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 منتخبکشورهای در مالیاتی  درآمدهایانسانی بر  توسعهتأثیر تحلیل 

 مژگان معینی فرد

 مدرس دانشگاه -کارشناس ارشد اقتصاد دانشکاه تهران

moeinifard@ut.ac.ir 

 

 

 

 چکیده

 جهت مؤثر ابزاری عنوانبه و هادولت مالی تأمین منابع ترینمهم از یکی جهان کشورهای از بسیاری اقتصاد در مالیاتی درآمدهای

 که است این از حاکی دولت درآمدی منابع ثباتترین با و ترینعمده عنوانبه منبع این مقایسه .شوندمی محسوب مالی هایسیاستگذاری

این  . شودمی جلوگیری چشمگیری میزان به اقتصادی نامطلوب آثار ایجاد از باشد بیشتر دولت مخارج تأمین در هامالیات سهم هرچه

دهنده کشورها و نشان گر اقتصاد)به عنوان هدایت هابه عنوان نرم افزاری در دست دولتهای مالیاتی دنیا، در حالی است که نظام

برای مشارکت ایجاد انگیزه  های خود را مدیون حرکت و مدیریت هوشمندانه فرهنگی در راستای(، پیشرفتیافتگی اقتصادیتوسعه

در  انسانی راهایی بنیادین برای توسعه هایی همه جانبه و حرکتامر، تالشدانند و این می مین درآمدهای مالیاتیأهای مردم در تتوده

 از هدف و بوده مشترك و متقابل همکاری و همیاری یك مردم سوی از آن پرداخت و دولت طرف از مالیات دریافت. داشته است پی

انسانی و درآمدهای مالیاتی  توسعه حاضر به بررسی رابطة بیندر مقاله  .است اجتماعی نیازهای رفع برای عمومی هایهزینه تأمین آن

های پرداخته شده است. بدین منظور از روش داده (2111-2102های )طی سال (MENAدر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا )

دار و قوی بین توسعه انسانی و میزان . نتایج حاصل از این مطالعه مبین وجود رابطة معنابرای برآورد مدل استفاده شد ترکیبی

 باشد.می کشورهای منطقه منادرآمدهای مالیاتی 

 های ترکیبی، دادهانسانی توسعه: درآمد مالیاتی، های کلیدیواژه
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 مقدمه -1

های امر توسعه، از زمان ظهور اندیشه توسعه به عنوان یك مسأله جهانی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، همواره یکی از هدف

اولیه بر اساس این پیش فرض که توسعه  هایشده است. در گامدستیابی به استانداردهای بهتر زندگی و افزایش رفاه اجتماعی تلقی می

شد و فرض بر بایست به عنوان امری متأخر نسبت به رشد اقتصادی در نظر گرفته شود، اولویت و اصالت به رشد اقتصادی داده میمی

های تکنولوژیگذاری در بخش صنعتی و تکیه بر این بود که تمرکز بر رشد اقتصادی، از طریق انباشت پس انداز، افزایش سرمایه

نشان داد  0591و  0591های دهه پیشرفته منشأ افزایش سطح درآمدها و در نتیجه افزایش سطح زندگی و رفاه خوهد بود. اما تجربه

ها بدون تغییر های مردم در اکثر زمینهرغم اینکه تعداد بسیاری از کشورها به رشد موردنظر اقتصادی رسیدند اما سطح زندگی تودهعلی

های اجتماعی و انسانی توسعه اهمیت یافت. سازمان برنامه و توسعه سازمان ملل، توجه به جنبه 0591ی مانده است. بنابراین از دهه باق

ارائه کرد و گزارشی را در این سال منتشر کرد که در آن اهمیت توجه به توسعه انسانی در  0551شاخص توسعه انسانی را در سال 

ای فرض شده و تأکید شده است که توجه صرف به رفت. در گزارش مذکور مردم ثروت واقعی هر جامعهسطح جهان مدنظر قرار گ

 "مفید بودن برای انسان"های آماری در قالب درآمد ملی و تولید ناخالص ملی موجب شده است تا هدف نخست توسعه که شاخص

گیرند بلکه انسان و بهره مندی او ابزار و وسیله توسعه مدنظر قرار نمیها به عنوان است، مورد ابهام قرار گیرد. در این چارچوب، انسان

ها و ها، تواناییهای ایجاد خالقیتگیرد که زمینهها در ابعاد ارزشی، روحی، فکری و جسمی انجام میگذاریهدف توسعه است و سرمایه

ساسی برای توسعه انسانی مورد توجه بوده است که عبارت سازد. در کلیه سطوح توسعه، سه ظرفیت اها را در انسان فراهم میمهارت

