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فرار مالياتي از بخشهاي اصلي اقتصاد غيررسمي بوده و امروزه از مهمترين مسائل و مشكالت نظامهاي

مالياتي محسوب ميشود .ازاينرو در مطالعه حاضر پس از مشخص كردن عوامل بهوجود آورنده فرار
مالياتي ،ميزان آن در ايران با استفاده از روش علل چندگانه ـ شاخص چندگانه ( ،)MIMICبه كمك

نرمافزار آموس و روش حداكثر درستنمايي با اطالعات جانبي ،سري زماني اندازه نسبي و مطلق آن طي دوره
زماني  1357-1394محاسبه شده است.

نتايج برآورد سري زماني فرار مالياتي نشان ميدهد روند فرار مالياتي در ايران طي سالهاي مورد بررسي
بهرغم نوسانهاي عمده ،درمجموع افزايشي بوده ،بهگونهاي كه از  6/12درصد توليد ناخالص داخلي در

سال  1357به  11/33درصد در سال  1394رسيده است .همچنين متغيرهاي تورم ،بار مالياتي ،درآمد سرانه و

نرخ ارز رسمي اثر مثبت و معناداري بر فرار مالياتي داشته و با افزايش آنها ،فرار مالياتي نيز بيشتر شده است
و در مقابل ،متغيرهاي شاخص باز بودن اقتصادي ،اندازه دولت و نرخ بيكاري اثر منفي بر فرار مالياتي داشته

و با افزايش آنها ،فرار مالياتي در كشور كاهش مييابد .همچنين ،براساس يافتههاي اين تحقيق ،درآمد سرانه
بيشترين تأثير را بر فرار مالياتي و ازسويي بيشترين اثر فرار مالياتي را بر رشد تقاضاي پول داشته است.

كليدواژهها :فرار مالياتي؛ ايران؛ شاخص چندگانه ـ علل چندگانه ()MIMIC

٭ استاديار دانشكده علوم اقتصادي و اداري ،دانشگاه مازندران (نويسنده مسئول)؛

Email: m.gholizadeh@umz.ac.ir

٭٭ استاديار دانشكده علوم اقتصادي و اداري ،دانشگاه مازندران؛

Email: m.aghaei@umz.ac.ir

٭٭٭ دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد ،دانشكده علوم اقتصادي و اداري ،دانشگاه مازندران؛

Email: amirhosseinalami@yahoo.com
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مقدمه
اقتصاد هر كشور را ميتوان به دو بخش رسمي و غيررسمي تقسيم كرد .مالك اين تقسيمبندي

قابليت ثبت و گزارش فعاليتهاي اقتصادي مورد نظر بهطور رسمي است .اما در همه كشورها
كموبيش بخشي از فعاليتهاي اقتصادي بهدليل گريز از محدوديتهاي وضع شده در قوانين و
مقررات بهصورت پنهان و زيرزميني انجام ميشود .وجود يك بخش زيرزميني درواقع انعكاسي
از انگيزه افراد براي پنهان كردن فعاليتهاي اقتصاديشان است ،چراكه اين فعاليتها اگر در

بخش رسمي انجام شوند كمتر رضايتبخش بوده يا شروع چنين فعاليتهايي غيرقانوني است.

مهمترين مشكلي كه محققان براي اندازهگيري اقتصاد زيرزميني با آن مواجهاند نبود تعريف

دقيقي از اقتصاد زيرزميني است .برمبناي تعريف اشنايدر ،بوهن و كارمن )2009( 1اقتصاد
پنهان همه توليدات قانوني مبتنيبر بازار كاال و خدمات را شامل ميشود كه بهطور عمده از
مقامهاي دولتي پنهان باشد .بهطور كلي ميتوان گفت اقتصاد زيرزميني شامل همه فعاليتهاي

رايج اقتصادي ثبت نشده است كه در صورت مشاهده شدن در توليد ناخالص داخلي محاسبه

ميشود و فعاليتهايي است كه هم بهصورت قانوني و هم غيرقانوني ،بر ضرورت از پرداخت
ماليات معاف هستند .ازاينرو اين امكان وجود دارد كه اقتصاد غيررسمي بهعنوان منبعي براي

فرار ماليات و ايجاد منافع غيرعادالنه در مقابل بخش رسمي فعاليت كند.

فرار مالياتي جزء اصلي فعاليتهاي زيرزميني يا بخش نامنظم اقتصاد بوده و اقتصاددانان

بيش از پيش بهدنبال تجزيه و تحليل اين پديده هستند؛ زيرا هرچه شناخت از عوامل مؤثر
بر فرار مالياتي و تعيين شدت اثر آن بر متغيرهاي اقتصادي بيشتر باشد احتمال موفقيت
سياستگذاران اقتصادي و مقامهاي مالي براي كنترل و كاهش رشد آن حائز اهميت است

بهطوريكه در بسياري از پژوهشهاي انجام شده ،اقتصاد زيرزميني با فرار مالياتي يكي در
نظر گرفته شده است (هاديان و تحويلي.)40 :1392 ،

درك اينكه چه عواملي ممكن است بهعنوان علل كليدي ،فرار مالياتي را تحت تأثير

قرار دهد ،يك روش مهم پژوهش است و بنابراين انجام پژوهشهايي به منظور برآورد ميزان
1. Schneider, Buehn and Karmann

تحلیل فرار مالیاتی در ایران به روش شاخص چندگانه ـ علل چندگانه ( )MIMICــــــــــــــــــــ193

فرار مالياتي در ايران ضروري بوده و تحقيق حاضر تالش ميكند تا با استفاده از روش علل
چندگانه ـ شاخص چندگانه 1به محاسبه فرار مالياتي در ايران طي دوره زماني 1357-1394

بپردازد .به همين منظور ،در بخشهاي بعدي ابتدا مروري بر مباني نظري كه شامل تعريف

فرار مالياتي ،عوامل مؤثر و آثار آن با اين پديده خواهيم داشت و در ادامه به مطالعات انجام

شده و همچنين نحوه برآورد و اندازهگيري ميزان فرار مالياتي و ارائه مدل و نتايج برآورد
پرداخته و در پايان نيز با جمعبندي ،نتيجهگيري و پيشنهاد نتايج تجربي مدل را مورد تجزيه
و تحليل قرار خواهيم داد.

 .1مباني نظري
 .1-1تعريف فرار مالياتي

بهطور كلي بايد گفت فرار مالياتي «جزء اصلي فعاليتهاي زيرزميني يا بخش نامنظم اقتصاد»

بوده و اقتصاددانان بيش از پيش به دنبال تجزيه و تحليل اين پديده هستند .اهميت اين موضوع به
اندازهاي است كه اشنايدر اقتصاد زيرزميني را با فرار مالياتي يكي در نظر گرفته و در مطالعه خود

در سال  2005به اين موضوع اشاره داشته است .همچنين بسياري از پژوهشهاي خارجي و داخلي،

انجام شده در زمينه جرم و جنايت نيز اقتصاد زيرزميني را با فرار مالياتي يكي در نظر گرفتهاند .يك
توجيه براي اين تشابه آن است كه درآمد گزارش نشده شامل آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي

است كه در صورت گزارش به دولت ،ملزم به پرداخت ماليات هستند (.)Schneider, 2005
بهعبارتديگر اقتصاد زيرزمينى ،فعاليتها و مبادلههايي را شامل ميشود كه هركدام ممكن است
قانونى يا غيرقانونى باشد كه اندازهگيرى نشدهاند و فقدان گزارش نيز معموالً بهدليل فرار ماليات
است .فرار مالياتي به اين معناست كه مؤدي كمتر از ميزاني كه قانون موظف كرده ،پرداخت كند.
اشنايدر و اينست فرار مالياتي را بهعنوان كاهش غيرقانوني ماليات پرداختي با عدم گزارش درآمد
يا اعالم كردن نرخهاي تفريق باالتر تعريف ميكنند (.)Schneider and Enste, 2000: 85

) Multiple Causes (MIMICـ 1. Multiple Indicatorrs
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 .1-2عوامل مؤثر بر فرار مالياتي

به منظور توسعه روشها و ابزارهاي مقابله با فرار مالياتي و اجتناب از پرداخت ماليات ،ابتدا

بايد درك روشني از داليل متفاوت بروز آنها داشت .با دقت در ادبيات نظري موضوع

ميتوان دريافت كه عمدتاً دو جريان عمده در تبيين رفتار فرار مالياتي وجود دارد ازيكطرف
با مدلهاي نئوكالسيكي مواجهايم و ازطرفديگر شاهد رويكردي نهادگرا در توضيح فرار

مالياتي هستيم .نقطه آغازاينرويكرد به سال  1972با مقاله مشهور آلينگهام و ساندمو 1با
عنوان «فرار از ماليات بر درآمد :يك تحليل نظري» باز ميگردد .نظريه مذكور بعدها به «مدل
استاندارد فرار مالياتي» 2معروف شد و آلينگهام و ساندمو ترجيح دادند كه با عنوان «تحليل

 3»A-Sاز آن نام برند .اين مدل با استفاده از عوامل اقتصادي سعي در توضيح پديده فرار
مالياتي دارد .با توجه به چندبعدي بودن بحث فرار مالياتي ،انتقادهاي متعددي بر مدلهاي

مشابه مدل استاندارد فرار مالياتي شكل گرفت كه تنها عوامل اقتصادي را مورد توجه قرار
ميدهند و در واكنش به بيتوجهي نسبت به عوامل غيراقتصادي تأثيرگذار بر فرار مالياتي،
نظريههاي ديگري توسعه يافتند كه فرار مالياتي را صرفاً معلول عوامل اقتصادي نميدانستند

