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چکیده

در جریان فکری خدمات عمومی نوین ،حکمرانی خوب و کااش فاااد
نهادشای رسمی به عنوان بخشی از عملکارد نهادشاا ،نقا اساسای در
بهبود عملکرد نظام مالیاتی دارد .بنابراین ،بهبود در کیفیت حکمرانای و
کنترل فااد دولتی منجر به جلب اعتماد عمومی ،کاش فارار مالیااتی،
افزای درآمدشای مالیاتی و در نهایت ،بهبود عملکرد اقتصاادی خواشاد
شد .در این پژوش  ،با اساتفاد از رو داد شاای تاابلویی پویاا ،تاثییر
شاخص درک فااد و شاخص حکمرانی خوب بر عملکرد نظاام مالیااتی
در کشورشای منتخب در دور سالشای  2002-14تحلیل ،و برای ایان
منظور ،ایرات شااخص حکمرانای خاوب ،مؤلفاهشاای شا گاناه آن و
شاخص درک فااد بر عملکرد نظام مالیاتی بررسی شد و نتاای نشاان
میدشد که با افزای شاخص حکمرانی خوب و ش مؤلفه آن ،ناابت
 .1شناسه دیجیتال (10.22051/edp.2017.13453.1069 :)DOI
 . 2استادیار دانشکد علوم اقتصادی و سیاسی ،دانشگا شهید بهشتی (نویاند مائول)؛
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درآمدشای مالیاتی باه تولیاد ناخاالص داخلای افازای یافتاه؛ افازای
شاخص درک فااد نیز باعث افزای نابت درآمدشای مالیاتی دولت به
تولید ناخالص داخلی شد ؛ شمچنین ،نتای بیانگر تثییر مثبت و معنادار
رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و باز بودن اقتصاد بر نابت درآمدشای
مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است.
واژگان کلیدی :دولت ،حکمرانی خوب ،فااد ،مالیات
طبقهبندی H50, H11, H21: JEL

 .1مقدمه

1

2

از ابتدای شکلگیری علم اقتصاد ،سه جریاان فکاری شاامل مادیریت دولتای سانتی ،
مدیریت دولتی نوین 3و خدمات عمومی نوین 4یاا حکمرانای خاوب 5در حاوز مادیریت
بخ عمومی مطرح شد است .با آشکار شادن ابعااد منفای و نقااف داعج دو جریاان
فکری اول در تحقق رفا اجتماعی و عادالت ،پاارادایم حکمرانای خاوب در دشاه 1990
شکلگرفته ،که در این جریان فکری ،کارآیی و ایربخشی دولت مطرح شد اسات؛ بادین
معنی که دولت می باید با ایجاد نهادشای کارآمد ،محای مناساب بارای تنظایم روابا
اقتصادی در جامعه را فراشم کند .دولتشا در اکثر کشورشای در حاال توساعه در جهات
تثمین درآمدشای مالیاتی مورد نیاز خود به منظور مدیریت بخ دولتی با موانع نهاادی
و ساختاری در فرایند کاب درآمد مواجهاند .یکی از مهمتارین مواناع نهاادی در کااب
درآمدشای مالیاتی ،فااد در مدیریت منابع عماومی و درآمادشای مالیااتی اسات کاه در
کنار بییباتیشای سیاسی در کشورشای در حالتوسعه ،ماانع از اصاححات بلندمادت در
نظام مالیاتی شد است (اعجاز و احمد.)2010 ،6
به عحو  ،کیفیت حکمرانی نیز به عنوان عامل نهادی مهم دیگری است که بر فرایناد
رشد و توسعه اقتصادی و بهبود عملکرد نظام مالیاتی ایرگذار است .آسم اوقلو و شمکاران
 )2000( 7مصادیق شکات دولت مانند فااد و رانتجویی را نتیجه استفاد نادرسات از
1. Paradaim
2. Public Administration
3. New Public Administration
4. New Public Service
5. Good Governance
6. Ajaz and Ahmad
7. Acemoghlu, et al.
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منابع عمومی برای به دست آوردن منافع شخصای مایدانناد .بار ایان اسااک ،کیفیات
حکمرانی و کنترل فااد در مدیریت منابع عمومی باه عناوان دو عامال نهاادی باه شام
پیوستهای است که بر عملکرد نظام مالیاتی ایرگذار خواشد بود.
بیرد و شمکاران )2008( 1نشان داد اند که سااختار مالیااتشاا وابااتگی باا یی باه
ساختار حکمرانی دارد .بنابراین ،بهبود در ساختار حکمرانای و کنتارل فاااد منجار باه
جلب اعتماد عمومی به دولت ،کاش فرار مالیاتی ،افزای درآمادشای مالیااتی دولات و
در نهایت ،بهبود عملکارد اقتصاادی خواشاد شاد .مطالعاات متعاددی از قبیال ایماام و
5
جاکوبز ،)2007( 2تانزی و زی ،)2000( 3گاپتا ،)2007( 4اعجاز و احمد ( ،)2010قاانی
( )2011و بیرد و استیفان )2015( 6به بررسای عوامال مهام تعیاینکنناد درآمادشای
مالیاتی در کشورشای مختلج پرداختهاند و تولید ناخالص داخلی سرانه ،سهم بخ شاای
مختلج اقتصادی در تولیاد ناخاالص داخلای ،تجاارت آزاد و تاورم را باه عناوان عوامال
ساختاری و کیفیت حکمرانی ،رانتجویی و فااد را به عنوان عوامال نهاادی ایرگاذار بار
عملکرد نظام مالیاتی ذکر کرد اند.
7
ماثله اصلی این پاژوش  ،تحلیال تاثییر شااخص درک فاااد و شااخص کیفیات
حکمرانی به عنوان متغیرشای نهادی بر عملکرد نظام مالیاتی است که با استفاد از رو
داد شای تابلویی پویا 8در کشاورشای منتخاب 9در دور ساال شاای  2002-14صاورت
میگیرد .کشورشای منتخب شامل کشورشای عضو سازمان شمکاری اقتصاای و توساعه و
ایران است .دلیل انتخاب این کشورشا این است که منوف به یک منطقه خاص در جهاان
نیاتند و از لحاظ شاخصشای نهادی نابت باه بقیاه کشاورشا وداعیت بهتاری دارناد.
تفاوت این پژوش با پژوش شای انجاام شاد در ایان زمیناه ،بررسای شمزماان ایارات
شاخص درک فااد و شاخص کیفیت حکمرانی به عنوان عوامال نهاادی در کناار ساایر
عوامل ساختاری ایرگذار بر عملکرد نظام مالیاتی در کشورشای منتخب است.
1. Bird,et al.
2. Imam and Jacobs
3. Tanzi and zee
4. Gupta
5. Ghani
6. Bird and Stephan
7. Corruption perception index
8. Dynamic Panel data

 .9استرالیا ،اتری  ،بلژیک ،کانادا ،جمهوری چک ،دانمارک ،اساتونی ،فنحناد ،فرانااه ،آلماان ،یوناان ،مجارساتان،
ایالند ،ایرلند ،ایتالیا ،ژاپن ،کر جنوبی ،لوکزامبورگ ،مکزیک ،شلناد ،نیوزلناد ،ناروژ ،لهااتان ،پرتغاال ،اسالواکی،
اسلوونی ،اسپانیا ،سوئد ،سوئیس ،ترکیه ،انگلاتان ،آمریکا و ایران.
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در ادامه در بخ دوم ،به مبانی نظری حکمرانی و فااد دولتی پرداخته میشاود .در
بخ سوم ،مروری بر مطالعات پیشین صورت میگیرد .در بخ چهارم ،باه متادولوژی
تحقیق و شرح داد شا پرداخته میشود .در بخ پانجم ،الگاوی رارح شاد بار اسااک
مبانی نظری برآورد و نتای تحلیل میشود .در نهایت ،نتیجهگیری و پیشنهادات صاورت
میگیرد.
 .2مبانی نظری فساد دولتی،کیفیت حکمرانی و عملکرد مالیاتی