است از برخورداری از زندگی طوالنی همراه با تندرستی، دستیابی به دانش و توانایی نیل به منابعی که برای پدید آوردن سطح مناسب 

دگی دست نیافتنی خواهد بود )گزارش های زنزندگی الزم است، چنانچه این سه امکان غیر قابل حصول باقی بماند، بسیاری از موفقیت

ها روز به (. واقعیت این است که قلمرو توسعه انسانی فراتر از مواردی است که ذکر شد. حدود انتخاب انسان599: 2119توسعه انسانی، 

های ایجاد فرصت ها،های انسان، باور انسانکند. توجه به قابلیتهای مختلف زندگی بسط پیدا مییابد و به حوزهروز گسترش می

ها، پویایی مناسبات وری، عزت نفس، توانمند سازی، احساس تعلق به جامعه، حقوق انساناجتماعی و اقتصادی برای خالق بودن، بهره

کند )گزارش هایی است که در توسعه انسانی ضرورت انتخاب بشر را تبیین میفرهنگی، مشارکت سیاسی و ... از جمله مهم ترین حوزه

های متولیان توسعه (. بنابراین با توجه به اهمیت توسعه در بهبود وضعیت زندگی افراد بشری، یکی از دغدغه2102انسانی،  توسعه

 شناسی اقدامات انجام شده در این حوزه بوده استچگونگی بهبود وضعیت توسعه و آسیب

کوزنتس وجود داشت، شاخه جدیدی از اقتصاد های همخوان با خاطر اشکاالت متعددی که بر فرضیهبه  0551در اوایل دهه 

های جدیدی منجر شد که نوعاً بر پایه ه مدلتانی داشت. این نگاه جدید به ارائسکامالً نو به مسأله مالیاتکالن ظهور کرد که نگاهی 

ها به های اخیر این مدلالها ضمن اینکه مبنای خرد دارند، جامع و بسته هستند. در ستعادل سیاسی اقتصادی بنا شده است. این مدل

های استاندارد بررسی اثرات توابع اجتماعی و انسانی بر سیستم مالیاتی پذیرفته شده است. سازوکار عمل اولین مدل که عنوان مدل

ی، اقتصاد  -ه گردید به این صورت است که در یك نظام سیاسی مردم ساالر، تصمیمات سیاسی ارائ (0551)0توسط پرسون و تابیلتنی

برآیند ترجیحات آحاد جامعه است و چون هر چقدر مشارکت مردم در نظام سیاسی بیشتر باشد، در تامین و تکمیل نظام اقتصادی ) از 

کنند که رشد و توسعه سرمایه های انسانی )از طریق ( فعالترند. آنها نتیجه گیری می جمله مشارکت در افزایش درآمدهای مالیاتی

گیری بهینه، دهد در یك سیستم مالیاتمیه ، احترام و ...( به دلیل اینکه در بلند مدت درآمد افراد را افزایش آموزش، تحصیالت، رفا

 گردد. باعث افزایش درآمدهای مالیاتی می

: بخش دوم به بررسی مبانی نظری عملکرد مالیاتی و ارتباط آن با است شده تنظیم بخش پنج در حاضر مقاله اساس، این بر

انسانی و مروری بر مطالعات پیشین اختصاص داده شده است. در بخش سوم تصریح الگو و متغیرهای مدل ارائه شده است و  توسعه
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های سیاستی با استفاده از نتایج تجربی ارائه شده بخش چهارم شامل نتایج تجربی می باشد. در بخش آخر نیز نتیجه گیری و توصیه

 است. 

 

 و مروری بر مطالعات تجربی مبانی نظری -2

 در .دارد کشورها این در را پویایی نقش مالی هایسیاست. است توسعه درحال کشورهای اقتصادی اهداف ترین عمده از اقتصادی توسعه

 از مالی هایسیاست راستا این در .است کشورها این در اقتصادی توسعه روند ناپذیر جدایی بخش مالی هایسیاست اعمال حقیقت،

 توسعه هایسیاست مالی مینتأ نهایتاً و کار نیروی بازدهی در بهبود ثروت، و درآمد توزیع تولید، عوامل تخصیص بر ثیرتأ طریق

  .کندمی کمك هدف این تحقق به اقتصادی

 جهانی جنگ پایان در باشد.می مالیاتی درآمدهای آن ترینعمده که است درآمد تولید و ارائه خدمات عمومی نیازمند برای دولت

 نظام هایپیچیدگی کاهش نیز و اقتصادی پویای سیستم یك ایجاد برای جهان مختلف کشورهای در اقتصادی سیاستگذاران دوم،

