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اقتصاد هر    ي ها بخش   ین تر از مهم   یکی به عنوان    ی بوده و توسعه بخش مال   یرزمینی ز   هاي یت فعال   ی جزء اصل   یاتی فرار مال 
توسعه    یا سوال دهد که آ   ین به ا   ی کند پاسخ   ی حاضر تالش م   یق تحق   . قرار دهد   یر آن را تحت تاث   یزان م   تواند ی کشور م 
  یر؟ خ  یا در کشور را کاهش دهد  یرزمینی شده و اقتصاد ز  یاتی منجر به کاهش فرار مال  تواند ی م  یران در ا  الی بخش م 

  علل   روش   از   استفاده   با   ایران   در   آن دازه  ان   یاتی، منظور پس از مشخص کردن عوامل به وجود آورنده فرار مال این  براي  
با روش حداکثر درست نمایی برآورد شده و    و )، به کمک نرم افزار آموس  MIMIC(   چندگانه   شاخص   -   چندگانه 

  ی توسعه مال   تاثیر و  محاسبه    1357- 94با استفاده از اطالعات جانبی، سري زمانی اندازه نسبی و مطلق آن طی دوره زمانی  
در مدل خودرگرسیون   اي نه هاي سري زمانی و با استفاده از آزمون کرا کارگیري داده در کشور با به  ی یات بر فرار مال 

دهنده این است که روند فرار  نشان   یاتی . نتایج برآورد سري زمانی فرار مال بررسی شده است   گسترده   هاي برداري با وقفه 
حاصل از    هاي یافته .  است   بوده   افزایشی   مجموع   در   عمده   نوسانات   وجود   با   بررسی   مورد   هاي در ایران طی سال   یاتی مال 

مدت (با  در کوتاه   یز کشور در بلندمدت و ن   ی نیز بیانگر این است که توسعه مال   یاتی بر فرار مال   ی توسعه مال   یر تاث   د برآور 
  یاتی و فرار مال   یرزمینی بازار ز   ي در محدودساز   ی داشته و عامل مهم   یاتی دار بر حجم فرار مال وقفه) تاثیر منفی و معنی   یک 

ناخالص    ید تول   یش در کشور شده و در مقابل، افزا   یاتی فرار مال   یش تورم در بلندمدت منجر به افزا   زایش اف   ین است. همچن 
 است.   یاتی و فرار مال   یرزمینی اقتصاد ز   یشتر در جهت ممانعت از رشد ب   ی عامل   ی، داخل 

ال :کلـیدي واژـگان اتی،فرار ـم ال ـی ه ـم ه ی،توســـع اـن دـگ ه -ایران، شـــاخص چـن اـن دـگ عـلل چـن
)MIMICه ه اي)، آزمون کراـن ا وقـف ايخودرگرســیون برداري ـب  ARDL( گســترده ـه

Bounding test(
.JEL :E26, H26, G20بندي طبقه
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 مقدمه -1
کشـــور هاي اقتصـــاد هر ترین بخشمالی به عنوان یکی از مهم گســـترش و توســـعه بخش

هاي بزرگ را تحت تاثیر قرار دهد. توســـعه بخش مالی براي تواند فرار مالیاتی شـــرکتمی
صاد هر کشور مهم و حیاتی بوده و مطالعات موجود در این زمینه، پیوند بین توسعه مالی  اقت

کنند. آنچه به طور قابل توجهی غایب بوده و مطالعه تجربی هاي رسمی را تایید میو فعالیت
رســمی هاي غیری روي آن صــورت نگرفته، بررســی رابطه بین توســعه مالی و فعالیتچندان

ست. مطالعات موجود بیانگر راه صاد نظیر فرار مالیاتی ا ستند که گاقت سترش هاي مختلفی ه
ـــرکتبخش مالی از طریق آن ـــت فرار از مالیات ش هاي بزرگ را تحت تاثیر ها، ممکن اس

بیه هاي موفق و تنبا عمومی کردن اطالعات، تشویق شرکتتوسعه بازارهاي مالی  قرار دهد.
ـــرکت ـــتماي را ایفا میده نقش نظارتی قويهاي زیانش ـــیس ـــیاري از س هاي کند و از بس

عه این بخش، مشـــارکت بخش بوروکراتیک موثرتر عمل می ـــ ند. در صـــورت توس کن
 شود. اد میپذیري در اقتصاد ایجخصوصی در اقتصاد بیشتر شده و به دنبال آن رقابت

ستم بانکی را می سی صحیح منابع و کارایی در  ستوان نمونهتخصیص  عه بخش اي از تو
شفافیت ایجاد می سرمایهمالی در نظر گرفت، زیرا با این کار  ه دنبال گذاري بشود و میزان 

ان ها تمایل بیشـتري به پنهیابد. در صـورت عدم توسـعه بخش مالی، شـرکتآن افزایش می
ود. شهاي خود داشته و در صورت رسمیت یافتن شرکت، سودشان کمتر مییکردن خروج

کاري هاي خود را دستهمچنین براي آنکه از پرداخت مالیات بگریزند، ناچارند حسابرسی
ــورهایی با امکان  ــخص، در کش ــتخوش تغییر کنند. به طور مش و اطالعات مالی خود را دس

ستردهثبت اعتبارات موثرتر و حوزه بانکی  شرکتگ ی باالتري هایی که نیازهاي نقدینگتر، 
شتري براي فرصت سرمایه خارجی بی شته و به جذب  ستهدا شد باالتر واب د، گرایش انهاي ر

 اهد.کتوان گفت توسعه مالی از فرار مالیاتی میاز این رو، می کمتري به فرار مالیاتی دارند،
ـــعه نهاد چارچوب ضـــوابط نظارتی بانک مرکزي هاي مالی در با توجه به اینکه توس

تواند عامل مهمی در محدودسازي بازار زیرزمینی محسوب شود، یکی از مسائل مهم در می
می در مقابل هاي رسهایی است که فعالیتمقابله با توسعه اقتصاد زیرزمینی، رفع محدودیتی



 107     1398 پاییز/ 80م/ شماره چهاروهاي اقتصادي ایران/ سال بیستفصلنامه پژوهش

ـــمیت اند. از آناعتبارات و مبادالت پولی ایجاد کرده تواند به طرق میجایی که عدم رس
ــعه بخش مالی و فعالیت ــود، توجه به رابطه بین توس ــادي ش ــد اقتص اي همختلف مانع از رش

 ).2010، 1یابد (بک و همکارانغیررسمی کشور اهمیت می
ــی ــده در زمینه فرار مالیاتی در ایران بررس ــان می مطالعات انجام ش   با وجوددهد که نش

صورت گرفته در اهمیت بررسی جوانب مختلف این بخش  صاد، اکثر مطالعات  پنهان از اقت
ــی اندازه و ابعاد این بخش پرداخته و تاکنون مطالعه ــاد  اي رابطه بیناین رابطه به بررس اقتص

زیرزمینی و در شکل خاص آن، فرار مالیاتی را با توسعه بخش مالی مورد بررسی قرار نداده 
ضـر پس از مشـخص کردن عوامل به اسـت. با توجه به اهمیت این موضـوع، در پژوهش حا

ستفاده از وجود آوردنده فرار مالیاتی،   شاخص -روش علل چندگانه اندازه آن در ایران با ا
ـــت نمایی برآورد (MIMIC)چندگانه  ، به کمک نرم افزار آموس و با روش حداکثر درس

سبی و مطلق آن طی دو سري زمانی اندازه ن ستفاده از اطالعات جانبی،  ی ره زمانشده و با ا
تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در کشور شود. سپس در مرحله دوم، محاسبه می 94-1357
ستفاده از آزمون کرانهکارگیري دادهبا به سري زمانی و با ا سیون هاي  اي در مدل خودرگر

 هاي گسترده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برداري با وقفه
هاي بعدي ابتدا مروري بر شــود که در بخشندهی میاین مطالعه به این صــورت ســازما

مبانی نظري مربوط به توسعه مالی و فرار مالیاتی خواهیم داشت و در ادامه به مطالعات انجام 
اندازهی فرار مالیاتی در ایران  شـــده در این زمینه اشـــاره خواهیم کرد. ســـپس به محاســـبه

ـــعه مالی برآورد خ ـــاس نتایج به پرداخته و رابطه آن را با توس واهیم کرد. در پایان نیز براس
 دست آمده، پیشنهاداتی ارائه خواهد شد.

  
 مبانی نظري  -2
 فرار مالیاتی -2-1

بوده و  »هاي زیرزمینی یا بخش نامنظم اقتصــادجزء اصــلی فعالیت« فرار مالیاتیبه طور کلی 
  
1- Beck et al. 
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ی که به صورت فرار مالیاتوتحلیل این پدیده هستند. اقتصاددانان بیش از پیش به دنبال تجزیه
یا اعالم کردن نرخکاهش غیر عدم گزارش درآمد  یات پرداختی از طریق  مال هاي قانونی 

ستهتفریق باالتر تعریف می شنایدر و این ست  )، بخشی از2000، 1شود (ا صاد زیرزمینی ا اقت
امالن فرار به تعقیب نکردن ع دمات نامناسب و غیرسختگیرانه سیستم مالیاتی وکه به دلیل خ

ساالري مارتینوجود می ست که مودي 1995، 2آید (روبینی و  ). فرار مالیاتی به این معنی ا
 کمتر از میزانی که به  طور قانونی موظف به پرداخت است، پرداخت کند. 

ـــنا ايبه اندازه یاتیفرار مال یدهپد یتاهم ـــت که اش فرار  را با یرزمینیاقتصـــاد ز یدراس
راســر در ســ يایهســا ياقتصــادها«در نظر گرفته و در مطالعه خود تحت عنوان  یکی یاتیمال

ــال  »یم؟دانیچه م جهان: واقعا ــت. همچنین  20053در س ــته اس ــاره داش ــوع اش به این موض
و جنایت نیز اقتصــاد  هاي خارجی و داخلی، انجام شــده در زمینه جرمبســیاري از پژوهش

ــزیرزمینی را با فرار مالیاتی یکی در نظر گرفته ــابه آن اس ت که اند. یک توجیه براي این تش
شامل آن دسته از فعالیت شده  صورت گزارش درآمد گزارش ن هاي اقتصادي است که در 

ـــتند (هادیان و تحویلی،  مالیات هس به پرداخت  به عبارت دیگر، 1392به دولت، ملزم   .(
ها و مبادالتى اســـت که هر کدام ممکن اســـت قانونى یا اقتصـــاد زیرزمینى شـــامل فعالیت

شدهغیرقانونى باشد، اما اندازه موال قدان گزارش معکه ف شونداند، زیرا گزارش نمىگیرى ن
  خاطر فرار مالیات است.ه ب

 
 عوامل موثر بر فرار مالیاتی (علل)  -2-1-1

رهاي مقابله با فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات، ابتدا ها و ابزابه منظور توسـعه روش
ــنی از دالیل متفاوت بروز آن ــوع باید درك روش ــت. با دقت در ادبیات نظري موض ها داش

توان دریافت که دو جریان عمده در تبیین رفتار فرار مالیاتی وجود دارد؛ از یک طرف می

  
1- Schneider and Enste  
2- Roubini and Salary Martin  
3- Schneider, f (2005). Shadow Economics Around the World. What to we Eeally 
Know. European journal of Political Economy, 21(3), 598-642. 



