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ظرفيت مالياتي هر منطقه عالوه بر ميزان توان پرداخت در بين افراد جامعه به 

سهم باالي بخش غيررسمي . شود توانايي دولت در دريافت ماليات نيز مرتبط مي
هاي اقتصادي آن  مهمي براي عدم كنترل دولت بر فعاليتدر يك منطقه نشانه 

در نتيجه، هرچه سهم بخش غيررسمي در يك منطقه بيشتر باشد، . منطقه است
يابد، اما  توانايي دولت در دريافت ماليات و در نهايت، ظرفيت مالياتي كاهش مي

د از سوي ديگر، سهمي از شاغالن بخش غيررسمي از اين ويژگي برخوردار هستن
و ) بخش غيررسمي قابل ارتقا(كه در صورت حمايت به بخش رسمي منتقل شوند 

اين مقاله در تالش . در نتيجه، تأثير مثبتي بر ظرفيت مالياتي جامعه داشته باشند
است با بررسي سهم بخش غيررسمي قابل ارتقا در استان كهگيلويه و بويراحمد، 

بررسي ظرفيت . طقه بررسي كندتأثير آن را بر افزايش ظرفيت مالياتي آن من
دهد كه  هاي عمده اقتصادي استان نشان مي مالياتي از دست رفته به تفكيك بخش

تقريباً نيمي از شاغالن بخش غيررسمي استان امكان فعاليت در بخش رسمي را 
  .دارند و قابل ارتقا هستند

  
   JEL : H25,O17بندي  طبقه

  بخش غيررسمي قابل ارتقا تي از دست رفته،بخش غيررسمي، ظرفيت ماليا :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
در بخش غيررسمي انجام  ايرانهاي اقتصادي  از فعاليت قابل توجهيدهد كه سهم  شواهد نشان مي

هاي  پذيري فعاليت ست كه درجه سياستاحضور گسترده بخش غيررسمي به اين معن. شود مي
اعمال نظارت دولت، پايين است و نتيجه آن نيز هاي دولت و قدرت  ها و سياست اقتصادي از برنامه

 ،در عين حال. هاي اقتصادي دولت يا انحراف آنها از نتايج مورد نظر است عدم تحقق سياست
رسمي شدن هستند و تنها سمت هاي بخش غيررسمي، قانوني و قابل ارتقا به  مهمي از فعاليت  بخش

سمت ها را به  هاي اداري دولت آن فعاليت يها يا ناكاراي ها، تبعيض وجود برخي قوانين، روش
پذير و  منزله نظارت هاي اقتصادي به رسمي شدن فعاليت. بخش غيررسمي سوق داده است

بخش غيررسمي، بخشي . پذير شدن آنها و پيدايش منابع جديد مالياتي براي دولت است سياست
  . د شودبر خو هاي دولت تواند مانع تحميل سياست سادگي مي خودمختار است كه به

هاي كليدي  شرايط گسترش بخش غيررسمي در استان كهگيلويه و بويراحمد، با توجه به شاخص
متوسط نرخ رشد جمعيت استان  .ها، تا حدودي باالتر است اشتغال، نسبت به ساير استان و جمعيت

بيش  ،1365-1375درصد و در دوره  89/6بيش از  ،1355-1365دوره كهگيلويه و بويراحمد در 
همواره كه  رسيده 54/1نيز به حدود  1375- 1385همچنين در دوره . درصد بوده است 22/3از 

بيش از يكصد و هفتاد اين رشد جمعيت همراه با ورود . باالتر از نرخ ميانگين در كل كشور است
را براي اي  به استان كهگيلويه و بويراحمد، ظرفيت بالقوه، 1355-1385نفر مهاجر طي دوره هزار 

 12همچنين نرخ شهرنشيني از حدود . گسترش بخش غيررسمي در اين استان ايجاد كرده است
 .هاي اخير رسيده است درصد در سال 6/47به حدود اسالمي انقالب پيروزي درصد در اوايل 

رويه اشتغال در بخش  به گسترش بي .دنتوان هايي هستند كه مي آورنده زمينه همه فراهماينها 
براي ريزي مناسب در استان  برنامهفقدان در صورت بنابراين، . دنمي استان منجر شوغيررس

هاي  فعاليتگسترش  ،)و نه مبارزه با آن(هاي بخش غيررسمي  فعاليت يهدايت و ارتقا ،شناسايي
  . فزاينده خواهد گرفت يغيررسمي در استان نرخ

بخش غيررسمي در  اتي از دست رفتهتا به تحليل ساختار ظرفيت مالياين پژوهش در پي آن است 
شناسايي اين . استان كهگيلويه و بويراحمد بپردازد و سپس آن را با سطح ملي مقايسه كند

منظور نظارت، هدايت و ارتقاي اين  بهگذاري  سياستبراي  راترين اطالعات پايه  اصلي ها ويژگي
  .آورد ها توسط سياستمداران استان فراهم مي فعاليت
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 بخش غيررسمي و حوزه كاربردي آنمفهوم . 2

، به كنيا در سال (ILO)1المللي كار واژه بخش غيررسمي در مأموريت هيأت اعزامي سازمان بين
ترين ميراث بر جاي مانده از گزارش يادشده، ارايه مفهوم  در واقع، با ارزش .مطرح شد 1972

روشن ساختن مفهوم بخش اي را در  اين گزارش تا امروز نيز نقش پايه. بخش غيررسمي است
هاي  لزوم فعاليت هاي غيررسمي به كند كه فعاليت يد ميأكاين گزارش ت. غيررسمي ايفا كرده است

اي است كه در آن  انجام شده در حاشيه شهرها نيست، بلكه منظور از مشاغل غيررسمي طريقه
هاي بخش  ار براي بنگاهالمللي ك هفت ويژگي مطرح از جانب سازمان بين. 2شود ها انجام مي فعاليت

  :3اند از غيررسمي عبارت
، )داخل بنگاه يا خانوار(، اتكا بنگاه به منابع مالي داخلي )بازار(فعاليت ) وخروج از(آزادي ورود به 

، )كوچك مقياس(ها  خانوادگي بودن مالكيت بنگاه، كوچك و محدود بودن عمليات و فعاليت
ها از خارج از سيستم آموزش  ستفاده، كسب مهارتكاربر بودن روش توليد و فناوري مورد ا

 .، وجود بازارهاي رقابتي و فاقد كنترل)بر تجربه نه دانش مهارت مبتني(رسمي 

زمـان بـا سـازمان     از نخستين اقتصادداناني است  كه واژه بخش غيررسمي را تقريباً هم 4كيت هارت
از ديـد وي، مشـاغل بـا    . به كار گرفتتوسعه  المللي كار در مباحث مربوط به كشورهاي درحال بين

مانند افراد مزد و حقوق بگير بخش دولتي يا بخش خصوصي و افـراد  (بگيري  ويژگي مزد و حقوق
مانندكفاشي، خيـاطي،  (به بخش رسمي و مشاغل خوداشتغالي ) داراي درآمد از حقوق بازنشستگي
  .5به بخش غيررسمي متعلق هستند) …جادوگري، رباخواري و اختالس و

كننده و نهادهاي رسمي  هاي حمايت كند كه واحدهاي غيررسمي خارج از سيستم مطرح مي 6ويكز
هـاي   محروميـت آنهـا از كمـك    ،در واقع، عدم پيروي فعاالن غيررسمي از قـوانين . كنند فعاليت مي

هاي جديد، محدوديت دسترسي به منابع مـالي و   دولت، محروميت از استفاده از امكانات و فناوري
  .7بازارهاي گسترده را به دنبال دارد

                                                                                                                   
1- International Labour Organization 
2- Bangassr, 2000. 

 .1376توماس و همكاران،  -3

4 .Kit Hart 
5- Hart, 1973. 
6- Weeks 

 .Bernabe 2002، 1376توماس و ديگران، ترجمه  -7
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توصـيه وي بـراي ارتقـاي    . دانـد  بخش غيررسمي را معادل بازار كار حمايت نشده مي نيز 1مذومدر
هـاي دولـت ماننـد حـداقل دسـتمزد،       بخش غيررسمي، كاهش تحوالت بازار كار و تعديل سياست

  2.است …هاي كاربر و تشويق فعاليت
مـيالدي، مجموعـه تعـاريف بخـش      80و  70 هـاي  رسـد در دهـه   مـي  با توجه به آنچه آمد، بـه نظـر  

  .اند غيررسمي بر استقالل دو بخش و بر وجوه تمايز ميان دو بخش متمركز بوده
بر  هاي مبتني دانست، ديدگاه كه بخش غيررسمي را مستقل از بخش رسمي مياي  برخالف نظريه

دانند  داري مي قسمتي از كل سيستم سرمايهعنوان  ارتباط تبعي بين دو بخش، بخش غيررسمي را به
هاي اين بخش تابع و وابسته به بخش رسمي است؛ براي مثال، برخي اقتصاددانان  كه در آن فعاليت

گونه  را براي توصيف اين 4، اصطالح توليد كاالي جزء)3مانندهوگان(متمايل به ماركسيزم 
كنند كه در اقتصاد  آنان مطرح مي .دانند غيررسمي مي تر از واژه بخش ها، مناسب فعاليت
داري، توليدكنندگان كاالهاي جزء در حاشيه بخش توليدي قرار دارند و با يك رابطه تبعي  سرمايه

 .5به بخش توليدي متصل هستند، اما ماهيت ارتباط بين اين دو گروه، يك رابطه استثماري است

ي را تابع بخش رسمي و قسمتي از هاي بخش غيررسم بخشي از فعاليت 8و بنتن 7كاستلز ،6پرتز
هاي  همچنين فعاليت. كنند مدرن تعريف مي  هاي غيررسمي را مستقل و با فناوري مجموع فعاليت

و  10بروملي .9كنند اقتصادي براي گذران معاش را نيز جزئي از بخش غيررسمي محسوب مي
دهنده بخش  تشكيل كارگران خوداشتغال را معادل بخش غيررسمي و كارگران مزدبگير را 11گري

وقت، كارگران  كنند كه ارتباط اين دو بخش از طريق كارگران پاره آنها بيان مي. دانند رسمي مي
  .12گيرد مزدبگير پنهان، كارگران وابسته و خوداشتغاالن صورت مي

                                                                                                                   
1- Mazumdar 
2- Bernabe, 2002 . 
3.Hugan 
4.Petty Commodity Production.  
5- Bernabe, 2002; Mitra,1994; Marcelli and etal, 1999. 
6- Portes 
7- Castells 
8- Benton 
9- Bernabe, 2002. 
10- Bromley 
11- Gerry 
12- Ibid. 



