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سازگار است.  يکه با انتظارات نظر یابد یکاهش م یاتیفرار مال ی،توسعه مال یشدارد؛ به این معنا که با افزا
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   مقدمه -1

 دیرباز از و دارند مطمئن و باثبات لیما منبع به نیاز خود عمومی وظایف انجام براي ها دولت

 عـالوه  است. بوده وظایفشان انجام براي ها دولت لیما تامین منابع ترین مهم از یکی لیات،ما

 درآمـد،  توزیـع  گانـه  سـه  اهـداف  بـه  نیلراستاي  در دولت ابزارهاي از یکی لیاتما ،این بر

 از یکـی  لیـاتی، ما فـرار  کـه  است بدیهی شود. می محسوب اقتصادي ثبات و منابع تخصیص

مسـاله   ایـن  است.یاد شده،  فاهدا به کامل دستیابی براي دولت روي  پیش موانع ترین مهم

 هـاي هزینـه  تحمیـل  موجـب  که است شده  تبدیل جهانی بیماري یک به امروزه ،مهم بسیار

   هستند. مواجه مشکل این با که شود می جوامعی همه در بسیاري اقتصادي

 کـاهش  باعـث  زیرا دهد، کاهش را اقتصادي رشد است ممکن لیاتما پرداخت از فرار  

 هـا زیرساخت و بازار از پشتیبانی نهادهاي دولتی، مناسب کاالهاي ارائه براي دولت توانایی

 کنـد  مـی  تضـعیف  را توسـعه  و تحقیـق  یـا  و انسـانی  سـرمایه  توسـعه  ،این بر عالوه شود.می

ــین  ).1،2000(جانســون ــات،ما پرداخــت از فــرارهمچن ــابع لی ــه را من  هــاي فعالیــت ســمت ب

 هـدایت  لیـات ما پرداخـت  از فرار پوشش رايب لیما موسسات دهی سازمان نظیر تولیديغیر

 تولیـدي  هـاي  بنگـاه  ناکارآمدي باعث لیاتیما فرار عالوه بر این، ).2007 ،2(اسلمود کند می

 راحتـی  بـه  تا بمانند باقی نشده شناسایی و کوچک دهندمی ترجیح هابنگاه زیرا شد، خواهد

 دسـت  از را رسمی اقتصاد در رشد هايفرصت ترتیب این به و کنند فرار لیاتما پرداخت از

   ).2008 ،3(نورتین داد خواهند

 فـرار  پیامـدهاي  تـرین  مهـم  از دولـت  درآمـدهاي  کـاهش  و لیاتیعدالت ما تحقق عدم  

 منـابع  کمبـود  بـا  را دولت اجتماعی، هاي نارضایتی افزایش ضمن تواند می که است لیاتیما

   .شود منجر عمومی رفاه کاهش به نهایتدر  و کرده مواجهه

 دلیـل  بـه  زیـرا  ،اسـت  برخوردار بیشتري اهمیت از ایران در لیاتیما فرار عوامل به توجه  

 نظـران  صـاحب  و کارشناسـان  تاکیـدات  از یکـی  همـواره  نفـت،  بـه  دولت بودجه وابستگی

 تا است بوده لیاتیما درآمدهاي به اتکا طریق از نفت به بودجه وابستگی کاهش بر اقتصادي

 رونـد  بتـوان  کشـور،  در لیاتما درآمدهاي افزایش و لیاتما وصول کردن منطقی طریق از

                                                                                                                 
1- Johnson et al. 
2- Slemrod 
3- Nur-tegin 
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 راهکارهـاي  از یکـی  ،راسـتا  این در بخشید. شتاب را اجتماعی رفاه و اقتصادي توسعه رشد

 تـا  است لیاتیما فرار بر موثر عوامل یابی ریشه و شناسایی لیاتی،ما درآمدهاي میزان افزایش

   کرد. اجرا و طراحی لیاتیما فرار از جلوگیري رايب مناسبی هاي سیاست بتوان آن طریق از

 اخیـر  سـال  40 طـول  در لیـاتی ما فـرار  زمینـه  در مطالعه ،مالیات موضوع اهمیت علت به

 در اسـت.  گرفتـه  قـرار  خـارجی  و داخلی هايپژوهش توجه مورد شدت به و یافته گسترش

 14 تـا  4 بـین  لیـاتی ما رفـرا  میـزان  ،است شده انجام ایران اقتصاد روي که متفاوتی مطالعات

 روشــن، اکبرپــور و (میالنــی اســت بــوده نوســان در 1370-1388 دوره طــی GDP درصــد

-1386 زمـانی  دوره بـراي  )1392( تابنـده  و صـمدي  توسـط  که دیگري مطالعه در ).1391

 اسـت.  بـوده  GDP از درصـد  30 تـا  8 لیاتیما فرار یک از حاکی است، گرفته انجام 1349

 1357-1393 دوره طـی  لیـاتی ما فـرار  گیـري انـدازه  به )1394( همکاران و سلطانی همچنین

 درصـد  34/17 و 07/0 ارقـام  بـین  لیـاتی ما فـرار  میـزان  که رسیدند نتیجه این به و پرداختند

GDP پدیده این وقوع علت که است آن اینجا در طرح قابل سوال اما است. بوده نوسان در  

   د؟دهنمی توضیح را آن عواملی چه و چیست

مطالعات متعددي درباره عوامل موثر بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران صورت گرفته 

گـروه نخسـت از مطالعـات در     ؛توان به دو دسته تقسیم کرد است که این عوامل را می

انـد کـه شـامل     قالب یک مدل اقتصادسنجی، عوامل اقتصادي و نهادي را بررسی کرده

ر مالیاتی، پیچیـدگی قـوانین و مقـررات، نبـود سـرمایه      عواملی از قبیل نرخ مالیات و با

اجتماعی، تورم، اثربخشی دولت، درجه باز بودن اقتصاد، تولید ناخالص داخلی سرانه، 

هاي نفتی و نظایر آن است.  هاي مالی، تکانه نسبت جمعیت شهري به کل جمعیت، تکانه

سـري عوامـل مـوثر     به یک فقطها در قالب یک مطالعه توصیفی  گروه دوم از پژوهش

 در لیاتیما فرهنگ کارآمد ترویج توان به عدم ها می ترین آن اند که از مهم کرده  اشاره

جامعه، بوروکراسی اداري و ساختار ناکارآمد مالیاتی، ناکارآمد بودن نظام و مکانیسم 

ف هاي مختل تشویق و تنبیه مالیاتی، عدم موفقیت در شناسایی کامل مودیان مالیاتی، پایه

 اخـذ  و تشـخیص فرآینـد  در  اثـربخش  پیگیـري  و نظـارت  ضـعف  یـا  و مالیاتی، فقدان

حسابرسـی،   و ممیـزي  در لیـاتی ما نامورمـا  از برخـی  مهـارتی  و عملـی  لیات، ناتوانیما

س، االـر  علی لیاتی، تشخیص مالیاتما مودیان از برخی درآمدي کتمان و سازي حساب

رداشت از کردار و عملکرد سـایر مودیـان   شویی، الگوبرداري، یادگیري و ب پول پدیده
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هاي متنوع و متعدد در ساختار مالیاتی، وجـود فسـاد در میـان     بدحساب، وجود معافیت

جامعـه، نـاتوانی در کشـف     مـردم  آحـاد  بـین  در لیـاتی ما بـاور  ماموران مالیاتی، فقدان

ان، هــاي غیرواقعــی و تقلبــی، نــاتوانی در برقــراري عــدالت بــین مودیــ مبــادالت و داده

حد  از  رسانی، تشریفات بیش ناتوانایی در ثبت و شناسایی مودیان، ضعف سیستم اطالع

اداري، پایین بودن کمیت و کیفیت عرضه کاالها و ارائه خـدمات عمـومی و... اشـاره    

  . کرد

. از اسـت  شده  گرفته نادیده کلی به ایران در لیاتیما فرار بر لیما توسعه اثر میان، این در

 با مقاله این در است. ایران در پژوهشی خال این کردن پر حاضر، مقاله اصلی دفه این رو،

 (کـه  لیمـا  توسعه شاخص تاثیر ایران، اقتصاد براي 1393 تا 1357 دوره آمارهاي از استفاده

 اسـت)،  شـده  گرفتـه  نظـر  در GDP بر خصوصی بخش به اعطایی اعتبارات نسبت صورت به

 سـرانه  درآمد ،GDP به صنعت بخش افزوده ارزش نسبت باسوادي، نرخ لیاتی،ما پیچیدگی

 آن مطالعـه  ایـن  هاي فرضیه گرفت. خواهد قرار بررسی مورد لیاتیما فرار بر دولت اندازه و

 موازات به و دارد لیاتیما فرار بر داري معنی و مثبت تاثیر لیاتیما پیچیدگی افزایش که است

ـ  باسـوادي،  نـرخ  افزایش لی،ما توسعه افزایش  کـل  از صـنعت  بخـش  افـزوده  ارزش زایشاف

GDP، یابد. می کاهش لیاتیما فرار ،دولت اندازه و سرانه درآمد   

 مبـانی نظـري  دوم بخـش  ادامـه در  در  ؛شده اسـت  مقاله حاضر در پنج بخش تنظیم 

مطالعـات  هـاي   اي از یافتـه  از مقاله بـه ارائـه خالصـه   سوم  بخش. شود مرور می موضوع

شناسـی موضـوع مشـتمل بـر روش      روشچهارم بخش  ست. دراختصاص یافته ا تجربی

هاي آماري مدل رگرسیونی ارائه شده است. برآورد مدل و تحلیـل   انجام پژوهش، پایه

هـا و   بنـدي یافتـه   از مقاله است و در بخش پایانی، جمعپنجم نتایج، محور اصلی بخش 

 پیشنهادهاي سیاستی ارائه شده است. 

