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 گيالنبرآورد ظرفيت پس اندز روستايي استان 

0Fعباس جوقيني
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1Fعليرضا شكيبايي
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 چكيده   

انداز به عنوان رشد و توسعه اقتصادي،و نيز ظرفيت پس انداز داخلي به عنوان عامل كليدي برايهاي اقتصادي پسدر بسياري از نظريه
هاي موثر در تصميمات يكي از عامل انداز افراد جامعهآگاهي از توان و ظرفيت پس .شودتوان بالقوه استفاده نشده آن جامعه معرفي مي

هاي هزينه و باشد. در اين تحقيق با استفاده از دادهتوسعه پايدار آن جامعه مي مسيرهاي پيش روي سياستمداران در ريزيو برنامه
 1388هاي درآمدي در سالبراي هر يك از دهك گيالنايي استان انداز خانوارهاي روستدرآمد خانوارها سعي در  تخمين ظرفيت پس

ظرفيت گرفته است.  قرارمورد بررسي  روستاييانداز همچنين يك مقايسه كلي بين عملكرد نهادهاي مالي و ظرفيت پسشده است. 
درصد از درآمدهاي مالياتي 59حدود  باشد كه اين رقم دريك هزار ميليارد ريال ميبرابر  گيالنانداز روستايي استان برآورد شده پس

هاي پاياني خانوارهاي اندازي بسيار باال دهكنتايج نشان از توان پس دهد.درصد درآمدهاي استان را تشكيل مي77استان، در حدود 
ول ناخالص باشد چرا فقط يك درصد محصانداز روستايي استان گيالن پايين ميروستايي استان گيالن دارد، ولي در كل ظرفيت پس

 دهد كه درصد بسيار پاييني است.داخلي استان گيالن را تشكيل مي

 JEL   :E21, E22, O13, O15بنديطبقه
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 مقدمه  

2Fهاي اخير برخي كشورهاي در حال توسعه طي دهه

توجه زيادي 1
به بخش روستايي براي فقرزدايي و ايجاد يك توسعه پايدار 

هاي مالي ايجاد نهادهاي موثري را نيز در جهت اند و تالشداشته
-اند، كه داراي موفقيتاندازهاي بومي انجام دادهوابسته به پس

-سرمايه انداز و). پس1384زاده گيري بودند(حسنهاي چشم

گذاري از عوامل كليدي توسعه، به خصوص در كشورهاي كمتر 
شود. اين فرآيند براي اقتصاد مناطق توسعه يافته محسوب مي

براي رسيدن به يك توسعه پايدار  واست، روستايي نيز صادق 
بدون همكاري افراد آن جامعه غيرممكن خواهد بود. در فرآيند 

گذاري نيز اتكاي گذاري مستمر، و سرمايهتوسعه نياز به سرمايه
-تر وجود ظرفيت پسانداز افراد يا به صورت كليشديدي به پس

داز و انباشد. همچنين آگاهي از ظرفيت پسانداز افراد مي
ريزان اقتصادي گذاري جامعه مورد بررسي، براي برنامهسرمايه

گذاري و انداز، امكان سرمايهنقش حياتي دارد. از طرفي پس
انداز كند، و از طرف ديگر پسپيشرفت اقتصادي را مهيا مي

از حد باعث كاهش مصرف و نهايتاًٌ كاهش تقاضا در جامعه بيش
انداز جامعه بايد ظرفيت پس شود. از اين رو حد بهينه ومي

). از جهتي ديگر يكي از مشكالت 1380مشخص گردد (شكيبايي 
درآمد در كشورهاي جهان سوم اين است كه، اغلب افراد كم

مدت و چه هيچگونه دسترسي به اعتبارات چه براي نيازهاي كوتاه
كار محدودشان  هاي بلندمدت در كسب وگذاريبراي سرمايه

كنند، گامي هم كه بدان دسترسي پيدا ميندارند. حتي هن
نرخهاي باالي بهره ممكن است به بدهكار شدن هميشگي آنان 

انداز و نيازهاي انداز است. پسبينجامد. غالباً اعتبار زاييده پس
درآمد، بخش مهمي از توسعه روستايي را اعتباري روستاييان كم

 ) 1372گيرد.(استفن دورو در بر مي

درصد جمعيت كل كشور را 29 تقريباًدهد كه يآمارها نشان م
 گيالندهد، كه اين رقم براي استان روستايي تشكيل مي بخش

، كه توان بالقوه اين بخش است درصد برآورد شده 43از نيز بيش
تحقيق سعي در برآورد اندازه ظرفيت اين  .را نبايد ناديده گرفت
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انداز در هر پسو اندازه ظرفيت  گيالنانداز روستايي استان پس
. عالوه بر اين بررسي خانوارها را داردهاي درآمدي يك از دهك

انداز و نحوه عملكرد نهادهاي مالي در جذب و تسهيل جريان پس
اين همچنين  د.ريگميگذاري نيز مورد ارزيابي قرار سرمايه

وط به بمركه بخش اول  شودميتحقيق از پنج بخش تشكيل 
و همچنين  گيالنو نيز معرفي استان  ادبيات مرتبط با مقاله

آمارهايي در مورد بانك كشاورزي كه به عنوان نهاد تخصصي 
بخش دوم . كند، ارائه شده استفعال در بخش روستايي عمل مي

وي نظري و سپس مدل مربوط به روش تحقيق است كه ابتدا الگ

نيز مربوط به تجزيه و  سومبخش  .ارائه شده است و روش برآورد

-نتيجه چهارمقسمت  ، وحاصل از برآوردها شده تحليل نتايج

 شود.      گيري و ارائه پيشنهادهاي اين مطالعه را شامل مي

 ادبيات مرتبط با مقاله  -1

انداز ملي عامل رشد اقتصادي جوامع به از نظر آدام اسميت، پس
صادي تا حد د. وي معتقد بود حل مشكل توسعه اقتيآحساب مي