 109     1398 پاییز/ 80م/ شماره چهاروهاي اقتصادي ایران/ سال بیستفصلنامه پژوهش

رف دیگر، شــاهد رویکردي نهادگرا در توضــیح ایم و از طهاي نئوکالســیکی مواجهبا مدل
فرار »گردد که مقاله مشهور باز می 1972فرار مالیاتی هستیم. نقطه آغاز این رویکرد به سال 

ساندمو» از مالیات بر درآمد: یک تحلیل نظري سط مایکل آلینگهام و آگنار  شریه  1تو در ن
معروف شد  2»ستاندارد فرار مالیاتیمدل ا«اقتصاد عمومی به چاپ رسید. این نظریه بعدها به 
ـــاندمو ترجیح دادند که با عنوان  از آن نام ببرند. این مدل با  S-A«3 تحلیل«و آلینگهام و س

 استفاده از عوامل اقتصادي سعی در توضیح پدیده فرار مالیاتی دارد. 
شــابه مدل مهاي با توجه به چند بعدي بودن بحث فرار مالیاتی، انتقادات متعددي بر مدل

صادي را مورد توجه قرار می ستاندارد فرار مالیاتی که تنها عوامل اقت شکل گرفا ت و دهند، 
اي هتوجهی نســبت به عوامل غیراقتصــادي تاثیرگذار بر فرار مالیاتی، نظریهدر واکنش به بی

پور ند (امیديدانستدیگري توسعه یافتند که فرار مالیاتی را فقط معلول عوامل اقتصادي نمی
ـــاد ). به طور کلی، هنجارها و کنش1394و همکاران،  هاي اجتماعی، عدالت مالیاتی، فس

ــترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، عدم مبادله اطالعات کامل، نبود  ماموران مالیاتی، عدم گس
ــلیم اظهارنامه ــتقبال از تس ــتم نظارت و پیگیري در اخذ مالیات، عدم اس ــیس اتی و هاي مالیس

ضم هاي اجرایی در این مورد، تاخیر در وصول مالیات، مشکالت مربوط انتضعیف بودن 
الراس مالیات، قوانین پیچیده و متعدد، عدم شناسایی مودیان و مستند نبودن به تشخیص علی
هاي وســـیع و متنوع و... برخی از عوامل نهادي تاثیرگذار ها، وجود معافیتمیزان درآمد آن

 ). 1392شوند (صمدي و تنابنده، ه میبر فرار مالیاتی در نظر گرفت
ــور  ــترش فرار مالیاتی در هر کش ــک رواج و گس با در نظر گرفتن این نکته که بدون ش
ــور بوده و با توجه به  ــاختار هر کش ــادي و س ــرایط اقتص عالوه بر عوامل نهادي، تابعی از ش

ـــادي موثر بر فرار هدف مطالعه حاضـــر در ادامه به مهم ـــاره ترین عوامل اقتص مالیاتی اش
 شود:می

تواند به افزایش هاي مصــرفی به دالیل مختلفی میتورم: رشــد ســطح عمومی قیمت کاال -
  
1- Allingham, M and Sandmo, A. (1972) 
2- Tax Evasion Standard Model 
3- A- S Analysis 
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برابري توزیع درآمد در کشور، میحجم اقتصاد زیرزمینی منجر شود. با توجه به وضعیت نا
قر هاي بیشــتري زیر خط فها، خانوادهتوان انتظار داشــت که با افزایش ســطح عمومی قیمت

ندن زندگی از طریق انجام  گذرا کافی براي  تامین کمترین درآمد  ناتوانی در  قرار گیرند. 
یت عال مل موثري در توجیهف عا قانونی،  یتهاي  عال به ف هاي اقتصـــاد پذیري روي آوردن 

ـــمار می ـــاد آید. بنابراین، انتظار میزیرزمینی به ش ـــترش پدیده فقر، اندازه اقتص رود با گس
شد ی سترده و فزاینده قیمت 32:1394ابد (پیرایی و رجایی،زیرزمینی ر ). همچنین تغییرات گ

مالیات بر درآمد افزایش یافته افراد و بنگاهتواند نرخمی  ها را افزایش دهد و انگیزشهاي 
یابد. عالوه بر افراد به فرار مالیاتی بیشــتر شــده در نتیجه حجم اقتصــاد زیرزمینی افزایش می

ــار  ــدن قیمت مواد اولیه جهت فعالیت در اقتصــاد تورمی موجب گراناین، افزایش فش تر ش
) در 1986در این زمینه کرانی و نورزاد (. )2007، 1شــود (اشــنایدر و همکارانزیرزمینی می

ا هبررســی اثر تورم بر فرار مالیاتی در اقتصــاد آمریکا نشــان دادند که ارتباط بین این پارامتر
 مثبت است.

هاي تجاري و باز بودن اقتصاد عامل دیگري است محدودیت اقتصادي:شاخص باز بودن  -
ـــادي که اثر مهمی بر فرار مالیاتی دارد. اعمال محدودیت هاي تجاري و عدم آزادي اقتص

صورت مناسب منجر به این می صورت غیرقانونی و قاچاق  صادرات و واردات به  شود که 
رش هاي ســیاســتی، راه مقابله با گســتتجویز شــود. درگیرد و باعث افزایش فرار مالیاتی می

شـــود. در بعضـــی از هاي قانونی عنوان میاقتصـــاد پنهان و فرار مالیاتی، کاهش محدودیت
اي مانند ممنوعیت هاي غیرتعرفهاي از ســـیاســـتهاي تعرفهکشـــورها، عالوه بر محدودیت

صورت کلی یا موقت، قطع یا مح صادرات برخی از کاالها به  ساختن رابطهواردات یا   دود 
ها و... نیز بندي واردات یا صـــادرات تعدادي از کاالهاي خاص، ســـهمیهتجاري با کشـــور

ــتفاده می ــرافاس ــود (اش ). همچنین مطالعات دیگري حاکی از آن 1379زاده و مهرگان، ش
ــفافیت و اجراي کارآمد قوانین ممکن  ــریع تجارت بدون وجود ش ــازي س اســت که آزادس

 افزایش دهد و در نتیجه میزان فرار مالیاتی گسترش یابد.  است سطح فساد را

  
1- Schneider et al. 
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صاد زیر1999( 1نرخ بیکاري: تانزي - ست رابطه بین نرخ بیکاري و اقت مبهم  زمینی) معتقد ا
توانند به طور قطع جهت همکاري نرخ بیکاري و اقتصــاد هاي اقتصــادي نمیاســت و نظریه

ـــایه را تعیین کنند. همچنین ناتوانی در تا مین حداقل درآمد کافی براي گذران زندگی از س
تواند عامل موثري در توجیه پذیرش مخاطرات و روي آوردن هاي قانونی، میطریق فعالیت

ـــاب میبه فعالیت ـــغل به اندازه هاي غیرقانونی به حس آید. به عبارت دیگر، عدم وجود ش
سو و وجود هزینه سويموردنیاز جامعه از یک سته یا  هاي باالي زندگی از  دیگر، فرد را خوا

ته مجاب می ـــ هان اقتصـــاد روي آورد. دل آنو و ناخواس عالیت در بخش پن به ف که  کند 
صاد کشور 2007( 2همکاران سایه در اقت صاد  شان دادند که رابطه مثبتی بین بیکاري و اقت ) ن

ـــدند که فعالیت در اقتصـــاد زیرزمینی و اقتصـــاد  پرتغال وجود دارد. این محققان متذکر ش
جا که این متغیر، شـــاخصـــی از شـــود. همچنین از آناي به فرار مالیاتی باال منجر میســـایه

صاد به تواند حاکی از ورود به دوره رکود رود، افزایش آن میشمار میعملکرد عمومی اقت
اي ههاي رسمی و چه براي فعالیتاقتصادي و کاهش تقاضاي نیروي کار، چه براي فعالیت

 ).1391نصراللهی و همکاران، غیر رسمی باشد (
یاتی: نرخ - مال یاتی از مهمبار  مال بار  باال و  مالیات  ـــوب هاي  یاتی محس مال ترین علل فرار 

و شود. این مقدار به دشوند. بار مالیاتی میزان وجوهی است که توسط افراد پرداخت میمی
وســط اســت که تقســمت بار پولی و بار واقعی قابل تقســیم اســت؛ بار پولی میزان وجوهی 

ـــط  که توس بار واقعی میزان وجوهی اســـت  ما  قابل پرداخت اســـت، ا مالیات  ـــمول  مش
صمیمی، کننده نهایی پرداخت میپرداخت ها بر انتخاب میزان ). مالیات1378شود (جعفري 

یا بخشی  ايگذار بوده و همچنین بر عرضه نیروي کار در اقتصاد سایهفراغت نیروي کار اثر
گذارند، زیرا هر چه اختالف بین هزینه شـــود، تاثیربر آن مالیات وضـــع نمیاز اقتصـــاد که 

نیروي کار در بخش رســمی براي بنگاه و دســتمزد دریافتی نیروي کار در این بخش بیشــتر 
باشد، مالیات بیشتري گرفته شود و یا بنگاه سهم بیشتري براي تامین اجتماعی پرداخت کند، 

نگیزه باالتري براي فعالیت در بخش زیرزمینی دارند. تا زمانی ها و هم نیروي کار اهم بنگاه
  
1- Tanzi 
2- Dellano et al. 
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سته باشد،  سیستم تامین اجتماعی واب صورت وسیعی به بار مالیاتی کل و  که این اختالف به 
ــته،  ــنایدر و اینس .  )2000این عوامل جز عوامل کلیدي افزایش اقتصــاد زیرزمینی اســت (اش

کا عه  طال بدون م یات  مال کاهش نرخ  قب آن بر بخش زیرزمینی، خود افزایش و  فی عوا
ـــتمی ـــیاس ـــد. نبود نظام مالیاتی کارامد و س و  هاتواند به عنوان یک عامل مهم دیگر باش

ستمر و بلندروش شدیدمدت را میهاي م سمت فرار توان از جمله عوامل ت کننده حرکت به 
 ).1382مالیاتی و ورود به بخش غیررسمی دانست (سلیمی فر و کیوان فر،

شته هايدهه اندازه دولت: در - صاد ايسایه بخش افزایش مورد در مهمی واقعیت گذ   اقت
و نظام بوروکراسی در عرصه  سیاستمداران دخالت و حضور واقعیت، این. است شده روشن
ستفعالیت صادي ا ست  .هاي اقت صاد زیرزمینی ا دولت به عنوان یک رابط براي افزایش اقت

ود شاي که  با افزایش مداخله دولت در اقتصاد از میزان آزادي عمل افراد کاسته میگونهبه
کاهش میآن و انگیزه ـــمی  یت در بخش رس عال نابراین، افراد ترجیح ها براي ف بد. ب یا

بار  تواند از اتهامهمچنین دولت نمی .اشـــنددهندکه در بخش زیرزمینی فعالیت داشـــته بمی
فشار قوانین مانند قوانین بازار کار، محدودیت ساعت کار، حداقل دستمزد،  .مالیاتی بگریزد

ـــن، هزینه ـــتانداردهاي بیمه، موانع تجاري و تعرفهحداقل س هاي محیط کار و هاي باال، اس
. است هاي دولتابسته به سیاستهاي اقتصادي از جمله عواملی هستند که وموقعیت بحران

به همچنین وجود زمان ندگان زیادي را  یدکن قانونی، تول هاي طوالنی دریافت مجوزهاي 
ـــوق می بدون مجوز، یعنی تولید در بخش زیرزمینی س ـــمت تولید  دهد (نیلی و ملکی، س

ص1385 شدت مقررات، عامل مهمی در ایجاد انگیزه افراد براي ورود به اقت د ا). افزایش در 
شدت مقررات، غیررسمی بوده و منجر به افزایش فرار مالیاتی می شود. همچنین افزایش در 

ـــمی و در نتیجه افزایش فرار  ـــاد غیررس عامل مهمی در ایجاد انگیزه در افراد براي به اقتص
 ).2007هاي همسایه بوده است (اشنایدر و سواسان، مالیاتی در ترکیه و کشور

هاي غیر رســمی اســت؛ از یک طرف یر داراي اثر مبهم بر فعالیتدرآمد ســرانه: این متغ -
ک تواند انگیزه پذیرش ریسافزایش درآمد سرانه و تامین حداقل منابع الزم براي زندگی می

ـــاد پنهان و در  ـــمی را کاهش داده و موجب کاهش حجم اقتص اعمال غیرقانونی و غیررس
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ــود. به عنوان مثال، ب ــاس یافتهنتیجه کاهش فرار مالیاتی ش ــنایدر، راس ــرانه  GDPهاي اش س
ســازد. م میاي را فراهتر در یک کشــور، انگیزه باالتري براي فعالیت در اقتصــاد ســایهپایین

تري را نسبت به کشورهاي سرانه پایین GDPخصوص در کشورهاي در حال توسعه که به
ر، افزایش از طرف دیگاي بیشــتر اســت. توســعه یافته دارند، انگیزه فعالیت در اقتصــاد ســایه

شود. این افزایش تقاضا ممکن است شامل تقاضا براي درآمد سرانه سبب افزایش تقاضا می
ـــود و در نتیجه این احتمال وجود دارد که از این طریق فرار  کاالهاي قانونی و غیرقانونی ش

ـــر2004( 1مالیاتی رخ دهد. مطالعه بارون و دي تال انه و ) وجود رابطه مثبت بین درآمد س
 کند. فساد را اثبات می

تواند به عنوان یک عامل اســاســی براي گســترش نرخ ارز رســمی: نوســانات بازار ارز می -
ـــود. اختالف نرخ ارز رســـمی و غیررســـمی در مقیاس خرد فعالیت هاي غیرقانونی تلقی ش

ــیاه ارز می ــترش بازار س ــادي، افراد داراي رانت و موجب گس ــود. در مقیاس کالن اقتص ش
ـــمی و فروش در  ـــوس نرخ ارز براي واردات با نرخ رس امتیازات ویژه از این اختالف محس
بازار با نرخ غیررسمی سبب برهم زدن تعادل بازار و افزایش قیمت و تورم در گروه کاالیی 

