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یادداشت سردبير
از عوامــل موثــر بــر توســعه پايــدار و همــه جانبــه در هر كشــور ،گســترش كمــي و كيفــي فعاليتهاي
پژوهشــي اســت .ازايــن رو فراگيــري پژوهــش علمــي و مطالعــه هدفمنــد در حــوزه دانشــجويي
ميتوانــد مهــارت هايــي نظيــر تفكــر انتقــادي ،نقــد و نظــر ،تقويــت كارگروهــي -جمعــي و  ...را
بــه همــراه داشــته باشــد .دانســتن مجموعــه اي از قواعــد و ابــزار و راه هــاي معتبــر و در عيــن حــال
نظــام يافتــه بــراي بررســي واقعيــت هــا ،كشــف مجهــوالت و دســتيابي بــه راه حــل مشــكالت بــر
شــكل گيــري يــك پژوهــش ايــدهآل تاثيرگذاراســت.
از عواملــي كــه مــي توانــد در ارتقــاء ســطح توانمنــدي هــاي دانشــجويان در تحقيــق و پژوهــش موثر
واقــع شــود ،محيــط آموزشــي -پژوهشــي و چگونگــي ايجــاد عالقــه و انگيــزه نســبت بــه تحقيــق و
پژوهــش مــي باشــد .از بســترهاي ايجــاد ايــن هــدف ،آمــوزش واحــد درســي «روش تحقيــق» در
رشــته هــاي مختلــف در مقطــع كارشناســي بــا محوريــت كســب مهــارت الزم بــراي دســتيابي بــه
واقعيــت ،اجــراي پــروژه هــاي تحقيقاتــي و كســب آمادگــي الزم بــراي تنظيــم و تدويــن مقالــه
علمــي مــي باشــد.
در راســتاي نيــل بــه ايــن مقصــود بــا تالشهــاي صــورت گرفتــه در درس روش تحقيــق ،تــاش
گرديــد بــا آمــوزش گام بــه گام اصــول نــگارش علمــي و مراحــل مختلــف انجــام يــك پژوهــش
از شــكلگيري ايــده ،ســوال ،عنــوان تــا بدنــه تحقيــق و بخــش نتيجــه گيــري ،همراهــي مســتمر بــا
دانشــجويان صــورت پذيرفتــه و ضمــن بيــان نقــاط قــوت و ضعــف محتــواي علمــي ،چارچــوب
شــكلي آن نيــز بــا اســتانداردهاي رايــج مجــات علمــي مطابقــت نمايــد.
آنچــه در ادامــه بــه رويــت خواننــدگان گرامــي نشــريه وزيــن دانــش پژوهــان مــي رســد؛ تــاش و
زحمــات دانشــجويان مقطــع كارشناســي درس روش تحقيــق در اقتصــاد دانشــگاه مفيــد اســت كــه
بــراي اوليــن بــار يــك پژوهــش را از ابتــدا تــا انتهــا بــا جديــت و تــاش دنبــال و پيگيــري نمودنــد
تــا بتواننــد يــك مقالــه را بــا رعايــت ضوابــط و اســتانداردهاي علمــي و طــي فرآينــد ارزيابــي
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و داوري تدويــن نماينــد .جهــت بهبــود كار ،ســعي گرديــد در طــول مســير ضمــن همراهــي و
تعامــل بــا دانشــجويان مجموعــه مقــاالت تدويــن شــده از نظــر محتــوا و شــكل هــر چــه بيشــتر بــه
اســتانداردهاي علمــي نزديــك گــردد.
از خواننــدگان محتــرم درخواســت ميگــردد محتــواي مقــاالت را مطالعــه و در بوتــه نقــد و بررســي
قــرار داده و نظــرات ،پيشــنهادها و ديــدگاه هــاي خــود را در جهــت بهبــود و تقويــت مطالــب مقاالت
بــه آدرس سردبيرنشــريه ارســال نماينــد .بــا توجــه بــه اوليــن تجربــه نويســندگان ،رهنمودهــاي شــما
در ايــن زمينــه قطعــا راهگشــا خواهــد بــود.
در پايــان از زحمــات و همراهــي همدالنــه و مســئوالنه جنــاب آقــاي دكتــر خيــري معــاون محتــرم،
جنــاب آقــاي گلقندشــت مديــر محتــرم و جنــاب آقــاي فتحــي كارشــناس محتــرم معاونــت
دانشــجويي و فرهنگــي كــه زمينــه تحقــق ايــن انگيــزه و هــدف را بــا چــاپ مجموعــه مقــاالت
فراهــم ســاختند ،صميمانــه تقديــر و تشــكر مينمايــم.
روح اله عبادی

1

 .1مدرس دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید
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بررسی نقش سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بهرهوری بخش صنعت
مهسا يزدان پناه

1

چکیده

دراقتصــاد مقاومتــی تأمیــن نیازهــای اساســی و راهبــردی از طریــق کنتــرل وابســتگی بــه خــارج از
کشــور صــورت میگیــرد.در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر
در ﺣﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ ،ﺗﻨﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻞ ،اﺻﻼح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔـﺎﯾﯽ و اﺗﺨـﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﻻزم ﺑﺮای ﺧﻮد اﺗﮑﺎﯾﯽ در ﺑﺮﺧﯽ زﻣﯿنــه ﻫﺎ
الزم اســت .از جملــه عوامــل مؤثــر بــر بهــرهوری بهبــود کیفــی نیــروی کار ،صرفــه بــه مقیاسهــای
تولیــدی ،تغییــر در نهادههــای تولیــد و...میباشــد.بهرهوری نقــش مهــم و مؤثــر در رشــد و افزایــش
رقابــت پذیــری داشــته و از ایـنرو الزمــه توســعه اقتصــادی ،رشــد بهــرهوری بخــش صنعــت ،نیــروی
کار ،موجــود ســرمایه ،میــزان صــادرات ،هزینههــای ســرمایهگذاری روی تحقیــق و توســعه و
توجــه بــه ســاختار نهــادی آن کشــور دارد .در پژوهــش حاضــر بــه روش توصیفی«تحلیلــی ،بــا
اســتفاده از منابــع کتابخانـهای بــه بررســی نقــش سیاسـتهای اقتصــاد مقاومتــی بــر بهــرهوری بخــش
صنعــت پرداختــه میشــود.توجه بــه تثبیــت نوســانات نــرخ ارز ،افزایــش ســطح اشــتغال ،تثبیــت
ی قیمتهــا و ...زیــر ســاختهای الزم جهــت نحقــق اقتصــاد مقاومتــی تلقــی شــده
ســطح عموم ـ 
و ارتبــاط معنــا داری بــا ارتقــای بهــرهوری در صنعــت دارد.نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد توجــه
بــه سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی و مؤلفههــای آن در یــک افــق زمانــی معیــن بــا بهبــود زیــر
ســاختهای تولیــد در ارتقــای بهــرهوری صنعــت مؤثــر اســت.
کلید واژه :اقتصاد مقاومتی ،نهادههای تولید ،اشتغال ،بهرهوری ،صنعت
 .1دانش آموخته کارشناسی رشته علوم اقتصادی ،دانشگاه مفید

mahsa.yazdanpanah73@yahoo.com
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مقدمه

اقتصــاد مقاومتــی عــاوه بــر کاهــش آثــار منفــی بحرانهــای سیاســی و رهایــی از فشــار تحریمهــای
ی اقتصــاد کشــور در شــرایط گوناگــون ،اقتصــاد را بــه
خارجــی ،بهمنظــور رفــع آســیبپذیر 
ســوی رشــد پایــدار در بلندمــدت هدایــت میکنــد .بودجــه بنــدی مناســب ،نظــام مالیاتــی کارآمــد،
هدفمنــدی یارانههــا ،کارآمــدی سیاس ـتهای پولــی و مالــی ،اشــتغالزایی ،مدیریــت واردات و
توســعۀ صــادرات ،تثبیــت نــرخ ارز ،ترجیــح مصــرف کاالی داخلــی بــر کاالی خارجــی ،مدیریــت
مصــرف و ...بــه تحقــق اقتصــاد مقاومتــی میانجامــد ،از ای ـنرو بــا کارآیــی و اثربخشــی باالتــر،
هزینههــای تولیــد کاهــش و تــوان رقابتپذیــری در عرصــه بینالمللــی افزایــش مییابــد .ایــن
موضــوع در بلندمــدت بــه افزایــش تولیــد ملــی ،بهبــود تــوان رقابتپذیــری و افزایــش صــادرات
غیرنفتــی منجــر میشــود.
اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢهــای ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮای وارد آوردن
ﻓﺸﺎر ﺑـﻪ اﯾـﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .اصطــاح اقتصــاد مقاومتــی ،اولیــن بــار از ســوی مقــام معظــم رهبــری در
شــهریور ســال  1389بــه ادیبــات اقتصــادی کشــور وارد شــده اســت .هــدف اصلــى ايــن نامگــذارى
تغييــر و اصــاح الگــوى رفتارهــاى اجتمـــاعى و اقتصــادى و بهــره ورى صحيــح و معقــول از تمامــى
ظرفيتهــا و امكانــات بــراى دستيـــابى بـــه توســـعه اقتصــادى و بهبــودى وضعيــت اجتماعــی اســت.
(حیــدری )38:1395 ،ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤـﻪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻫـﺎی ﮐـﺸﻮر؛
در دوران اﻗﺘـﺼﺎد ﻣﻘــــﺎوﻣﺘﯽ ،ﺣﻤﺎﯾــــﺖ از ﺗﻮﻟﯿــــﺪ ﻣﻠــﯽ داﺧﻠــﯽ ﯾــــﮏ ﺿــﺮورت ﺟــﺪی اﺳــﺖ.
از ﯾــــﮏ ﻃــــﺮف میﺑﺎﯾــــﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎ
ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از اﺟـﺮای اﻗﺘـﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻫﻤﺨﻮان ﮔﺮدد و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﻧﻤﻮد( .فشــاری و همــکاران)38:1393 ،
بنابراین ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﮐﺸﻮر در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮت ،ﯾﮑـﯽ دﯾﮕـﺮ از
الزامــات ﮐﺸﻮر در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد درﻋﺮﺻﻪ جهانــی و تحقــق آن میباشــد.
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بخــش صنعــت اهمیــت ویــژهای در اقتصــاد ایــران دارد ،ایــن بخــش یکــی از تواناتریــن بخشهــای
اقتصــاد کشــور بــوده و تأمینکننــده بیــش از  40درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی 30،درصــد اشــتغال
و  35درصــد صــادرات غیرنفتــی میباشد(.دشــتی و همــکاران )102:1388 ،از زمــان صنعتــی شــدن
جهــان و بهرهگیــری از روشهــای جدیــد و تکنولــوژی نویــن و اتوماســیون صنعتــی در تولیــدات،
اســتفاده مطلــوب از عوامــل تولیــد و افزایــش خروجــی تولیــدات مطــرح بوده(مبــارک)155 :1390 ،
و از آنجــا کــه اقتصاددانــان بــرای بهــرهوری و نقــش آن در توســعه اهمیــت زیــادی قائــل هســتند
و ایــن معیــار بازگــو کننــدهی نحــوهی اســتفاده از منابــع و عوامــل تولیــدی اســت لــذا عواملــی
چــون تثبیــت شــدت نــرخ ارز ،افزایــش ســطح اشــتغال ،تثبیــت ســطح عمومیقیمتهــا و...کــه
راهکارهــای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی تلقــی میشوند(فشــاری و همــکاران ،)35-36 :1393 ،باعــث
ایجــاد و توســعه محصــوالت جدیــد ،روشهــای تولیــدی جدیــد و بهرهگیــری از بندهــای مختلــف
اقتصادمقاومتــی واعمــال آن در صنعــت ســبب ارتقــای عملکــرد بخشهــای مختلــف صنعــت
گردیــده و در نهایــت بــر ارتقــای بهــرهوری در صنعــت موثــر اســت .بنابرایــن اندازهگیــری و
تجزیــه و تحلیــل دقیــق بهــرهوری اقتصــادی و تاثیــر ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی آن در ﺷﻜﻞ گیــری صنعــت ضــروری
بــوده و در ســالهای اخیــر مــورد توجــه پژوهشــگران مختلــف قــرار گرفتــه اســت .پرســش اصلــی
ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه نقــش سیاس ـتهای اقتصــاد مقامتــی بــر ارتقــای بهــرهوری بخــش
صنعــت چگونــه اســت .از ایــنرو پژوهــش حاضــر بــه بررســی ایــن موضــوع میپــردازد کــه
افزایش بهرهوری نیروی کار ،ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤـﻪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻫـﺎی
ﮐـﺸﻮر ،ﻧﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ درون ،ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ و ﺧﻮدﮐﻔـﺎﯾﯽ زمینــه رشــد و شــکوفایی هرچــه بیشــتر را
بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی فراهــم میسازد(.فشــاری و همــکاران )38:1393 ،روش تحقیــق
توصیفی-تحلیلــی و بــا اســتفاده از منابــع کتابخانـهای میباشــد .از ایـنرو درابتــدا ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و جایــگاه
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و راهبردهــای مقابلــه بــا تحریمهــا و همچنیــن تقویــت تــوان و ظرفیــت تولیــد
داخلــی و راهکارهــای مناســب جهــت تحقــق آن پرداختــه میشــود و ســپس مولفههــای مؤثــر در
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بهــرهوری و رونــد شــگل گیــری آنهــا و همچنیــن عوامــل موثــر در صنعــت را مــورد توجــه قــرار
میدهــد و بــه تأثیــر اقتصــاد مقاومتــی و رهیافتهــای آن بــر بهــرهوری اقتصــادی بخــش صنعــت
پرداختــه میشــود.
 -2پیشینه تحقیق
 -2-1مطالعات داخلی

اعتمــادی ( )1379در مقالــه «عوامــل موثــر در ارتقــای بهــرهوری در صنعــت» بــا روشهــای آمــاری
بــه آزمــون ایــن فرضیــه پرداخــت کــه عوامــل مدیریتــی شــامل توجیــه مســتمر ،حمایــت ســازمانی،
دادن بازخــورد مســتمر ،انطبــاق موثــر بــا محیــط خارجــی و مشــارکت کارکنــان بــا ارتقــاء بهرهوری
در مدیــران ارتبــاط معنــی داری دارد .نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه همــه عوامــل
مدیریتــی در ارتقــاء بهــرهوری موثــر بــوده و از نظــر طبقــه بنــدی حمایــت ســازمانی ،مشــارکت،
آگاهــی مدیــر از محیــط خارجــی و انطبــاق موثــر بــا آن ،توجیــه مســتمر و دادن بازخــورد مســتمر
در ارتقــاء بهــرهوری مدیــران ،اثــر دارنــد.
دشــتی و همــکاران ( )1388در مقالــه ی«تجزیــه ی رشــد بهــرهوری کل عوامــل تولیــد در صنعــت
ایــران» بــا اســتفاده از رهیافــت اقتصــاد ســنجی از طریــق محاســبه و تحلیــل شــاخصهای بهــرهوری
عوامــل تولیــد بــا اســتفاده از دادههــای جمــعآوری شــده بــه روش سیســتم معــادالت بــه ظاهــر
نامرتبــط 1بــه بررســی میــزان عملکــرد بخشهــای مختلــف اقتصــادی در اســتفاده از منابــع تولیــدی
پرداختــه انــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه نتایــج حاصــل از تخمیــن مــدل رشــد بهــرهوری کل عوامــل
تولیــد بــه دو جــزء تغییــر تکنولــوژی و صرفههــای مقیــاس تجزیــه شــد و ســهم تغییــر تکولــوژی در
رشــد بهــرهوری کل بیشــتر از ســهم گســترش مقیــاس تولیــد بــوده اســت.
مبــارک ( )1390در مقالــه « بررســی عوامــل فاکتورهــای نهــادی بــر بهــرهوری در صنعــت» بــا
1 .sur
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اســتفاده از ﯾﮏ ﭘﺎﻧﻞ آﻣﺎری طــی ســالهای  1386-1373و در چارچــوب یــک ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺠﯽ
ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه 1به ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻬﺮه وری در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻧﻬﺎدي(ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﻓﺴﺎد ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺛﺒﺎت و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا و ﮐﻠﯽ در
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺪت ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺪﻫﺎي دو رﻗﻤﯽ ISICپرداخــت .نتایــج حاصــل حاکــی از
آن است ﮐﻪ در دوره ﻣﻮرد مطالعه ﻣﻘﺪار ﺻﺎدرات و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮدي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي
اﻧﺒﺎﺷﺖ داﻧﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ درﺟﻪ وﻗﻔﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه وری ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ تولیــد دارد
و از ﻃﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻬﺎدي در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﺰﯾﯽ وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﻮد،
ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري آن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه وري ﮐﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد.
ســیفلو( )1393در مقالــه «مفهمــوم شناســی اقتصــاد مقاومتــی» بــه روش تحلیلــی از طریــق تعییــن
جایــگاه اقتصــاد مقاومتــی در پاردایــم علــم اقتصــاد بــه ایــن موضــوع میپــردازد کــه اقتصــاد مقاومتی
یــک راهبــرد اقتصــادی متناظــر بــا مفهــوم »تــاب آوری اقتصــادی » در ادبیــات متعــارف اســت کــه
بــا مقــاوم ســازی فعاالنــه اقتصــاد توجــه دارد .یافتههــای ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه بــر اســاس
بیانــات مقــام معظــم رهبــری ،اقتصــاد مقاومتــی بهتریــن تفســیر را در قالــب یــک راهبــرد اقتصــادی
بــه خــود میگیــرد؛ راهبــردی کــه مقطعــی و منفعالنــه نیســت.
فشــاری و پــور غفــار( )1393در مقالــه «بررســی وتبییــن الگــوی اقتصــاد مقاومتــی در اقتصــاد
ایــران» بــا اســتفاده از منابــع کتابخان ـهای بــه بررســی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی آن ﺑﻪ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗـﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ راه حــل ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ تحریمهــا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ پرداختــه انــد .نتایــج حاصــل از ایــن
تحقیــق آن اســت کــه بــا افزایــش بهــرهوری نیــروی کار ،ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤـﻪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻫـﺎی ﮐـﺸﻮر ،ﻧﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ درون ،ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ و ﺧﻮدﮐﻔـﺎﯾﯽ زمینه رشــد
1- Multivariate logarithmic econometric model
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و شــکوفایی هرچــه بیشــتر را بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی فراهــم میســازد.
 -2-2مطالعات خارجی

برگیگولیــو و همــکاران( )2004در مقالــه «مفاهیــم وارزیابــی اقتصــاد مقاومتــی» بــه روش
توصیفی«تحلیلــی بــه بررســی ایــن فرضیــه میپــردازد کــه یــک اقتصــاد بــرای بهبــود و تعدیــل
اثــرات مضــر شــوکهای اقتصــادی ،بــه یــک ســطحی از تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه و رویکــرد
توســعه نیازمنــد اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه در کشــورهای
کوچکــی کــه قــادر بــه تولیــد هســتند در مقایســه بــا کشــورهای در حــال توســعه ،میتواننــد بــه
جبــران شــوکهای خارجــی و آســیبپذیری آنهــا بپردازنــد  .همچنیــن شــواهد تجربــی نشــان
میدهــد کــه مطالعــه ی آســیبهای اقتصــادی دولتهــای کوچــک ،بهویــژه جزیرههــا ،بیشــتر
از ســایر گروههــای آســیبپذیر از نظــر اقتصــادی اســت.
تومــاج( )2014در مقالــه » مقاومــت اقتصــاد ایــران ،پیامــد تحریمهــای آینــده» بــه ایــن فرضیــه
میپــردازد ،ضمناینکــه اقتصــاد ایــران بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت ،بخشــی از آن بــه دلیــل
تحریمهــا اســت ،امــا عمدتــا بــه دلیــل سیاس ـتهای اقتصــادی نامســاعد دوتهــا نیــز هســت.نتایج
نشــان میدهــد کــه بــا تعریــف بحــران اقتصــادی ایــران بــه عنــوان یــک مشــکل امنیتــی ،رژیــم
بــه دنبــال راه حلهــای اقتصــادی در چارچــوب امنیتــی اســت .رهبــر معظــم انقــاب اســامینیز
»اقتصــاد مقاومتــی» را بــه عنــوان پاســخ »جنــگ نــرم» بــه تحریمهــا اعــام کــرد ،و بــه ایــن ترتیــب
سیاســتهای اقتصــادی ایــران را بــه یــک امنیــت ملــی متصــل میکنــد.
ســندرمان()2016در مقالــه «بــه ســمت اقتصادهــای انعطــاف پذیرتــر :نقــش ســاختارهای اقتصــادی
کارآمــد» بــه روش توصیفی-تحلیلــی وروشهــای تجربــی ،بــه بررســی ایــن فرضیــه میپــردازد کــه
انعطافپذیــری اقتصــادی بــرای مقاومــت بهتــر در برابــر شــوکهای ناگــوار و کاهــش هزینههــای
اقتصــادی مرتبــط بــا آنهــا ضــروری اســت و تعریــف ظرفیــت جــذب شــوکها بــر کیفیــت
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ســاختار اقتصــادی متفــاوت اســت .نتایــج حاکــی از آن اســت کــه شــواهد قــوی وجــود دارد کــه
بــازار کار و کاال ،شــرایط چارچــوب و نهادهــای سیاســی ،مقاومــت در برابــر شــوکهای ناگــوار
را افزایــش میدهــد و میــزان بــروز بحــران را بهطــور کلــی کاهــش میدهــد .در حضــور یــک
شــوک رایــج ،یــک کشــور بــا ســاختار اقتصــادی ضعیــف تــر میتوانــد بهطــور متوســط دو برابــر
کاهــش تولیــد در یــک ســال نســبت بــه کشــور در مــرز پارامترهــای نهــادی رنــج بــرد .بــه همیــن
ترتیــب در یــک کشــوری کــه مؤسســات انعطــاف پذیــر بیشــتر اســت ،احتمــال بحرانهــای شــدید
اقتصــادی کاهــش مییابــد.
بررســی پیشــینه منابــع تحقیــق نشــان میدهــد ،اگرچــه مقاالتــی بــه بررســی تاثیــر و جایــگاه اقتصــاد
مقاومتــی بــر صنعــت و تولیــد پرداختــه امــا بــه بررســی جایــگاه اقتصــاد مقاومتــی و تاثیــر آن بــر
بهــرهوری در صنعــت پرداختــه نشــده اســت .تبییــن ایــن موضــوع بــه روش توصیفی«تحلیلــی و بــا
اســتفاده از دادههــای آمــاری ،جهــت تاثیــر بندهــای مختلــف اقتصــاد مقاومتــی و چگونگــی تاثیــر
گــذاری هریــک از بندهــای آن بــر بهــرهوری در بخــش صنعــت بــه گونــه ای متفــاوت پرداختــه
شــده اســت.
 -3مفهوم اقتصاد مقاومتی

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﺸﺎر ،ﺗـﻼش ﺑـﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﯽ اﺛﺮ ﮐﺮدن آن و در
ﺷﺮاﯾﻂ آرﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﻄـﻊ ﺑـﺎور و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و
اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎی ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ اﺳـﺖ .اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ
واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و تأکیــد روی ﻣﺰﯾﺖهــای ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ و ﺗﻼش ﺑﺮای خــود اﺗﮑﺎﯾﯽ میباشــد.
(فشاری و پور غفار)31 :1393 ،
 -3-1مهمترین مؤلفههای اقتصاد مقاومتی

 .1ایجــاد تحــرک و پویایــی در اقتصــاد کشــور و بهبــود شــاخصهای کالن (تولیــد ملــی ،اشــتغال،
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کاهــش تــورم ،افزایــش بهــرهوری ،رفــاه عمومـیو مهمتــر از همــه عدالــت اجتماعــی)
 .2توانایــی مقاومــت در برابــر عوامــل تهدیــدزا (تکانههــای اقتصــاد دنیــا ،بالهــای طبیعــی و
تکانههــای تخاصمــی مثــل تحریمهــا)؛
 .3تکیــه بــر ظرفیتهــای داخلــی (ظرفيتهــای علمــی ،انســانی ،طبيعــی ،مالــی ،جغرافیایــی
واقلیمــی) ،ضمــن اســتفاده حداكثــری از امكانــات بيــرون از كشــور؛
 .4رويكــرد جهــادی (همــت جهــادی و مديريــت جهــادی) علمــی ،پــر قــدرت ،بــا برنامــه و
مجاهدانــه؛
 .5محــوری (سیاســت اصــل  )44و بهرهگيــری از فعــاالن ،كارآفرينــان ،مبتکــران ،صاحبــان مهــارت
و صاحبــان ســرمايه ،بــا زمينــه ســازی ،راهنمايــی و حمايــت دولت؛
 .6امنيت اقالم راهبردی و اساسی ،در درجه اول غذا و دارو با تكيه بر توليد داخلی؛
 .7كاهش وابستگی به نفت (استفاده حداقلی از فروش نفت خام)؛
 .8اصــاح الگــوی مصــرف ( صرفــه جويــی ،پرهيــز از اســراف ،الگــوی مصــرف عاقالنــه ،مدبرانــه
و اســامی)؛
 .9فسادستيزی ( شفاف سازی و ايجاد امنيت و فضای رقابتی)؛
 .10دانــش محــوری (اقتصــاد دانــش بنيــان ،چرخــه علــم تــا ثــروت در بخشهــای دارای مزیــت).
(جلیلــی و همــکاران47: 1393 ،و)46
 -3-2سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت

طــی ســالهای اخیــر اقتصــاد کشــور بــه واســطه اعمــال تحریمهــای اقتصــادی غــرب بــا مشــکالتی
مواجــه شــده اســت ،امــا اصلیتریــن مشــکلی کــه پــس از بــروز تحریمهــا رخداده اســت ،تامیــن
کاالهایــی اســت کــه مــردم بــه آنهــا نیــاز دارنــد .کاالهایــی کــه عمــده آنهــا بــه واســطه عــدم
توجــه بــه تولیــد داخــل و حمایتهــای الزم از صنعــت بــا خــروج گســترده ارز وارد کشــور میشــود.
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اعمــال تحریمهــای اقتصــادی در ســالهای اخیــر ایــن موضــوع را بیــش از گذشــته ضــروری کــرده
اســت کــه بایــد بیــش از گذشــته بــه تولیــد داخــل توجــه شــود؛ چــرا کــه بــا توســعه صنایــع بومــی
میتــوان بــه راحتــی بخــش قابــل توجهــی از نیازهــای اساســی مــردم بــه کاالهــای مختلــف را ،در
داخــل کشــور برطــرف کــرد.
ایــن موضــوع عــاوه بــر بــی نیــازی بــه کشــورهای غربــی ،مزایــای فراوانــی را نیــز بــرای اقتصــاد
کشــور بــه همــراه دارد .بیــکاری یکــی از دغدغههــای اصلــی اقتصــاد ایــران در ســالهای اخیــر
بــوده اســت و ایــن در حالــی اســت کــه صنایــع کشــور پتانســیل ایجــاد اشــتغال پایــدار بــه صــورت
گســترده را دارنــد .در صــورت حمایــت از تولیــد داخــل میتــوان امیــدوار بــود کــه بــا برنامههــای
کوتاهمــدت ،میانمــدت و بلندمــدت نــرخ بیــکاری کاهــش یابــد و مشــکل بیــکاری در اقتصــاد
ایــران برطــرف شــود.
مزیــت دیگــری کــه میتــوان در راســتای حمایــت از تولیــد داخــل بــه آن اشــاره کــرد ،جلوگیری از
خــروج ارز بــه منظــور واردات کاالهــای غیــر ضــروری اســت .ایــن اتفــاق در شــرایطی رخ میدهــد
کــه بــه واســطه عــدم فعالیــت صنایــع کشــور بــا تمــام تــوان دولــت بــه منظــور تامیــن نیازهــای
غیــر ضــروری مــردم بــه ناچــار بــه ســمت واردات کاالهــای مختلــف هدایــت شــده اســت .ایــن
موضــوع باعــث شــده تــا ارز قابــل توجهــی هــر مــاه از کشــور خــارج شــود .ایــن در حالــی اســت
کــه هماکنــون صنایــع کوچــک و بــزرگ کشــور بــا مشــکل کمبــود نقدینگــی مواجــه هســتند و
در صورتــی کــه هزینــه واردات بــه صنایــع کشــور تزریــق شــود مشــکل تامیــن کاالهــای مــورد نیــاز
داخــل بــرای بلندمــدت برطــرف میشــود و دیگــر نیــازی بــه خــروج ارز بــرای واردات کاالهــای
غیــر ضــروری نیســت.
ســومین مزیــت حمایــت از تولیــد داخــل توســعه اقتصــاد کشــور اســت .در صورتــی کــه صنایــع
کشــور بــا تمــام تــوان خــود فعالیــت کننــد تولیــد کشــور افزایــش خواهــد یافــت کــه ایــن موضــوع
میتوانــد در نهایــت بــه رشــد اقتصــادی و رســیدن بــه اهــداف مــورد نظــر در برنامههــای کالن
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اقتصــادی کشــور منجــر شــود .در شــرایطی کــه ایجــاد اشــتغال ،جلوگیــری از خــروج ارز و رشــد
اقتصــادی ســه ویژگــی مهــم حمایــت از تولیــد داخــل هســتند ،ضــروری اســت کــه از تولیــد داخــل
حمایــت ویــژهای صــورت بگیــرد و تمــام نهادهــا ایــن موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد.

1

از ایــنرو مزیتهــای حمایــت از تولیــدداخلــی در جهــت ایجــاد اشــتغال ،اســتقالل در تولیــد
کاالهــای اساســی و مــورد نیــاز کشــور و کمــک بــه گــردش مالــی مناســب و توســعه بخشهــای
مالــی کشــور میتوانــد راهگشــا باشــد .در ادامــه برخــي از راهكارهايــي كــه مــي توانــد بــه بخــش
توليــد و صنعــت كشــور كمــك نمايــد بيــان شــده اســت:
 .1تأمیــن شــرایط و فعــال ســازی کلیــه امکانــات و منابــع مالــی و ســرمایههای انســانی و علمی کشــور
بــه منظــور توســعه کارآفرینــی وبــه حداکثــر رســاندن مشــارکت آحــاد جامعــه در فعالیتهــای
اقتصــادی بــا تســهیل وتشــویق همکاریهــای جمعــی وتأکیــد بــر ارتقــاء درآمــد و نقــش طبقــات
کــم درآمــد و متوســط.
 .2پیشتــازی اقتصــاد دانــش بنیــان ،پیــاده ســازی و اجــرای نقشــه جامــع علمی کشــور وســازماندهی
نظــام ملــی نــوآوری بــه منظــور ارتقــاء جایــگاه جهانــی کشــور و افزایــش ســهم تولیــد و صــادرات
محصــوالت و خدمــات دانــش بنیــان و دســتیابی بــه رتبـه اول اقتصــاد دانــش بنیــان در منطقــه.
 .3محــور قــراردادن رشــد بهــرهوری در اقتصــاد بــا تقویــت عوامــل تولیــد ،توانمندســازی نیــروی
کار ،ایجــاد بســتر رقابــت بیــن مناطــق و اســتانها و بهکارگیــری ظرفیــت و قابلیتهــای متنــوع در
جغرافیــای مزیتهــای مناطــق کشــور.
 .4اســتفاده از ظرفیــت اجــرای هدفمنــد ســازی یارانههــا درجهــت افزایــش تولیــد ،اشــتغال و
بهــرهوری ،کاهــش شــدت انــرژی وارتقــاء شــاخصهای عدالــت اجتماعــی.
 .5ســهم بــری عادالنــه عوامــل در زنجیــره تولیــد تــا مصــرف متناســب بــا نقــش آنهــا در ایجــاد
ِ
مزیت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ،فروردين ،1391
 .1علی کاظمی،
http://rooyeshnews.com
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ارزش ،بویــژه بــا افزایــش ســهم ســرمایه انســانی از طریــق ارتقاءآمــوزش ،مهــارت ،خالقیــت،
کارآفرینــی و تجربــه.
 .6افزایــش تولیــد داخلــی نهادهــا و کاالهــای اساســی(بهویژه در اقــام وارداتــی) ،و اولویــت دادن
بــه تولیــد محصــوالت راهبــردی و ایجــاد تنــوع در مبــادی تأمیــن کاالهــای وارداتــی بــا هــدف
کاهــش وابســتگی بــه کشــورهای محــدود وخــاص.
 .7تأمیــن امنیــت غــذا و درمــان و ایجــاد ذخایــر راهبــردی بــا تأکیــد بــر افزایــش کمــی وکیفــی
تولید(مواداولیــه وکاال)
 .8مدیریــت مصــرف بــا تأکیــد بــر اجــرای سیاس ـتهای کلــی اصــاح الگــوی مصــرف و ترویــج
مصــرف کاالهــای داخلــی همــراه بــا برنامهریــزی بــرای ارتقــاء کیفیــت و رقابــت پذیــری در تولیــد.
 .9اصــاح و تقویــت همــه جانب ـهی نظــام مالــی کشــور باهــدف پاســخگویی بــه نیازهــای اقتصــاد
ملــی ،ایجــاد ثبــات دراقتصــاد ملــی و پیشــگامی در تقویــت بخــش واقعــی.
(طباطبایی یزدی 15 :1396 ،و )14
 -4راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ اقتصاد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در بخش صنعت
 -4-1بهبود بهرهوری

واژه بهــرهوري در لغــت بــه معنــای» قــدرت تولیــد ،بــاروری و مولــد بــودن» اســت .ســاده تریــن
تعریــف از بهــرهوری آن را» نســبت مقــدار معینــی محصــول و مقــدار معینــی از یــک یــا چنــد عامــل
تولیــد میدانــد .ایــن معیــار بازگــو کننــده نحــوه اســتفاده از منابــع و عوامــل تولیــد در یــک دوره
از زمــان میباشــد و آثــار س ـهگانه تغییــر تکنولــوژی ،تغییــر مقیــاس و تغییــر راندمــان اســتفاده از
نهادههــا را در بــر میگیــرد( .دشــتی و همــکاران )103 :1388 ،ﺑﻬﺮه وري از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪي
در ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﻄﻠﻮب از داده ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽباشــد.
ﺑﻬﺮه وري زﻣﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ دوﭼﻨﺪان ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ و وروديﻫﺎي ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
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را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﻮاره ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﺮده و ﺿﻌﻒﻫﺎ و ﻗﻮتﻫﺎي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد .ﺑﻬﺮهوري در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎدي
و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻨﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻌﺮﯾﻒ آن را ﮐﺴﺐ رﻓﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع نشــاندهنده ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻬﺮه وري در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ در
دﺳﺘﺮس اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ای ـنرو در زیــر بــه عوامــل مؤثــر بــر آن پرداختــه میشــود:
 -4-1-1عوامل موثر در افزایش بهرهوری
 -4-1-1-1بهبود کیفی نیروی کار

بــه اعتقــاد کــوان لــی ،اعتــای جوامــع بــر ارتقــای ســطح فکــر مــردم وســامان دادن صحیــح
فعالیتهــای بشــری منــوط و اســتوار اســت .ســرمایه منابــع طبیعــی دانــش فنــی و برخــورداری از
کمکهــای خارجــی همگــی نقشهــای اساســی و مهــم در تحقــق آرمانهــای رشــد و توســعه
اقتصــادی و افزایــش ســطح بهــرهوری دارنــد .امــا هیــچ یــک از عوامــل اهمیــت چگونگــی کیفیــت
منابــع انســانی را دارا نیســتند(.اعتمادی)86-88 :1379 ،
 -4-1-1-2افزایش سرمایهگذاری در تجهیزات و ماشین االت

جایگزیــن کــردن ســرمایه بــه صــورت تجهیــزات و ماشــین االت بــه جــای کارگــر بــه افزایــش
محصــول در مقابــل ســاعت و تعــداد نفــر در کار کمــک شــایانی کــرده اســت(.همان)86 ،
 -4-1-1-3رهآوردهای تکنولوژیک

امــروزه در متــون علمــی بخــش مهمــی از آهنــگ رشــد در بهــرهوری بــه تحــوالت تکنولوژيكــي
انتســاب داده و متاثــر از آن قلمــداد میشــود؛ بــه گونـهای کــه ســالتر در مقــام پاســخ بــه ایــن ســوال
کــه کــدام عامــل بیشــتر از ســایر عوامــل در ارتقــای بهــرهوری تاثیــر دارد بــه ترتیــب چهــار عامــل
یعنــی کارایــی نیــروی انســانی ،جایگزینــی ســرمایه بــه جــای کار ،صرفــه جوییهــای ناشــی از تولید
در مقیــاس وســیع و پیشــرفت فنــی را مــورد بررســی قــرار میدهــد .در پایــان بحــث نتیجهگیــری
میکنــد کــه (پیشــرفتها و دگرگونیهــای تکنولوژیــک اهمیتــی بــه مراتــب قاطعتــر از ســایر
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عوامــل دارد و عنــوان میکنــد کــه پیشــرفت تکنولــوژی ،قیمــت تجهیــزات را پاییــن مــیاورد و
جایگزینــی ســودمندانه ســرمایه بــه جــای کار را میســر میســازد(.همان)87 ،
 -4-1-1-4صرفه جوییهای ناشی از تولید

انــدازه واحــد تولیــد یاحجــم تولیــد عامــل اساســی دیگــری اســت کــه بــر ســطح بهــرهوری تاثیــر
میگــذارد .البتــه اظهارنظــر درمــورد واحدهــای کوچکتــر یــا تولیــد در ســطح بیشــتر بــه موقعیــت
کارخانــه ،تولیــد و توانایــی اســتفاده از امکانــات و منابــع ســازمان بســتگی دارد .لــذا درهــردو حالــت
وقتــی بهــرهوری افزایــش خواهــد یافــت کــه صرفــه جویــی در یکــی از دو گزینــه( تولیــد بــه
واحدهــای کوچکتــر -یکپارچگــی) بــرای ســازمان امــکان پذیــر شــود(.همان)87 ،
 -4-1-1-5تغییر در کیفیت مواداولیه

فراهــم آوردن مــواد اولیــه بــا کیفیــت خــوب گرچــه تــوام بــا هزینههــای اضافــی اســت ،ولــی ایــن
کار ضایعــات تولیــد را کاهــش میدهــد و از خریدهــای مکــرر جلوگیــری خواهــد کــرد و منابــع
صــرف شــده بــرای تولیــد نیــز بــه هــدر نخواهــد رفت(.همــان)87 ،
 -4-1-1-6استفاده بهینه از منابع

انــرژی مناســب( ،ســوخت برتــر) ،انبــارداری کارامــد ،اســتفاده از حداکثرظرفیــت واحــد تولیــدی،
پرهیــز از تنگناهــای تولیــدی ،اســتفاده از تکنولــوژی برتــر و نیــروی انســانی ماهــر ،بــی تردیــد
تاثیــرات آشــکاری را در بهــرهوری پدیــد خواهــدآورد.
در فراینــد تولیــد ،عــاوه بــر نیــروی انســانی عوامــل دیگــر تولیــد نیــز اســتفاده میشــود کــه ایــن
چــه بــه تنهایــی و چــه بــه صــورت ترکیبــی در مقــدار تولیــد تاثیــر میگــذارد .بــه همیــن دلیــل
دانســتن میــزان بهــرهوری ایــن عوامــل و رابطــه انهــا بــا تولیــد و تغیــرات آنهــا در وضعیتهــای
مختلــف الزم اســت بــرای اســتفاده بهینــه از مجموعــه عوامــل تولیــد را میتــوان بــه وســیله تغییــرات
کمــی و کیفــی در یــک یــا چنــد عامــل و یــا جابجایــی یــک یــا چنــد عامــل بهتریــن ترکیــب را
ایجــاد کــرد؛ بــرای مثــال بــه کارگیــری رباتهــا بــه جــای نیــروی انســانی در کشــورهایی کــه
هزینــه نیــروی انســانی زیــاد اســت(.همان)88 ،
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 -4-1-1-7تفاهم میان کارگر و کارفرما

رابطــه تنشآميــز میــان کارگــر و کارفرمــا بهــرهوری و کیفیــت محصــول را در بســیاری از صنایــع
کاهــش میدهــد وحتــی میتوانــد بــه فروپاشــی واحــد منجــر شــود .بــا ایجــاد یــک سیســتم بــرای
مشــورتهای دوره ای میــان کارفرمــا و کارگــر میتــوان زمینــه همــکاری را پدیــد آورد .بــا فراهــم
شــدن زمینــه تفاهــم بــه ســادگی میتــوان مســائل عــادی را حــل و وقــت ارزشــمند را بــرای گرفتــن
تصمیمهــای اساســی بــه کار برد(.همــان)88 ،
دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت ﺟﻬـﺎن در دو دﻫـﻪ ﭘﺎیــاﻧﯽ ﻗـﺮن ﺑﯿـﺴﺘﻢ ﺷـﺎﻫﺪ ﺗﺤـﻮل ﺷـﮕﺮف و
ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻨﺎوري و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ دوره ﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ و در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺳﻬﻢ اﻃﻼﻋﺎت ،داﻧﺶ و ﻧﻮآوري اﻓﺰاﯾﺶ و ﺳﻬﻢ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و
ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در آن ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ اﻣﺮوزه ارزش ﯾﮏ ﮐﺎﻻي ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺑﺎ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد در آن(مبارک)155 ،1390 ،
 -4-2بهرهوری در صعنت
 -4-2-1اندازه بنگاههای صنعتی

نیــروی کار بــه عنــوان یکــی از مؤلفههــای اصلــی افزایــش بهــرهوري بــه صــورت کلــی و متوســط
میباشـــد کــه باعــث افزایــش رقابــت پذیــری صنایــع تولیــد در بنگاههــاي مختلــف خواهــد بــود
و خــود همیــن نیـــروی کار بــرای بنگاههــای مختلــف دارای تأثیــرات متفاوتــی بــوده کــه اســـتفاده
از نیـــروي کـــار متخـــصص و آمــوزش دیــده بــه عنــوان یــک ســرمایه انســانی جهــت کاهــش
هزینههــاي تولیــدی و افـــزایش بهــرهوری بــوده اســت و اســتفاده از نیــروي کار تــا مقــدار معینــی
باعــث افزایــش بهــره وري نیــروي کار در بنگاههــاي تولیــدي در صنایــع مختلــف شــده اســت و
از یــک مقــدار بــه بعــد داراي اثــرات کاهشــی میباشـــد ،چـــون اثــرات بهــره وري و رقابتپذیــري
آن در تولیــد محصــوالت و اســتفاده از روشهــاي نـــوین تولیـــدي را بــه ســایر بنــگاه در ایــن صنایــع
چــه در داخــل و چــه در خــارج کشــور انتشــار خواهـــد داد بـــه همـــین دلیـــل بــر بهــره وري متوســط
نیــروي کار بعــد آن اثــر کاهشــی خواهــد داشــت.

بررسی نقش سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بهرهوری بخش صنعت
 -4-2-2موجودی سرمايه

ســرمایه فیزیکــی در مــدل نئوکالســیک نقــش بســیار تعییــن کننده در توجیـــه رشـــد اقتـــصادي دارد
و درمدلهــاي رشــد درونــزا و در توجیــه منابع رشــد بهـــره وري کـــل و متوســـط عوامـــل تولیـــد از
اهمیـــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت ،چــرا کــه بــدون وجــود ســرمایه فیزیکــی در مدل ،تجســم
یافتــن دانـــش در عامــل ســرمایه و پیشــرفت فنــی مفهومــی نخواهــد داشــت؛ همچنــان کــه ســرمایه
انـــسانی در ســـایه توســـعه تابــع تولیــد بــا وجــود مهــارت نیــروي کار بــه عنــوان یکــی از منابــع رشــد
بهره روی عوامل تولید بـــه شـــمار میرود سرمایه فیزیکی میتواند بـــه عنـــوان یـــک پـــل ارتبـــاطی
تـــأثیر پیـــشرفتهای فنـــی بـــر روی بهرهوری کل عوامل تولیـــد مـــؤثر باشـــد و در ایـــن تحقیـــق از
نقـــش نـــسبت ســـهم ســـرمایه فیزیکـــی بنگاههــاي تولیــدي بــه عنــوان متغیــر تأثیــر گــذار بــرروی
بهــرهوری متوســط نیــروی کاراســتفاده میشــود.
 -4-2-3صادرات صنعت

صــادرات در بخــش صنایــع مختلــف بــا افزایــش بهــره وري و رقابــت پـــذیري باعـــث کـــاهش
هزینــههاي تولیــدي در صنایــع مختلــف خواهــد شــد و از طــرف دیگــر کاهــش ایــن هزینــه باعــث
افـــزایش صـــادرات تولیــدات مــواد مختلــف در بخشهــاي صنایــع گوناگــون میشــود.
(همان)159-160 ،
 -4-3توجه به جايگاه و نقش اقتصاد دانشبنیان در بخشهاي مختلف صنعتي

دانــش بــه عنــوان یکــی از نیروهــای بســیار موثــر در تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی بــه شــمار
میآیــد و یــک کاالی عمومــی محســوب میشــود ،زیــرا میتــوان دانــش را بــدون کاهــش و
اســتهالک ،بــا دیگــران بــه اشــتراک گذاشــت .درعیــن حــال ،ایــن یــک مشــخصهی منحصــر بــه
فــرد بــرای ایــن کاالی عمومــی محســوب میشــود کــه برخــاف ســایر کاالهــای فیزیکــی مثــل
ســرمایه ،داراییهــای مــادی و منابــع طبیعــی ،اســتفاده از آن از کمیتــش نمیکاهــد و میتــوان از
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آن بارهــا اســتفاده کــرد.
در عصــر حاضــر ،اصطــاح اقتصــاد دانشبنیــان ،گویــای تاکیــد برنقــش دانــش و فنــاوری در
جریــان توســعهی اقتصــادی اســت .از ایـنرو ،میتــوان گفــت در اقتصــاد دانشبنیــان ،بــه دانــش از
نظــر کمــی و کیفــی بــا اهمیتتــر از گذشــته نگریســته میشــود .طبــق تعریــف اقتصــاد دانشبنیــان
اقتصــادی اســت کــه مســتقیما بــر مبنــای تولیــد ،توزیــع و مصــرف دانــش و اطالعــات قرارگرفتــه
باشــد .بســیاری از اقتصاددانــان بــر ایــن باورنــد کــه امــروزه دیگــر حجــم ســرمایه و انــدازه بــازار در
توســعهی اقتصــادی ملــل نقــش اساســی نــدارد ،بلکــه ایــن نقــش را دانــش و فنــاوری ایفــا میکنــد.
یکــی از مشــکالت اساســی در تولیــدات داخلــی و اقتصــاد کشــور ،عــدم اتــکای آنهــا بــه علــم
و تکنولــوژی و تبعیــت از علــوم و دانــش غربــی اســت .متاســفانه کاربــرد ناصحیــح علــم و دانــش
در جهتــی غیــراز جهــت معیشــت مــردم و آســیبهای اساســی اقتصــاد کشــور ،ســبب شــده اســت تــا
نهتنهــا وابســتگی اقتصــاد ملــی بــه غــرب و علــوم غربــی کاهــش پیــدا نکنــد ،بلکــه ایــن وابســتگی
روز بــه روز بیشــتر شــود و زمینههــای شــکلگیری اقتصــاد مقاومتــی در کشــور ایجــاد نشــود.
اقتصــاد دانشبنیــان بــا توجــه بــه ویژگیهایــی کــه دارد میتوانــد از طریــق روشــهای زیــر بــر
فراهــم کــردن بســتر مناســب در جهــت تحقــق توســعه پایــدار اقــدام نمایــد:
 .1در مــورد تولیــد فــرض مــا بــر ایــن اســت کــه یــک اقتصــاد دانــش پایــه ،بــا بهــرهوری بیشــتر
عوامــل و رفتــار بهینــه اقتصــادی از نظــر تخصیــص منابــع کار میکنــد؛ بنابرایــن نــرخ رشــد تولیــد
بایــد باالتــر باشــد.
 .2در مــورد توزیــع فــرض بــر ایــن اســت کــه در یــک اقتصــاد دانــش پایــه معمــوال مولــد در
شــرایط رقابتــی بهتــر پــاداش داده میشــوند و در واقــع بــا حاکــم شــدن شــرایط شایســته ســاالری،
مزدهــای موثــر بــرای عامــل کار ،باالتــر از یــک اقتصــاد ســنتی اســت .در واقــع ،توزیــع ثــروت و
درآمــد بــر اســاس بهــرهوری عوامــل تولیــد صــورت میگیــرد؛ بنابرایــن انتظــار داریــم کــه ضریــب
جینــی در اقتصــاد دانــش محــور اصــاح شــده و بــه تعــادل نســبی نزدیکتــر باشــد.
 .3در مــورد عملکــرد زیســت محیطــی اقتصــاد نیــز فــرض میکنیــم کــه در یــک اقتصــاد
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دانشمحــور ،شــناخت بهتــری نســبت بــه عوامــل محیطــی و تاثیــر آنهــا در عملکــرد اقتصــاد
وجــود دارد؛ بنابرایــن ،یــک اقصــاد مبتنــی بــر دانایــی ،اســتانداردهای باالتــری را از نظــر محیــط
زیســت رعایــت میکنــد.
در عصــر حاضــر ،اصطــاح اقتصــاد دانشبنیــان یــا اقتصــاد دانشــی کــه توســط ســازمان همــکاری
اقتصــادی و توســعه مــورد تاکیــد خــاص در اســتراتژی توســعه ملــل قــرار گرفتــه ،گویــای تاکیــد
در نقــش دانــش و فنــاوری در جریــان توســعه اقتصــاد اســت( .رمضانپــور و همــكاران)2 ،1391 ،
بــا توجــه بــه آنچــه بيــان شــد ،میتــوان گفــت در اقتصــاد دانشبنیــان بــه دانــش از نظــر کمــی و
کیفــی بــا اهمیتتــر از گذشــته نگریســته شــده اســت.
 .2کارگــران ماهــر و آموزشدیــده :بهطــور مــداوم میتواننــد مهارتهــای خــود را بــه نحــو احســن
ارتقــا و بــه منظــور ایجــاد و اســتفاده از دانــش بــا آن تطبیــق دهنــد.
 .3سیســتم نــوآوری موثــر :شــامل شــرکتها ،مرکــز تحقیقاتــی ،دانشــگاهها ،مشــاوران و ســایر
ســازمانهایی اســت کــه میتواننــد بــا انقــاب دانــش ،ذخیرهــی رو بــه رشــد دانــش جهانــی را
حفــظ کننــد و بــا نیازهــای محلــی تطبیــق دهنــد.
 .4زیرســاختهای اطالعاتــی مــدرن و مناســب :کــه میتوانــد ارتبــاط موثــر ،انتشــار و پــردازش
اطالعــات و دانــش را تســهیل نمایــد( .همــان)4 ،
از ای ـنرو توجــه بــه مشــوقهای اقتصــادی ،تشــکیل نهاد هــا ،آمــوزش نیــروی کار ماهــر ،توجــه
بیشــتر بــه مراکــز تحقیقاتــی و علمــی و ایجــاد زیــر ســاختهای پــردازش دانــش و اطالعــات نقــش
موثــر و کلیــدی در تقویــت اقتصــاد دانشبنیــان دارد.
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نتيجهگيري

در راﺳﺘﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻓـﺸﺎر ﻣﻮﺟـﻮد ،اﮔـﺮ ﺑﺘـﻮان ﺑﻬـﺮهوری
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را اﻓﺰاﯾﺶ داد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺑـﺎ ﺟﻬـﺎد و از ﺧـﻮد ﮔﺬﺷـﺘﮕﯽ ﺗـﻮان ﺗﻮﻟﯿـﺪی
را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺟﻨﺒﻪ ای از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
اﺳﺖ.کــه شــامل اصالحــات اصالحــات اقتصــادی ،جــذب شــوکهای خارجــی ،اســتفاده از
ظرفیــت و تــوان داخلــی کشــور و تعامــات اجتماعــی اســت.
افزایــش متناســب بــه کارگیــری هم ـهی عوامــل تولیــد ،موجــب میشــود تولیــد بــه میزانــی بیشــتر
از تغییــر منابــع تولیــد دســتخوش تغییــرات گــردد کــه نتیجــه ایــن امــر کاهــش هزینــهی واحــد
تولیــد و صرفــه اقتصــادی فرآینــد تولیــد خواهــد بــود .لــذا اتخــاذ راهکارهایــی کــه امــکان افزایــش
انــدازهی واحدهــای تولیــدی را فراهــم میســازد توصیــه میشــود .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺮ روی ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻬﺎدي ،ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻧﺪازه ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻠـﺰی و ﻏﯿﺮﻓﻠـﺰی ﺑـﻮده اﺳـﺖ
وﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﻘـﺪار اﻓـﺰاﯾﺶ در ﺑﻬـﺮهوری ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺑــــﺮ روی ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﺗﻮﺳــــﻌﻪ ،ﺻـﺎدرات،
ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﻧﻬـﺎدی ،ﺳــﺮاﻧﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻧــﺪازه ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﻮﺑﯽ،
ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻮﺗـﻮن و ﺗﻨﺒـﺎﮐﻮ در ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ یکــی از
منابــع اصلــی تحــوالت افزایــش ﺑﻬﺮه وری همــراه بــا فنــاوری بــوده اســت ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮعــه ای از
ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﭼــــﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻧﻈــــﺎم ﻣﻨــــﺪ ﺑــﺮ ﺑــﺴﺘﺮی از ﻧﻈــﺎم اﻧﮕﯿﺰﺷــﯽ
ﮐــــﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨــــﺪ داﻧــــﺶ و ﻓﻨــــﺎوری را ﺑــــﻪ ﻋﻨــــﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬـﺮهوری و ﮐـﺎرآﯾﯽ ﺷـﺪه را اراﺋـﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزﯾﮕﺮان آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻓﻨـﺎوری ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺠﺎري در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ ،ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،دوﻟﺘﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻫـﺪاف ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷـﺪ .در اﯾـﻦ ﺑـﺮآورد ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ

بررسی نقش سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بهرهوری بخش صنعت

اﻧـﺴﺎﻧﯽ در ﮐﻨـﺎر ﺳـﺎﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ ﺑﻬﺮه وری ﮐﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان دارای اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻧﻬﺎدی ﻣﺠﺰا و ﮐﻠـﯽ ﺑـﻮده اﺳﺖ.
نتیجــه نهایــی آن اســت کــه بودجــه بنــدی مناســب ،نظــام مالیاتــی کارآمــد ،کارآمــدی
سیاســتهای پولــی و مالــی ،اشــتغالزایی ،مدیریــت واردات و توســعۀ صــادرات ،تثبیــت نــرخ
ارز ،ترجیــح مصــرف کاالی داخلــی بــر کاالی خارجــی ،مدیریــت مصــرف و ...بــه تحقــق اقتصــاد
مقاومتــی میانجامــد ،از ایـنرو بــا کارآیــی و اثربخشــی باالتــر ،هزینههــای تولیــد کاهــش و تــوان
رقابتپذیــری در عرصــه بینالمللــی افزایــش مییابــد .ایــن موضــوع در بلندمــدت بــه افزایــش
تولیــد ملــی ،بهبــود تــوان رقابــتپذیــری و افزایــش صــادرات غیرنفتــی منجــر میشــود .همچنیــن
در دوره زمانــی کوتاهمــدت و بلندمــدت ،بهبــود کیفــی نیــروی کار ،افزایــش ســرمایهگذاری،
رهآوردهــای تکنولوژیــک و اســتفاده از شــیوههای نویــن اقتصــادی ،موجــب بهــرهوری خواهــد
شــد و بــه دنبــال آن آســیب شناســی هریــک از شــوکهای اقتصــادی و همچنیــن شناســایی هریــک
از مؤلفههــای مؤثــر در صنعــت وبهرهگیــری از روشهــای جدیــد و اســتفاده مطلــوب از عوامــل
تولیــد در ایــن عرصــه ،دســتیابی بــه اهــداف ایــن مقالــه را میســر خواهــد ســاخت.
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1

چکیده

مالیاتهــا همــواره بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن ابزارهــای تامیــن مالــی و ایجــاد ثبــات اقتصــادی
بــرای دولتهــا بــه حســاب میآینــد .دولتهــا در اخــذ مالیــات و یــا عــدم اخــذ آن از بخشهــای
مختلــف اقتصــادی ،نقــش مهمــی در بهبــود عملکــرد نظــام مالیاتــی دارنــد .یکــی از بخشهــای
معــاف از مالیــات ،ســپردههای بانکــی اســت .در ایــن مقالــه بــه روش توصیفــی تحلیلــی بــه دنبــال
اثبــات ایــن فرضیــه هســتیم کــه وضــع مالیــات بــر ســود ســپردههای بانکــی ،بــر افزایــش تولیــد
ملــی ،نقدینگــی و رشــد اقتصــادی و تــورم اثــر مثبــت دارد و بــا بررســی آثــار وضــع مالیــات بــر
ســود ســپردهها و آثــار آن بــر حجــم نقدینگــی ،تــورم ،تولیــد ملــی و رشــد اقتصــادی و همچنیــن
بررســی تجربــه ســایر کشــور و ارائــه چندیــن راهــکار ایــن نتیجــه بهدســت آمــد کــه وضــع مالیــات
بــر ســود ســپردههای بانکــی باعــث بهبــود متغیرهــای کالن اقتصــادی میشــود کــه ایــن امــر خــود
باعــث بهتــر شــدن وضعیــت کلــی اقتصــاد کشــور میشــود .در نتیجــه وضــع ایــن نــوع مالیــات خــود
گامــی رو بــه جلــو بــرای طــی کــردن مســیر توســعه کشــور اســت.
واژگان کلیــدی :تولیــد ملــی ،ســود ســپردههای بانکــی ،رشــد اقتصــادی ،بازارهــای مالــی،
مالیــات
.1دانش آموخته کارشناسی رشته علوم اقتصادی ،دانشگاه مفید

hassani.mohammadsadegh@gmail.com
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مقدمه

در ایــن مقالــه بــه ارتبــاط بیــن وضــع مالیــات و اثــر آن بــر تغییــرات در ســپردههای بانکــی پرداختــه
میشــود .مالیاتهــا همــواره بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن ابزارهــای تامیــن مالــی و ایجــاد ثبــات
اقتصــادی بــرای دولتهــا بــه حســاب میآینــد .اخــذ مالیــات از ســپردههای بانکــی سالهاســت
کــه مــورد تحلیــل و بررســی بســیاری از اقتصاددانــان اســت و در ســالهای اخیــر چندیــن بــار ایــن
موضــوع مطــرح گردیــده اســت .اخــذ ایــن نــوع مالیــات در بســیاری از کشــورهای توســعه یافتــه در
حــال اجــرا اســت ،امــا هیــچ گاه در ایــران وارد فــاز اجرایــی نشــده اســت.
دولتهــا در اخــذ مالیــات و یــا عــدم اخــذ مالیــات (معافیتهــای مالیاتــی) از بخشهــای مختلــف
اقتصــادی ،نقــش مهمــی در بهبــود عملکــرد نظــام مالیاتــی دارنــد .یعنــی دولتهــا بایــد بــه درســتی
تشــخیص دهنــد کــه از چــه بخشهایــی مالیــات اخــذ نماینــد و در کــدام بخشهــا ایجــاد معافیــت
مالیاتــی نماینــد .دولتهــا بــا ایجــاد معافیــت مالیاتــی در برخــی از بخشهــای خــاص باعــث
میشــوند کــه منابــع جامعــه بــه ســمت ایــن بخشهــا ســرازیر شــود .امــا ایجــاد معافیــت مالیاتــی
بــرای بخشهــای خــاص ،بایــد بــه درســتی تشــخیص داده شــود .زیــرا تشــخیص نادرســت ایــن امــر
باعــث کاهــش درآمــد مالیاتــی دولــت و همچنیــن ایجــاد انحــراف در توزیــع و تخصیــص منابــع
میشــود .یکــی از ایــن مــوارد کــه مالیــات از آنهــا دریافــت نمیشــود ،ســپردههای بانکــی اســت.
ســپردههای بانکــی در ایــران بــه دو صــورت قــرض الحســنه ( جــاری و پــس انــداز) و ســرمایهگذاری
مــدت دار اســت .در مــورد حســابهای قــرض الحســنه چــون اوال بــه ایــن حســابها ســودی
پرداخــت نمیشــود وثانیــاً هــدف از ایجــاد آنهــا ،انجــام کار خیــر خواهانــه اســت ،در نتیجــه
دریافــت مالیــات از ایــن حســابها امــری غیــر عقالیــی اســت .امــا در مــورد حســابهای
ســرمایهگذاری مــدت دار ،چــون هــدف ســپرده گــذاران از ایجــاد آنهــا کســب ســود اســت و
همچنیــن ســود ایــن حســابها بــه صــورت علــی الحســاب از ســوی بانکهــا اعــام میشــود،
درنتیجــه میتــوان از ایــن حســابها مالیــات دریافــت کــرد.
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یکــی از مهمتریــن منابــع مالــی جهــت رســیدن بــه رشــد اقتصــادی و تولیــد بیشــتر ،اســتفاده از
سیســتم بانکــی کشــور و بخصــوص ســپردههای بانکــی اســت .امــا ســپردههای بانکــی در حــد
مطلــوب و بهینــه در خدمــت تولیــد و در مســیر رشــد اقتصــادی کشــور نیســت و کمتــر در ایــن امــور
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد .در ایــران بــه دلیــل گســترش فعالیتهــای نامولــد و ســودآوری
بســیار بیشــتر ایــن نــوع فعالیتهــا نســبت بــه فعالیتهــای مولــد ،بانکهــا بــدون توجــه بــه زیــان
فعالیتهــای نامولــد بــرای اقتصــاد یــک کشــور و تنهــا بــه دلیــل کســب عایــدی بیشــتر بــرای
خودشــان ،بیشــتر منابــع را در اختیــار بخــش نامولــد قــرار مــی دهنــد و جلــوی رشــد و توســعه یــک
کشــور را مــی گیرنــد .ایــن مقالــه ســعی دارد کــه بــا اســتفاده از ابزارهایــی ،آن قســمت از وجــوه
ســپردههای بانکــی را کــه بیــش از مصــرف ســپرده گــذاران و غیرقابــل اســتفاده اســت و همچنیــن
آن قســمت از منابــع را کــه بهینــه تخصیــص نمــی یابــد را بــه ســمت بخــش تولیــدی و مولــد بیــاورد
تــا در مســیر رشــد و شــکوفایی اقتصــادی گام برداریــم .یکــی از مهمتریــن ابزارهایــی کــه بــرای
ایــن امــر وجــود دارد ،مالیــات اســت کــه میتــوان بــا ایــن عنصــر ،سیســتم بانکــی را تهدیــد و یــا
تشــویق کــرد کــه وجــوه خــود را در خدمــت تولیــد بــه کار بگیــرد و همچنیــن بــه رشــد اقتصــادی
کشــور کمــک کنــد.
بــرای رســیدن بــه تولیــد و رشــد بیشــتر بایــد از ســاختارهای مختلــف اقتصــادی بهــره بــرد .جهــت
شــکلگیری یــک رونــد کارا و موثــر بایــد ســاختارهای مختلــف کشــور را بــه درســتی و بهینــه
تامیــن مالــی کــرد .تامیــن مالــی در اقتصــاد ایــران از دو راه سیســتمهای بانــک محــور و سیســتمهای
بــازار محــور صــورت مــی پذیــرد .امــا بــه دلیــل گســترده بــودن سیســتم بانکــی در کشــور ،عمــده
روشهــای تامیــن مالــی در ایــران از طریــق سیســتم بانکــی صــورت مــی پذیــرد .امــا مشــاهده نحــوه
تامیــن مالــی در سیســتم بانکــی کشــور نشــان میدهــد کــه بنگاههــا و عامــان اقتصــادی بــه درســتی
نمیتواننــد از سیســتم بانکــی بــرای تامیــن نقدینگــی مــورد نیــاز خــود بهــره ببرنــد و اکثــر ایــن منابــع
صــرف فعالیتهــای نامولــد میشــود کــه عــاوه براینکــه هیــچ ســودی بــرای کشــور ندارنــد
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بلکــه نقــش کنــد کننــده و ترمــز در مســیر توســعه یــک کشــور را ایفــا مــی کننــد.
مالیــات بــر ســود ســپردههای بانکــی یعنــی دولــت از حســابهای ســپرده گذارانــی کــه بیــش از
مصــرف خــود در حسابهایشــان اندوختــه انــد ،مالیــات بــر درآمــد وضــع کنــد تــا بــه نحــوی از
کنــز پــول جلوگیــری شــود و همچنیــن درآمــدی را در اختیــار دولــت قــرار دهــد .در واقــع دولــت
بــا گرفتــن مالیــات از ســود ســپردهها ،عــاوه براینکــه منابــع خــود را افزایــش میدهــد ،موجــب
افزایــش ســرمایهگذاری خصوصــی نیــز میشــود و باعــث میشــود کــه ســپرده گــذاران وجــوه
خــود را بــه ســایر بازارهــای مالــی کــه بازدهــی مطلــوب تــری نســبت بــه بانکهــا دارنــد ،ســوق
دهنــد .امــا از طرفــی اجــرای سیاســت مالیــات بــر ســود ســپردههای بانکــی باعــث کاهــش ســود
ســپرده گــذاران و دریافــت کننــدگان تســهیالت بانکــی میشــود ،کــه ایــن امــر منجــر بــه کاهــش
پــس انــداز و خــروج وجــوه از بانکهــا و کاهــش قــدرت تســهیالت دهــی بانکهــا و کاهــش
ســرمایهگذاری دولتــی میشــود.
در نتیجــه ســرمایهگذاران بــرای دســت یابــی بــه ســود بیشــتر از ســرمایه خــود ،وجــوه خــود را بــه
دیگــر بازارهــای مالــی مــی برنــد کــه ایــن امــر باعــث رشــد اقتصــادی و افزایــش ظرفیتهــای
کشــور میشــود.
ضــرورت ایــن پژوهــش در آن اســت کــه میتــوان بــا اخــذ مالیــات از ســود ســپردههای بانکــی،
بــه جــای ســپرده گــذاری و دریافــت یــک بازدهــی ثابــت و مشــخص توســط ســپرده گــذارن و
همچنیــن بــا توجــه بــه عــدم توانایــی بانکهــا در تســهیالت دهــی تمــام ایــن وجــوه و همچنیــن
تخصیــص نامطلــوب ایــن وجــوه توســط بانکهــا فقــط بــه ســود فعالیتهــای نامولــد ،منابــع مــازاد
بانکــی در خدمــت تولیــد و رشــد بیشــتر و همچنیــن رونــق ســایر بازارهــای مالــی بــه کار گرفتــه
شــود کــه در نهایــت ایــن سیاســت در بلندمــدت منجــر بــه بهبــود عملکــرد ســایر مولفههــای اقتصــاد
کالن میشــود.
هــدف اصلــی ایــن مقالــه ایــن اســت کــه بــا ایجــاد مالیــات بــر ســود ســپردههای بانکــی ،آن بخــش
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از وجوهــی کــه توســط ســپرده گــذاران در بانکهــا فقــط بــا هــدف کســب ســود ثابــت نگهــداری
شــده اســت و در چرخــه تولیــد و رشــد و توســعه کشــور بــه کار گرفتــه نمیشــود ،آزاد شــود.
همچنیــن بــا ایــن کار جلــوی خــواب ســرمایه گرفتــه شــود ،تــا در راه رســیدن بــه رشــد اقتصــادی
و تولیــد ملــی ق��دم برداری��م .همچنیــن ایــن مقالــه آثــار وضــع مالیــات بــر ســود ســپردهها بانکــی و
اثــر آن بــر متغیرهــای مشــخص شــده (تــورم ،رشــد اقتصادی،تولیــد ملــی و  )...را بررســی میکنــد
و بــا بررســی تجربــه ســایر کشــورها در اخــذ ایــن نــوع مالیــات ،چشــم انــداز ایــن فعالیــت را بــرای
اقتصــاد ایــران تبییــن میکنــد.
-1پیشینه تحقیق

