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 ABSTRACT 
Tax revenue is one of the most important ways for countries to supplement their public
budgets with revenues needed for public spending. Given its characteristics and qualities,
tax revenue is a very important tool of widespread fiscal policies used by countries to
reduce the problems experienced by their economies, such as inflation, stagnation and
unemployment. Tax changes are supposed to be in line with GDP changes, in the rise and
fall. In this research I will examine the change in tax revenues in Syria compared to the
change in GDP at current prices in the period from 2000 to 2016. The conclusion the
study reaches is that the changes in taxes are incompatible with the changes in the GDP.
This shows the inflexibility of the taxation system in Syria, which in turn has led to low
tax revenues and a decrease in tax burden.
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تغيُّر اإليرادات الضريبية في سورية ،مقارن ًة بتغيُّر الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار
الجارية (دراسة لمفترة  2000حتى )2012

الدكتور رامي عمي زيـدان



(تاريخ اإليداع  .2019 / 9 / 12قبل للنشر في )2020 / 2 / 4

 مم ّخص 
تعتبر اإليرادات الضريبية إحدى أىم الطرق التي تمجأ إلييا الدول لرفد موازناتيا العامة باإليرادات الالزمة لإلنفاق

العام ،وذلك بالنظر لمخصائص والسمات التي تتمتع بيا ،والتي تجعميا أداةً بالغة األىمية من أدوات السياسة المالية
ويفتََرض
المعروفة ،التي تستخدميا الدول لمحد من مشكالت تمر بيا اقتصادياتيا ،كالتضخم والركود والبطالة  ...ىذا ُ
أن تتماشى تغيرات الضرائب مع تغيرات الناتج المحمي اإلجمالي ،سواء بالصعود أو اليبوط .في بحثنا ىذا سوف

ندرس تغير اإليرادات الضريبية في سورية ،مقارنةً بتغير الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية منذ عام 2000
حتى عام  ،2016حيث سيتبين لنا من خالل الدراسة عدم مواكبة تغيرات الضرائب لمتغيرات الحاصمة في الناتج ،وىو
ما يعني عدم مرونة النظام الضريبي في سورية ،والذي أدى بدوره إلى ضعف حصيمة اإليرادات الضريبية ،وانخفاض
العبء الضريبي.

الكممات المفتاحية :ضرائب ،إيرادات ضريبية ،عبء ضريبي ،الناتج المحمي اإلجمالي.
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مقدمة:
تعتبر دراسة تغير اإليرادات الضريبية مقارنة بتغير الناتج المحمي اإلجمالي ،من الدراسات الميمة في مجال الدراسات

االقتصادية عموماً ،والمالية خصوصاً ،وذلك بالنظر لما تزودنا بو من معمومات حول مرونة النظام الضريبي،

واستجابتو لمتقمبات الحاصمة في الناتج المحمي اإلجمالي ،وبالتالي قيام الضرائب ـ كأداة ميمة من أدوات السياسة
المالية ـ بأدوارىا المناطة بيا ،فإذا لم يتحقق ذلك من استجابة تغيرات الضرائب لتغيرات الناتج ،فيذا يعني ضرورة
إجراء إصالحات مالية واقتصادية تجعل النظام الضريبي أكثر مواءمة واستجابةً لمتغيرات الحاصمة في الناتج.

أهمية البحث وأهدافه:
إن دراسة تغير اإليرادات الضريبية مقارنةً بتغيرات الناتج المحمي اإلجمالي ،من الجوانب الميمة في الدراسات المالية
والضريبية ،حيث تُبين لنا مرونة النظام الضريبي ،واستجابتو لمتغيرات الحاصمة في الناتج المحمي اإلجمالي ،وبالتالي
رفد الموازنة العامة باإليرادات الكافية.

ىذا وييدف البحث إلى ما يمي:
 .1دراسة تغيرات اإليرادات الضريبية مقارنةً بتغيرات الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية خالل الفترة الممتدة من
عام  2000ولغاية عام .2016

 .2دراسة مرونة النظام الضريبي في سورية.
 .3إمكانية تطوير النظام الضريبي السوري عمى نحو تصبح فيو تغيرات اإليرادات الضريبية تستجيب لتغيرات الناتج
المحمي اإلجمالي.
مشكمة البحث :يمكن تمثيل مشكمة البحث بما يأتي:

لم تترافق التغيرات الحاصمة في الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية ،بتغيرات مماثمة في اإليرادات الضريبية،

