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 چکیده 
تامین مالی مخارج دولت بوده بلکه در گسترش عدالت و توزیع  ها نه تنها ابزاری برای مالیات

می ایفا  اساسی  نقش  نیز  جامعه  در  درآمد  برنامهعادالنه  بنابراین  وصول  کنند.  برای  ریزی 

ترین محورهای  ها و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی از اساسیمالیات

را این  در  است.  اجتماعی  و  اقتصادی  میزان  ستا  توسعه  بررسی  حاضر  مطالعه  اصلی  هدف 

به این منظور با  های ایران است.  کننده درآمدهای مالیاتی در استاناثرگذاری عوامل تعیین

مدل نسبت مالیاتی به    1390-1398استان کشور طی دوره زمانی    31های  استفاده از داده

حاصل   نتایج  است.  گرفته  قرار  برآورد  مورد  فضایی  پانل  وجود  روش  بیانگر  مطالعه  این  از 

های کشور است. همچنین نتایج برآورد مدل به  اثرات فضایی در مدل نسبت مالیاتی استان

دهنده رابطه مثبت و معنادار متغیرهای سهم ارزش افزوده بخش  روش خطای فضایی، نشان

د با  صنعت از تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، نرخ شهرنشینی، درآمد سرانه و نرخ سوا

 نسبت مالیاتی است. متغیر نرخ تورم نیز اثر منفی و معناداری بر نسبت مالیاتی دارد. 

 های ایران. درآمد مالیاتی، پانل فضایی، مدل خطای فضایی، استان :یدی کل  هایواژه

 JEL: C23،H20  ،.R10بندی طبقه
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 مقدمه-1
جامعه    قبیل هدایت   پیگیری اهدافی از ها در اقتصاد و با  و تنوع وظایف دولت  گسترشا  ب

حفظ    عادالنه درآمد توسط دولت،  توزیع   ایجاد اشتغال،  توسعه اقتصادی،  و  در مسیر رشد 

نظا و  اقتصادی  هزینه  متحملها  دولت  آن،  ریثبات  و  سنگینی  مخارج  بسیار  -میهای 

بخش   شوند. اقتصاد  ادبیات  مهم  مباحث  از  یکی  دولت  درآمدهای  ترکیب  و    ساختار 

  مین تأها برای  ترین منابع درآمدی دولتدرآمدهای مالیاتی بهترین و سالم.  است  مومی ع

-مینتأترین ابزار  عنوان مهمبر نقش مالیات به  عالوه.  روندهای جاری به شمار میهزینه

جاری مخارج  مالیاتدولت  کننده  مها  ،  و  کاراترین  از  از  اهرم  نیثرترویکی  دولت  های 

کالن اقتصاد  سیاست  برای  دیدگاه  میاعمال  شمار  به  اقتصادی  و  مالی  از  های  و  روند 

خرد  توزیع اقتصادی    دیدگاه  و  تخصیصی  عمده  اثر  دو  دارای  مالیاتی  درآمدهای    ی نیز 

راستای    عنوانبهها  مالیات   گریدعبارتبه.  باشندمی در  درآمد،  توزیع مجدد  برای  ابزاری 

می اهمیت  حائز  نیز  اجتماعی  عدالت  درآمدهای  بنابراین  باشند.  تامین  به  دستیابی 

از آن  به    در   ایکنندهد نقش مهم و تعییننتوامی  مالیاتی و استفاده درست  اهداف  نیل 

اقتصادی،   ایجاد   چوناقتصادی هم ثبات  و  و  رشد  اشتغال  توزیع منابع  عدالت د  ایجاد  ر 

-یکی از پیش  داشته و مالیات نقش اساسی در ارتقاء توسعه پایدار . همچنین داشته باشد

درآمدهای مالیاتی به    باشد.می  ضروری برای رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار  نیازهای

داشتن قابلویژگی  دلیل  نظیر  و   پذیری، انعطاف  قطعیت،   کنترل،   تیهایی    دار یپا  ثبات 

  ی اتی مال  ریغ   بر سایر درآمدهای  ،ثیرپذیری از وضعیت اقتصادات   عدمو    سریع  وصول  بودن،

پیشرفته    ی به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها،  ها مزیت و برتری دارنددولت

مهم  جهان، از  یکی  مالیاتی  اصلیدرآمدهای  و  م ترین  دولتتأ  عناب ترین  مالی  به  مین  ها 

  دارند و برای  یتوجهکشورها همانند ایران که منابع طبیعی قابلدر برخی  .  روندشمار می

-هستند، بی  های خود متکی به درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعیمین هزینهتأ

قیمت نوسانات  و  اینثباتی  از  ناشی  و درآمدهای  در    های جهانی  منابع و عدم مقاومت 

ناپذیر و نامطلوبی بر اقتصاد  جبران  منفی   ثیرات ا... ت  المللی وهای بازارهای بینبرابر تکانه

به کشورها  تولیاین  بخش  اسد  خصوص  این  سیاست  که  چرات،  گذاشته  در  مالی  های 

-از شاخص.  برخوردار نیستند  و از کارایی الزمبوده  نفت    قیمت   کشورها معلول نوسانات 

عم مهم  مالیاتیلهای  مالیاتی  ها،دولت  کرد  درآمدهای  نسبت    تاسGDP   به  شاخص 
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همکاران   یپناه) بودن  (.  1396  ،1و  شاخصباال  مالیاتی  نشان   این  نظام  کارایی  دهنده 

ی پایین قرار داشته  حاقتصاد کشور ما همواره در سط  این رقم درحال آنکه    کشور است.

که مالیات یکی از عوامل  این   رغم. بنابراین علیفراتر نرفته است  درصد  10گاه از  و هیچ

اقتصاد کشور   در چرخه  مورد   و  بودهاصلی  برنامه  همواره  سیاست توجه  و  گذاران  ریزان 

داشتهاقتصادی   اقتصاد    جایگاها  ام  است،  قرار  در  را  است.  واقعی خود  نکرده  پیدا  ایران 

درآمدهای  بر  موثر  عوامل  باید  بیشتر،  مالیاتی  درآمدهای  به  دستیابی  برای    بنابراین 

می عوامل  این  از  آگاهی  شوند.  شناسایی  سیاستمالیاتی  تدوین  در  مالی  تواند  های 

 ریزی بهتر جهت افزایش درآمدهای مالیاتی کمک شایانی نماید. مناسب و برنامه

عنوان مطالب  به  توجه  برنامهبا  اهداف  به  توجه  و  کهشده  توسعه کشور  مالیات    از   های 

بر درآمدهای  موثر  شناسایی عوامل  اند،  ولت یادکردهدمین درآمد  ااصلی ت   عنوان منبعبه

پیدا  ای  های کشور در جهت رسیدن به یک نظام مالیاتی کارا اهمیت ویژهمالیاتی استان

کننده  تعیین  عواملمیزان اثرگذاری  بررسی  حاضر به دنبال  مطالعه    در این راستا   .کندمی

زمانی  ه  دور  طیفضایی    پانل  رهیافت  استفاده ازهای ایران با  استاندر  درآمدهای مالیاتی  

 . است 1398-1390

 ادبیات تحقیق -2

سالم مالیاتی  مطمئندرآمد  و  دولتترین  برای  درآمد  نوع  میترین  حساب  به  و  ها  آید 

اصلی پیشرفت و رشد هر کشوری می از معیارهای  مالیات  .باشد یکی  عوامل  بحث  و  ها 

اقتصاددانان مطرح بوده و در مورد آن بحث بسیار شده  موثر بر آن سالهاست که در بین  

المللی پول در یک گزارش تحقیقاتی این عوامل را با متغیرهایی چون  است. صندوق بین

تجاری،   بودن  باز  درجه  در کشورها،  تولید  بخشی  ترکیب  سرانه،  داخلی  ناخالص  تولید 

ید و عوامل نهادی مثل  شاخصی که بتواند بخش غیررسمی یا زیرزمینی را نمایندگی نما

  اختصار به. در ادامه  (2007،  2سن گوپتا )میزان ثبات سیاسی یا فساد معرفی نموده است  

 پردازیم.ها می ترین این عوامل و نحوه اثرگذاری آنبه بیان مهم

یافتگی  شاخصی از میزان توسعه عنوان بهدرآمد سرانه در مطالعات تجربی   درآمد سرانه:

یافتگی در جامعه موجب کاهش فرار مالیاتی  کارگرفته شده است. افزایش سطح توسعهبه

 
1 Panahi et al. (2017) 
2 Sen Gupta (2007) 
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می دولت  مالیاتی  درآمدهای  افزایش  آن  تبع  به  و و  موغاری  )کریمی  ،  1غالمرضا   شود 

درآمد  1397 باالتر  سطح  واگنر،  قانون  به  توجه  با  دیگر  سوی  از  با    معمول   طوربه(. 

