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چکیده
فرار مالیاتی از اصلیترین فعالیتهای بخش غیر رسمی اقتصاد است و از مهمترین مسائل و مشکالت نظام
مالیاتی محسوب میشود .با توجه به نقش اساسی فرار مالیاتی در کاهش درآمدهای عمومی دولت؛ آگاهی یافتن
از دالیل و عوامل تعیین کننده فرار مالیاتی اقتصاد ایران برای سیاستگذاران و مقامهای مالی جهت کنترل و کاهش
رشد آن حائز اهمیت است .از این رو در مطالعه حاضر ابتدا با استفاده از رهیافت جدید تابع تقاضای پولی و الگوی
تصحیح خطای برداری  ،VECMفرار مالیاتی طی دوره زمانی  1360-1396برآورد شده است .در ادامه با استفاده
از رویکرد اقتصادسنجی بیزینی و به کار گیری روش میانگینگیری مدل بیزینی ( )BMAبه بررسی عوامل موثر
بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران پرداخته شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که روند شاخص فرار مالیاتی
طی دوره مورد بررسی افزایشی بوده است .همچنین متغیرهای بار مالیاتی ،درجه شهرنشینی ،درآمدهای نفتی ،نرخ
بیکاری و پیچیدگی مالیاتی بیشترین تأثیر را بر فرار مالیاتی داشته است.
واژههای کلیدی :فرار مالیاتی ،رهیافت پولی ،رویکرد تصحیح خطای برداری ،میانگین گیری مدل بیزین
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 -1مقدمه
درآمدهای مالیاتی از مهمترین منابع تأمین مالی دولتها است .و یکی از دالیلی که باعث میشود درآمد مالیاتی تحقق
یافته از مقدار مورد انتظار آن کمتر باشد ،فرار مالیاتی 1است .فرار مالیاتی بهصورت رفتار یا فعالیتهای غیرقانونی
و عمدی برای نقض مستقیم قانون مالیات بهصورت فرار از پرداخت مالیات ( )Richardson, 2008:67و ارائه
گزارشهای مالیاتی غیرصادقانه مانند گزارش درآمد ،سود و منافع عایدی کمتر نسبت به درآمدهای واقعی یا اعالم
مالیات کسر شده در شرکت بیش از حد واقعی آن است ( .)2016:9 ,Droncaکاهش درآمدهای عمومی ناشی
از فرار مالیاتی ،میتواند توسعه اقتصادی را با مشکل جدی مواجه نماید؛ بنابراین فرار مالیاتی مسئله مهمی برای
بیشتر کشورها است ( .)Picure and Riahi Belkaoui, 2006:175از این رو؛ برای سیاست گذاران شناسایی
دالیل فرار مالیاتی جهت اصالحات و کاهش اثرات نامطلوب این پدیده جهانی حائز اهمیت است (Khlif and
.)Achek, 2015:487

1 . Tax Evation
2. Bayesian Model Averaging
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در مطالعات انجام شده پیرامون عوامل موثر بر فرار مالیاتی ،طیف گستردهای از متغیرها بهعنوان عوامل
تعیینکننده فرار مالیاتی معرفی شدهاند .به طور کلی عوامل موثر بر فرار مالیاتی را میتوان در قالب عوامل
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،قانونی و اجرایی دستهبندی نمود؛ اما در روشهای متعارف اقتصادسنجی نمیتوان
همه عوامل تعیین کننده را در الگو لحاظ کرد .اضاف ه کردن طیف زیادی از متغیرها باعث کاهش درجه آزادی
و نااطمینانی ضرایب میشود و بنابراین محققان بر اساس نظریه ،نوع مطالعه و سلیقه خود ترکیب مختلفی از
ن وجود برآورد اثر هر متغیر بر فرار مالیاتی بستگی به
متغیرها را در الگوهای اقتصادسنجی وارد میکنند .با ای 
ترکیب سایر متغیرهایی دارد که در الگو لحاظ شده است؛ بنابراین تصریحهای مختلف مدل (ترکیبهای مختلف
متغیرهای توضیحی) بر نتیجه برآورد تأثیرگذار است .یکی از روشهای مناسب برای مشکل نااطمینانی انتخاب
متغیرها و مدل مناسب ،روش میانگینگیری از تمامی مدلها یا روش میانگینگیری مدل بیزینی 2است (Koop,
 .)2003:3از این رو وجه تمایز این تحقیق با سایر مطالعات قبلی به استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی بیزین مبتنی
بر میانگینگیری مدل بیزین است که برای بررسی عوامل تعیین کننده فرار مالیاتی و رتبه بندی سهم هر یک از
آنها در اقتصاد ایران به کار گرفته شده است که با این رویکرد در هیچ کدام از مطالعات پیشین این پدیده مورد
بررسی قرار نگرفته است .همچنین برای سنجش فرار مالیاتی بر اساس مطالعات تجربی(Awadh, 2020 and
 )Ahmada, 2009از رهیافت جدید پولی با رویکرد  VECMاستفاده میشود که در مطالعات داخلی به کار
گرفته نشده است .بخشهای بعدی مقاله به این ترتیب سازماندهی شده است .در بخش دوم به مبانی نظری و
خالصهای از پیشنه تحقیق اختصاص یافته است .در بخش سوم روش شناسی موضوع مشتمل بر تئوری تقاضای
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پول و روشهای انجام پژوهش ارائه شده است .محور اصلی بخش چهارم برآورد مدل و یافتههای تجربی تحقیق
است .و در نهایت در بخش پایانی نتایج مهم مقاله ارائه خواهد شد.
 -2چارچوب نظری تحقیق
 - 1-2توجیهات نظری عوامل تعیینکننده فرار مالیاتی