از ابتدای شکلگیری علم اقتصاد ،جریان فکری مطارح تاا اوایال دشاه  1980در حاوز
مدیریت بخ دولتی ،پارادایم مدیریت دولتای سانتی باود اسات .بار ایان اسااک ،در
تئوریشای مالیه عمومی قدیم معمو ً دولت به عنوان نهاادی خیرخاوا در نظار گرفتاه
میشد که مالیات می ستاند و آن را در جهت رفا عمومی شزینه میکرد است .آشاکار
شدن ابعاد منفی و نقاف دعج این جریان فکری در تحقق رفاا اجتمااعی و عادالت ،باه
شکلگیری پارادیم خدمات عمومی نوین و حکمرانی خوب 1در دشه  1990منجر شد و
بنابراین ،در تئوریشای جدید ،نوعی بازنگری نابت به ماشیت دولت صورت گرفته و باه
عوامل نهادی نیز در عملکرد دولت و نظام مالیاتی توجه شد اسات (دادگار و شمکااران،
.)1392
شکلگیری اقتصاد نهادی ،درورت پرداز دولت و مالیات بهیناه را گااتر داد و
ابعادی از مودوع به رویکردشای سارمایه اجتمااعی نیاز ارتبااف پیادا کارد .بعاد از آن،
سیاست بهبود حکمرانی خوب یا توانمندساازی دولات در کاانون توصایه سیاساتگذاری
سازمانشای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد ،بانک جهانی و صاندوق باینالمللای
پول ( )IMFقرار گرفت .در این چارچوب ،ماثله توانمندسازی دولت و حکمرانای خاوب
به عنوان عوامل مهم تثییرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی مطرح شد است .بناابراین ،در
راستای بهبود عملکرد نظام مالیاتی در کشورشای در حال توسعه که با مشاکحت نهاادی
از قبیال کیفیات پااایین حکمراناای و بااا بااودن سااطج فااااد مواجااه شاااتند ،تقویاات
پاسخگویی و ایربخشی دولت میتواند تمایل به پرداخت مالیاات افاراد را افازای دشاد.
اعتماد ایجاد شد در افراد در نتیجه ارتقای کیفیات حکمرانای باعاث وصاول باه موقاع
درآمدشای مالیاتی ،و تقویت ساختار اقتصادی منجر میشود (اعجاز و احمد.)2010 ،
1. Good Governance

