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 چكيده

 در اين ميـان، سـنجش كـارايي         .توان از ابعاد گوناگون مورد كند و كاو قرار داد           توجه به بحث ماليات را مي     
 مقاله  اين موضـوع  در اين. هر نظام مالياتي از ابعادي است كه پرداختن به آن از هر جهت حائز اهميت است           

هـاي    در اقتصاد ايران و به تفكيك استان      )  پاياني برنامه چهارم   سال دوم و   (1388 و   1385در دو مقطع زماني     
هـاي كـشور    براي امكان اين مقايسه و ايجاد همگني، اسـتان . گرفته استكشور مورد سنجش و ارزيابي قرار      

بنـدي وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت در طـرح آمـايش صـنعتي و معـدني بـه سـه گـروه                           بر اساس تقسيم  
عالوه بر آن، از سه معيار تعـداد كاركنـان، ارزش           . اند  نيافته تقسيم شده    يافته و توسعه    هيافته، كمتر توسع    توسعه

هاي منابع مالياتي به عنوان ورودي و از معيار ميزان            هاي صنعت و خدمات و نيز تعداد اظهارنامه         افزوده بخش 
 شـده ام ماليـاتي اسـتفاده   به عنـوان خروجـي نظـ   ) ماليات مستقيم و ماليات بر كاال و خدمات    (ماليات دريافتي   

دهنـده تمـايزات آشـكار        هـا صـورت گرفتـه، نـشان         نتايج اين پژوهش كه با روش تحليل پوششي داده        . است
و بـه نفـع     ) عدم توسعه صنعتي  (هاي همگن از حيث توسعه صنعتي         كارايي نظام مالياتي، حتي در گروه استان      

كـارايي   تواند با افزايش ين آن است كه نظام مالياتي مي     افته مب ياين  . نيافته از اين حيث است      هاي توسعه   استان
يافته صنعتي، ميزان ماليات قابل دريافت را بـه صـورت             يافته و كمتر توسعه     هاي توسعه   خود، به ويژه در استان    

  .داري افزايش دهد معني
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  .ها، توسعه صنعتيها، تحليل پوششي داده  كارايي، ادارات مالياتي استان:ها واژهكليد 
 

 JEL: H21 ،C14، O14بندي طبقه

 
 مقدمه

كي از موضوعاتي است كه به خصوص در        يتوجه به بحث كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي         
هـاي غيرفـسيلي و      هاي اخير و با توجه به تحوالت جهـاني نظيـر افـزايش بـه كـارگيري انـرژي                    سال

كي يت دستيابي به اين هدف      در جه . ها، مورد توجه مسئوالن و كارشناسان قرار گرفته است         تحريم
هاي پيش رو افزايش درآمدهاي ماليـاتي در كـشور بـوده كـه همـواره بـا دو                    ترين گزينه  از مطلوب 

ستاني مد نظـر قـرار گرفتـه          هاي مالياتي و اصالح و ارتقاي كارايي نظام ماليات          رويكرد افزايش پايه  
كي يتوان       را مي  1366زوده در سال    در اين راستا، تدوين و تصويب قانون ماليات بر ارزش اف          . است

بـا  . ها در زمينه اصالح و افزايش كارايي نظام مالياتي پس از انقالب اسالمي برشـمرد  از اولين تالش 
ها به دولت مـسترد       اين وجود، اين قانون بنا به تقاضاي دولت و به دليل اجراي سياست تثبيت قيمت              

المللي پول، در راستاي اصالح نظـام ماليـاتي          بين نيز بخش امور مالي صندوق       1370درسال  . گرديد
كـي از عوامـل اصـلي افـزايش كـارايي       يايران، اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده را به عنـوان            

هاي توسعه نيز همواره بـه كـارايي سيـستم ماليـاتي توجـه            هاي گذشته، برنامه    در سال . 1پيشنهاد نمود 
هـاي   هاي اول و دوم توسـعه، اسـتفاده از حـداكثر ظرفيـت    نامهبه عنوان مثال، در بر. اند خاصي داشته 

 سـطح   ي، ارتقـا  )هـاي اساسـي برنامـه دوم      مـشي  برنامه اول و بخـش خـط       4-10بند  (موجود مالياتي   
بخـش  (، اصالح سيستم ماليـاتي      ) بودجه و وضع مالي دولت برنامه اول       3-2-6بند  (كوشش مالياتي   

هايي اخذ ماليات با هـدف مـدرن    ري درتشكيالت و روشو بازنگ) هاي اساسي برنامه دوم    مشي خط
. مدنظر قرار گفته است   ) هاي مالي برنامه دوم     سياست "ه"بند  ( نظام مالياتي    ييكردن و افزايش كارا   

تر دنبال شده و در اين راسـتا بـه    آن، افزايش كارايي نظام مالياتي جدي      59در برنامه سوم و در ماده       
زمان امور مالياتي كشور را به صورت يـك مؤسـسه دولتـي و زيـر نظـر            دولت اجازه داده شده تا سا     

در برنامه چهارم توسعه نيز روند توجه به افزايش كـارايي      . وزير امور اقتصادي و دارايي ايجاد نمايد      
________________________________________________________________ 

 .شود مراجعه Jamshidi Navid et al., (2009) مطالعه به زمينه اين در بيشتر مطالعه براي - 1
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عالوه بر آن، براي اولين بار نگاه اسـتاني بـه   . ادامه داشته است )  برنامه 4 و   2مانند مواد   (نظام مالياتي   
هـا از      اين برنامه به صورت تأمين اعتبـارات جـاري و عمرانـي اسـتان              82ت ماليات نيز در ماده      درياف

در برنامه پنجم توسعه نيز هدف كـارايي        . ها گنجانده شده است     محل درآمدهاي مالياتي خود استان    
العـات  ايجـاد پايگـاه اط    (هـاي روز     نظام مالياتي كشور با توجه بيشتر به ايجاد و اسـتفاده از فنـاوري             

دنبـال  ) "120مـاده   "مؤديان مالياتي و استفاده از خدمات پست الكترونيكـي و امـضاء الكترونيكـي               
هـاي   ، توجه به كارايي ادارات مالياتي اسـتان   يبا اين وجود و با توجه به ديدگاه استقراي        . گشته است 

اي برخـوردار    ژهآوري ماليات در هر استان از اهميت وي        كشور به عنوان نهاد تشخيص مقدار و جمع       
هـاي دولتـي،    هـا بـا ذينفعـان، دسـتگاه     تواند به دليل داشتن ارتباطات گسترده اين سـازمان     بوده و مي  

از . اي كـشور داشـته باشـد    نهادهاي قانونگذار و مردم تأثير چشمگيري بر دستيابي به اهداف توسـعه          
هاي كشور    ح استان اين رو، شناخت و درك وضعيت عملكرد فعلي اين سازمان به خصوص در سط             

هـا و     بر اين اساس، در اين مطالعه كـارايي ادارات ماليـاتي اسـتان            . از اهميت زيادي برخوردار است    
مـورد  ) سـال دوم و پايـاني برنامـه چهـارم          (1388 و   1385تغييرات آن به تفكيك اجزاء در دو سال         

زمينـه، روش تحليـل   پس از مقدمـه، مطالعـات ديگـر انجـام شـده در ايـن       . بررسي قرار گرفته است   
هــا، در  بــه عنــوان روش برگزيــده ايــن مطالعــه و داده و شــاخص مــالم كوئيــست هــا  پوشــشي داده

