تاریخ دریافت 1395/10/11 :تاریخ پذیرش1395/11/27 :

چکیده

امروزه در بسياري از کشورهاي در حال توسعه از مشوقهاي مالياتي براي جذب سرمايهگذاري استفاده مي کنند

و به نظر میرسد همواره مالیات پایینتر ،آسانترین راهحل انتخاب شده توسط مقامات دولتی و ایالتی ،برای
تاثیرگذاری بر اقتصاد محلی میباشد .با اینحال فراهم کردن شرايط و چارچوب منسجمي از مشوقهاي مالياتي

جهت تقويت سرمايهگذاري ،رشد توليد و افزايش اشتغال ،يکي از مسايلي است که همچنان به صورت يک سوال
باز ،مورد بررسي بسياري از محققان در کشورهاي در حال توسعه و حتي توسعه يافته مي باشد و سياستگذاران
اقتصادي و به ويژه مقامات مالي را با چالش مواجه کرده است .از يک طرف اثربخشي چنين مشوقهاي مالياتي
به عنوان بسته سياستي در مقايسه با هزينههاي آن قابل تامل بوده و از طرف ديگر تئوريهاي اقتصادي کاهش

هزينههاي سرمايهگذاري را مورد توجه جدي خود قرار دادهاند .هدف این مطالعه بررسی تاثیر معافیتهای مالیاتی
موضوع ماده  132بر سرمایهگذاری و ورود شرکتها به شهرستانهای کمتر توسعه یافته کشور ،برای دوره زمانی

1375-1387میباشد .روش استفاده شده در این مطالعه روش گروه کنترل ترکیبی ( )SCMمیباشد .در این روش
به منظور محاسبه نتایج در حالت عدم بهرهمندی شهرستانهای درمان از معافیتهای مالیاتی مذکور ،از ترکیب
وزنی نتایج شهرستان کنترل (شهرستانهایی غیرمشمول معافیتهای مالیاتی مدنظر) استفاده میشود .وزنهای

بهینه به طور سیستماتیک و از یک فرایند بهینه یابی حاصل میشوند .نتایج این مطالعه حکایت از این دارد که
معافیتهای مالیاتی موضوع ماده  132تاثیری بر ورود شرکتها و سرمایهگذاری در شهرستانهای کمتر توسعه

یافته کشور نداشتهاند.
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 -1مقدمه

نابرابري هاي جغرافيايي يکي از مهمترين چالش هاي پيش روي دولت ها ،خصوصا در کشورهاي در حال

توسعه مي باشد .درحالي که برخی از مناطق این کشورها از رشد و توسعه بااليي برخوردار هستند ،در مقابل

درآمد سرانه پايين ،سطح آموزش پايين ،بيکاري باال ،محروميت از خدمات اجتماعي و اقتصادي و ...ويژگي
و توسعه ،باعث شده تا در این مناطق پتانسيل فراواني جهت ناهنجاري هاي اجتماعي و اقتصادي وجود
داشته باشد .به همين دليل در طی چند دهه گذشته دولت ها تالش کرده اند تا با طراحی و اجرای برنامه ها و
سیاست های حمایتی ،موجبات رشد و توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اقتصادی را فراهم
آورند .مشوق های مالیاتی هدفمند ،یکی از این سیاست ها هستند که در دهه هاي اخير توسط کشورهاي در

حال توسعه و حتي توسعه يافته براي توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و محروم از آن ها استفاده شده است.

مشوق های هدفمند منطقه ای به طور عموم مناطقی را به عنوان هدف تعیین می کنند (عمدتا مناطق محروم

اقتصادی) و در این مناطق مالیات پایین تر و یا مقررات کمتری در مقایسه با سایر مناطق اعمال می کنند.
با نادیده گرفتن برخی از هزینه های اجتماعی ،معنای یک منطقه محروم اقتصادی این است که فعاالن

اقتصادی در این مناطق با هزینه های باالتر و موانع بیشتری برای انجام فعالیت روبه رو هستند این هزینه ها

شامل عدم وجود زیرساخت های کافی ،نبود نیروی کار متخصص ،هزینه های باالی اجتماعی و هزینه های
محیطی می باشند .وجود این هزینه های اضافی باعث می شود تا شرکت ها در هنگام تصمیم گیری در مورد
مکان احداث ،تمایل کمتری برای فعالیت در این مناطق داشته باشند .یک مشوق هدفمند منطقه ای در
واقع یک ابزار سیاسی برای غلبه بر این هزینه ها و موانع اقتصادی می باشد.

از آنجا که مطابق ماده  132قانون مالیات های مستقیم ،درآمد ابرازی مشمول ماليات فعاليت هاي توليدي

و معدني در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صددرصد ( )100%و به مدت ده سال از پرداخت مالیات
معاف هستند ،1دولت عالوه بر تحمل هزینه های اعمال و اجرای مفاد ماده قانونی مذکور ،درآمدهای مالیاتی

 .1آنچــه در ایــن مطالعــه مــورد نظــر اســت اصالحیــه قانــون مالیات هــای مســتقیم مصــوب  1380/11/27هیــات وزیــران می باشــد کــه بــه موجــب
آن درآمــد مشــمول ماليــات ابــرازي ناشــي از فعاليت هــاي توليــدي و معدنــي در واحدهــاي توليــدي يــا معدنــي در بخش هــاي تعاونــي و خصوصــي
كــه از اول ســال  1381بــه بعــد از طــرف وزارتخانه هــاي ذي ربــط بــراي آنهــا پروانــه بهــره بــرداري صــادر يــا قــرارداد اســتخراج و فــروش منعقــد
مي شــود ،از تاريــخ شــروع بهــره بــرداري يــا اســتخراج بــه ميــزان هشــتاد درصــد ( )80%و بــه مــدت چهــار ســال و در مناطــق كمتــر توســعه يافتــه
بــه ميــزان صددرصــد ( )100%و بــه مــدت ده ســال از ماليــات موضــوع مــاده ( )105ايــن قانــون معــاف هســتند .هــدف ایــن سیاســت تشــویقی،
جــذب ســرمایه گذاران جدیــد ،توســعه هدفمنــد بخشــی (صنایــع و کارخانجــات) و توســعه هدفمنــد منطقــه ای (مناطــق کمتــر توســعه یافتــه)
می باشــد .البتــه در تاریــخ  1394/04/31تغییراتــی در مــاده  132قانــون مالیات هــای مســتقیم ایجــاد شــد کــه بــر اســاس آن درآمــد ابــرازی ناشــی از
فعالیت هــای تولیــدی و معدنــی اشــخاص حقوقــی غیــر دولتــی در واحدهــای تولیــدی یــا معدنــی کــه از ابتــدای ســال  1395از طــرف مراجــع قانونــی
ذی ربــط بــرای آنهــا پروانــه بهره بــرداری صــادر و یــا قــرارداد اســتخراج و فــروش منعقــد می شــود از تاریــخ شــروع بهرهبــرداری یــا اســتخراج و
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نیز از دست می دهد .بنابراین ،بررسی تاثیر برقراری چنین مشوق های هدفمندی در قالب معافیت های
مالیاتی ،بر متغیرهای اقتصادی و تحرک فعالیت های اقتصادی در مناطق كمتر توسعه يافته کشور (مناطق

هدف) ضرورت دارد.

بر این اساس ،مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مشوق های مالیاتی موضوع ماده  132بر سرمایه گذاری

روش گروه کنترل ترکیبی 1می باشد .این روش که اولین بار توسط آبادی و گردزبال ( )2003معرفی گردید،
یک روش مناسب برای مواجه با مشکل تورش 2انتخاب است .مزیت این روش نسبت به روش های دیگر
ارزیابی سیاست این است که قادر به کنترل عوامل مختل کننده غیر قابل مشاهده و متغیر در طی زمان (که

احتماال باعث اختالف واحدهای درمان و کنترل می شود) می باشد.

جنبه نوآورانه این مطالعه ترکیب روش گروه کنترل ترکیبی ( )SCMبا مدل  PSMمی باشد .به این

صورت که در قبل از استفاده از روش  SCMبا استفاده از مدل  PSMاحتمال مشارکت در برنامه (نمره های
گرایش) محاسبه می شوند و از این نمره های گرایش به عنوان یک متغیر پیش بینی کننده در مدل SMC

استفاده می شود.