جفــره و همــکاران ( )1391در مقال�هـ « بررســی رونــد کاهــش نــرخ ســود تســهیالت بانکــی و نقــش
آن بــر شــاخص تــورم در ایــران طــی ســالهای  1375-86و ارائــه الگــوی مناســب بــرای مدیریــت
و کنتــرل آن » بــا اســتفاده از مــدل رگرســیون خــود توضیــح بــرداری بــا وقفــه توزیعــی و آزمــون
دیکــی -فولــر بــر اســاس معیــار شــوارتز -بیزیــن ،در بلندمــدت ارزیابی شــده و بــرای بــرآورد روابط
کوتاهمــدت بیــن ایــن دو متغیــر از الگــوی تصحیــح خطــا اســتفاده شــده اســت و نتایــج ایــن تحقیــق
نشــانگر آن اســت کــه رابطــه بیــن نــرخ ســود تســهیالت بانکــی و شــاخص تــورم در بلندمــدت معنــی
دار بــوده و بــا کاهــش ســود تســهیالت اعطایــی بانکهــا ،نــرخ تــورم کاهــش مــی یابــد.
خدادادکاشــی و جانــی ( )1394در مقالــه «بررســی امــکان برقــراری مالیــات بــر ســود ســپردههای
بانکــی در ایــران بــا تاکیــد بــر کارایــی تخصیصــی» بــه روش توصیفــی تحلیلــی ،امــکان برقــراری
مالیــات بــر ســود ســپرده در ایــران و تحلیــل هزینــه و منافــع ناشــی از ایــن امــر را بررســی میکنــد.
کــه نتایــج حاصــل از ایــن بــرآورد نشــان میدهــد کــه بانکهــا در هدایــت ســپردهها بــه ســمت
ســرمایهگذاری نقــش مثبتــی را ایفــا مــی کننــد ،در حالــی کــه مخــارج دولــت تاثیــر منفــی بــر
ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی دارد .همچنیــن کارایــی ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در
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مقایســه بــا ســرمایهگذاری دولتــی در اثــر گــذاری بــر تولیــد بیشــتر اســت.
غفــاری و همــکاران ( )1394در مقالــه » بررســی تاثیــر افزایــش نــرخ ســود تســهیالت بانکــی بــر
رشــد اقتصــادی ایــران در قالــب یــک الگــوی تعــادل عمومــی پویــای تصادفــی نیوکینــزی» بــه
روش توصیفــی تحلیلــی و بــر اســاس دیــدگاه مکینــون و شــاو ،تاثیــر افزایــش نــرخ ســود تســهیالت
بانکــی بــر ســرمایهگذاری و تولیــد در اقتصــاد ایــران بررســی شــده اســت ،کــه نتایــج حاصــل از
ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه در اثــر افزایــش نــرخ ســود تســهیالت بانکــی ،حجــم ســپردههای
بانکــی افزایــش مــی یابــد ،امــا ســرمایهگذاری ،تســهیالت بانکــی و تولیــد ناخالــص داخلــی بــدون
نفــت کاهــش یافتــه و بــه زیــر مقــدار بلندمــدت خــود کشــیده میشــوند .از ای ـنرو افزایــش نــرخ
ســود تســهیالت بانکــی نــه تنهــا رشــد اقتصــادی را افزایــش نمیدهــد بلکــه باعــث کاهــش رشــد
اقتصــادی میگــردد.
حســنی و همــکاران ( )1395در مقالــه » امــکان ســنجی برقــراری مالیــات بــر ســود ســپردههای
بانکــی در ایــران» بــه روش اقتصــاد ســنجی ،امــکان برقــراری مالیــات بــر ســود ســپردههای بانکــی
در ایــران را بررســی میکند.کــه نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه بــا توجــه بــه
اصــل برابــری و عدالــت در نظــام مالیاتــی ،اخــذ مالیــات از ســود ســپرده بانکــی ضــروری اســت .بــر
اســاس مدلهــای تئوریــک ،بــا در نظــر گرفتــن فــروض مختلــف ،نتایــج متفاوتــی حاصــل میشــود.
بدیــن ترتیــب کــه در برخــی مدلهــا ،کاهــش ســود ســپرده منجــر بــه کاهــش حجــم ســپردهها و در
نتیجــه ســرمایهگذاری میگــردد ،در حالــی کــه مدلهــای مختلفــی نیــز وجــود دارنــد کــه نتیجــه
اخــذ مالیــات از ســود ســپرده را حرکــت نقدینگــی از بازارهــای بــی ثبــات بــه ســمت بانکهــا و
ایجــاد ثبــات اقتصــادی مــی داننــد .در نتیجــه بــه نظــر مــی رســد کــه نمیتــوان الگــوی واحــدی
مبتنــی بــر تاثیــر اعمــال مالیــات بــر ســپردههای بانکــی ارائــه نمــود.
عرفانــی و همــکاران ( )1395در مقالــه «تحلیــل اقتصــادی امــکان اعمــال مالیــات بــر ســپردههای
بانــک» بــا اســتفاده از روش توصیفــی تحلیلــی ،دالیــل اخــذ مالیــات از ســپردههای بانکــی را مطــرح
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کــرده و ســپس بــه بررســی دالیــل منتقدیــن مــی پــردازد و در نتیجــه ضمــن اثبــات ضــرورت و
ســهل الوصــول بــودن مالیــات بــر ســپردهها ،فــرار ســرمایهها و ســپردهها از سیســتم بانکــی را رد
میکنــد.
مــداح و همــکاران ( )1396در مقالــه » تاثیــر مالیــات بــر ســود ســپردههای بانکــی» بــه روش توصیفــی
تحلیلــی ،اثــر مالیــات بــر ســود ســپردههای بانکــی و رابطــه بیــن ســپردهها و دیگــر متغیرهــا را
مــورد ارزیابــی قــرار داده و نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه بــا اعمــال مالیــات
بــر ســود ســپردهها ،حجــم نقدینگــی افزایــش مــی یابــد کــه بــا دخالــت مطلــوب دولــت میتــوان
حجــم نقدینگــی را بــه بازارهــای مالــی دیگــر انتقــال داد کــه ایــن مســئله میتوانــد ســرمایهگذاری
و تولیـ�د واقعـ�ی را افزایـ�ش دهـ�د.
ای��ن مقال��ه ب��ر خــاف پژوهشه��ای انج��ام ش��ده بــا بررســی تجــارب ســایر کشــورها و الگوبــرداری
از آنهـ�ا و بــه روش توصیفــی تحلیلــی ،ابتــدا بــه ایــن موضــوع مــی پــردازد کــه وضــع مالیــات بــر
ســود ســپردههای بانکــی چــه تاثیــری بــر تولیــد ملــی و نقدینگــی و رشــد اقتصــادی و تــورم مــی
گــذارد و ســپس بــا ارائــه چندیــن پیشــنهاد ،راهــکار وضــع ایــن نــوع مالیــات در کشــور را بررســی
میکنــد.
-2آثار وضع مالیات بر سود سپردههای بانکی

در ایــن بخــش بــه تحلیــل آثــار وضــع مالیــات بــر ســود ســپردههای بانکــی ،بــر ســایر متغیرهــای
ایــن پژوهــش پرداختــه میشــود.
 -2-1سپرده سرمایهگذاران

اعمــال مالیــات بــر ســود ســپردههای بانکــی باعــث کاهــش ســود ســپرده گــذاران میشــود ،زیــرا
بــار مالیاتــی ســپرده گــذاران ناشــی از اعمــال یــک درصــد مالیــات بــر ســود ســپردههای بانکــی
معــادل  0/97درصــد اســت کــه نشــان دهنــده کاهــش ســود ســپرده گــذاران و زیــان رفاهــی ایجــاد
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شــده بــرای آنــان است(.خدادادکاشــی)1 :1394 ،
در نتیجــه کاهــش ســود ســپرده گــذاران باعــث میشــود کــه ایــن افــراد بــه دنبــال بازارهــای دیگــری
ماننــد بــازار بــورس اوراق بهــادار جهــت کســب ســود بیشــتر برونــد کــه ایــن امــر موجــب خــروج
وجــوه از بانــک و کاهــش منابــع ســپردههای بانکــی میشــود .البتــه عــدم وجــود بازارهــای مالــی بــا
ثبــات و عمیــق دیگــر جهــت ســرمایهگذاری ،کمبــود اطالعــات افــراد راجــع بــه دیگــر بازارهــای
مالــی و همچنیــن ریســک گریــز بــودن اکثــر ســپرده گــذاران کــه بــه دنبــال بازدهــی ثابتــی هســتند،
باعــث میشــود کــه بعضــی از ســپرده گــذاران بــا توجــه بــه کاهــش ســود ســپردههای بانکــی خــود،
همچنــان ســپردههای خــود را در بانکهــا نگــه دارنــد .زیــرا تضمیــن کافــی از بانــک در قبــال
ســرمایهگذاری خــود دریافــت مــی کننــد کــه ایــن امــر ریســک ســرمایهگذاری بــرای آنــان را بــه
صفــر مــی رســاند کــه در مقایســه بــا ریســک ســایر بازارهــای مالــی بســیار ناچیــز اســت.
امــا بعضــی از ســپرده گــذاران کــه بــا اعمــال مالیــات بــر ســود سپردههایشــان دیگــر آن بازدهــی
مطلــوب را بهدســت نمیآورنــد ،ســرمایههای خــود را از بانکهــا خــارج میکننــد کــه ایــن
امــر باعــث کاهــش منابــع بانکهــا شــده و در نتیجــه بــرای حفــظ منابــع خــود مجبــور بــه پیشــنهاد
نرخهــای ســود باالتــر بــه ســرمایهگذاران خواهنــد بــود .امــا بــا توجــه بــه رونــد نزولــی تــورم در
ســالهای اخیــر و رابطــه مســتقیمی کــه بــا نــرخ بهــره دارد ،انتظــار مــی رود کــه بانــک مرکــزی از
افزایــش نرخهــای ســود بانکــی جلوگیــری کنــد و ایــن امــر باعــث انتقــال بخشــی از ســپردههای
بانکــی بــه دیگــر بازارهــای مالــی میشــود(.مداح)4 :1396 ،
همچنیــن بــا اعمــال مالیــات بــر ســود ســپردهها میتــوان علــی رغــم انتقــال بخشــی از ایــن وجــوه
بــه ســایر بازارهــای مالــی ،زمینــه را بــرای ســرمایهگذاری مســتقیم ســپرده گــذاران در طرحهــای
جدیــد تولیــدی و صنعتــی و همچنیــن افزایــش ظرفیــت ایــن بخشهــا مهیــا کــرد ،کــه الزمــه ایــن
امــر برنامــه ریــزی دقیــق و اجــرای سیاسـتهای هدفمنــد و ایجــاد ســاز و کارهــای مناســب توســط
دولــت اســت.
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 -2-2حجم نقدینگی

بــا توجــه بــه مبحــث پیــش ،بــا اعمــال مالیــات بــر ســود ســپردههای بانکــی ،بخشــی از ایــن وجــوه
از بانکهــا خــارج میشــود .کــه ایــن امــر موجــب افزایــش حجــم نقدینگــی در جامعــه میشــود
و تــا حــدودی میتوانــد بــرای جامعــه زیــان بــار نیــز باشــد.
بانــک مرکــزی میتوانــد در زمانــی کــه حجــم نقدینگــی زیــاد اســت ،بــا افزایــش نــرخ ســود
ســپردههای بانکــی باعــث حرکــت حجــم نقدینگــی بــه ســمت ســرمایهگذاری در بانکهــا شــود،
کــه ایــن امــر خــود موجــب افزایــش تولیــد و رشــد اقتصــادی میشــود .همچنیــن بانــک مرکــزی
میتوانــد در مواقعــی کــه بــا کاهــش نقدینگــی مواجــه اســت ،بــا اعمــال مالیــات بــر ســود ســپردهها
و کاهــش بازدهــی ســپردهها ،حجــم نقدینگــی را افزایــش دهــد و ایــن وجــوه را بــه ســمت ســایر
بازارهــای مالــی ســوق دهــد.
نکتــه حائــز اهمیــت در اینجــا ،ایــن اســت کــه فــرض کنیــد بازدهــی بــازار مســکن بســیار باالتــر از
بازدهــی ســپردههای بانکــی باشــد .در ایــن حالــت ســپرده گــذاران ترجیــح مــی دهنــد کــه وجــوه
خــود نــزد بانــک را بــه زمیــن و ســاختمان تبدیــل نماینــد .در نتیجــه فــرد ســپرده گــذار زمیــن یــا
ســاختمان را تملــک نمــوده و در ازای آن وجــوه خــود را بــه صــورت چــک و یــا پــول نقــد بــه
فروشــنده زمیــن یــا ســاختمان تحویــل میدهــد .بنابرایــن حجــم منابــع کل سیســتم بانکــی تغییــری
نمیکنــد و فقــط پــول از شــخصی بــه شــخصی دیگــر انتقــال یافتــه و پــول هماننــد خــون در بــدن
گــردش کــرده اســت .تنهــا زمانــی حجــم نقدینگــی دچــار تغییــرات میشــود کــه فروشــنده بــه
نوعــی وجــوه دریافتــی را از کشــور خــارج کنــد و یــا بــه صــورت نقــد ،نــزد خــود نگــه دارد و یــا
سیســتم دچــار نشــتی شــده باشــد کــه ایــن امــر موجــب افزایــش حجــم نقدینگــی جامعــه و کاهــش
منابــع ســپردههای بانکــی میشــود(.عرفانی)12 :1395،
در نتیجــه اگــر بــا اعمــال مالیــات بــر ســود ســپردهها ،حجــم نقدینگــی افزایــش پیــدا کنــد ،دولــت
بایــد زمینــه ای را فراهــم آورد کــه بــه ســرعت ایــن حجــم نقدینگــی جــذب ســایر بازارهــای مالــی
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شــود تــا باعــث بــر هــم زدن ثبــات اقتصــادی نشــود .از طرفــی دولــت بایــد بــا اعمــال سیاسـتهایی،
بنگاههــای تولیــدی و خدماتــی بــزرگ را بــه تامیــن مالــی از ســایر بازارهــای مالــی بــه جــز بانــک
وادار نمایــد تــا بنگاههــای کوچــک تولیــدی و خدماتــی بتواننــد از طریــق بانکهــا منابــع مــورد
نیــاز خــود را تامیــن کننــد و بــه عرصــه صنعــت و چرخــه تولیــد وارد شــوند(.مداح)5 :1396 ،
 -3-3رشد اقتصادی

مکینــون و شــاو 1اولیــن اقتصــاد دانانــی بودنــد کــه بــا نظریــات موجــود در خصــوص رابطــه معکوس
بیــن نــرخ بهــره و ســرمایهگذاری مخالفــت نمودنــد .آنهــا اعتقــاد داشــتند افزایــش نــرخ بهــره
منجــر بــه افزایــش پــس انــداز و افزایــش منابــع مالــی بانکــی شــده و در نهایــت ســرمایهگذاری را
افزایــش میدهــد .از طرفــی دیگــر بــا افزایــش نــرخ بهــره بخشــی از داراییهــا ماننــد طــا و ارز
و داراییهــای فیزیکــی بــه ســپردههای بانکــی تبدیــل میشــوند .نظریــه مکینــون و شــاو پــس از
انجــام مطالعــات در بســیاری از کشــورها مــورد تاییــد قــرار گرفــت و در برخــی کشــورها نیــز رد
شــد(.مداح)7 :1396 ،
طبــق نظریــه مکینــون و شــاو در ایــران ،در اثــر افزایــش نــرخ ســود تســهیالت بانکــی ،حجــم
ســپردههای بانکــی افزایــش مــی یابــد امــا ســرمایهگذاری ،تســهیالت بانکــی و تولیــد ناخالــص
داخلــی بــدون نفــت کاهــش مــی یابــد و ایــن نظریــه در مــورد ایــران رد میشــود(.غفاری)1 :1394،
در نتیجــه بــا افزایــش ســود بانکــی ،اگــر چــه میــزان ســپردههای بانکــی افزایــش مــی یابــد امــا
باعــث رشــد اقتصــادی نمیشــود .در واقــع مشــخص اســت کــه تســهیالت بانکــی بــه شــرکتهای
تولیــدی و خدماتــی حقیقــی کــه موجــب افزایــش ظرفیــت تولیــد ملــی و رشــد اقتصــادی میشــوند،
داده نمیشــود و بعضــی افــراد ســودجو بــا ســند ســازی ،از بانکهــا اعتبــارات را دریافــت مــی
کننــد .بنابرایــن افزایــش نــرخ ســود بانکــی ،ســرمایهگذاری را آن گونــه کــه بایــد تحــت تاثیــر قــرار
نمیدهــد .پــس در نتیجــه بــا کاهــش نــرخ ســود بانکــی ،اعمــال مالیــات بــر ســود ایــن ســپردهها و
1. Mackinnon and shaw
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انتقــال بخشــی از ســپردههای بانکــی بــه ســایر بازارهــای مالــی ،ســرمایهگذاری و رشــد اقتصــادی
افزایــش مــی یابد(.مــداح)7 :1396 ،
 -2-4تولید ملی

یکــی دیگــر از آثــار وضــع مالیــات بــر ســود ســپردههای بانکــی ،تاثیــر آن بــر تولیــد ملــی اســت.
بــا توجــه بــه مباحــث پیشــین اگــر ســپردههای مــازادی کــه بــا اعمــال مالیــات از بــازار بانکــی
خــارج شــده انــد ،طــی یــک ســاز وکار و برنامــه ریــزی دقیــق توســط دولــت در دیگــر بازارهــا
ســرمایهگذاری شــوند و ســایر زیانهــای آن بــر جامعــه بــر طــرف شــود ،از یــک طــرف میتــوان
ایــن منابــع را در بــازار بــورس اوراق بهــادار و ســایر بازارهــای مالــی ،در اختیــار شــرکتهای
تولیــدی و خدماتــی کــه بــه صــورت ســهامی اداره میشــوند ،قــرار داد و آنهــا را تامیــن مالــی کــرد
تــا بــه رشــد تولیــد و رشــد اقتصــادی منجــر شــود و از طرفــی دیگــر بخشــی از ایــن منابــع را بهطــور
مســتقیم  ،افــراد ســرمایهگذار بــرای توســعه و افزایــش ظرفیــت و ایجــاد طرحهــای جدیــد تولیــدی
اختصــاص دهنــد .در نتیجــه کاهــش ســود ســپردهها و اعمــال مالیــات بــر آنهــا در صــورت وجــود
یــک ســاز و کار مناســب در هدایــت ایــن منابــع بــه دیگــر بازارهــای مالــی ،میتوانــد تولیــد ملــی
را افزایــش دهــد و در آخــر موجــب رشــد اقتصــادی کشــور شــود.
 -2-5تورم

یکــی از متغیرهــای مهــم اقتصــاد نــرخ تــورم اســت .بهطــوری کــه رســیدن بــه ثبــات اقتصــادی در
گــرو رســیدن بــه یــک نــرخ تــورم ثابــت اســت .طبــق مطالعــات انجــام گرفتــه رابطــه بیــن نــرخ ســود
تســهیالت بانکــی و نــرخ تــورم در بلندمــدت یــک رابطــه مســتقیم اســت و بــا کاهــش نــرخ ســود
تســهیالت اعطایــی بانکهــا ،نــرخ تــورم نیــز کاهــش مــی یابــد.در حالــی کــه در کوتاهمــدت ایــن
رابطــه تــا حــدودی بــی معنــی بــوده و کاهــش نــرخ ســود تســهیالت بانکــی تاثیــر بســیار کمــی در
کاهــش نــرخ تــورم در اقتصــاد ایــران دارد(.جفــره)1 :1391 ،
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در نتیجــه همانطــور کــه گفتــه شــد ،رســیدن بــه یــک نــرخ تــورم ثابــت و پاییــن ،نشــان دهنــده
ثبــات اقتصــادی و در مســیر رشــد و توســعه اقتصــادی قــرار گرفتــن یــک کشــور اســت .در نتیجــه
بــا اعمــال مالیــات بــر ســود ســپردهها ،نــرخ ســود بانکهــا کاهــش مــی یابــد و بــه دنبــال آن در
بلندمــدت نــرخ تــورم نیــز کاهــش مــی یابــد.
نکتــه قابــل ذکــر در اینجــا ایــن اســت کــه همانطــور کــه در پیــش گفتــه شــد پــس از وضــع مالیــات
بــر ســود ســپردهها ،بخشــی از ســرمایهگذاران وجــوه خــود را از بانکهــا خــارج مــی کننــد و ایــن
امــر موجــب افزایــش حجــم نقدینگــی در جامعــه میشــود کــه خــود باعــث ایجــاد تــورم اســت.
پــس بایــد ایــن میــزان نقدینگــی بــه ســرعت بــه ســمت ســایر بازارهــای مالــی ســوق پیــدا کنــد
تــا تورمــی در جامعــه ایجــاد نشــود .اگــر فرآینــدی مناســب بــرای انتقــال ایــن حجــم نقدینگــی
از بانکهــا بــه ســمت ســایر بازارهــای مالــی موجــود باشــد ،میتــوان گفــت کــه کاهــش ســود
ســپردههای بانکــی در بلندمــدت منجــر بــه کاهــش نــرخ تــورم میشــود.
 -2-6انگیزه سرمایهگذاران

منظــور از ســرمایهگذاران کســانی هســتند کــه بــه دلیــل اعمــال مالیــات بــر ســود ســپردهها و کاهــش
بازدهــی وجــوه خــود ،پولهــای خــود را از بانکهــا خــارج کــرده انــد و بــه دنبــال ســرمایهگذاری
در دیگــر بازارهــای مالی هســتند.
یکــی از آثــار وضــع ایــن نــوع مالیــات ،نبــود انگیــزه کافــی در ســرمایهگذاران جهت ســرمایهگذاری
در ســایر بازارهــای مالی مانند بــورس اوراق بهادار اســت(.مداح)8 :1396 ،
همچنیــن از دیگــر مشــکالت ســرمایهگذاری بــرای ســرمایهگذاران نداشــتن اطالعــات کافــی
و آمــوزش مناســب در ارتبــاط بــا ایــن بازارهاســت .بــه عنــوان مثــال افــراد ریســک گریــز بــرای
ســرمایهگذاری بــه ایــن بازارهــا وارد نمیشــوند ،زیــرا خطــر و ریســک از دســت دادن ســرمایه
خــود را دارنــد و همچنیــن ســرمایهگذاری در بــازاری هماننــد بــورس ،نیازمنــد داشــتن تجربــه
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کافــی و آمــوزش مناســب اســت کــه ایــن امــر فقــط از دســت افــراد بــا تجربــه و کاردان بــازار بــر
میآیــد و دیگــر افــراد بــه دلیــل نداشــتن تجربــه کافــی و آمــوزش مناســب ،تــرس از ایــن دارنــد
کــه بــا ورود بــه ایــن بازارهــا ســرمایه خــود را تلــف کننــد.
در نتیجــه دولــت بایــد انگیــزه ســرمایهگذاران را بــا بــر طــرف کــردن موانعــی هــم چــون
برنامهریــزی بــرای آمــوزش افــراد ،کمــک دیگــر افــراد بــا تجربــه بــازار جهــت انتقــال تجربــه بــه
ســرمایهگذاران نوپــا را تقویــت ســازد و همچنیــن بــا انجــام تبلیغــات در ارتبــاط بــا ایــن بازارهــا و
اتخــاذ سیاســتهای هدفمنــد ،ســرمایهگذاری در ایــن بازارهــا را افزایــش دهــد.
 -3بررسی تجربه سایر کشورها در وضع مالیات بر سود سپردههای بانکی

در اکثــر کشــورها بــا دو هــدف افزایــش درآمــد مالیاتــی دولــت و حمایــت از ســرمایهگذاری
در بخــش واقعــی اقتصــاد ،مالیــات بــر ســود ســپردههای بانکــی وضــع میشــود .ایــن مالیــات بــر
اســاس ســه روش وصــول میشــود:
الــف) مالیــات تکلیفــی :در ایــن روش بخشــی از ســود بانکــی بــه صــورت تکلیفــی و بالفاصلــه پــس
از واریــز ســود بــه حســاب افــراد ،بــه عنــوان مالیــات از ســود ســپردههای بانکــی کســر میشــود.
ب) احتســاب ســود ســپردهها بــه عنــوان درآمــد مشــمول مالیــات :در ایــن روش بایــد میــزان ســود
دریافتــی در انتهــای ســال هماننــد ســایر درآمدهــا و هزینههــا اعــام شــود و پــس از کســر هزینههــا
از درآمدهــا ،مالیــات قابــل پرداخــت تعییــن شــود.
ج) رویکــرد ترکیبــی :در ایــن رویکــرد ،اصــل بــر احتســاب ســود بــه عنــوان درآمــد مالیاتــی اســت،
امــا بــه دالیــل مختلــف از جملــه تامیــن درآمــد بــرای دولــت در طــول ســال ،مالیــات تکلیفــی بــا
یــک نــرخ پایــه از ســود پرداختــی کاســته میشــود .امــا نهایتــا ســود کســب شــده بــه عنــوان درآمــد
مالیاتــی فــرد در نظــر گرفتــه میشــود و مالیــات تکلیفــی پرداخــت شــده بــه عنــوان هزینههــای
قابــل قبــول مالیاتــی لحــاظ میشــود .بدیــن ترتیــب اگــر مالیــات پرداختــی کمتــر از آنچــه محاســبه
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میشــود ،تعییــن شــود ،فــرد ملــزم بــه پرداخــت مــا بــه التفــاوت آن اســت و اگــر مالیــات پرداختــی
بیــش از میــزان محاســبه شــده باشــد ،دولــت میــزان مــازاد را بــه فــرد عــودت میدهــد.
بــرای رســیدن بــه یــک الگــو و روش مناســب و همچنیــن برنامــه ریــزی هدفمنــد ،جهــت اخــذ
مالیــات از ســود ســپردههای بانکــی در ایــران ،کشــورهای مــورد بررســی را بــه دو گــروه کشــورهای
توســعه یافتــه و در حــال توســعه تقســیم مــی کنیــم و نــوع ،میــزان و اثرگــذاری ایــن سیاســت را در
کشــورهای ذیــل مــورد بررســی قــرار مــی دهیــم تــا بــه یــک جمــع بنــدی کلــی راجــع بــه کشــور
ایــران دســت پیــدا کنیــم.
در کشــورهای توســعه یافتــه ماننــد آلمــان ،آمریــکا ،چیــن ،روســیه ،ژاپــن و  ، ...از اشــخاص
حقوقــی غیرمقیــم ،بیــن  15تــا  30درصــد مالیــات « تکلیفــی » اخــذ میشــود کــه بیشــترین نــرخ
مالیاتدهــی بــرای شــرکتهای غیرمقیــم در آمریــکا  30درصــد اســت و از شــرکتهای مقیــم
مالیــات بــر درآمــد گرفتــه میشــود و فقــط در ژاپــن عــاوه بــر مالیــات بــر درآمــد ،مالیــات بــر
ســود ســپرده بــا نــرخ  20درصــد اخــذ میشــود و همچنیــن نــرخ مالیــات بــر ســود ســپرده در ژاپــن
بــرای شــرکتهای مقیــم بیشــتر از شــرکتهای غیرمقیــم اســت .امــا در مــورد اشــخاص حقیقــی
هــر کشــور متناســب بــا شــرایط اقتصــادی و مســیر توســعه خــود ،هــر کــدام یــک روش بــرای وضــع
مالیــات بــر ســود ســپردهها را اســتفاده کــرده انــد و در بعضــی از آنهــا چندیــن محدودیــت اعــم از
مقــدار ســپرده ،ســن ،مقیــم و غیرمقیــم بــودن و  ...لحــاظ شــده اســت.
درکشــورهای توســعه نیافتــه ماننــد اتیوپــی ،کامــرون ،ازبکســتان ،عــراق ،لبنــان و  ، ...چــه بــرای
اشــخاص حقوقــی و چــه بــرای اشــخاص حقیقــی بیشــتر از مالیــات تکلیفــی آن هــم بــا نــرخ پاییــن
اســتفاده شــده و بــه عنــوان مثــال در کامــرون ماننــد بعضــی از کشــورهای توســعه یافتــه ،محدودیــت
میــزان ســپرده در قانــون مالیاتیشــان گنجانــده شــده و همچنیــن در لبنــان بــه ماننــد ایــران اصــا
ایــن نــوع مالیــات وضــع نشــده  .پــس میتــوان نتیجــه گرفــت کــه در کشــورهای توســعه یافتــه
بیشــتر بــا توجــه بــه نــوع اقتصادشــان و میــزان اثــر گــذاری آن و ایجــاد زیــر ســاختهای الزم
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توجــه شــده و هــر کــدام بنــا بــه وضعیــت کشــور خــود سیاســت مــورد نیــاز را اتخــاذ کردنــد و
کشــورهای در حــال توســعه نیــز در حــال نمونــه بــرداری از ایــن کشــورها هســتند و بزرگتریــن
مشــکل در راه کشــورهای توســعه نیافتــه را میتــوان عــدم توجــه بــه ایجــاد زیــر ســاختهای الزم
و وضعیــت اقتصــادی و سیاســی و فرهنگــی کشــور خــود دانســت .در ادامــه بــه وضعيــت دريافــت
ماليــات در برخــي از كشــورهاي منتخــب و تجربــه آنــان در وضــع مالیــات بــر ســود ســپردههای
بانکــی پرداختــه مــي شــود:

جدول وضع ماليات بر سود سپردههاي بانكي در كشورهاي منتخب
نام کشور

حداکرث نرخ مالیات
بر درآمد
رشکتها اشخاص
حقیقی

اتیوپی

 %25تا
%35

%35

آلمان

%25

%47.5

نرخ مالیات بر سود سپرده
شرکتها
مالیات تکلیفی با نرخ %5
از شرکتهای مقیم و غیر
مقیم اخذ میشود.

اشخاص حقیقی
مالیات تکلیفی با نرخ نهایی %5
اخذ میشود.

درآمد حاصل از بهره تا سقف 801
تمامی شرکتهای مستقر
یورو(برای متاهلین دو برابر) ،از
در آلمان مشمول مالیات
مالیات معاف است و مازاد آن با
بر درآمد میشوند.
(مگراینکه توافق بینالمللی نرخ  %25مشمول مالیات میشود.
صورت گرفته باشد).
*از تمامی شرکتها
بصورت علی الحساب و با
نرخ  %25مالیات تکلیفی
دریافت میشود.
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ژاپن

%50.8 %25.5

شــرکتهای مقیــم و غیــر
مقیــم نســبت بــه کلیــه
درآمدهــای خــود از سراســر
جهــان مشــمول مالیــات
بــر درآمــد میشــوند.
*نــرخ مالیــات بــر ســود
ســپرده بانکــی بــرای
شــرکتها مقیــم %20
و بــرای شــرکتهای
غیــر مقیــم  %15اســت.

ترکیه

%20

%35

آرژانتین

%35

%35

بابــت
شــرکتها
درآمدهــای جهانــی خــود
مشــمول مالیــات بــر درآمــد
میشــوند و نــرخ مالیــات از
حداقــل  %10تــا حداکثــر
 %18اعمــال میشــود.

اسلوونی

%17

%50

شــرکتها بابــت تمامــی
خــود
درآمدهــای
مشــمول مالیــات بــر
درآمــد میشــوند .کــه در
خصــوص درآمــد بهــره ای
مالیــات تکلیفــی بــا نــرخ
 %15وصــول میگــردد.

هــر گونــه ســود بهدســت
آمــده توســط شــرکتها
مشــمول مالیــات بــر
میگــردد.
درآمــد
*نــرخ مالیــات % 35
بــرای شــرکتهای غیــر
مقیــم اعمــال میشــود.

 % 15قطعــی (شــامل
محلــی)
مالیــات
%5
*مالیــات بــر ســود ســپردههای
بانکــی بــه صــورت مجــزا و جــدای
ســایر هزینههــا اخــذ میگــردد.

نــرخ مالیــات بــرای ســود
ســپردهها تــا  6مــاه معــادل %15
 ،از  6مــاه تــا یــک ســال معــادل
 %12و از یــک ســال بیشــتر
معــادل  10درصــد میباشــد.
نــرخ مالیــات بــرای اشــخاص
اســت.
%28
حقیقــی
*بهــره حاصــل از ســپردههای
مالیــات
مشــمول
بانکــی
نمیشــود.
درآمــد
بــر
بهــره حاصــل از ســپردهها بانکــی تــا
ســقف  1000یــورو معــاف و مــازاد
بــر آن مشــمول مالیــات بــر درآمــد
بــا نــرخ  25درصــد میباشــد.
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%34.6

بابــت
شــرکتها
درآمدهــای
تمامــی
خــود مشــمول مالیــات
بــر درآمــد میشــوند.

کره جنوبی %22

%38

کامرون

%33

%35

درآمــد حاصــل از بهــره
مشــمول مالیــات بــر
درآمــد محلــی بــا نــرخ
 %10میشــود کــه بایــد
از قبــل پرداخــت شــود.
نــرخ مالیــات تکلیفــی
 %14نیــز اعمــال میشــود.

ســود ســپرده مــدت دار در هــر
بانــک تــا ســقف  10هــزار روپیــه
معــاف از مالیــات اســت و مــازاد
بــر آن مشــمول مالیــات بــر درآمــد
تصاعــدی بــا حداکثــر نــرخ %30
میباشــد کــه بــه صــورت تکلیفــی
بــا نــرخ  %10وصــول میشــود.

ســود پــس انــداز تــا ســقف
 10ملیــون فرانــک معــاف
از مالیــات اســت و مــازاد بــر
آن مشــمول مالیــات تکلیفی
بــا نــرخ  %16.5میشــود.

عراق

 %15تا
%35

%15

درآمــد بهــره ای،
مشــمول مالیــات بــر
درآمــد عــادی اســت.
شــرکتهای
بــرای
غیرمقیــم ،مالیــات تکلیفــی
بــر دریافتهــای بهــره ای بــا
نــرخ  %15وضــع میشــود.

ســود حســابهای پــس انــداز تــا
ســقف  10ملیــون فرانــک ،ســود
حســابهای وام مســکن و ســود
حســابهای پــس انــداز بــرای
خریــد مســکن معــاف از مالیــات
مــی باشــند و ســایر درآمدهــای
بهــره ای مشــمول مالیــات تکلیفــی
بــا نــرخ  %16.5میشــود.

هند

%30

درآمــد حاصــل از بهــره مشــمول
مالیــات بــر درآمــد تصاعــدی بــا
نرخهــای  %6تــا  %38میشــود.
*بــرای افــراد غیــر مقیــم
نــرخ مالیــات تکلیفــی معــادل
میشــود.
وضــع
%22

همــه افــراد بابــت درآمــد
تحصیــل شــده داخلــی و خارجــی
از تمامــی منابــع مشــمول
مالیــات بــر درآمــد میشــوند.
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لبنان

%15

%20

نروژ

%27

%27

ازبکستان %23 %7.5

درآمــد بهــره ای دریافتــی درآمــد حاصــل از بهــره بــا ســایر
از بانکهــا و موسســات درآمدهــا جمــع و مشــمول
مالــی جــزء درآمــد تجــاری مالیــات بــر درآمــد میشــود.
در نظــر گرفتــه میشــود و
مشــمول مالیــات بــر درآمــد
بــا نــرخ  %15میشــود.
شرکتها بابت تمامی
درآمدهای خود مشمول
مالیات بر درآمد میشوند.

توســط
دریافتــی
مالیــات بــا نــرخ  %10بهــره
شــرکتهای اشــخاص از ســود ســپردهها
از
داخلــی اخــذ میشــود .و گواهــی ســپردههای بانکــی
معــاف از مالیــات اســت.

چین

%25

%45

آمریکا

%15
تا
%39

%39.6

شــرکتهای آمریکایــی بــرای
کلیــه درآمدهــای خــود مشــمول
مالیــات فــدرال میشــوند و
بــرای شــرکتهای غیــر مقیــم و
غیــر آمریکایــی مالیــات تکلیفــی
بــا نــرخ  %30اعمــال میشــود.

نرخ
ثابت
%10

بلغــاری
شــرکتهای
بــرای تمامــی درآمدهــای
خــود مشــمول مالیــات
بــر درآمــد میشــوند.

بلغارستان %10

مالیات بر درآمد با نرخ معمول
 %27بر درآمدهای بهره ای وضع
میشود.

بهــره ،ســهام ،پــاداش و ســایر
درآمدهــا مشــمول مالیــات
بــر درآمــد میشــوند .بــر
درآمدهــای غیــر فعــال
شــرکتهای غیــر مقیــم
مالیــات تکلیفــی بــا نــرخ
میشــود.
اعمــال
%10

بهطــور
بهــره
درآمــد
کلــی مشــمول مالیــات بــر
درآمــد بــا نــرخ  %20اســت.
بــرای افــراد غیــر مقیــم
مالیــات تکلیفــی بــا نــرخ
میشــود.
وضــع
%10
درآمــد حاصــل از بهــره مشــمول
مالیــات بــر درآمــد بــا نرخهــای
عــادی اســت .البتــه بهــره دریافتــی
بابــت برخــی از تعهــدات دولــت
محلــی و ایالتــی معــاف از مالیــات
فــدرال هســتند امــا مشــمول
مالیــات حداقــل میشــوند.

درآمــد بهــره ای اشــخاص
بانکــی،
ســپردههای
از
مشــمول مالیــات بــر درآمــد
بــا نــرخ  %8میشــود.

آثار وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی(بررسی تجربه سایر کشورها)
بالروس %18

نرخ
ثابت
% 13

%20

نرخ
ثابت
%13

شــرکتها در بــاروس درآمــد بهــره ای حاصــل از ســپرده
بــرای تمامــی درآمدهــای گــذاری معــاف از مالیــات اســت.
خــود مشــمول مالیــات
بــر درآمــد میشــوند.
شــرکتهای
بــرای
مقیــم روســی مالیــات بــر
درآمــد وضــع میشــود.
بــرای شــرکتهای غیــر مقیــم
مالیــات تکلیفــی بــا نــرخ نهایــی
 %15تــا  %20وضــع میشــود

باربادوس %25

%35

%20

%20

مالیــات تکلیفــی بــا نــرخ  %12.5درآمــد بهــره ای مشــمول مالیــات
تکلیفــی بــا نــرخ  %12.5میباشــد،
کــه افــراد بــاالی  60ســال از
آن معــاف مــی باشــند و بــرای
اشــخاص غیــر مقیــم  %15اســت.

روسیه

استونی

درآمــد بهــره ای حاصــل از
ســپردههای بانکــی کــه نــرخ بهــره
آنهــا حداکثــر  5واحــد درصــد
بیشــتر از نــرخ تامیــن مالــی مجــدد
بانــک مرکــزی باشــد ،مشــمول
مالیــات بــر درآمــد بــا نــرخ ثابــت
 %35اســت و در غیــر اینصــورت
معــاف از مالیــات میباشــد.

دریافتهــای بهــره ای بهــره دریافــت شــده بابــت
معــاف از مالیــات تکلیفــی ســپردههای افــراد مقیــم در
و مالیــات بــر درآمــد اســت .اســتونی و منطقــه اقتصــادی
اروپــا ،معــاف از مالیــات بــر
درآمــد و مالیــات تکلیفــی
اســت .امــا ســایر درآمدههــای
بهــره ای مشــمول مالیــات
تکلیفــی بــا نــرخ  %20اســت.

با مالحظه جدول فوق بهطور كلي نكات زير را ميتوان نتيجه گرفت:
 .1در اغلــب کشــورها ،ســود ســپرده بانکــی بــه روشهــای مختلــف مشــمول مالیــات میشــود .در
کشــورهایی هماننــد اســتونی ،درآمــد حاصــل از ســود ســپرده شــرکتها معــاف از مالیــات اســت و در
کشــورهایی هماننــد ازبکســتان ،بــاروس و  ...ســود ســپرده اشــخاص معــاف از مالیــات اســت(.چهاربند،
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)12 :1396
 .2رایــج تریــن روش مالیــات ســتانی در خصــوص اشــخاص حقیقــی ،مالیــات تکلیفــی و در خصــوص
اشــخاص حقوقــی ،مالیــات بــر درآمــد اســت.
 .3حداقــل نــرخ مالیــات تکلیفــی ســود ســپرده اشــخاص حقیقــی( % 5 ،اتیوپــی) و حداکثــر نــرخ %30
(فنالنــد) بــوده اســت .حداقــل نــرخ مالیــات بــر ســود ســپرده شــرکتها نیــز معــادل ( % 10بلغارســتان و
مغولســتان) و حداکثــر آن نیــز معــادل ( % 35آرژانتیــن) بــوده اســت.
 .4در برخــی از کشــورها مالیــات بــر ســود بــه صــورت مالیــات تکلیفــی ،بــه جــای یــک نــرخ بــه
صــورت چنــد نرخــی برقــرار اســت .بــه عنــوان مثــال نــرخ مالیــات بــر ســود ســپرده اشــخاص حقیقــی در
ترکیــه بیــن  10تــا  15درصد(بــر اســاس مــدت ســرمایهگذاری) اســت.
 .5در برخــی از کشــورها ســود حســابهای خــاص بــرای اشــخاص حقیقــی ماننــد حســابهایی کــه
بــرای دریافــت وام یــا کمــک بــه خریــد مســکن افتتــاح میشــوند ،معــاف از مالیات مــی باشــند(کامرون)
معافیــت از مالیــات بــر ســود ســپرده بانکــی در برخــی دیگــر از کشــورها بــا توجــه بــه ویژگیهایــی
ماننــد وضعیــت تاهل(آلمــان) ،ســن(باربادوس) و یــا میــزان درآمد(اســلوونی) اعمــال میشــود(.همان،
)12 :1396
 .6رفتــار اغلــب کشــورها بــا افــراد مقیــم و غیرمقیــم در خصــوص مالیــات بــر ســود ســپرده متفــاوت
میباشــد .بــه عنــوان مثــال در کشــورهایی ماننــد آرژانتیــن و آمریــکا ،شــرکتهای مقیــم مشــمول
مالیــات بــر درآمــد و شــرکتهای غیــر مقیــم مشــمول مالیــات تکلیفــی میشــوند.
 .7در خصــوص اعمــال روش مالیــات بــر درآمــد ،در اکثــر کشــورها نــرخ مالیــات بــر ســود ســپرده برابــر
و یــا کمتــر از نــرخ اســتاندارد مالیــات بــر درآمــد اســت و تنهــا در کشــور روســیه در حالتــی خــاص،
نــرخ مالیــات بــر ســود ســپرده اشــخاص حقیقــی باالتــر از نــرخ اســتاندارد مالیــات بــر درآمــد اســت(%35
در مقابــل (.)%13همــان)12 :1396 ،

آثار وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی(بررسی تجربه سایر کشورها)
 -4راهکارهای پیشنهادی برای اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی در ایران

اولیــن راهــکار پیشــنهادی میتوانــد اینگونــه باشــد کــه هماننــد ســایر کشــورهای توســعه یافتــه
یــا در حــال توســعه ،بــرای اقشــار ضعیــف ،متاهلیــن ،معلولیــن و جانبــازان ،افــراد بــی سرپرســت،
بازنشســتگان ،بنگاههــای مولــد و همــوار کننــده مســیر توســعه ،ســپرده گــذران خــرد و  ...ایجــاد
معافیــت مالیاتــی نماییــم و بــه جــای آن از ســپردههای کالن اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ،بنگاههــا
و افــرادی کــه بــه فعالیتهــای نامولــد مشــغول هســتند ،ســپردههایی کــه دچــار عــدم شــفافیت
هســتند شــروع بــه اخــذ مالیــات تکلیفــی نماییــم.
دومیــن راهــکار ،طبــق بررســی تجربــه ســایر کشــورها ،میتوانــد بــه ایــن گونــه باشــد کــه بــرای
وضــع ایــن نــوع مالیــات چندیــن فیلتــر و محدودیــت بــه لحــاظ ســن ســپرده گــذاران ،تعییــن ســقف
مبلــغ ســپرده ،مــدت ســپرده گــذاری و  ...باشــد .بــه عنــوان مثــال از ســپرده گــذاران بــاالی  60یــا 65
ســال مالیــات دریافــت نشــود و یــا ماننــد کشــور ترکیــه ،بــرای ســپردهها تــا مــدت یکســال  %15و
پاییــن یکســال  %10و بــرای بــاالی یکســال  %20مالیــات گرفتــه شــود.
ســومین راهــکار بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــد کــه بهتــر اســت ابتــدا نــرخ ایــن نــوع مالیــات %3

یــا  %5باشــد .زیــرا بــا اخــذ ایــن نــوع مالیــات بــه هــر حــال بخشــی از منابــع از بانکهــا خــارج
میشــود و ایــن موضــوع عکــس العمــل بانکهــا را در بــر دارد و بــه دلیــل قــدرت بــاالی بانکهــا
ممکــن اســت در اجــرای ایــن طــرح خلــل ایجــاد نماینــد .پــس توصیــه میشــود کــه نــرخ مالیــات
در ابتــدا بــا حداقــل شــروع شــود تــا دچــار بــی تعادلــی و بــی ثباتــی ســایر بازارهــا نشــود.
نکتــه بســیار مهمــی کــه در اجــرای هــر دو راهــکار و اجــرای درســت و هدفمنــد ایــن سیاســت
مالیاتــی بایــد بــه آن توجــه شــود ،وجــود شــفافیت و طبــق ظابطــه عمــل کــردن بانکهــا و ســپرده
گــذاران اســت و بایــد قوانیــن و مقــررات بــرای اجــرای ایــن سیاســت بهطــور دقیــق و بــا هــدف
مشــخص برنامــه ریــزی شــود ،تــا کشــور بــه رشــد و شــکوفایی اقتصــادی برســد.
همچنیــن بــه دلیــل کــم عمــق بــودن و محدودیتهــای بــازار ســرمایه در ایــران توصیــه میشــود
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کــه همزمــان بــا برنامــه ریــزی بــرای اجــرای سیاســت مالیــات بــر ســود ســپردههای بانکــی،
زیرســاختها و بســترها الزم جهــت بهبــود و توانمندســازی بــازار ســرمایه فراهــم شــود.
نتیجهگیری

وضــع مالیــات بــر ســود ســپردههای بانکــی باعــث بهبــود متغیرهــای کالن اقتصــادی میشــود کــه
ایــن امــر خــود باعــث بهتــر شــدن وضعیــت کلــی اقتصــاد کشــور میشــود .در نتیجــه وضــع ایــن
نــوع مالیــات خــود گامــی رو بــه جلــو بــرای طــی کــردن مســیر توســعه کشــور اســت.
بــا بررســی تجربــه ســایر کشــورها دریافتیــم کــه بســیاری از کشــورهایی کــه بــه توســعه رســیده انــد
و یــا کشــورهایی کــه در حــال توســعه هســتند ،از ایــن سیاســت در کشــور خــود اســتفاده مــی کننــد،
پــس در ایــران هــم همزمــان بــا برنامــه ریــزی بــرای اجــرای ایــن سیاســت بایــد بســترها و فضــای
توانمنــد بــرای بــازار ســرمایهگذاری شــکل بگیــرد ،تــا منابــع خــارج شــده از بانکهــا بــه درســتی
هدایــت شــود و جلــوی بــی ثباتیهــا گرفتــه شــود.
طبــق بررســی تجربــه ســایر کشــورها ،جهــت اخــذ مالیــات از اشــخاص حقیقــی از مالیــات تکلیفــی
و جهــت اخــذ مالیــات از اشــخاص حقوقــی مالیــات بــر درآمــد وضــع میشــود .در ایــران بهتــر
اســت بــرای شــروع ایــن فرآینــد نــرخ مالیــات بــه صــورت تکلیفــی و بــا حداقــل نــرخ مثــا %3

تعییــن شــود.
در بررســی کشــورهای توســعه یافتــه و توســعه نیافتــه ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه عمــده تفــاوت
کشــورهای توســعه یافتــه در جهــت وضــع بهینــه مالیــات بــر ســود ســپردههای بانکــی ،عــدم توجــه
بــه وضعیــت کشــور ،نداشــتن ســایر مولفههــا و همچنیــن عــدم ایجــاد زیرســاختهای الزم جهــت
اجــرای ایــن سیاســت و همچنیــن توانمنــد ســاختن بــازار ســرمایه و دیگــر بازارهــا وجــود نــدارد.
بهطــور کلــی امیــد اســت کــه بــا اجــرای هدفمنــد و درســت ایــن نــوع مالیــات ،چرخــه تولیــد و
رونــق کشــور بــه حرکــت در بیایــد و کشــور در مســیر توســعه و رشــد گام بــردارد.

آثار وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی(بررسی تجربه سایر کشورها)
منابع و مآخذ

 .1مــداح مجیــد ،رشــیدی رضــا و ســعدالدین ســاناز ،تاثیــر مالیــات بــر ســود ســپردههای بانکــی،
مجلــه علمــی تخصصــی مدیریــت و حســابداری ،اردیبهشــت  ،1396شــماره  -33جلــد 1
 .2خدادادکاشــی فرهــاد و ســیاوش جانــی ،بررســی امــکان برقــراری مالیــات بــر ســود ســپردههای
بانکــی در ایــران بــا تاکیــد بــر کارایــی تخصیصــی ،پژوهشــنامه مالیــات ،تابســتان  ،1394دوره ،23
شــماره 26
 .3جفــره منوچهــر ،خدابخــش داشــگر زاده و عقبائــی محمــد ،بررســی رونــد کاهــش نــرخ ســود
تســهیالت بانکــی و نقــش آن بــر شــاخص تــورم در ایــران طــی ســالهای  1375-86و ارائــه الگــوی
مناســب بــرای مدیریــت و کنتــرل آن ،فصلنامــه علمــی پژوهشــی دانــش مالــی تحلیــل اوراق بهــادار،
تابســتان  ،1391شــماره 14
 .4غفاریهــادی ،مســعود ســعادت مهــر ،ســوری علــی و محمدرضــا رنجبــر فــاح ،بررســی تاثیــر
افزایــش نــرخ ســود تســهیالت بانکــی بــر رشــد اقتصــادی ایــران در قالــب یــک الگــوی تعــادل
عمومــی پویــای تصادفــی نیوکینــزی ،فصلنامــه اقتصــاد مقداری(بررســیهای اقتصــادی ســابق)،
بهــار  ،1392شــماره  ،1دوره 10
 .5حســنی محسن،ســید یحیــی موســوی ،جعفــری پــور مصطفــی ،اشــکان هراتــی و ناخــدا محمــد
جــواد ،امــکان ســنجی برقــراری مالیــات بــر ســود ســپردههای بانکــی در ایــران ،ســازمان امــور
مالیاتــی کشــور(گروه مطالعــات و تحقیقــات علمــی)1395 ،
 .6عرفانــی علیرضــا ،حمیدرضــا کردلوئــی و شمســیان اســماعیل ،تحلیــل اقتصــادی امــکان اعمــال
مالیــات بــر ســپردههای بانکــی ،فصلنامــه علمــی پژوهشــی دانــش ســرمایهگذاری ،1395 ،شــماره
 ،19ســال پنجــم
 .7چهاربنــد فرزانــه ،الهــام غالمــی وکالنتــری محســن ،امــکان ســنجی وضــع مالیــات بــر ســود
ســپردههای بانکــی ،دفتــر تحقیقــات و سیاس ـتهای مالــی ،معاونــت امــور اقتصــادی ،آبــان 1396
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بررسي چگونگي تاثير فرارمالياتي بر رشد اقتصادي در ايران

فهيمه سادات حسيني

1

چكيده

درآمــد مالیاتــی نقــش بســزایی در تامیــن هزینههــای دولــت دارد و ایــن امــکان را فراهــم میکنــد
تــا دولــت در راســتای شــکوفایی رشــد و رونــق اقتصــادی  ،ســرمایهگذاری کنــد .دولتهــا بــا
اســتفاده از مالیــات  ،توانایــی تامیــن بخــش قابــل توجهــی از هزینههــای مختلــف خــود را بهدســت
آورده و متناســب بــا حجــم مالیــات ســتانی قــادر خواهنــد بــود کــه منبــع در اختیــار را بــر اســاس
اولویتهــای مــورد نظــر تخصیــص دهنــد  .فــرار مالیاتــی باعــث تامیــن نشــدن درآمدهــای مــورد
نیــاز دولــت بــرای هزینههــای اجتماعــی میشــود  .در نتیجــه خدمــات اجتماعــی در حــد مطلــوب
و بــا کیفیــت از ســوی دولــت ارائــه نمیشــود  .همچنیــن فــرار مالیاتــی ســبب میشــود درآمدهــا
در ســطح جامعــه بــه نحــو مناســب توزیــع نشــده و انباشــت ثــروت در دســت گروههــای خــاص ،
نــه فقــط زمینــه تقویــت قــدرت سیاســی ایــن گروههــا را فراهــم م ـیآورد بلکــه شــکاف طبقاتــی
موجــب افزایــش تنشهــای سیاســی اجتماعــی در جامعــه میشــود  .از عوامــل موثــر بــر فــرار
مالیاتــی میتــوان بــه عــدم گســترش فرهنــگ مالیاتــی در جامعــه  ،عــدم مبادلــه کامــل اطالعــات
 ،نبــود نظــارت و پیگیــری جهــت اخــذ مالیــات و وجــود قوانیــن پیچیــده و متعــدد اشــاره کــرد .در
ايــن مقالــه بــه روش توصيفــي -تحليلــي بــا اســتفاده از منابــع كتابخان ـهاي و تحقيقــات مرتبــط ،بــه
بررســي تاثيــر فرارمالياتــي بــر رشــد اقتصــادي پرداختــه شــده اســت .نتايــج تحقيــق نشــان ميدهــد
بــا توجــه بــه ناكارآمــدي نظــام مالياتــي و اثــر ماليــات بربــازده ســرمايهگذاري فيزيكــي و انســاني،
نحــوه تصميمگيــري بــر رشــد اقتصــادي تاثيــر ميگــذارد.
واژگان كليدي :فرارمالياتي ،رشد اقتصادي ،دولت ،هزينههاي اجتماعي
 .1دانش آموخته کارشناسی رشته علوم اقتصادی ،دانشگاه مفید
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نشریه علمی  -دانشجویی دانش پژوهان

52

مقدمه

درآمــد مالیاتــی نقــش بهســزایی در تامیــن هزینههــای دولــت دارد و ایــن امــکان را فراهــم میکنــد
تــا دولــت در راســتای شــکوفایی رشــد و رونــق اقتصــادی  ،ســرمایهگذاری کنــد .امــا تحقــق ایــن
هــدف بــا وجــود فــرار مالیاتــی باعــث اختــال میشــود فــرار مالیاتــی را میتــوان یکــی از مظاهــر
فســاد اقتصــادی شــمرد (.نورانــی )۱۳۸۸:۳،
دولتهــا بــا اســتفاده از مالیــات  ،توانایــی تامیــن بخــش قابــل توجهــی از هزینههــای مختلــف خــود
را بهدســت آورده و متناســب بــا حجــم مالیــات ســتانی قــادر خواهنــد بــود کــه منبــع در اختیــار را بــر
اســاس اولویتهــای مــورد نظــر تخصیــص دهنــد (.فرامــرزی و همــکاران  )۱۳۹۴:۱۰۴،بــه صــورت
کلــی میتــوان درآمدهــای دولــت را بــه دو گــروه عمــده درآمدهــای مالیاتــی و غیــر مالیاتــی
تقســیم کــرد  .در بودجــه کشــورهای صــادر کننــده نفــت  ،درآمدهــای حاصــل از صــادرات نفــت
و فرآوردههــای آن بــه عنــوان بزرگتریــن منبــع درآمــد غیــر مالیاتــی بــه شــمار میآیــد  .در مقابــل
درآمدهــای مالیاتــی قابــل قبــول تریــن و مناســب تریــن نــوع آن از نظــر اقتصــادی اســت .
( شفیعی  ،صبوری دیلمی )۱۳۸۸،
فــرار مالیاتــی آثــار ســوء بســیاری بــر اقتصــاد دارد  .فــرار مالیاتــی باعــث تامیــن نشــدن درآمدهــای
مــورد نیــاز دولــت بــرای هزینههــای اجتماعــی میشــود  .در نتیجــه خدمــات اجتماعــی در حــد
مطلــوب و بــا کیفیــت از ســوی دولــت ارائــه نمیشــود  .همچنیــن فــرار مالیاتــی ســبب میشــود
درآمدهــا در ســطح جامعــه بــه نحــو مناســب توزیــع نشــده و انباشــت ثــروت در دســت گروههــای
خــاص  ،نــه فقــط زمینــه تقویــت قــدرت سیاســی ایــن گروههــا را فراهــم م ـیآورد بلکــه شــکاف
طبقاتــی موجــب افزایــش تنشهــای سیاســی اجتماعــی در جامعــه میشــود ( .نورانــی)۱۳۸۸:۳،
مالیاتهــا بــه علــت اثــری کــه بــر بــازده ســرمایهگذاری فیزیکــی و انســانی دارنــد میتواننــد بــر
تصمیمگیریهــای اقتصــادی و در نهایــت بــر رشــد اقتصــادی تاثیــر بگــذارد .
( فرامرزی و همکاران )۱۳۸۸:۱۰۴،

بررسي چگونگي تاثير فرار مالياتي بر رشد اقتصادي در ايران

هرگونــه تــاش غیرقانونــی بــه منظــور نپرداختــن مالیــات ماننــد نــدادن اطالعــات الزم درمــورد
عوایــد و منافــع مشــمول مالیــات بــه مقامــات مســئول فــرار مالیاتــی خوانــده میشــود .رشــد و
توســعه اقتصــادی بــرای هــر کشــوری حیاتــی و مهــم اســت ،بنابرایــن واکاوی در مــورد هــر چیــزی
کــه بــر رونــد رشــد و توســعه اثــر ســوء بگــذارد از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت .از مشــکالت
رشــد اقتصــادی ســهم بــاالی درآمدهــای نفتــی و کــم توجهــی دولــت بــه ســایر منابــع کشــور اســت.
یکــی از ایــن راههــا بــرای تامیــن بودجــه کشــور مالیــات اســت کــه بــا مانعــی همچــون فــرار مالیاتــی
مواجــه اســت و باعــث فســاد در ســطح کالن اقتصــادی میشــود  .از عوامــل موثــر بــر فــرار مالیاتــی
میتــوان بــه عــدم گســترش فرهنــگ مالیاتــی در جامعــه  ،عــدم مبادلــه کامــل اطالعــات  ،نبــود
نظــارت و پیگیــری جهــت اخــذ مالیــات و وجــود قوانیــن پیچیــده و متعــدد اشــاره کــرد.
جهــت بررســي رابطــه فرارمالياتــي و رشــد اقتصــادي در ايــن تحقيــق بــه روش توصيفــي -تحليلــي
بــا اســتفاده از منابــع كتابخانــه اي ضمــن اشــاره بــه فرارمالياتــي و تفــاوت آن بــا اجتنــاب مالياتــي،
زمينههــاي پيدايــش فــرار مالياتــي و روشهــاي اندازهگيــري آن را بررســي نمــوده و در ادامــه
چگونگــي تاثيــر فرارمالياتــي بــر رشــد اقتصــادي را نشــان میدهــد ناكارآمــدي نظــام مالياتــي و اثــر
ماليــات بربــازده ســرمايهگذاري فيزيكــي و انســاني ،بــر نحــوه تصميــم گيــري بــر رشــد اقتصــادي
تاثيــر ميگــذارد.
 -1پیشینه تحقیق

