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در هزارتوی داالن اقتصاد زیرزمینی چه خبر است؟

آفتاب یزد -گروه گزارش :در اقتصاد پایدار و ســالم« ،مالیات» یکی از
منابع اساسی و ضروری برای رسیدن به توسعه پایدار است .مالیات همچنین
یکی از منابع اصلی دولتها برای تأمین بودجه بهحساب میآید .در اقتصاد
دولتی وابســته به نفت ایران نیز در سالهای اخیر بحثهای جدی پیرامون
تأمین مالی بودجه از طریق مالیات مطرح شده است که البته تلخترین شکل
آن این روزها توســط مجلس یازدهم در حال تصویب است که حتی صدای
حامیان اداره کشــور بر پایه مالیات به جای نفت را هم در آورده اســت که
«آفتاب یزد» در گزارشــی دیگر به آن خواهد پرداخت .آنچه در این صفحه
ویژه اقتصادی روزنامه مدنظر گروه گزارش روزنامه قرار گرفته اســت نگاهی
به اقتصاد ســایه ،اقتصاد زیرزمینی ،اقتصادپنهان و ســیاه است که از دیگر
اسامی «اقتصاد غیررسمی» است .اقتصادی که خارج از چارچوبهای قانون
عمل میکند .ویژگی اصلی اقتصاد غیررسمی ،عدم ثبت آن در حسابهای
رسمی اســت و پدیدههایی مثل فرار مالیاتی و قاچاق از مصادیق آن است.
توســعه اقتصاد غیررسمی ،منشا مشــکالت بســیاری برای کشورهاست.
مهمترین اثر نامطلوب اقتصادی غیررسمی ،زیر سوال بردن اقتصاد حقیقی
و کوچک نمایی اقتصاد در آیینه آمار اســت که میتواند قدرت پیش بینی
و برنامهریزی را از سیاستگذاران سلب کند .نکته دیگر ،کوچکترشدن پایه
مالیاتی و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت است.
تا امروز ،تالشهای بســیاری برای تخمین اقتصاد غیررسمی در کشورهای
مختلف انجام شــده اســت .یک بررسی در ســال  2000نشان داد ،اقتصاد
غیررســمی در مصر و تایلند نزدیک بــه  75درصد از تولید ناخالص داخلی
این کشــورها را تشــکیل میدهد و این رقــم در آمریــکای التین  25تا
 35درصد اســت .یک بررســی دیگر در ســال  2003نشــان داد اقتصاد
غیررسمی در ایتالیا ،معادل  25درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
این بررســیها در ایران هم انجام شــده اســت .برای نخستین بار ،در سال
 ،1369یک بررسی نشان داد حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در سال ،1365
معادل  8.32درصد از درآمد اقتصادی رسمی بوده است .هم چنین در سال
 ،1376یک بررســی دیگر حجم اقتصاد غیررسمی ایران را  18تا  36درصد
اقتصاد رسمی برآورد کرد .یک بررسی دیگر در سال  1380اعالم کرد حجم
اقتصــاد زیرزمینی ایران از  9.6درص ِد اقتصاد رســمی در ســال  ،1356به
 17.22درصد در سال  1378رسیده است البته از آنجا که اقتصاد زیرزمینی
نامش روی آن است و نمیتوان رقم دقیق از حجم آن ارائه داد اما از آنجا که
سازمان امور مالیاتی در گزارشی که از حجم اقتصاد زیرزمینی ایران منتشر
کرد و در آن برآورد شــده که بیش از  558هزار میلیارد تومان گردش مالی
در بخش «زیرزمینی» و «غیررسمی» ایجاد میشود .میتوان پی به هنگفت
بودن آن برد .رقمی که اگر با نرخ ارز  4200تومانی مورد قبول بانک مرکزی
ایران مقایســه شــود؛ بالغ بر  133میلیارد دالر اســت و با نرخ ارز آزاد ،به
 25میلیارد دالر میرسد! سازمان امور مالیاتی همچنین برآورد کرده که فرار
مالیاتی در ایران به  51.5هزار میلیارد تومان میرسد.
