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  چكيده 
 در اين روش. استيكي از اهداف معافيتهاي مالياتي منطقه اي، تقويت بنيه اقتصادي مناطق خاص 

با برقراري سياست حمايت از سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي مناطق مورد نظر، زمينه را براي  دولت
كه در نهايت مي تواند منجر به تسريع در  اهم مي كندانتقال سرمايه و ساير منابع به مناطق مذكور فر

مساله اصلي اين مقاله بررسي تاثير معافيت هاي مالياتي نواحي  .اقتصادي مناطق شود و توسعه رشد
رشد و توسعه اقتصادي منطقه اي با دو شاخص اقتصادي  ييكارابر ) م.م.ق 132موضوع ماده (محروم 
اثري بر ) م.م.ق 132موضوع ماده (نتايج نشان مي دهد كه عامل معافيت هاي مالياتي . استكشور 

و اين مي تواند به دليل ضعيف بودن صادي استان هاي كشور نداشته است اقت و توسعه رشدمتوسط نرخ 
عدم حساسيت سرمايه  ،)تاكنون(قدرت تحريك اين سياست، كم بودن دوره زماني اجراي اين قانون 

تاثير گذاري عامل  جهت عدم وجود عوامل همزمان ،ذاري و توليد در مناطق نسبت به قوانين مالياتيگ
  .نبود عوامل مهم و بستر ساز براي تاثير گذاري عامل معافيت مالياتي باشديا معافيت مالياتي و 

سياستهاي  ،رشد اقتصادي منطقه اي ،توسعه اقتصادي منطقه اي ،اقتصادي ييكارا :كليدي هايهواژ
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  مقدمه - 1
نظام و سياستهاي مالياتي به جهت تاثير مهمي كه بر وضعيت اقتصادي دارند، همواره مورد مداقه 

 ييكاراموضوعاتي از جمله . ريزان قرار داشته اندگذاران و برنامهانديشمندان علوم اقتصادي و سياست
گذاري مالياتي هستند كه دائما موجب مالياتي و عدالت مالياتي، از اساسي ترين مباحث حوزه سياست

در شرايطي كه تدوين يك نظام مالياتي بهينه و . بوده اندوسواس و اضطراب مديران كالن اقتصادي 
 ساير افراد جامعهرآمدي و تاثير آن بر رفاه ماليات دهندگان و مستلزم لحاظ اثرات توزيع د كارآمد

، سطح انحراف از آن آن از اين نظام و به تبعپذيري  رياست، عامل تخصيص منابع و ميزان تاث
شاخص اين انحراف از . توليدي، موضوع حائز اهميت ديگري در تنظيم ترتيبات مالياتي است ييكارا
  . در اثر اجراي نظام مالياتي است ، ميزان كاهش توليداتييكارا

با جهت گيري توزيع مجدد  كه به طور عمومي سياست هاي اقتصاديبازخوردي امروزه در دسته 
معافيت هاي مالياتي  اتخاذ مي شوند فني در اقتصاد ييكارادرآمد و يا تخصيص مجدد منابع و ارتقاء 

به طور عمومي پس از اجراي نظام طراحي  هافاين نوع تخفي. برخوردار هستند ويژه اياز جايگاه 
آن در سطوح توليدي و توزيعي و به جهت ميزان تاثير در تحقق اهداف  اثراتشده اوليه و مشاهده 

اعمال  ييكاراتحقق اهدافي از جمله عدالت يا  ضرورت نظام اقتصادي و البته پس از تاكيد مجدد بر
نظام مالياتي عمومي در  ييكارالياتي، عدم بدين جهت مبناي اتخاذ معافيت هاي ما. مي شوند

  . خصوص بخش ها يا مناطق معاف است
 دليلمناطقي كه به  موارد عمومي در سياستهاي مالياتي، معافيت مناطق خاص است؛يكي از 

اين نوع از معافيت ها . گذاران استرشد سريعتر آنها مورد تاكيد سياست ،محروميت و يا داليل ديگر
از جمله اين موارد، معافيت هاي مالياتي . اقتصادي ايران نيز در ادوار مختلف اتخاذ شده استدر نظام 

 اجرا )اواسط برنامه سوم توسعه( 1382از سال  1مناطق محروم است كه براساس مصوبه هيات وزيران
يت ها اين معاف. ه استسال پس از آن نيز تنفيذ گرديدو اجراي آن در طول برنامه چهارم و يكشده 

اقتصادي در اين  ييكاراو به تبع آن ارتقاء  اقتصادي مناطق مذكورو توسعه با هدف تسريع در رشد 
                                                            

ماده  1مناطق كمتر توسعه يافته موضوع تبصره فهرست  31/4/1382هـ مورخ  28893ت /21372شماره مصوبه به اين  -  1
مورخ  17257/100بنا به پيشنهاد شماره نيز  20/2/1388 است و در تاريخ 27/11/1380قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 132
جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري  نظارت راهبردي رييسريزي و  معاونت برنامه 29/2/1387

  .تنفيذ شده است اسالمي ايران
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 يا عدم معناداري معناداريبوده، تحقيق حاضر منشاء اما مساله اي كه . است اعمال گرديده مناطق
ضرورت اين مساله در لحاظ وجه دوم . مناطق است اقتصادي ييكارادر  تاثير اين معافيت ها

سياستهاي تخفيفي مذكور، يعني كاهش پايه و درآمدهاي مالياتي دولت و در نتيجه تاثير منفي آن بر 
بارو و سااليي مارتين، ( روابرشد تعميم يافته  هاي منطقه اي بر مبناي مدل توسعهو نيز  ، رشدرفاه

گونه سياستها، در در واقع موفقيت اين. روشن مي شود 1انسانيو شاخص توسعه  )160-151: 1999
در اين مقاله  .تعيين مي گردد )ييكارااثرات مثبت بر (و منافع  )ييكارااثرات منفي بر ( تقابل هزينه ها

اقتصادي مناطق با دو شاخص رشد و توسعه  ييكارابراساس توضيحاتي كه در ادامه ارائه خواهد شد، 
 ييكارافرضيه تحقيق حاضر، تاثير مثبت اين معافيت ها بر  .اندازه گيري مي شوداقتصادي مناطق 
  . بوده است )منطقه اي و توسعه رشد(اقتصادي مناطق 

پس از تصريح مدل رياضي تحليل ، تحقيقگويي به مساله پاسخآزمون فرضيه مذكور و به منظور 
درونزاي تاثير معافيت هاي مالياتي مناطق محروم بر رشد منطقه اي با بهره گيري از مدل رشد 

از روش هاي و توسعه اقتصادي منطقه اي شاخص توسعه انساني  )روامدل ب(تعميم يافته 
  . استفاده شده است داده هاي تلفيقي سنجيداقتصا

تحليل اثرات بعد، مروري بر مطالعات نظري و كاربردي پيشين در حوزه  خشبدر ادامه مقاله و در 
نگاهي گذرا به ادبيات نظريه سپس با . ارائه شده است اقتصادي و توسعه سياستهاي مالياتي بر رشد

بخش  به عنوان مدل پايه در و رشد درونزا رشد نئوكالسيك هاي اقتصادي، مدلو توسعه  هاي رشد
 مدل ادامهدر  .مورد تحليل قرار گرفته است رشد و شاخص توسعه انساني در بخش توسعه منطقه اي

مدل  تخمين نهايي تصريح شده و با معرفي متغيرها و داده هاي مورد استفاده، نتايج هاي
ه بخش پاياني مقاله نيز به جمع بندي يافته ها و ارائ. اقتصادسنجي در بخش ششم ارائه شده است

  .پيشنهادات سياستي و مطالعاتي اختصاص يافته است
   

                                                            
1 . Human Development Index (HDI) 
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  موضوعپيشينه  - 2
در ارتباط با اثرات انواع نظام هاي مالياتي بر متغيرهاي اقتصادي، مطالعات زيادي در داخل و خارج از 
كشور انجام شده است؛ اما در بررسي هاي انجام شده به منظور بررسي پيشينه تحقيق حاضر، مطالعه 

يا رشد  اقتصادي منطقه اي، ييكارا به طور مستقيم موضوع تاثير معافيت هاي مالياتي براي كه 
مطالعاتي با نسبتي از ارتباط يافت شد گرچه رد توجه قرار داده باشد يافت نشد، را موتوسعه منطقه اي 

  :كه به شرح ذيل معرفي مي گردند
يات هاي ملي و ايالتي بر توليد و در پژوهشي به بررسي اثرات مال) 1989(نش كارامرگان و هم

در مطالعه نيز ) 2005(نش كاراريچ و هم .مناطق مختلف آمريكا پرداخته اندجابجايي نيروي كار در 
اين مطالعه در . اي با استفاده از شاخص هاي منطقه اي، منابع مالياتي نيويورك را تخمين زده اند

در مطالعه ) 2005( بالگريو . توجه قرار گرفته اندتفاوت هاي منطقه اي در تعيين نرخ ماليات مورد 
شور بررسي اثر سيستم يكپارچه ماليات بر فروش بر درآمدهاي مالياتي سه ايالت مختلف در كخود به 

در نظام مالياتي فوق، با جهت گيري مي پردازد و پيشنهاد مي كند كه  ،2003تا  1997كانادا در دوره 
پژوهشي با  در )2006(لو و چو  .مالي منطقه اي در اين كشور بازنگري صورت گيرد ييكاراارتقاء 
 )اجرا شده است 1994از سال كه (بررسي اثرات منطقه اي نظام مالياتي جديد كشور چين هدف 

متفاوت  را بر وضعيت اقتصادي مناطق مختلف اين كشور اين كشور اثرات سيستم مالياتي يكپارچه
به اين نتيجه رسيده است كه ماليات ها به طور كلي  خود در مطالعه) 2011( اوليري .برآورد كرده اند