  103 بخش غيررسمي و ظرفيت مالياتي از دست رفته

 

بخش  2اند و آندرسون عنوان مشاغل اصلي و دومي كه ثبت نشده بخش غيررسمي را به 1كالرك
اند و  هاي خانوار ايجاد شده هاي كوچك مقياسي كه برپايه فعاليت عنوان بنگاه غيررسمي را به

  .3كنند آيند، تعريف مي توسط مأموران دولت به حساب نمي
كه بخش غيررسمي مختص كشور و جامعـه خاصـي    دهد مروري بر ادبيات بخش غيررسمي نشان مي

پوشـاني   حـداقل هـم  رو،  ازايـن  يابد، هاي متفاوتي مي بخش غيررسمي در جوامع مختلف، چهره. نيست
تعريـف نسـبتاً    ILOبـه هـر حـال،    . بين تعريف بخش غيررسـمي در كشـورهاي مختلـف وجـود دارد    

  :به صورت زير ارايه داده است ،4رالمللي آماردانان كا كنفرانس بينجامعي را در پانزدهمين 
بخش غيررسمي دربرگيرنده واحدهايي است كه در توليد كاالها و خدمات با هدف اوليه  - 1

اين واحدها در سطح پاييني از . ايجاد اشتغال و درآمد براي افراد مرتبط با آن، مشغول هستند
در مقياس ) ر و سرمايهكا(سازماندهي با عدم امكان يا امكان اندك جدايي بين عوامل توليد 

مناسبات كاري بيشتر برمبناي اشتغال موقت، روابط خويشاوندي و شخصي . كنند كوچك عمل مي
  .هاي رسمي و اجتماعي است تا روابط قراردادي با تضمين

هاي ثابت  دارايي. را دارند 5هاي خانواري واحدهاي توليدي بخش غيررسمي خصوصيات بنگاه - 2
گونه  اين. هاي مورد استفاده نه به واحدهاي توليدي كه به مالكان آن تعلق دارد ثابت و ساير دارايي

توانند از طرف خود  توانند وارد معامله يا قرارداد با واحدهاي ديگر شوند و نمي واحدها نمي
ت مالي را در فرآيند توليد موجب تعهداتي شوند و مالكان ناگزيرند بدون محدوديت، تعهدا

هاي خانوار غيرقابل تميز است، همچنين كاربرد  هاي توليد اغلب از هزينه هزينه. برعهده بگيرند
اي مورد استفاده مانند وسايل نقليه و ساختمان ممكن است براي مقاصد كاري و  كاالهاي سرمايه

 .خانوار غيرقابل تشخيص باشند

لزوم با قصد عمدي فرار از ماليات  واحدهاي توليدي ممكن است بهفعاليت در بخش غيررسمي توسطه  - 3
به اين . تأمين اجتماعي يا نقض قوانين كار و مقررات اداري صورت نگيردهاي  يا عدم پرداخت سهم بيمه

 .6هاي پنهان يا اقتصاد زيرزميني متمايز شود دليل، بايد مفهوم بخش غيررسمي از مفهوم فعاليت

                                                                                                                   
1- Clarke 
2- Anderson 
3- Clarke, 1999; Anderson, 1998. 
4 International conference of labour statisticians (ICLS) 
5  Household Enterprise 

  همان مأخذ -6
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زه كاربردي بخش غيررسمي از مفاهيمي مانند اقتصاد سياه، اقتصاد زيرزميني، منظور تفكيك حو به
هاي  هاي اقتصادي را به دو قسمت فعاليت توان كل فعاليت مي …بخش نامنظم، بخش غيررسمي و

هايي را شامل  فعاليت ،هاي غيرقانوني فعاليت. بندي كرد هاي قانوني تقسيم غيرقانوني و فعاليت
محصول توليدي يا فرآيند توليد آن غيرقانوني باشد، اما از غيرقانوني بودن  شوند كه ماهيت مي

  :واجد دو مفهوم است
مانند (هايي كه توليد كاالها و خدمات يا تصرف آنها به لحاظ قانوني منع شده است  فعاليت -الف

  ).    توليد، توزيع و مصرف مواد مخدر
قانوني هستند، اما وقتي توسط توليدكنندگان غيرمجاز طور معمول  هاي توليدي كه به فعاليت -ب

  ).مانند توليد دخانيات توسط بخش خصوصي(شوند  انجام شوند، غيرقانوني قلمداد مي
گيرند، داراي  ها قرار مي هاي غيرقانوني كه در دسته نخست فعاليت توان گفت فعاليت بنابراين، مي

توانند به صورت قانوني يا غيرقانوني صورت  مبادالت ميمبادالت غيرقانوني هستند، اما در دسته دوم، 
هايي كه ماهيت كاال و همچنين توليد كاال در  توان گفت تمام فعاليت با توجه به آنچه آمد، مي. گيرند

آن غيرقانوني و نحوه مبادالت آن غيرقانوني است، در بخش غيرقانوني قرار دارند؛ براي مثال، 
جزء  …يافته و خاذي، توليد و خريد و فروش مواد مخدر، جنايات سازمانهايي مانند دزدي، ا فعاليت
هايي است  هاي قانوني شامل تمام فعاليت ، اما در مقابل، فعاليت1هاي بخش غيرقانوني هستند فعاليت

  .كه ماهيت محصول توليدي و فرآيند توليد محصول و مبادله در آن قانوني است
هاي آنها قانوني، ثبت شده و قابل نظارت باشد، در بخش  اليتهايي كه فع طوركلي تمام بنگاه به

هايي كه فعاليت آنها قانوني و ثبت شده، اما غيرقابل نظارت باشد، به  بنگاه. گيرند رسمي قرار مي
هايي كه  بنگاه. سبب امكان عدم تبعيت از قوانين دولتي، متعلق به بخش غيررسمي هستند

ت نشده بوده و مبادالتشان قانوني است نيز در بخش غيررسمي قرار هاي آنان قانوني، اما ثب فعاليت
  .هايي كه مبادالت بازاري آنها غيرقانوني باشد، متعلق به بخش نامنظم هستند گيرند و بنگاه مي
  :2شوند بخش تقسيم مي 5هاي اقتصادي به  طوركلي فعاليت به
كند كه ماهيت و توليد آن كاالها يا  اين بخش كاالها و خدماتي را توليد مي :بخش رسمي -1

بنابراين، امكان . هاي فعال در آن بخش ثبت شده و قابل نظارت هستند خدمات قانوني و بنگاه

                                                                                                                   
  .1376توماس و ديگران،  -1
 .1376توماس و ديگران،  -2
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ازآنجا كه . هاي اين بخش وجود خواهد داشت هاي دولتي بر فعاليت اعمال نظارت توسط دستگاه
يرند و گ ثبت شده و قابل نظارت هستند، در بخش رسمي قرار مي همگي قانوني،هاي دولتي  فعاليت

شامل (هاي خصوصي  هاي موجود در بخش رسمي را به دو دسته فعاليت توان فعاليت در نتيجه، مي
  .و دولتي تقسيم كرد) هاي انفرادي، سهامي، شركتي و تعاوني ه بنگا

كند كه ماهيت، توليد و مبادله آن  ا توليد مياين بخش كاالها و خدماتي ر :بخش غيررسمي - 2
هاي اين بخش نيز يا به صورت ثبت شده، اما غيرقابل نظارت  فعاليت. كاالها يا خدمات قانوني است

ها در آن به  است كه مبادالت بنگاه  هاي ثبت نشده هاي دولتي است يا به صورت فعاليت توسط دستگاه
، توليدكنندگان جزيي )سيگار فروشي(ثال، خدمات جزيي گيرد؛ براي م صورت قانوني انجام مي

هاي  ، داللي و خدمات خانگي و ساير فعاليت)مسافركشي(ونقل  ، خدمات حمل)هاي كوچك كارگاه(
حداقل دستمزد، سقف و كف قيمت و قوانين مربوط (همراه با فرار از ماليات، فرار از قوانين و مقررات 

علت كنار . گيرند هاي بيمه اجتماعي، در بخش غيررسمي جاي مي ختو فرار از پردا) به استانداردها
آوري  طورعمده ناشي از دشوار و پرهزينه بودن جمع هاي ملي، به گذاشتن بخش غيررسمي در حساب
نكته قابل تأمل در مورد بخش غيررسمي اين است كه كاالها و . اطالعات آماري در اين بخش است
  .مصرف آنها منع قانوني ندارد و كامالً مجاز است خدمات توليدي توسط اين بخش و

كند كه در همين بخش مصرف  اين بخش كاالها و خدماتي را توليد مي :بخش خانوار -3
ويژگي بخش خانوار عدم عرضه كاالهاي توليدي خود به بازار و در نتيجه، فقدان قيمت . شود مي

كند كه  االها و خدماتي را توليد ميبه عبارت ديگر، اين بخش ك. براي كاالهاي توليدي است
گونه  هاي آن بخش در مراكز آماري ثبت نشده و داراي هيچ ماهيت و توليد آن قانوني، اما فعاليت

داري، خودخدمتي، كارهاي داوطلبانه و كارهاي خيريه در  مبادالت بازاري نيست؛ براي مثال، خانه
  .گيرند بخش خانوار قرار مي

هاي اين بخش آن است كه با وجود قانوني و مجاز بودن  ويژگي عمده فعاليت :بخش نامنظم - 4
اصل توليد كاال و خدمات، در نحوه توليد يا توزيع آن كاري خالف مقررات و غيرقانوني صورت 

هاي فعال  هايي كه ماهيت و توليد آنها قانوني هستند، اما بنگاه به عبارتي، تمام فعاليت. گرفته است
كنند و به صورت غيرقانوني مبادالت خود را انجام  ورت ثبت نشده فعاليت ميدر آن به ص

هاي ناياب از  قاچاق كاال، چاپ، تكثير و انتشار كتاب. دهند دهند، بخش نامنظم را تشكيل مي مي
  .گيرند هايي هستند كه در بخش نامنظم جاي مي از جمله فعاليت …سوي افراد متفرقه و



  44دوازدهم شماره سال  )ايراني - رويكرد اسالمي( اقتصاديفصلنامه پژوهشنامه       106

 

غيرقانوني  ،هادات اين بخش از نظر ماهيت توليد و نيز توزيع و مصرف آنتولي :بخش غيرقانوني - 5
ها و توليد كاالها و خدمات خالف قانون مانند مال دزدي، خريد و فروش مواد  و شامل فعاليت
طور معمول به دنبال پايان  هاي دولتي به ويژگي اين بخش آن است كه مقام. است …مخدر، اخاذي و

با توجه به اينكه خالفكاران، قاچاقچيان و جنايتكاران عمل خود را . ها هستند اليتگونه فع دادن به اين
  .شوند هاي ملي نيز منظور نمي كنند، بديهي است كه در حساب گزارش نمي

