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چكیده
این مقاله در چارچوب روش شناسی موجود دربارۀ سرمایه گذاری و اثرپذیری آن از هزینة استفاده از سرمایه، 
اواًل چگونگی تحریک سرمایه گذاری در نتيجة اعطای مشوق های مالياتی را تحليل كرده و ثانيًا فایده ای كه 
این مشوق ها می توانند در قبال هزینة درآمدی از دست رفتة دولت در اقتصاد ایران داشته باشند را مورد بررسی 
قرار می دهد. در واقع با توجه به ارتباط نظری بين مشوق های مالياتی و سرمایه گذاری، این تجزیه و تحليل در 
چارچوب مدل های مبتنی بر نرخ های مؤثر ماليات و ساختار توليد در فاصله سال های 1390-1372 انجام گرفته 
است. بر اساس نتایج مدل ها، سرمایه گذاری در صنایع غذایی و شيميایی نسبت به هزینة سرمایه حساسيت 
معنی دار دارد ولی این حساسيت بسيار پایين است. نتيجة ضمنی این حساسيِت كم این است كه هزینة اعطای 

هرگونه محرک مالی نسبت به منافع آن بيشتر خواهد بود.
واژه های کلیدی: مشوق های مالياتی، هزینه فایده، مدل مبتنی بر نرخ های مالياتی، مدل ساختار توليد
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1- مقدمه
مشوق های مالياتی مفادی از قانون مالياتی هستند كه بر مبنای آنها برخی فعاليت های اقتصادی نسبت به 
برخی دیگر) از طریق تعطيلی موقت مالياتی و اعتبار مالياتی(، برخی دارایی ها در مقابل سایر دارایی ها )از 
طریق نرخ های مختلف استهالک(، دسته ای از بنگاه ها در مقایسه با سایرین )بنگاه های كوچک و متوسط 
در برابر بنگاه های بزرگ( و برخی روشهای تأمين مالی در برابر روشهای دیگر )مانند انتخاب روش تأمين 
مالی از ميان روش های انتشار سهام، اوراق قرضه یا منابع داخلی بنگاه(، با كاهش یا صفر شدن موقت نرخ 

مالياتی مورد توجه قرار می گيرند.
به طور كلی، این مشوق ها عمدتًا به شکلهای اعتبار مالياتی1، تخفيف های مالياتی2 در قبال سرمایه گذاری، 
استهالک سریع3، تعطيلی مالياتی4 و كاهش ماليات بر شركت ها5 نمود پيدا می كنند. فرق اصلی بين اعتبار 
مالياتی و تخفيف های مالياتی در این است كه اعتبار مالياتی مستقيمًا ماليات پرداختی را كاهش می دهد ولی 
تخفيف ها، درآمد مشمول ماليات را به نسبت هزینه های سرمایه گذاری جدید كاهش می دهد. استهالک 
سریع نيز تخفيفی است كه سيستم مالياتی در قبال مصرف سرمایه یا همان هزینه سرمایه به سرمایه گذار 
اعطا می كند و درآمد مشمول ماليات وی را برای یک بار كاهش می دهد. بعد از اعمال این تخفيف، بقية 
ارزش سرمایه بر اساس خط مستقيم یا نزولی، مستهلک می شود و مشمول تخفيف نيست )كومينز و كوین 

و هاست، 1992(.
بر اساس قانون ماليات های مستقيم و سایر قوانين سرمایه گذاری، مادۀ 132، مادۀ 138 تبصرۀ 3، مادۀ 
13 قانون مناطق آزاد، قانون برنامة پنجم مادۀ 105، قانون حمایت از شركت های دانش بنيان مادۀ 3 بند 
مادۀ 132   ،2 تبصرۀ  مادۀ 143  دارند. همچنين،  ایران حکایت  اقتصاد  در  مالياتی  تعطيلی  از  الف همگی 
تبصرۀ 3، مادۀ 92 قانون م.م و قانون برنامة پنجم مادۀ 159 بند الف و قانون تنظيم نوسازی صنایع كشور 
مادۀ 6 بند ب نيز حکایت از اعطای نوعی اعتبار مالياتی دارند. همچنين، مادۀ 105 تبصرۀ 6 و مادۀ 138 
از وجود نرخ های ترجيحی ماليات در قانون م.م حکایت دارند. اگر به موارد مذكور، نرخ های متفاوت جدول 
استهالكات را نيز اضافه كنيم اختالف در این نرخ ها نيز در مقایسه با یکدیگر می تواند منشأ دیگری برای 

مشوق های مالياتی ذكر شود.

1. Tax Credit
2. Investment Tax Allowances
3. Accelerated Depreciation or Capital Cost or Consumption Allowances
4. Tax Holidays
5. Reduction in Corporate Income Taxes
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بعد از تشریح متغير اصلی این تحقيق، یعنی مشوق های مالياتی و تشریح جایگاه آن در قوانين مربوطه 
در اقتصاد ایران، در این قسمت از مقدمه، سؤال یا سؤاالت اصلی كه در این پژوهش به دنبال پاسخ به آنها 

هستيم مطرح می شود:
1- آیا مشوق های مالياتی قادر به تحریک سرمایه گذاری هستند؟

2- منافع این مشوق ها )افزایش در موجودی سرمایه یا ثروت بنگاه( در مقایسه با هزینه های آنها )ارزش 
فعلی درآمدهای از دست رفتة دولت( چقدر است؟

می توانند  اقتصادی  لحاظ  به  مشوق های صالحدیدی(  یا  خودكار  مالياتی)مشوق های  مشوق های  آیا   -3
توجيه داشته و در طراحی نظام مشوق های مالياتی به صورت هدفمند مورد استفاده قرار گيرند؟

در حقيقت، هدف از مطرح كردن سؤاالت فوق، تحليل هزینه- فایدۀ مشوق های مالياتی موجود، فراهم 
كردن یک بررسی علمی معتبر از كاركرد مشوق ها و هموارسازی مسير تهية بودجه های مشوق ها و مخارج 

مالياتی و در نهایت كمک به اتخاذ تصميم مناسب توسط سياستگذار می باشد.
تحقيق  پيشينة  سپس  سرمایه،  هزینة  و  سرمایه گذاری  نظری  مبانی  ابتدا  باال،  سؤاالت  بررسی  جهت 
آنگاه بررسی توصيفی و تحليلی مدل های مبتنی بر ماليات و ساختار توليد مورد بررسی قرار گرفته و  و 

درنهایت جمع بندی و نتيجه گيری ارائه خواهد شد.
2- مبانی نظری 

از سرمایه گذاری به عنوان یکی از مهمترین متغيرهای جریان سادۀ درآمد در اقتصاد كالن نام برده می شود. 
به لحاظ حسابداری درآمد ملی، سرمایه گذاری می تواند هم منشأ داخلی داشته و هم جریان و ریشة خارجی 
داشته باشد. انباشت سرمایة فيزیکی، ناشی از سرمایه گذاری هم، به عنوان نزدیک ترین و شناخته شده ترین 
سرمایه گذاری های  جریان  از  ناشی  فيزیکی  سرمایة  انباشت  عمل،  در  است.  مطرح  اقتصادی  رشد  منبع 
خارجی چندان قابل توجه نيست. به عبارت دیگر، در دنيای واقعی كمتر كشوری وجود دارد كه بيش از 20 
درصد از كل سرمایه گذاری های آن را جریان وجوه خارجی تشکيل دهد. شاید عمده دليل این واقعيت است 
كه كشورهایی كه 30 درصد از كل GDP آنها متکی به سرمایه گذاری-های خارجی است به طور مداوم 
كسری حساب جاری 6 درصد از GDP خواهند داشت كه این به فاجعه نزدیک خواهد بود )رادریک، 1995(. 
بنابراین، اهميت حياتی سرمایه گذاری داخلی در تحریک رشد اقتصادی از دل حقایق قوی اقتصادی بيرون 

