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سْن هالیات از درآهذّای عوَهیّ ،سیٌِ هالیاتستاًی ٍ ساختار سیستن هالیاتی در هیاى کطَرّا هتفاٍت است.
ایي هْن تِ تفاٍت در ضاخصّای تَسعِ ای چَى تَلیذ ًاخالص سراًِ ،سااختار اتتاااد ٍ عَاهاا خاار ی،
ضفافیت ،فرٌّگ ،ثثات سیاسی ،تَرم ٍ سطح تَسعِ کطَرّا ًسثت دادُ هی ضَد .در ایاي هطالعاِ اتتاذا تاِ
تررسی ضاخصّای هْ ن ٍ هإثر تر درآهذّای هالیاتی استاى لرستاى پرداختِ ضذُ اسات .رضاذ درآهاذّای
هالیاتی استاى از  13درصذ در سال  3131تِ  5.8درصذ در سال  3131کاّص یافتِ ٍ سْن درآهذّای هالیاتی
هستقین ٍ غیرهستقین استاى تِ ترتیة  15 ٍ 21درصذ تَدُ استّ .وچٌیي درآهذ هالیاتی سراًِ استاى لرساتاى
در سال  3132تراتر  3.3هیلیَى ریال است کِ در هقایسِ تا سایر استاىّا تسیار ًاچیس است ٍ در رتثِ  15ام ترار
دارد .تِعالٍُ تررسی هیساى عولکرد ٍصَل درآهذّای هالیاتی استاى ًطاى هیدّذ ،تِ طَر هتَسا

طای 5

سال اخیر ( )3131- 3131ترای دریافت ّر  3111ریال درآهذ هالیاتی در استاى تِ هیساى  26ریال ّسیٌِ ضذُ
است .در اداهِ ،هذل تأثیر ضاخصّای تَسعِ تر درآهذّای هالیاتی استاىّای کطَر طی دٍرُ 3131- 3136
تا استفادُ از رٍش دادُّای ترکیثی ( )Panelتخویي زدُ ضذُ است .تر اساض ًتایج تِدستآهاذُ ،افاسایص
درآهذ سراًِ تر ًسثت هالیات هستقین تِ تَلیذ ًاخالص داخلی تأثیر هٌفی ،اها تر ًسثت هالیاات غیرهساتقین تاِ
تَلیذ ًاخالص داخلی تأثیر هثثت ٍ هعٌاداری دارد .تأثیر ًسثت تولک داراییّای سرهایِای تِ کا اعتثارات
هالیاتّای هستقین ٍ غیرهستقین اثر هٌفی داضتِ است .وعیت ًیس تار ّار دٍ درآهاذّای هالیااتی هساتقین ٍ
غیرهستقین اثر هثثت دارد .ضریة یٌی اثر هعٌاداری تر درآهذّای هالیاتی هستقین ٍ غیرهستقین ًذاضتِ است.
ٍاشگاى کلیذی :هالیاتّای هستقین ،هالیاتّای غیرهستقین ،ضاخصّای تَسعِ ،رٍش دادُّای ترکیثی
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 .3هقذهِ
ديلت َب وقؾ مُمی دس سؿذ اقتلبدی ي تًػقٍ کـًسَب ثٍيیظٌ کـًسَبی دسحبلتًػقٍ داسوذ .غبلجبً
ديلتَب خذمبت فمذٌای اص قجیل آمًصؽ ،مشاقجت َبی پضؿکیی ،تکیمیه صیشػکبختَکبی اػبػکی اص
قجیل جبدٌَب ي ویشيگبٌَبی ثشق سا فشاَم میکىىکذ .فشضکٍ خکذمبت فمکًمی ي تکیمیه صیشػکبختَکب
ویبصمىذ مىبثـ ثؼیبسی اػت .اص آوجبیی کٍ اکثش ديلتَب ثٍ دسآمذَبی مبلیبتی ثشای تکیمیه مىکبثـ مکبلی
ياثؼتٍ َؼتىذ  ،دسآمذَبی مبلیبتی امیبن سؿذ ي تًػکقٍ کـکًسَب ي فشضکٍ خکذمبت ديلکت اص عشیک
تیمیه ثًدجٍ سا فشاَم میػبصوذَ .مبنعًس کٍ دسآمذَبی مبلیکبتی وبککبفی مـکیعت فمکذٌای سا دس
ثُجًد سؿذ ي تًػقٍ کـًسَب ثٍ يجًد میآيسوذ (آیکضومه 1ي َمیکبسان .)5112 ،اص ایکه سي ،افکضایؾ
دسآمذ مبلیبتی چبلـی ساَجشدی ثشای کـًسَبی دسحبلتًػقٍ اص جملکٍ ایکشان اػکت .مبلیکبت ي وؾکب
مبلیبتی وقؾ مؤثش ي ثی ثذیلی دس سيوذ تًػقٍ کـًس داسد .مبلیبت ثٍ فىًان ییی اص اثضاسَکبی َکذایت
اقتلبد ،اص عشی تیثیش ثش فقبلیت ثىگبٌَبی اقتلبدی ،میتًاوذ دس ػیبػتگزاسیَب وقؾ کلیکذی ایاکب
کىذ .ثش ایه اػبع ديلت ثب تذيیه وؾب مبلیبتی مىبػت می تًاوذ ثش چگًوگی دػتیبثی ثکٍ َکذ َکبی
تًػقٍای تیثیش ثگزاسد.
تابيت دسآمذ مبلیبتی کـًسَب مًضًؿ ثحثَبی گؼتشدٌ دس ادثیبت مشثًعٍ اػت .فًامل اكلی
فلت تابيت دس ػبختبس مبلیبتی ،ػغح تًػقٍ کـًسَب اػت کٍ ثٍ عًس مقمًل ثب ؿبخقَبیی مبوىذ،
تًلیذ وبخبلق داخلی ػشاوٍ ( ،)GDPتخلق یب ػکبختبس اقتلکبد (ککٍ مکیتًاوکذ اص عشیک تشکیجکبت
ثخؾ َبی مختلف تًلیذ وبخبلق داخلی وـکبن دادٌ ؿکًد) ،ي اؿکتابل ي تکًس وـکبن دادٌ مکیؿکًوذ.
فًامل دیگش فجبستاوذ اص میکضان ثکذَی فمکًمی ،وکشز اسص ،ػکغح ػکشمبیٍگکزاسی مؼکتقیم خکبسجی
( )FDIي ػیبػت َبی مکبلی .ککبسایی ديلکت ي فًامکل ػکبصمبوی مبوىکذ ثجکبت ػیبػکی ،پبػکخگًیی ي
ؿابفیت ،حقًق مذوی ي ػیبػی ویض فًامل تقییهکىىذٌ دسآمذ مبلیبتی َؼتىذ.
وؾب مبلیبتی کـًسَب ،ثشيص َشگًوٍ ثی افتمبدی افشاد ثٍ ديلت ي فذ ثجبت ػیبػی جبمقکٍ ،مًججکبت

)1. Aizenman (2015
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کبَؾ ثُشٌيسی وؾب مبلیبتی ي افضایؾ َضیىٍ دس يكًل مبلیبتَب ثبفث ؿذٌ تب ثٍ وُبدَبی دخیل دس
تؼُیل يكًل دسآمذَبی مبلیبتی تًجٍ يیظٌای ؿًد (تبوضی.)1655 ،1
دس ادامٍ ضمه مشيس ادثیبت مًضًؿ ثٍ ثشسػی يضقیت مبلیبتػتبوی دس اػتبن لشػکتبن ي ػک،غ،
ثٍ ثشآيسد مذل ي تجضیٍ ي تحلیل اععفبت پشداختٍ ي دسوُبیت وتیجٍگیشی ي پیـىُبدَبی تحقی ثیبن
ؿذٌ اػت.
 .1پیطیٌِ
 .3-1هطالعات داخلی ٍ خار ی

تًسگلش )5115( 5دس مغبلقٍ ای ثب فىًان «سيحیٍ مبلیکبتی ،تًػکقٍ اسيپکب ي اسيپکبی ؿکشقی» ثکٍ ثشسػکی
فًامل تقییه کىىذٌ تعؽ مبلیبتی ثشای  53اقتلبد اسيپبیی عی ديسٌ صمکبوی  5111تکب  5111پشداخکت.
متایشَبی تعؽ مبلیبتی ؿبمل وشز سؿذ تًلیذ وبخبلق داخلی ،FDI ،تجکبست آصاد ،ثییکبسی ،ثکذَی
ديلت ي فذ تمشکض مبلی ي ػبیش ؿبخق َب مبوىذ جمقیت ي تًس دس ایه مغبلقٍ ثشسػی ؿکذٌ اػکت.
وتیجٍ ایه مغبلقٍ وـبن داد کٍ فذ تمشکض دسآمذَبی ديلت دس کًتکبٌمکذت ثکش دسآمکذ مبلیکبتی اثکش
مثجت داسد ،دس حبلی کٍ ثییبسی ،ثحشان َبی مبلی ي فذ تمشکض َضیىٍ ،ثش يكکًل مبلیکبت اثکش مىاکی
داؿتٍ اػت .وتبیج ثلىذمذت ایه ثشسػی وـبن داد کٍ وؼجت جمقیت ثٍ ویشيی کبس استجبط مقیکًع ثکب
دسآمذ مبلیبتی داسد.
گشاییوظاد ي چ،شداس ( )1961دس مغبلقٍ «ثشسػی فًامل مؤثش ثش دسآمذَبی مبلیکبتی دس ایکشان» ثکب
اػتابدٌ اص دادٌَبی ػشی صمبوی اكلیتشیه فًامل مؤثش ثش وؼجت مبلیبتَب ثٍ تًلیذ وبخبلق داخلی سا
ثٍ فىًان ؿبخق مقجًل دس مغبلقبت جُبوی ،عی ديسٌ  1924-1954ثشسػی کشدٌاوکذ .اوکذاصٌ ثخکؾ
کـبيسصی ثٍ فىًان مُمتشیه ثخؾ اػتابدٌکىىذٌ اص مقبفیت َبی مبلیبتی ثٍ َمشاٌ فًامل مکؤثش دیگکش
َمچًن میضان ياثؼکتگی ثًدجکٍ ثکٍ دسآمکذَبی واتکی ،فًامکل فشَىگکی ،حجکم اقتلکبد صیشصمیىکی ي
دسآمذَبی واتی ي ػُم ثخؾ کـبيسصی ثب میضان يكًل مبلیبتَب ثٍ تًلیکذ وبخکبلق داخلکی ،ساثغکٍ
مقیًع ي ثب فًامل اوگیضؿی ػبصمبوی ،ساثغٍ مؼتقیم داسوذ.
)1. Tanzi (1988
)2. Torgler (2012
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اثًوًسی ي صیًسی ( )1969دس مقبلٍای ثب فىًان «تکیثیش دسآمکذَبی مبلیکبتی ثکش سؿکذ اقتلکبدی ي
تًصیـ دسآمذ» ثب اػتابدٌ اص سيؽ  OLSي  GMMثٍ ایه وتبیج دػت یبفتىکذ ککٍ افکضایؾ دسآمکذَبی
مبلیبتی ساثغٍ مؼتقیم ي مثجت ثب سؿذ اقتلبدی داسد ي ثکب افکضایؾ دسآمکذَبی مبلیکبتی ضکشیت جیىکی
افضایؾ مییبثذ.
کشیمی ي ديسثبؽ ( )1964دس مقبلٍای ثب فىًان «ثشسػی تیثیش مبلیبت َبی مؼتقیم ي غیشمؼتقیم ثش
تًصیـ دسآمذ» دس ديسٌ صمبوی  1952-1961ثب اػتابدٌ اص سيؽ گـتبيسَبی تقمیمیبفتٍ ثکٍ ایکه وتیجکٍ
دػت یبفتىذ کٍ مبلیبت َبی مؼتقیم ثب ضشیت جیىی ساثغٍ مثجت ي مبلیبتَکبی غیشمؼکتقیم ثکب ضکشیت
جیىی ساثغٍ مىای داسد .اص ػًی دیگش ،تًلیذ وبخبلق داخلی اثشی مىای ي مقىبداس ثش وبثشاثشی دسآمکذ
داسد ي َمچىیه اثش ؿبخق قیمت کبالَب ي خذمبت ملشفی ثش تًصیـ دسآمذ ،مثجت ي مقىبداس اػت.
 .1-1تررسی سیاستّای هالیاتی در کطَرّای تحرین ضذُ