ساختار این مقاله به این صورت است که در ادامه ابتدا مبانی نظری ارایه می شود .بخش سوم به پیشینه

تحقیق اختصاص دارد .در بخش چهارم روش گروه کنترل ترکیبی ،که به منظور تخمین تاثیر معافیت های
مالیاتی از آن استفاده می شود ،ارایه می شود .در بخش پنجم نتایج تخمین مدل ارایه می شود و در انتها

جمع بندی مطالب ارایه می شود.
 -2مبانی نظری

استفاده از مشوق های هدفمند منطقه ای ،در طی دهه های اخیر رایج شده است به طوری که دولت ها از
این مشوق ها ،به عنوان ابزاری برای توسعه منطقه ای استفاده می کنند .به طور کلی مشوق های هدفمند

منطقه ای ،برنامه هایی هستند که در آن ها دولت  ،مشوق هایی را برای ورود و یا توسعه کسب و کارها در
فــروش بــه مــدت پنــج ســال و در مناطــق کمتــر توســعه یافتــه بــه مــدت ده ســال بــا نــرخ صفــر مشــمول مالیــات می باشــد (قانــون مالیات هــای
مســتقیم .)1394،چنان کــه مالحظــه می شــود اصالحیــه مذکــور در مــدت زمــان برخــورداری شــرکت های واقــع در مناطــق کمتــر توســعه یافتــه از
معافیت هــای مالیاتــی موضــوع ایــن مــاده ،اثــری نداشــته اســت.
)1. Synthetic Control Method (SCM
 .2مســاله تــورش انتخــاب ،یــک مشــکل بنیادیــن در ارزیابــی سیاســت های حمایتــی اســت .ایــن مشــکل اساســا از آنجــا ناشــی می شــود کــه مجبــور
می شــویم از نتایــج گــروه کنتــرل بــه منظــور آنچــه کــه بــرای واحدهــای درمــان در صــورت عــدم مشــارکت در برنامــه رخ می دهــد ،اســتفاده کنیــم
امــا از آنجــا کــه گــروه کنتــرل واقعــی معمــوال در اختیــار محقــق نیســت ،نتایــج گــروه کنتــرل ممکــن اســت به طــور سیســتماتیک متفــاوت از نتایــج
واحدهــای درمــان باشــد (عمدتــا بــه دلیــل عــدم وجــود آزمایشــات تصادفــی و تفاوت هــای غیــر قابــل مشــاهده).این اختــاف بــه تــورش انتخــاب
معــروف اســت (کشــاورز.)1395 ،
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مناطق هدف تدارک می بینند .هدف اوليه همه اين تمهيدات ،تشويق براي تجميع سرمايه در يک فعاليت،
یا منطقه خاص و افزایش فرصت های شغلی برای افراد ساکن این مناطق مي باشد.

با وجود آنکه مشوق های توسعه منطقه ای ،به اشکال مختلفی مانند مقررات آسان تر ،اصالح زیرساخت ها،

اعتبارات مالی برای ایجاد شغل و  ...اعطا می شوند ،اما استفاده از سیاست های مالیاتی (مانند معافیت های

معیارهای تعیین و تدوین قواعد مالیاتی هر کشور چگونگی تاثیر آن ها در توسعه اقتصادی است.

مبانی نظری معافیت های مالیاتی هدفمند منطقه ای به مباحث متعددی مانند توسعه اقتصادی منطقه ای،

تصمیم گیری شرکت ها در مورد انتخاب محل استقرار ،شکست بازار و تبعیض مالیاتی ،مرتبط است .بنابراین،
در این بخش در حد لزوم به مباحث مذکور پرداخته می شود.

توسعه اقتصادی منطقه ای

به لحاظ تاریخی بهره مندی از سیاست های توسعه منطقه ای به قبل از قرن بیستم برمی گردد .بدین معنا که

دولت های محلی و منطقه ای همواره عالقه مند به جذب سرمایه گذاری و تامین امنیت مناطق تحت اداره
خود بوده اند ،اما شاید اولین تالش نوین برای ایجاد ابزاری که روی چنین رشدهایی تاثیرگذار باشد ،انتشار
اوراق قرضه توسعه صنعتی 1توسط مقامات محلی ایالت می سی سی پی در سال 1936بود .پس از آن ،برای

اولین بار در سال  1952در کالیفرنیا روش تامین مالی توسط مالیات ها ،به عنوان روش تامین مالی عمومی،
به منظور جذب فعالیت های جدید ،بازسازی و توسعه مجدد زیرساخت ها و دیگر فعالیت های عمرانی ،و در

نهایت برای توسعه مناطق معرفی شد (هالتکوئیست.)2007 ،

سیاست های مالیاتی ،که عمدتا به شکل معافیت های مالیاتی اعطا می شوند ،به عنوان یکی از ابزارهای

هدایت غیر مستقیم دولت ،می تواند از طریق تاثیر بر فعالیت بنگاه های اقتصادی ،در سیاست گذاری های

توسعه ای نقش کلیدی ایفا کند .مشوق های مالیاتی موثر ،هزینه های عملیاتی منطقه هدف را به اندازه
کافی کاهش می دهند که این منجر به افزایش شکل گیری فعالیت ها ،و کاهش خروج فعالیت ها از منطقه

هدف می شود .انتظار بر این است که مقادیر متغیرهایی مانند اشتغال ،دستمزد ،تعداد شرکت ها ،مخارج
سرمایه گذاری و فروش در یک منطقه هدف باالتر از مناطق مشابهی باشند که این مشوق ها را دریافت

نمی کنند .با این حال به دلیل تاثیری که مشوق های مالیاتی در بر  هم زدن انتخاب های بازار دارند ،تاثیرات
آن ها روی متغیر های مختلف ،یکسان نمی باشد .مشوق هایی که به مناطق خاص اعطا می شوند ،از دو

طریق ،قیمت استفاده از عوامل تولید را تغییر می دهند (گرینبام و انگبرگ.)2004 ،

)1. Issuance of Industrial Development Bonds (IDBs
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الف) مشوق های مالیاتی و یارانه ها ،قیمت نسبی عوامل تولید را تغییر می دهند .در نتیجه شرکت ها به

سمت جایگزین کردن عاملی می روند که بیشتر یارانه دریافت می کنند .تغییرات در سطوح اشتغال و دستمزد
به ترکیب مشوق های نیروی کار در برابر سرمایه و کشش عرضه نیروی کار بستگی دارد (پاپکه.)1993 ،

ب) همچنان که مشوق ها مورد استفاده قرار می گیرند ،میزان استفاده از عوامل تولید تحت تاثیر قرار

اگر بازار عوامل تولید کارا باشد ،قیمت عوامل تولید در یک منطقه هدف به گونه ای تعیین می شود که نرخ
سود درون منطقه هدف با نرخ سود در خارج منطقه هدف ،برابر شود .حتی اگر قیمت عوامل تولید برای

ثابت نگه داشتن سود به اندازه کافی افزایش یابد ،مالیات پایین تر و قیمت های باالتر زمین ،باعث جذب
فعالیت هایی می شوند که سرمایه برتر هستند و بنابراین استفاده کنندگان از زمین تمایل به جانشینی سرمایه
به جای زمین دارند و در نتیجه مقادیر سرمایه در درون منطقه هدف افزایش می یابد (بارتیک.)1991 ،

مشوق های مالیاتی که به مناطق خاص داده می شوند ،همچنین به طور غیر مستقیم روی فعالیت هایی که

به آن ها مشوق اعطا نمی شود تاثیر می گذارند .اگر شرکت های خارج از منطقه هدف از عدم مزیت رقابتی

رنج ببرند ،آسیبی که از این امر به مناطق هدف می رسد ،می تواند از تاثیرات مثبت مشوق های مالیاتی

بیشتر باشد .به عبارت دیگر رشد داخل مناطق هدف ممکن است به جای اینکه جانشین رشد مناطق دیگر
باشد مکمل رشد آن ها باشد .در واقع شرکت های واقع در حومه از یک هسته شهری قوی منفعت می برند

و برعکس (ویت.)1996 ،

به عالوه ،شایان ذکر است که برنامه های  EZ1از جمله متداول ترین ابزارهای توسعه اقتصادی منطقه ای

