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چكیده
دورۀ  منتخب طی  كشورهای  در  مالياتی  فرار  كاهش  بر  دولت  اثربخشی  تأثير  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف 
زمانی 2010-2000 می باشد. بدین منظور با بهره گيری از اقتصادسنجی داده های تابلویی از نسبت فرار مالياتی 
به توليد ناخالص داخلی به عنوان متغير وابسته و بار مالياتی، روحيه مالياتی، اثربخشی دولت، درجة باز بودن 
اقتصاد، سهم ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات، توليد ناخالص داخلی سرانه و نسبت جمعيت شهری 
به كل جمعيت به عنوان متغيرهای مستقل استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو حاكی از آن است كه 
مهمترین متغير اثرگذار بر فرار مالياتی در كشورهای منتخب، اثربخشی دولت می باشد. همچنين نتایج بيانگر 
باز بودن اقتصاد و سهم نسبی  اثر متغيرهای توليد ناخالص داخلی سرانه، روحيه مالياتی، درجة  آن است كه 
بخش های صنعت و خدمات بر فرار مالياتی منفی و معنادار می باشد. همچنين اثر متغيرهای بار مالياتی و نسبت 

جمعيت شهری به كل جمعيت بر فرار مالياتی مثبت و معنادار است. 
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1- مقدمه
ماليات1 به عنوان مهمترین منبع درآمدی دولت مطرح است. دریافت ماليات از طرف دولت و پرداخت آن 
از سوی مردم یک همياری و همکاری متقابل و مشترک بوده و هدف از آن در مجموع تأمين هزینه های 

عمومی برای رفع نيازهای اجتماعی است. 
در بيشتر كشورهای توسعه یافته، درآمدهای مالياتی سهم مهمی از درآمدهای دولت را تشکيل می دهد، 
اما در اغلب كشورهای در حال توسعه، به دالیل مختلف، سهم درآمدهای مالياتی ناچيز است. در ایران 
نياز به وجود درآمدهای مالياتی كمتر احساس شده  نيز به دليل وجود درآمدهای حاصل از فروش نفت، 
و درآمدهای ناشی از فروش نفت نقش تعيين كننده ای در بودجه و درآمدهای دولت دارد. از آنجایی كه 
تعيين قيمت نفت به عهدۀ عوامل بين المللی است، درآمدهای دولت به دليل وابستگی به درآمدهای نفتی 

با نااطمينانی همراه است.
با توجه به اهميت ماليات در درآمدهای مالياتی، مشاهده می شود كه بخش عمده ای از درآمدهای مالياتی 
از طریق دو كانال اجتناب از پرداخت ماليات2 و فرار مالياتی3 از دست دولت خارج می شود. هر چند هر دو 
پدیده مذكور سبب كاهش درآمدهای مالياتی دولت می شوند، اما از لحاظ مفهومی دو پدیده كامال جدا از 
یکدیگرند. تفاوت مفهومی اجتناب از پرداخت ماليات و فرار مالياتی اساسا ناشی از مشروعيت یا وجاهت 
قانونی یکی در مقابل عدم مشروعيت یا عدم وجاهت قانونی دیگری است. اجتناب از پرداخت ماليات در 
چارچوب قانون صورت می گيرد و ناظر بر كاهش تعهدات مالياتی فرد از طریق دور زدن قانون یا استفاده از 
خأل قانونی موجود می باشد، لذا از منظر جرم شناسی قابل تعقيب نيست. اما فرار مالياتی به معنای شکستن 
به شيوه های  ورزد،  ماليات خویش عدول  درآمدهای مشمول  از گزارش  وقتی مؤدی  است.  قانون  حریم 
عامدانه نظير گزارش كمتر از واقع درآمد و فروش، گزارش بيش از واقع كسورات و یا تنظيم اظهارنامه غير 
واقعی از تعهدات مالياتی خود طفره برود، در حقيقت مرتکب عمل غير قانونی شده است كه مستوجب تنبيه 
مدنی یا جزایی است. از این رو، كسی كه از پرداخت ماليات فرار می كند نگران كشف اعمال خالف قانون 

خویش و مجازات های ناشی از آن است )خان جان، 1388(.
عوامل متعددی در تعيين سطح درآمدهای مالياتی دولت نقش دارند كه می توان به اثر مثبت درجه باز 
بودن اقتصاد، درآمد سرانه و سهم نسبی جمعيت شهری اشاره كرد. همچنين باید متذكر شد كه اثر بازدارنده 

1. Tax
2. Tax Avoidance
3. Tax Evasion
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برخی متغيرها مانند سهم نسبی بخش كشاورزی، تورم1 و اندازه اقتصاد زیرزمينی2 به تأیيد رسيده است .

در این مطالعه شاخص اثربخشی دولت3 به عنوان یک عامل مؤثر بر دولت مورد توجه قرار گرفته است 
و هدف از پژوهش، بررسی تأثير اثربخشی دولت بر كاهش فرار مالياتی كشورهای منتخب طی دوره زمانی 
2010-2000 می باشد. مقاله حاضر در 5 بخش تنظيم شده است. پس از مقدمه در بخش دوم مبانی نظری 
موضوع مرور می شود. در بخش سوم مطالعات تجربی ارائه می گردد. در بخش چهارم تصریح و برآورد الگو 

انجام می گيرد. بخش پایانی به نتيجه گيری و ارائه پيشنهادات اختصاص دارد.
2- مبانی نظری

فرار مالياتی یکی از مهم ترین جرایم اقتصادی است كه همواره وجود دارد. مردم تمایل كمتری به پرداخت 
ماليات دارند و اغلب راه های زیادی را برای كاهش ميزان پرداختی های خود دنبال می كنند. راهکارهای 
قانونی به عنوان اجتناب از پرداخت ماليات شناخته می شود كه بهره برداری كامل از ظرفيت های مالياتی 
می باشد. فرار مالياتی به فعاليت های غير قانونی و عمومی گفته می شود كه توسط افراد و یا شركت ها به 
منظور كاهش پرداخت ماليات انجام می شود. افراد و شركت ها از طریق كم گوئی درآمدها، فروش یا دارائی 

و یا از طریق زیاده گویی كسورات و معافيت ها از پرداخت ماليات ها فرار می كنند )آلم، 2005(.
به طور معمول در تحقيقات مربوط به فرار مالياتی، شناسایی عوامل اثرگذار بر این پدیده از اهميت ویژه ای 

برخوردار است كه در ادامه به شناسایی مهمترین عوامل می پردازیم. 
یکی از جامع ترین ساختارهای مربوط به عوامل مؤثر بر فرار مالياتی توسط فيشر و همکارانش )1992( 
ارائه شده است كه به مدل فيشر معروف است. در این مدل عوامل كليدی مؤثر بر پرداخت ماليات در چهار 

گروه به صورت زیر دسته بندی می شود:
2-1- متغیرهای جمعیتی

سن
1986؛  ميليرون،  و  )جکسون  دارد  وجود  مالياتی  مؤدی  توسط  ماليات  قبول  و  سن  بين  مثبتی  رابطه 
ریچاردسون، 2006(. به طوری كه با افزایش سن مؤدی مالياتی، تمکين مالياتی افزایش می یابد كه نتيجه 
افزایش سن  پذیری فرد مؤدی در پی  امر كاهش ریسک  این  بود. علت  مالياتی خواهد  فرار  آن كاهش 

می باشد )امين خاكی،1390(.