ارائه نتايج به دست آمده در اين مطالعه نيز در دو بخـش مقايـسه   . هاي مجزا معرفي شده است   بخش
گيـري نيـز    بنـدي و نتيجـه   جمع. ها و تفكيكي بر اساس توسعه صنعتي صورت گرفته است  كل استان 

  .دهد  بخش پاياني اين مطالعه را تشكيل مي
  

  ادبيات موضوع
در زمينه بررسي عملكرد مالياتي مطالعات متعددي صورت گرفته است كه از آن ميان و در بين                 

بـرآورد  " بـا عنـوان   )Alfirman, 2003(توان به مطالعه  مطالعات انجام شده در خارج از كشور، مي
آلفيرمن در اين مطالعه پتانسيل مالياتي انـدونزي را         .  اشاره نمود  "يل ماليات تابع مرزي تصادفي پتانس   

 برآورد نموده و بر اين عقيده است كـه          1996-99با استفاده از توابع مرزي تصادفي در دوره زماني          
. هـاي محلـي انـدونزي اسـت       افزايش كارايي مالياتي اولين قدم در راه افزايش درآمد مالياتي دولت          

انـد   هـاي محلـي انـدونزي نتوانـسته     دهنده آن است كه هيچ يك از دولـت    ي اين مطالعه نشان   ها  يافته
توان بـا افـزايش كـارايي از          بر اين اساس و از نگاه او مي       . توان بالقوه مالياتي خود را حداكثر نمايند      



  6 منطقه اي شماره سعهمجله تو   184

 .  و فساد، ميزان دريافتي ماليات را افزايش داديطريق كاهش فرار ماليات

Heer and Trede )2003 (     و اثـرات تـوزيعي اصـالح    كـارايي "نيز در مطالعـه خـود بـا عنـوان 
  كارايي را در شرايط اعمال ماليات با نرخ ثابت و ماليات بر مصرف در آلمان در                "ماليات بر درآمد  

هايي تخمـين تـابع، مـورد         پذير و بوسيله روش    يك مدل تعادل عمومي با عرضه نيروي كار انعطاف        
نتايج اين مطالعه نشان دهنده تأثير اندك اصـالحات بـر روي توزيـع              . اند  ر داده بررسي و مقايسه قرا   

  .وده استبدرآمد نيروي كار در آلمان 
شـاخص  :  ماليـات كـارايي گيـري   انـدازه "بـا نـام   ) Moller and Woodland )2006در مطالعـه  
اتي فعلـي از  گـردد، فاصـله سـاختار ماليـ      كه مطالعه نظري و تئوريك محسوب مـي  "بهينگي مالياتي 

ساختار بهينه مالياتي در زمينه كاالي عمومي به عنـوان شـاخص كـارايي ماليـاتي معرفـي شـده و بـا                       
  . هاي رياضي برآورد شده است استفاده از مدل

Davoodi and Grigorian) 2007(  ــا عنــوان پتانــسيل ماليــاتي در مقابــل "در مطالعــه خــود ب
اني و عوامـل مـؤثر بـر آن را در ارمنـستان بـا اسـتفاده از                سـت    نيز عملكرد ماليـات    "هاي مالياتي   تالش
 كشور 140 ساله مورد مطالعه قرار داده و آن را با عملكرد           15هايي رگرسيوني، در يك دوره        روش

دهنده آن اسـت كـه هماننـد اغلـب كـشورهاي مـورد                نتايج اين مطالعه نشان   . اند  ديگر مقايسه نموده  
ب و اقتــصاد غيررســمي از عوامــل اصــلي عملكــرد نامناســب بررســي قــرار گرفتــه، ســاختار نامناســ

  .ستاني در ارمنستان بوده است ماليات
كـي از اولـين   يتـوان   را مـي ) Shakeri and Mousavi )2002در ميان مطالعات داخلي، مطالعـه  

در اين مطالعه بـا توجـه بـه اينكـه كـاهش             . ها در جهت بررسي كارايي سيستم مالياتي دانست         تالش
ناپذير  هاي طوالني و سيستم مالياتي انعطاف     ي حقيقي مالياتي متأثر از دو عامل وجود وقفه        درآمدها

 1360-1380است؛ با درنظر گرفتن دو عامـل فـوق بـه بررسـي كـارايي سيـستم ماليـاتي طـي دوره              
 حاكي  ،گرنجر استفاده نموده  - نتايج اين مطالعه كه از آزمون هم انباشتگي انگل         .پرداخته شده است  

 ماه بـوده كـه بيـانگر        22ها حدود    آوري ماليات  آن است كه در بلندمدت، متوسط تأخير در جمع        از  
هـا   آوري ماليـات    متوسـط وقفـه در جمـع       .تحقق نيافتن درآمدهاي مالياتي در زمان مورد نظر اسـت         

 ، بنـابراين، بـا توجـه بـه نتـايج بـه دسـت آمـده                . ماه برآورد شـده اسـت      18مدت نيز حدود     دركوتاه
  .ها كارايي الزم را نداشته است آوري ماليات دگان اين مطالعه معتقدند سيستم مالياتي در جمعنويسن

در اين زمينه بسياري از مطالعات صورت گرفته نيز تالش مالياتي را به عنـوان شـاخص كـارايي                   
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بـه  ) Qtmyry and Aslamlvyyan, 2007(بـر ايـن اسـاس و بـه عنـوان مثـال،       . اند مد نظر قرار داده
 كشور در حال توسعة منتخب، شامل اردن، الجزاير،         14ررسي ظرفيت مالياتي ايران و مقايسة آن با         ب

مالزي، كنگو، نيكاراگوئه، هند، پاكـستان، سـريالنكا، پاراگوئـه، تـونس، پـرو، ونـزوئال، فيليپـين و                   
اسـت كـه    نتايج اين مطالعه حـاكي از آن        . اند   پرداخته 1994-2002آفريقاي جنوبي در دوره زماني      

  . كشور مورد مطالعه بوده است15ترين رتبه در ميان تالش مالياتي در ايران داراي پايين
ــاتي،   اي  در مطالعــه)Arab Mazar et al.,) 2008در راســتاي بررســي عملكــرد ادارات مالي

ور ترين اركان اجرايي سازمان امور مالياتي كـش       كي از مهم  يعملكرد امور مالياتي تهران را به عنوان        
دهنده عملكرد    ها نشان  بررسي نموده و نتايج آن     1386كيفي كارت امتيازي متوازن در سال       با روش 

  .مطلوب امور مالياتى شهر تهران بوده است
هـاي كـشور نيـز موضـوع          برآورد كارايي ماليات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقي در استان          

 28هــاي  ايــن مطالعــه كــه از دادهنتــايج.  اســت)Arab Mazar and Dehghani ) 2008مطالعــه
دهنده آن است   استفاده نموده، نشان  1379-85كشور و روش تحليل مرزي تصادفي طي دوره         استان

يافتـه   هـاي توسـعه    طور متوسط كارايي در دوره مـذكور، بـراي اسـتان          كه در زمينه ماليات مشاغل به     
همچنـين در   .  درصد بـوده اسـت     5/66يافته    هاي كمتر توسعه     درصد و براي استان    3/72بدون تهران   

 8/47يافته بدون تهـران       هاي توسعه   زمينه ماليات اشخاص حقوقي به طور متوسط كارايي براي استان         
 در ايـن مقالـه عـدم كـارايي هـر      . درصد بوده است4/72يافته  هاي كمتر توسعه درصد و براي استان   

