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 چکیده 
اصلی ترین و پایدارترین منبع تامین مالی دولت است، اما دولت در اکثر کشورهای در حال توسعه برای  مالیات  

 نهادی    تامین درآمدهای مالیاتی مورد نیاز خود با موانع نهادی و ساختاری مواجه است. بنابراین، بهبود کیفیت 
درآمد  افزایش  مالیاتی،  فرار  کاهش  عمومی،  اعتماد  به  منجر  تواند  بهبود  می  نهایت  در  و  دولت  مالیاتی  های 

 چندگانه آثار - عملکردنظام  مالیاتی شود. بر این اساس، در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش ـ علل چندگانه 
(MIMIC)   نظام فرآیند فرار مالیاتی برآورد شده است. سپس، تأثیر همزمان کیفیت نهادی و فرار مالیاتی بر عملکرد  

شود.  های تابلویی تحلیل می ( با استفاده از روش داده 2017- 2002در دوره )  MENA مالیاتی در کشورهای منتخب 
  وده بخش خدمات به صنعت )شاخص نسبت ارزش افز   نتایج حاکی از آن است که کارایی و پاسخگویی دولت، 

در اقتصاد، سهم واردات کاال و خدمات در تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و سهم ارزش افزوده   ( تبدیل ساختاری 
فرار مالیاتی  همچنین،    . عملکرد نظام مالیاتی داشته است   بر   بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی 

بر    اند. ه نداشت عملکرد نظام مالیاتی  بر داری  تأثیر معنی خ رشد تولید ناخالص داخلی  فرار مالیاتی و نر   همزمان و اثر 
های دولت  افزایش کارایی و پاسخگویی دولت زمینه مشارکت بیشتر عموم مردم در تأمین مالی هزینه  این اساس، 

باعث می فراهم می را   یابد. همچنین،  کند و  افزایش  مالیاتی دولت  درآمدهای  فرار مالیاتی  تا ضمن کاهش  شود 
های تجاری باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی و افزایش واردات به صورت غیرقانونی و قاچاق و  افزایش محدودیت 

 شود. کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می 
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 مقدمه   -1
کیفیت نهاد دولت و حکمرانی خوب در ارتباط با تعامل میان سه رکن دولت، بازار و نهادهای  

و عملکرد نظام مالیاتی تأثیرگذار است. دولت در اکثر کشورهای    1مدنی است و بر فرار مالیاتی 
در حال توسعه به منظور تأمین درآمدهای مالیاتی مورد نیاز خود به منظور مدیریت بخش  
بنابراین، ضعف   با موانع نهادی و ساختاری در فرایند کسب درآمد مواجه هستند.  دولتی 

ها نتوانند از  عه موجب شده است تا دولتکشورهای در حال توسموانع ساختاری  نهادی و  
میزان بالقوه ظرفیت مالیاتی برای تأمین مالی خود استفاده کنند. در صورتی که محیط نهادی  

تواند عملکرد خود را  کنندگان مالیاتی شود، دولت می باعث ایجاد انگیزه بیشتر در پرداخت
اعتمادی افراد به  بروز هرگونه بیدر زمینه درآمدهای مالیاتی بهبود بخشد. بر این اساس،  

بهره کاهش  باعث  ثبات سیاسی جامعه  و عدم  افزایش هزینه  دولت  و  مالیاتی  نظام  وری 
 ,Guptaکند )شود و وصول درآمدهای مالیاتی را با مشکل مواجه میها می وصول مالیات

2007  .) 
اثربخشی دولت  مطرح شده است، کارایی و    1990در پارایم حکمرانی خوب که از دهه  

برای تنظیم   نهادهای کارآمد محیط مناسب  ایجاد  با  باید  مدنظر قرار گرفته است و دولت 
تواند منجر به  روابط اقتصادی در جامعه را فراهم کند. بنابراین، بهبود در کیفیت نهادی می 

جلب اعتماد عمومی به دولت، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و در  
متعدد مطالعات  شد.  خواهد  اقتصادی  عملکرد  بهبود  جاکوبز    ی نهایت  و  ایمام  قبیل  از 

(Imam & Jacobs, 2007 تانزی و زی ،)  (Tanzi & Zee, 2000)گاپتا ،   (Gupta, 2007)  ،
 Bird) ، بیرد و استیفان (Ghani, 2011) ، قانی (Ajaz & Ahmad, 2010) اعجاز و احمد 

Stephan, 2015 &)  ارانو سویک و همک  (Cevik, Gottschalk, Hutton, Jaramillo, 
Karnane, & Sow, 2019) اثر اقتصادی  و  ساختاری  نهادی،  عوامل  بررسی  بر  به  گذار 

 اند. عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای مختلف پرداخته

 
1 Tax evation 
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بررسی تأثیر همزمان کیفیت نهادی )کارایی و پاسخگویی دولت( و    مسأله این تحقیق

علل   روش  از  استفاده  با  راستا،  این  در  است.  مالیاتی  نظام  عملکرد  بر  مالیاتی   فرار 
( به بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی و برآورد روند فرار  MIMIC) 2آثار چندگانه -چندگانه

( دوره  در  کش 2002-2017مالیاتی  در  می (  پرداخته  منا  منتخب  تأثیر  ورهای  سپس،  شود. 
همزمان کارایی و پاسخگویی دولت و فرار مالیاتی بر عملکرد نظام مالیاتی کشورهای منتخب  

 شود.  بررسی می  3های تابلویی منا با استفاده از روش داده
در ادامه در بخش دوم، به بیان مبانی نظری فرار مالیاتی، کیفیت نهادی و پیشین  

گیرد. در  ها صورت میتحقیق و شرح داده  شود. در بخش سوم، روشحقیق پرداخته می ت
آثار چندگانه در کشورهای    -بخش چهارم، روند فرار مالیاتی با استفاده از روش علل چندگانه

گیرد. در نهایت در بخش  شود. سپس، برآورد الگوی تحقیق صورت میمی  منتخب منا برآورد
 شود. ارائه می پیشنهادات    گیری وپنجم، نتیجه

 ادبیات نظری و پیشینه تحقیق   -2

 عملکرد نظام مالیاتی و عوامل مؤثر بر آن  -1-2
شاخص از  درآمدهای  یکی  نسبت  مختلف  کشورهای  در  مالیاتی  نظام  عملکرد  مهم  های 

مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در هر کشور است. بر این اساس باالتر بودن مقدار این  
کش  یک  در  است.  شاخص  کشور  آن  مالیاتی  نظام  بهتر  عملکرد  بیانگر  راستا،  ور  این  در 

(،  Imam & Jacobs, 2007از قبیل ایمام و جاکوبز )  یمطالعات متعدد  یمطالعات متعدد
و زی  گاپتا (Tanzi & Zee, 2000)  تانزی   ،  (Gupta, 2007)احمد و  اعجاز   ، (Ajaz & 

Ahmad, 2010 )قانی ، (Ghani, 2011)  استیفان، بیرد و  (Bird & Stephan, 2015)    و
به بررسی عوامل نهادی، ساختاری و اقتصادی    (Cevik et al., 2019) سویک و همکاران

 اند. گذار بر عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای مختلف پرداختهاثر

 
2 Multiple Indicatorrs ـMultiple Causes 
3 Panel data 
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 4یکی از متغیرهای مهم اثر گذار بر عملکرد نظام مالیاتی تبدیل ساختاریتبدیل ساختاری:  
توان در اقتصاد وضع کرد را  ست و توانایی اخذ مالیات، ترکیب و نوع مالیاتی که می ا

قرار می تأثیر خود  درآمدهای  دهد  تحت  و  درآمد سرانه  از  باالتری  به سطح  منجر  و 
می تبدیل  شود.مالیاتی  واقع  نماینده در  نوعی  به  ترکیب  ساختاری،  در  تغییر  از  ای 

شود. در برخی مطالعات از نسبت ارزش افزوده  ی های اقتصاد در نظر گرفته مبخش
بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی و در برخی دیگر از نسبت ارزش افزوده بخش  
استفاده   ساختاری  تبدیل  عنوان شاخص  به  صنعت  بخش  افزوده  ارزش  به  خدمات 