.)ton.,1991:320

مدلهای روانشناسی مالی نشان میدهد که عواملی مانند سن ،جنس ،پیشینه اجتماعی-اقتصادی ،سطح
تحصیالت و شغل ممکن است بر میزان فرار مالیاتی تأثیر بگذارد .عالوه بر این ،اخالق مالیاتی نیز نشاندهنده
1 . Tax Compliance
2 . General Deterrence Theory
3 . Economic Deterrence Models
4 . Fiscal Psychology
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مطابق نظر ریاحی بلکاوی  ،تمکین مالیاتی 1نوعی قرارداد اجتماعی بین شهروندان و دولت است که مطابق آن
افراد جامعه در صورت تحقق "شرایطی که باعث ارتقاء و حفظ کرامت انسانی آنها شود ،اخالق و احترام آنها به
هنجارهای اخالقی جامعه را تحریک کرده و صلح و ثبات را در روابط آنها با سایر شهروندان و انجام امور آنها
را تضمینکند" ،تمایل به پرداخت مالیات دارند .توجیه عوامل تعیینکننده فرار مالیاتی بر اساس سه دیدگاه نظری
شامل نظریه بازدارندگی عمویمی ،2مدلهای بازدارندگی اقتصادی 3و روانشناسی مالی 4است (Ri�.2004:137,
ت با افزایش
 .)ahi-Belkaouiتئوری بازدارندگی عمومی نشان میدهد که نرخهای جرم و جنایت در یک جمعی 
تهدید به مجازات کاهش مییابد که این مجازات باید با قطعیت ،تیزبینی و شدت مشخص شود تا بتواند مؤثر باشد.
سطح دقیق اطمینانی که برای مجازات جهت جلوگیری از جرم باید تعیین شود ،ناشناخته است و تحقیقات تجربی
نشان میدهد که حداقل  30درصد از مجرمان باید برای کاهش نرخ جرم پاسخگو باشند (.)2010:364,.Stack
این نظریه به توانایی یک نظام حقوقی در کاهش پدیده فرار مالیاتی در یک کشور اشاره دارد.
مدلهای بازدارندگی اقتصادی بر چارچوب هزینه-فایده تمرکز میکنند ،زیرا این مدلها یک مالیاتدهنده
منطقی اقتصادی را در نظر میگیرند که تا زمانی که هزینه فرار از پرداخت مالیات ،بیشتر از هزینه مورد انتظار
برای دستگیر شدن باشد ،از پرداخت مالیات فرار میکنند )Devos.,2014:68(.این مدلها نشان میدهد که
ویژگیهای اقتصادی ،حقوقی و نهادی یک کشور (بهعنوان مثال سطح اجرا ،فساد ،بوروکراسی ،قوانین رقابت)
ممکن است بر شیوههای فرار مالیاتی تأثیر بگذارد .در نهایت ،مدلهای روانشناسی مالی ،نگرشها و باورهای
مالیاتدهندگان را بررسی میکنند تا بتوانند رفتارهای آنها را پیش بینی کنن د (�Hasseldine and Bebbing
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1. Tax Complexity
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یک متغیر مهم است که رفتار مالیاتدهندگان را در قبال وظایف مالی نشان میدهد .در مجموع ،پیامدهای کلی
این نظریهها این است که میتوان با بهرهگیری از این عوامل از فرار مالیاتی جلوگیری کرد .این مسئله بهعنوان
تصمیمگیری اقتصادی در حالت نااطمینانی در نظر گرفته میشود که در آن مالیاتدهندگان مزایا و هزینههای فرار
مالیاتی و عدم پرداخت مالیات را در نظر میگیرند و میتوان فرار مالیاتی را با استفاده از عوامل غیراقتصادی مربوط
به نگرشهای مالیاتدهندگان و ادراک آنها از پرداخت مالیات توضیح داد (.)Riahi-Belkaoui.2004:142 ,
عواملی از قبیل افزایش بار مالیاتی و مقررات دولتی ،افزایش بروکراسی اداری ،کاهش درآمد واقعی ،افزایش
در بیکاری ،افزایش در خود اشتغالی ،تغییر در خدمات ،تغییرات جمعیتی ،فشارهای جمعیتی و کاهش در روحیه
مالیاتی بر فرار مالیاتی تأثیر گذار است .همچنین با ثابت در نظر گرفتن سایر شرایط ،پیچیدهتر بودن مقررات و قوانین
منجر به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی میشود؛ زیرا این مساله عالوه بر اینکه آزادی و اختیار افراد برای حضور در
اقتصاد رسمی را کاهش میدهد ،امکان تفسیر به رای افراد به منظور اجتناب از پرداخت مالیات را فراهم میکند.
در مقابل ،سادهسازی قوانین ،درک آن را برای مؤدیان بسیار آسان کرده و میتواند تأثیر به سزایی در کاهش فرار
مالیاتی و در نتیجه افزایش اثر بخشی و کارایی دستگاه مالیاتی داشته باشد .همچنین تعدد پایههای مالیاتی موجب
سردرگمی مودیان و کارمندان ادارات مالیاتی میشود ،از این رو ،میتواند منجر به فرار از پرداخت مالیات شود .از
این رو انتظار بر آن است که فرار مالیاتی با پیچیدگی مالیاتی 1رابطه مثبت داشته باشد همچنین کشورهایی که
دارای مقررات مالیاتی بیشتری هستند ،نسبت بخش غیر رسمی به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و با بزرگتر
شدن بخش غیررسمی ،فرار از پرداخت مالیات نیز بیشتر خواهد شد (.)Chaman et al.2019:108
بار مالیاتی ،فرهنگ مالیاتی ،پیچیدگی مالیاتی ،نرخ تورم ،درآمد مالیاتدهندگان ،اندازه دولت ،قوانین و
مقررات ،آزادسازی تجارت از عوامل تأثیرگذار بر فرار مالیاتی مطرح شده است( (�Tabandeh, R., & Tamadon
 .)nejad, 2015:393برخی پژوهشگران همچون Cebula & Saadatmand (2005)، Bayer & Sutter
( )2008و ( ،Busato etal (2010در مطالعات خود نشان دادند که نرخ باالی مالیات و بار مالیاتی بیشتر ،منجر
به فرار مالیاتی بیشتر میشود .پژوهشگرانی ارتباط نرخ تورم با فرار مالیاتی را مورد بررسی قرار دادند ،نتایج بیانگر
اثر مثبت نرخ تورم بر فرار مالیاتی است (& Fishburn, 1981; Cranea. & Nourzad, 1986; Fishlow
 .)Friedman, 1994; Caballe & Panade, 2004همچنین فرار مالیاتی با تغییر درآمد مالیات دهندگان
تغییر پیدا میکند .امبای در مطالعه خود نشان داد که رابطه مثبتی بین فرار مالیاتی و درآمد مالیات دهندگان برقرار
است .همچنین اندازه دولت و شدت مقررات از دیگر دالیلی هستند که منجر به فرار مالیاتی میشوند (Embaye,
 .)2007تابنده و تمدن نژاد ( ،)2015به این نتیجه رسیدند که شدت مقررات و اندازه دولت باعث ترویج بیشتر
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اقتصاد سایه 1میشود .و بدیهی است که اقتصاد سایه بیشتر ،سطح باالیی از فرار مالیاتی را به همراه خواهد
داشت .از دیگر عوامل مهم تأثیر گذار بر فرار مالیاتی ،نرخ بیکاری است .همچنین در مطالعات خود به این نتیجه
دست یافتند که ارتباط مثبت بین بیکاری و فرار مالیاتی برقرار است (Tabandeh and Tamadonnejad,
.)2015:394

 -2-2پیشینه تحقیق

آریو و بکوا ( ،)2012در مطالعه خود ،با رویکرد تابع تقاضای پول به بررسی و تحلیل اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی
در کشور نیجریه طی دوره زمانی  2010-1975پرداختهاند .در این تحقیق از روش تابع تقاضای پول برای سنجش
روند و میزان فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی استفاده شده است .همچنین مدل تصحیح خطا برای تعیین سرعت
تعدیل رابطه بلندمدت تعادلی استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که اندازه اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی به
ترتیب برای دوره مورد مطالعه  42/54-79/32و  2/09-6/75درصد از  GDPرا تشکیل میدهند .همچنین
نتایج نشان دهنده ارتباط مثبت میان متغیرهای اقتصاد زیرزمینی ،فرار مالیاتی و نرخ مالیات است (Ariyo and
.)Bekoe, 2012

اشنایدر و همتنر ( ،)2014در مطالعهای به بررسی اقتصاد سایه برای کشور کلمبیا طی دوره زمانی -2012
 1980پرداختهاند .در این مطالعه از رویکرد تابع تقاضای پول استفاده شده است .نتایج این تحقیق نشان
میدهد که روند اقتصاد زیرزمینی در دوره مورد مطالعه افزایشی بوده و از  27درصد  GDPبه  56درصد آن تغییر
پیدا کرده است .مهم ترین عامل اقتصاد زیرزمینی ،مالیات غیرمستقیم و بیکاری بوده است (Schneider and
.)Hametner, 2014

