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 چکیده
عه یکی از دالیل توساقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها  بر اساس دیدگاه

های اثرگذاری حکمرانی خوب، در کنار کانالبررسی  این پژوهش،هدف . نیافتگی است

ایران و کشورهای منتخب سند مالیاتی  ی نظامبر عملکرد درآمدسایر متغیرهای کالن 

ساله جمهوری اسالمی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته  02انداز چشم

(GMM،)  های است. برای این منظور از آمار و اطالعات مولفه 0220-0202 هایسالطی

تغیرهای م در کناری اتمالی هایدرآمد و حکمرانی خوبگانه های ششگانه و شاخصسه

، شودکه توسط سازمان توسعه جهانی و همچنین بانک جهانی ارائه می کالن اقتصادی

با  استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متوسط شاخص کل حکمرانی خوب

های دهد. در ارتباط با کانالدرآمدهای مالیاتی را تحت تاثیر قرار می 20/02ضریب 

مولفه اول شامل شاخص شفافیت )پاسخگویی( و ثبات اثرگذاری نیز مشخص گردید که 

اثربخشی دولت و کیفیت مقررات، با  شاخص، مولفه دوم شامل 00/9سیاسی، با ضریب 

تأمین قضایی و کنترل فساد، با ضریب  شاخصو همچنین مولفه سوم شامل  23/8ضریب 

 ب دارند.دار بر درآمد مالیاتی ایران و کشورهای منتخ، اثری مثبت و معنی20/02

 کشورهای سند چشم انداز ایران. حکمرانی خوب، مالیات،های کلیدی: واژه

 JEL  :H11, H21, H50 طبقه بندی
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...یخوب بر عملکرد درآمد یحکمران ریتاث یبررس 

 مقدمه -1
ای در تامین مالی بخش عمومی ترین منبع درآمدی دولت نقش ویژهمالیات به عنوان مهم

ز و جاری دولت ا های عمرانیتر هزینهکند. اقتصاد سالم اقتصادی است که بیشایفاء می

طریق مالیات تامین شود. اما در برخی از کشورها از جمله ایران به دلیل دسترسی به 

چنان که شایسته است به درآمدهای مالیاتی به عنوان منابع مالی جایگزین مانند نفت، آن

های منطبق با اقتصاد مقاومتی توجه درآمد پایدار و به خصوص الزمه اجرای سیاست

دهنده این موضوع است که تکیه بر درآمدهای تجربیات گذشته کشورها نشان شود.نمی

ترین بخش و ناپایدار است و اتکاء به درآمدهای مالیاتی یکی از مناسبغیر مالیاتی، زیان

های شود. بنابراین اجرای صحیح سیاستهای تامین درآمد برای دولت محسوب میروش

افزایش پویایی اقتصادی و حرکت به سمت توسعه تلقی  ای برایتوان وسیلهمالیاتی را می

های مختلف های مالیاتی موجب ضعف بخشکرد. در عین حال، اجرای ناصحیح سیاست

اقتصادی و عدم تامین منابع مالی دولت از این روش و کند شدن حرکت توسعه اقتصادی 

اهمیت مالیات به (. در همین رابطه، به دلیل 22: 0280شود )شیرخانی، و اجتماعی می

های توسعه و سند عنوان یک منبع اصلی درآمدی، از اهداف مهم اقتصادی برنامه

انداز، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و درآمدهای حاصل از آن است. زیرا قیمت چشم

نفت که در عمده موارد، تحت تاثیر بازارهای جهانی است، به هنگام وقوع یک بحران در 

 یافتهمت و به دنبال آن درآمد حاصل از فروش نفت به شدت کاهش جهان یا تحریم قی

شود. بنابراین، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و اقتصاد کشور با مشکالت جدی مواجه می

در بودجه دولت بهترین شیوه برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است و یک منبع پایدار 

 دهد. روی دولت قرار میزای ملی را فراو درون

در ارتباط با مقوله مالیات، وجود انگیزه پرداخت اهمیت بسزایی دارد و زمانی تمایل به 

یابد که اعتماد به دولت بیشتر شده و بدانند که پرداخت مالیات توسط افراد افزایش می

مالیات پرداخت شده به دولت به بهترین صورت برای ارتقای سطح خدمات اساسی و 

شود. در این راستا، حکمرانی خوب به عنوان یک عامل ی صرف میگذاری عمومسرمایه

تواند بر روی کسب درآمدهای مالیاتی اثر گذار نهادی موثر بر اعتماد افراد به دولت، می

باشد. الزم به اشاره است که در حکمرانی خوب، بین سه رکن اصلی دولت، جامعه مدنی 

شود که از امور عمومی امر سبب می و بخش خصوصی ارتباط نزدیکی وجود دارد و این

برداری شود، زیرا مسئولیت اداره عمومی بین سه نهاد تقسیم شده تری بهرهبه شکل بهینه
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ای که ضعف و قدرت بیش و هر سه بخش مذکور در تعامل با یکدیگر قرار دارند، به گونه

 (. 2: 0289طین، ها تعادل اجتماعی را بر هم خواهد زد )کمیجانی و سالاز حد یکی از آن

کر کند که برقراری تفیافته این ایده را تقویت میپیشرفت اقتصادی کشورهای توسعه

ای از نهادها را در جامعه ایجاد خواهد کرد که این نهادها خود حکمرانی خوب، مجموعه

ای هی رشد مستمر و دستیابی به توسعه پایدار خواهند بود و گسترش پایهتضمین کننده

ی و افزایش درآمد مالیاتی را به دنبال خواهند داشت. لذا توانمند سازی دولت و مالیات

ها و استعدادهای جامعه را فراهم بهبود حکمرانی خوب قابلیت استفاده از تمامی توانایی

دهد که مکمل هم باشند )رنانی، خواهد آورد و دولت و بازار را چنان مقابل هم قرار می

در آن  یاثرگذار یهاو کانال یحکمران ریتاث یبررسپژوهش،  (. هدف از این22: 0231

ی ایران و کشورهای اتینظام مال یدرآمد عملکرد بری اقتصاد کنار سایر متغیرهای کالن

و پاسخگویی به این پرسش اصلی  0220-0202های انداز طی سالمنتخب سند چشم

های اثرگذاری، درآمد های حکمرانی خوب یا همان کانالتحقیق است که چگونه مولفه

ل سازند؟ از دالیداری متأثر میمالیاتی را در بین کشورهای مورد بررسی به صورت معنی

مهم برای انتخاب کشورهای سند چشم انداز، تشابه و نزدیکی ساختار اقتصادی این 

گذاری برنامه توسعه کشور کشورها با ایران و اهمیت الگوی رشد این کشورها برای هدف

ای است. البته در بین کشورهای منتخب سند چشم انداز نیز معیار های برنامهالطی س

طوری که بر اساس های اطالعاتی مورد نیاز پژوهش مد نظر قرار گرفت. بهوجود داده

های در پایگاه و همچنین قابل قبول های اقتصادی مورد استفادهوجود اطالعات و داده

کشور از میان کشورهای عضو سند چشم انداز انتخاب  00، اطالعاتی از قبیل بانک جهانی

و به همراه کشور ایران مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه، مبانی نظری، پیشینه مطالعاتی، 