)کرده کانالCevik et al., 2019اند  از  ساختاری  تبدیل  بنابراین،  مختلفی  (.   های 
 تواند بر رشد اقتصادی و درآمدهای مالیاتی اثرگذار باشد. می

کشاورزی:  بخش  افزوده  بخش    ارزش  تولیدات  از  زیادی  بخش  نشدن  لحاظ  دلیل  به 
ها  توان انتظار سهم باالیی هم در مالیات کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، به تبع نمی 

شاورزی به واحدهای  به صورت مستقیم از این بخش داشت. از طرفی هرچه بخش ک 
توان بر این بخش وضع کرد نیز  تری تقسیم شده باشد، میزان مالیاتی که می کوچک 
بر این بخش چندان  تر می سخت  مالیات  نیز وضع  لحاظ سیاسی  به  شود. همچنین، 

عملی نیست. حقایق آشکار شده بیانگر باالتر بودن سهم بخش کشاورزی در اقتصاد  
االتر بوده سهم خدمات در کشورهای ثروتمند بوده است.  کشورهای در حال توسعه و ب

به عالوه، اشتغال در بخش کشاورزی کشورهای فقیر و در بخش خدمات کشورهای  
نشان حقایق  این  است.  باالتر  طرفه ثروتمند  دو  ارتباط  بخش دهنده  ترکیب  های  ی 

محصوالت  به عالوه، هرچقدر اقتصاد مبتنی بر    .مختلف اقتصادی و رشد اقتصادی است 
کشاورزی باشد و فعاالن این بخش بتوانند محصوالت خود را به صورت تهاتری عرضه  
نبودن  شفاف  دلیل  به  اقتصادی،  و  ساختار  چنین  در  کنند،  مصرف  خود  یا  و  کنند 

(. اگر  Botlhole, 2010ها و مبادالت امکان اخذ مالیات نیز سخت خواهد بود )فعالیت
بخش اعظمی از محصوالت خود را بتواند صادر کند،  یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی،  

 
4 Structural transformation 
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ها، درآمدهای  مستقیم، از طریق برخی کانالآنگاه، انتظار بر این است که به صورت غیر 

گونه شرایطی  مالیاتی افزایش یابد. تعدادی از کشورهای آفریقایی و آمریکای التین این
 .( Karagoz, 2013اند )داشته

دهنده مجموع صادرات و واردات به تولید  درجه باز بودن اقتصاد نشان  باز بودن اقتصاد:
ناخالص داخلی هر کشور است. اگر با افزایش حجم صادرات و واردات نسبت به تولید  

تواند نسبت  گذاری و تولید بیشتر شود، میناخالص داخلی، منجر به افزایش سرمایه
را افزایش دهد. در کشورهای در حال    درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی

تعرفهتوسعه   میوضع  افزایش  را  دولت  مالیاتی  درآمدهای  واردات  دهد.  های 
تواند باعث افزایش واردات کاالها به صورت غیر قانونی  های تجاری نیز می محدودیت

های وارداتی باعث افزایش  شود. این امر از طریق کاهش درآمد دولت از طریق تعرفهمی
   (. Ashrafzadeh et al, 2000)رار مالیاتی و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت شود ف

و فرار مالیاتی دو مفهوم مهم در ارتباط با عملکرد نظام    5اجتناب از مالیات فرار مالیاتی:  
اجتناب از مالیات نوعی استفاده از خالءهای قانونی در قوانین مالیاتی  .  مالیاتی است

فرار مالیاتی  (.  Khani, Imani, & Yousefi, 2014) پرداخت مالیات کمتر است به منظور  
های تفریق  کاهش غیرقانونی مالیات پرداختی از طریق عدم گزارش درآمد و یا اعالم نرخ 

( فرار  Tanzi, 1980) . تانزي(Schneider & Enste, 2000شود )باالتر تعریف می
کند که افراد بر اساس آن به دنبال پرداختن نکردن  میمالیاتی را اعمال غیر قانونی تلقی  

های  مالیات و کم پرداختن مالیات هستند. در تعریفی دیگر، فرار مالیاتی به فعالیت 
گویی درآمدها،  ها از طریق کم شود که توسط افراد یا شرکت قانونی و عمومی گفته میغیر

ها از پرداخت مالیات فرار  معافیت فروش یا دارایی و یا از طریق زیاده گویی کسورات و  
 (. Alm, 2012کنند )می

 
5 Tax avoidance 
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مالیاتی: فرار  کنش  علل  و  هنجارها  کلی،  طور  فساد  به  مالیاتی،  عدالت  اجتماعی،  های 
مأموران مالیاتی، عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، عدم مبادله اطالعات کامل،  

الرس  به تشخیص علیهای اجرایی ضعیف، مشکالت مربوط  سیستم نظارت و ضمانت
های گسترده مالیاتی برخی از عوامل نهادی مالیات، قوانین پیچیده و متعدد و معافیت

فرار مالیاتی هستند  بر  با بزرگ شدن  (.  Samadi & Tabandeh, 2013)  تأثیرگذار 
شود. تأمین کسری  اندازه دولت و کمبود درآمد دولت، منجر به کسری بودجه دولت می

و در    ورمتواند منجر به افزایش تاز طریق استقراض از بانک مرکزی میبودجه دولت  
( شود  مالیاتی  فرار  و  سایه  اقتصاد  اندازه  افزایش   & ,Motalebi, Alizadehنتیجه 

Faraji Dizaji., 2020  .) 
ملی و فرار مالیاتی این نتیجه حاصل شده است که    -در بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگی

پایین فرهسطح  میتر  مالیاتی  فرار  باالتر  سطوح  به  منجر  مالیاتی  شود  نگ 
(Richardson, 2008( و سعادتمند  کبوال  قبیل  از  دیگری  مطالعات   .)Cebula & 

Saadatmand, 2005( اشنایدر و سواسان ،)Schneider & Savasan, 2007  بایر ،)
های  خ(، به بررسی نقش عوامل دیگری از قبیل نر Bayer & Sutter, 2009و سوتر ) 

بیرد اند.  مالیاتی و اندازه دولت بر افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی پرداخته
( نیز رابطه معکوس بین حکمرانی خوب و اجتناب مالیاتی به دست  2015و استیفان )
   آورده است.

ن کرده  شود تا مؤدی کمتر از میزانی که قانون تعیی فرار مالیاتی باعث می   آثار فرار مالیاتی:
دو مسیر اثرگذاری متفاوت در زمینه اثرگذاری فرار مالیاتی   است مالیات پرداخت کند.

اثرات سرمایه است و بیانگر این    6گذاری عمومی در اقتصاد مطرح است: مسیر اول، 
شود و در نهایت از  است که فرار مالیاتی باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می

شود. در مسیر  دولت منجر به رشد اقتصادی کمتر می  طریق کاهش مخارج زیرساختی 

 
6 the public investment effect 
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از طریق کاهش هزینه  فرار مالیاتی   معروف است،  7ریزی مالیاتی، که به اثر برنامه دوم

گذاری بیشتر در بخش خصوصی  نهایی سرمایه باعث تشویق انباشت سرمایه و سرمایه 
می  اقتصادی  رشد  نهایت  در  نرخ رشد  و  افزایش  به  شود.  منجر  نهایت  در  اقتصادی 

صمدی و  .  (Chu, Lai, & Cheng, 2015)  شودافزایش درآمدهای مالیاتی دولت می 
( نیز  1392تابنده  مثبت  (،  بدست  اثر  ایران  در  اقتصادی  رشد  نرخ  بر  مالیاتی   فرار 

گریزگاهاند.  آورده وجود  رشد  اینکه  کاهش  یا  افزایش  باعث  نهایت،  در  مالیاتی  های 
وند، به این امر بستگی دارد که کدام یک از این دو اثر بر یکدیگر غالب  اقتصادی ش 

زمانی که مخارج دولت اثرات جانبی مثبت بر تولید بخش خصوصی  بنابراین،    شوند.
گریزگاه  حذف  باشد،  مالیاتی داشته  به    های  عمومی  مخارج  نسبت  افزایش  طریق  از 

 .(Chu et al., 2015)خصوصی اثر مثبتی بر نرخ رشد تعادلی خواهد داشت 
کاهش شدت قوانین و مقررات، اجتناب از افزایش بار مالیاتی، مبارزه با بیکاری، مهار  

