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  خالصه مدیریتی

 یسهم درآمدهاافزایش  قیدولت از طر یاصالح نظام درآمد «یاقتصاد مقاومت» یابالغ یهااستیس 17در بند 

 ییکشور با هدف پاسخگو یجانبه نظام مالهمه تیاصالح و تقو نیقرار گرفته است. همچن دیمورد تأک یاتیمال

 است.  یاقتصاد مقاومت یهااستیدر س دیمورد تأک یمحورها گریاز د زیثبات ن جادیو ا یاقتصاد مل یازهایبه ن

ابزارها در  نیتریاز اصل یکی نیو همچن رودیبه شمار م یدرآمد هر کشور یابزارها نیتراز مهم یکی اتیمال

. شودیعدالت در جامعه محسوب م یبرقرار زیو ن یمجدد درآمد، توسعه و بازساز عیثروت، توز لیتعد یراستا

 یبالقوه است. اجتناب و فرارها اتیمالآن نظام در وصول  قیعدم توف یبه معن یاتیکارا نبودن هر نظام مال

کشور را کاهش  یاتیمال یو حجم درآمدها شودیم اتیشکاف در وصول مال جادیمعوقات و... موجب ا ،یاتیمال

 یکشورها برا یبرخ ل،یدل نیاست که به هم یاتیسکه شکاف مال گرید یرو ،یاتیمال نی. عدم تمکدهدیم

و برنامه  کنندیتالش م ،یاتیمال داریپا یبودجه از محل درآمدها نیو تام یاتیدرآمد مال شیآن و افزا تیریمد

 دارند.

شکاف »است.  یو مقررات فعل نیقوان یاز دست رفته بر مبنا یاتیمال یدرآمدها زانیم یبه معن یاتیمال شکاف

و  یاتیاست. درک حجم شکاف مال یاتیفراتر از فرار مال یو شاخص «یاتیمال نیتمک»مفهوم مقابل  «یاتیمال

را باال ببرد و با کشف  یاتینظام مال ییاموجود، کار تیبا استفاده از ظرف کندیکمک م استگذاریمحاسبه آن به س

 نامناسب را کاهش دهد. یو عملکردها هایینارسا ،یاتیعوامل شکاف مال

دارد. مطالعات و برآوردها در مورد  یبستگ یررسمیبه محاسبه اقتصاد غ یاتیاز محاسبه شکاف مال یمهم بخش

 ییارهایمع ت،یبه واقع کیکشف آمار نزد یپراکنده و متفاوت است. لذا برا اریبس رانیا یررسمیاقتصاد غ زانیم

 یمانده، دارا یباق جینتا ارها،یآن مع ساسقوت روش محاسبه، متاخر بودن محاسبه و ... لحاظ شد که بر ا رینظ

 دیدرصد از تول 30تا  17.5 نیمطابق با آن ب رانیا یررسمیودند و برآورد اقتصاد غب یکمتر اریبس یپراکندگ

انجام شده و  2018برآورد که تا سال  نیروزترمانده، به یباق یبرآوردها نی. از بدیگرد یابیارز یناخالص داخل

قرار  2020و  2019در سال  یررسمیمحاسبه اقتصاد غ یآمار مبنا نیبود، انتخاب شد. ا یانمتعلق به بانک جه

در مورد  نی. همچندیبرآورد گرد رانیدر ا یررسمیاز اقتصاد غ یناش یاتیشکاف مال زانیگرفت و بر اساس آن م

احاطه و  لیدل هکه مربوط به بخش شفاف اقتصاد کشور است، ب انیمود نیاز عدم تمک یناش یاتیشکاف مال

 شد.  بیترک یسازمان استفاده و با ارقام قبل یاز آمارها ،یاتیمال یهابه پرونده یاتیسازمان امور مال یدسترس

نشانگر  1399تا  1392در کشور از سال  یاتیشکاف مال زانیدهد روند م یپژوهش نشان م نیا یهایبررس

تومان در سال  اردیلیهزار م 132به  92تومان در سال  اردیلیهزار م 75از  یاتیرقم مطلق شکاف مال شیافزا