صی می ست. بیزواس و مارجیتخا   2شوند که نتیجه آن احتمال فرار مالیاتی در این حالت ا
ـــیــاه و تجــارت غیرقــانونی را  ) از لحــاظ نظري2007(  ارتبــاط بین نرخ ارز در بــازار س

 . اندنشان داده

 
 آثار فرار مالیاتی -2-1-2

، توزیع توان به تاثیر آن بر رشد اقتصاديگذارد که میفرار مالیاتی آثار سویی بر اقتصاد می
شد  شاره کرد. در ادامه، آثار فرار مالیاتی بر ر صرف انرژي و... ا صرف انرژي، درآمد، م م

 شود:رشد تولید ناخالص داخلی و رشد تقاضاي پول بررسی می
صادي دارد. از یک طرف  - شد اقت شد تولید ناخالص داخلی: فرار مالیاتی اثر مبهمی بر ر ر

سبب کهاي زیرزمینی بنا به دالیلی میگروهی معتقدند که افزایش فعالیت اهش تولید تواند 
  
1- Barun and Ditella  
2- Biawas and Marjit 
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هاي فعالیت و تولید در بخش واقعی و رسمی اقتصاد دن هزینهتر بوناخالص داخلی شود. باال
ت هاي موجود در بخش رسمی توان رقابشود که بنگاهنسبت به اقتصاد زیرزمینی موجب می

شند و در نتیجه در بلند شته با ها از اهمدت امکان خروج این بنگکمتري با بخش زیرزمینی دا
ی کاهش تول به  ته و منجر  ـــ ـــمی وجود داش ناخالص داخلی میبخش رس ـــود. افزایش د  ش

ها در بخش اقتصــاد زیرزمینی، نیروي کار موجود در جامعه را جذب کرده و با تاثیر فعالیت
سوي دیگر، فعالیتبر بازار کار، زمینه رکود در بازار محصول را فراهم می اي این هکند. از 

ــا براي  ها موجببخش با جذب نیروي کار در جامعه و ایجاد درآمد براي آن افزایش تقاض
دهد. همچنین توســـعه تولیدات بخش رســـمی شـــده و تولید ناخالص داخلی را افزایش می

ــده و در فعالیت ــبب جذب نقدینگی موجود در جامعه ش ــاد زیرزمینی س ــمی اقتص هاي رس
 ) نیز2004( ). در مطالعه دل آنو و همکاران1394کند (پیرایی و رجایی، اختالل ایجاد می

 ها تایید شده است. م این متغیرارتباط مبه

رشــد مصــرف انرژي: افزایش یا کاهش تولید کاال و خدمات در کل اقتصــاد (رســمی و  -
ـــمی) با توجه به نیازمندي به عوامل تولید (ازجمله نهاده انرژي) بر میزان مصـــرف  غیررس

به آنعوامل اثر می ـــود. علت اینکه ازها منعکس میگذارد و در اطالعات مربوط  این  ش
ـــاخص به عنوان نمایه ـــتفاده ش ـــاد زیرزمینی وفرار مالیاتی اس اي از افزایش یا کاهش اقتص

ــود، این اســت که بنگاهمی هاي تولیدي و خدماتی با توجه به اینکه از مواد اولیه و عوامل ش
ـــتفاده از انرژي (به تولیدي براي تولید کاال و ارائه خدمات بهره می جویند، افزایش در اس

سمی و زیرزمینی  عنوان صاد ر عامل تولید) به معناي افزایش در تولید کاال و خدمات در اقت
اال تواند نشانگر افزایش در تولید کشود، بنابراین افزایش در مصرف انرژي میمحسوب می

و خدمات در اقتصاد زیرزمینی باشد و در نتیجه احتمال فرار مالیاتی نیز وجود دارد (صامتی 
 ).1388و همکاران، 

به صورت  بیشترهاي انجام شده در اقتصاد زیرزمینی از آنجا که فعالیت رشد تقاضاي پول: -
 کنند معامالتشــوند، عامالن و فعاالن در این بخش ســعی میپنهانی و غیرقانونی انجام می
ی نونهاي قاهاي نقد انجام دهند تا از سیستم ثبت اطالعات و نهادخود را تا حد امکان با پول
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ــند. پس می تقاضــا  ،هاي اقتصــاد زیرزمینیتوان انتظار داشــت با افزایش فعالیتدر امان باش
براي پول نقد و به دنبال آن نسبت پول در گردش افزایش یابد. درخصوص اعتبار این فرض 

هایی وجود دارد. سطح ارائه خدمات نظام بانکی در چارچوب شرایط اقتصادي ایران، تردید
س شخاصهاي مالیاتی به اطالعات مربوط به حسابترسی ممیزو نیز نحوه د در  هاي بانکی ا

ا در شــاخص راین هاي صــنعتی غربی دارد که کارامدي ایران، وضــعیتی متفاوت با کشــور
 ). 1380مازار یزدي، دهد (عربتبیین آثار پولی اقتصاد سیاه کاهش می

 

 توسعه مالی -2-2
ــطح ــاد بازار در س کالن به وجود بازار چهارگانه اعتقاد دارد. این بازارها  نظام مبتنی بر اقتص

ـــرمایه و پول در  ـــرمایه که دو بازار س عبارتند از: بازارکاال، بازار کار، بازار پول و بازار س
 کننده حیات به بخش حقیقی اقتصــاد اســت وبخش مالی تزریق .ارتباط با بخش مالی اســت

هاي مالی موجب بســیج نهادها و ســیاســت روشــی اســت که در آن، منظور از توســعه مالی،
ـــرمایهاندازها، تخصـــیص وجوه قابل وامپس گذاري و تاثیر بر آهنگ و الگوي دهی به س

شور می سعه ک صادهاي مدرن و یک 1999، 1شود (میرتو سکه اقت ). بخش مالی روي دوم 
شامل توسعه  حال ریافته و د بخش بزرگ و در حال رشد در همه اقتصادهاي جهان امروز (

ه خدمات ها بهاي اقتصــادي بســتگی به دســترســی آنتوســعه) اســت و انواع مختلف فعالیت
سطه صورت ایفاي نقش مفید وا اي در تخصیص بهینه منابع به همه مالی دارد. این بخش در 

سیله کاهش دادن بخش شامل بازارهاي کاال و کار) به و صاد از جمله بخش واقعی ( هاي اقت
هم ها، ســاندازها و اســتفاده کارا از آنمالی و همچنین از طریق تشــویق پس هاي تامینهزینه
مدت اقتصادي دارد. بنابراین، دو رکن اصلی هر نظام اقتصادي، بخش اي در رشد بلندعمده

مالی و بخش تولیدي یا واقعی آن است که مکمل یکدیگرند و از این رو، توسعه مالی یکی 
مدت اقتصاد است. عدم کارایی هر بخش موجب ناکارایی لنداز کلیدهاي دستیابی به رشد ب

ها داراي سازوکار مناسب و مختص به خود هستند بخش دیگر خواهد شد و هر دو این نظام

  
1- Meyer 
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ند داشــــت  به همراه خواه فت و رونق اقتصــــادي را  ـــر کدیگر پیش با ی مل  عا  که در ت
 ).1389(راستی، 

ست در ادامه ا ین توسعه مالیاتی و فرار مالیاتیرابطه ببا توجه به هدف این مطالعه که بررسی 
 شود.به بیان مبانی نظري موجود در خصوص روابط متقابل بین این دو متغیر پرداخته می

 
 رابطه بین توسعه مالی و فرار مالیاتی -2-3

ــیله پرداخت بین افراد و  ــات مالی دو وظیفه برعهده دارند؛ اول اینکه وس ــس به طور کلی، موس
فه، سازد. دومین وظیپذیر میگیرنده امکاندهنده به وامرا فراهم و انتقال وجوه را از واماقتصاد 

را با  گیرندهدهنده و وامکنند تا شکاف بین واموساطت مالی است. موسسات مالی کمک می
ن اهاي مالی قادر به افزایش جریهایی براي اوراق بهادار پر کنند. از این نظر، واسطهایجاد بازار

ها در یک اقتصـــاد هســـتند و از این رو، امکان افزایش تقاضـــاي کل را فراهم انداز و وامپس
ـــازند. در ضـــمن از ارائه خدمت به واممی ـــتر از مبلغی که به س گیرندگان و دریافت بهره بیش

 ). 1388کنند (طیبی و همکاران، گذاران می دهند، کسب منفعت میسپرده
صورتی که در چارچوب ضوابط نظارتی بانک مرکزي صورت هاي مالی در توسعه نهاد

 شود. بنابراین، یک مسالهگیرد، عامل مهمی براي محدودسازي بازار زیرزمینی محسوب می
مهم در مقابله با توســعه اقتصــاد زیرزمینی، رفع موانعی اســت که نهادهاي رســمی در مقابل 

باري فراهم ســــاخته بادالت پولی و اعت هم ند. معموال ن ـــتور ادا تابع دس مالی دولتی،  هاي 
سبت به نیازالعمل سیت معناداري هاي اداري بوده و ن شخاص حسا هاي اعتباري و مبادالتی ا

شان نمی ضهدهند. این امر موجب میرا ن ضاکنندگان پول و اعتبار به بازار  شود که عر و تقا
ی هاي مالی خصوصنهادغیررسمی و یا زیرزمینی روي آورند. با توجه به این مساله، توسعه 

تواند نقش بســیار مهمی در پذیرش عرضــه و تقاضــاکنندگان پول و اعتبار ایفا کرده و تا می
صت شده و دست کم فر ضاي زیرزمینی  هاي جاي ممکن موجب خروج جریان وجوه از ف

 ).1383موردنیاز براي رشد اقتصاد زیرزمینی را محدود کنند ( حشمتی موالیی، 
ـــت که گســـترش بخش مالی از طریق آنیانگر راهمطالعات موجود ب ها هاي مختلفی اس
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ر ها دهاي بزرگ را تحت تاثیر قرار دهد. عموما شـــرکتممکن اســـت فرار مالیاتی شـــرکت
ساختن خروجیهاي توسعه نیافتهاقتصاد را پس از هاي خود دارند، زی، تمایل بیشتري به پنهان 

دهند در بخش زیرزمینی ز این رو، ترجیح میشــود. ارســمیت یافتن ســود کمی عیادشــان می
شرکت شند. همچنین این  شته با ستند که فعالیت دا ها براي فرار از پرداخت مالیات، ناگزیر ه

ـــاب ـــتحس مالی خود را مخدوش کنند. از این رو، در هاي خود را دس کاري و اطالعات 
ا داراي انگیزه ههستند، شرکتهاي مالی توسعه نیافته نیز کشورها توسعه نیافته که داراي نظام

 ابد.یها به خدمات مالی رسمی نیز کاهش میکمتري براي رسمیت یافتن بوده و دسترسی آن
قارن اطالعات بین وام عدم ت به افزایش  یاتی منجر  مال بانکی، فرار  نداز منظر  گان و گیر

ن مالی را هاي تامیدهندگان شده و در نهایت از دسترسی به تسهیالت بانکی کاسته و هزینهوام
دهد و به همین دلیل ممکن است یک اثر متقابل بین فرار مالیاتی و ها افزایش میبراي شرکت

ــور ــد. در کش ــته باش ــعه مالی وجود داش هاي مالی موثرتر، وجود وثیقه ممکن هاي با نهادتوس
ــت براي اعتبار ــکاف اس ــد، چراکه ش ین اطالعاتی بدهندگان از اهمیت کمتري برخوردار باش
ـــرکتدهندگان میگیرنده کمتر بوده و اعتباراعتباردهنده و وام به صـــورتتوانند ش  ها را 

 هندگان نیاز کمتري به حسابرسی شفاف و کامل امور دارند. دموثرتري نظارت کنند و وام
ـــتورالعملمعموال نهاد تابع دس مالی دولتی  به نیازهاي  ـــبت   هايهاي اداري بوده و نس

دهند. این امر منجر به تمایل اعتباري و مبادالتی اشــخاص، حســاســیت معناداري نشــان نمی
تصاد رسمی شده و موجب رشد اقکنندگان پول و اعتبار به بازار غیرکنندگان و تقاضاعرضه

ــعه نهادزیرزمینی می ــود. توس ــههاي مالی میش ــیار مهمی در پذیرش عرض و  تواند نقش بس
نی را هاي موردنیاز براي رشد اقتصاد زیرزمیل و اعتبار ایفا کرده و فرصتکنندگان پوتقاضا

سازد (حشمتی موالیی،  هاي مالی موثرتر، وجود وثیقه هاي با نهاددر کشور). 1383محدود 
ـــت براي اعتباردهند ـــکاف ممکن اس ـــد، چراکه ش باش گان از اهمیت کمتري برخوردار 
را به  هاتتوانند شرکده کمتر بوده و اعتباردهندگان میگیرناطالعاتی بین اعتباردهنده و وام