می آید.
عامل  را  نرخ های سرمایه گذاری  در  تفاوت  پژوهش های خود،  در  اغلب  اقتصاددانان،  اساس  بر همين 
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متمایز كنندۀ روشن بين اقتصادهای شکوفا و راكد می دانند. به گونه ای كه بر اساس آمارهای مؤسسات 
 ، باال  به  اقتصادِی 2/5 درصد  نرخ رشد  المللی، كشورهای موفق در جهان، ضمن داشتن  بين  اقتصادی 
درصد  از یک  كمتر  كه  رشد كشورهایی  نرخ  مقابل،  در  داشته اند.  درصد  نرخ سرمایه گذاری 24  متوسط 
بوده، نرخ سرمایه گذاری كمتر از 16 درصد داشته اند )همان(. البته، آنچه كه نباید مورد غفلت قرار گيرد 
اینکه كشورهای گروه اول عالوه بر پس انداز و سرمایه گذاری باال، ویژگی های دیگری نيز داشته اند. این 

ویژگی ها عبارتند از:
الف- كارآمدی های زیر ساختی و تسهيل سرمایه گذاری؛

ب- عدم فساد مزمن و رژیم های روشن قوانين و مقررات و تسریع سرمایه گذاری؛
ج- اثبات حقوق مالکيت، اعتبار قراردادها و اطمينان دربارۀ تضمين اصل سرمایه و سرمایه گذاری؛

د- كاهش هزینة اطالعات از طریق توسعة بازارهای مالی و كاهش محدودیت های اعتباری؛
ه- ثبات محيط كالن اقتصادی یعنی تمایل به داشتن نرخ تورم كمتر، كسری بودجة كمتر، منابع انسانی با 

كيفيت، كسری حساب جاری پایين تر و سهم های باالی تجارت در GDP؛
و- ثبات سياسی و عدم انگيزه های سياسی در استفادۀ غير بهينه از محرک های مالی بویژه توسط نمایندگان 

پارلمانها و در نهایت؛ 
ز- اعتبار نظام مالياتی.

بنابراین، تا زمانی كه سرمایه گذار از عدم اثرات سوء عوامل ساختاری و نهادی فوق بر سرمایه گذاری 
نظام  بهره،  نرخ های  ها،  ماليات  مانند  قيمتی  متغيرهای  اثرات  بررسی  سمت  به  باشد  نداشته  اطمينان 
استهالک و به طور كلی هزینة استفاده از سرمایه متمایل نخواهد شد ) اوالند و وان، 1998، زی، استاسکی 

و لی، 2002(.
حال اگر فرض شود هر كدام از عوامل فوق به تناسب هر اقتصادی و به ميزان اصالحات صورت گرفته 
در آن اقتصاد حل شده باشد می توان در نظریه های سرمایه گذاری، نکات تئوریک اثرات عوامل قيمتی و 
اسمی مانند مشوق های مالياتی را مورد توجه قرار داد. به لحاظ نظری، نقطة شروع بررسی تئوری های 

سرمایه گذاری در اقتصاد كالن، مفهوم »هزینة استفاده از سرمایه1« و اثرات آن در سرمایه گذاری است.
مبانی گستردۀ نظری مربوط به هزینه های سرمایه و سرمایه گذاری در طول سه دهة گذشته علی رغم 
و  به گونه ای كه، كومينز  نمی شد.  تجربی حمایت  مطالعات  از سوی  ابتدا چندان  در  نظری،  ارتباط  وجود 

1. The User Cost of Capital
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هاست )1992 : 243( به نقل از بلنچارد )1986( می نویسند: » اختالف بين نظریه و نتایج تجربی در هيچ 
كجای اقتصاد كالن به اندازۀ توابع تقاضای سرمایه گذاری آشکار نشده است«. همچنين آنان به نقل از 
شاپيرو )1986( ادامه می دهند كه: » یکی از بهترین حقایق شکل گرفته در اقتصاد كالن این است كه 
سرمایه گذاری ثابت و توليد در طول یک دور تجاری هم بستگی مستقيم و قوی از خود نشان می دهند در 
یا همبستگی بسيار ضعيفی  ثابت هيچ گونه همبستگی نداشته و  حالی كه هزینة سرمایه و سرمایه گذاری 
دارند«. این ارتباط ضعيف یا عدم ارتباط در كار محققانی مانند چيرینکو )1993(، كابالرو )1999( و تعدادی 
دیگر از تحقيقات نيز به چشم می خورد. آنچه از این گفته ها عاید می شود این است كه علی رغم وجود رابطة 
نظری بين هزینه های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری ثابت، محققان بر اساس برخی مدل ها قادر به یافتن 

ارتباط معنی دار بين این دو متغير بسيار مهم در اقتصاد نشده بودند. 
و  بررسی  مورد  مدل های  در  گرفته  صورت  اصالحات  سایة  در  و  پژوهشگران  تالشهای  اثر  در  اما 
و  آماری  لحاظ  به  را  ارتباط  این  معنی داری  دیگر،  مطالعات  رفته  رفته  ها،  مدل  این  برآورد  تکنيک های 
تجربی نيز نتوانستند رد كنند ) مانند كار اوئرباخ و هاست، 1991، كومينگ و هاست 1992، ...(. در برخی 
بازاری  نقص های  برخی  می شد  كوچک  سرمایه  هزینة  به  نسبت  سرمایه گذاری  كه حساسيت  نيز  موارد 
مانند وجود انحصار یا رقابت انحصاری در بازار كاالهای سرمایه ای مورد بررسی قرار می گرفت. اگر این 
این  البته  می شد.  كوچک  سرمایه  هزینة  به  نسبت  نيز  سرمایه گذاری  حساسيت  داشت  وجود  بازار  نقص 
عامل، بيشتر باعث تغيير قيمت كاالهای سرمایه ای می شد و مقدار آن چندان تحت تأثير قرار نمی گرفت. 
هزینة  باز هم  باشد  نبوده  برقرار  تعدیل  هزینه های  بودن  فرض محدب  اگر  )گولزبی، 1998(. همچنين، 
سرمایه بر سرمایه گذاری اثر نخواهد داشت. در این زمينه، دیکسيت و پيندایک )1994( بيان می كنند كه 
اگر هزینه های تعدیل، تغييرات و خميدگی الزم را نداشته باشند آنگاه سرمایه گذاری نسبت به هزینة سرمایه 

حساسيت الزم را نخواهد داشت.
عالوه بر دالیل نظری فوق، یکی دیگر از دالیل تئوریک حساس نبودن سرمایه گذاری نسبت به هزینة 
از  استفاده  با  به عنوان مثال، گولزبی )2000(  اندازه گيری در هزینة سرمایه است.  سرمایه، وجود خطای 
ساختار داده های پنل برای صنعت نشان داد كه در این ساختار خطای اندازه گيری در هزینة سرمایه وجود 
تأثير معنی دار ماليات و سایر  ابزاری،  از روش متغيرهای  با استفاده  با اصالح تکنيک تخمين و  داشته و 