«پژوهشگران در تازهترین بررسی حجم اقتصاد غیررسمی از سال  55تا ،95
از روش منطق فازی اســتفاده کردند .در این روش از  3متغیر که اثرگذاری
آنها بر حجم اقتصاد غیررســمی در مطالعات تجربی بینالمللی ثابت شــده
استفاده شده است .بررسی سه متغیر بیکاری ،شاخص مقررات دولت و نرخ
موثر مالیاتی از ســال  55تا  95نشــان میدهد حجم اقتصاد غیررسمی در
این سالها از  6تا  30درصد در نوسان بوده و در این دوره به طور میانگین
معادل  17.4درصد از تولید ناخالص داخلی بوده اســت .در واقع بیشترین
اندازه اقتصاد غیررســمی مربوط به ســال  95و کمترین آن مربوط به سال
 56بوده اســت .پژوهشــگران در نتیجهگیری اعالم کردند شوک وارد شده
از ناحیه اشــتغال و افزایش نرخ بیکاری و هم چنین چارچوبهای مالیاتی
بهبــود نیافته به فعالیتهای غیررســمی در اقتصاد دامن زده اســت و اگر
دولت برای کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی برنامهریزی
کرده ،باید با کاهش نرخ بیکاری از ورود نیروی کار به بخشــهای غیررسمی
جلوگیری کند».
به بیان دیگر ،اقتصاد غیررســمی برخالف اقتصاد رسمی کشور ،قانونهای
مصــوب را نمیپذیــرد و محیط کاری خود را براســاس ضوابــط رفتاری
درونی این اقتصاد مشــخص میکند .اقتصاد غیر رســمی یک متغیر مهم
در سیاستگذاریهای اقتصادی و سیاســتهای مالی در هر اقتصاد است،
بنابراین اطــاع از اندازه و ویژگیهای آن برای سیاســتگذاران اقتصادی
ضروری اســت .در ایــن مطالعه از نظریه مجموعهای فــازی و منطق فازی
برای برآورد اندازه اقتصاد غیررسمی ایران طی دوره زمانی  1355تا 1395
اســتفاده شــده بود .برای این منظور از  3شــاخص نرخ موثر مالیات ،نرخ
بیکاری و شــاخص مقررات دولت به عنوان متغیرهایی که ســهم باالیی در
توضیح اقتصاد غیررســمی دارند ،استفاده شده اســت .نتایج نشان داد که
طی دوره مورد بررســی اندازه اقتصاد غیررسمی ایران در نوسان بوده است،
بیشــترین اندازه آن مربوط به سال  1395و کمترین مقدار مربوط به سال
 1356بوده است .حجم اقتصاد غیر رسمی ایران طی دوره  1395-1355به
طور میانیگن  17.4درصد از تولید ناخالص داخلی است.
البته پیشــتر هم در مقاله پژوهشی معاونت پژوهشــی مرکز پژوهشهای
مجلس شــورای اسالمی در ســال  82با عنوان «برآورد اقتصاد زيرزميني و
تحليل علل شكلگيري آن در ايران با استفاده از الگوهاي منطق فازي» این
موضوع مورد توجه قرار گرفته بود .در آن مقاله نویسندگان پژوهش با بیان
اینکه اقتصاد پنهان به مجموعــهاي از فعاليتها و مبادالت اقتصادي گفته
ميشود كه ممكن است قانوني يـا غيرقانوني باشد ،اما اندازهگيري و گزارش
نميشــوند .نوشــته بودند« :فقدان گزارش ميتواند بخاطر فرار از ماليات يا
مقررات بيش ازحد باشد.
داشتن اطالعات از اندازه اقتصـاد پنهـان اهميـت فراوانـي از جنبـه شـكاف
ماليـــاتي ،اثربخشـــي سياستهاي پولي و مالي ،رشــد اقتصادي و توزيع
درآمد دارد .اطالعات و آمـــاري از حجـم و ابعـاد اقتصاد پنهان در دسترس
نيســت ،حتي اگر در يك مقطع خاص ،اطالعاتي وجود داشــته باشد ،اگر
ايــن اطالعات به صورت ســري زماني در اختيار نباشــد نميتوان از آن به
منظـور بررسـي رابطـه علـت و معلولي بين اقتصاد پنهان و ساير متغيرهاي
اقتصادي استفاده كرد.
همچنين شــواهد زيادي وجود دارد كه در جهــان ،اقتصاد پنهان در حال
رشد است ،در ايـران نيـز شواهد زيادي در دسترس است كه حجم اقتصاد
پنهان در سالهاي اخير افزايش يافته و حساســـيت مقامات اقتصادي را به
خود معطوف كرده است.
روشهاي اندازهگيري اقتصاد پنهان كه تاكنون مورد بررســي قرار گرفتهاند
دچار محدوديتهـا و نقاط ضعف بوده اند .لذا ضروري است كه از روشهاي
جديدتر براي اندازهگيـري اقتصـاد پنهـان (كه يك متغير غيرقابل مشاهده
است) استفاده شود .اخيرا ً بـــا توجـــه بـــه محـدوديتهـاي روشهـاي
گذشته استفاده از منطق فازي و روشهاي استنتاجي براي برآورد انـــدازه
یادداشت

آسیبهایاجتماعی
باید ریشهای حل شوند

جعفر بای
محقق و پژوهشگر

در خصــوص اتفاق تلخی که در مورد ســوخت برها پیش
آمد نکاتی را الزم میدانم یادآوری کنم متأسفانه وقتی یک
مســئله ی آسیبی وانحرافی به شکل ریشهای درمان نشود،
به روندهای مختلفی تبدیل میشــود .به عنوان مثال ما هم

شده و نســبت به عواقب آن هشدار
متغيرهـاي پنهـان مـورد استفاده
دادهاند.
