
 

  بررسي تاثير نظام مالياتي بر توزيع درآمد در ايران
  )1383-1368مطالعه موردي برنامه اول تا سوم توسعه (

  ∗علي شكوري
  ∗∗ محمد ثاقب فرد

  25/9/87:پذيرشتاريخ       29/7/87: تاريخ دريافت

  :چكيده
 "شاخص توسعه انساني"هدف اين مقاله بررسي تاثير ماليات در توزيع درآمد با استفاده از متغير وابسته 

HDI در بهبود توزيع درآمد در ) ركن دولت(يا عدم تاثير نظام مالياتي  و هم چنين بررسي داليل تاثير
با توجه به فرضيه هاي اين مقاله از دو نوع روش تحقيق . ايران طي سه برنامه توسعه پس از انقالب است

 براي سنجش تاثير E-VIEWSاز برنامه : استنتاجي مبتني بر تجزيه و تحليل آماري استفاده مي شود
نگي تغييرات شاخص توسعه انساني و از روش تحقيق ژرفانگر مبتني بر مصاحبه با نخبگان ماليات بر چگو

براي بررسي كيفي تاثير نهاد دولت بر سياست هاي توزيع درآمد مبتني بر سياست هاي مالياتي استفاده 
ك دهد كه هرگاه درآمدهاي مالياتي يضريب و عالمت درآمد هاي مالياتي در مدل نشان مي. مي شود

همچنين .  درصد كاهش مي يابد و بر عكسHDI 07/0 درصد افزايش پيدا كند، شاخص توسعه انساني 
 بدون نفت يك درصد افزايش پيدا  GDPچنانچه ضريب و عالمت سهم درآمدهاي مالياتي مستقيم از

ط از لحاظ آماري ارتبا .كند و برعكس درصد افزايش پيدا ميHDI ،14/0كند، شاخص توسعه انساني 
در رابطه با نقش نهاد دولت در تاثير . معناداري بين درآمدهاي مالياتي و شاخص توسعه انساني وجود ندارد

گذاري بر توزيع درآمد، شاخص هاي توضيح دهنده دولت رانتيه مورد تاييد قرار گرفت كه نشان دهنده 
به بيان ديگر، . ي استشكل حامي پروري در اقتصاد و عدم وابستگي نهاد دولت به درآمدهاي ماليات

  .ويژگي هاي دولت رانتيه  در اقتصادايران باعث شده كه نظام مالياتي جهت گيري توزيعي نداشته باشد
  :كليديواژه هاي 

  . نظام مالياتي، توزيع درآمد، دولت رانتيه، ماليات، شاخص توسعه انساني

                                                 
   و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران يه شناسدكتراي جامع ∗ 

  سازمان امور مالياتي كشور كارشناس ارشد مالياتيو   فوق ليسانس برنامه ريزي رفاه ∗∗
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  مقدمه
اگر از زاويه دانش اقتصادي به . رد مفهومي است كه با احساس، ادراك و تجربه ارتباط دارفاه

مساله بنگريم، مفهوم رفاه به شرايط تجربي و كاركردي خود نزديك مي شود كه مي توان آن را 
بديهي است كه انواع درآمد ايجاد شده در اقتصاد چون . در قالب بحث توزيع درآمد تحليل كرد

مطلوب آن است كه . عه توزيع شوددستمزد، بهره و سود بايد به نوعي بين واحدهاي اقتصادي جام
بر . با ساماندهي مناسب، توزيع درآمد در جهت كاهش نابرابري و افزايش رفاه اجتماعي عمل كند

 سهم دهك بااليي از كل درآمد سي درصد و سهم دهك پاييني ، در ايراناساس آمارهاي رسمي
جامعه از كل مصرف عالوه بر اين، سهم مصرف سي درصد طبقه مرفه .  درصد است5/1تنها 

 درصد و يارانه 65 بيش از -بزرگترين يارانه در ايران براي حامل هاي انرژي است-بنزين 
گزارش عملكرد برنامه سوم توسعه (مستقيم آن براي اقشار كم درآمد در حد صفر است 

 هاي توزيع درآمد كشور خلليبا توجه به اين آمارها به نظر مي رسد كه در سياست) 1383:791
  .وجود دارد كه اين نتايج را در بر داشته است

 بر اساس هاماليات. از نقطه نظر درآمدي، مهم ترين ابزار توزيع، درآمدهاي مالياتي است     
ي عام از طبقات فرادست اخذ و در جهت هاي مالي هر كشور به گونهقانون و مبتني بر سياست

بنابراين، انتظار . ر ميان اقشار جامعه توزيع مي شود د- توزيع درآمد-بهبود ارائه كاالهاي عمومي 
با اين حال، . هاي مالياتي بيانگر جهت گيري حداكثري به توزيع درآمد باشندمي رود تا سياست

بررسي برخي آمارهاي مالياتي در ايران چون نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي، مقايسه رشد 
ي مالياتي، تامين شرايط حداقلي زندگي استاندارد و نحوه ها در ايران، روش هاي عملياتماليات

 از عدم تاثير اكيحضور دولت در اقتصاد ايران گوياي نقاط ضعفي است كه از ديدگاه اين مقاله ح
  .نظام مالياتي بر توزيع بهينه درآمد و در برخي مواقع در جهت عكس آن است

  
  طرح مساله

صيص و توزيع منابع سخن به ميان مي آيد كه در در دانش توسعه اقتصادي از دو مقوله تخ
از آنجاكه . توان رفاه جامعه را به حداكثر رساندصورت تحقق كارايي تخصيص و توزيع منابع مي

- مقوله توزيع درآمد بر اساس روش هاي جمع شناختي و مبتني بر ارزش هاي جامعه تعيين مي
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 منابع مالياتي ،در اين زمينه). 1383:5،  طيب نيا(گردد، نقش نهاد دولت در آن با اهميت است 
ماليات به عنوان سهم هر فرد . مهم ترين ابزار در دست دولت براي توزيع مجدد درآمد است

امكانات و كاالهاي عمومي جامعه به عنوان ابزار مناسب توزيع درآمد هزينه حقيقي يا حقوقي از 
در حالي كه بر اهميت . هي پذيرفته شده استمورد تاييد قرار گرفته و همواره به عنوان اصلي بدي

 برخي و نقش نظام مالياتي در گسترش حوزه هاي رفاهي كمتر ترديدي وجود دارد، ليكن ضعف
 سهم 1383براساس آمار سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال (ن شاخص هاي نابرابري در ايرا

االت متعددي در مورد كميت و سؤ) استبوده  درصد 6/1دهك پاييني از درآمد جامعه تنها 
  . كندكيفيت نظام مالياتي ايجاد مي

ايران به عنوان يكي از كشورهايي كه در طول تاريخ داراي دولت متمركز بوده است، به طور     
رسد با ورود كشور به دوره مدرن به نظر مي. قطع نظام مالياتي آن نيز قدمتي به اندازه تاريخ دارد

 قدري از با گسترش وظايف اين نهاد هم بودهه درآمدهاي دولت كه همزمان و اضافه شدن نفت ب
  . استتي در انجام وظايف خود كاسته شدهاهميت نظام ماليا

ها بر توزيع درآمد، جملگي بر اهميت نقش رويكردهاي نظري موجود در زمينه تاثير ماليات     
يكردها بر نحوه چگونگي انتقال بار مالياتي و در ابتدا، رو. ها بر توزِيع درآمد تاكيد دارندماليات

پرداخت كننده نهايي توجه داشتند كه به مرور زمان بر نحوه چگونگي سياست هاي بودجه اي 
براساس قضيه دوم اقتصاد رفاه، دولت از . دولت در تامين حداقل شرايط زندگي متمركز شده اند

لت مي ورزد تا پس از آن افراد در بازار ها در توزيع مجدد ثروت هاي اوليه دخاطريق ماليات
اين وضعيت به صورت پاراتويي نتيجه خواهد داد و رفاه حداكثر . رقابتي آزادانه به مبادله بپردازند

  ).1380:32دادگر، (مي شود 
كردند به شرطي كه كالسيك ها توزيع عادالنه بار مالياتي را بين طبقات مختلف مطرح مي    

 وظايف دولت چون حفظ امنيت عمومي و مواردي چون بهداشت و آموزش را ها بتوانندماليات
ها به موارد فوق تقويت نظام رفاه اجتماعي و افزايش وظايف دولت در حوزه كنزين. دنسامان ده

ها اهميت واضح است كه سياست هاي توزيع درآمد براي كنزين. هاي مختلف را هم افزودند
  ).1378:37رنگريز و خورشيدي، (ته است ها داشبيشتري نسبت به كالسيك
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نظريه كاالهاي استحقاقي توسط پروفسور ماسگريو با تاكيد بر نقش دولت در استفاده از ابزار     
 خانوارها بايد مجموعه اي از كاال و ،بر اين اساس. ماليات و يارانه براي توزيع درآمد ارايه شد

  . كسب درآمد مصرف كنندخدمات را بر اساس نيازهاي هر كشور حتي بدون
بر . رهيافت توزيعي هيكس و موسكراف هم مبتني بر مفهوم تازه اي از انتقال بار مالياتي بود    

ها و مخارج دولتي  تعلق به معناي تغيير حاصل از سياست هاي بودجه اي چون ماليات،اين اساس
يع درآمد به برخورداري از يك  در گذر زمان مفهوم تاثير نظام مالياتي بر توز،بدين ترتيب. است

  . شرايط عيني مجموعه كاالهاي عمومي در حال تغيير است
ها بدون توجه به كاركرد نهاد دولت در آن بي فايده  پي بردن به نقش ماليات،با اين وجود    
نهاد دولت با برخورداري از دو وظيفه مهم سياستگذاري و اجرا نقشي اساسي در پيشبرد . است

رويكردهاي نظري در اين زمينه با تاكيد جيل به اهميت نقش دولت در . ظام مالياتي دارداهداف ن
ايجاد محيطي دور از تبعيض استوار است كه بتواند عزم سياسي براي پياده سازي مؤثر اصالحات 
مالياتي، منابع كافي جهت انجام كارهاي درست و سياست بي ابهام براي چگونگي رسيدن به 

توان از ديگر نظريه هاي مربوط به ماهيت و  مي،در اين راستا). 1384:20جيل، (ندهدف ايجاد ك
 در نظريات مربوط به دولت رانتيه از آنجا كه درآمدهاي ،به طور مثال. نقش دولت استفاده كرد

هاي رانتيه جهت دولت از مسيري به جز تالش مردم ايجاد مي شود، اصوالً نظام مالياتي دولت
  . نداردگيري توزيعي

با رويكرد مدهاي مالياتي بر توزيع درآمد با توجه به ادبيات تحقيق، روند تاثير گذاري درآ     
 ساله از ابتداي برنامه اول توسعه تا پايان برنامه سوم توسعه 16اي در يك دوره سياست بودجه

هاي آن ويژگي بررسي نقش نهاد دولت و ،اضافه برآن. گيردپس از انقالب مورد تحقيق قرار مي
در ايران به عنوان جزئي مهم از پيكره نظام مالياتي از جمله مواردي است كه تاكنون مطالعه 