كه تغييرات كوچك هزينه هاي انرژي و اثر قابل توجهي بر رشد و توسعه اقتصادي ندارند، در حالي
به اين ) 2011(نش كاراو هم ، اما در مقابل آرنولدات مهمي بر رشد اقتصادي مي گذارداثر ،دستمزد

نتيجه رسيده اند كه با اصالح نظام مالياتي، مي توان عالوه بر جبران بخشي از خسارات بحران مالي 
معتقد است سياستهاي مالياتي از دو نيز ) 2012(لوين  .بلندمدت اقتصاد را تامين نمود غرب، رشد
د اقتصادي اثر جايي در تمايالت سرمايه گذاري و تغيير در شرايط قراردادهاي مالي بر رشه طريق جاب
با تاكيد بر تاثير ) 2013( رپتي و كرون در خصوص اثرات معافيت هاي مالياتي بر رشد نيز .دنمي گذار

بلندمدت توزيع نامتوازن درآمدها بر رشد اقتصادي، نقش معافيت هاي بلندمدت را در رشد قابل توجه 
          .دانسته اند

شور، مطالعه قابل توجهي منطقه اي در ك و توسعه رشددر خصوص نقش معافيت هاي مالياتي بر 
 نظام درباره تاثير) 1380(جعفري صميمي و حسن زاده جزدانياما در سطح كالن، مطالعه يافت نشد، 
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در ) 1384(موسوي و حكمت نيا. داشته استاثر اين ضعيف بودن نشان از بر رشد اقتصادي،  يماليات
هاي جمعيتي مانند آموزش، مولفه امل مهم را به ترتيببررسي عوامل موثر بر توسعه انساني، عو

 .اجتماعي و راهها مي دانند -اقتصاديهاي مولفه، تسهيالت مسكن، اشتغال، بهداشت، درمان
با استفاده از روش توزيع مقداري به اين نتيجه رسيده اند ) 1387( شنكارايزدان پناه و همهمچنين 
كه درآمدهاي مالياتي براي اجراي برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي حمايتي بكار گرفته در صورتي

در مطالعه خود نشان داده ) 1387(نادران . شود مي تواند منجر به بهبود وضعيت توزيع درآمد گردد
. است كه برخي از انواع ماليات از جمله ماليات بر فروش رابطه معناداري با اقتصاد زيرزميني دارد

در مطالعه اي شاخص توسعه انساني را به عنوان يكي از بهترين نماگرهاي ) 1387(برامكي يزدي
در جستجوي ابزارهايي ) 1388(قلي زاده . سطح توسعه در كشورهاي مختلف در نظر گرفته است

عايدي گذاري در بخش مسكن با بررسي تجربيات ساير كشورها، الگوي ماليات بر براي سياست
، با استفاده از )1389(بهشتي و زالي. ا به عنوان ابزاري موثر در اين راستا معرفي مي كندسرمايه ر

گاهها، پيوندها سياسي و امنيتي سكونت ،روش دلفي به اين نتيجه رسيده اند كه مسائل اقتصادي
 اجتماعي، –ط طبيعي ، علم و تكنولوژي، توليد، محي)فيزيكي و فراملي ،ملي ،اجتماعي ،اقتصادي(

شيوه  ،كاركرد ميان منطقه اي ،منطقه اي ،همگرايي(بنايي و شاخص هاي كالن شبكه هاي زير
نيز در ) 1391(نش كاراآذربايجاني و هم. وامل موثر بر توسعه منطقه اي است، ع)مديريت منطقه آزاد

را منفي برآورد كرده  1354-84مطالعه اي تاثير رشد نرخ مالياتي بر رشد اقتصادي در ايران در دوره 
منطقه اي و يا متغيرهاي نزديك  ييكارامورد اثرات معافيت هاي مالياتي بر  در نهايت اينكه در. اند

هاي مناطق محروم تا كنون به خصوص در مورد  معافيت  در ايران )يا توسعه منطقه اي رشد(به آن 
  . مطالعه اي انجام نشده است

  نظري مروري بر مباني - 3
 يي اقتصادي منطقه ايكارااقتصاد ماليات ها و  -1- 3

نظريه هاي اقتصادي . محسوب مي شود شماليات منبع اصلي درآمدهاي دولت جهت انجام وظايف
يي اقتصادي كارانشان مي دهد كه در شرايط معمول، فعاليت هاي اقتصادي دولت موجب كاهش 

است، اما از آنجا كه مالياتها ابزار بسيار مهمي در اجراي سياست هاي اقتصادي شناخته شده و از 
غيرهاي كالن اقتصادي مثل رشد عمده متغيرهايي است كه دولت از طريق استفاده از آن در مت

اثر مي گذارد، از نظر كينز اين ابزار نه فقط براي تامين هزينه هاي .... اقتصادي، تورم، بيكاري و 
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 :1386پژويان،(است  كارآمدتوليد كاالي عمومي بلكه براي اجراي سياست هاي اقتصادي دولت نيز 
تقسيم مي  كاراات هاي ناو مالي كاراا به طور نسبي به ماليات هاي با اين توضيح، ماليات ه). 86

انواعي هستند كه وضع آنها كمترين تاثير را در  كاراادبيات موجود، ماليات هاي بر مبناي . شوند
در اين صورت و به عنوان مفهوم مخالف، معافيت هاي مالياتي زماني از . كاهش توليد داشته باشد

آنها، سطح توليد به ميزان قابل توجهي پايين نبود دار خواهند بود كه در شرايط يي بيشتر برخوركارا
 ). يي در ماليات استكارايي در معافيت ها مخالف مفهوم كارا(بوده باشد 

در چارچوب تحليل هاي اقتصاد خرد، در صورت كشش پذير بودن منحني هاي عرضه يا تقاضا 
منجر به افزايش هزينه هاي توليدي شده، با برگشت به عقب  در بازارها، اخذ ماليات از توليد كننده

يي مالياتي كارااين مبحث با عنوان نا. ميزان توليد تعادلي در بازار كاهش مي يابد ،منحني عرضه
براين اساس در چارچوب تحليل هاي منطقه اي، كاهش ماليات ها به صورت . مطرح مي گردد

نرخ رشد درآمد سرانه در ر به افزايش سطح توليد و جهش عمومي از طريق كاهش هزينه توليد، منج
  . مي گردد موقتبه طور دست كم منطقه 

اين . در اقتصاد و كاهش توليد شود كارآمديدر نظريه اقتصاد كالن نيز ماليات مي تواند باعث نا
طبق فرض اساسي مدل كينز، عرضه . مخارج كينز قابل بيان است -مضمون در قالب الگوي درآمد

توليد و عرضه آن را  ،فرض مبنايي مدل اين است كه به محض تحقق تقاضا. كامال كشش پذير است
ه و توليد افزايش مي يابد به اين يعني معادل هر تقاضايي كه ايجاد مي شود، عرض. همراهي مي كند

صورت كه يك واحد افزايش در تقاضا، به چند برابر افزايش در تقاضا و درآمد منجر مي شود 
  : اين مضمون در مفهوم ضريب تكاثر متجلي شده است). 145-144 :1387شاكري، (

k 0                                 )1                                               (  

، افزايش نرخ ماليات منجر به كاهش ضريب تكاثر و از آن طريق كاهش اثر نهايي 1براساس معادله 
بر ) مصرف بخش خصوصي، مخارج دولتي، سرمايه گذاري و خالص صادرات(افزايش در اجزاء تقاضا 
ش ماليات، باعث افزايش درآمد قابل تصرف و از آن جهت از سوي ديگر كاه. تقاضاي كل خواهد شد

براين اساس در چارچوب تحليل ). 1378:90رحماني، (تاثير بر مصرف بخش خصوصي مي شود 
  . منطقه اي، كاهش ماليات مي تواند با تحريك تقاضاي كل، باعث افزايش توليد شود
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يا ماليات اعم از وضع (اي مالياتي يي مالياتي، انواع سياستهكارابراساس مفهوم ارائه شده از 
مي توان نقش سياست ها يا بر اين اساس . مي تواند به رشد يا ركود توليد منجر شود) تخفيف آن

يي اقتصادي مناطق را از كانال دو شاخص كليدي يعني رشد اقتصادي كارامعافيت هاي مالياتي بر 
مباني نظري و نحوه اثرگذاري معافيت هاي . منطقه اي و توسعه اقتصادي منطقه اي پيگيري نمود

  .مالياتي بر دو شاخص مذكور و مدل هاي محاسباتي آن در ادامه بيان شده است
  رشد اقتصادي -2- 3
  رشد اقتصادي تبيين كننده تاريخچه و انواع مدل هاي- 2-1- 3

، اولين نظريات به مكتب اقتصاد كالسيك و سردمدار آن، اقتصادي در بحث تاريخچه مدل هاي رشد
ادعا كرد كه پديده بيكاري نارد كينز جان مي در ادامه). 582: 1387شاكري،(آدام اسميت بر مي گردد 

اولين كوشش علمي براي توسعه الگوي كينزي به منظور . اقتصاد ارتباط دارد ناتواني تقاضا در با
در  .)1963برمز، (و اوسي دومار صورت گرفت توسط روي هاروود بررسي بلندمدت رشد اقتصادي،

ك هاي اوليه، پردازان رشد، مانند كالسينظريه 1980از دهه  .ادامه مدل رشد نئوكالسيك مطرح شد
 كه به توسعه نظريه رشد درونزا پرداختند رواافرادي از جمله ب .زا روي آوردندبه نظريات رشد درون

ان جزئي مولد و به جهت تاثيرات خارجي مثبت قابل توجه، به معادله رشد مخارج عمومي را به عنو
مي تواند موجب رشد بهره وري كلي عوامل  ،ي خودكارااز نظر وي بخش دولتي با مخارج . افزود