 .ودشگیری و پیشنهادهای تحقیق ارائه میروش تحقیق، تخمین الگو، و در نهایت نتیجه

 مبانی نظری تحقیق  -2
های مرتبط با و رکود مزمن در اقتصاد جهانی، مطالعه و بررسیهای مالی با بروز بحران

، بر اساس 0992 از سر گرفته شد. در دهه 0992 تخمین ظرفیت مالیاتی از اوایل دهه

سازی دولت، در کانون یا توانمند 0اصل ضرورت هدایت، سیاست بهبود حکمرانی خوب

له سازمان ملل متحد، بانک المللی از جمهای بینگذاری سازمانهای سیاستتوصیه
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( قرار گرفت. در این چارچوب مساله ابعاد دولت IMF) 0المللی پولجهانی و صندوق بین

سازی دولت، نقش محوری خود را به توانمندسازی دولت داده است و حکمرانی یا کوچک

 کننده رشد و توسعه اقتصادی مطرح گردیدهترین عوامل تعیینخوب به عنوان یکی از مهم

(. مشکالت مرتبط با درآمدهای مالیاتی، در 23: 0282است )میدری و خیرخواهان، 

حال توسعه که با مشکالت نهادی از جمله کیفیت پایین نهادی )حکمرانی( کشورهای در

مواجه هستند بیشتر قابل مشاهده است. در حالیکه، تقویت ویژگی پاسخگویی و اثربخشی 

-رانی(، تمایل افراد را به پرداخت مالیات افزایش میدولت به موجب بهبود نهادها )حکم

دهد زیرا حکمرانی خوب سیستم مالیاتی خوب را به دنبال دارد. سه عنصر اصلی برای به 

-وجود آمدن سیستم مالیاتی وجود دارد، که شامل مشروعیت دولت، تمایل مالیات

 تیفیک یارتقا یاستاکه در ر یاعتماددهندگان به پرداخت مالیات و کارایی دولت است. 

دولت  یاتیمال یموجب وصول به موقع درآمدها شودار میدیدر افراد جامعه پد یحکمران

: 0،0202)اعجاز و احمد شد منجر خواهد یساختار اقتصاد تیامر به تقو نیو اگردد یم

202 .) 

شود. گروه اول های اجتماعی به سه گروه عمده تقسیم میدر متون اقتصادی، زیرساخت

گذاری و سایر مخارجی است که های سرمایهشامل نحوه تخصیص مخارج دولت بین طرح

هد و دگذاری و مصرف را تحت تأثیر قرار میبه طور مستقیم تخصیص منابع بین سرمایه

هایی است که شود. گروه دوم، نهادها و سیاستهای اقتصادی دولت مربوط میبه سیاست

گیری خصوصی در داخل این محیط آورد تا تصمیمیمحیط اجتماعی مناسبی به وجود م

انجام گیرد. برای مثال، اگر جرم و جنایت کنترل نشود یا احتمال حمله داخلی و خارجی 

 های نوآورانه جهتگذاری برای بخش خصوصی و فعالیتوجود داشته باشد، پاداش سرمایه

راردادها احترام گذاشته یابد. همچنین اگر به اجرای قافزایش تولید، به شدت کاهش می

ای هبینی باشد، طرحها از ضمانت اجرای قراردادها غیرقابل پیشنشود یا تفسیر دادگاه

ود، رکنند. به همین ترتیب انتظار میگذاری بلندمدت جذابیت کمتری پیدا میسرمایه

رت شمارد، قدهنگامی که دولت مبادالت و فعالیت اقتصادی را در جامعه مجاز و آزاد می

هایی است کند. گروه سوم نیز، شامل آن سری از نهادها و سیاستانحصاری را محدود می

: 0282کند )رومر، جویانه به وسیله خود دولت را نظارت و کنترل میهای رانتکه فعالیت

20).  
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ها نتوانند از میزان بالقوه توسعه موجب شده است که دولتضعف نهادی کشورهای درحال

اتی برای تامین مالی خود استفاده کنند و با توجه به بروز مشکالت حاکمیتی، ظرفیت مالی

آوری نمایند که محیط نهادی ها را به اندازه دلخواه جمعتوانند مالیاتها زمانی میدولت

، 0کنندگان مالیاتی شکل گرفته باشد )تانزیدر راستای ایجاد انگیزه بیشتر پرداخت

ها در سه گروه مشکالت فرهنگی، مشکالت ر، بروز نارسایی(. طی چند دهه اخی00: 0983

قوانین مالیاتی و مشکالت اجرایی در نظام مالیاتی کشورها، باعث شده تا به نهادهای 

(. در 03: 0220، 0ای شود )راداودخیل در تسهیل وصول درآمدهای مالیاتی توجه ویژه

طوریکه از عوامل شود، بهیرویکرد جدید، نقش متغیرهای نهادی و ساختاری برجسته م

های مختلف در تاثیرگذار بر درآمدهای مالیاتی از جمله درآمد ملی سرانه، سهم بخش

اقتصاد، تورم و دیگر عوامل به عنوان متغیرهای سنتی طرف عرضه درآمد مالیاتی و از 

. شودهای سیاسی و برخی متغیرهای نهادی به عنوان متغیر طرف تقاضا یاد میشاخص

طرف  یرهایمتغ حیفرض به تصر شیپ نیبا ا(، 10: 0228) 2ی مثال، بیرد و همکارانبرا

که ند نمایبا تمایل مالیات را پرداخت می یدر صورت یاتیمال انیپردازند که مودیتقاضا م

 شود، دولت درمی منعکس یاسیس یدر نهادها یآنان به نحو مناسب یهاخواسته ابندیدر

ده دست آمها پاسخگو است، منابع مالی بهشهروندان در مقابل آنازای مالیات دریافتی از 

شود و افراد جامعه از از مالیات به بهترین نحو برای ارتقای رفاه جامعه به کار گرفته می

: 0223) 2در یک رویکرد نظری دیگر، گوپتا گردند.خدمات عمومی بهتری برخوردار می

 ، ادی افراد به دولت و عدم ثبات سیاسی جامعهاعتمدارد که بروز هرگونه بی( بیان می9

ها را فراهم آورده وری نظام مالیاتی و افزایش هزینه در وصول مالیاتموجبات کاهش بهره

 سازد. و وصول درآمد مالیاتی را با مشکل مواجه می

، حکمرانی خوب 0990( در سال CGG) 0بر اساس گزارش کمیسیون حکمرانی جهانی

های فردی و نهادی و عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم شای از رومجموعه

-را اداره کرده و توسط فرایندی پیوسته، منافع متضاد یا متنوع را همساز و اقدام همکاری

گردد. در این گزارش آمده است که حکمرانی خوب شامل نهادهای جویانه اتخاذ می

اند، همچنین ون قدرت پیدا کردههایی است که برای تضمین رعایت قانرسمی و نظام
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کنند به نفع اند یا درک میقرارهای غیررسمی که مردم و نهادها بر سر آن توافق نموده