 صورت متعدد مطالعات نمودند. آغاز را جدیدی هایتالش اقتصادی، هایسیاست کننده تنظیم هایاهرم اصالح راستای در اقتصادی

 صورت در که است مالی ابزارهای بازار، هایفعالیت کنندهتنظیم هایمکانیسم مهمترین از یکی که اندداده نشان کشورها این در گرفته

 و مطمئن صورت به جهانی سطح در را کشور اقتصاد جایگاه توانمی المللی، بین روابط و اقتصادی مناسبات در هاآن از بهینه استفاده

می مالی سیاست یك عنوان به و گردیده قلمداد هاآن مهمترین از یکی مالیات مالی، متعدد ابزارهای میان در نمود. ریزیپایه مستحکم

 (.091: 0551پور و همکاران، )فیض نماید ایفا کشور هر اقتصاد در سزاییبه نقش تواند

 سایر با هماهنگ بصورت و قراردارد کشور اقتصادی نظام چارچوب در خود که است مالی هایسیاست از بخشی مالیاتی سیاست

-می وجودهب را اقتصادی توسعه و هابخش هماهنگ رشد امکان واقع در کارآ اقتصادی نظام .شودمی گرفته کار به اقتصادی هایسیاست

 وضع .کرد تلقی توسعه سمت به جامعه حرکت و پویایی تحرك، افزایش جهت در سیاستی توانمی را مالیاتی سیاست کلی بطور .آورد

 روند بهبود به کمك و اقتصادی سیاستگذاری ،دولتی منابع تجهیز اهداف به رسیدن برای اساساً ،توسعه درحال کشورهای در مالیات

 .است جامعه درآمد توزیع

خصوصی و مدنی استفاده نمود،  های دولتی،های جامعه در بخشاین امر نیازمند الگوهای جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت

های ای نوین در پاسخگویی به انتظارات و مسئولیتتواند نظریهمی توسعه انسانیتا تولید و ارائه خدمات عمومی را حداکثر ساخت. 

  رفت از وضعیت فعلی و روشی برای ارائه خدمات عمومی بهتر باشد.تواند راه برون جدید باشد. الگویی که می

عنوان مقوله مهمی مدنظر لیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی و ارتباط تنگاتنگ آن با توسعه انسانی کشورها، بهبحث نظام ما

عنوان ها )بهاقتصاددانان و سیاستگذاران کشورهاست. این در حالی است که نظام های مالیاتی دنیا، به عنوان نرم افزاری در دست دولت

در  یافتگی اقتصادی(، پیشرفت های خود را مدیون حرکت و مدیریت هوشمندانه فرهنگیدهنده توسعهکشور و نشان  گر اقتصادهدایت

هایی همه دانند و این امر، تالش)از جمله مالیاتها( می های مردم در تأمین درآمدهای دولتراستای ایجاد انگیزه  برای مشارکت توده

داشته است. از جمله مشکالت عمده سیستم مالیاتی، عدم  در کشورها را در پی انسانیهایی بنیادین برای توسعه جانبه و حرکت

تخصیص بهینه نیروی انسانی است که دو عامل ضعف مدیرت مالیاتی وکمبود نیروی انسانی متخصص در این امر موثرند. در مورد 

مدیریت مالیاتی اشاره کرد اما فقدان  هایتوان به عواملی چون پائین بودن سطح حقوق، نقص در روشضعف مدیریت مالیاتی می

 رودشمار میتر بوده وبه عنوان مهمترین عامل در پایین بودن کارایی سیستم مالیاتی بهنیروی انسانی متخصص در این میان محسوس

 کارگیریخود این امر موجب ناکارامدی سیستم مالیاتی شده است. ب که باعث گردیده از نیروهای غیر متخصص استفاده شود که

 اولین عنوان تواند به، مییادگیرنده هایسازمان ها بهسازمان این و تبدیل دولتی در سازمانهای کارکنان و بهسازی آموزش هایبرنامه

و در نتیجه مشارکت  آنان رضایت و جلب ، پاسخگوییشهروندان به خدمات خود و ارائه انسانی سرمایه داشت نیك دولتها برای قدم
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های پرداختی خود را در منظر خدمات عمومی که دهندگان منافع مالیاتوقتی که مالیاتشود.  تلقی هابیشتر مردم در پرداخت مالیات

 (.01: 0551رود تمایل آنها به پرداخت مالیات افزایش یابد )گورا، دولت فراهم نموده است ببینند، انتظار می

