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  پیشگفتار

هــا امــروزه مالیــات منبــع اصــلی تــامین مخــارج اغلــب دولــت

از آنجا که بسیاري    . شودیافته قلمداد می  باالخص در کشورهاي توسعه   

هاي ارائـه خـدمات      ندارند هزینه  از دولتها منبع درآمدي غیر از مالیات      

با این  . کنند تامین می   خود آوري مالیات از شهروندان   ز طریق جمع  را ا 

ی که متکـی بـه درآمـدهاي        رها و به ویژه جوامع    وجود در برخی کشو   

هـا خـود را     رانتی از قبیل سوختهاي فسیلی و منابع طبیعی هستند دولت         

سیـستم  در ایـن کـشورها       ،بیننـد و بـه همـین دلیـل        ز از مالیات می   نیابی

وجـود  . باشـد لیـات از کـارکرد مناسـبی برخـوردار نمـی          آوري ما جمع

نیاز مالیات بیاخذ درآمدهاي رانتی در این کشورها نه تنها دولتها را از 

ساخته بلکه باعث گـسترش فـساد و عـدم کارآمـدي دولـت نیـز شـده           

توان گفـت بـین فـساد و کارآمـدي سیـستم مالیـاتی              در واقع می  . است

اي که فساد گسترده، نظام مالیاتی  گونهاي دوسویه برقرار است بهرابطه

سازد و سیستم ناسالم مالیاتی نیز بـه فـساد دامـن            را با اختالل مواجه می    

هـاي حکمرانـی خـوب از جملـه         از سوي دیگر تحقق شاخص    . زندمی

مشارکت، پاسخگویی، کارآمدي و کاهش فـساد مـستلزم رفـع موانـع             

مهمتـرین  ارتباط مردم با حکومت است کـه مالیـات یکـی از             
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بـا توجـه بـه ایـن موضـوع،      . شـود هـاي ایـن پیونـد محـسوب مـی      حلقه

ــعف و      ــوت و ض ــاط ق ــاتی، نق ــام مالی ــاره نظ ــادي درب ــشهاي زی پژوه

روي آن در کـشورهاي مختلـف صـورت         راهکارهاي رفع موانع پـیش    

گرفته تا ضمن شناسایی عوامل ناکارآمدي نظام مالیاتی در جهت رفـع         

المللـی از   وضوع مورد توجه سازمانهاي بین    این م . این موانع اقدام شود   

المللـی پـول نیـز بـوده و ایـن نهادهـا          جمله بانک جهانی و صندوق بین     

ــه   ــد و هزین ــوه درآم ــاره نح ــادي درب ــشهاي زی ــاتی در پژوه ــاي مالی ه

  . اندکشورهاي مختلف انجام داده

المللـی  پژوهش حاضر که توسط دو پژوهـشگر صـندوق بـین          

هـاي  د تاثیر فساد بر ظرفیت درآمدزایی بخـش پول انجام شده به برآور   

نویسندگان مقاله در پایـان بـه       . پردازدمختلف مالیاتی در خاورمیانه می    

تولید ناخالص رسند که سهم پایین درآمدهاي مالیاتی در        این نتیجه می  

، تا حد زیادي ناشی از فساد است و در ایـن میـان            داخلی در این منطقه   

هـا، تـأثیر بیـشتري از        نسبت به سـایر بخـش      هاي مالیاتی برخی از بخش  

هایی که مستلزم تماس مکرر بین      به اعتقاد آنها مالیات   . پذیرندفساد می 

 بر تجـارت خـارجی،      باشند مانند مالیات  مقامات مالیاتی و اشخاص می    
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به نظر آنها در    . پذیرندها تأثیر بیشتري از فساد می     نسبت به سایر مالیات   

واهند درآمدهاي مالیاتی را افزایش دهند، باید       ها بخ صورتی که دولت  

دست به اصالحاتی بزنند که یا فساد را کاهش دهد و یا باعث افزایش              

 ازپـذیري کمتـري     هایی شـود کـه آسـیب      درآمدهاي مالیاتی از بخش   

  . فساد دارند

متاسفانه در این مقاله وضعیت مالیاتی کشورمان مورد بررسی         

 کـشور خاورمیانـه از جملـه مـراکش،        14قرار نگرفتـه و تنهـا، شـرایط         

تــونس، مــصر، لبنــان، اردن، ســوریه، ســودان، امــارات متحــده عربــی، 

الجزایر، یمن، عربستان سعودي، بحرین، عمان و لیبی مورد مطالعه قرار 

توانـد ضـمن شناسـایی نقـاط ضـعف          ها می این قبیل پژوهش  اما   گرفته

 از تجارب سایر کشورها      بهره مندي   زمینه ،هاي مالیاتی موجود در نظام  

 از تـا هاي نظام مالیاتی کشورمان فراهم نماید را در جهت اصالح رخنه 

خالهـاي سیـستمی در کـشورمان فـراهم         برخـی   این طریق امکان رفـع      

  . شود

ریزي سـازمان بازرسـی کـل کـشور در راسـتاي       مرکز پژوهش و برنامه   

وسـعه  وظایف خود و بـا توجـه بـه اهمیـت و نقـش مالیـات در ت                 انجام  

کشور، اقدام به ترجمه مقالـه حاضـر نمـوده تـا از ایـن طریـق                 
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ضمن بازشناسی عوامل موثر بر ناکارآمدي نظام مالیاتی، رهنمودهـایی          

        .جهت رفع این موانع ارائه کرده باشد

  

حسن صفرخانی               

ریزيرئیس مرکز پژوهش و برنامه
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  مقدمه

اصل از نفت، تمام شدنی، ناپایدار و      درك این موضوع که عواید ح     

متغیر هستند، منجر به ایجاد اجماع نظري فزاینده در خاورمیانه بـر ایـن              

شـان را، کـه تـا حـد         ها باید منـابع درآمـد مالیـاتی       نکته شده که دولت   

به عنوان مثال، . زیادي به بخش هیدروکربنی وابسته است، تنوع بخشند       

  درباره سـوریه   )IMF(المللی پول  گزارش صندوق بین   4بر اساس  مادة     

،  اتمـام مخـازن نفتـی ظـرف چنـد سـال آینـده               2006و یمن در سـال        

، ایجاد اصالحات مالیاتی را بـه منظـور         )بواسطۀ مقادیر فعلی استخراج   (

. جایگزین کردن درآمدهاي رو به کاهش نفتی، ضروري ساخته است         

بـستان،  براي کـشورهاي داراي ذخـایر نفتـی و گـازي عظـیم نظیـر عر               

مدت ضروري نیـست، امـا      اگرچه افزایش درآمدهاي مالیاتی در کوتاه     

  .به منظور ایجاد ثبات مالی در بلندمدت، ضرورت دارد

هـا در خاورمیانـه بواسـطۀ وجـود سیـستم      حال، افزایش مالیات       با این 

هاي پیچیده و   روش. مالیاتی پیچیده و رواج فساد، اقدام دشواري است       

نتی هـاي سـ   اي ناشـی از شـیوه     ي مالیـات، تـا انـدازه      آور جمـع  مختلف

، در برخـی از     هـاي معمـول   بر خالف شیوه  .  است بریتانیایی و فرانسوي  

کــشورهاي خاورمیانــه، بــه جــاي یــک ادارة مــستقل مالیــات، 
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 کشورها،  کند؛ در این  ها می آوري مالیات وزارت دارایی اقدام به جمع    

آوري زمانهاي مختلفی جمـع   مالیاتهاي مستقیم و غیرمستقیم، توسط سا     

هـاي  این سیستم ). 2005 ،   "بودین"  و      "کراندال"مراجعه شود به    (گردند  می

آوري مالیات، الزام مالیات دهنده به پیـروي از قـوانین را            پراکندة جمع 

سازد، با این حال، این بدان معنا نیست که تالشهاي صـورت      دشوار می 

ایی نظیر مراکش و تـونس، در       گرفته در خاورمیانه و بویژه در کشوره      

  .آوري مالیات را انکار کنیمهاي جمعجهت بهبود شیوه

     دلیل دیگر پـایین بـودن درآمـدهاي مالیـاتی، رواج فـساد سـازمانی               

)  CPI(است؛ شاخص معروف ادراك فساد سازمان شفافیت بین الملل          

  و بـه 8/3، به کل کشورهاي خاورمیانـه، میـانگین نمـره       2005در سال     

  از    9/2تـر یعنـی     کشـــورهاي غیر خلیــــج فـــارس حتی نمـرة پـایین        

.را داده است   10
١

  با این حال فـساد سـازمانی، منحـصر بـه خاورمیانـه               

ــی ــدنم ــسیاري از   . باش ــرك ب ــاتی و گم ــوق، در ادارات مالی ــدة ف پدی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ایـن شـاخص بـه منظـور ثبـت          . الملل بر مبناي نظرات کارشناسان می باشـد       شاخص شفافیت بین   -1

 احتمـال پرداخـت     " و   "درخواست مقامات عالیرتبۀ دولتی براي پرداخت هاي ویژه       "میزان احتمال   

هـاي مـرتبط بـا مجوزهـاي صـادراتی،          رشـوه " بر اسـاس     "ر دولتی تهاي غیرقانونی در سطوح پایین    

  . طراحی شده است"هاهاي مبادالت ارزي، برآوردهاي مالیاتی، حفاظت پلیسی و یا وامکنترل
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 پـایین کشورهاي در حال توسعه، از جمله اکثـر کـشورهاي آفریقـایی             

بـا  . ز کشورهاي آمریکاي التـین و آسـیا، رواج دارد     صحرا و بسیاري ا   

، رتبـۀ  خاورمیانـه در کـل، از     2005 تـا      2000 وجود بین سـالهاي        این

حتی اگر تنهـا کـشورهایی را در نظـر    .   کاهش یافته است  8/3  به      4/4

  2005 و     2000بگیریم که اطالعـات مـرتبط بـا آنهـا در هـر دو سـال                   

  2005 در سـال   3/4 بـدتر شـده و بـه     موجود بوده است، شاخص فوق   

.رسیده است
١

  

 ممکن اسـت داللـت بـر آن داشـته باشـد کـه خاورمیانـه                 CPI     آمار  

تــاکنون تــأثیرات منفــی فــساد بــر ادارات مالیــات و گمــرك را درك 

نکرده است؛ اما این حرف اندکی گمراه کننده است؛ زیرا کشورهاي            

ي را انجام داده و یا در حـال   احاضر در این منطقه، اصالحات سازمانی     

انجام آنها هـستند کـه ایـن اصـالحات گامهـاي ضـروري اولیـه بـراي                  

  :به عنوان مثال. کاهش فساد، به شمار می روند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقایسه بین سالها را باید به عنوان یک شاخص در نظر گرفت؛ برخی از کـشورهاي مـشمول در                    -2

  .اندنداشته حضور 2000، در ارزیابی سال  2005سنجش 
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  بــسیاري از کــشورها نظیــر مــصر، اردن و لبنــان ادارات مالیــاتی

ــد و کــشورهاي  محــوري را تأســیس کــرده-منــسجم و کــارکرد ان

، 1990یـر و مـراکش نیـز، از اوایـل دهـۀ             فرانسوي زبانی نظیـر الجزا    

.اند محور نموده-اقدام به تأسیس یک ادارة مالیات کارکرد

    از جمله  الجزایر، مـصر، لبنـان، مـراکش و           (بسیاري از کشورها

انــــــد کــه بــــه هــاي خودارزیــابی را بــه کــار بــسته، رویــه)تــونس

مالیـاتی  دهندگان و مقامات    منظــــور کاهش تماس هاي بین مالیات     

  .، ضروري است)و فرصتهاي مذاکره بین آنها(

 ــز احتمــاالً در کــاهش تمــاس ــاوري اطالعــاتی نی هــاي ورود فن

ایـن  . دهندگان و مقامات مالیاتی مفید بـوده اسـت        رودرروي مالیات 

هـاي بایگـانی و پرداخـت از    هاي جدید، امکان ایجاد سیستم    فناوري

 یا به شکل مستقیم توسـط    و) مثالً در مراکش و لبنان    (ها  طریق بانک 

اند؛ در عین حال، کشورهاي     مالیات دهندگان بزرگ را میسر ساخته     

 بایگـانی و    یهاي الکترونیکـ  دیگري نیز در حال آغاز اجراي سیستم      

مـثالً  (باشـند   پرداخت، با تمرکز اولیه بر مالیات دهندگان بزرگ می        

).مصر، تونس و مراکش
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     هاي ام به روزآمد نمودن رویه    نهایتاً اینکه برخی از کشورها، اقد