کاال برای  بیشتر  خدمتقاضای  و  کلی  ها  توانایی  باالتر  درآمد  و  است  مرتبط  عمومی  ات 

می  افزایش  جامعه  در  را  کردن  جمعخرج  و  پرداخت  انتظار  باید  بنابراین  و  آوری  دهد 

همکاران  و  )مهرآرا  داشت  را  بیشتری  نیز  1396،  2مالیات  بسیاری  تجربی  مطالعات   .)

 اند. رابطه مثبت بین درآمد سرانه و درآمدهای مالیاتی را نشان داده

های زیربنایی و مهم در  بخش  ازجملهبخش صنعت    بخش صنعت:  افزودهارزشسهم  

)یگانه است  ایران  شرکت1395،  3شالی اقتصاد  بیشتر  (.  حجم  لحاظ  به  صنعتی  های 

بخش سایر  به  نسبت  بیشتری  مالیات  می فعالیت،  )شیرینها  و  پردازند  بخش 

بخش صنعت در یک استان    افزودهارزشرود هرچه  (. بنابراین انتظار می4،1389همکاران 

،  5بیشتر باشد، ظرفیت بالقوه مالیاتی آن استان نیز بیشتر باشد )موسوی جهرمی و زایر

1387 .) 

تورم: و    نرخ  مالیاتی  حقیقی  درآمدهای  بر  تورم  اثر   تبع بهتاثیر  به  بودجه  کسری  آن 

)تانزی  است  معروف  تانزی،  1977،  6تانزی  فرضیه  طبق  است  (.  ممکن  تورم  افزایش 

که یک پدیده بسیار    هامالیات تأخیر در پرداخت  به خاطر درآمدهای حقیقی مالیاتی را  

درحال کشورهای  در  )مرسوم  دهد  کاهش  است،  غالمرضا،  کریمی  توسعه  و  موغاری 

چنین تانزی اثر دیگر تورم بر درآمدهای دولت را از جانب عوارض بر برخی  (. هم1397

داند که ممکن است با نرخ خاصی صورت گیرد و  دخانیات، بنزین و غیره می کاالها مانند 

در   نشود،  تعدیل  تورم  با  قیمت  صورت  نیالزوماً  افزایش  زمان  تورمی(  در  )شرایط  ها 

زیان متحمل  شددولت  خواهد  درآمدی  همکاران   های  و  هم7،1384)پورمقیم  چنین  (. 

  به های مالیات شود زیرا عوامل اقتصادی  هیپاتواند موجب کاهش  های باالی تورم مینرخ

کنند که در  ی تعدیل می اگونهبهحفظ ارزش واقعی ثروتشان، سبد دارایی خود را    منظور

 
1 Karimi Moghari & Gholamreza (2018) 
2 Mehrara et al. (2017) 
3 Yeganeh Shali (2016) 
4 Shirinbakhsh & et al (2010) 
5 Mousavi Jahromi & Zayer (2008) 
6 Tanzi 
7 Pourmoghem (2005) 
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فرار کنند )عرفانی و همکاران آن دارایی از اصابت مالیات  ،  1هایی وجود داشته باشد که 

به1395 بنابراین  دولت(.  کطورکلی  حجم  هایی  افزایش  به  منجر  پول  چاپ  طریق  از  ه 

و   اقتصاد  گردش  در  می  جهیدرنت پول  تورم  درآمدهای  افزایش  کاهش  موجبات  شوند، 

می فراهم  را  است  ؛  آورندمالیاتی  منفی  متغیر  این  برای  انتظار  مورد  عالمت  بنابراین 

 (.2010، 2)پسینو و فوچیتو 

شهرنشینی:   جمعیت  نسبت  نسبی  افزایش  دولتی  با  خدمات  برای  تقاضا  شهری، 

فعالیتافزایش می از  بسیاری  زیرا  و  یابد،  در شهرها مستقر هستند  عمومی  بخش  های 

)فیض یابد  افزایش  باید  مالیاتی  درآمد  خدمات،  این  مخارج  تأمین  ،  3ی لطف   پوروبرای 

ن  توان برای رسید(. از سوی دیگر در برخی مواقع سطح درآمدهای مالیاتی را نمی1391

این   افزایش داد، دلیل  در    امربه سطح چنین مخارجی  این است که در کشورهای  نیز 

پایه بودن  محدود  و  مالیاتی  سیستم  ضعف  همچون  عواملی  توسعه  مالیاتی  حال  های 

افزایش نرخ بنابراین رابطه میان  های جدید را نمیهای مالیاتی یا وضع نرخامکان  دهد. 

می مالیاتی  نسبت  و  )عربتوشهرنشینی  باشد  مثبت  یا  منفی  آیتاند  و  ،  4زایرمازار 

1387 .) 

درآمد: اندازهشاخص  نابرابری  برای  مختلفی  دارد.  های  وجود  درآمدی  نابرابری  گیری 

ها ضریب جینی است. این شاخص بین صفر و یک قرار  ترین این شاخصیکی از متداول

تر در جامعه است  و متعادلدهنده توزیع بهتر  گیرد و نزدیکی آن به عدد صفر نشانمی

(. توزیع نابرابر درآمد و ثروت در جامعه موجب کاهش سطح  1391نژاد و چپردار،  )گرایی

منجر به    جهیدرنت دهد و  شود و فرار مالیاتی را افزایش میاعتماد و رضایت از دولت می

(. از سوی دیگر طبق نظریه کوزنتس  2005،  5کاهش درآمدهای مالیاتی خواهد شد )برد 

با بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد، فاصله طبقاتی شدت گرفته و ظرفیت بیشتری برای  

اثرات    (. 1391  ،6آید )شکیبایی و خراسانی می  به وجودمالیات ستانی   بنابراین در مورد 

 
1 Erfani et al. (2016) 
2 Pessino & Fenochietto 
3 Feizpour & Lotfi (2012) 
4 Arab mazar & Ayat zayer (2008) 
5 Bird 
6 Shakibayi & khorasani (2012) 
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توان با قطعیت اظهارنظر کرد )مهرآرا و همکاران،  مدهای مالیاتی نمیتوزیع درآمد بر درآ

1397 .) 

سواد: از شاخص  نرخ  مهم  یکی  به  افتگیتوسعههای  مالیات  پرداخت  فرهنگ  وجود  ی، 

)گرایی است  چپردار دولت  و  را  1391،  1نژاد  تحصیالت  از  وجه  دو  اخیر  تحقیقات   .)

-ای از دانش که شامل فرصت الیاتی و درجهاند؛ درجه عمومی از دانش م شناسایی کرده

-بنابراین به؛  (1394،  2باشد )کریمی پتانالر و همکارانهای فرار از پرداخت مالیات می

ی بین سطح سواد و درآمدهای مالیاتی مثبت یا منفی  توان گفت که رابطهطورکلی نمی

 خواهد بود. 