قرار گرفته است.
وی با دســته بندی اظهارات مطرح
nبازار سیاه
شــده در خصوص اقتصاد زیرزمینی
زیرزمینی!؟
یا اقتصاد
در ایران میگویــد :اجازه بدهید در
تصویر اول این خبر را یادآور شــوم
رضــا علیاری ،کارشــناس اقتصاد
که بــا عنــوان « 30درصــد تولید
در گفتگــو بــا «آفتاب یــزد» در
ناخالص ملی ،اقتصــاد زیرزمینی یا
خصــوص تعریف جامــع و مانعی
قاچاق است» به نقل از هادی قوامی،
که بتوان برای درک بازار ســیاه یا
نماینــده مجلس دهــم در آخرین
اقتصــاد زیرزمینــی ارائــه کرد
روز بهمنماه ســال گذشته در نطق
میگوید :بــازار ســیاه به گویش
میاندســتور خود عنوان شد .در آن
انگلیســی  Black Marketیــا
مصاحبــه قوامی اظهار کــرده بود:
Underground economy
نقدینگی کشــور در ســال ،1357
یک بــازار کاال و خدمات اســت
lبررسی سه متغیر بیکاری ،شاخص مقررات دولت و نرخ موثر
 2هزار و  500میلیارد تومان بوده و در
که خارج از حیطه حمایت شــده
مالیاتی از سال  55تا  95نشان میدهد حجم اقتصاد غیررسمی در
پایان سال  ،1392به بیش از 550
توســط دولت کار میکند .چنین
طور
این سالها از  6تا  30درصد در نوسان بوده و در این دوره به
هــزار میلیارد تومــان افزایشیافته
فعالیتهایــی به طــور معمول به
میانگین معادل  17.4درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است
است ،یعنی بیش از  220برابر شده
عنــوان یک مکمل بــرای اقتصاد
اســت!» خب حال سؤال اینجاست
رســمی تعریف میشود به عنوان
lنقدینگی کشور در سال  2 ،1357هزار و  500میلیارد تومان
که آیا رشــد اقتصــادی واقعی به
مثال میتوان به بازار سیاه گوشت
بوده و در پایان ســال  ،1392به بیش از  550هزار میلیارد تومان
میزان ایــن  220برابر افزایشیافته
و یا بازار سیاه صالحیت در دولت
افزایشیافت یعنی بیش از  220برابر!»
است؟ قطعاً پاسخ منفی است؛ نرخ
چین اشاره کرد.
رشد اقتصادی کشور در سال 1391
وی بــا بیــان اینکه این بــازار از
lدســتاوردهای تجربی در اغلب کشورهای توسعه یافته نشان
منفی  5.6دهم درصد اســت؛ این
بازار خاکستریGrey market
میدهد که درآمدهــای مالیاتی یکی از مهمترین منابع درآمدی
مسئله نشان میدهد که نقدینگی به
و بازار ســفید White market
در این کشورها را تشکیل میدهد و مالیات نقش قابل توجهی در
سمت داللی در فعالیتهایی مانند
متمایز اســت (در بازار خاکستری
اعمال سیاستهای اقتصادی در این کشورها ایفا میکند
ارز ،قاچاق ،خرید ســکه و مســکن
کاالها از طریــق کانالهایی توزیع
کانالیزه میشــود و بیانضباطی را
میشــوند که قانونی غیررســمی
lضعفهای نهادی از قبیل فســاد فراگیــر ،عدم امنیت حقوق
گسترش میدهد.