  

  نظري چارچوب -2

خصـوص در   باال بـودن سـهم اقتصـاد غیررسـمی بـه      دالیلجوي و در جست )11989(دسوتو

وکـار غیررسـمی در فضـایی توسـعه      کند که اوال کسـب  توسعه، بیان می اقتصادهاي درحال

                                                                                                                 
1- Desoto 
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بر بودن فعالیت رسمی مربوط به محـیط   هزینه . دوم،یابد که فعالیت رسمی پرهزینه باشد می

ین چارچوب، بخش مهمی از مطالعات به بررسـی  مقرراتی و نهادي ناکارآمد آن است. در ا

یافته است که چه نوع محیطی از حیـث مقـررات و کیفیـت نهادهـا،       این موضوع اختصاص

وکار است و چه نوع محیطی باعث توسـعه   مطلوب فعالیت رسمی و پشتیبان صاحبان کسب

تم اداري و سیسـ  ،هاي غیررسمی از جمله فرار مالیاتی است. براسـاس نظریـه دسـوتو    فعالیت

شـوند و   ها تبدیل بـه سـرمایه مـی    هاي مقرراتی، بستر فرآیندي است که طی آن دارایی نظام

وکاري راه بیندازند و عـالوه   توانند با استفاده از آن وارد بازار شوند، کسب صاحبان آن می

هـا   کار کنند و سپس با وثیقه گذاشتن همین دارایـی  نفر دیگر را نیز مشغول به چند ،بر خود

هاي بکري استفاده کنند کـه در بـازار    وام بگیرند و فعالیتشان را گسترش دهند و از فرصت

هاي شغلی متعددي باشند. نتیجـه بالفصـل ناکارآمـدي     فرصت اتوانند منش وجود دارد و می

  ها، گسترش فرار مالیاتی است.  زا بودن آن نهادها و هزینه

هـاي   لیل بیکاري و فقر این اسـت کـه نظـام   ترین د دهد که مهم نشان می )2000(دسوتو   

قانونی (چه به لحاظ مقرراتی و چه بـه لحـاظ اجرایـی) هزینـه فعالیـت در بخـش رسـمی را        

طـور   هـا را متحمـل شـوند و بـه     توانند ایـن هزینـه   برند که برخی از افراد نمی قدري باال می به

شـوند.   رار مالیـاتی مـی  ساز گسترش ف و زمینه کردهطبیعی افراد در بخش غیررسمی فعالیت 

اما امکان مبادلـه در ایـن بخـش     ،فعالیت غیررسمی هم یک فعالیت اقتصادي سودآور است

امکـان تـامین مـالی     ،زیرا اگر کسی بخواهد فعالیتش را گسترش دهـد ، بسیار محدود است

اي اسـت و   هـاي بیمـه   اگر بخواهد نیروي کار جدید استخدام کند دچار محـدودیت  .ندارد

وفصـل کنـد و    طـور رسـمی حـل    تواند آن را به نمی ،یش اختالف حقوقی پیش آیداگر برا

شـوند. ایـن    ها در بخش غیررسمی می هاي فعالیت موارد موجب افزایش هزینهاین مجموعه 

هـاي اقتصـادي در    طور مشخص مانع از گسـترش فعالیـت   هاي مبادالتی به حجم باالي هزینه

  شود.   این بخش می

دستگاه تحلیلی دسوتو، عامل پیدایش و توسعه بخش غیررسـمی در  طور خالصه، در  به  

هاي فعالیت در بخش رسمی است و دلیل باال بودن هزینه فعالیت در  اقتصاد، باال بودن هزینه

نتیجـه   اقتصاد رسمی، ناکارآمدي و پرهزینه بودن محیط نهادي و مقرراتی اقتصاد است. در

تبـع   هاي غیررسـمی و بـه   براي افزایش فعالیت فقدان جذابیت کافی در بخش رسمی، دلیلی

هـاي آن   آن درآمد مالیاتی کمتر است. اگر منافع ناشی از فعالیت در بخش رسمی بر هزینـه 
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 هـا یـک    ن اقتصـادي بخـش رسـمی را تـرجیح خواهنـد داد. درواقـع آن      فزونی یابـد، فعـاال  

 Tradeبستان (-بده off( دهنـد و طبـق ایـن     ها و منـافع بخـش رسـمی انجـام مـی      بین هزینه 

گیرند. یکـی از منـافعی    سازي خود یا غیررسمی ماندن خود می تصمیم به رسمی بستان-بده

تواننـد   که در بخش رسمی وجود دارد دسترسی بـه اعتبـارات رسـمی اسـت کـه بـا آن مـی       

  فعالیتی را شروع کنند یا فعالیت خود را گسترش دهند. 

ها بیشـتر   ي کارآمدتر باشند و دسترسی به آنهرچه بازارهاي اعتباربا ثبات سایر شرایط 

با رسمی شدن بنگاه،  .یابد باشد، گرایش به سمت رسمی شدن افزایش میتر  الوصول و سهل

هـاي   ها توسط بانک قابل بررسی خواهد بود و ملزم بـه ارائـه حسـاب    هاي دفتري آن حساب

ها نسبت به حالتی کـه   آنامکان وصول مالیاتی از  از این رو، .سود و زیان خود خواهند شد

یابد و میزان فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت.  افزایش می ،در بخش غیررسمی فعالیت کنند

. اسـت عنوان یکی از عوامل موثر بر فـرار مالیـاتی    ضعف سیستم مالی و اعتباري به ،بنابراین

شـود   می میسطوح پایین توسعه مالی از دو طریق سبب گسترش اقتصاد غیررس ،دیگر بیان به

هـاي   سازي فعالیـت  اي براي رسمی نخست آنکه افراد انگیزه شود؛ میو منجر به فرار مالیاتی 

هاي غیررسـمی خـود، گرفتـار قـوانین و تعهـدات       فعالیت کردنزیرا با رسمی  ،خود ندارند

دسترسـی بـه   ها  ترین آن یکی از مهمسازي که  شوند بدون آنکه از مزایاي رسمی مالیاتی می

، اشخاصـی کـه در بـازار    عالوه بر این. شوندمند  اعتبارات و اخذ تسهیالت است، بهره بازار

ترتیـب از  به ایـن  شوند و  کنند تا وارد بازار غیررسمی انگیزه پیدا می کنند میرسمی فعالیت 

پرداخت مالیات اجتناب ورزند. اما اگر بازارهاي مالی توسعه یابند و دسترسی بـه اعتبـارات   

ــر و ب راحــت هــا تمایــل بیشــتري بــراي اســتفاده از بازارهــاي رســمی و   یشــتر شــود، بنگــاهت

تبع آن باید مالیات هم پرداخت کنند و در نتیجه میزان فرار  کنند که به سازي خود می رسمی

  مالیاتی کاهش خواهد یافت. 

پردازند کـه   ) در یک مدل نظري به بررسی این موضوع می2012( 1بلکبورن و همکاران

بـه  کننـد  هـا اسـتدالل مـی   آن .دهـد  لی چگونه فرار مالیاتی را تحت تاثیر قرار مـی توسعه ما

انـداز   شـوند، پـس   هـاي مـوثر بیشـتري وارد بـازار مـی      بازارهاي مالی، واسطه موازات توسعه

                                                                                                                 
1- Blackburn et al.  
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یابد، هزینه فرصـت ادامـه فعالیـت اقتصـاد غیررسـمی       یابد، نرخ بهره کاهش می افزایش می

  یابد.  ها فرار مالیاتی کاهش می دن بنگاهیابد و با رسمی ش افزایش می

کند کـه رسـمی شـدن نیـاز بـه هزینـه دارد کـه بـراي          ) بیان می28: ص 2003( 1استرب

واحدهاي اقتصادي جدیدالتاسیس شامل پرداخـت مالیـات و انطبـاق بـا قـوانین و مقـررات       

مات قانونی را زمان صرف شده براي مطابقت با الزا  ها هم پولی هستند و هم است. این هزینه

اسـتفاده از خـدمات    اینکـه  اول ؛رسمی شدن مزایایی نیز به دنبـال دارد البته شوند.  شامل می

کنند (پلیس، حفاظت قضایی از جـرم و جنایـت و نظـایر     پذیر می افرادي که تولید را امکان

دسترسی بـه کاالهـاي   ، مهاي عمومی)، دو دهند (زیرساخت وري را افزایش می آن)  یا بهره

دسترسـی امـن بـه    همچنـین  و اسـت  تضمن اجراي حقوق مالکیت و قراردادها معمومی که 

یکی از کاالهاي عمومی همان وام و اعتبارات است  .کنند می تسهیلبازارهاي خصوصی را 

سـاز بیـرون بـاقی     ها، زمینـه  که الزامات قانونی بازارهاي اعتباري و همچنین ضعیف بودن آن

هـا بـه    چراکـه ورود آن  ،از فضـاي فعالیـت رسـمی خواهـد شـد     ماندن بسیاري از تولیـدات  

کند. بـا معرفـی یـک هزینـه ورود      ها تحمیل می هاي گزافی را به آن بازارهاي رسمی، هزینه

)Cشود یا غیررسمی بماند که بـه   گیرد که رسمی ) براي رسمی شدن، کارآفرین تصمیم می

ار اعتبـارات و هزینـه ثبـت شـدن     دسترسـی بـه بـاز   )، A(میزان سرمایه اولیه در دسـترس او  

هـاي ورود در مقابـل    صورت رسـمی بسـتگی دارد. وي در مـدل خـود بـه بررسـی هزینـه        به

دسترسی به بازار اعتبارات رسمی پرداخته است. بنگاه اگر تصـمیم بـه رسـمی شـدن بگیـرد      

 تـا  کنـد طور دقیق اظهـار   کند و درآمدش را به باید تمام اطالعات حسابداري خود را ثبت 

هاي ورود به فضاي رسمی را هم  اجازه دسترسی به اعتبارات را داشته باشد. در مقابل، هزینه

کـه بنگـاه    کنـد. درصـورتی   باید متحمل شود و مالیات بر درآمـدش را نیـز بایـد پرداخـت     

تواند از بازار رسمی هم قـرض بگیـرد و در عـوض،     را نداشته باشد، نمی Cهاي اولیه  هزینه

شود. پس بنگاه بین دو حالت ممکـن،   و پرداخت مالیات را هم متحمل نمیهاي ثبت  هزینه

 کند.  دهد و هرکدام که نفع بیشتري برایش داشته باشد را انتخاب می یابی انجام می بهینه

ها بین پرداخت مالیات و دسترسـی   کنند که بنگاه ) بیان می855: 2009( 2گوردون و لی  

دهنـد و اگـر بـه وام و     فرصـت انجـام مـی    -یـل هزینـه  به خدمات مالی و اعتباري، یک تحل

                                                                                                                 
1- Straub 
2- Gordon, R. , and Li. W 
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هزینه ادامه فعالیت در بخش غیررسمی  ،تري داشته باشند تر و آسان اعتبارات دسترسی ساده

براي آنکه بتوانند از امکانـات و تسـهیالت مـالی اسـتفاده      بنابراین،یابد،  برایشان افزایش می

د داشت که مترادف با افزایش درآمـد  هایشان نخواهن فعالیت کردنراهی جز رسمی  ،کنند

  مالیاتی و کاهش فرار از پرداخت مالیات خواهد بود. 

