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اهداف فصلنامه تحلیلی  -پژوهشی اقتصاد خاوران

1 .1اشاعه و نشر یافته های علمی ،پژوهشی و تحقيقاتی مرتبط با اقتصاد ،حسابداری و مدیریت و
تالش جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی استان.

2 .2فراهم نمودن زمینه تبادل افکار و اطالعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی استان در زمینه
مسائل راهبردی علم اقتصاد.

3 .3بسترسازی پژوهشی جهت ارتقاء سطح دانش علمی مدیران ،کارشناسان ،دانشجویان،
صاحبنظران و پژوهشگران استان.

4 .4ارتقاي سطح مطالعات و پژوهش هاي کاربردی اقتصادي در زمینه موضوعات مورد نیاز استان.
شرايط پذيرش مقاله ها و نحوه ارسال آن

1 .1در مقاله از آخرين آمارها و اطالعات که متناسب با عنوان مقاله باشد ،استفاده شود.

2 .2مقاله در هيچ يک از کنفرانسها ،سمينارها و ساير نشريات داخلی و خارجی چاپ يا ارسال
نشده باشد.

3 .3تعداد صفحات مقاالت  20-15صفحه بيشتر نباشد.

4 .4فرمول ها ،جداول ،نمودارها عکس نباشد همچنين فرمول ها در نرم افزار تايپ شود.
5 .5نحوه ارسال مقاالت از طريق سايت فصلنامه اقتصاد خاوران به نشانی الکترونيکی
 www.skeq.irارسال گردد.

راهنمای تدوين مقاالت

1 .1متن فارسی مقاله قلم زر ( )Mitraفونت  13در برنامه  2010 wordتايپ شود .معادالت و
نماد متغيرها و زيرنويسهای انگليسی با قلم  Times New Romanغير ايتاليک و با
فونت  11و زير نويس های انگليسی با قلم  Times new Romanو با فونت  10تايپ شود.

2 .2تهيه چکيده با حداکثر  150کلمه به زبان فارسی و انگليسی به همراه حداکثر  5واژه کليدی.
3 .3تعيين طبقهبندی  JELپيش از کليد واژه فارسی و انگليسی.

4 .4عنوانها و زير نويسها کوتاه باشند و منابع در صفحه مستقل و در انتهای مقاله ذکر شوند.

5 .5مأخذ دادهها بهطور دقيق بيان گردد و در صورت نياز داوران يک نسخه از آن به دفتر مجله
ارسال گردد.

6 .6فرمولها و معادالت مقاله به صورت پياپی در سمت راست به فارسی شمارهگذاری شوند.

7 .7ذکر معادل انگليسی واژههای تخصصی مورد استفاده در مقاله در پانوشت همان صفحه ارائه شود.

8 .8ضرورت دارد فايل جداول و نمودارها بگونهای ارائه شوند تا امکان اصالحات جزئی و تغيير
اندازه آن امکان پذير باشد .يادآوری میشود جداول وسط چين ،فارسی و دارای عناوين و

مأخذ باشند .مقياسها در باالی جدول و در سمت چپ آن قيد شود .در صورت تنوع مقياسها،
پيشنهاد میشود هريک از آنها در باالی ستون مربوط ذکر شود .عالوه بر اين ،عنوان نمودارها

در زير آنها قيد شود و واحدها مشخص باشند.

9 .9اعداد جداول و داخل متن ،فارسی (قلم  )10 B Mitraباشد و برای ارقام اعشاری از مميز
استفاده شود.

1 010مقاالت ارسالی حتم ًا دارای چکيده انگليسی باشد.

1 111منابع مقاله اعم از کتاب يا مقاله ،به ترتيب الفبايی بر حسب نام خانوادگی نويسندگان تنظيم شود.
 .1-12نمونه کتاب
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of Chicago Press, Chapter 4.
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Aizenman, Joshua, And Yothin Jinjarak (2005), “The Collection
Efficiency Of The Value Added Tax : Theory and International
Evidence”, The Journal of International Trade & Economic
Development, Vol. 17, No. 3, PP. 391-410.

بررسـی تأثیر سـرمایهگذاری خارجی بر رشـد بخش های
اقتصادی ایران؛ مقایسـ ه ای بین بخشی
1

محسن اسحاقی نسب

2

سید عبدالمجید جالئی
3

رضا زینل زاده

چکيده

یکی از راهکارهای مورد استفاده برای رشد اقتصادی کشورها به خصوص کشورهای در حال

توسعه و رسیدن به نرخ های باالتر رشد ،استفاده از سرمایه گذاری های خارجی می باشد .چرا که در
کشورهای در حال توسعه فاصله بین کمبود منابع سرمایه گذاری داخلی و پس انداز داخلی از

طریق سرمایه گذاری خارجی کاهش می یابد .بنابراین هدف این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه
گذاری خارجی بر ارزش افزوده بخش های صنعت ،معدن ،کشاورزی و خدمات ایران در طول

دوره  1391-1370با استفاده از روش خود رگرسیون با وفقه های گسترده  ARDLاست .نتایج

حاکی از این است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ضرایب  0/43 ،6/23  ،0/71و  0/37به
ترتیب بر ارزش افزوده بخش های صنعت ،معدن ،کشاورزی و خدمات تاثیر مستقیم و معنادار

دارد .همچنین سرمایه گذاری خارجی بیشترین تاثیر را بر بخش معدن و کمترین تاثیر را بر
ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران دارد.
واژگان کليدي