-انداز وسرمايههاي مردم براي پسزيادي، بستگي به توانايي

گذاري هاي بيشتر در يك كشور دارد، و نرخ سرمايهگذاري
). همچنين 1370باغيان شود(قرهانداز تعيين ميبراساس نرخ پس

هايي كه براي شروع مرحله جهش رستو در بيان پيش شرط
گذاري را به عنوان ز وسرمايهاندااقتصادي الزم است، اهميت پس

 -هارودالگوي رشد معروف اولين پايه و شرط آن شمرده است. 
افزايش  را دومار نيز شرط الزم براي افزايش نرخ رشد توليد ملي

 كندمعرفي مي انداز نسبت به درآمد مليپس
 ).)20و19(ص1376(موسويان

در اين قسمت مطالعات پيشين مرتبط با تحقيق به دو قسمت 
 بندي شده است.مطالعات داخلي و مطالعات خارجي  تقسيم

 ادبيات داخلي -1-1

مطالعات متعددي انجام انداز در زمينه تحقيقات داخلي در حوزه پس

سنجي ظرفيت با) 1380شكيبايي(است از جمله، مطالعات  گرفته
كه استان  به اين نتيجه رسيدهانداز روستايي استان قزوين پس

هاي مختلف اندازي در دهكقزوين داراي تفاوت ظرفيت پس
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انداز روستايي استان قزوين در درآمدي است و نيز ظرفيت پس
حد بااليي است كه اين ظرفيت به دليل كمبود نهادهاي رسمي 

انداز اين ظرفيت مالي مطمئن  و يا به دليل عدم انگيزه براي پس
 بانيز  )1384(مازندراني جذب نشده است. همچنين زاهدي

اندازگذاري خانوارهاي روستاي كشور  به روش برآورد توان پس
درصد  59كه  به اين نتيجه رسيدههزينه و تفاضل درآمد 

انداز مثبت نيستند بلكه خانوارهاي روستايي نه تنها داراي پس
اندازي را براي تاًمين اند، كه اين ظرفيت پسمنفيانداز پسداراي 
 داند. گذاري و توسعه اقتصادي بسيار ناچيز ميسرمايه منابع

گذاري موانع سرمايه بررسي با) 1383صامتي و فرامرزپور(
خصوصي در بخش كشاورزي ايران به اين نتيجه رسيدند كه 

گذاري و انباشت سرمايه كليد رشد كشورهاي در حال سرمايه
صي توسعه است كه در اين ميان بخش كشاورزي از اهميت خا

بايد توسط دولت و بخش خصوصي تقويت شود.  وبرخوردار است 
گذاري است انداز منبع سرمايهپسبه دليل اينكه همچنين 

-انداز، حسابهاي پسانداز، بانكبنابراين احداث موسسات پس

هاي شركت و يتعاوني اعتبار واحدهايانداز، هاي پستي پس
) در 1384سعدي (انداز ضروري است. آوري پسبيمه براي جمع

هاي خود از اثرات سياستهاي كالن اقتصادي در تجهيز بررسي
انداز منابع داخلي ايران به اين نكته دست يافته كه تجهيز پس

گذاري هايي هم كه در امر سرمايهداخلي با توجه به محدوديت
كننده براي براي كشور وجود دارد، يكي از عوامل مهم و تعيين

باشد، كه بايد توجه خاصي به شد اقتصادي ميگذاري و رسرمايه
بررسي نرخ  ا) نيز ب1389بهبودي و همكاران (اما  آن داشت.

انداز خانوارها با استفاده از مدل كينزي و نيز برآورد تاثير پس
اند، انداز بر درآمد خانوارها و توليد ناخالص داخلي پرادختهپس

بوده است. رحيمي كه نتيجه حاكي از ارتباط مثبت اين رابطه 
انداز روستايي و نقش عوامل موثر ) در مطالعه خود از پس1386(

3Fبر آن

) 2المللي، ) محدوديت منابع مالي بين1، داليلي مانند 1
) عدم 4گذاري، ) محدوديت منابع براي سرمايه3افزايش جمعيت 

) 5هاي سنتي اعتباررساني در مناطق روستايي، و موفقيت برنامه
انداز روستايي را داليلي بر توجه بيش از پيش پس وجود ظرفيت

                                                           
 درآمد، نرخ بهره واقعي مثبت، دسترسي به نهادهاي مالي . -۱

) نيز با 1384زاده (حسن همچنينداند. انداز روستايي ميبه پس
4Fبررسي تجربه چند كشور

در مورد نقش اعتبارات خرد در اينكه  2
اند در شرايط روستايي كه اكثر افراد داراي وثيقه چگونه توانسته

چگونه با  ن مالي شده وتامي معتبر براي گرفتن وام نيستند،
اندازهاي كوچك مردمي به تاًمين منابع دست زده آوري پسجمع

و باعث رشد و توسعه روستايي شوند، مورد مقايسه قرار داده 
تجربه گرامين بانك در بنگالدش با مقايسه است. در اين مطالعه 

انداز، حتي توسط كم درآمدترين افراد در كه گوياي توانايي پس
در ايران، الزمه بازنگري در موجود ساختار با بوده،  روستاها

 داند. ناپذير ميموسسات ايراني را اجتناب

 جهاني ادبيات -1-2

به در بخش مطالعات جهاني نيز تحقيقاتي صورت گرفته كه 
5Fتوان اشاره كرد. در سمپوزيومميچندين مورد از آنها 

المللي بين 3
برگزار گرديد، يكي  در كامرون 1984انداز كه در سال تجهيز پس

از نتايج بدست آمده اين بود كه در بيشتر كشورهاي در حال 
-انداز داخلي در مقياس بزرگتر از آنچه كه تصور ميتوسعه پس

6Fيرشود، وجود دارد. بالنكو و مي

هاي خود در بررسينيز  )1989(4
اند هاي روستايي فيليپين به اين نتيجه رسيدهاز وضعيت سپرده