عوامـل دیگـري نیـز بـر فـرار از پرداخـت مالیـات نقـش دارنـد.           ،عالوه بر توسعه مـالی 

 بـودن  تـر  شـرایط، پیچیـده   سـایر  گـرفتن  نظـر  در با ثابت که است )، معتقد2001( 1بروکس

مسـاله   ایـن  زیـرا  ؛شود می اقتصاد زیرزمینی حجم افزایش به نجرم لیاتیما قوانین و مقررات

دهـد،   مـی  را کـاهش  رسـمی  اقتصـاد  در حضـور  براي افراد اختیار و آزادي اینکه بر عالوه

مقابـل،   در کنـد.  می فراهم را لیاتما پرداخت از اجتناب منظور به افراد يار به تفسیر امکان

 در سـزایی  به تاثیر تواند می و کرده آسان ان بسیارمودی براي را آن قوانین، درك سازي ساده

باشـد.   داشـته  لیـاتی ما کـارایی دسـتگاه   و اثربخشـی  افزایش نتیجه در و لیاتیما فرار کاهش

هـاي مالیـاتی موجـب سـردرگمی مودیـان و کارمنـدان ادارات مالیـاتی         همچنین تعدد پایـه 

انتظـار بـر آن    . بنـابراین، لیـات شـود  تواند منجر به فرار از پرداخت ما میاز این رو، ، شود می

  است که فرار مالیاتی با پیچیدگی مالیاتی رابطه مثبت داشته باشد. 

در کشورهایی که مقررات مالیـاتی بیشـتري    اند داده) نشان 1997( 2جانسون و همکاران

یافتـه و در نتیجـه     گسـترش  GDPعنوان درصدي از  وجود داشته است، بخش غیررسمی به

. ایـن  شـده اسـت  تر  فرار از پرداخت مالیات هم گسترده ،شدن بخش غیررسمی تر با بزرگ

  شود.  عامل به صورت ابهام و پیچیدگی در قوانین و مقررات مالیاتی معرفی می

تـر شـدن قـوانین و مقـررات،      اند کـه بـا پیچیـده    ) بیان کرده1986( 3جکسون و میلیرون

توانـایی ارتقـا سیسـتم مالیـاتی خـود       ،توسـعه  ویژه کشورهاي درحـال  بسیاري از کشورها به

تواند یک دلیل احتمالی بـراي عـدم    موازات با این پیچیدگی را نخواهند داشت و این می به

قوانین باید به گونه طراحی شوند که براي مودیان  ، از این رو،پرداخت مالیات شناخته شود

دگی مالیـاتی تـاثیري مثبـت و    انتظار بر این است که پیچی ،درك باشد. بنابراین  ساده و قابل

  معنادار بر فرار مالیاتی داشته باشد.

                                                                                                                 
1- Brooks 
2- Johnson et al. 
3- Jackson, B. , and Milliron, V 



 113بررسی تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در ... 

 
 

 

 

 

کننـد کـه بـا افـزایش سـطح درآمـد سـرانه و درآمـد          ) بیان می1994( 1فیشلو و فریدمن

انگیزه سوق یافتن به بخش اقتصاد زیرزمینـی   از این رو،رود و  ، سطح رفاه باالتر مییشخص

درآمد سرانه معیار خوبی کنند که  آنان استدالل مییابد.  و به تبع آن فرار مالیاتی کاهش می

که خود باعث کاهش فرار مالیاتی خواهد شد.  استیافتگی و رفاه جامعه  براي سطح توسعه

در مطالعات بسیاري درآمد سرانه به عنوان یکی از عوامل موثر بر فرار مالیاتی در نظر گرفته 

 ،فرار مالیاتی تایید شده است. به عنـوان مثـال  شده است و تاثیر منفی و معنادار این متغیر بر 

) بـراي کشـورهاي بـا    1391) براي کشور اوگاندا و صـادقی ( 2002( 2توان به مطالعه تیرا می

ند که درآمد سرانه ا  هبه این نتیجه رسید که در این مطالعات کرداشاره  درآمد متوسط و باال

  است. متغیري مثبت و معنادار در وصول درآمدهاي مالیاتی 

کنند که آموزش داراي دو تاثیر متفـاوت در رفتـار    ) بیان می1986جکسون و میلیرون (

به افزایش توانایی درك افراد براي اهمیت مالیات . همچنین کنندگان مالیات استپرداخت

هـاي  سبب افزایش دانش مودیان در مـورد راه و در عین حال  در جامعه کمک خواهد کرد

  اتی و فرار هرچه بیشتر خواهد شد. گریز از قوانین مالی

تحصیالت عمـومی بـاالتر از امتیـاز     افرادي بادریافتند که  )1978( 3سونگ و یاریروگ

برخوردارند و ایـن مسـاله روي پرداخـت مالیـات      افراد فاقد دانشاخالقی باالتري نسبت به 

  تاثیرگذار خواهد بود. 

از تحصــیالت و ســواد بیشــتري کــه  مودیــانی) اعتقــاد دارنــد 2001( 4هوســتون و تــرن

گرایش بیشتري بـراي پرداخـت    ،که فاقد تحصیالت هستند مودیانینسبت به  ،برخوردارند

  مالیات خواهند داشت.

از کل اقتصاد است. بخش صنعت افزوده  از عوامل دیگر روي فرار مالیاتی، سهم ارزش

ي و انباشـت سـرمایه   عنوان موتور محرکه رشد اقتصاد بهدانیم بخش صنعت  همانطور که می

) دو ویژگـی  1966( 6) و کالـدور 1952( 5ن توسعه نظیر دتـا ابرخی از محقق .شود شناخته می

  :اند ویژه در مراحل اولیه آن برشمرده به توسعهبراي نقش صنعت در 

                                                                                                                 
1- Fishlow, A. and J. Friedman 
2- Teera 
3- Song and Yarbrough  
4- Houston and Tran 
5- Datta 
6- Kaldor 



   1398، بهار 72شماره ، نوزدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي 114

 

 

  (در فرآینــد توســعه)  ســهم صــنعت در درآمــدزایی بــراي کــل اقتصــاد در طــول زمــان  -1

  .یابد افزایش می

  .وي کار بخش صنعت در طول فرآیند توسعه روندي صعودي داردسهم نیر -2

ترکیب این دو ویژگی در طول فرآیند توسعه موجب افزایش درآمد سـرانه و افـزایش   

افـزوده بخـش صـنعت و در پـی آن      رفاه کل جامعه خواهد شد. بنـابراین بـا افـزایش ارزش   

بـه علـت شـفافیتی کـه در      یابـد. همچنـین   درآمد سرانه، فرار از پرداخت مالیات کاهش می

ها خواهد تر از سایر بخش لوالوص اخذ مالیات در این بخش سهل ،بخش صنعت وجود دارد

در بخـش صـنعت چـون بـراي      عالوه بـر ایـن،  دهد.  بع فرار مالیاتی را کاهش میطشد و بال

دولت این امکان وجود دارد کـه براسـاس اصـل تسـهیل از اصـول چهارگانـه مالیـات آدام        

تحت چنین  کند،ستانی  هاي صنعتی را تخمین زده و مالیات هاي بنگاه حجم فعالیتاسمیت، 

. مطالعـاتی از قبیـل   رود مـی یابد و وصول مالیات بـاال   میزان فرار مالیاتی کاهش می شرایطی

داراي از کـل اقتصـاد   بخش صنعت سهم ) نتیجه گرفتند که 1394سپهردوست و همکاران (

افزوده بخـش صـنعت بـه     . همچنین با افزایش سهم ارزشاست تاثیر مثبتی بر وصول مالیات

دلیل سهولت اخذ مالیات از این بخـش و شـفافیت آن، درآمـدهاي مالیـاتی افـزایش یافتـه       

  ) و میزان فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت. 1387 مازار و زایر، (عرب

بطـه بـین انـدازه    رااز جمله عوامل اثرگذار بر میزان فرار مالیـاتی، انـدازه دولـت اسـت.       

گـاه دولـت بـا     کـرد؛ بررسی  توان میاز جهات مختلفی  را دولت و فرار از پرداخت مالیات

هاي مالیـاتی، راه فـرار مالیـاتی را بـاز      هاي حمایتی مالیاتی و معافیت اتخاذ برخی از سیاست

فـرار   ،کند و در صورتی که سیسـتم اطالعـاتی کارآمـد در نظـام مالیـاتی برقـرار نباشـد        می

اي که وجود دارد یک نظام مالیاتی کارآمد در کنار  تر خواهد شد، اما نکته مالیاتی گسترده

  ). 1392گیرد (دادگر و همکاران،  یک دولت قدرتمند شکل می

مبین این نکته است که اگر دولـت بـه عنـوان     )2001(1وازکوئز  -دیدگاه آلم و مارتینز

ــاع      ــار اجتم ــر هنج ــد ب ــوثر، بتوان ــمی م ــاد رس ــک نه ــذارد،   ی ــت بگ ــاثیر مثب ــین ت ی تمک

که از پرداخـت مالیـات    افراديتوان ابزاري کارآمد در مقابله با  هاي آن را می سازي متصمی

اگر شهروندان مشاهده کننـد کـه ترجیحاتشـان بـه درسـتی در       .کردکنند، قلمداد  فرار می

                                                                                                                 
1- Alm and Martinez -Vazquez 
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افـت  نهادهاي دولتـی ارائـه شـده اسـت و میـزان عرضـه کـافی از کاالهـاي عمـومی را دری         

کنند، رفتار خود را با دولت هماهنگ کرده و تمایل به همکـاري بـا دولـت را افـزایش      می

در  عالوه بر ایـن، . اي نخواهند داشت اي براي ورود به اقتصاد سایه در نتیجه انگیزهد. دهن می

، شهروندان اعتماد کمتري به نهادهاي دولتی دارند و انگیزه استیک اقتصاد که فساد شایع 

   .)2007، 1یابد (تورگلر و اشنایدر اي افزایش می براي فعال بودن در اقتصاد سایه ها آن

دهنـدگان در   اگـر مالیـات   در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است کـه  )2007( 2امباي

ها بـاال بـرود،    و رفاه آنقبال مالیات پرداختی خود از دولت خدمات منصفانه دریافت کنند 

یابد و برعکس  یشتر خواهد شد و فرار از پرداخت مالیات کاهش میها به دولت ب اعتماد آن

 ،ها هدر دهد شده از مردم را به دلیل فساد و سایر ناکارآمدي  آوري اگر دولت مالیات جمع

اعتماد مردم را ا ز دست خواهد داد و تمایل به فرار مالیاتی افزایش خواهـد یافـت. در ایـن    

اسـت و   GDPهزینه مصرف نهایی بخش دولتی نسبت بـه   ،مقاله تعریف ما از اندازه دولت

  انتظار بر این است که با افزایش هزینه مصرف نهایی بخش دولتی فرار مالیاتی کاهش یابد.