دس ثؼیبسی مًاسد ،کـًسَبیی کٍ مًسد تحکشیم قکشاس مکیگیشوکذ ثکب مـکیعت اقتلکبدی ي اجتمکبفی
فشاياوکی اص جملکٍ کمجککًد مىکبثـ مککبلی مًاجکٍ مککیؿکًوذ .دس ایکه ثککیه کـکًسَبی تحککشیمؿکذٌ ثککشای
ثبصگشداوذن ؽشفیت تجبست خبسجی ،تیمیه مىبثـ مبلی ديلت ،تحشیک تًلیذ وبخبلق داخلی ي ثجبت
اقتلبدی ،اكعحبت اقتلبدی سا ثٍ کبس میگیشوذ .دس ایه قؼکمت دي کـکًس کًثکب ي سيػکیٍ ثشسػکی
میؿًد.
الف) کَتا

ثب افمبل تحشیم َبی ایبلت متحذٌ آمشییب ي ثب فشيپبؿی اتحبد جمبَیش ؿًسيی ي دس پکی آن اص دػکت
دادن کمکَبی آنَب ،ديلت کًثب ثب محذيدیتَبی فشاياوی سيثٍسي ؿذ .ثخـی اص اقذامبت سیبضتی
ديل ت کًثب جُت اكعحبت اقتلبدی ،کبَؾ َضیىٍَبی ديلت ي ثُجًد مذیشیت مبلی ثًد ،ثٍ عًسی
کٍ ؿذیذتشیه کبَؾَب دس ؿشکت َبی ديلتیَ ،ضیىٍ َبی دفبفی ي ػکشمبیٍگکزاسی ديلکت كکًست
 سيی آيسدن ثٍ ػشمبیٍگزاسان خبسجی ثشای ثبصػبصی صیشػبختَبی اقتلبدی؛
َ ضیىٍَبی دفبفی ديلت ثٍ یک ػً دس عی ػبلَبی  1666تب  1651کبَؾ یبفت؛
 افضایؾ ؿابفیت دس ثشوبمٍَبی ديلت؛
 مبلیبت مؼتقیم کٍ اص ػبل  1634لاً ؿذٌ ثًد ،ديثبسٌ دس ػبل  1661ثبصگشداوذٌ ؿذ؛
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 ثشای کمک ثٍ کمجًد مىبثـ مبلی ثکٍ فلکت تحکشیم َکب ي اص دػکت دادن حمبیکتَکبی اتحکبد
جمبَیش ؿًسيی ،قبوًن ػیؼتم مبلیبت فمًمی اص ػبل  1661تىؾیم ؿذ؛
 مبلیبت َبی جذیذ ،فًاسم َب ي افضایؾ قیمت کبالَکبی غیشضکشيسی ثبفکث ثُجکًد حؼکبة
ػشمبیٍ ديلت ؿذ ي ثٍ کبَؾ وقذیىگی ثیؾ اص حذ دس اقتلبد کمک کشد؛
 فعيٌ ثش مبلیبت ي فًاسم جذیذ ،ديلت کًثب دس ػبل  ،1661قیمتَبیی سا ثش خذمبتی ککٍ
قجعً سایگبن اسائٍ می ؿذ يضـ کشد (اص قجیکل يفکذٌ َکبی غکزایی ي میمکلَکبی يیتکبمیىی دس
مذاسع ي يضـ مبلیبت ثش دخبویبت ي مـشيثبت الیلی)؛
 اص ػبل  1663افشاد خًد اؿتابل ملض ثٍ پشداخت مبلیبت ثش دسآمذ ؿذوذ؛
 ديلت دس ػبل  ،1664اجشای مقشسات مبلیبتی سا افضایؾ داد؛
 دس ػبل  ، 1664ثب ایجبد مىجـ جذیذ دسآمذ مبلیبتی ،قبوًن مبلیبت ثش اجبسٌ امکًال ي مؼکتاعت
يضـ ؿذ.
ب) رٍسیِ

تحشیمَبی افمبلؿذٌ فلیٍ سيػیٍ دس ػبل َ 5111مصمبن ثب ؿًک دس ثبصاس واتی ثًد .تحشیمَب ي ػقًط
قیمت وات تیثیش ثیؾ اص حذی ثش وشز اسص (سيثل) گزاؿت ي وؼجت ثٍ قجکل اص ثحکشان حکذيد  5ثشاثکش
کبَؾ یبفت .دس ػبل  5111دس میبن ثحشان ايکشایه ،ایبلت متحذٌ ي اتحبدیٍ اسيپب ثشای افمکبل فـکبس
اقتلبدی ثش سيػیٍ تحشیمَبیی سا فلیٍ ایه کـًس افمبل کشدوذ .دس َمیه صمبن یک ؿکًک واتکی دس
ثبصاس وات سز داد؛ ثىبثشایه اقتلبد سيػیٍ اص یک عش

ثٍ قیمت وات ثؼیبس ياثؼتٍ ثًد ي اص عش

دیگش

محذيدیتَبی خبسجی آمشییب ي اتحبدیٍ اسيپب افمبل میؿذ .دس وتیجٍ تحشیمَبی سيػیٍ ثب ؿًکَبی
واتی تقًیت ؿذ کٍ ثٍ وًثٍ خًد َمٍ کـًسَبی تًلیذکىىذٌ وات سا تحت تیثیش قشاس داد.
تابيت میضان اثشگزاسی ایه دي ؿًک دس دسآمذَبی مبلی سيػیٍ صیبد اػت .ثب ایىیٍ ککبَؾ قیمکت
دسآمذَب سا ثٍ عًس وبچیضی کبَؾ میدَذ (دس حذيد  1تب  5دسكذ) .اثش َمصمبن تحشیمَب ي ؿکًک واتکی
ثش اقتلبد سيػیٍ ،مـیل اسصیبثی وبمىبػت اص اثش دخبلت ػیبػت خبسجی سيی اقتلبدؽ سا ایجبد میکىذ.
يضقیت فقلی اقتلبد سيػیٍ کٍ اخیشاً دچکبس ؿکًکَکبی خکبسجی ؿکذٌ اػکتَ ،کم ثکٍ فًامکل
خککبسجی ي َککم ثککٍ مـککیعت داخلککی عککًالوی مککذت اص جملککٍ فقککذان ثککبصاس سقککبثتی ،ػککغح پککبییه
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ػشمبیٍ گزاسی ،فذ يجًد وًآيسی ي ياثؼتگی ثیؾ اص حکذ ثکٍ مىکبثـ عجیقکی استجکبط داسد .اص جملکٍ
ساَیبسَبی اسائٍ ؿذٌ ثشای حل ایه مقضکعت دس سيػکیٍ ،كکش

مخکبسل ديلتکی ثکشای پکشيطٌَکبی

ثضسگ صیشػبختی ،ػقف  5دسك ذ ػکًد يا سَىکی ثکشای حمبیکت اص ثکبصاس مؼکیه ،ثکبال ثکشدن ػکه
ثبصوـؼتگی ،کبَؾ کبسمىذان ديلتی ي افکضایؾ وکشز مبلیکبت ثکش اسصؽ افکضيدٌ اص  15دسكکذ ثکٍ 51
دسكذ ثًدوذ.
 .1تعریف هالیات
دسآمذ مبلیبتی ییی اص مُمتشیه مؼبئل تًػقٍ اقتلبدی اػت .دسیبفت مبلیبت محذيدیتَبی خکبف
خًد سا داسد ،امب ثب ایه َمٍ اوذاصٌ آن وؼجت ثٍ ػبیش سيؽَبی تکیمیه مکبلی ديلکت مثکل چکبح پکًل،
قشم گشفته یب دسیبفکت مؼکتقیم قیمکت خکذمبت ديلکت اص ملکش کىىکذگبن ثیـکتش اػکت .اگشچکٍ
ديلت َب َش چُبس سيؽ مزکًس سا ثٍ کبس میگیشوذ ،امب ػُم مبلیکبت ثؼکیبس ثکبالتش اػکت .مبلیکبت ثکٍ
فىًان یک ثبس پًلی تحمیلؿذٌ ثش ؿُشيوذان ي ػبصمبنَب تقشیف ؿذٌ اػت .مبلیکبت ثکٍجکبی کؼکی
پشداخت ومیؿًد ثلیٍ پشداختی اججبسی اػت کٍ دس پییشٌ کـًس يضـ میؿًد .مبلیبتَب میتًاوىکذ
دس دي گککشيٌ مؼککتقیم ي غیشمؼککتقیم عجقککٍثىککذی ؿککًوذ .دس یککک عجقککٍثىککذی ،اگککش ثککبس مبلیککبت ثککٍ
پشداختکىىذٌ مبلیبت مىتقل ؿًد ،اص وًؿ مبلیبت مؼتقیم اػت ي اگش يقکًؿ مبلیکبتی یکب تقلک مبلیکبت
ثتًاوذ ثٍ دیگشان مىتقل ؿًد ،مبلیبت غیشمؼتقیم اػت (کشیمی مًغبسی ي َمیبسان.)1964 ،
 .6هالیات در استاى لرستاى
دس ومًداس ( )1سيوذ مبلیبتَبی مؼتقیم ي غیشمؼتقیم اػتبن لشػتبن دس عکی ػکبلَکبی  1961تکب 1964
وـبن دادٌ ؿذٌ اػت.
ذٍل ٍ .3ضعیت هالیاتّای استاى لرستاى طی سالّای ( 3131-3131هیلیَى ریال ٍ درصذ)
مبلیبت مؼتقیم

1134133

1155331

1915135

1395695

1613954

5126559

5165111

5545111

ػُم مبلیبت مؼتقیم

56

51

35

41

41

35

35

35

مبلیبت غیشمؼتقیم













1546919

1969111

11

16

95

56

91

95

95

95

1519219

1132113

1615545

5562121

5415299

9196266

9944951

9332111

-

55

91

16.3

15

15

11

5.2

ػُم مبلیبت
غیشمؼتقیم
کل مبلیبتَب
سؿذ دسآمذَبی
مبلیبتی کل
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میخز 7ػبلىبمٍ آمبسی
ًوَدار  .3رًٍذ هالیاتّای هستقین ٍ غیرهستقین در استاى طی سالّای 3131-3131