  . مشخصي برآن صورت نگرفته و به همين منظور انجام اين تحقيق را ضروري مي سازد
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 پيشينه مطالعه

با اين . ند، اندك اندردازتحقيقاتي كه به صورت مستقيم به تاثير نظام مالياتي بر توزيع درآمد بپ
هاي مالياتي نيز عموم تحقيقاتي كه به بررسي شاخص هاي نابرابري مي پردازند، به سياست، حال

  .كننداشاره مي
ه  در رساله دكتري خود به بررسي زمينه هاي اقتصادي فقر در ايران پرداخته ك)1368(پروين    

مورد ر قالب هشت گزينه با توجه به ضريب جيني  ماليات ها را ددر فصل چهارم آن آثار بازتوزيع
هاي مالياتي هيچ گونه اثر تعديل كنندگي بر سياستياد شده،  تحقيق در. بررسي قرار داده است

و حتي به خاطر ساختار مالياتي و سهم باالي ماليات غير مستقيم و عدم اند توزيع درآمد نداشته 
اي كه با فرض قابليت انتقال  به گونهاندم داشته كارايي سيستم اخذ ماليات، اثر ضد تعديل ه

  .ماليات به مصرف كنندگان، طبقات پايين سهم بيشتري از درآمد را به ماليات اختصاص داده اند
 تاثير برخي شاخص هاي اقتصادي بر توزيع درآمد را مورد آزمون اي در مقاله،)1376(ابونوري    

كند كه اشتغال بيشترين  برآورد مي1350-1370هاي سالاو با برآورد الگويي طي. قرار مي دهد
، عملكرد نظام مالياتي به گونه اي ويبراساس يافته هاي . گذارد تاثير را در كاهش نابرابري مي

رصد د/. 18، هاي دريافتي هر خانواركه به ازاي هر يك درصد افزايش در نسبت مالياتاست بوده 
  .شود به نابرابري در سال بعد افزوده مي

در مقاله اي به بررسي تاثير ارتباط رشد اقتصادي و توزيع درآمد ، )1377(نيلي و فرح بخش    
كه رشد اقتصادي و توزيع درآمد حركتي هم است در اين مطالعه نشان داده شده . پرداخته اند
ر مورد براساس يافته هاي اين تحقيق، در ايران ابزار مالياتي جهت توزيع درآمد كمت. جهت دارند

- ها استفاد مياي و دست كاري در قيمتهاي يارانهگيرد و به جاي آن از سياستاستفاده قرار مي

  .شودگردد كه اين امر منجر به كاهش نرخ رشد اقتصادي مي
امكان جايگزيني ماليات بر درآمد " در رساله دكتري خود تحت عنوان )1379(گيلك آبادي    

سهم ماليات بر شركتها را كه از ،  "ي متغيرهاي اقتصاد كالنخمس و تبيين آثار آن بر برخ
سهم ناچيز يافته هاي اين رساله . دانسته استتوانايي بااليي در انتقال بار مالياتي برخوردارند، زياد 

ماليات بر ثروت را به عنوان يكي از داليل تاثير اندك مالياتها بر توزيع درآمد به حساب آورده 
  .است
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با اين وجود، . ه اند بيشتر تحقيقات بر عدم تاثير ماليات بر توزيع درآمد تاكيد داشت،ينبنابرا    
 كه به همين دليل از تاثير نظام اي استوار استهاي بودجه بر سياست حاضر مقالهتوزيعي رويكرد

عالوه برآن، تحقيق پيرامون نقش نهاد دولت . شودمالياتي بر شاخص توسعه انساني استفاده مي
 كه در تحقيقات پيشين  اهداف توزيعي نظام مالياتي جنبه نوآوري اين مقاله استدر رسيدن به

  .انجام نگرفته است
  

 چارچوب نظري

مطابق با مطالب گفته شده در باال، اين مقاله با دو فرض ذهني روبروست كه بر اساس آن ادبيات 
  .گيردنظري قوام مي

  .بر بهبود شاخص توسعه انساني نيست عامل تعيين كننده و اثر گذار ماليات -
 .ويژگي هاي دولت رانتيه از موانع ناكارآمدي نظام مالياتي در انجام وظايف بازتوزيعي است -

هايي  و كارايي پارتويي مي تواند جنبهاول، فرض بر آن است كه وجود بازار رقابتيمسئله در مورد 
 موجود در ي مكانيزم هاي عرضه و تقاضا،ياز ناعدالتي را در اجتماع به وجود آورد و به طور كل

بازار، نمي توانند هنجارهاي ارزش حاكم بر جامعه را كه مبناي توزيع درآمد قرار دارد را تشخيص 
 دولت از طريق ماليات ها در توزيع مجدد ثروت هاي اوليه ،از اين رو). 1993بالزگروگ (دهد 

اين . ر بازار رقابتي آزاد به مطالعه بپردازنددخالت مي ورزد تا پس از آن كارگزاران اقتصادي د
مطابق با اين موضوع، براي ). 1383:31دادگر(رهيافت به قضيه دوم اقتصاد رفاه معروف است 

سنجش بهبود توزيع بايد معيارهايي عيني در دست داشته باشيم كه بتوان نقش نهاد دولت را از 
از اين رو، سعي اين . وامل مورد بررسي قرار دادناحيه ماليات ها به طور دقيق و مستقل از ساير ع

مقاله بر آن بوده كه بر خالف رويه معمول، متغيري را به عنوان توضيح دهنده توزيع درآمد بر 
  . گزيند كه واجد چنين شرايطي باشد

  
  نظريه كاالهاي استحقاقي

ر مفاد نظريه خود يو دماسگر. كندهاي نظري اين خواسته را فراهم ميپرفوسور ماسگريو زمينه
هاي ماليات و يارانه   با تاكيد بر نقش دولت در استفاده از ابزار"كاالهاي استحقاقي"تحت عنوان 
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 –اي از كاالها و خدمات را كه افراد خانوارها بايد مصرف كنند  توزيع درآمد مجموعه در مقوله 
كشور توسط دولت كند تا بر اساس شرايط هر   معرفي مي–حتي در صورت عدم كسب درآمد 

به ديگر معني، ). 95 :1380دادگر (تهيه و به طور رايگان بين طبقات مختلف درآمدي توزيع گردد 
ماسگريو  نظريه كاالهاي استحقاقي خود را مبتني بر يك ديدگاه رفاه اجتماعي بيان كرد كه در 

 HDI،PDاي چون هاي رفاه اجتماعي و توسعه  هاي بعد از ارائه اين نظريه، انواع شاخصسال
نظريه كاالهاي . الملل به ويژه سازمان ملل متحد براي آن ارائه شداز جانب نهادهاي بين... و

اي است كه به طور صريح  از نقش درآمدهاي مالياتي در بهبود  استحقاقي ماسگريو تنها نظريه
ادي به نام دولت نيز استفاده از متغير نه. راند توزيع درآمد و به تعبير او رفاه اجتماعي سخن مي

  .سازد ها در توزيع درآمد را در ديدگاه او روشن ميبيش از پيش تاثير ماليات
بسياري از .  دارد1از ديگر سو، ارتباط ماليات با توزيع درآمد، نسبت مستقيم با انتقال بار مالياتي    

و در نهايت، فردي بار پولي دهند  ها را انتقال مي كنندگان اوليه ماليات، بار واقعي ماليات پرداخت
اين مساله اهداف سياست مالياتي . نظر قانونگذار نيست كند كه شايد مد ها را تحمل مي ماليات

اگر ". نحوه انتقال بارمالياتي به كشش عرضه و تقاضا بستگي دارد. كند توزيع درآمد را مختل مي
ندان مهم نيست يا به علت وجود به اين علت كه كاال براي خريدار چ(تقاضا انعطاف پذير باشد 

 اگر چنينهم. كند، خريدار به سهولت ماليات را به عرضه كننده منتقل مي)كاالهاي جانشين
عرضه انعطاف پذير باشد، يعني توليدكننده بتواند به آساني عوامل توليد را در توليد كاالي ديگر 

شود، كاهش يد توليد كننده ميبكار اندازد، پولي كه از بابت فروش كاالي مشمول ماليات عا
مهندس و ("گرددزيادي پيدا نخواهد كرد، و قسمت عمده بار ماليات بر خريدار تحميل مي

  ).1376:119تقوي
تري از انتقال مالياتي را مطرح  برخي از دانشمندان مثل هيكس و موسكراف مفهوم تازه     
صل در توزيع درآمد ناشي از تغيير در سياست بر پايه اين مفهوم، تعلق به معناي تغيير حا. اند كرده
 انتقال به توان گفت در مفهوم سنتي پس مي. تاس) ها و مخارج دولتي تغيير در ماليات(اي  بودجه
كه در مفهوم جديد، بر تغييرات توزيع ناشي از درحاليشود  ها برگشت داده مي ولي مالياتبار پ

                                                 
1Incidence of tax 
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اين ديدگاه در مورد مفهوم ). 41:1381 خورشيدي رنگريز و(گردد  اي برمي اعمال سياست بودجه
ناگفته . داردحاضر توزيع درآمد، انطباق بيشتري با نظريه كاالهاي استحقاقي مدنظر مقاله 

پيداست كه ماليات ها عالوه بر مسير بودجه، مي توانند از طريق كاركرد در اقتصاد چون تاثير بر 
زيرزميني در توزيع درآمد در جامعه دخالت كنند كه نرخ پس انداز، ماليات تورمي و حجم اقتصاد 

مدنظر اين مقاله نيست بلكه تاثيرات بودجه اي نظام مالياتي در چارچوب ارائه بهينه كاالهاي 
  .عمومي و گسترش رفاه با استفاده از شاخص توسعه انساني مدنظر است

ز ارزش هاي حاكم بر جامعه است، كه توزيع درآمد برآمده ا دوم، با توجه به اينمسئلهدر مورد     
گذار و به عنوان سياستهمينطور در نظام مالياتي، دولت . نقش نهاد دولت در آن برجسته است

به ه ميزان اتكاي دولت بررسي ها نشان مي دهد ك. ده داردننمجري امور مالياتي نقش تعيين ك
ر تقسيم بندي دولت ها، دولت د. وظيفه بازتوزيعي بيش از هر عامل به ماهيت دولت بستگي دارد

هايي كه در اقتصاد نقش تصدي گري دارند و خود به توليد ثروت مي پردازند، در انجام وظايف 
اعتقاد دارد كه حضور ) 1384:20(جيت بي اس جيل. بازتوزيع از ناحيه ماليات ها ناموفق هستند

سازي مؤثر نظام مالياتي، مؤثر دولت در نظام مالياتي بايد از طريق عزم سياسي براي پياده 
سياست بي ابهام براي چگونگي رسيدن به هدف و منابع كافي براي انجام كارهاي درست باشد 

كه اين اتكا ) 1383:91ابراهيمباي سالمي (كه الزمه اين كار از ديدگاه اوانز، اتكا به جامعه است 
از طرفي، در دولت .  نيستهاي مختلف اجتماعي امكان پذيرجز با وابستگي مالي دولت به گروه

