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یادداشت سردبیر 

از عوامــل موثــر بــر توســعه پایــدار و همــه جانبــه در هر کشــور، گســترش کمــي و کیفــي فعالیت هاي 

ــجویي  ــوزه دانش ــد در ح ــه هدفمن ــي و مطالع ــش علم ــري پژوه ــن رو فراگی ــت. ازای ــي اس پژوهش

ــد مهــارت هایــي نظیــر تفکــر انتقــادي، نقــد و نظــر، تقویــت کارگروهــي- جمعــي و ... را  مي توان

بــه همــراه داشــته باشــد. دانســتن مجموعــه اي از قواعــد و ابــزار و راه هــاي معتبــر و در عیــن حــال 

ــر  ــه راه حــل مشــکات ب ــراي بررســي واقعیــت هــا، کشــف مجهــوالت و دســتیابي ب ــه ب نظــام یافت

شــکل گیــري یــك پژوهــش ایــده آل تاثیرگذاراســت. 

از عواملــي کــه مــي توانــد در ارتقــاء ســطح توانمنــدي هــاي دانشــجویان در تحقیــق و پژوهــش موثر 

واقــع شــود، محیــط آموزشــي- پژوهشــي و چگونگــي ایجــاد عاقــه و انگیــزه نســبت بــه تحقیــق و 

ــق« در  پژوهــش مــي باشــد. از بســترهاي ایجــاد ایــن هــدف، آمــوزش واحــد درســي »روش تحقی

ــه  ــراي دســتیابي ب ــا محوریــت کســب مهــارت الزم ب رشــته هــاي مختلــف در مقطــع کارشناســي ب

ــه  ــن مقال ــم و تدوی ــراي تنظی ــي الزم ب ــب آمادگ ــي و کس ــاي تحقیقات ــروژه ه ــراي پ ــت، اج واقعی

علمــي مــي باشــد.

ــاش  ــق، ت ــه در درس روش تحقی ــا تاش هــاي صــورت گرفت ــن مقصــود ب ــه ای ــل ب در راســتاي نی

گردیــد بــا آمــوزش گام بــه گام اصــول نــگارش علمــي و مراحــل مختلــف انجــام یــك پژوهــش 

از شــکل گیري ایــده، ســوال، عنــوان تــا بدنــه تحقیــق و بخــش نتیجــه گیــري، همراهــي مســتمر بــا 

ــواي علمــي، چارچــوب  ــوت و ضعــف محت ــاط ق ــان نق ــه و ضمــن بی دانشــجویان صــورت پذیرفت

ــا اســتانداردهاي رایــج مجــات علمــي مطابقــت نمایــد.  شــکلي آن نیــز ب

آنچــه در ادامــه بــه رویــت خواننــدگان گرامــي نشــریه وزیــن دانــش پژوهــان مــي رســد؛ تــاش و 

زحمــات دانشــجویان مقطــع کارشناســي درس روش تحقیــق در اقتصــاد دانشــگاه مفیــد اســت کــه 

بــراي اولیــن بــار یــك پژوهــش را از ابتــدا تــا انتهــا بــا جدیــت و تــاش دنبــال و پیگیــري نمودنــد 

ــي  ــد ارزیاب ــي فرآین ــي و ط ــتانداردهاي علم ــط و اس ــت ضواب ــا رعای ــه را ب ــك مقال ــد ی ــا بتوانن ت
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ــي و  ــن همراه ــیر ضم ــول مس ــد در ط ــعي گردی ــود کار، س ــت بهب ــد. جه ــن نماین و داوري تدوی

ــا دانشــجویان مجموعــه مقــاالت تدویــن شــده از نظــر محتــوا و شــکل هــر چــه بیشــتر بــه  تعامــل ب

اســتانداردهاي علمــي نزدیــك گــردد. 

از خواننــدگان محتــرم درخواســت مي گــردد محتــواي مقــاالت را مطالعــه و در بوتــه نقــد و بررســي 

قــرار داده و نظــرات، پیشــنهادها و دیــدگاه هــاي خــود را در جهــت بهبــود و تقویــت مطالــب مقاالت 

بــه آدرس سردبیرنشــریه ارســال نماینــد. بــا توجــه بــه اولیــن تجربــه نویســندگان، رهنمودهــاي شــما 

در ایــن زمینــه قطعــا راهگشــا خواهــد بــود. 

در پایــان از زحمــات و همراهــي همدالنــه و مســئوالنه جنــاب آقــاي دکتــر خیــري معــاون محتــرم، 

جنــاب آقــاي گلقندشــت مدیــر محتــرم و جنــاب آقــاي فتحــي کارشــناس محتــرم معاونــت 

ــاالت  ــه مق ــاپ مجموع ــا چ ــدف را ب ــزه و ه ــن انگی ــق ای ــه تحق ــه زمین ــي ک ــجویي و فرهنگ دانش

ــم.    ــکر مي نمای ــر و تش ــه تقدی ــاختند، صمیمان ــم س فراه
روح اله عبادی1

Ebadi.ro@gmail.com                                                 1. مدرس دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید
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 بررسی نقش سیاست های اقتصاد مقاومتی در بهره وری بخش صنعت
                                                                          

مهسا یزدان پناه1

چکیده 

دراقتصــاد مقاومتــی تأمیــن نیازهــای اساســی و راهبــردی از طریــق کنتــرل وابســتگی بــه خــارج از 

کشــور صــورت می گیــرد.در اقتصاد مقاومتي برای برداشتن گام های بلند در راستای پیشرفت کشور 

در حین مقاومت، توجه بـه کیفیـت،  قیمت،  تنوع تولیدات داخل،  اصاح مدیریتهای اجرایي و 

عملیاتي با نگرش رسیدن به خودکفـایي و اتخـاذ تدابیری الزم برای خود اتکایي در برخي زمینــه ها 

الزم اســت. از جملــه عوامــل مؤثــر بــر بهــره وری بهبــود کیفــی نیــروی کار،  صرفــه بــه مقیاس  هــای 

تولیــدی،  تغییــر در نهاده  هــای تولیــد و...می باشــد.بهره وری نقــش مهــم و مؤثــر در رشــد و افزایــش 

رقابــت پذیــری داشــته و از ایــن رو الزمــه توســعه اقتصــادی، رشــد بهــره وری بخــش صنعــت، نیــروی 

کار، موجــود ســرمایه، میــزان صــادرات، هزینه هــای ســرمایه گذاری روی تحقیــق و توســعه و 

ــا  ــی،  ب ــه روش توصیفی»تحلیل ــر ب ــش حاض ــور دارد. در پژوه ــادی آن کش ــاختار نه ــه س ــه ب توج

اســتفاده از منابــع کتابخانــه ای بــه بررســی نقــش سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی بــر بهــره وری بخــش 

ــت  ــتغال،  تثبی ــطح اش ــش س ــرخ ارز، افزای ــانات ن ــت نوس ــه تثبی ــود.توجه ب ــه می ش ــت پرداخت صنع

ــی شــده  ــی تلق ــق اقتصــاد مقاومت ــر ســاخت های الزم جهــت نحق ــا و... زی ــی  قیمت ه ســطح عموم

ــه  ــد توج ــان می ده ــق نش ــج تحقی ــت دارد.نتای ــره وری در صنع ــای به ــا ارتق ــا داری ب ــاط معن و ارتب

ــر  ــود زی ــا بهب ــن ب ــی معی ــق زمان ــك اف ــای آن در ی ــی و مؤلفه ه ــاد مقاومت ــت های اقتص ــه سیاس ب

ــر اســت. ــد در ارتقــای بهــره وری صنعــت مؤث ســاخت های تولی

کلید واژه: اقتصاد مقاومتی،  نهاده های تولید، اشتغال، بهره وری، صنعت

1. دانش آموخته کارشناسی رشته علوم اقتصادی، دانشگاه مفید
mahsa.yazdanpanah73@yahoo.com                     
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  مقدمه

اقتصــاد مقاومتــی عــاوه بــر کاهــش آثــار منفــی بحران هــای سیاســی و رهایــی از فشــار تحریم هــای 

ــه  ــاد را ب ــون،  اقتص ــرایط گوناگ ــور در ش ــاد کش ــیب پذیری  اقتص ــع آس ــور رف ــی،  به منظ خارج

ســوی رشــد پایــدار در بلندمــدت هدایــت می کنــد. بودجــه بنــدی مناســب،  نظــام مالیاتــی کارآمــد،  

ــی،  اشــتغال زایی،  مدیریــت واردات و  هدفمنــدی یارانه هــا،  کارآمــدی  سیاســت های پولــی و مال

توســعۀ صــادرات،  تثبیــت نــرخ ارز،  ترجیــح مصــرف کاالی داخلــی بــر کاالی خارجــی، مدیریــت 

ــر،   ــی و اثربخشــی باالت ــا کارآی ــن رو ب ــد،  از ای ــی می انجام ــق اقتصــاد مقاومت ــه تحق مصــرف و... ب

ــن  ــد. ای ــش می یاب ــی افزای ــه بین الملل ــری در عرص ــوان رقابت پذی ــش و ت ــد کاه ــای تولی هزینه ه

ــوان رقابت پذیــری و افزایــش صــادرات  ــه افزایــش تولیــد ملــی،  بهبــود ت موضــوع در بلندمــدت ب

ــود. ــر می ش ــی منج غیرنفت

برای وارد آوردن  نظام سلطه  ابزارهای  از  اعمال تحریم هــای یكجانبه و غیرقانوني همواره یکي 

فشار بـه ایـران بوده است. اصطــاح اقتصــاد مقاومتــی،  اولیــن بــار از ســوی مقــام معظــم رهبــری در 

شــهریور ســال 1389 بــه ادیبــات اقتصــادی کشــور وارد شــده اســت. هــدف اصلــی ایــن نامگــذاری 

تغییــر و اصــاح الگــوی رفتارهــای اجتمـــاعی و اقتصــادی و بهــره وری صحیــح و معقــول از تمامــی 

ظرفیت هــا و امکانــات بــرای دستیـــابی بـــه توســـعه اقتصــادی و بهبــودی وضعیــت اجتماعــی اســت.

)حیــدری، 38:1395( نهادینه کردن حمایت از تولید ملي و استفاده از همـه ظرفیـت هـای کـشور؛ 

در دوران اقتـصاد مقــــاومتي، حمایــــت از تولیــــد ملــي داخلــي یــــك ضــرورت جــدی اســت. 

از یــــك طــــرف می بایــــست فعالیت های تولیدی و بازرگاني و حتي نظام پولي و مالي کشور بـا 

نیازهـای ناشـي از اجـرای اقتـصاد مقاومتي و پیامدهای آن هماهنگ و همخوان گردد و از طرفي باید 

ــکاران، 38:1393(  ــاری و هم اقتصاد کشور را به توانمندیها و ظرفیتهای داخلي متکي نمود. )فش

بنابراین شناسایي نقاط ضعف کشور در اقتصاد مقاومتي و تبدیل آن به نقـاط قـوت،  یکـي دیگـر از 

ــد. ــق آن می باش ــی و تحق ــات کشور در رسیدن به جایگاه واقعي اقتصاد درعرصه جهان الزام
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بخــش صنعــت اهمیــت ویــژه ای در اقتصــاد ایــران دارد، ایــن بخــش یکــی از تواناتریــن بخش هــای 

اقتصــاد کشــور بــوده و تأمین کننــده  بیــش از 40 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی،30 درصــد اشــتغال 

و 35 درصــد صــادرات غیرنفتــی می باشد.)دشــتی و همــکاران، 102:1388(  از زمــان صنعتــی شــدن 

جهــان و بهره گیــری از روش هــای جدیــد و تکنولــوژی نویــن و اتوماســیون صنعتــی در تولیــدات،  

اســتفاده مطلــوب از عوامــل تولیــد و افزایــش خروجــی تولیــدات مطــرح بوده)مبــارک، 1390: 155( 

ــرای بهــره وری و نقــش آن در توســعه اهمیــت زیــادی قائــل هســتند  ــان ب و از آنجــا کــه اقتصاددان

ــی  ــذا عوامل ــت  ل ــدی اس ــل تولی ــع و عوام ــتفاده از مناب ــوه  ی اس ــده ی نح ــو کنن ــار بازگ ــن معی و ای

ــه  ــا و...ک ــطح عمومی قیمت ه ــت س ــتغال،  تثبی ــطح اش ــش س ــرخ ارز،  افزای ــدت ن ــت ش ــون تثبی چ

راهکارهــای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی تلقــی می شوند)فشــاری و همــکاران، 1393: 36-35(، باعــث 

ایجــاد و توســعه محصــوالت جدیــد،  روش هــای تولیــدی جدیــد و بهره گیــری از بندهــای مختلــف 

اقتصادمقاومتــی واعمــال آن در صنعــت ســبب ارتقــای عملکــرد بخش هــای مختلــف صنعــت 

ــری و  ــن اندازه گی ــت. بنابرای ــر اس ــت موث ــره وری در صنع ــای به ــر ارتق ــت ب ــده و در نهای گردی

تجزیــه و تحلیــل دقیــق بهــره وری اقتصــادی و تاثیــر مؤلفههای آن در شکل گیــری صنعــت ضــروری 

بــوده و در ســال های اخیــر مــورد توجــه پژوهشــگران مختلــف قــرار گرفتــه اســت. پرســش اصلــی 

ــره وری بخــش  ــای به ــر ارتق ــی ب ــن اســت کــه نقــش سیاســت های اقتصــاد مقامت ــن پژوهــش ای ای

ــه  ــردازد ک ــوع می پ ــن موض ــی ای ــه بررس ــر ب ــش حاض ــن رو پژوه ــت. از ای ــه اس ــت چگون صنع

افزایش  بهره وری نیروی کار،  نهادینه کردن حمایت از تولید ملي و  استفاده از همـه ظرفیـت هـای 

کـشور،  نگاه مولد به درون،  خوداتکایي و  خودکفـایي زمینــه رشــد و شــکوفایی هرچــه بیشــتر را 

ــق  ــکاران، 38:1393(  روش تحقی ــاری و هم ــم می سازد.)فش ــی فراه ــاد مقاومت ــق اقتص ــرای تحق ب

توصیفی-تحلیلــی و بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــه ای می باشــد. از ایــن رو درابتــدا مفاهیم و جایــگاه 

ــد  ــت تولی ــوان و ظرفی ــت ت ــن تقوی ــا و همچنی ــا تحریم ه ــه ب ــای مقابل اقتصاد مقاومتي و راهبرد ه

داخلــی و راهکار هــای مناســب جهــت تحقــق آن پرداختــه می شــود و ســپس مولفه  هــای مؤثــر در 
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بهــره وری و رونــد شــگل گیــری آن هــا و همچنیــن عوامــل موثــر در صنعــت را  مــورد توجــه قــرار 

ــر بهــره وری اقتصــادی بخــش صنعــت  ــی و رهیافت  هــای آن ب ــر اقتصــاد مقاومت ــه تأثی می دهــد و ب

ــود. ــه می ش پرداخت

2- پیشینه تحقیق

1-2- مطالعات داخلی

اعتمــادی )1379( در مقالــه »عوامــل موثــر در ارتقــای بهــره وری در صنعــت« بــا روش  هــای 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 بهره وری 

در مدیــران ارتبــاط معنــی داری دارد. نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق نشــان می دهــد کــه همــه عوامــل 

ــوده و از نظــر طبقــه بنــدی حمایــت ســازمانی،  مشــارکت،   ــر ب مدیریتــی در ارتقــاء بهــره وری موث

آگاهــی مدیــر از محیــط خارجــی و انطبــاق موثــر بــا آن،  توجیــه مســتمر و دادن بازخــورد مســتمر 

در ارتقــاء بهــره وری مدیــران، اثــر دارنــد.

دشــتی و همــکاران )1388( در مقالــه ی»تجزیــه ی رشــد بهــره وری کل عوامــل تولیــد در صنعــت 

ایــران« بــا اســتفاده از رهیافــت اقتصــاد ســنجی از طریــق محاســبه و تحلیــل شــاخص  های بهــره وری 

ــر  ــه ظاه ــادالت ب ــتم مع ــه روش سیس ــده ب ــع آوری ش ــای جم ــتفاده از داده  ه ــا اس ــد ب ــل تولی عوام

نامرتبــط1  بــه بررســی میــزان عملکــرد بخش  هــای مختلــف اقتصــادی در اســتفاده از منابــع تولیــدی 

پرداختــه انــد. نتایــج نشــان می دهــد کــه نتایــج حاصــل از تخمیــن مــدل رشــد بهــره وری کل عوامــل 

تولیــد بــه دو جــزء تغییــر تکنولــوژی و صرفه  هــای مقیــاس تجزیــه شــد و ســهم تغییــر تکولــوژی در 

رشــد بهــره وری کل بیشــتر از ســهم گســترش مقیــاس تولیــد بــوده اســت.

ــا  ــت«  ب ــره وری در صنع ــر به ــادی ب ــای نه ــل فاکتور ه ــی عوام ــه » بررس ــارک )1390( در مقال مب

   1 .sur 
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اســتفاده از یك پانل آماری طــی ســال  های 1373-1386 و در چارچــوب یــك مدل اقتصاد سنجي 

لگاریتمي چند متغیره1 به بررسي 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 کلي در 

هاي  هزینه  از  تأثیرپذیری  وسیله شدت  به  مختلف  در صنایع  تولید  عوامل  بهره وری کل  افزایش 

تحقیق و توسعه در فعالیت هاي صنعتي کدهاي دو رقميISIC  پرداخــت. 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 یك درجه وقفه تأثیر مثبت بر بهره وری کل عوامل تولیــد دارد 

و  از طرفي ساختار نهادي در هر کشور با توجه به اینکه به صورت کلي یا جزیي وارد معادله شود،  

میزان تأثیرگذاري آن در صنایع مختلف در حالت کلي بر بهره وري کل تأثیر بیشتري دارد.

ســیفلو)1393( در مقالــه  »مفهمــوم شناســی اقتصــاد مقاومتــی« بــه روش تحلیلــی از طریــق تعییــن 

جایــگاه اقتصــاد مقاومتــی در پاردایــم علــم اقتصــاد بــه ایــن موضــوع می پــردازد کــه اقتصــاد مقاومتی 

یــك راهبــرد اقتصــادی متناظــر بــا مفهــوم «تــاب آوری اقتصــادی « در ادبیــات متعــارف اســت کــه 

بــا مقــاوم ســازی فعاالنــه اقتصــاد توجــه دارد. یافته  هــای ایــن تحقیــق نشــان می دهــد کــه بــر اســاس 

بیانــات مقــام معظــم رهبــری،  اقتصــاد مقاومتــی بهتریــن تفســیر را در قالــب یــك راهبــرد اقتصــادی 

بــه خــود می گیــرد؛ راهبــردی کــه مقطعــی و منفعانــه نیســت.

فشــاری و پــور غفــار)1393( در مقالــه »بررســی وتبییــن الگــوی اقتصــاد مقاومتــی در اقتصــاد 

ــه بررســی مفهومي اقتصاد مقاومتي و همچنین شاخصها  ــه ای ب ــع کتابخان ــا اســتفاده از مناب ــران« ب ای

و مؤلفه  های آن به ارائه راهکارهای مناسب برای تـرویج فرهنـگ اقتصاد مقاومتي راه حــل مقابله 

ــن  ــل از ای ــج حاص ــد. نتای ــه ان ــا  و همچنین تقویت توان و ظرفیت تولید داخلي  پرداخت با تحریم ه

ــروی کار،  نهادینه کردن حمایت از تولید ملي و   ــره وری نی ــش  به ــا افزای ــه ب ــت ک ــق آن اس تحقی

استفاده از همـه ظرفیـت  هـای کـشور،  نگاه مولد به درون،  خوداتکایي و  خودکفـایي زمینه رشــد 

 1- Multivariate logarithmic econometric model
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ــی فراهــم می ســازد. ــق اقتصــاد مقاومت ــرای تحق و شــکوفایی هرچــه بیشــتر را ب

2-2- مطالعات خارجی
روش  بــه  مقاومتــی«  اقتصــاد  وارزیابــی  »مفاهیــم  مقالــه  در  همــکاران)2004(  و  برگیگولیــو 

ــل  ــود و تعدی ــرای بهب ــاد ب ــك اقتص ــه  ی ــردازد ک ــه می پ ــن فرضی ــی ای ــه بررس ــی ب توصیفی»تحلیل

اثــرات مضــر شــوک های اقتصــادی،  بــه یــك ســطحی از تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه و رویکــرد 

ــور های  ــرانه در کش ــی س ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــد ک ــان می ده ــج نش ــت. نتای ــد اس ــعه نیازمن توس

ــه  ــد ب ــا کشــور های در حــال توســعه،  می توانن ــد هســتند در مقایســه ب ــه تولی ــادر ب کوچکــی کــه ق

ــان  ــی نش ــواهد تجرب ــن ش ــد . همچنی ــا بپردازن ــیب پذیری آن ه ــی و آس ــوک های خارج ــران ش جب

ــتر  ــا،  بیش ــژه جزیره ه ــك،  به وی ــای کوچ ــادی دولت ه ــیب های اقتص ــه ی آس ــه مطالع ــد ک می ده

ــت. ــادی اس ــر اقتص ــیب پذیر از نظ ــای آس ــایر گروه ه از س

ــه  ــن فرضی ــه ای ــده« ب ــای آین ــد تحریم ه ــران،  پیام ــاد ای ــت اقتص ــه « مقاوم ــاج)2014( در مقال توم

ــل  ــه دلی ــه اســت،  بخشــی از آن ب ــه شــدت کاهــش یافت ــران ب ــردازد،  ضمناین کــه  اقتصــاد ای می پ

تحریم هــا اســت،  امــا عمدتــا بــه دلیــل سیاســت های اقتصــادی نامســاعد دوت هــا نیــز هســت.نتایج 

ــم  ــی،  رژی ــك مشــکل امنیت ــوان ی ــه عن ــران ب ــف بحــران اقتصــادی ای ــا تعری ــد کــه ب نشــان می ده

ــامی نیز  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــت. رهب ــی اس ــوب امنیت ــادی در چارچ ــای اقتص ــال راه حل ه ــه دنب ب

«اقتصــاد مقاومتــی« را بــه عنــوان پاســخ «جنــگ نــرم« بــه تحریم هــا اعــام کــرد،  و بــه ایــن ترتیــب 

ــد. ــل می کن ــی متص ــت مل ــك  امنی ــه ی ــران را ب ــادی ای ــت های اقتص سیاس

ســندرمان)2016(در مقالــه »بــه ســمت اقتصادهــای انعطــاف پذیرتــر: نقــش ســاختار های اقتصــادی 

کارآمــد« بــه روش توصیفی-تحلیلــی وروش هــای تجربــی،  بــه بررســی ایــن فرضیــه می پــردازد کــه 

انعطاف پذیــری اقتصــادی بــرای مقاومــت بهتــر در برابــر شــوک های ناگــوار و کاهــش هزینه هــای 

ــت  ــر کیفی ــوک ها ب ــذب ش ــت ج ــف ظرفی ــت و تعری ــروری اس ــا ض ــا آن ه ــط ب ــادی مرتب اقتص
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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 شــوک های ناگــوار 

ــك  ــور ی ــد. در حض ــش می ده ــی کاه ــور کل ــران را به ط ــروز بح ــزان ب ــد و می ــش می ده را افزای

شــوک رایــج،  یــك کشــور بــا ســاختار اقتصــادی ضعیــف تــر می توانــد به طــور متوســط   دو برابــر 

کاهــش تولیــد در یــك ســال نســبت بــه کشــور در مــرز پارامترهــای نهــادی رنــج بــرد. بــه همیــن 

ترتیــب در یــك کشــوری کــه مؤسســات انعطــاف پذیــر بیشــتر اســت،  احتمــال بحران هــای  شــدید 

ــد. ــش می یاب ــادی کاه اقتص

بررســی پیشــینه منابــع تحقیــق نشــان می دهــد،  اگرچــه مقاالتــی بــه بررســی تاثیــر و جایــگاه اقتصــاد 

ــر  ــر آن ب ــی و تاثی ــگاه اقتصــاد مقاومت ــه بررســی جای ــا ب ــه ام ــد پرداخت ــر صنعــت و تولی ــی ب مقاومت

ــا  بهــره وری در صنعــت پرداختــه نشــده اســت. تبییــن ایــن موضــوع بــه روش توصیفی»تحلیلــی و ب

اســتفاده از داده هــای آمــاری،  جهــت تاثیــر بندهــای مختلــف اقتصــاد مقاومتــی و چگونگــی تاثیــر 

ــه  ــه ای متفــاوت پرداخت ــه گون ــر بهــره وری در بخــش صنعــت ب گــذاری هریــك از بندهــای آن ب

شــده اســت.

3- مفهوم اقتصاد مقاومتی

در  و  آن  کردن  اثر  بي  و  کنترل  بـرای  تـاش  فشار،  حوزههای  تشخیص  یعني  مقاومتي  اقتصاد   

شرایط آرماني تبدیل چنین فشارهایي به  فرصت کـه بـه طـور قطـع  بـاور و مشارکت همگاني و 

اعمال مدیریت های عقایي و مدبرانه پیش شرط چنین موضـوعي اسـت. اقتصاد مقاومتي کاهش 

وابستگيها و تأکیــد روی مزیت هــای تولید داخل و تاش برای خــود اتکایي می باشــد. 

)فشاری و پور غفار، 1393: 31( 

1-3-  مهمترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی

1. ایجــاد تحــرک و پویایــی در اقتصــاد کشــور و بهبــود شــاخص های کان )تولیــد ملــی،  اشــتغال،  
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کاهــش تــورم،  افزایــش بهــره وری،  رفــاه عمومــی و مهم تــر از همــه عدالــت اجتماعــی(

2. توانایــی مقاومــت در برابــر عوامــل تهدیــدزا )تکانه هــای اقتصــاد دنیــا،  با هــای طبیعــی و 

تحریم هــا(؛ مثــل  تخاصمــی  تکانه هــای 

3. تکیــه بــر ظرفیت هــای داخلــی )ظرفیت هــای علمــی،  انســانی،  طبیعــی، مالــی، جغرافیایــی 

ــور؛ ــرون از کش ــات بی ــری از امکان ــتفاده  حداکث ــن اس ــی(، ضم واقلیم

ــه و  ــا برنام ــدرت، ب ــر ق ــی، پ ــادی( علم ــت جه ــادی و مدیری ــت جه ــادی )هم ــرد جه 4.  رویک

مجاهدانــه؛

5. محــوری )سیاســت اصــل 44( و بهره گیــری از فعــاالن،  کارآفرینــان،  مبتکــران، صاحبــان مهــارت 

و صاحبــان ســرمایه،  بــا زمینــه ســازی،  راهنمایــی و حمایــت دولت؛

6. امنیت اقام راهبردی و اساسی،  در درجه  اول غذا و دارو با تکیه بر تولید داخلی؛

7. کاهش وابستگی به نفت )استفاده  حداقلی از فروش نفت خام(؛

8. اصــاح الگــوی مصــرف ) صرفــه جویــی،  پرهیــز از اســراف،  الگــوی مصــرف عاقانــه، مدبرانــه 

و اســامی(؛

9. فسادستیزی ) شفاف سازی و ایجاد امنیت و فضای رقابتی(؛
10. دانــش محــوری )اقتصــاد دانــش بنیــان،  چرخــه علــم تــا ثــروت در بخش هــای دارای مزیــت(. 

)جلیلــی و همــکاران، 1393 :47و46(

2-3- سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت

ــا مشــکاتی  ــه واســطه اعمــال تحریم هــای اقتصــادی غــرب ب طــی ســال های اخیــر اقتصــاد کشــور ب

ــن  ــا رخ  داده اســت، تامی ــروز تحریم ه ــس از ب ــن مشــکلی کــه پ ــا اصلی تری مواجــه شــده اســت،  ام

ــه واســطه عــدم  ــد. کاالهایــی کــه عمــده آن هــا ب ــاز دارن ــه آن هــا نی ــی اســت کــه مــردم ب کاالهای

توجــه بــه تولیــد داخــل و حمایت هــای الزم از صنعــت بــا خــروج گســترده ارز وارد کشــور می شــود. 



 بررسی نقش سیاست های اقتصاد مقاومتی در بهره وری بخش صنعت
15

اعمــال تحریم  هــای اقتصــادی در ســال های 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 

می تــوان بــه راحتــی بخــش قابــل توجهــی از نیازهــای اساســی مــردم بــه کاالهــای مختلــف را،  در 

داخــل کشــور برطــرف کــرد.

ــرای اقتصــاد  ــه کشــورهای غربــی، مزایــای فراوانــی را نیــز ب ــر بــی نیــازی ب ایــن موضــوع عــاوه ب

ــر  ــال های اخی ــران در س ــاد ای ــی اقتص ــای اصل ــی از دغدغه  ه ــکاری یک ــراه دارد. بی ــه هم ــور ب کش

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 می تــوان امیــدوار بــود کــه بــا برنامه هــای 

ــاد  ــکاری در اقتص ــکل بی ــد و مش ــش یاب ــکاری کاه ــرخ بی ــدت ن ــدت و بلندم ــدت،  میان م کوتاه م

ایــران برطــرف شــود. 

مزیــت دیگــری کــه می تــوان 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 می دهــد 

ــای  ــن نیازه ــور تامی ــه منظ ــت ب ــوان دول ــام ت ــا تم ــور ب ــع کش ــت صنای ــدم فعالی ــطه ع ــه واس ــه ب ک

ــن  ــت شــده اســت. ای ــه ســمت واردات کاالهــای مختلــف هدای ــه ناچــار ب ــردم ب ــر ضــروری م غی

موضــوع باعــث شــده تــا ارز قابــل توجهــی هــر مــاه از کشــور خــارج شــود. ایــن در حالــی اســت 

ــود نقدینگــی مواجــه هســتند و  ــا مشــکل کمب ــزرگ کشــور ب ــع کوچــك و ب ــون صنای کــه هم اکن

در صورتــی کــه هزینــه واردات بــه صنایــع کشــور تزریــق شــود مشــکل تامیــن کاالهــای مــورد نیــاز 

داخــل بــرای بلندمــدت برطــرف می شــود و دیگــر نیــازی بــه خــروج ارز بــرای واردات کاالهــای 

غیــر ضــروری نیســت.

ــع  ــی کــه صنای ــد داخــل توســعه اقتصــاد کشــور اســت. در صورت ــت از تولی ــت حمای ســومین مزی

کشــور بــا تمــام تــوان خــود فعالیــت کننــد تولیــد کشــور افزایــش خواهــد یافــت کــه ایــن موضــوع 

ــای کان  ــر در برنامه  ه ــورد نظ ــداف م ــه اه ــیدن ب ــادی و رس ــد اقتص ــه رش ــت ب ــد در نهای می توان
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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 ویــژه ای صــورت بگیــرد و تمــام نهادهــا ایــن موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد.1

از ایــن رو مزیت هــای حمایــت از تولیــد  داخلــی در جهــت ایجــاد اشــتغال،  اســتقال در تولیــد 

ــه گــردش مالــی مناســب و توســعه بخش  هــای  کاالهــای اساســی و مــورد نیــاز کشــور و کمــك ب

مالــی کشــور می توانــد راهگشــا باشــد. در ادامــه برخــي از راهکارهایــي کــه مــي توانــد بــه بخــش 

ــان شــده اســت:  تولیــد و صنعــت کشــور کمــك نمایــد بی

1. تأمیــن شــرایط و فعــال ســازی کلیــه امکانــات و منابــع مالــی و ســرمایه های انســانی و علمی کشــور 

ــای  ــه در فعالیت ه ــاد جامع ــارکت آح ــاندن مش ــر رس ــه حداکث ــی وب ــعه کارآفرین ــور توس ــه منظ ب

ــر ارتقــاء درآمــد و نقــش طبقــات  ــا تســهیل وتشــویق همکاری هــای جمعــی وتأکیــد ب اقتصــادی ب

کــم درآمــد و متوســط.

2. پیش تــازی 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 رتبــه  اول اقتصــاد دانــش بنیــان در منطقــه.

 3. محــور قــراردادن رشــد بهــره وری در اقتصــاد بــا تقویــت عوامــل تولیــد،  توانمندســازی نیــروی 

کار،  ایجــاد بســتر رقابــت بیــن مناطــق و اســتان ها و به کارگیــری ظرفیــت و قابلیت هــای متنــوع در 

جغرافیــای مزیت هــای مناطــق کشــور.

ــتغال و  ــد،  اش ــش تولی ــت افزای ــا درجه ــازی یارانه ه ــد س ــرای هدفمن ــت اج ــتفاده از ظرفی 4. اس

بهــره وری، کاهــش شــدت انــرژی وارتقــاء شــاخص های عدالــت اجتماعــی.

ــا نقــش آن هــا در ایجــاد  ــا مصــرف متناســب ب ــد ت ــره تولی ــه عوامــل در زنجی ــری عادالن 5. ســهم ب

1. علی کاظمی،  مزیِت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی،  فروردین 1391، 

http://rooyeshnews.com
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ــت،   ــارت،  خاقی ــوزش،  مه ــق ارتقاءآم ــانی از طری ــرمایه انس ــهم س ــش س ــا افزای ــژه ب ارزش،  بوی

ــه. ــی و تجرب کارآفرین

6. افزایــش تولیــد داخلــی نهادهــا و کاالهــای اساســی)به ویژه در اقــام وارداتــی(، و اولویــت دادن 

ــدف  ــا ه ــی ب ــای واردات ــن کااله ــادی تأمی ــوع در مب ــاد تن ــردی و ایج ــوالت راهب ــد محص ــه تولی ب

ــه کشــورهای محــدود وخــاص. کاهــش وابســتگی ب

ــش کمــی وکیفــی  ــر افزای ــد ب ــا تأکی ــردی ب ــر راهب ــان و ایجــاد ذخای ــت غــذا و درم ــن امنی 7. تأمی

تولید)مواداولیــه وکاال(

8. مدیریــت مصــرف بــا تأکیــد بــر اجــرای سیاســت های کلــی اصــاح الگــوی مصــرف و ترویــج 

مصــرف کاالهــای داخلــی همــراه بــا برنامه ریــزی بــرای ارتقــاء کیفیــت و رقابــت پذیــری در تولیــد.

ــه نیازهــای اقتصــاد  9. اصــاح و تقویــت همــه جانبــه ی نظــام مالــی کشــور باهــدف پاســخگویی ب

ملــی، ایجــاد ثبــات دراقتصــاد ملــی و پیشــگامی در تقویــت بخــش واقعــی.

 )طباطبایی یزدی، 1396: 15 و 14(

4- راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت

1-4- بهبود بهره وری

ــن  ــودن« اســت. ســاده تری ــد ب ــاروری و مول ــد،  ب ــای« قــدرت تولی ــه معن واژه بهــره وري در لغــت ب

تعریــف از بهــره وری آن را« نســبت مقــدار معینــی محصــول و مقــدار معینــی از یــك یــا چنــد عامــل 

ــع و عوامــل تولیــد در یــك دوره  ــار بازگــو کننــده نحــوه اســتفاده از مناب ــد. ایــن معی تولیــد می دان

ــان اســتفاده از  ــر راندم ــاس و تغیی ــر مقی ــوژی،  تغیی ــر تکنول ــار ســه گانه تغیی ــان می باشــد و آث از زم

ــکاران، 1388: 103( بهره وري از عوامل مهم و کلیدي  ــتی و هم ــرد. )دش ــر می گی ــا را در ب نهاده ه

در سنجش میزان بکارگیري مطلوب از داده ها در تولیدات صنعتي مي باشــد. 

بهره وري زماني اهمیت دوچندان پیدا ميکند که همواره نسبت خروجيها و وروديهاي یك سیستم 
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را نشان مي دهد و مي توان با بدست آوردن این نسبت همواره سیستمهاي مختلف را با هم مقایسه 

کرده و ضعفها و قوتهاي هر یك از سیستمها را مشخص نمود. بهره وري در مباحث اقتصادي 

و صنعتي چنان اهمیت یافته است که امروزه تعریف آن را کسب رفاه بیشتر و زندگي مناسب براي 

جامعه مي دانند و این موضوع نشــان دهنده میزان تأثیر بهره وري در استفاده بهینه از تمامي عوامل در 

دسترس انسان مي باشد. از ایــن رو در زیــر بــه عوامــل مؤثــر بــر آن پرداختــه می شــود:

1-1-4-  عوامل موثر در افزایش بهره وری

1-1-1-4- بهبود کیفی نیروی کار

ــح  ــامان دادن صحی ــردم وس ــر م ــطح فک ــای س ــر ارتق ــع ب ــای جوام ــی، اعت ــوان ل ــاد ک ــه اعتق ب

ــی و برخــورداری از  ــش فن ــی دان ــع طبیع ــوط و اســتوار اســت. ســرمایه مناب ــای بشــری من فعالیت ه

ــعه  ــد و توس ــای رش ــق آرمان ه ــم در تحق ــی و مه ــای اساس ــی نقش ه ــی همگ ــای خارج کمك ه

اقتصــادی و افزایــش ســطح بهــره وری دارنــد. امــا هیــچ یــك از عوامــل اهمیــت چگونگــی کیفیــت 

ــتند.)اعتمادی، 1379: 86-88(  ــانی را دارا نیس ــع انس مناب

2-1-1-4- افزایش سرمایه گذاری در تجهیزات و ماشین االت

ــش  ــه افزای ــر ب ــای کارگ ــه ج ــین االت ب ــزات و ماش ــورت تجهی ــه ص ــرمایه ب ــردن س ــن ک جایگزی

ــت.)همان، 86(  ــرده اس ــایانی ک ــك ش ــر در کار کم ــداد نف ــاعت و تع ــل س ــول در مقاب محص

3-1-1-4- ره آوردهای تکنولوژیک

امــروزه در متــون علمــی بخــش مهمــی از آهنــگ رشــد در بهــره وری بــه تحــوالت تکنولوژیکــي 

انتســاب داده و متاثــر از آن قلمــداد می  شــود؛ بــه گونــه ای کــه ســالتر در مقــام پاســخ بــه ایــن ســوال 

کــه کــدام عامــل بیشــتر از ســایر عوامــل در ارتقــای بهــره وری تاثیــر دارد بــه ترتیــب چهــار عامــل 

یعنــی کارایــی نیــروی انســانی،  جایگزینــی ســرمایه بــه جــای کار،  صرفــه جویی هــای ناشــی از تولید 

ــری  ــان بحــث نتیجه گی ــرار می دهــد. در پای ــورد بررســی ق ــی را م ــاس وســیع و پیشــرفت فن در مقی

ــایر  ــر از س ــب قاطع ت ــه مرات ــی ب ــك اهمیت ــای تکنولوژی ــرفت ها و دگرگونی ه ــه )پیش ــد ک می کن
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ــی اورد و  ــن م ــزات را پایی ــت تجهی ــوژی،  قیم ــرفت تکنول ــه پیش ــد ک ــوان میکن ــل دارد و عن عوام

ــه جــای کار را میســر می ســازد.)همان، 87(  جایگزینــی ســودمندانه ســرمایه ب

4-1-1-4- صرفه جویی های ناشی از تولید

انــدازه واحــد تولیــد یاحجــم تولیــد عامــل اساســی دیگــری اســت کــه بــر ســطح بهــره وری تاثیــر 

ــه موقعیــت  می گــذارد. البتــه اظهارنظــر درمــورد واحدهــای کوچک تــر یــا تولیــد در ســطح بیشــتر ب

کارخانــه،  تولیــد و توانایــی اســتفاده از امکانــات و منابــع ســازمان بســتگی دارد. لــذا درهــردو حالــت 

ــه  ــد ب ــه) تولی ــی از دو گزین ــی در یک ــه جوی ــه صرف ــت ک ــد یاف ــش خواه ــره وری افزای ــی به وقت

ــر شــود.)همان، 87(  ــرای ســازمان امــکان پذی ــر- یکپارچگــی( ب واحدهــای کوچکت

5-1-1-4- تغییر در کیفیت مواداولیه

فراهــم آوردن مــواد اولیــه بــا کیفیــت خــوب گرچــه تــوام بــا هزینه هــای اضافــی اســت،  ولــی ایــن 

کار ضایعــات تولیــد را کاهــش می دهــد و از خریدهــای مکــرر جلوگیــری خواهــد کــرد و منابــع 

صــرف شــده بــرای تولیــد نیــز بــه هــدر نخواهــد رفت.)همــان، 87( 

6-1-1-4- استفاده بهینه از منابع

انــرژی مناســب،  )ســوخت برتــر(،  انبــارداری کارامــد،  اســتفاده از حداکثرظرفیــت واحــد تولیــدی،   

ــد  ــی تردی ــر، ب ــانی ماه ــروی انس ــر و نی ــوژی برت ــتفاده از تکنول ــدی، اس ــای تولی ــز از تنگناه پرهی

ــد خواهــدآورد. ــرات آشــکاری را در بهــره وری پدی تاثی

ــز اســتفاده می شــود کــه ایــن  ــر نیــروی انســانی عوامــل دیگــر تولیــد نی در فراینــد تولیــد، عــاوه ب

ــل  ــن دلی ــه همی ــذارد. ب ــر می گ ــد تاثی ــدار تولی ــی در مق ــورت ترکیب ــه ص ــه ب ــی و چ ــه تنهای ــه ب چ

ــای  ــا در وضعیت ه ــرات آنه ــد و تغی ــا تولی ــا ب ــه انه ــل و رابط ــن عوام ــره وری ای ــزان به ــتن می دانس

مختلــف الزم اســت بــرای اســتفاده بهینــه از مجموعــه عوامــل تولیــد را می تــوان بــه وســیله تغییــرات 

ــا چنــد عامــل بهتریــن ترکیــب را  ــا جابجایــی یــك ی ــا چنــد عامــل و ی کمــی و کیفــی در یــك ی

ــه  ــورهایی ک ــانی در کش ــروی انس ــای نی ــه ج ــا ب ــری ربات ه ــه کارگی ــال ب ــرای مث ــرد؛ ب ــاد ک ایج

ــاد اســت.)همان، 88(  ــروی انســانی زی ــه نی هزین
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7-1-1-4- تفاهم میان کارگر و کارفرما

رابطــه تنش  آمیــز میــان کارگــر و کارفرمــا بهــره وری و کیفیــت محصــول را در بســیاری از صنایــع 

کاهــش می دهــد وحتــی می توانــد بــه فروپاشــی واحــد منجــر شــود. بــا ایجــاد یــك سیســتم بــرای 

مشــورت های دوره ای میــان کارفرمــا و کارگــر می تــوان زمینــه همــکاری را پدیــد آورد. بــا فراهــم 

شــدن زمینــه تفاهــم بــه ســادگی می تــوان مســائل عــادی را حــل و وقــت ارزشــمند را بــرای گرفتــن 

تصمیم هــای اساســی بــه کار برد.)همــان، 88( 

و  تحـول شـگرف  شـاهد  بیـستم  قـرن  پایــاني  دهـه  دو  در  تجارت جهـان  و  امروز صنعت  دنیای 

عظیمي در عرصه فناوري و شکل گیري یك نظام فني و اقتصادي متفاوت با دوره هاي پیشین بوده 

است و در فرایند نوین تولید صنعتي، سهم اطاعات،  دانش و نوآوري افزایش و سهم مواد اولیه و 

نیروي کار بکار رفته در آن تقلیل یافته است. به طوري که امروزه ارزش یك کاالي تولیـد شـده با 

تکنولوژی بکار رفته تعریف مي  شود نه با میزان کار و سرمایه موجود در آن)مبارک، 1390،  155(

2-4- بهره وری در صعنت

1-2-4- اندازه بنگاه های صنعتی

 نیــروی کار بــه عنــوان یکــی از مؤلفه هــای اصلــی افزایــش بهــره وري بــه صــورت کلــی و متوســط 

ــود  ــد در بنگاه هــاي مختلــف خواهــد ب ــع تولی ــت پذیــری صنای ــد کــه باعــث افزایــش رقاب می باشـ

و خــود همیــن نیـــروی کار بــرای بنگاههــای مختلــف دارای تأثیــرات متفاوتــی بــوده کــه اســـتفاده 

ــش  ــت کاه ــانی جه ــرمایه انس ــك س ــوان ی ــه عن ــده ب ــوزش دی ــصص و آم ــار متخـ ــروي کـ از نیـ

ــا مقــدار معینــی  ــوده اســت و اســتفاده از نیــروي کار ت هزینه هــاي تولیــدی و افـــزایش بهــره وری ب

ــف شــده اســت و  ــع مختل ــدي در صنای ــاي تولی ــروي کار در بنگاه ه ــره وري نی ــش به باعــث افزای

از یــك مقــدار بــه بعــد داراي اثــرات کاهشــی میباشـــد،  چـــون اثــرات بهــره وري و رقابت پذیــري 

آن در تولیــد محصــوالت و اســتفاده از روش هــاي 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 سیاست های اقتصاد مقاومتی در بهره وری بخش صنعت
21

2-2-4- موجودی سرمایه

ســرمایه فیزیکــی در مــدل نئوکاســیك نقــش بســیار تعییــن کننده در توجیـــه رشـــد اقتـــصادي دارد 

و درمدل هــاي 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 می رود سرمایه فیزیکی می تواند بـــه عنـــوان یـــك پـــل ارتبـــاطی 

تـــأثیر پیـــشرفت های فنـــی بـــر روی بهره وری کل عوامل تولیـــد مـــؤثر باشـــد و در ایـــن تحقیـــق از 

نقـــش نـــسبت ســـهم ســـرمایه فیزیکـــی بنگاه هــاي تولیــدي بــه عنــوان متغیــر تأثیــر گــذار بــرروی 

ــروی کاراســتفاده می شــود. بهــره وری متوســط نی

3-2-4- صادرات صنعت

ــاهش  ــث کـ ــذیري باعـ ــت پـ ــره وري و رقاب ــش به ــا افزای ــف ب ــع مختل صــادرات در بخــش صنای

هزینـــه هاي  تولیــدي در صنایــع مختلــف خواهــد شــد و از طــرف دیگــر کاهــش ایــن هزینــه باعــث 

ــع گوناگــون می  شــود. ــواد مختلــف در بخش هــاي صنای ــدات م ــادرات تولی ــزایش صـ افـ

)همان، 159-160(

3-4- توجه به جایگاه و نقش اقتصاد دانش بنیان در بخش هاي مختلف صنعتی 

ــمار  ــه ش ــی ب ــادی و اجتماع ــوالت اقتص ــر در تح ــیار موث ــای بس ــی از نیروه ــوان یک ــه عن ــش ب دان

ــش و  ــدون کاه ــش را ب ــوان دان ــرا می ت ــود،  زی ــوب می  ش ــی محس ــك کاالی عموم ــد و ی می  آی

اســتهاک،  بــا دیگــران بــه اشــتراک گذاشــت. درعیــن حــال،  ایــن یــك مشــخصه  ی منحصــر بــه 

ــل  ــن کاالی عمومــی محســوب می  شــود کــه برخــاف ســایر کاالهــای فیزیکــی مث ــرای ای ــرد ب ف

ســرمایه،  دارایی  هــای مــادی و منابــع طبیعــی،  اســتفاده از آن از کمیتــش نمی  کاهــد و می تــوان از 
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آن بارهــا اســتفاده کــرد.

ــاوری در  ــش و فن ــش دان ــد برنق ــای تاکی ــان،  گوی ــاد دانش بنی ــاح اقتص ــر،  اصط ــر حاض در عص

جریــان توســعه ی اقتصــادی اســت. از ایــن رو،  می تــوان گفــت در اقتصــاد دانش  بنیــان،  بــه دانــش از 

نظــر کمــی و کیفــی بــا اهمیت  تــر از گذشــته نگریســته می  شــود. طبــق تعریــف اقتصــاد دانش بنیــان 

اقتصــادی اســت کــه مســتقیما بــر مبنــای تولیــد،  توزیــع و مصــرف دانــش و اطاعــات قرارگرفتــه 

باشــد. بســیاری از اقتصاددانــان بــر ایــن باورنــد کــه امــروزه دیگــر حجــم ســرمایه و انــدازه بــازار در 

توســعه  ی اقتصــادی ملــل نقــش اساســی نــدارد،  بلکــه ایــن نقــش را دانــش و فنــاوری ایفــا می  کنــد.

ــه علــم  یکــی از مشــکات اساســی در تولیــدات داخلــی و اقتصــاد کشــور،  عــدم اتــکای آن هــا ب

و تکنولــوژی و تبعیــت از علــوم و دانــش غربــی اســت. متاســفانه کاربــرد ناصحیــح علــم و دانــش 

در جهتــی غیــراز جهــت معیشــت مــردم و آســیب های اساســی اقتصــاد کشــور،  ســبب شــده اســت تــا 

نه تنهــا وابســتگی اقتصــاد ملــی بــه غــرب و علــوم غربــی کاهــش پیــدا نکنــد،  بلکــه ایــن وابســتگی 

ــی در کشــور ایجــاد نشــود.  ــه روز بیشــتر شــود و زمینه  هــای شــکل گیری اقتصــاد مقاومت روز ب

ــر  ــر ب ــهای زی ــق روش  ــد از طری ــه دارد می توان ــی ک ــه ویژگی  های ــه ب ــا توج ــان ب ــاد دانش بنی اقتص

ــد:  ــدام نمای ــدار اق ــق توســعه پای فراهــم کــردن بســتر مناســب در جهــت تحق

ــا بهــره وری بیشــتر  ــر ایــن اســت کــه یــك اقتصــاد دانــش پایــه،  ب  1. در مــورد تولیــد فــرض مــا ب

عوامــل و رفتــار بهینــه اقتصــادی از نظــر تخصیــص منابــع کار می  کنــد؛ بنابرایــن نــرخ رشــد تولیــد 

بایــد باالتــر باشــد. 

ــد در  ــوال مول ــه معم ــش پای ــاد دان ــك اقتص ــه در ی ــت ک ــن اس ــر ای ــرض ب ــع ف ــورد توزی 2. در م

شــرایط رقابتــی بهتــر پــاداش داده می  شــوند و در واقــع بــا حاکــم شــدن شــرایط شایســته ســاالری،  

مزد هــای موثــر بــرای عامــل کار،  باالتــر از یــك اقتصــاد ســنتی اســت. در واقــع،  توزیــع ثــروت و 

درآمــد بــر اســاس بهــره  وری عوامــل تولیــد صــورت می  گیــرد؛ بنابرایــن انتظــار داریــم کــه ضریــب 

ــه تعــادل نســبی نزدیك  تــر باشــد.  جینــی در اقتصــاد دانــش محــور اصــاح شــده و ب

3. در مــورد عملکــرد زیســت محیطــی اقتصــاد نیــز فــرض می  کنیــم کــه در یــك اقتصــاد 
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ــاد  ــرد اقتص ــا در عملک ــر آن ه ــی و تاثی ــل محیط ــه عوام ــبت ب ــری نس ــناخت بهت ــور،  ش دانش مح

ــر دانایــی،  اســتاندارد های باالتــری را از نظــر محیــط  وجــود دارد؛ بنابرایــن، یــك اقصــاد مبتنــی ب

زیســت رعایــت می  کنــد. 

در عصــر حاضــر،  اصطــاح اقتصــاد دانش بنیــان 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 همــکاران،  1391، 2(

ــه دانــش از نظــر کمــی و  ــه آن چــه بیــان شــد، می تــوان گفــت در اقتصــاد دانش بنیــان ب ــا توجــه ب ب

ــا اهمیت  تــر از گذشــته نگریســته شــده اســت. کیفــی ب

ــه نحــو احســن  2. کارگــران ماهــر و آموزش  دیــده: به طــور مــداوم می تواننــد مهارت هــای خــود را ب

ارتقــا و بــه منظــور ایجــاد و اســتفاده از دانــش بــا آن تطبیــق دهنــد.

ــامل شــرکت ها، مرکــز تحقیقاتــی، دانشــگاه ها، مشــاوران و ســایر  ــر: ش 3. سیســتم نــوآوری موث

ــی را  ــش جهان ــد دان ــه رش ــی رو ب ــش،  ذخیره  ــاب دان ــا انق ــد ب ــه می توانن ــت ک ــازمان  هایی اس س

ــد. ــق دهن ــی تطبی ــا نیازهــای محل ــد و ب حفــظ کنن

ــردازش  ــار و پ ــر،  انتش ــاط موث ــد ارتب ــه می توان ــب: ک ــدرن و مناس ــی م ــاخت های اطاعات 4. زیرس

ــان،  4( ــد. )هم ــهیل نمای ــش را تس ــات و دان اطاع

 از ایــن رو توجــه بــه مشــوق  های اقتصــادی،  تشــکیل نهاده ــا،  آمــوزش نیــروی کار ماهــر،  توجــه 

بیشــتر بــه مراکــز تحقیقاتــی و علمــی و ایجــاد زیــر ســاخت های پــردازش دانــش و اطاعــات نقــش 

ــان دارد. ــر و کلیــدی در تقویــت اقتصــاد دانش بنی موث
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نتیجه  گیري

در راستای تعریف اقتصاد مقاومتي،  با توجه به شرایط تحریم و فـشار موجـود،  اگـر بتـوان بهـره وری 

نیروی کار را افزایش داد یا اینکه نهادهـای تولیـدی بـا جهـاد و از خـود  گذشـتگي تـوان تولیـدی 

را افزایش دهند،  زمینه  رشد و شکوفایي را فراهم کرده اند و این خود جنبه ای از اقتصاد مقاومتي 

ــتفاده از  ــی،  اس ــوک های خارج ــذب ش ــادی،  ج ــات اقتص ــات اصاح ــامل اصاح ــه ش است.ک

ظرفیــت و تــوان داخلــی کشــور و تعامــات اجتماعــی اســت.

افزایــش متناســب بــه کارگیــری همــه ی عوامــل تولیــد،  موجــب می شــود تولیــد بــه میزانــی بیشــتر 

ــد  ــه ی واح ــش هزین ــر کاه ــن ام ــه ای ــه نتیج ــردد ک ــرات گ ــتخوش تغیی ــد دس ــع تولی ــر مناب از تغیی

تولیــد و صرفــه اقتصــادی فرآینــد تولیــد خواهــد بــود. لــذا اتخــاذ راهکارهایــی کــه امــکان افزایــش 

انــدازه ی واحد هــای تولیــدی را فراهــم می ســازد توصیــه می شــود. بیشترین افزایش بهره وري،  

سرمایهگذاري بر روی تحقیـق و توسـعه صادرات، ساختار نهادي،  سرانه سرمایه و اندازه بنگاههای 

صنعتي در بخش های صـنایع شـیمیایي،  ماشین آالت و تجهیزات فلـزی و غیرفلـزی بـوده اسـت 

وکمتـرین مقـدار افـزایش در بهـره وری سـرمایه گـذاری بــــر روی تحقیـق و توســــعه،  صـادرات،  

ســاختار نهـادی،  ســرانه سـرمایه و انــدازه بنگاههای صنعتي  در صنایع متفرقه و محصوالت چوبي، 

کاغذ و مواد غذایي و توتـون و تنبـاکو در شرایط رقابتي 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 چــــارچوبي نظــــام منــــد بــر بــستری از نظــام انگیزشــي 

کــــه بتواننــــد دانــــش و فنــــاوری را بــــه عنــــوان  محصوالت تحقیق و توسعه که باعث کاهش 

هزینهها و بهبود بهـره وری و کـارآیي شـده را ارائـه نماید،  که نیاز به شناخت بازیگران آن مي باشد. 

بازیگران اصلي عرصه تحقیق و توسعه و فنـاوری  بنگاههاي  تجاري در صنایع مختلف معرفي شده 

اند که در تعاملي منطقي با آمـوزش عـالي،  بخـش خصوصي،  دولتي و خارجي با همکاری یکدیگر 

در پیشرفت اهـداف تحقیـق و توسـعه مـي توانـد  ثمربخش باشـد. در ایـن بـرآورد تـأثیر  سـرمایه 
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انـساني در کنـار سـایر فاکتورهـای تأثیرگـذار بـر بهره وری کل صنایع ایران دارای اثرات متفاوت 

با توجه به فاکتورهای نهادی مجزا و کلـي بـوده است.

نتیجــه نهایــی آن اســت کــه بودجــه بنــدی مناســب،  نظــام مالیاتــی کارآمــد،  کارآمــدی  

ــرخ  ــت ن ــادرات،  تثبی ــعۀ ص ــت واردات و توس ــتغالزایی،  مدیری ــی،  اش ــی و مال ــت های پول سیاس

ارز،  ترجیــح مصــرف کاالی داخلــی بــر کاالی خارجــی، مدیریــت مصــرف و... بــه تحقــق اقتصــاد 

مقاومتــی می انجامــد،  از ایــن رو بــا کارآیــی و اثربخشــی باالتــر،  هزینه هــای تولیــد کاهــش و تــوان 

ــش  ــه افزای ــدت ب ــوع در بلندم ــن موض ــد. ای ــش می یاب ــی افزای ــه بین الملل ــری در عرص رقابت پذی

تولیــد ملــی،  بهبــود تــوان رقابــت  پذیــری و افزایــش صــادرات غیرنفتــی منجــر می شــود. همچنیــن 

ــرمایه گذاری،  ــش س ــروی کار، افزای ــی نی ــود کیف ــدت،  بهب ــدت  و بلندم ــی کوتاه م در دوره زمان

ره آوردهــای تکنولوژیــك  و اســتفاده از  شــیوه های نویــن اقتصــادی،  موجــب بهــره وری خواهــد 

شــد و بــه دنبــال آن آســیب شناســی هریــك از شــوک های اقتصــادی و همچنیــن شناســایی هریــك 

ــل  ــوب از عوام ــتفاده مطل ــد و اس ــای جدی ــری از روش ه ــت وبهره گی ــر در صنع ــای مؤث از مؤلفه ه

تولیــد در ایــن عرصــه،  دســتیابی بــه اهــداف ایــن مقالــه را میســر خواهــد ســاخت.
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محمدصادق حسني مقدم1

چکیده

ــه عنــوان یکــی از مهم تریــن ابزارهــای تامیــن مالــی و ایجــاد ثبــات اقتصــادی  مالیات هــا همــواره ب

بــرای دولت هــا بــه حســاب می آینــد. دولت هــا در اخــذ مالیــات و یــا عــدم اخــذ آن از بخش هــای 

ــای  ــی از بخش ه ــد. یک ــی دارن ــام مالیات ــرد نظ ــود عملک ــی در بهب ــش مهم ــادی، نق ــف اقتص مختل

ــه دنبــال  ــه روش توصیفــی تحلیلــی ب ــه ب معــاف از مالیــات، ســپرده های بانکــی اســت. در ایــن مقال

ــد  ــش تولی ــر افزای ــی، ب ــپرده های بانک ــود س ــر س ــات ب ــع مالی ــه وض ــتیم ک ــه هس ــن فرضی ــات ای اثب

ــر  ــات ب ــار وضــع مالی ــا بررســی آث ــر مثبــت دارد و ب ــورم اث ــی، نقدینگــی و رشــد اقتصــادی و ت مل

ســود ســپرده ها و آثــار آن بــر حجــم نقدینگــی، تــورم، تولیــد ملــی و رشــد اقتصــادی و همچنیــن 

بررســی تجربــه ســایر کشــور و ارائــه چندیــن راهــکار ایــن نتیجــه به دســت آمــد کــه وضــع مالیــات 

بــر ســود ســپرده های بانکــی باعــث بهبــود متغیرهــای کان اقتصــادی می شــود کــه ایــن امــر خــود 

باعــث بهتــر شــدن وضعیــت کلــی اقتصــاد کشــور می شــود. در نتیجــه وضــع ایــن نــوع مالیــات خــود 

گامــی رو بــه جلــو بــرای طــی کــردن مســیر توســعه کشــور اســت.

ــی،  ــای مال ــادی، بازار ه ــد اقتص ــی، رش ــپرده های بانک ــود س ــی، س ــد مل ــدی: تولی واژگان کلی
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 مقدمه

در ایــن مقالــه بــه ارتبــاط بیــن وضــع مالیــات و اثــر آن بــر تغییــرات در ســپرده های بانکــی پرداختــه 

ــات  ــی و ایجــاد ثب ــن مال ــن ابزارهــای تامی ــوان یکــی از مهم تری ــه عن می شــود. مالیات هــا همــواره ب

ــت  ــی سال هاس ــپرده های بانک ــات از س ــذ مالی ــد. اخ ــاب می آین ــه حس ــا ب ــرای دولت ه ــادی ب اقتص

کــه مــورد تحلیــل و بررســی بســیاری از اقتصاددانــان اســت و در ســال های اخیــر چندیــن بــار ایــن 

موضــوع مطــرح گردیــده اســت. اخــذ ایــن نــوع مالیــات در بســیاری از کشــور های توســعه یافتــه در 

حــال اجــرا اســت، امــا هیــچ گاه در ایــران وارد فــاز اجرایــی نشــده اســت.

دولت هــا در اخــذ مالیــات و یــا عــدم اخــذ مالیــات )معافیت هــای مالیاتــی( از بخش هــای مختلــف 

اقتصــادی، نقــش مهمــی در بهبــود عملکــرد نظــام مالیاتــی دارنــد. یعنــی دولت هــا بایــد بــه درســتی 

تشــخیص دهنــد کــه از چــه بخش هایــی مالیــات اخــذ نماینــد و در کــدام بخش هــا ایجــاد معافیــت 

مالیاتــی نماینــد. دولت هــا بــا ایجــاد معافیــت مالیاتــی در برخــی از بخش هــای خــاص باعــث 

ــی  ــت مالیات ــا ایجــاد معافی ــا ســرازیر شــود. ام ــن بخش ه ــه ســمت ای ــه ب ــع جامع می شــوند کــه مناب

بــرای بخش هــای خــاص، بایــد بــه درســتی تشــخیص داده شــود. زیــرا تشــخیص نادرســت ایــن امــر 

ــع  ــع و تخصیــص مناب ــن ایجــاد انحــراف در توزی ــت و همچنی ــی دول باعــث کاهــش درآمــد مالیات

می شــود. یکــی از ایــن مــوارد کــه مالیــات از آن هــا دریافــت نمی شــود، ســپرده های بانکــی اســت. 

