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چكيده
هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر فساد اداری بر درآمدهای مالیاتی به تفکیک پایههای مالیاتی ایران طی سالهای
9831-9831بوده تا از این طریق بتوان دریافت که کدامیک از مالیاتهای کشور بیشتر در معرض فساد هستند .این
مقاله با استفاده از شش مدل ،به بررسی شاخص درک فساد بر درآمدهای مالیاتی و اجزا آن میپردازد .این مدلها با
استفاده از تکنیک  GMMدادههای سری زمانی برای  89سال برآورد شده است .نتایج نشان میدهد که شاخصهای
درک فساد بر انواع مالیاتها به جز مالیات بر مصرف و فروش دارای تأثیری منفی بوده و متغیّرهای درجه باز بودن
اقتصاد و درآمد سرانه نیز تأثیر مثبت و معنیداری بر انواع درآمدهای مالیاتی دارند .همچنین ارزش افزوه بخش
کشاورزی و تورم دارای تأثیر منفی و معنیدار بر تمامی مالیاتها میباشند .از این رو مهم ترین توصیه سیاستی این
مطالعه آن است که اگردولت به منظور باالبردن سطح رفاه در پی افزایش درآمدهای مالیاتی است ،بایستی با بهرهگیری
از سیاستهای مناسب و با پیاده سازی اصالحات از میزان فساد مالی و اداری بکاهد و این امر مستلزم افزایش درآمد از
پایههای مالیاتی است که کمتر در معرض فساد هستند.
طبقه بندي H26,H21,H2 :JEL
واژگان كليدي :شاخص درک فساد ،درآمدهای مالیاتی ،ترکیب مالیاتیGMM ،
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با وجود آنکه مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی
دولتها دراکثر کشورهاست اما در کشورهایی همچون ایران
که از منابع طبیعی خدادادی بهرهمند هستند درآمدهای
مالیاتی سهم ناچیزی از کل درامدهای دولت و تولید
ناخالص داخلی را تشکیل میدهد .در سالهای گذشته گام-
های بلندی در زمینه اصالحات مالیاتی برداشته شده است
اما بعد از رویدادهای مربوط به تحریمهای اخیر ،این مسئله
بیش از پیش بر همگان روشن شده است که درآمدهای
نفتی غیر قابل اعتماد بوده و همواره نمیتوان به این
درآمدها اتکا داشت ،بنابراین درحال حاضر اصالحات مالیاتی
در کشور به یک الزام تبدیل شده است بطوریکه به اصالحات
بیشتری برای جایگزین کردن درآمدهای نفتی با درآمدهای
مالیاتی نیاز است ،یکی از گزینههای پیشرو به حداقل
رساندن تأثیر فساد بر درآمدهای مالیاتی است.
فساد اداری تأثیر منفی قابل توجهی بر سطح درآمد
مالیاتی جمع آوری شده در یک کشور دارد .پدیده فساد نه
تنها نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را
کاهش میدهد بلکه باعث آسیب طوالنی مدت به اقتصاد از
نظر حجم سرمایه گذاری ،افزایش اندازه اقتصاد زیرزمینی،
تحریف ساختارهای مالیاتی و زوال اخالق مالیاتی مالیات
دهندگان میشود؛ همه این عوامل به نوبه خود در بلندمدت
تولید بالقوه اقتصاد را کاهش میدهد( .فرزانه نواز)0292 ،9
در طی سالهای اخیر مطالعاتی در خصوص تأثیر فساد
اداری بر درآمدهای مالیاتی صورت گرفته بطوریکه در اغلب
این مطالعات تأثیر پدیده فساد تنها بر کل درآمدهای
مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است .از این رو به نظر می
رسد بررسی تأثیر فساد اداری بر درآمدهای مالیاتی به
تفکیک پایههای مالیاتی در مطالعات تجربی مورد توّجه قرار
نگرفته و لذا بررسی تجربی بین این متغیّرها میتواند یکی از
حوزههای مطالعاتی جدید در ادبیات فساد اداری باشد .لذا
در این مطالعه سعی میشود به صورت تجربی و برای کشور
ایران رابطه بین متغیّرهای فساد اداری و انواع درآمدهای
مالیاتی با بهرهگیری از تکنیک  GMMدادههای سری زمانی
برای سالهای  9831 -9831مورد کنکاش قرار گیرد .برای
این منظور مهمترین سؤال مورد بررسی در این مطالعه آن
است که تأثیر متغیّر شاخص درک فساد بر کدامیک از پایه-
های مالیاتی بیشتر است؟ بنابراین بر اساس هدف این
مطالعه ،ادامه مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است:
در بخش دوم به مروری بر مبانی نظری موضوع پرداخته
شده و در قسمت سوم مطالعات تجربی تحقیق مرور می
شوند .در بخش چهارم به روششناسی و تخمین مدل

