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چكيده
اغلب سياس هاي مالياتي مبتني بر نحوه تصميمگيري مالياتدهندگان براساس مدلهـاي اقتصـادي
کالسيك بنا نهاده شده اس  .اما بررسيها نشان ميدهد مدلهاي تصميمگيري متعارف که فارغ از
بنيانهاي روانشناسي -اجتماعي و تنها براساس مولفههـاي اقتصـادي طراحـي شـدهانـد ،نمـيتوانـد
تحوالت و نحوه دقيس عملكرد تصـميمگيـران را تبيـين کننـد .بنـابراين امـروزه ادبيـات گسـتردهاي
درخصو) رفتارهاي مالياتي مبتني بر اقتصاد رفتاري شكل گرفته اس  .بر اين اساس در ايـن مقالـه
به اختصار به بنيانهاي نظري اقتصاد رفتاري پرداخته و مطالعات نظري و تجربي صورت پذيرفتـه در
اين خصو) را مورد بررسي قرار ميدهيم .بررسيهاي صورت گرفته نشان ميدهد که ميزان فـرار
مالياتي در کشور ما با وجود اقدامات صورت پذيرفته روند روبهرشدي داشته و ميزان قابـل تـوجهي
را به خود اختصا) ميدهد .بنابراين ،به نظر ميرسد ،بررسـي مولفـههـاي مطـرح شـده در اقتصـاد
رفتــاري در خصــو) عوامــل مــویر بــر فــرار ماليــاتي و همچنــين بهــرهگيــري از ظرفيــ هــاي
سياس گذاري مطرح شده در اين رويكرد ميتواند در کاهش فـرار ماليـاتي در کشـور و همچنـين
افزايش کارايي نظام مالياتي مویر باشد.

طبقهبندی .E03,H26,E62 :JEL
کليدوا هها :اقتصاد رفتاري ،فرار مالياتي ،سياس هاي مالياتي.
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 -1مقدمه
امروزه اقتصاد جهاني مملو از چالشها ،مجادالت و مسائل حل نشده است .در اين ميان مكاتب
و رويكردهاي مختلف برآنند که هم فهم بهتري از دنيا موجود براي ما فراهم ســـازند و هم ما را
در حل مشـــكالت مبتالبه ياري کنند .در اين راه غايت نظريههاي اقتصـــادي حل مشـــكالت و
معضـــالت اجتماعي و حتي فراتر از اين ،واکاويهاي براي بهبود زندگي بشـــر و فراهم آوردن
ب ستر رفاهي منا سب براي آحاد افراد جامعه ا ست .بي شك در اين راه ما با سيا ستهاي عمومي
مواجه هستيم ،يعني جايي که براي دردهاي جامعه نسخه تجويز ميشود ،اما هيچ ترديدي نيست
که اين ســياســتگذاريها مبتني بر فرو  ،نظريات و چارچوبهاي فكري مشــخصــي اس ـت.
بنابراين ،مهم است که همواره اين فرو

و پايههاي استداللي و چارچوب فكري مورد بررسي

قرار گرفته و عقايد مبتني بر آن را نيز مورد چونوچرا قرار دهيم.
بايد توجه دا شت اقت صاد متعارف برا ساس مفرو ضات و ا صولي بنا نهاده شده که به
تئوريها و مدلهاي آن اين امكان را ميدهد ،پديدههاي اطراف خود را به صــورت بســيار
سادهشدهاي تحليل و بررسي کند ،اما در اين ميان ،بررسي اين اصول و فرو
که بســـياري از اين فرو

نشان ميدهد

و مدلهاي ارائه شـــده بر مبناي آن در جهان واقع و براســـاس

مطالعات تجربي رد ميشـــوند .اين مهم زمينه انتقادهاي گســـترده و متفاوت را بر رويكرد
اقتصاد متعارف فراهم آورده و سبب شده بازنگري اساسي در خصوص چارچوبهاي کلي
و ايدئولوژيك اين اقتصاد صورت پذيرد و رويكردهاي بديل در حوزه اقتصاد مطرح شوند.
در اين راســتا يكي از رويكردهاي بديل در حوزه اقتصــاد ،اقتصــاد رفتاري اســت که س ـعي
ميکند با بهرهگيري از بنيانهاي ديگر علوم اجتماعي نظير روان شناسي ،جامعه شناسي و،...
فرو

و بنيانهاي اقتصاد متعارف را اصالح کرده و به اقتصاد به مثابه علمي انساني بنگرد.
در اين مقاله سعي مي شود به تبيين و ت شريح رويكرد اقت صاد رفتاري پرداخته و فرو

و اصـــول اقتصـــاد رفتاري در اين خصـــوص را مطرح کنيم .پس از آن با توجه به نقش
سياستهاي مالياتي بر تحوالت اقتصادي ،سعي شده است به اين مهم از ديد اقتصاد رفتاري
نگاه کنيم .در اين مطالعه ســـعي شـــده به بررســـي و تبيين مولفههاي موثر بر فرار مالياتي به
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عنوان يكي از چالشهاي اســـاســـي نظام مالياتي کشـــورها پرداخته و اين چالش را از جنبه
نظري و تجربي براساس ديدگاه اقتصاد رفتاري مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم .همچنين در
اين مقاله به بررسي ميزان فرار مالياتي در کشور پرداخته و مروري نيز بر مطالعات انجام شده
در کشور در اين خصوص خواهيم داشت .در پايان نيز به جمعبندي و نتيجهگيري از مطالب
بيان شده ،خواهيم پرداخت.

 -2اقتصاد رفتاری
اقتصـــاد رفتاري 1به عنوان يكي از رويكردهاي تا حدودي جديد در دانش اقتصـــادي که با
هدف ارتقاي دانش اقتصـــادي و نزديك کردن مدلهاي اقتصـــادي با واقعيتهاي بيروني
شكل گرفته ا ست ،طي چند دهه گذ شته از اهميت قابل توجهي برخوردار شده ا ست .اين
شــاخه از اقتصــاد با بهرهگيري از نظريههاي مختلف علوم اجتماعي از جمله روانشــناســي و
جامعه شنا سي سعي کرده ا ست ،ضعفها و کا ستيهاي مدل اقت صاد متعارف را برطرف
کرده و تصويري واقعگرايانهتر از فرآيندهاي اقتصادي ترسيم کند.
در اينجا بايد اشــاره داشــت اگرچه مفاهيم و نظريات اقتصــاد رفتاري طي دهههاي
اخير و به طور خاص پس از انتشـــار کتاب هربرت ســـايمون 2با عنوان «الگوهاي انســـان» و
کتاب جرج کاتونا 3با عنوان «تحليل هاي روانشــناســانه از رفتارهاي اقتصــادي» (هر دو در
ســال  )1951جان دوباره گرفته ،اما بســياري از ايدهها در اقتصــاد رفتاري جديد نبوده و در
واقع پس از طي سيري به طول بيش از يك قرن به ري شههاي نئوکال سيك بازميگردد .در
واقع ا ستدالل مي شود که هم اقت صاد کال سيكي و هم نئوکال سيك نخ ستين (و هم ب سياري
مكاتب و نهادهاي ديگر) در ابتدا به شـــالودههاي رفتار اقتصـــادي روانشـــناختي عالقهمند
بودند (اريك و لونشتين  ،)2006 ،4اما اين عالقه در سالهاي پس از آن رو به افول گذاشته
به طوري که در برهههايي از زمان به شكلگيري نظراتي متضاد با اصول روان شناسي منجر
1 Behavioral Economics
2- Herbert Simon
3- George Katona
4- Erik and Loewensstein
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شده است .با اين مقدمه در قسمت بعد سعي مي شود به اختصار به مفاهيم اقتصاد رفتاري و
همچنين بنيانهاي نظري آن پرداخته شود.

 -1-2تعریف و تبیین اقتصاد رفتاری
در خ صوص واژه اقت صاد رفتاري بايد بيان دا شت اگرچه به باور ا ستن لي ،1گابريل تاردي
(روان شناس فرانسوي) اولين فردي است که از روانشناسي اقتصادي نام برده (که برخي آن
را معادل اقتصـــاد رفتاري دانســـته و برخي آن را جنبه اي از آن مي دانند) و تاريخچه اين
عنوان را به  1881و مطالعاتي که او سعي کرده روشهاي روان شنا سي را به رفتار اقت صادي
تعميم دهند ،2ميداند ،اما اغلب اندي شمندان حوزه اقت صاد رفتاري (از جمله گيالد ،کيش و
الئوب ،)3تاريخچه اين مفهوم را با پژوهش پيشـــگامانهي جرج کاتونا ( )1951مرتبط مي
دانند (گيالد و همكاران ،)1984 ،چراکه برا ساس اعتقاد اين افراد ،جرج کاتونا اولين فردي
بوده که از نام اقتصـــاد رفتاري اســـتفاده کرده اســـت .آنها بيان ميدارند او اين نام را براي
آنگونه از نظريههاي اقتصــادي بكار گرفته اســت که ميکوشــند از يافتههاي روانش ـناســي
اجتماعي براي توضيح رفتارهاي اقتصاد کالن استفاده کنند.
با اين حال از آن زمان به بعد بســياري از انديشــمندان حوزه اقتصــاد رفتاري ســعي
کردهاند ،براســاس معيارها و ديدگاههاي خود تعريفي دقيق و جامع را براي اين مفهوم ارائه
کنند که همين موضوع سبب شده تعاريف بسياري براي اين مفهوم ارائه شود که ميتوان به
تعاريف کاتونا ( ،)1980گيالد ،کيش و الئوب ( ،)1984سايمون ( ،)1985موالنياتان و تالر