1. Inflation
2. Underground Economy
3. Government Effectiveness
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جنسیت
تحقيقات اخير نشان می دهد كه تمایل زنان به پرداخت ماليات بيشتر از مردان است؛ یا به عبارت دیگر 
انگيزۀ فرار از پرداخت ماليات در گروه بانوان نسبت به آقایان كمتر می باشد. علت این امر در رعایت قوانين، 
محافظه كاری، احتياط های اخالقی بيشتر و ریسک پذیری كمتر گروه بانوان نسبت به آقایان است )امين 

خاكی، 1390؛ جکسون و ميليرون، 1986؛ هوستون و ترن، 2001؛ ریچاردسون، 2006(.
تحصیالت

تحصيالت به عنوان یک متغير جمعيتی به توانایی ماليات دهندگان برای درک و قبول یا عدم قبول قوانين 
مالياتی وابسته می باشد )جکسون و ميليرون، 1986(. به گونه ای كه سطح آموزش، بيانگر توانایی درک 
مؤدیان، برای قبول یا فرار از قوانين مالياتی و مبين ارتباط فرار مالياتی و آثار مخرب آن و هم چنين آگاهی 
فرد از حضور دولت در اقتصاد و درک آثار ناشی از این حضور در عرصه های مختلف اقتصادی می باشد 

)امين خاكی، 1390(.
تحقيقات اخير دو وجه از تحصيالت را شناسایی كرده اند: درجه عمومی از دانش مالياتی و درجه ای از 
یاربروگ  ليونگ، 2009(. سونگ و  از پرداخت ماليات می باشد )چاو و  دانش كه شامل فرصت های فرار 
)1978( دریافتند آن هایی كه دانش مالياتی باالتری دارند از امتياز اخالقی مثبت تری نسبت به آن هایی كه 

دانش مالياتی كمتری دارند برخوردار هستند.
هوستون و ترن )2001( به این نتيجه رسيدند ماليات دهندگانی كه از تحصيالت آموزش عالی برخوردار 
نيستند نسبت به افرادی كه دارای تحصيالت آموزش عالی هستند، گرایش كمتری به پرداخت ماليات دارند. 
همچنين ریچاردسون )2006( معتقد است كه فرار مالياتی به طور معنی داری به سطح تحصيالت عمومی 

وابسته می باشد.
 2-2- فرصت عدم پرداخت

سطح درآمد
تقریبا اكثر مدل های نظری بر این نکته تأكيد دارند كه در پی افزایش درآمد، فرار مالياتی در همه محدوده ها 
افزایش می یابد )آندرئونی و دیگران، 1998(. وگل )1974( نشان می دهد افرادی كه طی 5 سال گذشته 
بهبود وضعيت مالی )درآمدی( خود را گزارش نموده اند، نسبت به افرادی كه در همان دوره سير نزولی 
در وضعيت درآمد را تجربه داشته اند، انگيزه بيشتری برای فرار از ماليات دارند. هوستون و ترن )2001( 
بيان می كنند كه مؤدیان مربوط به گروه های درآمدی باال به وسيله كم گویی در درآمد و گزارش باالتر 
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مخارجشان، گرایش كمتری به پرداخت ماليات دارند.

ریتسما و دیگران )2003( دریافتند كه سطح درآمد به طور مثبت به بدهی مالياتی وابسته است. همچنين 
قوانين  با  به طور معمول مطابق  ميانه  با درآمد  ماليات دهندگان  ریچاردسون )2006( عنوان می كند كه 
مالياتی رفتار می كنند، این در حالی است كه ماليات دهندگان با سطح درآمد پایين و سطح درآمد باال اغلب 

موافق قوانين مالياتی نمی باشند.
شغل و منبع درآمد

بررسی ها نشان داده است مؤدیاِن خود اشتغال بيشتر عالقه مند می باشند تا حالت های گوناگونی از عدم 
پرداخت ماليات را به كار گيرند )چاو و ليونگ، 2009(. از این رو امين خاكی )1390( بيان می كند افرادی كه 
از محل خود اشتغالی، تجارت مستقل و یا كشاورزی كسب درآمد می كنند، از امکان فرار مالياتی باالتری 
برخوردارند، در حالی كه حقوق بگيران به دليل پرداخت ماليات قبل از دریافت درآمد )ماليات تکليفی(، از 
شانس و احتمال كمتری برای ارتکاب فرار مالياتی برخوردارند. هوستون و ترن )2001( نشان دادند كه 
در ميان افرادی كه به خود اشتغالی مشغول هستند، فرار مالياتی به طور معناداری نسبتا باالتر می باشد. 
همچنين ریچاردسون )2006( اشاره دارد كه منبع درآمدی به طور معنی دار به ميزان فرار مالياتی وابسته 

است.
2-3- گرایشات و آگاهی ها

عادالنه بودن نظام مالیاتی
به طور كلی مدیران مالياتی و ماليات دهندگان معتقدند كه رشد نارضایتی در مورد عدالت سيستم مالياتی 
دليل اصلی برای افزایش عدم پذیرش ماليات می باشد. تضعيف اصل عدالت در سيستم مالياتی این آگاهی 
را به ماليات دهندگان منعکس می كند كه ارزش ماليات آن ها نسبت به ارزش خدمات ارائه شده توسط 
ليونگ، 2009(.  و  )چاو  بيشتر می باشد  پرداخت می كنند  ماليات دهندگان  آنچه سایر  به  نسبت  یا  دولت 
ریچاردسون)2006( در پژوهش خود به این نتيجه رسيد كه رعایت اصل عدالت در سيستم مالياتی به طور 
معنادار به كاهش فرار مالياتی منجر می شود. در اكثر تحقيقات صورت گرفته از شاخص انصاف مالياتی به 

عنوان نماینده ای برای سنجش عادالنه بودن نظام مالياتی استفاده شده است.
تأثیر اطرافیان )همساالن(

جکسون و ميليرون )1986( اطرافيان ماليات دهندگان را دوستان، اقوام و همکاران معرفی می كنند. تأثير 
اسکات  و  گراسميک  می گردد.  منعکس  ماليات  پذیرش  به  مربوط  رفتار  تأیيد  عدم  یا  تأیيد  در  اطرافيان 
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)1982( نشان دادند ماليات دهندگانی كه در ارتباط با همساالنی هستند كه مرتکب عدم پرداخت ماليات 
می شوند، احتمال آن بيشتر است كه آن ها نيز مرتکب این عمل شوند. چان و دیگران )2000( معتقدند عدم 

پذیرش پرداخت ماليات در مؤدیان، با انتظارات و هنجارهای درون گروهی آن ها سازگار می باشد.
2-4- سیستم/ساختار مالیاتی

از  بسياری  در  ماليات  پرداخت  قبول  سطح  كه  است  گرفته  قرار  پذیرش  مورد  نتيجه  این  كلی  طور  به 
كشورهای در حال توسعه كاهش یافته است. سيستم/ساختار مالياتی یکی از دالیل اصلی برای این پدیده 
می باشد. در مدل فيشر، كارایی سيستم مالياتی متأثر از پيچيدگی سيستم مالياتی، احتمال كشف )حسابرسی( 

و جریمه ها و هم چنين نرخ های مالياتی می باشد.
پیچیدگی سیستم مالیاتی

این عامل به صورت ابهام و پيچيدگی در قوانين و مقررات مالياتی معرفی می شود. از آن جایی كه قانون 
مالياتی به طور فزاینده پيچيده گشته و بسياری از كشورها از جمله كشورهای در حال توسعه نمی توانند 
سيستم مالياتی خود را به موازات این پيچيدگی در قوانين ارتقا دهند، این عامل به عنوان یک دليل احتمالی 
برای عدم پرداخت ماليات شناخته شده است )جکسون و ميليرون، 1986(، لذا ماليات دهندگان باید قادر به 

درک قوانين مالياتی باشند. این قوانين باید ساده، قابل فهم و روشن باشند. 
به  نسبت  مالياتی كمتری  درآمد  آوری  با جمع  مالياتی  نظام  پيچيدگی  كه  داد  نشان   )1983( كلوتفلتر 
ماليات بالقوه همراه است. مطالعه ریچاردسون)2006( نيز بيانگر آن است كه پيچيدگی قوانين مالياتی به 

