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 چکيده

هاي تشويقي در حوزه مالياتي براي توسعه خود همواره از سياست فرايندبسياري از كشورهاي توسعه يافته در بدو  
مالياتي در مناطق كمتر توسعه يافته و  تخفيف و معافيت هااي استفاده نمودند. از جمله اين مشوقتوازن توسعه منطقه

با  است.، موضوع اين مطالعه اياقتصاد منطقهاين سياست بر  تأثيركشاورزي و محصوالت معدني است.  صنايع خاص مانند
هاي تجاري و هاي مالياتي شركتشاخص مشوق عنوانبهها معرفي متغيرهايي مانند نرخ متوسط مالياتي در سطح استان

هاي مالياتي اعم از تخفيفات و مشوق شاخص تقاضاي نيروي كار، به بررسي نقش سياست عنوانبهشوک بارتيک 
ها بر متغيرهاي كالن اقتصاد استاني مانند رشد تشکيالت شركتي، دستمزد سرانه، نرخ اجاره مسکن و نرخ بيکاري معافيت

هاي اعطاي مشوق پرداخته شد. طبق نتايج، هاي پنلبا استفاده از مدل داده 7۶31تا  7۶37در قالب چهار مدل و در دوره 
مثبت اما بسيار ناچيزي بر افزايش رشد تشکيالت  تأثيرمالياتي در قالب كاهش نرخ ماليات متوسط در سطح استاني، 

دهد معني دارد. اين امر نشان ميشركتي و دستمزد سرانه  نيروي كار داشته و بر نرخ اجاره مسکن  و نرخ بيکاري تأثير بي
ها دست يابد. نظير كاهش محروميت و بهبود شرايط اقتصادي استانه اهدافي ق مالياتي نتوانسته است بكه سياست تشوي

گذاري و هاي الزم جهت جذب سرمايههاي تشويقي در حوزه مالياتي نتوانسته است انگيزهديگر، اعمال سياست بيانبه 
 شودميپيشنهاد آورد. راهم هاي خود به مناطق داراي نرخ ماليات كمتر را فگذاران براي تحرک بنگاهمجاب كردن سرمايه

هاي هاي مالياتي، منابع آزاد شده از اين بخش را صرف ايجاد انگيزهكه دولت با اصالح قوانين مالياتي خود و كاهش مشوق
                                 توليد در مناطق محروم نمايد.
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 مقدمه .1

اي داشته است. ويژه هاي توسعه، جايگاهع درآمدي دولت، همواره در برنامهترين منابماليات يکي از مهم
هايي است كه به توليد، ارزآوري و گذاريهاي زيربنايي و سرمايهگذاريمالياتي براي سرمايه هايمشوقاعطاي 

در طي چند دهه اخير استفاده از . كمک نمايد و توسعه صنعتي مناطق اط محروماستقرار توليدكنندگان در نق
ي كه طوربه، شيوع گستردهاي پيدا كرده است شودمياعطا  خاص هايو يا فعاليتهايي كه به مناطق مشوق
كلي  طوربه. كنندميابزاري براي توسعه مناطق محروم و كمتر توسعه يافته استفاده  ها،ها از اين مشوقدولت

ها براي واقع وكاركسبهايي را براي ها مشوقهايي هستند كه در آن دولتاي، برنامههاي هدفمند منطقهمشوق
بر  هاي مالياتها به اشکال مختلفي مانند تخفيفاين مشوق بينند.با توسعه در مناطق هدف تدارک مي شدن

معموال  شوندميها و اعتبارات مالياتي براي ايجاد شغل، اعطا تر، اصالح زيرساختدارايي و درآمد، مقررات آسان
و همچنين توسعه صادرات در و توانمندي افراد در مناطق محروم  گذاريسرمايه با هدف تحريک هادولت
 قطع يکي از اهداف اين طوربه، اما كنندميهاي مالياتي را در اين مناطق اعطا هاي مرزي، مشوقپايانه

هارت كافي لياتي هدفمند، افزايش اشتغال براي ساكنان منطقه هدف )خصوصا افرادي كه داراي مي ماهامشوق
عدم تطابق مکاني،  مباني نظريبر اساس  .هستجا شدن براي پيدا كردن شغل را ندارند( نيستند و توانايي جابه

ردن شغل ندارند و از طرف هايي كه داراي مهارت پايين هستند، تحرک كافي براي پيدا كنآ، خصوصا كارگران
اي تالش ي مالياتي هدفمند منطقههامشوق. شوندميها در فاصله دور از اين كارگران واقع وكاركسبديگر اغلب 

 [.7۳]در همسايگي كارگران بيکار، اين مسئله عدم تطابق را مرتفع سازند  هاشركتتا با استقرار  كنندمي

سازي نظام مالياتي تأثير تواند در شفافاشخاص حقوقي و حقيقي ميهاي مالياتي براي نحوه اعطاي مشوق
 مثبتي داشته باشد. 

 :از عبارتنديي كه در سيستم مالياتي مي توانند وجود داشته باشند هامشوقترين مهم
د(  ؛گذاريج( كمک هزينه / اعتبارت مالياتي سرمايه ؛ب( مناطق ويژه ؛هاي مالياتي موضوعيالف( معافيت

  ؛هاي تأمين ماليه( انگيزه ؛هلک كردن پرسرعتمست
اي و منطقـه ههاي خارجي مثبت، توسـعي مالياتي به دنبال اهداف خاصي مانند صرفههامشوقهمة اين 

بيني پيش ماليـاتي سيسـتم تواننـد باشـند كـه درگذاري اضافي، اقتصاد سياسي و رقابت مالياتي مـيسرمايه
 [.03] شوندمي

ي هاشركتهاي دولت در اخذ اين نوع ماليات از اشخاص حقوقي )به خصوص از و سياست كارهاساز و 
ي مستقيمي كه هاماليتانواع  کي ازيگذارد. مي يرهاي اقتصادي مناطقمتغبسيار زيادي را بر  تأثيرتجاري(، 

. در نهايت بايد [00] تهس هاشركت ماليات بر متغيرهاي واقعي اقتصاد به جا خواهد گذاشت، اثرات مهمي بر
هاي مالياتي در مناطق مختلف، سبب هاي تشويقي در حوزه ماليات مانند معافيتتوجه داشت كه اعمال سياست

گيري خود در رابطه با تحرک شركت و يا تأسيس آن متأثر ي تجاري در تصميمهاشركتشود كه صاحبان مي
گيرند، نسبت به تعيين موقعيت جغرافيايي خود تصميم ر نظر مياي كه براي خود دشوند و با توجه به هزينه فايده
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. اول اينکه هستهايي توسط دولت از دو منظر بسيار مهم توان گفت كه انجام چنين سياستبگيرند. بنابراين مي
هاي بکار هاي مالياتي و معافيتيا نه، به بيان ديگر آيا سياست هستهايي داراي كارايي آيا انجام چنين سياست

شود؟ از اين جهت اي ميآن بر متغيرهاي كالن اقتصاد منطقه تأثيرگذاريرفته باعث رشد تشکيالت شركتي و 
ها، و شوک ي تجاري در سطح استانهاشركتدر اين مطالعه با معرفي متغيرهايي مانند نرخ متوسط مالياتي 

ها در هاي مالياتي اعم از تخفيفات و معافيتشاخص عرضه نيروي كار، به بررسي نقش سياست عنوانبهبارتيک 
-ي توليدي بر متغيرهاي كالن اقتصاد استاني مانند رشد تشکيالت شركتي )رشد تعداد شركتهاشركتخصوص 

هاي داراي ده نفر كاركن و بيشتر، نرخ اجاره مسکن و نرخ بيکاري با استفاده ها(، دستمزد سرانه نيروي كار كارگاه
 پنل خواهيم پرداخت.هاي از مدل داده

 
 پژوهش و پيشينه مبانی نظری .2

هاي بحث اي در مخالفت و گروهي در حمايت از برقراري آنتاكنون عده شركتي زمان پيدايش ماليات از
-دست ميمالکيت بر دارايي را به هايي است كه افراداند. از ديدگاه مخالفين، شركت يکي از راهمتفاوتي ارائه كرده

دانند. در آورده و آن را مغاير با اهداف توزيع درآمد مي اليات مذكور را نوعي ماليات مضاعف به حسابآورند، لذا م
هاست. از معتقدند كه اثرات تخريبي اين نوع ماليات كمتر از انواع ديگر ماليات هامقابل، طرفداران اين نوع ماليات

بهاي آن را با  جويند، در نتيجهعمومي بيشتر بهره ميها در بسياري موارد از خدمات و كاالهاي شركت نظر آنان
 مالياتي مجزا بايد بپردازند. 