هستند .ایجاد مناطق  EZیکی از مکانیزم های مهمی است که بوسیله آن دولت های ایالتی و فدرال تالش
می کنند توسعه اقتصادی مناطق هدف (عمدتا مناطق محروم اقتصادی) را ارتقا دهند EZ .برنامه هایی

هستند که دولت ها از طریق آن ها مشوق هایی را برای سرمایه گذاران و کسب و کارها برای واقع شدن در

مناطق هدف و توسعه این مناطق فراهم می آورد .یکی از اهداف این برنامه ها بهبود اشتغال ساکنان مناطق

هدف ،خصوصا آن هایی است که مهارت پایینی دارند و توانایی تحرک برای پیدا کردن شغل ندارند .برای
انتخاب یک منطقه به عنوان  ،EZاغلب الزم است تا این منطقه دارای نرخ رشد پایین تر از متوسط بوده و

یا برخوردار از ساختار خاصی باشد (الوری.)2007 ،

 .1کشــورهاي مختلــف (بــه طــور مثــال ايــاالت متحــده آمريــکا ،انگليــس و فرانســه) در چنــد دهــه گذشــته امتیــازات مالياتــي خــود را در قالــب
بســته هایي ،معــروف بــه برنامه هــاي ( ،)Enterprise Zoneارايــه کرده انــد .در واقــع برنامــه  EZشــامل مشــوق هاي مالــی مي شــوند کــه دولــت
بــراي توســعه اقتصــادي مناطــق هــدف اعطــا مي کننــد .بــه عنــوان مثــال در امریــکا از ابتــدای دهــه  1980در اکثــر ایــاالت ،برنامــه تجدیــد حیــات
اقتصــادی مــورد اجــرا گذاشــته شــد .در واقــع مقصــود از ایــن برنامه هــا رشــد مناطــق هــدف ،بــه کمــک برقــرای انــواع امتیــازات مالیاتــی بوده اســت.
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تصمیم گیری شرکت ها در مورد انتخاب محل استقرار

مبانی نظری اعطای مشوق های هدفمند منطقه ای را می توان در مبانی نظریه تصمیم گیری شرکت ها در

مورد انتخاب محل احداث ،جست وجو کرد .به طور معمول ،شرکت ها در هنگام انتخاب محل احداث ،با
مکان ها و انتخاب های متعدد و به تبع آن با هزینه های متفاوت مرتبط با محل احداث روبه رو هستند .بدیهی

سایر مکان ها داشته باشد .هر چند که شرکت های فردی انتخاب های بهینه ای را با توجه هزینه هایی که

با آن روبه رو هستند انجام می دهند ،اما مجموع این تصمیمات لزوما منجر به نتایج بهینه برای کل اقتصاد

نمی شود .گاهی تصمیمات بهینه فردی شرکت ها در مورد محل احداث باعث تاثیر منفی روی اقتصاد،

جامعه و افراد می شود .شرکت ها در غیاب مداخله دولت ،مناطقی را برای احداث انتخاب می کنند که از
شرایط و زیرساخت های مطلوب تری برخوردارند اما این تصمیم بهینه ،منجر به نتایج منفی اقتصادی (مانند

کاهش ارزش امالک ،بیکاری بیشتر ،دستمز پایین تر ،بدتر شدن زیرساخت ها ،افزایش جرم و جنایت و)...

برای مناطق کمتر توسعه یافته و محروم می شود .به عالوه این تاثیرات ممکن است تنها محدود به مرزهای
جغرافیایی مناطق توسعه نیافته نباشد و سرریز آن به مناطق مجاور نیز سرازیر شود .هرچند نظریه تصمیم

سازی شرکت ها در مورد محل احداث ،توجیه کننده اعطای مشوق های مالیاتی می باشد.
شکست بازار

بعضا عنوان می شود مهمترین نظریه در مورد چرایی اعطای مشوق های مالیاتی هدفمند منطقه ای ،نظریه

شکست بازار است؛ عدم وجود امکانات اولیه در مناطق محروم هزینه اضافی را به شرکت هایی که داخل یا

در مجاورت این مناطق فعالیت می کنند ،تحمیل می کند .چنانچه این محرومیت ها از بین برود این مکان ها

برای فعالیت جذاب خواهند شد ،اما همانند مورد کاالی عمومی ،بعید است که مکانیسم معمول بازار این
محرومیت ها را از بین ببرد چرا که هزینه حذف آن ها آنقدر باالست که انجام آن برای شرکت های فردی

سودآور نمی باشد ،به عالوه شرکت های واقع در مناطق مجاور ،که از سرریز فعالیت ها متاثر می شوند ،از
مشارکت در این مورد خوداری می کنند مگر آن که مکانیسمی وجود داشته باشد تا به طور موثر هزینه ها را
میان مشارکت کنندگان تقسیم کند و مانع از بروز مساله سواری مجانی شود .این نوع نگرش ،که مساله

را به عنوان یک کاالی عمومی مطرح می سازد ،باعث می شود که پای دولت به میان کشیده شود .به طور

ویژه دولت می تواند با اعطای مشوق های هدفمند به مناطق محروم ،هزینه های اضافی که این مناطق به
شرکت ها تحمیل می کنند را جبران کند (گرین بام.)2004 ،
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نظریه تبعیض مالیاتی

تعداد زیادی از شرکت وجود دارند که هر کدام داراي سطوح متفاوتي از تقاضا براي مکان هاي مختلف هستند.

همانند بحث توليد کننده انحصاري ،که در حالت تبعيض ،قيمت هاي متفاوتي را براي مصرف کنندگان وضع
مي کند ،در اينجا نيز دولت نرخ هاي متفاوتي را براي مکان احداث شرکت ها ،بسته به اندازه اي که شرکت

باشند ،بايد ماليات کمتري از شرکت هايي که در حاشيه شهر واقع مي شوند و ماليات بيشتري از شرکت هايي
که در مکان هاي غير حاشيه اي قرار مي گيرند ،اخذ کند .اين نظریه پيش بيني مي کند که دريافت کنندگان

مشوق ها شرکت هايي هستند که در حاشيه شهر قرار دارند (گلیزر.)2001 ،
نظریه مازاد مصرف کننده و تولید کننده

بر اساس دیدگاه مازاد مصرف کننده و تولید کننده ،مشوق هاي مالياتي ،پيشنهادهايي هستند که توسط دولت
محلي براي جذب شرکت هاي جديدي ارايه مي شوند که برای ساکنان محلی مازاد رفاه ایجاد می کنند.

بر اساس اين ديدگاه دولت هاي محلي به دنبال حداکثر کردن رفاه ساکنان اين مناطق مي باشند و اين

پيشنهاد ها (مشوق هاي مالياتي) منعکس کننده سطوح مختلفي از فايده هاي رفاهي هستند که دولتمردان
محلي انتظار دارند نصيب ساکنان این مناطق شود .مطابق چنین ایده ای ،زماني که شرکت جديدی وارد

منطقه مي شود ،بازار داخلي نهاده ها (به طور عمده نيروي کار) و احتماال بازار داخلي ستاده ها را تحت تاثير
قرار مي دهد و بر اساس نظريه هاي معمول رفاه باعث ايجاد مازاد رفاه توليد کننده و مصرف کننده براي

ساکنان فعلي مناطق مي شود (همان منبع).

نظریه فساد و نفوذ

نظریه دیگر در مورد چرايي وقوع مشوق هاي مالياتي ،مساله فساد و نفوذ مي باشد .بر اساس اين نظریه

مشوق هاي مالياتي به دنبال حداکثر کردن درآمد مالياتي و يا حداکثر کردن رفاه ساکنان شهر نيستند و در

عوض منعکس کننده توانايي يک شرکت در دادن رشوه به مقامات سياسي مي باشند .از طرف ديگر مقامات
سياسي نيز براي کسب آرا و انتخاب مجدد ،از عاليق گروه هاي خاصي حمايت مي کنند .آنها مشوق هاي

مالياتي را راحت ترين روش براي جلب نظر گروه هاي خاص مي دانند .و اغلب بدون آنکه هزينه هاي واقعي

مشوق هاي مالياتي براي عموم راي دهندگان مشخص باشد ،اين مشوق ها وارد زندگي آنها مي شود (همان

منبع).
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 -3پیشینه تحقیق

هولمز ( )1998در مطالعه خود تالش کرده است که به این سوال پاسخ دهد که آیا سیاست های حمایتی،
که توسط برخی از ایاالت آمریکا برای حمایت از فعالیت های کسب و کار اتخاذ می شوند ،منجر به جذب

صنایع می شوند یا خیر؟

می باشد .اگر سیاست های حمایتی یک عامل تعیین کننده برای محل احداث صنایع باشند ،انتظار بر این

مناطق دارای سیاست های حمایتی به مناطق فاقد سیاست حمایتی ،سطح
است که هنگام عبور از مرز
ِ
فعالیت های تجاری شدیدا کاهش یابد .نتایج مطالعه هولمز نشان می دهد که به طور متوسط زمانی که از

ایاالتِ فاقد سیاست حمایتی وارد ایاالت دارای سیاست حمایتی می شویم شاهد فعالیت های کارخانه ای
شدیدا افزایش می یابد.