مهمترين مدلهاي رشد مبتني بر  ).633 : 1387شاكري،(توليد و در نهايت تقويت رشد اقتصادي شود 
عوامل ديگري از جمله  روابعدها افرادي از جمله ب. و رشد درونزا هستندعرضه، مدل هاي سولو 

  .)151-160: 1999بارو و سااليي مارتين، ( مخارج دولتي را به اين مدل ها اضافه كردند
در  مشاركت"توسعه اقتصادي تحت عنوان مقاله اي در مورد رشد و  1956رابرت سولو در سال 

موضوع كه چرا بعضي كشورها رشد اين مدل رشد سولو، در  .منتشر كرد "نظريه رشد اقتصادي
-او يك تابع توليد كاب. مطرح مي شودمستمر و خوب دارند و بعضي كشورها رشد ناچيزي دارند، 

در اين مدل فرض . داگالس را در نظر مي گيرد كه بازدهي ثابت نسبت به مقياس را نمايش مي دهد
 ). 586: 1387شاكري، (ني برونزاست مي شود كه وضعيت تكنولوژي و پيشرفت ف

ايده ها، تكنولوژي توليد را ارتقا  .استدر مدل هاي رشد درونزا كليد رشد، ارائه ايده هاي جديد 
مي دهند و ايده جديد، اين امكان را فراهم مي كند كه تركيب معيني از نهاده ها، به توليد بيشتر يا 

رابطه ميان اقتصاد ايده ها و رشد  1980پال رومر در اواسط دهه . توليد محصول بهتر، منجر شود
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موجب بروز بازدهي  ،ايده هارقابت ناپذير بودن رومر از ديد . )1994رومر، ( اقتصادي را فرموله كرد
  .)2005جونز، ( نسبت به مقياس فراينده در اقتصاد مي شود

در مدل . رداخته اندبه ارائه مدل هايي با ماهيت رشد درونزا پرو، اازجمله بنظريه پردازان متعددي 
  :دميل مي كن Aزا، بازده سرمايه گذاري، به معادل ثابت هاي رشد درون

f   k r A                                                                )2                   (   

رو مدلي را در نظر مي گيرد كه در آن مخارج عمومي، جنبه مولد دارد و بر رشد توليد در اقتصاد اب
براساس مدل وي افزايش مخارج سرمايه گذاري هاي بخش دولتي موجب افزايش . اثر مي گذارد

  :    وي تابع توليد اقتصاد را به شكل زير تصريح مي كند. بازدهي ساير نهاده هاي توليد مي شود
Y AK g                                                              )3                       (  

  :  رو در نهايت به شكل زير بيان مي شودامعادله رشد تعادلي ب

y  A  ρ 

σ
                                      )4                               (  

به ترتيب عبارتند از نرخ ترجيح زماني و معكوس كشش جانشيني بين دوره  σو  ρ، باالدر معادله 
  . اي مصرف

در اين مقاله به منظور تحليل اثرات معافيت هاي مالياتي بر رشد اقتصادي منطقه اي، از مدل 
ود اثرات معافيت هاي در ادامه اين مدل و الگوي ور. رو استفاده شده استارشد درونزا و تعميم يافته ب
  .تمالياتي به آن تبيين شده اس

  و نقش دولت در آن) روامدل ب(مدل رشد درونزاي تعميم يافته  - 2-2- 3
و  )A(هر چيزي كه سطح تكنولوژي مبنا  )AKرو يا مدل امدل ب(در مدل رشد درونزاي تعميم يافته 

نشان داده مي شود كه . نرخ رشد سرمايه را در بلند مدت تحت تاثير قرار دهد، بررسي مي شود
فعاليت هاي دولت . و بر نرخ رشد، تاثير گذار باشد Aفعاليت هاي مختلف دولت، مي تواند بر ضريب 

 .شامل خدمات زير ساختي، حمايت از حقوق مالكيت و تعيين ماليات فعاليت هاي اقتصادي است
، فرض مي شود كه دولت بخشي از توليد بخش خصوصي را خريداري مي كند و از اين مدلدر 

اين منابع، براي فراهم كردن خدمات عمومي رايگان براي توليد كنندگان بخش خصوصي استفاده 
در نظر ) رقابت ناپذير و تفكيك ناپذير(به عنوان كاالي عمومي محض  )G(مخارج دولت . مي كند
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همچنين فرض مي شود . گرفته مي شود كه استفاده هر بنگاه از آن، مانع استفاده ديگران نخواهد بود
  :در قالب يك تابع كاب داگالس به شرح زير قابل توضيح است )iبنگاه (فرآيند توليد هر بنگاه نوعي 

Y    AL  . k   . G 0     و 1                )5(                            

ثابت باشد، اقتصاد با بازدهي ) G(و مخارج دولتي  )L( كه نيروي كاردر معادله فوق در صورتي
كه مخارج دولتي به موازات سرمايه افزايش اما در صورتي. مواجه خواهد بود) K(كاهنده سرمايه كل 

بدان معناست كه اين تابع توليد، بازده اين . يابد، كاهش بازدهي عامل سرمايه بوجود نخواهد آمد
. زاستصاد قادر به رشد درونبه همين دليل اقت. ثابت را نتيجه خواهد داد Lبراي  Gو  Kثابت در 

اين شكل از تابع توليد، نشان مي دهد كه خدمات عمومي و توليد بخش خصوصي، مكمل هم 
بسياري از فعاليتهاي دولتي از . را افزايش مي دهد Kو  L، بازده نهايي Gهستند، يعني افزايش در 

قبيل بزرگراهها، سيستم آب و برق، خدمات پليس و آتش نشاني، دادگاهها، نقش نهاده هايي براي 
تابع توليد براي توليد  1992مارتين در سال  ييرو و ساالابه همين جهت ب. توليد را ايفا مي كنند

 :دادندصورت ذيل ارائه ه كننده نوعي را ب

Y AK . f G
Y                                              )6                               (  

G(براساس معادله فوق، يك افزايش در نسبت مخارج دولتي به كل توليد 
Y( ،Y برايK داده   

داده شده، خدمات عمومي در   GبرايY به دليل انباشتگي، يك افزايش در. شده را افزايش مي دهد
فرض فرمول اين . مي شود Yدسترس را براي هر توليد كننده كاهش مي دهد و لذا باعث كاهش 

است كه نسبت مخارج دولتي به توليد كل به منظور گسترش خدمات عمومي براي هر استفاده كننده 
و برق، طبيعي است كه نسبت براي خدمات عمومي مانند بزرگراهها يا سيستم آب . بايد افزايش يابد

G
Y دستگاه قضايي و امنيت اموري از قبيل خدمات پليس. د شودبطور مستقيم در معادله توليد وار ،

عنوان عاملي موثر جهت حفظ حقوق مالكيت ه ملي كه حقوق مالكيت را حفظ مي كنند مي تواند ب
  .نباشت سرمايه و توليد استمردم نسبت به دارائي هايشان بررسي شود كه انگيزه و محركي جهت ا



 1392 زمستان، )68مسلسل (بيستمشماره /پژوهشنامه ماليات                                              178

كاهنده  Gو  K باشد، بازدهي مجموع دو عامل 1در معادله باال كمتر از  Gاگر توان عامل 
رو فرض مي كند كه كشش توليد الذا ب. زا را نفي كندو اين عامل، ممكن است رشد درون خواهد بود

  .)153: 1999ي مارتين، بارو و ساالي( است 1برابر با ) G(نسبت به عامل مخارج دولتي 
براساس تابع توليد فوق و با لحاظ تامين مالي دولت از طريق اخذ ماليات با نرخ ثابت و توازن 

Gيعني (بودجه دولت  tY ( و نيز با فرض ثابت بودن نسبت مخارج دولت به توليد كل)G
Y ( در

  :   طول زمان، سود بنگاه نوعي، بعد از ماليات به شكل زير خواهد بود
L . 1 τ . A. k . G w r δ . k      )7                                (  

w ،rدر معادله باال  δ  وk به ترتيب عبارتند از نرخ دستمزد، نرخ اجاره بها و سرمايه سرانه .
نرخ دستمزد برابر ) حداكثرسازي سود و قراردادن آن برابر صفر(با اعمال شرايط تعادل بلندمدت بنگاه 

خواهد بود با توليد نهايي نيروي كار بعد از ماليات و نرخ اجاره برابر خواهد بود با توليد نهايي سرمايه، 
 : براين اساس نرخ اجاره به صورت زير تعيين خواهد شد. بعد از ماليات

R δ 1 τ . ∂Y / ∂K 1 τ . A. K . G       )8(  

1عبارت : براساس نتايج فوق، دولت از دو طريق بر رشد اثر مي گذارد τ  تاثير منفي ماليات را
τبر بازده نهايي سرمايه پس از وضع ماليات نشان مي دهد و عبارت 1 / تاثير مثبت   

، تاثير مثبت τدر مقدار كم . را بر بازده نهايي سرمايه نشان مي دهد) G(عمومي ) خدمات(مخارج 
Gنسبت 

Y  بر بازده نهايي سرمايه غالب است و ميزان توليد)Y ( با رشد نرخ ماليات)τ ( افزايش مي

، افزايش )Y(ابد و در نقطه اوج توليد با افزايش نرخ ماليات، تاثير نامطلوب آن نيز افزايش مي ي. يابد
  ). 154-155: همان منبع( نرخ ماليات باعث كاهش ميزان توليد مي شود

رو، نحوه و ميزان تاثير مخارج دولتي و نيز نرخ ماليات بر ادر مدلهاي كاربردي رشد درونزاي ب
  .رشد اقتصادي در خصوص اقتصادهاي مختلف سنجيده مي شود
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  اقتصادي و توسعه منطقه ايتوسعه  - 2-3- 3
ويژه ه و نيز اروپاي غربي ب 1940و  1930آمريكاي التين در دهه هاي اقتصادي، خاستگاه توسعه 