 ماليات و رشد تشکيالت شركتی

يرهاي اقتصادي ها و هم بر متغهم بر شركتماليات يکجا آثار و تبعاتي را  عنوانبهها ماليات بر درآمد شركت
هاي مالياتي با ديگر دليل تفاوت در نرخه يي خاص بها در يک موقعيت جغرافيادارد. تاثيرپذيري رشد شركت

ها در صنايع و ديگري تاسيس و توان بيان نمود. اول بحث ورود و خروج بنگاهمياز دو منظر بدان ها را موقعيت
 هايي كه داراي نرخ مالياتي كمتر هستند.ها به مکانتحرک شركت

هاي توليدي در بازار رقابت كامل، ت يکجا بر درآمد بنگاهمطابق با مباني خرد اقتصاد در صورت برقراري ماليا
مدت هيچ اثري بر ميزان توليد و عرضه بنگاه نخواهد ها باشد، در كوتاهاگر اين ماليات كمتر از هزينه ثابت بنگاه

ود يابد. چون وجكند. ولي در بلندمدت عرضه كل بازار كاهش ميداشت و در نتيجه عرضه بنگاه نيز تغييري نمي
ها توان ادامه با اين شرايط را نداشته و از ماليات در بلندمدت موجب باال رفتن هزينه توليد شده و برخي از بنگاه

بلندمدت به دليل باال رفتن قيمت، تقاضاي بازار كم  دريابد. شوند و قيمت محصوالت افزايش ميبازار خارج مي
توليد  شودميبه باال و راست منتقل Min LACAt . ولي چونيابد توليد كل صنعت كاهش مي و در نتيجه شودمي

در بازار انحصاري ماليات خارج خواهند شد.  ها از صنعتيابد و در نتيجه تعدادي از بنگاههر بنگاه افزايش مي
ر يکجا، اگر كمتر از هزينه ثابت توليد باشد، در كوتاه مدت هيچ اثري بر ميزان توليد و عرضه بنگاه نداشته و د

بلندمدت نيز اگر ماليات يکجا هزينه متوسط را باالتر از منحني تقاضا انتقال دهند، انحصار به توليد ادامه خواهد 



 0۶۳۱زمستان  -۶۳شماره  -مطالعات مدیریت راهبردی    052

-دهد. در بازار رقابت انحصاري نيز رفتار بنگاه در صورت اعمال ماليات در كوتاهداد اما ميزان توليد را كاهش مي

توان عنوان . بنابراين مي[73كند ]مانند بازار رقابت كامل رفتار ميمدت مانند بازار انحصاري بوده و در بلندمدت ه
ها از صنعت به تبع آن كاهش باعت كاهش توليد و خروج بنگاه بلندمدتنمود كه اعمال ماليات باالتر، حداقل در 

  شود.مي رشد تشکيالت شركتي
 مطرحتوان نيز ميت پاييني هستند ها از نظر مکاني در مناطقي كه داراي نرخ ماليااز جنبه تحرک شركت

ي تجاري هاشركتها مربوط به هر موقعيت، مالکان گيريتصميم[، در 00نمود كه براساس بحث سراتو و زيدر ]
 . وريبهرهها، ماليات و از : عامل قيمت عبارتندگيرند كه ويژگي را در نظر مي ۶هاي اقتصادي ابتدا و بنگاه

و توليد بيشتر در يک موقعيت ويژه باشد، تغييرات جزئي در  وريبهرهاگر تاسيس بنگاه و موسسه داراي 
در يک موقعيت بيشتر  وريبهرهداراي قابليت سوددهي بيشتري باشد. اگر ميزان  تواندمي هاماليتهاي يا قيمت

. فرض شودميسبب كاهش قيمت فروش ها در مورد ماليات و تغيير قيمت نقض شده، اما گيريباشد، تصميم
تا مالکان و صاحبان  شودمي. رقابت انحصاري باعث هست Bjc وريبهرهبا رقابت انحصاري و   jكنيم شركت مي

)سرمايه( و  kjc)نيروي كار( و  𝑙jcي تجاري به سود اقتصادي دست يابند. در تابع توليد بنگاه از تركيب هاشركت
 شود.استفاده مي  yjcبراي توليد    Mjcكاالها واسطه 

 

7) 𝑦𝑗𝑐 = 𝐵𝑗𝑐𝑙𝑗𝑐
𝛾
𝑘𝑗𝑐
𝛿𝑀𝑗𝑐

𝑙−𝛾−𝛿
                                                                                             

 
ه در توليد باي كاالهاي واسطه رسد و يا بخشي از آن،محصوالت توليد شده يا بخشي به مصرف خانوار مي

، دستمزد در 𝑝𝑗𝑐هاي ها و قيمتسود خود را با توجه به نهاده هاشركت، cشوند. در موقعيت مکاني كار گرفته مي

نوع مختلف و ماليات بخش  υبراي هركاال با  pهاي ملي قيمت , ρ، نرخ اجاره در سطح ملي 𝑤𝑐سطح محلي 
τcتجاري در سطح محلي با 
b شوندمي با فرمول زير بررسي. 

 

0)               𝜋𝑗𝑐 =
𝑚𝑎𝑥

𝑙𝑗𝑐 , 𝑘𝑗𝑘 , 𝑥𝑣,𝑗𝑐 , 𝑝𝑗𝑐
(1 − τ𝑐

𝑏) (𝑝𝑗𝑐𝑦𝑗𝑐 −𝜔𝑐𝑙𝑗𝑐 −
∫𝑝𝑣𝑥𝑣,𝑗𝑐 𝑑𝑣

𝑣 ∈ 𝐽
) − 𝜌𝑘𝑗𝑐 

 

كسر ماليات براي مال و صاحبان  سازي سود بعد ازحداكثربراي مسئله انتخاب موقعيت شركت نيز 
شود كه براي هر موقعيت، فرض مي هاشركت. در تابع ارزش هست مدنظرها ي تجاري در تمام موقعيتهاشركت

-سطح عمومي از بهره آيد كه جزء اولدست ميبه  ζjcو   �̅�𝑐، از حاصل جمعcوري هر شركت در موقعيت بهره

 .شودزير تعريف مي صورتبه. تابع ارزش شركت هستوري هر شركت وري و جزء دوم بهره
 

۶) 𝑉𝑗𝑐
𝐹 =

ln(1−𝜏𝑠
𝑏)

−( 𝑃𝐷+1)
+ 𝐵𝑐̅̅ ̅ − 𝛾 ln𝜔𝑐 − 𝛿 ln 𝜌𝑐 +

ln 𝑘𝑙

−( 𝑃𝐷+1)⏟                            
+ 휁𝑗𝑐

𝑚𝑣𝑐
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شود تا تابع ارزش باعث مي c. استقرار شركت تجاري در موقعيت هستكشش توليد نيروي كار  ϒكه در آن 
 صورتبهباشد. سهم تاسيس شركت تجاري و بنگاه اقتصادي در اين شرايط  ′𝑐ديگري مانندبيشتر از هر موقعيت 

 شود.زير تعريف مي
 

۹) 𝐸𝑐 = 𝑃 (𝑉𝑗𝑐 =
𝑚𝑎𝑥
𝑐′
{𝑉𝑗𝑐′}) =

𝑒𝑥𝑝
𝑉𝑐
𝜎𝐹

∑ 𝑒𝑥𝑝
𝑉𝑐
𝜎𝐹𝑐′
                                                                                   

 

و سوددهي در  cبه تفاوت بين سوددهي در موقعيت  cاحتمال تابع ارزش با بيشترين مقدار در موقعيت 
ها براي استقرار شركت بستگي دارد. اگر برابر باشد، سهم موجود در هر يک از موقعيت ′𝑐هاي ديگر موقعيت