ســپرده های بانکــی در ایــران بــه دو صــورت قــرض الحســنه ) جــاری و پــس انــداز( و ســرمایه گذاری 

ــودی  ــاب ها س ــن حس ــه ای ــون اوال ب ــنه چ ــرض الحس ــاب های ق ــورد حس ــت. در م ــدت دار اس م

ــه  ــت، در نتیج ــه اس ــر خواهان ــام کار خی ــا، انج ــاد آن ه ــدف از ایج ــاً ه ــود وثانی ــت نمی ش پرداخ

دریافــت مالیــات از ایــن حســاب ها امــری غیــر عقایــی اســت. امــا در مــورد حســاب های 

ــت و  ــود اس ــب س ــا کس ــاد آن ه ــذاران از ایج ــپرده گ ــدف س ــون ه ــدت دار، چ ــرمایه گذاری م س

ــود،  ــام می ش ــا اع ــوی بانك ه ــاب از س ــی الحس ــورت عل ــه ص ــاب ها ب ــن حس ــود ای ــن س همچنی

ــرد. ــت ک ــات دریاف ــاب ها مالی ــن حس ــوان از ای ــه می ت درنتیج
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ــتفاده از  ــتر، اس ــد بیش ــادی و تولی ــد اقتص ــه رش ــیدن ب ــت رس ــی جه ــع مال ــن مناب ــی از مهم تری یک

ــد  ــی در ح ــپرده های بانک ــا س ــت. ام ــی اس ــپرده های بانک ــوص س ــور و بخص ــی کش ــتم بانک سیس

مطلــوب و بهینــه در خدمــت تولیــد و در مســیر رشــد اقتصــادی کشــور نیســت و کمتــر در ایــن امــور 

ــد و ســودآوری  ــه دلیــل گســترش فعالیت هــای نامول ــران ب ــد. در ای ــرار مــی گیرن مــورد اســتفاده ق

ــان  ــه زی ــدون توجــه ب ــا ب ــد، بانك ه ــه فعالیت هــای مول ــا نســبت ب ــوع فعالیت ه ــن ن بســیار بیشــتر ای

ــرای  ــتر ب ــدی بیش ــب عای ــل کس ــه دلی ــا ب ــور و تنه ــك کش ــاد ی ــرای اقتص ــد ب ــای نامول فعالیت ه

خودشــان، بیشــتر منابــع را در اختیــار بخــش نامولــد قــرار مــی دهنــد و جلــوی رشــد و توســعه یــك 

ــا اســتفاده از ابزارهایــی، آن قســمت از وجــوه  ــه ســعی دارد کــه ب ــد. ایــن مقال کشــور را مــی گیرن

ســپرده های 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 

ــرای  ــی کــه ب ــن ابزارهای ــم. یکــی از مهم تری ــا در مســیر رشــد و شــکوفایی اقتصــادی گام برداری ت

ــا ایــن عنصــر، سیســتم بانکــی را تهدیــد و یــا  ایــن امــر وجــود دارد، مالیــات اســت کــه می تــوان ب

تشــویق کــرد کــه وجــوه خــود را در خدمــت تولیــد بــه کار بگیــرد و همچنیــن بــه رشــد اقتصــادی 

کشــور کمــك کنــد.

بــرای رســیدن بــه تولیــد و رشــد بیشــتر بایــد از ســاختارهای مختلــف اقتصــادی بهــره بــرد. جهــت 

ــه  ــتی و بهین ــه درس ــور را ب ــف کش ــاختارهای مختل ــد س ــر بای ــد کارا و موث ــك رون ــکل گیری ی ش

تامیــن مالــی کــرد. تامیــن مالــی در اقتصــاد ایــران از دو راه سیســتم های بانــك محــور و سیســتم های 

بــازار محــور صــورت مــی پذیــرد. امــا بــه دلیــل گســترده بــودن سیســتم بانکــی در کشــور، عمــده 

روش هــای تامیــن مالــی در ایــران از طریــق سیســتم بانکــی صــورت مــی پذیــرد. امــا مشــاهده نحــوه 

تامیــن مالــی در سیســتم بانکــی کشــور نشــان می دهــد کــه بنگاه هــا و عامــان اقتصــادی بــه درســتی 

نمی تواننــد از سیســتم بانکــی بــرای تامیــن نقدینگــی مــورد نیــاز خــود بهــره ببرنــد و اکثــر ایــن منابــع 

ــد  ــور ندارن ــرای کش ــودی ب ــچ س ــه هی ــاوه براین ک ــه ع ــود ک ــد می ش ــای نامول ــرف فعالیت ه ص
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بلکــه نقــش کنــد کننــده و ترمــز در مســیر توســعه یــك کشــور را ایفــا مــی کننــد. 

ــش از  ــی کــه بی ــت از حســاب های ســپرده گذاران ــی دول ــر ســود ســپرده های بانکــی یعن ــات ب مالی

ــه نحــوی از  ــا ب ــد ت ــر درآمــد وضــع کن ــد، مالیــات ب ــه ان مصــرف خــود در حساب هایشــان اندوخت

کنــز پــول جلوگیــری شــود و همچنیــن درآمــدی را در اختیــار دولــت قــرار دهــد. در واقــع دولــت 

ــع خــود را افزایــش می دهــد، موجــب  ــات از ســود ســپرده ها، عــاوه براین کــه مناب ــن مالی ــا گرفت ب

ــوه  ــذاران وج ــپرده گ ــه س ــود ک ــث می ش ــود و باع ــز می ش ــی نی ــرمایه گذاری خصوص ــش س افزای

ــد، ســوق  ــه بانك هــا دارن ــری نســبت ب ــی کــه بازدهــی مطلــوب ت ــه ســایر بازارهــای مال خــود را ب

ــر ســود ســپرده های بانکــی باعــث کاهــش ســود  ــات ب ــی اجــرای سیاســت مالی ــا از طرف ــد. ام دهن

ســپرده گــذاران و دریافــت کننــدگان تســهیات بانکــی می شــود، کــه ایــن امــر منجــر بــه کاهــش 

ــش  ــا و کاه ــی بانك ه ــهیات ده ــدرت تس ــش ق ــا و کاه ــوه از بانك ه ــروج وج ــداز و خ ــس ان پ

ســرمایه گذاری دولتــی می شــود.

در نتیجــه ســرمایه گذاران بــرای دســت یابــی بــه ســود بیشــتر از ســرمایه خــود، وجــوه خــود را بــه 

ــای  ــش ظرفیت ه ــادی و افزای ــد اقتص ــث رش ــر باع ــن ام ــه ای ــد ک ــی برن ــی م ــای مال ــر بازاره دیگ

کشــور می شــود.

ــا اخــذ مالیــات  از ســود ســپرده های بانکــی،  ضــرورت ایــن پژوهــش در آن اســت کــه می تــوان ب

ــت و مشــخص توســط ســپرده گــذارن و  ــی ثاب ــك بازده ــت ی ــه جــای ســپرده گــذاری و دریاف ب

ــن  ــن وجــوه و همچنی ــام ای ــا در تســهیات دهــی تم ــی بانك ه ــه عــدم توانای ــا توجــه ب ــن ب همچنی

تخصیــص نامطلــوب ایــن وجــوه توســط بانك هــا فقــط بــه ســود فعالیت هــای نامولــد، منابــع مــازاد 

ــه  ــه کار گرفت ــی ب ــق ســایر بازارهــای مال ــن رون ــد و رشــد بیشــتر و همچنی بانکــی در خدمــت تولی

شــود کــه در نهایــت ایــن سیاســت در بلندمــدت منجــر بــه بهبــود عملکــرد ســایر مولفه هــای اقتصــاد 

کان می شــود.

هــدف اصلــی ایــن مقالــه ایــن اســت کــه بــا ایجــاد مالیــات بــر ســود ســپرده های بانکــی، آن بخــش 
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از وجوهــی کــه توســط ســپرده گــذاران در بانك هــا فقــط بــا هــدف کســب ســود ثابــت نگهــداری 

ــود.  ــود، آزاد ش ــه نمی ش ــه کار گرفت ــور ب ــعه کش ــد و توس ــد و رش ــه تولی ــت و در چرخ ــده اس ش

همچنیــن بــا ایــن کار جلــوی خــواب ســرمایه گرفتــه شــود، تــا در راه رســیدن بــه رشــد اقتصــادی 

و تولیــد ملــی قــدم برداریــم. همچنیــن ایــن مقالــه آثــار وضــع مالیــات بــر ســود ســپرده ها بانکــی و 

اثــر آن بــر متغیر هــای مشــخص شــده )تــورم، رشــد اقتصادی،تولیــد ملــی و ...( را بررســی می کنــد 

و بــا بررســی تجربــه ســایر کشــورها در اخــذ ایــن نــوع مالیــات، چشــم انــداز ایــن فعالیــت را بــرای 

ــد.  ــن می کن ــران تبیی اقتصــاد ای

 1-پیشینه تحقیق

 جفــره و همــکاران )1391( در مقالــه » بررســی رونــد کاهــش نــرخ ســود تســهیات بانکــی و نقــش 

آن بــر شــاخص تــورم در ایــران طــی ســال های 86-1375 و 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 

کوتاه مــدت بیــن ایــن دو متغیــر از الگــوی تصحیــح خطــا اســتفاده شــده اســت و نتایــج ایــن تحقیــق 

نشــانگر آن اســت کــه رابطــه بیــن نــرخ ســود تســهیات بانکــی و شــاخص تــورم در بلندمــدت معنــی 

دار بــوده و بــا کاهــش ســود تســهیات اعطایــی بانك هــا، نــرخ تــورم کاهــش مــی یابــد.

ــر ســود ســپرده های  ــات ب ــراری مالی ــه »بررســی امــکان برق ــی )1394( در مقال خدادادکاشــی و جان

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 می کنــد. 

ــه ســمت  ــت ســپرده ها ب ــا در هدای ــرآورد نشــان می دهــد کــه بانك ه ــن ب ــج حاصــل از ای کــه نتای

ــر  ــی ب ــر منف ــت تاثی ــارج دول ــه مخ ــی ک ــد، در حال ــی کنن ــا م ــی را ایف ــش مثبت ــرمایه گذاری نق س

ــی در  ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــی س ــن کارای ــی دارد. همچنی ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ س
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ــد بیشــتر اســت. ــر تولی ــر گــذاری ب ــا ســرمایه گذاری دولتــی در اث مقایســه ب

ــر  ــرخ ســود تســهیات بانکــی ب ــش ن ــر افزای ــه « بررســی تاثی ــاری و همــکاران )1394( در مقال غف

ــه  ــزی« ب ــی نیوکین ــای تصادف ــی پوی ــادل عموم ــوی تع ــك الگ ــب ی ــران در قال ــادی ای ــد اقتص رش

روش توصیفــی تحلیلــی و بــر اســاس دیــدگاه مکینــون و شــاو، تاثیــر افزایــش نــرخ ســود تســهیات 

ــج حاصــل از  ــران بررســی شــده اســت، کــه نتای ــد در اقتصــاد ای ــر ســرمایه گذاری و تولی بانکــی ب

ایــن تحقیــق نشــان می دهــد کــه در اثــر افزایــش نــرخ ســود تســهیات بانکــی، حجــم ســپرده های 

بانکــی افزایــش مــی یابــد، امــا ســرمایه گذاری، تســهیات بانکــی و تولیــد ناخالــص داخلــی بــدون 

نفــت کاهــش یافتــه و بــه زیــر مقــدار بلندمــدت خــود کشــیده می شــوند. از ایــن رو افزایــش نــرخ 

ــه تنهــا رشــد اقتصــادی را افزایــش نمی دهــد بلکــه باعــث کاهــش رشــد  ســود تســهیات بانکــی ن

ــردد. ــادی می گ اقتص

ــپرده های  ــود س ــر س ــات ب ــراری مالی ــنجی برق ــکان س ــه « ام ــکاران )1395( در مقال ــنی و هم حس

بانکــی در ایــران« بــه روش  اقتصــاد ســنجی، امــکان برقــراری مالیــات بــر ســود ســپرده های بانکــی 

ــه  ــا توجــه ب ــد کــه ب ــق نشــان می ده ــن تحقی ــج حاصــل از ای ــران را بررســی می کند.کــه نتای در ای

اصــل برابــری و عدالــت در نظــام مالیاتــی، اخــذ مالیــات از ســود ســپرده بانکــی ضــروری اســت. بــر 

اســاس مدل هــای تئوریــك، بــا در نظــر گرفتــن فــروض مختلــف، نتایــج متفاوتــی حاصــل می شــود. 

بدیــن ترتیــب کــه در برخــی مدل هــا، کاهــش ســود ســپرده منجــر بــه کاهــش حجــم ســپرده ها و در 

ــد کــه نتیجــه  ــز وجــود دارن ــی کــه مدل هــای مختلفــی نی نتیجــه ســرمایه گذاری می گــردد، در حال

ــه ســمت بانك هــا و  ــات ب ــی ثب ــات از ســود ســپرده را حرکــت نقدینگــی از بازارهــای ب اخــذ مالی

ــوان الگــوی واحــدی  ــه نظــر مــی رســد کــه نمی ت ــد. در نتیجــه ب ــات اقتصــادی مــی دانن ایجــاد ثب

مبتنــی بــر تاثیــر اعمــال مالیــات بــر ســپرده های بانکــی ارائــه نمــود.

ــپرده های  ــر س ــات ب ــال مالی ــکان اعم ــادی ام ــل اقتص ــه »تحلی ــکاران )1395( در مقال ــی و هم عرفان

بانــك« بــا اســتفاده از روش توصیفــی تحلیلــی، دالیــل اخــذ مالیــات از ســپرده های بانکــی را مطــرح 
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ــرورت و  ــات ض ــن اثب ــه ضم ــردازد و در نتیج ــی پ ــن م ــل منتقدی ــی دالی ــه بررس ــپس ب ــرده و س ک

ــی را رد  ــتم بانک ــپرده ها از سیس ــرمایه ها و س ــرار س ــپرده ها، ف ــر س ــات ب ــودن مالی ــول ب ــهل الوص س

می کنــد.

مــداح و همــکاران )1396( در مقالــه « تاثیــر مالیــات بــر ســود ســپرده های بانکــی« بــه روش توصیفــی 

ــا را  ــر متغیر ه ــپرده ها و دیگ ــن س ــه بی ــی و رابط ــپرده های بانک ــود س ــر س ــات ب ــر مالی ــی، اث تحلیل

ــات  ــا اعمــال مالی ــق نشــان می دهــد کــه ب ــن تحقی ــج حاصــل از ای ــرار داده و نتای ــی ق ــورد ارزیاب م

بــر ســود ســپرده ها، حجــم نقدینگــی افزایــش مــی یابــد کــه بــا دخالــت مطلــوب دولــت می تــوان 

حجــم نقدینگــی را بــه بازار هــای مالــی دیگــر انتقــال داد کــه ایــن مســئله می توانــد ســرمایه گذاری 

و تولیــد واقعــی را افزایــش دهــد. 

ایــن مقالــه بــر خــاف پژوهش هــای انجــام شــده بــا بررســی تجــارب ســایر کشــور ها و الگوبــرداری 

از آن هــا و بــه روش توصیفــی تحلیلــی، ابتــدا بــه ایــن موضــوع مــی پــردازد کــه وضــع مالیــات بــر 

ــورم مــی  ــد ملــی و نقدینگــی و رشــد اقتصــادی و ت ــر تولی ســود ســپرده های بانکــی چــه تاثیــری ب

گــذارد و ســپس بــا ارائــه چندیــن پیشــنهاد، راهــکار وضــع ایــن نــوع مالیــات در کشــور را بررســی 

می کنــد. 

  2-آثار وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی

ــر ســایر متغیر هــای  ــر ســود ســپرده های بانکــی، ب ــات ب ــار وضــع مالی ــل آث ــه تحلی ــن بخــش ب در ای

ــود. ــه می ش ــش پرداخت ــن پژوه ای

1-2- سپرده سرمایه گذاران

اعمــال مالیــات بــر ســود ســپرده های بانکــی  باعــث کاهــش ســود ســپرده گــذاران می شــود، زیــرا 

ــر ســود ســپرده های بانکــی  ــات ب ــی ســپرده گــذاران ناشــی از اعمــال یــك درصــد مالی ــار مالیات ب

معــادل 0/97 درصــد اســت کــه نشــان دهنــده کاهــش ســود ســپرده گــذاران و زیــان رفاهــی ایجــاد 
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ــان است.)خدادادکاشــی، 1394: 1( ــرای آن شــده ب

در نتیجــه کاهــش ســود ســپرده گــذاران باعــث می شــود کــه ایــن افــراد بــه دنبــال بازارهــای دیگــری 

ماننــد بــازار بــورس اوراق بهــادار جهــت کســب ســود بیشــتر برونــد کــه ایــن امــر موجــب خــروج 

وجــوه از بانــك و کاهــش منابــع ســپرده های بانکــی می شــود. البتــه عــدم وجــود بازار هــای مالــی بــا 

ثبــات و عمیــق دیگــر جهــت ســرمایه گذاری، کمبــود اطاعــات افــراد راجــع بــه دیگــر بازار هــای 

مالــی و همچنیــن ریســك گریــز بــودن اکثــر ســپرده گــذاران کــه بــه دنبــال بازدهــی ثابتــی هســتند، 

باعــث می شــود کــه بعضــی از ســپرده گــذاران بــا توجــه بــه کاهــش ســود ســپرده های بانکــی خــود، 

ــال  ــك در قب ــی از بان ــن کاف ــرا تضمی ــد. زی ــه دارن ــا نگ ــود را در بانك ه ــپرده های خ ــان س همچن

ســرمایه گذاری خــود دریافــت مــی کننــد کــه ایــن امــر ریســك ســرمایه گذاری بــرای آنــان را بــه 

صفــر مــی رســاند کــه در مقایســه بــا ریســك ســایر بازار هــای مالــی بســیار ناچیــز اســت.

ــر ســود سپرده هایشــان دیگــر آن بازدهــی  ــات ب ــا اعمــال مالی ــا بعضــی از ســپرده گــذاران کــه ب ام

مطلــوب را به دســت نمی آورنــد، ســرمایه های خــود را از بانك هــا خــارج می کننــد کــه ایــن 

امــر باعــث کاهــش منابــع بانك هــا شــده و در نتیجــه بــرای حفــظ منابــع خــود مجبــور بــه پیشــنهاد 

ــورم در  ــی ت ــد نزول ــه رون ــا توجــه ب ــا ب ــود. ام ــد ب ــه ســرمایه گذاران خواهن ــر ب نرخ هــای ســود باالت

ســال های اخیــر و رابطــه مســتقیمی کــه بــا نــرخ بهــره دارد، انتظــار مــی رود کــه بانــك مرکــزی از 

ــال بخشــی از ســپرده های  ــر باعــث انتق ــن ام ــد و ای ــری کن افزایــش نرخ هــای ســود بانکــی جلوگی

ــود.)مداح، 1396: 4( ــی می ش ــای مال ــر بازار ه ــه دیگ ــی ب بانک

ــر ســود ســپرده ها می تــوان علــی رغــم انتقــال بخشــی از ایــن وجــوه  ــا اعمــال مالیــات ب همچنیــن ب

ــرای ســرمایه گذاری مســتقیم ســپرده گــذاران در طرح هــای  ــه را ب ــی، زمین ــه ســایر بازارهــای مال ب

جدیــد تولیــدی و صنعتــی و همچنیــن افزایــش ظرفیــت ایــن بخش هــا مهیــا کــرد، کــه الزمــه ایــن 

امــر برنامــه ریــزی دقیــق و اجــرای سیاســت های هدفمنــد و ایجــاد ســاز و کارهــای مناســب توســط 

دولــت اســت.
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2-2- حجم نقدینگی

بــا توجــه بــه مبحــث پیــش، بــا اعمــال مالیــات بــر ســود ســپرده های بانکــی، بخشــی از ایــن وجــوه 

از بانك هــا خــارج می شــود. کــه ایــن امــر موجــب افزایــش حجــم نقدینگــی در جامعــه می شــود 

و تــا حــدودی می توانــد بــرای جامعــه زیــان بــار نیــز باشــد.

ــود  ــرخ س ــش ن ــا افزای ــت، ب ــاد اس ــی زی ــم نقدینگ ــه حج ــی ک ــد در زمان ــزی می توان ــك مرک بان

ســپرده های بانکــی باعــث حرکــت حجــم نقدینگــی بــه ســمت ســرمایه گذاری در بانك هــا شــود، 

کــه ایــن امــر خــود موجــب افزایــش تولیــد و رشــد اقتصــادی می شــود. همچنیــن بانــك مرکــزی 

می توانــد در مواقعــی کــه بــا کاهــش نقدینگــی مواجــه اســت، بــا اعمــال مالیــات بــر ســود ســپرده ها 

و کاهــش بازدهــی ســپرده ها، 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 ســپرده های بانکــی باشــد. در ایــن حالــت ســپرده گــذاران ترجیــح مــی دهنــد کــه وجــوه 

ــا  ــه زمیــن و ســاختمان تبدیــل نماینــد. در نتیجــه فــرد ســپرده گــذار زمیــن ی ــزد بانــك را ب خــود ن

ــه  ــد ب ــول نق ــا پ ــه صــورت چــك و ی ســاختمان را تملــك نمــوده و در ازای آن وجــوه خــود را ب

فروشــنده زمیــن یــا ســاختمان تحویــل می دهــد. بنابرایــن حجــم منابــع کل سیســتم بانکــی تغییــری 

نمی کنــد و فقــط پــول از شــخصی بــه شــخصی دیگــر انتقــال یافتــه  و پــول هماننــد خــون در بــدن 

ــه  ــنده ب ــه فروش ــود ک ــرات می ش ــار تغیی ــی دچ ــم نقدینگ ــی حج ــا زمان ــت. تنه ــرده اس ــردش ک گ

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 ســپرده های بانکــی می شــود.)عرفانی،1395: 12(

در نتیجــه اگــر بــا اعمــال مالیــات بــر ســود ســپرده ها، 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 سیاســت هایی، 

بنگاه هــای تولیــدی و خدماتــی بــزرگ را بــه تامیــن مالــی از ســایر بازار هــای مالــی بــه جــز بانــك 

ــورد  ــع م ــا مناب ــق بانك ه ــد از طری ــی بتوانن ــدی و خدمات ــای کوچــك تولی ــا بنگاه ه ــد ت وادار نمای

نیــاز خــود را تامیــن کننــد و بــه عرصــه صنعــت و چرخــه تولیــد وارد شــوند.)مداح، 1396: 5(

3-3- رشد اقتصادی

مکینــون و شــاو1 اولیــن اقتصــاد دانانــی بودنــد کــه بــا نظریــات موجــود در خصــوص رابطــه معکوس 

ــره  ــرخ به ــش ن ــتند افزای ــاد داش ــا اعتق ــد. آن ه ــت نمودن ــرمایه گذاری مخالف ــره و س ــرخ به ــن ن بی

منجــر بــه افزایــش پــس انــداز و افزایــش منابــع مالــی بانکــی شــده و در نهایــت ســرمایه گذاری را 

ــا و ارز  ــد ط ــا مانن ــی از دارایی ه ــره بخش ــرخ به ــش ن ــا افزای ــر ب ــی دیگ ــد. از طرف ــش می ده افزای

ــس از  ــاو پ ــون و ش ــه مکین ــوند. نظری ــل می ش ــی تبدی ــپرده های بانک ــه س ــی ب ــای فیزیک و دارایی ه

ــز رد  انجــام مطالعــات در بســیاری از کشــورها مــورد تاییــد قــرار گرفــت و در برخــی کشــورها نی

ــد.)مداح، 1396: 7( ش

ــم  ــی، حج ــهیات بانک ــود تس ــرخ س ــش ن ــر افزای ــران، در اث ــاو در ای ــون و ش ــه مکین ــق نظری طب

ــص  ــد ناخال ــی و تولی ــهیات بانک ــرمایه گذاری، تس ــا س ــد ام ــی یاب ــش م ــی  افزای ــپرده های بانک س

داخلــی بــدون نفــت کاهــش مــی یابــد و ایــن نظریــه در مــورد ایــران رد می شــود.)غفاری،1394: 1(

ــا  ــد ام ــی یاب ــش م ــی افزای ــپرده های بانک ــزان س ــه می ــر چ ــی، اگ ــود بانک ــش س ــا افزای ــه ب در نتیج

باعــث رشــد اقتصــادی نمی شــود. در واقــع مشــخص اســت کــه تســهیات بانکــی بــه شــرکت های 

تولیــدی و خدماتــی حقیقــی کــه موجــب افزایــش ظرفیــت تولیــد ملــی و رشــد اقتصــادی می شــوند، 

ــی  ــت م ــارات را دریاف ــا اعتب ــازی، از بانك ه ــند س ــا س ــودجو ب ــراد س ــی اف ــود و بعض داده نمی ش

کننــد. بنابرایــن افزایــش نــرخ ســود بانکــی، ســرمایه گذاری را آن گونــه کــه بایــد تحــت تاثیــر قــرار 

نمی دهــد. پــس در نتیجــه بــا کاهــش نــرخ ســود بانکــی، اعمــال مالیــات بــر ســود ایــن ســپرده ها و 

1. Mackinnon and shaw
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ــی، ســرمایه گذاری و رشــد اقتصــادی  ــه ســایر بازارهــای مال انتقــال بخشــی از ســپرده های بانکــی ب

افزایــش مــی یابد.)مــداح، 1396: 7(

4-2- تولید ملی

یکــی دیگــر از آثــار وضــع مالیــات بــر ســود ســپرده های بانکــی، تاثیــر آن بــر تولیــد ملــی اســت. 

ــی  ــازار بانک ــات از ب ــال مالی ــا اعم ــه ب ــازادی ک ــپرده های م ــر س ــین اگ ــث پیش ــه مباح ــه ب ــا توج ب

ــا  ــت در دیگــر بازاره ــق توســط دول ــزی دقی ــه ری ــد، طــی یــك ســاز وکار و برنام خــارج شــده ان

ســرمایه گذاری شــوند و ســایر زیان هــای آن بــر جامعــه بــر طــرف شــود، از یــك طــرف می تــوان 

ــرکت های  ــار ش ــی، در اختی ــای مال ــایر بازار ه ــادار و س ــورس اوراق به ــازار ب ــع را در ب ــن مناب ای

تولیــدی و خدماتــی کــه بــه صــورت ســهامی اداره می شــوند، قــرار داد و آن هــا را تامیــن مالــی کــرد 

تــا بــه رشــد تولیــد و رشــد اقتصــادی منجــر شــود و از طرفــی دیگــر بخشــی از ایــن منابــع را به طــور 

مســتقیم ، افــراد ســرمایه گذار بــرای توســعه و افزایــش ظرفیــت و ایجــاد طرح هــای جدیــد تولیــدی 

اختصــاص دهنــد. در نتیجــه کاهــش ســود ســپرده ها و اعمــال مالیــات بــر آن هــا در صــورت وجــود 

یــك ســاز و کار مناســب در هدایــت ایــن منابــع بــه دیگــر بازارهــای مالــی، می توانــد تولیــد ملــی 

را افزایــش دهــد و در آخــر موجــب رشــد اقتصــادی کشــور شــود.

5-2- تورم

یکــی از متغیرهــای مهــم اقتصــاد نــرخ تــورم اســت. به طــوری کــه رســیدن بــه ثبــات اقتصــادی در 

گــرو رســیدن بــه یــك نــرخ تــورم ثابــت اســت. طبــق مطالعــات انجــام گرفتــه رابطــه بیــن نــرخ ســود 

تســهیات بانکــی و نــرخ تــورم در بلندمــدت یــك رابطــه مســتقیم اســت و بــا کاهــش نــرخ ســود 

تســهیات اعطایــی بانك هــا، نــرخ تــورم نیــز کاهــش مــی یابــد.در حالــی کــه در کوتاه مــدت ایــن 

رابطــه تــا حــدودی بــی معنــی بــوده و کاهــش نــرخ ســود تســهیات بانکــی تاثیــر بســیار کمــی در 

کاهــش نــرخ تــورم در اقتصــاد ایــران دارد.)جفــره، 1391: 1(
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ــده  ــان دهن ــن، نش ــت و پایی ــورم ثاب ــرخ ت ــك ن ــه ی ــیدن ب ــد، رس ــه ش ــه گفت ــور ک ــه همانط در نتیج

ثبــات اقتصــادی و در مســیر رشــد و توســعه اقتصــادی  قــرار گرفتــن یــك کشــور اســت. در نتیجــه 

ــال آن در  ــه دنب ــد و ب ــی یاب ــا کاهــش م ــرخ ســود بانك ه ــر ســود ســپرده ها، ن ــات ب ــا اعمــال مالی ب

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 ســپرده ها، بخشــی از ســرمایه گذاران وجــوه خــود را از بانك هــا خــارج مــی کننــد و ایــن 

ــورم اســت.  امــر موجــب افزایــش حجــم نقدینگــی در جامعــه می شــود کــه خــود باعــث ایجــاد ت

ــد  ــدا کن ــی ســوق پی ــای مال ــه ســمت ســایر بازاره ــه ســرعت ب ــزان نقدینگــی ب ــن می ــد ای ــس بای پ

ــی  ــم نقدینگ ــن حج ــال ای ــرای انتق ــب ب ــدی مناس ــر فرآین ــود. اگ ــاد نش ــه ایج ــی در جامع ــا تورم ت

ــود  ــش س ــه کاه ــت ک ــوان گف ــد، می ت ــود باش ــی موج ــای مال ــایر بازاره ــمت س ــه س ــا ب از بانك ه

ــود. ــورم می ش ــرخ ت ــش ن ــه کاه ــر ب ــدت منج ــی در بلندم ــپرده های بانک س

6-2- انگیزه سرمایه گذاران

منظــور از ســرمایه گذاران کســانی هســتند کــه بــه دلیــل اعمــال مالیــات بــر ســود ســپرده ها و کاهــش 

بازدهــی وجــوه خــود، پول هــای خــود را از بانك هــا خــارج کــرده انــد و بــه دنبــال ســرمایه گذاری 

در دیگــر بازارهــای مالی هســتند.

یکــی از آثــار وضــع ایــن نــوع مالیــات، نبــود انگیــزه کافــی در ســرمایه گذاران جهت ســرمایه گذاری 

در ســایر بازارهــای مالی مانند بــورس اوراق بهادار اســت.)مداح، 1396: 8(

ــات کافــی  همچنیــن از دیگــر مشــکات ســرمایه گذاری بــرای ســرمایه گذاران نداشــتن اطاع

ــرای  ــز ب ــراد ریســك گری ــال اف ــوان مث ــه عن ــن بازارهاســت. ب ــا ای ــاط ب و آمــوزش مناســب در ارتب

ــرمایه  ــت دادن س ــك از دس ــر و ریس ــرا خط ــوند، زی ــا وارد نمی ش ــن بازاره ــه ای ــرمایه گذاری ب س

ــه  ــتن تجرب ــد داش ــورس، نیازمن ــد ب ــازاری همانن ــرمایه گذاری در ب ــن س ــد و همچنی ــود را دارن خ
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کافــی و آمــوزش مناســب اســت کــه ایــن امــر فقــط از دســت افــراد بــا تجربــه و کاردان بــازار بــر 

ــد  ــه کافــی و آمــوزش مناســب، تــرس از ایــن دارن ــه دلیــل نداشــتن تجرب می آیــد و دیگــر افــراد ب

ــه ایــن بازارهــا ســرمایه خــود را تلــف کننــد. ــا ورود ب کــه ب

در نتیجــه دولــت بایــد انگیــزه ســرمایه گذاران را بــا بــر طــرف کــردن موانعــی هــم چــون 

برنامه ریــزی  بــرای آمــوزش افــراد، کمــك دیگــر افــراد بــا تجربــه بــازار جهــت انتقــال تجربــه بــه 

ــا ایــن بازارهــا و  ــا انجــام تبلیغــات در ارتبــاط ب ســرمایه گذاران نوپــا را تقویــت ســازد و همچنیــن ب

ــد. ــش ده ــا را افزای ــن بازاره ــرمایه گذاری در ای ــد، س ــت های هدفمن ــاذ سیاس اتخ

3- بررسی تجربه سایر کشور ها در وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی

ــرمایه گذاری  ــت از س ــت و حمای ــی دول ــد مالیات ــش درآم ــدف افزای ــا دو ه ــور ها ب ــر کش در اکث

ــر  ــات ب ــن مالی ــر ســود ســپرده های بانکــی وضــع می شــود. ای ــات ب در بخــش واقعــی اقتصــاد، مالی

ــود: ــول می ش ــه روش وص ــاس س اس

الــف( مالیــات تکلیفــی: در ایــن روش بخشــی از ســود بانکــی بــه صــورت تکلیفــی و بافاصلــه پــس 

از واریــز ســود بــه حســاب افــراد،  بــه عنــوان مالیــات از ســود ســپرده های بانکــی کســر می شــود.

ب( احتســاب ســود ســپرده ها بــه عنــوان درآمــد مشــمول مالیــات: در ایــن روش بایــد میــزان ســود 

دریافتــی در انتهــای ســال هماننــد ســایر درآمد هــا و هزینه هــا اعــام شــود و پــس از کســر هزینه هــا 

از درآمد هــا، مالیــات قابــل پرداخــت تعییــن شــود.

ج( رویکــرد ترکیبــی: در ایــن رویکــرد، اصــل بــر احتســاب ســود بــه عنــوان درآمــد مالیاتــی اســت، 

ــا  امــا بــه دالیــل مختلــف از جملــه تامیــن درآمــد بــرای دولــت در طــول ســال، مالیــات تکلیفــی ب

یــك نــرخ پایــه از ســود پرداختــی کاســته می شــود. امــا نهایتــا ســود کســب شــده بــه عنــوان درآمــد 

ــای  ــوان هزینه ه ــه عن ــده ب ــت ش ــی پرداخ ــات تکلیف ــود و مالی ــه می ش ــر گرفت ــرد در نظ ــی ف مالیات

قابــل قبــول مالیاتــی لحــاظ می شــود. بدیــن ترتیــب اگــر مالیــات پرداختــی کمتــر از آنچــه محاســبه 
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می شــود، 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 می دهــد.

ــذ  ــت اخ ــد، جه ــزی هدفمن ــه ری ــن برنام ــب و همچنی ــو و روش مناس ــك الگ ــه ی ــیدن ب ــرای رس ب

مالیــات از ســود ســپرده های 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 

کشــور های ذیــل مــورد بررســی قــرار مــی دهیــم تــا بــه یــك جمــع بنــدی کلــی راجــع بــه کشــور 

ایــران دســت پیــدا کنیــم.

ــخاص  ــن، روســیه، ژاپــن و ... ، از اش ــکا، چی ــان، آمری ــد آلم ــه مانن ــعه یافت ــورهای توس در کش

ــرخ  ــی « اخــذ می شــود کــه بیشــترین ن ــات » تکلیف ــا 30 درصــد مالی ــن 15 ت ــم، بی ــی غیرمقی حقوق

ــم  ــرکت های مقی ــت و از ش ــد اس ــکا  30 درص ــم در آمری ــرکت های غیرمقی ــرای ش ــی ب مالیات ده

ــر  ــات ب ــد، مالی ــر درآم ــات ب ــر مالی ــن عــاوه ب ــه می شــود و فقــط در ژاپ ــد گرفت ــر درآم ــات ب مالی

ســود ســپرده بــا نــرخ 20 درصــد اخــذ می شــود و همچنیــن نــرخ مالیــات بــر ســود ســپرده در ژاپــن 

ــورد اشــخاص حقیقــی  ــا در م ــم اســت. ام ــم بیشــتر از شــرکت های غیرمقی ــرای شــرکت های مقی ب

هــر کشــور متناســب بــا شــرایط اقتصــادی و مســیر توســعه خــود، هــر کــدام یــك روش بــرای وضــع 

مالیــات بــر ســود ســپرده ها را اســتفاده کــرده انــد و در بعضــی از آن هــا چندیــن محدودیــت اعــم از 

مقــدار ســپرده، ســن، مقیــم و غیرمقیــم بــودن و ... لحــاظ شــده اســت. 

ــرای  ــه ب ــان و ... ، چ ــراق، لبن ــتان، ع ــرون، ازبکس ــی، کام ــد اتیوپ ــه مانن ــورهای توســعه نیافت درکش

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 کشــور های توســعه یافتــه، محدودیــت 

ــران اصــا  ــد ای ــه مانن ــان ب ــن در لبن ــده شــده و همچنی ــون مالیاتی شــان گنجان ــزان ســپرده در قان می

ــه  ــعه یافت ــور های توس ــه در کش ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــس می ت ــده . پ ــع نش ــات وض ــوع مالی ــن ن ای

ــاخت های الزم  ــر س ــاد زی ــذاری آن و ایج ــر گ ــزان اث ــان و می ــوع اقتصادش ــه ن ــه ب ــا توج ــتر ب بیش
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ــد و  ــاز را اتخــاذ کردن ــورد نی ــت کشــور خــود سیاســت م ــه وضعی ــا ب توجــه شــده و هــر کــدام بن

ــن  ــتند و بزرگتری ــور ها هس ــن کش ــرداری از ای ــه ب ــال نمون ــز در ح ــعه نی ــال توس ــورهای در ح کش

مشــکل در راه کشــور های توســعه نیافتــه را می تــوان عــدم توجــه بــه ایجــاد زیــر ســاخت های الزم 

و وضعیــت اقتصــادی و سیاســی و فرهنگــی کشــور خــود دانســت. در ادامــه بــه وضعیــت دریافــت 

ــر ســود ســپرده های  ــات ب ــان  در وضــع مالی ــه آن ــات در برخــي از کشــورهاي منتخــب و تجرب مالی

بانکــی پرداختــه مــي شــود: 

جدول وضع مالیات بر سود سپرده هاي بانکي در کشورهاي منتخب

حداکرث نرخ مالیات نام کشور

بر درآمد
نرخ مالیات بر سود سپرده

اشخاص رشکت ها

حقیقی
اشخاص حقیقیشرکت ها

25% تا اتیوپی

%35

مالیات تکلیفی با نرخ %5 %35
از شرکت های مقیم و غیر 

مقیم اخذ می شود.

مالیات تکلیفی با نرخ نهایی %5 
اخذ می شود.

تمامی شرکت های مستقر 47.5%25%آلمان
در آلمان مشمول مالیات 

بر درآمد می شوند. 
)مگراین که توافق بین المللی 

صورت گرفته باشد.(
*از تمامی شرکت ها 

بصورت علی  الحساب و با 
نرخ 25% مالیات تکلیفی 

دریافت می شود.

درآمد حاصل از بهره تا سقف 801 
یورو)برای متاهلین دو برابر(، از 
مالیات معاف است و مازاد آن با 
نرخ 25% مشمول مالیات می شود.
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شــرکت های مقیــم و غیــر 50.8%25.5%ژاپن
کلیــه  بــه  نســبت  مقیــم 
درآمد هــای خــود از سراســر 
مالیــات  مشــمول  جهــان 
می شــوند. درآمــد  بــر 

ســود  بــر  مالیــات  *نــرخ 
بــرای  بانکــی  ســپرده 
 %20 مقیــم  شــرکت ها 
شــرکت های  بــرای  و 
اســت.  %15 مقیــم  غیــر 

)شــامل  قطعــی   %  15
محلــی( مالیــات   %5

ســپرده های  ســود  بــر  *مالیــات 
بانکــی بــه صــورت مجــزا و جــدای 
می گــردد. اخــذ  هزینه هــا  ســایر 

بابــت 35%20% ترکیه شــرکت ها 
درآمد هــای جهانــی خــود 
مشــمول مالیــات بــر درآمــد 
ــرخ مالیــات از  می شــوند و ن
ــر  ــا حداکث ــل 10% ت حداق
می شــود. اعمــال   %18

ســود  بــرای  مالیــات  نــرخ 
ســپرده ها تــا 6 مــاه معــادل %15 
، از 6 مــاه تــا یــك ســال معــادل 
بیشــتر  ســال  یــك  از  و   %12
می باشــد. درصــد   10 معــادل 

هــر گونــه ســود به دســت 35%35%آرژانتین
شــرکت ها  توســط  آمــده 
بــر  مالیــات  مشــمول 
می گــردد. درآمــد 

 %  35 مالیــات  *نــرخ 
غیــر  شــرکت های  بــرای 
می شــود. اعمــال  مقیــم 

اشــخاص  بــرای  مالیــات  نــرخ 
اســت.  %28 حقیقــی 

ســپرده های  از  حاصــل  *بهــره 
مالیــات  مشــمول  بانکــی 
نمی شــود. درآمــد  بــر 

تمامــی 50%17%اسلوونی بابــت  شــرکت ها 
خــود  درآمد هــای 
بــر  مالیــات  مشــمول 
درآمــد می شــوند. کــه در 
ــره ای  ــد به خصــوص درآم
مالیــات تکلیفــی بــا نــرخ 
می گــردد. وصــول   %15

بهــره حاصــل از ســپرده ها بانکــی تــا 
ســقف 1000 یــورو معــاف و مــازاد 
ــر درآمــد  ــر آن مشــمول مالیــات ب ب
می باشــد. درصــد   25 نــرخ  بــا 
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بابــت 34.6%30%هند شــرکت ها 
درآمد هــای  تمامــی 
مالیــات  مشــمول  خــود 
می شــوند. درآمــد  بــر 

هــر  در  دار  مــدت  ســپرده  ســود 
ــه  ــزار روپی ــقف 10 ه ــا س ــك ت بان
معــاف از مالیــات اســت و مــازاد 
ــر درآمــد  ــر آن مشــمول مالیــات ب ب
ــرخ %30  ــر ن ــا حداکث ــدی ب تصاع
ــی  ــه صــورت تکلیف می باشــد کــه ب
بــا نــرخ 10% وصــول می شــود.

بهــره 38%22% کره جنوبی از  حاصــل  درآمــد 
بــر  مالیــات  مشــمول 
نــرخ  بــا  محلــی  درآمــد 
بایــد  کــه  می شــود   %10
شــود. پرداخــت  قبــل  از 

تکلیفــی  مالیــات  نــرخ 
ــود. ــال می ش ــز اعم 14% نی

درآمــد حاصــل از بهــره مشــمول 
مالیــات بــر درآمــد تصاعــدی بــا 
نرخ هــای 6% تــا 38% می شــود.

مقیــم  غیــر  افــراد  *بــرای 
معــادل  تکلیفــی  مالیــات  نــرخ 
می شــود. وضــع   %22

ســود پــس انــداز تــا ســقف 35%33%کامرون
ــاف  ــك مع ــون  فران 10 ملی
از مالیــات اســت و مــازاد بــر 
آن مشــمول مالیــات تکلیفی 
ــود. ــرخ 16.5% می ش ــا ن ب

ــا  ــداز ت ــس ان ــاب های پ ــود حس س
ســقف 10 ملیــون فرانــك، ســود 
ســود  و  مســکن  وام  حســاب های 
بــرای  انــداز  پــس  حســاب های 
خریــد مســکن معــاف از مالیــات 
درآمد هــای  ســایر  و  باشــند  مــی 
ــی  ــات تکلیف ــمول مالی ــره ای مش به
می شــود.  %16.5 نــرخ  بــا 

15% تا عراق

%35

ای، %15 بهــره  درآمــد 
بــر  مالیــات  مشــمول 
اســت. عــادی  درآمــد 

شــرکت های  بــرای 
ــی  ــات تکلیف ــم، مالی غیرمقی
بــر دریافت هــای بهــره ای بــا 
نــرخ 15% وضــع می شــود.

درآمــد  بابــت  افــراد  همــه 
ــی  ــی و خارج ــده داخل ــل ش تحصی
مشــمول  منابــع  تمامــی  از 
می شــوند. درآمــد  بــر  مالیــات 
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درآمــد بهــره ای دریافتــی 20%15%لبنان
موسســات  و  بانك هــا  از 
مالــی جــزء درآمــد تجــاری 
در نظــر گرفتــه می شــود و 
مشــمول مالیــات بــر درآمــد 
می شــود.  %15 نــرخ  بــا 

ــایر  ــا س ــره ب ــل از به ــد حاص درآم
مشــمول  و  جمــع  درآمد هــا 
می شــود. درآمــد  بــر  مالیــات 

شرکت ها بابت تمامی 27%27%نروژ
درآمد های خود مشمول 

مالیات بر درآمد می شوند.

مالیات بر درآمد با نرخ معمول 
27% بر درآمد های بهره ای وضع 

می شود.

10% 23%7.5%ازبکستان نــرخ  بــا  مالیــات 
شــرکت های  از 
می شــود. اخــذ  داخلــی 

توســط  دریافتــی  بهــره 
ســپرده ها  ســود  از  اشــخاص 
بانکــی  ســپرده های  گواهــی  و 
اســت. مالیــات  از  معــاف 

بهــره، ســهام، پــاداش و ســایر 45%25%چین
مالیــات  مشــمول  درآمد هــا 
بــر  می شــوند.  درآمــد  بــر 
فعــال  غیــر  درآمد هــای 
مقیــم  غیــر  شــرکت های 
نــرخ  بــا  تکلیفــی  مالیــات 
می شــود. اعمــال   %10

به طــور  بهــره  درآمــد 
بــر  مالیــات  مشــمول  کلــی 
اســت.  %20 نــرخ  بــا  درآمــد 

مقیــم  غیــر  افــراد  بــرای 
نــرخ  بــا  تکلیفــی  مالیــات 
می شــود. وضــع   %10

15% آمریکا

تا 

%39

شــرکت های آمریکایــی بــرای %39.6
کلیــه درآمد هــای خــود مشــمول 
و  می شــوند  فــدرال  مالیــات 
ــم و  ــر مقی ــرای شــرکت های غی ب
غیــر آمریکایــی مالیــات تکلیفــی 
بــا نــرخ 30% اعمــال می شــود.

ــمول  ــره مش ــل از به ــد حاص درآم
مالیــات بــر درآمــد بــا نرخ هــای 
ــی  ــه بهــره دریافت عــادی اســت. البت
بابــت برخــی از تعهــدات دولــت 
ــات  ــاف از مالی ــی مع ــی و ایالت محل
مشــمول  امــا  هســتند  فــدرال 
می شــوند. حداقــل  مالیــات 

نرخ 10%بلغارستان

ثابت 

%10

بلغــاری  شــرکت های 
درآمد هــای  تمامــی  بــرای 
مالیــات  مشــمول  خــود 
می شــوند. درآمــد  بــر 

اشــخاص  ای  بهــره  درآمــد 
بانکــی،  ســپرده های  از 
درآمــد  بــر  مالیــات  مشــمول 
می شــود.  %8 نــرخ  بــا 
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نرخ 18%باروس

ثابت 

% 13

بــاروس  در  شــرکت ها 
درآمد هــای  تمامــی  بــرای 
مالیــات  مشــمول  خــود 
می شــوند. درآمــد  بــر 

درآمــد بهــره ای حاصــل از ســپرده 
ــت. ــات اس ــاف از مالی ــذاری مع گ

نرخ 20%روسیه

ثابت 

%13

شــرکت های  بــرای 
بــر  مالیــات  روســی  مقیــم 
می شــود. وضــع  درآمــد 

بــرای شــرکت های غیــر مقیــم 
ــی  ــرخ نهای ــا ن ــات تکلیفــی ب مالی
می شــود وضــع   %20 تــا   %15

از  حاصــل  ای  بهــره  درآمــد 
ــرخ بهــره  ســپرده های بانکــی کــه ن
آن هــا حداکثــر 5 واحــد درصــد 
ــی مجــدد  ــن مال ــرخ تامی بیشــتر از ن
مشــمول  باشــد،  مرکــزی  بانــك 
ــت  ــرخ ثاب ــا ن ــد ب ــر درآم ــات ب مالی
35% اســت و در غیــر اینصــورت 
می باشــد. مالیــات  از  معــاف 

ــرخ 12.5%35%25%باربادوس ــا ن ــات مالیــات تکلیفــی ب ــمول مالی ــره ای مش ــد به درآم
ــد،  ــرخ 12.5% می باش ــا ن ــی ب تکلیف
از  ســال   60 بــاالی  افــراد  کــه 
بــرای  و  باشــند  مــی  معــاف  آن 
اشــخاص غیــر مقیــم 15% اســت.

ای 20%20%استونی بهــره  دریافت هــای 
تکلیفــی  مالیــات  از  معــاف 
اســت.  درآمــد  بــر  مالیــات  و 

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

با ماحظه جدول فوق به طور کلي نکات زیر را مي توان نتیجه گرفت:

ــود. در  ــات می ش ــمول مالی ــف مش ــای مختل ــه روش ه ــی ب ــپرده بانک ــود س ــورها، س ــب کش 1. در اغل

کشــورهایی هماننــد اســتونی، درآمــد حاصــل از ســود ســپرده شــرکت ها 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

2. رایــج تریــن روش مالیــات ســتانی در خصــوص اشــخاص حقیقــی، مالیــات تکلیفــی و در  خصــوص 

اشــخاص حقوقــی، مالیــات بــر درآمــد اســت.

3. حداقــل نــرخ مالیــات تکلیفــی ســود ســپرده اشــخاص حقیقــی، 5 % )اتیوپــی( و حداکثــر نــرخ %30 

)فنانــد( بــوده اســت. حداقــل نــرخ مالیــات بــر ســود ســپرده شــرکت ها نیــز معــادل 10 % )بلغارســتان و 

مغولســتان( و حداکثــر آن نیــز معــادل 35 % )آرژانتیــن( بــوده اســت.

ــه  ــرخ ب ــك ن ــای ی ــه ج ــی، ب ــات تکلیف ــورت مالی ــه ص ــود ب ــر س ــات ب ــورها مالی ــی از کش 4. در برخ

صــورت چنــد نرخــی برقــرار اســت. بــه عنــوان مثــال نــرخ مالیــات بــر ســود ســپرده اشــخاص حقیقــی در 

ــت. ــرمایه گذاری( اس ــدت س ــاس م ــر اس ــا 15 درصد)ب ــن 10 ت ــه بی ترکی

ــد حســاب هایی کــه  ــرای اشــخاص حقیقــی مانن 5. در برخــی از کشــورها ســود حســاب های خــاص ب

بــرای دریافــت وام یــا کمــك بــه خریــد مســکن افتتــاح می شــوند، معــاف از مالیات مــی باشــند)کامرون(  

ــی  ــه ویژگی های ــا توجــه ب ــر ســود ســپرده بانکــی در برخــی دیگــر از کشــورها ب ــات ب ــت از مالی معافی

ماننــد وضعیــت تاهل)آلمــان(، ســن)باربادوس( و یــا میــزان درآمد)اســلوونی( اعمــال می شــود.)همان، 

)12 :1396

ــر ســود ســپرده متفــاوت  ــات ب ــم در خصــوص مالی ــم و غیرمقی ــراد مقی ــا اف ــار اغلــب کشــورها ب 6. رفت

ــمول  ــم مش ــرکت های مقی ــکا، ش ــن و آمری ــد آرژانتی ــورهایی مانن ــال در کش ــوان مث ــه عن ــد. ب می باش

ــوند. ــی می ش ــات تکلیف ــمول مالی ــم مش ــر مقی ــرکت های غی ــد و ش ــر درآم ــات ب مالی

7. در خصــوص اعمــال روش مالیــات بــر درآمــد، در اکثــر کشــورها نــرخ مالیــات بــر ســود ســپرده برابــر 

ــر درآمــد اســت و تنهــا در کشــور روســیه در حالتــی خــاص،  و یــا کمتــر از نــرخ اســتاندارد مالیــات ب

نــرخ مالیــات بــر ســود ســپرده اشــخاص حقیقــی باالتــر از نــرخ اســتاندارد مالیــات بــر درآمــد اســت)%35 

در مقابــل 13%(.)همــان، 1396: 12(
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4- راهکارهای پیشنهادی برای اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی در ایران

ــه  ــعه یافت ــورهای توس ــایر کش ــد س ــه همانن ــد ک ــه باش ــد اینگون ــنهادی می توان ــکار پیش ــن راه اولی

ــی سرپرســت،  ــراد ب ــازان، اف ــن، معلولیــن و جانب ــرای اقشــار ضعیــف، متاهلی ــا در حــال توســعه، ب ی

ــده مســیر توســعه، ســپرده گــذران خــرد و ... ایجــاد  ــد و همــوار کنن ــای مول بازنشســتگان، بنگاه ه

معافیــت مالیاتــی نماییــم و بــه جــای آن از ســپرده های کان اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ،بنگاه هــا 

ــفافیت  ــدم ش ــار ع ــه دچ ــپرده هایی ک ــتند، س ــغول هس ــد مش ــای نامول ــه فعالیت ه ــه ب ــرادی ک و اف

ــه اخــذ مالیــات تکلیفــی نماییــم. هســتند شــروع ب

ــرای  ــه باشــد کــه ب ــه ایــن گون ــد ب ــه ســایر کشــور ها، می توان ــق بررســی تجرب ــن راهــکار، طب دومی

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 60 یــا 65 

ســال مالیــات دریافــت نشــود و یــا ماننــد کشــور ترکیــه، بــرای ســپرده ها تــا مــدت یکســال 15% و 

پاییــن یکســال 10% و بــرای بــاالی یکســال 20% مالیــات گرفتــه شــود.

ــات %3  ــوع مالی ــن ن ــرخ ای ــدا ن ــر اســت ابت ــد کــه بهت ــه اشــاره می کن ــن نکت ــه ای ســومین راهــکار ب

ــارج  ــا خ ــع از بانك ه ــی از مناب ــال بخش ــر ح ــه ه ــات ب ــوع مالی ــن ن ــذ ای ــا اخ ــرا ب ــد. زی ــا 5% باش ی

می شــود و ایــن موضــوع عکــس العمــل بانك هــا را در بــر دارد و بــه دلیــل قــدرت بــاالی بانك هــا 

ممکــن اســت در اجــرای ایــن طــرح خلــل ایجــاد نماینــد. پــس توصیــه می شــود کــه نــرخ مالیــات 

در ابتــدا بــا حداقــل شــروع شــود تــا دچــار بــی تعادلــی و بــی ثباتــی ســایر بازارهــا نشــود.

ــت  ــن سیاس ــد ای ــت و هدفمن ــرای درس ــکار و اج ــر دو راه ــرای ه ــه در اج ــی ک ــیار مهم ــه بس نکت

مالیاتــی بایــد بــه آن توجــه شــود، وجــود شــفافیت و طبــق ظابطــه عمــل کــردن بانك هــا و ســپرده 

ــا هــدف  ــرای اجــرای ایــن سیاســت  به طــور دقیــق و ب ــد قوانیــن و مقــررات ب گــذاران اســت و بای

ــه رشــد و شــکوفایی اقتصــادی برســد.  مشــخص برنامــه ریــزی شــود، تــا کشــور ب

ــه می شــود  ــران توصی ــازار ســرمایه در ای ــودن و محدودیت هــای ب ــل کــم عمــق ب ــه دلی ــن ب همچنی
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ــی،  ــپرده های بانک ــود س ــر س ــات ب ــت مالی ــرای سیاس ــرای اج ــزی ب ــه ری ــا برنام ــان ب ــه همزم ک

زیرســاخت ها و بســتر ها الزم جهــت بهبــود و توانمندســازی بــازار ســرمایه فراهــم شــود.

نتیجه گیری

ــر ســود ســپرده های بانکــی باعــث بهبــود متغیرهــای کان اقتصــادی می شــود کــه  وضــع مالیــات ب

ــر شــدن وضعیــت کلــی اقتصــاد کشــور می شــود. در نتیجــه وضــع ایــن  ایــن امــر خــود باعــث بهت

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، 

ــرای اجــرای ایــن سیاســت بایــد بســترها و فضــای  ــا برنامــه ریــزی ب پــس در ایــران هــم همزمــان ب

توانمنــد بــرای بــازار ســرمایه گذاری شــکل بگیــرد، تــا منابــع خــارج شــده از بانك هــا بــه درســتی 

هدایــت شــود و جلــوی بــی ثباتی هــا گرفتــه شــود.

طبــق بررســی تجربــه ســایر کشــورها، جهــت اخــذ مالیــات از اشــخاص حقیقــی از مالیــات تکلیفــی 

ــر  ــران بهت ــود. در ای ــع می ش ــد وض ــر درآم ــات ب ــی مالی ــخاص حقوق ــات از اش ــذ مالی ــت اخ و جه

ــا %3  ــرخ مث ــل ن ــا حداق ــه صــورت تکلیفــی و ب ــات ب ــرخ مالی ــد ن ــن فرآین ــرای شــروع ای اســت ب

تعییــن شــود. 

در بررســی کشــور های توســعه یافتــه و توســعه نیافتــه ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه عمــده تفــاوت 

کشــور های توســعه یافتــه در جهــت وضــع بهینــه مالیــات بــر ســود ســپرده های بانکــی، عــدم توجــه 

بــه وضعیــت کشــور، نداشــتن ســایر مولفه هــا و همچنیــن عــدم ایجــاد زیرســاخت های الزم جهــت 

اجــرای ایــن سیاســت و همچنیــن توانمنــد ســاختن بــازار ســرمایه و دیگــر بازارهــا وجــود نــدارد. 

ــد و  ــات، چرخــه تولی ــوع مالی ــن ن ــد و درســت ای ــا اجــرای هدفمن ــد اســت کــه ب ــی امی به طــور کل

ــردارد. ــد و کشــور در مســیر توســعه و رشــد گام ب ــه حرکــت در بیای ــق کشــور ب رون
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منابع و مآخذ 

ــر ســود ســپرده های بانکــی،  ــات ب ــر مالی ــد، رشــیدی رضــا و ســعدالدین ســاناز، تاثی ــداح مجی 1. م

ــد 1  ــت و حســابداری، اردیبهشــت 1396، شــماره 33- جل ــه علمــی تخصصــی مدیری مجل

2. خدادادکاشــی فرهــاد و ســیاوش جانــی، بررســی امــکان برقــراری مالیــات بــر ســود ســپرده های 

بانکــی در ایــران بــا تاکیــد بــر کارایــی تخصیصــی، پژوهشــنامه مالیــات، تابســتان 1394، دوره 23، 

شــماره 26

ــرخ ســود  ــد کاهــش ن 3. جفــره منوچهــر، خدابخــش داشــگر زاده و عقبائــی محمــد، بررســی رون

تســهیات بانکــی و نقــش آن بــر شــاخص تــورم در ایــران طــی ســال های 86-1375 و ارائــه الگــوی 

مناســب بــرای مدیریــت و کنتــرل آن، فصلنامــه علمــی پژوهشــی دانــش مالــی تحلیــل اوراق بهــادار، 

تابســتان 1391، شــماره 14

ــر  4. غفاری هــادی، مســعود ســعادت مهــر، ســوری علــی و محمدرضــا رنجبــر فــاح، بررســی تاثی
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بررسی چگونگی تاثیر فرارمالیاتی بر رشد اقتصادي در ایران
فهیمه سادات حسیني1

چکیده

درآمــد مالیاتــی نقــش بســزایی در تامیــن هزینه هــای دولــت دارد و ایــن امــکان را فراهــم می کنــد 

ــا  ــا ب ــد. دولت ه ــرمایه گذاری کن ــادی ، س ــق اقتص ــد و رون ــکوفایی رش ــتای ش ــت در راس ــا دول ت

اســتفاده از مالیــات ، توانایــی تامیــن بخــش قابــل توجهــی از هزینه هــای مختلــف خــود را به دســت 

ــر اســاس  ــار را ب ــود کــه منبــع در اختی ــا حجــم مالیــات ســتانی قــادر خواهنــد ب آورده و متناســب ب

اولویت هــای مــورد نظــر تخصیــص دهنــد . فــرار مالیاتــی باعــث تامیــن نشــدن درآمدهــای مــورد 

ــرای هزینه هــای اجتماعــی می شــود . در نتیجــه خدمــات اجتماعــی در حــد مطلــوب  نیــاز دولــت ب

ــی ســبب می شــود درآمدهــا  ــرار مالیات ــن ف ــه نمی شــود . همچنی ــت ارائ ــا کیفیــت از ســوی دول و ب

در ســطح جامعــه بــه نحــو مناســب توزیــع نشــده و انباشــت ثــروت در دســت گروه هــای خــاص  ، 

ــه تقویــت قــدرت سیاســی ایــن گروه هــا را فراهــم مــی آورد بلکــه شــکاف طبقاتــی  ــه فقــط زمین ن

ــرار  ــر ف ــر ب ــل موث ــود . از عوام ــه می ش ــی در جامع ــی اجتماع ــای سیاس ــش تنش ه ــب افزای موج

ــه کامــل اطاعــات  ــه عــدم گســترش فرهنــگ مالیاتــی در جامعــه ، عــدم مبادل ــوان ب مالیاتــی می ت

، نبــود نظــارت و پیگیــری جهــت اخــذ مالیــات و وجــود قوانیــن پیچیــده و متعــدد اشــاره کــرد. در 

ایــن مقالــه بــه روش توصیفــي- تحلیلــي بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــه اي و تحقیقــات مرتبــط، بــه 

بررســي تاثیــر فرارمالیاتــي بــر رشــد اقتصــادي پرداختــه شــده اســت. نتایــج تحقیــق نشــان مي دهــد 

بــا توجــه بــه ناکارآمــدي نظــام مالیاتــي و اثــر مالیــات بربــازده ســرمایه گذاري فیزیکــي و انســاني، 

ــر میگــذارد. ــر رشــد اقتصــادي تاثی ــري ب نحــوه تصمیم گی

واژگان کلیدي: فرارمالیاتي، رشد اقتصادي، دولت، هزینه هاي اجتماعي

1. دانش آموخته کارشناسی رشته علوم اقتصادی، دانشگاه مفید
fahime879@gmail.com
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مقدمه

درآمــد مالیاتــی نقــش به ســزایی در تامیــن هزینه هــای دولــت دارد و ایــن امــکان را فراهــم می کنــد 

تــا دولــت در راســتای شــکوفایی رشــد و رونــق اقتصــادی ، ســرمایه گذاری کنــد. امــا تحقــق ایــن 

هــدف بــا وجــود فــرار مالیاتــی باعــث اختــال می شــود فــرار مالیاتــی را می تــوان یکــی از مظاهــر 

فســاد اقتصــادی شــمرد .)نورانــی ،1388:3(

دولت هــا بــا اســتفاده از مالیــات ، توانایــی تامیــن بخــش قابــل توجهــی از هزینه هــای مختلــف خــود 

را به دســت آورده و متناســب بــا حجــم مالیــات ســتانی قــادر خواهنــد بــود کــه منبــع در اختیــار را بــر 

اســاس اولویت هــای مــورد نظــر تخصیــص دهنــد .)فرامــرزی و همــکاران ،1394:104( بــه صــورت 

ــی  ــر مالیات ــی و غی ــای مالیات ــده درآمده ــروه عم ــه دو گ ــت را ب ــای دول ــوان درآمد ه ــی می ت کل

تقســیم کــرد . در بودجــه کشــورهای صــادر کننــده نفــت ، درآمدهــای حاصــل از صــادرات نفــت 

و فرآورده هــای آن بــه عنــوان بزرگتریــن منبــع درآمــد غیــر مالیاتــی بــه شــمار می آیــد . در مقابــل 

درآمدهــای مالیاتــی قابــل قبــول تریــن و مناســب تریــن نــوع آن از نظــر اقتصــادی اســت . 