وىو ما يعكس قدم النظام الضريبي السوري ،وتخمفو ،وعدم مرونتو ،وعدم مواكبتو لمتغيرات الحاصمة في االقتصاد
والمجتمع السوري ،وبالمحصمة انخفاض العبء الضريبي.
وبمعنى آخر المشكمة التي سندرسيا ىي مدى استجـابة تغيـرات اإليـرادات الضريبية في سورية لمتغيرات التي حصمت
في الناتج ،وذلك لمفترة الممتدة من عام  2000حتى عام  .2016فعمى سبيل المثال ،سنجد من خالل الجدول رقم
( ،)1أن معدل النمو السنوي لمضرائب أعوام ()2014 ،2013 ،2012 ،2008 ،2007 ،2006 ،2005 ،2004

أقل من معدل النمو السنوي لمناتج ،وبالتالي توجد حـاجـة مـاســة إلصالح النظام الضريبي ،بما يؤدي إلى زيادة
اإليـرادات الضريبية ،ولضمـان أن تنمو بمعدل أكبر مـن الناتج ،ولجعل العبء الضريبي ينتشر بصورة أكثر عدالة بين

قطاعات االقتصاد الوطني.
مكان وزمان البحث:

المكان :سورية .الزمان :من عام  2000حتى عام .2016

متغيرات البحث:

المتغير المستقل ( :)Xالناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية خالل الفترة ( 2000حتى .)2016
المتغير التـابع ( :)Yاإليرادات الضريبية في سورية خالل الفترة ( 2000حتى .)2016
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منهجية البحث:
تم االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي ،الذي يقوم عمى وصف وتحميل سموك الظاىرة المدروسة ،وتم استخدام
بعض األدوات اإلحصائية ،بغية دراسة العالقة االرتباطية بين المتغيرين ،وتحميل متانتيا ،وذلك من خالل دراسة
معامل االرتباط البسيط (البيرسوني) بين تغير الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية كمتغير مستقل ،وتغير
اإليرادات الضريبية كمتغير تابع.
فرضيات البحث:

ال ـفـ ـرض ـي ـ ـ ـ ـة األولى (ف ــرض ـي ـ ـ ــة ال ـع ـ ــدم) :ال توجد عالقة بين تغير الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية ،وتغير
ونعبِّر عن ذلك بوضع ىذه الفرضية كما يمي:
اإليرادات الضريبية ،في سورية ،لمفترة الممتدة من عام  2000حتى ُ ،2016

H0: Rxy = 0

ال ـف ــرض ـيـ ـ ـ ــة الثانية (ال ـفـ ــرض ـيـ ـ ــة الـبـ ــدي ـم ــة) :توجد عالقة بين تغير الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية ،وتغير

ونعبِّر عن ذلك بوضع ىذه الفرضية كما
اإليرادات الضريبية ،في سورية ،لمفترة الممتدة من عام  2000حتى ُ ،2016
يميH1: Rxy ≠ 0 :

الدراسات السابقة:

في الحقيقة توجد الكثير من البحوث والدراسات العممية والميدانية المتعمقة بالضرائب واإليرادات الضريبية في سورية،
سواء من حيث دورىا في تمويل النفقات العامة ،أو تمويل الموازنة العامة لمدولة  ...الخ.

أما فيما يتعمق بدراسة تغير اإليرادات الضريبية مقارنة بالتغير الحاصل في الناتج المحمي ،فمم أجد سوى دراسة واحدة

لمباحث رامي زي ـدان ،والدراسة عبارة عن كتاب بعنوان (حساسية النظام الضريبي في سورية) ،صادر عن و ازرة الثقافة
قسم إلى ثالثة فصول ،حيث يمكن عرض أىم األفكار
وم ّ
السورية عام  ،2006يتكون الكتاب من  /357/صفحةُ ،
والنتائج التي أوردىا وتوصل إلييا الباحث كما يمي:

درس الباحث حساسية اإليرادات العامة العادية ،من ضرائب ورسوم (مباشرة وغير مباشرة) ،من خالل دراسة رد فعل
تمك المتحوالت المالية ،تجاه التغيرات الحاصمة في الناتج المحمي الصافي في سورية ،بتكمفة عوامل اإلنتاج ،باألسعار
الجارية ،لفترة عشرة أعوام ،امتدت من عام  1990حتى عام .1999
توصل الباحث بالنسبة لحساسية الضرائب التي درسيا ،وىي ضرائب الدخول (دخل الرواتب واألجور ،دخل المين
والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية ،دخول رأس المال ،ريع العقارات) ،والضرائب عمى اإلنفاق ،والضرائب

عمى رأس المال ،إلى ما يمي:

 تغيرات ضريبة دخل الرواتب واألجور مع تغيرات الناتج المحمي ،ضعيفة ،حيث بمغ معامل االرتباط البيرسوني
(.)0.57
 تغيرات ضريبة دخل المين والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية مع تغيرات الناتج المحمي ،ضعيفة ،حيث
بمغ معامل االرتباط (.)0.14