متغيرهای مالياتی را بر سرمایه گذاری و قيمتهای آن نمی توان رد كرد.
همچنين، مهمترین نگرانی در بررسی تجربی این موضوع، وجود اختالف در ضرایب مربوط به پویایی های 
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تغييرات  دربارۀ  بنگاه  انتظارات  به  را  تفاوت  این   )2004( شاپيرو  و  هاوز  است.  مدت  كوتاه  و  بلندمدت 
آینده نگر  اندازۀ كافی  آینده مرتبط كرده و نشان دادند كه برای سرمایه گذاری هایی كه به  ماليات ها در 
بوده و دارایی های با طول عمر بلندمدت هستند حساسيت سرمایه گذاری نسبت به تغييرات ماليات ها تقریبًا 

نامحدود است.
دهيم  قرار  توجه  مورد  نظری  لحاظ  به  را  مالياتی  مشوق های  سرمایه،  هزینة  بستة  درون  از  اگر  حال 
می توانيم به یکی از مهمترین نکات نظری كه در خصوص همزیستی انواع مشوق های مالياتی در قوانين 
مالياتی برخی كشورها اشاره شده است بپردازیم و آن اینکه اگر مشوقی مانند استهالک سریع دارایی ها این 
اجازه را به سرمایه گذار بدهد كه با مستهلک كردن دارایی ها اقدام به تشکيل سرمایة جدید در مقاطع زمانی 
كوتاه نماید. دقيقًا تعطيلی مالياتی می تواند این امکان را به تعویق اندازد چرا كه تا زمانی كه این تعطيالت 
وجود دارد صنعت در مستهلک كردن دارایی های با طول عمر باال رغبتی نخواهد داشت. اما اگر این امکان 
وجود داشته باشد كه این استهالک سریع بعد از اتمام تعطيالت مالياتی اعمال شود آنگاه سيستم مالياتی 

به عنوان یک سيستم كاماًل سخی، ممکن است در تشکيل سرمایه مؤثر باشد )مينتز، 1990(. 
عالوه بر بحث فوق، به لحاظ نظری یکی دیگر از مهمترین كاربرد تحریک كننده های مالی از جمله 
مشوق های مالياتی زمانی بروز پيدا می كند كه اقتصاد در ركود قرار گرفته و یا به سمت آن حركت كند. در 
این حالت، دولتها با پيش گرفتن سياست های مالی مخالف سيکلی، بستة موقتی یا بلندمدت از این ابزارهای 
مالی را مورد استفاده قرار می دهند. در حالتی كه مشوق مالياتی )مانند اعتبار مالياتی( به صورت دائمی اعطا 
شود آنگاه موجودی سرمایة صنعت در اثر سرمایه گذاری، افزایش دائمی پيدا كرده و در یک ميزان جدید 
بلندمدت قرار خواهد گرفت و در غير اینصورت حجم سرمایة صنعت تغيير نخواهد كرد )رومر، 2012: 424(

3- پیشینة تحقیق
با توجه به قدمت موضوِع محركهای مالی سرمایه گذاری، می توان بيان كرد كه دست كم از زمان ركود 
بزرگ به این طرف و بر اساس توصيه های اقتصاددانان بزرگی مانند كينز و تمامی طرفداران وی در فاصلة 
سال های1940 تا 1960 دولتها اقدام به تحریک سرمایه گذاری از طرق مختلف مالی كرده اند. از آن زمان 
به بعد نيز به ویژه در دهه های 1980 تا 2000 ميالدی در اغلب كشورها خصوصًا اقتصادهای درحال توسعه 
و نوظهور این سياستها در چارچوب تعریف شده صورت پذیرفته است. هرچند برخی كشورها مانند اندونزی 
اعطای تعطيالت مالياتی را در اواخر دهة 1960 شروع و در دهة 1980 رها كردند )ولز و دیگران، 2001(. 
چرایی و نتيجة این حمایت های اوليه و سپس بازنگری آنها در مطالعات مختلفی در ادبيات كالن اقتصادی 
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موجود است كه ما نيز در این پژوهش مطالعات كليدی را مورد اشاره قرار خواهيم داد.

از بين مطالعات مهمی كه در این زمينه در دهة 1990 ميالدی انجام شده اند می توان به مطالعة اندرو 
فلدنشتاین و انورشاه )1992( اشاره كرد كه در یک مطالعة تعادل عمومی به این نتيجه می رسند كه كاهش 
كلی نرخ ماليات به-عنوان یک مشوق مالياتی عام برای بنگاه های مکزیک بيشتر از اعتبار مالياتی با اعطای 

مستقيم، در تحریک سرمایه گذاری مؤثر خواهد بود. 
انواع  قبال  در  را  فيليپين  كشور  در  سرمایه گذاری  حساسيت  خود  مطالعة  در   )2007( ریساید  ریناتو   
مشوق های مالی و مالياتی به ویژه تعطيالت مالياتی آزمون می كند. بر اساس نتایج این تحقيق شاخص های 
جایگزین كه برای اندازه گيری ميزان اثرگذاری این مشوق ها در نظر گرفته شده بودند تأثير چندانی را بر 
این تحقيق توصيه می كند به جای هدر رفت منابع دولت در تعطيالت  لذا  نداده اند.  سرمایه گذاری نشان 
مالياتی، این منابع جمع آوری گردد و در كاالهای عمومی هزینه شود كه اثرات آن به مراتب از تعطيلی 

مالياتی بيشتر خواهد بود.
متغيرهای  بر  مالياتی  اثرگذاری مشوق های  ميزان  در مطالعة خود   )2009( وان  استفان  و  لم  الکساندر 
كالن اقتصادی را آزمون كرده اند. نتایج آنها نشان داده است كه بر خالف انتظار آنها مشوق های مالياتی، 
انگيزه های مالياتی  اینکه  با وجود  نيستند و همچنين  برای رقابت مالياتی بين كشورهای مختلف  منبعی 
می توانند در جذب سرمایه گذاری های اقتصادی مهم باشند ولی در ارتقای تشکيل سرمایه و رشد اقتصادی 

اثر چندانی ندارند.
آیا كاهش ماليات بر حقوق باعث  با عنوان  جان اجه بارک و نيکالس كائونيتز )2014( در مقالة خود 
افزایش اشتغال نيروی كار جوان می شود؟ به این نکته اشاره كردند كه در سال 2007 در سوئد ماليات بر 
حقوِق نيروی كار جوان به طور قابل توجهی كاهش یافت به گونه ای كه هزینة مالياتی این طبقة سنی به 
شدت كاهش پيدا كرد. اما بر اساس یافتة این محققان، اثر این سياست محرک مالی بر روی اشتغال و 
دستمزد بسيار كوچک بوده و كشش تقاضای نيروی كار نيز 0/31- بوده است. از آنجا كه این تخفيف برای 
نيروی كار شاغل نيز اعمال شده بود بنابراین هزینه های آن برای دولت بسيار باال و قابل توجه بود. لذا، در 
مقایسه با منافع آن، سياست كاهش ماليات بر حقوق نيروی كاِر جوان، یک روش ناكارآمد برای تحریک 

اشتغال كامل نتيجه گيری شده است.
4- روش شناسی موضوع

به طور كلی بر اساس ادبيات موجود و سير تحول روش شناسی مسائل مالياتی، این موضوع در چارچوب 
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یکی از مدل های زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

الف- مدل های متمركز بر نرخ های اسمی و مؤثر ماليات؛
در این روش، بعد از وارد كردن نرخ های ماليات در هزینة سرمایه و محاسبة آن، متغير به دست آمده 
را كه در طول زمان تغيير می كند به عنوان یک متغير مستقل در مدل وارد كرده و به صورت ساختار 
سری زمانی و یا تابلویی با استفاده از روش های مناسب اثرات آن را بر سرمایه گذاری برآورد می كنند. 