سرمایه گذاری خارجی ،ارزش افزوده ،بخش های اقتصادیARDL ،

طبقه بندی F3. E22. E2o. E6 :JEL
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمان
Eshaghi.trade@gmail.com
 .2دکترای اقتصاد ،عضو هیأت علمی گروه اقتصاد ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران.
 .3دکترای اقتصاد ،عضوهیأت علمی گروه اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران.
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مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی یکی از اساسی ترین اهداف اقتصادی همه کشورها به شمار می رود .رشد و

توسعه اقتصادی از طریق توسعه بخش های اقتصادی از جمله بخش صنعت ،معدن ،کشاورزی،

خدمات و دیگر بخش ها پدید می آید .افزایش تولید بخش های اقتصادی و در نهایت افزایش
تولید اقتصادی کشور نیازمند انجام سرمایه گذاری می باشد .چرا که سرمایه موتور رشد و توسعه

اقتصادی تلقی می شود .در این بین کشورهای در حال توسعه معموال با کمبود سرمایه مواجه 

اند .لذا همواره سعی نموده اند که برای جبران آن از استقراض خارجی استفاده نمایند ،ولی به
دلیل بحران های شدید ناشی از پرداخت آن ،امروزه سرمایه گذاری خارجی به عنوان جانشینی

برای آن و ابزاری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی مطرح شده است .در واقع در کشورهای

در حال توسعه میزان پس اندازها به حدی نیست که منابع مالی مورد نیاز را برای سرمایه گذاری ها
تامین کند .در این کشورها سرمایه گذاری خارجی از مهمترین منابع مالی تامین سرمایه گذاری ها

می باشد به عبارتی سرمایه گذاری های خارجی مکمل سرمایه گذاری های داخلی به شمار
می رود.

از بین جریانات مختلف سرمایه گذاری خارجی ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی  FDIنقش اثر

گذارترین متغیر را بر رشد اقتصادی کشور ها در صحنه اقتصادی بازی می کند و به لحاظ ماهیت

و انگیزه های ایجاد کننده آن از افق روشن تر و با ثبات تری جهت استفاده در برنامه ریزی های
اقتصادی که هدف رشد را مد نظر دارند ،برخوردار است .در این راستا بر اساس یافته های
تجربی قابلیت انعطاف ساختار های تولیدی و قدرت جذب سرمایه گذاری در کشور های میزبان و

همچنین شدت نیاز این کشور به منابع مالی خارجی از عوامل بسیار اثر گذار بر میزان اثر بخشی
 FDIبر رشد اقتصادی کشور های میزبان به شمار می روند (مهدوی.)1383 ،

سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به سرمایه و اشتغال ،صادرات و تولید می گردد و امکان

دسترسی به منابعی همچون مدیریت ،نیروی کار ماهر ،شبکه های تولید بین المللی و تأسیس
نامه ای تجاری را فراهم می نماید (فرزین و همکاران  )1391و همچنین موجب برخورداری

از آثار سر ریز و انتقال تکنولوژی را برای کشور میزبان فراهم می آورد .لذا سرمایه گذاری

بررسی تأثیر سرمایه گذاری خارجی بر رشد بخش های اقتصادی..

9

مستقیم خارجی می تواند موتور رشد اقتصادی کشور میزبان محسوب گردد .بر این اساس الزم
و ضروری است که تاثیر سرمایه گذاری های خارجی بر رشد و توسعه به خصوص بخش های
اقتصادی در کشورمان مورد مطلعه قرار گیرد.

ابن مقاله در سه بخش تدوین شده است .در بخش اول به بیان خالصه ای از مطالعات صورت

گرفته و ادبیات موضوع پرداخته شده است .در بخش دوم مدل و نتایج مورد بررسی و تجزیه و
تحلیل قرار گرفته است و در یخش سوم نتایج تحقیق و پیشنهادات ارائه شده است.
ادبیات موضوع

فاضلی ( ،)1388به بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای

منتخب پرداخته است .روش بررسی در این پژوهش روش پانل دیتا می باشد ،که با استفاده از
داده های مربوط به کشورهای منتخب طی سال های  1996 -2006برآورد شده است .نتایج
بررسی حاکی از این است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت روی رشد اقتصادی
کشورها داشته است.

بهاری پور ( )1389به بررسی بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری

داخلی بر رشد اقتصادی ایران  1355-1386پرداخته است .در این تحقیق تأثیر سرمایه گذاری
مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی بر رشد اقتصادی ایران و رابطه سرمایه گذاری مستقیم
خارجی و سرمایه گذاری داخلی ،با استفاده از یک الگوی خود توضیح برداری مورد بررسی قرار

گرفته است .برای تخمین رابطه بین متغیرهای مورد استفاده در الگو و تجزیه وتحلیل نتایج،
از مدل تصحیح خطا ،توابع عکسالعمل آنی و تجزیه واریانس خطای پیشبینی استفاده شده
است .نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری

داخلی و نرخ ارز واقعی موثر بر رشد اقتصادی است .هم چنین رابطه بین دو متغیر سرمایه گذاری

مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی ،مکملی است.

صفدری و همکاران ( ،)1391به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی

(تحلیل مقایسه ای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته) پرداخته اند .برای مقایسه بین
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تأثیرگذاری متغیرها بر رشد اقتصادی در این دو گروه از کشورها ،دوره زمانی ()1990-2006
انتخاب شد .نتایج نشان می دهد که میزان سرمایه ی خالص در کشورهای در حال توسعه با
ضریب  41درصد و متغیر درجه ی آزادی تجاری با ضریب  19درصد تأثیر مثبت و معنی داری
بر رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها دارد .سایر یافته های تحقیق حاکی از آن است که در

کشورهای در حال توسعه FDI ،تأثیر منفی و در کشورهای توسعه یافته ،تأثیر مثبت بر رشد

اقتصادی دارد  .