1 . Shadow economy
2 .Arja
3 .Dularif
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آرجا و همکاران  ،)2019(2در مطالعهای به بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در کشور اندونزی با استفاده
از پرسشنامه و با رویکرد معادالت ساختاری پرداختند .آنها عوامل مؤثر را در چهار گروه عوامل سنتی ،فرهنگ و
شخصیتی ،عوامل سازمانی و عوامل مربوط به اخالق مالیاتی تقسیم بندی نموده و دانش مالیاتی را نیز به عنوان
یک متغیر تعدیل کننده بر روابط این چهار عامل با فرار مالیاتی بررسی نمودند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که هر
چهار عامل بر فرار مالیاتی تأثیرگذار بوده ولی دانش مالیاتی نقش تعدیلکنندگی در روابط بین آنها نداشته است
(.)Arja et al, 2019
دوالریف و همکاران  ،)2019(3رابطه بین عوامل تعیین کننده بر فرار مالیاتی را بر اساس فراتحلیل  478مقاله
منتشر شده بین سالهای  1978تا  ،2018بررسی نمودند .آنها به این نتیجه رسیدند که تنها نرخ مالیات تأثیر
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قابل توجهی بر فرار مالیاتی دارد و تأثیرگذاری حسابرسی و حق بیمه بر فرار مالیاتی قابل توجه نیست (Dularif et
.) al, 2019

1 . Gioacchino & Fichera
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جیاسچینو و فیچرا ،)2020( 1در مطالعهای به بررسی رابطه بین اخالق مالیاتی و ارزشهای اجتماعی رسیدند
که افراد در پرداخت مالیاتی به شدت تحت تأثیر اطرافیان (همتایان) خود قرار دارند و با مشاهده رفتار آنها،
تغییراتی در سطح اخالق مالیاتی خود ایجاد میکنند (.)Gioacchino and Fichera, 2020
آواد ( ،)2020با استفاده از رویکرد تابع تقاضای پول تعدیل شده ،حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی برای
کشور کویت را طی دوره زمانی  1991-2010برآورد نمودند .نتایج حاکی از آن است که طی دوره مورد بررسی به
طور متوسط حجم اقتصاد زیرمینی 24/90درصد برآورد شده است و روند حجم اقتصاد زیرزمینی افزایشی بوده
است و میزان آن در سال  1991از 19/07درصد به  26/32درصد در سال  2010افزایش یافته است .همچنین
نتایج نشان میدهد که متوسط میزان فرار مالیاتی به درآمدهای مالیاتی غیرنفتی  24/95درصد برآورد شده است.
و از  19/6درصد در سال  1991به  26/3درصد در سال  2010افزایش یافته است؛ در حالی که متوسط نسبت
فرار مالیاتی به  GDPرسمی طی دوره مورد بررسی  2/83درصد برآورد شده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد
که فرار مالیاتی به عنوان بخشی از اقتصاد زیرزمینی بر درآمدهای مالیاتی تأثیرگذار است .از آن جایی که نسبت فرار
درآمد مالیاتی غیرنفتی به  GDPبا نسبت اقتصاد زیرزمینی به آن معادل هم هستند؛ از این رو میتوان نتیجه گرفت
که تنها بخش اقتصاد زیرزمینی ،فرار مالیاتی است (.)Awadh, 2020
امین خاکی و همکاران ( ،)1390در پژوهش خود به بررسی عوامل تعیین کننده فرار مالیاتی در اقتصاد ایران
پرداختهاند .در این پژوهش فرار مالیاتی به روش پولی و ظرفیت بالقوه قانونی برای بخش غیر رسمی و رسمی
اقتصاد در دوره زمانی  1338-1387برآورد شده است .نتایج نشان دهنده این است که فرار مالیاتی در بخش
رسمی ،غیررسمی و کل طی دوره مورد بررسی روند صعوی دارد .متغیرهای روحیه مالیاتی ،انصاف مالیاتی ،نرخ
باسوادی ،اثر منفی و بار مالیاتی ،پیچیدگی مالیاتی و جنسیت اثر مثبت بر فرار مالیاتی داشته است.
هادیان و تحویلی ( ،)1392در مطالعه خود سعی در شناسایی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در کشورهای در حال
توسعه با بهره گیری از الگوی خودتوضیح با وقفههای گسترده طی دوره  1350-1386داشتهاند .متغیرهای مورد
استفاده آنها شامل نرخ مالیات ،نبود سرمایه اجتماعی ،پیچیدگی قوانین و مقررات و تورم بوده است .بر اساس
یافتههای آنها ،هر چهار متغیر مورد استفاده ،در بلند مدت اثر مثبت بر فرار مالیاتی داشتهاند؛ اما در کوتاه مدت
تورم نقش تعیین کنندهای بر روی فرار مالیاتی نداشته است.
امیدیپور و پژویان ( ،)1396در مقالهای به برآورد فرار مالیاتی در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در ایران
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برای دوره  1352-1392پرداختند .آنها برای این منظور از رهیافت تابع تقاضای پول تانزی و الگوی تصحیح
خطای برداری ( )VECاستفاده کردند و نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدینگی را به عنوان متغیر وابسته در
نظر گرفتند .یافتههای آنان حاکی از اثر مثبت متغیرهای بار مالیاتی اشخاص حقوقی ،نسبت حقوق و دستمزد به
درآمد ملی و درآمدهای نفتی حقیقی بر روی نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدینگی در بلند مدت و اثر منفی
متغیرهای درآمد سرانه ملی حقیقی و نرخ بهره حقیقی بر آن بود .مطابق نتایج آنها ،حجم فرار مالیاتی در پایه
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی طی دوره مورد بررسی آنها صعودی بوده است.
مطلبی و همکاران ( ،)1397در مطالعه خود به برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری
طی دوره  1349-1391در اقتصاد ایران پرداختند .برای این منظور از رویکرد علل چندگانه-آثار چندگانه MIMIC
استفاده کردند .یافتههای تحقیق نشان میدهد که روحیه مالیاتی و بار مالیات بر واردات از علل اصلی پیدایش
اقتصاد سایه هستند.
مطلبی و همکاران ( ،)1398به برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی ناشی از آن طی دوره  1346-94با استفاده از
روش  MIMICپرداختهاند .بر اساس نتایج آنها ،میانگین اندازه نسبی اقتصاد سایه طی دوره تحقیق آنها برابر با
 30/24درصد بوده است به نحوی که حداکثر آن در سال  1387و برابر با  43/3درصد بوده و حداقل آن نیز برابر
با  18/01درصد در سال  1347بوده است .همچنین متغیرهای بار مالیات بر واردات و نرخ بیکاری از علل اصلی
پیدایش اقتصاد سایه در ایران شناسایی شدند .از طرفی ،تورم و کسری بودجه منجر به افزایش حجم اقتصاد سایه
و فرار مالیاتی ناشی از آن میشوند.
رضاقلیزاده و همکاران ( ،)1398با بهر ه گیری از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه ( )MIMICبه تحلیل
فرار مالیاتی در ایران طی دوره  1357-1394پرداختند .یافتههای آنها حاکی از وجود روند افزایشی ،اما با نوسان
فرار مالیاتی طی دوره بررسی آنها است به نحوی که از  6/12درصد تولید ناخالص داخلی در سال  1357به میزان
 11/33درصد در سال  1394رسیده است .بر اساس نتایج آنها ،متغیرهای بار مالیاتی ،تورم ،نرخ ارز رسمی و
درآمد سرانه دارای اثر مثبت بر فرار مالیاتی بوده و متغیرهای اندازه دولت ،شاخص باز بودن اقتصادی و نرخ بیکاری
دارای اثر منفی بر روی فرار مالیاتی بودهاند.
از این رو در این پژوهش برای سنجش فرار مالیاتی از رهیافت پولی با رویکرد  VECMو برای بررسی عوامل
موثر بر فرار مالیاتی در قالب عوامل اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،قانونی و اجرایی از رویکرد اقتصاد سنجی بیزین
مبتنی بر میانگینگیری مدل بیزین به کار گرفته شده است که با این رویکرد در هیچ کدام از مطالعات پیشین این
پدیده مورد بررسی قرار نگرفته است.
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 -3روششناسی
 -1-3رهیافت تابع تقاضای پولی