ب- مدل های متمركز بر توليد و ساختار مالياتی )تعادل جزئی(
در این روش، بر اساس یک تابع توليد و یک خط هزینه كه شامل متغيرهای مالياتی است، تابع سود 
انتخاب  به گونه ای  را  اوليه  مواد  و  تعادلی  كار  نيروی  تعادلی،  را تصریح كرده و سپس سرمایة  بنگاه 
به صورت  را  یابی  بهينه  این  از  آمده  به دست  معادالت  حقيقت،  در  ماكزیمم شود.  كه سود،  می كنند 
همزمان تخمين می زنند. آنچه كه در این بررسی اهميت به سزایی دارد ميزان سرمایه تعادلی است. چرا 
كه حساسيت آن نسبت به تغييرات قيمت سرمایه كه مشوق های مالياتی بر آن تأثير می گذارند نقش 

اساسی در تحليل ها ایفا می كند.
CGE و قابل محاسبه )DSGE (ج- مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی

این مدل ها عالوه بر اینکه مدل های تعادل جزئی را شامل می شوند تابع مطلوبيت مصرف كننده و 
رفاه وی را نيز وارد تحليل كرده و به كمک آن و با فرض اینکه خانوارها صاحبان اصلی بنگاه ها هستند 

سرمایه گذاری را از دید آنها تحليل كرده و اثر هر گونه تحریک مالی را مورد بررسی قرار می دهند.
الف- مدل های متمرکز بر نرخ های اسمی و مؤثر مالیات

الف-1- هزینة سرمایه و ارتباط آن با مشوق های مالیاتی
كاالهای  قيمت  از  تركيبی  كه  سرمایه  از  استفاده  هزینة  شد  عنوان  قبل  بخش های  در  كه  همان گونه 
قانون  از  نرخ های مختلف گرفته شده  و  استهالک  نرخ  واقعی،  بهرۀ  نرخ  قيمت محصول،  به  سرمایه ای 
ماليات هاست با وجود اینکه به دالیل مختلف ممکن است در اندازه گيری با مشکالت عملی مواجه شود 
ولی به طور كلی روابطی متعارف و پذیرفته شده برای آن وجود دارند كه به مهمترین این روابط اشاره خواهد 

شد.
در ابتدا، هزینه سرمایه در صورتی كه هيچ گونه مشوق مالياتی وجود نداشته باشد برابر است با؛

C=q[r+δ]/(1-τ)   )1(
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(، r نرخ بهرۀ 

k
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كه در آن C هزینه سرمایه، q قيمت نسبی كاالهای سرمایه ای به كاالهای توليدی)
واقعی، δ نرخ استهالک و τ نرخ ماليات بر شركت ها است. 

حال اگر بر اساس قانون ماليات های هر كشور مشوق های مختلف مالياتی را نيز به عبارت فوق اضافه 
كنيم به مقداری خواهيم رسيد كه مشوق های مالياتی اثر تعدیل كننده بر هزینة سرمایه خواهند داشت. 
كومينگ وهاست )1992( در غياب هرگونه نااطمينانی و هزینه های تعدیل، قيمت سایه ای سرمایه را كه 

دربرگيرندۀ مشوق های مالياتی باشد به شکل زیر تصریح كرده اند:

(q(1 ))C q(1 )[r ]/(1 )
q(1 )

∆ −Γ
= −Γ + δ − − τ

− Γ
  )2(

Γ ارزش فعلی صرفه جویی مالياتی ناشی از تغيير در سرعت استهالكات و سایر مشوق های مالياتی در 
سرمایه گذاری است. Δq هم نشان دهندۀ تغييرات قيمت كاالهای سرمایه ای است كه از هزینة سرمایه كم 

می شود.
به طور كلی، مشوق های مالياتی موجود در Γ را می توان در سه دسته خالصه كرد:

الف- اعتبار مالياتی؛ ب- تعطيلی مالياتی؛ ج- كاهش هزینة استفاده از سرمایه به خاطر سرعت استهالكات.
الف-2- تصریح مدل

در روش مدل های مبتنی بر نرخ های مالياتی بعد از مشخص شدن رابطة هزینة سرمایه، اقدام به تصریح 
تعيين كنندۀ آن می شود كه اغلب معادلة سرمایه گذاری كه جهت  با عوامل  آماری سرمایه گذاری  رابطة 

تخمين مورد استفاده قرار می گيرد، عبارت است از:

it
i it it t it

it 1

I X C
K −

= α + β + γ + η + ε  )3(

كه در آن Xit برداری از متغيرهایی است كه بر اساس اطالعات ما از تئوری سرمایه گذاری می توانند در 
آن بردار وارد شوند. Cit هم به عنوان هزینة استفاده از سرمایه می تواند بين بنگاه ها و صنایع، حتی بدون 
وجود اعتبار مالياتی متغير باشد چرا كه نرخ های استهالک دارایی ها با هم یکسان نيست. البته چون هدف 
ما در این مطالعه، بررسی نقش مشوق های مالياتی در سرمایه گذاری است بنابراین می توانيم نرخ واقعی 

بهره را در طول زمان ثابت نگه داریم. 
همچنين برای بدست آوردن مقدار ضرایب )كه از جمع تمامی ضرایب داده های وقفه دار بدست می آید( 
و در نتيجه كشش بلندمدت سرمایه گذاری نسبت به هزینة سرمایه از تصریح آماری زیر استفاده خواهد شد:
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it
i k it k it k 1 k it k it k 1 t it

k 0 k 0it 1

I ( X / X ) ( C / C )
K − − − − − −

= =−

= α + β ∆ ∆ + γ ∆ ∆ + η + ε∑ ∑  )4(

تصریحات فوق، مسير تحقيق را جهت بررسی تجربی موضوع هموار كرده اند و می توان بعد از جمع آوری 
داده های مورد نياز در روابط آماری مزبور به تخمين هر كدام از ضرایب موجود در آنها اقدام كرد.

 5- بررسی تجربی موضوع برای صنایع خاص
برای بررسی این قسمت از تحقيق، بر اساس روش شناسی قسمت الف گام های زیر طی خواهد شد:

1-صنایعی كه بر اساس آمارهای موجود، قسمت قابل توجهی از سرمایه گذاری را به خود اختصاص می دهند 
انتخاب خواهند شد.

2- صنایع مزبور بایستی بيش از 50 نفر كاركن داشته باشند.
3- متغيرها )آمارها(ی مورد نياز برای تحليل و تخمين انتخاب خواهند شد كه این متغيرها عبارتند از:

3-1- نوع صنعت؛
3-2-اشتغال: كل پرداختی به كاركنان؛

3-3- توليد: ارزش محصوالت؛
3-4- دارایی ها كه عبارتند از: ماشين آالت و تجهيزات، ساختمان، زمين، وسایط نقليه و سایر دارایی ها؛

3-5- سرمایه گذاری خالص: تشکيل سرمایة ثابت؛ مخارج ناخالص منهای فروش دارایی ها؛
3-6- ساخت دارایی ها توسط خود بنگاه؛

3-7- فروش دارایی ها؛
3-8- استهالک دارایی ها؛

3-9- نسبت شاخص تعدیل ضمنی به قيمت كاالهای سرمایه گذاری، جایگزین برای )q(؛
اقتصاد كالن محاسبه شده  ادبيات  3-10- موجودی سرمایه برای هر بنگاه كه به روش مرسوم در 

