن مجموعة دول أفريقية ،ودراســة ) Dasalegn (2014عن
إثيوبيا إلى وجود عالقة موجبة بيـن العبء الضريبي والنمو ،وفى املقابل خلصت دراسات أخرى مثل دراسة )Saibu (2015
عن نيجريا وجنوب إفريقيا ،ودراسـ�ة ) Delessa (2014عن إثيوبيا ،ودراســة ) Keho (2013عن كوت دي فــوار ،إلى وجود
عالقة عكسية بيـن الضرائب على الدخل والنمو .وأخيـرا خلصت دراسة ) Bonu and Pedro (2009عن بتسوانا إلى عدم
معنوية العالقة بيـن العبء الضريبي والنمو.
خلصت دراســة ) Arisoy and Unlukaplan (2010والتي اختبـرت أثـر الضرائب املباشرة وغيـر املباشرة على النمو
االقتصادي في تـركيا خالل الفتـرة من  1968إلى  ،2006إلي عدم معنوية معلمات الضرائب غيـر املباشرة ،في حيـن أظهرت
النتائج ردة فعل إيجابية للضرائب غيـر املباشرة على النمو.
بتوظيف طريقة تقديـر جديدة نسبيا وباستخدام البيانات التي تغطي الفتـرة  1993-1927في نيوزلندا ،وجدت دراسة
) Scully (1996aعالقة عكسية بيـن معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي ومـعــدل الضريبة الفعلي .كما توصلت
دراســة ) Branson and Lovell (2000باستخدام البيانات التي تغطي الفتـرة  1995-1928فــي نيوزلندا إلــى وجــود عالقة
عكسية قوية بيـن العبء الضريبي ومعدل النمو بينما جاءت العالقة بيـن املزيج الضريبي على معدل النمو ضعيفة.
خلصت دراســة املــر�ســي ) (1999إلــى وجــود عالقة سببية فــي االتجاهيـن بيـن الضرائب ومـعــدل النمو فــي مصر خالل
الفتـرة  1970إلى  .1995كما خلصت دراسة ) Abdel Fattah (2016إلى أن أثـر الفضاء املالي ( Fiscal Spaceأي نفاذ الحكومة
ً
ً
ومعنويا على النمو االقتصادي في مصر خالل الفتـرة من  1985وحتى  2015باستخدام
موجبا
إلى سوق الديـن العام) كان
نموذج  VARوسببية جرانجر.
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خلصت دراسـ ــة ) El-Gebaly (2013عــن أثـر الهيكل الضريبي على العدالة االجتماعية فــي مصر خــال الفتـرة 200
إلــى  2012وخلصت إلــى ضعف الـقــاعــدة الضريبية وإلــى عــدم قــدرة هيكل الـنـظــام الضريبي فــي مصر على تحقيق العدالة
االجتماعية خــال فتـرة الــدراســة .وفــى دراسـتــه )Nantob (2014ع ــن الــدول النامية ومنها مصر باستخدام طريقة GMM
للفتـرة  2012-2000إلى وجود عالقة موجبة بيـن العبء الضريبي والنمو في األجل القصيـر ولكنها تتحول إلى عالقة سلبية
في األجل الطويل.
والنتيجة العامة التي يمكن استخالصها من النتائج التطبيقية من تقديـر العالقة بيـن الضرائب ومعدل النمو ،هي أن
قوة واتجاه األثـر يتوقفان على قيمة معدل العبء الضريبي (الضرائب إلى الناتج) أو قيمة معدل املزيج الضريبي (الضرائب
غيـر املباشرة إلى الناتج) وإلى نوعية الضريبة (على الدخل أو على االستهالك) وعلى حجم الدولة (نامية أو متقدمة).

اإلطارالنظري للنموذج وخطوات التقديـر

يبدأ هذا الجزء بمعادلة مبسطة للنموذج النيوكالسيكي للنمو والــذي تلعب فيه الضرائب تأثي ًـرا غيـر مباشر على
النمو االقتصادي .ففي النموذج النيوكالسيكي الذي قدمه سولو ،فإن معدل النمو االقتصادي لدولة ما يتحدد بمواردها
االقتصادية والتكنولوجيا املتاحة لها .ويمكن التعبيـر عن معدل نمو الناتج الحقيقي باملعادلة التالية:

)GY = GP +βLGL + βKGK,---------------------------- (1
حيث إن  GYمعدل نمو الناتج الحقيقي GL ،معدل النمو العمل  GKورأس املــال βL ،تمثل مرونة الناتج للعملβK،
مرونة الناتج لـرأس املــال GP ،معدل نمو اإلنتاجية .وبالتالي فــان السياسة الضريبة يمكن أن تؤثـر في املتغيـرات الخمسة
في الطرف األيمن باملعادلة ،حيث تؤثـر على االستثمار في رأس املــال البشري  GLواملــادي  ،GKكما يمكن أن تؤثـر السياسة
الضريبية في تخصيص العمل  βLورأس املال  βKوبالتالي في إنتاجيتهما ،وأخي ًـرا تؤثـر على اإلنتاجية اإلجمالية  Gpمن خالل
تأثيـرها على أنشطة البحوث والتطويـر.
وإذا تــم التعبيـر عــن السياسة الضريبية كمعدل لــإيـ ـرادات الضريبة املـبــاشــرة إلــى الـنــاتــج الحقيقي  DYواإلي ـ ـرادات
الضريبية غيـر املباشرة إلى الناتج  YIيمكن تحويل املعادلة ( )1إلى املعادلة التالية:
)GY = f[( DY), ( YI ) ; q],----------------------------------- (2
حيــث أن  qيمثــل متجــه يشــمل كافــة املتغي ـرات غي ــر الضريبيــة بمــا فيهــا املتغي ـرات التــي تحــدد معــدل النمــو باملعادلــة (.)1
وحيــث مــن املتوقــع أن يتغي ــر  GYعكسـ�يا مـ�ع كل مـ�ن  DYو  YIوبالتالــي مــن املفيــد تحويــل العالقــة إلــى عالقــة طرديــة بكتابــة
العالقــة بي ــن معــدل النمــو ومعكــوس املتغيـري ــن علــى النحــو التالــي:
)GY = f[( 𝐷𝐷𝑌𝑌 ), ( 𝑌𝑌) ; q],-------------------------------- (3
𝐼𝐼

وهذه املعادلة يمكن تفسيـرها على أنها دالة إنتاج تـربط بيـن معدل النمو كمخرجات يتم إنتاجها باملدخالت في بيئة
تشمل على املتغيـرات غيـر الضريبية  ،qمع مالحظة أن هذه الصيغة تحسب بشكل غيـر مباشر أثـر العبء الضريبي Tax
) Burden (TBأي نسبة مجموع الضرائب (املباشرة  Dوغيـر املباشرة  )Iإلــى الناتج املحلى  GDPأو  ،TBTB == D Y+ Iوالثاني:
املزيج الضريبي ) Tax Mix (TMأي نسبة الضرائب غيـر املباشرة إلى الضرائب املباشرة .TM = DI