ػُم مبلیبتَبی غیشمؼتقیم دس اػکتبن دس ػکبل  1965افکضایؾ چـکمگیشی داؿکتٍ اػکت ي اص 16
دسكذ ثٍ  95دسكذ ي دس ػبلَبی  1963ي  1964ایه ػُم ثٍ  95دسكذ سػیذٌ اػکت .اص ػکبل 1969
سؿذ دسآمذَبی مبلیبتی کل دس حبل کبَؾ ثًدٌ ،ثٍ عًسی کٍ دس ػبل  1964ثٍ پبییهتشیه حذ خًد
یقىی  5.2دسكذ سػیذٌ اػت .ثیـتشیه سؿذ دس عی ایه مذت دس ػبل  1965ثب  91دسكذ ثکًدٌ اػکت
کٍ دس َمیه ػبل ػُم مبلیبتَبی غیشمؼتقیم ویض افضایؾ قبثل تًجُی داؿتٍ اػت.
ّ . 3-6سیٌِ ٍصَل درآهذّای هالیاتی استاى لرستاى

امشيصٌ ػبصمبن َبی ثخؾ ديلتی ثب چبلؾَبی ثؼیبسی سيثکٍسي َؼکتىذ ي ثبیکذ ثکٍ كکًست مؼکتمش ثکٍ
دوجبل ساٌ َبی افضایؾ کبسایی ي کبَؾ َضیىٍَبی خًد ثبؿکىذ .ایکه ػکبصمبنَکب دس تعؿکىذ تکب َشچکٍ
ثیـتش ؿُشيوذمذاس ي پبػخگً ثبؿىذ ي خذمبت ثُتشی ثب َضیىٍ پبییهتشی اسائٍ کىىذ تب افتمکبد فمکًمی
سا جلت کىىذ .اص ایه سي مًضًؿ مذیشیت فملیشد دس ایه ػبصمبنَکب اَمیکت فشاياوکی داسد .مًضکًؿ
ثبؿذ ،امب دسوُبیت َمگی ثٍ دوجبل فملیشد ثُتش َؼتىذ.
ثب تًجٍ ثٍ ایىیٍ يؽیاٍ اكلی اداسات کل امًس مبلیبتی اػتبنَب يكًل دسآمذَبی مبلیبتی اػت ي
اوجب ایه يؽیاٍ َضیىٍ َکبی اجشایکی سا ثکشای ایکه اداسٌ ککل ثکٍ يجکًد مکیآيسد ،لکزا َضیىکٍ يكکًل
دسآمذَب ثٍ کلیٍ َضیىٍ َبی مشثًط ثٍ «حقًق ي دػتمضد کبدس مبلیبتی ي ػبیش َضیىٍَبی جبسی مشثًط
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ثٍ دسیبفت دسآمذَبی مبلیبتی» اععق میؿًد .دس ایه صمیىٍ ثشای ثشسػی دقی تش الص اػت آن ثخؾ
اص داسایکیَکبی ثبثکت وؾیککش اسصؽ ػکبختمبن ي امکعک یکب اجککبسٌ آنَکب ،تجُیکضات ي يػکبئظ وقلیککٍ،
مبؿیهآالت ي ػبیش َضیىٍ َبی ثبالػشی سا کٍ ثٍ وحًی ثٍ ایه اداسٌ کل امًس مشثًط میؿکًد دس وؾکش
گشفت؛ امب ثٍ فىًان یک تقشیف ػبدٌ َضیىٍ َبی جبسی اداسٌ ککل امکًس مبلیکبتی اػکتبن سا ثکٍ فىکًان
َضیىٍَبی يكًل دسآمذَبی مبلیبتی میتًان تلقی کشد.
ثشای ػىجؾ فملیشد اداسات مبلیبتی سيؽَبی مختلای ؿىبػبیی ؿذٌ اػت .دس ایىجکب اص وؼکجت
َضیىٍ َبی جبسی اداسٌ کل مبلیبتی اػتبن ثٍ دسآمذَبی محق ؿذٌ مبلیبتی اػکتبن ثکٍ فىکًان ککبسایی ي
فملیشد دػتگبٌ مبلیبتی اػتابدٌ ؿذٌ اػتَ .مبنعًس کٍ دس جذيل ( )5دیذٌ میؿًدَ ،ضیىٍ يكکًل
َش  1111سیبل دسآمذ مبلیبتی اػتبن دس لشػتبن اص  12سیبل دس ػکبل  1961ثکٍ  51سیکبل دس ػکبل 1964
سػیذٌ اػت .وشز سؿذ دسآمذَبی مبلیبتی عی ػکبلَکبی مکًسد ثشسػکی ثشاثکش  511دسكکذ ثکًدٌ ،دس
حبلی کٍ سؿذ َضیىٍَبی جبسی دػتگبٌ ثشاثش  139دسكذ ثًدٌ اػت .ثٍ ثیبوی دس عی ایه ػبلَب ؿبَذ
کبَؾ کبسایی مبلیبتی دس اػتبن َؼتیم .ثٍ عکًس متًػکظ َضیىکٍ يكکًل دسآمکذَبی مبلیکبتی اص ػکبل
 1961ثٍ ثقذ دس حبل افضایؾ ثًدٌ ثٍ عًسی کٍ ػبل  1963ثب  61سیبل ثیـتشیه سقکم َضیىکٍ يكکًل سا
داؿتٍ اػت کٍ الجتٍ دس ػبل  1964ؿکبَذ ککبَؾ َضیىکٍ َکبی جکبسی وؼکجت ثکٍ دسآمکذَبی مبلیکبتی
ثًدٌایم ي ثٍ فجبستی ػبصمبن مبلیبتی اػتبن دس ایه ػبل وؼجت ثٍ ػبل قجل کبسایی ثبالتشی داؿتٍ اػت.
ذٍل ّ .1سیٌِ ٍصَل درآهذّای هالیاتی استاى لرستاى

(میلیًن سیبل)

(میلیًن سیبل)

 1111سیبل دسآمذ (سیبل)

1961

21332

1519219

12

1961

23655

1132113

96

1965

63555

1615545

21

1969

131592

5562121

41

1961

134131

5415299

35

1962

513361

9196266

35

1963

912951

9944951

61

1964

914369

9332111

51

میبوگیه

136622

5126351

39.3

ػبل

میخز 7اداسٌ کل مبلیبتی اػتبن
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فملیشد َضیىٍ جبسی

فملیشد دسآمذَبی مبلیبتی

َضیىٍ يكًل دسآمذَبی مبلیبتی ثٍ اصای َش
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 .1-6سراًِ درآهذّای هالیاتی
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تُشان
ثًؿُش
َشمضگبن
یضد
مشکضی
قضيیه
خًصػتبن
اكاُبن
کشمبن
صوجبن
الجشص
ػمىبن
آرسثبیجبن ؿشقی
قم
مبصوذسان
فبسع
گیعن
کُگیلًیٍ ي ثًیش احمذ
خشاػبن جىًثی
َمذان
چُبسمحبل ي ثختیبسی
آرسثبیجبن غشثی
اسدثیل
خشاػبن ؿمبلی
ایع
کشمبوـبٌ
کشدػتبن
لشػتبن
خشاػبن سضًی
ػیؼتبن ي ثلًچؼتبن
گلؼتبن



ًوَدار  .1سراًِ درآهذّای هالیاتی استاىّا در سال  -3132هیلیَى ریال

دس ومًداس ( )5مـخق اػت کٍ دسآمکذ مبلیکبتی ػکشاوٍ اػکتبن لشػکتبن دس ػکبل  1963ثشاثکش 1.6
میلیًن سیبل اػت کٍ دس مقبثل ػبیش اػتبن َب ثؼیبس وبچیض اػت ي دس ستجٍ  55قشاس داسد .ثبالتشیه ػشاوٍ
دسآمذ مبلیبتی مشثًط ثٍ اػتبن تُشان ثب  54.5میلیًن سیبل ي کمتشیه ػشاوٍ مشثًط ثٍ اػتبن گلؼکتبن ثکب
 1.29میلیًن سیبل اػت.
 .8عَاها هإثر تر درآهذّای هالیاتی
ػغح يكًل مبلیبتَبی دسیبفتی ثٍ فىکًان دسكکذی اص تًلیکذ وبخکبلق داخلکی دس میکبن کـکًسَبی
دسحبلتًػقٍ تب حذيد قبثکل معحؾکٍای متایکش اػکت .دس عکًل دَکٍَکبی اخیکش ،ایکه ػکغًح تًجکٍ
اقتلبدداوبن سا ثٍ خًد جلت کشدٌ اػت .فلت تاییشات ایه ػغًح سا میتًان ثٍ فًامل تقیکیهکىىکذٌ
ثًدن اقتلبد ،میضان ياثؼتگی ثٍ دسآمذَبی ػشیـ مبوىذ کمکَبی ثیهالمللی ،مىبثـ مبلی عجیقی مبوىکذ
وات ي گبص ي ػکُم مبلیکبت مؼکتقیم ي غیشمؼکتقیم ،تًصیکـ دسآمکذ) ،ػکغح تًػکقٍ اقتلکبدی ،ثخکؾ
غیشکـبيسصی ي ؿُشوـیىی وؼجت داد کٍ ثٍ ثشخی اص آنَب پشداختٍ میؿًد7
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 .3-8تَزیع درآهذ ٍ درآهذّای هالیاتی

اثش مبلیبت ثش تًصیـ دسآمذ ثٍ وًؿ ػیؼتم مبلیبتی يضـؿذٌ دس اقتلبد اص لحکبػ مؼکتقیم ي غیشمؼکتقیم
ثًدن مبلیبت َب ثؼتگی داسد .دس اغلت کـًسَب مبلیکبت مؼکتقیم ؿکبمل مبلیکبت ثکش دسآمکذ اؿکخبف،
ثشيت ي ؿشکت َب اػت ي مبلیبت ثش دسآمذ اؿخبف حقیقی ثٍ كًست وشزَبی تلبفذی ثش دسآمکذ
مؤثش پغ اص ػغًح مقب ؿذٌ مقیه افمبل میؿًد (ػکیایپکًس ي سضکبیی .)1961 ،دس كکًست وجکًد
فشاس مبلیبتی ،ایه وًؿ مبلیبت ثب َذ

تًصیـ مجذد دسآمذ اػکت ي ثکب اكکل تکًان پشداخکت مغبثقکت

داسد .مبلیبت ثش ثشيت ،وؼجت ثٍ ثشيت تجمقی افشاد افمبل مکیؿکًد ي يجکٍ تلکبفذی مبلیکبتَکب سا
ثٍيیظٌ دس گشيٌ َبی دسآمذی ثبال افضایؾ میدَذ؛ لزا مبلیبت ثش ثشيت خکبلق َمکشاٌ ثکب مبلیکبت ثکش
دسآمذ مًجت تًصیـ ثُتش مبلیبت َب ثب تًجٍ ثٍ تًان پشداخت افشاد میؿًد .فعيٌ ثکش ایکه مبلیکبت ثکش
ثشيت خبلق اص عشی تًصیـ مجذد ثشيت ،جلًگیشی اص تلبفذی ؿذن آن ي تـًی اػتابدٌ مؤثش اص
داسایی َب ،ثٍ كًست اثضاس مایذی ثب َذ

