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 چكيده
 ياقتصـاد  يهـا  مدل براساس دهندگان ياتمال گيري يمبر نحوه تصم يمبتن ياتيمال يها سياس اغلب 
متعارف که فارغ از  گيري يمتصم يها مدل دهد ينشان م اه بررسي بنا نهاده شده اس . اما يكکالس
 توانـد  نمـي ، انـد  شـده  يطراحـ  ياقتصـاد  هـاي   مولفهو تنها براساس  ياجتماع -شناسي روان ايه بنيان

 اي گسـترده  يـات امـروزه ادب  ينکننـد. بنـابرا   يـين را تب گيـران  يمعملكرد تصـم  يستحوالت و نحوه دق
مقالـه   يـن اساس در ا ينا شكل گرفته اس . براقتصاد رفتاري  بر يمبتن ياتيمال يخصو( رفتارهادر

تـه در  يرفصورت پذ يو تجرب يپرداخته و مطالعات نظراقتصاد رفتاري  ينظر ايه بنيانبه اختصار به 
فـرار   يزانکه م دهد يصورت گرفته نشان م ايه بررسي .دهيم يقرار م يخصو( را مورد بررس ينا
 يقابـل تـوجه   يزانداشته و م يدرش بهروند رو يرفتهاقدامات صورت پذبا وجود در کشور ما  ياتيمال

اقتصـاد   رمطـرح شـده د   هـاي   مولفـه  يبررسـ ، رسد يبه نظر م، بنابراين. دهد يرا به خود اختصا( م
ــاري  ــل  رفت ــودر خصــو( عوام ــرار مال م ــر ف ــاتيیر ب ــ ي ــره ينو همچن ــري به ــ از ظرف گي ــاي ي  ه
 ينکشـور و همچنـ  در  يـاتي در کاهش فـرار مال  تواند يم يكردرو ينمطرح شده در ا يگذار سياس 
   .یر باشدمو ياتينظام مال ييکارا يشافزا

 
 .  JEL: E03,H26,E62 بندیطبقه
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  مقدمه -1
مجادالت و مسائل حل نشده است. در اين ميان مكاتب ، هاچالشامروزه اقتصاد جهاني مملو از 

و رويكردهاي مختلف برآنند که هم فهم بهتري از دنيا موجود براي ما فراهم ســـازند و هم ما را 

هاي اقتصـــادي حل مشـــكالت و غايت نظريه حل مشـــكالت مبتالبه ياري کنند. در اين راه در

ي براي بهبود زندگي بشـــر و فراهم آوردن هاواکاوي، معضـــالت اجتماعي و حتي فراتر از اين

ست. ستر رفاهي مناسب براي آحاد افراد جامعه ا ي عمومي هاسياستشك در اين راه ما با بي ب

ت اما هيچ ترديدي نيس، شوديعني جايي که براي دردهاي جامعه نسخه تجويز مي، مواجه هستيم

ت. اســهاي فكري مشــخصــي نظريات و چارچوب، فرو  ها مبتني بريگذاراســتســي که اين

چارچوب فكري مورد بررسي  هاي استداللي ومهم است که همواره اين فرو  و پايه، بنابراين

 . چرا قرار دهيمود مبتني بر آن را نيز مورد چونقرار گرفته و عقاي

ساس مفروضات و  صاد متعارف برا شت اقت شده که ببايد توجه دا صولي بنا نهاده  ه ا

ــيار هاپديده، دهدمي ي آن اين امكان راهامدل وها تئوري ــورت بس ي اطراف خود را به ص

دهد يم بررسي اين اصول و فرو  نشان، اما در اين ميان، کنداي تحليل و بررسي شدهساده

ـــياري از اين فرو  و ـــده بر مبناي آن در جهان واقع وهامدل که بس ـــاس  ي ارائه ش براس

ـــترده و متفاوت را بر رويكرد مي مطالعات تجربي رد ـــوند. اين مهم زمينه انتقادهاي گس ش

هاي کلي بازنگري اساسي در خصوص چارچوبشده اقتصاد متعارف فراهم آورده و سبب 

. وندشپذيرد و رويكردهاي بديل در حوزه اقتصاد مطرح  و ايدئولوژيك اين اقتصاد صورت

 عيکه ســاســت اقتصــاد رفتاري ، ز رويكردهاي بديل در حوزه اقتصــاددر اين راســتا يكي ا

، ...شناسي وجامعه، شناسياي ديگر علوم اجتماعي نظير روانهبنيانگيري از با بهرهکند مي

 رد.و به اقتصاد به مثابه علمي انساني بنگکرده اي اقتصاد متعارف را اصالح هبنيانفرو  و 

سعي شريح رويكرديتبشود به مي در اين مقاله  صاد رفتاري  ين و ت ته و فرو  پرداخاقت

تاري  و اصـــول به نقش کنيمدر اين خصـــوص را مطرح اقتصـــاد رف با توجه  . پس از آن 

اد رفتاري اقتص به اين مهم از ديدشده است سعي ، ي مالياتي بر تحوالت اقتصاديهاسياست

ثر بر فرار مالياتي به موهاي همولف. در اين مطالعه ســـعي شـــده به بررســـي و تبيين کنيمنگاه 
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ي اســـاســـي نظام مالياتي کشـــورها پرداخته و اين چالش را از جنبه هاچالشعنوان يكي از 

مچنين در دهيم. ه مورد تجزيه و تحليل قراراقتصاد رفتاري  نظري و تجربي براساس ديدگاه

نجام شده بر مطالعات ا اين مقاله به بررسي ميزان فرار مالياتي در کشور پرداخته و مروري نيز

طالب گيري از مبندي و نتيجهدر کشور در اين خصوص خواهيم داشت. در پايان نيز به جمع

 خواهيم پرداخت.، بيان شده
 

 اقتصاد رفتاری -2
جديد در دانش اقتصـــادي که با  تا حدوديبه عنوان يكي از رويكردهاي  1اقتصـــاد رفتاري

ـــادي و نزديك کردن يهدف ارتقا ـــادي با واقعيتهامدل دانش اقتص هاي بيروني ي اقتص

ست ست.، شكل گرفته ا شده ا شته از اهميت قابل توجهي برخوردار  ين ا طي چند دهه گذ

ــاخه از اقتصــاد هاي مختلف علوم اجتماعي از جمله روانشــناســي و گيري از نظريهبا بهره ش

سعي جامعه سي  ستکرده شنا سضعف، ا صاد متعارف را برطرف تيها و کا هاي مدل اقت

 .کندهاي اقتصادي ترسيم فرآيند تر ازگرايانهو تصويري واقعکرده 

 يهاطي دههاقتصــاد رفتاري  در اينجا بايد اشــاره داشــت اگرچه مفاهيم و نظريات

و  «الگوهاي انســـان»با عنوان  2اخير و به طور خاص پس از انتشـــار کتاب هربرت ســـايمون

ــاديهاي روان تحليل»با عنوان  3توناکتاب جرج کا ــانه از رفتارهاي اقتص ــناس هر دو در ) «ش

ــال  ــياري از ايده، ( جان دوباره گرفته1951س ــاد رفتاري  درها اما بس جديد نبوده و در اقتص

شه سيري به طول بيش از يك قرن به ري سيك بازميواقع پس از طي  ردد. در گهاي نئوکال

ستدالل  صاد کالسيكي و هم نئوکالسيك نخستينکه هم شود ميواقع ا سياري  و هم) اقت ب

ند مشـــناختي عالقهي رفتار اقتصـــادي روانهامكاتب و نهادهاي ديگر( در ابتدا به شـــالوده

شتاريك و ) بودند شته اما اين عالقه در سال ،(2006، 4 ينلون هاي پس از آن رو به افول گذا

شناسي منجر گيري نظراتي متضاد با اصول روانيي از زمان به شكلهاکه در برهه به طوري

                                                                                                                   
1 Behavioral Economics 

2- Herbert Simon 

3- George Katona 

4- Erik and Loewensstein 
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و تاري اقتصاد رف به اختصار به مفاهيمشود مي قسمت بعد سعي با اين مقدمه در شده است.

 اي نظري آن پرداخته شود.هبنيانهمچنين 
 

 تعریف و تبیین اقتصاد رفتاری -2-1
صوص واژه صاد رفتاري  در خ ستناقت شت اگرچه به باور ا  رديتا گابريل، 1لي بايد بيان دا

رخي آن که ب) که از روانشناسي اقتصادي نام بردهاست شناس فرانسوي( اولين فردي روان)

ـــاد رفتاري  را معادل ـــته و برخي آن را جنبه اي از آن مياقتص ريخچه اين تا دانند( و دانس

سعي  1881عنوان را به  سي را به رفتار هاي روانروشکرده و مطالعاتي که او  صادي شنا اقت

صاد رفتاري، ددانمي، 2تعميم دهند شمندان حوزه اقت و  کيش، از جمله گيالد) اما اغلب اندي

ـــگامانهتا، (3الئوب ( مرتبط مي1951) ي جرج کاتوناريخچه اين مفهوم را با پژوهش پيش

ساس اعتقاد اين افراد، (1984، گيالد و همكاران) دانند جرج کاتونا اولين فردي ، چراکه برا

دارند او اين نام را براي ها بيان مياســـتفاده کرده اســـت. آناقتصـــاد رفتاري  بوده که از نام

ناســي شــهاي روانکوشــند از يافتهكار گرفته اســت که ميي اقتصــادي بهاآنگونه از نظريه

 اجتماعي براي توضيح رفتارهاي اقتصاد کالن استفاده کنند.