(اميديپور و همكاران .)1394 ،بهطور كلي ،هنجارها و كنشهاي اجتماعي ،عدالت مالياتي،

فساد مأموران مالياتي ،عدم گسترش فرهنگ مالياتي در جامعه ،عدم مبادله اطالعات كامل،
نبود سيستم نظارت و پيگيري در اخذ ماليات ،عدم استقبال از تسليم اظهارنامههاي مالياتي و
ضعيف بودن ضمانتهاي اجرايي در اين مورد ،تأخير در وصول ماليات ،مشكالت مربوط
به تشخيص عليالرأس ماليات ،قوانين پيچيده و متعدد ،عدم شناسايي مؤديان و مستند نبودن
ميزان درآمد آنها ،وجود معافيتهاي وسيع و متنوع و ...برخي از عوامل نهادي تأثيرگذار بر

فرار مالياتي در نظر گرفته ميشوند (صمدي و تابنده.)1392 ،

با در نظر گرفتن اين نكته كه بدونشك رواج و گسترش فرار مالياتي در هر كشور

عالوه بر عوامل نهادي ،تابعي از وضعيت اقتصادي و ساختاري هر كشور بوده و نيز با توجه
1. Allingham and Sandmo
2. Tax Evasion Standard Model
3. A- S Analysis
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به هدف مطالعه حاضر ،در ادامه به مهمترين عوامل اقتصادي مؤثر بر فرار مالياتي اشاره
ميشود؛ متغيرهايي كه در بخش تجربي از آنها استفاده شده و براساس يافتههاي مقاله از
اهميت باالتري نسبت به ساير متغيرها برخوردار بودهاند:

تورم :رشد سطح عمومي قيمت كاالهاي مصرفي به داليل مختلفي ميتواند به افزايش حجم

اقتصاد زيرزميني منجر شود .با توجه به وضعيت نابرابري توزيع درآمد در كشور ،ميتوان انتظار

داشت كه با افزايش سطح عمومي قيمتها ،خانوادههاي بيشتري زيرخط فقر قرار گيرند .ناتواني
در تأمين كمترين درآمد كافي براي گذراندن زندگي با انجام فعاليتهاي قانوني ،ميتواند عامل

مؤثري در توجيهپذيري روي آوردن به فعاليتهاي اقتصاد زيرزميني بهشمار آيد .بنابراين ،انتظار
ميرود با گسترش پديده فقر ،اندازه اقتصاد زيرزميني رشد يابد (پيرايي و رجايي.)32 :1394 ،

همچنين تغييرات گسترده و فزاينده قيمت ميتواند نرخهاي ماليات بر درآمد افزايشيافته افراد
و بنگاهها را باال برد و انگيزش افراد به فرار مالياتي بيشتر شود ،درنتيجه حجم اقتصاد زيرزميني

افزايش مييابد .ازطرفي افزايش فشار تورمي موجب گرانتر شدن قيمت مواد اوليه براي فعاليت

در اقتصاد زيرزميني ميشود ( .)Schneider, Buehn and Karmann, 2007در اين زمينه كراني
و نورزاد )1986( 1نيز در بررسي اثر تورم بر فرار مالياتي در اقتصاد آمريكا نشان دادند كه
ارتباط بين اين پارامترها مثبت است.

شاخص باز بودن اقتصاد :محدوديتهاي تجاري و باز بودن اقتصاد عامل ديگري است كه اثر
مهمي بر فرار مالياتي دارد .اعمال محدوديتهاي تجاري و عدم آزادي اقتصادي مناسب ،منجر

به اين ميشود كه صادرات و واردات بهصورت غيرقانوني و قاچاق انجام گيرد و باعث افزايش
فرار مالياتي شود .در تجويزهاي سياستي ،راه مقابله با گسترش اقتصاد پنهان و فرار مالياتي ،كاهش

محدوديتهاي قانوني عنوان ميشود .در بعضي از كشورها عالوه بر محدوديتهاي تعرفهاي از
سياستهاي غيرتعرفهاي مانند ممنوعيت واردات يا صادرات برخي از كاالها بهصورت كلي يا
موقت ،قطع يا محدود ساختن رابطه تجاري با كشورهاي خاص ،سهميهبندي واردات يا صادرات

تعدادي از كاالها و غيره نيز استفاده ميشود (اشرافزاده و مهرگان .)1379 ،همچنين مطالعات
1. Crane and Nourzad
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ديگري حاكي از آن است كه آزادسازي سريع تجارت بدون شفافيت و اجراي كارآمد قوانين
ممكن است سطح فساد را افزايش دهد و درنتيجه ميزان فرار مالياتي گسترش يابد.

نرخ بيكاري :تانزي )1999( 1معتقد است رابطه بين نرخ بيكاري و اقتصاد زيرزميني مبهم است
و نظريههاي اقتصادي نميتوانند بهطور قطع جهت همكاري نرخ بيكاري و اقتصاد سايه را تعيين

كنند .ازطرفي ناتواني در تأمين حداقل درآمد كافي براي گذران زندگي از طريق فعاليتهاي
قانوني ميتواند عامل مؤثري در توجيه پذيرش مخاطرات و روي آوردن به فعاليتهاي

غيرقانوني بهحساب آيد .بهعبارتديگر نبود شغل به اندازه مورد نياز جامعه از يكسو و وجود
هزينههاي باالي زندگي ازسويديگر فرد را خواسته يا ناخواسته مجاب ميكند كه به فعاليت
در بخش پنهان اقتصاد روي آورد .دلآنو ،گومز و آلونون )2007( 2نشان دادند كه رابطه مثبتي

بين بيكاري و اقتصاد سايه در اقتصاد كشور پرتغال وجود دارد .اين محققان متذكر شدند
كه فعاليت در اقتصاد زيرزميني و اقتصاد سايهاي به فرار مالياتي باال منجر ميشود .همچنين
ازآنجاكه اين متغير شاخصي از عملكرد عمومي اقتصاد بهشمار ميرود افزايش آن ميتواند حاكي
از ورود به دوره ركود اقتصادي و كاهش تقاضاي نيروي كار ،چه براي فعاليتهاي رسمي و چه

براي فعاليتهاي غيررسمي باشد (نصراللهي ،فرزانگان و طالعي اردكاني.)1391 ،

بار مالياتي :نرخهاي ماليات باال و بار مالياتي از مهمترين علل فرار مالياتي محسوب ميشوند .بار
مالياتي ميزان وجوهي است كه افراد پرداخت ميكنند .اين مقدار به دو قسمت بار پولي و بار واقعي

قابل تقسيم است .بار پولي ميزان وجوهي است كه مشمول ماليات پرداخت ميكند ،اما بار واقعي
ميزان وجوهي است كه پرداختكننده نهايي پرداخت ميكند (جعفري صميمي .)1378 ،مالياتها

بر انتخاب ميزان فراغت نيروي كار اثرگذار بوده و همچنين بر عرضه نيروي كار در اقتصاد سايهاي
يا بخشي از اقتصاد كه بر آن ماليات وضع نميشود تأثير گذارند ،زيرا هرچه اختالف بين هزينه

نيروي كار در بخش رسمي براي بنگاه و دستمزد دريافتي نيروي كار در اين بخش بيشتر باشد،
ماليات بيشتري گرفته شود يا بنگاه سهم بيشتري براي تأمين اجتماعي پرداخت كند ،هم بنگاهها و هم

نيروي كار انگيزه باالتري براي فعاليت در بخش زيرزميني دارند .تا زماني كه اين اختالف بهصورت
1. Tanzi
2. Dellanno, Gomez and Alanon
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وسيعي به بار مالياتي كل و سيستم تأمين اجتماعي وابسته باشد ،اين عوامل از كليديترين افزايش

اقتصاد زيرزميني است ( .)Schneider and Enste, 2000افزايش و كاهش نرخ ماليات بدون مطالعه
كافي و عواقب آن روي بخش زيرزميني ،خود ميتواند يك عامل مهم ديگر باشد .نبود نظام

مالياتي كارآمد و سياستها و روشهاي مستمر و بلندمدت را ميتوان از جمله عوامل تشديدكننده
حركت بهسمت فرار مالياتي و ورود به بخش غيررسمي دانست (سليميفر و كيوانفر.)1389 ،

اندازه دولت :در دهههاي گذشته واقعيت مهمي در مورد افزايش بخش سايهاي اقتصاد

روشن شده است .اين واقعيت ،حضور و دخالت سياستمداران و نظام بوروكراسي در
عرصه فعاليتهاي اقتصادي است .دولت بهعنوان رابط براي افزايش اقتصاد زيرزميني است.

با افزايش مداخله دولت در اقتصاد ،از ميزان آزادي عمل افراد كاسته ميشود و انگيزه آنها را
براي فعاليت در بخش رسمي كاهش ميدهد .لذا افراد ترجيح ميدهند در بخش زيرزميني
فعاليت داشته باشند .همچنين دولت نميتواند از اتهام بار مالياتي بگريزد .فشار قوانين مانند

قوانين بازار كار ،محدوديت ساعت كار ،حداقل دستمزد ،حداقل سن ،هزينههاي بيمه ،موانع
تجاري و تعرفههاي باال ،استانداردهاي محيط كار و موقعيت بحرانهاي اقتصادي از جمله
عواملي هستند كه وابسته به سياستهاي دولت است .همچنين وجود زمانهاي طوالني

دريافت مجوزهاي قانوني ،توليدكنندگان زيادي را بهسمت توليد بدون مجوز يعني توليد در
بخش زيرزميني سوق ميدهد (نيلي و ملكي .)1385 ،اشنايدر و ساواسان ( )2007همچنين
نشان دادند كه افزايش در شدت مقررات ،عامل مهمي در ايجاد انگيزه در افراد به اقتصاد
غيررسمي و بنابراين افزايش فرار مالياتي در تركيه و كشورهاي همسايه بوده است.