 درصد يا بيشتر از كل درآمد خود را از رانت حاصل از صدور يك يا چند ماده خام به 42هايي كه 
   كه منجر به استقالل مالي دولت از جامعه مدني ت مي آورند، يك دولت رانتيه هستدس

ور نيست حتماً اين استقالل، تاحدي است كه براي اجراي سياست ها، نهاد دولت مجب. مي شود
منافع جامعه را در نظر بگيرد و از آنجا كه منابع عمده درآمدي دولت رانتيه ماليات نيست، جامعه 

 شكل حامي ،در اين راستا). 1384:55شكوري(مدني قدرت قابل مالحظه اي در برابر دولت ندارد 
مي تواند جهت گيري  به وجود مي آيد كه معموالً در اين حالت نظام مالياتي ن1پروري نمايندگي

                                                 
1 Clientelistic 
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   بررسي شاخص هاي دولت رانتيه در ابطه با نظام مالياتي ايران بنابراين، . توزيعي داشته باشد
  .مي تواند تا حدودي به اين سؤال ذهني پاسخ دهد

  
  تعريف مفهومي متغيرهاي پژوهش

  ماليات
حقوق گمركي يا كليه منابع مالياتي، ، از 1383 تا 1368كليه درآمدهاي مالياتي كه از سال 

ر از نظام چنين، منظوهم. واريز شده در حكم ماليات استعوارض به حساب هاي متمركز خزانه 
مؤديان مالياتي، دولت، روش هاي عملياتي و قوانين مرتبط است كه جزء مالياتي در اين تحقيق 

  .دولت آن مورد بررسي قرار مي گيرد
  

  توزيع درآمد
 و در  به توزيع درآمد  نگريسته مي شودظر سياست هاي بودجه اياز آنجا كه در اين تحقيق از من

پي به دست آوردن ظرفي كه با توجه به ادبيات نظري معرف كف نيازهاي زندگي باشد هستيم، از 
  . كنيمشاخص توسعه انساني استفاده مي

 اين 1990 در گزارش توسعه انساني خود به سال UNDPبرنامه عمراني ملل متحد "     
 از HDIشاخص . خص را براي مقايسه ميان ميزان توسعه انساني در جوامع مختلف ارايه كردشا

قسمت اول، . سه قسمت تشكيل شده كه هر قسمت بيانگر يك جزء از توسعه انساني است
قسمت دوم، شاخص آموزش . سالم و طوالني است كه معرف زندگياست شاخص اميد به زندگي 

 قسمت سوم، شاخص سرانه توليد ناخالص داخلي نسبت به دالر .كه بيانگر دانايي استاست 
   ). Matsui2004:3 ("آمريكا است كه بيانگر استانداردهاي زندگي است

اميد به زندگي در بدو : براي محاسبه شاخص توسعه انساني به چهار دسته داده احتياج داريم     
هاي ركيبي ناخالص ثبت نام براي دوره، نرخ هاي ت) سال به باال15(تولد، با سوادي نوجوانان 

عدد به دست آمده . تحصيلي و توليد ناخالص سرانه داخلي با برابري قدرت خريد به دالر آمريكا
كه هر چقدر به يك نزديكتر باشد، بيانگر وضعيت اجتماعي و  صفر و يك است در محاسبات بين

  . فرهنگي بهتر و به تبع آن توزيع درآمد بهتر است
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  دولت
از . شودر اين تحقيق، نهاد دولت با توجه به كاركردهايي كه در سيستم مالياتي دارد، تعريف ميد

سازي مؤثر نظام مالياتي،  دولت به گفته جيل نهادي است كه عزم سياسي براي پياده،اين روي
سياست بي ابهام براي چگونگي رسيدن به هدف و منابع كافي جهت انجام كارهاي درست را 

  .باشدداشته 
  

  نهاد رانتيه
هاي  دولت رانتيه به مصداق يك دولت حامي پرور است كه از طريق ويژگي،در اين تحقيق

اين شاخص ها عبارتند از . شودكند مانع انجام وظايف بازتوزيعي ماليات مياقتصادي كه پيدا مي
استفاده از هاي رفاهي بدون پشتوانه، گري دولتي، وعدهوابستگي به درآمدهاي نفتي، تصدي

سياست ماليات تورمي، بوروكراسي ناكارآمد و هزينه مبادله باال، معافيت و ترجيحات نهادي و 
موضوعي مالياتي فراوان، واردات و وام هاي خارجي بدون تناسب، پژوهش هاي مالياتي اندك، 

  ).1382و كاتوزيان 1384شكوري (احزاب و نهادهاي مدني رشد نايافته و ضعف فرهنگ مالياتي 
  

 روش پژوهش

  نوع مطالعه
 مبتني بر تجزيه و تحليل اين تحقيق از روش تحقيق استنتاجيبا توجه به سؤاالت مطرح شده در 

ها بر چگونگي تغييرات شاخص  استفاده شده است تا تاثير مالياتE-VIEWS برنامه درآماري 
ستفاده از رگرسيون خطي  كه ابزار آن اگيردمورد بررسي قرار ) سؤال ذهني اول(توسعه انساني 

بنابراين، روش . چند متغيره است كه در آن يك متغير وابسته و چند متغير مستقل وجود دارد
 همچنين، در مورد سؤال دوم. ه استاقتصاد سنجي اين مقاله از نوع تخمين تك معادله چند متغير

 1نتيه، از نظريه پايه دارهاي دولت رادر مورد ويژگي. از رويكرد كيفي به پژوهش استفاده مي شود
 معتقدند كه نظريه پايه دار، روشي براي قابل فهم (1994)اشترواس و كوربين. استفاده مي شود

                                                 
1Grounded Theory 
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هاي مرجع  استفاده از مصاحبه عميق نيمه ساختار يافته از گروهابزار اين روش. ها استكردن داده
ده ها را به زبان خود تحليل كند و در اين روش، پژوهشگر قادر است كه دا. هاستدر زمينه ماليات

هاچينسون ( بگويد از سؤاالت باز استفاده شوددر جايي كه متخصص مي خواهد، آزاد سخن
1986.( 

  
  تحليل ابزار متغيرها

 تكنيك مورد استفاده براي سنجش تاثير ماليات ها بر متغير وابسته يعني شاخص توسعه انساني،

  :مدل تحليلي اين فرض به شرح زير است. د بود خواهOLSتكنيك حداقل مربعات مجموع 
                                           3423121 XXXD αααα +++=  

  )عدد ثابت (1α در اين مدل،
 1Xبرابراست با  :

GDP
Td  

2
Xبرابراست با   : Tt  

3Xبرابراست با     :Oi  
 ضرائب  ،X1  ، X2 ،X3 اعداد). استHDIمتغير وابسته به نمايندگي شاخص  ( Dو

  .رگرسيوني هستند
 سري زمانيهاي معتبر به صورت   اطالعات مورد نياز از مراجع و سازمان،بدين ترتيب     

. گيرند  اقتصادي مورد بررسي و تحليل قرار مي  سپس در قالب مدلآوري و جمع) 1368: 1383(
به عنوان . گردد افزارهاي موجود به عنوان ابزار تحقيقي استفاده مي  از برخي نرم،در اين راستا

هاي آماري از نرم   و براي آزمون Excelمثال، براي پردازش اطالعات آماري از نرم افزار 
  .شود   استفاده مي Spss و E-VIEWSفزارهاي ا

دار استفاده مي شود و در رابطه با سؤال دوم كه از روش كيفي در چارچوب نظريه پايه     
هاي اجتماعي متخصص است، رعايت تكنيك آن هم مصاحبه با متخصصين به نمايندگي از گروه

  :كردن ويژگي هاي زير ضرورت دارد
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بايد در زمينه پژوهش ند باشد كه به اين دليل شركت كنندگان نمونه مصاحبه بايد هدفم -
 متخصص باشند؛

 راي مشاركت در پژوهش داشته باشند،شركت كنندگان بايد تمايل و وقت كافي ب -

 )1993مورس (هاي خود را بيان كنند  افراد شركت كننده در پژوهش ديدگاه -

اعي متخصص و ذي نفع از لحاظ از اين رو، جامعه مورد مطالعه پژوهش در هشت گروه اجتم
  :بررسي نقش نهاد دولت در نظام مالياتي، انتخاب شدند

  . گروه متخصصان كه در مصاحبه هاي عميق شركت كرده اند–)1(جدول 
  اقتصاددانان طرفدار بازار  گروه اول
  اقتصاددانان نهادگرا  گروه دوم
  سياست گذاران  گروه سوم
  متصديان مالياتي  گروه چهارم

  موديان مالياتي  مه پنجگرو
  جامعه شناسان  گروه ششم
  سازمان هاي مردم نهاد و تشكل هاي حرفه اي  گروه هفتم

  
  شاخص سازي براي متغيرها

در اين تحقيق .  قابل شناسايي و قابل اندازه گيري ابعاد مفهوم هستندها، نشانه هاي عيني شاخص
ي توزيع درآمد  ان متغير مستقل رساله بر مقولهسعي مي شود تا اثر بيروني نظام مالياتي را به عنو

آنگاه در سؤال ذهني دوم تاثير جزء دولت رانتيه بر وظيفه . به عنوان  متغيير وابسته بسنجيم
نظام مالياتي ايران عامل ”( در فرضيه نخست ،از اين روي. توزيعي نظام مالياتي را تحليل كنيم

با اثر بيروني سيستم مالياتي در ) “عه انساني نيستتعيين كننده و اثرگذار بر بهبود شاخص توس
ي  ي توزيع درآمد به عنوان يك متغير پيچيده كه مقولهتوزيع درآمد كار داريم و براي اين

اجتماعي حالتي روان و قابل فهم يابد، با توجه به مشورت با افراد با صالحيت از يك -اقتصادي
بريم كه با توجه به ادبيات نظري، تغييرات ه ميشاخص جديد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بهر

 نام دارد كه HDI 1اين شاخص. كند اي توزيع درآمد را در خود منعكس ميهاي بودجهسياست
  .نه محاسبه مي شود براي كشورها ساالUNDPتوسط نهاد 

                                                 
1. Human development Index  
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1هايي چون  تر مدل، از شاخص چنين براي تبيين دقيقهم     
GDP
Td ،2TtAX 3 وOI به 

اي عيني و واقعي به خود  شود تا تحليل جنبه هاي كمي متغير مستقل استفاده مي عنوان شاخص
علت استفاده از شاخص درآمدهاي نفتي به اين دليل است كه شاخص توسعه انساني يك . گيرد

ليكن، . دها باشتواند مالياتاي است كه يكي از اقالم درآمدي توضيح دهنده آن ميمتغير هزينه
به دليل نقش غير قابل انكار درآمدهاي نفتي در بودجه دولت و تاثير پذيري كاالهاي عمومي و 

  .گرددمواد تشكيل دهنده شاخص توسعه انساني از آن وارد مدل رياضي اين تحقيق مي
 تي در انجام وظايفويژگي هاي دولت رانتيه از موانع ناكارآمدي نظام ماليا(در فرضيه دوم      

گيري  با توجه به روش تحقيق، مفهوم اصلي در اين فرض، ساختار نظام تصميم) بازتوزيعي است
از آنجا كه براساس ادبيات موضوع نقش صحيح ".شود است كه در ابعاد دولت به آن پرداخته مي