حکمرانی خوب روشی است که توسط  ،(ADB) 0آنهاست. در دیدگاه بانک توسعه آسیایی

ظر ز نرود. همچنین ادولت در مدیریت منابع اجتماعی و اقتصادی برای توسعه به کار می

(، حکمرانی خوب عبارت است از اعمال قدرت UNDP) 0برنامه توسعه سازمان ملل

ها، فرایندها و سازوکاراقتصادی، سیاسی و اداری برای مدیریت عمومی کشور و شامل 

ها از طریق آن منافع خود را به روشنی بیان کرده، حقوق نهادهایی که شهروندان و گروه

کنند. از هایشان را میانجیگری میت خود را برآورده و تفاوتقانونی خود را اعمال، تعهدا

 ای است که اولویت را به فقرنظر برنامه توسعه سازمان ملل، پیامد حکمرانی خوب، توسعه

های گردد، فرصتگردد، محیط زیست محافظت میدهد، موجب پیشرفت زنان میمی

(. 3: 0289یجانی و سالطین، شود )کمالزم برای اشتغال و دیگر وسایل معاش خلق می

( حکمرانی خوب را استفاده از اقتدار OECD) 2های اقتصادی و توسعهسازمان همکاری

سیاسی و اعمال کنترل برای مدیریت منابع جامعه به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی 

هایی همچون شفافیت )پاسخگویی(، اثربخشی دولت، کارایی، کند و بر ویژگیتعریف می

های پذیری در تمام سطوح به عنوان شاخصرچوب قانونی مشخص و مسئولیتچا

(، از تساوی در برابر قانون، DAC) 2حکمرانی خوب تأکید دارد. کمیته توسعه و همکاری

زه های جاری و مبارتقویت مدیریت بخش دولتی، شفافیت )پاسخگویی(، مدیریت هزینه

نماید که حکمرانی خوب نیازمند و اعالن میبا فساد، به عنوان اصول حکمرانی یاد کرده 

ها شامل دولت، جامعه مدنی رویکردی گسترده نسبت به مشارکت طیف وسیعی از گروه

: 0292گویانه است )مقیمی. اعالیی اردکانی، و بخش خصوصی به صورت شفاف و پاسخ

031.) 

، حکمرانی (9909) 0به نام کافمن، کری و زویدو لوباتن بانک جهانیسه تن از محققان 

 که دهندنسبت می رسمی و غیررسمی نهادها و آداب و رسومبه چگونگی رفتار خوب را 

 شهروندان و نهادهاییبه احترام ، اداره کارآمد منابعدر  ظرفیت و توانایی دولتنشانگر 

 ششباشد. بنابراین، حکمفرما میتعامالت اجتماعی و اقتصادی میان آنها را که  است

خوب عبارتند از شفافیت )پاسخگویی( و ثبات سیاسی بدون حضور ی حکمران شاخص

                                                 
1 Asian Development Bank  
2 United Nations Development Programme 
3 Organisation for Economic Co-operation and Development 
4 Development Assistance Committee  
5 Kufmann, Kraay, Pablo.Zoido.Lobaton 
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گری مقررات و خشونت، اثربخشی دولت در انجام وظایف محول شده و کیفیت تنظیم

آبادی، سپهردوست و های قانونی )شاهسرانجام تأمین قضایی و کنترل فساد در چارچوب

 تعریف شاخص شش براساس را خوب حکمرانیجهانی،  بانک(. 90: 0290بزرگی، جامه

  :از عبارتند که کندمی

 در را دولت بتوانند مردم که مفهوم بدین، پاسخگویی و نظر اظهار شاخص حق -الف

 ، دهند قرار بازخواست و سوال مورد گذاردمی تاثیر مردم بر که آنچه برابر

 و حاکم رژیم ثبات میزان گیری،برای اندازهوعدم خشونت یاسیشاخص ثبات س -ب

 صورت در جاری هایسیاست تداوم و دولت موثر حیات تداوم احتمال درجه آن، رهبران

 ، فعلی مرداندولت و رهبران تغییر یا میر و مرگ

 وظایف انجام در دولت کارآمدیبرای سنجش  اثربخشی دولت شاخص کارائی و -ج

 کیفیت یا عمومی خدمات تدارک و تهیه کیفیت همچون ذهنی مقوالت شامل که محوله

 فشارهای از همگانی خدمات استقالل و کارگزاران شایستگی و صالحیت اداری، نظام

 ،سیاسی

-سیاستشامل  بازار با ناسازگار هایسیاست رویا تمرکز بر ب مقررات تنظیم شاخص -د

 وضع هزینه همچنین و بانکی سیستم بر کافی نظارت عدم ها،قیمت کنترلنظیر  ییها

 ، خارجی تجارت اندازه از بیش محدودیت برای قوانین

 شهروندان و مردان دولت عملی احترام میزانبرای نشان دادن  قانون تیشاخص حاکم -ه

 ند،اشده ایجاد اختالف حل و قانون اجرای و وضع هدف با که نهادهایی برای کشور یک

 یاستفاده از قدرت و امکانات عمومبرای شناسایی هرگونه سوء  شاخص کنترل فساد -و 

 (.1: 0283ی )کمیجانی و سالطین، در جهت منافع شخص

 پیشینه تحقیق -3
تاثیر حکمرانی خوب (، به بررسی 0289کمیجانی و سالطین ) در بین مطالعات داخلی،

بـا اسـتفاده از روش ( OECD و OPEC) بر رشد اقتصادی درگروه کشورهای منتخب

 ارتباط مثبتین نتیجه رسیدند که پرداخته و به ا 0991-0223های تلفیقی در دوره داده

 .دار میان شاخص کیفیت حکمرانی و رشد اقتـصادی در هر دو گروه وجود داردو معنی

(، در پژوهش خود به بررسی اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی دولت در 0289) رضایی

بلویی های تاو با استفاده از تکنیک داده 0220-0221دوره  درحال توسعه کشور در 03
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پرداخت. نتایج نشان داد که بین شاخص درک فساد وکنترل فساد با نسبت درآمدهای 

 دار وجود دارد. مالیاتی به تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و معنی

(، به بررسی ارتباط حکمرانی خوب و فساد و رشد 0292بشیری و شقاقی شهری )

دار و مستقیمی بین اجزای شاخص اقتصادی پرداخته و نتیجه گرفتند که ارتباط معنی

حکمرانی خوب با رشد اقتصادی در کشورهای منطقه وجود دارد. کریمی پتانالر و بابازاده 

کشور منتخب  20(، به بررسی اثر فساد مالی بر درآمد مالیاتی و مخارج دولت در 0292)

سبی نشان دادند که به دنبال افزایش فساد مالی سهم ن در حال توسعه پرداخته و

 ورپسحابی، اعتصامی و امین .یابددرآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی کاهش می

(، به بررسی اثر حکمرانی خوب و اندازه دولت بر توسعه مالی در کشورهای منتخب 0290)

کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دوره زمانی  31های آماری از داده با استفاده

خته و به این نتیجه رسیدند که اندازه دولت اثر منفی و حکمرانی خوب پردا 0200-0991

 به ،(0290) فدایی و اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد مطالعه دارند. نظری