طور معناداری فرار مالياتی را تقویت می كند.
احتمال کشف)حسابرسی( و جریمه ها

در مجموع احتمال حسابرسی باالتر و تشدید جریمه ها، پيروی و تبعيت از ماليات را تشویق می كند. احتمال 
حسابرسی یا كشف اشاره به این احتمال كلی دارد كه مأموران مالياتی فردی را كه ماليات پرداخت نکرده 
است، كشف كنند. افراد به طور معمول تمایل دارند كه از مسئوليت مالياتی خود به طور كامل فرار كنند و 
تنها دليلی كه ممکن است این كار را انجام ندهند این است كه تعدادی احتمال غير صفر وجود دارد كه آن ها 
گرفتار خواهند شد )ماسيمو، 1993(. بر این اساس برون و دیگران)1990( نشان دادند كه اعمال حسابرسی 

مالياتی اثر مثبت بر پرداخت ماليات دارد.
مجازات ها  و شدت  ماليات  از  پيروی  بين  رابطة  ماليات،  پرداخت  بر  تأثيرگذار  مهم  عوامل  از  دیگر  یکی 
می باشد. ایجاد سيستمی مؤثر برای مجازات متخلفين، یکی از معيارهای مهم برای تشویق به پيروی از 
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ماليات است. اگر مجازات عدم پرداخت ماليات با جریمه های سنگين همراه باشد، احتماال مؤدیان تمایل 
بيشتری به پرداخت ماليات خواهند داشت )چاو و ليونگ، 2009(. بر این اساس وایت و وودبری )1985( به 

رابطه ای مثبت و معنادار بين شدت مجازات های كيفری و پرداخت ماليات اشاره دارند. 
نرخ های مالیات

سومين ساختار اصلی سيستم/ساختار مالياتی در مدل فيشر، نرخ های مالياتی می باشد. نتایج تجربی نشان 
داده است كه نرخ های مالياتی باال، به پرداخت ماليات كمتر منتهی می شود. همچنين نتایج مطالعات اخير 
منعکس می كند كه احتمال كم گویی و سطح كم گویی به طور مثبت به نرخ نهایی ماليات وابسته می باشد 
)آلم و دیگران، 1993(. هرچند كه در اكثر مطالعات تجربی تأكيد می شود كه اثر نرخ ماليات در پایه مالياتی 
مالياتی مبهم  فرار  ماليات روی  نهایی  نرخ  اثر  به طور كلی  اما  دارد،  ماليات  پرداخت  اثری منفی در  باال 
می باشد. كلوتفلتر )1983( رابطه ای مثبت بين نرخ نهایی ماليات و فرار مالياتی را معرفی می كند. همچنين 
فين اشتين )1991( رابطه ای منفی بين نرخ نهایی ماليات و فرار از پرداخت ماليات را گزارش نموده است 
این در حالی است كه ریچاردسون و ساویر )2001( نشان دادند كه بين نرخ نهایی ماليات و فرار مالياتی 

هيچ همبستگی وجود ندارد.
 2-5- فرهنگ

توسط  ماليات  قبول  كه  می شود  گرفته  نظر  در  محيطی  زیست  قدرتمند  عامل  یک  عنوان  به  فرهنگ1 
ماليات دهندگان را تحت تأثير قرار می دهد. هنجارهای اجتماعی مختلف و ارزش های اخالقی، مشوق های 
هنجارهای  تأثير  تحت  اخالقی  ارزش های  واقع  در  می كنند.  ایجاد  ماليات  از  پيروی  برای  را  گوناگونی 
اجتماعی ممکن است ماليات دهندگان را از درگير شدن در فرار از پرداخت ماليات ممنوع سازد )بالنتورن 

و كپلن، 2008(.
چاو و ليونگ )2009( با وارد نمودن عامل فرهنگی به مدل فيشر، نقش فرهنگ را با اصالح جزیی مدل 
آشکار نمودند. هافستد )1980( بر اساس تحقيقات خود چهار ارزش مهم اجتماعی را این گونه بيان می كند: 
فردگرایی2، فاصله طبقاتی3، اجتناب از عدم اطمينان4 و مردانگی5. چان و دیگران )2000( نشان دادند كه 
تمام ابعاد فرهنگی، مؤدیان را برای پيروی از ماليات تحت تأثير قرار نمی دهند و ابعاد فرهنگی مؤثر بر 

1. Culture
2. Individualism
3. Power Distance
4. Uncertainty Avoidance
5. Masculinity
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پيروی از ماليات، جمع گرایی1 )نظام اشتراكی( و فردگرایی می باشند.

فرهنگ فردگرایی باال داللت بر این دارد كه تمركز افراد بيشتر بر روی خود می باشد و نه بر گروهی 
كه به آن تعلق دارند. بر اساس این دیدگاه یک فرد به عنوان مجزا و مستقل از وابستگی گروهی دیده 
می شود. در مقابل در فرهنگ فردگرایی پایين گرایش به جمع گرایی وجود دارد و انتظار می رود افراد از 
طریق دنبال كردن و تقبل ارزش های درون گروه خود به دنبال بدست آوردن همکار قابل قبول و موقعيت 

مناسب اجتماعی باشند )هافستد، 1991(.
این تفاوت های فرهنگی ممکن است تأثير مستقيم بر ارزش های اخالقی و توسعه های اخالقی داشته و 
در نهایت بر تصميمات مربوط به پيروی از ماليات اثر بگذارد. چان و دیگران )2000( و همچنين ریچاردسون 
اثر  ماليات  پرداخت  برای  آن ها  تالش های  روی  بر  دهندگان  ماليات  فرهنگ  كه  دادند  نشان   )2008(

می گذارد.
تاكنون مهمترین عوامل مؤثر بر فرار مالياتی عنوان شد در حالی كه به عامل مهم حکمرانی یا حاكميت 
اشاره نشده است.  بانک جهانی3 می باشد،  از كشورهای در حال توسعه و  خوب2 كه مورد توجه بسياری 
حکمرانی خوب یکی از بحث های مهمی است كه اقتصاددانان توسعه و همين طور نهادهای جهانی چون 

بانک جهانی طی دهه 1990 آن را مطرح نموده اند.
2-6- حكمرانی خوب

و  اتخاذ سياست های پيش بينی شده، آشکار  بانک جهانی، حکمرانی خوب، در  تعریف  بر طبق جدیدترین 
صریح دولت )كه نشان دهنده شفافيت فعاليت های دولت است(، بوروكراسی شفاف، پاسخگویی دستگاه های 
اجرایی در قبال فعاليت های خود، مشاركت فعال مردم در امور اجتماعی و سياسی و نيز برابری همه افراد در 
برابر قانون، تبلور می یابد. به طور كلی می توان گفت كه حکمرانی خوب، تمرین مدیریت )سياسی، اقتصادی، 
اجرایی و...( منابع یک كشور، برای رسيدن به اهداف تعيين شده می باشد. این تمرین دربر گيرنده راهکارها 
و نهادهایی است كه افراد و گروه های اجتماعی از طریق آن، توانایی دنبال كردن عالیق و حقوق قانونی 

خود را با توجه به محدودیت ها داشته باشند.
حکمرانی خوب بر اساس 6 شاخص پاسخگویی و حق اظهار نظر، پاسخگوئی ومسئوليت پذیری، ثبات 

1. Collectivism
2. Good Governance
3. World Bank
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سياسی )عدم آشوب(، حاكميت قانون1 و مبارزه با فساد2، مقررات زاید و در پایان بر اساس اث بخشی دولت 

تعيين می گردد .
همانطور كه در باال اشاره شد یکی از شاخص های مهم حکمرانی خوب، اثربخشی دولت می باشد. این 
شاخص، كيفيت خدمات عمومی دولت را اندازه گيری می كند و كيفيت وضع و اجرای قوانين و اعتبار و 
تعهدات دولت را ارزیابی می نماید. هرقدر بر اثربخشی و كارایی دولت افزوده شود، دولت از منابع درآمدی 
بيشتری بهره مند خواهد شد. علت این امر، مشاركت بيشتر عموم در تأمين هزینه های دولتی و كاهش فرار 
مالياتی می باشد زیرا با افزایش كارایی دولت، منافع بيشتری از طریق هزینه شدن ماليات ها عاید مؤدیان 

