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نقش کمرنگ درآمدهای مالیاتی و وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی
در اقتصاد ایران
در نه ماهه نخست  ،1397نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی کشور حدود  4.5درصد بوده که در مقایسه
با مدت مشابه سال  ،1396حدود  1واحد درصد کاهش یافته است .در نمودار  ،1روند نزولی نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید
ناخالص داخلی طی نه ماهه نخست سالهای اخیر قابل مشاهده است .در کشورهای عضو  ،OECDاین نسبت به طور متوسط
در سال  2017حدود  34.2درصد بوده و ارقام سالهای قبل نشان میدهد نسبت درآمدهای مالیاتی به  GDPدر این کشورها
به طور متوسط با شیب مالیمی در حال افزایش است .در سال  ،2017درآمدهای مالیاتی کشور فرانسه معادل بیش از 46
درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است .در کشور نروژ نیز که یکی از کشورهای تولیدکننده نفت عضو OECD

محسوب میشود ،این نسبت بیش از  38درصد است .شایان ذکر است میانگین این نسبت برای اقتصادهای در حال توسعه،
 15درصد بوده که تقریباً بیش از سه برابر رقم ایران است.
نمودار  -1نسبت درآمدهای مالیاتی به ( GDPدرصد)
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در نه ماهه نخست سال  ،1397حدود  30درصد از درآمدهای عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین شده است .بر
اساس قانون بودجه مصوب ،این نسبت برای نه ماهه  ،1397حدود  37درصد پیشبینی شده بود که محقق نشده است.
همانطور که در نمودار  2مشاهده میشود طی سالهای اخیر ،از سهم درآمدهای مالیاتی در درآمدهای عمومی دولت کاسته
شده و در مقابل به سهم درآمدهای حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی افزوده شده است؛ به طوری که سهم درآمدهای حاصل
از نفت و فرآوردههای نفتی از درآمدهای عمومی دولت طی نه ماهه نخست  1397به حدود  35درصد رسیده و نسبت به مدت
مشابه  1396تقریباً  6واحد درصد افزایش داشته است.
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نمودار  -2سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی از درآمدهای عمومی دولت (درصد)
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در واقع ،با توجه به اینکه طی سال های اخیر سرعت رشد درآمدهای مالیاتی به اندازه رشد درآمدهای نفتی نبوده؛ سهم مالیات
و نفت از درآمدهای عمومی دولت روند دوگانهای داشتهاند.
بررسی صادرات کاالی بدون نفت خام گمرک نشان میدهد صادرات محصوالت ذیل فصل  27کتاب مقررات صادرات و
واردات شامل اقالم و فرآوردههای نفتی در سال  ،1397بدون احتساب صادرات نفت خام ،حدود  14میلیارد دالر بوده که بخش
عمده آن ( 12.8میلیارد دالر) مربوط به کدهای تعرفه  2710 ،2709و  2711یعنی اقالم نفتی است .بانک مرکزی به عنوان
مرجع رسمی انتشار آمار مربوط به حساب کاالیی به تفکیک کاالی نفتی و غیر نفتی ،از تیر ماه  1397تاکنون آماری در این
خصوص ارائه نکرده ،اما با استناد به آمارهای مرکز تجارت بینالمللی ،سهم صادرات فصل ( 27با احتساب نفت خام) از کل
صادرات کاالیی ایران طی سال های اخیر رو به افزایش بوده و از  57.8درصد در سال  2015به  71.1درصد در سال 2017
رسیده است .این رقم برای سال 12018حدود  80درصد برآورد شده است!
در مجموع ،علیرغم اهداف تعیین شده برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت و اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی،
آمارهای مربوط نشان میدهد اقتصاد ایران هم از سمت صادرات و هم از سمت درآمدهای عمومی دولت بیش از گذشته به
نفت وابسته شده است.
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