 یاتی،مال مقررات و قوانین) آن گانهسه ارکان چارچوب در ایران مالیاتی نظام شناسی آسیب

 هنتیج این به و پرداختند( مالیاتی مؤدیان و ستانمالیات دستگاه یا اجرایی سازمان

 امدناکار حال عین در و گسترده هایمعافیت وجود جامعیت، عدم و پیچیدگی که رسیدند

 مالیاتی مقررات و قوانین حوزه در موجود مشکالت از اجرایی هایضمانت در ضعف و

 . باشندمی

بر خوب اثر کیفیت حکمرانی (، 0292) زاده فردیوسفی و اسالمبولچی ،سالطین

 دورهو طی  های تلفیقیبا استفاده از داده درآمدهای مالیاتی درگروه کشورهای منتخب

رد الگو به روش اثرات ثابت تایج حاصل از برآورا بررسی نمودند. ن 0222-0202زمانی 

دار بر نسبت درآمدهای مالیاتی اثر مثبت و معنیخوب که کیفیت حکمرانی  دادنشان 

 زادهعیدی و همچنین، صمدیدر گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد.  GDP به

 ناسیش پویایی رهیافت اساس بر ایران مالیاتی نظام برای پویا الگویی طراحی به ،(0292)

 مالیاتی شتال وضعیت کنونی، روند ادامه با که رسیدند نتیجه این به پرداختند و ستمسی

 . بود نخواهد برخوردار مناسبی جایگاه از ایران اقتصاد در مالیاتی فرار و

(، با استفاده از داده های تابلویی و اطالعات آماری 0998) 0در بین مطالعات خارجی، گورا

های اقتصادی و ، به بررسی آثار سیاست0980-0991ای کشور آفریقایی طی سال ه 29

                                                 
1 Guhra  

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87&queryWr=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%D8%AD%D8%B1&queryWr=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%DA%86%D9%8A&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%D8%AD%D8%B1&queryWr=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%DA%86%D9%8A&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86&queryWr=%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86&queryWr=%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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نتایج این پژوهش نشان داد که  فساد بر سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی پرداخت.

سهم نسبی درآمدهای مالیاتی دولت در تولید ناخالص داخلی در پی اصالح ساختار 

ری دابه صور معنیسیاسی و کاهش فساد، کاهش تورم و افزایش درجه باز بودن اقتصاد 

های تابلویی و اطالعات (، با استفاده از تکنیک داده0222) 0تانزی و داودی یابد.افزایش می

، به بررسی 0982-0993کشور توسعه یافته و در حال توسعه طی سال های  92و آمار 

، داثر فساد بر رشد اقتصادی و مالیه عمومی پرداخته و به این نتیجه رسیدند که مقوله فسا

 گذارد. دار بر کل درآمدهای مالیاتی به جای میتاثیر منفی و معنی

ه توسعکننده درآمد مالیاتی در کشورهای درحال( به بررسی عوامل تعیین0223) 0گوپتا

 22کشور با درآمد متوسط و  21کشور با درآمد پایین،  02های درآمدی مختلف )با گروه

پرداخت. نتایج نشان داد که درآمد  0998-0222کشور با درآمد باال( طی دوره زمانی 

سرانه تاثیر مثبتی بر درآمد مالیاتی کشورهای با درآمد باال دارد، اما این اثر در کشورهای 

تر است و متغیر درجه باز بودن تجاری، اثر مثبتی بر با درآمد پایین و متوسط ضعیف

با  (،0223) 2زکوبیو ج مامیادرآمد مالیاتی کشورهای با درآمد پایین و متوسط دارد. 

 00های تابلویی، به بررسی اثر فساد بر درآمدهای مالیاتی دولت در استفاده از روش داده

( به کمک شاخص فساد موسسه راهنمای 0992-0222های )کشور خاورمیانه طی سال

 پرداختند و نتایج بیانگر آن است که مالیات بر درآمد اشخاص (ICRG) 2المللریسک بین

 گیرند. ها بیشتر تحت تاثیر فساد قرار میو مالیات بر مشاغل آزاد نسبت به سایر مالیات

و حکمرانی( بر روی  (، اثر متغیرهای نهادی و ساختاری )فساد0202) 0اعجاز و احمد

مورد  0992-0220کشور در حال توسعه را طی دوره زمانی  00درآمدهای مالیاتی 

دار متغیرهای حکمرانی رسی بیانگر وجود اثر مثبت و معنیمطالعه قرار دادند. نتایج بر

خوب، درآمد سرانه، اندازه بخش صنعت و باز بودن تجارت و اثر منفی فساد، تورم و اندازه 

کشور با  02(، عملکرد مالیاتی 0200) 1بخش کشاورزی بر درآمدهای مالیاتی است. قانی

نتایج موید اهمیت د بررسی قرار داد. ، مور 0991-0220زمانی  دوره طی درآمد متوسط را

. استدرآمد مالیاتی بر  به خصوص شاخص حاکمیت قانون و فساد حکمرانی خوب

                                                 
1 Tanzi and Davoodi  
2 Gupta  
3 Imam and Jacobs 
4 Intemational Country Risk Guide  
5 Ajaz and Ahmad  
6 Ghani 
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کشور طی  002به بررسی اثر شرایط کشور بر درآمدهای مالیاتی  (،0200) 0موتاسکو

پرداخت و نتایج بیانگر تاثیر مثبت درآمد سرانه، اندازه بخش  0991-0202ی دوره

عادل تجاری، هزینه های مصرفی دولت و اثربخشی دولت بر درآمد مالیاتی است. صنعت، ت

 بین دولت مخارج و دولت درآمدهای بین رابطه بررسی به ،(0200) همکاران و مهرآرا

 پانلی علیت و همجمعی آزمون از استفاده با 0990-0228 دوره طی آسیایی کشور 22

 و مخارج بین طرفه دو علیت رابطه وجود کننده تایید علیت آزمون نتایج. پرداختند

الو و . است مالی تطابق فرضیه همچنین و بلندمدت و مدتکوتاه در دولت درآمدهای

(، به بررسی رابطه خطی و غیرخطی کیفیت نهادی و توسعه مالی 0200) 0ساینی

پرداختند. نتایج  0991-0222کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 

دهد که بین کیفیت نهادی و توسعه بخش بانکی رابطه خطی و بین کیفیت ان مینش

(، به بررسی 0200) 2نهادی و توسعه بازار سهام رابطه غیرخطی وجود دارد. آزالن و آرمیده

های بزرگ و حکمرانی با تاکید بر مقوله فرار مالیاتی در مالزی رابطه بین مالکیت شرکت

تواند باعث کاهش فرار رسیدند که بهبود حکمرانی خوب میپرداختنه و به این نتیجه 

(، به بررسی تاثیر 0200) 2های بزرگ مالزی شود. بوسیدی و سیدهوممالیاتی در شرکت

پرداختند و  0221-0200های حکمرانی بر پرخاشگری مالیاتی در کشور تونس طی سال

قابل  ها اثریریت شرکتنتایج تخمین آنان نشان داد که در سطح گسترده، مالکیت و مد

دار بر پرخاشگری مالیاتی داشته و بهبود حکمرانی باعث کاهش پرخاشگری توجه و معنی

(، با استفاده از رگرسیون گسسته، رابطه 0200) 0شود. همچنین بیرد واستیفانمالیاتی می

میان حکمرانی و اجتناب از مالیات را مورد مطالعه قرار دادند، نتایج تحقیق آنان 

تاییدکننده وجود رابطه معکوس میان بهبود حکمرانی خوب و پدیده اجتناب از مالیات 

 است. 