4

 -1سرمقاله فصلنامه اقتصاد روانشناسي( ،)1992به نقل از حسيني1383 ،
 -2کتاب دو جلدي گابريل تاردي که در سال  1902با عنوان روانشناسي اقتصادي منتشر شد را ميتوان از نخستين
مطالعاتي دانست که به صورت صرف به رابطه روانشناسي و اقتصاد پرداخته است.
3- Gilad, Kaish and Leob
4- Mullainathan, S. and Thaler, R.H
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( ،)2001انگر و لونشتين )2006( 1و وبر و کمرر 3)2006( 2اشاره داشت.
با بررسي اين تعاريف مشاهده مي شود که برخي از انديشمندان اين حوزه درصدد
پيوند بين اين اقتصـــاد با اقتصـــاد نئوکالســـيك بوده و برخي از آن ها اين دو رويكرد يا
مكتب را متناقض هم ميداند .برخي اقتصــاد رفتاري را رشــته ،برخي زيرشــاخه و برخي
مكتب معرفي کردهاند ،برخي به جنبههاي روان شناس ي آن اشاره داشته و برخي ديگر آن
را با ساير حوزهها ي علوم ان ساني نظير ان سان شنا سي و علوم اجتماعي پيوند زدهاند .برخي
اين ر شته را برا ساس قدرت پيش بيني و تف سير آن و برخي برا ساس روش هاي تجربي آن
تعريف کردهاند و ب سياري از مطالب ديگر که مي توان از تف سير تك تك اين تعاريف به
آن د ست يافت ،اما در مجموع مي توان برا ساس تعاريف مورد ا شاره ،اقت صاد رفتاري را
اينچنين تعريف کرد و ويژگيهاي آن را برشمرد:
اقتصــاد رفتاري شــاخهاي 4از علم اقتصــاد اســت که با يك رويكرد بين رشــتهاي،
درصــدد اســت بنيانهاي نظري ،دســتاوردها و ابزارهاي 5ســاير شــاخههاي علوم اجتماعي و
انساني نظير روان شناسي ،جامعه شناسي ،انسان شناسي را با اقتصاد پيوند داده و براينا ساس
ضمن ا صالح فرو

اقت صاد متعارف ،6نظريات واقعگرايانهتري را براي برر سي جنبههاي

1- Erik Angner and George Loewenstein
2- Colin F. Camerer and Roberto A. Weber.
 -3براي مطالعات تكميلي و بررسي هريك از تعاريف و يژگيهاي آن به رساله دکتري ميثم اميري با عنوان «اقتصاد
رفتاري و بينش سياستگذاري عمومي» دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران 1392مراجعه شود.
 -4از آن جنبه اقتصاد رفتاري به عنوان شاخه بيان شده است که بسياري از مطالعات صورت گرفته در اين خصوص به
صورت رشتههاي مختلف در حال شكلگيري هستند که سعي ميکند به صورت بهم تنيده درآمده و طنابي واحد را
تشكيل دهند و در واقع زمينه بروز يك ديدگاه منسجم را فراهم کنند ،هرچند که به نظر ميرسيد تا رسيدن به شاخهاي
کامل و يكپارچه در تمامي امور راه پرچالشي را در پيش دارد.
 -5در اينجا منظور از ابزارها ،تمام روشهايي است که در شاخههاي ديگر علوم اجتماعي و انساني از آنها براي انجام
تحليلهاي مناسبتر بهره گرفته ميشود که ميتوان به عنوان مثال به آزمايشهاي تجربي ،آزمايش هاي روانشناسي
(اقتصاد عصبي) اشاره داشت.
 -6در اينجا بايد اشاره داشت اگرچه بررسيها نشان ميدهند که بسياري از فرو

اقتصاد متعارف (براساس اقتصاد

رفتاري) بسيار محدود بوده و نقض ميشود .بنابراين ،تئوريهايي که بر اين مبنا ارائه ميشود بسيار محدود و با چالش
همراه است ،اما از آن جهت که دچار آنارشيسم علمي نشده و تمامي نظريات موجود را بدون ارائه نظريه جايگزين رد
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مختلف اقتصـــادي ارائه کند .در نهايت نيز براســـاس اين نظريات پيشبيني هاي دقيقتر از
تحوالت اقتصادي صورت پذيرفته و سياستهاي مناسبتري نيز ارائه شود .ميتوان ويژگي
ها و مولفههاي تعريف ارائه شده از اقتصاد رفتاري را به اين صورت برشمرد:
 -1رويكرد بينرشــتهاي و توجه به تمامي شــاخههاي علوم اجتماعي و انســاني شــامل:
روانشناسي ،جامعهشناسي ،انسانشناسي و. ...
 -2بهرهگيري از تمام جنبههاي ديگر شاخههاي علوم اجتماعي شامل نظريهها ،ابزارها
و روشها و. ...
 -3اصالح فرو

اقتصاد متعارف.

 -4ارائه نظريههاي واقعگرايانهتر و مطابق با رفتار واقعي ان سانها که جنبههاي مختلف
ابعاد رفتاري افراد شامل :نيات ،اعتقادها ،گرايشها را مدنظر قرار داده است.
 -5ارائه پيشبينيهاي دقيقتر و سياستهاي مناسبتر و کاراتر.

 -2-2فروض و اصول اقتصاد رفتاری
اقتصاد متعارف براساس مفروضات و اصول بديهي که براي خود تبيين کرده است ،توانسته
کموبيش مدلهايي را تعريف کند که به ظاهر از لحاظ نظري از انســـجام و شـــفافيت الزم
برخوردار هســتند ،اما با اين حال بســياري از اين مفروضــات براســاس مطالعات و تجربيات
جهان واقع زيرسوال رفته است .براين اساس اقتصاددانان تالش کردهاند که برخي از فرو
بنيادين اقت صاد نئوکال سيك را با توجه به بنيانهاي روان شنا سانه و جامعه شنا سانه تعديل و
واقعگرايانهتر کنند.

نكنيم ،درصدد اصالح اين فرو

و تئوري ها برآمده تا در آينده بتوان به اقتصادي يكپارچه و تمام شمول از اقتصاد

رفتاري دست يافت ،اما تا دستيابي به اين اقتصاد ،در مورد بهرهگيري از نظريات اقتصاد متعارف دقتها و توجههاي الزم
جهت جلوگيري از اشتباه ،گمراهي و احيانا عدم ارائه سياستهاي ناکارآمد (سياستهايي که نه تنها شرايط موجود را
بهبود نداده ،بلكه ما را با چالش جديد نيز مواجه ميکند) ،ضروري به نظر ميرسد.
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با وجود گستردگي و تنوع انتقادها به اصول اقتصاد متعارف از سوي اقتصاددانان رفتاري
و گ ستردگي مو ضوعات مطرح شده ،اين انتقادها و تعديالت را ميتوان در دو چارچوب کلي
«انسان اقتصادي» 1و «ساختارهاي شناختي 2و استداللي »3مورد بررسي قرار داد.

 -1-2-2فرض انسان اقتصادی
در مكتب نئوکالســيك به عنوان جريان متعارف اقتصــاد ،انســان اقتصــادي کســي اســت که
ضــمن برخورداري از قوه ادراکي يك انســان ســالم به صــورت عاقالنه رفتار کند ،بيآنكه
هيچيك از اميالش نظير خودخواهي ،حســـادت و زيادهخواهي را در خود ســـرکوب کرده
با شد .در اين مكتب رفتار عقاليي بياني براي تبيين رفتار ان سان اقت صادي ا ست .در واقع در
اين اقتصاد فر

ميشود که انسان اقتصادي بهرهمند از ويژگيهاي زير است:

 -عقالنيت نامحدود

4

 نيروي اراده نامحدود -نفع شخصي بيپايان

5

6

 -داراي آزادي در انتخاب

7

 -بهرهگيري اطالعات کامل

8

به اعتقاد فريدمن سه ويژگي عقالنيت ،اراده و خودخواهي براي شروع نظام اقت صاد
آزاد و دو ويژگي ديگر ،يعني آزادي در انت خاب و برخورداري از اطال عات کا مل براي
بقاي اقتصاد متعارف ضروري بوده و تنها در قالب حكومتي دموکراتيك محقق ميشود.9

1- Homo Economics
2- Cognitive
3- Reasoning
4- Unbounded Rationality
5- Unbounded Willpower
6- Unbounded Selfishness
7- Freedom in Choices
8- Usage of Full Information
 -9فريدمن ( )1962به نقل از سعيدي ،علي و سيدمحمدجواد فرهانيان ()1390
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اين فرو
خصوص فرو

بنيادي توســط اقتصــاددانان بســياري مورد پرســش قرار گرفته اســت .در
اساسي شفافيت و کامل بودن اطالعات و آزادي انتخاب انسان اقتصادي،

(که به حيطه سياستي و اداره سيستم بازميگردد) ،طرفداران مكتب کينز تشكيكات بسياري
را مطرح کردهاند .به عبارت ديگر ،آنان نظام به طور کامل ليبرال را براي ح ضور در عر صه
ســياســي يك حكومت ناکارآمد ميدانســتند و فر

دخالت دولت در اقتصــاد از همين رو

وارد اندي شههاي اقتصادي شد ،اما در خصوص سه فر

ديگر نيز اقتصاد رفتاري مبتني بر

يافتههاي روانشناسي و اجتماعي با عنوان محدوديتهاي ذاتي انسان تشكيكات عمدهاي را
مطرح کردهاند .اين سه محدوديت ا سا سي که باعث ايجاد تفكر تييير بنيان پارادايم اقت صاد
نئوکالسيكي شدهاند ،عبارتند از:
* عقالنيت محدود( 1که باعث توانايي شــناختي محدود در انســان شــده و در فرآيند
حل مساله براي او محدوديت ايجاد ميکند).
* اراده محدود( 2که گاهي اوقات باعث تصميمگيريهايي ميشود که منافع بلندمدت
را درنظر نميگيرد).
* محدوديت در خودخواهي( 3که انسان گاهي اوقات براي کمك به ديگران از منافع
شخصي خود صرفنظر ميکند).