گرینبام و انگبرگ ( )2004در مطالعه خود تاثیر برنامه  ،EZرا بر روی نتایج شرکت های تولیدی شش

ایالت آمریکا (کالیفرنیا ،فلوریدا ،نیوجرسی ،نیویورک ،پنسیلوانیا و ویرجینیا) را در فاصله زمانی 1984-1993

بررسی کرده اند .روش استفاده شده توسط آن ها روش 1DIDمی باشد که در آن تفاوت در نرخ های رشد

دوره قبل و بعد از اجرای سیاست ،مناطق هدف ،2با گروه کنترل ،مقایسه می شود .نرخ های رشد در نظر

گرفته شده شامل اشتغال کل ،ارزش دالری حمل ونقل ،دستمزد کارگران تولیدی ،مخارج روی احداث
ساختمان های جدید و مخارج سرمایه گذاری می باشند .آن ها از دو روش برای انتخاب گروه مقایسه استفاده

کرده اند .در روش اول نمره های گرایش 3با استفاده از رگرسیون پروبیت و به عنوان تابعی از ویژگی های

خانوارها ،فعالیت ها و رشد فعالیت ها تخمین زده می شود و مناطقی که نمره گرایش آن ها شبیه به هم
می باشد به عنوان مناطق همسان تلقی می شوند .دومین روش استفاده شده توسط آن ها برای انتخاب گروه
مقایسه ،بر اساس موقعیت جغرافیایی می باشد ،به این صورت که نتایج شرکت ها در مناطقی که در شعاع

پنج مایلی بین مناطق هدف و مناطق غیر هدف قرار دارند ،با هم مقایسه می شوند.

نتایج بدست آمده از تخمین های  DIDنشان می دهد که انتخاب شدن یک منطقه به عنوان منطقه

هدف (واجد شرایط شدن برای دریافت مشوق ها) به طور متوسط تاثیر اندکی روی نتایج منطقه داشته است.
همچنین استفاده از داده های سطح شرکت ها نشان می دهد که سیاست های مشوق مالیاتی تاثیر مثبت بر
1. Difference-in-Difference
2. Zone
3. Propensity Score
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شرکت های جدید و تاثیر منفی بر شرکت های قبلی داشته است.

بوندونیو و گرینبام ( )2007در مقاله ای تحت عنوان "آیا مشوق های مالیات محلی رشد اقتصادی را تحت

تاثیر قرار می دهند؟" تاثیر برنامه  EZرا بر روی ده ایالت (کایفرنیا ،کانکتیات ،فلوریدا ،ایندیانا ،کنتاکی،
مریلند ،نیوجرسی ،نیویورک ،پنسیلوانیا و ویرجینیا) و ناحیه ای از ایالت کلمبیا ،برای دوره  1982تا 1992

افزایش در اشتغال ،فروش و مخارج سرمایه گذاری در شرکت های موجود و جدید ،بوسیله زیان هایی ناشی
از آن ها مانند بسته شدن شرکت ها و جابه جا شدن آن ها جبران می شود.

چرینکو و ویلسون ( )2008در مطالعه خود تاثیر اعتبارات مالیاتی برای سرمایه گذاری ( 1)ITCکه توسط

ایاالت آمریکا اعطا می شوند را بررسی کرده اند .آن ها به منظور پاسخگویی به سواالت فوق از آمارهای

پنل  48ایالت آمریکا برای یک دوره زمانی  20ساله استفاده کرده اند .مدل استفاده شده توسط آن ها مدل
 2T-Cمی باشد .در به کارگیری این مدل ،فرض اساسی آن ها این است که هنگام مقایسه دو شهرستان
که بوسیله مرزهای دولتی جدا شده اند ،اثرات غیر سیاستی یکسان می باشد ،در حالی که تاثیرات سیاستی

یکسان نمی باشد .نتایج مدل  T-Cنشان می دهد که تعداد شرکت های کارخانه ای یک شهرستان در اطراف

مرزهای دولتی متفاوت است .به عبارت دیگر در شهرستانی که از اعتبارات مالیاتی استفاده می کند و در

نتیجه قیمت سرمایه پایین تر است ،تعداد شرکت های کارخانه ای بیشتر است .اما این تفاوت از نظر اقتصادی

اندک است که بیانگر این است که شرکت ها از جنبه کل سرمایه ،کمتر تحرک پذیر هستند .نتایج مدل
 T-Cهمچنین آشکار می سازد که سیاست اعتبار مالیاتی برای سرمایه ،یک بازی با مجموع صفر می باشد.
هنسن و رولین ( )2011در مطالعه خود با بهره گیری از برنامه  EZدولت فدرال ایالت متحده ،تاثیر

مشوق های مالیاتی بر ورود شرکت ها را در دوره زمانی  1994-1996بررسی کرده اند .استراتژی آن ها
مقایسه مناطق ( EZمناطقی که مشوق های مالیاتی را دریافت کرده اند) و شهرهای پیرامون آن ها با مناطق

( ECمناطقی که قبل از اجرای برنامه ،مشابه مناطق  EZبوده اند اما مشمول دریافت مشوق ها نشده اند)

و شهرهای پیرامون آن ها برای دیدن چگونگی تغییر این تفاوت ها قبل و بعد از اجرای برنامه می باشد.
این ایده ،تاثیرات برنامه  EZرا از تاثیرات ثابت سه شهر جدا می کند زیرا امکان مقایسه مقطع زمانی را

فراهم می کند .همچنین تاثیر برنامه  EZرا از اثرات گسترش شهر در طی زمان ،با فراهم کردن مقایسه
درون شهری ،جدا می کند .نتایج مطالعه آن ها حکایت از تاثیر مثبت و معنادار مشوق های مالیاتی در جذب
1. Investment Tax Credits
2. Twin-Counties
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بررسی کرده اند .نتایج آن ها نشان می دهد که تاثیرات مثبتی که مشوق ها برای مناطق هدف دارند مانند:
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شرکت های جدید دارد.

مییر ،ماینلیس و پی ( )2012در مطالعه خود تاثیر سیاست های  1ZFUفرانسه را روی تصمیمات شرکت ها

در مورد محل احداث ،بررسی کرده اند .هدف آنها بررسي اين مساله بوده که آيا اجراي سياست هاي حمايتي،
احتمال تصميم يک شرکت براي واقع شدن در مناطق حمايتي را افزايش مي دهد يا خير؟ تحلیل آنها با

نشان می دهد که این سیاست ها عمدتا باعث جابه جایی مجدد شرکت ها از مناطق غیر هدف یک شهر به

مناطقي از شهر که مشوق ها را دريافت مي کنند ،مي شود.

فلیحی و همکارانش( )1387در مطالعه ای اثر معافیت های مالیاتی منطقه ای (موضوع ماده  132قانون

مالیات های مستقیم) بر سرمایه گذاری صنعتی و معدنی را بررسی کرده اند .آن ها از دو روش  ARDLو پنل

دیتا به ترتیب برای بررسی اثر مالیات بر سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری صنعتی استان ها استفاده

کرده اند .نتایج این مطالعه نشان می دهد که در سطح کالن ،ضریب مالیات در سطح  10درصد معنی دار

است ،در سطح استان ها اظهارنظر دقیقی در خصوص اثر گذاری مالیات بر سرمایه گذاری اشخاص حقوقی
نشده است.

رضایی ( )1388بهره گیری از مدل رشد نئوکالسیک و نظریه جورگنسون درباره هزینه سرمایه ،اقدام به

شبیه سازی مسیر سرمایه گذاری کرده است .نتایج مطالعه وی نشان می دهد که مشوق معافیت موضوعی و

موقت مالیاتی تاثیر آن چنانی بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نداشته است.

