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چکیده:

با توجه به آثار زیان بار پس��ماندهای شرکتهای فعال در صنعت فلزات اساسی ،فرآوردههای
نفتی و پتروش��یمی ،پژوهش حاضر با هدف بررس��ی تاثیر تاثیر مش��وقهای مالیاتی سبز بر
عملکرد ش��رکتها انجام شد .روش این پژوهش ،توصیفی از نوع پیمایشی بود .جامعۀ آماری
پژوهش شامل کلیه مدیران ارشد و میانی شرکتهای بورسی فعال در صنایع فلزات اساسی،
الس��تیک و پالس��تیک و فرآوردههای نفتی فعال در بورس اوراق بهادار تهران در حدود 578
نفر میباش��ند .نمونه آماری این پژوهش با اس��تفاده از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی و
با تعداد  231نفر انتخاب ش��د .برای گردآوری اطالعات از پرسش��نامههای استاندارد مالتیک
و همکاران ( )2015و میرزایی و همکاران ( )1393اس��تفاده ش��د .دادههای جمع آوری شده
نیز با معادالت ساختاری  SmartPLSتجزیه و تحلیل شدند .نتایج نشان داد که مشوقهای
مالیاتی س��بز میتواند منجر به بهبود عملکرد مالی شرکتها از طریق بهبود عملکرد غیرمالی
ش��رکتها گردد .همچنین مش��وقهای مالیاتی سبز بر عملکرد شرکتها از نظر مالی و غیرمالی
تاثیر معناداری دارد.
کلمات کلیدی :مشوقهای مالیاتی سبز ،عملکرد مالی ،عملکرد غیرمالی.
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در س��الهای اخیر توجه به محیط زیس��ت و اس��تفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به س��رعت در
سراس��ر جهان رو به افزایش اس��ت .در طول دوره انتقال از سیس��تمهای س��نتی به سیستمهای
نوین با انرژی دارای کربن کمتر و پایدار ،استفاده از این نوع انرژیها تقریباً  24درصد از تقاضای
انرژی جهانی را در سال  2017برآورده کرد ( .)2018 ،IEAبرای ترویج تالش برای حفظ محیط
زیس��ت ،مشوقهای مالیاتی به طور گستردهای برای بهره مندی از تولید و فروش محصوالت سبز
و دوستدار محیط زیست در کشورهای مختلف اجرا شده است.
در این راس��تا نیز مطالعات زیادی در سالهای اخیر برای تعیین رابطه بین فرمولبندی مالیات
و اس��تفاده از انرژیهای تجدیدپذیر انجام شده است (کانسینو و همکاران 2010 ،؛ قیس و اپلین،
 ،)2017تف��اوت اق�لام جدید مالیات بر مصرف ان��رژی (اج و روود2010 ،؛ دنیل و اریک)2017 ،
و بحث پیش��رانهای مشوقهای مالیاتی (سانچز-برازا و همکاران .)2014 ،با این وجود ،مطالعات
نسبتاً کمی روی تأثیر مشوقهای مالیاتی بر عملکرد شرکتها متمرکز شده است.
مش��وقهای مالیاتی مکانیس��م مهم و قدرتمندی برای تأثیرگذاری بر توسعه و ایجاد تغییر در
صنایع مختلف میباش��ند .مزایای مالیاتی ناش��ی از مکانیزم تش��ویقی ممکن است سرمایهگذاری
بیش��تر در زمینه س��بز بودن فرآیند تولید و محصول س��بز (بوناتزی و لوتی )2016 ،و تس��هیل
مصرف انرژیهای تجدیدپذیر (کینگستون2014 ،؛ آلبرینی و بیگانو2015 ،؛ ویلکاپوزو و گنزالس
بوس��توس )2019 ،را تش��ویق کند .با این حال ،نقایص اقتصادی مختلفی در خصوص مشوقهای
مالیاتی س��بز نیز وجود دارد ،به این معنا که ممکن است ساختار زنجیره تولید را مخدوش نموده
(ژانگ و همکاران )2013 ،و ارتقاء فناوری را کاهش دهد (وایزر و همکاران ،)2007 ،این موضوع
ب��ه ویژه در مواردی که مش��وقها فقط ب��ر بخشهای خاصی از زنجیره تولید متمرکز میش��وند،
نمایان میشود .بنابراین ،این مطالعه از مشوق مالیاتی سبز به عنوان موردی برای بررسی تأثیر آن
بر عملکرد ش��رکتهای فعال در صنایع فلزات اساس��ی ،الستیک و پالستیک و فرآوردههای نفتی
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده میکند.
در ای��ن پژوه��ش به دلیل اینک��ه در حوزه فلزات اساس��ی مانند فوالد و نیز پتروش��یمیها و
فرآوردههای نفتی همواره ضایعات آسیب زننده به محیط زیست نمود بسیاری داشته است ،میزان
استفاده از مشوقهای مالیاتی سبز این شرکتها بررسی میشود .شرکتهای فعال در این حوزهها
توان باالیی در اس��تفاده از ماش��ین آالت نوین با کمترین ضایعات و نیز فرآیندهای تولید س��بز را