درآمد سرانه :اين متغير اثر مبهمي بر فعاليتهاي غيررسمي دارد .ازيكطرف افزايش درآمد
سرانه و تأمين حداقل منابع الزم براي زندگي ميتواند انگيزه پذيرش ريسك اعمال غيرقانوني
و غيررسمي را كاهش داده و موجب كاهش حجم اقتصاد پنهان و درنتيجه كاهش فرار مالياتي

شود .بهعنوان مثال براساس يافتههاي اشنايدر ،توليد ناخالص داخلي سرانه پايينتر در يك
كشور ،انگيزه باالتري براي فعاليت در اقتصاد سايهاي را فراهم ميسازد .بهخصوص كشورهاي

در حال توسعه كه توليد ناخالص داخلي سرانه پايينتري را نسبت به كشورهاي توسعهيافته
دارند ،انگيزه فعاليت در اقتصاد سايهاي بيشتر است .ازطرفديگر افزايش درآمد سرانه سبب
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افزايش تقاضا ميشود .اين افزايش تقاضا ممكن است شامل تقاضا براي كاالهاي قانوني و
غيرقانوني شود و درنتيجه اين احتمال وجود دارد كه از اين طريق فرار مالياتي رخ دهد .مطالعه

بارون و ديتال )2004( 1وجود رابطهاي مثبت بين درآمد سرانه و فساد را اثبات ميكنند.

نرخ ارز رسمي :نوسانهاي بازار ارز ميتواند عاملي اساسي براي گسترش فعاليتهاي
غيرقانوني تلقي شود .اختالف نرخ ارز رسمي و غيررسمي در مقياس خرد موجب گسترش

بازار سياه ارز ميشود .در مقياس كالن اقتصادي ،افراد داراي رانت و امتيازات ويژه از اين
اختالف محسوس نرخ ارز براي واردات با نرخ رسمي و فروش در بازار با نرخ غيررسمي،
سبب برهم زدن تعادل بازار و افزايش قيمت و تورم در گروه كااليي خاص ميشوند كه

نتيجه آن احتمال فرار مالياتي در اين حالت است .بيزواس و مارجيت )2007( 2از لحاظ نظري
ارتباط بين نرخ ارز در بازار سياه و تجارت غيرقانوني را نشان دادهاند.

 .1-3آثار فرار مالياتي

فرار مالياتي آثار سويي بر اقتصاد ميگذارد كه ميتوان به تأثير آن بر رشد اقتصادي ،توزيع
درآمد ،مصرف انرژي و ...اشاره كرد .در ادامه آثار فرار مالياتي بر رشد مصرف انرژي ،رشد
توليد ناخالص داخلي و رشد تقاضاي پول بررسي ميشود:

رشد توليد ناخالص داخلي :فرار مالياتي اثر مبهمي بر رشد اقتصادي دارد .ازيكطرف

گروهي معتقدند كه افزايش فعاليتهاي زيرزميني بنا به داليلي ميتواند سبب كاهش توليد
ناخالص داخلي شود .باالتر بودن هزينههاي فعاليت و توليد در بخش واقعي و رسمي اقتصاد

نسبت به اقتصاد زيرزميني موجب ميشود كه بنگاههاي موجود در بخش رسمي توان رقابت
كمتري با بخش زيرزميني داشته باشند و لذا در بلندمدت امكان خروج اين بنگاهها از بخش

رسمي وجود داشته و به كاهش توليد ناخالص داخلي منجر ميشود .افزايش فعاليتها در بخش

اقتصاد زيرزميني ،نيروي كار موجود را در جامعه جذب كرده و با تأثير بر بازار كار زمينه ركود
در بازار محصول را فراهم ميكند .اما ازطرفديگر ،فعاليتهاي اين بخش با جذب نيروي كار
1. Barun and Ditella
2. Biswas and Marjit
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در جامعه و ايجاد درآمد براي آنها موجب افزايش تقاضا براي توليدات بخش رسمي شده و

توليد ناخالص داخلي را افزايش ميدهد .همچنين توسعه اقتصاد زيرزميني سبب جذب نقدينگي
موجود در جامعه شده و در فعاليتهاي رسمي اختالل ايجاد ميكند (پيرايي و رجايي.)1394 ،
در مطالعه دل آنو ،گامز و پردو )2004( 1نيز ارتباط مبهم اين متغيرها تأييد شده است.

رشد مصرف انرژي :افزايش يا كاهش توليد كاال و خدمات در كل اقتصاد (رسمي و غيررسمي) با
توجه به نيازمندي به عوامل توليد (از جمله نهاده انرژي) بر ميزان مصرف عوامل اثر ميگذارد

و در اطالعات مربوط به آنها منعكس ميشود .علت اينكه از اين شاخص بهعنوان نمايهاي
از افزايش يا كاهش اقتصاد زيرزميني و فرار مالياتي استفاده ميشود اين است كه بنگاههاي

توليدي و خدماتي از مواد اوليه و عوامل توليدي براي توليد كاال و ارائه خدمات بهره

ميجويند ،افزايش در استفاده از انرژي (بهعنوان عامل توليد) به معناي افزايش در توليد كاال
و خدمات در اقتصاد رسمي و زيرزميني محسوب ميشود ،بنابراين افزايش در مصرف انرژي

ميتواند نشاندهنده افزايش در توليد كاال و خدمات در اقتصاد زيرزميني باشد و درنتيجه
احتمال فرار مالياتي نيز بهوجود آيد (صامتي ،سامتي و دالئي.)1388 ،

رشد تقاضاي پول :ازآنجاكه فعاليتهاي انجام شده در اقتصاد زيرزميني عمدتاً بهصورت
پنهاني و غيرقانوني انجام ميشوند ،عامالن و فعاالن در اين بخش سعي ميكنند معامالت

خود را تاحدامكان با پولهاي نقد انجام دهند تا از سيستم ثبت اطالعات و نهادهاي قانوني
در امان باشند .پس ميتوان انتظار داشت با افزايش فعاليتهاي اقتصاد زيرزميني تقاضا براي
پول نقد و بهدنبال آن نسبت پول در گردش افزايش يابد .درخصوص اعتبار اين فرض در

چارچوب شرايط اقتصادي ايران ،ترديدهايي وجود دارد .سطح ارائه خدمات نظام بانكي

و نيز نحوه دسترسي مميزهاي مالياتي به اطالعات مربوط به حسابهاي بانكي اشخاص در
ايران ،وضعيتي متفاوت با كشورهاي صنعتي غربي دارد كه كارآمدي شاخص مذكور را در

تبيين آثار پولي اقتصاد سياه كاهش ميدهد (عربمازار يزدي.)1380 ،

1. Dell’Anno, Gómez and Pardo
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 .2مطالعات انجام شده
در اين قسمت به منتخبي از مهمترين مطالعات انجام شده به تفكيك مطالعات خارجي و
داخلي اشاره ميشود.

جدول  .1مطالعات خارجي
نام محقق موضوع تحقيق و دوره زماني
برگر و

همكاران

ﻓﺮار از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺠﻮز
1

بررسي اندازه اقتصاد سايهاي و فرار

اشنايدر

مالياتي در  31كشور اروپايي طي
دوره زماني .2003 – 2014

شناسايي ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه و

آريو و

اﻧﺪازهگيري ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮر

2

بكو

ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ طي دوره زماني 1975-2010

امباي و يو

3

4

كمال

سوكرام و
واتسون

5

تانزي

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در اﺗﺮﯾش

بررسي فرار مالياتي در كشورهاي در
حال توسعه طي دوره .2006-1984

محاسبه ﺣﺠﻢ فرار مالياتي پاكستان
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي 1995-2005

علل شكلگيري فرار مالياتي در

ترينيداد و توبوگو طي سالهاي

سال انجام
تحقيق
2016
2010

فرار مالياتي در اياالت متحده

آمريكا طي سالهاي .1930-1980

شاخص چندگانه ـ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﻻتر
علل چندگانه

رود ،ﻣﻘﺪار ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ مييابد.

شاخص چندگانه ـ اندازه اقتصاد سايهاي از  20درصد در سال 2003
علل چندگانه

به  15/7درصد در سال  2014كاهش يافته است.
اندازه فرار مالياتي در دوره مورد مطالعه بين

2012

ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﻮل

 2/09تا  6/75درصد بوده است .همچنين نتايج
نشاندهنده وجود رابطه مثبت بين نرخ ماليات و

مقدار فرار مالياتي است.

2010
2007
2005

.1960-2000

اندازهگيري اقتصاد زيرزميني و

روش تحقيق

يافتههاي تحقيق

روش نسبت نقد و روش
گشتاور تعميميافته

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﻮل ﻧﻘﺪ
الگوي خودتوضيح با
وقفههاي گسترده و
مدل پولي تانزي

1983

قدرت اجرايي مقامات مالياتي ،سطح توسعهيافتگي،
نرخ بهره ،نرخ تورم و درجه شهرنشيني در
كشورها ،نسبت نقد را توضيح ميدهند.

ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ داراي
روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

در بلندمدت از ميان عوامل مختلف
اقتصادي :درآمد سرانه ،واردات ،بدهي

خارجي ،بيكاري و تورم بر سطح فرار
مالياتي تأثيرگذار بودهاند.

مدل نسبت پولي

بار مالياتي ،درآمد سرانه ،نرخ سود سپرده

گردش

تخمين فرار مالياتي آن تأثير مستقيم دارند.