که درآمد اسمی تغییـر نکنـد،    کند با افزایش تورم درصورتی بیان می )1981( 3فیشبورن

رض عـدم وجـود تـوهم پـولی،     با فـ  از این رو،یابد،  تصرف کاهش می  درآمد حقیقی قابل

تا با فرار از پرداخت مالیات به همان سـطح درآمـد    کنند میکنندگان مالیات سعی  پرداخت

که تابع مطلوبیت افراد داراي  تصرف واقعی پیشین دست یابند. وي نشان داد درصورتی قابل

آتـی  گریزي نسبی باشد، آنگاه میزان فرار مالیاتی بـا افـزایش سـطح قیمـت      ویژگی ریسک

  یابد.  افزایش می

هـا، باعـث    اعتقاد دارنـد، رشـد سـطح عمـومی قیمـت      )1995( 4روبینی و ساالي مارتین

انگیـزه بـراي    ،کاهش در درآمد افراد شده و جامعه فقیرتر خواهد شـد. بـا کـاهش درآمـد    

گرایش به سمت اقتصاد زیرزمینی باال رفته و فرار مالیاتی و کاهش رشد اقتصادي را در پی 

  داشت.  خواهد

                                                                                                                 
1- Torgler and Schneider  
2- Embaye 
3- Fishburn 
4- Roubini and Sala-i-Martin  
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) اعتقاد دارند با افزایش نرخ تورم، سطح درآمد واقعی 1986( 1همچنین کرانی و نورزاد

کاهش خواهد یافت و انگیزه براي ورود به اقتصـاد زیرزمینـی و فـرار از پرداخـت مالیـات      

بیشتر خواهد شد. همچنین افزایش در نرخ بیکاري، انگیزه فعالیـت در بخـش غیررسـمی را    

  خود سبب افزایش فرار مالیاتی خواهد شد. برد که باال می

هاي باالي مالیات و بار مالیاتی از علل اصلی فرار مالیـاتی ذکـر    نرخ ،متعدددر مطالعات 

هاي پنهان شده و  گذاري شده است. نرخ مالیات بیشتر منجر به یک افزایش قوي در سرمایه

  ). 2: ص2008، 2فرار مالیاتی را افزایش خواهد داد (بایر و سوتر

ــوس ــریس توپول ــرخ564: ص2003( 3چ ــت در    ) ن ــاتوانی دول ــات و ن ــاالي مالی ــاي ب ه

، زیـرا  کنـد  مـی ترین دالیل گسترش اقتصاد زیرزمینی معرفی  آوري مالیات را از عمده جمع

هاي زیرزمینی و  معتقد است افزایش حجم مالیات پرداختی، انگیزه براي شرکت در فعالیت

دهـد. بـه عبـارت بهتـر، شـاید در زمـان افـزایش بـار          زایش میفرار از پرداخت مالیات را اف

کاهش بار مالیـاتی،   احتماال اماتر به سمت اقتصاد زیرزمینی پیش روند،  افراد سریع ،مالیاتی

تـر شـدن    تاثیر اندکی بر اقتصاد زیرزمینی خواهد گذاشت. وي معتقـد اسـت اگـر گسـترده    

در ایـن صـورت ایـن     باشدو تامین اجتماعی  اقتصاد زیرزمینی به علت باال بودن نرخ مالیات

  . شودتواند منجر به افزایش فرار مالیاتی  مساله می

؛ کنند می پیشنهاد را روش دو لیاتیما فرار کردن مهار براي) 1972( 4ساندمو و آلینگهام

 ،)شـود  افـزوده  آن کـارایی  بـر  تا( لیاتیما اداره بودجه افزایش و مجازات و جریمه افزایش

 او نتوانـد  و بـوده  کارایی فاقد لیاتیما اداره اما باشد، اعدام فراري مجازات اگر تیح چراکه

 کارایی افزایش با. یابد می ادامه لیاتیما فرار کماکان و دهد نمی رخ اعدامی کند، گرفتار را

 نظریـه،  ایـن  بنـابر . یابـد  مـی  افـزایش  خاطیـان  شناسایی و کشف احتمال لیاتی،ما سیستم در

 گریزان لیاتما شدن گرفتار افزایش جهت در کوشش افزایش و لیاتیما جریمه نرخ افزایش

  .دهد می پیشنهاد لیاتما کاهش جهت سیاستی راهکار عنوان به

  

  

                                                                                                                 
1- Cranea and Nourzad 
2- Bayer, R. C. and Sutter, M 
3- Christopoulos, D. K 
4- Allingham and Sandmo 
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  تحقیق پیشینه -3

با توجه به اهمیت فرار مالیاتی، مطالعات داخلی و خارجی بسیاري در مورد عوامل مـوثر بـر   

ها، عوامل مختلفی را در ایـن زمینـه مـوثر     ک از آنفرار مالیاتی صورت گرفته است و هر ی

بـه بعـد و در مطالعـات داخلـی      1980ترین عواملی که در مطالعات خـارجی   اند. مهم دانسته

  . استاشاره شده به قرار زیر  ها به آنچند دهه اخیر 

) در مطالعـه خـود در طـول دوره    1986( 1کرانی و نـورزاد : بار مالیاتی و نرخ مالیات - 

به این نتیجه رسیدند که بار مالیاتی تاثیر مثبت و معناداري بر فرار مالیاتی 1981تا 1947

 21بـراي   2005تا 1999) در طول دوره 2007( 2اشنایدرمتحده آمریکا دارد.  در ایاالت

، تاثیر بار مالیاتی را بر فرار مالیاتی بررسی کرد و نتیجه گرفت که OECDکشور عضو 

) بـراي یـک   2008( 3. نـوریس و همکـاران  بر فرار مالیـاتی دارد  تاثیر مثبت و معناداري

صـورت تجربـی    بـه  2007تـا   1987 ساله از سـال  20براي یک دوره  کشور 48نمونه از 

دریافتند که افزایش بار مالیاتی سبب افزایش فرار مالیاتی خواهد شد و تاثیر آن معنادار 

نیجریه بـه ایـن نتیجـه     1975 - 2010 ) با استفاده از آمارهاي2012( 4آریو و بکوااست. 

شود و  رسیدند که افزایش بار مالیاتی موجب افزایش انگیزه فرار از پرداخت مالیات می

  تاثیر آن معنادار است. 

بـراي  1981تـا  1947) در مطالعات خود در طـول دوره  1990و  1986کرانی و نورزاد (  

 مالیـات بـر فـرار از پرداخـت مالیـات      ایاالت متحده آمریکا به تـاثیر مثبـت و معنـادار نـرخ     

   پی بردند.

ــمن و وي ــرار2001( 5فیس ــاتما ) ف ــین واردات در لی ــگ از چ ــگ هن ــا را کن ــه ب  مقایس

 همـان  از چـین  شـده  گـزارش  واردات و محصول یک از کنگ هنگ شده صادرات گزارش

 نندما دبای رقم دو گیري، این اندازه خطاي و فرار غیاب قرار دادند. در موردبررسی محصول

 لیـاتی ما نـرخ  بـا  زیـادي  ارقام، همبسـتگی  این بین شکاف دریافتند که باشند. آنان یکدیگر

  است.  بیشتر شده گم ارزش باالتر مالیاتی، مقدار هاي نرخ با محصوالت براي ؛دارد

                                                                                                                 
1- Cranea, S. E. and Nourzad F  
2- Schneider, F  
3- Norris and et al.  
4- Ariyo, A  and Bekoe, W  
5- Fisman, R. and Wei, S - J  
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به تاثیر  1947 -1999اي براي کشور آمریکا طی دوره  ) در مطالعه2003( 1بلوم کویست

) 2005( 2و سـعادتمند  سـبوال . نرخ مالیات بر فرار از پرداخت مالیات پی بردمثبت و معنادار 

ساکن آمریکا طـی   ) براي افراد2010( 3و فیگ سبوالآمریکا و  در 1967 - 1997طی دوره 

کـافکالس   .به تاثیر مثبت و معنادار نرخ مالیات بر فرار مالیاتی پی بردند 1960 -2008دوره 

کشـور   110و  OECDکشـور   35هش خود با استفاده از آمار ) در پژو2014( 4و همکاران

به بررسی رابطـه بـین فـرار مالیـاتی و نـرخ مالیـات در قالـب مـدل رشـد           OECDغیرعضو 

رابطـه مثبـت فـرار     ،پرداختند کـه نتیجـه حاصـل    2011صورت مقطعی براي سال  زا به درون

  مالیاتی با نرخ مالیات بود. 