 35به  1399در سال  یاتیبالقوه درآمد مال تیبه کل ظرف یاتیشاخص نسبت شکاف مال نیچناست. هم 99
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است که  یدر حال نیدرصد بوده است. ا 41سال گذشته  8نسبت به طور متوسط در  نیاست. ا دهیدرصد رس

 بوده است.  درصد 15به طور متوسط  یاتیدر نظام مال شرویپ یشاخص در کشورها نیا

 کیدر جهان است، فقط  یاتیمال یهاو مسئله مشترک همه سازمان یکه چالش اساس یاتیمورد شکاف مال در

 نیشده است. ا نیتدو یاتیمنتشر شده که توسط سازمان امور مال ریسال اخ 10در  رانیگزارش مربوط به ا

صورت  یانتقال اشتباه اطالعات از مرجع اصل ،یاتیروبروست. در گزارش سازمان مال یمتعدد راداتیگزارش با ا

محاسبات  یمبنا 1396( به اشتباه در سال 1394) 2015پول در مورد سال  یالمللنیگرفته و آمار صندوق ب

منبع  نیاشتباه در انتقال اطالعات تکرار شده است. همچن زیقبل ن یهادر سال بیترت نیقرار گرفته و به هم

که تفاوت  یکه مرکز آمار است گرفته نشده و از آمار بانک مرکز آن یاز مرجع اصل یناخالص داخل دیآمار تول

حجم  سهیو مقا لیتحل یبرا زیمرکز آمار دارد، استفاده شده است. در ادامه ن یبا آمار اعالم یدرصد 30حدود 

 نیکه ا استفاده شده است یناخالص داخل دیبه تول یاتیشکاف مال زانیاز شاخص نسبت م یاتیشکاف مال

از کل اقتصاد کشور،  یررسمیاقتصاد غ یهم واحد نبودن صورت و مخرج کسر و سهم باال لیدل هشاخص ب

 . ستیکشورها ن ریبا سا رانیا یاتیشکاف مال سهیو مقا یابیارز یبرا یشاخص مناسب

روش  نی. ادهدیقرار م اریرا در اخت یاطالعات ارزشمند ،یاتیمال یهاهیپا کیبه تفک یاتیشکاف مال یبررس

. عالوه بر آن کندیم انیرا نما یاتیکاهش شکاف مال یبرا شتریب تیاهم یدارا یاتیمال یهاهیپا ،یمرسوم جهان

 یاتیکاهش شکاف مال یرا برا یاتیمال هیکمک خواهد کرد که راهکار خاص و متناسب با هر پا استگذاریبه س

 ارائه دهد:

  تومان مربوط به شکاف  اردیلیهزار م 82از  شیب یدر کشور با حجم یاتیدرصد از شکاف مال 62حدود

شکاف  نیشتریکه ب دهدیآمار نشان م نیا اتیاست. جزئ یقیبر درآمد اشخاص حق اتیدر مال یاتیمال

 نی( است. همچنیاتیدرصد از کل شکاف مال 59بر مشاغل ) اتیبر درآمد مربوط به مال اتیدر مال یاتیمال

 زین ایتانیو بر کایدرصد( است. در آمر 1بر حقوق ) اتیمربوط به مال زین یاتیاف مالشک زانیم نیکمتر

 یهاهیپا ریسا اتیشکاف مال نیسهم را در ب نیشتریب یقیبر درآمد اشخاص حق اتیمال یاتیشکاف مال

را دارند. بر اساس آمار  یاتیفرار مال نیشتریانجام شده ثروتمندان ب قاتیداراست. بر اساس تحق یاتیمال

 یاتیدرصد از شکاف مال 28 گرید یبه عبارت ای یاتیدالر فرار مال اردیلیم 163از  شیب کا،یآمر یدارخزانه

 کشور بوده است. نیدرصد ثروتمند در ا کیمربوط به 

 از کل شکاف  یاتیمال هیپا نینامناسب است و سهم ا زین یدر بخش اشخاص حقوق یاتیشکاف مال تیوضع

 یبه درآمدها یاتیدرصد بوده است. نسبت شکاف مال 42.73 نیانگیبه طور م 98تا  92 یهاسال یط

سه کشور  ینسبت برا نیکه ا ی( بوده است در حال1393) 2014درصد در سال  148بخش  نیا یاتیمال

طبق  ریاخ یهار سالنسبت د نیدرصد بوده است. ا 8.4 نیانگیبه طور م ایکانادا و استرال ا،یتانیبر
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آن محل سوال است.  لیداشته است که البته دل یکاهش قابل توجه یاتیسازمان امور مال یهاگزارش

 اردیلیهزار م 32.2و  33.16 بیبه ترت 99و  98در سال  رانیدر ا یاشخاص حقوق یاتیبرآورد شکاف مال

 تومان است.