اوجب اكعحبت اقتلکبدی ي اجتمکبفی مکیتًاوکذ ثکٍ ککبس

سيد .مبلیبتَب ثٍ لحبػ داؿته وقؾ تقکذیلکىىکذگی دس اقتلکبد ،اص اثضاسَکبی مُکم ػیبػکتگکزاسی
ديلت دس جُت ثُجًد تًصیـ دسآمذ ثٍ ؿمبس میسيوذ؛ صیشا اوًاؿ مبلیبتَب داسای اثش دسآمذی ثکًدٌ ي
ثٍ وحًی دس چگًوگی تًصیـ دسآمذ تیثیشگزاسوکذ .ثکشای مثکبل ،مبلیکبتَکبی تىکبصلی مکیتًاوىکذ آثکبس
وبمىبػت ،مبلیبتَبی تىبػجی ثیاثش ي مبلیبتَبی تلبفذی آثبس مغلًثی ثش تًصیـ دسآمذ داؿتٍ ثبؿکىذ
(كجبحی ي َمیبسان.)1956 ،
مبلیبت َبی مؼتقیم ي ثٍ خلًف مبلیبت ثش ثشيت ثٍ دلیل ثشخًسداسی اص ػیؼتمَکبی تلکبفذی
دس پشداخت اثش مثجتی ثش کبَؾ وبثشاثشی داسوذ ،دس حبلی کٍ مبلیکبتَکبی غیشمؼکتقیم اغلکت عجیقکت
تىبصلی داؿتٍ ي ثٍ َمیه دلیل ثبس ایه مبلیبت ثیـتش ثش ديؽ افشاد کمدسآمکذ اػکت؛ َمچىکیه ثؼکتٍ ثکٍ
ایىیٍ دس کؼکت دسآمکذ مبلیکبتی ،ديلکت ثیـکتش اص ککذا پبیکٍ مبلیکبتی ي ککذا سيؽ کؼکت مبلیکبت
(مبلیبتَبی مؼتقیم ي غیشمؼتقیم) اػتابدٌ کشدٌ ثبؿذ ،اثش مبلیبت ثش وبثشاثشی تًصیکـ دسآمکذ متاکبيت
ایه مبلیبت ثٍخًثی میتًاوذ وقؾ تثجیتکىىذٌ ي تیثیش مثجت ثش تًصیـ دسآمذ داؿکتٍ ثبؿکذ (دَمکشدٌ ي
َمیبسان.)1956 ،
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مؼئلٍ مُم دس خلًف کبسایی مبلیبتی ایه اػت کٍ اقذا ديلکت ثکشای کؼکت دسآمکذ مبلیکبتی،
اثشات ي فًاسم جبوجی ثٍ َمشاٌ داسد ي ثشای َمیه ،مبلیبتَب ثبیذ ثٍگًوٍای يضـ ؿًوذ کٍ کمتشیه
اثشات اختعلی ي تاییش سفتبس فبملیه اقتلبدی سا دس ػیؼتم اقتلبدی ثش جبی گزاسوکذ (َظثکش کیکبوی ي
َمیککبسان .)1955 ،اص دی کذگبٌ تًصیککـ دسآمککذ ،یککک ساٌ ػککبدٌ ثککشای افککضایؾ کککبسایی مبلیککبتَککبی
غیشمؼتقیم آن اػت کٍ وشزَبی متابيت مبلیبت ثش سيی کبالَبی مًسد ملکش

افکشاد ککمدسآمکذ ي

پشدسآمذ تقییه ؿًد .ثٍ فىًان مثبل دس ػیؼتم مبلیبت ثش اسصؽ افضيدٌ میتًان وشز مبلیکبت کبالَکبیی
مثل مًاد غزایی سا کٍ ثخؾ ثضسگی اص دسآمذ خبوًاسَبی کمدسآمذ سا ثٍ خًد اختلکبف مکیدَکذ،
حز

ي یب کبَؾ داد ي وشز مبلیبت کبالَبی لًکغ کٍ ثیـتش تًػظ افشاد پشدسآمذ ملش

میؿًد

سا افککضایؾ داد (ػککیایپککًس ي سضککبییَ .)1961 ،مچىککیه َىگککبمی کککٍ اص دسآمککذَبی مبلیککبتی ثککشای
َضیىٍ َبی فمشاوی ثیـتش اص َضیىٍ َبی جبسی اػتابدٌ ؿًد ،مًججبت ثُتش ؿذن يضقیت تًصیـ دسآمکذ
سا فشاَم میآيسد .دس غیش ایه كًست ثب ملش

َشچٍ ثیـتش دسآمذَبی مبلیبتی ثکش سيی َضیىکٍَکبی

جبسی ملشفی ،ممیه اػت ثٍ دلیل افضایؾ وشزَبی تًسمی ،الضامبً ثُجًد تًصیـ دسآمذ حبكل وـًد.
مغبلقبت ثبوک جُبوی ي ثشخی دیگش اص محققکبن ثکش ایکه مًضکًؿ تیکیکذ مکیکىکذ ککٍ ثیـکتشیه
وبثشاثشی تًصیـ دسآمذ مشثًط ثٍ کـًسَبیی اػت کٍ اص وؾش تًػقٍ اقتلکبدی دس حکبل كکىقتی ؿکذن
َؼتىذ .ثٍ فجبستی کـًسَبی ثب دسآمذ متًػظ ،ثٍؿذت تحت تیثیش وبثشاثشی تًصیـ دسآمذ َؼکتىذ .ثکٍ
وؾش میسػذ تًػقٍ اقتلبدی دس اثتذا ثٍ كًست مًقت ػکجت افکضایؾ وکبثشاثشی مکیؿکًد ي ػک،غ ثکب
افضایؾ ػُم دسآمذ ویشيی کبس ،ثٍتذسیج وکبثشاثشی دس اقتلکبد ککبَؾ مکییبثکذ .مغبلقکبت ککًصوتغ
پبیٍ گزاس ثشسػی تیثیش متایشَبی کعن اقتلبدی ثش تًصیـ دسآمذ اػت .وتبیج يی وـبن میدَذ کٍ دس
مشاحل ايلیٍ سؿذ اقتلبدی ،تًصیـ دسآمذ وبثشاثش اػکت ي دس ثلىذمکذت ثکب ادامکٍ سؿکذ اقتلکبدی ایکه
وبثشاثشی کمتش میؿًد .ديلتَب ثب َضیىٍَبی مختلف میتًاوىذ ثش اختع

گشيٌَبی دسآمکذی دامکه

ثضوىذ ي یب ثب دسآمذَبی خًد دس قبلت مبلیبت َکب ي یکب پشداخکتَکبی اوتقکبلی ثکش تًصیکـ دسآمکذ تکیثیش
َمچىیه دس ثؼیبسی اص مغبلقبت ،فعمت َمجؼتگی دسآمذَبی مبلیبتی ي تًصیکـ دسآمکذ ثکٍ ديسٌ
صمبوی ي ومًوٍ َبی محلی مًسد ثشسػی ثؼتگی داسد .ثٍ فىًان مثبل دس مغبلقٍای ثیه کـًسَبی ایکشان
ي  OECDثٍ ایه وتبیج دػت یبفتٍ اوذ کٍ ثب افضایؾ دسآمذَبی مبلیبتی دس ایه کـًسَب ضشیت جیىکی
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افضایؾ مییبثذ ي دسوتیجٍ وکبثشاثشی دسآمکذ ثیـکتش مکیؿکًد (اثًوکًسی ي َمیکبسانَ .)1969 ،مچىکیه
مقبیؼٍ ثیه کـًسَبی تًػقٍیبفتٍ ي دسحبلتًػقٍ وـبن دادٌ اػت َشگًوٍ ثُجکًد دس ػیؼکتم مکبلی دس
کـًسَبی ثب دسآمذ ثبال مىجش ثٍ کبَؾ دس وبثشاثشی میؿًد .دس حبلی ککٍ دس کـکًسَبی ثکب دسآمکذ
متًػظ ،تًػقٍ مبلی وبثشاثشی تًصیـ دسآمذ سا تـذیذ میکىکذ (دَشیاکی .)5119 ،دس مغبلقکٍ دیگکشی
وـبن دادٌ ؿذٌ َشچقذس دس اقتلبدی ثبوک مشکضی مؼتقلتشی يجکًد داؿکتٍ ثبؿکذَ ،مجؼکتگی ثکیه
تًس  ،وبثشاثشی ي دسآمذَبی مبلیبتی کمتش میؿًد (ثیىذس.)5116 ،
ثب تًجکٍ ثکٍ مغبلقکبت تجشثکی ،اثکش مبلیکبتَکب ثکش وکبثشاثشی دسآمکذ دس کـکًسَب ثکٍخلکًف دس
کـًسَبی دسحبلتًػقٍ  ،ثٍ ديسٌ صمبوی ي ؿشایظ ػیبػی ي اقتلبدی آن مىغقٍ ثؼتگی داسد .ومکًداس
( )9ضشیت جیىی اػتبن لشػتبن دس عی ػبلَبی  1956تب  1961سا وـبن میدَذ.
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ًوَدار  .1ضریة یٌی ًقاط ضْری ٍ رٍستایی استاى لرستاى طی دٍرُ 3153-3136

عی ػبل َبی مزکًس ،ثیـتشیه میضان وبثشاثشی ثش اػبع ضشیت جیىی مىبع ؿُشی دس ػبل 1961
یبساوٍَب دس دی مبٌ  1956تب حذيدی مًجت کبَؾ وکبثشاثشی دس ػکبل  1961ؿکذ ،امکب دس ػکبلَکبی
 1961مجذداً افضایؾ ي ػ،غ سيوذ کبَـی داؿتٍ اػت.
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 .1-8تَرم ٍ درآهذّای هالیاتی

تیثیش تًس ثش دسآمذَبی مبلیبتی مقشي

ثٍ اثش تًسمی تبوضی ،ثٍخلًف دس کـًسَبی دسحبلتًػقٍ

(کٍ دس آنَب مبلیبتَب اَمیت يیظٌای داسد ي وؾب مبلیبت ثش دسآمذ تلبفذی کبسایی الص سا وکذاسد)
احتمبالً مىای اػتَ .مچىیه يجًد تیخیش دس يكًل دسآمذَبی مبلیکبتی ػکجت مکیؿکًد دس مًققیکت
تًسمی ،صیبن َبیی متًجٍ ديلت ؿًد کٍ مؼتقیمبً اص وشز تًس  ،میضان تیخیش دس يكکًل ي ػکغح ايلیکٍ
مبلیبت وبؿی می ؿًدَ .شچٍ تیخیش يكًل مبلیبتی عًالویتش ثبؿذ ،کبَؾ دسكذ وؼکجت مبلیکبت قجکل
اص تًس ثیـتش خًاَذ ثًد .وؾب مبلیکبتی دس کـکًسَبیی ککٍ متًػکظ تکیخیش دس يكکًل مبلیکبتی آنَکب
عًالوی تش ي دس َمبن حبل وشز تًس ي ػغح ايلیٍ مبلیبت ثبال ثبؿکذ ،مقکذاس صیکبن دسآمکذی وبؿکی اص
فذ پشداخت مبلیبت اص ػًی مؤدیبن مبلیبتی ویض افضایؾ مییبثذ.
دس آغبص دٍَ  ،61افمبل تحشیم َبی واتی ،تجبسی ي ثبویی ثب تًجٍ ثٍ افضایؾ ياثؼتگی ایکشان ثکٍ
ياسدات دس کىبس سؿذ َضیىٍَبی جبسی ثب اجشای عشحَبیی مبوىکذ مؼکیه مُکش ي افغکبی یبساوکٍَکبی
وقذی ثبفث ؿذ کٍ آػیت پزیشی اقتلبد افضایؾ یبثذ ي يضقیت اقتلبد دس ؿشایظ سکًد تًسمی قشاس
گیشد .دس ػبلَبی اخیش ،اثشگزاسی چىذ فبمل ثبفکث ؿکذ ػکغح تکًس سيوکذ كکقًدی داؿکتٍ ثبؿکذ.
جُؾ وشز اسص دس ػبل  1961مىجش ثٍ افضایؾ ؿکذیذ تکًس ؿکذ؛ َمچىکیه افکضایؾ قیمکت کبالَکبی
ياسداتی ثٍ مًجت تحشیمَبی اقتلبدی ي افکضایؾ وکشز اسص ،ثکٍ عکًس مؼکتقیم ي غیشمؼکتقیم مًجکت
افضایؾ ػغح قیمتَب ؿذ.
ومًداس ( )1ي ( )2تًس اػتبنَبی کـًس دس ػبلَبی  1963ي  1964سا وـبن میدَذ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.