است1؛
3-11- نرخ استهالک اقتصادی؛

نوع صنعت مورد انتخاب ما از بين صنایع مختلف، صنایع مواد غذایی می باشد چرا كه اواًل در طول دورۀ 
1. برای محاسبه موجودی سرمایة بنگاه های مختلف، از روش نمایی استفاده شده است. در این روش، با استفاده از داده های آماری سرمایه گذاری در 

سال های مختلف، رابطه زیر برآورد شده است:
LnIi=a0+a1Time+ui

سپس ، با اخذ آنتی لگاریتم عرض از مبدا برآورد شده سرمایه گذاری در سال پایه )I0i( به دست آمده است. مقدار موجودی سرمایه در سال پایه از تقسيم 
0iسرمایه گذاری در سال پایه بر ميزان رشد سرمایه گذاری به دست می آید:

i
t

IK
a

=
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مورد بررسی تقریبًا 10 درصد از كل سرمایه گذاری صنعتی را به خود اختصاص داده است و ثانيًا در مقایسه 
با سایر صنایع، حضور دولت در این صنعت منتفی است و صرفًا بخش خصوصی اقدام به تصميم گيری در 
این صنعت كرده است. این گفته از آن جهت حائز اهميت است كه در صنایعی مانند فلزات اساسی، صنعت 
خودرو و صنایع اساسی شيميایی و پتروشيمی در دوره های مزبور دولت تا حدود زیادی دخالت داشته و این 
دخالتها می تواند باعث شود كه اهميت سياستهای مالی و مالياتی بر تصميمات سرمایه گذاری چندان تعيين 

كننده نباشند.
با ارائة بحث فوق، حال الزم است قبل از اقدام به بررسی اقتصادسنجی، نگاهی به ویژگی های آماری 
صنایع منتخب داشته و وضعيت موجود آنها را در دورۀ مورد نظر بررسی كنيم. خالصة این بررسی در جدول 

)1( گزارش شده است.
جدول )1(- خالصه ای از آمارهای صنایع منتخب 

نوع صنعت
متوسط درصد سرمایه گذاری به 

کل سرمایه گذاری در صنعت

سهم ارزش افزوده از کل 

ارزش افزوده صنعت

سهم اشتغال از کل 

صنعت

101013/7صنایع غذایی
17/512/14/2مواد شيميایی اساسی

18/816/19فلزات اساسی
10/413/59/5وسایط نقليه و تریلر

مأخذ: آمارهای كارگاه های بيش از 50 نفر، مركز آمار ایران.

بعد از مطالعة داده ها، در ادامه اثر متغيرهای مستقل یا همان هزینه های سرمایه و سایر متغيرها بر متغير 
نوع  پنج  این مرحله، در چارچوب  قرار می گيرد.  بررسی  این صنعت مورد  یعنی سرمایه گذاری در  وابسته 
تصریح از معادالت )3( و )4( مورد برآورد قرارگرفته است. همانگونه كه جدول )2( نشان می دهد اثر متغير 
هزینة سرمایه در مدل 1 بر سرمایه گذاری 0/017 – برآورد شده است كه بر اساس انتظار نظری، منفی و 
معنی دار است. اما نکته ای كه وجود دارد این است كه در این مدل ما از هيچگونه مشوق مالياتی در رابطة 

آماری هزینة سرمایه استفاده نکرده ایم.
در مدل های 2 و 3 مشوق های مالياتی یا همان مجوز استهالک بر اساس قانون مالياتی را اعمال كرده ایم 
اما در مدل 3 هزینة محاسبه شده بر اساس نرخ ماليات مؤثر بوده است. نتيجة بررسی به لحاظ معنی داری 
از  اما هيچکدام  یافته است.  افزایش  اینکه قدر مطلق مقدار عددی آن  ندارد به جز  با حالت قبلی  تفاوتی 
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این ارقام، مقدار قابل توجهی نيستند و لذا تغييرات گسترده ای را هم در سرمایه گذاری باعث نمی شوند. به 
عبارت دقيق تر، كشش سرمایه گذاری نسبت به هزینة سرمایه، ارقام بزرگی نخواهد بود و سرمایه گذاری 
نسبت به هزینه سرمایه حساسيت باالیی نخواهد داشت. كما اینکه این ارقام در ردیف Elas. جدول )2( 
گزارش شده اند. البته این ارقام زمانی كه ما از هزینه سرمایه نسبت به مشوق مالياتی هم حساسيت می گيریم 

كوچکتر و كوچکتر می شوند. یعنی:

) C q(r )
z 1

∆ − + δ
= τ

∆ − τ
( 

جدول)2(- تلخیص نتایج تخمین

نوع متغیر

مدل 1: هزینه 

سرمایه 

بدون مشوق 

مالیاتی

مدل 2: هزینه 

سرمایه 

با مشوق 

مالیاتی

مدل 3: هزینه 

سرمایه با 

نرخ مؤثر 

مالیاتی

مدل 4: اثرات 

بلندمدت هزینه 

سرمایه با مشوق 

مالیاتی

مدل 5: اثرات 

بلندمدت هزینه 

سرمایه با نرخ مؤثر 

مالیاتی

COC
-0/017-0/02-0/03-0/09-0/09
)-80/3()-80/01()-15/12()-35/4()-28/7(

DY
0/000020/000010/000050/000060/00008

)1/80()1/79()6/15()8/73()11/72(

R.Bar0/120/120/110/240/20

Fixed Ef.YesYesYesYesYes
Elas.-0/144-0/125-0/15-0/63-0/63

Obs.125312531253895895
مأخذ: برآوردهای محققان

هزینة  به  نسبت  سرمایه گذاری  بلندمدت  حساسيت  كرده اند  سعی  كه  نيز   5 و   4 مدل های  همچنين، 
سرمایه را محاسبه كنند نيز رقم چندان قابل توجهی )0/09-( را اختيار نمی كنند. به عبارت دقيق تر، اگرچه 
در بلندمدت ميزان حساسيت سرمایه گذار نسبت به هزینة سرمایه افزایش پيدا می كند ولی چون این رقم، 
چندان بزرگ نيست لذا تغييرات فاكتورهای تشکيل دهندۀ هزینة سرمایه نقش قابل توجهی در تغييرات 

سرمایه گذاری نخواهد داشت.
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تحلیل هزینه- فایدۀ اعطای مشوق مالیاتی برای صنایع غذایی: بكارگیری روش تخمین 
ناپارامتریک

جهت تحليل هزینه-فایدۀ مشوق مالياتی ما نياز به مقدار سرمایه تعادلی بنگاه ها یا همان سرمایة مطلوب 
آنها داریم. بنابراین بعد از بدست آوردن این مقدار تعادلی می توانيم دو نکتة بسيار مهم را بررسی كنيم. نکتة 
اول تحدب یا عدم تحدب هزینه های تعدیل و نکتة دوم رسيدن به یک شاخص تقریبی برای مشخص 

شدن ميزان منافع مشوق های مالياتی در برابر هزینه های آنها است.
برای بدست آوردن متغير مورد نظر، به پيروی از كابالرو، انگل و هالتی ونگر )1995: 13( فرض می كنيم 
كه هرگونه تغيير در سرمایه گذاری یک بنگاه بستگی به ميزان انحراف موجودی سرمایة مطلوب )تعادلی( 

از موجودی سرمایة تحقق یافته دارد:

it it it 1x k k −= −  )5(

كه در آن ~k لگاریتم سرمایة تعادلی، kit-1 سرمایة تحقق یافتة دورۀ قبل و xit ميزان انحراف بين این دو 
متغير را نشان می دهد. در ادامه، فرض می شود كه سرمایة تعادلی نسبتی از موجودی سرمایه است كه بنگاه 
در صورت عدم وجود هزینه های تعدیل نگه داری می كند. این موجودی سرمایه را » موجودی سرمایه بدون 