دارا هستند .در ایران در طی سالهای اخیر بحث مشوقهای مالیاتی سبز مورد تصویت و اجرا قرار
گرفته است.
بس��یاری از اقتصاددانان بر این باورند اگر مالیات س��بز بهصورت مناس��ب برای هر کش��وری
براس��اس ویژگیه��ای آن طراحی و عملی ش��ود ،حداقل هزینه را بر جامع��ه تحمیل خواهد کرد
(پی��رز و ترن��ر .)1990 ،به هرحال هزینهه��ای این مالیات به طور قطع ب��ر دوش آلوده کنندگان
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اس��ت تا قانون گذاران ،بر این اس��اس آنها به ش��دت با وضع چنین مالیاتی مخالفت خواهند کرد
(عامری و میری .)1394 ،در ایران نیز براس��اس اصل  50قانون اساس��ی حفاظت از محیط زیست
که نس��ل امروز و نس��لهای بعد درآن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی
تلقی میگردد .در این راس��تا دربرنامه اول توسعه ،اهداف کیفی برای بخش محیط زیست تدوین
گردید .بروز و تش��دید معضالت زیستی محیطی باعث شد تا نگرشهای زیست محیطی در برنامه
دوم توس��عه بیش از برنامه اول مورد توجه قرار گیرد .در ماده  104برنامه س��وم توس��عه بمنظور
کاه��ش عوامل آلوده کننده محیط زیس��ت ،به وی��ژه در مورد منابع طبیعی و منابع آب کش��ور،
واحدهای تولیدی موظف ش��دند ،برای تطبیق مش��خصات فنی خود با ضوابظ محیط زیس��ت و
کاه��ش آلودگیها اقدام کنن��د .بنابر این ماده ،هزینههای پرداخت ش��ده در این زمینه به عنوان
هزینهه��ای قابل قبول واحدها منظور گردید .همچنین تبص��ره یک ماده  38قانون مالیات ارزش
افزوده در خصوص واحدهای تولیدی آالینده محیط زیس��ت که اس��تانداردها و ضوابط حفاظت از
محیط زیس��ت را رعایت نمیکنند؛ عالوه بر پرداخت عوارض متعلقه در قانون مذکور ،یک درصد
از قیمت فروش ای��ن کارخانجان را به عنوان عوارض آالیندگی درنظر میگیرد .علیرغم تمهیدات
درنظر گرفته شده ،کارخانجات و دیگر آالیندههای زیست محیطی ترجیح میدهند که یک درصد
مالی��ات ارزش افزوده را پرداخت کنند تا اینکه نس��بت به بهینه س��ازی چرخه تولید و اس��تفاده
از تکنولوژیهای دوس��تدار محیط زیس��ت و رفع آالیندگ��ی اقدام کنند .در قوانی��ن مالیاتی نیز
معافیتهای مالیاتی برای موسس��ات و ش��رکتهایی که صنایع خود را از شهرهای بزرگ به مناطق
کمتر توس��عه یافته منتقل میکنند ،دیده شده است .همچنین برای شرکتها و موسساتی که در
امر تحقیق و توس��عه برای بهبود روشهای تولید و کاهش آلودگ��ی هزینههایی انجام دهند ،این
هزینهها به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته خواهد ش��د .همچنین در راس��تای
بن��د (ط) تبصره ( )6قانون بودجه س��ال  1398کل کش��ور که مقرر م��یدارد ،در اجرای بندهای
(ث) و (ص) ماده ( )38قانون برنامه شش��م توس��عه و به منظور کاهش اثرات مخرب پس��ماندها،
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کاالهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند
مخرب محیط زیس��ت میشود ،عوارضی را که توسط دولت تعیین میشود ،دریافت کند .در ادامه
همین قانون نیز در قانون بودجه س��ال  1400کل کش��ور نیز در بند (و) تبصره ( )6آمده است :در
اجرای ماده ( )۶قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب
 ،1399/۱/20وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق س��ازمان امور مالیاتی کش��ور موظف اس��ت
یک در هزار ارزش مواد اولیه ،قطعات و کاالهایی که تمام یا قس��متی از آنها قابل بازیافت اس��ت
را اخ��ذ نماید .منابع وصولی در اختیار وزارت کش��ور قرار میگیرد ت��ا پس از مبادله موافقتنامه با
سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کاالهای مزبور (ایجاد تأسیسات
منطقهای تبدیل پس��ماند به مواد و انرژی) با اولویت مش��ارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان
حفاظت محیط زیست مصرف شود.
اثربخش��ی مشوقهای مالیاتی مدت هاست که به طور گس��ترده مورد بحث قرار گرفته است.
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 .2 .1مروری بر پیشینه تحقیق