بر درآمدهای شده،    ارائهبر مبنای مطالعات تجربی پیشین و مبانی نظری    عوامل موثر 

را می اجتماعی،    سه به    توانمالیاتی  اقتصادی،  و سیاسی دسته  در    کرد.   تقسیم   نهادی 

در  عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی ارائه شده است. همچنین  ، مدل مفهومی  (1)شکل  

ت داخلی  براساس مطالعا   این متغیرها داخلی و خارجی    کنندهیبانی منابع پشت  (1)جدول  

الزم به ذکر است که در مطالعه حاضر به دلیل عدم دسترسی    ارائه شده است.و خارجی  

داده استان به  در  سیاسی  و  نهادی  متغیرهای  به  مربوط  اصلی  های  تمرکز  ایران،  های 

 مطالعه بر روی عوامل اقتصادی و اجتماعی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Geraee nejad & Chapardar (2012) 
2 Karimi Potanlar et al.(2015) 
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درآمدهای مالیاتی کننده عوامل موثر بر  پشتیبانی  خارجی و داخلی  منابع (:1)  جدول  

 داخلی منابع   خارجیمنابع   متغیر

 درآمد سرانه 

( بالکین  2020الباناسوی  و  مالینا  (؛ 

)  (؛2020) سیبود  و  (؛  2019ماویژ 

(؛ بوبیچ و  2019دالماس و همکاران )

(؛ گارگ و همکاران  2018همکاران )

(2016( برنیک  و  آنجلز  (؛  2014(؛ 

( لوین  و  عبدالعزیز  2012آدیسون  (؛ 

(؛  2010(؛ پسینو و فنوچیتو )2012)

( مونیر  و  گوپتا  2010چادری  (؛ 

(؛ ترا  2004(؛ برد و همکاران )2007)

 ( 2002ی )(؛ التون2003)

( غالمرضا  و  موغاری    (؛1397کریمی 

( دورباش  و  تمیزی  (؛  1397کریمی 

(1397( همکاران  و  مهرآرا  (؛  1396(؛ 

شیرکال همکاران  ئمحمدی  و  ی 

(1395( همکاران  و  (؛  1395(؛عرفانی 

( همکاران  و  شالی  1395پناهی  یگانه  (؛ 

کریمی1395) همکاران  (؛  و  پتانالر 

اسمعیل1394) و  ربیعی  )(؛  (؛   1392نیا 

)فیض لطفی  و  عرب1391پور  و  (؛  مازار 

( )1387زایر  فلیحی  ربانی  1387(؛  (؛ 

(1386 ) 

سهم ارزش افزوده  

بخش صنعت از  

GDP 

( برنیک  2016آینیو  و  آنجلز  (؛ 

(2014( کاراگوز  التونی  2013(؛  (؛ 

(2002 ) 

( محمدی  1397تمیزی  و    شیرکالئی(؛ 

( یگانه1395همکاران  )(؛  (؛  1395شالی 

)  کریمی همکاران  و  (؛   1394پتانالر 

)فیض لطفی  و  و 1391پور  شکیبایی  (؛ 

رشتی و همکاران  (؛ امین1391خراسانی )

(1390( همکاران  و  فالحتی  (؛  1389(؛ 

)شیرین همکاران  و  عرب1389بخش  -(؛ 

( زایر  و  )1387مازار  فلیحی  (؛   1387(؛ 

( اسالملوئیان  و  ربانی  1387قطمیری  (؛ 

 ؛ (1384)  (؛ فلیحی و همکاران1386)

 شهرنشینی   نرخ

(؛ گارگ و  2016زراءنژاد و همکاران )

( )2016همکاران  آینیو  (؛  2016(؛ 

( لوین  2013کاراگوز  و  آدیسون  (؛ 

 ( 2010(؛ چادری و مونیر )2012)

( و 1397تمیزی  شیرکالیی  محمدی  (؛ 

( کریمی1395همکاران  و (؛  پتانالر 

( فیض1394همکاران  لطفی  (؛  و  پور 

)(؛  1391) همکاران  و  (؛  1389فالحتی 

)عرب زایر  و  و  1387مازار  قطمیری  (؛ 

 ( 1386(؛ ربانی )1387اسالملوئیان )

) نرخ تورم  بالکین  و  هونگ  2020مالینا  )-(؛  غالمرضا  و  موغاری    (؛1397کریمی 
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( دانسان  و  انور  2020سونگ  (؛ 

(2019( سیبود  و  ماویژ  (؛  2019(؛ 

( همکاران  و  اسمر  2018بوبیچ  (؛ 

(2018( آینیو  و  2016(؛  موبی  (؛ 

( الوو)2013سینبو  واور  2012(؛  (؛ 

فنوچیتو  2011) و  پسینو  (؛  

 ( 2007(؛ گوپتا )2010)

( دورباش  و  تمیزی    (؛  1397کریمی 

(1397( همکاران  و  عرفانی  (؛  1395(؛ 

(؛ امین رشتی و  1395پناهی و همکاران )

(؛  1391پور و لطفی )(؛ فیض1392ارشد )

(؛ فالحتی و 1390رشتی و همکاران )امین

( عرب 1389همکاران  زایر  (؛  و  مازار 

 (1387(؛ قطمیری و اسالملوئیان )1387)

 ضریب جینی

( و همکاران  پسین2016گارگ  و  (؛  و 

( همکاران  2010فنوچیتو  و  برد  (؛ 

(2004 ) 

( دورباش  (؛  1397تمیزی  و  کریمی 

نژاد(؛  1397) )  و  گرایی  (؛  1391چپردار 

( خراسانی  و  و  1391شکیبایی  (؛ فالحتی 

 ( 1386(؛ ربانی )1389همکاران )

 نرخ سواد 
( همکاران  2018اسمر  و  گارگ  (؛ 

 ( 2010( چادری و مونیر )2016)

( چپردار  (؛  1397تمیزی  نژاد،  گرایی 

 ( 1386(؛ ربانی )1391)

 های تحقیق منبع : یافته

زمینه عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی  گرفته در  به بررسی مطالعات انجام  در این بخش 

گرفته  انجام  مطالعات   سپس  و  خارج کشور  درگرفته  انجام  مطالعات   شود. ابتداپرداخته می

 گیرد. مورد بررسی قرار می  کشور داخل  در

داده2002)  1ترا از  استفاده  با  خود  مطالعه  در  سر(  وزمان  یهای  تصحیح خطا    ی  مدل 

(ECM  در دوره زمانی )درآمدهای مالیاتی    کننده نیی به بررسی عوامل تع  1970-2000

نشان تحقیق  نتایج  است.  پرداخته  اوگاندا  این  در  و    بوددهنده  سرانه  درآمد  بین  که 

 شته است. مثبت وجود دادرآمدهای مالیاتی رابطه 

در    مالیاتی  هایثر بر درآمدو( در مطالعه خود به بررسی عوامل م2010)  2چادری و مونیر 

پرداختند. نتایج    OLSبا استفاده از روش    1973-2009پاکستان طی دوره زمانی  کشور  

سیاسی،  با افزایش درجه باز بودن اقتصاد، سطح سواد، ثبات  که    داداین پژوهش نشان  

 
1 Teera 
2 Chaudhry & Munir 
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پایه مالیاتی گسترش  مال  و  های  فرار  و  درآمدی  نابرابری  نسبت    توانمی  یاتی کنترل 

 داد. افزایش  در پاکستان مالیات به تولید ناخالص داخلی را 

لوین  و  تعیین2012)  1آدیسون  عوامل  بررسی  به  خود  مطالعه  در  درآمدهای  (  کننده 

داده از  استفاده  با  پانل  مالیاتی  جن  39های  زمانی  کشور  دوره  در  آفریقا  صحرای  وب 

نشان  نپرداخت   GMMبا روش    2005-1980 پژوهش  این  نتایج  اندازه بخش  که  د  داد. 

کمک  و  اثر  کشاورزی  داخلی  ناخالص  تولید  به  مالیات  نسبت  بر  خارجی،  منفی  های 

است همداشته  ارزش.  بر  مالیات  صلحچنین  محیط  و  تاثیر آمیز  افزوده  و    دارای  مثبت 

 بوده است. دار معنی

مالیاتی  2013)  2کاراگوز  درآمدهای  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  به  دوره  کشور  (  در  ترکیه 

که    دادپرداخته است. نتایج پژوهش نشان    OLSروش    استفاده ازبا    1970-2010زمانی  

ارزش از  سهم  بخش کشاورزی  ارزش،  GDPافزوده  از  سهم  بخش صنعت  ،  GDPافزوده 

  اما   اندداشتهثیر  اطور معناداری بر درآمدهای مالیاتی تنرخ شهرنشینی به  و  یبدهی خارج

 .شته استدان معناداریدرجه باز بودن تجاری بر درآمدهای مالیاتی اثر 

کشور در    83های پانلی  ( در مطالعه خود با استفاده از داده 2016)  3زراءنژاد و همکاران 

زمانی   به  و  1990-2012دوره  تعمیمروش    کارگیریبا  به  GMM)  افتهی گشتاورهای   )

پرداختند.   مالیاتی در گروه منتخب کشورها  بر درآمدهای  آزادسازی تجاری  اثر  بررسی 

آن   از  حاکی  پژوهش  این  تجاری    بودنتایج  آزادسازی  بر  که  معناداری  و  مثبت  اثر 

نتایج   ناخالص داخلی،  درآمدهای مالیاتی داشته است. همچنین مطابق  نرخ رشد تولید 

نیز  ، نرخ ارز، درجه شهرنشینی و دموکراسی  GDPافزوده بخش کشاورزی از  سهم ارزش

   اند.بودهبر درآمدهای مالیاتی معناداری ثیر ات دارای

درآمدهای مالیاتی و    کنندهنییبه بررسی عوامل اصلی تع  خود  ( در مطالعه2018)  4اسمر