مالياتی و جامعه می شود.
تحسين و ایتزاز )2010( معتقدند كه حکمرانی خوب، سيستم مالياتی خوب را به ارمغان می آورد. آنها بيان 
می كنند كه به منظور ایجاد یک سيستم مالياتی خوب، سه عنصر اصلی وجود دارد كه شامل مشروعيت 
دولت، اشتياق مؤدیان مالياتی به پرداخت ماليات و اثربخشی ادارات مالياتی می باشد. اوال سيستم مالياتی 
خوب به طور مثبت به حکمرانی خوب وابسته می باشد، ثانيا یک سيستم ماليات عادالنه، حکومت خوب 
را ترویج می دهد زیرا سيستم مالياتی كارا به مردم این اجازه را می دهد كه به طور عادالنه ماليات خود را 
پرداخت نمایند و انگيزه كمتری به فرار از پرداخت ماليات داشته باشند. بنابراین می توان عنوان كرد كه 
جمع آوری ماليات به كارایی دولت وابسته می باشد و حکمرانی خوب، سيستم مالياتی خوب را به همراه دارد. 
در هر جامعه نهادها نقش به سزایی را در ارتقاء كارایی دولت ایفا می كنند. نهادها برای دولت به عنوان 
یک نياز مطرح می باشند تا بتوانند آنها را در جهت تدوین سياست های مناسب یاری نموده و در تکميل آن ها 

.)2007a ،مؤثر باشند. همچنين نهادها نقش مؤثری در عرضه كاالهای عمومی3 دارند )تورگلر و اشنایدر
مطالعات تایيد می كند كه فساد و ناامنی در حقوق مالکيت )ضعيف بودن كارایی نهادها( بر گسترش اندازه 
اقتصاد سایه ای4 اثر می گذارد. همچنين بين اثربخشی دولت و اندازه اقتصاد سایه ای رابطه منفی معناداری 
وجود دارد )تورگلر و اشنایدر، 2007a(. به این ترتيب كه باال بودن كارایی دولت باعث كوچکتر شدن اقتصاد 
سایه ای خواهد شد. اگر شهروندان و اوليای امور با حس مسئوليت جمعی نسبت به ساختارهای نهادی با 
یکدیگر تعامل داشته باشند، دولت ممکن است حکمرانی بهتری داشته باشد و سياست ها كاراتر شوند، لذا 

با افزایش پاسخگویی دولت، كارایی افزایش پيدا می كند )شالتگر و تورگلر، 2007(.

1. Rule of Law
2. Corruption
3. Public Goods
4. Shadow Economy
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اگر شهروندان مشاهده كنند كه ترجيحاتشان به درستی در نهاد های دولتی ارائه شده است و ميزان عرضه 
كافی از كاالهای عمومی را دریافت می كنند، رفتار خود را با دولت هماهنگ كرده و تمایل به همکاری با 
دولت را افزایش می دهند. در نتيجه انگيزه ای برای ورود به اقتصاد سایه ای نخواهند داشت. از طرف دیگر 
در یک اقتصاد كه فساد شایع می باشد، شهروندان اعتماد كمتری به نهادهای دولتی دارند و انگيزه آن ها 
برای فعال بودن در اقتصاد سایه ای افزایش می یابد )تورگلر و اشنایدر، b 2007(. بنابراین درصورت عدم 

كارایی دولت، انگيزه انتقال به اقتصاد سایه ای تقویت شده كه این فرار مالياتی را گسترش می دهد.
اهميت نهادها تا اندازه ای می باشد كه آلم )2005( بيان می كند نهادهای اجتماعی از جمله وجود یک 
هنجار اجتماعی موافق ماليات، بر اندازه فرار مالياتی بسيار اثرگذار می باشد. در ادامه نيز اعالم می دارد كه 
در واقع این نهاد ها هستند كه ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته و در كنار هم برای تعيين اندازه فرار مالياتی 

همکاری می نمایند.
در خصوص تأثيرگذاری اثربخشی دولت بر كاهش فرار مالياتی دالیل مختلفی وجود دارد: اوال در پی 
افزایش اثربخشی دولت، بازدهی مخارج دولتی ارتقاء می یابد كه حاصل آن به صورت افزایش رفاه جامعه 
تجلی پيدا می كند. به دنبال افزایش رفاه جامعه و ملموس شدن آثار مثبت مخارج دولت، مشاركت مردم 
در پرداخت ماليات قوت می یابد و این به نوعی كاهش تمایل فرار از پرداخت ماليات را منعکس می كند. 
ثانيا افزایش اثربخشی دولت و به دنبال آن باال رفتن بازدهی مخارج دولت موجب می شود كه نياز كمتر به 
گسترش پایه مالياتی و افزایش نرخ های مالياتی وجود داشته باشد. در نتيجه انگيزه فرار ناشی از افزایش 
نرخ های مالياتی تحریک و تقویت نخواهد شد. ثالثا افزایش بازدهی مخارج دولت نياز به تأمين مالی از 
طریق دامن زدن به تورم را كاهش می دهد. تأثير مثبت تورم بر فرار مالياتی توسط مطالعات تجربی تأیيد 

شده است. 
3- پیشینه تحقیق

در این بخش از مقاله مطالعات انجام گرفته در زمينه موضوع پژوهش ارائه می شود.
مطالعات خارجی

تورگلر و همکاران )2004( در مقاله خود با عنوان نهادهای اجتماعی و كوشش مالياتی در كشورهای در حال 
توسعه با بکارگيری داده های آماری 110 كشور در حال توسعه طی دوره زمانی 99-1990 نقش نهادهای 
اجتماعی را در زمينه كوشش مالياتی بررسی نمودند. در این پژوهش عالوه بر متغيرهای توضيحی درآمد 
سرانه، درجه باز بودن اقتصاد و سهم بخش كشاورزی در توليد ناخالص داخلی، عوامل اجتماعی از قبيل 



73مطالعۀ موردی بررسی تأثیر اثربخشی دولت بر کاهش فرار مالیاتی در کشورهای منتخب
حاكميت قانون و كنترل فساد به این مجموعه متغيرها اضافه شده است. حاصل پژوهش بيانگر آن است 
كه اثر سهم ارزش افزوده بخش كشاورزی بر كوشش مالياتی منفی و معنادار و اثر درآمد سرانه و درجه باز 
بودن اقتصاد مثبت و معنادار است. همچنين نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد بهبود بنگاه های 
اجتماعی از طریق باال بردن حاكميت قانون و كاهش فساد ممکن است زمان بر باشد اما لزوما دشوارتر از 
تغيير فرصت های مربوط به ساختار مالياتی و اقتصادی از قبيل سهم بخش غير اقتصادی در اقتصاد یا وزن 

صادرات و واردات در توليد ناخالص داخلی نمی باشد.
ریچاردسون )2006( در پژوهشی تحت عنوان عوامل تعيين كنندۀ فرار مالياتی، علل فرار مالياتی را برای 
45 كشور منتخب جهان به صورت مقطعی بررسی نموده است. مدل ارائه شده در این تحقيق بدین صورت 
می باشد كه فرار مالياتی به عنوان متغير وابسته و سن، جنسيت، تحصيالت عمومی، سطح درآمد، منبع 
درآمد كشاورزی )درصد اشتغال در بخش كشاورزی(، منبع درآمد خدماتی )درصد اشتغال در بخش خدمات(، 
نرخ نهایی ماليات، پيچيدگی سيستم مالياتی، انصاف مالياتی و روحيه مالياتی به عنوان متغيرهای توضيحی 
لحاظ شده است. نتایج مطالعه حکایت از آن دارد كه عوامل غير اقتصادی از جمله پيچيدگی، بيشترین اثر 
را بر فرار مالياتی دارند. همچنين نتایج نشان می دهد كه سطح پایين تر پيچيدگی و سطح باالتر تحصيالت 