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 97 /

دعج نهادی کشورشای در حال توسعه موجب شد است تا دولتشا نتوانند از میازان
بالقو ظرفیت مالیاتی برای تثمین ماالی خاود اساتفاد کنناد و در صاورتی کاه محای
نهادی باعث ایجاد انگیز بیشتر در پرداخاتکننادگان مالیااتی شاود ،دولات مایتواناد
عملکرد خود را در زمینه درآمدشای مالیاتی بهبود بخشد .بر ایان اسااک ،باروز شرگوناه
بیاعتمادی افراد به دولت و عدم یباات سیاسای جامعاه باعاث کااش بهار وری نظاام
مالیاتی و افزای شزینه وصول مالیاتشا میشود و وصول درآمدشای مالیاتی را با مشاکل
مواجه میکند (گاپتا .)2007 ،بنابراین ،در جریان فکری خدمات عمومی نوین ،حکمرانی
خوب دولت میتواند منجر به ایجاد نهادشای کارآمد و ایجاد محی مناسب برای تنظایم
رواب اقتصادی در جامعه شود.
1
بر اساک گازار کمیاایون حکمرانای جهاانی در ساال  ،1995حکمرانای خاوب
مجموعهای از رو شای فردی ،نهادی ،عمومی و خصوصی است که امور مشاترک ماردم
را ادار می کند و به وسیله فراینادی پیوساته ،مناافع متضااد شماااز و اقادام شمکااری
جویانه اتخاذ میشود .بنابراین ،حکمرانی خوب شامل نهادشای رسمی و نظامشایی اسات
که برای تضمین رعایت قانون قدرت پیدا کرد اند .در یاک تعریاج ،مایتاوان حکمرانای
خوب را به چگونگی رفتار نهادشا و آداب و رسوم رسامی و ییار رسامی ناابت داد کاه
بیانگر ظرفیت و توانایی دولت در ادار کارآمد منابع ،احتارام باه شاهروندان و نهادشاایی
دانات که تعامحت اقتصادی و اجتماعی میان آنها حکمفرما باشد (کاافمن و شمکااران،2
.)1999
بانک جهانی ( )2005حکمرانی را شیو استفاد از قدرت در مدیریت منابع اقتصادی
و اجتماعی برای دستیابی به توسعه پایدار تعریج میکند (لطیج .)1991 ،3بر اساک این
تعریج ،کشورشا باید به بهبود سازوکارشای تخصیص منابع ،فرایندشای تدوین ،انتخااب و
اجرای خ مشیشا و رواب بین شهروندان و حکومت بپردازند .بانک جهاانی ساه جنباه
متمایز را به صورت زیر مطرح کرد است -1:شکل رژیم سیاسی؛  -2فرایند اعمال اقتدار
در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی باه منظاور توساعه؛  -3ظرفیات حکومات بارای
رراحی و اجرای خ مشیشا و وظایج اجرایی .در نهایت ،بانک جهانی حکمرانی خوب را
بر اساک ش مؤلفه زیر تعریج کرد است:
1. Commission in Global Governance
2. Kaufmann, et al.
3. Lateef
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 .1حق اظهار نظر و پاسخگویی :1این شااخص میازان شافافیت و قادرت جامعاه
ماادنی در شاار کشااور را انااداز گیااری ماایکنااد و شااامل آزادی ماادنی ،آزادی
مطبوعات ،انتخابات آزاد و سالم ،انتشار ارحعات و آگاشیشای عمومی است کاه
موجب شفافیت اقتصادی میشود .بر این اسااک ،جامعاه مادنی ،انجمانشاای
صنفی و اتحادیهشا به مردم یک جامعه قدرت میبخشند و مشاارکت عماومی و
بهاار گیااری از دانا اجتماااعی گاااترد تاار خواشااد شااد .در نتیجااه ،خطااای
سیاستگذاران تحت کنترل نیروشای اجتمااعی درخواشاد آماد .باا بهباود ایان
شاخص ،میزان شفافیت و قدرت جامعه مدنی افزای مییابد و از رریق انتشار
ارحعات و افزای آگاشیشای عمومی ،منجر به شفافیت بیشتر در اقتصاد مای-
شود و در نتیجه ،زمینه افزای اعتماد عماومی باه دولات و تمایال بیشاتر در
پرداخت مالیات در آنها ایجاد خواشد شد.
 .2ثبات سیاسی و عدم خشونت :2بییباتی سیاسای در یاک نظاام ،شاکلگیاری
نهادشای مدنی و احزاب سیاسی را محدود میکند و باعث خواشد شد تا تمایال
مردم به مشارکت ماتمر و نهادیناه کااش یاباد؛ در نتیجاه ،ناامیادی ماردم
نابت به تغییرات ماالمتآمیز بیشتر خواشد شد .آشوبشاای شاهری ،کودتاا،
اعدامشای سیاسی ،ناآرامیشای اجتماعی ،تن شای قومی ،نزاعشای اجتمااعی و
اعتصابشا ،برخی از بییباتیشای سیاسی در یک جامعه است .باا افازای ایان
شاخص ،یبات سیاسی در جامعه افزای مییابد و باعث افزای مشارکت مردم
و شکلگیری نهادشای مدنی خواشد شد و زمینه مشارکت متقابل مردم و دولت
فراشم میشود و دولت بهتر میتواند به منظور تاثمین مناابع درآمادی خاود از
رریق مالیات اقدام کند و این در نتیجه اجتناب افراد از فرار مالیاتی است.
 .3کارآیی دولت :3کیفیت خدمات عمومی از قبیل خادمات بهداشات و ساحمت،
آموز  ،حمل و نقل و ارتبارات ،کارآیی نظام اداری ،تعهاد دولات باه اجارای
برنامه شای دولات قبلای و سارعت انجاام کارشاا در نظاام اداری از مؤلفاهشاای
شاخص کارآیی و ایربخشی دولت است .با افزای شاخص کاارآیی و ایربخشای
دولت ،بازدشی مخارج دولت افزای مییابد و حاصل آن به صورت افزای رفا
1. Voice and Accountability Index
2. Political Stability Index
3. Government Effectiveness Index
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اجتماعی تجلی پیدا میکند .به دنبال آن نیاز کمتاری باه گااتر پایاهشاای
مالیاتی و افزای نرخشای مالیاتی خواشد بود .در نتیجاه فارار مالیااتی کااش
مییابد .بنابراین ،زمینه مشارکت بیشتر عموم مردم در تثمین مالی شزیناهشاای
دولت فراشم میکند و باعث میشود و باعث میشود تا دولات از مناابع درآماد
مالیاتشا بیشتر بهر مند شود.
 .4کیفیت مقررات :1منظور از کیفیت مقررات ،شزینهشای ودع مقررات اداافی بار
فعالیتشای اقتصادی است .مداخلهشای بی از انداز دولت در کنترل قیمات-
شا ،نقل و انتقاال ارز ،مواناع ییار اصاولی صاادرات و واردات ،محادودیتشاای
حقوقی برای مالکیت ییرماتقیم افراد در بازار سهام ،حجم مقررات ییر اصاولی
در حوز صادرات و واردات ،میزان ایربخشی سیاستشای دد انحصاری از جمله
عناصر شاخص کیفیت مقررات است .با کاش مداخلهشای بی از انداز دولت
در نظام قیمت گذاری ،رفع مواناع ییار اصاولی ،رفاع مواناع حقاوقی و کااش
شزینهشای اعمال مقررات ،زمینه بهبود عملکارد اقتصاادی و در نتیجاه ،بهباود
عملکرد نظام مالیاتی فراشم می شود.
 .5حاکمیت قانون :2احترام متقابل مردم و دولتمردان میتواند حاکمیات قاانون را
در شر کشور انداز گیری کند .میزان جرم و جنایت ،اعتماد مردم باه مااؤو ن
در اجرای قانون ،پی بینیپذیری دستگا قضایی ،میزان سارقت و شزیناهشاای
آن برای صاحبان کاب و کار ،میزان فرار مالیاتی ،جارمشاای ساازمان یافتاه و
احتمال موفقیت شکایت علیه دولت ،میزان اعتمااد بخا خصوصای باه نظاام
قضایی و کارآیی نیروشای امنیتی از مهمترین عناصار تشاکیلدشناد شااخص
حاکمیت قانون در کشور است .بنابراین ،با افزای اعتمااد ماردم باه مااؤو ن
دولتی و حاکم شدن قانون بر جامعه ،زمینه اجتناب از پرداخات مالیاات و فارار
مالیاتی را کاش میدشد و این فرایند میتواند در افزای درآمادشای مالیااتی
دولت مؤیر باشد.
 .6کنترل فساد :3فااد دولتی ،استفاد از امکاناات عماومی در جهات مناافع
شخصی یا گروشی است کاه باا محاسابه تعاداد فااادشای کشاج شاد و
1. Regulatory Quality Index
2. Rule of Law Index
3. Control of Corruption
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نظرسنجی مردم و سرمایهگذاران داخلی و خارجی ،سنجید میشود .ایان
شاخص به رور کلی ،میزان فااد در میان مقاماات رسامی ،رواج فاااد در
نظام رسمی به منزله تهدید علیه سرمایهگذاران خاارجی ،تاثییر فاااد بار
جذابیت کشور برای فعالیتشای اقتصادی ،فراوانی فااد در میاان مقاماات
عمااومی و رواج پرداخاات رشااو باارای دریافاات مجوزشااای اقتصااادی را
انداز گیری میکند .افزای سطج فااد دولتای در جامعاه ،نگار ماردم
نابت به فعالیتشای دولت را عوض میکند و با تخریب ارمینان مردم باه
مراجع دولتی و ایجاد انگیز فرار مالیاتی ،باعث خواشد شد تاا انگیاز آنهاا
برای پرداخت مالیات را کاش دشد .شمچنین ،افزای سطج فاااد باویژ
در کشورشای در حال توسعه ،باعاث افازای ساهم فعالیاتشاای اقتصااد
زیرزمینی و فعالیتشای قاچاق خواشد شد و از رریق کاش سهم اقتصااد
رسمی ،ظرفیت مالیااتی را در اقتصااد کااش مایدشاد و شزیناه وصاول
مالیاتشا افزای خواشد یافت.
شمزمان با حکمرانی دولت در اقتصاد و مدیریت بر منابع عماومی ،ایان خطار وجاود
دارد که منابع موجود به سمت منافع شخصی سوق پیدا کند .بناابراین ،پدیاد فاااد در
حکمر انی دولت ،عحو بر اینکه باعث انحراف منابع عمومی از اشداف عماومی مایشاود،
باعث ایجاد اختحل در تعامحت بین مقاماات دولتای باا اشاخاص حقیقای و حقاوقی در
بخ خصوصی نیز خواشد شد و بر کانالشای درآمدی دولت ایرگذار خواشد بود .بر ایان
اساک ،کیفیت حکمرانی و درک فااد به عنوان دو عامل نهادی شاتند که در ارتباف باا
یکدیگر بود و نق اساسی در رشد و توسعه اقتصادی و بهبود عملکرد نظام مالیااتی در
کشورشای مختلج دارند .بنابراین ،نحو حکمرانی مایتواناد بار کنتارل فاااد نهادشاای
رسمی عمومی در مدیریت منابع عمومی ایار گاذار باشاد (اشانایدر .)2006 ،1شمچناین
کنترل سطج فااد نهادشای دولتی عحو بر ارتقاء کیفیت حکمرانی ،میتواناد منجار باه
افزای تمایل به پرداخت مالیات ،کاش فرار مالیاتی و در نهایت ،بهباود عملکارد نظاام
مالیاتی شود.
پیچیدگی نظام مالیاتی ،پیچیدگی پرداختشای مالیااتی ،نارخشاای باا ی مالیااتی،
منااافع زیاااد و شزینااه کاام فااااد مالیاااتی و ناارخ پااایین دسااتمزد مؤدیااان مالیاااتی و
1. Schneider
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پرداختکنندگان مالیات از عوامل مهم وارد شدن فااد در نظام مالیااتی اسات (اعجااز و
احمد .)2010 ،با شیوع پدید فااد ،نرخ با ی مالیاتی ،منجر به فرار مالیااتی و کااش
درآمدشای مالیاتی میشود (سانیال و شمکاران .)2000 ،1بر این اسااک ،باا یباات ساایر
شرای  ،سطج فااد با تر دولتی ،منجر به کاش ناابت درآمادشای مالیااتی دولات باه
تولید ناخالص داخلی خواشد شاد (تاانزی و داوودی .)2000 ،2شار چناد سااختار نظاام
مالیاتی نیز در بروز فااد تثییرگذار اسات و مالیاات بار درآماد اشاخاص و مشاایل آزاد،
نابت به سایر مالیاتشا ،بیشتر تحت تثییر فااد قرار میگیرند (ایمام و جاکوبز.)2007 ،
از جنبه نظری ،رابطه بین سطج فااد و ساهم اقتصااد زیرزمینای ،مااتقل از درجاه
توسعه یافتگی کشورشا نیات و با کاش سطج توسعهیافتگی ،رابطه مثبات باین ساطج
فااد و سهم اقتصاد زیرزمینی وجود دارد .فضای ییر رقابتی ،وجود قوانین ییار شافاف و
دعج حقوق مالکیت ،عدم دسترسی به بازارشای سرمایه و دعج در پوش شای بیمهای،
از عوامل مؤیر بر ورود عوامل اقتصادی به بخ ییر رسمی اقتصاد است .بر ایان اسااک،
افزای سهم اقتصاد زیرزمینی ،منجر به کااش ظرفیات مالیااتی و کااش درآمادشای
مالیاتی دولت میشود.
به عحو  ،عوامل سیاتماتیکی از قبیل کنترلشای درونی ناکاافی ،شافافیت محادود،
مدیریت و نظارت دعیج و پاسخگویی بیرونی دعیج که در ارتبااف باا نحاو حکمرانای
دولت میباشد ،باعث افزای وقاوع فاااد در حاوز مادیریت ماالی عماومی مایشاود.
بنابراین ،فااد به عنوان یک پدید چند بعدی ،بر عملکرد اقتصادی ایرگذار است و خاود
نیز تحت تثییر عملکرد اقتصادی قرار میگیرد .در نهایت ،سطج فااد از دو رریاق باعاث
کاش سطج درآمدشای کاب شد از رریق مالیاتستانی میشود:
 .1از رریق کاش ظرفیت مالیاتی؛
 .2از رریق کاش میزان مالیاتشای جمعآوری شد از سطج بالقو آنها.
در نهایت ،افزای سطج فااد در جامعه ،نگر مردم نابت به فعالیتشای دولات را
عوض میکند و با تخریب ارمینان مردم به مراجع دولتی و ایجاد انگیاز فارار مالیااتی،
باعث خواشد شد تا انگیز آنها را برای پرداخت مالیات کاش دشاد .شمچناین ،افازای
سطج فااد بویژ در کشورشای در حال توسعه ،باعث افزای سهم فعالیاتشاای اقتصااد
زیرزمینی و فعالیت شای قاچاق خواشاد شاد و از رریاق کااش ساهم اقتصااد رسامی،
1. Sanyal, et al.
2. Tanzi and Davoodi
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میدشد و شزینه وصول مالیااتشاا افازای