 تغيرات الضرائب عمى دخول رأس المال مع تغيرات الناتج المحمي ،ضعيفة ،حيث كانت قيمة معامل االرتباط
سالبة (.)- 0.49
 تغيرات الضرائب عمى دخول ريع العقارات مع تغيرات الناتج المحمي ،ضعيفة ،حيث كانت قيمة معامل االرتباط
سالبة أيضاً (.)- 0.15
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 تغيرات الضرائب عمى اإلنفاق مع تغيرات الناتج المحمي ،ضعيفة ،حيث بمغ معامل االرتباط (.)0.69
 تغيرات الضرائب عمى رأس المال مع الناتج المحمي ،ضعيفة ،حيث بمغ معامل االرتباط (.)0.33

وقد توصل الباحث إلى أن النظام الضريبي السوري ،لم يتمتع خالل الفترة المذكورة الممتدة من عام  1990ولغاية
 ،1999بالحساسية والمرونة ،تجاه التغيرات الحاصمة في الناتج المحمي ،حيث تقدم الباحث بمجموعة مقترحات،
شممت الجانب االقتصادي والمالي ،والتي من شأنيا جعل النظام الضريبي السوري أكثر حساسية ومرونة واستجابة
لمتقمبات والتغيرات التي تحصل في الناتج.

تعتبر الضرائب من أقدم الموارد المالية لمدولة ،حيث عرفت االقتصاديات اإلقطاعية ىذا الشكل من اإليرادات العامة

منذ عيد العصور الوسطى (عفر ومصطفى .)115 ،1999 ،كما ُع ِرفَت الضرائب منذ أقدم العصور والحضارات،
فنجدىا في الحضارة المصرية واليونانية والرومانية القديمة ،ففي الحضارة اليونانية مثالً ،وفي عصر الطغاة تحديداً،

فرض ضريبة ( )% 5عمى المنتجات الزراعية .وفي العصر الديموقراطي لم تكن ىناك ضرائب مباشرة
كانت تُ َ
ومنظمة ،وكانت الطقوس والشعائر الدينية اليونانية تحث عمى دفع الضرائب فقط من قبل األغنياء جداً .وفي أثناء
قدر
فرض عمى الصادرات والواردات ،وتُ ّ
فرض ضريبة الحرب ،وكانت الضرائب غير المباشرة تُ َ
األزمات المالية كانت تُ َ
فرض عمى من ىم أىل البمد ،ومن ىم من غير المواطنين أو المقيمين إقامة مؤقتة .وفي مصر
بنحو ( ،)% 2وكانت تُ َ
ُع ِرفَت الضرائب الباىظة في أشد صورىا في عصر البطالمة الذين حكموا مصر من  323قبل الميالد إلى  30قبل
الميالد (زيدان.)104 ،2008 ،

عرف
عرف بالعبء الضريبي ،والذي ُي ّ
والمعروف أن فرض الضريبة يؤدي إلى حدوث مجموعة من اآلثار ،منيا ما ُي َ
بأنو مجموع اإليرادات الضريبية مقسومة عمى الناتج المحمي اإلجمالي.
إن مع ـرفة المـدى الذي تتـأثر بـو اإليرادات الضريبية ،تبعـاً لمتغيـرات التي تط أر عـمى الناتج المحمي اإلجمالي ،من

المـسـائل الميمة التي تساعدنا في التعرف عمى الخصائص والسمات العامة لمنظام الضريبي في ىذه الدولة أو تمك،

ىذا فضالً عن أنيا (نيربي )438 ،1995 ،تدلنا عمى مدى المرونة الداخمية لمنظام الضريبي ،أي إمكانية قيام النظام
الضريبي بردود فعل ذاتية تنتيي إلى تصحيح تمقائي لمظرف االقتصادي  ،1والى إعادة االقتصاد تمقائياً إلى وضعية

المسبب لمتفجر ،واليبوط الدافع لإلختفاء والزوال.
التوازن النسبي ،أي إلى الحد من الصعود ُ
إن المتحوالت المالية (ومنيا الضريبة) يمكن أن تُستخدم في تحقيق التوازن االقتصادي ،وذلك من حيث الوصول إلى

وضعية من االستقرار في االقتصاد ،تمتاز بتالؤم المتحوالت االقتصادية والمالية  2مع بعضيا البعض .وىنا ُنشير إلى