4

 -2-2-2سیستم شناختی 5و سیستم شهودی 6در مقابل سیستم تحلیلی
چالش اساسي ديگري که اقتصاد رفتاري مبتني بر يافتههاي روانشناسي بر اقتصاد متعارف و
ســـيســـتم و تحليلهاي شـــناختي بر آن وارد ميکند؛ ســـاختاري نظري اســـت که اهميت

1- Bounded Rationality
2- Bounded Willpower
3- Bounded Self-interest
 -4براي مطالعات تكميلي در اين خصوص به رساله دکتري اميري  1392رجوع شود.
5- Cognitive
6- Intuition
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احســاســات ،ترجيحات وگرايشــات را در جهتدهي به قضــاوتها و تصــميمات اقتصــادي
درنظر نميگيرد (اسالويك و همكاران.)2002 ،1
در واقع پژوهشهاي صـــورتگرفته در زمينه روانشـــناســـي ادراکي و اجتماعي و
ع صب شنا سي ادراکي اين واقعيت را آ شكار ساخته ا ست که دو شيوه متفاوت شناخت و
ت صميمگيري وجود دارند؛ شيوه ا ستداللي و شيوه شهودي (ح سي) که در اقت صاد متعارف
تنها به شيوه ا ستداللي پرداخته مي شود .در ادامه به اخت صار به تبيين هر يك از اين سي ستم
شناختيها ميپردازيم.
امروزه ،اثر متقابل بين اين دو ســيســتم شــناختي توســط روانشــناســان شــناختي و
اجتماعي ،نظريهپردازان تصميمگيري ،دانشمندان (علوم اعصاب) و اقتصاددانان به صورت
جدي در حال مطالعه و برر سي ا ست 2.يافتههاي آنها ن شان ميدهد که سي ستم شهودي و
سيستم استداللي پيوسته در ميز انسان فعالند و به واسطه تمايزهايي که بين آنها وجود دارد
با هم در تقابل و همكاري بهسر ميبرند.

3

براساس مطالعات صورت گرفته کاهنمن ( )2003اين دو سيستم شناختي را ميتوان
در دو سيستم 1و  2تقسيمبندي کرد که در نمودار ( )1آمده است .در اينجا بايد اشاره داشت
تفاوت در تالش  4عامل مهمي اســـت که مشـــخص ميکند يك فعاليت ذهني خاص مربوط به
سيستم  1است و يا سيستم  ،2چراکه ظرفيت کلي براي تالش ذهني محدود است .فعاليتهايي
که نيازمند تالش فكر هســـتند معموال در کار يكديگر اخالل ايجاد ميکنند .در حالي که
فعاليتهاي ذهني که نيازمند تالش نيســـتند وقتي با ســـاير فعاليتها همراه ميشـــوند ،نه ســـبب
تداخل در ســاير اعمال ذهني ميشــوند و نه خودشــان با تداخل همراه ميشــوند .به عنوان مثال،
توانايي يك راننده براي گفتوگو در يك بحث ،شــاخصــي از ميزان توجه و دقتي اســت که
براي فعاليت رانندگي الزم است (کاهنمان.)2003 ،5
1- Slovic and et al.
2- Roy F. Baumeister and Kathleen D. Vohs
 -3همان قبلي
4- Effort
5- Kaheneman
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نمودار ( -)1سیستم شناختی
استدالل و عقل

ادراک شهودی و حسی

(سیستم )2

(سیستم )1

پیاپی و زنجی های

موازی

کنت ل شده

خودکار

نیازمند الش ذهنی

بدون نیاز به الش ذهنی

قاعدهمند

ش کتپذی

انعطافپذی

یادگی ی کند

بیط فانه

احساسی

نمایشهای مفهومی

ف آیند

کند

س یع

ادراک

ادراک

می واند با زبان

محتوا

آینده ،حال و گذشته

مح ک های اولیه و جاری
مح ک وابسته

ف اخوانی شود

همچنين بايد بيان داشــت که ســيســتم شــهودي داراي ارتباط تنگاتنگي با تجربيات
احساسي فرد است .اين فر

ناظر بر احساسات ظريفي است که افراد غالباً از آنها ناآگاه

ه ستند .هنگامي که فرد ن سبت به يك واقعه اح سا سي مهم واکنش ن شان ميدهد ،سي ستم
شـــهودي به صـــورت خودکار بانك حافظه خود را براي حادثههاي مشـــابه و الحاقيههاي
اح سا سي مربوطه ،مورد ج ستوجو قرار ميدهد .چنانچه اح سا سات برانگيخته شده مطبوع
بوده باشــند ،انجام اقدامات و انديشــههايي را که انتظار ميرود همان احســاس را برانگيزاند،
ترغيب ميکنند .در مقابل ،هنگامي که اين احســـاســـات ناخوشـــايند باشـــند ،اقدامات و
انديشههايي را برانگيخته خواهند کرد که انتظار ميرود منجر به خالصي از چنين احساساتي
شوند (گيالد و همكاران.)1984 ،1
1- Gilad and et al.
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انســان اقتصــادي با

ويژگيهايي چون عقالنيت نامحدود ،نيروي اراده نامحدود ،نفع شخ صي بيپايان ،دارنده و
پردازنده اطالعات کامل و آزادي در انتخاب و همچنين تنها در نظرگرفتن ســـيســـتم هاي
اســتداللي براي قضــاوت و تصــميمگيري اقتصــادي مدلهاي رويكرد متعارف را نظري و
تصــنعي ســاخته که با واقعيتها و مطالعات بهدســت آمده از جهان واقع کمتر تطابق دارد.
براينا ساس در رويكرد رفتاري با تبعيت از بنيانهاي اجتماعي و روان شنا سي اين فرو

را

تعديل کرده و با واقعيت هاي بهدســـت آمده از مطالعات تجربي حوزه اقتصـــاد رفتاري
جايگزين ميکنيم.

1

در تحليلها و تصميمهاي اقتصادي در مدل سياستگذاري مالياتي قائل به هر دو سيستم
شـــهودي و اســـتداللي هســـتيم ،يعني افراد در تصـــميمگيريها در کنار اســـتدالالت منطقي،
احساسات ،تجربيات و گرايشات خود را نيز مدنظر قرار ميدهند .همچنين فرو

در نظر گرفته

شــده براي انســان اقتصــادي مدل نئوکالســيك را زيرســوال برده و آن را با تعديلهاي رفتاري
صــورت پذيرفته همچون محدوديتهاي شــناختي ،رفتارهاي جامعهخواهانه و دگرخواهانه (در
مقابل رفتار خودخواهانه) ،عقالنيت محدود و ...جايگزين ميکنيم.

 -3اقتصاد رفتاری و فرار مالیاتی
همانگونه که بيان شد ،مدلهاي متعارف اقتصادي رفتار انسان (مكتب کالسيك) ،ويژگيهايي
نظير «عقالنيت نامحدود»« ،اراده نامحدود» و «خودخواهي نامحدود» را در خود دارد که اقتصــاد
رفتاري ،سعي دارد اين قبيل مفاهيم را تعريف و محدود سازد .در حقيقت ،اقت صاد رفتاري وارد
حوزهاي مي شود که از منظر اقت صاددانان متعارف داده شده 2و فرو
اقتصاد رفتاري ا صوال فرو

م سلم 3ا ست ،اما از ديد

بديهي وجود ندارد ،مگر آنكه شواهدي 4محكم و م شخص ،دال

 -1براي مطالعات تكميلي در اين خصوص به رساله دکتري اميري  1392رجوع شود.
2- Given
3- Axiom
4- Evidence

106

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،سال هفدهم ،شماره  ،64بهار 1396

بر آن وجود داشـــته باشـــد (همان قبلي) .در اينجا ميتوان بيان داشـــت (همانطور که گيالد و
ديگران 1نيز اشـــاره دارند) اقتصـــاد رفتاري بيشـــتر «ديدگاه و رويكرد جديدي براي بررســـي
رشــتههاي ســنتي 2در اقتصــاد اســت» .به همين دليل اســت که هواداران اقتصــاد رفتاري آن را به
شاخههاي مختلف اقتصاد تعميم دادهاند .بهعنوان مثال ،برخي اقتصاددانان در دان شگاه مي شيگان
به مطالعه رفتارهاي اقتصاد کالن پرداختهاند (حسيني.)1383 ،
آثار هاروي ليبنســـتاين ،جان تومر ،راندال تايلررا ميتوان در زمره اقتصـــاد رفتاري
خرد به حســاب آورد .برخي همانند ريچارد ســايرت ،جيمز مارچ ( )1963و نلســن و وينتر
( )1982از اقتصــاد رفتاري براي مطالعه رفتار بنگاهها اســتفاده کردهاند .برخي ديگر آن را به
ماليه عمومي تعميم دادهاند (همان قبلي) و برخي ديگر کوشــيدهاند از اقتصــاد رفتاري براي
مطالعه اقت صاد تو سعه و سرمايهگذاري م ستقيم خارجي ( )FDIبهره ببرند (ح سيني.)2002،
کســـاني نيز همانند ورنر ديباند ،ريچارد تيلر ،شـــارکر و هود و نويســـندگان ديگر اقتصـــاد
رفتاري را به بازار سهام تعميم دادند (حسيني.)1383 ،
در اين ميان برخي از محققان اين حوزه ،مطالعات خود در زمينه نظريات اقتصـــاد
رفتاري در جهت بهبود ســياســتهاي اقتصــادي ســوق دادهاند .اين دســته از محققان براين
باورند که ارتقاي بنمايههاي روان شنا سي ،جامعه شنا سي و ...در تحليلهاي اقت صادي ،مولد
يك بينش تئوريك اســت که ميتواند تحليلهاي بهتري از تحوالت اقتصــادي را در اختيار
قرار دهند و به همين جهت نيز ميتواند سياستهاي بهتري را پيشنهاد کنند.
به گفته گيالد ،کيش و الئوب ( )1984با نظر اقتصـــادداناني چون نلســـون و وينتر،
ضوابط اقتصاد رسمي به زيرسوال کشيده مي شود .آنها بيان ميکنند که رفتار و کنشهاي
افراد در همه زمانها و مكانها يكسان نيست و با گذشت زمان در کشورهاي مختلف تييير
مييابد .در اين ميان آثار ديكنز ،جاســـتر ،تالر 3نيز نشـــان دادهاند که ميتوان با اســـتفاده از
نظريههاي اقتصاد رفتاري کارايي سياستهاي اقتصادي را افزايش داد و در واقع ميتوان به
1- Gilad b., Kaish S. and Loeb P., 1984
2- Traditional Fields
 -3به نقل از Thaler R., 1982