نورانــی ( )۱۳۸۸در کتــاب ( فــرار مالیاتــی و رشــد اقتصــادی در ایــران )  ،بــه روش علــی و معلولی و
بــا اســتفاده از روشهــای معمــول اقتصــاد ســنجی  ،تاثیــر فــرار مالیاتــی بــر رشــد اقتصــادی را مــورد
بررســی و تحلیــل قــرار میدهــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه فــرار مالیاتــی آثــار منفــی بــر اقتصــاد
کشــور دارد و باعــث میشــود کــه درآمدهــای مــورد نیــاز دولــت بــرای هزینههــای اجتماعــی
تامیــن نشــود و در نتیجــه خدمــات اجتماعــی کــه دولــت مــی بایــد آنهــا را فراهــم ســازد ،درحــد
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مــورد نیــاز و بــا کیفیــت ارائــه نشــود .همچنیــن فــرار مالیاتــی باعــث میشــود درآمدهــا در ســطح
جامعــه بــه نحــو مناســب توزیــع نشــود.
غفــاری و کاکــی و بیگــی و معتمدیــان ( )۱۳۹۴در مقالــه ( اثــر درآمــد مالیــات بــر رشــد اقتصــادی)
بــا اســتفاده از روش اقتصــاد ســنجی تاثیــر فــرار مالیاتــی بــر رشــد اقتصــادی را مــورد بررســی قــرار
میدهنــد  .نتایــج حاصــل از ایــن مقالــه نشــان میدهــد کــه اثــر درآمدهــای مالیاتــی بــر رشــد
اقتصــادی منفــی میباشــد و اثــر ســرمایهگذاری خارجــی و نــرخ بــا ســوادی بــر روی رشــد
اقتصــادی مثبــت میباشــد و اثــر تــورم بــر رشــد اقتصــادی منفــی میباشــد .
فرامــرزی و همــکاران ( )۱۳۹۴در مقالــه ( بررســی رابطــه مالیــات و رشــد اقتصــادی )  ،مطالعــه
مــوردی ایــران و کشــورهای عضــو اوپــک و ســازمان همکاریهــای اقتصــادی بــا اســتفاده از روش
اقتصــاد ســنجی رابطــه مالیــات و رشــد اقتصــادی ایــران را بررســی میکنــد .نتایــج ایـن مقالــه نشــان
میدهــددر ایــرانهی ـچ رابطــهتعادلــیبلندمــدت بیــن رش ـ د اقتصــادیوجــودنداشــته اســت.
جعفــری صمیمــی و حســن زاده جزدانــی (بــی تــا) در مقالــه ( اثــر مالیــات بــر رشــد اقتصــادی )بــه
روش اقتصــاد ســنجی اثــرات مالیــات بــر رشــد اقتصــادی را بررســی میکنــد  .نتایــج حاصــل از
ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه مطالعــات نظــری در قالــب مدلهــای رشــد درونــزا یافتــه ای بســیار
مختلفــی دارد و مبهــم اســت ( برخــی از آنهــا تاثیــر مالیــات بــر رشــد اقتصــادی را بســیار کوچــک
برخــی بســیار زیــاد مــی داننــد).
ابونــوری و زیــوری مســعود (بــی تــا)در مقالــه ( تاثیــر درآمدهــای مالیاتــی بــر رشــد اقتصــادی و
توزیــع درآمــد (ایــران و کشــورهای منتخــب ( )OECDبــا اســتفاده از روش اقتصــاد ســنجی تاثیــر
فــرار مالیاتــی بــر رشــد اقتصــادی را مــورد بررســی قــرار میدهــد  .نتایــج بیانگــر ایــن اســت کــه
افزایــش درآمدهــای مالیاتــی رابطــه مســتقیم و مثبــت بــا رشــد اقتصــادی دارد
و بــا افزایــش درآمدهــای مالیاتــی ضریــب جینــی افزایــش مــی یابــد و در نتیجــه نابرابــری درآمــد
بیشــتر میشــود .
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صمــدی و مرزبــان و ســاجدیان فــرد (بــی تــا) در مقالــه ( فــرار مالیاتــی ونــرخ موثــر مالیــات و رشــد
اقتصــادی ایــران )  ،بــه روش اقتصــاد ســنجی اثــر نــرخ مالیــات را بــر رشــد اقتصــادی و فــرار مالیاتــی
مــورد بررســی قــرار میدهــد .نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه بــا افزایــش ســهم
دولــت در اقتصــاد  ،علــی رغــم افزایــش نــرخ رشــد اقتصــادی  ،نــرخ فــرار مالیاتــی نیــز افزایــش
پیــدا میکنــد .
 -2مفهوم فرار مالیاتی

هرگونــه تــاش غیرقانونــی بــه منظــور نپرداختــن مالیــات ماننــد نــدادن اطالعــات الزم در مــورد
عوایــد و منافــع مشــمول مالیــات بــه مقامــات مســئول  ،فــرار مالیاتــی خوانــده میشــود  .تعریــف
فــرار مالیاتــی بــرای انــواع مالیاتهــا یکســان اســت  .هــدف اصلــی در بــی تمایلــی بــه پرداخــت
مالیــات فعالیتــی غیــر قانونــی اســت  (.ضیایــی بیگدلــی و طهماســبی بلداجــی  .) ۱۱۹:۱۳۸۳،فــرار
مالیاتــی و اجتنــاب از پرداخــت مالیــات دو پدیــده ای هســتند کــه احتمــاال قدمــت آنهــا بــه خــود
پدیــده مالیــات ســتانی برمیگــردد  .هــر زمــان و مکانــی کــه حاکمــان تصمیــم بــه وضــع مالیــات
گرفتهانــد  ،افــراد و بنگاههــا نیــز بــه دنبــال فــرار و یــا اجتنــاب از پرداخــت آن بــوده انــد  .ایــن پدیــده
در عصــر حاضــر کــه بــه عصــر دیجیتــال نیــز معــروف اســت رو بــه گســترش بــوده و فرصتهــای
ایــن واحدهــا بیشــتر شــده و در عیــن حــال امــکان شناســایی آنهــا نیــز مشــکل تــر گردیــده اســت .
(صمــدی و تابنــده .)۷۸ :۱۳۹۲،
تمایــز مفهومــی بیــن فــرار مالیاتــی و اجتنــاب از مالیــات بــه قانونــی یــا غیــر قانونــی بــودن رفتــار
مودیــان مرتبــط میشــود  .فــرار مالیاتــی نوعــی تخلــف از قانــون اســت .وقتــی یــک مــودی
مالیاتــی از ارائــه گــزارش درســت دربــاره درآمدهــای حاصــل از کار یــا ســرمایه خــود کــه مشــمول
پرداخــت مالیــات میشــوند ،امتنــاع کنــد ،وی یــک نــوع عمــل غیررســمی انجــام میدهــد کــه او
را از چشــم مقامــات دولتــی و مالیاتــی کشــور در امــان نگــه میــدارد .اجتنــاب مالیاتــی از خالهــای
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قانونــی در قانــون مالیاتهــا نشــات میگیــرد و فــرد نگــران ایــن نیســت کــه عمــل او افشــا شــود
 .در اینجــا فــرد بــه منظــور کاهــش قابلیــت پرداخــت مالیــات خــود بــه دنبــال راههــای گریــز
میگــردد .مثــا درآمدهــای نیــروی کار را در قالــب درآمــد ســرمایه نشــان میدهــد کــه از نــرخ
پایینتــری بــرای مالیــات برخوردارنــد  .در اجتنــاب از مالیــات ،مــودی مالیاتــی نگــران احتمــال
افشــا شــدن نیســت ،چــرا کــه او تمامــی مبــادالت خــود را بــا جزئیــات آن یادداشــت و ثبــت میکنــد.
( ) 31: 2004, sandmo
 -3زمینههای پیدایش فرار مالیاتی

بررســیهای مختلــف نشــان میدهــد  ،زمینههــای پیدایــش فــرار مالیاتــی در مــواردی از قبیــل
عــدمگســترش فرهنــگ مالیاتــی در جامعــه  ،عــدم مبادلــه کامــل اطالعــات و نبــود نظــارت و
پیگیــری در اخــذ مالیــات  ،تشــخیص علــی الــراس و وجــود ضعــف در اجــرای آن  ،بــی اســتقبالی از
تســلیم اظهــار نامههــای مالیاتــی و ضعیــف بــودن ضمانتهــای اجرایــی در ایــن مــورد  ،تاخیــر در
وصــول مالیــات  ،نشــناختن مودیــان و مســتند نبــودن میــزان درآمــد آنهــا  ،وجــود قوانیــن پیچیــده و
متعــدد مالیاتــی  ،وجــود معافیتهــای وســیع و متنــوع و  ...خالصــه میشــود (نورانــی .)۱۳۸۸:۱۵،
بروکــس ( )Brooks : 2001, 331در مطالعــات خــود بــه برخــی از عوامــل موثــر بــر فــرار مالیاتــی
اشــاره میکنــد  ،کــه میتــوان بــه افزایــش بــار مالیاتــی و پیچیــده شــدن قوانیــن و مقــررات (بــا اثــر
مســتقیم ) ،افزایــش پرداختهــای انتقالــی متکــی بــر آزمــون اســتطاعت ( بــا اثــر مســتقیم ) ،رکــود
در درآمــد واقعــی و افزایــش بیــکاری (بــا اثــر مســتقیم )  ،افزایــش پدیــده خــود اشــتغالی (بــا اثــر
مســتقیم ) ،انتقــال بــه بخــش خدمــات (بــا اثــر مســتقیم ) ،تغییــرات جمعیتــی (جوامــع پیرتــر گرایــش
بیشــتری بــه فــرار مالیاتــی دارنــد ) ،فشــار جهانــی شــدن (بــا اثــر مســتقیم ) و کاهــش در فرهنــگ
مالیاتــی (بــا اثــر مســتقیم ) اشــاره کــرد .
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 -3-1پایین بودن فرهنگ مالیاتی

یکــی از عوامــل موثــر در کاهــش حجــم اصلــی مالیــات ،فرهنــگ مالیاتــی اســت  .فرهنــگ مالیاتــی
مجموعــه ای از طــرز تلقــی  ،بینــش و عکــس العمــل افــراد در قبــال نظــام مالیاتــی اســت  .بــه عبــارت
دیگــر طــرز تلقــی  ،بینــش  ،برداشــت  ،آرمانهــا  ،ارزشهــای اجتماعــی  ،قوانیــن جــاری و میــزان
تحصیــات و آگاهــی  ،از جملــه عواملــی هســتند کــه فرهنــگ مالیاتــی را شــکل مــی دهنــد  .شــایان
ذکــر اســت یکــی از مهمتریــن عوامــل در شــکلگیری فرهنــگ مالیاتــی ضعیــف  ،رانتــی بــودن
اقتصــاد کشــور اســت .
در مجمــوع ،پاییــن بــودن ســطح فرهنــگ مالیاتــی بهویــژه هنگامــی کــه بــا انگیــزه ســودجویی و
ســودا گــری برخــی افــراد جامعــه همــراه شــود  ،میتوانــد نقــش موثــری در کاهــش میــزان مالیــات
وصولــی و افزایــش فــرار مالیاتــی داشــته باشــد  .بنابرایــن یکــی از ضرورتهــای نظــام مالیاتــی
مناســب اشــاعه و رشــد فرهنــگ مالیاتــی یــا مردمــی کــردن مالیاتهاســت کــه بــدون آن  ،نظــام
مالیاتــی از کارآیــی موثــر برخــوردار نخواهــد بــود  (.نورانــی )۱۳۸۸:۱۶،
 -3-2معافیتهای وسیع و متنوع

بیشــتر راههــای فــرار مالیاتــی را دولــت در سیاس ـتهای حمایتــی مالیاتــی و معافیتهــای مالیاتــی
بــاز مــی کننــد و در صورتــی کــه نظــام اطالعــات کارآمــد نیــز در نظــام مالیاتــی موجــود نباشــد ،
فــرار مالیاتــی گســترش مــی یابــد  .بــا اعطــای معافیتهــای مالیاتــی گروهــی از پرداخــت مالیــات
معــاف میشــوند و ایــن امــر بــه کاهــش درآمدهــای مالیاتــی دولــت منجــر میشــود  .بنابرایــن،
اگــر اعطــای معافیــت بــا دقــت الزم صــورت نگیــرد  ،دولــت بــرای کســب درآمــد مالیاتــی مــورد
نظــر ،فشــار ســنگینی را بــر گروههــای دیگــر جامعــه وارد میکنــد  .یعنــی بــرای جبــران کاهــش
درآمــد مالیاتــی ،میــزان نرخهــای مالیاتــی بیشــتری ،بــر گروههایــی کــه از معافیتهــای مالیاتــی
بهــره منــد نیســتند ،تحمیــل خواهــد شــد( .بــورد  )۱۳۸۱:۵بــی تردیــد اعطــای معافیتهــای مالیاتــی
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گســترده ،بــدون دالیــل توجیهــی بــه نــا کارآیــی نظــام مالیاتــی و ضعــف نظــام اجرایــی مالیاتــی
منجــر میشــود .
 -3-3عدم ارسال اظهارنامه

ارســال نکــردن اظهــار نامــه دالیــل گوناگونــی دارد  .هــر گاه ثبــت دفاتــر مــودی بــه روز نباشــد ،
بهتریــن امــکان بــرای ارســال نکــردن اظهــار نامــه و پــس از آن فــرار از پرداخــت مالیــات فراهــم
شــده اســت و ایــن از رایــج تریــن دالیــل عــدم ارســال اظهــار نامــه اســت  .دلیــل دیگــر عــدم ارســال
اظهارنامــه ،برخــورد نکــردن قاطــع مامــوران مالیاتــی اســت کــه آن هــم میتوانــد بــه دلیــل آشــنا
نبــودن و تســلط کافــی نداشــتن مامــوران مالیاتــی بــه قوانیــن مالیاتــی و نداشــتن مهــارت کافــی در
اجــرای آنهــا باشــد  .امــا گاهــی ممکــن اســت مامــوران مالیاتــی هــم بــه قانــون اشــراف داشــته و
هــم در اجــرای آن ماهــر باشــد  ،امــا برخــورد قاطعــی از خــود نشــان ندهــد .
مدیــران ســعی مــی کننــد بــا کمــک قانــون گــذار ایــن نقایــص را برطــرف و بــا ایــن نارســاییها
مقابلــه کننــد .آنهــا ســعی مــی کننــد از طریــق بــه روز نمــودن ثبــت و توزیــع برچســبهای
شناســایی از قبــل چــاپ شــده بــه مودیــان مالیاتــی  ،مشــکالت بــروز نمــودن ثبــت نــام و ناصحیــح
بــودن شــماره شناســایی را بــه حداقــل برســاند  .از آن جــا کــه عــدم تســلیم اظهــار نامــه  ،نوعــی
تخلــف مالیاتــی بــه حســاب میآیــد  ،جریمــه ایــن نــوع تخلــف بــرای مودیــان خاطــی در ایــران
پنــج درصــد اســت کــه در صــورت قبــول بــرگ تشــخیص بــه یــک در صــد تقلیــل مــی یابــد  .ایــن
در حالــی اســت کــه جریمــه ایــن نــوع تخلــف در کشــورهای دیگــر دســت کــم ســه برابــر ایــران
اســت  .بــرای حــل ایــن معضــل  ،برخــورد قاطــع و قانونــی مامــوران  ،نحــوه برخــورد ســازمان
مالیاتــی (در هــر کشــور) و نــوع مبــارزه و واکنــش ایــن ســازمان از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار
اســت  ( .نورانــی )۱۳۸۸:۱۷،

بررسي چگونگي تاثير فرار مالياتي بر رشد اقتصادي در ايران
 -3-4نظام اطالعاتی ضعیف

از دو دیــدگاه ،ضعیــف بــودن نظــام اطالعاتــی را میتــوان بررســی کــرد  .اوالینکــه اکثــر مــردم
اطالعــات کافــی از قوانیــن و مقــررات مالیاتــی ندارنــد  .بنابرایــن یکــی از وظایــف مدیریــت مالیاتی،
آگاهــی رســاندن بــه مودیــان بــرای ســهولت بیشــتر کار اســت  .آگاه بــودن مــردم بــه قوانیــن مالیاتی،
از مشــکالت آنهــا مــی کاهــد .ایــن از طرفــی مســاله ای اقتصــادی اســت و از طــرف دیگــر بــه
فرهنــگ مالیاتــی مربــوط بــوده و مســاله ای اجتماعــی محســوب میشــود ( .رضائیــان )۱۳۷۸:۵،
دوماینکــه نظــام مالیاتــی بــرای جم ـعآوری اطالعــات از درآمــد افــراد ضعیــف اســت  .زیــرا در
وضعیــت اقتصــادی نامتعــادل ،عــده ای از طریــق ایجــاد بــازار زیــر زمینــی و بــازار ســیاه  ،درآمدهــای
کالن بهدســت میآورنــد ،بدوناینکــه هیــچ گونــه نــام و نشــانی از آنهــا و نحــوه فعالیتشــان باشــد
 .بنابرایــن وجــود یــک نظــام قــوی اطالعاتــی ،بــرای تشــخیص مالیــات واقعــی اشــخاص حقیقــی و
حقوقــی الزم اســت  (.ســید زارع )۱۳۸۰:۱۱۱،
 -3-5نرخهای مالیات باال و بار مالیاتی

از مهمتریــن علــل فــرار مالیاتــی محســوب میشــوند .نــرخ مالیــات بیشــتر منجــر بــه یــک افزایــش
قــوی در ســرمایهگذاریهای اجتماعــی شــده و فــرار مالیاتــی را افزایــش خواهــد داد( .بایــر و
ســوتر )۲۰۰۸ ،همچنیــن بــار مالیاتــی بیشــتر منجــر بــه افزایــش فعالیــت در بخــش اقتصــاد زیرزمینــی
میشــود کــه بــه نوبــه خــود فــرار مالیاتــی را افزایــش خواهــد داد .فــرض معمــول ایــن اســت کــه
افزایــش در بــار مالیاتــی یــک گرایــش قــوی را بــرای نیــروی کار بــه ســمت اقتصــاد زیرزمینــی
ایجــاد میکنــد( .کبــواال و ســعادتمند  )۲۰۰۵ ،در یــک مطالعــه تجربــی ،بــه بررســی رابطــه بیــن
نــرخ مالیــات بــر درآمــد و فــرار مالیاتــی طــی دوره ۱۹۶۷ - ۱۹۹۷در آمریــکا پرداختنــد .ایــن
محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه نــرخ بــاالی مالیــات بــر درآمــد منجــر بــه افزایــش بیشــتر
فــرار مالیاتــی میشــود .در مطالعــه دیگــری ،بــه منظــور بررســی رابطــه بیــن تکانههــای مالیاتــی و
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فــرار مالیاتــی ،بوســاتو و همــکاران ()۲۰۱۰نشــان دادنــد کــه افزایــش نــرخ مالیــات بــر شــرکتها،
کارگــزاران اقتصــادی را بــه ســمت فــرار مالیاتــی ســوق میدهــد .در مطالعــه ای دیگــر ،صامتــی و
همــكاران ( )۱۳۸۸بــه منظــور اندازهگیــری میــزان اقتصــاد زیرزمینــی ایــران طــی ســالهای ۲۰۰۵
۱۹۶۵بــا اســتفاده از روش علــل چندگانــه -شــاخصهای چنــد گانــه ،بــه بررســی ارتبــاط بیــناقتصــاد زیرزمینــی و بــار مالیاتــی پرداختنــد و نتیجــه گرفتنــد کــه رابطــه مثبتــی بیــن بــار مالیاتــی و
اقتصــاد زیرزمینــی و فــرار مالیاتــی وجــود دارد.
 -3-6اندازه دولت

در بســیاری از مطالعــات ،انــدازه دولــت و شــدت قوانیــن و مقــررات از علــل اصلــی گرایــش بــه
اقتصــاد زیرزمینــی و اقتصــاد ســایه ای ذکــر شــده اســت .افزایــش در شــدت مقــررات ،عامــل
مهمــی در ایجــاد انگیــزه افــراد بــرای ورود بــه اقتصــاد غیررســمی بــوده و منجــر بــه افزایــش فــرار
مالیاتــی میشــود( .اشــنایدر و سواســان  )۲۰۰۷،ایــن دو محقــق نشــان دادنــد کــه افزایــش در شــدت
مقــررات ،عامــل مهمــی در ایجــاد انگیــزه در افــراد بــرای ورود بــه اقتصــاد غیررســمی و بنابرایــن
افزایــش فــرار مالیاتــی در ترکیــه و کشــورهای همســایه بــوده اســت .نتایــج مشــابهی در مطالعــه
صامتــی و همــكاران ()۱۳۸۸و نیــز دل آنــو و همــكاران ()۲۰۰۴بــه چشــم مــی خــورد.
 -3-7درآمد مالیات دهندگان

یکــی دیگــر از علــل فــرار مالیاتــی ،درآمــد مالیــات دهنــدگان اســت .تشــخیص وجــود رابطــه
منفــی و یــا مثبــت بیــن درآمــد و فــرار مالیاتــی یــک مســاله تجربــی اســت .امبایــی ( )۲۰۰۷بــه
بررســی رابطــه بیــن درآمــد مالیــات دهنــدگان و فــرار مالیاتــی در آفریقــای جنوبــی پرداخــت .وی
نشــان داد کــه رابطــه بیــن درآمــد و فــرار مالیاتــی ،مثبــت اســت .فیشــلو و فریدمــن ()۱۹۹۴بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه ارتبــاط منفــی بیــن تکانههــای درآمــد و فــرار مالیاتــی وجــود دارد .در مطالعــه
دیگــری ،کرانــی و نــورزاد ( )۱۹۸۶رابطــه بیــن احتمــال تشــخیص ،میــزان مجــازات و ســهم دســتمزد
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از درآمــد طــی ســالهای ۱۹۴۷-۱۹۸۱بــرای ایالــت متحــده را بررســی کردنــد .نتایــج ایــن تحقیــق
نشــان داد کــه فــرار مالیاتــی بــا افزایــش نــرخ مالیــات افزایــش مــی یابــد ،امــا از طریــق افزایــش
احتمــال تشــخیص ،افزایــش نــرخ مجــازات و افزایــش ســهم دســتمزد از درآمــد ،فــرار مالیاتــی
کاهــش مــی یابــد .بنابرایــن هرچنــد درآمــد مالیــات دهنــدگان یکــی از علــل مهــم تاثیرگــذار بــر
فــرار مالیاتــی اســت ،ولــی وجــود یــک رابطــه منفــی و یــا مثبــت بیــن درآمــد مالیــات دهنــده و فــرار
مالیاتــی را بایــد بــه صــورت تجربــی تعییــن کــرد.
 -3-8بیكاری

در قــرن حاضــر یکــی از بزرگتریــن مشــکالت اقتصــادی جوامــع بیــكاری اســت .در کشــورهای
جهــان ســوم ،بیــكاری میتوانــد خطــرات بســیاری را متوجــه جامعــه و اقتصــاد نمایــد .بیــكاری
نیــز یکــی دیگــر از علــل فــرار مالیاتــی اســت کــه اثــر قابــل توجهــی بــر فــرار مالیاتــی دارد .رشــد
بیــكاری ،انگیــزه فعالیــت در حوزههــای غیرقانونــی را افزایــش میدهــد و بــه افزایــش حجــم
اقتصــاد زیرزمینــی کمــک میکنــد کــه بــه نوبــه خــود بــه فــرار مالیاتــی بــاال منجــر خواهــد شــد.
(صمدی و تابنده )۸۲:۱۳۹۲،
دل آنــو و همــكاران ( )۲۰۰۴نشــان دادنــد کــه بیــكاری یکــی از علــل اقتصــاد ســایه ای در فرانســه،
اســپانیا و یونــان اســت .نتیجــه مشــابهی بــرای ایــران توســط صامتــی و همــكاران ( )۱۳۸۸بهدســت
آمــده اســت .در مطالعــه دیگــری ،دل آنــو و همــكاران ( )۲۰۰۷نشــان دادنــد کــه رابطــه مثبتــی بیــن
بیــكاری و اقتصــاد ســایه ای در اقتصــاد کشــور پرتغــال وجــود دارد .ایــن محققــان متذکــر شــدند کــه
فعالیــت در اقتصــاد زیرزمینــی و اقتصــاد ســایه ای بــه فــرار مالیاتــی بــاال منجــر میشــود.
 -3-9تورم

رشــد ســطح عمومــی قیمــت کاالهــای مصرفــی اثــر قابــل توجهــی بــر افزایــش فــرار مالیاتــی دارد.
بــا افزایــش ســطح عمومــی قیمتهــا ،بســیاری از خــا نوارهــا زیــر خــط فقــر قــرار مــی گیرنــد .فقــر
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و ناتوانــی در تامیــن حداقــل درآمــد ،انگیــزه ورود بــه اقتصــاد زیرزمینــی را افزایــش میدهــد کــه
خــود منجــر بــه فــرار مالیاتــی بیشــتر میشــود (.صمــدی و تابنــده )۸۲:۱۳۹۲،در ایــن زمینــه ،کرانــی
و نــورزاد ()۱۹۸۶در بررســی اثــر تــورم بــر فــرار مالیاتــی بــرای اقتصــاد ایــاالت متحــده ،نشــان دادنــد
کــه نــرخ تــورم تاثیــر مثبتــی بــر فــرار مالیاتــی داشــته اســت .
 -3-10آزادسازی تجاری

محدودیتهــای تجــاری و بــاز بــودن اقتصــاد ،عامــل دیگــری اســت کــه اثــر مهمــی بــر فــرار مالیاتی
دارد .افزایــش محدودیتهــای تجــاری باعــث گســترش اقتصــاد زیرزمینــی میشــود .اعمــال
محدودیتهــای تجــاری منجــر بــه ایــن میشــود کــه واردات و صــادرات بــه صــورت غیــر قانونــی
و قاچــاق انجــام گیــرد و باعــث افزایــش فــرار مالیاتــی شــود .همچنیــن بــا کاهــش محدودیتهــای
تجــاری از قبیــل ســهمیه بندیهــا ،تعرفههــای بــاال و  ...میتــوان حجــم فعالیتهــای قاچــاق کاال
را کاهــش داد .در کشــورهای در حــال توســعه ،عــاوه بــر محدودیتهــای تعرفــه ای ،از سیاسـتهای
غیــر تعرفــه ای نیــز اســتفاده میشــود .سیاســتهای غیــر تعرفــه ای شــامل ممنوعیــت واردات یــا
صــادرات برخــی از اقــام بهطــور کلــی یــا موقــت ،قطــع یــا محــدود ســاختن رابطــه تجــاری بــا
کشــورهای خــاص ،ســهمیه بنــدی مقــدار واردات یــا صــادرات تعــدادی از کاالهــا و  ...اســت.
بنابرایــن یــک راه مقابلــه بــا گســترش اقتصــاد زیرزمینــی ،کاهــش محدودیتهــای قانونــی بــوده و
کاهــش تجــارت غیــر قانونــی منــوط بــه آزاد ســازی تجــاری اســت کــه بــه نوبــه خــود باعــث کاهش
فــرار مالیاتــی خواهــد شــد( .اشــرف زاده و مهــرگان )۱۳۷۹:۲۵ ،صامتــی و همــكاران ( )۱۳۸۸بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه یــک رابطــه منفــی بیــن بــاز بــودن تجــارت و اقتصــاد زیرزمینــی در ایــران
وجــود دارد.
 -3-11مشکالت مربوط به تشخیص علی الرأس مالیات

مقــررات تشــخیص علــی الــراس بــه گونــه ای اســت کــه امــکان فــرار از پرداخــت مالیــات قانونــی
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را بــرای مودیــان بــد حســاب فراهــم آورده و بــه علــت تمــاس مکــرر مامــوران مالیاتــی بــا مودیــان ،
احتمــاال باعــث انحــراف کادر تشــخیص مالیــات ( ممیــزان مالیاتــی ) میشــود  .بهطــور کلــی چــون
در روش تشــخیص علــی الــراس  ،از یــک شــیوه نظــری بــرای ســنجش و بــرآورد مالیــات اســتفاده
میشــود  ،قضــاوت شــخصی جانشــین واقعیــات میشــود و فقــدان نظــارت کافــی بــر ضوابــط و
معیارهــای ارزیابــی و بــرآورد میــزان مالیــات پرداختــی  ،اختالفــات متعــددی میــان مودیــان و
مامــوران مالیاتــی در زمینــه تعییــن درآمــد مشــمول مالیــات  ،ایجــاد میکنــد .
(سید نورانی )۱۹:۱۳۸۸ ،
 -3-12قوانین پیچیده و متعدد مالیاتی

اهمیــت ســاده ســازی نظــام مالیاتــی بــه دلیــل تاثیــر آن بــر افزایــش اثــر بخشــی و کارایــی دســتگاه
مالیاتــی اســت  .قوانیــن پیچیــده و مبهــم  ،دشــواریهایی بــرای مودیــان ایجــاد میکنــد و هزینههــای
تمکیــن را نیــز افزایــش میدهــد  .ســاده ســازی قوانیــن و درک آن را بــرای مودیــان بســیار آســان
نمــوده و میتوانــد تاثیــر بســزایی در کاهــش فــرار مالیاتــی داشــته باشــد .بدیــن ترتیــب کــه
سادهســازی میتوانــد کارایــی و اثــر بخشــی نظــام مالیاتــی را افزایــش دهــد و مودیــان را وادار بــه
تمکیــن کنــد .دســتگاه مالیاتــی بایــد از دیــدگاه مالیــات دهنــده نیــز ســاده باشــد  .فرمهــا و رویههــا
بایــد تــا حــدی ســاده باشــد کــه تمکیــن مالیاتــی را تشــویق کنــد  .بــرای کمــک و ســاده ســازی
دســتگاه مالیاتــی  ،اطالعــات خواســته شــده در فرمهــا بایــد بــه حداقــل برســد و بــه ســادگی از
طریــق دفاتــر و ســوابق مــودی قابــل اســتخراج باشــد (.ســیلوانی )۱۳۸۱: ۱۸«۱۹،
 -4اندازهگیری فرار مالیاتی

در ســالهای اخیــر ،در بعضــی از کشــورها ،دولتهــا و محققیــن ســعی در اندازهگیــری میــزان
فــرار مالیاتــی ،بــرای مالیاتهــای خــاص و نیــز بــرای کل نظــام مالیاتــی داشــته انــد  .امــا اندازهگیــری
میــزان دقیــق فــرار مالیاتــی در کشــور ایــران بــا مشــکالتی رو بــرو بــوده اســت کــه از اهــم موانــع در
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راه تخمیــن فــرار مالیاتی،میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد :
 .1ناتوانــی در اســتفاده از روشهــای مســتقیم اندازهگیــری ( چــرا کــه مــردم مقادیــر فــرار مالیاتــی
خــود را ابــراز نمــی کننــد).
 .2عــدم توجــه تحقیــق جامــع دربــاره میــزان فــرار مالیاتــی در هــر یــک از شــاخههای مشــمول
مالیــات در ایــران.
 .3تفــاوت تعاریــف بینالمللــی مالیــات بــا تعریــف مالیــات در ایــران  ،بــه نحــوی کــه درآمدهــای
تامیــن اجتماعــی کــه در ایــران جــزء درآمدهــای مالیاتــی محســوب نمیشــوند ،در برخــی از
کشــورها ســهم عمــده ای از درآمدهــای مالیاتــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت .
 .1عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف .
 .2محرمانه بودن اطالعات مربوطه ( .نورانی )۱۳۸۸:۳۴،
 -5عوامل موثر بر فرار مالیاتی

اندرونــی و دیگــران () andreoni, etal,1998:818معتقدنــد بــه دالیــل زیــادی فــرار مالیاتــی
n

افــراد ،ناشــی از هنجارهــا و واکنشهــای اجتماعــی اســت .
بــرای مثــال اوال  ،بــر نقــش گنــاه و احســاس شــرم در تمکیــن فــرار مالیاتــی تاکیــد مــی کننــد  .یــا
معتقدنــد کــه یــک فــرد میتوانــد یــک بازپرداخــت ذهنــی را بــرای خــود طراحــی کنــد کــه از
الگــوی اســتاندارد رفتــاری مربــوط بــه گــروه خــودش (تاثیــر هــم نوایــی اجتماعــی ) مشــتق شــده
اســت .
ثانیــا  ،در اثــر تعامــد بــا همنــوع خــود مــودی مالیاتــی احســاس میکنــد کــه کمتــر اعــام کــردن
درآمــد راه کــم هزینــه تــری اســت  .بــه نحــوی کــه ریســک بــه دام افتــادن را کاهــش داده یــا
جرائــم حاصــل از محاســبه مالیاتــی (تاثیــر یادگیــری اجتماعــی ) را کاهــش میدهــد .
ثالثــا ،اســتنباط هــر فــرد در عادالنــه بــودن میــزان مالیــات مشــمول بــه آن تاثیــر زیــادی بــر تصمیــم
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فــرار مالیاتــی آن فــرد دارد .چــون افــرادی کــه احســاس مــی کننــد در نظــام مالیاتــی نســبت بــه
آنهــا بــی عدالتــی صــورت گرفتــه بیشــتر تمایــل بــه فــرار از مالیــات (تاثیــر عدالــت) دارنــد تــا بدیــن
وســیله حــق از دســت رفتــه خــود را بــاز پــس گیرنــد .
فورتیــن  ،جــوی و مــاری کالیــر در تحقیقــات خــود پیرامــون فــرار مالیاتــی و واکنشهــای
اجتماعــی مودیــان  ،بــه ایــن نتیجــه مــی رســند کــه تجــارب آزمایشــگاهی در حــل ایــن مســائل
بســیار مفیــد اســت همچنیــن معتقدنــد یــک نظــام مالیاتــی ناعادالنــه بــه افزایــش فــرار مالیاتــی منجــر
میشــود و اگــر نظــام مالیــات بنــدی در راســتای عدالــت افقــی باشــد تمکیــن مالیاتــی بهبــود مــی
یابــد .
وود اثــر فــرار مالیاتــی بــر منحنــی الفــر را از طریــق معرفــی یــک منحنــی فــرار از مالیــات در طــرف
عرضــه مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار داد  .در ایــن مــدل پیدایــش تابــع فــرار از مالیــات باعــث کــم
شــدن نــرخ مالیــات میشــود بهطــوری کــه درآمــد مالیاتــی کاهــش مییابــد .
بهطــور شــهودی ســطح نــرخ مالیاتهــا ضامــن پایــه مالیاتــی اســت  .هــر چــه مالیاتهــا باالتــر
باشــند  ،ریســک پایــه مالیاتــی ( بــرای افــراد خــوش بیــن ) باالتــر یــا بــرای افــراد بدبیــن پاییــن تــر
اســت .
ایــن متغییرهــا علــی رغــم آثــار غیــر مســتقیمی کــه روی فــرار مالیاتــی و نــرخ مالیاتــی بهینــه دارنــد
از تاثیــرات آشــکاری بــر رشــد اقتصــادی برخوردارنــد .
در مجمــوع ایــن سیاسـتها بــه لحــاظ مقــداری  ،روی اجتنــاب از فــرار مالیاتــی تاثیــر دارنــد ولــی
از تاثیــرات کمــی روی رشــد اقتصــادی برخوردارنــد  .مگراینکــه درجــه پیامدهــای خارجــی
فعالیتهــای دولــت خیلــی بــاال باشــد .
 -6فرار مالیاتی و رشد اقتصادی

درآمــد مالیاتــی نقــش بســزایی در تأمیــن هزینههــای دولــت دارد و ایــن امــکان را فراهــم میکنــد تــا
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دولــت در راســتای شــکوفایی ،رشــد و رونــق اقتصــادی ،ســرمایهگذاری کنــد .اما تحقــق این هدف،
بــا وجــود فــرار مالیاتــی باعــث اختــال میشــود .فــرار مالیاتــی را میتــوان یکــی از مظاهــر فســاد
اقتصادی شــمرد .واضح اســت فرار مالیاتی در مبالغ کالن و ســنگین و نه مبالغ ناچیز مالیاتی صورت
مــی گیــرد .ایــن اســتدالل نیــز درســت اســت کــه بیشــتر افــراد فــرار از مالیات بــر ثــروت و مالیــات بر
دارایــی دارنــد و معمــوال بــه منظــور مصــرف بیشــتر ،فــرار مالیــات صــورت نمــی گیــرد ،چــون افــراد
ترجیــح مــی دهنــد مبالــغ فــرار از مالیــات را پــس انــداز ،و در چشــم انــداز بلندمــدت اســتفاده کننــد.
تأثیــر فــرار مالیاتــی را از دو طریــق میتــوان مــورد مطالعــه قــرار داد .اوالینکــه فــرار از مالیــات
بــه دلیــل عــدم تحقــق درآمــد دولــت ،موجــب کاهــش ســرمایهگذاری دولتــی میشــود.
بنابرایــن میتوانــد اثــر منفــی بــر رشــد اقتصــادی داشــته باشــد .از طــرف دیگــر بــه دلیــل افزایــش
پساندازهــای خصــوص افــراد ،میتوانــد محرکــی بــرای ســرمایهگذاری خصوصــی بــوده و
تأثیــر مثبتــی بــر رشــد اقتصــادی داشــته باشــد .مطالعــات انجــام شــده در فیلیپیــن و ایتالیــا نشــان
داده هنگامــی کــه پرداخــت مالیــات توجیــه نداشــته باشــد فــرار مالیاتــی عمومــی تــر میشــود و
ماننــد یــک هنجــار اجتماعــی فراگیــر در مناســبات نهادهــای رســمی و غیررســمی جامعــه جایگزیــن
تمکیــن مالیاتــی میشــود (.نورانــی )۱۳۸۸:۳،
تفــاوت در ســطح درآمــد در بیــن کشــورهای در حــال توســعه و کشــورهای توســعه یافتــه و حتــی
تفــاوت در ســطح درآمــد در طــول زمــان بــراي یــک کشــور و همچنیــن تفاوت در ســطح اســتاندارد
زندگــی مســائلی هســتند کــه الگوهــاي رشــد توضیــح کامــل و قانــع کننــده ای در توجیــه آنهــا
ارائــه مــی کننــد  (.دورنبــوش و همــکاران ) 53،2004,
دســته بنــدی کلــی بــه الگوهــای رشــد بــرون زا و الگوهــای رشــد درونــزا تقســیم میشــوند.
الگوهــای رشــد بــرون زا نتوانســتند پاســخ قانــع کننــده ای بــرای ســؤالهای اساســی رشــد اقتصــادی
فراهــم کننــد .نتیجــه اصلــی ایــن الگوهــا ایــن بــود کــه اگــر دریافتیهــای ســرمایه منعکــس کننــده
ســهم آن در تولیــد باشــد  ،آنــگاه انباشــت ســرمایه توضیــح قابــل قبــول بــراي رشــد اقتصــادی
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درازمــدت و یــا تفــاوت درآمــد بیــن کشــورها نخواهــد داشــت .همچنیــن ،تنهــا عامــل تعییــن کننــده
درآمــد در ایــن گونــه الگوهــا ،عــاوه بــر ســرمایه ،متغیــر غیــر قابــل توصیــف و یــا مبهــم کارایــی
نیــروی کار اســت( .رومــر ) 101، 2012 ،بنابرایــن ،الگوهــای رشــد درونــزا بــه منظــور از بیــن بــردن
فــرض بازدهــی کاهنــده ســرمایه ،دو راهــکار گســتردن مفهــوم ســرمایه و در نظــر گرفتــن پیشــرفت
فنــاوری بــه صــورت تولیــد ایدههــای نویــن؛ ارائــه دادنــد تــا بتواننــد بــه ســؤاالت اساســی رشــد
پاســخ دهنــد .بنابرایــن ،ضــرورت بــرون زا نبــودن پیشــرفت فنــاوری نمــود پیــدا کــرد  (.بــارو و ســاال
)61،2004
نکتــه دیگــری کــه بایســتی اشــاره کــرد ،پدیــده فــرار مالیاتــی و تفــاوت آن بــا پدیــده اجتنــاب
مالیاتــی میباشــد  .پدیــده فــرار مالیاتــی ،کوتاهــی عمــدی در اعــام فعالیتهــای مشــمول مالیــات
اســت (.هندریکــس و میلــز )۵۱۳،۲۰۰۶،
تفــاوت اصلــی آن بــا پدیــده اجتنــاب مالیاتــی در بحــث قانونــی بــودن یــا نبــودن اســت .در حقیقــت
،الیورونــدل هولمــز ،در ســال  ۱۹۱۶بیــان میکنــد کــه پدیــده فــرار مالیاتــی ،پدیدهــای غیــر قانونــی
بــوده درحالــی کــه پدیــده اجتنــاب مالیاتــی امــری قانونــی میباشــد .بــه تعبیــر دیگــر ،فــرار مالیاتــی
بــه معنــای مخفــی کــردن معامــات و یــا نشــان دادن جلــوه غلطــی از معامــات اســت در حالــی کــه
بحــث اجتنــاب مالیاتــی همــان ســازماندهی مجــدد معامــات بــه منظــور کاهــش پرداختــی مالیاتــی
میباشــد ( .کــی )۱۹۸۰،
بــا در نظـ�ر گرفت��ن ایـ�ن حقیق��ت کــه در کش��ورهای در حـ�ال توسـ�عه پدی��ده ف��رار مالیات��ی ،موضوعی
فراگیــر اســت ( .هندریکس و میلــز )۵۱۳،۲۰۰۶
مطالعــات در زمینــه فــرار مالیاتــی و رشــد اقتصــادی محــدود میباشــد .برخــی از نتایــج ایــن
پژوهشهــا حکایــت از آن دارد کــه افزایــش هزینــه هــر واحــد فــرار مالیاتــی ،جریمــه و رســیدگی
مالیاتــی اثــر مبهــم بــر رشــد اقتصــادی دارنــد ؛ نــرخ بهینــه مالیــات بــر درآمــد در وضعیــت پایــا،
متفــاوت از صفــر میباشــد و فــرار مالیاتــی در شــرایطی میتوانــد منجــر بــه رشــد اقتصــادی
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بیشــتر شــود .در زمینــه اقتصــاد ایــران ،بــا توجــه بــه مطالعــات صــورت گرفتــه ،انتظــار مــی رود
کــه تکانههــای مثبــت فــرار مالیاتــی بــر تولیــد ناخالــص داخلــی تأثیــر مثبــت داشــته باشــند و فــرار
مالیاتــی در درازمــدت رشــد اقتصــادی را کاهــش دهد(.صمــدی و همــکاران :۹۲،بــی تــا)
بهطــور کلــی چگونگــی وضــع نــرخ مالیــات  ،چگونگــی وضعیــت تمکیــن مالیاتــی  ،چگونگــی
اتخــاذ سیاســتهای مالــی و ماننــد اینهــا بــر فــرار مالیاتــی موثــر بــوده و میتواننــد وضعیــت
اقتصــادی را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد (.همــان )
ادبیــات محــدود دیگــری دربــاره فــرار مالیاتــی در کارهــای کاول آندرونــی ،ارارد و فیــن اســتین
وجــود دارد  .در اصــل  ،مالیــات میتوانــد بــرای افزایــش کارایــی نظــام اقتصــادی از طریــق افزایــش
درآمــد بــرای ارائــه کاالهــای عمومــی و از راه توزیــع مجــدد درآمــد بــه کار رود  .یــک سیاســت
گــذار بــرای حــل مســئله تخصیــص بهینــه ســازی  ،بــا محدودیتــی بودجــه رو بــه روســت کــه بــه
خالــص درآمــد مالیاتــی بســتگی دارد .
هنــگام مطالعــه فــرار مالیاتــی بایــد بیــن انــواع درآمدهــا تفکیــک قائــل شــد  .در تمامــی کشــورها
تفکیکــی بیــن درآمدهــای ثبــت نشــده وجــود دارد  .درآمدهــای ثبــت شــده عمومــا در شــغلهای
بخــش دولتــی و خصوصــی وجــود دارد کــه بــا عقــد قــرار داد همــراه هســتند  .بنابرایــن مالیــات هــم
بــرای ایــن قبیــل قراردادهــا بــه راحتــی میتوانــد لحــاظ شــود  .درآمــد ثبــت نشــده در مــواردی
اتفــاق مــی افتــد کــه افــراد قــرار داد شــغلی ندارنــد و در واقــع خــود اشــتغالی رایــج اســت  .در
اینبــاره درآمــد را بایــد خــود فــرد گــزارش کنــد تــا نظــام مالیاتــی بتوانــد درآمــد مشــمول مالیــات
را تعییــن کنــد .
آلســینا و رودریــک نشــان میدهــد کــه در یــک مــدل رشــد درونــزای یــک بخشــی بــا وجــود
مخــارج دولــت  ،هــر چــه نابرابــری در توزیــع درآمــد و ثــروت بیشــتر و نــرخ مالیــات نیــز باالتــر
باشــد  ،رشــد اقتصــادی کمتــر اســت .
ســاالیی مارتیــن ( )275،301: 1995 , Salai Martinنشــان داد در کشــورهایی کــه حجــم
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فــرار مالیاتــی زیــاد اســت دولــت بایــد از طریــق فشــار بیشــتر بــه بخشهــای تامیــن مالــی و در نتیجــه
افزایــش نــرخ تــورم  ،حاکمیــت خــود را حفــظ کنــد .ایــن سیاســت دولــت کاهــش دهنــده میــزان
خدماتــی اســت کــه توســط بخشهــای تامیــن مالــی در اقتصــاد ارائــه میشــود .
لیــن و یانــگ ( )40 ،28 : 2001 , lin & yangدر مقالــه شــان مدلــی پویــا از فــرار مالیاتــی
معرفــی کــرده انــد  .آنهــا درآمــد مالیاتــی را عامــل موثــر بــر گــران تــر کــردن مطلوبیــت کاالهــای
عموم��ی  ،کــه عــدم بهــره وری را بــه دنبــال دارد مــی داننــد  .بدیــن معنــی کــه «انحــراف» منابــع از
بخــش عمومــی غیــر بهــره ور بــه بخــش خصوصــی بهــره ور میتوانــد منجــر بــه رشــد بیشــتر شــود
 .فــرار مالیاتــی مجرایــی بــرای جلوگیــری منابــع انحــراف یافتــه اســت  .لیــن و یانــگ نشــان داده انــد
افزایــش بیشــتر نرخهــای مالیاتــی و رشــد مثبــت آنهــا  ،بــر انحــراف منابــع از طریــق فــرار مالیاتــی
اثــر گذاشــته و در نهایــت تاثیــرات منفــی ناشــی از فشــار مالیاتــی را بــه دنبــال دارد کــه بــه رشــد
اقتصــادی منفــی منجــر میشــود .
برخــی از نویســندگان در ادبیــات مــدرن« رشــد درونــزا » دریافتــه انــد کــه مالیاتهــا اهمیــت
کمــی در توضیــح تفاوتهــای نــرخ رشــد دارنــد  .لویــن و رنلــت ،اســترلی و ربلــو ،اســکولی
و ســاالیی مارتیــن بــا اســتفاده از یــک متدلــوژی متفــاوت  ،رابطــه منفــی بیــن مالیاتهــا و رشــد
محصــول را تاییــد و یــک نــرخ مالیــات بهینــه «حداکثــر کننــده رشــد » را پیشــنهاد میکننــد.
ایچهــورن یــک مــدل رشــد درونــزا را مــورد بررســی قــرار میدهــد بهطــوری کــه افــراد فــرار
مالیاتــی و مصــرف را در طــول زمــان بــا یــک ســاختار مالیاتــی مشــخص در سیاس ـتهای دولتــی
بهینــه میکنــد  .بــه ایــن منظــور بــا بــه کار گیــری یــک مــدل تصادفــی کنتــرل بهینــه  ،کــه در آن
مشــکالت افــراد حــل شــده و نــرخ رشــد اقتصــادی بهدســت میآیــد  ،نشــان داده کــه بــا توجــه بــه
یــک سیاســت مالیاتــی معیــن  ،فــرار مالیاتــی محــرک رشــد اقتصــادی اســت زیــرا منجــر بــه پــس
انــداز بیشــتری میشــود  .وی معتقــد اســت خانوارهــا فقــط زمانــی از پرداخــت مالیــات فــرار مــی
کننــد کــه از نظــر ارزش بــرای آنهــا مفیــد بــوده و درآمــد بیشــتری را بــرای پــس انــداز آنهــا
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برجــای بگــذارد  .امــا اگــر واکنــش دولــت در نظــر گرفتــه شــود  ،نشــان داده کــه دولتــی کــه بــه
دنبــال حداکثــر کــردن رفــاه اســت  ،نــرخ مالیاتــی را بــه ســمت بــاال تعدیــل میکنــد تــا عرضــه
کافــی کاالی عمومــی را تضمیــن کنــد  .در نتیجــه فــرار مالیاتــی هیــچ تاثیــری بــر رشــد اقتصــادی
نــدارد وی در مطالعــه اش بــه ایــن نتیجــه مــی رســد کــه افــراد فــرار مالیاتــی و مصــرف را در طــول
زمــان بــا یــک ســاختار مالیاتــی مشــخص در سیاس ـتهای دولــت بهینــه مــی نماینــد .
بایــر و ســاتر یــک مطالعــه تجربــی دربــاره اتــاف منابــع همــراه بــا فــرار مالیاتــی ارائــه داده انــد
 .اتــاف منابــع زمانــی پدیــد میآیــد کــه مالیــات دهنــدگان و مامــوران مالیاتــی تالشهــای پــر
هزینــه ای را در پنهــان کاری و کنتــرل فــرار مالیاتــی انجــام مــی دهنــد  ،بنابرایــن نشــان داده شــده
کــه ایــن تالشهــای ناکارآمــد اجتماعــی و همچنیــن فراوانــی فــرار مالیاتــی رابطــه مثبتــی بــا نــرخ
مالیاتــی رایــج دارد .در ضمــن فــرار مالیاتــی اغلــب کمتــر از آن چیــزی اســت کــه در مدلــی بــا
ریســک خنثــی  ،رفتــار مالیــات دهنــدگان را پیــش بینــی میکنــد  .چــرا کــه شــواهد بیانگــر آن
اســت کــه ایــن امــر بــه دلیــل قیدهــای اخالقــی فــردی اســت نــه بــه خاطــر ریســک گریــزی افــراد ،
عــاوه بــر ایــن فــرار مالیاتــی یــک عارضــه عمومــی در اکثــر کشورهاســت و اثــر منفــی بــر بودجــه
دولتــی دارد  ،ممکــن اســت در برگیرنــده یــک بــار اضافــی نیــز باشــد  ،زیــرا منجــر بــه تحریــک
شــدن مودیــان و مامــوران مالیاتــی میشــود تــا منابــع خــود را بــه صــورت غیــر مولــد ســرمایهگذاری
کننــد  .یعنــی اتــاف منابــع بــه منظــور پنهــان کــردن یــا گریــز از مالیــات صــورت مــی گیــرد .
آرانــا در مقالــه خــود بــه ارائــه یــک تحلیــل از رابطــه بیــن رشــد اقتصــادی و فــرار از مالیــات بــر
درآمــد پرداختــه اســت  .وی در کار خــود از یــک مــدل پویــا بــا حضــور ســرمایه انســانی کــه درآن
فــرار از مالیــات بــر درآمــد متغیــری درونزاســت اســتفاده کــرده اســت  .مــدل وی  ،تاثیــرات فــرار
مالیــات بــر درآمــد را بــر رشــد از ســه کانــال بررســی میکنــد .
 .۱فرار از مالیات بر درآمد  ،مسیر بهینه مصرف و پس انداز را جا به جا میکند .
 .۲فرار از مالیات بر درآمد  ،نارساییهایی را در بازار کار ایجاد میکند .
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 .۳در فرار مالیاتی بازدهی داراییها تحت تاثیر قرار می گیرد .
آرنــا بــا اســتفاده از مفهــوم سیاســت بهینــه در مقابــل فــرار مالیاتــی و بــا کاربــرد رهیافــت سیاســی
رمــزی فــرار از مالیــات بــر درآمــد را بــه عنــوان متغیــری درون زا بــا تحلیــل کدهــای مالیاتــی وارد
مــدل کــرده اســت  .همچنیــن نشــان میدهــد کــه نــرخ مالیــات بــر درآمــد بهینــه در ســطح رشــد
متــوازن از صفــر متفــاوت اســت  .او نتیجــه مــی گیــرد احتمــال کشــف فــرار مالیاتــی و افزایــش
جرایــم مالیاتــی اثــر مثبتــی روی رفــاه و رشــد اقتصــادی دارنــد  .بــه عبــارت دیگــر  ،فــرار مالیــات
بــر درآمــد  ،باعــث کاهــش ارزش کار و رفــاه اقتصــادی و افزایــش هزینــه ی ســرمایه میشــود .
چــن بــا اســتفاده از مــدل رشــد درونــزا بــا ســرمایه عمومــی و فــرار مالیاتــی بــه بررســی رابطــه بیــن
اثــر فــرار مالیاتــی بــر رشــد اقتصــادی و پیامدهــای ســرمایه عمومــی از طریــق دریافتهــای درآمــد
مالیاتــی پرداختــه اســت  .او نشــان میدهــد افزایــش در هزینــه واحــد فــرار مالیاتــی و نیــز جریمــه
مالیاتــی  ،فــرار مالیاتــی را کاهــش میدهــد  .در عیــن حــال  ،افزایــش در بازرس ـیها فــرار مالیاتــی
را در صورتــی کاهــش میدهــد کــه هزینــه جبرانــی آن خیلــی بــاال نباشــد  .در نتیجــه تفــاوت در
سیاسـتهای جبرانــی اثــری مثبــت بــر کاهــش فــرار مالیاتــی دارد امــا اثــر آن روی رشــد اقتصــادی
مبهــم اســت .
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فــرار از مالیــات  ،جــز اصلــی فعالیتهــای پنهــان  ،زیــر زمینــی یــا بخــش نامنظــم اقتصــاد بــوده و
اقتصــاد دانــان بیــش از پیــش در پــی تجزیــه و تحلیــل ایــن پدیــده انــد  .فــرار از مالیــات بــه نظــر بکــر
بــا اقتصــاد غیــر قانونــی ( جزایــی ) و بــه نظــر آرو بــا اقتصــاد ریســک و عــدم اطمینــان ارتبــاط دارد .
فــرار مالیاتــی آثــار ســویی بــر اقتصــاد کشــور دارد  ،بهطــور کلــی  ،فــرار مالیاتــی باعــث میشــود
کــه درآمدهــای مــورد نیــاز دولــت بــرای هزینههــای اجتماعــی تامیــن نشــود و در نتیجــه خدمــات
اجتماعــی کــه دولــت مــی بایــد آنهــا را فراهــم ســازد  ،در حــدود مــورد نیــاز و بــا کیفیــت ارائــه
نشــود  .همچنیــن فــرار مالیاتــی ســبب میشــود  ،درآمدهــا در ســطح جامعــه بــه نحــو مناســب
توزیــع نشــود  .از ســوی دیگــر فــرار از مالیــات بــه دلیــل عــدم تحقــق درآمــد دولــت  ،موجــب
کاهــش ســرمایهگذاری دولتــی میشــود بنابرایــن میتوانــد اثــر منفــی بــر رشــد اقتصــادی داشــته
باشــد  .از طــرف دیگــر بــه دلیــل افزایــش پــس انــداز خصوصــی افــراد  ،میتوانــد محرکــی بــرای
ســرمایهگذاری خصوصــی بــوده و تاثیــر مثبــت بــر رشــد اقتصــادی داشــته باشــد.
فــرار مالیاتــی بــا اجتنــاب از مالیــات تفــاوت دارد  .اجتنــاب از مالیــات  ،یــک نــوع ســو اســتفاده
رســمی از قوانیــن مالیاتــی اســت .
زمینههــای فــرار مالیاتــی عبــارت اســت از  .۱ :پاییــن بــودن فرهنــگ مالیاتــی .۲معافیتهــای وســع
و متنــوع .۳عــدم ارســال اظهــار نامــه یــا نقــص آن  .۴فســاد مامــوران مالیاتــی .۵مشــکالت مربــوط
بــه تشــخیص علــی الــراس مالیــات .۶قوانیــن پیچیــده و متعــدد مالیاتــی .۷نظــام اطالعاتــی ضعیــف .۸
نبــود ســازوکار جریمــه و تشــویق مناســب  .۹تغییــرات جمعیتــی ( بافــت جمعیتــی ) و اخالقیــات .۱۰
اعتمــاد عمومــی ب دولــت و مــردم فــرار مالیاتــی در کوتاهمــدت بــر رشــد اقتصــادی تاثیــر گــذار
نیســت  ،امــا در بلندمــدت میتوانــد بــه عنــوان مؤلفــه اثــر گــذار بــر کاهــش رشــد اقتصــادی عمــل
کنــد .
از آن جــا کــه پــس انــداز بخــش خصوصــی عامــل مهمــی در تحریــک رشــد اقتصــادی اســت،
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جــا دارد تــا بــا اعمــال سیاســت گذاریهــای مناســب بــرای افزایــش انگیــزه افــراد بــه پــس انــداز
منابــع مالــی خــود  ،بــه افزایــش میــل نهایــی بــه پــس انــداز کمــک شــود .ایــن مســاله میتوانــد از
طریــق ارائــه نرخهــای ســود مناســب اصــاح نظــام مالیاتــی در جهــت دســتیابی بــه عدالــت  ،اعمــال
نظــارت صحیــح از ســوی ســازمانهای مســئول در زمینــه کنتــرل قیمتهــا (ســازمان بازرســی ) ...،
بــرای ممانعــت از افزایــش بــی رویــه قیمتهــا و  ...صــورت پذیــرد .
تشــکیل ســرمایه بخــش دولتــی میتوانــد نقــش بــه ســزایی در توجیــه نوســانات رشــد اقتصــادی
داشــته باشــد  .لــذا بهتــر اســت بــر افزایــش ســهم هزینــه ای ایــن نــوع مخــارج دولــت ( در قابــل
مخــارج جــاری ) بیشــتر تاکیــد شــود تــا بــا ایجــاد بســترهای مناســب از ســوی دولــت  ،مســیر رشــد
اقتصــادی همــوار تــر شــود .
فــرار مالیاتــی منجــر بــه کاهــش تشــکیل ســرمایه ی بخــش خصوصــی میشــود و از آن جــا کــه
ایــن متغییــر بیشــتر تحــت تاثیــر درآمدهــای نفتــی قــرار دارد تــا فــرار مالیاتــی  ،از ای ـنرو  ،ابتــدا
بایــد نظــام مالیاتــی بــه نحــوی اصــاح شــود کــه در عیــن برقــراری عدالــت  ،از شــفافیت کافــی
نیــز برخــوردار شــود تــا زمینــه هــر گونــه تقلــب کاهــش یابــد  .در عیــن حــال حرکــت اقتصــاد
بــه ســمتی باشــد کــه اتــکای دولــت در انجــام مخــارج خــود بیشــتر بــر ایــن منبــع درآمــدی قــرار
گیــرد تــا نفــت .اهمیــت ایــن مســاله از لحــاظ تغییــر پذیــری شــدید درآمدهــای نفتــی و بــرون زا
بــودن عوامــل اثــر گــذار بــرآن اســت  .بنابرایــن الزم اســت جهــت گیــری برنامــه ریــزان بــه ســمت
کمرنــگ ســاختن درآمدهــای نفتــی از طریــق تاکیــد بیشــتر بــر درآمدهــای مالیاتــی در یــک نظــام
عادالنــه باشــد.
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هادي حقيقي

1

چکیده

فقــر و محرومیــت از طبیعــت سرچشــمه نشــده بلکــه نتیجــه ســوء مدیریــت در توزیــع منابــع و روابــط
ناصحیــح افــراد میباشــد ،در ديــدگاه اســامي  ،فقــر پديــده اي ناپســند اســت و همــه افــراد و
دولــت در يــک کشــور اســامي وظيفــه دارنــد در جهــت کاهــش و زدودن فقــر حرکــت کننــد،
از منظــر اســام انفــاق بــه دیگــران از جملــه راههــای کاهــش فقــر در جامعــه میباشــد .درایــن
پژوهــش بــراي محاســبه انفــاق از مجمــوع پرداختيهــا بــه كميتــه امــداد امــام خمينــی (ره) و بــراي
خــط فقــراز رويكــرد نيازهــاي اساســي وبــرآورد هزينــه ســبد  2029كيلــو كالــري بــه ازاي هرنفــردر
روز واز متوســط قيمــت آن در اســتان اســتفاده شــده اســت .در ايــن بررســي ،دادههــاي اســتان
دوره زمانــي  1387بــه كار گرفتــه شــده اســت و بــا توجــه بــه نــرخ تــورم ســاالنه بــرای ســال 1395
محاســبه شــده اســت.لذا از روش توصیفــی تحلیلــی اســتفاده شــده اســت .ســوال اصلــی پژوهــش
ایــن اســت کــه آیــا انفــاق و کمکهــای اهدایــی بــه کمیتــه امــداد ،پاســخگوی فقــر جامعــه شــهری
قــم میباشــد؟ يافتههــا گويــاي ايــن بــود كــه انفــاق در چارچــوب كميتــه امــداد رافــع فقــر اســتان
نمیباشــد.
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مقدمه

فقـ ر و انــدازه گيــري آن و راههــاي فقرزدايــي در سياسـت گــذاري اقتصــادي جايــگاه ويــژه اي دارد
و ايــن جايــگاه روزبــه روز در کشــورهاي گوناگــون بــه ويــژه کشــورهاي توســعه نيافتــه اهميــت
بيشــتري پيــدا کــرده اس ـت  .در ايــران نيــز مســئله فقــر و فقرزدايــي همــراه بــا اينک ـه از ايــن رونــد
جهانــي اثــر پذيرفتــه اســت  ،بــه علــت نــگاه دينــي حاکــم بــر فرهنــگ و سياســت گذاريهــا بيشــتر
گســترش يافتـه اسـت در ايــران نيـز بــراي مبــارزه بــا فقــر در چارچــوب برنامههــاي توســعه و طرحهــا
و برنامههــاي جداگان ـ ه چــه قبــل از انقــاب اســامی و چــه بعــد از آن سياس ـتگذاريهايي شــده
اســت .هــر چنــد برخــي از اينهــا اثرگــذار بــوده انــد و بــا اينکــ ه در ايــران آرمانهــاي فرهنگــي
ي رســد ايــن برنامههــا و
و مذهبــي بــراي فقرزدايــي بســيار هماهنــگ هســتند؛ امــا بــه نظــر مــ 
سياس ـتها نتوانســته انــد پديــده ناهنجــار فقــر را از چهــره کشــور پــاک کنن ـد.
(خالدی و محمودیان)32 :1393 ،
در قــرآن کریــم فقــر بــه عنــوان عامــل منفــی در زندگــی انســان معرفــی شــده اســت لــذا مــی بینیــم،

خداونــد بــه پیامبــر اکــرم (ص) میفرمایــدَ »:و َو َجــدَ َ
ك َعائِـ ً
ـا فَ َأ ْغنَى»(1ضحــی)8:

توجــه بــه برخــی روایــات وارده از معصومیــن (ع) نیــز مذمــت فقــر را روشــن مــی ســازد .حضــرت
علــی علیــه الســام مــی فرماینــد» :ال ْ َف ْقــر الْمـو ُ ْ َ
ـر»( 2نهــج البالغــه :حکمــت )163
ُ َ ْ
ت ال ْكبَـ ُ

در عیــن حــال در اســام وجــود تفــاوت بیــن انســانها مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در قــرآن
ـت َربِّـ َ
ـم َم ِعيشَ ـتَ ُه ْم
ـم يَ ْق ِسـ ُمونَ َر ْح َمـ َ
ـك ن َْحـ ُ
کریــم بــه ایــن نکتــه اشــاره میشــود» :أَ ُهـ ْ
ـن قَ َسـ ْمنَا بَيْنَ ُهـ ْ

ـض َد َر َجـ ٍ
ـات لِيَتَّ ِخـ َ
ـم فَ ـ ْو َق ب َ ْعـ ٍ
ـت
ـم ب َ ْع ًضــا ُســخْ ِريًّا َو َر ْح َمـ ُ
ـذ ب َ ْع ُض ُهـ ْ
فِــي ال ْ َحيَــاةِ ال ُّدن ْيَــا َو َرفَ ْعنَــا ب َ ْع َض ُهـ ْ
َربِّـ َ
ـر مِ َّمــا يَ ْج َم ُعــونَ »( 3زخــرف)32 :
ـك خَ يْـ ٌ

 .1و تو را فقیر یافت و بینیاز نمود.
 .2تنگدستى ،بزرگترين مرگ است.
 .3آیــا آنهــا بایــد فضــل و رحمــت خــدای تــو را تقســیم (و مقــام نبــوت را تعییــن) کننــد؟ در صورتــی کــه مــا خــود معــاش
و روزی آنهــا را در حیــات دنیــا تقســیم کردهایــم و بعضــی را بــر بعضــی بــه درجاتــی (از مــال و جــاه دنیــوی) برتــری
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لــذا خدوانــد متعــال مســئله برتــری بعضــی از انســانها را بــر بعــض دیگــر و اختــاف موجــود میــان
آنهــا را بــه خــود نســبت میدهــد و ایــن امــر بیانگــر اختــاف در قابلیتهــا و اســتعدادهای ذاتــی
افــراد بــوده و طبیعتــا در امــور اقتصــادی ایــن اختــاف بــروز پیــدا خواهــد کــرد .امــا ایــن بــدان
معنــا نمیباشــد کــه دیــن اســام انباشــت درآمــد و ثــروت و بهــره بــردن از درآمدهــای سرســام
آور توســط عــده ای قلیــل ثروتمنــد را تاییــد کنــد .چــرا کــه در جــای دیگــر از قــرآن خداونــد