در این تحقیق بر مبنای مطالعات تجربی ( )Awadh, 2020 and Ahmada, 2009رویکرد جدید تابع تقاضای
پول به کار گرفته شده است .در این رویکرد ،تابع تقاضای پول استاندارد به شکل ضرب بهصورت زیر ارائه میشود:

			
()1

که در آن تقاضای حقیقی مشاهده شده پول ،متغیر مالی مربوط به فعالیتهای غیر رسمی است؛
در واقع عاملی که باعث ترغیب افراد به فعالیت در بخش غیر پنهان اقتصاد میشود ( مانند نسبت کل مالیات به
 GDPیا نسبت مخارج دولت به  ،)GDPمربوط به سطح مبادالت در اقتصاد به عنوان یک متغیر مقیاس
(مانند تولید ناخالص داخلی حقیقی مشاهده شده) i ،بیانگر هزینه فرصت نگهداری پول ( نرخ بهره اسمی یا نرخ
تورم) است .اندازه اقتصاد پنهان بهصورت زیر بدست میآید:
		
()2

در این معادله برآورد درآمد حقیقی پنهان GDPt ،تولید ناخالص داخلی در بخش رسمی ILC،مقدار
تقاضای پول براوردی غیر قانونی LC ،مقدار تقاضای پول برآورد شده در بخش رسمی است .سپس فرار مالیاتی با
استفاده از رابطه زیر برآورد میشود (آواد.)2020 ،
		
()3

 Mtتقاضای حقیقی پول Tt،کل درآمدهای مالیاتی Gt ،تولید ناخالص داخلی حقیقی Zt ،برداری از متغیرها
است که موجب میشوند که فرد به فعالیتهای زیرزمینی و فرار مالیاتی روی آورد  htبیانگر هزینه فرصت نگهداری
است.
پول it ،نرخ بهره(نرخ سود سپردههای بلند مدت بانکی) و نرخ تورم است؛
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که در این معادله  TEفرار مالیاتی؛  TTمالیات کل؛  Htاقتصاد پنهان GDPt ،تولید ناخالص داخلی در بخش
رسمی است.
تصریح مدل تقضای پول مطرح شده در اقتصاد ایران بر اساس ()Awadh, 2020 and Ahmada, 2009
به صورت زیر بیان میشود:
		
()4
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با لگاریتم گیری از دو طرف معادله ( )5میتوان آن را به صورت زیر بیان کرد:
		
()5
 -2-3روش میانگینگیری مدل بیزین

متوسطگیری مدل بیزین ) (BMAیک استراتژی ساخت مدل است که نااطمینانی مدل در نتایج مربوط
به پارامترهای برآورد شده را در نظر میگیرد .روش  BMAعبارت است از :میانگینگیری از تمام مدلهای
خطی ممکن ،زمانی که تعداد زیادی متغیر مستقل بالقوه و در نتیجه مدلهای بیشماری وجود دارد
( .)Koop.,2003:260-285میانگینگیری مدل بیزین بهترین مدل را انتخاب نمیکند؛ اما همانطور که
اسمش نشان میدهد ،میانگین تمامی مدلهای رگرسیون احتمالی را به دست میآورد و اهمیت و وزن بیشتری
به مدلهای بهتر میدهد .این وزنها ،احتماالت پسین بیزین مدلهای انفرادی هستند .با استفاده از این روش،
نااطمینانی در انتخاب متغیرهای مؤثر و نااطمینانی در تصریح مدل برطرف میگردد .هم خطی چندگانه انتخاب
متغیرهای مستقلی را که باید در مدل وارد شوند ،بسیار مشکل میکند .روشهای رایج مانند انتخاب متغیر به روش
گام به گام ،هر کدام سعی در برطرف نمودن این مشکل کردهاند .با این حال روش  BMAاین مسئله را بسیار
سادهتر برطرف و حل میکند .در روش میانگینگیری بیزی به این سؤال پاسخ داده میشود که اگر همه متغیرهایی
که بر اساس نظریات مختلف بر فرار مالیاتی اثرگذارند در کنار هم در نظر گرفته شوند ،کدام متغیرها اثر خود را حفظ
میکنند ( متغیرهای قوی یا غیر شکننده) و کدام متغیرها در اثر حضور یا عدم حضور سایر متغیرها اثر خود را از
دست خواهند داد ( متغیرهای شکننده) .درواقع اقتصادسنجی بیزینی بر مبنای قوانین احتمال پایه گذاری شده
است .عنصر اصلی اقتصادسنجی بیزینی ،قانون بیز است که آن را به صورت زیر نشان میدهند.
()6

		
()7
در اقتصادسنجی بیزینی پارامترهای الگو ،متغیر تصادفیاند (برخالف اقتصادسنجی متعارف) و خروجی
تخمین بیزین توزیع این متغیرهای تصادفی (از جمله میانگین و واریانس آنها) را به دست میدهد .در معادله ()8
میتوان از ( P(Yبه دلیل اینکه تابعی از  qنیست صرف نظر کرد؛ از این رو داریم:
()8
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با این فرض که  yماتریس دادهها (متغیرهای توضیحی و وابسته) و  qبردار پارامترها باشد ،در این حالت
میتوان در قانون بیز A ،و  Bرا به صورت  B=qو  A=Yتعریف کرده و معادله ( )6را به صورت زیر بازنویسی کرد:
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در واقع تابع احتمال ذهنی محقق از پارامترها قبل از مشاهده دادهها است .از این
در این معادله
1
تابع احتمال پیشین گفته میشود .را یک بردار از پارامترها در نظر بگیریم که در همه مدلها
رو به
تفسیر مشترکی دارد .یعنی ،تابعی از برای هر یک از  r=1,2,…,Rخواهد بود .به طور معمول ،موضوع
مورد عالقه در مطالعه تجربی خواهد بود .به عنوان مثال ،محققی ممکن است به تأثیر آموزش بر رشد اقتصادی
ً
عالقهمند باشد .محقق معموال مدلهای رگرسیونی متعددی خواهد داشت که شامل آموزش و ترکیبهای
مختلفی از متغیرهای توضیحی دیگر است (مانند سرمایهگذاری ،باز بودن در تجارت و غیره) .با این وجود ،ضریب
آموزش کانون توجه در هر مدل رگرسیونی خواهد بود و بنابراین ،برداری شامل همه این ضرایب خواهد بود
 )Koop., 2003:260-285(.باید توجه داشت که در مواردی که ما اطالعاتی در خصوص پارامترها یا برخی از
آنها نداریم ،میتوان ازاحتمال پیشین غیر آگاهی بخش 2یا یکنواخت استفاده کرد که تأثیری بر نتایج تخمین ندارد.
به توابع پیشینی که حاوی اطالعاتی در خصوص نحوه و دقت تأثیرگذاری پارامترها بر روی متغیر وابسته میباشند؛
در معادله ( )8نشان دهنده تابع چگالی دادهها مشروط بر
تابع پیشین آگاهی بخش 3گفته میشود.
پارامترهای الگو است که در واقع به فرایند تولید دادهها اشاره دارد .از آنجایی که در مدلهای خطی اغلب فرض
نیز دارای چگالی
میشود که خطاها دارای توزیع نرمال هستند؛ از این رو این موضوع ایجاب میکند که
نیز همان خروجی تخمین بیزین است که بر اساس تابع
نرمال باشد .به تابع درستنمایی 4گفته میشود.
احتمال شرطی پارامترها پس از مشاهده
پیشین و تابع درستنمایی میخواهیم استخراج کنیم .در واقع
دادهها است .از این رو به آن ،تابع احتمال پسین 5گفته میشود (.)Koop.,2003:260-285