 .و ظرفيت بالقوه در نظر گرفته شده استاستان به عنوان شكاف بين ظرفيت قانوني و بالفعل استان 

 كارايي را در ادارات كل امور مالياتي هر اسـتان  )Arab Mazar and Mousavi) 2009مطالعه 
يـافتگي و مـشاركت در پرداخـت ماليـات           بـا توجـه بـه درجـه توسـعه          1385 و   1384و در دو مقطع     

هـاي صـنعت و   زش افـزوده بخـش  ايـن مطالعـه از متغيرهـاي ار   . گيري و مقايسه نمـوده اسـت    اندازه
هاي جاري ادارات كل امور مالياتي، تعداد پرسنل ادارات كل امـور ماليـاتي، سـواد                خدمات، هزينه 

نشيني بـه عنـوان داده و       هاي صنعت و خدمات و توسعه شهر      افراد ساكن هر استان، اشتغال در بخش      
ت و ماليـات بركـاال وخـدمات بـه          ها، ماليات بردرآمد، ماليات بر ثـرو      از اطالعات ماليات برشركت   

هـاي انجـام شـده در ايـن         بررسي. ها استفاده نموده است     عنوان ستانده در روش تحليل پوششي داده      
يافتـه   هـاي توسـعه   يافتگي، ميانگين كارايي استانمطالعه حاكي از آن است كه براساس درجه توسعه  

 درصد و بر اساس مشاركت در       5/89ل  يافته معاد   هاي كمتر توسعه     درصد و كارايي استان    73معادل  
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 درصـد از كـل ماليـات        5/0هـا بيـشتر از       كـه سـهم آن     يهاي  پرداخت ماليات، ميانگين كارايي استان    
 درصد از كل 5/0ها كمتر از هايي كه سهم آن  درصد و استان7/76وصولي كشور است؛ در حدود    

آن، بـه طـور كلـي نتـايج ايـن           عـالوه بـر     .  درصد بوده است   80ماليات وصولي كشور است، معادل      
هـاي كـشور بـوده        دهنده پايين بودن نسبي كارايي در ادارات كـل امـور ماليـاتي اسـتان                مطالعه نشان 

  .است
شود اغلب مطالعـات صـورت گرفتـه در     در مجموع و با توجه به مطالعات ارائه شده مشاهده مي    

ار داده مـشخص در نظـر نگرفتـه و          اين حوزه كارايي را به مفهوم ميزان نهاده به دست آمده از مقـد             
توان تنها مطالعه انجام شده در اين حوزه با اين   را مي)Arab Mazar and Mousavi) 2009مطالعه 

با اين وجود، در اين مطالعه نيز تعداد باالي داده و ستانده درنظر گرفته شده و . رويكرد قلمداد نمود
ارايي ادارات مالياتي احتمـال بـرآورد دقيـق كـارايي را            ها بر ك    تأثير غير مستقيم تعدادي از اين داده      

 از اين رو، مطالعه حاضر كوشيده است تا كارايي را با اين مفهـوم و بـه صـورت                     است؛ كاهش داده 
  .هاي موجود و مرتبط بررسي نمايدو ستانده اي و با درنظر گرفتن حداقل داده منطقه
  
  كوئيست ها و شاخص مالم پوششي دادهوري با روش تحليل  گيري كارايي و بهره اندازه
 مشكالت پذيري،جمع هافرضيه به نياز عدم دليل به ناپارامتريك هايي  روش اقتصادي ادبيات در
 تـرين توجـه  مـورد  از يكـي  ضـرايب  بـرآورد  بـراي  هـا كالسـيك  فروض نقض و تابعي فرم انتخاب
 مقبوليت بيشترين) DEA1(ها   داده پوششي تحليل روش ميان، اين در. آيندمي حساب به هاي  روش

 و تابع تخمين براي فرض پيش به نياز عدم نهادها، ها و داده از استفاده در محدوديت عدم دليل به را
 مطالعـه  اين در رو، اين از. داراست هاستانده و هانهاده مورد گيري در   اندازه واحد به حساسيت عدم
اولـين مطالعـات در   . يي به كار گرفته شـده اسـت  براي محاسبه كارا  ها    داده پوششي تحليل روش نيز

 & Charnes, Cooper(ها به مطالعات  زمينه محاسبه كارايي با استفاده از روش تحليل پوششي داده

Rhodes, 1978 (ها با جامعيت بخشيدن بـه روش   گردد كه در آن روش تحليل پوششي داده باز مي
گيـرد، بـه    ند عامل توليد و چند محصول را در بـر         اي كه خصوصيت فرآيند توليد با چ      فارل به گونه  

________________________________________________________________ 

1- Data Envelopment Analysis 
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گيـري كـارايي، نـوع بـازده نـسبت بـه              در اين روش در حين انـدازه      . ادبيات اقتصادي اضافه گرديد   
عالوه بر آن بايـد توجـه داشـت، در ايـن            . ها ارائه نمود  توان به تفكيك بنگاه     مقياس توليد را نيز مي    

 DMU(1(ساز  امعيت بخشيدن عموماً كلمه واحد تصميم     روش به جاي لفظ توليدكننده به منظور ج       
ها، هر بنگاه توليدي با توجـه بـه انـواع و ميـزان عوامـل                در تحليل پوششي داده   . شود  به كار برده مي   

شود كه ابعاد اين فضا توسط تعداد عوامل توليد و  اي در فضا در نظر گرفته مي   توليدش به مثابه نقطه   
ك بنگـاه  يـ آنگاه بـا انتخـاب   . شود ستفاده از هر عامل توليد تعيين ميمختصات نقطه، توسط ميزان ا   

ريزي خطي موقعيت اين بنگاه توليدي نسبت به        توليدي به عنوان بنگاه مورد بررسي به كمك برنامه        
) كـارا (هـايي كـه بـر طبـق اصـول حـداقل هزينـه               در اين مدل، بنگاه   . شود  ها سنجيده مي  ساير بنگاه 
ها ميزان كارايي صـد در صـد   گيرند و براي آنكسان قرار ميير روي تابع توليد نمايند، بفعاليت مي 

سـازي عوامـل توليـد و       هـا بـا دو فـرض حـداقل          كارايي با روش تحليل پوششي داده     . شود  اعالم مي 
 3و بازده متغير نسبت به مقياس     ) CRS (2سازي توليد و بر مبناي بازده ثابت نسبت به مقياس         حداكثر

)VRS ( تحليل است قابل)Coelli et al., 1998: 152 .(   ،در اين مطالعه با توجه به ادبيـات موضـوع
  : كهطوري، به4سازي عوامل توليد و بازده ثابت نسبت به مقياس استفاده شده استاز فرض حداقل

 

 

 

)1( 

 
. دهدمي نشان مجموعه مرجع راهاي  باشد كه وزن     شامل اعداد ثابت مي    Nك بردار   ي 

 را تـأمين    هـا خواهـد بـود كـه شـرط            كـارايي بنگـاه    مقادير اسكالر به دست آمـده بـراي         
دارد كه آيا مقادير واقعي محصول توليد شده توسط واحد          در اين رابطه اولين قيد بيان مي      . نمايدمي

________________________________________________________________ 

1- Decision Making Unit 
2- Constant Returns to Scale 
3- Variable Returns to Scale 