دهندگان نیاز کمتري به حسابرسی شفاف و کامل امور صورت موثرتري نظارت کنند و وام
ــاد می ــاخت مالی یک اقتص ــعه زیرس ــتن عدم تقارن اطالعاتی بین دارند. توس تواند در کاس
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ندگان و واموام به گیر باشـــد.  ندگان موثر  ـــتراكده گذاري اطالعات مثبت و منفی اش
هاي مالی در کند تا نهادگیرندگان از طریق اطالعات اعتباري، کمک میدرخصـــوص وام

 هاي رسمی موثرتر عمل کنند. اتخاذ تصمیم
نفوذ و عمق مراکز و شــعب ثبت اعتبارات مالی در هر کشــور که در واقع بیانگر توســعه 

گیرنده شـــده، نادهنده و وامفاصـــله بین وامبخش مالی در کشـــور اســـت، موجب کاهش 
ـــرکت دهد که تمامی این ها را کاهش میمتقارنی اطالعات را کم کرده و الزامات مالی ش

رسمی اقتصاد شده و با وقوع کمتر میزان هاي بخش غیرموارد منجر به محدود کردن فعالیت
ست (بک و همکاران،  این خصوص باید به این نکته ). در 2010فرار مالیاتی نیز در ارتباط ا

ـــتراك ـــترش توجه کرد که رابطه بین به اش گذاري اطالعات در ثبت اعتبارات مالی و گس
بانکی از منطقه له حوزه  فاوت اســـت و این مســـا ـــور مت یک کش به منطقه دیگر در  اي 

شرکت صدق میدرخصوص تصمیم  اي که این امر در کند به گونهها براي فرار مالیاتی نیز 
ها براي فرار مالیاتی نیز تحت تاثیر آن قرار مختلف نیز متفاوت بوده و تصمیم شرکت صنایع
ـــورمی ـــخص، در کش هایی با امکان ثبت اعتبارات موثرتر و حوزه بانکی گیرد. به طور مش

هایی که نیازهاي نقدینگی باالتري داشــته و به جذب ســرمایه خارجی تر، شــرکتگســترده
سته هاي رشدبیشتري براي فرصت از  اند، گرایش کمتري براي فرار مالیاتی دارند،باالتر واب

ـــعه مالی از فرار مالیاتی میاین رو، می ـــت توان گفت توس کاهد. همچنین باید توجه داش
توانند از نهاد حامی بازار استفاده کنند، نمیرسمی فعالیت میهایی که به صورت غیرشرکت

ــکل کمبود  ــرمایه میکنند، از این رو، دچار مش ــبس ــوند. عالوه بر این، انجام کس وکار ش
صلی را تحت تاثیر  سیر ا شده و م سایی و مجازات  شنا پنهانی منجر به تالش براي گریز از 

 کند.ها نیز رشد و توسعه یک کشور را با مشکالتی مواجه میدهد که تمامی اینقرار می
 

 گیري میزان فرار مالیاتیبرآورد و اندازه -3
ـــکل در هاي روش ـــت و محققان به دلیل مش مختلفی جهت برآورد فرار مالیاتی مطرح اس

سبه آن بهره دسترس نبودن اطالعات از پدیده فرار مالیاتی از روش هاي گوناگون براي محا
اند که برخی از آن ها به طور مستقیم و برخی دیگر به طور غیرمستقیم اقدام به محاسبه برده
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شمار پرند. در روشامیزان فرار مالیاتی کرده ستقیم که در  هاي کاربردترین روشهاي غیرم
سبه می صاد زیرزمینی، میزان فرار مالیاتی محا ستند از طریق برآورد اقت مطالعه فرار مالیاتی ه

هاي مبتنی بر علل وآثار (از قبیل: رهیافت تقاضا توان روشها میشود که از جمله این روش
نو روش شــــاخص  1براي پول نه دهاي چ ند -گا لل چ مازار ع نام برد (عرب  نه) را  گا
اندازه فرار مالیاتی در مقاله حاضــر، روش  ). روش مورد اســتفاده براي محاســبه1380یزدي،

است که در این بخش به طور خالصه توضیحاتی  (MIMIC)علل چندگانه، آثار چندگانه
   2شود.شناسی آن ارائه میدرخصوص روش

 
 (MIMIC)آثار چندگانه  -نهالگوي علل چندگا -3-1

هاي تخمین که یکی از بهترین روش (MIMIC)آثار چندگانه  -در روش علل چندگانه
ضرایب نا ساختاريمشخص از مجموعهمتغیرهاي پنهان است براي تخمین    3اي از معادالت 

ستقیم قابل اندازهکه در آن شده به طور م شاهده ن شده و ها متغیر م ستفاده  ست، ا ا بگیري نی
یري گبه اندازهالگوســازي معادالت ســاختاري و بررســی علل و آثار متغیر پنهان در اقتصــاد 

شامل یک متغیر پنهان (اقتصاد زیرزمینی)، چند متغیر شود. متغیر پنهان پرداخته می این مدل 
کننده اقتصــاد زیرزمینی و چند شــاخص نمایانگر اقتصــاد زیرزمینی علی به عنوان علل ایجاد

ست ساده. با شاهده فرض ه بیان  صاد زیرزمینی به عنوان متغیر غیرقابل م تر، در این روش اقت
شود که ناشی از چند علت بوده و خودش نیز به وجود آورنده آثاري براي اقتصاد است می

 ). 1975، 4(جورسکوگ و کلد برگ
هاي رمتغی دهنده ارتباط بین اقتصــاد زیرزمینی ومعادله ســاختاري اســت که نشــان) 1رابطه (

که در آن   هان (اقتصـــاد زیرزمینی)، علی اقتصـــاد زیرزمینی اســـت  متغیر پن

  
1- Currency Demand Function 

ها و ســـایر روش MIMICبه منظور اجتناب از زیاد شـــدن حجم مقاله از ذکر توضـــیحات کامل مربوط به روش  -2
 شود و در صورت نیاز از طریق مکاتبه با نویسنده قابل دسترس است.اجتناب می

3- Structural Equation Modeling  
4- Joreskog and Goldberger 



 بررسی تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در ایران   120

ــت.  بردار  ، ــاد زیرزمینی اس ــري زمانی، علل پیدایش اقتص از س
از ضـــرایب الگوي ســـاختاري اســـت که در  )برداري ( 

ـــان می ـــاختاري رابطه علی بین متغیر پنهان و علل را نش نیز خطاي الگوي  دهد. معادله س
 ساختاري است.

 
)1  (                 

 
 ) قابل محاسبه است: 2میزان متغیر پنهان از رابطه (

 
)2 (       

 
ـــاد زیرزمینی ) معادله اندازه3رابطه ( ـــی ارتباط بین اقتص ـــت که به بررس و گیري اس
)آن  دهندههاي نشانشاخص  پردازد.می (

 
)3 (                 

 
ـــري زمانی شـــاخص بردار  (که در آن:  هاي از س

هان) اســـت.   ثار متغیر پن یانگر اقتصـــاد زیرزمینی (آ ما =  ن
ندازه ـــرایب الگوي ا ـــتند.ض ـــده هس : خطاي الگوي    گیري ش

  گیري است. اندازه
ــیونی )، الگوي فوق به3) در (1با جایگزینی رابطه ( ــتم معادالت رگرس ــیس صــورت یک س

صورت رابطه ( آید.) در می4ه (صورت رابطبه شده این روابط نیز به  صه  شکل خال ) 5و 
ضرایب و    است که در آن  : شکل  شکل خالصه شده ماتریس 

 است. خالصه شده جمله خطا
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 )4 (                
 

)5(                         

 
ـــتفاده از روش علل و آثار چندگانه نیز مانند هر روش  ـــاد زیرزمینی با اس برآورد اقتص
دیگري خالی از ضـــعف نخواهد بود. این امکان وجود دارد که اندازه قاچاق با تغییر دوره 
ستقیم  ستقیم یا غیرم ست به طور م مورد مطالعه و همچنین به لحاظ علل دیگري که ممکن ا

 ). 1392زمینی شود، افزایش یا کاهش یابد (صمدي و تابنده، باعث گسترش اقتصاد زیر
 

 پیشینه پژوهش -4
تاکنون مطالعات اندکی در رابطه با مباحث مربوط به فرار مالیاتی و رابطه آن با متغیرهاي 

به منتخبی از ) 2) و (1در قالب جدول (در ادامه مختلف نظیر توسعه مالی انجام گرفته است.
شده در رابطه با فرار مالیاتی و ابعاد ترین و مهم جدیدترین مطالعات خارجی و داخلی انجام 

 شود.آن اشاره می
صورت گرفته،  با وجود اهمیت موضوع تحقیق حاضر، اکثر مطالعات خارجی و داخلی 
ـــیار اندکی رابطه بین فرار  ـــی اندازه و ابعاد فرار مالیاتی پرداخته و مطالعات بس تنها به بررس

 اند. را با متغیرهایی همچون توسعه مالی مورد بررسی قرار داده مالیاتی
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 مطالعات انجام شده خارجی -1 جدول

 نام محقق
موضوع تحقیق 
و دوره زمانی 
 مورد بررسی

سال 
انجام 
تحقیق

 هاي تحقیقیافته روش انجام تحقیق

اشنایدر و 
 1همکاران

بررسی اندازه 
و  اياقتصاد سایه
ر د فرار مالیاتی

کشور  31
اروپایی طی 
دوره زمانی 

 2014تا  2003

2015 

روش شاخص 
چندگانه علل 

چندگانه 
(MIMIC) 

تایج  عه نشـــان میاین ن که مطال دهد 
درصد در  20از  اياندازه اقتصاد سایه

درصــد در ســال  7/15به  2003ســال 
کاهش یافته است. همچنین در  2014
بیشــترین اندازه اقتصــاد  2014ســال 
ــایه ــتان با س و  31اي مربوط به بلغارس

درصد  9/6کمترین مربوط به سوئد با 
 است.

بیتن 
کورت و 
 2همکاران

رابطه بررسی 
 فرار مالیاتیبین 
 یک عنوان به

 شاخص
 گیرياندازه
 با ايسایه اقتصاد

 و توسعه مالی
 150تورم در 

دوره طی  کشور
 – 2009 زمانی

1980 

2014 
ارائه یک مدل 

ه استفادنظري و با 
 از روش پانل

  عهتوس دهدمی نشان مطالعه این نتایج
ـــتر مالی ـــ و تورم) کمتر (بیش تر بیش

 يانجر به ایجاد اقتصاد سایهم ،)کمتر(
کوچــکبزرگ میتر ( شــــود. تر) 
ــاالتر  همچنین ـــطح ب ــا س جوامعی ب
ــعه مالیرت(پایین ت هزینه نظار ،) توس

ــد. ــري) دارن ــیشـــــت ــري (ب ــت ــم  ک
که قرض ،عالوه بر این گانی  ند گیر

درآمد خود را به  گیرندمیتصـــمیم 
ند نک اعالم نکن ـــتري  ،با نه بیش هزی

براي دســترســی به وام و شــرایط اخذ 
نه ند داد. این هزی باال آن خواه هاي 

ــطح پایین ــعه مالیهمراه با س  ،تر توس
شرکت قرض گیرندگان را ترغیب به 

 .ندکهاي فرار مالیاتی میدر فعالیت
  
1- Schnieder et al. 
2- Bittencourt et al. 
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 -)1ادامه جدول (

 نام محقق
موضوع تحقیق 
و دوره زمانی 
 مورد بررسی

سال 
انجام 
تحقیق

روش انجام 
 هاي تحقیقیافته تحقیق

کاپاسو و 
 1جاپلی

بررسی اقتصاد 
زیرزمینی و 
رابطه آن با 

 درتوسعه مالی 
ی طکشور ایتالیا 
 دوره زمانی

 2004تا  1995

 روش پانل 2013

تایج  عه ن طال نشــــان داد حجم این م
ــتگی  ــاد زیرزمینی داراي همبس اقتص

ـــعهمنفی  ـــتایافتگی مالی با توس . س
ین ن چ م خش ه تی و ب ب ــا هــاي رق

ــه، فعــالیــت هــاي زیرزمینی نوآوران
ــــان مین کمتري از خود دهنــد و ش

عه ـــ مالی در بخشتوس ي هایافتگی 
 تري دارد.بزرگ اثر بزرگ

 و بلکبرن
 2همکاران

ارتباط بررسی 
 یفرار مالیاتبین 

و توسعه مالی 
کشور  114در 

(توسعه یافته و 
در حال توسعه) 
طی دوره زمانی 

2005-1999 

2012 
روش شاخص 
چندگانه علل 
 چندگانه

هر چه توسعه مالی کمتر باشد، احتمال 
صاد  شتر و اندازه اقت بروز فرار مالیاتی بی

هد بود. میزان زیرزمینی بزرگ تر خوا
یهدرآمد و   ،گیرندگانقرض ســـرما
الزم براي وام و شــرایط و  مقدار وثیقه