، )1384:20جيل ("ابهام و منابع كافي باشد دولت بايد مبتني بر سه ركن عزم سياسي، سياست بي
به علت ماهيت رانتيه دولت در ايران اين بعد از نظام مالياتي كه اد محققين بر آن است اعتق

 مؤلفه اين فرض به ،بنابراين. شود كند و هدف باز توزيع درآمدها محقق نمي درست عمل نمي
گانه، وابستگي به درآمدهاي نفتي، دولت  هاي ده گردد كه بر آن اساس شاخص دولت رانتيه برمي

هاي بي پشتوانه رفاهي، اتخاذ سياست ماليات تورمي، بوروكراسي پيچيده،  ، وعدهگرا تصدي
هاي خارجي، ضعف پژوهش، ضعف نهادهاي مدني و  هاي گوناگون، سياست واردات و وام معافيت

 ).1382كاتوزيان ( اند صنفي و ضعف فرهنگ سازي، تعريف شده

 

  تدوين نمادين الگوي تحليلي
 كردن تحليل روابط، در نمادهاي  ها و ساده نظري و افزايش قابليتسازي چارچوب  براي ساده

هاي ساخته شده براي  اي به معرفي هريك از متغيرهاي موجود در تحقيق و شاخص ساده
شناسايي و روش تجزيه و  تواند متناسب با روش شكل الگوي تحليلي مي”.كنيممتغيرها، اقدام مي

اي آماري و اقتصادي از نمادهاي نوشتاري و ترسيمي ه  اغلب در تحليل.تحليل متفاوت باشد
  ).1376:197عزتي  ("شود استفاده مي

                                                 
1 Direct tax 
2 Total tax 
3  Oil income 
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در مورد سؤال ذهني اول، با توجه به نوع روش تحقيق به كار رفته در اين فرضيه و نوع روابطي 
توانيم روابط بين متغيرها را به صورت زير در قالب يك رابطه  كه بين متغيرها وجود دارد مي

  :دسنجي تعريف كنيماقتصا
3423121 xxxD αααα +++=  

  :كه نمادها داراي مفاهيم زير هستند
D       : دهنده متغير وابسته توزيع درآمد با شاخص  نماد نشانHDIاست  .  

1α :بيانگر ضريب ثابت است.  
1Χ :دهنده متغير مستقل  نماد نشان

GDP
Td  است كهTdمعرف ميزان مالياتهاي مستقيم است  .  

2Χ :دهنده متغير مستقل  نماد نشانTt است كه در آن Tt معرف ميزان كل درآمدهاي مالياتي 
  .است

3Χ :دهنده متغير نماد نشان Oiفقط است كه معرف ميزان درآمدهاي نفتي است و اين متغير 
تر شدن ضريب  براي تبيين بهتر دو متغير مستقل مدنظر تحقيق در مدل وارد شده كه باعث واقعي

  .ليكن، مبناي تحليل رساله نيست. گردد  مي(R2)تعيين 
در مورد سؤال ذهني دوم، با توجه به روش تحقيق به كار رفته و نوع روابطي كه بين متغيرها     

 شاخص هاي مدل را بر اساس نظريه دولت رانتيه مرتب مي وجود دارد، نماي كلي مفاهيم و
 .كنيم

 هاي فرضيه دومها و شاخصنحوه چگونگي مولفه):  2(جدول 
 ها شاخص مولفه ابعاد )متغيرهاي اصلي(مفاهيم 

  درآمدهاي نفتينتيه  دولت را نهاد دولت گيري ساختار نظام تصميم
  گرا دولت تصدي

  پشتوانه رفاهي هاي بي وعده
  اليات تورميم

  بوروكراسي پيچيده
  هاي گوناگون معافيت

  هاي خارجي واردات و وام
  ضعف پژوهشي ماليات

  ضعف نهادهاي مدني و صنفي
 سازي مالياتي ضعف فرهنگ
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هاي دولت رانتيه را مطابق نماد زير به تصوير چنين، مي توان نماد تحليلي مربوط به ويژگيهم

  .كشيد
  

  ايافته ه
  تاثير ماليات ها بر شاخص توسعه انساني 

آمار و ارقامي كه در اين بررسي مورد استفاده قرار گرفته از آمار و ارقام منتشره توسط وزارت 
و درآمدهاي نفتي از آمار و ) HDI(و آمار شاخص توسعه انساني ) هاآمار ماليات(اقتصاد و دارائي 

 زارشات توسعه انساني و ديگر نهادهاي رسمي اخذسازمان ملل متحد در گارقام منتشره توسط 

گيري تصميم ساختار

 نهاد دولت

 نوع نقش دولت  در نظام مالياتي

 نا كارآمدي نظام مالياتي در انجام وظايف باز توزيعي

عزم  سياسي براي پياده سازي 

 مؤثر نظام مالياتي

منابع كافي جهت انجام 

 كارهاي درست

سياست بي ابهام  براي 

گونگي رسيدن به هدف چ

هاي بي پشتوانه رفاهي،  درآمدهاي نفتي، دولت تصدي گرا، وعده
هاي گوناگون، واردات و وام  ماليات تورمي، بوروكراسي پيچيده، معافيت

، ضعف نهادهاي مدني و صنفي، ضعف يخارجي، ضعف پژوهش ماليات
 فرهنگ مالياتي

 هاي دولتي رانتيهشاخص
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با استفاده از اطالعات موجود و با توجه به الگوي رگرسيون، رابطه شاخص توسعه . شده است
-83هاي اقتصادي بخصوص درآمدهاي مالياتي براي دوره زمانيو ساير شاخص) HDI(انساني 
-CHI، )ريشه واحد( ديكي فولر  چنين در اين بخش از آزمون هايهم.  است برآورد شده1368

SQUARE و CORRELATION MATRIXفرم اصلي مدل .  استفاده شده است
  :به شكل ذيل است

  : فرم اصلي مدل 
7843210 DIOILTTTGDPHDILn ααααα ++++= )ln()ln()ln()(  

   :چنين نتايج  آزمون ديكي فولر به  شرح زير استهم

  )ADF( فولر گسترش نيافته –مقدار تابع آزمون ديكي ): 3(جدول 

 ADFآماره   يرنام متغ  مقادير بحراني مك كينون

   درصد10   درصد5   درصد1

HDI 06/4-  06/4- 12/3-  7/2-  

TGDP 81/5-  22/4-  18/3-  73/2-  

TT 86/4-  22/4-  18/3-  73/2-  

OIL 85/4-  22/4-  18/3-  17/2-  
 آن است  بيانگركه در جدول باال آورده شده فولر -نتايج حاصله از آزمون ريشه واحد ديكي     

در اين صورت مي توان اقدام به تخمين .  بودن يا داشتن ريشه واحد رد مي شود I(1)كه فرضيه
  . رگرسيون كرد

  Chi-squareنتايج آزمون ): 4(جدول 

  .HDI(  2( شاخص توسعه انساني .1

 )TT(درآمدهاي مالياتي  .4 3/0 .3

 ) GDP)  TGDPسهم درآمدهاي مالياتي مستقيم از  .6 09/0 .5

 )OIL(  نفتي درآمدهاي .8 05/0 .7
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نشان مي دهد كه درآمدهاي مالياتي با شاخص توسعه Chi-square نتايج حاصله از آزمون     
با توجه به فرمول ذكر . كند را رد ميH0داراي وابستگي اندك هستند و فرضيه ) HDI(انساني

تي توان رابطه متغيرهاي مستقل ازجمله درآمدهاي مالياشده در خصوص ماتريس همبستگي مي
 را  مورد بررسي قرار داده و به حذف متغيرهاي توضيحي غير وابسته در مدل HDIو شاخص 
  . اقدام كرد

  ضرايب ماتريس همبستگي بر اساس متغيرهاي مورد آزمون): 5(جدول
 متغيرهاي مستقل )HDI( شاخص توسعه انساني

 )TT(درآمدهاي مالياتي  -13/0
 ) GDP)  TGDPز سهم درآمدهاي مالياتي مستقيم ا 38/0
 )OIL( درآمدهاي نفتي  49/0

 با درنظر گرفتن درآمد نفتي GDPسهم درآمدهاي مالياتي از   04/0
)TGDPO(  

با ساير ) HDI(بررسي نتايج حاصله از ضرايب ماتريس همبستگي شاخص توسعه انساني      
 GDPتي از شاخص هاي مطرح شده حاكي از اين مطلب است كه متغير سهم درآمدهاي ماليا

كه بعنوان متغير مستقل در مدل در نظر گرفته شده بدليل پائين بودن ) با در نظر گرفتن نفت(
جا پس از انجام در اين.  از مدل حذف مي شودHDIضريب همبستگي با شاخص توسعه انساني 

   . هاي الزم به تخمين مدل اصلي پرداخته مي شودآزمون
:توسعه انسانيها بر شاخص مدل بررسي اثر ماليات

 

Ln (HDI)=-0/44 + 0/14 Ln(TGDP) -0/07 Ln (TT) +0/06 Ln 

(OIL) –0/06 DI78 

0/69 = R2                                1/5 =D. W 

=     HDI؛1368-83هاي  شاخص توسعه انساني طي سال  

 =  TGDP سهم درآمدهاي مالياتي مستقيم ازGDP؛1368-83هاي  بدون نفت طي سال 

=      TT  ؛1368-83هاي  كل درآمدهاي مالياتي طي سال  
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  =      OIL؛1368-83هاي درآمد هاي نفتي طي سال  

DI78 =    متغير مجازي.) DI78 ( با عالمت منفي در تابع مزبور وارد شده است كه مربوط به
در . بوده است 1378 سال اساس محاسبه توسعه انساني اميد به زندگي بره كاهش در محاسب

 درصد تغييرات در 69دهد كه متغيرهاي مستقل توانسته اند  نشان ميR2 ضريب ،مدل فوق
  .گر برازش خوبي براي اين مدل است كه نشانشاخص توسعه انساني را توضيح دهندكل 

ود خود همبستگي را  را دارا است در ناحيه اي قرار دارد كه عدم وج5/1 كه رقم DWآماره      
.  بر اساس برآورد تابع فوق عالمت تمامي متغيرها مطابق انتظارات قبلي مي باشد.تائيد  مي كند

برآورد تابع فوق مبين اين مطلب است كه اثر كليه متغيرهاي حذف شده از مدل ولي مؤثر بر 
ضريب و عالمت درآمدهاي مالياتي در مدل نشان مي دهد . درصد مي باشدHDI ،44/0شاخص 

  HDI ،0/07ياتي يك درصد افزايش يابد شاخص توسعه انساني كه هرگاه درآمدهاي مال
 GDPضريب و عالمت سهم درآمدهاي مالياتي مستقيم از .     درصد كاهش مي يابد و بالعكس

هاي مستقيم از توليد ناخالص داخلي  هر گاه سهم ماليات كهبدون نفت در مدل نشان مي دهد
)GDPص توسعه انساني  شاخ،درصد افزايش يابد يك )  بدون نفتHDI ،0/14 درصد 