كشور دارد، پس  GDPكه چون بخش روستايي سهم بزرگي در 
هستند، حمايتي باال براي بازار مالي روستاييان داراي توان بالقوه 

كه بايد دولت شرايط تسهيل خدمات مالي را در مناطق روستايي 
هاي روستايي پرداخت بوجود آورد و اين در حالي است كه وام

7Fيوجي هوريوكاچنين شده بسيار پايين بوده است. هم

5 )1992 (
هايي براي ارزيابي و در تحقيقات خود سعي در ارائه داده

انداز ژاپن داشته و سپس داليل باال بودن برآورد نرخ پس
همچنين انداز را مورد بررسي قرار داده است. سطح پس

8Fمحمود

انداز هاي خود در زمينه پس) در بررسي1995( 6
رو شده كه با وجود اينكه روستاييان روستايي، با اين واقعيت روب

پاكستان داراي فقر بااليي هستند، اما در مقابل داراي ميل 
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انداز كردن نسبت به متوسط كشوري متوسط بااليي براي پس
9Fهاي اين تحقيق براي برخي كشورهادارند. در بررسي

اين نتيجه  1
و  خذاتاًييد شده، كه خانوارهاي روستايي به دليل اين كه توانايي 

هاي با بهره را ندارند، تا بتوانند مخارج خود را براي بازپرداخت وام
انداز به پس پس اقدامهايي كه درآمد ندارند تاًمين كنند، دوره

) خانوادگي بودن 1د. همچنين عواملي چون كننبااليي مي
) ناپايداري در درآمدهاي 2سيستم درآمدي خانوارهاي روستايي، 

هاي ) احتمال تقسيم دوباره زمين3 حاصل از كشاورزي و
هاي درآمدي خانوادگي، باعث شده كه كشاورزي در سيستم

 انداز حتي در درآمدهاي پايين نيز در حد بااليي باشد.پس

10Fسينها

گذاري انداز و سرمايهارتباط بين پسبا بررسي ) 2002(  2
11Fكشور  ديگر آسيايي 9ژاپن و 

 به اين نتيجه رسيده كه 3
با مقايسه  وگذاري در بلندمدت انداز و سرمايهپسن بيهمبستگي 

كشورهاي در  اين كشورها، با استفاده از نحوه اين همبستگي
OECD،  اين . اما شودتاييد ميدو كشور ژاپن و تايلند در تنها

مورد كشورهاي ساير كوتاه مدت براي بازه زماني ارتباط در 
12Fشود. كومار نارايانميبررسي نيز تاييد 

 نيز با بررسي) 2005(  4
، به وجود گذاري براي ژاپنانداز و سرمايهارتباط بين پس

-سرمايه رسيده، كهگذاري انداز و سرمايهبين پس همبستگي

شود. گذاري ميانداز باعث سرمايهانداز و پسگذاري باعث پس
گذاري داراي اثرات پايدار سرمايهانداز و ها در پسهمچنين شوك

13Fسوهو و آگراول .است ي بودهو بلند مدت

-) نيز در مطالعه2008(5

هاي نوين انداز در جنوب آسيا با استفاده از روشاي از رفتار پس
اي مثبت بين اند كه رابطهسري زماني به اين نتيجه دست يافته

-انداز و رشد اقتصادي وجود دارد ، كه اين رشد نياز به پسپس

-پس عال جهت جذب منابعانداز داخلي و وجود نهادهاي مالي ف

 .طلبداندازي را مي
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 تايلند
٤ - Paresh Kumar Narayan. 
٥ - Pradeep Agrawal , Pravakar Sahoo . 

14Fآسبورن

اي در مورد اعتبار و ريسك در ) طي مطالعه2006(6
اقتصاد در حال توسعه روستايي، به اين نتيجه رسيده كه نقش 

ها در توسعه مناطق روستايي نقش اساسي موسسات مالي و بيمه
15Fكنند. كيوچن و جين فنگرا بازي مي

) نيز در يك 2010(7
اي به اين نتيجه دست يافتند كه براي توسعه ش منطقهپژوه

روستايي، وجود موسسات مالي روستايي نقش اساسي و مثبتي را 
توانند نسبت به افراد هاي روستايي ميكنند. بانكبازي مي

16Fگانهمختلف روستايي و با توجه به طبقات سه

كشاوزري و شرايط 8
توانند تسهيل ميپذيرتر عمل كنند. همچنين مختلف آن انعطاف

كننده داد وستدهاي كشاورزان باشند. كه البته براي ساير امور 
  هاي قابل قبولي خواهند بود.كشاورزان نيز داراي مزيت

توضيحات آماري مربوط  و  گيالنمعرفي استان    -1-3

 گيالن استاندر بانك كشاورزي فعاليت به 

ميليون نفر، كه در 17F9 4/2داراي جمعيتي بالغ بر گيالناستان 
درصد از جمعيت كل كشور را در خود جاي داده ، و  3/3حدود 

18Fدرصد 43بيش از 

بافت جمعيتي اين استان را بخش روستايي  10
كيلومتر مربع 14.042دهد. اين استان داراي مساحت تشكيل مي

را بخش شمالي كشور درصد از مساحت 87/0باشد كه حدود مي
 51بخش،  43شهرستان،  16داراي  گيالن. استان مي پوشاند

باشد. استان آبادي داراي سكنه مي 2,484دهستان و  109شهر، 
از غرب به استان اردبيل، شرق به استان، مازندران و از  گيالن

و در همسايگي شمالي خود هاي زنجان و قزوين جنوب به استان
ي استان گيالن با آب و هوا .باشدبا كشور آذربايجان همجوار مي

هاي فراوان و پرآب، هاي حاصلخيز آبرفتي،رودخانهمعتدل، خاك
هاي انبوه و وسيع و مراتع طبيعي زمينه مساعدي را براي جنگل
و صنايع تبديلي فراهم نموده است. اين  هاي كشاورزيفعاليت