تحقیق پرداخته شده و در بخش پنجم یافتههای تجربی
مطالعه مورد تحلیل قرار میگیرند .بخش ششم و پایانی
مقاله نیز به نتیجهگیری و ارائه توصیههای سیاستی تحقیق
اختصاص یافته است.
 -2مروري بر مبانی نظري تحقيق
در این بخش ابتدا به صورت اجمالی درآمدهای مالیاتی
کشور مورد بررسی قرار گرفته و سپس در قسمت دوم به
بررسی تأثیر فساد اداری بر مالیاتها پرداخته میشود.
 -1-2ترکيب درآمدهاي مالياتی
درآمدهای مالیاتی شامل ،مالیات مستقیم و غیرمستقیم
به صورت مالیات بر شرکتهای دولتی و غیر دولتی ،مالیات
بر درآمد (از جمله حقوق کارکنان بخش های دولتی و
خصوصی ،مشاغل و مستغالت) ،مالیات بر ثروت (مانند ارث،
نقل و انتقاالت و سرقفلی) ،مالیات بر واردات (شامل حقوق
گمرکی ،سود بازرگانی ،عوارض اتومبیل های وارداتی وحق
ثبت سفارش کاال) و مالیات بر مصرف و فروش (از جمله
مالیات بر فراورده های نفتی ،مالیات اتوموبیل و مالیات بر
فروش دخانیات) میباشد که هر سال توسط دولت از
اشخاص حقیقی و حقوقی وصول میشود.
استانداردهای بین المللی مالیات ستانی بیانگر این
مطلب است كه یك نظام مالیاتی سالم تقریباً  % 02درآمد
خود را از پایه مالیاتی درآمد % 02 ،دیگر را از پایه مصرف و
تنها  %02باقی مانده را از منبع ثروت تأمین میكند( .آریا،
)9831
مالیات که از گذشته های دور منبع اصلی درآمدهای
دولتها جهت انجام وظایفشان محسوب میگردد ،امروزه با
رشد و توسعه اقتصادی کشورها و پیشرفت صنایع و
تکنولوژی و پیچیدگی روابط اقتصادی ،از شکل سنتی خود
خارج شده و به ابزار بسیار مهمی در اجرای سیاستهای
اقتصادی تبدیل شده بطوریکه دولت ها از طریق استفاده از
آن بر متغیرهای کالن اقتصادی مثل رشد ،تورم ،بیکاری و
تخصیص منابع و توزیع درآمد اثرگذار هستند.
طبق جدول شماره ( )9که ترکیب درآمدهای مالیاتی
دولت را طی سالهای  9832تا  9831نشان می دهد،
درآمدهای مالیاتی در بودجه سالهای مذکور از  3قسمت
(مالیات بر :شرکتها ،درآمد ،ثروت ،واردات و مصرف و
فروش) تشکیل شده است.
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جدول ( :)9ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت طی سالهای( 9832-9831میلیارد ریال)
دوره

مالیات بر شرکتها
(اشخاص حقوقی)

مالیات بر
درآمد

مالیات بر
ثروت

کل مالیات
مستقیم

مالیات بر
واردات

مالیات بر مصرف و جمع درآمد
های مالیاتی
فروش

1531-1531

122/3

811/1

10/1

9819/0

111/6

890/9

0122/1

1531-1531

8029/8

9309/6

360/9

3823

0111

9181

1309

1531-1531

32319

01830/9

6909/0

30810/3

89602/3

81201/3

933208/9

1531-1531

191030/9

023201/8

33061/6

111139

023001/9

962392

9300023/9

ماخذ :محاسبه براساس آمارهای بانک مرکزی
قبل از آن به جای این تقسیمبندی ،مالیاتها در بودجه
دولت به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شدند.
مالیاتهای مستقیم (وجوه دریافتی دولت از درآمدها ،اموال،
داراییها و ثروت اشخاص حقیقی و حقوقی که مقدار آن هر
سال توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی برحسب نرخ های
تصاعدی تعیین و وصول میشود) از مجموع سه قسمت اول
یعنی مالیات بر شرکت ها ،درآمد و ثروت تشکیل میگردید
و مالیاتهای غیر-مستقیم (وجوه دریافتی مستمر دولت از
مصرف کنندگان کاالها و خدمات ،بدون توجه به درآمد و
دارایی آنها) را نیز به دو قسمت دیگر یعنی مالیات بر واردات
و مالیات بر مصرف و فروش تشکیل میداد .در این تقسیم
بندی توجهی نمیشد که برخی از اقالم مالیات بر شرکت-
های دولتی در واقع نوعی مالیات غیرمستقیم محسوب می-
شدند .زیرا سود این شرکتها نه در شرایط عادی تولید بلکه
تحت تأثیر تصمیمات انحصاری دولت شکل گرفته است.
(تدبیر اقتصاد ،9830 ،ص)81
بررسی برنامههای اول لغایت چهارم توسعه نشان می-
دهد ،علی رغم افزایش میزان وصول درآمدهای مالیاتی،
پایهها و منابع اخذ مالیات در ساختار سازمان امور مالیاتی
تغییر و تحولی چندانی صورت نپذیرفته است.

دوره

تولید ناخالص سهم درآمدهای مالیاتی
درآمد مالیاتی
از تولید ناخالص داخلی
داخلی
(میلیارد ریال)
(درصد)
(میلیارد ریال)

9832-9831

0122/1

86128

1/8

9862-9861

1309

912300

3/3

9812-9811

933208/9

0098932

6/0

9832-9831

9300023

00832192/1

6/1

ماخذ :محاسبه براساس آمارهای بانک مرکزی

جدول ( :)8سهم مالیاتهای مستقیم از کل درآمدهای
مالیاتی طی سالهای 9832-9831
دوره

درآمد مالیاتی
(میلیارد ریال)

کل مالیات
مستقیم

سهم مالیات های
مستقیم (درصد)