يش نرخ ماليات كاهش يابد، سهم ل افزابه دلي مثالً، ′𝑐تجاري برابر خواهد بود و اگر سوددهي در موقعيت 
هاي باالتر ماليات در مناطق مختلف و يا كاهش توان عنوان نمود كه نرخبيشتر خواهد بود. بنابراين مي cموقعيت 

-گيري شركتها )مانند تشويق مالياتي و يا معافيت و تخفيف مالياتي( در تصميمهاي ماليات بر درآمد شركتنرخ

 [.73]باشد گذار ميک تأثيرها براي تأسيس و يا تحر

 و دستمزد هاشركتدرآمد  ماليات بر

شود و در مخارج دولت و يا برنامه ماليات دولت مي هاي مالي توسط دولت باعث تغيير دراعمال سياست
هاي هاي مالي اعم از تعديل هزينههرگونه سياست كلي، اتخاذ طوربهشود. باعث انتقال منحني تقاضا مي نتيجه

 تأثيركار شامل تقاضا و عرضه نيروي كار  هاي مالياتي بر مؤلفه هاي بازارها و مشوقيا تغيير در نرخ دولت و
هاي مالي دولت با ايجاد سياست. گرددتعيين سطوح جديدي از اشتغال و دستمزد واقعي مي گذاشته و منجر به

هاي گردد. ويژگياقتصادي مي ميزان توليد و رشد سبب تغيير در نرخ بيکاري و در نتيجه عدم تعادل در بازار كار
عمومي، افزايش ماليات  )كاهش مخارج هاآنشده، مانند موقتي يا دائمي بودن و منشأ  هاي مالي اعمالسياست

كلي اقتصاد بر جاي طوربهتوانند اثرات متفاوتي بر اين متغيرها و به مردم(، مي هاي انتقاليها و يا كاهش پرداخت
عرضه كار منحني عرضه جمعي را انتقال دهد، اين  كند تا با انتقال عموديسياست درآمدي تالش مي .ندبگذار
 .دهدمقدار مشخص كار را در قبال سطح قيمت تغيير مي نيروي كار براي عرضه هر دستمزد اسمي تقاضا امر،

منحني عرضه كار به دليل قيمت در موقعيتي كه  ي درآمدي عموماً براي كند كردن نرخ افزايشهاسياست
 [.3]گيرد گردد، مورد استفاده قرار ميكارگران نسبت به افزايش دستمزد واقعي به باال منتقل مي انتظارهاي

توانند سبب كاهش درآمدي دولت هستند، مي كه از منابع هاتامالي اظهار داشت توانمياز سوي ديگر 
شوند. طرفداران سياست مالي بر اين باورند  هاي انبساطي پوليستو در نتيجه مانع استفاده از سيا كسري بودجه

سطح تقاضاي كل به وجود آورد و به تبع آن،  بر تواند اثر قابل توجهيمي هاماليتتغييرات كوچک در  كه ميزان
ال اين اعم قرار دهد. بنابراين در صورتي كه برآيند اثرات انقباضي و انبسـاطي تأثيررا نيز تحت  سطح اشتغال

اين  . نتـايجدهدميآن منحني تقاضا را به سمت راست انتقال  يسياست منجر به افزايش تقاضـا شـود، نتيجـه
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-ثر ميأرا مت و دستمزدها سطح اشتغال جامعه ،حقيقي سياست از طريق تغييرات در عرضه و تقاضاي كل، توليد

 .كند
 بهاماليات و نرخ اجاره

سياست مالياتي بر اشتغال و در  تأثيرماليات شركتي بر بهاء مسکن بطور غيرمستقيم از  تأثيربراي بررسي 
كنيم. افزايش نتيجه مهاجرت نيروي كار به مناطق داراي نرخ ماليات كمتر )داراي معافيت مالياتي( استفاده مي

رضه آن خواهد شد. بر مهاجرت نيروي كار به يک منطقه باعث افزايش تقاضاي مسکن با توجه به ثابت بودن ع
 استفاده خواهيم كرد.ربازار مسکن د  [1] 7شکل اوليه مدل فوليناز پژوهش همين اساس ما در اين 

 
1)                                  H1 = H1' ,  1P1+ β 0' = β1H,  1De3+ α 1Y2+ α 1P1+ α 0= α 1H  

 
، شاخص قيمت tPمقدار عرضه مسکن؛  ،tH'مسکن؛، بيانگر مقدار تقاضاي مؤثر tHدر معادالت فوق، 

شکل ساختاري اين سيستم با برابري عرضه و  .باشند، جمعيت ميtDe، درآمد سرانه و tYواحدهاي مسکوني؛ 
 .آيدصورت زير به دست ميبه Ptتقاضاي مؤثر و استخراج 

 

۳)                                                                         tDe 
α3 

β1− α1
+  tY 

α2 

β1− α1
+  

α0− β0 

β1− α1 
=  tP  

 
 توان نتيجه گرفت كه قيمت مسکن با افزايش جمعيت و يا افزايش درآمد افزايش خواهد يافت.بنابراين مي

تواند قيمت و اجاره مسکن را نيز تحت تأثير قرار دهد. يش درآمد شود ميبنابراين سياست مالي اگر منجر به افزا
 شود.رو اعمال سياست معافيت مالياتي باعث افزايش قيمت مسکن مياز اين

 پژوهشپيشينه 

 .هستبه شرح ذيل پژوهش داخلي و خارجي مرتبط با اين  هايبررسيعمده 
، مطالعه DID هدفمند توسعه منطقه اي با رويکرد يهامشوقبررسي [، در 71]جهرمي يگانه و همکاران 

هاي مالياتي تاثير معافيت، به بررسي هاي مستقيمماليات قانون 7۶0هاي مالياتي موضوع ماده موردي: معافيت
در  پرداختند. 7۶11-7۶31ي كمتر توسعه يافته كشور براي دوره زماني هانااين ماده قانوني بر اشتغال شهرست

( SCMاي استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از روش گروه كنترل تركيبي )روش دو مرحلهمقاله از يک 
و روش ژنتيک، براي هر شهرستان مشمول معافيت مالياتي )شهرستان درمان( يک گروه كنترل مناسب انتخاب، 

بر اشتغال مناطق كمتر  7۶0ي مالياتي ماده قانوني هامشوق، تاثير DIDو در مرحله دوم با استفاده از روش 
هاي مالياتي ماده قانوني مذكور تاثيري بر توسعه يافته كشور برآورد شده است. نتايج بيانگر آن است كه معافيت

تحليل منافع و ، در تحقيقي با عنوان [7عبدي و رضايي ] اند.طق كمتر توسعه يافته كشور نداشتهاشتغال منا

                                                                                                                                                 
1 Follain 
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را  گذاريي مالياتي و سرمايههامشوق ارتباط بين، يع منتخب در اقتصاد ايراني مالياتي صناهامشوقهاي هزينه
مورد  7۶10-7۶33هاي ماليات و ساختار توليد در فاصله سال مؤثرهاي مبتني بر نرخ هاي در چارچوب مدل

غذايي و  گذاري در صنايعسرمايههاي مالياتي، با توجه به مشوقها، بر اساس نتايج مدلبررسي قرار دادند. 
پژويان و خسروي  دار دارد ولي اين حساسيت بسيار پايين است. معني شيميايي نسبت به هزينه سرمايه حساسيت

در قالب يک الگو ، بخش خصوصي گذاريسرمايهها بر تاثير ماليات بر شركت، در تحقيقي با عنوان [73]
، تورم، نرخ هاشركت بخش دولتي، ماليات بر ريگذاسرمايهنئوكالسيکي، تاثير متغيرهاي توضيحي  گذاريسرمايه

بخش  گذاريسرمايههاي اصالحي دولت و صندوق ذخيره ارزي بربهره، تسهيالت و دو متغير مجازي سياست
بخش دولتي،  گذاريسرمايه .كردند، براي اقتصاد ايران، برآورد  GMM برآوردخصوصي، با استفاده از روش 

بخش خصوصي داشته، اما تسهيالت،  گذاريسرمايه، تورم و نرخ بهره رابطه منفي با هاشركتماليات بر
پور و  سيفي خصوصي داشته اند. گذاريسرمايهي تعديل و صندوق ذخيره ارزي، تاثير مثبت برروي هاسياست
هاي  ثر مالياتعالوه در كنار تحليل ا به بررسي اثر سيستم مالياتي بر توزيع درآمد پرداختند. به [07] رضايي