و غیــر مجازنــد و یا ناخواســته
مالکیت ،بار مقرراتی باال ،کیفیت نامناسب خدمات بخش عمومی و
افشین از اظهارنظر فرهاد دژپسند،
از طریــق تولیدکننــدگان ایجاد
عدم پاسخگویی دولت و ناکارآمدی سیستم مالیاتی ،سبب تشدید
وزیر اقتصــاد در خصــوص میزان
شــدهاند) و بازار ســفید (که یک
عواقب وجود اقتصاد زیرزمینی در کشوری مانند ایران خواهد شد
فرار مالیاتی در ایران که براســاس
بازار قانونی بــرای کاال و خدمات
برآوردها عددی بین  ۳۰تا  ۴۰هزار
اســت) میافزاید :فقــط یک نوع
lپژوهشــگران در نتیجهگیری اعالم کردند شــوک وارد شده
میلیارد تومان عنوان شده به عنوان
بازار سیاه نیست ،بلکه چندین نوع
از ناحیه اشــتغال و افزایش نرخ بیکاری و همچنین چارچوبهای
تصویر دوم یاد میکند که شــخص
بازار سیاه وجود دارد و این بازارها
مالیاتی بهبود نیافته به فعالیتهای غیررسمی در اقتصاد دامن زده
وزیر آشکارا یکی از دالیل گسترده
در همــه جا هســتند و میتوانند
است
بــودن دامنــه ایــن عــدد را فرار
فعالیت کنند چه در کشورهای در
مالیاتی میداند.
حال توســعه و چه در کشورهای
lانــواع مختلفی از فعالیتهای زیر زمینــی طبق قوانین خاص
اما تصویر ســوم مورد اســتناد این
توسعهیافته.
ســازمانی وجود دارد و آنها را در چهار اقتصاد زیر زمینی میتوان
محقــق اقتصادی بهگفته محســن
علیــاری بــا بیان اینکــه فراد در
شناســایی کرد :اقتصاد غیرقانونی؛ اقتصاد گزارش نشده؛ اقتصاد
صفاییفراهانی ،مدیر باســابقه قوه
فعالیتهای زیر زمینی کارشان را
ثبت نشده و اقتصاد غیررسمی
مجریه در دوران اصالحات اشــاره
بــا فریب و حیله پیــش برده و از
میکنــد که اعــام کرده اســت:
قوانین ،حقوق و مقررات و اجرای
مجــازات از طرف عوامل دولتی میگریزند ،میافزاید :البته انواع مختلفی از « توانســتیم میزان قاچاق کاال را از  25میلیارد دالر در سال به  15میلیارد
فعالیتهای زیر زمینی طبق قوانین خاص ســازمانی وجود دارد و آنها را در دالر در سال کاهش دهیم؛ آن  15میلیارد دالر به همراه  160هزار میلیارد
چهار اقتصاد زیر زمینی میتوان شناســایی کرد :اقتصاد غیرقانونی؛ اقتصاد تومان ،چند درصد بودجه ساالنه ایران را شامل میشود؟ جمع این دو عدد
نزدیــک به  75درصد بودجه ســاالنه ایران خواهد شــد .گردش مالی مواد
گزارش نشده؛ اقتصاد ثبت نشده و اقتصاد غیررسمی.
این کارشــناس اقتصادی در تشریح تعاریف کلی از هر کدام از این اقتصادها مخدر در کشــور بیش از  ۱۶۰هزار میلیارد تومان در ســال است .از طرفی
میگوید :اقتصاد غیرقانونی بر اساس درآمد حاصل از فعالیتهایی است که  50درصــد تولید ناخالــص داخلی ایران در اختیار بخشهایی اســت که
با نادیده گرفتن قوانین تجاری کار میکنند .فعاالن عرصه اقتصاد غیرقانونی هیچگونه حسابرسی قانونمند و کنترل منظمی روی آنها اعمال نمیشود».
در تولیــد ،توزیع کاالها و خدمات ممنوع نظیــر قاچاق مواد مخدر ،قاچاق و تصویر چهارم هم تصویری است که مسعود نیلی ،اقتصاددان و دبیر پیشین
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت حســن روحانی برآوردی از عمق تاریک
اسلحه و فحشا کار میکنند.
وی در خصــوص اقتصــاد گزارش نشــده نیز آن را شــامل آن دســته از اقتصاد ایران اعالم کرده اســت .او گفته« :اقتصاد غیررســمی ایران از سال
فعالیتهایی بر میشمارد که در آنها قوانین اقتصادی مالیاتی تمرد میشود ۱۳۵۹ .تا  ،۱۳۹۳از حدود  ۲۴تا  ۴۲درصد نوسان داشته است .حجم اقتصاد
علیاری اضافه میکند :در واقــع بصورت خالصه میتوان گفت که «اقتصاد غیررســمی که در ابتدای دهه  ،۶۰کمتر از  ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی
گزارش نشده» درآمد حاصل از داراییهای گزارش نشده برای مالیات است بود ،در سالهای جنگ روندی افزایشی به خود گرفت و تا حدود  ۴۰درصد
همچنین اقتصاد گزارش نشده از شکاف مالیاتی بین مالیات قانونی و مالیات پیش رفت؛ اما پس از جنگ ،بار دیگر اقتصاد غیررســمی در روندی کاهشی
جمع شــده به دســت میآید .کما اینکه در ایــاالت متحده حقوق گزارش حرکت کرد تا اینکه تحریمهای اقتصادی ،اثر خود را بر این متغیر در ابتدای
نشده ،در حدود  2بیلیون دالر ناشی از شکاف مالیاتی  ۴۵۰تا  ۵۰۰میلیارد دهه  ۹۰نشــان داد و حجم اقتصاد غیررســمی به حــدود  ۳۵درصد تولید
ناخالص داخلی رسید».