مؤثر بر پول در

و نسبت حقوق و دستمزد به درآمد ملي در

1. Berger and etal.
2. Ariyo and Bekoe
3. Embai and yu
4. Kemal
5. Sookram and Watson
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جدول  .2مطالعات داخلي
نام محقق
اميديپور و
پژويان
اميديپور و
همكاران
صمدي و
تابنده
هاديان و
تحويلي

موضوع تحقيق و دوره زماني

سال انجام
تحقيق

«فرار مالياتي در پايه ماليات بر
درآمد اشخاص حقوقي در ايران»

1396

برآوردهاي ساالنه 1352-1392
«برآورد حجم اقتصاد زيرزميني و
فرار مالياتي؛ تحليل تجربي در ايران»

1394

1392

سالهاي .1349 – 1386
«ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣؤﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ 
1392

.1356

عبداله ميالني «فرار مالياتي ناشي از اقتصاد
و اكبرپور
روشن

غيررسمي» در ايران طي سالهاي

پول تانزي و الگوي
تصحيحخطايبرداري

«فرار مالياتي در ايران (بررسي علل

در اقتصاد ايران» طي سالهاي -1386
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«نرخ تعرفه و فرار مالياتي در واردات
مداح و

نعمت الهي ﺗﻌﺮﻓﻪ  در ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ 
ﮐﺪ دو رﻗﻤﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃبقهبندي سيستم
هماهنگ .1382-1387

حجم فرار مالياتي برآوردي در پايه ماليات بر درآمد
اشخاص حقوقي در ايران طي دوره مورد بررسي روند
صعودي دارد.
حجم اقتصاد زيرزميني و فرار مالياتي برآوردي در
ايران طي دوره مورد بررسي روند صعودي دارد.
اﻧﺪازه دوﻟﺖ ،درآﻣﺪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ،ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﻧﺮخ
ﺑﯿﮑﺎري از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮار
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در اﯾﺮان ﻃﯽ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات،
ﻧﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮرم در بلندمدت رابطه مثبت
با فرار مالياتي دارند.
حجم فرار مالياتي در ايران طي دوره زماني 1370-1389
در حال افزايش است.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ  از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪلهاي ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ  راﺑطه

ايران از شركاي مهم تجاري» راﺑطه ﺑﯿﻦ
ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در واردات ﮐﺸﻮر و ﻧﺮخﻫﺎي

يافتههاي تحقيق

1392

اﻟﮕﻮي دادهﻫﺎي
ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  و ﻣﻌﻨاداري ﺑﯿﻦ ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ  و ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ  را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ميكند ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏ درﺻﺪ ﻧﺮخ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ،ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ  در واردات اﯾﺮان  0/9درصد
افزايش مييابد.

همچنانكه  مالحظه ميشود ،هرچند مطالعاتي در سطح استانها و كل كشور درباره

عوامل مؤثر بر فرار مالياتي انجام شده است اما درباره آثار فرار مالياتي و محاسبه ميزان آن

مطالعات اندكي وجود دارد .صادقي و شكيبايي ( )1380از منطق فازي استفاده كرده و ميزان
فرار مالياتي را براي دوره  1343-1378تخمين زدهاند .همچنين عبداله ميالني و اكبرپور

روشن ( )1391از روش تابع تقاضاي پول استفاده و ميزان فرار مالياتي را در ايران براي دوره

 1370-1389محاسبه كردهاند .اما در مطالعه حاضر ،با در نظر گرفتن مجموعه وسيعي از
متغيرهاي علل و آثار ،از روش علل چندگانه – شاخص چندگانه استفاده شده و ميزان فرار
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مالياتي در يك بازه زماني طوالنيتر محاسبه شده است .مزاياي اين روش اين است كه متغير
پنهاني فرار مالياتي را براساس عوامل مؤثر و آثار آن تخمين ميزند ،درحاليكه در منطق

فازي تنها يكسري عوامل ذهني در نظر گرفته شده و فقط ميزان فرار مالياتي براساس قواعد
منطق فازي برآورد ميشود .همچنين روش تابع تقاضاي پول مقدار دقيقي براي برآورد ميزان
فرار مالياتي ارائه نخواهد كرد.

 .3نحوه برآورد و اندازهگيري ميزان فرار مالياتي
محققان بسياري بهدليل در دسترس نبودن اطالعات از پديده فرار مالياتي از روشهاي گوناگون

براي محاسبه آن بهره بردهاند كه برخي از آنها بهطور مستقيم و برخي ديگر بهطور غيرمستقيم به
محاسبه فرار مالياتي اقدام كردهاند .در روشهاي مستقيم از جمع روش حسابهاي ملي 1،روش

نمونهگيري 2،روش مطالعه بودجه 3،روش مطالعه مستقيم مالياتدهندگان 4و ظرفيت بالقوه

قانوني 5،براساس رفتار فردي كه زير بار ماليات فرار ميكنند ،تئوري ساخته و با جايگذاري
متغيرهاي مناسب ،فرار مالياتي محاسبه ميشود .در اين روشها ضمن مشكل وقتگير بودن
و هزينهبر بودن ،معموالً كتمان اطالعات به مقدار بسياري وجود دارد (اميديپور و همكاران،

 .)1394اما در روشهاي غيرمستقيم كه در شمار پر كاربردترين روشهاي مطالعه فرار مالياتي
هستند با برآورد اقتصاد زيرزميني ميزان فرار مالياتي محاسبه ميشود .اين روشها را ميتوان به

سه دسته روشهاي مبتنيبر علت فعاليت (از قبيل :مدلسازي تقريبي الپالس 6و منطق فازي،)7

روشهاي مبتنيبر آثار (از قبيل :حجم اسكناسهاي درشت در گردش ،نسبت نقد ،اختالف
بين آمار مالياتي و درآمد ملي ،حسابرسي مالياتي ،اختالف در حسابهاي ملي ،روش نهاده

1. National Accounts Method
2. Sampling Method
3. Budgct Survey Method
4. Direct Taxpayer Survey
5. Tax Capacity
6. Laplace Transform Approach
7. Fuzzy Logic Method
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فيزيكي ،1روش بازار كار 2و )Thomas,1999; Bhattacharyya,1990( )...و روشهاي

مبتنيبر علل و آثار (از قبيل :رهيافت تقاضا براي پول 3و روش شاخصهاي چندگانه ـ علل

چندگانه) تقسيمبندي كرد (عربمازار يزدي .)1380،با توجه به اينكه روش مورد استفاده براي

محاسبه اندازه فرار مالياتي در مقاله حاضر ،روش علل چندگانه ـ آثار چندگانه است ،در اين 

بخش به ارائه توضيحات كاملي درخصوص روششناسي آن پرداخته ميشود.

4

 .3-1الگوي علل شاخصهاي چندگانه ـ آثار چندگانه

روش شاخصهاي چندگانه ـ علل چندگانه كه زلنر )1970( 5معرفي كرد ،در حال حاضر
متداولترين  روش براي اندازهگيري متغيرهاي پنهان است .آنچه تاكنون ساير مدلهاي
اقتصاد زيرزميني بر آن تأكيد داشتند ،عالوه بر بسياري از فروض محدودكننده ،استفاده

از شاخص محاسباتي و همچنين  استفاده از يكسري متغيرهايي بوده كه بهعنوان عوامل
تعيينكننده فرار مالياتي بسيار محدودكننده بوده است .اين خود يكي از عمدهترين نقاط

ضعف  روشهاي بهكار رفته براي اندازهگيري حجم اقتصاد زيرزميني و فرار مالياتي در
ايران و جهان است .در راستاي اجتناب از مواجهه با ضعف مذكور ،استفاده از مدلسازي

معادالت ساختاري 6بهعنوان روشي جديد كه محدوديتهاي كمتر دارد و نيز به بررسي علل

شاخص چندگانه ميپردازد ،تقريباً بر ساير روشهاي محاسبه مزيت داشته و يكي از بهترين 
روشهاي تخمين متغيرهاي پنهان است .در اين روش براي تخمين ضرايب نامشخص از

مجموعهاي از معادالت ساختاري استفاده شده كه در آنها متغير مشاهده نشده مستقيماً قابل

اندازهگيري نيست ،ازاينرو با الگوسازي معادالت ساختاري و بررسي علل و آثار متغير

پنهان در اقتصاد ،به اندازهگيري متغير پنهان پرداخته ميشود .اين مدل شامل يك متغير پنهان
1. Physical Input Approach
2. Labor Market Approach
3. Currency Demand Function

 .4به منظور اجتناب از زياد شدن حجم مقاله ،از ذكر توضيحات مربوط به ساير روشها اجتناب ميشود (در صورت نياز
از طريق مكاتبه با نويسنده قابل دسترس است).

5. Zelner
)6. Structural Equation Modeling (SEM
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(اقتصاد زيرزميني) ،چند متغير علّي بهعنوان علل ايجادكننده اقتصاد زيرزميني و چند شاخص
نمايانگر اقتصاد زيرزميني است .به بيان سادهتر در اين روش اقتصاد زيرزميني بهعنوان متغير
غيرقابل مشاهده فرض ميشود كه از چندين علت ناشي بوده و خودش نيز بهوجود آورنده
آثاري براي اقتصاد است .يك الگوي كامل معادالت ساختاري از دو جزء تشكيل ميشود

كه عبارتند از :معادله ساختاري1و معادله اندازهگيري .2معادله ساختاري به بررسي ارتباط بين 

اقتصاد زيرزميني و متغيرهاي ايجادكننده آن ميپردازد و در معادله اندازهگيري چگونگي
اثرپذيري شاخصهاي مختلف  از اقتصاد زيرزميني مطرح است كه منظور از شاخص،

بازارهايي است كه اقتصاد زيرزميني بر آنها اثر ميگذارد مانند بازار كاال و خدمات ،بازار كار،
بازار پول و بازار عوامل توليد (پيرايي و رجايي .)1394 ،بنابراين ميتوان گفت در اين معادالت،
متغير پنهان (در پژوهش حاضر فرار مالياتي) ازيكطرف با علل بهوجود آورنده خود در ارتباط

است و ازطرفديگر آثاري بر اقتصاد دارد و با در نظر گرفتن همزمان علل بهوجود آورنده

متغير پنهان و نيز آثار آن بر اقتصاد ،به اندازهگيري متغير پنهان ميپردازد .براساس اين نظر يك 