الل َعلَــى َر ُســول ِ ِه مِ ْ َ
میفرمایــدَ » :مــا أَفَــا َء َّ
لر ُســو ِل َولِــ ِذي ال ْ ُق ْربَــى َوالْيَتَا َمــى
ــرى فَلِلَّــ ِه َول ِ َّ
ــن أ ْهــلِ ال ْ ُق َ
َوالْمســا ِكينِ َوابْــنِ الس ـب ِيلِ َكــي َل ي ُكــونَ ُدول َـ ًة بيـ َ ْ َ
الر ُسـ ُ
ـول فَ ُخ ـ ُذو ُه
ْ َ
ـن ال ْغنِيَــا ِء مِن ُْك ـ ْم َو َمــا آتَا ُكـ ُ
َّ
َ َ
َْ
ـم َّ
الل إ َِّن َّ
ـم َعن ْـ ُه فَانْتَ ُهــوا َواتَّ ُقــوا َّ
الل َش ـ ِدي ُد ال ْ ِع َقـ ِ
ـاب» (حشــر)7:
َو َمــا ن َ َها ُكـ ْ

بنابرایــن معلــوم میشــود کــه اســام بــا قبــول حــدی از نابرابــری در اجتمــاع ،بــه دنبــال توزیــع
درآمــد عادالنــه بــا معیارهــای کار و نیــاز (احتیــاج) اســت(.اقتصادنا)337 :
بــر اســاس معیــار کار ،درآمــد هــر فــرد متناســب بــا ســهمش در تولیــد اســت ،ایــن معیــار جامــع
همــه افــراد اجتمــاع نمیتوانــد باشــد بطــور مثــال ناتوانــان جســمی و روحــی ،فقیــران بــی کار،
از کارافتــادگان و ...لــذا معیــار نیــاز هــم بــدان اضافــه میشــود تــا همــه افــراد جامعــه بتواننــد از
تولیــدات جامعــه ســهم بــری داشــته باشــند.
امــا میتــوان علــت دیگــری بــرای کاهــش فاصلههــای طبقاتــی نیــز متصــور شــد؛ تمرکــز ثــروت و
درآمــد در گروهــی خــاص در جامعــه موجــب ایجــاد تضــاد و عقــده در میــان مســلمانان میشــود و
ـي َل
ایــن بــا روحیــه برابــری و بــرادری کــه اســام بدنبــال ایجــاد آن اســت ،ســازگاری نــداردَ » :كـ ْ

ي ُكــونَ ُدول َـ ًة بيـ َ ْ َ
ـم» (حشــر)7 :
َ
ـن ال ْغنِيَــا ِء مِن ُْكـ ْ
َْ

زكات ،خمــس ،كفــارات مالــي ،وقــف ،وصيــت ،بخشــش و ماننــد اينهــا ،همــه مصاديــق انفــاق
(واجــب يــا مســتحب) هســتند ،و غــرض ديــن از ايــن امــور ايــن بــوده كــه اوالً ،انســانها بــا انفــاق
دادهایــم تــا بعضــی از مــردم (بــه ثــروت) بعضــی دیگــر را مســخر خدمــت کننــد و (بهشــت ،دار) رحمــت خــدا از آنچــه (از
مــال دنیــا) جمــع میکننــد بســی بهتــر اســت.
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خــود را بســازند و بــه ســمت خداگونــه شــدن حرکــت کننــد ،و از طــرف ديگــر ،طبقاتــي كــه نمــي
تواننــد بــدون كمــك مالــي از ناحيــه ديگــران ،حوايــج زندگــي خــود را برآورنــد ،مــورد حمايــت
قــرار بدهــد تــا ســطح زندگــي خــود را بــاال ببرند(.صادقــی ،عزتــی و شــفیعی)62 :1390 ،
میتــوان انفاقــات را شــامل كليــه پرداختهــاي واجــب و مســتحبي ،خدمــات و  ...كــه فــرد نســبت
بــه افــراد و جامعــه انجــام مــي دهــد ،در نظــر گرفــت كــه بعضــي از پرداختهــا و خدمــات ،ثبــت
و محاســبه مــي شــود ،امــا بعضــي ديگــر ،بــدون ثبــت و بــه صــورت پنهانــي و آشــكار صــورت مــي
گيــرد .در ایــران نهــادی کــه بــرای جمـعآوری و ثبــت انفاقــات از مــردم فعالیــت میکنــد و بخــش
بزرگــی از نیازمنــدان را پوشــش میدهــد کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) میباشــد.
بــرای حــل مشــکل فقــر ،یــا حــل هــر مســاله ای الزم اســت بــه خوبــی شــناخت نســبت بــه آن
مســئله کســب کنیــم .فرضیــه مــا بــر ایــن اســت کــه صدقــات و انفاقهــای اهدایــی بــه کمیتــه امــداد
برطــرف کننــده فقــر نمیباشــد ،در تحقیــق پیــش رو ابتــدا بــه بیــان متغیرهــای تاثیــر گــذار بــر فقــر
در جامعــه پرداختــه و ســپس بــه عوامــل و نهادهــای تاثیرگــذار بــر انفــاق در جامعــه مــی پردازیــم و
در پایــان بررســی مــوردی شــهر قــم در ســال  1395را انجــام مــی دهیــم.
 -1پیشينه تحقیق

راغفــر و ابراهيمــي ( )١٣٨٦در مقال ـه »فق ـر در ايــران طــي ســالهاي  ١٣٦٨ـ  »١٣٨٣بــا اســتفاده از
ي و روســتايي در ايــن دوره
آمــار هزينــه و درآمــد خانوارهــا بــه انــدازه گيــري فقــر در مناطــق شــهر 
پرداختــه انــد .خــط فقــر را ب ـ ا رويکــر د حداقــل نيازهــاي اساســي ( ٢٠٠٠کيلــو کالــري ) و بــرای
محاســبه حداقــل نیازهــای غیــر غذایــی از روش اورشانســکي (معکــوس ضریــب انــگل) محاســبه
ي مقادي ـر  α =٠,١,٢بــراي
کــرده انــد؛ ســپس شــاخصهاي گــروه فوســتر ،گريــر و توربــک بــرا 
هــر يــک از ســالهاي مــورد بررســي بــه تفکيــک شــه ر و روســتا بــرآورد زده شــده و بــه ايــن
يافتههــا رســيده اســت  :میــزان شــاخصهای فقــر در مناطــق روســتایی باالتــر از مناطــق شــهری
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ي بــوده اســت ؛ يعنــي
ي نزولــ 
بــوده واینکــه رونــد کلــي شــاخصها در فقــر شــهري و روســتاي 
درصــد جمعيــت زيرخــط فقــر ،شــکاف فقــر و شــدت فقــر د ر ســالهاي بررســي کاهــش يافتــه
اســت .
ســبحانی و مهربانــی ( )1386در مقالــه «بررســی تاثیــر انفــاق بــر نابرابــری درآمدهــا در ایــران» بــا
اســتفاده از تحلیلهــای وصفــی و ریاضــی از روش اســتدالل قیاســی اســتفاده کــرده وکوشــیدند بــا
فرضیــه انفــاق ،نابرابــری درآمدهــا را در ایــران کاهــش داده ،بــر عامــل انفــاق را کــه از متغیرهــای
موثــر بــر نابرابــری درآمدهاســت تمرکــز کــرده انــد .نتیجــه حاصــل بــر اســاس دادههــای دورهای
 1363-85در ایــران نشــان میدهــد کــه انفــاق عامــل کاهنــده نابرابــری درآمدهــا بــوده و ایــن اثــر
معنــا دار و در عیــن حــال کوچــک اســت.
ت فطــره در فقرزدايــي ،مطالعــه مــوردی :ايــران ١٣٧٠
کياءالحســيني ( )١٣٨7در مقالــه »نق ـش زکا 
 »١٣٨٥کــه بــه دو روش آمــاری و کتابخان ـهای مبتنــی اســت ،بــه مســاله فقــر پرداختــه اســت  .وي
کوشــيده اســت همــراه بحثهــاي فقهــي بــا توجــه بــه اطالعــات موجــود ،ارزش ريالــي زکات
فطــره را در ســطح خانوارهــاي شــهري و روســتايي در هــر دهــک درآمــدي (هزينــه اي ) و همچنيــن
در ســطح ملــي را بــراي دوره زمانــي  1370-1385بــرآورد کنــد .در مقالــ ه بــ ا توجــ ه بــ ه آمــار
دهکهايــي کـه زيـر خــط فقــر قــرار دارنــد ارزش زکات فطــره کشــور بــراي دو جامعــه روســتايي
ط ب ـه
ي مربــو 
ي محاســبه و بــا در نظــر گرفتــن نتيجههــا 
ح خانــوا ر و مل ـ 
و شــهري کشــور در ســط 
شــکاف فقـر ،بيـن ارزش زکات فطــره بــا شــکاف فقــر در ســطح کشــور مقايســه شــده اســت  .نتيجــه
ي کافــي
گويــاي آن اســت کــه در فاصلــه زمانــي پيــش گفتــه ارزش زکات بالقــوه بــراي فقرزداي ـ 
نبــوده و بايــد از ابزارهــاي ديگــري ماننــد زکات مــال  ،خمــس و ديگــر پرداختهــا يــاري جســت .
زيبايــي و شــيروانيان ( )١٣٨٨بــه روش اقتصــاد ســنجی در مقالــه »بررســي اثــرات متغيرهــاي اقتصــاد
کالن بـر نــرخ فقـر شــهري و روســتايي در ايــران » ،هــم بســتگي ميــان نــرخ فقــر و متغيرهــاي اقتصــاد
ت نامتقــارن را بــا اســتفاده از تابــع فقــر بــه فــرم تفاضلــي مرتبــه اول بررســي
کال ن و وقــوع اثــرا 
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کردهان ـد .دادههــای ســري زمانــي متغيرهــاي اقتصــاد کالن و نــرخ فقــر مربــوط بــه دوره  ١٣٥٧ـ
 ١٣٨٣اس ـت  .نتيجههــا بيانگــر رابطــه اي بهطــور کامــل بــي کشــش بيــن فقــر و تغييــرات دســتمزد
اســت؛ امـ ا فقــر بــا نــرخ تــورم و بيــکاري رابطــه اي مســتقيم و معنــادار دارد .نتيجههــا همچنيــن نشــان
ن متغيـر نســبت
دا د کــه کشــش پذيــري فقــر نســبت بــه نــرخ بـيکاري بيــش از کشــش پذيــري ايـ 
بــه نــرخ تــورم اســت  .ايــن نتيجــه نيــز بهدســت آمــد کــه رابطــهميــان فقــر و بيــکاري نامتقــارن
ش فقــر بــه
ت کـ ه کاهـ 
نيســت ؛ امــا رابطــه ميــان فقــر و نــرخ تــورم نامتقــارن اســت  ،بــه ايــن صــور 
هنــگام پاييــن بــودن نــرخ تــورم  ،بيــش از افزايــش آن در هنــگام باالبــودن نــرخ تــورم اسـت.
خــداد کاشــی و شــهیکی تــاش ( )1389در مقالــه »تاثیــر متغیرهــای کالن بــر فقــر در ایــران (رویکــرد
بــوت اســترپ در تحلیــل اســتنتاج آمــاری)» بــه دنبــال چگونگــی تاثیــر گــذاری متغیرهــای کالن
بــر فقــر در کشــور ایــران در قالــب مــدل اقتصــاد ســنجی بــوده اســت .نتایــج ایــن بررســی مویــد آن
اســت کــه اوال ،رشــد اقتصــادی تاثیــر معنــی داری بــر شــدت فقــر در ایــران داشــته؛ و ثانیــا ،ارتبــاط
بیــن رشــد اقتصــادی و شــاخص فقــر آمارتیاســن منفــی بــوده اســت ،یعنــی جریــان رشــد اقتصــادی
تاثیــرات مثبتــی بــر کاهــش فقــر در ایــران بــه همــراه داشــته اســت! همچنیــن یافتههــای ایــن تحقیــق
بیانگــر تاثیــر مثبــت بـیکاری و تــورم بــر افزایــش فقــر در ایــران بــوده اســت.
صادقـي و همــکاران ( )١٣٩٢در مقالــه بـا عنــوان »تخمیــن تابــع انفــاق در ايــران » ،درصــدد هســتند تا
بــه بررســي عوامــل مؤثـ ر بـر انفــاق و رفتــار تابــع انفــاق بــا توجـه بــه آموزههــاي اســامي بپردازنـد.
ســوال اصلــی پژوهــش ایــن اســت کــه تابــع انفــاق در جامعــه اســامی و در ایــران چــه شــکلی
دارد؟ در ايــن بررســي تابــع انفــاق د ر ايــران بــه صــورت تجربــي بــرآورد شــده اســت  .بــا توجــه
بــه مطالعــات نظــري و تجربــي انجــام شــده در زمينــه هزينههــاي مذهبــي و مالياتهــاي اســامي و
همچنيــن درنظــر گرفتــن قواعــد اســامي و محدوديتهــاي آمــاري ،متغيرهــاي درآمــد ،ثــروت ،ســن
سرپرســت خانــوار و ســرمايه مذهبــي بــه عنــوان متغيرهــاي توضيحــي انتخــاب شــده انــد .تابــع مــورد
نظــر بــه روش دادههــاي تابلويــي اقتصــاد ســنجي بــرآورد شــده اســت .دادههــاي مــورد اســتفاده،
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دادههــاي كالن و متوســط گيــري بــراي خانــوار بــراي اســتانهاي كشــور در ســالهاي 1379-1386
ي بــوده و
ي نمايــ 
میباشــند .نتيجههــاي مــدل نشــان مــي دهــ د کــ ه تابــع انفــاق بــه صــورت تابعــ 
تابعــي فزاينــده ا ز درآم ـ د ســرانه اســتاني  ،ثــروت و ســرمايه مذهب ـي اســت.
عزتــی و محمودیــان ( )1393در مقالــه »بــرآورد اثــر انفــاق بــر کاهــش فقــر در ایــران» بــرای انفــاق از
شــمار موقوفههــا و مجمــوع پرداختیهــا بــه کمیتــه امــداد خمینــی ره و بــرای خــط فقــر از رویکــرد
نیازهــای اساســی و بــرآورد هزینــه ســبد  2080کیلــو کالــری بــه ازای هــر نفــر در روز و از متوســط
قیمــت آن در بیــن اســتانها اســتفاده کــرده اســت .ســوال اصلــی مقالــه ایــن اســت کــه آیــا انفــاق بــه
دو شــکل وقــف و صدقــه فقــر را کاهــش میدهــد؟ در ایــن بررســی ،دادههــای اســتانی دوره زمانــی
 1379-90بــه کار گرفتــه شــده اســت .تجزیــه و تحلیــل بــا روش اقتصــاد ســنجی پانــل دیتــا انجــام
شــده اســت .یافتههــا گویــای ایــن اســت کــه انفــاق در چارچــوب کمیتــه امــداد بــر کاهــش فقــر
اثــر دارد؛ امــا افزایــش موقوفههــا بــر کاهــش فقــر اثــر معنــا دار نداشــته اســت .یافتــه دیگــر پژوهــش
رابطــه مثبــت و معنــا دار کاهــش بـیکاری و کاهــش تــورم بــا کاهــش فقــر در کشــور اســت.
ســیفی و خارســتانی ( )1393در مقالــه « فلســفه انفــاق در اســام » اهمیــت انفــاق ،آداب انفــاق،
اهــداف و اصــول انفــاق در اســام را بــه روش توصیفــی تحلیلــی مــورد بررســی و تحلیــل قــرارداده
انــد و در ادامــه پیامدهــای تــرک انفــاق و آثــار اخالقــی ،دینــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی
انفــاق در اســام بررســی کردهانــد .نتیجــه تحقیــق نشــان میدهــد کــه انفــاق یکــی از اصــول مهــم
و از سیاس ـتهای الزم و بســیار مفیــد اقتصــادی اســت کــه عــاوه بــر کمــک بــه رشــد و تعالــی
معنــوی انســان ،نقــش مهمــی در جلوگیــری از پدیــده انباشــت ســرمایه و بــه وجــود آمــدن قشــر
تنگدســت دارد و موجــب پــر شــدن شــکافهای اجتماعــی ناشــی از فقــر میشــود و بــه عنــوان
یــک مکانیــزم فعــال تعدیــل ثــروت از تقســیم شــدن افــراد جامعــه بــه دو قشــر فقیــر و ســرمایه دار
جلوگیــری میکنــد.
وجــه تمایــز پژوهــش پیــشرو بررســي ظرفيتهــاي كميتــه امــداد امــام خمينــي در قــم جهــت

83

نشریه علمی  -دانشجویی دانش پژوهان

84

بررســي موضــوع بــوده اســت و اينكــه آیــا ایــن نهــاد توانســته یکــی از مهمتریــن مشــکالت اقتصــادی
و جامعــه یعنــی فقــر را کــم کنــد؟
 -2مفهوم فقر

در ادبیات دینی میتوان فقر را در دو دسته عمده قرار داد:
فقــر ذاتــی :بــر اســاس تعالیــم انبیــا الهــی انســان از جهــت مخلــوق بــودن همــواره نیازمنــد بــه ذات

الل ِ َو َّ
ـرا ُء إِلَــى َّ
الل ُ
حــق تبــارک و تعالــی میباشــد کــه قــرآن میفرمایــد» :يَــا أَيُّ َهــا النَّـ ُ
ـاس أَنْتُـ ُ
ـم ال ْ ُف َقـ َ

ـي ال ْ َح ِميـ ُد »( 1فاطــر)15 :
ُهـ َو ال ْ َغنِـ ُّ

فقــر اقتصــادی :کــه موضــوع بحــث میباشــد ،منظــور نیازمنــدي انســان ،یــا بــی نصیــب مانــدن
از چیزهایــی کــه بــراي تأمیــن زندگــی او و کســانی کــه تحــت تکفــل او هســتند کفایــت کنــد .بــه
عبارتــی دقیقتــر فقــر عبارتاســت از :نداشــتن چیزهــای کــه آدمــی در زندگــی بــه آنهــا نیازمنــد
اســت ،و ناقــص یــا انــدك بــودن امکاناتــی کــه شــکوفایی قابلیــت آدمــی و ظهــور اســتعدادهاي
او بــه آنهــا بســتگی دارد .تعبیرهــاي حدیثــی دربــاره فقــر هــم اغلــب چنیــن مطلبــی را گوشــزد
ــرا ِء
الصدَ قَ ُ
مینماینــد( .عســکری و غفــور زاده ،1388 ،ص  )106قــرآن میفرمایــد» :إِن َّ َمــا َّ
ــات لِل ْ ُف َق َ

ـن َوفِــي َسـب ِيلِ َّ
الرقَـ ِ
السـب ِيلِ
ـاب َوالْغَا ِرمِيـ َ
َوال ْ َم َســا ِكينِ َوال ْ َعامِلِيـ َ
الل ِ َوابْنِ َّ
ـن َعلَي ْ َهــا َوال ْ ُم َؤل َّ َفـ ِة قُلُوب ُ ُهـ ْ
ـم َوفِــي ِّ
الل ِ َو َّ
ـن َّ
فَر َ
ـم»( 2التوبــه)60 :
ِيض ـ ًة مِـ َ
الل ُ َعلِي ٌــم َح ِكيـ ٌ

شيوه ديگر طبقه بندي فقر نيز به قرار زير مي باشد:
 .1اي مــردم شــما همگــی نیازمنــد خداییــد؛ تنهــا خداونــد اســت کــه بــی نیــاز و شایســته ي هــر گونــه ســتایش اســت .ایــن
نــوع فقــر را در وجــود همــه انســانها بلکــه در تمــام موجــودات و مخلوقــات میباشــد.
 .2صدقــات بــراي فقیــران اســت و مســکینان و کارگــزاران جمــع آوري آن و نیــز بــراي بهدســت آوردن دل مخالفــان و
آزاد کــردن بنــدگان و قــرض داران و انفــاق در راه خــدا و مســافران نیازمنــد و آن فریضــه اي اســت از جانــب خــدا .و خــدا
دانــا و حکیــم اســت.
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فقــر مطلــق :کــه بــر پایــه ســطح معینــی از مصــرف کاال یــا مــواد مــورد نیــاز بــدن یــا پــول
اندازهگیــری میشــود و علــی الظاهــر مــراد از فقــر در دیــن همیــن فقــر مطلــق میباشــد.
فقــر نســبی :کــه بــر اســاس معیارهــای ذهنــی افــراد در جامعــه میباشــد و فــرد در مقایســه خــود
بــا افــراد یــا طبقــات دیگــر جامعــه ،احســاس فقــر و نیــاز میکنــد.
در تحلیــل پدیــده فقــر یکــی از ســواالت محــوری آن اســت کــه چگونــه میتــوان افــراد فقیــر را
از غیــر فقیــر بــاز شــناخت؟ بــرای ایــن منظــور بایســتی فقــر را تعریــف نمــود .بــا مــروری بــر ادبیــات
فقــر مشــاهده میشــود کــه تعاریــف متفاوتــی از فقــر وجــود دارد کــه هــر یــک از تعاریــف منجــر
بــه معیارهــای مختلفــی بــرای عملیاتــی نمــودن و ســنجش فقــر گردیــده اســت .بــرای تعییــن افــراد
فقیــر از غیــر فقیــر و ســنجش شــدت فقــر ابتــدا بایــد یــک آســتانه امکانــات خانــوار را تعریــف کــرد.
ایــن آســتانه امکانــات همــان خــط فقــر اســت .خــط فقــر بــه معنــای میــزان منابعــی از درآمــد و ثروت
اســت کــه یــک خانــوار بــرای رســیدن بــه یــک ســطح معیــن از رفــاه نیــاز دارد .خانوارهایــی کــه
منابــع کافــی بــرای ســطح معیــن از رفــاه را نداشــته باشــند فقیــر تلقــی خواهنــد شــد .بنابرایــن بــرای
ارزیابــی شــدت و حجــم فقــر در ایــران گام اول تعییــن خــط فقــر اســت (.خدادادکاشــی و شــهیکی
تــاش)74 :1389 ،
 -2-1روشهای محاسبه خط فقر در ایران

بــه دلیــل ماهیــت پیچیــده و چنــد بعــدی فقــر ،در منابــع موجــود و پژوهشهــای انجــام شــده،
تعاریــف متعــددی بــرای فقــر بیــان شــده اســت .امــا همــه بــه نوعــی بــه هنجــاری بــودن مقولــه
فقــر تاکیــد دارنــد و معتقدنــد تنهــا بــا تعاریــف از پیــش تعییــن شــده میتــوان فقیــر را از غیرفقیــر
جــدا کــرد .لــذا بــرای تعییــن خطــی کــه بتــوان فقــررا مشــخص کــرد نیازمنــد شــاخصی بــرای
اندازهگیــری هســتیم .در ادامــه بــا روشهــای مختلــف اندازهگیــری فقــر و مــوارد اســتفاده آن
آشــنا خواهیــم شــد.
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 -1-2-1روش اندازه گيري خط فقر براساس نياز کالري (روش ارشانسکی)

ايــن روش بــر پايــه مفهــوم فقــر مطلــق و حداقــل نيازهــاي اساســي (نيازهــاي تغذيــه اي) اســتوار
اســت .بــه ايــن صــورت کــه ابتــدا فــرض مــي گــردد هــر فــرد روزانــه بــه مقــدار معيــن کالــري
نيــاز دارد (براســاس نظــر متخصصــان تغذيــه) .ســپس خانوارهــاي مــورد مطالعــه براســاس ســطح
درآمــد در ده گــروه هزينــه اي طبقهبنــدي ميگردنــد .پــس از بــرآورد ارزشــهاي غذايــي دريافتــي
هــر دهــک درآمــدي  ،اوليــن دهــک کــه انــرژي دريافتــي آن ،بيــش از انــرژي اســتا نــدارد
(فرضـاَ  ٢١٧٩يــا  ٢٣٠٠کالــري) باشــد را در نظرميگيريــم .اختــاف انــرژي دريافتــي دهــک مــورد
نظــر بــا مقــدار اســتاندارد محاســبه ميشــود .بــه دنبــال آن  ،قيمــت هــر واحــد کالــري دريافتــي از
تقســيم مخــارج کل دهــک بــر مقــدار انــرژي دريافتــي دهــک بهدســت مــي آيــد .حاصــل ضــرب
قيمــت هــر واحــد کالــري در مابــه التفــاوت انــرژي دريافتــي بــا مقــدار اســتاندارد برابــر مخــارج
انــرژي دريافتــي مــازاد بــر نيــاز مــي باشــد .تفاضــل ايــن مخــارج از هزينــه کل دهــک برابــر خــط

فقــر خواهــد بــود.

 -2-2-1روش انــدازه گيــري خــط فقــر براســاس  ٥٠يــا  ٦٦درصــد ميانگيــن مخــارج
خانوارها

در ايــن روش کــه بــر پايــه مفهــوم فقــر نســبي اســتوار اســت ،ابتــدا ميانگيــن مخــارج محاســبه
ميشــود ،ســپس در مرحلــه بعــد ٥٠ ،يــا  ٦٦درصــد ميانگيــن مخــارج (البتــه تعييــن ايــن درصــد بــه
صــورت اختيــاري و تجربــي اســت) بــه عنــوان خــط فقــردر نظــر گرفتــه مــي شــود.
 -3-2-1تعيين خط فقر براساس  ٥٠يا  ٦٦درصد ميانه مخارج خانوارها

از ديگــر روشــهاي تعييــن خــط فقــر کــه برپايــه مفهــوم فقــر نســبي اســتوار اســت ايــن روش مــي
باشــد و هماننــد روش پيشــين معيــار خاصــي بــراي محاســبه درصــدي از ميانــه مخــارج بــه عنــوان
خــط فقــر وجــود نــدارد  .در ايــن روش ،ابتــدا مخــارج خانوارهــا در ده دهــک درآمــدي (هزينـهای)
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مرتــب مــي شــود .ســپس از مخــارج دهکهــاي پنجــم و ششــم ميانگيــن گيــري شــده و ايــن ميانگيــن
بــه عنــوان ميانــه مخــارج خانوارهــا در نظــر گرفتــه مــي شــود .ســپس ،يــک بــار  ٥٠درصــد و بــار
ديگــر  ٦٦درصــد ميانــه مخــارج محاســبه مــي شــود.
 -4-2-1تعيين خط فقر بر پايه معکوس ضريب انگل

ايــن روش بــر پايــه مفهــوم نســبي فقــر اســتوار اســت  .در حقيقــت ارنســت انــگل از شــاخص نســبت
مخــارج خوراکــي بــه درآمــد خانوارهــا جهــت ارزيابــي رابطــه مخــارج خوراکــي خانوارهــا و
درآمــد آنهــا اســتفاده نمــود کــه بعدهــا بــه عنــوان معيــاري بــراي محاســبه خــط فقرمــورد اســتفاده
قــرار گرفــت  .در ايــن روش  ،ابتــدا ضريــب انــگل براســاس مدلهــاي اقتصادســنجي بــرآورد
ميگــردد ،ســپس مخــارج خوراکــي خانــوار در معکــوس ضريــب انــگل ضــرب مــي شــود ،حاصــل
ايــن محاســبه معــادل بــا خــط فقــر بــرآوردي خواهــد بــود.
 -5-2-1تعيين خط فقر برپايه معکوس ضريب انگل فقرا

محاســبه خــط فقــر براســاس معکــوس ضريــب انــگل خــط فقــر را بيــش از انــدازه تعييــن مــي نمايــد،
زيــرا کليــه گروههــاي درآمــدي را در محاســبه ضريــب انــگل لحــاظ مــي کنــد .بــراي رفــع ايــن
مشــکل درمحاســبه ضريــب انــگل پيشــنهاد مــي شــود کــه از مخــارج گروههــاي فقيــر اســتفاده
شــود .امــا بــه کاربــردن ايــن پيشــنهاد مســتلزم تعييــن فقــرا از قبــل مــي باشــد و در واقــع بايــد بــه
ترتيبــي فقيرهــا را شناســايي کنيــم  ،در صورتــي کــه هــدف تعييــن خــط فقــر و ســپس شناســايي
فقيرهــا مــي باشــد .بــراي رفــع ايــن مشــکل ،مخــارج دهــک اول درآمــدي را بــه عنــوان شــاخصي از
مخــارج فقيرهــا در نظــر ميگيريــم .کاربــرد روش اخيــر موجــب تخميــن پائينــي از خــط فقــر نســبي
برحســب معيــار معکــوس ضريــب انــگل مــي باشــد(.ارضروم چیلــر ،1384 ،صــص )14-16
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 -4متغیرهای اثرگذار بر فقر

بــرای آگاهــی و شــناخت بهتــر فقــر الزم اســت عوامــل و چگونگــی تاثیــر آنهــا بــر فقــر نیــز بیــان
گــردد ،از مهمتریــن متغیرهایــی کــه بــر فقــر اثــر دارنــد و در ادامــه بــه بررســی آن پرداختــه میشــود
را میتــوان در مــوارد زیــر خالصــه کــرد:
-3-1تورم

تــورم بــه عنــوان یــک مالیــات منفــی تأثیــر معنــی داری بــر فقــر دارد.تــورم بهطــور نســبی وضعیــت
فقــرا را نســبت بــه ثروتمنــدان بدتــر میکنــد .ایــن بــه آن معنــا اســت کــه مالیــات تورمــی اساســا
ناعادالنــه اســت .مســئله ای کــه وجــود دارد آن اســت کــه در مالیــات مکانیــزم دریافــت تــا حــدودی
بــرای مــردم معلــوم اســت ولــی در شــرایط تــورم ،قــدرت خریــد مــردم کاهــش مــی یابــد بــدون
آنکــه مســتقیما آن را درک کننــد .برخــی معتقدنــد کــه در یــک اقتصــاد تورمــی ثروتمنــدان در
مقایســه بــا فقــرا بهتــر میتواننــد ارزش داراییهــای خــود را محافظــت کننــد و تــورم منافعــی را
هــم بــرای آنــان بــه همــراه م ـیآورد و ایــن وضعیــت فقــرا اســت کــه تضعیــف میگــردد .طبــق
ایــن نگــرش ،ثروتمنــدان جامعــه بــا بکارگیــری ابزارهــای مالــی ،خــود را در مقابــل ریســک ناشــی
از افزایــش قیمتهــا محافظــت نمــوده و بــه گونــه ای پوشــش ریســک مــی نماینــد .در حالــی کــه
ســبد(پرتفوی) دارایــی فقــرا در زندگیشــان بــه گونــه ای نمیباشــد کــه بتواننــد در قبــال افزایــش
قیمتهــا پوشــش ریســک نماینــد.
در شــرایط افزایــش ســطح قیمتهــا بــدون شــک افــرادی کــه در گذشــته زیــر خــط فقــر بــوده
انــد ،وضعیــت شــان بدتــر میشــود و دارایــی و درآمــد حقیقــی آنهــا کاهــش مــی یابــد و افــرادی
کــه کارمنــد هســتند و اصطالحــا حقــوق ثابــت دارنــد بــه دلیــل کاهــش قــدرت خریــد ،متضــرر
میشــوند .در کشــورهایی ماننــد ایــران کــه دولــت نقــش مهمــی در اقتصــاد دارد و تغییــر عمــده
در حجــم نقدینگــی توســط دولــت صــورت مــی پذیــرد ،تــورم نوعــی پــس انــداز اجبــاری تلقــی
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میشــود کــه بــه تملــک دولــت در میآیــد ،در اصطــاح بــه ایــن پــس انــداز «مالیــات تورمــی»
اطــاق میشــود.
میتــوان ادعــا کــرد کــه تــورم یــک خاصیــت «خودکنترلــی» دارد .ایــن ویژگــی زمانــی رخ میدهــد
کــه اجــازه بــروز فقــر گســترده و عمیــق در اقتصــاد داده میشــود و از طرفــی هیــچ سیاســتی از
ســوی دولــت هــم اعمــال نمیگــردد .بــه ایــن ترتیــب کــه فشــار تقاضــا از ســوی قشــر فقیــر جامعــه
(کــه میــل نهایــی بــه مصــرف باالیــی دارنــد) کاهــش یافتــه و گــروه ثروتمنــد جامعــه نیــز از طریــق
اشــباع تقاضــای معرفــی خویــش و کاهــش شــدید میــل نهایــی بــه مصــرف بــه دلیــل عــدم وجــود
انگیــزه بــرای ســرمایهگذاری ،بــه انباشــت ســرمایه روی میآورنــد و در نهایــت تقاضــای کل
جامعــه کاهــش یافتــه و منجــر بــه کاهــش تــورم خواهــد شــد .البتــه ایــن امــر بــه افزایــش بیشــتر
فاصلــه طبقاتــی و شــکاف توزیــع درآمــدی منجــر میشــود.
از طرفــی هــم در کشــورهایی کــه منحنــی فیلیپــس دارای شــکل اســتاندارد اســت میتــوان انتظــار
داشــت کــه تــورم منجــر بــه کاهــش بیــکاری گــردد .بــا توجــه بهاینکــه بیــکاری یکــی از مهمتریــن
متغیرهــای تأثیرگــذار بــر توزیــع درآمــد اســت ،بــاال رفتــن نــرخ تــورم میتوانــد بــا واســطه کاهــش
نــرخ بیــکاری بــه بهبــود وضعیــت توزیــع درآمــد و کاهــش فقــر کمــک کنــد.
 -3-2بیکاری

کار بــه عنــوان مهمتریــن منبــع در دســترس گروههــا و خانوارهــای فقیــر نقــش قابــل توجهــی در
تامیــن درآمدهــای مــورد نیــاز را دارد .بـیکاری وضعیتــی اســت کــه در آن بــا کمبــود تقاضــا بــرای
نیــروی کار روبــرو میشــویم ،در ایــن وضعیــت فرصتهــای شــغلی موجــود در بــازار بــا تامیــن
کننــده نیــاز عرضــه کننــدگان در بــازار نمیباشــد و در نهایــت تعــداد کثیــری از افــراد جامعــه بــدون
دسترســی بــه یــک شــغل مجبــور بــه زندگــی در وضعیــت نامناســب میباشــند و لــذا تقاضــای افــراد
و خانوارهــای فاقــد شــغل ،بــرای کاالهــا و خدمــات کاهــش مــی یابــد و ایــن محــدود شــدن طــرف

89

نشریه علمی  -دانشجویی دانش پژوهان

90

تقاضــا موجــب تشــدید رکــود و گســترش بـیکاری و در نهایــت افزایــش شــدت و حجــم فقــر در
جامعــه میگــردد .بــه عبــارت دیگــر هــر چــه میــزان مشــارکت نیــروی کار فعــال ،در فعالیتهــای
اقتصــادی کمتــر باشــد ،میــزان شــدت فقــر در جامعــه افزایــش خواهــد یافــت و بالعکــس بــا افزایــش
تقاضــا بــرای کار و کاهــش بـیکاری (کــه موجــب افزایــش درآمدهــا میشــود) وضعیــت زندگــی
مــردم بهتــر و از میــزان فقــر در جامعــه کاســته میگــردد.
-3-3رشد اقتصادی

رشــد اقتصــادی بــاال ،فرصتهــای بیشــتری را بــرای افزایــش درآمدهــای جامعــه ،از طریق گســترش
بازارهــا ،فرصتهــا و محرکهــای الزم بــرای افزایــش درآمــد همــه گروههــای کــم درآمــد
جامعــه ،میتوانــد ایجــاد نمایــد .در ایــن وضعیــت تولیــد کننــدگان در پاســخ بــه فرصتهــای
جدیــد ایجــاد شــده در بازارهــا ،نیــروی کار بیشــتری را تقاضــا مــی نماینــد کــه ایــن مســئله از طریــق
جــذب نیــروی کار مــازاد و حتــی افزایــش دســتمزدها میتوانــد نقــش قابــل توجهــی در کاهــش
فقــر جامعــه محســوب گــردد.
بــرای سیاســتگذاران اقتصــادی همــواره ایــن مســئله اهمیــت دارد کــه آیــا بــرای تســریع در رشــد
اقتصــادی بایــد ســطحی از نابرابــری درآمــد و فقــر را پذیرفــت و آیــا بــرای بهبــود در توزیــع درآمــد
و فقــر بایــد بــه کنــد شــدن رشــد اقتصــادی تــن داد؟ (رجــوع شــود بــه قضیــه گوزنتــس) شــاید بتــوان
مدعــی شــد کــه از بیــن بــردن فقــر و کاهــش نابرابــری درآمــد ،هنگامــی کــه بــا رشــد اقتصــادی در
نظــر گرفتــه شــود ،دشــوارترین وظیفــه سیاســتگذاران اقتصــادی اســت.
اثــرات رشــد و توســعه اقتصــادی بــر فقــر ،تــا حــد زیــادی بســتگی بــه الگــوی رشــد دارد.لــذا تعییــن
اثــر رشــد اقتصــادی بــر فقــر مشــخص نیســت.
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-3-4توزیع درآمد

تبعیــض و نابرابریهــای اجتماعــی از دیگــر عوامــل گســترش حجــم فقــر در جامعــه میباشــد.
در ایــن شــرایط رابطــه محسوســی میــان تــاش افــراد بــرای کســب درآمــد و رفــاه بیشــتر وجــود
نخواهــد داشــت .بــه عبــارت دیگــر بازدهــی تــاش افــراد دیگــر وابســته بــه آمــوزش و یادگیــری
(ســرمایههای انســانی) یــا ســرمایههای فیزیکــی و مالــی وی نمیباشــد چــرا کــه در اثــر وجــود ایــن
وضعیــت ،گروهــی از افــراد جامعــه میتواننــد بــا دسترســی بــه موقعیتهــای مناســب و بهــره منــدی
از امتیــازات انحصــاری بخــش اعظمــی از منابــع جامعــه را بــه خــود اختصــاص دهنــد (اختالسهــای
هــزار میلیــاردی) و در نتیجــه ســهم کمــی بــرای گــروه وســیعی از مــردم بــر جــای گذارنــد .در ایــن
شــرایط بــه رغــم وجــود منابــع وســیع ،تــوده گســترده ای از مــردم بــه دلیــل فقــدان دسترســی بــه
فرصتهــای آنهــا در فقــر بــه ســر خواهنــد بــرد.
بایــد گفــت وجــود نابرابریهــای اجتماعــی و توزیــع نامناســب درآمدهــا و ثــروت در جامعــه
میتوانــد بــه عنــوان مانعــی بــرای دسترســی بــه ســرمایههای مالــی و انســانی یــا فرصتهــای الزم
بــرای گریــز از تعــادل فقــر در جامعــه باشــد.
-3-5مخارج حمایتی دولت

هزینههــای دولــت میتوانــد منجــر بــه کاهــش فقــر و نابرابــری گــردد .از لحــاظ خــردی ،اثــر
هزینههــای دولتــی بــر فقــر بســتگی بــه توزیــع ایــن مخــارج بیــن بخشهــا ،مناطــق و گروههــای
درآمــدی خواهــد داشــت .مخــارج ســرمایه ای میتواننــد بــا افزایــش بهداشــت و آمــوزش و
پــرورش از حلقــه بهــره وری نیــروی کار بــر وضعیــت فقــر آثــار مســاعدی داشــته باشــد .یعنــی
هزینههــای دولــت از طریــق افزایــش ظرفیــت درآمــدی اشــخاص و خانوارهــا میتوانــد بــه تقلیــل
نابرابــری و فقــر کمــک نمایند(.خــداداد کاشــی و شــهیکی تــاش)77-82 :1389 ،
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-3-6حمایتهای مردمی

جامعــه اســامی بــه منزلــه تــن واحــد و داراي اعضــاي مختلــف اســت و اعضــاي آن هــ ر چنــد
اســامي و اشــکال مختلــف دارنــد ،امــا در مجمــوع ،يــک تــن را تشــکيل ميدهنــد؛ « بنــی آدم
اعضــای یکدیگرنــد ،کــه در آفرینــش ز یــک گوهرنــد؛ چــو عضــوی بــه درد آورد روزگار ،دگــر
عضوهــا را نمانــد قــرار» پــسيــک فــرد از جامعــه کــه عضــوي از يــک مجموعــه اســت  ،اگــردچار
فقــر و احتيــاج شـد ،وظیفــه توانمنــدان جامعــه اســت کـه بــا انفــاق خــود وضــع او را اصــاح کننــد.
رســیدگی بــه محرومــان ،خیریــن مدرســه ســاز و بیمارســتانهایی کــه توســط خیریــن ســاخته شــده
و  ...از همیــن بــاب میباشــد .دیــن اســام بــر انفــاق بســیار تاکیــد دارد ،پیامبــر گرامــی اســام صلــی
ـن َر ِعیت ِـ ِه»( 1بحاراالنــوار ،ج)۷۲:۳۸
ـم َم ْس ـؤُو ٌل َعـ ْ
ـم را ٍعَ ،و کلکـ ْ
اهلل علیــه وآلــه مــی فرماینــد »:کلکـ ْ
در قــرآن مجیــد آیــات مربــوط بــه »احســان وانفــاق»» ،قــرض الحســنه»» ،تعــاون» و »صدقــه» بســیار
ـم»
ـى ٍء فَـإ َِّن ّ
ـن تَنالُــوا الْب ِـ َّر َحتّــى تُن ْ ِف ُقــوا مِ ّمــا ت ُِحبُّــونَ َومــا تُن ْ ِف ُقــوا مِـ ْ
دیــده میشــود » :لَـ ْ
الل َ ب ِـ ِه َعلِيـ ٌ
ـن َشـ ْ
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 -4انفاق

انفــاق عبــارت اســت از خــرج کــردن و بخشــیدن مــال در راه خــدا بــراي کســانی کــه بــه آن نیــاز
دارنــد انفــاق از مــاده نفــق؛ بــه معنــاي کــم شــدن ،نابــود شــدن ،هزینــه کــردن ،مخفــی کــردن و
پوشــاندن اســت.
انفــاق در قــرآن معنایــی تمــام دارد و هــر گونــه زکات ،صدقــه واجــب و مســتحب و حتــی
 .1به راستی كه همه شما حافظ و سرپرستید و همه شما جوابگوی مردم زیردست خود هستید.
 .2شما هرگز به مقام نیکوکاران و خاصان خدا نخواهید رسید ،مگرآن که از آنچه دوست میدارید وبسیار محبوب است در
راه خدا انفاق کنید.
 .3مال و فرزندان زینت حیات دنیاست و (لیکن) اعمال صالح که تا قیامت باقی است (مانند نماز وتهجد وذکر خدا
و صدقات جاري چون بناي مسجد و مدرسته وموقوفات و خیرات در راه خدا) نزد پروردگار بسی بهتر(عاقبت) آن
نیکوتراست.
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کمکهــاي غیرنقــدي و بلکــه غیرمــادي را هــم شــامل میشود(.خارســتانی و ســیفی)137 :1393 ،
ـن
قــرآن بــا تعابیرمتعــدد مؤمنــان را بــه انفــاق کــردن در راه خــدا فرمــان داده اســت » :یاَیُّ َهــا الَّذیـ َ

ءا َمنــوا اَن ِفقــوا مِ ّمــا َرز ُ
ـم
َقنكــم مِــن قَبــلِ اَن یَأتِــی یَــو ٌم البَی ـ ٌع فی ـ ِه والخُ لَّ ـ ٌة وال َشــف َع ٌة والك ِفــرونَ ُهـ ُ
ال ّظلِمــون»( 1بقــره)254 :

در جایــی دیگــر خداونــد متعــال بــه پیامبــر اســام صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم توصیــه مــی فرماینــد
کــه ایــن فرمــان را بــرای بنــدگان ابــاغ نماینــد » :قُـ ْ
الصـ َ
ـا َة َويُن ْ ِف ُقــوا
ـل ل ِ ِعبَــا ِد َي ال َّ ِذيـ َ
ـن آ َمنُــوا ي ُ ِقي ُمــوا َّ

َ ْ
ـي يَـ ْو ٌم َل بَي ْـ ٌع فِيـ ِه َو َل ِخـ َ
ـا ٌل»( 2ابراهیــم)31:
ـرا َو َع َلنِيَـ ًة مِـ ْ
مِ َّمــا َر َزقْنَا ُهـ ْ
ـم ِسـ ًّ
ـن قَبْــلِ أ ْن يَأتِـ َ
 -4-1عوامل موثر بر انفاق
 -1-4-1درآمد

يكــي از عوامــل مؤثــر و مهــم اثرگــذار بــر انفــاق ،درآمــد اســت .طبــق احــكام اســامي مالياتهــاي
شــرعي بــه صــورت كلــي تابعــي فزاينــده از درآمدهــا هســتند .برخــي از مالياتهــا نيــز مشــروط بــه
رســيدن درآمــد بــه يــك حــد نصــاب مــي باشــد ايــن گونــه مالياتهــا ميتوانــد موجــب شــود تابــع
انفــاق كاهنــده نباشــد و حتــي در بســياري از مــوارد بــا افزايــش درآمــد ،فزاينــده نيــز باشــد و از
طــرف ديگــر ،انفــاق از نــوع اســتفاده شــخصي نيســت و منافــع آن بــه ديگــران ميرســد و اشــباع
شــدني نيســت و نمــي تــوان بــراي آن محدوديــت ســقف قايــل شــد .بنابرايــن ،میتــوان ايــن ادعــا را
از لحــاظ نظــري مطــرح كــرد كــه انفــاق نســبت بــه افزايــش درآمــد فزاينــده اســت.

 .1مؤمنان باید از آنچه خداوند به آنان ارزانی داشته در راه او انفاق كنند تا در قیامت كه اسباب دنیوی كارساز نیست از
انفاق خود بهرهمند شوند.
 .2به بندگان من كه ايمان آوردهاند بگو تا نماز بگزارند و از آنچه روزيشان دادهايم نهان و آشكارا انفاق كنند ،پيش از
آنكه روزى فرا رسد كه در آن نه خريد و فروختى باشد و نه هيچ دوستيى به كار آيد.
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 -2-4-1ثروت

يكــي ديگــر از عوامــل مؤثــر بــر انفــاق ثــروت اســت و انتظــار ميــرود بــا افزايــش ثــروت ،انفــاق نيــز
افزايــش يابــد.
 -3-4-1سن سرپرست خانوار

از ديگــر عوامــل ،ســن افــراد سرپرســت خانــوار اســت؛ بــه دليــل اينكــه در آموزههــاي دينــي بــه
پــاداش اخــروي و الهــي اعمــال توجــه زيــادي شــده اســت و بــه نظــر ميرســد هــر چــه ســن افــراد
باالتــر باشــد ،بــه آخــرت و مــرگ و كســب پــاداش اخــروي توجــه بيشــتري دارنــد و درنتيجــه،
انفــاق بيشــتري انجــام مــی دهنــد (.صادقــی و همــکاران)71-72 :1392 ،
عمــده كارهايــي كــه از جانــب اقتصاددانــان مســلمان دربــاره تحليــل اقتصــادي پرداختهــاي
مذهبــي انجــام شــده ،مرتبــط بــه تحليلهــاي نظــري اســت و كمتــر كار تجربــي درايــن بــاره انجــام
شــده اســت .بــه نظــر مــي رســد در ايــران و ســاير كشــورهاي اســامي بــه جــز یــک مــورد تــا بــه
حــال كاري در زمينــه تخميــن تابــع انفــاق در ســطح كالن صــورت نگرفتــه اســت.
بعــد از انجــام آزمونهــاي اقتصــاد ســنجي بــرروي داده هــا و مدلهــاي بــرازش شــده،مدل دادههــای
تركيبــي بــا اثرهــاي تصادفــي ،بهتريــن روش بــرازش تشــخيص داده شــد.
مــي تــوان گفــت تابــع انفــاق تابــع نمايــي (تابعــي همــواره صعــودي بــا شــيب فزاينــده) و بــرازش
انجــام شــده تأييــد كننــده ايــن مطلــب اســت و نشــان مــي دهــد كــه شــكل اصلــي تابــع انفــاق بــه
صــورت نمايــي مــي باشــد و شــيب فزاينــده تابــع آن را بــا توابــع متعــارف مخــارج كــه بــه صــورت
عمومــي كاهنــده هســتند ،تفــاوت دارد .ايــن ويژگــي ،يــك ويژگــي خــاص بــراي مخــارج مذهبــي
اســت كــه بــه نوعــي اشــباع ناپذيــري را نيــز نشــان ميدهــد؛ چــون از نظــر مؤمنــان ،هزينههــاي مذهبــي
نتايــج آخرتــي و تأميــن زندگــي پــس از مــرگ را بــه دنبــال دارد و در آن جهــان ،ارتقــاي جايــگاه
حــد و مــرز نــدارد كــه ايــن نتايــج بــا آموزههــاي مذهبــي نيــز بهطــور كامــل ســازگار و تأييــد

تاثیرصدقات (انفاقها) اهدایی به کمیته امداد در رفع فقر مطلق (مطالعه موردي :استان قم )1395

كننــده دانــش و اعتقــادات مذهبــي قــوي نــزد ايرانيــان اســت .ايــن نكتــه ،يكــي از ويژگيهــاي خــاص
هزينههــاي مذهبــي اســت كــه در ايــن مطالعــه تأييــد مــي شــود .نتايــج بــرآورد نشــان مــي دهــد بــه
ازاي يــك واحــد پولــي افزايــش درآمــد ســرانه ،بــه ميــزان بيــش از يــك واحــد پولــي بــه انفــاق

افــزوده مــي شــود .كشــش درآمــدي انفــاق مثبــت و مؤيــد عــادي بــودن آن مــي باشــد و ايــن

كشــش از ســال  1385بــراي اكثــر اســتانها بزرگتــر از يــک اســت ،پــس انفــاق حكــم يــك كاالي
لوكــس را دارد .ايــن كشــش در ســالهاي قبلتــر از آن ،بــراي اكثــر اســتانها بيــن صفــر و يــك
ميباشــد ،پــس در ســالهاي قبلتــر بــا انفــاق بــه صــورت يــك كاالي ضــروري برخــورد میشــد.
(همان)80 :
مالحظــه میشــود کــه دیــدگاه مــردم نســبت بــه انفــاق از ســال  1385تغییــر کــرده و دیدشــان
نســبت بــه انفــاق از یــک کاالی ضــروری بــه کاالی لوکــس عــوض شــده اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه از آثــار انفــاق فزونــی روزی و امــوال در آیــات قــرآن ذکــر شــده اســت » :قُـ ْ
ـل إ َِّن َربِّــي
يَب ْ ُسـ ُ
ـر
ـم مِـ ْ
ـن يَشَ ــا ُء مِـ ْ
ـط ال ـ ِّرز َْق ل ِ َمـ ْ
ـن ِعبَــا ِدهِ َويَ ْق ـ ِد ُر ل َ ـ ُه َو َمــا أَن ْ َف ْقتُـ ْ
ـي ٍء فَ ُه ـ َو يُخْ ل ِ ُف ـ ُه َو ُه ـ َو خَ يْـ ُ
ـن َشـ ْ
يــن» (1ســبا)39 :
الرا ِزق ِ َ
َّ

 -5وضعیت فقر و انفاق شهر قم

بــه صــورت ســاده مــي تــوان انفاقــات را شــامل كليــه پرداختهــاي واجــب و مســتحبي ،خدمــات و

 ...كــه فــرد نســبت بــه افــراد و جامعــه انجــام مــي دهــد ،در نظــر گرفــت كــه بعضــي از پرداختهــا
و خدمــات ،ثبــت و محاســبه مــي شــود ،امــا بعضــي ديگــر ،بــدون ثبــت و بــه صــورت پنهانــي و

آشــكار صــورت مــي گيــرد .در ايــن تحقيــق ،كمكهــاي مردمــي و صدقــات كــه توســط كميتــه امــام
خمينــي(ره) در ســال  1395جمــع آوري گرديــده ،محاســبه شــده اســت .بــرای ســادگی و پرهیــز از
اعــداد و ارقــام تعــداد خانوارهــا و افــرادی را کــه کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) در ســال 1395
پوشــش داده را ذکــر مــی کنیــم و ســپس بــه دنبــال خــط فقــر مطلــق و محاســبه تعــداد خانوارهــا و
 .1بگ ـو :پــروردگارم روزي را بــراي هــر کــس بخواهــد توســعه مــي دهــد و بــراي هــر کــس بخواهــد تنــگ (و محــدود)
ن روزي دهنــدگان اســت .
مــي ســازد ،و هــر چيــزي را (در راه او) انفــاق کنيــد ،جــاي آن را پــر مــي کنــد و او بهتريــ 
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افــراد زیــر خــط فقــر خواهیــم بــود.
جدول -1گزارش خالصه عملکرد سال 1395در استان قم
تعداد
صندوقها
152625

درآمد
صدقات
103437109311

درآمد
وجوهات امانی
181109465084

درآمدهای
انتظامی و سایر
29009770581

جمع کل
درآمد
313556344976

طبــق آمــار اعالمــی از کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) قــم تعــداد کل خانــوار تحــت حمایــت
اســتان  21066خانــوار شــامل  37391نفــر معــادل  3/3درصــد جمعیــت اســتان و تعــداد کل خانــواده
معیشــت بگیــر در پایــان ســال  95معــادل  15527خانــوار میباشــد:

1

جدول-2گزارش خالصه عملکرد سال 1395در استان قم
تعداد نفرات
تعداد کل خانوار تحت حمایت
37391
21066
بــرای محاســبه خــط فقــر مطلــق الزم اســت از روش حداقــل نيــاز کالــري (روش ارشانســکی) کــه

قبــا ذکــر شــد ،اســتفاده گــردد .بــرای بــرآورد خــط فقــر عینــی مطلــق از روش حداقــل کالــری
(روش انــرژی غذایــی دریافتــی  (FEIاولیــن بــار توســط جمشــید پژویــان در ایــران مطــرح شــد .در

ایــن روش ابتــدا نیازهــای کالــری ،پروتئیــن و  .....بوســیله کارشناســان تعییــن میشــود ســپس مقــدار
خوراکــی کــه ایــن مقــدار نیــاز را تأمیــن میکنــد ،تعییــن گشــته و پــس از آن مقــدار درآمــد ثابــت
جهــت تأمیــن هزینــه حداقــل ســایر نیازهــای اساســی بــه آن افــزوده میشــود  .بــرای محاســبه هزینــه
مــوا ّد غذایــی معمــوالً حدّاقـ ّ
ـل کالــری مــورد نیــاز بــرای برخــورداری از ســامت و حفــظ فیزیکــی
ـن ،جنــس ،شــغل ،ف ّعالیــت بدنــی،
در نظــر گرفتــه میشــود .البتّــه نیــاز اساســی غذایــی بــر حســب سـ ّ
مســکن ،شــرایط آب و هوایــی و نحــوه گــذران فراغــت متفــاوت اســت و در خصــوص حدّاقـ ّ
ـل نیــاز

بــه کالــری ات ّفــاق نظــر وجــود نــدارد و همچنیــن میــزان انــرژی مــورد نیــاز بــه جامعــه ای کــه فــرد
در آن زیســت میکنــد ،وابســته اســت.
 .1گزارش خالصه عملکرد سال 1395در استان قم
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بــا توجــه بــه اینکــه نیــاز روزانــه یــک فــرد  2129کالــری اســت ،خــط فقــر عینــی مطلــق ســالیانه
بمبلــغ 37699362ریــال و ماهیانــه  3141613ریــال بــرای ســال  1387بــرآورد شــد.
(سلیمی پور)69 :1394،
بمنظــور محاســبه تقریبــی ایــن خــط فقــر بــرای ســال  1395الزم اســت طبــق نــرخ تــورم ســاالنه
محاســبه گــردد:
سال
1395
1394
1393
1392
1391
1390
1389
1388
1387

جدول  -3آمار بانک مرکزی
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی
100.0
91.714
81.948
70.916
52.635
40.321
33.188
29.527
26.66

نرخ
تورم
9.0
11.9
15.6
34.7
30.5
21.5
12.4
10.8
25.4

بــا توجــه بــه نــرخ تــورم ســاالنه اعالمــی از طــرف بانــک مرکــزی ،بــه خــط فقــر مطلــق 177299052
ریــال ســاالنه و  14774919ریــال ماهانــه مــی رســیم .الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن خــط فقــر از
طریــق حداقــل نیازهــای کالــری بــرآورد شــده اســت و ممکــن اســت .کــه طبــق دادههــای مرکــز
آمــار ایــن عــدد در ردیــف دهــک پنجــم جامعــه قــرار دارد کــه  37059خانــوار و  124766نفــر را
شــامل میشــود ،1یعنــی  10درصــد از جمعیــت اســتان زیــر خــط فقــر مطلــق زندگــی مــی کننــد.
بدیهــی اســت کــه کمیتــه امــداد و کمکهــای مردمــی بــه تنهایــی پاســخگوی ایــن اختــاف نیســت
و نیازمنــد تجدیــد نظــر در نــوع پوشــش افــراد نیازمنــد میباشــد.