لكن املشكلة القياسية للصيغة ( )3أن املتجه  qيجب أن يشمل على كافة املتغيـرات غيـر الضريبية التي تؤثـر على
النمو ،منها ما هو وارد باملعادلة ( )1باإلضافة إلى متغيـرات أخرى معظمها صعب التوصيف أو غيـر قابل للقياس أو غيـر
مشاهد أو عدده كبيـر ،وبالتالي يستحيل وضعها في معادلة واحدة وتقديـرها .وفي املقابل إذا تم تجاهل متغيـرات  qواعتبارها
متغيـرات محذوفة ،وكان أي متغيـر في  qمرتبط باملتغيـرات الضريبية (كمتغيـرات مستقلة) فإن املعلمات التي سوف تنتج
من تقديـر املعادلة( )3ستكون متحيـزة وغيـر متسقة ،وبالتالي يصعب انطباق نظرية االستدالل اإلحصائي عليها.
ولفصل آثار املتجه  qعلى معدل النمو  ،GYوللتعامل مع املشكالت السابقة قامت دراسة )Branson and Lovell (2000
بتقديـر املعادلة ( )3على مرحلتيـن:
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 - 1املرحلة األولى:
اسـتــخــ�دام التحليل الغالفي للبيانات ) Data Envelopment Analysis(DEAكمسألة بـرمجة خطية �Linear Pro
 gramming Modelلعزل أثـر العوامل األخرى غيـر الضريبية مثل العمل ورأس املال والتكنولوجيا ...وغيـرها من املتغيـرات
املحذوفة (والتي كان يجب تضمينها في املتجة  )qعلى .GY
وبشكل محدد فإن نموذج البـرمجة الخطية يبحث عن أقل معكوس للعبء الضريبي (أكبـر عبء ضريبي) يتوافق أو يتسق
مع معدل معطى للنمو االقتصادي .نفرض أن لدينا بيانات مشاهدة عن معدل النمو  (GY)tومعكوس الضرائب املباشرة )(Y/D
 tومعكوس الضرائب غيـر املباشرة  (Y/I)tلسنوات متتالية  ،t=1,…,Tفيمكن صياغة مشكلة البـرمجة الخطية على النحو التالي:
Objective: min θ
Subject to: θ (Y/D)o > Σt λt (Y/D)t ,
θ (Y/I)o > Σt λt (Y/I)t ,
Σt λi GY > GY o ,
; λt >0
t=1,...,…T
Σt λt = 1.
)----------------------------------(4

هذا البـرنامج يتم حله لكل مشاهدة (كل سنة) أي عدد  Tمن املرات ،فبالنسبة للسنة “ ”oفإن البـرنامج يبحث عن
أق�صى تخفيض ممكن في املعدليـن  (Y/D)Oو  (Y/I)Oكمدخالت  Inputsللحصول على معدل معطى النمو االقتصادي GYO
الذي يمثل الناتج  ،Outputوبشكل مكافئ البحث عن أكبـر زيادة في العبء الضريبي  BOالذي يتسق مع القيود األربعة .T+4
حيث يتطلب القيديـن األول والثاني أن ال يقل معكوس العبء الضريبي في السنة  oعن املجموع املرجح ملعكوس العبء
الضريبي املشاهد في بعض السنوات األخرى ،والقيد الثالث يتطلب أن ال يتجاوز معدل النمو في السنة  oاملجموع املرجح
ملعدالت النمو لبعض السنوات األخــرى .والقيديـن األخيـريـن يتطلبان أن يكون مجموع األوزان التـرجيحية  Σt λtمساويا
للوحدة ،وأن يكون الوزن التـرجيحي لسنة ما  λغيـر سالب.
والقيم التي نحصل عليها للمعلمة  θtتشيـر إلى أداء االقتصاد في السنة  oباملقارنة  Peerببعض السنوات األخرى ،وما
إذا كان معدل النمو املتحقق يمكن أن يتحمل عبء ضريبي أكبـر(أو العكس أي إذا ما كان أعلى معدل نمو يمكن تحقيقه في
ظل العبء الضريبي املشاهد) ،ومعنى ذلك أن القيم املحسوبة للمعلمة  θtيمكن استخدامها كمتغيـر يقيس أثـر املتغيـرات
غيـر الضريبية املحذوفة وغيـر املشاهدة .q
t
t
وطبقا ملشكلة البـرمجة الخطية ( )3يجب أن يتحقق الشرط ،θ ≤ 1 :وبالتالي إذا كانت θ =1فان أثـر العبء الضريبي
على معدل النمو  GYسيكون عند حده األق�صى ،وان تأثيـرات املتغيـرات غيـر الضريبية  qعلى الناتج  GYستكون محايدة
هذا العام .وبيانيا فإن املشاهدات التي تناظر  θt=1تمثل املشاهدات التي تقع على خط حدد الكفاءة .Efficiency Frontier
أما إذا كانت  θt<1أي أقل من الواحد ،فان النمو االقتصادي املشاهد يتم تحقيقه في ظل عبء ضريبي أقل نسبيا وكان من
املمكن زيادة العبء الضريبي دون أن يتأثـر معدل النمو ،مما يعني أن التأثيـرات غيـر الضريبية  qعلى الناتج  GYستكون غيـر
محايدة هذا العام .وبيانيا فإن هذه املشاهدات التي تناظر  θt<1تمثل مشاهدات تقع أسفل خط حد الكفاءة.
 - 2املرحلة الثانية
 أتقديـراملعلماتيـمـكــن إحـ ــال امل ــؤش ــر  θtب ــدال م ــن امل ـت ـجــه  qوت ـقــديـ ــر م ـعــادلــة امل ـع ــادل ــة  3بــاس ـت ـخــدام  .OLSل ـكــن طـبـقــا لــدراســة
) Branson and Lovell (2000يكون من األفضل من الناحية القياسية إجراء تعديليـن على املعادلة ) ،(3األول :استبدال
متغيـر معكوس الضرائب املباشرة إلى الدخل  (Y/D)tومعكوس الضرائب غيـر املباشرة إلى الدخل  (Y/I)tبمتغيـريـن يقيسان
العبء الضريبي  TB=(D+I)t/Ytواملزيج الضريبي .TM=(I/D)t
والتعديل الثاني :تعديل  Normalizationمتغيـر العبء الضريبي  TBبقسمته على املؤشر  θأو  TB/θوذلك لتعويض
أثـر املتغيـرات غيـر الضريبية املحذوفة  ،qوبذلك يـزيد معدل العبء الضريبي  TBفي السنوات التي تناظر  θأقل من واحد،
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وهى السنوات التي يكون فيها أثـر املتغيـرات غيـر الضريبية  qكبيـرا على معدل النمو املشاهد .وفى السنوات التي تناظر θ=1
فإن القيمة املعدلة سوف تساوي القيمة الفعلية املشاهدة أو  .TB/ θ= TBثم تقديـر الصيغة التـربيعية التالية:
)GY = β + βB(TB/θ) + βM(TM) + βBB(TB/θ)2 + βMM (TM) 2 + βBM (TB/θ)(TM) + ε -------(5