خواشاد

ظرفیت مالیاتی را در اقتصاد کاش
یافت.
در ادامه ،به تحلیل روند نابت درآمدشای مالیاتی ،دامنه حکمرانی و دامناه شااخص
درک فااد در کشورشای منتخب پرداخته میشاود .بار اسااک داد شاای گازار شاد
توس بانک جهانی ،بیشترین نابت درآمدشای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در دور
مورد بررسی  34/8درصد و مربوف به دانمارک است .کمترین آن نیز مربوف به ایاران و
 4درصد بود است.

نمودار  .1دامنه نابت درآمدشای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی
در کشورشای منتخب در دور 2002-14

دامنه اعداد مربوف به شاخص حکمرانی خوب بین  -2/5تا  2/5انداز گیری میشاود؛
به روری که اعداد بزرگتر نشاندشند پیامدشای بهتر نهادشای حکمرانی خوب شاتند.

نمودار  .2دامنه حکمرانی خوب در کشورشای منتخب مورد بررسی در دور 2002-14
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دامنه شاخص درک فااد باین صافر تاا  10قارار دارد کاه از مجماوع ارزیاابیشاا و
نظرسنجیشا بهدست میآید .بیشاتر باودن ایان شااخص ،بیاانگر درجاه فاااد کمتار و
بالعکس کمتر بودن مقدار این شاخص ،بیانگر با بودن درجه فااد در یک کشور است.