 .1مرکز آمار ایران.
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نتيجه گيري
فقــر پديــده اي ناپســند اســت و همــه افـــراد و دولـــت در يـــك كشـــور اســامي وظيفــه دارنــد
در جهــت كاهــش فقــر حركــت كننــد؛ البتــه هـيچيـــك از اينهـــا بـــه معنـــاي برابــري انســان هــا در
دســتيابي بــه امكانــات نيســت؛ بلكــه در ديــدگاه اســامي وجــود تفــاوت هـــاي منطقــي و اختيــاري
كــه ناشــي از توانايــي هــا و كوشــش فــرد اســت ،مــورد تأييــد مــي باشــد؛ افــراد مــي تواننــد بــا كار
و كوشــش و دولــت بــا اعمــال سياســت هــاي مناســب و حمايتــي در جهــت كاهــش فقــر در جامعــه
گام بردارنــد .فقـر و انــدازه گيــري آن و راه هــاي فقرزدايــي در سياسـت گــذاري اقتصــادي جايــگاه
ويــژه اي دارد و ايــن جايــگاه روزبــه روز در کشــورهاي گوناگــون بــه ويــژه کشــورهاي توســعه
ت  .يكــي از ابزارهــاي پايــه اي اســامي بــراي فقرزدايــي و
نيافتــه اهميــت بيشــتري پيــدا کــرده اسـ 
تحقــق عدالــت انفــاق اســت .انفــاق رشــد و تعالــي بخــش انســان هــاي پرداخــت كننــده و در پــي
آن جامعــه اســت؛ زيــرا انفــاق يــك عمــل اقتصــادي اســت ،مــي توانــد از متغيرهــاي اقتصــادي و
اجتماعــي اثرپذيــري بســياري داشــته باشــد .مســلمانان و مومنــان قواعــد مذهبــي اســامي را مراعــات
مــي كننــد .از مهمتریــن متغیرهایــی کــه بــر فقراثــر داشــته اســت مــي تــوان بــه تــورم ،بیکاری ،رشــد
اقتصــادی ،توزیــع درآمــد ،مخــارج حمایتــی دولــت و حمایــت هــای مردمــی اشــاره كــرد.
بررســـي هـــاي تجربــي نشــان مــي دهنــد كــه عوامــل بســيار گوناگونــي در پديدآمــدن و برطــرف
كــردن يــا افـــزايش و كاهــش فقــر اثرگــذار هســتند .گســتردگي ايــن عوامــل مــي تواننــد نشــان
دهنــده پيچيدگــي پديــده فقـــر باشــند .اســام نيــز بــه علــت اهميــت پديــده فقــر ،رويكــرد ويــژهاي
بــه آن داشــته و كوشــيده اســت بــا آمــوزه هــاي گســترده اي كــه در ايــن بــاره داده اســت ،مســلمانان
را برانگيزانــد تــا بــه كـــاهش فقـــر در جامعــه خــود بپردازنــد .افــزون بــر اينهــا نهادهايــي از ســوي
مســلمانان در جهــت كــردار برابـــر ايـــن آمــوزه هــا ســاخته شــده اســت .از نهادهــاي اثرگــذار
مهــم فقــرزدا در اســام ،انفــاق اســت .در اســـام اصــل پرداخــت انفــاق بــراي ســاخته شــدن و
خداگونهشــدن انســان اســت؛ امــا همـــراه آن فقرزدايـــي نيــز ميشــود .محاســبه تابــع انفــاق و تعییــن
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عوامــل موثــر آن بــرای شــهر قــم و مشــخص کــردن عوامــل موثــر و معنــی دار در رفــع و کاهــش
فقــر مطلــق و تعییــن خــط مشــی و یافتــن راه کار هــای مفیــد بــرای اســتفاده بهینــه از منابــع کمیتــه
امــداد امــام خمینــی (ره) مــي توانــد در كاهــش فقــر تاثيرگــذار باشــد.
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منابع و مآخذ

 .1ارضــروم چیلــر ،نســرین؛ ابعــاد گوناگــون فقــر در ایــران؛ مجموعــه پژوهشهــای اقتصــادی
بانــک مرکــزی ؛ 1384؛ شــماره .27
 .2خــداد کاشــی ،فرهــاد و شــهیکی تــاش ،محمدنبــی؛ تأثیــر متغیرهــای کالن بــر فقــر در ایــران؛ مجلــه
نامــه علمــی پژوهشــی مفیــد؛ زمســتان 1389؛ شــماره .81

 .3راغفــر ،حســین و ابراهیمــی ،زهــرا؛ فقــر در ایــران طــی ســالهای 1368-83؛ فصلنامــه علمــی
پژوهشــی رفــاه اجتماعــی؛ ســال ششم،اردیبهشــت  ،1386شــماره .24
 .4زیبائی،منصــور و شــیروانیان ،عبدالرســول؛ بررســی اثــرات متغیرهــاي اقتصــاد کالن بــر نــرخ فقــر
شــهري و روســتایی در ایــران؛ مجلــه علمــی پژوهشــی اقتصــاد کشــاورزی؛ 1388؛ شــماره.2
 .5ســبحانی ،حســن و مهربانــی ،وحیــد؛ بررســی تأثیــر انفــاق بــر نابرابــری درآمدهــا در ایــران؛
فصلنامــه علمــی پژوهشــی اقتصــاد اســامی؛ پائیــز 1386؛ شــماره .27
 .6ســلیمی پــور ،محمــد صــادق؛ بررســی تفــاوت فقــر عینــی و ذهنــی در ســال 7831در شــهرقم؛
باقــری تودشــکی ،مجتبــی؛ کارشناســی ارشــد علــوم اقتصــادی؛ دانشــگاه مفیــد قــم؛ تابســتان .1394
 .7ســیفی ،فاطمــه و خارســتانی ،اســماعیل؛ فلســفه انفــاق در اســام؛ نشــریه راهبــرد توســعه؛ تابســتان
1396؛ شــماره .50
 .8صادقــی ،حســین و عزتــی ،مرتضــی و شــفیعی ،علــی؛ تخمیــن تابــع انفــاق در ایــران؛ فصلنامــه
پژوهشــهاي اقتصــادي (رشــد و توســعه پايــدار)؛ تابســتان 1392؛ شــماره .2
 .9ص�دـر ،س��ید محم��د باق��ر؛ اقتصادنــا؛ مكتــب اإلعــام اإلســامي؛ قــم؛ مؤسســة بوســتان كتــاب
قــم؛ چــاپ دوم ،ســال .1382
 .10عزتــی ،مرتضــی و محمودیــان ،مهــرداد؛ بــرآورد اثــر انفــاق بــر کاهــش فقــر در ایــران؛ فصلنامــه
علمــی پژوهشــی اقتصــاد اســامی؛ بهــار 1393؛ شــماره .53
 .11عســگری ،محمــد مهــدی و غفــور زاده ،حســین؛ بررســی مفهــوم فقــر از منظــر قــرآن و روایــات
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ائمــه اطهــار ،دوفصلنامــه علمــی پژوهشــی مطالعــات قــرآن و حدیــث؛ 1388؛ شــماره .5
 .12کیاءالحســینی ،ســیدضیاءالدین؛ نقــش زکات فطــره در فقرزدایــی؛ فصلنامــه علمــی پژوهشــی اقتصاد
اســامی؛ پائیــز 1387؛ شــماره .31
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بررسی ظرفيتها و پتانسيلهاي رابطه تجاری ایران و افغانستان بر اساس
الگوی جاذبه در دهه اخير
زهرا محمدي

1

چکیده
یکــی از روشهــای توســعه تجــارت خارجــی هــر کشــور شــناخت دقیــق پتانســیلهای اقتصــادی-
تجــاری شــرکای عمــده و راههــای رســاندن حجــم و ترکیــب خارجــی اعــم از صــادرات و واردات
بــه ســطح مطلــوب آن بــه گونـهای کــه حداکثــر پتانســیلهای تجــاری دو کشــور مــورد شناســایی
قــرار گرفتــه و در راســتای انتفــاع هــر دو طــرف از تجــارت دوجانبــه بخشهــا و کاالی تجــاری
اولویــت دار تعییــن گــردد .از آنجایــی کــه افغانســتان بــه عنــوان یکــی از شــرکای عمــده تجــاری
ایــران محســوب میشــود ،بنابرایــن الزم اســت بــا شــناخت و بررســی دقیــق فرصتهــا وچالشهــای
موجــود ،ســعی در بهبــود روابــط تجــاری و وضعیــت اقتصــادی بیــن دو کشورشــود .امنیــت و ثبــات
در افغانســتان میتوانــد باعــث افزایــش چشــمگیر رشــد تجــارت داشــته باشــد و از ايــن رو ايــن
روابــط چنــدان گســترده و عمیــق نیســت  .هنــوز مشــکالت و نگرانیهــای بســیاری در روابــط میــان
دو طــرف باقــی اســت کــه نیــاز بــه گفتوگــو و بحثهــای دقیقتــر دارد .در ايــن مقالــه بــا اســتفاده
از روش توصیفــی -تحلیلــی ،دادههــای آمــاری و منابــع کتابخانــه ای ،فرضيــه «افزایــش تجــارت بیــن
ایــران و افغانســتان میتوانــد باعــث افزایــش امنیــت در مناطــق مــرزی و همچنیــن کاهــش بیــکاری و
تقویــت تولیــد داخلــی بــرای هــر دو کشــور باشــد» بررســي گرديــده اســت .نتايــج تحقيــق بــر تاييــد
فرضيــه تحقيــق داللــت دارد.
کلیدواژهها :افغانستان ،ایران ،تجارت ،مزیت نسبی و مطلق.
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مقدمه
در ســالهاى اخيــر ،افغانســتان بــه عنــوان محــور اتصــال تجــارت ميــان كشــورهاى آســياى جنوبــى
و آســياى مركــزى و ديگــر كشــورهاى آســيايى و از آنجــا بــه كشــورهاى اروپايــى مــورد توجــه
بــوده اســت .بــا اينكــه زيرســاختهاى داخــل افغانســتان كــه بــه افزايــش ميــزان و حجــم تجــارت
كمــك مىکنــد تــا حــدى بهبــود يافتــه امــا هنــوز هــم در جاهایــی بــا مشــکل ناامنــی و عــدم
زیرســاختهای مناســب روبــرو هســتیم .درطــی ایــن  11ســال افغانســتان تحــوالت چشــمگیری
در زمینههــای اقتصــادی؛ اجتماعــی؛ سیاســی؛ فرهنگــی و ...داشــته اســت کــه مهمتریــن عوامــل ایــن
تحــوالت و پیشــرفت را میتــوان بــه خســتگی وافــر مــردم افغانســتان از جنــگ و ناامنــی و همچنیــن
درد پناهندگــی و زندگــی در کشــورهای بیگانــه اشــاره کــرد .بنابرایــن مــردم افغانســتان ایــن امــر را
در خــود دیدهاندکــه بــا اتحــاد و همبســتگی بــه بازســازی و مرمــت کشورشــان بپردازنــد و زمینــه را
بــرای برگردانــدن پناهنــدگان و افــراد تحصیلکــرده بــه کشــور خــود آمــاده کنند(.محمــدی, 113،
 )1393میتــوان گفــت افزایــش تجــارت عــاوه براینکــه بــر اشــتغال و بهبــود معیشــت مــردم
تاثیرگــذار اســت بــر امنیــت و بهبــود زیــر ســاختهای کشــور افغانســتان نیــز اثرگــذار میباشــد.
بنابرایــن میتــوان گفــت کــه بــا افزایــش تجــارت ایــران بــا افغانســتان هــر دو کشــور از مزیتهــای
ایــن روابــط بهرهمنــد خواهنــد شــد.
یکــی از روشهــای توســعه تجــارت خارجــی هــر کشــور شــناخت دقیــق پتانســیلهای اقتصــادی-
تجــاری شــرکای عمــده و راههــای رســاندن حجــم و ترکیــب خارجــی اعــم از صــادرات و واردات
بــه ســطح مطلــوب آن اســت بــه گونــه ای کــه حداکثــر پتانســیلهای تجــاری دو کشــور مــورد
شناســایی قــرار گرفتــه و در راســتای انتفــاع هــر دو طــرف از تجــارت دو جانبــه بخشهــا و کاالی
تجــاری اولویــت دار تعییــن گردد.افغانســتان بــه عنــوان یکــی از شــرکای عمــده تجــاری ایــران
ایــن امــر را برمســولین الزم مــی دارد کــه بــه شــناخت فرصتهــا و وضعیــت اقتصــادی افغانســتان
آشــنایی کامــل پیــدا کــرده کــه از طریــق آن بــه بهبــود تجــارت و ســرمایهگذاری در آن کشــور
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پرداختهشــود.
در روابــط بینالملــل ،نیازهــا و مســائل اقتصــادی ،مبــادالت فرهنگــی ،معاهــدات بینالمللــی و
جریانهــای سیاســی و ..میتوانــد زمینــه ســاز روابــط دو یــا چنــد کشــور و یــا افزایــش نقــش
و نفــوذ یــک کشــور در کشــور دیگــر شــود .از ایــن میــان روابــط اقتصــادی و تجــاری بــا توجــه
بــه نیــاز کشــورها درروابــط بینالملــل بیــش از دیگــر مســائل سیاســی و فرهنگــی ایفــای نقــش
کــرده و ســبب گســترش روابــط دویــا چنــد جانبــه شــده اســت .میتــوان گفــت کــه بیشــتر روابــط
بیــن کشــورها از ســطح مســائل اقتصــادی و مبــادالت تجــاری شــروع شــده و بــه ســایر جنبههــای
سیاســی ،فرهنگــی و  . . .تســری مییابــد.
افغانســتان در طــی ســه دهــه اخیــر بــه واســطه تحوالتــی کــه بــا آنهــا روبــرو شــده بــه یــک کشــور
بــی ثبــات ،ضعیــف و عقــب مانــده در تمامــی زمینههــای اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی
تبدیــل شــده بــود .بهطــوری کــه امنیــت دیگرکشــورهای منطقــه و حتــی نظــام بینالملــل را بــا
چالــش مواجــه ســاخته و هنــوز هــم ایــن خطرکامـ ً
ا رفع نشــده و دیگــر کشــورها بهویژه همســایگان
افغانســتان از بازگشــت بــی ثباتــی و ناآرامــی بــه ایــن کشــور هــراس دارنــد .فقــر اقتصــادی وناتوانــی
در ترمیــم و بازســازی بخشهــای آســیب دیــده ،نیــاز افغانســتان را بــه کمکهــای بینالمللــی و
حضــور دیگرکشــورها و ســازمانهای بینالمللــی در بازســازی ایــن کشــور پــس از  11ســپتامبر
بیــش از پیــش آشــکار ســاخت .عــاوه بــر بحــث بازســازی ،ضعــف گروههــای افغانــی و همچنیــن
شــخصیتهای سیاســی ایــن کشــور در همــکاری بــا هــم جهــت ایجــاد یــک دولــت مرکــزی
نیرومنــد و خــود انگیختــه و هماهنــگ بانیازهــای داخلــی جامعــه افغانســتان ســبب شــد کــه بازیگــران
خارجــی حاضــر در افغانســتان بهویــژه ایــاالت متحــده در جریــان دولــت ســازی ایــن کشــور پــس از
11ســپتامبر نقــش زیــادی داشــته باشــند .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه نیازهــای افغانســتان بــه کمــک دیگــر
کشــورها ،جمهــوری اســامی ایــران ،بــه عنــوان همســایه افغانســتان توانســته اســت نقــش مهمــی در
بازســازی افغانســتان ایفــا نمایــد بهگونــه ای کــه هــم اینــک بــه عنــوان یکــی از بازیگــران تأثیرگــذار
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در آینــده ایــن کشــور مــورد توجــه گروههــای افغــان و دیگــر کشــورها از جملــه ایــاالت متحــده
قرارگرفته اســت.
همچنیــن بــا توجــه بــه پیوندهــای تاریخــی و فرهنگــی مشــترک دو ملــت ایــران و افغانســتان ،ایــران
توانســته پــس از 11ســپتامبر در تحــوالت سیاســی و اقتصــادی افغانســتان نیــز نقــش عمــده ای ایفــا
نمایــد .بایــد توجــه داشــت کــه ایــران نــه تنهــا در دو زمینــه اقتصــادی و سیاســی ،بلکــه در زمینههــای
فرهنگــی و اجتماعــی فعالیتهــای متنوعــی در افغانســتان انجــام داده اســت .اقتصــاد افغانســتان در
يــك دهــه گذشــته بطــور ثابــت رشــد كــرده كــه مصــارف نيروهــاى بيــن المللــى مُحــرك اساســى
ايــن رشــد بــوده اســت  .بــا نزديــك شــدن زمــان خــروج ايــن نيروهــا از افغانســتان ،توجــه روى
پايــدارى رشــد و توســعه بخــش خصوصــى بيشــتر مــى شــود .بخــش خصوصــى بــه عنــوان گرداننــده
اصلــى اقتصــاد افغانســتان تعريــف شــده اســت .ســهم بخشهــاى چــون خدمــات و ســاختمان ســازى
كــه مســتقيما بــا مصــارف و كمكهــاى نيروىهــاى نظامــى پيونــد داشــته ،كمرنــگ مــى شــود.
بنابــر ايــن از رشــد اقتصــادى افغانســتان كاســته خواهــد شــد .ايــن تغييــر در حالــى صــورت ميگيــرد
كــه بُنيــه و اســاس اقتصــاد بــازار در ايــن كشــور همچنــان ضعيــف و شــكننده اســت .افغانســتان بــه
نظــام اقتصــادى بــازار پــس از ســال  2001ميــادى روى آورد .نظامهــاى اقتصــادى در رژيمهــاى
قبلــى ايــن كشــور براســاس نظــام اقتصــادى سوسياليســتى طــرح ريــزى شــده بودنــد كــه در آن
نــوع رژيمهــا مــردم از حكومتهــاى شــان توقــع كمكهــاى اقتصــادى بــه شــکل (سوبســیدی)
میکردنــد .امــا در دهــه گذشــته ايــن نــوع توقعــات مــردم افغانســتان بــا ســرازير شــدن مقــدار عظيــم
پــول از طريــق كمكهــاى خارجــى فروكــش كــرد.از طــرف ديگــر ميــزان ســرمايه گــذارى
هنگفــت در افغانســتان بخاطــر غيرقابــل پيــش بينــى بــودن آينــده اقتصــادى ايــن كشــور نيــز محــدود
باقــى مانــده اســت .از نظــر مســاعد بــودن محيــط فعاليتهــاى کســب وکارنیــز ایــن کشــور در
شــرایط خوبــی قــرار نــدارد .پــس از اينكــه افغانســتان در ســال  2001ميــادى بــه اقتصــاد بــازار روى
آورد ،بخــش خصوصــى كــه  85درصــد آن را بنگاههــای كوچــك و متوســط تشــكيل مــي دهــد
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بــه عنــوان ماشــين رشــد اقتصــادى ايــن كشــور شــناخته شــد .امــا ســرازير شــدن عظيــم كمكهــاى
خارجــى و پــول هنگفــت كــه توســط نيروهــاى خارجــى بــه مصــرف مــي رســيد ،دولــت اين كشــور
را اجــازه نــداد تــا روى بســط و توســعه بنگاههــای كوچــك و متوســط درنظــام اقتصــاد بــازار توجــه
الزم كنــد .بــا توجــه بــه آنچــه بيــان گرديــد هــدف از ایــن تحقیــق بررســی فرصتهــا و چالشهــای
پیــش روی تجــارت ایــران و افغانســتان میباشــد .فرضیهــاي كــه ايــن تحقيــق بــه آن ميپــردازد
عبــارت اســت از «افزایــش تجــارت بیــن ایــران و افغانســتان میتوانــد باعــث افزایــش امنیــت در
مناطــق مــرزی و همچنیــن کاهــش بیــکاری و تقویــت تولیــد داخلــی بــرای هــر دو کشــور باشــد».
 -1ادبیات موضوع
تاکنــون روشهــای متعــددی بــرای پتانســیل تجــاری ،بهویــژه در مــواردی کــه کشــورهای مــورد
نظــر در ابتــدا هیچگونــه روابــط تجــاری مناســبی بــا طرفهــای تجــاری خــود نداشــته و یــا ســطح
روابــط تجــاری آنــان نــازل بــوده اســت ،معرفــی شــده اســت .برخــی از روشهــای مرســوم بــرای
بررســی روابــط تجــاری دو جانبــه عبارتنــد از (:کرمانی؛میــر عبــداهلل حســینی)124-95: 1380،
روش ســاختار تجــاری( ،بافــت یــا ترکیــب اقــام کاالهــای وارداتــی و صادراتــی) ،روش بــرآورد
پتانســل تجــاری ،روش ویکــس و سوباســت ،شــاخص گروبل-لــوی  ،معیــار تشــابه صــادرات و
واردات ،فرضیــه لیندر(معیــار مزیــت نســبی آشــکار شــده) ،معیــار کســینوس و روش انتقــال ســهم،
معیــار تشــابه فینگــر -کرینیــن  .روش دیگــر در بــرآورد پتانســیل تجــاری ،اســتفاده از مدلهــای
جاذبــه میباشــد کــه ســاختار آن بــه نحــو مناســبی در مطالعــه کالســن و کالســن ووان ویکــرن ارائــه
شــده اســت  .ایــن مدلهــا بــه عنــوان یــک ابــزار مناســب بهطــور گســترده در تجــارت بینالملــل
بــرای توضیــح جریانهــای تجــاری دو جانبــه بــه کار میرونــد.
در اقتصــاد بینالملــل ایــن مدلهــا امــکان بــرآورد پتانســیل تجــاری دو جانبــه در یــک مقطــع
زمانــی خــاص و بهطــور خــاص جاذبــه بــا اســتفاده از عواملــی کــه میتواننــد تعیینکننــده آن

107

نشریه علمی  -دانشجویی دانش پژوهان

108

باشــند ،صــورت میگیــرد .ایــن عوامــل ،ویژگیهــای اقتصــادی دو کشــور و موانــع و مشــوقهایی
هســتند کــه بــرای تجــارت بیــن دو کشــور وجــود دارنــد و در واقــع در چارچــوب ایــن مــدل میتوان
موانــع و تشــویقهای موجــود را بــه صــورت یــک متغیــر کمــی و کیفــی کــه در بازارهــای خــاص
و قابــل قبــول کمــی شــده انــد ،وارد مــدل کــرده و تاثیــر آن را بــر تجــارت دو جانبــه بررســی نمــود.
( طیبــی و آذربایجانــی ) 61-82: 1380 ،در مجمــوع میتــوان گفــت کــه مــدل جاذبــه یــک ابــزار
ســنتی اســت کــه اخیــرا بــا توجــه بــه گســتره اطاالعــات قابــل حصــول ،بســط یافتــه اســت.
بــه اعتقــاد هولمــز(  ) Hulmmes 1998عامــل تعییــن کننــده اصلــی در تجــارت دو جانبــه
هزینههــای تجــارت میباشــد کــه از طریــق ترکیــب تعرفههــا و موانــع غیــر تعرفــه ای و فاصلــه
بیــن دو کشــور (یــا منطقــه) قابــل تعریــف اســت .از آنجــا کــه موانــع تعرف ـهای قیمتهــای بخشــی
و در نتیجــه الگــوی تولیــد و مصــرف را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهنــد ،لــذا بــکار بــردن متغیرهــای
کالن وابســته بــه  GDPدر معامــات بــرآورد واردات یــک کشــور موجــب تــورش در تخمینهــا
میگردد.لــذا در مدلهــای جاذبــه نیــز در کنــار متغیرهایــی نظیــر  GDPبیانگــر انــدازه اقتصــادی
دو کشــور و  GDPســرانه بیانگــر خریــد یــا تــوان خریــد مصــرف کننــدگان آن کشــور ،بایســتی
از متغیرهــای مرتبــط بــا هزینههــای تجــاری ،نظیــر تعرفههــا ،فاصلــه بیــن دو کشــور ،ترتیبــات
تجــاری دو جانبــه و عوامــل اجتماعــی نظیــر زبــان  ،مذهــب مشــترک بهــره گرفــت  .بهطــور کلــی
ویژگیهــای مــدل جاذبــه را میتــوان در مــوارد زیــر خالصــه کــرد:
اوالً :مــدل جاذبــه یــک مــدل دو جانبــه(دو طرفــه) اســت ،بــه عبــارت دیگر،یــک مــدل جاذبــه یــک
متغیــر مربــوط تجارت(معمــوالً صــادرات) را بــه وســیله ترکیبــی از متغیرهــای کالن اقتصادی(نظیــر
اندازه،نــرخ ارز،قیمتهــا و) ...توضیــح میدهــد.
ثانی ـاً :یــک مــدل جاذبــه میتوانــد برمبنــای بــرآورد مقــدار یــا بــرآورد طبیعــت و ماهیــت جریــان
تجــاری بیــن دو کشــور بکارگرفتــه شــود .منظــور از حالــت دوم اســتفاده از یــک شــاخص تجــارت
درون صنعتــی بــه عنــوان یــک متغیــر وابســته میباشــد.
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ثالثـاً :پشــتوانه تئوریــک قــوی ایــن مدلهــا اجــازه میدهــد تــا بتــوان بــا اســتفاده از انعطــاف پذیــری
ســاختار مدلهــا،در مواقــع بــروز مشــکالت مربــوط بــه محدودیــت یــا ضعــف آمــاری بهویــژه در
کشــورهای در حــال توســعه ،شــکل ظاهــری مــدل را بــه صــورت تناســبی تغییــر داد.
رابع ـاً :نبایــد فرامــوش کردکــه فــرق زیــادی بیــن یــک مــدل قابــل تخمیــن بــه وســیله اطالعــات و
آمــار موجــود و یــک مــدل ایــده آل ،کــه بتوانــد کامـ ً
ا بــر دادههــا بــرازش شــود وجــود دارد .لــذا
در مــوارد زیــادی ممکــن اســت میــزان تصریــح مدلهــای بــرآوردی در حــد باالیــی نباشــد.
و بــاال خرهاینکــه ،بــا توجــه بــه نــوع متغیرهــای مــورد اســتفاده  ،مدلهــای اقتصــاد ســنجی از
نــوع مدلهــای جاذبــه کــه ترجیحـاً بــرای بــرآورد دادههــای کالن (کل صــادرات و )...مناســب تــر
میباشــد( .فتحــی.)56: 1381،
مدلهــاي جاذبــه  ،روش ديگــري بــراي مطالعــه طرحهــاي يكپارچگــي اقتصــادي اســت كــه
توســط لينمــان و تيــن برگــن از فيزيــك بــه حيطــه اقتصــاد كشــانده شــد و اقتصاددانــان تجربــي،
بــه كــرات از آن بــراي مطالعــه قابليــت يكپارچگــي اقتصــادي كشــورها ،ارزيابــي تــوان بالقــوه
تجــاري  ،انــدازه گيــري اثــرات انحــراف و ايجــاد تجــارت ،انــدازه گيــري اثــرات فاصلــه بــر حجــم
تجــارت و متعاقــب آن قضــاوت در مــورد خصوصيــات شــركاي تجــاري براســاس فاصلــه آنهــا
از يكديگــر يــا قــرار گرفتــن در يــك قــاره يــا ناحيــه اي از يــك قــاره اســتفاده كــرده انــد .بــا
ايــن حــال اقتصاددانــان بارهــا خاطرنشــان كــرده انــد مدلهــاي جاذبــه مبنــاي نظــري اقتصــادي
نــدارد  .اندرســون  ،برگســتراند و ديــردورف مبنايــي نظــري بــراي مدلهــاي جاذبــه توســعه
دادهانــد  .فرانــكل و ديگــران و كروگمــن بــراي ارزيابــي ســطوح تجــارت شــركاي طبيعــي تجــاري
بــا كشــورهاي غيــر شــريك (مفهومــي كــه در فرانــكل  ۱۹۹۵توســعه داده شــده اســت) از مــدل
جاذبــه اســتفاده كــرده انــد.
بــا ايــن حــال ،در ســال  ، ۱۹۹۶پــوالك خاطرنشــان مــي ســازد هنــوز مبانــي نظــري ســاده اي كــه
بــراي مدلهــاي جاذبــه ارائــه شــده كامــل نيســت و اســتنباط اثــرات تجــاري طرحهــاي يكپارچگــي
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را از روي ضرايــب متغيرهــاي مجــازي و متغيــر فاصلــه غلــط ميدانــد  .مقالــه او انتقــاد تنــدي اســت
بــر مقالــه فرانــكل و ديگــران.
 -2پیشینه تحقیق
مهــدی پورتملــی ،در مقالــه خــود تحــت عنــوان« بــازار شناســی افغانســتان» کــه بــه روش توصیفــی-
تحلیلــی و مبتنــی بــر منابــع کتابخانــهای و همچنیــن بــا اســتفاده از روشهــای اقتصــاد ســنجی از
شــاخص مزیــت نســبی آشــکار شــده کــه بــه شــاخص باالســا معــروف اســت بــه ایــن نتیجــه رســیده
اســت کــه ایــران دارای صادراتــی بــه ارزش  113میلیــون دالر اســت کــه درمقایســه بــا میانگیــن
ارزش صــادرات تحقــق یافتــه کشــور طــی ســالها 1333دالرکمتــر اســت ،یعنــی صــادرات ایــران
بــه افغانســتان میتوانــد تــا دوبرابرافزایــش یابــد .بــا اضافهکــردن ارزش اقــام صادراتــی کشــور در
ســال  1988کــه در فهرســت اقــام مزیــتدار قــرار ندارند(حــدود  188میلیــون دالر) ارزش کل
پتانســیل صادراتــی بــه افغانســتان بالــغ بــر  978میلیــون دالر خواهــد بــود کــه نشــان دهنــدهی امــکان
رشــد  10درصــدی (بــر اســاس ارزشهــای ســال  ) 1988در دسترســی بــه بــازار افغانســتان اســت .بــه
عبــارت دیگــر ارزش صــادرات ایــران بــه افغانســتان در ســال  9881میتوانســت  98میلیــون دالر
فراتــر از رقــم تحقــق یافتــه آن(  991میلیــون دالر)باشــد .شــایان ذکــر اســت کــه بــا توجــه بــه رشــد
شــتابان تجــاری و اقتصــادی افغانســتان(وگذر از وضــع بحرانــی بــه توســعه ای) میانگیــن تجــاری
بهدســت آمــده دارای انحراف(تــورش) بــه ســمت پاییــن اســت و انتظــار مــی رود کــه بــا اجــرای
برنامههــای توســعه ای افغانســتان و حضــور فعــال ایــران در عرصــه تجــارت ،ســرمایهگذاری و
خدمــات ایــن کشــور ،مقــام نخســت را درعرصــه مشــارکت اقتصــادی آن بهدســت آیــد .بهویــژه
آنکــه کشــورهایی نظیــر پاکســتان ،آمریــکا ،کــره جنوبــی و ترکیــه بــه عنــوان رقبــای اصلــی ایــران
در دسترســی بــه بازارهــای افغانســتان تلقــی میشــوند.
بــرادران شــرکاء در مقالــه ی خــود تحــت عنــوان خــارج از مســائل سیاســی ،شــرایط بــرای حضــور
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ایــران در افغانســتان مهیاســت کــه بــا روش توصیفــی –تحلیــل و مبتنــی بــر منابــع کتابخانــه ای
گــردآوری شــده اســت بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه برپایــی نمایشــگاههای تخصصــی و
تبلیغــات در افغانســتان امــری موثــر اســت .شــرکتهای ایرانــی میبایســت از طریــق تلویزیــون در
افغانســتان بــه تبلیــغ کاالی تولیــدی خــود بپردازنــد.
بررســیهای بازرگانــی( ،)1380فرصتهــای تجــاری ســرمایهگذاری را نبایــد در افغانســتان
از دســت دادکــه بــا روش توصیفــی تحلیلــی و مبتنــی بــر منابــع کتابخانــه ای جمــعآوری
شــده اســت بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه بــه گفتــه بســیاری از کارشناســان ،جمهــوری
اســامی ایــران میتوانــد در بازســازی افغانســتان نقــش کلیــدی ایفــا کنــد و از هــم اکنــون
میبایســت تجــار ،ســرمایهگذاران ،صاحبــان صنایــع و بخشهــای خدماتــی درصــدد یافتــن
فرصتهــای تجــاری و ســرمایهگذاری در ایــن کشــور باشــند تــا بتواننــد ســهم خــود را در ایــن
امــر بهدســت آورنــد.
بــا توجــه بــه آنچــه بيــان گرديــد تاكنــون تحقیــق دقیقــی در مــورد بررســی پتانســیلهای تجــاری
ایــران و افغانســتان کــه بــه صــورت تاریخــی ایــن موضــوع را مــورد بررســی قــرار دهــد ،نوشــته
نشــده اســت .در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت در خصــوص رونــد تاریخــی پتانســیل تجــاری ایــران
و افغانســتان نــگاه جامعتــري صــورت پذيــرد.
 -3معرفی وضعیت اقتصادی کشور افغانستان
اقتصــاد کشــور افغانســتان درطــى يكدهــه گذشــته بهطــور ثابــت رشــد كــرده اســت .بــه خصــوص
رشــد حقيقــى توليــدات ناخالــص داخلــی 10درصــد بــوده اســت .حضــور نيروهــاى بینالمللــى
بخصــوص مصــارف هنگفـ ِ
ـت نيروهــاى نظامــى در طــى(  2005الــى  (2012ميــادى بطــور متوســط
دوره عامــل عمــده ايــن رشــد اقتصــادى بــوده اســت  .بخــش بــزرگ رشــد بخــش خدمــات،
مخصوصــا بخشهــاى لجســتیک و ســاختمان ســازى ،بــه مصــارف نظامــى و غيرنظامــى نيروهــاى
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بيــن المللــى متكــى بــوده انــد.
بــا آغــاز خــروج نيروهــاى نظامــى از ايــن كشــور ،رشــد اقتصــادى نيــز كاهــش خواهــد يافــت .چــرا
كــه كمكهــاى امــدادى و توســعه اى نيــز بــا بيــرون شــدن نيروهــاى نظامــى بيــن المللــى كاهــش
مــى يابــد .از طــرف ديگــر چــون آينــده سياســى افغانســتان نيــز روشــن نيســت ،بــه نظــر نمــى رســد
ســرمايه گذارىهــاى بــزرگ نيــز در ايــن كشــور صــورت گيــرد .کاهــش در فعاليتهــاى بخــش
ســاختمان و خدمــات در بعضــى شــهرهاى مهــم ،مالحظــه شــده اســت .رونــد انتقــال زمانــى در
افغانســتان صــورت ميگيــرد كــه پايــه و اســاس اقتصــاد بــازار كــه ايــن كشــور پــس از حضــور
آمريــكا بــه آن متعهــد شــد هنــوز هــم بطــور كامــل اســتحكام نيافتــه اســت .ايــن در حالــى اســت
كــه سیاســتها و قوانيــن مرتبــط بــه ايــن نظــام اقتصــادى موجودانــد توقــع ميرفــت حكومــت
افغانســتان پــس از چنديــن دهــه اســتفاده از نظــام اقتصــادى سوسياليســتى و پــس از يــك دهــه نبــود
حكومــت ،روى اقتصــاد بــازار بخصــوص در تعييــن سوبســید و قيمتهــا مداخلــه كنــد.
بانــك جهانــى چنديــن ســناريو را در رابطــه بــا آينــده اقتصــاد افغانســتان در جريــان دهــه تحــول
و پــس از اينكــه نيروهــاى خارجــى از ايــن كشــور بيــرون ميشــوند ،پيشبينــى مىكنــد .در ايــن
ميــان اميدواركنندهتريــن ســناريو ايــن اســت كــه اقتصــاد افغانســتان بطــور اوســط بيــن  7تــا  8درصــد
رشــد خواهــد كــرد .پيــش فــرض در ايــن ســناريو طــورى اســت كــه انتقــال نظامــى روى محيــط
و اوضــاع اقتصــادى و تجــارى ايــن كشــور تاثيــرى نخواهــد كــرد و همچنــان پيــش فــرض ديگــر
ايــن ســناريو ايــن اســت كــه بخــش اســتخراج معــادن افغانســتان (چيــزى كــه بــه وضعيــت امنيتــى
وابســته اســت) بطــور چشــمگير بــه اقتصــاد كمــك خواهــد كــرد .ســناريوى دوم ،شــش درصــد
رشــد اقتصــادى را پيــش بينــى مــى كنــد .درصورتــى كــه رشــد بخــش زراعــت و فضــاى كاروبــار
همچنــان حفــظ شــده و كمكهــاى بيــن المللــى ناگهــان قطــع نشــود ،احتمــال بــه حقيقــت پيوســتن
ايــن ســناريو زيــاد اســت .امــا اگــر اوضــاع امنيتــى وخيــم شــود ،رشــد اقتصــادى كشــور از حدیــک
درصــد ،پایينتــر خواهــد بــود.

بررسی ظرفيتها و پتانسيلهاي رابطه تجاری ایران و افغانستان بر اساس الگوی جاذبه در دهه اخير

در حــال حاضــر درآمدهــای داخلــى تنهــا مــى توانــد  65درصــد از بودجــه عــادى را تاميــن كنــد،
بــا اينكــه بودجــه عــادى هــر ســال افزايــش ميیابــد .كســر بودجــه عــادى از طريــق كمــك
ســازمانهاى تامیــن كننــده رفــع مــي گــردد و قــرار اســت تــا كمكهــاى نظامــى و غيرنظامــى كــه
در كنفرانسهــاى اخيــر بــراى افغانســتان تعهــد شــده انــد ايــن خــا بودجــه ای و مالــى را پُركنــد.
بخــش بزرگــى از معــادن افغانســتان را مــس ،طــا و آهــن تشــكيل ميدهــد .ارزش ايــن معــادن ســه
میليــارد دالر آ مريكايــى بــرآورد شــده اســت .امــا جهــت راه انــدازى ايــن بخــش و ايجــاد شــغل و
درآمــد ،الزم اســت ســرمايه گذارىهــاى بــزرگ در ايــن بخــش صــورت گيــرد .تاكنــون چنيــن
ســرمايه گــذارى صــورت نگرفتــه اســت.
طــى يــك دهــه گذشــته ،تجــارت در افغانســتان رشــد چشــمگيرى داشــته اشــت .ايــن در حالى اســت
كــه کاهــش کســری تجــاری نيــز زيــاد بــوده اســت .بــا اينكــه افغانســتان بــه شــدت بــراى مصــارف
داخلــى خــود بــه توليــدات خارجــى وابســته اســت ،صــادرات ايــن كشــور هــم از نظــر كميــت و
هــم از نظــر تنــوع كاالهــاى صادراتــى ،در حــد پائيــن قــرار دارد .بانــك جهانــى از ديــدگاه تجــارت
خارجــى و بــرون مــرزى ،افغانســتان را در رديــف  184از جملــه 189كشــور رده بنــدى كــرده اســت.
در ســال  2008ميــادى صــادرات ايــن كشــور بــه نقطــه اعظمــى رســيد امــا ايــن صــادرات از ســال
2011ميــادى بديــن ســو كاهــش يافتــه بطوریکــه در بعضــى كاالهــاى صادراتــى ايــن كاهــش
تقريبــا  50درصــد بوده اســت.
براســاس گفتههــاى مســئولين ،ناامنــى تنهــا دليــل كاهــش در ميــزان صــادرات نبــوده بلكــه داليــل
ديگــر نيــز دارد .فســاد ادارى و گروههــای مافيايــى كــه دور از دسترســى ادارات رســمى حكومــت
در كار صــادرات كاال فعــال انــد ،عوامــل ديگــرى انــد كــه كيفيــت اجنــاس توليــدى افغانســتان را
تضعيــف كــرده و اعتبــار آن را در نــزد مصــرف كننــدگان خارجــى ايــن توليــدات متاثــر مــى ســازد،
حمــل و نقــل مخصوصــا در بخشهــاى مــرزى ،كمــاكان يــك مشــكل عمــده اســت.
روابــط اقتصــادی ،مبــادالت تجــاری و کمکهــای مالــی میتوانــد ســبب تقویــت روابــط دو
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جانبــه و افزایــش نقــش یــک کشــور در کشــور دیگــر شــود .بهویــژه اگــر یکــی از طرفیــن از
نظــر اقتصــادی فقیــر و شکســت خــورده باشــد کــه خــود باعــث افزایــش نقــش کشــور قــوی تــر
در کشــور مقابــل خواهــد شــد .واقعیــات مســلم تاریخــی و ژئوپلتیــک ،بــه پیونــد میــان ایــران و
افغانســتان جنبــه ای ثابــت و غیــر قابــل چشــم پوشــی بخشــیده اســت .بدیــن لحــاظ بــی گمــان ایــران
جایگاهــی ممتــاز میــان همســایگان افغانســتان دارد .موقعیــت محصــور افغانســتان و موقعیــت مناســب
ایــران ســبب معطــوف شــدن نــگاه طبیعــی افغانهــا بــه همســایه غربــی خــود کــه حــدود هــزار
کیلومتــر مــرز مشــترک بــا آن دارد ،شــده اســت.
جمهــوری اســامی ایــران نیــز بیــش از ســایر کشــورها بــا مقولــه بازســازی همســایه شــرقی مرتبــط
بــوده و اصــوالً تأمیــن امنیــت و منافــع خــود را در گــرو ایجــاد دولتــی بــا ثبــات و رو بــه توســعه در
ایــن کشــور مــی بینــد .رشــد اقتصــادی و توســعه افغانســتان ،بازگشــت بیــش ازدو میلیــون پناهجــوی
افغــان بــه وطــن خــود را بــه همــراه دارد و بــه کاهــش تولیــد و ترانزیــت مــواد مخــدر ،شــرارتها
و ناامنــی ناشــی از آن در شــرق ایــران مــی انجامــد و بــازار مطمئــن و بزرگــی بــر روی کاالهــای
ایرانــی مــی گشــاید.
گفتــه مــی شــود در افغانســتان ایــن تجــارت اســت کــه سیاســت را مــی گردانــد .ایــن ســخن اگــر
درســت باشــد ،نقطــه قــوت دیگــری اســت در کنــار ســایر مزایــای ایــن بــازار بــرای تولیدکننــدگان
ایرانــی .افغانســتان ،بــازار در حــال رشــدی محســوب مــی شــود کــه از یکســو مــرز مشــترک امنتری
نســبت بــه کشــمیر و پاکســتان بــا ایــران دارد و از ســوی دیگــر در جســت وجــوی شــریک اقتصــادی
اســت؛ هــم بــرای اشــباع بــازار داخلــی و هــم بــرای دسترســی بــه آبهــای آزاد .طــرف دیگــر آنکــه،
قوانیــن نــه چنــدان آســان پاکســتان بــرای ترانزیــت کاال میــان هنــد و افغانســتان ،ایــن فرصــت را
بــرای ایــران فراهــم کــرده اســت کــه بــا اتخــاذ سیاســتهای ســریع و حسابشــده ،جایــگاه صــادرات
ایــران را در بــازار افغانســتان ثبــات بخشــد (.یوســفی )28-1391:
طــی ایــن ســالهای گذشــته بدلیــل تغییــری کــه در سیســتم اقتصــادی افغانســتان بــه سیســتمی
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بــر اســاس بــازار آزادکــه برنامههــای بازاریابــی آن بــر مــدل ســه میــم  :محــل جذابتــر -مــردم
مولدتــر -محصــول مرغوبتــر ایجــاد شــده اســت و همچنیــن بــه دلیــل ایجــاد امنیــت نســبی در ایــن
کشــور و نیــز همجــواری باجمهــوری اســامی ایــران و مشــترکات فرهنگــی و دینــی نزدیــک بــا ایــن
کشــور و از طرفــی حضــور در کنــار بزرگتریــن و روبــه رشــد تریــن بازارهــای دنیــا ماننــد چیــن،
هنــد و پاکســتان و بــه خاطــر موقعیــت اســتراتژیکی قــوی کــه بیــن آســیای مرکــزی و بنــادر مهــم
آســیای جنوبــی بــه دلیــل انتقــال بازارهــای نفــت و گاز آســیای مرکــزی بــه بازارهــای جنــوب آســیا
دارد مــورد توجــه کشــورهای مختلــف از جملــه ایــران بــرای ســرمایهگذاری و در اختیــار گرفتــن
بازارهــای ایــن کشــور قــرار گرفتــه اســت .امــروزه تجــارت بــا کشــور افغانســتان در کانــون توجــه
جهانــی قــرار دارد ،تمرکــز بــر بــازار کشــور افغانســتان یعنــی حضــور قــوی و جــدی در اقتصــاد
جهانــی (محمــدی )28-1391:
هــم اکنــون افغانســتان بــه عنــوان یکــی از شــرکای عمــده تجــاری بــا ایــران محســوب میشــود و
فعــاالن اقتصــادی و مســئوالن بخــش خصوصــی دولــت ایــران در صــدد هســتند بــا گســترش روابــط
اســتراتژیکی و تجــاری خــود بــا ایــن کشــور ســهم بیشــتری از بــازار افغانســتان را در اختیــار خــود
قــرار دهنــد .بازاریابــی کاالی ارســالی بــه افغانســتان نیــز از جملــه نــکات مهمــی اســت کــه تجــار
ایرانــی قبــل از صــادرات بایــد بــه آن توجــه نمــوده تــا ضمــن حفــظ بــازار از نوســانات قیمــت و
ضــرر و زیــان احتمالــی جلوگیــری بــه عمــل آیــد.
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شرکای تجاری افغانستان سال 2013

میزان صادرات افغانستان به سایر کشورها()2016

منبع :مرکز آمار افغانستان
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منبع :مرکز آمار افغانستان
میزان واردات از سایر کشورها()2016

منبع :مرکز آمار افغانستان
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مطمئنـاً ارتبــاط تجــاری گســترده بیــن دو کشــور ایــران و افغانســتان منافــع فراوانــی بــرای دو طــرف
میتوانــد داشــته باشــد.که از جملــه میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
-1کشــور ایــران بــا توجــه بــه برخــورداری از منابــع قابــل مالحظــه ی انــرژی میتوانــد در بــرآورده
کــردن نیازهــای وارداتــی افغانســتان ســهم بســزایی داشــته باشــد.
-2کشــور ایــران بــا توجــه بــه جمعیــت خــود بــازار مناســبی بــرای تولیــدات صنعتــی نســبتاً ارزان
قیمــت افغانســتان بــه حســاب میآیــد.
 -3بــا توجــه بــه جایــگاه اســتراتژیک ایــران در منطقــه خــاور میانــه ایــن کشــور از اهمیــت فوقالعاده
بــرای شــرکتهای افغانــی برخوردار اســت.
 -4بــا توجــه بهاینکــه کشــور افغانســتان در هیــچ یــک از ســازمانهای جهانــی تجــارت عضــو
نمیباشــد انعقــاد یــک توافقنامــه تجــارت آزاد ،خواهــد توانســت مزیــت تجــاری بــاالی موجــود
بیــن ایــران و افغانســتان را بهطــور کامــل فعــال ســاخته و منافــع گســترده اقتصــادی و اجتماعــی و نیــز
توســعه امنیــت در مناطــق مــرزی را بــرای هــر دو کشــور بــه همــراه آورد.
 -5مطئنـاً دو کشــور ایــران و افغانســتان اهــداف مشــترک فراوانــی در زمینه ســرمایهگذاری ،تجارت،
همکاریهــای صنعتــی و غیــره دارنــد کــه آگاهــی از آنهــا نیاز بــه مطالعات گســتردهدارد.
 -6کشــور افغانســتان بــا توجــه بــه روابــط گســترده و بــا ســابقه و روبــه توســعه آن بــا ایــران ،ایــن
امــکان را دارد کــه دسترســی صادرکننــدگان ایرانــی را در کنــار بزرگتریــن و روبــه رشــدترین
بازارهــای دنیــا ماننــد چیــن ،هنــد و پاکســتان بــه خاطــر موقعیــت اســتراتژیکی قــوی کــه بیــن آســیای
مرکــزی و بنــادر مهــم آســیای جنوبــی بــه دلیــل انتقــال بازارهــای نفــت و گاز آســیای مرکــزی بــه
بازارهــای جنــوب آســیا دارد را فراهــم ســازد.
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 -4بررسی رابطه تجاری ایران با افغانستان و سایر کشورها
پــس از توفیــق در مذاکــرات هســته ای وگشــایش فصــل جدیــد تعامــات سیاســی -اقتصــادی بــا
کشــورهای جهــان ،شناســایی فرصتهــا و بهــره بــرداری بــه موقــع از آنهــا در دســتور کار کلیــه
بخشــهای دولتــی بهویــژه ســازمان توســعه تجــارت قــرار گرفــت .بدیهــی اســت کــه در ایــن راســتا
نــگاه علمــی و کارشناســانه ایــن ســازمان ،جهــت ارائــه تصویــر روشــنی از وضعیــت تجــارت ایــران با
جهــان بهویــژه بــا شــرکای تجــاری ،در سیاســتگذاری و تصمیــم ســازیهای دولــت کارگشــا خواهــد
بــود .لــذا در گــزارش پیــش رو رونــد تجــارت بیــن ایــران و  15کشورهمســایه (بــا مــرز مشــترک
خاکــی و آبــی) در یــک دهــه گذشــته مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .گــزارش حاضــر در
قالــب تصویــر کلــی از رونــد تجــارت بــا هرکــدام از  15کشــور همســایه ،میــزان ثبــات و پایــداری
جریــان صــادرات و واردات کشــورمان بــا ایــن کشــورها بــا توجــه بــه تحــوالت سیاســی ،منطقـهای
و بینالمللــی (درایــن بــازه زمانــی) ،نظیراعمــال تحریمهــای بینالمللــی علیــه ایــران در یــک دهــه
گذشــته را بــه نمایــش مــی گــذارد.
عــاوه بــر ایــن تغییــر و تحــول ســاختار کلــی ســبد کاالی صادراتــی و همچنیــن تــراز تجــاری و
جهتگیــری آن را نشــان میدهــد .بــه عبــارت دیگــر گــزارش حاضــر بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن
ســوال اســت کــه آیــا در گــذر زمــان ترکیــب کاالی صــادرات ایــران بــه ســمت مصنوعــات بــا
ارزش افــزوده و فنــاوری بــاال ســوق پیــدا کــرده یــا خیــر ،همچنیــن جهــت تغییــرات صــادرات و
واردات بــه ســمت افزایــش تعامــات تجــاری بــا ایــن کشــورها اســت یــا محــدود شــدن آن .بررســی
رونــد تجــارت ایــران بــا  15کشــور همســایه نشــانگر رونــد صعــودی صــادرات کشــورمان در کل
دوره ده ســاله گذشــته بهجــز ســال  1392میباشــد بطــوری کــه ارزش صــادرات کشــورمان بــه
 15کشــور همســایه از رقــم 5.5میلیــارد دالر در ســال  1384بــه حــدود  18میلیــارد دالر در ســال
1394ارتقاءیافتــه اســت .درحالــی کــه تــا ســال  1390تــراز تجــاری کشــورمان در تجــارت بــا
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همســایگان منفــی بــوده امــا از ایــن ســال بــه بعــد تــداوم رشــد صــادرات تــوأم بــا کاهــش مــداوم
واردات از ایــن کشــورها منجــر بــه مثبــت شــدن تــراز تجــاری شــده اســت .تــراز تجــاری کشــورمان
در تجــارت بــا همســایگان در باالتریــن ســطح خــود در ده ســال گذشــته بــه عــدد  6.8میلیــارد دالر
بالغ گشــته اســت.

منبع:سازمان توسعه تجارت ایران

منبع:سازمان توسعه تجارت ایران

جریــان تجــارت بــا افغانســتان در ســالهای گذشــته کامــا یــک طرفــه و بــه نفــع ایــران بــوده
اســت .صــادرات ایــران بــه ایــن کشــور از  500میلیــون دالر در ســال  1384بــه حــدود  3میلیــارد
دالر در باالتریــن حــد خــود در ســال  1391رســید و پــس از آن متاثــر از شــرایط تحریــم کاهشــی
500میلیــون دالری را تجربــه نمــود امــا مجــددا از ســال  1394تغییــر جهــت داده و مســیر رشــد
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مثبــت را در پیــش گرفــت .از نــکات قابــل توجــه میتــوان پیشــی گرفتــن متوســط قیمــت واردات
از صــادرات از ســال  1392را ذکــر نمــود کــه مهمتریــن عامــل در ایــن رابطــه را عــاوه بــر تغییــر
ترکیــب صادراتــی بــه ســمت محصــوالت ارزانتــر ،میتــوان کاهــش شــدید ارزش ریــال در برابــر
دالر و درنتیجــه عرضــه ارزانتــر صــادرات دانســت.
در ایــن میــان داروهــا ،کفپوشهــا ،پوشــاک و شــیرینی جــات تــا ســال 90عمــده تریــن عناویــن
صادراتــی را شــکل مــی دهنــد .بعــد از ســال  90ایــن اقــام بیشــتر بــه ســمت مــواد شــیمیایی و فلــزی
ســوق یافتــه چنانکــه اقــام عمــده حاللهــا و رقیــق کنندههــا ،ســایر هیدروکربورهــای حلقــوی،
نفــت یــا روغنهــای معدنــی قیــری ،شــامل شــده انــد  .میلههــای آهنــی یــا فــوالدی علیرغــم
کاهــش واردات افغانســتان از کل جهــان در ســال  2015میــادی کــه بیــش از 9مــاه از ســال1394
شمســی را شــامل میشــود ،واردات ایــن کشــور از ایــران در ســال  94نــه تنهــا کاهــش نیافتــه بلکــه
رونــدی صعــودی نیــز داشــته اســت کــه نشــانگر عمــق روابــط تجــاری و آســیب ناپذیــری آن از
عوامــل خارجی اســت.
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منبع:سازمان توسعه تجارت ایران
از دالیلــی کــه باعــث افزایــش رشــد چشــمگیر تجــارت بیــن ایــران و افغانســتان شــده اســت میتــوان
بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 ســطح بــاالی تکنولــوژی ،دانــش فنــی ،کیفیــت کاالهــا و خدمــات و تجربــه و مهــارت مدیــران ومهندســان ایرانــی درمقایســه بــا ســایر کشــورهای منطقــه.
 همســایگی و وجــود مــرز طوالنــی ،اشــتراکات تاریخــی ،دینــی ،فرهنگــی و زبانــی ،پیوندهــایقومــی و خویشــاوندی،هم چنیــن حضــور میلیونهــا افغانــی در طــی بیــش از دو دهــه در ایــران
و آشــنایی بــا کاالهــا ،خدمــات ،مهارتهــا و میلیــون پناهنــده افغــان کــه بــا مشــابهت فرهنگــی،
زبانــی و الگــوی مصــرف ایران.اقامــت طوالنــی مــدت حــدود 2تا2/5میلیــون پناهنــده افغــان کــه
بــا مشــابهت فرهنگــی ،زبانــی و دینــی بــا ایرانیــان بــه تدریــج بــه کشــور خویــش بــاز مــی گردنــد.
 -تمایــل و عالقــه دولــت افغانســتان ،بخــش خصوصــی و مــردم ایــن کشــور بــه توســعه همکاریهای
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اقتصــادی بــا ایران.
 شناخت کامل از وضعیت اقلیمی،اقتصادی،اجتماعی و سیاسی افغانستان. دسترسی آسان به مواد اولیه،تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز بازسازی و نوسازی. امکانات حمل و نقل و رفت وآمد سریع و آسان به دلیل نزدیکی. فقدان قوانین محدود کننده با توجه به نوپا بودن ساختار سیاسی کشور. بــا توجــه بــه انــزوای جغرافیایــی و لــزوم دسترســی بــا واســطه افغانســتان بــه ســایر مناطــق جهــان،ایــران بــه دلیــل موقعیــت ژئوپلتیــک و برخــورداری از امکانــات و زیــر ســاختهای ترانزیــت
هوایــی ،دریایــی و زمینــی شــامل جادههــا و راه آهــن گزینــه مطلــوب ایجــاد چنیــن اتصالــی اســت.
در صــورت احــداث خطــوط شوســه و راه آهــن از افغانســتان بــه خراســان و سیســتان و بلوچســتان،
ایــن کشــور از طریــق ایــران بــه شــبکه مواصالتــی بــزرگ و مرتبــط بــا ســایر نقــاط جهــان پیونــد
خواهــد یافــت .بدیــن لحــاظ تســریع در تقویــت شــبکه ترانزیــت ریلــی و جــاده ای دو اســتان
مذکــور و اتصــال آن بــه افغانســتان و بازســازی شــبکه حمــل و نقــل ایــن کشــور بهویــژه در مــورد
هــرات مــورد تأکیــد اســت.
 روابــط تجــاری ایــران و افغانســتان ،عــاوه بــر جنبــه اقتصــادی ،از جنبههــای امنیتــی و سیاســینیــز اهمیــت زیــادی دارد ،بهویــژه بــا توجــه بهاینکــه مرزهــای مشــترک دو کشــور ،مناطقــی بســیار
فقیرنشــین بــوده و امنیــت مناســبی هــم ندارنــد .روابــط تجــاری موجــود بیــن ایــران و افغانســتان ،فعال
»مزیــت تجــاری « کنــار ایــن مســاله ،در چنــد ســال اخیــر ،مشــاهده میشــود کــه حجــم تجــارت
دو کشــور بهطــور محسوســی افزایــش یافتــه اســت .ایــران بســیاری از کاالهــای مــورد نیــاز افغانهــا
را تامیــن میکنــد و آنهــا نیــز بــه دالیــل گوناگــون بــه کاالهــای ایرانــی عالقهمندنــد .از آنجــا
کــه کشــور مــا در همســایگی افغانســتان قــرار گرفتــه و بــه عــاوه پــول ایرانــی در افغانســتان رواج
دارد ،هزینههــای حمــل و نقــل و توزیــع کاالهــای ایرانــی در بــازار افغانســتان بــه حداقــل میرســد و
میتوانیــم کاالی خــود را بــا قیمــت مناســبتری نســبت بــه رقبایمــان بــه ایــن کشــور بفرســتیم کــه ایــن
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امــر بــرای محصــوالت مــا مزیــت باالیــی در بــازار ایــن کشــور ایجــاد میکنــد.
 -5فرصتهای سرمایهگذاری در افغانستان
بیســت وســه ســال جنــگ داخلــی در افغانســتان ،نــه تنهــا در عقــب ماندگــی ایــن کشــور موثربــوده
اســت،بلکه  19تــا  98میلیــارد دالر خســارت بــر انهــا وارد کــرده اســت .همیــن امر ســبب شــده اســت
کــه فعــاالن اقتصــادی درگوشــه وکنــار جهــان از هــم اکنــون در صــدد یافتــن فرصتهــای تجــاری
–ســرمایهگذاری درایــن کشــور جنــگ زده ودر اســتانه ورود بــه ثبــات سیاســی –اقتصــادی باشــند.
آنچــه مســلم اســت کشــورهای همســایه افغانســتان از جملــه ایــران ،تاجیکســتان و پاکســتان بیــش از
ســایر کشــورها درایــن رقابــت فشــرده ،ســهم بیشــتری کســب کننــد .در ایــن میــان بهــره جویــی از
اســتعدادها وظرفیتهــای موجــود و موقعیــت جغرافیایــی  ،عوامــل کلیــدی بــرای حضــور فعــال در
بازســازی افغانســتان اســت کــه جمهــوری اســامی ایــران بیــش از دیگرکشــورهای همســایه از ایــن
موقعیــت برخــوردار اســت( .بررس ـیهای بازرگانــی ) 32-1380
زیرســاختهای اقتصــادی در افغانســتان ویــران شــده اســت .شــبکه راههــا درایــن کشــور وضعیــت
بســیار نامطلــوب دارد .درحالیکــه شــرکتهای خدمــات فنــی مهندســی ایــران ،پروژههــای بســیار
در کشــورهای همســایه نظیــر پاکســتان وترکمنســتان نشــان داده انــد کــه قــادر هســتند بــا ارائــه
قیمتهــای مناســب وقابــل رقابــت مناقصههــای بســیاری را برنــده شــدند .اکنــون ایــن فرصــت
درافغانســتان فراهــم اســت وشــرکتهای معتبــر ســاختمانی ایــران مــی بایســت ازایــن فرصــت
بــه خوبــی بهــره بــرداری کننــد وشــبکههای راههــای زمینــی جــاده ای افغانســتان را بازســازی و
احیاکننــد.
ایــران در زمینــه تولیــد ســیمان ،آهــن آالت وفــوالد ،ســنگهای ســاختمانی ،کاشــی وســرامیک،
لــوازم بهداشــتی و ...ظرفیتهــای مــازاد برنیــاز دارد کــه میتوانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد
.امــا بــا توجــه بــه موضــوع رقابتهــای خارجــی بهویــژه در زمینــه اهــن االت وفــوالد حایــز
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اهمیتاست.
بــا توجــه بــه بیــکاری گســترده فــارغ التحصیــان دانشــگاهی در ایــران اخــذ قراردادهــای صــدور
خدمــات فنــی مهندســی جهــت ایجــاد اشــتغال بــرای ایــن قشــر  ،حایــز اهمیــت اســت.
بخــش بهداشــت ودرمــان در افغانســتان مــی بایســت مــورد توجــه قــرار گیــرد  .درایــن زمینــه نیــز
ایــران اســتعدادهای بالقــوه داد.
باتوجــه بــه مشــترکات دینــی و نیــز نزدیکــی ســلیقه مصــرف کننــدگان ایرانــی وافغانــی  ،صــادرات
محصــوالت غذایــی ،پوشــاک ،لــوازم برقــی منــزل ،لــوازم اشــپزخانه  ،انــواع پالســتیک ،کفــش و
...بــه بــازار افغانســتان دســت کــم درکوتاهمــدت ســودآور خواهــد بــود  .بهویــژه در حــال حاضــر
موانــع گمرکــی بــرای صــدور کاال بــه افغانســتان تقریبــا وجــود نــدارد و بســیاری از افغانهــای
پناهنــده در ایــران بارهــا وبارهــا کاالهایــی را بــرای اقوامشــان ارســال کــرده انــد یــا بــا خــود بردهانــد.
در واقــع افغانهــا بــا محصــوالت کارخانــه ای ایــران و کیفیــت آنهــا ناآشــنا نیســتند.
در هرصــورت بــرای اســتفاده از فرصتهــای تجــاری وســرمایهگذاری در افغانســتان مــی بایســت
بــا اعــزام هیئتــی از ســوی بخــش خصوصــی موضــوع بهطــور کلــی بررســی شــود وزمینههــای قابــل
بهــره بــرداری هرچــه ســریعتر اعــام گــردد تــا بازرگانــان ،صاحبــان صنایــع و متخصصــان بتواننــد بــه
موقــع از ایــن فرصتهــا بهــره بــرداری کننــد.
امــا بهطورکلــی میتــوان گفــت از جملــه گروهــی ازکاالهــای ایرانــی کــه در افغانســتان دارای
مزیــت نســبی میباشــد میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
-1اقــام بهداشــتی نظیــر شــویندهها،مواد ضــد عفونــی کننــده از دیگــر کاالهایــی اســت کــه
میتوانــد بــازار کشــور افغانســتان را در اختیــار داشــته باشــد (مهــدی پــور تملــی)102-1384 :
 -2گروه مواد غذائی شامل انواع نوشابه ،کنسرو ،ماکارونی ،ترشی جات و مربا
 -3باتوجــه بــه دوران ســازندگی افغانســتان ،اقالمــی نظیــر انــواع ســیمان،گچ ،ســایر مصالــح
ســاختمانی،گریدر،بلدوزر،دیگر وســایل راه ســازی و غیــره از مهمتریــن اقالمــی اســت کــه امــکان
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صــدور آنهــا بــه ایــن کشــور وجــود دارد و درمــواردی کــه ظرفیتهــای تولیــدی ایــران محــدود
باشــد ،میتــوان اقــدام بــه ســرمایهگذاریهای مشــترک بــا افغانســتان کــرد.
(مهدی پورتملی )102-1384:
 -4یکــی از اقــام وارداتــی افغانســتان داروهــا اســت،روند صــادرات ایــران بــه افغانســتان بــر روی
ایــن ردیف،تعرفه،رشــد چشــمگیری داشــته اســت.از ایـنرو شــرکتهای دارویــی کشــور میتواننــد
نقــش فعالــی در رشــد روز افــزون صــادرات ایفــا کنند(همــان).
 -5گروه پالستیک شامل انواع ظروف مالمین و پالستیکی
 -6انواع سوخت و مایع و گاز
 -7رونــد رشــد صــادرات منســوجات ایران(انــواع کفپوشهــا نظیــر فــرش ،موکــت و )...موقعیــت
مناســبی را بــرای حضــور گســترده تــر در بــازار افغانســتان فراهــم آورده اســت
(مهدی پورتملی ) 102-1384:
 -8محصوالت آهنی و فوالدی
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نتیجهگیری
در خصــوص روابــط تجــاری افغانســتان و ایــران بایــد گفــت کــه در طــول ســالهای گذشــته ،ســطح
مبــادالت تجــاری دوکشــور رونــد صعــودی داشــته اســت بــه ایــن معنــا کــه افغانســتان بــه یکــی از
بزرگتریــن بازارهــای مصــرف کاالهــای ایرانــی تبدیــل شــده اســت .البتــه بــا توجــه بــه مشــترکات
فــراوان فرهنگــی  ،زبانــی ،تاریخــی و تمدنــی انتظــار آن اســت کــه ســطح روابــط دو کشــور بســیار
بیشــتر و بــاال تــر از آنــی باشــد کــه اکنــون هســت .ایــران یکــی از همســایههای مهــم افغانســتان
اســت بــدون شــک بــی ثباتــی در دو کشــور ،پیامدهــای منفــی بــرای هــردو کشــور خواهــد داشــت.
پــس از نابــودی امــارت طالبــان در کشــور ،فرصتهــای بســیار مســاعدی در راســتای ایجــاد یــک
همگرایــی منطقـهای حــول محــور منافــع مشــترک بــه وجــود آمــد .ایــن امــر باعــث شــد تــا انــدازه
زیــادی ،کشــورهای همســایه بــه دوســتان نزدیــک همدیگــر مبــدل شــده و روابطشــان ،بــر مبنــای
منافــع مشــترک گســترش یابــد .شــاید بتــوان گفــت کــه آنچــه در گذشــته بــر ســر افغانســتان آمــده،
ناشــی از نبــود همیــن منافــع مشــترک بــوده و منافــع متضــاد همســایهها و قدرتهــای بیرونــی ،عامــل
ســیاه روزی افغانســتان و گرفتاریهــای منطقــه شــده اســت.
دیگــر آنکــه ،اگرچــه هماکنــون ارزش دالری واردات مذکــور کــم اســت ،امــا چــه بســا کــه پــساز اعطــای ایــن معافیــت ،چرخــش صادرکننــدگان افغــان از بازارهــای روســیه و هنــد بــه ســوی
بــازار ایــران ،موجــب افزایــش مقــدار آن شــود لــذا بررســی دینامیــک ایــن معافیــت در بلندمــدت
نیــز ضــروری بــه نظــر میرســد.
نقــش آفرینــی ایــران در عرصــه بازســازی افغانســتان بــا چالشهــا و محدودیتهایــی مواجــه
اســت :نخســت آنکــه مقولــه بازســازی ایــن کشــور بــه شــدت تابــع مالحظــات سیاســی و تعامــل
قدرتهــای بــزرگ و منافــع آنــان در افغانســتان اســت .عواملــی ماننــد حضــور همــه جانبــه آمریــکا
و نفــوذ آن بــر دولــت کابــل ،رقابــت پاکســتان بــا ایــران وگذرانــدن خطــوط انتقــال انــرژی آســیای
مرکــزی از طریــق افغانســتان و پاکســتان در جهــت کاهــش موقعیــت و نقــش ایــران عمــل مــی کنند.
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خارجــی و کمبــود نقدینگــی ،نبــود مکانیــزم بازاریابــی ،وجــود قوانیــن و مقــررات دســت و پــا گیــر
و نبــود ســازماندهی و عــدم هماهنگــی اســت.
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ارزیابی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر درآمدهای مالیاتی دولت
سيد اميرموسويان