دهد. او بر این نظر است که سرمایه انسانی بخش زیادی از موجودی سرمایه را تشکیل می( 0555)0ت که کاپلواین در حالی اس

گذاری در سرمایه انسانی ، موجب افزایش رسد که سرمایهاین نتیجه می به (0551)2بر اساس نظریه مالیات بر درآمد مطلوب سیمون

کند که متغیرهای مهمی مانند آموزش، تعداد آموزشگاههای تخصصی انسانی اشاره میگردد. او در بحث سرمایه درآمدهای مالیاتی می

و غیرتخصصی آموزشی، نرخ سواد، تعداد کارمندان با تحصیالت باال در سیستمهای اداری و مالیاتی و... بر سطح درآمدهای مالیاتی 

 موثرند.

گیرد ولی نی در توسعه نظام مالیاتی کمتر مورد توجه قرار میدر حالیکه در کشورهای کمتر توسعه یافته نقش سرمایه های انسا

کشور در حال توسعه به این نتیجه رسید که در صورتی که این کشورها بر روی آموزش و توسعه منابع  9با بررسی  (2115)5استفان

 اهد شد. ها خوانسانی در داخل و خارج سیستم مالیاتی کار نمایند در بلندمدت منجر به افزایش مالیات

 به نزدیك رسمی رشد تحصیالت که است داده نشان 0525-0512 دوره در آمریکا طی اقتصادی محققان همچنین مطالعات

متعدد  و رشد مالیاتها در تحقیقات تحصیالت سطح مستقیم مثبت و ارتباط داده درصد از رشد درآمدهای مالیاتی آمریکا را توضیح 29

را در رشد درآمدهای  تحصیالت مشارکت رشد، سهم از حسابداری با استفاده اقتصاددانان که نحوی ، بهاست ئید قرار گرفتهمورد تأ

 کرد.  اشاره توانمی (2111)1و جونز هال فرمول به از جمله اند کهداده ارائه ارتباط در این هایی و الگوها و فرمول کرده محاسبه مالیاتی

نظام مالیاتی تصاعدی به طور بالقوه دارای اثر  "اجرای مالیات و انباشت سرمایه انسانی "در مقاله خود با عنوان ( 2112) 9تابر

ل بازدارنده بزرگ در انباشت سرمایه انسانی است.. این مقاله ابتدا با حسابداری نظام مالیاتی به  برآورد مدل تعادل عمومی پویا از تحصی

موزش در کار بر روی داده های میکرو پرداخت  و با انجام تجزیه و تحلیل رفاه، میزان تصاعدی نظام مالیاتی که موجب تخریب و آ

سرمایه انسانی می شود ، را اندازه گیری کرد .نتیجه مقاله حاکی از آن است که . تاثیر اصالحات در سرمایه انسانی به دست آورده شده  

ه این که چگونه آن  اندازه گیری شده است  و شواهد نشان می دهد مالیات بر سرمایه فیزیکی نسبت به سرمایه در کار بستگی دارد ب

 گذاری در سرمایه انسانی مطلوب تر است. 

مالیات  و شکل گیری  سرمایه انسانی و رشد بلند مدت با سرمایه گذاری خصوصی "مقاله خود با عنوان ( در 2100) 9 توبینگ

را در اندونزی بررسی می کند در این مقاله. دو کانال )سرمایه گذاری خصوصی در سرمایه انسانی تامین مالی شده و رشد  "در آموزش

د بر رشد و سرمایه انسانی اثر بگذلرد که بر اساس مطالعات قبلی در نظر گرفته جمعیت درون زا( که در آن اصالحات مالیاتی می توان

می تواند نرخ رشد را تحت تاثیر قرار دهد، نشده است، معرفی شده است. یافته ها نشان می دهد که اصالحات مالیاتی در حد متوسط 

ارد.  همچنین در مدل رشد درون زا، رشد اثر می گذ  در حالی که انحراف هزینه های عمومی بر آموزش  به طرز قابل توجهی بر

های عمومی با هدف افزایش سرمایه انسانی بیشتر منجر به رشد اصالحات مالیات با تشویق به سرمایه گذاری در سرمایه سیاست

 .فیزیکی انجام شده است

-به این موضوع می "سرمایه انسانی و رشد اقتصادیفرار مالیاتی، انباشت "ای با عنوان  ( در مقاله2100)  9و دیگران پانادیس

پردازد که انباشت سرمایه انسانی ممکن است با افزایش فرار مالیات و کاهش نرخ موثر مالیات و سرمایه گذاری مولد عمومی اثرمنفی 