استان در توليد و صدور يكسري از كاالها نظير چاي، زيتون، 
در توليد برنج بعد از استان فندق، بادام زميني، مقام اول و 

مازندران رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. همچنين اين 
                                                           

٦ - Theresa Osborne (2006). 
۷ - ZHOU Xue-sheng , Sun Jin-feng (2010).- 

 كشاورزان كوچك، كشاورزان متوسط و كشاورزان بزرگ.- ۸
تخمين زده نفر 2,440,405 ،   88برآوردهاي جمعيتي مركز آمار ايران براي سال براساس - ۹

 شده است .
 برآورد شده است .نفر 1,063,203 ۱۰-
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هايي چون توتستان وابريشم، شيالت استان با فعاليت در بخش
19Fباشد.وطيور و گل وگياه زينتي داراي بخش كشاورزي فعالي مي

1  

-به صراحت مي اعتباريو موسسات  ي مالياما در بخش نهادها

توان بانك كشاورزي را به عنوان نهاد مالي متخصص در بخش 
روستايي و باالخص در بخش توليدات كشاورزي نام برد. بانك 

واحد شعبه بانكي مستقر در كل  609كشاورزي از تعداد كل 
درصد شعبات فعال در سطح كل 11واحد و يا  70استان، تعداد 

. همچنين از به خود اختصاص داده است 1388در سال را استان 
ها در انواع سپرده نزد تمامي بانك ميليون واحد 7/6تعداد كل 

درصد انواع  21 و ياواحد، ميليون  2/1بانك اين سطح استان، 
سپرده را در خود جاي داده است. همچنين بانك كشاورزي در 

هاي استان هاي كل بانكاز مجموع كل مبلغ سپره 1388سال 
هزار ميليارد  1/2شود، مبلغ رد ريال ميهزار ميليا 33كه بالغ بر 

جذب  خوددرصد از كل اين مبالغ را توانسته به 7ريال، يعني 
ها به بخش غير كند. همچنين از مبلغ كل تسهيالت اعطايي بانك

هاي عمده اقتصادي، كه در مجموع بالغ بر دولتي بر حسب بخش
ريال يا به  هزار ميليارد 6/3هزار ميليارد ريال بوده، به مقدار 30

درصد از اين مبلغ به بخش كشاورزي استان 12عبارتي بالغ بر 
بانك كشاورزي نيز با ايجاد تسهالتي  تخصيص يافته است. گيالن

هزار ميليارد ريال كه پنج درصد كل تسهالت استاني  6/1بالغ بر 
بانك  مربوط بهالت كه يشود. از اين سهم تسهرا شامل مي
درصد از تسهيالت 94انك بيش از ، اين بشودكشاورزي مي

اعطايي خود را به بخش كشاورزي اختصاص داده است. بنابراين 
ارقام موجود نشان دهنده تخصصي بودن بانك كشاورزي در 

 باشد.بخش روستايي و مخصوصاً در بخش توليدات كشاورزي مي

 روش تحقيق  -2

هاي كالن اقتصادي و اهميت بر بحث ويكينز و طرفداران 
درآمد ملي،  يكل به عنوان مشخص كننده اصلي و اوليه تقاضاي

محصول ملي، و اشتغال تاًكيد داشتند. از نظر كينز سطح تعادلي 
آيد. تغيير در درآمد ملي بدست مي باانداز گذاري و پسسرمايه

، آن را تابعي از (C)كينز در مدل معروف خود از مصرف خانوار

                                                           
 . 1388اطالعات عمومي استان گيالن سال  -مركز آمار ايران - 1

هم از ما  (S) اندازداند، كه تابع پسمي (Y) سطح درآمد
 : آيدبه دست مي هابالتفاوت مصرف از درآمد خانوار

C = cY 

Y = C+S     →       S = Y - C       →     S = Y – cY    

 →                       S = (1-c)Y         . 

بخش محور اصلي اقتصاد روستايي استان گيالن را از آنجايي كه 
يك  يوضعيت درآمدما  حال اگرو دهد، كشاورزي تشكيل مي

يك خانوار شهري در  يمشابه وضعيت درآمد را خانوار روستايي
(كه با اين فرض سطح زندگي براي يك خانوار  بگيريمنظر 

توان فرض كرد روستايي باالتر از سطح واقعي آن خواهد بود)، مي
كه يك خانوار روستايي در سطح مشابه يك خانوار شهري، قادر 

دل خانوار شهري ماليات پرداخت كند. از طرفي چون است معا
و نيز با توجه به اينكه  شود،اين ماليات از طرف دولت وصول نمي

20Fهاقانون ماليات 81طبق ماده 

بخش كشاورزي از پرداخت  2
توان فرض كرد يك خانوار روستايي مي اند. ها معاف شدهماليات

انداز ت قادر به پسحداقل به اندازه عدم پرداخت ماليات به دول
پس با توجه به توضيحات باال و با استفاده از معادله  .خواهد بود

انداز خانوارهاي توان به محاسبه نرخ پسانداز كينزي ميپس
اين است كه براي  توجهپرداخت. نكته قابل  (c-1)روستايي 

انداز توان از متوسط نرخ پسانداز روستايي ميمحاسبه نرخ پس
شود ه توسط بانك مركزي هر ساله گزارش ميروستايي ك

اما بايد دقت كرد كه اين نرخ متوسط كل كشور  كرد.استفاده 
در هر دهك درآمدي، خانوارها  وجود دارد كهاست و امكان اين 

براي همين  با استفاده از  .انداز متفاوتي داشته باشندسطوح پس
هاي تقانون ماليا 131هاي مالياتي كه براساس ماده نرخ

21Fمستقيم

به تصويب رسيده، و نيز با اعمال دستورالعمل كه 3

                                                           
: درآمد حاصل از كليه فعاليت هاي كشاورزي , دامپروري , دامداري , ها قانون ماليات 81ماده  -۲

پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور , صيادي و ماهيگيري , نوغان داري , احياي مراتع و 
 جنگلها , باغات اشجار از هر قبيل و نخيالت از پرداخت ماليات معاف مي باشد . 

خاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين : نرخ ماليات بردرآمد اش 131ماده - ۳
 قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد به شرح زير است :

) ريال درآمد مشمول ماليات ساالنه به نرخ پانزده درصد 30000000تا ميزان سي ميليون ( -
ت به ) ريال درآمد مشمول ماليات ساالنه نسب100000000تا ميزان يكصد ميليون ( -% ) 15(

تا ميزان دويست و پنجاه  -% ) 20) ريال به نرخ بيست درصد(30000000مازاد سي ميليون (



٦ 
 

هاي مالياتي كه هر ساله از طرف دولت براي بخشنامه معافيت
به برآورد توان ميشود، سطوح مختلف درآمدي در نظر گرفته مي

 در اين تحقيق نيز. انداز خانوارهاي روستايي پرداختظرفيت پس
و نيز با استفاده  هاي مستقيمقانون ماليات 131با استفاده از ماده 

2546/210شمارهاز بخشنامه  22F

 هاي سالمعافيتكه ميزان  1
براي انواع درآمدهاي افراد فعال چه در بخشهاي دولتي و  1388

چه خصوصي از طرف دولت اعمال شده، مورد استفاده قرار گرفته 
انداز تفاده در برآورد ظرفيت پساست. بر اين اساس مدل مورد اس

توان به صورت زير تعريف را مي گيالنخانوارهاي روستايي استان 
  كرد:

Sd = ∑ [λ𝑖Ө𝑖Y𝑖]4
𝑖=1  

S = ∑ [L𝑑S𝑑10
𝑑=1 ]  

Sd درآمدي  دهكانداز : ظرفيت پسdخانوار. يكبراي  ام  

yi دهك : متوسط درآمد dام . 

λi :  نرخ ده درصد در سطوح درآمدي اوليه بر اساس بخشنامه
براي  ي مستقيمهاقانون ماليات 131نرخ ماده  ومعافيت مالياتي 

 ام . dسطوح درآمدي باالتر براي متوسط درآمدي دهك 
                                                                                              

) ريال درآمدمشمول ماليات ساالنه نسبت به مازاد يكصد ميليون ( 250000000ميليون (
تا ميزان يك ميليارد (  -% ) 25) ريال به نرخ بيست و پنج درصد (100000000

شمول ماليات ساالنه نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليون ) ريال درآمد م1000000000
) 1000000000نسبت به مازاد يك ميليارد ( -% ) 30) ريال به نرخ سي درصد (250000000(

 . % )35ريال درآمدمشمول ماليات ساالنه به نرخ سي و پنج درصد (
) قانون بودجه سال 11بند (قسمت (ب)  5و  4بنا به جزء : 1388ماليات بر درآمد حقوق سال  - ۱

) قانون مالياتهاي مستقيم بـراي  85) و (84موضوع مواد ( سقف معافيت مالياتيكل كشور، 1388
) ريال در سال تعيين شـده اسـت و حسـب مفـاد     50,000,000مبلغ پنجاه ميليون ( 1388سال 

ا و سـاير  بندهاي مذكور ماليات بر درآمـد حقـوق كاركنـان وزارتخانـه هـا و موسسـات ، شـركته       
) قـانون مـديريت خـدمات    5) و قسمت اخير مـاده ( 4)، (2)، (1دستگاههاي دولتي موضوع مواد (

قضات، اعضاي هيئت علمي، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي پس از كسر  كشوري،
به نرخ  27/11/1380هاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب معافيتمذكور و ساير معافيت 

 ) خواهد بود. 1%) به شرح جدول پيوست شماره (10مقطوع ده درصد (
بنابراين در مورد ساير حقوق بگيران(شامل كاركنان شركتها و موسسات خصوصي، نهادهاي 

مقرر  هايمعافيتزبور و ساير معافيت معمومي غيردولتي و مشمولين قانون كار و...) پس از كسر 
) ريال به نرخ ده درصد 42,000,000مبلغ چهل و دو ميليون ( در قانون مالياتهاي اخيرالذكر تا

قانون مزبور مشمول ماليات بر درآمد  131%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده 10(
نرخ ماليات بردرآمد حقوق در مورد كاركنان مشمول قانون نظام  : 85ماده  خواهند شد.حقوق 

پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين  13/6/1370 هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب
% ) و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از كسر معافيت هاي 10قانون به نرخ مقطوع ده درصد (

%) و 10) ريال به نرخ ده درصد (42000000مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل و دو ميليون ( 
 ) اين قانون خواهد بود131نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (

iӨ  درصدي از درآمد در سطح :i ام كه شاملλi  درصد از ماليات
 شود.مي

Li :  شده در هر دهك درآمدي.تعداد خانوار روستايي توزيع 

S انداز روستايي استان.: ظرفيت كل پس 

از هزينه  گيالنانداز روستايي استان در برآورد ظرفيت پس
خانوارها به عنوان جايگزيني از برآورد درآمد خانوارها استفاده 

اوالً  گفت كهتوان جايگزيني ميدر توجيه اين شده است. اما 
درآمد خانوارها به علت عدم وجود سيستم حسابداري منظم غير 

اعتمادي خانوارهاي شوند. ثانياً به دليل بيواقعي نشان داده مي
دليل فرار مالياتي در اكثر موارد ها، و بهروستايي به غيرخودي

كنند. مقدار درآمد خود را كمتر از ميزان واقعي اعالم مي

انوارها با وجود اين كه كمتر از حد برهمين اساس هزينه خ
توان به عنوان واقعي درآمد خانوارها خواهد بود، ولي مي

اي از درآمدهاي افراد جامعه مورد بررسي قرار داد، و نماينده
از آمارهاي قابل باورتري براي درآمد خانوارها استفاده كرد. 