اس��کندری و همکاران ( )1399در پژوهشی با موضوع «اثر اعمال مالیات سبز بر توزیع درآمد
(مطالعه موردی کشورهای منتخب  »)OECDبه این نتیجه رسیدند که اعمال مالیات سبز ،اثری
در بهبود توزیع درآمد کش��ورهای منتخب س��ازمان همکاری و توس��عه اقتصادی در بازه -2015
 1980نداشته است.
صیفوری و همکاران ( )1399در پژوهش��ی با موضوع «بررس��ی اثرات اجرای سیاست مالیات
سبز بر میزان انتشار آالیندهها با تاکید بر توسعه انرژیهای تجدید پذیر (مطالعه موردی کشورهای
عضو گروه  »)8Dبه این نتیجه رسیدند که ارتباط منفی بین حجم مالیاتهای زیست محیطی و
مصرف انرژیهای تجدید پذیر با انتشار آالیندهها وجود دارد.
میبدی و همکاران ( )1397در پژوهشی به بررسی تاثیر وضع مالیات سبز بر زیربخش صنعتی
(تولید س��ایر محصوالت کانی غیرفلزی) پرداختند و به این نتیجه رس��یدند که اعمال مالیات سبز
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علیرغم ترویج توس��عه در صنایع ،مش��وقهای مالیاتی ممکن است قیمتهای بازار را نیز مورد تاثیر
ق��رار داده و افزایش ده��د ،بنابراین تأثیر منفی بر بازار ایجاد میکند (س��ان و همکاران.)2020 ،
تحقیق��ات مختلف بر این نتیجه تاکید کرده اند که مش��وقهای مالیات��ی دولت میتواند هزینهها
را کاهش داده و س��رمایهگذاری ش��رکتها را در زمینه س��بز بودن فرآیند تولیدشان افزایش دهد
(اویترلین��ده و همکاران2007 ،؛ متکال��ف2010 ،؛ باراداله .)2010 ،با این حال ،برخی از محققان
تأثیر مثبت مش��وقهای مالیاتی س��بز بر صنایع را زیر س��وال برده اند (زولت2015 ،؛ چن و لی،
 .)2018مهمترین دالیل این محققان تحریف تصمیمات سرمایهگذاری توسط صنایع ،عدم بررسی
دورهای شرکتها توسط نهادهای ذیربط و خروج از فرآیند سبز بودن که اغلب انگیزه سیاسی دارند،
بوده است (دسای و جارویس2012 ،؛ ابیمانیو .)2016 ،برخی دیگر اشاره میکنند که مشوقهای
مالیاتی محدود به مواردی اس��ت که رقابت ش��دیدی را در زنجیره تامین ایجاد میکند و زنجیره
تولید را مخدوش میکند (چرنی و کنتیش2007 ،؛ ژانگ و همکاران2013 ،؛ ش��ن و لو.)2015 ،
بنابراین ،از دید محققان مخالف اینگونه مش��وق ها ،مشوقهای مالیاتی غالبا به دلیل نقایص ذاتی
آن که میتواند پایه مالیاتی را از بین برده و مستعد سوءاستفاده و فساد است ،بیاثر است (زولت،
.)2015
ای��ن پژوهش تالش میکند ت��ا از منظر عملکرد مالی و غیرمالی ش��رکتهای فعال در حوزه
صنایع فلزات اساسی و پتروشیمی و فرآوردههای نفتی ،اثرگذاری مشوقهای مالیاتی سبز را مورد
بررس��ی قرار دهد .عالوه بر این ،در این پژوهش بررس��ی میشود که آیا ش��رکت ها ،میتوانند از
مشوقهای مالیات سبز ،در جهت بهبود عملکرد خود بهره ببرند .بنابراین از آنجایی که اثرگذاری
مشوقهای مالیاتی سبز در کشور تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است ،نیاز به بررسی این مورد
الزم و ضروری بوده اس��ت ،بر این اس��اس در این پژوهش میخواهیم پی ببریم که آیا مشوقهای
مالیاتی سبز میتواند به بهبود عملکرد غیرمالی و مالی شرکتها گردد؟
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ب��ر فرآوردههای نفتی میتواند اهداف زیس��ت محیطی برقراری این نوع مالیات را تحقق بخش��د،
ام��ا در خصوص گازطبیعی ،افزایش قیمت آن از طریق اعمال مالیات منجر به دس��تیابی به نتایج
معکوسی میشود.
ش��هبازی و هم��کاران ( )1397در پژوهش��ی با موض��وع «ارزیابی نقش مش��وقهای مالیاتی
ش��ركتهای تجاری و تأثیر آن بر اقتصاد منطقه ای» به این نتیجه رسیدند که اعطای مشوقهای
مالیاتی در قالب کاهش نرخ مالیات متوس��ط در س��طح اس��تانی ،تاثیر مثبت اما بسیار ناچیزی بر
افزایش رش��د تشکیالت شرکتی و دستمزد س��رانه نیروی کار داشته و بر نرخ اجاره مسکن و نرخ
بیکاری تاثیر بیمعنی دارد.
عامری و همکاران ( )1394در پژوهشی به بررسی مالیاتهای محیط زیست با تأکید بر وضع
مالیات سبز در حفظ حقوق محیط زیست در ایران پرداخته و بیان داشتند که استفاده از ابزارهای
جدید مالیاتی برای رسیدن به توسعه پایدار مورد نیاز است.
اس�لاملوئیان و اس��تادزاد ( )1394در پژوهشی با عنوان «مالیات س��بز دربخشهای انرژی و
کاالی نهایی در ایران :رویکرد نظریه بازی ها» به این نتیجه رس��یدند که نرخ بهینه مالیات س��بز
در سال  1394حدود  9درصد تولید کاالهای نهایی برآورد میگردد .به عبارت دیگر برای جبران
خس��ارتهای زیست محیطی ناشی از مصرف سوختهای فس��یلی الزم است که به این میزان از
تولید ناخالص ملی ایران مالیات اخذ گردد .همچنین نرخ مالیات س��بز بر تولید انرژی فسیلی 18
درصد قیمت س��وخت محاس��به شده است .این امر نش��ان دهنده لزوم توجه ویژه سیاست گذار و
برنامه ریزان به اخذ مالیات سبز برای دستیابی به توسعه پایدار میباشد.
عبدی و رضایی ( )1394در پژوهش خود به تحلیل منافع و هزینههای مشوقهای مالیاتی در