هاي اقتصادي سه ويژگي ماهيت  ها و تفكيك بخش بندي فعاليت طوركلي در تحقيق حاضر براي تقسيم به
ها از  در واقع، برمبناي اين سه ويژگي است كه بخش. بادله در نظر گرفته شده استكاال، توليد كاال و نحوه م

كند كه ماهيت، توليد و مبادله آنها  بخش غيررسمي، كاالها و خدماتي را توليد مي. شوند يكديگر تفكيك مي
هاي دولتي  هاي اين بخش نيز يا به صورت ثبت شده، اما غيرقابل نظارت توسط دستگاه فعاليت. قانوني است

. گيرد ها در آن به صورت قانوني انجام مي است كه مبادالت بنگاه  هاي ثبت نشده است يا به صورت فعاليت
، خالصه 1توان در جدول شماره  هاي اقتصادي را مي هاي مختلف اقتصاد در بين فعاليت نتايج ارزيابي بخش

شود، تفاوت در ماهيت و فرآيند  ه ميهاي يادشد براساس جدول يادشده، آنچه موجب تفاوت بخش. كرد
  .توليد، ماهيت توزيع، وجود يا نبود مبادالت بازاري و امكان يا عدم امكان نظارت و اعمال سياست است

  

  هاي اقتصادي از ديد اين تحقيق هاي مختلف اقتصادي در بين فعاليت مقايسه بخش - 1جدول 

  .1384رناني، : مأخذ
  

هاي  بخش
  اقتصادي

مبادالت 
  بازاري

قابليت نظارت 
  سياست اعمالو 

ماهيت محصول 
  توليدي

فرآيند 
  توليد

ماهيت توزيع 
  )مبادله(

  قانوني  قانوني  قانوني  دارد  دارد  بخش رسمي
  قانوني  قانوني  قانوني  ندارد  دارد  غيررسمي بخش

  قانوني  قانوني  قانوني  ندارد  ندارد  بخش خانوار
  غيرقانوني  قانوني  قانوني  ندارد  دارد  بخش نامنظم

غير/قانوني  غيرقانوني  ندارد  دارد  غيرقانوني بخش
  غيرقانوني  قانوني
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  بخش غيررسمي قابل ارتقا و ظرفيت مالياتي از دست رفته در بخش غيررسمي
، حداكثر مالياتي است كه با توجه به سطح توزيـع آن و تركيـب درآمـد و    جامعه يك مالياتي ظرفيت

 ماليات اخذ توان را مالياتي ظرفيتهمچنين  .1بلندمدت قابل اخذ است قوانين هر كشور در يك دوره

  .2كرد تعريف توان مي جامعه درآمد توزيع الگوي و درآمد كلي حجم قوانين، ساسراب كشور بالقوه
شود؛ نخست اينكه ظرفيت مالياتي در يك جامعه بـا   از تعاريف يادشده دو نكته اساسي برداشت مي

هاي مالياتي دارنـد،   قوانين و مقررات مالياتي و تأثيري كه اين قوانين بر برداشتدرآمدهاي جامعه، 
توانـد بـه صـورت بـالقوه      نكته دوم آنكه ظرفيت مالياتي در يك جامعـه مـي  . ارتباط تنگاتنگي دارد

  .تعريف شود كه الزاماً معادل با مقدار ماليات دريافتي به صورت بالفعل نخواهد بود
تواند باعث كاهش ظرفيت ماليـاتي در   ت گسترش بخش غيررسمي از دو جهت ميتوان گف اكنون مي

يك منطقه شود؛ از يك سو، وابستگي ظرفيت مالياتي به عوامل مرتبط بـا تـوان افـراد بـراي پرداخـت      
هـايي ماننـد درآمـد     بخش غيررسمي با ويژگـي . شود ماليات به تأثيرگذاري بخش غيررسمي منجر مي

در مقابل، ظرفيـت ماليـاتي در   . گذاري كم همراه است ده پايين و حجم سرمايهافزو اندك، سهم ارزش
توانـد در تـوان    رو، گسترش بخش غيررسـمي مـي   ازاين. هر منطقه ارتباط تنگاتنگي با اين عوامل دارد

  .افراد براي پرداخت ماليات و در نتيجه، كاهش ظرفيت مالياتي مؤثر باشد
. سـازد  آوري ماليات را نيز محـدود مـي   توان دولت در جمع از سوي ديگر، گسترش بخش غيررسمي،

اين مسأله خود از دو جنبه قابل بررسي است؛ نخست اينكه در بخش غيررسمي تـوان گريـز از ماليـات    
با فرض وجـود درآمـد   (آوري ماليات در اين بخش  بيشتر از بخش رسمي است و بنابراين، امكان جمع

دومين مسأله آن است كه بخش غيررسمي به دليـل شـرايط و   . بود كمتر خواهد) باال و مشمول ماليات
ايـن موضـوع خـود    . هاي خاص خود كمتر امكان استفاده از خدمات بخش دولتي را داراسـت  ويژگي

تـوان گفـت    در واقـع، مـي  . كنـد  احساس مسؤوليت و صداقت افراد در پرداخت ماليـات را كمتـر مـي   
. كنـد  اي است كه نوعي گريز از ماليات را ترويج مي گونه فرهنگ مالياتي در بخش غيررسمي بيشتر به

آوري ماليات از بخش غيررسـمي كمتـر اسـت و ايـن مسـأله       رو، در نهايت، توان دولت در جمع ازاين
  .شود ستاني مي سبب كاهش ظرفيت ماليات

                                                                                                                   
 .1383مهرگان، -1

 .1370كميجاني و عيبايي،  -2
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هاي  سهم باالي بخش غيررسمي در يك منطقه نشانه مهمي براي عدم كنترل دولت بر فعاليت
ها را به سمت  ها همواره سعي دارند سهم بيشتري از فعاليت رو، دولت ازاين. صادي آن منطقه استاقت

ها و  ها گاهي با اعمال قوانين جديد و ايجاد محدوديت اين تالش. بخش رسمي سوق دهند
در برخي موارد نيز نگاه دولت به . گيرد هايي براي فعاليت در بخش غيررسمي انجام مي مجازات
عنوان يك بخش  يررسمي يك نگاه مثبت است و با در نظر گرفتن بخش غيررسمي بهبخش غ

هاي غيررسمي به  توليدي و مكمل، سعي در اصالح قوانين در راستاي افزايش امكان تبديل  فعاليت
هاي رسمي  هاي رسمي دارد، اما آنچه در شناسايي بخش غيررسمي براي جذب آن در فعاليت فعاليت

هاي غيررسمي است كه قابليت ارتقا و پيوستن به بخش  تفكيك آن گروه از فعاليتاهميت دارد، 
شناخته » بخش غيررسمي قابل ارتقاء«ها تحت عنوان  اين گروه از فعاليت. رسمي را دارا هستند

ها امكان حضور در بخش رسمي را دارا هستند، اما قوانين و  در واقع، اين گروه از فعاليت. شوند مي
هاي فرصت براي حضور در بخش رسمي را براي  نحوي بوده كه هزينه هاي دولت به اريگذ سياست

  .آنها افزايش داده و در نهايت، آنها را به سوي فعاليت در بخش غيررسمي سوق داده است
هايي در خصوص سوق دادن اين گروه از  توان سياست با شناسايي بخش غيررسمي قابل ارتقا مي

هايي در برخي موارد  گذاري طور مسلم، چنين سياست به. ي اتخاذ كردها به بخش رسم فعاليت
ها به بخش رسمي  هايي نيز به همراه خواهند داشت، اما از سوي ديگر، پيوستن اين فعاليت هزينه
هاي آن  تواند هزينه مي -ويژه در بلندمدت به -تواند منافعي جدي به همراه داشته باشد كه بعضاً مي

توان به افزايش استانداردهاي فني، بهداشتي و اجتماعي،  ز جمله اين منافع ميا. را جبران كند
توان  ترين منفعت مستقيم را مي پذيري اقتصاد اشاره كرد، اما مهم بيني ارتقاي سطح فناوري و پيش
هايي  ناشي از عملكرد رسمي فعاليت -ستاني از بخش خصوصي اقتصاد در افزايش ظرفيت ماليات

  . دانست -اند  بخش غيررسمي فعاليت داشتهكه قبالً در 
بنابراين، براي برآورد ظرفيت مالياتي از دست رفته، ابتدا بايد مشخص كرد كه سهم بخش غيررسمي 

دهنده گروهي از شاغالن است  در واقع، اين سهم نشان. قابل ارتقا در هر كد فعاليت به چه ميزان است
ستاني از آنها وجود  سمي را دارند و در نتيجه، امكان مالياتطور بالقوه قابليت حضور در بخش ر كه به

ستاني كامل از بخش رسمي نيز دور از ذهن است  دارد، اما بايد توجه داشت كه در عمل، ماليات
عنوان  تواند به هاي مختلف براي فرار مالياتي مي عدم توانايي در پرداخت ماليات يا استفاده از شيوه(

كنندگان ماليات در  توان از سهم پرداخت براساس اين، مي). ات محسوب شودعوامل نپرداختن مالي
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در (ستاني از بخش غيررسمي قابل ارتقا  عنوان معياري براي شناسايي امكان ماليات بخش رسمي به
  . ، استفاده كرد)صورتي كه به بخش رسمي سوق داده شوند

شود كه قابليت ارتقا و  مي را شامل ميهاي غيررس بخش غيررسمي قابل ارتقا، آن گروه از فعاليت
، چهارچوب 1براي روشن شدن اين مفهوم در نمودار شماره . پيوستن به بخش رسمي را دارند

توان  در اين نمودار مي. بندي مشاغل به دو گروه رسمي و غيررسمي نشان داده شده است تقسيم
ا مشاغل براساس وضع شغلي در ابتد. جايگاه بخش غيررسمي قابل ارتقا را نيز مشاهده كرد

گونه كه در قسمت روش تحقيق نيز بيان شد تفكيك شاغالن برحسب  شوند، همان بندي مي تقسيم
را از ) از نظر تعلق به بخش رسمي يا بخش غيررسمي(تواند وضعيت برخي مشاغل  وضع شغلي مي

توان از ابتدا جزء  ميبگيران بخش دولتي و تعاوني را  در واقع مزد و حقوق. ابتدا مشخص سازد
بدين ترتيب اين گروه از شاغالن جزء بخش غيررسمي قابل ارتقا قرار . شاغالن رسمي قلمداد كرد

دهنده فعاليت كامل آنها در بخش  از سوي ديگر، وضع شغلي كاركنان فاميلي نيز نشان. گيرند نمي
رو، در زمره بخش  د، ازايناز آنجا كه اين گروه از مشاغل ماهيتاً غيررسمي هستن. غيررسمي است