حيث إن:
	 :GY-يمثل معدل نمو الناتج املحلى اإلجمالي الحقيقي.
	 )TB/θ(-يمثل العبء الضريبي مقاسا باإليـرادات الضريبية الحقيقية (املباشرة وغيـر املباشرة) إلى الناتج املحلى
اإلجمالي الحقيقي( D+I) /Yمقسوما على املؤشر .θ
	 :TM-يمثل املزيج الضريبي مقاسا بمعدل الضرائب غيـر املباشرة إلى الضرائب املباشرة كقيم حقيقية ).(I/D
	 βM ،βB-معلمتي العبء الضريبي واملزيج الضريبي على التـرتيب ،ومن املمكن أن تكون إشارتهما سالبة أو موجبة.
	 βMM ،βBB-معلمتي مربع العبء الضريبي ومربع املزيج الضريبي على التـرتيب ،ويجب أن تكون إشارتهما سالبة ألن
زيادة الضريبة لها أثـر سالب على النمو.
	 βBM-معلمة األثـر التفاعلي للعبء واملزيج الضريبي ،ومن املمكن أن تكون إشارتهما سالبة أو موجبة.

 -بحساب املرونات

بإجراء التفاضل للمعادلة ( )5بالنسبة ملتغيـر العبء الضريبي  TB/θنحصل على مرونات النمو الحقيقي بالنسبة
للعبء الضريبي لكل سنة على حدة باستخدام املعادلة التالية:
)εTB/ θ =βB+ βBB (TB/θ) + βBM (TM)-----------------------(6

وبــإجـراء التفاضل للمعادلة ( )5بالنسبة ملتغيـر املــزيــج الضريبي  TMنحصل على مــرونــات النمو الحقيقي بالنسبة
للمزيج الضريبي  εTMلكل سنة على حدة باستخدام املعادلة التالية:
)εTM =βM+ βMMLn(TM) + βBMLn(TB/θ) ----------------(7
 جالعبء الضريبي األمثل واملزيج الضريبي األمثل:يمكن الحصول على أق�صى معدل عبء ضريبي) (TBيمكن أن يعظم معدل النمو أو ما يطلق عليه معدل الضريبي
الفعال  Effective Tax Rateبجعل املعادلة ( )6مساوية للصفر للحصول على املعادلة (:)8
*

)(TB)* = θ x [–βB – βBM (TM) ]/ βBB ------------------(8

وللحصول على مـعــدل املــزيــج الضريبي األمـثــل ) *(TMالــذي يمكن أن يعظم مـعــدل النمو االقـتـصــادي املـشــاهــد يتم
مساواة املعادلة ( )7بالصفر للحصول على املعادلة (:)9

البيانات ونتائج التقديـر

)(TM) *= [– βM – βBM (TB/θ)]/ βMM ---------------------(9

ً
أوال  -بيانات الدراسة ومصدرها
 - 1معدل نمو الناتج املحلى اإلجمالي الحقيقي :عبارة عن التغيـر املئوي للناتج املحلي اإلجمالي االسمي  GDPباألسعار
الجارية وبالعملة املحلية ،مقسوما على مؤشر الرقم القيا�سي ألسعار املستهلكيـن  CPIلسنة أساس .100=2010
 - 2الضرائب :تصنف إحصاءات البنك الدولي  WDIبيانات الضرائب إلى:
ُ
 أضرائب على الدخل ،واألرباح ،واألرباح الرأسمالية :والتي تفرض على صافي دخل األفراد الفعلي أو التقديـري،وعلى أربــاح الشركات واملشروعات ،وعلى األربــاح الرأسمالية املحققة أو غيـر املحققة ،وعلى األرا�ضــي ،واألوراق
املالية ،واألصول األخرى.
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-

بضــرائــب على السلع والـخــدمــات :وتـشـمــل الـضـرائــب املـفــروضــة عـلــى الـسـلــع والـخــدمــات والـضـرائــب الـعــامــة على
املبيعات ورقــم األعمال أو ضريبة القيمة املضافة ،وضرائب إنتاج مختارة تفرض على السلع ،وعلى الخدمات،
والضرائب على استخراج وإنتاج املعادن ،واألرباح الناتجة من االحتكارات املالية.
جضرائب على التجارة الدولية :تشمل الرسوم على الواردات والصادرات ،واألرباح الناتجة من احتكار التصديـر
أو االستيـراد ،وأرباح صرف النقد األجنبي ،والضرائب على عمليات صرف النقد األجنبي.
دضرائب على الصادرات :هي جميع الضرائب املفروضة على السلع التي يتم نقلها إلى خارج البلد أو الخدمات التي
تقدمها أطراف مقيمة إلى أطراف غيـر مقيمة.
هضـرائــب أخ ــرى :تـشـمــل الـضـرائــب عـلــى روات ــب أرب ــاب الـعـمــل أو الـعـمــالــة ،والـضـرائــب الـعـقــاريــة ،وال ـضـرائــب غيـر
املخصصة في فئات أخرى ،مثل الجزاءات التي توقع بسبب التأخر في دفع الضرائب أو عدم سدادها.

وطبقا لهدف الدراسة سوف يتم التـركيـز على تقسيم الضرائب طبقا ملعيار القدرة على نقل العبء الضريبي إلى نوعيـن:
	-ضرائب مباشرة  :Dوهي الضرائب التي تورد إلى الخزينة العمومية من قبل املكلف بها ،بمعنى أن العبء الضريبي
يستقر على املكلف بها ،وال يستطيع تحميل أو نقل عبئها على طرف آخر مهما كانت صفته وتفرض على واقعة
الحصول على الدخل .وبالتالي سوف يعتبـر ضرائب مباشرة :الضرائب على الدخل ،واألرباح ،واألرباح الرأسمالية
والضرائب على رواتب أرباب العمل أو العمالة ،والضرائب العقارية.
	-ضرائب غيـرمباشرة  :Iوهي الضرائب التي تفرض على إنفاق الدخول ،وهي عكس الضرائب املباشرة كون العبء
ً
قانونيا إلى املستهلك األخيـر .وبالتالي يعتبـر ضرائب غيـر مباشرة :الضرائب على
الضريبي فيها ينتقل من املكلفيـن بها
مبيعات السلع والخدمات والضرائب على التجارة الدولية والضرائب على الصادرات والدمغة.
وتم الحصول علي قيم  GDPو  CPIوالضرائب من موقع البنك الدولي  WBIواستكمال بيانات الضرائب من إصدارات
البنك املركزي و وزارة املالية.

