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چکیده
دولت همواره در تالش بوده تا با افزایش درآمدهای مالیاتی و جایگزینی آن با درآمدهای نفتی بستر مناسبی
را برای حرکت اقتصاد در مسیر رشد پایدار فراهم کند تا بهتر بتواند درآمد و هزینههای خود را مدیریت و
عدالت اجتماعی را برقرار نماید .ازاینرو موفقیت دولت در این زمینه به عملکرد سازمان امور مالیاتی به عنوان
یکی از ارکان اصلی نظام مالیاتی کشور بستگی دارد .پژوهش حاضر به ارزیابی شاخصهای کارایی نسبی
ادارات امور مالیاتی شهرستانهای استان مازندران طی سالهای  6931 -6931با استفاده از روش تحلیل
پوششی دادهها ( )DEAپرداخته است .در این پژوهش از مدل  CCRو  BCCاستفاده شده و شاخصهای ورودی
مدل شامل حقوق و دستمزد ،تعداد کارکنان ،مساحت امالک در اختیار هر اداره؛ و خروجی مدل شامل
مقدار مالیات وصولی میباشد .نتایج نشان میدهد در مدل  CCRاداره امور مالیاتی شهرستان آمل تنها ادارهای
است که طی سالهای مورد بررسی در میزان استفاده بهینه از منابع خود کارا بوده است؛ همچنین با استفاده از
مدل  BCCادارات امور مالیاتی شهرستانهای ساری ،امیرکال ،آمل و کالردشت اداراتی هستند که طی سالهای
مذکور در میزان استفاده بهینه از منابع خود کارا معرفی شده و ادارههای دیگر با توجه به میزان ورودیها و
خروجی خود کارا نیستند.
کلمات کلیدی :کارایی ،تحلیل پوششی دادهها ،ادارات امور مالیاتی ،استان مازندران
طبقهبندی G3 ،R1 ،E0 ،H2 :JEL
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 .3مقدمه
نظام مالیـاتی یکی از ارکان اصلی و مهم نظام اقتصادی کشورها اسـت .مالیات بهعنوان یکی از مهمترین راههای تأمین اعتبار مالی
اصلیترین منبع درآمدهای غیرنفتی دولت از آغاز شکلگیری جوامع و دولتها همیشه موردتوجه بوده است .مالیاتها جدا از
نقش اصلی خود یعنی تأمین اعتبارمانی ،نقشهای کلیدی دیگری نظیر تثبیت ،کاهش نوسانهای اقتصادی ،هدایت فعالیتهای
اقتصادی و توزیع مجدد درآمد ،مهار تورم ،تسریع در رشد اقتصادی و جهت دادن به سرمایهگذاریها را نیز
بر عهدهدارند که این امر اهمیت شناخت آن را دوچندان میکند .پرداخت مالیات درواقع مشارکت در هزینههای جامعه
محسوب میشود و به همین لحاظ افراد به نسب برخورداری از امکانات جامعه بایستی در تأمین هزینهها نیز مشارکت داشته
باشند .درآمد بیشتر و ثروت افزون اشخاص حقوقی و حقیقی ،مبین برخورداری بیشتر آنها از امکانات جامعه و نشاندهنده
میزان قدرت خرید بیشتر و سختی و رنج کمتر در پرداخت مالیات بیشتر ،توسط این گروه است .به همین دلیل اغلب نرخ
مالیاتهای مستقیم برحسب میزان درآمد و ثروت به شکل تصاعدی باال میرود (خداداد کاشی و همکاران .)6931
یکی از نکات مهمی که بهخصوص در برنامههای توسعه موردتوجه قرارگرفته است ،تأمین مخارج دولت از طریق مالیاتها
و درنتیجه سهم بیشتر مالیاتها در تأمین هزینههای جاری دولت بوده است .سهم پـایین نسبت مالیات بـه تولید ناخالص داخلی،
نسبت پایین مالیات به هزینههای جاری دولت ،نسبت پایین مالیات به بودجه عمومی کشور و سرانجام گستردگی معافیتهای مالیاتی
و غیره همگی از نقش ضعیف مالیات در اداره امور کشور ،تأمین مالی بودجه دولت و همچنین تأثیر اندک آن در
سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی حکایت دارند که بهنوبه خود بر ضرورت تـالش همهجانبه تمام ارکان اقتصادی و
تصمیمگیری کشور به حل مشکالت و چالشهای نظام مالیاتی اشاره دارند .تردیدی وجود ندارد ،توسعه نظام مالیاتی کشور مستلزم
تقویت سه رکن اصلی تشکیلدهنده نظام مالیاتی یعنی تولید ملی ،سازمان وصول مالیات و قوانین و مقررات مالیاتی است .اگرچـه
در سالهای اخیر اصـالحات بـسیاری در سـازمان وصـول مالیـات و فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات صورت گرفته است ،اما
نمیبایست فراموش کرد که افزایش کارایی نظام مالیاتی درگرو تقویت دو رکن دیگر آن یعنی تولید ملی و قوانین و مقررات
مالیاتی دارد .بدیهی است دو رکن اخیر به تالشهای تمام تأثیرگذاران در عرصه سیاستگذاری کشور بستگی دارد و درواقع اینها
در خارج از سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میشوند.
 .1-1بررسی عملکرد نظام مالیاتی در استان طی سالهای 1334-1331
 .1-1-1نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی استان ()T/GDP
نسبت مالیات به  GDPبهعنوان یک شاخص جهانی برای سنجش عملکرد نظام مالیاتی کشورها مورداستفاده قرار میگیرد .این
نسبت تا درصد باالیی به شرایط اقتصاد کالن کشور وابسته است .نسبت ( )T/GDPبه وصولی درآمدهای مالیاتی وابسته است که
وصولی درآمدهای مالیاتی نیز بهنوبه خود متأثر از دو گروه از عوامل درونسازمانی و برونسازمانی است .عوامل درونسازمانی
شامل عواملی نظیر ساختار و تشکیالت اجرایی سازمان وصول مالیات ،مکانیزاسیون فرآیند تشخیص و وصول ،فرار مالیاتی ،تعداد
کارکنان مالیاتی ،قوانین و مقررات ،جرائم و تشویقات مالیاتی و امکان فرار مالیات و غیره هستند که در توضیح بخشی از تغییرات
وصولی مالیاتها نقش دارند .بخش دیگری از تغییرات در نسبت مالیات به  GDPرا طیف وسیعی از عوامل برونسازمانی نظیر رشد
اقتصادی کشور ،تغییر پایهها و نرخهای مالیاتی ،اعمال و وضع معافیتهای مالیاتی (اعم از بخشی ،موضوعی و دورهای) ،تخفیفات
و ترجیحات مالیاتی ،میزان صادرات و قیمت نفت در بازارهای جهانی و فرهنگ مالیاتی توضیح میدهند (سازمان امور مالیاتی
کشور ،سال .)6911
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همانطور که نمودار شماره  6نشان میدهد طی سالهای موردبررسی نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی
استان 1روند افزایشی داشته و از  6/1درصد در سال  6931به رقم  1/1درصد در سال  6931رسیده که بهطور متوسط ساالنه از 3/1
درصد رشد برخوردار بوده است .قابلذکر است بر اساس اطالعات منتشرشده توسط بانک جهانی 2در سال  1003کشور ایران در
این شاخص با  7/1درصد ،رتبه  616ام رابین کشورهای جهان به خود اختصاص داده و باالتر از کشورهای اتیوپی ،عمان ،نیجریه،
بحرین و کویت قرارگرفته است .کشورهای لسوتو ،الجزایر و دانمارک به ترتیب با  16/1درصد 93/6 ،درصد و  99/1درصد در
رتبههای اول تا سوم قرار دارند.
 .1-1-1نسبت مالیاتها به منابع عمومی در استان
این شاخص یکی از مهمترین شاخصها برای بررسی میزان پایداری نظام مالیاتی دولت میباشد بهنحویکه هر چه این نسبت
بزرگتر باشد نشاندهنده پایداری بیشتر نظام تأمین مالی دولت است .بررسی روند عملکرد این شاخص طی سالهای  6931تا
 6931حاکی از روند افزایشی آن میباشد بهطوریکه از حدود  11/7درصد در سال  6931به حدود  13/7در سال  6931رسیده
است.
نمودار .2نسبت مالیات به درآمدهای عمومی
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 .3-1-1سرانه مالیات وصولی (برحسب تعداد کارکنان)
همانطور که نمودار شماره  9نشان میدهد اداره امور مالیاتی شهرستان بهشهر با  67/3میلیون ریال بیشترین مالیات سرانه و اداره
امور مالیاتی شهرستان کالردشت با  9/9میلیون ریال کمترین میزان مالیات سرانه را برحسب تعداد کارکنان در سال  6931داشتهاند.
قابلذکر است ادارات امور مالیاتی شهرستانهای آمل و نکا به ترتیب رتبههای دوم و سوم را در این شاخص به خود اختصاص
دادهاند.