از (بنابراين، تنها موقعيت مشاغل بخش خصوصي . شوند بندي مي غيررسمي غيرقابل ارتقا طبقه
هاي كارفرما، مزد و حقوق بگير و كاركن مستقل  در وضعيت) لحاظ رسمي يا غيررسمي بودن

كنند كه اين  در بين اين گروه از مشاغل نيز برخي بيمه پرداخت مي. هنوز مشخص نشده است
كنندگان بيمه  بنابراين، پرداخت. دهنده پيروي از قوانين موجود در بازار كار است مسأله خود نشان

  .شوند نيز در زمره مشاغل رسمي محسوب مي
هاي  فعاليت تنها براي آن گروه از مشاغل بخش خصوصي در وضعيت -در نهايت، ماتريس شغل

، مورد استفاده )كننده بيمه نيستند كه پرداخت(ن مستقل بگير و كارك شغلي كارفرما، مزد و حقوق
، كامالً )F(فعاليت نيز سه وضعيت كامالً رسمي  -با استفاده از ماتريس شغل. گيرد قرار مي

به  Iو  Fطور كه مشخص است، دو وضعيت  همان. شود مشخص مي) U(و مبهم ) I(غيررسمي 
ا تعلق خواهند داشت، اما مشاغلي كه با هاي رسمي و غيررسمي غيرقابل ارتق ترتيب به بخش

توانند به بخش رسمي يا غيررسمي منتقل  مي مواجه هستند، بسته به ضريب ) U(وضعيت مبهم 
، آن گروه از شاغالني كه به سبب اعمال ضريب يادشده به بنابراين، با كاهش ضريب . شوند

رو، مشاغلي  ازاين. شوند، قابليت ارتقا به بخش رسمي را خواهند داشت نتقل ميبخش غيررسمي م
به بخش غيررسمي قابل ارتقا تعلق  قرار دارند با اعمال ضريب ) U(كه در وضعيت مبهم 
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تواند كاهش  دولت مي هاي گذاري است كه با توجه به سياست در واقع، اين ضريب . گيرند مي
هاي دولت تنها  بنابراين، سياست. يابد و شرايط حضور بيشتر مشاغل را در بخش رسمي فراهم آورد

به همين لحاظ براي محاسبه ظرفيت مالياتي از . تواند اين گروه از مشاغل را تحت تأثير قرار دهد مي
  .گيرد رار ميدست رفته در قسمت بعد تنها بخش غيررسمي قابل ارتقا مد نظر ق
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 وضعيت شغلي

 بخش خصوصي بخش دولتي  بخش تعاوني

 كاركن مستقل  كاركن فاميلي بگير مزد وحقوق  كارفرما

بگير و  مزد و حقوق، مجموع كارفرما
  كاركن مستقل

 بيمه نشدگان  بيمه شدگان

اعمال ضرايب ماتريس 
 -دو بعدي شغل

فعاليت

 مشاغل رسمي
 -شغل با ضريب

 Fفعاليت 

مشاغل مبهم با 
 -ضريب شغل

 Uفعاليت

مشاغل 
غيررسمي با 
 -ضريب شغل

براي θ اعمال ضرايب 
تعيين شانس غيررسمي 

 مشاغل مبهم بودن

براي )θ -1(اعمال ضرايب
تعيين شانس رسمي بودن 

 مشاغل مبهم

شاغالن بخش 
  غيررسمي

 قابل ارتقا 

شاغالن بخش 
  غيررسمي 
 غيرقابل ارتقا

شاغالن بيمه نشده 
رسمي در بخش 

 خصوصي

 مجموع شاغالن بخش غيررسمي  مجموع شاغالن بخش رسمي

شاغالن بيمه 
شده رسمي 

در بخش 
 خصوصي

شاغالن بخش 
تعاوني و 
 دولتي
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 پيشينه تحقيق -2

توسعه،  هاي انجام شده در خصوص ظرفيت مالياتي در كشورهاي درحال طور كلي در بررسي به
و ) از لحاظ مقياس توليد و اندازه كاركنان(عواملي از جمله درصد واحدهاي اقتصادي بزرگ 

از جمله اين . اند شدهسطح سواد به عنوان عوامل تأثيرگذار عمده بر ظرفيت مالياتي شناسايي 
  .، اشاره كرد)1378(و بخشي دستجردي ) 1979( 1توان به مطالعه االن و ديگران مطالعات مي

از سوي ديگر، رويكردهاي متفاوت و متنوعي در مطالعاتي كه پيرامون بخش غيررسمي صورت گرفته 
ي كه در تعيين ظرفيت دهند از بين عوامل طوري كه برخي از مطالعات نشان مي است، وجود دارد، به

   .هاي بخش غيررسمي دانست توان جزء ويژگي مالياتي يك منطقه مؤثر هستند چه عواملي را مي
. گذار پرداخته است به بررسي اشتغال غيررسمي در كشورهاي درحال اي  ، در مطالعه)2002(برنابا 

صورت  تر بيشتر به پاييننتايج مطالعه وي حاكي از اين مطلب است كه افراد داراي تحصيالت 
كه داراي تحصيالت متوسطه   درصد از كساني 66كه    اي  گونه ند، بها  كرده غيررسمي كار مي

، 29ند ا  ند و اين رقم براي افرادي كه داراي تحصيالت عالي بودها  ند، اشتغال غيررسمي داشتها  بوده
  .است  درصد بوده 
بندي دولت را در تعيين اندازه بخش غيررسمي   ماليات اي نقش ، در مطالعه)2003( 2ايراگ و مو

تعريف آنها از بخش . مورد بررسي و آزمون قرار دادند 1999النكا در سال  براي كشور سري
كند اما با قوانين و مقررات دولت مطابقت   غيررسمي، بخشي است كه كاالهاي قانوني توليد مي

منفي بين اشتغال غيررسمي و استانداردهاي زندگي  براساس نتايج اين مطالعه، يك رابطه. ندارد
 طوري دهد، به العمل نشان مي يك كشور وجود دارد و اشتغال غيررسمي به سياست هاي مالياتي عكس

دهد و افراد را به خروج  كه كاهش نرخ ماليات، استانداردهاي زندگي در يك كشور را افزايش مي
بر اين است كه  نتايج اين مطالعه مبني. كند  مي تشويق) رسمي(بخش غيررسمي ) ورود به(از 

  .هاي اجباري است  كاهش اندازه بخش غيررسمي از طريق كاهش نرخ ماليات، مؤثرتر از سياست
هـايي   ها به وسـيله داده  يافته. اند ، به بررسي عوامل غيررسمي بودن پرداخته)2007( 3پائوال و شنكمن

نتـايج بـه   . دست آمده، مورد تأييد قرارگرفتـه اسـت   برزيل بهبنگاه كوچك در  48000كه در مورد 
تر و  وري پايين تر و با بهره هايي كوچك هاي بخش غيررسمي، بنگاه اين مطلب اشاره دارد كه بنگاه

                                                                                                                   
1 Alan and et.al 
2- Ihrig and Moe 
3- Paula and Scheinkman. 
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با سرمايه سرانه كمتري هستند و هنگامي كه تحصيالت را در اين مدل جانشين توانايي قـرار دهـيم،   
همچنـين  . آيـد  دسـت مـي   الت مدير و رسمي بودن با اندازه بنگاه بهيك همبستگي مثبت بين تحصي

هايي كه بنگاه مورد نظـر   دهد كه غيررسمي بودن يك بنگاه به غيررسمي بودن بنگاه نتايج نشان مي
هـاي   پردازد، بستگي دارد و مدل بـر ايـن اشـاره دارد كـه هرچـه بنگـاه       با آنها به خريد و فروش مي
توليد فشار بيشتري متحمل شوند، اين امر باعث فرار مالياتي بيشتري در  غيررسمي در يك مرحله از

  .شود هاي فرودست و باالدست مي بخش
در مطالعه نايب  .در ايران نيز در دهه اخير مطالعاتي درباره بخش غيررسمي انجام شده است

پيدايش ، بخش غيررسمي شهري ايران براساس مالكيت بنگاه و نوع شغل تفكيك و علل )1378(
وي بخش غيررسمي را مشاغل آزاد و مزد و . بخش غيررسمي شهري ايران بررسي شده است

احتمال علت  به اعتقاد وي، به. كنند گيرد كه ماليات پرداخت نمي حقوق بگير خصوصي در نظر مي
هاي باالي مبادله  هاي بوروكراسي، تنگناهاي اقتصادي و هزينه رشد بخش غيررسمي در ايران هزينه

و  1372، 1368، 1364(در مطالعه وي، سهم اشتغال در بخش غيررسمي در چهار سال . است
  .درصد برآورد شده است 60-65حدود ) 1376

 توسعه داند كه در كشورهاي درحال ها مي اي از فعاليت ، بخش غيررسمي را مجموعه)1380(شكيبايي
خوداشتغالي با سازماندهي و فناوري منظور كسب معاش، به صورت  و در خارج از بخش مدرن و به

او با استفاده از منطق فازي به برآورد اندازه بخش غيررسمي اقدام . شود در سطح پايين ايجاد مي
دست  درصد به 10حدود  1377درصد و در سال  20حدود  1367كرده كه سهم آن را در سال 

  .آورده است
ل در بخش غيررسمي و نقش آن در جذب نيروي ساختار اشتغا«، در تحقيقي با عنوان )1380(رناني 

در اين تحقيق، نوع ارتباط بنگاه . ، به برآورد سهم شاغالن اين بخش پرداخته است»انساني متخصص
هاي شغلي، وضعيت شغلي كاركنان، نوع گروه شغلي و نوع گروه  با دولت، برخورداري از حمايت
كننده بخش غيررسمي از بازار كار شهري  ي تفكيكعنوان معيارها فعاليت شاغالن و اندازه بنگاه، به

در اين . برشمرده شده و برآورد سهم شاغالن بخش غيررسمي نيز بر همين اساس محاسبه شده است
، برخورداري )درصد 5/52( نوع ارتباط بنگاه با دولتمطالعه، سهم شاغالن بخش غيررسمي براساس 

شغلي  ، نوع گروه)درصد 5/33(كاركنان  ، وضعيت شغلي)درصد 5/42( هاي شغلي از حمايت
برآورد ) درصد48(و اندازه بنگاه ) درصد 47(و نوع گروه فعاليت شاغالن ) درصد 4/49(شاغالن 
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كننده بخش غيررسمي  عنوان معيارهاي تفكيك هاي يادشده به  بندي  در اين مطالعه، تقسيم. شده است
  . از بازاركار شهري برشمرده شده و براساس آنها برآوردها انجام شده است

  ، در مطالعه ديگري براي برآورد و محاسبه اشتغال بخش غيررسمي ايران، از سه)1384(رناني 
اين  .ويژگي مهم شغلي افراد، يعني نوع شغل، نوع فعاليت و وضعيت شغلي استفاده كرده است