       .     افزايش مي يابد و بالعكس

در صورتي كه كه دهد همچنين ضريب و عالمت سهم درآمدهاي نفتي در مدل نشان مي      
درصد افزايش HDI   0/06درآمدهاي نفتي يك درصد افزايش يابد، شاخص توسعه انساني 

ها بر روي توزيع درآمد از جمله  سعي شد تا  آثار مالياتدر اين بخش از تحقيق. يابد و بالعكسمي
 از مدل اقتصاد سنجي يا به ، به اين منظور. مورد بررسي قرار گيردHDIشاخص توسعه انساني 

 بطوريكه متغيرهاي اقتصادي به تفكيك متغيرهاي ارتي مدل رگرسيون خطي استفاده شدعب
و )  بدون نفت و درآمدهاي نفتي GDPتقيم از درآمدهاي مالياتي، سهم مالياتهاي مس( مستقل 

بيان كننده رابطه معيني براي شكل گيري اين مدل اقتصادي  ) HDIشاخص ( متغير وابسته 
بوده اند كه با استفاده از چارچوب نظري مربوط به آثار توزيعي مالياتها بر توزيع درآمد، روابط 

  . اقتصادي را به زبان رياضي بيان كردند
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مين مدل مزبور، از مدل خطي دو طرفه لگاريتمي استفاده شده كه ضرايب متغيرها بازگو براي تخ 
-CHI هايي از جمله آزمون همچنين قبل از تخمين مدل به انجام آزمون. ها استكننده كشش

SQARE جهت بررسي ميزان وابستگي متغيرهاي مستقل و وابسته بخصوص در رابطه با  
 CORRELATION، آزمونHDIتوسعه انسانيدرآمدهاي مالياتي و شاخص 

MATRIXHC بر اساس اين  (اي مستقل و وابسته در تعامل با هم در رابطه با كليه متغيره
همچنين براي اطمينان . مبادرت شد) آزمون برخي متغيرهاي نامناسب در مدل حذف گرديده اند

ه شد و سپس به تخمين و استفاد ) df(  فولر يا ريشه واحد –از پايايي مدل از آزمون ديكي 
 از مدل و بررسي اثر درآمدهاي مالياتي بر نتايج حاصل. وطه پرداخته شده استبرآورد مدل مرب

ي مالياتي بر روي  نمايانگر عدم تاثير مثبت متغير درآمدهاHDIروي شاخص توسعه انساني 
به عنوان  يعني درآمدهاي مالياتي بر خالف مباحث تئوريك اقتصادي كه شاخص مزبور است

 در اقتصاد ايران نتوانسته اند به ،هاي توزيع درآمد عنوان شده اندابزاري جهت بهبود شاخص
هاي مربوط به بهبود توزيع درآمد عنوان يك ابزار كليدي در دست دولت در جهت تامين هزينه

 دهد كههمچنين برآورد مدل مذكور نشان مي.  قرار گيرندتاي توسعه انسانيبخصوص در راس
 تاثيرگذار باشند از جمله HDIتوانند بر روي شاخص توسعه انساني متغيرهاي ديگري مي
 به طوريكه با افزايش  بدون نفت و درآمدهاي نفتيGDPهاي مستقيم از شاخص سهم ماليات

بر ( يافته است  افزايش  بدون نفت شاخص توسعه انساني نيزGDPهاي مستقيم از سهم ماليات
هاي مستقيم در يك  مالياتبه اين معني كه هرگاه) ده در قسمت قبلر شاساس ضرايب ذك

آموزش، فرهنگ و (هاي دولت نيز در جهت توسعه انساني اقتصاد بدون نفت افزايش يابد، هزينه
اين امر نشان گر تاثير مثبت و هم جهت حركت كردن تغييرات اين .  مصرف مي شود) بهداشت

  . استHDIو تغييرات شاخص ) GDP هاي مستقيم ازسهم ماليات(متغير 

 نتايج حاصله حاكي از اين مطلب است كه نظام مالياتي در اقتصاد ايران حداقل ،به اين ترتيب     
كه تاثيري بر است اي عمل كرده  به گونه1368-1383در حوزه اين مطالعه و در بازه زماني 

 بر اساس نتايج بدست آمده،  نداشته است وHDIتوزيع درآمد از طريق شاخص توسعه انساني 
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   تائيد HDIفرضيه تحقيق مبني بر عدم تاثير درآمدهاي مالياتي  بر روي شاخص توسعه انساني 
  .شودمي 

  
  ژگي هاي دولت رانتيه  بررسي وي
در رابطه با اي عميق، ده شاخص مطرح شد كه هاي دولت رانتيه در مصاحبهژگي در بررسي وي

ها بدون آنكه به پرسش شوندگان گفته شود اين شاخص( .ر گرفتنظام مالياتي مورد بحث قرا
 مصاحبه -صاحبه شونده معيار طبقه بندي افراد م )هاي دولت رانتيه استژگي مربوط به تحليل وي

هاي دولت هاي مختلف نسبت به ماهيت و ويژگي اي از ديدگاه فراهم آوردن مجموعه-با نخبگان
- اقتصاددانان بازارآزاد، اقتصاددانان نهادگرا، سياست(گانه  هشتهايگروه. به نظام مالياتي است

گزاران مالياتي، متصديان مالياتي، مؤديان مالياتي، احزاب، متخصصان علوم اجتماعي و نهادهاي 
متشكل از دو نفر مصاحبه  شونده هستند كه بجز گروهاي احزاب و نهادهاي هر يك ) مدني

-ها در موعد مقرر و با برنامه صاحبه انجام دهيم، كليه مصاحبهتوانستيم با يك نفر م مدني كه  

انجام ) چهارده مصاحبه (ي مقررها درصد از  مصاحبه5/87 ،به طور كلي. ريزي قبلي انجام گرفت
. هر مصاحبه مركب از پاسخ  به ده سؤال بود كه در سه مصاحبه به سه سؤال  پاسخ داده نشد. شد

 براي انجام  ،به  طور كلي. ها پاسخ گفتند درصد  سؤال84/97به   مصاحبه شوندگان  ،در مجموع
 . دقيقه  زمان صرف شد537 مصاحبه، 14دادن  

  
  ميزان تاثير درآمد هاي نفتي

ز پرداخت ر از نفت به صورت احاصلمعتقد است كه چون در آمدهاي ) 1382:75(كاتوزيان 
شود كه  مثبت مي كند و اين باعث ميها را به صورت مجازيشود، حساب جاري تراز پرداخت مي

 ،الح نبا اي. ماليات اخذ شده از مردم نياز نداشته باشدبه و شده دولت به اقتصاد سياسي داخل 
 درآمدهاي اي ، به گونهمي شوندهاي جاري كشور وارد درآمدهاي نفت از آنجا كه در پرداخت
ده، ريشه هاي خالقيت وتوليد را از زنخ صورتنفت به . مالياتي را تحت تاثير قرار داده است

طبقات اجتماعي  خواهي را در بدنه حاكميت و ايراني زدوده و تمايل به شفافيت و حسابعه جام
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 اين  كه كي استتي ايران به نفت م  پنجاه درصد بودجهز بيش ا،هم اكنون. ضعيف كرده است
ي رشد   اجازهوايران شده در   ويژه اقتصادي، سياسيهموضوع منجر به گسترش رانت و توليد رابط

  .ستانده است نظام مالياتي را از
 درصد افراد نفت را از مهم ترين عوامل مخرب 62هاي عميق انجام شده، از مجموع مصاحبه    

  بر نظام مالياتي دانستند و اعتقاد داشتند كه نفت ناعادالنه ترين مالياتي است كه دولت از ملت 
نفت ساخت : گويدقاي حسين راغفر از گروه اقتصاددانان نهادگرا ميآبه طور مثال، . گيردمي

 به ،مروج اقتصاد سالم باشدبايد  بخش خصوصي كه  ايران را رانتي كرده و باعث شدهسياسي
هاي محروم اجتماعي در اين فضا، اقتصاد نفتي قطعا به ضرر گروه. استفاده از رانت ترغيب شود

 نظام مالياتي اولين جهت گيري ماليات بر بهبود وضع زندگي در حالي كه در يك. كندعمل مي
 درصد مصاحبه شوندگان، مركب از چهار نفر اعتقاد داشتند كه 29). هاي اجتماعي فقير استگروه
با توجه به نقطه نظرات افراد مي توان . هاي موفق مالياتي با فرض وجود نفت هم وجود داردمدل

 رابطه دولت و ملت را تقدندكه نفت بيش از نظام مالياتيمع گفت كه اكثريت مصاحبه شوندگان
فق ا مونخبگان با ديدگاه تحقيق حاضر  درصد62مورد اين سؤال معادل در. ناقص كرده است

، متخصصان علوم اجتماعي، نهادگرااقتصاددانان ،  بازاربودند كه در اين بين توافق بين اقتصاددانان
ي علمي   مصاحبه شوندگاني كه درحوزه،به بيان ديگر. خورد احزاب و نهادهاي مدني به چشم مي

هاي نفتي در نظام  يشتر به تاثير مخرب درآمدبحضور دارند، ) نهادهاي مدني(و بخش سوم جامعه 
  . اند مالياتي واكنش نشان داده

در بخش ديگر نيز سياستگزاران و مؤديان مالياتي به هيچ عنوان مدافع تزريق نفت به      
جهت استفاده بهتر ازاين ماده خام هستند  درست  موافق برنامه ريزيو نيستند دهاي جاريدرآم

وجود توافق نظر بين . نشد ديده گزاره بودن دولت ازاين ههايشان دليلي بر رانتي ولي در صحبت 
  مصاحبه شوندههاي   كننده ديدگاهييد به نوعي تاسياستگذاران و مؤديان مالياتي در اين زمينه

 است كه اعتقاد دارند اقتصاد و اجتماع ايران به درآمدهاي حاصل از نفت وابسته شده ديگري ها
  .اند
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  دولت تصدي گرا
به ادعاي برخي . رسد در ايران امري عيني به نظر مي اقتصاد گريحضور دولت در عرصه تصدي

له تاك مج(ار دارد  تحت مالكيت نهاد دولت قرمالي در ايران درصد منابع 80 بيش از ،كارشناسان
يكي از . كردهاي دولتي بررسي  توان در قالب شركت گري اقتصاد دولت را ميتصدي. )1381:5

هاي دولتي و ترويج  هاي توسعه اقتصادي، كاهش از حجم فعاليت اقتصاد شركت اهداف برنامه
ا كه خود نجآاز ". اد نگارنده روندي كند و نا موفق داشته استقتعخصوصي سازي بوده كه به ا

ادعاي برنامه ريزان . موفق باشد نتوانسته در اين راه، دولت برنامه ريز سياست كوچك سازي  بوده
 خصوصي سازي صرف نهاد سازي شده كه ، فرايند انقالبزدو برنامه توسعه پس ا اين بوده كه در

گيري سازمان خصوصي سازي در اين راستا بوده  واگذاري و شكلعاليت ئتشكيل هي
هاي  با اين حال دقت در بودجه شركت. )455:1383گزارش عملكرد برنامه سوم توسه ("است