ــياري ا با اين ــمندان حوزهحال از آن زمان به بعد بس ــاد رفتاري  ز انديش ــعاقتص ي س

ــاس معيارها و ديدگاه، اندکرده هاي خود تعريفي دقيق و جامع را براي اين مفهوم ارائه براس

توان به يکه م شودتعاريف بسياري براي اين مفهوم ارائه  شدهکه همين موضوع سبب  کنند

  4لرتا موالنياتان و، (1985) سايمون، (1984) کيش و الئوب، گيالد، (1980) تعاريف کاتونا

                                                                                                                   
 1383حسيني، به نقل از ، (1992شناسي)سرمقاله فصلنامه اقتصاد روان - 1

توان از نخستين ميشناسي اقتصادي منتشر شد را با عنوان روان 1902که در سال  کتاب دو جلدي گابريل تاردي - 2

 شناسي و اقتصاد پرداخته است.به رابطه روانمطالعاتي دانست که به صورت صرف 

3- Gilad, Kaish and Leob 

4- Mullainathan, S. and Thaler, R.H  
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 اشاره داشت. 3(2006) 2( و وبر و کمرر2006) 1انگر و لونشتين، (2001)

شود که برخي از انديشمندان اين حوزه درصدد با بررسي اين تعاريف مشاهده مي

ـــيك بوده و برخي از آن ـــاد نئوکالس ـــاد با اقتص ها اين دو رويكرد يا پيوند بين اين اقتص

 برخي زيرشــاخه و برخي، را رشــتهاقتصــاد رفتاري  برخي .داندمتناقض هم ميمكتب را 

شته و برخي ديگر آنشناسروان يهابرخي به جنبه، اندکردهمكتب معرفي  شاره دا  ي آن ا

ساير حوزه سانهارا با  ساني نظير ان سي و علوم اجتماعي پيوند زدهي علوم ان اند. برخي شنا

ساس قدرت پي ساس روششاين رشته را برا سير آن و برخي برا  هاي تجربي آن بيني و تف

سياري از مطالب ديگر که مياند کردهتعريف  سير تك تك اين تعاريفو ب به  توان از تف

ست يافت شارهاما در مجموع مي، آن د ساس تعاريف مورد ا صاد رفتاري ، توان برا ا راقت

 هاي آن را برشمرد:و ويژگيکرد چنين تعريف اين

ــاد  ــاخهاقتص ــته 4ايرفتاري ش ــت که با يك رويكرد بين رش ــاد اس ، اياز علم اقتص

هاي علوم اجتماعي و ســاير شــاخه 5دســتاوردها و ابزارهاي، اي نظريهبنيان درصــدد اســت

ساني نظير روان سان، شناسيجامعه، شناسيان ساس اشناسي را با اقتصاد پيوند داده و براينان

صاد متعارف صالح فرو  اقت سي جنبهگرايانهنظريات واقع ،6ضمن ا هاي تري را براي برر

                                                                                                                   
1- Erik Angner and George Loewenstein 

2- Colin F. Camerer and Roberto A. Weber.  

اقتصاد »کتري ميثم اميري با عنوان هاي آن به رساله دبراي مطالعات تكميلي و بررسي هريك از تعاريف و يژگي - 3

 مراجعه شود.1392دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران  «گذاري  عموميرفتاري و بينش سياست

ه ب از آن جنبه اقتصاد رفتاري به عنوان شاخه بيان شده است که بسياري از مطالعات صورت گرفته در اين خصوص - 4

ا هم تنيده درآمده و طنابي واحد رکند به صورت بميکه سعي  هستندگيري هاي مختلف در حال شكلصورت رشته

اي شاخه رسيد تا رسيدن بههرچند که به نظر ميکنند، تشكيل دهند و در واقع زمينه بروز يك ديدگاه منسجم را فراهم 

 را در پيش دارد. چالشيو يكپارچه در تمامي امور راه پر کامل

ها براي انجام هاي ديگر علوم اجتماعي و انساني از آنهايي است که در شاخهروش، تمام در اينجا منظور از ابزارها - 5

 شناسيهاي روان آزمايش، هاي تجربيتوان به عنوان مثال به آزمايششود که ميتر بهره گرفته ميهاي مناسبتحليل

 )اقتصاد عصبي( اشاره داشت.

)براساس اقتصاد  دهند که بسياري از فرو  اقتصاد متعارفيها نشان مدر اينجا بايد اشاره داشت اگرچه بررسي - 6

بسيار محدود و با چالش شود ميهايي که بر اين مبنا ارائه تئوريشود. بنابراين، ميرفتاري( بسيار محدود  بوده و نقض 

نظريه جايگزين رد و تمامي نظريات موجود را بدون ارائه نشده همراه است، اما از آن جهت که دچار آنارشيسم علمي 
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ـــادي ارائه  ـــاس اين نظريات پيشکندمختلف اقتص تر از يقهاي دقبيني. در نهايت نيز براس

وان ويژگيتمي .شودتري نيز ارائه ي مناسبهاسياستتحوالت اقتصادي صورت پذيرفته و 

 صورت برشمرد:به اين را ارائه شده از اقتصاد رفتاري هاي تعريف مولفهها و 

لوم اجتماعي و انســاني شــامل: هاي عاي و توجه به تمامي شــاخهرشــتهرويكرد بين -1

 .... شناسي وانسان، شناسيجامعه، شناسيروان

شاخهگيري از تمام جنبهبهره -2 شامل نظريههاي ديگر  رها ابزا، هاهاي علوم اجتماعي 

 .... ها وو روش

 اد متعارف.اصالح فرو  اقتص -3

سانگرايانههاي واقعارائه نظريه -4 هاي مختلف ها که جنبهتر و مطابق با رفتار واقعي ان

 را مدنظر قرار داده است. هاگرايش، اعتقادها، ابعاد رفتاري افراد شامل: نيات

 تر و کاراتر.ي مناسبهاسياستتر و هاي دقيقبينيارائه پيش -5
 

 رفتاریفروض و اصول اقتصاد  -2-2
توانسته ، تاس کردهاقتصاد متعارف براساس مفروضات و اصول بديهي که براي خود تبيين 

ـــفافيت الزم کند يي را تعريف هامدل وبيشکم ـــجام و ش که به ظاهر از لحاظ نظري از انس

ــتند، برخوردار ــاس مطا اما با اين هس ــياري از اين مفروضــات براس  لعات و تجربياتحال بس

رو  که برخي از فاند کردهبراين اساس اقتصاددانان تالش  ال رفته است.وسجهان واقع زير

سيك را با توجه به  صاد نئوکال سانه و جامعهاي روانهبنيانبنيادين اقت سانه تعديل و شنا شنا

 . کنندتر گرايانهواقع

                                                                                                                   
ها برآمده تا در آينده بتوان به اقتصادي يكپارچه و  تمام شمول از اقتصاد نكنيم، درصدد اصالح اين فرو  و تئوري

هاي الزم ها و توجهگيري از نظريات اقتصاد متعارف دقتاما تا دستيابي به اين اقتصاد، در مورد بهره ،رفتاري دست يافت

هايي که نه تنها شرايط موجود را )سياست هاي ناکارآمدعدم ارائه سياست گمراهي و احيانا، جهت جلوگيري از اشتباه

 رسد.کند(، ضروري به نظر ميبلكه ما را با چالش جديد نيز مواجه مي ،بهبود نداده
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با وجود گستردگي و تنوع انتقادها به اصول اقتصاد متعارف از سوي اقتصاددانان رفتاري 

شده و ضوعات مطرح  ستردگي مو   چارچوب کلي دوتوان در اين انتقادها و تعديالت را مي ،گ

 مورد بررسي قرار داد. «3و استداللي 2ساختارهاي شناختي»و  1«انسان اقتصادي»

 

 فرض انسان اقتصادی -2-2-1
ه انســان اقتصــادي کســي اســت ک ،در مكتب نئوکالســيك به عنوان جريان متعارف اقتصــاد

آنكه بي، ضــمن برخورداري از قوه ادراکي يك انســان ســالم به صــورت عاقالنه رفتار کند

خواهي را در خود ســـرکوب کرده حســـادت و زياده، يك از اميالش نظير خودخواهيهيچ

ست. در واقع صادي ا سان اقت شد. در اين مكتب رفتار عقاليي بياني براي تبيين رفتار ان ر د با

 هاي زير است:مند از ويژگيکه انسان اقتصادي بهره شودمي اين اقتصاد فر 

 4عقالنيت نامحدود -

 5نيروي اراده نامحدود -

 6پاياننفع شخصي بي -

  7داراي آزادي در انتخاب -

 8گيري اطالعات کاملبهره -

سه ويژگي عقالنيت شروع نظام ، به اعتقاد فريدمن  صاد اقتاراده و خودخواهي براي 

مل براي  ،آزاد و دو ويژگي ديگر کا خاب و برخورداري از اطالعات  يعني آزادي در انت

 .9شوديم بقاي اقتصاد متعارف ضروري بوده و تنها در قالب حكومتي دموکراتيك محقق

                                                                                                                   
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 

 (1390فرهانيان ) و سيدمحمدجواد به نقل از سعيدي، علي (1962) فريدمن - 9
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اين فرو  بنيادي توســط اقتصــاددانان بســياري مورد پرســش قرار گرفته اســت. در 

 ،ل بودن اطالعات و آزادي انتخاب انسان اقتصاديخصوص فرو  اساسي شفافيت و کام

طرفداران مكتب کينز تشكيكات بسياري ، گردد(ميکه به حيطه سياستي و اداره سيستم باز)

صه  به طور کاملآنان نظام  ،اند. به عبارت ديگررا مطرح کرده ليبرال را براي حضور در عر

دولت در اقتصــاد از همين رو دانســتند و فر  دخالت مي ســياســي يك حكومت ناکارآمد

شه شدهاوارد اندي سه فر  ديگر نيز، ي اقتصادي  بتني بر ماقتصاد رفتاري  اما در خصوص 

اي را ي ذاتي انسان تشكيكات عمدههاي و اجتماعي با عنوان محدوديتشناسروان يهايافته

سي که باعث ايجاد تفكر تييير بنيان پامطرح کرده سا سه محدوديت ا صاد راداند. اين  ايم اقت

 عبارتند از:، اندنئوکالسيكي شده

ــده و در) 1عقالنيت محدود*  ــان ش ــناختي محدود در انس  فرآيند که باعث توانايي ش

 .کند(مي براي او محدوديت ايجاد مسالهحل 

شود که منافع بلندمدت مي ييهاگيريکه گاهي اوقات باعث تصميم) 2اراده محدود* 

 .گيرد(را درنظر نمي

که انسان گاهي اوقات براي کمك به ديگران از منافع ) 3محدوديت در خودخواهي* 

 4کند(.مي شخصي خود صرفنظر

 

 در مقابل سیستم تحلیلی 6و سیستم شهودی 5سیستم شناختی -2-2-2
اد متعارف و ي روانشناسي بر اقتصهامبتني بر يافتهاقتصاد رفتاري  چالش اساسي ديگري که

ـــتم و تحليل ـــيس ـــناختي بر آن واردهاي س ـــاختاريمي ش نظري اســـت که اهميت  کند؛ س

                                                                                                                   
1- Bounded Rationality 

2- Bounded Willpower 

3- Bounded Self-interest 

 .رجوع شود 1392براي مطالعات تكميلي در اين خصوص به رساله دکتري اميري  - 4

5- Cognitive 

6- Intuition 
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ها و تصــميمات اقتصــادي ه قضــاوتدهي بترجيحات وگرايشــات را در جهت، احســاســات