قرار دادند. نتايج  موردبررسيمستقيم و غير مستقيم، تاثير عواملي همچون نرخ بيکاري و حداقل دستمزد را نيز 
غير مستقيم و نرخ  هايمالياتمستقيم و سطح حداقل دستمزد و كاهش  هايمالياتحاكي از آنست كه با افزايش 

نمايي  جمعي حداكثر درستبا استفاده از روش هم [70]و شفيعي كمالي . يابدبيکاري، توزيع درآمد بهبود مي
مستقيم و غيرمستقيم، نرخ بيکاري و حداقل دستمزد براي  هايمالياتوسليوس به بررسي اثر ي-وهانسوني

مستقيم و  هايمالياتپرداختند. نتايج تحقيق ايشان حاكي از آن است كه با افزايش  7۶1۶-7۶33هاي سال
، در [03. رضايي ]يابدغير مستقيم و نرخ بيکاري، توزيع درآمد بهبود مي هايمالياتستمزد، كاهش سطح حداقل د

 با، : رويکرد كالن اقتصاديگذاريسرمايههاي مالياتي در پويايي مؤثرو نرخ هاي  هامشوقنقش تحقيقي با عنوان 
نقش ، گذاريسرمايهگيري از مدل رشد نئوكالسيک و نظريه جورگنسون درباره هزينه سرمايه و تعريف مسير بهره

نتايج نشان داد كه  را بررسي نموده است. گذاريسرمايههاي مالياتي در پويايي مؤثرهاي و نرخ هامشوق
مي  گذاريسرمايهندارد اما  گذاريرمايهسدر انگيزه مالياتي چندان تاثيري  عنوانبههاي موضوعي ماليات معافيت

 تأثيرتحليل [ در 0۶شيردليان و عبدالمالکي ] .ها تحريک شودد با اصالح سيستم استهالک داراييتوان
موضوع )هاي مالياتي عامل معافيت، به اين نتيجه رسيدند كه اي در ايراني مالياتي بر توسعه منطقههاسياست

 ي كشور نداشته است. هاناتوسعه يافتگي است اثري بر سطح (ق.م.م 7۶0ماده 
معافيت مالياتي بر امالک و مستغالت دولتي در مکزيک به بررسي نقش اين  [، در مطالعه۳] 7اسپينوزا و مويا

 به اين نتيجه هاآنها پرداختند. ها بر شهردارياي اين معافيتهاي بودجهها بر درآمد شهري و محدوديتمعافيت
ها را قابل توجهي درآمد شهرداري طوربهرسيدند كه اعمال سياست معافيت مالياتي بر امالک و مستغالت دولتي 

، به نابرابري درآمد، سياست مالياتي و رشد اقتصادي [، در مطالعه۶] 0است. بيسواز و چاكرابورتي كاهش داده
 تأثيراقتصادي  هاي مالياتي بر رشدسياست قكاهش نابرابري درآمد از طري هچگونپردازند كه بررسي اين نکته مي

                                                                                                                                                 
1 Espinoza,N; Moya, M 
2 Biswas, S & Chakraborty, I  
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كه كاهش نابرابري درآمد ميان خانوارهاي كم درآمد و متوسط، رشد اقتصادي را بهبود  ندادريافت هاآن د. گذارمي
اي چين بر اساس ه[، در مطالعه تأثيرات غيرخطي رقابت مالياتي بر رشد اقتصادي منطق01] 7ژي ليانگ .بخشدمي

مدل پانل پويا و آستانه، به اين نتيجه رسيد كه رقابت مالياتي روي رشد اقتصادي اثري غيرخطي دارد. جايموويچ 
اثر غيرخطي ماليات بر رشد، به اين نتيجه رسيدند كه  اثرات ماليات روي رشد غيرخطي  بررسي[، در 77]  0و ربلو

هاي بلندمدت دارد. اما با افزايش نرخهاي رشد ناچيزي روي نرخ تأثير هاي مالياتي پايين يا متوسطاست. نرخ
پيامدهاي ، در تحقيق [1] ۶يابد. اِگر و همکارانناگهاني افزايش مي طوربهروي رشد  هاآنمنفي  تأثيرمالياتي 

هاي مالياتي در جذب معافيت مالياتي در انگلستان، شواهدي از اطالعات خرد، به بررسي نقش معافيت
درآمدهاي  با معاف كردن 0333به اين نتيجه رسيدند كه دولت در سال  هاآني چند مليتي پرداختند. هاشركت

ي چندمليتي نقش به سزايي را ايفا كند. هاشركتو جذب  هاشركتاز ماليات توانست در رشد  هاشركتخارجي 
 GMMبا استفاده از روش  )WAEMU(اقتصاد هشت كشور  ، به بررسي اثر ماليات بر روي رشد[71] ۹نانتوپ

پيدا  WAEMUيک سند تجربي براي اثبات ارتباط غيرخطي بين ماليات و رشد اقتصادي  هاآن. پرداختند
چه كسي از كاهش ماليات شركتي در سطح ايالتي سود مي برد، به  [ ، در مطالعه00] 1نمودند. سراتو و زيدار

ي تجاري با مدل موازنه هاشركتشركتي در سطح ايالتي روي كارگران، زمين داران و مالکان  هايمالياتتخمين 
گذارد. مي تأثيرو كارگران  هاشركتهاي انتخابي شركتي روي موقعيت هايمالياتفضايي پرداخته كه در آن 

. هستدو برابر تحرک كارگران ساله تقريباً  73در دوره زماني  هاشركتاند كه تحرک به اين نتيجه رسيده هاآن
ي هاسياستکه چگونه اينبررسي  اي با عنوان ساختار ماليات و رشد اقتصادي، به[، در مطالعه7۶] ۳لي و گوردون

ي مشمول هاشركتكه نرخ ماليات  نددريافت هاآنپرداختند. ، دهدميقرار  تأثيررا تحت  رهامالياتي نرخ رشد كشو
 تأثير بررسي[، در ۹] 1. باسدر ميانگين نرخ رشد اقتصادي، رابطه منفي داردهاي مقطعي قانون با تفاوت

، مباني نظريهاي محل شركت: يک مرور كلي از گيريتصميمي مالياتي دولت بر رشد اقتصادي و هامشوق
بر مکان  تأثيرگذاريهاي مالياتي براي ها، عوامل مرتبط و رشد اقتصادي و نيز استفاده از انگيزهرابطه بين ماليات

مالياتي  هايبررسيرسد كه دهد. او در نهايت به اين نتيجه ميقرار مي موردبررسيي تجاري هاشركتاستقرار 
گذاران در باب مربوط به تنظيم نرخ ماليات و يا سياست معافيت ماليات هاي كمي براي سياستپيشين، راهنمايي

 .دهدميابزار توسعه اقتصادي ارائه  عنوانبهي مالياتي هامشوقو استفاده از 
هاي مالياتي با اثر سياست مشوق اندكي در داخل كشور در رابطه هايتحقيقمحقق، هاي با توجه به بررسي

اي انجام گرفته است كه درآنها عدم وجود يک شاخص جامع براي معرفي بر متغيرهاي كالن اقتصادي منطقه
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 تأثيرحاضر به بررسي  هايبررسيهاي تجاري مشهود است. عمده كتهاي مالياتي در حوزه شرسياست مشوق
اند. بنابراين با هاي مالياتي پرداختههاي مالياتي بر متغييرهاي كالن اقتصادي بدون در نظر گرفتن معافيتسياست

هاي استان ها در تمامهاي ماليات شركتنامهگيري بسيار گسترده اظهارتوجه به اينکه در اين مطالعه از نمونه
هاي تجاري هاي مالياتي براي شركتكشور استفاده شده است، بنابراين يک شاخص بسيار مناسب از همه مشوق

تواند نتايج بسيار مناسبي را جهت بررسي تأثير اين سياست بر متغييرهاي بدست آمده است و اين امر مي
 اي بدست دهد.اقتصادي منطقه

 
 پژوهش شناسیروش .3

 منظوربهدر اين تحقيق، . هست تحليل علي و به لحاظ روش، يرحسب هدف از نوع كاربردحاضر بپژوهش 
و آمار  هادادهو آماري استفاده شده است.  (ايكتابخانه)اسنادي هاي هاي مطرح شده از روشبه مساله دهيپاسخ