 شودیم میبر واردات تقس اتیبر ارزش افزوده و مال اتیبه دو دسته عمده مال رانیبر مصرف در ا اتیمال .

بر مصرف  اتیسهم شکاف مال دهدینشان م یاتیبر مصرف از کل شکاف مال اتیروند  شکاف مال یبررس

 13.1و  98در سال  صددر 14.44به  92درصد در سال  5.1بوده و از  شیرو به افزا یاتیاز کل شکاف مال

 است. دهیرس 99درصد در سال 

 هیبرآورد شد و بر اساس آن سهم هر پا یاتیشکاف مال زانیبر اساس محاسبات گزارش، م زین 99مورد سال  در

شد. محاسبات  دهیوصول شده هر بخش سنج یاتیبه درآمد مال یاتیاز کل شکاف و نسبت شکاف مال یاتیمال

در همان سال بوده است.  یوصولدرصد از درآمد  70به اندازه   99در سال  یاتیشکاف مال زانیدهد م ینشان م

 اردیلیهزار م 187.6) 99در سال  یدرصد از کل درآمد وصول 70تومان که  اردیلیهزار م 131.3 زانیبه م یعنی

است. البته الزم به ذکر است که  یوجود دارد که عدد قابل توجه یاتیتومان( بوده، درآمد از دست رفته مال

احتمال  نیمشخص است و ا یارهایبا مع یاتیسازمان امور مال باتشده محاس لیمحاسبات انجام شده، تعد

 محاسبه شده باشد. زانیاز م شتریب اریبس اریوجود دارد که شکاف موجود بس

 

 ن،یاست. عدم تمک یقابل بررس نیو عدم تمک ینیرزمیدر دو بخش گسترش اقتصاد ز یاتیعلل کالن شکاف مال

سر  یپرداخت اتیدارند( به منظور کاهش مال یاتیکه پرونده مال ی)اشخاص انیاست که از مود ییرفتارها هیکل

 منبع /ریمتغ
 بر اتیمال درآمد بر اتیمال

 اشخاص

 یحقوق

 بر اتیمال

 مصرف
 مجموع

 جمع حقوق مشاغل مستغالت

برآورد  یاتیمال شکاف

 99شده در سال 

 (تومان اردیلیم)هزار 

2.3 78 1.5 82.1 32.2 17 131.3 

 در شکاف کل از سهم

 )درصد( 99 سال
1.8 59.06 1.17 62.1 24.5 13.1 100 

 یوصول یاتیمال درآمد

 99در سال 

 (تومان اردیلیم)هزار 

21.7 12.4 23.7 39.8 56.4 91.3 187.5 

 درآمد به شکاف نسبت

 99  سال در یوصول

 )درصد(

108 627 6.5 206 57 18.7 70 
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 ن،یقوان یدگیچیمانند پ ی. عواملردیگینشئت م یستاناتیمال ندیو مقررات و ساختار و فرا نیو از قوان زندیم

 جمله اند. نیناکارآمد و... از ا یمحور، حسابرسمنبع اتیضمانت اجرا، نظام مال تیعدم کفا ایفقدان 

اثر گذاشته و به تبع موجب  ینیرزمیبر حجم اقتصاد ز زیو... ن یکاریمانند نرخ تورم، سطح درآمد افراد، ب یعوامل

 ل،یدال نی. معموال اگذارندیاثر م یاتیبر شکاف مال زین یاتیعمل لیاز دال ی. برخشوندیم یاتیشکاف مال شیافزا

 دارد. انیو نوع مود تیفعال جنسفرهنگ،  رینظ یاتیدر خارج از سازمان مال ییهاشهیر

 ریجامع نظ یاقدامات ،یاتیو شکاف مال نیتمک زانیله مهر سا یابیبا ارز یاتیدر حوزه مال شرفتهیپ یکشورها

 شیافزا ،یاتیمال یابیواحد ،ینحوه حسابرس رییو تغ هایحسابرس شیافزا ان،یمود نیتمک سکیر تیریمد

در دستور کار خود قرار داده  یاتیمال شکاف با مقابله راهکار عنوان به را …و  یاطالعات، هوشمندساز یآورجمع

 اند.