ترین عوامل کاهش اجتناب از مالیات و  تورم و تقویت ضمانت اجراهای کیفری از مهم
 .( Sadeghi & Nouran, 2013)  فرار مالیاتی است

قیودي وضع شده از جانب بشر هستند که روابط  نهادها، قوانین بازي و یا  کیفیت نهادی: 
دهند. در نتیجه نهادها باعث ساختارمند شدن  ها با یکدیگر را شکل میمتقابل انسان

شوند، چه این مبادالت سیاسی، اقتصادي و یا  هاي نهفته در مبادالت بشري میانگیزه
فی و نقاط  با آشکار شدن ابعاد من(.  Mongong-Fon et al, 2017اجتماعی باشد )

سنتی  دولتی  مدیریت  فکری  جریان  دو  نوین   8ضعف  دولتی  مدیریت  حکمرانی  9و   ،
مطرح شده است. منظور از واژه   1990در حوزه مدیریت بخش عمومی در دهه    10خوب 

به گونه امور است  بر تدبیر خردمندانه  نتایج مطلوب  حکمرانی تأکید  به  اي که منجر 
با ایجاد نهادهای کارآمد  در این ج  (.Sadraei,  2017)  گردد باید  ریان فکری، دولت 
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محیط مناسب برای تنظیم روابط اقتصادی در جامعه را فراهم کند. در راستای بهبود  
عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای در حال توسعه که با مشکالت نهادی از قبیل کیفیت  

ی و پاسخگویی دولت  پایین حکمرانی و باال بودن سطح فساد مواجه هستند، تقویت کارای 
تواند تمایل به پرداخت مالیات افراد را افزایش دهد. اعتماد ایجاد شده در افراد در  می

شود و این  نتیجه ارتقای کیفیت حکمرانی باعث وصول به موقع درآمدهای مالیاتی می 
همچنین،  (.  Ajaz & Ahmad, 2010) شودامر به تقویت ساختار اقتصادی منجر می 

دمو  ساختار نهادهاي  تغيير  طریق  از  دولت،  حکمراني  کيفيت  بهبود  و  قوي    کراتيک 
تغييراتم روند  باعث تسهيل  ميتواند  دولتي،  رانت  کاهش  تکنولوژي،   خارج دولت و 

 (. Izadkhasti, 2019) افزایش رشد اقتصادي و در نهایت بهبود عملکرد اقتصاد شود
بانک جهانی، حکمرانی خوب بر اساس شش مؤلفه زیر تعریف شده    بر اساس تعریف

 است: 

: این شاخص میزان شفافیت و قدرت جامعه مدنی در  11حق اظهار نظر و پاسخگویی  -1
کند و شامل آزادی مدنی، آزادی مطبوعات، انتخابات آزاد و سالم،  گیری می هر کشور را اندازه

این  عمومی است که موجب شفافیت اقتصادی میهای  انتشار اطالعات و آگاهی  شود. بر 
بخشند  ها به مردم یک جامعه قدرت میهای صنفی و اتحادیهاساس، جامعه مدنی، انجمن

تر خواهد شد. در نتیجه خطای گیری از دانش اجتماعی گستردهو مشارکت عمومی و بهره
با   آمد.  درخواهد  اجتماعی  نیروهای  کنترل  تحت  میزان  سیاستگذاران  شاخص  این  بهبود 

می افزایش  مدنی  جامعه  قدرت  و  افزایش  شفافیت  و  اطالعات  انتشار  طریق  از  و   یابد 
شود. در نتیجه، زمینه افزایش  های عمومی منجر به شفافیت بیشتر در اقتصاد می آگاهی 

 ها ایجاد خواهد شد. اعتماد عمومی به دولت و تمایل بیشتر در پرداخت مالیات در آن 
گیری نهادهای  ثباتی سیاسی در یک نظام، شکل: بی12ات سیاسی و عدم خشونت ثب  -2

را محدود می احزاب سیاسی  به مشارکت  مدنی و  تمایل مردم  تا  باعث خواهد شد  و  کند 
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ناامیدی مردم نسبت به تغییرات مسالمت  آمیز  مستمر و نهادینه کاهش یابد؛ در نتیجه، 

آشوب  شد.  خواهد  کودتبیشتر  شهری،  اعدام های  ناآرامیا،  سیاسی،  اجتماعی،  های  های 
های سیاسی در یک جامعه  ثباتی ها برخی از بیهای اجتماعی و اعتصابهای قومی، نزاعتنش 

می  افزایش  جامعه  در  سیاسی  ثبات  شاخص،  این  افزایش  با  افزایش  است.  باعث  و  یابد 
ه مشارکت متقابل گیری نهادهای مدنی خواهد شد. در نتیجه زمینمشارکت مردم و شکل 

تواند به منظور تأمین منابع درآمدی خود از  شود و دولت بهتر می مردم و دولت فراهم می
طریق مالیات اقدام کند و این در نتیجه اجتناب افراد از فرار مالیاتی است. بنابراین، بروز  

نظام    وریاعتمادی افراد به دولت و عدم ثبات سیاسی جامعه باعث کاهش بهره هرگونه بی 
شود و وصول درآمدهای مالیاتی را با مشکل  ها می مالیاتی و افزایش هزینه وصول مالیات

  (. Gupta, 2007)  کندمواجه می 
دولت   -3 سالمت،  13کارایی  و  بهداشت  خدمات  قبیل  از  عمومی  خدمات  کیفیت   :

ای دولت  هآموزش، حمل و نقل و ارتباطات، کارایی نظام اداری، تعهد دولت به اجرای برنامه
های شاخص کارایی و اثربخشی دولت  قبلی و سرعت انجام کارها در نظام اداری از مؤلفه

شود  بازدهی مخارج دولت می باعث افزایش  است. افزایش شاخص کارایی و اثربخشی دولت،  
پایه گسترش  به  دولت  کمتر  نیاز  نرخو  افزایش  و  مالیاتی  شد.  های  خواهد  مالیاتی  های 

کند  های دولت فراهم می شارکت بیشتر عموم مردم در تأمین مالی هزینههمچنین، زمینه م
 مند شود.  ها بیشتر بهره شود تا دولت از منابع درآمد مالیات و باعث می 

از کیفیت مقررات، هزینه14کیفیت مقرارات   -4 بر  : منظور  های وضع مقررات اضافی 
از اندازه دو های اقتصادی است. مداخلهفعالیت ها، نقل و  لت در کنترل قیمتهای بیش 

محدودیت  واردات،  و  صادرات  اصولی  غیر  موانع  ارز،  مالکیت  انتقال  برای  حقوقی  های 
غیرمستقیم افراد در بازار سهام، حجم مقررات غیر اصولی در حوزه صادارت و واردات، میزان  

سیاست با  اثربخشی  است.  مقررات  کیفیت  شاخص  عناصر  جمله  از  انحصاری  ضد  های 
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گذاری، رفع موانع غیر اصولی، رفع  های بیش از اندازه دولت در نظام قیمتهش مداخله کا
تواند زمینه بهبود عملکرد اقتصادی و  های اعمال مقررات می موانع حقوقی و کاهش هزینه 

 در نتیجه بهبود عملکرد نظام مالیاتی را به همراه داشته باشد. 
تواند حاکمیت قانون را در  دولتمردان می  : احترام متقابل مردم و15حاکمیت قانون   -5

گیری کند. میزان جرم و جنایت، اعتماد مردم به مسؤالندر اجرای قانون،  هر کشور اندازه 
های آن برای صاحبان کسب و کار،  پذیری دستگاه قضایی، میزان سرقت و هزینهبینیپیش

کایت علیه دولت، میزان  های سازمان یافته و احتمال موفقیت شمیزان فرار مالیاتی، جرم 
مهم از  امنیتی  نیروهای  کارایی  و  قضایی  نظام  به  خصوصی  بخش  عناصر  اعتماد   ترین 

دهنده شاخص حاکمیت قانون در کشور است. بنابراین، با افزایش اعتماد مردم به  تشکیل
ی  مسؤالن دولتی و حاکم شدن قانون بر جامعه زمینه اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیات

 تواند مؤثر باشد.  دهد و این نیز در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت میرا کاهش می
: فساد دولتی استفاده از امکانات عمومی در جهت منافع شخصی یا  16کنترل فساد   -6