ً
ثانيا  -نتائج التقديـر
تــم تقديـر الـعــاقــة بيـن الـعــبء واملــزيــج الضريبي
جدول رقم ()3
والـنـمــو االقـتـصــادي فــي مـصــر خــال الـفـت ــرة مــن 1981
العبء الضريبي ومعدل النمو الحقيقي ومؤشرالكفاءة θ
وحـتــى  2017على مرحلتيـن وتــم الحصول على النتائج
العبء معدل مؤشر
العبء معدل مؤشر
السنة الضريبي نمو الكفاءة السنة الضريبي نمو الكفاءة
التالية:
 - 1نتائج التقديـرفي املرحلة األولى
تــم حساب مؤشر الكفاءة  θباستخدام بـرنامج
 Win4Deapب ـحــل م ـش ـك ـلــة ال ـبـ ــرم ـجــة ال ـخ ـط ـيــة (،)4
ويوضح جدول ( )3ما يلي:
	-أن الـسـنــوات املـنــاظــرة لـقـيــم  θ=1أو %100
وه ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـن ـ ــوات (،1987 1982 ،1981
 )2012 -1992كــان فيها أث ــر املـتـغـي ـرات غيـر
الضريبية  qعلى معدل النمو محايدا مقارنة
بــالـسـنــوات األخ ــرى نـسـبـيــا ،وبــالـتــالــي كــان فيها
أث ــر ال ـعــبء الـضــريـبــي عـلــى مـعــدل الـنـمــو عند
حــده األقــ�صــى ،ولــم يكن ممكنا زيــادة العبء
الـضــريـبــي دون التضحية (تـخـفـيــض) بمعدل
ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي ،ح ـيــث يـتـضــح أي ـضــا أن
مـعــدالت النمو كانت عند حــدودهــا القصوى
ماعدا عام .1981

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

TB
24.8%
23.4%
23.2%
20.4%
19.4%
18.8%
14.6%
14.3%
13.9%
13.2%
14.9%
18.5%
18.8%
17.9%
16.8%
16.7%
15.2%
15.6%
15.6%

الناتج*
-4.8%
4.5%
0.2%
0.8%
3.7%
-6.5%
12.3%
1.7%
2.6%
7.2%
-3.4%
10.0%
-0.5%
4.3%
0.7%
4.9%
10.8%
4.1%
3.8%

θ
100%
100%
97.0%
93.8%
84.3%
77.6%
100%
62.2%
61.7%
65.8%
75.1%
100%
93.6%
97.9%
84.0%
85.8%
91.1%
74.2%
70.3%

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Mean

TB
15.3%
14.0%
13.7%
13.8%
13.8%
14.1%
15.8%
15.3%
15.3%
15.7%
14.1%
14.0%
12.4%
13.5%
12.2%
12.5%
13.0%
13.3%
15.89%

الناتج*
7.7%
3.1%
2.8%
5.4%
4.5%
5.8%
6.6%
10.3%
1.6%
4.1%
4.1%
3.3%
14.0%
1.5%
3.9%
4.0%
-2.6%
-1.1%
3.1%

θ
84.0%
62.2%
59.9%
67.6%
62.1%
65.8%
82.5%
88.6%
75.5%
77.6%
68.8%
69.2%
100%
69.5%
66.1%
61.6%
59.9%
56.9%
78.2%

* عنــد حــل مشــكلة الب ــرمجة الخطيــة ) (3وتقدي ــر املعادلــة ( )4تــم إضافــة  0.07إلــى
معدالت نمو الناتج  GYخالل فتـرة الدراسة لجعل قيم معدالت النمو معدالت موجبة.
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	-السنوات األخــرى التي يقل فيها املؤشر  θعن  %100تمثل السنوات التي كان فيها أثـر املتغيـرات غيـر الضريبية q
ً
محايدا على معدل النمو ،وبالتالي كان أثـر العبء الضريبي في هذه السنوات أخف نسبيا بالنسبة ملعدل
كبي ًـرا وغيـر
النمو املحقق ،وكان من املمكن خاللها زيادة العبء الضريبي دون التضحية (تخفيض) بمعدل النمو املحقق.
	-أن متوسط مؤشر الكفاءة بلغ  ،%78.2وهــذا يعنى أن تجاهل املتغيـرات غيـر الضريبية كان سيؤثـر على جودة
النموذج املقدر.
 - 2نتائج تقديـراملرحلة الثانية:
 أتقديـراملعلمات:تم تقديـر اثـر كل من القيم املشاهدة للعبء الضريبي ( TBبــدون معالجتها) واملزيج الضريبي  TMعلى معدل النمو
الحقيقي  GYللصيغة التـربيعية للمعادلة ( )5باستخدام طريقة  ،OLSولكن جاءت جميع املعلمات غيـر معنوية ،وجاءت
قيمة  R2غيـر معقولة (سالب  %3تقريبا) وهو معدل منخفض للغاية .وبالتالي تم إعــادة التقديـر باستخدام قيم العبء
الضريبي املعدلة بمؤشر الكفاءة ( ،)TB/θحيث جاءت جميع املعلمات معنوية ما عدا معلمة املزيج الضريبي ،كما ارتفع
معامل التحديد إلــى  %94أو  . R2=94ومعنى ذلــك أن الـعــاقــة املـقــدرة تفسر  %94مــن التغيـرات فــي مـعــدل النمو الناتج
الحقيقي في مصر خالل فتـرة الدراسة.
جدول رقم ()4
نتائج تقديـراملعادلة ( :)5املتغيـرالتابع
معدل نمو الناتج الحقيقي
GY