به طور خودکار موجب  شود،یانجام م یاتیمال نیتمک شیافزا یکه برا یاست اقدامات یادامه راهکارها گفتن در

و توسعه  یسازمان همکار یوجود دارد که الگو یمختلف یراستا الگوها نی. در اگرددیم یاتیکاهش شکاف مال

 شده است. تهشناخ «انیمود نیتمک سکیر تیریمد یالگو»( با عنوان OECD) یاقتصاد

و سپس  یریگاندازه یهر مؤد یاتیمال نیسطح تمک ،یاتیمال نیعوامل مؤثر بر تمک یالگو ضمن شناسای نیا در

انتخاب  یاتیتوسط سازمان مال یبه منظور برخورد با مؤد یمناسب یراهبردها ،یو نیمتناسب با سطح تمک

شرایط الزم به منظور بهبود و  ،یاتیمال نیتا سازمان قادر باشد متناسب با نوع عامل اثرگذار بر تمک گرددیم

 کی یط انیمود نیتمک سکیر تیریداوطلبانه را فراهم سازد. مد نیمؤدیان به سمت تمک یاتیسوق رفتار مال

 .دهدیرا بهبود م انیمود یاتیمال نیتکرارشونده، تمک ندیفرآ

 شده است: لیتشک یمولفه اصل 6مرجع است که از  ندیفرا کیبه صورت  نیتمک سکیر تیریمد ندیفرآ

 انیمود تیو فعال ستاناتینظارت مستمر بر دستگاه مال  

 یاتیکاهش درآمد مال یهاسکیر یبندتیو اولو یابیارز ،ییشناسا 

 شودیم نیدهندگان که موجب هرگونه عدم تمک اتیرفتار مال ییربنایدرک عوامل ز. 

 به رفتار ناسازگار یدگیرس 

 هر مداخله تیموفق یابیارز 

ها، و بخشنامه هانامهنییو مقررات، آ نیشامل اصالح قوان ،یاتیکالن کاهش شکاف مال یو راهبردها هااستیس

نرم و  یتحول در سازکارها ،یاتیمستمر عملکرد نظام مال شینظارت و پا ،یستاناتیمال یهارساختیز تیتقو

 یهاکالن، اقدامات و برنامه یاستهایسراهبردها و  نیهر کدام از ا لیاست که ذ ییاجرا یهاضمانت تیتقو

 و در متن گزارش به آن اشاره شده است. شوندیم فیتعر تریجزئ

محاسبه  ،یاتیدار جهت کاهش شکاف مال تیو اولو یاتیدو راهکار مهم عمل ران،یا یاتینظام مال یفعل طیشرا در

و  یاتیاست. طرح جامع مال یاتینظام مال یاطالعات یهارساختیز یو ارتقا یاتیمستمر شکاف مال لیو تحل

 نیاست. ا یاتیجهت کاهش شکاف مال یاتیسازمان مال یاشراف اطالعات شیافزا یدو بستر اصل انیسامانه مود
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 تیاز ظرف دیبا شودیم یریگیبر سامانه پ یمبتن یشود و ضمن آنکه نظام اطالعات لیتکم دیبا یدو بستر اصل

دور بزنند، استفاده کرد و  یها را به راحتکه ممکن است سامانه یاتیمال یهااشخاص ثالث در پرونده یاطالعات

  کرد. لیرا تکم یسازوکار، بانک اطالعات نیا لهیبه وس



 

 

 7 کشور یاتینظام مال یبازطراح یدر راستا یاتیکاهش شکاف مال یهااستیس یبررس
 

 فهرست مطالب

 11 ............................................................................................................................................................................. مقدمه

 14 ................................................................................................................................ و انواع آن یاتیشکاف مال .1فصل 