 سهم بودجه است كه خود  آنها از درصدي35گر افزايش  نمايان1382 تا 1379دولت طي سال 
گزارش ( و كاهش نرخ خصوصي سازي بوده است تصدي گري دولتگوياي سرعت بيشتر 

  .)1383:457عملكرد برنامه سوم 
ببيند و به طور واقعي   آسيب گراي در دولت تصديطبيعي خواهد بود كه نظام مالياتبنابراين،      

در بين مصاحبه  .شود، كسب كند  ماليات را از درآمدي كه به طور مستقيم در بازار توليد مينتواند
به   دارد وجودتوافق زيادي قتصاد تصدي گرا در نظام مالياتي ادر مورد آثار نامطلوب  شوندگان
گري دولتي در  بر نقش منفي تصديهاي عميق انجام شده درصد افراد در مصاحبه93 طوريكه

 از گروه جامعه  غالم حيدر ابراهيمباي سالمي،به طور مثال .توسعه نظام مالياتي تاكيد كردند
ر د": كندداند و تاكيد ميگري دولتي را عامل صنعتي شدن ناقص در ايران ميشناسان، تصدي

هاي دولتي، منجر به تاسيس صنايع متكي به نفت به جاي صنايع   رانت به شركتناختيار گذاشت
رهايي از اين وضع ممارست . گردد و اين نتيجه صنعتي شدن ناقص است متكي به ماليات مي

 اين كار بسيار سخت اند هاي اجتماعي ما از دولت متوقع شده  چون ساختار وخواهد زيادي مي
در  كه  يكي از مصاحبه شوندگانتنها. "شهريشتر به دنبال دولت آباد هستيم تا مردم ما ب. است

هاي دولتي در اقتصاد  ، به صورت تلويحي از حضور شركتنهادگرا قرار داشتگروه اقتصاددانان 
به نظر من تعهد ": گويدي ميمنفرشاد مؤ. كرد  دفاع - حداقل از نظر مالياتي-گرا تصدي
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از اين .  نباشد، كمتر نيستصيهاي خصو  به پرداخت ماليات اگر بيش از شركتهاي دولتي شركت
  . "كند   ايجاد نمي مالياتيگري مشكل تصدي،روي

  
  وعده هاي رفاهي بدون پشتوانه

يكي از اصولي كه رفته رفته در اقتصاد سياسي جهان در حال نهادينه شدن است، مشخصه منابع 
اي كشور را  كه منابع سرمايهاي تنظيم شود ي بايد به گونههاي رفاهسياست. دولت رفاهي است

- دولت. آن چه در اين رابطه اهميت دارد نحوه عملكرد نهاد دولت در اين زمينه است. از بين نبرد

ها بيشتر تمايل دارند تا با افزايش مخارج عالوه بر افزايش محبوبيت، طبقات اجتماعي را به خود 
. شود وايد نفتي نوعي بهره مالكانه است كه مستقيم به دولت پرداخت ميدر واقع ع". وابسته كنند
آيد و به دولت انعطاف پذيري زيادي   در ميهيندفزا» رفاه«ه صورت يك منبع نامرئي اين عوايد ب
در يك كالم، اين پول ماليات دهندگان نيست تا دولت در مورد چگونگي . بخشد ها مي در پرداخت

از اين روي، ادامه اين سياست . )1382:290كاتوزيان (" پاسخگويي باشدم بهلزخرج كردن آن م
  .هاي رانتيه از شدت بيشتري برخوردار استدر دولت

هاي بي پشتوانه رفاهي   اعتقاد دارند كه وعدههاي عميق درصد از پرسش شوندگان در مصاحبه86
توليد به سمت مصرفي شدن هاي ايرانيان را از تالش و  به سان حركتي خزنده و آرام، هنجار

به طور . كنداي كه توليد صورت نگيرد نظام مالياتي رشد نمي در جامعه،بنابراين. دهد سوق مي
مثال، علي فرزين از گروه نهادهاي مدني و فرا ملي، با اشاره به افزايش فقر درمدل درآمدهاي 

هنگامي كه نوسانات ارزي به در ايران هفت درصد است و )         (وقتي نسبت ": نفتي مي گويد
ت  قيميعني افزايش نفت بر روي پنجاه درصد بودجه تاثيرگذار است، اين  قيمت جهانيخاطر

  ".رف كننده فقيرصكاالي عمومي براي م
  

  ماليات تورمي
اتخاذ .  همواره يكي از مشكالت كشورهاي جهان سوم است بدون پشتوانهافزايش حجم نقدينگي

ي بانك   پولي است كه به عهده در حوزه سياستت دخالت نهاد دولتاين سياست به نوعي دس
ا هدف جذب بهمچنين اوراق قرضه . مركزي به عنوان دستگاه مستقل قرار داده شده است

GDP
T
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 خاصيت تورمي خود شوند و به دليل ر جامعه منتشر ميرج جاري داخمهاي سرگردان براي  پول
 كند  به مانند ماليات عمل مي، از اين رو.شود ولت مي خريد واقعي مردم به دمنجر به انتقال قدرت

شود به ضرر طبقات فرو دست اجتماعي  ليكن اين ماليات از آنجا كه به صورت عمومي وصول مي
اتخاذ سياست ماليات تورمي از ديگر . دشوكند و منجر به گسترش فقر در بلند مدت مي عمل مي
شده نظام مالياتي ث بي توجهي مفرط دولت به  درايران است كه باعهينتهاي دولت را ويژگي
  .است
هاي در حال توسعه به منظور برطرف سازي يا كاهش كسري بودجه، دولت   در كشورمعموالً     

در همين رابطه . شود كند كه منجر به افزايش نقدينگي در جامعه مياقدام به انتشار پول مي
ثباتي سياسي   هرچه درجه بي كهاند اهدي اثبات كردهبا ارائه شو) 1992(كوكرمن، ادوارد و تابليني 

هاي دولت از ناحيه چاپ پول در مقايسه  هاي قطبي و متمركز افزايش يابد درآمد و تصميم گيري
در بين شركت كنندگان در مصاحبه عميق مربوط به اين . با درآمدهاي مالياتي بيشتر خواهد شد

- ليات تورمي تاثير نامطلوبي بر نظام مالياتي ميسؤال، صددرصد پرسش شوندگان معتقدند كه ما

گيري ماليات تورمي را براي نهاد نهادگرا با ارائه آمار، پي گروه اقتصاددانان  ازفرشاد مؤمني. دگذار
  :دانددولت هم مضر مي

 در ابتدا فكر ،از اين روي. رف كننده و سرمايه گذار استص مناقتصاد ايران دولت بزرگتري در"
 مطالعات اواخر دهه ،با اين حال. تواند به دولت كمك كند  سياست ماليات تورمي ميشد كه مي

 دح كه در شرايط اتخاذ رويكرد تورم زا، به ازاي هر يك وادادشان  نهفتاد در وزارت اقتصاد
گذاري افزايش هاي سرمايه  واحد هزينه4/1و رفي صهاي م  واحد هزينه2/1 درآمد، افزايش

  ".زند  دولت بيش از خدمت به جامعه به خودش و جامعه ضربه مي،نبنابراي. يابد مي
  

  بوروكراسي و افزايش هزينه هاي مبادله
هاي دولت  رشد بوروكراسي دولتي به صورت ناكارآمد را يكي از ويژگي) 1382:289(كاتوزيان 

  :داندرانتيه در ايران مي
 مدت زمان يارهاي هفتگانهكشور را براساس معبانك جهاني شاخص بوروكراسي اداري هر "

هاي اجرايي شدن  صدور مجوز قانوني يك شركت، تعداد رويه هاي اداري صدور مجوز، تعداد رويه
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هاي اداري ثبت سند مالكيت و مدت  يك قرارداد، تعداد روزهاي ثبت سند مالكيت، تعداد رويه
 2005در سال براساس يك گزارش رسمي، ايران . سنجد  مي شركتزمان اعالم ورشكستگي يك

ميالدي در ميان كشورهاي خاورميانه پس از مصر، فلسطين، سوريه و عراق داراي شديدترين 
  ). 10/7/1384خبرگزاري مهر ("بوروكراسي اداري است

. به همين ترتيب، دستگاه مالياتي كشور نيز از بوروكراسي عظيم اداري در امان نمانده است     
كنند كه در  هاي قانوني شناسايي مي ا معموالً با عنوان وقفهدر سيستم مالياتي، بوروكراسي ر

يك پرونده ماليات مستقيم كه تكليف قانوني خود را از فرآيند رسيدگي بهترين حالت به طور مثال 
هاي   انجام داده باشد، با شرط عدم شركت در هيئت1380حيث تحويل اظهارنامه براي عملكرد 

. انجامد  به طول مي1382تا پايان سال ) رداز قانون مدار استبيانگر يك ماليات پ(حل اختالف 
دهد كه بوروكراسي   به طور واضح نشان ميني طوالني به همراه تورم ساليانهي قانو اين وقفه

 هاي مبادلهمقوله بوروكراسي و هزينه. اي سنگين به كارآمدي دستگاه مالياتي زده است ضربه
.  مصاحبه عميق بود و صددرصد روي آن اجماع وجود داشتمورد تاكيد كليه شركت كنندگان در

گذاران، اكبر عرب مازار، رييس كل سازمان امور مالياتي كشور از گروه سياست به طور مثال، علي
بوروكراسي تاثير ": افزايش هزينه تمكين و هزينه وصول به دليل بوروكراسي مي پردازدمسئله به 

رود كه خود در افزايش   مؤدي به واسطه بوروكراسي باال مي»هزينه تمكين«. منفي فراوان دارد
هاي مؤدي جايي  اي است كه در حساب هزينه تمكين، هزينه. گذارد فرار مالياتي و فساد تاثير مي

ها  ماليات» هزينه وصول«شود  طور براي دستگاه مالياتي نيز مضر است و باعث ميهمين. ندارد
  ".باال برود

  
  موضوعي و نهاديمعافيت و ترجيحات 

هاي تشويق  تا پايان برنامه دوم توسعه، اعطاي بخشودگي يا تخفيف ماليات يكي از راه
ي الزم از   نتيجه،با اين وجود. شد گذاري بود كه به وفور در قوانين مختلف يافت مي سرمايه
ترش فساد هاي مالياتي گرفته نشد و چه بسا معافيت و ترجيح مالياتي به ابزاري براي گس معافيت

 1377همزمان با اجراي طرح ساماندهي اقتصادي در سال . تبديل شدو بازار داللي به جاي توليد 
گيري كشور به معافيت مالياتي تغيير كرد و به جاي  به همت دولت خاتمي، رويكرد دستگاه تصميم
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اتي متمركز هاي عملياتي و منطقي كردن نرخ وصول مالي تاكيد بر معافيت مالياتي بر اصالح روش
 قانون برنامه سوم، 58ماده . االجرا شد اين رويه در برنامه سوم توسعه تبديل به قانون الزم. گرديد

المللي تجاري و  هاي بين هاي مندرج در كنوانسيون هاي فرهنگي،  معافيت جز معافيت بخش
 در تبصره .ها را حذف كرد واردات كاغذ براي تهيه كتب درسي آموزش و پرورش، ساير معافيت