گردد که بیشتر مطالعات قبلی بر با مروری بر مطالعات تجربی انجام شده مالحظه می

که اند در حالیمحوریت بررسی اثر حکمرانی خوب بر رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفته

های محورهای مرتبط با سیاست به ایست که با توجهران به گونهشرایط کنونی اقتصاد ای

                                                 
1 Mutascu  
2 Law and Saini 
3 Azlan and Aramide  
4 Boussaidi and Sidhom   
5 Bird and Stephan 
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 حریمت نظام اقتصادی کشور در شرایط رفتمقاومتی، الزم است جهت برون اجرایی اقتصاد

 مالیاتی نظام عملکرد توصیه شده بهبود راهکار بر نفتی، درآمدهای اتکاء به و کاهش

ز پیش بیش ا ی رااتینظام مال یدرآمدرد تاکید بیشتر نموده و عوامل موثر بر عملک کشور

مالیاتی و ارتباط آن  نظام به همین دلیل محور قرار دادن عملکرد مورد توجه قرار دهیم.

 . باشدی، وجه تمایز پژوهش حاضر از مطالعات انجام شده در قبل میحکمرانهای با شاخص

 شناسی تحقیق و ساختار الگوروش -4
در  یاتینظام مال یدرآمد عملکرد برخوب  حکمرانیهبود در این پژوهش، جهت بررسی ب

کشورهای آذربایجان، بحرین، مصر،  شامل زانداسند چشمایران و کشورهای منتخب 

گرجستان، ایران، فلسطین اشغالی، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لبنان، عمان، 

 0220-0202های الهای تابلویی طی سپاکستان، قطر، تاجیکستان و ترکیه، از داده

همان شاخص نسبت مالیاتی  ی،اتینظام مال یدرآمداستفاده شده است. شاخص عملکرد 

یا سهم کل درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی است که برای اولین بار توسط 

( به عنوان یک جانشین خوب برای برآورد ظرفیت مالیاتی کشورهای 0910) 0ویلیامسون

متغیر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید  فی شد. در این مطالعه نیز ازدرحال توسعه معر

های مورد نیاز و استفاده شده است. داده 0282ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال پایه 

مرتبط با تحقیق نیز از بانک سری زمانی سایت بانک مرکزی استخراج گردید. همچنین 

در پژوهش، شامل درآمد سرانه، نرخ تورم، برای متغیرهای کالن اقتصادی مورد بررسی 

درجه باز بودن اقتصادی؛ سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و 

طور سهم ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی، از دادههای گزارش همین

 بانی خوحکمرهای شده در سایت بانک مرکزی استفاده شد. در ارتباط با انتخاب مولفه

ان از محقق لوباتون -، کرای و زیدوکافمنبه عنوان متغیرهای مستقل تاثیرگذار، معیار 

، تحقیقات خود را معطوف به توسعه 0991بانک جهانی در نظر گرفته شد که پس از سال 

دیدگاه حکمرانی خوب از منظر بانک جهانی نموده و تأکید دارند که مقوله حکمرانی 

الف( فرآیندی که از طریق آن صاحبان قدرت، انتخاب، نظارت  کلیمولفه  سه شاملخوب 

-ب( ظرفیت و توانایی دولت برای اداره کارآمد منابع و اجرای سیاست شوند،و تعویض می

های درست و ج( احترام شهروندان و دولت به نهادهایی که تعامالت اجتماعی و اقتصادی 

                                                 
1 Williamson  
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 فرآیند"(. مولفه اول یعنی3: 0999، 0همکاران، است )کافمن و کنندمیان آنها را اداره می

، با دو شاخص شفافیت )پاسخگویی( و ثبات سیاسی، "هادولت انتخاب، نظارت و تعویض

های برای اداره کارآمد منابع و اجرای سیاست "ظرفیت و توانایی دولت"مولفه دوم یعنی 

سوم یعنی با دو شاخص اثربخشی دولت و کیفیت مقررات و همچنین مولفه  درست

با دو شاخص تأمین قضایی و کنترل  "های نهادیبه چارچوب احترام شهروندان و دولت"

های آماری مرتبط با مقوله حکمرانی، از گزارش (. داده0گردد )رابطه فساد معرفی می

 استخراج شده است. 0202( در سال WGI) 0جهانی شاخص حکمرانی
 

(0 )                                                      GII={VA, PS, GE, RQ, RL, CC}                                              

 

 ،شفافیت )پاسخگویی( VA، حکمرانی خوبکلی شاخص نشان دهنده  GII ،0در رابطه 

PS  ،شاخص ثبات سیاسیGE ،شاخص اثربخشی دولت RQ گری شاخص کیفیت تنظیم

دامنه همچنین،  است. کنترل فساد شاخص CC ویی تأمین قضاشاخص  RL مقررات،

شوند، به گیری میاندازه 0/0تا  -0/0حکمرانی خوب بین  هایشاخصمربوط به اعداد 

ته الب پیامدهای بهتر نهادهای حکمرانی خوب هستند. هدهندکه اعداد بزرگتر نشان طوری

مثبت سازی اعداد  های حکمرانی کشورها، از روشبه دلیل وجود اعداد منفی در شاخص

گیری از اعداد وجود داشته باشد. همچنین با توجه به مبانی استفاده شد تا امکان لگاریتم

به  گیریهای قبلی مطالعه، الگوی اندازهنظری و پیشینه مطالعاتی ارائه شده در بخش

و همچنین سایر متغیرهای کالن  حکمرانی خوب ، متشکل از شاخص0صورت رابطه 

 گیرد.ورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار میاقتصادی م

 

(
tax

GDP
)

it
= GIIit

β1  , OPENit
β2 , AGRit

β3 , INDit
β4 , INFit

β5 , GDPPERit
β6 , (

tax

GDP
)

it−1

β7
    (0)           

 

ز تولید ناخالص داخلی نشان دهنده سهم کل درآمدهای مالیاتی ا it(Tax/GDP)که درآن 

تولید ناخالص داخلی  itGDPPER ،حکمرانی خوبکلی شاخص  t ،itGIIدر سال  i کشور

سهم بخش صنعت از تولید ناخالص  itINDکشورها، شاخص تورم  itINFسرانه کشورها، 

درجه باز بودن اقتصاد یا همان مجموع سهم واردات و صادرات  itOPENداخلی کشورها، 

                                                 
1 Kaufmann et al. 
2 World Governance Indicators (2013) 
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سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی  itAGRاز تولید ناخالص داخلی کشورها، 

یک سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی کشورها با  it(Tax/GDP)-1 کشورها و 

 شود.نوشته می 2گیری به صورت رابطه باشند که پس از لگاریتموقفه زمانی می

 