1 . Prior Function
2 . Non-informative
3 . Informative
4 . Likelihood Function
5 . Posterior Function
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 -4برآورد مدل
این مطالعه در دو مرحله اصلی انجام شده است .ابتدا با استفاده از رهیافت تابع تقاضای پولی و الگوی تصحیح
خطای برداری  VECMتالش میشود فرار مالیاتی طی دوره زمانی  1360-1396تخمین زده شود .در ادامه با
استفاده از رویکرد اقتصادسنجی بیزینی و به کار گیری روش میانگینگیری مدل بیزینی ( )BMAبه بررسی عوامل
موثر بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران پرداخته میشود .دادههای مورد نیاز در این پژوهش از منابع اطالعاتی و آماری
مختلف مانند سالنامههای آماری ،مرکز آمار ایران ،ترازنامههای بانک مرکزی ،سایت سری زمانی بانک مرکزی،
حسابهای ملی بانک مرکزی ،سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور امور اقتصاد کالن ،گزیده آمارهای اقتصادی
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بخش مالی و بودجه ،خالصه تحوالت اقتصادی کشور ،الیحههای بودجه ،سایت بانک جهانی و مطالعات مختلف
مرتبط با موضوع پژوهش جمع آوری شده است .و به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و استخراج نتایج پژوهش،
از نرم افزارهای  Eviews 10 ، Excelو  Rاستفاده شده است.
-1-4آزمون ریشه واحد

بر اساس روند متعارف در برآورد مدلهای سری زمانی و به منظور اجتناب از رگرسیونهای کاذب باید مانایی
متغیرهای پژوهش بر اساس آزمونهای متعارف ریشه واحد مورد آزمون قرار گیرد .نتایج آزمون ریشه واحد دیکی
فولر تعمیم یافته و همچنین آزمون فیلیپس-پرون ( )PPدر سطح و تفاضل مرتبه اول آنها در جدول شماره()1
ارائه شده است.
جدول ( -)1نتایج آزمون ریشه واحد
نماد

آزمون دیکی فولر تعمیمیافته ()ADF

آزمون فیلیپس-پرون
()PP

M

-0/024
()0/95

-4/64
()0/000

-1/48
()0/81

-3/70
()0/007

G

-3/20
()0/10

-4/97
()0/001

-2/22
()0/46

-5/03
()0/000

T

-2/82
()0/19

-5/55
()0/000

-2/89
()0/17

-5/56
()0/000

Π

-1/36
()0/15

-5/91
()0/000

-2/65
()0/26

-8/31
()0/000

I

-1/54
()0/11

-6/38
()0/000

-1/43
()0/13

-9/75
()0/000

* اعداد داخل پرانتز احتمال ( )Probآماره آزمون میباشد
منبع :یافتههای پژوهش
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در سطح
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در سطح

در تفاضل مرتبه اول

108

پژوهشنامه مالیات/شماره پنجاه و سه (مسلسل  ،)101بهار 1401

نتایج آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته ( )ADFو همچنین آزمون فیلیپس-پرون ( )PPدر سطح و تفاضل مرتبه
اول متغیرها نشان میدهد که تمامی متغیرها در سطح ناپایا بوده و تفاضل مرتبه اول آنها پایا است .بنابراین ،میتوان
نتیجه گرفت که تمامی متغیرهای مدل انباشته از مرتبه یك یا  )1( Iهستند.
 -2-4نتایج آزمون همانباشتگی یا همجمعی مدل

با توجه به نتایج آزمون تعیین وقفه بهینه الگوی  VARو بر اساس معیار شوارتز بیزین( ،)SCوقفه دوم ،به عنوان
وقفه مناسب برای این الگو انتخاب شده است و در ادامه به بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها پرداخته
خواهد شد .هدف از برآورد الگوی  VARدر اینجا تعیین تعداد روابط بلندمدت بین متغیرهای الگوست .از آنجا که
الگو شامل  5متغیر درونزا است ،امکان وجود  4رابطه بلندمدت بین آنها وجود دارد .برای آزمون این مسئله طبق
روش یوهانسن آماره اثر( )Traceو حداکثر مقدار ویژه ( )Max-Eigenباید مورد بررسی قرار گیرد .در این مطالعه
آزمون همگرایی در شرایط حالت دوم انجام شده است یعنی زمانی رخ میدهد که در روابط بلندمدت عرض از
مبدأ وارد میشود .مطابق با نتایج این آزمون در جدول ( ،)2آماره حداکثر مقدار ویژه که از آماره اثر معتبرتر است،
وجود یك رابطه بلندمدت را در سطح  95درصد اطمینان بین متغیرهای الگو تأیید میکند.

جدول ( -)2نتایج آزمون تعیین مرتبه همگرایی در مدل

0=R

0>R

110/5

76/97

44/67

34/80

1=R

1>R

65/88

54/07

25/25

28/58

2=R

2>R

40/63

35/19

19/22

22/29

3=R

3>R

21/40

20/26

15/16

15/89

4=R

4>R

6/237

9/164

6/237

9/164
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فرضیه H0

فرضیه H1

آماره اثر
()Trace

مقدار بحرانی
(سطح )%5

آماره حداکثرمقدارویژه
()Max-Eigen

مقدار بحرانی
(سطح )%5
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 -3-4برآورد رابطه بلندمدت الگوی تصحیح خطای برداری و فرار مالیاتی

جدول ( )3نتایج برآورد رابطه بلندمدت برآورد شده در قالب الگوی  VECMرا نشان میدهد .نتایج بر طبق جدول
( )3نشان میدهد که در بلندمدت متغیر مالیات کل ( ،)Tتولید ناخالص داخلی حقیقی ( )Gو تورم ( )πرابطه مثبت
با متغیر وابسته داشته وافزایش یك واحد در متغیرهای  T، Gو  πبه ترتیب باعث افزایش  0/16واحد 1/94 ،واحد
و  0/02واحد در متغیر تقاضای حقیقی پول  Mمیشود .همچنین نتایج حاکی از رابطه منفی نرخ بهره و تقاضای
حقیقی پول است .عالوه بر این نتایج ارائه شده در جدول ( )3نشان دهنده معنادار بودن ضرایب تمامی متغیرها از
لحاظ آماری است.
جدول ( -)3نتایج برآورد مدل ( VECMرابطه بلند مدت)
شرح

متغیر

ضریب

انحراف معیار

آماره t

)1-(T

مالیات

0/166

0/066

2/516

)1-(G

تولید ناخالص داخلی

1/941

0/194

9/975

)1-(I

نرخ بهره

-0/020

0/0023

-8/519

)1-(π

تورم

0/022

0/0028

7/742

CONS

عرض از مبدا

-22/42

2/679

-8/368
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پس از برآورد پارامترهای تابع تقاضای پول در قالب الگوی تصحیح خطای برداری ،میتوان با جایگذاری
مقادیر متغیرها در روش پولی ،حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص برآوردی مدل در اقتصاد رسمی،
حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص برآوردی مدل در اقتصاد غیررسمی ،حجم پول قانونی ،سرعت
گردش درآمدی پول و در نهایت اندازه اقتصاد زیر زمینی را برآورد نمود .در این مقاله ،سرعت گردش درآمدی پول
با استفاده از رابطه مقداری پول از تقسیم تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری بر حجم پول حاصل شده
است .در مرحله آخر میزان فرار مالیاتی از حاصلضرب اندازه اقتصاد زیرزمینی محاسبه شده در نرخ مالیاتی
موثر محاسبه میشود.