ارتباط خطي بين متغيرهاي علّي و اقتصاد زيرزميني و همچنين بين اقتصاد زيرزميني و متغيرهاي

آثار وجود دارد .اين روش رابطه بين متغير پنهان غيرقابل مشاهده و متغيرهاي قابل مشاهده
(شامل علل متغير پنهان و شاخص آن) را با حداقلسازي فاصله بين ماتريس كوواريانس نمونه

و ماتريس پيشبيني شده توسط مدل ،توضيح ميدهد .مدل تجربي مورد استفاده مبتنيبر يك 
نظريه آماري با عنوان «متغير مشاهده نشده» است كه چند علت و چند شاخص از پديدههايي كه

بايد اندازهگيري شوند را در نظر ميگيرد (.)Joreskog and Goldberger, 1975

همانگونه كه بيان شد در روش شاخصهاي چندگانه ـ علل چندگانه برآورد متغير

پنهان با حل همزمان معادله ساختاري و اندازهگيري در يك  سيستم معادالتي صورت
ميپذيرد .معادله ( ،)1معادله ساختاري است كه نشاندهنده ارتباط بين اقتصاد زيرزميني و
متغيرهاي علّي اقتصاد زيرزميني است:
()1

ηt = δ ′x t + ϑt
1. Structural Model
2. Measurement Model
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x1 
x 
2
] ... δ q    + [ϑ
 
 
x q 

()2

δ2

[η] = δ1

 : ηمتغير پنهان (اقتصاد زيرزميني)

)  ;... X q ′ X 3′ X 2 X ′ = (X 1بردار )  (1* qاز سري زماني علل پيدايش اقتصاد زيرزميني

است كه با انديس  tمشخص شده است .هر سوي سري زماني  i = 1,..., qعلت بالقوه
پيدايش متغير پنهان  ηtاست.

)  δ ′ = (δ1 , δ 2 ,..., δ qبرداري )  (1* qاز ضرايب الگوي ساختاري است كه در معادله

ساختاري رابطه علّي بين متغير پنهان و علل را نشان ميدهد.

 : ϑخطاي الگوي ساختاري است .ازآنجاكه معادله ساختاري تنها بخشي از متغير پنهان  ηرا

نشان ميدهد ،جمله خطاي  ϑنشاندهنده جزء توضيح داده نشده است.
ميزان متغير پنهان از رابطه زير قابل محاسبه است:

()3

η = δ1x 1 + δ 2 x 2 + δ 3x 3 + ... + δ q x q + ν

مدل شاخصهاي چندگانه ـ علل چندگانه متغيرها را بهصورت انحراف از ميانگين،

اندازهگيري كرده و فرض ميشود كه جمالت خطا با علل همبستگي ندارند يعني:
()4

E (X t ϑt′ ) = E (ϑt′X t ) = 0

معادله ( ،)6معادله اندازهگيري است كه به بررسي ارتباط بين اقتصاد زيرزميني )  (ηtو

شاخصهاي نشاندهنده آن )  ( yميپردازد:
()5

()6

yt= ληt+εt
 y 1 = λ1η + ε1 


 y 2 = λ 2η + ε 2 





 y p = λ p η + ε p 
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 y 1   λ1 
 ε1 
 y  λ 
ε 
 2  =  2  [η ] +  2 
    

   
 
 y p  λ p 
ε p 

()7

كه در آن:

)  : y ′ = ( y 1 , y 2 , y 3 ,...., y pبردار )  (1* pاز سري زماني شاخصهاي نمايانگر اقتصاد

زيرزميني (آثار متغير پنهان) است.

)  : λ ′ = (λ1 , λ 2 , λ3 ,...., λ pضرايب الگوي اندازهگيري شده است.

)  : ε ′ = (ε1 , ε 2 ,...., ε pخطاي الگوي اندازهگيري ،بردار )  (1* pاز اجزاي اخالل است

كه هريك از اجزاي اخالل به جمله خطاي آواي (نوفه) سفيد 1هستند.

در اين معادلهها فرض ميشود كه جمالت خطاي  ϑو  eداراي توزيع نرمال بوده و

بين جمالت خطا همبستگي وجود ندارد يعني:
()8

E (νe ) = 0

با جايگزيني معادله ( )1در معادله ( ،)6الگوي فوق بهصورت يك سيستم معادالت

رگرسيوني بهصورت زير درميآيد:

()9

y = λ (δ 1x + v ) + ε

λ1δ 2  λ1δ q   x 1   λ1ν + ε1 
λ 2δ 2  λ 2δ q   x 2   λ 2ν + ε 2 
+


    

  

 λ p δq  x q  λ pν + ε p 



λpδ2

 y 1   λ1δ1
 y  λ δ
 2 =  2 1
    
  
 y p   λ p δ1

و شكل خالصه شده معادالت بهصورت زير است:
1. White Noise
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Y = ∏′ x + Z


( 	 )10




λ1δ1x 11 + λ1δ 2 x 21 +  + λ1δ q x q 1 + λ1v + ε11
λ1δ1x 11 + λ 2δ 2 x 21 +  + λ1δ q x q 1 + λ 2v + ε 21
+ + 
+  + 
λ p δ1x 11 + λ p δ 2 x 21 +  + λ p δ q x q 1 + λ pv + ε p 1


+



 y 11  
y  
 21  = 
   
  
 y p1  

كه در آن:

 : II = δ ′شكل خالصه شده ماتريس ضرايب است.
 : Z = λv + εشكل خالصه شده جمله خطاست.

اين سيستم معادالت با مشكل شناسايي مواجه است كه براي گريز از اين مشكل ميتوان

يكي از عناصر  λرا به يك مقدار از پيش تعيين شده مقيد كرد .در اين صورت بهدست

آوردن برآوردهاي منحصربهفرد از پارامترها امكانپذير خواهد بود ( .)Bollen, 1989تنها

مسئلهاي كه در اين حالت بهوجود خواهد آمد اين است كه مقادير برآورد شده براي هر پارامتر
بهصورت مطلق ارزيابي و تفسير نميشوند ،بلكه بهصورت نسبي (نسبت به تخمين ساير پارامترها)

ارزيابي و تفسير ميشوند و تنها ميتوان مقادير نسبي عوامل را تخمين زد .پس از برآورد

پارامترهاي الگوي فوق ،با استفاده از تخمين عناصر بردار  ، δدر قالب معادله رگرسيوني

كه در آن روابط علل با متغير غيرقابل مشاهده تصريح شده است ،سري زماني متغير مشاهده
نشده بهدست ميآيد .البته اين سري زماني بهدست آمده از اقتصاد زيرزميني بهصورت اعداد
رتبهبندي شده است كه محدوديت اصلي روش مورد استفاده است .چنانچه بتوان با استفاده

از اطالعات فرعي ديگر ،حجم اقتصاد زيرزميني را در يك يا چند نقطه برآورد كرد ،با

كمك سري زماني مذكور ميتوان سري زماني را از ارقام اصلي اقتصاد زيرزميني در طول
دوره مورد بررسي بهدست آورد (عربمازار يزدي.)1380 ،

الگوي پيشنهادي اين تحقيق براي اندازهگيري فرار مالياتي با روش شاخص چندگانه ـ علل

چندگانه به اين صورت است:
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شكل  .1ساختار فرار مالياتي در ايران براساس مدل شاخص چندگانه ـ علل چندگانه

مأخذ :يافتههاي تحقيق.

توضيحات مربوط به متغيرهاي معرفي شده در شكل  ،1در جدول  3توضيح داده شده است.
جدول .3تعريف و عالئم اختصاري متغيرهاي پژوهش
عالمت

نام متغير در

اختصاري

نرمافزار آموس

INF

متغيرتحقيق

توضيحات

منبع آمار

X1

نرخ تورم

رشد شاخص قيمت كاالهاي مصرفي ضربدر 100

بانك مركزي ايران

TOPEN

X2

شاخص باز بودن اقتصاد

نسبت صادرات به توليد ناخالص داخلي ضربدر 100

بانك مركزي ايران

UN

X3

نرخ بيكاري

نسبت جمعيت بيكار به جمعيت فعال اقتصادي ضربدر 100

مركز آمار ايران

TB

X4

بار مالياتي

نسبت ماليات بر واردات بر كل واردات ضربدر 100

بانك مركزي ايران

GV

X5

اندازه دولت

PI

X6

درآمد سرانه

نسبت توليد ناخالص داخلي به جمعيت

RER

X7

نرخ ارز رسمي

نرخ ارز در بازار رسمي

GGDP

Y1

رشد توليد ناخالص داخلي

نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ضربدر 100

GM2

Y2

رشد تقاضاي پول

GEC

Y3

رشد مصرف انرژي

مأخذ :يافتههاي تحقيق.

نسبت تملك دارايي سرمايه به توليد ناخالص داخلي
ضربدر 100

بانك مركزي ايران
بانك مركزي ايران
بانك مركزي و
بانك جهاني

بانك مركزي ايران

نرخ رشد تقاضاي پول ضربدر100يا حجم نقدينگي ( )M2بانك مركزي ايران
نرخ رشد مصرف نهايي انرژي ضربدر 100

ترازنامه انرژي
وزارت نيرو
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 .4مدلسازي و نتايج برآورد
در اين قسمت براي برآورد ميزان فرار مالياتي با روش حداكثر درستنمايي از بسته نرمافزاري
آموس 1استفاده شده است كه قابليتهاي زيادي براي تخمين سيستمهاي معادالتي دارد و

دربردارنده متغير يا متغيرهاي پنهان (غيرقابل مشاهده) است .در اين بخش پس از تخمين 

عوامل و بهدست آوردن سري زماني ارقام رتبهبندي شده از متغير غيرقابل مشاهده ،با استفاده
از اطالعات فرعي ديگر و با كمك سري زماني مذكور ميتوان سري زماني را از ارقام اصلي
فرار مالياتي در طول دوره مورد بررسي بهدست آورد.