) شفیعی ، صبوری دیلمی ،1388(

فــرار مالیاتــی آثــار ســوء بســیاری بــر اقتصــاد دارد . فــرار مالیاتــی باعــث تامیــن نشــدن درآمدهــای 

ــد  ــی در ح ــات اجتماع ــه خدم ــود . در نتیج ــی می ش ــای اجتماع ــرای هزینه ه ــت ب ــاز دول ــورد نی م

ــود  ــبب می ش ــی س ــرار مالیات ــن ف ــود . همچنی ــه نمی ش ــت ارائ ــوی دول ــت از س ــا کیفی ــوب و ب مطل

درآمدهــا در ســطح جامعــه بــه نحــو مناســب توزیــع نشــده و انباشــت ثــروت در دســت گروه هــای 

خــاص  ، نــه فقــط زمینــه تقویــت قــدرت سیاســی ایــن گروه هــا را فراهــم مــی آورد بلکــه شــکاف 

ــی،1388:3(  ــود . )نوران ــه می ش ــی در جامع ــی اجتماع ــای سیاس ــش تنش ه ــب افزای ــی موج طبقات

ــر  ــد ب ــد می توانن ــازده ســرمایه گذاری فیزیکــی و انســانی دارن ــر ب ــری کــه ب ــت اث ــه عل ــا ب مالیات ه

ــذارد . ــر بگ ــادی تاثی ــد اقتص ــر رش ــت ب ــادی و در نهای ــای اقتص تصمیم گیری ه

) فرامرزی و همکاران ،1388:104(



بررسي چگونگي تاثير فرار مالياتي بر رشد اقتصادي در ايران
53

ــورد  ــات الزم درم ــدادن اطاع ــد ن ــات مانن ــن مالی ــه منظــور نپرداخت ــی ب ــاش غیرقانون ــه ت  هرگون

ــد و  ــود. رش ــده می ش ــی خوان ــرار مالیات ــئول ف ــات مس ــه مقام ــات ب ــمول مالی ــع مش ــد و مناف عوای

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 مشــکات 

رشــد اقتصــادی ســهم بــاالی درآمدهــای نفتــی و کــم توجهــی دولــت بــه ســایر منابــع کشــور اســت. 

یکــی از ایــن راه هــا بــرای تامیــن بودجــه کشــور مالیــات اســت کــه بــا مانعــی همچــون فــرار مالیاتــی 

مواجــه اســت و باعــث فســاد در ســطح کان اقتصــادی می شــود . از عوامــل موثــر بــر فــرار مالیاتــی 

ــود  ــات ، نب ــل اطاع ــه کام ــدم مبادل ــه ، ع ــی در جامع ــگ مالیات ــترش فرهن ــدم گس ــه ع ــوان ب می ت

نظــارت و پیگیــری جهــت اخــذ مالیــات و وجــود قوانیــن پیچیــده و متعــدد اشــاره کــرد.

جهــت بررســي رابطــه فرارمالیاتــي و رشــد اقتصــادي در ایــن تحقیــق بــه روش توصیفــي- تحلیلــي 

بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــه اي ضمــن اشــاره بــه فرارمالیاتــي و تفــاوت آن بــا اجتنــاب مالیاتــي، 

ــه  ــوده و در ادام ــي نم ــري آن را بررس ــاي اندازه گی ــي و روش ه ــرار مالیات ــش ف ــاي پیدای زمینه ه

چگونگــي تاثیــر فرارمالیاتــي بــر رشــد اقتصــادي را نشــان می دهــد ناکارآمــدي نظــام مالیاتــي و اثــر 

ــازده ســرمایه گذاري فیزیکــي و انســاني، بــر نحــوه تصمیــم گیــري بــر رشــد اقتصــادي  مالیــات برب

ــذارد. ــر مي گ تاثی

1- پیشینه تحقیق

 نورانــی )1388( در کتــاب ) فــرار مالیاتــی و رشــد اقتصــادی در ایــران ( ، بــه روش علــی و معلولی و 

بــا اســتفاده از روش هــای معمــول اقتصــاد ســنجی ، تاثیــر فــرار مالیاتــی بــر رشــد اقتصــادی را مــورد 

ــر اقتصــاد  ــار منفــی ب ــرار مالیاتــی آث ــرار می دهــد. نتایــج نشــان می دهــد کــه ف بررســی و تحلیــل ق

ــی  ــای اجتماع ــرای هزینه ه ــت  ب ــاز دول ــورد نی ــای م ــه درآمد ه ــود ک ــث می ش ــور دارد و باع کش

تامیــن نشــود و در نتیجــه خدمــات اجتماعــی کــه دولــت مــی بایــد آن هــا را فراهــم ســازد ،درحــد 
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مــورد نیــاز و بــا کیفیــت ارائــه نشــود. همچنیــن فــرار مالیاتــی باعــث می شــود درآمد هــا در ســطح 

جامعــه بــه نحــو مناســب توزیــع نشــود.

غفــاری و کاکــی و بیگــی و معتمدیــان )1394( در مقالــه ) اثــر درآمــد مالیــات بــر رشــد اقتصــادی( 

بــا اســتفاده از روش اقتصــاد ســنجی تاثیــر فــرار مالیاتــی بــر رشــد اقتصــادی را مــورد بررســی قــرار 

ــد  ــر رش ــی ب ــای مالیات ــر درآمد ه ــه اث ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مقال ــل از ای ــج حاص ــد . نتای می دهن

اقتصــادی منفــی می باشــد و اثــر ســرمایه گذاری خارجــی و نــرخ بــا ســوادی بــر روی رشــد 

ــد . ــی می باش ــادی منف ــد اقتص ــر رش ــورم ب ــر ت ــد و اث ــت می باش ــادی مثب اقتص

ــه  ــادی ( ، مطالع ــد اقتص ــات و رش ــه مالی ــی رابط ــه ) بررس ــکاران )1394( در مقال ــرزی و هم فرام

مــوردی ایــران و کشــورهای عضــو اوپــك و ســازمان همکاری هــای اقتصــادی بــا اســتفاده از روش 

اقتصــاد ســنجی رابطــه مالیــات و رشــد اقتصــادی ایــران را بررســی می کنــد. نتایــج ایــن  مقالــه نشــان 

می دهــد  در ایــران  هیــچ  رابطــه  تعادلــی  بلندمــدت بیــن   رشــد  اقتصــادی   وجــود  نداشــته  اســت. 

جعفــری صمیمــی و حســن زاده جزدانــی )بــی تــا( در مقالــه ) اثــر مالیــات بــر رشــد اقتصــادی (بــه 

ــج حاصــل از  ــد . نتای ــر رشــد اقتصــادی را بررســی می کن ــات ب ــرات مالی روش اقتصــاد ســنجی  اث

ایــن تحقیــق نشــان می دهــد کــه مطالعــات نظــری در قالــب مدل هــای رشــد درونــزا یافتــه ای بســیار 

مختلفــی دارد و مبهــم اســت ) برخــی از آن هــا تاثیــر مالیــات بــر رشــد اقتصــادی  را بســیار کوچــك  

برخــی بســیار زیــاد مــی داننــد(.

 ابونــوری و زیــوری مســعود )بــی تــا(در  مقالــه ) تاثیــر درآمد هــای مالیاتــی بــر رشــد اقتصــادی و 

توزیــع درآمــد )ایــران و کشــورهای منتخــب (OECD) بــا اســتفاده از روش اقتصــاد ســنجی تاثیــر 

ــن اســت کــه  ــج بیانگــر ای ــرار می دهــد . نتای ــر رشــد اقتصــادی را مــورد بررســی ق ــی ب ــرار مالیات ف

افزایــش درآمدهــای مالیاتــی رابطــه مســتقیم و مثبــت بــا رشــد اقتصــادی دارد

 و بــا افزایــش درآمد هــای مالیاتــی ضریــب جینــی افزایــش مــی یابــد و در نتیجــه  نابرابــری درآمــد 

ــود . ــتر می ش بیش
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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  

ــا افزایــش ســهم  مــورد بررســی قــرار می دهــد .نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق نشــان می دهــد کــه ب

ــز افزایــش  ــی نی ــرار مالیات ــرخ ف ــرخ رشــد اقتصــادی ، ن ــی رغــم افزایــش ن ــت در اقتصــاد ، عل دول

ــد . ــدا می کن پی

2- مفهوم فرار مالیاتی

ــورد  ــات الزم در م ــدادن اطاع ــد ن ــات مانن ــن مالی ــه منظــور نپرداخت ــی ب ــاش غیرقانون ــه ت هرگون

ــف  ــده می شــود . تعری ــی خوان ــرار مالیات ــات مســئول ، ف ــه مقام ــات ب ــع مشــمول مالی ــد و مناف عوای

ــه پرداخــت  ــی ب ــی تمایل ــی در ب ــواع مالیات هــا یکســان اســت . هــدف اصل ــرای ان ــی ب ــرار مالیات ف

مالیــات  فعالیتــی غیــر قانونــی اســت .) ضیایــی بیگدلــی و طهماســبی بلداجــی ،119:1383 (. فــرار 

مالیاتــی و اجتنــاب از پرداخــت مالیــات دو پدیــده ای هســتند کــه احتمــاال قدمــت آن هــا بــه خــود 

ــه وضــع مالیــات  پدیــده مالیــات ســتانی برمی گــردد . هــر زمــان و مکانــی کــه حاکمــان تصمیــم ب

گرفته انــد ، افــراد و بنگاه هــا 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 فرصت هــای 

ایــن واحدهــا بیشــتر شــده و در عیــن حــال امــکان شناســایی آن هــا نیــز مشــکل تــر گردیــده اســت . 

ــده ،1392: 78(. )صمــدی و تابن

ــار  ــودن رفت ــی ب ــر قانون ــا غی ــی ی ــه قانون ــات ب ــاب از مالی ــی و اجتن ــرار مالیات ــن ف ــز مفهومــی بی تمای

ــودی  ــك م ــی ی ــت. وقت ــون اس ــف از قان ــی تخل ــی نوع ــرار مالیات ــود . ف ــط می ش ــان مرتب مودی

مالیاتــی از ارائــه گــزارش درســت دربــاره درآمدهــای حاصــل از کار یــا ســرمایه خــود کــه مشــمول 

پرداخــت مالیــات می شــوند، امتنــاع کنــد، وی یــك نــوع عمــل غیررســمی انجــام می دهــد کــه او 

را از چشــم مقامــات دولتــی و مالیاتــی کشــور در امــان نگــه میــدارد. اجتنــاب مالیاتــی از خا هــای 
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ــن نیســت کــه عمــل او افشــا شــود  ــرد نگــران ای ــرد و ف ــا نشــات می گی ــون مالیات ه ــی در قان قانون

ــز  ــای گری ــال راه ه ــه دنب ــود ب ــات خ ــت مالی ــت پرداخ ــش قابلی ــور کاه ــه منظ ــرد ب ــا ف . در اینج

ــرخ  ــه از ن ــد ک ــان میده ــرمایه نش ــد س ــب درآم ــروی کار را در قال ــای نی ــا درآمد ه ــردد. مث می گ

ــال  ــران احتم ــی نگ ــودی مالیات ــات، م ــاب از مالی ــد . در اجتن ــات برخوردارن ــرای مالی ــری ب پایین ت

 افشــا شــدن نیســت، چــرا کــه او تمامــی مبــادالت خــود را بــا جزئیــات آن یادداشــت و ثبــت میکنــد.  
( 31: 2004, sandmo )

3- زمینه های پیدایش فرار مالیاتی 

ــل  ــواردی از قبی ــی در م ــرار مالیات ــش ف ــای پیدای ــد ، زمینه ه ــان می ده ــف نش ــی های مختل بررس

ــارت و  ــود نظ ــات و نب ــل اطاع ــه کام ــدم مبادل ــه ، ع ــی در جامع ــگ مالیات ــترش فرهن ــدم  گس ع

پیگیــری در اخــذ مالیــات ، تشــخیص علــی الــراس و وجــود ضعــف در اجــرای آن ، بــی اســتقبالی از 

تســلیم اظهــار نامه هــای مالیاتــی و ضعیــف بــودن  ضمانت هــای اجرایــی در ایــن مــورد ، تاخیــر در 

وصــول مالیــات ، نشــناختن مودیــان و مســتند نبــودن میــزان درآمــد آن هــا ، وجــود قوانیــن پیچیــده و 

ــی ،1388:15(.  متعــدد مالیاتــی ، وجــود معافیت هــای وســیع و متنــوع و ... خاصــه می شــود )نوران

بروکــس )Brooks : 2001. 331( در مطالعــات خــود بــه برخــی از عوامــل موثــر بــر فــرار مالیاتــی 

اشــاره می کنــد ، کــه می تــوان بــه افزایــش بــار مالیاتــی و پیچیــده شــدن قوانیــن و مقــررات )بــا اثــر 

مســتقیم ( ،افزایــش پرداخت هــای انتقالــی متکــی بــر آزمــون اســتطاعت ) بــا اثــر مســتقیم ( ،رکــود 

ــا اثــر  ــا اثــر مســتقیم ( ، افزایــش پدیــده خــود اشــتغالی )ب در درآمــد واقعــی و افزایــش بیــکاری )ب

مســتقیم ( ،انتقــال بــه بخــش خدمــات )بــا اثــر مســتقیم (، تغییــرات جمعیتــی )جوامــع پیرتــر گرایــش 

ــا اثــر مســتقیم ( و کاهــش در فرهنــگ  ــد (، فشــار جهانــی شــدن )ب ــه فــرار مالیاتــی دارن بیشــتری ب

مالیاتــی  )بــا اثــر مســتقیم ( اشــاره کــرد .
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1-3- پایین 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 ، آرمان هــا ، ارزش هــای اجتماعــی ، قوانیــن جــاری و میــزان 

تحصیــات و آگاهــی ، از جملــه عواملــی هســتند کــه فرهنــگ مالیاتــی را شــکل مــی دهنــد . شــایان 

ــودن  ــی ب ــف ، رانت ــی ضعی ــن عوامــل در شــکل گیری فرهنــگ مالیات ذکــر اســت یکــی از مهم تری

اقتصــاد کشــور اســت .

ــزه ســودجویی و  ــا انگی ــژه هنگامــی کــه ب ــی به وی ــودن ســطح فرهنــگ مالیات ــن ب در مجمــوع ،پایی

ســودا گــری برخــی افــراد جامعــه همــراه شــود ، می توانــد نقــش موثــری در کاهــش میــزان مالیــات 

ــی  ــام مالیات ــای نظ ــی از ضرورت ه ــن یک ــد . بنابرای ــته باش ــی داش ــرار مالیات ــش ف ــی و افزای وصول

ــدون آن ، نظــام  ــا مردمــی کــردن مالیات هاســت کــه ب ــی ی مناســب اشــاعه و رشــد فرهنــگ مالیات

ــی  ،1388:16( ــود .) نوران ــر برخــوردار نخواهــد ب ــی موث ــی از کارآی مالیات

2-3- معافیت های وسیع و متنوع 

ــی  ــی و معافیت هــای مالیات ــی مالیات ــت در سیاســت های حمایت ــی را دول ــرار مالیات بیشــتر راه هــای ف

بــاز مــی کننــد و در صورتــی کــه نظــام اطاعــات کارآمــد نیــز در نظــام مالیاتــی موجــود نباشــد ، 

ــا اعطــای معافیت هــای مالیاتــی گروهــی از پرداخــت مالیــات  ــد . ب فــرار مالیاتــی گســترش مــی یاب

ــن،  ــود . بنابرای ــر می ش ــت منج ــی دول ــای مالیات ــش درآمده ــه کاه ــر ب ــن ام ــوند و ای ــاف می ش مع

اگــر اعطــای معافیــت بــا دقــت الزم صــورت نگیــرد ، دولــت بــرای کســب درآمــد مالیاتــی مــورد 

ــش  ــران کاه ــرای جب ــی ب ــد . یعن ــه وارد میکن ــر جامع ــای دیگ ــر گروه ه ــنگینی را ب ــار س ــر، فش نظ

ــی  ــای مالیات ــی کــه از معافیت ه ــر گروه های ــی بیشــتری ،ب ــای  مالیات ــزان نرخ ه ــی، می ــد مالیات درآم

بهــره منــد نیســتند ،تحمیــل خواهــد شــد. )بــورد 1381:5( بــی تردیــد اعطــای معافیت هــای مالیاتــی 
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ــی  ــی مالیات ــی و ضعــف نظــام اجرای ــی نظــام مالیات ــا کارآی ــه ن ــل توجیهــی ب ــدون دالی گســترده ،ب

ــود . ــر می ش منج

3-3- عدم ارسال اظهارنامه 

ارســال نکــردن اظهــار نامــه دالیــل گوناگونــی دارد . هــر گاه ثبــت دفاتــر مــودی بــه روز نباشــد ، 

ــات فراهــم  ــرار از پرداخــت مالی ــرای ارســال نکــردن اظهــار نامــه و پــس از آن ف ــن امــکان ب بهتری

شــده اســت و ایــن از رایــج تریــن دالیــل عــدم ارســال اظهــار نامــه اســت . دلیــل دیگــر عــدم ارســال 

ــه دلیــل آشــنا  ــد ب اظهارنامــه ،برخــورد نکــردن قاطــع مامــوران مالیاتــی اســت کــه آن هــم می توان

نبــودن و تســلط کافــی نداشــتن مامــوران مالیاتــی بــه قوانیــن مالیاتــی و نداشــتن مهــارت کافــی در 

اجــرای آن هــا 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 . 

ــا ایــن نارســایی ها  ــون گــذار ایــن نقایــص را برطــرف و ب ــا کمــك قان ــد ب ــران ســعی مــی کنن مدی

ــب های  ــع برچس ــت و توزی ــودن ثب ــه روز نم ــق ب ــد از طری ــی کنن ــعی م ــا س ــد. آن ه ــه کنن مقابل

شناســایی از قبــل چــاپ شــده بــه مودیــان مالیاتــی ، مشــکات بــروز نمــودن ثبــت نــام و ناصحیــح 

ــه ، نوعــی  ــار نام ــل برســاند . از آن جــا کــه عــدم تســلیم اظه ــه حداق ــودن شــماره شناســایی را ب ب

ــران  ــان خاطــی در ای ــرای مودی ــوع تخلــف ب ــن ن ــد ، جریمــه ای ــه حســاب می آی ــی ب تخلــف مالیات

پنــج درصــد اســت کــه در صــورت قبــول بــرگ تشــخیص بــه یــك در صــد تقلیــل مــی یابــد . ایــن 

در حالــی اســت کــه جریمــه ایــن نــوع تخلــف در کشــورهای دیگــر دســت کــم ســه برابــر ایــران 

ــازمان  ــورد س ــوه برخ ــوران ، نح ــی مام ــع و قانون ــورد قاط ــل ، برخ ــن معض ــل ای ــرای ح ــت . ب اس

ــژه ای برخــوردار  ــت وی ــن ســازمان از اهمی ــش ای ــارزه و واکن ــوع مب ــر کشــور( و ن ــی )در ه مالیات

ــی ،1388:17( ــت . ) نوران اس
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4-3- نظام اطالعاتی ضعیف 

ــودن نظــام اطاعاتــی را می تــوان بررســی کــرد . اوالین کــه اکثــر مــردم  از دو دیــدگاه، ضعیــف ب

اطاعــات 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، 

ــه  ــی مســاله ای اقتصــادی اســت و از طــرف دیگــر ب ــن از طرف ــد .ای ــی کاه ــا م از مشــکات آن ه

فرهنــگ مالیاتــی مربــوط بــوده و مســاله ای اجتماعــی محســوب می شــود . )رضائیــان ،1378:5(

ــرای جمــع آوری  اطاعــات از درآمــد افــراد ضعیــف اســت . زیــرا در  دوماین کــه نظــام مالیاتــی ب

وضعیــت اقتصــادی نامتعــادل ،عــده ای از طریــق ایجــاد بــازار زیــر زمینــی و بــازار ســیاه ، درآمد هــای 

کان به دســت می آورنــد ،بدوناین کــه هیــچ گونــه نــام و نشــانی از آن هــا و نحــوه فعالیتشــان باشــد 

. بنابرایــن وجــود یــك نظــام قــوی اطاعاتــی ،بــرای تشــخیص مالیــات واقعــی اشــخاص حقیقــی و 

حقوقــی الزم اســت .) ســید زارع ،1380:111(

5-3- نرخ های مالیات باال و بار مالیاتی

از مهمتریــن علــل فــرار مالیاتــی محســوب می شــوند. نــرخ مالیــات بیشــتر منجــر بــه یــك افزایــش 

ــی شــده و فــرار مالیاتــی را افزایــش خواهــد داد. )بایــر و  قــوی در ســرمایه گذاری های اجتماع

ســوتر، 2008( همچنیــن بــار مالیاتــی بیشــتر منجــر بــه افزایــش فعالیــت در بخــش اقتصــاد زیرزمینــی 

ــه نوبــه خــود فــرار مالیاتــی را افزایــش خواهــد داد. فــرض معمــول ایــن اســت کــه  می شــود کــه ب

ــی  ــه ســمت اقتصــاد زیرزمین ــروی کار ب ــرای نی ــوی را ب ــش ق ــك گرای ــی ی ــار مالیات ــش در ب افزای

ــن  ــه بررســی رابطــه بی ــی، ب ــه تجرب ــك مطالع ــواال و ســعادتمند ، 2005( در ی ــد. )کب ایجــاد می کن

ــن  ــد. ای ــکا پرداختن ــی دوره1997 - 1967 در آمری ــی ط ــرار مالیات ــد و ف ــر درآم ــات ب ــرخ مالی ن

ــتر  ــش بیش ــه افزای ــر ب ــد منج ــر درآم ــات ب ــاالی مالی ــرخ ب ــه ن ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــان ب محقق

ــی و  ــن تکانه هــای مالیات ــه منظــور بررســی رابطــه بی ــی می شــود. در مطالعــه دیگــری، ب ــرار مالیات ف
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فــرار مالیاتــی، بوســاتو و همــکاران )2010(نشــان دادنــد کــه افزایــش نــرخ مالیــات بــر شــرکت ها، 

کارگــزاران اقتصــادی را بــه ســمت فــرار مالیاتــی ســوق می دهــد. در مطالعــه ای دیگــر، صامتــی و 

ــران طــی ســال های 2005  ــی ای ــزان اقتصــاد زیرزمین ــری می ــه منظــور اندازه گی همــکاران )1388( ب

ــن  ــاط بی ــی ارتب ــه بررس ــه، ب ــد گان ــاخص های چن ــه- ش ــل چندگان ــتفاده از روش عل ــا اس -1965ب

اقتصــاد زیرزمینــی و بــار مالیاتــی پرداختنــد و نتیجــه گرفتنــد کــه رابطــه مثبتــی بیــن بــار مالیاتــی و 

ــرار مالیاتــی وجــود دارد. ــی و ف اقتصــاد زیرزمین

6-3- اندازه دولت

ــه  ــی گرایــش ب ــل اصل ــن و مقــررات از عل ــت و شــدت قوانی ــدازه دول در بســیاری از مطالعــات، ان

ــل  ــررات، عام ــدت مق ــش در ش ــت. افزای ــده اس ــر ش ــایه ای ذک ــاد س ــی و اقتص ــاد زیرزمین اقتص

مهمــی در ایجــاد انگیــزه افــراد بــرای ورود بــه اقتصــاد غیررســمی بــوده و منجــر بــه افزایــش فــرار 

مالیاتــی می شــود. )اشــنایدر و سواســان ،2007( ایــن دو محقــق نشــان دادنــد کــه افزایــش در شــدت 

ــه اقتصــاد غیررســمی و بنابرایــن  ــرای ورود ب ــراد ب ــزه در اف مقــررات، عامــل مهمــی در ایجــاد انگی

ــه  ــابهی در مطالع ــج مش ــت. نتای ــوده اس ــایه ب ــورهای همس ــه و کش ــی در ترکی ــرار مالیات ــش ف افزای

ــه چشــم مــی خــورد.  ــو و همــکاران )2004(ب ــز دل آن ــی و همــکاران )1388(و نی صامت

7-3-  درآمد مالیات دهندگان

ــه  ــود رابط ــخیص وج ــت. تش ــدگان اس ــات دهن ــد مالی ــی، درآم ــرار مالیات ــل ف ــر از عل ــی دیگ یک

ــه  ــی )2007( ب ــت. امبای ــی اس ــاله تجرب ــك مس ــی ی ــرار مالیات ــد و ف ــن درآم ــت بی ــا مثب ــی و ی منف

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 )1994(بــه ایــن 

نتیجــه رســیدند کــه ارتبــاط منفــی بیــن تکانه هــای درآمــد و فــرار مالیاتــی وجــود دارد. در مطالعــه 

دیگــری، کرانــی و نــورزاد )1986( رابطــه بیــن احتمــال تشــخیص، میــزان مجــازات و ســهم دســتمزد 
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ــد. نتایــج ایــن تحقیــق  ــرای ایالــت متحــده را بررســی کردن از درآمــد طــی ســالهای1981-1947 ب

ــش  ــق افزای ــا از طری ــد، ام ــی یاب ــش م ــات افزای ــرخ مالی ــش ن ــا افزای ــی ب ــرار مالیات نشــان داد کــه ف

ــی  ــرار مالیات ــد، ف ــتمزد از درآم ــهم دس ــش س ــازات و افزای ــرخ مج ــش ن ــخیص، افزای ــال تش احتم

کاهــش مــی یابــد. بنابرایــن هرچنــد درآمــد مالیــات دهنــدگان یکــی از علــل مهــم تاثیرگــذار بــر 

فــرار مالیاتــی اســت، ولــی وجــود یــك رابطــه منفــی و یــا مثبــت بیــن درآمــد مالیــات دهنــده و فــرار 

مالیاتــی را بایــد بــه صــورت تجربــی تعییــن کــرد.

8-3- بیکاری

ــکاری اســت. در کشــورهای  ــع بی ــن مشــکات اقتصــادی جوام ــرن حاضــر یکــی از بزرگتری در ق

ــکاری  ــد. بی ــاد نمای ــه و اقتص ــه جامع ــیاری را متوج ــرات بس ــد خط ــکاری می توان ــوم، بی ــان س جه

نیــز یکــی دیگــر از علــل فــرار مالیاتــی اســت کــه اثــر قابــل توجهــی بــر فــرار مالیاتــی دارد. رشــد 

ــم  ــش حج ــه افزای ــد و ب ــش می ده ــی را افزای ــای غیرقانون ــت در حوزه ه ــزه فعالی ــکاری، انگی بی

ــاال منجــر خواهــد شــد. ــه فــرار مالیاتــی ب ــه خــود ب ــه نوب اقتصــاد زیرزمینــی کمــك می کنــد کــه ب

)صمدی و تابنده ،82:1392(

 دل آنــو و همــکاران )2004( نشــان دادنــد کــه بیــکاری یکــی از علــل اقتصــاد ســایه ای در فرانســه، 

ــرای ایــران توســط صامتــی و همــکاران )1388( به دســت  ــان اســت. نتیجــه مشــابهی ب اســپانیا و یون

آمــده اســت. در مطالعــه دیگــری، دل آنــو و همــکاران )2007( نشــان دادنــد کــه رابطــه مثبتــی بیــن 

بیــکاری 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 می شــود.

9-3- تورم

رشــد ســطح عمومــی قیمــت کاال هــای مصرفــی اثــر قابــل توجهــی بــر افزایــش فــرار مالیاتــی دارد. 

بــا افزایــش ســطح عمومــی قیمت هــا، 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 می دهــد کــه 

خــود منجــر بــه فــرار مالیاتــی بیشــتر می شــود.) صمــدی و تابنــده ،82:1392(در ایــن زمینــه، کرانــی 

و نــورزاد )1986(در بررســی اثــر تــورم بــر فــرار مالیاتــی بــرای اقتصــاد ایــاالت متحــده، نشــان دادنــد 

کــه نــرخ تــورم تاثیــر مثبتــی بــر فــرار مالیاتــی داشــته اســت .

10-3- آزادسازی تجاری

محدودیت هــای تجــاری و بــاز بــودن اقتصــاد، عامــل دیگــری اســت کــه اثــر مهمــی بــر فــرار مالیاتی 

دارد. افزایــش محدودیت هــای تجــاری باعــث گســترش اقتصــاد زیرزمینــی می شــود. اعمــال 

محدودیت هــای تجــاری منجــر بــه ایــن می شــود کــه واردات و صــادرات بــه صــورت غیــر قانونــی 

و قاچــاق انجــام گیــرد و باعــث افزایــش فــرار مالیاتــی شــود. همچنیــن بــا کاهــش محدودیت هــای 

ــاق کاال  ــای قاچ ــم فعالیت ه ــوان حج ــاال و ... می ت ــای ب ــا، تعرفه ه ــهمیه بندی ه ــل س ــاری از قبی تج

را کاهــش داد. در کشــورهای در حــال توســعه، عــاوه بــر محدودیتهــای تعرفــه ای، از سیاســت های 

ــا  ــت واردات ی ــامل ممنوعی ــه ای ش ــر تعرف ــت های غی ــود. سیاس ــتفاده می ش ــز اس ــه ای نی ــر تعرف غی

ــا  ــا محــدود ســاختن رابطــه تجــاری ب ــت، قطــع ی ــا موق ــی ی ــام به طــور کل صــادرات برخــی از اق

ــت.  ــا و ... اس ــدادی از کااله ــادرات تع ــا ص ــدار واردات ی ــدی مق ــهمیه بن ــاص، س ــورهای خ کش

بنابرایــن یــك راه مقابلــه بــا گســترش اقتصــاد زیرزمینــی، کاهــش محدودیت هــای 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،  1379:25(  صامتــی و همــکاران )1388( بــه 

ایــن نتیجــه رســیدند کــه یــك رابطــه منفــی بیــن بــاز بــودن تجــارت و اقتصــاد زیرزمینــی در ایــران 

وجــود دارد.

11-3- مشکالت 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 ( می شــود . به طــور کلــی چــون 

در روش تشــخیص علــی الــراس ، از یــك شــیوه نظــری بــرای ســنجش و بــرآورد مالیــات اســتفاده 

ــط و  ــر ضواب ــی ب ــارت کاف ــدان نظ ــود و فق ــات می ش ــین واقعی ــخصی جانش ــاوت ش ــود ، قض می ش

ــان و  ــان مودی ــددی می ــات متع ــی ، اختاف ــات پرداخت ــزان مالی ــرآورد می ــی  و ب ــای ارزیاب معیار ه

ــه تعییــن  درآمــد مشــمول مالیــات ، ایجــاد می کنــد . مامــوران مالیاتــی در زمین

 )سید نورانی ، 19:1388(

12-3- قوانین 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 ، دشــواری هایی بــرای مودیــان ایجــاد می کنــد و هزینه هــای 

تمکیــن را نیــز افزایــش می دهــد . ســاده ســازی قوانیــن و درک آن را بــرای مودیــان بســیار آســان 

نمــوده و می توانــد تاثیــر بســزایی در کاهــش فــرار مالیاتــی داشــته باشــد. بدیــن ترتیــب کــه 

ساده ســازی می توانــد 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 . فرم هــا و رویه هــا 

ــرای کمــك و ســاده ســازی  ــد . ب ــا حــدی ســاده باشــد کــه تمکیــن مالیاتــی را تشــویق کن ــد ت بای

ــادگی از  ــه س ــد و ب ــل  برس ــه حداق ــد ب ــا بای ــده در فرم ه ــته ش ــات خواس ــی ، اطاع ــتگاه مالیات دس

طریــق دفاتــر و ســوابق مــودی قابــل اســتخراج باشــد .)ســیلوانی ،19»18 :1381(

4- اندازه گیری فرار مالیاتی 

ــزان  ــری می ــعی در اندازه گی ــن س ــا و محققی ــورها ،دولت ه ــی از کش ــر ،در بعض ــال های اخی در س

فــرار مالیاتــی ،بــرای مالیات هــای خــاص و نیــز بــرای کل نظــام مالیاتــی داشــته انــد . امــا اندازه گیــری 

میــزان دقیــق فــرار مالیاتــی در کشــور ایــران بــا مشــکاتی رو بــرو بــوده اســت کــه از اهــم موانــع در 
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راه تخمیــن فــرار مالیاتی،می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد :

1. ناتوانــی در اســتفاده از روش هــای مســتقیم اندازه گیــری ) چــرا کــه مــردم مقادیــر فــرار مالیاتــی 

خــود را ابــراز نمــی کننــد(.

ــمول  ــاخه های مش ــك از ش ــر ی ــی در ه ــرار مالیات ــزان ف ــاره می ــع درب ــق جام ــه تحقی ــدم توج 2. ع

ــران. ــات در ای مالی

3. تفــاوت تعاریــف بین المللــی مالیــات بــا تعریــف مالیــات در ایــران ، بــه نحــوی کــه درآمدهــای 

ــی از  ــوند، در برخ ــوب نمی ش ــی محس ــای مالیات ــزء درآمده ــران  ج ــه در ای ــی ک ــن اجتماع تامی

ــت . ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــی را ب ــای مالیات ــده ای از درآمد ه ــهم عم ــورها س کش

1. عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف .

2. محرمانه بودن اطاعات مربوطه . )نورانی ،1388:34(

5- عوامل موثر بر فرار مالیاتی 

ــی  ــرار مالیات ــادی ف ــل زی ــه دالی ــد ب ــی و دیگــران (andreoni, etal,n1998:818 (معتقدن اندرون

ــت .  ــی اس ــای اجتماع ــا و واکنش ه ــی از هنجاره ــراد ،ناش اف

بــرای مثــال اوال ، بــر نقــش گنــاه و احســاس شــرم در تمکیــن فــرار مالیاتــی تاکیــد مــی کننــد . یــا 

ــد کــه از  ــرای خــود طراحــی کن ــی را ب ــك بازپرداخــت ذهن ــد ی ــرد می توان ــك ف ــد کــه ی معتقدن

الگــوی اســتاندارد رفتــاری مربــوط بــه گــروه خــودش )تاثیــر هــم نوایــی اجتماعــی ( مشــتق شــده 

اســت .

ــا هم نــوع خــود مــودی مالیاتــی احســاس می کنــد کــه کمتــر اعــام کــردن  ثانیــا ، در اثــر تعامــد ب

ــا  ــش داده ی ــادن را کاه ــه دام افت ــك ب ــه ریس ــوی ک ــه نح ــت . ب ــری اس ــه ت ــم هزین ــد راه ک درآم

ــد . ــش می ده ــی ( را کاه ــری اجتماع ــر یادگی ــی )تاثی ــبه مالیات ــل از محاس ــم حاص جرائ

ثالثــا، اســتنباط هــر فــرد در عادالنــه بــودن میــزان مالیــات مشــمول بــه آن تاثیــر زیــادی بــر تصمیــم 
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ــه  ــی نســبت ب ــد در نظــام مالیات ــی کنن ــرادی کــه احســاس م ــرد دارد .چــون اف ــی آن ف ــرار مالیات ف

آن هــا 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 کایــر  در تحقیقــات خــود پیرامــون فــرار مالیاتــی و واکنش هــای 

ــن مســائل  ــی رســند کــه تجــارب آزمایشــگاهی در حــل ای ــن نتیجــه م ــه ای ــان ، ب اجتماعــی مودی

بســیار مفیــد اســت همچنیــن معتقدنــد یــك نظــام مالیاتــی ناعادالنــه بــه افزایــش فــرار مالیاتــی منجــر 

می شــود 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 یــك منحنــی فــرار از مالیــات در طــرف 

عرضــه مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار داد . در ایــن مــدل پیدایــش تابــع فــرار از مالیــات باعــث کــم 

ــد . ــی کاهــش می یاب ــد مالیات ــات می شــود به طــوری کــه درآم ــرخ مالی شــدن ن

ــر  ــا باالت ــه مالیات ه ــر چ ــت . ه ــی اس ــه مالیات ــن پای ــا ضام ــرخ مالیات ه ــطح ن ــهودی س ــور ش به ط

باشــند ، ریســك 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 سیاســت ها بــه لحــاظ مقــداری ، روی اجتنــاب از فــرار مالیاتــی تاثیــر دارنــد ولــی 

ــی  ــای خارج ــه پیامده ــه درج ــد . مگراین ک ــادی برخوردارن ــد اقتص ــی روی رش ــرات کم از تاثی

ــد . ــاال باش ــی ب ــت خیل ــای دول فعالیت ه

6- فرار مالیاتی و رشد اقتصادی 

درآمــد مالیاتــی نقــش بســزایی در تأمیــن هزینه هــای دولــت دارد و ایــن امــکان را فراهــم می کنــد تــا 
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دولــت در راســتای شــکوفایی، رشــد و رونــق اقتصــادی، ســرمایه گذاری کنــد. اما تحقــق این هدف، 

ــا وجــود فــرار مالیاتــی باعــث اختــال می شــود. فــرار مالیاتــی را می تــوان یکــی از مظاهــر فســاد  ب

اقتصادی شــمرد. واضح اســت فرار مالیاتی در مبالغ کان 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.

ــات  ــرار از مالی ــه ف ــرار داد. اوالین ک ــه ق ــورد مطالع ــوان م ــق می ت ــی را از دو طری ــرار مالیات ــر ف تأثی

بــه دلیــل عــدم تحقــق درآمــد دولــت، موجــب کاهــش ســرمایه گذاری دولتــی می شــود. 

بنابرایــن می توانــد اثــر منفــی بــر رشــد اقتصــادی داشــته باشــد. از طــرف دیگــر بــه دلیــل افزایــش 

پس اندازهــای خصــوص افــراد، می توانــد محرکــی بــرای ســرمایه گذاری خصوصــی بــوده و 

ــان  ــا نش ــن و ایتالی ــده در فیلیپی ــام ش ــات انج ــد. مطالع ــته باش ــادی داش ــد اقتص ــر رش ــی ب ــر مثبت تأثی

ــود و  ــر می ش ــی ت ــی عموم ــرار مالیات ــد ف ــته باش ــه نداش ــات توجی ــت مالی ــه پرداخ ــی ک داده هنگام

ماننــد یــك هنجــار اجتماعــی فراگیــر در مناســبات نهادهــای رســمی و غیررســمی جامعــه جایگزیــن 

ــی ،1388:3( ــود.) نوران ــی می ش ــن مالیات تمکی

تفــاوت در ســطح درآمــد در بیــن کشــورهای در حــال توســعه و کشــورهای توســعه یافتــه و حتــی 

تفــاوت در ســطح درآمــد در طــول زمــان بــراي یــك کشــور و همچنیــن تفاوت در ســطح اســتاندارد 

ــه آن هــا  ــده ای در توجی ــع کنن زندگــی مســائلی هســتند کــه الگوهــاي رشــد توضیــح کامــل و قان

ارائــه مــی کننــد .) دورنبــوش و همــکاران .53،2004 (

ــوند.  ــیم می ش ــزا تقس ــد درون ــای رش ــرون زا و الگوه ــد ب ــای رش ــه الگوه ــی ب ــدی کل ــته بن دس

الگوهــای رشــد بــرون زا نتوانســتند پاســخ قانــع کننــده ای بــرای ســؤال های اساســی رشــد اقتصــادی 

فراهــم کننــد. نتیجــه اصلــی ایــن الگو هــا ایــن بــود کــه اگــر دریافتی هــای ســرمایه منعکــس کننــده 

ــادی  ــد اقتص ــراي رش ــول ب ــل قب ــح قاب ــرمایه توضی ــت س ــگاه انباش ــد ، آن ــد باش ــهم آن در تولی س
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درازمــدت و یــا تفــاوت درآمــد بیــن کشــورها نخواهــد داشــت. همچنیــن، تنهــا عامــل تعییــن کننــده 

درآمــد در ایــن گونــه الگو هــا، عــاوه بــر ســرمایه، متغیــر غیــر قابــل توصیــف و یــا مبهــم کارایــی 

نیــروی کار اســت. )رومــر، 2012 ،101 (  بنابرایــن، الگوهــای رشــد درونــزا بــه منظــور از بیــن بــردن 

فــرض بازدهــی کاهنــده ســرمایه، دو راهــکار گســتردن مفهــوم ســرمایه و در نظــر گرفتــن پیشــرفت 

ــه ســؤاالت اساســی رشــد  ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــه دادن ــن؛ ارائ ــد ایده هــای نوی ــه صــورت تولی ــاوری ب فن

پاســخ دهنــد. بنابرایــن، ضــرورت بــرون زا نبــودن پیشــرفت فنــاوری نمــود پیــدا کــرد .) بــارو و ســاال 

)61،2004

ــاب  ــده اجتن ــا پدی ــاوت آن ب ــی و تف ــرار مالیات ــده ف ــرد، پدی ــاره ک ــتی اش ــه بایس ــری ک ــه دیگ نکت

مالیاتــی می باشــد . پدیــده فــرار مالیاتــی، کوتاهــی عمــدی در اعــام فعالیت هــای مشــمول مالیــات 

ــز ،513،2006( ــس و میل ــت .)هندریک اس

تفــاوت اصلــی آن بــا پدیــده اجتنــاب مالیاتــی در بحــث قانونــی بــودن یــا نبــودن اســت. در حقیقــت 

،الیورونــدل هولمــز ،در ســال 1916 بیــان می کنــد کــه پدیــده فــرار مالیاتــی، پدیدهــای غیــر قانونــی 

بــوده درحالــی کــه پدیــده اجتنــاب مالیاتــی امــری قانونــی می باشــد. 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 

ــی ،1980( ــد . )ک می باش

بــا در نظــر گرفتــن ایــن حقیقــت کــه در کشــورهای در حــال توســعه پدیــده فــرار مالیاتــی، موضوعی 

فراگیــر اســت . )هندریکس و میلــز 513،2006(

مطالعــات در زمینــه فــرار مالیاتــی و رشــد اقتصــادی محــدود می باشــد. برخــی از نتایــج ایــن 

پژوهش هــا حکایــت از آن دارد کــه افزایــش هزینــه هــر واحــد فــرار مالیاتــی، جریمــه و رســیدگی 

ــا،  ــر درآمــد در وضعیــت پای ــات ب ــه مالی ــرخ بهین ــد ؛ ن ــر رشــد اقتصــادی دارن ــر مبهــم ب ــی اث مالیات

متفــاوت از صفــر می باشــد و فــرار مالیاتــی در شــرایطی می توانــد منجــر بــه رشــد اقتصــادی 
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ــی رود  ــار م ــه، انتظ ــورت گرفت ــات ص ــه مطالع ــه ب ــا توج ــران، ب ــاد ای ــه اقتص ــود. در زمین ــتر ش بیش

کــه تکانه هــای مثبــت فــرار مالیاتــی بــر تولیــد ناخالــص داخلــی تأثیــر مثبــت داشــته باشــند و فــرار 

ــا( ــی ت ــکاران ،92:ب ــدی و هم ــش دهد.)صم ــادی را کاه ــد اقتص ــدت رش ــی در درازم مالیات

ــی ، چگونگــی  ــن مالیات ــت تمکی ــات ، چگونگــی وضعی ــرخ مالی ــی چگونگــی وضــع ن به طــور کل

ــت  ــد وضعی ــوده و می توانن ــر ب ــی موث ــرار مالیات ــر ف ــا ب ــد این ه ــی و مانن ــت های مال ــاذ سیاس اتخ

ــد .)همــان ( ــرار دهن ــر ق اقتصــادی را تحــت تاثی

ــی، ارارد و فیــن اســتین  ــاره فــرار مالیاتــی در کارهــای کاول آندرون ادبیــات محــدود دیگــری درب

وجــود دارد . در اصــل ، مالیــات می توانــد بــرای افزایــش کارایــی نظــام اقتصــادی از طریــق افزایــش 

درآمــد بــرای ارائــه کاالهــای عمومــی و از راه توزیــع مجــدد درآمــد بــه کار رود . یــك سیاســت 

ــه  ــه روســت کــه ب ــا محدودیتــی بودجــه رو ب ــرای حــل مســئله تخصیــص بهینــه ســازی ، ب گــذار ب

خالــص درآمــد مالیاتــی بســتگی دارد . 

هنــگام مطالعــه فــرار مالیاتــی بایــد بیــن انــواع درآمدهــا تفکیــك قائــل شــد . در تمامــی کشــورها 

تفکیکــی بیــن درآمد هــای ثبــت نشــده وجــود دارد . درآمد هــای ثبــت شــده عمومــا در شــغل های 

بخــش دولتــی و خصوصــی وجــود دارد کــه بــا عقــد قــرار داد همــراه هســتند . بنابرایــن مالیــات هــم 

ــواردی  ــت نشــده در م ــد ثب ــد لحــاظ شــود . درآم ــی می توان ــه راحت ــا ب ــل قرارداد ه ــن قبی ــرای ای ب

ــت . در  ــج اس ــتغالی رای ــود اش ــع خ ــد و در واق ــغلی ندارن ــرار داد ش ــراد ق ــه اف ــد ک ــی افت ــاق م اتف

این بــاره درآمــد را بایــد خــود فــرد گــزارش کنــد تــا نظــام مالیاتــی بتوانــد درآمــد مشــمول مالیــات 

را تعییــن کنــد . 

ــود  ــا وج ــی ب ــك بخش ــزای ی ــد درون ــدل رش ــك م ــه در ی ــد ک ــان می ده ــك نش ــینا و رودری آلس

مخــارج دولــت ، هــر چــه نابرابــری در توزیــع درآمــد و ثــروت بیشــتر و نــرخ مالیــات نیــز باالتــر 

ــر اســت .  باشــد ، رشــد اقتصــادی کمت

ــم  ــه حج ــورهایی ک ــان داد در کش ــن (Salai Martin , 1995 :275،301) نش ــاالیی مارتی س
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فــرار مالیاتــی زیــاد اســت دولــت بایــد از طریــق فشــار بیشــتر بــه بخش هــای تامیــن مالــی و در نتیجــه 

افزایــش نــرخ تــورم ، حاکمیــت خــود را حفــظ کنــد  . ایــن سیاســت دولــت کاهــش دهنــده میــزان 

ــه می شــود . خدماتــی اســت کــه توســط بخش هــای تامیــن مالــی در اقتصــاد ارائ

ــی  ــرار مالیات ــا از ف ــی پوی ــان مدل ــه ش ــگ (lin & yang , 2001 : 28، 40) در مقال ــن و یان لی

معرفــی کــرده انــد . آن هــا درآمــد مالیاتــی را عامــل موثــر بــر گــران تــر کــردن مطلوبیــت کاالهــای 

عمومــی ، 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 می توانــد منجــر بــه رشــد بیشــتر شــود 

. فــرار مالیاتــی مجرایــی بــرای جلوگیــری منابــع انحــراف یافتــه اســت . لیــن و یانــگ نشــان داده انــد 

افزایــش بیشــتر نرخ هــای مالیاتــی و رشــد مثبــت آن هــا ، بــر انحــراف منابــع از طریــق فــرار مالیاتــی 

ــه رشــد  ــال دارد کــه ب ــه دنب ــی را ب ــرات منفــی ناشــی از فشــار مالیات ــر گذاشــته و در نهایــت تاثی اث

اقتصــادی منفــی منجــر می شــود .

ــت  ــا اهمی ــه مالیات ه ــد ک ــه ان ــزا « دریافت ــد درون ــدرن» رش ــات م ــندگان در ادبی ــی از نویس برخ

ــکولی  ــو، اس ــترلی و ربل ــت، اس ــن و رنل ــد . لوی ــد دارن ــرخ رش ــای ن ــح تفاوت ه ــی در توضی کم

ــا و رشــد  ــن مالیات ه ــاوت ، رابطــه منفــی بی ــوژی متف ــا اســتفاده از یــك متدل ــن ب و ســاالیی مارتی

ــد.  ــنهاد می کنن ــد « را پیش ــده رش ــر کنن ــه »حداکث ــات  بهین ــرخ مالی ــك ن ــد و ی ــول را تایی محص

ــرار  ــراد ف ــه اف ــوری ک ــد به ط ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــزا را م ــد درون ــدل رش ــك م ــورن ی ایچه

ــا یــك ســاختار مالیاتــی مشــخص در سیاســت های دولتــی  مالیاتــی و مصــرف را در طــول زمــان ب

بهینــه می کنــد . بــه ایــن منظــور بــا بــه کار گیــری یــك مــدل تصادفــی کنتــرل بهینــه ، کــه در آن 

مشــکات افــراد حــل شــده و نــرخ رشــد اقتصــادی به دســت می آیــد ، نشــان داده کــه بــا توجــه بــه 

یــك سیاســت مالیاتــی  معیــن ، فــرار مالیاتــی محــرک رشــد اقتصــادی اســت زیــرا منجــر بــه پــس 

ــی از پرداخــت مالیــات فــرار مــی  ــداز بیشــتری می شــود . وی معتقــد اســت خانوار هــا فقــط زمان ان

ــا  ــداز آن ه ــس ان ــرای پ ــد بیشــتری را ب ــوده و درآم ــد ب ــا مفی ــرای آن ه ــد  کــه از نظــر ارزش ب کنن
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برجــای بگــذارد . امــا اگــر واکنــش دولــت در نظــر گرفتــه شــود ، نشــان داده کــه دولتــی کــه بــه 

ــا عرضــه  ــد ت ــل می کن ــاال تعدی ــه ســمت ب ــی را ب ــرخ مالیات ــاه اســت ، ن ــر کــردن رف ــال حداکث دنب

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 

ــه مــی نماینــد . ــا یــك ســاختار مالیاتــی مشــخص در سیاســت های دولــت بهین زمــان ب

ــد  ــه داده ان ــی ارائ ــرار مالیات ــا ف ــع همــراه ب ــاف مناب ــاره ات ــی درب ــه تجرب ــر و ســاتر یــك مطالع بای

ــر  ــای پ ــی تاش ه ــوران مالیات ــدگان و مام ــات دهن ــه مالی ــد ک ــد می آی ــی پدی ــع زمان ــاف مناب . ات

هزینــه ای را در پنهــان کاری و کنتــرل فــرار مالیاتــی انجــام مــی دهنــد ، بنابرایــن نشــان داده شــده 

کــه ایــن تاش هــای ناکارآمــد اجتماعــی و همچنیــن  فراوانــی فــرار مالیاتــی رابطــه مثبتــی بــا نــرخ 

ــا  ــی ب ــزی اســت کــه در مدل ــر از آن چی ــی اغلــب کمت ــرار مالیات ــج دارد  . در ضمــن ف ــی رای مالیات

ــر آن  ــواهد بیانگ ــه ش ــرا ک ــد . چ ــی می کن ــش بین ــدگان را پی ــات دهن ــار مالی ــی ، رفت ــك خنث ریس

اســت کــه ایــن امــر بــه دلیــل قیدهــای اخاقــی فــردی اســت نــه بــه خاطــر ریســك گریــزی افــراد ، 

عــاوه بــر ایــن فــرار مالیاتــی یــك عارضــه عمومــی در اکثــر کشورهاســت و اثــر منفــی بــر بودجــه 

ــه تحریــك  ــار اضافــی نیــز باشــد ، زیــرا منجــر ب ــده یــك ب دولتــی دارد ، ممکــن اســت در برگیرن

شــدن مودیــان و مامــوران مالیاتــی می شــود تــا منابــع خــود را بــه صــورت غیــر مولــد ســرمایه گذاری 

کننــد . یعنــی اتــاف منابــع بــه منظــور پنهــان کــردن یــا گریــز از مالیــات صــورت مــی گیــرد . 

ــر  ــات ب ــرار از مالی ــل از رابطــه بیــن رشــد اقتصــادی و ف ــه یــك تحلی ــه ارائ ــه خــود ب ــا در مقال آران

درآمــد پرداختــه اســت . وی در کار خــود از یــك مــدل پویــا بــا حضــور ســرمایه انســانی کــه درآن 

فــرار از مالیــات بــر درآمــد متغیــری درونزاســت اســتفاده کــرده اســت . مــدل وی ، تاثیــرات فــرار 

ــد .  ــال بررســی می کن ــر رشــد از ســه کان ــر درآمــد را ب مالیــات ب

1. فرار از مالیات بر درآمد ، مسیر بهینه مصرف و پس انداز را جا به جا می کند . 

2. فرار از مالیات بر درآمد ، نارسایی هایی را در بازار کار ایجاد می کند .
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3. در فرار مالیاتی بازدهی دارایی ها تحت تاثیر قرار می گیرد . 

ــرد رهیافــت سیاســی  ــا کارب ــا اســتفاده از مفهــوم سیاســت بهینــه در مقابــل فــرار مالیاتــی و ب ــا ب آرن

رمــزی فــرار از مالیــات بــر درآمــد را بــه عنــوان متغیــری درون زا بــا تحلیــل کد هــای مالیاتــی وارد 

ــر درآمــد بهینــه در ســطح رشــد  مــدل کــرده اســت . همچنیــن نشــان می دهــد کــه نــرخ مالیــات ب

ــش  ــی و افزای ــرار مالیات ــال کشــف ف ــرد احتم ــی گی ــاوت اســت . او نتیجــه م ــر متف ــوازن از صف مت

جرایــم مالیاتــی اثــر مثبتــی روی رفــاه و رشــد اقتصــادی دارنــد . بــه عبــارت دیگــر ، فــرار مالیــات 

ــه ی ســرمایه می شــود .  ــاه اقتصــادی و افزایــش هزین ــد ، باعــث کاهــش ارزش کار و رف ــر درآم ب

چــن بــا اســتفاده از مــدل رشــد درونــزا بــا ســرمایه عمومــی و فــرار مالیاتــی  بــه بررســی رابطــه بیــن 

اثــر فــرار مالیاتــی بــر رشــد اقتصــادی و پیامد هــای ســرمایه عمومــی از طریــق دریافت هــای درآمــد 

ــرار مالیاتــی و نیــز جریمــه  ــه واحــد ف ــه اســت . او نشــان می دهــد افزایــش در هزین مالیاتــی پرداخت

مالیاتــی ، فــرار مالیاتــی را کاهــش می دهــد . در عیــن حــال ، افزایــش در بازرســی ها فــرار مالیاتــی 

ــاال نباشــد . در نتیجــه تفــاوت در  ــی آن خیلــی ب ــه جبران را در صورتــی کاهــش می دهــد کــه هزین

سیاســت های جبرانــی اثــری مثبــت بــر کاهــش فــرار مالیاتــی دارد امــا اثــر آن روی رشــد اقتصــادی 

مبهــم اســت . 
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نتیجه گیري

ــوده و  ــا بخــش نامنظــم اقتصــاد ب ــر زمینــی ی ــرار از مالیــات ، جــز اصلــی فعالیت هــای پنهــان ، زی ف

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 ریســك و عــدم اطمینــان ارتبــاط دارد . 

فــرار مالیاتــی آثــار ســویی بــر اقتصــاد کشــور دارد ، به طــور کلــی ، فــرار مالیاتــی باعــث می شــود 

کــه درآمد هــای مــورد نیــاز دولــت بــرای هزینه هــای اجتماعــی تامیــن نشــود و در نتیجــه خدمــات 

اجتماعــی کــه دولــت مــی بایــد آن هــا را فراهــم ســازد ، در حــدود مــورد نیــاز و بــا کیفیــت ارائــه 

ــب  ــو مناس ــه نح ــه ب ــطح جامع ــا در س ــود ، درآمده ــبب می ش ــی س ــرار مالیات ــن ف ــود . همچنی نش

ــت ، موجــب  ــد دول ــق درآم ــل عــدم تحق ــه دلی ــات ب ــرار از مالی ــع نشــود . از ســوی دیگــر ف توزی

ــر رشــد اقتصــادی داشــته  ــر منفــی ب ــد اث ــن می توان ــی می شــود بنابرای کاهــش ســرمایه گذاری دولت

باشــد . از طــرف دیگــر بــه دلیــل افزایــش پــس انــداز خصوصــی افــراد ، می توانــد محرکــی بــرای 

ــر رشــد اقتصــادی داشــته باشــد  .  ــر مثبــت ب ــوده و تاثی ســرمایه گذاری خصوصــی ب

ــوع ســو اســتفاده  ــات ، یــك ن ــاب از مالی ــاوت دارد . اجتن ــات تف ــاب از مالی ــا اجتن ــی ب ــرار مالیات ف

ــی اســت .   ــن مالیات رســمی از قوانی

زمینه هــای فــرار مالیاتــی عبــارت اســت از : 1. پاییــن بــودن فرهنــگ مالیاتــی2. معافیت هــای وســع 

و متنــوع 3.عــدم ارســال اظهــار نامــه یــا نقــص آن 4. فســاد مامــوران مالیاتــی 5.مشــکات مربــوط 

بــه تشــخیص علــی الــراس مالیــات6. قوانیــن پیچیــده و متعــدد مالیاتــی 7.نظــام اطاعاتــی ضعیــف 8. 

نبــود ســازوکار جریمــه و تشــویق مناســب 9. تغییــرات جمعیتــی ) بافــت جمعیتــی ( و اخاقیــات 10. 

اعتمــاد عمومــی ب دولــت و مــردم فــرار مالیاتــی در کوتاه مــدت بــر رشــد اقتصــادی تاثیــر گــذار 

نیســت ، امــا در بلندمــدت می توانــد بــه عنــوان مؤلفــه  اثــر گــذار بــر کاهــش رشــد اقتصــادی عمــل 

کنــد .

ــداز بخــش خصوصــی عامــل  مهمــی در تحریــك رشــد اقتصــادی اســت،  از آن جــا کــه پــس ان
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ــداز  ــه پــس ان ــرای افزایــش انگیــزه افــراد ب ــا اعمــال سیاســت گذاری هــای مناســب ب ــا ب جــا دارد ت

منابــع مالــی خــود ، بــه افزایــش میــل نهایــی بــه پــس انــداز کمــك شــود. ایــن مســاله می توانــد از 

طریــق ارائــه نرخ هــای ســود مناســب اصــاح نظــام مالیاتــی در جهــت دســتیابی بــه عدالــت ، اعمــال 

نظــارت صحیــح از ســوی ســازمان های مســئول در زمینــه کنتــرل قیمت هــا )ســازمان بازرســی ،... ( 

ــرای ممانعــت از افزایــش بــی رویــه قیمت هــا و ... صــورت پذیــرد .  ب

ــه نوســانات رشــد اقتصــادی  ــه ســزایی در توجی ــد نقــش ب ــی می توان تشــکیل ســرمایه بخــش دولت

ــل  ــت ) در قاب ــوع مخــارج دول ــن ن ــه ای ای ــر افزایــش ســهم هزین ــر اســت ب ــذا بهت داشــته باشــد . ل

مخــارج جــاری ( بیشــتر تاکیــد شــود تــا بــا ایجــاد بســتر های مناســب از ســوی دولــت ، مســیر رشــد 

اقتصــادی همــوار تــر شــود .