هاي مختلف از جمله جنسيت، تحصيالت  عه سهم شاغالن بخش غيررسمي را براساس ويژگيمطال
براساس نتايج اين مطالعه، . دهد نشان مي1382تا  1376هاي  روستايي بودن براي سال -و شهري

. درصد در بخش غيررسمي فعال هستند 25از شاغالن كشور در بخش رسمي و  درصد 75حدود 
تر از ديپلم  هاي پايين و تحصيلكرده) ها در مقايسه با شهري(، روستاييان )داندرمقايسه با مر(زنان 

 .شوند هاي غيررسمي سوق داده مي بيشتر به سمت فعاليت) در مقايسه با ديپلم و باالتر(

  
 روش تحقيق -3

براي برآورد اشتغال غيررسمي از سه ويژگي مهم شغلي افراد، يعني نوع شغل، نوع فعاليت و 
» فعاليت-شغل«با توجه به اين سه ويژگي ماتريسي تحت عنوان . استفاده مي شود وضعيت شغلي

در  »فعاليت-شغل«يك ماتريس » هاي شغلي وضعيت«طراحي شده است و براي هر يك از انواع 
» نوع فعاليت«و بعد ديگر آن را » نوع شغل«يكي از ابعاد اين ماتريس تركيبي را . شود نظر گرفته مي
وضعيت «يا» شغل«يا » فعاليت«هاي اين ماتريس برمبناي تعلق يك  مقدار آرايه .دهد تشكيل مي

  .شود به بخش رسمي يا بخش غيررسمي تعيين مي» شغلي
تعلق يا عدم تعلق هر يك از مشاغل به بخش غيررسمي ـ براساس معيارهاي اعالم شده از سوي 

ILO  براي هر يك از » وضعيت شغلي« و» نوع شغل«، »نوع فعاليت«ـ با در نظر گرفتن سه ويژگي
سطح كدهاي چهار  -هاي اقتصادي المللي فعاليت بندي استاندارد بين كدهاي چهار رقمي طبقه

با . گيرد سنجي از كارشناسان مربوط صورت مي هاي نگرش ـ از طريق يكي از روشISIC 1رقمي 
ه بخش رسمي يا غيررسمي هايي را كه تعلق صريح آنها ب توان كد فعاليت استفاده از اين روش مي
و » نوع شغل«، »نوع فعاليت«در ادامه، با تركيب نتايج حاصل به تفكيك . مشخص است، تعيين كرد

هر » ضريب تعلق اوليه«بنابراين، . دست آورد به» ضريب تعلق اوليه«توان يك  ، مي»وضعيت شغلي«
ريق شاخص تركيبي سه ، از ط)هاي ماتريس آرايه(شغل يا فعاليت به بخش رسمي يا غيررسمي 

                                                                                                                   
1.International Standard Industrial Classification of All Economic Activities 
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) پاسخ ـ وضعيت(گزينه  9در واقع، براي هر شغل يا فعاليت با . آيد دست مي ضريب تعلق اوليه به
  . كند حالت، وضعيت نهايي هر شغل را تعيين مي 9رو هستيم كه برآيند اين  روبه

طور قطعي  درنهايت، با استفاده از اطالعات شاغالني كه وضعيت رسمي يا غيررسمي بودن آنها به
ها با استفاده از  اين رگرسيون. پردازيم هاي مختلف مي مشخص شده است، به تخمين رگرسيون

از ) كه بر شانس حضور آنها در بخش غيررسمي يا رسمي مؤثر است(هاي مختلف شاغالن  ويژگي
. شوند جمله جنسيت، سطح سواد، فعاليت در بخش كشاورزي و وضعيت تأهل تخمين زده مي

  :شود اين، يك رابطه اقتصادسنجي به صورت زير تعريف ميبراساس 
)1( STAGUEGSDDIS 76543

2
210    

  :براساس اين رابطه
IS =دهنده تعلق فرد به بخش رسمي يا غيررسمي نشان  
D =سن فرد  
S =دهنده جنسيت فرد نشان  

EG =سطح سواد  
U =شهري يا روستايي بودن  

AG =دهنده فعاليت فرد در بخش كشاورزي يا غيركشاورزي نشان  
ST =دهنده در حال تحصيل بودن يا نبودن فرد نشان  

در نظر  2صورت يك تابع درجه  در اين رابطه تأثير متغير سن بر رسمي يا غيررسمي بودن فرد به
. دليل اين مسأله تأثير متفاوت سن افراد در قابليت رسمي شدن آنها است. گرفته شده است

طور كه مشخص است، احتمال حضور در بخش غيررسمي براي افرادي كه در سنين پايين  همان
اين احتمال به مرور با بيشتر است، اما ) خصوص پيش از سن قانوني كار به(شوند  وارد بازار كار مي

از سوي ديگر، احتمال . شود يابد و احتمال رسمي شدن تقويت مي افزايش سن افراد كاهش مي
خصوص افرادي كه پس از بازنشستگي به شغل ديگري مشغول  به(غيررسمي شدن براي افراد مسن 

عد، افزايش سن باعث بنابراين، از يك محدوده سني به ب. نيز بيشتر از افراد ميانسال است) شوند مي
  . شود تقويت احتمال غيررسمي شدن مي
هاي شاغالن را بر شانس حضور آنها در بخش رسمي يا غيررسمي  بنابراين، تأثير هر يك از ويژگي

برآورد كه مقدار اين ضريب به صورت زير  θاين شانس با استفاده از ضريب . محاسبه مي كنيم
  :شود محاسبه مي
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  :كه در آن
j  شانس حضور فردj در بخش رسمي  
i  ضرايب برآوردي رگرسيون برايiامين ويژگي  
ijK متغير صفر و يك؛ در صورتي كه فردj گيري داراي ويژگي ام از نمونهiI   و  1ام باشـد، معـادل

  . در غير اين صورت معادل صفر است
مجموع تمام ضرايب برآوردي از رگرسيون مربوط به هر اسـتان و صـورت    شود، مخرج  يادآوري مي

 بـا  . گيرد كه ويژگي مربوط به آن در مورد مشاغل مورد بررسـي حـاكم باشـد    تنها ضريبي را دربر مي
طور مشخص  حضور هر فرد در بخش رسمي را محاسبه كرد و به استفاده از اين ضريب مي توان شانس

  .شود برآورد مي) 1(شانس حضور هر فرد در بخش غيررسمي به صورت 
هاي چهار رقمي و برمبناي نتايج آمارگيري اشتغال  از آنجا كه اين محاسبات به تفكيك كد فعاليت

تــوان ســهم بخــش غيررســمي را بــه تفكيــك  رو، مــي ازايــنگيــرد،  و بيكــاري خانوارهــا انجــام مــي
  .هاي مختلف شاغالن محاسبه كرد ويژگي

هاي غيررسمي قابل  براي محاسبه ظرفيت مالياتي از دست رفته هر كد فعاليت، از مفهوم فعاليت
 با توجه به توضيحاتي كه پيشتر آمد، اكنون ظرفيت مالياتي از دست رفته در. شود ارتقا استفاده مي

  :صورت زير محاسبه كرد توان به هر كد فعاليت را مي

)3 (              
i

ii
i NT

STNIS
CT

*
 

iCT = ظرفيت مالياتي از دست رفته در كد فعاليتi  ) كه به صورت درصدي از مالياتي كه هم
  ).استشود، قابل بيان  اكنون در اين كد فعاليت دريافت مي

iST =كنندگان ماليات در بخش رسمي در كد فعاليت  سهم پرداختiام  
iNT =كنندگان ماليات در كد فعاليت  تعداد كل پرداختiام  
iNIS = تعداد شاغالن فعال در بخش غيررسمي قابل ارتقا در كد فعاليتiام  

توان ظرفيت مالياتي از دست رفته را در هر كد فعاليت اقتصادي  با استفاده از شاخص يادشده مي
هاي  توان ظرفيت مالياتي از دست رفته در بخش ها مي از تركيب اين كد فعاليت. دست آورد به
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البته بايد توجه داشت كه وزن ظرفيت مالياتي از دست رفته كد . مده اقتصادي را نيز محاسبه كردع
ها در هر بخش اقتصادي به تعداد شاغالن آن كد فعاليت در بخش اقتصادي مورد نظر  فعاليت

توان از  در نتيجه، ظرفيت مالياتي از دست رفته در هر بخش اقتصادي را مي. بستگي خواهد داشت
. دست آورد هاي مربوط به آن بخش به مع وزني ظرفيت مالياتي از دست رفته در كد فعاليتج

توان بدين  هاي عمده اقتصادي را مي بنابراين، شاخص ظرفيت مالياتي از دست رفته در بخش
  :صورت تعريف كرد

)4 (            
k

ik
I

i
ikk FS

FS
CTCT 




1

  

kCT = ظرفيت مالياتي از دست رفته در بخشk به صورت درصدي از كل مالياتي كه اكنون (ام
  )شود در آن بخش دريافت مي

ikCT = ظرفيت مالياتي از دست رفته كد فعاليتi ام از بخشk ز كل به صورت درصدي ا(ام
  )شود مالياتي كه اكنون در آن بخش دريافت مي

ikFS = تعداد شاغالن رسمي در كد فعاليتi ام در بخشkام  
kFS = كل تعداد شاغالن رسمي در بخشkام  

ادامه، به بررسي سهم بخش غيررسمي قابل ارتقا و برآورد ظرفيت مالياتي از دست براساس اين، در 
هاي دو  اين برآوردها به تفكيك كد فعاليت. پردازيم رفته در استان كهگيلويه و بويراحمد مي

هاي اشتغال و بيكاري خانوار در  رقمي و با استفاده از مجموع اطالعات آمارگيري از ويژگي
انجام شده  1384و همچنين اطالعات طرح آمارگيري نيروي كار در سال  1378-1382هاي  سال
تر از ظرفيت مالياتي از دست رفته در استان، محاسبات  منظور يك ارزيابي دقيق در واقع، به. است

اطالعات مربوط به سهم بخش . انجام گرفته است) جاي يك سال خاص به(در يك دوره زماني 
زايي بخش غيررسمي در  ايج طرح بررسي ساختار اشتغال و ظرفيت اشتغالغيررسمي استان نيز از نت

  . استان كهگيلويه و بويراحمد استخراج شده است
 
  ارزيابي ظرفيت مالياتي از دست رفته در استان -6

هاي معرفي شده در قسمت قبل، در اين قسمت ظرفيت مالياتي از دست رفته در  با توجه به شاخص
نتايج اين محاسبات به تفكيك كد . اقتصاد استان كهگيلويه و بويراحمد محاسبه شده است