وتالؤم بين نمو المتحوالت
ازن
مالحظة ىـامة ،وىي أنو ال يمكن تحقيق نمـو اقتصادي سميم ،إال إذا كان ىناك تو ٌ
ٌ
االقتصادية والمالية ،كما أن التوازن الذي ال يترافق بحدوث ٍ
اقتصادي ،ىو توازن يحمل في طياتو البطالة والفقر،
ٍ
نمو
ومن ثم فإن ىذا التوازن ،ىو توازن كاذب ،ال يمكن أن يستمر ويدوم ،ألنو يؤدي إلى الضمور والجمود (لمتفصيل راجع
ما يمي :زيدان ،2006 ،ص  129حتى .)171

ولمتوصل إلى معرفة مدى استجابة تغيرات اإليرادات الضريبية ،لمتغيرات الحاصمة في الناتج المحمي اإلجمالي،

نضع الجدول التالي:

1

حالة االقتصاد في المدى القصير.

 2الناتج المحمي والضرائب في بحثنا هذا.
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جدول رقم ( ) 1يوضح تغيرات الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية ،وتغيرات اإليرادات الضريبية ،بماليين الميرات السورية ،ومعدل
النم و السنوي لمناتج والضرائب ،ونسبة الضرائب إلى الناتج (العبء الضريبي).

معدل نمو

معدل نمو

الناتج %

الضرائب %
ــ

9.50
11.90

العبء الضريبي %

السنة

الناتج

الضرائب

2000

904622

85913

ــ

2001

974008

115932

7.67

34.94

2002

1022303

135844

4.96

17.18

13.29

2003

1074163

151558

5.07

11.57

14.11

2004

1266891

161028

17.94

6.25

12.71

2005

1506440

176931

18.91

9.88

11.74

2006

1726404

191317

14.60

8.13

11.08

2007

2020838

202627

17.05

5.91

10.03

2008

2448060

219268

21.14

8.21

8.96

2009

2520705

240640

2.97

9.75

9.55

2010

2834517

278418

12.45

15.70

9.82

2011

3252720

325005

14.75

16.73

9.99

2012

3024842

242885

-7.01

-25.27

8.03

2013

2937561

165221

-2.89

-31.98

5.62

2014

3707120

117252

26.20

-29.03

3.16

2015

4524911

172000

22.06

46.69

3.80

2016

4690930

253450

3.67

47.35

5.40

المصدر :المجموعات اإلحصائية السورية ،المكتب المركزي لإلحصاء ،دمشق ،سورية .معدال نمو الناتج والضرائب ،ونسبة الضرائب إلى

الناتج ،محسوبة من قبل الباحث.

ٍ
ازدياد دائم لغاية عام  ،2011حيث انخفض
الحظ من الجدول السابق أن معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي كان في
ُي َ
وليصبح سالباً عامي ( ،)2013 ، 2012ثم عاود االزدياد وليصبح موجباً خالل األعوام الثالثة التالية .أما معدل نمو
اإليرادات الضريبية فقد كان أيضاً في ازدياد دائم حتى عام  ،2011لكنو انخفض وليصبح سالباً أعوام (،2012

 ،)2014 ،2013ثم عاود االزدياد وليصبح موجباً خالل العامين التاليين.

ولو قسمنا الفترة المدروسة إلى ثالث فترات ،األولى تمتد من عام  2000ولغاية  ،2005والثانية تمتد من عام 2006

ولغاية  ،2011والثالثة من عام  2012ولغاية  ،2016باإلضافة إلى الفترة المدروسة كميا من عام  2000ولغاية عام
 ،2016ثم قمنا بحساب معدل النمو السنوي الوسطي ،لمناتج واإليرادات الضريبية ،خالل تمك الفترات ،فإننا نجد
النتائج التالية:
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الجدول رقم ( ) 2يوضح معدل النمو السنوي الوسطي ،لمناتج واإليرادات الضريبية خالل الفترات المذكورة.

الفترة
البيان

الفترة األولى

الفترة الثانية

الفترة الثالثة

الفترة الممتدة من

( 2000حتى )2005

( 2006حتى )2011

( 2012حتى )2016

( 2000حتى )2016

10.74

14.82

11.69

12.2

15.61

12.20

1.16

7.15

4.87 -

2.62

10.53

5.05

معدل النمو السنوي الوسطي
لمناتج ()%
معدل النمو السنوي الوسطي
لمضرائب ()%
زيادة معدل نمو الناتج عن
معدل نمو الضرائب ()%

المصدر :الجدول من إعداد الباحث باالعتماد عمى الجدول رقم (.)1

نجد من الجدول السابق عدم توافق تغيرات معدل النمو السنوي الوسطي لمناتج مع تغيرات معدل النمو السنوي الوسطي
لمضرائب ،ذلك أن معدل نمو الناتج الذي بمغ ( )% 10.74خالل الفترة األولى ،رافقو معدل نمو أكبر في الضرائب

