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مقدمه
ــورهای  ــیاری از کش ــا در بس ــی دولت ه ــع مال ــن مناب ــن تامی ــن رک ــات، اصلی تری مالی
جهــان، بــه ویــژه کشــورهای پیشــرفته، بــه شــمار مــی رود. ایــن درحالی اســت کــه منابــع 
درآمــدی برخــی دیگــر از کشــورها، ازجملــه ایــران، بــه جریــان ورودی درآمدهــای حاصــل 
ــاد  ــر اقتص ــت. از منظ ــته اس ــت و گاز و...( وابس ــون نف ــی )همچ ــع طبیع ــروش مناب از ف
سیاســی، فاصلــه گرفتــن سرچشــمه های درآمــدی دولت هــا از منابــع مالیاتــی و وابســتگی 
ــت گذاری های  ــدن سیاس ــر ش ــال ناکارآمدت ــزا، احتم ــع برون ــه مناب ــدت ب ــدار و بلندم پای

ــرد.  ــاال می ب ــی، را ب ــی و توزیع ــا اهــداف حمایت اجتماعــی، ب
ــور  ــه منظ ــه ب ــای صورت گرفت ــم تالش ه ــر، علی رغ ــال های اخی ــی س ــران و ط در ای
افزایــش ســطح درآمدهــای مالیاتــی، همچنــان بخــش عمــده ای از منابــع درآمــدی اقتصــاد 
کشــور بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه درآمدهــای فــروش نفــت، گاز و فرآورده هــای 
ــای  ــی از فعالیت ه ــل توجه ــش قاب ــوع بخ ــی، وق ــت. از طرف ــته اس ــا وابس ــل از آنه حاص
اقتصــادی در بخــش زیرزمینــی، وجــود تراکنش هــای عظیــم مالــی غیرشــفاف به خصــوص 
ــای  ــاد راه ه ــبب ایج ــی، س ــای مالیات ــی معافیت ه ــن برخ ــد و همچنی ــای نامول در بخش ه
گوناگــون فــرار مالیاتــی و در نتیجــه کاهــش ســطح درآمدهــای مالیاتــی بالفعــل شــده اند.
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ارتباط نظام تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی
اگــر چــه بیمه هــای اجتماعــی بایــد از نظــر مالــی »پایــدار« باشــند امــا براســاس مطالعــات 
ــتگی در  ــای بازنشس ــدد، صندوق ه ــای متع ــت ها و مصوبه ه ــی، سیاس ــواهد پژوهش و ش
ــه طــوری کــه  ــی مواجــه کــرده اســت. ب ــداری مال ــا چالــش نقدینگــی و ناپای ــران را ب ای
دو صنــدوق کلیــدی بازنشســتگی کشــوری و لشــکری بــه بــه شــدت بــه منابــع بودجــه 
تکیــه داشــته و ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیــز ناگزیــر بــه اخــذ وام هــای هنگفــت شــده 
اســت. ایــن همــه ســبب شــده تــا یکــی از ابرچالش هــای پیــش روی نظــام مالــی دولــت، 
ــویش های  ــا و تش ــوده و اضطراب ه ــتگی« ب ــای بازنشس ــی صندوق ه ــن نقدینگ »تأمی

مکــرری در هــر مــاه، دامــان ذی نفعــان صنــدوق را فراگیــرد.
نظــر بــه ایــن کــه مســئلۀ بحــران مالــی صندوق هــای بازنشســتگی )بــه عنــوان یکــی 
ــن  ــی از بزرگتری ــه یک ــور( ب ــی در کش ــت گذاری های اجتماع ــم سیاس ــای مه از ابزاره
معضــالت اقتصــادی کشــور بــدل شــده، در جــدول زیــر مقایســه ای ســاده میــان حجــم 
ــلح ]دو  ــای مس ــوری و نیروه ــتگی کش ــدوق بازنشس ــه دو صن ــت ب ــاالنه دول ــک س کم
صنــدوق کامــاًل وابســته بــه دولــت[ در قالــب بودجــه عمومــی بــا میــزان مالیــات تحقــق 

نیافتــۀ ســاالنه انجــام گرفتــه اســت. 
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واژگان کلیدی:
تالش مالیاتی: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است. ●
مالیــات بالقــوه: ظرفیــت مالیاتــی کشــور اســت کــه متناســب بــا متوســط جهانــِی  ●