در اين جدول، سهم بخش غيررسمي، . ، آورده شده است2هاي دو رقمي در جدول شماره  فعاليت
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سمي قابل ارتقا و همچنين ظرفيت مالياتي از دست رفته در هر كد فعاليت با سهم بخش غيرر
كد  30شود، سهم بخش غيررسمي قابل ارتقا در  طور كه مالحظه مي همان. اند يكديگر مقايسه شده

رود ظرفيت مالياتي از دست  بنابراين، انتظار مي. هاي مورد نظر معادل صفر بوده است از كد فعاليت
توان شاهد صفر  طور كلي در دو حالت مختلف مي به. باشد ها نيز معادل صفر  اين فعاليت براي  رفته

از  هايي است كه شدن سهم بخش غيررسمي قابل ارتقا بود؛ حالت نخست، مختص كد فعاليت
طور اصولي امكان فعاليت  هايي به بنابراين، در چنين فعاليت. ماهيتي كامالً رسمي برخوردارند

رو، سهم بخش غيررسمي قابل ارتقا و غيرقابل ارتقا صفر  سمي وجود ندارد و ازاينشاغالن غيرر
كد (توان در مورد كد فعاليت پست و مخابرات  خواهد بود؛ براي مثال، چنين وضعيتي را مي

رود ظرفيت مالياتي از دست رفته در  مشاهده كرد كه كامالً رسمي است و انتظار مي) 64فعاليت 
هايي است كه برخي از زيركدهاي آن  حالت دوم، مختص فعاليت. يز صفر باشداين كد فعاليت ن

در اين حالت، با اينكه سهم . دارند» كامالً غيررسمي«و برخي ديگر ماهيتي » كامالً رسمي«ماهيتي 
بخش غيررسمي در كد فعاليت مورد نظر صفر نخواهد بود، اما سهم بخش غيررسمي قابل ارتقا 

هاي غيررسمي موجود در آن كد فعاليت قابليت  كدام از فعاليت واقع، هيچدر . معادل صفر است
هايي نيز ظرفيت مالياتي از  رود، در چنين كد فعاليت بنابراين، انتظار مي. رسمي شدن را ندارند

كد (هاي بهداشت و مددكاري اجتماعي  دست رفته وجود نداشته باشد؛ نمونه آن، حوزه فعاليت
هاي آن به شكل غيررسمي است، اما اين  درصد از فعاليت 12/0همي معادل است كه س) 85فعاليت 

هاي غيررسمي در  مانند فعاليت(مشاغل، در ساختار قانوني كنوني، در ماهيت غيررسمي هستند 
رو، سهم بخش غيررسمي قابل ارتقا در آن معادل صفر  و ازاين) زمينه پزشكي مانند طب سوزني

  .اتي از دست رفته نيز در اين كد فعاليت قابل تعريف نيستدر نتيجه، ظرفيت مالي. است
ها در استان، ظرفيت مالياتي از دست رفته بسيار بااليي دارند؛ براي  در مقابل، برخي از كد فعاليت

 09/319معادل ) 01كد فعاليت (مثال، ظرفيت مالياتي از دست رفته در كد فعاليت كشاورزي و شكار 
هاي غيررسمي قابل ارتقا در اين كد فعاليت  رود با ورود تمام فعاليت ظار ميدر واقع، انت. درصد است

ستاني جديدي معادل سه برابر ظرفيت مالياتي موجود در اين بخش  به بخش رسمي، ظرفيت ماليات
درصد است، يعني بيش  29/43در اين كد فعاليت سهم بخش غيررسمي قابل ارتقا حدود . ايجاد شود

درصد از  43يعني سهمي معادل (شاغالن موجود در فعاليت كشاورزي و شكار  درصد از كل 43از 
درصد از  43به بيان ديگر، در . قابليت انتقال به بخش رسمي را دارند) كل شاغالن رسمي و غيررسمي
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رود و  اي وجود دارد كه فعالً از دست مي ، ظرفيت مالياتي نهفته01هاي مربوط به كد فعاليت  فعاليت
ها، اين ظرفيت مالياتي را از حالت بالقوه به  تواند از طريق كمك به رسمي شدن اين فعاليت دولت مي

هاي حمايتي خاص در مورد اين  هاي دولت يا اعمال روش بنابراين، تعديل سياست. بالفعل تبديل كند
توان در  ياين وضعيت را م. برابر افزايش دهد 3ستاني را بيش از  تواند ظرفيت ماليات كد فعاليت مي

توان  در واقع، مي. هاي دو رقمي در جدول يادشده مورد بررسي قرار داد مورد ساير كد فعاليت
را  - در خصوص سوق دادن شاغالن به بخش رسمي اقتصاد - هاي دولت تأثيرگذاري اعمال سياست

  .ستاني در هر كد فعاليت اقتصادي برآورد كرد بر ظرفيت ماليات
تواند  هاي رسمي نمي الزاماً پيوستن بخش غيررسمي قابل ارتقا به فعاليت البته بايد توجه داشت كه

هاي بخش غيررسمي پس از  در واقع، فعاليت. ستاني معادل بخش رسمي ايجاد كند ظرفيت ماليات
هاي موجود در بخش  توانند از قابليت پرداخت مالياتي در سطح فعاليت پيوستن به بخش رسمي نمي

هاي خاص بخش غيررسمي مؤيد اين مطلب است كه  طور كلي ويژگي به .رسمي برخوردار شوند
بنابراين، . در بيشتر موارد توان پرداخت ماليات در بخش غيررسمي كمتر از بخش رسمي است

رود، ظرفيت مالياتي از دست رفته در هر كد فعاليت كمتر از مقدار محاسبه شده در  انتظار مي
، ارايه شده 2شماره جدول اي كه در  ماليات از دست رفتهدر واقع، درصد . جدول مربوط باشد

اين سطح حداكثر، زماني قابل بازيابي . كنند، حداكثر بالقوه ماليات از دست رفته است است، بيان
هاي غيررسمي قابل ارتقا را در  هاي درست و دقيق، فعاليت است كه دولت بتواند با اجراي سياست

اما در هر حال، باال بودن ظرفيت  هاي كامالً رسمي تحول بخشد،  هر كد فعاليت به سطح فعاليت
ها مؤيد اين مطلب است كه حتي با اعمال تعديالتي در  مالياتي از دست رفته در برخي كد فعاليت

ستاني در استان به سبب حضور برخي از  شاخص مورد نظر باز هم سهم بااليي از ظرفيت ماليات
  .دست رفته است ها در بخش غيررسمي، از فعاليت
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سهم بخش غيررسمي قابل ارتقا و ظرفيت مالياتي از دست رفته در استان كهگيلويه و  - 2جدول
  )درصد(هاي دو رقمي  بويراحمد به تفكيك كد فعاليت

سهم بخش   عنوان فعاليت كدفعاليت
 غيررسمي

سهم بخش 
غيررسمي قابل 

 ارتقا

ظرفيت 
مالياتي  از 
 دست رفته

01  
هاي خدماتي  فعاليت كشاورزي، شكار و

  وابسته
43/86  29/43  09/319  

 00/0 00/0  00/0  هاي خدماتي وابسته جنگلداري و فعاليت  02

05  
صيد و پرورش و تكثير حيوانات آبزي و 

  هاي خدماتي وابسته فعاليت
87/24  87/24  11/33  

 00/0 00/0  00/0  سنگ استخراج زغال  10

11  
استخراج نفت خام، گاز طبيعي و 

  هاي خدماتي وابسته فعاليت
15/0  00/0 00/0 

 00/0 00/0  00/0  هاي فلزي  استخراج سنگ  13

 00/0 00/0  00/0  هاي معدني استخراج ساير سنگ  14

  80/2  71/2  21/3  صنايع مواد غذايي و آشاميدني  15
 00/0 00/0 00/0  توليد محصوالت از توتون و تنباكو  16

  93/18  62/13  01/28  توليد منسوجات  17
  80/39  07/27  98/31  توليد پوشاك  18
  54/26  97/20  97/20  …آوري چرم و توليد كفش، عمل  19
  04/11  94/9  94/9  توليد چوب و محصوالت چوبي  20
  87/6  42/6  42/6  توليد كاغذ و محصوالت كاغذي  21
  409/0  407/0  407/0  چاپ و انتشار  22
 00/0 00/0  00/0  صنايع توليد زغال كك  23

  14/1  13/1  13/1  صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي  24
 00/0 00/0 00/0  توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي  25

  41/6  03/6  03/6  توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي  26
 00/0 00/0  09/9  توليد فلزات اساسي  27

  24/16  49/13  94/16  توليد محصوالت فلزي فابريكي  28

29  
بندي  آالت و تجهيزات طبقه ماشينتوليد 

  نشده
99/4  99/4  25/5  

31  
هاي برقي  آالت و دستگاه توليد ماشين

  بندي نشده طبقه
31/4  31/4  51/4  
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 00/0 00/0 00/0  …توليد ابزار پزشكي، اپتيكي، ابزار دقيق و  33

34  
توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و 

  تريلر نيم
00/25  00/0 00/0 

 00/0 00/0 00/0  ونقل ساير تجهيزات حملتوليد   35

  09/8  48/7  48/7  بندي نشده توليد مبلمان و مصنوعات طبقه  36
 00/0 00/0  00/0  بازيافت  37

  00/0  00/0  00/0  كشت و صنعت  38
  00/0  00/0  00/0  تأمين برق و گاز  40
  00/0  00/0  00/0  آوري، تصفيه و توزيع آب جمع  41
  99/7  37/7  77/7  و مسكن احداث، تكميل ساختمان  45

50  
فروش، نگهداري و تعمير وسايل نقليه 

  موتوري
11/4  66/0  68/0  

  00/0  00/0  68/4  كاري العمل فروشي و حقل عمده  51

52  
فروشي و تعمير كاالهاي شخصي و  خرده

  خانگي
47/20  64/9  12/12  

  86/0  84/0  95/1  هتل و رستوران  55

60  
طريق  ونقل از ونقل زميني و حمل حمل

  لوله
34/10  59/8  58/9  

  00/0  00/0  00/0  ونقل آبي حمل  61
  00/0  00/0  89/2  ونقل هوايي حمل  62

63  
ونقل  هاي پشتيباني و كمكي حمل فعاليت

  …و
46/4  02/1  06/1  

  00/0  00/0  00/0  پست و مخابرات  64
  00/0  00/0  00/0  هاي مالي گري واسطه  65
  00/0  00/0  00/0  بيمه و بازنشستگي  66
  00/0  00/0  00/0  هاي مالي گري هاي جانبي واسطه فعاليت  67
  00/0  00/0  00/0  هاي مربوط به امالك و مستغالت فعاليت  70
  00/0  00/0  00/0  آالت و تجهيزات كرايه دادن ماشين  71
  36/7  86/6  86/6  هاي وابسته رايانه و فعاليت  72
  00/0  00/0  00/0  تحقيق و توسعه  73
  04/5  80/4  80/4  وكار هاي كسب فعاليتساير   74
  00/0  00/0  03/0  اداره امور عمومي، دفاع و تأمين اجتماعي  75
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  016/0  015/0  044/0  آموزش  80
  00/0  00/0  12/0  بهداشت و مددكاري اجتماعي  85
  00/0  00/0  00/0  فاضالب، دفع زباله و بهداشت محيط  90