های سری  اتیوپی با استفاده از رگرسیون خطی دادهکشور  محاسبه ظرفیت مالیاتی در  

دوره   نشان  است  پرداخته  1980-2015زمانی در  نتایج تحقیق  ناخالص    داد.  تولید  که 

 
1 Addison & Levin 
2 Karagoz 
3 Zarra Nezhad et al. 
4 Asmare 
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ثیر مثبت  او درجه باز بودن تجاری ت   GDPری از  گذاسهم سرمایه  ، هزینه آموزش،  داخلی

 شته است. بر درآمدهای مالیاتی دا تاثیر منفیو نرخ تورم 

( در مطالعه خود به تعیین عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی  2018)  1بوبیچ و همکاران 

های پانل  رویکرد اقتصادسنجی داده  ی ریکارگکشور خاورمیانه با درآمد پایین با به  29در  

که تولید ناخالص داخلی    داد پرداختند. نتایج تحقیق نشان    2001-2014در دوره زمانی  

شته  داری بر درآمدهای مالیاتی دامثبت و معنی  افزوده بخش کشاورزی اثرسرانه و ارزش

معنی  اثر مثبت و منفی بی  بیو درجه باز بودن تجاری و نرخ رشد جمعیت به ترت  است

 اند. شتهبر درآمدهای مالیاتی دا

همکاران  و  در  9201)  2بشیر  ت  ایمطالعه(  بررسی  بر ابه  مالی  و  اقتصادی  عوامل  ثیر 

با استفاده از    1990-2010بحرین و عمان در دوره زمانی    کشورهای  درآمدهای مالیاتی 

داده نشان  تکنیک  تحقیق  نتایج  پرداختند.  پانل  و    دادهای  مالیاتی  درآمدهای  بین  که 

سرمایهمتغیرهای   خالص  دارایی،  به  سرمایه  نسبت  داخلی،  ناخالص  تولید  گذاری  رشد 

 شته است.ود داداری وجرشد اقتصادی رابطه معنی  و مستقیم خارجی

عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی در مالزی با    بررسی( در مطالعه خود به  2019)  3انور 

-2015در دوره زمانی    OLSو تخمین مدل رگرسیونی    ی زمان  یسر  ی هااستفاده از داده

  کننده نییترین عامل تعکه متغیر نرخ ارز اصلی  نشان دادپرداختند. نتایج تحقیق    1980

است و درآمدهای مالیاتی با نرخ ارز و نرخ تورم رابطه  بوده  مالیاتی در مالزی    درآمدهای

 شته است.مثبت و با آزادسازی تجاری رابطه منفی دا

مالیات    کنندهنیی( در پژوهش خود به بررسی عوامل تع2019)  4سونگ و دانسان هونگ  

درآمد زمانی  شرکت   بر  دوره  در  ویتنام  در  تحلیل  1999-2016ها  از  استفاده  های  با 

که تولید ناخالص داخلی به    بوددهنده این  اند. نتایج تحقیق نشاناقتصادسنجی پرداخته

شته  ها داداری بر مالیات بر درآمد شرکتثیر مثبت و معنیات  ی اتی قیمت ثابت و بار مال

ورم دارای اثر  دارای اثر مثبت و نرخ تشاخص درک فساد و نرخ مالیات    است. همچنین

 
1 Boukbech et al. 
2 Basheer et al. 
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4 Huucung & Thanhson 
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درآمد شرکت بر  مالیات  بر  معنی منفی  آماری  لحاظ  به  روابط  این  اما  است،  بوده  دار  ها 

 نبودند.

ثر بر درآمدهای مالیاتی  وم  بررسی عواملبه  خود    مطالعه( در  1391نژاد و چپردار )گرایی

ایرا از داده  ن در  -ی اصلند.  پرداخت  1357-1387دوره    ی های سری زمانی ط با استفاده 

مطالعه   استفاده   موردمتغیرهای  ترین   این  بخش  در  به  ،  اندازه  بودجه  وابستگی  میزان 

وصول سازمان  برای  سازمانی  انگیزشی  عوامل  فرهنگی،  عوامل  نفتی،  کننده  درآمدهای 

کارگیری روش  بهبا    ها . آنبودزیرزمینی و وضعیت توزیع درآمدها    اقتصاد   مالیات، حجم 

OLS  دا که  دننشان  نفتی د  با    و   درآمدهای  کشاورزی  بخش  به  مالیاتنسبت  سهم  ها 

 شته است. تولید ناخالص داخلی، رابطه منفی و عوامل انگیزشی سازمانی رابطه مثبت دا

همکاران ینص و  ناخالص 1394)  1راالسالمی  تولید  نوسانات  متغیرهای  اثر  بررسی  به   )  

تنوع شاخص  مالیاتداخلی،  سهم  مالیات،  غیرمسبخشی  به  های  مالیات  نسبت  تقیم، 

ناخالص   تولید  نفتی،  درآمدهای  رشد  نرخ  داخلی،  ناخالص  سهم  تولید  سرانه،  داخلی 

با  ارزش دولت  مالیاتی  درآمدهای  نوسانات  بر  جینی  ضریب  و  کشاورزی  بخش  افزوده 

رگرس خود  روش  از  وقفه  یونیاستفاده  با  توزیع  زمانARDL)  و  دوره  طی  ساله    5ی  ( 

اندپرداخت نتایج  نشان  .  مالیات  دادین مطالعه  اقتصاد  که ساختار  یافتن  ها و ساختار  در 

   شته است.نقش مهمی دا شوند،ثبات درآمدی دولت موجب ها که ترکیبی از مالیات

های درآمدهای  گذاری تورم بر وصولیثیر هدفا( به بررسی ت1395عرفانی و همکاران )

شامل   پویا  بین کشوری  نمونه  یک  در  درحالمالیاتی  هدفکشورهای  )توسعه    19گذار 

)توسعه غیر هدف کشور( و کشورهای درحال زمان  31گذار  دوره  -2012  یکشور(، طی 

آمده از  دست. نتایج بهند( پرداختGMMیافته )بر اساس روش گشتاورهای تعمیم  1995

مبن  تحقیق  فرضیه  مطالعه  ت  یاین  هدفابر  درحال ثیر  کشورهای  توسط  تورم  -گذاری 

گذاری تورم و نرخ  یرهای هدفغ و مت  کرد  درآمدهای مالیاتی را تأیید   شیافزا  بر  توسعه

رئجابه به  بانک  کل سیجایی  نسبت  مرکزی  بر  منفی  و  مثبت  اثر  مالیاتی  ترتیب  های 

 . داشتند

( در مطالعه خود به بررسی اثر درآمد نفتی بر درآمد مالیاتی کشورهای  1395)  2نظری

سال طی  نفت  کشورها  1998-2014ای  هصادرکننده  منظور  این  برای  است.  پرداخته 

 
1 Nasiroleslami et al.(2015) 
2 Nazari (2016) 
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برحسب درجه باز بودن تجاری به دو گروه شامل سطح پایین و باال تقسیم شده است.  

ثیر منفی و  اکه در هر دو گروه از کشورهای مذکور، درآمد نفتی ت  نشان دادنتایج تحقیق  

هممعنی و  است  داشته  مالیاتی  درآمدهای  بر  سهم  متغیچنین  داری    افزوده ارزشرهای 

داخلی    ناخالص   د ی تولبخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری،  

نقطه قیمت  و  فساد  درک  شاخص  خامسرانه،  نفت  معنیات   ای  درآمدهای  ثیر  بر  داری 

 داشته است. مالیاتی کشورهای با درجه باز بودن تجاری باال 

سازی بر درآمدهای مالیاتی ایران  بررسی تاثیر خصوصی( به  6139)  1زادهپدرام و عباس

زمانی    طی تعمیم  1383-1393دوره  گشتاورهای  روش  از  استفاده    GMMیافته  با 

و معناداری  منفی    اثرسازی  که سیاست خصوصی   داد  نشاناین مطالعه  اند. نتایج  پرداخته

 است. داشتهبر درآمدهای مالیاتی کشور 

اجیرلو فومن  و  مطالعه6139)  2اسدزاده  در  فعالیت(  اثر  بر  ای  را  بورس  و  بانکی  های 

در  .  ندامطالعه قرار داده  مورد  1379-1392  زمانی  ایران در دوره در  درآمدهای مالیاتی  