ها که در اختیار آنرا ضوابط قراردادي 
رو، نازای، کندتعیین می، گیردقرار می
ــیــن قــرض تــوافــق گــیــرنــدگــان و ب

 عهتر توسح پایینوسطدر  دهندگانوام
هد بود و ســـختمالی  ســـود تر خوا

آشــکارســازي ســرمایه همراه با ســطح 
راین، . بنابیابدتوســـعه مالی افزایش می

با  نیزیرزمیاقتصاد اندازه فرار مالیاتی و 
 ح پایین توسعه مالی بهوسطحرکت از 

 یابد.کاهش می ترباالسطوح 
  
1- Capasso and Jappelli  
2- Blackburn et al.  
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 مطالعات انجام شده داخلی -2 جدول  

 نام محقق
موضوع تحقیق و 
دوره زمانی مورد 

 بررسی 

سال 
انجام 
 تحقیق

 هاي تحقیقیافته روش انجام تحقیق

سلیمی و 
 رحیمی

بررسی تاثیر فرار 
مالیاتی و اقتصاد 

زیرزمینی بر توسعه 
مالی طی دوره 

در  2014-1999
 منتخبی از کشورها

1396 
تکنیک اقتصادسنجی 
پانلی به شیوه حداقل 

 مربعات وزنی

ذاري منفی گنتایج بیانگر تاثیر
هاي اقتصـــاد زیرزمینی، متغیر

فرار مالیاتی، تورم، بیکاري و 
ـــاخص نســـبت  ـــاد بر ش فس
خالص  نا ید  به تول قدینگی  ن
داخلی به عنوان شــاخصــی از 

 توسعه مالی است.

نصراللهی 
 و حسینی

 بین رابطه بررسی
 و مالی بخش توسعه
 رد زیرزمینی اقتصاد

هاي ایران طی سال
1353-1391 

روش شاخص  1395
 علل چندگانه-چندگانه

صاد  سبت حجم اقت میانگین ن
خالص  نا ید  به تول زیرزمینی 

درصــد  68/20داخلی معادل 
بوده اســت. همچنین به ازاي 
هر واحد افزایش در توســـعه 
مالی، میزان اقتصاد زیرزمینی 

 شود.درصد کمتر می 5/0

پژویان و 
 همکاران

 برآورد حجم اقتصاد
زیرزمینی و فرار 

 طیمالیاتی در ایران 
 – 1392هاي سال

1352 

1394 

روش رهیافت تابع 
تقاضاي پول تانزي و 

خطاي الگوي تصحیح 
 برداري

ـــان می دهد حجم نتایج نش
ــــاد زیرزمینی و فرار  اقتص

یاتی برآوردي  در ایران مال
بررســـی  مورد  طی دوره 

 .روند صعودي دارد

میالنی و 
 اکبر پور

 

حجم فرار  برآورد
مالیاتی ناشی از اقتصاد 

در ایران  غیررسمی
-1370هاي طی سال

1389 

1391 
 -وش تابع تقاضاي پولر

 ARDLالگوي 

ـــان داد  حجم فرار نتایج نش
یاتی در ایران طی دوره  مال

ـــی  1370-89زمانی  افزایش
 است.
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 برآورد مدل -5
 مرحله اول: برآورد اندازه فرار مالیاتی -5-1
ندازهمدل -5-1-1 هایی ا خاب الگوي ن ـــازي، انت یاتی و س مال  گیري فرار 

 نتایج برآورد
شنهادي براي اندازه صورت  MIMICگیري فرار مالیاتی از طریق روش الگوي پی نمودار به 

 .است) 1(
 

 
 MIMICساختار فرار مالیاتی در ایران براساس مدل  -1نمودار 

 
)، متغیرهایی هســـتند که در بخش تجربی از آن ها به عنوان 1علل معرفی شـــده در نمودار (

شده و مهم ستفاده  شور ا سترش فرار مالیاتی در ک صادي موثر بر ایجاد و گ ترین عوامل اقت
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سایر متغیرها برخوردار بودهبراساس یافته ند. همچنین اهاي مقاله از اهمیت باالتري نسبت به 
ـــده در نمودار (منظور از آ ـــخص ش ـــاد 1ثار مش ـــت که فرار مالیاتی بر اقتص )، آثاري اس

) توضیح 3)، در جدول (1توضیحات مربوط به متغیرهاي معرفی شده در نمودار ( گذارد.می
 داده شده است.

 
 تعریف و عالئم اختصاري متغیرهاي پژوهش -3جدول 

 منبع آمار توضیحات تحقیق متغیر عالمت
INF بانک مرکزي ایران 100هاي مصرفی ضربدر رشد شاخص قیمت کاال نرخ تورم 

TOPEN 
شاخص باز بودن 

 بانک مرکزي ایران 100نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی ضربدر  اقتصاد

UN نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال اقتصادي ضربدر  نرخ بیکاري
 مرکز آمار ایران 100

TB بانک مرکزي ایران 100نسبت مالیات بر واردات بر کل واردات ضربدر  مالیاتی بار 

GV نسبت تملک دارایی سرمایه به تولید ناخالص داخلی  اندازه دولت
 100ضربدر 

 بانک مرکزي ایران

PI بانک مرکزي ایران نسبت تولید ناخالص داخلی به جمعیت درآمد سرانه 

RER بانک مرکزي و  بازار رسمینرخ ارز در  نرخ ارز رسمی
 جهانی

GGDP 
رشد تولید 

 بانک مرکزي ایران 100نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ضربدر  ناخالص داخلی

2GM 
رشد تقاضاي 

 پول
 100نرخ رشد تقاضاي پول ضربدر 

 بانک مرکزي ایران )2M(یا حجم نقدینگی 

GEC 
رشد مصرف 

ترازنامه انرژي  100نرخ رشد مصرف نهایی انرژي ضربدر  انرژي
 وزارت نیرو

 

 
 1سنمایی از بسته نرم افزاري آمومیزان فرار مالیاتی با روش حداکثر درست براي برآورد

  
1- Amos 
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تغیر یا م هاي معادالتی که دربردارندههاي زیادي براي تخمین سیستماستفاده شده که قابلیت
متغیرهاي پنهان (غیرقابل مشــاهده) هســتند، برخوردار اســت. در این بخش پس از تخمین 

بندي شـــده از متغیر غیرقابل مشـــاهده با عوامل و به دســـت آوردن ســـري زمانی ارقام رتبه
توان سري زمانی از با کمک سري زمانی اشاره شده، می استفاده از اطالعات فرعی دیگر و

 رار مالیاتی در طول دوره مورد بررسی را به دست آورد.ارقام اصلی ف

هاي برآورد شـــده، دو روش مورد اســـتفاده قرار به منظور انتخاب مدل برتر از بین مدل
ــاس آن اولویت در 1984هانمان ( -گیرد؛ روش اول روش فري و وكمی ــت که براس ) اس

ـــازگاري عالئم متغیرها با مبانی نظري و ـــرایب از نظر  انتخاب مدل برتر با س معناداري ض
هاي برازش ) است که در آن اولویت با شاخص1999آماري است. روش دوم، روش گیلز (

 ). 1392عمومی مدل  است (زراءنژاد و همکاران، 
رویکرد انتخاب مدل نهایی در این تحقیق، رویکرد دوگانه است. بر اساس این رویکرد، 

عنادار از نظر آماري انتخاب شــده و ســپس از میان هاي ســازگار با مبانی نظري و مابتدا مدل
ها، مدلی که از نظر معیارهاي برازش عمومی در وضعیت بهتري قرار دارد به عنوان این مدل

ساختاري،شود. بنابراین، با توجه به اینکه در مدلمدل برتر انتخاب می هدف  یابی معادالت 
ـــ ـــیدن به بهترین مدل از نظر معیارهاي برازش و س ازگاري عالئم متغیرها با مبانی نظري رس

ــی تحقیق پس از آزمون نرمالیته دادهاســت در چارچوب روش ــناس ها، تعداد زیادي مدل ش
ها با توجه ها، تعداد قابل توجهی از آنمورد بررســی و آزمون قرار گرفت. از میان این مدل

شرایط خاص خود مدل (مانند ضرائب و  سب بودن  شدند. از باالي یک)  2Rبه نامنا حذف 
هایی مورد بررسی بیشتر قرار گرفتند که سازگار با مبانی نظري مانده، مدلهاي باقیبین مدل
هاي برازش و آزمون معناداري ضرایب هاي اقتصادي کشور بوده و توسط شاخصو واقعیت

شند. در نهایت از بین این مدل شده با شتريها، دو مدل که نتایج آنتایید  شدت بی این  ها با 
ــرط ــبها را تامین کردند به عنوان مدلش ــدند. در اینهاي برتر و مناس ر جا ذکتر انتخاب ش

 چند نکته ضروري است:
صورت تقاضاي پول و رشد تقاضاي پول در  - متغیر تقاضاي پول در دو حالت جداگانه به 
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شــد رها اســتفاده و در نهایت مشــخص شــد که نتایج برآورد مدل با لحاظ کردن متغیر مدل
 از این رو، از این متغیر در برآوردهاي نهایی استفاده شد. تر بوده است،تقاضاي پول مناسب

صل از برآورد و برازش مدل - ساس نتایج حا صرف انرژي بر ا ها با لحاظ کردن دو متغیر م
و رشــد مصــرف انرژي، متغیر رشــد مصــرف انرژي به عنوان متغیر مورداســتفاده در برآورد 

 انتخاب شد.نهایی 
ــادرات و  - ــبت جمع ص ــامل نس ــاخص مختلف ش ــه ش ــادي از س براي متغیر باز بودن اقتص

صادرات به تولید ناخالص داخلی و نسبت واردات  واردات به تولید ناخالص داخلی، نسبت 
صل از مدل ساس نتایج حا شد که درنهایت برا ستفاده  رازش ها و ببه تولید ناخالص داخلی ا

رات به تولید ناخالص داخلی به عنوان شــاخص بازبودن اقتصــادي در ها از نســبت صــادآن
 برآورد فرار مالیاتی استفاده شد.

با در نظر گرفتن دو متغیر رشد تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی در برآوردها  -
 درنهایت از رشد تولید ناخالص داخلی براي تخمین مدل استفاده شد.

اتی از چهار شاخص مختلف شامل نسبت جمع مالیات مستقیم و مالیات براي متغیر بار مالی -
سبت غیر ستقیم به تولید ناخالص داخلی، ن سبت مالیات م ستقیم به تولید ناخالص داخلی، ن م

مالیات بر واردات بر مالیات غیر ـــبت  ـــتقیم به تولید ناخالص داخلی و نس ردات کل وامس
بت مالیات بر واردات بر کل واردات اســتفاده ها از نســاســتفاده شــد که پس از برازش مدل

ــان می ــد. خاطر نش ــاخصــی براي مالیات بر ش ــود در این مطالعه از نرخ تعرفه به عنوان ش ش
 واردات استفاده شده است.

براي متغیر اندازه دولت از بین دو شاخص نسبت هزینه مصرفی به تولید ناخالص داخلی و  -
ـــرمایه (هزینه ع ـــبت تملک دارایی س ـــاس نتایج، نس مرانی) به تولید ناخالص داخلی، بر اس

ــرمایه (هزینه عمرانی) به تولید ناخالص داخلی  شــاخص دوم، یعنی نســبت تملک دارایی س
 انتخاب شد. 