91  
هاي داراي عضو،  هاي سازمان فعاليت

  …ها و اتحاديه
53/3  26/1  31/1  

  69/5  38/5  38/5  هاي تفريحي، فرهنگي و ورزشي فعاليت  92
  57/27  25/21  92/22  هاي خدماتي ساير فعاليت  93

97  
هاي تفكيك نشده و توليد خدمات  فعاليت

  توسط خانوار 
00/0  00/0  00/0  

  94/24  91/16  19/32  كل استان
  

هاي عمده اقتصادي استان مورد  از دست رفته به تفكيك بخش، ظرفيت مالياتي 3در جدول شماره 
شود، در طول دوره مورد بررسي سهم كلي  طور كه مالحظه مي همان. بررسي قرار گرفته است

عالوه بر اين، ). رديف آخر جدول(درصد بوده است  19/32بخش غيررسمي در استان حدود 
در واقع، . درصد است 91/16تان تنها حدود هاي اس سهم بخش غيررسمي قابل ارتقا در كل فعاليت
طور اصولي و به لحاظ ماهيت شغلشان امكان فعاليت  در حدود نيمي از شاغالن بخش غيررسمي به
هايي  رود كه اعمال سياست رو، انتظار مي ازاين. اند در بخش رسمي را نداشته و قابل ارتقا نبوده

بخش رسمي در نهايت بتواند در مورد نيمي  هاي بخش غيررسمي به سمت براي سوق دادن فعاليت
دهد كه حدود  در مقابل، بررسي ظرفيت مالياتي از دست رفته نشان مي. ها مؤثر باشد از اين فعاليت

و سوق يافتن  هاي نامناسب ستاني در استان به سبب اعمال سياست درصد از ظرفيت ماليات 94/24
  .بين رفته است از ها به سوي فعاليت در بخش غيررسمي، فعاليت

دهد كه بيشترين ظرفيت مالياتي از  هاي عمده اقتصادي نشان مي مقايسه اين وضعيت در بخش
اي كه ظرفيت مالياتي از دست رفته در  گونه دست رفته در استان متعلق به بخش كشاورزي است، به

دمات به ترتيب براي بخش صنعت، ساختمان و خ(هاي اقتصادي بسيار پايين است  ساير بخش
بررسي سهم بخش غيررسمي و همچنين سهم بخش غيررسمي ). درصد 63/2و  99/7، 34/6معادل 

هاي بخش كشاورزي به صورت غيررسمي  اي از فعاليت دهد كه سهم عمده قابل ارتقا نيز نشان مي
  . هاي عمده اقتصادي استان سهم اندكي دارند هاي غيررسمي در ساير بخش است و فعاليت
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تر از ساير  هاي ضعيف و به لحاظ فناوري، عقب مانده اينكه بخش كشاورزي از بخشبا توجه به 
هاي  هاست و با توجه به مشكالت نهادي موجود در اين بخش، همچنين با توجه به سياست بخش

رود ظرفيت مالياتي از  حمايتي بلندمدتي كه دولت از بخش كشاورزي داشته است، انتظار نمي
بخش كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد برآورد شده است، در افق اي كه براي  دست رفته
هاي خود موجب  در واقع، حتي اگر دولت بتواند با سياست. بيني، قابل بازيابي باشد قابل پيش

هاي رسمي شود، باز به همان علل يادشده، امكان  هاي اين بخش به سوي فعاليت ارتقاي فعاليت
بنابراين، اگر ظرفيت مالياتي . ها، از بخش كشاورزي وجود ندارد بخشستاني به شيوه ساير  ماليات

 هاي از دست رفته بخش كشاورزي را ناديده بگيريم، مجموع ظرفيت مالياتي از دست رفته ساير بخش
هاي  درصد بوده و به اين معناست كه دولت با اصالح سياست 52/4طور متوسط  اقتصادي استان به

 تواند ها به صورت رسمي، مي هاي اين بخش رات نهادي و تسهيل انجام فعاليتخود و اعمال برخي تغيي
هاي اقتصادي  درصد مجموع ماليات كنوني كه از بخش 52/4ظرفيت مالياتي استان را تا حد 
  .كند، باال ببرد غيركشاورزي استان دريافت مي

  
هاي عمده  به تفكيك بخشظرفيت مالياتي از دست رفته در استان كهگيلويه و بويراحمد  - 3جدول 

 )درصد(اقتصادي 

بخش هاي عمده 
 اقتصادي

 سهم بخش غيررسمي
سهم بخش غيررسمي 

 قابل ارتقا

  ظرفيت مالياتي
 از دست رفته 

  78/305  06/43  92/85 كشاورزي

  34/6  81/5  25/8 صنعت

  99/7  37/7  77/7 ساختمان

  63/2  50/2  00/5 خدمات

هاي  بخش
 غيركشاورزي

16/6  24/4  52/4  

  94/24  91/16  19/32 كل استان
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  مقايسه ظرفيت مالياتي از دست رفته در استان با كل كشور - 6-1
، سهم بخش غيررسمي قابل ارتقا و همچنين ظرفيت مالياتي از دست رفته در استان 4جدول شماره 

بخش مقايسه سهم . كهگيلويه و بويراحمد را با متوسط كشوري آن مورد مقايسه قرار داده است
دهد كه سهم اين بخش براي كل استان حدود  غيررسمي قابل ارتقا در جدول يادشده، نشان مي

در واقع، سهم . درصد است 93/17اين سهم براي كل كشور حدود . درصد بوده است 91/16
هاي استان تا حدود زيادي نزديك به سهم  بخش غيررسمي قابل ارتقا براي مجموع فعاليت

اي كه  گونه خورد، به وضعيت در مورد ظرفيت مالياتي نيز به چشم مي اين. كشوري آن است
 24/26درصد بوده كه در كل كشور حدود  94/24ظرفيت مالياتي از دست رفته در استان معادل 

توان گفت استان در خصوص اين دو شاخص وضعيت مشابهي با متوسط  در واقع، مي. درصد است
هاي دو  ن بوده كه اين وضعيت در مورد تفكيك كد فعاليتكشوري دارد، اما نكته قابل تأمل آ

شود بيشترين ظرفيت مالياتي از دست رفته در  طور كه مالحظه مي همان. رقمي كامالً متفاوت است
اين وضعيت در مورد (شود  مشاهده مي) 01كد فعاليت (استان در كد فعاليت كشاورزي و شكار 

اتي از دست رفته براي استان كهگيلويه و بويراحمد در اين ، اما ظرفيت مالي)كشور نيز برقرار است
اي كه ظرفيت مالياتي از دست رفته در  گونه برابر متوسط كشوري آن است، به 2كد فعاليت حدود 

درصد است، اما اين سهم براي استان  08/171كد فعاليت كشاورزي و شكار در كل كشور حدود 
دهنده اين است كه وضعيت بخش كشاورزي  ه نشاناين نكت. رسد درصد مي 09/319به حدود 

كننده سهولت رسمي شدن  كه تعيين(استان به لحاظ ترتيبات نهادي و سازوكارهاي اداري 
در مقايسه با وضعيت كلي بخش كشاورزي در كشور، داراي مشكالت و ) ها هستند فعاليت

  .هاي بيشتري است دشواري
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ل ارتقا و ظرفيت مالياتي از دست رفته استان با كل كشور مقايسه سهم بخش غيررسمي قاب - 4جدول
 ) درصد(

كد 
 فعاليت

 عنوان فعاليت دو رقمي
 سهم بخش غيررسمي قابل ارتقا

ظرفيت مالياتي از 
 دست رفته

 *كشور استان *كشور استان

هاي خدماتي  كشاورزي، شكار و فعاليت  1
  وابسته

29/43  91/36  09/319  08/171  

 00/0 00/0 00/0 00/0  هاي خدماتي وابسته فعاليت جنگلداري و  2

5  
صيد و پرورش و تكثير حيوانات آبزي و 

  هاي خدماتي وابسته فعاليت
87/24  04/32  11/33  74/50  

 00/0 00/0 00/0 00/0  سنگ  استخراج زغال  10

استخراج نفت خام، گاز طبيعي و   11
  هاي خدماتي وابسته فعاليت

00/0 00/0 00/0 00/0 

 00/0 00/0 00/0 00/0  هاي فلزي  استخراج سنگ  13

 00/0 00/0 00/0 00/0  هاي معدني استخراج ساير سنگ  14

  78/15  80/2  22/13  71/2  صنايع مواد غذايي و آشاميدني  15
 00/0 00/0 00/0 00/0  توليد محصوالت از توتون و تنباكو  16

  67/53  93/18  40/23  62/13  توليد منسوجات  17
  68/50  80/39  71/32  07/27  پوشاكتوليد   18
  28/27  54/26  58/20  97/20  …آوري چرم و  توليد كفش، عمل  19
  86/29  04/11  16/22  94/9  توليد چوب و محصوالت چوبي  20
  42/7  87/6  84/6  42/6  توليد كاغذ و محصوالت كاغذي  21
  45/7  41/0  86/6  41/0  چاپ و انتشار  22
 00/0 00/0 00/0 00/0  صنايع توليد زغال كك  23

  06/1  14/1  05/1  13/1  صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي  24
  17/7 00/0  69/6 00/0  توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي  25
  59/5  41/6  26/5  03/6  توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي  26
 00/0 00/0 00/0 00/0  توليد فلزات اساسي  27

                                                                                                                   
  گرفته ) 1384(اطالعات مربوط به سهم بخش غيررسمي قابل ارتقا و ظرفيت مالياتي از دست رفته در كل كشور از مطالعه رناني

 .شده است
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  49/22  24/16  89/17  49/13  فابريكيتوليد محصوالت فلزي   28

بندي  آالت و تجهيزات طبقه توليد ماشين  29
  نشده

99/4  80/3  25/5  95/3  

هاي برقي  آالت و دستگاه توليد ماشين  31
  بندي نشده طبقه

31/4  45/7  51/4  13/8  

 00/0 00/0 00/0 00/0  …توليد ابزار پزشكي، اپتيكي، ابزار دقيق و  33

 00/0 00/0 00/0 00/0  تريلر نقليه موتوري، تريلر و نيمتوليد وسايل   34

  32/1 00/0  30/1 00/0  ونقل توليد ساير تجهيزات حمل  35
  39/28  09/8  72/21  48/7  بندي نشده توليد مبلمان و مصنوعات طبقه  36
 00/0 00/0 00/0 00/0  بازيافت  37