های فصلی  های گسترده و دادهبا وقفه  ح یخود توض این مطالعه برای برآورد مدل از روش  

است. شده  به  استفاده  تدستنتایج  از  حاکی  فعالیتاآمده  متفاوت  و  ثیرات  بانکی  های 

مالیاتی   درآمدهای  بر  بخشطوریبه  ، استبوده  بورس  فعالیتکه  از  و  هایی  بانکی  های 

به که  مالبورس  در  مستقیم  می  یده  اتیطور  اثر  مشارکت  مالیاتی  درآمدهای  بر  کنند 

 اند. اشتهداری دمثبت و معنی 

های توسعه بر  ثیر شاخصا به بررسی ت  ای ( در مطالعه1397)  غالمرضا موغاری و  کریمی

رگرسیو    روش خود  با استفاده از  1358-1393زمانی  ه  درآمدهای مالیاتی ایران طی دور

که افزایش تولید    این مطالعه نشان داد. نتایج  ندا( پرداختهARDLهای گسترده )با وقفه

ثیر  ایات مستقیم به تولید ناخالص داخلی تناخالص داخلی سرانه در کشور بر نسبت مال

داری  ثیر منفی و معنی امثبت اما بر نسبت مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی ت

ت داشته است. هم بر نسبت  اچنین  ترکیبی توسعه،  انسانی و شاخص  ثیر شاخص توسعه 

معنی  و  مثبت  داخلی  ناخالص  تولید  به  غیرمستقیم  مالیات  و  مستقیم  بوده  دار  مالیات 

 
1 Pedram & Abaszadeh (2017) 
2 Asadzadeh & Fuman Ajirlou (2017) 
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نفتی کشور    است. معنیاتنیز  درآمدهای  و  منفی  و  ثیر  مالیات مستقیم  نسبت  بر  داری 

 شته است. مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی دا

(  BMA)  ین یزیگیری مدل ببا استفاده از روش میانگین  مطالعه خود در  (1397) 1تمیزی 

تعیین  عوامل  بررسی  درآمدهای  به  دورکننده  در  ایران  در   1350-1395  همالیاتی 

که متغیرهای نرخ سواد، رشد تولید ناخالص    نشان داداست. نتایج این پژوهش  پرداخته  

  متغیرهای   افزوده بخش صنعت و مخارج دولت اثر مثبت وداخلی، رشد جمعیت، ارزش

ارز، ضر و  ن یج  ب ینرخ  مالیاتی دارزشی  بر درآمدهای  اثر منفی  نفت  ولت  افزوده بخش 

 شته است. دا

دهد که در زمینه عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی در  بررسی پیشینه تحقیق نشان می

مقاله   این  نگارندگان  که  جایی  تا  همچنین  است.  شده  انجام  محدودی  مطالعات  ایران 

های ایران با استفاده از روش پانل  ای در این زمینه در استاناطالع دارند تاکنون مطالعه

فضایی صورت نگرفته است. بنابراین نوآوری مطالعه حاضر از لحاظ جامعه آماری و روش  

 باشد. اقتصاد سنجی مورد استفاده در آن می

 روش شناسی تحقیق  -3

 اقتصادسنجی فضایی  -3-1

با   اوقات محقق  انجام کارهای تحقیقاتی گاهی  از    شودیمیی مواجه  هادادهدر  که متاثر 

نیز در کنار سایر   را  باید عنصر مکان  این صورت  وارد مدل  رهایمتغمکان هستند. در   ،

هستند،   مکانی  جز  دارای  که  تحقیقاتی  در  بنابراین  ی  هاوهیش ی  ریبکارگکند. 

مناسب  اقتصادسنج مرسوم چندان  استفاده می  باشدینمی  فضایی  اقتصادسنجی  از  -و 

ی کمی  هاروشی  ریکارگبهدر    ها شرفتی پاز تحوالت و  ی فضایی یکی  اقتصادسنج شود.  

اولیه  اقتصادسنج کاربردهای  است.  در  اقتصادسنج ی  فضایی،  علوم  هارشتهی  مثل  یی 

سالامنطقه در  گرفت.  شکل  اقتصاد  جغرافیای  و  زمین  اقتصاد  شهری،  و  اخیر  ی  های 

مورد استفاده  ی اقتصادی ها پژوهشی در اهدگستر طوربهی فضایی  اقتصادسنج ی هاروش

یی که با عنصر مکان  هادادهبا    کار کردن قرار گرفته است. در رگرسیون فضایی و هنگام  

می رخ  مسئله  دو  هستند،  ارتباط  )1دهد:  در  مشاهدات؛  میان  فضایی  وابستگی   )2  )

فضایی.   نادیده  اقتصادسنج ناهمسانی  را  مورد  دو  این  مرسوم  در    که  چرا،  ردیگیمی 

 
1 Tamizi (2018) 
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ی  ها زنندهمارکوف که خصوصیات مطلوب تخمین    -فروض گاوس  ها آنصورت توجه به  

نادیده گرفته   ی  ادهیپد. مسئله وابستگی فضایی،  شوندیم حداقل مربعات معمولی است 

که   روی  انمونههای  داده  دراست  مکانی  عنصر  دارای  ی  هاداده  که یطوربه،  دهدیمی 

نق   شده  مشاهدهی  انمونه  به مقادیر  در یک  از فضا  ی دیگر  هامکاندر    شده  مشاهدهطه 

)اکبری  هستند  در  1380،  1وابسته  انحراف  به  اشاره  نیز  فضایی  ناهمسانی  اصطالح   .)

بین   فضایی  طورکلبه  ی جغرافیایی دارد.هامکاندر سطح    هامشاهدهروابط  ناهمسانی  ی 

ی تنها یک رابطه خطی مشخص  انمونهی  هامشاهدهمارکوف که بین    -این فرض گاوس

 . کندیمبا واریانس ثابت وجود دارد را نقض 

در  هامشاهده که  دارد،    هاآنیی  دخالت  مکان  برای    باشندیم کیفی    درواقععنصر  و 

پرداخته شود. در این رابطه    ها آنباید به تعیین کمیت و مقدار عددی    ها آنسنجش اثر  

  مورد ی هم  جابه  توانندیمماً متفاوت نیستند و  دو منبع اطالعاتی در اختیار است که لزو

از طریق طول و عرض    استفاده قرار گیرند. یکی موقعیت در صفحه مختصات است که 

فاصله هر نقطه در فضا یا فاصله    توانیمو بر این اساس،    شودیم جغرافیایی نشان داده  

مشاهده   یا    قرارگرفتههر  نقاط  به  نسبت  را  نقطه  هر  مرکزی    یهامشاهدهدر  یا  ثابت 

برای تعیین مجاورت و    محاسبه کرد. منبع اطالعاتی دیگر، مجاورت و همسایگی است.

مجاورت  ماتریس  از  کدام  شودیم استفاده    2همسایگی  اینکه  تعیین  با  روش  این  در   .

. معیار نزدیکی  شودیمهمسایه یا مجاور هستند، ماتریس مجاورت تشکیل    هم  با مناطق  

اساس   بر  مجاورت  روی    آمدهدستبهاطالعات  و  ،  مطالعه موردجامعه    نقشهاز 

  با تعیین نمود که کدام مناطق    توانیم خواهد بود و بر اساس این اطالعات    دسترسقابل

ها  ترین آنماتریس مجاورت انواع مختلفی دارد که از مهمهمسایه یا مجاور هستند.    هم

ماتریس فضایی  توان به ماتریس مجاورت خطی، رخ مانند، ملکه مانند و ... اشاره کرد. می

  است. 3مورد استفاده در مطالعه حاضر از نوع ماتریس مجاورت ملکه مانند 

 

 
1 Akbari (2001)   
2 Contiguity matrix   
3 Queen Contiguity 
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اقتصادسنجی  مدل ادبیات  در  بسیاری  به  فضایی  های  ادامه  در  که  است  شده  مطرح 

بیان آن به  آنسلین پردازیم. چن ها میصورت اجمالی  ( در  2008)  3و جایت   2، گالو1انچه 

توان از وقفه  اند، برای تصریح وابستگی فضایی بین مشاهدات مینمودهبیان مطالعات خود

فضایی متغیر وابسته، خودهمبستگی فضایی اجزا اخالل، وقفه فضایی متغیرهای مستقل  

کرد. استفاده  آنها  از  ترکیبی  برگیرند  و  در  کامل،  فضایی  مدل  اثرات یک  انواع  تمام  ه 

 شود: متقابل فضایی است که به صورت ذیل نشان داده می
Y = δWY + αlN + Xβ + WXθ + u                                 
 𝑢 = 𝜆𝑊𝑢 + 휀                                                                                       (1 )   

از    N×1بردار    Yشود. در رابطه فوق  ( نامیده می  GNS)  4مدل فوق، مدل فضایی عمومی 

متغیر توضیحی است.    Kاست که شامل    N×Kدهنده ماتریس  نشان   Xمتغیر وابسته و  

W   است و  5ماتریس وزنی فضایی  β    بردار ثابتK×1    .از ضرایب ثابت ولی نامعین است

  Wuاثرات متقابل متغیر مستقل و    WX،  اثرات متقابل بین متغیر وابسته  WYهمچنین  

نشان می را  اجزاء اخالل  بین  فضایی   دهد.  اثرات متقابل   و    6ضریب خودرگرسیو 

خطای فضایی  دهنده اثرات سرریز در مدل  است که نشان  7ضریب خودهمبستگی فضایی 

است    2با میانگین صفر و واریانس  iid8نیز جز اخالل    از کانال جمله اخالل است. 