دالر برآورد میشود!
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد ثبت نشده نیز بر پایه فعالیتهای وی با درک اینکه این آمارها« ،چهره زشت اقتصاد ایران» را تصویر میکند
اقتصادی اســت که از قوانین سازمانی که با توجه به نیازمندیهای گزارش میگوید :این چهر ه نشان از اندازه قابلتوجه اقتصاد غیررسمی در آن دارد؛
شــده از طرف آژانسهای اماری دولتی تعریف میشــوند ،تمرد میشــود ،اما آنچه مهم اســت اینکه در چهار دهه گذشــته ،حجم اقتصاد غیررسمی
تشریح میکند :بصورت خالصه درآمد حاصل از اقتصاد ثبت نشده (با توجه نسبت به تولید ناخالص داخلی همواره حدود  ۲۴تا  ۴۲درصد نوسان داشته
به قوانین و عرف) ،درآمدی اســت که باید در سیســتمهای حساب داری اســت .حجم اقتصاد غیررســمی که در ابتدای دهه  ۶۰کمتر از  ۲۵درصد
ملی (مانند حقوق ملی و حســابهای تولیدی) ثبت شــود اما ثبت نشده تولید ناخالص داخلی بود در سالهای جنگ روندی افزایشی به خود گرفت
اســت .درآمد ثبت نشده در کشــورهای در حال توسعه که از سیستمهای و تا حدود  ۴۰درصد پیش رفت .اما پس از جنگ بار دیگر اقتصاد غیررسمی
حســابداری سوسیالیستی به سیستمهای اســتاندارد ملی سازمان ملل در در روندی کاهشــی حرکت کرد تا اینکه تحریمهای اقتصادی ،اثر خود را بر
حالگذار هســتند؛ به عنوان یک مشــکل مهم شناخته شــده است .البته این متغیر در ابتدای دهه  ۹۰نشان داد و حجم اقتصاد غیررسمی به حدود
روشهای جدید برای تخمین میزان اقتصاد ثبت نشده (بررسی نشده) ارائه  ۳۵درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
شده است ،اما توافق اندکی در مورد اندازه اقتصاد کشورهای در حال توسعه
nقاچاق ،گزینهای منطبق با انتخاب عقالیی!
وجود دارد.
وی در پایان در مورد اقتصاد غیررسمی  Informal economyنیز اظهار رضا نجار ،کارشناس اقتصادی دیگری است که در گفتگو با روزنامه «آفتاب
میدارد :این نوع اقتصاد شــامل فعالیتهای اقتصادی است که از هزینهها یزد» در پاســخ به این پرســش خبرنگار ما که چرا برخی از افراد و بنگاهها
ســرپیچی کرده و از حقوق آشــکار تصریح شــده از قوانین و قواعد اداری تمام یا بخشی از زمان و داراییهای خود را فعالیتهای غیررسمی اقتصادی
در مــورد روابط مالکیتــی ،اجازه تجاری ،قرار دادهــای کاری ،اعتبار مالی میکنند؟ چه عواملی آنها را به این مســیر تاریکسوق میدهد؟ پژوهش
و سیستمهای تأمین اجتماعی ،مســتثنای میشود؛ بطور خالصه «اقتصاد «اقتصاد غیررســمی در ایران» از علی عربمازار ،اقتصاددان را مورد استناد
غیررسمی» درآمد ناشــی از عوامل اقتصاد است که بصورت غیررسمی کار قــرار میدهد که در آن این عوامل در  3ســطح خرد ،کالن و توســعهای
میکنند .بخش غیررســمی بر خالف بخش رسمی ،قسمتی از اقتصاد است طبقهبندی شده اســت .به گفته وی ،بر چنین مبنایی ،رویکردهای اقتصاد
که نه مالیات میپردازد و نه توسط دولت مورد بررسی قرار میگیرد و نه در خرد به این پدیده ،در توجیه گرایش افراد و بنگاهها به فعالیتهای اقتصادی
غیررســمی ،به برتری منافع خالص مورد انتظار مشــارکت در این حوزه در
تولید ناخالص ملی  en:Gross national productحضور دارد!