 و يا مقام )ره(خميني هاي نهادي كه از طرف امام يك اين قانون، اعمال اين ماده در مورد معافيت
در تبصره دو نيز اقالم دفاعي . گرديد به موافقت ايشان منوطمعظم رهبري داراي مجوز باشند، 

  .شدوارداتي توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از شمول اين ماده مستثني 
ها و ترجيحات گسترده قانوني  ها، تخفيف  قانون برنامه سوم توسعه با حذف معافيت58ماده      

اي را در نظام مالياتي  مربوط به موسسات و نهادهاي انقالبي و عمومي غيردولتي، فصل تازه
 گزارش عملكرد سازمان مالياتي(گشود و بر مجادالت و مناقشات طوالني اين عرصه خاتمه داد 

چنان در دستگاه مالياتي هم. نيز دنبال شد برنامه چهارم توسعه  اين رويه در قانون). 1383:33
 با انتشار گزارشي ميزان ماليات هاي حاصل را در صورت لغو معافيت برخي كاالها 1383سال 

  در . يليارد ريال اعالم شد م14315، جمع ريالي آن 1383اعالم كرد كه تا پايان سال 
 درصد مصاحبه شوندگان جملگي ادامه معافيت ها 57اي عميق انجام شده در اين زمينه همصاحبه

به طور مثال، اكرم محمدي از گروه متصديان مالياتي با . را به صالح نظام مالياتي نمي دانستند
  :گويدتاكيد بر پيچيده بودن فرايند اجراي معافيت مي

حق  نامه اجرايي دارد كه معموالً افراد ذي نقدر آييهاي موضوعي پيچيده است و آن معافيت"
از نظر اصول مالياتي، نبايد نهادها هاي نهادي هم  در مورد معافيت. دتوانند استفاده كنن نمي

. هاي دولت معاف هستند كه به نفع نظام مالياتي نيست آنها به دليل سياست. معافيت داشته باشند
پس بهتر است كمك . ام اتي را به سود مؤدي نديدهگاه معافيت مالي هاي خدمت هيچ در طول سال

  ".دولت به طريقي غير از معافيت مالياتي باشد
  

  وابستگي دولت به سياست واردات و وام هاي خارجي
هاي خارجي دو جزء مهم و اساسي از تجارت خارجي يك كشور را تشكيل    واردات و وام

دهي نظام واردات و  داخلي يك كشور جهتهاي اقتصاد  اعتقاد بر آن است كه ويژگي. دهند مي



  بررسي تاثير نظام مالياتي بر توزيع درآمد در ايران 
  

 

131

دارد هاي دولت رانتيه آن است كه به هر قيمت سعي  از ويژگي. دهد تجارت خارجي را تشكيل مي
 يك سفره حداقلي براي مردم فراهم كند كه اين كار بدون توجه به از نظر تامين نيازهاي اساسي

  .ودش گيري مي ي اقتصادي و تركيب منابع كشور تصميم آينده
ي پنجاه شمسي و   با ورود اقتصاد دولتي ايران به دههمعتقد است) 1382:295(كاتوزيان      

هاي خارجي به  آميز واردات و ميزان بدهي هاي سنواتي، رشد جنون افزايش تاثير نفت در بودجه
ي رواني  و از جنبهبوده از نظر اجتماعي مخرب ده كه از لحاظ اقتصادي فرساينده و وجود آم

پنجاه درصد مصاحبه شوندگان، رويه جاري واردات خارجي . ثباتي را فراهم كرده است موجبات بي
و وام گرفتن را به ضرر نرخ پس انداز و در راستاي كاالهاي مصرفي مي دانستند كه به تبع آن 

ز به طور مثال، بهرو. هاي مستقيم ناشي از توليد ناخالص ملي را در دراز مدت كم مي كندماليات
اگر سياست واردات ": گويدمهدلو از گروه متصديان مالياتي، با توجه به عملكرد نظام واردات مي

. گذاردما به سان كاالهاي چيني باشد كه توليد را از بين ببرد، اثر مخربي در نظام مالياتي مي
مني هم از  فرشاد مؤ".واردات نبايد به صورتي باشد كه اقتصادهاي توليدي كوچك را از بين ببرد

وام گيري ": گويدگروه اقتصاددانان نهادگرا ضمن مضر دانستن سياست هاي وام گيري، مي
  خارجي براي كشور ما عوارض بيماري هلندي را دارد و منجر به كاهش توان ماليات گيري 

  ".مي شود
 

  اهميت پژوهش هاي مالياتي 
د، توان از علوم اقتصادر آن مياي است كه  يك مقوله بين رشتهكار علمي در موضوع ماليات

تا كنون كم ترين توجه به تحقيقات .  فن حسابداري بهره بردسياست، جامعه شناسي، سيستم ها و
كه خود گوياي ضعف در تحقيقات مالياتي شود مالياتي در ميان رشته هاي ذكر شده ديده مي

  .است
  رشتهوجود م شده كه بيشتر به دليل بيشترين توجه به مسائل مالياتي در رشته حسابداري انجا    

حسابداري  با گرايش مالياتي در دانشكده امور اقتصادي و تاسيس جامعه حسابداران رسمي ايران 
با اين حال، كاربرد مالياتي موارد باال صرفاً در فرايندهاي عملياتي بوده و كمتر تحقيقي . بوده است

هاي ضمن خدمت كادر صف و ستاد   آموزشيحت. ه استبر مسائل بنيادين مالياتي انجام شد
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ستاني بوده و تاكنون  هاي حسابداري ماليات تشكيالت اداري ماليات نيز بيشتر در فراگيري روش
بايد توجه كرد كه با (از سوي سازمان مالياتي توجهي به مسائل بنيادين مالياتي انجام نشده است 

). جهت ساختار اداري آن صورت گرفته استتاسيس سازمان امور مالياتي كشور حركت مثبتي به 
اند  هاي علمي نسبت به اين جزء مهم توسعه ملي غفلتي تاريخي كرده ي رشته با اين حال، بقيه

هاي  اريخ و تحليل سيستمهاي علوم اجتماعي، علوم سياسي، ت كه نمود بيشتر آن در رشته
هاي طرح  با اجراي كامل پروژه اين خالءودرانتظار مي. اجتماعي قابل مشاهده است-اقتصادي

شركت .  اين نقص را بپوشاندهاي مختلف استجامع اطالعات مالياتي كه در برگيرنده دانش
اي كه  به گونهاين جزء خيلي پراكنده جواب دادندكنندگان در مصاحبه هاي عميق در پاسخ به 

اما . ت رانتيه نام بردخص هاي دولژوهش هاي مالياتي را به عنوان يكي از شا نمي توان ضعف پ
مازار از  اكبر عرب علي. مد از تحقيقات در ساختار اجرايي تاكيد داشتندجملگي بر عدم استفاده كارآ

  : گويدگزاران با تاكيد بر غريبه ماندن تحقيقات علوم نرم افزاري ميگروه سياست
. ژوهش مهم نيستمراكز پژوهشي براي كمك به نظام مالياتي موجود هستند اما صرف انجام پ"

اي هستند كه به  گونهبه ساختارها در كشور ما . مهم، پذيرش پژوهش در ساختار اجرايي است
شما ببينيد در طول روز . دهند بها نمي... افزاري چون ماليات، مديريت، سياستگزاري و  علوم نرم

ولي در مورد . نندك رساني مي  سالمت داريد كه كوچكترين تحقيق را اطالع-چند بار اخبار پزشكي
  "!چرا؟. افتد افزاري اين اتفاق نمي علوم نرم

  
  تاثير نهادهاي مدني، اصناف و احزاب

توانند   نهادهاي مدني، اصناف و احزاب اجزايي هستند كه در صورت كاركرد صحيح و كارآمد مي
تماعي كاركرد اين نهادها در حل مسائل گوناگون رفاه اج. بخش سوم يك جامعه را تشكيل دهند

  .شود بسيار مهم تلقي مي
سابرس اجتماعي آن تبديل امروزه نهادهاي مدني با دقت در عملكرد مديريت دولتي به ح   

عنصري است » ماليات«از آنجا كه اين امر مستلزم تالش در مسائل بنيادين جامعه است، اند  شده
هاي غيردولتي ايران در  مانساز". كندهاي نهادهاي مدني نقش مهم ايفا مي كه در اتخاذ ديدگاه

سازي و پژوهشي فعال   ترويجي، آموزشي، شبكه-اي، حمايتي ي رفاهي، توسعه شش مقوله
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 درصد، 9/33 درصد، حمايتي 8/6اي   درصد، توسعه2/29هاي رفاهي  از اين منظر، سازمان. هستند
: 1382 سعيدي،("اند  درصد بوده1/3 درصد و پژوهشي 1/2 درصد، شبكه سازي 25آموزشي 

اي فعال  اهي و توسعه درصد نهادهاي مدني ما در امور رف35 اگرچه نزديك به ،با اين حال). 135
صادر نشده » ماليات« مهم  هيچ گزارش و اظهارنظري از سوي آنان پيرامون امرهستند ليكن

هاي كشور كه مسائل  هاي مختلف دانشجويي فعال در سطح دانشگاه چنين در گروههم. است
شود و به طرق گوناگون از روز كارگر  ازجمله حقوق سياسي و اقتصادي مردم مطرح ميمهمي 

كنند، هيچ تحركي نسبت به اين جزء  گرفته تا دفاع از حقوق فعاالن سياسي بيانيه صادر مي
 از آنجا كه نهادهاي تحقيق حاضر اين است كهديدگاه . شود اساسي حقوق ملت و دولت ديده نمي

هاي مدرني چون دريافت حق عضويت  پردازند و پديده مستقالً به عضوگيري نميمدني ايران خود 
هاي  اي وابسته به تشكيالت دولت هستند، اصوالً دغدغه كنند و از نظر بودجه را رعايت نمي... و 

  .شود بنياديني چون ماليات  برايشان پيدا نمي
از آنجا . هي به نظام مالياتي دارندد اي در شكل جز نهادهاي مدني، اصناف نيز نقش عمدهه ب     

صنفان خود را دارند، كاركرد آنها در بخش مالياتي در چارچوب   ي دفاع از هم كه اصناف وظيفه
تر بر ايجاد و اصالح سياست مالياتي  زني محدود شده و كم هاي مالياتي و چانه  اخذ تخفيف

 آن يك سير تكاملي را در اين ي حركت اصناف باتوجه به سابقه. اند مشخص اظهار نظر كرده
ارگان مجمع امور صنفي » مجله اصناف«ي تحليلي تا حدودي در  دهد و از جنبه بخش نشان مي

نان با اهداف و ي اصناف همچ با اين حال، بدنه. تكشور، اقداماتي درخور توجه انجام شده اس
ستاني در  غلط مالياتكاركردهاي ماليات نا آشنا است كه از مهم ترين داليل آن فرايندهاي 

  .است هاي گذشته  سال
احزاب از آنجا كه . احزاب هم نهادهايي هستند كه نقشي مهم در توسعه نظام مالياتي دارند    

امكان تشكيل دولت دارند، طبيعي است كه بايد رويكرد مالياتي قوي و كاربردي داشته باشند، 
 به معياري مهم براي انتخاب دولت تبديل امري كه در تمام انتخابات دنيا معمول شده و اصالً