صنایع منتخب در اقتصاد ایران پرداختند .بر اساس نتایج مدل ها ،سرمایهگذاری در صنایع غذایی
و ش��یمیایی نس��بت به هزینة سرمایه حساس��یت معنی دار دارد ولی این حساسیت بسیار پایین
ِ
حساسیت کم این است که هزینة اعطای هرگونه محرک مالی نسبت به
اس��ت .نتیجة ضمنی این
منافع آن بیشتر خواهد بود.
انص��اری و هم��کاران ( )1391در پژوه��ش خود به بررس��ی تأثیر مالیات ب��ر ارزش افزوده بر
سودآوری ،سرمایه و منابع مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.
نتای��ج تحقیق آنها بیانگر رابطه مثب��ت معنادار بین مالیات بر ارزش افزوده و متغیرهای وابس��ته
س��ودآوری و س��رمایه ش��رکتها میباش��د .بر این اس��اس ،مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش
سودآوری و به تبع آن افزایش کیفیت محصوالت و توان رقابت محصوالت آنها شده است.
امین رشتی و صیامی ( )1390در پژوهشی به تأثیر مالیات سبز بر بیکاری از طریق دادههای
مقطعی سری زمانی کشورهای  OECDمنتخب که مالیات سبز را به طور صریح به کار میگیرند،
پرداختند .نتایج بررسی دو مدل حاکی از آن است که در مدل اول انتشار گازهای گلخانهای میزان
مالیات س��بز را تحت تأثیر قرار داده و در مدل دوم که مالیات س��بز بعنوان متغیر مستقل است بر
بیکاری مؤثر میباشد.
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میالن��ی و محم��ودی ( ،)1389ب��ه بررس��ی مالیات زیس��ت محیطی و اث��ر تخصیصی آن بر
فرآوردههای نفتی ایران پرداختند .یافتههای آنها نشان میدهد وضع مالیات بر قیمت بنزین ،نفت
گاز ،نفت کوره و گاز مایع موجب کاهش روند افزایش��ی مصرف آنها خواهد شد ولی در مورد نفت
سفید وضع مالیات موجب افزایش مصرف این فرآورده میشود.
رضایی ( )1388در تحقیقی با عنوان «نقش مش��وقها و نرخهای مؤثر مالیاتی در پویاییهای
سرمایهگذاری :رویکرد كالن اقتصادی» ،با بهره گیری از مدل رشد نئوكالسیک و نظریه جورگنسون
درباره هزینه س��رمایه و تعریف مس��یر سرمایهگذاری ،نقش مش��وقها و نرخهای مؤثر مالیاتی در
پویاییهای سرمایهگذاری را بررسی نموده است .نتایج نشان داد كه معافیتهای موضوعی مالیات
به عنوان انگیزه مالیاتی چندان تاثیری در سرمایهگذاری ندارد اما سرمایهگذاری میتواند با اصالح
سیستم استهالک داراییها تحریک شود.
پژویان و امین رش��تی ( )1386با اس��تفاده از یک مدل سیستمی تقاضای روتردام و براساس
اطالعات بودجه و وضعیت درآمد خانوار به بررس��ی آثار وضع مالیات س��بز ،بر نس��بت قیمتها و
تولیددر اقتصاد ایران با تاکید بر مصرف بنزین پرداخته اند .آنها نتیجه گرفتند که اگرچه کش��ش
قیمتی س��وخت خودرو اندک است ،اما افزایش و یا برقرار مالیات موجب کاهش تقاضای آن برای
هر س��ه گروه درآمدی پایین ،متوس��ط و باالی درآمدی و افزایش تقاضا برای س��ایر گروه کاالها
خواهد شد.
سان و همکاران ( )2020در پژوهش خود به بررسی اینکه «آیا مشوقهای مالیات ارزش افزوده
استفاده از انرژیهای جدید ،میتواند منجر به افزایش سودآوری شرکتها شود؟» پرداختند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد که مشوقهای مالیاتی ارزش افزوده انرژیهای جدید میتواند بازده حقوق
صاحبان س��هام را در ش��رکتهای چینی افزایش دهد .همچنین نتایج پژوهش آنها نشان داد که
تأثیر سیاس��تهای مالیاتی دارای تاخیر زمانی است و به طور قابل توجهی در طول زمان متفاوت
است.
دیان آبرت و ریک ون درپلوگ ( )2016به بررسی مالیات بهینه سبز بر تولیدات داخلی خانوار
پرداختند و توضیح دادند که چگونه دولت با اعمال مالیات بر اقالم آالینده ،توزیع منابع اقتصادی
به سمت تولیدات غیرمفید را اصالح و منابع حاصل از این نوع مالیات را در خانوار بازتوزیع میکند.
در این مطالعه اثر اعمال مالیات س��بز در کنار مالیات بر درآمد در راس��تای توزیع مجدد منابع و
انتقال س��رمایه مشاهده گردید .مطالعه آنها نشان میدهد کارگران نیمه ماهر توانمندی تحصیلی
باالیی دارند که در صورت توان مالی مش��تاقانه در خدمات آموزش��ی سرمایهگذاری میکنند .در
عین حال هرچه توان مالی کم و درجه ریس��ک گریزیش��ان پایین باشد مخارج خود را بر کاالهای
آلوده کننده میگذارند .لذا از آنجا که افزایش مالیات س��بز ،تقبل هزینههای آموزش��ی را دشوارتر
میکند ،برای جبران خس��ارت ناشی از مالیات س��بز ،ارائه یارانههای تحصیلی برای کاهش انگیزه
اس��تفاده از کاالهای آلوده کننده ضروری خواهد بود و باعث درک هدف و جلوگیری از برداش��ت
غلط در اعمال مالیات سبز میشود.
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وبس��تر و آتاش��ی ( )2013به تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضای انرژیهای فس��یلی و تأثیرات
122
مالیاتهای زیست محیطی در اقتصاد کشور انگلستان با استفاده از تکنیک داده ستانده پرداختند.
نتایج مطالعه آنها حاکی از این اس��ت که این سیاست در کوتاه مدت تغییری در قیمت کاالهای