ــدهاي ســاده تــرخیص و حــسابرسی  هــاي گمرکــی، همچــون فرآین

گزینشی بعد از ترخیص، بـه منظـور کـاهش فرصـتهاي بـروز فـساد                

).اردن، لبنان و مراکش(اند نموده

هاي مالیاتی  مساله این نیست که آیا اصالحاتی درباره شیوه   ،     بنابراین

پذیرد یا خیر، بلکه این است کـه        رت می و گمرکی، در خاورمیانه صو    

آیا اصالحات مذکور، براي کـاهش فـساد، بـه انـدازة کـافی پیـشرفت         

  .اند یا خیرداشته

اند که فساد، درآمـدهاي مالیـاتی را کـاهش               نتایج تجربی نشان داده   

اي از مطالعات مربوطه مراجعه شود به ابد    براي مطالعۀ چکیده  (دهد  می

و گوپتــا
١

در ایــن مطالعــات، توضــیحاتی کلــی در خــصوص . )2002  

افزایش درآمدهاي مالیاتی ارائه شده و از اصالحات سازمانی به عنوان           

اقداماتی براي تحکیم نقش قوة قضائیه براي محدودسـازي فـساد، یـاد             

حال، این مطالعات به تأثیر فساد بر کل عواید مالیـاتی           با این . شده است 

غفلت از این واقعیت شده است که مالیاتهاي این امر باعث . اندپرداخته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Abed & Gupta
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هـدف از ایـن مقالـه،       . پذیرنـد مختلف، تأثیرات متفـاوتی از فـساد مـی        

شــوند ظرفیــت بررســی ایــن امــر اســت کــه چــه  عــواملی باعــث مــی 

پـذیرتر  هاي خاص در مقابل فساد، آسـیب      درآمدزایی برخی از مالیات   

یاسـتگذاري  هـاي مطلـوب س  این موضوع بـه درك بیـشتر روش      . باشند

ســازي و افــزایش عوایــد مالیــاتی، کمــک خواهــد کــرد؛ بــراي متنــوع

کند که به عنوان    ها معرفی می  همچنین سیاستهاي مشخصی را به دولت     

پـذیري  مثال مبتنی بـر تمرکـز بیـشتر بـر مالیاتهـایی هـستند کـه آسـیب                

هـاي مبـارزة    کمتري نسبت به فساد دارند و یا متمرکز بـر اتخـاذ شـیوه             

.باشند میا فسادمستقیم ب
١

  

هـا، جانـب   شود کـه دربـارة تفـسیر یافتـه         به خواننده توصیه اکید می  

نگـرد؛  به خاورمیانه میبه شکل کلی مقالۀ فوق  . احتیاط را رعایت کند   

-بنابراین نتایج آن ضرورتاً بیانگر وضـعیت هـیچ کـشور خاصـی نمـی              

در  . د دارد  باید توجه داشت که تنوع بسیاري در این منطقه وجو          -باشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي افـزایش داد؛   هنوز هم می توان درآمدهاي حاصل از یک نوع مالیات را تا حد قابل مالحظـه       -1

برعکس، مالیاتی نظیـر  . شودتري باشد، افزایش مذکور بیشتر میدر صورتی که فساد در سطح پایین 

د، اما هیچ گاه پرمنفعت هم نخواهـد        پذیر نباش مالیات غیرمستقیم ممکن است نسبت به فساد، آسیب       

   .بر بوده و باید از آن اجتناب نمودحال، چنین مالیاتی بسیار هزینهبا این. بود
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اکنون در بـسیاري    آوري مالیات و گمرك هم    واقع، اصالح شیوة جمع   

از کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا، تبدیل بـه یـک واقعیـت شـده               

  .است

پـردازد  در بخش اول به اختصار به بررسی مـشکالتی مـی          این مقاله        

ر بخش دوم سـاختا   . آوري عواید در بردارد   که فساد براي سیستم جمع    

-آوري عواید در خاورمیانه را به صورت کلی توصیف مـی       فعلی جمع 

کند و بخش  سوم  نتایج یک مطالعۀ تجربی را به منظور تخمـین تـأثیر      

هـاي مختلـف در منطقـه، مـورد         فساد بـر ظرفیـت درآمـدزایی مالیـات        

بخش پایانی، اصالحات قابل انجـام در سیـستم و          . دهدبررسی قرار می  

  .کندد را معرفی میآوري عوایشیوه جمع
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  فساد در مدیریت جمع آوري مالیات.  1

مجـــاز یک مقام   قانونی یا غیر       در این مقاله فساد سازمانی، اقدام غیر      

شود کـه بـا اسـتفاده از جایگـاه خـود در ازاي ارائـه                دولتی تعریف می  

، اقدام به دریافت )مثالً یک مالیات دهنده(خدمت به یک عضو جامعه 

ه طور مستقیم یا از طریق یکـی از اعـضاي خـانواده یـا بـستگان       رشوه ب 

آوري عواید، تحت تـأثیر  هاي بروز فساد در سیستم جمع  فرصت. نماید

هـا و افـراد بـراي اقـدامات فـسادآمیز، و عرضـه آنهـا             تقاضاي شـرکت  

تقاضـا بـراي فـساد، بواسـطۀ افـزایش        . باشـند توسط مقامات مالیاتی می   

یابـد؛ در عـین حـال مـثالً در          یاتی افزایش مـی   هاي مال پیچیدگی سیستم 

صورتی که قوانین به مقامات مالیاتی آزادي عمل بیش از حدي دهـد،           

  .عرضه نیز افزایش خواهد یافت

بایـد بـین عوامـل کلـی ایجـاد          .      فساد، یک مشکل چند بعدي اسـت      

طور ویژه بر فساد در     کنندة فساد در یک کشور و عوامل خاصی که به         

عوامل اثرگذار . گذارند، تمایز قائل شدآوري مالیات اثر میعادارة جم

هـاي اقتـصادي دولـت و مقامـاتی کـه      بر فساد عموماً از حجـم فعالیـت    
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هـاي نظـارتی    داراي آزادي عمل بیش از حد هستند گرفتـه تـا سیـستم            

. داراي پاسـخگویی محـدود و یـا هنجارهـاي فرهنگـی، نوسـان دارنــد      

 در سیستم مالیاتی، بیشمار بوده اما اغلب     عوامل خاص اثرگذار بر فساد    

هاي مکرر بین ادارات مالیـاتی و افـراد، بـا یکـدیگر             در موضوع تماس  

آوري، انجـام   تواننـد در حـین جمـع      تماسهاي فوق می  .  هستند مشترك

مـثالً فـروش    (هاي معوقه، شکایات و حتی خدمات به مشتري         پرداخت

م یا کارتهاي شناسایی مالیـاتی      اطالعات به مالیات دهنده، و انتشار ارقا      

.، رخ دهند)به مالیات دهندگان خیالی
١

  

فـساد در   .  تأثیر فساد بر عواید مالیاتی، باید محدود شـود         ،حال     با این 

شـود و همـواره بـه طـور         دهنـدگان نمـی   برخی از موارد، شامل مالیات    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در میان اشکال محتمل فساد در سیستم جمع آوري عواید، فساد در حسابرسی مالیاتی بیـشترین                 -1

آمیزي کـه زمـان حـسابرسی    اقـدامات فـساد   . تأثیر منفی را بر عواید جمع آوري شده، داشـته اسـت           

تر ارقام مالیاتی، تشریح دهنده رخ می دهند را می توان بواسطۀ گریز از مالیات یا اظهار پایین           مالیات

. نمود، زیرا حوزة فوق، محیطی است که مذاکرات دوطرفه در زمینۀ پرداخت مالیات، معمول است              

تـادن هـراس نداشـته باشـد، تـصمیم بـه       اي که از عواقب گیر اف     در بسیاري از کشورها مالیات دهنده     

گریز از مالیات خواهد گرفت با این باور که حتی اگر مأموران مالیاتی فرار وي از پرداخت مالیـات   

را تشخیص دهند، می توان به حسابرس مالیاتی رشـوه داد و از پرداخـت مالیـات حقیقـی، اجتنـاب                      

. کرد
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کـه  بـه عنـوان مثـال، زمـانی         . گذاردمستقیم بر عواید مالیاتی تأثیر نمی     

 "فروختـه "پست حسابرسی مالیاتی در یک ادارة جمـع آوري مالیـات          

گــردد، مــی شــود و از طریــق فرآینــد صــحیح گــزینش، واگــذار نمــی

به همین شکل، . دهنده به شکل مستقیم در این فساد نقشی ندارد      مالیات

دهنـده بـه یـک کارمنـد ادارة مالیـات رشـوه دهـد تـا                 اگر یک مالیات  

رداخت مالیاتی را تسریع کند، این امر ضـرورتاً  رسیدگی به فرآیند بازپ   

  .گرددمنجر به کاهش درآمد مالیاتی نمی

     براي تحلیل مسئله فـساد در ادارات مالیـاتی، دالیـل و انگیـزه هـاي                

هــاي توانــد توصــیهچنــین کاوشــی مــی. اصــلی را بایــد بررســی نمــود

 فـارغ از    .ارزشمندي را براي پیشگیري از فساد در اختیار ما قـرار دهـد            

هـاي زیـر حاصـل      نکات اخالقی، فساد عمدتاً بواسطۀ عوامل یا انگیـزه        

  :شودمی

  

   عوامل مرتبط با سیستم مالیاتی1-1 

     توانـد بـروز فـساد را       یک سیستم مالیاتی پیچیده مـی

دهنـدگان  تواننـد از مالیـات  حسابرسان مالیاتی می. تسهیل کند 
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ه از آزادي عمـل     بواسطۀ پیچیده بودن قـوانین و یـا بـا اسـتفاد           

هاي مـبهم بـه آنهـا     بیش از حدي که قوانین، مقررات، و رویه       

اي کـه بتوانـد از      دهنـده مالیـات . دهد، رشوه دریافت کنند   می

پرداخت مالیات فـرار کنـد، ممکـن اسـت بـه جـاي گـزارش                

ــه    ــصمیم ب ــوه از ســوي حــسابرس، ت نمــودن درخواســت رش

.پرداخت آن بگیرد

وانند خود بواسطۀ افزایش تهاي باالي مالیاتی مینرخ

دهندگان براي فرار از پرداخـت مالیـات، منجـر          انگیزة مالیات 

حال، مدارك روشـنی مبنـی      به بروز بیشتر فساد گردند؛ با این      

.بر تأیید یا رد این فرضیه در دست نیست
١

  

          فقدان مجازات،  عامل مهم دیگري براي بروز فـساد

شند و یا به ندرت     ها به حد کافی شدید نبا     اگر مجازات . است

.یابداعمال شوند احتمال بروز فساد، افزایش می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ضـرایب مالیـاتی و درجـۀ تبعیـت از     ها، همچنین پاسخ روشنی دربارة رابطۀ بـین    تئوري-1

اگر جریمۀ گیر افتادن، به میزان درآمد یا میزان مالیات مخفی نگـه داشـته     . آورندقوانین، فراهم نمی  

شده وابسته باشد، کاهش ضرایب مالیاتی ممکن است منجر به افزایش یـا کـاهش تبعیـت از قـوانین       

.مالیاتی گردد
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   بر یا پرهزینـه باشـد، ممکـن        زمانی که شکایت، زمان

دهنده انجام اقدامات فسادآمیز بـه منظـور حـل و           است مالیات 

.فصل امور را ترجیح دهد

  

   عوامل مرتبط با ادارات مالیاتی2-1

        باشـد،   زمانی که پرداخت مالیات، پیچیـده و گنـگ 

وسوسه براي فساد بـه عنـوان یـک راه میـانبر، هـم بـه منظـور                  

جویی در زمان و هم کاهش عدم اطمینان از مبلـغ قابـل             صرفه

.یابدپرداخت به عنوان مالیات، افزایش می
1

 گیـري در خـصوص درگیـر شـدن یـا           هنگام تصمیم

نــشدن در فــساد، افــراد ریــسک شــناخته شــدن و مجــازات را 

اگر آنها این احساس را داشته باشند کـه        . ددهنمدنظر قرار می  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دور زدن " ادارات مالیاتی، می تواند لذت موجـود در    یک دلیل احتمالی دیگر براي فساد در      -1

 هـستند و  "با هوشتر از بقیه"انگیزة فوق، برخی از افراد را که بر این باورند که   .  باشد "سیستم

. کنـد از بابت رشوه دادن به حسابرسان مالیاتی، پیش دوستانشان به خود می بالند، ترغیب مـی      

.ستنداما شواهد دال بر این فرضیه، کافی نی
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احتمـال  ) ریسک کار پایین اسـت (ها، ناکارآمد هستند   سیستم

.یابدشان به اقدامات فسادآمیز، افزایش میورود

           ،اگر دستمزد پرسنل ادارة مالیاتی بـسیار پـایین باشـد

اي قابل قبول براي تکمیل درآمد     تواند به عنوان شیوه   فساد می 

.ظر قرار گیردپایین، مدن

   عوامل رفتاري یا فرهنگی3-1

    ،ــساد در آنهـــا رواج دارد در ســـازمانهایی کـــه فـ

کارمندان درستکار ممکن اسـت بواسـطۀ رفتـار دیگـران، بـه             

کارمنـدان فاسـد نیـز زمـانی کـه          . سوي فساد سوق داده شوند    

ــامالً      ــه ک ــود دارد ک ــروه وج ــصی در گ ــوند شخ ــه ش متوج

ضعیت را نپذیرفته و فشار وارد کند این و  شرافتمندانه عمل می  

ــدامات  . کننــدمــی ــۀ ادارة مالیــات در اق اگــر مقامــات عالیرتب

تــر، توجیــه فــسادآمیز درگیــر باشــند، کارمنــدان ســطح پــایین

  .یابنددیگري براي درگیري در اقدامات مشابه، می

آوري شده از اقصی نقاط جهان مشخص ساخته است      شواهد جمع

در برخی از کشورها . لیاتی، مشکلی جدي استکه فساد در ادارات ما
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نظیر پرو و اوگاندا، فساد در ادارة مالیاتی آنقدر رایج بود که دولت 