 (. 2002، 1اسالويك و همكاران) گيردنظر نميدر

ـــي ادراکي و اجتماعي و هاي صـــورتدر واقع پژوهش ـــناس گرفته در زمينه روانش

سي ادراکي اين عصب شناخت و شنا شيوه متفاوت  ست که دو  ساخته ا شكار  واقعيت را آ

صميم شهودي ؛گيري وجود دارندت شيوه  ستداللي و  صاد متعارف  حسي() شيوه ا که در اقت

ستداللي پرداخته شيوه ا صار به تبيين هر .شودمي تنها به  ستم  در ادامه به اخت سي يك از اين 

 پردازيم.ها ميشناختي

ــناختي و اثر متقابل بي، امروزه ــان ش ــناس ــط روانش ــناختي توس ــتم ش ــيس ن اين دو س

شمندان، گيريپردازان تصميمنظريه، اجتماعي علوم اعصاب( و اقتصاددانان به صورت ) دان

ست جدي در سي ا شاني آنهايافته 2.حال مطالعه و برر شهودي و مي ها ن ستم  سي دهد که 

 ها وجود داردتمايزهايي که بين آن سيستم استداللي پيوسته در ميز انسان فعالند و به واسطه

 3برند.مي سربا هم در تقابل و همكاري به

توان مي ( اين دو سيستم شناختي را2003) براساس مطالعات صورت گرفته کاهنمن

در اينجا بايد اشاره داشت  .( آمده است1) نمودارکه در کرد بندي تقسيم 2و 1در دو سيستم 

کند يك فعاليت ذهني خاص مربوط به عامل مهمي اســـت که مشـــخص مي 4تفاوت در تالش 

ي هاي، چراکه ظرفيت کلي براي تالش ذهني محدود است. فعاليت2است و يا سيستم  1سيستم 

جاد مي کار يكديگر اخالل اي ند معموال در  ند تالش فكر هســـت يازم کهکه ن حالي  ند. در   کن

ه ســـبب شـــوند، نها همراه ميوقتي با ســـاير فعاليتهاي ذهني که نيازمند تالش نيســـتند فعاليت

شــوند. به عنوان مثال، شــوند و نه خودشــان با تداخل همراه ميتداخل در ســاير اعمال ذهني مي

وگو در يك بحث، شــاخصــي از ميزان توجه و دقتي اســت که توانايي يك راننده براي گفت

 (.2003، 5کاهنمان) براي فعاليت رانندگي الزم است

                                                                                                                   
1- Slovic and et al. 

2- Roy F. Baumeister and Kathleen D. Vohs 

 همان قبلي -3

4- Effort 

5- Kaheneman 
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 سیستم شناختی -(1) نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــهودي داراي ارتباط تنگاتنگي با تجربيات  ــتم ش ــيس همچنين بايد بيان داشــت که س

ها ناآگاه که افراد غالباً از آناين فر  ناظر بر احساسات ظريفي است  است. احساسي فرد

شان مي سي مهم واکنش ن سا سبت به يك واقعه اح ستند. هنگامي که فرد ن ستم سي، دهده

ـــهودي به صـــورت خودکار بانك حافظه خود را براي حادثه ـــابه و الحاقيهش هاي هاي مش

سي مربوطه شده مطبوع جو قرار ميومورد جست، احسا سات برانگيخته  دهد. چنانچه احسا

 ،رود همان احســاس را برانگيزاندهايي را که انتظار ميانجام اقدامات و انديشــه، بوده باشــند

ـــندهنگامي ،. در مقابلکنندميترغيب  ـــايند باش ـــات ناخوش ـــاس اقدامات و ، که اين احس

ي رود منجر به خالصي از چنين احساساتکه انتظار مي کردهايي را برانگيخته خواهند انديشه

 (. 1984، 1و همكارانگيالد ) شوند

                                                                                                                   
1- Gilad and et al. 

 ادراک شهودی و حسی ادراک

 (1سیستم ) 

 استدالل و  عقل

 (2سیستم ) 

 س یع

 موازی

 خودکار

 بدون نیاز به  الش ذهنی

 پذی ش کت

 یادگی ی کند

 احساسی

 کند

 ایپیاپی و زنجی ه

 کنت ل شده

 نیازمند  الش ذهنی

 مندقاعده

 پذی انعطاف

 ط فانهبی

آف 
ند
ی

 
تو
مح

ا
 

 ادراک

 مح ک های اولیه و جاری

 مح ک وابسته

های مفهومینمایش  

 آینده، حال و گذشته

 واند با زبان می

 ف اخوانی شود
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در نظر گرفتن فر  انســان اقتصــادي با ، بندي اين بخش بايد بيان داشــتدر جمع

شخصي بي، نيروي اراده نامحدود، هايي چون عقالنيت نامحدودويژگي ه و دارند، پاياننفع 

ـــتم ـــيس ي هاپردازنده اطالعات کامل و آزادي در انتخاب و همچنين تنها در نظرگرفتن س

ــتداللي  ــميماس ــاوت و تص ــاديبراي قض ي رويكرد متعارف را نظري و هامدل گيري اقتص

دســت آمده از جهان واقع کمتر تطابق دارد. هها و مطالعات بتصــنعي ســاخته که با واقعيت

ساس در رويكرد رفتاري با تبعيت از براين سي اين فرو اي اجتماعي و روانهبنيانا را  شنا

با واقعيت کردهتعديل  ب و  ـــت آمده از مطالعات تجربي حوزهههاي  ـــاد رفتاري  دس اقتص

  1.کنيمميجايگزين 

 ي مالياتي قائل به هر دو سيستمگذارسياست هاي اقتصادي در مدلها و تصميمدر تحليل

، ها در کنار اســـتدالالت منطقيگيرييعني افراد در تصـــميم، هســـتيمشـــهودي و اســـتداللي 

ته همچنين فرو  در نظر گرف دهند.نيز مدنظر قرار ميتجربيات و گرايشات خود را ، احساسات

ــ ــده براي انس ــيك را زيرش ــان اقتصــادي مدل نئوکالس هاي رفتاري ال برده و آن را با تعديلوس

ــورت پذيرفته همچون محدوديت ــناختيص در ) خواهانه و دگرخواهانهرفتارهاي جامعه، هاي ش

 .کنيمميجايگزين ... عقالنيت محدود و، مقابل رفتار خودخواهانه(

 

 اقتصاد رفتاری و فرار مالیاتی -3

هايي يژگيو، مكتب کالسيك() ي متعارف اقتصادي رفتار انسانهامدل، همانگونه که بيان شد

اقتصــاد را در خود دارد که  «خودخواهي نامحدود»و  «اراده نامحدود»، «عقالنيت نامحدود»نظير 

سازد. در حقيقتسعي دارد اين قبيل مفاهيم را ، رفتاري صاد رفتار، تعريف و محدود  وارد  ياقت

شدهحوزه صاددانان متعارف داده  شود که از منظر اقت سلم و 2اي مي  ست 3فرو  م اما از ديد ، ا

صوال اقتصاد رفتاري شواهدي ،فرو  بديهي وجود ندارد ا دال ، محكم و مشخص 4مگر آنكه 

                                                                                                                   
 .رجوع شود 1392براي مطالعات تكميلي در اين خصوص به رساله دکتري اميري  - 1

2- Given 

3- Axiom 

4- Evidence 
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ـــد ـــتدر اينجا مي .همان قبلي() بر آن وجود داشـــته باش همانطور که گيالد و ) توان بيان داش

ديدگاه و رويكرد جديدي براي بررســـي » بيشـــتر اقتصـــاد رفتارينيز اشـــاره دارند(  1ديگران

آن را به  اقتصــاد رفتاريبه همين دليل اســت که هواداران  «.در اقتصــاد اســت 2هاي ســنتيرشــته

شيگان برخي عنوان مثال، بهاند. ي مختلف اقتصاد تعميم دادههاشاخه شگاه مي اقتصاددانان در دان

 .(1383، حسيني) اندتارهاي اقتصاد کالن پرداختهبه مطالعه رف

ـــتاينها آثار ـــاد رفتاريتوان در زمره يلررا ميتا راندال، جان تومر، روي ليبنس  اقتص

ــايرت ــاب آورد. برخي همانند ريچارد س ــن و وينتر1963) جيمز مارچ، خرد به حس  ( و نلس

اند. برخي ديگر آن را به ها اســتفاده کردهبراي مطالعه رفتار بنگاه اقتصــاد رفتاري( از 1982)

ــيده همان قبلي() اندماليه عمومي تعميم داده ــاد رفتارياند از و برخي ديگر کوش براي  اقتص

سرمايه صاد توسعه و  ستقيم خارجيمطالعه اقت  (.2002حسيني،) ( بهره ببرندFDI) گذاري م

تصـــاد اقشـــارکر و هود و نويســـندگان ديگر ، ريچارد تيلر، د ورنر ديباندکســـاني نيز همانن

 .(1383، حسيني) را به بازار سهام تعميم دادند رفتاري

ـــاد مطالعات خود در زمينه نظريات ، ن اين حوزهااز محقق اين ميان برخي در اقتص

ــياســت رفتاري ــته از محققي اقتصــادي ســوق دادههادر جهت بهبود س ن براين ااند. اين دس

سيهامايهبن يباورند که ارتقا شنا سي وجامعه، ي روان صاديدر تحليل... شنا مولد ، هاي اقت

هاي بهتري از تحوالت اقتصــادي را در اختيار تواند تحليلمي يك بينش تئوريك اســت که

 . کنندي بهتري را پيشنهاد هاسياستتواند مي قرار دهند و به همين جهت نيز

ـــون و وينتر1984) کيش و الئوب، به گفته گيالد ـــادداناني چون نلس ، ( با نظر اقتص

ي هاکنند که رفتار و کنشها بيان ميسوال کشيده مي شود. آنضوابط اقتصاد رسمي به زير

يكسان نيست و با گذشت زمان در کشورهاي مختلف تييير ها و مكانها زمان افراد در همه

توان با اســـتفاده از اند که مينيز نشـــان داده 3لرتا، رجاســـت، يابد. در اين ميان آثار ديكنزمي

توان به مي ي اقتصادي را افزايش داد و در واقعهاکارايي سياست اقتصاد رفتاريي هانظريه

                                                                                                                   
1- Gilad b., Kaish S. and Loeb P., 1984 

2- Traditional Fields 

  Thaler R., 1982به نقل از  -3
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سن و وينتر شت که بيان، (1982) گفته نل شاره دا ست»، دارندمي ا سيا صادي هاميدان  ي اقت

 «تواند مفيد واقع شود.مي رفتارياقتصاد اي است که در آن استفاده از عرصه

ــياســت هاييكي از حوزه ــياســتحوزه ، ي اقتصــاديگذارس ي مالياتي و نحوه هاس

ام ها در انج. بايد اشــاره داشــت توان دولتاســتگذاري در اين حوزه تاثير گيري وتصــميم

ـــان به اندازهوظايف ـــته به وجود منابع مالي  ش ـــت زيادي وابس ترين و که يكي از مهماس

 است ماليات تعريف شده، کاراترين منابع مالي در ادبيات اقتصادي و اقتصاد بخش عمومي

. اين منبع مالي در کشورهاي در حال توسعه که همواره با کمبود زيرساخت(1391 ،يخاک)

ستند صادي مواجه ه ستا يك در. کنداهميت دوچندان پيدا مي ،هاي فيزيكي و اقت ي از اين را

ـــودم تحقق درآمدهاي مالياتي و افزايش کارايي نظام ميموانعي که باعث عد  فرارهاي، ش

 مالياتي است.