وبالتقديـر في ظل معالجة العبء الضريبي بمؤشر الكفاءة
( ،)TB/θيـتـضــح مــن ج ـ ــدول( )4وج ــود عــاقــة مــوجـبــة ومـعـنــويــة
بيـن التغيـر في ( )TB/θومعدل النمو الحقيقي  ،GYأي كلما زادت التقديـرفي ظل معالجة التقديـربدون
العبء الضريبي معالجة العبء
معدالت الضريبة بنقطة واحدة كلما زاد معدل النمو االقتصادي
الضريبي )(TB
()TB/ θ
بمعدل  1.8نقطة .وفى املقابل جاء أثـر املزيج الضريبي ) (TMسالبا
Coeff. t-Stat. Coeff. t-Stat.
ولكنه غيـر معنوي على نمو الناتج  ،GYوبمعنى آخر فان أثـر املزيج
β 0.003 0.01 0.13
1.05
βB 1.06 0.42 ------الـضــريـبــي (الـضـرائــب غـي ــر املـبــاشــرة إلــى الـضـرائــب املـبــاشــرة) على
معدل النمو كان محايدا .وتؤكد النتائج بجدول(ً ،)4
***βB ---- ---- 1.83 2.20
أيضا ،أن أثـر
ΒM -0.04 -0.12 -0.10 -0.75
العبء الضريبي يتحول إلى أثـر سالب وبمعامل كبيـر βBB -4.7 -0.58 -34.83 -11.12*** βBB=-34.8
عند مستويات العبء الضريبي العالية أي مربع العبء الضريبي ***βMM 0.01 0.04 -0.75 -12.12
 ،(TB/θ)2ون ـفــس الـنـتـيـجــة بــالـنـسـبــة ألثـ ــر مــربــع املــزيــج الـضــريـبــي ***βBM 0.16 0.11 9.12 10.66
-0.03
0.94
 (TM)2من حيث اإلشــارة السالبة واملعنوية ،ولكن قيمة املعلمة
65.39
117.02
2.64
2.48
 βMMتظل منخفضة.

Variables
Constant
)(TB
)(TB/ θ
)(TM
(TB/θ) 2
(TM) 2
)(TB/θ)*(TM
Adjusted R2
Log likelihood
D-W

وفيما يتعلق باألثـر التفاعلي بيـن العبء الضريبي واملزيج الضريبي( حاصل ضرب املتغيـريـن ) (TB/θ)*(TMفقد جاء
األثـر على النمو االقتصادي موجبا ومعنويا بشكل ملحوظ .وحيث أن قيمة معلمة املتغيـر التفاعلي  βBM=9.1فإن زيادة
معدل العبء الضريبي بنقطة واحدة في وجود أثـر املزيج الضريبي يغيـر الناتج بمعدل  9نقاط .وهو نفس األثـر لزيادة املزيج
الضريبي بنقطة واحدة في وجود أثـر معدل العبء الضريبي على النمو االقتصادي.
 بحساب املرونات:يوضح جدول ( )5والشكل ( )1مرونات النمو االقتصادي  GYبالنسبة للعبء الضريبي واملزيج الضريبي بتقديـر معادلة
( )6واملعادلة ( )7ومنهما يتضح اآلتي:

أن مــرونــة النمو بالنسبة للعبء الضريبي  εTB/ θجــاءت موجبة فــي كــل الـسـنــوات ،وبلغ متوسط هــذه املــرونــة ()3.91
بحدي ثقة ( )4.59و ( )3.24لفتـرات ثقة  ،%98أيضا جاءت مرونة النمو بالنسبة للمزيج الضريبي  εTMموجبة ،وبلغ متوسط
هذه املرونة ( )1.02بحدي ثقة ( )1.10و(.)0.93
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جدول رقم ()5
مرونات معدل نمو الناتج للعبء الضريبي وللمزيج الضريبي

وهذا يعنى ،أنه في املتوسط خالل فتـرة الدراسة ،فان
استجابة معدل النمو االقتصادي في مصر لزيادة نسبتها%1
مرونة الناتج مرونة الناتج
مرونة الناتج مرونة الناتج
في معدل العبء الضريبي تعادل  3.9مــرة الستجابة معدل
للمزيج
للمزيج السنة للعبء
السنة للعبء
النمو لزيادة نسبتها  %1في املزيج الضريبي خالل الفتـرة من
الضريبي الضريبي
الضريبي الضريبي
 1981وحتى .2017
0.64
4.30 2001 1.31
3.66 1981
وبالتالي فان التغييـر النسبي في معدل املزيج الضريبي
يــؤث ــر بـشـكــل ضـعـيــف عـلــى الـتـغـي ــر الـنـسـبــي فــي مـعــدل النمو
االقتصادي ،بعكس األثـر الــذي يحدثه تخفيض قــدره %1
فــي الـعــبء الضريبي والــذي يــؤدى إلــى زيــادة معدلها  %3.9في
معدل النمو االقتصادي.
ي ــوض ــح ش ـكــل ( )1أن ه ـن ــاك تـ ـ ـزام ــن ب ـيـ ــن ان ـخ ـفــاض
معامل مــرونــة النمو للمزيج الضريبي وزي ــادة معامل مرونة
الـعــبء الـضــريـبــي ،والـعـكــس صـحـيــح ،طــوال فـت ــرة الــدراســة.
ولكن يظهر هــذا النمط بشكل واضــح في السنوات املناظرة
لقيم  ،θ=1وهــي السنوات (-1992 ،1982،1987 ،1981
 ،)2012وهــذه السنوات ـكـان فيها أثـر العبء الضريبي على
م ـعــدل ال ـن ـمــو ع ـنــد ح ــده األق ــ�ص ــى ،ول ــم ي ـكــن مـمـكـنــا زي ــادة
الـعــبء الـضــريـبــي دون التضحية (تـخـفـيــض) بـمـعــدل النمو
االقتصادي ،حيث يتضح أيضا أن معدالت النمو كانت عند
حدودها القصوى.
1.4

 .Lp.Bo ،Up.Boالحدي ــن األعلــى واألدنــى لدرجــة ثقــة  .98%معامــات املرونــة
تــم حســابها بتقدي ــر املعادلــة ( )6واملعادلــة (.)7

1.2

Elasticities of G with TM
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1981
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2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

 جالعبء الضريبي األمثل واملزيج الضريبي األمثل:يـ ــوضـ ــح ج ـ ـ ــدول ( )6أن مـ ـت ــوس ــط الـ ـع ــبء
الـضــريـبــي األمـثــل وال ــذي كــان يـجــب أن يـكــون خــال
الفتـرة من  1981إلى  ،2017واملقدر بالصيغة(،)8
قد بلغ  %24.8من الناتج املحلى اإلجمالي الحقيقي،
وهــذا املـعــدل يتجاوز بشكل كبيـر متوسط معدل
ال ـعــبء الـضــريـبــي املـشــاهــد واملـتـحـقــق فـعـلـيــا خــال
فتـرة الدراسة والذي بلغ  %15.9من الناتج املحلى
اإلجمالي الحقيقي.

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

5.29
4.73
8.19
5.94
3.39
6.47
4.27
4.14
3.44
1.66
2.79
2.16
1.96
2.32
2.62
3.58
3.50
4.28
6.72

1.09
1.16
0.75
1.01
1.29
0.43
1.14
1.12
1.03
1.16
0.98
1.13
1.04
1.12
1.06
0.81
1.09
1.09
1.31

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Mean
Up.Bo.
LO.Bo.