اقتصاد رفتاری و فرار مالياتي

107

گفته نل سن و وينتر ( ،)1982ا شاره دا شت که بيان ميدارند« ،ميدان سيا ستهاي اقت صادي
عرصهاي است که در آن استفاده از اقتصاد رفتاري ميتواند مفيد واقع شود».
يكي از حوزههاي ســياســتگذاري اقتصــادي ،حوزه ســياســتهاي مالياتي و نحوه
تصــميمگيري و تاثيرگذاري در اين حوزه اســت .بايد اشــاره داشــت توان دولتها در انجام
وظايفشـــان به اندازه زيادي وابســـته به وجود منابع مالي اســـت که يكي از مهمترين و
کاراترين منابع مالي در ادبيات اقتصادي و اقتصاد بخش عمومي ،ماليات تعريف شده است
(خاکي .)1391 ،اين منبع مالي در کشورهاي در حال توسعه که همواره با کمبود زيرساخت
هاي فيزيكي و اقت صادي مواجه ه ستند ،اهميت دوچندان پيدا ميکند .در اين را ستا يكي از
موانعي که باعث عدم تحقق درآمدهاي مالياتي و افزايش کارايي نظام ميشـــود ،فرارهاي
مالياتي است.
به طورکلي فرار مالياتي به عدم پرداخت غيرقانوني تمام يا قســـمتي از ماليات اطالق
مي شود 1.در اينجا بايد ا شاره دا شت فرار مالياتي و اجتناب از پرداخت ماليات دو پديدهاي
هستند که احتماال قدمت آنها به خود پديده ماليات ستاني برميگردد .هر زمان و مكاني که
حاکمان تصـــميم به وضـــع ماليات گرفتهاند ،افراد و بنگاهها نيز به دنبال فرار و يا اجتناب از
پرداخت آن بودهاند (صــمدي و تابنده ،)1392 ،اما اين مهم در عصــر حاضــر و با توجه به
وابستگي عملكرد اغلب دولتها بر درآمدهاي مالياتي بيشتر شده است به طوريکه الگوها
و مدلهاي گوناگوني براي بررسي عوامل موثر بر فرار مالياتي ارائه شده است.
نخســتين الگوي مربوط به بررســي پديده فرار مالياتي و عوامل موثر بر آن ،در ابتدا
توســط الينگهام و ســاندمو )1972( 2ارائه شــده اســت که به الگوي  3A-Sشــهرت دارد .اين
الگو برگرفته از مقاله بيكر 4در ســـال  1968در مورد مطالعه اقتصـــادي فعاليتهاي مجرمانه

. 1اگر تالش شخص يا واحد اقتصادي به صورت قانوني باشد آن را پرهيز و اجتناب از پرداخت ماليات
( )Tax Avoidanceمينامند.
2- Allingham M. and Sandmo A.
 -3مخفف الگوي الينگهام ( )Allinghamو ساندمو ( )Sandmoاست.
4- Becker G.
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اســـت .در اين الگو عوامل تعيينکننده پديده فرار مالياتي به دوگروه عوامل اقتصـــادي و
عوامل قانوني تفكيك شده ا ست و شامل عواملي چون درآمد واقعي م شمول ماليات ،نرخ
ماليات ،جرايم مالياتي ،احتمال حســابرســي و رســيدگي توســط اداره امور مالياتي ،رشـوه و
همچنين درآمد ابزاري فرد به اداره امور مالياتي است.
اســـاس الگوي نامبرده مبتني بر روش نظريه بازي ها بوده که با ديدگاه تنبيهات و
جرايم به هنگام فرار ماليات به مســـاله مينگرد .همچنين الگوي  A-Sمعروف بر اين فر
اســتوار اســت که فردي که بايد ماليات پرداخت کند ،يك فرد عقاليي اســت .بنابراين وي
سعي ميکند از انجام اين عمل مطلوبيت بهدست آورده و آن را حداکثر کند.
همچنين در اين الگو فر

ميشـــود هرچه عايدي فرد بيشـــتر باشـــد و در فرآيند

پرداخت ماليات بتواند ماليات کمتري بپردازد و اين عدم پرداخت را از چشـــم ماموران
مالياتي پنهان نگه دارد ،مطلوبيت بيشتري را کسب خواهد کرد .عالوه بر اين ،فر

ميشود

که اگر فرد مشمول نظارت ماموران مالياتي قرار گيرد ،فرار مالياتي او آشكار ميشود و بايد
جريمه مالياتي را پرداخت کند (خاکي.)1391 ،
اين الگو که مبنا و زيربناي بسياري از الگوهاي بررسي پديده فرار مالياتي قرار گرفته
براساس انتظارات عقاليي است که در رويكرد اقتصاد رفتاري مورد ترديد جدي قرار گرفته
اســـت .بنابراين ،در تقابل با اين رويكرد متعارف ،اقتصـــاددانان رفتاري مبتني بر اصـــول و
فرو

خود تالش کردند که مدل هاي تكميلي ديگري ارائه کنند .اين مدل ها و ادبيات

تكميلي را ميتوان در دو قالب تقســـيمبندي کرد :مدلهاي با اســـتفاده از تئوري مطلوبيت
غيرانتظاري و مدلهاي ترکيبي با تعامالت اجتماعي.

 -1-3تئوری مطلوبیت غیرانتظاری
در مدلهاي اقتصــاد نئوکالســيك ،تصــميم مالياتدهندگان در خص ـوص فرار از پرداخت
ماليات معموال به عنوان يك انتخاب تحت ريســك با اطالعات مشــخص و دقيق از احتمال
شناسايي جريمه به تصوير کشيده ميشود .در طرف مقابل ،تئوري مطلوبيت غيرانتظاري مي
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تواند حالتي را تبيين کند که مالياتدهندگان احتمال شنا سايي و جريمه را بي شتر از حد در
نظر ميگيرند .در اين خصـــوص نوايهي و دهامي )2007( 1يك چارچوب از ماليات را که
نظريه چشمانداز تجمعي 2تلفيق شده است ،ارائه ميکنند .در مدل ارائه شده توسط نوايهي و
دهامي ،افراد تمايل دارند که احتماالت کوچك را بيشـــتر برآورد کنند .همچنين در اين مدل
افراد تمايل دارند که تصــميمات خود را براســاس تيييرات نســبت به يك نقطه مرجع درآمدي
اتخاذ کنند (زيانگريزي) .اين محققان بيان ميکنند که نتايج و پيشبينيهاي اين مدل به شــدت
با نتايج واقعي از ميزان پرداخت ماليات انطباق دارد.
ها شمزاده و همكاران )2012( 3نيز ا ستدالل ميکنند ،از آنجا که احتمال ح سابر سي
ممكن ا ست براي اغلب مالياتدهندگان قابل م شاهده نبا شد ،بنابراين آنها با يك ت صميم
گيري تحت شرايط ابهام (عدم اطمينان و احتماالت نام شخص) قرار دارند نه ت صميمگيري
تحت ري سك (عدم اطمينان با احتماالت شناخته شده) .نوي سندگان با ارجاع به پارادوکس
السبرگ مثالي از تمايل افراد به اجتناب از ابهام را شرح ميدهند .آنها بيان ميکنند که اگر
مقامات مالياتي اطالعاتي در خصــوص روشهاي بازرســي و احتماالت کشــف تخلف را
پنهان کنند ،مالياتدهندگان ابهامگريز تمايل کمتري به فرار مالياتي خواهند دا شت و ميزان
پرداخت مالياتها افزايش خواهد داشت.
هاشـــمزاده و هم كاران ( )2012همچنين در مدل خود ب يان ميکن ند که مال يات
دهندگان ميتوانند رفتارهاي غيرمتجانس و ناهمگون داشته باشند .درواقع تابع وزني احتمال
افراد مختلف ،متفاوت باشــد .بنابراين ،اين مدل در تقابل با چارچوب اســتاندارد A_Sاســت
که در آن براي تمامي افراد يك تابع وزني احتمال در نظر گرفته ميشود.
1- Dhami and Nowaihi
 -2يكي از مهمترين مطالعات صـــورت گرفته در حوزه اقتصـــاد رفتاري را به واقع ميتوان به مقاله کاهنمن و تورســـكي
( )1997با عنوان «نظريه چ شمانداز :يك تحليل از ت صميمگيري در شرايط نااطميناني» دان ست .اين دو روان شناس برا ساس
يافتههاي روانشناسي و سيستمهاي شناختي خود نشان ميدهند که تصميمگيريهاي اقتصادي در شرايط نااطمينان به طور
ســيســتماتيكي از تئوري اقتصــاد متعارف فاصــله ميگيرد و به طور خاص ،بســياري از تصــميمات در شــرايط نامطمئن از
پيشبينيهاي تئوري مطلوبيت انتظاري دور ميشوند .براي مطالعات تكميلي به رساله دکتري اميري ( )1392رجوع شود.
3- Hashmizade and et al.
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اين پديدهها ،مشاهدات و بسياري از نكات ديگر سبب شده که مدلهاي مختلفي از
سوي اقتصاددانان رفتاري در خصوص نحوه انتخاب و تصميمگيري افراد در حوزه مالياتي
ارائه شده که با تئوري مطلوبيت انتظاري متعارف (کالسيك) بسيار متفاوت است.