*k نشان می دهند:
it اصطکاک1« می نامند و با

it it ik k d∗= +  )6(

كه در آن di عبارت ثابت نسبت داده شده به هر بنگاه است كه در ادامه، نحوۀ برآورد آن بيان می شود. 
در حقيقت، در عبارت فوق، موجودی سرمایة تعادلی آن ميزان موجودی است كه هزینه های تعدیل فقط 
ميزان سرمایه ای  اصطکاک  بدون  ولی سرمایة  آن حذف می شود  گيری  فرآیند شکل  از  لحظه ای  برای 
است كه هيچ وقت هزینه های تعدیل در آن ظاهر نمی شود. بنابراین، برای بدست آوردن موجودی سرمایة 
از همان  این ميزان موجودی  آید. برای بدست آوردن  باید موجودی بدون اصطکاک بدست  ابتدا  تعادلی 
روش نئوكالسيکی استفاده می شود با این تفاوت كه كشش سرمایه نسبت به هزینه سرمایه همان كشش 

محصول )θi( در نظر گرفته می شود. بنابراین خواهيم داشت:

it it 1 i it it 1 i itk k [(y k ) c ]∗
− −− = η − − θ  )7(

1. Frictionless Capital
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 ηi به ترتيب لگاریتم محصول و هزینه استفاده از سرمایه را نشان می دهند. پارامتر cit و yit كه در آن
تابعی نزولی از ميزان خميدگی تابع سود در برابر سرمایه است. این محققان ميزان كاليبره شدۀ این پارامتر 

را به صورت زیر تعریف كرده اند:

1 1 1 1( )(1 )
1 1 1 1 1

− φ −α λφ
η = = + ≈

− λ − φ −α − λ − λ − φ −α
 )8(

و سهم  موجودی سرمایه  كار(،  متغير)نيروی  توليد  عامل  ترتيب سهم  به   α و   ϕ ، λ فوق،  عبارت  در 
تجهيزات در سرمایه است كه به عنوان آرگومانهای تابع توليد تعریف می شوند.

جهت تخمين θi نيز ضریب رگرسيون هم انباشتة مقدار سرمایه به محصول را با هزینة سرمایه بدست 
نيز مقدار متوسط   di بلندمدت سرمایه نسبت به هزینة آن می نامند. برای تخمين  آورده و آن را كشش 
*k تا پنج مشاهده و یا هرجایی كه مقدار سرمایه گذاری در آنجا به مقدار ميانة آن نزدیک 

it و kit-1 تفاضل بين
شود محاسبه كرده و این مقدار ثابت را برای همه بنگاه ها در طول زمان تکرار می كنند.

بعد از بدست آمدن سرمایة تعادلی و كشش آن نسبت به هر مشوق مالياتی می توان شاخص منافع به 
هزینة اعمال هر مشوق مالی را بدست آورد.

در بررسی ما، مقدار η برابر با 0/2 و مقدار θ برابر با 0/978- تعيين شدند. بر اساس این پارامترها كشش 
به  این رقم  آمد كه  دارایی ها حدود 0/003 بدست  از محل استهالک  مالياتی تخفيف  سرمایه ای مشوق 
لحاظ تفسير كشش ها بسيار پایين تلقی می شود. همچنين نرخ استهالک كاليبره شده نيز 0/016 محاسبه 

شد. متوسط شاخص منافع به هزینه ها برای كليه بنگاه ها به تبعيت از پژوهش های مشابه برابر است با:

e
js

qKeB
GR

=
∆



 )9(

e
s s s 1 sGR q K (1 )K v .− ∆ = − − δ 

   )10(

كه مقدار كمتر از یک، یعنی 0/84 بدست آمد. در این شاخص e بيانگر كشش سرمایه نسبت به مشوق 
مالياتی، v درصدی از درآمد دولت )درصدی از نرخ ماليات( كه از دست می رود. B نيز شاخص منافع به 
هزینه ها را نشان می دهد. هرچند این مقدار برای برخی بنگاه ها در تمام دوره بزرگتر از یک و برای برخی 
دیگر كوچکتر از یک شد ولی به طور كلی با توجه به كوچکتر از یک شدن آن برای تمام بنگاه های مورد 
بررسی در نمونه می توان بيان كرد كه به ازای هر 100 ریال درآمدی كه بنگاه تحت عنوان مشوق مالياتی از 
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دست می دهد به طور متوسط برای این صنعت حدود 84 ریال ایجاد ثروت می كند. البته به نظر می رسد این 
رقم در این صنعت خيلی از نقطة مرزی دور نيست ولی روشن است كه هر چه این مقدار به صفر نزدیکتر 

شود به مفهوم هدر رفتن كلية درآمدهای دولت خواهد بود.
مدل های متمرکز بر تولید و ساختار مالیاتی )تعادل جزئی(

به  سيستمی  نگاه  لزوم  و  دسترس  در  داده های  به  توجه  با  جزئی،  تعادل  روش  اساس  بر  بررسی  جهت 
این مدل ها و  تئوری  اساس  بر  بنابراین،  استفاده خواهد شد.  توليد  بر ساختار  مبتنی  از مدل های  مسأله، 
كارهای محققانی مانند تاد ام جيب )1996(، پل جوم )2002(، كایومی آنتونال )2011(، هارجو جاركو و 
دیگران)2012( می توان معادالت نهایی برای برآورد و رسيدن به هدف را از همان روابط شناخته شدۀ نظری 

بدست آورد. بنابراین، اگر فرض كنيم كه تکنولوژی توليد یک بنگاه از معادله زیر تبعيت كند:

t t 1 t t ty f (k ,v , k ,A )−= ∆  )11(

كه درآن vt بردار متغيرها و At سطح تکنولوژی را نشان می دهد. 
معادلة انباشت سرمایه این بنگاه نيز به شکل مرسوم زیر می باشد: 

( )t t t 1k I 1 k −= + − δ  )12(

همچنين، بر اساس روابط موجود، جریان وجوه در بنگاه می تواند حاصل عمليات مالی و فروش آن به 
شکل زیر باشد:

T T
t t t t t t t st st bt t 1 ct tp y w v q I B P N r B T D 0−− − + ∆ + ∆ − − − =  )13(

كه درآن q قيمت كاالهای سرمایه ای، B بدهی بنگاه ها، ΔNt سهام منتشره جدید، rb بهره پرداختی به 
بدهی، Tt ماليات بر درآمد و D ارزش سهام می باشد.

بر اساس هدفی كه از این مطالعه داریم می توانيم جریان وجوه فوق را كمی بيشتر توضيح دهيم. اما این 
حالتهای  در  مالياتی  انگيزه های  می شود.  متمركز  مالياتی  انگيزه های  و  ماليات  قسمت  بر  عمدتًا  توضيح 
مختلف اعتبار مالياتی، ITC، استهالک سریع، CCA، كسورات از درآمد مشمول ماليات ناشی از تخفيفات 

و یا تعطيالت موقت مالياتی است:

it t t 1 it it

it it it it

CCA q I (1 )d
ITC q I

− −= − ϕυ

= υ
∑  )14(
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id 1=∑  )15(

كه در آن، φ درصدی از ITC است كه از كانال پایه استهالكی )d( ماليات پرداختی را كاهش می دهد و 
v نرخ اعتبار مالياتی یا هرگونه كمک غيرمستقيم از این نوع و q قيمت كاالهای سرمایه ای است. بر این 

اساس درآمدهای مالياتی بعد از كسورات مشخص برابر خواهند بود با:

T T T
ct ct t t t t bt t 1 m mT (p y w v r B i CCA) i ITC−= µ − − − −  )16(

اگر معادله 16 در معادله جریان وجوه)13( جایگذاری گردد خواهيم داشت:

( ) ( )

( )

T T
t t t t t m t

t st
st 1 st 1 bt t

st 1st 1 st 1

t 1 t t t

(p y w v )(1 ) q I i (u CpCA ITC)

D p p N r 1pp N

B p N B

− −
−− −

−

− −µ − + +

 ∆ = + + −µ    
− ∆ − ∆

 )17(

سمت چپ این معادله درآمدهای خالص و سمت راست آن درآمدهای پرداختی به سهامداران و صاحبان 
بدهی بنگاه خواهد بود.