والذي بمغ (.)% 15.61
وفي حين لوحظ استمرار زيادة معدل نمو الناتج خالل الفترة الثانية وليبمغ ( ،)% 14.82إال أن ذلك لم يواكبو زيادة
مماثمة في معدل نمو الضرائب ،حيث لوحظ انخفاضو ليصبح ( ،)% 12.20ذلك أنو من المفروض أن تواكب الزيادة

في معدل نمو الناتج زيادة مماثمة في معدل نمو الضرائب ،إال أن ذلك لم يحدث ،وىذا إن دل عمى شيء ،فإنما يدل

عمى عدم تجاوب التغيرات في الضرائب مع التغيرات في الناتج ،أو بمعنى آخر تغيرات الضرائب ليست استجابةً
لتغيرات الناتج ،وىو ما يدل عمى تخمف النظام الضريبي السوري وعدم مرونتو ،وعدم عدالتو  ،3ألن مرونة النظم

الضريبية ،وعدالتيا ،من سمات األنظمة الضريبية المتطورة.
أما خالل الفترة الثالثة ،وىي فترة سنوات الحرب ،فنالحظ زيادة معدل نمو الناتج ليبمغ ( )% 11.69بينما نالحظ

االنخفاض الكبير في معدل نمو الضرائب ليصبح ( ،)% 1.16وبالعموم ال يمكن التعويل كثي اًر عمى نتائج ىذه الفترة،

لألسباب التي يعرفيا الجميع ،وىي الحرب العدوانية المدمرة التي أدت إلى تعطيل وتوقف معظم قوى اإلنتاج في سورية.

مما تقدم يحق لنا التساؤل ؟ كيف ينخفض معدل النمو السنوي الوسطي لمضرائب ،بينما يزداد معدل النمو السنوي
الوسطي لمناتج ؟ وبالمثل بينما يزداد معدل نمو الضرائب ،نجد معدل نمو الناتج ينخفض ،حيث ُيفتََرض أن تتبع
معدالت نمو الضرائب ،معدالت نمو الناتج اإلجمالي ،وىو يدل عمى تخمف النظام الضريبي في سورية (أنظر ما يمي:
رجوب.)267 ،2013 ،

وأما لو درسنا معدل النمو السنوي الوسطي خالل الفترة المدروسة كميا ،فإننا نجد معدل نمو الناتج بمغ (،)% 12.2
بينما كان معدل نمو الضرائب أقل بكثير ،حيث بمغ ( ،)% 7.15وبالتالي يكون معدل نمو الناتج أكبر من معدل نمو

ٍ
دولة ألخرى ،حسب النظام السياسي واالقتصادي ،ومن ٍ
فرد آلخر حسب الوضعية
نسبي يختمف من
مفهوم
 3مفهوم العدالة الضريبية
ٌّ
ٌ
االجتماعية والمالية ،كما أن لمعدالة الضريبية انعكاسات سياسية خطيرة ،فكانت السبب الرئيس في أمهات الثورات العالمية ،وفي نيل
الشعوب حقوقها (لمتفصيل راجع ما يمي :بشور ونور اهلل والبطريق.)174 ،1993 ،
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الضرائب بـ ( ،)% 5.05وىذا يدل عمى عدم استجابة تغيرات الضرائب لتغيرات الناتج.
إن اإليرادات الضريبية تعتبر أىم بنود اإليرادات العامة ،خاصةً في البالد غير النفطية ،حيث تـم ِّـول ثـالثــة أرباع
تمول ( )% 90من اإلنفاق العام.
اإلنـفـاق العام في الدول المـتـقـدمـة ،وفي بعض الدول (رجب )289 ،2014 ،المتقدمة ِّ

وكما نالحظ من الجدول رقم ( )1فإن العبء الضريبي (اإليرادات الضريبية  /الناتج المحمي اإلجمالي) خالل الفترة
المدروسة ،كان ضعيفاً ،حيث بمغ في أحسن حاالتو ( )% 14.11عام  ،2003بينما نجده في بعض الدول المجاورة

والمتطورة أكبر من ذلك ،فعمى سبيل المثال (غندور )110 ،2009 ،خالل الفترة الممتدة من عام  2000حتى عام
 ،2010بمغ العبء الضريبي في مصر ( ،)% 21وفي األردن ( ،)% 24وفي تركيا ( ،)% 23وفي الجزائر (عفيف،
 )188 ،2014بمغ العبء الضريبي ( )% 21.63 ، % 23.34عامي ( .)2012 ، 2010كما تُش ّكل (الميايني،
 )179 ،2000نسبة اإليرادات الضريبية في تكوين الدخل القومي اإلجمالي في بمدان السوق األوروبية المشتركة ما
بين ( % 35حتى .)% 45
ولو بحثنا في أسباب انخفاض العبء الضريبي في سورية ،سنجد أن ذلك مرده إلى عدة أسباب منيا:

 .1كثرة اإلعفاءات الضريبية :والتي تبمغ حوالي ( )% 50من الناتج المحمي اإلجمالي (قنبس،)320 ،2018 ،
فالمشرع السوري في مختمف المراحل ،وفي معظم القوانين الضريبية ،كان سخياً في إقرار مبدأ اإلعفاء ،حيث ال يكاد
ّ
يخمو أي قانون متعمق بالضريبة من أحد أنواع اإلعفاءات (قنبس ،المرجع السابق.)158 ،

 .2تعقُّد وغموض الكثير من اإلجراءات اإلدارية والتشريعات الضريبية :ال تعود مشكمة النظام الضريبي في سورية إلى

مجرد جمود الجياز ،الذي ال يسمح بنمو الضرائب ،ولكن أيضاً تعود إلى التشريعات القديمة ،التي تحتاج إلى تعديالت
جوىرية ،بما يتناسب مع الوضع االقتصادي واالجتماعي الحاليين (أنظر ما يمي :قزما.)143 ،2015 ،

 .3تفاقم ظاىرة التيرب الضريبي :فمن المالحظ (زكي )98 ،2000 ،أن التيرب الضريبي يؤثر بشكل واضح في
المكمّف قانوناً بدفع الضريبة من التخمص نيائياً منيا،
تدىور حصيمة الضرائب في الدول النامية ،حيث يتمكن الفرد ُ
بعدم دفعيا أصالً ،أو بتقديم إق اررات ضريبية غير صحيحة .ورغم أن نظم الضرائب التصاعدية عمى الدخل مأخوذ بيا
في عدد كبير من تمك الدول ،إال أنيا في كثير من الحاالت مجرد حبر عمى ورق ،إذ تتعدد الحيل واألساليب والفنون

المتاحة أمام أصحاب األراضي وكبار التجار واألثرياء لعدم دفع الضرائب المستحقة عمييم .ويمعب غموض القوانين
الضريبية ،والثغرات الموجودة فييا ،دو اًر ميماً في تشجيع التيرب الضريبي ،كذلك تمعب رشوة الموظفين بالجياز

الضريبي دو اًر أساسياً في ىذا الخصوص ،كما أن ضآلة العقوبات المفروضة عمى المتيربين من دفع الضرائب ُيغري
الممولين بعمميات التيرب ،بينما التيرب من دفع الضرائب في الدول الصناعية يرتفع إلى مستوى الجريمة المخمة

وي ِّ
صمَة (قنبس ،مرجع سابق،
بالشرف .ىذا ُ
الم َح ّ
قدر أحد الباحثين التيرب الضريبي في سورية بضعف الضرائب ُ
قدره وزير المالية األسبق محمد الحسين بنحو ( )% 4من الناتج المحمي اإلجمالي .4
 ،)164بينما ّ

 .4االرتجال في السياسات االقتصادية :إن عدم وضوح الرؤية المستقبمية لمتطور االقتصادي ،يدفع السمطات الضريبية
لإلبقاء عمى األشكال الضريبية واألنواع القديمة دون تعديل (كنعان.)115 ،2003 ،

 .5انخفاض متوسط دخل الفرد ،حتى بالمقارنة مع العديد من الدول النامية :فوفقاً لمبنك الدولي بمغ نصيب دخل الفرد
من الدخل القومي في سورية ( )1840دوال اًر عام  ،2007بينما بمغ لمعام نفسو في تونس ( )3530دوال اًر ،وفي لبنان

4

تصريح لمدكتور محمد الحسين إلى صحيفة النور ،دمشق ،سورية ،العدد ( ،)322تاريخ .2002/11/19
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( )6320دوال اًر (قنبس ،مرجع سابق.)321 ،

 .6انتشار ظاىرة االقتصاد السري (اقتصاد الظل) :عجز التشريع الضريبي السوري عن تكميف الكثير من أوجو
النشاط االقتصادي ،الذين يحققون أرباحاً معقولة ،ومنيا أصحاب المين الحرة الذين ال يتخذون مكاناً ثابتاً لعمميم
كالبـالط والدىـان والطيان ونجار البيتون  ...الخ (أنظر ما يمي :زيدان.)20 ،2006 ،

 .7عدم وجود جياز ضريبي كفؤ.
وبالتالي يمكن وصف النظام الضريبي السوري بأنو غير مرن ،وأن تغير اإليرادات الضريبية خالل الفترة المدروسة ،ال