عمومی، انصاف و روحيه مالياتی موجب سطح پایين تری از فرار مالياتی خواهد شد.
تورگلر و اشنایدر (2007a( در مطالعه خود اثر روحيه مالياتی و كيفيت نهادی را بر اقتصاد سایه ای مورد 
بررسی قرار دادند. در این پژوهش شاخص كيفيت حکمرانی به عنوان نماینده كليدی برای كيفيت نهادها 
مطرح شده است. نتایج این مطالعه حاكی از آن است كه اثر متغيرهای روحيه مالياتی و كيفيت نهادها بر 

اندازه اقتصاد سایه ای منفی و معنادار می باشد.
اشنایدر )2010( در تحقيق خود با استفاده از داده های آماری 21 كشور عضو سازمان همکاری اقتصادی 
و توسعهOECD( 1(، اثر نهادهای دولتی را بر اقتصاد سایه ای مورد بررسی قرار داده است. مهمترین نتایج 

بدست آمده از این مطالعه بدین صورت می باشد:
عمده ترین عامل هدایت مردم به سمت اقتصاد سایه ای، فعاليت دولت در حوزه وضع قوانين و مقررات 
مالياتی است. همچنين نتایج بيانگر آن است كه در كشورهای با سطح توسعه بيشتر، دولت ممکن است به 

سه دليل عالقه و تمایلی برای تضعيف اقتصاد سایه ای نداشته باشد:
- حداقل 65% درآمدی كه در اقتصاد سایه ای بدست می آید، در اقتصاد رسمی مصرف می شود.

- درآمد حاصل از اقتصاد سایه ای سطح استاندارد زندگی حدود 30% از جمعيت شاغل را ارتقاء می بخشد.
1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
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- 40% تا 50% از فعاليت های اقتصاد سایه ای نقش مکملی دارند، این به معنی ایجاد ارزش افزوده اضافی 
در توليد ناخالص داخلی كل )رسمی و غير رسمی( می باشد.

تحسين و ایتزاز )2010( اثر فساد و حکمرانی را بر درآمدهای مالياتی در كشورهای در حال توسعه مورد 
مطالعه قرار دادند. نتایج منعکس می كند كه فساد اثری منفی و معنادار و شاخص حکمرانی اثری مثبت و 
معنادار بر درآمد مالياتی دارد. یعنی در كشورهای در حال توسعه موفقيت در جمع آوری درآمدهای مالياتی 
وابسته به كارایی دولت می باشد. لذا در این گروه از كشورها شاخص های مربوط به حکمرانی خوب كه قبال 
به آن اشاره شد از اهميت ویژه ای برخوردار است. همچنين می توان عنوان نمود كه بهبود در نسبت درآمد 
مالياتی به توليد ناخالص داخلی می تواند از طریق تركيبی از حکمرانی خوب، بهبود یافتن سيستم مالياتی و 

سياست های خوب در اقتصاد كالن حاصل شود. 
پایه  آنها  دادند.  قرار  بررسی  را مورد  مالزی  در  مالياتی  فرار  بر  تابنده و همکاران )2012( عوامل مؤثر 
مالياتی1، اندازه دولت، درآمد پرداخت كنندگان ماليات، نرخ تورم2 و باز بودن تجارت را به عنوان دالیل اصلی 
فرار مالياتی عنوان نمودند. نتایج تأیيد می كند كه اثر تورم و اندازه دولت بر فرار مالياتی مثبت و معنادار است 

و رابطه بين آزادی تجاری و فرار مالياتی منفی و معنادار می باشد.
مطالعات داخلی

بر سطح وصول درآمدهای  بررسی عوامل موثر  پورمقيم و همکاران )1384( در مقاله خود تحت عنوان 
مالياتی در سيستم مالياتی از طریق رهيافت هم انباشتگی به بررسی روابط كوتاه مدت و بلندمدت درآمدهای 
مالياتی و متغيرهای كالن اقتصادی طی دوره زمانی 80-1338 پرداخته اند. آن ها در پژوهش خود توليد 
ناخالص داخلی بدون نفت، ارزش افزوده نفت، نرخ ارز3 و نرخ تورم را به عنوان عوامل موثر بر درآمدهای 
مالياتی لحاظ نمودند. حاصل مطالعه نشان می دهد كه به دليل عدم وجود شاخص بندی مالياتی در مقابل 
ساختار تورم ایران، بخشی از درآمدهای مالياتی از دست می رود كه این عامل در گسترش كسری بودجه 

دولت نقش مهمی ایفا می كند. 
با توجه به اینکه شاخص اصلی یک نظام مالی كارا، باال بودن سهم درآمدهای مالياتی از توليد ناخالص 
داخلی است لذا نتایج حاصل از پژوهش حاكی از آن است كه سيستم مالياتی باید طوری عمل كند كه در 
جهت گسترش پایه مالياتی باشد. همچنين سهم باالی درآمد نفتی در تأمين بودجه مالی دولت موجب شده 

1. Tax Base
2. Inflation Rate
3. Exchange Rate
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است دولت به ماليات های معوق زیاد حساس نباشد و مؤدیان مالياتی با وقفه های بسيار طوالنی ماليات 

خود را پرداخت نمایند. 
عرب مازار و زایر )1387( با استفاده از داده های آماری دوره زمانی 2000 - 1998 در چارچوب یک 
بالقوه اقتصادی ماليات را مورد  ایران، ظرفيت  مدل پانل و بر اساس اطالعات 20 كشور جهان از جمله 
بررسی قرار دادند. آن ها در این پژوهش عالوه بر برآورد ظرفيت بالقوه اقتصادی ماليات، عوامل مؤثر بر 
این ظرفيت را نيز شناسایی نمودند. در الگوی تحقيق از نسبت درآمد مالياتی به توليد ناخالص داخلی به 
عنوان متغير وابسته و توليد ناخالص داخلی سرانه، نسبت جمعيت شهری به كل جمعيت، درجه آزادسازی 
تجاری )مجموع صادرات و واردات كاالها و خدمات به توليد ناخالص داخلی(، سهم ارزش افزوده بخش 
كشاورزی از توليد ناخالص داخلی، سهم ارزش افزوده صنعت از توليد ناخالص داخلی و نرخ تورم به عنوان 
متغير مستقل استفاده شده است. حاصل مطالعه بيانگر آن است كه اثر سهم ارزش افزوده بخش كشاورزی، 
نسبت جمعيت شهری به كل جمعيت و نرخ تورم بر نسبت مالياتی منفی و معنادار و اثر سهم ارزش افزوده 

بخش صنعت، تجارت خارجی و درآمد سرانه مثبت و معنادار می باشد.
كریمی پتانالر و همکاران )1390( در مقاله ای تحت عنوان تأثير اثربخشی دولت بر درآمدهای مالياتی 
كشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 2007-2000 به بررسی اثر این متغير بر درآمد مالياتی 
پرداخته اند. نتایج این پزوهش حاكی از آن است كه اثربخشی دولت، درجه باز بودن اقتصاد و درآمد سرانه 
رابطه مثبت و معناداری با درآمد مالياتی داشته و اثر تورم و سهم نسبی بخش كشاورزی بر سهم نسبی 

ماليات در توليد ناخالص داخلی منفی و معنادار است.
امين خاكی )1390( در رسالة خود تحت عنوان برآورد فرار مالياتی و عوامل تعيين كنندۀ آن در اقتصاد 
ایران، عوامل مؤثر بر فرار مالياتی را معرفی نموده و سپس طی دورۀ زمانی 1387 – 1338 فرار مالياتی را 
برای ایران برآورد كرده است. ایشان در این پژوهش فرار مالياتی را به عنوان متغير وابسته و انصاف مالياتی، 
بار مالياتی، روحيه مالياتی، پيچيدگی سيستم مالياتی، منبع درآمدی بخش خدمات، صنعت و معدن و نفت، 
نرخ باسوادی، جنسيت و ضریب جينی را به عنوان متغير مستقل به كار گرفته است. حاصل پژوهش حاكی 
از آن است كه اثر متغيرهای انصاف مالياتی، روحيه مالياتی و نرخ باسوادی بر فرار مالياتی منفی و معنادار 
و اثر متغيرهای بار مالياتی، پيچيدگی و جمعيت فعال زنان به كل جمعيت فعال )به عنوان نماینده ای برای 
جنسيت( مثبت و معنادار می باشد. همچنين اثر منابع درآمدی در بخش های صنعت و معدن، و نفت و گاز بر 
فرار مالياتی مثبت و معنی دار است. در حاليکه ضریب متغير منبع درآمدی در بخش خدمات و متغير ضریب 
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جينی بی معنی بوده است.

