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های بازنشستگی با به صندوق بودجه اختصاصی دولت مقایسه

 نیافتهمالیات تحقق

ها در بسیاری از کشورهای جهان، ترین رکن تامین منابع مالی دولتمالیات، اصلی

است که منابع درآمدی رود. این درحالیبه ویژه کشورهای پیشرفته، به شمار می

از فروش برخی دیگر از کشورها، ازجمله ایران، به جریان ورودی درآمدهای حاصل 

منابع طبیعی )همچون نفت و گاز و...( وابسته است. از منظر اقتصاد سیاسی، فاصله 

ها از منابع مالیاتی و وابستگی پایدار و بلندمدت های درآمدی دولتسرچشمهگرفتن 

های اجتماعی، با اهداف گذاریبه منابع برونزا، احتمال ناکارآمدتر شدن سیاست

 برد. می حمایتی و توزیعی، را بالا

گرفته به منظور افزایش های صورترغم تلاشهای اخیر، علیدر ایران و طی سال

ای از منابع درآمدی اقتصاد کشور به سطح درآمدهای مالیاتی، همچنان بخش عمده

از  های حاصلطور مستقیم یا غیرمستقیم به درآمدهای فروش نفت، گاز و فرآورده

 های اقتصادی درع بخش قابل توجهی از فعالیتوقو از طرفی، .است آنها وابسته

های خصوص در بخشهای عظیم مالی غیرشفاف بهبخش زیرزمینی، وجود تراکنش

های گوناگون فرار مالیاتی، سبب ایجاد راه هایمعافیتنامولد و همچنین برخی 

 اند.مالیاتی و در نتیجه کاهش سطح درآمدهای مالیاتی بالفعل شده
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 م تأمین اجتماعی و نظام مالیاتیارتباط نظا

باشند اما براساس مطالعات و « پایدار»های اجتماعی باید از نظر مالی اگر چه بیمه

های بازنشستگی در ایران های متعدد، صندوقها و مصوبهشواهد پژوهشی، سیاست

را با چالش نقدینگی و ناپایداری مالی مواجه کرده است. به طوری که دو صندوق 

بازنشستگی کشوری و لشکری به شدت به منابع بودجه تکیه داشته و سازمان  کلیدی

های هنگفت شده است. این همه سبب شده تا تأمین اجتماعی نیز ناگزیر به اخذ وام

های تأمین نقدینگی صندوق»های پیش روی نظام مالی دولت، یکی از ابرچالش

 نفعانر هر ماه، دامان ذیهای مکرری دها و تشویشبوده و اضطراب« بازنشستگی

 صندوق را فراگیرد.

از  )به عنوان یکیهای بازنشستگی مسئلۀ بحران مالی صندوقکه  نظر به این

لات رین معضبه یکی از بزرگتهای اجتماعی در کشور( گذاریابزارهای مهم سیاست

ای ساده میان حجم کمک سالانه مقایسه در جدول زیر، اقتصادی کشور بدل شده

ته نیروهای مسلح ]دو صندوق کاملاً وابسصندوق بازنشستگی کشوری و دو به  دولت

گرفته  انجامسالانه مالیات تحقق نیافتۀ با میزان  عمومی در قالب بودجهبه دولت[ 

 است. 
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 واژگان کلیدی:

 .تلاش مالیاتی: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است 

 :انیِ متناسب با متوسط جهاست که کشور ظرفیت مالیاتی  مالیات بالقوه

 تلاش مالیاتی، درنظر گرفته شده است.

 شان نمالیاتی( سالیانه را عملکرد شده )میزان مالیات محقق یات بالفعل:مال

 دهد.می

 نیافته: بیانگر اختلاف بین مالیات بالقوه و بالفعل است.مالیات تحقق 

  الانهس دولت کهاست  ایمیزان بودجه های بازنشستگی:صندوقکمک به 

 دهد.می اختصاصنیروهای مسلح کشوری و  بازنشستگی صندوقدو  به

 های کمک دولت به صندوق نیافته:نسبت کمک به مالیات تحقق

 نیافتهتحققحجم مالیات  نسبت بهبازنشستگی 

  



 ( 9384-9395َای )َای بازوشستگی بٍ حجم مالیات تحقك ویافتٍ در ایران بیه سالوسبت کمک ديلت بٍ صىديق

 سال

متًسط جُاوی 

وسبت تالش 

 9مالیاتی

تًلید واخالص 

 2داخلی ایران
 بالقًٌمالیات 

مالیات بالفع

 3)عملکرد مالیاتی(

مالیات 

 ویافتٍ تحقك

َای کمک بٍ صىديق

 4بازوشستگی

وسبت کمک 

بٍ مالیات 

 ویافتٍ تحقك

 درصد میلیارد ریال درصد

9384 3.41 232621. 2.15734. 31.75.4. 377355 335.2 7.5% 

9385 3.45 2..1215 1713774. 37362341 23571.41 3.5.. 7.9% 

9386 3.4. 1276371 ..313347 313.3741 21331642 21322 7.9% 

9387 3.41 1133735 77555247 2115.34. 13.31343 17.11 99.2% 

9388 3143 .336271 71513141 13331747 215...4. 675.5 27.6% 

9389 314. 7316613 65.13.4. 2..72541 1131.347 111.. 25.4% 

9391 314. 6116.23 ..256342 171.7347 723113145 337216 22% 

9399 3.41 51117.. 337525645 11736645 662333 3.2777 29.5% 

9392 3.42 33333.33 3.2327745 .1.2.147 12633642 31.253 29.4% 

9393 3.47 33773.71 365733.46 53167341 16716645 211212 24.7% 

9394 37 33..1313 3536.7.47 513.1347 12.76. 2.1261 39.2% 

939537 31373333 3152673 333.533 175173 16.213 25.9% 

                                                            
1. World Bank (2015), Word Development Indicators (WDI) 

 های زمانی اقتصادی4  های اقتصادی، بانک اطالعات سری ها و سیاست 4 بانک مرکسی ایران، ادارۀ بررسی2

 بانک مرکسی ایران، گسیذه آمارهای اقتصادی، بخش مالی و بودجه44  1

 44 سازمان برنامه و بودجه، قوانین بودجه سالیانه.
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 را نظام مالیاتی توانستمی دولت دهد چنانچههای جدول فوق نشان مییافته
 توانستمی کند، کشور( تقویت GDP)متناسب با  جهانی متوسط سطح در

 .کند جبران را بازنشستگی هایصندوق بخش عمده کسری
توان تحلیل کرد، اول اینکه حجم کمک دولت به دو جدول فوق را از دو منظر می

که این  طوریصندوق بازنشستگی دولتی با شدت و سرعت در حال افزایش است. به

افزایش پیدا کرده است. دوم اینکه، میزان کمک  برابر 13ز رقم طی یک دهه بیش ا

و همچنین حدود یک چهارم در  4931دولت، یک سوم مالیات تحقق نیافته در سال 

رسد در عوض تأکید مداوم به کاهش بوده است. بنابراین به نظر می 4931سال 

، اجتماعی می شوندهای های سالیانه که عموماً معطوف به سیاستها در بودجههزینه

بر تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، که عمدتاً 

 افتد، تمرکز کرد.های بالای درآمدی جامعه اتفاق میدر طبقات و دهک

 

 