گذاران  گروهی است که با محاسبه تعداد فسادهای کشف شده و نظرسنجی مردم و سرمایه
می  سنجیده  خارجی  و  مهمشو داخلی  از  یکی  درآمدهای  د.  کسب  در  نهادی  موانع  ترین 

های  ثباتیمالیاتی، فساد در مدیریت منابع عمومی و درآمدهای مالیاتی است که در کنار بی
 توسعه مانع از اصالحات بلندمدت در نظام مالیاتی شده است سیاسی در کشورهای در حال

(Ajaz & Ahmad, 2010  با شیوع پدیده فساد، نرخ .)  باالی مالیاتی منجر به فرار مالیاتی
بر این اساس، با ثبات سایر    (.Sanyalet al, 2000)  شودو کاهش درآمدهای مالیاتی می 
به کاهش نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید   منجر  شرایط سطح فساد باالتر دولتی

( شد  خواهد  داخلی  وردییر Tanzi & Davoodi, 2000ناخالص  و  آسموقلو   .)  
(Acemoghlu & Verdier, 2000)  جویی را  مصادیق شکست دولت مانند فساد و رانت

 دانند. نتیجه استفاده نادرست از منابع عمومی برای به دست آوردن منافع شخصی می
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 پیشینه تحقیق  -2-2

به صورت   را  جهان  منتخب  کشور  45 در مالیاتی  فرار علل پژوهشی در  (،2006ریچاردسون )
 فرار  سطح  مالیاتی،  قوانین  پیچیدگی  که  دهد می نشان نتایج  کرده است. بررسی مقطعی
 خدمات، درآمد منبع  عمومی، تحصیالت باالی سطوح در حالیکه دهد،افزایش می را  مالیاتی
 (. Richardson, 2006) دهدمی کاهش را مالیاتی میزان فرار مالیاتی روحیه و انصاف

  25حکمرانی بر درآمدهای مالیاتی در  (، به بررسی اثر فساد و  2010تحسین و ایتزاز )
اند. نتایج حاصل از آن بیانگر این  پرداخته  2005-1990های  کشور در حال توسعه طی سال

است که فساد اثری منفی و معنادار و شاخص حکمرانی اثری مثبت و معنادار بر درآمد  
  پژوهشی به بررسی(، در  2010(. اشنایدر )Tahseen & Eatzaz, 2010) مالیاتی داشته است

کشور عضو سازمان    21های آماری  ای با استفاده از دادهاثر نهادهای دولتی را بر اقتصاد سایه
اند. نتایج حاصل از آن بیانگر این است که  (، پرداختهOECDو توسعه )  همکاری اقتصادی

-آید، در اقتصاد رسمی مصرف میای بدست می % درآمدی که در اقتصاد سایه  65حداقل  
از جمعیت شاغل   % 30ای سطح استاندارد زندگی حدود ود، درآمد حاصل از اقتصاد سایهش

   .(Schneider, 2010بخشد ) را ارتقاء می
  123(، در پژوهشی به بررسی اثر شرایط کشورها بر درآمدهای مالیاتی  2011موتاسکو )
مثبت درآمد سرانه،    اند. نتایج حاص از آن بیانگر تأثیرپرداخته  1996-2010کشور طی دوره  

های مصرفی دولت و اثر بخشی دولت بر درآمد  اندازه بخش صنعت، تعادل تجاری، هزینه
 (.  Mutascu, 2011مالیاتی است )

در مالزی    2010-1963در دوره    (، عوامل اثرگذار بر فرار مالیاتی 2012تابنده و همکاران )
این است  را بررسی کرده بیانگر  نتایج حاصل شده  فرار  اند.  بر  اندازه دولت  تورم و  اثر  که 

است   مالیاتی منفی و معنادار  فرار  آزادی تجاری و  بین  رابطه  و  معنادار  و  مثبت  مالیاتی 
(Tabandeh et al., 2012 .) 

( استیفان  و  مقاله2015بیرد  در  مالیات(  و  حکمرانی  عنوان  با  از  ای  استفاده  با  ها 
اند. نتایج  نی خوب و اجتناب مالیاتی پرداختهرگرسیون گسسته، به بررسی رابطه بین حکمرا
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 Bird)  حاصل از آن تأییدکننده رابطه معکوس بین حکمرانی خوب و اجتناب مالیاتی است
& Stephan, 2015 ) . 

در کشور   17( به برررسی تأثیر حکمرانی بر پرخاشگری مالیاتی 2015) حامد بوسیدی و 
اند. نتایج حاصل از آن بیانگر این است که در  پرداخته  2012تا    2006تونس در دوره زمانی  

ها اثرات معناداری بر پرخاشگری مالیاتی دارند.  سطح گسترده، مالکیت و مدیریت شرکت
است شده  مالیاتی  پرخاشگری  کاهش  باعث  حکمرانی  بهبود   & Boussaidi)  همچنین، 

Hamed, 2015)   . 
( در پژوهشی به بررسی اثر تبدیل ساختاری بر کارایی وصول  2019سویک و همکاران )         

( با استفاده  1970-2014یافته و در حال توسعه در دوره زمانی )کشور توسعه  134مالیات در  
های این پژوهش سهم باالی خدمات از  اند. براساس یافتههای تابلویی پویا پرداخته از داده
ارز  برای کشورهای  کل  اثر  این  باعث کاهش کارایی وصول مالیات شده است.  افزوده،  ش 

 (. Cevik et al., 2019توسعه یافته بیش از کشورهای درحال توسعه بوده است )
تابنده ) (، استفاده از روش علل چندگانه و آثار چندگانه به برآورد  1392صمدی و 

اند. نتایج حاصل از آن بیانگر  در ایران پرداخته 1386تا    1349میزان فرار مالیاتی طی دوره  
ها نوسانات زیادی داشته ولی به طور کلی  این است که فرار مالیاتی در ایران طی این سال

روندی افزایشی داشته است. همچنین نتایج بیانگر این است که اندازه دولت، بار مالیاتی و  
را   اثر  بیشترین  ترتیب  به  کننده  مصرف  داشتهدرآمد  مالیاتی  فرار  )بر   & Samadiاند 

Tabandeh, 2013 .) 
(  GMMیافته )(، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم1394سپهردوست و همکاران )

ایران و کشورهای منتخب در دوره   اثر حکمرانی خوب را بر عملکرد درآمدی نظام مالیاتی 
بیانبررسی کرده  2013-2002زمانی   نتایج حاصل شده  این است که حکمرانی خوب  اند.  گر 

است   داشته  منتخب  کشورهای  و  ایران  مالیاتی  درآمد  بر  معنادار  و  مثبت  اثری 
(Sepehrdoost et al, 2015 .) 

 
17 Tax aggressiveness 
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( دیگران  و  پتانالر  کاهش  1394کریمی  بر  دولت  اثربخشی  تأثیر  پژوهشی  در   ،)

  هایاز روش دادهرا با استفاده    2000-2010فرارمالیاتی در کشورهای منتخب طی دوره زمانی
اند. نتایج حاصل بیانگر این است اثربخشی دولت، تولید ناخالص داخلی  تابلویی بررسی کرده

های صنعت و خدمات در تولید ناخالص  سرانه، درجه باز بودن اقتصاد، سهم نسبی بخش
 Karimi Petanlar etاند )داخلی و نسبت جمعیت شهری بر فرار مالیاتی اثرگذار بوده

al, 2015  .) 
(، در پژوهشی به بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر  1394آبادی و گنجی )شاه

زماني   دوره  اقتصادی  آزادی  و    1996-2010شاخص  اكتشافي  عاملي  تحليل  از  استفاده  با 
پرداخته  ميتأييدي  نشان  نتايج حاصل شده  ارتباط  اند.  اقتصادي،  آزادي  که شاخص  دهد 

با حكمراني خوب دنزديك هاي حكمراني خوب  اي توسط شاخصارد و در حد گستردهتري 
تعيين شده است. همچنين ارتباط متقابل بين شاخص آزادي اقتصادي و شاخص حكمراني  

 (. Shahabadi & Ganji, 2015خوب نيز تأييد شده است )
( و شاخص  1395ایزدخواستی  فساد  درک  تأثیر شاخص  بررسی  به  پژوهشی  در   ،)