 به طورکلي فرار مالياتي به عدم پرداخت غيرقانوني تمام يا قســـمتي از ماليات اطالق

شت فرار مالياتي و اجتناب از پرداخت ماليات دو پديده 1.شودمي شاره دا ي ادر اينجا بايد ا

ه گردد. هر زمان و مكاني کستاني برميها به خود پديده مالياتقدمت آن هستند که احتماال

ناب از ها نيز به دنبال فرار و يا اجتافراد و بنگاه، اندحاکمان تصـــميم به وضـــع ماليات گرفته

ــمد) اندپرداخت آن بوده ــر و با توجه به  ،(1392، تابنده و يص ــر حاض اما اين مهم در عص

که الگوها ها بر درآمدهاي مالياتي بيشتر شده است به طوريولتوابستگي عملكرد اغلب د

 ثر بر فرار مالياتي ارائه شده است. موي گوناگوني براي بررسي عوامل هامدل و

در ابتدا  ،ثر بر آنمو نخســتين الگوي مربوط به بررســي پديده فرار مالياتي و عوامل

اين شــهرت دارد.  S-A3به الگوي  ارائه شــده اســت که (1972) 2توســط الينگهام و ســاندمو

هاي مجرمانه در مورد مطالعه اقتصـــادي فعاليت 1968در ســـال  4برگرفته از مقاله بيكر الگو

                                                                                                                   
 اجتناب از پرداخت ماليات .اگر تالش شخص يا واحد اقتصادي به صورت قانوني باشد آن را پرهيز و 1

(Tax Avoidance) نامند.مي 
2- Allingham M. and Sandmo A. 

 ( است.Sandmo( و ساندمو )Allinghamمخفف الگوي الينگهام ) - 3

4- Becker G. 
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ـــت ـــادي و در اين الگو عوامل تعيين .اس کننده پديده فرار مالياتي به دوگروه عوامل اقتص

شمول  شامل عواملي چون درآمد واقعي م ست و  شده ا خ نر، مالياتعوامل قانوني تفكيك 

وه و رشــ، احتمال حســابرســي و رســيدگي توســط اداره امور مالياتي، جرايم مالياتي، ماليات

 . استهمچنين درآمد ابزاري فرد به اداره امور مالياتي 

ـــاس الگوي  بازينامبرده اس با ديدگاه تنبيهات ومبتني بر روش نظريه   ها بوده که 

ـــاله به جرايم به هنگام فرار ماليات معروف بر اين فر   A-Sهمچنين الگوي  نگرد.مي مس

ــتوار اســت راين وي بناب .يك فرد عقاليي اســتکند، فردي که بايد ماليات پرداخت  که اس

 دست آورده و آن را حداکثر کند. هکند از انجام اين عمل مطلوبيت بسعي مي

ـــد و دردر اين الگو فر  ميهمچنين  ـــتر باش ـــود هرچه عايدي فرد بيش  فرآيند ش

م ـــم  عدم پرداخت را از چش يات کمتري بپردازد و اين  مال ند  يات بتوا مال موران اپرداخت 

شود ر  ميفعالوه بر اين، مطلوبيت بيشتري را کسب خواهد کرد. ، ردامالياتي پنهان نگه د

شود و بايد فرار مالياتي او آشكار مي، موران مالياتي قرار گيرداکه اگر فرد مشمول نظارت م

 .(1391خاکي، ) اتي را پرداخت کندجريمه مالي

 زيربناي بسياري از الگوهاي بررسي پديده فرار مالياتي قرار گرفته اين الگو که مبنا و

رفته مورد ترديد جدي قرار گاقتصاد رفتاري  که در رويكرداست براساس انتظارات عقاليي 

ـــت.  ـــاددانان رفتار، در تقابل با اين رويكرد متعارفبنابراين، اس اصـــول و  ي مبتني براقتص

ئه هامدل کهکردند فرو  خود تالش  ندي تكميلي ديگري ارا يات هامدل . اينکن  و ادب

ـــيم دوتوان در تكميلي را مي ـــتفاده از تئوري مطلوبيهامدل :کردبندي قالب تقس ت ي با اس

 ي ترکيبي با تعامالت اجتماعي. هامدل غيرانتظاري و

 

 تئوری مطلوبیت غیرانتظاری -3-1
وص فرار از پرداخت دهندگان در خصــتصــميم ماليات، ي اقتصــاد نئوکالســيكهامدل در

ــخص و دقيق از احتمال  ماليات معموال ــك با اطالعات مش به عنوان يك انتخاب تحت ريس

مي ظاريتئوري مطلوبيت غيرانت ،مقابل طرف در .شودشناسايي جريمه به تصوير کشيده مي
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شتر از حد در الياتکه مکند تواند حالتي را تبيين  سايي و جريمه را بي شنا دهندگان احتمال 

( يك چارچوب از ماليات را که 2007) 1گيرند. در اين خصـــوص نوايهي و دهامينظر مي

نوايهي و ارائه شده توسط در مدل د. نکنمي ارائه، تلفيق شده است 2انداز تجمعينظريه چشم

 همچنين در اين مدل .را بيشـــتر برآورد کنندافراد تمايل دارند که احتماالت کوچك دهامي، 

ــبت به يك نقطه مرجع درآمدي  ــاس تيييرات نس ــميمات خود را براس افراد تمايل دارند که تص

ه شــدت هاي اين مدل ببينيکنند که نتايج و پيشن بيان مياگريزي(. اين محققزيان) اتخاذ کنند

 . با نتايج واقعي از ميزان پرداخت ماليات انطباق دارد

ستداللنيز ( 2012) 3زاده و همكارانشمها از آنجا که احتمال حسابرسي ، کنندمي ا

ست براي اغلب ماليات شدممكن ا شاهده نبا صميمبنابراين آن، دهندگان قابل م ها با يك ت

شرايط ابهام صميم) گيري تحت  شخص( قرار دارند نه ت يري گعدم اطمينان و احتماالت نام

سك سندگان باعدم ) تحت ري شده(. نوي شناخته  س ارجاع به پارادوک اطمينان با احتماالت 

کنند که اگر ها بيان ميدهند. آنالسبرگ مثالي از تمايل افراد به اجتناب از ابهام را شرح مي

هاي بازرســي و احتماالت کشــف تخلف را مقامات مالياتي اطالعاتي در خصــوص روش

شت و ميزان دهندگان ابهامماليات، کنندپنهان  گريز تمايل کمتري به فرار مالياتي خواهند دا

 ها افزايش خواهد داشت.پرداخت ماليات

ـــمها كارانش يان مي همچنين( 2012) زاده و هم مدل خود ب ياتدر  مال که  ند  کن

ي احتمال بع وزنتا توانند رفتارهاي غيرمتجانس و ناهمگون داشته باشند. درواقعدهندگان مي

 اســت A_Sاين مدل در تقابل با چارچوب اســتاندارد بنابراين،متفاوت باشــد. ، افراد مختلف

 شود.بع وزني احتمال در نظر گرفته ميتا که در آن براي تمامي افراد يك

                                                                                                                   
1- Dhami and Nowaihi 

ي مقاله کاهنمن و تورســـك توان بهمي به واقع ترين مطالعات صـــورت گرفته در حوزه اقتصـــاد رفتاري رايكي از مهم - 2

صميمنظريه چشم»( با عنوان 1997) شرايط نااطمينانيانداز: يك تحليل از ت س« گيري در  شناس برا ست. اين دو روان اس دان

ه طور هاي اقتصادي در شرايط نااطمينان بگيريدهند که تصميمهاي شناختي خود نشان ميشناسي و سيستمهاي روانيافته

ــتماتيكي از تئ ــيس ــرايط نامطمئن از وري اقتصــاد متعارف فاصــله ميس ــياري از تصــميمات در ش گيرد و به طور خاص، بس

 ( رجوع شود.1392شوند. براي مطالعات تكميلي به  رساله دکتري اميري )هاي تئوري مطلوبيت انتظاري دور ميبينيپيش

3- Hashmizade and et al. 
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از  ي مختلفيهامدل که شدهمشاهدات و بسياري از نكات ديگر سبب ، هااين پديده

ي گيري افراد در حوزه مالياتمسوي اقتصاددانان رفتاري در خصوص نحوه انتخاب و تصمي

 .ستاکالسيك( بسيار متفاوت ) ارائه شده که با تئوري مطلوبيت انتظاري متعارف

 

 تعامالت اجتماعی -3-2
 ت گرفتن ترجيحات انســاناخصــوص چگونگي نشــ در، در اغلب نظريات اقتصــاد متعارف

ــوديمرفتار ديگران و هنجاري اجتماعي بر رفتار افراد کمتر توجه  تاثير به اقتصــادي . اين ش

ـــتقل مي ـــت که افراد به طور مس ند و خواهدانند که چه مينظريات مبتني بر اين فر  اس

  .شودترجيحاتشان چگونه برآورده مي

ها هاد به ن يت  ـــمي و غير، همچنين اهم هاي رس هاد ـــمياعم از ن چگونگي ، رس

ها توسط مردم و تكامل کل سيستم اقتصادي از جمله موضوعاتي است که سازماندهي بازار

صاد متعارف به آن توجه در تحليل صاد رفتاري  اما در مقابل در، شودنميهاي اقت ه اين باقت

 اثيرت تحت شــود که اکثر رفتارهاي ما به طور جدييموارد به شــدت توجه شــده و بيان م

شـناسـي در تالش ي روانهامدل مبتني بر بسـياري ازاين رويكرد  1.رفتارهاي ديگران اسـت