L (
tax

GDP
)

it
= α + β1LGIIit + β2Lopenit + β3Lagrit + β4Lindit + β5Linfit +

β6Lgdpperit +  β7L (
tax

GDP
)

it−1
+ Uit                       (2)  

 

، از 2( بر اساس رابطه GIIحکمرانی خوب ) کلی شاخص ،که در این پژوهش ییاز آنجا

با دو شاخص شفافیت )پاسخگویی( و  "هادولت انتخاب، نظارت و تعویض فرآیند"مولفه 

ظرفیت و توانایی دولت برای اداره کارآمد منابع و اجرای "فه ثبات سیاسی، مول

با دو شاخص اثربخشی دولت و کیفیت مقررات و همچنین مولفه  های درستسیاست

های نهادی با دو شاخص تأمین قضایی و کنترل به چارچوب احترام شهروندان و دولت"

های ررسی مولفهتشکیل شده است، بنابراین سه الگوی تخمین بعدی جهت ب "فساد

در شوند. معرفی می 1الی  2خوب طبق روابط  حکمرانیگانه های ششگانه و شاخصسه

 مرانیحکدار بودن یک مولفه خاص از این روابط، از میانگین دو شاخص برای تحلیل معنی

  خوب استفاده شده است.

 

L (
tax

GDP
)

it
= α + β1LVAPSit + β2Lopenit + β3Lagrit + β4Lindit +

β5Linfit + β6Lgdpperit + β7L (
tax

GDP
)

it−1
+ Uit                              (2)             

 

L (
tax

GDP
)

it
= α + β1LGERQit + β2Lopenit + β3Lagrit + β4Lindit +

β5Linfit + β6Lgdpperit   + β7L (
tax

GDP
)

it−1
+ Uit                                 (0)               

 

L (
tax

GDP
)

it
= α + β1LRLCCit + β2Lopenit + β3Lagrit + β4Lindit +

β5Linfit + β6Lgdpperit + β7L (
tax

GDP
)

it−1
+ Uit                             (1)              

 

حساسیت ضرایب به ترتیب  7βو  2β، 3β ،4β ،5β،6 β ضرایبدر تمامی روابط یاد شده؛ 

، (OPEN)درجه باز بودن اقتصادی به هر یک از متغیرهای  (Tax/GDP)نسبت مالیاتی 
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 (،INF)، تورم (IND)افزوده بخش صنعت  ، ارزش(AGR)ارزش افزوده بخش کشاورزی 

ص داخلی ، نسبت درآمد مالیاتی از تولید ناخال(GDPPER)تولید ناخالص داخلی سرانه 

یر را به ازای یک درصد تغی نسبت مالیاتیدرصد تغییرات  هستند که با یک وقفه زمانی

 2در روابط  1β ضرایب د. همچنینندهنشان میرا در هر یک از متغیرهای مورد اشاره 

از سه مولفه متفاوت، شامل  حکمرانی خوب هایاثر مولفه نیز به ترتیب بیانگر، 1الی 

یت )پاسخگویی( و ثبات سیاسی، میانگین شاخص اثربخشی دولت میانگین شاخص شفاف

گری مقررات و همچنین میانگین شاخص تأمین قضایی و کنترل فساد و کیفیت تنظیم

 باشد.می ،(Tax/GDP) متغیر وابسته بر تغییرات

 هایافته -5
 -ینش آزمون از استفاده نتایج حاصل از آزمون مانایی برای متغیرهای توضیحی الگو با

 مورد روند بدون و مبدأ از عرض با حالت در متغیرها که در آن مانایی 0ایم -پسران

گردد، طور که مشاهده میخالصه شده است. همان 0 گیرد، در جدولمی قرار بررسی

شود، بنابراین تمام متغیرها دارای ریشه واحد فرضیه صفر برای متغیرها در سطح، رد نمی

شود که فرضیه صفر گیری مرتبه اول از متغیرها، مشاهده میتفاضل بوده و مانا نیستند. با

شود، یعنی تمام متغیرها پس از گرفتن تفاضل مرتبه اول فاقد ریشه واحد بوده و رد می

 مانا هستند.

خالصه شده است،  0همچنین نتایج حاصل از انجام آزمون انگل گرنجر که در جدول  

بوده و در واقع هم  ها با یک مرتبه تفاضل هم جمعدهدهنده این واقعیت است که دانشان

انباشته از مرتبه اول هستند، بنابراین برای تخمین الگو نیازی به گرفتن تفاضل مرتبه اول 

الگوی  برآورد دهدکه فرض صفر مبنی برنشان می 0در جدول  F-limerنیست. آماره 

ها برای تخمین به شده و دادهرد   (PLS)0حداقل مربعات تلفیقی روش گیری بهاندازه

 هاسمن آزمون در محاسباتی دو -تر هستند. همچنین آماره کایروش پانل دیتا مناسب

 نماید.نیز تأیید می را الگو برآورد در ثابت اثرات روش از استفاده

 

 

 

                                                 
1 Individual Root – Im, Pesaran, Shin 
2 Pooled Least Squares 
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 (: نتایج آزمون مانایی سایر متغیرهای توضیحی الگو1جدول )

 متغیر آزمونفرایند  Prob (IPS) وضعیت پایایی

 GDPPER در سطح 00021/0 8832/2 نامانا

 D(GDPPER) با یک مرتبه تفاضل -02222/0 2210/2 مانا

 IND درسطح 0029/2 1000/2 نامانا

 D(IND) با یک مرتبه تفاضل -28191/2 2220/2 مانا

 INF درسطح -0303/2 0802/2 نامانا

 D(INF) با یک مرتبه تفاضل -00013/2 2222/2 مانا

 OPEN درسطح -03229/0 0029/2 نامانا

 D(OPEN) با یک مرتبه تفاضل -23022/2 2222/2 مانا

 TAX درسطح 23002/0 8082/2 نامانا

 D(TAX) با یک مرتبه تفاضل -90821/0 2203/2 مانا

 AGR درسطح -03282/0 0200/2 نامانا

 D(AGR) با یک مرتبه تفاضل -20039/0 2239/2 مانا

 CC درسطح 01029/2 1220/2 نامانا

 D(CC) با یک مرتبه تفاضل -20330/0 2222/2 مانا

 GE درسطح -21000/2 2081/2 نامانا

 D(GE) با یک مرتبه تفاضل -00/2 2222/2 مانا

 PS درسطح -22202/0 0282/2 نامانا

 D(PS) با یک مرتبه تفاضل -02032/0 2222/2 مانا

 RQ درسطح -23120/2 2022/2 نامانا

 D(RQ) با یک مرتبه تفاضل -22028/2 2222/2 مانا

 RL درسطح -30982/2 0208/2 نامانا

 DRL با یک مرتبه تفاضل -09012/2 2222/2 مانا

2033/2 نامانا  03220/0-  VA درسطح 

2222/2 مانا  03182/0-  D(VA) با یک مرتبه تفاضل 
 پژوهش هایمنبع: یافته
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 و واریانس ناهمسانی F-limerجر ، هاسمن (: آزمون انگل گرن2جدول )