  .اقدام به تعطیلی آن و راه اندازي یک ادارة جدید نمود

     در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، تقاضا براي مشاغل 

 شغلهاي دولتی با حقوق گمرکی که حقوق پایینی دارد، بسیار باالتر از

. باشد که نشان از احتمال کسب درآمدهاي مازاد داردمشابه می

آوري مدارك شفاهی داللت بر آن دارند که هرجا فرآیندهاي جمع

ادارة کالن "عواید به روز شده است، مثالً از طریق ایجاد یک 

آوري هاي گمرکی، جمعاي کردن رویه کارآمد و یا رایانه"مالیاتی

  .اید بهبود یافته و فساد کمتر شده استعو

  

هاي مالیاتی در کشورهاي مقایسۀ سیستم . 2

  خاورمیانه

 در معرضها، بیشتر      جهت تشخیص اینکه کدام یک از انواع مالیات

ها در بروز فساد هستند، ابتدا باید به تحلیل نحوه تأمین مالی دولت

  .خاورمیانه بپردازیم

 الجزایر، بحرین، معادل کشورهاياورمیانه      در این مطالعه، خ
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کومور، جیبوتی، اردن، کویت، لبنان، لیبی، موریتانی،  مراکش، 

عمان، قطر، عربستان، سودان، سوریه، تونس و امارات متحده عربی 

ها، باشد؛ کشورهاي عراق، فلسطین و سومالی بدلیل فقدان دادهمی

  .اندحذف شده

 کشورهاي GDPقیم، نقش زیادي در      مالیات مستقیم و غیرمست

 1براي مقایسۀ با دیگر مناطق، به ضمیمۀ (کند خاورمیانه ایفا نمی

با این حال، اختالف زیادي بین کشورها در خصوص  ).مراجعه نمایید

  .، وجود داردGDPها در میزان مالیات، و سهم مالیات

ادي تابع ها در منطقۀ خاورمیانه، تا حد زی     ساختار درآمدي دولت

کشورهاي داراي ذخایر عظیم نفت و : ها استموجودیت هیدروکربن

اند؛ آنهایی که گاز، عمدتاً به درآمدهاي نفتی و مالیات بر سود، وابسته

به مالیات بر منابع ) مثالً مراکش(ها هستندفاقد هیدروکربن

در کل، شوراي همکاري خلیج ). 1نمودار (اندغیرهیدروکربنی وابسته

باشند، درآمد که تولیدکنندگان  بزرگ نفت می) GCC(فارس 

ها و تا اندازة مالیاتی مستقیم اندکی دارند و عمدتاً به هیدروکربن

در این کشورها، . اندکمتري به درآمدهاي غیرمالیاتی دولتی، وابسته
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هاي مستقیم و غیرمستقیم و درآمدهاي غیرمالیاتی، سهم بسیار مالیات

  .تی دارنداندکی در عواید دول

  

اي که هیدروکربن کمی تولید کرده یا اصالً فاقد کشورهاي خاورمیانه

، عمدتاً به مالیات غیرمستقیم و عواید )مثل اردن و لبنان(آن هستند 

مراکش، . اندهاي مستقیم، وابستهغیرمالیاتی و تا اندازة کمی به مالیات

اي داراي ذخایر زهدو تاي آخر تا اندا(اي کمتر، مصر تونس و تا اندازه
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 20بیش از (تا حدودي به مالیات مستقیم ) باشندهیدروکربن می

شان، تا حدودي اند، به این دلیل که سیستم مالیاتیوابسته) درصد

  .باشدداراي انسجام می

  . الگوي مالیاتی فوق، تعجب آور نیست

برخی از کشورهاي داراي ذخایر اندك -1

 کشاورزي و خدماتی هايهیدروکربنی یا فاقد آن، بخش

وسیعی دارند که اغلب غیر رسمی بوده و به درآمد پایین 

روزانه کارگرانی وابسته هستند که به شکلی نامنظم، حقوق 

در نتیجه بخش رسمی، کوچک است؛ این امر در . گیرندمی

هاي مدرنی نظیر کنار مبناي پایین مالیاتی، تکیه بر سیستم

مراجعه شود به (سازد  میمالیات بر درآمد شخصی را دشوار

 ).2000،  "زي"  و "تانزي"

بندي مستقیم، به افزایش درآمدها از طریق مالیات-2

. اندازه و انسجام اقتصادي و سیاسی طبقۀ متوسط وابسته است

درآمد که در آوري مالیات مستقیم در کشورهاي کمجمع

آن فقرا درآمد پایینی داشته و اغنیا و شرکتهاي بزرگ داراي 

توانند با دولت ارتباطات سیاسی باالیی هستند و می
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هاي مالیاتی توافق براي پایین آوردن مالیات یا گرفتن معافیت

در این کشورها، مالیات غیرمستقیم . کنند، کار دشواري است

، یکی از منابع اصلی درآمدهاي )هاي تجارياز جمله مالیات(

-سیاسی نسبتاً پایینتوان آنها را با هزینۀ دولتی است، زیرا می

 ،  "زي"  و  "تانزي"مراجعه شود به (تري محقق ساخت 

2000.(

با توجه به اینکه سیستم مالیاتی اغلب در ارتباط با -3

درآمد، کیفیت نسبتاً پایینی دارند، بسیاري از کشورهاي 

اي نظیر خاورمیانه هنوز هم عمدتاً بر منابع درآمدي ساده

-با استفاده از سیستم. یه دارندمالیات بر تجارت خارجی، تک

آوري مالیات هم در کشورهاي فاقد هاي کارآمد جمع

-هیدروکربن و هم کشورهاي تولیدکنندة هیدروکربن، می

.توان درآمدهاي مالیاتی باالتري به دست آورد

 در کشورهاي تولیدکنندة GDPسطح مالیات در گرچه      

ي خاورمیانه، هیدروکربن، پایین است اما در دیگر کشورها

کنند کشورهایی که هیدروکربن کمتري تولید می). 2نمودار (باالست



  21گزارش پژوهشی شماره   

  

23  

همچون لبنان، مراکش، اردن، تونس و (و یا فاقد هیدروکربن هستند

 GDP درصد عواید مالیاتی غیرنفتی در 20داراي سهم بیش از  ) مصر

از طرف دیگر، در حالی که کشورهاي تولیدکنندة . باشندمی

هاي دولتی را برحسب  معموالً سهم عظیمی از هزینههیدروکربن، 

GDPبا توجه به فراهم بودن عواید نفتی، )  درصد40  تا  30(  دارند ،

اکثر اقتصادهاي نفتی، درآمدهاي . تري دارندسهم مالیات بسیار پایین

از آنجا ). GDP درصد 10در حدود (غیرنفتی کمی در اختیار دارند

ه اتمام خواهد رسید، وضعیت فوق احتماالً هاي آتی بکه نفت در دهه

تغییر خواهد کرد، و باید اصالحات مالیاتی در سراسر این منطقه، 

  .صورت گیرد
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 GDPیافتۀ فوق، با توجه به نسبت مالیاتهاي غیرهیدروکربنی به 

شود که شاخصی براي درك بهتر میزان غیرهیدروکربنی تأیید می

دهد که نسبت فوق نشان می. توابستگی یک اقتصاد به مالیات اس

  برابر کشورهاي 3  تا  2اقتصادهاي غیر هیدروکربنی به طورمتوسط 

 3همانطور که در نمودار . کنندتولید کنندة نفت، مالیات تعیین می

و ) مراکش و اردن(شود، براي کشورهاي فاقد هیدروکربنمشاهده می
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سبت فوق، در ن) مصر، تونس و سوریه(یا داراي هیدروکربن محدود 

 درصد  است؛ براي کشورهاي داراي ذخایر عظیم 25حدود  

لبنان . باشد  درصد می5تر از  هیدروکربنی، نسبت فوق معموالً پایین

تنها مورد استثنا است؛ زیرا میانگین درآمد سرانه باالیی داشته و در 

منتقدان ممکن است . هاي مالیاتی نسبتاً پایینی داردعین حال، نرخ

گیرانه بدانند و معتقد باشند مالیاتهایی نظیر یار فوق را جهتمع

شوند، درآمدهاي گمرکی که مستقیماً توسط ساکنان پرداخت نمی

با . هاي وضع شده براي مردم در نظر گرفته شوندنباید به عنوان مالیات

-حال با توجه به اینکه این عوارض گمرکی بر دوش مصرفاین

 مسئله فوق همان قدر که در نگاه اول نیز به افتد،کنندگان داخلی می

نظر می رسد، حائز اهمیت است و از این رو جهتگیري فوق، کاهش 

  .یابدمی
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مدت، حذف بنابراین به منظور حفظ پایداري درآمد مالیاتی در بلند

بخشی به منابع وابستگی به نفت به صورت تدریجی از طریق تنوع

) ها مالیاتی صرفاً وابسته به هیدروکربنو تغییر از مدل(مالیاتی 

  :استراتژي مطلوبی خواهد بود، زیرا

خاورمیانه به عنوان یک منطقه، نسبت به مناطق -1
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دیگر جهان با سطوح درآمدي مشابه، مالیاتهاي نسبتاً باالیی 

).1مراجعه شود به ضمیمه(ندارد

) هاFTA(هاي تجارت آزاد افزایش شمار موافقتنامه-2

یک منبع مهم درآمدهاي مالیاتی را از بین خواهد در منطقه، 

سازي مبناي مالیاتی برد و این دلیلی دیگر براي نیاز به متنوع

.است

درآمدهاي هیدروکربنی، که به هر صورت ناپایدار -3

باشند، نهایتاً به پایان خواهند رسید و باالخره نیاز به می

نها بدین ترتیب، نه ت. شان، احساس خواهد شدجایگزینی

بررسی در خصوص درآمدهاي غیرهیدروکربنی فعلی، عملی 

هاي دولتی الزامی است، بلکه باید سطح مطلوب آتی هزینه

با توجه به . بر مبناي یک زمینۀ مالی پایدار را مد نظر قرار داد

رشد جمعیت، اقتصادهاي فوق، مواجه با افزایش میزان 

یشتر در ها خواهند شد که وجود درآمدهاي دولتی بهزینه

.آینده را الزامی می سازد

هاي این منطقه باید فساد نسبتاً      به منظور افزایش سطح مالیاتی، دولت

 بیانبخش بعدي، به . باالي موجود را مورد توجه قرار دهند



  28  21گزارش پژوهشی شماره                      

توان درآمدهاي پردازد که بر اساس آن، میمطالعه تجربی ما می

ن بروز فساد در فرآیند مالیاتی بیشتري را صرفاً از طریق کاهش میزا

  .آوري عواید، محقق ساختجمع

  

  مطالعه تجربی .   3

دانیم، این، اولین مطالعه در زمینۀ تأثیر فساد بر      تا آنجا که می

هاي فردي به جاي کل درآمدهاي مالیاتی درآمدهاي حاصل از مالیات

  .است

دهاي حاصل اند که فساد، بر کل درآم     برخی از مطالعات، نشان داده

به عنوان مثال، مقاالت نوشته شده . گذارداز مالیات، تأثیر منفی می

، و فریدمن، جانستون، کافمن، و )1997(توسط تانزي و داوودي

اند مبنی بر اینکه ، شواهدي را فراهم آورده)2000( لباتون-زویدو

کشورهاي داراي فساد بیشتر، معموالً درآمدهاي مالیاتی کمتري را 

  .کننددر شرایط مشابه، کسب می GDPه نسبت ب

     یکی از مشکالتی که بر تمامی مطالعات مربوط به سنجش تأثیر 

-گذارد، این است که شناسایی و کمیفساد بر درآمد مالیاتی اثر می
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سازي فساد عمل دشواري است، زیرا فساد بواسطۀ ماهیتش، عملی 

 گرفتن این واقعیت مشکل فوق، با در نظر. غیرقانونی و مخفیانه است

تواند معانی مختلفی داشته باشد، که فساد در فرهنگهاي مختلف می

  .گرددتر میدشوار

     با وجود اینکه نوعی ابهام در تعریف فساد وجود دارد، معموالً 

در نظر به عنوان فساد استفاده از مناصب دولتی در تمامی کشورها سوء

ت مالیاتی که به منظور کاهش  به عنوان مثال مقاما-شودگرفته می

  .کنند، درخواست رشوه می حسابهاي مالیاتی، از افرادصورت

ها، کمی اند تا فساد را با تکیه بر نظرسنجی     محققان تالش کرده

یکی . باشدیک روش، نظرسنجی از کارشناسان و یا شرکتها می. کنند

، ضرورتاً از نقاط ضعف واضح این معیارها این است که تلقی افراد

برابر با سطح واقعی فساد نیست؛ تلقی ممکن است بهتر باشد، اما اغلب 

روش جایگزین آن، استفاده از یک شاخص . بدتر از واقعیت است

. هاي مختلف کارشناسی و شرکتی استترکیبی، مرکب از نظرسنجی

به عنوان مثال، شاخص فساد سازمان شفافیت بین الملل، بر مبناي 

پذیر مسلماً این امر نیز امکان. هاي مختلف استنظرسنجیمیانگینی از 

گیري مشابهی هاي مختلف داراي جهتاست که نظرسنجی
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به عنوان مثال . باشند و ما را با برآوردي جهتگیرانه، مواجه سازند