 بدست زمينه اين در را مشابهي نتايج نيز مقياس به نسبت متغير بازده روش محقق توسط شده انجام محاسبات به توجه با - 4
 .دهدمي
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توانـد بـيش از ايـن باشـد يـا خيـر؟               وليـد مـورد اسـتفاده مـي       ام بـا اسـتفاده از عوامـل ت        iتصميم ساز   
رونـد   مـي ام بـه كـار   iط بنگـاه    سـ محدوديت دوم نيز بر اين داللت دارد كه عوامـل توليـدي كـه تو              

مـدل  . بايست بـه انـدازه عوامـل بـه كـار رفتـه توسـط واحـد تـصميم سـاز مرجـع باشـند                        حداقل مي 
از ايـن رو ميـزان      . كي از واحدها محاسبه شـود     ياي  بار و هر مرتبه بر    Nريزي خطي الزم است     برنامه

اي روي منحني هـم  دهنده نقطه  باشد نشان اگر  . كارايي براي هر واحد به دست خواهد آمد       
مقداري توليد و يا تابع توليد مرزي است و بنابراين طبق نظريه فارل، بنگاه داراي كارايي نسبي صد                  

  ).Emami Meybodi, 2004: 130(باشد  در صد مي
كوئيست براي محاسبه تغييرات كـارايي واجـزاء آن       عالوه بر آن، در اين مطالعه از شاخص مالم        

اي وري كل عوامل توليد با استفاده از توابع فاصله          كوئيست بهره   در شاخص مالم  . استفاده شده است  
 بـا   t=1,2,…,Tني  براي توضيح اين روش ابتدا بايـد فـرض نمـود طـي دوره زمـا               . گردد  محاسبه مي 

قابـل  ) (بـه صـورت محـصوالت       ) (، عوامـل توليـد      Ftاستفاده از فناوري توليـد      
 :)Emami Meybodi, 2004: 114 (تبديل باشند

)2(  
 تعريـف  زيـر  صـورت  بـه  را كوئيـست   مالم شاخصتوان     مي توليد، عامل مسافت توابع اساس بر
  :نمود
)3( 

 
وري   بهـره  شـاخص  گـردد،  منظـور  بخـش  در غيركـارا  هـاي   بنگـاه  وجـود  واقعي ضفر چنانچه

   .نمود بيان 4 روابط صورت به مسافت توابع باتوان   ميرا كوئيست مالم
)4(

 اين. نمايد گيري مي اندازه را 1فناوري تغييرات  و كارايي در تغييرات  كه به طوري
 سال در. است گرفته صورت توليد مقياس به نسبت ثابت بازده با فناوري رضف اساس بر تحليل

________________________________________________________________ 

1- Technological Changes 
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 نيز كارايي و ارائه نيز مقياس به نسبت متغير بازده تكنولوژي به توجه با كوئيست مالم شاخص 1994
 حاضر حال در و فرض اين با. گرديد تفكيك) مقياس كارايي و مديريتي كارايي (خود اجزاي به
 :نمود محاسبه زير رابطه اساس بر و تفكيك به را آن اجزاي ي وور بهرهتوان  مي

وري   بهـره  تغييـرات   مـديريت  كـارايي  تغييـرات   مقياس كارايي تغييرات  فناوري تغييرات
 كل

 توليـد،  عوامـل  سـازي   حـداقل  مبنـاي  بـر  آن اجزاي وري و   بهره شاخص اندازه است ذكر شايان
 بـه  اشـاره  باشـد،  ك يـ از تر بزرگ اگر وري و بهره بهبود بر داللت باشد، ك ي از تر  كوچك چنانچه
  ).Emami Meybodi, 2004: 117 (نمايد مي مطالعه مورد زماني دوره دو وري طي بهره كاهش
  
  ها داده

يي ها و براي محاسبه كارا      گونه كه در بخش قبل بيان گرديد در روش تحليل پوششي داده             همان
هاي موجود  در اين مطالعه از داده    . هاي مناسب وجود دارد   وري نياز به انتخاب نهاده و ستانده        و بهره 

در نشريه نماگرهاي مالياتي و سالنامه آمارهاي مالياتي، منتشر شده توسط دفتر مطالعات و تحقيقات               
هاي ه شده و از ميان دادهمالياتي سازمان امور مالياتي كشور، و همچنين سالنامه آماري كشور استفاد   

هــا در  هــا، ارزش افــزوده اســتان متنــوع، ســه شــاخص تعــداد كاركنــان ادارات امــور ماليــاتي اســتان
 بـه عنـوان نهـاده و جمـع          يهاي منابع ماليات  هاي صنعت و خدمات و همچنين تعداد اظهار نامه          بخش
در انتخـاب   . فاده شـده اسـت    هاي مستقيم و ماليات بر كاال و خدمات بـه عنـوان سـتانده اسـت               ماليات
ها جامع  ها و ستانده  اول آنكه، نهاده  . ها براي اين روش بايد به دو نكته توجه داشت         ها و ستانده  نهاده

سـاز مـورد    هاي به كار گرفته شده و حداكثر ستانده توليد واحد تـصميم           بوده و شامل حداكثر نهاده    
كـه از تعـداد زيـادي نهـاده و          دوم آن . باشـند ) انو در اين مطالعه سازمان امور مالياتي هـر اسـت          (نظر  

سـاز بـه   شـود تعـداد بيـشتري از واحـدهاي تـصميم        زيرا اين عمل موجب مي     ؛ستانده استفاده نگردد  
 ,Alvarez and Crespi(سـاز كـارا قـرار گيرنـد     هاي تـصميم آميزي در طيف واحدصورت اغراق

م شده، در اين مطالعه تالش بر اين بـوده كـه   بر اين اساس، برخالف مطالعات مشابه انجا). 9 :2003
. انـد، انتخـاب گـردد       ترين گروه از ايـن نظـر نيـز بـوده          حداقل نهاده و ستانده كه در عين حال جامع        

هـا در بـازه زمـاني مـورد مطالعـه       هاي انجام شده در اين مقاله با توجه به نبود تعدادي از داده         بررسي
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هـاي محققـين ايـن      عالوه بر آن، بر اساس دانسته     . شده است  محدود   1388 و   1385تنها به دو مقطع     
مطالعه و با توجه به مشاوره با كارشناسان سازمان امور مالياتي، تعداد كاركنان ادارات امور ماليـاتي                 

هاي سازمان امور مالياتي منتشر نشده و از ايـن   تاكنون در گزارش1388ها در سال     به تفكيك استان  
يـابي خطـي تخمـين     و بـا روش درون   1383-86 تعداد با توجه به بازه زماني        رو در اين پژوهش اين    

مقايـسه واحـدهاي    (هـا     عالوه بر آن، با توجه بـه اسـاس روش تحليـل پوشـشي داده              . زده شده است  
هـاي كـشور از نظـر جمعيـت،           و با توجه بـه عـدم همگنـي اسـتان          ) ساز براي محاسبه كارايي   تصميم

هـاي مـورد اسـتفاده توسـط تعـداد          هـا و سـتانده    اتي، در ابتـدا نهـاده     مساحت و درنتيجه وصولي مالي    
ادآوري اسـت عـدم     يـ الزم بـه    . انـد هاي صنعت و خدمات مورد تعـديل قـرار گرفتـه            شاغالن بخش 

با اين وجود   . احتساب شاغالن بخش كشاورزي به دليل معافيت اين بخش از پرداخت ماليات است            
ك شـاخص تغييـري در   يـ هـا بـا    در روش تحليل پوشـشي داده هاي مورد استفاده تعديل تمامي داده 