نهای��ی ایجاد نکرده (که این ام��ر به دلیل تعیین این قیمتها در بازار جهانی اس��ت) ،اما بر میزان
سودآوری بنگاههای تولیدی تأثیرگذار است و منجر به کاهش حاشیهی سود میشود که در کوتاه
مدت برای مقابله با این امر ،اثر نامطلوب بر اشتغال این صنایع میگذارد.
جایموویچ و ربلو ( ،)2015در بررس��ی اثر غیرخطی مالیات بر رش��د ،به این نتیجه رس��یدند
که اثرات مالیات روی رش��د غیرخطی است .نرخهای مالیاتی پایین یا متوسط تاثیر ناچیزی روی
نرخهای رش��د بلندمدت دارد .ام��ا با افزایش نرخهای مالیاتی تاثیر منفی آنها روی رش��د به طور
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ( ،اﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﻮدآوري ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪ ي ﺳﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ناگهانی افزایش مییابد.
در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ،اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
اگ��ر و هم��کاران ( ،)2014در تحقیق پیامدهای معافیت مالیاتی در انگلس��تان ،ش��واهدی از
ﺟﺎﯾﻤﻮوﯾﭻ و رﺑﻠﻮ ) ،(2015در ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ رﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺛﺮات ﻣﺎﻟﯿﺎت روي رﺷﺪ
اطالعات خرد ،به بررس��ی نقش معافیتهای مالیاتی در جذب ش��رکتهای چندملیتی پرداختند.
ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ اﺳﺖ .ﻧﺮخ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﭼﯿﺰي روي ﻧﺮخ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت دارد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ
آنها به این نتیجه رس��یدند که دولت در س��ال  2009با معاف کردن درآمدهای خارجی شرکتها
ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ آﻧﻬﺎ روي رﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
از مالیات توانست در رشد شرکتها و جذب شرکتهای چندملیتی نقش به سزایی را ایفا کند.
اﮔﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(2014در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺷﻮاﻫﺪي از اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺮد ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
باس ( )2001در بررسی تاثیر مشوقهای مالیاتی دولت بر رشد اقتصادی و تصمیم گیریهای
ﻧﻘﺶ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﺟﺬب ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﺳﺎل 2009
اقتصادی و
محل شرکت :یک مرور کلی از مبانی نظری ،رابطه بین مالیات ها ،عوامل مرتبط و رشد
ﺑﺎ ﻣﻌﺎف ﮐﺮدن درآﻣﺪﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﻮاﻧﺴﺖ در رﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺟﺬب ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ ﻧﻘﺶ
استفاده از انگیزههای مالیاتی برای تاثیرگذاری بر مکان استقرار شرکتهای تجاری مورد بررسی
ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ رانیز
اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮏهای
راهنمایی
بررس��ویهای
رس��د
نتیجه می
ﺗﺎﺛﯿﺮنهایت
ﺑﺮرﺳﯽاو در
دردهد.
(2001می
ﺑﺎس ) قرار
پیش��ین ،ﺷﺮﮐﺖ:
مالیاتی ﻫﺎي ﻣﺤﻞ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي
رﺷﺪکهاﻗﺘﺼﺎدي
دوﻟﺖ ﺑﺮ
اینﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺸﻮقبهﻫﺎي
مالیات و
معافیت
مالیات و یا
تنظیم نرخ
ﻋﻮاﻣﻞمربوط
در باب
سیاس��ت
ﻣﺒﺎﻧﯽبرای
ﻣﺮور ﮐﻠﯽ ازکمی
ﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮاي
سیاس��تﻫﺎي ﻣﺎﻟ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﯿﺰه
اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﯿﺰ
ﻣﺮﺗﺒﻂ وبه رﺷﺪ
گذاران ﻫﺎ،
ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻧﻈﺮي ،راﺑﻄﻪ
ارائه م
عنوان ابزار
مالیاتی به
مشوقهای
استفاده
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺮ
دهد.اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ
ی ﺑﻪ
ﻧﻬﺎﯾﺖ
اقتصادی در
توسعهﻣﯽ دﻫﺪ .او
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﺗﺠﺎري ﻣﻮرد
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي
ﻣﮑﺎن ازاﺳﺘﻘﺮار
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﮐﻤﯽ ﺑﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران در ﺑﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
 .3مدل عملیاتی و فرضیات پژوهش ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت و.1اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﻮق ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار
فرضیه اصلی :عملکرد غیرمالی در رابطه بین مشوقهای مالیاتی سبز و عملکرد مالی شرکتها