استادی و همکاران ( ،)1392به بررسی نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی

ایران ( )1387-1357و بررسی رابطه متقابل آنها پرداخته اند .نتایج تحقیق بیانگر آن است

که رشد اقتصادی ،باز بودن تجاری و سرمایه انسانی تأثیر مثبت بر روند جذب سرمایه گذاری

مستقیم خارجی دارد و آزمون علیت گرنجر نیز وجود یک رابطه متقابل میان رشد اقتصادی و
سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نشان می دهد.

جعفری و همکاران ( ،)1393به بررسی تاثیر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر

شاخص توسعه انسانی در ایران با رهیافت جوهانسون-جوسیلیوس پرداخته اند .این تحقیق به
دنبال بررسی تاثیر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شاخص توسعه انسانی در اقتصاد
ایران در طول دوره زمانی  2010 -1980با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون-جوسیلیوس

بوده است .نتایج به دست آمده نشان داد که تجارت یا همان درجه باز بودن اقتصاد تاثیر مستقیم
بر شاخص توسعه انسانی در ایران دارد .همچنین نتایج نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم

خارجی و تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی نیز تاثیر مثبت بر شاخص توسعه انسانی دارند  .

جلوند ( ،)1393به بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران

پرداخته است .هدف این مطالعات بررسی وجود رابطه علیت بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی

و رشد اقتصادی برای اقتصاد ایران در بازه زمانی  1970تا  2007است .آزمون همگرایی

جوهانسون-جوسیلیوس برای بررسی فرضیه وجود رابطه بلند مدت بین سرمایه گذاری مستقیم
خارجی و رشد اقتصادی در ایران به کار گرفته شده است .نتیجه حاصل این است که رابطه ی

بلند مدت بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود دارد.

بررسی تأثیر سرمایه گذاری خارجی بر رشد بخش های اقتصادی..
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مارکوس و همکاران ،)2006( 1به بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش مالی و رشد

اقتصادی در اروپای مرکزی و شرقی :نقش حیاتی کانال تولید (بازده) پرداخته اند و تاثیر بخش

مالی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی از طریق کانال بازده (تولید) را بررسی
نموده اند .در این مقاله مدل داده های پانل برای  11کشور اروپای مرکزی و شرقی در یک

چارچوب حسابداری رشد سرتاسری کشوری طی سال های  1996تا  2003را برآورد گردیده و

تاثیر گوژ -شکل  FSFDIرا بر رشد اقتصادی بررسی نموده اند .نتایج نشان داد که سطح و
کیفیت سرمایه گذاری خارجی سهم (کمک) بخش مالی به رشد در بازارهای نوظهور را تحت
تاثیر قرار می دهد.

چایدو و امانوئیل ،)2014( 2به بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،صادرات و رشد اقتصادی

در کرواسی :تحلیل سری های زمانی پرداخته اند .در این تحقیق ،به بررسی رابطه میان سرمایه
گذاری های مستقیم خارجی ،صادرات و رشد اقتصادی در کرواسی با استفاده از داده های سری
زمانی ساالنه برای دوره  2012-1994پرداخته شده است .چند مدل اقتصاد سنجی از جمله

روش تست مرزها و مدل تصحیح خطا ) (ECMبه کار رفته اند .نتایج رابطه علت و معلولی دو
طرفه بلند مدت و کوتاه مدت بین صادرات و رشد را تایید می کنند  .

موگابله ،)2015( 3به بررسی تحلیل زمان سری عملکرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در

مالزی پرداخته است .این مقاله با استفاده از روش تصحیح بی قید و شرط خطا ،به بررسی روابط

تعادل بین جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و عوامل آنها می پردازد .نتایج نشان می دهد
که نرخ ارز ،تولید ناخالص داخلی ،عرضه پول و تجارت ،تاثیر مثبت بر جریان سرمایه گذاری

مستقیم خارجی دارد .این یافته ها می تواند برای بیشتر سواالت تحقیق به پاسخ منجر شود .به
عنوان مثال ،کار در آینده مانند قیمت انرژی و بیکاری ،تابعی از متغیر  FDIدر مالزی است.

1. Markus et al
2. Chaido and Emmanouil
3. Mugableh
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3 -3تصريح مدل و نتايج

 -1-3مدل تصريح شده

در این قسمت از تحقیق به بیان مدل تصریح شده برای بررسی تاثیر سرمایه گذاری خارجی

بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی ایران از جمله بخش صنعت ،معدن ،کشاورزی و
خدمات با استفاده از الگوی رشد سولو به شرح زیر پرداخته می شود:
رابطه -1مدل بخش صنعت
رابطه -2مدل بخش معدن

رابطه -3مدل بخش کشاورزی
رابطه -4مدل بخش خدمات

LVI=α0 +α1LLI + α2LFI + ε
LVM=α0 +α1LLM + α2LFI + ε
LVA= α0 +α1LLA + α2LFI + ε
LVS=α0 +α1LLS + α2LFI + ε

شرح متغیرهای موجود در مدلهای تصریح شده به این صورت می باشد که:

 :LVIلگاریتم ارزش افزوده بخش صنعت ایران :LLI ،لگاریتم سهم نیروی کار شاغل در

بخش صنعت ایران :LFI ،لگاریتم سرمایه خارجی در ایران :LVM ،لگاریتم ارزش افزوده

بخش معدن ایران :LLM ،لگاریتم سهم نیروی کار شاغل در بخش معدن ایران:LVA ،
لگاریتم ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران :LLA ،لگاریتم سهم نیروی کار شاغل در بخش
کشاورزی ایران :LVS ،لگاریتم ارزش افزوده بخش خدمات ایران :LLS ،لگاریتم سهم
نیروی کار شاغل در بخش خدمات ایران و  :εجمالت اخالل مدل ها می باشد.