تجارت بین "دریافت که میزان همبستگی بین شاخص ) 1997 ("وي"

عیار متداول فساد می باشند،  که دو م"شفافیت بین الملل" ، و "الملل

  . است88/0معادل  

دهد استنباط آماري درباره پیامدهاي  همبستگی باال نشان میاین    

با . فساد، نسبت به انتخاب شاخص مورد استفاده، آنچنان حساس نیست

هاي فساد داراي جهتگیري مشابهی باشند ممکن این حال، اگر شاخص

همبستگی داشته باشند، اما ضرورتاً با است که تا حد زیادي با یکدیگر 

در عین حال که نقد فوق . سطح واقعی فساد، همبستگی زیادي ندارند

نقدي معتبر است، این احتمال وجود دارد که ادراك و واقعیت، بسیار 

دهند با این وجود، نقاط ضعف فوق، خبر از آن می. با هم مرتبط باشند

  .یر کنیمکه ما باید نتایج خود را با دقت تفس

هاي مختلف را باید به طور آل، تأثیر فساد بر مالیات     در حالت ایده

هاي بلندمدت خاص، براي هر کشور آزمایش نمود، اما کمبود داده

ها براي هر کشور، دستیابی به استنباط آماري در خصوص مالیات

-مستحکم، صرفاً با مد نظر قراردادن تنها یک کشور را ناممکن می
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  .سازد

     در عوض، نتایج کلی باید از روي جداول جاري که خاورمیانه را به 

 مشاهدات -دهند، تعمیم داده شوندصورت کلی تحت پوشش قرار می

  .دهندتري ارائه میبیشتر، به ما برآوردهاي مطمئن

  

     فرضیه و معیارهاي تجربی3-1

ه موارد کوشد تا تأثیرات فساد بر درآمدها را با توجه باین بخش می

  :زیر ارزیابی کند

  ها به طور کلیتمامی مالیات )     1(  

  هاي مرتبط با درآمد، سود و سود سرمایهمالیات )     2(  

  هاي مربوط به افرادمالیات )     3(  

  هاي شرکتیمالیات )     4(  

  بگیرانهاي مرتبط با نیروي کار و حقوقمالیات )     5(  

  بر داراییمالیات  )     6(  

  مالیات بر کاالها و خدمات )     7(  

  مالیات غیرمستقیم و مالیات بر خدمات ویژه )     8(  
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  هاي تجارت خارجیمالیات )     9(  

  عوارض گمرك و الزامات وارداتی دیگر )  10(  

  مالیات بر صادرات ) 11(  

.هاي مشارکت اجتماعیمالیات ) 12(  
١  

تب منتشر شده در خصوص مالیات، منجر به      نظریات موجود و ک

هاي مختلف در گردند که ظرفیت درآمدزایی مالیاتاین فرضیه می

  :اقتصاد، بواسطۀ متغیرهاي مستقل زیر تعیین می گردد

درصورت برابر بودن تمامی : درآمد سرانه واقعی

موارد دیگر، سطح درآمد سرانۀ باالتر، احتماالً منجر به 

.گرددها میتمامی مالیاتدرآمد باالتر از 

ترکیب بخشی : سهم کشاورزي در اقتصاد

در . گذاردها تأثیر میاقتصاد، بر قابلیت آن در افزایش مالیات

کشورهاي فقیرتر، کشاورزي در کل یک فعالیت ضروري 

آید، بنابراین کشورهایی که غالب اقتصادشان بر به شمار می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تالش به منظور ارزیابی تفاوت ما بین نرخ رسمی مالیات، و نرخ مؤثر مالیات، به عنوان -1

  .پذیر نبودها، امکانمعیاري از سطح فساد، به دلیل فقدان داده
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اتی کمتري خواهند مبناي آن است، احتماالً درآمدهاي مالی

.داشت

تواند اقتصادي که باز باشد می: شفافیت اقتصاد

درآمدهاي مالیاتی باالتري داشته باشد، زیرا یک اقتصاد 

داراي بخش تجارت خارجی بزرگ، معموالً اقتصادي است 

آوري مالیات هاي جمع هزینهکامالً سازمان یافته است وکه 

  استثناء وجود دارد؛ا این حال، یکب. استتر  پاییندر آن

المللی، در اقتصادهاي باز و هاي مرتبط با تجارت بینمالیات

کوشند هاي فوق میآزاد، کمتر خواهد بود، زیرا دولت

ها را به منظور تشویق تجارت، تا حد ممکن پایین مالیات

اي انتقادي در خصوص تأثیر به منظور مطالعۀ مقاله(بیاورند 

 و "رودریگز"لیات، مراجعه شود به شفافیت بر نرخ رشد و ما

).1999  "رودریک"

متغیر فوق، با اثر سیاستهاي کالن اقتصادي  : تورم

تر باشد، هرچه وضعیت کالن اقتصادي وخیم. مرتبط است

  .هاي مختلف، کمتر خواهد بوددرآمدهاي ناشی از مالیات
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 فساد بیشتر، منجر به کاهش درآمد حاصل از : فساد

.ا، خواهد گردیدهتمامی مالیات

عوامل فوق، به فرمول رگرسیون زیر منتهی می-

  :گردد

تواند مابین ضریبی است که می = jسال  و   = tکشور،    = i     که  

  .هاي مختلف، متفاوت باشدمالیات

 درآمد مالیاتی غیر هیدروکربنی نسبت به       در این فرمول، 

GDPباشد  غیرهیدروکربنی می
١

 :InYاریتم طبیعی سرانۀ درآمد ، لگ

باشد؛  میGDP ، نشانگر سهم بخش کشاورزي در  AGRواقعی و  

"OPEN" شاخصی براي درجۀ شفافیت اقتصاد مابقی کشورهاي ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  غیر هیدروکربنی، به نظر معیار GDPاستفاده از نسبت مالیات هاي غیر هیدروکربنی به  -1

هنگامی که از نسبت کل مالیات به کل  . ي جوامع فوق می باشدبندبهتري براي سطح مالیات

GDPدر صورت درخواست در . کننداي نمیشود، نتایج حاصله، تغییر قابل مالحظه  استفاده می

.موارد نیاز، نویسندگان مقاله آمادگی ارائه نتایج فوق را دارند
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 به CORRباشد و  کننده می ، شاخص قیمت مصرفCPIجهان است؛ 

 ، بهUtj، به تأثیر کشور و niiمتغیر . فساد مرتبط با هر کشور، اشاره دارد

، در فرض ما بین تمامی Eitjاصطالح خطاي  . تأثیر زمانی اشاره دارد

براي (کشورها و سالها، به طور مشابه و مستقل، توزیع شده است 

  ). مراجعه شود2توضیحات بیشتر و اطالع از منابع اطالعاتی، به ضمیمۀ

     ما از یک رگرسیون تأثیر ثابت ساده به منظور ارزیابی فساد، استفاده 

خواهیم کرد، زیرا ممکن است فرمول مذکور، با عدم قطعیت ن

و برآوردهاي تجربی نامتناسب مواجه ) مثالً متغیرهاي حذف شده(الگو

  .باشد

عدم قطعیت الگو زمانی که نتوانیم به طور کامل عوامل تأثیرگذار      

به عنوان . تواند ایجاد شودبر درآمدهاي مالیاتی را شناسایی کنیم، می

توانند بر تبعیت از قوانین  اگر الگوي تصریح، عواملی را که میمثال،

نادیده بگیرد، ممکن ) مثل سرمایۀ اجتماعی(مالیاتی تأثیر بگذارند 

اگر به عنوان مثال . است با عدم تصریح الگوي مذکور، مواجه گردیم

راستی، به عنوان متغیرهاي برونی فرض گرفته شوند، متغیرهاي دست

-واقع درونی باشند، برآوردهاي نامتناسب، صورت میدر حالیکه در 

براي برطرف کردن این دو مشکل، ما از روش . پذیرند
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 سیستمی، به GMM.   سیستمی استفاده خواهیم نمودGMMارزیابی  

کنترل انحراف احتمالی فرآیند تصریح، زمانی که متغیرها تا حد 

روش ارزیابی  ما از . زیادي در طول زمان ثبات باشند، کمک می کند

GMMتمپل" ، و "هوفلر" ، "باند"کنیم؛  اختالفی، استفاده نمی" 

اند که روش فوق، نشان داده ) 1998 ( "باند" و "بلوندل"، و ) 2001(

هاي قطعی، عملکرد ضعیفی دارد و اگر اندازة نمونه، در نمونه

 هاي زمانی، تا حد زیادي پایدار باشند،کوچک باشد و یا اگر مجموعه

از طرف دیگر نشان داده شده است . آوردضرایب اشتباهی را پدید می

 سیستمی، موجب افزایش قابل مالحظه در GMMکه روش ارزیابی 

  .گرددیکپارچگی و کارآیی می

المللـی  راهنمـاي بـین    ("ICRG"     شاخص مورد استفاده براي فـساد،       

 شفافیت بـین  "هاي  هایی نظیر شاخص  شاخص. است) ریسک کشوري 

 صـرفاً در سـالهاي اخیـر، فراگیـر          "گزارش توسـعۀ جهـانی    " و   "الملل

 ، تنها کشورهاي مورد نظر     1995اند؛ در حالی که تا پیش از سال           شده

اي کـه اکثـر     تنها شـاخص شـناخته شـده      . انددادهخاصی را پوشش می   

ــۀ     ــل ده ــه را از اوای ــشورهاي خاورمیان ــد،  1990ک ــی ده ــش م  پوش
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سـازمان  "کـه بـه طـور سـاالنه توسـط            اسـت    "ICRGشاخص فساد     "

  از   ICRGنمـره شـاخص       . آیـد ، فـراهم مـی    "خدمات ریسک سیاسی  

متغیر است، بنابراین بـه منظـور       ) کم فسادترین   (6تا    ) فاسدترین(صفر  

  تا  0بندي مجدد آن به صورت از  سازي تفسیر آن، اقدام به درجهساده

رب نمـودیم، بـه     آنگاه شاخص فوق را در منفی یـک ضـ         .   نمودیم  10

طوري که در زمان اجراي رگرسیون مـذکور، مقـادیر بـاالتر شـاخص            

  .فوق، به معناي فساد باالتر باشد

     هدف از آنالیز صورت گرفته، ارزیابی یازده نوع مالیات         

مختلف بر مبناي متغیرهاي مـستقل مختلـف، از جملـه فـساد در          

پـذیري  آسـیب هایی است که بیشترین  خاورمیانه و تعیین مالیات   

 سیـستمی  GMMما یک ارزیـابی    . باشدرا از فساد دارند، می    

الجزایـــر، ( کــشور 12 در 1990–2003را بــراي دورة زمـــانی   

بحرین، مصر، اردن، لبنـان، مـراکش، عمـان، سـودان، سـوریه،             

ــن   ــارات، و یم ــونس، ام ــم ) ت ــام دادی ــشورهاي  . انج ــر ک دیگ

، نتـایج   1ولجـد . ها، حـذف شـدند    خاورمیانه بدلیل فقدان داده   

  .دهدرگرسیون فوق را ارائه می
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  .است% 10و % 5، %1دار بودن در سطح  به ترتیب نشان دهنده معنی(***) و (**) و  (*)

 غیر GDPبه درصد (متغیر وابسته 

  )هیدروکربنی

  مالیات بر کاال و خدمات

مالیات غیرمستقیم و 

مالیات بر خدمات 

  خاص

مالیات بر تجارت 

  خارجی

مالیات بر گمرك و 

  سایر الزامات وارداتی

  مالیات بر صادرات

مالیات بر 

هاي  مشارکت

  اجتماعی

ثابت
-51.818 (***)

(10.619)  

-1.428
(11.568)  

56.937 (***)
(11.364)  

56.063 (***)
(11.257)  

-0.203
(0.409)  

-10.989 (*)
(5.899)  

  بر حسب درآمد واقعی به سرمایه
8.857 (***)

(1.488)  

-0.304
(1.609)  

-8.501 (***)
(1.592)  

-8.355 (***)
(1.577)  

0.002
(0.057)  

1.909 (**)
(0.826)  

(***) GDP-0.269سهم کشاورزي در 
(0.076)  

0.131
(0.089)  

0.358 (***)
(0.085)  

0.349 (***)
(0.084)  

0.009 (***)
(0.003)  

-0.107 (**)
(0.044)  

  شفافیت
-0.007
(0.005)  

0.13
(0.001)  

-0.001
(0.010)  

-0.002
(0.010)  

0.001
(0.010)  

0.008
(0.010)  

  تورم
-0.016 (*)
(0.010)  

0.008
(0.011)  

0.013
(0.010)  

0.011
(0.010)  

0.001(**)
(0.001)  

-0.012 (**)
(0.005)  

  فساد
-0.378 (*)
(0.199)  

0.783 (***)
(0.217)  

0.959 (***)
(0.213)  

0.936 (***)
(0.211)  