نقش میانجی دارد.

 .3 .1ﻣﺪل ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ

معناداری دارد.
ﻧﻘﺶتاثیر
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎتها
غیرمالی شرک
عملکرد
ﻫﺎي سبز
مالیاتی
های
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ دارد.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽبرﺳﺒﺰ و
ﻣﺸﻮق
مشوقﺑﯿﻦ
فرعیدر :1راﺑﻄﻪ
فرضیهﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ
ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ :ﻋﻤﻠﮑﺮد
ت.ها تاثیر معناداری دارد.
شرک
مالی
عملکرد
بر
سبز
مالیاتی
های
ق
مشو
:2
فرعی
فرضیه
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ  :1ﻣﺸﻮق ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداري دارد
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ  :2ﻣﺸﻮق ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداري دارد.
نمودار  :1مدل عملیاتی تحقیق
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ

ﻣﺸﻮق ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺒﺰ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ

ﻧﻤﻮدار  :1ﻣﺪل ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ

 .2روش ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ و
ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﻮرﺳﯽ ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﯽ ،ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻓﻌﺎل در ﺑﻮرس
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پژوهش حاضر ،یک مطالعه توصیفی ا ز نوع پیمایشی بود .جامعه مورد مطالعه در این پژوهش
ش��امل مدیران ارش��د و میانی ش��رکتهای بورس��ی فعال در صنایع فلزات اساس��ی ،الستیک و
پالستیک و فرآوردههای نفتی فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سال  1400بود که تعداد آنان
حدود  578نفر بودهاس��ت .برای برآورد حجم نمونه در این پژوهش از استفاده فرمول حجم نمونه
کوک��ران بهره گرفته ش��د ،با توجه به حجم جامعۀ آماری تع��داد  231نفر تعیین گردید .نمونه با
اس��تفاده از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی انتخاب شد .بهمنظور جمعآوری اطالعات به روش
میدانی ،آزمونگر پس از تعیین ش��رکتهای منتخب فعال در هر طبقه از صنایع فلزات اساسی و
فرآوردههای نفتی و پتروش��یمی ،هماهنگی الزم را با مسئوالن و مدیران مربوطه در این شرکتها
بهانجام رس��انید .بنابراین جهت اجرای فرآیند جمعآوری پرسشنامه به دفاتر مرکزی شرکتهای
منتخب مراجعه ش��د .سپس پرسش��نامه در بین مدیران ارشد و میانی شرکتهای منتخب توزیع
ش��د ،برخی ش��رکتها اجازه تکمیل پرس��شنامهها را با حضور آزمونگ��ر داده بودند و برخی از
ش��رکتها پاس��خنامهها را در مراجعه بعدی تحویل دادند .جهت رعایت اصول اخالقی از مدیران،
درج نام خواسته نشده و در صورت عدم تمایل به تکمیل پرسشنامه ،این امکان فراهم میشد.
پرسش��نامه مورد استفاده در این پژوهش ش��امل  39گویه و برگرفته از پرسشنامه استاندارد
عملکردس��ازمانی مالتی��ک و هم��کاران ( )2015با  14گوی��ه ،عملکرد مالی پژوه��ش میرزایی و
همکاران ( )1393با  19گویه و  6گویه محقق س��اخته جهت س��نجش مش��وقهای مالیاتی سبز
میباش��د .مالتیک و همکاران ( )2015در پژوهش خود بمنظور سنجش عملکرد کیفیت  4گویه،
بمنظور سنجش عملکرد نوآوری  3گویه ،بمنظور سنجش عملکرد زیست محیطی  4گویه و جهت
س��نجش عملکرد اجتماعی  3گویه مطرح کرده اس��ت .همچنین میرزایی و همکاران ( )1393نیز
بمنظور س��نجش شاخص س��ودآوری  5گویه ،بمنظور سنجش شاخص نقدینگی  3گویه ،شاخص
ساختار سرمایه  4گویه ،شاخص درآمد  4گویه و شاخص هزینه نیز  3گویه مطرح کرده است .هر
یک از گویهها بر اساس مقیاس لیکرتی (بسیار کم= ،1کم= ،2متوسط= ،3زیاد= 4و بسیار زیاد=)5
میباشند .در سنجش هر متغیر نمره پایینتر نشاندهنده کمترین میزان عملکرد مالی و غیرمالی
و بهره گیری از مشوقهای مالیاتی بوده و نمرات باالتر نشاندهنده بیشترین میزان عملکرد مالی و
غیرمالی و بهره گیری از مشوقهای مالیاتی میباشد .ضریبآلفایکرونباخ برای مقیاسهای پرسشنامه
عملکرد غیرمالی  ،0/84عملكرد مالی  0/91و بهرهگیری از مشوقهای مالیاتی سبز  0/78به دست
آمده است.
برای تحلیل اطالعات در این پژوهش از شاخصهای گزارش مرکزی (میانگین) و شاخصهای
پراکندگی (انحراف معیار و کمینه و بیشینه) در آمار توصیفی و در سطح آمار استنباطی از آزمون
ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معادالت ساختاری با نسخه  26نرم افزار  SPSSو نسخه 3.3
نرمافزار  SmartPLSاستفاده شد.
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در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیات از مباحث استنباطی و توصیفی
آماری اس��تفاده شده است ،برای بررسی فرضیههای تحقیق از روش مدلسازی معادالت ساختاری
استفاده میشود .جنسیت  78/2درصد گروه نمونه مرد و جنسیت  21/8درصد نیز زن بوده است.
 18/2درصد از پاس��خگویان زیر  35س��ال 41/3 ،درصد بین  35الی  45س��ال 29/5 ،درصد بین
 45الی  55س��ال و  11درصد بیش��تر از  55سال بوده اس��ت .تحصیالت تحصیالت  51/2درصد
کارشناس��ی 32/6 ،درصد کارشناس��ی ارش��د و  16/2درصد نیز دکتری بودند .در جدول ( )1آمار
توصیفی متغیرهای تحقیق آورده ش��ده اس��ت .مقادیر کجی و کش��یدگی متغیرها نشان میدهد
که دادههای به دس��ت آم��ده برای متغیرهای پژوهش نرمال میباش��ند زی��را در محدود  +1الی
 -1میباشند.
جدول  :1آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

معیار

میانگین

انحراف
معیار

کمینه

بیشینه

کجی

کشیدگی

عملکرد غیرمالی
عملکرد مالی
مشوقهای مالیاتی سبز

3/42
3/25
3/52

0/56
0/61
0/75

1/79
1/58
1/33

4/43
4/74
5/00

-0/376
-0/039
-0/315

-0/142
-0/430
-0/153

در ج��دول ( )2مقادی��ر پایایی متغیرهای تحقیق به دو روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
نش��ان داده ش��ده اس��ت ،به دلیل اینکه هر دو نوع پایایی مذکور بیش��تر از مقدار  0/7میباشند،
بنابراین ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش از پایایی کافی برخوردار هستند.