1

چکیده
در اقتصــاد ایــران وابســتگی بودجــه دولــت بــر درآمدهــای نفتــی و انعطــاف ناپذیــری مخــارج
دولــت باعــث ناکارآمــدی سیاســتهای مالــی شــده اســت کــه ایــن موضــوع بــه نوبــه خــود نقــش
درآمدهــای مالیاتــی را در کاهــش کســری بودجــه دولــت و نوســانات آن کمرنــگ کــرده اســت.
از جملــه عواملــی کــه میتوانــد در میــزان مالیاتهــای وصولــی دولــت تغییــرات ایجــاد کننــد میتــوان
بــه نــرخ ارز ،درآمدهــای نفتــی ،تولیــد ناخالــص داخلــی و ســطح عمومــی قیمتهــا اشــاره کــرد از
ایــن میــان نــرخ ارز کــه میتوانــد از طریــق اثرگــذاری بــر میــزان صــادرات و واردات ،میــزان بــاز
بــودن اقتصــاد تــراز تجــاری از طریــق محدودیتهــای وارداتــی و همچنیــن میــزان تولیــد داخلــی
کشــور بــر ســطح درآمدهــای مالیاتــی دولــت اثــر گــذار باشــد.
از ای ـنرو در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت تــا بــا روش تحلیلــی -توصیفــی و بــا توجــه بهاینکــه
نــرخ ارز تأثیرگــذاری بیشــتری بــر روی تولیداتــی کــه ارز بــر و وابســته بــه مــواد اولیــه خارجــی
هســتند و از آنجــا کــه سیســتم نــرخ ارز در ایــران یــک سیســتم شــناور مدیریــت شــده اســت ،
بررســی شــود و راهــکاری ارائــه شــود کــه دولــت بتوانــد از ایــن ابــزار خــود یعنــی ایجــاد تغییــرات
در نــرخ ارز اســتفاده کنــد و بعــد از تحریــک بخــش تولیــد بتوانــد میــزان درآمدهــای خــود را از
طریــق وضــع قوانیــن مالیاتــی جدیــد افزایــش دهــد.
کلمــات کلیــدی :نــرخ ارز خارجــی ،مالیــات ،درآمدهــای مالیاتــی دولــت ،واردات کاال و
خدمــات
 .1دانش آموخته کارشناسی رشته علوم اقتصادی ،دانشگاه مفید

sam_mo16@yahoo.com
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مقدمه
توســعه اقتصــادی از مهمتریــن اهــداف کشــورها اســت و دولتهــا بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف
وظایــف مختلفــی را بــر عهــده دارنــد .یکــی از اینهــا اجــرای سیاس ـتهای مالــی اســت و اجــرای
یــک سیاســت مالــی موفــق در گــرو ایجــاد ترکیــب و تناســب در درآمدهــا و مخــارج دولــت اســت
همچنیــن سیاسـتهای مالــی نقــش بســزایی نیــز در پویایــی فرآینــد توســعه اقتصــادی کشــورهادارد.
از ایـنرو میتــوان دریافــت کــه کشــورها توانســته انــد بــا اســتفاده از سیاسـتهای مالــی و تصحیــح
فعالیتهــای خــود و بــه وســیله اســتفاده از ابزارهــای مناســب بــه ایــن امــر دس ـتیابند کــه باعــث
انعطــاف پذیــری دولتهــا در برابــر رخدادهــای اقتصــادی و در بلندمــدت باعــث ثبــات و رشــد
اقتصــادی شــده اســت.
چنانچــه در کشــور ایــران ،دولــت بــه دلیــل وابســتگی بســیار زیــاد بودجــه بــه نفــت ،انعطافپذیــری
کافــی بــرای مقابلــه بــا رخدادهــای جهانــی نــدارد چــه بســا کــه مشــاهدات تجربــی در ســالهای
اخیــر نشــان داده اســت کــه وابســتگی بودجــه بــه نفــت و قیمــت جهانــی نفــت مشــکالت و
چالشهــای بیشــتری بــرای دولــت مــردان بوجــود آورده اســت .از ایــنرو دولــت ایــران بایــد
بهدنبــال راهکارهایــی باشــد تــا ایــن وابســتگی بودجــه بــه نفــت کاهــش دهــد کــه اســتفاده از دیگــر
ابزارهــای سیاس ـتهای مالــی نظیــر مالیــات میتوانــد کارامــد باشــد تــا درآمدهــای دولــت بتوانــد
انعظــاف پذیــری الزم را بهدســت آورد تــا بــا اســتفاده از ایجــاد درآمدهــای مالیاتــی مناســب بــه
منابــع مالــی متناســب بــا هزینههــای خــود دســتیابد.
امــا از آنجایــی کــه در ایــران بــه دلیــل نــا کارآمــدی نظــام مالیاتــی  ،دولتهــا در گذشــته نتوانســتهاند
بــه ایــن مهــم دس ـتیابند اکنــون بایــد بــا اســتفاده از فرصتهــا و منابــع موجــود در داخــل کشــور
بــه درآمدهــای قابــل بهــره بــرداری دسترســی پیــدا کنــد.
از ایــنرو میتــوان گفــت یکــی از ایــن فرصتهــای موجــود در کشــور بهرهگیــری از فرصــت
بهدســت آمــده در تغییــرات نــرخ ارز از طریــق اعمــال قوانیــن مالیاتــی جدیــد در بازارهــای
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داخلــی اشــاره کــرد کــه ایــن بازارهــا را میتــوان هرگونــه فعالیتهــای وابســته بــه ارز و واردات
اســت دانســت و یــا حتــی بنگاههایــی کــه از طریــق صــادرات از ایــن تغییــرات منفعــت بهدســت
میآورنــد ،تعریــف کــرد.
لــذا در ایــن مقالــه بــا پیــش فــرض آن کــه تغییــرات نــرخ ارز میتوانــد بــر درآمدهــای مالیاتــی
دولــت اثــر گــذار باشــد ،تــاش شــده اســت بــه روش تحلیلی-توصیفــی بــه ارتبــاط میــان تغییــرات
نــرخ ارز ومالیــات بــه منظــور اســتفاده دولــت از ایــن فرصــت و افزایــش درآمدهــا ،پرداختــه شــود.
از ایــن طریــق میتــوان دریافــت کــه آیــا تغییــرات نــرخ ارز بــر درآمدهــای مالیاتــی دولــت اثــر
گــذار اســت و یــا خیــر و اگــر اثــر گــذار اســت چگونــه میتــوان از آن بــه نفــع افزایــش منابــع
درآمــدی دولتهــا اســتفاده کــرد.
 -1مفهوم مالیات
در گذشــته عــده ای از علمــای علــم مالیــه و اقتصــاد معتقــد بودنــد کــه مالیــات بهــای خدمــات
دولــت اســت یعنــی هرکــس بــه نســبت خدماتــی کــه از دولــت دریافــت مــی کنــد بایــد بهــای
آن را بــه عنــوان مالیــات بــه دولــت بپــردازد .مدتهــا ایــن نظــر مــورد قبــول بــود و طبــق ایــن نظریــه
پرداخــت مالیــات اختیــاری بــود .بــه عبــارت دیگــر اگــر فــردی از خدمــات دولــت بهــره نمیبــرد
نمیبایســت مالیــات پرداخــت کنــد امــا در عمــل ایــن نظریــه بــا مشــکل مواجــه شــد .زیــرا اوال
معیــار اندازهگیــری بــرای اســتفاده از خدمــات دولــت وجــود نداشــت .ثانیـاً عــدهای وضعیــت مالــی
خوبــی نداشــتند و درآمــد آنهــا حتــی تکافــوی هزینــه زندگیشــان را هــم نمــی کــرد و بــا داشــتن
عائلــه زیــاد و اســتفاده فــراوان از خدمــات دولــت بابــت آمــوزش ،درمــان و بهداشــت و ســایر
خدمــات بــه علــت نداشــتن درآمــد مالیاتــی پرداخــت نمیگردد(.بیــگ پــور)۱۱۸ :۱۳۸۶،
امــا میتــوان بــه عنــوان یــک تعریــف امــروزی از مالیــات اینگونــه گفــت کــه مالیــات عبــارت
اســت از ســهمی کــه بــه موجــب اصــل تعــاون ملــی و طبــق مقــررات موضوعــه ،هــر یــک از افــراد
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کشــور موظفنــد از درآمــد و دارایــی خــود بــه منظــور تامیــن هزینههــای عمومــی و حفــظ منافــع
اقتصــادی و سیاســی و اجتماعــی کشــور بــر حســب توانایــی و اســتطاعت مالــی خــود بــه خزانــه
دولــت بپــردازد.
مالیــات توســط دولــت بــرای مصــارف تقویــت عمومــی حکومت ،تامیــن مخــارج عامــه و هزینههای
عمومــی ،حفــظ منافــع اقتصــادی سیاســی و اجتماعــی و ارائــه خدمــات عمومــی دريافــت ميگــردد.
(گرایی نژاد ،چپــردار)۷۹ :۱۳۹۱،
 -3انواع مالیات
بــا توجــه بــه ســاختار مالیاتــی ایــران و بــا توجــه بــه امــکان گــردآوری اطالعــات مــورد نیــاز ،مالیــات
را میتــوان بــه پنــج بخــش کــه بــه شــرح زیــر طبقــه بنــدی کــرد:
مالیــات بــر شــرکتها :مالیــات بــر شــرکتها طبــق مــاده  105قانــون ،مالیــات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺟﻤﻊ درآﻣﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﺮان
ﯾﺎ ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد از وﺿﻊ زﯾان ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺎف و ﮐﺴﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎي
ﻣﻘﺮر ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن داراي ﻧﺮخ ﺟﺪاﮔﺂﻧﻪ اي اﺳﺖ ،ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ
ﻧﺮخ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد( .شــمس الدینــی و شــهرکی)۸۶ :۱۳۹۵ ،
مالیــات بــر درآمــد شــامل مالیــات بــر حقــوق دســتمزد مشــاغل و مســتغالت :ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق (درآﻣﺪي ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ (اﻋﻢ از ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ )در ﻗﺒﺎل ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺑﺖ اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﺮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺪت ﯾﺎ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻘﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) ،ﻣﺸﺎﻏﻞ (درآﻣﺪي ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﺮان ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ )
و ﻣﺴﺘﻐﻼت (درآﻣﺪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از واگــذاری حقــوق خــود نســبت بــه امــاک
واقــع در ایــران )اســت( .کــرد بچــه قســمت دوم )1375 ،
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ســایر مالیاتهــای مســتقیم :ســایر مالیاتهــای مســتقیم بــر اســاس آمــار بانــک مرکــزی ســایر
ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﯾﺮان ﺑﺮ ﻋﮑﺲ دو ﺟﺰء دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ از روﻧﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻞ ،در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ رﺷﺪ زﯾﺎدي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،وﻟﯽ
روﻧﺪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ،ﺷﺎﯾﺪ
ﺣﺎﮐﯽ از ﻋﺪم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎد ﺗﻮرم ﺑﺮ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻗﻄﻊ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪه روﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺑﺨﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎتهــای مســتقیم اســت( .شــمس الدینــی و شــهرکی)۸۶ :۱۳۹۵ ،
مالیــات بــر مصــرف و فــروش :مالیــات بــر مصــرف و فــروش ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺮدم ﻋﺎدي آن را ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﭘﺮداﺧﺖ
آن آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  .ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ ،روي ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﻮرد
ﻣﺼﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺰﺑﻮر وﺻﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺟﺰﺋﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ
دوﻟﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ درآﻣﺪ دوﻟﺖ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫد .ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:دﺧﺎﻧﯿﺎت ،ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺗﺠﻤﻼﺗﯽ و ﺿﺮوري ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺿﺮوري وﺿﻊ ﺷﻮد ،ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ آن را ﻃﺒﻘﺎت ﮐﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ
کننــد( .کــرد بچــه قســمت دوم  . )1375 ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ رﺳﺪ .دراﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﻣﺠﺰا از ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﺣﺴﺎب ﮐﺮده و در ﯾﮏ رﻗﻢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه از
ﻣﺒﻠﻎ آن اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ .ﻏﺮض از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
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ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﺑﭙﺮدازد(.ﮐﺮدﺑﭽﻪ ﻗﺴﻤﺖ دوم  )1375ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف و ﻓﺮوش در اﯾﺮان از ﺛﺒﺎت ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .درﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ در  800ﻣﯿﺰان درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻣﺎﻟﯿﺎت  57ﺗﺎ  90اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﺳﺎل اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎت  87و  79، 80، 81، 83، 85رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ .در ﺳﺎلهــای  90و  89کــه ﮐﻞ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ اﻓﺖ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ و ﺳﺎﯾﺮﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﯾﻦ دو ﺳﺎل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ( .شــمس الدینــی و شــهرکی)۸۶ :۱۳۹۵ ،
مالیــات بــر واردات :ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ واردات ،ﯾﮑﯽ از اﻗﻼم ﻣﻬﻢ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽ دﻫﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت در درآﻣﺪﻫﺎي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ
در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را در درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ دارد )De Wulf (1999) ( .همــواره ســهم عمــده اي از درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ واردات ﺑﻮده اﺳﺖ  .اﯾﻦ نــوع از انــواع مالیــات از ســال  74تــا  89رونــد فزاینــده داشــته
اســت ولــی در ســال  90و  91ایــن نــوع مالیــات  29درصــد کاهــش داشــته کــه نســبتا زیــاد اســت
و بایســتی علــت ایــن امــر را جویــا شــد در حالــی کــه در ســال  90کل درآمدهــای مالیاتــی تنهــا
نزدیــک بــه  2درصــد کاهــش یافتــه اســت( .شــمس الدینــی و شــهرکی)۸۶ :۱۳۹۵ ،
 -3پیشینه تحقیق
موســوی و همــکاران « ، )۱۳۸۴( ،بررســی عوامــل موثــر بــر ســطح وصــول درآمدهــای مالیاتــی در
سیســتم مالیاتــی ایــران »
در ایــران پــس از درآمدهــای نفتــی ،عمــده درآمــد دولــت در راه تامیــن مالــی بودجــه  ،درآمدهــای
مالیاتــی میباشــد کــه از ان طریــق ســه هــدف تخصیــص منابــع اقتصــادی ،توزیــع مجــدد درآمدهــا
و تثبیــت اقتصــادی پیگیــری میشــود .در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت تــا از طریــق رهیافــت
همانباشــتگی بــه بررســی روابــط کوتاهمــدت و بلندمــدت درآمدهــای مالیاتــی و متغیرهــای کالن
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اقتصــادی موثــر بــر ســطح وصــول درآمدهــای مالیاتــی طــی دوره  ۱۳۸۰-۱۳۳۸پرداختــه اســت کــه
نتایــج حاکــی از ان بــود کــه بــه دلیــل عــدم وجــود شــاخص بنــدی مالیاتــی در مقابــل ســاختار تــورم
اقتصــاد ایــران قســمت قابــل توجهــی از درآمدهــای مالیاتــی بــه زیــان مالیاتــی تبدیــل میشــود
کــه ایــن عامــل نیــز در گســترش کســری بودجــه دولــت نقــش اساســی ایفــا میکنــد .لــذا بــرای
رهایــی از ایــن مشــکل بایســتی درامدهــای مالیاتــی در مقابــل تغییــرات ســطح عمومــی قیمتهــا
شــاخصبندی(تورم زایــی) شــود .بــا توجــه بهاینکــه شــاخصه اصلــی یــک نظــام مالیاتــی کارا
بــاال بــودن ســهم درآمدهــای مالیاتــی از تولیــد ناخالــص داخلــی اســت لــذا سیســتم مالیاتــی بایســتی
طــوری عمــل کنــد کــه در جهــت گســترش پایــه مالیاتــی حرکــت نمایــد و ایــن امــر نیــز از طریــق
حــذف معافیتهــای مالیاتــی و وصــول بــه موقــع درآمدهــای مالیاتــی بــه وســیله کوتــاه ســاختن
دورههــای مالیاتــی محقــق میشــود.
اســالوئیان و خلیــل نــژاد« )۱۳۹۴( ،بررســی رابطــه انحرافــات نــرخ ارز و مانــدگاری تــورم در
ایــران» ،فرضیــه ایــن مقالــه بــه ایــن صــورت اســت کــه انحرافــات نــرخ ارز از کانــال تاثیــر بــر تــورم
بــرای اقتصــاد ایجــاد هزینــه میکنــد مطابقــت دارد همچنیــن مشــاهده میشــود کــه افزایــش نــرخ
ارز بــا مانــدگاری تــورم همــراه اســت کــه نتایــج حاصــل از ایــن مقالــه بیــان میکنــد کــه
 )۱عملکرد تورم از یک الگوی غیر خطی خود توضیحی آستانه ای پیروی میکند.
)۲نتایــج ایــن مشــاهدات شــواهد چندانــی را بــر وجــود رابطــه یــک بــه یــک میــان انحرافــات نــرخ
ارز و عملکــرد تــورم میباشــد همچنیــن نتایــج نشــان میدهــد کــه عــاوه بــر بزرگــی انحرافــات
جهــت انهــا نیــز بــر رفتــار تــورم تاثیــر دارد.
)۳مهمتریــن یافتــه ایــن تحقیــق ان اســت کــه چنانچــه نــرخ ارز اســمی تــوام بــا انحرافــات نــرخ ارز
افزایــش ناگهانــی یابــد بــا وضعیــت مانــدگاری تــورم مواجهیــم و در صورتــی کــه ایــن افزایــش بــه
مقــدار کمــی بهطــور آهســته رخ دهــد تــورم غیــر مانــدگار میباشــد.
 )۳گرایــی نــژاد و چپــردار«)۱۳۹۱( ،بررســی عوامــل موثــر بــر درآمدهــای مالیاتــی در ایــران»
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در ایــن تحقیــق بــا اســتفاده ار دادههــای ســری زمانــی در ایــن دوره  ۱۳۸۷-۱۳۵۷اصلــی تریــن
عامــل موثــر بــر نســبت مالیاتهــا بــه تولیــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــه عنــوان شــاخص مقبــول
در مطالعــات جهانــی بررســی شــده اســت کــه در ایــن روش تحلیلی-توصیفــی و اقتصــاد ســنجی
بــه روش  olsنشــان داد کــه تاثیــر ســهم ارزش افــزوده بخــش کشــاورزی از  GDPو ســهم
درآمدهــای نفتــی از بودجــه عمومــی بــر درآمدهــای مالیاتــی منفــی و معنــی دار اســت .اولیــن
پیامــد وضــع معافیتهــای مالیاتــی کاهــش پایــه مالیاتــی میباشــد .بــه عبــارت دیگــر هــر چــه
میــزان ایــن فعالیتهــا بیشــتر باشــد پایــه محدودتــر و بــه تبــع آن درآمدهــای مالیاتــی دولــت کمتــر
خواهــد بــود .بنابرایــن مناســب تــر اســت بــا حــذف معافیتهــای مالیاتــی در برخــی از محصــوالت
و بــه کار گیــری درآمــد ناشــی از حــذف آن ،رشــد و گســترش فعالیــت همــان بخــش از طریــق
افزایــش اعتبــارات عمرانــی تضمیــن شــود.
 )۴وصالیــان و همــکاران« )۱۳۸۹( ،بررســی ارتبــاط درآمدهــای مالیاتــی و کســری بودجــه دولــت
در اقتصــاد ایــران» در ایــن پژوهــش ســعی شــده ســعی شــده اســت تــا ابتــدا بــا اســتفاده از ازمــون
علیــت گرنجــر دو متغیــره رابطــه علــی و معلولــی بیــن درآمدهــای مالیاتــی کســری بودجــه -بــا
احتســاب درآمدهــای نفتــی و بــدون احتســاب درآمدهــای نفتــی -و درآمدهــای نفتــی را مــورد
ازمــون قــرار دهــد کــه نتایــج بدســت آمــده بــه ایــن صــورت اســت کــه طبــق نتایــج ازمــون یــک
رابطــه علیــت دو طرفــه بیــن درآمدهــای مالیاتــی و کســری بودجــه بــدون نفــت وجــود دارد و
نشــان میدهــد فرضیــه همزمانــی مالــی در مــورد مالیــات و کســری بودجــه بــدون نفــت بــه
قیمتهــای جــاری صــادق اســت امــا در مــورد کســری بودجــه بــا احتســاب درآمدهــای نفتــی
نتایــج نشــاندهنده وجــود رابطــه علیــت گرنجــر از جانــب مالیاتهــا بــه ســمت کســری بودجــه بــا
نفــت میباشــد در حالیکــه کســری بودجــه بــا نفــت علیــت گرنجــر درآمدهــای مالیاتــی نیســت.

ارزیابی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر درآمد های مالیاتی دولت
 -4عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی

 -4-1درآمدهــای نفتــی در ایــران :اتــکا و اعتمــاد بــه درآمدهــای نفتــی ایــن درآمدهــا
ســهم عمــدهای از درآمدهــای کشــور را تشــکیل میدهنــد مدیریــت مالــی کوتــاه مــدت تنظیــم
برنامــه میانمــدت و کارآمــدی و بــه کارگیــری منابــع عمومــی را بــا مشــکل روبــرو مــی ســازد
بیشــتر چالشهــا در ایــن زمینــه از بــی ثباتیهــا و غیــر قابــل پیــش بینــی بــودن قیمــت نفــت ناشــی
میشــود .تغییــرات چشــمگیر و غیــر قابــل پیــش بینــی در مخــارج دولتهــای نفتــی و کســریهای
غیــر نفتــی آن کشــورها تقاضــای کل در آنهــا را بــا بیثباتــی همــراه میکنــد و جــو نــا اطمینانــی
را در آنهــا تشــدید کــرده و اقتصــاد کالن را متالطــم مــی ســازد .بــی ثباتــی در مخــارج دولــت و
الگــوی کســریهای غیــر نفتــی هزینههــای ســنگینی را بــر اقتصــاد ملــی تحمیــل میکنــد تجدیــد
منابــع جامعــه را بــرای ســازگاری بــا تغییــرات تقاضــا و قیمتهــا بــرای نمونــه تخصیــص نســبی شــده
آمــاده میکنــد موجــب نوســانات نــرخ واقعــی ارز میشــود و ریســک ســرمایه گــذاری در بخــش
خصوصــی ســرمایه گــذاری در بلنــد مــدت را بــا مشــکل مواجــه مــی ســازد لــذا موجــب کاهــش
ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی و رشــد بخــش غیــر نفتــی کشــور میشــود و بــار اشــتغال زایــی
و تولیــد دولــت را مضاعــف میکند(گرایــی نــژاد و چپــردار)1391،
 -4-2کشــاورزی :بخــش کشــاورزی یکــی از مهمتریــن بخشهــای اقتصــادی اســت کــه
تامینکننــده حــدود یــک چهــارم اشــتغال یــک ســوم صــادرات غیــر نفتــی و در نهایــت یــک
چهــارم تولیــد ناخالــص داخلــی اســت در حــال حاضــر ســاالنه میلیاردهــا ریــال بــه طریــق مختلــف
صــرف حمایــت از بخــش کشــاورزی میشــود ابزارهــای حمایتــی اغلــب شــامل پرداخــت یارانــه
غیــر مســتقیم بــه نهادهــای مــورد نظــر نظیــر کــود شــیمیایی در ماشــین آالت پرداخــت خســارت
بــه تولیدکننــدگان محصــوالت کشــاورزی پرداخــت بخشــی از حــق بیمــه محصــوالت کشــاورزی
خریــد تضمینــی معافیتهــای مالیاتــی و غیــره اســت .بــا توجــه بهاینکــه ایــن بخــش ســهم باالیــی
از تولیــد ناخالــص داخلــی را دارا میباشــد و نیــز درصــد باالیــی از محصــوالت ایــن بخــش معــاف
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از مالیــات هســتند بنابرایــن بــه نظــر میرســد کــه ســهم ایــن بخــش از عوامــل موثــر و تعییــن کننــده
میــزان درآمدهــای مالیاتــی اســت(.گرایی نــژاد و چپــردار)1391،
 -4-3نــرخ ارز :نــرخ ارز را بــه عـــنوان تـــأثیرگذار بــر واردات ،صــادرات ،درجــه بــاز بــودن
اقتصــاد و محدودیتهــای وارداتــی میتــوان شــمرد .
 -4-4فــرار مالیاتــی :اقتصــاد ســیاه یــا زیــر زمینــی بــا زیــر ســوال بــردن عدالــت افقــی و
عمــودی نظــام مالیاتــی پایههــای نظــام اقتصــادی کشــور را متزلــزل مــی ســازد و دولــت را در
تحقــق اهدافــش ناتــوان مــی نمایــد فــرار مالیاتــی یکــی از اساسـیترین مشــکالت هــر نظــام مالیاتــی
محســوب میشــود کــه ضــرورت دارد ضمــن ریشــه یابــی عوامــل موثــر در شــروع ایــن پدیــده
مخــرب اقتصــادی شناســایی و در رفــع آن برنامــه ریــزی شــود در شناســایی عوامــل موثــر در پدیــده
فــرار مالیاتــی بایســتی دقــت شــود کــه ایــن معضــل فقــط ریشــه اقتصــادی نداشــته و در کنــار علــل
اقتصــادی ســایر عوامــل اجتماعــی نظیــر ســرمایه اجتماعــی میــزان پذیــرش و مقبولیــت آحــاد جامعــه
فرهنگــی و سیاســی و حاکمیتــی بایــد مــد نظــر قــرار گیرد(.گرایــی نــژاد و چپــردار)1391،
 -4-5توزیــع درآمــد :اینکــه مجمــوع تولیــد ملــی چگونــه بیــن آحــاد مقیــم در یــک کشــور
توزیــع میشــود اثــرات قابــل توجهــی بــر میــزان مالیــات خواهــد داشــت.
(گرایی نژاد و چپردار)1391،
 -4-6فرهنــگ مالیاتــی :فرهنــگ بــه مجموع ـهای از باورهــا اعتقــادات گرایشهــا اندیش ـهها
هنجارهــا ارزشــها و غیــره اطــاق میشــود ایــن مجموعــه در هــر جامعــه ای وجــود دارد و در واقــع
قالــب هویتــی فــرد و جامعــه را تشــکیل میدهــد فرهنــگ مالیاتــی را میتــوان مجموعــه ای از
طــرز تلقــی بینــش و عکسالعمــل اشــخاص در قبــال سیســتم مالیاتــی دانســت بنابرایــن یکــی از
شــاخصهای مهــم توســعه یافتگــی وجــود فرهنــگ بســیار نیرومنــد و خلــل ناپذیــر پرداخــت مالیــات
بــه دولــت اســت تــا حــدی کــه طفــره رفتــن از پرداخــت مالیــات در کشــورهای توســعهیافته بــه هــر
دلیــل و بهانــه و یــا عــدم اعــام دقیــق میــزان درآمــد ســاالنه در فرهنــگ اجتماعــی شــهروندان آنهــا

ارزیابی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر درآمد های مالیاتی دولت

عمــل زشــت و ناپســند و غیرقابــل گذشــت محســوب میشــود( .گرایــی نــژاد و چپــردار)1391،
 -4-7تولید ناخالص داخلی :تولید ناخالص داخلی را نیز میتوان به عنوان پایه مالیاتی محاسبه
کرد.
میتــوان بیــان کــرد کــه کشــش درآمــدی اجــزای اصلــی مالیــات مســتقیم از جملــه مالیــات
بــر شــرکتها ،مالیــات بــر درآمــد و ســایر مالیاتهــای مســتقیم کوچکتــر از یــک و کشــش
درآمــدی اجــزای اصلــی مالیاتهــای غیرمســتقیم شــامل مالیــات بــر مصــرف و فــروش و مالیــات
بــر درآمــد بــه ترتیــب یکــی کمتــر و یکــی بیشــتر از یــک اســت ،بــه عبارتــی یــک درصــد
افزایــش در پایــه مالیاتــی مالیــات بــر مصــرف و فــروش ماننــد مالیاتهــای مســتقیم ،درآمدهــای
مالیاتــی مربوطــه را کمتــر از یــک درصــد افزایــش میدهــد ،ولــی مالیــات بــر واردات متفــاوت
از دیگــر مالیاتهــا عمــل کــرده و  ۱درصــد افزایــش در پایــه مالیاتــی بیــش از یــک درصــد
مالیــات مربوطــه را افزایــش میدهــد در ضمــن بهبــود در نظــام مالیاتــی در بخشهــای مالیــات
بــر مصــرف و فــروش و ســایر مالیاتهــای مســتقیم در افزایــش درآمدهــای مالیاتــی موثــر تــر از
بقیــه بخشهاســت از ایــنرو توجــه بــه ســاختار نظــام مالیاتــی در ایــن بخشهــا میتوانددولــت
را ســریعتر بــه هــدف افزایــش درآمــد مالیاتــی برساند(شــمس الدینــی و شــهرکی)۸۶ :۱۳۹۵ ،
 -5وضع موجود ساختار و درآمدهاي مالياتی در ایران

بــا یــک نــگاه عمومــی و گــذرا بــه وضعیــت دولــت و مالیــات ایــران امــروز ،ناکارآمــدي مالیاتــی
بســیار جــدي اســت .در حــال حاضــر نســبت مالیــات بــه تولیــد ناخالــص در پاییــن تریــن ســطح
درصــد تولیــد ناخالــص  6.5نســبی خــود رســیده اســت (کــم تــر از داخلــی) .مفاســد اقتصــادي در
کشــور بــه میــزان غیــر قابــل توجیهــی نائــل گردیــده اســت .همچنیــن بیمــاري هلنــدي و دولــت
رانتــی بــر نظــام اقتصــادي مســلط گردیــده اســت .ســرانجام دســتگاه مالیاتــی کشــور فاقــد شــرایط
اســتاندارد بــه عنــوان ابــزار تامیــن هزینههــاي دولتــی بــوده ،بــاالي  60درصــد هزینههــاي  ،مربوطــه
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از راه نفــت و نــه از راه مالیــات تامیــن میگــردد .در نتیجــه بیــن وضــع موجــود دولــت و مالیــات بــا
وضــع اســتاندارد و مطلــوب شــکاف بســیار عمیقــی وجــود دارد( .دادگــر و نظــري)1392 ،
وابســتگی اقتصــاد ایــران بــه درآمدهــاي نفتــی از صــادرات نفــت خــام و وجــود انحصــارات و
رانتهــاي ناشــی از آن در بخشــهاي مختلــف اقتصــاد ،باعــث شــده اســت تــا مالیاتهــا همــواره ســهم
اندکــی از درآمدهــاي دولــت را تشــکیل دهنــد .آمارهــا نشــان میدهــد کــه بیــش از  60درصــد از
درآمدهــای دولــت متاثــر از فــروش نفــت خــام یــا ســایر درآمدهایــی بــوده اســت کــه آنهــا نیــز
بــه طریقــی بــه درآمدهــاي نفــت وابســته هســتند.
یکــی از مشــکالت نظــام مالیاتــی ایــران ،تصویــب ارقــام دور از واقعیــت در قوانیــن بودجــه ســالیانه
حــوزه مالیاتــی اســت .در چنــد ســال گذشــته علــی رغــم عــدم تحقــق درآمدهــاي پیــش بینــی شــده
بــراي ســال جــاري ،دولــت در ارقــام الیحــه بودجــه ســال آینــده ارقــام درآمــدي را بــا افزایــش قابــل
توجــه پیــش بینــی میکنــد و در مــواردي حتــی مجلــس بــه ارقــام ذکــر شــده بــدون توجــه بــه درصــد
تحقــق ســال قبــل مــی افزایــد( .ابریشــمی و رحمانــی)1391 ،
بــراي حــذف درآمــد نفتــی و جایگزینــی درآمــد مالیاتــی ،هرچنــد کاهــش درآمــد نفتــی بــا ضریــب
منفــی نســبت بــه درآمــد مالیاتــی ،منجــر بــه افزایــش درآمــد مالیاتــی خواهــد گشــت .بــا کاهــش
درآمــد نفتــی و افزایــش درآمــد مالیاتــی میتــوان تــا حــدودي کاهــش در کل درآمدهــاي دولــت
را جبــران کــرد .بدیــن معنــی کــه حــذف درآمــد نفتــی ملــزم بــه افزایــش در درآمدهــاي مالیاتــی و
ســایر درآمدهــاي دولــت و افزایــش تولیــد خالــص داخلــی میباشــد ،کــه در ایــن صــورت منجــر
بــه خوداتکایــی و کاهــش وابســتگیهاي خارجــی و رســیدن بــه اقتصــاد مقاومتــی خواهــد گردیــد.
کاهــش در درآمــد نفتــی مســتقیما بــر روي یکــی از عمــده تریــن منابــع درآمــد مالیاتــی کــه مالیــات
واردات اســت ،تاثیــر خواهــد گذاشــت .کاهــش ایــن نــوع مالیــات منجــر بــه کاهــش درآمدهــاي
مالیاتــی گشــته و بایــد از طریــق تمرکــز بــر ســایر منابــع مالیاتــی ،کاهــش معافیتهــاي عظیــم
مالیاتــی و فــرار مالیاتــی ،توجــه بــه مالیــات عمومــی بــر مصــرف ،مالیــات ســتانی درســت و مناســب
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پایههــاي مالیاتــی موجــود میــزان پایــه مالیاتــی کل را افزایــش داد.اســتفاده بیشــتر از درآمدهــاي
مالیاتــی ،مشــکل نوســانات قیمــت نفــت و تاثیــرات ســوء آن را کاهــش میدهــد و درآمــد قابــل
اتکاتــري نســبت بــه درآمــد نفتــی پدیــد میآیــد( .رنجبــر و همــکاران)37 :1395 ،
 -6مفهوم نرخ ارز

مطالعــات انجــام شــده در مــورد کشــورهای در حــال توســعه ،رابط ـهای منفــی بـــین درآمـــدهای
ت ســایر شــرایط افزایــش
ض ثبــا 
ی ایــن کشــورها و نــرخ ارز رســمی را بیــان میکنند.بــا فــر 
مـــالیات 
نــرخ ار ز رســـمی واقـــعی(کاهش واحــد پــول در برابــر ارز خارجی)بــه کاهشــی در نســبت مالیــات
بـه تولیــد ناخالــص داخلــی مـــنتهی مــیشود .وجـــود نــرخ ارز بســیار بــاال حاکـی از وجــود نســبت
ی بســیار پایینتــر اســت .در ایــن میــان میتــوان بـــه دو اثـــر از افزایــش نــرخ مبادلــه ارز
مالیاتــ 
کـ ه یکــی اثــر مســتقیم و دیگــری اثــر غیـ ر مســتقیم اسـت ،اشـــاره دارد.در ادامـــه بــ ه آثــار مســتقیم
برقــراری نــرخ ارز بــاال پرداختــه میشود(.موســوی و همــکاران )1384 ،امــا در اینجــا میتــوان
بایــد در ابتــدا نــرخ ارز و عوامــل موثــر بــر آن را بازگــو کنیــم و پــس از آن بــه نحــوه تاثیــر گــذاری
نــرخ ارز بــر میــزان درآمدهــای مالیاتــی خواهیــم پرداخــت.
ی ب ـ ر حس ـب پــول خارجی(ارز)تعریــف
نــرخ ارز را میتــوان بـــه عـــنوان قیمــت واحــد پــول مل ـ 
کــرد .عرضــه و تقاضـا در بازارهــای بــورس منجـر بــه ایـــجاد نــرخ اســمی ارز در یــک نقطــه زمانــی
میشــود.وقتی تقاضــا و عرضــه در بــازار بورس انتقال یـــابند ،بـــسته بـــه سیســتم ارزی کشــور،ممکن
اســت نــرخ ارز تغییـ ر کنــد  .باتوجــه بــه نــرخ پــول خارجــی ،افزایــش نـــرخ یـــا قیمــت ارز ،یعنــی
تقویــت ارزش رســمی پــول1و کاهــش آن،یعنــی تضعیــف ارزش رســمی پــول .2درواقــع ،بــه
دلیلاینک ـ ه نـــرخ ارز بـــه تـــعداد واحدهــای پــول ملــی در هــر واحــد از پــول خارجــی تعریــف
میشــود ،دراینصــورت ،تقویــت ارزش رســمی پــول ملــی بایــد بــا کاهــش نـــرخ ارز و تـــضعیف
)1- (Appreciation
)2- (Deperciation
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آن بــا افزایــش نــرخ ارز مســخص شــود)Richard Barth, 1381(.
 -7عوامل موثر بر نرخ ارز:

متغیرهــای کســری بودجــه دولت(درصــدی از تولیــد ناخالــص داخلــی) ،رابطــه مبادلــه ،حجــم
پول(درصـــدی از تولیــد ناخالــص داخلــی) ،مالیــات بـر واردات(درصــدی از کل واردات) ،خالــص
داراییهــای خارجی(درصــدی از تولی ـ د ناخالــص داخلــی)و قیمتهــای نفتــی در تبییــن رفتــار نــرخ
ارز واقعــی در اقتصــاد ایــران ،نقــش مؤثــری ایفــا میکننــد.
در اقتصادهــای مبتنــی بــر درآمدهــای نفتـی نظیــر اقتصــاد ایــران ،شــوک مثبــت رابطــه مبادلــه ســبب
افزایــش درآمدهــای دولــت و در نتیجــه ایجــاد مــازاد بودجــ ه دولــت میگــرد د و نیــل بــه ایـــن
مـــنظور نیــز نیازمنــد افزایــش نــرخ ارز اســت.در مــورد کســری بودجـه دولــت نیــز بایــد گفــت کــه
تقویــت سیســتم مالــی دولــت کــه بــا افزایــش پــس انــدا ز مل ـی همــراه اســت ،نـــرخ بـــهره واقعــی
را کاهــش داده و بــه تبــع آن ،نـــرخ واقـــعی ارز را کاه ـش میدهــد.در ضمــن ،در اقتصــاد ایــران،
افزایــش قیمــت واقعــی نفــت افزایــش ارزش پــو ل داخلـی را در پــی خواهــد داشــت .در واقــع ایــن
ی تجــاری و مـــتعاقب آن ،کـــسری بودجــه دولــت
ت کاالهــا 
متغیــر از طریــق اثــر گــذاری بــر قیمـ 
م پول)نیــز بــر نــرخ ارز نقــش مؤثــری ایفــا
بــر نــرخ ارز تـــأثیرگذار اســـت.متغیر سیاسـت پولی(حجـ 
میکند.اجــرای سیاســت پولــی در رژیــم نــرح ارز واقعــی ثابــت ،قیمــت کاالهــای غیــر تجــاری را بــا
نــرخ ســریعتری در مقایسـه بـا قیمـت کاالهــای وارداتــی افـــزایش داده و بـــه تبــع آن ،زوال حســاب
جــاری و کاهــش ذخایــر خارجــی را در پـی خواه ـ د داشــت ،و در نهایــت نیــز نــرخ واقعــی ارز را
ی خارجــی و محدودیتهــای وارداتــی نیــز اثــر کاهنــدهای بــر
افزایــش خواهــد داد.متغی ـر داراییهــا 
نــرخ ارز در ایــران دارنــد( .صبــاغ کرمانــی و شــقاقی شــهری)1384 ،
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 -8تاثیر نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی

صــادرات غیــر نفتــی از نــرخ ارز واقعــی تاثیــر مثبــت پذیرفتــه اســت و بــه عبــارت دیگــر افزایــش
نــرخ ارز واقعــی ســبب بهبــود صــادرات میشــود همچنیــن تولیــد ناخالــص داخلــی نیــز تاثیــر مثبــت
بــر صــادرات غیرنفتــی داشــته اســت ایــش ظرفیــت تولیــدی کشــور ســبب رشــد تولیــد در صنایــع
مختلــف از جملــه بخشهــای صادراتــی میشــود پــس افزایــش تولیــد عــاوه بــر تامیــن تقاضــای
داخلــی افزایــش ارزش صــادرات را نیــز بــه دنبــال خواهــد داشــت افزایــش درآمــد جهانــی هــم
ســبب افزایــش تقاضــای صــادرات غیــر نفتــی از جانــب کشــورهای عمــده طــرف صــادرات شــده
اســتافزایــش در رابطــه مبادلــه و بهــرهوری نیــروی کار نیــز ســبب افزایــش انگیــزه تولیدکننــدگان
در تولیــد کاالی صادراتــی شــده اســت و در نتیجــه صــادرات غیرنفتــی افزایــش مــی یابــد.
( دائی کریم زاده و همکاران) 1393 ،
 -8-1تاثیر نرخ ارز بر روی واردات

اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش واﻗﻌﯽ ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ارز و ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آن ﻋﻮارض واردات ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻋﻮارض ﮐﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﯽ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ارزش آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﯽ،
واردات ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮاري ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ واردات
ﻣﯽ ﮔﺮدد  (.ﺧﺪاوﯾﺮي)1380،
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮارض واردات ،از اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻢ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺑﻪﻃﻮري ﮐﻪ در ﺣﺪود  5درﺻﺪ ﮐﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و  8درﺻﺪ ﮐﻞ درآﻣﺪﻫﺎي
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽ گــردد (.تانــزی )1375،زیــرا مالیــات بــر صــادرات ،بــر اﺳﺎس
ارزش ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﻮل راﯾﺞ داﺧﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻟﺬا ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ درآﻣﺪ
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ﺣﺎﺻﻞ از آن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎي ﻧﺮخ ارز ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
(ﻋﺴﮕﺮي و محمدی)1377 ،
ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ واردات در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ،ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎي واﺳﻄﻪ اي و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي ﯾﮏ رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺮان ﺗﺮ ﺷﺪن ارز ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ارز ﮐﻢ ﺗﺮ
ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺗﺮ وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ،واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﮐﺎﻻﻫﺎي
واﺳﻄﻪاي ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎي
ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎي واﺳﻄﻪ اي دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ
اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎي واﺳﻄﻪ اي و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي ،ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ دارد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ وارداﺗﯽ از ﻧﺮخ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺻﻮﻟﯽ دوﻟﺖ ،اﺛﺮات
ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻔﯿﻒ دارد  .از ﻣﻮارد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻧﺮخ ارز ،ﻣﯽ ﺗﻮان بــه اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮﻫﻤﺎت ﺗﻮرﻣﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺗﺒﺪﯾﻞ داراﯾﯽ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ارز ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ اﺷﯿﺎء ﻗﯿﻤﺘﯽ،
ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارز و ...و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ ارز در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي واردات و ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮارد ﻓﻮق اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت رﺳﻤﯽ ،در
ﺻﻮرت اﻋﻼم ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ ارز در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻧﺮخ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ،از ﺗﺒﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ درآﻣﺪﻫﺎي
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻼن ﺑﺮ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭘﯽ ﺑﺮد.
(شــمس الدینــی و شــهرکی)1395،
 -8-2تاثیر نرخ ارز بر روی تولید داخلی

بـ ه علــت وابســتگي شــديد توليـد در کـــشورمان بــه کاالهـــاي واســطه اي وارداتـــي مـــخصوصاً در
بخــش صنعــت  ،افزايــش نرخ ارز هزينـــه توليــد را بـــاال بـــرده و بنابراين توليــد و عرضه محصوالت
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ش پــو ل ملــي منجربــه افزايــش رقابــت پذيــري کاالهــاي
را محــدو د ميســازد .دوم  ،کاه ـش ارز 
صادراتــي شــده و بنـــابراين تقاضـــاي خـــارجي بـــراي کاالهـــاي صادراتي افـــزايش مي يايــد .تغییر
نــرخ ارز حقیقــی اثــر معنــاداری بــر واردات کاالهــای واســطه ای بخــش کشــاورزی و در نتیجــه بــر
ارزش افــزوده ایــن بخــش نــدارد ،بــه عبارتــی بخــش کشــاورزی وابســتگی اندکــی بــه کاالهــای
واســطه ای وارداتــی دارد .افزایــش نــرخ ارز حقیقــی واردات کاالهــای واســطه ای بخــش صنعــت و
معــدن کاهــش خواهــد یافــت ایــن بخــش بیــش از  ۸۰درصــد از واردات کاالهــای واســطه ای را بــه
خــود اختصــاص داده اســت .همچنیــن در بخــش خدمــات تغییــرات نــرخ ارز حقیقــی هماننــد بخــش
کشــاورزی اثــر معنــاداری بــر ارزش بخــش خدمــات نــدارد کــه ایــن نتیجــه بیانگــر خودکفایــی
زیــاد بخــش خدمــات اســت .افزایــش در نــرخ ارز حقیقــی واردات کاالهــای واســطه ای مربــوط
بــه کل بخشهــا را کاهــش خواهــد داد در نتیجــه منجــر بــه کاهــش ارزش افــزوده ایــن ســه بخــش
خواهــد شــد( .مــروت و همــکاران)1396 ،
 -9نحوه تاثیر گذاری نرخ ارز بر میزان درآمدهای مالیاتی دولت
 -9-1تـأثیر بـر عوارض واردات

رابطــه بیــن ســطح نــرخ ارز واقعــی و مبنــای محاســبه عــوارض واردات ،مســتقیمترین پیونــدی
اســت کــه بیــن ارزش واقـــعی نـــرخ ارز و ســـطح مالیــات برقــرار میشــود.عوارض واردات ،اغلب با
نرخهــای مبتنــی بــر ارزش واردات وضــع میشــوند و پایـــه مـــالیاتی آنهــا بــر مبنــای قیمــت داخلــی
رســمی صــورت میگیــرد ،قیمــت واقعــی ،برحســب قیمتهــای داخلـی ،بـه نســبت تـــرقی نـــرخ ارز
کاهــش مییابد.چنانچــه کشــوری ارز خارجــی فراوانــی داشــته باشــد و یــا از دسترســی نامحــدود
بـــه وامـــهای خارجی برخوردار باشــد ،کاهش قیمت داخلی مـــحصوالت وارداتـــی مـــرتبط با نرخ
ارز بــاال ممکــن اســت بــه حـــجم وارداتـــی باالتــری بینجامــد کــه در صــورت باالتــر بــودن کشــش
قیمــت از یــک ،میتوانــد آثــار درآمــدی مـــنفی نـــاشی ا ز باالتــر بــودن نــرخ ارز را جبــرا ن کـــند.
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بـــا ایــن هـــمه ،ایـــن حـــالت در بلنــد مدت بــه ندرت پیــش مــیآید( .موســوی و همــکاران)1384،
 -9-2تـأثیر مالیات بر صادرات

برقــراری نــرخ ارز بــاال نــه تنهــا ب ـ ر درآم ـ د حاصــل از مـــحل عـــوارض واردات تأثیــر میگــذارد،
بلکــه بــر درآمـــد حاصــل از ســایر مالیاتهــا نـــیز بـــطور مســتقیم اثــر میگذارد.بــا تـــوجه بـــه آنکــه
ش پایــه
مالیــات بــر صــادرات از روی ارزش صــادرات برحســب پــول داخلــی وضــع میشــود ،کاهـ 
مالیاتــی و در نـــتیجه ،کـــاهش درآمــد از محــل مالیــات مذکــور ،نـــتیجه مـــستقیم افـــزایش نــرخ ارز
خواهــد بـود.البـــته الزم بــه ذکر اســت کـــه مـــالیات بر صــادرات اهمیتــی کمتر از عــوارض واردات
دارد؛زیــرا ســهم آن در کل درآمدهــای مالیاتــی مجمــوع کشــورهای در حـــال تـــوسعه ،حــدود 5
درصــد اســت و بــه دلیــل تـــشویق صـــادرات در ایــران نـــیز ایـــن مـــالیات وجــود ندارد.
(موسوی و همکاران)1384،
 -9-3تأثیر بـر مالیاتهای غیر مستقیم

در کشــورهای در حــال توســعه ســهم بزرگــی از مالیاهــای غیــر مســتقیم ،از طریــق واردات بدســت
میآیــد؛ زیـــرادر بـــسیاری از ایــن کشــورها بــه دالیــل مختلفــی بـــخش مـــهمی از تـــولیدکنندگان
ت مالیــات شـــانه خـــالی میکننــد و یــا وصــول از طریــق نرخهای پاییــن انجام
داخـــلی ،یــا از پرداخـ 
ال و خدمات-بــه عنــوان جــزء دیـــگر مـــالیاتهای غـــیر مســتقیم کــه شــامل
میگیــرد .مالیــات بــر کا 
مالیاتهــای فــروش کلـی و جـــزئی و مـــالیاتهای مـــربوط بــه کـــاالهای داخـــلی اســت-حدود 258
درصــد از کل درآمدهــای مالیاتــی کشــورهای در حــال توســعه را تشــکیل میدهــد .رابطــه بیــن
نــرخ ارز و مالیات-کــه در بــاال مــورد بحــث قــرار گرفت-ارتباطــی مســتقیم بیــن ایــن دو متغیــر
مـــحسوب میشــود.با ایــن حــال نــرخ ارز بــاال از طریــق مجــاری غیــر مســتقیم نیــز بــر مالیاتهــا تأثیــر
میگــذارد کــه بــه برخــی از ایــن مجــاری اشــاره میکنیــم:
 .1برقــراری نــرخ ارز بــاال انگیزههــای تولیــد کاالهــای صادراتــی و انـــجام فـــعالیتهای صادراتــی را
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بــه مــرور زمــان کاهــش میدهد.بــا کاهــش حجــم صــادرات ،دسترســی کشــور بــه ارز محدودتــر
ت نیــز کاهــش مییابــد؛در نتیجــه درآمــد حاصــل
میشــود و بــا کاهــش موجــودی ارز حجـم واردا 
از مالیاتهــا بــر صـــادرات ،عـــوارض واردات و مالیاتهــای فروشــی و مصــرف داخلی کاهــش خواهد
ت اســت ،عوایــد حاصــل از
یافت.بــا توجــه بهاینکــه بخشــی از درآمدهــا ،وابســته بــه صــادرا 
مالیــات بــر درآمــد نـــیز کـــاهش خواهــد یافت.
.2برقــراری نــرخ ارز بـــاال احـــتمال کاهشهــای بــزرگ آتــی در ارزش پــول را افزایــش میدهــد.
بنابرایــن ایــن احتمــال وجــو د دارد کــه افــراد در قبــال ایــن رویــداد بــه برخــی از اقدامــات
حمایتــی دســت بزننــد کــه خــارج کــردن ســـرمایه از کـــشور یکــی از ایــن اقدامــات اســـت و یـــا
تبدیــل دارائیهــا بــه دال ر و ذخیــر ه آنه ـ ا در داخــل کشــور ،یکــی دیگــر از ایــن اقدامــات اس ـت.
ایــن اقدامــات موجــودی ارزی بــرای واردات کاالهــا و خدمــات را بیشــتر کاهــش میدهــد.و از
ایـنرو پایــه مالیاتــی محدودتــر خواهـد شـد.مجاری دیگــری نـــیز وجـــود دارد کــه محــدود کــردن
جریــان کاالهــا و ســرمایهه ا و ایجــاد اختــال در موازنــه پرداختهــا از آن نــوع محســوب میشــود.
(موســوی و همــکاران)1384،
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نتیجهگیری

بــا توجــه بهاینکــه وضــع ســاختاری درآمــدی کشــور کــه متکــی بــه نفــت اســت و بــه همیــن دلیــل
از پویایــی و ثبــات کافــی بهــره منــد نمیباشــد لــذا مفهــوم درآمــد مالیاتــی مطــرح میشــود امــا
بــه دلیــل ضعــف نظــام مالیاتــی کشــور ایــن درآمدهــا نقــش زیــادی در رفــع مشــکالت کشــور و
همچنیــن پوشــش هزینههــای بودجــه کشــور نداشــته اســت لــذا در ایــن مقالــه بــا بررســی مبانــی
مالیــات و مالیــات ســتانی و همچنیــن تمرکــز بــر تأثیــر نــرخ ارز بــر میــزان درآمدهــای مالیاتــی
کشــور نتایــج زیــر بــه دســت آمــده اســت:
 .1نــرخ ارز میتوانــد بــا تأثیرگــذاری بــر واردات صــادرات و درجــه بــاز بــودن اقتصــاد بــر میــزان
درآمدهــای مالیاتــی اثرگــذار باشــد.
 .2افزایــش نــرخ ارز ســبب تاثیرگــذاری بــر تولیــد داخــل خواهــد بــود و از طریــق افزایــش تقاضــا
بــرای صــادرات ،تولیــد ملــی افزایــش خواهــد یافــت
 .3بــا افزایــش نــرخ ارز واردات کاهــش خواهــد یافــت کــه باعــث کاهــش درآمدهــای مالیاتــی از
طریــق واردات خواهــد بــود
 .4امــا بــا همــه اینهــا و بــرآورد کلــی میتــوان گفــت کــه اگــر دولــت بخواهــد از افزایــش نــرخ ارز
درآمدهــای مالیاتــی خــود را بهبــود دهــد بایــد تــا حــدی نــرخ ارز را افزایــش دهنــد تــا هزینههــای
تولیــد کاالهــای داخلــی افزایــش شــدیدی پیــدا نکنــد و بــه ســطح تولیــد ملــی لطمــه وارد نشــود.

ارزیابی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر درآمد های مالیاتی دولت
منابع و مآخذ