عبداله ميالنی و اكبرپور روشن )1391( طی دورۀ زمانی 89 – 1370 فرار مالياتی ناشی از اقتصاد غير 
رسمی را در ایران محاسبه نمودند. آن ها برای برآورد فرار مالياتی از روش رهيافت تقاضا برای پول بهره 
گرفتند. در این تحقيق تقاضای پول تابعی از درآمد قابل تصرف واقعی، نرخ متوسط ماليات، نرخ سود سپرده 
كوتاه مدت بانک ها، نرخ ارز بازار غير رسمی و رشد ابداعات مالی و تغييرات ساختاری در نظر گرفته شده 
است و برآورد این تابع از طریق روش ARDL انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد كه بيشترین 

نسبت حجم فرار مالياتی به درآمد مالياتی به سال 1371 تعلق دارد.
صادقی )1391( اثر شاخص كنترل فساد اداری و اثربخشی دولت را بر درآمدهای دولتی مورد بررسی قرار 
داده است. نتایج منعکس می كند كه مهمترین متغير اثرگذار بر درآمدهای مالياتی، شاخص اثربخشی دولت 
می باشد كه رابطه مثبت و معناداری با درآمدهای مالياتی دارد. همچنين مقدار وقفه دار نسبت ماليات سال 
قبل، سهم ارزش افزودۀ بخش صنعت، درآمد سرانه حقيقی، شاخص كنترل فساد و درجة باز بودن رابطة 
مثبت و معناداری با درآمد مالياتی دارند. در جدول شماره )1( و )2( مطالعات تجربی خارجی و داخلی موضوع 

پژوهش به اختصار منعکس شده است.
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جدول )1( - خالصه مطالعات تجربی خارجی

ف
دوره عنوان پژوهشسالمؤلفردی

تعداد روشزمانی
نتایجکشورها

تورگلر و 1
2004همکاران

نهادهای اجتماعی و 
كوشش مالياتی در 
كشورهای در حال 

توسعه

19
90

 - 
اقتصادسنجی 99

110 كشورپانل

اثر متغيرهای درآمد سرانه، 
درجه باز بودن اقتصاد و بهبود 
بنگاه های اجتماعی بر كوشش 
مالياتی مثبت و معنادار و اثر 
متغيرهای سهم نسبی بخش 

كشاورزی و فساد منفی و معنادار 
است.

عوامل تعيين كننده 2006ریچاردسون2
فرار مالياتی

20
02

 - 
20

04
اقتصادسنجی 

45 كشورپانل

اثر متغير پيچيدگی مالياتی بر 
فرار مالياتی مثبت و معنادار و اثر 
متغيرهای تحصيالت عمومی، 
انصاف مالياتی و روحيه مالياتی 

منفی و معنادار است. 

تورگلر و 3
2007اشنایدر

اثر روحيه مالياتی 
و كيفيت نهادی بر 

19اقتصاد سایه ای
90

 - 
اقتصادسنجی 99

57 كشورپانل
اثر متغير های روحيه مالياتی و 

كيفيت نهادی بر اقتصاد سایه ای 
منفی و معنادار است.

اثر نهادهای دولتی 2010اشنایدر4
بر اقتصاد سایه ای

19
90

 - 
20

07

MIMIC21 كشور

عمده ترین عامل هدایت مردم 
به سمت اقتصاد سایه ای، 

فعاليت دولت در حوزه قوانين و 
مقررات مالياتی است.

تحسين و 5
اثر فساد و حکمرانی 2010ایتزاز

 - بر درآمدهای مالياتی
20

05
19

اقتصادسنجی 90
25 كشورپانل

اثر متغير حکمرانی بر درآمدهای 
مالياتی مثبت و معنادار و اثر 
فساد منفی و معنادار می باشد.

تابنده و 6
2012همکاران

برآورد عوامل مؤثر 
بر فرار مالياتی در 

19مالزی
63

 - 
20

10

OLS1 كشور

اثر تورم و اندازه دولت بر فرار 
مالياتی مثبت و معنادار و اثر 
آزادی تجاری منفی و معنادار 

می باشد.
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جدول )2( - خالصه مطالعات تجربی داخلی

ف
دوره عنوان پژوهشسالمؤلفردی

تعداد روشزمانی
نتایجکشورها

پور مقيم و 1
1384همکاران

بررسی عوامل مؤثر 
بر سطح وصول 

درآمدهای مالياتی در 
سيستم مالياتی ایران

13
38

 - 
80

OLS1 كشور

اثر متغير نرخ تورم و پایه مالياتی 
بر درآمدهای مالياتی مثبت و 

معنادار و اثر درآمد نفتی منفی و 
معنادار می باشد.

عرب مازار 2
1387و زائر

برآورد ظرفيت بالقوه 
اقتصادی ماليات در 

19ایران
98

 - 
20

00
اقتصادسنجی 

20 كشورپانل

اثر سهم نسبی بخش صنعت، 
تجارت خارجی و درآمد سرانه 
بر درآمدهای مالياتی مثبت و 

معنادار و اثر سهم نسبی بخش 
كشاورزی، نسبت جمعيت 

شهری به كل جمعيت و نرخ 
تورم منفی و معنادار می باشد.

3
كریمی 
پتانالر و 
همکاران

1390
تأثير اثربخشی دولت 
بر درآمدهای مالياتی 

20كشورهای منتخب
00

 - 
20

07

اقتصادسنجی 
66 كشورپانل

اثر متغيرهای درجه باز بودن 
اقتصاد، درآمد سرانه و اثربخشی 

دولت بر درآمدهای مالياتی 
مثبت و معنادار و اثر سهم نسبی 
بخش كشاورزی و تورم منفی و 

معنادار می باشد.

1390امين خاكی4
برآورد فرار مالياتی و 
عوامل تعيين كننده 
13آن در اقتصاد ایران

38
 - 

87

OLS1 كشور

اثر متغيرهای بار مالياتی، 
پيچيدگی، جمعيت فعال زنان به 
كل جمعيت، سهم نسبی بخش 
صنعت و معدن و نفت و گاز بر 

فرار مالياتی مثبت و معنادار و اثر 
متغيرهای انصاف مالياتی، روحيه 
مالياتی و نرخ باسوادی منفی و 

معنادار است.

5

عبداله 
ميالنی و 
اكبرپور 
روشن

1391
فرار مالياتی ناشی از 
اقتصاد غير رسمی 

13در ایران
70

 - 
89

ARDL1 كشور
بيشترین حجم نسبت فرار 

مالياتی به درآمد مالياتی ایران 
مربوط به سال 1371 می باشد.

1391صادقی6

بررسی تأثير شاخص 
كنترل فساد اداری 

و اثربخشی دولت بر 
19درآمدهای مالياتی

90
 - 

20
09

اقتصادسنجی 
پانل

كشورهای با 
درآمد سرانه 
متوسط به 

باال

اثر متغيرهای سهم نسبی بخش 
صنعت، اثربخشی دولت، درآمد 
سرانه، درجه باز بودن اقتصاد و 

كنترل فساد با درآمدهای مالياتی 
مثبت و معنادار است. 
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4- تصریح و برآورد مدل
به طوری كه قبال اشاره شد هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر بر فرار مالياتی در كشورهای منتخب 
طی دوره زمانی 2010 – 2000 می باشد. در این راستا با توجه به چارچوب تحقيق، مدل زیر برآورد شده 

است: 

TEit = f(GDDPCit, TBit, TMit, GEit, OPPit, INDit, SERVit, URBit)  )1(

كه در آن؛ 
TEit: فرار مالياتی كشور i ام در سال tام كه برای محاسبه آن از نسبت فرار مالياتی به توليد ناخالص داخلی 

استفاده شده است.
GDDPCit: توليد ناخالص داخلی سرانه كشور iام در سال tام. 