براي کشـور اسـترالیا بـا مطالعـات خـود       2005ال ) براي س2016( 5برگر و همکاران

هاي مالیات، میزان فـرار   روي عامل نرخ مالیات به این نتیجه رسیدند که با افزایش نرخ

) طـی  1394در مطالعات داخلی، کریمی پتـانالر و همکـاران (  یابد.  مالیاتی افزایش می

تی تـاثیر مثبـت و   کشور منتخـب دریافتنـد کـه بـار مالیـا      33براي  2010تا  2000دوره 

) متغیـر بـار   1392تابنده و صمدي (همچنین  .معناداري بر فرار از پرداخت مالیات دارد

انـد.   عنوان یکی از عوامل مهـم تاثیرگـذار بـر فـرار مالیـاتی عنـوان کـرده        مالیاتی را به

و هادیـان و   1386تا  1349) براي ایران در طول دوره 1392همچنین تابنده و صمدي (

  یافتند. ) در مطالعات خود به نتیجه مشابهی براي ایران دست 1392تحویلی (

) در مطالعه خود به تـاثیر مثبـت و   1986تورم: در بین مطالعات خارجی، کرانی و نورزاد ( -

 -2000) براي کشور گینه در طـول دوره  2003( 6فال .معنادار تورم بر فرار مالیاتی پی بردند

رار از پرداخت مالیات پرداخت و نتایج حاکی از تاثیر مثبت به بررسی تاثیر تورم بر ف 1964

) بـراي کشـور   2005( 7سـوکروم و واتسـون   .و معنادار تورم بر فرار از پرداخت مالیات بـود 

به این نتیجـه رسـیدند کـه تـورم تـاثیر مثبـت و        1960 – 2000دوره  طی توباگو و ترینیداد

                                                                                                                 
1- Bloomquist, K.  
2- Cebula, R. J. and Saadatmand, Y  
3- Cebula, R. , and Feige, E  
4- Kafkalas and et al.  
5- Berger et al.  
6- Fall, E  
7- Sookram, S., and Watson, P  
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) براي کشـورهاي در  2010( 1نین امباي و یومعناداري بر فرار از پرداخت مالیات دارد. همچ

) براي کشور مـالزي شـاهد   2012( 2و تابنده و همکاران1984 -2006توسعه طی دوره  حال 

 150) بـراي  2014( 3تاثیر مثبت و معنادار تورم بر فرار مالیاتی بودند. بیتنکورت و همکـاران 

یابـد و   رار مالیاتی افزایش میف ،دریافتند که با افزایش تورم 2009تا  1980کشور طی دوره 

سـازي مطالعـات    در تمام مطالعات این تاثیر معنادار بوده است. همچنین ایـن متغیـر در مـدل   

) اشـاره  1392توان به مطالعه هادیان و تحویلی ( براي نمونه می .داخلی نیز استفاده شده است

اند که تورم تاثیر  یافته به این نتیجه دست 1350 -1386کرد که با استفاده از آمارهاي دوره 

   مثبت و معناداري بر فرار مالیاتی دارد.

عنـوان عامـل مهـم و     پیچیدگی مالیاتی: در مطالعات متعددي به متغیر پیچیدگی مالیاتی به -

 4در مطالعـات خـارجی، ریچاردسـون    ،مثـال   عنـوان  موثر بر فرار مالیاتی اشاره شده است. به

تاثیر مثبت این متغیر بر فرار مالیاتی پی برد. در داخل هم کشور منتخب به  45) براي 2006(

طالفـروش در   234اي از  ) بـراي نمونـه  1384اي ( توان به مطالعاتی نظیر، صمیمی و حمزه می

 کهیافتندها نیز به این نتیجه دست  ) اشاره کرد که آن1392و هادیان و تحویلی ( 1380سال 

  ی مثبت و معنادار است. تاثیر پیچیدگی مالیاتی بر فرار مالیات

توسعه مالی: این عامل، یکی از عوامل موثر بـر فـرار مالیـاتی اسـت کـه در چنـد مطالعـه         -

اما در فضاي پژوهشـی داخـل کشـور     ،هاي اخیر مطرح شده شمار خارجی طی سال انگشت

 )2010( 5توان به مطالعه بک و همکاران ها می شده است. از جمله این پژوهش  نادیده گرفته

کشور طی دوره زمـانی   102بنگاه در میان  هزار 64اشاره کرد که با استفاده از آمار بیش از 

 بـانکی  شعب نفوذ و بهتر اطالعات کشورهایی که تشریک نتیجه گرفتند که 2010تا  2002

خـانوار   هزار 8) براي 2012بلکبورن و همکاران ( .دارند، فرار مالیاتی کمتري دارند باالتري

ــه بخــش    1997 -2004ره در طــول دو ــرخ بهــره تســهیالت اعطــایی ب ــا در نظــر گــرفتن ن ب

  یافتند.  به نتیجه مشابهی دست خصوصی به عنوان متغیر توسعه مالی 

                                                                                                                 
1- Embaye, A and yu, W, C  
2- Tabandeh et al.  
3- Bittencourt et al. 
4- Richardson, G  
5- Beck et al. 
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نشان  OLG 1) در یک مطالعه با استفاده از یک مدل پولی2014بیتنکورت و همکاران (

ها بیان  شود. آن اي می دادند که توسعه بخش مالی و کاهش تورم باعث کاهش اقتصاد سایه

هـا خواهـد    هاي ممیزي کردن توسط بانک کردند که توسعه مالی پایین باعث افزایش هزینه

هـا تمایـل کمتـري     در نتیجه آن شود میگذاران  شد و باعث کاهش سود پرداختی به سپرده

 براي افشاي ثروت خود دارند و متعاقب آن، فرار از پرداخت مالیات افزایش خواهد یافـت. 

مورد آزمـون   1980 -2003صورت تجربی طی دوره  کشور به 150ها مدل خود را براي  آن

  شان را تایید کرد.  هاي نظري بینی ها پیش هاي تجربی آن قرار دادند و یافته

به بررسی تـاثیر   2009تا  1980کشور در طی دوره  150) براي 2013( 2کاپاسو و جاپلی

تند و نتیجه گرفتند که تاثیر توسعه مـالی بـر فـرار مالیـاتی     توسعه مالی بر فرار مالیاتی پرداخ

) بـه بررسـی عوامـل مـوثر بـر      2008( 3الپورتا و شـالیفر  ،اي منفی و معنادار است. در مطالعه

و  57هـاي نظرسـنجی بـراي نمونـه از بـین       اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی با اسـتفاده از داده 

در «متغیـر  بـا   »رار مالیاتیف«ي متغیر ها تخمینتمام که  ایشان دریافتندکشور پرداختند.  145

ها  ارزیابی ذهنی افراد از دسترسی آن«متغیر و همچنین با  »دسترس بودن اعتبارات خصوصی

  .دارد معنا داریک همبستگی منفی  »به اعتبارات

) 2003( 4آموزش: متغیر آموزش در مطالعـاتی خـارجی از قبیـل کاسـپیالیی و همکـاران      -

شـده اسـت. آنـان در یـک       نوان یکی از عوامل موثر بر فرار از پرداخت مالیـات مطـرح  ع به

مطالعه توصیفی براي کشور مالزي به این نتیجه رسیدند که با افزایش سـطح آمـوزش فـرار    

بـه   2004تـا   2002کشـور طـی دوره    45) بـراي  2006( یابد. ریچاردسون مالیاتی کاهش می

  زش بر فرار مالیاتی پی برد. تاثیر منفی و معنادار سطح آمو

) در یک مطالعه توصیفی به تاثیر آمـوزش  1391در مطالعات داخلی الماسی و دیگران (

همچنین میزان تحصـیالت در مطالعـه حمیـدي و دیگـران      .بر کاهش فرار مالیاتی پی بردند

وان عنـ  پرسشـنامه بـه   120) در یک مطالعه توصیفی براي استان قـزوین بـا اسـتفاده از    1394(

ها به این نتیجه رسیدند که هرچه سـطح   شده که آن  عامل موثر بر فرار مالیاتی در نظر گرفته

   میزان فرار مالیاتی کمتر خواهد شد. ،آموزش و میزان باسوادي افزایش یابد

                                                                                                                 
1- Overlapping Generations  
2- Capasso, S, Jappelli, T  
3- LaPorta, R., Shleifer 
4- Kasipillai et al.  
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طـی   OECDکشور  17) براي 2015( 1نرخ بیکاري: در مطالعات خارجی پایا و همکاران -

ند که نرخ بیکاري تاثیر مثبت و معناداري بـر فـرار مالیـاتی دارد.    فهمید 2005تا 1980دوره 

) به تاثیر مثبت و معنادار نرخ بیکاري بـر  2003بلوم کویست ( و )2005سوکروم و واتسون (

عنـوان یکـی از    ) نرخ بیکـاري را بـه  2010کبوال و فیگ ( .فرار از پرداخت مالیات پی بردند

 1960 -2008ردند و براي افراد ساکن آمریکـا طـی دوره   عوامل موثر بر فرار مالیاتی بیان ک

  به این نتیجه رسیدند که تاثیر آن مثبت و معنادار است. 

دهندگان یکی دیگر از عوامل موثر بر فـرار مالیـاتی    سطح درآمد شخصی: درآمد مالیات -

) و 2006)، ریچاردسـون ( 2003)، فـال ( 1990در مطالعات خارجی کرانی و نـورزاد (  است.

به این نتیجه رسید که  1963 -2010) براي کشور مالزي طی دوره 2012تابنده و همکاران (

  یابد.  ها افزایش می دهندگان، میزان فرار مالیاتی آن با افزایش سطح درآمد مالیات

) به تاثیر منفـی  2014) و کافکالس و همکاران (2005درآمد سرانه: سوکروم و واتسون ( -

در بررسـی عوامـل   ) 2002( نه بر فرار از پرداخت مالیات پی بردند. تیراو معنادار درآمد سرا

به این نتیجه رسیدند که درآمد سرانه  1970-2000موثر بر فرار مالیاتی در اوگاندا طی سال 

) 1391داراي تاثیر منفی و معناداري بر فرار مالیاتی دارد. در مطالعات داخلـی نیـز صـادقی (   

و کریمی پتانالر و همکاران  1990-2009توسط و باال طی دوره براي کشورهاي با درآمد م

به تاثیر مثبت درآمد سرانه بـر فـرار مالیـاتی     2000-2007کشور طی دوره  66) براي 1390(

درحال  کشورهاي در لیاتیما درآمد کننده تعیین عوامل بررسی به) 2007( 2پی بردند. گوپتا

نتیجه رسید کـه در کشـورهاي بـا درآمـد بـاال،      هاي درآمدي مختلف به این  با گروه توسعه

امـا ایـن تـاثیر بـراي      ،شـود  افزایش درآمد سرانه موجـب افـزایش درآمـدهاي مالیـاتی مـی     

 کشورهاي با درآمد سرانه پایین و متوسط کمتر است. 