عبدالملکی و شیردلیان ( ،)1393در مطالعه خود تاثیر معافیت های مالیاتی مناطق محروم (موضوع ماده

 )132را بر نرخ رشد و توسعه اقتصادی استان های کشور بررسی کرده اند .آن ها با استفاده از یک مدل پنل
دیتا در سطح استانی تاثیر این معافیت ها را مورد آزمون قرار داده اند .نتایج این مطالعه حکایت از بی تاثیری
این معافیت بر نرخ رشد و توسعه مناطق محروم می باشد.

 -4روش تحقیق

در این مطالعه برای بررسی تاثیر معافیت مالیاتی موضوع ماده  132بر تعداد شرکت های وارد شده و میزان
سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته از روش  SCMاستفاده می شود .در این روش ابتدا دو گروه

درمان (شهرستانهای مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده  132در دوره زمانی مورد مطالعه) و گروه کنترل

(شهرستانهای غیرمشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده  132در دوره زمانی مورد مطالعه) انتخاب می شود.
سپس تعداد شرکت های وارد شده و میزان سرمایه گذاری در شهرستان های گروه درمان در صورت عدم

 .1این برنامه تخفیفات مالیاتی قابل توجهی را به شرکت های موجود و جدید در مناطق هدف می دهد.
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شمولیت از معافیت های مذکور ،تعیین می شود .بدین منظور از نتایج وزنی شهرستان های گروه کنترل

ترکیبی استفاده می شود .در مرحله سوم ،تفاوت میان نتایج واقعی مربوط به شهرستان های درمان (در دوره
بعد از بهره مندی از معافیت مالیاتی) و نتایج حاصله از مرحله قبل مشخص خواهد شد.

براین اساس ،برای ارزیابی اثرات معافیت های مالیاتی موضوع ماده  ،132بر شهرستان های کمتر توسعه

دارد .نتیجه  YitIمربوط به زمانی است که که شهرستان مشمول برخورداری از معافیت های مالیاتی شده
است (حالت درمان) و نتیجه  YitNنتایج مربوطه برای شهرستان مورد نظر در صورت عدم برخورداری از
معافیت های مالیاتی ،می باشد .بنابراین اثر برنامه روی واحد  iام ( (یعنی  )αitبا مقایسه YitNو  YitIمشخص

می شود:

								
()1

α1t =YitI -YitN

اما مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که به طور همزمان امکان مشاهده نتایج  YitNو  YitIوجود

ندارد .به طور طبیعی زمانی  که شهرستان مشمول معافیت مالیاتی قرار می گیرد YitI ،حاصل می شود و به
طور طبیعی  ،YitNبرای دوره بعد از اجرای برنامه غیر قابل مشاهده است 1و بنابراین به طور معمول تخمین

اثر برنامه قابل محاسبه نمی باشد.

در روش گروه کنترل ترکیبی ،تالش می شود تا به منظور استخراج نتایج واحدهای درمان در صورت عدم

مشارکت در برنامه( یعنی  ،)YitNاز نتایج وزنی گروه کنترل استفاده کرد.

برای این منظور فرض می شود که یک نمونه شامل  J+1عضو (شهرستان) وجود دارد که در میان

آن ها شهرستان  j=1واحد درمان می باشد (از معافیت های مالیاتی برخوردار شده است و قرار است تاثیر
این معافیت ها بر روی نتایج آن بررسی شود) و  j=2تا  j=J+1گروه مقایسه بالقوه هستند .همچنین فرض

کنید  t=1,:,T0,...Tبیانگر دوره های زمانی باشند .اجرای برنامه سیاستی در زمان  T0رخ می دهد بنابراین
دوره }  tϵ{1,...,T0بیانگر دوره زمانی قبل از اجرای سیاست و دوره } tϵ{T0+1 ,...Tدوره زمانی بعد از

اجرای سیاست می باشد.

هدف روش گروه کنترل ترکیبی ( ،)SCMایجاد یک گروه ترکیبی است که منجر به تخمین قابل قبولی

برای  YitNشود.

 .1دلیــل آن ایــن اســت کــه یــک واحــد یــا تحــت درمــان قــرار می گیــرد کــه  YitIحاصــل می شــود و یــا قــرار نمی گیــرد کــه  YitNحاصــل می شــود
و نــه هــردو.
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فرض می شود که  YitNتوسط یک مدل عاملی ( )1FMبه صورت زیر حاصل می شود:
							
()2

YitN =δ t +θt Zi +λ t µi +εit

که در آن:

 :Ziیک بردار ( )r×1از ویژگی های قابل مشاهده ای که تحت تاثیر برنامه قرار نمی گیرند
 :θtیک بردار ( )r×1از پارامترهای ناشناخته

 :λtیک بردار ( )1×Fاز عوامل مشترک غیر قابل مشاهده
 :μiیک بردار ( )F×1از وزن های عاملی ناشناخته

و  εitشوک های لحظه ای غیر قابل مشاهده که دارای میانگین صفر هستند ،می باشد.

حال یک بردار ( )J×1از وزن ها به صورت  W=(w 2 ,...w j+1 )′تعریف می شود به طوری که:
for j=2,....J

					
()3

0 ≤ wj ≤1

و همچنین:

							
()4

w 2 +...+w j+1 =1

با انتخاب هر مقدار خاص از  Wدر واقع یک گروه کنترل ترکیبی بالقوه ایجاد شده است .مقادیر متغیر

بازدهی به ازای هر مقدار بردار  Wبه صورت زیر است:
				
()5

J+1
J+1
J+1
Σ J+1
j=2 w j Yjt =δ t +θ t Σ j=2 w j Z j +λ t Σ j=2 w j µ j +Σ j=2 w j ε jt

حال فرض کنید مجموعه ای از وزن های بهینه ) * W*=(w2*,…,wJ+1وجود دارد به طوری که:

		
()6

*
J+1
*
J+1
*
∑ J+1
j=2 w j Yj1 =Y11 , ∑ j=2 w j Yj2 =Y12 ,....., ∑ j=2 w j YjT0 =Y1T0 ,

*
∑ J+1
j=2 w j Z j =Z1
'
 ∑ T0غیر منفرد باشد بنابراین:
آبادی و دیگران ( )2003ثابت کرده اند که چنانچه t =1 λ t λ t

1. Factor Model
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T0
T0
*
J+1
*
'
-1
'
J+1
*
Y1tN _ ∑ J+1
) j=2 w j Yjt = ∑ j=2 w j ∑ s=1 λ t ( ∑ n=1 λ n λ n ) ) λ s (ε js -ε1j )- ∑ j=2 w j (ε jt -ε1t

همچنین آن ها ثابت کرده اند که تحت شرایط استاندارد ،میانگین سمت راست معادله فوق به صفر نزدیک

خواهد شد ،بنابراین برای دوره} tϵ{T0+1 ,…,Tتخمین زن  α1tبه صورت زیر خواهد بود:

همچنین متوسط اثر برنامه برای دوره های بعد از اجرای برنامه از رابطه زیر محاسبه می شود:

		
()9

1
1
*
 ∑ Tt=T0 +1 Y1t∑ Tt=T0 +1 ∑ J+1
j=2 w j Yjt
T-T0 +1
T-T0 +1

= αˆ 1t

 -محاسبه وزن ها

برای محاسبه وزن های بهینه ،w*j ،ماتریس  X1با ابعاد ( )k×1که حاوی ویژگی های واحد درمان ()j=1

مربوط به دوره قبل از اجرای برنامه است ،به صورت زیر تعریف می شود:
							
()10

') X1 =(U1' ,y1k1 ,...y1k M

همچنین بردار  X0با ابعاد ( )k×Jحاوی مقادیر مشابه برای واحدهای کنترل می باشد ،به صورت زیر

تعریف می شود:
()11

							

') X 0 =(U 'j ,y1k1 ,y1k M

به منظور ایجاد شبیه ترین گروه کنترل ترکیبی W ،باید به گونه ای انتخاب شود که فاصله ‖‖X1-X0W

نسبت به محدودیت های ( )3و ( ،)4حداقل شود .به طور ویژه با پیروی از آبادی و گردزبال ( ،)2003وزن های
بهینه (* )Wاز حداقل کردن تابع زیر با توجه به محدودیت های ( )3و ( ،)4حاصل می شود:

				
()12

)W

( X1 -X 0 W )′ V(X1 -X 0

= X1 -X 0 W

در رابطه  8ماتریس  Vیک ماتریس ( )k×kمتقارن است .این ماتریس برای این منظور لحاظ شده است

که به متغیرها با توجه به اهمیتی که در پیش بینی متغیر بازدهی دارند ،وزن های متفاوتی داده شود.