 14 ....................................................................................................................................... یاتیف شکاف مالیتعر -1-1

 15 ........................................................................................................................................... یاتیانواع شکاف مال -2-1

 16 ....................................................................................................................... رانیدر ا یاتیبرآورد شکاف مال -3-1

 18 ...................................................................................................................... یررسمیبرآورد اقتصاد غ -1-3-1

 22 ................................................................................................................. یاتیبرآورد حجم شکاف مال -2-3-1

 24 ................................................................................. یاتیبرآورد شکاف مال یپارلمان اروپا برا یهاهیتوص -4-1

 24 ......................... یاتیتوسط سازمان مال یاتیو شکاف مال ینیرزمیلزوم برآورد ساالنه اقتصاد ز -1-4-1

 24 ............................................................................................................... یاتین جامع شکاف مالیتخم -2-4-1

 25 ................................................... (یاتیمال یهاها و مشوقتیزان معافی)م یاتیبرآورد مخارج مال -3-4-1

 25 ................................................................................................................................. یاتیمال یزهایسرر -4-4-1

 26 ....................................................................................... کایآمر یاتیبرنامه جامع کاهش شکاف مال -5-4-1

 27 .................................................................................................. هان تفاوتییبر مطالعات مشابه و تب یمرور .2فصل 

 28 ................................................................................. یاتیسازمان امور مال یاتیرادات گزارش شکاف مالیا -1-2

 28 ..................................................................................................................... اشتباه در انتقال اطالعات -1-1-2

 28 ......................................................................................................... استفاده از شاخص گمراه کننده -2-1-2

 31 ............................................................................................................................... به روز نبودن آمارها -3-1-2

 32 ........................................................................................................ یررسمیاستفاده از آمار مرجع غ -4-1-2

 32 ..............................................................................................................................نقاط تفاوت پژوهش حاضر -2-2

 32 ................................... ندهیآ یبرا ینیبشین آمار موجود و پیرترن و معتبیروزتراستفاده از به -1-2-2

 33 ......................................................... یابیارز یبرا یاستفاده از شاخص مناسب، متداول و منطق -2-2-2

 33 ......................................................................... یاتیمال یهاهیک پایبه تفک یاتیشکاف مال یبررس -3-2-2

 33 ................ یاتیشرو در نظام مالیپ یات کشورهاین اقدامات و تجربیو استفاده از آخر یبررس -4-2-2

 34 ...................................................................... ران و جهانیدر ا یاتیمال یهاهیک پایبه تفک یاتیشکاف مال .3فصل 

 34 .................................................................................................. رانیدر ا یقیات بر درآمد اشخاص حقیمال -1-3

 39 ........................................................................................................................................ ات مشاغلیمال -1-1-3

 39 .......................................................................................................................................... ات حقوقیمال -2-1-3

 40 .................................................................................................................................... ات مستغالتیمال -3-1-3

 41 ...................................................................................................................................... ایتانیت بریوضع -4-1-3

 42 ....................................................................................................................................... کایت آمریوضع -5-1-3

 48 ..........................................................................................................................................ت کانادایوضع -6-1-3



 

 

 8 کشور یاتینظام مال یبازطراح یدر راستا یاتیکاهش شکاف مال یهااستیس یبررس
 

 49 .................................................................................................................. یاشخاص حقوق ات بر درآمدیمال -2-3

 52 ......................................................................................................................................................... کانادا -1-2-3

 59 ..................................................................................................................................................... ایاسترال -2-2-3

 63 ............................................................................................................................................... ات بر مصرفیمال -3-3

 63 ......................................................................................................................... ات بر ارزش افزودهیمال -1-3-3

 65 .................................................................................................................................... ات بر وارداتیمال -2-3-3

 66 ...................................................................................................................................................... ایتانیبر -3-3-3

 68 ......................................................................................................................... رانیدر ا یاتیعلل شکاف مال .4فصل 

 68 .......................................................................................................................................... انین مودیعدم تمک -1-4

 68 ..................................................................................................................................... یل ساختاریدال -1-1-4

 75 ........................................................................................................................................ یاتیل عملیدال -2-1-4

 76 ............................................................................................................................................... ینیرزمیاقتصاد ز -2-4