) متغیر انـدازه دولـت را   2012) و تابنده و همکاران (2010اندازه دولت: امباي و یو ( - 

اند و به ایـن   عنوان یکی از عوامل موثر بر فرار مالیاتی مطرح کرده د بهدر مطالعات خو

اند که با افزایش اندازه دولت میزان فرار مالیاتی کـاهش خواهـد یافـت و     نتیجه رسیده

کشـور طـی    123) بـراي  2011( 3این تاثیر معنادار است. همچنین در مطالعـه موتاسـکو  

                                                                                                                 
1- Pappa et al.  
2- Gupta 
3 - Mutascu   
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هـاي مصـرفی دولـت سـبب افـزایش       هزینه که دبه این نتیجه رسیدن 1996- 2010دوره 

) کـه بـه بررسـی    1394پتـانالر (  و درآمدهاي مالیاتی خواهـد شـد. در مطالعـه کریمـی    

که افزایش اثربخشی  دست یافتنداثربخشی دولت بر فرار مالیاتی پرداختند به این نتیجه 

   دهد. دولت فرار مالیاتی را کاهش می

کشـور   123) بـراي  2011ه توسط موتاسکو (: در مطالعاتی کGDPسهم بخش صنعت از  -

) براي کشورهاي در حال توسعه طی دوره 2010( 1و اعجاز و احمد 1996-2010طی دوره 

بخش صنعت اثر مثبتی  گسترشکه اند این نتیجه حاصل شده است  دادهانجام  2005-1990

طالعه صـادقی  م نتیجهبر درآمدهاي مالیاتی و کاهش فرار از پرداخت مالیات دارد. همچنین 

که ارزش افزوده بخـش صـنعت تـاثیر مسـتقیم و معنـاداري بـر        حاکی از آن است) 1391(

  درآمدهاي مالیاتی دارد. 

  

  تحقیق شناسی روش -5

رابطـه  با توجه به توضیحاتی که تاکنون ارائه شد، مدل موردنظر در مقاله حاضر به صـورت  

ضرایب . بنابراین اند اریتمی وارد شدهصورت لگ خواهد بود که در آن تمامی متغیرها به )1(

  2است.ها  کننده کشش ها، منعکس آن

  

)1(                     

     

Ln  TEG β   β Ln CRE  β  Ln P  β  Ln GN

 β  Ln GS  β  Ln IND  β  Ln E

   

  

0 1 2 3

4 5 6

  

  

صورت درصدي از تولید ناخالص داخلـی   میزان نسبی فرار مالیاتی به )،1(در رابطه 

) در ایـن مطالعـه،   CRE( 1شـاخص توسـعه مـالی   ) نشان داده شده است. TEGبا نماد (

                                                                                                                 
1- Ajaz, T., and Ahmad, E 

) با در نظر گرفتن توسعه مالی و درآمد 2014اي که پیشتر بیتنکورت و همکاران ( مدل موردنظر ما براساس مطالعه -2

که توسط مطالعـات   اند، آورده شده است. همچنین ما با در نظر گرفتن متغیرهایی سرانه روي فرار مالیاتی انجام داده

از مطالعه اعجاز  GDPاند، متغیرهاي دیگري از قبیل ارزش افزوده بخش صنعت از  مختلفی که روي فرار مالیاتی بوده

) انتخاب شده است. همچنین نرخ باسوادي متغیري 2001) و متغیر پیچیدگی مالیاتی از مطالعه بروکس (2010و احمد (

) مورد استفاده قرار گرفته است. در کنار این متغیرها، متغیرهایی دیگري 2006(بوده است که در مطالعه ریچاردسون 

  از قبیل بار مالیاتی، نرخ تورم، نرخ بهره را نیز در نظر گرفتیم که در تخمین هاي ما معنادار نبودند. 
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. ایـن شـاخص بـراي    است GDPم اعتبارات اعطاشده به بخش خصوصی نسبت به حج

) محاسـبه شـده و سـپس توسـط     2010( 2اولین بار توسط بک، دیمورگ کنت و لـوین 

  روزرسانی و منتشر شده است.  بانک جهانی به

شاخصـی اسـت کـه     GDPشاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی نسـبت بـه   

کند. علـت اسـتفاده از ایـن     گیري می خصوصی را اندازه توسعه بازار بانکی براي بخش

تــرین  شـاخص ایــن اســت کــه مطالعـات گذشــته نشــان داده اســت کـه یکــی از جــامع   

دهی وجوه  هاي مالی در جهت هاي مالی است و نقش واسطه هاي فعالیت واسطه شاخص

گذاران بخش خصوصی و همچنین مشارکت بخـش خصوصـی را بهتـر     مالی به سرمایه

پـذیر و سـایر    هاي سـپرده  شده توسط بانک هاي ارائه دهد. این معیار ارزش وام مینشان 

کنـد. پـس در کـل چـون ایـن شـاخص        نهادهاي مالی را به بخش خصوصی ارائـه مـی  

بـه ایـن    هشـد کانـالیزه  دهنده اعتبارت اعطاشده به بخش خصوصی است و وجـوه   نشان

Mو M1،M2ی مثل تورم، های کند در مقایسه با شاخص گیري می بخش را اندازه از  3

). بـاال بـودن ایـن    1392مزیت بیشتري برخوردار است (رهنماي رودپشتی و همکاران، 

دهنده این موضوع است که سیسـتم بـانکی کـارایی الزم جهـت افـزایش       شاخص نشان

رود با افزایش میزان توسعه مالی،  ). انتظار می1383اشت (موالیی، توسعه مالی خواهد د

  فرار مالیاتی کاهش یابد.

                                                                                                                 
بخش بانکی توسعه  نخست، شود؛ میذیل تعریف توسعه مالی مفهومی است جامع که در شش بعد مختلف به شرح  -1

، مقررات و نظارت بانکی پولی، چهارم،گذاري  سیاستتوسعه بخش پولی و  سوم،غیربانکی توسعه بخش مالی  دوم،

در این مطالعه تمرکز ما روي توسعه بخش بانکی خواهد بـود و از  . محیط نهادي و ششم،باز بودن بخش مالی پنجم، 

تند و با توجه به مبانی نظري موجود از شـاخص اعتبـارات   دهنده توسعه بخش بانکی هس هایی که توضیح بین شاخص

بازار مالی در ایران  نخستاعطایی به بخش خصوصی استفاده شده است. دلیل استفاده از این شاخص نیز آن است که 

 مرتبط با توسعه بخش بانکی با شرایط ایران سازگاري و هماهنگیاستفاده از متغیرهایی ، از این رو، محور است بانک

هاي آن براي مدت زمان کوتاهی در دسترس است، استفاده  هاي زمانی که داده توان از سري نمی دوم باالتري دارد.

بعـد آخـر مفهـوم     5یـک از   چنین ویژگی در هیچموجود باشد.  1393-1357کرد و باید اطالعات براي دوره زمانی 

ـ     سومد. مقاله) وجود ندار نویسندگانتوسعه مالی (دست کم با اطالعات  مین مـالی  ابه تازگی بـازار سـرمایه نیـز در ت

هاي بـزرگ و شـناخته شـده اسـت. بنگـاهی کـه        مناسب براي بنگاه فقطاما بازار سرمایه،  ،کند ها نقش ایفا می بنگاه

بررسی بازار  به طور قطعاش براي ورود به بخش رسمی افزایش یابد  خواهد تازه وارد بازار رسمی شود و یا انگیزه می

 رسد. رمایه به عنوان شاخص توسعه مالی چندان منطقی به نظر نمیس

2- Beck, T., Demirgue- Kunt, A., & Levin, R 
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است و بنا بر مبانی  1هاي مالیاتی کننده تعدد پایه ) منعکسPمتغیر پیچیدگی مالیاتی (

نظري انتظار بر آن است که فرار مالیاتی با پیچیدگی مالیاتی رابطه مثبت داشته باشد. در 

پیچیدگی مالیاتی به صورت ،لعهاین مطا H.H.C1     محاسبه شـده اسـت کـه در آن

 شـود کـه عبارتنـد از    ) محاسبه می1950توسط هریشمن و هرفیندال ( H.H.Cشاخص 

  :))2(رابطه (

)2  (                              
n

i

i

T
H. H. C.        

T

 
  

 
 2

1

   

Ti درآمد مالیاتی منبع =iشاغل، واردات و مصرف و فروش) م (اشخاص حقوقی، ارث، ما  

Tکل درآمد مالیاتی =.  

(یعنـی سیسـتم   ها بیشـتر شـود    و هرچه تعدد پایه استعدد این شاخص بین صفر و یک 

از آنجـایی کـه طبـق    کنـد.   عدد این شاخص به سمت صفر میل مـی تر شود)  مالیاتی پیچیده

، از ایـن  فـرار مالیـاتی دارد  ادبیات نظري موجود، پیچیدگی مالیاتی تاثیر مستقیم و مثبت بر 

از  برآوردهادر رو،  H.H.C1  شده است.براي پیچیدگی مالیاتی استفاده  

و انتظار بر این است که بـا   بودهساله و بیشتر  6نمایانگر نرخ باسوادي جمعیت  (E) نماد

نشان داده  (GS) نماداندازه دولت با افزایش آن میزان فرار از پرداخت مالیات کاهش یابد. 

محاسبه شده و انتظـار بـر ایـن     GDPشده و به صورت هزینه مصرف نهایی دولت نسبت به 

مربـوط بـه    (IND) است که با افزایش اندازه دولت میزان فرار مالیـاتی کـاهش یابـد. نمـاد    

و انتظار بر این اسـت کـه بـا افـزایش ایـن       است GDPافزوده بخش صنعت به  نسبت ارزش

و انتظار بر این است  بودهبیانگر درآمد سرانه  GNر مالیاتی کاهش یابد. همچنین نسبت فرا

 GDPدر این مقاله، نسبت فرار مالیاتی بـر  که با افزایش آن میزان فرار مالیاتی کاهش یابد. 