ي تجاري خصوصي ده نفر كاركن هاشركتهاي مالياتي از طريق اظهارنامهپژوهش  درآمدهاي مالياتيمربوط به 
ها، جمعيت و دستمزد، سطح قيمت هايدادهو  وردهدست آه محقق برا و بيشتر ثبت شده در سازمان امور مالياتي 

 نيدر اآوري شده است. هاي مركز آمار ايران جمعها و سرشماريبا مراجعه به گزارشپژوهش ديگر متغيرهاي 
در  يهاي بسيار. با توجه به محدوديتهستي تجاري موجود در ايران هاشركتتمام  يپژوهش جامعه آمار

ي تجاري هاشركتاز اطالعات پژوهش نمونه آماري اين ي تجاري، هاشركتهاي مالياتي دسترسي به داده
  هاي كشور تهيه شده است.بخش صنعت در استان ISIC7منتخب با توجه به كدهاي 

ساله از  71استان در يک دوره  03ها، تعداد ک يا تركيب بعضي استانبا توجه به تقسيمات استاني و تفکي 
 گيرد. قرار مي موردبررسي 7۶31تا  7۶37تاريخ 

 شوند.زير تصريح مي صورتبه، [00] 0با توجه به مطالعه سراتو و زيدارپژوهش هاي اين مدل
1) 

𝑙𝑛𝐸𝑐𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛τ𝑐,𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐵𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑐𝑡 + 𝛽3 ln 𝐺𝑜𝑣𝑐𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝐶ℎ𝑠𝑐𝑡 + 𝛽5lnK/L𝑐,𝑡 + 휀𝑐𝑡 
  

𝑙𝑛𝑊/𝑙𝑐𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛τ𝑐,𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐵𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑐𝑡 + 𝛽3 ln 𝐺𝑜𝑣𝑐𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝐶ℎ𝑠𝑐𝑡 + 𝛽5lnK/L𝑐,𝑡 +

휀𝑐𝑡   
3) 

 𝑙𝑛𝑟𝑐𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛τ𝑐,𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐵𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑐𝑡 + 𝛽3 ln 𝐺𝑜𝑣𝑐𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝐶ℎ𝑠𝑐𝑡 + 𝛽5lnK/L𝑐,𝑡 +

휀𝑐𝑡 

                                                                                                                                                 
7 ISIC ل متحد مل سازمان اقتصادي تدوين و مورد تائيد و تصويب كميسيون اجتماعي و 73۹3باشدكه در سال مي هاي اقتصاديبندي مرجع براي طبقه بندي كليه فعاليتيک طبقه

 باشد. رقمي و چهاررقمي ميهاي آن نيز داراي كدهاي سهگرفته است و سپس تغييراتي در آن بوجود آمده است. در بخش صنعت، صنايع اصلي داراي كدهاي دو رقمي و زيربخش قرار

0 Serrato, J & Zidar, O 
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3) 
𝑙𝑛𝑈𝑛𝑒𝑚𝑐𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛τ𝑐,𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐵𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑐𝑡 + 𝛽3 ln 𝐺𝑜𝑣𝑐𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝐶ℎ𝑠𝑐𝑡 + 𝛽5lnK/L𝑐,𝑡 +

휀𝑐𝑡   
 

گيري روند باشد كه با لگاريتممي c  هاي فعال در استان، تعداد شركت𝐸𝑐𝑡كه در آن متغيرهاي وابسته 
هايي است آمده است به عبارت ديگر، منظور از رشد تشکيالت شركتي، رشد تعداد شركت دسته تغييرات آن ب

، دستمزد سرانه پرداختي به 𝑊/𝑙𝑐𝑡؛ انداند و يا از منطقه ديگر نقل مکان نمودهكه يا در يک منطقه تاسيس شده
ه نفر كاركن و بيشتر بر تعداد هاي دباشد كه از تقسيم كل دستمزد پرداختي به نيروي كار كارگاهنيروي كار مي

. متغير هست، نرخ بيکاري 𝑈𝑛𝑒𝑚𝑐𝑡، نرخ اجاره مسکن و 𝑟𝐶𝑡نيروي كار هر استان بدست آمده است؛ 
است.  cي تجاري خصوصي براي استان هاشركتنيز متوسط نرخ مالياتي پرداخت شده توسط   τ𝑐,𝑡مستقل

، هابانک، هاشركتانتفاعي ) هايسازمانوضع شده بر  ماليات مستقيمماليات بر شركت يا ماليات در فايده، 
 .[00] هست، و غيره ..( بيمهي هاشركت

مقدار هزينه مالياتي شركت را بر كل سود عملياتي هاي، ختي شركتبراي محاسبه نرخ ماليات متوسط پردا
 دست آيد.ه بقبل از ماليات تقسيم نموده تا نرخ ماليات واقعي پرداخت شده توسط شركت 

 

73)                                                                                                        τ𝑖
𝑏 = 

𝑇𝑎𝑥𝑖

𝑃rofit𝑖
 

 
τ𝑖كه در آن 
𝑏 ماليات واقعي پرداخت شده شركت ، نرخi ؛ هست𝑇𝑎𝑥𝑖 مقدار ماليات پرداختي شركت ،i   بوده

. سپس با استفاده از ميانگين وزني، متوسط نرخ هست i، كل سود عملياتي قبل از ماليات شركت 𝑃rofit𝑖و 
گيري از شود. توجه شود كه با توجه به نوع نمونهكشور محاسبه ميهاي ماليات واقعي پرداخت شده براي استان

هاي مالياتي نظير مشوق ها )مناطق توسعه يافته و يا محروم(،صنايع مختلف و در مناطق جغرافيايي مختلف استان
اقتصادي و ديگر ه ها و ماليات مناطق آزاد و ويحسابي در تسليم به موقع اظهارنامهها، تخفيفات و خوشمعافيت
شود. با اين روش براي هر استان كشور نرخ ضمني در محاسبات گنجانده مي صورتبههاي مالياتي نيز مشوق

كه  هستمورد  7013پژوهش ي تجاري مورد مطالعه در اين هاشركتتعداد  .آيددست ميه ماليات متفاوتي ب
مورد بيشترين شركت و  713و  731، 733، 0۶3 استان تهران، خراسان، اصفهان و قزوين به ترتيب با تعداد

مورد  7۹و  00، ۶1هاي آذربايجان غربي، كهکيلويه و بوير احمد،  ايالم و سيستان و بلوچستان به ترتيب با استان
 اند. داشتهپژوهش گيري اين كمترين شركت را در نمونه

 :هستمتغيرهاي كنترلي نيز شامل متغيرهاي زير 
 شود.رابطه زير تعريف مي صورتبه(، كه 7337) 7الف( شوک بارتيک

                                                                                                                                                 
7 Bartik 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87
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77)                     𝐵𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑐و𝑡 =  ∑ 𝐸𝑚𝑝𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖𝑛𝑑و𝑡−10و𝑐  ˟ ⩟ 𝐸𝑚𝑝𝑖𝑛𝑑و𝑡و𝑁𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝐼𝑛𝑑 

 
𝐸𝑚𝑝𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒كه در آن 

𝑖𝑛𝑑و𝑡−10و𝑐  سهم اشتغال در يک صنعت داده شده است در آغاز دهه و ،

⩟ 𝐸𝑚𝑝
𝑖𝑛𝑑و𝑡,𝑁𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 درصد تغيير ملي در اشتغال در آن صنعت است. همچنين شوک بارتيک شاخصي براي ،

 .هست هاشركتتعيين ميزان تقاضاي نيروي كار توسط 
هاي گذاريهاي عمراني و سرمايه، كه از مجموع هزينهc (𝐺𝑜𝑣𝑐𝑡)اي دولت در استان ب( مخارج سرمايه

 آيد.بدست ميعمومي 

 .cمرز با استان هاي همج( متوسط نرخ ماليات استان

(: از تقسيم جمع مزد و حقوق پرداختي بابت W/Lهاي توليدي )د(متغير دستمزد سرانه نيروي كار بنگاه
-به ها )پول، كاال و ...( بر كل نيروي كار فعال در صنايع با ده نفر كاركن و بيشتر وجبران خدمات و ساير پرداخت