نمودار  .3دامنه شاخص درک فااد در کشورشای منتخب مورد بررسی در دور 2002-14

 .3مروری بر مطالعات پیشین

 .3-1مطالعات خارجی

گورا )1998( 1با استفاد از داد شای تابلویی  39کشور آفریقایی در دور زمانی  1985تا
 1996به بررسی آیار سیاستشای اقتصادی و فااد بر سهم درآمدشای مالیاتی دولات در
تولید ناخالص داخلی پرداخته است .نتای بیانگر این است که با اصحح ساختار سیاسای،
کاش فااد ،کاش تورم و افزای درجه باز باودن اقتصااد ،ساهم درآمادشای مالیااتی
دولت در تولید ناخالص داخلی به رور معناداری افزای مییابد.
تانزی و داوودی ( )2000با استفاد از رو داد شای تابلویی و داد شاای آمااری 90
کشور توسعه یافته و در حالتوسعه در دور زمانی  1980تا  1997به بررسی ایار فاااد
بر رشد اقتصادی و تثمین مالی عمومی پرداختهاند .نتای حاصله بیانگر آن است که فااد
تثییر منفی و معناداری بر کل درآمدشای مالیاتی دولت داشته است.
فان )2006( 2با تمرکز بر رابطه بین فااد و نرخ مالیاتی ،ادعا میکند کاه حاکماانی
که به دنبال منافع شخصی خود شاتند ،برای آنکه فااد کارکنان سابب کااش مناافع
1. Ghura
2. Fan
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آنها نشود ،از رریق یک نظام انگیزشی دستمزد و نظارت ،سعی میکنند بیشترین رانات
را عاید خود کنند .بنابراین ،تح برای کاش ایر فااد بر کاب مناافع حاکماان سابب
میشود تا نرخ مالیات با تر از نرخ مالیات بهینه ودع شود .به عبارت دیگر ،فااد سابب
افزای نرخشای مالیات خواشد شد.
ایمام و جاکوبز ( )2007با به کارگیری رو داد شای تابلویی با اساتفاد از شااخص
فااد مؤساه راشنمای ریاک بینالملل ،به بررسی ایر فااد بر درآمدشای مالیاتی دولات
در  12کشور خاورمیانه ری سالشای  1990تا  2003پرداختهاند .نتای بیانگر این است
که مالیات بر درآمد اشخاص و مشایل آزاد نابت به سایر مالیاتشا ،بیشاتر تحات تاثییر
فااد قرار میگیرند.
گاپتا ( )2007عملکرد درآمدی مجموعهای از کشورشای در حال توسعه در یک دور
 25ساله را بررسی کرد است .نتای نشان میدشد که برخی از عوامل ساختاری از قبیال
تولید ناخالص داخلی سرانه ،سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و باز باودن اقتصااد
از لحاظ آماری ایارات تعیاینکنناد ای بار عملکارد درآمادی دولات داشاته اسات .وی
شمچنین ،به تحلیل ایرات کمکشای خارجی ،بدشی خارجی و متغیرشای نهادی از قبیال
فااد و یبات سیاسی بر درآمد مالیاتی پرداخته و به این نتیجه رسید کاه فاااد ،یباات
سیاسی و سهم مالیاتشای ماتقیم و ییرماقیم سایر عوامل ،بر عملکارد نظاام مالیااتی
ایرگذار است.
گاپتا ( ) 2008در چهارچوب الگوی نالشای شمپوشان و کالیبراسایون بارای چهاار
کشور اروپایی ،به بررسی ایر فااد بر فارار مالیااتی و سارکوب ماالی پرداختاه و نتیجاه
گرفته است که نرخ با تر جریمه فرار مالیاتی در زمانی که سطج فااد نیاز باا تر باشاد،
باعث افزای فرار مالیاتی خواشاد شاد و در نهایات ،وداعیت بهیناه اجتمااعی ،میازان
با تری از سرکوب مالی را به شمرا دارد.
مطالعه کیول و فولتول )2009( 1با تمرکز بر فرشنگ کاب و کاار و تاثییر فاااد بار
تداوم اقتصاد ییررسمی ،به یک مدل چندگانه در رابطاه باا کااب و کاار ،فاااد و فارار
مالیاتی منتهی میشود .بر این اساک ،در تعادل شمرا با فااد و تقلاب باا  ،افازای در
جرایم حاابرسی مربوف به فرار مالیاتی میتواند ایرات معکوسی بر تقلب ،فرار مالیااتی و
فااد داشته باشد.
1. Cule and Fulton
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اعجاز و احمد ( )2010ایر متغیرشای نهادی و ساختاری را بر درآمدشای مالیااتی 25
کشور در حال توسعه در دور زمانی  1990تا  2005بررسی کرد اند .نتاای بیاانگر ایان
است که حکمرانی خوب ،درآمد سرانه ،انداز بخ صنعت و باز بودن اقتصاد ،ایر مثبات
و فااد ،تورم و انداز بخ کشاورزی ،ایر منفی بر درآمدشای مالیاتی دولت دارند.
قانی ( )2011به بررسی عملکرد مالیاتی  24کشور با درآمد متوس در دور زماانی
 1996تا  2005پرداخته اسات .نتاای حاصاله بیاانگر ایرگاذار باودن حکمرانای خاوب
بخصوص شاخص حاکمیت قانون و کنترل فااد ،بر درآمدشای مالیاتی دولت است.
موتاسکو )2011( 1به بررسی عوامل ایرگذار بار درآمادشای مالیااتی  123کشاور در
دور  1996تا  2010پرداخته است .نتای نشان می دشد که درآمد سرانه ،اناداز بخا
صنعت ،تراز تجاری ،شزینهشای مصارفی و ایربخشای دولات ،ایار مثبات بار درآمادشای
مالیاتی دولت دارند.
و و آزمن -ساینی )2012( 2به بررسی رابطه خطای و ییرخطای کیفیات نهاادی و
توسعه مالی کشورشای در حاالتوساعه و توساعهیافتاه در دور زماانی  1996تاا 2004
پرداختهاند .نتای حاصل ،بیانگر این است که بین کیفیت نهادی و توسعه بخا باانکی،
رابطه خطی و بین کیفیت نهادی و توسعه بازار سهام ،رابطه ییرخطی وجود دارد.
4
بوسیدی و سیدشوم )2015( 3به برررسی تثییر حکمرانی بر پرخاشگری مالیااتی در
کشور تونس در دور زمانی  2006تا  2012پرداختهاند .نتای  ،حاکی از آن است کاه در
سطج گاترد  ،مالکیت و مدیریت شرکتشا ایرات معناداری بر پرخاشگری مالیاتی دارند.
شمچنین ،بهبود حکمرانی باعث کاش پرخاشگری مالیاتی شد است.
بیرد و استیفان ( )2015در مقالهای با عنوان «حکمرانی و مالیاتشاا» باا اساتفاد از
رگرسیون گااته ،به بررسی رابطه بین حکمرانی خوب و اجتناب مالیاتی پرداختهاند .نتای
حاصل از مقاله ،تثییدکنند رابطه معکوک بین حکمرانی خوب و اجتناب مالیاتی است.
 .3-2مطالعات داخلی

کمیجانی و سحرین ( )1389به بررسی تثییر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در گارو
کشااورشای منتخااب  OPECو  OECDبااا اسااتفاد از رو داد شااای تلفیقاای در دور
1. Mutascu
2. Law and Azman-Saini
3. Boussaidi and Hamed
4. Tax aggressiveness
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 1996تا  2007پرداختهاند .نتای بررسی ،بیانگر این است که ارتباف مثبت و معنااداری
بین شاخص کیفیت حکمرانی و رشد اقتصادی در شر دو گرو از کشورشا وجود دارد.
ردایی ( )1389با استفاد از رو داد شای تابلویی ،به بررسای ایار فاااد ماالی بار
درآمدشای مالیاتی دولت در  27کشور در حال توساعه در دور زماانی  2002تاا 2006
پرداخته است .نتای حاکی است که بین شاخص درک فااد و کنتارل فاااد باا ناابت
درآمدشای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ،رابطه مثبت وجود دارد.
رحمانی و شمکاران ( )1390در مقالهای با عنوان «پذیر عماومی مالیاات ،فاااد و
دموکراسی در یک مطالعه بین کشوری» ،به بررسی رابطاه باین دموکراسای و فاااد باا
پذیر عمومی مالیات پرداختهاند .نتای حاصل از مقالاه ،بیاانگر ایان اسات کاه فاااد
نابت به دموکراسی ،نق بیشتری در پذیر یا عدم پذیر عمومی مالیات دارد.
کریمی پتانحر و شمکاران ( )1390به بررسی رابطه باین فاااد ماالی باا درآمادشای
مالیاتی و مخارج دولت در  31کشور منتخب در حال توسعه پرداختهاناد .نتاای حاصاله
بیانگر آن است که افزای فااد مالی باعث کاش ساهم درآمادشای مالیااتی در تولیاد
ناخالص داخلی شد است.
ردایی و شمکاران ( )1390به بررسی ایرات انگیز شای راناتجویاناه بار درآمادشای
مالیاتی در ایران با استفاد از رو رگرسیونی تعمیمیافته پرداختهاند .نتای حاکی از آن
است که کاش رانتجویی ،افازای درآماد سارانه ،کااش ساهم کشااورزی در تولیاد
ناخالص داخلی ،بازتر شدن اقتصاد ،کاش نرخ تورم و افازای درآمادشای نفتای باعاث
افزای نابت درآمدشای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی شد است.
نظری و فدایی ( )1392به آسیبشناسی نظام مالیاتی در چارچوب ارکاان ساه گاناه
قوانین و مقررات مالیاتی ،سازمان اجرایی یاا دساتگا مالیااتساتان و مؤدیاان مالیااتی
پرداختهاند .نتای حاصل از این آسیبشناسای ،بیاانگر آن اسات کاه پیچیادگی و عادم
جامعیت ،وجود معافیتشای گاترد و در عین حال ناکارآماد و داعج در دامانتشاای
اجرایی ،از مشکحت موجود در حوز قوانین و مقررات مالیاتی است.
سحرین و شمکاران ( )1393با استفاد از رو داد شای تابلویی در گرو کشاورشای
منتخب باا درآماد متوسا در دور  2000تاا  2010باه بررسای رابطاه باین کیفیات
حکمرانی خوب بر درآمدشای مالیاتی پرداختهاند .نتاای بیاانگر ایان اسات کاه کیفیات
حکمرانی خوب ،ایر مثبت معناداری بار ناابت درآمادشای مالیااتی باه تولیاد ناخاالص
داخلی داشته است.
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صمدی و عیدیزاد ( )1393به رراحی الگویی پویاا بارای نظاام مالیااتی ایاران بار
اساک رشیافت پویاییشناسی سیاتم پرداخته و نتیجه گیری کرد اند که با ادامه روناد
کنونی ،ودعیت تح مالیاتی و فرار مالیاتی در اقتصاد ایران از جایگا مناسبی برخوردار
نخواشد بود.
سپهردوست و شمکاران ( )1394با استفاد از رو گشتاور تعمیمیافته ( ،)GMMبه
بررسی رابطه بین حکمرانی خوب و عملکرد درآمدی نظام مالیاتی در کشورشای منتخب
در حال توسعه در دور  2002تا  2013پرداختهاند .نتای نشان مای دشاد کاه متوسا
شاخص کل حکمرانی خوب ایار مثبات و معنااداری بار درآمادشای مالیااتی کشاورشای
منتخب داشته است.
کریمی پتانحر و شمکاران ( )1394در مقالهای به بررسی تاثییر ایربخشای دولات بار
کاش فرار مالیاتی در کشورشای منتخب پرداختهاند .نتای حاصل از به کاارگیری رو
داد شای تابلویی در دور  2000تا  2010بیانگر این است که مهمترین متغیر ایرگذار بر
فرار مالیاتی در کشورشای منتخب ،ایربخشی دولت است .شمچنین ،تولید ناخالص داخلای
سرانه ،روحیه مالیاتی ،درجه باز بودن اقتصاد ،و سهم نابی بخ شای صنعت و خدمات،
ایر منفی و بار مالیاتی و نابت جمعیت شهری ،ایر مثبت بر فرار مالیاتی داشتهاند.
 .4متدولوژی تحقیق و دادهها