 اي خانوارها در هر گروهنمونه بر همين اساس متوسط هزينه
به عنوان متوسط درآمد كل تخميني هر طبقه در نظر 

-در اين مطالعه براي برآورد ظرفيت پسگرفته شده است. 

يك هاي درآمدي، انداز خانوارهاي روستايي به تفكيك دهك

مركز  ازكه  رهاي روستايياانوتايي از جامعه آماري خ 585نمونه 

م مورد جهت ارزيابي و برآوردهاي الزتهيه شده، آمار ايران 
 . استفاده واقع شده است

 برآورد و تجزيه تحليل نتايج  -3

در  گيالنانداز روستايي استان در جدول زير برآورد ظرفيت پس
23Fبراساس هزينه خالص 88سال 

كه به عنوان جايگزيني براي  2
است: محاسبه درآمد خانوارها بوده، انجام گرفته

                                                           
 در بنابراين كاالها. دوم دست فروش منهاي ناخالص هزينه از است عبارت  :خالص هزينه - ۲

 به حاصل باشد، شده خريداري كاالهاي ارزش از بيشتر شده كاالهاي فروخته ارزش كه مواردي

 نظر در بدون خانوار هزينه از است عبارت  :ناخالص هزينه(شود .  مي درج منفي عدد صورت

 غيرخوراكي كاالهاي فروش از است عبارت  :دوم دست و فروش .كاالها  دوم دست فروش گرفتن

 ).است كرده تهيه به ديگران هديه يا خود اعضاي مصرف منظور به خانوار كه
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 استان گيالنانداز روستايي ): برآورد ظرفيت پس1جدول (

نتايج بدست آمده براي خانوارهاي نشان دهنده ) 1جدول (
جدول از هشت ستون  . اينباشدمي گيالنروستايي استان 

اي را نشان هاي هزينهستون اول دهك تشكيل شده است كه
دهد. ستون دوم درصد پراكندگي توزيع خانوارهاي روستايي مي

گيري اي كه براساس نمونهدر هر دهك هزينهرا  گيالناستان 
اي كه از برآوردها بدست آمده نكته كند.بدست آمده، بازگو مي

اين است كه توزيع پراكندگي خانوارهاي روستايي در استان 
 اد خانوارهاي روستاييستون سوم تعد گيالن تقريباً يكسان است.

دهد. ستون چهارم در هر دهك را براي كل استان نشان مي
كند. خانوار روستايي در هر دهك را بازگو مي هزينه يك متوسط

شود كه كم درآمدترين خانوارها هزينه ساليانه مالحظه مي
دترين خانوارهاي روستايي در استان منميليون ريال و ثروت12

ميليون ريال را براي خود  192ط هزينه بطور متوس گيالن
اند. به طور كلي با استفاده از شاخص نسبت هزينه دهك داشته

24Fباال به دهك پايين جامعه

، براي دست يابي به تحوالت توزيع 1
توان گفت كه ثروتمندترين خانوارهاي روستايي استان درآمد، مي

برابر هزينه كم درآمدترين 15اي در حدود داراي هزينه گيالن
در  يبااليگوياي اختالف شاخص نيز كه اين  باشد،ميخانوارها 

با دقت به نتايج اين  است.توزيع درآمدي بخش روستايي استان 
(در حدود  يهااردهك اول خانو پنجشويم كه ستون متوجه مي

ي در ااند هزينهحتي نتوانسته گيالنروستايي استان  )درصد50

                                                           
هاي سنجش توزيع درآمد نسبت هزينه دهك باال(ثروتمندترين) به دهك از جمله شاخص- 1

 باشد و هر چه اين نسبت باال باشد نشان دهنده نابرابري بيشتر است.پايين(فقيرترين) مي

25Fهاي مالياتي مستقيم دولتيسطح سقف معافيت

. داشته باشند 2
البته اگر اين رقم سقف 
معافيت ماليلتي را به 
عنوان حداقل زندگي 
مربوط به يك خانوار در 

توان نظر بگيريم، مي
كه اين تعداد گفت 

خانوار داراي ضعف 
 درآمدي هستند.

براساس طرح همچنين 
 1388آمارگيري سال 

برابر  گيالن براي استانط كلي يك خانوار روستايي هزينه متوس
متوسط است. با مقايسه اين رقم با  ميليون بدست آمده 64با 

در جدول يك هاي بدست آمده براي هر دهك درآمدي هزينه
درصد خانوارهاي روستايي استان  60توان گفت كه در حدود مي

متوسط تري نسبت به هزينه داراي هزينه متوسط پايين گيالن
 ايهزينه اندتوانستهدرصد خانوارها  40باشند و تنها كلي مي

نشان از وجود نيز اين مقايسه  داشته باشند.باالتر از حد متوسط 
استان  خانوارهاي روستايي و نيز ضعف باالي درآمدي درنابرابري 

انداز يك خانوار ستون پنجم نرخ نهايي پسدارد.  گيالن
ماليات بر درآمد  كند، كه از نرخروستايي را بازگو مي

 ها، و نرخقانون ماليات 131اشخاص حقيقي طبق ماده 
هاي مالياتي از حقوق افراد در سال ابالغي براي كسر معافيت

كه از طرف دولت ابالغ شده، بدست آمده است. بر  1388
اساس نتايج بدست آمده در ستون چهارم مشاهده شد كه 

ي توانايي تاًمين مخارج خود به حت پنجمهاي اول تا دهك
 نداشتند.هم را هاي مالياتي از طرف دولت سطح معافيت

اندازي به مسلماً اين طبقات درآمدي از هرگونه توان پس
توان گفت كه تقريباً نصف جمعيت يعني مي ،خواهند بوددور 

با توجه به  اندازي نيستند.داراي توان پس گيالنروستايي استان 
انداز از آن دهك ، باالترين نرخ نهايي پسپنجم ستون نتايج