حركت ادامه ). 63:1386هانت،(است 1958تا  1941ساله از  15انگلستان و امريكاي شمالي در دوره 
زمينه اي را براي ظهور اقتصاد مستعمرات سابق در آسيا و آفريقا سريع به سمت استقالل طلبي 

اقتصاددانان توسعه در دهه ). 22-23:1376،پومفرت(عنوان موضوعي متفاوت ايجاد نمود ه توسعه ب
، جهش به 2، رشد متوازن1، بر رشد اقتصادي تاكيد مي كردند و نظرياتي چون فشار بزرگ1950

اهداف اقتصاد و اهداف توسعه در . را مطرح كردند 4و نظريه تالش حداقلي بحراني 3سمت رشد پايدار
شكست كه عبارتند از رشد توليد ناخالص داخلي،  عمده برشمرد توان در سه بخش را مي 1960دهه 

اشتغال جهاني توسط سازمان جهاني  مطرح كردن برنامة و GNPبرمبتني  هاي توسعة استراتژي
به ، 1980در دهه نظريه ها ). 92:1375سليمى، ؛88:1388همتي، ؛1389سميعي و مقصودي،(كار

كاهش فقر، سياست هاي تعديل ساختاري و تثبيت را مد  منظور توسعه كشورهاي در حال توسعه و
نظريات تعديل و غير از  ،1990در نيمه اول دهه  .)1999بارو و سااليي مارتين، ( نظر قرار دادند

اقتصادي در  ي موفق و توسعةبه تعديل اقتصاد اي جهت نيل تغييرات نهادي عميق و ريشه ،تثبيت
نظريه  و كار نهادها و و ساز 5حكمراني خوب .در حال توسعه مورد توجه قرار گرفتند كشورهاي

ي  ها به عنوان نظريهعنوان مكملي براي ساير سرمايه ها و نظريه توسعه پايدار، ه سرمايه اجتماعي ب
از مهمترين وقايع نظري ). 1389سميعي نسب و مقصودي، ( زماني بود محصول اين بازة، جديد

توسعه در دهه پاياني قرن بيستم، پذيرش عمومي شاخص توسعه انساني به عنوان معياري براي 
در قرن بيست و يكم نيز اين شاخص در ). 15-16 :1378اكبري،(سنجش سطح توسعه اقتصادي بود 

توسط  1990سال  دراين شاخص  .رصد تغييرات توسعه اهميت خود را همچنان حفظ كرده است
اساس . شدعنوان مقياس اندازه گيري توسعه معرفي ه بمتفكران توسعه از جمله پروفسور جمال الحق 

معرفي اين شاخص بر اين ايده استوار بود كه الزمه پيشرفت جوامع، عالوه بر رسيدن به رفاه 
  ).26- 28 :منبع همان(ستعدادها و ظرفيتهاي انساني است اقتصادي، پرورش و بسط ا

                                                            
1. Big Push 
2. Balanced Growth 
3. Take-off into Sustained Growth 
4. Critical Minimum Effort Theory 
5. Good governance 
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. اما در برنامه هاي توسعه، برنامه ريزي منطقه اي به مرور جايگاه مهمي را به خود اختصاص داد
مالزم برنامه  ،جهت گيري برنامه ريزي تغيير يافت و برنامه ريزي منطقه اي 1940در اوائل دهه 

مواجه خصوص براي مناطقي كه با كسادي اقتصادي ه برنامه ريزي منطقه اي ب. شد ريزي ملي
: 1380كالنتري،( مطرح گرديد عنوان بخش مهمي از روش هاي مديريت تقاضاي كينزه بودند، ب

پايه  " 1928در سال  بنيان هاي فلسفي برنامه ريزي منطقه اي ابتدا توسط بنتن ماكي). 45-43
دهه برنامه ريزي منطقه اي معاصر از نظر قلمرو، بسيار جامع تر از مفهومي است كه در . ريزي شد

زا براساس قابليت فعاليت هاي توسعهدر اين رويكرد . در رابطه با كاربري اراضي مطرح بود 1920
بنابراين دارايي هاي اقتصادي، ساختار سازماني، نهادها و مناسبات . شوندهاي منطقه اي هدايت مي 

يند فرا ).56:1385معصومي اشكوري،( توسعه منطقه اي هستند خارجي عنصرهاي نقش ساز در
. زاي دولتي و غير دولتي استم پيچيده اي از فعاليت هاي توسعهنظا توسعه در يك  منطقه، حاصل

توسعه منطقه اي، ارتقاي سطح توليدات اقتصادي، خدمات و رفاه اجتماعي و باال بردن درآمد منطقه 
 و سطح زندگي مردم در منطقه است كه بر اساس شناخت خصوصيات كمي و كيفي منطقه صورت

  ). 66:منبع همان(مي گيرد 
 گامتعيين شاخص هاي توسعه، مهمترين در مطالعات توسعه منطقه اي نيز 

، ر طراحي شاخص هاي توسعه منطقه ايدها رويكرد يكي از مهمترين. )114:1380كالنتري،(است
برهمين اساس و طبق آنچه . بهره برداري از شاخص هاي توسعه اقتصادي در سطوح ملي است

استفاده شده كه معادل مقادير  1در اين تحقيق از شاخص توسعه انساني منطقه ايپيشتر گفته شد، 
اين شاخص سه مولفه اصلي درآمد . كشور است) استانهاي(شاخص مورد نظر در سطوح مناطق 

نحوه دقيق . ودرا شامل مي ش) نرخ باسوادي(و آموزش ) سطح بهداشت(سرانه، اميد به زندگي 
  .تشريح شده است هاي آتيمحاسبه اين شاخص براي استان هاي كشور در بخش 

  توسعه منطقه ايتاثير معافيت هاي مالياتي بر  - 2-4- 3
معافيت هاي مالياتي از طرق مختلفي سطح توسعه را در كل اقتصاد و نيز در سطح مناطق تحت تاثير 

همانطور كه در مبحث قبل گفته شد معافيت مالياتي در سطح خرد و كالن مي تواند . قرار مي دهد
مناطق را  اين امر به نوبه خود كاهش قيمت ها در. بر ميزان توليد و نرخ رشد اقتصادي اثرگذار باشد

افزايش توليد همچنين باعث افزايش درآمد منطقه و در نتيجه درآمد خانوارها مي . باعث مي شود
                                                            
1 . Regional Human Development Indicator (RHDI) 
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با افزايش سطح درآمد، خانوارها سهم بيشتري از درآمد خود را به آموزش و بهداشت اختصاص . گردد
اين مبنا به طور بر . خواهند داد كه اين منجر به باال رفتن سطح توسعه انساني منطقه خواهد شد

خالصه معافيت هاي مالياتي تحت چنين شرايطي مي تواند باعث رشد توليد سرانه، ارتقاء بهداشت و 
همچنين اگر معافيت ها، .  سطح آموزش و در نهايت ارتقاء شاخص توسعه انساني در مناطق گردد

ميزاني بيش از مقدار قبل باعث افزايش فزاينده توليد شود، منابع مالياتي جديد دولت، ممكن است به 
از معافيت ها، افزايش يابد و دولت توان بيشتري خواهد داشت كه از منابع جديد، در زمينه آموزش و 

براين . بهداشت سرمايه گذاري كند و اين سرمايه گذاري  بر سطح توسعه مناطق موثر خواهد بود
  :ح توسعه مناطق تاثير مي گذارداساس معافيت هاي مالياتي به طور كلي از دو مسير اصلي بر سط

با فرض تاثير معافيت ...): ارزش افزوده يا  ،نرخ رشد(اثرگذاري از طريق تغيير در مقدار توليد ) الف
اولين فاكتور در شاخص توسعه  درآمد سرانه كه: در سطح منطقه، اوالهاي مالياتي بر افزايش توليد 

فزايش سطح درآمد اهالي، هزينه هاي مردم منطقه بر به جهت ا: افزايش مي يابد، ثانيا است انساني
. افزايش مي يابد است فاكتورهاي دوم و سوم در شاخص توسعه انساني كه روي بهداشت و آموزش

مي تواند منجر به افزايش درآمدهاي حتي با وجود كاهش نرخ متوسط ماليات افزايش توليد، : ثالثا
پايه مالياتي بيشتر از كاهش در نرخ مذكور باشد، افزايش كه افزايش در دولت محلي گردد؛ در صورتي

درآمدهاي دولتي مي تواند موجب ارتقاء خدمات بهداشتي و درماني در منطقه شده، به بهبود شاخص 
  . سرمايه انساني در منطقه كمك نمايد

كه در نتيجه معافيت هاي مالياتي در صورتي: اثرگذاري از طريق كاهش درآمدهاي دولتي) ب
در منطقه، مقدار افزايش در توليد به ميزاني نباشد كه درآمد دولتي از ) كاهش نرخ متوسط ماليات(

دست رفته در نتيجه معافيت ها جبران گردد، اين معافيت ها موجب كاهش درآمدهاي دولتي و در 
در اين شرايط اثر معكوس . نتيجه كاهش خدمات بهداشتي و آموزشي در سطح منطقه مي گردد

  . فيت هاي مالياتي بر شاخص توسعه انساني در منطقه نمايان مي شودمعا
با توجه به مقدمات فوق، مدل مفهومي نحوه اثرگذاري معافيت هاي مالياتي بر شاخص توسعه 

  . نشان داده شده است 1انساني در سطح مناطق در نمودار 
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توسعه انساني منطقه اي فرآيند تاثير معافيت هاي مالياتي منطقه اي بر شاخص - )1(نمودار  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
 ها تصريح مدل(منطقه اي  و توسعه تاثير معافيت هاي مالياتي بر رشد -1- 2-4- 3

  )و داده ها
براساس مباني نظري ارائه شده در قسمت هاي پيشين، معافيت هاي مالياتي مي تواند از طريق ارتقاء 