 6با توجه به اینکه آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی استان برای سالهای  6933و  6931تاکنون توسط مرکز آمار ایران منتشر نشده ،برای سالهای
مذکور تولید ناخالص داخلی استان برآورد گردیده است.
WDI

3

2

1۰

میلیون ریال

4.۸ 4.1 3.۸
3.3 3.3

نمودار  .3سرانه مالیات وصولی بر حسب تعداد کارکنان
11.۵ 1
14.1
1۰.4 3.۵ 3.4 3.3
۸.۷ ۸.۵ ۸.1 ۷.1
1.3 ۵.4 ۵.3

1۷.3

2۰

کالردشت

رامسر

سوادکوه…

تنکابن

نور

گلوگاه

عباس آباد

جویبار

امیرکال

چالوس

فریدونکنار

محمودآباد

بابل

قائمشهر

بابلسر

نوشهر

نکا

ساری

آمل

بهشهر

۰

مأخذ :یافتههای تحقیق

باوجود افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور طی چند سال اخیر ،نسبت این درآمدها به تولید ناخالص داخلی در کشور و
بهتبع آن در استان مازندران پایین بوده و تالش برای افزایش وصول درآمدهای مالیاتی از اهمیت خاصی برخوردار است .یکی از
راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی ،افزایش کارایی ادارات مالیاتی بهعنوان یکی از ارکان سهگانه نظام مالیاتی 1کشور میباشد.
هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین و ارزیابی شاخصهای کارایی برای ادارات امور مالیاتی استان مازندران و مشخص نمودن
ادارههای کارا و ناکارا و ارائه راهکار برای ارتقاء کارایی آنها طی سالهای  6931-6931با استفاده از روش تحلیل پوششی
دادهها ( )DEAمیباشد.
در ادامه ،در بخش دوم ادبیات موضوع مرور میشود .سپس در بخش سوم روششناسی پژوهش و مدل مفهومی آن،
جمعآوری و تحلیل دادهها و اطالعات ارائه میگردد .سپس در بخش بعدی ارزیابی شاخصهای کارایی نسبی در استان صورت
میپذیرد و در بخش انتهایی جمعبندی و پیشنهادها ارائه میشود.
 .2ادبیات موضوع
 .1-2مالیات و پایههای آن:

مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که بهمنظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاستهای مالی درراستای حفظ منافع
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی کشور بهموجب قوانین و بهوسیلهی اهرمهای اداری و اجرایی دولت وصول میشود .معموالً مالیاتها
را به دو نوع تقسیم میکنند :مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای غیرمستقیم.
مالیاتهای مستقیم با توجه به اوضاعواحوال شخص (میزان دارائی و درآمد) وضع میشود ،درحالیکه مالیاتهای غیرمستقیم
اغلب روی قیمت کاالهای مورد مصرف وضع میشود و در هنگام توزیع یا فروش به روشهای مختلف وصول میگردد.
مالیاتهای مستقیم به انواع مختلفی تقسیم میشوند که مهمترین آنها مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد است .البته امروزه مبنای
متداول مالیاتی در جهان بر سه اصل «دارایی»« ،هزینه» و «مصرف» استوار است .درآمد عوایدی است که بهطور مستمر در فواصل
معین عاید شخص میگردد درحالیکه دارایی از اموال منقول و غیرمنقولی تشکیل میشود که قبالً جمعآوریشده و دریک زمان
ثابت است.
 .1-1-2مهمترین مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم

 .1-1-1-2مالیات بر درآمد شخصی :این مالیات ممکن است بر انواع درآمد شخص یا بر مجموع درآمد وی وضع شود.
در مالیات بر انواع درآمد ،هریک از منابع متعدد درآمد شخصی (مانند حقوق ،بهره پول ،درآمد امالک ،اجارهبهای مستغالت،
درآمد حاصل از تصدی مشاغل آزاد مانند درآمد پزشکان ،وکالی دادگستری و…) معموالً به طرق و نرخهای مختلف مشمول
 6ارکان تشکیل دهنده نظام مالیاتی یک کشور تولید ملی ،قوانین و مقررات مالیاتی و سازمان وصول میباشد.
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مالیات قرار میگیرد .در مالیات بر مجموع درآمد کلیه عواید شخص از منابع مختلف درآمد رویهم محاسبه میشود و معموالً
پس از کسر بخشودگیهای مقرر در قانون با «نرخهای تصاعدی» مشمول مالیات قرار میگیرد.
 .2-1-1-2مالیات بر درآمد شرکتها :از مجموع عواید شرکت ،مخارج و هزینههای مختلف کسر میگردد و درآمد
ویژه باقی میماند که به نرخهای تصاعدی مشمول مالیات قرار میگیرد .لیکن محاسبه درآمد ویژه شرکتها و نوع هزینههایی که

باید کسر شود بهسادگی امکانپذیر نیست.
 .3-1-1-2مالیات بر دارایی :مالیات بر دارایی به انواع مختلفی مانند مالیات بر ارزش اراضی ،مالیات بر ارث و نقل و
انتقاالت بالعوض و مالیات نقل و انتقاالت قطعی تقسیم میشود .مالیات بر ارث و نقل و انتقاالت بالعوض در تعدیل توزیع
غیرعادالنه ثروت مؤثر است و ازنظر اداری نیز تشخیص و وصول آن نسبتاً آسان است .قابلذکر است که طرح مالیات بر عواید
سرمایه (امالک و مستغالت ،سهام ،سکه و  )...در مجلس شورای اسالمی ارائهشده است ولی تاکنون مورد تصویب قرار نگرفته و
شکل قانونی پیدا نکرده است.
 .4-1-1-2مالیات بر ارزشافزوده ( :1)VATبهطور خالصه مالیات بر ارزشافزوده نوعی مالیات غیرمستقیم عام بر عموم
کاالها و خدمات (مگر موارد معاف) است که بهصورت چندمرحلهای از اضافه ارزش کاالهای تولیدشده (ارزشی که درهرمرحله
به ارزش کاال افزوده میشود) یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ میشود .بهعبارتدیگر مالیاتی است که
در طول فرآیند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش کاال به مشتری نهایی ،مرحلهبهمرحله اخذ میشود.
 .2-2مفهوم کارایی و انواع آن:

تعاریف متعددی برای کارایی ارائهشده است .سادهترین و کلیترین تعریف کارایی را پیتر

دراکر 1ارائه

کرده است .او میگوید:

کارایی عبارت است از انجام درستکارها  .لذا کارایی صرفاً مقایسهای است بین منابعی که انتظارمی ورد برای دسترسی به اهداف،
مقاصد و فعالیتهای خاص مصرف شوند و منابعی که واقعاً در این مسیر مصرفشدهاند (برهانی .)6917 ،فارل ،)6337( 9کارایی
را به صورت نسبت جمع وزنی خروجیها بهدستآمده تقسیم بر جمع وزنی ورودیهای مصرفشده برای تولید این خروجیها
تعریف کرده است .کارایی بیانکننده میزان بهرهوری یک سازمان از منابع خود در عرصه تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی
از زمان است (پیرس.)6337 ،1
کارایی در مفهوم عام آن به معنای درجه و کیفیت رسیدن به مجموعه اهداف مطلوب است؛ بنابراین یک تولیدکننده در
صورتی کارا خواهد بود که بتواند به کلیه اهداف تولیدی که برای او در نظر گرفتهشده برسد .مفهوم کارایی عموماً در سه سطح
مختلف ،خرد ،سطح صنعت یا سازمان و سطح کالن بهکاربرده میشود (امامی میبدی .)6973 ،در ادامه انواع کارایی و تعاریف
آن ذکر میشود.