به منظور انتخاب مدل برتر از بين مدلهاي برآورد شده ،دو روش مورد استفاده قرار

ميگيرد .روش اول روش فري و وك ـ هانمان )1984( 2است كه براساس آن اولويت
در انتخاب مدل برتر با سازگاري عالئم متغيرها با مباني نظري و معناداري ضرايب از نظر

آماري است .روش دوم ،روش گيلز )1999( 3است كه در آن اولويت با شاخصهاي برازش

عمومي مدل است (زراءنژاد ،ابراهيمي و كياني .)1392 ،رويكرد انتخاب مدل نهايي در اين 

تحقيق ،رويكرد دوگانه است .براساس اين رويكرد ،ابتدا مدلهاي سازگار با مباني نظري و

معنادار از نظر آماري انتخاب شده و سپس از ميان آنها مدلي كه از نظر معيارهاي برازش
عمومي در وضعيت بهتري قرار دارد ،بهعنوان مدل برتر انتخاب ميشود .ازاينرو با توجه به
اينكه در مدليابي معادالت ساختاري ،هدف رسيدن به بهترين مدل از نظر معيارهاي برازش

و سازگاري عالئم متغيرها با مباني نظري است ،در چارچوب روششناسي تحقيق پس از

آزمون نرماليته دادهها ،تعداد زيادي مدل مورد بررسي و آزمون قرار گرفت .از ميان اين 

مدلها ،تعداد بسياري از آنها با توجه به نامناسب بودن ضرايب و شرايط خاص خود مدل
(مانند  R 2باالي يك) حذف شدند .از بين مدلهاي باقيمانده ،مدلهايي مورد بررسي بيشتر

قرار گرفتند كه سازگار با مباني نظري و واقعيتهاي اقتصادي كشور بوده و با شاخصهاي
برازش و آزمون معناداري ضرايب تأييد شده باشند .درنهايت از بين اين مدلها ،دو مدل كه
1. Amos
2. Frey and Weck-Hannemann
3. Gils
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نتايج آنها با شدت بيشتري اين شرطها را تأمين كردند بهعنوان مدلهاي برتر و مناسبتر

انتخاب شدند .در اينجا ذكر چند نكته ضروري است:

 -متغير تقاضاي پول در دو حالت جداگانه بهصورت تقاضاي پول و رشد تقاضاي پول

در مدلها استفاده شد و درنهايت مشخص شد كه نتايج برآورد مدل با لحاظ كردن متغير
رشد تقاضاي پول مناسبتر بوده و لذا از اين متغير در برآوردهاي نهايي استفاده شد.

 -براساس نتايج حاصل از برآورد و برازش مدلها با لحاظ كردن دو متغير مصرف

انرژي و رشد مصرف انرژي ،متغير رشد مصرف انرژي بهعنوان متغير مورد استفاده در

برآورد نهايي انتخاب شد.

 -براي متغير باز بودن اقتصادي از سه شاخص مختلف شامل نسبت جمع صادرات و

واردات به توليد ناخالص داخلي ،نسبت صادرات به توليد ناخالص داخلي و نسبت واردات به
توليد ناخالص داخلي استفاده شد كه درنهايت براساس نتايج حاصل از مدلها و برازش آنها،

از نسبت صادرات به توليد ناخالص داخلي بهعنوان شاخص باز بودن اقتصادي در برآورد
فرار مالياتي استفاده شد.

 -با در نظر گرفتن دو متغير رشد توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص داخلي در

برآوردها ،درنهايت از رشد توليد ناخالص داخلي براي تخمين مدل استفاده شد.

 -براي متغير بار مالياتي از چهار شاخص مختلف شامل نسبت جمع ماليات مستقيم و

ماليات غيرمستقيم به توليد ناخالص داخلي ،نسبت ماليات مستقيم به توليد ناخالص داخلي،

نسبت ماليات غيرمستقيم به توليد ناخالص داخلي و نسبت ماليات بر واردات بر كل واردات

استفاده شد كه پس از برازش مدلها ،از نسبت ماليات بر واردات بر كل واردات استفاده شد.

 -براي متغير اندازه دولت از بين دو شاخص نسبت هزينه مصرفي به توليد ناخالص داخلي

و نسبت تملك دارايي سرمايه (هزينه عمراني) به توليد ناخالص داخلي ،براساس نتايج ،شاخص
دوم يعني نسبت تملك دارايي سرمايه (هزينه عمراني) به توليد ناخالص داخلي انتخاب شد.

براي انتخاب مدل برتر از بين دو مدل نهايي بايد عملكرد شاخصهاي آماري و برازشي

را مورد توجه قرار داد .معيارهاي برازش عمومي آموس براي دو مدل برتر در جدول زير
نشان داده شده است:
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جدول  .4نتايج برازش مدلهاي منتخب يك و دو
معيار

مدل

يك

دو

شاخص برازش تطبيقي

CFI

0/79

0/75

شاخص خوبي برازش

GFI

0/75

0/74

برازش تطبيقي مقتصد

PCFI

0/56

0/53

برازش هنجار شده مقتصد

PNFI

0/50

0/48

شاخص نسبت مقتصد

PRATIO

0/71

0/71

خوبي برازش هنجار شده

NFI

0/71

0/68

معيار اطالعات آكائيك

AIC

128/032

140/481

شاخص اعتبار متقاطع

ECVI

3/460

3/797

شاخص مجذور كاي دو

R2

0/88

0/89

سازگار معيار اطالعات آكائيك

CAIC

188/697

201/146

نام اختصاري

مأخذ :همان.

در اين قسمت به بررسي شاخصهاي ارائه شده در جدول  4پرداخته ميشود:

شاخص مجذور كاي 1،معيار اطالعات آكائيك 2و شاخص اعتبار متقاطع 3از جمله

معيارهاي عمومي برازش هستند كه مقادير كوچكتر آنها بيانگر برازش بهتر مدل است .اين 
معيار برپايه اين فرض استوار است كه هراندازه تفاوت ميان ماتريس كوواريانس حاصل از

دادههاي نمونه و ماتريس واريانس و كوواريانس مدل كمتر باشد ،برازندگي مدل با دادههاي
تجربي بيشتر است .اين معيارها تحت تأثير حجم نمونه هستند و با تغيير نمونه مقادير آنها نيز
تغيير پيدا ميكند (همان) .عالوه بر اين معيارها ،ميتوان از معيارهاي شاخص خوبي برازش،

4

شاخص خوبي برازش تعديل شده 5،شاخص خوبي برازش هنجار نشده 6و شاخص برازش
1. Chi-square Index
)2. Akanke’s Information Criterion (AIC
)3. Epected Cross Validation Index (ECVI
)4. Goodness of Fit Index (GFI
)5. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)6. Normed Fit Index (NFI
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تطبيقي 1استفاده كرد .اين شاخصها بهگونهاي هستند كه مقادير آنها بايد بين صفر و يك قرار

گيرند و هرچه اين مقادير به يك نزديكتر شوند نشاندهنده خوبي برازش و هرچه به صفر
نزديك شوند نشاندهنده برازش ضعيف است .اين شاخصها تحت تأثير حجم نمونه نيستند

و بر برتري نسبي برازش عمومي تأكيد دارند .همچنين ميتوان از شاخص برازش مقتصد

2

نيز استفاده كرد كه درصدد برازش مدل با كمترين هزينه يعني كمترين تعداد پارامتر است.
شاخص نسبت مقتصد بيانگر ميزان هزينه محقق در آزاد كردن پارامتر است ،يعني اين شاخص

براساس نسبت درجه آزادي مدل تدوين شده و مقدار آن بين صفر و يك است ،بهگونهاي كه
هرچه به يك نزديكتر شود قابليت مدل مقتصد بيشتر ميشود .با ضرب اين نسبت در شاخص
برازش هنجار شده 3و شاخص برازش تطبيقي ،شاخص مقتصد بهدست ميآيد .مقادير قابل

قبول براي اين دو شاخص  0/5يا  0/6است.

 .4-1انتخاب الگوي نهايي فرار مالياتي

پس از مقايسه مالكهاي برازش و نتايج تخميني الگوها ،مدلي بهعنوان مدل نهايي انتخاب

ميشود كه در آن متغيرهاي رشد مصرف انرژي ،رشد تقاضاي پول و رشد توليد ناخالص
داخلي بهعنوان آثار و متغيرهاي تورم ،نرخ بيكاري ،نسبت صادرات به توليد ناخالص داخلي،

نرخ ارز رسمي ،درآمد سرانه ،نسبت تملك دارايي سرمايه (هزينه عمراني) به توليد ناخالص
داخلي و نسبت ماليات بر واردات بر كل واردات بهعنوان علل تشكيلدهنده فرار مالياتي

در نظر گرفته شدهاند كه اين الگو نيز مبناي محاسبات فرار مالياتي محسوب خواهد شد.
همانگونه كه بيان شد براساس نتايج بهدست آمده از برآوردهاي مختلف در تحقيق حاضر،

شاخصهاي اين الگو عملكرد نسبتاً بهتري را در مقايسه با ساير الگوها نشان ميدهند .همچنين 
اين الگو از نظر معنادار بودن ضرايب عوامل و آثار فرار مالياتي در مقايسه با ساير الگوهاي

معرفي شده وضعيت بهتري دارد.