0.201 (**)
(0.008)  

0.127
(0.111)  

  p(  0.458  0.182  0.519  0.517  0.171  0.153تست(آزمون سارگان 

  88  88  88  88  88  88  تعداد مشاهدات
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    نتایج اقتصادسنجی3-2

     پیش از آنالیز نتایج حاصله، بایـستی اعتبـار ابـزار مـورد اسـتفاده در                

 کــه "ســارگان" سیــستمی خــود را بــا اســتفاده از تــست GMMروش 

کنـد، مـورد آزمـون قـرار        محدودیتهاي پس از تعریف را بررسـی مـی        

فرضیۀ آزمون فوق این است که متغیرهاي ابـزاري، بـا برخـی از          . دهیم

 بـوده و بنـابراین، ابـزار قابـل قبـولی            هـاي باقیمانـده، نـامرتبط     مجموعه

 زیـادي دارد کـه   P براي تمامی موارد، مقادیر    "سارگان"تست  . هستند

  .هاي شناسایی مازاد استدم نیاز به حذف محدودیتحاکی از ع

هاي مختلف تـأثیر یکـسانی از   شد، مالیاتبینی می     همانطور که پیش 

پذیرند زیـرا   درآمد سرانه، سهم کشاورزي، شفافیت، تورم و فساد نمی        

به عنوان مثال مالیـات     . هاي مختلف، عوامل مؤثر متفاوتی دارند     مالیات

 بر  پذیرد و مالیات   درآمد، بیش از شفافیت تأثیر می      بر درآمد، از سرانه   

-این امر ثابـت مـی     . گیردصادرات، از شفافیت، بیشتر از تورم تاثیر می       

هاي خـاص، فرمولهـاي رگرسـیون نوسـان        کند که در برخی از مالیات     

دهد، در حالی که بـراي دیگـر   بیشتري را در متغیرهاي وابسته نشان می     

  .ها چنین نیستمالیات
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    نتایج رگرسیون ما داللت بر آن دارند که اکثر درآمدهاي مالیـاتی،             

تا حد زیادي نسبت به تغییـرات در درآمـد غیرهیـدروکربنی، واکـنش            

هـایی کـه نـسبت بـه تغییـرات درآمـدي            تنهـا مالیـات   . دهنـد نشان نمی 

، احتمـاالً بـه لحـاظ آمـاري،         )نظیر مالیات بر افـراد    (پذیر هستند انعطاف

ایـن امـر    . پذیرنـد اي می ییرات درآمدي، تأثیر قابل مالحظه    نسبت به تغ  

ها وابـستگی انـدکی   اوالً، دولت. عوامل مختلفی باشدتواند نشانگرمی

هـاي فـوق،    ثانیاً، مالیـات  . به درآمدهاي مالیاتی غیرهیدروکربنی دارند    

ممکن است براي کاالهایی اعمال شوند که تا حد زیادي بواسطۀ رشد        

و یـا بـه جـاي مالیاتهـاي     ) مثالً مایحتاج اساسی(کنند نمیدرآمد، تغییر  

تواند نابرابري باالي درآمدي نیز می    . هایی مجموع باشند  نسبی، مالیات 

ــد   انعطـــاف ــه درآمـ ــسبت بـ ــاتی نـ ــدهاي مالیـ ــایین درآمـ ــذیري پـ پـ

  .غیرهیدروکربنی را توجیه کند

     در کل، هر چه سهم بخش کشاورزي در اقتصاد بیـشتر باشـد، کـل               

اسـتثناء موجـود در ایـن زمینـه، بـه          . تر خواهد بـود   درآمد مالیاتی پایین  

مالیاتهاي داراي ارتباط مستقیم با بخـش کـشاورزي مـرتبط اسـت، بـه               

طوري که کشورهایی که در آنها کشاورزي سهم بـاالتري در اقتـصاد           

  .کننددارد، مالیات بر درآمد باالتري را دریافت می
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اً بیانگر این واقعیـت باشـد کـه زمـانی کـه              این امر ممکن است صرف    

هـا مالیـات بیـشتري      یافتگی کمتري داشته باشـد، دولـت      اقتصاد، توسعه 

آوري کنند، زیرا به لحـاظ اجرایـی جمـع        براي بخش تجاري وضع می    

  .تر استمالیات در این بخش، ساده

     درجــۀ شــفافیت و تــورم، تــأثیري سیــستماتیکی بــر اکثــر درآمــدها  

آوري عواید در ارتبـاط بـا   دار در جمع فافیت عاملی غیرمعنی  ش. ندارند

هـاي انـدکی از     ها است، احتماالً به ایـن دلیـل کـه مالیـات           اکثر مالیات 

اینکه عواید مالیـاتی مـستقیم،      . پذیرندشفافیت اقتصاد، تأثیر مستقیم می    

در اکثـر  ) "تـانزي "اثـر  (یابنـد هاي تورم باال، کـاهش مـی    در طی دوره  

-هـاي جمـع  موارد، آشکار نیست؛ تاثیر هرگونه تورم بـر اکثـر مالیـات         

 به این دلیل باشـد  این امر ممکن است . آوري شده، معموالً مثبت است    

که کشورهاي حاضر در آنالیز مـا، اقتـصاد نـسبتاً پایـداري دارنـد و یـا                  

یاري از کـشورهاي    هـا در بـس    اینکه فاصله موجود در پرداخت مالیـات      

-خاورمیانه، زیاد نیست که این امر موجب محـدودیت اثـر تـانزي مـی      

  .گردد

 عوایـد مالیـاتی در      "مجموع"اي بر        فساد، تأثیر آماري قابل مالحظه    



گزارش پژوهشی شماره

  43  21گزارش پژوهشی شماره   

مراجعه شود به بخـش     (این امر، تعجب برانگیز نیست      . خاورمیانه ندارد 

کل متفـاوتی بـر     عوامل مؤثر مختلفی وجود دارد که هر کدام به ش         ). 2

ما ضرورتاً توقـع آن     . گذارندهاي مختلف، تأثیر می   آوري مالیات جمع

بندي تمامی عواید مالیاتی، رابطۀ مثبتی بین       را نداشتیم که بواسطه جمع    

در عـوض اثرگـذاري واقعـی فـساد را     . فساد و عواید مالیاتی پیدا کنیم    

  .رد، مشاهده نمودها به صورت منفباید بواسطۀ آنالیز هرکدام از مالیات

شوند، نتایج بندي میها به چند گروه تقسیمکه مجموع مالیات      زمانی

داللت بر آن دارند که مالیاتهاي مستلزم تماسهاي مکـرر بـین مقامـات              

، بیـشترین تـأثیر را از    )از جملـه مالیـات هـاي تجـاري        (مالیاتی و افـراد     

گمـرك و دیگـر     هـاي مـرتبط بـا صـادرات،         مالیـات . پذیرندفساد، می 

ــابع مهــم  الزامــات وارداتــی و مالیــات هــاي تجــارت خــارجی، کــه من

درآمدزایی در خاورمیانه هـستند، همگـی تـأثیرات منفـی و بـه لحـاظ                

  .پذیرنداي از فساد میآماري قابل مالحظه

-     چرا مالیاتهاي تجاري در خاورمیانـه، تحـت تـأثیر فـساد قـرار مـی               

  :گیرند؟ زیرا

مقـررات قـدیمی بـوده و مملـو از تمـایزات و          آنها اغلـب، تـابع      . 1

.باشندهاي متنوع براي کاالهاي مختلف میمعافیت
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هاي کنترلـی،  آوري مالیات، رویههاي قدیمی جمع به دلیل شیوه  . 2

هاي مکرر  مستلزم نظارت فیزیکی باالیی است که خود منجر به تماس         

.گردددر خصوص محصوالت با ارزش و حجم باال، می

پیروي از قوانین رسمی مرزي براي تجار، باال بـوده و     هاي  هزینه. 3

فساد پرداختی به مأموران    . باشد درصد از ارزش محموله می     27حدود  

مـثالً بـه منظـور پرهیـز از         (مرزي که آزادي عمل بسیار بـاالیی دارنـد          

هـا   درصـد بـه هزینـه    10تواند به تنهایی    ، می )تأخیر در تحویل محموله   

.بیافزاید

که اکثـر کـشورهاي خاورمیانـه، پیـشرفتهایی را در           ی     در حال . 4

ها و تکنولـوژي اطالعـات در ادارات گمرکـی          استراتژي، قانون، رویه  

، سـاختار سـازمانی و فرآینـدهاي سـازمانی کـه            )2جـدول     (انـد   داشته

باشـند، بـه    کننـده انـسجام و کـارآیی در ادارات گمرکـی مـی            هدایت

آوري مالیـات،   ح نحـوة جمـع    نیـاز بـه اصـال     . انـد ندرت پیشرفت کرده  

مدت زمان طوالنی است کـه مـشخص شـده اسـت امـا در بـسیاري از              

مخالفت عمـومی بـا   ] به علت [ادارات گمرك   "کشورهاي خاورمیانه،   

] و به جهت[سازي در بر دارند   اختالل ناگزیر سازمانی که ابتکارات نو     
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تأثیري که رویه هاي ساده شده و فرآیندهاي شفاف بـر فرصـت هـاي           

نـسبت بـه پـذیرش    ... گذارنـد موجود براي فساد و رانت خـواري، مـی      

".ابتکارات نوسازي، مردد بوده اند

  



 ٢٠گزارش پژوهشی مشاره                      

2005 و سال 90اوایل دهۀ :  کیفیت مدیریت گمرك در کشورهاي منتخب خاور میانه.2جدول

  

  یمن  سودان  عربستان سعودي  مراکش  لبنان  اردن  مصر  الجزایر  

  اکنون  1990  اکنون  1990  اکنون  1990  اکنون  1990  اکنون  1990  نوناک  1990  اکنون  1990  اکنون  1990  

  بله  خیر  طرح  خیر  بله  خیر  بله  خیر  بله  خیر  بله  خیر  بله  خیر  بله  خیراستراتژي گمرك

قوانین مناسب 

  گمرکی
5  3  1  3  1  3  1  3  1  3  2  5  1  3  1  5  

هاي مؤثر  روش

  گمرکی
  3  2  3  پایه  4  2  3  1  3  1  3  1  3  2  4  2

ز تائید پس ا

  ترخیص
  4  خیر  خیر  خیر  خیر  خیر  بله  خیر  3  خیر  3  خیر  خیر  خیر  خیر  خیر

  خیر  خیر  خیر  خیر  4  خیر  بله  خیر  3  خیر  3  خیر  3  خیر  4  خیر  سازماندهی مؤثر

استفاده از فناوري 

  اطالعات
  6  ضعیف  6  پایه  3  پایه  3  پایه  خوب  ضعیف  6  پایه  3  خوب  3  ضعیف



21گزارش پژوهشی شماره                       47

 در آینده، احتماالً درآمدهاي حاصل با این حال الزم به تأکید است که

ها در منطقه، کاهش FTAهاي تجاري، به دلیل شمار فزایندة از مالیات

خواهد یافت که داللت بر آن دارد که شدت فساد در ادارات گمرکی 

  .رو به نزول خواهد گذاشت

هاي غیرمستقیم و      دیگر گروه مالیاتی تحت تأثیر فساد، مالیات

مالیاتهاي غیرمستقیم، بر تولید . باشدت ویژه میمالیات بر خدما

با توجه به اینکه حین . شوندپذیري پایین، اعمال میکاالهاي با انعطاف

-اعمال مالیاتهاي غیرمستقیم، معموالً از نظارت فیزیکی استفاده می

هایی را براي هاي فوق، مشابه با حوزة گمرکی، انگیزهشود، مالیات

قاچاق دائم و دیگر اشکال . کننددآمیز، ایجاد میاقدامات مالیاتی فسا

هاي فرار از مالیات، نشان می دهند که چرا فساد، در زمینۀ مالیات

افراد بواسطۀ پناه ). مثالً در خصوص سیگار(غیرمستقیم، رواج دارد 

بردن به انواع مختلف فساد، انگیزة باالیی براي پرهیز از پرداخت 

-ن امر خود منجر به کاهش ظرفیت جمعمالیات سنگین، دارند که ای

  .گرددآوري مالیات می

ها و افراد، تا حد زیادي تحت تاثیر هاي مستقیم شرکت     مالیات
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  درصدي مطرح در این مورد، اهمیت باالیی 10فساد، نیستند؛ میزان  