 -2-3تعامالت اجتماعی
در اغلب نظريات اقتصــاد متعارف ،در خصــوص چگونگي نش ـات گرفتن ترجيحات انســان
اقتصــادي به تاثير رفتار ديگران و هنجاري اجتماعي بر رفتار افراد کمتر توجه ميشــود .اين
نظريات مبتني بر اين فر

اســـت که افراد به طور مســـتقل ميدانند که چه ميخواه ند و

ترجيحاتشان چگونه برآورده ميشود.
همچنين اهم يت به ن هاد ها ،اعم از ن هاد هاي رســـمي و غيررســـمي ،چگونگي
سازماندهي بازارها توسط مردم و تكامل کل سيستم اقتصادي از جمله موضوعاتي است که
در تحليلهاي اقت صاد متعارف به آن توجه نمي شود ،اما در مقابل در اقت صاد رفتاري به اين
موارد به شــدت توجه شــده و بيان ميشــود که اکثر رفتارهاي ما به طور جدي تحت تاثير
رفتارهاي ديگران اسـت 1.اين رويكرد مبتني بر بسـياري از مدلهاي روانشـناسـي در تالش
است تا نشان دهد که چگونه هنجارهاي اجتماعي روي تصميمات ما تاثير ميگذارند .براين
اســاس مدلهاي متنوعي در خصــوص مالياتها و تعامالت اجتماعي ارائه شــده اســت .اين
مدل ها تالش ميکنند اين واقعيت که تصـــميم مالياتدهندگان ممكن اســـت تحت تاثير
فضـــاهاي خاص فرهنگي و اجتماعي قرار گيرند را در درون خود مدنظر قرار دهند .آن ها
عواملي مثل هزينههاي رواني ،اعتبار ،انصـــاف ،هنجارهاي اجتماعي ،باورها و عقايد ،اثبات
اجتماعي ،يادگيري اجتماعي ،هويت اجتماعي و اثرات گروهي را مورد توجه قرار ميدهند
که در ادامه به برخي از اين عوامل به اختصار اشاره ميکنيم.
* هزينههاي رواني :هزينههاي رواني به هزينههاي مالي و فرار از ماليات مربوط ميشــود که
فراتر از جريمه مالي در نظر گرفته شده ا ست .به عنوان مثال ،هزينههاي رواني ممكن ا ست
 -1همان قبلي
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افزايش يابد به دليل اينكه افراد از اينكه به عنوان مجرم مالياتي شناخته و معرفي شوند بسيار
احساس شرمساري ميکنند و از اين موضوع به شدت واهمه و ترس دارند.
* عدالت اجتماعي :هاشمزاده و همكاران ( )2012تاثير عدالت را بر تبعيت از قوانين مالياتي
برجســـته ميکنند .آنها بيان ميکنند که يك فرد ميتواند بين دو مفهوم عدالت تمايز قايل
شـــود؛ عدالت از جانب دولت و عدالت در ميان مالياتدهندگان .در اينجا اگر خدمات
دولتي و به طور کلي کاالهاي عمومي فراهم شــده از کيفيت پايين برخوردار باشــد ،ماليات
دهندگان ممكن اســـت احســـاس کنند که پرداختهاي مالياتي به طور ناعادالنه و ظالمانه
ه ستند .همچنين اگر ميزان پرداختهاي مالياتي ميان مالياتدهندگان ب سيار متيير و متفاوت
باشند ،افرادي که ملزم به پرداخت سهمهاي بزرگتري هستند ،ممكن است اين را ناعادالنه
در نظر بگيرند .نويسندگان نتيجه گرفتند که اين مدلها که شامل تعامالت اجتماعي هستند،
ميتوانند يافتههاي تجربي را بهتر از مدل استاندارد و يا حتي مدلهاي مطلوبيت غير انتظاري
شرح دهند.
* اثبات اجتماعي :1کيالديني ،)1993( 2روانشناس اجتماعي ،نشان ميدهد که ما به ديگران
نگاه ميکنيم تا ياد بگيريم که چگونه رفتار کنيم ،به خصـــوص در موقعيت هاي مبهم و
بحران ها و ز ماني که ديگران را خبرهتر در اين کار ميدانيم .در اين خصـــوص در حوزه
ماليات ميتوان به مطالعه هال سوورث و همكاران ( )2015و يا بازارت و بنين ( )2015ا شاره
کرد .آنها بيان ميکنند که افراد رفتار خود را در ميزان اعالم درآمد مالياتي براســاس رفتار
ديگران تنظيم و تعديل ميکنند.
* نظريه هويت اجتماعي :3روانشــناســاني همچون تاجفل ،4بيليگ 5و ترنر )1971( 6نشــان دادند
که بخشــي از هويت اجتماعي ما از گروههايي ناشــي ميشــوند که به آن تعلق داريم .ما در واقع

1- Social Proof
2- Cialdini
3- Social Identity Theory
4- Tajfel
5- Billig
6- Turner

112

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،سال هفدهم ،شماره  ،64بهار 1396

تعصب شديدي به اعضاي گروهمان داريم ،حتي زمانيکه گروهها تصادفي شكل گرفته باشند.
در اين خصوص ميتوان به مطالعه کنراد و تاري ( )2012در حوزه مالياتي اشاره داشت.
* باورها ،عقايد و انتظارات در رفتار و تصـــميمات افراد :در تحليلهاي اقتصـــاد متعارف به
باورها ،عقايد ،ارزشها و انتظارات و همچنين زمينه تييير آنها کمتر پرداخته شـــده و آنها
را مشخص و ثابت در نظر ميگيرند .همچنين در اقتصاد رفتاري بيان مي شود افراد با داشتن
محدوديتهاي شناختي توسط ظرفيت خود براي کسب و يادگيري اطالعات جديد محدود
ميشــوند .بنابراين ،افراد براي ســاده کردن رويدادها و دنياي اطراف خود ادراکات خود را
از طريق سيستم باورهايشان فيلتر ميکنند (رز و لپر.)1979 ،1
همچنين يكي از مفرو ضات و ا صول اين رويكرد آن ا ست که تييير و تحول پويا و
پايدار تنها از ب سترهاي ويژه ارز شي و اعتقادي هر جامعه برميخيزد و راهحلها در صورتي
کارا خواهد بود که با ارزشها انطباق داشــته باشــد .البته بايد اشــاره داشــت که باورها نيز
داراي جايگاه اهميتي مختلفي در سطح جامعه ميبا شند .به عنوان مثال ،ساباتير و ا سميت

2

( )1999در مطالعهاي باورها و عقايد را به گروه هاي مختلف تقســـيمبندي ميکنند که از
اولو يت هاي ارزشـــي نســـبي شـــروع شــــده ( به عنوان م ثال ،حقوق فردي) تا هو يت
اجتماعي-فرهنگي (به عنوان مثال ،قوميت و مذهب) ادامه مييابد .براين اســـاس مطرح مي
شــود که اين نظام ســلســله مراتبي حتي در برهههايي از زمان چنان حائز اهميت ميشــود که
برخي از باورها و عقايد ديگر را درنورديده و آنها را پشــت ســرگذاشــته و باعث تحوالت
عميق در سطح جامعه ميشود.
براين اساس در اقتصاد رفتاري بيان مي شود که توجه صرف به تيييرات مالي و عدم
توجه به باورها ،عقايد و ارزش هاي اجتماعي ميتواند به تحليل هاي گمراهکنندهاي منجر
شود .مطالعه کو سينگر و همكاران ( )2001مبين تاثيرگذاري عقايد ،باورها بر تفاوت ميزان
پرداختي ماليات در کشورهاي مختلف است.

1- Ross and Lepper
2- Sabatier,P.A and Jenkins-Smith,H
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 -4مدلهای تجریی در خصوص اقتصاد رفتاری و فرار مالیاتی
در بخش گذ شته به اخت صار مفاهيم رفتاري را در يك سطح تئوريكي بيان کرديم ،اما بايد
اشاره داشت شواهد و مطالعات تجربي نيز از اهميت خاصي برخوردارند .همانگونه که آلم

1

( )2012ب يان ميک ند م طال عات تجربي اين ام كان را به ما ميد هد که تصـــميمگيري
مالياتدهندگان در خصوص رفتار فرار از ماليات را به صورت مستقيم بررسي کنيم .او بيان
ميکند که مدلهاي تئوريكي به واســطه ســادهســازي نميتوانند همه عوامل مهم بر تصــميم
ســازي مالياتدهندگان را در نظر بگيرند؛ «عواملي که در بهرههاي زماني مختلف ميتوانند
تاثيرات متفاوتي دا شته با شند» .با اين مقدمه در اين بخش به اخت صار به برخي از مطالعات و
شواهد تجربي بهدست آمده در حوزه اقتصاد رفتاري و فرار مالياتي براساس مطالعات نظري
ا شاره شده در بخش قبل خواهيم پرداخت .همچنين به منظور برر سي شواهد تجربي بي شتر
مطالعات صورت گرفته در قالب جدول ( )1ارائه شده است.
جدول ( -)1برخي از مطالعات و شواهد تجربي در خصوص فرار مالياتي مبتني بر رويكردهاي اقتصاد رفتاري
مفاهیم

اث
احتمال

ئوری مطلوبیت انتظاری

حساب سی،
میزان س انه
کاالی عمومی

روش
ف ا حلیل از
ج بههای
آزمایشگاهی

ف صتهای
ف ار از مالیات

ج به

و هدید به

میدانی

حساب سی

شواهد

نویسنده (ها)

ابهام در احتمال حساب سی و افزایش س انه کاالی
بلک ول

عمومی و باالب دن کیف یت خد مات عمومی یک

(2 )2007

اث مث بت ب بع یت از قوانین مال یا ی و کاهش
ف ار مالیا ی دارد.

کلون
وهمکاران
(3 )2011

ب ر سی ار سال نامه هدید به ح ساب سی در میان
گ وههای مختلف نشاااان از اث قابل وجه هدید
به حسااااب سااای دراراره گزارش دقیق مالیا ی و
کاهش ف ار مالیا ی دارد.

1- Alm
2- Blackwell
3- Kleven and et al.
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ادامه جدول (-)1
خمین بیش
از حد

چارچوب

احتماالت

نظ ی

دیهامی و ال
نوواهی

(1 )2007

کوچک

ورشهای شناختی

اسلم ود و
ج به میدانی
احتمال درک
شده

ابهام گ یزی

هزینههای

مالیا ی منج شود.

آزمایشگاهی

آزمایشگاهی

روانی
ج به

اث ات اجتماعی

آزمایشگاهی
جدیدنظ

ج به

اخالقی

آزمایشگاهی

یک احتمال حساب سی درک شده در یک نامه هدید

همکاران

(3 )2012

ج به

چارچوب را به شدت افزایش دهد.

(2 )2001

ج به

ج به

احتماااالت کوچااک می وانااد قاادرت پیش بینی

به حساااب ساای می واند به افزایش بعیت از قوانین

کن اد و همکاران

آزمایشگاهی

در نظ گ فتن مایل اف اد ب ای ب آرود بیش از حد

یک فضاااای حسااااب سااای مبهم با درک احتمال
حسااااب سااای ،می واند بعیت از قوانین مالیا ی را
افزایش و باعث کاهش ف ار مالیا ی شود.
یک محیط مبهم با سطح احتمال نامشخص از کشف

دای

(4 )2015

ج م مال یا ی می وا ند به کاهش ن خ ف ار مال یا ی
منج شود.

کوریسلی و

اح سا سات و ق ار گ فتن در مع ض عموم می واند

همکاران

هزی نه های درک شاااده از عدم ر عا یت قوانین را

(5 )2010

افزایش و بعیت از قوانین مالیا ی را افزایش دهد.