 .1ابریشــمی ،حميــد و همــکاران ،۱۳۹۱ ،تنــوع بخشــی در درآمدهــای مالیاتــی دولــت در ایــران بــا
هــدف ثبــات درآمــدی بــا اســتفاده از رویکــرد تئــوری پرتفــوی ،مطالعــات اقتصــادی کاربــردی در
ایــران ،شــماره ، ۳صفحــه  ۱تــا ۲۶
 .2اســاموئیان کریــم و زهــرا خلیلــی نــژاد، ۱۳۹۴ ،بررســی رابطــه انحرافــات نــرخ ارز و مانــدگاری
تــورم در ایــران ،تحقیقــات مدلســازی اقتصــادی ،شــماره  ،۱۱از صفحــه  ۱۵۳تــا ۱۹۲
 .3بیــگ پــور ،محمــد علــی 1386، ،درآمدهــای مالیاتــی و میــزان مالیــات تعییــن شــده در قانــون
بودجــه هــر ســال ،شــماره  ، 37از صفحــه  118تــا 120
 .4خداویــری ،احمــد  138،0،تحلیــل اثــر متغیرهــای کالن اقتصــادی بــر درآمدهــای مالیاتــی بــا
اســتفاده از تکنیــک هــم انباشــتگی ،شــماره  ،1از صفحــه  149تــا 180
 .5دادگــر يــداهلل و همــکاران، 1392 ،دولــت و مالیــات بهینــه در اقتصــاد بخــش عمومــی و کارکــرد
دولــت و مالیــات در ایــران ،شــماره 5
 .6رنجبــر همایــون و همــکاران 1395، ،امــکان جایگزینــی درآمدهــای مالیاتــی بــا درآمدهــای
نفتی(مطالعــه مــوردی در ایــران) ،شــماره ، 19از صفحــه  27تــا 38
 .7ســعید دائــی کریــم زاده ،ســعيد و همــکاران، 1393 ،بررســی تاثیــر نــرخ ارز واقعــی بــر صــادرات
غیــر نفتــی ایــران ،شــماره ، 29از صفحــه  151تــا 168
 .8شــمس الدینــی مصطفــی و جــواد شــهرکی 1395، ،بررســی عوامــل موثــر بــر میــزان درآمدهــای
مالیاتــی در ایــران ،شــماره ، 15از صفحــه  77تــا 116
 .9صبــاغ کرمانــی و همــکاران ،1384 ،عوامــل موثــر بــر ارز واقعــی در ایران(رهیافــت خــود
رگرســیون بــرداری) ،شــماره ، 16از صفحــه  37تــا 76
 .10عســگری منوچهــر و تیمــور محمــدی ،1377 ،هــم انباشــتگی :مفاهیــم ،اهمیــت اقتصــادی و
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نقــاط قــوت و ضعــف ،شــماره  ،3از صفحــه  27تــا 57
.11کردبچــه ،محمــد ،1375 ،بررســی درآمدهــای مالیاتــی در ایران(قســمت دوم)  ،شــماره  6،از
صفحــه  31تــا 71
.12گرایــی نــژاد غالمرضــا و الهــه چپــردار، ۱۳۹۱ ،بررســی عوامــل موثــر بــر درآمدهــای مالیاتــی در
ایران،فصلنامــه علــوم اقتصــادی ،شــماره ، ۲۰صفحــه  ۷۰تــا ۹۲
 .13مــروت حبیــب و همــکاران، 1396 ،بررســی آثــار تغییــرات نــرخ ارز بــر تولیــد بخشهــای
مختلــف اقتصــاد ایــران ،شــماره ، 91از صفحــه  203تــا 232
 .14موســوی ،میــر حســین و همــکاران ،1384 ،بررســی عوامــل موثــر بــر ســطوح وصــول درآمدهای
مالیاتــی در سیســتم مالیاتــی ایــران ،شــماره ، 17از صفحــه  161تا 188
 .15مومنــی وصالیــان هوشــنگ و همــکاران ۱۳۸۹، ،بررســی ارتبــاط درآمدهــای مالیاتــی و کســری
بودجــه دولــت در اقتصــاد ایــران ،مجلــه علــوم اقتصــادی ،شــماره  ، ۱۱صفحــه  ۱۷۷تــا ۲۰۰
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چکیده
موضــوع فســاد اداری از جملــه معضالتــی اســت کــه تقریبــا تمامــی جوامــع بهطورکــم و بیــش بــا آن
مواجــه مــی باشــند  .فســاد اداری از جملــه پدیدههــای ســازمانی اســت کــه رونــد توســعه کشــورها را
بهطــور چشــمگیری بــا چالــش مواجــه ســاخته و موجب شــکلگیری مشــکالت و بحرانهای اساســی
در سراســر جامعــه شــده اســت .آنچــه در تعريفهــاي فســاد به صــورت مشــترك وجــود دارد ،نوعی
هنجارشــکنی و تخطــی از هنجارهــای اخالقــی و قانونــی در عملکــرد اداری و ســازمانی اســت و از
ایـنرو اســت کــه فســاد اداری و تعریــف آن تابعی از هنجارهای مــورد قبول در هــر جامعه و فرهنگ
میباشــد .مهمتریــن علــل فســاد اقتصــادی در بخــش عمومــی بــه تصــدی دولــت در اقتصــاد مربــوط
میشــود و شــامل نرخهــای چندگانــه ارزی و محدودیتهــای تجــاری و دســتمزد پاییــن در
خدمــات دولتــی میباشــد و ایــن امــر تاثیــر بســزایی در امــر قاچــاق کاال و ارز در ایــران دارد.
قاچــاق کاال بــه عنــوان یــک پدیــده نامطلــوب اقتصــادی و معضلــی ملــی ابعــاد مختلفــی بــه خــود
گرفتــه ،عوامــل متعــددی در شــکلگیری آن دخیلانــد و بیتردیــد گام نخســت در رفــع و مبــارزه
بــا ایــن عوامــل شاســایی آنهــا میباشــد .قاچــاق در ایــران بــه دالیلــی غیــر از فقــر اقتصــادی،
فرهنگــی ،اجتماعــی و  ...صــورت میگیــرد و وقــوع ایــن پدیــده عوامــل دیگــری چــون ضعــف
سیســتمهای مدیریتــی ،قانونگــذاری ،تفــاوت قیمتکاالهــا در دو طــرف مــرز ،تفــاوت کیفیــت
بــارز کاالهــا در دو طــرف مــرز ،پاییــن بــودن و نادیــده گرفتــن جریمههــا و ســهلانگاریها
و کاســتیهایی از ایــن قبیــل دخیــل هســتند .تولیــد بــدون اخــذ مجــوز از مراجــع ذی صــاح و
بازرگانــی بــدون ثبــت در دفاتــر رســمی بــا پنهــان کــردن ایــن نــوع معامــات از چشــم مامــوران
 .1دانش آموخته کارشناسی رشته علوم اقتصادی ،دانشگاه مفید
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داخلــی و گمرکــی و عرضــه کار بــدون مجــوز در بــازار بــرای نپرداختــن بیمههــای تامیــن اجتماعــی
و مالیــات و دســتکاری در اســناد دولتــی و جعــل آنهــا ،رشــوه خــواری و ...همگــی از اشــکال
قاچــاق اســت  .یکــی از مهمتریــن عوامــل کارایــی و کارآمــدی هــر نظــام اقتصــادی ،شــفافیت آن
نظــام در ابعــاد مختلــف اســت و رســیدن بــه مســئله مهــم همــواره از دغدغههــای اقتصــاد دانــان بــوده
اســت بهطــوری کــه عــدم شــفافیت سیســتم اداری و بروکراســی آن در نظــام بانکــی و گمرکــی
عامــل تاثیــر گــذار در پدیــده قاچــاق کاال در ایــران شــناخته شــده اســت .ســود بــاالی حاصــل از
قاچــاق باعــث تشــدید رونــد افزایــش قاچــاق در ایــران شــده اســت کــه در ایــن مقالــه بــه روش
توصيفــي -تحليلــي بــه بررســی فســاد اداری و نقــش آن در بــروز پدیــده قاچــاق پرداختــه شــده
اســت
واژگان کلیدی :فساد اداری  ،قاچاق  ،دولت  ،پیشگیری.
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مقدمه
تجربههــای بهدســت آمــده از کشــورهای مختلــف نشــانگر ایــن اســت کــه فســاد امــری
پیچیده،پنهــان ومتنــوع اســت .از ای ـنرو مبــارزه بــاآن نیــز بایــد امــری مســتمر ،طوالنــی وپیچیــده
باشــد .درحقیقــت ،فســاد (در ابعــاد اداری و ابعــاد دیگــر جامعــه ) ماننــد عفونــت اســت کــه اگــر بــه
انــدام و پیکــر جامعــه راه یابــد ،اعضــای آن را یکــی پــس از دیگــری عفونــی کــرده واز کار مــی
انــدازد وچــه بســا گســترش ایــن عفونــت،کل پیکــره جامعــه را فاســد کنــد.
رشــد اقتصــادی و افزایــش رفــاه مــردم هــدف نهایــی کلیــه نظامهــای اقتصــادی محســوب میشــود
و ایــن رشــد زمانــی تحقــق پیــدا میکنــد کــه فســاد اقتصــادی درکشــورها بــه حداقــل خــود برســد .
اصطــاح فســاد بــه معنــی شکســتن اســت بنابرایــن در فســاد چیــزی مــی شــکند ویــا نقــض میشــود
ایــن چیــز ممکــن اســت یــک شــیوه رفتــاری یــا اخالقــی یــا قانونــی یــا گاهــی مقــررات اداری باشــد.
فســاد در حــال حاضــر پدیــده ای فراگیــر اســت کــه تمامــی کشــورها اعــم از کشــورهای توســعه
یافتــه و در حــال توســعه بــا آن مواجــه اســت و یکــی از اهــداف دولتهــا مبــارزه بــا آن اســت .امــا
ازآن جایــی کــه فســاد پدیــده ای انتزاعــی اســت دشــواریهای زیــادی در مواجــه بــا ایــن پدیــده
ایجــاد کــرده اســت کــه میتــوان بــه دشــواری ســنجش و اندازهگیــری ایــن پدیــده اشــاره کــرد.
انــواع فســادهای اقتصــادی در سراســر جهــان بــه خصــوص در کشــورهای در حــال توســعه بهطــور
پررنــگ تــری دیــده میشــودکه ازجملــه ایــن فســادها میتــوان بــه پولشــویی  ،رشــوه و قاچــاق
کاال و ارز اشــاره کــرد  .قاچــاق بهطــور کلــی بــه معنــای نقــل و انتقــال مخفیانــه وغیــر قانونــی هــر
شــیء بــا قصــد اجتنــاب از شــناخته شــدن و مصــادره شــدن یــا پرداختــن مالیــات اســت وهمچنیــن
آنچــه قاچــاق میشــود ممکــن اســت غیــر قانونــی نباشــد( ماننــد :قانــون حمایــت ازکولربرهــا) امــا
نقــل وانتقــال مخفیانــه آن جــرم محســوب میشــود ماننــد وقتــی کــه مقادیــر زیــادی پــول نقــد
بــرای پولشــویی قاچــاق میشــود یــا کاالهــای مشــمول مالیاتــی کــه خــارج از کشــورها خریــداری
میشــوند بــه قصــد پرداخــت عــوارض آن از دیــد مامــوران گمــرک مخفــی نگــه داشــته میشــوند.
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قاچــاق کاال بخشــی از اقتصــاد کشورهاســت کــه بــا هــدف ســودآوری از ســوی عوامــل تجــارت
غیــر قانونــی انجــام میشــود .قاچــاق بــه دلیــل ماهیــت پنهــان آن در آمارهــای رســمی کشــور ثبــت
نمیشــود و برایــن اســاس وجــود آن موجــب پنهــان مانــدن بخشــی از عملکــرد اقتصــادی خواهــد
شــد .ایــن واقعیــت میتوانــد کارکــرد سیاســتهای تخصیصــی و توزیعــی دولتهــا را در عمــل
بــا مشــکل مواجــه ســازد .
اصطــاح فســاد اداری کــه آن را در برابــر ســامت اداری بــه کار مــی برنــد ،مــدت زیــادی اســت
کــه مــورد توجــه اندیشــمندان و صاحبنظــران مختلــف ســازمانی قــرار گرفتــه و تــاش کــرده انــد
بــا ارائــه تعاریــف منطبــق بــا اصــول ســازمانی در جهــت رفــع آن گام بردارنــد کــه وجــه اشــتراک
اغلــب تعاریــف ارائــه شــده دربــاره فســاد دســتگاههای دولتــی را میتــوان رشــوه و ســو اســتفاده
از موقعیــت شــغلی بــرای نفــع شــخصی دانســت .پیامدهــای فســاد اداری نیــز در قالــب معضــات
وناهنجاریهایــی همچــون ســو اســتفاده از موقعیــت شــغلی ،ارتشــا واختــاس ،کالهبــرداری
،پارتیبــازی بــی عدالتــی ،بــاج خواهــی ،ایجــاد نارضایتــی بــرای اربــاب رجــوع (ذینفعها)،ســرقت
امــوال و داراییهــا ســازمان،فروش اطالعــات ســازمان بــه دیگــران و نظایــر آن بــه صــورت
فردی،گروهــی وســازمان یافتــه پدیــدار میگــردد .عوامــل و زمینههــای گوناگونــی وجــود دارنــد
کــه میتوانــد موجــب پیدایــش وگســترش وترویــج فســاد اداری بــه صــورت بالقــوه وبالفعــل شــوند.
برمبنــای ایــن عوامــل وزمینههــا میتــوان راههایــی را شناســایی کــرد کــه اثــر بیشــتری درکاهــش
وحــذف پدیــده فســاد اداری در ســازمان دارنــد .اگــر یــک ســازمان را بــه صــورت یــک سیســتم
در نظــر بگیریــم ،ایــن سیســتم از خــرده سیســتمهای گوناگونــی تشــکیل شــده اســت کــه یکــی از
مهمتریــن آنهــا خــرده سیســتم منابــع انســانی اســت .بــر همیــن اســاس درمبــارزه بــا پدیــده فســاد
اداری ،تمرکــز بــر روی عواملــی کــه مســتقیما بــه بعــد منابــع انســانی ســازمان مربــوط میشــود،
میتوانــد تاثیــر بیشــتری در کاهــش یــا حــذف فســاد اداری در ســازمان داشــته باشــد هــر چنــد کــه
عوامــل ســازمانی دیگــری همچــون ،شــفافیت قوانیــن اداری و...در ایــن زمینــه موثرنــد.
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عــدم وجــود شــفافیت در سیســتم اداری بیــن کارکنــان میتوانــد یکــی از عمــده عوامــل فســاد
دســتگاه اداری باشــد کــه در بخــش گمرکــی ایــن عــدم شــفافیت باعــث بــروز پدیــده قاچــاق
میشــود  .قاچــاق کاال میتوانــد اثــر اخالقــی – سیاســی و اجتماعــی داشــته باشــد.هدف از انجــام
ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه پدیــده قاچــاق کاال در کشــورما عــاوه بــر آثارمخــرب اقتصــادی
بــه عنــوان یــک چالــش اقتصــادی اجتماعــی حائزاهمیــت اســت  .امــروزه ایــن پدیــده عــاوه
براینکــه بــه عنــوان یــک تهدیــد جــدی برســر راه تجــارت آزاد اســت.هزینههای زیــادی نیــز بــر
بدنــه اقتصــادی کشــور تحمیــل میکنــد  .قاچــاق کاال از یــک ســو درآمــد گمرکــی و مالیاتــی
دولــت را کاهــش میدهــد واز طرفــی ســبب خــروج بــی حاصــل ارز،خــروج ســرمایه  ،افزایــش
بیــکاری ،کاهــش تولیــدات داخلــی و ...میشــود .در اقتصــاد ســالم تمامــی فعالیتهــای اقتصــادی
ثبــت وضبــط میشــود امــا دســته ای از فعــاالن اقتصــادی مایــل بــه انجــام چنیــن امــری نیســتند ولــذا
موجبــات شــکلگیری اقتصــاد زیرزمینــی یــا اقتصــاد ســیاه را بــه وجــود میآورنــد .از مهمتریــن
مصادیــق اقتصــاد زیرزمینــی پدیــده قاچــاق کاال و ارز اســت کــه نظــام اطالعــات اقتصــادی کشــور
را مختــل میکنــد وتصمیمگیــری اقتصــادی را بــا مشــکل مواجــه کــرده وسیاســت گذاریهــا
کارایــی خــود را از دســت مــی دهند.ایجــاد قوانیــن در کشــورها بــه خصــوص کشــورهای درحــال
توســعه باعــث شــده اســت کــه ایــن قوانیــن اتخــاذ شــده بــر تصمیمــات دولتــی بیشــتر بــه زیــان
اشــخاص قانونمنــد و بــه ســود عوامــل واقعــی قاچــاق میباشــد کــه ایــن نشــانگر ضعــف کل فرآینــد
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اســت.
پیشــگیری از جرائــم اقتصــادی یــا فســاد اداری در نــگاه نخســت بــا یــک تناقــض همــراه اســت
وآن ایــن کــه آمــوزش و اطــاع رســانی ونیــز ارتقــا آگاهــی شــهروندان از راهکارهــای عمــده
پیشــگیرانه اجتماعــی اســت کــه یــک طــرف آن دولــت اســت کــه بــه عنــوان یــک ذینفــع نمیتوانــد
معیــار داوری باشــد .بخــش عمــده پدیــده جــرم اقتصــادی و اداری ناشــی از عملکــرد خــود دولــت
و نهادهــای حاکمیتــی اســت واهمیــت توجــه بــه ایــن تدابیــر واعمــال آنهــا در خصــوص قاچــاق
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کاال و ارز بــه مراقبــت چشــمگیرتر و بارزتــری نیــاز دارد چــرا کــه اعمــال ایــن تدابیــر ســبب
کاســته شــدن بــار دســتگاه کیفــری میشــود .نقــش مراجــع ومحاکــم رســیدگی کننــده بــه بــزه
قاچــاق کاالوارز دارای اهمیــت میباشــد  .در ایــن مقالــه ســعی بــر ایــن شــده اســت کــه بــه روش
توصیفــی – تحلیلــی و بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــه ای بــه بیــان فســاد اداری و تاثیــر آن بــر قاچــاق
در ایــران پرداختــه شــود.
 -1پیشینه تحقیق
قــادری)1388(،در مقالــه «فســاد اداری در ایــران تحلیلــی جامعــه شــناختی» روش تحقیــق بــه کار
گرفتــه شــده ،اســنادی اســت کــه بــر اســاس مطالعــه و بررســی کتــب و آثــار موجــود مســئله حاضــر
مــورد تبییــن واقــع شــده اســت  .نتایــج ایــن تحقیــق گویــای ایــن اســت کــه فســاد معلــول عوامــل
متعــددی اســت از جملــه عوامــل فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی وسیاســی و اداری از جملــه عوامــل
مهــم ایــن پدیــده تشــخیص داده شــده اســت و تشــخیص بــر تاکیــد رویههــای پیشــگیرانه بــه جــای
تنبیــه و مجــازات متخلفــان دنبــال کــردن منظــم و نظــام منــد برنامههــای مبــارزه بــا فســاد اداری تاکید
برفرهنــگ ســازمانی وتقویــت آن بــه عنــوان بخشــی از فرهنــگ عمومــی جامعــه پرداختهاســت.
ایراندوســت ( )1389در مقالــهای تحــت عنــوان »بررســی علــل و عوامــل مؤثــر در پیدایــش و
گســترش قاچــاق کاال در اســتان کردســتان» بــا نگرشــی کاربــردی بــر پدیــده قاچــاق ،علــل و عوامــل
مؤثــر در پیدایــش و گســترش آن و تأثیرگــذاری آن بــر بازارهــای داخلــی اســتان کردســتان مــورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن ایــن تحقیــق از نظــر روش جم ـعآوری دادههــا توصیفــی و
پیمایشــی میباشــد .عوامــل مؤثــر در پیدایــش و گســترش قاچــاق کاال در اســتان کردســتان از
ابعــاد ســاختاری ،محیطــی و رفتــاری مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .مــدل ایــن مقالــه از نــوع
آمــار توصیفــی در تنظیــم دادههــا در جــدول توزیــع فراوانــی ،محاســبه شــاخصهای تمرکــز و
پراکندگــی از قبیــل میانگیــن و انحــراف دادههــا در جــدول توزیــع فراوانــی از آزمــون میانگیــن
جهــت آزمــون فرضیههــای اســتفاده شــده اســت .براســاس نتایــج ایــن تحقیــق ،عوامــل محیطــی و
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ســاختاری در پیدایــش و گســترش قاچــاق کاال در اســتان کردســتان مؤثــر شــناخته شــدهاند.
ربیعــی ،آصــف )1391(،در مقالــه ای بــا عنــوان نقــش فرهنــگ ســازمانی در پیشــگیری از بــروز
فســاد اداری فرضیــه ایــن تحقیــق بدیــن گونــه اســت کــه رابطــه معنــا داری بیــن شــاخص فرهنــگ
و پاییــن آمــدن فســاد اداری اســت  .روش تحقیــق آن بــه روش توصیفــی  -تحلیلــی اســت .نتایــج
حاصــل از ایــن تحقیــق بدیــن گونــه میباشــد کــه الویــت دادن بــه رویکــرد فرهنگــی و ســاختاری
در کنــار رویکــرد رایــج انضباطــی بــوده اســت و ازجملــه مولفههــای فرهنگــی موثــر بــر فســاد
اداری بــه ترتیــب الویــت  -1:ارزش ســازمانی  -2جامعــه پذیــری و هویــت بخشــی  -3کنتــرل
رفتــار  -4ارزش فــردی ارزشهــای بنیــادی وشــیوه انگیزشــی در نهایــت مــدل مناســبی در زمینــه
مولفههــای فرهنگــی موثــر بــر کاهــش فســاد اداری ارائــه گردیــده اســت .
اکبرنــژاد و همــکاران ()1391در مقالــه «بررســی فســاد اداری از دیــدگاه قــرآن واحادیث»بــه
بررســی مبنایــی محتــوای قــرآن کریــم واصلــی تریــن متــون روایــی شــبیه بــه بررســی مســاله فســاد
اداری پرداختــه اســت همچنیــن بــه برخــی از گونههــای آشــکار فســاد اداری در ایــن متــون همچــون
ارتشــا – رابطــه گرایــی -تقلــب وتزویــر اشــاره شــده اســت .راهکارهــای مبــارزه بــا ایــن پدیــده در
قالــب راهکارهــای ســازمانی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و قضایــی دســته بنــدی شــده اســت ونتایــج نشــان
داده اســت کــه اســام یــک دیــدگاه همــه جانبــه نگــر و ســامان منــد بــه زمینههــا و راهکارهــای
مبــارزه بــا فســاد اداری پرداختــه اســت.
زرنــدی وهمــکاران ()1396در مقاله«عوامــل موثــر بــر فســاد اداری در ســازمانهای دولتــی
جمهــوری اســامی ایــران» بــه بررســی فســاد اداری پرداختــه اســت کــه نتایــج ایــن تحقیــق نشــان
میدهــد کــه  63متغیــر هســتند کــه در دســته بنــدی کلــی تــر (محیطــی -درون ســازمانی و فــردی )
تقســیم پذیرنــد .در بعــد محیطــی عامــل قانــون ،در بعــد ســازمانی عامــل مدیریتــی و در بعــد فــردی
مشــارکت اخالقــی از اهمیــت بیشــتری نســبت بــه دیگــر متغیرهــا برخــوردار بودنــد.
در بررســی مقالههــای کــه پیــش از ایــن در بــاره فســاد اداری و قاچــاق مــورد بحــث قــرار گرفتــه
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اســت بــه مــوردی از قبیــل نقــش فرهنــگ ســازمانی در پیشــگیری از بــروز فســاد اداری  ،عوامــل
موثــر بــر فســاد اداری در ســازمانهای دولتــی جمعهــوری اســامی ایــران ،بررســی فســاد اداری و
روشهــای کنتــرل آن  ،عوامــل موثــر بــر قاچــاق وآثــار آن  ،راههــای پیشــگیری از فســاد اداری و
مبــارزه بــا قاچــاق  ،قاچــاق کاال وتاثیــرات آن بــر اقتصــاد ایــران پرداختــه شــده اســت .ولــی هــدف
از ایــن تحقیــق بررســی تاثیــر گــذاری فســاد اداری بــر قاچــاق در ایــران بــه روش توصیفــی تحلیلــی
میباشــد .کــه پیونــد فســاد اداری را بــا قاچــاق مطــرح میکنــد و فســاد بروکراســی اداری را یکــی
از عوامــل تاثیــر گــذار درافزایــش پدیــده قاچــاق در ایــران بیــان میکنــد.
 -2مفهوم فساد
واژه فســاد در لغــت بــه معنــای تباهــی اســت  .اصطــاح فســاد در واژه التیــن  Rumpereمیآیــد
کــه معنــای شکســتن اســت بنابریــن در فســاد چیــزی مــی شــکند یــا نقــض میشــود ایــن چیــز
ممکــن اســت یــک شــیوه رفتــاری ،اخالقــی یــا قانونــی یــا گاهــی مقــررات اداری باشــد.
بانــک جهانــی فســاد را اینگونــه تعریــف میکنــد  :ســوء اســتفاده از اختیــارات دولتــی بــرای کســب
منافــع شــخصی ایــن تعریــف در ایــران تحــت عنــوان فســاد اداری بــه کار مــی رود .بنابریــن فســاد
بــه معنــی سواســتفاده غیــر مجــاز از قــدرت عمومــی در جهــت منافــع خصوصــی اســت فســاد در
اشــکال مختلــف آن در ســطح کالن و خــرد وابعــاد گوناگــون اداری ،اقتصــادی سیاســی گریبانگیــر
کشــورهایی اســت کــه در اداره حکومــت ناکارآمــد هســتند .البتــه نــوع شــکل  ،میــزان وگســتردگی
آن از ســوی کشــوری بــه کشــور دیگــر متفــاوت اســت بهطــور کلــی رابطــه نادرســت ثــروت،
قــدرت وارزش منجربــه شــیوع فســاد مــی گــردد .فســاد نتیجــه تبانــی نخبــگان سیاســی واقتصــادی
اســت همچنــان کــه اشــاره شــده عمــده تریــن وشــاخص تــری علــت فســاد ناکارآمــدی حکومــت
اســت .از ای ـنرو کــه فســاد ماهیــت ضدتوســعه دارد بــرای کشــورهایی کــه در جهــت توســعه گام
برمــی دارنــد ضــرورت دارد کــه در مســیر عــادی از فســاد حرکــت کننــد .همــواره ارتباط معکوســی
بیــن اســتفاده صحیــح از قــدرت و قلمــرو گســترش فســاد وجــود داشــته وهــرگاه از قــدرت بهطــور
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مطلــوب اســتفاده شــده فســادکاهش یافتــه اســت .غالبــا در فســادچیزی نقــض میشــود در محیــط
فاســد حقــوق اجتماعــی وسیاســی شــهروندان نادیــده گرفتــه میشــود .
مهمتریــن علــل فســاد اقتصــادی در بخــش عمومــی بــه تصــدی دولــت در اقتصــاد مربــوط میشــود
وشــامل محدودیتهــای تجاری،یارانــه صنعتــی ،کنتــرل قیمتهــا  ،نرخهــای چندگانــه ارزی
،دســتمزهای پاییــن در خدمــات دولتــی ،تجــاری و ذخایــر منابــع طبیعــی ماننــد نفــت اســت  .فســاد
اقتصــادی ســبب کاهــش ســرمایهگذاری و کنــد شــدن رشــد اقتصــادی و در نهایــت باعــث عــدم
تحقــق اهــداف توســعه اقتصــادی در هــر کشــور میشــود ودرآمدهــای مالیاتــی کاهــش مــی یابــد و
کیفیــت زیــر ســاختهای اقتصــادی و خدمــات عمومــی تنــزل پیــدا میکنــد.
اساســی تریــن سیاســت مبــارزه بــا فســاد اقتصــادی و اصالحــات اقتصــادی شــامل ایجــاد نهادهایــی
بدیــن منظــور ،افزایــش دســتمزدهای بخــش عمومی،کاهــش انــدازه دولــت در اقتصــاد حسابرســی
مالــی دقیــق  ،اســتقالل دســتگاه قضایــی مشــارکت شــهروندان ،تمرکززدایــی واصــاح فرهنــگ
جامعــه اســت کــه میتوانــد در اقتصــاد کشــور پویایــی ایجــاد نمایــد و در نهایــت باعــث رشــد
وشــکوفایی در اقتصــاد ملــی شــود  .ســازمانهای جهانــی پدیــده فســاد مالــی وسیاســی را بــه عنــوان
یکــی از مهمتریــن نگرانیهــای مدیریــت دولتــی و مانــع بزرگــی بــرای توســعه پایــدار کشــور
قلمدادکــرده انــد( .لطفیــان)187،1385
هرچــه برمیــزان فســاد اقتصــادی و سیاســی در جوامــع در حــال توســعه افــزوده میشــود امنیــت
عمومــی بیشــتر در معــرض تهدیــد قــرار مــی گیــرد فســاد سیاســی و اقتصــادی از بزرگتریــن موانــع
توســعه پایــدار در کشــورهای درحــال توســعه هســتند .در دهه1990سیاسـتهای اقتصــادی گســترده
ای نظیــر تشــویق تجــارت بینالمللــی  ،خصوصیســازی کارخانههــا ،صنایــع وشــرکتهای
دولتــی و ســرمایه گــذاری در بخشهــای عمومــی ماننــد آمــوزش وپــرورش توســط بســیاری از
کشــورهای در حــال توســعه اتخــاذ شــدند ،امــا بــر خــاف انتظــار ،رشــد ســریعی حاصــل نشــد
و درآمدهــای ملــی آنهــا کاهــش چشــمگیری نشــان داد .علــت اصلــی ایــن مســئله شکســت
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برنامههــای اصالحــات از جملــه خصوصــی ســازی در فســاد گســترده ایــن کشــورها بــودو مبالغــی از
کمکهــای بینالمللــی بــه کشــورهای کــم درآمــد از ســوی سیاســت گــزاران و گروههــای وابســته
بــه صــورت غیــر قانونــی برداشــت شــده بــود  .مفســدان اقتصــادی در همــه جــای دنیــا بــرای اینکــه
از دســت قانــون راحــت باشــند بیــکار نمــی نشــینند  .بســیاری از قضــات را بــا پــول مــی خرنــد و
وکالی قدرتمنــدی را بــرای خــود دســت و پــا میکننــد .
اگرخبرنــگاری بخواهــد فســاد آنــان را افشــا کننــد بــه طــرق مختلــف او را ازســر راه برمــی دارنــد.
مراقبنــد تــا هیــچ عامــل نفــوذی جــان ســالم بــه در نبــرد و از همــه مهمتــر اینکــه سیاســتمداران
را چنــان بــه خــود وابســته میکننــد تــا نتواننــد کاری بــرای مبــارزه بــا فســاد انجــام دهنــد .یــک
وضعیــت بدتــر ایــن اســت کــه مفســدان بــه حکومــت برســند و در مقابــل دههــا دوربیــن خطابــه
مفصلــی در لــزوم مبــارزه بــا فســاد ارائــه دهنــد .دریــک نــگاه کلــی کیفــر فســاد اقتصــادی ممکــن
اســت یــک یــا چنــد مــورد از ایــن مجازاتهــا باشــد .بازگردانــدن مبلــغ اختــاس یــا ارتشــا جریمــه
چنــد برابــری نســبت بــه آن حبــس و اعــدام  ،امــا در مــورد مدیــران دولتــی ومناســب عمومــی،
عــاوه بــر اینهــا برکنــاری از شــغل فعلــی  ،انفصــال از مشــاغل دولتــی تــا چندیــن ســال وحتــی
اعــدام را ممکــن اســت درپــی داشــته باشــد بــا ایــن حــال فســاد تاثیــرات عمیــق وگســتره ای بــر
رونــد جــاری اقتصــادی وسیاســی جامعــه برجــا مــی گــذارد .
 -3انواع فساد
فساد را از چند دیدگاه میتوان بررسی کرد:
 .1فســاد بــر مبنــای افکارعمومــی جامعــه :ارزش فرهنگــی و اخالقــی هــر جامعــه بــا دیگــر جوامــع
متفــاوت اســت و در داخــل جامعــه نیــز ایــن ارزشهــا در طــول زمــان تغییــر میکنــد در ایــن راســتا
اقدامــی درچارچــوب فعالیتهــای اداری-دولتــی مصــداق فســاد را مــی یابــد کــه از دیــد مــردم
جامعــه غیراخالقــی ومضرتلقــی میشــود.
 .2فســاد براســاس منافــع عمومــی :برخــی از محققــان فســاد اداری را مجموعــه ای از اقدامــات
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کارمنــدان و مســئوالن دولتــی مــی داننــد کــه اوال بــه منافــع عمومــی لطمــه بزنــد .ثانیــا هــدف از
انجــام آن رســاندن فایــده بــه عامــل یــا بــه شــخص ثالثــی کــه عامــل را بــرای انجــام ایــن اقــدام اجیــر
کــرده اســت باشــد.
 .3فساد اداری براساس نقش وابستگیهای اجتماعی و خانوادگی در تصمیمات کارمندان
 .4فســاد بــر مبنــای ســطح ســازمانی :فســاد روســای دولــت ،وزیــران ،وکارمنــدان عالــی رتبــه را
فســاد کالن و فســاد کارمنــدان جــز را فســاد خــرد مــی گویند.بــدون کنتــرل فســاد کالن امــکان از
بیــن رفتــن فســاد خــرد محــدود اســت.
فســاد بــر مبنــای نظــام منــدی  :فســاد ســازمان یافتــه حالتــی اســت میــزان رشــوه و گیرنــده آن
مشــخص اســت وپرداخــت وجــه تضمیــن میکنــد کــه ســفارش خواســته شــده اجــرا خواهــد شــد.
برخــی اســتدالل مــی کننــد کــه فســاد ســازمان یافتــه ضــرر کمتــری دارد.چــون در چنیــن نظامــی
یــک دیــوان ســاالر فاســد ســهم کامــا مشــخصی از ســود بنــگاه را طلــب میکنــد ونفــع او در
موفقیــت بنــگاه اســت (.فــرج پــور.)58:1381،
 -4انواع فساد از دیدگاه محققان اقتصادی
محققان فساد را به انواع گوناگوني تقسيمبندي كردهاند؛ از جمله:
الــف .فســاد خــرد :بــه اخــذ رشــوههاي انــدك از جانــب كاركنــان دولــت بــراي رفــع مشــكالت
اشــاره دارد .همچنيــن زمانــي كــه در مــوارد اســتثنايي از جانــب كارمنــدي درخواســت رشــوه
ميشــود ،امــا ايــن كار بــه شــكل ســازمانيافته انجــام نميشــود» ،فســاد فــردي» صــورت گرفتــه
اسـ�ت.
ب .فسـ�اد سـ�ازمانيافته :زماني كــه بقــاي نظامهــا بــه وجــود فســاد بســتگي پيــدا ميكنــد و در
�ررات و هنجارهـ�اي رفتـ�اري بـ�ا فسـ�اد تطبيـ�ق پيـ�دا ميكنـ�د.
ايـ�ن حالـ�ت ،سـ�ازمانها ،مقـ ّ
ج .فسـ�اد بزرگ :هنگامــي كــه مســئوالن ســطح بــاالي دولتــي و سياســتمداران در قراردادهــا
و طرحهــاي بــزرگ كــه جنبــه ملّــي دارنــد اعمــال نظــر ميكننــد و ســودهاي كالن بهدســت
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ميآورنــد (.شــکر اللهــی)72:1379،
هيدن همير محقق علوم سياسي فساد اداري را به سه گونه تقسيم ميكند:
 .1فساد اداري سياه :كاري كه از نظر دولت و مردم منفور است؛ مانند دريافت رشوه.
 .2فســاد اداري خاكســتري :كاري كــه از نظــر دولــت منفــور اســت ،امــا جامعــه ممكــن اســت
نســبت بــه آن بيتفــاوت باشــد؛ ماننــد كوتاهــي كارمنــد در اجــراي قوانينــي كــه در بيــن مــردم از
محبوبيـ�ت چندانـ�ي برخـ�وردار نيسـ�ت.
 .3فســاد اداري ســفيد :كاري كــه ظاهــرا مخالــف قانــون اســت ،امــا اجــراي آن از نظــر دولــت و
مــردم زيــاد بــا اهميــت نيســت؛ ماننــد كمــك يــك كارمنــد بــه يــك اربــاب رجــوع كــه توانايــي
جســمي كافــي بــراي مانــدن در صــف بــراي گرفتــن كاال را نــدارد( .جعفــر رحمانــی )127:1379،

 -5فساد اداري

فســاد اداری ابــزاری نامشــروع در بــراوردن تقاضــای نامشــروع از نظــام اداری اســت .فســاد اداری
کــه بــه آن فســاد مالــی ســطح پاییــن یــا ســطح خیابانــی گفتــه میشــود همــان اســت کــه هــر روز
در برخــورد بــا مدیــران عمومــی در بخشهایــی ماننــد :بیمارســتان ،مــدارس  ،پلیــس و گمــرک
و مــواردی از ایــن قبیــل رخ میدهــد .محققــان معتقدنــد فســاد زمانــی نمایــان میشــود کــه مــرز
تعریــف شــده و مشــخصی بیــن سیاس ـتهای اقتصــادی کشــور وتجارتهــای بخــش خصوصــی
وجــود نداشــته باشــد .وجــه اشــتراک اغلــب تعاریــف ارائــه شــده دربــاره فســاد دســتگاههای دولتــی
را میتــوان رشــوه و سواســتفاده از موقعیتهــای شــغلی بــرای نفــع شــخصی دانســت  .پیامدهــای
فســاد اقتصــادی نیــز در قالــب معضالتــی ماننــد اختــاس ،کالهبــرداری  ،پارتــی بــازی  ،بــی
عدالتــی ،بــاج خواهــی  ،ایجــاد نارضایتــی بــرای ذینفعــان  ،ســرقت امــوال و داراییهــای ســازمان
 ،فــروش اطالعــات محرمانــه و مــواردی از ایــن قبیــل پدیــدار مــی گردنــد .صاحــب نظــران علــوم
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اقتصــاد و مدیریــت بــه مســائل فســاد توجــه زیــادی داشــته وآن را از نظــر درجــه بنــدی در اعمــاق
آسیبشناســی اجتماعــی قــرار میدهــد  .چنانچــه بخواهیــم فســاد را در قالــب یــک معادلــه ارائــه
دهیــم .ایــن معادلــه بدیــن صــورت خواهــد بــود کــه:
فساد = انحصار +قدرت پنهان کاری – پاسخ گویی وشفافیت
بســیاری از محققــان ایــن حــوزه (تاتری،فریمن،جاکویست،کالنســیس) نیــز فســاد را عمومــا
سوءاســتفاده از اختیــارات عمومــی بــرای کســب منافــع شــخصی تعریــف کــرده انــد .در پیشنویــس
کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد در ســال  2003در ویــن مــوارد مهــم در تعریــف فســاد اینگونــه آمــده
اســت:
 -1ارتکاب اعمالی که نشانگر اجرای ناسالم وظیفه یا سو استفاده از منصب باشد .
 -2داشتن هدف برای رسیدن به یک هدف خاص
 -3پیشنهاد یا مطالبه امتیاز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم
 -4داشتن نفع برای کار گذار یا دیگری
تحقیقــات گوناگــون صــورت گرفتــه بــر روی میــزان درآمــد افــراد جامعــه حکایــت از ایــن دارد
کــه بــا گذشــت زمــان نــه تنهــا ســطح درآمــد از حرکــت نزولــی برخــوردار شــده اســت بلکــه بــا
شــکلگیری چنیــن شــرایطی طبیعــی اســت کــه افــراد در عرصــه رقابتهــای اجتماعــی نــا عادالنــه
تــاش کننــد تــا از طریــق مســیرهای غیــر قانونــی بــه اهــداف خــود دســت یابنــد.
قاچــاق بــر اســاس کنوانســیون نایروبــی تخلــف گمرکــی اســت شــامل جابــه جایــی کاال در طــول
مــرزی گمرکــی بــه روشــی مخفیانــه و بــه منظــور فــراراز نظــارت گمرکــی (بنایــی )58،1357:قاچاق
یعنــی کاری بــر خــاف قانــون کــه پنهانــی انجــام شــود و متاعــی کــه معاملــه و یــا ورود آن به کشــور
ممنــوع باشــد .بهطــور کلــی هــر نــوع معاملــه و یــا مبادلــه کاال بــا پــول یــا کاالیــی دیگــر کــه دولــت
محدودیــت و یــا ممنوعیتــی علیــه آن وضــع کــرده باشــد قاچــاق محســوب میشــود.و ایــن در در
تجــارت و مبادلــه کاال بــه قدمــت تاریــخ اســت .در علــم اقتصــاد بــه ورود وخــروج کاال کــه بــه
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صــورت مخفیانــه از مرزهــای کشــور وارد و یاخــارج شــود قاچــاق مــی گوینــد .کاالی اقتصــادی را
کــه مــورد قاچــاق قــرار میگیــرد را کاالی قاچــاق و شــخص و یــا اشــخاصی را کــه مبــادرت بــه
انجــام قاچــاق مــی نماینــد قاچاقچــی یــا ســوداگر مــی نامنــد (.اصغــری  )44،1388:در شــرایط فعلــی
تعریــف قاچــاق صرفــا ناظــر بــه مبــادی ورودی و خروجــی و مرزهــای جغرافیایــی نمیگــردد بلکــه
نگهــداری وتوزیــع حمــل و کاالی فاقــد مجــوز قانونــی در داخــل کشــور نیــز قاچــاق محســوب
میشــود.
از دیــدگاه ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی فســاد اداري عبــارت اســت از اقــدام مامــوران دولتــی
بــا هــدف انتفــاع و بهــره بــرداری بــرای خــود و یــا اشــخاص دیگــر و یــا در قبــال دریافــت مــال خــود
ویــا اشــخاص دیگــر کــه از راههــای زیــر انجــام مــی پذیــرد:
 -1نقض قوانین و مقررات اداری
 -2تغییر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری
 -3تغییر در قوانین و مقررات اداری
 -4خودداری،کندکاری و یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع
 -5تسهیل یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران
 -6فساد اداری در ایران
در جامعــه مصرفــی امــروز رشــد بــی رویــه نیازهــای مــادی و گرایــش انســانها بــه برطــرف ســاختن
هرچــه بیشــتر نیازهــای مــادی ســرعت بیشــتری گرفتــه و در ایــن میــان پــول حــرف اول را میزنــد
بــرای انســانی کــه امــکان افزایــش درآمــد بیشــتر برایــش میســر نیســت و راههــای مشــروع کســب
درآمــد بیشــتر نیــز بــه او بســته اســت  ،چــه راهــی وجــود دارد کــه او بتوانــد بــرای رفتارهــای
نیازهــای روبــه رشــد زندگــی فائــق آیــد؟ تحقیقــات گوناگــون صــورت گرفتــه بــر روی میــزان
نیــاز و درآمــد افــراد جامعــه بهویــژه کارکنــان  ،حکایــت از ایــن دارد کــه بــا گذشــت زمــان و
افزایــش بــی رویــه تــورم در ســالهای اخیــر ،نــه تنهــا ســطح در آمــد نتوانســته در ســطح نیازهــای
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مــادی غلبــه کنــد بلکــه از حرکتــی نزولــی برخــوردار شــده اســت .
اگرچــه جامعــه ایــران  ،جامعــه ای تــوام بــا گرایشهــای مذهبــی و ملــی اســت کــه هــر دو فســاد
را پدیــده ای زشــت شــناخته انــد و همــواره تاکیــد بــر مبــارزه بــا آن کــرده انــد .بــا ایــن حــال شــاهد
هســتیم کــه شــیوع فســاد در جامعــه مســیر بســیاری از پیشــرفتهای اجتماعــی وملــی را بســته و
هزینههــای هنگفتــی را بــر دوش کشــور و در نهایــت مــردم گذاشــته اســت کــه یکــی از مهمتریــن
آنهــا در بعــد کالن افزایــش فاصلــه طبقاتــی میــان طبقــات اجتماعــی غنــی و فقیــر اســت .
افزایــش ایــن فاصلــه طبقاتــی در کشــور را میتــوان بــه حرکــت پلههــای برقــی تشــبیه کــرد بــرای
درک بهتــر علــت گرایــش بــه فســاد  ،عــده ای را تجســم کنیــد کــه بــر روی یــک پلــه برقــی
کــه بــه طــرف بــاال مــی رود ،ایســتاده انــد و بــه راحتــی بــه طــرف بــاال (برخــورداری از رفــاه و
فرصتهــای اجتماعــی عالــی) مــی روند.کــه ایــن پلــه برقــی فقــط بــه عــده ی معــدودی از افــراد
جامعــه اســت  .بقیــه مــردم کــه اکثریــت آن را تشــکیل مــی دهنــد نیــز مــی خواهنــد بــه آن مرتبــه
برســند ،امــا راهــی ندارنــد بــه جــز اینکــه از روی پلــه برقــی دیگــری کــه بــه طــرف پاییــن میآیــد
بــا فعالیــت و ســرعت بســیار بیشــتر حرکــت کننــد امــا هرگــز بــه آن نمــی رســند مگــر اینکــه
خــود را از ایــن قاعــده خــارج کننــد .وضــع کارمنــدان دولــت و کارگــران در جامعــه امــروز ایــران
شــبیه بــه حرکــت پلــه برقــی از نــوع دوم اســت .کارمنــدان و کارگــران بــا همســران و فرزندانشــان
در مقابــل خــود  ،افــراد زیــادی را مــی بیننــد کــه در رفــاه کامــل از پلههــای دســتیابی بــه رفــاه
اســتفاده میکنند.ازســوی دیگــر مرتبــا از طریــق تلبیغــات جنبههــای گوناگــون یــک زندگــی مرفــه
بــه آنهــا معرفــی میشــود  .بنابریــن ،احســاس عــدم وجــود عدالــت اجتماعــی در نگرشهــا و
ذهنیــات آنهــا موجــب میشــود کــه اعتقــاد بــه نظــام اجتماعــی (وجــدان جمعــی )کاهــش یابــد و
بــه عبــارت دیگــر ،کنتــرل روانــی افــراد بــر روی رفتــار خــود کــم میشــود.
اگرچــه در ایــران برنامههــای زیــادی بــرای مبــارزه بــا فســاد طراحــی و بــه اجــرا در آمــاده اســت
امــادر ایــن رابطــه موفقیــت اندکــی حاصــل شــده اســت کــه میتــوان دو دلیــل اصلــی را چنیــن نــام
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بــرد :
تــاش صــورت گرفتــه از ســوی دولــت و دســتگاههای نظارتــی دیگــر بــه منظــور مبــارزه بــا فســاد
،سیســتماتیک (نظــام دار )نبــوده اســت.بدین معنــی کــه هــر از چنــد ســال بــا تغییــر دولتهــا و
شــدت و ضعــف فشــارهای اجتماعــی ،محتــوای برنامههــا بــا فســاد تغییــر کــرده و برنامههــا انســجام
خــود را بــرای دســتیابی بــه هدفهــا از دســت داده انــد.
دلیــل مهــم دیگــر ایــن اســت کــه برنامههــای صــورت گرفتــه از ســوی دولتهــا غالبــا بــر روی
تنبیــه و مجــازات متخلفــان متمرکــز بــوده اســت بــه جــای آن کــه بــر پیشــگیری از بــروز فســاد
تاکیــد داشــته باشــد .
 -7علل و عوامل شكلگيري فساد اداري
داليــل گوناگونــي را بــراي فســاد اداري در جوامــع مختلــف بــر شــمردهاند .بررس ـيهاي صــورت
گرفتــه بــر روي پديــده فســاد اداري حكايــت از پيچيــده بــودن و گســترده بــودن عوامــل مؤثــر در
شــكلگيري ايــن پديــده دارد .فقــر اقتصــادي و نابســامانيهاي درآمــدي كاركنــان ســازمانها،
مقــررات و قوانيــن بازدارنــده و
فقــر فرهنگــي و عــدم وجــود باورهــاي اســتوار اخالقــي و نبــود ّ
نظامهــاي كنترلــي مؤثــر از زمــره داليــل اصلــي بــروز فســاد اداري بــوده اســت .بهطــور كلــي،
ميتــوان عوامــل اصلــي شــكلگيري ايــن پديــده را بــه دو دســته كلــي
 )1علــل اصلــي (ريشــهها) و  )2عوامــل تســهيلكننده تقســيمبندي نمــود .در رابطــه بــا علــل
اصلــي يــا ريشــهها ميتــوان بــه ريشــههاي فرهنگــي  -اجتماعــي و ريشــههاي اقتصــادي اشــاره
كـ�رد.
 -7-1ريشــههاي فرهنگــي و اجتماعــي :مهمتريــن عامــل بــروز فســاد اداري ريشــههاي
فرهنگــي و عقيدتــي اســت ،بــه گون ـهاي كــه اگــر ارزشهــا ،هنجارهــا ،عقايــد و باورهــاي حاكــم
بــر افــراد اجتمــاع متكــي بــر ارزشهــاي ماديگرايانــه ،فردگرايانــه و مصرفگرايانــه باشــد و
ســاختارهاي اجتماعــي از انســجام و كاركردهــاي الزم برخــوردار نباشــند ،ناكارآمــدي و ضعــف

نقش فساد اداري بر گسترش قاچاق كاال و ارز در ايران

نظــام فرهنگــي و اجتماعــي را بــه دنبــال داشــته و پيامــد آن ،شــكلگيري فســاد در همــه ســطوح و
اليههـ�اي اجتمـ�اع خواهـ�د بـ�ود.
 -7-2ريشـههاي اقتصــادي :ركــود اقتصــادي ،كاهــش درآمدهــا ،بيعدالتــي ،ماديگرايــي،
بيثباتــي اقتصــادي ،تــو ّرم افســار گســيخته ،عــدم تناســب دخــل و خــرج ناشــي از عــدم عدالــت
اقتصــادي ،كاهــش قــدرت خريــد مــردم و توزيــع نامناســب درآمدهــا در جامعــه ،از عوامــل مهــم
اقتص��ادي اس��ت ك��ه زمينهه��اي ب��روز سوءاس��تفادههاي مال��ي و تخلف��ات اداري را فراه��م ميس��ازد.
عوامـ�ل تسـ�هيلكننده كـ�ه عمدتـ�ا عوامـ�ل سياسـ�ي و عوامـ�ل اداري هسـ�تند بـ�ه شـ�رح زيـ�ر ميباشـ�ند:
 -7-2-1عوامـ�ل سياسـ�ي :عدم اســتقالل كامــل ق ـ ّوه قضائيــه ،نفــوذ ق ـ ّوه مجريــه بــر آن و بــر
دســتگاههاي نظارتــي و بازرســي ،فشــار گروههــاي ذينفــوذ در داخــل و خــارج ســازمان ،فســاد
سياســتمداران عاليرتبــه ،جوســازي و غوغاســاالري ،توصيــه بــراي در امــان مانــدن مديــران
متخلــف از مجــازات ،و ســرانجام ،عــدم آگاهــي مــردم از حقــوق سياســي خــود در برابــر قانــون از
عوامـ�ل سياسـ�ي تسـ�هيلكننده تخلفـ�ات اسـ�ت.
 -7-2-2عوامـ�ل اداري :تشــكيالت و ســاختار اداري غيركارآمــد ،حجيــم و نامتناســب بــا
ـررات و تعــدد بخشنامههــا و دســتورالعملهاي اداري،
اهــداف و وظايــف ،پيچيدگــي قوانيــن ،مقـ ّ
مديــران غيــر مؤثــر ،فقــدان نظــام شايستهســاالري ،وجــود تبعيضــات در زمينههــاي اســتخدام،
انتصــاب و ارتقــاي افــراد ،نارســايي در نظــام حقــوق و دســتمزد ،نظــام پــاداش و تنبيــه و بــه ويــژه
نظــام نظــارت و ارزشــيابي ،ترجيــح اهــداف گروهــي بــه اهــداف ســازمان و ماننــد آن ،از عوامــل
اداري تس��هيلكننده تخلف��ات ميباشند.ريش ـهها و عوامــل يــاد شــده ،موجــب ايجــاد عارضههايــي
در نظــام اداري ميگــردد كــه بــه اشــكال گوناگــون جلوهگــر ميشــود؛ از جملــه :كاهــش رضايــت
شــغلي ،كاهــش انگيــزش كاركنــان ،جمــود شــخصيت ،روحيــه محافظــهكاري و ســرخوردگي در
بيــن كاركنــان ،كاهــش ّ
خلقيــت و نــوآوري ،كاهــش ســرعت در انجــام امــور ،تمركــز غيرمنطقــي
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بــر انضبــاط اداري ،رقابــت ناســالم ،و ايجــاد جــو بدبينــي و بياعتمــادي در ســازمان .علــل و عوامــل
مذكــور همــراه عــوارض آنهــا موجبــات تخلفــات اداري را فراهــم ميســازند كــه در نهايــت منجــر
بــه فســاد اداري ميشــود .
 -7-2-3علــل فرهنگــی و محیطــی:در نظــام اداری کنونــی ،انتصــاب و اختصــاص پسـتهای
ســازمانی بــر مبنــای رفیــق بــازی و یــا رشــوه ،بــه صــورت امــری عــادی درآمــده و تبانــی بیــن افــراد
متمــول ،سیاســتمداران و عوامــل بوروکراســی اداری بــرای عبــور از فیلترهــای نظــام اداری ،یــک
جریــان پذیرفتــه شــده اســت کــه نتیجــه آن ،بــروز فســاد بهویــژه در ســطح کالن جامعــه بــوده اســت.
 -7-2-4علــل شــخصیتی :در تمــام کشــورها بهویــژه کشــورهای توســعه یافتــه ،بــرای
پس ـتهای اداری و ســازمانی ،شــرایط احــراز معرفــی میگــردد کــه انتخــاب و انتصــاب افــراد بــر
مبنــای آن شــرایط صــورت مــی گیــرد .در محتــوای شــرایط احــراز موقعیتهــای اداری و دولتــی،
بخشــی بــه ویژگیهــای شــخصیتی مدیــر اختصــاص داده شــده اســت .علــت آن نیــز بــه اهمیــت
و نقــش ویژگیهــای شــخصیتی مدیــران در رفتارهــای ســازمانی بــر میگــردد کــه از خــود نشــان
مــی دهنــد .چنانچــه بــر مبنــای رفیــق بــازی یــا رشــوه ،فــردی بــرای پســتی انتخــاب شــده اســت کــه
شــرایط آن را نداشــته ،در ایــن جــا بــروز فســاد ،اجتنــاب ناپذیــر اســت.
 -7-2-5علــل اداری و ســازمانی :یکــی از واقعیتهــای نظــام اداری کنونــی ایــن اســت کــه
واحدهــای اداری معمــوالً بــا تعــداد زیــادی از قوانیــن و مقــررات غیــر واقعــی و یــا غیــر ضــروری
مواجــه هســتند و ابهامــات موجــود در رویههــای اداری و اســتانداردهای جــاری کار ،امــکان
هرگونــه تصمیــم و اقدامــات خودســرانه را بــه کارگــزاران آنهــا مــی دهنــد .بــه عــاوه ،فرایندهــای
پیچیــده و چنــد الیــه امــور اداری نیــز عامــل تشــویق مراجعــان بــه پیشــنهاد رشــوه بــرای تســریع کار
هســتند .از طرفــی ،کمــی حقــوق کارکنــان بخــش خدمــات اجتماعــی هــم دلیــل کاهــش تدریجــی
مقاومــت و عــادت بعــدی آنــان بــه قبــول ایــن پیشــنهادها اســت.از منظــر دیگــر علــل بــروز فســاد
اداری بــه دو دســته کلــی »عوامــل درون ســازمانی» و »عوامــل بــرون ســازمانی» تقســیم میگردنــد.
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(افضلی،1390،ص)253
 -7-2-5-1عوامــل درون سازمانی:مســائل رفتــاری  :متأثــر از ناهنجاریهــای اجتماعــی،
اقتصــادی ،فرهنگــی و  ...کارکنــان تحــت سرپرســتی و نیــز ناتوانــی مدیــران در تأمیــن نیازهــای
پرســنلی و رفــع موانــع رفتــاری آنــان ،امــور ســاختاری و ســازمانی مثــل عــدم تناســب امکانــات
پرســنلی ،مالــی و اعتبــاری بــا اهــداف و فعالیتهــای ســازمان کــه ناشــی از محدودیــت در منابــع
انســانی و مالــی یــا ضعــف سیســتمهای کنتــرل داخلــی و  ...اســت.
 -7-2-5-2عوامــل بــرون ســازمانی :نیازهــا ،انتظــارات متقــن و غیرمتقــن اشــخاص حقیقــی
و حقوق��ی مختل��ف دارای نفوــذ در مــردم ،مشــکالت وضعــی و اجرایــی قوانیــن و مقــررات مــورد
عمل،عــدم تناســب قوانیــن و مقــررات بــا نیــا زهــا و اقتضائــات جامعــه ،تغییــرات و تحــوالت قوانیــن
و بعضـاً تعــارض آنهــا بــا یکدیگــر .همچنیــن وجــود ابهــام یــا اجمــال در نصــوص برخــی از قوانیــن
و مقــررات و قابلیــت تعابیــر و تفاســیر متعــدد از آنهــا ،و عــدم انطبــاق دســتورالعملها وآییــن
نامههــای مــدون بــا مفــاد قوانیــن مربــوط ،مســائل و مشــکالت مربــوط بــه جــذب ،آمــوزش و
نگهــداری افــراد متخصــص و کارآمد،عملکــرد مدیــران قبلــی و تأثیرگــذاری آن بــر عملکــرد
جــاری دســتگاه اجرایــی
 -8مفهوم قاچاق
قاچــاق کلمــه ای اســت ترکــی ،از مصــدر قاچمــاق بــه معنــای فرارکــردن و ربــوده یــا بــرده گرفتــه
شــده اســت( .دهخــدا )18:1339،از نظــر اصالحــی نیــز منظــور از قاچــاق عملــی اســت کــه مغایــر
و مخالــف بــا نظــم وقانــون ملــی و بینالمللــی انجــام میگیرد.گویــا اصــاح قاچــاق تحــت عنــوان
کلمــه contrrabbandکــه معــادل آن در زبــان فارســی همــان قاچــاق اســت ،قاچــاق از نظــر
حقوقــی بیانگــر هــر نــوع داد وســتدی اســت کــه انجــام آن موجــب نقــض قوانیــن مالیاتــی وگمرکی
میشــود .در واقــع هــر فعــل یــا تــرک فعلــی کــه موجــب نقــض تشــریفات قانونــی مربــوط بــه ورود
و خــروج کاال و ارز گــردد وبــر اســاس ایــن قانــون ویــا ســایر قوانیــن ،قاچــاق محســوب وبــرای آن
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مجــازات محســوب تعییــن شــده باشــد  ،درمبــادي ورودی یــا هــر نقطــه از کشــور تــا حتــی محــل
عرضــه آن در بــازار داخلــی کشــف شــود.
کاال :هرشی ءکه در عرف ارزش اقتصادی دارد.
ارز :پــول رایــج کشــورهای خارجــی ،اعــم از اســکناس ،مســکوکات،حوالجات ارزی وســایر اســناد
مکتــوب یــا الکترونیــک اســت کــه در مبــادالت مالــی کاربــرد دارد .
کاالی ممنوع :کاالیی است که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است .
کاالی مجاز:کاالیــی اســت کــه صــدور یــا ورودآن بــا رعایــت تشــریفات گمرکــی و بانکــی  ،نیــاز
بــه کســب مجــوز نــدارد.
قاچــاق ســازمان یافتــه :جرمــی اســت کــه بــا برنامــه ریــزی و هدایــت گروهــی و تقســیم کار توســط
یــک گــروه نســبتا مجســم متشــکل از ســه نفــر یــا بیشــتر کــه بــرای ارتــکاب جــرم قاچــاق ،تشــکیل یا
پــس از تشــکیل ،هــدف آن بــرای ارتــکاب جــرم قاچــاق منحــرف شــده اســت صــورت میگیــرد.
 -9عوامل موثر بر گرایش به قاچاق کاال
قاچــاق کاال را نمیتــوان در کشــور کتمــان کــرد .قاچــاق کاال بــه دالیــل گوناگــون اجتماعــی،
اقتصــادی و سیاســی در ســالهای متمــادی توجــه بســیار زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده اســت.
اقــام متنــوع کاال بــه صــورت قاچــاق و غیــر قانونــی وارد کشــور میشــود ومقــدار هنگفتــی ارز از
ایــن طریــق بــه جیــب اداره کننــدگان شــبکههای ســازمان یافتــه ســرازیر میشــود .برخــی از دالیــل
و عــوارض قاچــاق کاال عبــارت انــد از :فــرار از پرداخــت حقــوق و عــوارض دولتــی ،برهــم زدن
تعــادل بــازار رقابتــی ،ســود آوری زیــاد وفســاد مالــی و اخالقــی ،مختــل کــردن بخــش تولیــد کشــور
و بــروز ارتشــا و فســاد نظــام اداری را میتــوان برشــمرد .
عوامــل متفــاوت و گوناگونــی میتواننــد بــر گرایــش افــراد بــه قاچــاق کاال تاثیــر گــذار باشــند
کــه میتــوان بــه مســائل اقتصــادی و غیــر اقتصــادی (فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی) اشــاره کــرد .
 -9-1عوامل اقتصادی
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 .1هزینههای مالیاتی و گمرکی
 .2میزان باالی بیکاری
 .3سودآوری باالی قاچاق
 .4پایین بودن کیفیت محصوالت داخلی نسبت به نمونههای مشابه خارجی
 -9-2سودآوری باالی قاچاق
از مهمتریــن دالیلــی کــه باعــث میشــود افــراد بــه قاچــاق روی بیاورنــد ســودآوری باالیــی اســت
کــه نصیــب افــراد میشــود .وجــود ایــن ســود بــاال باعــث میشــود تــا عاملیــن قاچــاق بــه ســوی
قاچــاق گرایــش داشــته باشــند .ســودآوری بســیار زیــاد قاچــاق کال ناشــی از تفــاوت قیمتهــا در
بــازار داخــل بــا کشــورهای همســایه اســت .بهطــوری کــه مهمتریــن عامــل گرایــش افــراد بــه
قاچــاق انــرژی بــه خصــوص نفــت (مشــتقات نفتــی ) را میتــوان ســودآوری بــاالی آن دانســت
حتــی بنــا بــه گزارشــی قاچاقچیــان ســوخت بیــش از قاچاقچیــان مــواد مخــدر ســود مــی برنــد
بهطوریکــه قاچاقچیانــی کــه بنزیــن را از ایــران بــه ترکیــه ترانزیــت مــی کننــد بیــش از  3برابــر ســود
قاچــاق مــواد مخــدر ســود خالــص مــی برنــد .احتمــال لــو رفتــن فعالیتهــای قاچــاق و جریمــه ان
را میتــوان شــاخصی بــرای تبییــن فعالیتهــای قاچــاق در نظــر گرفــت .بهطــور کلــی هــر قــدر
هزینــه و مخاطــره پذیــری قاچــاق کمتــر باشــد قاچاقچــی کمتــر احســاس خطــر میکنــد و بــا هزینــه
کمتــری میتــوان کاال را از داخــل بــه خــارج و یــا از خــارج بــه داخــل انتقــال بدهــد .
 -9-3عوامل غیر اقتصادی
 -1شرایط جغرافیایی
 -2ناکارآمدی بروکراسی اداری
-3کنترل نا مناسب مرزها
 -9-4ناکارآمدی بروکراسی اداری
کاغــذ بــازی زیــاد ،مقــررات پیــش بینــی نشــده و فــراوان ،محیــط تجــاری غیــر قابــل پیــش بینــی،

177

نشریه علمی  -دانشجویی دانش پژوهان

178

پیچیــده و متناقــض از محدودیتهــای غیــر تعرفــه ای واردات و موانــع صــادرات هســتند کــه
میتواننــد افزایــش فعالیتهــای غیــر قانونــی را بــه همــراه داشــته باشــند .
بروکراســی و ســاختار اداری ناکارآمــد بــه افزایــش هزینههــای تولیــد وتجــارت در اقتصــاد رســمی
منجــر خواهــد شــد.گاهی اوقــات گرفتــن مجــوز بــرای تولیــد و صــادارات از مراکــز متعــدد
تصمیمگیــری ،بــا بهــروری پاییــن بیــش از یــک مــاه زمــان نیــاز دارد کــه هزینــه و قیمــت تمــام
شــده را بــرای تولیــد وصــادرات بــه شــدت افزایــش مــی یابــد.
وجــود تشــریفات اداری صــدور و ورود کاال نیــز ســبب طوالنــی و پــر هزینــه شــدن روال قانونــی
کار و راکــد مانــدن ســرمایه صــادر کننــده و نیــز فاســد شــدن کاالهــای آنــان میشــود ،بدیــن
علت،گاهــی تجــار ناچــار میشــوند قوانینــی را نادیــده انگارنــد و کاالی خــود را از طریــق غیــر
قانونــی صــادر و یــاوارد کننــد کــه نتیجــه ایــن همــان رواج قاچــاق کاال اســت .
 -9-5زنجیره فساد اداری در سیستم گمرکی
زنجیــره فســاد اداری در سیســتم گمرکــی باعــث قاچــاق میشــود .ضربــه ای کــه قاچــاق کاال بــه
صنعــت کشــور مــا وارد میکنــد بــه واســطه فســاد اداری موجــود در گمــرک و مبــادی ورودی
اســت .زنجیــره فســاد اداری در سیســتم گمرکــی باعــث قاچــاق میشــود .اعــداد فــروش ســوخت
بــا قاچــاق همخوانــی دارد .در واقــع آســیب جــدی را فســاد اداری بــه چرخــه صنعــت کشــور وارد
میکنــد و ایــن کار ،یــک فــرد نمیتوانــد بلکــه گــروه یــا همــکاری هــم در مبــادی مــرزی اقــدام
بــه اقــدام بــه ورود و حتــی خــروج کاالهــای قاچاقــی درکشــور هســتند ضمــن اینکــه همــه ورود
کانتینرهــای قاچــاق را بــه عینــه مــی بیننــد .یکــی از مــوارد مهــم قاچــاق درکشــور فقــط در بحــث
واردات نیســت بلکــه صــادرات قاچــاق ســوخت هنــوز یکــی از معضــات کشــور بــه شــمار مــی رود
و بــه اعتقــاد کارشناســان بــه انــدازه ای کــه ســوخت از کشــور خــارج میشــود بــه همــان انــدازه
کاالهــای قاچاقــی وارد کشــور میشــود .طبیعتــا بــا وجــود بحــث پولشــویی وعــدم خــروج ارز از
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کشــور قاچاقچیــان کاال هزینــه فــروش ســوخت بــه خــارج از مرزهــا را بــا خریــد کاالی قاچاقــی
وارد کشــور مــی کننــد .پــس مشــکل اساســی مــا اول فســاد اداری و بعــد خــروج ســوختهای
قاچاقــی بــه خــارج از کشــور اســت .حتــی طبــق نظــر کارشناســان اعــداد فــروش ســوخت بــا واردات
قاچــاق همخوانــی دارنــد .مشــکل افزایــش فســاد اداری در ســازمانها بــه دلیــل نبــود ســاختارهای
شــفاف و روشــن انجــام امــور در سازمانهاســت در محیطهــای اداری غیــر شــفاف و مبهــم امــکان
کجرویهــای اداری افزایــش مــی یابــد وانجــام رفتارهــای فســاد آلــود تســهیل میشــود بنابریــن
شــاید بــه جــرات بتــوان ادعــا کــرد کــه موثرتریــن کارآمــد تریــن شــیوه مبــارزه بــا فســاد اداری
خــروج از فضــای تاریــک و ســایه و شــفاف ســازی محیــط و ســاختارهای اداری اســت.
-10پیامدهاــی فســاد اداری :محققــان بــراي فســاد ،پيامدهــاي منفــي را در نظــر گرفتــه انــد و آن را
بــراي رشــد و توســعه ،مخــرب مــي داننــد كــه از جملــه ايــن پيامدهــا عبــارت انــد از:
 -1فســاد از طريــق خدشــه وارد كــردن بــر سياســتهاي دولــت در مقابلــه بــا منافــع و اهــداف
اكثريــت ،باعــث اتــاف منابــع ملــي مــي شــود .از آنجــا كــه فســاد منابــع ملــي را از هــدف خــود
منحــرف مــي ســازد ايــن منابــع نمــي توانــد كمــك چندانــي بــه رشــد اقتصــادي كشــور كننــد و
هنگامــي كــه دولــت ايــن عامــل اقتصــاد ،در چنــگال شــبكههاي غارتگــران مــي افتــد ،ايــن مشــكل
بــه مشــكلي اساســي بــدل مــي شــود.
 -2فســاد مانــع رشــد رقابــت و موجــب خنثــي شــدن تالشهــا در جهــت كاهــش فقــر و تبعيــض
اجتماعــي مــي شــود.
 -3فســاد بــا تضعيــف انگيزههــا ،موجــب زيانهــاي اجتماعــي و يــا تضعيــف نهادهــاي موجــود،
زيانهــاي سياســي و يــا توزيــع نــا عادالنــه منابــع و باالخــره زيانهــاي اقتصــادي مــي شــود.
 -4فســاد از ميــزان اثــر بخشــي و مشــروعيت دولتهــا مــي كاهــد ،امنيــت و ثبــات جوامــع را بــه
خطــر مــي انــدازد و ارزشهــاي دموكراســي و اخالقيــات را مخــدوش مــي ســازد و از ايــن طريــق
مانــع توســعه سياســي و اجتماعــي جامعــه مــي شــود.
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 -5فســاد بــه افزايــش هزينــهء معامــات و كاهــش امــكان پيــش بينيهــاي اقتصــادي منجــر ميشــود
و مانــع توســعه پايدار اســت.
 -6فســاد منجــر بــه هــدر رفتــن ســرمايه گذاريهــاي انجــام شــده روي منابــع انســان ،كــم رنــگ
شــدن فضايــل اخالقــي و ايجــاد ارزشهــاي منفــي در اداره و ســازمان مــي شــود.
  -7فســاد موجــب تضعيــف اعتقــاد مــردم بــه توانايــي و اراده سياســي دولــت بــراي جلوگيــري از
زيــاده طلبيهــا و نيــز باعــث قطــع اميــد مــردم بــه آينــده بهتــر مــي شــود.
بــراي حــد اقــل رســاندن پيامدهــاي فســاد و گســترش و حفــظ اعمــاد عمومــي نســبت بــه ســازمانها،
بــه بــر خــورد بــا مســايل بــه شــيوه اي منطقــي و نظامنــد ،بســط و كار گيــري راه حلهــاي متناســب
بــا نيازهــاي ســازمانها و منعكــس كننــده محيــط عملكــردي خــاص آنهــا نيــاز منديــم.

نتیجهگیری
تاثیــر عوامــل گوناگــون در شــکلگیری فســاد بــه آن ماهیــت پیچیــده ای داده اســت کــه در نتیجــه
آن بســیاری از برنامههــای طراحــی شــده دولتهــا بــرای مبــارزه بــا فســاد بــه شکســت انجامیــده
اســت.تجربیات بهدســت آمــده از اجــرای ایــن برنامههــا نشــانگر ایــن اســت کــه بــرای حــذف یــا
کاهــش ایــن پدیــده شــوم در نظــام اداری کشــور،نیازمند برنامههایــی هســتیم کــه کــه بــا تاثیــر بــر
فرهنــگ عمومــی جامعــه و ابعــاد آن همچــون فرهنــگ ســازمانی(به عنــوان پدیــده ای کــه بهطــور
مســتقیم از فرهنــگ جامعــه تاثیــر مــی پذیــرد ).پیشــگیری از بــروز پدیــده فســاد اداری را هــدف
قــرار میدهــد ،بــه جــای آن کــه از طریــق طراحــی رویههــای تنبیهــی وپــس از وقــوع بــاآن مبــارزه
کنــد .همانگونــه کــه در دنیــای پزشــکی تاکیــد بــر ایــن اســت کــه پیشــگیری بهتــر از درمــان اســت
و از ایــن طریــق بــا هزینــه کمتــر و ســریع تــر میتــوان بــه مقصــود رســید .
در اینجــا نیــز تاکیــد مــی کنیــم کــه فرهنــگ ســازمانی ایــن قابلیــت را دارد کــه بتوانــد مانــع از بــروز
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بســیاری از جریانــات تــوام بــا فســاد اداری گردد.فرهنــگ ســازمانی از کارکردهــای گوناگونــی
برخــوردار اســت و میتــوان بــا معرفــی الگــو رفتــاری مطلــوب بــه کارکنــان ،رفتــار آنــان را کنتــرل
کند.فرهنــگ ســازمانی از طریــق تثبیــت شــیوههای مطلــوب انگیــزش ،بــه رفتــار کارکنــان جهــت
میدهــد .همچنیــن فرهنــگ ســازمانی از نظــر اجتماعــی بــه عنــوان چســبی بــه حســاب میآیــد کــه
میتوانــد از طریــق ارائــه اســتاندارد مناســب (در رابطــه بــا آنچــه کــه بایــد اعضــای ســازمان انجــام
دهنــد یــا بگوینــد) اجــزای ســازمان را بــه هــم متصــل میکنــد  .در صــورت نبــود ایــن فرهنــگ
ســازمانی میتوانــد عامــل بروزپدیــده قاچــاق در ســطح دســتگاه گمرکــی باشــد کــه نوعــی رفتــار
غی�رـ قانونـ�ی استــ  .کاغــذ بــازی زیــاد  ،مقــررات پیــش بینــی نشــده و فــراوان  ،محیــط تجــاری غیــر
قابــل پیــش بینــی  ،پیچیــده و متناقــض از محدودیتهــای غیــر تعرفــه ای واردات و موانــع صــادرات
هســتند کــه میتواننــد افزایــش فعالیتهــای غیــر قانونــی را بــه همــراه داشــته باشــند .
بروکراســی و ســاختار اداری ناکارآمــد بــه افزایــش هزینههــای تولیــد وتجــارت در اقتصــاد رســمی
منجــر خواهــد شــد .گاهــی اوقــات گرفتــن مجــوز بــرای تولیــد و صــادارات از مراکــز متعــدد
تصمیمگیــری ،بــا بهــره وری پاییــن بیــش از یــک مــاه زمــان نیــاز دارد کــه هزینــه و قیمــت تمــام
شــده را بــرای تولیــد وصــادرات بــه شــدت افزایــش مــی یابــد  .وجــود تشــریفات اداری صــدور و
ورود کاال نیــز ســبب طوالنــی وپــر هزینــه شــدن روال قانونــی کار و راکــد مانــدن ســرمایه صــادر
کننــده و نیــز فاســد شــدن کاالهــای آنــان میشــود  ،بدیــن علــت ،گاهــی تجــار ناچــار میشــوند
قوانینــی را نادیــده انگارنــد و کاالی خــود را از طریــق غیــر قانونــی صــادر و یــاوارد کننــد کــه نتیجــه
ایــن همــان رواج قاچــاق کاال اســت  .پــس نتایــج ایــن تحقیــق گویــای آن اســت کــه فســاد اداری
میتوانــد بــر روی قاچــاق در ایــران تاثیرگــذار باشــد.
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رابطه فرار مالیاتی و عدم شفافیت در عملکرد شرکتها و بنگاهها

نرگس بسطام خاني

1

چکیده

آگاهــی از تاثیــر کیفیــت افشــای شــرکتی بــر مشــکالت کالن اقتصــادی از جملــه فــرار مالیاتــی
؛ حایــز اهمیــت اســت .از طرفــی بــا توجــه بــه اهمیــت روزافــزون مالیــات بــه عنــوان یکــی از
مهمتریــن منابــع مالــی ودرآمــدی دولــت؛ شــناخت راه کارهــای کاهــش پدیــده مخــرب فــرار
مالیاتــی کــه موجــب اختــال در وصــول کامــل مالیــات و کاهــش درآمدهــای مالیاتــی دولــت
میشــود نیــز اهمیــت بســیاری دارد .افشــای بــا کیفیــت اطالعــات میتوانــد بــه عنــوان یــک عامــل
نظارتــی؛ رفتــار مدیریــت شــرکت را کنتــرل نمــوده و انگیــزه فــرار از مالیــات را کاهــش دهــد؛ لــذا
انتظــار مـیرود افزایــش کیفیــت افشــای شــرکتی موجــب کاهــش فــرار مالیاتــی شــرکتی شــود .ایــن
تحقیــق بــا روش توصیفــی -تحلیلــی بــه تاثیــر کیفیــت افشــای شــرکتی بــر کاهــش فــرار مالیاتــی در
ایــران میپــردازد .نتایــج حاکــی از آن اســت کــه ارتبــاط مثبــت بیــن عــدم شــفافیت و فرارمالیاتــی
درمــورد شــرکتها و بنگاههایــی کــه بــه دنبــال گســترش منافــع شــخصی هســتند،برقرار اســت.
عــدم شــفافیت اطالعــات یــک مکانیســم منطقــی بــرای بررســی ارتبــاط بیــن کســب منافــع و فــرار
مالیاتــی اســت بــه ایــن دلیــل کــه هــردو نیازمنــد مقــداری پنهــان کاری هســتند یعنــی دقیقــا همــان
چیــزی کــه عــدم شــفافیت ایجــاد میکنــد.
واژگان کلیدی :فرار مالیاتی ،مالیات ،افشای شرکتی ،شفافیت اطالعات.
.1دانش آموخته کارشناسی رشته علوم اقتصادی ،دانشگاه مفید
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دولــت اطالعــات بســیاری در زمینــه داراییهــا و اطالعــات مــردم ؛ شــرکتها ؛ بنگاههــا ؛فعــاالن
اقتصــادی از جملــه تجــار و تولیدکننــدگان و ..دارد ؛ کــه در واقــع بــا ایــن اطالعــات قابلیــت
برنامهریــزی اقتصــادی پیــدا میکنــد و همچنیــن اطالعــات اقتصــادی الزم را در اختیــار همــگان
قــرار میدهــد تــا فعالیــت کننــد .امــا عــدم انتشــار اطالعــات اقتصــادی باعــث فســاد در زمینههــای
مالــی میشــود .زمانــی کــه فعــال اقتصــادی شــفافیت در اقتصــاد را نبینــد بــه خــود اجــازه فــرار
از مالیــات میدهــد .در زمــان آشــفتگی اطالعاتــی ؛ مدیــر و کارمنــدان در فضــای غیــر شــفاف
اقتصــادی کار مــی کننــد کــه باعــث نابســامانی در زمینــه نظــام مالیاتــی کــه موجــب بــروز فــرار
مالیاتــی میشــود.در اقتصــادی کــه اطالعــات کامــل را از مودیــان نداریــم در برخــی از زمانهــا در
دریافــت مالیــات؛ عدالــت مخــدوش میشــود و در جاهایــی حتــی بیشــتر از حــد متعــارف مالیــات
میگیریــم و در جاهایــی کمتــر از حــد متعــارف .واضــح اســت کــه بیــان شــفافیت اقتصــادی ؛
افشــای آن بــرای همــگان نیســت بلکــه ایــن امــر بــرای ایجــاد کاهــش فســاد و ایجــاد کارآمــدی در
فعالیــت اقتصــادی میباشــد کــه بــه صــورت یکپارچــه اطالعــات مربــوط بــه دارایــی و امــوال افــراد
جامعــه را در اختیــار داشــته باشــد(.قهرمانی؛ )۴ :۱۳۹۳
افزایــش کیفیــت افشــای شــرکتی ؛ احتمــال کشــف مــوارد فــرار مالیاتــی شــرکتها را توســط مامــوران
مالیاتــی را افزایــش داده و انگیــزه مدیــران را بــرای گریــز از مالیــات را کاهــش میدهــد و مدیــران
شــرکت مــدام بــه رعایــت قوانیــن و مقــررات مالیاتــی شــده و فــرار مالیاتــی کاهــش مییابــد.
ضــرورت ایــن بحــث از ســوی نظــام مالیاتــی ایــن اســت کــه در صــورت عــدم دسترســی مامــور
مالیاتــی بــه اطالعــات در تشــخیص مالیــات انحــراف ایجــاد میشــود و از ســوی دیگــر زمینــه فســاد
فراهــم خواهــد شــد .بــه ایــن ترتیــب میتــوان گفــت عــدم انتشــار اطالعــات زیربنــای اصلــی ایجــاد
فســاد اســت؛ فرضیــه بــر ایــن اصــل اســت کــه شــفافیت باعــث کاهــش فــرار مالیاتــی بنگاههــا و
شــرکتها میشــود.