 76 ........................................................................................ ینیرزمیعوامل موثر بر گسترش اقتصاد ز -1-2-4

 78 ............................................................. ران و جهانیدر ا یاتیمال یهاهیک پایبه تفک یاتیعلل شکاف مال .5فصل 

 78 ............................................................................. رانیدر ا یقیات بر درآمد اشخاص حقیعلل شکاف مال -1-5

 85 ................................................................ در جهان یقیات بر درآمد اشخاص حقیعلل شکاف مال -1-1-5

 88 ............................................................................. رانیدر ا یات بر درآمد اشخاص حقوقیعلل شکاف مال -2-5

 88 ......................................................................................................................... ر متمرکزیغ یحسابرس -1-2-5

 89 .................................................................................................................. نیقوان ینبود ضمانت اجرا -2-2-5

 89 ............................................... یاتیمه تمام سازمان امور مالین یاطالعات یل طرح هایعدم تکم -3-2-5

 90 ................................................................ در جهان یات بر درآمد اشخاص حقوقیعلل شکاف مال -4-2-5

 92 .......................................................................................................... رانیات بر مصرف در ایعلل شکاف مال -3-5

 92 ........................................................................... ره عرضهیبا قطع زنج یاتیزه فرار مالیش انگیافزا -1-3-5

 93 ....................................................... اتین مناطق معاف و مناطق مشمول مالیب یمعامالت صور -2-3-5

 93 ............................................................................... یصور یو صدور فاکتورها یکاغذ یهاشرکت -3-3-5

 93 ........................................................................................................................ یااجاره یکارت بازرگان -4-3-5

 94 ............................................................................................. نات بر مصرف در جهایعلل شکاف مال -5-3-5

 96 ............................................................................. در جهان یاتیکاهش شکاف مال یها و راهکارهااستیس .6فصل 

 96 ...................................................................................................................................... یاتیمال ینظام اطالعات -1-6

 99 ................................................................................................................ الزام به ارائه اطالعات شخص ثالث -2-6

 100 .......................................................................................... سکیبر ر یمبتن یو بررس یاستفاده از فناور -3-6

 101 ................................................................................................................ در افراد خوداشتغال یاتیفرار مال -4-6

 101 ........................................................................................................... اتیقانون مال یهایدگیچیکاهش پ -5-6

 102 ................................................................................................................... انین مودیسک تمکیت ریریمد -6-6



 

 

 9 کشور یاتینظام مال یبازطراح یدر راستا یاتیکاهش شکاف مال یهااستیس یبررس
 

 113 .......................................... رانیدر ا یاتیبه منظور کاهش شکاف مال یشنهادیپ یها و راهکارهااستیس .7فصل 

 113 .................................................................................. هاها و بخشنامهنامهنیین و مقررات، آیاصالح قوان -1-7

 113 ........................................................................................................... یستاناتیمال یهارساختیت زیتقو -2-7

 114 ........................................................................................... یاتیش مستمر عملکرد نظام مالینظارت و پا -3-7

 114 .............................................................................................................................. نرم یتحول در سازکارها -4-7

 114 ........................................................................................................................... ییاجرا یهات ضمانتیتقو -5-7

 114 ..................................................................................................................................... دارتیاولو یراهکارها -6-7

 115 ....................................................................................... یاتیل مستمر شکاف مالیمحاسبه و تحل -1-6-7

 115 ....... ژه به اطالعات اشخاص ثالثیبا توجه و یستاناتیمال یاطالعات یهارساختیت زیتقو -2-6-7

 120 ............................................................................................................................... یریگجهیو نت یبندجمع .8فصل 

 122 ........................................................................................................................................................................... منابع

 

 فهرست جداول

 19 ......................................................................................................... پیشینت مطالعادر  یررسمیاقتصاد غ یآوردهابراز  ی. برخ1جدول 

 21 ................................................................................................................................ رانیا یررسمیاز اقتصاد غ ی. برآورد بانک جهان2جدول 

 23 ................................................................................................................. 1399تا  1392دوره  یران طیا یاتی. برآورد شکاف مال3جدول 

 37 ................................................................................................................................................. یقیاشخاص حق یاتی. روند شکاف مال4جدول 