ــه کاهــش تشــکیل ســرمایه ی بخــش خصوصــی می شــود و از آن جــا کــه  ــی منجــر ب ــرار مالیات ف

ــدا  ــن رو ، ابت ــی ، از ای ــرار مالیات ــا ف ــرار دارد ت ــی ق ــر درآمد هــای نفت ــر بیشــتر تحــت تاثی ــن متغیی ای

ــی  ــت ، از شــفافیت کاف ــراری عدال ــن برق ــه نحــوی اصــاح شــود کــه در عی ــی ب ــد نظــام مالیات بای

ــن حــال حرکــت اقتصــاد  ــد . در عی ــب کاهــش یاب ــه تقل ــر گون ــه ه ــا زمین ــز برخــوردار شــود ت نی

بــه ســمتی باشــد کــه اتــکای دولــت در انجــام مخــارج خــود بیشــتر بــر ایــن منبــع درآمــدی قــرار 

ــرون زا  ــر پذیــری شــدید درآمد هــای نفتــی و ب ــا نفــت. اهمیــت ایــن مســاله از لحــاظ تغیی گیــرد ت

بــودن عوامــل اثــر گــذار بــرآن اســت . بنابرایــن الزم اســت جهــت گیــری برنامــه ریــزان بــه ســمت 

کمرنــگ ســاختن درآمد هــای نفتــی از طریــق تاکیــد بیشــتر بــر درآمد هــای مالیاتــی در یــك نظــام 

عادالنــه باشــد.
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 تاثیرصدقات )انفاق ها( اهدایی به کمیته امداد در رفع فقر مطلق

 )مطالعه موردي:  استان قم 1395(
 هادي حقیقي1

چکیده

فقــر و محرومیــت از طبیعــت سرچشــمه نشــده بلکــه نتیجــه ســوء مدیریــت در توزیــع منابــع و روابــط 

ــراد و  ــه اف ــت و هم ــند اس ــده اي ناپس ــر پدی ــامي ، فق ــدگاه اس ــد، در دی ــراد می باش ــح اف ناصحی

ــد،  ــد در جهــت کاهــش و زدودن فقــر حرکــت کنن دولــت در یــك کشــور اســامي وظیفــه دارن

ــن  ــد. درای ــه می باش ــر در جامع ــش فق ــای کاه ــه  راه ه ــران از جمل ــه دیگ ــاق ب ــام انف ــر اس از منظ

پژوهــش بــراي محاســبه انفــاق از  مجمــوع پرداختي هــا بــه کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( و بــراي 

خــط فقــراز رویکــرد نیازهــاي اساســي وبــرآورد هزینــه ســبد 2029 کیلــو کالــري بــه ازاي هرنفــردر 

ــتان  ــاي اس ــي، داده ه ــن بررس ــت. در ای ــده اس ــتفاده ش ــتان اس ــت آن در اس ــط قیم روز واز متوس

دوره زمانــي 1387 بــه کار گرفتــه شــده اســت و بــا توجــه بــه نــرخ تــورم ســاالنه بــرای ســال 1395 

ــی اســتفاده شــده اســت. ســوال اصلــی پژوهــش  محاســبه شــده اســت.لذا از روش توصیفــی تحلیل

ایــن اســت کــه آیــا انفــاق و کمك هــای اهدایــی بــه کمیتــه امــداد، پاســخگوی فقــر جامعــه شــهری 

قــم می باشــد؟ یافته هــا گویــاي ایــن بــود کــه انفــاق در چارچــوب کمیتــه امــداد رافــع فقــر اســتان 

نمی باشــد.

واژگان کلیدي: فقرمطلق قم، انفاق،کمیته امداد قم ، بیکاري
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مقدمه

فقــر  و انــدازه  گیــري  آن و راه هــاي فقرزدایــي در  سیاســت  گــذاري  اقتصــادي جایــگاه ویــژه اي دارد 

ــه اهمیــت  ــژه کشــورهاي توســعه نیافت ــه وی ــه روز در کشــورهاي گوناگــون ب ــگاه روزب و ایــن جای

ــا اینکــه  از  ایــن رونــد  بیشــتري پیــدا کــرده  اســت  . در  ایــران نیــز مســئله فقــر و فقرزدایــي همــراه ب

جهانــي اثــر پذیرفتــه اســت ، بــه علــت نــگاه دینــي حاکــم بــر فرهنــگ و سیاســت گذاري هــا بیشــتر 

گســترش یافتــه  اســت  در ایــران  نیــز  بــراي مبــارزه بــا فقــر در چارچــوب برنامه هــاي توســعه و طرح هــا 

ــه  چــه قبــل از انقــاب اســامی و چــه بعــد از آن سیاســت گذاري هایي شــده  و برنامه هــاي  جداگان

ــي  ــاي فرهنگ ــران آرمان ه ــه  در  ای ــا اینک ــد و ب ــوده ان ــذار ب ــا اثرگ ــي از اینه ــد برخ ــر چن ــت .ه اس

ــا و  ــن برنامه ه ــد  ای ــي  رس ــر  م ــه نظ ــا ب ــتند؛ ام ــگ هس ــیار هماهن ــي بس ــراي فقرزدای ــي ب و مذهب

سیاســت ها نتوانســته انــد پدیــده ناهنجــار فقــر را از چهــره کشــور پــاک کننــد .

)خالدی و محمودیان، 1393: 32(

در قــرآن کریــم فقــر بــه عنــوان عامــل منفــی در زندگــی انســان معرفــی شــده اســت لــذا مــی بینیــم، 

خداونــد بــه پیامبــر اکــرم )ص( می فرمایــد:« َوَوَجــَدَک َعائـِـًا فََأْغنَی«1)ضحــی:8(

توجــه بــه برخــی روایــات وارده از معصومیــن )ع( نیــز مذمــت فقــر را روشــن مــی ســازد. حضــرت 

علــی علیــه الســام مــی فرماینــد: «الَْفْقــُر الَْمــْوُت اْلَْکبـَـُر«2 )نهــج الباغــه: حکمــت 163(

در عیــن حــال در اســام وجــود تفــاوت بیــن انســان ها مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. در قــرآن 

کریــم بــه ایــن نکتــه اشــاره می شــود: «أَُهــْم یَْقِســُموَن َرْحَمــَت َربـِّـَك  نَْحــُن قََســْمنَا بَیْنَُهــْم َمِعیَشــتَُهْم 

ــُت  ــْخِریًّا َوَرْحَم ــا ُس ــْم بَْعًض ــَذ بَْعُضُه ــاٍت لِیَتَِّخ ــٍض َدَرَج ــْوَق بَْع ــْم فَ ــا بَْعَضُه ــا َوَرفَْعنَ نْیَ ــاةِ الُدّ ــي الَْحیَ فِ

ــا یَْجَمُعــوَن«3 )زخــرف: 32( ْــٌر مَِمّ َربـِّـَك َخی

 1. و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود.
 2. تنگدستی، بزرگترین مرگ است.

 3. آیــا آن هــا بایــد فضــل و رحمــت خــدای تــو را تقســیم )و مقــام نبــوت را تعییــن( کننــد؟ در صورتــی کــه مــا خــود معــاش 

ــری  ــوی( برت ــاه دنی ــال و ج ــی )از م ــه درجات ــی ب ــر بعض ــی را ب ــم و بعض ــیم کرده ای ــا تقس ــات دنی ــا را در حی و روزی آن ه
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لــذا خدوانــد متعــال مســئله برتــری بعضــی از انســان ها را بــر بعــض دیگــر  و اختــاف موجــود میــان 

آن هــا را بــه خــود نســبت می دهــد و ایــن امــر بیانگــر اختــاف در قابلیت هــا و اســتعدادهای ذاتــی 

ــدان  ــن ب ــا ای ــدا خواهــد کــرد. ام ــروز پی ــاف ب ــن اخت ــور اقتصــادی ای ــا در ام ــوده و طبیعت ــراد ب اف

ــای سرســام  ــردن از درآمده ــره ب ــروت و به ــد و ث ــن اســام انباشــت درآم ــا نمی باشــد کــه دی معن

ــد  ــرآن خداون ــد. چــرا کــه در جــای دیگــر از ق ــد کن ــد را تایی ــل ثروتمن آور توســط عــده ای قلی

ــی  ــی َوالْیَتَاَم َ ــِذي الُْقْرب ِ ــوِل َول ُس ــِه َولِلَرّ ّ ــَری فَلِلَ ــِل الُْق ــْن أَْه ــولِِه مِ ــی َرُس ــاَء الَلّ َعلَ ــا أَفَ ــد: «َم می فرمای

ُســوُل فَُخــُذوُه  ــا آتَاُکــُم الَرّ ــاِء مِنُْکــْم  َوَم ْــَن اْلَْغنِیَ َــًۀ بَی ــبِیِل َکــْي اَل یَُکــوَن ُدول ـْـِن الَسّ َوالَْمَســاِکیِن َواب

ــاِب« )حشــر:7( ــِدیُد الِْعَق ــوا الَلّ  إَِنّ الَلّ َش ــوا  َواتَُّق ْــُه فَانْتَُه ــْم َعن ــا نََهاُک َوَم

ــع  ــال توزی ــه دنب ــاع، ب ــری در اجتم ــدی از نابراب ــول ح ــا قب ــام ب ــه اس ــود ک ــوم می ش ــن معل بنابرای

ــت.)اقتصادنا: 337( ــاج( اس ــاز )احتی ــای کار و نی ــا معیار ه ــه ب ــد عادالن درآم

ــار جامــع  ــن معی ــد اســت، ای ــا ســهمش در تولی ــرد متناســب ب ــار کار، درآمــد هــر ف ــر اســاس معی ب

ــی کار،  ــران ب ــی، فقی ــمی و روح ــان جس ــال ناتوان ــور مث ــد بط ــد باش ــاع نمی توان ــراد اجتم ــه اف هم

ــد از  ــه بتوانن ــراد جامع ــه اف ــا هم ــود ت ــه می ش ــدان اضاف ــم ب ــاز ه ــار نی ــذا معی ــادگان و... ل از کارافت

ــری داشــته باشــند. ــه ســهم ب ــدات جامع تولی

امــا می تــوان علــت دیگــری بــرای کاهــش فاصله هــای طبقاتــی نیــز متصــور شــد؛ تمرکــز ثــروت و 

درآمــد در گروهــی خــاص در جامعــه موجــب ایجــاد تضــاد و عقــده در میــان مســلمانان می شــود و 

ایــن بــا روحیــه برابــری و بــرادری کــه اســام بدنبــال ایجــاد آن اســت، ســازگاری نــدارد: « َکــْي اَل 

یَُکــوَن ُدولـَـًۀ بَیـْـَن اْلَْغنِیـَـاِء مِنُْکــْم« )حشــر: 7(

ــاق  ــق انف ــه مصادی ــا، هم ــد اینه ــش و مانن ــت، بخش ــف، وصی ــي، وق ــارات مال ــس، کف زکات، خم

ــا انفــاق  )واجــب یــا مســتحب( هســتند، و غــرض دیــن از ایــن امــور ایــن بــوده کــه اوالً، انســانها ب

داده ایــم تــا بعضــی از مــردم )بــه ثــروت( بعضــی دیگــر را مســخر خدمــت کننــد و )بهشــت، دار( رحمــت خــدا از آنچــه )از 

مــال دنیــا( جمــع می کننــد بســی بهتــر اســت.
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خــود را بســازند و بــه ســمت خداگونــه شــدن حرکــت کننــد،  و از طــرف دیگــر، طبقاتــي کــه نمــي 

تواننــد بــدون کمــك مالــي از ناحیــه دیگــران، حوایــج زندگــي خــود را برآورنــد، مــورد حمایــت 

قــرار بدهــد تــا ســطح زندگــي خــود را بــاال ببرند.)صادقــی، عزتــی و شــفیعی، 1390: 62( 

می تــوان انفاقــات را شــامل کلیــه پرداختهــاي واجــب و مســتحبي، خدمــات و ... کــه فــرد نســبت 

بــه افــراد و جامعــه انجــام مــي دهــد، در نظــر گرفــت کــه بعضــي از پرداخت هــا و خدمــات، ثبــت 

و محاســبه مــي شــود، امــا بعضــي دیگــر، بــدون ثبــت و بــه صــورت پنهانــي و آشــکار صــورت مــي 

گیــرد. در ایــران نهــادی کــه بــرای جمــع آوری و ثبــت انفاقــات از مــردم فعالیــت می کنــد و بخــش 

بزرگــی از نیازمنــدان را پوشــش می دهــد کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( می باشــد.

ــه آن  ــبت ب ــناخت نس ــی ش ــه خوب ــت ب ــاله ای الزم اس ــر مس ــل ه ــا ح ــر، ی ــکل فق ــل مش ــرای ح ب

مســئله کســب کنیــم. فرضیــه مــا بــر ایــن اســت کــه صدقــات و انفاق هــای اهدایــی بــه کمیتــه امــداد 

برطــرف کننــده فقــر نمی باشــد، در تحقیــق پیــش رو ابتــدا بــه بیــان متغیر هــای تاثیــر گــذار بــر فقــر 

در جامعــه پرداختــه و ســپس بــه عوامــل و نهاد هــای تاثیرگــذار بــر انفــاق در جامعــه مــی پردازیــم و 

در پایــان بررســی مــوردی شــهر قــم در ســال 1395 را انجــام مــی دهیــم. 

1- پیشینه تحقیق

ــا اســتفاده از  ــران طــي ســال هاي 1368 ـ 1383« ب ــر  در ای ــه  «فق ــر و ابراهیمــي )1386( در  مقال راغف

آمــار هزینــه و درآمــد خانوارهــا بــه انــدازه گیــري فقــر در مناطــق شــهري  و روســتایي  در  ایــن دوره 

ــرای  ــري ( و ب ــو کال ــل نیازهــاي اساســي )2000 کیل ــا  رویکــرد  حداق ــد. خــط فقــر را ب ــه ان پرداخت

ــگل( محاســبه  ــر غذایــی از روش اورشانســکي )معکــوس ضریــب ان محاســبه حداقــل نیاز هــای غی

ــراي   ــر  α =0.1.2 ب ــراي  مقادی ــك ب ــر و تورب ــد؛ ســپس شــاخص هاي گــروه فوســتر، گری کــرده ان

ــن  ــه ای ــده و ب ــرآورد زده ش ــتا ب ــهر  و روس ــك ش ــه تفکی ــي ب ــورد بررس ــال هاي م ــك از س ــر ی ه

ــهری  ــق ش ــر از مناط ــتایی باالت ــق روس ــر در مناط ــاخص های فق ــزان ش ــت : می ــیده اس ــا رس یافته ه
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ــي  ــت ؛ یعن ــوده  اس ــي  ب ــتایي  نزول ــهري و روس ــر ش ــاخص ها در فق ــي ش ــد کل ــه رون ــوده واین ک ب

ــه  ــر در  ســال  هاي بررســي کاهــش یافت ــر و شــدت فق ــر، شــکاف فق ــت زیرخــط فق درصــد جمعی

اســت .

ــا  ــران« ب ــا در ای ــری درآمده ــر نابراب ــاق ب ــر انف ــه »بررســی تاثی ــی )1386( در مقال ســبحانی و مهربان

اســتفاده از تحلیل هــای 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 

ــر اســاس داده هــای دوره ای  ــر نابرابــری درآمدهاســت تمرکــز کــرده انــد. نتیجــه حاصــل ب موثــر ب

85-1363 در ایــران نشــان می دهــد کــه انفــاق عامــل کاهنــده نابرابــری درآمدهــا بــوده و ایــن اثــر 

معنــا دار و در عیــن حــال کوچــك اســت.

ــه «نقــش  زکات  فطــره در فقرزدایــي، مطالعــه مــوردی: ایــران 1370   کیاءالحســیني  )1387( در مقال

ــه مســاله فقــر پرداختــه اســت . وي  ــه ای مبتنــی اســت، ب 1385« کــه بــه دو روش آمــاری و کتابخان

ــي زکات   ــود ، ارزش  ریال ــات موج ــه اطاع ــه ب ــا توج ــي ب ــاي  فقه ــراه بحث  ه ــت هم ــیده اس کوش

فطــره  را  در ســطح خانوارهــاي شــهري  و روســتایي در هــر دهــك درآمــدي )هزینــه اي ( و همچنیــن 

ــار   ــه  آم ــه  ب ــا  توج ــه  ب ــد. در مقال ــرآورد کن ــي  1385-1370 ب ــراي دوره زمان ــي را ب ــطح مل در س

دهك هایــي کــه  زیــر  خــط فقــر قــرار دارنــد ارزش زکات فطــره کشــور بــراي دو جامعــه روســتایي 

ــه   ــوط  ب ــاي  مرب ــن نتیجه ه ــر گرفت ــا در نظ ــبه و ب ــي  محاس ــوار  و مل ــطح  خان ــور در س ــهري کش و ش

شــکاف  فقــر ، بیــن  ارزش زکات فطــره بــا شــکاف فقــر در ســطح کشــور مقایســه شــده اســت . نتیجــه 

گویــاي آن اســت کــه در فاصلــه زمانــي پیــش گفتــه ارزش زکات بالقــوه بــراي فقرزدایــي  کافــي 

نبــوده و بایــد از ابزارهــاي دیگــري ماننــد زکات مــال ، خمــس و دیگــر پرداخت هــا یــاري جســت .

زیبایــي و شــیروانیان )1388( بــه روش اقتصــاد ســنجی در مقالــه «بررســي اثــرات متغیرهــاي اقتصــاد 

کان بــر  نــرخ  فقــر  شــهري و روســتایي در ایــران «، هــم بســتگي میــان نــرخ فقــر و متغیرهــاي اقتصــاد 

ــي  ــه اول بررس ــي مرتب ــرم تفاضل ــه ف ــر ب ــع فق ــتفاده از تاب ــا اس ــارن را ب ــرات  نامتق ــوع  اث کان  و وق
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ــه دوره 1357 ـ  ــوط ب ــر مرب ــرخ فق ــاد کان و ن ــاي اقتص ــي متغیره ــري زمان ــای س ــد . داده ه کرده ان

1383 اســت  . نتیجه  هــا بیانگــر رابطــه اي به طــور کامــل بــي کشــش بیــن فقــر و تغییــرات دســتمزد  

اســت؛ امــا  فقــر بــا نــرخ تــورم و بیــکاري رابطــه اي مســتقیم و معنــادار دارد. نتیجه هــا همچنیــن نشــان  

داد  کــه کشــش پذیــري فقــر نســبت بــه نــرخ بــي کاري بیــش از کشــش پذیــري ایــن  متغیــر  نســبت  

ــارن   ــکاري  نامتق ــان فقــر و بی ــد کــه رابطــه    می ــز به دســت آم ــن نتیجــه نی ــورم اســت . ای ــرخ ت ــه ن ب

نیســت ؛ امــا رابطــه میــان فقــر و نــرخ تــورم نامتقــارن اســت ، بــه ایــن صــورت  کــه  کاهــش  فقــر بــه 

هنــگام پاییــن بــودن نــرخ تــورم ، بیــش از افزایــش آن در هنــگام باالبــودن نــرخ  تــورم  اســت .

خــداد کاشــی و شــهیکی تــاش )1389( در مقالــه «تاثیــر متغیرهــای کان بــر فقــر در ایــران )رویکــرد 

ــر گــذاری متغیر هــای کان  ــال چگونگــی تاثی ــه دنب ــل اســتنتاج آمــاری(« ب ــوت اســترپ در تحلی ب

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 یافته هــای ایــن تحقیــق 

بیانگــر تاثیــر مثبــت بــی کاری و تــورم بــر افزایــش فقــر در ایــران بــوده اســت.

صادقــي  و همــکاران )1392( در مقالــه بــا  عنــوان  «تخمیــن تابــع انفــاق در ایــران «، درصــدد هســتند تا 

بــه بررســي عوامــل مؤثــر  بــر  انفــاق و رفتــار تابــع انفــاق بــا توجــه  بــه آموزه هــاي اســامي  بپردازنــد .

ــکلی  ــه ش ــران چ ــامی و در ای ــه اس ــاق در جامع ــع انف ــه تاب ــت ک ــن اس ــش ای ــی پژوه ــوال اصل س

ــا توجــه  ــرآورد شــده اســت . ب ــي ب ــه صــورت تجرب ــران ب ــع انفــاق  در  ای دارد؟ در ایــن بررســي تاب

بــه مطالعــات نظــري و تجربــي انجــام شــده در زمینــه هزینه هــاي مذهبــي و مالیات هــاي اســامي و 

همچنیــن درنظــر گرفتــن قواعــد اســامي و محدودیتهــاي آمــاري، متغیرهــاي درآمــد، ثــروت، ســن 

سرپرســت خانــوار و ســرمایه مذهبــي بــه عنــوان متغیرهــاي توضیحــي انتخــاب شــده انــد. تابــع مــورد 

ــرآورد شــده اســت. داده هــاي مــورد اســتفاده،  ــه روش داده هــاي تابلویــي اقتصــاد ســنجي ب نظــر ب
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داده هــاي کان و متوســط گیــري بــراي خانــوار بــراي اســتانهاي کشــور در ســالهاي 1379-1386 

ــوده  و  ــي  ب ــي  نمای ــورت تابع ــه ص ــاق ب ــع انف ــه  تاب ــد  ک ــي ده ــان م ــدل نش ــاي م ــند. نتیجه ه می باش

تابعــي فزاینــده از  درآمــد  ســرانه اســتاني ، ثــروت و ســرمایه  مذهبــي  اســت.

عزتــی و محمودیــان )1393( در مقالــه «بــرآورد اثــر انفــاق بــر کاهــش فقــر در ایــران« بــرای انفــاق از 

شــمار موقوفه هــا و مجمــوع پرداختی هــا بــه کمیتــه امــداد خمینــی ره و بــرای خــط فقــر از رویکــرد 

نیاز هــای اساســی و بــرآورد هزینــه ســبد 2080 کیلــو 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 می دهــد؟ در ایــن بررســی، داده هــای اســتانی دوره زمانــی 

90-1379 بــه کار گرفتــه شــده اســت. تجزیــه و تحلیــل بــا روش اقتصــاد ســنجی پانــل دیتــا انجــام 

ــر کاهــش فقــر  ــه امــداد ب شــده اســت. یافته هــا گویــای ایــن اســت کــه انفــاق در چارچــوب کمیت

اثــر دارد؛ امــا افزایــش موقوفه هــا بــر کاهــش فقــر اثــر معنــا دار نداشــته اســت. یافتــه دیگــر پژوهــش 

رابطــه مثبــت و معنــا دار کاهــش بــی کاری و کاهــش تــورم بــا کاهــش فقــر در کشــور اســت.

ــاق،  ــاق، آداب انف ــت انف ــام « اهمی ــاق در اس ــفه انف ــه » فلس ــتانی )1393( در مقال ــیفی و خارس س

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 اخاقــی، دینــی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی 

انفــاق در اســام بررســی کرده انــد. نتیجــه تحقیــق نشــان می دهــد کــه انفــاق یکــی از اصــول مهــم 

ــی  ــه رشــد و تعال ــر کمــك ب ــد اقتصــادی اســت کــه عــاوه ب و از سیاســت های الزم و بســیار مفی

ــدن قشــر  ــه وجــود آم ــده انباشــت ســرمایه و ب ــری از پدی ــوی انســان، نقــش مهمــی در جلوگی معن

ــوان  ــه عن ــود و ب ــر می ش ــی از فق ــی ناش ــکاف های اجتماع ــدن ش ــر ش ــب پ ــت دارد و موج تنگدس

یــك مکانیــزم فعــال تعدیــل ثــروت از تقســیم شــدن افــراد جامعــه بــه دو قشــر فقیــر و ســرمایه دار 

ــد. ــری می کن جلوگی

ــت  ــم جه ــي در ق ــام خمین ــداد ام ــه ام ــاي کمیت ــي ظرفیت ه ــش رو بررس ــش پی ــز پژوه ــه تمای وج
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بررســي موضــوع بــوده اســت و اینکــه آیــا ایــن نهــاد توانســته یکــی از مهمتریــن مشــکات اقتصــادی 

و جامعــه یعنــی فقــر را کــم کنــد؟

2- مفهوم فقر

 در ادبیات دینی می توان فقر را در دو دسته عمده قرار داد: 

فقــر ذاتــی: بــر اســاس تعالیــم انبیــا الهــی انســان از جهــت مخلــوق بــودن همــواره نیازمنــد بــه ذات 

َــی الّلِ َوالّلُ  ــَراُء إِل ُــُم الُْفَق ــاُس أَنْت ــا النّ ــا أَیَّه حــق تبــارک و تعالــی می باشــد کــه قــرآن می فرمایــد: «یَ

ُهــَو الَْغنـِـّي الَْحِمیــُد «1 )فاطــر: 15(

فقــر اقتصــادی: کــه موضــوع بحــث می باشــد، 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 عبارت اســت از: نداشــتن چیزهــای کــه آدمــی در زندگــی بــه آن هــا نیازمنــد 

ــودن امکاناتــی کــه شــکوفایی قابلیــت آدمــی و ظهــور اســتعدادهاي  ــدک ب ــا ان اســت، و ناقــص ی

ــی را گوشــزد  ــن مطلب ــب چنی ــم اغل ــر ه ــاره فق ــی درب ــاي حدیث ــا بســتگی دارد. تعبیره ــه آن ه او ب

ــَراِء  ــاُت لِلُْفَق ــا الّصَدقَ ــد: «إِنَّم ــرآن می فرمای ــور زاده، 1388، ص 106( ق ــکری و غف ــد. )عس مینماین

قـَـاِب َوالَْغاِرمِیــَن َوفـِـي َســبِیِل الّلِ َوابِْن الّســبِیِل   َوالَْمَســاِکیِن َوالَْعامِلِیــَن َعلَیَْهــا َوالُْمَؤلَّفــِۀ قُلُوبُُهــْم َوفـِـي الرِّ

ــمٌ َحِکیــٌم«2 )التوبــه: 60( ــَن الّلِ َوالّلُ َعلِی فَِریَضــًۀ مِ

شیوه دیگر طبقه بندي فقر نیز به قرار زیر مي باشد:

 1.  اي 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 می باشــد.

ــان و  ــراي به دســت آوردن دل مخالف ــز ب ــران اســت و مســکینان و کارگــزاران جمــع آوري آن و نی ــراي فقی ــات ب  2. صدق

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.



85تاثیرصدقات )انفاق ها( اهدایی به کمیته امداد در رفع فقر مطلق )مطالعه موردي:  استان قم 1395(

ــول  ــا پ ــدن ی ــاز ب ــورد نی ــواد م ــا م ــرف کاال ی ــی از مص ــطح معین ــه س ــر پای ــه ب ــق: ک ــر مطل فق

اندازه گیــری می شــود و علــی الظاهــر مــراد از فقــر در دیــن همیــن فقــر مطلــق می باشــد.

فقــر نســبی: کــه بــر اســاس معیار هــای ذهنــی افــراد در جامعــه می باشــد و فــرد در مقایســه خــود 

بــا افــراد یــا طبقــات دیگــر جامعــه، احســاس فقــر و نیــاز می کنــد.

ــر را  ــه می تــوان افــراد فقی در تحلیــل پدیــده فقــر یکــی از ســواالت محــوری آن اســت کــه چگون

از غیــر فقیــر بــاز شــناخت؟ بــرای ایــن منظــور بایســتی فقــر را تعریــف نمــود. بــا مــروری بــر ادبیــات 

فقــر مشــاهده می شــود کــه تعاریــف متفاوتــی از فقــر وجــود دارد کــه هــر یــك از تعاریــف منجــر 

بــه معیار هــای مختلفــی بــرای عملیاتــی نمــودن و ســنجش فقــر گردیــده اســت. بــرای تعییــن افــراد 

فقیــر از غیــر فقیــر و ســنجش شــدت فقــر ابتــدا بایــد یــك 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 یــك خانــوار بــرای رســیدن بــه یــك ســطح معیــن از رفــاه نیــاز دارد. خانوار هایــی 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، 1389: 74(

1-2- روش های محاسبه خط فقر در ایران

ــده،  ــام ش ــای انج ــود و پژوهش ه ــع موج ــر، در مناب ــدی فق ــد بع ــده و چن ــت پیچی ــل ماهی ــه دلی ب

ــه  ــودن مقول ــاری ب ــه هنج ــی ب ــه نوع ــه ب ــا هم ــت. ام ــده اس ــان ش ــر بی ــرای فق ــددی ب ــف متع تعاری

ــا تعاریــف از پیــش تعییــن شــده می تــوان فقیــر را از غیرفقیــر  فقــر تاکیــد دارنــد و معتقدنــد تنهــا ب

ــرای  ــاخصی ب ــد ش ــرد نیازمن ــخص ک ــررا مش ــوان فق ــه بت ــی ک ــن خط ــرای تعیی ــذا ب ــرد. ل ــدا ک ج

ــتفاده آن  ــوارد اس ــر و م ــری فق ــف اندازه گی ــای مختل ــا روش ه ــه ب ــتیم. در ادام ــری هس اندازه گی

ــم شــد. آشــنا خواهی
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1-2-1- روش اندازه گیري خط فقر براساس نیاز کالري )روش ارشانسکی(

ــه اي( اســتوار  ــل نیازهــاي اساســي )نیازهــاي تغذی ــق و حداق ــر مطل ــه مفهــوم فق ــر پای ــن روش ب ای

ــري  ــن کال ــدار معی ــه مق ــه ب ــرد روزان ــي گــردد هــر ف ــرض م ــدا ف ــن صــورت کــه ابت ــه ای اســت. ب

ــه براســاس ســطح  ــورد مطالع ــه( .ســپس خانوارهــاي م ــاز دارد )براســاس نظــر متخصصــان تغذی نی

درآمــد در ده گــروه هزینــه اي طبقهبنــدي میگردنــد. پــس از بــرآورد ارزشــهاي غذایــي دریافتــي 

ــدارد ــرژي اســتا ن ــي آن، بیــش از ان ــرژي دریافت ــن دهــك کــه ان هــر دهــك درآمــدي ، اولی

 )فرضــاَ 2179 یــا 2300 کالــري( باشــد را در نظرمي گیریــم. اختــاف انــرژي دریافتــي دهــك مــورد 

ــا مقــدار اســتاندارد محاســبه مي شــود. بــه دنبــال آن ، قیمــت هــر واحــد کالــري دریافتــي از  نظــر ب

تقســیم مخــارج کل دهــك بــر مقــدار انــرژي دریافتــي دهــك به دســت مــي آیــد. حاصــل ضــرب 

ــر مخــارج  ــدار اســتاندارد براب ــا مق ــي ب ــرژي دریافت ــاوت ان ــه التف ــري در ماب قیمــت هــر واحــد کال

انــرژي دریافتــي مــازاد بــر نیــاز مــي باشــد. تفاضــل ایــن مخــارج از هزینــه کل دهــك برابــر خــط 

فقــر خواهــد بــود.

1-2-2- روش انــدازه گیــري خــط فقــر براســاس 50 یــا 66 درصــد میانگیــن مخــارج 

نوارها خا

ــبه  ــارج محاس ــن مخ ــدا میانگی ــت، ابت ــتوار اس ــبي اس ــر نس ــوم فق ــه مفه ــر پای ــه ب ــن روش ک در ای

مي شــود، ســپس در مرحلــه بعــد، 50 یــا 66 درصــد میانگیــن مخــارج )البتــه تعییــن ایــن درصــد بــه 

ــه مــي شــود. ــوان خــط فقــردر نظــر گرفت ــه عن ــي اســت( ب ــاري و تجرب صــورت اختی

1-2-3- تعیین خط فقر براساس 50 یا 66 درصد میانه مخارج خانوارها

از دیگــر روشــهاي تعییــن خــط فقــر کــه برپایــه مفهــوم فقــر نســبي اســتوار اســت ایــن روش مــي 

ــه عنــوان  ــه مخــارج ب باشــد و هماننــد روش پیشــین معیــار خاصــي بــراي محاســبه درصــدي از میان

خــط فقــر وجــود نــدارد . در ایــن روش، ابتــدا مخــارج خانوارهــا در ده دهــك درآمــدي )هزینــه ای( 
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مرتــب مــي شــود. ســپس از مخــارج دهکهــاي پنجــم و ششــم میانگیــن گیــري شــده و ایــن میانگیــن 

بــه عنــوان میانــه مخــارج خانوارهــا در نظــر گرفتــه مــي شــود. ســپس، یــك بــار 50 درصــد و بــار 

دیگــر 66 درصــد میانــه مخــارج محاســبه مــي شــود.

1-2-4- تعیین خط فقر بر پایه معکوس ضریب انگل

ایــن روش بــر پایــه مفهــوم نســبي فقــر اســتوار اســت . در حقیقــت ارنســت انــگل از شــاخص نســبت 

ــا و  ــي خانواره ــارج خوراک ــه مخ ــي رابط ــت ارزیاب ــا جه ــد خانواره ــه درآم ــي ب ــارج خوراک مخ

درآمــد آن هــا اســتفاده نمــود کــه بعدهــا بــه عنــوان معیــاري بــراي محاســبه خــط فقرمــورد اســتفاده 

ــرآورد  ــنجي ب ــاي اقتصادس ــاس مدله ــب انــگل براس ــن روش ، ابتــدا ضری ــت . در ای قــرار گرف

میگــردد، ســپس مخــارج خوراکــي خانــوار در معکــوس ضریــب انــگل ضــرب مــي شــود، حاصــل 

ایــن محاســبه معــادل بــا خــط فقــر بــرآوردي خواهــد بــود.

1-2-5- تعیین خط فقر برپایه معکوس ضریب انگل فقرا

محاســبه خــط فقــر براســاس معکــوس ضریــب انــگل خــط فقــر را بیــش از انــدازه تعییــن مــي نمایــد، 

ــع ایــن  ــراي رف ــد. ب ــگل لحــاظ مــي کن ــه گروه هــاي درآمــدي را در محاســبه ضریــب ان ــرا کلی زی

ــتفاده  ــر اس ــاي فقی ــارج گروه ه ــه از مخ ــود ک ــي ش ــنهاد م ــگل پیش ــب ان ــبه ضری ــکل درمحاس مش

ــه  ــد ب ــع بای ــل مــي باشــد و در واق ــن فقــرا از قب ــن پیشــنهاد مســتلزم تعیی ــردن ای ــه کارب ــا ب شــود. ام

ــن خــط فقــر و ســپس شناســایي  ــي کــه هــدف تعیی ــم ، در صورت ــي فقیرهــا را شناســایي کنی ترتیب

فقیرهــا مــي باشــد. بــراي رفــع ایــن مشــکل، مخــارج دهــك اول درآمــدي را بــه عنــوان شــاخصي از 

مخــارج فقیرهــا در نظــر میگیریــم. کاربــرد روش اخیــر موجــب تخمیــن پائینــي از خــط فقــر نســبي 

برحســب معیــار معکــوس ضریــب انــگل مــي باشــد.)ارضروم چیلــر، 1384، صــص 14-16(
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4- متغیر های اثرگذار بر فقر

بــرای آگاهــی و شــناخت بهتــر فقــر الزم اســت عوامــل و چگونگــی تاثیــر آن هــا بــر فقــر نیــز بیــان 

گــردد، از مهمتریــن متغیرهایــی کــه بــر فقــر اثــر دارنــد و در ادامــه بــه بررســی آن پرداختــه می شــود 

را می تــوان در مــوارد زیــر خاصــه کــرد:

1-3-تورم

تــورم بــه عنــوان یــك مالیــات منفــی تأثیــر معنــی داری بــر فقــر دارد.تــورم به طــور نســبی وضعیــت 

ــات تورمــی اساســا  ــا اســت کــه مالی ــه آن معن ــن ب ــد. ای ــر می کن ــدان بدت ــه ثروتمن فقــرا را نســبت ب

ناعادالنــه اســت. مســئله ای کــه وجــود دارد آن اســت کــه در مالیــات مکانیــزم دریافــت تــا حــدودی 

ــد بــدون  ــرای مــردم معلــوم اســت ولــی در شــرایط تــورم، قــدرت خریــد مــردم کاهــش مــی یاب ب

ــدان در  ــی ثروتمن ــك اقتصــاد تورم ــد کــه در ی ــد. برخــی معتقدن آنکــه مســتقیما آن را درک کنن

ــی را  ــورم منافع ــد و ت ــت کنن ــود را محافظ ــای خ ــد ارزش دارایی ه ــر می توانن ــرا بهت ــا فق ــه ب مقایس

ــق  ــرا اســت کــه تضعیــف می گــردد. طب ــت فق ــن وضعی ــه همــراه مــی آورد و ای ــان ب ــرای آن هــم ب

ایــن نگــرش، ثروتمنــدان جامعــه بــا بکارگیــری ابزارهــای مالــی، خــود را در مقابــل ریســك ناشــی 

از افزایــش قیمت هــا محافظــت نمــوده و بــه گونــه ای پوشــش ریســك مــی نماینــد. در حالــی کــه 

ــال افزایــش  ــد در قب ــه ای نمی باشــد کــه بتوانن ــه گون ــرا در زندگیشــان ب ــی فق ســبد)پرتفوی( دارای

ــد. ــك نماین ــش ریس ــا پوش قیمت ه

ــوده  ــر ب ــر خــط فق ــرادی کــه در گذشــته زی ــدون شــك اف ــا ب ــش ســطح قیمت ه در شــرایط افزای

انــد، وضعیــت شــان بدتــر می شــود و دارایــی و درآمــد حقیقــی آن هــا کاهــش مــی یابــد و افــرادی 

ــد، متضــرر  ــل کاهــش قــدرت خری ــه دلی ــد ب ــت دارن ــد هســتند و اصطاحــا حقــوق ثاب کــه کارمن

ــر عمــده  ــت نقــش مهمــی در اقتصــاد دارد و تغیی ــران کــه دول ــد ای می شــوند. در کشــورهایی مانن

در حجــم نقدینگــی توســط دولــت صــورت مــی پذیــرد، تــورم نوعــی پــس انــداز اجبــاری تلقــی 
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ــی«  ــات تورم ــداز »مالی ــس ان ــن پ ــه ای ــد، در اصطــاح ب ــت در می آی ــه تملــك دول می شــود کــه ب

ــود. ــاق می ش اط

می تــوان ادعــا کــرد کــه تــورم یــك خاصیــت »خودکنترلــی« دارد. ایــن ویژگــی زمانــی رخ می دهــد 

ــتی از  ــچ سیاس ــی هی ــود و از طرف ــاد داده می ش ــق در اقتص ــترده و عمی ــر گس ــروز فق ــازه ب ــه اج ک

ســوی دولــت هــم اعمــال نمی گــردد. 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 ســرمایه گذاری، بــه انباشــت ســرمایه روی می آورنــد و در نهایــت تقاضــای کل 

ــه افزایــش بیشــتر  ــر ب ــن ام ــه ای ــورم خواهــد شــد. البت ــه کاهــش ت ــه و منجــر ب جامعــه کاهــش یافت

ــع درآمــدی منجــر می شــود. ــی و شــکاف توزی ــه طبقات فاصل

از طرفــی هــم در کشــورهایی کــه منحنــی فیلیپــس دارای شــکل اســتاندارد اســت می تــوان انتظــار 

داشــت کــه تــورم منجــر بــه کاهــش بیــکاری گــردد. بــا توجــه بهاین کــه بیــکاری یکــی از مهمتریــن 

متغیرهــای تأثیرگــذار بــر توزیــع درآمــد اســت، بــاال رفتــن نــرخ تــورم می توانــد بــا واســطه کاهــش 

نــرخ بیــکاری بــه بهبــود وضعیــت توزیــع درآمــد و کاهــش فقــر کمــك کنــد.

2-3- بیکاری

ــل توجهــی در  ــر نقــش قاب ــع در دســترس گروه هــا و خانوار هــای فقی ــن منب ــوان مهم تری ــه عن کار ب

تامیــن درآمدهــای مــورد نیــاز  را دارد. بــی کاری وضعیتــی اســت کــه در آن بــا کمبــود تقاضــا بــرای 

ــن  ــا تامی ــازار ب ــود در ب ــغلی موج ــای ش ــت فرصت ه ــن وضعی ــویم، در ای ــرو می ش ــروی کار روب نی

کننــده نیــاز عرضــه کننــدگان در بــازار نمی باشــد و در نهایــت تعــداد کثیــری از افــراد جامعــه بــدون 

دسترســی بــه یــك شــغل مجبــور بــه زندگــی در وضعیــت نامناســب می باشــند و لــذا تقاضــای افــراد 

و خانوار هــای فاقــد شــغل، بــرای کاالهــا و خدمــات کاهــش مــی یابــد و ایــن محــدود شــدن طــرف 
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تقاضــا موجــب تشــدید رکــود و گســترش بــی کاری و در نهایــت افزایــش شــدت و حجــم فقــر در 

جامعــه می گــردد. بــه عبــارت دیگــر هــر چــه میــزان مشــارکت نیــروی کار فعــال، در فعالیت هــای 

اقتصــادی کمتــر باشــد، میــزان شــدت فقــر در جامعــه افزایــش خواهــد یافــت و بالعکــس بــا افزایــش 

تقاضــا بــرای کار و کاهــش بــی کاری )کــه موجــب افزایــش درآمد هــا می شــود( وضعیــت زندگــی 

مــردم بهتــر و از میــزان فقــر در جامعــه کاســته می گــردد.

3-3-رشد اقتصادی

رشــد اقتصــادی بــاال، فرصت هــای بیشــتری را بــرای افزایــش درآمدهــای جامعــه، از طریق گســترش 

ــد  ــم درآم ــای ک ــه گروه ه ــد هم ــش درآم ــرای افزای ــای الزم ب ــا و محرک ه ــا، فرصت ه بازاره

ــای  ــه فرصت ه ــخ ب ــدگان در پاس ــد کنن ــت تولی ــن وضعی ــد. در ای ــاد نمای ــد ایج ــه، می توان جامع

جدیــد ایجــاد شــده در بازارهــا، نیــروی کار بیشــتری را تقاضــا مــی نماینــد کــه ایــن مســئله از طریــق 

ــل توجهــی در کاهــش  ــد نقــش قاب ــی افزایــش دســتمزدها می توان ــازاد و حت ــروی کار م جــذب نی

فقــر جامعــه محســوب گــردد.

ــرای تســریع در رشــد  ــا ب ــرای سیاســتگذاران اقتصــادی همــواره ایــن مســئله اهمیــت دارد کــه آی ب

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.



91تاثیرصدقات )انفاق ها( اهدایی به کمیته امداد در رفع فقر مطلق )مطالعه موردي:  استان قم 1395(

4-3-توزیع درآمد

ــد. ــه می باش ــر در جامع ــم فق ــترش حج ــل گس ــر عوام ــی از دیگ ــای اجتماع ــض و نابرابری ه تبعی

ــاه بیشــتر وجــود  ــرای کســب درآمــد و رف ــراد ب ــان تــاش اف در ایــن شــرایط رابطــه محسوســی می

نخواهــد داشــت. بــه عبــارت دیگــر بازدهــی تــاش افــراد دیگــر وابســته بــه آمــوزش و یادگیــری 

)ســرمایه های انســانی( یــا ســرمایه های فیزیکــی و مالــی وی نمی باشــد چــرا کــه در اثــر وجــود ایــن 

وضعیــت، گروهــی از افــراد جامعــه می تواننــد بــا دسترســی بــه موقعیت هــای مناســب و بهــره منــدی 

از امتیــازات انحصــاری بخــش اعظمــی از منابــع جامعــه را بــه خــود اختصــاص دهنــد )اختاس هــای 

هــزار میلیــاردی( و در نتیجــه ســهم کمــی بــرای گــروه وســیعی از مــردم بــر جــای گذارنــد. در ایــن 

ــه  ــه دلیــل فقــدان دسترســی ب ــع وســیع، تــوده گســترده ای از مــردم ب ــه رغــم وجــود مناب شــرایط ب

فرصت هــای آن هــا در فقــر بــه ســر خواهنــد بــرد.

ــه  ــروت در جامع ــا و ث ــب درآمده ــع نامناس ــی و توزی ــای اجتماع ــود نابرابری ه ــت وج ــد گف بای

ــا فرصت هــای الزم  ــی و انســانی ی ــه ســرمایه های مال ــرای دسترســی ب ــوان مانعــی ب ــه عن ــد ب می توان

ــز از تعــادل فقــر در جامعــه باشــد. ــرای گری ب

5-3-مخارج حمایتی دولت

ــر  ــردی، اث ــاظ خ ــردد. از لح ــری گ ــر و نابراب ــش فق ــه کاه ــر ب ــد منج ــت می توان ــای دول هزینه ه

ــای  ــق و گروه ه ــا، مناط ــن بخش ه ــارج بی ــن مخ ــع ای ــه توزی ــتگی ب ــر بس ــر فق ــی ب ــای دولت هزینه ه

ــوزش و  ــت و آم ــش بهداش ــا افزای ــد ب ــرمایه ای می توانن ــارج س ــت. مخ ــد داش ــدی خواه درآم

ــی  ــد. یعن ــته باش ــاعدی داش ــار مس ــر آث ــت فق ــر وضعی ــروی کار ب ــره وری نی ــه به ــرورش از حلق پ

هزینه هــای دولــت از طریــق افزایــش ظرفیــت درآمــدی اشــخاص و خانوارهــا می توانــد بــه تقلیــل 

ــاش، 1389: 77-82( ــهیکی ت ــی و ش ــداداد کاش ــك نمایند.)خ ــر کم ــری و فق نابراب
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6-3-حمایت های مردمی

ــد  ــر  چن ــاي آن  ه ــت و اعض ــف اس ــاي مختل ــد و داراي اعض ــن واح ــه ت ــه منزل ــامی ب ــه اس جامع

ــی آدم  ــد؛ » بن ــکیل میدهن ــن را تش ــك ت ــوع، ی ــا در مجم ــد، ام ــف دارن ــکال مختل ــامي و اش اس

اعضــای یکدیگرنــد، کــه در آفرینــش ز یــك گوهرنــد؛ چــو عضــوی بــه درد آورد روزگار، دگــر 

عضوهــا را نمانــد قــرار« پــس   یــك  فــرد از جامعــه کــه عضــوي از یــك مجموعــه اســت ، اگــر    دچار 

فقــر و احتیــاج  شــد ، وظیفــه توانمنــدان جامعــه اســت کــه  بــا انفــاق خــود وضــع او را اصــاح کننــد. 

رســیدگی بــه محرومــان، خیریــن مدرســه ســاز و بیمارســتان هایی کــه توســط خیریــن ســاخته شــده 

و ... از همیــن بــاب می باشــد. دیــن اســام بــر انفــاق بســیار تاکیــد دارد، پیامبــر گرامــی اســام صلــی 

الل علیــه وآلــه مــی فرماینــد:« کلکــْم راٍع، َو کلکــْم َمْســُؤوٌل َعــْن َرِعیتـِـِه«1 )بحاراالنــوار، ج72:38(

در قــرآن مجیــد آیــات مربــوط بــه «احســان وانفــاق«، «قــرض الحســنه«، «تعــاون« و «صدقــه« بســیار 

دیــده می شــود: « لـَـْن تَنالـُـوا الْبـِـّر َحتـّـی تُنِْفُقــوا مِّمــا تُِحبـّـوَن َومــا تُنِْفُقــوا مـِـْن َشــیْ ٍء فـَـإِّن اللّ َ بـِـِه َعلِیــٌم«2 

)آل عمــران: 92(
ــًا«3  ــٌر أََم ْ ــاً َوَخی ـِّـَك ثََواب ــَد َرب ــٌر ِعن ْ ــاُت َخی ــاُت الّصالَِح ــا َوالْبَاقِیَ ــاةِ الّدنْیَ ــُۀ الَْحیَ ــوَن ِزینَ ُ ــاُل َوالْبَن «ألَْم

ــف: 46( )که

4- انفاق
انفــاق عبــارت اســت از خــرج کــردن و بخشــیدن مــال در راه خــدا بــراي کســانی کــه بــه آن نیــاز 

ــه کــردن، مخفــی کــردن و  ــود شــدن، هزین ــاي کــم شــدن، ناب ــه معن ــد  انفــاق از مــاده نفــق؛ ب دارن

پوشــاندن اســت.

انفــاق در قــرآن معنایــی تمــام دارد و هــر گونــه زکات، صدقــه واجــب و مســتحب و حتــی 
 1. به راستی که همه شما حافظ و سرپرستید و همه شما جوابگوی مردم زیردست خود هستید.

 2. شما هرگز به مقام نیکوکاران و خاصان خدا نخواهید رسید، مگرآن که از آنچه دوست میدارید وبسیار محبوب است در 
راه خدا انفاق کنید.

 3. مال 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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کمك هــاي غیرنقــدي و بلکــه غیرمــادي را هــم شــامل می شود.)خارســتانی و ســیفی، 1393: 137(

ــَن  ــا الّذی ــان داده اســت: « یاَیَّه ــه انفــاق کــردن در راه خــدا فرم ــان را ب ــا تعابیرمتعــدد مؤمن ــرآن ب ق

ــُم  ــروَن ُه ــفَعٌۀ والکِف ــٌۀ والَش ــِه والُخلّ ــٌع فی ــوٌم البَی ــِل اَن یَأتِــی یَ ــن قَب ــم مِ ــا َرَزقنُک ــوا مِّم ــوا اَنِفق ءاَمن

ــون«1 )بقــره: 254(  الّظلِم

در جایــی دیگــر خداونــد متعــال بــه پیامبــر اســام صلــی الل علیــه و آلــه و ســلم توصیــه مــی فرماینــد 

ــَاَة َویُنِْفُقــوا  کــه ایــن فرمــان را بــرای بنــدگان ابــاغ نماینــد: « قـُـْل لِِعبـَـاِدَي الَِّذیــَن آَمنـُـوا یُِقیُمــوا الَصّ

ا َوَعَانِیـَـًۀ مـِـْن قَبـْـِل أَْن یَأْتـِـَي یـَـْوٌم اَل بَیـْـٌع فِیــِه َواَل ِخــَاٌل«2 )ابراهیــم:31( ــا َرَزقْنَاُهــْم ِســًرّ مَِمّ

1-4- عوامل موثر بر انفاق

1-4-1- درآمد

یکــي از عوامــل مؤثــر و مهــم اثرگــذار بــر انفــاق، درآمــد اســت. طبــق احــکام اســامي مالیاتهــاي 

ــه  شــرعي بــه صــورت کلــي تابعــي فزاینــده از درآمدهــا هســتند. برخــي از مالیاتهــا نیــز مشــروط ب

رســیدن درآمــد بــه یــك حــد نصــاب مــي باشــد ایــن گونــه مالیاتهــا مي توانــد موجــب شــود تابــع 

ــز باشــد و از  ــده نی ــد، فزاین ــش درآم ــا افزای ــوارد ب ــي در بســیاري از م ــده نباشــد و حت ــاق کاهن انف

ــباع  ــد و اش ــران میرس ــه دیگ ــع آن ب ــتفاده شــخصي نیســت و مناف ــوع اس ــاق از ن ــر، انف طــرف دیگ

شــدني نیســت و نمــي تــوان بــراي آن محدودیــت ســقف قایــل شــد. بنابرایــن، می تــوان ایــن ادعــا را 

از لحــاظ نظــري مطــرح کــرد کــه انفــاق نســبت بــه افزایــش درآمــد فزاینــده اســت.

 1. مؤمنان باید از آنچه خداوند به آنان ارزانی داشته در راه او انفاق کنند تا در قیامت که اسباب دنیوی کارساز نیست از 
انفاق خود بهره مند شوند.

 2. به بندگان من که ایمان آورده اند بگو تا نماز بگزارند و از آنچه روزیشان داده ایم نهان و آشکارا انفاق کنند، پیش از 
آنکه روزی فرا رسد که در آن نه خرید و فروختی باشد و نه هیچ دوستیی به کار آید.
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1-4-2- ثروت

یکــي دیگــر از عوامــل مؤثــر بــر انفــاق ثــروت اســت و انتظــار میــرود بــا افزایــش ثــروت، انفــاق نیــز 

افزایــش یابــد.

1-4-3- سن سرپرست خانوار

ــه  ــي ب ــل اینکــه در آموزه هــاي دین ــه دلی ــوار اســت؛ ب ــراد سرپرســت خان از دیگــر عوامــل، ســن اف

پــاداش اخــروي و الهــي اعمــال توجــه زیــادي شــده اســت و بــه نظــر میرســد هــر چــه ســن افــراد 

ــد و درنتیجــه،  ــاداش اخــروي توجــه بیشــتري دارن ــرگ و کســب پ ــه آخــرت و م ــر باشــد، ب باالت

ــی و همــکاران، 1392: 71-72( ــد.) صادق ــی دهن ــاق بیشــتري انجــام م انف

ــاي  ــادي پرداخت ه ــل اقتص ــاره تحلی ــلمان درب ــان مس ــب اقتصاددان ــه از جان ــي ک ــده کارهای عم

مذهبــي انجــام شــده، مرتبــط بــه تحلیلهــاي نظــري اســت و کمتــر کار تجربــي درایــن بــاره انجــام 

شــده اســت. بــه نظــر مــي رســد در ایــران و ســایر کشــورهاي اســامي بــه جــز یــك مــورد تــا بــه 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــطح کان ص ــاق در س ــع انف ــن تاب ــه تخمی ــال کاري در زمین ح

بعــد از انجــام آزمونهــاي اقتصــاد ســنجي بــرروي داده هــا و مدل هــاي بــرازش شــده،مدل داده هــای 

ترکیبــي بــا اثرهــاي تصادفــي، بهتریــن روش بــرازش تشــخیص داده شــد.

ــا شــیب فزاینــده( و بــرازش  ــع نمایــي )تابعــي همــواره صعــودي ب ــع انفــاق تاب مــي تــوان گفــت تاب

انجــام شــده تأییــد کننــده ایــن مطلــب اســت و نشــان مــي دهــد کــه شــکل اصلــي تابــع انفــاق بــه 

صــورت نمایــي مــي باشــد و شــیب فزاینــده تابــع آن را بــا توابــع متعــارف مخــارج کــه بــه صــورت 

عمومــي کاهنــده هســتند، تفــاوت دارد. ایــن ویژگــي، یــك ویژگــي خــاص بــراي مخــارج مذهبــي 

اســت کــه بــه نوعــي اشــباع ناپذیــري را نیــز نشــان میدهــد؛ چــون از نظــر مؤمنــان، هزینه هــاي مذهبــي 

نتایــج آخرتــي و تأمیــن زندگــي پــس از مــرگ را بــه دنبــال دارد و در آن جهــان، ارتقــاي جایــگاه 

ــد  ــازگار و تأیی ــل س ــور کام ــز به ط ــي نی ــاي مذهب ــا آموزه ه ــج ب ــن نتای ــه ای ــدارد ک ــرز ن ــد و م ح
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کننــده دانــش و اعتقــادات مذهبــي قــوي نــزد ایرانیــان اســت. ایــن نکتــه، یکــي از ویژگیهــاي خــاص 

هزینه هــاي مذهبــي اســت کــه در ایــن مطالعــه تأییــد مــي شــود.  نتایــج بــرآورد نشــان مــي دهــد بــه 

ــه انفــاق  ــزان بیــش از یــك واحــد پولــي ب ــه می ــي افزایــش درآمــد ســرانه، ب ازاي یــك واحــد پول

ــن  ــد و ای ــي باش ــودن آن م ــادي ب ــد ع ــت و مؤی ــاق مثب ــدي انف ــش درآم ــود. کش ــي ش ــزوده م اف

کشــش از ســال 1385 بــراي اکثــر اســتانها بزرگتــر از یــك اســت، پــس انفــاق حکــم یــك کاالي 

ــك  ــر و ی ــن صف ــتان ها بی ــر اس ــراي اکث ــر از آن، ب ــالهاي قبل ت ــش در س ــن کش ــس را دارد. ای لوک

ــه صــورت یــك کاالي ضــروري برخــورد می شــد. ــاق ب ــا انف ــر ب ــس در ســالهاي قبلت مي باشــد، پ

)همان: 80(

ــان  ــرده و دیدش ــر ک ــال 1385 تغیی ــاق از س ــه انف ــبت ب ــردم نس ــدگاه م ــه دی ــود ک ــه می ش ماحظ

ــه کاالی لوکــس عــوض شــده اســت. ایــن در حالــی  ــه انفــاق از یــك کاالی ضــروری ب نســبت ب

اســت کــه از آثــار انفــاق فزونــی روزی و امــوال در آیــات قــرآن ذکــر شــده اســت: « قـُـْل إَِنّ َربـِّـي 

ــُر  ْ ــَو َخی ــُه َوُه ــَو یُْخلُِف ــْيٍء فَُه ــْن َش ــْم مِ ــا أَنَْفْقتُ ــُه َوَم َ ــِدُر ل ــاِدهِ َویَْق ــْن ِعبَ ــاُء مِ ــْن یََش ْزَق لَِم ــِرّ ــُط ال یَبُْس

ــبا: 39(  ــَن« 1)س اِزقِی الَرّ

5- وضعیت فقر و انفاق شهر قم

بــه صــورت ســاده مــي تــوان انفاقــات را شــامل کلیــه پرداخت هــاي واجــب و مســتحبي، خدمــات و 

... کــه فــرد نســبت بــه افــراد و جامعــه انجــام مــي دهــد، در نظــر گرفــت کــه بعضــي از پرداخت هــا 

ــي و  ــه صــورت پنهان ــت و ب ــدون ثب ــا بعضــي دیگــر، ب ــت و محاســبه مــي شــود، ام ــات، ثب و خدم

آشــکار صــورت مــي گیــرد. در ایــن تحقیــق، کمکهــاي مردمــي و صدقــات کــه توســط کمیتــه امــام 

خمینــي)ره(  در ســال 1395 جمــع آوري گردیــده، محاســبه شــده اســت. بــرای ســادگی و پرهیــز از 

اعــداد و ارقــام تعــداد خانوار هــا 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 خانوار هــا و 

 1.  بگــو : پــروردگارم روزي را بــراي هــر کــس بخواهــد توســعه مــي دهــد و بــراي هــر کــس بخواهــد تنــگ )و محــدود( 

ــت . ــدگان اس ــن  روزي دهن ــد و او  بهتری ــي کن ــر م ــاي آن را پ ــد، ج ــاق کنی ــزي را )در راه او( انف ــر چی ــازد، و ه ــي س م
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افــراد زیــر خــط فقــر خواهیــم بــود.

جدول 1-گزارش خاصه عملکرد سال 1395در استان قم

تعداد 
صندوق ها

درآمد 
صدقات

درآمد 
وجوهات امانی

درآمد های 
انتظامی و سایر

جمع کل 
درآمد

15262510343710931118110946508429009770581313556344976

ــت  ــت حمای ــوار تح ــداد کل خان ــم تع ــی )ره( ق ــام خمین ــداد ام ــه ام ــی از کمیت ــار اعام ــق آم طب

اســتان 21066 خانــوار شــامل 37391 نفــر معــادل 3/3 درصــد جمعیــت اســتان و تعــداد کل خانــواده 
ــد:1 ــوار می باش ــادل 15527 خان ــال 95 مع ــان س ــر در پای ــت بگی معیش

جدول2-گزارش خاصه عملکرد سال 1395در استان قم

تعداد نفراتتعداد کل خانوار تحت حمایت
2106637391

بــرای محاســبه خــط فقــر مطلــق الزم اســت از روش حداقــل نیــاز کالــري )روش ارشانســکی( کــه 

ــری  ــرآورد خــط فقــر عینــی مطلــق از روش حداقــل کال ــرای ب قبــا ذکــر شــد، اســتفاده گــردد. ب

)روش انــرژی غذایــی دریافتــی FEI) اولیــن بــار توســط جمشــید پژویــان در ایــران مطــرح شــد. در 

ایــن روش ابتــدا نیازهــای کالــری، پروتئیــن و ..... بوســیله کارشناســان تعییــن می شــود 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 می شــود . بــرای محاســبه هزینــه 

مــواّد غذایــی معمــوالً حّداقــّل کالــری مــورد نیــاز بــرای برخــورداری از ســامت و حفــظ فیزیکــی 

در نظــر گرفتــه می شــود. البتـّـه نیــاز اساســی غذایــی بــر حســب ســّن، جنــس، شــغل، فّعالیــت بدنــی، 

مســکن، شــرایط آب و هوایــی و نحــوه گــذران فراغــت متفــاوت اســت و در خصــوص حّداقــّل نیــاز 

بــه کالــری اتّفــاق نظــر وجــود نــدارد و همچنیــن میــزان انــرژی مــورد نیــاز بــه جامعــه ای کــه فــرد 

در آن زیســت میکنــد، وابســته اســت.

 1. گزارش خاصه عملکرد سال 1395در استان قم
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بــا توجــه بــه این کــه نیــاز روزانــه یــك فــرد 2129 کالــری اســت، خــط فقــر عینــی مطلــق ســالیانه 

بمبلــغ 37699362ریــال و ماهیانــه 3141613 ریــال بــرای ســال 1387 بــرآورد شــد.

)سلیمی پور،1394: 69(

ــورم ســاالنه  ــرخ ت ــق ن ــرای ســال 1395 الزم اســت طب ــر ب ــن خــط فق ــی ای بمنظــور محاســبه تقریب

ــردد: ــبه گ محاس
جدول 3- آمار بانك مرکزی   

نرخ شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفیسال
تورم

1395100.09.0
139491.71411.9
139381.94815.6
139270.91634.7
139152.63530.5
139040.32121.5
138933.18812.4
138829.52710.8
138726.6625.4

بــا توجــه بــه نــرخ تــورم ســاالنه اعامــی از طــرف بانــك مرکــزی، بــه خــط فقــر مطلــق 177299052 

ــر از  ــن خــط فق ــه ذکــر اســت کــه ای ــه مــی رســیم. الزم ب ــال ماهان ــال ســاالنه و 14774919 ری ری

طریــق حداقــل نیاز هــای کالــری بــرآورد شــده اســت و ممکــن اســت. کــه طبــق داده هــای مرکــز 

آمــار ایــن عــدد در ردیــف دهــك پنجــم جامعــه قــرار دارد کــه 37059 خانــوار و 124766 نفــر را 

شــامل می شــود1،  یعنــی 10 درصــد از جمعیــت اســتان زیــر خــط فقــر مطلــق زندگــی مــی کننــد. 

بدیهــی اســت کــه کمیتــه امــداد و کمك هــای مردمــی بــه تنهایــی پاســخگوی ایــن اختــاف نیســت 

و نیازمنــد تجدیــد نظــر در نــوع پوشــش افــراد نیازمنــد می باشــد.