انتخاب بهینه  Vبه گونه ای انجام می شود که میانگین مربع خطای تخمین زننده های گروه کنترل ترکیبی
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()8

*
αˆ 1t =Y1t - ∑ J+1
j=2 w j Yit

48

پژوهشنامه مالیات/شماره سی  ودوم(مسلسل  ،)80زمستان 1395

( )MSPEبرای دوره قبل از درمان ،که به صورت زیر تعریف می شود ،حداقل باشد:
						
()13

) *MSPE=(y-y 0 W * )' (y-y 0 W

 -5تخمین مدل

 1380/11/27هیات وزیران ،بر ورود شرکت ها و سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته کشور،
می باشد .سطح جغرافیایی انتخاب شده به منظور برآورد تاثیر معافیت های مالیاتی موضوع ماده  ،132کلیه
شهرستان های کشور برای دوره زمانی  1375 -1387می باشد .انتخاب واحد جغرافیایی شهرستان به این

دلیل است که کوچکترین واحد جغرافیایی که برای آن آمار مورد نظر در دسترس می باشد ،واحد شهرستان
می باشد .همچنین انتخاب این دوره زمانی به این دلیل صورت پذیرفته است که برای استفاده از روش
 ،SCMنیاز به چند دوره زمانی قبل از اجرای سیاست است (اجرای سیاست ابتدای سال  1381بوده است).

بنابراین ،دوره زمانی  1375تا  1380به عنوان سال های قبل از اجرای سیاست انتخاب می شوند همچنین
به دلیل تغییرات ایجاد شده در لیست مناطق مشمول معافیت های مالیاتی ماده  231در سال  1،1388دوره

زمانی  1381-1387به عنوان دوره زمانی بعد از اجرای سیاست در نظر گرفته شده است.

از میان شهرستان های کمتر توسعه یافته کشور 14 ،شهرستان (شامل فریدن ،سلماس ،مهاباد ،میاندوآب،

سنقر ،کنگاور ،اندیمشک ،بهبهان ،دزفول ،الرستان ،بردسیر ،نی ریز ،تنگستان و آستارا) پس از سال
 1380به عنوان شهرستان مشمول معافیت مالیاتی انتخاب شده اند که به عنوان گروه درمان انتخاب
می شوند ،همچنین  30شهرستان کشور (شامل آشتیان ،تفرش ،ابهر ،کاشان ،دلیجان ،محالت ،کردکوی،
آستانه اشرفیه ،بندرانزلی ،فومن ،قائم شهر ،آمل ،الهیجان ،تنکابن ،رامسر ،ساوه ،محمودآباد ،مرند ،شبستر،

آباده ،خوانسار ،شهرضا ،گلپایگان ،تفت ،مهریز ،سیرجان ،اسدآباد ،برخوار و میمه ،میبد و گرمسار) در

هیچکدام از دوره های زمانی قبل از اجرای سیاست و بعد از اجرای سیاست مشمول این قانون نبوده اند که
به عنوان گروه کنترل انتخاب می شوند.

در این مطالعه ابتدا برای هر کدام از شهرستان های درمان با استفاده از روش ( )SCMیک گروه کنترل

 .1در فاصلــه ســال  1381تــا  1388شهرســتان های کشــور در دو گــروه کمتــر توســعه یافتــه مشــمول دریافــت معافیــت مالیاتــی و توســعه یافتــه
تقســیم بندی می شــدند .در ســال  1388دولــت برخــی از بخش هــای شهرســتان های توســعه یافتــه را بــه لیســت مناطــق مشــمول دریافــت معافیــت
مالیاتــی مــاده  132اضافــه کــرد (در مــورد اکثــر شهرســتان های توســعه یافتــه ایــن اتفــاق رخ داده اســت) و چــون اطالعــات آمــاری مربــوط بــه
بخش هــای جغرافیایــی کشــور بــه منظــور تعدیــل داده هــا ،وجــود نــدارد ناگزیــر ســال  1387بــه عنــوان ســال انتهــای دوره زمانــی منظــور شــده
اســت .عــاوه بــر ایــن چنانچــه ســال های پــس از اجــرای برنامــه طوالنــی باشــد ممکــن اســت اثــر سیاســت بــا ســایر سیاســت های حمایتــی دولــت
تداخــل پیــدا کنــد.

Downloaded from taxjournal.ir at 19:21 +0430 on Friday June 22nd 2018

هدف از این مطالعه ،برآورد تاثیر معافیت های مالیاتی موضوع ماده  132قانون مالیات های مستقیم مصوب

ارزیابی تاثیر معافیت های مالیاتی موضوع ماده ( 132قانون مالیات های مستقیم) بر...

49

ترکیبی ایجاد می شود و سپس متوسط اثر معافیت های مالیاتی برای دوره بعد از اجرای برنامه ،با استفاده
از رابطه ( )9برآورد می شود .به منظور پیدا کردن وزن های بهینه با استفاده از رابطه ( ،)12نیاز به تعیین

متغیرهای وارد شده در ماتریس  Uiمی باشد .همانگونه که قبال اشاره شد این متغیرها شامل متغیرهای
پیش بینی کننده ،متغیرهای بازدهی (میزان سرمایه گذاری و تعداد شرکت ها) می باشند .در مورد انتخاب این

هیچ تفاوت قابل مشاهده ای میان گروه کنترل و درمان مشرط به ویژگی های ساخته شده وجود ندارد .به
منظور تامین این شرط الزم است تا در فرایند همسان سازی همه متغیرهایی وارد شوند که گمان می رود با
انتخاب درمان و نتایج متغیر بازدهی مرتبط هستند (کشاورز حداد.)1390 ،

متغیرهای فاصله شهرستان تا مرکز استان ،تعداد واحدهای بانکی ،تعداد مراکز بهداشتی و درمانی و تعداد

مراجعات به کتابخانه ای عمومی ،درصد باسوادی جمعیت شش ساله به باال ،ضریب محرومیت شهرستان

و تراکم جمعیت (همگی مربوط به سال  )1380متغیرهای غیر اقتصادی هستند که به صورت غیر مستقیم
روی متغیر بازدهی (سرمایه گذاری و تعداد شرکت ها) تاثیرگذار هستند .ضریب محرومیت شهرستان ،ضریب
مربوط به خدمات پزشکی و پیراپزشکی می باشد .هر شهرستان با توجه به برخورداری از این خدمات

ضریبی دریافت می کند .این ضرایب به پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب هیات وزیران تعیین می شوند.
در واقع این متغیر به همراه سرانه تعداد مراکز بهداشتی و درمانی ،وضعیت بهداشت هر شهرستان را تعیین
می کند و سایر متغیرهای غیر اقتصادی از سالنامه آماری استان های کشور استخراج شده اند .همچنین

متغیرهای موجودی سرمایه در پایان سال  ،1380سرانه تولیدات صنعتی و ارزش تولیدات صنعتی (دو مورد
آخر مربوط به دوره  )1375-1380متغیرهایی هستند که مستقیما در ارتباط با متغیر بازدهی هستند .این

متغیرها از طرح آمارگیری از واحدهای صنعتی کشور مرکز آمار ایران استخراج شده اند .از آنجایی که تعداد

متغیرهای پیش بینی کننده زیاد می باشد ،با استفاده از مدل  PSMمتغیرهای غیر اقتصادی را یک متغیر
متراکم می کنیم .مدل  PSMکه اواین بار توسط روزبائم و روبین ( )1983مطرح شد در واقع احتمال اینکه

یک شهرستان به عنوان منطقه هدف انتخاب شود با استفاده از رگرسیون الجستیک و به عنوان تابعی از
ویژگی های قابل مشاهده تخمین زده می شود:

							
()14

β' x

e
1+eβ'x

=)Pr (y=1

1. Ignorability
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که در آن ( Pr (y=1احتمال انتخاب شدن شهرستان  yبه عنوان شهرستان مشمول معافیت مالیاتی

می باشد و  xشامل متغیرهای فاصله شهرستان تا مرکز استان ،تعداد واحدهای بانکی ،تعداد مراکز بهداشتی
و درمانی و تعداد مراجعات به کتابخانه ای عمومی ،درصد باسوادی جمعیت شش ساله به باال ،ضریب
محرومیت شهرستان و تراکم جمعیت میباشد .احتمالهای تخمین زده شده از معادله ( )14نمرههای گرایش
شماره ( )1پیوست نمرههای گرایش برآورد شده نمایش داده شده است .نمرههای گرایش برآورد شده به همراه

متغیرهای موجودی سرمایه در پایان سال ،سرانه تولیدات صنعتی ،ارزش تولیدات صنعتی و اشتغال ،بردار  Uiرا

تشکیل میدهند .بردار  Uiبه همراه ترکیبات خطی متغیر بازدهی (سرمایهگذاری و تعداد شرکتها) 1ماتریس
 Xرا که به منظور تخمین معادله ( )12نیاز است ،تشکیل میدهند.