در کشورهای توسعه یافته بخش غیررسمی با توجه به استخدامهای گزارش قیاس با اقتصاد رســمی اشــاره میکنند .به طور نمونــه در آنجا که منافع
نشده تأیید میشود که این بخش از نظر دولتی برای مالیات،تأمین اجتماعی خالص مورد انتظار با احتســاب ریســک کشــف (حاصل از واردات قانونی
یا قوانین کار مخفی اســت ،اما از جهات دیگر قانونی اســت .از طرف دیگر کاالیی کمتر از منافع خالص حاصل از واردات غیرقانونی (قاچاق) آن است،
بازار ســیاه راجع به بخشهایی در اقتصاد است که واردات غیرقانونی خرید مبــادرت به قاچاق گزینــهای منطبق با انتخاب عقالیی اســت؛ اما رویکرد
کالن اقتصــادی ،بر اثر محیط اقتصــادی و متغیرهای اصلی آن بر گزینش
و فروش میشود.
فعالیت در اقتصاد غیررسمی تمرکز دارد .بخشی از عواملی که تعیینکننده
 nتصاویر چهارگانه از اقتصاد زیرزمینی در ایران
منافع خالص مورد انتظار ناشــی از فعالیت در هر یک از دو حیطه رسمی یا
پوریا افشین ،پژوهشگر حوزه مالیات نیز در گفتگو با «آفتاب یزد» میگوید :غیررســمی است مربوط به قیمتهای آن کاال در داخل و خارج ،هزینههای
اگر کمی بهعقب برگردیم؛ این نخستین بار نیست که آماری از حجم اقتصاد حملونقل و عواملی از این قبیل نیســت ،بلکه در محدوده متغیرهای کالن
زیرزمینی در ایران ارائه میشود؛ بلکه بارها از حجم اقتصاد زیرزمینی گفته اقتصادی ،نظیر نرخ ارز ،نوســانات اقتصادی رکود و رونق و وضعیت درآمد و

اکنون در شمال کشورمان شــاهد چوب بری هستیم و در
جنوب شــاهد خاک بری در شرق دقیقاً ما مشاهده سوخت
برها را میکنیم و در غرب کولبرها را میبینیم .در این ماجرا
علت رشــد همه جانبه آن به الپوشانی و حل نشدن مسائل
مربوط اســت و اینکه ما بیاییم به جای حل کردن مســائل
به پاک کردن صورت مسئله بپردازیم و به دنبال ایجاد یک
فرمول نادرســت و غلطی بگردیم نتیجهای نخواهیم گرفت.
همیشــه در دنیای غرب یا کشــورهای پیشرفته برای حل
چنین ماجراهایی بدون هیچ گونه اغماض صورت مسئله را
به دقت مورد توجه قرار میدهند و ماجرا را نقد و بررســی

نموده و با تجزیه و تحلیل ،مطالعه ،کار کارشناســی بسیار
دقیــق و زیر ذره بیــن آن را مورد توجه همــه جانبه قرار
میدهند.بــه همین دلیل نباید از مســائل اینچنینی فاصله
گرفــت و آن را به حال خــود رها کرد ماجــرای کولبرها
قابل مطالعه و بررســی و رســیدن به یک پیشنهاد عملی و
کارشناسی است یا مسئله ســوخت برها در شرایط کنونی
میتواند قابل حل و بررســی قرار گیرد .ما دقیقاً اگر مسائل
را جدی بگیریم و مورد مطالعه قرار بدهیم درخواهیم یافت
که این مسئله بازخورد پدیدههایی است که مورد غفلت قرار
گرفته یعنی جوان بیکار متاهل دارای بچه نمیتواند آرام در

اشتغال ناشی از آن است.
وی بــا بیان اینکه ســازمان امور مالیاتی در گزارش خــود عنوان کرده که
میانگین نســبت حجم اقتصاد زیرزمینی و فــرار مالیاتی برآوردی به تولید
ناخالص داخلی در بخش غیررســمی اقتصاد ایران در سال  ۱۳۹۶به ترتیب
 ۷ ,۳۷و  ۵ ,۳درصد بوده است .تاکید میکند :این در حالی است که پیش
از این نتایج مطالعات داخلی نشان میداد که نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی
به تولید ناخالص داخلی  30درصد بوده است.
نجار با بیان اینکه هر بار آماری منتشــر میشود از حجم فرار مالیاتی افراد،
شــرکتها ،نهادها و بخشی از اقتصاد که فعالیت شفافی ندارند خبر میدهد
میگوید :دستاوردهای تجربی در اغلب کشورهای توسعه یافته نشان میدهد
که درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین منابع درآمدی در این کشــورها را
تشکیل میدهد و مالیات نقش قابل توجهی در اعمال سیاستهای اقتصادی
در این کشــورها ایفا میکنــد .به گونهای که در برخی از کشــورها  ۹۰تا
 ۹۵درصد از هزینههای عمومی دولــت از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین
میشــود .اما کشورهای در حال توسعه دارای یک سیستم مالیاتی ناکارآمد
هستند که قادر به تأمین اهداف مالی و مالیاتی دولت نیستند.