رابطه فرار مالیاتی و عدم شفافیت در عملکرد شرکت ها و بنگاه ها
 -1پیشینه تحقیق

.1کمالــی ( )۱۳۹۵در مقالــه » بررســی نقــش شــفافیت اقتصــادی در تقویــت فرهنــگ مالیاتــی» بــه
روش فراتحلیــل؛ و فرضیـهی تاثیــر شــفافیت اقتصــادی در افزایــش فرهنــگ مالیاتــی؛ نتایــج حاکــی
از آن اســت کــه اثــرات و پیامدهــاي شــفافیت اقتصــادي در فرهنــگ مالیاتــی بــه صــورت تقویــت
رفتــار مالیاتــی مؤدیــان بــروز مییابــد.
 .2رســائیان و عســکری اکبــری ( )1392در مقالــه »بررســی ارتبــاط بیــن فــرار مالیاتــی  ،شــفافیت
و ارزش در شــرکتهای پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق بهــادار» براســاس فرضیــه شــرکتهای
غیــر شــفاف ســطح باالتــری از فــرار مالیاتــی را نســبت بــه شــرکتهای شــفاف نشــان میدهنــد؛
پرداختهانــد و نتایــج حاکــی از آن اســت کــه عــدم شــفافیت شــرکت ارتبــاط مثبــت و معنــاداری بــا
ســطح فــرار مالیاتــی شــرکت دارنــد.
 .3هادیــان و تحویلــی ( )1392در مقالــه «شناســایی عوامــل موثــر بــر فــرار مالیاتــی در اقتصــاد ایــران»
بــرای دوره  1386-1350براســاس فرضیــه عوامــل موثــر بــر پدیــده فــرار مالیاتــی در کشــورهای
درحــال توســعه حاکــی از آن اســت کــه چهــار متغیــر نــرخ مالیــات ،پیچیدگــی قوانیــن و مقــررات،
نبــود ســرمایه اجتماعــی و تــورم بــر فــرار مالیاتــی در اقتصــاد ایــران اثــر دارد؛ پرداختــهانــد و نتایــج
حاصــل از تخمیــن الگــو حاکــی از آن اســت کــه در بلندمــدت هــر چهــار متغیــر بــا فــرار مالیاتــی
رابطــه ای مثبــت و معنــی دار داشــته انــد و در خصــوص بلندمــدت بطــور تقریبــی شــبیه نتایــج
بلندمــدت بــا ابــن تفــاوت کــه تــورم نقــش تعییــن کننــده ای بــر فــرار مالیاتــی نداشــته اســت.
 .4قهرمانــی ( )1393در مقالــه »شــفافیت اقتصــادی و نظــام مالیاتــی» بــا اســتفاده از نمــودار براســاس
فرضیــه ارتبــاط شــفافیت اقتصــادی در نظــام مالیاتــی؛ پرداختــهاســت  ،نتایــج پژوهــش نشــان داد
عاملــی کــه باعــث شــفافیت اقتصــادی و اجــرای عادالنــه قوانیــن در کشــور میشــود و اجــازه ســوء
اســتفاده مالــی در بخشهــای مختلــف اقتصــادی را کاهــش میدهــد ،یکپارچــه ســازی و تقاطــع

185

نشریه علمی  -دانشجویی دانش پژوهان

186

ایــن ســامانه باهــم اســت  ،نظــام مالیاتــی بایــد باشــد تــا انصــاف و عدالــت برقــرار شــود.
 .5مســیح آبــادی و دجالنــی ( )۱۳۹۵در مقالــه «عــدم شــفافیت و اجتنــاب مالیاتــی» بــا اســتفاده
از پذیــرش اســتاندارهای بینالمللــی گزارشــگری مالــی(  ) ifrsبــا فرضیــه عــدم شــفافیت منجــر
بــه اجتنــاب مالیاتــی خواهــد شــد و شــواهد یافــت شــده دال بــر ایــن اســت کــه عــدم شــفافیت بــا
درآمدهــای مالیاتــی شــرکتی کمتــر در کشــورها بــه عنــوان درصــدی از تولیــد ناخالــص ملــی؛
ارتبــاط دارد .بهطــور کلــی اجتنــاب مالیاتــی اثــر بــا اهمیــت و واقعــی عــدم شــفافیت اســت مفاهیــم
خاصــی بــرای قانــون گــذاران؛ پژوهشــگران و ســازمانهای اجرایــی مالیاتــی همــراه دارد.
 .6فرانزنــی ( )1998در مقالــه «فــرار از مالیــات و پیــروی از مالیــات» بــا روش تحقیقــات نظــری و
تجربــی براســاس فرضیــه عوامــل و راههایــی بــر فرارمالیاتــی موثــر هســتند  ،نتایــج حاکــی از آن
اســت کــه فــرار از مالیــات یــک پدیــده پیچیــده اســت کــه نمیتواننــد توســط تغییــرات حاشــیهها
در عمــل اجــرای عملیــات ریشــه کــن شــود.
.7ککفیلــد ( )2016در مقالــه «چگونــه کشــورها بایــد اطالعــات مالیاتــی را بــه اشــتراک بگذارند»بــا
روش تجزیــه تحلیــل براســاس فرضیــه ارتقــاء شــفافیت مالــی جهانــی از طریــق تبــادل اطالعــات
بینالمللــی مبــادالت بینالمللــی ،نتایــج ناشــی از آن اســت کــه عناصــری از قوانیــن و سیاس ـتهای
تبــادل اطالعــات مالــی بینالمللــی را بــا تمرکــز بــر 3چالــش اصلــی کیفیــت اطالعــات ،حریــم
خصوصــی مالیــات دهنــدگان و اجــرای آن مــورد بحــث قــرار میدهــد.
.8گارزو و کلمنســیک در مقالــه » تبــادل اطالعــات موثــر بینالمللــی بــه عنــوان یــک عنصــر
کلیــدی در نظــام مالیاتــی مــدرن :وعدههــا و خطاهــای اســتاندارد معمــول گــزارش » OECDبــا
روش توصیفــی و تحلیلــی بــا فرضیــه بررســی برخــی از مهمتریــن دالیــل اســتفاده از یــک مــدل
جهانــی نتایــج حاکــی ازآن اســت کــه جهــان شــلوغ »شــفافیت مالیاتــی» توســط نمادیــن شــده
اســت و در آینــده قابــل پیــش بینــی خواهــد بــود و یــک میــدان جنــگ دیگــر بیــن هنجارهــای
مقابلــه بــا مالیــات کــه بــا موفقیــت یــا شکســت نهایــی آن بــه وســیله ی متقابــل پاس ـخهای چنــد
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جانبــه ای بــه مشــکالت فــوری در حــال حاضــر بیــان میشــود ،هیــچ نتیجــه ای ازافشــای اطالعــات
مناقشــات بالقــوه منفــی در اختیــار مقامــات قــرار نگرفتــه اســت.
در مطالعههــای قبلــی از روشهــای پســتل یــا ســنجی اســتفاده شــده اســت و یااینکــه در دوره
زمانــی خاصــی بــه مطالعــه پرداختهانــد و ضمناینکــه فــرار مالیاتــی دالیــل بســیاری دارد و مــا فقــط
بــه یکــی از آنهــا کــه عــدم شــفافیت اســت میپردازیــم  .در ایــن مطالعــه ســعی خواهــد شــد کــه
بــا روش توصیفی-تحلیلــی ارتبــاط فــرار مالیاتــی بــر عــدم شــفافیت و راه حلهایــی بــرای کاهــش
فــرار مالیاتــی و ایجــاد شــفافیت در عملکــرد بنگاههــا و شــرکتها بیــان کنیــم.
 -2مفهوم فرار مالیاتی

از دیربــاز در جامعههــا و حکومتهــا مالیــات بــه عنــوان منبعــی بــرای هزینههــای دولــت حاکــم
بــه روشهــای گوناگونــی از مــردم اخــذ مــی شــد .باگســترش و تشــکیل حکومتهــای دموکراســی
مالیــات بعنــوان یــک تکلیــف قانونــی و تصویــب شــده بــرای هزینههــای امــور زیربنایــی و ایجــاد
موسسســات و صنایــع و کارخانههــا و رفــاه اجتماعــی و جلوگیــری از فاصلههــای طبقاتــی از اهمیــت
خاصــی برخــوردار اســت کــه در نهایــت ســود آن بــه خــود افــراد کشــور برمیگــردد ولــی متاســفانه
باوجــود ایــن همــه قوانیــن مالیاتــی از راههــای دیگــر از زیــر بــار تکلیــف قانونــی و شــرعی شــانه
خالــی کــرده و بــه اصطــاح راه فــرار مالیاتــی را پیــش میگیرنــد( .الری دشــت بیــاض و همــکاران؛
)۱۴۱ :۱۳۹۴
بــا توجــه بــه اهمیــت مالیــات در درآمدهــای مالیاتــی ،مشــاهده میشــود کــه بخــش عمــده ای از
درآمدهــای مالیاتــی از طریــق دو کانــال اجتنــاب از پرداخــت مالیــات و فــرار مالیاتــی از دســت
دولــت خــارج میشــود .تفــاوت مفهومــی اجتنــاب از پرداخــت مالیــات و فــرار مالیاتــی اساســا
ناشــی از مشــروعیت یــا وجاهــت قانونــی یکــی در مقابــل عــدم مشــروعیت یــا عــدم وجاهــت قانونــی
دیگــری اســت .اجتنــاب از پرداخــت مالیــات در چارچــوب قانــون صــورت مــی گیــرد و ناظــر
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بــر کاهــش تعهــدات مالیاتــی فــرد از طریــق دور زدن قانــون یــا اســتفاده از خــأ قانونــی موجــود
میباشــد ،لــذا از منظــر جــرم شناســی قابــل تعقیــب نیســت .امــا فــرار مالیاتــی بــه معنــای شکســتن
حریــم قانــون اســت .وقتــی مــؤدی از گــزارش درآمدهــای مشــمول مالیــات خویــش جلوگیــری
کنــد ،بــه شــیوههای عامدانــه نظیــر گــزارش کمتــر از واقــع درآمــد و فــروش ،گــزارش بیــش
از واقــع کســورات و یــا تنظیــم اظهارنامــه غیــر واقعــی از تعهــدات مالیاتــی خــود طفــره بــرود،
در حقیقــت مرتکــب عمــل غیــر قانونــی شــده اســت کــه مســتحق تنبیــه مدنــی یــا جزایــی اســت.
(کریمــی پتانــار و همــکاران؛ )۶۴ :۱۳۹۴
یــا هرگونــه تــاش غیرقانونــی بــرا پرداخــت نکــردن مالیــات مثــل عــدم ارائــه اطالعــات الزم بــه
مقامــات مســئول؛ کــه در واقــع نوعــی تقلــب علیــه یــک نهــاد اقتصــاد دولتــی اســت را فــرار مالیاتــی
مــی گوینــد .و یــا اینکــه هرگونــه برنامــه یــا اقدامــی کــه شــرکتها جهــت کاهــش یــا عــدم
پرداخــت مالیــات انجــام میدهنپــد بدوناینکــه زیــان یــا ریســک اقتصــادی را تحمــل کــرده
باشــند؛ فــرار مالیاتــی تلقــی میشــود( .رســايیان و میرعســگری؛ )۱۶۰ :۱۳۹۲
 -3زمینه های فرار مالیاتی

بررس ـیهای مختلــف نشــان دهنــده آن اســت کــه زمینههــای پیدایــش فــرار مالیاتــی در مــواردی
از قبیــل عــدم گســترش فرهنــگ مالیاتــی در جامعــه ـ عــدم مبادلــه کامــل اطالعــات و نبــود نظــام
نظــارت و پیگیــری در اخــذ مالیــات ـ تشــخیص بــه هنــگام وجــود ضعــف در اجــرای آن ـ عــدم
اســتقبال از تســلیم اظهــار نامههــای مالیاتــی ـ ضعیــف بــودن ضمانتهــای اجرایــی در ایــن مــوارد ـ
تاخیــر در وصــول مالیــات ـ نشــناختن مودیــان و مســتند بــودن میــزان درآمــد آنهــا ـ وجــود قوانیــن
پیچیــده و متعــدد مالیاتــی ـ وجــود معافیتهــای وســیع و متنــوع و  ...خالصــه میشــود.
(هادیــان و تحویلــی؛  .)۴۲ :۱۳۹۲یکــی از جامــع تریــن ســاختارهای مربــوط بــه عوامــل مؤثــر بــر
فــرار مالیاتــی توســط فیشــر و همکارانــش ( )۱۹۹۲ارائــه شــده اســت کــه بــه مــدل فیشــر معــروف
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اســت .کــه بــه صــورت خالصــه در زیــر آمــده اســت:
 -3-1فرصت عدم پرداخت

 -3-1-1ســطح درآمــد :در پــی افزایــش درآمــد ،فــرار مالیاتــی در همــه محدودههــا افزایــش
مییابــد .وگل ( )1974نشــان میدهــد افــرادی کــه طــی  5ســال گذشــته بهبــود وضعیــت مالــی
(درآمــدی) خــود را گــزارش نمــوده انــد ،نســبت بــه افــرادی کــه در همــان دوره ســیر نزولــی در
وضعیــت درآمــد را تجربــه داشــته انــد ،انگیــزه بیشــتری بــرای فــرار از مالیــات دارنــد .هوســتون و
تــرن( )2001بیــان میکننــد کــه مؤدیــان مربــوط بــه گروههــای درآمــدی بــاال بــه وســیله کمگویــی
در درآمــد و گــزارش باالتــر مخارجشــان ،گرایــش کمتــری بــه پرداخــت مالیــات دارنــد.
 -3-1-2شــغل و منبــع درآمــد :بررس ـیها نشــان داده اســت مؤدیــا ِن خــود اشــتغال بیشــتر
عالقــه منــد مــی باشــند تــا حالتهــای گوناگونــی از عــدم پرداخــت مالیــات را بــه کار گیرنــد  .از
ایـنرو امیــن خاکــی ( )1390بیــان میکنــد افــرادی کــه از محــل خــود اشــتغالی ،تجــارت مســتقل و
یــا کشــاورزی کســب درآمــد میکننــد ،از امــکان فــرار مالیاتــی باالتــری برخوردارنــد ،در حالــی کــه
حقــوق بگیــران بــه دلیــل پرداخــت مالیــات قبــل از دریافــت درآمــد (مالیــات تکلیفــی) ،از شــانس و
احتمــال کمتــری بــرای ارتــکاب فــرار مالیاتــی برخوردارنــد.
 -3-2گرایشات و آگاهیها

 -3-2-1عادالنــه بــودن نظــام مالیاتــی :بهطــور کلــی مدیــران مالیاتــی و مالیــات دهنــدگان
معتقدنــد کــه رشــد نارضایتــی در مــورد عدالــت سیســتم مالیاتــی دلیــل اصلــی بــرای افزایــش عــدم
پذیــرش مالیــات میباشــد .تضعیــف اصــل عدالــت در سیســتم مالیاتــی ایــن آگاهــی را بــه مالیــات
دهنــدگان منعکــس میکنــد کــه ارزش مالیــات آنهــا نســبت بــه ارزش خدمــات ارائــه شــده توســط
دولــت یــا نســبت بــه آنچــه ســایر مالیــات دهنــدگان پرداخــت میکننــد بیشــتر میباشــد .
 -3-2-2سیســتم ،ســاختار مالیاتــی :ســطح قبــول پرداخــت مالیــات در بســیاری ازکشــورهای
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در حــال توســعه کاهــش یافتــه اســت .سیســتم ســاختار مالیاتــی یکــی از دالیــل اصلــی بــرای ایــن
پدیــده میباشــد.
 -3-2-3فرهنــگ :فرهنــگ بــه عنــوان یــک عامــل قدرتمنــد زیســت محیطــی در نظــر گرفتــه
میشــود کــه قبــول مالیــات توســط مالیــات دهنــدگان را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .هنجارهــای
اجتماعــی مختلــف و ارزشهــای اخالقــی ،مشــوقهای گوناگونــی را بــرای پیــروی از مالیــات
ایجــاد میکننــد .در واقــع ارزشهــای اخالقــی تحــت تأثیــر هنجارهــای اجتماعــی ممکــن اســت
مالیــات دهنــدگان را از درگیــر شــدن در فــرار از پرداخــت مالیــات ممنــوع ســازد.
 -3-3حکمرانــی خــوب :حکمرانــی خــوب ،در اتخــاذ سیاســتهای پیــش بینــی شــده،
آشــکار و صریــح دولــت (کــه نشــان دهنــده شــفافیت فعالیتهــای دولــت اســت) ،بوروکراســی
شــفاف ،پاســخگویی دســتگاههای اجرایــی در قبــال فعالیتهــای خــود ،مشــارکت فعــال مــردم در
امــور اجتماعــی و سیاســی و نیــز برابــری همــه افــراد در برابــر قانــون ،تبلــور مــی یابــد .بهطــور کلــی
میتــوان گفــت کــه حکمرانــی خــوب ،تمریــن مدیریــت (سیاســی ،اقتصــادی ،اجرایــی و )...منابــع
یــک کشــور ،بــرای رســیدن بــه اهــداف تعییــن شــده میباشــد .ایــن تمریــن دربرگیرنــده راهکارهــا
و نهادهایــی اســت کــه افــراد و گــرو ههــای اجتماعــی از طریــق آن ،توانایــی دنبــال کــردن عالیــق
و حقــوق قانونــی خــود را بــا توجــه بــه محدودیتهــا داشــته باشــند.
(کریمی پتانالر و همکاران؛ )70-۶5 :۱۳۹۴
همچنیــن نــرخ مالیــات و بــار مالیاتــی ،درآمــد مالیــات دهنــدگان ،نرخهــای تــورم و بیــكاری،
آزادســازی تجــاری ،انــدازه دولــت و  ....برخــی متغیرهــای اقتصــادی هســتند کــه در فــرار مالیاتــی
نقــش دارنــد  .بــدون شــک رواج و گســترش فــرار مالیاتــی در هــر کشــوری تابعــی از شــرایط
اقتصــادی اســت و ایــن شــرایط بســتگی بــه ســاختار هــر کشــور دارد .در ادامــه بهطــور خالصــه
بــه مهمتریــن عوامــل اقتصــادی موثــر بــر فــرار مالیاتــی اشــاره میگــردد .ایــن متغیرهــا ،متغیرهایــی
هســتند کــه در بخــش تجربــی از آنهــا اســتفاده شــده و براســاس یافتههــای مقالــه از اهمیــت
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باالتــری نســبت بــه ســایر متغیرهــا برخــوردار بــوده انــد.
 -3-4بــار مالیاتــی :نرخهــای مالیــات بــاال و بــار مالیاتــی از مهمتریــن علــل فــرار مالیاتــی
محســوب میشــوند .نــرخ مالیــات بیشــتر منجــر بــه یــک افزایــش قــوی در ســرمایهگذاریهای
اجتماعــی شــده و فــرار مالیاتــی را افزایــش خواهــد داد .همچنیــن بــار مالیاتــی بیشــتر منجــر بــه
افزایــش فعالیــت در بخــش اقتصــاد زیرزمینــی میشــود کــه بــه نوبــه خــود فــرار مالیاتــی را افزایــش
خواهــد داد .فــرض معمــول ایــن اســت کــه افزایــش در بــار مالیاتــی یــک گرایــش قــوی را بــرای
نیــروی کار بــه ســمت اقتصــاد زیرزمینــی ایجــاد میکنــد  .بررســی رابطــه بیــن نــرخ مالیــات بــر
درآمــد و فــرار مالیاتــی طــی دوره  ۱۹۹۷-۱۹۶۷در آمریــكا صــورت پذیرفــت .ایــن محققــان بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه نــرخ بــاالی مالیــات بــر درآمــد منجــر بــه افزایــش بیشــتر فــرار مالیاتــی
میشــود.
 -3-5بیــكاری :در قــرن حاضــر یكــی از بزرگتریــن مشــكالت اقتصــادی جوامــع بیــكاری اســت.
در کشــورهای جهــان ســوم ،بیــكاری میتوانــد خطــرات بســیاری را متوجــه جامعــه و اقتصــاد
نمایــد .بیــكاری نیــز یكــی دیگــر از علــل فــرار مالیاتــی اســت کــه اثــر قابــل توجهــی بــر فــرار
مالیاتــی دارد .رشــد بیــكاری ،انگیــزه فعالیــت در حوزههــای غیرقانونــی را افزایــش میدهــد و
بــه افزایــش حجــم اقتصــاد زیرزمینــی کمــک میکنــد کــه بــه نوبــه خــود بــه فــرار مالیاتــی بــاال
منجــر خواهــد شــد.
 -3-6تــورم :رشــد ســطح عمومــی قیمــت کاالهــای مصرفــی اثــر قابــل توجهــی بــر افزایــش
فــرار مالیاتــی دارد .بــا افزایــش ســطح عمومــی قیمتهــا ،بســیاری از خانوارهــا زیــر خــط فقــر قــرار
مــی گیرنــد .فقــر و ناتوانــی در تامیــن حداقــل درآمــد ،انگیــزه ورود بــه اقتصــاد زیرزمینــی را
افزایــش میدهــد کــه خــود منجــر بــه فــرار مالیاتــی بیشــتر میشــود.
(صمدی و تابنده)82-80 :1392 ،
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 -4ارتباط فرار مالیاتی با بنگاههای اقتصادی

اهــداف یــک سیســتم مالیاتــی را میتــوان تجهیــز منابــع مالــی بــرای دولــت ،سیاســتگذاری
اقتصــادی ،تخصیــص منابــع و بســط عدالــت دانســت .اگــر سیســتم مالیاتــی نتوانــد بــه ایــن اهــداف
برســد و یــا اینکــه حــد مطلــوب و مــورد نیــاز هــر یــک از اهــداف فــوق را تأمیــن ننمایــد ،آنــگاه
اصــاح سیســتم مالیاتــی ضــروری میباشــد .همچنیــن اگــر کل ســاختار سیســتم اقتصــادی بایســتی
اصــاح گــردد ،یــک سیســتم مالیاتــی نــاکارا آثــار نامطلوبــی دربــر دارد ،کــه میتــوان بــه عــدم
تعادلهــای داخلــی) ماننــد کســری مزمــن بودجــه دولــت (و خارجــی ،فــرار ســرمایه و عــدم
کارآیــی در تولیــد و توزیــع اشــاره کــرد .در اکثــر کشــورهای در حــال توســعه بــه علــت عــدم
کارآیــی سیســتم مالیاتــی آنهــا ،ایــن آثــار نامطلــوب وجــود دارد .بــرای ارزیابــی سیســتم مالیاتــی
معیارهــای مختلفــی از قبیــل ســطح مالیاتــی ،ظرفیــت مالیاتــی ،کوشــش مالیاتــی ،کشــش مالیاتــی
و بــار مالیاتــی وجــود دارد .در ایــران درآمدهــای مالیاتــی همــواره در کنــار درآمــد نفــت عمــل
میکــرده اســت چنانچــه در دوره زمانــی 1374 -1352ســهم آن از کل درآمدهــای عمومــی
دولــت کــم بــوده و بعــد از ســهم مربــوط بــه درآمــد نفــت قــرار داشــته اســت .بررســی انجــام شــده
نشــان میدهــد کــه بودجــه همــواره رونــدی صعــودی داشــته اســت و خصوص ـاً از ســال  ۱۳۵۱بــه
بعــد بــه دلیــل افزایــش ســریع درآمدهــای نفتــی در طــول ســالهای یــاد شــده ایــن رونــد کام ـ ً
ا
تنــد بــوده اســت ،امــا رشــد درآمدهــا بــا افزایــش هزینههــا متناســب نبــوده بــه نحــوی کــه از ســال
1352تاکنــون همــواره بــه نوعــی کســری بودجــه روبــرو بــوده ایــم و هــدف تعــادل و تــوازن بودجــه
در بلنــدمدت تامیــن نشــده اســت .از طــرف دیگــر مالحظــه میگــردد کــه نظــام مالیاتــی کشــور بــا
مشــکالتی مواجــه بــوده ،بدیــن معنــی کــه جهــت گیــری خاصــی در زمینــه بهبــود توزیــع درآمــد
نداشــته و بــا فاصلــه گرفتــن از نقــش اساســی خــود در اقتصــاد کشــور بصــورت منبــع درآمــد در
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کنــار نفــت بخشــی از هزینههــای دولــت را تأمیــن نمــوده اســت.
ســطح مالیاتــی یــا نســبت درآمدهــای مالیاتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی نیــز بعــد از انقــاب
اســامی کاهــش یافتــه چنانکــه از  ٪ 8/42در ســال  ۱۳۵۰بــه  ٪ ۳/۹۷در ســال  ۱۳۷۴رســیده اســت.
شــاید بتــوان گفــت کــه از برجســته تریــن مشــخصه سیســتم مالیاتــی ایــران نســبت کــم و ناچیــز
ســطح مالیــات میباشــد( .عمــادزاده و مســیب زاده؛  .)۱۳ :۱۳۹۱عــاوه بــر ایــن در سیســتم مالیاتــی
موجــود اطالعــات کامــل و مدونــی از منابــع مالیاتــی فراهــم نمیباشــد .در دســترس نبــودن ایــن
اطالعــات مــدون باعــث بوجــود آمــدن مشــکالت اجرایــی و مدیریــت مالیاتــی گشــته کــه ایــن
خــود زمینــه ای بــرای فــرار از مالیــات اســت.
 -5تبیین مفهوم شفافیت:

در ابتدای سخن الزم است به تعریف شفافیت بپردازیم :
مفهــوم شــفافیت بــه معنــای امــکان نــگاه کــردن بــه درون یــک چیــز اســت؛ و یــک موسســه شــفاف
موسســه ای اســت کــه اطالعــات اقتصــادی -اجتماعــی -سیاســی و ...قابــل اتــکا بــرای همــه ی
ذینفعــان مرتبــط بــا کیفیــت ،خــوب قابــل دسترســی باشــد.
گرچــه اصــوال دو مفهــوم شــفافیت و دسترســی بــه اطالعــات رســمی بــا هــم درآمیختــه میشــوند؛
ولــی بایــد دانســت کــه شــفافیت مفهومــی وســیع تــر اســت .شــفافیت عــاوه بــر بــاز بــودن حکومت،
شــامل ســادگی و جامعیــت هــم میشــود  .از دیــدگاه اقتصــادی ،شــفافیت بــه معنــی اطــاع رســانی
حقیقــی و همــه جانبــه در عرصــه فعالیتهــای اقتصــادی و روشــن بــودن ســاز وکارهــای حاکــم
بــر روابــط اقتصــادی یعنــی چگونگــی تولیــد و توزیــع ثــروت در جامعــه اســت .شــفافیت و فســاد
اقتصــادی در مقابــل هــم قراردارنــد( .کمالــی)209 :1395 ،
واضــح اســت کــه منظــور هیچکــس از بیــان مســئله شــفافیت اطالعــات اقتصــادی ،افشــای آن بــرای
همــگان نیســت بلکــه ایــن حاکمیــت اســت کــه بــرای اجــرای عدالــت در جامعــه ایجــاد کارآمــدی

193

نشریه علمی  -دانشجویی دانش پژوهان

194

و کاهــش فســاد نیــاز دارد تــا بــه صــورت یکپارچــه بــه داراییهــا و اموال(حســابهای مالــی،
اســناد رســمی و )..افــراد جامعــه را در اختیــار داشــته باشــند ایــن مســئله در تمــام کشــورهای پیشــرفته
بهطــور کامــل پیــاده ســازی شــده و مهمتریــن ابــزار دولتهــا بــرای اراده در ســطح کشــور بــه
شــمار مــی رود(.قهرمانــی)4 :1393،
از جمله مزیتهای شفافیت اطالعات عبارت است:
 .1اداره صحیــح و بــا برنامــه اقتصادی :اداره اقتصاد کشــور برای بهبود فضای کســب و کار و حمایت
از تولیــد وابســته بــه داشــتن اطالعــات دقیــق از وضعیــت اقتصــادی کشــور اســت ســرمایهگذاران و
فعــاالن اقتصــادی هــم در فضــای غیــر شــفاف میتواننــد بــا اطمینــان ســرمایهگذاری فعالیــت کننــد
و در ایــن فضــا برنامهریــزی اقتصــاد بســیار مشــکل خواهــد شــد.
 .2جلوگیــری از فســاد و رانــت :رانــت خواریهــای گســترده ،قاچــاق کاال ،افزایــش بــدون دلیــل
قیمتهــا در بخــش خدمــات ،زمیــن خواریهــای گســترده و ســوداگری در بخــش ارز و مســکن از
مصادیــق فســاد در صــورت نبــود شــفافیت اطالعــات اســت .در فضــای غیرشــفاف سواســتفادههای
بســیاری صــورت مــی گیــرد.
 .3افزایــش ثــروت ملــی از طریــق دریافــت مالیــات از ثروتمنــدان :یکــی از راهبردهــای رهایــی
از اقتصــاد نفتــی ،اصــاح نظــام مالیاتــی کشــور بــر مبنــای عدالــت اســت .وزیــر امــور اقتصــاد و
دارایــی ،دربــاره ناعادالنــه بــودن دریافــت مالیــات مــی گویــد «:بــه علــت اینکــه اطالعــات کامــل
را از مودیــان نداریــم در برخــی جاهــا دریافــت مالیــات ،عدالــت مخــدوش میشــود ،در جاهــای
بیشــتر از حــد متعــارف در جاهــای بســیار کمتــر از حــد متعــارف مــورد مالیــات میگیریــم .راه
حــل رفــع مشــکل ایجــاد شــفافیت در اقتصــاد ،دسترســی نظــام مالیاتــی بــه اطالعــات نظــام منــد
کــردن سیستمهاســت کــه ایجــاد سیســتم جامــع اطالعاتــی بــرای دریافــت مالیــات الزامــی اســت و
بــا انجــام ایــن کار عدالــت در زمینــه دریافــت مالیــات محقــق میشــود .اهمیــت شــفافیت اطالعــات
در بخــش مالیــات تنهــا در افزایــش درآمــد نیســت ،در کشــورهای پیشــرفته دنیــا  ،بــرای هدایــت
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منابــع مالــی بــه ســمت تولیــد ،بازارهــای مــوازی تولیــد همچــون ارز ،طــا ،زمیــن و مســکن بــا ابــزار
مالیاتهــای تنظیمــی کنتــرل میشــوند ،بدیــن ترتیــب جذابیــت ایــن بازارهــا کــه در حالــت عــادی
بســیار بیشــتر از تولیــد اســت ،کاهــش یافتــه و ســرمایهها بــه ســمت تولیــد ســوق پیــدا مــی کننــد.
پیــش نیــاز اصلــی دریافــت مالیاتهــای تنظیمــی نیــز دسترســی بــه اطالعــات مختلــف فعــاالن ایــن
بــازار اســت( .قهرمانــی؛ )۲-۱ :۱۳۹۳
نبود شفافیت یک سري آثار منفی به دنبال دارد که موارد ذیل برخی از آنهاست:
 .1عــدم امــکان کنتــرل و ردیابــی مالــی تخلفــات انجــام شــده :بهتریــن روش بــراي کشــف جرایــم
مالــی ،افزایــش امــکان ردیابــی مالــی یــا ســیر فعالیتهــاي اقتصــادي اشــخاص اســت .امــا در
صورتــی کــه گــردش پــول ،کاال و خدمــات مســتند و شــفاف نباشــد ،امــکان کشــف فســاد از
طریــق کنترلهــاي مالــی بــه حداقــل مــی رســد.
 .2عــدم اطــاع مــردم از شــرایط و زمــان تســهیالت اعطایــی ارزي و ریالــی دولــت و همچنیــن
مجوزهــاي مختلــف وارداتــی و صادراتــی و ســهمیههاي متعــدد :یکــی از تبعــات جبــران ناپذیــر
نبــود شــفافیت ،ناآگاهــی اکثریــت مــردم از تســهیالتی اســت کــه بانکهــا  ،وزارتخانههــا یــا
ســازمانهاي تحــت پوشــش بخــش عمومــی غیردولتــی ،از منابــع حاصــل از بودجــه ســاالنه یــا منابــع
دیگــر ،بــا نــرخ پاییــن تــر از بــازار در اختیــار افــرادي خــاص قــرار مــی دهنــد .همیــن امــر باعــث
میشــود تنهــا افــرادي ایــن تســهیالت را دریافــت کننــد کــه بیشــترین ارتبــاط را بــا دارنــدگان ایــن
اطالعــات و افــراد تصمیــم گیرنــده در ایــن زمینههــا داشــته باشــند .ایــن فرآینــد دریافــت تســهیالت،
موجــب میشــود رانــت یــا موقعیــت ویــژه و ممتــاز بــراي عــده معــدودي ایجــاد شــود کــه ســریعتر
و زودتــر از دیگــران بــه اطالعــات دسترســی دارنــد یــا دسترســی پیــدا مــی کننــد.
 .3عــدم امــکان اجــراي سیاســتهاي پولــی ،مالــی و بازرگانــی :یکــی از پیــش شــرطهاي مهــم
اعمــال سیاســتهاي مذکــور ،امــکان نظــارت دولــت بــر گــردش پــول ،کاال و خدمــات در کشــور
اســت .طبیعــی اســت کــه اگــر بهتریــن سیاسـتها هــم اتخــاذ شــوند ولــی امــکان اجــراي آن وجــود
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نداشــته باشــد ،هزینــه آن کمتــر از اتخــاذ نکــردن آن سیاســتها نخواهــد بــود.
 .4عــدم امــکان سیاســتگذاري و برنامــه ریــزي واقــع بینانــه :یکــی از پیــش شــرطهاي اساســی بــرای
برنامــه ریــزي صحیــح ،وجــود اطالعــات و آمــار صحیــح از واقعیــات اقتصــادي ،اجتماعــی ،فرهنگی
و سیاســی کشــور اســت .در صــورت نبــود مستندســازي و شــفافیت ،تهیــه آمــار قابــل اعتمــاد و
منطبــق بــا واقعیــت از فعالیتهــاي مختلــف امــکان پذیــر نخواهــد بــود .در چنیــن شــرایطی ،مــردم
هــر کشــوري بــه نرخهــاي اعــام شــده در خصــوص تــورم ،بیــکاري ،اشــتغال ،تولیــد ناخالــص
داخلــی و تشــکیل ســرمایه بــا دیــده تردیــد مــی نگرنــد و در آنهــا اطمینــان ایجــاد نمیشــود و بــه
بــاور نمــی رســند( .کمالــی)213-211 :1395 ،
بهطــور طبیعــی تولیدکننــدگان عالقــه زیــادي بــه حضــور در بــازار تولیــد و کســب ســود دارنــد،
یکــی از ویژگیهــاي اقتصادها(بــه خصــوص اقتصادهــاي در حــال توســعه) آن اســت کــه در
صورتــی کــه نــرخ مالیاتــی بیــش از حــد افزایــش پیــدا کنــد ،افــراد و گروههــاي تولیدکننــده
بــه ســمت عــدم شــفافیت بیشــتر و شــکل دهــی و گســترش اقتصــاد مــوازي (غیررســمی) ســوق
خواهندیافــت.
افزایــش هزینههــاي تولیــد کــه ناشــی از افزایــش نــرخ مالیاتــی ازســوي دولــت اســت باعــث
میشــود تــا تولیدکننــدگان دو راهــکار در برابــر خــود داشــته باشــند :یــا اقــدام بــه کاهــش تولیــد
کننــد و یااینکــه بــه ســمت عــدم شــفافیت بیشــتر حرکــت نماینــد .کاهــش تولیــد باعــث کاهــش
ســوددهی تولیدکننــدگان و کاهــش تــوان آنهــا بــه منظــور پوشــش دهــی تعهــدات مالــی آنهــا
خواهــد شــد و امــکان اســتفاده از صرفههــاي ناشــی از مقیــاس از آنهــا ســلب خواهــد شــد.
بنابرایــن تولیدکننــدگان مــورد نظــر بــه منظــور بقــا در بــازار تولیــد کاالهــا و خدمــات بــه بــازار
غیررســمی (مــوازي) حرکــت خواهنــد کــرد .از ایـنرو بــاال بــودن بیــش از حــد مالیاتهــا ،نتیجــه
اي جــز عــدم شــفافیت در اقتصــاد بــه همــراه نخواهــد داشــت و آثــار نامطلوبــی را بــر اقتصــاد
خواهــد گذاشــت .از ســوي دیگــر در شــرایطی کــه دولــت توانایــی وصــول مالیاتهــا را از افــراد،
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گروههــا و تولیدکننــدگان نــدارد ،بــا توجــه بــه وضعیــت نابســامان توزیــع درآمــد در اقتصادهــاي
توســعهنیافته  ،بــه نظــر مــی رســد کــه گــروه مالیــات دهنــده وضــع مالــی بدتــري نســبت بــه گروهــی
کــه مالیــات نمــی دهنــد ،پیــدا خواهنــد کــرد .بــه همیــن دلیــل و بــا توجــه بــه فضــاي نامناســب
کســب وکار در اقتصــاد ،شــکل گیــري اقتصــاد مــوازي (غیررســمی) و حتــی اقتصــاد غیررســمی
بــا ماهیــت غیرقانونــی امــري محتمــل خواهــد بــود .مالحظــه میشــود کــه نــرخ بــاالي مالیاتــی در
کنــار عــدم تــوان دولــت در وصــول مالیاتهــا (بــه خصــوص در شــرایط توزیــع نامناســب درآمــد)
بــه خــودي خــود عــدم شــفافیت را در اقتصــاد افزایــش خواهــد داد( .کمالــی)214 :1395 ،
 -6چگونگی تاثیر فرار مالیاتی و عدم شفافیت در عملکرد بنگاهها و شرکتها

اطالعــات یــک منبــع حیاتــی بــرای هــر ســازمان اســت کــه اســتفاده کننــدگان از آن را میتــوان بــه
دو دســته درون ســازمانی بــرون ســازمانی طبقــه بنــدی کــرد .از جملــه اســتفاده کننــدگان؛ مدیــران
و ســهامداران هســتند کــه بــرای اتخــاذ تصمیماتشــان از اطالعــات اســتفاده میکننــد.
فــرار از مالیــات از جملــه تصمیمــات مهــم مدیریتــی میباشــد کــه بــر پایــه اطالعــات داخلــی اســت
و از ســوی دیگــر تحــت تاثیــر افشــای اطالعــات بــرای ســهام داران کاهــش مییابــد .مالیــات یکــی
از هزینههــای عمــدهای اســت کــه افــراد و شــرکتها بــه موجــب فعالیتهــای درآمــدزای خــود
بــا آن روبــرو میشــوند .بــه دلیــل آنکــه پرداخــت مالیــات؛ ثــروت را از شــرکت و مالــکان آن بــه
دولــت منتقــل میکنــد؛ اغلــب شــرکتها اقدامــات مدیریتــی خــود را بــه گون ـهای برنامــه ریــزی
و اجــرا میکننــد کــه تعهــدات مالیاتــی خــود را کمتــر کننــد( .خوئینــی و تحریــری؛ .)۱۰۲ :۱۳۹۶
هــر مقــدار ادعــا شــده اي بــه عنــوان درآمــد یــا کســر از بــازده مالیاتــی شــرکت مرتبــط بــا فعالیــت
اقتصــادي و درآمــد یــا هزینــۀ گــزارش شــده توســط مدیریــت در گزارشــگري مالــی اســت؛
بنابرایــن تــا حــدي کــه محیــط اطالعــات مالــی یــک شــرکت غیــر شــفاف باشــد ،ایــن شــرکت
ممکــن اســت تــوان بیشــتري بــراي ایجــاد ابهــام در بدهــی مالیاتــی خــود در برابــر ســازمانهاي
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دولتــی داشــته باشــد ،چراکــه کل اطالعــات در دســترس بازرســان و تحلیــل گــران همچنیــن در
اختیــار نهادهــاي مالیاتــی خواهنــد بــود و بنابرایــن میتــوان از مالیاتهــاي بیشــتري فــرار کــرد
یافتههــا بــا ایــن توصیــف ســازگار هســتند یعنیاینکــه جهــت گیــري ســازمان بــه نحــوي اســت
کــه عــدم شــفافیت منجــر بــه فــرار مالیاتــی میگــردد( .مســیح آبــادی و دجالنــی؛ )۹۰ :۱۳۹۵
علیرغــم ایــن ارتبــاط مســتقیم بیــن محیــط اطالعاتــی و بدهــی مالیاتــی ،فــرار از مالیــات بــه عنــوان
اثــري حقیقــی کــه نتیجــه دهنــده از شــفافیت یــا عــدم شــفافیت بــه عنــوان عاملــی تعییــن کننــده
بــراي فــرار مالیاتــی بهطورکلــی در متــون علمــی نادیــده گرفتــه شــده اســت .پــر کــردن ایــن شــکاف
حداقــل بــه دو دلیــل اهمیــت دارد؛ نخســت ،متــون علمــی بــراي توضیــح تفاوتهــاي مقطعــی در
عــدم شــفافیت دچــار مشــکل هســتند علــی الخصــوص کــه عــدم شــفافیت بــه ارزش شــرکت لطمــه
میزنــد و همچنیــن هنــوز بــه دنبــال مزایــا و هزینههــاي کلــی عــدم شــفافیت مالــی هســتیم .مزیتــی
احتمالــی کــه ممکــن اســت بــر هزینههــا مســلط شــود همــان قابلیــت شــرکتهاي فاقــد شــفافیت
بــراي فــرار از پرداخــت مالیــات اســت .دوم ،فــرار از مالیــات یــک پدیــده اقتصــادي جهانــی و
قابــل توجــه اســت .تحقیقــات صــورت گرفتــه توســط شــبکه عدالــت مالیاتــی )۲۰۱۱( 1میــزان فــرار
مالیاتــی را در  ۵٫1درصــد از تولیــد ناخالــص ملــی جهانــی 2تخمیــن میزنــد ،بهطوريکــه فــرار
مالیاتــی را حــد پاییــن اجتنــاب از پرداخــت مالیــات میداننــد .بدیــن ترتیــب تهیــه شــواهد در مــورد
رابطــه بیــن عــدم شــفافیت و اجتنــاب از مالیــات میتوانــد مضامیــن مهمــی بــراي مباحــث علمــی و
سیاســی در بــر داشــته باشــد.
فــرار از مالیــات در بســتر ارزش شــرکت و عــدم شــفافیت اطالعاتی بــرای  S&Fدر  ۱۵۰۰شــرکت
از ســال  ۱۹۹۴تــا  ۲۰۰۱مــورد بررســی قــرار داده و دریافتــه اســت کــه شــرکتهاي فاقــد شــفافیت
در مقایســه بــا همتایــان شــفاف خــود کمتــر از مالیــات فــرار کــرده انــد .ایــن ارتبــاط منفــی نتیجــه
ي مدیریــت شــرکتی ارزش محــور اســت .برخــاف ایــن نظریــه ،کــه ویژگــی جســورانه مالیاتــی

3

1. Tax justice network
)2. Global gross domestic product (GDP

3. Tax aggressiveness

رابطه فرار مالیاتی و عدم شفافیت در عملکرد شرکت ها و بنگاه ها

(تهــور مالیاتــی) منجــر بــه افزایــش پیچیدگــی ســازمانی شــرکت میگــردد و بنابرایــن ،فــرض
میکننــد کــه افزایــش فــرار مالیاتــی منجــر بــه ســطح پائیــن تــري از شــفافیت در گزارشــهاي مالــی
میشــود .بــا اســتفاده از مقیــاس جدیــدي بــراي فــرار مالیاتــی ،عوامــل تعییــن کننــدۀ عــدم شــفافیت
را مــورد کنتــرل قــرار دادنــد و رابطــه مثبتــی را بیــن فــرار مالیاتــی و عــدم شــفافیت بــراي نمونـهاي
از شــرکتهاي بومــی یافتنــد .همچنیــن بایــد اشــاره کــرد کــه گرچــه آزمونهــاي مســتقیمی از
جنبــه علّــی فرضیــه خــود ارائــه نمــی کننــد ،امــا اینطــور فــرض مــی نماینــد کــه یــک رابطــه علــت
و معلولــی مســتقیم وجــود دارد ،درحالــی کــه ایــن تحقیــق بــه ارائــه فرضیــه پرداختــه و شــواهدي
مییابــد کــه بــا ارتبــاط معکــوس ســازگار اســت.
شــفافیت مالــی بیشــتر در ســطح شــرکت بــا کاهــش اختــاف قیمــت خریــد و فــروش و میــزان
بیشــتري از نقدینگــی در ارتبــاط اســت .عــاوه بــر ایــن ،کیفیــت گــزارش دهــی مالــی شــرکت
یــک عامــل تعییــن کننــدۀ مهــم بــراي هزینــه ســرمایه و هزینــه بدهــی آن اســت؛ امــا در یــک رویــه
نســبتاً متفــاوت ،میتــوان اشــاره نمــود .پیچیدگــی ســازمانی (در مــواردي کــه پیچیدگــی بیشــتر
بــا کاهــش شــفافیت گزارشــگري مرتبــط اســت) میتوانــد منجــر بــه ایجــاد وقفــه در تالشهــاي
ســرمایهگذاران بــراي درک عملیــات و ارزش شــرکت گــردد.
تأثیــر شــفافیت شــرکتی نیــز محــدود بــه عواقــب کلــی بــازار نیســت .بــه یقیــن ،شــفافیت شــرکتی
همچنیــن میتوانــد نقشــی انضباطــی درون شــرکت ایفــا کنــد بــه نحــوي کــه نتیجــۀ آن انتخــاب
بهتــري از ســرمایهگذاريها ،مدیریــت کارآمدتــر داراییهــاي موجــود و کاهــش ســلب مالکیــت
از ثــروت ســهامداران اقلیــت گــردد .ایــن بحــث نشــان میدهــد کــه شــفافیت ســازمانی همچنیــن
میتوانــد بــر فعالیتهــاي واقعــی و خــاص شــرکت تأثیرگــذار باشــد کــه یکــی از آنهــا همــان
فــرار مالیاتــی اســت .بــه عنــوان مثــال در مــورد نحــوه تأثیرگــذاري عــدم شــفافیت بــر فعالیتهــاي
حقیقــی ،مــک نیکولــز و اســتوبن ( )2008ایــن مســئله را بررســی نمودنــد کــه آیــا شــرکتهایی بــا
گزارشــگري مالــی غیــر شــفاف هــم تصمیمــات ســرمایهگذاري اي مــی گیرنــد کــه چنــدان بهینــه
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نیســتند و در مــی یابنــد کــه ایــن قبیــل شــرکتها تمایــل بــه ســرمایهگذاري افراطــی دارنــد .در
راســتاي ایــن طــرز فکــر ،همــان طــور کــه تراکنشهــاي اقتصــادي بنیادیــن ،فرایندهــاي تعهــدي
و عملیــات شــرکتی و ســاختارها دچــار ابهــام بیشــتري میشــوند فعالیتهــاي فــرار از مالیــات
میتوانــد بــا ســهولت بیشــتري در پــس ابهامــی کــه عــدم شــفافیت ایجــاد میکنــد گســترش یابنــد.
باایــن وجــود ،ایــن ارتبــاط بــدون تنــش نیســت .اســکولز و همکارانــش ( )2009نحــوه مواجهــه
مدیــران بــا تعامــات فــی مابیــن گزارشــگري مالــی و فــرار از پرداخــت مالیــات را بــه دقــت مــورد
بررســی قــرار داده انــد .ایــن تعامــات معمــوالً ناشــی از انگیزههــاي ضــد و نقیضــی اســت کــه
مدیریــت بایــد نتایــج بهتــري را بــراي اهــداف مالــی محقــق ســازد و درعیــن حــال بدهــی مالیاتــی
شــرکت را بــه حداقــل برســاند .گرچــه قوانیــن مالیاتــی حداقــل تفــاوت اندکــی را بــا GAAP

داخلــی نشــان مــی دهنــد ،امــا تراکنشهــاي اقتصــادي معمــوالً بــراي اهــداف گزارشــگري مالیاتــی
و ثبــت دفاتــر تقریبـاً بــه یــک نحــو ارائــه میشــود ،بدیــن وســیله امــکان جــدا شــدن ایــن دو تــا حــد
زیــادي محــدود میگــردد( .مســیح آبــادی و دجالنــی؛ )94-۹۰ :۱۳۹۵
نتیجهگیری

طبــق نتایــج بهدســت آمــده محیــط غیرشــفاف اطالعــات مالــی طبعــا منجــر بــه پنهــان ســازی
فعالیتهــای فــرار مالیاتــی یــک شــرکت دربرابــر مراجــع مالیاتــی شــده و ایــن توســط مدیــران مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد .ارتبــاط مثبــت بیــن عــدم شــفافیت و فرارمالیاتــی درمــورد شــرکتها و
بنگاههایــی کــه بــه دنبــال گســترش منافــع شــخصی هســتند ،برقــرار اســت .عــدم شــفافیت اطالعــات
یــک مکانیســم منطقــی بــرای بررســی ارتبــاط بیــن کســب منافــع و فــرار مالیاتــی اســت بــه ایــن دلیــل
کــه هــردو نیازمنــد مقــداری پنهــان کاری هســتند یعنــی دقیقــا همــان چیــزی کــه عــدم شــفافیت
ایجــاد میکنــد.
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Investigating the role of resistive economy policies in industrial
productivity
mahsa yazdanpanah

Basic needs in the resistive economy are met by controlling dependence
to foreign countries. To develop and progress the country in the system
of resistive economy, quality, price, variety of domestic goods, changing
executive management by attitude to attain self-sufficiency must consider.
Some effective factors for productivity are: quality improvement of labor
force, Economies of scale and output of goods. Productivity play an
essential rule on the growth of competition, thus the requisite for Economic
growth is growing industrial productivity, labor force, working capital,
export rate and investment expenditure on the Research and development
and considering basic structure of the country. In this paper we investigate
the role of resistive economy policies in industrial productivity by using
descriptive-analytical method, and library resources. Basic structures
to realize resistive economy are freezing exchange rate, employment
growth, freezing the general prices of goods and etc. And they have direct
relation with industrial productivity. The results of this research shows
that considering to resistive economy policies and its component in
specified time, by improving structures of output, is effective in industrial
productivity
Keywords: Resistive Economy, output of goods, employment,
productivity, industrial part
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Effects of tax on interest on bank deposits
(review of experience of other countries)
m.sadeq hasani moqadam

Abstract
Taxes are always considered as one of the most important ways to finance
and create economic stability for governments.
Governments play an important role in improving the function of tax system
by collecting or not collecting taxes from different economic sections.
One of the duty-free sections is bank deposites. In this paper, we are using
a descriptive-analytic method to prove the hypothesis that imposing tax
on bank interests has a positive effect on increasing national production,
liquidity, economic growth, and inflation.
By reviewing the effects of levying tax on bank interests and its effect on the
volume of liquidity, inflation, national production, and economic growth,
and also by reviewing other countries' experiences and by presenting some
solutions, it was concluded that imposing tax on bank interests improves
macro variables which, in turn, leads to an improvement in a country's
general economic situation.
As a result, imposing such taxes itself is a step forward to go through the
country's development path.
Key words:GNP, interest on bank deposits, economic growth, financial
markets, taxes
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Investigating the Impact of Transnational Impact on Economic
Growth in Iran
fahimeh sadat hoseini

Income taxes plays a significant role for make up government expenditure
and leads to government to invest in Economic boom and expansion.
Government s by the taxing and using of it, will be able to make up their
expenditure and will do more construct and make a big portion of expansion
and will be able to allocate the available Resources to them based on their
priorities. Tax evasion lead to government does not provide finance for
cost of social and lose their process for construction and Ultimately, the
government cant provide Quality of social services. Also tax evasion
couses income not disturbute properly and couses to accumulate wealth
among high classes and make gap social Classes. This case(accumulate
wealth among high classes), not only does reinforce its political Power,
but it does also increase political gap between social classes in society.
Tax evasion has a lot of effect on society including it will couses low tax
culture in society, lack of Exchanging information, lack of supervision and
follow up to take taxes and existence of complex and different lows. In
this paper we can see descriptive _analytical method with using Library
Resources and Researches about taxes have examined the affect of tax
evasion on Economic boom. The result have shown that inefficiency of
the tax System and affect of taxes on the return on Capital Physical and
human investment and decision and making progress and leads to impact
of Economic boom.
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The effect of donations (infaq) on absolute poverty allovation
hadi haghighi

Abstract

Poverty is not an unavoidable result of societies, but it is the result of
the inappropriate management in distributing resources and also improper
relations of people in structure of the power. From Islamic prospective,
poverty is an evil phenomena which the government and people must
try to reduce it and finally remove it. In the Islamic context, infaq is
one of practical tools for decreasing level of poverty. In this research,
for determining the total amount of “enfagh”, we use “komite emdad” ’s
financial data, and for specifying the level of poverty, we have defined how
much income someone needs to satisfy her vital needs per day in Qom city.
In this paper, the data for 1387 with modifying it according to 1395 price
index have been used. The main purpose of research is that if donating
and contributing of people to “komite emdad” has efficient effect on level
of poverty in Qom city. The outcome shows that the poverty has not been
eliminated by only “komite emdad” ‘s funds.
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Investigation the capacities and potentials of Iran-Afghanistan trade
relations based on the gravity model in the last decade
zahra mohammadi

One of the ways of developing international trade of a country is economiccommercial capacity cognition of major partners and cognition of how to
increase exports and imports to its optimal, maximum trade capacity of
both countries must be considered and it must determine benefits of both
sides of the trade and priority commercial goods. Since Afghanistan is
one of the major partners for Iran, it is needed to analyze and cognize the
opportunities and challenges between two countries precisely and try to
improve trade relations and economic situation. Security and stability in
Afghanistan could lead to trade increase but now this is not possible, there
are still lots of concerns and problems in trade relation of two countries
which needs more negotiation to be solved. In this paper we study the
hypothesis of “Increasing trade between Iran and Afghanistan could lead to
security increase around border, decreasing unemployment and increasing
domestic production” by the use of descriptive–analytic method, statistic
and library resources. Results of this paper argue the hypothesis.
Keywords: Afghanistan, Iran, trade, comparative advantages, absolute
advantages
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Assess the impact of exchange rate changes on government tax revenues
seyed amir mousavian

Abstract
In the Iranian economy, the dependence of the government budget on oil
revenues and the inflexibility of government spending have made financial
policies ineffective, which in turn has diminished the role of tax revenues
in reducing government budget deficits and fluctuations. Among the factors that make a change in the amount of taxes collected by the government
can be point to the exchange rate, oil revenue, GDP and general price level.
n
Indeed exchange rate can be effective by influencing export and import,
openness of trade balance economy through internal constraints and the
amount of domestic production in the country.
So this article tries to review with analytical and descriptive methods given
That the exchange rate system in Iran is a managed floating system and
currency rates are more influential on that currency-dependent products
and dependent on foreign raw materials and a solution to be presented,
so that the government can use theirs tool it means making changes in the
exchange rate and after mobilizing production can increase their income
by enacting new tax laws.
g

g

Keywords: Foreign exchange rates, taxes, government tax revenues, imports of goods and services
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The rule of administrative corruption on the growth of smuggling
goods and foreign exchange

Zeinab Talkhani

Administrative corruption is one of the dilemmas which nearly all the communities less or more, are facing it. Administrative corruption is kind of an organizational phenomena which remarkably challenges development of countries
and caused fundamental crisis and problems in all over the community. what
is common in corruption definitions is kind of a breaking the norm and violation of moral and legal norms in administrative and organizational function, and
that's why administrative corruption and its definition is related to the accepted
norms in every community and culture. the most important reason of economical
corruption in public section is related to government tenure in economic and is
included of multiple exchange rates, trade restrictions and low wages in government services. and this subject has a significant impact on smuggling of goods
and currency in Iran.
Smuggling goods as an unfavorable economic phenomenon and national dilemma has taken on various dimensions, several factors are involved in its formation and surely the first step in resolving them is to identify them. smuggling in
Iran occurs for reasons other than diseconomy, cultural and social poverty and
etc, and the occurrence of this phenomenon is due to other factors such as poor
system managements, legislation, significant differences in prices and quality of
goods on both sides of the border, being low and neglecting fines, delinquency
and such are involved. Production without obtaining a license from the competent and commerce, without registration in the official notaries, by hiding this
type of transactions from domestic and customs officials and offering unlicensed
work in the market, due to not paying social securities and taxes and tampering
with governmental documents and their forgery, bribery, etc., are all forms of
smuggling. One of the most important factors of efficiency and effectiveness of
any economic system is the transparency of that system in various dimensions.
Considering this vital issue has always been one of the concerns of economists,
so that the lack of transparency of the administrative system and its bureaucracy
in banking and customs system, has been recognized as an effective factor in the
phenomenon of smuggling goods in Iran. The high benefit/ profit from smuggling
caused increasing the process (of smuggling) in Iran, which in this article, we
examine administrative corruption and its role in the occurrence of smuggling
phenomenon by descriptive-analytical method.
d

j

Key words: administrative corruption, smuggling, government, prevention
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The relation between tax evasion and Non-transparency
in the performance of companies and firms
Narges Bastamkhani
It is important to be aware of the impact of corporate disclosure quality on macroeconomic
problems, including tax evasion. On the other hand, given the growing importance of
taxation as one of the most important sources of government funding and revenue, it is
important to recognize ways to reduce the destructive phenomenon of tax evasion that
disrupts the full collection of taxes and reduces government tax revenues. Information
disclosure with high quality can, as a regulatory factor, control a company's management
behavior and reduce the incentive to evade taxes, so it is expected that increasing the
quality of corporate disclosure will reduce corporate tax evasion. This research with
descriptive-analytical method examines the effect of corporate disclosure quality on
reducing tax evasion in Iran. The results suggest that there is a positive link between
non-transparency and tax evasion for companies and firms seeking to expand personal
benefits. Lack of information transparency is a logical mechanism for examining the
relation between Gaining benefits and tax evasion because both require some secrecy,
which is exactly what makes non-transparency.
Keywords: tax evasion, tax, corporate disclosure, information transparency
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راهنمای نگارش مقاله برای دانش پژوهان
الف :شرایط علمی

 -1مقالــه بایســتی ثمــره تالشهــای نویســنده باشــد و او در برابــر اعتراضهــا و ادعاهــای احتمالــی
پاســخگو خواهــد بــود .در صــورت کشــف خــاف ،نشــریه حــق خــود میدانــد کــه مــوارد را در
شــماره بعــدی بــه اطــاع مخاطبــان برســاند.
 -2مقاله باید دارای اصالت ،نوآوری و در حد مقدور به صورت تحلیلی باشد.
 -3مقالــه ارســالی نبایــد در جــای دیگــری منتشــر شــده باشــد و همزمــان بــرای نشــریات دیگــر نیــز
ارســال نشــده باشــد.
 -4نــگارش مقالــه بایــد تابــع شــیوهنامه تحقیقــات علمــی باشــد و در تدویــن آن از منابــع اصلــی و
معتبــر اســتفاده شــده باشــد.
ب :شرایط نگارش
 -1مقالــه بایــد دارای ســیر منطقــی و ســاختار محکــم و اســتار بــوده و اصــل فصاحــت و بالغــت در
آن رعایــت شــده باشــد.
 -2عنوان مقاله باید کوتاه و گویا باشد.
 -3نــام مولــف یــا مولفــان همــراه بــا درجــه علمــی ،نشــانی محــل کار ،شــماره تلفــن و پســت
الکترونیکــی ذکــر شــود.
 -4مقاله دارای چکیده فارسی و انگلیسی ،هرکدام حداکثر  150کلمه باشد.
 -5واژگان کلیــدی بــه زبــان فارســی و انگلیســی ،هرکــدام پنــج واژه باشــد و در ذیــل چکیدههــا
ذکــر شــود.
 -6مقالــه بایــد دارای ســوال اصلــی ،فرضیــه تحقیــق و مقدمــه دقیــق و روشــن باشــد بــه گونـهای کــه
خواننــده را بــرای ورود بــه بحــث اصلــی آمــاده کنــد.
 -7دربحــث اصلــی ،موضــوع و مدعــای مقالــه بایــد بــه خوبــی تبییــن و تحلیــل شــود .نتیجهگیــری
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و جمعبنــدی در پایــان آورده شــود.
 -8معادل التین اصطالحات و مفاهیم در پاورقی ذکر شود.
 -9آدرس دهــی بــه صــورت درون متنــی باشــد .بــه ایــن صــورت کــه درون پرانتــز ،فامیــل نویســنده،
ســال نشــر کتــاب یــا مقالــه و شــماره جلــد و صفحــه بیایــد .مانند(:مطهــری)45/2 :1380 :
 -10منابع و پی نوشتها باید به ترتیب زیر باشد:
الف :کتاب
نــام خانوادگــی ،نــام نویســنده ،ســال انتشــار(داخل پرانتــز) ،نــام کتــاب ،نــام مترجــم یــا مصحــح،
محــل نشــر :ناشــر ،نوبــت چــاپ.
ب :نشریه
نــام خانوادگــی ،نــام نویســنده ،ســال انتشــار(داخل پرانتــز)« ،عنــوان مقالــه» ،نــام نشــریه ،نوبــت انتشــار
نشــریه ،شــماره نشریه.
ج :مجموعه مقاالت
نــام خانوادگــی ،نــام ،ســال انتشــار(درون پرانتــز) ،عنــوان مقالــه ،نــام گردآورنــده یــا ویراســتار ،نــام
مجموعــه مقــاالت ،محــل نشــر ،نــام ناشــر ،شــماره صفحــات مقالــه.
د :منابع اینترنتی
نام خانوادگی ،نام نویسنده ،عنوان ،نام و نشان اینترنتی ،تاریخ مراجعه به سایت.
 -11مقالــه بایــد در حــدود  25صفحــه  300کلم ـهای باشــد و بــا برنامــه  wordو بــا قلــم B zar
ســایز 12. 5بــه صــورت پرینتشــده و همــراه بــا فایــل آن ارســال شــود.
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راهنمای اشتراک فصلنامه دانشپژوهان
جهت اشتراک و دریافت منظم مجله میتوانید طبق الگوی زیر عمل نمایید:
 -1فــرم اشــتراک یــا کپــی آن را بــه صــورت کامــل تکمیــل نمــوده و حتمــا کدپســتی خــود را ذکــر
نمایید.
 -2حق اشتراک را در یکی از شعب بانک تجارت به حساب زیر واریز نمایید:
حســاب شــماره « »49470بانــک تجــارت شــعبه صدوقــی قــم (کدشــعبه  )15040بــه نــام دانشــگاه
مفیــد.
اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شده زیر به آدرس مجله ارسال فرمایید.
 -3هرگونه تغییر در نشانی را به دفتر مجله اطالع دهید.
 -4حق اشتراک برای یک سال (چهار شماره)  150000ریال می باشد.

نام و نام خانوادگی:
قبلی:

شماره اشتراک

مبلغ واریزی:
نشانی دقیق:
تلفن:

فرم اشتراک

نام شرکت
یا موسسه:

شماره
های مورد
درخواست:

پست
الکترونیکی:

امضاء