راين ب گذارند.مي تاثير د که چگونه هنجارهاي اجتماعي روي تصميمات مانشان ده تا است

 اســت. اين شــدهها و تعامالت اجتماعي ارائه ي متنوعي در خصــوص مالياتهامدل اســاس

ـــت تحتدهندگان کنند اين واقعيت که تصـــميم مالياتمي تالش هامدل  تاثير ممكن اس

ـــاهاي خاص فرهنگي و اجتماعي قرار گيرند را در درون خود مدنظر قرار دهند. آن ها فض

 اثبات، باورها و عقايد، هنجارهاي اجتماعي، انصـــاف، اعتبار، ي روانيهاعواملي مثل هزينه

د دهنهويت اجتماعي و اثرات گروهي را مورد توجه قرار مي، يادگيري اجتماعي، اجتماعي

 کنيم.که در ادامه به برخي از اين عوامل به اختصار اشاره مي

ــود که هاي مالي و فرار از ماليات مربوط ميبه هزينه ي روانيهاهاي رواني: هزينههزينه*  ش

ست. به عنوان مثال شده ا سهاهزينه، فراتر از جريمه مالي در نظر گرفته  ت ي رواني ممكن ا

                                                                                                                   
 همان قبلي -1
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سيافزايش يابد به دليل اينكه  شوند ب شناخته و معرفي  ار افراد از اينكه به عنوان مجرم مالياتي 

 کنند و از اين موضوع به شدت واهمه و ترس دارند.احساس شرمساري مي

عدالت را بر تبعيت از قوانين مالياتي  تاثير( 2012) زاده و همكارانشمها عدالت اجتماعي:* 

ين دو مفهوم عدالت تمايز قايل تواند بمي دکنند که يك فرها بيان ميکنند. آنبرجســـته مي

ـــو دهندگان. در اينجا اگر خدمات عدالت از جانب دولت و عدالت در ميان ماليات ؛دش

ماليات ،دولتي و به طور کلي کاالهاي عمومي فراهم شــده از کيفيت پايين برخوردار باشــد

ـــاس  ـــت احس ادالنه و ظالمانه هاي مالياتي به طور ناعکه پرداخت کننددهندگان ممكن اس

ستند سيار متيير و متفاوت هاي مالياتي ميان مالياتاگر ميزان پرداخت همچنين. ه دهندگان ب

ممكن است اين را ناعادالنه  ،تري هستندهاي بزرگافرادي که ملزم به پرداخت سهم ،باشند

، هستند که شامل تعامالت اجتماعي هامدل در نظر بگيرند. نويسندگان نتيجه گرفتند که اين

نتظاري ي مطلوبيت غير اهامدل ي تجربي را بهتر از مدل استاندارد و يا حتيهاتوانند يافتهمي

 شرح دهند. 

دهد که ما به ديگران نشان مي، شناس اجتماعيروان، (1993) 2: کيالديني1اجتماعي اثبات* 

تار  تا کنيمنگاه مي اي مبهم و هبه خصـــوص در موقعيت، کنيمياد بگيريم که چگونه رف

مانيبحران کار ميکه ديگران را خبرهها و ز در اين خصـــوص در حوزه  دانيم.تر در اين 

سوورث ها توان به مطالعهماليات مي شاره  (2015) ( و يا بازارت و بنين2015) و همكارانل ا

اعالم درآمد مالياتي براســاس رفتار کنند که افراد رفتار خود را در ميزان ها بيان ميآن کرد.

 کنند.ديگران تنظيم و تعديل مي

( نشــان دادند 1971) 6و ترنر 5بيليگ، 4جفلتا شــناســاني همچون: روان3ياجتماع يتهو يهنظر* 

شــوند که به آن تعلق داريم. ما در واقع هايي ناشــي ميکه بخشــي از هويت اجتماعي ما از گروه

                                                                                                                   
1- Social Proof 

2- Cialdini 

3- Social Identity Theory 

4- Tajfel 

5- Billig 

6- Turner 



 1396، بهار 64شماره ، هفدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی     112

 

 

اشند. ها تصادفي شكل گرفته بکه گروهحتي زماني، مان داريمتعصب شديدي به اعضاي گروه

 ( در حوزه مالياتي اشاره داشت.2012) ريتا توان به مطالعه کنراد ودر اين خصوص مي

هاي اقتصـــاد متعارف به در تحليل افراد: تصـــميمات و رفتار در انتظارات و عقايد، باورها* 

ها ها کمتر پرداخته شـــده و آنهمچنين زمينه تييير آنها و انتظارات و ارزش، عقايد، باورها

ا داشتن شود افراد ببيان مياقتصاد رفتاري  در همچنين گيرند.را مشخص و ثابت در نظر مي

 براي کسب و يادگيري اطالعات جديد محدود ي شناختي توسط ظرفيت خودهامحدوديت

ــوند.مي ــاده کردن رويدادها و  بنابراين، ش دنياي اطراف خود ادراکات خود را افراد براي س

 .(1979، 1رز و لپر) کنندمي از طريق سيستم باورهايشان فيلتر

ست که تييير و تحول پويا و  صول اين رويكرد آن ا ضات و ا همچنين يكي از مفرو

شي و اعتقادي هر جامعه برمي سترهاي ويژه ارز صورتيحلخيزد و راهپايدار تنها از ب  ها در 

البته بايد اشــاره داشــت که باورها نيز  ها انطباق داشــته باشــد.بود که با ارزشکارا خواهد 

سطح جامعه مي شند. به عنوان مثالداراي جايگاه اهميتي مختلفي در  س ،با  2ميتساباتير و ا

ـــيمباورها و عقايد را به گروه ايدر مطالعه (1999)  که از کنندميبندي هاي مختلف تقس

يت ـــهااولو ـــي نس ـــروع شــــدهي ارزش ثال،) بي ش يت  تا حقوق فردي( به عنوان م  هو

ـــاس مطرح ميقوميت و مذهب( ادامه مي به عنوان مثال،) فرهنگي-اجتماعي يابد. براين اس

ه ک شــودميهايي از زمان چنان حائز اهميت شــود که اين نظام ســلســله مراتبي حتي در برهه

گذاشــته و باعث تحوالت را پشــت ســرها برخي از باورها و عقايد ديگر را درنورديده و آن

 .شودميعميق در سطح جامعه 

شود که توجه صرف به تيييرات مالي و عدم بيان مياقتصاد رفتاري  براين اساس در

اي منجر کنندههاي گمراهتواند به تحليلهاي اجتماعي ميعقايد و ارزش، توجه به باورها

سينگر و همكاران .شود باورها بر تفاوت ميزان ، گذاري عقايدتاثير ( مبين2001) مطالعه کو

 .استپرداختي ماليات در کشورهاي مختلف 

 

                                                                                                                   
1- Ross and Lepper 

2- Sabatier,P.A and Jenkins-Smith,H 
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 و فرار مالیاتیاقتصاد رفتاری  های تجریی در خصوصمدل -4

سطح تئوريكي بيان  صار مفاهيم رفتاري را در يك  شته به اخت اما بايد  رديم،کدر بخش گذ

 1اشاره داشت شواهد و مطالعات تجربي نيز از اهميت خاصي برخوردارند. همانگونه که آلم

يان مي2012) ما مي( ب به  كان را  عات تجربي اين ام طال ند م که تصـــميمک هد  گيري د

. او بيان يمکندهندگان در خصوص رفتار فرار از ماليات را به صورت مستقيم بررسي ماليات

توانند همه عوامل مهم بر تصــميمســازي نميي تئوريكي به واســطه ســادههادلم کند کهمي

ــازي ماليات  وانندتهاي زماني مختلف ميعواملي که در بهره» ؛دهندگان را در نظر بگيرندس

شندتاثير شته با صار به برخي از مطالعات و «.ات متفاوتي دا  با اين مقدمه در اين بخش به اخت

براساس مطالعات نظري  و فرار مالياتياقتصاد رفتاري  مده در حوزهدست آهشواهد تجربي ب

شده در بخش قبل خواهيم شاره  شتر  ا شواهد تجربي بي سي  پرداخت. همچنين به منظور برر

 ( ارائه شده است.1) مطالعات صورت گرفته در قالب جدول

 
 برخي از مطالعات و شواهد تجربي در خصوص فرار مالياتي مبتني بر رويكردهاي اقتصاد رفتاري -(1) جدول

 شواهد ها() نویسنده روش اث  مفاهیم

ری
ظا
 انت
ت

وبی
طل
ی م

ور
 ئ

 
احتمال 

، حساب سی

میزان س انه 

 کاالی عمومی

ف ا  حلیل از 

ی ها ج به

 آزمایشگاهی

 بلک ول

(2007)2 

افزایش س انه کاالی  ابهام در احتمال حساب سی و

یک  خدمات عمومی  یت  باالب دن کیف عمومی و 

کاهش  یا ی و  مال یت از قوانین  بت ب   بع اث  مث

 ف ار مالیا ی دارد.

های ف صت

ف ار از مالیات 

و  هدید به 

 حساب سی

 ج به 

 میدانی

کلون 

 وهمکاران

 (2011)3 

سی در میان  ساب  سال نامه  هدید به ح سی ار ب ر

مختلف نشاااان از اث  قابل  وجه  هدید های گ وه

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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 -(1) ادامه جدول

ش
ور
 

تی
اخ
شن
ی 

ها
 

 خمین بیش 

از حد 

احتماالت 

 کوچک

چارچوب 

 نظ ی

دیهامی و ال 

 1(2007) نوواهی

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

بینی  وانااد قاادرت پیشاحتماااالت کوچااک می

 چارچوب را به شدت افزایش دهد.

احتمال درک 

 شده

  ج به میدانی

اسلم ود و 

 همکاران

(2001)2 

یک احتمال حساب سی درک شده در یک نامه  هدید 

به حساااب ساای می  واند به افزایش  بعیت از قوانین 

 مالیا ی منج  شود.

 ج به 

 آزمایشگاهی

 همکاران کن اد و

(2012)3 

با درک احتمال  یک فضاااای حسااااب سااای مبهم 

 واند  بعیت از قوانین مالیا ی را حسااااب سااای، می

 .شودافزایش و باعث کاهش ف ار مالیا ی 

 ابهام گ یزی
 ج به 

 آزمایشگاهی
 4 (2015) دای

یک محیط مبهم با سطح احتمال نامشخص از کشف 

یا ی می مال کاهش ن خ ف ارج م  به  ند  یا ی   وا مال

 منج  شود.

عی
ما
جت
ت ا

ث ا
ا

 

های هزینه

 روانی

 ج به 

 آزمایشگاهی

کوریسلی و 

 همکاران

(2010)5 

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

نه یت قوانین را  عدم از درک شاااده یهاهزی عا ر

 افزایش و  بعیت از قوانین مالیا ی را افزایش دهد.