1

جدول  :2پایایی و همبستگی متغیرهای تحقیق

معیار

آلفای
کرونباخ

پایایی
ترکیبی

عملکرد
غیرمالی

عملکرد غیرمالی
عملکرد مالی
مشوقهای مالیاتی سبز

0/769
0/849
0/859

0/852
0/891
0/895

1
**0/484
**0/395

* P>0/05

** P>0/01

عملکرد مالی

1
**0/676

مشوقهای
مالیاتی سبز

1

جدول ش��ماره ( )3بمنظور بررسی روایی تشخیصی و واگرای مدل موردنظر مورد بررسی قرار
1. Combined Reliability = CR
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جدول  :3اعتبار درونی و ترکیبی و روایی تشخیصی متغیرها

معیار

AVE

عملکرد غیرمالی

عملکرد مالی

عملکرد غیرمالی
عملکرد مالی
مشوقهای مالیاتی سبز

0/590
0/625
0/592

0/768
0/435
0/420

0/790
0/744

مشوقهای مالیاتی سبز

0/769

پس از ترسیم مدل اولیه مقادیر بارهای عاملی مدل مورد بررسی قرار میگیرند .براساس نظر
هئیر و همکاران ( )2014در معادالت س��اختاری به روش کمترین مربعات جزئی نیاز اس��ت که
بارعاملی متغیرهای مش��اهده شده باالتر از  0/7باش��د و در مواردی که بارعاملی بین  0/5تا 0/7
میباشد ،در صورتی که مقدار میانگین واریانس استخراج شده نیز باالتر از  0/7آن متغیر مشاهده
ش��ده در مدل باقی میماند و در غیراین صورت آن متغیر مش��اهده شده باید از مدل حذف گردد.
در نهایت به دلیل اینکه تمامی متغیرهای مش��اهده شده شرایط مدنظر هئیر و همکاران ()2014
را داشتند ،مدل نهایی پژوهش برحسب مقادیر استاندارد شده (نمودار شماره  )2به دست آمد.
نمودار  :2مدل پژوهش با مقادیر استاندارد شده

ﻧﻤﻮدار  :2ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه

1. Average Variance Extracted = AVE
2. Fornell-Larcker Criterion
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میگیرد .بدین منظور همانگونه که مش��اهده میش��ود میانگین واریانس استخراج شده 1متغیرها
باالتر از  0/5بوده که نش��ان از اعتبار درونی مدل دارد .همچنین بمنظور بررس��ی روایی واگرا از
ش��اخص فورنل-الکر 2استفاده شده اس��ت .نتایج مندرج در جدول ( )3نشان میدهد که سازهها
کامال از هم جدا میباش��ند یعنی مقادیر قطراصلی (ریش��ه دوم متوس��ط واریانس استخراج شده)
برای هر متغیر پنهان از همبس��تگی آن متغیر با س��ایر متغیرهای پنهان انعکاسی موجود در مدل
بیشتر است.
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ﺷﺪه
نمودار :2ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻧﻤﻮدار
 :3مدل پژوهش با مقادیر معنی داری t
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در مدلس��ازی مع��ادالت س��اختاری کمترین مربعات جزئ��ی برای بررس��ی کیفیت مدل از
ﻧﻤﻮدار  :3ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻌﻨﯽ 2داري t
شاخص اعتبار مشترک 3و ضریب
ش��اخصهای نیکویی برازش ،1شاخص اعتبار حشو یا افزونگی ،
1
ﺑﺮازش ،
ي ﻧﯿﮑﻮ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ
همکارانﻣﺪل از
ﺑﺮرﺳ وﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ
نظرﯽ ﺑﺮاي
براساس ﺟﺰﺋ
بنابراینﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت
شود.ي ﮐﻤﺘﺮﯾ
ﻣﻌﺎدﻻتمیﺳﺎﺧﺘﺎر
در ﻣﺪل
کلیﯾﯽبرازش
شاخص
()2004
تننهاوس
ﺳﺎز4ياستفاده
تعیین
4
3
2
اس��تفادهﺎ ازاﻓﺰوﻧﮕ
اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺸﻮ ﯾ
ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺮاﺳﺎسبهﻧﻈﺮ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
تعیینﺗﻌﯿﯿ
ضریبﺿﺮﯾﺐ
ﻣﺸﺘﺮك و
حاصلضرباﻋﺘﺒﺎر
جذرﯽ  ،ﺷﺎﺧﺺ
مشترک
ﺷﻮد.اعتبار
شاخص
درﻦمیانگین
میانگین
مدل با
ﺗﻨﻨﻬﺎوس و ﻫﻤﮑﺎران ) (2004ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻠﯽ ﺑﺮازش ﻣﺪل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺬر ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
دست میآید که در این تحقیق برابر با  0/36به دست آمده است .از آنجایی که وتزلس و همکاران
ﺷﺎﺧﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0/36ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺗﺰﻟﺲ و
( )2009س��ه مقدار  0/05 ،0/01و  0/36را به عنوان مقادیر ضعیف ،متوس��ط و قوی برای GOF
ﻫﻤﮑﺎران ) (2009ﺳﻪ ﻣﻘﺪار  0/05 ،0/01و  0/36را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺿﻌﯿﻒ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻗﻮي ﺑﺮاي  GOFﻣﻌﺮﻓﯽ
معرفی نمودهاند ،میتوان اظهار داشت که شاخص کلی برازش مدل قوی میباشد.
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻠﯽ ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻗﻮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

جدول  :4شاخصهای کیفیت مدل

معیار

ضریب تعیین

عملکرد غیرمالی
عملکرد مالی
مشوقهای مالیاتی سبز

0/176
0/573
-

شاخص اعتبار

شاخص اعتبار

شاخص کلی برازش

1 Goodness of Fit = GOF
مدل
مشترک
2 Construct Crossvalidated
Redundancy
افزونگی = CV-red
3 Construct Crossvalidated Communality
0/319= CV-com 0/089
! 4

0/330
9-

0/321
0/420

0/364

1. Goodness of Fit = GOF
2. Construct Crossvalidated Redundancy = CV-red
3. Construct Crossvalidated Communality = CV-com
4. R2
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جدول  :5آزمون فرضیات تحقیق