اساس مدل سولو بر پایه  4متغیر است :تولید محصول( ،)Yسرمایه ) ،(Kنیروی کار )(Lو

دانش یا اثربخشی نیروی کار ( .)Aدر هر زمان اقتصاد مقداری سرمایه و نیروی کار و دانش در

اختیار دارد که با ترکیب آنها به تولید محصول می پردازد.

شکل تابع تولید به صورت ))Y(t)= F(K(t), A(t)L(tاست که  tنشان دهنده زمان

می باشد .زمان مستقیماً در تابع تولید قرار نمی گیرد؛ بلکه فقط همراه  K ،L ،Aوارد تابع
می شود .اگر نهاده های تولید تغییر کنند ،محصول نیز در طول زمان تغییر خواهد کرد .خصوص ًا

اگر دانش افزایش یافته و تکنولوژی پیشرفت کند ،مقدار محصول بدست آمده از نیروی کار و
سرمایه ،در طول زمان رشد خواهد کرد.

بررسی تأثیر سرمایه گذاری خارجی بر رشد بخش های اقتصادی..
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 -2-3نتایج تخمین

 -1-2-3مانايي متغيرهاي مدل

قبل از برآورد مدل الزم است تا مانايي داده ها مورد بررسي قرار گيرد .زيرا استفاده از داده هاي

نامانا در برآوردهاي اقتصاد سنجي منجر به بروز رگرسيون کاذب شده و نتايج قابل اعتماد

نخواهد بود .با توجه به اين ،مانايي متغيرها با استفاده از آزمون ريشه واحد دیکی فولر تعمیم
یافته مورد بررسي قرار گرفته است .نتايج اين آزمون در جدول شماره ( )1نشان داده شده است.
جدول -1نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته )(ADF
متغیرها

شرایط آزمون

آماره آزمون

احتمال

LVI

با عرض از مبدا

-0/8412

0/9923

Δ LVI

با عرض از مبدا

-3/1532

0/0386

LVM

با عرض از مبدا

3/0927

1/0000

Δ LVM

با عرض از مبدا

-5/5945

0/0002

LVA

با عرض از مبدا

-1/6604

0/4357

Δ LVA

با عرض از مبدا

-5/9941

0/0001

LVS

با عرض از مبدا

0/8170

0/9918

Δ LVS

با عرض از مبدا

-2/8755

0/0660

LLI

با عرض از مبدا

-1/5164

0/5059

Δ LLI

با عرض از مبدا

-5/4683

0/0003

LLM

با عرض از مبدا

-1/2903

0/6140

Δ LLM

با عرض از مبدا

-5/6612

0/0002

LLA

با عرض از مبدا

0/4289

0/9793

Δ LLA

با عرض از مبدا

-3/5532

0/0171

LLS

با عرض از مبدا

-0/6985

0/8263

Δ LLS

با عرض از مبدا

-3/0415

0/0480

LFI

با عرض از مبدا

-0/8125

0/7947

Δ LFI

با عرض از مبدا

-2/8159

0/0738

منبع :محاسبات تحقیق

نتیجه
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
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همان طور که در جدول ( )1-4مشاهده می گردد ،متغیرهای مدل در سطح مانا نبوده و با

یک با تفاضل گیری مانا شده اند ،لذا تمامی متغرها ) I(1می باشند .بر این اساس با استفاده
از الگوی  ARDLمی توان به برآورد مدل پرداخت.
 -2-2-3نتایج مدل های کوتاهمدت

در این تحقیق تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر ارزش افزوده بخش های صنعت ،معدن ،کشاورزی

و خدمات در اقتصاد ایران به صورت جداگانه برآورد می گردد که نتایج برآورد مدل ها در جدول
شماره ( )2در ادامه ارائه شده و تحلیل می گردد.

ل های کوتاه مدت
جدول -2نتایج برآورد مد 
بخش صنعت
احتمال
ضریب
متغیر
0/0022 0/5212
)LVI(-1
0/0871 0/6474
LLI
)LVM(-1
LLM
)LLM(-1
)LVA(-1
LLA
)LVS(-1
LLS
0/0021 0/3408
LFI
0/1961 -1/113
C
R2
0/99
 R2تعدیل شده
0/99
منبع :محاسبات تحقیق

بخش معدن
احتمال
ضریب
0/0053 0/4809
0/3218 0/7529
0/0429 1/6970
0/0015 0/5866
0/0053 -11/26
0/98
0/98

بخش کشاروزی
احتمال
ضریب
0/3030 0/2245
0/2450 0/1788
0/0061 0/2697
0/0029
4/90
0/94
0/93

بخش خدمات
احتمال
ضریب
0/0000 0/7562
0/3011 0/1810
0/0028 0/1784
0/5748 0/3266
0/99
0/99

نتایج به دست آمده از برآورد مدل هر بخش به صورت زیر تحلیل می شود:

1 -1بخش صنعت

	-ارزش افزوده بخش صنعت با یک وقفه با ضریب  0/5212تاثیر مستقیم و معنادار بر ارزش
افزوده صنعت در دوره جاری دارد که مطابق با تئوری می باشد که رشد دوره قبل تاثیر
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مستقیم بر رشد دوره جاری دارد.