به عقیده . انگیز به نظر می رسداین امر در نگاه اول، شگفت. ندارد

هاي مستقیم، زمانی که ادارة مالیاتی، مالیاتآوري عموم، جمع

تواند تا تأثیر کم اهمیت فساد می. قدرتمند نباشد، دشوار خواهد بود

باشد که بر ) هاLTO ("ادارات مالیاتی بزرگ"اي ناشی از ایجاد اندازه

هاي چند ملیتی بندي افراد ثروتمند، شرکتهاي دولتی، و شرکتمالیات

بسیاري . گی قابل نظارت است، متمرکز هستندشان به سادکه فعالیت

آوري عواید، سازي ادارات جمعاز کشورهاي خاورمیانه، در نو

به عنوان مثال اردن در اکتبر  . انداي داشتههاي قابل مالحظهپیشرفت

دهندگان به گروههاي بزرگ، بندي مالیات، بواسطۀ تقسیم2004

لفیقی را افتتاح نمود  مالیات بر درآمد تLTOمتوسط و کوچک، یک 

. اند تلفیقی نموههايLTOاندازي و الجزایر و مصر نیز اخیراً، اقدام به راه

تواند ها میاهمیت فساد بر این مالیاتاز طرف دیگر، تأثیر آماري کم

تر هاي مستقیم، در کل پایینصرفاً به دلیل این واقعیت باشد که مالیات

  .گیرندبوده و بیشتر مورد تبعیت قرار می

هاي دارایی گرفته تا هاي غیرمستقیم، از مالیات     در ارتباط با مالیات

اي مالیات بر کاالها و خدمات، فساد به ظاهر تأثیر آماري قابل مالحظه
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در اینجا هم این اهمیت پایین شاید به دلیل این واقعیت باشد که . ندارد

گذارند و حسابهاي ها، عمدتاً بر فعالیت رسمی تأثیر میاین مالیات

  .باشندموجود در بخش رسمی، نسبتاً شفاف می

  :هاي فوق براي خاورمیانه، به این شرح است     معنی ضمنی یافته

فساد در سطح گمرکی، بیشترین آسیب را به عواید .1

در حالی که مالیاتهاي . حاصله وارد کرده و باید کاهش یابد

یانه نسبت به ، در خاورمGDPتجاري به عنوان بخشی از  

مراجعه شود به ضمیمۀ (مناطق دیگر، خیلی باال نمی باشند 

رسد عواید حاصل از آنها، تا حد زیادي تحت ، به نظر می)1

فساد در بخش گمرکی، نه تنها به عواید . باشندتاثیر فساد می

ها دولت. زندمالیاتی، بلکه به ظرفیت تجارت نیز آسیب می

ها را کاهش به فساد، معافیتباید به منظور کاهش گرایش 

هاي تجاري را پایین آورند و سیاستهاي فوق را دهند، مالیات

بواسطۀ تقویت ظرفیت اجرایی بواسطۀ اصالح ساختار سیستم 

. آوري عواید، تکمیل نمایندجمع

پرداخت حقوق بیشتر به مجریان نیز باعث کاهش جذابیت 
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هاي یاتهمین مساله نیز در مورد مال. فساد خواهد شد

  .غیرمستقیم، مصداق دارد

ها در ایجاد اشکال دیگر فساد بر توانایی این دولت.2

این امر باید آنها را به ایجاد . گذاردبندي، تأثیري نمیمالیات

البته (تر در ارتباط با افراد و شرکتها هاي مالیاتی مستقیمشیوه

که جایی (هاي غیرمستقیم و مالیات) با مدنظر قراردادن تعادل

رسد فساد، تأثیر کمتري بر عواید مالیاتی دارد و به نظر می

، )کنداي از عواید جانبی را نصیب دولت میمعموالً گستره

.ترغیب کند

هاي ها مالیات     جالب توجه آنکه در سرتاسر منطقه، دولت

 و یا مالیات) GST(غیرمستقیم جدیدي را با عنوان مالیات بر کل فروش

.  هستندوضعاند یا در حال  کردهوضع) VAT(ده بر ارزش افزو

 و اخیراً اردن در 1991، مصر در  1980مراکش و تونس در اواخر دهه

اند و یمن و سوریه نیز هاي فوق را به اجرا گذاشته ، مالیات2001سال  

 نیز در حال GCCکشورهاي . به زودي این کار را انجام خواهند داد

ما هنوز تصمیمی در این خصوص اتخاذ  هستند، اVATبررسی مالیات 

  GST /VATرسد مالیاتهاي غیرمستقیمی نظیر به نظر می. نشده است



21گزارش پژوهشی شماره                       51

پذیري کمتري دارند، زیرا مقامات مالیاتی نسبت به فساد، آسیب

آزادي عمل بسیار کمتري در ارتباط با آنها دارند و زمانی که 

 حاصل خواهد درآمدهاي فرعی افزایش یابند، عواید بیشتري از آنها

  .شد

 که این مسئله. دباشهاي مطالعات ما نیازمند بررسی بیشتر می     یافته

هاي خاص ندارد، اي بر مالیاتفساد، تاثیر آماري قابل مالحظه

ضرورتاً بدین معنا نیست که فساد بر ظرفیت درآمدزایی آنها تأثیر 

نه بین اصالحات مالیاتی در خاورمیاممکن است اوالً، . گذاردنمی

ایجاد کرده ، تغییراتی ساختاري در کشورهاي مختلف 2003 و  1990

سازي نشده گیري و متناسبماً در رگرسیون فوق اندازهید که مستقباش

برد، با توجه به اینکه انجام اصالحات مالیاتی، سالها زمان می. باشند

استفاده از متغیرهاي مصنوعی دشوار است، زیرا آنها اغلب در کل 

ثانیاً اطالعات، کامالً متوازن . باشند، حکمفرما میما گیريرة نمونهدو

ها در برخی نیستند، به طوري که در ارتباط با بعضی از مالیات

آوري داده ها، کشورهاي خاص در طی برخی از سالها، میزان جمع

  .سازدپایین بوده و ارجاع به آنها را با ابهام مواجه می
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  گیرينتیجه

اکنون در بسیاري از ح ساختار مالیاتی و گمرکی، هم     اصال

کشورهاي این منطقه . کشورهاي خاورمیانه، جامۀ عمل پوشیده است

آوري اي در زمینۀ اصالح شیوة جمعدر دهۀ اخیر، مطالعات گسترده

  .انددرآمدهایشان، انجام داده

 هاي آتی که درآمدهاي هیدروکربنی     با این حال در سالها و دهه

. کاهش خواهند یافت، نیاز به اصالحات بیشتري احساس می شود

هاي سیاستگذاري مختلفی وجود عالوه بر طراحی اصالحات، گزینه

. توانند تأثیر فساد بر عواید مالیاتی را به حداقل برساننددارند که می

هایی است که نسبت به ها، تغییر به سوي مالیاتیکی از این گزینه

گزینۀ دیگر، مبارزة مستقیم با فساد . ري کمتري دارندپذیفساد، آسیب

  .خواهد بود

هاي مستقیم و توانند مالیاتها می     درباره گزینۀ اول، دولت

بویژه در (مدت غیرمستقیم را به منظور حصول درآمد بیشتر در میان

، )شان به زودي کاهش خواهد یافتکشورهایی که درآمدهاي نفتی

الیات مستقیم و هم غیرمستقیم، به یک سیستم هم م. افزایش دهند

آوري مالیات مالیاتی پیچیده وابسته هستند، به طوري که ادارات جمع
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روي افزایش زیاد محدودیت پیش. باید در این مسیر، تقویت گردند

درآمدهاي مستقیم این است که افزایش آنها به لحاظ سیاسی، به دلیل 

محدودیتهاي پیش روي مالیاتهاي . فشار گروههاي ذینفع، آسان نیست

باشند، هرچند آنها نیز مستلزم یک شیوة پیچیده غیرمستقیم، کمتر می

ها بر همگان تأثیر آوري مالیات، هستند؛ از آنجا که این مالیاتجمع

گذارند، اقدامات گروهی دشوارتر شده و اعمال نفوذ علیه آنها، می

یم بسیاري از این کشورها تواند تصماین امر می. تر خواهد بودضعیف

  در سالهاي اخیر یا در آیندة نزدیک VAT/GSTهاي  در ایجاد مالیات

  .را توجیه نماید

     نتایج حاصله داللت بر آن دارند که چنانچه فساد، کاهش یابد 

بویژه (تواند با افزایش مواجه شودبندي میدرآمدهاي دولتی از مالیات

بنابراین تقویت ادارات ). ري و غیرمستقیمهاي تجادر ارتباط با مالیات

ها FTA اگرچه افزایش تعداد–گمرکی باید در اولویت قرار گیرد 

بواسطۀ کاهش درآمدهاي مالیاتی، خود احتماالً موجب کاهش تأثیر 

هاي غیرمستقیم، در صورت کاهش فساد، عواید مالیات. گرددفساد می

الیاتی باید به دقت بر یابند، بدین معنا که مقامات مافزایش می
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  .آوري مالیاتهاي غیرمستقیم، نظارت داشته باشندچگونگی جمع

تعهد :      مبارزه با فساد سازمانی به یک عامل حیاتی وابسته است

هاي بسیاري براي شیوه. سیاسی مقامات ارشد کشور به انجام آن

  .آوري عواید، وجود دارندکاهش فساد در ادارات جمع

هـاي درون ادارات    ار مؤثر براي کاهش فساد، تغییر انگیـزه            یک معی 

مالیاتی، بواسـطه اسـتخدام و آمـوزش کارمنـدان متخـصص و تحکـیم          

اگر یـک سـازمان، نـسبت بـه فـساد از      . هاي کنترل درونی است  سیستم

خود تحمل نشان دهد، نهایتاً کارکنانش به فساد عادت خواهند نمود و            

کـاهش فـساد    . فاسد بودن، مشکلی ندارد   به این باور خواهند رسید که       

سازي کارکنان متخصص در خصوص مسائل      توان از طریق آگاه   را می 

هـا،  هـاي آشناسـازي، سـخنرانی     ناشی از فساد از طریق آموزش، برنامه      

سمینارها و وراي همۀ اینها از طریق الگوسازي توسط مقامـات ارشـد،             

ارکنـان بـه انجـام    هـاي ک همچنـین، پـایین آوردن انگیـزه     . محقق نمـود  

تواند به پایین آمدن فساد در طول زمان کمـک          اقدامات فسادآمیز، می  

بــه عنــوان مثــال، یــک انگیــزه، پرداخــت حقــوق آبرومندانــه بــه . کنــد

. متخصصان است، به طوري که بتوانند زندگی مناسبی داشتــــه باشـند         

-فرآیند فوق باید با یک سیستم مجازات کارآمد، ترکیب شود که می     
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.واند در ارتباط با انواع مختلف فساد، متفاوت باشد        ت
١

  سیستم مجازات    

فوق همچنـین بایـد، دربرگیرنـدة افـراد فاسـد و یـا افـرادي باشـد کـه                    

  .کنندکارمندان ادارة مالیاتی را به فساد دعوت می

سازي ادارات مالیاتی، نظام کارآمدتري را بـراي کـاهش فـساد و             نو

ارتباطـات تلفنـی و پـستی بایـد     . آورد فراهم می  افزایش عواید مالیاتی،  

-هاي کنترلی باید در حـوزه     سیستم. جایگزین تماسهاي شخصی شوند   

در . هایی که ریسک فساد در باالترین سطح قرار دارد، تقویـت شـوند            

هــاي کــامپیوتري اســتفاده شــود و بایــد مواقــع ممکــن، بایــد از سیــستم

ري طراحــی شــود تــا هــاي کــامپیوتسیــستمی بــراي حــسابرسی سیــستم

بـه عنـوان    . ها را تـشخیص دهـد     ها یا فایل  تغییرات فریبکارانه در برنامه   

-هاي پرداخـت مالیـات را الـزام مـی         مثال، اگر قانون، وجود گواهینامه    

دارد، انتشار آنها باید به صـورت خودکـار توسـط سیـستم کـامپیوتري              

  .صورت گیرد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یدگی به یک پروندة ادارة مالیات، به عنوان مثال، مجازات براي کارمندي که براي تسریع رس-1

شود که از مالیات رشوه قبول می کند، نمی تواند همان مجازاتی باشد که براي حسابرسی تعیین می

در هر دو مورد، مقامات ادارة گمرك باید . گیرددهنده براي کم کردن رقم مالیات رشوه می

  .اشداخراج شوند، اما مجازاتهاي کیفري آنها می تواند متفاوت ب
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روز فساد را کاهش خواهد    سازي سیستم مالیاتی نیز فرصتهاي ب          ساده

در مواقع امکان، سیـستم فـوق بایـد دربرگیرنـدة ضـرایب مالیـاتی          . داد

هاي اندك، مبانی مالیاتی آسان، فرمولهاي مالیاتی ساده،   پایین، معافیت 

استفادة وسیع از کسر مالیات از حقـوق، اسـتفاده از جـداول درآمـدي               

مقامـات  .  روشن، باشـد تهاي کمینه و قوانین  فرض، استفاده از مالیا   پیش

چنـین  سیـستمی نـه تنهـا         . مالیاتی باید آزادي عمل اندکی داشته باشند      

هاي تبعیت را کاهش خواهد داد بلکه مشکالت فساد را نیز کمتر هزینه

  .خواهد کرد

هـا  رسـانه . توان از طریق شفافیت کاهش داد          نهایتاً اینکه فساد را می    

نـد، اگـر نـشریات بتواننـد فـساد را           می تواننـد در اینجـا بـه کمـک بیای          

کننـد،  گزارش کنند، مقامات انگیزة کمتري به دریافت رشوه پیدا مـی          

هـاي  شـیوه . هاي گیر افتادن، باالتـر خواهنــد بـود       زیرا احتمال و هزینه   

رسانی عمومی در خـصوص درآمـدهاي       دیگر تقویت شفافیت، اطالع   

 از طریـق    هاي بخـش هیـدروکربنی، مـثالً      گزارش شده توسط شرکت   

،  )EITI ( "ایجــاد شــفافیت صــنایع اســتخراجی"عــضویت در ســازمان 

 کـه در    "EITI ". هـا، اسـت   مختص کشورهاي تولیدکننده هیدروکربن   

ــت   تأســیس شــد، هــم 2002ســال  ــون توســط طیفــی از دول ــاي اکن ه
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یافتـه و در حـال توسـعه، گروههـاي جامعـه مـدنی و          کشورهاي توسعه 