 ج به 

 آزمایشگاهی

کوریسلی و 

 همکاران

 (2014) 

ند عدم  بعیت از قوانین شااا مندگی عمومی می  وا

مالیا ی را کاهش دهد خصااوصااا اگ  موقعیتی ایجاد 

 .وندششود که متخلفین مالیا ی ب جسته و مشخص 

 جدیدنظ  

 اخالقی

 ج به 

 آزمایشگاهی
 6(2012)  ورگل 

مه  نا یاتیک  مال هد اخالقی  درخواسااات ب ای  ع

ها، اث ات ف ار مالیا ی مالیاتدهندگان ب ای پ داخت 

 کند.را محدود می

هنجارهای 

 اجتماعی
 پیمایش

 بوبک و همکاران

 (2007)7 

ش یح نتایج  سی هنجارهای اجتماعی به منظور   ب ر

صمیم  بعیت از قوانین هب صوص   ست آمده در خ د

له  مایش از جم های مختلف پی یا ی در کشاااور مال

 م یکا بساایارآساانگاپور و ایاالت متحده اساات الیا، 

 گذار بوده است. اثی و بسیار  ک دهکمک 

                                                                                                                   
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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 -(1) ادامه جدول

عی
ما
جت
ت ا

ث ا
ا

 

ی 
ها
جار

هن

عی
ما
جت
ا

 

 ج به 

 آزمایشگاهی

هالسوورث و 

 1همکاران

 (2017) 

مل یادآوری شاااا مه  که اکث یت اف اد ) نا یه ای  یان ب

( کارا   از نامه2اندهای مالیا ی را انجام دادهپ داخت

 ای استاندارد بود.

ت
دال
ع

 (
د(
جد

ع م
وزی

 
 

 ج به 

 آزمایشگاهی

 3آلم و همکاران

 (1990) 

 وانینق از  بعیت ب   اثی  اسااات ممکن مالیا ی عفو

آنها درک  دارند اگ  دهندگان وساااط مالیات مالیا ی

 کنند که عفو ناعادالنه بوده است.

 ج به 

 آزمایشگاهی

فور ین و 

 همکاران

 (2007)4 

م با اینکه با یک سااایسااات مالیا ی قوانین از  بعیت

 مالیا ی عادالنه و منصفانه رابطه مستقیم دارد.

ت
دال
ع

 (
ی(

ند
رو

 

 پیمایش
 ف ی و  ورگل 

(2007)5 

یا ی و میزان  اخالق یاتمال مال خت  یت به پ دا  کیف

اف اد از نهاد م  بط با ساایسااتم مالیا ی،  شااده درک

 رابطه مستقیم دارد.

 پیمایش
 فلد و ف ی

(2002)6 

سوریسبخش ب ای  بعیت از قوانین مالیا ی  هایی از 

دهندگان با مالیات هابخش این مالیا ی متصاادیان که

 .استکنند، باال   بیشت  رفتار می با احت ام

بل
تقا
ل م

عم
 
 پیمایش

 ف ی و  ورگل 

(2007)7 

یا ی اف اد به درک متقابل آن ها و رفتار و اخالق مال

 ف ار مالیا ی در آن کشور ار باط مستقیم دارد.

 ج به 

 آزمایشگاهی

 چوآدهاری

 (2011)8 

دهد که اف اد در ایجاد شااواهد گساات ده نشااان می

شارکت می شتهکنند اگ  انتظار کاالهای عمومی م  دا

شند همتایان آن شارکت کنند. در ها نیز در آنبا ها م

یات در  یات و ف ار از پ داخت مال واقع پ داخت مال

یت تار دیگ ان و مبتنی ب  اولو با رف بل  قا های  

 پذی د.اجتماعی اف اد صورت می

 

                                                                                                                   
1- Hallsworth and et al. 

حاوي اين جمله که شما در حال حاضر در اقليت بسيار کوچكي از افرادي هستيد که هنوز مالياتشان  به عنوان مثال، - 2

 اند.را پرداخت نكرده

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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 -(1) ادامه جدول

عی
ما
جت
ت ا

ث ا
ا

 

بل
تقا
ل م

عم
 

 ج به 

 آزمایشگاهی

 بازارت و بنین

(2015)1 

اف اد میزان درآمد اعالمی خود را مبتنی ب  اطالعات 

دسااات آمده از رفتار دیگ ان  عدیل و  نظیم میهب

 کنند.

گی
 هن

ی ف
ضا

ف
 

 ج به 

 آزمایشگاهی

ه مان و 

 همکاران

 (2008)2 

کومینگز و 

 همکاران

 (2001)3 

 گذار اثی فضاااای ف هنگی ب  هنجارهای اجتماعی 

ماعی  رل مختلف اجت بوده و از این ط یق ب  مساااا

 باشد.گذار می اثی 

ف هنگی  فاو های بدسااات آمده  هایعقاید و مولفه

 الیاتم پ داخت از  بعیت از قوانین مالیا ی و ف ار در

ه ب متحده ایاالت و جنوبی بو ساااوانا، آف یقای را در

 .خوبی  ش یح می کند

  ج به میدانی
 همکارانو کانگل

(2013)4 

ایجاد ف هنگ حساااب ساای و ممیزی مالیا ی  مایل 

هاری را  مان مق ر و خوداظ یات در ز مال خت  پ دا

 دهد.کاهش می

هی
 و
 گ
ت
ث ا
ا

 

 ب رسی شواهد
 کن اد و قاری

(2012)5 

یا ی و میهن مال یت از قوانین  باط قوی بین  بع ار 

 پ ستی وجود دارد.

 ج به 

 آزمایشگاهی

 دیگ انآبینک و 

(2010)6 

کنندگان  مایل دارند که های گ وهی ش کتدر بازی

ب نده شااادن در رقابت گ وهی سااا مایهبه منظور 

بل درک  قا ند و در م جام ده حد ان گذاری بیش از 

که این مهم در  ند  خت دار با نه  بیشااات ی از هزی

 کند.خصوص ف ار مالیا ی نیز صدق می

 

 مالیات و فرار مالیاتی درایران -5
به همراه دارد ـــادي که  به دليل اهميت آن در جبران مخارج عمومي و آثار اقتص ، ماليات 

که ماليات در اکثر کشورها همواره مورد توجه دولتمردان و اقتصاددانان بوده است به طوري

ـــعه يافته به عنوان عمده ـــورهاي توس ترين منبع مالي دولت در بخش درآمدي به ويژه کش

ــش ميقابل توجهي از هزينهبخش  بودجه بوده و اي که در دهد به گونههاي عمومي را پوش

                                                                                                                   
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.  
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 هاي عمومي دولت از طريق درآمدهاي مالياتيدرصــد از هزينه 95 تا 90برخي از کشــورها 

آمدهاي دولت به دري اتكا، . اين در حالي است که در کشورهاي توسعه نيافتهشودميمين تا

خام که در حقيقت فروش ســـرمايه همچون نفت حاصـــل از فروش منابع طبيعي و زيرزميني

سوب  ست. در کنار  (1389 ،يمحمدخانل و يزه) شودميمح شده ا جايگزين منابع مالياتي 

آن در کشـــورهاي در حال توســـعه نظير کشـــور ما به دليل شـــفاف نبودن درآمدها و عدم 

خيصي ناچيز تش الياتميزان م، توانايي سيستم مالياتي در شناسايي صحيح ميزان درآمد مردم

شخيصي نيز به مرحله وصول نميبوده کما اين سد ركه بخش قابل توجهي از همين ماليات ت

 در واقع هزينه .همان قبلي( از کارايي پاييني برخوردار بوده اســت) شــودو اگر هم وصــول 

 . استوصول نسبت به درآمد مالياتي بسيار باال 

هاي دولت مالياتي به محل پرداختبراســـاس آمارهاي بانك مرکزي ميزان نســـبت 

ترين ميزان درصد بوده است که در پايين 9/26به طور متوسط  1393 تا 1349هاي طي سال

درصد  4/43به  1378درصد رسيده و در باالترين ميزان خود در سال  4/10به  1353در سال 

 1رسيده است.

سي ماليات و فرار مالياتي صل سرف دودر ايران در  با اين مقدمه در اين بخش به برر

 .ثر بر فرار مالياتيموهاي مولفه -2ميزان فرار مالياتي و  -1خواهيم پرداخت 

 

 برآورد میزان فرار مالیاتی -5-1
يري گنظر به اينكه متيير فرار مالياتي يك متيير پنهاني است و به صورت مستقيم قابل اندازه

ده گيري آن پيشنهاد شمتفاوتي براي اندازههاي ها و روششاخص، در متون اقتصادي نيست

شــكاف مالياتي و بار مالياتي اســتفاده شــده ، از متيير جانشــين اســت. در برخي از مطالعات

فازي و تخمين ـــت. در برخي از مطالعات ديگر نيز از روش منطق  ـــاي پول تا اس بع تقاض

ست. هر شده ا ستفاده  ست. اي نظري مهبنيانها مبتني بر يك از اين روش ا شده ا تفاوتي بنا 

                                                                                                                   
در  1393تا  1349هاي متيير در کشور براي سال دوهاي پرداختي دولت و نسبت اين ميزان ماليات دريافتي ، هزينه - 1

 جدولي در پيوست مقاله آمده است.
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ست ميگاه به نتايج  بنابراين ضوع در خصوص برآوردهاي بمتفاوتي د ست هيابند. اين مو د

صادق است سي برر، اما فارغ از تمام اين موارد ،آمده از ميزان فرار مالياتي در کشور ما نيز 

شورمان ک تواند به بينش در خصوص ميزان فرار مالياتي درنتايج مطالعات صورت گرفته مي

 شود.کمك کند که در ادامه به برخي از اين مطالعات اشاره مي

فرار مالياتي و اقتصاد زيرزميني ، ( با استفاده از روش فازي1380) صادقي و شكيبايي

فر  بر اين است ، برآورد کرده است. در اين مدل 1343-1378هاي در ايران را براي سال

ه حجم رود کانتظار مي، درجه مقررات در اقتصاد باال باشدها افزايش يابند و اگر ماليات که

به  دهد که نســبت فرار مالياتيميني باال باشــد. برآوردهاي اين مطالعه نشــان ميزاقتصــاد زير

GDP  ها اين نسبت باالتر از اما در اغلب اين سال ،درصد در نوسان بوده است4/19 تا 6از

هاي غير اقتصادي مولفهت در اين مطالعه متييرها و درصد بوده است. البته بايد توجه داش10

 در نظر گرفته نشده است.