Value Added Tax

1

2

Peter Drucker
Farrell
4 Pierce
3
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 .1-2-2کارایی فنی یا تکنیکی :1اکثر مطالعاتی که قبل از دهه  30میالدی صورت گرفته است بر مبنای این کارایی
انجامشده که عبارت است از حداکثر تولید ممکن که میتوان از مقدار مشخصی از عوامل تولید به دست آورد (آپاراشیو و
همکاران .)1069 ،یک بنگاه ازلحاظ فنی کارآمد است اگر شرکت حداکثر تولید را از حداقل مقدار ورودیها مانند کار ،سرمایه
و تکنولوژی تولید کند.
شکل  .1کارایی فنی

www.economicshelp.org

()6

نرخ کارایی فنی =

میزان خروجی واقعی از مقادیر ورودی
حداکثر پتانسیل خروجی از مقادیر ورودی

 .1-2-2کارایی تخصیصی :2عبارت است از توانایی یک واحد بهینه از نهادهها برای تولید با توجه به قیمت و تکنولوژی
بهگونهای که هزینه حداقل گردد .در کارایی تخصیصی فرض بر این است که سازمان موردنظر ازلحاظ تکنیکی کامالً کارا است
یعنی نشاندهنده ابعاد تخصیص بهینه عوامل موجود میباشد بهطوریکه به کار گرفتن حداقل هزینه را برای بنگاه به همراه داشته
باشد و به تعبیری سادهتر میتوان گفت که کارایی تخصیص نتیجه به کار گرفتن نهادهها به نسبت مناسب است که موجب میشود
هزینه تولید به حداقل میزان برسد (امامی میبدی.)6973 ،
شکل  .2کارایی تخصیصی

www.economicshelp.org

 .2-2-2کارایی اقتصادی :3این نوع کارایی حاصلضرب کارایی فنی و کارایی تخصیصی است .طبق تعریف کارایی
اقتصادی توانایی بنگاه در به دست آوردن حداکثر سود ممکن با توجه به قیمت و سطوح نهادهها میباشد .در حقیقت کارایی
اقتصادی در صورتی تحقق مییابد که عالوه بر عدم اتالف منابع بهترین استفاده از آنها صورت گیرد .دستیابی به این مرتبه معموالً
مستلزم انتخابی ترکیبی از نهادهها است که این ترکیب کمترین هزینهها را در برداشته باشد (امامی میبدی.)6973 ،
Technical Efficiency
Allocative Efficiency
Economic Efficiency
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 .3-2-2کارایی پرتو :1کارایی پرتو زمانی اتفاق میافتد که افزایش در مطلوبیت یک یا چند شخص بدون کاهش در
مطلوبیت دیگران امکانپذیر نباشد.
شکل  .3کارایی پرتو

www.economicshelp.org

 .4-2-2کارایی ساختاری :2کارایی ساختاری یک صنعت از متوسط وزنی کارایی شرکتهای آن صنعت به دست میآید.
با استفاده از معیار کارایی ساختاری میتوان کارایی صنایع مختلف را با محصوالت متفاوت مقایسه کرد (امامی میبدی.)6973 ،
 .۵-2-2کارایی مقیاس :۳کارایی مقیاس یک واحد از نسبت کارایی مشاهدهشده آن واحد به کارایی در مقیاس بهینه به

دست میآید .هدف این کارایی تولید در مقیاس بهینه است .درواقع این کارایی به بهینه اندازه (مقیاس اداره) اشاره دارد.
شکل  .4کارایی مقیاس

www.economicshelp.org

بهطورکلی کارایی یا مطلق است یا نسبی
 .۵-2-2کارایی مطلق :4اگر برای واحدهای تصمیمگیرنده خاص استاندارد جهانی برابر * Yباشد ،اگر واحد تصمیمگیرنده
با مصرف یک واحد ورودی Y0 ،واحد خروجی تولید کند کارایی مطلق بهصورت زیر خواهد بود (سانگ و همکاران.)1066 ،3
𝑌0
∗𝑌

()2

= 𝐸𝐴

1

 .1-2-2کارایی نسبی  :فرض کنید واحد تصمیمگیرنده jام با صرف  Xjخروجی  Yjرا تولید کرده است ،کارایی نسبی
𝑘𝑥 𝑘𝑦
برای واحد Kام که آن را با  REKنشان میدهیم چنین تعریف میشود(احمدی و همکاران:)6931،
𝑗𝑦
𝑥𝑎𝑚
𝑛 𝑗 = 1,2,3, … . . ,
𝑗𝑥

= 𝐾𝐸𝑅

( )3

Pareto Efficiency

1

Structural Efficiency
Scale Efficiency

2
3

4Absolute

Efficiency
Song, M., Wang,Y., & Wu, J.
Relative Efficiency
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 .2-2پیشینه تحقیق:

در ارتباط با ارزیابی کارایی ادارات امور مالیاتی مطالعات گستردهای انجام شده است بهطوری که در اکثر این مطالعات درآمدهای
مالیاتی بهعنوان خروجی و معیار ارزیابی ادارات مورداستفاده قرارگرفته از طرفی در برخی از مطالعات دیگر تعداد بازرسیهای
انجام شده توسط کارکنان ادارات مالیاتی مالک ارزیابی کارایی در نظر گرفته شده است؛ در ادامه مطالعات به اختصار در دو طیف

خارجی و داخلی مرور میشود.
 .1-2-2مطالعات خارجی:

در خصـــوص تجزیهوتحلیل تجربی کارایی ادارات مالیاتی در خارج از کشـــور مطالعاتی انجامگرفته که برخی از آنها در
جدول شماره  6نشان دادهشده و اکثر این مطالعات از روش تحلیل پوششی داده ها ( )DEAو روش تحلیل مرزی تصادفی استفاده
نمودهاند.
جدول  .1مطالعات خارجی تجربی انجامگرفته در خصوص کارایی ادارات مالیاتی
نویسندگان
جاها و همکاران ()1333

()Jha et al.
گنزالس و مایلز ()2۰۰۰

()Gonzalez and Miles
سرتل و همکاران ()2۰۰۰

()Thirtle et al
موزن و پرسون ()2۰۰2

()Moesen and Persoon
استلر ()2۰۰3

()Esteller
باروس ()2۰۰۵

()Barros
فورسند و همکاران ()2۰1۵

()Førsund et al.
لویز ()2۰۰1

()Lewis
باروس ()2۰۰۷

()Barros
کاساراکی و تساکز ()2۰1۰

()Katharaki and Tsakas
رای و لی ()2۰13

()Ruy and Lee
آلم و دانکن ()2۰14

()Alm and Duncan

کشور
هندوستان

دوره موردمطالعه
13۸۰-1333

واحدهای موردمطالعه
 1۵اداره مالیاتی ایالتی

روششناسی مطالعه

SFA

اسپانیا

133۵

 1۵اداره بازرسی مالیاتی

BA،DEA

هندوستان

13۸۰-1333

 1۵اداره مالیاتی ایالتی

MI،DEA

بلژیک
اسپانیا
پرتغال

1331
 1332و -133۸
133۵
1332-2۰۰2

 2۸3اداره مالیاتی منطقهای

FDH ،DEA

 4۵اداره مالیاتی استانی

SFA

 41اداره مالیاتی

SFA

نروژ

2۰۰2-2۰۰4

 3۸اداره مالیاتی

MI،DEA

اندونزی

2۰۰3

 224اداره مالیاتی محلی

SFA

پرتغال

1332-2۰۰2

 41اداره مالیاتی

2nd ،DEA

یونان

2۰۰1-2۰۰1

 2۷اداره مالیاتی

2nd ،WA ،DEA

کره

133۸-2۰11

 1اداره مالیاتی

DEA

سازمان همکاریهای
اقتصادی و توسعه

2۰۰۷-2۰11

 2۸اداره مالیاتی ملی

SFA ،DEA

()OECD

;BA: bootstrap analysis; DEA: data envelopment analysis; FDH: Free Disposal Hull; MI: Malmquist Index
SFA: stochastic frontier analysis; WA: window analysis; 2 nd: second stage analysis

همچنین مطالعات جدیدتری صورت گرفته که میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