	-سهم نیروی کار شاغل در بخش صنعت با ضریب  0/6474تاثیر مستقیم و معنادار در سطح
معنی داری  10درصد بر ارزش افزوده بخش صنعت دارد در واقع با افزایش سهم شاغلین
نیروی کار در این بخش ارزش افزوده آن نیز افزایش پیدا می کند.

	-سرمایه گذاری خارجی با ضریب  0/3408تاثیر مستقیم و معنادار در سطح معنی داری یک
درصد بر ارزش افزوده بخش صنعت دارد .در واقع با افزایش سرمایه گذاری خارجی ،ارزش
افزوده بخش صنعت با رشد و افزایش همراه می گردد .بنابراین می توان گفت که سرمایه

گذاری های خارجی منجر به افزایش تولید بخش صنعت در ایران می گردد.
2 -2بخش معدن

	-ارزش افزوده بخش معدن با یک وقفه با ضریب  0/4809تاثیر مستقیم و معنادار بر ارزش
افزوده بخش معدن در دوره جاری دارد که مطابق با تئوری می باشد که رشد دوره قبل

تاثیر مستقیم بر رشد دوره جاری دارد.

	-سهم نیروی کار شاغل در بخش صنعت با ضریب  0/7529تاثیر مستقیم بر ارزش افزوده
بخش معدن دارد که تاثیر آن از لحاظ آماری معنادار نمی باشد  .

	-سرمایه گذاری خارجی با ضریب  0/5866تاثیر مستقیم و معنادار در سطح معنی داری یک
درصد بر ارزش افزوده بخش معدن دارد .در واقع با افزایش سرمایه گذاری خارجی ،ارزش

افزوده بخش معدن با رشد و افزایش همراه می گردد .بنابراین می توان گفت که سرمایه

گذاری های خارجی منجر به افزایش تولید بخش معدن در ایران می گردد.
3 -3بخش کشاورزی

	-ارزش افزوده بخش کشاورزی با یک وقفه با ضریب  0/2245تاثیر مستقیم ولی بی معنی
بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در دوره جاری دارد که مطابق با تئوری می باشد که رشد

دوره قبل تاثیر مستقیم بر رشد دوره جاری دارد.

	-سهم نیروی کار شاغل در بخش صنعت با ضریب  0/1788تاثیر مستقیم بر ارزش افزوده
بخش معدن دارد که تاثیر آن از لحاظ آماری معنادار نمی باشد  .
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	 -سرمایه گذاری خارجی با ضریب  0/2697تاثیر مستقیم و معنادار در سطح معنی داری یک درصد
بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد .در واقع با افزایش سرمایه گذاری خارجی ،ارزش
افزوده بخش کشاورزی با رشد و افزایش همراه می گردد .بنابراین می توان گفت که

سرمایه گذاری های خارجی منجر به افزایش تولید بخش کشاورزی در ایران می گردد.
4 -4بخش خدمات

	-ارزش افزوده بخش معدن با یک وقفه با ضریب  0/7562تاثیر مستقیم و معنادار بر ارزش
افزوده بخش خدمات در دوره جاری دارد که مطابق با تئوری می باشد که رشد دوره قبل

تاثیر مستقیم بر رشد دوره جاری دارد.

	-سهم نیروی کار شاغل در بخش خدمات با ضریب  0/1810تاثیر مستقیم بر ارزش افزوده
بخش معدن دارد که تاثیر آن از لحاظ آماری معنادار نمی باشد  .

	-سرمایه گذاری خارجی با ضریب  0/1784تاثیر مستقیم و معنادار در سطح معنی داری یک
درصد بر ارزش افزوده بخش خدمات دارد .در واقع با افزایش سرمایه گذاری خارجی ،ارزش

افزوده بخش خدمات با رشد همراه می گردد .بنابراین می توان گفت که سرمایه گذاری

های خارجی منجر به افزایش تولید بخش خدمات در ایران می گردد.

بعد از این که مدل ها برآورد شدند آزمون فروض کالسیک الزم و ضروری است چرا که

وجود خود همبستگی سریالی ،توزیع غیر نرمال جمالت باقی مانده ،فرم تبعی نادرست مدل و
وجود ناهمسانی واریانس مشکالت عمدهای هستند که اعتبار نتایج حاصل از الگو را دچار خدشه

میکنند .بنابراین ،برای اطمینان از عدم وجود چنین مشکالتی در تخمین ،الزم است آزمونهای

تشخیصی برای آزمون فروض کالسیک و تعیین اعتبار مدل صورت گیرد .نتایج این آزمون ها

در جدول ( )3نشان داده شده است.

همان طور که مشاهده می گردد ،فرضیه صفر مبنی بر عدم خود همبستگی سریالی با توجه

به احتمال آماره آزمون که برای هر چهار مدل برآورد شده بزرگتر از  0/05هست مورد پذیرش
قرار می گیرد.

فرضیه درستی تصریح تبعی مدل با توجه به ارزش احتمال آماره آزمون که برای هر چهار
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مدل بزرگتر ار  0/05می باشد ،فرضیه صفر مبنی بر تصریح درست مدل مورد پذیرش بوده و

بنابراین فرض دوم کالسیک تایید می گردد.

فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع جمالت اخالل مدل برآورد شده با توجه به بزرگتر بودن

ارزش احتمال آماره آزمون از  0/05مورد پذیرش قرار گرفته و بنابراین توزیع باقی مانده های

جمالت اخالل هر چهار مدل نرمال بوده و فرض سوم کالسیک نیز تایید می گردد.