)1. Comparative Fit Index (CFI
)2. Parsimony Fit Index (PRATIO
)3. P Normed Fit Index (PNFI
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در الگوي نهايي منتخب ،متغيرهاي تورم ،بار مالياتي (نرخ تعرفه) ،درآمد سرانه و نرخ

ارز رسمي اثر مثبت و معنادار بر فرار مالياتي دارند .با توجه به تأثيرگذاري مثبت نرخ تورم
بر ميزان فرار مالياتي ميتوان گفت ازيكطرف با افزايش سطح عمومي قيمتها ،ميزان

فقر در جامعه افزايش يافته و توانايي تأمين زندگي از طريق انجام فعاليتهاي رسمي ،براي
خانوادههاي بيشتري غيرممكن شده و آنها را به فعاليتهاي اقتصاد زيرزميني و فرار مالياتي
ناگزير ميكند .ازطرفي با افزايش سطح قيمتها ،نرخهاي ماليات بر درآمد افزايش يافته
و انگيزه افراد براي فرار مالياتي را بيشتر ميكند .درخصوص تأثيرگذاري مثبت بار مالياتي

بر فرار مالياتي بايد اين  نكته را در نظر گرفت كه در اين  مطالعه از نرخ تعرفه بهعنوان

تبيينكننده بار مالياتي استفاده شده است .افزايش نرخ تعرفه ميتواند تشديدكننده ورود به

بخش غيررسمي باشد و حركت بهسمت فرار مالياتي را افزايش دهد .در مطالعه حاضر از
بين متغيرهاي مؤثر بر فرار مالياتي ،درآمد سرانه بيشترين تأثير را بر فرار مالياتي دارد .افزايش

درآمد سرانه سبب افزايش تقاضا ميشود كه اين افزايش تقاضا ممكن است شامل تقاضا

براي كاالهاي قانوني و غيرقانوني شود و درنتيجه اين احتمال وجود دارد كه از اين طريق
فرار مالياتي رخ دهد .درخصوص تأثيرگذاري مثبت نرخ ارز بر فرار مالياتي ميتوان گفت
افزايش نرخ ارز به افزايش هزينههاي واردات رسمي منجر شده ،حجم قاچاق را كاال زياد

كرده و درنتيجه ميزان فرار از ماليات نيز بيشتر ميشود.

همچنين در الگوي منتخب برآورد شده ،متغيرهاي شاخص باز بودن اقتصادي ،اندازه

دولت و نرخ بيكاري ،اثر منفي بر فرار مالياتي دارد .كاهش محدوديتهاي تجاري و آزادي

اقتصادي بيشتر ،صادرات و واردات غيرقانوني و قاچاق را كاهش داده و ازاينرو فرار مالياتي
را كم ميكند .درخصوص تأثيرگذاري منفي اندازه دولت بر فرار مالياتي بايد اين نكته را

در نظر داشت كه اگرچه انتظار ميرود با افزايش اندازه دولت ،ميزان فعاليتهاي غيررسمي
بيشتر شده و احتمال فرار مالياتي گسترش يابد ،ولي در اين مطالعه ضريب برآوردي اين متغير

معنادار نبوده و كمترين اثر را به خود اختصاص داده است .همچنين درخصوص تأثيرپذيري
منفي فرار مالياتي از نرخ بيكاري بايد توجه كرد اگرچه بهصورت كلي انتظار بر اين است كه

با افزايش نرخ بيكاري ،تمايل افراد براي ورود به فعاليتهاي غيررسمي افزايش يافته و ميزان
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فرار مالياتي گسترش يابد ،اما نتايج اين مطالعه بيان ميكند كه افزايش بيكاري به كاهش

فرار مالياتي در كشور منجر شده است .با توجه به اينكه نرخ بيكاري در كشور شاخصي از

عملكرد عمومي اقتصاد بهشمار رفته و افزايش آن ميتواند حاكي از ورود به دوره ركود
اقتصادي و كاهش تقاضاي نيروي كار ،چه براي فعاليتهاي رسمي و چه براي فعاليتهاي
غيررسمي باشد ،رابطه معكوس بين بيكاري و فرار مالياتي در اين تحقيق غيرمنطقي بهنظر
نميرسد .گفتني است تانزي ( )1999معتقد است نظريههاي اقتصادي نميتوانند بهطور قطع

جهت همكاري نرخ بيكاري و اقتصاد زيرزميني را تعيين كنند و اين رابطه بنا به شرايط كشور
ميتواند مثبت يا منفي باشد.

گفتني است در الگوي انتخاب شده ،بيشترين اثر فرار مالياتي بر رشد تقاضاي پول و

همچنين در بين متغيرهاي علل بيشترين تأثير مربوط به درآمد سرانه است.

 .4-2برآورد متغير پنهان و سري زماني نسبي و مطلق فرار مالياتي در ايران

با توجه به الگوي ساختاري شاخصهاي چندگانه ـ علل چندگانه در شكل  1تابع معادله
خطي متغير پنهان بهصورت زير خواهد بود:
()11

ωt = ϕ1x 1t + ϕ 2 x 2t + ϕ 3 x 3t + ϕ 4 x 4t + ϕ 5 x 5t + ϕ 6 x 6t + ϕ 7 x 7t

كه در آن  x 1تا  x 7متغيرهاي علّي در شكل  1هستند كه در جدول  3توضيح داده

شدهاند ϕ1 .تا  ϕ 7ضرايب متغيرهاي علّي هستند كه با استفاده از تخمين الگو با نرمافزار
آموس حاصل ميشوند .براي برآورد اوليه شاخص ،كافي است بهجاي متغيرهاي توضيحي

مدل ،مقادير عددي آنها در معادله ( )11قرار گيرد تا شاخص براي هر سال بهدست آيد كه

اين سري اعداد بهعنوان مبنا براي محاسبه شاخص نسبي و مطلق فرار مالياتي مورد استفاده
قرار خواهند گرفت.

براي تبديل شاخص فوق به اندازه نسبي فرار مالياتي (درصدي از توليد ناخالص داخلي)

اطالعات جانبي ديگري مورد نياز است .براي اين كار بايد يك سال را بهعنوان مبنا انتخاب و
از ميانگين چند مطالعه بهعنوان معيار در تبديالت استفاده كرد .در اين مطالعه از هفت مطالعه

قبلي كه با روشهاي متفاوت حجم فرار مالياتي را در ايران برآورد كردهاند ،استفاده شد و

تحلیل فرار مالیاتی در ایران به روش شاخص چندگانه ـ علل چندگانه ( )MIMICــــــــــــــــــــ215

با توجه به اينكه همه اين مطالعات سال  1380را پوشش دادهاند ،اين سال بهعنوان سال پايه

انتخاب ميشود .در جدول  ،5مطالعات منتخب و اندازه فرار مالياتي محاسبه شده آنها در سال

 1380بهاختصار نشان داده شدهاند.

جدول  .5برآورد اندازه فرار مالياتي در سال  1380در مطالعات مختلف
پژوهشگر
صامتي ،سامتي و دالئي ()1388

فالحتي ،نظيفي و عباسپور ()1393

روش برآورد
متغير پنهان

شبكه عصبي
علل چندگانه ـ آثار چندگانه

14/34

رويكرد پولي

9/01

عبداله ميالني و اكبرپور روشن ()1391

زراء نژاد ،ابراهيمي و كياني ()1392

متغير پنهان

غفاري و عليزاده ()1392

تحليل عامل اكتشافي

تقينژاد عمران و نيكپور ()1392
ميانگين

27/76
28/3

تقاضاي پول

صمدي و تابنده ()1392

مقدار برآورد فرار مالياتي

7/27

20/08
26/52
19/04

مأخذ :نتايج مطالعات مختلف.

ميانگين بهدست آمده براي اندازه فرار مالياتي سال  1380در مطالعات فوق19/04 ،

است كه از اين عدد بهعنوان معياري براي تبديل شاخص اوليه به شاخص نسبي فرار مالياتي

بهكار گرفته ميشود و از طريق عمليات زير انجام ميشود (پيرايي و رجايي:)1394 ،
()12

ω1380
∗
ω1380

∗ωt = ωt

 : ωtميزان فرار مالياتي برحسب درصد توليد ناخالص داخلي.

∗ : ωtميزان شاخص كه براساس معادله ( )1بهدست ميآيد.

 : ω1380رقم مبنا كه همان ميانگين ( )19/04است.

∗
 : ω1380ميزان شاخص در سال  1380براساس برآورد انجام شده در مدل.

سري زماني محاسبه شده براي ميزان نسبي فرار مالياتي در ايران بهصورت درصدي از توليد ناخالص

داخلي به همراه سري زماني مذكور كه در مطالعات ديگر محاسبه شده ،در جدول  6آورده شده است.
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جدول  .6سري زماني ميزان نسبي فرار مالياتي در ايران (درصدي از توليد ناخالص داخلي)
سال

مطالعه حاضر

صمدي و تابنده
()1392

صادقي و شكيبايي
()1380

عبداله ميالني و
اكبرپور روشن ()1391

1357

6/12

14/23

16/3

-

10/66

9/1

-

10/59

12

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

8/57

11/14

13/43

15/54

18/00

21/72

22/29

22/23

24/14

18/97

21/18

23/97
20/79

18/17

18/39

20/34

21/47

19/73

18/53

1377

21/54

1379

21/15

1378
1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

24/46

19/04

16/84

15/51

14/54

14/08

13/25

11/68

12/72
9/75

11/49

10/91

9/2

16/1
11/6

16/8

-

-

-

-

-

10/65

16/3

-

9/07

7/5

-

9/36

8/33

9/4

5/4

8/65

9/8

10/53

12/3

9/56

10/91

10/78

10/72

11/04

11/95

12/33

12/66

13/04
13/76

14/34

15/56

16/66

17/70

19/50

20/93

31/33

10/5

-

-

-

-

8/76

13/4

9/31

6

5/91

6/2

14/9

5/77

6/10

13/01

7/12

13/9

11/11

17/6

19/4
-

-

-

-

-

-

-

-

8/73

14/10
8/24

7/27

5/81

5/90

5/86

6/43

5/10

4/62

تحلیل فرار مالیاتی در ایران به روش شاخص چندگانه ـ علل چندگانه ( )MIMICــــــــــــــــــــ217

سال

مطالعه حاضر

صمدي و تابنده
()1392

صادقي و شكيبايي
()1380

عبداله ميالني و
اكبرپور روشن ()1391

1387

10/00

-

-

6/37

1388

18/24

-

-

7/23

9/69

-

-

-

1389

8/92

1391

14/56

1390
1392

1393

1394

13/39

12/13

11/33

-

-

-

-

-

-

-

-

5/04
-

-

-

-

مأخذ :محاسبات تحقيق و نتايج مطالعات انجام شده داخلي.