                                                           
 )ريال.بيست و نه ميليون و چهارصد هزار( 29,400,000- 2

متوسط كل پس انداز 
(ريال) روستاييخانوارهاي   

نرخ متوسط 
پس انداز 
يك خانوار 

 روستايي

متوسط پس انداز 
يك خانوار 

(ريال) روستايي  

نرخ نهايي 
انداز پس
خانوار يك

 روستايي

متوسط هزينه يك 
 روستاييخانوار 

 (ريال)

-تعداد
خانوارهاي 

در روستايي
 هر دهك

درصد 
توزيع 
 تعداد
 خانوار

هادهك  

_ _ _ _ 12,273,923 32,167 3/10% 1دهك    

_ _ _ _ 22,938,310 35,920 5/11% 2دهك    
_ _ _ _ 31,426,075 29,486 4/9%   3دهك  
_ _ _ _ 38,112,486 29,486 4/9% 4دهك    
_ _ _ _ 44,924,703 28,414 1/9% 5دهك    

11,351,365,500 01/0  69/341,507  10%  53,415,077 33,239 6/10% 6دهك    
50,193,255,820 02/0  32/1,510,072  10%  65,100,723 33,239 6/10% 7دهك    
98,179,486,927 04/0  14/3,052,204  10%  80,522,041 32,167 3/10% 8دهك    
171,225,606,583 06/0  84/5,806976  15%  102,713,179 29,486 4/9% 9دهك    
682,355,056,067 12/0  01/22,728,274  20%  192,141,370 30,220 6/9% 10دهك    

 مجموع 1 313,626 _ _ _ _ 1,013,304,770,896
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همچنين با استفاده از نتايج اين ستون درصد است.   20دهم با 

انداز متوسط پستوان دست يافت كه، به ارقام ستون ششم مي

اين  ارقامدهد. هر خانوار روستايي در هر دهك را نشان مي
همچنين بدست آمده است.  )1ستون با استفاده از معادله (

ستون هفتم گوياي اين مطلب است كه هر خانوار روستايي استان 
در هر دهك به طور متوسط چند درصد از درآمد خود را  گيالن

) اين نتايج بدست آمده را نشان 1انداز كند. نمودار (تواند پسمي
 دهد :مي

 
 اندازيك خانوار روستايي): نرخ متوسط پس1نمودار (

تا دهك پنجم شود هم مشاهده مي نمودارهمانطور كه در 
نرخ  به بعد ششم. از دهك را ندارندانداز پس خانوارها توانايي

به افزايش قرار گرفته  رو قابل تامليشيب با يك  اندازمتوسط پس
 و انداز متعلق به دهك دهمبيشترين نرخ پسطبق انتظار  .است

متوسط . در نهايت ستون هشتم باشددرصد مي 12در حدود 
را در هر  گيالنانداز كل خانوارهاي روستايي استان ظرفيت پس

) بدست آمده 2كه با استفاده از معادله (دهد، دهك نشان مي
برابر  گيالنانداز روستايي استان ظرفيت پسمجموع كلي  است.

درصد از 59در حدود كه  باشدميليارد ريال مي يك هزاربا 
را  درصد درآمدهاي استان77 ود، در حداستاندرآمدهاي مالياتي 

باال اندازي بسيار اين نسبت، نشان از توان پس دهد.تشكيل مي
، ولي در دارد گيالناستان  خانوارهاي روستايي هاي پايانيدهك

باشد چرا انداز روستايي استان گيالن پايين ميكل ظرفيت پس
كه اين رقم فقط يك درصد محصول ناخالص داخلي استان 

 )1شكل (. دهد كه درصد بسيار پاييني استتشكيل مي گيالن را
 دهد:انداز روستايي را نشان ميسهم هر دهك از متوسط كل پس

 

 گيالنانداز خانوارهاي روستايي استان : متوسط كل ظرفيت پس )1شكل (

شود مشاهده مي)1و با توجه به شكل (براساس نتايج اين ستون 
انداز مربوط به دهك دهم درصد اين ظرفيت پس67بيش از كه 

-درصد خانوارها را تشكيل مي10شود كه كمتر از خانوارها مي

روستايي درصد جمعيت  50 بيش ازاينكه با توجه به حال  دهد.
انداز ندارند بلكه داراي درآمدهاي بسيار استان نه تنها توانايي پس

اين نتايج خود نشان دهنده اين است كه با  پاييني نيز هستند.
انداز روستايي استان گيالن پايين است، اما اين كه ظرفيت پس

انداز درآمدهاي مالياتي استان نيز پايين بوده و ظرفيت پس
-درصد اين درآمدها را تشكيل مي60برآورد شده در حدود 

دهد.همچنين نكته قابل توجه اينكه درصد باالي اين ظرفيت 
توان گفت كه يمربوط به آخرين دهك درآمدي است. بنابراين م

از طرف دولت حداقل باعث هاي مالياتي عدم اجراي معافيت
كاهش شكاف طبقاتي شده و نيز شرايط توزيع مجدد درآمدها از 
طرف دولت را فراهم خواهد آورد كه حداقل باعث افزايش رفاه 

  عمومي بخش روستايي استان خواهد شد. 

26Fهزار ميليارد ريالي1/2با مقايسه حجم كل منابع

بانك كشاورزي  1
توان گفت كه اين انداز روستايي برآورد شده ميبا ظرفيت پس

منابع توانسته  روستاييان اندازبرابر ظرفيت پس 1/2بيش از بانك 
برابر اين ظرفيت را به صورت تسهيالت  5/1، و بيش از جذب

نيز اين ارقام  كشاورزي به بخش كشاورزي استان تزريق كند.
ييد كننده تخصصي بودن اين بانك بر اساس اهداف تعريف تا

 .استان داردت بخش كشاورزي و روستاييان يبراي حماشده آن 

                                                           
-ريال ميميليون  2,173,733 برابر 1388هاي بانك كشاورزي در سال حجم سپرده - 1

 استان گيالن) 1388هاي ملي سال باشد.(سالنامه حساب
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 11,351,365,500  

 50,193,255,820  

 98,179,486,927  

 171,225,606,583  

 682,355,056,067  
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م نشان از موفقيت اين بانك در حمايت از بخش روستايي ارقااين 
اما آنچه كه از مقايسه اين ارقام با  از نظر تامين منابع بوده است.