 38 ........................................................................................................................ 99و  98در سال  یاتیمال یهاهیپا یاتیشکاف مال. 5جدول 

 50 .......................................................................................................................................... رانیدر ا یاشخاص حقوق یاتی. شکاف مال6جدول 

 55 .............................................................................................................. یاتیها در کانادا از درآمد مال. سهم اقسام مختلف شرکت7جدول 

 59 ................................................................................................................... ها در کاناداشرکت یاتیبر شکاف مال یر حسابرسی. تاث8جدول 

 62 ......................................................................................................................... ایدر استرال یاشخاص حقوق یاتیزان شکاف مالی. م9جدول 

 66 ....................................................................................... رانیدر ا 1398تا  1392دوره  یات بر مصرف طیزان شکاف مالی. م10جدول 

 68 .............................................................................................................................. ن و مقرراتیاز قوان یناش یاتی. علل شکاف مال11جدول 

 74 ..................................................................................................... یستاناتیند مالیاز ساختار و فرآ یناش یاتی. علل شکاف مال12جدول 

 

 فهرست اشکال

 58 ................................................................................................................................................................................... یبند. مفهوم خوشه1شکل 

 87 ................................................................................................................................................. کایدر آمر یاتیکالن شکاف مالر ی. تصو2شکل 

 100 ........................................................................................................................................................ یاتیمختلف شکاف مال ی. افرازها3شکل 

 104 .......................................................................................................................(OECDان )ین مودیسک تمکیت ریریمد ی. الگو4شکل 

 

 



 

 

 10 کشور یاتینظام مال یبازطراح یدر راستا یاتیکاهش شکاف مال یهااستیس یبررس
 

 فهرست نمودارها

 21 .......................................................................................................................................... رانیا یررسمیزان اقتصاد غیون می. رگرس1نمودار 

 30 ........................................................................................ ران )درصد(یدر ا یاتیت کل مالیبه ظرف یاتی. روند نسبت شکاف مال2نمودار 

 31 ................................................................................................................... یاتیت کل مالیبه ظرف یاتیسه نسبت شکاف مالی. مقا3نمودار 

 35 ...................................................................................................................................... 1399در سال  یاتیمال یات درآمدهای. جزئ4نمودار 

 36 ........................................................................................ یاتیمال یاز کل درآمدها یقیات بر درآمد اشخاص حقیات مالی. جزئ5نمودار 

 38 ....................................................................................................................................... یقیاشخاص حق یاتیشکاف مال ینیبشی. پ6نمودار 

 39 .............................................................................................. )درصد( یاتیمال یشاغل از کل درآمدهاات بر درآمد می. سهم مال7نمودار 

 41 ............................................................................................. ا )درصد(یتانیدر بر یاتیه مالیبر اساس پا یاتیات شکاف مالی. جزئ8نمودار 

 42 ................................................................................................ ارد پوند(یلیا )میتانیدر بر یاتیه مالیهر پا یاتیزان شکاف مالی. م9نمودار 

 44 ............................................................................................................ کا )درصد(یآمر یاتیدر شکاف مال یاتیه مالی. سهم هر پا10نمودار 

 44 ............................................................................................... ارد دالر(یلیکا )میدر آمر یاتیه مالیهر پا یاتیزان شکاف مالی. م11 نمودار

 45 .................................................................................... و کسر در منبع یزان گزارش دهیمشاغل بر اساس م یاتی. شکاف مال12نمودار 

 46 ........................................................................................................................................................ کشورها یاتیسه شکاف مالی. مقا13نمودار 

 47 ................................................................................................................................................... زان درآمدیبا م یاتی. رابطه فرار مال14نمودار 

 49 ............................................................................................................................................ ه در کانادایهر پا یاتی. سهم شکاف مال15نمودار 

 51 ............................................. ( )درصد(1393) 2014در سال  یاشخاص حقوق یاتیسه نسبت شکاف به درآمد مالی. مقا16نمودار 

 52 ........................................................................... ارد تومان(یلی)هزار م یات بر درآمد اشخاص حقوقیشکاف مال ینیش بی. پ17نمودار 

 86 ................................................................................................. ارد پوند(یلیا )میتانیبر یاتیدر شکاف مال ی. سهم عوامل رفتار18نمودار 

 