وی بــا بیان اینکه در اقتصاد ایران به دلیل فقدان پایگاه اطالعات اقتصادی
و مالــی فعاالن اقتصادی کشــور ،عدم شــفافیت در فعالیتهای اقتصادی،
معافیتهای مالیاتی گســترده ،ضعف ضمانتهــای اجرایی قوانین ،فقدان
اعتمــاد الزم به نظام مالی دولت ،مکانیزه نبودن کامل سیســتم مالیاتی و
عدم توانایی آن در شناســایی صحیح میزان درآمــد مردم ،میزان «مالیات
تشــخیصی» ناچیز بوده اظهار میدارد :بخش قابل توجهی از همین مالیات
تشــخیصی نیز به مرحله وصول نمیرسد و اگر هم وصول شود ،اصل فایده
در آن رعایت نمیشــود ،یعنی هزینه وصول آن باالســت .این مساله سبب
میشــود تا مالیات بالفعل متفاوت از مالیات بالقوه باشــد که در نتیجه آن
شکاف مالیاتی به وجود خواهد آمد که آثار سوء و پیامدهای نامطلوبی برای
اقتصاد کشور دارد.
وی با بیان اینکه در شــرایط کنونی اقتصاد کشــور که دولت از یک سو به
دنبال بهبود فضای کسبوکار و افزایش سرمایهگذاری و تولید توسط بخش
خصوصی اســت و از ســوی دیگر با مشــکالت بودجهای روبهروست ،بحث
فرار مالیاتی از اهمیت ویژهای برخوردار اســت اظهار میدارد :اندازه نسبی
اقتصاد غیررســمی ایران ،از  28.1درصد در سال  1392پیشبینی میشود
در سال پایانی برنامه ششم توســعه ،به سطح بیسابقه  34.5درصد برسد.
البته در این وضعیت تحریمهای اقتصاد هم اثرگذار است؛ اما آنچه مشخص
اســت اینکه با افزایش اندازه اقتصاد غیررسمی ،سیاستهای تجاری دولت
برای حمایت از تولید داخلی مختل میشود ،نااطمینانیها برای فعالیتهای
اقتصادی رسمی باالتر میرود و هزینه حضور و فعالیت در این بخش افزایش
مییابــد .گاهی باید نقش دولت و حتی حاکمیــت را در اقتصاد زیرزمینی
جســتوجو کرد؛ این دولت اســت که با تعیین قوانین ،مــرز بین کاالها و
خدمات قانونی و غیرقانونی را رســم میکند؛ در فعالیتهای غیررســمی،
یعنی تولیدات غیرثبتی نیز نقش دولت پررنگ اســت .باید اقتصاد در مدار
و بسترهای سیاســتگذاری و مالی-بانکی شــفافی تعریف شود؛ زیرزمین
اقتصاد ،اقتصاد ملی را به مرز فنا نزدیک میکند.
 nعلت اصلی ایجاد اقتصاد زیرزمینی

مرتضی نعمت اللهی ،کارشــناس اقتصاد دیگری اســت که در پاسخ به این
پرســش «آفتاب یزد» که علت اصلی ایجاد اقتصــاد زیرزمینی با توجه به
شــرایط خاص حاکم بر اقتصاد ایران چیست؟ میگوید :نگاهی به وضعیت
نهادی در کشــور گویای آن اســت که چارچوب نهادی موجود از کارآمدی
الزم برای فعاالن اقتصادی برخوردار نیســت و یکی از دالیل گسترده شدن
اقتصاد زیرزمینی به نابسامانی نهادی در کشور برمیگردد .بررسی وضعیت
ایران در گزارشهای بینالمللی که محیط نهادی کشورها را پایش میکنند،
نشــاندهنده نیاز جدی کشــور به بازنگری و اصالح زیرساختهای نهادی
است.
وی با استناد به یکی از این گزارشها که گزارش ساالنه رقابتپذیری است
و هر ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر میشود ،میافزاید :بر اساس
گزارش رقابتپذیری در سال  ،2017-2018وضعیت نهادی ایران در رکن
نهادها ،نابسامان ارزیابی شده است.