 1. مرکز آمار ایران.
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نتیجه گیري

ــد  ــه دارن ــور اســامي وظیف ــت در یـــك کشـ ــراد و دولـ ــده اي ناپســند اســت و همــه افـ ــر پدی فق

در جهــت کاهــش فقــر حرکــت کننــد؛ البتــه هـیچیـــك از اینهـــا بـــه معنـــاي برابــري انســان هــا در 

دســتیابي بــه امکانــات نیســت؛ بلکــه در دیــدگاه اســامي وجــود تفــاوت هـــاي منطقــي و اختیــاري 

کــه ناشــي از توانایــي هــا و کوشــش فــرد اســت، مــورد تأییــد مــي باشــد؛ افــراد مــي تواننــد بــا کار 

و کوشــش و دولــت بــا اعمــال سیاســت هــاي مناســب و حمایتــي در جهــت کاهــش فقــر در جامعــه 

گام بردارنــد. فقــر  و انــدازه  گیــري  آن و راه هــاي فقرزدایــي در  سیاســت  گــذاري  اقتصــادي جایــگاه 

ــژه کشــورهاي توســعه  ــه وی ــه روز در کشــورهاي گوناگــون ب ــگاه روزب ــن جای ــژه اي دارد و ای وی

نیافتــه اهمیــت بیشــتري پیــدا کــرده  اســت  . یکــي از ابزارهــاي پایــه اي اســامي بــراي فقرزدایــي و 

تحقــق عدالــت انفــاق اســت. انفــاق رشــد و تعالــي بخــش انســان هــاي پرداخــت کننــده و در پــي 

ــد از متغیرهــاي اقتصــادي و  ــرا انفــاق یــك عمــل اقتصــادي اســت، مــي توان آن جامعــه اســت؛ زی

اجتماعــي اثرپذیــري بســیاري داشــته باشــد.  مســلمانان و مومنــان قواعــد مذهبــي اســامي را مراعــات 

مــي کننــد. از مهمتریــن متغیرهایــی کــه بــر فقراثــر داشــته اســت مــي تــوان بــه تــورم، بی کاری، رشــد 

اقتصــادی، توزیــع درآمــد، مخــارج حمایتــی دولــت و حمایــت هــای مردمــی اشــاره کــرد. 

بررســـي هـــاي تجربــي نشــان مــي دهنــد کــه عوامــل بســیار گوناگونــي در پدیدآمــدن و برطــرف 

ــد نشــان  ــي توانن ــل م ــن عوام ــر اثرگــذار هســتند. گســتردگي ای ــزایش و کاهــش فق ــا افـ کــردن ی

دهنــده پیچیدگــي پدیــده فقـــر باشــند. اســام نیــز بــه علــت اهمیــت پدیــده فقــر، رویکــرد ویــژه اي 

بــه آن داشــته و کوشــیده اســت بــا آمــوزه هــاي گســترده اي کــه در ایــن بــاره داده اســت، مســلمانان 

را برانگیزانــد تــا بــه کـــاهش فقـــر در جامعــه خــود بپردازنــد. افــزون بــر این هــا نهادهایــي از ســوي 

ــذار  ــاي اثرگ ــت. از نهاده ــده اس ــاخته ش ــا س ــوزه ه ــن آم ــر ایـ ــردار برابـ ــت ک ــلمانان در جه مس

ــدن و  ــاخته ش ــراي س ــاق ب ــت انف ــل پرداخ ــام اص ــت. در اسـ ــاق اس ــام، انف ــرزدا در اس ــم فق مه

خداگونه شــدن انســان اســت؛ امــا همـــراه آن فقرزدایـــي نیــز مي شــود. 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 

ــد در کاهــش فقــر تاثیرگــذار باشــد. امــداد امــام خمینــی )ره( مــي توان
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منابع و مآخذ

ــادی  ــای اقتص ــه پژوهش ه ــران؛ مجموع ــر در ای ــون فق ــاد گوناگ ــرین؛ ابع ــر، نس ــروم چیل 1. ارض

ــماره 27. ــزی ؛ 1384؛ ش ــك مرک بان

2. خــداد کاشــی، فرهــاد و شــهیکی تــاش، محمدنبــی؛ تأثیــر متغیر هــای کان بــر فقــر در ایــران؛ مجلــه 

نامــه علمــی پژوهشــی مفیــد؛ زمســتان 1389؛ شــماره 81.

ــی  ــه علم ــال های 83-1368؛ فصلنام ــی س ــران ط ــر در ای ــرا؛ فق ــی، زه ــین و ابراهیم ــر، حس 3. راغف

ــماره 24. ــت 1386، ش ــال ششم،اردیبهش ــی؛ س ــاه اجتماع پژوهشــی رف

4. زیبائی،منصــور و شــیروانیان، عبدالرســول؛ بررســی اثــرات متغیرهــاي اقتصــاد کان بــر نــرخ فقــر 

شــهري و روســتایی در ایــران؛ مجلــه علمــی پژوهشــی اقتصــاد کشــاورزی؛ 1388؛ شــماره2.

ــران؛  ــا در ای ــری درآمده ــر نابراب ــاق ب ــر انف ــی تأثی ــد؛ بررس ــی، وحی ــن و مهربان ــبحانی، حس 5. س

ــماره 27. ــز 1386؛ ش ــامی؛ پائی ــاد اس ــی اقتص ــی پژوهش ــه علم فصلنام

ــی در ســال7831 در شــهرقم؛  ــی و ذهن ــور، محمــد صــادق؛ بررســی تفــاوت فقــر عین 6. ســلیمی پ

باقــری تودشــکی، مجتبــی؛ کارشناســی ارشــد علــوم اقتصــادی؛ دانشــگاه مفیــد قــم؛ تابســتان 1394.

7. ســیفی، فاطمــه و خارســتانی، اســماعیل؛ فلســفه انفــاق در اســام؛ نشــریه راهبــرد توســعه؛ تابســتان 

1396؛ شــماره 50.

ــه  ــران؛ فصلنام ــاق در ای ــع انف ــن تاب ــی؛ تخمی ــی، مرتضــی و شــفیعی، عل ــی، حســین و عزت 8. صادق

ــماره 2. ــتان 1392؛ ش ــدار(؛ تابس ــعه پای ــد و توس ــادي )رش ــهاي اقتص پژوهش

ــاب  ــم؛ مؤسســۀ بوســتان کت ــا؛ مکتــب اإلعــام اإلســامي؛ ق ــر؛ اقتصادن 9. صــدر، ســید محمــد باق

ــم؛ چــاپ دوم، ســال 1382. ق

10. عزتــی، مرتضــی و محمودیــان، مهــرداد؛ بــرآورد اثــر انفــاق بــر کاهــش فقــر در ایــران؛ فصلنامــه 

علمــی پژوهشــی اقتصــاد اســامی؛ بهــار 1393؛ شــماره 53.

11. عســگری، 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.

12. کیاءالحســینی، ســیدضیاءالدین؛ نقــش زکات فطــره در فقرزدایــی؛ فصلنامــه علمــی پژوهشــی اقتصاد 

اســامی؛ پائیــز 1387؛ شــماره 31.
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بررسی ظرفیت  ها و پتانسیل  هاي رابطه تجاری ایران و افغانستان بر اساس

 الگوی جاذبه در دهه اخیر
زهرا محمدي1

چکیده

یکــی از روش هــای توســعه تجــارت خارجــی هــر کشــور شــناخت دقیــق پتانســیل های اقتصــادی-

تجــاری شــرکای عمــده و راه هــای رســاندن حجــم و ترکیــب خارجــی اعــم از صــادرات و واردات 

بــه ســطح مطلــوب آن  بــه گونــه ای کــه حداکثــر پتانســیل های تجــاری دو کشــور مــورد شناســایی 

ــا و کاالی تجــاری  ــه بخش ه ــر دو طــرف از تجــارت دوجانب ــاع ه ــه و در راســتای انتف ــرار گرفت ق

اولویــت دار تعییــن گــردد. از آنجایــی کــه افغانســتان بــه عنــوان یکــی از شــرکای عمــده تجــاری 

ایــران محســوب می شــود، بنابرایــن الزم اســت بــا شــناخت و بررســی دقیــق فرصت هــا وچالش هــای 

موجــود، ســعی در بهبــود روابــط تجــاری و وضعیــت اقتصــادی بیــن دو کشورشــود. امنیــت و ثبــات 

ــن  ــن رو ای ــد و از ای ــته باش ــارت داش ــد تج ــم گیر رش ــش چش ــث افزای ــد باع ــتان می توان در افغانس

روابــط چنــدان گســترده و عمیــق نیســت . هنــوز مشــکات و نگرانی هــای بســیاری در روابــط میــان 

دو طــرف باقــی اســت کــه نیــاز بــه گفت وگــو و بحث هــای دقیق تــر دارد. در ایــن مقالــه بــا اســتفاده 

از روش توصیفــی- تحلیلــی، داده هــای آمــاری و منابــع کتابخانــه ای، فرضیــه »افزایــش تجــارت بیــن 

ایــران و افغانســتان می توانــد باعــث افزایــش امنیــت در مناطــق مــرزی و همچنیــن کاهــش بیــکاری و 

تقویــت تولیــد داخلــی بــرای هــر دو کشــور باشــد« بررســي گردیــده اســت. نتایــج تحقیــق بــر تاییــد 

فرضیــه تحقیــق داللــت دارد. 

کلیدواژه  ها :افغانستان، ایران، تجارت، مزیت نسبی و مطلق. 

1.دانش آموخته کارشناسی رشته علوم اقتصادی، دانشگاه مفید
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 مقدمه

در ســال های اخیــر، افغانســتان بــه عنــوان محــور اتصــال تجــارت میــان کشــورهای آســیای جنوبــی 

ــه کشــورهای اروپایــی مــورد توجــه  و آســیای مرکــزی و دیگــر کشــورهای آســیایی و از آنجــا ب

ــا اینکــه زیرســاخت های داخــل افغانســتان کــه بــه افزایــش میــزان و حجــم تجــارت  بــوده اســت. ب

ــدم  ــی و ع ــکل ناامن ــا مش ــی ب ــم در جاهای ــوز ه ــا  هن ــه ام ــود یافت ــدی بهب ــا ح ــد ت ــك می کن کم

ــم گیری  ــوالت چش ــتان تح ــال افغانس ــن 11 س ــی ای ــتیم. درط ــرو هس ــب روب ــاخت های مناس زیرس

در زمینه هــای اقتصــادی؛ اجتماعــی؛ سیاســی؛ فرهنگــی و ...داشــته اســت کــه مهمتریــن عوامــل ایــن 

تحــوالت و پیشــرفت را می تــوان 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 دیده اندکــه 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 . 

ــردم  ــت م ــود معیش ــتغال و بهب ــر اش ــه ب ــاوه براین ک ــارت ع ــش تج ــت افزای ــوان گف 1393( می ت

ــز اثرگــذار می باشــد.  ــر ســاخت های کشــور افغانســتان نی ــود زی ــت و بهب ــر امنی تاثیرگــذار اســت ب

بنابرایــن می تــوان گفــت کــه بــا افزایــش تجــارت ایــران بــا افغانســتان هــر دو کشــور از مزیت هــای 

ــد شــد.  ــد خواهن ــط بهره من ــن رواب ای

یکــی از روش هــای توســعه تجــارت خارجــی هــر کشــور شــناخت دقیــق پتانســیل های اقتصــادی-

تجــاری شــرکای عمــده و راههــای رســاندن حجــم و ترکیــب خارجــی اعــم از صــادرات و واردات 

ــورد  ــور م ــاری دو کش ــیل های تج ــر پتانس ــه حداکث ــه ای ک ــه گون ــت ب ــوب آن اس ــطح مطل ــه س ب

شناســایی قــرار گرفتــه و در راســتای انتفــاع هــر دو طــرف از تجــارت دو جانبــه بخش هــا و کاالی 

ــران  ــاری ای ــده تج ــرکای عم ــی از ش ــوان یک ــه عن ــتان ب ــن گردد.افغانس ــت دار تعیی ــاری اولوی تج

ــتان  ــادی افغانس ــت اقتص ــا و وضعی ــناخت فرصته ــه ش ــه ب ــی دارد ک ــولین الزم م ــر را برمس ــن ام ای

ــود تجــارت و ســرمایه گذاری در آن کشــور  ــه بهب ــق آن ب ــدا کــرده کــه از طری آشــنایی کامــل پی
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پرداخته شــود.

ــی و  ــدات بین الملل ــی، معاه ــادالت فرهنگ ــادی، مب ــائل اقتص ــا و مس ــل، نیازه ــط بین المل در رواب

ــش  ــش نق ــا افزای ــور و ی ــد کش ــا چن ــط دو ی ــاز رواب ــه س ــد زمین ــی و.. می توان ــای سیاس جریان ه

ــا توجــه  ــط اقتصــادی و تجــاری ب ــان رواب و نفــوذ یــك کشــور در کشــور دیگــر شــود .از ایــن می

ــش  ــای نق ــی ایف ــی و فرهنگ ــائل سیاس ــر مس ــش از دیگ ــل بی ــط بین المل ــورها دررواب ــاز کش ــه نی ب

کــرده و ســبب گســترش روابــط دویــا چنــد جانبــه شــده اســت .می تــوان گفــت کــه بیشــتر روابــط 

ــه ســایر جنبه هــای  بیــن کشــورها از ســطح مســائل اقتصــادی و مبــادالت تجــاری شــروع شــده و ب

ــد. ــری مییاب ــی و . . . تس ــی، فرهنگ سیاس

افغانســتان در طــی ســه دهــه اخیــر بــه واســطه تحوالتــی کــه بــا آن هــا روبــرو شــده بــه یــك کشــور 

بــی ثبــات، ضعیــف و عقــب مانــده در تمامــی زمینه هــای اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی 

ــا  ــل را ب ــام بین المل ــی نظ ــه و حت ــورهای منطق ــت دیگرکش ــه امنی ــوری ک ــود .به ط ــده ب ــل ش تبدی

چالــش مواجــه ســاخته و هنــوز هــم ایــن خطرکامــاً رفع نشــده و دیگــر کشــورها به ویژه همســایگان 

افغانســتان از بازگشــت بــی ثباتــی و ناآرامــی بــه ایــن کشــور هــراس دارنــد .فقــر اقتصــادی وناتوانــی 

ــی و  ــای بین الملل ــه کمك ه ــتان را ب ــاز افغانس ــده، نی ــیب دی ــای آس ــازی بخش ه ــم و بازس در ترمی

ــپتامبر  ــس از 11 س ــور پ ــن کش ــازی ای ــی در بازس ــازمان های بین الملل ــورها و س ــور دیگرکش حض

بیــش از پیــش آشــکار ســاخت .عــاوه بــر بحــث بازســازی، ضعــف گروه هــای افغانــی و همچنیــن 

ــزی  ــت مرک ــك دول ــاد ی ــت ایج ــم جه ــا ه ــکاری ب ــور در هم ــن کش ــی ای ــخصیت های سیاس ش

نیرومنــد و خــود انگیختــه و هماهنــگ بانیازهــای داخلــی جامعــه افغانســتان ســبب شــد کــه بازیگــران 

خارجــی حاضــر در افغانســتان به ویــژه ایــاالت متحــده در جریــان دولــت ســازی ایــن کشــور پــس از 

 11ســپتامبر نقــش زیــادی داشــته باشــند. بنابرایــن، بــا توجــه بــه نیازهــای افغانســتان بــه کمــك دیگــر 

کشــورها، جمهــوری اســامی ایــران، بــه عنــوان همســایه افغانســتان توانســته اســت نقــش مهمــی در 

بازســازی افغانســتان ایفــا نمایــد به گونــه ای کــه هــم اینــك بــه عنــوان یکــی از بازیگــران تأثیرگــذار 
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در آینــده ایــن کشــور مــورد توجــه گروه هــای افغــان و دیگــر کشــورها از جملــه ایــاالت متحــده 

قرارگرفته اســت.

همچنیــن بــا توجــه بــه پیوند هــای تاریخــی و فرهنگــی مشــترک دو ملــت ایــران و افغانســتان، ایــران 

توانســته پــس از11  ســپتامبر 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 زمینه هــای 

فرهنگــی و اجتماعــی فعالیت هــای متنوعــی در افغانســتان انجــام داده اســت. اقتصــاد افغانســتان در 

یــك دهــه گذشــته بطــور ثابــت رشــد کــرده کــه مصــارف نیروهــای بیــن المللــی مُحــرک اساســی 

ــا از افغانســتان، توجــه روی  ــن نیروه ــان خــروج ای ــك شــدن زم ــا نزدی ــوده اســت . ب ــن رشــد ب ای

پایــداری رشــد و توســعه بخــش خصوصــی بیشــتر مــی شــود. بخــش خصوصــی بــه عنــوان گرداننــده 

اصلــی اقتصــاد افغانســتان تعریــف شــده اســت .ســهم بخش هــای چــون خدمــات و ســاختمان ســازی 

ــی شــود.  ــگ م ــد داشــته، کمرن ــی پیون ــای نظام ــای نیروی ه ــا مصــارف و کمك ه کــه مســتقیما ب

بنابــر ایــن از رشــد اقتصــادی افغانســتان کاســته خواهــد شــد .ایــن تغییــر در حالــی صــورت میگیــرد 

کــه بُنیــه و اســاس اقتصــاد بــازار در ایــن کشــور همچنــان ضعیــف و شــکننده اســت.  افغانســتان بــه 

ــازار پــس از ســال 2001 میــادی روی آورد .نظام هــای اقتصــادی در رژیم هــای  نظــام اقتصــادی ب

ــه در آن  ــد ک ــده بودن ــزی ش ــرح ری ــتی ط ــادی سوسیالیس ــام اقتص ــاس نظ ــور براس ــن کش ــی ای قبل

ــیدی(  ــکل )سوبس ــه ش ــادی ب ــای اقتص ــع کمك ه ــان توق ــای ش ــردم از حکومت ه ــا م ــوع رژیم ه ن

میکردنــد. امــا در دهــه گذشــته ایــن نــوع توقعــات مــردم افغانســتان بــا ســرازیر شــدن مقــدار عظیــم 

ــذاری  ــرمایه گ ــزان س ــر می ــرف دیگ ــرد.از ط ــش ک ــی فروک ــای خارج ــق کمك ه ــول از طری پ

هنگفــت در افغانســتان بخاطــر غیرقابــل پیــش بینــی بــودن آینــده اقتصــادی ایــن کشــور نیــز محــدود 

ــور در  ــن کش ــز ای ــب وکارنی ــای کس ــط فعالیت ه ــودن محی ــاعد ب ــر مس ــت. از نظ ــده اس ــی مان باق

شــرایط خوبــی قــرار نــدارد. پــس از اینکــه افغانســتان در ســال 2001 میــادی بــه اقتصــاد بــازار روی 

آورد، بخــش خصوصــی کــه 85 درصــد آن را بنگاه هــای  کوچــك و متوســط تشــکیل مــي دهــد 
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بــه عنــوان ماشــین رشــد اقتصــادی ایــن کشــور شــناخته شــد .امــا ســرازیر شــدن عظیــم کمك هــای 

خارجــی و پــول هنگفــت کــه توســط نیروهــای خارجــی بــه مصــرف مــي رســید، دولــت این کشــور 

را اجــازه نــداد تــا روی بســط و توســعه بنگاه هــای کوچــك و متوســط درنظــام اقتصــاد بــازار توجــه 

الزم کنــد. بــا توجــه بــه آنچــه بیــان گردیــد هــدف از ایــن تحقیــق بررســی فرصت هــا و چالش هــای 

ــردازد  ــه آن می پ ــق ب ــن تحقی ــه ای ــاي ک ــد. فرضیه  ــتان می باش ــران و افغانس ــارت ای ــش روی تج پی

ــت در  ــش امنی ــث افزای ــد باع ــتان می توان ــران و افغانس ــن ای ــارت بی ــش تج ــت از »افزای ــارت اس عب

مناطــق مــرزی و همچنیــن کاهــش بیــکاری  و تقویــت تولیــد داخلــی بــرای هــر دو کشــور باشــد«.

1- ادبیات موضوع

ــژه در مــواردی کــه کشــورهای مــورد  ــرای پتانســیل تجــاری، به وی تاکنــون روش هــای متعــددی ب

نظــر در ابتــدا هیچ گونــه روابــط تجــاری مناســبی بــا طرف هــای تجــاری خــود نداشــته و یــا ســطح 

روابــط تجــاری آنــان نــازل بــوده اســت، معرفــی شــده اســت. برخــی از روش هــای مرســوم بــرای 

ــینی،1380  :124-95(  ــدالل حس ــر عب ــد از:) کرمانی؛می ــه عبارتن ــاری دو جانب ــط تج ــی رواب بررس

روش ســاختار تجــاری،  )بافــت یــا ترکیــب اقــام کاالهــای وارداتــی و صادراتــی(، روش بــرآورد  

ــادرات و  ــابه ص ــار تش ــوی ، معی ــاخص گروبل-ل ــت، ش ــس و سوباس ــاری، روش ویک ــل تج پتانس

واردات، فرضیــه لیندر)معیــار مزیــت نســبی آشــکار شــده(، معیــار کســینوس و روش انتقــال ســهم،  

ــای  ــتفاده از مدل ه ــاری، اس ــیل تج ــرآورد پتانس ــر در ب ــن . روش دیگ ــر- کرینی ــابه فینگ ــار تش معی

جاذبــه می باشــد کــه ســاختار آن بــه نحــو مناســبی در مطالعــه کاســن و کاســن ووان ویکــرن ارائــه 

ــل  ــزار مناســب به طــور گســترده در تجــارت بین المل ــوان یــك اب ــه عن ــن مدل هــا ب شــده اســت . ای

ــد. ــه کار می رون ــه ب ــح جریان هــای تجــاری دو جانب ــرای توضی ب

ــع  ــك مقط ــه در ی ــاری دو جانب ــیل تج ــرآورد پتانس ــکان ب ــا ام ــن مدل ه ــل ای ــاد بین المل در اقتص

ــده آن  ــد تعیین کنن ــه می توانن ــی ک ــتفاده از عوامل ــا اس ــه ب ــاص جاذب ــور خ ــاص و به ط ــی خ زمان
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باشــند، صــورت می گیــرد. ایــن عوامــل، ویژگی هــای اقتصــادی دو کشــور و موانــع و مشــوق هایی 

هســتند کــه بــرای تجــارت بیــن دو کشــور وجــود دارنــد و در واقــع در چارچــوب ایــن مــدل می توان 

موانــع و تشــویق های موجــود را بــه صــورت یــك 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، 1380  :82-61  ( در مجمــوع می تــوان گفــت کــه مــدل جاذبــه یــك ابــزار 

ســنتی اســت کــه اخیــرا بــا توجــه بــه گســتره اطاالعــات قابــل حصــول، بســط یافتــه اســت.

بــه اعتقــاد هولمــز) Hulmmes 1998  ( عامــل تعییــن کننــده اصلــی در تجــارت دو جانبــه 

ــه  ــه ای و فاصل ــر تعرف ــع غی ــا و موان ــب تعرفه ه ــق ترکی ــه از طری ــد ک ــارت می باش ــای تج هزینه ه

بیــن دو کشــور )یــا منطقــه( قابــل تعریــف اســت. از آنجــا کــه موانــع تعرفــه ای قیمت هــای بخشــی 

و در نتیجــه الگــوی تولیــد و مصــرف را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهنــد، لــذا بــکار بــردن متغیرهــای 

کان وابســته بــه GDP در معامــات بــرآورد واردات یــك کشــور موجــب تــورش در تخمین هــا 

ــدازه اقتصــادی  ــه نیــز در کنــار متغیرهایــی نظیــر  GDP بیانگــر ان می گردد.لــذا در مدل هــای جاذب

ــا تــوان خریــد مصــرف کننــدگان آن کشــور، بایســتی  دو کشــور و GDP ســرانه بیانگــر خریــد ی

ــات  ــور، ترتیب ــن دو کش ــه بی ــا، فاصل ــر تعرفه ه ــاری، نظی ــای تج ــا هزینه ه ــط ب ــای مرتب از متغیره

تجــاری دو جانبــه و عوامــل اجتماعــی نظیــر زبــان ، مذهــب مشــترک بهــره گرفــت . به طــور کلــی 

ــرد: ــه ک ــر خاص ــوارد زی ــوان در م ــه را می ت ــدل جاذب ــای م ویژگی ه

اوالً  :مــدل جاذبــه یــك مــدل دو جانبــه)دو طرفــه( اســت، بــه عبــارت دیگر،یــك مــدل جاذبــه یــك 

متغیــر مربــوط تجارت)معمــوالً صــادرات( را بــه وســیله ترکیبــی از متغیرهــای کان اقتصادی)نظیــر 

اندازه،نــرخ ارز،قیمت هــا و(... توضیــح می دهــد.

ثانیــاً:  یــك مــدل جاذبــه می توانــد برمبنــای بــرآورد مقــدار یــا بــرآورد طبیعــت و ماهیــت جریــان 

تجــاری بیــن دو کشــور بکارگرفتــه شــود. منظــور از حالــت دوم اســتفاده از یــك شــاخص تجــارت 

درون صنعتــی بــه عنــوان یــك متغیــر وابســته می باشــد.



109بررسی ظرفيت  ها و پتانسيل  هاي رابطه تجاری ایران و افغانستان بر اساس الگوی جاذبه در دهه اخير

ثالثــاً :پشــتوانه تئوریــك قــوی ایــن مدل هــا اجــازه می دهــد تــا بتــوان بــا اســتفاده از انعطــاف پذیــری 

ســاختار مدل هــا،در مواقــع بــروز مشــکات مربــوط بــه محدودیــت یــا ضعــف آمــاری به ویــژه در 

کشــورهای در حــال توســعه، شــکل ظاهــری مــدل را بــه صــورت تناســبی تغییــر داد.

رابعــاً: نبایــد فرامــوش کردکــه فــرق زیــادی بیــن یــك مــدل قابــل تخمیــن بــه وســیله اطاعــات و 

آمــار موجــود و یــك مــدل ایــده آل، کــه بتوانــد کامــًا بــر داده هــا بــرازش شــود وجــود دارد. لــذا 

در مــوارد زیــادی ممکــن اســت میــزان تصریــح مدل هــای بــرآوردی در حــد باالیــی نباشــد.

ــنجی از  ــاد س ــای اقتص ــتفاده ، مدل ه ــورد اس ــای م ــوع متغیره ــه ن ــه ب ــا توج ــه، ب ــاال خرهاین ک و ب

نــوع مدل هــای جاذبــه کــه ترجیحــاً بــرای بــرآورد داده هــای کان )کل صــادرات و...(  مناســب تــر 

می باشــد. )فتحــی،1381  :56(. 

مدل هــاي جاذبــه ، روش دیگــري بــراي مطالعــه طرح هــاي یکپارچگــي اقتصــادي اســت کــه 

توســط لینمــان  و تیــن برگــن  از فیزیــك بــه حیطــه اقتصــاد کشــانده شــد و اقتصاددانــان تجربــي، 

ــوه  ــوان بالق ــي ت ــورها، ارزیاب ــادي کش ــي اقتص ــت یکپارچگ ــه قابلی ــراي مطالع ــرات از آن ب ــه ک ب

تجــاري ، انــدازه گیــري اثــرات انحــراف و ایجــاد تجــارت، انــدازه گیــري اثــرات فاصلــه بــر حجــم 

ــه آن هــا  ــات شــرکاي تجــاري براســاس فاصل تجــارت و متعاقــب آن قضــاوت در مــورد خصوصی

ــا  ــد. ب ــرده ان ــتفاده ک ــاره اس ــك ق ــه اي از ی ــا ناحی ــاره ی ــك ق ــن در ی ــرار گرفت ــا ق ــر ی از یکدیگ

ــادي  ــري اقتص ــاي نظ ــه مبن ــاي جاذب ــد مدل ه ــرده ان ــان ک ــا خاطرنش ــان باره ــال اقتصاددان ــن ح ای

نــدارد . اندرســون ، برگســتراند و دیــردورف مبنایــي نظــري بــراي مدل هــاي جاذبــه توســعه 

داده انــد . فرانــکل و دیگــران و کروگمــن بــراي ارزیابــي ســطوح تجــارت شــرکاي طبیعــي تجــاري 

ــدل  ــت( از م ــعه داده شــده اس ــکل 1995 توس ــي کــه در فران ــر شــریك )مفهوم ــا کشــورهاي غی ب

جاذبــه اســتفاده کــرده انــد.

ــا ایــن حــال، در ســال 1996 ، پــوالک خاطرنشــان مــي ســازد هنــوز مبانــي نظــري ســاده اي کــه  ب

بــراي مدل هــاي جاذبــه ارائــه شــده کامــل نیســت و اســتنباط اثــرات تجــاري طرح هــاي یکپارچگــي 
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را از روي ضرایــب متغیرهــاي مجــازي و متغیــر فاصلــه غلــط مي دانــد . مقالــه او انتقــاد تنــدي اســت 

بــر مقالــه فرانــکل و دیگــران.

2- پیشینه تحقیق

مهــدی  پورتملــی، در مقالــه خــود تحــت عنــوان» بــازار شناســی افغانســتان« کــه بــه روش توصیفــی-

ــنجی از  ــاد س ــای اقتص ــتفاده از روش ه ــا اس ــن ب ــه ای و همچنی ــع کتابخان ــر مناب ــی ب ــی و مبتن تحلیل

شــاخص مزیــت نســبی آشــکار شــده کــه بــه شــاخص باالســا معــروف اســت بــه ایــن نتیجــه رســیده 

ــن  ــا میانگی ــون دالر اســت کــه درمقایســه ب ــه ارزش 113 میلی ــی ب ــران دارای صادرات اســت کــه ای

ارزش صــادرات تحقــق یافتــه کشــور طــی ســال ها1333 دالرکم تــر اســت، یعنــی صــادرات ایــران 

بــه افغانســتان می توانــد تــا دوبرابرافزایــش یابــد. بــا اضافه کــردن ارزش اقــام صادراتــی کشــور در 

ــون دالر( ارزش کل  ــدود 188 میلی ــرار ندارند)ح ــت دار ق ــام مزی ــت اق ــه در فهرس ــال 1988 ک س

پتانســیل صادراتــی بــه افغانســتان بالــغ بــر 978 میلیــون دالر خواهــد بــود کــه نشــان دهنــده ی امــکان 

رشــد 10 درصــدی )بــر اســاس ارزش هــای ســال 1988 ( در دسترســی بــه بــازار افغانســتان اســت. بــه 

ــون دالر  ــت 98 میلی ــال 9881 می توانس ــتان در س ــه افغانس ــران ب ــادرات ای ــر ارزش ص ــارت دیگ عب

فراتــر از رقــم تحقــق یافتــه آن) 991 میلیــون دالر(باشــد. شــایان ذکــر اســت کــه بــا توجــه بــه رشــد 

ــن تجــاری  ــه توســعه ای( میانگی ــی ب شــتابان تجــاری و اقتصــادی افغانســتان)وگذر از وضــع بحران

ــا اجــرای  ــه ســمت پاییــن اســت و انتظــار مــی رود کــه ب به دســت آمــده دارای انحراف)تــورش( ب

ــرمایه گذاری و  ــارت، س ــه تج ــران در عرص ــال ای ــور فع ــتان و حض ــعه ای افغانس ــای توس برنامه ه

ــژه  ــد. به وی خدمــات ایــن کشــور، مقــام نخســت را درعرصــه مشــارکت اقتصــادی آن به دســت آی

آنکــه کشــورهایی نظیــر پاکســتان، آمریــکا، کــره جنوبــی و ترکیــه بــه عنــوان رقبــای اصلــی ایــران 

ــه بازارهــای افغانســتان تلقــی می شــوند.  در دسترســی ب

بــرادران شــرکاء در مقالــه ی خــود تحــت عنــوان خــارج از مســائل سیاســی، شــرایط بــرای حضــور 
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ــه ای  ــع کتابخان ــر مناب ــی ب ــل و مبتن ــی –تحلی ــا روش توصیف ــه ب ــت ک ــتان مهیاس ــران در افغانس ای

ــی و  ــگاه های تخصص ــی نمایش ــه برپای ــت ک ــیده اس ــه رس ــن نتیج ــه ای ــت ب ــده اس ــردآوری ش گ

تبلیغــات در افغانســتان امــری موثــر اســت. شــرکت های ایرانــی می بایســت از طریــق تلویزیــون در 

ــد.  ــدی خــود بپردازن ــغ کاالی تولی ــه تبلی افغانســتان ب

فرصت هــای تجــاری ســرمایه گذاری را نبایــد در افغانســتان  بررســی های بازرگانــی)1380(، 

از دســت دادکــه بــا روش توصیفــی تحلیلــی و مبتنــی بــر منابــع کتابخانــه ای جمــع آوری 

شــده اســت بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه بــه گفتــه بســیاری از کارشناســان، جمهــوری 

 اســامی ایــران می توانــد در بازســازی افغانســتان نقــش کلیــدی ایفــا کنــد و از هــم اکنــون

 می بایســت تجــار، ســرمایه گذاران، صاحبــان صنایــع و بخش هــای خدماتــی درصــدد یافتــن 

ــن  ــود را در ای ــهم خ ــد س ــا بتوانن ــند ت ــور باش ــن کش ــرمایه گذاری در ای ــاری و س ــای تج فرصت ه

ــد. ــت آورن ــر به دس ام

ــان گردیــد تاکنــون تحقیــق دقیقــی در مــورد بررســی پتانســیل های تجــاری  ــه آنچــه بی ــا توجــه ب ب

ــد، نوشــته  ــرار ده ــورد بررســی ق ــن موضــوع را م ــه صــورت تاریخــی ای ــران و افغانســتان کــه ب ای

نشــده اســت. در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت در خصــوص رونــد تاریخــی پتانســیل تجــاری ایــران 

ــرد.  ــورت پذی ــري ص ــگاه جامع  ت ــتان ن و افغانس

3- معرفی وضعیت اقتصادی کشور افغانستان

اقتصــاد کشــور افغانســتان درطــی یك دهــه گذشــته به طــور ثابــت رشــد کــرده اســت. بــه خصــوص 

ــی  ــای بین الملل ــور نیروه ــت. حض ــوده اس ــد ب ــی 10درص ــص داخل ــدات ناخال ــی تولی ــد حقیق رش

بخصــوص مصــارف هنگفــِت نیروهــای نظامــی در طــی) 2005  الــی 2012( میــادی بطــور متوســط 

ــات،  ــش خدم ــد بخ ــزرگ رش ــش ب ــت .  بخ ــوده اس ــادی ب ــد اقتص ــن رش ــده ای ــل عم دوره عام

ــه مصــارف نظامــی و غیرنظامــی نیروهــای  مخصوصــا بخش هــای لجســتیك و ســاختمان ســازی، ب
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بیــن المللــی متکــی بــوده انــد.

بــا آغــاز خــروج نیروهــای نظامــی از ایــن کشــور، رشــد اقتصــادی نیــز کاهــش خواهــد یافــت .چــرا 

کــه کمك هــای امــدادی و توســعه ای نیــز بــا بیــرون شــدن نیروهــای نظامــی بیــن المللــی کاهــش 

مــی یابــد. از طــرف دیگــر چــون آینــده سیاســی افغانســتان نیــز روشــن نیســت، بــه نظــر نمــی رســد 

ســرمایه گذاری هــای بــزرگ نیــز در ایــن کشــور صــورت گیــرد. کاهــش در فعالیت هــای بخــش 

ــی در  ــال زمان ــد انتق ــت. رون ــده اس ــه ش ــم، ماحظ ــهرهای مه ــی ش ــات در بعض ــاختمان و خدم س

ــور  ــس از حض ــور پ ــن کش ــه ای ــازار ک ــاد ب ــاس اقتص ــه و اس ــه پای ــرد ک ــورت مي گی ــتان ص افغانس

ــه آن متعهــد شــد هنــوز هــم بطــور کامــل اســتحکام نیافتــه اســت. ایــن در حالــی اســت  آمریــکا ب

ــت  ــت حکوم ــع مي رف ــد توق ــادی موجودان ــام اقتص ــن نظ ــه ای ــط ب ــن مرتب ــت ها و قوانی ــه سیاس ک

افغانســتان پــس از چندیــن دهــه اســتفاده از نظــام اقتصــادی سوسیالیســتی و پــس از یــك دهــه نبــود 

ــد. ــه کن ــا مداخل ــن سوبســید و قیمت ه ــازار بخصــوص در تعیی حکومــت، روی اقتصــاد ب

ــان دهــه تحــول  ــده اقتصــاد افغانســتان در جری ــا آین ــن ســناریو را در رابطــه ب ــی چندی ــك جهان بان

ــن  ــد. در ای ــی می کن ــرون مي شــوند، پیش بین ــن کشــور بی ــس از اینکــه نیروهــای خارجــی از ای و پ

میــان امیدوارکننده تریــن ســناریو ایــن اســت کــه اقتصــاد افغانســتان بطــور اوســط بیــن 7 تــا 8 درصــد 

رشــد خواهــد کــرد .پیــش فــرض در ایــن ســناریو طــوری اســت کــه انتقــال نظامــی روی محیــط 

و اوضــاع اقتصــادی و تجــاری ایــن کشــور تاثیــری نخواهــد کــرد و همچنــان پیــش فــرض دیگــر 

ایــن ســناریو ایــن اســت کــه بخــش اســتخراج معــادن افغانســتان )چیــزی کــه بــه وضعیــت امنیتــی 

ــه اقتصــاد کمــك خواهــد کــرد .ســناریوی دوم، شــش درصــد  وابســته اســت( بطــور چشــمگیر ب

رشــد اقتصــادی را پیــش بینــی مــی کنــد .در صورتــی کــه رشــد بخــش زراعــت و فضــای کاروبــار 

همچنــان حفــظ شــده و کمك هــای بیــن المللــی ناگهــان قطــع نشــود، احتمــال بــه حقیقــت پیوســتن 

ایــن ســناریو زیــاد اســت .امــا اگــر اوضــاع امنیتــی وخیــم شــود، رشــد اقتصــادی کشــور از حدیــك 

ــود. ــد ب ــر خواه درصــد، پایین ت
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در حــال حاضــر درآمدهــای داخلــی تنهــا مــی توانــد 65 درصــد از بودجــه عــادی را تامیــن کنــد، 

ــك  ــق کم ــادی از طری ــه ع ــر بودج ــد .کس ــش مي یاب ــال افزای ــر س ــادی ه ــه ع ــه بودج ــا اینک ب

ســازمان های تامیــن کننــده رفــع مــي گــردد و قــرار اســت تــا کمك هــای نظامــی و غیرنظامــی کــه 

در کنفرانس هــای اخیــر بــرای افغانســتان تعهــد شــده انــد ایــن خــا بودجــه ای  و مالــی را پُرکنــد. 

بخــش بزرگــی از معــادن افغانســتان را مــس، طــا و آهــن تشــکیل میدهــد .ارزش ایــن معــادن  ســه 

میلیــارد دالر آ مریکایــی بــرآورد شــده اســت .امــا جهــت راه انــدازی ایــن بخــش و ایجــاد شــغل و 

ــرد .تاکنــون چنیــن  ــزرگ در ایــن بخــش صــورت گی درآمــد، الزم اســت ســرمایه گذاری هــای ب

ســرمایه گــذاری صــورت نگرفتــه اســت.

طــی یــك دهــه گذشــته، تجــارت در افغانســتان رشــد چشــمگیری داشــته اشــت .ایــن در حالی اســت 

کــه کاهــش کســری تجــاری نیــز زیــاد بــوده اســت .بــا اینکــه افغانســتان بــه شــدت بــرای مصــارف 

ــه تولیــدات خارجــی وابســته اســت، صــادرات ایــن کشــور هــم از نظــر کمیــت و  داخلــی خــود ب

هــم از نظــر تنــوع کاالهــای صادراتــی، در حــد پائیــن قــرار دارد .بانــك جهانــی از دیــدگاه تجــارت 

خارجــی و بــرون مــرزی، افغانســتان را در ردیــف 184 از جملــه189 کشــور رده بنــدی کــرده اســت.  

در ســال 2008 میــادی صــادرات ایــن کشــور بــه نقطــه اعظمــی رســید امــا ایــن صــادرات از ســال 

ــش  ــن کاه ــی ای ــای صادرات ــی کااله ــه در بعض ــه بطوریک ــش یافت ــو کاه ــن س ــادی بدی  2011می

تقریبــا 50 درصــد بوده اســت.

براســاس گفته هــای مســئولین، ناامنــی تنهــا دلیــل کاهــش در میــزان صــادرات نبــوده بلکــه دالیــل 

دیگــر نیــز دارد .فســاد اداری و گروه هــای  مافیایــی کــه دور از دسترســی ادارات رســمی حکومــت 

در کار صــادرات کاال فعــال انــد، عوامــل دیگــری انــد کــه کیفیــت اجنــاس تولیــدی افغانســتان را 

تضعیــف کــرده و اعتبــار آن را در نــزد مصــرف کننــدگان خارجــی ایــن تولیــدات متاثــر مــی ســازد، 

حمــل و نقــل مخصوصــا در بخش هــای مــرزی، کمــاکان یــك مشــکل عمــده اســت.

ــط دو  ــت رواب ــبب تقوی ــد س ــی می توان ــای مال ــاری و کمك ه ــادالت تج ــادی، مب ــط اقتص رواب
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ــن از  ــی از طرفی ــر یک ــژه اگ ــود. به وی ــر ش ــور دیگ ــور در کش ــك کش ــش ی ــش نق ــه و افزای جانب

ــر  ــر و شکســت خــورده باشــد کــه خــود باعــث افزایــش نقــش کشــور قــوی ت نظــر اقتصــادی فقی

ــران و  ــان ای ــد می ــه پیون ــك، ب ــی و ژئوپلتی ــلم تاریخ ــات مس ــد .واقعی ــد ش ــل خواه ــور مقاب در کش

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 

ــزار  ــدود ه ــه ح ــود ک ــی خ ــایه غرب ــه همس ــا ب ــی افغان ه ــگاه طبیع ــدن ن ــوف ش ــبب معط ــران س ای

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، شــرارت ها 

ــر روی کاالهــای  ــن و بزرگــی ب ــازار مطمئ ــران مــی انجامــد و ب ــی ناشــی از آن در شــرق ای و ناامن

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 امن تری 

نســبت بــه کشــمیر و پاکســتان بــا ایــران دارد و از ســوی دیگــر در جســت وجــوی شــریك اقتصــادی 

اســت؛ هــم بــرای اشــباع بــازار داخلــی و هــم بــرای دسترســی بــه آبهــای آزاد .طــرف دیگــر آنکــه، 

ــن فرصــت را  ــد و افغانســتان، ای ــان هن ــت کاال می ــرای ترانزی ــدان آســان پاکســتان ب ــه چن ــن ن قوانی

بــرای ایــران فراهــم کــرده اســت کــه بــا اتخــاذ سیاســتهای ســریع و حساب شــده، جایــگاه صــادرات 

ایــران را در بــازار افغانســتان ثبــات بخشــد.) یوســفی  :28-1391(

ــتمی  ــه سیس ــتان ب ــادی افغانس ــتم اقتص ــه در سیس ــری ک ــل تغیی ــته بدلی ــال های گذش ــن س ــی ای ط
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ــردم  ــر- م ــل جذابت ــم : مح ــه می ــدل س ــر م ــی آن ب ــای بازاریاب ــه برنامه ه ــازار آزادک ــاس ب ــر اس ب

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 نزدیــك بــا ایــن 

ــا ماننــد چیــن،  ــه رشــد تریــن بازارهــای دنی ــار بزرگتریــن و روب کشــور و از طرفــی حضــور در کن

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 ســرمایه گذاری و در اختیــار گرفتــن 

بازارهــای ایــن کشــور قــرار گرفتــه اســت .امــروزه تجــارت بــا کشــور افغانســتان در کانــون توجــه 

ــوی و جــدی در اقتصــاد  ــی حضــور ق ــازار کشــور افغانســتان یعن ــر ب ــرار دارد ،تمرکــز ب ــی ق جهان

ــدی  :28-1391( ــی  )محم جهان

ــا ایــران محســوب می شــود و  ــه عنــوان یکــی از شــرکای عمــده تجــاری ب هــم اکنــون افغانســتان ب

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 

ــازار از نوســانات قیمــت و  ــا ضمــن حفــظ ب ــه آن توجــه نمــوده ت ــد ب ــل از صــادرات بای ــی قب ایران

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

                                    منبع: مرکز آمار افغانستان

                        میزان واردات از 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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مطمئنــاً ارتبــاط تجــاری گســترده بیــن دو کشــور ایــران و افغانســتان منافــع فراوانــی بــرای دو طــرف 

می توانــد داشــته باشــد.که از جملــه می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

 1-کشــور ایــران بــا توجــه بــه برخــورداری از منابــع قابــل ماحظــه ی انــرژی می توانــد در بــرآورده 

کــردن نیازهــای وارداتــی افغانســتان ســهم بســزایی داشــته باشــد.

ــی نســبتاً ارزان  ــدات صنعت ــرای تولی ــازار مناســبی ب ــه جمعیــت خــود ب ــا توجــه ب ــران ب 2-کشــور ای

ــد. ــه حســاب می آی قیمــت افغانســتان ب

3- بــا توجــه بــه جایــگاه اســتراتژیك ایــران در منطقــه خــاور میانــه ایــن کشــور از اهمیــت فوق العاده 

بــرای شــرکت های افغانــی برخوردار اســت.

ــو  ــارت عض ــی تج ــازمان های جهان ــك از س ــچ ی ــتان در هی ــور افغانس ــه کش ــه بهاین ک ــا توج 4- ب

ــاالی موجــود  نمی باشــد انعقــاد یــك توافقنامــه تجــارت آزاد، خواهــد توانســت مزیــت تجــاری ب

بیــن ایــران و افغانســتان را به طــور کامــل فعــال ســاخته و منافــع گســترده اقتصــادی و اجتماعــی و نیــز 

توســعه امنیــت در مناطــق مــرزی را بــرای هــر دو کشــور بــه همــراه  آورد.

5- مطئنــاً دو کشــور ایــران و افغانســتان اهــداف مشــترک فراوانــی در زمینه ســرمایه گذاری، تجارت، 

همکاری هــای صنعتــی و غیــره دارنــد کــه آگاهــی از آن هــا نیاز بــه مطالعات گســترده دارد.

ــا ایــران ،ایــن  ــا ســابقه و روبــه توســعه آن ب ــا توجــه بــه روابــط گســترده و ب 6- کشــور افغانســتان ب

ــدترین  ــه رش ــن و روب ــار بزرگتری ــی را در کن ــدگان ایران ــی صادرکنن ــه دسترس ــکان را دارد ک ام

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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4- بررسی رابطه تجاری ایران با افغانستان و سایر کشورها

ــا  پــس از توفیــق در مذاکــرات هســته ای وگشــایش فصــل جدیــد تعامــات سیاســی -اقتصــادی ب

ــه  ــتور کار کلی ــا در دس ــع از آن ه ــه موق ــرداری ب ــره ب ــا و به ــایی فرصته ــان، شناس ــورهای جه کش

بخشــهای دولتــی به ویــژه 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 به ویــژه بــا شــرکای تجــاری، در سیاســتگذاری و تصمیــم ســازیهای دولــت کارگشــا خواهــد 

ــا مــرز مشــترک  بــود .لــذا در گــزارش پیــش رو رونــد تجــارت بیــن ایــران و 15 کشورهمســایه )ب

ــر در  ــزارش حاض ــت .گ ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــته م ــه گذش ــك ده ــی( در ی ــی و آب خاک

قالــب تصویــر کلــی از رونــد تجــارت بــا هرکــدام از 15 کشــور همســایه، میــزان ثبــات و پایــداری 

جریــان صــادرات و واردات کشــورمان بــا ایــن کشــورها بــا توجــه بــه تحــوالت سیاســی، منطقــه ای 

ــران در یــك دهــه  ــه ای ــی علی ــی(، نظیراعمــال تحریمهــای بین الملل ــازه زمان ــن ب ــی )درای و بین الملل

گذشــته را بــه نمایــش مــی گــذارد.

ــراز تجــاری و  ــن ت ــی و همچنی ــی ســبد کاالی صادرات ــر و تحــول ســاختار کل ــن تغیی ــر ای عــاوه ب

ــن  ــه ای ــال پاســخ ب ــه دنب ــارت دیگــر گــزارش حاضــر ب ــه عب ــد. ب ــری آن را نشــان می ده جهت گی

ــا  ــه ســمت مصنوعــات ب ــران ب ــب کاالی صــادرات ای ــان ترکی ــا در گــذر زم ســوال اســت کــه آی

ــرات صــادرات و  ــر، همچنیــن جهــت تغیی ــا خی ــدا کــرده ی ــاال ســوق پی ــاوری ب ــزوده و فن ارزش اف

واردات بــه ســمت افزایــش تعامــات تجــاری بــا ایــن کشــورها اســت یــا محــدود شــدن آن. بررســی 

رونــد تجــارت ایــران بــا 15 کشــور همســایه نشــانگر رونــد صعــودی صــادرات کشــورمان در کل 

ــه ــورمان ب ــادرات کش ــه ارزش ص ــوری ک ــد بط ــال 1392 می باش ــز س ــته به ج ــاله گذش دوره ده س

 15 کشــور همســایه از رقــم  5.5میلیــارد دالر در ســال 1384 بــه حــدود 18 میلیــارد دالر در ســال 

ــا  ــارت ب ــورمان در تج ــاری کش ــراز تج ــال 1390 ت ــا س ــه ت ــی ک ــت .درحال ــه اس  1394ارتقاءیافت
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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 6.8 میلیــارد دالر 

بالغ گشــته اســت.

منبع:سازمان توسعه تجارت ایران

منبع:سازمان توسعه تجارت ایران
ــوده  ــران ب ــع ای ــه نف ــه و ب ــك طرف ــا ی ــته کام ــال های گذش ــتان در س ــا افغانس ــارت ب ــان تج جری

ــارد  ــه حــدود 3 میلی ــون دالر در ســال 1384 ب ــن کشــور از 500 میلی ــه ای ــران ب اســت. صــادرات ای

دالر در باالتریــن حــد خــود در ســال 1391 رســید و پــس از آن متاثــر از شــرایط تحریــم کاهشــی 

ــد  ــیر رش ــت داده و مس ــر جه ــال 1394 تغیی ــددا از س ــا مج ــود ام ــه نم ــون دالری را تجرب  500میلی

مثبــت را در پیــش گرفــت. از نــکات قابــل توجــه می تــوان پیشــی گرفتــن متوســط قیمــت واردات 

ــر تغییــر  از صــادرات از ســال 1392 را ذکــر نمــود کــه مهمتریــن عامــل در ایــن رابطــه را عــاوه ب

ترکیــب صادراتــی بــه ســمت محصــوالت ارزانتــر، می تــوان کاهــش شــدید ارزش ریــال در برابــر 

ــر صــادرات دانســت.  دالر و درنتیجــه عرضــه ارزانت

ــن  ــن عناوی ــا ســال 90عمــده تری ــان  داروهــا، کفپوش هــا، پوشــاک و شــیرینی جــات ت ــن می در ای

صادراتــی را شــکل مــی دهنــد. بعــد از ســال 90 ایــن اقــام بیشــتر بــه ســمت مــواد شــیمیایی و فلــزی 

ــوی،  ــای حلق ــا، ســایر هیدروکربوره ــق کننده ه ــا و رقی ــام عمــده حال ه ــه چنانکــه اق ســوق یافت

ــم  ــوالدی علیرغ ــا ف ــی ی ــای آهن ــد . میله ه ــده ان ــامل ش ــری،  ش ــی قی ــای معدن ــا روغن ه ــت ی نف

کاهــش واردات افغانســتان از کل جهــان در ســال 2015 میــادی کــه بیــش از9 مــاه از ســال1394 

شمســی را شــامل می شــود، واردات ایــن کشــور از ایــران در ســال 94 نــه تنهــا کاهــش نیافتــه بلکــه 

ــری آن از  ــط تجــاری و آســیب ناپذی ــز داشــته اســت کــه نشــانگر عمــق رواب ــدی صعــودی نی رون

عوامــل خارجی اســت.
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مثبــت را در پیــش گرفــت. از نــکات قابــل توجــه می تــوان پیشــی گرفتــن متوســط قیمــت واردات 

ــر تغییــر  از صــادرات از ســال 1392 را ذکــر نمــود کــه مهمتریــن عامــل در ایــن رابطــه را عــاوه ب

ترکیــب صادراتــی بــه ســمت محصــوالت ارزانتــر، می تــوان کاهــش شــدید ارزش ریــال در برابــر 

ــر صــادرات دانســت.  دالر و درنتیجــه عرضــه ارزانت

ــن  ــن عناوی ــا ســال 90عمــده تری ــان  داروهــا، کفپوش هــا، پوشــاک و شــیرینی جــات ت ــن می در ای

صادراتــی را شــکل مــی دهنــد. بعــد از ســال 90 ایــن اقــام بیشــتر بــه ســمت مــواد شــیمیایی و فلــزی 

ــوی،  ــای حلق ــا، ســایر هیدروکربوره ــق کننده ه ــا و رقی ــام عمــده حال ه ــه چنانکــه اق ســوق یافت

ــم  ــوالدی علیرغ ــا ف ــی ی ــای آهن ــد . میله ه ــده ان ــامل ش ــری،  ش ــی قی ــای معدن ــا روغن ه ــت ی نف

کاهــش واردات افغانســتان از کل جهــان در ســال 2015 میــادی کــه بیــش از9 مــاه از ســال1394 

شمســی را شــامل می شــود، واردات ایــن کشــور از ایــران در ســال 94 نــه تنهــا کاهــش نیافتــه بلکــه 

ــری آن از  ــط تجــاری و آســیب ناپذی ــز داشــته اســت کــه نشــانگر عمــق رواب ــدی صعــودی نی رون

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 می تــوان 

بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: 

- ســطح بــاالی تکنولــوژی، دانــش فنــی، کیفیــت کاالهــا و خدمــات و تجربــه و مهــارت مدیــران و 

مهندســان ایرانــی درمقایســه بــا ســایر کشــورهای منطقــه.

ــی، پیوندهــای  ــی، فرهنگــی و زبان ــی، اشــتراکات تاریخــی، دین - همســایگی و وجــود مــرز طوالن

ــران  ــه در ای ــش از دو ده ــی بی ــی در ط ــا افغان ــور میلیون ه ــن حض ــاوندی،هم چنی ــی و خویش قوم

ــا مشــابهت فرهنگــی،  ــان کــه ب ــده افغ ــون پناهن ــا و میلی ــات، مهارت ه ــا، خدم ــا کااله ــنایی ب و آش

ــان کــه  ــده افغ ــون پناهن ــی مــدت حــدود2 تا2/5میلی ــی و الگــوی مصــرف ایران.اقامــت طوالن زبان

بــا مشــابهت فرهنگــی، زبانــی و دینــی  بــا ایرانیــان بــه تدریــج بــه کشــور خویــش بــاز مــی گردنــد.

- تمایــل و عاقــه دولــت افغانســتان، بخــش خصوصــی و مــردم ایــن کشــور بــه توســعه همکاری های 
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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، 

ــت  ــاخت های ترانزی ــر س ــات و زی ــورداری از امکان ــك و برخ ــت ژئوپلتی ــل موقعی ــه دلی ــران ب ای

هوایــی، دریایــی و زمینــی شــامل جاده هــا 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، 

ــا ســایر نقــاط جهــان پیونــد  ــه شــبکه مواصاتــی بــزرگ و مرتبــط ب ایــن کشــور از طریــق ایــران ب

ــتان  ــاده ای دو اس ــی و ج ــت ریل ــبکه ترانزی ــت ش ــریع در تقوی ــاظ تس ــن لح ــت .بدی ــد یاف خواه

مذکــور و اتصــال آن بــه افغانســتان و بازســازی شــبکه حمــل و نقــل ایــن کشــور به ویــژه در مــورد 

هــرات مــورد تأکیــد اســت.

ــی و سیاســی  ــه اقتصــادی، از جنبه هــای امنیت ــر جنب ــران و افغانســتان، عــاوه ب ــط تجــاری ای - رواب

نیــز اهمیــت زیــادی دارد، به ویــژه بــا توجــه بهاین کــه 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 می شــود کــه حجــم تجــارت 

دو کشــور به طــور محسوســی افزایــش یافتــه اســت. ایــران بســیاری از کاالهــای مــورد نیــاز افغانهــا 

ــا  ــد .از آنج ــی عاقه مندن ــای ایران ــه کااله ــون ب ــل گوناگ ــه دالی ــز ب ــا نی ــد و آن ه ــن می کن را تامی

کــه کشــور مــا در همســایگی افغانســتان قــرار گرفتــه و بــه عــاوه پــول ایرانــی در افغانســتان رواج 

دارد، هزینه هــای حمــل و نقــل و توزیــع کاالهــای ایرانــی در بــازار افغانســتان بــه حداقــل میرســد و 

می توانیــم 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 می کنــد.

5- فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان

بیســت وســه ســال جنــگ داخلــی در افغانســتان ،نــه تنهــا در عقــب ماندگــی ایــن کشــور موثربــوده 

اســت،بلکه 19 تــا 98 میلیــارد دالر خســارت بــر انهــا وارد کــرده اســت .همیــن امر ســبب شــده اســت 

کــه فعــاالن اقتصــادی درگوشــه وکنــار جهــان از هــم اکنــون در صــدد یافتــن فرصت هــای تجــاری 

–ســرمایه گذاری 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 

اســتعداد ها وظرفیت هــای 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.  )بررســی های بازرگانــی  32-1380  (

زیرســاخت های اقتصــادی در افغانســتان ویــران شــده اســت. شــبکه راه هــا درایــن کشــور وضعیــت 

ــران، پروژه هــای بســیار  ــی مهندســی ای بســیار نامطلــوب دارد. درحالیکــه شــرکت های خدمــات فن

ــه  ــا ارائ ــتند ب ــادر هس ــه ق ــد ک ــان داده ان ــتان نش ــتان وترکمنس ــر پاکس ــایه نظی ــورهای همس در کش

ــت  ــن فرص ــون ای ــدند.  اکن ــده ش ــیاری را برن ــای بس ــت مناقصه ه ــل رقاب ــب وقاب ــای مناس قیمت ه

ــت  ــن فرص ــت ازای ــی بایس ــران م ــاختمانی ای ــر س ــرکت های معتب ــت وش ــم اس ــتان فراه درافغانس

ــازی و  ــتان را بازس ــاده ای افغانس ــی ج ــای زمین ــبکه های راه ه ــد وش ــرداری کنن ــره ب ــی به ــه خوب ب

ــد. احیاکنن

ــه تولیــد ســیمان، آهــن آالت وفــوالد، ســنگ های ســاختمانی ،کاشــی وســرامیك،  ــران در زمین ای

ــرد  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــه می توان ــاز دارد ک ــازاد برنی ــای م ــتی و... ظرفیت ه ــوازم بهداش ل

ــز  ــوالد حای ــن االت وف ــه اه ــژه در زمین ــی به وی ــای خارج ــوع رقابت ه ــه موض ــه ب ــا توج ــا ب  .ام
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اهمیت است. 

ــه بیــکاری گســترده فــارغ التحصیــان دانشــگاهی در ایــران اخــذ قراردادهــای صــدور  ــا توجــه ب ب

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 

ــران اســتعدادهای بالقــوه داد. ای

باتوجــه بــه مشــترکات دینــی و نیــز نزدیکــی ســلیقه مصــرف کننــدگان ایرانــی وافغانــی ، صــادرات 

محصــوالت غذایــی ،پوشــاک، لــوازم برقــی منــزل، لــوازم اشــپزخانه ، انــواع پاســتیك ،کفــش و 

ــازار افغانســتان دســت کــم درکوتاه مــدت ســودآور خواهــد بــود . به ویــژه در حــال حاضــر  ــه ب ...ب

ــای  ــیاری از افغان ه ــدارد و بس ــود ن ــا وج ــتان تقریب ــه افغانس ــدور کاال ب ــرای ص ــی ب ــع گمرک موان

پناهنــده در ایــران بارهــا وبارهــا کاالهایــی را بــرای اقوامشــان ارســال کــرده انــد یــا بــا خــود برده انــد.

در واقــع افغان هــا بــا محصــوالت کارخانــه ای ایــران و کیفیــت آن هــا ناآشــنا نیســتند.

ــرای اســتفاده از فرصت هــای تجــاری وســرمایه گذاری در افغانســتان مــی بایســت  در هرصــورت ب

بــا اعــزام هیئتــی از ســوی بخــش خصوصــی موضــوع به طــور کلــی بررســی شــود وزمینه هــای قابــل 

بهــره بــرداری هرچــه ســریعتر اعــام گــردد تــا بازرگانــان، صاحبــان صنایــع و متخصصــان بتواننــد بــه 

موقــع از ایــن فرصت هــا بهــره بــرداری کننــد.

ــتان دارای  ــه در افغانس ــی ک ــای ایران ــی ازکااله ــه گروه ــت از جمل ــوان گف ــی می ت ــا به طورکل ام

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــد می ت ــبی می باش ــت نس مزی

ــه  ــت ک ــی اس ــر کاالهای ــده از دیگ ــی کنن ــد عفون ــوینده ها،مواد ض ــر ش ــتی نظی ــام بهداش  1-اق

ــی: 102-1384( ــور تمل ــدی پ ــد )مه ــته باش ــار داش ــتان را در اختی ــور افغانس ــازار کش ــد ب می توان

 2- گروه مواد غذائی شامل انواع نوشابه، کنسرو، ماکارونی، ترشی جات و مربا

3- باتوجــه بــه دوران ســازندگی افغانســتان ،اقامــی نظیــر انــواع ســیمان،گچ، ســایر مصالــح 

ســاختمانی،گریدر،بلدوزر،دیگر وســایل راه ســازی و غیــره از مهمتریــن اقامــی اســت کــه امــکان 
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صــدور آن هــا بــه ایــن کشــور وجــود دارد و درمــواردی کــه ظرفیت هــای تولیــدی ایــران محــدود 

ــرد. ــتان ک ــا افغانس ــترک ب ــرمایه گذاری های مش ــه س ــدام ب ــوان اق ــد، می ت باش

)مهدی پورتملی  :102-1384( 

4- یکــی از اقــام وارداتــی افغانســتان داروهــا اســت،روند صــادرات ایــران بــه افغانســتان بــر روی 

ایــن ردیف،تعرفه،رشــد چشــمگیری داشــته اســت.از ایــن رو شــرکت های دارویــی کشــور می تواننــد 

نقــش فعالــی در رشــد روز افــزون صــادرات ایفــا کنند)همــان(.