9832-9831

0122/1

9819/0

39/3

9862-9861

1309

3823

30/2

9812-9811

933208/9

30810/3

30/0

9832-9831

9300023

111139

68/8

ماخذ:محاسبه براساس آمارهای بانک مرکزی
همانطور که در جدول شماره ( )0نیز قابل مشاهده است
سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در
سالهای پس از انقالب روندی نزولی داشته و از  1.8درصد
در سالهای دهه  9832به  3.3درصد درسالهای دهه
 9862کاهش یافته و سپس به 6.0درصد در سالهای دهه
 9812رسیده است .طی سالهای  32تا  31نسبت
درآمدهای مالیاتی به درآمد ناخالص داخلی حدود 6.1
درصد بوده در حالی که بر اساس متوسط کشورهای منطقه
این رقم باید  02درصد باشد .ناچیز بودن این مقادیر می
تواند حاكی از حجم باالی فعالیتهای زیرزمینی و فساد
نهادی گسترده در كشور باشد.
همانطور که در جدول شماره ( )8نیز قابل مشاهده است
در تمامی سالهای  9832تا  9831بخش عمدهای
ازدرآمدهای مالیاتی را مالیاتهای مستقیم تشکیل میدهد.
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جدول ( :)0نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص
داخلی (درصد)

نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در متون
اقتصادی به عنوان یکی از شاخصهای مهم توسعه قلمداد
میشود زیرا از یک سو نشانگر تولید واقعی اقتصاد و از سوی
دیگر مبیّن درصد پاسخگویی مسئوالن به مردم است.
به طور متوسط نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص
داخلی در کشورهای در حال توسعه بین  93تا  82درصد و
در کشورهای توسعه یافته  82درصد است( .بانک بینالمللی
بازسازی و توسعه)0221 ،0
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گرچه نرخ مالیاتهای مستقیم معموالً بر حسب میزان
درآمد و ثروت به شکل تصاعدی باال میرود ،لیکن برقراری
عدالت اجتماعی در مورد مالیاتهای غیرمستقیم که
پرداخت کنندگان آن مشخص نیست ،به ویژه در مورد
کاالها و خدمات ضروری در پرده ای از ابهام قرار دارد .زیرا
هر قدر مصرف کاالها و خدمات ضروری تر باشد ،به همان
نسبت افراد کم درآمد و فقیرامکان کمتری در صرفنظر
کردن از مصرف آنها خواهند داشت .از سوی دیگر پرداخت
کنندگان مالیاتهای مستقیم نیز از نظر رعایت عدالت
اجتماعی در شرایط یکسانی قرار ندارند و فروشندگان کاالها
و خدمات پس از پرداخت مالیات و یا پیش بینی مقدارآن ،از
طریق افزایش قیمت کاالها و خدمات خود سعی در انتقال
آن به دیگران می کنند.
 -2-2فساد ،ماليات و ترکيب مالياتی
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متأسفانه طی چند دهه گذشته قانون مالیات های
مستقیم کشور عمالً نتوانسته است زمینه الزم را برای شفاف
شدن فعالیتهای اقتصادی ایجاد نماید درحالیکه اکثریت
شاغلین در فعالیتهای غیرمولد از پرداخت مالیات فرار -
کردهاند ،بیشترین فشار مالیاتی بر بخش های تولیدی
اقتصاد وارد شده زیرا امكان وصول مالیات تنها از بخشها و
افرادی میسّر است كه نمیتوانند از پرداخت مالیات اجتناب
نمایند لذا فعالیتهای غیر مولد به تدریج گسترش یافته
است.
در واقع در جوامعی که فساد در حوزه مالیاتها رواج
زیادی دارد ،این شهروندان قانونی و فعال در بخش رسمی
هستند که آسیب میبینند .زیرا این افراد مقداری از در آمد
خود را به عنوان مالیات میپردازند و به ازای آن خدمات
عمومی مناسبی دریافت نمیکنند .در مقابل شهروندانی که
با فرار مالیاتی مالیاتی نمیپردازند ،سطح دریافت خدمات
عمومی آنها با سایرین یکسان است و هزینهای بابت این
خدمات متحمل نمیشوند و از طرفی احتمال شناسایی و
مجازات آنها به وسیله مقامات مالیاتی کم است و حتی اگر
چنین اتفاقی هم بیفتد ،میتوانند با پرداخت رشوهای کمتر
از هزینه مالیاتی ،همچنان به فعالیت خود ادامه دهند .در
صورت تداوم این امر افراد رفته رفته به سمت پنهان کاری و
عدم اعالم واقعی درآمدهای خود گرایش یافته و با نگهداری
حسابهای خود در سیستمهای مختلف ،عدم شفافیت مالی
را در جامعه دامن خواهند زد که میتواند به پایههای مالیاتی
آسیب وارد كند .این نتیجه حاكی از دور باطلی است كه به
افزایش بیشتر كسری بودجه و یا نرخ مالیاتی و در نتیجه

رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی منجر میشود( .اشنایدر و
همکاران)0229 ،8
بطور معمول انتظار کلی بر این است که مالیاتهای
مستقیم نسبت به مالیاتهای غیرمستقیم بیشتر در معرض
فساد باشند ،زیرا در این نوع مالیات ها به دلیل نبود شفافیت
در نظام مالیاتی و عدم پیاده سازی كامل دولت الكترونیك،
ارتباط مستقیم بین مأموران مالیاتی و مسئوالن دولتی با
فعاالن بنگاههای اقتصادی و بخش خصوصی میتواند قدرت
زیادی برای كاركنان دولت فراهم کند بطوریکه احتمال
دریافت رشوه از متقاضیان و تبانی مؤدیان با مامورین
مالیاتی افزایش یابد.
سطح دستمزدهای مأمورین مالیاتی به عنوان یكی از
عوامل اقتصادی اثرگذار بر فساد مالی؛ به ویژه فساد مالی در
سطح خرد تلقی میشود .كم بودن میزان فساد مالی در
کشورهایی همچون سوئد مرتبط با سطح دستمزدها در
بخش دولتی است بطوریکه در اوایل قرن حاضر حقوق
مدیران و مسئوالن بلند پایه این کشور دوازده تا پانزده برابر
میانگین حقوق كارگران صنعتی بوده است( .لیند بک،0
)9113
وجود فساد در عملکرد دولت چه در سطح خرد همچون
تبانی مؤدیان با مأمورین مالیاتی و چه در سطح کالن از
اعتماد مردم نسبت به نظام مالیاتی کاسته و باعث تخریب
افکار عمومی شده و فرار مالیاتی را افزایش میدهد.
از طرفی فقدان مجازاتها ،عامل مهمی برای وقوع فساد
است؛ احتمال فساد در صورتی كه جرایم به حد كافی شدید
نباشد یا بندرت اعمال شود افزایش مییابد .علت پرداخت به
موقع مالیات در کشورهای توسعه یافته ،به دلیل فرهنگ
مالیاتی مردم این کشورها نیست بلکه وجود مجازاتهای
سنگین و سیستم اطالعاتی قوی این کشورها است .این
کشورها از سیستم بانکی قوی و نیرومندی برخوردارند.
سیستم مالیاتی در آنها بگونهای است که کوچکترین مجازات
فرار از مالیات ،از بین رفتن اعتبار مالی فرد نزد بانکها است.
لذابر اثر فساد مالی همه ساله درصد باالیی از تولید ناخالص
داخلی کشور خارج از شمول مالیات قرار میگیرد و موجب
عدم تحقق عدالت مالیاتی میشود.
 -5مروري بر مطالعات تجربی
 -1-5مطالعات خارجی
فالترز و بنتلی مکلود

3

( )9113در مطالعهای به

بررسی رابطه بین فساد اداری و سیاستهای مالیاتی
میپردازند .آنها در این مطالعه ،با بیان این امر که میزان
فساد در کشورهای مختلف ،متفاوت است ،نتیجه گیری می
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نمایند که فساد اداری در کشورهای در حال توسعه نقش
محوری در فرار مالیاتی دارد به طوری که مأموران مالیاتی
در تبانی با هم ،مالیات وصول شده دولت را کاهش میدهند.
گورا )9113( 6در مطالعه ای به سفارش صندوق بین
المللی پول به بررسی آثار سیاستهای اقتصادی و فساد بر
سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی در  81کشور آفریقایی
میپردازد ،شواهد آماری نشان میدهد که افزایش در سطح
فساد ،نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را
کاهش میدهد و در پی اصالح ساختار سیاسی و کاهش
فساد ،کاهش سهم نسبی بخش کشاورزی در تولید ،کاهش
تورم و افزایش درجه باز بودن اقتصاد ،سهم نسبی درآمدهای
مالیاتی دولت در تولید ناخالص داخلی به طور معناداری
افزایش مییابد .این یافته ها باعث شد صندوق بین المللی
پول به این نتیجه برسد که تالش برای کاهش اثر فساد بر
درآمدهای مالیاتی بایستی به طور قابل توجهی افزایش یابد.
كاراگاتا و گيلز ،)9113( 1در مطالعه ای با استفاده از
دادههای سری زمانی به ارتباط بین اقتصاد پنهان ،سطح
مالیاتها و تركیب مالیاتها در نیوزیلند پرداخته و همچنین
اندازه آن را به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی
بررسی کردهاند .آنها در این مطالعه به این نتیجه میرسند
که به ازای هر  9درصد کاهش در نسبت مالیات به تولید
ناخالص داخلی ،نسبت اقتصاد پنهان به تولید ناخالص
داخلی ،حدود  2.0درصد افزایش خواهد داشت واین مقدار
به مالیاتهای مستقیم بیشتر از مالیاتهای غیر مستقیم
واکنش نشان میدهد.
تنزي و داودي )0222( 3در مطالعه ای به بررسی