سويلم سلم آل بو صاد اندازه»نامه خود با عنوان ( در پايان1390) م گيري و تحليل اقت

سال «زيرزميني در ايران سي فرار مالياتي طي  ست. او در  1357-1387هاي به برر پرداخته ا

ـــعي  ــــاد زيرزميني و فرار مــا کردهاين تحقيق س  ليــاتي را از دو روش علــل حجم اقتص

ي و رابطه ميان حجم اقتصاد زيرزمين کندشاخص چندگانه و تقاضاي نقد محاسبه -چندگانه

قرار دهــد. ليــل  ح ت ــه و  جزي ت مورد  يران را  تي در ا ــا لي فرار مــا علــل  و  يج روش  ــا  نت

ــان مي -چندگانه ــاخص چندگانه نش ــبي فعالش هاي زيرزميني در دوره يتدهد که اندازه نس

ها در اين دوره که حجم متوســط اين فعاليتبه طوري روندي افزايشــي داشــته 1387-1357

شان 1/14ساله  31 ست. اين نتايج همچنين ن ستقيم بر  تاثير دهندهدرصد ا شتر بار ماليات م بي

روش نشان از  ننتايج اي، اقتصاد زيرزميني نسبت به بار ماليات غيرمستقيم است. عالوه بر آن

شــان از ن ميليارد ريالي فرار مالياتي در ايران دارد. نتايج روش تقاضــاي نقد نيز 2570مقدار 

با يت31 حجم تقري عال يالي ف يارد ر ـــط هزار ميل يارد  2هاي زيرزميني و حجم متوس هزار ميل

شود ين مريالي فرار مالياتي در ايران طي دوره مورد بررسي دارد. همچنين در اين مطالعه بيا

ست. ، يكي از داليل افزايش فرار از ماليات صاد زيرزميني در ايران ا  نابراين،برشد حجم اقت

. کردي اي به پديده اقتصاد زيرزمينتوجه ويژه جهت مقابله با فرار مالياتي بايدشود مطرح مي
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ـــير در کاهش بيكاري و ، هاي تجاريکاهش محدوديت، هاي مالياتيکنترل نرخ، اين مس

 تواند راهگشا باشد.کاهش حجم دولت مي

شنو اکبر عبداله ميالني شي از »اي با عنوان ( در مطالعه1391) پور رو فرار مالياتي نا

صاد غير شي از آن و « رسمي در ايراناقت صاد غيررسمي و فرار مالياتي نا به تخمين حجم اقت

به اتكاي روش تخمينتحليل روند آن ـــاي پو بعتا ها در ايران  ها در ل پرداختند. آنتقاض

د که دهق نشــان مياند. نتايج اين تحقيبراي تخمين بهره برده ARDLتحقيق خود از الگوي 

 1370-89رســمي و فرار مالياتي ناشــي از آن با وجود نوســاناتي در دوره حجم اقتصــاد غير

سبت فرار مالياتي به  ست. همچنين در اين مطالعه ن شته ا شي دا سيار  GDPروندي افزاي نيز ب

درنوسان بوده است. همچنين در اين مطالعه  1/14 تا 6/4که از پرنوسان بوده است به طوري

م هاي مستقيبيان شده است که در صورت وجود آمار و اطالعات مناسب و استفاده از روش

ـــمندتري پيرامون اين پديده هاي جزئيتوان به يافتهبراي تخمين فرار مالياتي مي تر و ارزش

 نهان دست يافت.پ

صاد ايران 1393) بندهتا و صمدي ( در مقاله خود به برآورد ميزان فرار مالياتي در اقت

ـــيدن به اين منظور از روش علل چندگانه و آثار چندگانه و دادهاند. آنپرداخته ها براي رس

دهد که . نتايج حاصــل از برآورد الگو نشــان مياندکردهاســتفاده  1386-1349هاي دوره 

شته اسشاخص فرار مالياتي در ايران طي دوره مورد بررسي فراز و نشيب سياري دا ت هاي ب

اما اين روند در کل  ،درصــد در نوســان بوده اســت 31حدود  تا درصــد 9که از به طوري

به طوري ـــي بوده اســـت  ياتي طي ســـالافزايش مال ند فرار  يانگين رو ـــط م  هايکه متوس

 30/14به  1368-1386اما اين ميانگين طي بازه  ،بوده اســت درصــد 14/11، 1356-1367 

صد شان داد که بار مالياتي در ست. همچنين نتايج برآورد الگوي برگزيده ن  ،افزايش يافته ا

نرخ تورم و نرخ بيكاري از جمله عوامل مهم اثرگذار ، کنندهدرآمد مصـــرف، اندازه دولت

 بر گسترش فرار مالياتي در ايران طي دوره مورد بررسي بوده است. 

اي از نتايج مطالعات در خصــوص درصــد نســبت فرار بندي خالصــهدر پايان و جمع

شــود نتايج مطالعات ( آمده اســت. همانگونه که مشــاهده مي2) در جدول GDPمالياتي از 
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ـــان ميم ـــاد ايران نش  ،افزايش توان جامعه براي پرداخت ماليات با وجوددهد تعدد در اقتص

 تالش مالياتي تييير چنداني نكرده و ميزان فرار مالياتي در حال افزايش است.

 
 GDPس ی زمانی میزان نسبی ف ار مالیا ی در ای ان درصدی از  -(2) جدول

ال
س

 

 صمدی و

 بندهتا

(1393) 

صادقی و 

 شکیبایی

(1380) 

عبداهلل میالنی 

 و اکبرپور

(1391) 

ال
س

 

 صمدی و

 بندهتا

(1393) 

صادقی و 

 شکیبایی

(1380) 

عبداهلل میالنی 

 و اکبرپور

(1391) 

1349 75/9 2/19 - 1369 56/9 5/10 - 

1350 43/11 1/14 - 1370 53/10 3/12 76/8 

1351 98/12 5/7 - 1371 91/10 4/13 31/9 

1352 30/13 9/8 - 1372 78/10 2/6 77/5 

1353 23/14 1 - 1373 72/10 6 91/5 

1354 66/14 5/11 - 1374 04/11 9/14 10/6 

1355 73/16 3/13 - 1375 95/11 01/13 12/7 

1356 02/16 5/13 - 1376 33/12 6/17 73/8 

1357 23/14 3/16 - 1377 66/12 9/13 11/11 

1358 72/12 2/9 - 1378 04/13 4/19 10/14 

1359 66/10 1/9 - 1379 76/13 - 24/8 

1360 75/9 1/16 - 1380 34/14 - 27/7 

1361 59/10 12 - 1381 56/15 - 81/5 

1362 49/11 6/11 - 1382 66/16 - 90/5 

1363 91/10 8/16 - 1383 70/17 - 86/5 

1364 65/10 3/16 - 1384 50/19 - 43/6 

1365 36/9 4/9 - 1385 93/20 - 10/5 

1366 07/9 5/7 - 1386 33/31 - 62/4 

1367 33/8 4/5 - 1387 - - 36/6 

1368 65/8 8/9 - 1388 - - 23/7 
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 ثر بر فرار مالیاتی در ایرانموهای مولفه -5-2
ثر بر فرار مالياتي در ايران نيز مطالعات مختلفي صــورت پذيرفته موهاي مولفهدرخصــوص 

بايد اشـاره داشـت بررسـي اين  .شـودميکه در اين قسـمت به برخي از اين مطالعات اشـاره 

ـــاي فرار  ـــناخت کلي از فض ـــتيابي به ش مطالعات فارغ از رويكردهاي مطالعاتي آن در دس

 تواند بسيار مفيد باشد.مالياتي در کشور مي

ـــعاع پايان1390) ش با عنوان( در  مل » نامه خود  ياتي ازديدگاه موعوا مال ثر بر فرار 

ــمانت اجرايي قوانين و مقررات مالياتي تاثير« موران مالياتيام ــف، عواملي همچون ض افيت ش

صرف درآمدهاي مالياتي ساي، پيچيدگي و ابهام قوانين و مقررات مالياتي، نحوه م ي نظام نار

ــطح پايي، مالياتي  ردهکهاي تصــاعدي را در فرار مالياتي بررســي ن فرهنگ مالياتي و نرخس

ـــت. در اين مطالعه از ـــادهروش نمونه اس ـــادفي س آوري اطالعات روش جمع، برداري تص

اي بهره گرفته شده است. نتايج اين ها روش دوجملهپرسشنامه و روش تجزيه و تحليل داده

 ثر است. موعوامل باال در فرار مالياتي  لياتي کليهموران ماادهد که از نظر متحقيق نشان مي

 بندي علل فرار مالياتي در ايرانرتبه»اي با عنوان ( در مقاله1393) و حيدريه، روســـتا

ـــي مهم «AHPبه روش  ـــتهبه بررس بندي اين ترين علل فرار مالياتي در ايران و همچنين دس

عامل ســاختاري و اداري ، اصــلي فرار مالياتيترين عامل پردازد. در اين مقاله مهمعوامل مي

همچنين در بيان  .و ســـپس ســـياســـي و اقتصـــادي و پس از آن اجتماعي و فرهنگي اســـت

ملزير ماعي و فرهنگيترين زيرمهم، عوا مل اجت ياتي، عوا مال مل ترين زيرمهم، اخالق  عا

نفس  سالمت وضعيت حقوق و، عامل اقتصاديترين زيرکارايي نظام مالياتي و مهم، قانوني

 .استکارکنان سازمان امور مالياتي 

ــميمي و حمزه ــي عوامل  (1384) ايجعفري ص ثر بر فرار مودر مطالعه خود به بررس

مشاهده از صنف طالفروشان استان مازندران براي سال  234مالياتي در يك نمونه آماري با 

گذار بر يرتاث تحقيق متييرهاياند. در اين پرداخته، اي و ميدانيو به صورت پرسشنامه 1380

ــاختاري ــه گروه کلي عوامل س ــازماني تفكيك ، فرار مالياتي به س عوامل قانوني وعوامل س

مل دهکر عه حاکي از آن اســـت که در بين عوا تايج اين مطال ند. ن ياتيموا مال ه ب ثر بر فرار 
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، الياتيپيچيدگي قوانين م، ضــعف نظام اطالعات مالياتي، ضــعف نظام گردش پولي، ترتيب

يات مال باالي  پايين خدمات عمومي دولت و تبعيض بين ، ميزان  ـــطح   ديان از اهميتموس

 برخوردارند.