5- گروه پاستیك شامل انواع ظروف مامین و پاستیکی

6- انواع سوخت و مایع و گاز

7- رونــد رشــد صــادرات منســوجات ایران)انــواع کفپوش هــا نظیــر فــرش، موکــت و...( موقعیــت 

مناســبی را بــرای حضــور گســترده تــر در بــازار افغانســتان فراهــم آورده اســت 

)مهدی پورتملی  :102-1384  (

8- محصوالت آهنی و فوالدی

منبع:سازمان توسعه تجارت ایران
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منبع:سازمان توسعه تجارت ایران
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نتیجه گیری 

 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 

ــتان  ــم افغانس ــایه های مه ــی از همس ــران یک ــت .ای ــون هس ــه اکن ــد ک ــی باش ــر از آن ــاال ت ــتر و ب بیش

اســت بــدون شــك بــی ثباتــی در دو کشــور، پیامد هــای منفــی بــرای هــردو کشــور خواهــد داشــت. 

ــك  ــای بســیار مســاعدی در راســتای ایجــاد ی ــان در کشــور، فرصته ــارت طالب ــودی ام ــس از ناب پ

همگرایــی منطقــه ای حــول محــور منافــع مشــترک بــه وجــود آمــد .ایــن امــر باعــث شــد تــا انــدازه 

ــر مبنــای  ــه دوســتان نزدیــك همدیگــر مبــدل شــده و روابطشــان، ب زیــادی، کشــورهای همســایه ب

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 همســایه ها و قدرتهــای بیرونــی، عامــل 

ســیاه روزی افغانســتان و گرفتاری هــای منطقــه شــده اســت.

-دیگــر آنکــه، اگرچــه هم اکنــون ارزش دالری واردات مذکــور کــم اســت، امــا چــه بســا کــه پــس 

ــوی  ــه س ــد ب ــیه و هن ــای روس ــان از بازاره ــدگان افغ ــش صادرکنن ــت، چرخ ــن معافی ــای ای از اعط

بــازار ایــران، موجــب افزایــش مقــدار آن شــود لــذا بررســی دینامیــك ایــن معافیــت در بلندمــدت 

نیــز ضــروری بــه نظــر می رســد.

ــه  ــی مواج ــا و محدودیت های ــا چالش ه ــتان ب ــازی افغانس ــه بازس ــران در عرص ــی ای ــش آفرین  نق

ــع ماحظــات سیاســی و تعامــل  ــه شــدت تاب ــه بازســازی ایــن کشــور ب اســت: نخســت آنکــه مقول

قدرت هــای 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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ــع دیگــر، ضعــف و ناکارآمــدی اقتصــادی ایــران در عرصــه فنــاوری پیشــرفته، ســرمایه گذاری  مان

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 درآمد های مالیاتی دولت

سید امیرموسویان1 

چکیده

ــارج  ــری مخ ــاف ناپذی ــی و انعط ــای نفت ــر درآمده ــت ب ــه دول ــتگی بودج ــران وابس ــاد ای در اقتص

ــه خــود نقــش  ــه نوب ــی شــده اســت کــه ایــن موضــوع ب دولــت باعــث ناکارآمــدی سیاســتهای مال

درآمدهــای مالیاتــی را در کاهــش کســری بودجــه دولــت و نوســانات آن کمرنــگ کــرده اســت.

از جملــه عواملــی کــه می توانــد در میــزان مالیاتهــای وصولــی دولــت تغییــرات ایجــاد کننــد می تــوان 

بــه نــرخ ارز، درآمدهــای نفتــی، تولیــد ناخالــص داخلــی و ســطح عمومــی قیمت هــا اشــاره کــرد از 

ایــن میــان نــرخ ارز کــه می توانــد از طریــق اثرگــذاری بــر میــزان صــادرات و واردات، میــزان بــاز 

ــودن اقتصــاد تــراز تجــاری از طریــق محدودیت هــای وارداتــی و همچنیــن میــزان تولیــد داخلــی  ب

کشــور بــر ســطح درآمدهــای مالیاتــی دولــت اثــر گــذار باشــد.

ــا توجــه به این کــه  ــی- توصیفــی و ب ــا روش تحلیل ــا ب ــه ســعی شــده اســت ت ــن مقال ــن رو در ای از ای

ــه خارجــی  ــواد اولی ــه م ــر و وابســته ب ــی کــه ارز ب ــر روی تولیدات ــرخ ارز تأثیرگــذاری بیشــتری ب ن

ــت ،  ــده اس ــت ش ــناور مدیری ــتم ش ــك سیس ــران ی ــرخ ارز در ای ــتم ن ــه سیس ــا ک ــتند و از آنج هس

بررســی شــود و راهــکاری ارائــه شــود کــه دولــت بتوانــد از ایــن ابــزار خــود یعنــی ایجــاد تغییــرات 

ــد میــزان درآمدهــای خــود را از  ــرخ ارز اســتفاده کنــد و بعــد از تحریــك بخــش تولیــد بتوان در ن

طریــق وضــع قوانیــن مالیاتــی جدیــد افزایــش دهــد.

ــت، واردات کاال و  ــی دول ــای مالیات ــات، درآمد  ه ــی، مالی ــرخ ارز خارج ــدی: ن ــات کلی کلم

ــات خدم

1. دانش آموخته کارشناسی رشته علوم اقتصادی، دانشگاه مفید 
sam_mo16@yahoo.com         
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 مقدمه

ــه ایــن هــدف  ــرای رســیدن ب توســعه اقتصــادی از مهمتریــن اهــداف کشــور ها اســت و دولت هــا ب

وظایــف مختلفــی را بــر عهــده دارنــد. یکــی از این هــا اجــرای سیاســت های مالــی اســت و اجــرای 

یــك سیاســت مالــی موفــق در گــرو ایجــاد ترکیــب و تناســب در درآمد هــا و مخــارج دولــت اســت 

همچنیــن سیاســت های مالــی نقــش بســزایی نیــز در پویایــی فرآینــد توســعه اقتصــادی کشــور هادارد.

از ایــن رو می تــوان دریافــت کــه کشــورها توانســته انــد بــا اســتفاده از سیاســت های مالــی و تصحیــح 

ــه ایــن امــر دســت یابند کــه باعــث  ــه وســیله اســتفاده از ابزار هــای مناســب ب فعالیت هــای خــود و ب

ــد  ــات و رش ــث ثب ــدت باع ــادی و در بلندم ــای اقتص ــر رخداد ه ــا در براب ــری دولت ه ــاف پذی انعط

اقتصــادی شــده اســت.

چنانچــه در کشــور ایــران، دولــت بــه دلیــل وابســتگی بســیار زیــاد بودجــه بــه نفــت، انعطافپذیــری 

ــی در ســال های  ــدارد چــه بســا کــه مشــاهدات تجرب ــی ن ــا رخداد هــای جهان ــه ب ــرای مقابل کافــی ب

اخیــر نشــان داده اســت کــه وابســتگی بودجــه بــه نفــت و قیمــت جهانــی نفــت مشــکات و 

ــد  ــران بای ــت ای ــن رو دول ــت. از ای ــود آورده اس ــردان بوج ــت م ــرای دول ــتری ب ــای بیش چالش ه

به دنبــال راهکار هایــی باشــد تــا ایــن وابســتگی بودجــه بــه نفــت کاهــش دهــد کــه اســتفاده از دیگــر 

ابزار هــای سیاســت های مالــی نظیــر مالیــات می توانــد کارامــد باشــد تــا درآمد هــای دولــت بتوانــد 

ــه  ــی مناســب ب ــای مالیات ــا اســتفاده از ایجــاد درآمد ه ــا ب ــری الزم را به دســت آورد ت انعظــاف پذی

ــت یابد. ــود دس ــای خ ــا هزینه ه ــب ب ــی متناس ــع مال مناب

امــا از آنجایــی کــه در ایــران بــه دلیــل نــا کارآمــدی نظــام مالیاتــی ، دولت هــا در گذشــته نتوانســته اند 

بــه ایــن مهــم دســت یابند اکنــون بایــد بــا اســتفاده از فرصت هــا و منابــع موجــود در داخــل کشــور 

بــه درآمد هــای قابــل بهــره بــرداری دسترســی پیــدا کنــد.

ــت  ــری از فرص ــور بهره گی ــود در کش ــای موج ــن فرصت ه ــی از ای ــت یک ــوان گف ــن رو می ت از ای

به دســت آمــده در تغییــرات نــرخ ارز از طریــق اعمــال قوانیــن مالیاتــی جدیــد در بازار هــای 



137 ارزیابی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر درآمد های مالیاتی دولت

ــه ارز و واردات  ــه فعالیت هــای وابســته ب ــوان هرگون ــن بازار هــا را می ت ــی اشــاره کــرد کــه ای داخل

ــرات منفعــت به دســت  ــن تغیی ــق صــادرات از ای ــی کــه از طری ــی بنگاه های ــا حت اســت دانســت و ی

ــرد. ــف ک ــد، تعری می آورن

ــی  ــای مالیات ــر درآمد ه ــد ب ــرخ ارز می توان ــرات ن ــه تغیی ــرض آن ک ــش ف ــا پی ــه ب ــن مقال ــذا در ای ل

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 درآمد هــا، پرداختــه شــود. 

ــر  ــت اث ــی دول ــر درآمد هــای مالیات ــرخ ارز ب ــرات ن ــا تغیی ــت کــه آی ــوان دریاف ــق می ت ــن طری از ای

ــع  ــش مناب ــع افزای ــه نف ــوان از آن ب ــه می ت ــت چگون ــذار اس ــر گ ــر اث ــر و اگ ــا خی ــت و ی ــذار اس گ

ــرد. ــتفاده ک ــا اس ــدی دولت ه درآم

1- مفهوم مالیات

ــات  ــای خدم ــات به ــه مالی ــد ک ــد بودن ــاد معتق ــه و اقتص ــم مالی ــای عل ــده ای از علم ــته ع در گذش

ــای  ــد به ــد بای ــی کن ــت م ــت دریاف ــه از دول ــی ک ــبت خدمات ــه نس ــس ب ــی هرک ــت یعن ــت اس دول

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 نمی بــرد 

ــرا اوال  ــد. زی ــه ش ــکل مواج ــا مش ــه ب ــن نظری ــل ای ــا در عم ــد ام ــت کن ــات پرداخ ــت مالی نمی بایس

معیــار اندازه گیــری بــرای اســتفاده از خدمــات دولــت وجــود نداشــت. ثانیــاً عــده ای وضعیــت مالــی 

خوبــی نداشــتند و درآمــد آن هــا حتــی تکافــوی هزینــه زندگیشــان را هــم نمــی کــرد و بــا داشــتن 

ــایر  ــت و س ــان و بهداش ــوزش، درم ــت آم ــت باب ــات دول ــراوان از خدم ــتفاده ف ــاد و اس ــه زی عائل

ــور،1386: 118( ــگ پ ــت نمی گردد.)بی ــی پرداخ ــد مالیات ــتن درآم ــت نداش ــه عل ــات ب خدم

ــارت  ــات عب ــه گفــت کــه مالی ــات این گون ــروزی از مالی ــف ام ــك تعری ــوان ی ــه عن ــوان ب ــا می ت ام

اســت از ســهمی کــه بــه موجــب اصــل تعــاون ملــی و طبــق مقــررات موضوعــه، هــر یــك از افــراد 
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ــع  ــن هزینه هــای عمومــی و حفــظ مناف ــه منظــور تامی ــی خــود ب ــد و دارای ــد از درآم کشــور موظفن

ــه  ــه خزان ــی خــود ب ــی و اســتطاعت مال ــر حســب توانای اقتصــادی و سیاســی و اجتماعــی کشــور ب

دولــت بپــردازد.

مالیــات توســط دولــت بــرای مصــارف تقویــت عمومــی حکومت، تامیــن مخــارج عامــه و هزینه های 

عمومــی، حفــظ منافــع اقتصــادی سیاســی و اجتماعــی و ارائــه خدمــات عمومــی دریافــت می گــردد.

)گرایی نژاد، چپــردار،1391: 79(

3- انواع مالیات

بــا توجــه بــه ســاختار مالیاتــی ایــران و بــا توجــه بــه امــکان گــردآوری اطاعــات مــورد نیــاز، مالیــات 

را می تــوان بــه پنــج بخــش کــه بــه شــرح زیــر طبقــه بنــدی کــرد:

مالیــات بــر شــرکتها: مالیــات بــر شــرکت ها طبــق مــاده 105 قانــون، مالیــات مستقیم، جمع درآمد 

شرکت ها و درآمد ناشي از فعالیت هاي انتفاعي سایر اشخاص حقوقي که از منابع مختلف در ایران 

یا خارج از ایران تحصیل ميشود 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، 1395: 86(

مالیــات بــر درآمــد شــامل مالیــات بــر حقــوق دســتمزد مشــاغل و مســتغالت: مالیات 

بر درآمد شامل مالیات حقوق )درآمدي که شخص حقیقي در خدمت شخص دیگر )اعم از حقیقي 

یا حقوقي (در قبال تسلیم نیروي کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته 

به طور نقد یا غیر نقد تحصیل مي کند(، مشاغل )درآمدي که شخص حقیقي از طریق اشتغال به 

مشاغلي به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل هاي این قانون در ایران تحصیل کند (

و مستغات )درآمد شخص حقیقي یا حقوقي ناشي از  واگــذاری حقــوق خــود نســبت بــه امــاک 

واقــع در ایــران (اســت. )کــرد بچــه قســمت دوم ، 1375( 
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ــر اســاس آمــار بانــك مرکــزی ســایر  ــای مســتقیم: ســایر مالیات هــای مســتقیم ب ســایر مالیاته

مالیاتهاي مستقیم در ایران بر عکس دو جزء دیگر این مالیات ها از روند با ثباتي برخوردار نیستند. 

درست است که در کل، در طي سال هاي پس از انقاب این مالیات ها رشد زیادي داشته اند، ولي 

پیاپي به طور متناوب، شاید  افزایش و مشابه بودن این درآمدها تقریباً در دو یا سه سال  روند این 

حاکي از عدم محاسبه دقیق این مالیات ها یا تأثیر زیاد تورم بر این افزایش بوده است .ولي به طور 

قطع یکي از دالیلي که توضیح دهنده روند این نوع درآمدهاي مالیاتي است، تغییر در نظام مالیاتي 

بخش سایر مالیات هــای مســتقیم اســت. )شــمس الدینــی و شــهرکی، 1395: 86(

ــروش مالیات بر مصرف از جمله  ــرف و ف ــر مص ــات ب ــروش: مالی ــرف و ف ــر مص ــات ب مالی

مالیاتهایي است که مصرف کنندگان و مردم عادي آن را مي پردازند اما به طور مستقیم از پرداخت 

آن آگاه نیستند . مالیات بر مصرف که نوعي مالیات غیرمستقیم است، روي قیمت کاالهاي مورد 

مصرف عمومي کشیده مي شود و از تولید کننده کاالها و خدمات مزبور وصول مي شود . بنابراین 

کننده  مصرف  معمواًل  که  نحوي  به  دهد  مي  تشکیل  را  کاال  قیمت  از  جزئي  مصرف  بر  مالیات 

نمي تواند تشخیص دهد چه مقدار از قیمت کاال بابت مالیاتي است که تولید کننده یا فروشنده به 

دولت ميپردازد. مالیات بر مصرف اغلب به کاالها و خدماتي تعلق مي گیرد که در مقابل تغییرات 

قیمت حساسیت کمي دارند و به همین جهت این نوع مالیات یکي از منابع مهم درآمد دولت را 

تشکیل ميدهد .کاالها و خدماتي که در اغلب کشورها مشمول مالیات بر مصرف قرار مي گیرند، 

عبارتنداز:دخانیات، بنزین، قند و شکر و بعضي دیگر از کاالهاي تجماتي و ضروري، چون اگر این 

مالیات فقط بر کاالهاي ضروري وضع  شود، سنگیني آن را طبقات کم بضاعت بیشتر احساس مي 

کننــد. )کــرد بچــه قســمت دوم ، 1375( . مالیات بر فروش به کاالهایي تعلق مي گیرد که در مرحله 

خرده فروشي به دست مصرف کننده مي رسد. دراین نوع مالیات فروشگاه ها موظف هستند که مبلغ 

مالیات را مجزا از قیمت کاال حساب کرده و در یك رقم جداگانه به نحوي که مصرف کننده از 

مبلغ آن اطاع حاصل کند، دریافت دارند. غرض از این نوع محاسبه آن است که مصرف کننده 
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مالیات را بپردازد.)کردبچه  قسمت دوم 1375( مالیات بر مصرف و فروش در ایران از ثبات خاصي 

برخوردار نبوده است .درست  برابر شده است، ولي در 800  میزان درآمدهاي حاصل از این نوع 

مالیات 57 تا 90 است که از سال سال این نوع مالیات 87 و 85 ،83 ،81 ،80 ،79   رشد منفي داشته 

اند .در سالهــای 90 و 89  کــه کل درآمدهاي مالیاتي 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 

ــهرکی، 1395: 86( ــی و ش ــمس الدین بلکه با رشد مثبت مواجه بوده اند. )ش

مالیــات بــر واردات: مالیات بر واردات، یکي از اقام مهم درآمدهاي مالیاتي کشورها را تشکیل 

مي دهد .اگرچه سهم این مالیات در درآمدهاي کشورهاي پیشرفته صنعتي کاهش یافته است، ولي 

این  مالیاتي  درآمدهاي  در  را  سهم  بیشترین  مالیاتي  قلم  این  توسعه،  حال  در  کشورهاي  مورد  در 

کشورها دارد. ) )De Wulf )1999( همــواره ســهم عمــده اي از درآمدهاي مالیاتي در ایران مربوط 

به مالیات بر واردات بوده است .  این نــوع از انــواع مالیــات از ســال 74 تــا 89 رونــد فزاینــده داشــته 

اســت ولــی در ســال 90 و 91 ایــن نــوع مالیــات 29 درصــد کاهــش داشــته کــه نســبتا زیــاد اســت 

ــی تنهــا  ــی کــه در ســال 90 کل درآمد هــای مالیات ــا شــد در حال ــر را جوی ــن ام و بایســتی علــت ای

نزدیــك بــه 2 درصــد کاهــش یافتــه اســت. )شــمس الدینــی و شــهرکی، 1395: 86(

3- پیشینه تحقیق

موســوی و همــکاران، )1384( ، » بررســی عوامــل موثــر بــر ســطح وصــول درآمد هــای مالیاتــی در 

سیســتم مالیاتــی ایــران «

در ایــران پــس از درآمد هــای نفتــی، عمــده درآمــد دولــت در راه تامیــن مالــی بودجــه ، درآمد هــای 

مالیاتــی می باشــد کــه از ان طریــق ســه هــدف تخصیــص منابــع اقتصــادی، توزیــع مجــدد درآمد هــا 

ــت  ــق رهیاف ــا از طری ــت ت ــده اس ــعی ش ــه س ــن مقال ــود. در ای ــری می ش ــادی پیگی ــت اقتص و تثبی

ــط کوتاه مــدت و بلندمــدت درآمد هــای مالیاتــی و متغیر هــای کان  ــه بررســی رواب هم انباشــتگی ب
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اقتصــادی موثــر بــر ســطح وصــول درآمد هــای مالیاتــی طــی دوره 1338-1380 پرداختــه اســت کــه 

نتایــج حاکــی از ان بــود کــه بــه دلیــل عــدم وجــود شــاخص بنــدی مالیاتــی در مقابــل ســاختار تــورم 

ــود  ــل می ش ــی تبدی ــان مالیات ــه زی ــی ب ــای مالیات ــی از درآمد ه ــل توجه ــمت قاب ــران قس ــاد ای اقتص

ــرای  ــذا ب ــد. ل ــت نقــش اساســی ایفــا می کن ــز در گســترش کســری بودجــه دول ــن عامــل نی کــه ای

ــا  ــی قیمت ه ــرات ســطح عموم ــل تغیی ــی در مقاب ــای مالیات ــن مشــکل بایســتی درامد ه ــی از ای رهای

ــی کارا  ــام مالیات ــك نظ ــی ی ــاخصه اصل ــه ش ــه به این ک ــا توج ــود. ب ــی( ش ــاخص بندی)تورم زای ش

بــاال بــودن ســهم درآمد هــای 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 

ــاه ســاختن  ــه وســیله کوت ــی ب ــای مالیات ــع درآمد ه ــه موق ــی و وصــول ب ــای مالیات حــذف معافیت ه

ــی محقــق می شــود. دوره هــای مالیات

ــورم در  ــدگاری ت ــرخ ارز و مان ــات ن ــه انحراف ــی رابط ــژاد،  )1394( »بررس ــل ن ــالوئیان و خلی  اس

ایــران«، فرضیــه ایــن مقالــه بــه ایــن صــورت اســت کــه انحرافــات نــرخ ارز از کانــال تاثیــر بــر تــورم 

بــرای اقتصــاد ایجــاد هزینــه می کنــد مطابقــت دارد همچنیــن مشــاهده می شــود کــه افزایــش نــرخ 

ارز بــا مانــدگاری تــورم همــراه اســت کــه نتایــج حاصــل از ایــن مقالــه بیــان می کنــد کــه

 1( عملکرد تورم از یك الگوی غیر خطی خود توضیحی آستانه ای پیروی می کند.

 2(نتایــج ایــن مشــاهدات شــواهد چندانــی را بــر وجــود رابطــه یــك بــه یــك میــان انحرافــات نــرخ 

ــات  ــر بزرگــی انحراف ــج نشــان می دهــد کــه عــاوه ب ــن نتای ــورم می باشــد همچنی ارز و عملکــرد ت

جهــت ان هــا نیــز بــر رفتــار تــورم تاثیــر دارد.

3(مهمتریــن 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 

ــدگار می باشــد. ــر مان مقــدار کمــی به طــور آهســته رخ دهــد تــورم غی

ــران«  ــی در ای ــای مالیات ــر درآمد ه ــر ب ــل موث ــی عوام ــردار، )1391(»بررس ــژاد و چپ ــی ن  3( گرای
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ــن  ــی تری ــن دوره 1357-1387 اصل ــی در ای ــری زمان ــای س ــتفاده ار داده ه ــا اس ــق ب ــن تحقی در ای

ــول  ــوان شــاخص مقب ــه عن ــی ب ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــه تولی ــا ب ــر نســبت مالیات ه ــر ب ــل موث عام

ــی بررســی شــده اســت کــه در ایــن روش تحلیلی-توصیفــی و اقتصــاد ســنجی  در مطالعــات جهان

بــه روش ols نشــان داد کــه تاثیــر ســهم ارزش افــزوده بخــش کشــاورزی از GDP و ســهم 

ــن  ــت. اولی ــی دار اس ــی و معن ــی منف ــای مالیات ــر درآمد ه ــی ب ــه عموم ــی از بودج ــای نفت درآمد ه

ــه  ــر چ ــر ه ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــی می باش ــه مالیات ــش پای ــی کاه ــای مالیات ــع معافیت ه ــد وض پیام

میــزان ایــن فعالیت هــا بیشــتر باشــد پایــه محدودتــر و بــه تبــع آن درآمد هــای مالیاتــی دولــت کمتــر 

خواهــد بــود. بنابرایــن مناســب تــر اســت بــا حــذف معافیت هــای مالیاتــی در برخــی از محصــوالت 

ــه کار گیــری درآمــد ناشــی از حــذف آن، رشــد و گســترش  فعالیــت همــان بخــش از طریــق  و ب

ــن شــود. ــی تضمی ــارات عمران ــش اعتب افزای

4( وصالیــان و همــکاران، )1389(  »بررســی ارتبــاط درآمد هــای مالیاتــی و کســری بودجــه دولــت 

ــا اســتفاده از ازمــون  در اقتصــاد ایــران« در ایــن پژوهــش ســعی شــده ســعی شــده اســت تــا ابتــدا ب

ــا  ــه -ب ــری بودج ــی کس ــای مالیات ــن درآمد ه ــی بی ــی و معلول ــه عل ــره رابط ــر دو متغی ــت گرنج علی

ــورد  ــی را م ــای نفت ــی- و درآمد ه ــای نفت ــاب درآمد ه ــدون احتس ــی و ب ــای نفت ــاب درآمد ه احتس

ازمــون قــرار دهــد کــه نتایــج بدســت آمــده بــه ایــن صــورت اســت کــه طبــق نتایــج ازمــون یــك 

ــود دارد و  ــت وج ــدون نف ــه ب ــری بودج ــی و کس ــای مالیات ــن درآمد ه ــه بی ــت دو طرف ــه علی رابط

نشــان می دهــد فرضیــه همزمانــی مالــی در مــورد مالیــات و کســری بودجــه بــدون نفــت بــه 

ــی  ــای نفت ــاب درآمد ه ــا احتس ــه ب ــری بودج ــورد کس ــا در م ــت ام ــادق اس ــاری ص ــای ج قیمت ه

نتایــج نشــان دهنده وجــود رابطــه علیــت گرنجــر از جانــب مالیات هــا بــه ســمت کســری بودجــه بــا 

ــی نیســت. ــت گرنجــر درآمد هــای مالیات ــا نفــت علی نفــت می باشــد در حالیکــه کســری بودجــه ب
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4-  عوامل موثر بر درآمد های مالیاتی

ــن درآمدهــا  ــی ای ــه درآمدهــای نفت ــکا و اعتمــاد ب ــران: ات ــی در ای ــای نفت 1-4-  درآمد ه

ــم  ــدت تنظی ــاه م ــی کوت ــت مال ــد مدیری ــای کشــور را تشــکیل می دهن ســهم عمــده ای از درآمده

ــازد  ــی س ــرو م ــکل روب ــا مش ــی را ب ــع عموم ــری مناب ــه کارگی ــدی و ب ــدت و کارآم ــه میان م برنام

بیشــتر چالش هــا در ایــن زمینــه از بــی ثباتی هــا و غیــر قابــل پیــش بینــی بــودن قیمــت نفــت ناشــی 

می شــود. تغییــرات چشــمگیر و غیــر قابــل پیــش بینــی در مخــارج دولت هــای نفتــی و کســری های 

غیــر نفتــی آن کشــورها تقاضــای کل در آن هــا را بــا بی ثباتــی همــراه می کنــد و جــو نــا اطمینانــی 

را در آن هــا تشــدید کــرده و اقتصــاد کان را متاطــم مــی ســازد. بــی ثباتــی در مخــارج دولــت و 

ــر اقتصــاد ملــی تحمیــل می کنــد تجدیــد  ــر نفتــی هزینه هــای ســنگینی را ب الگــوی کســری های غی

منابــع جامعــه را بــرای ســازگاری بــا تغییــرات تقاضــا و قیمتهــا بــرای نمونــه تخصیــص نســبی شــده 

آمــاده می کنــد موجــب نوســانات نــرخ واقعــی ارز می شــود و ریســك 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 می شــود و بــار اشــتغال زایــی 

ــردار،1391(  ــژاد و چپ ــی ن ــت را مضاعــف می کند)گرای ــد دول و تولی

2-4- کشــاورزی: بخــش کشــاورزی یکــی از مهمتریــن بخش هــای اقتصــادی اســت کــه 

ــك  ــت ی ــی و در نهای ــر نفت ــادرات غی ــوم ص ــك س ــتغال ی ــارم اش ــك چه ــدود ی ــده ح تامین کنن

چهــارم تولیــد ناخالــص داخلــی  اســت در حــال حاضــر ســاالنه میلیاردهــا ریــال بــه طریــق مختلــف 

صــرف حمایــت از بخــش کشــاورزی می شــود ابزارهــای حمایتــی اغلــب شــامل پرداخــت یارانــه 

ــر کــود شــیمیایی در ماشــین آالت پرداخــت خســارت  ــه نهادهــای مــورد نظــر نظی ــر مســتقیم ب غی

بــه تولیدکننــدگان محصــوالت کشــاورزی پرداخــت بخشــی از حــق بیمــه محصــوالت کشــاورزی 

خریــد تضمینــی معافیت هــای مالیاتــی و غیــره اســت. بــا توجــه بهاین کــه ایــن بخــش ســهم باالیــی 

از تولیــد ناخالــص داخلــی را دارا می باشــد و نیــز درصــد باالیــی از محصــوالت ایــن بخــش معــاف 
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از مالیــات هســتند بنابرایــن بــه نظــر می رســد کــه ســهم ایــن بخــش از عوامــل موثــر و تعییــن کننــده 

ــژاد و چپــردار،1391( میــزان درآمدهــای مالیاتــی اســت.)گرایی ن

ــودن  ــاز ب ــر واردات، صــادرات، درجــه ب ــأثیرگذار ب ــنوان تـ ــه عـ ــرخ ارز را ب ــرخ ارز: ن 3-4- ن

اقتصــاد و محدودیتهــای وارداتــی می تــوان شــمرد .

ــی و  ــت افق ــردن عدال ــوال ب ــر س ــا زی ــی ب ــر زمین ــا زی ــیاه ی ــاد س ــی: اقتص ــرار مالیات 4-4- ف

ــت را در  ــازد و دول ــی س ــزل م ــور را متزل ــادی کش ــام اقتص ــای نظ ــی پایه ه ــام مالیات ــودی نظ عم

تحقــق اهدافــش ناتــوان مــی نمایــد فــرار مالیاتــی یکــی از اساســی ترین مشــکات هــر نظــام مالیاتــی 

ــده  ــن پدی ــروع ای ــر در ش ــل موث ــی عوام ــه یاب ــن ریش ــرورت دارد ضم ــه ض ــود ک ــوب می ش محس

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 

ــژاد و چپــردار،1391( فرهنگــی و سیاســی و حاکمیتــی بایــد مــد نظــر قــرار گیرد.)گرایــی ن

5-4-  توزیــع درآمــد: این کــه مجمــوع تولیــد ملــی چگونــه بیــن آحــاد مقیــم در یــك کشــور 

توزیــع می شــود اثــرات قابــل توجهــی بــر میــزان مالیــات خواهــد داشــت.

 )گرایی نژاد و چپردار،1391(

6-4-  فرهنــگ مالیاتــی: فرهنــگ بــه مجموعــه ای از باورهــا اعتقــادات گرایش هــا اندیشــه ها 

هنجارهــا ارزشــها و غیــره اطــاق می شــود ایــن مجموعــه در هــر جامعــه ای وجــود دارد و در واقــع 

ــه ای از  ــوان مجموع ــی را می ت ــگ مالیات ــد فرهن ــکیل می ده ــه را تش ــرد و جامع ــی ف ــب هویت قال

ــی از  ــن یک ــت بنابرای ــی دانس ــتم مالیات ــال سیس ــخاص در قب ــل اش ــش و عکس العم ــی بین ــرز تلق ط

شــاخص های 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 توســعه یافته بــه هــر 

دلیــل و بهانــه و یــا عــدم اعــام دقیــق میــزان درآمــد ســاالنه در فرهنــگ اجتماعــی شــهروندان آن هــا 
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عمــل زشــت و ناپســند و غیرقابــل گذشــت محســوب می شــود. )گرایــی نــژاد و چپــردار،1391(

7-4- تولید ناخالص داخلی: تولید ناخالص داخلی را نیز می توان به عنوان پایه مالیاتی محاسبه 

کرد. 

ــات  ــه مالی ــتقیم از جمل ــات مس ــی مالی ــزای اصل ــدی اج ــش درآم ــه کش ــرد ک ــان ک ــوان بی می ت

بــر شــرکتها، مالیــات بــر درآمــد و ســایر مالیات هــای مســتقیم کوچکتــر از یــك و کشــش 

ــر مصــرف و فــروش و مالیــات  درآمــدی اجــزای اصلــی مالیات هــای غیرمســتقیم شــامل مالیــات ب

ــد  ــك درص ــی ی ــه عبارت ــت، ب ــك اس ــتر از ی ــی بیش ــر و یک ــی کمت ــب یک ــه ترتی ــد ب ــر درآم ب

ــای  ــتقیم، درآمده ــای مس ــد مالیاته ــروش مانن ــرف و ف ــر مص ــات ب ــی مالی ــه مالیات ــش در پای افزای

ــاوت  ــر واردات متف ــات ب ــی مالی ــد، ول ــش می ده ــد افزای ــك درص ــر از ی ــه را کمت ــی مربوط مالیات

ــد  ــك درص ــش از ی ــی بی ــه مالیات ــش در پای ــد افزای ــرده و 1 درص ــل ک ــا عم ــر مالیات ه از دیگ

ــات  ــای مالی ــی در بخش ه ــام مالیات ــود در نظ ــن بهب ــد در ضم ــش میده ــه را افزای ــات مربوط مالی

ــر از  ــر ت ــی موث ــش درآمدهــای مالیات ــروش و ســایر مالیات هــای مســتقیم در افزای ــر مصــرف و ف ب

ــت  ــا می توانددول ــن بخش ه ــی در ای ــام مالیات ــاختار نظ ــه س ــه ب ــن رو توج ــت از ای ــه بخش هاس بقی

ــهرکی، 1395: 86( ــی و ش ــمس الدین ــی برساند)ش ــد مالیات ــش درآم ــدف افزای ــه ه ــریعتر ب را س

5- وضع موجود ساختار و درآمدهاي مالیاتی در ایران

بــا یــك نــگاه عمومــی و گــذرا بــه وضعیــت دولــت و مالیــات ایــران امــروز، ناکارآمــدي مالیاتــی 

ــن ســطح   ــن تری ــص در پایی ــد ناخال ــه تولی ــات ب بســیار جــدي اســت. در حــال حاضــر نســبت مالی

درصــد تولیــد ناخالــص 6.5  نســبی خــود رســیده اســت )کــم تــر از داخلــی(. مفاســد اقتصــادي در 

ــت  ــدي و دول ــن بیمــاري هلن ــده اســت. همچنی ــل گردی ــل توجیهــی نائ ــر قاب ــزان غی ــه می کشــور ب

رانتــی بــر نظــام اقتصــادي مســلط گردیــده اســت. ســرانجام دســتگاه مالیاتــی کشــور فاقــد شــرایط 

اســتاندارد بــه عنــوان ابــزار تامیــن هزینه هــاي دولتــی بــوده، بــاالي 60 درصــد هزینه هــاي ، 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(

ــارات و  ــود انحص ــام و وج ــت خ ــادرات نف ــی از ص ــاي نفت ــه درآمده ــران ب ــاد ای ــتگی اقتص وابس

رانتهــاي ناشــی از آن در بخشــهاي مختلــف اقتصــاد، باعــث شــده اســت تــا مالیاتهــا همــواره ســهم 

اندکــی از درآمدهــاي دولــت را تشــکیل دهنــد. آمار هــا نشــان می دهــد کــه بیــش از 60 درصــد از 

درآمد هــای دولــت متاثــر از فــروش نفــت خــام یــا ســایر درآمدهایــی بــوده اســت کــه آن هــا نیــز 

بــه طریقــی بــه درآمدهــاي نفــت وابســته هســتند.

یکــی از مشــکات 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 

ــا کاهــش  ــه افزایــش درآمــد مالیاتــی خواهــد گشــت. ب منفــی نســبت بــه درآمــد مالیاتــی، منجــر ب

درآمــد نفتــی و افزایــش درآمــد مالیاتــی می تــوان 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 می باشــد، کــه در ایــن صــورت منجــر 

بــه خوداتکایــی و کاهــش وابســتگی هاي 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 

ــم  ــاي عظی ــش معافیت ه ــی، کاه ــع مالیات ــایر مناب ــر س ــز ب ــق تمرک ــد از طری ــته و بای ــی گش مالیات

مالیاتــی و فــرار مالیاتــی، توجــه بــه مالیــات عمومــی بــر مصــرف، مالیــات ســتانی درســت و مناســب 
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ــاي  ــتر از درآمده ــتفاده بیش ــش داد.اس ــی کل را افزای ــه مالیات ــزان پای ــود می ــی موج ــاي مالیات پایه ه

ــل  ــد قاب ــرات ســوء آن را کاهــش می دهــد و درآم ــی، مشــکل نوســانات قیمــت نفــت و تاثی مالیات

ــه درآمــد نفتــی پدیــد می آیــد. )رنجبــر و همــکاران، 1395: 37( اتکاتــري نســبت ب

6- مفهوم نرخ ارز

ــدهای   ــین درآمـ مطالعــات انجــام شــده در مــورد کشــورهای در حــال توســعه، رابطــه ای منفــی بـ

مـــالیاتی  ایــن کشــورها و نــرخ ارز رســمی  را  بیــان  می کنند.بــا فــرض  ثبــات  ســایر شــرایط افزایــش 

نــرخ  ارز  رســـمی واقـــعی)کاهش واحــد پــول در برابــر ارز خارجی(بــه کاهشــی در نســبت مالیــات  

بــه  تولیــد ناخالــص داخلــی مـــنتهی مـــی شود. وجـــود  نــرخ  ارز بســیار  بــاال  حاکــی  از وجــود نســبت 

ــه ارز   ــرخ مبادل ــش ن ــر از افزای ــه دو اثـ ــوان بـ ــان می ت ــن می ــت. در ای ــر اس ــیار پایین ت ــی  بس مالیات

کــه  یکــی اثــر مســتقیم و دیگــری اثــر غیــر  مســتقیم  اســت ، اشـــاره  دارد .در ادامـــه بـــه  آثــار  مســتقیم 

ــوان  ــا می ت ــا در اینج ــکاران، 1384( ام ــوی و هم ــه می شود.)موس ــاال پرداخت ــرخ ارز ب ــراری ن برق

بایــد در ابتــدا نــرخ ارز و عوامــل موثــر بــر آن را بازگــو کنیــم و پــس از آن بــه نحــوه تاثیــر گــذاری 

ــم پرداخــت. ــی خواهی ــای مالیات ــزان درآمد ه ــر می ــرخ ارز ب ن

ــف  ــول خارجی)ارز(تعری ــر  حســب  پ ــی  ب ــول مل ــنوان قیمــت واحــد پ ــه عـ ــوان بـ ــرخ ارز را می ت ن

کــرد. عرضــه و تقاضــا  در  بازارهــای  بــورس  منجــر  بـــه  ایـــجاد نــرخ اســمی ارز در یــك نقطــه زمانــی 

می شــود.وقتی تقاضــا و عرضــه در بــازار بورس انتقال یـــابند، بـــسته بـــه سیســتم ارزی کشــور،ممکن 

اســت نــرخ ارز تغییــر  کنــد . باتوجــه بــه نــرخ پــول خارجــی، افزایــش نـــرخ یـــا قیمــت ارز، یعنــی 

ــه  ــع، ب ــول2. درواق ــمی پ ــف ارزش رس ــی تضعی ــش آن،یعن ــول1و کاه ــمی پ ــت ارزش رس تقوی

ــول خارجــی تعریــف  ــی در هــر واحــد از پ ــول مل ــعداد واحدهــای پ ــه تـ ــرخ ارز بـ دلیل این کــه  نـ

می شــود، دراین صــورت، تقویــت ارزش رســمی پــول ملــی بایــد بــا کاهــش نـــرخ ارز و تـــضعیف 

 1- (Appreciation)

 2- (Deperciation)
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)Richard Barth, 1381(.ــود ــخص ش ــرخ ارز مس ــش  ن ــا  افزای آن ب

7- عوامل موثر بر نرخ ارز:

ــم  ــه، حج ــه مبادل ــی(، رابط ــص داخل ــد ناخال ــدی از تولی ــه دولت)درص ــری بودج ــای کس متغیره

پول)درصـــدی از تولیــد ناخالــص داخلــی(، مالیــات  بــر  واردات )درصــدی از کل واردات(، خالــص 

دارایی هــای خارجی)درصــدی از تولیــد  ناخالــص داخلــی(و قیمتهــای نفتــی در تبییــن رفتــار نــرخ 

ــد. ــا می کنن ــری ایف ــران، نقــش مؤث ارز واقعــی در اقتصــاد ای

در اقتصادهــای مبتنــی بــر درآمدهــای  نفتــی  نظیــر اقتصــاد ایــران، شــوک مثبــت رابطــه مبادلــه ســبب 

ــن  ــه ایـ ــل ب ــردد  و نی ــت  می گ ــه  دول ــازاد بودج ــاد م ــه ایج ــت و در نتیج ــای دول ــش درآمده افزای

مـــنظور نیــز نیازمنــد افزایــش نــرخ ارز اســت.در مــورد  کســری  بودجــه  دولــت نیــز بایــد گفــت کــه 

تقویــت سیســتم مالــی دولــت کــه بــا افزایــش پــس انــداز  ملــی  همــراه  اســت، نـــرخ بـــهره واقعــی 

را کاهــش داده و بــه تبــع آن، نـــرخ واقـــعی ارز را  کاهــش  می دهــد.در ضمــن، در اقتصــاد ایــران، 

افزایــش قیمــت واقعــی نفــت افزایــش ارزش پــول  داخلــی  را  در پــی خواهــد داشــت. در واقــع ایــن 

متغیــر از طریــق اثــر گــذاری بــر قیمــت  کاالهــای  تجــاری و مـــتعاقب آن، کـــسری بودجــه دولــت 

بــر نــرخ ارز تـــأثیرگذار اســـت.متغیر سیاســت  پولی )حجــم  پول(نیــز بــر نــرخ ارز نقــش مؤثــری ایفــا 

می کند.اجــرای سیاســت پولــی در رژیــم نــرح  ارز  واقعــی ثابــت، قیمــت کاالهــای غیــر تجــاری را بــا 

نــرخ ســریع تری در مقایســه  بــا  قیمــت  کاالهــای وارداتــی افـــزایش داده و بـــه تبــع آن، زوال حســاب 

جــاری و کاهــش ذخایــر خارجــی را در  پــی  خواهــد  داشــت، و در نهایــت نیــز نــرخ واقعــی ارز را 

افزایــش خواهــد داد.متغیــر  دارایی هــای  خارجــی و محدودیتهــای وارداتــی نیــز اثــر کاهنــده ای بــر 

نــرخ ارز در ایــران دارنــد. )صبــاغ کرمانــی و شــقاقی شــهری، 1384(
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8- تاثیر 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 می شــود همچنیــن تولیــد ناخالــص داخلــی نیــز تاثیــر مثبــت 

بــر صــادرات غیرنفتــی داشــته اســت ایــش ظرفیــت تولیــدی کشــور ســبب رشــد تولیــد در صنایــع 

ــر تامیــن تقاضــای  مختلــف از جملــه بخش هــای صادراتــی می شــود پــس افزایــش تولیــد عــاوه ب

ــی هــم  ــد جهان ــش درآم ــال خواهــد داشــت افزای ــه دنب ــز ب ــش ارزش صــادرات را نی ــی افزای داخل

ســبب افزایــش تقاضــای صــادرات غیــر نفتــی از جانــب کشــورهای عمــده طــرف صــادرات شــده 

اســت  افزایــش در رابطــه مبادلــه و بهــره وری 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 (

1-8- تاثیر نرخ ارز بر روی واردات

بر  مبنایي  و  ارز  نرخ  بین  رابطه  به  مالیاتي  بر درآمدهاي  ارز  نرخ  واقعي  ارزش  افزایش  مستقیم  اثر 

ميگردد که بر حسب آن عوارض واردات مورد محاسبه قرار مي گیرد .عوارض کاالهاي وارداتي 

بر مبناي ارزش آن تعیین مي شود؛ بنابراین با افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کاالهاي وارداتي، 

در  مالیاتي  درآمدهاي  منابع  ترین  مهم  از  یکي  افت  موجب  فرآیند  .این  یابد  مي  واردات کاهش 

کشورهاي در حال توسعه مي شود، یعني برقراري چنین فرآیندي منجر به ضعف مالیات بر واردات 

مي گردد  .) خداویري،1380(

در این کشورها مالیات بر صادرات نسبت به عوارض واردات، از اهمیت کم تري برخوردار است 

بهطوري که در حدود 5 درصد کل مالیات تمام کشورهاي در حال توسعه و 8 درصد کل درآمدهاي 

مالیاتي فقیرترین کشورها را در بر مي گــردد.) تانــزی،1375( زیــرا مالیــات بــر صــادرات، بــر اساس 

ارزش صادراتي و بر حسب پول رایج داخلي تعیین مي شود؛ لذا مبناي مالیاتي 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(

بر  در کوتاه مدت  داخلي  تولیدات  به کاهش  ارز،  نرخ  افزایش  اثر  در  واردات  دیگر کاهش  بعد 

ميگردد. از آنجا که واردات کاالهاي واسطه اي و سرمایه اي یك رکن اساسي تولید در کشورهاي 

در حال توسعه را تشکیل مي دهد، با گران تر شدن ارز توان تولیدکنندگان براي خرید ارز کم تر 

براي کاالهاي  .تقاضا  نشان مي دهند  نهاده ها، واکنش  این  تر وارد کردن  با کم  نتیجه  شده و در 

واسطهاي کاهش یافته و عرضه کاالهاي داخلي کم خواهد شد .عاوه بر این، صادرات کاالهاي 

ساخت داخل که بستگي به کاالهاي واسطه اي دارند نیز با کاهش مواجه خواهد شد .از سوي دیگر 

ایجاد محدودیت در ترکیب کاالهاي وارداتي کشور به نفع کاالهاي واسطه اي و سرمایه اي، تأثیر 

منفي بر درآمدهاي مالیاتي دارد؛ زیرا این کاالها نسبت به سایر کاالهاي مصرفي وارداتي از نرخ 

مالیاتي پاییني برخوردارند .این تحوالت بر مالیات هاي مستقیم و غیر مستقیم وصولي دولت، اثرات 

منفي هر چند خفیف دارد .  از موارد تأثیر غیر مستقیم قیمت باالي نرخ ارز، مي توان بــه افزایش 

سطح قیمت ها و توهمات تورمي اشاره کرد .تبدیل دارایي هاي داخلي به ارز خارجي یا اشیاء قیمتي، 

خروج سرمایه به صورت ارز و ...و در نهایت کاهش ارز در دسترس براي واردات و تولید از جمله 

موارد فوق است .همچنین افزایش معامات بازار سیاه و غیر رسمي و کاهش معامات رسمي، در 

صورت اعام نرخ رسمي ارز در سطح پایین تر از نرخ تعادلي، از تبعات دیگر نرخ ارز بر درآمدهاي 

مالیاتي است .بنابراین از این موارد مي توان به ارتباط این متغیر کان بر درآمدهاي مالیاتي پي برد. 

)شــمس الدینــی و شــهرکی،1395(

2-8- تاثیر نرخ ارز بر روی تولید داخلی

بــه  علــت وابســتگي شــدید  تولیــد  در کـــشورمان بــه کاالهـــاي واســطه اي وارداتـــي مـــخصوصاً در 

بخــش صنعــت ، افزایــش نرخ ارز هزینـــه تولیـــد  را  بـــاال  بـــرده و بنابراین تولیــد و عرضه محصوالت 
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ــري کاالهــاي  ــت پذی ــه افزایــش رقاب ــي منجرب ــول  مل را محــدود  مي ســازد . دوم  ، کاهــش  ارزش  پ

صادراتــي شــده و بنـــابراین تقاضـــاي خـــارجي بـــراي کاالهـــاي صادراتي افـــزایش مي یایــد. تغییر 

نــرخ ارز حقیقــی اثــر معنــاداری بــر واردات کاالهــای واســطه ای بخــش کشــاورزی و در نتیجــه بــر 

ــه کاالهــای  ــه عبارتــی بخــش کشــاورزی وابســتگی اندکــی ب ــدارد، ب ارزش افــزوده ایــن بخــش ن

واســطه ای وارداتــی دارد. افزایــش نــرخ ارز حقیقــی واردات کاالهــای واســطه ای بخــش صنعــت و 

معــدن کاهــش خواهــد یافــت ایــن بخــش بیــش از 80 درصــد از واردات کاالهــای واســطه ای را بــه 

خــود اختصــاص داده اســت. همچنیــن در بخــش خدمــات تغییــرات نــرخ ارز حقیقــی هماننــد بخــش 

ــی  ــن نتیجــه بیانگــر خودکفای ــدارد کــه ای ــات ن ــر ارزش بخــش خدم ــاداری ب ــر معن کشــاورزی اث

ــوط  ــرخ ارز حقیقــی واردات کاالهــای واســطه ای مرب ــاد بخــش خدمــات اســت. افزایــش در ن زی

بــه کل بخش هــا را کاهــش خواهــد داد در نتیجــه منجــر بــه کاهــش ارزش افــزوده ایــن ســه بخــش 

خواهــد شــد. )مــروت و همــکاران، 1396(

9- نحوه تاثیر گذاری نرخ ارز بر میزان درآمد های مالیاتی دولت 

1-9- تـأثیر بـر عوارض واردات

ــدی  ــتقیم ترین پیون ــوارض واردات، مس ــبه ع ــای محاس ــی و مبن ــرخ ارز واقع ــطح ن ــن س ــه بی رابط

اســت کــه بیــن ارزش واقـــعی نـــرخ ارز  و ســـطح مالیــات برقــرار می شــود.عوارض واردات، اغلب با 

نرخ هــای مبتنــی بــر ارزش واردات وضــع می شــوند و پایـــه مـــالیاتی آن هــا بــر مبنــای قیمــت داخلــی 

رســمی صــورت می گیــرد، قیمــت واقعــی، برحســب قیمتهــای داخلــی ، بــه  نســبت تـــرقی نـــرخ ارز 

ــا از دسترســی نامحــدود  کاهــش می یابد.چنانچــه کشــوری ارز خارجــی فراوانــی داشــته باشــد و ی

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 یــك، می توانــد آثــار درآمــدی مـــنفی نـــاشی  از  باالتــر بــودن نــرخ ارز را  جبــران  کـــند.
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بـــا ایــن هـــمه، ایـــن حـــالت در بلنــد مدت بــه ندرت پیــش مـــی آید. )موســوی و همــکاران،1384(

2-9- تـأثیر مالیات بر صادرات

برقــراری نــرخ ارز بــاال نــه تنهــا بــر  درآمــد  حاصــل از مـــحل عـــوارض  واردات  تأثیــر می گــذارد، 

بلکــه بــر درآمـــد حاصــل از ســایر مالیاتهــا نـــیز بـــطور مســتقیم اثــر می گذارد.بــا تـــوجه بـــه آنکــه 

مالیــات بــر صــادرات از روی ارزش صــادرات برحســب پــول داخلــی وضــع می شــود ، کاهــش  پایــه 

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(

3-9- تأثیر بـر مالیاتهای  غیر  مستقیم 

در کشــورهای در حــال توســعه ســهم بزرگــی از مالیاهــای غیــر مســتقیم، از طریــق واردات بدســت 

می آیــد؛ زیـــرا   در  بـــسیاری از ایــن کشــورها بــه دالیــل مختلفــی بـــخش مـــهمی از تـــولیدکنندگان 

داخـــلی، یـــا  از  پرداخــت  مالیــات شـــانه خـــالی می کننــد و یــا وصــول از طریــق نرخهای پاییــن انجام  

می گیــرد. مالیــات بــر کاال  و خدمات-بــه عنــوان جــزء دیـــگر مـــالیاتهای غـــیر مســتقیم کــه شــامل 

مالیاتهــای فــروش کلــی  و جـــزئی و مـــالیاتهای مـــربوط بـــه  کـــاالهای  داخـــلی اســت-حدود 258 

ــن  ــد. رابطــه بی ــی کشــورهای در حــال توســعه را تشــکیل می ده ــای مالیات درصــد از کل درآمده

ــر  ــن دو متغی ــن  ای ــتقیم بی ــی مس ــرار گرفت-ارتباط ــث ق ــورد بح ــاال م ــه در ب ــرخ ارز و مالیات-ک ن

مـــحسوب می شــود.با ایــن حــال نــرخ ارز بــاال از طریــق مجــاری غیــر مســتقیم نیــز بــر مالیاتهــا تأثیــر 

ــم: ــاره می کنی ــاری اش ــن مج ــی از ای ــه برخ ــه ب ــذارد ک می گ

1. برقــراری  نــرخ  ارز بــاال انگیزه هــای تولیــد کاالهــای صادراتــی و انـــجام فـــعالیتهای صادراتــی را 
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بــه مــرور زمــان کاهــش می دهد.بــا کاهــش حجــم صــادرات، دسترســی کشــور بــه ارز محدودتــر 

می شــود و بــا کاهــش موجــودی ارز حجــم  واردات  نیــز کاهــش می یابــد؛در نتیجــه درآمــد حاصــل 

از مالیاتهــا بــر صـــادرات، عـــوارض واردات و مالیاتهــای فروشــی و مصــرف داخلی کاهــش خواهد 

ــل از  ــد حاص ــت، عوای ــادرات  اس ــه  ص ــته ب ــا، وابس ــی از درآمده ــه بخش ــه بهاین ک ــا توج یافت.ب

مالیــات بــر درآمــد نـــیز کـــاهش خواهــد یافت.

2.برقــراری نــرخ ارز بـــاال احـــتمال کاهش هــای بــزرگ آتــی در ارزش پــول را افزایــش می دهــد.

بنابرایــن ایــن احتمــال وجــود  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 

ــن اقدامــات  اســت . ــره  آن هــا  در داخــل کشــور، یکــی دیگــر از ای ــه دالر  و ذخی تبدیــل دارائیهــا ب

ــد.و از  ــش می ده ــتر کاه ــات را بیش ــا و خدم ــرای واردات کااله ــودی ارزی ب ــات موج ــن اقدام ای

ایــن رو پایــه مالیاتــی محدودتــر خواهــد  شــد .مجاری  دیگــری نـــیز وجـــود دارد کــه محــدود کــردن 

جریــان کاالهــا و ســرمایه ها  و ایجــاد اختــال در موازنــه پرداختهــا از آن نــوع محســوب می شــود. 

ــکاران،1384( ــوی و هم )موس
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 نتیجه گیری

بــا توجــه به این کــه وضــع ســاختاری درآمــدی کشــور کــه متکــی بــه نفــت اســت و بــه همیــن دلیــل 

ــا  ــی مطــرح می شــود ام ــد مالیات ــوم درآم ــذا مفه ــد نمی باشــد ل ــره من ــی به ــات کاف ــی و ثب از پویای

ــه دلیــل ضعــف نظــام مالیاتــی کشــور ایــن درآمدهــا نقــش زیــادی در رفــع مشــکات کشــور و  ب

ــی  ــا بررســی مبان ــه ب ــن مقال ــذا در ای ــن پوشــش هزینه هــای بودجــه کشــور نداشــته اســت ل همچنی

ــی  ــای مالیات ــزان درآمده ــر می ــرخ ارز ب ــر ن ــر تأثی ــز ب ــن تمرک ــتانی و همچنی ــات س ــات و مالی مالی

کشــور نتایــج زیــر بــه دســت آمــده اســت: 

1. نــرخ ارز می توانــد بــا تأثیرگــذاری بــر واردات صــادرات و درجــه بــاز بــودن اقتصــاد بــر میــزان 

درآمدهــای مالیاتــی اثرگــذار باشــد.

2. افزایــش نــرخ ارز ســبب تاثیرگــذاری بــر تولیــد داخــل خواهــد بــود و از طریــق افزایــش تقاضــا 

بــرای صــادرات، تولیــد ملــی افزایــش خواهــد یافــت

3. بــا افزایــش نــرخ ارز واردات کاهــش خواهــد یافــت کــه باعــث کاهــش درآمدهــای مالیاتــی از 

طریــق واردات خواهــد بــود

4. امــا بــا همــه اینهــا و بــرآورد کلــی می تــوان گفــت کــه اگــر دولــت بخواهــد از افزایــش نــرخ ارز 

درآمدهــای مالیاتــی خــود را بهبــود دهــد بایــد تــا حــدی نــرخ ارز را افزایــش دهنــد تــا هزینه هــای 

تولیــد کاالهــای داخلــی افزایــش شــدیدی پیــدا نکنــد و بــه ســطح تولیــد ملــی لطمــه وارد نشــود.
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ــای  ــا درآمد ه ــی ب ــای مالیات ــی درآمد ه ــکان جایگزین ــکاران، ،1395 ام ــون و هم ــر همای 6. رنجب

ــا 38 ــه 27 ت ــماره 19 ،از صفح ــران( ،ش ــوردی در ای ــه م نفتی)مطالع

7. ســعید دائــی کریــم زاده، ســعید و همــکاران، 1393 ،بررســی تاثیــر نــرخ ارز واقعــی بــر صــادرات 

غیــر نفتــی ایــران، شــماره 29 ،از صفحــه 151 تــا 168

8. شــمس الدینــی مصطفــی و جــواد شــهرکی، ،1395 بررســی عوامــل موثــر بــر میــزان درآمد هــای 

مالیاتــی در ایــران،  شــماره 15 ،از صفحــه 77 تــا 116

9. صبــاغ کرمانــی و همــکاران، 1384، عوامــل موثــر بــر ارز واقعــی در ایران)رهیافــت خــود 

رگرســیون بــرداری( ،شــماره 16 ،از صفحــه 37 تــا 76

ــادی و  ــت اقتص ــم، اهمی ــتگی: مفاهی ــم انباش ــدی، 1377، ه ــور محم ــر و تیم ــگری منوچه 10. عس
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ــا 57 ــه 27 ت ــماره 3، از صفح ــف ،ش ــوت و ضع ــاط ق نق

ــماره ،6 از  ــمت دوم( ، ش ــی در ایران)قس ــای مالیات ــی درآمد ه ــد، 1375، بررس ــه، محم 11.کردبچ

صفحــه 31 تــا 71

12.گرایــی نــژاد غامرضــا و الهــه چپــردار، 1391 ،بررســی عوامــل موثــر بــر درآمدهــای مالیاتــی در 

ایران،فصلنامــه علــوم اقتصــادی ،شــماره 20 ،صفحــه 70 تــا 92

ــای  ــد بخش ه ــر تولی ــرخ ارز ب ــرات ن ــار تغیی ــی آث ــکاران، 1396 ،بررس ــب و هم ــروت حبی 13. م

ــا 232 ــه 203 ت ــماره 91 ،از صفح ــران ،ش ــاد ای ــف اقتص مختل

14. موســوی، میــر حســین و همــکاران، 1384، بررســی عوامــل موثــر بــر ســطوح وصــول درآمد های 

مالیاتــی در سیســتم مالیاتــی ایــران ،شــماره 17 ،از صفحــه 161 تا 188

15. مومنــی وصالیــان هوشــنگ و همــکاران، ،1389 بررســی ارتبــاط درآمدهــای مالیاتــی و کســری 

بودجــه دولــت در اقتصــاد ایــران، مجلــه علــوم اقتصــادی، شــماره 11 ، صفحــه 177 تــا 200
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 نقش فساد اداري بر گسترش قاچاق کاال و ارز در ایران
زینب تلخابي1

چکیده 

موضــوع فســاد اداری از جملــه معضاتــی اســت کــه تقریبــا تمامــی جوامــع به طورکــم و بیــش بــا آن 

مواجــه مــی باشــند . فســاد اداری از جملــه پدیده هــای ســازمانی اســت کــه رونــد توســعه کشــور ها را 

به طــور چشــمگیری بــا چالــش مواجــه ســاخته و موجب شــکل گیری مشــکات و بحران های اساســی 

در سراســر جامعــه شــده اســت. آنچــه در تعریف هــاي فســاد به صــورت مشــترک وجــود دارد، نوعی 

هنجارشــکنی و تخطــی از هنجارهــای اخاقــی و قانونــی در عملکــرد اداری و ســازمانی اســت و از 

ایــن رو اســت کــه فســاد اداری و تعریــف آن تابعی از هنجارهای مــورد قبول در هــر جامعه و فرهنگ 

 می باشــد. مهم تریــن علــل فســاد اقتصــادی در بخــش عمومــی بــه تصــدی دولــت در اقتصــاد مربــوط 

می شــود و شــامل نرخ هــای چندگانــه ارزی و محدودیت هــای تجــاری و دســتمزد پاییــن در 

ــران دارد. ــاق کاال و ارز در ای ــر قاچ ــزایی در ام ــر بس ــر تاثی ــن ام ــد و ای ــی می باش ــات دولت خدم

قاچــاق کاال بــه عنــوان یــك پدیــده نامطلــوب اقتصــادی و معضلــی ملــی ابعــاد مختلفــی بــه خــود 

گرفتــه، عوامــل متعــددی در شــکل گیری آن دخیل انــد و بی تردیــد گام نخســت در رفــع و مبــارزه 

ــادی ،  ــر اقتص ــر از فق ــی غی ــه دالیل ــران ب ــاق در ای ــد. قاچ ــا می باش ــایی آن ه ــل شاس ــن عوام ــا ای ب

ــده عوامــل دیگــری چــون ضعــف  ــن پدی ــوع ای ــرد و وق فرهنگــی، اجتماعــی و ... صــورت می گی

ــرز، تفــاوت کیفیــت  ــی، قانون گــذاری، تفــاوت قیمت کاالهــا  در دو طــرف م سیســتم های مدیریت

بــارز کاالهــا در دو طــرف مــرز، پاییــن بــودن و نادیــده گرفتــن جریمه  هــا و ســهل انگاری ها 

ــاح و  ــع ذی ص ــوز از مراج ــذ مج ــدون اخ ــد ب ــتند. تولی ــل هس ــل دخی ــن قبی ــتی هایی از ای و کاس

ــوع معامــات از چشــم مامــوران  ــا پنهــان کــردن ایــن ن ــر رســمی ب ــدون ثبــت در دفات ــی ب بازرگان
 1. دانش آموخته کارشناسی رشته علوم اقتصادی، دانشگاه مفید

zeinab.ta72@gmail.com
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داخلــی و گمرکــی و عرضــه کار بــدون مجــوز در بــازار بــرای نپرداختــن بیمه هــای تامیــن اجتماعــی 

ــکال  ــی از اش ــواری و... همگ ــوه خ ــا ،رش ــل آن ه ــی و جع ــناد دولت ــتکاری در اس ــات و دس و مالی

قاچــاق اســت . یکــی از مهم تریــن عوامــل کارایــی و کارآمــدی هــر نظــام اقتصــادی، شــفافیت آن 

نظــام در ابعــاد مختلــف اســت و رســیدن بــه مســئله مهــم همــواره از دغدغه هــای اقتصــاد دانــان بــوده 

ــی  ــی و گمرک ــام بانک ــی آن در نظ ــتم اداری و بروکراس ــفافیت سیس ــدم ش ــه ع ــوری ک ــت به ط اس

عامــل تاثیــر گــذار در پدیــده قاچــاق کاال در ایــران شــناخته شــده اســت. ســود بــاالی حاصــل از 

ــه روش  ــه ب ــن مقال ــران شــده اســت کــه در ای ــد افزایــش قاچــاق در ای قاچــاق باعــث تشــدید رون

ــده  ــه ش ــاق پرداخت ــده قاچ ــروز پدی ــش آن در ب ــاد اداری و نق ــی فس ــه بررس ــي ب ــي- تحلیل توصیف

اســت

واژگان کلیدی: فساد اداری ، قاچاق ، دولت ، پیشگیری. 
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 مقدمه  

امــری  فســاد  کــه  اســت  ایــن  نشــانگر  مختلــف  از کشــورهای  آمــده  به دســت  تجربه هــای 

ــده  ــی وپیچی ــد امــری مســتمر، طوالن ــز بای ــاآن نی ــارزه ب ــن رو مب ــوع اســت .از ای پیچیده،پنهــان ومتن

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 

ــد. ــد کن ــه را فاس ــره جامع ــت،کل پیک ــن عفون ــترش ای ــا گس ــه بس ــدازد وچ ان

رشــد اقتصــادی و افزایــش رفــاه مــردم هــدف نهایــی کلیــه نظام هــای اقتصــادی محســوب می شــود 

و ایــن رشــد زمانــی تحقــق پیــدا می کنــد کــه فســاد اقتصــادی درکشــورها بــه حداقــل خــود برســد . 