کوریسلی و

شااا مندگی عمومی می واند عدم بعیت از قوانین

همکاران

مالیا ی را کاهش دهد خصااوصااا اگ موقعیتی ایجاد

()2014

شود که متخلفین مالیا ی ب جسته و مشخص شوند.
یک نا مه درخواسااات ب ای ع هد اخالقی مال یات

ورگل

(6 )2012

دهندگان ب ای پ داخت مالیاتها ،اث ات ف ار مالیا ی
را محدود میکند.
ب ر سی هنجارهای اجتماعی به منظور ش یح نتایج

هنجارهای
اجتماعی

پیمایش

بوبک و همکاران
(7 )2007

بهد ست آمده در خ صوص صمیم بعیت از قوانین
مال یا ی در کشاااور های مختلف پی مایش از جم له
اساات الیا ،ساانگاپور و ایاالت متحده آم یکا بساایار
کمک ک ده و بسیار اثی گذار بوده است.

1- Dhami and al-Nowaihi
2- Slemrod and et al.
3- Konrad and et al.
4- Dai and et al.
5- Coricelli and et al.
6- Torgler
7- Bobek and et al.
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ادامه جدول (-)1

اجتماعی

هنجارهای

ج به
آزمایشگاهی

عدالت ( وزیع مجدد)

ج به
آزمایشگاهی

ج به
آزمایشگاهی

اث ات اجتماعی

عدالت (روندی)

پیمایش

پیمایش

پیمایش

هالسوورث و
همکاران 1

()2017

آلم و

همکاران3

()1990
فور ین و
همکاران
(4 )2007

ف ی و ورگل
(5 )2007

فلد و ف ی
(6 )2002

ف ی و ورگل
(7 )2007

نا مه یادآوری شاااا مل (ب یان یه ای که اکث یت اف اد
پ داختهای مالیا ی را انجام

دادهاند)2

کارا از نامه

ای استاندارد بود.
عفو مالیا ی ممکن اسااات اثی ب بعیت از قوانین
مالیا ی وساااط مالیاتدهندگان دارند اگ آنها درک
کنند که عفو ناعادالنه بوده است.
بعیت از قوانین مالیا ی با اینکه با یک سااایساااتم
مالیا ی عادالنه و منصفانه رابطه مستقیم دارد.
اخالق مال یا ی و میزان پ دا خت مال یات به کیف یت
درک شااده اف اد از نهاد م بط با ساایسااتم مالیا ی،
رابطه مستقیم دارد.
بعیت از قوانین مالیا ی ب ای بخشهایی از سوریس
که متصاادیان مالیا ی این بخشها با مالیاتدهندگان
با احت ام بیشت رفتار میکنند ،باال است.
رفتار و اخالق مالیا ی اف اد به درک متقابل آن ها و
ف ار مالیا ی در آن کشور ار باط مستقیم دارد.

عمل متقابل

شااواهد گساات ده نشااان میدهد که اف اد در ایجاد
کاالهای عمومی م شارکت میکنند اگ انتظار دا شته
ج به

چوآدهاری

با شند همتایان آنها نیز در آنها م شارکت کنند .در

آزمایشگاهی

(8 )2011

واقع پ داخت مالیات و ف ار از پ داخت مالیات در
قا بل با رف تار دیگ ان و مبتنی ب اولو یت های
اجتماعی اف اد صورت میپذی د.

1- Hallsworth and et al.
 -2به عنوان مثال ،حاوي اين جمله که شما در حال حاضر در اقليت بسيار کوچكي از افرادي هستيد که هنوز مالياتشان
را پرداخت نكردهاند.
3- Alm and et al.
4- Fortin and et al.
5- Frey and Torgler
6- Feld and Frey
7- Frey and Torgler
8- Chaudhuri
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ادامه جدول (-)1

عمل متقابل

ج به

بازارت و بنین

آزمایشگاهی

(1 )2015

ه مان و
همکاران

اث ات اجتماعی

فضای ف هنگی

ج به

(2 )2008

آزمایشگاهی

کومینگز و
همکاران
(3 )2001

ج به میدانی

ب رسی شواهد

کانگلو همکاران
(4 )2013

کن اد و قاری
(5 )2012

اف اد میزان درآمد اعالمی خود را مبتنی ب اطالعات
بهدسااات آمده از رفتار دیگ ان عدیل و نظیم می
کنند.
فضاااای ف هنگی ب هنجارهای اجتماعی اثی گذار
بوده و از این ط یق ب مساااا رل مختلف اجت ماعی
اثی گذار میباشد.
عقاید و مولفههای ف هنگی فاو های بدسااات آمده
در بعیت از قوانین مالیا ی و ف ار از پ داخت مالیات
را در بو ساااوانا ،آف یقای جنوبی و ایاالت متحده به
خوبی ش یح می کند.
ایجاد ف هنگ حساااب ساای و ممیزی مالیا ی مایل
پ دا خت مال یات در ز مان مق ر و خوداظ هاری را
کاهش میدهد.
ار باط قوی بین بع یت از قوانین مال یا ی و میهن
پ ستی وجود دارد.

اث ات گ وهی

در بازیهای گ وهی ش کتکنندگان مایل دارند که
ج به

آبینک و دیگ ان

آزمایشگاهی

(6 )2010

به منظور ب نده شااادن در رقابت گ وهی سااا مایه
گذاری بیش از حد ان جام ده ند و در م قا بل درک
بیشااات ی از هزی نه با خت دار ند که این مهم در
خصوص ف ار مالیا ی نیز صدق میکند.

 -5مالیات و فرار مالیاتی درایران
ماليات به دليل اهميت آن در جبران مخارج عمومي و آثار اقتصـــادي که به همراه دارد،
همواره مورد توجه دولتمردان و اقتصاددانان بوده است به طوريکه ماليات در اکثر کشورها
به ويژه کشـــورهاي توســـعه يافته به عنوان عمدهترين منبع مالي دولت در بخش درآمدي
بودجه بوده و بخش قابل توجهي از هزينههاي عمومي را پوشــش ميدهد به گونهاي که در
1- Bazart and Bonein
2- Herrmann and et al.
3- Cummings and et al.
4- Gangl and et al.
5- Konrad and Qari
6- Abbink and et al.

اقتصاد رفتاری و فرار مالياتي

117

برخي از کشــورها  90تا  95درصــد از هزينههاي عمومي دولت از طريق درآمدهاي مالياتي
تامين ميشود .اين در حالي است که در کشورهاي توسعه نيافته ،اتكاي دولت به درآمدهاي
حاصـــل از فروش منابع طبيعي و زيرزميني همچون نفتخام که در حقيقت فروش ســـرمايه
مح سوب مي شود (زهي و محمدخانلي )1389 ،جايگزين منابع مالياتي شده ا ست .در کنار
آن در کشـــورهاي در حال توســـعه نظير کشـــور ما به دليل شـــفاف نبودن درآمدها و عدم
توانايي سيستم مالياتي در شناسايي صحيح ميزان درآمد مردم ،ميزان ماليات تشخيصي ناچيز
بوده کما اينكه بخش قابل توجهي از همين ماليات ت شخي صي نيز به مرحله و صول نمير سد
و اگر هم وصــول شــود (همان قبلي) از کارايي پاييني برخوردار بوده اســت .در واقع هزينه
وصول نسبت به درآمد مالياتي بسيار باال است.
براســـاس آمارهاي بانك مرکزي ميزان نســـبت مالياتي به محل پرداختهاي دولت
طي سالهاي  1349تا  1393به طور متوسط  26/9درصد بوده است که در پايينترين ميزان
در سال  1353به  10/4درصد رسيده و در باالترين ميزان خود در سال  1378به  43/4درصد
رسيده است.

1

با اين مقدمه در اين بخش به برر سي ماليات و فرار مالياتي در ايران در دو سرف صل
خواهيم پرداخت  -1ميزان فرار مالياتي و  -2مولفههاي موثر بر فرار مالياتي.

 -1-5برآورد میزان فرار مالیاتی
نظر به اينكه متيير فرار مالياتي يك متيير پنهاني است و به صورت مستقيم قابل اندازهگيري
نيست در متون اقتصادي ،شاخصها و روشهاي متفاوتي براي اندازهگيري آن پيشنهاد شده
اســت .در برخي از مطالعات از متيير جانشــين ،شــكاف مالياتي و بار مالياتي اســتفاده شــده
اســـت .در برخي از مطالعات ديگر نيز از روش منطق فازي و تخمين تابع تقاضـــاي پول
ا ستفاده شده ا ست .هر يك از اين روشها مبتني بر بنيانهاي نظري متفاوتي بنا شده ا ست.

 -1ميزان ماليات دريافتي  ،هزينههاي پرداختي دولت و نسبت اين دو متيير در کشور براي سالهاي  1349تا  1393در
جدولي در پيوست مقاله آمده است.
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بنابراين به نتايج گاه متفاوتي د ست مييابند .اين مو ضوع در خ صوص برآوردهاي بهد ست
آمده از ميزان فرار مالياتي در ک شور ما نيز صادق است ،اما فارغ از تمام اين موارد ،برر سي
نتايج مطالعات صورت گرفته ميتواند به بينش در خصوص ميزان فرار مالياتي در کشورمان
کمك کند که در ادامه به برخي از اين مطالعات اشاره ميشود.
صادقي و شكيبايي ( )1380با استفاده از روش فازي ،فرار مالياتي و اقتصاد زيرزميني
در ايران را براي سالهاي  1343-1378برآورد کرده است .در اين مدل ،فر