توان استان ميا در هر دهك خانوارهانداز روستايي ظرفيت پس
مسير و نحوه توزيع اين تسهيالت بين "بدست آورد اين است كه: 

تواند در كشاورزان داراي اهميت بااليي است چرا كه اين امر مي
نحوه توزيع خانوارها در هر دهك و قدرت درآمدي آنها تاثير گذار 

يالت اعطاي تسه باشد. با توجه به ادبيات تحقيق نحوه وام دهي و
اعتبار و توانايي اشخاصي كه  چون در ايران براساس معيارهايي

توان . بر اين اساس ميبنا نهاده شده است كنند،را دريافت ميوام 
بااليي  هايبه دهكتسهيالت اين  گفت كه حجم باالي

اين امر، خود بوجود  بروزروستاييان اختصاص خواهد يافت. 
روستايي استان خواهد  در بخش شديرترآورنده شكاف طبقاتي 

دهد كه نشان ميتجارب برخي كشورهاي در حال توسعه  "شد.
اند با ايجاد موسسات اعتباري محلي و اعطاي توانسته اين كشورها

هاي هرچند ناچيز به روستاييان و اقشار كم درآمد موجبات وام
. با توجه اين را فراهم آورندافزايش سطح زندگي روستاييان 

مالي در  ان مدعي بود كه نحوه حركت سيستمتوتجارب مي
باشد چرا گيالن داراي روش نادرستي ميبخش روستايي استان 

هاي بدست آمده خود گواه اين مطلب است كه، با اينكه نسبت
حجم منابع مالي باال بوده و نيز حجم تسهالت اعطايي باالست، 

صد در 50اما نتايج نشان از درآمدهاي بسيار پايين بيش از 
توان گفت كه در صورت خانوارهاي روستايي استان را دارد. مي

اصالح سيستم بانكي خانوارهاي بخش روستايي و نيز بخش 
در حال حاضر در آن قرار كه كشاورزي داراي چنين شرايطي 

با ايجاد توان اين انتظار را داشت كه و مي .دارند نخواهد بود
همه طبقات خانوارهاي اصالحات در نحوه تخصيص تسهيالت، 

روستايي حداقل داراي درآمدهاي قابل قبول و در خور شان 
   .باشند

 هاي كاربرديئه توصيهاگيري و ارنتيجه -2

، گيالنانداز روستايي استان برآورد ظرفيت پس بهدر اين تحقيق 
عملكرد بين نهادهاي مالي در نحوه و همچنين يك مقايسه كلي 

. نتايج ه استانجام گرفتبرآورد شده انداز ظرفيت پسمتخصص با 
دارد. پاييني انداز روستايي بدست آمده نشان از ظرفيت پس

در دو دهك  تانانداز روستايي اسهمچنين عمده ظرفيت پس
درصد اين 84بيش از دارد كه تقريباً قرار آخر طبقات درآمدي 

درصد خانوارهاي  50نزديك به ، واندظرفيت را در خود جاي داده
در وضعيت نامناسب درآمدي قرار دارند كه عمالً روستايي استان 
 اندازي هم نيستند. داراي قدرت پس

 بخشبه عنوان نهاد مالي متخصص در نيز بانك كشاورزي  
كه  ،بودهر اين بخش د توان باالي حمايت مالي دارايكشاورزي 

-سرمايه از واندپس ها در قالبي مستقل از چرخهاين حمايت

ي بين تناسباي مشغول به كار است، وهيچ نوع منطقهگذاري 
در هر اندازي روستاييان توان مالي بانك كشاورزي و توان پس

. در شرايطي هم كه قوانين شودديده نمي گيالناستان دهك 
اي است كه اكثر براي روستاييان به گونه پرداخت تسهيالت

سازد و اگر ز دريافت آن عاجز ميا خانوارهاي كم درآمد را عمالً
شود براي خانوارهايي خواهد بود كه هم تسهيالتي پرداخت مي

زاده (حسن داراي اعتبار و امنيت براي باز پرداخت تسهالت دارند.
اين امر در شرايط كنوني باعث  ) 1372و استفن دورو  1384

 درآمدي خانوارهاي روستايي خواهد ايجاد شكاف بيشتر در توزيع
گيران اقتصادي بايد بر اين نكته دقت بر اين اساس تصميم شد.

اينكه بانك كشاورزي توانسته به جذب داشته باشند كه با وجود 
و نيز اين منابع را در بخش كشاورزي  ابدمنابع بااليي دست ي

گيري تزريق كند، اما بايد دقت كرد كه دو اولويت براي تصميم
افزايش توليدات  ت در جهتتصميما"وجود دارد: اول اينكه 
، و يا ".باشد هاگذاري بر اساس مزيتكشاورزي و نيز سرمايه

افزايش نيز و  تر درآمد براي طبقات مختلفعادالنهتوزيع " اينكه،
كه بايد براي اين  ".در نظر گرفته شود رفاه خانوارهاي روستايي

. ردگيري كتر تصميمتمايز قايل شده و محتاطانه دو حالت
در بخش نين بايد گفت كه براي بوجود آوردن توسعه پايدار همچ

گذاري را در انداز و سرمايهاي از پسبايستي چرخهمورد نظر، 
شرايط براي دريافت تسهيالت بخش بوجود آورده و آن داخل 

تر بخش روستايي را فراهم بانكي براي اقشار كم درآمد و ضعف
  آورد.
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