اصطــاح فســاد بــه معنــی شکســتن اســت بنابرایــن در فســاد چیــزی مــی شــکند ویــا نقــض می شــود 

ایــن چیــز ممکــن اســت یــك شــیوه رفتــاری یــا اخاقــی 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 دولت هــا مبــارزه بــا آن اســت. امــا 

ــا ایــن پدیــده  ازآن جایــی کــه فســاد پدیــده ای انتزاعــی اســت دشــواری های زیــادی در مواجــه ب

ــده اشــاره کــرد.  ــه دشــواری ســنجش و اندازه گیــری ایــن پدی ــوان ب ایجــاد کــرده اســت کــه می ت

انــواع فســادهای اقتصــادی در سراســر جهــان بــه خصــوص در کشــورهای در حــال توســعه به طــور 

ــاق  ــوه و قاچ ــویی ، رش ــه پولش ــوان ب ــادها می ت ــن فس ــه ای ــودکه ازجمل ــده می ش ــری دی ــگ ت پررن

کاال و ارز اشــاره کــرد .  قاچــاق به طــور 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 

ــون حمایــت ازکولربرهــا( امــا  ــی نباشــد) ماننــد: قان ــر قانون آنچــه قاچــاق میشــود ممکــن اســت غی

ــد  ــول نق ــادی پ ــر زی ــه مقادی ــی ک ــد وقت ــود مانن ــوب می ش ــرم محس ــه آن ج ــال مخفیان ــل وانتق نق

بــرای پولشــویی قاچــاق می شــود یــا کاالهــای مشــمول مالیاتــی کــه خــارج از کشــورها خریــداری 

می شــوند بــه قصــد پرداخــت عــوارض آن از دیــد مامــوران گمــرک مخفــی نگــه داشــته می شــوند.
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قاچــاق کاال بخشــی از اقتصــاد کشورهاســت کــه بــا هــدف ســودآوری از ســوی عوامــل تجــارت 

غیــر قانونــی انجــام می شــود .قاچــاق بــه دلیــل ماهیــت پنهــان آن در آمارهــای رســمی کشــور ثبــت 

نمی شــود و برایــن اســاس وجــود آن موجــب پنهــان مانــدن بخشــی از عملکــرد اقتصــادی خواهــد 

ــل  ــا را در عم ــی دولت ه ــی و توزیع ــت های تخصیص ــرد سیاس ــد کارک ــت می توان ــن واقعی ــد. ای ش

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 

ــوان رشــوه و ســو اســتفاده  ــی را می ت ــاره فســاد دســتگاه های دولت ــه شــده درب اغلــب تعاریــف ارائ

ــب معضــات  ــز در قال ــرای نفــع شــخصی دانســت. پیامدهــای فســاد اداری نی از موقعیــت شــغلی ب

وناهنجاری هایــی همچــون ســو اســتفاده از موقعیــت شــغلی ،ارتشــا واختــاس ،کاهبــرداری 

،پارتی بــازی بــی عدالتــی ،بــاج خواهــی ،ایجــاد نارضایتــی بــرای اربــاب رجــوع )ذینفع ها(،ســرقت 

امــوال و دارایی هــا ســازمان،فروش اطاعــات ســازمان بــه دیگــران و نظایــر آن بــه صــورت 

ــد  فردی،گروهــی وســازمان یافتــه پدیــدار می گــردد. عوامــل و زمینه هــای گوناگونــی وجــود دارن

کــه می توانــد موجــب پیدایــش وگســترش وترویــج فســاد اداری بــه صــورت بالقــوه وبالفعــل شــوند.

ــر بیشــتری درکاهــش  ــوان راه هایــی را شناســایی کــرد کــه اث ــای ایــن عوامــل وزمینه هــا می ت برمبن

ــه صــورت یــك سیســتم  ــد .اگــر یــك ســازمان را ب وحــذف پدیــده فســاد اداری در ســازمان دارن

در نظــر بگیریــم ،ایــن سیســتم از خــرده سیســتم های گوناگونــی تشــکیل شــده اســت کــه یکــی از 

ــا پدیــده فســاد  مهم تریــن آن هــا خــرده سیســتم منابــع انســانی اســت .بــر همیــن اســاس درمبــارزه ب

ــود،  ــوط می ش ــازمان مرب ــانی س ــع انس ــد مناب ــه بع ــتقیما ب ــه مس ــی ک ــر روی عوامل ــز ب اداری ،تمرک

می توانــد تاثیــر بیشــتری در کاهــش یــا حــذف فســاد اداری در ســازمان داشــته باشــد هــر چنــد کــه 

ــد. ــه موثرن عوامــل ســازمانی دیگــری همچــون ،شــفافیت قوانیــن اداری و...در ایــن زمین
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ــاد  ــل فس ــده عوام ــی از عم ــد یک ــان می توان ــن کارکن ــتم اداری بی ــفافیت در سیس ــود ش ــدم وج ع

ــاق  ــده قاچ ــروز پدی ــث ب ــفافیت باع ــدم ش ــن ع ــی ای ــش گمرک ــه در بخ ــد ک ــتگاه اداری باش دس

ــد اثــر اخاقــی – سیاســی و اجتماعــی داشــته باشــد.هدف از انجــام  می شــود . قاچــاق کاال می توان

ــر آثارمخــرب اقتصــادی  ــده قاچــاق کاال در کشــورما عــاوه ب ــن اســت کــه پدی ــن پژوهــش ای ای

ــاوه  ــده ع ــن پدی ــروزه ای ــت . ام ــت اس ــی حائزاهمی ــادی اجتماع ــش اقتص ــك چال ــوان ی ــه عن ب

ــر  ــز ب ــه عنــوان یــك تهدیــد جــدی برســر راه تجــارت آزاد اســت.هزینه های زیــادی نی براین کــه ب

ــی  ــی و مالیات ــد گمرک ــو درآم ــك س ــاق کاال از ی ــد . قاچ ــل می کن ــور تحمی ــادی کش ــه اقتص بدن

ــش  ــی حاصــل ارز،خــروج ســرمایه ، افزای ــی ســبب خــروج ب ــت را کاهــش می دهــد واز طرف دول

بیــکاری ،کاهــش تولیــدات داخلــی و... می شــود. در اقتصــاد ســالم تمامــی فعالیت هــای اقتصــادی 

ثبــت وضبــط می شــود امــا دســته ای از فعــاالن اقتصــادی مایــل بــه انجــام چنیــن امــری نیســتند ولــذا 

ــن  ــد. از مهم تری ــه وجــود می آورن ــیاه را ب ــا اقتصــاد س ــی ی ــات شــکل گیری اقتصــاد زیرزمین موجب

مصادیــق اقتصــاد زیرزمینــی پدیــده قاچــاق کاال و ارز اســت کــه نظــام اطاعــات اقتصــادی کشــور 

ــا  ــت گذاری ه ــرده وسیاس ــه ک ــکل مواج ــا مش ــادی را ب ــری اقتص ــد وتصمیم گی ــل می کن را مخت

کارایــی خــود را از دســت مــی دهند.ایجــاد قوانیــن در کشــورها بــه خصــوص کشــورهای درحــال 

ــان  ــه زی ــی بیشــتر ب ــر تصمیمــات دولت ــن اتخــاذ شــده ب ــن قوانی توســعه باعــث شــده اســت کــه ای

اشــخاص قانونمنــد و بــه ســود عوامــل واقعــی قاچــاق می باشــد کــه ایــن نشــانگر ضعــف کل فرآینــد 

ــا قاچــاق کاال و ارز اســت. ــارزه ب مب

ــت  ــراه اس ــض هم ــك تناق ــا ی ــت ب ــگاه نخس ــاد اداری در ن ــا فس ــادی ی ــم اقتص ــگیری از جرائ پیش

ــده  ــای عم ــهروندان از راهکاره ــی ش ــا آگاه ــز ارتق ــانی ونی ــاع رس ــوزش و اط ــه آم ــن ک وآن ای

پیشــگیرانه اجتماعــی اســت کــه یــك طــرف آن دولــت اســت کــه بــه عنــوان یــك ذینفــع نمی توانــد 

معیــار داوری باشــد. بخــش عمــده پدیــده جــرم اقتصــادی و اداری ناشــی از عملکــرد خــود دولــت 

ــه ایــن تدابیــر واعمــال آن هــا در خصــوص قاچــاق  و نهادهــای حاکمیتــی اســت واهمیــت توجــه ب
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ــبب  ــر س ــن تدابی ــال ای ــه اعم ــرا ک ــاز دارد چ ــری نی ــم گیرتر و بارزت ــت چش ــه مراقب کاال و ارز ب

ــزه  ــه ب ــده ب ــیدگی کنن ــم رس ــع ومحاک ــش مراج ــود. نق ــری می ش ــتگاه کیف ــار دس ــدن ب ــته ش کاس

قاچــاق کاالوارز دارای اهمیــت می باشــد .  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. 

1- پیشینه تحقیق 

ــه کار  ــران تحلیلــی جامعــه شــناختی«  روش تحقیــق ب ــه »فســاد اداری در ای قــادری،)1388(در مقال

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 رویه هــای پیشــگیرانه بــه جــای 

تنبیــه و مجــازات متخلفــان دنبــال کــردن منظــم و نظــام منــد برنامه هــای مبــارزه بــا فســاد اداری تاکید 

برفرهنــگ ســازمانی وتقویــت آن بــه عنــوان بخشــی از فرهنــگ عمومــی جامعــه پرداخته اســت.

ــش و  ــر در پیدای ــل مؤث ــل و عوام ــی عل ــوان «بررس ــت عن ــه ای تح ــت )1389( در مقال ایران دوس

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 

ــق از نظــر روش جمــع آوری داده هــا توصیفــی و  ــن تحقی ــن ای ــه اســت. همچنی ــرار گرفت بررســی ق

ــتان از  ــتان کردس ــاق کاال در اس ــترش قاچ ــش و گس ــر در پیدای ــل مؤث ــد. عوام ــی می باش پیمایش

ــوع  ــه از ن ــه اســت. مــدل ایــن مقال ــرار گرفت ــاری مــورد بررســی ق ابعــاد ســاختاری، محیطــی و رفت

ــز و  ــاخص های تمرک ــبه ش ــی، محاس ــع فراوان ــدول توزی ــا در ج ــم داده ه ــی در تنظی ــار توصیف آم

ــن  ــون میانگی ــی از آزم ــع فراوان ــدول توزی ــا در ج ــراف داده ه ــن و انح ــل میانگی ــی از قبی پراکندگ

جهــت آزمــون فرضیه هــای اســتفاده شــده اســت. براســاس نتایــج ایــن تحقیــق، عوامــل محیطــی و 
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ــده اند. ــناخته ش ــر ش ــتان مؤث ــتان کردس ــاق کاال در اس ــترش قاچ ــش و گس ــاختاری در پیدای س

ــروز  ــگیری از ب ــازمانی در پیش ــگ س ــش فرهن ــوان نق ــا عن ــه ای ب ــف ،)1391(در مقال ــی ،آص ربیع

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 می باشــد کــه الویــت دادن بــه رویکــرد فرهنگــی و ســاختاری 

ــاد  ــر فس ــر ب ــی موث ــای فرهنگ ــه مولفه ه ــت و ازجمل ــوده اس ــی ب ــج انضباط ــرد رای ــار رویک در کن

اداری بــه ترتیــب الویــت :1- ارزش ســازمانی    2- جامعــه پذیــری و هویــت بخشــی    3- کنتــرل 

رفتــار    4- ارزش فــردی ارزش هــای بنیــادی وشــیوه انگیزشــی در نهایــت مــدل مناســبی در زمینــه 

ــده اســت . ــه گردی ــر کاهــش فســاد اداری ارائ ــر ب مولفه هــای فرهنگــی موث

اکبرنــژاد و همــکاران )1391(در 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 گونه هــای 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 

ــا و راهکار هــای  ــه زمینه ه ــد ب ــه نگــر و ســامان من ــدگاه همــه جانب داده اســت کــه اســام یــك دی

مبــارزه بــا فســاد اداری پرداختــه اســت.

اداری در ســازمان های دولتــی  بــر فســاد  زرنــدی وهمــکاران )1396(در مقاله»عوامــل موثــر 

ــه بررســی فســاد اداری پرداختــه اســت کــه نتایــج ایــن تحقیــق نشــان  جمهــوری اســامی ایــران« ب

می دهــد کــه 63 متغیــر 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 

ــد. ــا برخــوردار بودن ــه دیگــر متغیر ه ــت بیشــتری نســبت ب ــی از اهمی مشــارکت اخاق

ــاره فســاد اداری و قاچــاق مــورد بحــث قــرار گرفتــه  در بررســی مقاله هــای کــه پیــش از ایــن در ب
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ــروز فســاد اداری ، عوامــل  ــه مــوردی از قبیــل نقــش فرهنــگ ســازمانی در پیشــگیری از ب اســت ب

ــر فســاد اداری در ســازمان های دولتــی جمعهــوری اســامی ایــران ،بررســی فســاد اداری و  ــر ب موث

روش هــای کنتــرل آن ، عوامــل موثــر بــر قاچــاق وآثــار آن ، راه هــای 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 

می باشــد. کــه پیونــد فســاد اداری را بــا قاچــاق مطــرح می کنــد و فســاد بروکراســی اداری را یکــی 

از عوامــل تاثیــر گــذار درافزایــش پدیــده قاچــاق در ایــران بیــان می کنــد.

2- مفهوم فساد 

واژه فســاد در لغــت بــه معنــای تباهــی اســت . اصطــاح فســاد در واژه التیــن Rumpere  می آیــد 

ــز  ــن چی ــود ای ــض می ش ــا نق ــکند ی ــی ش ــزی م ــاد چی ــن در فس ــت بنابری ــتن اس ــای شکس ــه معن ک

ممکــن اســت یــك شــیوه رفتــاری ،اخاقــی یــا قانونــی یــا گاهــی مقــررات اداری باشــد.

بانــك جهانــی فســاد را اینگونــه تعریــف می کنــد : ســوء اســتفاده از اختیــارات دولتــی بــرای کســب 

منافــع شــخصی ایــن تعریــف در ایــران تحــت عنــوان فســاد اداری بــه کار مــی رود. بنابریــن فســاد 

ــع خصوصــی اســت فســاد در  ــر مجــاز از قــدرت عمومــی در جهــت مناف ــی سواســتفاده غی ــه معن ب

اشــکال مختلــف آن در ســطح کان و خــرد وابعــاد گوناگــون اداری ،اقتصــادی سیاســی گریبانگیــر 

کشــورهایی اســت کــه در اداره حکومــت ناکارآمــد هســتند. البتــه نــوع شــکل ، میــزان وگســتردگی 

ــروت،  ــت ث ــه نادرس ــی رابط ــور کل ــت به ط ــاوت اس ــر متف ــور دیگ ــه کش ــوری ب ــوی کش آن از س

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 ایــن رو 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 به طــور 
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ــط  ــا در فســادچیزی نقــض میشــود در محی ــه اســت .غالب ــوب اســتفاده شــده فســادکاهش یافت مطل

فاســد حقــوق اجتماعــی وسیاســی شــهروندان نادیــده گرفتــه می شــود .

مهمتریــن علــل فســاد اقتصــادی در بخــش عمومــی بــه تصــدی دولــت در اقتصــاد مربــوط می شــود 

وشــامل محدودیت هــای تجاری،یارانــه صنعتــی ،کنتــرل قیمت هــا ، نرخ هــای چندگانــه ارزی 

،دســتمزهای پاییــن در خدمــات دولتــی ،تجــاری و ذخایــر منابــع طبیعــی ماننــد نفــت اســت . فســاد 

اقتصــادی ســبب کاهــش ســرمایه گذاری و کنــد شــدن رشــد اقتصــادی و در نهایــت باعــث عــدم 

تحقــق اهــداف توســعه اقتصــادی در هــر کشــور می شــود ودرآمدهــای مالیاتــی کاهــش مــی یابــد و 

ــد. ــدا می کن ــزل پی ــر ســاخت های اقتصــادی و خدمــات عمومــی تن کیفیــت زی

 اساســی تریــن سیاســت مبــارزه بــا فســاد اقتصــادی و اصاحــات اقتصــادی شــامل ایجــاد نهادهایــی 

بدیــن منظــور، افزایــش دســتمزدهای بخــش عمومی،کاهــش انــدازه دولــت در اقتصــاد حسابرســی 

ــگ  ــی واصــاح فرهن ــی مشــارکت شــهروندان، تمرکززدای ــق ، اســتقال دســتگاه قضای ــی دقی مال

ــد  ــث رش ــت باع ــد و در نهای ــاد نمای ــی ایج ــور پویای ــاد کش ــد در اقتص ــه می توان ــت ک ــه اس جامع

وشــکوفایی در اقتصــاد ملــی شــود . ســازمان های جهانــی پدیــده فســاد مالــی وسیاســی را بــه عنــوان 

ــور  ــدار کش ــعه پای ــرای توس ــی ب ــع بزرگ ــی و مان ــت دولت ــای مدیری ــن نگرانی ه ــی از مهم تری یک

ــان187،1385(  ــد. )لطفی ــرده ان قلمدادک

ــت  ــود امنی ــزوده می ش ــعه اف ــال توس ــع در ح ــی در جوام ــادی و سیاس ــاد اقتص ــزان فس ــه برمی هرچ

عمومــی بیشــتر در معــرض تهدیــد قــرار مــی گیــرد فســاد سیاســی و اقتصــادی از بزرگتریــن موانــع 

توســعه پایــدار در کشــورهای درحــال توســعه هســتند.  در دهه1990سیاســت های اقتصــادی گســترده 

، خصوصی ســازی کارخانه هــا، صنایــع وشــرکت های  بین المللــی  تشــویق تجــارت  نظیــر  ای 

ــیاری از  ــط بس ــرورش توس ــوزش وپ ــد آم ــی مانن ــای عموم ــذاری در بخش ه ــرمایه گ ــی و س دولت

ــد  ــل نش ــریعی حاص ــد س ــار، رش ــاف انتظ ــر خ ــا ب ــدند، ام ــاذ ش ــعه اتخ ــال توس ــورهای در ح کش

ــت  ــئله شکس ــن مس ــی ای ــت اصل ــان داد .عل ــمگیری نش ــش چش ــا کاه ــی آن ه ــای مل و درآمده
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برنامه هــای اصاحــات از جملــه خصوصــی ســازی در فســاد گســترده ایــن کشــورها بــودو مبالغــی از 

کمك هــای بین المللــی بــه کشــورهای کــم درآمــد از ســوی سیاســت گــزاران و گروه هــای وابســته 

بــه صــورت غیــر قانونــی برداشــت شــده بــود . مفســدان اقتصــادی در همــه جــای دنیــا بــرای این کــه 

ــد و  ــول مــی خرن ــا پ ــکار نمــی نشــینند . بســیاری از قضــات را ب ــون راحــت باشــند بی از دســت قان

ــد . ــا می کنن ــت و پ ــود دس ــرای خ ــدی را ب وکای قدرتمن

اگرخبرنــگاری بخواهــد فســاد آنــان را افشــا کننــد بــه طــرق مختلــف او را ازســر راه برمــی دارنــد. 

ــر این کــه سیاســتمداران  ــه مهم ت ــرد و از هم ــه در نب ــوذی جــان ســالم ب ــل نف ــچ عام ــا هی ــد ت مراقبن

ــك  ــد. ی ــا فســاد انجــام دهن ــارزه ب ــرای مب ــد کاری ب ــا نتوانن ــد ت ــه خــود وابســته می کنن ــان ب را چن

ــه  ــن خطاب ــا دوربی ــل ده ه ــه حکومــت برســند و در مقاب ــن اســت کــه مفســدان ب ــر ای ــت بدت وضعی

مفصلــی در لــزوم مبــارزه بــا فســاد ارائــه دهنــد. دریــك نــگاه کلــی کیفــر فســاد اقتصــادی ممکــن 

اســت یــك یــا چنــد مــورد از ایــن مجازات هــا باشــد. بازگردانــدن مبلــغ اختــاس یــا ارتشــا جریمــه 

ــی،  ــی  ومناســب عموم ــران دولت ــورد مدی ــا در م ــدام ، ام ــس و اع ــه آن حب ــری نســبت ب ــد براب چن

ــی  ــال وحت ــن س ــا چندی ــی ت ــاغل دولت ــال از مش ــی ، انفص ــغل فعل ــاری از ش ــا برکن ــر اینه ــاوه ب ع

ــر  ــق وگســتره ای ب ــرات عمی ــن حــال فســاد تاثی ــا ای ــی داشــته باشــد ب اعــدام را ممکــن اســت درپ

ــد جــاری اقتصــادی وسیاســی جامعــه برجــا مــی گــذارد . رون

3- انواع فساد 

فساد را از چند دیدگاه می توان بررسی کرد:

1. فســاد بــر مبنــای افکارعمومــی جامعــه: ارزش فرهنگــی و اخاقــی هــر جامعــه بــا دیگــر جوامــع 

متفــاوت اســت و در داخــل  جامعــه نیــز ایــن ارزش هــا در طــول زمــان تغییــر می کنــد در ایــن راســتا 

ــردم  ــد م ــد کــه از دی ــی یاب ــی مصــداق فســاد را م ــای اداری-دولت ــی درچارچــوب فعالیت ه اقدام

ــی ومضرتلقــی می شــود. ــه غیراخاق جامع

ــات  ــه ای از اقدام ــاد اداری را مجموع ــان فس ــی از محقق ــی: برخ ــع عموم ــاس مناف ــاد براس 2. فس
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ــا هــدف از  ــد .ثانی ــع عمومــی لطمــه بزن ــه مناف ــد کــه اوال ب ــی مــی دانن ــدان و مســئوالن دولت کارمن

انجــام آن رســاندن فایــده بــه عامــل یــا بــه شــخص ثالثــی کــه عامــل را بــرای انجــام ایــن اقــدام اجیــر 

کــرده اســت باشــد.

3. فساد اداری براساس نقش وابستگی های اجتماعی و خانوادگی در تصمیمات کارمندان 

ــه را  ــی رتب ــدان عال ــران ،وکارمن ــت ،وزی ــای ســطح ســازمانی :فســاد روســای دول ــر مبن 4. فســاد ب

فســاد کان و فســاد کارمنــدان جــز را فســاد خــرد مــی گویند.بــدون کنتــرل فســاد کان امــکان از 

بیــن رفتــن فســاد خــرد محــدود اســت.

ــده آن  ــوه و گیرن ــزان رش ــت می ــی اس ــه حالت ــازمان یافت ــاد س ــدی : فس ــام من ــای نظ ــر مبن ــاد ب فس

مشــخص اســت وپرداخــت وجــه تضمیــن می کنــد کــه ســفارش خواســته شــده اجــرا خواهــد شــد. 

برخــی اســتدالل مــی کننــد کــه فســاد ســازمان یافتــه ضــرر کمتــری دارد.چــون در چنیــن نظامــی 

ــع او در  ــد ونف ــب می کن ــگاه را طل ــود بن ــخصی از س ــا مش ــهم کام ــد س ــاالر فاس ــوان س ــك دی ی

ــور،58:1381(. ــرج پ ــگاه اســت .)ف ــت بن موفقی

4- انواع فساد از دیدگاه محققان اقتصادی

 محققان فساد را به انواع گوناگوني تقسیم بندي کرده اند؛ از جمله:

 الــف. فســاد خــرد: بــه اخــذ رشــوه هاي انــدک از جانــب کارکنــان دولــت بــراي رفــع مشــکات 

ــوه  ــت رش ــدي درخواس ــب کارمن ــتثنایي از جان ــوارد اس ــه در م ــي ک ــن زمان ــاره دارد. همچنی اش

ــه  ــورت گرفت ــردي« ص ــاد ف ــود، «فس ــام نمي ش ــازمان یافته انج ــکل س ــه ش ــن کار ب ــا ای ــود، ام مي ش

اســت.

ــد و در  ــدا مي کن ــتگي پی ــاد بس ــود فس ــه وج ــا ب ــاي نظام ه ــه بق ــازمان یافته: زماني ک ــاد س ب. فس

ــد. ــدا مي کن ــق پی ــا فســاد تطبی ــاري ب ــت، ســازمان ها، مقــّررات و هنجارهــاي رفت ــن حال ای

ــا  ــت مداران در قرارداده ــي و سیاس ــاالي دولت ــطح ب ــئوالن س ــه مس ــي ک ــاد بزرگ: هنگام ج. فس

ــت  ــودهاي کان به دس ــد و س ــر مي کنن ــال نظ ــد اعم ــي دارن ــه ملّ ــه جنب ــزرگ ک ــاي ب و طرح ه
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مي آورنــد.) شــکر اللهــی،72:1379(

هیدن همیر محقق علوم سیاسي فساد اداري را به سه گونه تقسیم مي کند:

1. فساد اداري سیاه: کاري که از نظر دولت و مردم منفور است؛ مانند دریافت رشوه.

ــت  ــن اس ــه ممک ــا جامع ــت، ام ــور اس ــت منف ــر دول ــه از نظ ــتري: کاري ک ــاد اداري خاکس 2. فس

نســبت بــه آن بي تفــاوت باشــد؛ ماننــد کوتاهــي کارمنــد در اجــراي قوانینــي کــه در بیــن مــردم از 

ــت. ــوردار نیس ــي برخ ــت چندان محبوبی

ــت و  ــا اجــراي آن از نظــر دول ــون اســت، ام ــف قان 3. فســاد اداري ســفید: کاري کــه ظاهــرا مخال

مــردم زیــاد بــا اهمیــت نیســت؛ ماننــد کمــك یــك کارمنــد بــه یــك اربــاب رجــوع کــه توانایــي 

جســمي کافــي بــراي مانــدن در صــف بــراي گرفتــن کاال را نــدارد. )جعفــر رحمانــی ،127:1379(

5- فساد اداري 

ــراوردن تقاضــای نامشــروع از نظــام اداری اســت. فســاد اداری  ــزاری نامشــروع در ب فســاد اداری اب

کــه بــه آن فســاد مالــی ســطح پاییــن یــا ســطح خیابانــی گفتــه می شــود همــان اســت کــه هــر روز 

ــرک  ــس و گم ــدارس ، پلی ــتان ،م ــد :بیمارس ــی مانن ــی در بخش های ــران عموم ــا مدی ــورد ب در برخ

ــرز  ــان می شــود کــه م ــی نمای ــد فســاد زمان ــان معتقدن ــل رخ می دهــد. محقق ــن قبی ــواردی از ای و م

ــی  ــش خصوص ــای بخ ــور وتجارت ه ــت های اقتصــادی کش ــن سیاس ــده و مشــخصی بی ــف ش تعری

وجــود نداشــته باشــد. وجــه اشــتراک اغلــب تعاریــف ارائــه شــده دربــاره فســاد دســتگاه های دولتــی 

ــع شــخصی دانســت . پیامد هــای  ــرای نف ــوان رشــوه و سواســتفاده از موقعیت هــای شــغلی ب را می ت

ــی  ــازی ، ب ــی ب ــرداری ، پارت ــاس ،کاهب ــد اخت ــی مانن ــب معضات ــز در قال ــادی نی ــاد اقتص فس

ــرای ذینفعــان ، ســرقت امــوال و دارایی هــای ســازمان  ــاج خواهــی ، ایجــاد نارضایتــی ب عدالتــی، ب

، فــروش اطاعــات 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 

ــه  ــه ارائ ــب یــك معادل ــم فســاد را در قال ــرار می دهــد . چنانچــه بخواهی آسیب شناســی اجتماعــی ق

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 پیش نویــس 

کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد در ســال 2003 در ویــن مــوارد مهــم در تعریــف فســاد این گونــه آمــده 

اســت:

1- ارتکاب اعمالی که نشانگر اجرای ناسالم وظیفه یا سو استفاده از منصب باشد .

2- داشتن هدف برای رسیدن به یك هدف خاص 

3- پیشنهاد یا مطالبه امتیاز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم 

4- داشتن 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 

شــکل گیری چنیــن شــرایطی طبیعــی اســت کــه افــراد در عرصــه رقابت هــای 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 .به طــور 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 می شــود.و ایــن در در 

ــه  ــه ورود وخــروج کاال کــه ب ــم اقتصــاد ب ــخ اســت .در عل ــه قدمــت تاری ــه کاال ب تجــارت و مبادل
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صــورت مخفیانــه از مرزهــای کشــور وارد و یاخــارج شــود قاچــاق مــی گوینــد. کاالی اقتصــادی را  

کــه مــورد قاچــاق قــرار می گیــرد 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 نمی گــردد بلکــه 

ــز قاچــاق محســوب  ــی در داخــل کشــور نی ــد مجــوز قانون ــع حمــل و کاالی فاق نگهــداری وتوزی

می شــود.

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:

1-  نقض قوانین و مقررات اداری 

2- تغییر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری 

3- تغییر در قوانین و مقررات اداری 

4- خودداری،کندکاری و یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع 

5- تسهیل یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران 

6- فساد اداری در ایران 

در جامعــه مصرفــی امــروز رشــد بــی رویــه نیاز هــای مــادی و گرایــش انســانها بــه برطــرف ســاختن 

هرچــه بیشــتر نیازهــای مــادی ســرعت بیشــتری گرفتــه و در ایــن میــان پــول حــرف اول را می زنــد 

بــرای انســانی کــه امــکان افزایــش درآمــد بیشــتر برایــش میســر نیســت و را ههــای مشــروع کســب 

ــای  ــرای رفتاره ــد ب ــه او بتوان ــود دارد ک ــی وج ــه راه ــت ، چ ــته اس ــه او بس ــز ب ــتر نی ــد بیش درآم

ــزان  ــر روی می ــه ب ــات گوناگــون صــورت گرفت ــد؟ تحقیق ــق آی ــه رشــد زندگــی فائ ــای روب نیاز ه

ــان و  ــت زم ــا گذش ــه ب ــن دارد ک ــت از ای ــان ، حکای ــژه کارکن ــه به وی ــراد جامع ــد اف ــاز و درآم نی

افزایــش بــی رویــه تــورم در ســال های اخیــر ،نــه تنهــا ســطح در آمــد نتوانســته در ســطح نیاز هــای 
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مــادی غلبــه کنــد بلکــه  از حرکتــی نزولــی برخــوردار شــده اســت .

ــا گرایش هــای مذهبــی و ملــی اســت کــه هــر دو  فســاد  اگرچــه جامعــه ایــران ، جامعــه ای تــوام ب

را پدیــده ای زشــت شــناخته انــد و همــواره تاکیــد بــر مبــارزه بــا آن کــرده انــد. بــا ایــن حــال شــاهد 

ــته و  ــی را بس ــی ومل ــرفت های اجتماع ــیاری از پیش ــیر بس ــه مس ــاد در جامع ــیوع فس ــه ش ــتیم ک هس

هزینه هــای هنگفتــی را بــر دوش کشــور و در نهایــت مــردم گذاشــته اســت کــه یکــی از مهم تریــن 

آن هــا در بعــد کان افزایــش فاصلــه طبقاتــی میــان طبقــات اجتماعــی غنــی و فقیــر اســت .

افزایــش ایــن فاصلــه طبقاتــی در کشــور را می تــوان بــه حرکــت پله هــای برقــی تشــبیه کــرد بــرای 

ــی  ــه برق ــك پل ــر روی ی ــه ب ــد ک ــم کنی ــده ای را تجس ــاد ، ع ــه فس ــش ب ــت گرای ــر عل درک بهت

ــاه و  ــاال )برخــورداری از رف ــه طــرف ب ــی ب ــه راحت ــد و ب ــی رود، ایســتاده ان ــاال م ــه طــرف ب کــه ب

ــه عــده ی معــدودی از افــراد  ــه برقــی فقــط ب فرصت هــای اجتماعــی عالــی( مــی روند.کــه ایــن پل

جامعــه اســت . بقیــه مــردم کــه اکثریــت آن را تشــکیل مــی دهنــد نیــز مــی خواهنــد بــه آن مرتبــه 

برســند، امــا راهــی ندارنــد بــه جــز این کــه از روی پلــه برقــی دیگــری کــه بــه طــرف پاییــن می آیــد 

ــه  ــر این ک ــند مگ ــی رس ــه آن نم ــز ب ــا هرگ ــد ام ــت کنن ــتر حرک ــیار بیش ــرعت بس ــت و س ــا فعالی ب

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 

ــاه  ــه رف ــتیابی ب ــای دس ــل از پله ه ــاه کام ــه در رف ــد ک ــی بینن ــادی را م ــراد زی ــود ، اف ــل خ در مقاب

اســتفاده می کنند.ازســوی دیگــر مرتبــا از طریــق تلبیغــات جنبه هــای گوناگــون یــك زندگــی مرفــه 

ــا و  ــی در نگرش ه ــت اجتماع ــود عدال ــدم وج ــاس ع ــن، احس ــود . بنابری ــی می ش ــا معرف ــه آن ه ب

ذهنیــات آن هــا موجــب می شــود کــه اعتقــاد بــه نظــام اجتماعــی )وجــدان جمعــی (کاهــش یابــد و 

ــار خــود کــم می شــود. ــر روی رفت ــراد ب ــی اف ــارت دیگــر ،کنتــرل روان ــه عب ب

ــه اجــرا در آمــاده اســت  ــا فســاد طراحــی و ب ــارزه ب ــرای مب ــادی ب ــران برنامه هــای زی اگرچــه در ای

امــادر ایــن رابطــه موفقیــت اندکــی حاصــل شــده اســت کــه می تــوان دو دلیــل اصلــی را چنیــن نــام 
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بــرد :

تــاش صــورت گرفتــه از ســوی دولــت و دســتگاه های نظارتــی دیگــر بــه منظــور مبــارزه بــا فســاد 

ــا و  ــر دولت ه ــا تغیی ــال ب ــد س ــر از چن ــه ه ــی ک ــت.بدین معن ــوده اس ــام دار (نب ــتماتیك )نظ ،سیس

شــدت و ضعــف فشــار های اجتماعــی ،محتــوای برنامه هــا بــا فســاد تغییــر کــرده و برنامه هــا انســجام 

ــد. ــه هدف هــا از دســت داده ان ــرای دســتیابی ب خــود را ب

ــر روی  ــا ب ــا غالب ــه از ســوی دولت ه ــای صــورت گرفت ــن اســت کــه برنامه ه ــم دیگــر ای ــل مه دلی

ــاد  ــروز فس ــگیری از ب ــر پیش ــه ب ــای آن ک ــه ج ــت ب ــوده اس ــز ب ــان متمرک ــازات متخلف ــه و مج تنبی

ــد داشــته باشــد . تاکی

7- علل و عوامل شکل گیري فساد اداري

دالیــل گوناگونــي را بــراي فســاد اداري در جوامــع مختلــف بــر شــمرده اند. بررســي هاي صــورت 

گرفتــه بــر روي پدیــده فســاد اداري حکایــت از پیچیــده بــودن و گســترده بــودن عوامــل مؤثــر در 

ــازمان ها،  ــان س ــدي کارکن ــاماني هاي درآم ــادي و نابس ــر اقتص ــده دارد. فق ــن پدی ــکل گیري ای ش

ــده و  ــن بازدارن ــّررات و قوانی ــود مق ــي و نب ــتوار اخاق ــاي اس ــود باوره ــدم وج ــي و ع ــر فرهنگ فق

ــي،  ــور کل ــت. به ط ــوده اس ــاد اداري ب ــروز فس ــي ب ــل اصل ــره دالی ــر از زم ــي مؤث ــاي کنترل نظام ه

ــي ــته کل ــه دو دس ــده را ب ــن پدی ــکل گیري ای ــي ش ــل اصل ــوان عوام مي ت

ــل  ــا عل ــه ب ــود. در رابط ــیم بندي نم ــهیل کننده تقس ــل تس ــه ها( و  2( عوام ــي )ریش ــل اصل   1( عل

ــاره  ــادي اش ــه هاي اقتص ــي و ریش ــي - اجتماع ــه هاي فرهنگ ــه ریش ــوان ب ــه ها مي ت ــا ریش ــي ی اصل

کــرد.

ــه هاي  ــاد اداري ریش ــروز فس ــل ب ــن عام ــی: مهم تری ــی و اجتماع ــه هاي فرهنگ 1-7- ریش

فرهنگــي و عقیدتــي اســت، بــه گونــه اي کــه اگــر ارزش هــا، هنجارهــا، عقایــد و باورهــاي حاکــم 

ــد و  ــه باش ــه و مصرف گرایان ــه، فردگرایان ــاي مادي گرایان ــر ارزش ه ــي ب ــاع متک ــراد اجتم ــر اف ب

ســاختارهاي اجتماعــي از انســجام و کارکردهــاي الزم برخــوردار نباشــند، ناکارآمــدي و ضعــف 
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نظــام فرهنگــي و اجتماعــي را بــه دنبــال داشــته و پیامــد آن، شــکل گیري فســاد در همــه ســطوح و 

ــود. ــد ب ــاع خواه ــاي اجتم الیه ه

 2-7- ریشــه هاي اقتصــادي: رکــود اقتصــادي، کاهــش درآمدهــا، بي عدالتــي، مادي گرایــي، 

ــت  ــوّرم افســار گســیخته، عــدم تناســب دخــل و خــرج ناشــي از عــدم عدال ــي اقتصــادي، ت بي ثبات

اقتصــادي، کاهــش قــدرت خریــد مــردم و توزیــع نامناســب درآمدهــا در جامعــه، از عوامــل مهــم 

اقتصــادي اســت کــه زمینه هــاي بــروز سوءاســتفاده هاي مالــي و تخلفــات اداري را فراهــم مي ســازد. 

عوامــل تســهیل کننده کــه عمدتــا عوامــل سیاســي و عوامــل اداري هســتند بــه شــرح زیــر مي باشــند:

1-2-7- عوامــل سیاســی: عدم اســتقال کامــل قــّوه قضائیــه، نفــوذ قــّوه مجریــه بــر آن و بــر 

ــاد  ــازمان، فس ــارج س ــل و خ ــوذ در داخ ــاي ذي نف ــار گروه ه ــي، فش ــي و بازرس ــتگاه هاي نظارت دس

ــاالري، توصیــه بــراي در امــان مانــدن مدیــران  ــازي و غوغاس ــت مداران عالي رتبــه، جوس سیاس

متخلــف از مجــازات، و ســرانجام، عــدم آگاهــي مــردم از حقــوق سیاســي خــود در برابــر قانــون از 

ــت. ــات اس ــهیل کننده تخلف ــي تس ــل سیاس عوام

ــا  ــب ب ــم و نامتناس ــد، حجی ــاختار اداري غیرکارآم ــکیات و س ــل اداري: تش 2-2-7- عوام

اهــداف و وظایــف، پیچیدگــي قوانیــن، مقــّررات و تعــدد بخش نامه هــا و دســتورالعمل هاي اداري، 

ــتخدام،  ــاي اس ــات در زمینه ه ــود تبعیض ــاالري، وج ــام شایسته س ــدان نظ ــر، فق ــر مؤث ــران غی مدی

ــه ویــژه  انتصــاب و ارتقــاي افــراد، نارســایي در نظــام حقــوق و دســتمزد، نظــام پــاداش و تنبیــه و ب

ــه اهــداف ســازمان و ماننــد آن، از عوامــل  نظــام نظــارت و ارزشــیابي، ترجیــح اهــداف گروهــي ب

ــاد شــده، موجــب ایجــاد عارضه هایــي  اداري تســهیل کننده تخلفــات مي باشند.ریشــه ها و عوامــل ی

در نظــام اداري مي گــردد کــه بــه اشــکال گوناگــون جلوه گــر مي شــود؛ از جملــه: کاهــش رضایــت 

شــغلي، کاهــش انگیــزش کارکنــان، جمــود شــخصیت، روحیــه محافظــه کاري و ســرخوردگي در 

بیــن کارکنــان، کاهــش خّاقیــت و نــوآوري، کاهــش ســرعت در انجــام امــور، تمرکــز غیرمنطقــي 
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بــر انضبــاط اداري، رقابــت ناســالم، و ایجــاد جــو بدبینــي و بي اعتمــادي در ســازمان. علــل و عوامــل 

مذکــور همــراه عــوارض آن هــا موجبــات تخلفــات اداري را فراهــم مي ســازند کــه در نهایــت منجــر 

ــود . ــاد اداري مي ش ــه فس ب

3-2-7- علــل فرهنگــی و محیطــی:در نظــام اداری کنونــی، انتصــاب و اختصــاص پســت های 

ســازمانی بــر مبنــای رفیــق بــازی و یــا رشــوه، بــه صــورت امــری عــادی درآمــده و تبانــی بیــن افــراد 

ــور از فیلترهــای نظــام اداری، یــك  ــرای عب متمــول، سیاســتمداران و عوامــل بوروکراســی اداری ب

جریــان پذیرفتــه شــده اســت کــه نتیجــه آن، بــروز فســاد به ویــژه در ســطح کان جامعــه بــوده اســت.

4-2-7- علــل شــخصیتی: در تمــام کشــورها به ویــژه کشــورهای توســعه یافتــه، بــرای 

ــر  پســت های اداری و ســازمانی، شــرایط احــراز معرفــی می گــردد کــه انتخــاب و انتصــاب افــراد ب

مبنــای آن شــرایط صــورت مــی گیــرد. در محتــوای شــرایط احــراز موقعیت هــای اداری و دولتــی، 

ــه اهمیــت  ــز ب ــر اختصــاص داده شــده اســت. علــت آن نی ــه ویژگی هــای شــخصیتی مدی بخشــی ب

ــر می گــردد کــه از خــود نشــان  و نقــش ویژگی هــای شــخصیتی مدیــران در رفتارهــای ســازمانی ب

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.

5-2-7- علــل اداری و ســازمانی: یکــی از واقعیت هــای 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 رویه هــای اداری و اســتانداردهای جــاری کار، امــکان 

هرگونــه تصمیــم و اقدامــات خودســرانه را بــه کارگــزاران آن هــا 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 

ــد. ــرون ســازمانی« تقســیم میگردن ــه دو دســته کلــی «عوامــل درون ســازمانی« و «عوامــل ب اداری ب
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)افضلی،1390،ص253(

1-5-2-7- عوامــل درون سازمانی:مســائل رفتــاری : متأثــر از ناهنجاری هــای اجتماعــی، 

ــای  ــن نیازه ــران در تأمی ــی مدی ــز ناتوان ــتی و نی ــت سرپرس ــان تح ــی و ... کارکن ــادی، فرهنگ اقتص

ــات  ــب امکان ــدم تناس ــل ع ــازمانی مث ــاختاری و س ــور س ــان، ام ــاری آن ــع رفت ــع موان ــنلی و رف پرس

ــع  ــا اهــداف و فعالیت هــای ســازمان کــه ناشــی از محدودیــت در مناب ــاری ب ــی و اعتب پرســنلی، مال

ــی و ... اســت. ــرل داخل ــا ضعــف سیســتم های کنت ــی ی انســانی و مال

ــرون ســازمانی: نیازهــا، انتظــارات متقــن و غیرمتقــن اشــخاص حقیقــی  2-5-2-7- عوامــل ب

و حقوقــی مختلــف دارای نفــوذ در مــردم، مشــکات وضعــی و اجرایــی قوانیــن و مقــررات مــورد 

عمل،عــدم تناســب قوانیــن و مقــررات بــا نیــا زهــا و اقتضائــات جامعــه، تغییــرات و تحــوالت قوانیــن 

و بعضــاً تعــارض آن هــا بــا یکدیگــر. همچنیــن وجــود ابهــام یــا اجمــال در نصــوص برخــی از قوانیــن 

ــن  ــتورالعمل ها وآیی ــاق دس ــدم انطب ــا، و ع ــدد از آن ه ــیر متع ــر و تفاس ــت تعابی ــررات و قابلی و مق

ــوزش و  ــذب، آم ــه ج ــوط ب ــکات مرب ــائل و مش ــوط، مس ــن مرب ــاد قوانی ــا مف ــدون ب ــای م نامه ه

ــرد  ــر عملک ــذاری آن ب ــی و تأثیرگ ــران قبل ــرد مدی ــص و کارآمد،عملک ــراد متخص ــداری اف نگه

جــاری دســتگاه اجرایــی

8- مفهوم قاچاق

قاچــاق کلمــه ای اســت ترکــی، از مصــدر قاچمــاق بــه معنــای فرارکــردن و ربــوده یــا بــرده گرفتــه 

شــده اســت. )دهخــدا،18:1339( از نظــر اصاحــی نیــز منظــور از قاچــاق عملــی اســت کــه مغایــر 

ــوان  ــا اصــاح قاچــاق تحــت عن ــون ملــی و بین المللــی انجــام میگیرد.گوی ــا نظــم وقان و مخالــف ب

ــر  ــاق از نظ ــت ،قاچ ــاق اس ــان قاچ ــی هم ــان فارس ــادل آن در زب ــه مع ــه contrrabbandک کلم

حقوقــی بیانگــر هــر نــوع داد وســتدی اســت کــه انجــام آن موجــب نقــض قوانیــن مالیاتــی وگمرکی 

می شــود. 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 الکترونیــك 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 

یــك 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 می گیــرد.

9- عوامل موثر بر گرایش به قاچاق کاال

ــی،  ــون اجتماع ــل گوناگ ــه دالی ــاق کاال ب ــرد .قاچ ــان ک ــور کتم ــوان در کش ــاق کاال را نمی ت قاچ

ــت.  ــرده اس ــب ک ــه خــود جل ــادی را ب ــیار زی ــه بس ــادی توج ــالهای متم ــی در س اقتصــادی و سیاس

اقــام متنــوع کاال بــه صــورت قاچــاق و غیــر قانونــی وارد کشــور می شــود ومقــدار هنگفتــی ارز از 

ایــن طریــق بــه جیــب اداره کننــدگان شــبکه های ســازمان یافتــه ســرازیر می شــود .برخــی از دالیــل 

ــد از :فــرار از پرداخــت حقــوق و عــوارض دولتــی ،برهــم زدن  و عــوارض قاچــاق کاال عبــارت ان

تعــادل بــازار رقابتــی ،ســود آوری زیــاد وفســاد مالــی و اخاقــی ،مختــل کــردن بخــش تولیــد کشــور 

ــوان برشــمرد . ــروز ارتشــا و فســاد نظــام اداری را می ت و ب

ــند  ــذار باش ــر گ ــاق کاال تاثی ــه قاچ ــراد ب ــش اف ــر گرای ــد ب ــی می توانن ــاوت و گوناگون ــل متف عوام

کــه می تــوان بــه مســائل اقتصــادی و غیــر اقتصــادی )فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی( اشــاره کــرد .

1-9- عوامل اقتصادی 
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1. هزینه های مالیاتی و گمرکی 

2. میزان باالی بیکاری 

3. سودآوری باالی قاچاق 

4. پایین بودن کیفیت محصوالت داخلی نسبت به نمونه های مشابه خارجی 

2-9- سودآوری باالی قاچاق

 از مهم تریــن دالیلــی کــه باعــث می شــود افــراد بــه قاچــاق روی بیاورنــد ســودآوری باالیــی اســت 

ــه ســوی  ــن قاچــاق ب ــا عاملی ــاال باعــث می شــود ت ــن ســود ب ــراد می شــود. وجــود ای کــه نصیــب اف

قاچــاق گرایــش داشــته باشــند. ســودآوری بســیار زیــاد قاچــاق کا ناشــی از تفــاوت قیمت هــا در 

ــه  ــراد ب ــش اف ــل گرای ــن عام ــه مهم تری ــوری ک ــت. به ط ــایه اس ــور های همس ــا کش ــل ب ــازار داخ ب

ــت  ــاالی آن دانس ــودآوری ب ــوان س ــی ( را می ت ــتقات نفت ــت )مش ــوص نف ــه خص ــرژی ب ــاق ان قاچ

ــد  ــی برن ــود م ــدر س ــواد مخ ــان م ــش از قاچاقچی ــوخت بی ــان س ــی قاچاقچی ــه گزارش ــا ب ــی بن حت

به طوریکــه قاچاقچیانــی کــه بنزیــن را از ایــران بــه ترکیــه ترانزیــت مــی کننــد بیــش از 3 برابــر ســود 

قاچــاق مــواد مخــدر ســود خالــص مــی برنــد. احتمــال لــو رفتــن فعالیت هــای قاچــاق و جریمــه ان 

ــدر  ــر ق ــی ه ــور کل ــت. به ط ــر گرف ــاق در نظ ــای قاچ ــن فعالیت ه ــرای تبیی ــاخصی ب ــوان ش را می ت

هزینــه و مخاطــره پذیــری قاچــاق کمتــر باشــد قاچاقچــی کمتــر  احســاس خطــر می کنــد و بــا هزینــه 

کمتــری میتــوان کاال را از داخــل بــه خــارج و یــا از خــارج بــه داخــل انتقــال بدهــد .

3-9- عوامل غیر اقتصادی 

1- شرایط جغرافیایی

2- ناکارآمدی بروکراسی اداری 

3-کنترل نا مناسب مرزها 

4-9- ناکارآمدی بروکراسی اداری

کاغــذ بــازی زیــاد، مقــررات پیــش بینــی نشــده و فــراوان، محیــط تجــاری غیــر قابــل پیــش بینــی، 
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پیچیــده و متناقــض از محدودیت هــای غیــر تعرفــه ای واردات و موانــع صــادرات هســتند کــه 

ــند . ــته باش ــراه داش ــه هم ــی را ب ــر قانون ــای غی ــش فعالیت ه ــد افزای می توانن

بروکراســی و ســاختار اداری ناکارآمــد بــه افزایــش هزینه هــای تولیــد وتجــارت در اقتصــاد رســمی 

ــدد  ــز متع ــادارات از مراک ــد و ص ــرای تولی ــوز ب ــن مج ــات گرفت ــد.گاهی اوق ــد ش ــر خواه منج

ــام  ــه و قیمــت تم ــاز دارد کــه هزین ــان نی ــاه زم ــك م ــش از ی ــن بی ــا بهــروری پایی ــری، ب تصمیم گی

ــد.  ــه شــدت افزایــش مــی یاب ــد وصــادرات ب ــرای تولی شــده را ب

وجــود تشــریفات اداری صــدور و ورود کاال نیــز ســبب طوالنــی و پــر هزینــه شــدن روال قانونــی 

ــن  ــود، بدی ــان می ش ــای آن ــدن کااله ــد ش ــز فاس ــده و نی ــادر کنن ــرمایه ص ــدن س ــد مان کار و راک

ــر  ــق غی ــود را از طری ــد و کاالی خ ــده انگارن ــی را نادی ــوند قوانین ــار می ش ــار ناچ ــی تج علت،گاه

ــن همــان رواج قاچــاق کاال اســت . ــد کــه نتیجــه ای ــاوارد کنن ــی صــادر و ی قانون

5-9- زنجیره فساد اداری در سیستم گمرکی

 زنجیــره فســاد اداری در سیســتم گمرکــی باعــث قاچــاق می شــود. ضربــه ای کــه قاچــاق کاال بــه 

ــادی ورودی  ــرک و مب ــود در گم ــاد اداری موج ــطه فس ــه واس ــد ب ــا وارد می کن ــور م ــت کش صنع

اســت. زنجیــره فســاد اداری در سیســتم گمرکــی باعــث قاچــاق می شــود. اعــداد فــروش ســوخت 

بــا قاچــاق همخوانــی دارد. در واقــع آســیب جــدی را فســاد اداری بــه چرخــه صنعــت کشــور وارد 

می کنــد و ایــن کار، یــك فــرد نمی توانــد بلکــه گــروه یــا همــکاری هــم در مبــادی مــرزی اقــدام 

بــه اقــدام بــه ورود و حتــی خــروج کاالهــای قاچاقــی درکشــور هســتند ضمــن این کــه 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 

ــدازه  ــه همــان ان ــدازه ای کــه ســوخت از کشــور خــارج می شــود ب ــه ان ــه اعتقــاد کارشناســان ب و ب

ــا وجــود بحــث پولشــویی وعــدم خــروج ارز از  ــا ب کاالهــای قاچاقــی وارد کشــور می شــود. طبیعت
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ــا خریــد کاالی قاچاقــی  ــه خــارج از مرزهــا را ب ــه فــروش ســوخت ب ــان کاال هزین کشــور قاچاقچی

ــوخت های  ــروج س ــد خ ــاد اداری و بع ــا اول فس ــی م ــکل اساس ــس مش ــد. پ ــی کنن ــور م وارد کش

قاچاقــی بــه خــارج از کشــور اســت. حتــی طبــق نظــر کارشناســان اعــداد فــروش ســوخت بــا واردات 

قاچــاق همخوانــی دارنــد. مشــکل افزایــش فســاد اداری در ســازمان ها بــه دلیــل نبــود ســاختار های 

شــفاف و روشــن انجــام امــور در سازمان هاســت در محیط هــای اداری غیــر شــفاف و مبهــم امــکان 

ــن  ــود بنابری ــهیل می ش ــود تس ــاد آل ــای فس ــام رفتاره ــد وانج ــی یاب ــش م ــای اداری افزای کجروی ه

ــا فســاد اداری  ــارزه ب ــن شــیوه مب ــد تری ــن کارآم ــوان ادعــا کــرد کــه موثرتری ــه جــرات بت شــاید ب

خــروج از فضــای تاریــك و ســایه و شــفاف ســازی محیــط و ســاختار های اداری اســت.

10-پیامدهــای فســاد اداری: محققــان بــراي فســاد، پیامد هــاي منفــي را در نظــر گرفتــه انــد و آن را 

بــراي رشــد و توســعه، مخــرب مــي داننــد کــه از جملــه ایــن پیامد هــا عبــارت انــد از:

ــداف  ــع و اه ــا مناف ــه ب ــت در مقابل ــت هاي دول ــر سیاس ــردن ب ــه وارد ک ــق خدش ــاد از طری 1- فس

ــع ملــي را از هــدف خــود  ــع ملــي مــي شــود. از آنجــا کــه فســاد مناب اکثریــت، باعــث اتــاف مناب

ــد و  ــه رشــد اقتصــادي کشــور کنن ــي ب ــد کمــك چندان ــع نمــي توان ــن مناب منحــرف مــي ســازد ای

هنگامــي کــه دولــت ایــن عامــل اقتصــاد، در چنــگال شــبکه هاي غارتگــران مــي افتــد، ایــن مشــکل 

بــه مشــکلي اساســي بــدل مــي شــود.

ــت و موجــب خنثــي شــدن تاش هــا در جهــت کاهــش فقــر و تبعیــض  ــع رشــد رقاب 2- فســاد مان

اجتماعــي مــي شــود.

ــود،  ــاي موج ــف نهاد ه ــا تضعی ــي و ی ــاي اجتماع ــب زیان ه ــا، موج ــف انگیزه ه ــا تضعی ــاد ب 3- فس

ــا عادالنــه منابــع و باالخــره زیانهــاي اقتصــادي مــي شــود. زیان هــاي سیاســي و یــا توزیــع ن

ــه  ــع را ب ــات جوام ــر بخشــي و مشــروعیت دولت هــا مــي کاهــد، امنیــت و ثب ــزان اث 4- فســاد از می

خطــر مــي انــدازد و ارزش هــاي دموکراســي و اخاقیــات را مخــدوش مــي ســازد و از ایــن طریــق 

مانــع توســعه سیاســي و اجتماعــي جامعــه مــي شــود.
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5- فســاد بــه افزایــش هزینــهء معامــات و کاهــش امــکان پیــش بیني هــاي اقتصــادي منجــر مي شــود 

و مانــع توســعه پایدار اســت.

ــع انســان، کــم رنــگ  ــه هــدر رفتــن ســرمایه گذاري هــاي انجــام شــده روي مناب 6- فســاد منجــر ب

شــدن فضایــل اخاقــي و ایجــاد ارزش هــاي منفــي در اداره و ســازمان مــي شــود.

7-  فســاد موجــب تضعیــف اعتقــاد مــردم بــه توانایــي و اراده سیاســي دولــت بــراي جلوگیــري از 

زیــاده طلبي هــا و نیــز باعــث قطــع امیــد مــردم بــه آینــده بهتــر مــي شــود.

بــراي حــد اقــل رســاندن پیامد هــاي فســاد و گســترش و حفــظ اعمــاد عمومــي نســبت بــه ســازمانها، 

بــه بــر خــورد بــا مســایل بــه شــیوه اي منطقــي و نظامنــد، بســط و کار گیــري راه حل هــاي متناســب 

بــا نیاز هــاي ســازمان ها و منعکــس کننــده محیــط عملکــردي خــاص آن هــا نیــاز مندیــم.

 نتیجه  گیری  

تاثیــر عوامــل گوناگــون در شــکل گیری فســاد  بــه آن ماهیــت پیچیــده ای داده اســت کــه در نتیجــه 

ــده  ــه شکســت انجامی ــا فســاد ب ــارزه ب ــرای مب ــا ب ــای طراحــی شــده دولت ه آن بســیاری از برنامه ه

ــا  ــرای حــذف ی اســت.تجربیات به دســت آمــده از اجــرای ایــن برنامه هــا نشــانگر ایــن اســت کــه ب

کاهــش ایــن پدیــده شــوم در نظــام اداری کشــور،نیازمند برنامه هایــی هســتیم کــه کــه بــا تاثیــر بــر 

فرهنــگ عمومــی جامعــه و ابعــاد آن همچــون فرهنــگ ســازمانی)به عنــوان پدیــده ای کــه به طــور 

ــده فســاد اداری را هــدف  ــروز پدی ــرد (.پیشــگیری از ب ــر مــی پذی ــه تاثی مســتقیم از فرهنــگ جامع

قــرار می دهــد ،بــه جــای آن کــه از طریــق طراحــی رویه هــای 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 می تــوان 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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ــی  ــای گوناگون ــازمانی از کارکرد ه ــگ س ــاد اداری گردد.فرهن ــا فس ــوام ب ــات ت ــیاری از جریان بس

برخــوردار اســت و می تــوان بــا معرفــی الگــو رفتــاری مطلــوب بــه کارکنــان ،رفتــار آنــان را کنتــرل 

کند.فرهنــگ ســازمانی از طریــق تثبیــت شــیوه های مطلــوب انگیــزش ،بــه رفتــار کارکنــان جهــت 

می دهــد .همچنیــن فرهنــگ ســازمانی از نظــر اجتماعــی بــه عنــوان چســبی بــه حســاب می آیــد کــه 

می توانــد از طریــق ارائــه اســتاندارد مناســب )در رابطــه بــا آنچــه کــه بایــد اعضــای ســازمان انجــام 

ــگ  ــن فرهن ــود ای ــد . در صــورت نب ــه هــم متصــل می کن ــد( اجــزای ســازمان را ب ــا بگوین ــد ی دهن

ســازمانی می توانــد عامــل بروزپدیــده قاچــاق در ســطح دســتگاه گمرکــی باشــد کــه نوعــی رفتــار 

غیــر قانونــی اســت . کاغــذ بــازی زیــاد ، مقــررات پیــش بینــی نشــده و فــراوان ، محیــط تجــاری غیــر 

قابــل پیــش بینــی ، پیچیــده و متناقــض از محدودیت هــای غیــر تعرفــه ای واردات و موانــع صــادرات 

ــه همــراه داشــته باشــند . هســتند کــه می تواننــد افزایــش فعالیت هــای غیــر قانونــی را ب

بروکراســی و ســاختار اداری ناکارآمــد بــه افزایــش هزینه هــای تولیــد وتجــارت در اقتصــاد رســمی 

ــدد  ــز متع ــادارات از مراک ــد و ص ــرای تولی ــوز ب ــن مج ــات گرفت ــی اوق ــد .گاه ــد ش ــر خواه منج

ــا بهــره وری پاییــن بیــش از یــك مــاه زمــان نیــاز دارد کــه هزینــه و قیمــت تمــام  تصمیم گیــری، ب

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 

ــان می شــود ، بدیــن علــت ،گاهــی تجــار ناچــار می شــوند  ــز فاســد شــدن کاالهــای آن کننــده و نی

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 

ــران تاثیرگــذار باشــد. ــر روی قاچــاق در ای ــد ب می توان



182  نشریه علمی - دانشجویی دانش پژوهان      

منابع و مآخذ 

1. اکبــر نــژاد مهــدی و همــکاران )1293(.بررســی فســاد اداری از دیــدگاه قــران و احادیــث ،بهــار 

و تابســتان 1393،شــماره 7

ــا آن«، مجموعــه  ــه ب ــده ایمان دوســت، صــادق )1390(. »بررســی قاچــاق کاال راه هــای مقابل 2. بافن

مقــاالت منتخــب نخســتین همایــش ملــی قاچــاق کاال و امنیــت اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی در 

جنــوب کشــور، بوشــهر، دانشــگاه خلیــج فــارس، چــاپ اول

3. تابلی حمید)1395( فساد اداری در سازمان های دولتی ایران ،دی ماه 95

ــاي پیشــگرانه،  ــا راهکاره ــت شناســي ت ــي، کیاندخــت، نظــام اداري و قاچــاق کاال، از عل 4. توکل

ــه مطالعــات پیشــگیري از جــرم، ســال پنجــم، شــماره چهاردهــم، بهــار 1389. فصلنام

5. حســینی خــداداد وهمــکارن )1380( بررســی فســاد اداری و روش هــای کنتــرل آن ، بهــار 1380، 

شــماره 18

ــاد اداری،  ــروز فس ــگیری از ب ــازمانی در پیش ــگ س ــش فرهن ــی علی،آصف هاجر)1391(.نق 6. ربیع

مقالــه علمــی پژوهشــی ،تابســتان 1391،شــماره 10

7. زرنــدی ســعید و همــکاران )1396(.عوامــل موثــر بــر فســاد اداری در ســازمان های دولتــی 

جمهــوری اســامی ایــران ،پاییز1396،شــماره 91

8. قــادری مهــدی )1388(.فســاد اداری در ایــران تحلیــل جامعــه شــناختی ،مقالــه علمــی پژوهشــی 

،خــرداد 1388،شــماره 138

9. مانــدگار ســهراب )1396(.عوامــل قاچــاق و اثــار ان ،راههــای پیشــگیری از فســاد اداری ومبــارزه 

بــا قاچــاق ،بهــار 1396،دوره ســوم ،شــماره 4.1

ــاق کاال و ارز )1389(.  ــا قاچ ــارزه ب ــزی مب ــتاد مرک ــات س ــار و اطاع ــش و آم ــت پژوه 10. معاون

ــان 25 ــران«، ســری انتشــارات اقتصــاد پنه ــت و اقتصــاد غیررســمی در ای «دول



183

رابطه فرار مالیاتی و عدم شفافیت در عملکرد شرکت ها و بنگاه ها
  نرگس بسطام خاني1

چکیده 

ــی  ــرار مالیات ــه ف ــادی از جمل ــکات کان اقتص ــر مش ــرکتی ب ــای ش ــت افش ــر کیفی ــی از تاثی آگاه

ــی از  ــوان یک ــه عن ــات ب ــزون مالی ــت روزاف ــه اهمی ــه ب ــا توج ــی ب ــت. از طرف ــت اس ــز اهمی ؛ حای

ــرار  ــرب ف ــده مخ ــش پدی ــای کاه ــناخت راه کاره ــت؛ ش ــدی دول ــی ودرآم ــع مال ــن مناب مهم تری

ــت  ــی دول ــای مالیات ــش درآمده ــات و کاه ــل مالی ــول کام ــال در وص ــب اخت ــه موج ــی ک مالیات

می شــود نیــز اهمیــت بســیاری دارد. افشــای بــا کیفیــت اطاعــات می توانــد بــه عنــوان یــك عامــل 

نظارتــی؛ رفتــار مدیریــت شــرکت را کنتــرل نمــوده و انگیــزه فــرار از مالیــات را کاهــش دهــد؛ لــذا 

انتظــار مــی رود 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 می پــردازد. نتایــج حاکــی از آن اســت کــه ارتبــاط مثبــت بیــن عــدم شــفافیت و فرارمالیاتــی 

ــت.  ــتند،برقرار اس ــخصی هس ــع ش ــترش مناف ــال گس ــه دنب ــه ب ــی ک ــرکت ها و بنگاه های ــورد ش درم

عــدم شــفافیت اطاعــات یــك 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 

ــد. ــزی کــه عــدم شــفافیت ایجــاد می کن چی

واژگان کلیدی: فرار مالیاتی، مالیات، افشای شرکتی، شفافیت اطاعات.