.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.







چْارهحال ٍ بختیاری
کرهاًشاُ
خراساى شوالی
ایالم
لرستاى
گلستاى
آرربایجاى شرقی
ّوذاى
خراساى جٌَبی
آرربایجاى غربی
کرهاى
اردبیل
یسد
سوٌاى
خراساى رضَی
کشَر
تْراى
ّرهسگاى
هازًذراى
قسٍیي
قن
خَزستاى
اصفْاى
هرکسی
کردستاى
گیالى
البرز
فارس
کْگیلَیِ ٍ بَیر احوذ
زًجاى
سیستاى ٍ بلَچستاى
بَشْر
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َمبنعًس کٍ اص ومًداسَب پیذا اػت ،اػتبن لشػتبن دس ػبلَبی  1963ي  1964جضء اػتبنَبی ثکب
تًس ثبال ثًدٌ اػت .دس ػبل  1963ستجٍ پىجم ي دس ػبل  1964ستجٍ دي سا داؿتٍ اػت.
 .1-8اعتثارات تولک دارایی سرهایِای ٍ درآهذّای هالیاتی

پشداخت ثٍمًقـ مبلیبت دس اجشای عشحَبی فمشاوی ي سفبَی دس کـکًس وقکؾ مُمکی داسد ي جکزة
دسآمذَبی مبلیبتی ديلت ،ساَیبسی ثشای افضایؾ ي حاؼ رخبیش واتکی دس کـکًس ي ککبَؾ اتیکب ثکٍ
اقتلبد تکمحلًلی وات اػت .ديلت ثب تًصیـ متکًاصن دسآمکذَبی مبلیکبتی ي ثکشيتَکبی ملکی ثکش
اػبع فذالت میتًاوذ وقؾ اسصوذٌای دس پیمًدن مًفقیتآمیض مؼیش تًػقٍیکبفتگی داؿکتٍ ثبؿکذَ .کش
اوذاصٌ کٍ ديلت دس يكًل ي تحق میضان دسآمذ ملًة مًف ثبؿکذ ثکٍ َمکبن اوکذاصٌ ویکض دس ػکغح
کـًس ،ثشای تًػقٍ صیشػبختَب افتجبسات فمشاوی ثیـتشی تخلکیق دادٌ مکیؿکًدَ .شچقکذس مکشد
ثیـتش ثب اقذامبت ي خذمبت دسآمذَبی مبلیبتی آؿىب ؿًوذَ ،میبسی ي مـبسکت ثیـتشی دس پشداخکت
ثٍمًقـ مبلیبت خًاَىذ داؿت .مبلیبتَب پبیذاستشیه ي ثبثجبتتشیه مىبثـ دسآمکذی ديلکتَکب َؼکتىذ ي
پشداخت مبلیبت اص مُمتشیه فًامل سؿذ جبمقٍ محؼًة میؿًد ي مًججبت سيو اقتلکبدی ،تحقک
سيصافضين وؾب مبلیبتی ي َمگب ػبخته آن ثب داوکؾ سيص ،وقکؾ اویبسوبپکزیشی دس تًػکقٍ اقتلکبدی
کـًس داسد.
دسياقـ افضایؾ َضیىکٍ َکبی جکبسی ثکب وشخکی ثکیؾ اص افکضایؾ دسآمکذ ديلکت اص عشیک ککبَؾ
افتجبسات فمشاوی ججشان می ؿًد .ثٍ َش حبل کل مخبسل ديلت ثٍ دي قؼمت َضیىٍَبی جکبسی ()GC
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ي َضیىٍَبی فمشاوی ( )GIتقؼیم میؿًد .ثب تًجٍ ثٍ ایىیٍ ثًدجٍ جبسی کٍ ؿبمل کمکَبی ديلکت
ي ویض یبساوٍَب دس وؾش گشفتٍ ؿذٌ ،تبثقی اص ػیبػتَکبی ديلکت دس ایکه مکًسد اػکت ،مقکذاس ( )GIیکب
ثًدجٍ فمشاوی ديلت تبثقی اص ( )GCثًدجٍ جبسی اػت .ثًدجکٍ جکبسی ویکض تکبثقی اص ػیبػکتَکبی
اجتمبفی ديلت اػت کٍ ثشای حاؼ حکذاقل ملکش

خبوًاسَکب ي کمکک ثکٍ ثییکبسان ي ویکض تًػکقٍ

متىبػت خذمبت فمًمی ،آمًصؿی ي ثُذاؿتی افضایؾ مییبثذ.
َمبنعًس کٍ میضان دسآمذَ بی مبلیبتی ديلت مًجکت تحقک یکب فکذ تحقک افتجکبسات فمشاوکی
میؿًدَ ،ضیىکٍ َکبی فمشاوکی ویکض مًجکت تحکشک ثشخکی اص كکىبیـ ي ثخکؾَکب ي دسوتیجکٍ افکضایؾ
دسآمذَبی ديلت اص عشی مبلیبت ثش ياسدات ي كبدسات ي مبلیبت ثش دسآمذ ؿشکتَب میؿًد.
ومًداسَبی ( )3ي ( )4میضان افتجبسات فمشاوی اػتبن َب ي وؼجت افتجبسات فمشاوی ثٍ کل افتجبسات
سا وـبن میدَىذ.






تُشان
فبسع
کشمبوـبٌ
آرسثبیجبن غشثی
مبصوذسان
گیعن
ثًؿُش
خًصػتبن
آرسثبیجبن ؿشقی
خشاػبن سضًی
لشػتبن
کشمبن
کُگیلًیٍ ي ثًیش احمذ
گلؼتبن
کشدػتبن
یضد
اسدثیل
اكاُبن
خشاػبن جىًثی
خشاػبن ؿمبلی
َمذان
مشکضی
الجشص
َشمضگبن
صوجبن
ػمىبن
ػیؼتبن ي ثلًچؼتبن
قضيیه
چُبسمحبل ي ثختیبسی
قم
ایع



ًوَدار  .2هیساى اعتثارات تولک داراییّای سرهایِای استاىّا در سال 3132

] [ Downloaded from ejip.ir on 2023-01-09

11

هجلِ اتتاادی سال ًَزدّن ضوارُّای 31 ٍ 33

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

بَشْر
یسد
کرهاًشاُ
کْگیلَیِ ٍ بَیر احوذ
آرربایجاى غربی
تْراى
لرستاى
آرربایجاى شرقی
فارس
گیالى
خَزستاى
خراساى جٌَبی
کردستاى
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هرکسی
قن
قسٍیي
خراساى شوالی
گلستاى
ّرهسگاى
خراساى رضَی
سوٌاى
ّوذاى
کرهاى
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ًوَدار ً .1سثت اعتثارات تولک سرهایِای استاىّا تِ کا اعتثارات استاى در سال 3132

اػتبن لشػتبن ثب میضان افتجبسات فمشاوی  4561میلیبسد سیکبل دس جبیگکبٌ یکبصدَم ي اص وؾکش وؼکجت
افتجبسات فمشاوی دس جبیگبٌ َاتم دس ثیه اػتبنَبی کـًس قشاس داسد.
اػتبن اكاُبن کمتشیه ػُم ( )96ي اػتبن ثًؿُش ثیـتشیه ػکُم ( )49اص افتجکبسات فمشاوکی سا دس
ػبل  1963داسوذ.
 .6-8درآهذ سراًِ ٍ درآهذّای هالیاتی

دسآمذ ػشاوٍ دس مغبلقبت تجشثی ثٍ فىًان ؿبخلی اص میضان تًػقٍیبفتگی ثٍ کبس گشفتٍ ؿذٌ کٍ َکم
پیـشفت ػبختبسی سا وـبن میدَذ ي َم مجتىی ثش قبوًن ياگىش اػت کٍ تقبضب ثشای کبالَب ي خکذمبت
ديلتی سا وؼجت ثٍ ػغح دسآمذ حؼبع میداوذ ي دسوتیجٍ ضشيست افضایؾ مبلیبت سا تًجیٍ میکىکذ.
پیؾثیىی میؿًد کٍ اثش تًلیذ وبخبلق داخلی ػشاوٍ ثکش ػکبختبس مبلیکبتی مثجکت ثبؿکذ؛ صیکشا ثکٍ دلیکل
افضایؾ ػغح تًػقٍ کـکًس ،ثخکؾ سػکمی اقتلکبد دس ؿکشایظ وؼکجی افکضایؾ مکییبثکذَ .شچىکذ دس
میتًاوذ ياقـثیىبوٍ وجبؿذ.
تحقیقبت ًَػتًن ي تشن ( )5111ثیبن میکىذ کٍ مؤدیبن مشثًط ثٍ گشيٌَکبی دسآمکذی ثکبال ثکٍ
يػیلٍ کم گًیی دس دسآمذ ي گضاسؽ ثبالتش مخبسجـبن ،گشایؾ کمتشی ثٍ پشداخکت مبلیکبت داسوکذ.
َمچىیه سیچبسدػًن ( )5113فىًان میکىذ کٍ مبلیبتدَىذگبن ثب دسآمذ میبوٍ ثٍ عًس مقمًل مغکبث
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کـًسَبیی مبوىذ ایشان کٍ ثخؾ فمذٌ ملبس

ثًدجٍ فمًمی ياثؼتٍ ثٍ واکت اػکت ،ایکه اوتؾکبسات
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ثب قًاویه مبلیبتی سفتبس میکىىذ؛ ایه دس حبلی اػت کٍ مبلیبتدَىذگبن ثب ػغح دسآمذ پکبییه ي ػکغح
دسآمذ ثبال اغلت مًاف قًاویه مبلیبتی ویؼتىذ.
ثشسػی َب وـبن دادٌ اػت مؤدیبن خًداؿتابل ثیـتش فعقٍمىذ َؼتىذ تب حبلکتَکبی گًوکبگًوی اص
فکذ پشداخکت مبلیکبت سا ثکٍ ککبس گیشوکذ .افکشادی ککٍ اص محکل خًداؿکتابلی ،تجکبست مؼکتقل ي یککب
کـبيسصی کؼت دسآمذ میکىىذ ،امیبن فشاس مبلیبتی ثبالتشی داسوذ ،دس حبلی ککٍ حقکًقثگیکشان ثکٍ
دلیل پشداخکت مبلیکبت قجکل اص دسیبفکت دسآمکذ (مبلیکبت تیلیاکی) ،ؿکبوغ ي احتمکبل کمتکشی ثکشای
استیبة فشاس مبلیبتی داسوذ (کشیمی پتبوعس ي َمیبسان.)1961 ،
ومًداسَبی ( )5ي ( )6ثٍ تشتیت دسآمکذ ػکشاوٍ اػکتبن لشػکتبن دس عکی ػکبلَکبی  1952-1961ي
دسآمذ ػشاوٍ اػتبنَب دس ػبل  1961سا وـبن میدَىذ.
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ًوَدار  .3درآهذ سراًِ استاىّا در سال 3136