همانگونه كه مشاهده ميشود مقايسه اين اعداد بهدست آمده با نتايج برخي مطالعات

داخلي ديگر ،وجود تفاوتهايي را در اندازه نسبي فرار مالياتي طي دوره مورد مطالعه نشان
ميدهد؛ زيرا اين  امكان وجود دارد كه اندازه فرار مالياتي با تغيير دوره مورد مطالعه و

همچنين به لحاظ علل ديگري كه ممكن است بهطور مستقيم يا غيرمستقيم باعث گسترش اين 

پديده پنهان شود ،افزايش يا كاهش يابد .همچنين همانطور كه بيان شد ،مطالعات داخلي كه
طي سالهاي اخير به محاسبه اندازه فرار مالياتي در كشور پرداختهاند از روشهاي متفاوتي

استفاده كردهاند و تفاوت در روش مورد استفاده نيز ميتواند به تفاوت در نتايج بهدست آمده
شود .بهعنوان مثال ميزان فرار مالياتي محاسبه شده عبداله ميالني و اكبرپور روشن ()1391
با استفاده از روش تقاضاي پول در همه سالهاي مورد بررسي ،كوچكتر از اعداد محاسبه

شده در تحقيق حاضر است .در محاسبه فرار مالياتي با روش تقاضاي پول فرض ميشود
همه معاملهها در اقتصاد غيررسمي بهصورت نقدي انجام ميشود ،درصورتيكه در واقعيت

اينطور نيست و تنها بخشي از معامالت اقتصاد غيررسمي بهصورت نقدي انجام ميشود.

بنابراين همانگونه كه در جدول  6نيز مشاهده ميشود ،ميزان متغير پنهان با اين روش كمتر
از حد واقعي ،تخمين زده خواهد شد.

روند شاخص نسبي فرار مالياتي در ايران (بهصورت درصدي از توليد ناخالص داخلي)

طي دوره زماني مورد مطالعه در نمودار  1نشان داده شده است.

AK
ù
"
ê
F
#
#
سال  ،26شماره 97
218ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ B& / SÕ{#£Ý
نمودار  .1اندازه نسبي فرار مالياتي (درصدي از توليد ناخالص داخلي) در ايران
طي دوره زماني 1357-1394
30
25
20
15
10
5
0

1393

1391

1389

1387

1385

1383

1381

1379

1377

1375

1373

1371

1369

1367

1365

1363

1361

1359

1357

مأخذ :يافتههاي تحقيق.

همانطور كه مشاهده ميشود اگرچه روند فرار مالياتي داراي نوسانهايي در بازه

زماني مورد نظر است ،اما بهطور كلي در دوره  36ساله روندي افزايشي داشته است،

بهطوريكه از  6/12درصد توليد ناخالص داخلي رسمي در سال  1357به بيشترين مقدار

خود در سال  24/46( 1378درصد از توليد ناخالص داخلي) افزايش يافته و درنهايت در
سال  1394به  11/33درصد رسيده است .همانگونه كه در نمودار مشخص است ،ميزان

فرار مالياتي بعد از سال ( 1378كه حداكثر مقدار را دارد) تا سال  1387روندي كاهشي
را طي كرده و سپس در سال  1388به يكباره افزايش يافته است كه اين جهش در

نتايج مطالعه اميديپور و همكاران ( )1394و عبداهلل ميالني و اكبرپور روشن ( )1380نيز
مشاهده ميشود.

درصورتيكه شاخص نسبي فوق در توليد ناخالص داخلي هر سال ضرب شود ،مقدار

مطلق فرار مالياتي در ايران براي هر سال به قيمت ثابت سال  1383بهدست ميآيد .مقادير
مطلق فرار مالياتي محاسبه شده در جدول  7نشان داده شده است:

تحلیل فرار مالیاتی در ایران به روش شاخص چندگانه ـ علل چندگانه ( )MIMICــــــــــــــــــــ219

جدول  .7مقدار مطلق فرار مالياتي در ايران
سال

اندازه مطلق فرار مالياتي
(ميليارد ريال)

سال

اندازه مطلق فرار مالياتي
(ميليارد ريال)

1357

63664/933

1376

211512/454

1358

80715/04066

1377

251329/0732

1359

80547/74005

1378

290250/9409

1360

92304/67159

1379

265210/2442

1361

131045/1357

1380

243558/3472

1362

166569/397

1381

233037/9345

1363

185734/8538

1382

232720/1252

1364

194021/2248

1383

228166/3075

1365

174638/2534

1384

234905/651

1366

190017/1004

1385

234593/6433

1367

141413/3647

1386

222825/9654

1368

167170/535

1387

191896/7496

1369

215796/1349

1388

354461/7609

1370

210190/5751

1389

184685/07

1371

189299/225

1390

209278/8488

1372
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مأخذ :يافتههاي تحقيق.
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نمودار  2مقدار مطلق فرار مالياتي را براي هر سال در دوره  36ساله مورد بررسي نشان

ميدهد.

نمودار .2اندازه مطلق فرار مالياتي در ايران طي دوره زماني 1357-1394
اندازه مطلق فرار مالیاتی ( میلیارد ریال)
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350000
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250000
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50000
0

مأخذ :همان.

همانگونه كه در نمودار  2مشاهده ميشود مقدار فرار مالياتي از  63664/933ميليارد ريال

در سال  1357به  87698/53722ميليارد ريال در سال 1394رسيده است.
 .5جمعبندي ،نتيجهگيري و پيشنهادها

با توجه به اينكه فرار مالياتي از اصليترين فعاليتهاي زيرزميني بوده و هرچه شناخت
عوامل مؤثر بر آن و تعيين شدت آن بر متغيرهاي اقتصادي بيشتر باشد ،احتمال موفقيت

سياستگذاران اقتصادي و مقامهاي مالي براي كنترل و كاهش رشد آن حائز اهميت
است ،تحقيق حاضر با استفاده از روش علل چندگانه ـ شاخص چندگانه به برآورد اندازه

فرار مالياتي در ايران و بررسي علل و آثار آن طي دوره زماني  1357-1394با استفاده از
بسته نرمافزاري آموس پرداخته است .پس از مقايسه مالكهاي برازش و نتايج تخميني

تحلیل فرار مالیاتی در ایران به روش شاخص چندگانه ـ علل چندگانه ( )MIMICــــــــــــــــــــ221

الگوهاي برآورد شده ،مدلي بهعنوان مدل نهايي و مبناي محاسبات فرار مالياتي انتخاب شد

كه در آن متغيرهاي رشد مصرف انرژي ،رشد تقاضاي پول و رشد توليد ناخالص داخلي
بهعنوان آثار و متغيرهاي تورم ،نرخ بيكاري ،نسبت صادرات به توليد ناخالص داخلي ،نرخ

ارز رسمي ،درآمد سرانه ،نسبت تملك  دارايي سرمايه (هزينه عمراني) به توليد ناخالص
داخلي و نسبت ماليات بر واردات بر كل واردات بهعنوان علل تشكيلدهنده فرار مالياتي

در نظر گرفته شدهاند .اين الگو از نظر معنادار بودن ضرايب عوامل و آثار فرار مالياتي
در مقايسه با ساير الگوهاي برآورد شده وضعيت بهتري دارد .در اين  الگو متغيرهاي

تورم ،بار مالياتي (نرخ تعرفه) ،درآمد سرانه و نرخ ارز رسمي اثر مثبت و معنادار بر

فرار مالياتي داشته و متغيرهاي شاخص باز بودن اقتصادي ،اندازه دولت و نرخ بيكاري
اثر منفي بر فرار مالياتي دارد .گفتني است در الگوي انتخاب شده ،بيشترين  اثر فرار

مالياتي بر رشد تقاضاي پول است .همچنين در بين متغيرهاي علل ،بيشترين تأثير مربوط

به درآمد سرانه است.

نتايج محاسبه اندازه نسبي فرار مالياتي بيانگر اين است كه اگرچه روند فرار مالياتي

نوسانهايي در بازه زماني مورد نظر دارد ،اما بهطور كلي در دوره  36ساله روندي افزايشي

داشته است ،بهطوريكه از  6/12درصد توليد ناخالص داخلي رسمي در سال  1357به بيشترين 
مقدار خود در سال  24/46( 1378درصد از توليد ناخالص داخلي) افزايش يافته و درنهايت

در سال  1394به  11/33درصد رسيده است .همچنين نتايج محاسبه اندازه مطلق فرار مالياتي
نشان ميدهد كه مقدار آن از  63664/933ميليارد ريال در سال  1357به 87698/53722

ميليارد ريال در سال  1394رسيده است.

براساس يافتههاي اين پژوهش مبنيبر تأثيرگذاري مثبت نرخ تورم بر ميزان فرار مالياتي،

كاهش نرخ تورم و جلوگيري از گسترش آن ميتواند يكي از عوامل مهم و اثرگذار در

كاهش فرار مالياتي در كشور باشد كه اين امر با اجراي سياستهاي پولي مناسب و انضباط
مالي دولت امكانپذير است .همچنين نظر به اينكه كاهش محدوديتهاي تجاري و بازتر

شدن اقتصاد ،فرار مالياتي را كمتر ميكند ،يكي از راهكارهاي بسيار مؤثر براي مقابله با
گسترش آن ،كاهش محدوديتهاي قانوني عنوان ميشود.
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