مسیر

غیرمستقیم

0/063

2/391

0/017

تایید

مستقیم
مستقیم

0/420
0/682

6/928
16/193

0/000
0/000

تایید
تایید

بررسی فرضیه اصلی پژوهش نشان میدهد که مشوقهای مالیاتی سبز از طریق عملکردغیرمالی
با ضریب مسیر غیرمستقیم  0/063و مقدار آماره  tبرابر با  2/391بر عملکرد مالی شرکتها تاثیر
معنی داری دارد .همچنین بررس��ی فرضیه فرعی اول نیز بیانگر این اس��ت که مشوقهای مالیاتی
س��بز با ضریب تاثیر  0/420و مقدار آماره  tبرابر با  6/928بر عملکرد غیرمالی اثر مستقیم مثبت
و معناداری دارد .بررسی فرضیه فرعی دوم نیز نشان میدهد که مشوقهای مالیاتی سبز با ضریب
تاثیر  0/682و مقدار آماره  tبرابر با  16/193بر عملکرد مالی ش��رکتهای منتخب اثر مس��تقیم
مثبت و معناداری دارد (جدول شماره .)5
 .4بحث و نتیجهگیری

این پژوهش با نگاهی به مش��وقهای مالیاتی س��بز که نیاز به کار و مطالعات بیش��تری دارد،
ت�لاش میکند تا نش��ان دهد که این مش��وقهای مالیاتی که برای حفظ محیط زیس��ت به اجرا
درآمدهان��د ،چگونه میتواند منج��ر به عملکرد بهتر غیرمالی و مالی ش��رکتهای فعال در صنایع
فلزات اساسی و فرآوردههای نفتی و پتروشیمی میشود.
پس از بررس��ی فرضیات مش��خص شد که مشوقهای مالیاتی س��بز میتواند منجر به افزایش
عملکرد ش��رکتهای منتخب از بعد غیرمالی و مالی گردد .این نتیجه با نتیجه تحقیقات صیفوری
و هم��کاران ( ،)1399میبدی و هم��کاران ( ،)1397عبدی و رضایی ( ،)1394انصاری و همکاران
( ،)1391میالن��ی و محم��ودی ( ،)1389س��ان و همکاران ( ،)2020ژان��گ و همکاران (،)2016
جایمووی��چ و ربل��و ( ،)2015اگر و همکاران ( )2014و بارادله ( )2010همس��و بوده ،اما با نتیجه
تحقیقات رضایی ( ،)1388وبس��تر و آتاش��ی ( ،)2013لسر ( )2013و کان ( )2007مغایرت دارد.
دلیل این تاثیر را میتوان در این موضوع دانس��ت که شرکتهای مذکور با توجه با سرمایهگذاری
و انتق��ال مکان کارگاههای تولیدی خ��ود و یا ایجاد کارگاههای تولیدی به مناطق کمتر توس��عه
یافته در کشور ،هم از نیروی کار با انگیزهتر و کم هزینهتری بهره بگیرند و هم مواد اولیه و انرژی
مصرف��ی خود را با صرفه بیش��تری تهی��ه کنند .این موضوع خودبه خود منج��ر به بهبود عملکرد
ش��رکت چه از جنبه کیفیتی و محیط زیس��تی و چه از منظر س��ودآوری و بهبود معیارهای مالی
میش��ود .حال اینکه با این کار شرکتها میتوانند از معافیتهای مالیاتی خاص این موضوع که در
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قانون گنجانده شده بهره بگیرند و از نظر مالی در شرایط بهتری قرار بگیرند .در کنار این موضوع
سرمایهگذاری شرکتها در زمینه کاهش پسماندها نیز با توجه به قانون جزو هزینههای موردقبول
سازمان امورمالیاتی میباشد که میتواند در ارائه ترازنامه شرکت را با مالیات کمتری مواجه نماید.
همچنین میتوان به موارد قانونی مانند قرارگیری ش��رکتها در س��طوح آالیندگی اشاره کرد .به
نحوی که هرچه شرکتی آالیندگی بیشتری داشته باشد ،دولت تا  1/5درصد درآمدهای آن شرکت
را بعنوان جریمه مالیاتی اخذ مینماید .همین موضوع منجر میش��ود که ش��رکت ها ،نس��بت به
بازنگری فرآیندهای تولیدی خود و نیز بهره گیری از ماشین آالت نوین و جدیدتر اقدام نمایند که
هم منجر به افزایش بهره وری ش��رکت شده و هم اینکه پسماندهای شرکتها را کاهش میدهد.
همین موضوع میتواند ابعاد عملکرد س��ازمانی ارائه ش��ده در این پژوهش یعنی عملکرد کیفیت،
عملکرد محیط زیس��تی و نوآوری شرکت را بهبود بخشد .همچنین میتواند منجر به صرفهجویی
در هزینههای دفع پس��ماندهای تولید ش��ده و همچنین با کاهش مصرف مواد اولیه به دلیل بهره
وری باالتر ،منجر به صرفهجویی در هزینه تامین مواد اولیه گردد.
بنابراین همانگونه که بیان ش��د مدل ارائه ش��ده در پژوهش توانس��ت به خوبی بهبود عملکرد
غیرمالی و مالی شرکتها را بر اساس مشوقهای مالیاتی سبز را در قالب یك مدل كلی ارائه دهد.
از این رو ،مدیران ارش��د و سیاس��تگزاران و فعاالن حوزه حفظ محیط زیس��ت میتوانند با اتكای
بینش فراهم ش��ده ضمن برخورداری از درك بهتر نس��بت به این مقوله ،استراتژیها و برنامههای
مناس��بتری در راس��تای کاهش آالیندگی محیط زیست ش��رکتهای مختلف با همراهی مدیران
مربوطه و نیز قوه مقننه را طراحی نمایند.
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