 شود. صورت استاني محاسبه مي
 عبارت ناخالص ي ثابتسرمايه تشکيل(: K/Lفيزيکي ثابت سرانه بخش خصوصي ) د( موجودي سرمايه

 ثابت هايدارايي رايگان يا انتقال فروش منهاي توليدكنندگان توسط ثابت هايدارايي تحصيل كل از ارزش است
 ثابت هايدارايي ارزشبه نهادي توسط واحدهاي آنچه ارزش ياضافه ، بهمعين بداريحسا يدوره يک درطول

  .است شده ، اضافهتوليد نشده
 

 هایافتهها و تحليل داده .4

 آمار توصيفی متغيرهای تحقيق

ميانگين شود، گونه كه مشاهده ميارئه شده است. همان 7در جدول پژوهش ي متغيرهاي اين توصيف آمار
درصد كمتر  01بوده است كه نسبت به نرخ ماليات قانوني  ۳1/73هاي كشور  نرخ متوسط مالياتي براي استان

هاي مالياتي و همچنين ضرايب مالياتي جستجو توان در  وجود تخفيفات و معافيتو دليل آن را نيز مي هست
 31/3آزمون جارک برا در تمام متغيرها كمتر از شود كه سطح معني داري ، مشاهده مي7با توجه به جدول نمود. 
 توان گفت كه اين متغيرها داراي توزيع نرمال نيستند.درصد مي 31و با اطمينان  هست

 
 تحقيق متغيرهاي توصيف آماري. 7جدول 

E W/L 𝒓𝑺𝑻 UNEM 𝛕𝒊 متغيرها
𝒃 Bartik GOV* CHS K/L* 

 73/701۹ ۶3/07 7/۶۳31۶۳ ۹3/0 ۳1/73 3/73 1/7037 3/71 33۹/3 ميانگين

 ۳/7707 ۹/07 ۹/731۶3۹ 00/۹ 03/7۳ 31/73 110/71 ۳1/7۳ 31۶/3 ميانه

 7۹/730۹ 1/0۹ 733۳03۶1 7۶/۶3 7۶/0۶ 3/۹3 13/۶۶373 03/۹7 317/3 حداكثر

 0۳/10۹ 7/71 1۳/۹ -۳1/01 7۳/70 ۳/1 ۶۳/7۹۳ 3 3۶33/3 حداقل
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E W/L 𝒓𝑺𝑻 UNEM 𝛕𝒊 متغيرها
𝒃 Bartik GOV* CHS K/L* 

انحراف 

 معيار
3۳/3 ۶۹/1 ۳/0۹30 1۳/3 0۹/۶ 33/70 77۶0033 13/7 0/۶03 

 3۹/3 -7۹7/3 1۳/77 -331/3 -3۳۹/3 ۶33/3 30/1 ۹0/3 1/3 چولگی

 0/31 333/0 3۳/711 317/0 330/0 ۳3۳/0 1۹/3۶ ۳7/0 1۹/773 كشيدگی

 1/77۹1۳ ۳0/71 3/1۹۹۹31 ۳/71 01/73 11/70 3/773۶1۹ 3/7۹ ۶/0۹3003 جارک برا

سطح 

 داریمعنی
333/3 333/3 333/3 337/3 333/3 333/3 333/3 333/3 333/3 

تعداد 

 مشاهدات
۹03 ۹03 ۹03 ۹03 ۹03 ۹03 ۹03 ۹03 ۹03 

 *ارقام به ميليون ريال 

 
 های پانلیهای ریشه واحد در دادهنتایج آزمون

بر  يفرض صفر مبنبا  ۶فيشر و0ينپسران و ش يم،ا، 7و چو ينل ين،لو يهاآماره آزمون ازپژوهش اين  در
 دهد.ها را نشان مينتايج اين آزمون 0استفاده شده است و نتايج آن  در جدول  يستايي )نامانايي(ناا

 هاي ريشه واحدنتايج ضريب و سطح اطمينان آزمون  .0جدول 

Fisher Im-Pesaran-Shin LLC  
Prob Statistic Prob Statistic Prob Statistic Variable 

520/5 1۳/13 33۶/3 ۳3/0- 371/3 71/0- LE 

530/5 ۹3/1۳ ۶۳/3 ۶۹/3- 333/3 73/۶- LW/L 

43/5 37/11 330/3 ۶3/7- 377/3 0۳/0- Lr 

555/5 ۶/7۹۳ 333/3 33/1- 333/3 3۳/۳- LUNEM 

553/5 ۳1/770 333/3 01/۶- 333/3 7۳/1- 𝐿τ𝑖
𝑏 

520/5 7۳/13 37۳/3 7۹/0- 330/3 37/0- LBartik 

555/5 ۹0/701 333/3 17/1- 333/3 3/1- LGOV 

514/5 ۹1/37 331/3 10/0- 337/3 33/0- LCHS 

555/5 ۹0/30 333/3 03/1- 333/3 0۹/1- LK/L 

 Eviewsبر مبناي محاسبات نرم افزار پژوهش هاي يافتهمأخذ: * 

 

                                                                                                                                                 
7 Levin, Lin & Chut 
0 Im Pesaran and Shin W− stat 

۶ Fisher 
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پسرام هاي ايم شود متغير لگاريتم دستمزد سرانه نيروي كار با توجه به آماره آزمونكه مشاهده مي طورهمان
انباشته از و شين و فيشر و متغير نرخ اجاره مسکن نيز با توجه به آماره آزمون فيشر، نامانا بوده كه اين نامانايي هم

ها ممکن است رگرسيون كاذب بروز نمايد و نتايج . بنابراين با وجود متغيرهاي نامانا در مدلهستدرجه يک 
وجه به اينکه بعضي از متغيّرها در سطح و برخي ديگر با يک بار را دستخوش انحرافات اساسي نمايد. با تپژوهش 

استفاده  7، براي اطمينان از قابليت استفاده متغيّرها در مدل از آزمون هم جمعي تلفيقياندشدهتفاضل گيري ايستا 
نيست و  هاهدادي تابلويي در صورت وجود هم جمعي ميان متغيّرها نيازي به ايستا كردن هاداده. زيرا در شودمي

اگر آزمون ايستايي براي متغيّرها رد شود براي استفاده از متغيّرها بايد آزمون هم جمعي انجام شود. بنابراين در 
در اين پژوهش براي اثبات كاذب نبودن  .به نتايج اعتماد كرد كه متغيّرها هم جمع باشند توانميشرايطي 

. زيرا انجام آزمون پدروني به دليل زياد بودن تعداد متغيّرهاي ايمدادهرگرسيون، آزمون هم جمعي كائو را انجام 
  . [0۹] امکان پذير نيست هادادهمدل و آزمون فيشر به علت ناكافي بودن 

 
  نتايج آزمون همجمعي كائو  .۶جدول 

 t-Statistic Prob مدل

 ۹۶/۹- 333/3 (LEمدل اول )

 70/۹- 337/3 (LW/Lمدل دوم )

 30/1- 333/3 (Lrمدل سوم )

 13/۶- 331/3 (LUnemمدل چهارم )

 Eviewsبر مبناي محاسبات نرم افزار پژوهش هاي يافتهمأخذ:            
      

و نشان كند مي شود. نتايج آزمون كائو وجود هم جمعي را تائيدمشاهده مي ۶نتايج اين آزمون در جدول
با متغيّر وابسته هم جمع بوده و روابط بلندمدت تعادلي ميان متغيرهاي  موردبررسيدهد كه متغيّرهاي مستقل مي

 ها برقرار است. وابسته و متغيّرهاي مستقل مدل
 برآورد مدل و تفسير نتایج آن

-شناسي اين مطالعه با استفاده از روش پانل ديتا مورد برازش قرار ميهاي معرفي شده در بخش روشمدل

، خود همبستگي، ناهمساني ۶و آزمون بروش پاگان انجام شده سپس آزمون هاسمن 0رليم Fگيرد. ابتدا آزمون 
 كنيم.را بيان مي خطيواريانس و در نهايت آزمون هم

                                                                                                                                                 
7 Panel cointegration test 
0 Limer 

۶ Hausman    
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 ليمر، بروش پاگان و هاسمن Fبررسی آزمون 

رگرسيوني در نمونه مورد بررسي داراي عرض از هاي رابطهپيش از تخمين مدل بايد اطمينان حاصل شود كه 
دأهاي ناهمگن و شيب همگن است يا اينکه فرضيه عرض از مبدأهاي مشترک و شيب مشترک در بين مقاطع مب

در مدل قرار گيرند، براي تمام مقاطع عرض از مبدا و شيب يکساني  7تلفيقي صورتبه هاداده. اگر شودپذيرفته مي
مورد  0)آزمون چاو( Fآزمون  بدين منظورت. گرفته نشده اس در نظر. در اين حالت اثر مقاطع شودميدر نظر گرفته 

 Fاحتمال آماره پژوهش توان گفت كه در هر چهار مدل مي ۹با توجه به نتايج جدول . [0۹] گيرداستفاده قرار مي
شود. اين بدين معني است كه مقاطع بوده و فرضيه صفر رد مي 31/3و بروش پاگان مورد محاسبه كمتر از  ليمر

هاي داري با همديگر دارند و اين امر مبين اين نکته است استفاده از رهيافت دادهتفاوت معنيدر عرض از مبداء 
هاي تابلويي از روش كه در برآورد دادهآزمون هاسمن براي تشخيص اين پانلي، كارايي بهتري را خواهد داشت.