هـاي زمـانی    استخراج شده است و با استفاده از سري) 1394( 2از مطالعه سلطانی و همکاران

در انـد.   ار سایر متغیرها با توجه به تعاریف عملیـاتی فـوق محاسـبه شـده    بانک مرکزي، مقد

  .شده است  ها بیان ) توصیف آماري داده1جدول (

  

                                                                                                                 
  دهد.  ها را نشان می تعدد پایه، از این رو، به معناي جمع است ∑در اینجا چون عالمت  - 1

ده شده است که براي اولین بـار توسـط   از روش تقاضا براي پول جهت برآورد فرار مالیاتی استفا در این مطالعه - 2

 تانزي مطرح شده است. 
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  ها توصیف آماري داده: )1جدول (

  میانگین  حداقل  حداکثر  پایگاه اطالعاتی استخراج متغیر  نام متغیر
انحراف 

  معیار

نسبت فرار مالیاتی 

 GDPبه 
  76/1 7/7  34/17 07/0  )1394همکاران ( مطالعه سلطانی و

  پیچیدگی مالیاتی

هاي زمانی متغیرهاي درآمد مالیاتی  سري

منابع مختلف و کل درآمد مالیاتی موجود 

 در بانک مرکزي

68/76 31/62 87/71 26/3  

  58/36 35/9  62/52 98/23 آمارهاي بانک مرکزي  توسعه مالی

  نرخ باسوادي
ج از جمعیت مستخرهاي زمانی  سري

  بانک مرکزي
37/87  8/50 10/75 94/11  

  98/9 75/13 33/12  01/24 آمارهاي بانک مرکزي  اندازه دولت

  16/4  35/14 04/21  71/28  آمارهاي بانک مرکزي  درآمد سرانه

افزوده  سهم ارزش

بخش صنعت از 

GDP 

افزوده بخش  هاي زمانی ارزش سري

کشور مستخرج  GDPصنعت و معدن 

  از بانک مرکزي

66/26  43/19 12/23  87/1  

  

 اسـت ) ARDLهـاي گسـترده (   روش تخمین مدل با استفاده از الگوي خود توضیح با وقفه

بیـانگر مراتـب تـاخیري فرآینـد خـود       Lکـه در آن   1شـود  بیان می )3به صورت رابطه (که 

. ایـن الگـو توسـط پسـران و     استبازگشتی براي متغیر وابسته و همچنین متغیر مستقل الگو 

                                                                                                                 
  است؛ فرم به صورت زیر  4به صورت کلی داراي  ARDLالگوي  - 1

�Y∆ روندو  اصورت بدون عرض از مبد بهحالت نخست  = π��Y��� + π��.�X��� + ∑ Ψ�
�
	
∆Z��� + ω�∆X� + u�

���
��� 

   .است

�Y∆روند و به صورت مقید و بدون  اعرض از مبدحالت دوم با  = π���Y��� − μ�� + π��.�(X��� − 	 μ�) +

∑ Ψ�
�
	
∆Z��� + ω�∆X� + u�

���
  ت. اس ���

�Y∆، بنابراین، وجود ندارد روندنامقید است و  ااز مبد در حالت سوم، عرض = C� + π��Y��� + π��.�X��� +

∑ Ψ�
�

	
∆Z��� + ω�∆X� + u�

���
���   است.  	

�Y∆در حالت چهارم که  = C� + 	 π���Y��� − ��� + π��.�(X��� − 	 ��) + ∑ Ψ�
�
	
∆Z��� + ω� ∆X� + u�

���

���
است،  

 .مقید است روندنامقید و  اعرض از مبد
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و قـادر بـه بـرآورد همزمـان      شـده ) معرفـی  2001( 2شین و اسـمیت  ،) و پسران1999( 1شین

مدت الگو و تعیـین جهـت علیـت بـین متغیرهـاي الگـو اسـت و         ضرایب بلندمدت و کوتاه

دهـد. همچنـین    بدون تورشـی را از ضـرایب بلندمـدت بـه دسـت مـی       تنسب به برآوردهاي

  کند.  ا رفع میمشکالت مربوط به حذف متغیرها و خودهمبستگی ر

 

)3(                  
q q

t j j t j i t t
j j

Y  α       β  L  X       L  Y    
 

      0
1 1

  

 
توان از معیارهاي آکائیک، شوارتز بیزین،  براي انتخاب وقفه بهینه می ARDLدر مدل 

ابتـدا بایـد    ARDLشده استفاده کرد. براي بـرآورد الگـوي     حنان کوئین و ضریب تعدیل

یافته اسـتفاده شـده    زمون دیکی فولر تعمیممنظور از آ براي اینپایایی متغیرها آزمون شوند. 

شـده و عـدم وجـود ناهمسـانی      ارائـه مـدل   مـدت  است. در مرحله بعدي ابتدا تخمین کوتاه

واریانس و خودهمبستگی مدل مورد آزمون قرار خواهد گرفت و پس از اطمینـان از عـدم   

رد بررسـی  هـا مـو   جمعی با استفاده از آزمون کرانـه  ، آزمون هممطرح شدهوجود مشکالت 

گیرد و در صورت تشخیص وجود ارتباط بلندمدت ضرایب بلندمدت برآورد شده  قرار می

بررسـی  شود. در پایان با توجه به دوره زمانی مـورد   و سپس الگوي ضریب خطا محاسبه می

آزمون عدم وجـود شکسـت    این دوره،هاي ساختاري در  وجود تکانهامکان و  در این مقاله

  .د شدانجام خواهساختاري 

  

  تخمین یجتان تحلیل و مدل برآورد -5

اســتفاده شــده اســت. در ایــن مطالعــه بــراي  Eviews 10افــزار  بــراي تخمــین مــدل از نــرم

جلوگیري از کاهش درجه آزادي از معیار شوارتز بیزین براي تعیین وقفه بهینه الگو استفاده 

که نتایج حـاکی از آن بـود    شده است. قبل از برآورد مدل، ابتدا پایایی متغیرها بررسی شد

 ،، بنـابراین اسـت پایـا    که متغیرهاي فرار مالیاتی در سطح ناپایا بوده و تفاضل مرتبـه اول آن 

و سایر متغیرها  است I)1انباشته از مرتبه یک یا ( I   یا مانا هستند.0

  

                                                                                                                 
1- Pesaran, M. H. and Shin, Y  
2- Pesaran, M. H. and Shin, Y. and R. J. Smith  
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 مدل با لحاظ شکست ساختاريیافته) متغیرهاي  آزمون پایایی (دیکی فولر تعمیم :)2جدول (

  متغیر

  تفاضل مرتبه اول  در سطح

آماره   آماره بحرانی

  آزمون

سطح 

  احتمال

آماره   آماره بحرانی

  آزمون

سطح 

  درصد10  درصد5  درصد1  درصد10  درصد5  درصد1  احتمال

Ln 
(TEG) 

06/5 -  52/4 -  26/4 -  44/4 -  06/0  06/5 -  52/4 -  26/4 -  57/8 -  01/0 

Ln 
(CRE)  

06/5 -  52/4 -  26/4 -  38/6 -  01/0  06/5 -  52/4 -  26/4 -   -   - 

Ln (P)  06/5 -  52/4 -  26/4 -  91/4 -  01/0  06/5 -  52/4 -  26/4 -   -   -  

Ln(E) 06/5 -  52/4 -  26/4 -  64/4 - 00/0  06/5 -  52/4 -  26/4 -   -   - 

Ln 
(IND) 

06/5 -  52/4 -  26/4 -  797/4 -  02/0  06/5 -  52/4 -  26/4 -   -   - 

Ln (GS) 06/5 -  52/4 -  26/4 -  94/4 -  01/0  06/5 -  52/4 -  26/4 -   -   - 

Ln (GN)  06/5 -  52/4 -  26/4 -  92/5 -  01/0  06/5 -  52/4 -  26/4 -   -   - 

  

 انجـام  ناهمسانی واریانس و پسماند جمالت خودهمبستگی آزمون ابتدا مدل تخمین براي

 بـرآورد  مـدل  کـه  دهد می نشان و است آمده )4( و )3( جداول در آن یجتان که است شده

  .است مشکل دو این از عاري شده،

  

  )Breusch- Pagan- Godfreyگادفري ( -پاگان -آزمون ناهمسانی واریانس بروش :)3جدول (

  F 333/1 )21,13 (Prob. F 269/0آماره

Obs*R- squared 830/15 )13 (Prob. Chi- Squar 258/0 

Scaled explained SS 809/7 )13 (Prob. Chi- Squar  855/0 
  

 کـه  درصـد اسـت   5 از بیشـتر  F آمـاره  احتمال دهد، می نشان )3( جدول که طور همان

  .است مشکل این از عاري مدل و است واریانس ناهمسانی وجود فرضیه رد دهنده نشان

   

 )LM Testآزمون خودهمبستگی جمالت پسماند ( :)4جدول (

 F 111/3  )19,2 (Prob. F 067/0آماره

Obs*R- squared 634/8 )2 (Prob. Chi- Squar 013/0 
 

  

دهنــده عــدم وجــود  اســت کــه نشــان درصــد 5بیشــتر از  F) احتمــال آمــاره 4در جــدول (

. نیسـت مدل داراي مشکل خودهمبستگی میـان جمـالت پسـماند     ،بنابراین است.گی خودهمبست
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پس از اطمینان از مشکالت فوق، سپس وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها بـا اسـتفاده از آزمـون    

منظور فرضیه صفر بـه معنـی نبـودن رابطـه بلندمـدت (یعنـی        براي اینها بررسی شده است.  کرانه

صـــــورت  مـــــامی متغیرهـــــاي) اســــت کـــــه بـــــه م ضــــرایب ت اصــــفر بـــــودن تـــــو 

H :  β    β    β    β β   β       0 1 2 3 4 5 6 شده و فرضیه رقیب، یعنـی وجـود رابطـه     بیان 0

Hصورت  بلندمدت بین متغیرها به :  β     β  β    β    β    β       1 1 2 3 4 5 60 0 0 0 0  اسـت.  0

) ارائه شده که رابطه بلندمدت بـین متغیرهـا را تاییـد    5ها در جدول ( نتایج آزمون کرانه 

که بـه   استمحاسبه شده از بیشترین مقدار کران باال هم بیشتر  Fآماره  زیرا مقدار ،کند می

   ست.ا و پذیرش رابطه بلندمدت بین متغیرها 0Hمعناي رد فرضیه 

 
 )1، 1، 0، 0،  2، 2، 0اي ( نامقید و ساختار وقفه اها با روند مقید و عرض از مبد نتایج آزمون کرانه :)5جدول (

  آماره آزمون

  )F(آماره 
486/13  

 ها آماره بحرانی کرانه

  کران باال  کران پایین  داري سطح معنی

 
K  

6  

  

  25/3  33/2  درصد 10

  63/2 62/3 درصد 5

  94/3  9/2 درصد 5/2

  27/3 39/4  درصد 1

 35 اندازه واقعی نمونه

 N=35نمونه نهایی: 

  785/3  685/2  درصد 10

  174/3 383/4  درصد 5

  693/5  629/4  درصد 1
  

  

 دوم مرحلـه  بـه  تـوان  می تحقیق، این موردنظر متغیرهاي بین بلندمدت رابطه، تشخیص با

. وقفـه بهینـه   نهـاد  گـام  الگـو  بلندمـدت  ضـرایب  تخمین یعنی ،ARDL الگوي برآورد در

مـده اسـت.   آ دسـت  ) بـه 1، 1، 0، 0،  2، 2، 0بیزین برابر بـا (  -متغیرها براساس معیار شوارتز

 ه جهت روندزدایی متغیرهاي مـدل بـا لحـاظ رونـد انجـام شـده اسـت.       تخمین موردنظر ما ب