با توجه به بزرگ بودن ارزش احتمال آماره آزمون همسانی واریانس مدل برآورد شده از ،0/05

فرضیه صفر مبنی بر همسان واریانس بودن جمالت اخالل مدل های برآورد شده مورد پذیرش
واقع شده و بنابراین مدل برآورد شده از همسانی واریانس برخوردار می باشد .بنابراین فرضیه

چهارم از فروض کالسیک نیز تایید می گردد.

ل ها
جدول -3نتایج آزمونهای تشخیصی مد 
آزمون

همبستگی سریالی

بخش صنعت

آماره

0/0260

0/9743

2/3048

0/1364

0/1548

0/8679

1/472

0/4324

0/7325

1/9994

0/1432

0/3840

0/7658

0/6737

0/5799

توزیع نرمال باقیماندهها
درستی فرم تبعی مدل

0/0830

منبع :محاسبات تحقیق

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

0/2607

0/3260

ناهمسانی واریانس

احتمال

بخش معدن

بخش کشاروزی

بخش خدمات

0/8495
0/7769

1/1014
1/7610

0/5765

0/2043

0/0823
0/3419

0/9596
0/7369

0/743
1/021

0/6896

0/3220

ل های بلند مدت برآورد شده
 -3-2-3نتایج مد 

بعد از این که مدل های کوتاه مدت برآورد شدند الزم است که وجود رابطه بلند مدت بین

متغیرها آزمون شود .بنابراین برای بررسی رابطه بلند از آزمون های کرانه و یا آزمون بنرجی،

دوالدو و مستر استفاده می شود .برای تایید وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها در دو مدل مربوط
به بخش های صنعت و خدمات از آزمون کرانه ها استفاده شد .بر اساس نتایج آزمون کرانه ها

در بخش صنعت کران باال و پایین به ترتیب برابر  4/14و  3/17بودند و آماره آزمون نیز معادل

 4/17می باشد .با توجه به این که آماره محاسبه شده بزرگتر از کران باال می باشد ،وجود رابطه
بلند مدت در مدل بخش صنعت تایید می گردد.
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در مورد بخش خدمات نیز کران باال و پایین به ترتیب برابر  4/14و  3/17بوده که آماره

محاسبه شده که معادل  4/20می باشد و از کران باال بزرگتر می باشد ،دال بر وجود رابطه بلند

در بین متغیرهای بخش خدمات می باشد.

در دو بخش کشاورزی و بخش معدن از آزمون بنرجی ،دوالدو و مستر برای تایید وجود رابطه

بلند مدت استفاده شد که آماره های بنرجی ،دوالدو و مستر برای بخش های کشاورزی و معدن
به صورت زیر محاسبه شدند:
ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن

0 / 48  1
 3 / 71
0 /14
0 / 22  1
 3 / 70
0 / 21

ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي

با توجه به این که قدر مطلق آماره های محاسبه شده برای هر دو بخش کشاورزی و معدن بزرگتر

از قدر مطلق مقادیر بحرانی که با دو متغیر و تعداد مشاهدات کمتر از  25برابر  3/64می باشد ،هست،

می توان گفت که وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای مدل در این دو بخش تایید می گردد.

بنابراین در ادامه به بررسی نتایج حاصل از برآورد بلند مدت مدل های بخش های مورد مطالعه
که در جدول ( )4ارائه شده است پرداخته می شود.

جدول -4نتایج رابطه بلند مدت مدل های برآورد شده
بخش معدن

بخش صنعت

بخش کشاروزی

بخش خدمات

متغیر

ضریب

احتمال

ضریب

احتمال

ضریب

احتمال

ضریب

احتمال

LLI

1/3524

0/0062

-

-

-

-

-

-

LLM

-

-

0/5784

0/5816

-

-

-

-

LLA

-

-

-

-

0/2306

0/2062

LLS

-

-

-

-

-

-

0/7427

0/3285

LFI

0/7118

0/0000

6/32

0/0000

0/3478

0/0000

0/7319

0/0000

C

-2/3266

0/0861

-2/94

0/4755

6/32

0/0000

1/34

0/5443

منبع :محاسبات تحقیق
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نتایج به دست آمده از مدل های بلند مدت برای بخش های صنعت ،معدن ،کشاورزی و

خدمات را به صورت زیر می توان ارزیابی نمود:

1 -1سهم اشتغال نیروی کار در بخش صنعت با ضریب  1/35تاثیر مستقیم و معنادار بر ارزش
افزوده بخش صنعت دارد .به عبارتی در بلند مدت نیز افزایش میزان اشتغال در بخش

صنعت ایران ،تولید در این بخش با افزایش همراه می باشد .در واقع می توان این گونه
مطرح کرد که با افزایش نیروی کار ،میزان استفاده از سرمایه ها از جمله ماشین آالت

بهبود پیدا می کند و همچنین با ترکیب بهینه سرمایه و نیروی کار ،بهره وری نیروی کار
و حتی سرمایه نیز بهبود یافته و منجر به افزایش تولید و ارزش افزوده می گردد.

2 -2سهم نیروی کار در تولید بخش های کشاورزی ،معدن و خدمات تاثیر مستقیم بر ارزش افزوده
این بخش ها دارد اما تاثیر این متغیر بر ارزش افزوده بخش های مذکور معنادار نمی باشد.