TBit: بار مالياتی كشور iام در سال tام. در این جا بار مالياتی بر اساس نسبت درآمد مالياتی به توليد ناخالص 

داخلی تعریف شده است.
انجام  با معرفی  از آنجایی كه مشاركت در پرداخت ماليات  TMit: روحيه مالياتی كشور iام در سال tام. 

آن ها  برای  قابل لمس  و  مواجه هستند  آن  با  اشخاص  مواردی كه  ویژه  به  اجتماعی،  و  مخارج عمومی 
خدمات  ارائه  آموزش،  اجتماعی،  بيمه های  درمان،  و  بهداشت  به  می توان  مخارج  قبيل  این  )از  می باشد 
شهری، راهسازی و ... اشاره نمود(، لذا در این تحقيق از مخارج اجتماعی سرانه دولت به عنوان شاخصی از 

روحيه مالياتی استفاده شده است.
GEit: شاخص اثربخشی دولت كشور iام در سال tام. 

OPPit: درجه باز بودن اقتصاد كشور iام در سال tام. این شاخص از طریق مجموع حجم واردات و صادرات 

به توليد ناخالص داخلی بدست می آید.
INDit: سهم نسبی بخش صنعت در توليد ناخالص داخلی كشور iام در سال tام. 

SERVit: سهم نسبی بخش خدمات در توليد ناخالص داخلی كشور iام در سال tام.

URBit: نسبت جمعيت شهری به كل جمعيت كشور iام در سال tام می باشد.

در این پژوهش برای آزمون فرضيه و برآورد الگو از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی1 و داده های 
آماری دوره زمانی 2010-2000 مربوط به 33 كشور منتخب استفاده شده است2. همچنين داده ها و آمار 
1. Panel Data

2. اسامی كشورهای منتخب در بخش پيوست ارایه شده است.
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مورد نياز جهت تخمين الگو، از منابع زیر جمع آوری شده است:

آمار مربوط به متغير فرار مالياتی از تحقيقات اشنایدر )2010( به دست آمده است. همچنين داده های 
مربوط به شاخص اثربخشی دولت از پایگاه شاخص های حکمرانی در سراسر جهان1 استخراج شده است. 
الزم به ذكر است كه آمارهای مربوط به سایر متغيرها از پایگاه اطالعاتی بانک جهانی گردآوری شده است.
شواهد آماری نشان می دهد باالترین ميزان فرار مالياتی مربوط به ایران می باشد. در حالی كه در سال های 
اخير نرخ فرار مالياتی رو به كاهش بوده است، اما ایران با روند صعودی در فرار مالياتی همراه بوده، به 
گونه ای كه نسبت فرار مالياتی به توليد ناخالص داخلی ایران در سال 2008 معادل 9% گزارش شده است. 
همچنين كمترین ميزان فرار مالياتی مربوط به ایاالت متحده می باشد كه نرخ فرار مالياتی در این كشور طی 
دوره زمانی ذكر شده به ميزان 0.1 % بوده است )اشنایدر، 2012(. ميانگين فرار مالياتی كشورهای منتخب 

طی دوره زمانی مورد مطالعه را می توان در نمودار شماره )1( مشاهده نمود: 
نمودار )1( - میانگین فرار مالیاتی کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2000-2010

 
                   منبع: مطالعات اشنایدر )2012(

 

همچنين در جدول شماره )3( می توان حداقل و حداكثر ميزان فرار مالياتی كشورهای منتخب طی دوره 
زمانی 2010-2000 را مشاهده نمود:

1. The Worldwide Governance Indicators (WGI)
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جدول )3( - حداقل و حداکثر حجم فرار مالیاتی )به عنوان درصدی از GDP( کشورهای منتخب طی 

دوره زمانی 2000-2010

حداکثرحداقلکشورحداکثرحداقلکشور

1.72.4ليتوانی0.81.1استراليا
0.81.1لوكزامبورگ0.70.9اتریش
2.63.5مالت11.4بلژیک

11.4هلند34.4بلغارستان
0.81نيوزیلند0.70.9كانادا
1.41.9نروژ2.43.3قبرس

1.72.5لهستان1.21.9جمهوری چک
1.62.2پرتقال1.32دانمارک
1.82.6رومانی1.92.9استونی
1.21.9اسلواكی1.21.7فنالند
22.9اسلوونی0.91.2فرانسه
1.11.3اسپانيا0.91.3آلمان

1.41.9سوئيس22.8مجارستان
2.33.2تركيه4.69ایران
11.3انگلستان1.51.9ایرلند
0.10.1ایاالت متحده1.21.7ایتاليا
1.62.4التویا

منبع: مطالعات اشنایدر )2010 و 2012(

4-1- برآورد الگو به روش اقتصادسنجی داده های تابلویی
قبل از برآورد الگو، الزم است مانایی تمام متغيرهای الگو آزمون گردد. زیرا نامانایی متغيرها باعث بروز 
مشکل رگرسيون كاذب می شود. در پژوهش حاضر، به منظور بررسی مانایی متغيرها از آزمون لوین، لين و 

چو استفاده شده است كه نتایج در جدول شماره )4( ارائه شده است.
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با توجه به مقدار احتمال آزمون ها در جدول شماره )4(، مشخص گردید كه همه متغيرهای مدل در سطح 

مانا هستند.

جدول )4(- بررسی مانایی متغیرهای مورد استفاده در مدل

آزمون

متغیر
LLC

TE
-3/65

)0/0001(

GDDPC
-6/87

)0/0000(

TB
-4/34

)0/0000(

TM
-15/39
)0/0000(

GE
-6/94

)0/0000(

OPP
-2/42

)0/0077(

IND
-5/61

)0/0000(

SERV
-11/39
)0/0000(

URB
-4/89

)0/0000(
اعداد داخل پرانتز مقادیر P-value می باشد.  Eviews6 منبع: نتایج پژوهش حاضر با استفاده از نرم افزار
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بررسی آزمون چاو )F- لیمر(
قبل از برآورد الگو از روش تخمين داده های تابلویی، باید اطمينان حاصل كرد كه امکان تخمين به صورت 
تلفيقی وجود ندارد، به عبارت دیگر باید بررسی شود آیا كشورهای مورد مطالعه همگن هستند یا خير. در 
صورتی كه كه كشورها همگن باشند، استفاده از روش داده های تابلویی ضروری است. لذا فرضيه صفر 
در آزمون مبنی بر یکسان بودن عرض از مبدأ برای تمامی كشورها و همچنين استفاده از روش برآوردی 
حداقل مربعات معمولی می باشد. این در حالی است كه فرضية مقابل به معنای یکسان نبودن عرض از 
مبدأ برای تمامی كشورها و همچنين استفاده از روش برآوردی داده های تابلویی می باشد. نتيجه آزمون در 

جدول شماره )5( آورده شده است.
جدول )5(- بررسی روش برآورد مدل

نتیجهمقدار احتمالآمارهنوع آزمون

رد فرض H0 و تایيد روش داده های تابلوییF32/280/0000- ليمر
منبع: محاسبات تحقيق

همان طور كه مشاهده می شود، نتيجه آزمون چاو )F- ليمر( به برآورد الگو به روش داده های تابلویی 
در الگو منجر می شود.