 2002  -2014های  د نظام مالیاتی در کشورهای منتخب در دوره سالحکمرانی خوب بر عملکر 
های تابلویی پویا پرداخته است. نتایج حاصل از آن بیانگر این است  با استفاده از روش داده

که با افزایش شاخص حکمرانی خوب، باز بودن اقتصاد، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و  
نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص  افزایش شاخص درک فساد باعث افزایش 

 (.  Izadkhasti, 2016داخلی شده است ) 
( همکاران  و  و  1396محمدزاده  خوب  حکمرانی  با  دولت  اندازه  رابطه  بررسی  به   ،)

از داده با استفاده  اقتصادی  براي دوره زماني    50هاي  عملکرد  - 2013كشور منتخب جهان 
اند. نتايج حاصل از آن بیانگر این است كه  يي پويا پرداختههاي تابلوبا رويكرد داده  1996

اند.  داري و اشتغال تأثير مثبت بر روي حكمراني داشته اندازه دولت و تورم اثر منفي و معني
همچنین، اندازه دولت از كانال تأثير منفي بر روي حكمراني، روند رشد اقتصادي را کرده  

   (.Mohammadzadeh, et al, 2017است )
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(، در پژوهشی اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی را با در نظر  1398مطلبی و همکاران )
(  1346-94در دوره )  (MIMICآثار چندگانه )  -گرفتن عوامل رفتاری با رویکرد علل چندگانه

اند. نتایج حاصل از آن بیانگر این است که روحیه مالیاتی و بار مالیات بر واردات  برآورد کرده
 (. Motalebi et al., 2020ل اصلی پیدایش اقتصاد غیررسمی بوده است )از عل

(، در پژوهشی به تحلیل فرار مالیاتی در ایران به روش  1398زاده و همکاران )رضاقلی
اند. نتایج حاصل از آن بیانگر افزایشی بودن روند  علل چندگانه پرداخته  -شاخص چندگانه

به    1357درصد تولید ناخالص داخلی در سال    12/6که از  ای  فرار مالیاتی بوده است؛ به گونه
 (. Rezagholizadeh et al., 2019رسیده است ) 1394در سال  33/11

 روش تحقیق   -3
(، روند فرار  MIMICآثار چندگانه ) -در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش علل چندگانه 

می  برآورد  منتخب  کشورهای  در  به  مالیاتی  سپس،  به  شود.  اقتصادسنجی  الگوی  تصریح 
منظور بررسی همزمان اثر کیفیت نهادی و فرار مالیاتی بر عملکرد نظام مالیاتی کشورهای  

 شود. ( پرداخته می 2002-2017در دوره )منا  منتخب 

 آثار چندگانه   - روش علل چندگانه   -1-3
وجود آورنده  آثار چندگانه، متغیر فرار مالیاتی از یک طرف با علل ب  -در روش علل چندگانه 

بر اقتصاد دارد، در ارتباط است. بنابراین، با در نظر گرفتن    که  آن و از طرف دیگر، آثاری 
همزمان علل بوجود آورنده فرار مالیاتی و نیز آثار آن بر اقتصاد، روند فرار مالیاتی برآورد  

(  Xده آن )از یک طرف با علل بوجود آورن(  ηشود. در این الگوی ساختاری، متغیر پنهان )می
 ( مرتبط است: Yو از طرف دیگر با آثار آن )

(1)                                                                𝜂 = 𝛾′𝑥′ + 𝜁 
(2)                                                            𝑦′ = 𝜆′𝜂 + 𝜀′ 

 که در آن:     
′𝑥: علل پیدایش متغیر پنهان؛                                      = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑞) 
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: آثار متغیر پنهان بر اقتصاد؛                                       𝑦′ = (𝑦1, 𝑦2 , … , 𝑦𝑝) 
: ضرایب الگوی ساختاری؛                                        𝛾′ = (𝛾1, 𝛾2, … , 𝛾𝑞)  
گیری؛             : ضرایب الگوی اندازه   𝜆′ = (𝜆1, 𝜆2, … , 𝜆𝑝) 
: خطاهای الگوی ساختاری؛                    𝜀′ = (𝜀1, 𝜀2, … , 𝜀𝑝) 
𝜁′ = (𝜁1, 𝜁2, … , 𝜁𝑞)   گیری است. فرض بر این است که خطاها دارای  : خطاهای الگوی اندازه

( در  2جایگزینی معادله ) ها برقرار نیست. باتوزیع نرمال بوده و همبستگی دو طرفه بین آن 
( زیر حاصل  1معادله  به صورت  رگرسیونی  معادالت  به صورت یک سیستم  فوق  الگوی   ،)

 شود:  می

(3)                                                                 𝑦 = 𝜋𝑥 + 𝑧 
 که در آن: 

(4)                                                                     𝜋 = 𝜆𝛾′ 
(5)                                                                  𝑧 = 𝜆𝑣 + 𝜀  

 گیری است: بنابراین، متغیر فرار مالیاتی بر اساس رابطه زیر قابل اندازه 

(6)                                       𝜂 = 𝛾
1
𝑥1 + 𝛾

2
𝑥2+ … . +𝛾

𝑝
𝑥𝑝 + 𝜁 

آن  در  )pxتا   1xکه  مالیاتی  فرار  ایجاد  علل  نظری،  (  ηمتغیرهای  مبانی  اساس  بر  است. 
(، نرخ تورم  X4(، نرخ بیکاری )X3(، درآمد سرانه )X2(، اندازه دولت )X1حکمرانی خوب )

(X5  و )( به عنوان مهم X6آزادسازی تجاری  مالیاتی در نظر  (  فرار  بر  اثرگذار  ترین عوامل 
 اند.  گرفته شده

در الگویابی معادالت ساختاری، هدف از برآورد، بدست آوردن یک الگوی برازش شده  
( چندین الگو طراحی و برآورد  2002-2017ها است. بر این اساس، در دوره زمانی )از داده

شود. سپس، با استفاده از معیارهای برازش، الگوهای برآورد شده با هم مقایسه شده و  می
های برازش متعددی برای انتخاب الگوی  شود. شاخص در نهایت الگوی مناسب انتخاب می 

می  گرفته  بکار  ارائه  شاخص برتر  این  شاخصشود.  از:  عبارتند  برازش  ها  (،  GFI)  18خوبی 
 

18 Goodness Fit Index (GFI) 
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( و شاخص کای دو هنجار  CFI)  20(، شاخص برازش تطبیقی FII)  19شاخص برازش افزایشی 
تر باشد، حاکی از این است  ها به یک نزدیک(. هر چقدر مقدار این شاخص CIN/DF)  21شده 

دو هنجار شده بین دو تا سه بیانگر    -که الگو از برازش بهتری برخوردار است. مقادیر کای  
 باشد. الگوی قابل قبول می

 اقتصادسنجی تصریح الگوی   -2-3
( جاکوبز  و  ایمام  قبیل  از  متعددی  زیImam & Jacobs, 2007مطالعات  و  تانزی   ،)  

(Tanzi & Zee, 2000)گاپتا ،   (Gupta, 2007)اعجاز و احمد ،  (Ajaz & Ahmad, 2010)  ،
 و سویک و همکاران  (Bird & Stephan, 2015)   ، بیرد و استیفان(Ghani, 2011) قانی

(Cevik et al., 2019)   گذار بر عملکرد  به بررسی عوامل نهادی، ساختاری و اقتصادی اثر
در ادامه با استفاده از مبانی نظری به تصریح   اند. نظام مالیاتی در کشورهای مختلف پرداخته

شود و در آن اثرات همزمان کارایی و پاسخگویی دولت و  الگوی اقتصادسنجی پرداخته می 
( پرداخته 2002-2017در دوره )  22تی کشورهای منتخب منا فرار مالیاتی بر عملکرد نظام مالیا

 شود:  می

(7) 1 2 3 4 5 6Imit i it it it it it it itTaxr Ggdp Struc Sagri p Gove Tavod       = + + + + + + + + 
نرخ    itGgdpنسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی،   itTaxrکه در آن، 

به ارزش افزوده    itStrucداخلی، رشد تولید ناخالص   نسبت ارزش افزوده بخش خدمات 

سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در    itSagriبخش صنعت )شاخص تبدیل ساختاری(،