                                                                 
   Kaplow  .1 

Simon   .2 
3. Stephan  
4. hall & jones  

5. taber 
6.Tobing 
7. Panadis et al. 
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نی و فرار مالیاتی بر رشد کند گه  چگونه بازخورد درونی بین انباشت سرمایه انساصادی بگذارد. این مقاله بررسی میبر رشد اقت

-و می دهد که تعامل تولید اثرات قابل توجه بر رشد و رفاه داردهای ما نشان میگذارد. یافتهی و پویایی اقتصاد کالن تاثیر میاقتصاد

 فرار مالیاتی جلوگیری کرد. از ر سرمایه انسانیگذاری دتوان با سرمایه

به  "نرخ مالیات و درآمدهای مالیاتی در مدل رشد از طریق انباشت سرمایه انسانی"در مقاله خود با عنوان (0559) 0پکورینو

تجزیه و تحلیل رابطه بین نرخ مالیات و ارزش فعلی مجموعه های مالیاتی در یك محیط رشد درون زا با توجه به  انباشت سرمایه 

کار و هم  بر درآمد پایه مالیاتی را دردوره حال و در آینده از طریق هم عرضه نیروی انسانی پرداخته است . در یك چنین مدلی، مالیات

 دهد.اثرات نرخ رشد کاهش می

 

 الگو -3

 گفته هاداده از مجموعه یك به ترکیبی هایشود. دادهاستفاده می 2های ترکیبیدر این تحقیق از روش تحلیل رگرسیونی مبتنی بر داده

 در شوند،می انتخاب صورت تصادفی به اغلب ( کهNمتغیرهای مقطعی ) از زیادی تعداد یوسیلهبه آن مشاهدات اساس بر که شودمی

  -های مقطعیداده یا ترکیبی هایداده را داده آماری N × Tاین  باشند. گرفته بررسی قرار مورد (Tمشخص ) زمانی دوره یك طول

 هایداده مجزای تحلیل و تجزیه از استفاده به نسبت ضرائب آماری قدرت افزایش در روش این از استفاده مزیتنامند. می 5سری زمانی

 صورت به زمان هر در و مقطع هر در متغیرها تغییرات گرفتن نظر در با روش این در است. مقطعی یا زمانی سری صورت به آماری

 درباره گرفته صورت برآوردهای و شودمی کمتر مشاهدات خطای بنابراین و شودمی استفاده دسترس در هایداده تمامی از مشترك،

  (.21: 0511بود )زراءنژاد و انواری،  خواهد کاراتر مراتب به آماری، جامعه

در واقع نسبت مالیاتی کنند. برای ارزیابی عملکرد مالیاتی کشورها استفاده میGDP اقتصاد دانان معموالً از نسبت مالیات به 

استفاده از چنین نسبتی، برای مقایسه عملکرد یا روند مالیاتی کشورهایی که  دهد.عملکرد مالیاتی را نشان می شودبینی میکه پیش

ساده بودن و ارائه تصویری کلی و  (.0519، 1باشد )ماسگریودارای ساختار اقتصادی و درآمدی یکسانی هستند، ابزار بسیار مناسبی می

شود. با این وجود، باید به این نکته توجه داشت که های این روش محسوب میاز مزیت جامع از روندهای جهانی وصولی مالیات

های وصول مالیات در کشورهای مختلف با گروه های درآمدی متفاوت، استفاده از این روش برای بررسی و مقایسه اثربخشی سیاست

ز به تفاوت در ساختارهای متفاوت اقتصادی، ترتیبات نهادی و ممکن است تصویری غیر واقعی از واقعیت را نشان بدهد. دلیل این امر نی

 (.50: 0595، 9)پرستشود روندهای جمعیتی نسبت داده می

باشد از این رو در مطالعه حاضر معیاری جهانی برای سنجش عملکرد نظام مالیاتی می GDPبا توجه به اینکه نسبت مالیات به 

 شود.لکرد مالیاتی استفاده میاز  نسبت مالیاتی به عنوان شاخصی از عم

 :شودمی ارائه ( 0فرمول ) صورت به مالیاتی و عملکرد توسعه انسانیجهت بررسی ارتباط بین شاخص  انتخابی مدل

 log TGDPit = α1 + α0  HDIit + β  Xit + εit   (0)                                                                          

باشد که مقدار برازش شده آن جانشینی برای لگاریتم نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی می  log TGDPکه در آن

 iبیانگر جزء خطاست.  ε وبر عملکرد مالیاتی  تأثیرگذار متغیرهایبردار  Xو  توسعه انسانیشاخص  HDIو عملکرد مالیاتی است 