ی هاي آماري و برازشبراي انتخاب مدل برتر از بین دو مدل نهایی باید عملکرد شاخص
وس براي دو مدل برتر انتخاب شــده در را مورد توجه قرار داد. معیارهاي برازش عمومی آم
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 ) نشان داده شده است.4جدول (
 

 نتایج برازش مدل هاي منتخب یک و دو -4جدول 
 دو یک معیار دو یک معیار

شاخص برازش هنجار شده 
(PNFI) 

شاخص خوبی برازش 50/048/0
 (NFI)هنجار نشده 

71/0 68/0 

معیار اطالعات آکائیک GFI( 75/074/0( معیار خوبی برازش
(AIC) 

032/128481/140 

PCFI 56/053/0 شاخص اعتبار متقاطع
(ECVI) 

460/3 797/3 

شاخص برازش تطبیقی 
(CFI) 

79/075/0R2 88/0 89/0 

شاخص نسبت مقتصد 
(PRATIO) 

71/071/0CAIC 697/188146/201 

 هاي پژوهشیافته: ماخذ
 

 شود:) پرداخته می4ارائه شده در جدول (هاي در این قسمت به بررسی شاخص
  )ECVI( 3) وشاخص اعتبار متقاطعAIC( 2، معیار اطالعات آکائیک1شاخص مجذور کاي

ل ها بیانگر برازش بهتر مدتر آنهاي عمومی برازش هستند که مقادیر کوچکاز جمله معیار
ریانس میان ماتریس کووااست. این معیار بر پایه این فرض استوار است که هر اندازه تفاوت 

هاي نمونه و ماتریس واریانس و کوواریانس مدل کمتر باشد، برازندگی مدل حاصل از داده
هاي تجربی بیشــتر اســت. این معیارها تحت تاثیر حجم نمونه هســتند و با تغییر نمونه، با داده

قادیر آن یدا میم ند (زراءها نیز تغییر پ کاران، ک یار ). عالوه1392نژاد و هم ها، بر این مع
 5)، شــاخص خوبی برازش تعدیل شــدهGFI( 4هاي شــاخص خوبی برازشتوان از معیارمی

  
1- Chi-square Index 
2- Akanke’s Information Criterion  
3- Epected Cross Validation Index  
4- Goodness of Fit Index 
5- Adjusted Goodness of Fit Index 



 بررسی تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در ایران   130

)AGFI( 1)، شــاخص خوبی برازش هنجار نشــدهNFI( 2) و شــاخص برازش تطبیقیCFI (
ار ها باید بین صــفر و یک قراي هســتند که مقادیر آنها به گونهاســتفاده کرد. این شــاخص

ـــانمقادیر به یک نزدیک گیرند و هرچه این ـــوند، نش دهنده خوبی برازش و هر چه به تر ش
ه ها تحت تاثیر حجم نموندهنده برازش ضعیف است. این شاخصصفر نزدیک شوند، نشان

ــبی برازش عمومی تاکید دارند. همچنین می ــتند و بر برتري نس ــاخص بنیس رازش توان از ش
ــتفاده کرد که ــد نیز اس ــدد مقتص  تعداد نکمتری هزینه، یعنی کمترین با مدل برازش درص

سبت مقتصد ( شاخص ن محقق در آزاد کردن  ) بیانگر میزان هزینهPRATIOپارامتر است. 
شده و مقدار آن  سبت درجه آزادي مدل تدوین  ساس ن شاخص برا ست، یعنی این  پارامتر ا

د بیشتر صتر شود، قابلیت مدل مقتاي که هرچه به یک نزدیکبین صفر و یک است به گونه
شدهمی شاخص برازش هنجار  سبت در  ضرب این ن شاخص برازش PNFI( 3شود. با  ) و 

 دو شــاخص ینا يقابل قبول برا یر. مقادآیدمی دســت به مقتصــد شــاخص ،)CFI( تطبیقی
  است. 6/0یا  5/0

ـــه مالك هاي برازش و نتایج تخمینی الگوها، مدلی به عنوان مدل نهایی پس از مقایس
ضاي پول و رشد تولید انتخاب می شود که در آن متغیرهاي رشد مصرف انرژي، رشد تقا

ـــادرات به تولید  ـــبت ص ناخالص داخلی به عنوان آثار و متغیرهاي تورم، نرخ بیکاري، نس
ناخالص داخلی، نرخ ارز رسمی، درآمد سرانه، نسبت تملک دارایی سرمایه (هزینه عمرانی) 

ـــبت مالیا ت بر واردات بر کل واردات به عنوان علل به وجود به تولید ناخالص داخلی و نس
ـــده ـــبات فرار آورنده فرار مالیاتی در نظر گرفته ش اند که این الگو نیز به عنوان مبناي محاس

 مالیاتی محسوب خواهد شد. 
گونه که بیان شـد، براسـاس نتایج به دسـت آمده از برآوردهاي مختلف در تحقیق همان

شاخص ضر،  شان هاي این الگو عحا سایر الگوها ن سه با  سبت بهتري را در مقای ملکرد به ن
دهند. همچنین این الگو از نظر معنادار بودن ضرایب عوامل و آثار فرار مالیاتی در مقایسه می

  
1- Normed Fit Index 
2- Comparative Fit Index 
3- P Normed Fit Index 
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با سایر الگوهاي معرفی شده وضعیت بهتري دارد. در الگوي نهایی منتخب، متغیرهاي تورم، 
ه و نرخ ارز رســمی اثر مثبت و معنادار بر فرار مالیاتی بار مالیاتی (نرخ تعرفه)، درآمد ســران

فت با افزایش توان گدارند. با توجه به تاثیرگذاري مثبت نرخ تورم بر میزان فرار مالیاتی می
ـــطح عمومی قیمت ها، میزان فقر در جامعه افزایش یافته و توانایی تامین زندگی از طریق س

ها را ناگزیر به اي بیشـــتري غیرممکن شـــده و آنههاي رســـمی براي خانوادهانجام فعالیت
ـــاد زیرزمینی و فرار مالیاتی میفعالیت ـــطح قیمتهاي اقتص ا، هکند. همچنین با افزایش س
 ند. کهاي مالیات بر درآمد افزایش یافته و انگیزه افراد براي فرار مالیاتی را بیشتر مینرخ

ظر گرفت ار مالیاتی باید این نکته را در ندر رابطه با تاثیرگذاري مثبت بار مالیاتی بر فر
زایش کننده بار مالیاتی اســتفاده شــده اســت. افکه در این مطالعه از نرخ تعرفه به عنوان تبیین

کننده ورود به بخش غیررســـمی بوده و حرکت به ســـمت فرار تواند تشـــدیدنرخ تعرفه می
سرامالیاتی را افزایش دهد. در مطالعه حاضر از بین متغیرهاي  نه موثر بر فرار مالیاتی، درآمد 

ضا می سبب افزایش تقا سرانه  شترین تاثیر را بر فرار مالیاتی دارد. افزایش درآمد  ود که شبی
شود و در  ضا براي کاالهاي قانونی و غیر قانونی  شامل تقا ست  ضا ممکن ا این افزایش تقا

 دهد. درخصوص تاثیرگذارينتیجه این احتمال وجود دارد که از این طریق فرار مالیاتی رخ 
یاتی می مال بت نرخ ارز بر فرار  نهمث به افزایش هزی اي هتوان گفت افزایش نرخ ارز منجر 

ـــده، حجم قاچاق کاال را زیاد کرده و در نتیجه میزان فرار از مالیات نیز  واردات رســـمی ش
 شود.بیشتر می

 ، اندازه دولت ودر الگوي منتخب برآورد شــده، متغیرهاي شــاخص باز بودن اقتصــادي
 هاي تجاري و آزادينرخ بیکاري داراي اثر منفی بر فرار مالیاتی اســـت. کاهش محدودیت

ــادرات و واردات غیرقانونی و قاچاق را کاهش داده و از این رو، فرار  ــتر، ص ــادي بیش اقتص
مالیاتی بایکند. در رابطه با تاثیرمالیاتی را کم می این  دگذاري منفی اندازه دولت بر فرار 

ررسمی هاي غیرود با افزایش اندازه دولت، میزان فعالیتنکته را در نظر داشت که انتظار می
بیشتر شده و احتمال فرار مالیاتی گسترش یابد، اما در این مطالعه ضریب برآوردي این متغیر 

 معنادار نبوده و کمترین اثر را به خود اختصاص داده است. 
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صورت درخصوص تاثیرپذیري منفی  فرار مالیاتی از نرخ بیکاري باید توجه کرد که به 
ـــت که با افزایش نرخ بیکاري، تمایل افراد براي ورود به فعالیت اي هکلی انتظار بر این اس
سترش یابد، اما نتایج این مطالعه بیان می سمی افزایش یافته و میزان فرار مالیاتی گ ند کغیرر

ست. با توجه به اینکه نرخ که افزایش بیکاري منجر به کاهش فرار شده ا شور   مالیاتی در ک
صاد به شاخصی از عملکرد عمومی اقت واند تشمار رفته و افزایش آن میبیکاري در کشور، 

ضاي نیروي کار، چه براي فعالیت صادي و کاهش تقا هاي حاکی از ورود به دوره رکود اقت
ی در بین بیکاري و فرار مالیات رسمی باشد، رابطه معکوسهاي غیررسمی و چه براي فعالیت

ـــد. یادآور میاین تحقیق غیرمنطقی به نظر نمی ـــود تانزي (رس ـــت که 1999ش ) معتقد اس
صادي نمینظریه صاد زیرزمینی هاي اقت توانند به طور قطع جهت همکاري نرخ بیکاري و اقت

شرایط کشور می سته به  شدرا تعیین کنند و این رابطه ب عالوه بر این،  .تواند مثبت یا منفی با
در الگوي انتخاب شده، بیشترین اثر فرار مالیاتی بر رشد تقاضاي پول است. همچنین در بین 

 هاي علل، بیشترین تاثیر مربوط به درآمد سرانه است.متغیر
 
 برآورد شاخص فرار مالیاتی و سري زمانی نسبی و مطلق آن در ایران -5-1-2

به الگوي ســـاختاري  به 1در نمودار( MIMICبا توجه  یاتی  مال تابع معادله خطی فرار   ،(
 ) خواهد بود.6صورت رابطه (

 
)6( 

 
 

ــتند. 1هاي علی در نمودار (متغیر تا   که در آن هاي ضــرایب متغیر   تا ) هس
ند. براي شــوافزار آموس حاصــل میبه وســیله نرمعلی هســتند که با اســتفاده از تخمین الگو 

شاخص ا در هکافی است به جاي متغیرهاي توضیحی مدل، مقادیر عددي آن ،برآورد اولیه 
) قرار گیرد تا شــاخص براي هر ســال به دســت آید که این ســري اعداد به دســت 6معادله (
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1358  57/8  1368  18/21  1378 46/24  1388 24/18  
1359  14/11  1369  97/23  1379 15/21  1389 92/8  
1360  43/13  1370  79/20  1380 04/19  1390 69/9  
1361  54/15  1371  17/18  1381 84/16  1391 56/14  
1362  00/18  1372  39/18  1382 51/15  1392 39/13  
1363  72/21  1373  34/20  1383 54/14  1393 13/12  
1364  29/22  1374  47/21  1384 08/14  1394 33/11  
1365  23/22  1375  73/19  1385 25/13  -  -  
1366  14/24  1376  53/18  1386 68/11  -  -  

  :   
  

)  6 (           
     38          12/6  

GDP    1357       1378 )46/24  GDP (
       1394  33/11      .   
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سال  )6جدول ( (که حداکثر مقدار را دارد)  1378مشخص است، میزان فرار مالیاتی بعد از 
سال  شی را طی  1387تا  سال  کردهروندي کاه سپس در  باره افزایش یافته به یک 1388و 

ت که این جهش در ن یدياســـت  عه ام طال بداهللا میالنی و 1394پور و همکاران (ایج م ) و ع
 شود. ) نیز مشاهده می1380اکبرپور روشن (

سه اعداد به دست آمده با نتایج برخی مطالعات داخلی دیگر، وجود تفاوت ایی را همقای
ارد د دهد، زیرا این امکان وجودنسبی فرار مالیاتی طی دوره مورد مطالعه نشان می در اندازه

که اندازه فرار مالیاتی با تغییر دوره مورد مطالعه و همچنین به لحاظ علل دیگري که ممکن 
ستقیم باعث گسترش این پدیده ستقیم یا غیرم ست به طور م شود، افزایش ا یا کاهش  پنهان 

 هاي اخیر به محاسبه اندازهمطالعات داخلی که طی سالشد طور که بیان همانهمچنین یابد. 
شور پرداختهفرا ستفاده اند از روشر مالیاتی در ک ر روش اند و تفاوت ددهکرهاي متفاوتی ا

میزان  ،الد. به عنوان مثشوتواند منجر به تفاوت در نتایج به دست آمده مورد استفاده نیز می
شده توسط عبداهللا میالنی و اکبرپور روشن ( ) با استفاده از روش 1391فرار مالیاتی محاسبه 

سالتقاض شده در تحقیق هاي مورد بررسی، کوچکاي پول در تمامی  سبه  تر از اعداد محا
فرار مالیاتی با روش تقاضاي پول که براي اولین بار توسط کاگان  . در محاسبهاستحاضر 

ست، فرض می1958( شده ا صورت ) ارائه  سمی به  صاد غیرر شود که تمام معامالت در اقت
که در واقعیت این طور نیســت و تنها بخشــی از معامالت در صــورتی شــود مینقدي انجام 

صورت نقدي انجام می صاد غیررسمی به  میزان متغیر پنهان با این روش ، از این رو، شوداقت
 کمتر از حد واقعی، تخمین زده خواهد شد.
هر ســال ضــرب شــود، مقدار مطلق فرار  GDP در صــورتی که شــاخص نســبی فوق در

هاي ) برآورد ســـال7که در جدول ( آیدمالیاتی براي هر ســـال به قیمت ثابت به دســـت می
 مورد بررسی ارائه شده است.