و  )نرخ رشد توليد منطقه اي(انگيزه توليدكنندگان بر سطح توليد در مناطق و نرخ تغييرات آن 
رد مدل هاي كاربردي مودر اين قسمت . موثر باشد همچنين بر شاخص توسعه انساني منطقه اي

بر رشد ) م.م.ق 132موضوع ماده ( در برآورد اثرات معافيت هاي مالياتي منطقه اي در ايراناستفاده 
  .كشور معرفي مي گردد) استانهاي( و توسعه اقتصادي مناطق اقتصادي مناطق
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م بر رشد اقتصادي منطقه .م.ق 132تاثير معافيت هاي موضوع ماده  -2- 2-4- 3
  )مدل نهايي(اي در ايران

مارتين به شكل كاب داگالس و به فرم  ارو و ساالييمعادله رفتاري نهايي براساس نظريه رشد ب
  :در نظر گرفته شده است 9معادله شماره 

. . . .                         )9                             (  
ماتريس هايي هستند كه به ترتيب عبارتند از سطح توليد  و  ،،،در معادله فوق،

ناخالص داخلي استانها، سطح سرمايه انساني در استانها، ميزان اشتغال در استانها، سطح موجودي 
سرمايه در استانها، مجموع مخارج دولتي استانها و شاخص معافيت هاي مالياتي مناطق محروم 

  ).م.م.ق 132موضوع ماده (
وضيحي هستند كه تغييرات آنها در كه متغير سمت راست معادله فوق، متغيرهاي تفوق  در معادله

متغير . مارتين بر نرخ رشد اقتصادي مناطق موثر استيي رو و ساالاطول زمان مبتني بر نظريه رشد ب
پنجم به نمايندگي از عامل معافيت هاي مالياتي مناطق محروم به منظور آزمون تاثير معافيت هاي 

كور بر پسماند رشد اقتصادي مناطق كه توسط چهار عامل اول توضيح داده نشده است وارد مي مذ
  .شود

سطح توليد ناخالص داخلي استان هاي سي گانه كشور است كه اطالعات ) Y(متغير وابسته 
  .استخراج شده است )انتشارات مركز آمار ايران( مربوط به آن از نشريه حساب هاي منطقه اي

به تبع آن سطح سرمايه  وبا سرمايه گذاري در آموزش، سطح مهارت و تخصص نيروي كار 
ه و همين امر باعث افزايش توليد و استفاده از سرمايه هاي مادي و بافزايش يافته انساني منطقه 

از آمار مربوط )  Aسطح سرمايه انساني (اين متغير  براي شاخص سازي. شودمي  هاكارگيري بهينه آن
به اين منظور به شاغالن فوق ديپلم . شده است داراي تحصيالت عالي استفاده تعداد شاغالن به

 فوق ليسانس ضريب چهار و به شاغالن ضريب يك، به شاغالن ليسانس ضريب دو، به شاغالن
آمار مربوط به اين شاخص از نشريات مركز آمار ايران . دكتري ضريب هشت اختصاص داده شد

به منظور شاخص سازي متغير . استخراج شده است...) سرشماري نفوس و مسكن، آمارنامه استانها و (
از آمار مربوط به تعداد نيروي كار شاغل در بخش هاي مختلف توليدي ) L نيروي كار(توضيحي دوم 

به جهت عدم وجود . منبع اين داده ها، نشريات مركز آمار ايران است. در هر استان استفاده شده است
حجم (اطالعات در خصوص حجم سرمايه منطقه اي در سطوح استان ها، متغير توضيحي سوم 
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. براساس آمار مربوط به سرمايه گذاري ناخالص در استان ها محاسبه شده است) Kسرمايه فيزيكي 
ن جهت ابتدا مجموع سرمايه گذاري هاي ناخالص در پنج سال اول به عنوان موجودي اوليه بدي

سرمايه در نظر گرفته شده و سپس با اضافه نمودن ارزش سرمايه گذاري هاي ناخالص در سالهاي 
آمار . بعد پس از كسر استهالك سرمايه ارزش مقدار سرمايه منطقه در سالهاي بعد برآورد شده است

آمارنامه هاي استاني و (به ارزش ناخالص سرمايه گذاري در استانها از نشريات مركز آمار ايران  مربوط
نيز ) Geمخارج دولتي در استانها (متغير توضيحي چهارم  براي كمي سازي .استخراج شده است...) 

) نيصرفا مربوط به بودجه هاي استا(مخارج جاري و سرمايه اي دولت در منطقه از شاخص مجموع 
اطالعات مربوط به اين داده ها از آمارنامه هاي استاني در سالهاي مختلف استخراج شده . شده است

 . است

كه است متغير توضيحي اصلي ، )م.م.ق 132موضوع ماده (معافيت هاي مالياتي منطقه اي 
. ستپژوهش حاضر به منظور بررسي اثرات آن بر نرخ رشد اقتصادي منطقه اي ايران انجام شده ا

معافيت مالياتي براي حمايت از يك منطقه مشخص، فعاليت ويژه  همانگونه كه پيشتر نيز گفته شد، 
يكي از اهداف معافيتهاي مالياتي منطقه اي، . و يا به منظور كمك به قشري خاص، اعطا مي شود

ايت از در اين روش، دولت، با برقراري سياست حم. استتوسعه و تقويت بنيه اقتصادي مناطق خاص 
سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي مناطق مورد نظر، زمينه را براي انتقال سرمايه و ساير منابع به 

به همين جهت مبتني بر مباني نظري، اين عامل مي تواند سطح و  .مناطق مذكور، فراهم مي كند
  .نرخ رشد اقتصادي مناطق را تحت تاثير قرار دهد

تا كه ( 27/11/1380اي مستقيم با آخرين اصالحات مصوب قانون مالياته 132براساس ماده 
درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي  )تنفيذ شده است پايان برنامه چهارم توسعه

به  1381واحدهاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال  و معدني در
براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرار داد استخراج و فروش هاي ذيربط  انهخبعد از طرف وزارت

منعقد مي شود از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و 
اين  105درصد و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده  در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صد

اين قانون، فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براي بقيه مدت  1طبق تبصره  .قانون معاف هستند
ره وتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران همچنين در آغاز هر د برنامه سوم

برنامه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع 
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قانون  27/11/1380آخرين اصالحات مصوب( دو به تصويب هيات وزيران مي رس يههو معادن ت
  .)ماليات هاي مستقيم

به منظور شاخص سازي عامل معافيت هاي مالياتي موضوع ماده فوق، تعداد بخشهاي محروم هر 
در ضريب محروميت ) سوم و چهارم توسعه پنج ساله مصوبه هيات وزيران براي برنامهموضوع (استان 

ر بخش ضرب شده، عدد حاصل بر تعداد بخشهاي استان تقسيم گرديد كه در نتيجه ضريب ه
ضريب مذكور به عنوان شاخص معافيت . محروميت متوسط هر بخش، در هر استان، به دست آمد

  .هاي مالياتي مناطق محروم موضوع ماده فوق الذكر در نظر گرفته شد
متغير وابسته نسبت به ضرايب به شكل خطي  ، مستلزم اين است كه9برآورد ضرايب معادله 

معادله نهايي . گرفته مي شود) (به اين منظور، از طرفين معادله باال لگاريتم طبيعي . تصريح شود
برآورد مي ) Panel DataGLS(در قالب روش داده هاي تلفيقي  GLSكه با استفاده از تكنيك 

  :شود به شكل زير بيان مي شود
             )10 (  

اقتصادي منطقه  م بر توسعه.م.ق 132تاثير معافيت هاي موضوع ماده  -3- 2-4- 3
  )مدل نهايي(اي در ايران

براساس مباني نظري تحقيق و مدل مفهومي ارائه شده در قسمت هاي قبل و نيز مبتني بر متغيرهاي 
بر توسعه منطقه اي در ) م.م.ق 132موضوع ماده (معرفي شده، در تحليل تاثير معافيت هاي مالياتي 

نهايي به معادله رفتاري . وارد مي شودايران، اثرات ناشي از معافيت هاي مذكور از دو مسير كلي 
  :در نظر گرفته شده است 11شكل كاب داگالس و به فرم معادله شماره 

. . . .                          )11     (                         
ماتريس هايي هستند كه به ترتيب عبارتند از سطح  و  ،،،در معادله فوق،

، سطح سرمايه انساني در استانها، ميزان اشتغال در استانها، سطح موجودي استانها انساني توسعه
سرمايه در استانها، مجموع مخارج دولتي استانها و شاخص معافيت هاي مالياتي مناطق محروم 

  ).م.م.ق 132موضوع ماده (
نشان دهنده كشش شاخص توسعه انساني منطقه اي نسبت به α تا α ضرايب در اين معادله، 

به ترتيب، سرمايه انساني، حجم نيروي كار، حجم سرمايه، مخارج دولتي و (متغيرهاي توضيحي 
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متغير پنجم به نمايندگي از عامل معافيت هاي مالياتي مناطق محروم  .هستند) معافيت هاي مالياتي
ر معافيت هاي مذكور بر پسماند توسعه اقتصادي مناطق كه توسط چهار عامل به منظور آزمون تاثي

  .اول توضيح داده نشده است، وارد مي شود
سطح توسعه انساني استان هاي سي گانه كشور است كه اطالعات  )RHDI(متغير وابسته 

به اين . استخراج شده است )انتشارات مركز آمار ايران( مربوط به آن از نشريه حساب هاي منطقه اي
شاخص . توليد شده است 1385تا  1379منظور، شاخص مذكور براي استان هاي كشور در دوره 

اميد به ( توسعه انساني، از تركيب سه زيرشاخص سطح آموزش، سطح درآمد سرانه و سطح بهداشت
به اين  با توجه. شاخص محاسبه شده، عددي بين صفر و يك است. محاسبه مي شود) زندگي