 نتیجه Prob آماره آزمون نوع آزمون

 نامانا 8920/2 210/00 انگل گرنجر

انگل گرنجر با 

 یک وقفه
 مانا 2222/2 221/82

F-Limer 882/81 F= 2222/2 پانل دیتا 

LR 208/232= 0Chi  2222/2 واریانس ناهمسانی 

Husman Chi0=01/210  2220/2 ات ثابتاثر 

 پژوهش هایمنبع: یافته

 
 عملکرد بر حکمرانی خوبی و بهبود اقتصاد ییهادگرادر ادامه، جهت بررسی تاثیر ن

ای پژوهش بر اساس الگوی ابتدا الگوی پایه درکشورهای منتخب، یاتینظام مال یدرآمد

( GII) حکمرانی خوبکلی شاخص (، تخمین زده شد، که در آن متغیر وابسته یعنی 0)

شاخص ثبات  ،از میانگین شش شاخص حکمرانی خوب شامل شفافیت )پاسخگویی(

ن تأمیشاخص  مقررات،گری شاخص کیفیت تنظیم سیاسی، شاخص اثربخشی دولت،

 (.0بدست آمد )الگوی  کنترل فساد شاخص وقضایی 

(
tax

GDP
)

it
= c + GLLit + gdpperit+ openit + agrit + industit +

inflationit +   (
tax

GDP
)

it−1
                                             (0الگوی )                    

کیبی ، با میانگین تر"هادولت انتخاب، نظارت و تعویض فرآیند"جهت بررسی تاثیر مولفه 

نظام  یدرآمد عملکرد بر(، VAPS) دو شاخص شفافیت )پاسخگویی( و ثبات سیاسی

 ( استفاده و تخمین زده شد.0درکشورهای منتخب، از الگوی ) یاتیمال

(
tax

GDP
)

it
= c + VAPSit +  gdpperit+ openit + agrit + industit +

inflationit + (
tax

GDP
)

it−1
                                                 (0الگوی )                  

ظرفیت و توانایی دولت برای اداره کارآمد منابع و اجرای "ولفه جهت بررسی تاثیر م

، با میانگین ترکیبی دو شاخص اثربخشی دولت و کیفیت مقررات "های درستسیاست

(GERQ ،)( استفاده 2در کشورهای منتخب، از الگوی ) یاتینظام مال یدرآمد عملکرد بر

 و تخمین زده شد.

(
tax

GDP
)

it
= c + GERQit + gdpperit+ openit + agrit + industit +

inflationit +  (
tax

GDP
)

it−1
                                      (2الگوی )                             
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های نهادی با به چارچوب احترام شهروندان و دولت"همچنین جهت بررسی تاثیر مولفه 

، با میانگین ترکیبی دو شاخص تأمین قضایی و "فساددو مولفه تأمین قضایی و کنترل 

کشورهای منتخب، از الگوی  ی دراتینظام مال یدرآمد عملکرد بر(، RLCCکنترل فساد )

 ( استفاده و تخمین زده شد.2)

(
tax

GDP
)

it
= c + RLCCit +  gdpperit+ openit + agrit + industit +

inflationit + (
tax

GDP
)

it−1
                                      (2الگوی )                             

از نوع  (GMM) گشتاورهای تعمیم یافته ، به روش2الی  0گیری های اندازهتخمین الگو

 2در جدول  هاالگو بیضرا نیاز تخمپانل دیتای پویا صورت پذیرفت و نتایج حاصل 

هایی همانند لحاظ نمودن ناهمسانی فردی و مزیت خالصه شده است. این روش، از

های موجود در رگرسیون مقطعی برخوردار است که نتیجه اطالعات بیشتر و حذف تورش

است و کاربرد آن  GMMتر، با کارایی باالتر و هم خطی کمتر در های دقیقآن تخمین

العه باشد زمانی است که نظیر پژوهش حاضر، تعداد مقاطع بیش از زمان مورد مط

(. خالصه نتایج حاصل از تخمین الگو به روش پانل دیتای 0220، 0؛ بوند0202، 0)بالتاجی

نشان داده  0220-0202کشور مورد مطالعه طی دوره زمانی  01(، برای GMMپویا )

شاخص و ضرایب مربوط به تخمین الگو مشخص است،  2شده است. همانطور که از جدول 

و میانگین دو به دویی شش شاخص حکمرانی خوب شامل ( GII) حکمرانی خوبکلی 

تأمین  قررات،مگری کیفیت تنظیم ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، ،شفافیت )پاسخگویی(

-ولتد انتخاب، نظارت و تعویض فرآیند"کنترل فساد در قالب سه مولفه شامل  وقضایی 

رای انایی دولت بظرفیت و تو"، با دو شاخص شفافیت )پاسخگویی( و ثبات سیاسی، "ها

با دو شاخص اثربخشی دولت و کیفیت  "های درستاداره کارآمد منابع و اجرای سیاست

با دو شاخص  "های نهادیبه چارچوب احترام شهروندان و دولت"مقررات و همچنین 

 یاتینظام مال یدرآمددار بر عملکرد تأمین قضایی و کنترل فساد، تاثیر مثبت و معنی

 دارند.  0220-0202طی دوره زمانی  درکشورهای منتخب

، بیانگر این واقعیت است که متغیر شاخص کل حکمرانی 2نتایج خالصه شده در جدول 

(، شامل دو شاخص شفافیت )پاسخگویی( و VAPS، مولفه اول )20/02با ضریب  خوب

(، شامل دو شاخص اثربخشی دولت و GERQ، مولفه دوم )00/9ثبات سیاسی با ضریب 

                                                 
1 Baltagi  
2 Bond 



...یخوب بر عملکرد درآمد یحکمران ریتاث یبررس 

(، شامل دو شاخص تأمین RLCCو همچنین مولفه سوم ) 23/8ررات، با ضریب کیفیت مق

دار بر درآمد مالیاتی ایران و ، اثری مثبت و معنی20/02قضایی و کنترل فساد، با ضریب 

تر نتایج، همچنین به منظور تحلیل دقیق انداز دارند.کشورهای منتخب سند چشم

(، ارزش افزوده GDPPERتغیر درآمد سرانه )ها، مگردد که در تمامی الگومالحظه می

دار بر (، اثری مثبت و معنیOPEN( و درجه باز بودن اقتصاد )INDبخش صنعت )

 از آمده بدست نتایج با گیریدرآمدهای مالیاتی کشورهای منتخب دارند. این نتیجه

مالیاتی  یهدرآمد، پا افزایش پی ذکر شده و در موارد در زیرا است، گذشته سازگار مطالعات