1.دانش آموخته کارشناسی رشته علوم اقتصادی، دانشگاه مفید
nargesbastami75@gmail.com
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 مقدمه

ــاالن  ــا ؛ فع ــرکتها ؛ بنگاه ه ــردم ؛ ش ــات م ــا و اطاع ــه دارایی ه ــیاری در زمین ــات بس ــت اطاع دول

ــت  ــات قابلی ــن اطاع ــا ای ــع ب ــه در واق ــدگان و.. دارد ؛ ک ــار و تولیدکنن ــه تج ــادی از جمل اقتص

ــگان  ــار هم ــادی الزم را در اختی ــات اقتص ــن اطاع ــد و همچنی ــدا می کن ــادی پی ــزی اقتص برنامه ری

قــرار می دهــد تــا فعالیــت کننــد. امــا عــدم انتشــار اطاعــات اقتصــادی باعــث فســاد در زمینه هــای 

ــرار  ــازه ف ــود اج ــه خ ــد ب ــاد را نبین ــفافیت در اقتص ــادی ش ــال اقتص ــه فع ــی ک ــود. زمان ــی می ش مال

ــفاف  ــر ش ــای غی ــدان در فض ــر و کارمن ــی ؛ مدی ــفتگی اطاعات ــان آش ــد. در زم ــات می ده از مالی

ــرار  ــروز ف ــی کــه موجــب ب ــه نظــام مالیات ــد کــه باعــث نابســامانی در زمین ــی کنن اقتصــادی کار م

مالیاتــی می شــود.در اقتصــادی کــه اطاعــات کامــل را از مودیــان نداریــم در برخــی از زمان هــا در 

دریافــت مالیــات؛ عدالــت مخــدوش می شــود و در جاهایــی حتــی بیشــتر از حــد متعــارف مالیــات 

ــادی ؛  ــفافیت اقتص ــان ش ــه بی ــت ک ــح اس ــارف. واض ــد متع ــر از ح ــی کمت ــم و در جاهای می گیری

افشــای آن بــرای همــگان نیســت بلکــه ایــن امــر بــرای ایجــاد کاهــش فســاد و ایجــاد کارآمــدی در 

فعالیــت اقتصــادی می باشــد کــه بــه صــورت یکپارچــه اطاعــات مربــوط بــه دارایــی و امــوال افــراد 

ــد.)قهرمانی؛ 1393: 4( ــته باش ــار داش ــه را در اختی جامع

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 می دهــد و مدیــران 

ــد.   ــش می یاب ــی کاه ــرار مالیات ــده و ف ــی ش ــررات مالیات ــن و مق ــت قوانی ــه رعای ــدام ب ــرکت م ش

ــن اســت کــه در صــورت عــدم دسترســی مامــور  ــی ای ضــرورت ایــن بحــث از ســوی نظــام مالیات

مالیاتــی بــه اطاعــات در تشــخیص مالیــات انحــراف ایجــاد می شــود و از ســوی دیگــر زمینــه فســاد 

فراهــم خواهــد شــد. بــه ایــن ترتیــب می تــوان گفــت عــدم انتشــار اطاعــات زیربنــای اصلــی ایجــاد 

ــی بنگاه هــا و  ــرار مالیات ــن اصــل اســت کــه شــفافیت باعــث کاهــش ف ــر ای ــه ب فســاد اســت؛ فرضی

شــرکتها می شــود.
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1- پیشینه تحقیق

ــه  ــه « بررســی نقــش شــفافیت اقتصــادی در تقویــت فرهنــگ مالیاتــی« ب ــی )1395( در مقال 1.کمال

روش فراتحلیــل؛ و فرضیــه ی 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.

ــی ، شــفافیت  ــرار مالیات ــن ف ــاط بی ــه «بررســی ارتب ــری )1392( در مقال 2. رســائیان و عســکری اکب

ــرکت های  ــه ش ــاس فرضی ــادار« براس ــورس اوراق به ــده در ب ــه ش ــرکت های پذیرفت و ارزش در ش

ــد؛  ــان میدهن ــفاف نش ــرکت های ش ــه ش ــبت ب ــی را نس ــرار مالیات ــری از ف ــطح باالت ــفاف س ــر ش غی

پرداخته انــد و نتایــج حاکــی از آن اســت کــه عــدم شــفافیت شــرکت ارتبــاط مثبــت و معنــاداری بــا 

ســطح فــرار مالیاتــی شــرکت دارنــد.

3. هادیــان و تحویلــی )1392( در مقالــه »شناســایی عوامــل موثــر بــر فــرار مالیاتــی در اقتصــاد ایــران« 

ــورهای  ــی در کش ــرار مالیات ــده ف ــر پدی ــر ب ــل موث ــه عوام ــرای دوره 1350-1386 براســاس فرضی ب

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؛ پرداختــه  انــد و نتایــج 

حاصــل از تخمیــن الگــو حاکــی از آن اســت کــه در بلندمــدت هــر چهــار متغیــر بــا فــرار مالیاتــی 

ــج  ــبیه نتای ــی ش ــور تقریب ــدت بط ــوص بلندم ــد و در خص ــته ان ــی دار داش ــت و معن ــه ای مثب رابط

بلندمــدت بــا ابــن تفــاوت کــه تــورم نقــش تعییــن کننــده ای بــر فــرار مالیاتــی نداشــته اســت.

4. قهرمانــی )1393( در مقالــه «شــفافیت اقتصــادی و نظــام مالیاتــی« بــا اســتفاده از نمــودار براســاس 

ــج پژوهــش نشــان داد  ــه  اســت ، نتای ــی؛ پرداخت ــاط شــفافیت اقتصــادی در نظــام مالیات ــه ارتب فرضی

عاملــی کــه باعــث شــفافیت اقتصــادی و اجــرای عادالنــه قوانیــن در کشــور میشــود و اجــازه ســوء 

ــع  ــازی و تقاط ــه س ــد، یکپارچ ــش میده ــادی  را کاه ــف اقتص ــای مختل ــی در بخش ه ــتفاده مال اس
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ایــن ســامانه باهــم اســت ، نظــام مالیاتــی بایــد باشــد تــا انصــاف و عدالــت برقــرار شــود.

ــتفاده  ــا اس ــی« ب ــاب مالیات ــفافیت و اجتن ــدم ش ــه »ع ــی )1395( در مقال ــادی و دجان ــیح آب 5. مس

ــر  ــفافیت منج ــدم ش ــه ع ــا فرضی ــی) ifrs ( ب ــگری مال ــی گزارش ــتاندارهای بین الملل ــرش اس از پذی

بــه اجتنــاب مالیاتــی خواهــد شــد و شــواهد یافــت شــده دال بــر ایــن اســت کــه عــدم شــفافیت بــا 

ــی؛  ــص مل ــد ناخال ــدی از تولی ــوان درص ــه عن ــورها ب ــر در کش ــرکتی کمت ــی ش ــای مالیات درآمده

ارتبــاط دارد. به طــور کلــی اجتنــاب مالیاتــی اثــر بــا اهمیــت و واقعــی عــدم شــفافیت اســت  مفاهیــم 

ــراه دارد. ــی هم ــی مالیات ــازمان های اجرای ــگران و س ــذاران؛ پژوهش ــون گ ــرای قان ــی ب خاص

ــا روش تحقیقــات نظــری و  ــات« ب ــروی از مالی ــات و پی ــرار از مالی ــه »ف ــی )1998( در مقال 6. فرانزن

ــج حاکــی از آن  ــر هســتند ، نتای ــی موث ــر فرارمالیات ــی ب ــل و راههای ــه عوام ــی براســاس فرضی تجرب

اســت کــه فــرار از مالیــات یــك پدیــده پیچیــده اســت کــه نمی تواننــد توســط تغییــرات حاشــیه ها 

در عمــل اجــرای عملیــات ریشــه کــن شــود. 

7.ککفیلــد )2016( در مقالــه »چگونــه کشــورها بایــد اطاعــات مالیاتــی را بــه اشــتراک بگذارند«بــا 

ــادل اطاعــات  ــق تب ــی از طری ــی جهان ــاء شــفافیت مال ــه ارتق ــل براســاس فرضی ــه تحلی روش تجزی

بین المللــی مبــادالت بین المللــی، نتایــج ناشــی از آن اســت کــه عناصــری از قوانیــن و سیاســت های 

ــم  ــات، حری ــت اطاع ــی کیفی ــش اصل ــر3 چال ــز ب ــا تمرک ــی را ب ــی  بین الملل ــات مال ــادل اطاع تب

خصوصــی مالیــات دهنــدگان و اجــرای آن مــورد بحــث قــرار میدهــد.

8.گارزو و کلمنســیك در مقالــه « تبــادل اطاعــات موثــر بین المللــی بــه عنــوان یــك عنصــر 

ــا  ــای اســتاندارد معمــول گــزارشOECD « ب ــا و خطاه ــدرن: وعده ه ــی م ــدی در نظــام مالیات کلی

ــدل  ــك م ــل اســتفاده از ی ــن دالی ــه بررســی برخــی از مهم تری ــا فرضی ــی ب ــی و تحلیل روش توصیف

ــن شــده  ــی« توســط    نمادی ــج حاکــی ازآن اســت کــه جهــان شــلوغ «شــفافیت مالیات ــی نتای جهان

ــای  ــن هنجاره ــر بی ــگ دیگ ــدان جن ــك می ــود و ی ــد ب ــی خواه ــش بین ــل پی ــده قاب اســت و در آین

ــد  ــل پاســخ های چن ــه وســیله ی متقاب ــی آن ب ــا شکســت نهای ــت ی ــا موفقی ــات کــه ب ــا مالی ــه ب مقابل
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جانبــه ای بــه مشــکات فــوری در حــال حاضــر بیــان میشــود، هیــچ نتیجــه ای ازافشــای اطاعــات 

ــه اســت. ــرار نگرفت ــات ق ــار مقام ــی در اختی ــوه منف مناقشــات بالق

ــه در دوره  ــت و یااین ک ــده اس ــتفاده ش ــنجی اس ــا س ــتل ی ــای پس ــی از روش ه ــای قبل در مطالعه ه

زمانــی خاصــی بــه مطالعــه پرداخته انــد و ضمناین کــه فــرار مالیاتــی دالیــل بســیاری دارد و مــا فقــط 

بــه یکــی از آن هــا کــه عــدم شــفافیت اســت می پردازیــم . در ایــن مطالعــه ســعی خواهــد شــد کــه 

بــا روش توصیفی-تحلیلــی ارتبــاط فــرار مالیاتــی بــر عــدم شــفافیت و راه حل هایــی بــرای کاهــش 

فــرار مالیاتــی و ایجــاد شــفافیت در عملکــرد بنگاه هــا و شــرکتها بیــان کنیــم.

2- مفهوم فرار مالیاتی

ــم  ــت حاک ــای دول ــرای هزینه ه ــی ب ــوان منبع ــه عن ــات ب ــا مالی ــا و حکومت ه ــاز در جامعه ه از دیرب

بــه روش هــای گوناگونــی از مــردم اخــذ مــی شــد. باگســترش و تشــکیل حکومت هــای دموکراســی 

مالیــات بعنــوان یــك تکلیــف قانونــی و تصویــب شــده بــرای هزینه هــای امــور زیربنایــی و ایجــاد 

موسسســات و صنایــع و کارخانه هــا و رفــاه اجتماعــی و جلوگیــری از فاصله هــای طبقاتــی از اهمیــت 

خاصــی برخــوردار اســت کــه در نهایــت ســود آن بــه خــود افــراد کشــور برمیگــردد ولــی متاســفانه 

باوجــود ایــن همــه قوانیــن مالیاتــی از راه هــای دیگــر از زیــر بــار تکلیــف قانونــی  و شــرعی شــانه 

خالــی کــرده و بــه اصطــاح راه فــرار مالیاتــی را پیــش می گیرنــد. )الری دشــت بیــاض و همــکاران؛ 

)141 :1394

ــات در درآمدهــای مالیاتــی، مشــاهده می شــود کــه بخــش عمــده ای از  ــه اهمیــت مالی ــا توجــه ب ب

ــی از دســت  ــرار مالیات ــات  و ف ــاب از پرداخــت مالی ــال اجتن ــق دو کان ــی از طری ــای مالیات درآمده

ــا  ــی اساس ــرار مالیات ــات و ف ــت مالی ــاب از پرداخ ــی اجتن ــاوت مفهوم ــود. تف ــارج می ش ــت خ دول

ناشــی از مشــروعیت یــا وجاهــت قانونــی یکــی در مقابــل عــدم مشــروعیت یــا عــدم وجاهــت قانونــی 

ــر  ــرد و ناظ ــی گی ــورت م ــون ص ــوب قان ــات در چارچ ــت مالی ــاب از پرداخ ــت. اجتن ــری اس دیگ
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ــی موجــود  ــا اســتفاده از خــأ قانون ــون ی ــق دور زدن قان ــرد از طری ــی ف ــر کاهــش تعهــدات مالیات ب

ــه معنــای شکســتن  ــذا از منظــر جــرم شناســی قابــل تعقیــب نیســت. امــا فــرار مالیاتــی ب می باشــد، ل

ــری  ــات خویــش جلوگی ــی مــؤدی از گــزارش درآمدهــای مشــمول مالی ــون اســت. وقت ــم قان حری

ــش  ــزارش بی ــروش، گ ــد و ف ــع درآم ــر از واق ــزارش کمت ــر گ ــه نظی ــیوه های عامدان ــه ش ــد، ب کن

ــرود،  ــره ب ــود طف ــی خ ــدات مالیات ــی از تعه ــر واقع ــه غی ــم اظهارنام ــا تنظی ــورات و ی ــع کس از واق

در حقیقــت مرتکــب عمــل غیــر قانونــی شــده اســت کــه مســتحق تنبیــه مدنــی یــا جزایــی اســت. 

ــکاران؛ 1394: 64( ــار و هم ــی پتان )کریم

ــه  ــه اطاعــات الزم ب ــات مثــل عــدم ارائ ــرا پرداخــت نکــردن مالی ــی ب ــه تــاش غیرقانون ــا هرگون ی

مقامــات مســئول؛ کــه در واقــع نوعــی تقلــب علیــه یــك نهــاد اقتصــاد دولتــی اســت را فــرار مالیاتــی 

ــدم  ــا ع ــش ی ــت کاه ــرکت ها جه ــه ش ــی ک ــا اقدام ــه ی ــه برنام ــه هرگون ــا این ک ــد. و ی ــی گوین م

ــرده  ــل ک ــادی را تحم ــك اقتص ــا ریس ــان ی ــه زی ــد بدوناین ک ــام می دهنپ ــات انج ــت مالی پرداخ

ــگری؛ 1392: 160( ــاییان و میرعس ــود. )رس ــی می ش ــی تلق ــرار مالیات ــند؛ ف باش

3- زمینه  های فرار مالیاتی 

ــواردی  ــی در م ــرار مالیات ــده آن اســت کــه زمینه هــای پیدایــش ف بررســی های مختلــف نشــان دهن

از قبیــل عــدم گســترش فرهنــگ مالیاتــی در جامعــه ـ عــدم مبادلــه کامــل اطاعــات و نبــود نظــام 

ــگام وجــود ضعــف در اجــرای آن ـ  عــدم  ــه هن ــات ـ تشــخیص ب ــری در اخــذ مالی نظــارت و پیگی

اســتقبال از تســلیم اظهــار نامه هــای مالیاتــی ـ ضعیــف بــودن ضمانت هــای اجرایــی در ایــن مــوارد ـ 

تاخیــر در وصــول مالیــات ـ نشــناختن مودیــان و مســتند بــودن میــزان درآمــد آن هــا ـ وجــود قوانیــن 

ــوع و ... خاصــه می شــود.  ــی ـ وجــود معافیت هــای وســیع و متن ــده و متعــدد مالیات پیچی

ــر  ــر ب ــه عوامــل مؤث ــوط ب ــان و تحویلــی؛ 1392: 42(. یکــی از جامــع تریــن ســاختارهای مرب )هادی

فــرار مالیاتــی توســط فیشــر و همکارانــش )1992( ارائــه شــده اســت کــه بــه مــدل فیشــر معــروف 
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اســت. کــه بــه صــورت خاصــه در زیــر آمــده اســت:

1-3- فرصت عدم پرداخت

1-1-3- ســطح درآمــد: در پــی افزایــش درآمــد، فــرار مالیاتــی در همــه محدوده هــا افزایــش 

ــی  ــت مال ــود وضعی ــته بهب ــال گذش ــی 5 س ــه ط ــرادی ک ــد اف ــان می ده ــد. وگل )1974( نش می یاب

ــه افــرادی کــه در همــان دوره ســیر نزولــی در  )درآمــدی( خــود را گــزارش نمــوده انــد، نســبت ب

وضعیــت درآمــد را تجربــه داشــته انــد، انگیــزه بیشــتری بــرای فــرار از مالیــات دارنــد. هوســتون و 

تــرن)2001( بیــان می کننــد کــه مؤدیــان مربــوط بــه گروه هــای درآمــدی بــاال بــه وســیله کم گویــی 

در درآمــد و گــزارش باالتــر مخارجشــان، گرایــش کمتــری بــه پرداخــت مالیــات دارنــد.

ــاِن خــود اشــتغال بیشــتر  ــد: بررســی ها نشــان داده اســت مؤدی ــع درآم ــغل و منب 2-1-3- ش

عاقــه منــد مــی باشــند تــا حالت هــای گوناگونــی از عــدم پرداخــت مالیــات را بــه کار گیرنــد . از 

ایــن رو امیــن خاکــی )1390( بیــان می کنــد 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.

2-3- گرایشات و آگاهی ها

1-2-3- عادالنــه بــودن نظــام مالیاتــی: به طــور کلــی مدیــران مالیاتــی و مالیــات دهنــدگان 

معتقدنــد کــه رشــد نارضایتــی در مــورد عدالــت سیســتم مالیاتــی دلیــل اصلــی بــرای افزایــش عــدم 

پذیــرش مالیــات می باشــد. تضعیــف اصــل عدالــت در سیســتم مالیاتــی ایــن آگاهــی را بــه مالیــات 

دهنــدگان منعکــس میکنــد کــه ارزش مالیــات آن هــا نســبت بــه ارزش خدمــات ارائــه شــده توســط  

دولــت یــا نســبت بــه آنچــه ســایر مالیــات دهنــدگان پرداخــت میکننــد بیشــتر می باشــد .

2-2-3-  سیســتم، 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 

ــد. ــده می باش پدی

3-2-3- فرهنــگ: فرهنــگ  بــه عنــوان یــك عامــل قدرتمنــد زیســت محیطــی در نظــر گرفتــه 

ــرار می دهــد. هنجارهــای  ــر ق ــدگان را تحــت تأثی ــات دهن ــات توســط مالی ــول مالی می شــود کــه قب

ــات  ــروی از مالی ــرای پی ــی را ب ــوق های گوناگون ــی، مش ــای اخاق ــف و ارزش ه ــی مختل اجتماع

ــت  ــن اس ــی ممک ــای اجتماع ــر هنجاره ــت تأثی ــی تح ــای اخاق ــع ارزش ه ــد. در واق ــاد میکنن ایج

ــوع ســازد. ــات ممن ــرار از پرداخــت مالی ــر شــدن در ف ــدگان را از درگی ــات دهن مالی

3-3- حکمرانــی خــوب: حکمرانــی خــوب، در اتخــاذ سیاســت های پیــش بینــی شــده، 

ــت اســت(، بوروکراســی  ــای دول ــده شــفافیت فعالیت ه ــت )کــه نشــان دهن ــح دول آشــکار و صری

شــفاف، پاســخگویی دســتگاه های اجرایــی در قبــال فعالیت هــای خــود، مشــارکت فعــال مــردم در 

امــور اجتماعــی و سیاســی و نیــز برابــری همــه افــراد در برابــر قانــون، تبلــور مــی یابــد. به طــور کلــی 

می تــوان گفــت کــه حکمرانــی خــوب، تمریــن مدیریــت )سیاســی، اقتصــادی، اجرایــی و...( منابــع 

یــك کشــور، بــرای رســیدن بــه اهــداف تعییــن شــده می باشــد. ایــن تمریــن دربرگیرنــده راهکارهــا 

و نهادهایــی اســت کــه افــراد و گــرو ههــای اجتماعــی از طریــق آن، توانایــی دنبــال کــردن عایــق 

و حقــوق قانونــی خــود را بــا توجــه بــه محدودیتهــا داشــته باشــند.

 )کریمی پتانار و همکاران؛ 1394: 70-65(

ــکاری،  ــورم و بی ــای ت ــدگان، نرخ ه ــات دهن ــد مالی ــی، درآم ــار مالیات ــات و ب ــرخ مالی ــن ن همچنی

آزادســازی تجــاری، انــدازه دولــت و .... برخــی متغیرهــای اقتصــادی هســتند کــه در فــرار مالیاتــی 

ــر کشــوری تابعــی از شــرایط  ــی در ه ــرار مالیات ــدون شــك رواج و گســترش ف ــد . ب نقــش دارن

ــه ســاختار هــر کشــور دارد .در ادامــه به طــور خاصــه  اقتصــادی اســت و ایــن شــرایط بســتگی ب

بــه مهمتریــن عوامــل اقتصــادی موثــر بــر فــرار مالیاتــی اشــاره می گــردد .ایــن متغیرهــا، متغیرهایــی 

ــت  ــه از اهمی ــای مقال ــاس یافته ه ــده و براس ــتفاده ش ــا اس ــی از آن ه ــش تجرب ــه در بخ ــتند ک هس
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باالتــری نســبت بــه ســایر متغیرهــا برخــوردار بــوده انــد.

ــی  ــرار مالیات ــل ف ــن عل ــی از مهمتری ــار مالیات ــاال و ب ــات ب ــای مالی ــی: نرخ ه ــار مالیات 4-3-  ب

ــرمایه گذاری های  ــوی در س ــش ق ــك افزای ــه ی ــر ب ــتر منج ــات بیش ــرخ مالی ــوند. ن ــوب می ش محس

ــه  ــی بیشــتر منجــر ب ــار مالیات ــن ب ــی را افزایــش خواهــد داد. همچنی ــرار مالیات اجتماعــی شــده و ف

افزایــش فعالیــت در بخــش اقتصــاد زیرزمینــی می شــود کــه بــه نوبــه خــود فــرار مالیاتــی را افزایــش 

خواهــد داد .فــرض معمــول ایــن اســت کــه افزایــش در بــار مالیاتــی یــك گرایــش قــوی را بــرای 

ــر  ــد . بررســی رابطــه بیــن نــرخ مالیــات ب ــه ســمت اقتصــاد زیرزمینــی ایجــاد می کن نیــروی کار ب

درآمــد و فــرار مالیاتــی طــی دوره 1967-1997 در آمریــکا صــورت پذیرفــت .ایــن محققــان بــه 

ایــن نتیجــه رســیدند کــه نــرخ بــاالی مالیــات بــر درآمــد منجــر بــه افزایــش بیشــتر فــرار مالیاتــی 

می شــود. 

5-3- بیــکاری: در قــرن حاضــر یکــی از بزرگتریــن مشــکات اقتصــادی جوامــع بیــکاری اســت. 

ــاد  ــه و اقتص ــه جامع ــیاری را متوج ــرات بس ــد خط ــکاری می توان ــوم، بی ــان س ــورهای جه در کش

ــرار  ــر ف ــل توجهــی ب ــر قاب ــرار مالیاتــی اســت کــه اث ــل ف ــز یکــی دیگــر از عل ــکاری نی ــد .بی نمای

ــد و  ــش می ده ــی را افزای ــای غیرقانون ــت در حوزه ه ــزه فعالی ــکاری، انگی ــد بی ــی دارد .رش مالیات

ــه فــرار مالیاتــی بــاال  بــه افزایــش حجــم اقتصــاد زیرزمینــی کمــك می کنــد کــه بــه نوبــه خــود ب

منجــر خواهــد شــد.

ــر افزایــش  ــر قابــل توجهــی ب ــورم: رشــد ســطح عمومــی قیمــت کاالهــای مصرفــی اث 6-3- ت

فــرار مالیاتــی دارد. بــا افزایــش ســطح عمومــی قیمتهــا، بســیاری از خانوارهــا زیــر خــط فقــر قــرار 

ــی را  ــاد زیرزمین ــه اقتص ــزه ورود ب ــد، انگی ــل درآم ــن حداق ــی در تامی ــر و ناتوان ــد. فق ــی گیرن م

ــود.  ــتر می ش ــی بیش ــرار مالیات ــه ف ــر ب ــود منج ــه خ ــد ک ــش می ده افزای

)صمدی و تابنده، 1392: 82-80(
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4- ارتباط فرار مالیاتی با بنگاه های اقتصادی

ــت گذاری  ــت، سیاس ــرای دول ــی ب ــع مال ــز مناب ــوان تجهی ــی را می ت ــتم مالیات ــك سیس ــداف ی اه

اقتصــادی، تخصیــص منابــع و بســط عدالــت دانســت. اگــر سیســتم مالیاتــی نتوانــد بــه ایــن اهــداف 

برســد و یــا این کــه حــد مطلــوب و مــورد نیــاز هــر یــك از اهــداف فــوق را تأمیــن ننمایــد، آنــگاه 

اصــاح سیســتم مالیاتــی ضــروری می باشــد .همچنیــن اگــر کل ســاختار سیســتم اقتصــادی بایســتی 

ــه عــدم  ــوان ب ــر دارد، کــه می ت ــی درب ــار نامطلوب ــاکارا آث ــی ن اصــاح گــردد، یــك سیســتم مالیات

ــدم  ــرمایه و ع ــرار س ــی، ف ــت (و خارج ــه دول ــن بودج ــری مزم ــد کس ــی) مانن ــای داخل تعادل ه

ــدم  ــت ع ــه عل ــعه ب ــال توس ــورهای در ح ــر کش ــرد .در اکث ــاره ک ــع اش ــد و توزی ــی در تولی کارآی

کارآیــی سیســتم مالیاتــی آن هــا، ایــن آثــار نامطلــوب وجــود دارد .بــرای ارزیابــی سیســتم مالیاتــی 

معیارهــای مختلفــی از قبیــل ســطح مالیاتــی، ظرفیــت مالیاتــی، کوشــش مالیاتــی، کشــش مالیاتــی 

ــار درآمــد نفــت عمــل  ــی همــواره در کن ــران درآمدهــای مالیات ــی وجــود دارد.  در ای ــار مالیات و ب

می کــرده اســت چنانچــه در  دوره زمانــی 1352- 1374ســهم آن از کل  درآمدهــای عمومــی 

دولــت کــم بــوده و بعــد از ســهم مربــوط بــه درآمــد نفــت قــرار داشــته اســت.  بررســی انجــام شــده 

نشــان می دهــد کــه بودجــه همــواره رونــدی صعــودی داشــته اســت و خصوصــاً از ســال 1351  بــه 

ــد کامــًا  ــاد شــده ایــن رون ــه دلیــل افزایــش ســریع درآمدهــای نفتــی در طــول ســال های  ی بعــد ب

تنــد بــوده اســت، امــا رشــد درآمدهــا بــا افزایــش هزینه هــا 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 ماحظــه میگــردد کــه نظــام مالیاتــی کشــور بــا 

مشــکاتی مواجــه  بــوده، بدیــن معنــی کــه جهــت گیــری خاصــی در زمینــه بهبــود توزیــع درآمــد 

ــا فاصلــه  گرفتــن از نقــش اساســی خــود در اقتصــاد کشــور بصــورت منبــع درآمــد در  نداشــته و ب
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کنــار نفــت بخشــی از هزینه هــای دولــت را تأمیــن نمــوده اســت. 

ــاب  ــد از انق ــز بع ــی نی ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــی ب ــای مالیات ــبت درآمده ــا نس ــی ی ــطح مالیات س

اســامی کاهــش یافتــه چنانکــه از 8/42 % در ســال 1350 بــه 3/97 % در ســال 1374 رســیده اســت. 

ــز  ــران نســبت کــم و ناچی ــی ای ــن مشــخصه سیســتم مالیات ــوان گفــت کــه از برجســته تری شــاید بت

ســطح مالیــات می باشــد. )عمــادزاده و مســیب زاده؛ 1391: 13(. عــاوه بــر ایــن در سیســتم مالیاتــی 

ــن  ــودن ای ــم نمی باشــد .در دســترس نب ــی فراه ــع مالیات ــی از مناب ــل و مدون موجــود اطاعــات کام

ــن  ــی گشــته کــه ای ــت مالیات ــی و مدیری ــدن مشــکات اجرای ــدون باعــث بوجــود آم ــات م اطاع

خــود زمینــه ای بــرای فــرار از مالیــات اســت.

 5- تبیین مفهوم شفافیت:

در ابتدای سخن الزم است به تعریف شفافیت بپردازیم :

مفهــوم شــفافیت بــه معنــای امــکان نــگاه کــردن بــه درون یــك چیــز اســت؛ و یــك موسســه شــفاف 

ــه ی  ــرای هم ــکا ب ــل ات ــی و... قاب ــی-  سیاس ــادی- اجتماع ــات اقتص ــه اطاع ــت ک ــه ای اس موسس

ذینفعــان مرتبــط بــا کیفیــت، خــوب قابــل دسترســی باشــد.

گرچــه اصــوال دو مفهــوم شــفافیت و دسترســی بــه اطاعــات رســمی بــا هــم درآمیختــه می شــوند؛ 

ولــی بایــد دانســت کــه شــفافیت مفهومــی وســیع تــر اســت. شــفافیت عــاوه بــر بــاز بــودن حکومت، 

شــامل ســادگی و جامعیــت هــم می شــود . از دیــدگاه اقتصــادی، شــفافیت بــه معنــی اطــاع رســانی 

ــای حاکــم  ــودن ســاز وکاره ــای اقتصــادی و روشــن ب ــه در عرصــه فعالیت ه ــی و همــه جانب حقیق

بــر روابــط اقتصــادی یعنــی چگونگــی تولیــد و توزیــع ثــروت در جامعــه اســت. شــفافیت و فســاد 

اقتصــادی در مقابــل هــم قراردارنــد. )کمالــی، 1395: 209(

واضــح اســت کــه منظــور هیچکــس از بیــان مســئله شــفافیت اطاعــات اقتصــادی، افشــای آن بــرای 

همــگان نیســت بلکــه ایــن حاکمیــت اســت کــه بــرای اجــرای عدالــت در جامعــه ایجــاد کارآمــدی 
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ــی،  ــاب های مال ــا و اموال)حس ــه دارایی ه ــه ب ــورت یکپارچ ــه ص ــا ب ــاز دارد ت ــاد نی ــش فس و کاه

اســناد رســمی و..( افــراد جامعــه را در اختیــار داشــته باشــند ایــن مســئله در تمــام کشــورهای پیشــرفته 

ــه  ــور ب ــطح کش ــرای اراده در س ــا ب ــزار دولت ه ــن اب ــده و مهم تری ــازی ش ــاده س ــل پی ــور کام به ط

شــمار مــی رود.)قهرمانــی،1393: 4(

از جمله مزیت های شفافیت اطاعات عبارت است:

1. اداره صحیــح و بــا برنامــه اقتصادی: اداره اقتصاد کشــور برای بهبود فضای کســب و کار و حمایت 

از تولیــد وابســته بــه داشــتن اطاعــات دقیــق از وضعیــت اقتصــادی کشــور اســت ســرمایه گذاران و 

فعــاالن اقتصــادی هــم در فضــای غیــر شــفاف می تواننــد بــا اطمینــان ســرمایه گذاری فعالیــت کننــد 

و در ایــن فضــا برنامه ریــزی اقتصــاد بســیار مشــکل خواهــد شــد.

2. جلوگیــری از فســاد و رانــت: رانــت خواری هــای گســترده، قاچــاق کاال،  افزایــش بــدون دلیــل 

قیمت هــا در بخــش خدمــات، زمیــن خواری هــای گســترده و ســوداگری در بخــش ارز و مســکن از 

مصادیــق فســاد در صــورت نبــود شــفافیت اطاعــات اســت. در فضــای غیرشــفاف سواســتفاده های 

بســیاری صــورت مــی گیــرد.

ــی  ــای رهای ــی از راهبرده ــدان: یک ــات از ثروتمن ــت مالی ــق دریاف ــی از طری ــروت مل ــش ث 3. افزای

ــور اقتصــاد و  ــر ام ــت اســت. وزی ــای عدال ــر مبن ــی کشــور ب ــی، اصــاح نظــام مالیات از اقتصــاد نفت

دارایــی، دربــاره ناعادالنــه بــودن دریافــت مالیــات مــی گویــد:» بــه علــت این کــه اطاعــات کامــل 

را از مودیــان نداریــم در برخــی جاهــا دریافــت مالیــات، عدالــت مخــدوش  می شــود، در جاهــای 

ــم .راه  ــات می گیری ــورد مالی ــارف م ــد متع ــر از ح ــیار کمت ــای بس ــارف در جاه ــد متع ــتر از ح بیش

ــد  ــه اطاعــات نظــام من ــی ب ــع مشــکل ایجــاد شــفافیت در اقتصــاد، دسترســی نظــام مالیات حــل رف

کــردن سیستم هاســت کــه ایجــاد سیســتم جامــع اطاعاتــی بــرای دریافــت مالیــات الزامــی اســت و 

بــا انجــام ایــن کار عدالــت در زمینــه دریافــت مالیــات محقــق می شــود. اهمیــت شــفافیت اطاعــات 

ــرای هدایــت  ــا ، ب ــات تنهــا در افزایــش درآمــد نیســت، در کشــورهای پیشــرفته دنی در بخــش مالی
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منابــع مالــی بــه ســمت تولیــد، بازارهــای مــوازی تولیــد همچــون ارز، طــا،  زمیــن و مســکن بــا ابــزار 

مالیات هــای تنظیمــی کنتــرل می شــوند، بدیــن ترتیــب جذابیــت ایــن بازارهــا کــه در حالــت عــادی 

ــه ســمت تولیــد ســوق پیــدا مــی کننــد.  بســیار بیشــتر از تولیــد اســت، کاهــش یافتــه و ســرمایه ها ب

پیــش نیــاز اصلــی دریافــت مالیات هــای تنظیمــی نیــز دسترســی بــه اطاعــات مختلــف فعــاالن ایــن 

ــازار اســت. )قهرمانــی؛ 1393: 2-1( ب

نبود شفافیت یك سري آثار منفی به دنبال دارد که موارد ذیل برخی از آن هاست:

1. عــدم امــکان کنتــرل و ردیابــی مالــی تخلفــات انجــام شــده: بهتریــن روش بــراي کشــف جرایــم 

ــا در  ــت. ام ــخاص اس ــادي اش ــاي اقتص ــیر فعالیت ه ــا س ــی ی ــی مال ــکان ردیاب ــش ام ــی، افزای مال

ــاد از  ــف فس ــکان کش ــد، ام ــفاف نباش ــتند و ش ــات مس ــول، کاال و خدم ــردش پ ــه گ ــی ک صورت

ــد. ــی رس ــل م ــه حداق ــی  ب ــاي مال ــق کنترل ه طری

ــن  ــت و همچنی ــی دول ــی ارزي و ریال ــهیات اعطای ــان تس ــرایط و زم ــردم از ش ــاع م ــدم اط 2. ع

ــر  ــران ناپذی ــات جب ــی از تبع ــدد: یک ــهمیه هاي متع ــی و س ــی و صادرات ــف واردات ــاي مختل مجوزه

نبــود شــفافیت، ناآگاهــی اکثریــت مــردم از تســهیاتی اســت کــه بانکهــا ، وزارتخانه هــا یــا 

ســازمانهاي تحــت پوشــش بخــش عمومــی غیردولتــی، از منابــع حاصــل از بودجــه ســاالنه یــا منابــع 

ــازار در اختیــار افــرادي خــاص قــرار مــی دهنــد. همیــن امــر باعــث  ــا نــرخ پاییــن تــر از ب دیگــر، ب

می شــود تنهــا افــرادي ایــن تســهیات را دریافــت کننــد کــه بیشــترین ارتبــاط را بــا دارنــدگان ایــن 

اطاعــات و افــراد تصمیــم گیرنــده در ایــن زمینه هــا داشــته باشــند. ایــن فرآینــد دریافــت تســهیات، 

موجــب می شــود رانــت یــا موقعیــت ویــژه و ممتــاز بــراي عــده معــدودي ایجــاد شــود کــه ســریعتر 

و زودتــر از دیگــران بــه اطاعــات دسترســی دارنــد یــا دسترســی پیــدا مــی کننــد. 

ــم  ــرط هاي مه ــش ش ــی از پی ــی: یک ــی و بازرگان ــی، مال ــت هاي پول ــراي سیاس ــکان اج ــدم ام 3. ع

ــر گــردش پــول، کاال و خدمــات در کشــور  اعمــال سیاســتهاي مذکــور، امــکان نظــارت دولــت ب

اســت. طبیعــی اســت کــه اگــر بهتریــن سیاســت ها هــم اتخــاذ شــوند ولــی امــکان اجــراي آن وجــود 
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نداشــته باشــد، هزینــه آن کمتــر از اتخــاذ نکــردن آن سیاســتها نخواهــد بــود.

4. عــدم امــکان سیاســتگذاري و برنامــه ریــزي واقــع بینانــه: یکــی از پیــش شــرط هاي اساســی بــرای 

برنامــه ریــزي صحیــح، وجــود اطاعــات و آمــار صحیــح از واقعیــات اقتصــادي، اجتماعــی، فرهنگی 

ــاد و  ــل اعتم ــار قاب ــه آم ــفافیت، تهی ــازي و ش ــود مستندس ــورت نب ــت. در ص ــور اس ــی کش و سیاس

منطبــق بــا واقعیــت از فعالیت هــاي مختلــف امــکان پذیــر نخواهــد بــود. در چنیــن شــرایطی، مــردم 

ــص  ــد ناخال ــتغال، تولی ــکاري، اش ــورم، بی ــاي اعــام شــده در خصــوص ت ــه نرخ ه ــر کشــوري ب ه

داخلــی و تشــکیل ســرمایه بــا دیــده تردیــد مــی نگرنــد و در آن هــا اطمینــان ایجــاد نمی شــود و بــه 

بــاور نمــی رســند. )کمالــی، 1395: 213-211(

ــد،  ــد و کســب ســود دارن ــازار تولی ــه حضــور در ب ــادي ب ــه زی ــدگان عاق به طــور طبیعــی تولیدکنن

یکــی از ویژگی هــاي اقتصاد ها)بــه خصــوص اقتصاد هــاي در حــال توســعه( آن اســت کــه در 

ــده  ــاي تولیدکنن ــراد و گروه ه ــد، اف ــدا کن ــش پی ــد افزای ــش از ح ــی بی ــرخ مالیات ــه ن ــی ک صورت

ــوق  ــمی( س ــوازي )غیررس ــاد م ــترش اقتص ــی و گس ــکل ده ــتر و ش ــفافیت بیش ــدم ش ــمت ع ــه س ب

ــت.  خواهندیاف

ــث  ــت باع ــت اس ــوي دول ــی ازس ــرخ مالیات ــش ن ــی از افزای ــه ناش ــد ک ــاي تولی ــش هزینه ه افزای

ــه کاهــش تولیــد  می شــود تــا تولیدکننــدگان دو راهــکار در برابــر خــود داشــته باشــند: یــا اقــدام ب

کننــد و یااین کــه بــه ســمت عــدم شــفافیت بیشــتر حرکــت نماینــد. کاهــش تولیــد باعــث کاهــش 

ــه منظــور پوشــش دهــی تعهــدات مالــی آن هــا  ــوان آن هــا ب ســوددهی تولیدکننــدگان و کاهــش ت

خواهــد شــد و امــکان اســتفاده از صرفه هــاي ناشــی از مقیــاس از آن هــا ســلب خواهــد شــد. 

ــازار  ــه ب ــات ب ــا و خدم ــد کااله ــازار تولی ــا در ب ــه منظــور بق ــورد نظــر ب ــدگان م ــن تولیدکنن بنابرای

غیررســمی )مــوازي( حرکــت خواهنــد کــرد. از ایــن رو بــاال بــودن بیــش از حــد مالیات هــا، نتیجــه 

ــاد  ــر اقتص ــی را ب ــار نامطلوب ــت و آث ــد داش ــراه نخواه ــه هم ــاد ب ــفافیت در اقتص ــدم ش ــز ع اي ج

خواهــد گذاشــت. از ســوي دیگــر در شــرایطی کــه دولــت توانایــی وصــول مالیات هــا را از افــراد، 
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ــه وضعیــت نابســامان توزیــع درآمــد در اقتصاد هــاي  ــا توجــه ب ــدارد، ب گروه هــا و تولیدکننــدگان ن

توســعه نیافته ، بــه نظــر مــی رســد کــه گــروه مالیــات دهنــده وضــع مالــی بدتــري نســبت بــه گروهــی 

ــه فضــاي نامناســب  ــا توجــه ب ــل و ب ــن دلی ــه همی ــد کــرد. ب ــدا خواهن ــد، پی ــات نمــی دهن کــه مالی

ــی اقتصــاد غیررســمی  ــري اقتصــاد مــوازي )غیررســمی( و حت کســب وکار در اقتصــاد، شــکل گی

بــا ماهیــت غیرقانونــی امــري محتمــل خواهــد بــود. ماحظــه می شــود کــه نــرخ بــاالي مالیاتــی در 

کنــار عــدم تــوان دولــت در وصــول مالیات هــا )بــه خصــوص در شــرایط توزیــع نامناســب درآمــد( 

ــی، 1395: 214( ــه خــودي خــود عــدم شــفافیت را در اقتصــاد افزایــش خواهــد داد. )کمال ب

6- چگونگی تاثیر فرار مالیاتی و عدم شفافیت در عملکرد بنگاه ها و شرکت ها

اطاعــات یــك منبــع حیاتــی بــرای هــر ســازمان اســت کــه اســتفاده کننــدگان از آن  را می تــوان بــه 

دو دســته درون ســازمانی  بــرون ســازمانی طبقــه بنــدی کــرد. از جملــه اســتفاده کننــدگان؛ مدیــران 

و ســهامداران هســتند کــه بــرای اتخــاذ تصمیمات شــان از اطاعــات اســتفاده می کننــد.

فــرار از مالیــات از جملــه تصمیمــات مهــم مدیریتــی می باشــد کــه بــر پایــه اطاعــات داخلــی اســت 

و از ســوی دیگــر تحــت تاثیــر افشــای اطاعــات بــرای ســهام داران کاهــش می یابــد. مالیــات یکــی 

ــدزای خــود  ــه موجــب فعالیت هــای درآم ــراد و شــرکت ها ب از هزینه هــای عمــده ای اســت کــه اف

بــا آن روبــرو می شــوند. بــه دلیــل آنکــه پرداخــت مالیــات؛ ثــروت را از شــرکت و مالــکان آن بــه 

ــه ای برنامــه ریــزی  ــه گون ــد؛ اغلــب شــرکت ها اقدامــات مدیریتــی خــود را ب دولــت منتقــل می کن

و اجــرا می کننــد کــه تعهــدات مالیاتــی خــود را کمتــر کننــد. )خوئینــی و تحریــری؛ 1396: 102(. 

هــر مقــدار ادعــا شــده اي بــه عنــوان درآمــد یــا کســر از بــازده مالیاتــی شــرکت مرتبــط بــا فعالیــت 

ــت؛  ــی اس ــگري مال ــت در گزارش ــط مدیری ــده توس ــزارش ش ــۀ گ ــا هزین ــد ی ــادي و درآم اقتص

بنابرایــن تــا حــدي کــه محیــط اطاعــات مالــی یــك شــرکت غیــر شــفاف باشــد، ایــن شــرکت 

ــر ســازمان هاي  ــراي ایجــاد ابهــام در بدهــی مالیاتــی خــود در براب ممکــن اســت تــوان بیشــتري ب
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دولتــی داشــته باشــد، چراکــه کل اطاعــات در دســترس بازرســان و تحلیــل گــران همچنیــن در 

ــرار کــرد  ــوان از مالیات هــاي بیشــتري ف ــن می ت ــود و بنابرای ــد ب ــی خواهن ــار نهادهــاي مالیات اختی

ــه نحــوي اســت  ــا ایــن توصیــف ســازگار هســتند یعنیاین کــه جهــت گیــري ســازمان ب یافته هــا ب

کــه عــدم شــفافیت منجــر بــه فــرار مالیاتــی میگــردد. )مســیح آبــادی و دجانــی؛ 1395: 90(

علیرغــم ایــن ارتبــاط مســتقیم بیــن محیــط اطاعاتــی و بدهــی مالیاتــی، فــرار از مالیــات بــه عنــوان 

ــده  ــوان عاملــی تعییــن کنن ــه عن ــا عــدم شــفافیت ب ــده  از شــفافیت ی اثــري حقیقــی کــه نتیجــه دهن

بــراي فــرار مالیاتــی به طورکلــی در متــون علمــی نادیــده گرفتــه شــده اســت. پــر کــردن ایــن شــکاف 

ــراي توضیــح تفاوت هــاي مقطعــی در  ــه دو دلیــل اهمیــت دارد؛ نخســت، متــون علمــی ب حداقــل ب

عــدم شــفافیت دچــار مشــکل هســتند علــی الخصــوص کــه عــدم شــفافیت بــه ارزش شــرکت لطمــه 

ــی هســتیم. مزیتــی  ــا و هزینه هــاي کلــی عــدم شــفافیت مال ــال مزای ــه دنب ــد و همچنیــن هنــوز ب میزن

ــر هزینه هــا مســلط شــود همــان قابلیــت شــرکت هاي فاقــد شــفافیت  ــی کــه ممکــن اســت ب احتمال

ــی و  ــادي جهان ــده اقتص ــك پدی ــات ی ــرار از مالی ــت. دوم، ف ــات اس ــت مالی ــرار  از پرداخ ــراي ف ب

قابــل توجــه اســت. تحقیقــات صــورت گرفتــه توســط شــبکه عدالــت مالیاتــی1 )2011( میــزان فــرار 

ــرار  ــه ف ــد،  به طوري ک ــن میزن ــی2 تخمی ــی جهان ــص مل ــد ناخال ــد از تولی ــی را در 5٫1 درص مالیات

مالیاتــی را حــد پاییــن اجتنــاب از پرداخــت مالیــات میداننــد. بدیــن ترتیــب تهیــه شــواهد در مــورد 

رابطــه بیــن عــدم شــفافیت و اجتنــاب از مالیــات می توانــد  مضامیــن مهمــی بــراي مباحــث علمــی و 

سیاســی در بــر داشــته باشــد. 

فــرار از مالیــات در  بســتر ارزش شــرکت و عــدم شــفافیت اطاعاتی بــرای S&F  در 1500 شــرکت 

از ســال 1994 تــا 2001 مــورد بررســی قــرار داده  و دریافتــه اســت کــه شــرکت هاي 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 مالیاتــی3 
1. Tax justice network
2. Global gross domestic product (GDP)
3. Tax aggressiveness
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ــرض  ــن، ف ــردد و بنابرای ــرکت می گ ــازمانی ش ــی س ــش پیچیدگ ــه افزای ــر ب ــی( منج ــور مالیات )ته

می کننــد کــه افزایــش فــرار  مالیاتــی منجــر بــه ســطح پائیــن تــري از شــفافیت در گزارشــهاي مالــی 

می شــود. بــا اســتفاده از مقیــاس جدیــدي بــراي فــرار مالیاتــی، عوامــل تعییــن کننــدة عــدم شــفافیت 

را مــورد کنتــرل قــرار دادنــد و رابطــه مثبتــی را بیــن فــرار مالیاتــی و عــدم شــفافیت بــراي نمونــه اي 

ــتقیمی از  ــاي مس ــه آزمون ه ــه گرچ ــرد ک ــاره ک ــد اش ــن بای ــد. همچنی ــی یافتن ــرکت هاي بوم از ش

جنبــه علـّـی فرضیــه خــود ارائــه نمــی کننــد، امــا اینطــور فــرض مــی نماینــد کــه یــك رابطــه علــت 

ــه ارائــه فرضیــه پرداختــه و شــواهدي  و معلولــی مســتقیم وجــود دارد، درحالــی کــه ایــن تحقیــق ب

ــاط معکــوس ســازگار اســت.  ــا ارتب ــد کــه ب می یاب

ــزان  ــروش و می ــد و ف ــت خری ــاف قیم ــش اخت ــا کاه ــرکت ب ــطح ش ــتر در س ــی بیش ــفافیت مال ش

ــی شــرکت  ــت گــزارش دهــی مال ــن، کیفی ــر ای ــاط اســت.  عــاوه ب بیشــتري از نقدینگــی در ارتب

یــك عامــل تعییــن کننــدة مهــم بــراي هزینــه ســرمایه و هزینــه بدهــی آن اســت؛ امــا در یــك رویــه 

ــتر  ــی بیش ــه پیچیدگ ــواردي ک ــازمانی )در م ــی س ــود. پیچیدگ ــاره نم ــوان اش ــاوت، می ت ــبتاً متف نس

ــه ایجــاد وقفــه در تاش هــاي  ــد منجــر ب ــا  کاهــش شــفافیت گزارشــگري مرتبــط اســت( می توان ب

ــردد.  ــرکت گ ــات  و ارزش ش ــراي درک عملی ــرمایه گذاران ب س

تأثیــر شــفافیت شــرکتی نیــز محــدود بــه عواقــب کلــی بــازار نیســت. بــه یقیــن، شــفافیت شــرکتی 

ــه نحــوي کــه نتیجــۀ آن انتخــاب  ــد ب ــا کن ــد نقشــی انضباطــی درون شــرکت ایف ــن می توان همچنی

ــر دارایی هــاي موجــود و کاهــش ســلب مالکیــت  بهتــري از ســرمایه گذاري ها، مدیریــت کارآمدت

از ثــروت ســهامداران اقلیــت گــردد. ایــن بحــث نشــان می دهــد کــه شــفافیت ســازمانی همچنیــن 

ــان  ــا هم ــی از آن ه ــه یک ــد ک ــذار باش ــرکت تأثیرگ ــاص ش ــی و خ ــاي واقع ــر فعالیت ه ــد ب می توان

ــر فعالیتهــاي  ــال در مــورد نحــوه تأثیرگــذاري عــدم  شــفافیت ب ــوان مث ــه عن فــرار مالیاتــی اســت. ب

حقیقــی، مــك نیکولــز و اســتوبن )2008(  ایــن مســئله را بررســی نمودنــد کــه آیــا شــرکت هایی بــا 

گزارشــگري مالــی غیــر شــفاف هــم تصمیمــات ســرمایه گذاري اي مــی گیرنــد کــه چنــدان بهینــه 
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ــد. در  ــی دارن ــرمایه گذاري افراط ــه س ــل ب ــرکت ها تمای ــل ش ــن قبی ــه ای ــد ک ــی یابن ــتند و در م نیس

ــن، فرایندهــاي تعهــدي  ــن طــرز فکــر، همــان طــور کــه تراکنش هــاي اقتصــادي بنیادی راســتاي ای

ــات  ــرار از مالی ــاي ف ــوند  فعالیت ه ــتري می ش ــام بیش ــار ابه ــاختارها دچ ــرکتی و س ــات ش و عملی

می توانــد بــا ســهولت بیشــتري در پــس ابهامــی کــه عــدم شــفافیت ایجــاد می کنــد گســترش یابنــد. 

ــه  ــوه مواجه ــش )2009( نح ــکولز و همکاران ــت. اس ــش نیس ــدون تن ــاط ب ــن ارتب ــود، ای ــن وج باای

مدیــران بــا تعامــات فــی مابیــن گزارشــگري مالــی و فــرار از پرداخــت مالیــات را بــه دقــت مــورد 

ــه  ــت ک ــی اس ــد و نقیض ــاي ض ــی از انگیزه ه ــوالً ناش ــات معم ــن تعام ــد. ای ــرار داده ان ــی ق بررس

مدیریــت بایــد نتایــج بهتــري را بــراي اهــداف مالــی محقــق ســازد و درعیــن حــال بدهــی مالیاتــی 

 GAAP ــا ــی را ب ــاوت اندک ــل تف ــی حداق ــن مالیات ــه قوانی ــاند. گرچ ــل برس ــه حداق ــرکت را ب ش

داخلــی نشــان مــی دهنــد، امــا تراکنش هــاي اقتصــادي معمــوالً بــراي اهــداف گزارشــگري مالیاتــی 

و ثبــت دفاتــر تقریبــاً بــه یــك نحــو ارائــه میشــود، بدیــن وســیله امــکان جــدا شــدن  ایــن دو تــا حــد 

ــی؛ 1395: 94-90( ــادی و دجان ــادي محــدود میگــردد. )مســیح آب زی

 نتیجه  گیری

ــازی  ــان س ــه پنه ــر ب ــا منج ــی طبع ــات مال ــفاف اطاع ــط غیرش ــده محی ــت آم ــج به دس ــق نتای طب

فعالیت هــای فــرار مالیاتــی یــك شــرکت دربرابــر مراجــع مالیاتــی شــده و ایــن توســط مدیــران مــورد 

ــورد شــرکت ها و  ــی درم ــن عــدم شــفافیت و فرارمالیات ــت بی ــاط مثب ــرد.  ارتب ــرار می گی اســتفاده ق

بنگاه هایــی کــه بــه دنبــال گســترش منافــع شــخصی هســتند، برقــرار اســت. عــدم شــفافیت اطاعــات 

یــك مکانیســم منطقــی بــرای بررســی ارتبــاط بیــن کســب منافــع و فــرار مالیاتــی اســت بــه ایــن دلیــل 

ــزی کــه عــدم شــفافیت  ــا همــان چی ــی دقیق ــد مقــداری پنهــان کاری هســتند یعن کــه هــردو نیازمن

ــد.  ــاد می کن ایج
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چکیده مقاالت انگلیسی

 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 economic-
commercial 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 fac-
 tors 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. g

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

Keywords: Foreign exchange rates, taxes, government tax revenues, im-
ports 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 commu-
nities less or more, are facing it. Administrative corruption is kind of an organ-
 izational 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 viola-
 tion 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 govern-
 ment services. and this subject has a significant impact on smuggling of goods
and currency in Iran. d

Smuggling goods as an unfavorable economic phenomenon and national dilem-
ma has taken on various dimensions, several factors are involved in its forma-
 tion 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 compe-
 tent 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.      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

1- مقالــه بایســتی ثمــره تاش هــای نویســنده باشــد و او در برابــر اعتراض هــا و ادعاهــای احتمالــی 

پاســخگو خواهــد بــود. در صــورت کشــف خــاف، نشــریه حــق خــود می دانــد کــه مــوارد را در 

شــماره بعــدی بــه اطــاع مخاطبــان برســاند. 

2- مقاله باید دارای اصالت، نوآوری و در حد مقدور به صورت تحلیلی باشد.

3- مقالــه ارســالی نبایــد در جــای دیگــری منتشــر شــده باشــد و هم زمــان بــرای نشــریات دیگــر نیــز 

ارســال نشــده باشــد.

4- نــگارش مقالــه بایــد تابــع شــیوه نامه تحقیقــات علمــی باشــد و در تدویــن آن از منابــع اصلــی و 

معتبــر اســتفاده شــده باشــد.

ب: شرایط نگارش

1- مقالــه بایــد دارای ســیر منطقــی و ســاختار محکــم و اســتار بــوده و اصــل فصاحــت و باغــت در 

آن رعایــت شــده باشــد.

2- عنوان مقاله باید کوتاه و گویا باشد.

ــت   ــن و پس ــماره تلف ــل کار، ش ــانی مح ــی، نش ــه علم ــا درج ــراه ب ــان هم ــا مولف ــف ی ــام مول 3- ن

ــود.  ــر ش ــی ذک الکترونیک

4- مقاله دارای چکیده فارسی و انگلیسی، هرکدام حداکثر 150 کلمه باشد.

ــل چکیده هــا  ــج واژه باشــد و در ذی ــان فارســی و انگلیســی، هرکــدام پن ــه زب ــدی ب 5- واژگان کلی

ذکــر شــود.

6- مقالــه بایــد دارای ســوال اصلــی، فرضیــه تحقیــق و مقدمــه دقیــق و روشــن باشــد بــه گونــه ای کــه 

خواننــده را بــرای ورود بــه بحــث اصلــی آمــاده کنــد. 

7- دربحــث اصلــی، موضــوع و مدعــای مقالــه بایــد بــه خوبــی تبییــن و تحلیــل شــود. نتیجه گیــری 
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ــان آورده شــود. ــدی در پای و جمع بن

8- معادل التین اصطاحات و مفاهیم در پاورقی ذکر شود. 

9- آدرس 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: 1380: 45/2(

10- منابع و پی نوشت ها باید به ترتیب زیر باشد: 

الف: کتاب

ــا مصحــح،  ــام مترجــم ی ــاب، ن ــام کت ــز(، ن ــام نویســنده، ســال انتشــار)داخل پرانت ــام خانوادگــی، ن ن

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.

 B zar ــا قلــم ــه word و ب ــا برنام ــد در حــدود 25 صفحــه 300 کلمــه ای باشــد و ب ــه بای 11- مقال

ــل آن ارســال شــود.  ــا فای ــه صــورت پرینت شــده و همــراه ب ســایز 5 .12ب
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راهنمای اشتراک فصلنامه دانش پژوهان

جهت اشتراک و دریافت منظم مجله می توانید طبق الگوی زیر عمل نمایید:

1- فــرم اشــتراک یــا کپــی آن را بــه صــورت کامــل تکمیــل نمــوده و حتمــا کدپســتی خــود را ذکــر 

. یید نما

2- حق اشتراک را در یکی از شعب بانك تجارت به حساب زیر واریز نمایید: 

ــام دانشــگاه  ــه ن حســاب شــماره »49470« بانــك تجــارت شــعبه صدوقــی قــم )کدشــعبه 15040( ب

مفیــد.

اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شده زیر به آدرس مجله ارسال فرمایید.

3- هرگونه تغییر در نشانی را به دفتر مجله اطاع دهید. 

4- حق اشتراک برای یك سال )چهار شماره( 150000 ریال می باشد.
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