 اشاره شده معیار براساس ARDL الگوي پویاي رتاساخ برآورد از حاصل یجتان )6( جدول

   دهد. می نشان را الگو بلندمدت تخمین از حاصل یجتان )7( جدول و
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 ARDLنتایج برآورد ساختار پویاي  :)6جدول (

p-value  آمارهt  متغیرهاي مستقل  ضرایب برآورد شده  انحراف معیار  سباتیمحا  

389/0  877/0  120/0  10/0  Ln(TEG(-)) 

011/0  785/2 -  145/1  191/3 -  Ln (CRE) 

000/0  453/4 -  150/1  123/5 -  Ln(CRE(-))  
258/0  161/1 -  899/2  368/3 -  Ln (P) 

000/0  238/6 -  927/3  502/24 -  Ln (E)  

008/0  901/2 -  514/1  395/4 -  Ln (IND) 

046/0  111/2 -  725/1  642/3 -  Ln (IND(-))  

038/0  214/2 -  740/1  852/3 -  Ln (IND(-)) 

005/0  109/3 -  126/1  503/3 -  Ln(GS)  

005/0  060/3 -  195/1  659/3 -  Ln (GS(-)) 

000/0  948/4 -  100/1  443/5 -  Ln (GS(-)) 

437/0  790/0  703/1  346/1  Ln(GN)  

000/0  036/7  243/30  798/212  C 

000/0  143/4  058/0  243/0  @TREND 

 R /  R /  D W /   
2 2

0
0 87 0 92 2 64  

 
  نتایج برآورد ضرایب بلندمدت الگو :)7جدول (

p-value  آمارهt متغیرهاي مستقل  ضرایب برآورد شده  انحراف معیار  محاسباتی  

000/0 975/5-  556/1 298/9- Ln (CRE) 

245/0 195/1- 151/3 766/3- Ln (P) 

000/0 536/5- 948/4 401/27- Ln (E) 

001/0 564/3- 730/3 297/13- Ln (IND) 

000/0 382/7- 906/1 098/14 - Ln(GS) 

462/0  749/0  010/2  506/1  Ln(GN) 

002/0  478/4  060/0  272/0  @TREND 

  

ــاس ــدول براس ــه )،7( ج ــل معادل ــ عوام ــر ثروم ــرار ب ــاتیما ف ــه لی ــورت ب ــه ( ص   )4رابط

  .شود می استخراج
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)4(  

     

     

 

Cointeq Ln  TEG    ( / *Ln CRE / *Ln P

/ *Ln  E / *Ln IND /  *Ln GS  

  / *Ln  GN   / @TREND)

   

  

 

9 298 3 767

27 401 13 297 14 098

1 506 0 275

 

 

 
 بلندمـدت  و مـدت  هتاکو ضرایب تمامی است، آمده )7( و )6( جدول در که طور همان

 عالئـم  و انـد  بوده معنادار درصد 95 سطح در سرانه) درآمد و لیاتیما پیچیدگی استثناي (به

 و مـدت  هتـا کو در منتخب الگوي در سرانه درآمد و لیاتیما پیچیدگی جزب متغیرها ضرایب

 انـدازه  لی،مـا  توسـعه  ضـرایب  اسـت.  سـازگار  نظـري  انتظـارات  بـا  موارد تمام در بلندمدت

 بـا  کنـد  مـی  بیـان  کـه  هسـتند  منفی صنعت بخش افزوده ارزش سهم و باسوادي نرخ دولت،

 GDP از صـنعت  بخـش  افـزوده  ارزش سـهم  افـزایش  و دولت اندازه و لیما توسعه افزایش

  کند. می پیدا کاهش لیاتیما فرار

 مقـادیر  بـه  را مـدت  هتـا کو نوسـانات  که (ECM) خطا تصحیح الگوي بعدي مرحله در

  است. شده برآورد ،دهد می ارتباط بلندمدت

  

  (ECM)الگوي تصحیح خطا  :)8جدول (

p-value  آمارهt متغیرهاي مستقل  ضرایب برآورد شده  انحراف معیار  محاسباتی  

000/0  994/11  761/17  042/213  C  

000/0 962/3-  805/0 191/3- D(LCRE) 

000/0 899/3- 127/1 395/4- D(LS) 

000/0 052/4 950/0 852/3 D(LS(-)) 

000/0 797/4- 730/0 503/3- D(LGS) 

000/0 706/6 811/0 443/5 D(LGS(-)) 

000/0  99/11-  074/0  894/0-  CointEq(-) 

  

 لحـاظ  بـه  خطا تصحیح جمله ضریب است شده داده نشان )8( جدول در که گونه همان

 هـاي  تعـادل  عدم از 84/0 دوره هر در که معنی است؛ به این -84/0 معادل و معنادار آماري

  شوند. می تعدیل بلندمدت ضرایب يتاراس در مدت هتاکو
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هـاي سـاختاري    با توجه به اینکه در طول دوره مورد بررسی مـوردنظر مـا تکانـه   در پایان   

وارد شده است، آزمون ثبـات سـاختاري را جهـت اطمینـان از نتـایج      متعددي به اقتصاد ایران 

و  CUSUM هـاي  از آزمـون بایـد  . براي اطمینان از ثبات سـاختاري  شده اشتانجام  حاصله

CUSUMSQ  در ایـن آزمـون فرضـیه صـفر، ثبـات پارامترهـا را در سـطح        کرد که استفاده

خط مسـتقیم اسـت کـه     2دو آزمون دهد. فاصله اطمینان در این  درصد نشان می 5داري  معنی

 ،دهد. چنانچه آماره آزمـون در بـین دو خـط قـرار گیـرد      درصد را نشان می 95سطح اطمینان 

این  نتایج). 2009، 1نیلسن و سوهکانن(کرد توان فرضیه صفر مبنی بر ثبات ضرایب را رد  نمی

  نشان داده شده است. )3) و (2(دو آزمون در نمودارهاي 
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 خـط  دو بین آزمون آماره گرفت قرار و CUSUMSQ و CUSUM هاي آزمون به توجه با

   کرد. رد را ضرایب ثبات بر مبنی صفر فرضیه توان نمی مستقیم

  

  ها دپیشنها و ها یافته بندي جمع -6

 دست آن با وبیش کم جهان کشورهاي تمامی که است هایی چالش ترین مهم از لیاتیما فرار

 هـاي  نارضـایتی  افـزایش  لیـاتی، ما عـدالت  بـه  دسـتیابی  در توفیـق  عـدم  و هسـتند  گریبان به

 در شـوند.  مـی  محسـوب  آن اصـلی  پیامـدهاي  جمله از دولت لیما منابع کاهش و اجتماعی

 ،اسـت  شـده  پرداخته لیاتیما فرار بر ثروم عوامل بررسی به مختلفی اتمطالع در ایران اقتصاد

   است. نگرفته قرار مدنظر لیاتیما فرار بر لیما توسعه ثیرتا ها آن از یک هیچ در اما

 براي لیما توسعه نقش بر کیدتا با ایران در لیاتیما فرار بر ثروم عوامل حاضر، مطالعه در

 است. شده برآورد ARDL مدل یک و گرفته قرار رسیبر مورد 1357 -1393 زمانی دوره

 بـر  سـرانه  درآمد و لیاتیما پیچیدگی استثناي به متغیرها تمامی که است آن از حاکی یجتان

 اسـت  بـوده  معنـادار  و منفی لیاتیما فرار بر لیما توسعه ثیرتا اند. بوده ثیرگذارتا لیاتیما فرار

 خواهـد  کـاهش  لیـاتی ما فـرار  میـزان  لیما وسعهت میزان افزایش با که است آن معناي به که

 و منفـی  ثیريتـا  دولـت  انـدازه  و صنعت بخش افزوده ارزش باسوادي، نرخ همچنین .یافت

 کـه  شـد  خواهـد  لیاتیما فرار کاهش موجب هریک افزایش و دارند لیاتیما فرار بر معنادار

 بـا  مقابلـه  جهـت  را اییهـ  پیشـنهاد  تـوان  مـی  یجتـا ن به توجه با هستند. سازگار نظري مبانی با

   داد: ارائه لیاتیما فرار افزایش

 یکـی  :با تاکید بر شبکه بانکی کشور افزایش توسعه مالی و تقویت بازارهاي رسمی مالی -

 تمرکـز  لیاتی،ما فرار کاهش راهکارهاي از یکی که است آن حاضر مقاله مهم هاي یافته از

 بانکی سیستم اعطایی اعتبارات توانند می که تیمقررا و قوانینبنابراین،  است. لیما توسعه بر

، بایـد  سـازند  ثرتـا م را کشـور  بـانکی  شـبکه  در منـابع  جـذب  همچنین و خصوصی بخش به

 در بایـد  دولـت  همچنین شوند. اصالح لیما رسمی بازارهاي تقویت يتاراس در و استخراج

 منتشـر  عاتاطال کیفیت افزایش و اعتباري اطالعات ثبت سساتوم فعالیت گسترش جهت

 .کند تالش شود، می لیما توسعه افزایش باعث اخالقی مخاطره کاهش طریق از که شده

 باعـث  صـنعت  بخـش  سـهم  افـزایش : GDPافزوده بخش صنعت از  افزایش سهم ارزش -

 هـاي  سیاست و ها برنامه با شود می پیشنهاد ،بنابراین .شود می لیاتیما پرداخت از فرار کاهش
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 سیسـتم  منـابع  هـدایت  کـرد.  فراهم را صنعت بخش گسترش امکان کشور، اقتصاد مناسب

 شده صنعتی کاالهاي تولید افزایش سبب آنکه ضمن صنعت، هاي زیربخش سمت به بانکی

 هـاي  وصولی افزایش موجب، دارد دنبال به را بیشتري هرما نیمه و هرما کار نیروي اشتغال و

 بهداشـت  و آموزش گسترش عمرانی، اختیزیرس هاي پروژه انجام لیما منابع و شده لیاتیما

  ساخت. خواهد فراهم را دولت توسط

 بـا  کـه  بـود  آن حاضـر  مقاله هاي یافته از یکی سوادي: کن نمودن بی تالش براي ریشه -

مسـاله   رفـع  بـراي  تمرکـز  بنـابراین،  یابـد.  مـی  کـاهش  لیـاتی ما فـرار  باسوادي، نرخ افزایش

 بـا  آشنایی و لیاتیما سازمان آموزشی جلسات از ندیاوم مندي بهره آن، از پس و سوادي بی

  .شود لیاتیما فرار کاهش موجب تواند می قانونی تکالیف و مقررات و قوانین
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