تکنیک دادههای تابلویی بر اساس سیستم گشتاور تعمیم
یافته ( )GMMبه بررسی رابطه بین فساد اداری و
درآمدهای مالیاتی دولت در  90کشور خاورمیانه طی سال-
های  9112-0228میپردازند .نتایج مطالعه بیانگر آن است
که مالیات بر درآمد اشخاص ومالیات بر مشاغل آزاد نسبت
به سایر مالیاتها بیشتر تحت تأثیر منفی فساد قرار دارند.
در واقع مالیاتهایی که مستلزم تعامل مکرر میان مأموران
مالیاتی و مؤدیان است ،بیشتر از سایر انواع مالیاتها تحت
تأثیر فساد قرار میگیرد.
چانگ و گرادستين )0221( 92در مطالعه خود نتیجه
میگیرند که کشورهای فقیر نسبت به کشورهای ثروتمند از
درآمد مالیاتی کمتری برخوردارند و کارایی اقتصادی آنها نیز
کمتر است و با استفاده از یک مدل ساده نشان میدهند که
میزان مالیات باال ،با بهبود کیفیت نهادهها ارتباط مستقیمی
دارد.
قوش و نينيدیز )0292( 99به بررسی رابطه بین فساد
در مالیه عمومی یا فساد در سیستم اداری و رابطه آن با
تورم ،رشد و مالیات میپردازند .آنها در این مطالعه اشاره
مینمایند که فساد در مالیه عمومی به سه شکل ممکن
است رخ دهد :اوالً کاهش در درآمدهای مالیاتی اخذ شده از
خانوارها ،ثانیاً افزایش تورمی پرداختیهای دولتی و ثالثاً
کاهش بهرهوری و کارایی مخارج دولتی .آنها در این مطالعه
به این نتیجه میرسند که افزایش فساد به هر یک از سه
شکل فوق ،منجر به افزایش تورم و کاهش رشد میشود که
در این بین ،اثر فساد بر رشد اقتصادی قابل توجه می باشد.
 -2-5مطالعات داخلی
سامتی و همکارانش ( )9833در مطالعه ای به بررسی
اثرات شاخص آزادی اقتصادی بر فساد مالی تحت سه مدل
برای  18کشور طی سالهای  0222-0228با رویکرد داده-
های تابلویی پرداخته اند .سامتی و همکاران در مدل دوم
فساد مالی را تابعی اثر آزادی اقتصادی در نظر گرفته است
که یکی از بخشهای آن اخذ مالیاتها از تجارت بین الملل
می باشد.نتایج تجربی مدل نشان می دهد که تأثیر
درآمدهای مالیاتی از تجارت بین الملل مثبت و کامالً معنی-
دار است .محدودیت آزادی اقتصادی در زمینه امور مالیاتی و
گمرکی و نرخهای مالیاتی بیش از حد ،سبب افزایش فساد
مالی میگردد.
نادران و صدیقی ( )9831در مطالعهای نشان دادهاند
که حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران باال بوده و عواملی چون
مالیاتها ،حجم و کیفیت قوانین و مقررات و عملکرد اقتصاد
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ارتباط بین سطح فساد ( توسط شاخص درک فساد) و تولید
ناخالص داخلی میپردازند .آنها در این مطالعه با استفاده ار
دادههای آماری مربوط به  12کشور ،نشان میدهند که
افزایش یک واحدی شاخص درک فساد منجر به کاهش 9.3
درصدی نسبت درآمد به  GDPو  0.1درصدی نسبت
مالیات به  GDPمیشود اما منجر به افزایش  9.8درصدی
نسبت درآمدهای غیرمالیاتی به  GDPمیشود .نتایج نشان
میدهد که اثر منفی فساد بر مالیاتهای مستقیم شدیدتر از
مالیاتهای غیرمستقیم میباشد .تنزی و داودی همچنین به
بررسی ارتباط بین فساد و درآمدهای مختلف مالیاتی،
عمدتاً مالیات بر درآمد ،مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر
تجارت پرداخته و نشان میدهند که ارتباط منفی معناداری
بین فساد و مالیات بر درآمد وجود دارد .این یافته ها منجر
به این نتیجه گیری شد که در کشورهای در حال توسعه،
فساد تأثیر بیشتری بر مالیات های مستقیم دارد.

ایمام و جيکوب )0221( 1در مطالعهای با استفاده از

 / 44مسعود محمدی ـ امیر حسین غفّاری نژاد ـ سعیده احمدی
رسمی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر آن میباشد .نادران و
صدیقی درالگوی برآوردی مرحله دوم این مطالعه متغیر بار
مالیاتی کل را به دو جزء بار مالیاتی مستقیم و بار مالیاتی
غیر مستقیم تفکیک کرده و نشان می دهند بار مالیاتی
مستقیم اثر معنیداری بر اقتصاد زیر زمینی ندارد اما بار
مالیاتی غیرمستقیم اثر مثبت و معنیداری بر اقتصاد زیر
زمینی دارد .در مرحله سوم متغیر بار مالیاتی مستقیم به
اجزاء آن یعنی مالیات بر درآمد ،مالیات بر شرکتها و
مالیات بر ثروت و متغیر بار مالیاتی غیر مستقیم نیز به اجزاء
آن یعنی مالیات بر واردات و مالیات بر فروش تفکیک شده و
نتایج برآورد الگو نشان میدهد اجزاء بار مالیاتی مستقیم اثر
معنی داری بر اقتصاد زیر زمینی ندارد در حالیکه از بین
اجزاء بار مالیاتی غیر مستقیم ،مالیات بر واردات رابطه
معنیداری با اقتصاد زیر زمینی ندارد ولی این رابطه برای
مالیات بر فروش معنیدار است.
رضایی (  ) 9831در مقاله ای به بررسی اثرفساد مالی
بر درآمدهای مالیاتی در  01کشور در حال توسعه طی
سالهای  0226-0220می پردازد .او در مطالعه خود به این
نتیجه می رسد که بین شاخص های فساد یعنی  CPIو
 CCIو نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در
کشورهای مورد بررسی رابطه مثبت و معنیدار برقرار بوده و
و رابطه بین فساد و درجه بازبودن اقتصاد مثبت میباشد.
کریمی پتانالر و همکاران ()9812در مطالعهای به
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بررسی اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت
میپردازند .آنها در این مطالعه با استفاده از روش دادههای
تابلویی و اطالعات آماری مربوط به  89کشور در حال
توسعه ،به این نتیجه میرسند که در پی افزایش فساد مالی
سهم نسبی درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی
کاهش مییابد که به معنای اثر منفی آن بر درآمدهای
مالیاتی دولت میباشد ،همچنین نتایج حاکی از آن است که
در پی افزایش شاخص فساد (کاهش سطح فساد) مخارج
دولتی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی افزایش
می یابد.
كریمی پتانالرو همکارانش ( )9819در مقالهای دیگر
به بررسی اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی در برخی
کشورهای در حال توسعه میپردازند آنها با استفاده از
شاخصهای مرکب فساد شامل ،شاخص درک فساد ()CPI
و شاخص کنترل فساد ( )CCIبه برآورد دو مدل با رویکرد
دادههای تابلویی برای  01کشور طی پنج سال -0220
 0226پرداخته و به این نتیجه میرسند که با افزایش
شاخصهای فساد (کاهش سطح فساد) ،نسبت درآمد
مالیاتی نیز افزایش یابد.