در جدول پژوهش ود، طبق نتايج شدهندگي بيشتر( استفاده ميقدرت توضيح منظوربهاثر ثابت يا اثر تصادفي )
درصد،  31و در سطح اطمينان  هست 31/3، در هر چهار مدل تحقيق، احتمال آماره كاي دو كمتر از ۹شماره 

 استفاده از رهيافت اثرات ثابت نتايج كاراتري را بدست خواهد داد. 
 31سطح اطمينان  در بررسي موردهاي مدل، در ۹همچنين با توجه به نتايج آزمون خودهمبستگي در جدول

توان ، فرضيه صفر مبني بر عدم وجود خودهمبستگي بين جمالت اخالل را نمي01و  7ي آزادي درصد و درجه
 .هستداراي خودهمبستگي در بين جمالت خود پژوهش پذيرفت و هر چهار مدل 

 
 هاهاي تشخيص براي تخمين مدلنتايج آزمون .1جدول 

 آماره آزمون
مدل اول 

(LE) 
 (LW/Lمدل دوم )

مدل سوم 

(Lr) 

مدل چهارم 

(LUnem) 

 ليمر Fآزمون 
F-Statistic 00/7۳ 1۹/03 ۶۶/۹1 ۹7/3 

Prob 333/3 333/3 333/3 333/3 

 آزمون بروش پاگان
Chi2 7۹/3۹ ۳1/13 0/713 11/۶3 

Prob 333/3 333/3 333/3 333/3 

 آزمون هاسمن
Chi2 30/73 33/07 3۳/7۳ ۹1/77 

Prob 333/3 333/3 333/3 330/3 

 آزمون خودهمبستگی
F-Statistic 33/771 ۹/733 7۹/۹3 1/0۶ 

Prob 333/3 333/3 333/3 333/3 

آزمون نسبت 

 راستنمایی

Chi2 ۹/۶۳7 3/7۹3 1/730 01/77۹ 

Prob 333/3 333/3 333/3 333/3 

 آزمون همخطی

𝐿τ𝑖 متغيرها
𝑏 LBartik LGOV LCHS LK/L 

                                                                                                                                                 
7 Pooling Data 

0 Chow test  



 0۳۶  یامنطقه اقتصاد بر آن تأثير و تجاری هایشركت مالياتی هاینقش مشوق یابیارز 

VIF 7۹/7 70/7 33/7 0۶/7 ۶۳/7 

1/VIF 31/3 33/3 30/3 37/3 1۶/3 

Mean VIF 73/7 

 Stataبر مبناي محاسبات نرم افزار پژوهش هاي يافتهمأخذ: 

    
كنيم. ( استفاده ميvifي واريانس )دهندهخطي بين متغيرها از آزمون كشف عوامل افزايشبراي تشخيص هم

ها كمتر هاي تحقيق، مقدار هر يک از رگرسيوندهد كه در مدلنشان مي ۹نتايج حاصل از اين آزمون در جدول 
باشد. جهت بررسي ناهمساني واريانس از خطي بين متغيرهاي توضيحي برقرار نميبوده و بنابراين هم 73از 

 نشان ۹نمايي در جدول شماره نتايج حاصل از آزمون نسبت راست كنيم.نمايي استفاده ميآزمون نسبت درست
داراي پژوهش هاي شود و مدلدهد كه فرضيه صفر مبني بر همساني واريانس جمالت اخالل پذيرفته نميمي

گر اين است كه وجود باشند. همچنين نتايج آزمون تشخيص وجود خودهمبستگي بيانناهمساني واريانس مي
باشند. بنابراين ويژگي سازگاري ميها داراي زنندهشده و تخمين تائيدخودرگرسيوني مرتبه اول در هر چهار مدل 

اي بايد برآورد شود كه ناهمساني واريانس و خودهمبستگي بين به گونهپژوهش هاي اين تخمين نهايي مدل
شود كه در آن در دو مرحله مجزا نسبت به مي استفاده FGLS7از مدل هاآنبراي رفع جمالت اخالل، رفع شود. 

 .شوداقدام مي انسرفع خود همبستگي و ناهمساني واري
 تخمين مدل

با رفع ناهمساني واريانس و خودهمبستگي بين جمالت اخالل، در پژوهش هاي نتايج تخمين نهايي مدل
هاي رابطه بين متغيرهاي توضيحي و متغير ي ازرايب برآوردشود. اين جدول ضمشاهده مي 1جدول شماره 

دهد در هر كه نتايج نشان مي طورهمان .هست اين ارتباطمنفي يا  مثبت تأثيرو بيانگر  دهدميوابسته را نشان 
بر  معنيبسيار ناچيز و بعضاً بي تأثيردرصد  31در سطح اطمينان پژوهش متغير مستقل پژوهش چهار مدل 

هاي كشور باعث كاهش ي در استانهاشركتكه اعمال نرخ ماليات بيشتر براي متغيرهاي وابسته دارند. بطوري
شود اما تأثير آن بر نرخ اجاره مسکن و چيز رشد تشکيالت شركتي و كاهش دستمزد سرانه نيروي كار ميبسيار نا

درصد  3337/3را  هاآنرشد  هاشركتكه، يک درصد افزايش در نرخ ماليات معني است. بطورينرخ بيکاري بي
درصد  3۶۳/3نيروي كار را  دهد. همچنين يک درصد افزايش در متوسط نرخ ماليات دستمزد سرانه كاهش مي
هاي مالياتي نتوانسته است تأثير بخصوصي را در توان گفت كه سياست اعمال مشوقدهد. بنابراين ميكاهش مي

متغييرهاي اقتصادي استاني داشته باشد. افزايش تقاضاي نيروي كار استاني كه با شاخص شوک بارتيک در اين 
شود. اين شوک با فرض ثابت افزايش رشد تشکيالت شركتي ميقرار گرفته است باعث  موردبررسيپژوهش 

كه با افزايش يک درصدي در تقاضاي بودن عرضه نيروي كار، قيمت نيروي كار را افزايش خواهد داد، بطوري
 7۶1/3ها و افزايش دستمزد سرانه نيروي كار به ميزان درصدي در تعداد شركت 370/3نيروي كار، باعث افزايش 

 شود.درصد مي

                                                                                                                                                 
7 Feasible Generalized Least Squares 



 0۶۳۱زمستان  -۶۳شماره  -مطالعات مدیریت راهبردی    0۳1

 
 FGLSبه روش پژوهش هاي نتايج تخمين مدل .1جدول 

 متغير
 مدل اول

 LE وابسته:  متغير

 مدل دوم

 LW/L وابسته:  متغير

 مدل سوم

 Lr وابسته: متغير

 مدل چهارم

 LUnem وابسته:  متغير

𝑳𝛕𝒊
𝒃 

3337/3- 
(33۳/3) 

3۶۳/3- 
(333/3) 

7۶۳/3- 
(7۹7/3) 

0۹۹/3 
(01۳/3) 

Lbartik 
370/3 

(333/3) 
7۶1/3 

(371/3) 
33۹/3 

(333/3) 
۹۶1/3- 

(333/3) 