راهكار ديگر براي رفع اين مسئله براساس مطالعات انجـام شـده در             . نمايدمقادير كارايي ايجاد نمي   
يافتگي و ميزان وصولي    ها بر اساس معيارهاي ديگري چون درجه توسعه         بندي استان اين حوزه دسته  

سـاز بـه دنبـال      مشكالتي را همانند كاهش تعداد واحدهاي تـصميم       اما اين راهكار نيز     . ماليات است 
ها الزم است مجموع متغيرها از سه  بر اساس مباني نظري موجود در روش تحليل پوششي داده   . دارد

در غير اين صورت، تعداد كم مشاهدات و تعداد زياد متغيرها           . برابر تعداد مشاهدات كوچكتر باشد    
 از ايـن رو، در      1.شـود    مي DEAدي از مشاهدات بر روي منحني مرزي        باعث قرار گرفتن تعداد زيا    

هـا برحـسب درجـه        اين مطالعه محاسبات انجام شده به دو صورت مقايسه كلي و نيز مقايـسه اسـتان               
يافتـه و   يافتـه، كمتـر توسـعه    هـاي توسـعه     هـا بـه سـه گـروه اسـتان         يافتگي صنعتي و تقـسيم آن     توسعه
بندي توسعه صنعتي انجام شده در ايـن مطالعـه بـر اسـاس نتـايج                درجه. نيافته، ارائه شده است     توسعه

ايـن  .  وزارت صـنايع و معـادن صـورت گرفتـه اسـت          "1387-90: طرح آمايش صـنعتي و معـدني      "
دهي ساده بوده و اطالعات پايـه  منظوره به روش وزنريزي چند گيري از مدل برنامهبندي با بهره رده

هاي وزارت صـنايع و معـادن، سـازمان صـنايع           دفتر آمار و فرآوري داده    آن نيز از مركز آمار ايران،       
بنـدي  در ايـن مطالعـه و بـراي رتبـه         . آوري گرديده است  هاي صنعتي ايران جمع   كوچك و شهرك  

________________________________________________________________ 
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معـدني بـا پيـشرفت      -هـاي صـنعتي   گـذاري و اشـتغال طـرح      هاي سـرمايه  ها از شاخص    صنعتي استان 
هـاي صـنعتي و    گـذاري يافتـه بـراي سـرمايه     ي اختـصاص  ها درصد، مساحت زمين   60فيزيكي باالي   

 1هـا اسـتفاده شـده اسـت         ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و بر پايه جمعيـت هـر يـك از اسـتان                 
)Feizpour, 2008:16.(  

  
ها بدون در نظر گرفتن سطوح توسعه صنعتي  كارايي و اجزاي آن در ادارات مالياتي استان    

  هاآن
بنـدي بـا   هـا بـدون دسـته    ذكر گرديـد، در ايـن مطالعـه ابتـدا اسـتان     گونه كه در بخش قبل      همان

 مورد بررسي و    1388 و   1385كديگر مقايسه و كارايي ادارات مالياتي هركدام در دو مقطع زماني            ي
گونـه كـه انتظـار        بـر اسـاس محاسـبات انجـام شـده و همـان            . ارائه گشته است  ) 1(در جدول شماره    

زان باالي ماليات دريافتي و حجم باالي ارزش افزوده ايجاد شده در            رفت استان تهران به دليل مي     مي
پس از تهران و    . ها برخوردار بوده است     آن در هر دو سال از كارايي حداكثري نسبت به ساير استان           

هـاي  توان به وجود طرح     در رتبه دوم، استان بوشهر قرار داشته كه كارايي باالي اين استان را نيز مي              
پـس از ايـن دو      . ها مرتبط دانـست    اين استان و وصول ماليات از پيمانكاران اين طرح         عظيم نفتي در  
 با كـاهش كـارايي      1388، استان خوزستان در رتبه سوم قرار داشته كه در سال            1385استان در سال    

ي، جايگـاه   در كـاراي 11/0 استان هرمزگـان بـا افـزايش    1388در سال . افته استيام تنزل  16به رتبه   
  .  به خود اختصاص داده است1385استان خوزستان را در سال 

هاي اول تـا شـشم   دهنده آن است كه با وجود ثبات نسبي در ميان رتبه نتايج مطالعه در كل نشان    
ها بـا تغييـرات بـه نـسبت شـديدتري در       در طي دو سال مورد بررسي، ادارات مالياتي ناكاراي استان    

 بـه   1385ام در سال    30به عنوان مثال، استان خراسان شمالي از رتبه          .اند   بوده طي اين دو سال مواجه    
افتـه  يام تنـزل    29ام بـه رتبـه      17افته اما در مقابل استان ايالم از رتبه         ي ارتقاء   1388ام در سال    23رتبه  
  .است

________________________________________________________________ 

 ترمناسب واژه را صنعتي رشد توان مي اما گذاشت، مذكور بندي تقسيم بر را صنعتي توسعه نام نتوان شايد است ذكر به الزم - 1
 .كرد لحاظ مذكور بنديتقسيم در صنعتي توسعه براي
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  1388 و 1385: هاي كشور در ادارات مالياتي استان  آنيوري و اجزا كارايي، تغييرات بهره -1جدول 
 رتبه كارايي رتبه كارايي كد استان 1388 1385