110

پژوهشنامه مالیات/شماره پنجاه و سه (مسلسل  ،)101بهار 1401

جدول ( -)4نتایج برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی
متغیر

میانگین

میانه

حداكثر

حداقل

انحراف معیار

حجم اقتصاد زیرزمینی برآوردی
(میلیارد ریال)

1025040

174671/9

5891310

3547/225

1548438

فرار مالیاتی برآوردی
(میلیارد ریال)

71632/6

12206/55

411700/7

247/8897

108209/1

کل درآمدهای مالیاتی
(میلیارد ریال)

192928/5

24881/6

1264334

340/4

333031

تولید ناخالص داخلی به
قیمتهای جاریGDPf
(میلیارد ریال)
نسبت فرار مالیاتی برآوردی به کل
درآمدهای مالیاتی(درصد)

2745538

472735

14807101

7929

4175990

47/5

46/3402

63/2749

30/315

8/2454

نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی
برآوردی به ( GDPfدرصد)

38/5825

39/0545

47/7898

27/9622

4/4486

نسبت فرار مالیاتی برآوردی به
( GDPfدرصد)

2/6962

2/7292

3/3397

1/9541

0/3109
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در این پژوهش با استفاده از روش  BMAبه بررسی اثر  25متغیر بالقوه بر فرار مالیاتی در ایران پرداخته میشود.
الزم به ذکر است که متغیرهای الگو بر اساس ادبیات نظری ،مطالعات تجربی و دسترسی به دا دهها انتخاب
شدهاند .در جدول ( )5لیست متغیرهای الگو ارائه شده است.
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جدول ( -) 5معرفی متغیرهای الگو
متغیر وابسته

نام متغیر

تعریف

TE

(لگاریتم) فرار مالیاتی

عالمت انتظاری

متغیرهای توضیحی

Un

نرخ بیکاری(نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال اقتصادی ضربدر
 -)100منبع :بانک مرکزی ج.ا .ایران

مثبت

OLR

(لگاریتم) درآمدهای نفت( میلیارد ریال) منبع :سریهای زماتی
بانک مرکزی ج.ا .ایران

مثبت

Openness

شاخص باز بودن اقتصاد :نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی
ضربدر -100
منبع :بانک مرکزی ج.ا .ایران

مثبت

Government Volume

لگاریتم اندازه دولت(نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی)
منبع :بانک مرکزی ج.ا .ایران

مثبت

Industry share of GDP

نسبت ارزش افزوده بخش صنعت ومعدن به gdp
منبع :بانک مرکزی ج.ا .ایران

مثبت

Exchange Rate

نرخ ارز -منبع :بانک مرکزی ج.ا .ایران

مثبت

Gini Index

ضریب جینی -منبع :بانک مرکزی ج.ا .ایران

مثبت

total marginal energy
consumption

مصرف انرژی -ترازنامه انرژی کشور

مثبت

education

آموزش(نرخ با سوادی) -منبع :بانک مرکزی ج.ا .ایران

منفی

HDI

شاخص توسعه انسانی-بانک جهانی

منفی

Tax moral

اخالق مالیاتی :مخارج اجتماعی سرانه دولت -منبع :بانک مرکزی
ج.ا .ایران

منفی

Tax Fairness

انصاف مالیاتی :نسبت تغییرات مالیات بر حقوق بر تغییرات مالیات بر
مشاغل منبع :بانک مرکزی ج.ا .ایران

منفی
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INF

تورم(رشد شاخص قیمت کاالهای مصرفی ضربدر  -)100منبع:
بانک مرکزی ج.ا .ایران

مثبت
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متغیر وابسته

Age2

سن( گروه سنی :نرخ مشارکت نیروی کار  45تا  64سال)-
منبع:مرکز آمار ایران

پیرتر-منفی

Gender

جنسیت :سهم اشتغال مردان -منبع :بانک مرکزی ج.ا .ایران

مثبت (فرار مالیاتی
در خانم ها کمتر)

population

(لگاریتم) جمعیت(هزار نفر) -منبع :بانک مرکزی ج.ا .ایران

اثر مبهم

Degree of urbanization

درجه شهرنشینی -منبع :بانک مرکزی ج.ا .ایران

مثبت

Social capital

سرمایه اجتماعی(تعداد پروندههای بررسی شده در مراجع قضایی)-
منبع:مرکز آمار ایران-فصل امور قضایی

منفی

complexity

پیچیدگی مالیاتی(هرفیندال-هیرشمن مالیاتی)-منبع پایههای
مالیاتی ،بانک مرکزی ج .ا.ایران

مثبت

financial development

توسعه مالی(نسبت مانده تسهیالت بانکهاوموسسات اعتباری به
بخش غیردولتی -به تولید ناخالص داخلی) -منبع :بانک مرکزی
ج.ا .ایران

منفی

Tax burden

مالیات بر واردات به تولید ناخالص داخلی منبع :بانک مرکزی ج.ا.
ایران

مثبت

Deficit

کسری بودجه(اختالف مخارج و درآمدهای دولت) منبع :بانک
مرکزی ج.ا .ایران

مثبت

Degree of government
regulation

درجه مقررات دولتی(نسبت هزیتههای مصرف نهایی بخش دولتی
به هزینههای ناخالص دولتی) منبع:حسابهای ملی سالیانه بانک
مرکزی ج.ا .ایران

مثبت

Per Capita Income

درآمد سرانه(نسبت تولید ناخالص داخلی به جمعیت) منبع :بانک
مرکزی ج.ا .ایران

مثبت
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در این قسمت نتایج برآورد مدل  BMAارائه میشود .ده مدل بهینه ای که دارای بیشترین احتمال تحلیلی
هستند به صورت جدول ( )6استخراج شده است.
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Age1

سن(گروه سنی :نرخ مشارکت نیروی کار 20تا  44سال)-
منبع :مرکز آمار ایران

مثبت
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جدول ( -)6مدلهای بهینه بلندمدت
متغیر/مدل

تورم

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

نرخ بیکاری

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

درآمد نفت

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

شاخص باز بودن اقتصاد

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

اندازه دولت

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

ارزش افزوده بخش صنعت ومعدن به gdp

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

نرخ ارز

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

ضریب جینی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

مصرف انرژی

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

کسری بودجه

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

آموزش(نرخ با سوادی)

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

شاخص توسعه انسانی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

اخالق مالیاتی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

انصاف مالیاتی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

سن(گروه سنی 20تا  44سال)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

سن( گروه سنی  45تا  64سال)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

جنسیت

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

جمعیت

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه شهرنشینی

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

سرمایه اجتماعی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

پیچیدگی مالیاتی(هرفیندال-هیرشمن مالیاتی)