8

ســـانگ و همکاران ( ،6)1066در مطالعه ای به بررســـی و اندازه گیری کارایی و بهره وری اداره های مالیاتی نروژ پرداختند.
آنها در این مطالعه طی یک دوره زمانی سهساله و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ( )DEAبه بررسی میزان کارایی و با
اسـتفاده از شاخص مالم کویست و محاسبه میزان بهره وری اداره های مالیاتی نروژ پرداختند .نتایج نشان می دهد که حدود نیمی از
ادارههای مالیاتی طی دوره زمانی  1001-1060با کاهش در بهرهوری و نیمی دیگر با افزایش بهرهوری مواجه بودهاند.
ساهو و همکاران ( ،1)1061به برآورد کارایی  113اداره مالیاتی نواحی مختلف بلژیک با استفاده از روش ناپارامتریک تحلیل
پوششی دادهها ( )DEAو روش پوسته آزاد قابلدسترس ( )FDHپرداختند .ورودی مدل شامل تعداد کارکنان تماموقت و خروجی
مدل شامل تعداد عایدیهای ممیزی است که به افزایش پایه مالیاتی منجر شدهاند .نتایج نشان میدهد که در روش  FDHتعداد 33
اداره ،یعنی  91/9درصد از کل ادارهها و در روش  ،DEATتنها  16اداره یعنی  7/9درصد از کل ادارههای مالیاتی بلژیک کارا
هستند.
هوانگ و همکاران ( 9)1067در مطالعهای کارایی جمعآوری مالیات و مدیریت مالیات  10اداره مالیات کشــور تایوان را در
سـال  1069با اسـتفاده از روش تحلیل پوششی داده های شبکهای ( 1)NDEAمورد بررسی قراردادند .نتایج بیانگر تفاوت معنیدار
بین کارایی جمع آوری مالیات و کارایی مدیریت مالیات می باشـــد و بیشـــترین میزان ناکارآمدی کلی ناشـــی از عدم توانایی
جمعآوری مالیاتها در شهرستانهای هسینچو ( ،)3/17%چیای ( )9/13%و شهرستان پینگ تونگ ( )10/11%است.
روبیو و همکاران ( 3)1067کارایی نسبی ادارات مالیاتی  17منطقه اسپانیا را با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها ()DEA
مورد بررسی قراردادند .در این مطالعه هزینههای جاری کاالها و خدمات ،تعداد پروندههای مالیات برگشتی و تعداد کارکنان به
عنوان متغیرهای ورودی و درآمد حاصل از تشخیص مالیات بهعنوان متغیر خروجی در نظر گرفته شد .تجزیهوتحلیلها نشان میدهد
که عملکرد ادارات منطقهای درنتیجه کارآمدی مدیریت میتواند تا  16/1درصد افزایش یابد.
کردروا و همکاران ( 1)1061به بررسی کارایی فنی ادارات مالیاتی  61منطقه اسپانیا طی سالهای  1003-1061پرداختند .در
این مطالعه شکایت اداری توسط مالیاتدهندگان بهعنوان معیار معکوس کیفیت ارائه خدمات و تصمیمات اتخاذشده (بهطورکلی
یا جزئی) توسط ادارات مالیاتی جانشین (تقریب) 7معیار کیفیت مدیریت اداره مالیاتی در نظر گرفتهشده است .نتایج نشان میدهد
در طول این دوره  60ساله که چرخههای اقتصادی را بهطور کامل در برمیگیرد سطوح کارایی بهویژه از زمان رکود اقتصادی
کاهشیافته است.
 .2-2-2مطالعات داخلی:

عرب مازار و دهقانی ( ،)6913در مطالعهای به برآورد کارایی مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی در استانهای کشور
پرداختند .آنها با استفاده از دادههای  11استان کشور طی دوره  6973تا  6913و روش تحلیل مرزی تصادفی 1کارایی هر
استان را برآورد کردند .در این مطالعه آنها استانهای کشور را بر اساس درجه توسعهیافتگی تقسیمبندی کردند .نتایج آنها
1

Song, M., Wang,Y., & Wu, J
Sahoo, B. K., Kerstens, K., & Tone, K
3
Huang, S, H.,Yu, M, M., Hwang, M, S., Wei, Y, SH., Chen, M, H
4
Network data envelopment analysis
2

Rubio, E, V., González, P, E, B., Alaminos, J, D
J. M., Dıaz-Caroa, C., Pedraja-Chaparroa, F., & Tzeremes, N.

9

5

6 Corderoa,

proxy

7

Stochastic Frontier Analysis

8

نشان داد که در همه استانها عدد مربوط به کارایی و کوشش مالیاتی آنها کمتر از یک است که بیانگر شکاف موجود بین
مالیات وصولی برای اشخاص حقوقی و ظرفیت مالیاتی و نیز میزان مالیات وصولی برای مشاغل که کمتر از ظرفیت مالیاتی
آن در همه استانها است.
پور کاظمی و همکاران ( ،)6913به بررسی کارایی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور طی دوره  6916-6911پرداختند.
آنها روشی را با تلفیق مدل نا پارامتری تحلیل پوششی دادهها ( )DEAو شاخص بهرهوری تورنوکویست و تحلیل سلسله مراتبی
( )AHPارائه کردند که عالوه بر محاسبه رشد بهرهوری کل عوامل تولید ( ،)TFPمیزان تأثیر تغییرات کارایی و تغییرات تکنولوژی
را در رشد بهرهوری کل عوامل تولید در دوره زمانی یادشده برای استانهای کشور و سازمان امور مالیاتی کشور محاسبه کند .نتایج
مطالعه آنها نشان داد که روند تغییر بهرهوری و کارایی و تغییر تکنولوژی نامنظم بوده است؛ ضمن اینکه در بین واحدهای استانی
سازمان ( 66استان از  17استان) کارا هستند .متغیرهای ورودی این تحقیق شامل جمعیت فعال ،ارزشافزوده استان ،نیروی انسانی،
بودجه امور مالیاتی و امکانات و تجهیزات بوده و متغیرهای خروجی شامل درآمدهای مالیاتی و رضایت مؤدیان بوده است.
عسکری و چرخکار ( )6931در مقالهای با عنوان تعیین و ارزیابی شاخصهای کارایی نسبی ادارات امور مالیاتی شهر و
استان تهران با رویکرد تحلیل پوششی دادهها ( ،)DEAبه ارزیابی و رتبهبندی  61اداره امور مالیاتی استان تهران طی سالهای
 6913-6931پرداختند .نتایج مطالعه نشان میدهد که مؤدیان بزرگ و ارزشافزوده استان تهران بهعنوان واحد مرجع و کارا در
هر دو مدل معرفیشده و ادارههای دیگر ناکارا میباشد که با کاهش در میزان ورودی و یا افزایش در میزان خروجی به مرز
کارایی میرسند.
منجذب و موسوی ( ،)6931در مقالهای به بررسی مالیات بر عملکرد شرکت نفت و کارایی سازمان امور مالیاتی کشور با
استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها ( )DEAطی سالهای  6930-6911پرداختند .شاخص ضریب جینی و وصولی درآمدها
بهعنوان خروجی مدل و هزینههای جاری بهعنوان ورودی استفادهشده است .نتایج تحقیق حاکی از این مطلب است که
عملکرد سازمان بدون احتساب مالیات بر عملکرد شرکت نفت در سال  6917و  6930در بهرهورترین اندازه عمل میکند و
سالهای  6911و  6911موضعاً کارا هستند .در محاسبه عملکرد سازمان با احتساب مالیات بر عملکرد شرکت نفت بازهم سال
 6917در بهرهورترین اندازه عمل میکند و سالهای  6911و  6911موضعاً کارا هستند .همچنین نتایج حاصله نشان میدهد که
کارایی نسبی محاسبهشده از روش تحلیل پوششی دادهها در این هفت سال حساسیت بسیار کمی نسبت به احتساب مالیات بر
عملکرد شرکت نفت یا عدم احتساب آن بر وصولی درآمدهای این سازمان دارد.
احمدی و همکاران ( ،)6931به بررسی کارایی نظام مالیاتی استانهای کشور به تفکیک پایههای مالیاتی با رهیافت تحلیل
پوششی دادهها طی سالهای  6913-6931پرداختند .نتایج مطالعه آنان حاکی از آن است تنها  7اداره شامل اداره امور مالیاتی
استانهای تهران ،بوشهر ،هرمزگان ،سیستان و بلوچستان ،مرکزی ،کرمان و خوزستان در این دو سال کارا بودهاند که این
موضوع سبب شده حدود  10درصد از درآمدهای مالیاتی به دلیل عدم کارایی وصول نشود .همچنین نتایج نشاندهنده این
مسئله است که هرچند در سه سال اول برنامه پنجم توسعه ،ارزشافزوده بخشهای مختلف اقتصادی ازنظر اسمی افزایش
داشته اما رشد درآمدهای مالیاتی نتوانسته با این بخشها حرکت کند.
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 .3روششناسی تحقیق
 .1-3تحلیل پوششی دادهها (:1)DEA
تحلیل پوششی دادهها روشی است برای محاسبه کارایی نسبی مجموعهای از 2DMUها که با استفاده از برنامهریزی ریاضی انجام
میگیرد  .عبارت نسبی به این دلیل است که کارایی حاصل ،نتیجه مقایسه واحدها با یکدیگر است .لذا کارایی بهدستآمده نسبی
است ،نه مطلق .وقتی میگوییم واحد تصمیمگیرنده  pام کارا است یعنی این واحد نسبت به بقیه واحدها خوب عمل میکند و از
منابع بهخوبی استفاده مینماید.
امروزه ارزیابی کارایی واحدهای تصمیمگیرنده با بهکارگیری روشهای برنامهریزی ریاضی شاخه تحقیق در عملیات موضوعی
مهم برای محققین میباشد .تحلیل پوششی دادهها نیز یکی از این روشهاست.
تحلیل پوششی دادهها ( )DEAیکی روش غیرخطی 3است که از دادههای تمامی نمونهها استفاده نموده و با استفاده از مدلهای
برنامهریزی ریاضی اقدام به حل مسائل میکند .کارایی روش تحلیل پوششی داده "کارایی نسبی" بوده و واحدهای نسبتاً کارا
واحدهایی هستند که روی مرز کارایی واقعشدهاند .اگر واحدی نسبتاً کارا نباشد برای رسیدن به مرز کارایی باید ورودیهایش را
کاهش دهد (در مدلهای ورودی گرا) یا خروجیهایش را افزایش دهد (در مدلهای خروجی گرا) .این میزان کارایی و نیز مقایسه
آن با واحد کارای موردنظر را 𝑗  λها تعیین میکنند که  jواحدی است کارا که واحد غیرکارا را با آن مقایسه میکنیم .بهطورکلی
در تحلیل پوششی دادهها تمام ورودیها و خروجیهای مربوط به تمام واحدهای تصمیمگیری ( )DMUاکیداً مثبت هستند .کارایی
نسبی یک  DMUبا تخصیص وزن به مقادیر ورودیها و خروجیهای آن  DMUتعیین میشود که نسبت جمع خروجیهای وزن
دادهشده به ورودیهای وزن دادهشده باید ماکزیمم شود.
روش های غیر پارامتری که اسـاس روش تحلیل پوشـشی داده ها است توسط چارنز ،4کوپر 5و رودز 6در سال  6371با عنوان
مدل  7CCRمطرح گردید؛ که ورودی ها و خروجی های یک واحد تصـــمیم گیری را به یک ورودی و خروجی مجازی تبدیل
کرده و با اســتفاده از روش های برنامهریزی ریاضــی این مدل را حل می کند .پس از چانز ،کوپر و رودز ،بنکر 1به همراه چارنز و
کوپر در سـال  6311مدلی را ارائه کردند که به مدل  9BCCشـهرت یافت .از مدل های دیگری که بعداً ارائه شد می توان به مدل