بر اين است

که اگر مالياتها افزايش يابند و درجه مقررات در اقتصاد باال باشد ،انتظار ميرود که حجم
اقتصــاد زيرزميني باال باشــد .برآوردهاي اين مطالعه نشــان ميدهد که نســبت فرار مالياتي به
 GDPاز  6تا 19/4درصد در نوسان بوده است ،اما در اغلب اين سالها اين نسبت باالتر از
10درصد بوده است .البته بايد توجه داشت در اين مطالعه متييرها و مولفههاي غير اقتصادي
در نظر گرفته نشده است.
م سلم آل بو سويلم ( )1390در پاياننامه خود با عنوان «اندازهگيري و تحليل اقت صاد
زيرزميني در ايران» به برر سي فرار مالياتي طي سالهاي  1357-1387پرداخته ا ست .او در
اين تحقيق ســـعي کرده حجم اقتصــــاد زيرزميني و فرار مــاليــاتي را از دو روش علــل
چندگانه -شاخص چندگانه و تقاضاي نقد محاسبه کند و رابطه ميان حجم اقتصاد زيرزميني
و فرار مــا ليــا تي در ا يران را مورد ت جزيــه و ت ح ليــل قرار دهــد .نتــا يج روش علــل
چندگانه -شــاخص چندگانه نشــان ميدهد که اندازه نســبي فعاليتهاي زيرزميني در دوره
 1357-1387روندي افزايشــي داشــته به طوريکه حجم متوســط اين فعاليتها در اين دوره
 31ساله  14/1در صد ا ست .اين نتايج همچنين ن شاندهنده تاثير بي شتر بار ماليات م ستقيم بر
اقتصاد زيرزميني نسبت به بار ماليات غيرمستقيم است .عالوه بر آن ،نتايج اين روش نشان از
مقدار  2570ميليارد ريالي فرار مالياتي در ايران دارد .نتايج روش تقاضــاي نقد نيز نشــان از
حجم تقريبا 31هزار ميليارد ريالي فعاليت هاي زيرزميني و حجم متوســـط  2هزار ميليارد
ريالي فرار مالياتي در ايران طي دوره مورد بررسي دارد .همچنين در اين مطالعه بيان ميشود
يكي از داليل افزايش فرار از ماليات ،ر شد حجم اقت صاد زيرزميني در ايران ا ست .بنابراين،
مطرح ميشود جهت مقابله با فرار مالياتي بايد توجه ويژهاي به پديده اقتصاد زيرزميني کرد.

اقتصاد رفتاری و فرار مالياتي

119

در اين مســـير ،کنترل نرخ هاي مالياتي ،کاهش محدوديت هاي تجاري ،کاهش بيكاري و
کاهش حجم دولت ميتواند راهگشا باشد.
عبداله ميالني و اکبرپور رو شن ( )1391در مطالعهاي با عنوان «فرار مالياتي نا شي از
اقت صاد غيرر سمي در ايران» به تخمين حجم اقت صاد غيرر سمي و فرار مالياتي نا شي از آن و
تحليل روند آن ها در ايران به اتكاي روش تخمين تابع تقاضـــاي پول پرداختند .آن ها در
تحقيق خود از الگوي  ARDLبراي تخمين بهره بردهاند .نتايج اين تحقيق نشــان ميدهد که
حجم اقتصــاد غيررســمي و فرار مالياتي ناشــي از آن با وجود نوســاناتي در دوره 1370-89
روندي افزاي شي دا شته ا ست .همچنين در اين مطالعه ن سبت فرار مالياتي به  GDPنيز ب سيار
پرنوسان بوده است به طوريکه از  4/6تا  14/1درنوسان بوده است .همچنين در اين مطالعه
بيان شده است که در صورت وجود آمار و اطالعات مناسب و استفاده از روشهاي مستقيم
براي تخمين فرار مالياتي ميتوان به يافته هاي جزئيتر و ارزشـــمندتري پيرامون اين پديده
پنهان دست يافت.
صمدي و تابنده ( )1393در مقاله خود به برآورد ميزان فرار مالياتي در اقت صاد ايران
پرداختهاند .آن ها براي رســـيدن به اين منظور از روش علل چندگانه و آثار چندگانه و داده
هاي دوره  1386-1349اســتفاده کردهاند .نتايج حاصــل از برآورد الگو نشــان ميدهد که
شاخص فرار مالياتي در ايران طي دوره مورد بررسي فراز و نشيبهاي بسياري داشته است
به طوريکه از  9درصــد تا حدود  31درصــد در نوســان بوده اســت ،اما اين روند در کل
افزايشـــي بوده اســـت به طوري که متوســـط م يانگين رو ند فرار مال ياتي طي ســـال هاي
 11/14 ،1367-1356درصــد بوده اســت ،اما اين ميانگين طي بازه  1368-1386به 14/30
در صد افزايش يافته ا ست .همچنين نتايج برآورد الگوي برگزيده ن شان داد که بار مالياتي،
اندازه دولت ،درآمد مصـــرفکننده ،نرخ تورم و نرخ بيكاري از جمله عوامل مهم اثرگذار
بر گسترش فرار مالياتي در ايران طي دوره مورد بررسي بوده است.
در پايان و جمعبندي خالصــهاي از نتايج مطالعات در خصــوص درصــد نســبت فرار
مالياتي از  GDPدر جدول ( )2آمده اســت .همانگونه که مشــاهده ميشــود نتايج مطالعات
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متعدد در اقتصـــاد ايران نشـــان ميدهد با وجود افزايش توان جامعه براي پرداخت ماليات،
تالش مالياتي تييير چنداني نكرده و ميزان فرار مالياتي در حال افزايش است.
جدول ( -)2س ی زمانی میزان نسبی ف ار مالیا ی در ای ان درصدی از GDP
تابنده