   باشد.زمانی می دوره دهندۀنشان tدهندۀ مقاطع یا واحدهای مشاهده شده و نشان

                                                                 
1. Pecorino 
2. Panel Data 

3. Time Series -Cross Section Data 

4. Musgrave, R 

5. Prest, A. R 
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عملکرد گذار بر طیف وسیعی از متغیرها به عنوان عوامل تأثیر عملکرد مالیاتی،عوامل مؤثر بر گونه که بیان شد در خصوص همان

 نظری و مبانی اساس بر الگو در شده گرفته بکار توضیحی متغیرهای نخست، گام در لذا است.مورد توجه محققین قرار گرفته  مالیاتی

 قرار عملکرد مالیاتی مورد توجه کننده تعیین عوامل عنوانبه شده انجام مطالعات و داری ضرایب(معنی ویژه)به تشخیصی آزمون های

 این عوامل عبارتند از: گیرند.می

توانند بخشی از درآمد افراد را تر میها راحتهر چه سطح درآمد سرانه در کشوری باالتر باشد دولت: 1سرانه داخلی ناخالص تولید -

 عنوان مالیات اخذ نمایند.به

شود، در با افزایش نرخ رشد جمعیت نرخ مشارکت نیروی کار بیشتر شده و شمار مؤدیان مالیاتی بیشتر می :2نرخ رشد جمعیت -

 یابد.نتیجه ظرفیت مالیاتی افزایش می

تر رشد نمایند و رشد اقتصادی مرتبط است، ما انتظار داریم اقتصادهای باز سریعتجارت بازتر با نرخ باالتر :  3درجه بازبودن تجارت -

 (.5 :2102 به عنوان یك نتیجه، با افزایش پایه مالیاتی، مالیات بیشتری بتوان جمع نمود )لی و دیگران،

پول آن را پرداخت کند. فرضیه توان مالیات گرفت که بتواند با : بطور کلی از کسی میدرجه پولی شدن )نسبت پول به جمعیت( -

، 1گیرد( معتبرتر است )التز و مورسشود که تعریف محدوتر پول )که کمتر تحت تأثیر توزیع درآمد قرار میگونه حمایت میما این

0591.) 

 )در کوتاه مدت( شودمی زیاد العادهفوق اسمی درآمدهای نظر ازی مالیات زمانی که اقتصاد با تورم باال مواجه است، ظرفیت:  5تورم -

 قدرت شده تحصیل درآمدهای که چرا یابد،می کاهش محسوسی طوربه مالیاتی واقعی ظرفیت شرایط این در که داشت توجه باید ولی

 دهندمی دست از را خودد خری

 اهمیت حائز کشور هر مالیاتی پتانسیل  نظر از ضمنی طور به زیاد، عمومی بدهی وجود: GDP 6از   های خارجیسهم بدهی -

 . دهد افزایش را هابدهی این به دادن سرو سامان برای الزم درآمدهای باید دولت بزرگی بدهی چنین با .است

 بر دولت مالی شدن فشار کاسته باعث رانتی درآمدهای به دولت یك زیاد وابستگی: GDP 7سهم کل ارزش منابع طبیعی از  -

 است. ناچیز آن مقدار کندمی اخذ مالیات اگر یا و کند،نمی دریافت جامعه از مالیاتی گونه هیچ دولت زیرا شود،می جامعه

برنامه توسعه   و (WDI)های توسعه جهانی  آماری شاخص معتبر منبع از استفاده با پژوهش این برای الزم اطالعات و آمار

 است. آمده دستبه( UNDPسازمان ملل )

باشد که با )شامل کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا( می 1تحقیق کشورهای منطقه منا غرافیایی مورد توجه در اینحوزه ج

های فراوان ساختاری و نهادی کشورهای منطقه منا، وابستگی بسیاری از این کشورها به درآمدهای حاصل از منابع توجه به شباهت

 اند. عنوان نمونه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفتهبه طبیعی و قرار گرفتن ایران در این منطقه، از این رو کشورهای مذکور

 

 نتایج -1

                                                                 
1 . GDP per capita (constant 2005 US$) 
2.  Population growth (annual %) 
3.  Trade openness 
4. Lotz and Morss  
5.  Inflation, consumer prices (annual %) 
6. External debt stocks (% of GNI)  
7. Total natural resources rents (% of GDP)  

بندی بانک جهانی این منطقه شامل کشورهای ایران، عراق، یمن، الجزایر، لیبی، تونس، مراکش، اردن، جیبوتی، کویت، . بر مبنای  تقسیم1
 باشد.می، مصر و لبنان فلسطینن، سوریه، قطر، امارات، عربستان، مالت، بحرین، عما
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 درشود. لذا جهت رفع این محدودیت حضور تمامی متغیرها می های آماری و اقتصادسنجی مانع برآورد مدل اولیه باوجود محدودیت