Data Envelopment Analysis
Decision Making Unit
Non Parametric
Charnes
Cooper
Rhodes
Charnes,Cooper,Rhodes
Banker
Banker,Cooper,Rhodes
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 ADDیا مدل جمعی اشاره کرد که به روش "بهینه پرتو" شهرت دارد و توسط چارنز ،کوپر ،گالنی ،6سیفورد 1و استاتز 9در سال
 6313ارائهشده است.
در این تحقیق با ارائه روشهای مختلف تحلیل پوششی دادهها در قالب مدلهای  BCC،CCRبه بررسی مزایای هر یک
پرداختهشده است .جهت درک و معرفی بهتر این روش ها با انجام یک مطالعه موردی بر روی ادارات امور مالیاتی شهرستانهای

استان مازندران کارایی هریک از ادارات را با یکدیگر مقایسه و بین آنها ازلحاظ کارایی اولویتبندی صورت گرفته است.
 .2-3مدل (:)CCR

این مدل در سـال  6371باهدف اندازهگیری کارایی فنی نسبی واحدهای سازمانی مختلف نخستین بار در رسالهی دکتری رودز به
راهنمایی کوپر با عنوان ارزیابی پیشـرفت تحصـیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا ابداع و مورداستفاده قرار گرفت و در سال
 6371با چاپ مقالهی اندازه گیری کارایی واحدهای تصــمیم گیرنده توســط چانز ،کوپر و رودز به جهان علم معرفی شــد .در این
مدل ســیســتم تحت ارزیابی شــامل  Nواحد تصــمیم گیری  DMU1, DMU2, …,DMUnاســت که هر  DMUJ ،mورودی
} 𝑗𝑚𝑋 X={𝑋1𝑗 , 𝑋2𝑗 , … ,را برای تولید  Sخروجی } 𝑗𝑠𝑌  Y={𝑌1𝑗 , 𝑌2𝑗 , … ,مصرف میکند.
ورودی هـا و خروجی های هر  DMUهمگی نامنفی بوده و هر  DMUحداقل یک ورودی مثبت و یک خروجی مثبت
دارد؛ یعنی  ،X≥0, X≠0, Y≥0, Y≠0در این صورت کارایی اقتصادی  DMUPطبق رابطه زیر تعریف میشود:
()1

مجموع وزندار خروجیها
مجموع وزندار ورودیها

=

∑𝑠r=1 ur yrp
∑m
i=1 vi xrp

= کارایی

طبق مدل  CCRکارایی ،حاصـل مجموع موزون خروجی ها تقسیمبر مجموع موزون ورودی هاست .محاسبه ی این نسبت
برای هر واحد سازمانی ( )jکه دارای  mورودی و  sخروجی است از رابطه زیر به دست میآید.
()3

∑𝑠r=1 ur yrp
∑m
i=1 vi xrp

= 𝑝𝑧 𝑥𝑎𝑀

St:
∑𝑠r=1 ur yrj
≤ 1, j = 1,2, … , n
∑m
i=1 vi x ij
𝑣𝑖 ≥ 0
𝑢𝑟 ≥ 0

بهطوریکه:xij :میزان ورودی  iام واحد jام (:yrj ،)i=1, 2,…, mمیزان خروجی  rام واحد jام ( :ur ،)r =1, 2,…, sوزن خروجی
 rام :vi ،وزن ورودی  iام است ،تعداد واحدهای مورد بررسی نیز عبارتند ازj=1,2,…,n:

به دلیل اینکه مدل حاضـر یک مدل برنامهریزی کسـری اســت ،با دو بار تغییر متغیر به یک مدل برنامهریزی خطی تبدیل
می شـــود .در مـدل هـای این روش برای افزایش کارایی ،یا ورودی را ثابت و خروجی را حداکثر می کنند یا خروجی را ثابت و
ورودی را حداقل مینمایند .بر این اساس مدل های تحلیل پوششی داده ها را ورودی محور می نامند .همچنین برای هر مدل CCR
Golany
Seiford
Stutz
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مضربی یک مدل پوششی نیز وجود دارد که درواقع همان  Dual Modelمضربی است که خود آن نیز می تواند ورودی محور یا
خروجی محور باشد.
بنابراین یک مدل مضربی  CCRورودی محور طبق رابطهی زیر خواهد بود:
𝑝𝑀𝑎𝑥 𝑧𝑝 = ∑𝑠r=1 ur yr

()1

St:
∑𝑠R=1 ur yrj − ∑m
i=1 vi x ij ≤ 0 j = 1,2, … , n
m
∑i=1 vi xip = 1
𝑣𝑖 ≥ 0, 𝑢𝑟 ≥ 0