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

درجه مقررات دولتی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

توسعه مالی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درآمد سرانه

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

بار مالیاتی

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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در جدول ( )6متغیرهایی که دارای کد  1هستند که پس از  20000بار تکرارکل در انتخاب مدلها در ستون
متغیرهای مربوط به  10مدل اول قرار گرفتهاند.
احتمال وقوع هر یک از  10مدل بهینه که بر مبنای دو روش تحلیلی و عددی محاسبه میشوند ،در جدول
( )7ارائه شده است .بر اساس این جدول ،میتوان گفت که احتمال آن که بهترین مدل ارائه شده در جدول ()7
(مدل اول) بتواند در بین  10مدل برآورد شده ،به خوبی تغییرات فرار مالیاتی را توضیح دهد؛ احتمالی در حدود 17
درصد است.
جدول ( -)7احتمال وقوع مدلهای بهینه بلندمدت

		

مدل

)PMP (Exact

)PMP (MCMC

1

0/1632

0/1727

2

0/0965

0/0988

3

0/0427

0/0426

4

0/0246

0/0240

5

0/0140

0/0156

6

0/0111

0/0105

7

0/0098

0/0109

8

0/0093

0/0070

9

0/0092

0/0103

10

0/0087

0/0078
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در رویکرد  BMAاحتمال حضور متغیر در الگو ( )PIPمعیار مناسبی برای تشخیص قوی بودن ارتباط متغیر
توضیحی(کمکی) با متغیر وابسته است .در این ارتباط ،رفتری ( )1995و ماسانجاال و پاپاجیورجیو ( )2008پیشنهاد
ً
کردند که یک  PIPبزرگ تر از  ( 0/50که تقریبا معادل یک نسبت  tبزرگتر از واحد در روش های استاندارد
اقتصادسنجی است) نشانه یک رگرسور قوی است .در واقع اگر محقق هیچ اطالعی در خصوص الگوی صحیح
نداشته باشد ،توزیع یکسانی را برای همه الگوها در نظر میگیرد .در چنین شرایطی همه الگوها شانس یکسانی
برای انتخاب شدن دارند و احتمال پیشین اینکه متغیر مورد نظر الگو تعلق داشته باشد  0/50خواهد بود .لذا اگر
 PIPباالتر از  0/50باشد این موضوع نشانهای برای حمایت از شمول آن متغیر در الگو خواهد بود .جدول ()8
نشان دهنده میانگین وزنی ضرایب ،میانگین انحراف معیار و احتمال تاثیرگذاری هر یک از متغیرها بر فرار مالیاتی
اقتصاد ایران است.
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جدول ( -)8نتایج تخمین روش BMA
متغیر

پسین

معیار ضرایب پسین

در مدل ()PIP

بار مالیاتی

0/7940

0/1419

0/9990

درجه شهرنشینی

0/2403

0/0416

0/9874

درآمدهای نفتی

0/2265

0/0546

0/9846

پیچیدگیمالیاتی(هرفیندال-هیرشمنمالیاتی)

0/6844

0/9229

0/4149

مصرف انرژی

0/0220

0/0484

0/2265

نرخ بیکاری

-0/0034

0/0116

0/1157

آموزش(نرخ با سوادی)

0/0012

0/0059

0/0936

جنسیت

0/0049

0/0276

0/0755

شاخص توسعه انسانی
سن (1نرخ مشارکت نیروی کار درگروه سنی
20تا 44سال)
حجم دولت

0/2192

1/336

0/0708

0/0385

0/3199

0/0680

0/0004

0/0032

0/0646

سهم صنعت از GDP

0/0006

0/0054

0/0644

نرخ ارز

-0/0037

0/0401

0/0631

-2/88 E-08

1/76 E-07

0/0629

-0/0222

0/2305

0/0588

2/94 E-05

0/0005

0/0563

توسعه مالی

-0/0001

0/0012

0/0561

جمعیت

0/0551

0/5885

0/0532

سرمایه اجتماعی

0/0003

0/0073

0/0485

9/36 E-05

0/0008

0/0471

0/00006

0/0010

0/0410

6/59 E-05

0/0014

0/0409

درجه مقررات دولتی

-0/0001

0/0032

0/0406

ضریب جینی

0/0008

0/3794

0/0402

اخالق مالیاتی

0/0017

0/0347

0/0402

کسری بودجه
سن (2نرخ مشارکت نیروی کار در گروه سنی
 45تا 64سال)
درآمد سرانه

تورم
شاخص باز بودن اقتصاد
انصاف مالیاتی
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میانگین وزنی ضرایب