LGOV 
0۳۳/3- 

(333/3) 
331/3- 

(7۹۳/3) 
30۶/3- 

(3۶7/3) 
330/3- 

(333/3) 

LCHS 
313/3 

(330/3) 
3۶3/3 

(333/3) 
3۶7/3 

(333/3) 
333/3- 

(337/3) 

LK/L 
0۹۳/3 

(333/3) 
733/3 

(333/3) 
33۹/3 

(337/3) 
7۶۳/3 

(333/3) 

 عرض از مبدا
۶۶/0 

(333/3) 
30/1 

(333/3) 
31/۶- 

(333/3) 
۹0/3 

(337/3) 

 .هستها زناعداد داخل پارانتز ارزش احتمال تخمين. Stataبر مبناي محاسبات نرم افزار پژوهش هاي يافتهمأخذ: 

 
همچنين افزايش تقاضاي نيروي كار و به تبع آن پاسخگويي نيروي كار با افزايش عرضه، باعث افزايش 

شود. در نهايت يک شوک مسکن خواهد شد كه اين امر به نوبه خود باعث افزايش نرخ اجاره مسکن ميتقاضاي 
مثبت در تقاضاي نيروي كار با فرض ثابت ماندن عرضه نيروي كار باعث اضافه تقاضا شده و اين امر باعث 

ر متغيرهاي وابسته به جزء اي دولتي نيز باعش اثر تخريبي بافزايش مخارج سرمايهشود. كاهش نرخ بيکاري مي
اي دولت باعث كاهش رشد تشکيالت شركتي، كاهش كه افزايش مخارج سرمايه، بطوريهستنرخ بيکاري 

اي دولت بر دستمزد سرانه نيروي دهد. اما مخارج سرمايهشود و نرخ بيکاري را كاهش مياجاره بهاء مسکن مي
اي دولتي با توجه به اثر تخريبي بر اشتغال در بخش خصوصي، هداري ندارد. افزايش مخارج سرمايكار تأثير معني

كاهش  تأثيردهد و با توجه به سهم باالي بخش دولتي در اقتصاد، برآيند اين اشتغال بخش دولتي را افزايش مي
هاي هم مرز بر رشد افزايش متوسط نرخ ماليات استان ناچيز است. تأثير، هرچند اين هستدر نرخ بيکاري 

باشد. همچنين افزايش متوسط ها ميدهنده عدم تحرک شركتمعني است كه نشانتشکيالت شركتي استاني بي
هاي هم مرز باعث افزايش دستمزد سرانه نيروي كار و افزايش نرخ اجاره مسکن و در نهايت نرخ ماليات استان

مثبت در تشکيالت شركتي  تأثيرراي شود. در نهايت متغير سرمايه فيزيکي سرانه نيز داكاهش نرخ بيکاري مي
منفي در نرخ  تأثيرمثبت در نرخ اجاره مسکن و در نهايت  تأثيرمثبت در دستمزد سرانه نيروي كار،  تأثيراستاني، 

 بيکاري است.

 



 0۳5  یامنطقه اقتصاد بر آن تأثير و تجاری هایشركت مالياتی هاینقش مشوق یابیارز 

 و پيشنهادها گيرینتيجه .0

هاي خص مشوقشا عنوانبهها در اين مطالعه با معرفي متغيرهايي مانند نرخ متوسط مالياتي در سطح استان
مالياتي در  هايمشوق شاخص تقاضاي نيروي كار، به بررسي نقش سياست عنوانبهمالياتي و شوک بارتيک 

ي توليدي بر متغيرهاي كالن اقتصاد استاني مانند رشد تعداد تشکيالت شركتي، دستمزد سرانه هاشركتخصوص 
-با استفاده از مدل داده 7۶31تا  7۶37مدل و در دوره نيروي كار، نرخ اجاره مسکن و نرخ بيکاري در قالب چهار 

هاي مالياتي نتوانسته است بر متغيرهاي هاي پنل پرداخته شد. نتايج برآوردها نشان داد كه سياست مشوق
كه اين سياست تأثير ناچيزي بر رشد تشکيالت شركتي و اي تأثير مناسبي داشته باشد. بطورياقتصادي منطقه
داري ندارد. اين امر مويد اين يروي كار داشته اما بر متغيرهاي نرخ اجاره و نرخ بيکاري تأثير معنيدستمزد سرانه ن

هاي توسعه يافته به مناطق محروم و يا ها از استانتواند در تحرک شركتهاي مالياتي نمياست كه اعمال مشوق
-ها و بنگاهگذاري و تأسيس شركترمايهآزاد و ويژه اقتصادي موفق عمل نمايد و همچنين انگيزه الزم جهت س

-گذاران در تصميمتوان عنوان نمود كه سرمايههاي توليدي را براي بخش خصوصي فراهم نمايد. بنابراين مي

گيرند و هاي خود در نظر نميگذاري خود، مقوله ماليات را جزو الويتگيري و بررسي هزينه و فايده سرمايه
ها و در نهايت فرار مالياتي و همچنين هزينه بسيار زياد تأسيس و تحرک شركتعواملي مانند قوانين ناقص، 

تواند مانع از كاركرد سياست تشويقي دولت در امر ماليات گردد. مالحظات سياسي در مناطق محروم و مرزي مي
 اين سياست در كاهش نرخ بيکاري نيز ناموفق عمل نموده است.

كار با فرض ثابت بودن عرضه نيروي كار باعث به وجود آمدن همچنين شوک مثبت در تقاضاي نيروي 
شود، افزايش تقاضا و استخدام بيشتر نيروي كار توسط اضافه تقاضا و در نتيجه افزايش دستمزد سرانه مي

-. بههستشود كه بخشي از اين افزايش توليد حاصل رشد تشکيالت شركتي باعث رشد توليد مي هاشركت

ي كار باعث افزايش عرضه نيروي كار شده كه اين امر نيز باعث افزايش نرخ اجاره مسکن كارگيري بيشتر نيرو
شود. در نهايت وجود اضافه تقاضاي نيروي كار، اشتغال نيروي كار را افزايش پيدا كرده و نرخ بيکاري كاهش مي

اين مخارج با توجه به دولتي توان عنوان نمود كه افزايش اي دولتي نيز ميكند. در مورد مخارج سرمايهپيدا مي
ي دولتي و نيمه خصوصي، نقش هاشركتي خصوصي در مواجهه با هاشركتبودن اقتصاد كشور و رقابت نابرابر 

تخريبي در رشد تشکيالت شركتي خصوصي داشته است. كاهش رشد تشکيالت شركتي باعث كاهش استخدام 
تقاضاي نيروي كار عاملي براي كاهش دستمزدها بوده و يابد، كمبود نيروي كار شده و نرخ بيکاري افزايش مي

اين عامل ضمن كاهش قدرت خريد نيروي كار، تقاضا براي اجاره مسکن را كاهش داده و باعث كاهش نرخ 
داري بر رشد تشکيالت شركتي هاي هم مرز نيز تأثير معنيافزايش متوسط نرخ ماليات استانشود. اجاره مي

اي در هاي تشويقي دولت در حوزه ماليات انگيزهدهنده اين واقعيت است كه سياستاستاني ندارد كه نشان 
در نهايت رشد سرمايه فيزيکي سرانه كند. ها ايجاد نميها و يا تأسيس بنگاهها براي تحرک شركتصاحبان بنگاه

غال را افزايش داده و نرخ هاي نيروي كار و سرمايه، ضمن افزايش سطح توليد، اشتبا توجه به تابع توليد با نهاده
دهد كه اين امر باعث درخواست دستمزد باالتر از طرف نيروي كار شده و با افزايش بيکاري را كاهش مي
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يابد. با توجه تقاضاي نيروي كار شركتي جهت افزايش توليد و افزايش اشتغال، تقاضاي اجاره مسکن افزايش مي
هاي مالياتي نتوانسته باعث بهبود شرايط اقتصادي مشوق ستتوان گفت كه اعمال سياميپژوهش به نتايج 

شود كه دولت با محاسبه منابع از دست رفته خود در اثر به كارگيري اين گونه ها شود. بنابراين پيشنهاد مياستان
گر در ها را صرف عوامل تأثيرگذار ديها و اصالح قوانين مالياتي، منابع آزاد شده از محل كاهش مشوقاز سياست
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