 .4-1مدل دادههای تابلویی پویا

با توجه به اینکه بایاری از رواب اقتصادی در اصل پویاا شااتند ،لاذا در مادل ساازی
اقتصادی باید بدان توجه نمود .یکی از ویژگی شای مدل داد شای تابلویی پویا این اسات
که به محقق امکان میدشد تا پویایی تعدیل را در مادل ساازی لحااظ نمایاد .در مادل
پویای داد شای تابلویی ،متغیر تودیحی با وقفه به عنوان یک متغیر تودایحی در مادل
ظاشر می شود .نقطه آیاز این بحث ،چگونگی وجود تور در رو ایرات یابت در مادل
داد شای تابلویی پویا می باشد .مدل خطی پویا برای تخمین شامل متغیر شای تودیحی
 xtو متغیر درونزای با وقفه  yt 1می باشد.
() 1
t  1,...T

؛

 1
y it 
i   y i ,t 1  x it    it
i  1,...N
؛ )  it ~ N (0, 2
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که در آن i ،شاخص تعداد واحد شای انفرادی؛  پارامتر ناشناخته متغیار درونازای باا
وقفه؛  tشاخص دور زمانی؛  بردار دریب  Kمتغیر تودیحی؛  x itبردار متغیارشاای
تودیحی با ابعاد  1 Kو   iایرات یابات مخصاوص واحادشاای انفارادی اسات .فارض
میشود جزء خطا با متغیر برونزا متعامد است ،یعنی  E ( xit'  it )  0و متغیرشای برونازا
با ایرات واحدشای انفرادی شمباتگی دارد E ( xit'  i )  0 ،شمچنین فرض میشود جزء
خطای  ،  itبا متغیرشاای درونازای باا وقفاه شمبااتگی نادارد . E ( yi ,t 1 it )  0 ،در
کارشای تجربی ،استفاد از تخمین زنند  GMMداد شای تابلویی پویا به وسایله آر ناو

و بوند )1991( 1پیشنهاد شد است .آنها بیان داشته اند که اگر از شارای متعاماد باین

مقدار با وقفه  Yitو جمله اختحل استفاد شود ،متغیرشاای ابازاری بیشاتری باه دسات
میآید .شمچنین تمامی  xitشا متغیرشای ابزاری معتبری برای تفادل مرتبه اول معادلاه
( )1می باشند .به عبارت دیگر ، dyi ,1 , dyi , 2 ,..., dyi ,T 1 , dxi'1 , dxi' 2 ,..., dxi',T ،ابزارشاای

مورد استفاد شاتند.
با تفادلگیری ،ایرات مربوف به واحدشای انفرادی )  ( iحذف مایشاود و بارای شار
سال ابزار موجود در معاد ت تفادلی به دست میآید .در رو تخمینی  GMMکه باه
وسیله آر نو و بوند پیشنهاد شد است ،در حالتی که ابزارشا از ارحعاتی که فق شاامل
تفادلگیری است ،استفاد میکنند ،ابزارشای دعیفی شاتند و باعث میشود که ناابتاً
ناکارا باشند.
بحندل و بوند ،)1998( 2پیشنهاد کرد اند که از مجموع ارحعات در سطج و تفادال
مرتبه اول آنها استفاد شود و در نتیجه ،ترکیاب مجماوع ارحعاات در ساطج و تفادال
مرتبه اول ،تخمین زنند  GMMسیاتمی آر نو و بوند حاصل میشود.
شاخص عملکرد درآمدی نظام مالیاتی ،نابت درآمدشای مالیاتی باه تولیاد ناخاالص
داخلی است که اولین بار توس ویلیاماون )1961( 3باه عناوان جانشاین خاوب بارای
برآورد ظرفیت مالیاتی معرفی شد است .در تصریج الگاوی تحقیاق باا اساتفاد از رو
گشتاور تعمیم یافته ) ، (GMMبه پیروی از گاپتاا ( )2007و اعجااز و احماد ( )2010و
تعمیم آن ،الگوشای زیر به منظور تحلیل ایرات کیفیت حکمرانی و فااد بر عملکرد نظام
مالیاتی در نظر گرفته میشود:
1. Arellano-Bond
2. Blundell & Bond
3. Williamson
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()2
Ltaxrit 
i  1Ltaxrit 1  2Ggdppit  3Lopeit  4 Lcpi it   it
()3
که در آن Ltaxrit ،لگاریتم نابت درآمدشای مالیاتی دولت باه تولیاد ناخاالص داخلای،
 Ggdppرشد تولید ناخالص داخلی سرانه Lope ،لگاریتم ناابت مجماوع صاادرات و
واردات به عنوان شاخص باز بودن اقتصاد باه تولیاد ناخاالص داخلای اسات .شمچناین،
 Lgovلگاریتم کیفیات حکمرانای و  Lcpiلگااریتم شااخص درک فاااد باه عناوان
متغیرشای نهادی ایر گذار بر نابت درآمدشای مالیاتی به تولید ناخالص داخلای در نظار
گرفته شد اند .در تصریج الگو به دلیل رابطاه شمخطای باین تولیاد ناخاالص داخلای و
شاخص باز بودن اقتصاد ،از رشد تولید ناخالص داخلای باه عناوان متغیار جاایگزین آن
استفاد شد است .شمچنین ،در برآورد الگاوی تحقیاق ،ایارات شا مؤلفاه حکمرانای
خوب به رور مجزا بر عملکرد نظام مالیاتی بررسی میشود.
Ltaxrit i  1Ltaxrit 1  2Ggdppit  3Lope it   4 Lgov it   it