دسآمذ ػشاوٍ اػتبن دس عی ثبصٌ صمبوی  1952-1961سيوذ افضایـی داؿکتٍ ي اص  13.2میلیکًن سیکبل
دس ػبل  1952ثٍ  55میلیًن سیبل دس ػبل  1961سػیذٌ اػت؛ یقىی حذيد  2ثشاثش ؿذٌ اػت .الجتٍ ایکه
ویتٍ سا ثبیذ دس وؾش گشفت کٍ تًلیذ وبخبلق داخلی دس وؾش گشفتٍ ؿذٌ ثٍ قیمت جبسی اػت ي آثکبس
تًسمی دس آن يجًد داسد .تًلیذ وبخبلق داخلی ثٍ قیمکت جکبسی اػکتبن اص  55965میلیکبسد سیکبل دس
ػبل  1952ثٍ  111445میلیبسد سیبل دس ػبل  1961سػیذٌ ي جمقیکت اػکتبن دس ایکه مکذت سؿکذ 5.1
دسكذی داؿتٍ اػت.
دس ػبل  ،1961اػتبن لشػتبن ثب ػشاوٍ  55میلیکًن سیکبل دس ستجکٍ  53کـکًس قکشاس داسد ي اخکتع
فشاياوی اص میبوگیه کـًسی ثب دسآمذ ػشاوٍ  123میلیًن سیبل داسد (تقشیجبً ولف میبوگیه کـًسی).
 .2هذل ٍ رٍش تحقیق
اقتلبدداوبن مقمًالً اص وؼجت مبلیبت ثٍ تًلیذ وبخبلق داخلی ثشای اسصیبثی فملیشد مبلیکبتی کـکًسَب
چىیه وؼجتی ،ثشای مقبیؼٍ فملیشد یب سيوذ مبلیبتی مىکبعقی ککٍ داسای ػکبختبس اقتلکبدی ي دسآمکذی
ییؼبوی َؼتىذ ،اثضاس ثؼیبس مىبػجی اػت .اص عشفی ثبیذ ثٍ ایه ویتٍ تًجکٍ داؿکت ککٍ اػکتابدٌ اص ایکه

] [ Downloaded from ejip.ir on 2023-01-09

اػتابدٌ میکىىذ .دسياقـ وؼجت مبلیبتی پیؾثیىیؿکذٌ فملیکشد مبلیکبتی سا وـکبن مکیدَکذ .اػکتابدٌ اص
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سيؽ ثشای ثشسػی ي مقبیؼٍ اثشثخـی ػیبػت َبی يكًل مبلیبت دس اػتبنَبی مختلف ثب گشيٌَکبی
دسآمذی متابيت ،ممیه اػت تلًیشی غیشياققی سا وـبن ثذَذ.
دس مغبلقککٍ حبضککش اص دي وؼککجت مبلیککبت مؼککتقیم ي مبلیککبت غیشمؼککتقیم ثککٍ فىککًان ؿبخلککی اص
دسآمذَبی مبلیبتی ي متایش ياثؼتٍ دس وؾش گشفتٍ ؿذٌ ي لزا دي مذل ثٍ ؿیل صیش تقشیکف ؿکذٌ اػکت.
ػ،غ دس ادامٍ دي مذل ثب سيؽ دادٌَبی تشکیجی تخمیه صدٌ ؿذٌاوذ.
مذل ()1
+

+

+

+

+

=

+

+

مذل ()5
+

+

+

+

+

+

=
+

 7وؼجت مبلیبت مؼتقیم ثٍ تًلیذ وبخبلق داخلی دس اػتبن  iا ي دس ػبل  tا
 7وؼجت مبلیبت غیشمؼتقیم ثٍ تًلیذ وبخبلق داخلی دس اػتبن  iا ي دس ػبل  tا
 7ضشیت جیىی دس اػتبن  iا ي دس ػبل  tا
 7دسآمذ ػشاوٍ دس اػتبن  iا ي دس ػبل  tا
 7وشز ثییبسی دس اػتبن  iا ي دس ػبل  tا
 7وشز تًس دس اػتبن  iا ي دس ػبل  tا
 7جمقیت دس اػتبن  iا ي دس ػبل  tا
 7وؼجت افتجبسات تملک داسایی ػشمبیٍای ثٍ کل افتجبسات دس اػتبن  iام ي دس ػبل  tا
دادٌ َبی مًسد اػتابدٌ دس ایه تحقی اص ػبلىبمٍَبی آمبسی ي حؼبةَبی ملکی -مىغقکٍای مشککض
آمبس اػتخشال ؿذٌاوذ .ثب اػتابدٌ اص وش افکضاس  ،Eviewsوخؼکت ثکٍ ثشسػکی ایؼکتبیی دادٌَکب اص عشیک
آصمًنَبی سیـٍ ياحذ پبولی لًیه ،لیه ي چً ( )5115پشداختٍ ؿکذٌ ،ػک،غ وتکبیج آصمکًن  Fلیمکش ي

 .3-2آزهَىّا

دس ایه تحقی اثتذا اص چُبس آصمًن 7ثشسػی مبوبیی متایشَب F ،لیمکشَ ،بػکمه ي آصمکًن َکماوجبؿکتگی
مذل اػتابدٌ ؿذٌ ي ػ،غ ثشای ثشسػی ساثغٍ ثکیه متایشَکب ثکب اػکتابدٌ اص سيؽ دادٌَکبی تشکیجکی ثکٍ
ثشآيسد مذلَب پشداختٍ ؿذٌ اػت.
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ذٍل  .1تررسی هاًایی هتغیرّای هذل
وب متایش

P-Value

Statistic

تابضل مشتجٍ ايل

Statistic

وتیجٍ

LNGDPR

1.1111

- 43.3111

-

-

)I(0

GINI

1.1111

- 11.4354

-

-

)I(0

U

1.1111

- 6.15135

-

-

)I(0

LNMTAX

1.1111

- 11.3541

-

-

)I(0

LNIMTAX

1.1111

- 6.15454

-

-

)I(0

LNPOP

1.2311

1.12925

1.1111

- 2163.24

)I(1

INF

1.6655

5.61163

1.1111

- 6.91152

)I(1

میخز 7محبػجبت تحقی

ثب تًجٍ ثٍ وتبیج آصمًن مبوبیی ،تمبمی متایشَبی ایه مذل دس ػکغح پبیکب ویؼکتىذ؛ ثىکبثشایه ديثکبسٌ
آصمًن سیـٍ ياحذ دس تابضل مشتجٍ ايل اوجب ؿذٌ اػت .مـبَذٌ میؿًد کٍ دس تابضکل مشتجکٍ ايل،
َمٍ متایشَب پبیب ؿذٌاوذ .دسوتیجٍ اص دسجٍ مبوبیی ياحذ یقىی ) I(1ثشخًسداسوذ.
ثٍ مىؾًس ثشسػی يجًد دادٌَبی تشکیجکی دس مقبثکل دادٌَکبی تلایقکی اص آصمکًن  Fلیمکش ي ثکشای
تقییه اثشات ثبثت ي تلبدفی اص آصمًن َبػمه اػتابدٌ خًاَذ ؿذ کٍ وتبیج َشککذا اص آصمکًنَکبی
فًق دس جذايل ( )9ي ( )1اسائٍ ؿذٌ اػت.
ذٍل ً .1تایج آزهَى  Fلیور
ؿشح

مذل دي

مذل ايل

آصمًن اثشات

F

F

آمبسٌ

56.121

955.613

3.46

122.12

دسجٍ آصادی

()91،116

91

()91،115

91

احتمبل

1،1111

1،1111

1،1111

1،1111

میخز 7وتبیج تحقی

يجًد اثشات ثبثت سد ؿذٌ ي اثکشات ثبثکت مقغقکی يجکًد داسد؛ ثکٍ ثیکبن ػکبدٌتکش ،يجکًد دادٌَکبی
تشکیجی 1دس ثشاثش دادٌَبی تلایقی 5مًسد تیییذ اػت.
4. Panel
2. Pool
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دس َش دي مذل ثٍ دلیل آویٍ مقبدیش احتمبل آمبسٌ  fصیش  1.12اػت ،لزا فشضیٍ كاش مجىی ثش فکذ
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ذٍل ً .6تایج آزهَى ّاسوي
P

ؿشح
مذل ()1

اثشات مقغقی تلبدفی ثب دسجٍ آصادی ()3

59.521

1.1119

مذل ()5

اثشات مقغقی تلبدفی ثب دسجٍ آصادی ()3

13.15

1.1111

میخز 7وتبیج تحقی

ثٍ دلیل آویٍ مقبدیش احتمبل آمبسٌ آصمًن َبػمه ثضسگتش اص  1.12اػت ،دسوتیجٍ فشضکیٍ كکاش
مجىی ثش مىبػت ثًدن اثشات تلبدفی ،پزیشفتٍ میؿًد.
اص آوجب کٍ متایشَبی الگً عج آصمًنَبی سیـٍ ياحذ جًاة ییؼبوی دس مکًسد مبوکبیی متایشَکب
ومی دَىذ ،ثشای پشَیض اص يجًد سگشػیًن کبرة دس تخمیهَب ،ثبیذ َماوجبؿتگی ثکیه متایکش ياثؼکتٍ ي
متایشَبی مؼتقل ثشسػی ؿًد .ثشای ایه مىؾًس جُت ثشسػکی ي يجکًد ساثغکٍ تقکبدلی ثلىذمکذت ثکیه
متایشَبی الگً اص آصمًن َماوجبؿتگی کبئً اػتابدٌ می ؿًد .فشضکیٍ كکاش ایکه آصمکًن ،فکذ يجکًد
َماوجبؿتگی اػت.
ذٍل ً .8تایج آزهَى ّناًثاضتگی کائَ
ؿشح
مذل ()1
مذل ()5

آمبسٌ ADF

آمبسٌ T

P

-4.123

1.1111

-11.4

1.1111

میخز 7وتبیج تحقی

ثب تًجٍ ثٍ وتبیج جذيل ( ،)2يجًد َماوجبؿتگی ثیه متایشَبی الگً سد وخًاَذ ؿذ ي فشضیٍ مجىی
ثش يجًد َماوجبؿتگی تیییذ می ؿًد؛ ثىبثشایه يجًد ساثغٍ تقبدلی ثلىذمذت ي فکذ يجکًد سگشػکیًن
کبرة ویض ثیه متایشَبی الگً تیییذ خًاَذ ؿذ.
 .1-2ترآٍرد هذلّا
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حبل ثٍ ثشآيسد مذل عی ديسٌ صمبوی  1961-1961پشداختٍ خًاَذ ؿذ.
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ذٍل ً .2تایج ترآٍرد هذل اٍل (هالیات هستقین)
مذل ايل (مبلیبت مؼتقیم)

متایشَب

ضشایت

احتمبل

GINI

1.1199

LNGDPR

-1.135

INF

-1.1163

U

-1.1163

LNPOP

9.159

.
.
.
.
.