. شود دهنده ميانه توسط داونز ارائه مي ي شده و بر همين اساس در اقتصاد بخش عمومي، قضيه را
شود كه  گيري بر مبناي اكثريت، آن سياست اقتصادي برگزيده مي طبق اين قضيه، در تصميم"
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 ،با اين حال). 1380:223دادگر، ("شته باشددهنده ميانه، بيشترين ترجيح را به همراه دا نزد راي
  .كدام از احزاب ايراني، ديدگاهي مشخص براي ماليات در مانفيست خود ارايه نكرده اند هيچ
در مصاحبه هاي عميق انجام شده، پرسش شوندگان نهادهاي مدني و اصناف را در يك رده      

، اكثر با توجه به مباحث مطرح شده.  دادندجاي دادند و احزاب را به طور جداگانه مورد بررسي قرار
نقش نهادهاي مدني، اصناف و احزاب را رو به جلو دانستند و از اين رو، شاخص پرسش شوندگان 

. ضعف نهادهاي مدني، اصناف و احزاب به عنوان يكي از شاخص هاي دولت رانتيه تاييد نشد
به طور مثال، علي اصغر . داشتند درصد مصاحبه شوندگان ديدگاهي هم سو با مقاله 43البته 

 را ماليات ندادننهادهاي مدني و صنفي بيشتر، ": سعيدي از گروه جامعه شناسان مي گويد
ما احتياج به محيط مدني داريم كه بر پايه توافق . اندتشويق كردند و از آن وجه منفي ساخته

تا هزينه هاي ملي از ماليات يعني بين حزب، نهاد مدني و صنف بايد يك تعادل ايجاد شود . باشد
 فقط به خاطر حضور در كميسيون تعيين ضرايب و حل اختالف ،در غير اينصورت. تامين شود

 فرشاد مؤمني از گروه اقتصاددانان نهاد گرا، ضمن مثبت خواندن حضور ".مشكلي حل نمي شود
پس از انقالب، دخالت هاي نظام مالياتي  يكي از نوآوري": جامعه مدني در مقوله ماليات مي گويد

هاي  اصناف به صورت گسترده در امر تعيين ماليات بوده است كه بسيار خوب بوده و با كنترل راه
  ".شود فرار مالياتي نقش آنها بهتر هم مي

  
  تاثير فرهنگ سازي مالياتي

رسد به نظر مي.  به رشد تمكين داوطلبانه مالياتي مؤديان شهره است مالياتي فرهنگاصطالح 
گريزي را تشويق كرده و همين  اي بوده كه ماليات هاي نهاد دولت در ايران به گونه برخي ويژگي

گزاري مالياتي از سوي نهاد دولت و بي  فرهنگ پرداخت ماليات را از سوي مؤديان و سياستامر
در يك كالم اجزاء نظام مالياتي ايران فاقد فرهنگ . هاي مرجع را سبب شده استتفاوتي گروه

 به مالكيت خصوصي، قواعد اقتصادي متغير، نداشتن  احترامي ، بي انواع تبعيض. مالياتي هستند
پذير  جملگي سبب شده كه ساختار مالياتي كشور آسيب... استراتژي در توزيع كاالهاي رفاهي و 

  .شود و فرهنگ مالياتي رشد نيابد
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د گرد پرداخت آن صاحب حق مييت است و ملت به واسطه ماليات مايه مشروعيت يك حاكم     
اگر هر جزء به وظيفه خود عمل ننمايد و روشنفكران و نهادهاي . گويي و دولت موظف به پاسخ

مدني نيز اهميت اين رابطه حساس را براي ملت و دولت روشن نسازند، فرايند تكامل يك كشور 
مودار تمام سؤاالت قبلي نيز تواند بيانگر و ن  ميتيه دهم دولت ران،بنابراين شاخص. خورد ضربه مي
هنگ مالياتي در ايران بحران  درصد شركت كنندگان در مصاحبه معتقد بودند كه فر86. قرار گيرد

 كه نمونه اخير آن را مي توان در برخورد برخي اصناف با اجراي ماليات بر ارزش افزوده دارد
در قبال ماليات، بايد حقوق ": گويدعلي اصغر سعيدي از گروه جامعه شناسان مي. مالحظه كرد

. آورد كه دولت را در استخدام ملت در ميماليات يك ويژگي دارد و آن اين. شهروندي حفظ شود
گو باشند كه فالن  ، يعني مقامات دولتي بايد پاسخپرداز هستم من يك مالياتگويم  وقتي كه مي
خواهيم، بايد تمرين  تي خوب مياگر فرهنگ ماليا. بر شده است اي چرا اينقدر هزينه پروژه توسعه

  ".گويي انجام دهيم پاسخ
شود و  به جزء مؤديان مربوط مي» نيافتگي فرهنگ مالياتي توسعه«بيشترين تاكيد در تبليغ     

 پرداخت ماليات از .يد در پرداخت ماليات مشاركت كنندها به صورتي است كه مردم با اكثر تالش
شود و امر مهم خود اظهاري  يند مالياتي است كه انجام ميي فرا سوي مؤدي قانوني آخرين حلقه

گيرد كه اجزاء  نظام مالياتي به صورت اصولي كار كنند  و خودپردازي مالياتي هنگامي صورت مي
اي پاسخ هاي مصاحبه شوندگان به گونه. ي آن افزايش داوطلبانه تمكين مالياتي باشد تا نتيجه

هاي دولت و نخبگان اجتماعي را داراي ضعف فرهنگ ياستبود كه جملگي عالوه بر مؤديان، س
  .مالياتي دانستند

 در ده شاخص مورد بحث دولت رانتيه، هشت مورد آن مورد تاييد شركت ،بدين ترتيب     
). به جز عامل نهادهاي مدني و پژوهش هاي مالياتي(كنندگان در مصاحبه عميق قرار گرفت 

 از جمله عوامل ناكارامدي نهاد دولت در وظايف توزيعي خود بنابراين، ويژگي هاي دولت رانتيه
  .بوده است
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  نتيجه گيري
نتايج به دست آمده از پژوهش حاكي از آن است كه براساس برآورد مدل رياضي به ازاي هر يك 

 درصد از شاخص توسعه انساني كاسته مي شود و 07/0درصد افزايش در كل درآمدهاي مالياتي، 
 در بهبود توزيع درآمد و كاهش يهد كه نظام مالياتي ايران عامل تاثيرگذاراين نشان مي د

نابرابري نبوده و حتي جهت معكوس هم دارد؛ يعني درآمدهاي مالياتي بر خالف مباحث تئوريك 
به عنوان ابزاري جهت بهبود شاخص هاي توزيع درآمد عنوان كه علوم اقتصادي و اجتماعي 

نتوانسته موارد مهمي چون آموزش، فرهنگ، بهداشت و افزايش قدرت اند، در اقتصاد ايران شده
-كه انتظار ميدر حالي. را ارتقاء بخشند) موارد تشكيل دهنده شاخص توسعه انساني(خريد مردم 

هاي دريافتي به سرعت بين آحاد جامعه توزيع شود تا كاالهاي استحقاقي مردم تامين رود ماليات
  .ركت در نظام رقابتي بر اساس قضيه دوم اقتصاد رفاه آماده كندو آحاد جامعه را براي مشا

انتقال بار مالياتي بر اساس ديدگاه هيكس و (اي و مخارج دولت ساختار بودجه، بنابراين     
 ديگر متغير مستقل. اي است كه افزايش رفاه اجتماعي را سبب نمي شودبه گونه) موسكراف

مدل برازش شده نشان . جم وسيعي از بودجه را در بر دارد، كل درآمدهاي نفتي بود كه حنسبت
ماليات مستقيم به توليد ناخالص داخلي با هريك درصد افزايش نسبت مي دهد متغير مستقل 

كند كه  مي شود كه خود اين اميدواري را ايجاد ميHDI درصدي 14/0منجر به افزايش 
دولت بايد به (سعه آمده امه چهارم تور كه در ماده دو برندرصورت برنامه ريزي صحيح آن طو

  ينه هاي جاري بودجه از محل اي برنامه ريزي كند كه تا پايان برنامه چهارم توسعه هزگونه
، كاهش وابستگي به نفت منجر به تقويت نظام مالياتي شود كه )هاي غير نفتي تامين شوددرآمد 
  .صورت منجر به  افزايش رفاه مي شوددر اين

 مصاحبه عميق قرار ي ده گانه دولت رانتيه كه در فرضيه دوم مورد بررسي از طريقشاخص ها    
شاخص هاي درآمدهاي نفتي، تصدي گري دولت در اقتصاد، هزينه هاي اثر  نشان داد كه گرفت

رفاهي بدون پشتوانه، ماليات تورمي، بوروكراسي، معافيت موضوعي و نهادي، سياست هاي 
در ) هشت شاخص از ده شاخص مورد بررسي( فرهنگ سازي مالياتي واردات و وام هاي خارجي و

تواند كه به دليل اين ويژگي ها، دولت در نظام مالياتي نميشود مورد نهاد دولت در ايران تاييد مي
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مطابق با مطالعه انجام شده، مي توان پيشنهادات زير  .وظيفه توزيع درآمد را به خوبي انجام دهد
  :را عنوان كرد

بايد عالوه بر بزرگ كردن   نقش مؤثري در توزيع درآمد داشته باشند اينكه ماليات هابراي -1
پيشنهاد مي شود به طور مثال، . از معافيت هاي غيرضرور مالياتي جلوگيري كرد پايه هاي مالياتي

به دليل انتقال بار مالياتي از محل ماليات بر شركت ها، نرخ ماليات بر شركت ها كاهش و ماليات 
  .ر ثروت افزايش يابدب

نجا كه سهم عمده درآمد شهروندان از محل نيروي كار به دست مي آيد، پيشنهاد مي از آ -2
 .شود ماليات در يافتي از نيروي كار بر اساس خط فقر ساالنه تعديل شود

 عالوه بر افزايش درآمدهاي ه جمع پايه هاي مالياتي مي تواندافزايش ماليات بر جمع درآمد ب -3
 . مبنايي براي توزيع بهينه يارانه ها فراهم كندمالياتي

 نماد اين وضع در سيستم .ن استي رانتيه در شكل حامي پروري آاشكال اساسي دولت ها -4
 بايد براي كاستن از حامي پروري. ه استبه شكل معافيت هاي مالياتي گسترده بروز كردمالياتي 

 . ايران حذف شودمعافيت مالياتي به ويژه در شكل نهادي آن در اقتصاد

بنابراين، نهاد .  است"دولت مستقل متكي بر جامعه"مدل مناسب حاكميتي براي دولت، -5
دولت بايد خود را از حيث منابع به ماليات محدود كند تا زمينه هاي پاسخ گويي دولت به ملت 

 .فراهم شود

 قانون برنامه 2دولت بايد بر اساس ماده .  بزرگ ترين عامل رانت در اقتصاد ايران استنفت -6
 .چهارم توسعه، سهم درآمدهاي نفتي در بودجه را بر اساس يك برنامه زمان بندي كاهش دهد
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