شکیبایی

و اکبرپور

()1393

()1380

()1391

1349

9/75

19/2

-

1369

1350

11/43

14/1

-

1370

10/53

1351

12/98

7/5

-

1371

10/91

13/4

1352

13/30

8/9

-

1372

10/78

6/2

5/77

1353

14/23

1

-

1373

10/72

6

5/91

1354

14/66

11/5

-

1374

11/04

14/9

6/10

1355

16/73

13/3

-

1375

11/95

13/01

7/12

1356

16/02

13/5

-

1376

12/33

17/6

8/73

1357

14/23

16/3

-

1377

12/66

13/9

11/11

1358

12/72

9/2

-

1378

13/04

19/4

14/10

1359

10/66

9/1

-

1379

13/76

-

8/24

1360

9/75

16/1

-

1380

14/34

-

7/27

1361

10/59

12

-

1381

15/56

-

5/81

1362

11/49

11/6

-

1382

16/66

-

5/90

1363

10/91

16/8

-

1383

17/70

-

5/86

1364

10/65

16/3

-

1384

19/50

-

6/43

1365

9/36

9/4

-

1385

20/93

-

5/10

1366

9/07

7/5

-

1386

31/33

-

4/62

1367

8/33

5/4

-

1387

-

-

6/36

1368

8/65

9/8

-

1388

-

-

7/23

سال

صمدی و

صادقی و

عبداهلل میالنی

سال

صمدی و

صادقی و

عبداهلل میالنی

تابنده

شکیبایی

و اکبرپور

()1393

()1380

()1391

9/56

10/5

-

12/3

8/76
9/31
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 -2-5مولفههای موثر بر فرار مالیاتی در ایران
درخصــوص مولفههاي موثر بر فرار مالياتي در ايران نيز مطالعات مختلفي صــورت پذيرفته
که در اين قسـمت به برخي از اين مطالعات اشـاره ميشـود .بايد اشـاره داشـت بررسـي اين
مطالعات فارغ از رويكردهاي مطالعاتي آن در دســـتيابي به شـــناخت کلي از فضـــاي فرار
مالياتي در کشور ميتواند بسيار مفيد باشد.
شـــعاع ( )1390در پايان نامه خود با عنوان «عوامل موثر بر فرار مالياتي ازديدگاه
ماموران مالياتي» تاثير عواملي همچون ضــمانت اجرايي قوانين و مقررات مالياتي ،شــفافيت
نحوه م صرف درآمدهاي مالياتي ،پيچيدگي و ابهام قوانين و مقررات مالياتي ،نار سايي نظام
مالياتي ،ســطح پايين فرهنگ مالياتي و نرخهاي تصــاعدي را در فرار مالياتي بررســي کرده
اســـت .در اين مطالعه از روش نمونهبرداري تصـــادفي ســـاده ،روش جمعآوري اطالعات
پرسشنامه و روش تجزيه و تحليل دادهها روش دوجملهاي بهره گرفته شده است .نتايج اين
تحقيق نشان ميدهد که از نظر ماموران مالياتي کليه عوامل باال در فرار مالياتي موثر است.
روســـتا ،و حيدريه ( )1393در مقالهاي با عنوان «رتبهبندي علل فرار مالياتي در ايران
به روش  »AHPبه بررســـي مهمترين علل فرار مالياتي در ايران و همچنين دســـتهبندي اين
عوامل ميپردازد .در اين مقاله مهمترين عامل اصــلي فرار مالياتي ،عامل ســاختاري و اداري
و ســـپس ســـياســـي و اقتصـــادي و پس از آن اجتماعي و فرهنگي اســـت .همچنين در بيان
زيرعوا مل ،مهمترين زيرعوا مل اجت ماعي و فرهنگي ،اخالق مال ياتي ،مهمترين زير عا مل
قانوني ،کارايي نظام مالياتي و مهمترين زيرعامل اقتصادي ،وضعيت حقوق و سالمت نفس
کارکنان سازمان امور مالياتي است.
جعفري صــميمي و حمزهاي ( )1384در مطالعه خود به بررســي عوامل موثر بر فرار
مالياتي در يك نمونه آماري با  234مشاهده از صنف طالفروشان استان مازندران براي سال
 1380و به صورت پرسشنامهاي و ميداني ،پرداختهاند .در اين تحقيق متييرهاي تاثيرگذار بر
فرار مالياتي به ســه گروه کلي عوامل ســاختاري ،عوامل قانوني وعوامل ســازماني تفكيك
کردهاند .نتايج اين مطالعه حاکي از آن اســـت که در بين عوامل موثر بر فرار مالياتي به
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ترتيب ،ضــعف نظام گردش پولي ،ضــعف نظام اطالعات مالياتي ،پيچيدگي قوانين مالياتي،
ميزان باالي ماليات ،ســـطح پايين خدمات عمومي دولت و تبعيض بين موديان از اهميت
برخوردارند.
خان جان ( ،)1385نقش نهادهاي رســمي در فرار مالياتي را در چارچوب نهادگراي
جديد که بر مالحظات اقتصاد خرد تاکيد دارند ،بررسي کرده است .اين تحقيق به صورت
پيماي شي از دوگروه موديان ،ماليات بر م شاغل وماليات بر م ستيالت براي سال  1384و در
شهر م شهد انجام شده ا ست .نتايج ن شان ميدهد که نگرش افراد از نظر نهاد ر سمي (قانون
اســالمي) مطلوب ارزشگذاري شــده و از نظر نهادهاي دولت ،قانون مالياتهاي مســتقيم و
دستگاه مالياتي شرايط مطلوبي مشاهده نمي شود .در مجموع برآيند ديدگاه فراريان مالياتي
نسبت به نهادهاي رسمي خوشبينانه نيست.
زهي و محمد خانلي ( )1389در مطالعهاي به بررســـي عوامل موثر بر فرار مالياتي در
ا ستان آذربايجان شرقي ميپردازند .آنها در اين تحقيق با ا ستفاده از روش برر سي ميداني از
دو طيف جامعه موديان و کادر ت شخيص اداره کل امور مالياتي آن ا ستان به ارزيابي  15مولفه
تاثير گذار در فرار مالياتي با اســـتفاده از آزمون  tبراي نمونه هاي مســـتقل و  tتك نمونهاي
پرداختهاند .نتايج آنها نشان ميدهد « ضعف ،تعدد و پيچيدگي قوانين و مقررات موضوعه در
ارتباط با ماليات»« ،بوروکراسي اداري و ساختار ناکارآمد مالياتي»« ،عدم موفقيت در شناسايي
کا مل مود يان مال ياتي پا يه هاي مختلف مال ياتي» « ،عدم توا نايي عملي و م هارتي برخي از
ماموران مالياتي در مميزي و حســابرســي» و «تشــخيص عليالراس ماليات» از مهمترين عوامل
موثر بر فرار مالياتي در اين استان بوده است.
در جمعبندي اين بخش همانگونه که مشــاهده ميشــود در مطالعات صــورت گرفته
در کشــور کمتر به مولفههاي رواني و اجتماعي پرداخته شــده اســت که ميتوان با توجه به
اين مولفهها ضمن افزايش دانش ضمني در اين خصوص ،زمينه افزايش کارايي سياستهاي
مالياتي در کشور را نيز فراهم آورد.
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 -6جمعبندی و نتیجهگیری
در اين م قا له به اختصــــار به بن يان هاي نظري اقتصــــاد رف تاري و دال لت هاي آن براي
سيا ستگذاري در حوزه ماليات و کاهش فرار مالياتي ا شاره شد .در جمعبندي مطالب مي
توان به اين نكات اشاره داشت:
* پيچيدگي مدلهاي ســياســتگذاري در جهان واقع :اقتصــاد رفتاري بيان ميکند که
مدلهاي سياستگذاري در اقتصاد بسيار پيچيدهتر از آن است که در مدلهاي متعارف
در نظر گرفته ميشـــود .عوامل و پارامترهاي موثر به دســـت آمده بر ســـياســـتگذاري
مالياتي در اقتصاد رفتاري به خوبي اين پيچيدگيهاي گسترده را نشان ميدهد .بنابراين،
رويه ب سياري از م سائل اقت صادي که کامال ساده سازي ا ست و درک آنها به سهولت
امكانپذير ا ست ،نبايد مالک ت صميمگيري به خ صوص در حوزه مالياتي قرار گيرند و
در اين راه ســياســتگذاران ضــمن درک اين پيچيدگيها ،توان خود را براي رويايي با
اين پيچيدگيها از جمله با بهره گيري از مطالعات و ارزيابيهاي تجربي افزايش دهند.
* لزوم بهرهگيري از ابزارهاي نوين ســياســتگذاري مبتني بر بنيانهاي روانشــناســانه:
بســياري از مطالعات صــورت گرفته نشــان ميدهد ســياســتهاي موجود در بســياري از
موارد پاســخگوي تحوالت و چالشهاي اقتصــادي نبوده و لزوم خالقيت و نوآوري در
ابزارهاي سياستگذاري را گوشزد ميکند 1.در اين ميان مطالعات بررسي شده در اين
مقاله به خوبي ن شان ميدهد که با بهرهگيري از بنيانهاي روان شنا سانه و جامعه شنا سانه
در اقتصــاد ميتوان به ابزارهاي نوين کارا و موثر دســت يافت که در اقتصــاد متعارف به
آن کمتر توجه شــده اســت 2.به عنوان مثال ،ميتوان از ابزارهاي نمادين و تشــويقي در
حوزه مالياتي نام برد که با توجه به انگيزههاي دروني افراد ســعي ميکند ،رفتار مطلوب
را با تييير دادن نمادها و تاثيرگذاري بر ارزشها ايجاد کند .در اينجا همچنين بايد توجه
 -1مطالعات ،پژوهشها و تجارب کشـــورهاي مختلف دنيا در عمل نشـــان داده که بدون در نظرگيري ابزارهاي نوين
اجراي سيا ست در فرآيند سيا ستگذاري و تعريف ساختارهاي اجرايي جديد ،امكان تحقق سيا ستها در ب سياري از
موارد در عمل ممكن نيست.
 -2در واقع توجه به ابعاد رفتاري زمينه بهرهگيري از بسياري ابزارهاي سياستي را فراهم ميآورد.
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داشت که بر اساس يافتههاي اقتصاد رفتاري انتخاب نوع ابزار بسيار به شرايط اقتصادي،
اجت ماعي و محيطي و همچنين ويژگي هاي رف تاري و انســـاني گروه هدف و مال ياتي
وابسته است ،عواملي که در اقتصاد متعارف کمتر به آن پرداخته شده است.
* لزوم توجه به مولفههاي اجتماعي و روانشـــناســـانه در جهت کاهش فرار مالياتي در
کشـــور :در پايان نيز مبتني بر مطالعات انجام شـــده بايد بيان کرد که با وجود آنكه
نميتوان ميزان دقيقي از حجم فرار مالياتي در کشــور ارائه کرد ،اما به نظر ميرســد که
ميزان قابل توجهي از درآمدهاي مالياتي قابل وصــول در کشــور به واســطه فرار مالياتي
امكان تحقق و وصول نمييابند .همچنين با وجود مطالعات و اقدامات گستردهاي که در
اين خصوص صورت گرفته ،اما بنيانهاي روان شناسي و گاه جامعه شناسي فرار ماليات
در ک شور کمتر مورد توجه قرار گرفته ا ست .نقي صهاي که توجه بيش از پيش م سئوالن
و سياستگذاران اين حوزه به مولفههاي رفتاري را ميطلبد.
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1349-1393  میزان مالیات و پرداختهای دولت طی سالهای-پیوست
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 نماگ ها و اطالعات س ی زمانی بانک م کزی جمهوری اسالمی ای ان:منبع آماری
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منابع
الف -فارسی
آل بوســـويلم ،مســـلم (« ،)1390اندازهگيري و تحليل اقتصـــاد زيرزميني و فرار مالياتي در
ايران» ،رساله کارشناسي ارشد ،دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
اميري ،ميثم (« ،)1392اقتصــاد رفتاري و بينش ســياســتگذاري عمومي» ،رســاله دکتري،
دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران.
امينخاکي ،علير ضا (« ،)1391آ سيب شنا سي تحقق درآمدهاي مالياتي با رويكردي بر جرم
فرار مالياتي» ،مجله علمي ترويجي کارآگاه ،سال ششم -شماره .21
حســيني ( « ،)1383اقتصــاد رفتاري در دهه  1950و اوايل دهه  1960در کجا شــكل گرفت:
دانشــگاه ميشــيگان يا کارنگي؟» ،مجله پژوهشــها و ســياســتهاي اقتصــادي ،ســال
دوازدهم ،شماره .32-3 ,.29
خانجان ،عليرضا (« ،)1385نقش نهادهاي رسمي در فرار مالياتي» ،پژوهشنامه ماليات و توسعه،
دفتر مطالعات و تحقيقات مالياتي سازمان امور مالياتي کشور ،پيش شماره اول.
جعفريصــميمي ،احمد و علياکبر حمزهاي (« ،)1384بررســي عوامل موثر بر فرار مالياتي:

مطالعه موردي صنف طالفرو شان ا ستان مازندران» ،ف صلنامه پژوه شها و سيا ستهاي
اقتصادي ،شماره  34صص .3-20
روستا ،محمود و سيد عبداله حيدريه (« ،)1393رتبهبندي علل فرار مالياتي به روش،» AHP
پژوهشنامه ماليات ،شماره .24
رهبر ،فرهاد ،محمود متوســلي و ميثم اميري (« ،)1392اقتصــاددانان رفتاري و نظريههاي آن
ها» ،مجله علمي -پژوهشي برنامه و بودجه ،شماره  ،120بهار .133-165 ،1392

رهبر ،فرهاد و ميثم اميري (« ،)1393اقت صاد رفتاري و سيا ستگذاري عمومي» ،مجله علمي
پژوهشي برنامهريزي و بودجه ،شماره نوزدهم ،شماره  ،4زمستان .1393
زهي ،نقي و محمدخانلي (« ،)1389بررســـي عوامل موثر بر فرار مال ياتي (مطالعه موردي
استان اذربايجان شرقي)» ،پژوهشنامه ماليات ،دوره جديد ،شماره نهم.
ســـعيدي ،علي و ســـيدمحمدجواد فرهانيان ( ،)1390مباني اقتصـــاد و مالي رفتاري ،تهران:
سازمان بورس اوراق بهادار ،شرکت اطالعرساني و خدمات بورس تهران.

127

اقتصاد رفتاری و فرار مالياتي

 «برر سي عوامل موثر بر فرار مالياتي از ديدگاه ماموران مالياتي شمال،)1390(  ناهيد،شعاع
، پاياننامه کارشــناســي ارشــد رشــته مديريت دانشــگاه آزاد واحد فيروزکوه،»تهران
.دانشكده مديريت
 «فرار مالياتي و اندازه اقت صاد زيرزميني ايران (با روش،)1380(  ح سين و شكيبايي،صادقي
.55-76  صص،27  شماره، نامه مفيد،»)اقتصادسنجي فازي
، پژوهشــنامه ماليات،» «فرار مالياتي در ايران،)1392(  عليحســين و راضــيه تابنده،صــمدي
.شماره نوزدهم
 «فرار مالياتي ناشـــي از اقتصـــاد،)1391(  مهنوش و نرگس اکبرپورروشـــن،عبداله ميالني
. شماره سيزدهم، پژوهشنامه ماليات،»غيررسمي در ايران
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