با ســاخت مدل  CCRبرای هر واحد موردبررســی و محاســبه کارایی آن می توان واحدهای کارا و ناکارا را مشــخص و
هریک را برحسـب میزان کارایی آن ها رتبهبندی کرد .البته در مدل باال با توجه به اینکه ممکن است 𝑟𝑢 و 𝑖𝑣 مقادیر صفر بگیرند
و اهمیت ورودیها یا خروجیهای مزبور در تعیین کارایی موردتوجه قرار نگیرد ،معموالً مقادیر آنها را بزرگتر از مقدار بســیار
کوچکی ( )εدر نظر میگیرند و آنها را مدل اصالحشدهی  CCRورودی محور مینامند.
مدل  CCRارائهشـده توسـط چانز ،کوپر ورودز ،پایه و اسـاس شاخه ای به نام تحلیل پوششی داده ها ( )DEAدر تحقیق در
عملیات قرار گرفت و پس از آن مدل های دیگری نظیر  BCC ،BCC-CCR ،CCR-BCCو  ...جهت تقویت به  DEAمعرفی
شد.
 .3-3مدل (:)BCC

این مدل همانند مدل  CCRاست .تنها تفاوت آن در جزء "بازده مقیاس" است .بازده به مقیاس عبارت است از " :نسبت تغییرات
ورودی به تغییرات خروجیها"  .اگر در یک سیستم اقتصادی بازده به مقیاس افزایشی باشد این بدان معنی است که افزایش در
ورودیها باعث افزایش بزرگتر در خروجیها میشود و برعکس .در مدل  BCCمقدار بازده به مقیاس با مقدار متغیر آزاد  u0در
محدودیتهای مدل  BCCمطرح میشود.
مدل اصالحشده  BCCورودی گرا در قالب برنامهریزی خطی عبارت است از:
() 7

Max h0=∑𝑠𝑟=1 𝜇𝑟 𝑦𝑟0 -u0
St:
− u0 ≤ 0 j = 1,2, … , n

∑m
i=1 vi x i0 = 1
𝑠
∑r=1 ur yrj − ∑m
i=1 vi x ij

𝑠 𝑟 = 1,2, … ,

𝜀 ≥ 𝑟𝜇
𝜀 ≥ 𝑖𝑣

𝑚 𝑖 = 1,2, … ,

𝑒𝑒𝑟𝑓 = 𝑢0
مدل  CCRدر برخی مواقع در حین محاسبه کارایی ،برای ورودیها و یا خروجیهای مدل ،ضریب صفر را تعیین میکند.
ضریب صفر باعث میشود که متغیر مزبور در محاسبه کارایی مؤثر نباشد .برای رفع این مشکل ،بهجای استفاده از قید𝑢r , vi ≥ 0

از قید  𝑢r , vi ≥ εاستفاده میشود .که در آن  ε > 0است .این روش در حقیقت شکل تکاملیافته  CCRاست .همانطور
که مالحظه میشود ،برای محاسبه کارایی  nبنگاه ،مسئله برنامهریزی خطی(به تعداد بنگاهها) وجود دارد ،باید برای تکتک
بنگاهها حل شود .مدل  CCRبا فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس طراحیشده است .سپس بنکر ،چارنز و کوپر در سال  6311نوع
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بازده به مقیاس را به مدل  CCRافزودند .این روش در حین اندازهگیری کارایی ،نوع بازده به مقیاس را نیز به تفکیک برای بنگاهها
ارائه میکند.
به دلیل استفاده مطالعه حاضر از تکنیک تحلیل پوششی دادهها که دارای دو مدل  CCRو  BCCاست به نتایج این تحقیق
بیشتر از نتایج تحقیقهای صرف آماری میتوان استناد کرد و از نکتههای آن بهرهمند شد .قابلذکر است این تحقیق از نوع
تحقیقات کاربردی میباشد زیرا که نتایج آن جهت تنظیم برنامههای آتی سازمان (ادارات امور مالیاتی شهرستانهای استان
مازندران) ،قابل استفاده خواهد بود .جامعه آماری پژوهش حاضر ،ادارات امور مالیات شهرستانهای استان مازندران میباشد .آمار
و عملکرد ادارات امور مالیاتی شهرستانهای استان مازندران از طریق اداره کل امور مالیاتی استان مازندران تهیه گردید که شامل
 10شهرستان بوده و این شهرستانها به ترتیب شامل:
شهرستانهای ساری ،گلوگاه ،بهشهر ،نکا ،قائمشهر ،سوادکوه (زیرآب) ،جویبار ،بابل ،امیرکال ،بابلسر ،آمل ،فریدونکنار،
محمودآباد ،نور ،نوشهر ،چالوس ،کالردشت ،عباسآباد ،تنکابن و رامسر میباشد .ازآنجاییکه در این تحقیق با بررسی نمونه
نمیتوان نتایج را به جامعه تعمیم داد لذا جامعه تحقیق موردبررسی قرار میگیرد و از طریق نمونهگیری انجام نمیشود .جمعآوری
دادهها بهوسیله اسناد و مدارک موجود در اداره کل امور مالیاتی استان انجام گردید.
برای ارزیابی کارایی ادارات مالیاتی استان مازندران طی سالهای  10 ،6931-6931شهرستان را بهعنوان واحدهای
تصمیمگیرنده در نظر گرفتهشده که هرکدام از این واحدها  9ورودی را مصرف میکنند تا  6خروجی را تولید نمایند .ورودیها و
خروجیهای این شهرستانهای ادارات مالیاتی استان بهصورت زیر میباشد:
شکل  .۵دادههای ورودی و خروجی استفادهشده در تحقیق
تعداد کارکنان
حقوق و دستمزد(میلیون ریال)

ورودی

دادهها

مساحت و امالک در اختیار هر اداره(متر مربع)
مالیات وصولی(میلیون ریال)

خروجی

 .4یافتهها:
 .1-4معرفی ادارههای کارا و ناکارا و رتبهبندی ادارهها با محاسبههای روش :CCR

محاسبههای انجامشده در این بخش با استفاده از نرمافزار برنامهنویسی  Matlabو با استفاده از مدل  CCRانجام گردید و نتایجی
بهصورت زیر حاصل شد .در بازه زمانی ( )6931-6931با محاسبههای انجامشده بر رویدادههای دریافتی از ادارات امور مالیاتی
شهرستانهای استان ،همانطور که در جدول شماره  1مشاهده میشود؛ در سال  6931شهرستان آمل بهعنوان اداره امور مالیاتی کارا
معرفیشده و رتبه ادارههای دیگر در استفاده بهینه از منابع مشخص گردیده است.
در سال  6933با محاسبات انجامشده شهرستانهای بهشهر و آمل بهعنوان ادارات امور مالیاتی کارا معرفیشده و رتبه
اداره های دیگر در استفاده بهینه از منابع در این سال در جدول زیر مشخص گردیده است.
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در سال  6931نیز شهرستانهای بهشهر ،امیرکال و آمل بهعنوان ادارات امور مالیاتی کارا معرفیشده و رتبه ادارههای دیگر
در استفاده بهینه از منابع در این سال در جدول زیر مشخص گردیده است.
البته همانطور که در جدول زیر مشاهده میگردد ادارات امور مالیاتی استان مازندران به ترتیب برحسب میزان کارایی و
طی سالهای  6931-6931رتبهبندی شدند و نتیجه این رتبهبندی برحسب کارایی و با در نظر گرفتن میزان ورودیها و خروجی
هریک از ادارات بوده است و در جدول زیر بهطور کامل ذکرشده است.
اداره امور مالیاتی شهرستانهای آمل تنها ادارهای است که طی سالهای  6931-6931در میزان استفاده بهینه از منابع خود
در مقایسه با ادارههای دیگر از همه بهتر بوده و درصد آنها  )6(%600بوده است و کارا معرفیشده و ادارههای دیگر با توجه به
میزان ورودیها و خروجی خود کارا نیستند و باید در این مدل ،تغییراتی درست در میزان ورودیها و یا خروجی خود ایجاد نمایند
تا بتوانند به مرز کارایی برسند.
جدول  .2رتبهبندی  DMUتا با محاسبههای مدل CCR
رتبهبندی درصد مصرف بهینه منابع (ورودی و خروجی) در سالهای 1334-1331
DMUi