LNGI

-1.115

1.1119

آمبسٌَب

=0.96

D-W= 2.009

میخز 7وتبیج تحقی

وتبیج ثشآيسدؿذٌ وـبن می دَذ کٍ دس مذل ايل ثب فشم ثبثت ثًدن ػبیش ؿکشایظ ،اگکش جمقیکت
یک دسكذ افضایؾ پیذا کىىذ ،مبلیبتَبی مؼتقیم  9.15دسكذ افکضایؾ مکییبثکذ .ثکب افکضایؾ دسآمکذ
ػشاوٍ ،وشز تًس  ،وشز ثییبسی ي وؼجت افتجبسات تملک داسایکی ػکشمبیٍای َشککذا ثکٍ اوکذاصٌ یکک
دسكذ ،مبلیبت مؼتقیم ثٍ تشتیکت ثکٍ اوکذاصٌ  1.1163 ،1.1163 ،1.14ي  1.1دسكکذ ککبَؾ مکییبثىکذ.
ییی اص متایشَبیی کٍ ثش مبلیبت َب دس ایشان تیثیشگزاس اػت ،ػغح وبثشاثشی دسآمکذَب اػکت .ضکشیت
ایه متایش مقىبداس وـذٌ اػت (ثٍ فلت دس دػتشع وجًدن آمبس ضشیت جیىی کل دس ػغح اػتبنَب ،دس
ایه تحقی اص ضشیت جیىی وقبط ؿُشی اػتابدٌ ؿذٌ اػت).
وتبیج وـبن می دَذ کٍ افضایؾ دسآمذ ػشاوٍ مًجت کبَؾ مبلیبتَبی مؼتقیم میؿًدَ .شچىکذ
اوتؾبس می سيد کٍ اثش تًلیذ وبخبلق داخلی ػشاوٍ ثش ػبختبس مبلیکبتی مثجکت ثبؿکذ ،امکب دس کـکًسَبیی
مبوىذ ایشان کٍ ثخؾ فمذٌ ملبس

ثًدجٍ فمکًمی ياثؼکتٍ ثکٍ واکت اػکت ایکه اوتؾکبسات مکیتًاوکذ

متابيت ثبؿذ .تحقیقبت دیگشی اص جملٍ ًَػکتًن ي تکشن ( )5111ي سیچبسدػکًن ( )5113ویکض وـکبن
دادٌاوذ کٍ گشيٌَبی دسآمذی ثبال ثٍ يػیلٍ کم گًیی دس دسآمذؿکبن گکشایؾ کمتکشی ثکٍ پشداخکت
پشداخت مبلیبت سا ثٍ کبس گیشوذ .افشادی کٍ اص محل خًداؿکتابلی ،تجکبست مؼکتقل ي یکب کـکبيسصی
کؼت دسآمذ میکىىذ ،امیبن فشاس مبلیبتی ثیـتشی داسوذ .دسياقـ ثٍ دػت آمذن ایه وتیجکٍ مکیتًاوکذ
وـبن اص حجم فشاس مبلیبتی دس کـًس داؿتٍ ثبؿذ.
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ذٍل ً .1تایج ترآٍرد هذل دٍم (هالیات غیرهستقین)
متایشَب

مذل دي (مبلیبت غیشمؼتقیم)
ضشایت

احتمبل

GINI

1.1152

1.496

LNGDPR

1.353

1

INF

-1.1153

1

U

-1.191

1.1115

LNPOP

5.14

1

LNGI

1.193

1.113

آمبسٌَب

= 0.95

D-W= 1.7

میخز 7وتبیج تحقی

دس مذل دي  ،یک دسكذ افضایؾ دس دسآمذ ػشاوٍ ،جمقیت ي وؼجت افتجبسات تملک داسایی ثکٍ
تشتیکت مًجکت افککضایؾ  5.14 ،1.39ي  1.11دسكکذی دس دسآمککذَبی مبلیکبتی غیشمؼککتقیم مکیؿککًد.
استجبط مؼتقیم دسآمذ ػشاوٍ ي مبلیبتَبی غیشمؼتقیم وـبن میدَذ ثب افضایؾ دسآمذ ػشاوٍ ،تمبیکل ثکٍ
ملش

کبالَبی مـمًل مبلیبت ثش اسصؽ افضيدٌ افکضایؾ مکییبثکذ .افکضایؾ یکک دسكکذی دس وکشز

تًس ي ثییبسی ثٍ تشتیت مًجت کبَؾ  1.1153ي  1.191دسكذی مبلیکبتَکبی غیشمؼکتقیم خًاَکذ
ؿذ.
َمبن عًس کٍ پیذا اػت ضشیت جیىی وقبط ؿُشی دس َش دي مکذل مقىکبداس وـکذٌ اػکت ککٍ ایکه
میتًاوذ ثٍ دلیل اػتابدٌ اص تًلیذ وبخبلق داخلی ثٍ قیمت جبسی ثبؿذ.
افتجبسات فمشاوی اػتبنَب ثش مبلیبت َبی مؼتقیم تکیثیش مىاکی ي ثکش مبلیکبتَکبی غیشمؼکتقیم تکیثیش
مثجت داؿتٍ اػت .ثٍ ایه دلیل اص متایش افتجبسات فمشاوی دس ایه تحقی اػتابدٌ ؿذٌ اػت ککٍ ثکذاویم
افتجبسات تملک داسایی ػشمبیٍای ثٍ فىًان یک پشاکؼی اص ػغح فقبلیکتَکبی فمشاوکی ي تًػکقٍای
ثیـتش ثبؿذ ،وؼجت افتجبسات َضیىٍای اػتبن کمتش ي دسوتیجٍ میضان مبلیبتَبی مؼتقیم کمتشی يكکًل
خًاَذ ؿذَ .مچىیه افضایؾ افتجبسات فمشاوی ثبفث افضایؾ ػغح تًػقٍیبفتگی اػتبنَکب ي دسوتیجکٍ
فقبلیت َبی تًلیذی خًاَذ ؿکذ ککٍ ثکٍ وًثکٍ خکًد مًجکت افکضایؾ دسآمکذَبی مبلیکبتی غیشمؼکتقیم
میؿًد.
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ً .1تیجِگیری
ایه مغبلقٍ ثب َذ

ثشسػی وقؾ متایشَبی تًػقٍای ثکش دسآمکذَبی مبلیکبتی اػکتبنَکبی کـکًس عکی

ػبلَبی  1961تب  1961ي َمچىیه ثشسػی کبسایی مبلیبتی ي محبػکجٍ َضیىکٍ مبلیکبتػکتبوی دس اػکتبن
لشػتبن اوجب گشفت.
ثشسػی میضان فملیشد يكًل دسآمذَبی مبلیبتی اػتبن لشػتبن وـبن داد ،ثٍ عکًس متًػکظ عکی 5
ػبل اخیش ( )1961-1964ثشای دسیبفت َش  1111سیبل دسآمکذ مبلیکبتی لشػکتبن  31سیکبل َضیىکٍ ؿکذٌ
اػت .اص ػبل  1961تب َ 1963ضیىٍ يكًل مبلیبتَب دس حبل افضایؾ ثًدٌ ،امب دس ػبل  1964وؼجت ثٍ
ػبل قجل َضیىٍ يكًل کبَؾ یبفتٍ اػکت .دس ادامکٍ ثکٍ ثشسػکی متایشَکبی تیثیشگکزاس ثکش دسآمکذَبی
مبلیبتی اػتبن ي مجبوی وؾشی مشثًعٍ پشداختکٍ ؿکذ ي ػک،غ ثکب اػکتابدٌ اص مُکمتکشیه متایشَکبی مکًسد
ثشسػی ي ثب اػتابدٌ اص سيؽ دادٌَبی تشکیجی مذل مىبػت تخمیه صدٌ ؿذ.
وتبیج ثٍدػتآمذٌ اص تجضیٍ ي تحلیل دادٌَب ثب اػتابدٌ اص سيؽ دادٌَبی تشکیجی وـبن دادوذ کٍ7
 افضایؾ دسآمذ ػشاو ٍ ثش وؼجت مبلیبت مؼتقیم ثٍ تًلیذ وبخبلق داخلی تیثیش مىای داسدَ .شچىذ
ایه مًضًؿ خع