به  1357میلیارد ریال در ســـال  933/63664مقدار فرار مالیاتی از )، 7براســـاس جدول (
 1394یلیارد ریال) رســیده و در ســال م9409/290250( 1378بیشــترین مقدار خود در ســال 

 میلیارد ریال شده است.  53722/87698برابر با 
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 در ایران (میلیارد ریال) مقدار مطلق فرار مالیاتی -7 جدول

اندازه مطلق  سال
اندازه مطلق  سال فرار مالیاتی

اندازه مطلق  سال فرار مالیاتی
اندازه مطلق  سال فرار مالیاتی

 فرار مالیاتی
1357 933/63664  1367 3647/141413  1377 0732/251329  1387 7496/191896  
1358 04066/80715  1368 535/167170  1378 9409/290250  1388 7609/354461  
1359 74005/80547  1369 1349/215796  1379 2442/265210  1389 07/184685  
1360 67159/92304  1370 5751/210190  1380 3472/243558  1390 8488/209278  
1361 1357/131045  1371 225/189229  1381 9345/233037  1391 5162/292935  
1362 3977/166569  1372 1193/194194  1382 1252/232720  1392 1325/264321  
1363 8538/185734  1373 2415/212846  1383 3075/228166  1393 1161/246507  
1364 2248/194021  1374 7623/230626  1384 651/234905  1394 53722/87698  
1365 2534/174638  1375 3547/223408  1385 6433/234593  -  
1366 1004/190017  1376 4/21151245  1386 9654/122825  -  
 هاي پژوهشیافته: ماخذ

 
 برآورد رابطه بین توسعه مالی و فرار مالیاتیمرحله دوم:  -5-2
 معرفی الگو  -5-2-1

ــبه ســري زمانی متغیر پنهان فرار مالیاتی در ادامه مدل مربوط به بررســی رابطه  پس از محاس
ــورت )  8( رابطه بین توســعه مالی و فرار مالیاتی در ایران طی دوره زمانی موردمطالعه به ص

 شود.می تصریح
 

)8 (               
 

 (ســري زمانی به دســت آمده در مرحله اول) و  لگاریتم فرار مالیاتی که در آن  
بعدي است و هدف از آنجایی که توسعه مالی مفهومی چندشاخص توسعه مالی است. 

این مطالعه در نظر گرفتن یک شاخص کلی براي بررسی تمامی ابعاد این متغیر است در 
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ستفاده از روش تجزیه مولفه صلیاین تحقیق با ا سلیPCA( 1هاي ا سط  فر و می) که تو
کاران ( کاران 2012(  3)، ابوترابی و ابوترابی2010(  2)، کهو1389هم )، ابوترابی و هم

ه بعدي بکار گرفته شده است، یک شاخص چند) به1392) و شمس و همکاران (1392(
شاخص شده در نظر گرفته میصورت میانگین وزنی از  بعاد شود. در تبیین اهاي معرفی 

شـــود که مکمل یکدیگر بوده و هایی اســـتفاده میشـــاخصگوناگون چنین مفهومی از 
شاخصمی شاخص چندبعدي از توان جهت وزن دادن به هر یک از  ستخراج یک  ها و ا

هاي مختلف توســعه مالی مورد هاي اصــلی اســتفاده کرد. شــاخصروش تجزیه مولفه
ستفاده ا سعه مالی با ا شاخص کلی تو ستخراج  ستفاده در این تحقیق به منظور ا روش  زا

PCA، نســـبت ارزش گري مالی، ارزش معامالت (شـــامل ارزش افزوده بخش واســـطه
حق بیمه سـرانه، ضـریب نفوذ بیمه، نسـبت سـهام مبادله شـده به تولید ناخالص داخلی)، 

شبه پول) به  سبت نقدینگی (مجموع پول و  سهیالت به تولید ناخالص داخلی و ن مانده ت
 تولید ناخالص داخلی هستند. 

ناخالص داخلی اســـت. این متغیر داراي اثر مبهم بر  لگاریتم همچنین  تولید 
ــت. عالوه بر این، افزایش فعالیت ــمی اس ــادي  GDPهاي غیررس ــاع اقتص و بهبود اوض

اند توکشـــور در صـــورتی که منجر به تامین حداقل منابع الزم براي زندگی شـــود، می
ســمی را کاهش داده و موجب کاهش انگیزه پذیرش ریســک اعمال غیرقانونی و غیرر

به عنوان مثال، براســـاس  ـــود.  مالیاتی ش کاهش فرار  حجم اقتصـــاد پنهان و در نتیجه 
شنایدر، یافته شور، انگیزه باالتري براي فعالیت در سرانه پایین GDPهاي ا تر در یک ک

سایه صاد   GDPسازد. به خصوص در کشورهاي در حال توسعه که اي را فراهم میاقت
تري را نســبت به کشــورهاي توســعه یافته دارند، انگیزه فعالیت در اقتصــاد انه پایینســر
 تواند سبب افزایش تقاضا شود. این افزایشاي بیشتر است. همچنین افزایش آن میسایه

شود و در نتیجه این  ضا براي کاالهاي قانونی و غیرقانونی  شامل تقا ست  ضا ممکن ا تقا

1- Principal Component Analysis
2- Keho
3- Aboutorabi and Aboutorabi
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که از ای نابراین، هماناحتمال وجود دارد  مالیاتی رخ دهد. ب که بین طریق فرار  ان گونه 
بارون و دي تال اي مثبت بین درآمد ) وجود رابطه2004( 1شـــد، برخی مطالعات نظیر 

ساد را اثبات می اي هکنند، اما به طور کلی این متغیر داراي اثر مبهم بر فعالیتسرانه و ف
 غیررسمی است.

سطح عمومی قیمت کاال لگاریتمنیز    شد  ست. ر صرفی به نرخ تورم ا هاي م
تواند به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی منجر شود. با توجه به وضعیت دالیل مختلفی می

توان انتظار داشـــت که با افزایش ســـطح عمومی برابري توزیع درآمد در کشـــور، مینا
شتري زیر خط فقر قرار گیرند. ها، خانوادهقیمت توانی در تامین کمترین درآمد ناهاي بی

گذراندن زندگی از طریق انجام فعالیت قانونی، میکافی براي  عامل موثري هاي  تواند 
ـــمار پذیري روي آوردن به فعالیتدر توجیه ـــاد زیرزمینی به ش آید. بنابراین، هاي اقتص
پدیده فقر، اندازه اقتصـــاد زیرزمینی رشـــد یابد (پیانتظار می ـــترش  ایی و ررود با گس
ـــترده و فزاینده قیمت می1394رجایی، بر  هاي مالیاتتواند نرخ). همچنین تغییرات گس

ر ها را افزایش دهد و انگیزش افراد به فرار مالیاتی بیشتدرآمد افزایش یافته افراد و بنگاه
یابد. عالوه بر این، افزایش فشـــار تورمی موجب شـــده در نتیجه حجم آن افزایش می

و  شــود (اشــنایدرمیقیمت مواد اولیه جهت فعالیت در اقتصــاد زیرزمینی تر شــدن گران
ـــی اثر 1986گونه که کرانی و نورزاد (). بنابراین، همان2007همکاران ،  ) نیز در بررس

ـــان دادند، انتظار می ـــاد آمریکا نش ورم و رود ارتباط بین تتورم بر فرار مالیاتی در اقتص
 فرار مالیاتی مثبت باشد.

ـــازي در این تحقیق از منابع آماري بانک مرکزي، ها و آمار موردنیاز جهت مدلداده س
گردآوري شده است. مرکز آمار ایران و ترازنامه انرژي

هاي گستردهاي در مدل خودرگرسیون برداري با وقفهآزمون کرانه -5-2-2
بین توسعه  تمدوتحلیل تجربی رابطه پویاي بلندمدت و کوتاهبه منظور بررسی و تجزیه

سته با فرار مالیاتی (تورم و تولید ناخالص داخلی) سایر متغیرهاي واب صاد  رد مالی و  اقت

1- Barun and Ditella
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) است.9مدت بین توسعه مالی و فرار مالیاتی به صورت رابطه (روابط پویاي بلندمدت و کوتاه

الف) -9(

ب) -9(

ــتم معادالت،  ــیس ــت و Δدر این س ــل اس  tجزء اخالل مدل در زمان   عملگر تفاض
طه  عدم وجود راب یا  به منظور آزمون وجود  باال  عادالت  یک از م اســــت. تخمین هر

ساس معنیهم شتگی بین متغیرها برا ضرایب متغیرهاي با وقفه  Fداري آماره انبا شترك  م
گیرد. با توجه به کوچک بودن حجم نمونه مورد بررســی در موجود در مدل صــورت می

ـــخیص هم2005( 1این مطالعه از مقادیر بحرانی نارایان ـــتگی در تحقیق ) جهت تش انباش
شد (نارایان و نارایان،  ستفاده خواهد  ضر ا سی وجود یا عدم وجود2)2005حا  . بعد از برر

ــی تواانباشــتگی بین عوامل تاثیرگذار مورد مطالعه بر فرار مالیاتی، میرابطه هم ن به بررس
) 1969( 3رابطه علیت بین متغیرهاي موجود در مدل نیز پرداخت. براســـاس مطالعه گرنجر

ــورتی که متغیرها هم ــحیح خطاي برداريدر ص ــند، روش تص ــته از مرتبه یک باش 4انباش

)VECM( نارایان و نارایان بهترین روش جهت) 5تشخیص رابطه علیت بین متغیرها است ،

1- Narayan
2- Narayan and Narayan
3- Granger
4- Vector Error Correction Method
5- Narayan and Narayan
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نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهاي تحقیق -8جدول 
DF-GLSآزمون Ng-Perronآزمون 

وقفه متغیر
MZaMZtMSBMPTبهینه

درجه 
انباشتگیهم

DF-GLS 
statistic

وقفه 
بهینه

درجه 
انباشتگیهم

LTE2 3986/38-37962/4-11406/064386/0I(1)392480/0-0I (1)

FD275120/302060/5  33840/1690/185I(0)352266/4-1I (1)

LGDP1 1115/11-45758/1-13118/08023/11I(1)547632/3-0I (1)

LINF16979/24-50667/3-14198/073335/3I(1)024785/3-0I (0)

هاي پژوهشیافته: ماخذ 

سایر آمارههاي بهینه، نتایج آزمون همتعیین وقفه -5-2-3-2 شتگی و  اي هانبا
 تشخیصی

ـــته بودن متغیرها از درجه دو در این مانایی و اطمینان از عدم هم پس از انجام آزمون انباش
ـــمت به انتخاب وقفه بهینه، انجام آزمون هم ـــایر قس ـــتگی بین متغیرها و همچنین س انباش

ـــی جهت اطمینان از پایداري هر یک از مدلآماره ـــخیص ـــود.ها پرداخته میهاي تش  ش
سوم جدول ( ستون  شده در  ساس نتایج ارائه  سعه )، وجود رابطه هم9برا شتگی بین تو انبا

سطح اطمینان باالي  صد تایید می 90مالی و فرار مالیاتی در  ستودر سایر  هاي این نشود. 
ـــی مدلجدول بیانگر آماره ـــخیص ـــیک و اعتبار  ها جهتهاي تش ـــی فروض کالس بررس

 هاي برآورد شده هستند.مدل
با توجه به هدف اصلی این تحقیق مبنی بر بررسی رابطه بین توسعه مالی و فرار مالیاتی و 

طه که وجود راب به این ـــتگیهم نظر  باش تا ان ها مورد  ه اســــت، تید قرار گرفیبین این متغیر
مدل تاهبرآورد  ـــی هاي کو ها مورد تخمین و بررس به این متغیر ندمدت مربوط  مدت و بل

قرار خواهد گرفت. 
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 هاي تشخیصیو سایر آماره ARDLانباشتگی نتایج آزمون هم -9جدول 

 ,TEF FFD(FD/LTE(LTE/FD, LGDP,INF) مدل برآورد شده
LGDP,INF) 