  تغييرات
 وري بهره

  تغييرات
 كارايي

  تغييرات
 فناوري

  كاراييتغييرات
 مديريتي

  كاراييتغييرات
 مقياس

 1/003 1/194 1/117 1/198 1/339 11 0/205 19 0/171 3 شرقي آذربايجان

 0/864 1/130 1/117 0/976 1/091 22 0/150 23 0/154 4 غربي آذربايجان

 0/795 1/180 1/117 0/939 1/049 18 0/159 20 0/170 24 اردبيل

 0/950 1/149 1/129 1/093 1/233 6 0/311 7 0/285 10 اصفهان

 0/578 0/987 1/769 0/571 1/010 29 0/105 17 0/185 16 ايالم

 0/985 1/000 1/541 0/985 1/519 2 0/703 2 0/714 18 بوشهر

 1/000 1/000 2/066 1/000 2/066 1 1/000 1 1/000 23 تهران

 0/814 1/000 1/117 0/814 0/910 15 0/171 13 0/210 14 وبختياري چهارمحال

 0/696 0/896 1/161 0/623 0/723 28 0/113 18 0/182 29 جنوبي خراسان

 0/931 1/139 1/117 1/061 1/186 13 0/197 16 0/185 9 رضوي خراسان

 1/145 1/000 1/229 1/145 1/407 23 0/148 30 0/130 28 شمالي خراسان

 0/887 0/346 1/737 0/307 0/533 16 0/169 3 0/552 6 خوزستان

 0/844 1/175 1/117 0/993 1/109 8 0/246 10 0/248 19 زنجان

 0/897 1/225 1/117 1/099 1/228 10 0/220 14 0/200 20 سمنان

 0/789 0/956 1/297 0/754 0/979 12 0/204 8 0/270 11 بلوچستان و سيستان

 0/881 1/034 1/170 0/911 1/065 14 0/180 15 0/197 7 فارس

 0/885 1/020 1/351 0/902 1/219 9 0/236 9 0/262 26 قزوين

 0/856 1/156 1/117 0/989 1/105 20 0/152 24 0/153 25 قم

 0/885 1/109 1/117 0/981 1/096 21 0/150 25 0/153 12 كردستان

 0/936 1/160 1/117 1/085 1/213 5 0/321 6 0/295 8 كرمان

 0/795 1/039 1/117 0/826 0/923 26 0/135 21 0/163 5 كرمانشاه

 0/429 1/000 1/911 0/429 0/820 30 0/065 27 0/151 17 وبويراحمد كهگيلويه

 0/877 0/647 1/297 0/567 0/736 27 0/125 12 0/221 27 گلستان

 0/876 1/145 1/117 1/002 1/120 17 0/163 22 0/163 1 گيالن

 0/830 1/237 1/117 1/027 1/147 19 0/155 28 0/151 15 لرستان

 0/895 1/008 1/117 0/903 1/009 24 0/135 29 0/150 2 مازندران

 1/002 1/051 1/400 1/053 1/474 4 0/376 4 0/357 0 مركزي

 1/054 1/262 2/837 1/330 3/774 3 0/457 5 0/344 22 هرمزگان

 0/833 1/071 1/117 0/892 0/997 25 0/135 26 0/152 13 همدان

 0/973 1/080 1/220 1/051 1/282 7 0/255 11 0/242 21 يزد

  محاسبات محقق: منبع
  

هـا    اسـتان بايد به اين نكته توجه داشت كه در مقايسه دو سال مورد بررسي، اكثر ادارات مالياتي                 
آذربايجـان شـرقي،    ( اسـتان    10 مواجـه بـوده و تنهـا         1385با كاهش كارايي نـسبت بـه سـال          %) 60(
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) اصفهان، خراسان رضوي، خراسان شـمالي، سـمنان، كرمـان، لرسـتان، مركـزي، هرمزگـان و يـزد                  
ن نيـز   هاي تهـران و گـيال       در اين ميان استان   . اند عملكرد خود را از نظر كارايي بهبود بخشند          توانسته

  .اند ميزان كارايي ثابتي را تجربه نموده
توان مشاهده نمـود، نتـايج ايـن          مي) 2(و  ) 1(هاي شماره     گونه كه در نمودار     عالوه بر آن، همان   

دهنده تمايزات آشكار كارايي نظام مالياتي در دو سال مورد بررسي اسـت بـه طـوري       پژوهش نشان 
هـاي داراي     و بوشـهر نيـز كـارايي ادارات ماليـاتي اسـتان           كه حتي با در نظر نگرفتن دو استان تهران          

بـيش از چهـار برابـر كـارايي     ) 1388 و هرمزگـان در سـال       1385خوزستان در سـال     (هاي سوم   رتبه
) 1388 و كهگيلويه و بويراحمد در سال        1385خراسان شمالي در سال     (ام  30هاي داراي رتبه      استان

  . بوده است
  

 
  1385: هاي كشور استان ت مالياتيكارايي ادارا -1نمودار 

  محاسبات محقق: منبع
  

توان ديد، تنها هشت استان در طول دوره بـا             مي 1گونه كه در جدول شماره        عالوه بر آن، همان   
وري مواجه بوده كه در ايـن ميـان خوزسـتان بيـشترين بهبـود را تجربـه                    بهبود عملكرد شاخص بهره   

ها بوده كه     وع نشان از بهبود عملكرد ادارات مالياتي استان       تغييرات كارايي نيز در مجم    . نموده است 
  . تر از سايرين بوده استبر اساس نتايج سهم كارايي در مقياس بيش
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  1388: هاي كشور كارايي ادارات مالياتي استان -2نمودار 

  محاسبات محقق: منبع
  

وح توسعه صنعتي ها با در نظر گرفتن سط كارايي و اجزاي آن در ادارات مالياتي استان
  هاآن

افتن بـه نتـايجي     يـ عالوه بر نتايج ذكر شده در بخـش قبـل، در ايـن مطالعـه و در جهـت دسـت                      
ها به تفكيك برخورداري از سـطح   وري و اجزاي آن در ادارات مالياتي استان تر، كارايي، بهره دقيق

گونـه كـه در    همـان بـر اسـاس نتـايج ايـن بخـش و          . توسعه صنعتي نيز مورد تحليل قرار گرفته است       
يافته صنعتي كشور و در هر دو مقطع          هاي توسعه   شود، در گروه استان     مشاهده مي ) 2(جدول شماره   

عالوه بر آن، در    .  استان بوشهر در رتبه اول و استان قم در رتبه آخر قرار داشته است              1388 و   1385
. ارات ماليـاتي پيوسـته اسـت      هاي با كارايي حداكثري اد       استان مركزي نيز به جمع استان      1388سال  

وري رو بـه      هاي مورد نظر با كاهش بهره       عالوه بر آن، در طول دوره مورد بررسي در مجموع استان          
  .تترين سهم را در اين كاهش داشته نموده اساند كه در آن ميان تغييرات فناوري بيش رو بوده

تان تهـران در هـر دو سـال از          يافتـه، اسـ     هاي كمتـر توسـعه      و در ميان استان   ) 3(در جدول شماره    
عالوه بـر آن، در ايـن   . هاي ديگر برخوردار بوده است باالترين كارايي در بين ادارات مالياتي استان 

هـاي    گروه، در حالي كه در سال اول بررسي استان خراسان شمالي كمترين كارايي را در بين استان                
اما، در مقابل كاهش كـارايي اداره       ) 02/0(ه  ديگر دارا بوده، در سال دوم كارايي خود را ارتقاء داد          

) آخرين رتبه در اين گروه    (به رتبه نهم    جايگاه اين استان را از رتبه ششم      ) 08/0(مالياتي استان ايالم    
انـد كـارايي خـود را در          الزم به ذكر است كه در اين گروه تنها سه اسـتان توانـسته             . تنزل داده است  
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يش دهنـد و دو اسـتان نيـز از كـارايي ثـابتي در ايـن دو سـال              افـزا  1385 نسبت بـه سـال       1388سال  
وري بـه   هـا بـا وجـود كـاهش عملكـرد بهـره       عالوه بر آن، در اين گروه از استان . اند  برخوردار بوده 

در اين ميان سهم كاهش تغييرات فناوري       . صورت كلي، تغييرات كارايي با بهبود مواجه بوده است        
   .اجزا بوده استوري بيش از ساير  در كاهش بهره

  

 و 1385: يافته صنعتي كشور هاي توسعه وري و اجزاي آن در ادارات مالياتي استان كارايي، بهره -2جدول 
1388  

  هاي استان 1388 1385
 صنعتي يافته توسعه

 رتبه كارايي رتبه ييكارا كد

  تغييرات
 وري بهره

  تغييرات
 كارايي

  تغييرات
 فناوري

 كاراييتغييرات
 مديريتي

 كاراييتغييرات
 مقياس

 1/053 1/116 1/131 1/175 1/329 10 0/546 10 0/464 3 شرقي آذربايجان

 1/099 1/000 1/132 1/099 1/244 4 0/832 4 0/757 10 اصفهان

 1/000 1/000 1/124 1/000 1/124 1 1/000 1 1/000 18 بوشهر

 0/722 1/000 1/072 0/722 0/774 9 0/585 2 0/810 6 خوزستان

 0/974 1/000 1/139 0/974 1/109 7 0/654 5 0/672 19 زنجان

 1/118 1/000 1/118 1/118 1/251 8 0/606 9 0/542 20 سمنان

 0/994 1/113 1/066 1/107 1/179 6 0/682 8 0/617 26 قزوين

 0/853 1/137 1/139 0/970 1/105 11 0/403 11 0/416 25 قم

 1/009 1/064 1/130 1/074 1/213 3 0/860 3 0/801 8 كرمان

 1/310 1/236 1/059 1/620 1/715 2 1/000 7 0/617 0 مركزي

 0/929 1/180 1/104 1/097 1/211 5 0/720 6 0/657 21 يزد

  محاسبات محقق: منبع
  

شـود،    مـشاهده مـي   ) 4(گونه كه در جدول شـماره         نيافته صنعتي، همان    هاي توسعه   در ميان استان  
ها با شدت بيشتري بروز نمـوده بـه طـوري كـه              در اين دو سال نسبت به ساير گروه       تغييرات كارايي   