 توضیح میزان با باالترین ضرایب بودن دارمعنی لحاظ از الگو بهترین و داده قرار برازش مورد را مختلفی های تصریح قسمت این

جدول،   Fبا لیمر آزمون از حاصل Fمقایسه  با هاآن همگی در و پذیرفت انجام لیمر آزمون الگوی موردنظر برایشد.  دهندگی انتخاب

 از استفاده لزوم و مبدأها از عرض نبودن یکسان بر مبنی مخالف فرضیة مقابل در مبدأها از عرض بودن یکسان برمبنی  1Hفرضیه 

 .گردید انتخاب مدل برآورد برای تابلویی هایداده روش بنابراین .شد رد تابلویی های داده روش

 خواهد تصادفی اثر مدل باشیم، مطمئن باید کنیممی انتخاب تصادفی طور به را افراد از تعدادی بزرگ، جامعه یك از کههنگامی

 ثابت اثر مدل باید صورت این در منطقه، یك در کشورها کل یا صنایع کل مثالً کنیم،می انتخاب را جامعه افراد تمام وقتی اما .بود

 ثابت اثر روش پس اند،شده انتخاب کشورهای منطقه منا تمام مطالعه این در ازآنجا که (.21: 0519 مهرگان، و زادهاشرف) شود انتخاب

 شده ارایه( 0) جدول در است شده داده وزن مقاطع، به آن در که ثابت اثر روش با برآورد شده مدل نتایج درنهایت. شودمی انتخاب

 .است

  به روش اثر ات ثابت حاصل از تخمین مدل نتایج  -(0جدول  )

 آمارهt ضرایب متغیرهای توضیحی

 (05/5)* 1951/15 عرض از مبدأ

 (12/5*) -1519/5 لگاریتم درآمد سرانه

 (51/0)*** 5502/1 نرخ رشد جمعیت

 (91/9)* 1015/1 درجه باز بودن تجارت

 1529/1 بدهی خارجی

 

*(21/9) 

 (52/5)** 2551/5 توسعه انسانی

 (99/1)* 1559/9 لگاریتم نسبت پول به جمعیت )درجه پولی شدن(

 (-21/2)** -11111/1 تورم

 درآمدهای رانتی

 

1519/1 90/0 

 (99/1)* 1991/1 درآمدهای رانتی با یك سال وقفه

2R 59/1 
 

2R 59/1 تعدیل شده 
 

  01/020 آماره آزمون لیمر

 واتسون –آماره دوربین 

 
59/0  

  F 55/202آماره 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

8 
 

دهنده اهمیت آماری ضرایب در سطح به ترتیب دهد. عالئم * و* * و** * نشانرا نشان می tتوضیحات: مقادیر داخل پرانتز آماره 

 هستند. %01و  9%، 0%

 

درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل معرفی شده  95دهد که تعدیل شده نشان می 2Rمقادیر مربوط به 

باشد. به حکایت از معنادار بودن کلی رگرسیون می Fهای ترکیبی نتیجه بسیار خوبی است، و میزان شود که برای دادهتوضیح داده می

گردد. پس مدل صورت همزمان رد میمدل و یا به عبارتی برابر صفر بودن تمام ضرایب به داریعبارت دیگر فرضیه عدم معنی

 دهد.داری بسیار باالی کلی ضرایب را نشان میشود و معنیتأیید می  Fوسیله آمارهرگرسیونی و وجود آن به

عملکرد مالیاتی دارد. بدین معنا که هرقدر در یك کشور شاخص توسعه  بر معناداری کامالً و مثبت شاخص توسعه انسانی اثر

منطقه منا  کشورهای در توسعه انسانی شاخص اثرگذاری میزانانسانی باال باشد عملکرد مالیاتی از وضعیت مطلوبتری برخوردار است. 