میانگین انحراف

احتمال حضور
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نتایج حاصل از برآورد الگوی میانگینگیری مدل بیزینی گویای آن است که عالمت ضرایب برآورد شده برای
اکثر متغیرها با انتظارات نظری قبلی ما (حداقل در مورد اقتصاد ایران) سازگار است .با توجه به نتایج مشاهده
میشود که متغیر بار مالیاتی قویترین رگرسور کمکی با احتمال حضور در مدل  0/99است .به عبارت دیگر بر
اساس نتایج بدستآمده متغیر بار مالیاتی رابطه معناداری با فرار مالیاتی در ایران داشته است .ضریب متغیر بار
مالیاتی  0/79برآورد شده است که حاکی از رابطه مستقیم این متغیر با فرار مالیاتی میباشد.
دومین و سومین متغیرهایی که قویترین ارتباط را با فرار مالیاتی داشتهاند درجه شهرنشینی و درآمدهای
نفتی هستند که دارای احتمال حضور در مدل به ترتیب  0/98هستند .این متغیرها به ترتیب دارای ضرایب 0/24
و  0/22هستند که حاکی از ارتباط مستقیم درجه شهرنشینی و درآمدهای نفتی با فرار مالیاتی در ایران هستند.
چهارمین متغیری که بیشترین تاثیر در فرار مالیاتی کشور داشته است متغیر پیچیدگی مالیاتی (هرفیندال-هیرشمن
مالیاتی) میباشد .این متغیر دارای ضریب  0/68و احتمال حضور در مدل برابر با  0/41است که حاکی از رابطه
مثبت این متغیر با فرار مالیاتی است .مصرف انرژی نیز متغیر مهم بعدی تاثیر گذار بر فرار مالیاتی است که دارای
ضریب  0/02و احتمال حضور در مدل  0/22میباشد.
نرخ بیکاری متغیری است که در درجه اهمیت بعدی با ضریب منفی برابر با  -0/003و احتمال حضور در
مدل  0/11میباشد .در نهایت الزم به ذکر است که آموزش (نرخ با سوادی) با ضریب  0/001و احتمال حضور
 0/09دارای اثر ضعیف و مثبت بر فرار مالیاتی بوده است .رابطه متغیر جنسیت(سهم اشتغال مردان) نیز با ضریب
 0/004و احتمال حضور در مدل  0/07محاسبه شده است که حاکی از رابطه مثبت (ولی بسیار ضعیف و قابل
چشمپوشی) این متغیر با فرار مالیاتی است و با توجه به تعریف متغیر جنسیت این نتیجه نشاندهنده کمتر بودن
فرار مالیاتی در بین زنان است.
سن ( ،)1با ضریب  0/03و احتمال حضور در مدل  0/06و متغیر سن ( ،)2با ضریب  -0/02و احتمال
حضور در مدل  0/05تاثیرات متفاوتی بر فرار مالیاتی در ایران داشته است .ضرایب متغیرهای حجم دولت با ضریب
 0/0004و احتمال حضور در مدل  ،0/06نرخ ارز با ضریب  0/003و احتمال حضور در مدل  ،0/063سهم
صنعت از  GDPبا ضریب  0/0006و احتمال حضور در مدل  0/064به دست آمده است.
ضرایب دیگر متغیرها در نظر گرفته شده در مدل ،بسیار ناچیز بوده و میتوان ضرایب بدست آمده را حاکی عدم
تاثیرگذاری این متغیرها بر فرار مالیاتی دانست.
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برآورد شده است .در ادامه با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی بیزینی و به کار گیری روش میانگینگیری مدل
بیزینی ( )BMAبه بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران پرداخته شده است.
با توجه به نتایج ،متغیر بار مالیاتی دارای وابستگی شدیدی با فرار مالیاتی است  .در واقع افزایش بار مالیاتی،
باعث ایجاد محدودیت در انجام معامالت اقتصادی در بازار رسمی میشود که در نتیجه آن انگیزه افراد برای ورود
به بازار غیر رسمی با هدف فرار از مقررات دولتی و پرداخت مالیات تقویت میشود .این نتایج همسو با انتظارات
نظری و نتایج مطالعاتی از جمله کریمی پتانالر و همکاران ( ،)1390تقی نژاد عمران و نیک پور ( )1392و رضاقلی
زاده و همکاران ( )1396میباشد.
مطابق نتایج ،درجه شهرنشینی و درآمدهای نفتی ،ارتباط مستقیمی با فرار مالیاتی در ایران دارند .باید توجه
داشت که با گسترش شهرنشینی و تمرکز جمعیت همراه با تخصصی شدن امور ،نیاز به مبادله را بیشتر میکند .رفع
سریع نیازهای متنوع ،لزوم استفاده از وسایل پرداخت به غیر از پول نقد را ضروری میسازد .با افزایش مهاجرت
روستاییان به شهرها ،حاشیه نشینی افزایش مییابد و افراد چون نمیتوانند جذب اقتصاد رسمی شوند ،وارد اقتصاد
غیررسمی میشوند .بنابراین با افزایش درجه شهرنشینی ،اقتصاد زیرزمینی افزایش مییابد و همین امر دلیل اصلی
رابطه مثبت بین مهاجرت به شهر و فرار مالیاتی را نشان میدهد .این نتایج در مطالعات متعددی از جمله حسینی و
نصرالهی ( ،)1396در ارتباط با ضریب مثبت شهرنشینی و خاکی ( ،)1390در ارتباط با درآمدهای نفتی تایید شده
است .همچنین ،متغیر پیچیدگی مالیاتی (هرفیندال-هیرشمن مالیاتی) که به صورت ابهام و پیچیدگی در قوانین
و مقررات مالیاتی معرفی میشود ،فرار مالیاتی را افزایش داده است .از آن جایی که قانون مالیاتی به طور فزاینده
پیچیده گشته و بسیاری از کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه نمیتوانند سیستم مالیاتی خود را به موازات
این پیچیدگی در قوانین ارتقا دهند ،این عامل به عنوان یک دلیل احتمالی برای عدم پرداخت مالیات شناخته شده
است ،لذا مالیات دهندگان باید قادر به درک قوانین مالیاتی باشند .این قوانین باید ساده ،قابل فهم و روشن باشند.
بنابراین ضریب برآورد شده برای این متغیر نیز سازگار با انتظارات نظری و همسو با نتایج مطالعه کریمی پتانالر و
همکاران ( )1390و هادیان و تحویلی ( )1392میباشد.
مصرف انرژی نیز با فرار مالیاتی ارتباط مستقیم داشته است .این نتیجه میتواند ناشی از افزایش تولید بخش
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زیرزمینی باشد که به نوبه خود میتواند فشار بر مصرف انرژی را افزایش دهد .ضریب برآورد شده برای این متغیر نیز
سازگار با انتظارات نظری و مطالعاتی از رضاقلی زاده و عالمی ( )1399میباشد.
تاثیر منفی متغیر نرخ بیکاری بر فرار مالیاتی با نتایج بدست آمده در تعدادی از مطالعات از جمله رضاقلی
زاده و همکاران ( )1396و رضاقلی زاده و عالمی ( )1399سازگار میباشد .کارگران اقتصاد زیرزمینی ناهمگونی
زیادی دارند .افراد بازنشسته ،مهاجران غیر قانونی ،خردساالن و اعضای خانواده ) کسانی که عضوی از نیروی
کار رسمی نمیباشند( ،بخشی از کارگران پنهان را تشکیل میدهند .به عالوه ،ما با کسانی روبه رو هستیم که در
یک زمان ،یک شغل رسمی و یک شغل غیررسمی دارند .در این حالت ،نرخ بیکاری رسمی به صورت ضعیفی با
اقتصاد زیرزمینی مرتبط است .در نهایت الزم به ذکر است که تاثیر منفی متغیر نرخ بیکاری بر فرار مالیاتی با نتایج
بدست آمده در تعدادی از مطالعات از جمله رضاقلی زاده و همکاران ( )1396و رضاقلی زاده و عالمی ()1399
سازگار است.
بر اساس نتایج ،آموزش (نرخ با سوادی) دارای اثر ضعیف و مثبت بر فرار مالیاتی بوده است .تاثیر مثبت جزئی
این متغیر را میتوان ناشی از کیفیت دادهها و یا این امر دانست که سواد و تحصیالت در ایران دارای پس زمینه
جذب شدن در بازار کار و محیط اقصاد رسمی کشور نیست و قشر تحصیل کرده وارد بخش اقتصاد غیر رسمی شده
و از این طریق میتوانند اثرگذاری محدودی بر فرار مالیاتی داشته باشند.
تاثیر ضعیف متغیر جنسیت نیز همسو با نتایج کریمی پتانالر و همکاران  1390بدست آمده است .همچنین
نتایج بیانگر این است که با افزایش سن تمکین مالیاتی افزایش مییابد و در نتیجه فرار مالیاتی کاهش مییابد.
نتایج متغیر سن با نتایج مطالعاتی از جمله خاکی( )1390و کریمی پتانالر و همکاران ( )1390سازگار میباشد.
در نهایت ،ضرایب مثبت متغیرهای حجم دولت همسو با نتایج مطالعه صمدی و تنابنده ( ،)1392نرخ ارز
همسو با رضاقلی زاده و همکاران ( ،)1396سهم صنعت از  GDPهمسو با مطالعه امین خاکی ( )1390هستند.
مطابق نتایج بدست آمده ،شاخص فرار مالیاتی طی دوره مورد بررسی روند افزایشی داشته است .همچنین
متغیرهای بار مالیاتی ،درجه شهر نشینی ،درآمد نفتی ،پیچیدگی در قوانین و مقررات مالیاتی ،مصرف انرژی و
بیکاری؛ معنی دار و غیر شکننده (قوی) میباشند ،به عبارتی در حضور سایر متغیرها اثر خود را حفظ کردهاند.
همچنین این متغیرها به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران شناخته شدند؛ بنابراین ،فرار
مالیاتی در اقتصاد ایران بیشتر متأثر از عوامل اقتصادی ( بار مالیاتی ،درآمدهای حاصل از نفت؛ مصرف انرژی و
بیکاری) ،درجه شهرنشینی به عنوان یک عامل اجتماعی و پیچیدگی در قوانین و مقررات مالیاتی به عنوان مولفهای
از قوانین و مقررات دولتی بوده است .از این رو برای کنترل و کاهش فرار مالیاتی بهتر است ترکیبی از عوامل
اقتصادی؛ اجتماعی ،قانونی و مقرراتی در قالب بسته سیاستی مورد توجه نظام سیاست گذاری قرار گیرد.
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