 -4تصریح مدل و داده ها
در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر شاخص درک
فساد بر پایههای مختلف مالیاتی 6 ،مدل در نظر گرفته می
شود که مدل اصلی برگرفته از مدل پایه معرّفی شده توسط
تنزی و داودی (  )0222و ایمام و جیکوب ( )0221است.
مدل پایه در مطالعه ایماام و جیکاوب حااوی اطالعاات
کشورهای منطقاه خاورمیاناه باوده کاه باا اساتفاده از روش
 GMMداده های پانل پویا به منظور حفظ پویایی های مدل
برآورد شده است .در این مطالعه به دلیل در نظر گرفتن تنها
اقتصاد ایاران از روش  GMMدادههاای ساری زماانی بهاره
گرفته خواهد شد .بنابراین شکل کلی مدل ایان پاژوهش باه
شکل زیر میباشد:

همچنااین بااه منظااور کنتاارل حجاام تغییاارات 90باااالی
مشاهدات متغیرهای ایاران ،از تماامی متغیرهاای ایان الگاو
لگاریتم طبیعی گرفته می شود؛ علات انتخااب مادل خطای
لگاریتمی ( )log-logدستیابی به ضرایبی است که مستقیماً
کششها را برآورد می کنند .همچنین با توجه به آنکه بیشتر
متغیرهای اقتصادی غیر ساکن در واریانس هستند و بایاد از
طریق تبدیالت کاکس -باکس این مشکل بار طارف شاود و
بهترین تبدیل بارای متغیرهاای اقتصاادی لگااریتم طبیعای
گرفتن از آنهاست ،با لگاریتم گیری این مشکل مهم بر طرف
میشود.
برای هر یک از مدل ها تنها سمت چپ معادله تغییر
خواهد کرد بنابراین در قسمت متغیرهای وابسته داریم:
کل درآمدهای مالیاتی دولت ( ،98)TTAXمالیات بر
شرکتها ( ،90)CTAXمالیات بر درآمد ( ،93)ITAXمالیات
بر ثروت ( ،96)WTAXمالیات بر واردات (،91)IMTAX
مالیات بر مصرف و فروش ( .93)CBTAXکه هر یک به
صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی در مدل ها استفاده
خواهند شد.
و در قسمت متغیرهای مستقل خواهیم داشت:
درآمد واقعی سرانه () :Yبا فرض ثابت بودن سایر
عوامل ،سطح باالی درآمد سرانه به احتمال فراوان منجر به
درآمدزایی بیشتر از همه مالیاتها خواهد شد.
سهم بخش کشاورزي در اقتصاد () :AGRهرچه
سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد،
باوجود معافیتهای متعدد مالیاتی در بخش مذکور ،درآمد
مالیاتی کاهش می یابد .زیرا در کشورها ی درحا ل توسعه به
دال یلی از جمله غیررسمی بودن و عدم ثبت معامالت انجام
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شده ،بخش کشاورزی معاف از پرداخت مالیات می باشد.
درجه باز بودن اقتصادي ()( :OPENمجموع صادرات
و واردات به صورت درصادی از تولیاد ناخاالص داخلای ) در
یک اقتصاد باز انتظار کلی براین است که درآمدهای مالیااتی
افاازایش یابااد زیاارا سااازماندهی مناسااب بخااش تجاااری در
کشوری با سیاست درهای باز منجار باه درآمادزایی خواهاد
شد ،بنابراین هزینه های سیستم مالیاتی کاهش مییاباد .باا
این حال یک استثنا وجود دارد ،اگار کاه دولتهاا باه خااطر
تحریک بازار سعی در کاهش مالیاتها داشته باشند ،این ناوع
مالیاتها کاهش می یابند 91 .همچنین زمانی که نظام اداری
وصول مالیات سنتی و پایه های مالیاتی محدود باشد وصاول
مالیات از بخش تجاری در مقایسه با مالیات بر درآمد آسان-
تر است.
تورم ) :)INFاین متغیر نشان دهنده وضعیت سیاست-
های کالن اقتصادی است بطوری که با بدتر شادن وضاعیت
اقتصاااد کااالن ،درآماادهای حاصاال از مالیاااتهااای مختلااف
کاهش مییابد.
فساد () :CORRفساد بیشتر زمینه ساز کاهش همه
02