رتبه 1334

رتبه 133۵

رتبه 1331

Score 1334

Score 133۵

Score 1331

ساری

4

۸

۵

%۷۰.1۸

%۵3.13

%۷۸.3۰

گلوگاه

14

14

1۵

%31.3۸

%32.3۰

%3۰.34

بهشهر

2

2

2

%۸۷.۸۸

%1۰۰

%1۰۰

نکا

۸

1

4

%۰14.13

%1۵.43

%3۷.۷۰

قائمشهر

1

۵

1

%1۸.11

%۷۷.۸۵

%1۷.43

سوادکوه (زیرآب)

11

1۷

1۸

%31.21

%21.4۸

%2۷.۰4

جویبار

13

4

۸

%33.۸4

%۸1.1۵

%1۷.۰۷

بابل

11

3

3

%۵4.1۵

%۵۷.۷۷

%11.42

امیرکال

3

3

3

%۷۵.۷2

%۸1.1۵

%1۰۰

بابلسر

1۰

۷

۷

%۵4.۵۰

%14.1۵

%1۷.32

آمل

1

1

1

%1۰۰

%1۰۰

%1۰۰

فریدونکنار

12

13

12

%۵1.41

%33.۵۵

%43.23

محمودآباد

3

1۰

11

%۵1.22

%۵۵.2۷

%۵1.۵۸

نور

1۸

1۸

1۷

%2۸.43

%24.۷۷

%23.۸۰

نوشهر

۵

11

1۰

%1۸.33

%۵1.4۸

%۵۷.33

چالوس

۷

12

13

%1۷.۰1

%44.42

%4۵.۸۰

کالردشت

13

2۰

2۰

%21.۸3

%1۵.21

%1۸.13

عباسآباد

1۷

1۵

11

%23.43

%32.۸۸

%3۰.4۵

تنکابن

1۵

11

14

%33.۰۷

%32.13

%32.13

رامسر

2۰

13

13

۰.22۸1

%2۰.۸۷

%13.۷1

منبع :محاسبات تحقیق

البته الزم به ذکر است هرچه درصد میزان استفاده بهینه هریک از شهرستانهای امور مالیاتی استان به  %600نزدیک باشد
درواقع ازنظر کارایی نسبت به ادارات دیگر در شرایط بهتری قرار دارند بهطور مثال در سال  ،6931شهرستان امور مالیاتی شهرستان
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بهشهر با  %17.11 ،Scoreنسبت به اداره امور مالیاتی شهرستان امیرکال با  %73.71 ،Scoreاز کارایی و موقعیت بهتری برخوردار

است و به همین ترتیب میتوان این مقایسه را برای شهرستانهای دیگر و برای سالهای مختلف مور بررسی انجام داد.
 .2-4معرفی ادارههای کارا و ناکارا و رتبهبندی ادارهها با محاسبههای روش :BCC

پس از انجام محاسبات با استفاده از مدل  BCCدر نرمافزار  ،Matlabادارههایی که درصد استفاده بهینه آنها از منابع ()%600
میباشد کارا و مابقی ادارههای ناکارا هستند (جدول شماره  .)9در بازه زمانی ( )6931-6931با محاسبههای انجامشده بر
رویدادههای دریافتی از ادارات مالیاتی شهرستانهای استان ،همانطور که در جدول شماره  9مشاهده میشود؛ در سال 6931
شهرستانهای ساری ،جویبار ،امیرکال ،آمل و کالردشت بهعنوان ادارات امور مالیاتی کارا معرفیشده و رتبه ادارههای دیگر در
استفاده بهینه از منابع مشخص گردیده است.
جدول شماره  .3رتبهبندی  DMUها با محاسبههای مدل BCC
رتبهبندی درصد مصرف بهینه منابع (ورودی و خروجی) در سالهای 1334-31
DMUi

رتبه 1334

رتبه 133۵

رتبه 1331

Score1334

Score133۵

Score1331

ساری

1

1

1

%1۰۰

%1۰۰

%1۰۰

گلوگاه

14

14

1۵

%33.۵۸

%1۰۰

%1۰۰

بهشهر

1

1

۵

%3۵.۵۵

%1۰۰

%1۰۰

نکا

3

12

۷

%۸4.۸1

%۷۰.3۸

%1۰۰

قائمشهر

14

۸

13

%۷2.2۸

%۷۸.1۷

%1۷.۸3

سوادکوه (زیرآب)

1۵

1۷

1۵

%13.۸۷

%۵3.۵2

%1۰.11

جویبار

2

2

۸

%1۰۰

%1۰۰

%3۷.4۸

بابل

1۷

1۵

14

%۵۷.۷1

%۵۸.۸۰

%11.41

امیرکال

3

3

3

%1۰۰

%1۰۰

%1۰۰

بابلسر

13

11

12

%۷1.24

%۷1.33

%1۸.۸4

آمل

4

4

3

%1۰۰

%1۰۰

%1۰۰

فریدونکنار

1۰

3

3

%۸2.۸1

%۷1.۷3

%۸۷.۷1

محمودآباد

۸

1۰

۸

%۸1.1۵

%۷1.۰۵

%۷۵.۷4

نور

1۸

1۸

1۸

%4۷.13

%4۰.33

%4۵.1۸

نوشهر

11

13

11

%۸1.4۷

%11.۰4

%۷1.۵۵

چالوس

12

11

11

%۷۷.۷۵

%۵۸.۰۷

%۵3.۸3

کالردشت

۵

۵

24

%1۰۰

%1۰۰

%1۰۰

عباسآباد

11

14

1۷

%12.۵3

%11.11

%۵3.۸2

تنکابن

13

2۰

2۰

%43.۷1

%3۵.11

%33.33

رامسر

2۰

13

13

%41.۸2

%33.۸4

%3۸.4۸

منبع :محاسبات محقق

در سال  6933با محاسبات انجامشده شهرستانهای ساری ،گلوگاه ،بهشهر ،جویبار ،امیرکال ،آمل و کالردشت بهعنوان
ادارات امور مالیاتی کارا معرفیشده و رتبه اداره های دیگر در استفاده بهینه از منابع در این سال در جدول زیر مشخص گردیده
است .در سال  6931نیز شهرستان های ساری ،گلوگاه ،بهشهر ،نکا ،امیرکال ،آمل و کالردشت به عنوان ادارات امور مالیاتی کارا
معرفیشده و رتبه ادارههای دیگر در استفاده بهینه از منابع در این سال در جدول زیر مشخص گردیده است.
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ادارات امور مالیاتی شهرستانهای ساری ،امیرکال ،آمل و کالردشت تنها اداراتی هستند که طی سالهای  6931-6931در
میزان استفاده بهینه از منابع خود در مقایسه با ادارههای دیگر از همه بهتر بوده و درصد آنها  )6(%600بوده است و کارا معرفیشدهاند
و ادارههای دیگر با توجه به میزان ورودیها و خروجی خود کارا نیستند و باید در این مدل ،تغییراتی درست در میزان ورودیها و
یا خروجی خود ایجاد نمایند تا بتوانند به مرز کارایی برسند.
 .5نتیجهگیری و توصیههای سیاستی:
مقاله حاضر در صدد ارزیابی کارایی نسبی ادارههای امور مالیاتی شهرستانهای استان مازندران با استفاده از تحلیل پوششی دادهها
( )DEAطی سالهای  6931-6931میباشد .نتایج مدل  CCRنشان میدهد که اداره امور مالیاتی شهرستانهای آمل تنها ادارهای
است که طی سالهای مورد بررسی در میزان استفاده بهینه از منابع در مقایسه با ادارههای دیگر از همه بهتر بوده و درصد آن 600
بوده است؛ همچنین با استفاده از مدل  BCCادارات امور مالیاتی شهرستانهای ساری ،امیرکال ،آمل و کالردشت تنها اداراتی
هستند که طی سالهای یاد شده در میزان استفاده بهینه از منابع خود در مقایسه با ادارههای دیگر از همه بهتر بوده و درصد آنها
 600بوده و کارا معرفیشدهاند و ادارههای دیگر با توجه به میزان ورودیها و خروجی خود کارا نیستند و باید در این مدل ،تغییراتی
درست در میزان ورودیها و یا خروجی خود ایجاد نمایند تا بتوانند به مرز کارایی برسند .دلیل متفاوت بودن نتایج مدل  CCRو
 BCCجزء "بازده مقیاس" است .بازده به مقیاس عبارت است از نسبت تغییرات ورودی به تغییرات خروجیها؛ در مدل CCR