 (.2014، 9)الهورست 

شماره  در   از  مجموعه  2شکل  نشان    7ای  فضایی  خطی  اقتصادسنجی  شده  مدل  داده 

در سمت راست شکل    OLS( در سمت چپ و مدل  GNS. مدل فضایی عمومی )است

می مالحظه  شکل  در  که  همانطور  دارد.  مدلقرار  تمامی  اعمال    هایشود  با  فضایی 

از مدل   به ذکر است که علی  هستند.استخراج  قابل    GNSقیدهای مشخصی  رغم  الزم 

مدل مدلگستردگی  تنها  تجربی  مطالعات  در  فضایی،  اقتصادسنجی  وقفه  های  های 

)SAR)فضایی   فضایی  خطای   ،)SEM( فضایی  دوربین  و   )SDM  قرار استفاده  مورد   )

 
1 Anselin 
2 Gallo  
3 Jayet 
4 General Nesting Spatial model 
5 Spatial Weights Matrix 
6 Spatial Autoregressive Coefficient 
7 Spatial Autocorrelation Coefficient 
8 Identically Independently Distributed 
9  Elhorst 
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مدلمی سایر  سنجی  اقتصاد  تخمین  در  مشکالتی  وجود  نیز  امر  این  دلیل  های  گیرند. 

مدل وقفه فضایی  شود  مالحظه می  2(. چنانچه در شکل  2014فضایی است )الهورست،  

(SAR)،   مدل و  وابسته  متغیر  فضایی  وقفه  )شامل  فضایی  دربرگیرنده  (  SEMخطای 

  شامل   نیز(  SDMدوربین فضایی )مدل  است.  فرآیند خودرگرسیو فضایی در اجزا اخالل  

مدل دوربین  در واقع  وقفه فضایی متغیر وابسته و وقفه فضایی متغیرهای مستقل است.  

مشخصی    فضایی است و تحت فروض تر دو مدل وقفه فضایی و خطای  فضایی حالت کلی

 هاست.قابل تبدیل به هر دوی این مدلکه در شکل نشان داده شده است، 

 
 های مختلف وابستگی فضایی مدل(:  2)  شکل  

 2014 منبع: الهورست،

 ها روش گردآوری داده-3-2

ایران و محدوده زمانی  جامعه آماری پژوهش حاضر، استان های  ی، سالبررس   موردهای 

است. آمار و اطالعات مربوط به متغیرهای تحقیق از مرکز آمار ایران و    1398  تا  1390

استانسالنامه آماری  است.  های  شده  استخراج  کشور  دادههای  اینکه  به  توجه  های  با 

ی مرسوم مناسب  اقتصادسنج ی  هاوهیشمتاثر از مکان هستند، استفاده از  مطالعه حاضر  

ه شود که قادر به در نظر گرفتن عنصر مکان در کنار سایر  نیست و باید از روشی استفاد

اقتصادسنجی  بنابراین  باشد.    رهایمتغ روش    استفاده   مورد روش  حاضر،  مطالعه  در 

ابزارهای   و  فضایی  نرم  استفاده   مورد ی  اقتصادسنجاقتصادسنجی   GeoDaافزارهای  نیز 

 باشند. می Stata 15و  1.16

 مدل تحقیق   -3-3
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های  چنین دادهحاضر با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی پیشین و همدر مطالعه  

-برای بررسی عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی استان  استفاده  مورد در دسترس، مدل  

 گردد: زیر ارائه می صورت به کشور های

Tax/GDP  = f (Gdpr, Indu, Urb, Edu, Gini, Inf)                                           (2)  

( مالیاتی  نسبت  مدل،  وابسته  بر   (Tax/GDPمتغیر  مالیاتی  درآمد  تقسیم  از  که  است 

به استان  ناخالص داخلی هر  نیز  تولید  تحقیق  این  آمده است. متغیرهای مستقل  دست 

الص داخلی،  بخش صنعت از تولید ناخ  افزوده ارزشدرآمد سرانه، سهم  شامل متغیرهای  

است، الزم به ذکر است    نرخ شهرنشینی، نرخ سواد، شاخص نابرابری درآمد و نرخ تورم

به داده به دلیل عدم دسترسی  به متغیرهای نهادی و  که در مطالعه حاضر  های مربوط 

که در ادامه به  پرداخته شده است،    سیاسی تنها به بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی 

 پردازیم: متغیرها میتبیین دقیق این 

Tax/GDP نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی : 

Gdprدرآمد سرانه : 

Indu بخش صنعت از  افزودهارزش: سهمGDP 

Urb جمعیت  کلبه: نسبت جمعیت شهری 

Infنرخ تورم : 

Gini ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد : 

Eduنرخ سواد : 

شماره  آماره جدول  در  نیز  تحقیق  متغیرهای  به  مربوط  توصیفی  شده    2های  گزارش 

های کشور،  به منظور نمایش بهتر وضعیت درآمدهای مالیاتی در استاناست. همچنین  

فضایی  خوشه سالبندی  در  مالیاتی  نسبت  در  به  1395و    1390هایشاخص  ترتیب 

)شکل )3های  و  ذکر4(  به  الزم  است.  شده  داده  نمایش  نقشه  (  این  در  که  ها،  است 

براساس  استان و  تقسیم شده  به چهار دسته  بررسی،  مورد  متغیر  مبنای  بر  های کشور 

طبقه تیره  تا  روشن  رنگ  از  ترتیب  به  متغیر  کمترین    اند.بندی شدهمقدار  روشن  رنگ 

  دهد.مقادیر و رنگ تیره بیشترین مقادیر متغیر را نشان می
شماره   شکل  در  میمال  3چنانچه  سال  حظه  در  سیستاناستان  1390شود  -و های 

نسبت   مقدار  بیشترین  دارای  زنجان  و  مرکزی  تهران،  یزد،  اصفهان،  بلوچستان، کرمان، 
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استان و  هستند  بختیاری،  مالیاتی  و  چهارمحال  فارس،  گلستان،  رضوی،  خراسان  های 

  4دارند. مطابق شکل شماره  کرمانشاه، همدان و اردبیل کمترین میزان نسبت مالیاتی را  

باالترین  استان  1395نیز در سال   مرکزی همچنان  و  تهران  یزد، کرمان، اصفهان،  های 

نموده را حفظ  مالیاتی خود  استانسطح نسبت  بلوچستان در سال    اند، ولی  و  سیستان 

پایین  1395 استانبه  همچنین  است.  یافته  انتقال  مالیاتی  نسبت  سطح  های  ترین 

سال  چهارمحال   در  اردبیل  و  گلستان  بختیاری،  سال  1395و  ترین  کم  1390همانند 

 میزان نسبت مالیاتی را دارند. 