 .4-2دادهها
در این پژوش  ،به منظور بررسی ایرات کیفیت حکمرانای و کااش فاااد بار عملکارد
درآمدی نظام مالیاتی در ایران و کشورشای عضو ساازمان شمکااری اقتصاادی و توساعه
شامل استرالیا ،اتری  ،بلژیک ،کانادا ،جمهوری چک ،دانمارک ،استونی ،فنحند ،فرانااه،
آلمان ،یونان ،مجارستان ،ایالند ،ایرلند ،ایتالیا ،ژاپن ،کر جنوبی ،لوکزامبورگ ،مکزیک،
شلند ،نیوزلند ،نروژ ،لهاتان ،پرتغال ،اسلواکی ،اسلوونی ،اسپانیا ،سوئد ،سوئیس ،ترکیاه،
انگلاتان و آمریکا ،از رو داد شای تابلویی پویا در ری دور  2002تاا  2014اساتفاد
شد ؛ داد شای مربوف به رشد تولید ناخالص داخلی ،ناابت صاادرات و واردات کا شاا و
خدمات به تولید ناخاالص داخلای ،از داد شاای گازار شاد باناک جهاانی)2015( 1؛
داد شای مربوف به حکمرانی ،از سایت شاخصشای جهانی حکمرانای خاوب 3)WGI( 2و
شمچنین ،داد شای مربوف به شاخص درک فااد ( ،)CPIاز سازمان شفافیت باینالمللای
گرفته شد است.4
1. World Development Indicators
2. World Governance Indicators

 .3دامنه اعداد مربوف به شاخصشای حکمرانی خوب بین  -2/5تا  2/5انداز گیری میشوند؛ باه راوری کاه اعاداد
بزرگتر نشاندشند پیامدشای بهتر نهادشای حکمرانی خوب شاتند.
 .4دامنه شاخص درک فااد بین صفر تا  10قرار دارد که از مجموع ارزیابیشاا و نظرسانجیشاا باهدسات مایآیاد.
بیشتر بودن این شاخص بیانگر درجه فااد کمتر و بالعکس کمتر بودن مقدار این شاخص بیاانگر باا باودن درجاه
فااد در یک کشور است.
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 .5برآورد الگو و تحلیل نتایج

قبل از برآورد الگوی تحقیق ،ابتدا مانایی متغیرشای الگو مورد آزمون قرار میگیرد .بارای
این منظور ،از آزمونشای لوین ،لین و چو ،1فیشر ،2ADF-فیشر 3PP-و شادری 4اساتفاد
شد ؛ آزمونشای مربوره با استفاد از نرم افزار  Eviews7انجام ،و نتاای حاصال از آن،
در جدول ( )1گزار شد است.
جدول  .1نتای آزمون آزمون ریشه واحد متغیرشای مدل در سطج متغیرشا
متغیر

آزمون

Ggdpp
Ltaxr
Lope
Lgov
Lcpi
Lcoc
Lgoe
Lpos
Lreq
Lrul
Lvoa

Hadri

PP-Fisher

ADF-Fisher

& Levin, Lin
Chu

86/19
*()0/002
59/22
()0/22
45/74
()0/71
92/19
*()0/0003
56/08
()0/32
74/8
*()0/02
71/33
*()0/03
90/33
*()0/0002
56/03
()0/32
56/14
()0/32
65/37
()0/10

-7/71
*()0/000
-3/90
*()0/000
-4/15
*()0/000
-3/53
*()0/0002
-3/08
*()0/001
-0/75
()0/22
-3/00
*()0/001
-4/73
*()0/000
-1/49
**()0/06
1/10
()0/13
-2/87
*()0/002

105/64
4/60
*()0/000
*()0/000
71/52
9/79
*()0/03
*()0/000
49/06
11/68
()0/59
*()0/000
106/14
8/91
*()0/000
*()0/000
49/63
9/23
()0/56
*()0/000
81/32
9/48
*()0/005
*()0/000
72/14
9/60
*()0/033
*()0/000
94/49
5/93
*()0/0001
*()0/000
58/25
9/76
()0/25
*()0/000
57/20
6/64
()0/28
*()0/000
68/26
9/39
**()0/06
*()0/000
منبع :یافتههای تحقیق
مقادیر عددی آمار آزمون و اعداد داخل پرانتز بیانگر مقدار احتمال است.
* بیانگر مانا بودن در سطج  5درصد
** مانا بودن در سطج  10درصد

1. Levin, Lin & Chu
2. Fisher-ADF
3. Fisher-PP
4. Hadri

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 111 /

نتای حاصل از آزمون ریشه واحد در جدول ( )1بیانگر مانا بودن متغیرشای مادل در
سطج معناداری  5درصد است .برآورد الگوی رگرسیونی با استفاد از نارم افازار Sata12
صورت گرفته و نتای حاصل از آن در جدول ( )2گزار شد است.
جدول  .2نتای حاصل از برآورد مدل به رو