-این کار مستلزم آن است که شرکت      . ردصنایع، مورد حمایت قرار دا    

، پرداختهاي کلـی خـود بـه دولـت را           )هاي دولتی از جمله شرکت  (ها  

هاي دریافتی را انتشار دهـد و  گزارش دهند و دولت، مجموع پرداخت   

در حـال حاضـر راهکارهـاي       . بدین ترتیب، اختالفهـا مـشخص گـردد       

ــین EITIگــزارش شــدة   ــراي دولتهــا و شــرکتهاي ملــی و ب لمللــی، ا  ب

  .گردآوري و تدوین شده است

     هیچ کدام از اصـالحات فـوق بـه منظـور افـزایش درآمـدهاي               

خاورمیانه در طـی    . مالیاتی و کاهش فساد، به سادگی قابل اجرا نیست        

سالهاي اخیر، اصالحات اقتصادي بسیاري را صـورت داده اسـت کـه             

ز آنهـا نیـز   انـد، امـا برخـی ا      بسیاري از آنهـا، بـا موفقیـت همـراه بـوده           

توان کـامالً   هرچند فساد در ادارات مالیاتی را نمی      . اندشکست خورده 

این امر مستلزم دولتی است که      . حذف نمود اما باید آن را کاهش داد       

ــک ادارة جمــع  ــه ایجــاد ی ــان  متعهــد ب ــا کارکن ــوي ب ــد ق آوري عوای

  .متخصص کارآمد، باشد
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  ها براساس منطقه مقایسه مالیات: 1 ضمیمه

)GDPبرحسب  (2و1/ 1990-2004درآمد کلی برحسب منطقه، : کلیت دولت مرکزي. 1 جدول

199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004

OECD95/3053/3184/3194/3147/3282/3144/3246/3239/3279/3315/3435/3419/3492/3406/34کشورهاي 

43/2228/2215/2298/2324/2295/2435/2511/2360/2230/2305/2463/2467/2413/2816/33هاي آفریقاییکشور

کشورهاي آسیا و 

اقیانوسیه

08/2178/2066/1910/2007/2063/2082/2022/2019/1975/2025/2110/2210/2156/2268/23

304/3542/3406/3592/3447/3416/3393/3311/3414/3401/3565/6559/3463/3495/3564/35کشورهاي اروپایی

کشورهاي آسیاي 

مرکزي و خاورمیانه

51/2935/2561/2424/2696/2588/2585/2531/2542/2333/2203/2596/2430/2973/2450/23

کشورهاي نیمکره 

غربی

07/1812/2039/2090/2167/2102/2009/1927/2076/1912/2089/2267/2350/2352/2551/25

418/2675/2562/2551/2615/2607/2625/2691/2525/2588/2517/2738/2790/2764/2826/29میانگین

  . کنیم  عمومی استفاده می شوند از بودجه ها توسط دولت مرکزي گزارش نمی زمانی که داده-1

اجتماعیهاي  شامل هدایا و مشارکت-2

OECDشامل کشورهاي -3

  .شوند هایشان موجود است در محاسبات محسوب می بندي درآمدي تنها کشورهایی که دادهبراي هرگونه طبقه-4



  ).IMF(و دورنماي اقتصادي جهان ) IMF( ؛ آمار مالی بین المللی )IMF( آمار مالی دولتی :  منابع تمامی جداول

  

  )GDPبرحسب (1/ 1990-2004د مالیاتی برحسب منطقه کل درآم: کلیت دولت مرکزي. 2جدول 

  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  OECD11/20  99/19  82/19  82/19  26/20  75/19  25/20  35/20  03/20  66/20  84/20  96/20  66/20  81/20  54/20کشورهاي 

  83/22  92/26  82/17  36/17  77/17  47/17  91/16  33/17  32/17  78/17  52/16  67/15  67/15  54/15  16/17  کشورهاي آفریقایی

  52/16  34/15  28/14  93/14  78/13  76/13  85/12  89/13  37/14  19/14  58/13  05/13  05/13  18/13  08/14  کشورهاي آسیا و اقیانوسیه

  55/19  16/20  47/19  83/19  66/20  57/20  18/20  78/20  36/20  83/19  81/20  73/20  73/20  94/20  40/21  2کشورهاي اروپایی

  34/13  65/11  19/14  62/14  55/15  46/12  52/12  32/13  62/13  88/14  29/15  53/13  53/13  89/12  75/12  کشورهاي آسیاي مرکزي و خاورمیانه

  67/17  09/17  05/16  87/15  76/15  17/14  07/14  53/14  08/14  94/14  78/15  81/14  81/14  00/14  60/12  کشورهاي نیمکره غربی

  46/18  61/17  08/17  26/17  45/17  51/16  09/16  70/16  67/16  89/16  04/17  27/16  27/16  09/16  19/16  3میانگین

  . کنیم  عمومی استفاده می شوند از بودجه ها توسط دولت مرکزي گزارش نمی زمانی که داده-1

OECDشامل کشورهاي -2

.شوند هایشان موجود است در محاسبات محسوب می ها کشورهایی که دادهبندي درآمدي تنبراي هرگونه طبقه-3
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برحسب  (1990/1-2004مالیات بر درآمد، سود و سود سرمایه برحسب منطقه، : کلیت دولت مرکزي.3جدول 

GDP(

  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  OECD26/9  31/9  97/8  84/8  95/8  81/8  09/9  21/9  10/9  19/9  69/9  04/10  74/9  91/9  10/10کشورهاي 

  23/5  89/5  39/5  05/5  14/5  38/5  26/5  55/5  59/5  15/5  98/4  12/5  12/5  82/4  27/5  کشورهاي آفریقایی

  63/6  51/6  07/6  37/6  13/5  96/4  43/4  65/4  40/4  49/4  59/4  98/4  68/4  68/4  48/4  کشورهاي آسیا و اقیانوسیه

  89/6  07/7  13/7  45/7  73/7  41/7  29/7  83/7  65/7  43/7  98/7  94/7  20/8  09/9  02/9  2کشورهاي اروپایی

  28/3  77/2  53/5  94/5  74/6  42/4  22/4  93/4  16/5  16/5  09/5  99/3  94/3  23/4  16/4  کشورهاي آسیاي مرکزي و خاورمیانه

  59/5  22/5  04/5  32/8  60/5  05/4  02/4  30/4  04/4  48/4  05/5  27/5  84/4  47/4  13/4  کشورهاي نیمکره غربی

  28/6  23/6  48/6  70/6  67/6  90/5  72/5  08/6  04/6  92/5  11/6  03/6  96/5  09/6  05/6  3میانگین

  . کنیم  عمومی استفاده می شوند از بودجه ها توسط دولت مرکزي گزارش نمی زمانی که داده-1

OECDشامل کشورهاي -2

.شوند هایشان موجود است در محاسبات محسوب می ي درآمدي تنها کشورهایی که دادهبندبراي هرگونه طبقه-3

  



  

  )GDPبرحسب (1 /1990-2004مالیات بر افراد براساس منطقه، : کلیت دولت مرکزي. 4جدول 

  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  OECD75/6  89/6  80/6  40/6  45/6  34/6  37/6  29/6  49/6  29/6  35/6  85/6  76/6  86/3  78/6کشورهاي 

  85/0  82/2  38/2  60/2  68/2  95/2  41/2  84/2  80/2  21/2  66/1  77/1  74/1  62/1  77/1  کشورهاي آفریقایی

  25/3  89/2  60/2  36/2  93/1  94/1  63/1  61/1  59/1  44/1  36/1  44/1  57/1  71/1  65/1  کشورهاي آسیا و اقیانوسیه

  16/4  47/4  67/4  72/4  84/4  83/4  86/4  08/0  14/5  02/5  39/5  48/5  92/5  99/5  01/6  2کشورهاي اروپایی

  18/1  02/1  05/1  10/1  04/1  53/1  42/1  93/0  69/0  93/0  93/0  97/0  81/0  82/0  76/0  کشورهاي آسیاي مرکزي و خاورمیانه

  39/2  05/2  24/2  30/2  24/2  93/0  91/0  96/0  95/0  23/1  04/1  14/1  82/0  57/0  46/0  کشورهاي نیمکره غربی

  10/3  35/3  28/3  32/3  18/3  08/3  95/2  95/2  92/5  86/2  80/2  86/2  94/2  93/2  90/2  3میانگین

  . کنیم  عمومی استفاده می شوند از بودجه ها توسط دولت مرکزي گزارش نمی زمانی که داده-1

OECDشامل کشورهاي -2

  .شوند هایشان موجود است در محاسبات محسوب می ي تنها کشورهایی که دادهبندي درآمدبراي هرگونه طبقه-3
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برحسب (1 /1990-2004ها براساس منطقه،  ها و دیگر بنگاه مالیات شرکت: کلیت دولت مرکزي. 5جدول 

GDP(  

  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  OECD26/2  05/2  79/1  01/2  10/2  19/2  39/2  56/2  36/2  56/2  51/2  89/2  83/2  92/2  16/3کشورهاي 

  04/4  78/2  51/2  00/2  39/1  54/1  54/1  68/1  95/1  96/1  95/1  48/2  49/2  55/2  06/3  کشورهاي آفریقایی

  79/2  13/3  92/2  86/2  63/2  52/2  26/2  58/2  62/2  37/2  67/2  89/2  43/2  31/2  24/2  کشورهاي آسیا و اقیانوسیه

  57/2  46/2  33/2  46/2  57/2  44/2  30/2  57/2  33/2  25/2  40/2  26/2  09/2  79/2  81/2  2کشورهاي اروپایی

  88/1  57/1  92/1  37/2  37/2  51/1  72/1  14/2  28/2  23/2  40/2  42/2  3602  60/2  67/2  کشورهاي آسیاي مرکزي و خاورمیانه

  26/2  24/2  89/1  95/1  98/1  80/1  66/1  97/1  84/1  94/1  70/2  73/2  66/2  61/2  46/2  کشورهاي نیمکره غربی

  78/2  25/2  40/2  42/2  29/2  06/2  97/1  25/2  23/2  23/2  37/2  46/2  30/2  49/2  58/2  3میانگین

  . کنیم  عمومی استفاده می شوند از بودجه ها توسط دولت مرکزي گزارش نمی زمانی که داده-1

OECDشامل کشورهاي -2

.شوند هایشان موجود است در محاسبات محسوب می ي درآمدي تنها کشورهایی که دادهبندبراي هرگونه طبقه-3

  

  



  )GDPبرحسب (1 /1990-2004مالیات بر دستمزد و نیروي کار براساس منطقه، : کلیت دولت مرکزي. 6جدول 

  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  OECD26/0  23/0  21/0  18/0  15/0  17/0  16/0  19/0  26/0  30/0  21/0  23/0  25/0  28/0  17/0کشورهاي 

  20/0  24/0  16/0  15/0  04/0  04/0  03/0  03/0  04/0  03/0  03/0  01/0  01/0  01/0  07/0  کشورهاي آفریقایی

  18/0  14/0  12/0  12/0  12/0  11/0  01/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  کشورهاي آسیا و اقیانوسیه

  37/0  41/0  29/0  29/0  28/0  33/0  28/0  30/0  27/0  27/0  26/0  33/0  37/0  28/0  53/0  2کشورهاي اروپایی

  42/0  44/0  57/0  60/0  66/0  16/0  17/0  15/0  18/0  15/0  13/0  15/0  15/0  13/0  15/0  کشورهاي آسیاي مرکزي و خاورمیانه

  14/0  28/0  16/0  14/0  06/0  00/0  12/0  14/0  08/0  06/0  07/0  09/0  10/0  09/0  11/0  کشورهاي نیمکره غربی

  24/0  30/0  26/0  25/0  23/0  16/0  15/0  14/0  12/0  11/0  11/0  13/0  14/0  12/0  18/0  3میانگین

  . کنیم  عمومی استفاده می شوند از بودجه ها توسط دولت مرکزي گزارش نمی زمانی که داده-1

OECDشامل کشورهاي -2

.شوند هایشان موجود است در محاسبات محسوب می بندي درآمدي تنها کشورهایی که دادهبقهبراي هرگونه ط-3

  

  



 ٢٠گزارش پژوهشی مشاره                      

  )GDPبرحسب (1 /1990-2004مالیات بر دارایی براساس منطقه، : کلیت دولت مرکزي. 7جدول 

  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  OECD75/0  73/0  72/0  69/0  68/0  60/0  62/0  67/0  54/0  65/0  63/0  54/0  52/0  49/0  47/0کشورهاي 

  09/0  36/0  29/0  22/0  25/0  20/0  21/0  24/0  20/0  13/0  09/0  10/0  03/0  03/0  09/0  کشورهاي آفریقایی