 یرها متغ یفیتوص  های (: آماره2جدول)

 حداکثر  حداقل انحراف معیار  میانگین  (Nتعداد ) متغیر 

 10/0 01/0 01/0 02/0 279 نسبت مالیاتی 

 46/0 23/0 037/0 32/0 279 ضریب جینی 

بخش  سهم   

 صنعت
279 18/0 09/0 05/0 42/0 

 47/0 04/0 1/0 18/0 279 نرخ تورم 

 95/0 48/0 12/0 69/0 279 شهرنشینی 

 99/0 72/0 046/0 87/0 279 نرخ سواد 

 های تحقیق منبع: یافته
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 1390بندی فضایی نسبت مالیاتی درسال (: خوشه3شکل)

 

 
 1395 درسال  یاتینسبت مال  یی فضا  بندی(: خوشه4)  شکل
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 تخمین مدل و تفسیر نتایج  -4

شیوه فضایی،  اقتصادسنجی  ادبیات  فضایی  در  اثرات  وجود  آزمون  برای  مختلفی  های 

توان به آزمون موران اشاره کرد. آماره آزمون  ها میترین آنمطرح شده است که از مهم

مدل دارد.    موران توان باالیی در تشخیص وجود اثرات فضایی و در نتیجه خطای تصریح

بنابراین در این مرحله قبل از برآورد مدل باید وجود یا عدم وجود وابستگی فضایی در  

مدل، مورد بررسی قرار گیرد. فرضیه صفر این آزمون عدم وجود وابستگی فضایی است.  

 ( گزارش شده است. 3) نتایج حاصل از این آزمون در جدول

 اثرات فضایی  تشخیص  موران برای  آزمون   نتایج  (:3)  جدول

 ارزش احتمال  آماره آزمون  آزمون 

Moran’s I 293/3- 0010/0 
 های تحقیق منبع: یافته

می  رد  فضایی  اثرات  وجود  عدم  بر  مبنی  موران  آزمون  صفر  فرض  نتایج،  شود،  مطابق 

در سطح معناداری  های ایران  بنابراین وجود اثرات فضایی در مدل نسبت مالیاتی استان

 شود.تایید می باالیی 

می نشان  را  فضایی  وابستگی  وجود  عدم  یا  وجود  موران  اما  آزمون  نوع دهد،  مورد  در 

که چه تصریح مدلی باید مورد استفاده قرار گیرد، کمک زیادی به ما  این  اثرات فضایی و

آزمونکند،  نمی از  منظور  این  الگرانژبه  ضریب  می(  LM)  های  نتایج    شود.  استفاده 

 ( ارائه شده است.4ها در جدول )مربوط به این آزمون

 مدل فضایی   های تشخیصآزمون  (:4)جدول

 ارزش احتمال  آماره آزمون  آزمون 

Lagrange Multiplier (lag) 8245/7 0052/0 

Robust LM (lag) 1615/24 0000/0 

Lagrange Multiplier 

(error) 
0357/11 0009/0 

Robust LM (error) 3727/27 0000/0 
 های تحقیق منبع: یافته

( وابستگی فضایی در مدل  LM)  های آزمون ضریب الگرانژبا توجه به آماره  مطابق نتایج، 

( و خطای فضایی  SARبنابراین از بین دو مدل وقفه فضایی )  از نوع خطای فضایی است. 

(SEMمدل خطای فضایی به عنوان مناسب ،)شودترین مدل انتخاب می .   
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از بین سه مدل وقفه فضایی   انتخاب مدل بهینه  برای  ادامه  ، خطای فضایی  (SAR)در 

(SEM)    و دوربین فضایی(SDM)  آزمون استفاده می LRهای نسبت درستنمایی)از   )-

این آزمون به صورت  شود. فرضیه صفر  𝜃(  1ها  = 𝜃 ( 2و    0 + 𝛿𝛽 = است. فرضیه     0

𝜃 = آن دارد که می  0 بر  به مدل    SDMتوان مدل  داللت  فرضیه    SARرا  تقلیل داد. 

𝜃 + 𝛿𝛽 = مدل    0 که  دارد  آن  بر  داللت  مدل   SDMنیز  به  تبدیل  است     SEMقابل 

آزمون2014)الهورست،   نتایج  دوربین  (.  و  خطا  وقفه،  مدل  سه  بین  تشخیصی  های 

 .( ارائه شده است5فضایی در جدول)

 

 

 

 مدل بهینه  بتشخیصی برای انتخا  آزمون  (:5)ولجد

آزمون نسبت  

 درستنمایی
 ارزش احتمال  آماره آزمون فرضیه صفر 

SDM vs. SAR 𝜃 = 0 7282/13 05623/0 

SDM vs. SEM 𝜃 + 𝛿𝛽 = 0 3082/4 7437/0 

 های تحقیق منبع: یافته

نتایج، در سطح معناداری   مدل  درصد مدل دوربین فضایی در مقابل هر دو    5براساس 

می رد  فضایی  خطای  و  اینوقفه  به  توجه  با  آزمونشود.  نتایج  ضریب  که  های 

( نیز مؤید برتری مدل خطای فضایی در مقابل مدل وقفه فضایی است، لذا  LMالگرانژ)

های کشور، مدل خطای  مدل فضایی مورد استفاده در برآورد مدل نسبت مالیاتی استان

برآورد مدل   نتایج  بود.  )فضایی خواهد  فضایی در جدول  ارائه شده  6به روش خطای   )

 است. 
 خطای فضایی  نتایج تخمین مدل   (:6)جدول

 متغیر ضریب tه  ر مقدار آما

06/5- 
(000/0 ) 

1074/0- Constant 

14/2 
(033/0 ) 

0579/0 Edu 

14/2- 
(032/0 ) 

0176/0- Inf 
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86/4 
(000/0 ) 

0513/0 Indu 

07/7 
(000/0 ) 

1671/0 Gini 

01/4 
(000/0 ) 

0335/0 Urb 

28/4 
(000/0 ) 

00006/0 Gdpr 

08/4- 
(000/0 ) 

4166/0- 𝜆 

22/786 Log likelihood 

8275/0 2R 

 .هستند (p-valueدهنده ارزش احتمال )نشاناعداد داخل پرانتز   توجه:                
 های تحقیق منبع: یافته                

های مختلف فضایی تفاسیر متفاوتی  اثرات فضایی در مدلالزم به ذکر است که مفهوم  

دارد. وجود اثرات فضایی در مدل خطای فضایی مبین وجود وابستگی فضایی در اجزاء  

های دیگر نیز  اخالل مدل است، به این معنی که شوک وارد بر یک مکان به تمامی مکان

می فضا سرایت  خطای  مدل  در  فضایی  اثرات  دیگر  عبارت  به  است  کند.  سراسری  یی 

(. در واقع مدل خطای فضایی مبین موقعیتی است که در آن  2005،  1)لگالو و همکاران 

شوک یا  و  دارند،  فضایی  خودهمبستگی  مدل،  از  شده  حذف  مشاهده  متغیرهای  های 

 (. 2014کنند )الهورست، نشده، از یک الگوی فضایی پیروی می 

( در  𝜆که ضریب خودهمبستگی فضایی ) دهد نتایج تخمین مدل خطای فضایی نشان می

نسبت   اخالل مدل  اجزا  در  فضایی  وابستگی  وجود  مؤید  است که  معنادار  باالیی  سطح 

استان دیگر  مالیاتی  به  استان،  یک  بر  وارد  شوک  که  معنی  این  به  است،  کشور  های 

میاستان سرایت  نیز  کشور  فضایی  های  همبستگی  خود  ضریب  دیگر  عبارت  به  کند. 

بر درآمد  نشان می  وارد  از شوک  تا چه میزان متأثر  استان  مالیاتی یک  دهد که درآمد 

نتایج جدول )های کشور است.  مالیاتی سایر استان (، متغیرهای نرخ  6همچنین مطابق 

تورم، ضریب جینی، نرخ شهرنشینی، سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص  

های کشور  اثیرگذار بر نسبت مالیاتی استانترین متغیرهای تداخلی و درآمد سرانه مهم

 پردازیم.هستند. در ادامه به تفسیر ضرایب این متغیرها می 

 
1 Legallo et al. 
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اثر   دارای  است  به کل جمعیت  نسبت جمعیت شهری  برابر  که  شهرنشینی  نرخ  متغیر 

بر   این رابطه میاستاننسبت مالیاتی  مثبت و معنادار  تفسیر  توان  های کشور است. در 

که   پایهفعالیتتمرکز  گفت  ایجاد  سبب  شهری،  نواحی  در  اقتصادی  مالیاتی  های  های 

فعالیت به  نسبت  میبزرگتری  سنتی  و  روستایی  افزایش  های  موجب  نتیجه  در  و  شود 

می مالیاتی  کشاورزی  نسبت  روستاییان  غالب  شغل  اینکه  به  توجه  با  همچنین  گردد. 