6.38
8.06
4.47
4.14
2.71
2.83
2.57
2.89
3.08
2.80
5.90
2.13
2.01
2.94
2.63
3.78
3.91
4.59
3.24

1.11
0.96
0.67
1.08
1.05
1.03
0.91
1.11
1.08
1.09
1.09
0.34
1.09
1.05
1.08
1.20
1.02
1.10
0.93

شكل( )1مرونات معدل النمو  GYبالنسبة للعبء الضريبي TB/θ
وللمزيج الضريبي TM

ويعنى ذلك أن معدل العبء الضريبي الفعلي
ً
منخفضا ،وكان من املمكن زيادته في معظم
يعتبـر
ال ـس ـنــوات وف ــى نـفــس الــوقــت تـعـظـيــم مـعــدل النمو
املـشــاهــد خــال الفتـرة مــن  1981إلــى  .2017وتتفق هــذه النتيجة مــع مــا تـهــدف إلـيــه وزارة املــالـيــة فــي بيانها عــن الـعــام املالي
 2017/2016والتي أكدت على أن هناك إجـراءات تهدف إلى زيادة معدل العبء الضريبي بمعدل ً %1
سنويا حتى يصل إلى
 %18.5في العام املالي .2022/2021
ويؤكد الشكل ( )2نفس النتائج السابقة ،حيث يظهر الشكل بوضوح وجود فجوة بيـن معدل العبء الضريبي األمثل
ومعدل العبء الضريبي الفعلي.
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ويوضح جــدول ( )7معدل املزيج الضريبي
األمـ ـث ــل )( *(TMالـ ـضـ ـرائ ــب غ ـيـ ــر املـ ـب ــاش ــرة إل ــى
ال ـض ـرائــب امل ـبــاشــرة) ال ــذي يـحـقــق مـعــدل النمو
.35
*Optimal Tax Burden TB
االقتصادي املشاهد واملقدر باستخدام معادلة
.30
( ،)9وم ـنــه يـتـضــح أن مـتــوســط املــزيــج الـضــريـبــي
.25
األمثل خالل الفتـرة من  1981إلى  2017قد بلغ
.20
 ،4.93ويـقــع ضمن حــدود الثقة بمستوى %98
.15
وهذا املعدل أيضا يتجاوز بشكل كبيـر متوسط
Observed Tax Burden TB
املــزيــج الـضــريـبــي املـشــاهــد ال ــذي بـلــغ  1.01خــال
.10
فتـرة الدراسة.
شكل( )2العبء الضريبي املشاهد  TBالعبء الضريبي األمثل *TB
وب ــال ــرب ــط ب ـيـ ــن ال ـق ـيــم امل ـن ـخ ـف ـضــة مل ـعــدل
املزيج األمثل ) *(TMاملقدر باستخدام معادلة ( )8وعدم معنوية أثـر املزيج الضريبي املشاهد  TMعلى النمو االقتصادي
املقدر باملعادلة ( ،)5يمكن تفسيـر أسباب عدم املعنوية ،بأن املزيج الضريبي املشاهد كان أقل بكثيـر من املعدل الواجب أن
ً
وتحديدا يجب أن يتضاعف املعدل الفعلي لنسبة (الضرائب غيـر املباشرة إلى الضرائب املباشرة) إلى  5مرات تقريبا
يكون،
ً
ً
حتى يكون للمزيج الضريبي تأثيـرا معنويا على معدل النمو االقتصادي.
.45
.40

Tax Burden

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

جدول رقم ()7
املزيج الضريبي املشاهد  TMواملزيج الضريبي األمثل *TB

جدول رقم ()6
العبء الضريبي املشاهد  TBومعدل الضريبة الفعال *TB

املزيج
املزيج
املزيج
املزيج
معدل العبء معدل العبء
معدل العبء معدل العبء
الضريبي السنة الضريبي الضريبي السنة الضريبي الضريبي
الضريبي السنة الضريبي
السنة الضريبي
الفعلي  TMاألمثل *TB
الفعلي  TMاألمثل *TB
الفعلي  TBاألمثل *TB
الفعلي  TBاألمثل *TB
5.180
1.133 2001 5.455
1.150 1981 0.217
0.140 2001 0.353
0.248 1981
5.208
1.370 2002 5.287
1.276 1982 0.246
0.137 2002 0.386
0.234 1982
4.913
1.462 2003 5.345
1.232 1983 0.294
0.138 2003 0.364
0.232 1983
5.146
1.141 2004 5.088
1.531 1984 0.218
0.138 2004 0.425
0.204 1984
5.036
1.071 2005 5.239
1.331 1985 0.219
0.141 2005 0.338
0.194 1985
4.770
0.830 2006 5.377
1.095 1986 0.223
0.158 2006 0.263
0.188 1986
4.543
0.772 2007 4.206
1.066 1987 0.226
0.153 2007 0.331
0.146 1987
4.904
0.857 2008 5.237
1.148 1988 0.209
0.153 2008 0.220
0.143 1988
4.891
0.887 2009 5.171
1.113 1989 0.221
0.157 2009 0.212
0.139 1989
4.934
0.922 2010 4.874
0.942 1990 0.202
0.141 2010 0.197
0.132 1990
4.898
0.880 2011 4.850
0.740 1991 0.196
0.140 2011 0.185
0.149 1991
3.942
0.920 2012 4.683
0.812 1992 0.293
0.124 2012 0.265
0.185 1992
4.798
0.776 2013 4.874
0.802 1993 0.178
0.135 2013 0.246
0.188 1993
4.684
0.727 2014 4.663
0.715 1994 0.160
0.122 2014 0.234
0.179 1994
4.908
0.898 2015 4.869
0.818 1995 0.177
0.125 2015 0.224
0.168 1995
5.076
0.918 2016 4.799
0.830 1996 0.175
0.130 2016 0.231
0.167 1996
5.282
1.108 2017 4.470
0.831 1997 0.195
0.133 2017 0.246
0.152 1997
4.929
1.012 Mean 5.000
0.989 1998 0.248
0.159 Mean 0.231
0.156 1998
5.057
Up.Bo. 5.141
1.119 1999 0.273
Up.Bo. 0.243
0.156 1999
4.802
LO.Bo. 4.650
1.233 2000 0.222
LO.Bo. 0.315
0.153 2000
 .Lp.Bo ،Up.Boالحدي ــن األعلــى واألدنــى لدرجــة ثقــة  ،98%تــم تقدي ــر  .LO.Bo ،UP.Boالحدي ــن األعلــى واألدنــى لدرجــة ثقــة  ،98%تــم تقدي ــر
املزيــج الضريبــي األمثــل بالصيغــة(.)9
معــدل العــبء الضريبــي األمثــل وبالصيغــة(.)8