  48/0  46/0  35/0  34/0  47/0  41/0  29/0  35/0  33/0  34/0  35/0  26/0  28/0  30/0  28/0  کشورهاي آسیا و اقیانوسیه

  37/0  38/0  45/0  44/0  52/0  52/0  45/0  55/0  53/0  53/0  58/0  61/0  64/0  73/0  79/0  2کشورهاي اروپایی

  52/0  45/0  46/0  42/0  42/0  30/0  30/0  33/0  20/0  28/0  31/0  38/0  35/0  34/0  29/0  کشورهاي آسیاي مرکزي و خاورمیانه

  19/1  06/1  97/0  82/0  72/0  41/0  18/0  17/0  19/0  21/0  30/0  25/0  28/0  30/0  32/0  کشورهاي نیمکره غربی

  52/0  53/0  51/0  46/0  50/0  42/0  33/0  38/0  34/0  35/0  39/0  38/0  38/0  38/0  42/0  3میانگین

  . کنیم  عمومی استفاده می شوند از بودجه ها توسط دولت مرکزي گزارش نمی زمانی که داده-1

OECDشامل کشورهاي -2

.شوند هایشان موجود است در محاسبات محسوب می دي درآمدي تنها کشورهایی که دادهبنبراي هرگونه طبقه-3

  

  



  )GDPبرحسب (1 /1990-2004مالیات بر کاالها و خدمات براساس منطقه، : کلیت دولت مرکزي. 8جدول 

  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  OECD19/9  17/9  34/92  33/9  85/9  58/9  85/9  82/9  61/9  05/10  94/9  74/9  84/9  79/9  59/9کشورهاي 

  17/9  46/6  57/5  06/5  24/5  50/5  65/5  21/5  01/5  96/4  58/4  78/4  71/4  52/4  62/4  کشورهاي آفریقایی

  26/6  19/6  47/5  65/5  40/5  47/5  03/5  20/5  32/5  31/5  00/5  57/4  47/4  30/4  59/4  کشورهاي آسیا و اقیانوسیه

  34/11  29/11  96/10  01/11  43/11  46/11  11/11  03/11  75/10  24/10  34/10  04/10  88/9  58/9  81/3  2کشورهاي اروپایی

  29/6  78/5  89/4  05/5  29/5  58/4  47/4  49/4  06/4  90/4  76/4  59/4  38/4  91/3  91/3  کشورهاي آسیاي مرکزي و خاورمیانه

  57/8  77/7  60/7  03/7  33/7  42/7  20/7  23/7  90/6  74/6  04/6  93/5  18/5  65/4  13/4  کشورهاي نیمکره غربی

  8//54  39/7  39/7  26/7  44/7  41/7  18/7  16/7  98/6  96/6  76/6  54/6  33/6  02/6  04/6  3میانگین

  . کنیم  عمومی استفاده می شوند از بودجه ها توسط دولت مرکزي گزارش نمی زمانی که داده-1

OECDشامل کشورهاي -2

.شوند هایشان موجود است در محاسبات محسوب می بندي درآمدي تنها کشورهایی که دادهراي هرگونه طبقهب-3

  



 ٢٠گزارش پژوهشی مشاره                      

 /1990-2004مالیات غیرمستقیم و مالیات بر خدمات خاص براساس منطقه، : کلیت دولت مرکزي. 9جدول 

  )GDPبرحسب (1

  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  OECD86/2  00/3  15/3  14/3  36/3  29/3  38/3  25/3  16/3  29/3  11/3  00/3  11/3  17/3  03/3کشورهاي 

  72/1  92/0  24/1  12/1  96/0  50/1  74/1  61/1  44/1  41/1  22/1  39/1  61/1  43/1  37/1  کشورهاي آفریقایی

  22/2  24/2  10/2  05/2  40/2  10/2  13/2  18/2  09/2  92/1  97/1  97/1  25/2  23/2  26/2  کشورهاي آسیا و اقیانوسیه

  27/3  36/3  24/3  18/3  30/3  34/3  26/3  19/3  29/3  25/3  16/3  19/3  08/3  27/3  04/3  2کشورهاي اروپایی

  02/1  14/1  16/1  18/1  28/1  55/1  75/1  76/1  65/1  95/1  10/2  81/1  80/1  58/1  55/1  کشورهاي آسیاي مرکزي و خاورمیانه

  33/2  17/2  20/2  88/1  88/1  94/1  05/2  92/1  70/1  71/1  91/1  90/1  74/1  64/1  64/1  یمکره غربیکشورهاي ن

  27/2  17/2  18/2  07/2  15/2  29/2  35/2  32/2  26/2  26/2  28/2  23/2  27/2  19/2  12/2  3میانگین

  . کنیم  عمومی استفاده می شوند از بودجه ها توسط دولت مرکزي گزارش نمی زمانی که داده-1

OECDمل کشورهاي شا-2

.شوند هایشان موجود است در محاسبات محسوب می بندي درآمدي تنها کشورهایی که دادهبراي هرگونه طبقه-3

  



 2و1990/1-2004مالیات بر تجارت خارجی و معامالت بر اساس منطقه، :  کلیت دولت مرکزي. 10جدول 

  )GDPبرحسب (

  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  18/0  21/0  21/0  26/0  29/0  31/0  33/0  37/0  46/0  49/0  53/0  47/0  50/0  49/0  460/0وOECD /3کشورهاي 

  71/7  41/7  29/6  67/6  75/6  07/6  59/5  90/5  15/6  37/3  66/6  23/6  60/5  94/5  89/5  کشورهاي آفریقایی

  82/2  89/1  05/2  16/2  33/2  51/2  69/2  18/3  57/3  61/3  11/3  01/3  25/3  49/3  40/4  کشورهاي آسیا و اقیانوسیه

  75/0  80/0  52/0  54/0  58/0  63/0  75/0  80/0  88/0  09/1  35/1  44/1  31/1  02/1  10/1  /4کشورهاي اروپایی

  80/1  60/1  16/2  16/2  33/2  59/2  97/2  91/2  39/3  78/3  30/4  73/3  07/4  70/3  70/3  کشورهاي آسیاي مرکزي و خاورمیانه

  99/1  63/2  11/2  11/2  06/2  48/2  53/2  77/2  76/2  22/3  69/3  80/3  87/3  03/4  56/3  کشورهاي نیمکره غربی

  54/2  42/2  22/2  32/2  39/2  43/2  48/2  65/2  87/2  26/3  27/3  12/3  10/3  11/3  21/3  5میانگین

  . کنیم استفاده می عمومی  شوند از بودجه ها توسط دولت مرکزي گزارش نمی زمانی که داده-1

شامل سود صادرات یا انحصار واردات، سود ارز و مالیات و دیگر مالیاتهاي بر تجارت و مبادالت خارجی-2

.کنندکشورهاي عضو اتحادیه اروپادرباره مالیات تجارت خارجی به آمار مالی دولت گزارشی ارائه نمی-3

OECDشامل کشورهاي -4

.شوند هایشان موجود است در محاسبات محسوب می شورهایی که دادهبندي درآمدي تنها کبراي هرگونه طبقه-5



 ٢٠گزارش پژوهشی مشاره                      

  

/ 1990-2004مالیات بر گمرکات و دیگر الزامات وارداتی براساس منطقه، : کلیت دولت مرکزي. 11جدول 

  )GDPبرحسب (1

  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  OECD59/0  48/0  49/0  47/0  52/0  51/0  48/0  38/0  34/0  30/0  28/0  22/0  18/0  17/0  13/0کشورهاي 

  91/5  02/5  19/4  21/4  96/3  52/3  57/2  95/2  37/3  11/4  64/3  32/5  74/4  93/4  81/4  کشورهاي آفریقایی

  72/2  76/1  78/1  91/1  19/2  49/2  55/2  78/2  35/3  40/3  86/2  76/2  02/3  23/3  06/4  کشورهاي آسیا و اقیانوسیه

  51/0  68/0  38/0  40/0  44/0  52/0  73/0  84/0  88/0  04/1  18/1  23/1  17/1  03/1  06/1  2کشورهاي اروپایی

  57/1  30/1  85/1  06/2  22/2  43/2  82/2  76/2  13/3  27/3  35/3  59/3  61/3  26/3  27/3  کشورهاي آسیاي مرکزي و خاورمیانه

  81/1  49/2  93/1  01/2  95/1  33/2  35/2  58/2  54/2  02/3  44/3  38/3  46/3  54/3  99/2  کشورهاي نیمکره غربی

  11/2  90/1  72/1  80/1  84/1  93/1  89/1  05/2  29/2  56/2  50/2  79/2  75/2  74/2  80/2  3میانگین

  . کنیم  عمومی استفاده می شوند از بودجه ها توسط دولت مرکزي گزارش نمی زمانی که داده-1

OECDشامل کشورهاي -2

.شوند هایشان موجود است در محاسبات محسوب می ندي درآمدي تنها کشورهایی که دادهببراي هرگونه طبقه-3

  



  )GDPبرحسب  (1990/1-2004مالیات بر صادرات بر اساس منطقه، : کلیت دولت مرکزي. 12جدول 

  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  OECD02/0  00/0  00/0  0/00  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0کشورهاي 

  41/0  43/0  29/0  29/0  28/0  24/0  34/0  27/0  36/0  54/0  49/0  15/0  45/0  59/0  68/0  کشورهاي آفریقایی

  03/0  05/0  03/0  10/0  24/0  11/0  11/0  40/0  22/0  21/0  24/0  20/0  18/0  20/0  30/0  کشورهاي آسیا و اقیانوسیه

  20/0  11/0  07/0  08/0  07/0  02/0  00/0  00/0  02/0  05/0  03/0  15/0  04/0  02/0  02/0  2کشورهاي اروپایی

  02/0  13/0  01/0  01/0  01/0  02/0  04/0  06/0  13/0  27/0  04/0  05/0  04/0  05/0  04/0  کشورهاي آسیاي مرکزي و خاورمیانه

  15/0  13/0  09/0  00/0  00/0  00/0  01/0  01/0  02/0  03/0  03/0  04/0  08/0  10/0  14/0  کشورهاي نیمکره غربی

  14/0  14/0  08/0  08/0  10/0  07/0  08/0  12/0  12/0  18/0  14/0  10/0  13/0  16/0  20/0  3میانگین

  . کنیم  عمومی استفاده می شوند از بودجه ها توسط دولت مرکزي گزارش نمی زمانی که داده-1

OECDشامل کشورهاي -2

.شوند هایشان موجود است در محاسبات محسوب می رآمدي تنها کشورهایی که دادهبندي دبراي هرگونه طبقه-3

  

  



 ٢٠گزارش پژوهشی مشاره                      

برحسب ( 1/ 1990-2004هاي اجتماعی براساس  منطقه،  مالیات بر مشارکت: کلیت دولت مرکزي. 13جدول 

GDP(  

  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  OECD50/7  77/7  09/8  33/8  45/8  47/8  72/8  82/8  14/9  74/9  91/9  12/10  38/10  99/10  18/10کشورهاي 

  16/2  03/1  77/0  26/0  24/0  19/0  21/0  26/0  25/0  23/0  21/0  19/0  18/0  24/0  28/0  کشورهاي آفریقایی

  12/0  05/1  88/0  00/1  55/0  40/0  45/0  37/0  32/0  33/0  24/0  21/0  23/0  10/0  09/0  کشورهاي آسیا و اقیانوسیه

  66/11  97/11  22/11  94/10  07/11  76/10  02/10  57/9  53/9  95/8  39/9  59/9  50/9  58/8  60/8  2کشورهاي اروپایی

  79/1  52/1  17/1  19/1  89/0  12/1  99/0  82/0  93/0  03/1  98/0  07/1  00/1  14/1  17/1  کشورهاي آسیاي مرکزي و خاورمیانه

  44/3  16/3  79/2  66/2  57/2  91/1  40/2  26/2  75/1  71/1  18/2  23/2  08/2  07/2  17/2  کشورهاي نیمکره غربی

  89/4  95/4  54/4  36/4  21/4  02/4  87/3  68/3  58/3  54/3  58/3  60/3  51/3  32/3  30/3  3میانگین

  . کنیم  عمومی استفاده می شوند از بودجه ها توسط دولت مرکزي گزارش نمی زمانی که داده-1

OECDشامل کشورهاي -2

  شوند هایشان موجود است در محاسبات محسوب می بندي درآمدي تنها کشورهایی که دادهي هرگونه طبقهبرا

  



72  20گزارش پژوهشی شماره                      

  هامنابع داده: 2ضمیمه

IMFهاي درآمد مالیاتی دپارتمان امور مالی پایگاه داده: هامالیات

http://wwwint.imf.org/depts/fad/info_guide/info_resources
/databases/taxrevenue.htm

المللیآمار مالی بین: درآمد سرانه

GDPجداول کشوري :  غیر هیدروکربنیIMF

  هاي توسعه جهانیشاخص: سهم کشاورزي در اقتصاد

 از مجموع صادرات و واردات؛ GDPنسبت محاسبه شده به : شفافیت

  شاخص هاي توسعه جهانی

  المللی؛ آمار مالی بینCPIهاي داده: تورم

http://www.icrgonline.com/
   

  

  

فساد: شاخص فساد راهنماي بینالمللی ریسک کشوري  