تــالش مالیاتــی، درنظــر گرفتــه شــده اســت.
ــالیانه را  ● ــی( س ــرد مالیات ــده )عملک ــات محقق ش ــزان مالی ــل: می ــات بالفع مالی

نشــان می دهــد.
مالیات تحقق نیافته: بیانگر اختالف بین مالیات بالقوه و بالفعل است.   ●
ــت  ● ــه دول ــت ک ــه ای اس ــزان بودج ــتگی: می ــای بازنشس ــه صندوق ه ــک ب کم

ــلح اختصــاص  ــای مس ــدوق بازنشســتگی کشــوری و نیروه ــه دو صن ــاالنه ب س
می دهــد.

ــای  ● ــه صندوق ه ــت ب ــک دول ــه: کم ــات تحقق نیافت ــه مالی ــک ب ــبت کم نس
ــه ــات تحقق نیافت ــم مالی ــه حج ــبت ب ــتگی نس بازنشس
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نسبت کمک دولت به صندوق های بازنشستگی به حجم مالیات تحقق نیافته در ایران بین 
سال های )1384-1394( 

سال

متوسط جهانی 
نسبت تالش 

مالیاتی1

تولید ناخالص 
داخلی ایران2

مالیات بالقوه
مالیات بالفعل 

)عملکرد 
مالیاتی(3

مالیات 
تحقق نیافته

کمک به 
صندوق های 
بازنشستگی4

نسبت کمک 
به مالیات 
تحقق نیافته

درصدمیلیارد ریالدرصد

138414.32026234289751,4134574,415517711742%7.5

138514.72443237359155,8151620,9207534,914784%7.1

138614.83256159481911,5191815,3290096,223122%7.9

138714.33900507557772,5239741,4318031,135899%11.2

138813.14106259537919,9300035,5237884,465747%27.6

138913.45036630674908,4284527,9390380,599388%25.4

139013.86396821882761,2359451,5523309,7115236%22

139114.373935441057276,7395166,7662110142555%21.5

139214.2100018011420255,7494249,5926006,2198270%21.4

139314.5115518531675018,6709651,9965366,7239292%24.7
139415114430301716454,5791890,5924564289263%31.2

1395151315100019726501014700957350368230%25.9

ــی را در  ــام مالیات ــت نظ ــت می توانس ــه دول ــد چنانچ ــان می ده ــوق نش ــدول ف ــای ج یافته ه

ســطح متوســط جهانــی )متناســب بــا GDP کشــور( تقویــت کنــد، می توانســت بخــش عمــده 

ــد. ــران کن کســری صندوق هــای بازنشســتگی را جب

1. World Bank (2015), Word Development Indicators (WDI)
2 . بانــک مرکــزی ایــران، ادارۀ بررســی ها و سیاســت های اقتصــادی، بانــک اطالعــات ســری های زمانــی 

ــادی.  اقتص
3 .  بانک مرکزی ایران، گزیده آمارهای اقتصادی، بخش مالی و بودجه.

4. سازمان برنامه و بودجه، قوانین بودجه سالیانه.
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جــدول فــوق را از دو منظــر می تــوان تحلیــل کــرد، اول اینکــه حجــم کمــک دولــت به 
دو صنــدوق بازنشســتگی دولتــی بــا شــدت و ســرعت در حــال افزایــش اســت. به طــوری 
کــه ایــن رقــم طــی یــک دهــه بیــش از 31 برابــر افزایــش پیــدا کــرده اســت. دوم اینکــه، 
ــن  ــال 1394 و همچنی ــه در س ــق نیافت ــات تحق ــوم مالی ــک س ــت، ی ــک دول ــزان کم می
حــدود یــک چهــارم در ســال 1395 بــوده اســت. بنابرایــن بــه نظــر می رســد در عــوض 
ــه  ــوف ب ــًا معط ــه عموم ــالیانه ک ــای س ــا در بودجه ه ــش هزینه ه ــه کاه ــداوم ب ــد م تأکی
ــی و  ــای مالیات ــش درآمده ــرای افزای ــالش ب ــر ت ــوند، ب ــی ش ــی م ــت های اجتماع سیاس
ــدی  ــاالی درآم ــای ب ــات و دهک ه ــًا در طبق ــه عمدت ــی، ک ــای مالیات ــری از فراره جلوگی

ــد، تمرکــز کــرد. ــاق می افت ــه اتف جامع