بازده به مقیاس ثابت فرض شده در حالی که در مدل  BCCبازده به مقیاس ثابت نمیباشد.
تنها شهرستانی که در هر دو مدل بکار رفته شده در تحقیق حاضر از کارایی نسبی برخوردار بوده است شهرستان آمل میباشد
و با توجه به ورودیها و خروجی این شهرستان میتوان گفت علت آن است که آنها میزان ورودی کمتری دریافت میکنند و
خروجی بیشتری هم نسبت به ادارههای دیگر که ورودی بیشتر دریافت میکنند ،دارند.
لذا بر اساس نتایج توصیههای سیاستی ذیل ارائه میگردد:
 .6الزم است سازمان امور مالیاتی گزارش دقیقی از مساحت امالک در اختیار هر اداره تحت پوشش خود ،تعداد نیروی انسانی
و حقوق و دستمزد پرداختی و میزان درآمد یا خدماتی که ارائه میدهند را تهیه نمایند .داشتن این اطالعات دقیق و جزءبهجزء
میتواند منجر به شناسایی فضای خالی و بالاستفاده ادارهها و همچنین کارمندان مؤثر و غیر مؤثر ادارهها شود که با استفاده
بهتر از این منابع میتوان کارایی ادارهها و سازمان را افزایش داد.
.1

یکی از تفاوتهای شرکتهای خصوصی با ادارههای دولتی در این است که شرکتهای خصوصی چون هزینه زیادی بابت
محل شرکت پرداخت میکنند به بهترین نحو از آن استفاده میکنند که این موضوع در ادارههای دولتی کمتر دیده میشود
و پیشنهاد میگردد با تدابیر مدیریتی الزم؛ ضمن رعایت استانداردها تخصیص اموال و تجهیزات اداری و توزیع نیروهای
انسانی در ادارات تابعه بر مبنای کارایی صورت پذیرفته و مورد بازنگری قرار گیرد.

 .9همچنین با توجه به نقش پاداش مؤثر در افزایش انگیزه کارکنان و پاداش ناکارآمد در کاهش آن ،استقرار یک نظام
پاداش دهی مؤثر در سازمان امور مالیاتی از طریق طراحی الگویی مناسب بر اساس کارایی ادارات پیشنهاد میگردد.
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فهرست منابع و مآخذ
.6

احمدی ،اسمعیل .زایندهرودی ،محسن .رییسپور ،علی .شکیبایی ،علیرضا .)6931( .بررسی کارایی نظام مالیاتی استانهای کشور به
تفکیک پایههای مالیاتی با رهیافت تحلیل پوششی دادهها ،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران ،سال بیست و دوم ،شماره ،79
ص .19-601

.1

اداره کل امور مالیاتی استان مازندران .)6931( .عملکرد ادارات امور مالیاتی شهرستانهای استان مازندران طی سالهای .6931-6931

.9

آذر ،عادل .قربانی ،کامران .)6919( .تعیین نسبی کارایی دانشکدههای مدیریت با رویکرد تحلیل فراگیر دادهها ( ،)DEAفصلنامه
مدیریت صنعتی ،شماره .1

.1

امامی میبدی ،علی .)6973( .اصول اندازهگیری کارایی و بهرهوری (علمی -کاربردی) ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای
بازرگانی تهران.

.3

برهانی ،حمید .)6917( .سنجش کارایی در بانکهای تجاری ایران و ارتباط آن با ابعاد سازمانی ،نهمین سمینار بانکداری اسالمی.

.1

پور کاظمی ،محمدحسین .نمازی ،حسین .آسایش ،حمید .افتخارزداده ،ثوره .)6913( .بررسی کارایی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور
طی سالهای  ،6916-6911اجرای طرح برای معاونت برنامهریزی و فناوری اطالعات سازمان امور مالیاتی کشور.

.7

خداداد کاشی ،فرهاد .شایگانی ،بیتا .حسینی ،لطیف .)6931( .برآورد ظرفیت مالیاتی استان آذربایجان غربی ،فصلنامه اقتصاد و
مالیات ،دوره  ،6شماره 1

.1

سازمان امور مالیاتی کشور .)6911( .برآورد ظرفیت مالیاتی کشور ،معاونت برنامهریزی و فناوری اطالعات ،دفتر مطالعات و
تحقیقات مالیاتی.

.3

عرب مازار ،عباس .موسوی ،سید یحیی .)6913( .محاسبه کارایی و کوشش مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی استانهای مختلف
کشور ،پژوهشنامه اقتصادی ،ص .693-613

 .60عسکری ،علی .چرخکار ،محمدجواد .)6931( .تعیین ارزیابی شاخصهای کارایی نسبی ادارههای امور مالیاتی شهر و استان تهران با
رویکرد تحلیل پوششی دادهها ( ،)DEAفصلنامه پژوهشنامه مالیات ،شماره  ،17مسلسل .73
 .66فاضلی ،اصغر .)6936( .ارزیابی کارایی نسبی شعب بیمه تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی با استفاده از تحلیل پوششی دادهها.
 .61معظمی گودرزی ،محمدرضا .جابر انصاری ،محمدرضا .معلم ،آذر .شکیبا ،محبوبه .)6939( .کاربرد تحلیل پوششی دادهها ( )DEAدر
ارزیابی کارایی نسبی و رتبهبندی شعب بانک رفاه استان لرستان و مقایسه نتایج آن با روش  ،TOPSISفصلنامه پژوهشهای
اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) ،سال چهاردهم ،شماره اول ،بهار .6939
 .69منجذب ،محمدرضا .موسوی ،سید ابراهیم .)6931( .مالیات بر عملکرد شرکت نفت و کارایی سازمان امور مالیاتی کشور (رویکرد
تحلیل پوششی دادهها ( ،))DEAفصلنامه پژوهشنامه مالیات ،شماره  ،17مسلسل .73
 .61مهرگان ،محمدرضا .)6919( .ارزیابی عملکرد سازمان (تحلیل پوششی دادهها)؛ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 .63نجفی ،اسماعیل .عبداهلل زاده ،وحید .محسن امیری .)6939( .بهکارگیری مدل  CCR-BCCو روش  A&Pجهت تعیین کارایی و
رتبهبندی واحدهای شرکت نفت پاسارگاد ،ماهنامه علمی-ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز ،شمارهی  ،610بهمنماه .6939
 .61نیکو مرام ،هاشم .)6917( .تحلیل پوششی دادهها و کاربردهای آن ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات استان تهران.
 .67هاشمی ،نیما و همکاران .)6911( .ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادهها ،مجله توسعه مدیریت
و تحول .13-36 ،2
 .61یعقوبیاگره ،امید .)6911( .بررسی کارایی واحدهای تصمیمگیری توسط تحلیل پوششی دادههای فازی با مثال کاربردی ،دانشکده علوم
پایه دانشگاه تربیتمعلم آذربایجان ،پایاننامه دانشجویی دوره کارشناسی ارشد.
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Evaluation of Relative Efficiency Indicators of County Tax Administration
Mazandaran Province during 2015-2017
Abstract
The government has always strived for increase the tax revenues and replace it with oil revenues to provide
a suitable basis for moving the economy toward sustainable growth in order to better management of income and
expenses and establish social justice. Hence, the government's success in this regard depends on the functioning
of the tax affairs organization as one of the main pillars of the tax system of the country. The present study
evaluates the relative efficiency of provincial tax departments in Mazandaran province during 2015 to 2017 using
DEA method. In this study, CCR and BCC model were used. Input indicators of the model includes: salary,
number of employees, area of real estate available to each office, and the output of the model includes: the
amount of tax collected. The results of the study show that, Amol city tax administration is the sole administration
that has been efficient in utilizing its resources during the study years using CCR model; and tax administrations
of the cities of Sari, Amirkola, Amol and Kelardasht are the ones that are efficient in using their resources during
the mentioned years using BCC model, and other departments are not efficient considering inputs and outputs.
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