Imتولید ناخالص داخلی،   itp    تولید ناخالص داخلی، نسبت واردات کاالها و خدمات به

 
19 Incremental Fit Index (IFI) 
20 Comparative Fit Index (CFI) 
21 Normed Chi-Square (Chi-Square/Df) 

ایران،  های هفت کشور منتخب عضو منا شامل  ها، برآورد الگو با استفاده از دادهبا توجه به محدودیت داده  22
 الجزایر، اردن، عراق ، تونس، مراکش و مصر صورت گرفته است. 
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itGove  شاخص کارایی دولت وitTavod  شاخص فرار مالیاتی در کشورi  ام در زمانt  و 

it  .جمله اخالل است 
بیان می  نهایی سرمایه  شود که فرار مالیاتی  در یک رویکرد  از طریق کاهش هزینه 

گذاری بیشتر در بخش خصوصی و در نهایت منجر  باعث تشویق انباشت سرمایه و سرمایه
در  (. بنابراین،  Chu et al., 2015 & Dell’Anno et al., 2004شود )به رشد اقتصادی می 
اثرات   دوم،  ن  ضربیالگوی  تولید  رشد  و  مالیاتی  درآمدهای  فرار  نسبت  بر  داخلی  اخالص 

 شود: مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی بررسی می

(8) 1 2 3 4 5* Imit i it it it it it it itTaxr Avoid Ggdp Struc Sagri p Gove      = + + + + + + + 
ویژگی لحاظ  از  منا  عضو  اقتصادکشورهای  و  سیاسی  با شباهت  یهای  زیادی  های 

نیاز  های مورد  ها در رابطه با دسترسی به دادهیکدیگر دارند، اما به دلیل برخی محدودیت
و   الجزایر، اردن، عراق، تونس، مراکش  ایران،  به هفت کشور  تحقیق، کشورهای منتخب 

( و  WDI)  23های گزارش شده بانک جهانیاز دادهمربوطه  های  اند. دادهمصر محدود شده
   2017تا    2002(، در دوره  WGI)  24های جهانی حکمرانی خوب های گزارش شده شاخص داده
 شده است.  آوریجمع

 آورد الگو و تحلیل نتایج بر  -4

 برآورد روند فرار مالیاتی  -1-4
از   استفاده  با  چندگانه    رویکردابتدا  )آثار    -علل  در  (  MIMICچندگانه  مالیاتی  فرار  روند 

(، اندازه دولت  X1شود. بر اساس مبانی نظری، حکمرانی خوب )کشورهای منتخب برآورد می
(X2( درآمد سرانه ،)X3( نرخ بیکاری ،)X4  ،)( نرخ تورمX5( و آزادسازی تجاری )X6  به )

گرفته شدهعنوان مهم نظر  در  مالیاتی  فرار  بر  اثرگذار  عوامل  نابرابری  اند. همچنین،  ترین 
 پذیرند: از فرار مالیاتی تأثیر می   (X8)و رشد تولید ناخالص داخلی   (X7)درآمدی 

 
23 World Development Indicators 
24 World Governance Indicators 
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 پیشنهادی برای اندازه گیری و بررسی فرار مالیاتی در ایران و کشورهای منتخبالگوی   . 1نمودار 

                  های تحقیقمأخذ: یافته

Figure 1. Proposed model for measuring and investigating tax evasion in Iran and 
selected countries 

Source: Research Computation 
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 آثار چندگانه  -معرفی متغیرهای بکار رفته در روش شاخص علل چندگانه   .1جدول 
    های تحقیقمأخذ: یافته

Table 1. Introduction of variables used in the multiple cause index method - multiple 
effects 
Source: Research Computation 

 ها منبع داده  تعریف متغیر  متغیر 

علل
 

 WGI 25حکمرانی خوب  (x1کیفیت نهادی ) 

 WDI %(  GDPهزینه های مصرفی دولت )  ( x2اندازه دولت )

 WDI به جمعیت )درصد(  GDPنسبت  ( x3درآمد سرانه )

جمعیت بیکار به جمعیت فعال اقتصادی  نسبت  (x4نرخ بیکاری ) 
 )درصد( 

WDI 

 WDI رشد قیمت کاالهای مصرفی )درصد( (x5نرخ تورم ) 

 WDI %(GDPنسبت مجموع واردات و صادرات )  (x6باز بودن اقتصاد ) 

آثار  
 WDI ضریب جینی  ( x7نابرابری درآمد ) 

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی  
(x8) 

 WDI داخلی رشد تولید ناخالص 

                                                      

آثار چندگانه، ابتدا الگوهای    -در برآورد روند فرار مالیاتی با استفاده از روش علل چندگانه  
انتخاب شده آماری  از نظر  با مبانی نظری و معنادار  نظر   اند. سپس، مدلی که ازسازگار 

برازش انتخاب شده معیارهای  برتر  به عنوان مدل  بهتری قرار دارد،   عمومی در وضعیت 
(  MIMIC) آثار چندگانه  -الگوهای منتخب به روش شاخص علل چندگانه 2جدول در    است.

 گزارش شده است.  
 

 
های بانک جهانی برای هر کشور در هر  شاخص حمکرانی خوب از میانگین شش زیر شاخص آن که در گزارش   25

 + قرار دارد. 5/2و  -5/2سال موجود است، استفاده شده است و مقدار آن بین 
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 آثار چندگانه  در برآورد فرار مالیاتی  – الگوهای منتخب به روش علل چندگانه . 2جدول

 های تحقیقمأخذ: یافته 
Table 2. Multiple Causes Selected Patterns - Multiple Effects in Estimating Tax Evasion 
Source: Research Computation                               

 تونس  مراکش  اردن  عراق  ایران  مصر  الجزایر متغیر/کشور  

علل
 

حکمرانی خوب  
(x1) 

077/1 11/0 - 138/0- 047/0- 08/1- 022/0 625/0 

اندازه دولت  
(x2) 

068/0 - 001/0 - - 048/0 467/0- 

درآمد سرانه  
(x3) 

934/0 234/0 382/0 021/1- - 020/1 - 

نرخ بیکاری  
(x4) 

- 001/0 - - 353/0 - 243/0- 

 - 001/0 - - - - 463/0 - (x5نرخ تورم ) 

باز بودن  
 ( x6اقتصاد )

003/0- - 001/0- 033/0 - 006/0- 029/0 - 

آثار
 

نابرابری درآمد  
(x7) 

688/0 590/0 529/0 386/0 509/0 543/0 923/0 

تولید  نرخ رشد  
ناخالص  

 ( x8داخلی )

992/0 934/0 939/0 979/0 - 816/0 003/1 370/0 

                     

.  های مذکور برای هر کشور گزارش شده است های خوبی برازش مدلنیز شاخص 3جدول در  
( و شاخص  IFI(، شاخص برازش افزایشی ) GFIهای خوبی برازش )هر چه مقدار شاخص 

که الگو از برازش بهتری    تر باشد، حاکی از این است( به یک نزدیکCFIبرازش تطبیقی )
( بین دو تا سه باشد الگوی  CIN/DFاگر مقدار شاخص کای دو هنجار شده )  .برخوردار است 

 باشد. برازش شده قابل قبول می
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 های منتخب برای هر کشور های خوبی برازش مدل شاخص    .3جدول 
       های تحقیقمأخذ: یافته 

Table 3. Good fit indicators of selected models for each country 
Source: Research Computation                            

 تونس  مراکش  اردن  عراق  ایران  مصر  الجزایر شاخص /کشور 

CMIN/DF 276/1 261/2 727/1 206/2 229/1 781/3 381/3 
GFI 859/0 775/0 769/0 819/0 858/0 714/0 687/0 
CFI 985/0 922/0 961/0 956/0 982/0 841/0 697/0 
IFI 985/0 927/0 962/0 958/0 983/0 848/0 728/0 

                      

های برگزیده برای هر کشور و به دست آوردن معادله  ها و انتخاب مدلمدلپس از برازش  
چندگانه، روند شاخص فرار مالیاتی محاسبه گردید و    آثار-رگرسیونی به روش علل چندگانه 

 گزارش شده است:  4جدول نتایج در 
 

 آثار چندگانه  -روند شاخص فرار مالیاتی محاسبه شده به روش علل چندگانه    .4جدول 
   های تحقیقمأخذ: یافته 

Table 4. Tax evasion index trend calculated by the method of multiple causes - multiple 
effects 
Source: Research Computation                            