النتائج والتوصيات

تهدف هذه الدراسة إلى تقديـر أثـر العبء الضريبي والهيكل الضريبي على معدل النمو االقتصادي الحقيقي في مصر،
باستخدام بيانات سنوية عن الفتـرة من  1981إلى  ،2017من خالل اإلجابة عن األسئلة الثالثة :هل هناك عالقة بيـن معدل
نمو الناتج الحقيقي والعبء الضريبي ومزيج الضرائب؟ وأي عنصر منهما له تأثيـر أقوى على معدل النمو؟ وما هي معدالت
العبء الضريبي ومزيج الضرائب املثلى التي من شأنها أن تعظم معدل نمو الناتج الحقيقي؟
وحيث أن النمو االقتصادي يتحدد بمجموعتيـن من املتغيـرات هما :املتغيـرات غيـر الضريبية واملتغيـرات الضريبية،
واملتغيـرات غيـر الضريبية بعضها مشاهد ولكن عددها كبيـر والبعض اآلخر غيـر مشاهد وغيـر قابل للقياس .ولذا تم تحليل
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العالقة بيـن الضرائب والنمو في مصر باستخدام منهج جديد نسبيا ،على مرحلتيـن :األولــى ،باستخدام نموذج البـرمجة
الخطية  Linear Programming Modelلعزل أثـر العوامل األخرى غيـر الضريبية على معدل النمو االقتصادي والحصول
على مؤشر الكفاءة  θالذي يقيس أثـر هذه املتغيـرات.

وفــي املرحلة الثانية تــم استخدام طريقة  OLSلتقديـر معلمات العالقة التـربيعية بيـن معدل نمو الناتج الحقيقي
كمتغيـر تابع وبيـن العبء الضريبي ً
مقاسا بنسبة الضرائب الحقيقية إلى الناتج املحلى اإلجمالي الحقيقي املعدل بمؤشر
الكفاءة  θأو ( )TB/θواملزيج الضريبي ً
مقاسا بنسبة الضرائب غيـر املباشر إلى الضرائب املباشرة ) ،(TMكمتغيـريـن تابعيـن.
وتم التوصل إلى النتائج التالية:
ً
	 -أوال -وجود عالقة موجبة ومعنوية بيـن التغيـر في العبء الضريبي ( )TB/θومعدل النمو الحقيقي  ،GYأي أن زيادة العبء
ً
ً
ومحايدا على معدل النمو.
معنويا
الضريبي يمكن أن يحسن معدل النمو .وفى املقابل جاء أثـر املزيج الضريبي ) (TMغيـر
وتؤكد النتائج أن أثـر العبء الضريبي واملزيج الضريبي يتحول إلى سالب ومعنوي وبمعامل كبيـر عند مستوياتهما العالية.
ً
	-ثانيا -أن مرونة النمو بالنسبة للعبء الضريبي وكذا بالنسبة للمزيج الضريبي جاءت موجبة في كل السنوات ،حيث
بلغ متوسط هذه املرونة ( )1.02( ،)3.91على التـرتيب خالل فتـرة الدراسة ،وهذا يعني أن زيادة معدل العبء الضريبي
يـزبد مـعــدل النمو بـعــدد  3.9م ـرات مقارنة بأثـر املــزيــج الضريبي ،وأن التغييـر فــي مـعــدل املــزيــج الضريبي يؤثـر بشكل
ضعيف على معدل النمو االقتصادي.
ً
	-ثالثا -أن متوسط الـعــبء الضريبي األمـثــل خــال فتـرة الــدراســة بلغ  ،%24.8وهــذا املـعــدل يتجاوز بشكل بكثيـر
متوسط معدل العبء الضريبي املشاهد الــذي يبلغ  .%15.9ويعني ذلك أنه كان من املمكن زيــادة معدل العبء
الضريبي في معظم السنوات مع الحفاظ على معدل النمو املشاهد خالل فتـرة الدراسة.
ً
	 -رابعا -أن متوسط املزيج الضريبي األمثل خالل فتـرة الدراسة بلغ  ،4.92وهذا املعدل يتجاوز بشكل كبيـر متوسط
املــزيــج الـضــريـبــي املـشــاهــد الــذي بـلــغ  .1.01مـمــا يعني وجــود فـجــوة كبيـرة بيـن مـعــدل الـضـرائــب غيـر املـبــاشــرة إلــى
الضرائب املباشرة التي كان يجب أن يكون ،حتى يؤثـر هذا املعدل على معدل النمو.
وبالتالي تخلص الدراسة إلى النتائج التالية:
ً
ً
	-أوال -أن الـعــبء الـضــريـبــي فــي مـصــر يعتبـر منخفضا وأنــه يمكن زيــادتــه إلــى مـسـتــويــات أعـلــى لـلــوصــول ملـعــدل نمو
اقتصادي أعلى ،أو حتى للحفاظ على معدل النمو املحقق.
ً
	-ثانيا -أن املزيج الضريبي يجب تعديله في اتجاه زيادة الضرائب غيـر املباشرة مثل ضريبة القيمة املضافة والضرائب
الجمركية.
وعلى ضوء ذلك يمكن التوصية باآلتي:
ً
ً
أوال -العمل على توسيع الـقــاعــدة الضريبية ،حيث أن األث ــر املــوجــب للضرائب يمكن أن يكون
مستداما ،ويتم
	-
ً
تعزيـزه إذا بذلت الحكومة جهدا في تحديد الصناعات الناشئة التي يمكن إعفائها من الضرائب في فتـرة الحضانة.
ولكن يجب العمل على أن ال تؤدى إدارة وتنفيذ هذه اإلجراءات الضريبية على تشويه قوى السوق.
ً
ً
ثانيا -االستمرار في عملية اإلصــاح للنظام الضريبي ليكون ً
نظاما فعاال ،وذلــك من خــال قيام الحكومة باتخاذ
	-
إجـ ـراءات مناسبة للتأكد مــن أن اإلي ـ ـرادات الضريبية تــأتــي مــن خــال نـظــام ضــريـبــي كــفء يعظم اإلي ـ ـرادات مع
الحفاظ على معدل النمو املحقق أو زيادته .والعمل على تحقيق التناسب بيـن متطلبات الرفاهية وزيادة اإليـرادات
الضريبية.
ً
	-ثالثا :يجب أن يكون النظام الضريبي أكثـر شفافية ،فيما يتعلق بطريقة احتساب العبء الضريبي ومدى تناسبه
إلمكانات الــوحــدات االقتصادية ،وأن تصل رســائــل واضـحــة للمواطن واملستثمر بــأن الحكومة تديـر اإليـ ـرادات
الضريبية بحصافة ،وتعمل على خفض الهدر املالي ،وأن هذه اإليـرادات تستخدم بأمانة في تحسيـن حياة املواطن.