  .شودمی درآمد مالیاتی نیز افزایش به منجر یافته که افزایش

 سهم بر سرانه تولید و بودن اقتصاد باز درجه متغیرهای رفت اثرهمان طور که انتظار می

است زیرا با افزایش سطح  دارمعنی و مثبت داخلی ناخالص تولید در مالیاتی درآمد نسبی

گیرند و ناکافی انوارهای بیشتری زیر خط فقر قرار میقیمت کاال و خدمات مصرفی، خ

-شود که افراد به سمت فعالیتکردن مخارج مصرفی باعث میبودن درآمد برای برآورده

ها با هدف گریز از پرداخت مالیات های غیر رسمی گرایش یابند و عمده این فعالیت

ت این امکان وجود دارد در ارتباط با ویژگی بخش صنعت، چون برای دول گیرد.صورت می

های که بر اساس اصل تسهیل از اصول چهار گانه مالیات آدام اسمیت، حجم فعالیت

های صنعتی را تخمین زده و مالیات ستانی نماید، بنابراین نتایج با انتظارات عالمتی بنگاه

 قطوری که اثر ارزش افزوده بخش صنعت بر درآمد مالیاتی منطبپژوهش مطابقت دارد، به

است. همچنین نتایج نشان داد دار برآورد شدهبا عوده مطالعات انجام شده، مثبت و معنی

(، اثری منفی و بدون معنی INF( و تورم )AGRکه متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی )

 گذشته در بر درآمدهای مالیاتی کشورهای منتخب دارند. در این رابطه نیز مطالعات

 عدم بودن، رسمی غیر جمله از دالیل متفاوت به ن دادند کهتوسعه نشادرحال کشورهای

دار بین ارزش افزوده و برخورداری از معافیت مالیاتی، رابطه مثبت و معنی ثبت معامالت

 گردد.و درآمد مالیاتی مشاهده نمی کشاورزی بخش
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 4الی  1های (: خالصه نتایج از تخمین ضرایب الگو3جدول )

 متغیرها الگوی اول الگوی دوم مالگوی سو الگوی چهارم

30/00- 

(232/2) 

28/2- 

(32/2-) 

20/1- 

(020/2) 

90/2 

(230/2) 
C 

* (prob) 

222/2 

(222/2) 

220/20 

(223/2) 

2220/2 

(220/2) 

220/2 

(222/2) 
GDPPER 

 * (prob) 

00/2- 

(20/2) 

22/2- 

(222/2) 

00/2- 

(200/2) 

23/2- 

(222/2) 
AGR 

* (prob) 

28/2 

(222/2) 

22/2 

(222/2) 

283/2 

(200/2) 

29/2 

(222/2) 
IND 

* (prob) 

02/2- 

(109/2) 

222/2- 

(922/2) 

220/2- 

(992/2) 

2229/2- 

(98/2) 
INF 

* (prob) 

28/2 

(220/2) 

020/2 

(222/2) 

29/2 

(222/2) 

21/2 

(229/2) 
OPEN 

* (prob) 

 - - 
20/02 

(222/2) 
GII 

* (prob) 

- - 
00/9 

(222/2) 
- 

VAPS 
(prob) 

- 
23/8 

(222/2) 
- - 

GERQ 
* (prob) 

20/02 

(222/2) 
 - - 

RLCC 
* (prob) 

30/012 

(222/2) 

03/028 

(222/2) 

12/003 

(222/2) 

00/020 

(222/2) 
Chi^2 

* (prob) 

 دار هستند. معنی %0* ضرایب برآورده شده در سطح         
 پژوهش هایمنبع: یافته

 

 گیری نتیجه -6
ترین منابع پایدار درآمدی در بودجه اکثر اقتصادهای توسعه تی، از مهمدرآمدهای مالیا

، بندی کشورها نیز مطرح استیافته بوده و به عنوان یک شاخص توسعه اقتصادی در رتبه

ای دولت، نشانگر طوریکه حجم و میزان درآمدهای مالیاتی در قسمت منابع بودجهبه

های پژوهش، بر اساس یافتهی نظام است. سالمت اقتصادی، شفافیت و سرمایه اجتماع
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شامل دو کانال اثرگذاری شاخص شفافیت حکمرانی خوب، مشخص گردید که مولفه اول 

، مولفه دوم شامل دو کانال اثرگذاری 00/9)پاسخگویی( و ثبات سیاسی، با ضریب 

و همچنین مولفه سوم شامل دو کانال  23/8اثربخشی دولت و کیفیت مقررات، با ضریب 

دار بر درآمد ، اثری مثبت و معنی20/02اثرگذاری تأمین قضایی و کنترل فساد، با ضریب 

همچنین در میان متغیرهای  انداز دارند.مالیاتی ایران و کشورهای منتخب سند چشم

کالن اقتصادی انتخاب شده در الگوی تخمین، اثر ارزش افزوده بخش صنعت، درجه باز 

د شد، دار برآورص داخلی سرانه بر درآمد مالیاتی مثبت و معنیبودن اقتصاد و تولید ناخال

در حالیکه مشخص گردید که شاخص تورم و ارزش افزوده بخش کشاورزی اثری منفی 

معنی بر درآمد مالیاتی دارند. به طور کلی، از آنجاییکه پرداخت مالیات در فرایندی اما بی

ها و همچنین به وجود آمدن باور مثبت لتکه ناشی از اعتماد افراد به کارآمدتر بودن دو

 ییهادگراگیرد، بنابراین تاثیر نها در ذهن افراد است، بهتر صورت میاز عملکرد دولت

در جامعه برای  یاتینظام مال یدرآمد عملکرد بر حکمرانی خوبی و بهبود اقتصاد

ن قوانی به نمایش فقط خوب حکمرانیکشورهای در حال توسعه قابل قبول است. البته 

 لـقاب ،رانهـخودس رـغی ،یـعلنی ایوهـش هـب هاآن رایـاج هـبلک ،تـنیسب منحصر خو

 نیاز خوب حکمرانی .آیدمی حساب به آن اهمیت با اجزای از تبعیض بدون و بینیپیش

 ،دـتعه ایجاد ،مطلوب استانداردهای به بتواند تا ،دارد المللیبین جامعه با همکاری به

 شود:می پیشنهادپژوهش حاضر،  براساس نتایج یابد. دست سازنده انتقاد و آموزش امکان

 و مدنی استقرار نهادهای از پاسخگویی، و رقابت سازوکارهای از استفاده با دولت، -

 .نمایند کمک درآمد مالیاتی ارتقاء به راه این از و شهروندان، حمایت نموده افزایش قدرت

 به مجلس، و دولت نمایندگی افزایش ویژگی و انسجام ایجاد توانند باها میدولت -

 .کمک نمایند یاتینظام مال یدرآمدسیاسی با هدف بهبود عملکرد  ثبات برقراری

 هاییمحدودیت دلیل آن، به اجرای پایین کیفیت و دولتی مقررات و قوانین باالی حجم -

 و هابنگاه به که اضافی هایهزینه و نمایدمی ایجاد اقتصادی هایبرای فعالیت که

مقررات  و قوانین در نظر تجدید رسدمی نظر به کند. بنابراینمی تحمیل گذارانسرمایه

 .باشدارتقای درآمد مالیاتی  ضروری جهت اقدامات اقتصادی از جمله

از  ییزداسیاست ،سیاکرروبو فعر ،لتیدو هایسازمان رساختا حصالاتالش در جهت -

،  مدنی جامعه لتیدوغیر یهانمازسا لفعا کترمشا مینهز دنکر همافرو  اداری منظا

 آورد.موجبات کنترل فساد در جامعه را فراهم می
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