يواكب ـ كما يجب ـ التغيرات الحاصمة في الناتج المحمي اإلجمالي ،أو بمعنى آخر العالقة بين تغيرات معدالت نمو
الناتج ،وتغيرات معدالت نمو الضرائب ضعيفة.
ُّ
ولمتأكد من صحة كالمنا سنقوم بوضع الفرضيات اإلحصائية واختبارىا.
االرتباط البسيط:

لندرس اآلن العالقـة االرتباطيـة ،بين المتغير المستقل ( )Xوىو الناتج المحمي اإلجمالي ،وبين المتغير التابع ( )Yوىو
اإليرادات الضريبية ،في سورية خالل الفترة الممتدة من عام  2000حتى عام .2016

وكما ىو معموم ،قيمة معامل االرتباط البسيط (البيرسوني) التي تُعبِّر عن متانة العالقة بين متغير مستقل ،وبين متغير
تابع ،تُعطى بالعالقة التالية:




)  x )( yi  y

n

 (x

i

n. x . y

i 1

Rxy 



ذلك أن  :nعـدد السـ ـنـوات


وأن  xمتوسط  y ، xمتوسط y

–

 :σxاالنحراف المعياري لـ x

–

 :σyاالنحـراف المـعـيـاري لـ y

وكما ىو معموم أيضاً  ،كمما كانت قيمة معامل االرتباط بالقيمة المطمقة قريبة من الواحد الصحيح ،كانت العالقة بين
المتغيرات المدروسة متينة جداً.

وىنا ُنميِّز بين عدة حاالت ىي:

 .1عندما تكون قيمة [ ]| Rxy | ≤ 0.90فإن العالقة تكون متينةً جداً.

 .2عندما تكون قيمة [ ]0.80 ≥ | Rxy | > 0.90فإن العالقة تكون متينةً فقط.
 .3عندما تكون قيمة [ ]0.70 ≥ | Rxy | > 0.80فاالرتباط مقبو ٌل.
ضعيف.
 .4عندما تكون قيمة [ ]| Rxy | > 0.70فاالرتباط
ٌ

فرضيات البحث واختبارها:

يمكن أن نضع فرضيات البحث عمى الشكل التالي:
ال ـف ــرض ـيـ ـ ـ ــة األولى (ف ــرض ـي ـ ـ ــة ال ـع ـ ــدم) :ال توجد عالقة بين تغير الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية ،وتغير

ونعبِّر عن ذلك بوضع ىذه الفرضية كما يمي:
اإليرادات الضريبية ،في سورية ،لمفترة الممتدة من عام  2000حتى ُ ،2016
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H0: Rxy = 0
ال ـف ــرض ـيـ ـ ـ ــة الثانية (ال ـفـ ــرض ـيـ ـ ــة الـبـ ــدي ـم ــة) :توجد عالقة بين تغير الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية ،وتغير
ونعبِّر عن ذلك بوضع ىذه الفرضية كما يمي
اإليرادات الضريبية ،في سورية ،لمفترة الممتدة من عام  2000حتى ُ ،2016

H1: Rxy ≠ 0

والختبار فرضيات البحث نحسب معامل االرتباط ( )Rxyبين ( )Y ، Xخالل الفترة المدروسة .وبالحساب نجده يساوي
(مباشرةً من الكمبيوتر ،باستخدام البرنامج :( EXCEL

Rxy = 0.50

ضعيف ،بين قيم الناتج المحمي
وبمـا أن قيمـة معــامل االرتبـاط البيرسوني تساوي ( ،)0.50فيذا يعني أن االرتباطَ
ٌ
اإلجمالي باألسعار الجارية ،وقيم اإليرادات الضريبية ،وذلك خالل الفترة المدروسة ،الممتدة من عام  2000حتى عام .2016

اختبار معنوية قيمة معامل االرتباط:

كي يتسنى لنـا قبول إحـدى الفرضيتين ،سوف نقوم باختبـار معنويـة قيمـة معـامـل االرتبـاط كما يمي:

r. n2
0.50 . 16  2
~
t 

~
t  2.160
2
2
1 r
1  0.50 
وكما ىو معروف ،كي نقبل فرضية العدم يجب أن تكون قيمة  / t /المحسوبة ىنا ،أصغر من قيمة  / t /الجدولية
في جدول توزيع ستودينت.

وبمقارنة قيمة  / t /المحسوبة ىنا والتي تساوي ( ،)2.160مع قيمة  / t /الجدولية المأخوذة من جدول توزيع
ستودينت المقابمة لـ ( )n-2= 14درجة حرية ،ومستوى داللة ) ،( α = 0.05والتي تساوي ( ،)2.145نجد أن / t /
المحسوبة أكبر من  / t /الجدولية.