 HDI(باال  انساني كشورهاي با توسعه :شوند ي جهان به سه دسته تقسيم ميشاخص، كشورها
 HDI(و با توسعه انساني پايين ) 8/0و  5/0بين  HDI(انساني متوسط  با توسعة ؛)8/0باالتر از 
براساس آنچه در قسمت شاخص سازي متغيرهاي توضيحي نيز تماما  ).1389، صادقي) (5/0كمتر از 

  . انجام شده است قبل گفته شد
، مستلزم اين است كه متغير وابسته نسبت به ضرايب به شكل خطي 11برآورد ضرايب معادله 

يي معادله نها. گرفته مي شود) (به اين منظور، از طرفين معادله باال لگاريتم طبيعي . تصريح شود
برآورد مي ) Panel Data GLS(در قالب روش داده هاي تلفيقي  GLSكه با استفاده از تكنيك 

  :شود به شكل زير بيان مي شود

               )12                                                                     (  
كشش شاخص توسعه انساني منطقه اي نسبت به عامل سرمايه انساني  α، در معادله فوق

در همه استانهاي است؛ بدين معنا كه نشان مي دهد در نتيجه يك درصد افزايش در سرمايه انساني 
 αهمچنين . كشور، شاخص توسعه انساني منطقه اي به طور متوسط چند درصد تغيير خواهد كرد

كشش مذكور نسبت به حجم  كشش توسعه انساني منطقه اي نسبت به حجم نيروي كار، 
كشش شاخص توسعه انساني منطقه اي  كشش مذكور نسبت به مخارج دولتي و  سرمايه، 

نتايج حاصل از برآورد ضرايب در معادله فوق در  .دهد نسبت به معافيت هاي مالياتي را نشان مي
  .قسمت بعد ارائه شده است
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 )م.م.ق 132موضوع ماده ( تاثير معافيت هاي مالياتي مناطق محرومنتايج مدل  - 4
 اقتصادي مناطق ايران ) و توسعهرشد ( ييكارابر 

  نتايج مدل محاسبه تاثير معافيت هاي مالياتي بر رشد اقتصادي مناطق -1- 4
 Panel Data(در قالب روش داده هاي تلفيقي  GLSبا استفاده از تكنيك  10ادله شماره مع

GLS (و بهره گيري از نرم افزار تخصصي  و با استفاده از داده هاي معرفي شده در قسمت قبل
در ادامه . شماره يك ارائه شده است برآورد گرديد كه نتايج آن در جدول )Eviews5(اقتصادسنجي 

  .نتايج آزمون هاي معناداري و تفسير ضرايب ارائه مي گردد
 آزمون (  برآورد معادله پايه آزمون هاي معناداريF وt:(  

واحد  194رآورد شده معادل ب F، مقدار آماره شماره يكاطالعات ارائه شده در جدول براساس 
مبتني بر جدول توزيع احتمال آماره مذكور، سطح خطاي برآورد متعلق به كل مدل بسيار پايين . است

) مجموع ضرايب برآورد شده(و تا پنج رقم اعشار برابر با صفر است كه نشانگر معناداري كل مدل 
ضرايب برآورد شده و ميزان انحراف معيارهاي مربوط به هريك نشان  tهمچنين آماره هاي  .است

در سطح خطاي (دهنده معناداري ضرايب برآورد شده مربوط به متغيرهاي توضيحي دوم تا پنجم 
  .و بي معنا بودن ضريب برآورد شده براي متغير توضيحي اول است) درصد 10كمتر از 

، نيازي به آزمون هاي خودهمبستگي و واريانس ناهمساني GLS از تكنيكبا توجه به استفاده 
نشان از عدم ) tبراساس آماره هاي(همچنين معنادار بودن اكثريت ضرايب برآورد شده . وجود ندارد

  .وجود پديده همخطي در متغيرهاي توضيحي دارد
 براي معادله پايه تفسير نتايج و ضرايب برآورد شده:  

، متغير توضيحي اول فاقد اعتبار آماري است، 1منطبق بر اطالعات ارائه شده در جدول شماره 
براين . لكن چهار متغير توضيحي بعدي اثرات معناداري بر نرخ رشد اقتصادي در مناطق ايران دارد

ن اساس به ازاي هريك درصد افزايش در تعداد نيروي كار شاغل در مناطق، نرخ رشد اقتصادي استا
در نتيجه يك درصد افزايش در همچنين . درصد افزايش مي يابد 0.29ها به طور متوسط به ميزان 

حجم سرمايه فيزيكي انباشته در استان هاي كشور، نرخ رشد اقتصادي منطقه اي در ايران به طور 
  . درصد ارتقاء مي يابد 0.37متوسط به ميزان 
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مارتين در خصوص يي رو و ساالانظريه رشد ب از سوي ديگر، نتايج مدل فوق حاكي از تاييد 
ايران است، به نحوي كه به ازاي هر يك درصد افزايش در مخارج دولتي استانها، ) استانهاي(مناطق 

  .درصد رشد خواهد بود 0.52نرخ رشد اقتصادي منطقه اي به طور متوسط شاهد 
مل معافيت هاي مالياتي منطقه اما نتايج مدل برآورد شده، به  لحاظ آماري نشانگر اثر منفي عا

در اين ارتباط دو موضوع . بر متوسط نرخ رشد اقتصادي استانهاست) م.م.ق 132موضوع ماده (اي 
منفي بودن اين اثر براساس مباني نظري معافيت ها قابل پذيرش نيست، چرا ) اوال: حائز اهميت است

جديد و افزايش توليد، تصور تاثير  كه با فرض عدم اثرگذاري مثبت اين عامل بر جذب سرمايه هاي
) سرمايه انساني(بي معنابودن اثر يك متغير مهم و موثر در رشد توليد ) ثانيا. منفي آن نيز دشوار است

لذا به منظور . باشد 1در مدل فوق، مي تواند حاكي از بروز نوعي خطاي تصريح در معادله شماره 
متغير (مجددا و اين بار بدون حضور عامل پنجم  10 بررسي امكان بروز چنين خطايي، معادله شماره

نشان  2در جدول شماره  معادله جايگزيننتايج  .مجددا برآورد گرديد) معافيت هاي مالياتي منطقه اي
  . داده شده است

  آزمون( آزمون هاي معناداري برآورد معادله جايگزينF و t:(  
نشانگر معناداري آماري كل معادله با سطح خطاي  )2شماره در جدول ( معادله جايگزين Fآماره 

مربوط به ضرايب برآورد شده در اين معادله، بيانگر اعتبار  tهمچنين آماره هاي . بسيار پايين است
 R-Squareبراساس آماره . است) درصد اطمينان 95با بيش از (آماري همه متغيرهاي توضيحي 

. درصد از تغييرات متغير وابسته را توضيح مي دهند 99تعديل شده، متغيرهاي چهارگانه حدود 
در برآورد ضرايب و نيز معنادار بودن همه ضرايب  GLSهمچنين با توجه به استفاده از تكنيك 

  .برقراري فروض كالسيك قابل پذيرش است) محاسبه شده tطبق آماره هاي (برآورد شده 
 و ضرايب برآورد شده براي معادله جايگزين تفسير نتايج:  

مثبت و معنادار بر  اراي اثرات، چهار متغير توضيحي باقي در مدل د2طبق اطالعات جدول شماره 
 افزايشسطح و نرخ رشد اقتصادي منطقه اي در ايران هستند، به نحوي كه به ازاي هر يك درصد 

 ميزان اشتغال، ميزان سرمايه فيزيكي انباشته، سطح سرمايه انساني(در هريك از متغيرهاي توضيحي 
، 0.43، 0.15به طور متوسط به ترتيب معادل نرخ رشد اقتصادي استانها  ،)و مخارج دولتي در استانها

  . درصد ارتقاء خواهد يافت 0.31و  0.26
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رو بدون لحاظ معافيت هاي مالياتي در ابا توجه به مجموع توضيحات فوق، مدل پايه رشد ب
توضيح عوامل موثر بر رشد اقتصادي منطقه اي در ايران تاييد مي شود؛ لكن تاثير عامل معافيت 

  .بر رشد اقتصادي منطقه اي مورد تاييد قرار نمي گيرد. م.م.ق 132هاي مالياتي موضوع ماده 
  مالياتي بر توسعه اقتصادي مناطق نتايج مدل محاسبه تاثير معافيت هاي -2- 4

 Panel Data(در قالب روش داده هاي تلفيقي  GLSبا استفاده از تكنيك  12معادله شماره 

GLS ( و با استفاده از داده هاي معرفي شده در قسمت قبل و بهره گيري از نرم افزار تخصصي
در ادامه . ارائه شده است بعديول ابرآورد گرديد كه نتايج آن در جد )Eviews 5(اقتصادسنجي 

  .ي و تفسير ضرايب ارائه مي گرددنتايج آزمون هاي معنادار
 تخمين ضرايب: مدل پايه  

  :همانگونه كه پيشتر گفته شد، معادله نهايي جهت برآورد ضرايب به شكل زير تصريح شد

)13                       (                                                               
و با بهره  )Panel Data(ضرايب معادله فوق الذكر با استفاده از تكنيك داده هاي تلفيقي 

، خروجي نرم 3جدول شماره . برآورد گرديد Eviews 5گيري از نرم افزار تخصصي اقتصادسنجي 
  . افزار مذكور در برآورد ضرايب مورد نظر است

   هاي معناداري آزمون: مدل پايه  
  ):Fآزمون ( آزمون معناداري مدل  

برابر با مقدار ( برآورد شده در مدل F، آماره 3جدول شماره با توجه به اطالعات ارائه شده در 
كه آماره هاي  درصد در برآورد مدل كلي است؛ در حالي 26نشان دهنده نسبت خطاي باالي  )1.329

t  درصد را نشان مي  90گزارش شده براي همه ضرايب برآورد شده، همگي سطوح اطمينان باالي
  ). به جز ضريب عامل سرمايه(دهند 