 تونس  مراکش  اردن  عراق  ایران  مصر  الجزایر سال/کشور 
2002 081/4 257/0 572/1 935/5 022/6- 529/4 033/13 - 
2003 527/5 465/0 283/1 068/3 993/5 - 326/7 820/12 - 
2004 861/2 678/0 069/0 517/5- 104/6 - 280/6 070/13- 
2005 266/4 771/0 077/0 823/5- 267/6- 977/4 056/12- 
2006 177/0 337/1 096/0 109/1 - 878/5 - 370/9 379/12 - 
2007 624/1 374/1 103/0 055/2- 686/5- 479/5 178/12- 
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2008 689/0 386/1 111/0 157/9 - 525/5- 041/8 685/12- 
2009 063/0 787/0 134/0 841/3 - 321/5 - 622/5 798/12- 
2010 897/1 902/0 137/0 089/6- 138/5 - 573/5 634/12 - 
2011 336/1 117/0 123/0 512/6- 303/5 - 222/7 614/14 - 
2012 723/1 201/0 113/0 345/12 - 043/5 - 026/5 307/15- 
2013 097/1 203/0 113/0 996/5 - 100/5- 388/6 343/15 - 
2014 014/2 377/0 104/0 519/0 902/4 - 575/4 811/14 - 
2015 102/2 719/0 100/0 582/1- 215/5- 324/6 220/15- 
2016 613/1 723/0 084/0 291/1 - 947/5 - 033/3 228/15- 
2017 032/0 708/0 082/0 849/1 820/5- 122/6 070/16- 

  

 برآورد الگوی اقتصادسنجی  -2-4
با  27و هادری  (LLC) 26های لوین، لین و چو متغیرهای الگو با استفاده از آزمون ابتدا مانایی 

  گزارش شده است.  5جدول انجام شده و نتایج حاصل از آن در    Stataاستفاده از نرم افزار  
 بیانگر پایایی متغیرها در سطح است.  5جدول نتایج حاصل شده در 

 
 نتایج حاصل از آزمون مانایی متغیرهای الگوی تصریح شده  .5جدول 

   تحقیقهای مأخذ: یافته 
Table 5. Results of the significance test of the specified pattern variables 
Source: Research Computation 

 آزمون هادری  آزمون لوین، لین و چو  متغیرها

Taxr 
547/6 - 

(004/0) 
342/8 

(000/0 ) 

Struc 
102/5 - 

(018/0 ) 
369/10 

(000/0 ) 

 
26 Levin, Lin & Chu   
27 Hadri 
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Imp 
96/7 - 

(000/0 ) 
678/10 

(000/0 ) 

Sagri 
237/6 - 

(003/0) 
053/9 

(000/0 ) 

Gove 
734/6 - 

(010/0) 
646/6 

(000/0 ) 

Ggdpr 
946/11 - 

(000/0 ) 
1539/0 

(438/0) 

Tavoid 
940/60 - 

(000/0 ) 
29/1 

(097/0) 
       احتمال آن است.اعداد بیانگر آماره آزمون و مقادیر داخل پرنتز بیانگر مقدار 

 
 های تشخیص آزمون 

از آزمون آزمون    الگوی تحقیق،  برآورد  از  انتخاب  لیمر )چاو(     Fقبل  های  داده  مدلبرای 
های تابلویی و از آزمون هاسمن برای انتخاب روش اثرات ثابت یا تصادفی  داده ترکیبی یا مدل

 گزارش شده است:  6جدول شود. نتایج حاصل شده در استفاده می 
 

 های برآوردی  لیمر )چاو(  و آزمون هاسمن در مدل  Fنتایج آزمون    .6جدول 
   های تحقیقمأخذ: یافته 

Table 6.  Results of F-Leimer (Chao) test and Hausman test in estimation models 
Source: Research Computation                              

 نتیجه آماره هاسمن  نتیجه لیمر Fآماره   

 ( 1مدل )
78/7 
(***000/0) 

های  دادهروش
 تابلویی

09/1 
 (9547/0 ) 

روش اثرات  
 تصادفی 

 ( 2مدل )
96/7 
(***000/0) 

های  دادهروش
 تابلویی

54/1 
 (9088/0) 

روش اثرات  
 تصادفی 

 درصد معنادار است.    5درصد و **در سطح   1***در سطح     



 

 پوریا بیگي ،یداله دادگر، حجت ایزدخواستي  149
 (  4)18  1400ستان زم اقتصادی سابق(های  ی اقتصاد مقداری )بررسيفصلنامه

 
 

                     
های  مدلپاگان برای آزمودن واریانس ناهمسانی در   -با تأیید روش اثرات ثابت آزمون بروش

می  استفاده  خطی  از  رگرسیون  شده  حاصل  پسماند  جمالت  واریانس  وابستگی  و  شود 
کند. با رد  دهنده الگوی برآوردی بررسی میرگرسیون خطی را به مقادیر متغیرهای توضیح

دهنده دارد و مدل دارای  فرضیه صفر، جمالت پسماند ارتباط معناداری با متغیرهای توضیح
داده شده این ناهمسانی برطرف  است. با برآورد روش اثرات تصادفی وزنواریانس ناهمسانی  

 گزارش شده است:  7جدول پاگان در   -شود. نتایج آزمون بروشمی

 
 های برآوردی پاگان در مدل - نتایج آزمون بروش .7جدول 

   های تحقیقمأخذ: یافته 
Table 7.  Results of Bruch-Pagan test in estimation models 
Source: Research Computation                            

 الگوی دوم  الگوی اول 

 نتیجه آماره آزمون  نتیجه آماره آزمون 

  7/340  
(***000/0)  

 ناهمسانی واریانس 
  07/342  

(***000/0)  
 ناهمسانی واریانس 

 درصد        1*** بیانگر معنی داری در سطح 
                   

 :گزارش شده است 8جدول برآورد مدل رگرسیونی در نتایج حاصل از 
 

 های تابلوییهای رگرسیونی به روش دادهنتایج برازش مدل .8جدول 
   های تحقیقمأخذ: یافته

Table 8. Results of fitting regression models using panel data method 
Source: Research Computation               

 های برآوردی مدل            
 متغیر

1مدل   
  اثرات ثابت

1مدل   
 اثرات تصادفی 

2مدل   
  اثرات ثابت

2مدل   
 اثرات تصادفی 
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Struc 
090/3  
(***81/2)  

694/2  
 (**37/2)  

981/2  
(***70/2)  

624/2  
 (**33/2)  

Sagri 
8710/0-  

(***58/4- )  
7293/0 -  

(***74/3- )  
8399/0 -  

(***34/4- )  
7159/0 -  

(***64/3 - )  

Imp 
1484/0  

  (***15/5)  
1345/0  

 (***56 /4 )  
1532/0  

 (***26/5 )  
1431/0  

 (***81/4 )  

Gove 
107/2  

 (62/1)  
221/2  

(*66/1 )  
783/1  

 (35/1 )  
859/1  

 (38/1)  

Tavod 
0064/0 -  

 (40/0-)  
0052/0 -  

 (31/0- )  
 -  - 

Gdpg× Tavod  -  - 
00043/0  

 (89/0)  
00048/0  

 (96/0)  

C 
355/14  
( ***53/6 )  

307/14  
 (***08/4 )  

880/13  
(***14/6)  

77/13  
( ***74 /3)  

  1داری در سطح  اعداد بیانگر ضرایب برآوردی و اعداد داخل پرانتز بیانگر آماره آزمون است. ***بیانگر معنی
 درصد است.   10داری در سطح درصد و *  بیانگر معنی 5داری در سطح درصد ** بیانگر معنی 

 
                           

بر اساس برآوردهای صورت گرفته به روش اثرات تصادفی، ضریب برآوردی نسبت ارزش  
های برآوردی مثبت و  افزوده بخش خدمات به صنعت )شاخص تبدیل ساختاری( در مدل

  بسلی و پرسون درصد معنادار هستند. نتیجه به دست آمده منطبق با نتایج    یکدر سطح  
 ( است.  Eltony, 2002) (، و التونی2013)

در   داخلی  ناخالص  تولید  در  کشاورزی  بخش  افزوده  ارزش  سهم  برآوردی  ضریب 
های کشاورزی شامل  بخشدرصد معنادار هستند.    یکهای برآوردی منفی و در سطح  مدل

-مؤدیان نسبتاً کوچک و فراوان است که همین موضوع، مشکالت زیادی را در فرایند مالیات
های گشترده در بخش کشاورزی شده است.  کند و این امر باعث معافیت ستانی ایجاد می

هرچقدر   عالوه،   به  است.  مشهودتر  توسعه،  حال  در  کشورهای  برای  بویژه  موضوع  این 
تنی بر محصوالت کشاورزی باشد و فعاالن این بخش بتوانند محصوالت خود را به  اقتصاد مب
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صورت تهاتری عرضه کنند و یا خود مصرف کنند، در چنین ساختار و اقتصادی، به دلیل  

 ,Botlholeها و مبادالت امکان اخذ مالیات نیز سخت خواهد بود )شفاف نبودن فعالیت 
2010 .) 