نقش نهادهاي رســمي در فرار مالياتي را در چارچوب نهادگراي ، (1385) خان جان

بررسي کرده است. اين تحقيق به صورت دارند،  کيدتا جديد که بر مالحظات اقتصاد خرد

شي از دو ستيالت، ديانموگروه پيماي شاغل وماليات بر م سال  ماليات بر م و در  1384براي 

شان مي ست. نتايج ن شده ا شهد انجام  سميشهر م ون قان) دهد که نگرش افراد از نظر نهاد ر

هاي مســتقيم و قانون ماليات، و از نظر نهادهاي دولت شــدهگذاري اســالمي( مطلوب ارزش

 شود. در مجموع برآيند ديدگاه فراريان مالياتيمشاهده نميدستگاه مالياتي شرايط مطلوبي 

 .بينانه نيستنسبت به نهادهاي رسمي خوش

ـــي عوامل ( در مطالعه1389) خانليو محمد زهي ثر بر فرار مالياتي در مواي به بررس

شرقي ستان آذربايجان  سي ميداني از پردازند. آنمي ا ستفاده از روش برر ها در اين تحقيق با ا

ستان به ارزيابي موطيف جامعه  دو شخيص اداره کل امور مالياتي آن ا  مولفه 15ديان و کادر ت

ـــتفاده از آزمون تاثير ـــتقل و براي نمونه tگذار در فرار مالياتي با اس اي تك نمونه tهاي مس

تعدد و پيچيدگي قوانين و مقررات موضوعه در ، ضعف» دهدها نشان مياند. نتايج آنپرداخته

اسايي عدم موفقيت در شن»، «بوروکراسي اداري و ساختار ناکارآمد مالياتي»، «ارتباط با ماليات

مل  يهموکا پا ياتي  مال يان  ياتيد مال هارتي برخي از »، «هاي مختلف  نايي عملي و م عدم توا

ترين عوامل از مهم «س مالياتاالرتشــخيص علي»و  «ن مالياتي در مميزي و حســابرســيامورام

 . فرار مالياتي در اين استان بوده استثر بر مو

شــود در مطالعات صــورت گرفته بندي اين بخش همانگونه که مشــاهده ميجمع در

ــور کمتر به  ــت که ميمولفهدر کش ــده اس توان با توجه به هاي رواني و اجتماعي پرداخته ش

ي هاسياستزمينه افزايش کارايي ، ها ضمن افزايش دانش ضمني در اين خصوصمولفهاين 

 مالياتي در کشور را نيز فراهم آورد.
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 گیریبندی و نتیجهجمع -6

به  به اختصــــار  له  قا ياندر اين م تاري  اي نظريهبن لتاقتصــــاد رف  هاي آن برايو دال

شاره گذارسياست يم بندي مطالب. در جمعشدي در حوزه ماليات و کاهش فرار مالياتي ا

 نكات اشاره داشت:اين توان به 

ــت يهامدل پيچيدگي*  ــياس ــاد رفتاري  ي در جهان واقع:گذارس  کند کهمي بياناقتص

ي متعارف هامدل تر از آن است که دري در اقتصاد بسيار پيچيدهگذارسياست يهامدل

گذاري ســـياســـت ثر به دســـت آمده برموشـــود. عوامل و پارامترهاي مي در نظر گرفته

 بنابراين،دهد. مي ي گسترده را نشانهاپيچيدگي به خوبي ايناقتصاد رفتاري  مالياتي در

صادي که سائل اقت سياري از م ست سازي ساده کامال رويه ب سهولت و درک آنا ها به 

ستامكان صميم، پذير ا صوص در حوزه مالياتي قرار گيرننبايد مالک ت د و گيري به خ

اي رويايي با توان خود را بر ،هاگذاران ضــمن درک اين پيچيدگيدر اين راه ســياســت

 ي تجربي افزايش دهند.هاها از جمله با بهره گيري از مطالعات و ارزيابياين پيچيدگي

ــت گيري از ابزارهاي نوينلزوم بهره*  ــياس ــناي روانهبنياني مبتني بر گذارس ــانه: ش اس

ي موجود در بســياري از هاســياســتدهد مي بســياري از مطالعات صــورت گرفته نشــان

ي اقتصــادي نبوده و لزوم خالقيت و نوآوري در هاچالشموارد پاســخگوي تحوالت و 

در اين ميان مطالعات بررسي شده در اين  1.کندمي ي را گوشزدگذارسياست ابزارهاي

شان سروان ايهبنيانگيري از دهد که با بهرهمي مقاله به خوبي ن سانه انه و جامعهشنا شنا

ثر دســت يافت که در اقتصــاد متعارف به موتوان به ابزارهاي نوين کارا و مي اقتصــاددر 

ــت. ــده اس ــويقي در مي ،به عنوان مثال 2آن کمتر توجه ش توان از ابزارهاي نمادين و تش

ــعيهابه انگيزه حوزه مالياتي نام برد که با توجه ار مطلوب رفت، کندمي ي دروني افراد س

وجه جا همچنين بايد تايجاد کند. در اينها گذاري بر ارزشتاثير نمادها ورا با تييير دادن 

                                                                                                                   
ها و تجارب کشـــورهاي مختلف دنيا در عمل نشـــان داده که بدون در نظرگيري ابزارهاي نوين مطالعات، پژوهش - 1

ست در فر سيا ستآاجراي  سيا ساختارهاي اجرايي جديد، امكان تحققيند  سياري از  گذاري و تعريف  ستها در ب سيا

 موارد در عمل ممكن نيست.

 آورد.گيري از بسياري ابزارهاي سياستي را فراهم ميتوجه به ابعاد رفتاري زمينه بهرهدر واقع  - 2
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، اديانتخاب نوع ابزار بسيار به شرايط اقتصاقتصاد رفتاري  يهاداشت که بر اساس يافته

ماعي و محيطي و همچنين ويژگي ياتي اجت مال هدف و  تاري و انســـاني گروه  هاي رف

 ف کمتر به آن پرداخته شده است.عواملي که در اقتصاد متعار، وابسته است

ـــانه در جهت کاهش فرار مالياتي در هاي اجتماعي و روانمولفهلزوم توجه به *  ـــناس ش

يان  بايد ب يان نيز مبتني بر مطالعات انجام شـــده  پا ـــور: در  نكه آبا وجود که  کردکش

ــور ارائه نمي ــاما به نظر مي کرد،توان ميزان دقيقي از حجم فرار مالياتي در کش د که رس

ــطه فرار مالياتي  ميزان قابل توجهي از درآمدهاي مالياتي قابل وصــول در کشــور به واس

اي که در مطالعات و اقدامات گسترده با وجوديابند. همچنين امكان تحقق و وصول نمي

ت شناسي فرار مالياجامعه گاهشناسي و اي روانهبنياناما  ،اين خصوص صورت گرفته

صه در کشور کمتر مورد ست. نقي سئتوجه قرار گرفته ا ن والاي که توجه بيش از پيش م

 طلبد.هاي رفتاري را ميمولفهان اين حوزه به گذارسياست و
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 منابع 
 فارسی -الف

ـــو ـــلم، يلمآل بوس ـــاد ز يلو تحل يريگاندازه» ،(1390) مس  در ياتيو فرار مال يرزمينياقتص
 .و اقتصاد دانشگاه اصفهان يدانشكده علوم ادار، ارشد يرساله کارشناس ،«يرانا
ــت ينشو باقتصــاد رفتاري » ،(1392) يثمم، اميري ــياس ، يرســاله دکتر ،«يعموم يگذارس

 .دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
س»، (1391) يرضاعل، يخاکامين سييبآ بر جرم  يكرديبا رو ياتيمال يتحقق درآمدها شنا

 .21شماره  -سال ششم ،کارآگاه يجيترو يمجله علم ،«ياتيفرار مال
 در کجا شــكل گرفت: 1960دهه  يلو اوا 1950در دهه اقتصــاد رفتاري » ،(1383 ) حســيني

ــگاه م ــيگاندانش ــادي ،«ي؟کارنگ يا يش ــتهاي اقتص ــياس ــها و س ــ، مجله پژوهش ال س
 .32-3., 29شماره ، دوازدهم

 ،و توسعه ياتپژوهشنامه مال ،«ياتيدر فرار مال يرسم ينقش نهادها»، (1385) يرضاعل، جانخان
 .شماره اول يشپ، کشور ياتيسازمان امور مال ياتيمال يقاتدفتر مطالعات و تحق

ــمجعفري ــ»، (1384) ياحمزهاکبر و علي احمد، يميص : ياتيثر بر فرار مالموعوامل  يبررس
ستان مازندران يمورد مطالعه شان ا صلنامه، «صنف طالفرو شها ف سته و پژوه  ايسيا
 .3-20صص  34شماره ، ياقتصاد

 ،«AHP به روش ياتيعلل فرار مال يبندرتبه»، (1393) يدريهح و سيد عبداله محمود، روستا
 .24 شماره، ياتپژوهشنامه مال

ــل، محمود فرهاد، رهبر ــاددانان » ،(1392) يريامو ميثم  يمتوس آن هاييهو نظر يرفتاراقتص
 .133-165، 1392بهار ، 120شماره ، برنامه و بودجه يپژوهش -علمي مجله، «ها
صاد رفتاري »، (1393) يريام و ميثم فرهاد، رهبر  يمجله علم ،«يعموم يگذارسياست واقت

 .1393زمستان ، 4شماره ، شماره نوزدهم، و بودجه يزيربرنامه يپژوهش
ـــ»، (1389) يمحمدخانل و ينق، زهي مل  يبررس مالموعوا عه مورد) ياتيثر بر فرار   يمطال

 .شماره نهم، يددوره جد، ياتپژوهشنامه مال، «(يشرق يجاناستان اذربا
ـــعيدي ـــيدمحمدجواد  يعل، س  :تهران ،يرفتار ياقتصـــاد و مال يمبان ،(1390) يانفرهانو س

 .و خدمات بورس تهران يرسانشرکت اطالع، سازمان بورس اوراق بهادار
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س» ،(1390يد )ناهشعاع،  مال ش ياتيماموران مال يدگاهاز د ياتيعوامل موثر بر فرار مال يبرر
وه، يروزکآزاد واحد ف نامه کارشــناســي ارشــد رشــته مديريت دانشــگاهپايان ،«تهران

 .يريتدانشكده مد
س، صادقي صاد ياتيفرار مال» ،(1380) يباييشك و ينح با روش ) يرانا ينيزميرز و اندازه اقت

 .55-76صص ، 27شماره ، يدنامه مف ،«(يفاز ياقتصادسنج
ــنامه مال ،«يراندر ا ياتيفرار مال» ،(1392) تابندهو راضــيه  ينحســيعل، صــمدي ، ياتپژوهش

 .شماره نوزدهم
ـــناکبرپور و نرگس مهنوش، يالنيم عبداله ـــ ياتيفرار مال»، (1391) روش ـــاد  يناش از اقتص
 .يزدهمشماره س، ياتپژوهشنامه مال ،«يراندر ا يررسميغ
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