برای تخمين مدل های داده های تابلویی، دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی وجود دارد. تعيين آنکه در 
مورد یک نمونه از داده ها، كداميک از این دو روش باید مورد استفاده قرار گيرد از طریق آزمون های خاص 
خود انجام می گيرد كه یکی از رایج ترین آزمون ها، آزمون هاسمن1 است. فرضيه صفر به معنای این است 
كه بين جمله خطا )كه در بر گيرندۀ اثرات فردی است( و متغيرهای توضيحی، هيچ ارتباطی وجود ندارد و 
در واقع، مستقل از یکدیگر می باشند. این در حالی است كه فرضية مقابل به این معنی است كه بين جمله 
اخالل و متغيرهای توضيحی، همبستگی وجود دارد )اشرف زاده و مهرگان،1387(. در جدول شماره )6( 

نتایج آزمون تعيين اثرات ثابت یا تصادفی منعکس شده است:

1. Hausman Test
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جدول )6(- بررسی وجود اثرات ثابت یا تصادفی برای برآورد مدل

نتیجهمقدار احتمالآمارهنوع آزمون

رد فرض H 0و تایيد روش اثرات ثابت28/070.0005هاسمن
منبع: محاسبات تحقيق

با توجه به نتایج آزمون در جدول )6(، چون كه مقدار احتمال خطا كمتر از پنج صدم است لذا فرض صفر 
مبنی بر وجود اثرات تصادفی رد و روش اثرات ثابت برای برآورد مدل تایيد گردید.

نتایج برآورد الگو به روش اثرات ثابت طی دوره زمانی 2010-2000 با استفاده از نرم افزار Eviews در 
جدول )7( ارائه شده است.

جدول )7(- برآورد مدل عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در کشورهای منتخب با روش اثرات ثابت

مقدار احتمال )P-Value(آماره tضریبنام متغیرها

Constant14/156/690/0000
GDDPC-0/00005-3/770/0002

TB0/00954/400/0000
TM-0/00002-2/650/0083
GE-0/13-4/090/0001

OPP-0/0042-2/380/0178
IND-0/11-5/650/0000

SERV-0/12-5/650/0000
URB0/012/250/0248

329تعداد مشاهدات
0/98ضریب تعيين تعدیل شده

577/19آماره معناداری كل رگرسيون
Prob-F0/0000

1/92ضریب دوربين- واتسون
منبع: محاسبات تحقيق
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بر اساس جدول )7( ضریب تعيين تعدیل شده رگرسيون برابر با 98 درصد می باشد كه بر این اساس 
متغيرهای مستقل 98 درصد از تغييرات متغير وابسته را توضيح می دهند. همچنين آزمون مرسوم F حاكی 
از معنادار بودن كل رگرسيون است. همچنين تمامی ضرایب معنی دار و دارای عالمت مورد انتظار هستند. 

نتایج حاصل از برآورد مدل مذكور به شرح زیر خالصه می شود:
افزایش در  ازای یک درصد  به  و  دارد  مالياتی  فرار  بر كاهش  را  تأثير  بيشترین  اثربخشی دولت  متغير 
اثربخشی دولت، 13درصد فرار مالياتی كاهش می یابد. همانطور كه در مبانی نظری به اهميت اثربخشی 

دولت اشاره شد، نتایج مطالعه نيز حاكی از نقش مهم اثربخشی دولت بر كاهش فرار مالياتی می باشد.
ضریب سهم نسبی بخش صنعت در توليد ناخالص داخلی برابر با 0/11- و ضریب سهم نسبی بخش 
خدمات در توليد ناخالص داخلی برابر با 0/12- می باشد. همان طور كه مالحظه می شود با افزایش حجم 
عنوان  به  دولت  اثربخشی  از  متغير پس  دو  این  و  مالياتی كاهش می یابد  فرار  و خدمات،  بخش صنعت 

مهمترین متغيرهای اثرگذار بر كاهش فرار مالياتی شناخته می شوند.
ضریب نسبت جمعيت شهری به كل جمعيت در مدل تخمين زده شده برابر با 0/01 می باشد. مالحظه 
می شود ویژگی های جمعيتی مانند تراكم جمعيت در مناطق شهری، بر اندازه اقتصاد سایه ای و فرار مالياتی 
اثرگذار است آن گونه كه با افزایش 1 درصدی تراكم جمعيت در مناطق شهری، فرار مالياتی تقریبا 1 درصد 

افزایش می یابد.
عالمت ضریب بار مالياتی همانند مبانی نظری مثبت و معنادار بدست آمده است. به طوری كه با فرض 
ثابت بودن سایر عوامل، اگر بار مالياتی 1 درصد افزایش یابد فرار مالياتی افزایشی معادل با 0/95 درصد 

خواهد داشت.
ضریب توليد ناخالص داخلی سرانه در این جا برابر با 0/00005- می باشد. این بدین معنا است كه با فرض 
ثابت بودن سایر عوامل، اگر سطح توسعه یافتگی در كشورهای منتخب 1 درصد افزایش یابد، فرار مالياتی 

به ميزان 0/005 درصد كاهش می یابد.
در  مالياتی  فرار  بر  منفی  اثر  نظری  مبانی  با  مطابق  مالياتی  روحيه  می شود  مالحظه  كه  طور  همان 
كشورهای منتخب دارد. ضریب این متغير برابر با 0/00002- می باشد كه نشان می دهد اگر سایر عوامل 
روحيه  برای  شاخصی  عنوان  )به  دولت  سرانه  اجتماعی  مخارج  در  درصدی   1 افزایش  بماند  باقی  ثابت 
مالياتی(، كاهش 0/002 درصدی فرار مالياتی را در پی خواهد داشت. همچنين نتایج اشاره دارد كه افزایش 

باز بودن اقتصاد موجب كاهش فرار مالياتی می شود.
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5- نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
در این پژوهش با استفاده از داده های سری زمانی 33 كشور منتخب شامل ایران، طی دوره زمانی 2010-
2000 به بررسی تأثير اثربخشی دولت بر كاهش فرار مالياتی پرداخته شد. در مدل ارائه شده در این پژوهش 
فرار مالياتی به عنوان متغير وابسته و بار مالياتی، روحيه مالياتی، اثربخشی دولت، درجه باز بودن اقتصاد، 
سهم ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات در توليد ناخالص داخلی، نسبت جمعيت شهری به كل 
جمعيت و توليد ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغيرهای مستقل در نظر گرفته شده است. تخمين الگوی 
تحقيق به روش پانل نشان می دهد كه اثربخشی دولت اثری منفی و معنادار بر فرار مالياتی در كشورهای 

منتخب طی دوره مورد مطالعه دارد كه بيانگر تأیيد فرضيه تحقيق می باشد.
همچنين سایر نتایج بدست آمده از الگوی پژوهش حاكی از آن است كه اثر متغيرهای درجه باز بودن 
فرار  بر  افزوده بخش صنعت و خدمات  ارزش  ناخالص سرانه داخلی، سهم  توليد  مالياتی،  اقتصاد، روحيه 
مالياتی منفی و معنادار است به عبارت دیگر متغيرهای مربوط اثر بازدارنده در انگيزه فرار مالياتی به همراه 
دارند. همچنين تأثير بار مالياتی و نسبت جمعيت شهری به كل جمعيت مثبت و معنادار است كه منعکس 
می كند بازنگری در كاهش نرخ های مالياتی امری ضروری است. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقيق 

توصيه سياستی زیر پيشنهاد می شود:
با توجه به اهميت اثربخشی دولت در كاهش فرار مالياتی، نياز است كه دولت ها از طریق سياست های 
مؤثر به ارتقاء كارایی و اثربخشی دولت توجه ویژه ای داشته باشند تا از این طریق حمایت های الزم از طرف 
مؤدیان مالياتی به عمل آید. همچنين با توجه به تأثير مثبت بار مالياتی در انگيزه فرار از پرداخت ماليات 

پيشنهاد می گردد تا از طریق كاهش نرخ ها، انگيزه پرداخت ماليات در مؤدیان افزایش یابد.
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