 -3تخمين مدل و تجزیه و تحليل یافته ها
قبل از برآورد مدلها الزم است تا نسبت به مانایی داده
ها اطمینان حاصل شود .در اکثر مطالعات سری زمانی به
طور معمول از آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته ()ADF
و فیلیپس و پرون ( )PPاستفاده میشود اما در صورت وجود
شکست ساختاری درون مشاهدات متغیر ،نتایج این دو
آزمون ناکارا و دارای تورش میگردد( .شهباز محمد و
همکاران)0299 ،00
بنابراین در این مطالعه از آزمون مانایی زیوات و
اَندروز 03استفاده گردیده است .این آزمون با لحاظ نمودن
شکست ساختاری و تعیین نقطه شکست به آزمون مانایی
پرداخته و نتایج آن به مراتب قویتر میباشد.
نتایج آزمون مانایی زیوات و اَندروز در جدول  0ارائه
گردیده و همانطور که مالحظه میشود تمامی متغیرها در
سطح مانا میباشند.
در ادامه مدل اصلی تحقیق با استفاده از تکنیک
 GMMبرآورد شده است .براساس ادبیات اقتصادسنجی
روش گشتاورهای تعمیم یافته که اولین بار توسط هانسن
( )9130مطرح شد؛ به دلیل عدم نیاز به اطالعات جز
اختالل ،برآوردگرهای بسیار قدرتمند به دست میدهد .در
برآورد  GMMبه منظور از بین بردن همبستگی میان
متغیرهای توضیحی و جز اختالل از متغیرهای ابزاری
استفاده میشود و پارامترهای الگو به گونهای تخمین می-
شود که همبستگیهای نمونه بین ابزارها و تابع پارامترها به
صفر میل کند .به کارگیری روش  GMMعالوه بر حفظ
پویایی مدل ،با حذف اریبیهای موجود در مدل های
رگرسیونی باعث برآوردهایی دقیقتر ،کاراتر و دارای
همخطی کمتر خواهد شد.
در سریهای زمانی ،می توانیم شارایط گشاتاوری را باا
فرض اینکه مقادیر جاری و گذشته متغیرهای توضیحی و یاا
حتی مقادیر گذشته متغیرهای وابسته ،با جاز اخاتالل غیار
همبسته هستند (حتی اگر آنهاا در مادل ظااهر نشاوند) باه
عنوان متغیرهای ابازاری باه کاار بباریم .یاک آزماون بارای
سنجش اعتبار ابزارها ،آماره سارگان 06میباشاد .آمااره ایان
آزمون دارای توزیع کای ا دو با  m-kدرجه آزادی می باشاد
که  kمبین تعداد ضرایب تخمین زده شده و  mبیانگر تعداد
ابزارهای به کار رفته است( .ولدرج)0229 ،01
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مالیاتها خواهد شد.در این مطالعه از شاخص درک فساد
برای اندازهگیری فساد اداری در ایران استفاده شده است.
شاخص درك فساد بر روی فساد در بخش عمومی (شامل
دولت) متمركز شده است و فساد را سوء استفاده بخش
عمومی و دستگاه های دولتی از منافع افراد جامعه تعریف
مینماید( ،ملک )9831 ،البته برای اندازه گیری فساد اداری
متغیّرهای جایگزین دیگری نیز وجود دارد که از جمله آنها
میتوان به شاخص کنترل فساد اداری 09و شاخص راهنمای
ریسک بینالمللی 00کشورها اشاره نمود .اما دلیل استفاده از
شاخص درک فساد در این مطالعه آن است که این شاخص
نسبت به شاخص های دیگر ،اطّالعات جامعی در خصوص
موارد مختلف فساد اداری نظیر ارتشا و اختالس توسط
کارمندان دولتی را ارائه می نماید .عالوه بر این ،سازمان
شفافیت بین المللی از طریق تهیه فرم های بررسی و نظر
سنجی سایر مؤسسات بینالمللی اقدام به انتشار آمار و
اطالعات برای شاخص درک فساد کشورها نموده و برای
کاهش تغییرات احتمالی نمره هر کشور و دقت بیشتر در
محاسبات ،از آمار و اطالعات سه سازمان معتبر بینالمللی
استفاده میکند .این شاخص همه ساله از سال  9113به بعد
توسط سازمان شفافیت بینالمللی منتشر گردیده و مقدار
عددی آن بین صفر و ده میباشد .با نزدیک شدن این
شاخص به مقدار  92از میزان فساد اداری کاسته شده و با
میل نمودن این متغیّر به صفر بر میزان فساد اداری افزوده
میشود( .صادقی)9819 ،

آمار و اطالعات مورد استفاده برای شاخص درک فساد از
درگاه آمار سازمان شفافیّت بین المللی 08و داده های مربوط
به سایر متغیّرها از گزارشهای اقتصادی و تراز نامه بانک
مرکزی ایران استخراج شده است.
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جدول ( :)0نتایج آزمون مانایی زیوات و اَندروز
نام متغیر

آماره t

سطوح بحرانی  tدر آزمون ریشه واحد
زیوات و اَندروز

نقطه شکست
ساختاری
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-3/31
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-32/963

-3/31

-3/23

-0/30

2/2222

9833

نتیجه

)I (0

مأخذ :یافتههای تحقیق
مدل ششم ،متغیر درک فساد بر مالیات بر مصرف و فروش
بیتأثیر بوده زیرا در امر مصرف و فروش عموم اقشار جامعه
شامل گردیده و تحت تأثیر فساد اداری موجود در بخش
عمومی کشور نمیباشد .در نتایج الگوی اول ،درآمد حقیقی
سرانه دارای تأثیر مستقیم و کم کششی به میزان 2/23
درصد کمترین اثر را بر لگاریتم نسبت کل درآمدهای
مالیاتی بر  GDPدارد ،در این میان درک فساد به با میزان
کشش  2/63درصد باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت
در طی دوره مورد مطالعه شده است .در میان الگوهای
برآورد شده فساد اداری بر مالیات بر شرکت ها دارای
بیشترین تأثیر با میزان کشش  2/3درصد بوده است.