مي تواند بروز خطاي  مهمترين دليل ،)درصد 26(در تحليل علت خطاي باالي برآورد مدل كلي 
بدين جهت براي . در اين حالت به نظر مي رسد عاملي ناسازگار در مدل وجود دارد. تصريح باشد

. بررسي واقعيت خطاي تصريح به وجود آمده، عامل معافيت مالياتي حذف و مدل مجددا برآورد گرديد
  .نشان داده شده است 4جدول شماره در  نتيجه برآورد جديد
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 هاي معناداري آزمون: با حذف معافيت مالياتي -مدل دوم  
  ):Fآزمون ( آزمون معناداري مدل  

مي شود، حذف عامل معافيت مالياتي موجب كوچك تر ديده  4جدول شماره همانگونه كه در 
. درصد شده است100و در نتيجه افزايش ضريب خطا در تصريح مدل كلي به نزديك  Fشدن آماره 

  .بدين سبب به نظر مي رسد خطاي تصريح مذكور همچنان باقي است
به منظور بهبود تصريح مدل، پيش بيني مي شود عامل ديگري در تعيين تغييرات متغير وابسته 

نشان ) درصد 2كمتر از ( Adjusted R-squareموثر باشد، چه اينكه مقدار بسيار جزئي آماره 
دهنده وجود جزء بزرگي از تغييرات متغير وابسته است كه با متغيرهاي توضيحي فوق توضيح داده 

به معادله باال اضافه گرديد و عمليات برآورد ضرايب ) Cبا عنوان (براين اساس عامل ثابتي . نمي شود
  . ارائه شده است 5شماره جدول مجددا انجام شد كه نتايج آن در 

 هاي معناداري آزمون: حذف معافيت مالياتي و لحاظ عامل ثابت -مدل سوم  
  ):Fآزمون ( آزمون معناداري مدل ) الف

بيانگر ضريب ) 88بيشتر از ( F، مقدار باالي آماره 5جدول شماره براساس اطالعات ارائه شده در 
 Adjustedهمچنين آماره . در تصريح ارائه شده جديد است) نزديك به صفر(خطاي بسيار پايين 

R-square )  نشان مي دهد بخش قابل توجهي از تغييرات متغير وابسته توسط ) درصد 60بيشتر از
و برآورد معادله فوق بر اين اساس صحت تصريح . متغيرهاي توضيحي فوق توضيح داده مي شود

  . تاييد مي گردد
  ):tآزمون ( آزمون معناداري ضرايب ) ب
در تحليل هاي اقتصادسنجي، عالوه بر آزمون معناداري مدل، مي بايست معناداري تك تك  

و اطالعات جدول مربوط  tاين آزمون براساس آماره . ضرايب برآورد شده نيز مورد آزمون قرار گيرد
براي ضرايب  tمشاهده مي شود، آماره  5شماره همانگونه كه در جدول . ودبه آن انجام مي ش

متغيرهاي سرمايه انساني، نيروي كار، سرمايه فيزيكي و مخارج دولتي نشان دهنده معناداري سه 
) درصد اطمينان 82با بيش از (و معناداري متغير چهارم ) درصد اطمينان 90با بيش از (متغير اول 

  . است
 -اينكه فرضيه معناداري تاثير متغير مستقل معافيت هاي مالياتي مناطق محرومدر نهايت 

  . بر شاخص توسعه انساني منطقه اي تاييد نمي شود -م.م.ق 132موضوع ماده 
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  ارائه پيشنهادات جمع بندي و - 5
جايگاه  رشد مناطقماليات به عنوان يكي از مهمترين منابع درآمدي دولت، همواره در برنامه هاي 

اعمال معافيتهاي مالياتي يكي از مهمترين سياستهاي مالي به شمار مي ويژه اي داشته است، لكن 
رود كه عالوه بر تنظيم جريان مصارف و منابع عمومي، اهدافي مانند اشتغال كامل، تثبيت قيمتها، 

لياتي منطقه اي، يكي از اهداف معافيتهاي ما .را نيز دنبال مي كنداي رشد اقتصاد ملي و منطقه 
در اين روش، دولت با برقراري سياست حمايت از . اقتصادي در مناطق خاص است ييكاراارتقاء 

ايه و ساير منابع به سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي مناطق مورد نظر، زمينه را براي انتقال سرم
 . فراهم مي كند مناطق مذكور

در  ،)در هيات وزيران(تصويب نامه هاي مرتبط با آن و  27/11/1380م مصوب .م.ق 132در ماده 
معافيت هايي براي مناطق محروم در نظر سال پاياني برنامه سوم و در طول برنامه چهارم توسعه 

 ييكاراارتقاء ( اين معافيت ها به منظور ارتقاء وضعيت اقتصادي مناطق مذكور. گرفته شده است
 منظور بررسي تاثير معافيت هاي مذكور برش حاضر، به پژوه. اعمال گرديده است )اقتصادي آنها

) به طور مشخص رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي منطقه اي(اقتصادي در استان هاي كشور  ييكارا
، توليد و براساس شاخص توسعه انساني روانظريه رشد ببر مبناي به اين منظور . انجام شده است

از سطح اشتغال، سرمايه فيزيكي،  توابعيبه عنوان  و شاخص توسعه انساني منطقه اي منطقه اي
سرمايه انساني، مخارج دولتي و معافيت هاي مالياتي به شكل كاب داگالس تصريح و ضرايب كشش 

 132شامل معافيت هاي مالياتي ماده  - توضيحينسبت به هريك از عوامل  متغيرهاي وابسته مذكور
و با استفاده از  GLSو با استفاده از تكنيك  )Panel Data( با روش داده هاي تلفيقي -م.م.ق

نتايج مدل نهايي نشان  .داده هاي مقطعي و سري زماني مربوط به سي استان كشور برآورد گرديد
  :مي دهد
اثري بر رشد استان هاي تا كنون ) م.م.ق 132موضوع ماده (عامل معافيت هاي مالياتي . الف

سمت قبل به تفصيل مورد بحث قرار گرفت، ورود عامل همانگونه كه در ق .كشور نداشته است
استان هاي  اقتصادي معافيت هاي مالياتي موضوع ماده مذكور در مدل تحليل عوامل موثر بر رشد

از جمله حذف آن ( كشور، باعث بروز خطاي تصريح گرديد؛ خطايي كه با اعمال تغييراتي در مدل
موضوع (بدين جهت نتيجه گيري مي شود معافيت هاي مالياتي مناطق محروم . بهبود يافت )عامل
از سوي  .در ايران نداشته استمنطقه اي  اقتصادي رشد برتاكنون اثر قابل توجهي ) م.م.ق 132ماده 
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رو در شناسايي و توضيح عوامل موثر بر رشد اديگر مدل جايگزين نشانگر موفقيت نظريه رشد ب
  . دي منطقه اي در ايران استاقتصا
افتگي استان اثري بر سطح توسعه ي) م.م.ق 132موضوع ماده (عامل معافيت هاي مالياتي . ب

همانگونه كه در قسمت قبل به تفصيل بيان شد، ورود عامل معافيت هاي  .هاي كشور نداشته است
ساني در استان هاي كشور، مالياتي موضوع ماده مذكور در مدل تحليل عوامل موثر بر سطح توسعه ان
 )از جمله حذف آن عامل( باعث بروز خطاي تصريح گرديد؛ خطايي كه با اعمال تغييراتي در مدل

موضوع ماده (محروم معافيت هاي مالياتي مناطق  بدين جهت نتيجه گيري مي شود. افتبهبود ي
  .كنون اثر قابل توجهي در توسعه منطقه اي كشور نداشته استتا) م.م.ق 132
عدم تاثير معافيت هاي موضوع ماده مذكور بر رشد و توسعه منطقه (براساس دو نتيجه گذشته . ج
 ييكارابه عنوان شاخص هاي عملياتي ) رشد و توسعه منطقه اي(با لحاظ اين دو عامل ) اي

 گونه نتيجه گرفت كه تا كنون معافيت هاي مذكور اثر قابل توجهي در ارتقاءاقتصادي، مي توان اين
براساس نتايج اين پژوهش، پيشنهاداتي در دو حوزه . اقتصادي استان هاي كشور نداشته است ييكارا

  :طرح هستندارائه سياستي و مطالعاتي به شرح ذيل قابل 
  پيشنهادات سياستي و كاربردي

عواملي از قبيل سرمايه انساني، بودجه دولتي و سرمايه فيزيكي را كه موجب ارتقاء بايد دولت  .1
بدين لحاظ با هدف گيري كاهش عدم توازن هاي . نرخ رشد اقتصادي مناطق مي شوند، تقويت نمايد

  منطقه اي، مناطق محروم تر مي بايست در اولويت باالتر قرار گيرند؛ 
بر ) م.م.ق 132موضوع ماده (يت هاي مالياتي مناطق محروم عدم تاثير معافشايان ذكر است كه 

به دليل كوتاه اوال اقتصادي منطقه اي در دوره مورد مطالعه در اين تحقيق مي تواند و توسعه رشد 
 همزمان كردن عاملثانيا  بودن مدت زمان مورد مطالعه براي اثرگذاري سياست مالياتي مذكور،

عدم كفايت اين معافيت ها ، گذار بر رشد و توسعه مناطقعوامل و شرايط ديگر تاثير بامعافيت مالياتي 
كشور، نسبت به در تحريك سرمايه گذاري در مناطق و يا عدم حساسيت سرمايه گذاري و توليد در 

مانند امنيت سرمايه  گذار ديگرعدم وجود همزمان عوامل مهم تاثيرسياستهاي مالياتي در صورت 
تصميم گيري نهايي در  -الف :در صورت واقعيت هريك از موارد فوق به ترتيب. )باشد رسرمايه گذا