یابد.  تا جریان وجوه فوق تحقق  برساند  به فروش  بازار  را در  توليدی خود  باید محصول  بنگاه  این  البته، 
بنابراین، تقاضا برای محصوالت این بنگاه عبارت خواهد بود از: 

( )t t tp H Y ,e=  )18(

كه در آن : Yit=∑yi و e بردار متغيرهای درونزای موثر بر تقاضای محصول خواهد بود. همچنين بنگاه 
نماید.  تقاضا  را  اوليه  مواد  كار و سایر  نيروی  بازار عوامل شده و سرمایه،  وارد  باید  ما  نوعی مورد بحث 
بدیهی است كه این تقاضاها باید از بهينه سازی سود این بنگاه بعد از در نظر گرفتن انگيزه های مالياتی و 

ماليات های پرداختی قابل دستيابی باشد. 
بنابراین، بر اساس مباحث فوق، می توان سود متغير را به شرح زیر بدست آورد:

( )s s s 1 s sTI p ,W ,K , K ,Aσ σ σ
−π = ∆  )19(

حال كه جنبه های تئوریک مدل مشخص شد می توان به لحاظ تجربی نيز آن را تصریح كرده و بعد از 
مشخص كردن معادالت مربوط به متغيرهای درونزا یعنی محصول، تقاضای نيروی كار، تقاضای عوامل 

واسطه ای توليد و تقاضای سرمایه را بدست آورد.
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0 p s e l k s 1 a s

2 2 2 2
pp ll l kk s 1

pl ls pk s 1 pa

2
lk ls s 1 la ls s ka s 1 s ii

P W K A

1 P W K A
2

W P P K P A

W K W A K A 0.5 K

σ σ
−

σ
−

σ σ σ
−

− −

π = β +β +β +β +β

 + β +β +β +β 

+β +β +β

+β +β +β + β ∆  )20(

بعد از اعمال شروط مرتبه اول نسبت به متغيرهای درونزای مدل و مرتب سازی ریاضی آنها خواهيم داشت: 

s p pp pl ls pk s 1 pay P W K Aσ
−= β +β +β +β +β  )21(

ls l ll ls pl s lk s 1 la sv W P K Aσ
−− = β +β +β +β +β  )22(

از آنجا كه تقاضا برای سایر نهاده ها برابر است با:
m l lv P y W vσ σ− = π − +  

پس خواهيم داشت:
2 2

m 0 k s 1 a s pp ll ls

2 2
kk s 1 aa s pl s ls ka s 1

2
ii s

v K A 0.5 P 0.5 W

0.5 K 0.5 A P W K A

0.5 K

σ
−

σ
− −

− = β +β +β − β − β

+ β + β −β +β

+ β ∆  )23(

در نهایت معادله قابل تخمين سرمایه برابر است با:

 

( )( )
( )

( )

0.52
s kk kk ii kk ii kk ii

k pk s lk ls ka s ks

2 0.5
kk kk ii kk ii s 1

K 0.5 ( ) 4

P W A W

1 0.5 ii [(P ) 4 ] K .

σ

−

 = β ρ +β β − ρ +β β + β β 

β +β +β +β −

 + + ρ +β β − +β β + β β   )24(

بعد از تخمين چهار معادلة فوق به صورت همزمان و بدست آوردن K تعادلی می توان مقدار تغييرات درآمد 
تعادلی دولت را به شکل زیر محاسبه كرد:

e e e
s s s s 1 sGR q K (1 )K v .− ∆ = − − δ 

و در نهایت فایده به هزینه این سياست عبارت خواهد بود از:
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e e

s s kjse
js e

js

q K e
B

GR
=

∆
 

كه در آن ejs بيانگر حساسيت قيمت سرمایه نسبت به اعمال سياست مشوق مالياتی jام می باشد.
بزرگتر از یک بودن این نسبت به مفهوم معنی داری سياستهای مشوق های مالياتی خواهد بود و مخرج 

كسر نيز ميزان درآمد از دست رفتة دولت را نشان می دهد.
نتایج برآورد و هزینه- فایده تأثیر مشوق های مالیاتی در صنایع شیمیایی 

جهت ادامه پژوهش، ما حدود 200 بنگاه از صنایع توليد كنندۀ محصوالت شيميایی كه آمار و داده های 
مورد نياز تحقيق را دارا بوده و همزمان، با بخشی از صنعت پتروشيمی كشور مرتبط بودند را به عنوان نمونه 
انتخاب كردیم. بعد از انتخاب صنعت آنچه كه اهميت داشت، تبدیالت و محاسبات قابل توجهی بود كه 
روی داده ها صورت گرفت و این داده ها برای استفاده های بعدی آماده شدند. از آنجا كه دورۀ زمانی و تعداد 

بنگاه ها قابل توجه هستند، تعداد مشاهدات نيز بسيار زیادند. 
از آنجا كه معادالت 21، 22، 23 و 24 معادالتی هستند كه باید برآورد شوند لذا بایستی از ساختار معادالت 
اینجاست كه این معادالت در پارامترها غيرخطی  اما نکتة اصلی  همزمان برای این برآورد استفاده كرد. 
هستند بنابراین از تخمين-زنهای خطی نمی توان برای برآورد آنها بهره گرفت و باید یک برآورد غيرخطی 
از معادالت را مورد توجه قرار داد. به همين منظور، می توان از برآوردگرهای سيستمی غيرخطی برای این 
اینکه خطای  به شرط  باالیی هم دارد،  برآوردگرها كه قدرت تخمين زنی  این  از  استفاده كرد. یکی  امر 
تصریح در مدل زیاد نباشد، روش MLE یا همان روش حداكثر راست نمایی است كه با فرض نرماليتی در 

پسماندها برآوردهای سازگاری از ضرایب و پارامترها ارائه می كند.
جهت انجام این كار، ما از نرم افزارهای SAS و SHAZAM استفاده كرده و بعد از تصریح های متعدد 
 Iو K در نرم افزارها، ضمن تخمين چهارمعادلة مذكور، كشش های مورد نياز را محاسبه كرده و به همراه

تعادلی بدست آمده، بقية محاسبات مورد نياز را انجام دادیم.
بر اساس ضرایب مالياتی قبل از اصالح ق.م.م. سال 1380، جداول استهالک برای صنایع منتخب و نرخ 
تنزیل ذهنی توليد كننده، هر یک واحد سرمایه گذاری این بخش بعد از اعمال استهالكات و ضرایب مزبور 
در حقيقت كمتر از یک واحد، قيمت تمام شده داشته، و به عنوان یک مشوق مالياتی، روند آن در نمودار 

)1( نشان داده شده است.
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نمودار )1(- کاهش هزینه های سرمایه گذاری ناشی از اعمال ضرایب استهالکات و سال های عمر مفید