بناء عميو ،نرفض الفرضية األولى ،فرضية العدم ( )H0القائمة إنو ال توجد عالقة بين تغير الناتج المحمي اإلجمالي
ً
باألسعار الجارية ،وتغير اإليرادات الضريبية ،في سورية ،لمفترة الممتدة من عام  2000حتى  ،2016ونقبل بالتالي
الفرضية الثانية ،الفرضيـة البديمة ( )H1القائمة إنو توجد عالقة بين تغير الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية،
وتغير اإليرادات الضريبية ،في سورية ،لمفترة الممتدة من عام  2000حتى  ،2016حيث تبين لنا أن العالقة ضعيفة.

االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

أ -تغيرات اإليرادات الضريبية كانت ضعيفةً مقارنةً بتغيرات الناتج المحمي اإلجمالي.

ب -كان العبء الضريبي منخفضاً خالل الفترة المدروسة ،حيث حقق أعمى نسبة ( )% 14.11عام .2003
ت -العبء الضريبي في عدة دول نامية أكبر منو في سورية ،بالرغم أن تمك الدول تمر بظروف مشابية.

ث -كانت قيمة معامل االرتباط  Rxyبين الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية كمتغير مستقل ،واإليرادات
الضريبية كمتغير تابع ،ضعيفةً ،حيث بمغت (.)0.50

ج -تساىم اإليرادات الضريبية بدور فعال في تمويل اإلنفاق العام في الدول المتقدمة.

ح -بمغ معدل النمو السنوي الوسطي لمناتج خالل الفترة المدروسة ( ،)% 12.2بينما بمغ مثيمو لمضرائب (،)% 7.15
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تغيُّر اإليرادات الضريبية في سورية ،مقارنةً بتغيُّر الناتج المحمي اإلجمالي

وبالتالي يكون معدل نمو الناتج أكبر من معدل نمو الضرائب بمقدار (.)% 5.05
خ -ال يتمتع النظام الضريبي في سورية بالمرونة الكافية ،كما ال يتمتع بوفرة الحصيمة.
د -تضافرت مجموعة من األسباب في انخفاض العبء الضريبي في سورية.
التوصيات:

 .1تطوير اإلدارة الضريبية ،وميكنة عمميات الحصر والفحص والمراجعة ،وامدادىا بكافة الوسائل التكنولوجية ،والربط
بين المصالح الضريبية فى مختمف القطاعات.
 .2استخدام الضرائب ـ كأداة من أدوات السياسة المالية ـ ليس لمجرد رفد الموازنة العامة باإليرادات ،إنما بما يتالءم
مع الحالة االقتصادية ،ففي أوقات الركود يتوجب خفض الضرائب المفروضة أو إلغاء بعضيا ،وفي أوقات الصعود

يتوجب رفع معدالت الضرائب أو فرض ضرائب جديدة.

 .3إعادة النظر في القوانين والتشريعات الضريبية بشكل دوري ،وبما يتالءم مع التغيرات االقتصادية واالجتماعية،
والظروف العالمية المؤثرة في الحالة االقتصادية.

 .4إعادة النظر باإلعفاءات الضريبية كل خمس سنوات ،في ضوء الجدوى الحقيقة المتحققة منيا ،وفي ضوء التضخم الحاصل.

 .5بناء الثقة بين المكمفين والدوائر الضريبية (لمتفصيل راجع ما يمي :القاضي ،2011 ،الصفحات  36حتى .)38

 .6إعادة النظر في معدالت الضرائب بحيث تصبح قريبة من معدالت الضرائب في الدول ذات االقتصاديات المماثمة
والدول المجاورة ،بما يساعد مستقبالً عمى الدخول في التكتالت االقتصادية ،وتنشيط التصدير ،من خالل تقارب
األعباء الضريبية في دول التكتل (عبد اهلل.)45 ،2013 ،

 .7محاربة التيرب الضريبي بكافة الوسائل الممكنة.
 .8اعتماد الضريبة عمى القيمة المضافة ،مع مراعاة الحذر في تطبيقيا ،كي ال تنعكس عمى رفع األسعار.
 .9اعتماد تخمين ضريبي أقرب إلى أرض الواقع.
.10

اإلطالع عمى تجارب الدول األخرى في التحديث الضريبي.

.11

نشر الثقافة الضريبية ،التي تجعل من دفع الضريبة ،مساىمة وطنية ،ال تقل أىمية عن المساىمات األخرى،

كالخدمة اإللزامية وغيرىا.
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