اوتؾبسات اػت ،امب دس کـًسَبی دسحبلتًػقٍ مبوىذ ایکشان ،ایکه مًضکًؿ

می تًاوذ مغبث ثکب اوتؾکبسات وجبؿکذ؛ صیکشا گکشيٌ َکبی دسآمکذی ثکبال ثکٍ يػکیلٍ ککم گکًیی دس
دسآمذؿبن ي َمچىیه افشاد خًداؿتابل ثٍ دلیل امیبن فشاس مبلیبتی ثبالتش ،گکشایؾ کمتکشی ثکٍ
پشداخت مبلیبت داسوذ کٍ ایه مًاسد وبؿی اص وجًد قًاویه ي ػیؼتم جبمـ اععفبتی دس خلًف
ثجت اععفبت مبلی ؿشکتَب ي افشاد ثب دسآمذ ثبال دس ایشان داسد؛
 افضایؾ دسآمذ ػشاوٍ ثکش وؼکجت مبلیکبت غیشمؼکتقیم ثکٍ تًلیکذ وبخکبلق داخلکی تکیثیش مثجکت ي
مقىبداسی داسد؛
 وشز تًس ي ثییبسی ثش مبلیبتَبی مؼتقیم ي غیشمؼتقیم اثش مىای داؿتٍ اػت؛
 ضشیت جیىی اثش مقىبداسی ثش دسآمذَبی مبلیبتی مؼتقیم ي غیشمؼتقیم وذاؿتٍ اػت؛
 تیثیش افتجبسات فمشاوی اػتبنَب ثش مبلیبت َبی مؼتقیم مىای ي ثش مبلیبتَکبی غیشمؼکتقیم مثجکت
ثًدٌ کٍ وـبن میدَکذ افکضایؾ افتجکبسات فمشاوکی ثبفکث افکضایؾ سؿکذ اقتلکبدی ي ثکٍ عکًس
غیشمؼتقیم ػغح تًػقٍیبفتگی اػتبنَب ي دسوتیجٍ فقبلیتَبی تًلیذی خًاَذ ؿذ ککٍ ثکٍ وًثکٍ
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خًد مًجت افضایؾ دسآمذَبی مبلیبتی غیشمؼتقیم میؿکًد؛ امکب ياضکح اػکت ککٍ دس تًػکقٍ
مىغقٍای كشفبً میضان افتجبسات فمشاوی دس تًػقٍ مىغقکٍ وقکؾ وکذاسد ،ثلیکٍ وحکًٌ فملیکشد ي
َضیىٍکشد ایه افتجبسات ویض جبی ثحث داسد .ثٍ عًسی کٍ دس اػکتبنَکبیی ککٍ افتجکبسات وؼکجتبً
ثبالیی داؿتٍاوذ ،ایه افتجبسات مىجش ثکٍ تًػکقٍیکبفتگی اػکتبن ي دسوتیجکٍ افکضایؾ قبثکل تًجکٍ
دسآمذَبی مبلیبتی وـذٌ اػت.
ػؤالی کٍ مغشح می ؿًد ایه اػت کٍ چشا ثب يجًد ایىیٍ اػتبن لشػتبن جکضي اػکتبنَکبیی اػکت
کٍ وؼجت افتجبسات فمشاوی ثبالیی داسد ،امب دس ػبختبس تًػقٍای اػتبن تیثیش چىذاوی وذاؿتٍ اػکت اص
جملٍ مُمتشیه فلل آن میتًان ثٍ مًاسد صیش اؿبسٌ کشد7
 اػتابدٌ غیشاكًلی اص ثًدجٍ دس اػتبن ي فذ َضیىٍکشد دس پشيطٌَبی ايلًیتداس؛
 صمبن ثٍ ثُشٌثشداسی سػیذن اغلت پشيطٌَب دس اػتبن ثب تیخیش اوجب میؿًد؛
 فذ يجًد صیشػبخت َب اص قجل؛ ثٍگًوٍای کٍ ثٍ دلیل دسگیشی ایه اػتبن دس جىگ تحمیلکی،
صیشػبختَبی اػتبن تیمیه ؿذٌ اػت ي لزا افتجبسات محذيد فقلی پبػخگًی ویبصَکبی اػکتبن
ویؼت؛
 پشيطٌَب مقمًالً ثب فؼبد َمشاٌ میؿًوذ ککٍ مىجکش ثکٍ تکیخیش ي اجکشای غیشاػکتبوذاسد پکشيطٌَکب
میؿًد.
 .5پیطٌْادّا
دس کـًسَبی تًػقٍیبفتٍ ثیؾ اص  61دسكذ مىبثـ مبلی اص عشی دسیبفکت مبلیکبت تکیمیه مکیؿکًد .دس
حبلی کٍ دس ثشخی اص کـًسَبی کمتشتًػقٍیبفتکٍ یکب دسحکبلتًػکقٍ مبوىکذ ایکشان ،ػکُم فمکذٌای اص
دسآمذَبی ديلت ي کـًس اص عشی مىبثـ عجیقی تیمیه میؿًد .ثب تًجٍ ثٍ ایىیٍ اقتلبد ایشان دس دَکٍ
اخیش ثب تحشیمَبی ؽبلمبوٍای ثٍخلًف تحشیمَبی واتی سيثٍسي ثًدٌ اػت ،لزا مىجـ دسآمذی ديلت
دس ؿشایظ تحشیم َب ي اتخبر سيییشد اقتلبد مقبيمتی ،پشَیض اص ایجبد ؿکًکَکبی مبلیکبتی ثکش اقتلکبد
ایشان اػت .ثذیُی اػت آػتبوٍ کبسای وشز مبلیبتی دس َکش اقتلکبدی ثبیکذ مشافکبت ؿکًد ي تییکٍ ثکش
دسآمذ مبلیبتی ثٍجبی دسآمذ وات كبدساتی ،وجبیذ مًجکت ياسد ؿکذن ؿکًک مبلیکبتی ثکٍ اقتلکبد دس
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حبل مقبيمت ثبؿذ؛ صیشا دس اثش ؿًکَبی ياسدؿذٌ ثش مبلیبتَب ،وًػبوبت صیبدی ثکش تًلیکذ وبخکبلق
داخلی تحمیل میؿًد.
ساَیبسَبیی کٍ دس استجبط ثب ػیؼتم مبلیبتی کـًس دس ؿشایظ ثحشاوی امشيص اقتلبد میتًان رککش
کشد7
 مبلیبتَب ثش دسآمذَب ي فقبلیتَبی اقتلبدی تقل میگیشد ،اص آوجبیی کٍ ػبلَبی اخیکش ديسان
سيو ثشای اقتلبد ،ياسدات ،كبدسات ي ثىگبٌَبی اقتلبدی وجًدٌ اػکت ،ثکٍ َمکیه دلیکل تکیمیه
ثخؾ فمذٌ ثًدجٍ ديلت اص عشی مبلیبت مىجش ثٍ فـبس ثش گشيٌَبی تًلیذی ي تجبستی میؿکًد
کٍ دس ثیـتش مًاسد یب مىجش ثٍ يسؿیؼتگی ي تقغیلی ياحذَبی تًلیذی ي یب مىجش ثٍ فشاس مبلیکبتی
اص ػًی ایه ياحذَب میؿکًد .دس ؿکشایظ ثکذ ي تحکشیم اقتلکبدی ،فـکبس آيسدن ثکٍ تًلیکذ ثکشای
افضایؾ میضان مبلیبت ؿیًٌ دسػتی ویؼت ،لزا ديلت ثبیذ ثشای دسیبفت مبلیکبت ػکبصيکبس دقیقکی
سا فشاَم کىذ ي کؼتيکبسَبی کًچک ي ثىگبٌَبی سػمی ي تجبس ؿىبختٍؿذٌ سا وجبیذ ثیـتش اص
ایه دس فـبس قشاس دَذ؛
 ديلت ثبیذ ػبصيکبس مىبػت ،ػیؼتم مبلیکبتی مىؼکجم ي قکًاویه مبلیکبتی ثکب چـکماوکذاص سيؿکه ي
ممیضان مبلیبتی صثذٌ ای داؿتٍ ثبؿذ تب ثتًاوذ جلًی فشاس مبلیبتی سا ثگیشد .دسياقـ فـبسَب ثیـتش ثکش
ثخؾ ؿاب

اقتلبدی اػت ي ثخؾ ثضسگی اص اقتلبد کٍ تجبدالت تجبسی صیکبدی ویکض داسوکذ اص

پشداخت مبلیبتَب فشاس میکىىذ ي ثیـتشیه ضشثٍ سا ایه گشيٌَب ثٍ اقتلبد کـًس ياسد ککشدٌاوکذ.
لزا ديلت ثٍجبی افضایؾ وشزَبی مبلیبتی ي تییٍ کشدن ثش دسآمذَبی مبلیبتی دس ؿشایظ تحشیم،
میثبیؼتی ػبصيکبسی سا تذيیه میکشد کٍ حجکم مقًقکبت مبلیکبتی ي فکشاس مبلیکبتی ثخکؾَکبی
غیشؿاب

اقتلبد سا کمتش کىذ .یک ومًوٍ اص فشاس مبلیبتی مشثًط ثٍ مبلیبت ثش دسآمذ میؿًد کٍ

فمذتبً تًػظ ػٍ گشيٌ ؿبمل کبسکىبن ديلتکی ،کبسکىکبن ثخکؾ خلًكکی ي مـکبغل پشداخکت
میؿًد ککٍ دس ایکه ثکیه مـکبغل آصاد ي اكکىب

(پضؿکیبن ،دالالن ي  )...مکیتًاوىکذ ثکٍ اؿکیبل

حش

ي مـبغل پضؿیی کٍ مجکًص فقبلیکت آنَکب تًػکظ يصاست ثُذاؿکت ،دسمکبن ي آمکًصؽ

پضؿیی كبدس می ؿًد ،میلفاوکذ اص پبیبوکٍ فشيؿکگبَی اػکتابدٌ کىىکذ ،امکب ایکه قکبوًن تکبکىًن
وتًاوؼتٍ اػت ثٍ عًس کبمل اجشا ؿًد ي َمچىبن كبحجبن ایه مـکبغل ثکب تشفىکذَبی مختلکف (اص
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جملٍ خًدداسی اص قشاس دادن کبستخًان سيی میض کبس ،اػتابدٌ اص کبستخًانَبی افشاد دیگکش
ي  )...اص پشداخت مبلیبت فشاس می کىىذ .ؿشایظ اجشای ایکه قکبوًن ثکب اؿکیبالت فشاياوکی سيثکٍسي
اػت کٍ اص جملٍ آن میتًان ثٍ يجًد تقذاد صیبدی دػتگبٌَبی کبستخًان ثذين ًَیت اؿبسٌ
کشد .ثىبثشایه اثتذا ثبیؼتی مذیشان ؿجیٍ ثبویی ي مؤػؼبت مبلی ي پًلی ي دػکتگبٌَکبی وؾکبستی،
َمککبَىگی الص دس صمیىککٍ حککز

ي ػککبمبوذَی ای کهگًوککٍ دػککتگبٌَککب داؿککتٍ ثبؿککىذ ي اص افتتککبح

حؼبةَبی ثبویی ثذين ًَیت ي ؿمبسٌ ملی جلًگیشی کىىذ؛
 ثشای اجشای َشگًوٍ تؼُیعت یب مـًق َبی مبلیبتی دس دسجٍ ايل ویبصمىکذ ؿىبػکبیی گکشيٌَکبی
مؼتح دسیبفت مـًق َب دس ثیه مؤدیبن حقیقی ي حقًقی اػت؛ ثىکبثشایه ،ایکه ػیبػکت مبلیکبتی
ضمه ایىیٍ خًد اص پیچیذگی َبی خبكی ثشخًسداس اػت ،دس كکًست فکذ ؿىبػکبیی كکحیح
مؤدیبن ػضاياس مؼبفذت ،مىجش ثٍ َذس سفت مىبثـ مبلی ديلت خًاَذ ؿکذ .ثکٍ َمکیه دلیکل ثبیکذ
ؿبخقَبیی ثشای تقییه میضان وحًٌ مؼبفذت مؤدیبن ،يجًد داؿتٍ ثبؿذ؛
 اگش ثبوک مشکضی دس یک اقتلبد اػتقعل اوذکی داؿتٍ ثبؿذ ،آوگکبٌ امیکبن ایىیکٍ دسكکذی اص
تًس ثٍ فىًان مبلیبت اخزؿذٌ تًػظ ديلت ثشای ججشان َضیىٍَبی افضایؾیبفتٍاؽ تلقکی ؿکًد،
يجکًد داسدَ .مچىکیه ديلکتَکبی کـکًسَبی دسحکبلتًػککقٍ ثکٍ دلیکل ایىیکٍ قکبدس ثکٍ افککضایؾ
مبلیبت َبی مؼتقیم دس اقتلبد ویؼتىذ ،اغلت اص تقشفٍ خذمبتی کٍ ؿشکتَبی ديلتی اسائکٍدَىکذٌ
آن َؼتىذ اػتابدٌ میکىىذ؛ مبوىذ قیمت ثىضیه ي فشآيسدٌَبی واتی ،قیمت ثشق ،تقشفٍ آة ،تلاه
ي وؾبیش آن .دسياقـ وشز ثىضیه ثٍ فىًان یک پشاکؼی ثشای ػیبػتَبی مبلیکبتی ثکٍخلکًف دس
ایشان فمل میکىذ؛
 دس اػتبن لشػتبن ثیـتشیه ثذَی مبلیبتی مقًق مشثًط ثٍ داسوذگبن کبستَبی ثبصسگبوی اػت کٍ
متیػابوٍ ثؼکیبسی اص دسیبفکت کىىکذگبن ککبست ثبصسگکبوی اص افکشادی َؼکتىذ ککٍ تحکت پًؿکؾ
وُبدَبی حمبیتی (ثُضیؼتی ي کمیتٍ امذاد) ثًدٌ ي تًػظ اؿخبف ػًدجً خبسل اص اػتبن مکًسد
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