323

... أثر العبء واملزيج الضريبي على معدل النمو االقتصادي

املراجع
ً
 مراجع باللغة العربية- أواًل

. أعداد مختلفة، النشرة اإلحصائية الشهرية،البنك املركزي املصري-	
. أعداد مختلفة، التقريـر السنوي،البنك املركزي املصري-	
. أعداد مختلفة، املجلة االقتصادية،البنك املركزي املصري-	
. أعداد مختلفة، التقريـر املالي الشهري،وزارة املالية-	
.2018/2017  البيان املالي عن مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية،وزارة املالية-	
-

ً
 مراجع باللغة االنجليـزية- ثانيا

Abdel Fattah, Engy Raouf. (2016). “The Impact of Fiscal Space on Economic Growth in Egypt“,
International Journal of Business and Social Science, Vol. 7, No. 10: 165-171.
Abdel-Rahman, A. M. (1998). Egypt General Tax: Recent Development and Reform Ahead.
Egyptian Center for Economic Studies, Working Paper No. 22, Cairo.
Arisoy I. & Unlukaplan I. (2010). “Tax Composition and Growth in Turkey: An Empirical Analysis”,
International Research Journal of Finance and Economics, 59, 50-61.
Barro, R. (1990). “Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth”, Journal of
Political Economy, 98 (1): 103–117.
Bonu, N. S. & Pedro, M. P. (2009). “The Impact of Income Tax Rates on the Economic Development
of Botswana”, Journal of Accounting and Tax Revenue, Vol. 1 (1): 8-22.
Branson, J. and Lovell, C. A. K. (2000). “Taxation and Economic Growth in New Zealand”, In:
Taxation and the Limits of Government”, Ed. G. W. Scully and P. J. Caragata. Boston: Kluwer
Academic,: 37-88.
Dasalegn, M. J. (2014). “Value Added Tax as a Tool for National Development in Ethiopia”, Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 5 (15): 184-190.
Delessa, D. (2014) , “Tax Reforms and Tax Revenues Performance in Ethiopia”, Journal of Economics and Sustainable Development, Vol. 13 (5): 11-19.
Egbunike, F. C.; Emudainohwo, O. B. & Gunardi, A. (2018). “Tax Revenue and Economic Growth:
A Study of Nigeria and Ghana”, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 7 (2): 213 – 220. doi: http//dx.doi.
org/10.15408/sjie. v7i2.7341.
El-Gebaly, Abdel-Fattah. (2013). Tax Policy and Social Justice in Egypt. Egyptian Center for
Economic Social Rights.
Francis C. E.; Ochuko, B. E. & Ardi G. (2018). “Tax Revenue and Economic Growth: A Study of Nigeria and Ghana”, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 7 (2), 213-220.
Johansson, A.; Heady, C.; Arnold, J.; Brys, B. & Vartia L. (2008). Tax and Economic Growth. OECD
Economics Department Working Papers, No. 620, OECD Publishing.
Keho, Y. (2013). “The Structure of Taxes and Economic Growth in Cote d’ Ivoire: An Econometric
Investigation”, Journal of Research in Economics and International Finance. Vol. 2 (3): 39-48.
King, R. & Rebelo, S. (1990). “Public Policy and Economic Growth: Developing Neoclassical Implications”, Journal of Political Economy, 98 (1): 126-151.

324

2022 ) يونيو (حزيـران- 2  ع،42  مج،املجلة العربية لإلدارة

-

Mendoza, E.; G. Milesi-Ferretti & P. Asea. (1997). “On the Ineffectiveness of Tax Policy in Altering
Long-run Growth: Harberger’s Superneutrality Conjecture”, Journal of Public Economics, 66 (1):
99-126.
Myles, G. (2007). Economic Growth and the Role of Taxation. Report prepared for the OECD”,
University of Exeter and Institute for Fiscal Studies.
Nantob, N. Yilimon. (2014). Taxes and Economic Growth in Developing Countries: A Dynamic
Panel Approach, Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/61346/
Saibu, O. M. (2015). “Optimal Tax Rate and Economic Growth. Evidence from Nigeria and South
Africa”, Euro Economica. Vol. 34 (1): 41-50.
Scully, G. W. (1996c). Taxation and Employment in New Zealand, Working Paper, No. 23, Working Papers on Monitoring the Health of the Tax System. Wellington, NZ: Inland Revenue.
Solow, R.M. (1956). A Contribution to the Teory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 70(1): 65–94.
Ugwunta, O. D. & Ugwuanyi, U. B. (2015). “Effect of Distortionary and Non-distortionary Taxes on
Economic Growth: Evidence From Sub-Saharan African Countries”, Journal of Accounting and
Taxation, Vol. 7 (6): 106-112.
World Bank. (2018). World Bank Indicators (WDI). World Bank

325

... أثر العبء واملزيج الضريبي على معدل النمو االقتصادي

The Effect of Tax Burden and Tax Mix on Economic Growth:
The Case of Egypt: A New Approach
Dr. Elsayed Mettwally Abd-Elkader Elsayed
Assistant Professor of Economics
High Institute for Computer & Management Science
Shoubra-Al Khaimah, Cairo, Egypt
ABSTRACT
A nation’s tax structure has important consequences for the rate at which its economy grows. The
main aim of this study is to examine the effect of the tax burden and tax mix on the rate of growth of real
GDP in Egypt for the period (1981: 2017). The tax burden is measured by tax revenues to real GDP and the
tax mix is measured by indirect tax to direct tax. The aim of this study raises a number of questions. Is there a
relationship between the rate of growth of real GDP and the tax structure (the tax burden and the tax mix)?
If so, which component (the tax burden or the tax mix), has the more potent impact on the rate of growth? Is
it possible to determine values of the tax burden and the tax mix that would maximize rate of growth? The
objective of this study is to provide answers to each of these questions.
The study uses a simple version of the standard neoclassical model of economic growth, in which
taxes play an indirect role. On the other hand, a new approach has been implemented by using a relatively
new statistical method that solves the omitted variables problem. In the first stage, we use a linear programming model in which the non-tax influences on economic growth are isolated. In the second stage, we use
an econometric model in which taxes directly influence economic growth, independently of the non-tax
factors which were isolated in the first stage. We calculate growth elasticities with respect to the tax burden
and the tax mix, and we derive growth maximizing values of the tax burden and the tax mix.
The study concluded that there is a positive and significant relationship between the change in the
tax burden and the growth rate, while the effect of the tax mix was insignificant and neutral. However, the
impact of the tax burden and the tax mix is negatively impacted by a large coefficient at their high levels.
Elasticities of growth with respect to the tax burden and the tax mix has been positive for all the years. On
average over the period, a 1% increase in the tax burden has 4 times as large impact on economic growth
as does a 1% increase in the tax mix. The most important result is that the optimal mean of the tax burden
and the tax mix values have exceeded the observed mean. The positive impact of the tax burden can be sustained and enhanced if the government established an effective and transparent tax system in such a way
that increase the tax but it would not have an adverse effect on the economic growth.

Keywords: Tax Burden, Tax Mix, Economic Growth.
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