 منطقه داشته باشد.  کشورهایعملکرد مالیاتی  بر بیشتری تأثیر تواندمی آن بهبود کهاین است  دهندهنشان امر این .باشدمینسبتاً باال 

رفت درآمد سرانه به مالیاتی گذاشته است. انتظار می عملکردداری بر لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیری منفی و معنی

مالیاتی در  عملکردرآمد سرانه بر مالیاتی داشته باشد. در این مطالعه اثر منفی د عملکردعنوان شاخص توسعه یافتگی اثر مثبتی بر 

نهادهای نظارتی و  ساختار و کیفیت نهادی آنها بسیار ضعیف است و کارکرد شرایطی است که این مطالعه در مورد کشورهایی است که

 باالی و غیرضروری هایهزینه مالیاتی، قوانین پیچیدگی یافته،سازمان فساد این کشورها، از بسیاری در نیست، بخشمالیاتی رضایت

 .رودانتظار نمی رسمی مالیات اطاعت از قانون که زده صدمه قانون حاکمیت به چنان پذیر،مسئولیت سازوکارهای قانون، نبود رعایت

های مالیاتی و در نتیجه که منجر به کاهش پایه است کالن اقتصاد ثباتی بی و بزرگ سطحی در مالیات پرداخت از فرار امر، این نتیجه

 شود.مالیاتی می عملکردکاهش 

 مالیاتی درآمدهای از مهمی توان چنین استدالل کرد که بخشمالیاتی می عملکرددر مورد تأثیر مثبت درآمدهای رانتی بر 

 همواره که واردات بر مالیاتمثال،  عنوان به .است بوده منابع طبیعی درآمد به وابسته غیرمستقیم یا مستقیم به طورکشورهای منطقه 

 بر مالیات همچنین و است نفت صادرات از حاصل ارز به وابسته مستقیم طوربه دهدمی تشکیل را مستقیم هایمالیات از زیادی سهم

  است. بوده نفتی درآمدهای نوسان تأثیر تحت همواره ایواسطه و اولیه مواد واردات به هاشرکت این شدید وابستگی دلیل به هاشرکت

مالیاتی دارند که  عملکردتأثیر مثبت و معناداری بر  GDPهای خارجی از نرخ رشد جمعیت، درجه پولی شدن، سهم بدهی

 باشد.مطابق مبانی نظری می

 

 

 

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه -5

دستیابی به اهداف سازمانی مشکل و گاه توسعه انسانی عامل اساسی توسعه پایدار است . در سطح سازمانی نیز بدون توسعه انسانی 

مستلزم آن است که همراستا با تحوالت  های منطقه مناغیرممکن می نماید.ایفای نقش مناسب و درخور نظام مالیاتی در اقتصاد کشور

ناسب پروژه های ایجاد شده در حوزه های گوناگون و ارتقاء فناوری و همچنین به منظور آماده سازی نیروی انسانی برای بکارگیری م

داخلی سازمان،سیاست های جذب و آموزش کارکنان،آموزش مردم و تبلیغات رسانه ای، افزایش رفاه نسبی و همچنین باال بردن سطح 

 دهنده به مردم متناسب باآن بهینه شود که این امر نیازمند کسب منابع مورد نظر می باشد.  تحصیالت و آموزش کارکنان خدمت
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 منطقه منادهند که شاخصهای توسعه انسانی بر درآمدهای مالیاتی تخمین الگوی ذکر شده در این مطالعه نشان می نتایج حاصل از

های آموزشی و فناوری اطالعات براساس آمار از لحاظ برخورداری از  شاخص این منطقهاند. اما کشور تأثیر مثبت و معنادار داشته 

در های منا ایین جهانی قرار دارد و سهم کشورهای پلی نظیر یونسکو و سازمان ملل در ردهالملهای معتبر بینمنتشر شدۀ سازمان

این مندی از مزایای این فناوری در مقایسه با پتانسیل )توانایی بالقوه( موجود در زمینة توسعه فناوریهای آموزشی و به تبع آن بهره

  های آموزشی و اطالعاتی از دوره دبستان به بعدای توسعه انسانی، فناوریهرو باید تقویت شاخصبسیار ناچیز است. از این هاکشور

ترین کاری است که شوند نسبت به وظایف مالیاتی خود بیگانه نباشند و این بزرگپیاده شوند تا نسل جدید که بعدها وارد بازار کار می

ها و ادارات، به توسعه مدت، با دادن اطالعات به سازمانمه کوتاهتوانند در برنامة بلندمدت انجام دهند. همچنین در برناها میدولت

داشته باشد( کمك کنند. قاعدتاً  منطقه مناتواند نقش اساسی در رشد درآمدهای مالیاتی )به عنوان متغییری که می سرمایه انسانی

)پرداخت مالیات و...( و  دولت از مردم انتظارات بین و نبایستی است مهم شهروندان و پاسخگو، رضایت مردمی دولتهای همه برای

الیات از طرف مردمی که دولت پرداخت م بوجود آید در غیر اینصورت و دیرپایی بزرگ کند شکافمی ارائه مردم به دولت که خدماتی

 خود را ناکارآمد و نامشروع می دانند، منطقی نیست .
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