همانگونه كه نمودار )1( نشان می دهد اعمال نرخ های استهالک و كاهش ماليات باعث شده است هر 
100 ریال سرمایه گذاری در صنایع منتخب، به عنوان نمونه، در سال 77 به 92 ریال و در سال 79 به 83 
ریال كاهش یابد. این مسأله ضمن اینکه می تواند باعث كاهش درآمدهای دولت شود سبب می شود كه 
سرمایه گذاری در اقتصاد تحریک شود. البته روشن است كه اگر در سال اول حجم بيشتری از سرمایه گذاری 
جدید مستهلک شود هزینه تمام شده نيز كاهش قابل توجهی خواهد یافت. الزم به ذكر است كه متوسط 

این نرخ برای دورۀ مزبور 86/1 ریال برآورد شده است.
بعد از اینکه این نرخ ها مشخص شدند می توان در مورد اثرگذاری آنها در معادالت فوق بحث كرد. از 
آنجا كه براساس مباحث تئوریک این متغيرها فقط از كانال قيمت كاالهای سرمایه ای كل مدل را تحت 
بر  تعدیل شده  تغييرات قيمت های  از  بعد  تعادلی  تغييرات مقدار سرمایه  باید  بنابراین  قرار می دهند  تأثير 
اساس این نرخ ها بدست آید. به عبارت دقيق تر، حساسيت تقاضا برای كاالهای سرمایه ای در قبال این 
مشوق ها باید محاسبه شود كه این نيز بعد از بدست آمدن ضریب قيمت كاالهای سرمایه ای در معادلة 21 

قابل محاسبه است.
استهالک  نرخ های  اساس مشوق  بر  نشان می دهد قدرمطلق ضریب كشش   )2( نمودار  همانگونه كه 
مالياتی برای سال های مختلف حداكثر 0/14 و برای سال 78 می باشد. به عبارت دیگر، این كشش بسيار 
كوچک بوده )متوسط 0/07 برای كل دوره( و اشارت ضمنی بدان دارد كه مشوق های مالياتی از جایگاه 
چندان قابل توجهی در تصميم گيری توليدكننده برخوردار نبوده اند. این حساسيت زمانی می تواند قابل توجه 

باشد كه قدر مطلق رقم مزبور از حول و حوش عدد یک فراتر رود. 
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نمودار)2(- حساسیت تقاضای سرمایه نسبت به مشوق نرخ های استهالک

حال كه قسمت قابل توجهی از مطالعه، انجام شد می توان در مورد درآمدهای از دست رفتة دولت نيز 
بر اساس معادلة 10 بحث كرد. طبق ارقام بدست آمده برای v و q ، می توان درآمد از دست رفتة دولت را 

در سال های مزبور فقط برای توليدكننده های منتخب )حدود 200 بنگاه( به صورت نمودار )3( نشان داد.

نمودار )3(- درآمدهای از دست رفتة دولت از صنایع شیمیایی

همانگونه كه نمودار نشان می دهد در فاصلة سال های قبل از 77 دولت به طور متوسط حدود 2 ميليارد 
ریال درآمد از دست رفته از این 200 بنگاه، فقط در نتيجة اعمال یکی از مشوق ها، داشته باشد كه این رقم 

برای بعد از سال 1377 به بيش از 7 ميليارد ریال رسيده است.
اما سؤال اصلی این است كه به ازای هر 100 ریال درآمدی كه دولت از دست داده آیا بيش از 100 ریال 
به ثروت اقتصاد افزوده شده است یا خير؟ برای پاسخ به این سؤال، آخرین معادلة مورد بحث در قسمت 
قبل، یعنی معادلة 16 را برای سال های مختلف محاسبه كرده ایم كه نتيجة آن در نمودار )4( نشان داده 
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شده است.

نمودار)4(- نسبت منافع به هزینه های مشوق مالیاتی

همانگونه كه نمودار)4( نشان می دهد فقط در سال 1377 نسبت منافع به هزینه ها از عدد یک فراتر 
رفته و به حدود 2/5 رسيده است و برای بقية سال ها علی رغم باال بودن حجم سرمایه گذاری، این مشوق 
چندان اثرگذار نبوده است اما با توجه به اینکه متوسط اثر گذاری آن بدون توجه به رقم سال77 ، به ميزان 
0/32 بوده است می توان گفت این مشوق مالياتی در ميان مدت هزینه هایی بيش از منافع برای 200 بنگاه 

توليدی داشته است.
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6- جمع بندی و نتیجه گیری
از  یکی  سرمایه گذاری،  تحریک  جهت  مالياتی  مشوق های  اعطای  كه  كرد  بيان  می توان  كلی  به طور 
بين  تطبيقی  مقایسه ای  اگر  دیگر،  عبارت  به  است.  دنيا  مالياتی  سيستم های  تمام  مشترک  ویژگی های 
از فاكتورهای قابل مقایسه، مشوق های مالياتی خواهند بود  سيستم های مالياتی دنيا صورت پذیرد یکی 
كه در بطن خود ميزان عقالنيت اقتصادی عامالن را منعکس می كنند. البته، این مشوق ها هم مانند اصل 
ماليات جنبه های مختلف اقتصادی، حقوقی و سياسی دارند. یعنی از یک طرف اهميت و توجيه اقتصادی 
آنها مهم است و از طرف دیگر ابعاد سياسی آنها باید مورد توجه قرار گيرد. به عبارت دقيق تر، در برخی مواقع 
ممکن است مشوق های مالياتی، باعث شکل گيری گروهی از طرفداران قوی در بين فعاالن اقتصادی شوند. 
برخی سياسيون هم در جوامع ممکن است با انگيزه های متعدد از جمله انتخاب مجدد به قدرت سياسی 
كنونی خود و یا پيگيری توسعة متوازن منطقه ای، شدیداً از این سياست های حمایتی، دفاع كنند. صرفنظر 
از نوع هدف، این سياست ها ممکن است كانال بسيار مناسب و ارزان و نوعی سواری مجانی برای جذب 
طرفداری افراد از طيف های مختلف برای سياسيون باشد. در هر صورت، حقيقت این است كه هزینه های 
این نوع سياست ها برای مدت طوالنی مورد محاسبه قرار نگرفته و عمری طوالنی مدت پيدا می كنند تا 
زمانی كه »فشارهای شدید كسری بودجه« و »عدم پایداری سياست مالی« به صورت جدی اقتصاد كشور 

را تهدید كند در این صورت است كه جنبة اقتصادی قضيه به بعد سياسی آن غلبه خواهد كرد.
در هر صورت مطالعة دو صنعت مواد غذایی و صنایع شيميایی نشان داد كه هر چند سرمایه گذاری در این 
صنایع نسبت به هزینه های سرمایه و از آن طریق نسبت به مشوق ها حساس است ولی این حساسيت به 
اندازه ای نيست كه بتواند منافع ناشی از حمایت های مالی دولت در اقتصاد )مانند افزایش ثروت در اقتصاد 
یا افزایش اشتغال( بيشتر از هزینه های آن )درآمد از دست رفتة دولت( باشد. لذا، آنچه كه باید مورد توجه 
قرار گيرد این است كه مشوق های پرهزینة مالياتی ضمن نقض اهداف اولية سياست های كالن اقتصادی 
یعنی عدالت مالياتی، هزینة زیادی را به اقتصاد ملی تحميل می كنند و باعث انحراف منابع از محل اصلی 
خود می شوند. لذا گام های بعدی باید در راستای بازنگری و اصالح سياست های تشویق سرمایه گذاری و 

به ویژه انتخاب مشوق های مؤثر برداشته شوند.
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