هـاي هـم گـروه خـود          استان خراسان جنوبي در اين دو سال از رتبه اول به رتبه آخر در بـين اسـتان                 
هـاي   ها از رتبه آخر بـه رتبـه         در مقابل استان آذربايجان غربي در مقايسه با ديگر استان         . رسيده است 

عالوه بر آن، اين اسـتان در مجمـوع از          . صعود كرده است  ) رتبه پنجم (نيافته    هاي توسعه   ستانمياني ا 
همچنين كارايي مقيـاس در ايـن       .اند  وري و كارايي با بهبود عملكرد رو به رو بوده           نظر تغييرات بهره  

 در مجموع بـا  ها نيز ادارات مالياتي اين استان. ها بيشترين بهبود را به خود اختصاص داده است  استان
  .اند كاهش عملكرد از نظر تغييرات فناوري رو به رو بوده
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: يافته صنعتي كشور  كمتر توسعهيها وري و اجزاي آن در ادارات مالياتي استان  كارايي، بهره-3جدول 
  1388 و 1385

  هاي استان 1388 1385
 صنعتي يافته توسعه كمتر 

 رتبه كارايي رتبه كارايي كد

  تغييرات
 وري بهره

  تغييرات
 كارايي

  تتغييرا
 فناوري

 كاراييتغييرات
 مديريتي

 كاراييتغييرات
 مقياس

 0/573 0/996 1/769 0/571 1/010 9 0/105 6 0/185 16 ايالم

 1/000 1/000 2/066 1/000 2/066 1 1/000 1 1/000 23 تهران

 0/814 1/000 1/117 0/814 0/910 5 0/171 3 0/210 14 وبختياري چهارمحال

 0/964 1/101 1/117 1/061 1/186 3 0/197 5 0/185 9 رضوي خراسان

 1/145 1/000 1/229 1/145 1/407 7 0/148 9 0/130 28 شمالي خراسان

 0/961 0/948 1/170 0/911 1/065 4 0/180 4 0/197 7 فارس

 0/931 1/077 1/117 1/002 1/120 6 0/163 7 0/163 27 گيالن

 0/903 0/999 1/117 0/903 1/009 8 0/135 8 0/150 2 مازندران

 1/131 1/176 2/837 1/330 3/774 2 0/457 2 0/344 22 هرمزگان

  محاسبات محقق: منبع
  

 و 1385: نيافته صنعتي كشور هاي توسعه وري و اجزاي آن در ادارات مالياتي استان  كارايي، بهره-4جدول 
1388  

   هاي استان 1388 1385
 نيافته صنعتي توسعه

 رتبه كارايي رتبه كارايي دك

  تغييرات
 وري بهره

  تغييرات
 كارايي

  تغييرات
 فناوري

 كاراييتغييرات
 مديريتي

 تغييرات
 كارايي
 مقياس

 0/953 1/000 1/144 0/953 1/091 5 0/736 10 0/772 4 غربي آذربايجان

 0/830 1/104 1/144 0/916 1/049 2 0/781 4 0/852 24 اردبيل

 0/556 1/000 1/178 0/556 0/655 10 0/556 1 1/000 29 جنوبي خراسان

 1/000 1/000 0/977 1/000 0/977 1 1/000 2 1/000 11 بلوچستان و سيستان

 0/842 0/999 1/209 0/842 1/017 4 0/736 3 0/874 12 كردستان

 1/108 0/705 1/166 0/781 0/911 8 0/662 5 0/847 5 كرمانشاه

 0/889 1/000 1/158 0/889 1/029 6 0/713 7 0/802 17 وبويراحمد يهكهگيلو

 1/014 0/741 0/912 0/752 0/685 9 0/613 6 0/816 27 گلستان

 0/928 1/034 1/170 0/960 1/123 3 0/761 8 0/793 15 لرستان

 0/947 0/907 1/152 0/859 0/990 7 0/664 9 0/773 13 همدان

  محاسبات محقق: منبع
  

قـم بـه عنـوان       توان مشاهده نمود كارايي اسـتان       مي) 3(وه بر آن، با نگاهي به نمودار شماره         عال
) يافتـه صـنعتي     هاي توسـعه    رتبه اول گروه استان   (آخرين استان گروه كمتر از نصف كارايي بوشهر         

ر تفـاوت حـداكث   (دهد، دامنه تغييرات كارايي      نشان مي ) 4(گونه كه نمودار شماره       همان. بوده است 
 افـزايش يافتـه بـه طـوري كـه، دو            1385 نسبت به سـال      1388در سال   ) كارايي نسبت به حداقل آن    
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مقايـسه  . بـوده اسـت   ) بـا رتبـه چهـارم گـروه       (برابر كارايي استان قم كمتر از كارايي استان اصفهان          
ان  هفـت اسـت    1388دهد كـه در سـال         يافته صنعتي نشان مي     هاي توسعه   كارايي ادارات مالياتي استان   

نيز كارايي خود ) بوشهر( تجربه نموده و يك استان 1385اند كارايي بهتري را نسبت به سال          توانسته
تـوان بيـان نمـود كـه از نظـر             با توجه به اين موضـوع مـي       .  حفظ نموده است   1385را در سطح سال     

بـه  يافتـه صـنعتي عملكـرد بهتـري را نـسبت              هـاي توسـعه     كارايي و در دو سال مورد بررسـي اسـتان         
   .اند نيافته از خود نشان داده يافته و توسعه هاي كمتر توسعه استان
 

  
  1385: يافته كشور بر اساس توسعه صنعتي توسعه هاي كارايي ادارات مالياتي استان - 3نمودار 

  محاسبات محقق: منبع
  

ن تـوان بيـان نمـود، تمـايزات ذكـر شـده در ميـا                مـي ) 6(و  ) 5(هـاي شـماره       با توجه بـه نمـودار     
يافتـه صـنعتي بـروز        هـاي توسـعه     يافته صنعتي با شدت بيشتري نسبت به استان         هاي كمتر توسعه    استان

ها در هر دو سال مورد بررسي با فاصله زيادي در كـارايي نـسبت                 نموده و در اين گروه اغلب استان      
انـد    تان توانـسته  عالوه بر آن و در مقايسه دو سال، سـه اسـ           . اند  فتهربه استان تهران و هرمزگان قرار گ      

. انـد  كارايي ادارات مالياتي خود را افزايش داده و دو استان نيز از نظر كارايي با تغييري مواجه نبوده 
نيافتـه   هـاي توسـعه   نكته قابل توجه در اين زمينه همگني باالي كارايي در بين ادارات ماليـاتي اسـتان          