3 -3سرمایه گذاری خارجی در هر چهار بخش صنعت ،معدن ،کشاورزی و خدمات تاثیر مستقیم
و معنادار بر ارزش افزوده این بخشها دارد .در مورد تاثیر مستقیم سرمایه گذاری خارجی

بر ارزش افزوده بخشهای مورد مطالعه می توان این گونه تحلیل کرد که ورود سرمایه
گذاریهای خارجی ،کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری را کاهش داده و بنابراین منجر
به توسعه سرمایه گذاری در این بخش ها شده و باعث افزایش تولید می شود .همچنین با

افزایش سرمایه گذاری های خارجی ،فناوری های پیشرفته و همچنین تکنیک های نوین
مدیریتی وارد سیستم اقتصادی تولید در بخش های اقتصادی شده و همین مسئله بهره

وری نیروی کار و بهره وری سرمایه را افزایش می دهد که به تبع آن تولید و ارزش افزوده
نیز بهبود پیدا کرده است.

 -4-2-3نتایج مدلهای تصحیح خطا

با استفاده از الگوی تصحیح خطا نوسانات کوتاه مدت متغیرها را می توان به دست آورد و

در ارتباط با رابطه آنها در بلندمدت بحث نمود .بنابراین ،در این قسمت نتایج مربوط به ضریب
تصحیح خطا بررسی شده است و نتایج به دست آمده از برآورد نیز در جدول شماره ( )5ارائه
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شده است.
ل های تصحیح خطا
جدول -5-نتایج مد 

متغیر

بخش صنعت
ضریب

-0/47
ECM
منبع :محاسبات تحقیق

بخش معدن

بخش کشاروزی

بخش خدمات

احتمال

ضریب

احتمال

ضریب

احتمال

ضریب

احتمال

0/0041

-0/77

0/0001

-0/77

0/0019

-0/24

0/0019

ضریب تصحیح خطا برای بخشهای صنعت ،معدن ،کشاورزی و خدمات به ترتیب برابر با ،-0/47

 -0/77 ،-0/77و  -0/24به دست آمده است که از لحاظ آماری نیز این ضرایب معنادار می باشند.
همان طور که مالحظه می شود میزان تعدیالت به سمت رابطه بلند مدت در دو مدل مربوط به

بخش های معدن و کشاوری که  -0/77می باشد ،نسبتا باال می باشد .اما سرعت تعدیل به سمت
رابطه بلند مدت در بخش خدمات با رقم  -0/24نسبتا پایین می باشد.

4 -4بحث ،نتيجه گيري و پیشنهادات

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری و به خصوص سرمایه گذاری خارجی در افزایش ظرفیت

تولیدی بخش های اقتصادی و در کل ،رشد اقتصادی این تحقیق به بررسی تاثیر سرمایه

گذاری خارجی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی صنعت ،معدن ،کشاورزی و خدمات در
اقتصاد ایران در طول دوره زمانی  1391-1370با روش خود رگرسیون با وقفه های گسترده
پرداخت .نتایج به دست آمده نشان داد که سرمایه گذاری خارجی تاثیر مستقیم و معنادار بر

ارزش افزوده این بخش ها دارد .هم چنین ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشترین تاثیر را بر

بخش معدن و کمترین تاثیر را بر بخش کشاورزی دارد .در واقع با افزایش سرمایه گذاریهای

خارجی حجم سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی افزایش می یابد و منجر به

افزایش تولید و استفاده حداکثری از ظرفیت های خالی کارگاه ها و بنگاه ها می شود .هم چنین
با ورود سرمایه های خارجی تکنیک های نوین مدیریت نیز وارد کشور شده و منجر به بهبود

مدیریت شده و باعث افزایش بهره وری بنگاه ها می شود.

بر اساس این نتایج دولت ایران می تواند با رفع موانع جریان سرمایه گذاری های خارجی به ویژه

بررسی تأثیر سرمایه گذاری خارجی بر رشد بخش های اقتصادی..
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سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اجرای برنامه های حمایتی و تضمینی به جذب سرمایه گذاری 

های خارجی در جهت تحریک رشد و تولید داخلی عمل نماید .همچنین سیاست گذاران اقتصادی
و سیاسی می توانند به ارتقای امنیت اقتصادی و سیاسی که نقش فوق العاده حساسی در جذب

سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند ،امنیت اقتصادی و سیاسی و اطمینان خاطر الزم را برای1

سرمایه گذاران خارجی فراهم نمایند .راهکار دیگر برای افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم

خارجی ،کاهش حجم و میزان دخالت های دولت در اقتصاد به عنوان متصدی می باشد ،زیرا در

صورت توسعه بخش خصوصی بازار سرمایه و سرمایه گذاری رقابتی تر شده و جریان سرمایه گذاری
مستقیم خارجی با افزایش همراه می گردد
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تبیین تاثیر مالیات های اسالمی بر رشد و توسعه اقتصادی
(با تاکید بر خمس و زکات)
امین خادم

1

محمد لشکری

2

چکیده

مالیات مهمترین ابزار کسب درآمد دولت ها برای انجام وظایف محوله می باشد؛ بر این اساس،

مالیات از یک سو ابزاری برای تامین مالی مخارج سرمایه گذاری و سرمایه در گردش دولت

است و از سوی دیگر برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی ابزاری برای توزیع عادالنه ثروت

و درآمد تک تک افراد جامعه می باشد .نظام مالیات های اسالمی که نحوه تامین و گردآوری
و صرف درآمدهای عمومی را تبیین می کند ،یکی از اجزاء مهم نظام اقتصادی اسالم است.
اندیشمندان مسلمان معتقدند که می توان تمامی جنبه های نظام اقتصادی کشورهای اسالمی
را بر اساس قوانین شریعت به پیش برد.