منبع :یافتههای تحقیق

داد شای تابلویی پویا

مقادیر عددی آمار آزمون و اعداد داخل پرانتز بیانگر مقدار احتمال است.
* بیانگر مانا بودن در سطج  5درصد
** مانا بودن در سطج  10درصد
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بر اسااک برآوردشاای صاورت گرفتاه ،داریب بارآوردی لگااریتم شااخص کیفیات
حکمرانی خوب  0/0735و در سطج  5درصد معناادار اسات .بناابراین ،باا افازای یاک
درصد کیفیت حکمرانی ،نابت درآمدشای مالیاتی باه تولیاد ناخاالص داخلای 0/0735
درصد افزای مییابد .این نتیجه منطبق با نتای مطالعات اعجاز و احمد ( ،)2010قاانی
( )2011و بیرد و استیفان ( )2015است.
در برآورد ایرات کیفیت حکمرانی بر اسااک شا مؤلفاه آن بار عملکارد درآمادی
مالیات شا نشان می دشد که دریب برآوردی لگاریتم شاخص کنترل فااد برابر 0/0391
و در سطج  5درصد معنادار است؛ در نتیجه با افزای یک درصد شاخص کنتارل فاااد،
نابت درآمدشای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی 0/0391درصد افزای مییابد.
دریب برآوردی لگاریتم شاخص کارآیی و ایربخشی دولت برابر  0/0637و در ساطج
 5درصد معنادار است؛ در نتیجه با افزای یک درصد شاخص کارآیی و ایربخشی دولات،
نابت درآمدشای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی  0/0637درصد افزای مییابد.
دریب برآوردی لگاریتم شاخص یبات سیاسای دولات برابار  0/0368و در ساطج 5
درصد معنادار است؛ در نتیجه با افزای یک درصد شاخص یبات سیاسی دولات ،ناابت
درآمدشای مالیاتی به تولید ناخالص داخلای  0/0368درصاد افازای ماییاباد .داریب
برآوردی لگاریتم شااخص تنظایم مقاررات دولات برابار  0/0397و در ساطج  5درصاد
معنادار است؛ در نتیجه با افزای یاک درصاد شااخص تنظایم مقاررات دولات ،ناابت
درآمدشای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی  0/0397درصد افزای مییابد.
دریب برآوردی لگاریتم شاخص حاکمیت قانون برابر  0/0618و در ساطج  5درصاد
معنادار است؛ در نتیجه با افزای یک درصد شاخص حاکمیت قانون ،نابت درآمادشای
مالیاتی به تولید ناخالص داخلی 0/0618درصد افزای مییابد.
شمچنین ،دریب لگاریتم شاخص درک فااد  0/1178است .بنابراین ،با افزای یاک
درصدی این شاخص نابت درآمدشای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی  0/1178درصاد
افزای مییابد .این نتیجه منطبق باا نتاای تحقیقاات گاورا ( ،)1998تاانزی و داوودی
( ،)2000گاپتا ( ،)2007اعجاز و احمد ( )2010و قانی ( )2011می باشد.
دریب برآوردی لگاریتم نابت درآمدشای مالیاتی به تولید ناخاالص داخلای در دور
قباال در معاااد ت باارآوردی براباار ،0/9018 ،0/9034 ،0/8976 ،0/8555 ،0/8795
 0/8952 ،0/8803و  0/9033و بنابراین ،نتای حاصل از برآورد صورت گرفته بیانگر این
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است که لگاریتم ناابت درآمادشای مالیااتی باه تولیاد ناخاالص داخلای در دور قبال،
بیشترین ایرگذاری را بر لگاریتم نابت درآمادشای مالیااتی باه تولیاد ناخاالص داخلای
داشته است.
شمچنین ،تولید ناخالص داخلی ،یکی از مهمترین متغیرشای ساختاری تثییرگاذار بار
ظرفیت مالیاتی کشورشا است .بنابراین ،بزرگتر بودن آن منجر به درآماد سارانه باا تر و
رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر نابت به سالشای قبل خواشد شد .بنابراین ،بر اسااک
مبانی نظری ،انتظار بر این است که افزای رشد تولید ناخالص داخلی سرانه باه عناوان
نمایند ای از بهبود ودعیت اقتصادی است و میتواند منجر به افزای تواناایی دولات در
اخذ مالیات شود .دریب رشد تولید ناخاالص داخلای سارانه در معااد ت بارآوردی ،باه
ترتیب  0/0044 ،0/0040 ،0/0037 ،0/0034 ،0/0038 ،/0040 ،0/0041و  0/0034و
در سطج  5درصد معنادار است.
درجه باز بودن اقتصاد ،نشاندشناد مجماوع صاادرات و واردات باه تولیاد ناخاالص
داخلی شر کشور است .اگر افزای حجام صاادرات و واردات ناابت باه تولیاد ناخاالص
داخلی ،منجر به افزای سرمایهگذاری و تولید بیشتر شود ،میتواناد ناابت درآمادشای
مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی را افزای دشد .دریب برآوردی لگااریتم مجماوع
صادرات و واردات بار تولیاد ناخاالص داخلای در معااد ت بارآوردی باه ترتیاب ،برابار
 -0/0135 ،0/0735 ،0/0652 ،0/0426 ،0/0685 ،0/0870 ،0/0714و  0/0788و در
سطج  5درصد معنادار بود  ،که این نتیجه ،منطباق باا نتاای مطالعاات گاورا (،)1998
گاپتا ( )2007و اعجاز و احمد ( )2010است.
 .6نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات

دولت شا در اکثر کشورشا به منظور تثمین درآمدشای مالیاتی مورد نیااز خاود باه منظاور
مدیریت بخ دولتی ،با موانع نهادی و ساختاری در فرایند کاب درآمد مواجه اند .یکی
از مهم ترین موانع نهادی در کاب درآمدشای مالیاتی ،فااد در مدیریت منابع عماومی و
درآمدشای مالیاتی است که در کنار ناکارآمدی شای دولت ،بییباتیشای سیاسای و عادم
حاکمیت قانون ،مانع از اصححات بلندمدت در نظام مالیاتی در کشورشای مختلاج مای-
شود .این موانع نهادی ،در کشاورشای در حاال توساعه حاادتر اسات .بناابراین ،کیفیات
حکمرانی و کنترل فااد در مدیریت منابع عمومی باه عناوان دو عامال نهاادی باه شام
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پیوستهای است که بر عملکرد نظام مالیاتی ایرگذار است و ساختار مالیااتشاا وابااتگی
با یی به ساختار حکمرانی دارد .بر این اسااک ،بهباود در سااختار حکمرانای و کااش
سطج فااد در کشورشای مختلج می تواند منجار باه جلاب اعتمااد عماومی باه دولات،
کاش فرار مالیااتی ،افازای درآمادشای مالیااتی دولات و در نهایات ،بهباود عملکارد
اقتصادی شود.
در این پژوش  ،به تحلیل تثییر شاخصشای حکمرانی خوب و شاخص درک فااد به
عنوان متغیرشای نهادی ایرگذار بر عملکرد نظام مالیاتی در کشاورشای منتخاب در دور
 2002-14با استفاد از رو داد شای تابلویی پویا پرداختاه شاد  ،و نتاای نشاان مای
دشد که لگاریتم شاخص حکمرانی خوب و ش مؤلفه آن ،باه افازای لگااریتم ناابت
درآمدشای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی منجر گردید ؛ لگااریتم شااخص درک
فااد در کشورشای مورد بررسی ،باعث افزای لگاریتم نابت درآمدشای مالیااتی دولات
به تولید ناخالص داخلی شد و شمچنین نتای بیانگر تثییر مثبت و معناادار رشاد تولیاد
ناخالص داخلی سرانه و لگاریتم باز بودن اقتصاد بر لگاریتم درآمدشای مالیاتی دولات باه
تولید ناخالص داخلی است.
بر اساک نتای حاصل شد  ،پیشنهاد میشود:

 دولت از رریق برقراری یبات سیاسای باه شاکلگیاری نهادشاای مادنی و
احزاب سیاسی کمک کند تا باعث افزای تمایل مردم به مشارکت ماتمر
و نهادینه اجتماعی شود و در نهایت ،از رریق بهبود شرای تولید ،منجر به
بهبود عملکرد نظام مالیاتی گردد.

 در راستای کاش محدودیتشایی که قوانین و مقررات برای فعالیاتشاای
تولیدی و در نهایت ،درآمدشای مالیااتی دولات ایجااد مایکناد ،پیشانهاد
میشود که دولت از رریق کاش مداخلهشای ییار داروری خاود و رفاع
موانع ییراصولی در حاوز صااردات و واردات ،شااخص کیفیات قاوانین و
مقررات را بهبود بخشد.

 در راستای حق اظهار نظر و پاسخگویی ،پیشانهاد مایشاود کاه از رریاق
استقرار نهادشای مدنی ،آزادی مدنی ،انتخابات ساالم ،انتشاار ارحعاات در
جهت افزای شفافیتشا ،کااش ساطج فاااد و افازای اعتمااد ماردم،
اقدامات اساسی صورت گیرد .بنابراین ،ایجاد شافافیت در عملکارد دولات،
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پاسخگویی در نحو شزینهکارد مناابع مالیااتی ،اصاحح قاوانین مالیااتی و
کنترل فااد در نهادشای دولتی ،میتواند از رریق کاش فرار مالیااتی باه
وسیله پرداختکنندگان مالیات و کاش فااد مالیاتی در مثموران مالیاتی،
باعث بهبود عملکرد نظام مالیاتی شود.
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