در جدول ( )1گروه کنترل ایجاد شده برای هر کدام از شهرستان های درمان و همچنین وزن های

بهینه آنها (* )Wدر ساخت گروه کنترل ترکیبی ،که با استفاده از نرم افزار  Rتخمین زده شده است ،آورده
شده است .این فرایند یکبار برای متغیر سرمایه گذاری و یکبار برای متغیر تعداد شرکت انجام شده است.

در این جدول ،ستون اول نشان دهنده شهرستان های درمان (شهرستان های مشمول معافیت مالیاتی)
می باشد و ستون دوم و سوم گروه کنترل ترکیبی ایجاد شده برای هر شهرستان درمان را نشان می دهد.
نتایج منکعس شده در ستون دوم و سوم به ترتیب نتایج مربوط به متغیر سرمایه گذاری صنعتی شرکت ها و

تعداد شرکت  ،می باشند .به عنوان مثال در گروه کنترل ایجاد شده برای شهرستان درمان فریدن مربوط به
متغیر سرمایه گذاری ،شهرستان های تفرش با وزن  ،0/55خوانسار با وزن  0/23و اسدآباد با وزن  0/2نقش

داشته اند .در شکل شماره ( )1و ( )2به عنوان نمونه ،روند تعداد شرکت ها و روند سرمایه گذاری ،شهرستان
فریدن در مقایسه با گروه کنترل ترکیبی ایجاد شده ،نمایش داده شده است .همانگونه که مالحظه می شود

روند این متغیرها مربوط به دوره قبل از درمان (سال های قبل از  ،)1380بسیار شبیه گروه کنترل ایجاد
شده می باشد که نشاندهنده این است که روش  SCMبه خوبی توانسته گروه کنترل مناسب را ایجاد کند.

 .1بدلیــل اینکــه دو متغیــر بازدهــی ســرمایه گذاری و تعــداد شــرکت ها وجــود دارد ،فراینــد تخمیــن یکبــار بــرای متغیــر ســرمایه گذاری و یکبــار بــرای
متغیــر تعــداد شــرکت ها انجــام می گیرد.
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جدول ( -)1گروه کنترل ترکیبی ایجاد شده توسظ روش ( SCMمقادیر داخل پرانتز وزن های
بهینه می باشند)

فریدن

تفرش( - )0/55خوانسار(- )0/23
اسدآباد ()0/20

خوانسار( – )0/757محالت()0/236

سلماس

اسد آباد( -)0/55آباده(-)0/37
الهیجان()0/60

آباده( – )0/49خوانسار(-)0/41
آشتیان()0/09

مهاباد

فومن -0/52اسد آباد( -)0/24تفرش
()0/23

خوانسار( – )0/50آباده(-)0/47
ساوه(– )0/014برخوار و میمه()0/012

میاندوآب

آباده( )0/76خوانسار(-)0/12
شهرضا( – )0/07سیرجان()0/02

الهیجان( -)0/72فومن(-)0/24
کاشان()0/02

سنقر

تفرش( -)0/804آباده()0/195

تفرش( -)0/62آشتیان(-)0/22آباده()0/15

کنگاور

اسدآباد( – )0/4تفرش(-)0/38
آشتیان( -)0/19قائ شهر()0/02

تفرش( -)0/67سیرجان()0/32

اندیمشک

آباده(-)0/92تفرش(-)0/06
کاشان()0/01

رامسر(-)0/77خوانسار(-)0/15
اسدآباد()0/06

بهبهان

تفرش(-)0/83شبستر(-)0/08
قائم شهر()0/06

تفرش( -)0/77قائم شهر(-)0/11
تفت( -)0/06شبستر()0/03

دزفول

اسداباد(-)0/77سیرجان(-)0/21
کاشان()0/01

سیرجان(-)0/69آباده(-)0/29
کاشان()0/10

الرستان

خوانسار( -)0/73تفرش(-)0/295

رامسر(-)0/74اسدآباد()0/25

نی ریز

فومن(-)0/61خوانسار()0/38

خوانسار( -)0/92ساوه(-)0/05
کاشان()0/01

Downloaded from taxjournal.ir at 19:21 +0430 on Friday June 22nd 2018

نام شهرستان درمان

گروه کنترل ترکیبی ایجاد شده
(متغیر سرمایه گذاری)

گروه کنترل ترکیبی ایجاد شده (متغیر
تعداد شرکت)

پژوهشنامه مالیات/شماره سی  ودوم(مسلسل  ،)80زمستان 1395

52
نام شهرستان درمان

گروه کنترل ترکیبی ایجاد شده
(متغیر سرمایه گذاری)

گروه کنترل ترکیبی ایجاد شده (متغیر
تعداد شرکت)

بردسیر

تفرش(-)0/59مهریز(-)0/18
آشتیان(-)0/12شبستر()0/08

تفرش(-)0/89شبستر()0/10

آستارا
منبع :محاسبات تحقیق

اسدآباد( -)0/55آباده(– )0/24

تفرش( -)0/73فومن(-)0/11
تفت()0/15

تفرش(-)0/73تفت( -)0/12فومن(-)0/11
آستانه اشرفیه()0/03

شکل ( -)1روند تعداد شرکتهای شهرستان فریدن در مقایسه با گروه کنترل ترکیبی ایجاد شده

شکل ( -)2روند سرمایه گذاری شهرستان فریدن در مقایسه با گروه کنترل ترکیبی ایجاد شده

با مقایسه نمودار شهرستان های درمان با گروه کنترل ترکیبی ایجاد شده برای سال های بعد از اجرای

برنامه ،می توان اثر برنامه را مشاهده کرد .در واقع اختالف نمودارها بعد از سال  1380بیانگر اثر معافیت های

مالیاتی می باشد .به عنوان مثال ،با مراجعه به شکل های ( )1و ( )2می توان اثر معافیت  های مالیاتی بر

ورود شرکت ها و سرمایه گذاری در شهرستان درمان فریدن را مالحظه کرد .برای شهرستان فریدن ظاهرا
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تنگستان

تفت(-)0/18کردکوی(-)0/02

تفرش(-)0/87سیرجان(-)0/09
تفت()0/017
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معافیت های مالیاتی تاثیر منفی بر روند این دو متغیر داشته اند.

در جدول ( )2تاثیر معافیت های مالیاتی بر تعداد شرکت ها و سرمایه گذاری برای دوره بعد از اجرای

معافیت های مالیاتی ،آورده شده است .اعداد جدول ( )2از جمع اثرات برنامه در سال های بعد از برنامه و

تقسیم بر تعداد سال های بعد از اجرای برنامه حاصل شده اند و در واقع بیانگر میانگین تاثیر معافیت های
مالیاتی باعث افزایش سرمایه گذاری در شهرستان های مهاباد ،کنگاور ،بهبهان ،الرستان و نی ریز شده است

و در مقابل سرمایه گذاری در شهرستان های سلماس ،میاندوآب ،سنقر ،اندیمشک ،دزفول ،بردسیر ،تنگستان
و آستارا کاهش یافته است .در مورد تاثیر بر تعداد شرکت ها نیز در برخی شهرستان ها این متغیر افزایش
یافته و در پاره ای کاهش یافته است.