نعمت اللهی با بیان اینکه ادراک فســاد ( )CPIکه درجه فســاد موجود در
میان مقامات اداری و سیاســتمداران را نشــان میدهد و توســط سازمان
شــفافیت بینالملل برای کشورها محاسبه میشود نیز همواره نمره ایران را
نامناسب ارزیابی کرده اســت تصریح میکند :در سال  ۲۰۱۶نمره ایران از
(۱۰۰بهترین وضعیت) ۲۹ ،بوده و از بین  ۱۷۶کشــور ،رتبه  ۱۳۱را کسب
نموده بود.
وی با بیان اینکه شــاخص حقوق مالکیت بینالمللی هم که توسط اتحادیه
حقوق مالکیت تهیه میشود و با تمرکز بر محیط حقوقی و سیاسی ،حقوق
مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری ،میزان حمایت کشورها را از حقوق
مالکیت بررســی میکنــد ،وضعیت ایران را در حمایــت از حقوق مالکیت
رضایتبخش اعالم نمیکند اظهار میدارد :در ســال  ۲۰۱۷نمره ایران ۴٫۵
از (۱۰بهترین وضعیت) بوده که حاکی از ضعف کشور در این حوزه است.
این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه شاخصهای حکمرانی بانک جهانی
در ســال  ،۲۰۱۷با تمرکز بر عواملی نظیر حق اظهار نظر (شــهروندان) و
پاســخگویی (دولت) ،ثبات سیاســی و فقدان خشــونت ،اثرگذاری دولت،
کیفیت مقررات ،حاکمیت قانون و کنترل فســاد ،وضعیت نامساعد کشور را
در این زمینهها نشــان میدهد .تصریح میکند :مروری بر شاخصهای فوق
از نخســتین سال محاسبه تاکنون ،همواره نشان از وضعیت نامناسب کشور
داشته است که متعاقباً اثرات خود را بر محیط اقتصادی و فعالیت در بخش
رسمی و غیر رسمی نیز نشان میدهد.
وی با بیان اینکه شــاخص انجام کســبوکار بانک جهانی در ســال ۲۰۱۸
نیز وضعیت محیط کســبوکار کشور را که بستری برای انجام فعالیتهای
اقتصادی رســمی به شمار میرود ،مناسب ارزیابی نمیکند .یادآور میشود:
ایران در آن ســال با نمــره  ۵۶٫۴۸از (۱۰۰بهترین وضعیــت) ،در جایگاه
۱۲۴ام در بین  ۱۹۰کشور قرار گرفت.
نعمت اللهی در پایان با اشــاره به اینکه عالوه بــر نقش نقصانهای نهادی
ذکر شده در اقتصاد زیرزمینی در ایران ،عوامل دیگری از جمله بار مالیاتی،
بیکاری و تحریمهای اقتصادی نیز بر گسترش این پدیده نقش دارند تاکید
میکند :ضعفهای نهادی از قبیل فساد فراگیر ،عدم امنیت حقوق مالکیت،
بار مقرراتی باال ،کیفیت نامناســب خدمات بخش عمومی و عدم پاسخگویی
دولت و ناکارآمدی سیســتم مالیاتی ،ســبب تشــدید عواقب وجود اقتصاد
زیرزمینی در کشوری مانند ایران خواهد شد؛ لذا شناسایی ،بررسی و اصالح
نهادهای حاکم بر کشور ،باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

خانــه بماند چارهای ندارد اینکه به کار و تالش و کوشــش
بپردازد .این مســئله باید به عنوان یک مسئله بسیار جدی
و مهــم باید مورد توجه قرار بگیرد قطعاً غفلتها ،قصورها و
کوتاهیهایی است که در جاهای دیگری اتفاق افتاده و این
خودش رو در این منطقه به این شــکل نشان داده و دنیای
امروز پدیده انحرافی را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
از دل آن به یک پیشــنهاداتی میرســند و دست به یک
اقدامات مناســبی میزنند تا بتواند آن را حل کند.در واقع
صحبت از حل مسئله است نه رها کردن.
ما باید در این گونه پدیدهها که همه انحرافات مانند شیء

درون آب اســت که باید آن را از آب در آورده و تمام ابعاد
آن را مورد دقت قرار دهیــم تا متوجه وزن و رنگ و اندازه
و ابعاد آن شیء شــویم .وقتی اشراف پیدا کردیم میتوانیم
آن را مدیریت کنیم بسیاری از مسائل الینحل عدم اشراف
و ناشــناخته رها میشوند و بعد به مســئله غیر قابل حل
تبدیــل میشــوند.به همین دلیــل باید بــرای این گونه
مــوارد اقدامات جدی انجام داد تا شــاهد اتفاقهای ناگوار
و تلخی نباشــیم .بایــد مباحث را مورد توجــه همه جانبه
قــرار دهیم تــا بتوانیم بــا آنهــا مقابله کــرده وآنها را
مدیریت کنیم.