 00/0 00/0 00/0 00/0  كشت و صنعت  38

 00/0 00/0 00/0 00/0  تأمين برق و گاز  40

 00/0 00/0 00/0 00/0  آوري، تصفيه و توزيع آب جمع  41

  62/38  99/7  70/27  37/7  احداث، تكميل ساختمان و مسكن  45

فروش، نگهداري و تعمير وسايل نقليه   50
  موتوري

66/0  18/2  68/0  24/2  

 00/0 00/0 00/0 00/0  كاري العمل فروشي و حق عمده  51

52  
و تعمير كاالهاي شخصي و فروشي  خرده

  خانگي
64/9  58/11  12/12  09/15  

  32/0  86/0  31/0  84/0  هتل و رستوران  55

ونقل از طريق  ونقل زميني و حمل حمل  60
  لوله

59/8  50/9  58/9  61/10  

 00/0 00/0 00/0 00/0  ونقل آبي حمل  61

 00/0 00/0 00/0 00/0  ونقل هوايي حمل  62

ونقل  كمكي حملهاي پشتيباني و  فعاليت  63
  …و

02/1  23/1  06/1  25/1  

  11/0 00/0  11/0 00/0  پست و مخابرات  64
 00/0 00/0 00/0 00/0  هاي مالي گري واسطه  65

 00/0 00/0 00/0 00/0  بيمه و بازنشستگي  66

  45/23 00/0  00/19 00/0  هاي مالي گري هاي جانبي واسطه فعاليت  67
 00/0 00/0 00/0 00/0  مستغالتهاي مربوط به امالك و  فعاليت  70
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  83/17 00/0  78/14 00/0  آالت و تجهيزات كرايه دادن ماشين  71
  49/8  36/7  83/7  86/6  هاي وابسته رايانه و فعاليت  72
 00/0 00/0 00/0 00/0  تحقيق و توسعه  73

  11/8  04/5  21/7  80/4  وكار هاي كسب ساير فعاليت  74
 00/0 00/0 00/0 00/0  تأمين اجتماعياداره امور عمومي، دفاع و   75

  29/0  02/0  29/0  02/0  آموزش  80
 00/0 00/0 00/0 00/0  بهداشت و مددكاري اجتماعي  85

 00/0 00/0 00/0 00/0  فاضالب، دفع زباله و بهداشت محيط  90

هاي داراي عضو،  هاي سازمان فعاليت  91
  …ها و اتحاديه

26/1  89/8  31/1  76/9  

  44/11  69/5  07/10  38/5  تفريحي، فرهنگي و ورزشيهاي  فعاليت  92
  28/46  57/27  02/31  25/21  هاي خدماتي ساير فعاليت  93

هاي تفكيك نشده و توليد خدمات  فعاليت  97
  توسط خانوار 

00/0 00/0 00/0 00/0 

  24/26  94/24  93/17  91/16 كل 
  

تقريباً در مورد تمام . برعكس استهاي دو رقمي كامالً  وضعيت موجود در مورد ساير كد فعاليت
ظرفيت مالياتي از دست رفته ) 29و  26، 24،  01 هاي جز كد فعاليت به(هاي دو رقمي  كد فعاليت

ها، وضعيت استان بهتر  البته اين، بدان معنا نيست كه در اين فعاليت. كمتر از متوسط كشوري آن است
لياتي از دست رفته به سبب سهم باالتر بخش از متوسط كشوري است، بلكه باالتر بودن ظرفيت ما

هايي كه ظرفيت مالياتي از دست رفته آنها  در مورد فعاليت. وجود آمده است غيررسمي در استان به
دهنده رسمي  تواند وجود داشته باشد؛ نخست اينكه هيچ ماليات صفر برآورد شده است، دو علت مي

شده كه در اين صورت  يت هيچ مالياتي وصول نميوجود نداشته است و بنابراين، در آن كد فعال
در استان تنها كد . فعاليت به صورت رسمي و غيررسمي اثري بر حجم ماليات دريافتي نداشته است

البته ظرفيت مالياتي از دست رفته در كل كشور نيز صفر بوده، . اين وضعيت را داشته است 90فعاليت 
حالت دوم آن است كه هيچ سهمي از . ي داشته استزيرا اين كد فعاليت ماهيتي كامالً رسم

در اين صورت دو حالت وجود دارد . هاي آن كد به صورت غيررسمي قابل ارتقا نبوده است فعاليت
. هاي آن كد به صورت رسمي بوده يا همه آنها به صورت غيررسمي غيرقابل ارتقا است يا همه فعاليت

بويراحمد كه ظرفيت مالياتي از دست رفته آنها صفر شده  و هاي استان كهگيلويه در مورد كد فعاليت
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در سطح استان در  71و  67، 64، 35، 25توان گفت كه صفر شدن ظرفيت مالياتي كدهاي  است، مي
عنوان  هاي اين كدها به صورت رسمي است، اما به مقابل كل كشور، ناشي از اين بوده كه همه فعاليت

صفر شدن ظرفيت مالياتي از دست رفته ناشي از اين بوده كه  85 و 11،27،75نمونه در مورد كدهاي 
البته اين وضعيت (هاي غيررسمي آن كد به صورت غيررسمي غيرقابل ارتقا بوده است  همه فعاليت

  ).طوردقيق به همين شكل در مورد كل كشور نيز وجود داشته است به
هاي اقتصادي استان نشان  برخي فعاليتهر حال، سهم باالي ظرفيت مالياتي از دست رفته در   به 
دهد كه ناكارايي نهادي و بوروكراتيك دولت، فساد اداري و پيچيدگي قوانين سبب سوق  مي

هاي مناسب،  آنچه مسلم است اعمال سياست. ها به بخش غيررسمي شده است يافتن اين فعاليت
تواند  مي -بر است ارد زمانهرچند در برخي مو -اصالح نظام اداري و رفع ناكارايي نهادي دولت

تسهيل و كاهش موانع و ضوابط قانوني . اقتصاد استان را به ظرفيت مالياتي بالقوه خود نزديك سازد
به فعاليت ) هاي موجود در بخش غيررسمي قابل ارتقا فعاليت(ها  براي ورود اين گروه از فعاليت

  .باشدتواند نقش مهمي در گسترش بخش رسمي استان داشته  رسمي مي
  
  گيري نتيجه -7

دهد كه  هاي عمده اقتصادي استان نشان مي بررسي ظرفيت مالياتي از دست رفته به تفكيك بخش
تقريباً  نيمي از شاغالن بخش غيررسمي استان امكان فعاليت در بخش رسمي را نداشته و قابل ارتقا 

تعلق به بخش كشاورزي است همچنين بيشترين ظرفيت مالياتي از دست رفته در استان م. اند نبوده
در هر حال، نتايج ). كننده ماليات نه از جهت مبلغ ماليات دريافتي البته از نظر درصد افراد پرداخت(
هاي مالياتي اين بخش يا عدم  دست آمده در بخش كشاورزي شايد به دليل معافيت به

طور كلي  اشد، اما بههاي مالياتي ب گذاري و تخصيص منابع انساني الزم توسط سازمان سرمايه
توان گفت اين ظرفيت مالياتي از دست رفته، با توجه به ساختار نهادي بخش كشاورزي و  مي

بنابراين، براي . هاي حمايتي دولت از اين بخش، در وضعيت كنوني قابل بازيابي نيست سياست
هاي اين  ي ساير بخشتوان بر ظرفيت ماليات بازيابي ظرفيت مالياتي از دست رفته اين استان تنها مي

غير از (هاي اقتصادي استان  مجموع ظرفيت مالياتي از دست رفته ساير بخش. استان متمركز شد
  .درصد برآورد شده است 52/4حدود ) كشاورزي
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از نظر سهم، دو برابـر ظرفيـت از   (باال بودن ظرفيت مالياتي از دست رفته در بخش كشاورزي استان 
آن است كه ظرفيت كنوني مالياتي اين بخش پايين است و هم نشانه هم نشانه ) دست رفته كشوري

 43بـيش از  (هاي كشاورزي اسـتان سـهم بـااليي دارد     آن كه بخش غيررسمي قابل ارتقا در فعاليت
هاي كشـاورزي   گذاري و بهبود فناوري در فعاليت رسد گسترش سرمايه بنابراين، به نظر مي). درصد

رو، در اين زمينه  ازاين. ها را به حوزه عمل رسمي وارد كند اين فعاليتاستان بتواند بخش بزرگي از 
  .هاي كشاورزي الزم است توجه ويژه براي فعاليت

  
  منابع 
  فارسي -الف

، برآورد متغيرهاي مؤثر بر ظرفيت مالياتي در استان اصفهان به همراه )1378(بخشي دستجردي، رسول 
  .كارشناسي ارشد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهراننامه  ، پايانيمقايسه با كوشش ماليات

منوچهر ترجمة ، اقتصاد غيررسمي، )1376(وسيستو، وينچز . رائول و ريسكاويچ. توماس، جي جي
 .سسه تحقيقات پولي و بانكيؤانتشارات م ،نوربخش و كامران سپهري، تهران

رويكرد منطق (پيدايش آن  ، برآورد اقتصاد غيررسمي در ايران و تحليل)1380(شكيبايي، عليرضا 
 .ي اقتصاد دانشگاه تربيت مدرسانامه دكتر ، پايان)فازي

، ساختار اشتغال در بخش غيررسمي و نقش آن در جذب نيروي انساني )1380(رناني، محسن 
گذاري توسعه منابع انساني  متخصص، طرح جامع نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياست

  .ريزي وزارت علوم و آموزش عالي هكشور، مؤسسه پژوهش و برنام
بررسي بخش غيررسمي قابل ارتقا در ايران، طرح تحقيقاتي، معاونت اقتصادي  ،)1384(محسن رناني، 

 .وزارت امور اقتصادي و دارايي

زايي بخش غيررسمي در استان  ساختار اشتغال و ظرفيت اشتغالبررسي  ،)1388( محسن رناني،
  .استانداري كهگيلويه و بويراحمد، طرح تحقيقاتي، كهگيلويه و بويراحمد

ها و برآورد ظرفيت مالياتي  ، تحليلي بر تركيب ماليات)1370(فهيم عيبايي  و فريبا، كميجاني، اكبر
  .9و  8ايران، مجله اقتصاد و مديريت، شماره 

هاي كشور،  و استانهاي مالياتي در اقتصاد ايران  گيري ظرفيت ، بررسي و اندازه)1383(مهرگان، نادر 
  .طرح تحقيقاتي
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نامه كارشناسي  ، بررسي ساختار بازار كار بخش غيررسمي شهري در ايران، پايان)1378(نايب، سعيد 
  .ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان
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