نتایج برازش هر  6الگو در جدول شماره ( )3ارائه شده
است .در برآورد این الگوها به منظور دستیابی به نتایج
منطقی ،ضمن استفاده از متغیرهای ابزاری متنوع ،در برخی
از آنها از عرض از مبدأ و تنها در مدل چهارم از متغیر
مجازی 03سال  9838به دلیل وجود مشاهده پرت 01در این
سال استفاده شده است.
همان طور که در نتایج مالحظه میشود آماره سارگان و
ارزش احتمال باالی  3درصد آن نشان درستی ابزارهای
مورد استفاده در هر مدل داشته و مقادیر  R2باالی مدل ها
حکایت از قدرت توضیح دهندگی باالی آنها دارد .تمامی
ضرایب الگوها مطابق با انتظارات تئوریک بوده و تنها در

جدول ( :)5نتایج برآورد الگوها
مدل
متغییر

MODEL 1
ln (TTAX/
)GDP

MODEL 2
)ln (CTAX/GDP
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در این مطالعه که هدف اصلی آن بررسی تأثیر فساد
اداری بر مالیات های مختلف کشور طی سالهای -9831
 9831میباشد ،از تکنیک GMMدادههای سری زمانی
برای تخمین مدل استفاده شده است .نتایج حاصل از
تخمین مدل داللت بر این دارد که متغیّرهای شاخص درک
فساد و ارزش افزوده بخش کشاورزی تأثیر منفی برانواع
درآمدهای مالیاتی داشته در حالی که تأثیر متغیّر های
درجه بازبودن اقتصاد و درآمد سرانه بر تمامی مالیات ها
مثبت و معنیدار بوده است .عالوه بر این متغیّر تورم نیز
دارای تأثیرگذاری منفی و معنیدار بر درآمدهای مالیاتی
میباشد .با توجه به یافتههای حاصل از این مطالعه موارد
زیر به عنوان توصیههای سیاستی به مسئولین و سیاست
گذاران اقتصادی کشور ارائه میشود:
از آنجا که شاخص درک فساد اداری در این مطالعه
تأثیر منفی و قابل توجهی بر پایههای مالیاتی بهخصوص
مالیات بر شرکت ها داشته است ،لذا پیشنهاد میشود
سیاستگذاران اقتصادی این کشورها به اعمال سیاستهای
مناسب به کاهش فساد اداری مبادرت ورزیده و از این طریق
موجبات افزایش درآمدهای مالیاتی را فراهم نمایند.
طراحی غلط سیستم مالیاتی در کشورهای در حال
توسعه از جمله ایران باعث شده که مردم فقیر بار مالیاتی
بیشتری تحمل کنند .از این رو رفتار یکسان با مالیات
دهندگانی که درآمد یکسان دارندو رفتار متفاوت با مالیات
دهندگانی که درآمد متفاوت دارند در فرآیند اصالح ضروری
است .از طرفی با تقویت مدیریت سیستم مالیاتی می توان
امیدوار بود که مشکل فرار مالیاتی و فساد دستگاه اجرایی
حل شود .ساده کردن شیوه تعیین پایه مالیاتی ،قدرتمند
کردن سیستمهای اطالع رسانی و حذف قوانین زائد و عدم
دخالت های سیاسی منجر به تقویت مدیریت سیستم خواهد
شد.
درنهایت پیشنهاد میشود که در مطالعات آتی از سایر
شاخصهای فساد برای بررسی حساسیت نتایج به شاخصها
استفاده شود.

.8سامتی مرتضی ،شهنازی روح اهلل ،دهقان شبانی زهرا
(« ،)9833بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی»،
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران ،سال هشتم ،شماره
 ،03صص .923-31
.0كریمی پتانالر سعید.بابازاده محمد ،حمیدی نعیمه
(« ،)9812اثر فسادمالی بر درآمدهای مالیاتی و مخارج
دولت :مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال
توسعه» فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،سال
نوزدهم ،شماره  ،31صص912-931:
.3كریمی پتانالر سعید.جعفری صمیمی احمد.رضایی
روشن اختر (« ،)9819اثر فساد مالی بر درآمدهای
مالیاتی :مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال
توسعه» ،فصلنامه سیاستهای اقتصادی (نامه مفید); 3
صص910.-939 :
.6صادقی سید کمال ،فشاری مجید («)9819بررسی تأثیر
شاخص ادراک فساد بر نرخ تورم مطالعه موردی:
کشورهای منطقه  .»MENAتحقیقات توسعه اقتصادی .
صص933-909:
.1ملك فردریك (« ،)9831توضیحاتی در مورد شاخص
درك فساد» ،مرکز تحقیقات استراتژیک معاونت پژوهش
های اقتصادی.
.3موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد ( « ،)9830فساد مالی و
اقتصادی :ریشهها .پیامدها .پیشگیری و مقابله» ،جلد
سوم ،محل نشر تهران.
.1نادران الیاس ،صدیقی حمید ( « ،)9831بررسی اثر
مالیاتها و اجزاء آن بر حجم اقتصاد زیر زمینی در ایران
( ،» )9839-9830مجله تحقیقات اقتصادی .شماره 33
صص .031-038
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