هـا    د بررسي همه ادارات مالياتي اسـتان      در اين گروه و در هر دو سال مور        . صنعتي كشور بوده است   
هاي اول و آخر گروه نيز بسيار كم و  اند و تفاوت استان  درصد كارايي برخوردار بوده50از بيش از 
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  .  بوده است1388 در سال 44/0 و 1385 در سال 23/0در حد 
  

  
  1388: صنعتيكشور بر اساس توسعه  يافته هاي توسعه كارايي ادارات مالياتي استان -4نمودار 

  محاسبات محقق: منبع
  

  
  1385: يافته كشور بر اساس توسعه صنعتي توسعه هاي كمتر كارايي ادارات مالياتي استان -5نمودار 

  محاسبات محقق: منبع
  

هاي شـماره     گونه كه در نمودار     اما بايد توجه داشت كه در مقايسه دو سال مورد بررسي و همان            
هـاي ايـن گـروه بـه جـز اسـتان              ، كارايي ادارات مالياتي همـه اسـتان       نشان داده شده است   ) 8(و  ) 7(

توان بيان نمود كه عملكـرد ادارات         بنابراين به طور كلي مي    . سيستان و بلوچستان كاهش يافته است     
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 1385 در مقايـسه بـا سـال         1388نيافتـه صـنعتي از نظـر كـارايي در سـال               هـاي توسـعه     مالياتي اسـتان  
  .تر بوده است ضعيف

  

  
  1388: يافته كشور بر اساس توسعه صنعتي كمتر توسعه هاي كارايي ادارات مالياتي استان -6ودار نم

  محاسبات محقق: منبع
  

  
  1385: نيافته كشور بر اساس توسعه صنعتي هاي توسعه كارايي ادارات مالياتي استان -7نمودار 

  محقق محاسبات: منبع
  

 1388 و 1385هـا در دو سـال    دارات مالياتي اسـتان عالوه بر آن، نتايج ضريب تغييرات كارايي ا   
  .هاي كشور است مبين افزايش تمايزات كارايي بين ادارات مالياتي استان
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تـوان بيـان نمـود        شـود، مـي     نيـز مـشاهده مـي     ) 1(گونه كه در تصوير شـماره         در مجموع و همان   
تـري  داراي عملكـرد مطلـوب    نيافته صنعتي كشور در زمينه كارايي         هاي توسعه   ادارات مالياتي استان  

تـرين عملكـرد را در ايـن زمينـه از      يافته پايين توسعه هاي كمتر نسبت به دو گروه ديگر بوده و استان      
همگني شديد كـارايي در بـين ادارات        توان عدم   عالوه بر آن، در اين تصوير مي      . اند  خود نشان داده  
  .نمود تي را نيز مشاهدهيافته صنع يافته و توسعه هاي كمتر توسعه مالياتي استان

  

  
  1388: نيافته كشور بر اساس توسعه صنعتي هاي توسعه كارايي ادارات مالياتي استان -8نمودار 

  محاسبات محقق: منبع
  

نيز نشان داده شده است، ضريب تغييـرات در بـين كـارايي             ) 5(گونه كه در جدول شماره        همان
 و گـروه ديگـر بـوده اسـت و در سـطح بعـدي گـروه                يافته كشور بـاالتر از د       هاي كمتر توسعه    استان
يافته صنعتي كشور داراي بيشترين ضريب تغييرات در كارايي ادارات مالياتي خود              هاي توسعه   استان
نيافتـه صـنعتي كمتـرين تمـايزات را در زمينـه كـارايي ادرات          هاي توسعه   در اين ميان استان   . اند  بوده

  . اند مودهمالياتي در دو سال مورد بررسي تجربه ن
  

  ها به تفكيك سطح توسعه صنعتي مالياتي استان  ضريب تغييرات كارايي ادارات-5جدول 
 1388 1385 استان

 0/26 0/25 يافته توسعه

 1/01 0/97 يافته توسعه كمتر

 0/17 0/10 نيافته توسعه

  محاسبات محقق: منبع
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   1388 و 1385: سعه صنعتيبر اساس سطح تو ها  كارايي ادارات مالياتي استان-1تصوير 

  محاسبات محقق: منبع
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 هاگيري و پيشنهادنتيجه

با وجود مصوبات متعدد و مطالعات گسترده صورت گرفته در زمينه افزايش كارايي ماليـاتي در      
كشور به نظر مي رسد تنها مطالعات محدودي كارايي را با مفهوم حداكثر ستانده از حداقل نهاده و                  

از اين رو، اين پژوهش كوشيده است تا ايـن موضـوع            . اند  رد بررسي قرار داده   اي مو   در سطح منطقه  
هاي آماري انتخاب گرديده، مورد مطالعه قـرار         كه به دليل محدوديت    1388 و   1385را در دو سال     

ها به عنوان روش محاسبه كارايي استفاده شـده، سـه              كه از تحليل پوششي داده     ،در اين مطالعه  . دهد
هـاي منـابع      هـاي صـنعت و خـدمات و تعـداد اظهارنامـه             كاركنان، ارزش افزوده بخـش    معيار تعداد   

ماليات مستقيم و ماليات بر كاال      (مالياتي به عنوان ورودي نظام مالياتي و معيار ميزان ماليات دريافتي            
حـسب شـاغالن صـنعتي و        هـا و تعـديل شـده بـر          به عنوان خروجي آن به تفكيك استان      ) و خدمات 

عالوه بر آن، براي امكان مقايسه هـر چـه بهتـر و ايجـاد               . استان به كار گرفته شده است     خدماتي هر   
بندي وزارت صنعت، معدن و تجـارت در طـرح آمـايش             هاي كشور بر اساس تقسيم      همگني، استان 

نتـايج ايـن مطالعـه      . انـد   نيافته تقسيم شده    يافته و توسعه    يافته، كمتر توسعه    سرزمين به سه گروه توسعه    
 Qtmyry and(و ) Shakeri, and Mousavi, 2002( بـــا نتـــايج مطالعـــاتي ماننـــد همـــسو

Aslamlvyyan, 2007 (هـاي كـشور در    دهنده عملكرد نامطلوب اغلب ادارات مالياتي اسـتان  نشان
يافتـه و كمتـر    هـاي توسـعه   زمينه تغييرات كارايي بوده كه اين موضـوع بـه خـصوص در بـين اسـتان        

 ,Arab Mazar( همانند مطالعه تحليل نتايج اين پژوهشعالوه بر آن، . خورد يافته به چشم مي توسعه

and Mousavi, 2009 (هاي  دهنده تمايزات آشكار كارايي نظام مالياتي، حتي در گروه استان نشان
بـر ايـن    . اسـت نيافتـه     هاي توسعه   و به نفع استان   ) عدم توسعه صنعتي  (همگن بر اساس توسعه صنعتي      

يافته صنعتي،    يافته و كمتر توسعه     هاي توسعه   ش كارايي نظام مالياتي، به ويژه در استان       اساس، با افزاي  
عـالوه بـر آن، كـاهش    . داري افـزايش داد  توان ميزان ماليات قابل دريافـت را بـه صـورت معنـي         مي

 اسـتان  4نيافتـه صـنعتي،    شامل نه استان توسـعه  (1385 نسبت به سال 1388 استان در سال 16كارايي  
دهنـده نيـاز بيـشتر ادارات ماليـاتي بـه             نشان) يافته صنعتي   يافته صنعتي و سه استان توسعه       تر توسعه كم

  .نيافته صنعتي به اصل افزايش و حفظ كارايي است هاي توسعه خصوص در استان
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