 -ب سياست معافيت مالياتي مورد مطالعه، نيازمند گذر زمان طوالني تر خواهد بود، كارآمديخصوص 
فيد مجهت  ،مانند تامين امنيت براي سرمايه گذار ديگريگذار هم كردن شرايط و عوامل مهم تاثيرفرا
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دولت مي بايست محرك مالياتي مورد  ،موثر بودن عامل معافيت مالياتي در رشد و توسعه مناطق و
يا با روش  و اين امر ممكن است از طريق پرداخت يارانه به نهاده هاي توليد. نظر را تقويت نمايد

  . هاي ديگر محقق گردد
غرافياي اقتصادي كشور، در غير اينصورت، با توجه به فرضيه وجود چاله هاي فضايي در ج -2

 در مناطق محروم خواهد بود و و رشد قوي تر توسعهسياست توازن منطقه اي مستلزم شوك هاي 
بي فايده بوده، مي بايست لغو آن در دستور كار قرار گيرد، چراكه  مورد نظرسياست معافيت مالياتي 

كاهش نسبي درآمدهاي مالياتي  ، موجبمناطق اقتصادي ييكارا، توسعه و عالوه بر عدم تاثير بر رشد
  .قطعي دولت مي گردد

   



 1392 زمستان، )68مسلسل (بيستمشماره /پژوهشنامه ماليات                                              194

  منابع فهرست 
، بررسي اثر سياست هاي مالياتي بر نابرابري درآمد و رشد )1391(نكاراآذربايجاني،كريم و هم -1

 .26اقتصادي، نشريه راهبرد ياس، شماره 
نشر نور  ريزي،توسعه اقتصادي و برنامه  ،)1386( وحيد و شقاقي شهري،محمد علي  احمدي، -2

 .تهران علم،
 .نشر هشت بهشت، اصفهان مباحثي از توسعه در ايران، ،)1378( نعمت اهللا اكبري، -3
مجله  مطالعه موردي سرمايه اجتماعي، ، عوامل موثر توسعه؛)1387(حجت اهللا  برامكي يزدي، -4

 .16راهبرد شماره 
ل كليدي بر توسعه منطقه اي با رويكرد شناسايي عوام ،)1389( بهشتي، محمد باقرو زالي، نادر -5

 .مطالعه موردي استان آذربايجان شرقي برنامه ريزي بر پايه سناريو؛
 .نشر ني،تهران ،")مالياتها(اقتصاد بخش عمومي"،)1386( جمشيد پژويان، -6
، نشر دانشگاه )مترجم(راههاي گوناگون توسعه اقتصادي، مجتهد، احمد ،)1376( پومفرت، ريچارد -7

 .عالمه طباطبايي، تهران
، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني "اقتصاد بخش عمومي"، )1380( جعفري صميمي -8

 .، تهران)سمت(دانشگاهها
 مجله پژوهشهاي اقتصادي مدرس، ،)1380( عليرضا احمد و حسن زاده جزداني، جعفري صميمي، -9

 .ص ؟ 2شماره 
 .تهران ، نشر برادران،)جلد اول("الناقتصاد ك"،)1378(رحماني، تيمور -10
، مروري بر نظريه هاي توسعة اقتصادي )1389(سميعي نسب، مصطفي و مقصودي، حميدرضا  -11

در نيم قرن اخير، مجموعه مقاالت مباني نظري برنامه پنجم توسعه، مركز تحقيقات ميان رشته اي 
 .رانعلوم اسالمي و انساني دانشگاه امام صادق عليه السالم، ته

 و تأملى در نظريه نظام جهانى، اطالعات سياسى ـ اقتصادى، مرداد ،)1375( حسين ،سليمى -12
 .108 و 107، ش1375 شهريور

 .، قانون مالياتهاي مستقيم، نشر مجد، تهران)1382( ساعتچي يزدي، حسين -13
  .تهران نشر پارس نويسا، ،")جلد اول(اقتصاد كالن"،)1387(عباس  شاكري، -14



  195                                                 تحليل تاثير معافيت هاي مالياتي بر كارايي اقتصادي منطقه اي 

  

اثر ماليات منفعت سرمايه بر قيمت مسكن، مجله مهندسي  ،)1388(علي اكبر قلي زاده، -15
 .72-57صص  15شماره  ساختمان  علوم مسكن،

محاسبه شاخص توسعه انساني با استفاده از رتبه بندي  ،)1389( نكاراحسين و هم صادقي، -16
 .37فازي، فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، شماره 

، نشر خوشبين، ")تئوريها و تكنيك ها(برنامه ريزي و توسعه منطقه اي"،)1380(كالنتري، خليل -17
  .تهران

 ، نشر فروردين،)مترجم(مهدي تقوي ،"نظريه و سياست اقتصاد كالن"،)1366( گليهي، فرد -18
 .تهران

، )مترجم(غالمرضا، توسعه انساني، خواجه پور تادواني، )1376( گريفين، كيث و مك كنلي، تري -19
 .نشر وداد، تهران

تحليل عاملي و تلفيق شاخص ها در تعيين  ،)1384(حسين نجف و حكمت نيا،مير موسوي، -20
 .توسعه و جغرافيا عوامل بر توسعه انساني نواحي ايران، مجله

 .، اصول و مباني برنامه ريزي منطقه اي، نشر پيام، تهران)1385( معصومي اشكوري، سيد حسن -21
، )مترجم(روشهاي نو، مخبر، عباس-توسعه منطقه اي ،)1368(پي.آر ميسرا، ال و.آ.مابوگونج -22

 .انتشارات برنامه و بودجه،تهران
  ."حساب هاي منطقه اي"، )1386(مركز آمار ايران  -23
  ."سالنامه آماري كشور"،)1386تا  1370(مركز آمار ايران  -24
  .")استانهاي مختلف كشور(آمارنامه استاني "،)1386تا  1370(مركز آمار ايران  -25
 . "سرشماري عمومي نفوس و مسكن "،)1385و  1375(مركز آمار ايران  -26

، بررسي اثر ماليات ها و اجزاي آن بر حجم اقتصاد زيرزميني در ايران از )1387(الياس نادران، -27
 .1382-1351سال 

، )آزاد(تحليلي از پارادايم هاي رقيب، ارمكي اقتصادي؛، نظريه هاي )1386(هانت، دايانا -28
 .، نشر ني، تهران)مترجم(غالمرضا

انتشارات (، نگرشي بر ديدگاهها و مسائل توسعه اقتصادي، نشر سروش)1388(همتي، عبدالناصر -29
 ، تهران)صدا و سيما



 1392 زمستان، )68مسلسل (بيستمشماره /پژوهشنامه ماليات                                              196

درآمد كشورهاي منتخب و بررسي اثر ماليات بر توزيع  ،)1387( نكارايزدان پناه، الهام و هم -30
 . 41-37شماره ؟؟ ،صص ايران، ماهنامه مناطق آزاد،

31. Arnold, Jens Matthias (2011), Tax Policy for Economic 
Recovery and Growth, The   Economic Journal, Volume 121, pages 
F59–F80. 
32. Barro Robert J. & Sala-i-Martin Exavier (1999), "Economic 
Growth", MIT press Edition, Cambridge. 
33. Becky P. Y. Loo and Sin Yin Chow (2006), China's 1994 Tax-
Sharing Reforms: One System, Differential Impact, Asian Survey, 
Vol. 46, No. 2, PP. 215-237. 
34. Brems, Hans (1963), Trade, Growth, and the Exchange Rate 
Growth in a Two-country.  
35. Harrod-Domar Model with a Variable Exchange Rate, 
Ekonomisk  idskrift, Arg. 65, no. 3, pp. 99-108 
36. Blagrave, Patrick (2005), An Analysis of the Impact of the 
Harmonized Sales Tax on Provincial Revenues in Atlantic Canada, 
Canadian Public Policy / Analyse de Politiques, Vol. 31, No. 3, PP. 
319-331. 
37.  Levine, Ross (2012), Stock Markets, Growth, and Tax Policy, 
The Journal of    Finance, Volume 46, pages 1445–1465. 
38. I. Jones, Charles (2005), Handbook of Economic Growth, 
Department of Economics,  University of California, Berkeley and 
NBER, Volume 1, Part B, Pages 1063–1111. 
39. R. Repetti, James & L. Caron, Paul (2013), Occupy the Tax 
Code: Using the Estate Tax to Reduce Inequality and Spur 
Economic Growth, University of Cincinnati – College of  Law,Vol. 
40, No. 5. 
40- O’Leary, Sean ( 2011), Economic Development and the 
Business Personal Property Tax ,Conference of Southern County 
Associations ,www.wvpolicy.org. 



  197                                                 تحليل تاثير معافيت هاي مالياتي بر كارايي اقتصادي منطقه اي 

  

41. M. Romer, Paul (1994),The Origins of Endogenous Growth, 
The Journal of Economic Perspectives, Vol. 8, No. 1, pp. 3-22. 
41. Rich, Robert, Jason Bram, Andrew Haughwout, James Orr, Rae 
Rosen, Rebecca Sela (2005),Using Regional Economic Indexes to 
Forecast Tax Bases: Evidence from NewYork, The Review of 
Economics and Statistics, Vol. 87, No. 4 , PP. 627-634. 
42. Segerstrom, Paul. S. (1998), Endogenous Growth without Scale 
Effects, The American Economic Review, Vol. 88, No. 5 pp. 1290-
1310. 
43. Morgan, William, John Mutti, Mark Partridge (1989), A 
Regional General Equilibrium Model of the United States: Tax 
Effects on Factor Movements and Regional Production, The 
Review of Economics and Statistics, Vol. 71, No. 4, PP. 626-635. 



 
 