 -6استنباط آماری

اما نتایج بدست آمده تا چه اندازه از نظر آماری معنادار می باشند؟ به طور کلی استفاده از روش های متداول

استنباط آماری در چنین مطالعاتی ،بدلیل ماهیت کوچک نمونه ها ،غیاب آزمایشات تصادفی و این واقعیت
که انتخاب نمونه به صورت غیر تصادفی انجام می شود ،بسیار مشکل است .آبادی و دیگران ( )2010برای
اندازه گیری اهمیت آماری نتایج حاصل شده از روش گروه ترکیبی ،آزمون هایی را ترتیب دادند این آزمون ها

که به آزمون های دارونما 1معروف هستند ،روش جایگزینی برای استنباط کمی و کیفی هستند.

استفاده از نتایج آزمون های دارونما ،امکان محاسبه آماره  Pو در نتیجه آزمون فرضیه معنی داری نتایج

را امکان پذیر می کند .به این صورت که بعد از انجام مرحله سوم روش  ،SCMبه منظور انجام آزمایش

دارونما ،با مفروض گرفتن هر یک از اعضای گروه کنترل به عنوان واحد درمان و با در نظر گرفتن بقیه
اعضای گروه کنترل به عنوان واحدهای کنترل ،فرایند تخمین همانند قبل انجام می شود .انجام این

تخمین ها موجب ایجاد مجموعه ای از تخمین ها در مورد اثرات برنامه می شود .حال آماره  pبه صورت
محاسبه کسری از نتایج بدست آمده که بزرگتر یا مساوی اثرات تخمین زده شده برای واحد درمان واقعی

است ،محاسبه می شود .اگر  Zنشان دهنده آماره آزمون (به صورت قدر مطلق) محاسبه شده با استفاده از

داده های واحدهای درمان (شهرستان های مشمول معافیت مالیاتی) و گروه کنترل ترکیبی مرتبط با آن
با وزن های { }wjباشد و  Zkنشان دهنده نسخه ای از Zها که با استفاده از  Kامین واحدهای دارونما

( 30شهرستان غیر مشمول معافیت مالیاتی) و گروه کنترل مرتبط با آنها ،با وزن های {(  ،}w(kjبدست
آمده باشند .اگر چناچه کال  Kدفعه واحدهای دارونما را به طور تصادفی تشکیل دهیم حاصل آن ایجاد
1. Placebo
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مالیاتی بر تعداد شرکت ها و سرمایه گذاری هستند .اعداد جدول ( )2حکایت از این دارد که معافیت های
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مجموعه مقابل ) ) (Z(1) ,Z(2) ,...,Z(kخواهد بود .بنابراین آماره  Pرا به صورت زیر می توان محاسبه نمود:
								
()15

}{#K:Zk <Z
K

=P

مقادیر محاسبه شده آماره  Pبه تفکیک هر شهرستان درمان در جدول ( )2ارائه شده است .نتایج آماره P

میزان سرمایه گذاری و تعداد شرکت ها در مناطق کمتر توسعه یافته مطالعه شده ،وجود ندارد.
جدول ( -)2تخمین اثر معافیت های مالیاتی با استفاده از روش SCM

نام شهرستان درمان
فریدن
سلماس
مهاباد
میاندوآب
سنقر
کنگاور
اندیمشک

 .1مقادیر داخل پرانتز آماره  Pهستند.

1

تخمین اثر معافیت مالیاتی روی

تخمین اثر معافیت مالیاتی روی تعداد

-1453/55

-4

-9485/99

3/24

12971/35

1/78

-44277/26

2/42

-295/17

-3/28

4811/28

7/4

-4486

-1/34

سرمایه گذاری
()0/83
()0/55
()0/23
()0/6

()0/33
()0/3
()0/6

شرکت ها
()0/67
()0/68
()0/47
()0/4
()0/47
()0/44
()0/57
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حکایت از این دارد که از نظر آماری شواهدی برای تاثیر گذاری معافیت های مالیاتی موضوع ماده  132بر

ارزیابی تاثیر معافیت های مالیاتی موضوع ماده ( 132قانون مالیات های مستقیم) بر...

نام شهرستان درمان

55

تخمین اثر معافیت مالیاتی روی

تخمین اثر معافیت مالیاتی روی تعداد

28655/16

0/39

-35475

11/28

474/15

5/89

4064/27

38/85

-2695/81

-6/25

-7479

-5/37

-44/98

-4

بهبهان

الرستان
نی ریز
بردسیر
تنگستان
آستارا
منبع :محاسبات تحقیق

()0/25
()0/19
()0/38
()0/64
()0/42
()0/38
()0/21

()0/34
()0/25
()0/41
()0/41
()0/4

()0/37
()0/27

 -7جمع بندی و نتیجه گیری

امروزه در بسياري از کشورهاي در حال توسعه از امتیازات مالياتي برای تاثیرگذاری بر اقتصاد منطقه ای
استفاده می شود ،هرچند اغلب سرمايه گذاران اظهار می کنند که اين مشوق ها در مقايسه با ساير موانع و

مشکالت سرمايه گذاري (مانند عدم اطمینان در مواضع سیاسی دولت ،ناپایداری سیاسی ،دسترسی به نیروی
کار متخصص ،وجود زیرساخت ها) چندان تاثیرگذار نیستند .از آنجا که نظام مالياتي ايران شامل تعداد زیادی
از اشکال مشوق هاي مالياتي است ،این مطالعه با هدف بررسی تاثیر معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132

بر سرمایه گذاری و ورود شرکت ها در مناطق کمتر توسعه یافته کشور انجام شده است .هر چند این ماده
قانونی در سال 1366تحت عنوان ماده  132به تصویب رسید اما در چندین مرحله مورد بازنگری قرار گرفت.
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دزفول

سرمایه گذاری

شرکت ها
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آنچه در مطالعه حاضر مورد نظر می باشد ،اصالحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب  1380/11/27هیات

وزیران می باشد که به موجب آن "درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني

در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال  1381به بعد از طرف

وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود ،از
ده سال از ماليات موضوع ماده ( )105اين قانون معاف هستند.

کلیه شهرستان های کشور در قلمرو زمانی  ،1375-1387به عنوان جامعه آماری مطالعه ،مد نظر قرار

گرفتند .در مطالعه انجام شده از روش گروه کنترل ترکیبی ( )SCMاستفاده شده است .در این روش به
منظور محاسبه نتایج در حالت عدم بهره مندی شهرستان های درمان از معافیت های مالیاتی موضوع ماده

 ،132از ترکیب وزنی نتایج شهرستان کنترل (شهرستان های غیر مشمول معافیت های مالیاتی مذکور)

استفاده می شود .مزیت روش  SCMاین است که انتخاب گروه کنترل به طور سیستماتیک و از یک فرایند
بهینه یابی حاصل می شوند به عالوه استفاده از این روش امکان محاسبه آماره  ،Pکه به طور معمول امکان

محاسبه آن در این گونه مطالعات به دلیل اندازه کوچک نمونه و عدم انتخاب نمونه به صورت تصادفی
امکان پذیر نمی باشد ،را فراهم می سازد.

نتایج این مطالعه حکایت از این دارد که روش  SCMبه خوبی توانسته با استفاده از اطالعات دوره

زمانی قبل از اجرای سیاست (اجرای سیاست سال  1381بوده است) برای هر شهرستان درمان ،یک گروه
کنترل مناسب ایجاد کند و بر این اساس نشان دهد که معافیت های مالیاتی موضوع ماده  132تاثیری بر

ورود شرکت ها و میزان سرمایه گذاری در شهرستان های کمتر توسعه یافته نمونه مورد مطالعه نداشته اند.
با عنایت به نتیجه کلی این مطالعه ،محاسبه مخارج مالیاتی حاصل از اعطای معافیت های مالیاتی موضوع

ماده  ،132و لحاظ کردن آن ها در لوایح بودجه ،مقایسه اثرگذاری معافیت های مالیاتی موضوع ماده  ،132با

سایر مشوق های هدفمند توسعه اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی (مانند اشتغال و سرمایه گذاری) در مناطق

محروم و کمتر توسعه یافته ،و بازنگری در انواع معافیت های مالیاتی مقرر پیشنهاد می شود.
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تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صددرصد ( ) 100%و به مدت
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