های  واردات کاالها و خدمات به تولید ناخالص داخلی در مدلضریب برآوردی نسبت  
های وارداتی در کشورهای  درصد معنادار هستند. وضع تعرفه  یکبرآوردی مثبت و در سطح  

های تجاری  افزایش محدودیتدهد.  در حال توسعه درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می
صورت غیرقانونی و قاچاق، افزایش فرار    باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی و افزایش واردات به

نتیجه منطبق با نتایج مطالعات اعجاز  مالیاتی و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت شود. این  
 است. ( 1379اشرف زاده و مهرگان )  (، و2007(، گاپتا )2010و احمد )

های برآوردی مثبت است  ضریب برآوردی شاخص کارایی و پاسخگویی دولت در مدل
تنها   کارایی و پاسخگویی دولت    10در مدل اول در سطح  و  افزایش  درصد معنادار است. 

کند و باعث  های دولت فراهم می زمینه مشارکت بیشتر عموم مردم در تأمین مالی هزینه
نتیجه  می با  منطبق  آمده  دست  به  نتیجه  یابد.  افزایش  دولت  مالیاتی  درآمدهای  تا  شود 

( و بیرد  2011(، قانی )2010اعجاز و احمد ) (،  1394دیگران )  (، کریمی پتانالر و 2011موتاسکو )
 است.  (، 2015و استیفان )

در مدل  مالیاتی  فرار  برآوردی  معنادار    ضرایب  آماری  نظر  از  اما  است،  منفی  اول 
نیست. در مدل دوم نیز اثرات ضربی متغیر فرار مالیاتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 

مالیاتی   فرار  بنابراین،  است.  نبوده  رشد  معنادار  و  سرمایه  نهایی  هزینه  کاهش  طریق  از 
ر برخی مطالعات از قبیل  اقتصادی منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نشده است. د

اند که فرار مالیاتی  (، به این نتیجه رسیده1392صمدی و تابنده )( و  2015چو و همکاران، )
 در ایران باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی شده است.  

 گیری و ارائه پیشنهادات نتیجه  -5
نظور مدیریت  ها در اکثر کشورها به منظور تأمین درآمدهای مالیاتی مورد نیاز خود به مدولت

بخش دولتی با موانع نهادی و ساختاری در فرایند کسب درآمد مواجه هستند. در این راستا،  
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تواند از یک طرف باعث  های سیاسی و عدم حاکمیت قانون میثباتیهای دولت، بیناکارآمدی 

فعالیت بر  تشویق  دیگر  از طرف  و  اقتصاد شود  در  مالیاتی  فرار  افزایش  و  غیرقانونی  های 
فرار   و  نهادی  کیفیت  همزمان  تأثیر  پژوهش  این  در  باشد.  اثرگذار  مالیاتی  نظام  عملکرد 

( با استفاده 2002-2017مالیاتی بر عملکرد نظام مالیاتی کشورهای منتخب منا در دوره زمانی )
 های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است.  از روش اقتصادسجی داده

آثار چندگانه، ابتدا    -ا استفاده از روش علل چندگانه  در برآورد روند فرار مالیاتی ب
 اند. سپس، مدلی که از الگوهای سازگار با مبانی نظری و معنادار از نظر آماری انتخاب شده

 عمومی در وضعیت بهتری قرار دارد، به عنوان مدل برتر انتخاب شده  نظر معیارهای برازش
حاسبه شده است. نتایج حاصل از برآورد  است و بر اساس آن روند شاخص فرار مالیاتی م

روند فرار مالیاتی بیانگر این است که کیفیت حکمرانی اثر منفی بر فرار مالیاتی داشته است.  
همچنین نتایج حاصل شده از برآورد الگوهای اقتصادسنجی تصریح شده بیانگر این است که  

وان شاخص تبدیل  سهم ارزش افزوده بخش خدمات به ارزش افزوده بخش صنعت به عن 
است.   داشته  داخلی  ناخالص  تولید  به  مالیاتی  درآمدهای  نسبت  بر  مثبتی  اثر  ساختاری 

توان در اقتصاد وضع کرد  تبدیل ساختاری، توانایی اخذ مالیات، ترکیب و نوع مالیاتی که می
 دهد. را تحت تأثیر خود قرار می

داخلی   ناخالص  تولید  در  کشاورزی  بخش  افزوده  ارزش  منفی  سهم  نسبت  اثر  بر 
داشته است.   داخلی  ناخالص  تولید  به  مالیاتی  بخش کشاورزی شامل مؤدیان  درآمدهای 

کند. از  ستانی ایجاد می نسبتاً کوچک و فراوان است که مشکالت زیادی را در فرایند مالیات 
تری تقسیم شده باشد، میزان مالیاتی که  طرفی هرچه بخش کشاورزی به واحدهای کوچک 

شود. همچنین، به لحاظ سیاسی نیز وضع  تر می ن بر این بخش وضع کرد نیز سختتوامی
مالیات بر این بخش چندان عملی نیست. حقایق آشکار شده نیز بیانگر باالتر بودن سهم  

 بخش کشاورزی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه بوده است. 
بر نسبت درآمدهای  بت  اثر مثنسبت واردات کاالها و خدمات به تولید ناخالص داخلی  

مالیاتی به تولید ناخالص داخلی داشته است. بنابراین، در کشورهای در حال توسعه دولت  
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تعرفه وضع  میبا  افزایش  را  خود  مالیاتی  درآمدهای  وارداتی  همچنین،  های  افزایش  دهد. 
ی  های تجاری باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی و افزایش واردات به صورت غیرقانونمحدودیت

 شود. و قاچاق و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می
ت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص  بکارایی و پاسخگویی دولت اثر مثبتی بر نس

داخلی داشته است. بنابراین، افزایش کارایی و پاسخگویی دولت زمینه مشارکت بیشتر عموم  
شود تا درآمدهای مالیاتی  می کند و باعث  های دولت فراهم می مردم در تأمین مالی هزینه

 دولت افزایش یابد. این نتیجه با مبانی نظری منطبق است.  
ناخالص   تولید  به  مالیاتی  درآمدهای  نسبت  بر  معناداری  منفی  اثرات  مالیاتی  فرار 
مثبت   اثرات  نیز  اقتصادی  رشد  مسیر  از  مالیاتی  فرار  همچنین،  است.  نداشته  داخلی 

الیاتی به تولید ناخالص داخلی نداشته است. دلیل این امر  معناداری بر نسبت درآمدهای م
 های قانونی گسترده در اقتصاد کشورهای درحال توسعه باشد.   تواند معافیت می

تبدیل  شاخص  بنابراین، با توجه به تأثیر کیفیت نهادی )کارایی و پاسخگویی دولت( و  
در    شود که دولتپیشنهاد میساختاری بر عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای منتخب منا،  

های موثر و متناسب در راستای بهبود کیفیت نهادی و  هر کشوری از طریق اتخاذ سیاست
زیرا، نهادهای خوب به عنوان ایجاد کننده یک  رفع موانع ساختاری در اقتصاد اقدام نمایند؛ 

ایی و بهبود  تواند باعث کاهش نااطمینانی، تشویق کار ساختار انگیزشی مطرح بوده که می
عملکرد اقتصادی شوند. به عالوه، کیفیت نهادها با تأثیرگذاری بر میزان اعتماد افراد جامعه  

 از طریق کاهش هزینه مبادالتی، بر عملکرد و کارایی دولت تأثیر مثبتی  داشته باشد. 
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