بن است،  مالیات  از  معاف  ایران  در  کشاورزی  بخش  و  نرخ است  افزایش  با  ابراین 

 یابد.  شهرنشینی درآمدهای مالیاتی افزایش می 

سرانه   درآمد  مالیاتی  متغیر  نسبت  بر  مثبت  دارد  استاناثر  کشور  از  های  رابطه  این  و 

معنادار می آماری  اینکه  لحاظ  به  توجه  با  از  باشد.  معیاری  داخلی سرانه  ناخالص  تولید 

-افراد جامعه است، بنابراین افزایش درآمد سرانه می سطح توسعه اقتصادی و سطح رفاه  

رو موجب دهنده افزایش سطح رفاه و توسعه یافتگی افراد جامعه باشد و از اینتواند نشان

 یابد. شود و در نتیجه نسبت مالیاتی افزایش میکاهش فرار مالیاتی می

دارای اثر مثبت بر نسبت  متغیر سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی  

باشد. به این معنی  های کشور است و این رابطه از لحاظ آماری معنادار میمالیاتی استان

که هرچه سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، نسبت  

می افزایش  نیز  ناخالص  مالیاتی  تولید  از  بخش صنعت  افزوده  ارزش  افزایش سهم  یابد. 

پایهدا آمدن  وجود  به  و  افزایش  سبب  میخلی  جدید  مالیاتی  دیگر  های  طرف  از  شود. 

های صنعتی به دلیل حجم بیشتر  طور که در بخش مبانی نظری اشاره شد شرکتهمان

بخش سایر  به  نسبت  بیشتری  مالیات  میفعالیت،  اخذ  ها  سهولت  دلیل  به  و  پردازند 

-ه بخش صنعت، درآمد مالیاتی افزایش میمالیات از این بخش، با افزایش ارزش افزود

 یابد.  

نسبت  عنوان معیار نابرابری درآمد دارای اثر مثبت و معنادار بر  شاخص ضریب جینی به

های کشور است. به عبارت دیگر هرچه ضریب جینی بیشتر باشد و توزیع  استانمالیاتی  

افزایش می باشد، نسبت مالیاتی  نابرابرتر  نتیج درآمد  این  دهد که طبق  ه نشان مییابد. 

نظریه کوزنتس با بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در جامعه، فاصله طبقاتی بیشتر شده  

رو نسبت مالیاتی  آید و از اینوجود میستانی بهو بنابراین ظرفیت بیشتری برای مالیات

 یابد. افزایش می
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و این رابطه از  های کشور است  استانمتغیر نرخ تورم دارای اثر منفی بر نسبت مالیاتی  

توان گفت از یک طرف نرخ باالی  در تفسیر این رابطه میباشد.  لحاظ آماری معنادار می

انگیزه افزایش  سبب  و  داده  کاهش  جامعه  در  را  افراد  خرید  قدرت  از  تورم،  فرار  های 

شود مؤدیان مالیاتی،  از سوی دیگر افزایش نرخ تورم موجب می  شود.پرداخت مالیات می

-مالیات خود را با تاخیر پرداخت کنند و بنابراین مالیات دریافتی در آن سال کاهش می 

 یابد.

معناداری   سطح  در  و  بوده  )مثبت(  انتظار  مورد  عالمت  دارای  نیز  سواد  نرخ    5متغیر 

نتایج، مطابق  بنابراین  است.  معنادار  مالیاتی    درصد  نسبت  بر  مثبت  اثری  باسوادی  نرخ 

-های فرهنگ مالیاتی شناخته میترین مولفهنرخ سواد به عنوان یکی از اصلیدارد، زیرا  

با افزایش نرخ باسوادی در جامعه، فرهنگ مالیاتی افزایش یافته و در نتیجه شاهد  شود و 

ه در نظام مالیاتی و در  تر قانون و کاهش فساد و رشوکاهش فرار مالیاتی، اجرای راحت

 نتیجه افزایش نسبت مالیاتی خواهیم بود. 

 گیریبندی و نتیجهجمع-5

ها، نیازمند  ها و تامین اعتبارات الزم برای مقابله با بحرانها برای ایجاد زیرساختدولت

منبع   مالیات  نباشد.  نفت  قیمت  نواسانات  به  متکی  که  هستند  پایداری  درآمدی  منابع 

می که  است  پایداری  هزینهدرآمدی  تامین  برای  بحرانتواند  از  عبور  برای  الزم  ها  های 

ریزی برای افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت عوامل  موثر باشد. بنابراین در جهت برنامه

های کشور امری ضروری است. با توجه به مباحث تاثیرگذار بر درآمدهای مالیاتی استان

اصلی   هدف  شده  تعیینمطرح  عوامل  اثرگذاری  میزان  بررسی  حاضر  کننده  مطالعه 

است. برای تبیین مدل    1390-1398های ایران در بازه زمانی  درآمدهای مالیاتی استان

های کشور دو دسته عوامل اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شده  نسبت مالیاتی استان

ارای جزء مکانی هستند، برای های مطالعه حاضر دهمچنین با توجه به اینکه داده  .است

تخمین مدل از روش اقتصاد سنجی فضایی استفاده شده است. ابتدا وجود اثرات فضایی  

بیانگر وجود   این آزمون  نتایج  قرار گرفته است.  از آزمون موران مورد آزمون  با استفاده 

آزمون به  باتوجه  همچنین  است.  مدل  در  فضایی  )اثرات  الگرانژ  ضریب  و  LMهای   )

ترین مدل رگرسیون فضایی  ، مدل خطای فضایی به عنوان مناسبLRآزمون تشخیصی  

انتخاب و مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل نسبت مالیاتی بیانگر آن است  
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( در سطح باالیی معنادار است که موید وجود اثرات  λکه ضریب خودهمبستگی فضایی )

های کشور است. به این معنی که شوک وارد بر یک  ستانفضایی در مدل نسبت مالیاتی ا 

کند. همچنین مطابق نتایج، متغیرهای  های کشور نیز سرایت میاستان، به دیگر استان

تولید   از  صنعت  بخش  افزوده  ارزش  سهم  شهرنشینی،  نرخ  جینی،  ضریب  تورم،  نرخ 

ذار بر نسبت مالیاتی  ترین متغیرهای تاثیرگناخالص داخلی، درآمد سرانه و نرخ سواد مهم

دهنده رابطه مثبت و معنادار متغیرهای سهم ارزش  های کشور هستند. نتایج نشاناستان

درآمد   شهرنشینی،  نرخ  جینی،  ضریب  داخلی،  ناخالص  تولید  از  صنعت  بخش  افزوده 

سرانه و نرخ سواد با نسبت مالیاتی است و متغیر نرخ تورم نیز اثر منفی و معناداری بر  

 لیاتی دارد. نسبت ما 

-جانبه کشور انکارناپذیر است. براین اساس، اتخاذ سیاستجایگاه مالیات در توسعه همه

گونه به  مالیاتی  درآمدهای  مورد  در  مناسب  قطع  های  روند  در  تسریع  به  منجر  که  ای 

وابستگی به درآمد نفتی و افزایش رشد اقتصادی کشور گردد، از اهمیت خاصی برخوردار  

شود جهت  های حاصل از این پژوهش، پیشنهاد میاستا با توجه به یافتهاست. در این ر

های  افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای سطح رفاه و توزیع عادالنه درآمد در بین استان

ارتقای سطح سواد  در دستور کار سیاستگذاران و دولتمردان قرار گیرد. همچنین  کشور  

آوری  جب افزایش کارایی دستگاه مالیاتی و جمعمو  توانددر جامعه می   و فرهنگ مالیاتی 

دانش به  مالیاتی  فرهنگ  مفاهیم  انتقال  راستا،  این  در  گردد.  مالیات  در  بیشتر  آموزان 

آموزان از همان ابتدا در مدارس با اهمیت  مدارس اهمیت فراوانی دارد، چرا که اگر دانش

تری نسبت  رویکرد تخصصیمالیات و چگونگی مصرف آن در جامعه آشنا شوند، در آینده 

عمومی   سطح  افزایش  با  مطالعه  این  نتایج  مطابق  همچنین  داشت.  خواهند  مالیات  به 

میقیمت کاهش  مالیاتی  درآمدهای  انگیزهها  از  یکی  بنابراین  گسترش  یابد.  های 

این راستا   به تبع آن کاهش ارزش پول است، در  افزایش تورم و  فرارمالیاتی در کشور، 

 های کنترل تورم را به صورت جدی دنبال نماید.استدولت باید سی 

 تضاد منافع 

 .دارندمی اعالمتضاد منافع را  نبود نویسندگان  
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