)1,1,0,1( طول وقفه بهینه  )5,5,5,5(  

546756/5 سرانپ Fآماره   27083/32  

102408/0 آزمون نرمالیتی  )950085/0(  563436/0  )754486/0(  

آماره آزمون واریانس 
 ناهمسانی

529628/0  )7803/0(  901480/0  )6344/0(  

994036/0 آزمون خودهمبستگی  )3861/0(  33910/28  )1317/0(  

809337/0 آزمون تصریح رمزي  )3776/0(  018292/0  )9048/0(  

DW-statistic 229572/2  907516/2  

F-stat 41410/12  7/751/761  

R-Bar-Squared 756307/0  999926/0  

 .استدرصد  90و 95، 99داري در سطح اطمینان دهنده معنینشانو *** به ترتیب  *، **
 هاي پژوهش: یافتهماخذ

 
 مدت و بلندمدتتخمین ضرایب کوتاه -5-2-3-3

سته به فرار مالیاتی در 9جدول ( سایر متغیرهاي واب ) به بررسی رابطه علیت از توسعه مالی و 
ـــود پردازد. همان طور که در این جدول مالحظه میمدت و بلندمدت میایران در کوتاه ش

ـــعه مالی بدون وقفه در کوتاه ـــتمعنی مدت مثبت و بیعالمت ضـــریب متغیر توس ، اما اس
ـــعه مالی با ـــد. طبق ایدار میوقفه منفی بوده و از لحاظ آماري نیز معنی ضـــریب توس ن باش

سعه مالی، منجر به کاهش  صد بهبود در تو صدي در فرار مالیاتی  06/0برآورد، یک در در
دهد که توســعه مالی در خواهد شــد. تخمین ضــرایب بلندمدت در این معادله نیز نشــان می

ازي ســر مالیاتی داشــته و عامل مهمی در محدوددار بر حجم فرابلندمدت تاثیر منفی و معنی
ر کاستن تواند د. توسعه زیرساخت مالی یک اقتصاد میاستبازار زیرزمینی و فرار مالیاتی 
گیرندگان و وام دهندگان موثر باشد. نفوذ شعب بیشتر و توسعه عدم تقارن اطالعاتی بین وام
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ـــله بین وام ـــته، نامتقارنی اطالعات را کم گیرندهنده و واممالی از این منظر، فاص ده را کاس
ـــرکتکرده  هاي تواند فعالیتها میاین کاهد و در نهایت همهها را میو الزامات مالی ش

صاد را محدود کند. بخش غیر سمی اقت سعه نهادهمچنین ر سهاي مالی میتو یار تواند نقش ب
ــه ــامهمی در پذیرش عرض ــکرده یفا کنندگان پول و اعتبار اکنندگان و تقاض هاي تو فرص

شور شخص، در ک سازد. به طور م صاد زیرزمینی را محدود  شد اقت هایی با مورد نیاز براي ر
ــترده ــرکتامکان ثبت اعتبارات موثرتر و حوزه بانکی گس هایی که نیازهاي نقدینگی تر، ش

صت شتري براي فر سرمایه خارجی بی شته و به جذب  ستهباالتري دا شد باالتر واب ، اندهاي ر
ـــته و  ـــعه مالی از فرارمیاز این رو، گرایش کمتري براي فرار مالیاتی داش  توان گفت توس

 کاهد. مالیاتی می
یر مدت داراي تاثمدت و هم در بلندهم در کوتاه طبق نتایج به دست آمده، ضریب تورم

ـــت مثبت بر فرار مالیاتی  آماري اظ مدت از لحکه البته ضـــریب این متغیر، تنها در بلنداس
ایش هاي مالیات بر درآمد افزتواند نرخ. تغییرات گسترده و فزاینده قیمت میاستدار معنی

ها را افزایش داده و انگیزه افراد به فرار مالیاتی را بیشــتر کند. در این زمینه یافته افراد و بنگاه
ان دادند آمریکا نش) نیز در بررسی اثر تورم بر فرار مالیاتی در اقتصاد 1986کرانی و نورزاد (

    ها مثبت است.که ارتباط بین این پارامتر

ار دمدت و بلندمدت منفی و معنیعالمت ضــریب متغیر تولید ناخالص داخلی در کوتاه
عاملی در جهت ممانعت از رشـــد بیشـــتر اقتصـــاد  دارد که افزایش این متغیربوده و بیان می

ستو فرار مالیاتی زیرزمینی  اي ناخالص داخلی کشور و تامین منابع الزم برتولید فزایش . اا
سک اعمال غیرزندگی افراد، می سمی را کاهش دقانونی و غیرتواند انگیزه پذیرش ری اده ر

ـــود ـــاد پنهان و در کاهش فرار مالیاتی ش این نتیجه منطبق با  .و موجب کاهش حجم اقتص
در یک کشور، انگیزه باالتري تر سرانه پایین GDPدارد که بیان میاست هاي اشنایدر یافته

 سازد. اي را فراهم میبراي فعالیت در اقتصاد سایه
ضریب تصحیح خطا در این مدل که بیانگر سرعت تعدیل خطاهاي مدل براي رسیدن به 

ـــتتعادل بلندمدت  ـــطح اطمینان باالیی  -86/0، برابر با اس بوده و به لحاظ آماري نیز در س
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ـــتدار معنی ـــد باالیی از میزان . مقدار عددي ایاس ـــت که درص ن ضـــریب بیانگر این اس
 .شودمیانحرافات (عدم تعادل) فرار مالیاتی از تعادل بلندمدت خود در هر دوره تعدیل 

 
 مدت و بلندمدت بین متغیرها: متغیر وابسته: فرار مالیاتیبرآورد رابطه کوتاه -10 جدول

 مدتبرآورد رابطه کوتاه

 احتمال tآماره خطاي استانداردانحراف  ضریب متغیرها

C 278792/8 278759/2 632707/3 0013/0 

LTE(-1) 866824/0- 176452/0 912523/4- 00001/0 

D(FD) 129446/0 084532/0 531324/1 1388/0 

FD(-1) 062798/0- 018734/0 351657/3- 0027/0 

LGDP 426779/0- 135989/0- 138345/3- 0045/0 

D(LINF) 110304/0 080665/0 367438/1 1824/0 

LINF(-1) 046721/0 083465/0 559765/0 5808/0 

CointEq(-1) 
 

866824/0- 152389/0 688240/5- 0000/0 

Cointeq = LTE1 - (-0/0724*FD -0/4923*LGDP + 0/0539*LINF + 9/5507 ) 

 برآورد رابطه بلندمدت

 احتمال tآماره انحراف خطاي استاندارد ضریب متغیرها

FD 072435/0- 018111/0 999542/3- 0005/0 

LGDP 492348/0- 133089/0 699396/3- 0011/0 

LINF 053899/0 097382/0 553481/0 04851/0 
 0001/0 913604/4 943730/1 550721/9 ضریب ثابت

 هاي پژوهشیافته: ماخذ   
 
 گیري  بندي و نتیجهجمع -6

ـــناخت عوامل موثر بر فرار مالیاتی و تعیین رابطه آن با متغیربا توجه به اهمیت  هایی نظیر ش
ـــور،  ـــعــه مــالی کش ـــتفــاده از روش علــل پژوهش حــاضـــر در مرحلــه اول توس  بــا اس

ــاخص چندگانه  -چندگانه  ــی  به برآورد اندازه (MIMIC)ش فرار مالیاتی در ایران و بررس
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ـــتفا 1357-94علل و آثار آن طی دوره زمانی  ـــته نرمبا اس افزاري آموس پرداخته ده از بس
ــه مالك ــده، مدلی به اســت. پس از مقایس هاي برازش و نتایج تخمینی الگوهاي برآورد ش

عنوان مدل نهایی و مبناي محاســـبات فرار مالیاتی انتخاب شـــد که در آن متغیرهاي رشـــد 
شد تولید ناخالص داخلی به عنوان آثار و  ضاي پول و ر شد تقا صرف انرژي، ر هاي متغیرم

تورم، نرخ بیکاري، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز رسمی، درآمد سرانه، 
نســبت تملک دارایی ســرمایه (هزینه عمرانی) به تولید ناخالص داخلی و نســبت مالیات بر 

ند. این ادهنده فرار مالیاتی در نظر گرفته شــدهواردات بر کل واردات به عنوان علل تشــکیل
از نظر معنادار بودن ضـــرایب عوامل و آثار فرار مالیاتی در مقایســـه با ســـایر الگوهاي الگو 

سرانه و  ضعیت بهتري دارد. در این الگو متغیرهاي تورم، بار مالیاتی، درآمد  شده و برآورد 
ـــاخص باز بودن  ـــته و متغیرهاي ش ـــمی اثر مثبت و معنادار بر فرار مالیاتی داش نرخ ارز رس

ندازه  ـــادي، ا مالیاتی اقتص ـــتدولت و نرخ بیکاري داراي اثر منفی بر فرار  وي . در الگاس
هاي ن متغیر. همچنین در بیاستانتخاب شده، بیشترین اثر فرار مالیاتی بر رشد تقاضاي پول 

 .  استعلل بیشترین تاثیر مربوط به درآمد سرانه 
ـــبه ـــبی فرار مالیاتی بیانگر این اســـت که روند ف اندازه نتایج محاس تی داراي رار مالیانس

ســاله روندي افزایشــی  38، اما به طور کلی در دوره اســتنوســاناتی در بازه زمانی موردنظر 
به بیشترین مقدار خود  1357رسمی در سال  GDPدرصد  12/6به طوري که از  استداشته 

سال  صد از  46/24( 1378در  سال GDPدر  33/11به  1394) افزایش یافته و در نهایت در 
 رسیده است.  درصد

به ـــ حاس تایج م ندازه همچنین ن یاتی نشــــان می ا مال قدار آن از مطلق فرار  که م هد  د
ــــال  933/63664 ــــال  1357میلیــارد ریــال در س ـــترین مقــدار خود در س   1378بــه بیش

ــال 9409/290250( ــیده و در س میلیارد ریال  53722/87698برابر با  1394میلیارد ریال) رس
 شده است. 

ی و به منظور بررســســري زمانی متغیر پنهان فرار مالیاتی  دوم پس از محاســبهدر مرحله 
ته مدت توســـعه مالی و ســـایر متغیرهاي وابســـوتحلیل تجربی تاثیر بلندمدت و کوتاهتجزیه
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ـــري  در (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر فرار مالیاتی ـــاد ایران در قالب الگوهاي س اقتص
ــیون برداري با وقفه اياز روش آزمون کرانه زمانی ــتفاده خودرگرس ــترده اس ــهاي گس  .دش

ک مدت (با یدهد توســعه مالی کشــور در بلندمدت و نیز در کوتاهنتایج برآورد نشــان می
ي بازار سازدار بر حجم فرار مالیاتی داشته و عامل مهمی در محدودوقفه) تاثیر منفی و معنی
 .استزیرزمینی و فرار مالیاتی 

ـــت آمده، افزایش تورمطبق نتایج به  مدت منجر به افزایش فرار مالیاتی در در بلند دس
عاملی در جهت ممانعت از رشـــد افزایش تولید ناخالص داخلی کشـــور شـــده و در مقابل، 

 .استو فرار مالیاتی بیشتر اقتصاد زیرزمینی 
ـــاس یافته ـــعه نهادهاي این پژوهش مبنی بر اینکه بر اس راي بهاي مالی عامل مهمی توس

ــوب میمحدود ــازي فرار مالیاتی محس ــود، میس ــاله مهم در مقابله با ش توان گفت یک مس
 هاي رســمی در مقابلتوســعه اقتصــاد زیرزمینی و فرار مالیاتی، رفع موانعی اســت که نهاد

اي ههاي مالی دولتی، تابع دستورالعملاند. معموال نهادمبادالت پولی و اعتباري فراهم ساخته
هاي اعتباري و مبادالتی اشــخاص حســاســیت معناداري را نشــان ده و نســبت به نیازاداري بو

ازار کنندگان پول و اعتبار به بکنندگان و تقاضاشود که عرضهدهند. این امر موجب مینمی
رســمی و یا زیرزمینی روي آورند و به همین جهت، توســعه نهاد هاي مالی خصــوصــی غیر
ــیار مهمی در می ــهتواند نقش بس ــاپذیرش عرض ایفا  کنندگان پول و اعتبارکنندگان و تقاض

االمکان موجب خروج جریان وجوه از فضـــاي زیرزمینی شـــده و دســـت کم و حتیکرده 
 هاي موردنیاز براي رشد اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی را محدود سازد.فرصت

تاثیرگذاري مثبت نرخ تورم باز آن یانگر  که نتایج برآورد ب ندازه فجایی  مالیاتی ر ا رار 
ـــت،  ـــترش آن میمیاس از  تواند یکیتوان گفت که کاهش نرخ تورم و جلوگیري از گس

با اجراي  که این امر  باشــــد  ـــور  یاتی در کش مال کاهش فرار  گذار در  مل مهم و اثر عوا
 پذیر است. هاي پولی مناسب و انضباط مالی دولت امکانسیاست
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