نظام اقتصادی اسالم منابع درآمدی مختلفی را برای حکومت اسالمی در نظر گرفته است که

به دو دسته قابل تقسیم اند :درآمدهای مالیاتی و درآمدهای غیرمالیاتی .در این مقاله درآمدهای
مالیاتی با تاکید بر مهمترین آنها (خمس و زکات) و تاثیر آن بر توسعه اقتصاد ،میزان سرمایه
گذاری ،توزیع عادالنه درآمد و  ...مورد بررسی قرار گرفته است.

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ،دانشگاه پیام نور مشهد ،ایمیل   amin.khadem63@gmail.com
 .2دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور مشهد                            
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مقدمه

اسالم به عنوان یک دین کامل و جامع دارای مکتب اقتصادی خاص خود بوده و بر این اساس

باید به کمک علم اقتصاد و ویژگی های بومی و تاریخی و جغرافیایی هر اقتصاد ،برای تحقق اهداف
آن ،نظام اقتصادی مناسب را برپا نمود .نظام مالیات های اسالمی که شکل تامین و گردآوری

و صرف درآمدهای عمومی را تبیین می کند ،یکی از اجزاء مهم نظام اقتصادی اسالم است.
از ابتدای تشکیل نظام اسالمی در زمان پیامبر (ص) برخی از مالیات ها مانند خمس و زکات

به صورت فریضه تشریع و جزو عبادات قلمداد شد و برخی دیگر مانند خراج و جزیه به شکل
ابزاری مالی در اختیار بیت المال قرار گرفت تا در موارد گوناگون ،جهت اعمال سیاست های
مالی موردنظر به اجرا درآید؛ بنابراین در سنت اسالمی ،مالیات ،پدیده ای سابقه دار بوده و به

همین جهت ،فقیهان درباره وجوب پرداخت خمس و زکات و شکل اخذ خراج و جزیه ،بحث های

مفصل و نظریات فراوانی ارائه نموده اند .همچنین مالیات های موقتی را که دولت های اسالمی
بنا به ضرورت موقعیت اقتصادی وضع می کنند ،مورد اشکال و ایراد قرار نداده اند.

در کشورمان پس از انقالب ،زمینه الزم برای پایه ریزی نظام مالیاتی اسالمی -ایرانی ایجاد

گردید ولی بنا به دالیلی همگرایی کاملی بین نظام مالیاتی کشور و نظام مالیاتی مبتنی بر

وجوهات شرعی به وجود نیامد؛ به عنوان مثال پرداخت خمس و زکات به عنوان دو نمونه مهم
مالیات اسالمی از طریق چارچوبی خارج از نظام مالیاتی کشور انجام شده و مودیان مکلف به

پرداخت های دوگانه (از یک سو پرداخت مالیات و از دیگر سو پرداخت وجوهات شرعی) می باشند.

بنابراین تبیین و برقراری ارتباط مطلوب بین این دو به عنوان اولین گام و در گام بعدی تلفیق
نظام های مذکور در قالب نظام مالیاتی اسالمی  -ایرانی به عنوان یکی از اجزای نظام اقتصادی

اسالمی ضروری می نماید که این امر مستلزم اتخاذ تدابیری جهت لحاظ مبانی و جهت گیری های

اسالمی و در عین حال تطابق آن با ساختار اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی کشور است .در این
راستا باید مشکالت فقهی ،اجرایی ،ساختاری و تقنینی موجود شناسایی و مرتفع گردیده و با

انجام تبلیغات کافی ،رویکردها و دیدگاه های مناسب نسبت به نظام مالیاتی مبتنی بر تعالیم

شرع مقدس ایجاد گردد.
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يكي از ويژگي هاي اقتصاد اسالمي نگرش توزيعي آن است ،به اين معنا كه در اقتصاد

اسالمي نه تنها به روابط توليدي و شيوه هاي توليد ثروت و افزايش آن پرداخته مي شود ،بلكه

عالوه بر اين ،توجه اصلي به نحوه توزيع ثروت و درآمد است كه در مسير صحيحي جريان يابد
(عيوضلو ،1369 ،ص  .)98در نظام توزيع درآمد مدنظر اسالم ،كار دارای نقش مهم و حساسي

است .درآمد هر فرد به مقدار كاري بستگي دارد كه به جامعه عرضه مي نماید و همه افراد در

بهره مندي از نيروهاي بدني و فكري برابر نيستند و سهم آنها در توليد نيز متفاوت بوده و بر
این اساس درآمدهاي آنها نیز یکسان نخواهد بود .اين عوامل متفاوت ،مي تواند در كسب درآمد

به عنوان يك نظام ایجاد انگيزه در توليد مفيد باشد ،اما اين اختالف درآمدها نمي تواند زياد و

گسترده باشد ،زیرا قوانين و مقررات اسالمي انباشتن ثروت را محدود نموده و راه را براي توزيع
عادالنه درآمدها هموار مي سازد.

قرآن كريم مي فرمايد« :همانا پيامبران را با داليل روشن فرستاديم و به آنها كتاب و ميزان

داديم تا مردمان بر اساس عدالت زندگي كنند» .1از ديدگاه اقتصاد اسالمي ،توزيع مناسب و
عادالنه درآمد يكي از مصاديق عدالت اجتماعي است؛ به همين منظور ايجاد عدالت توزيعي در

جامعه به عنوان يكي از راهكارهاي مهم رسيدن به عدالت اجتماعي در اين ديدگاه مدنظر قرار
گرفته است.

پرداخت زکات ،خمس و دیگر انواع مالیات های اسالمی ،چه واجب و چه مستحب ،از تکالیف

اقتصادی مسلمانان است .ادای این وظایف مالی ،افزون بر آثار سازنده اخالقى ،نقش مهمى در
توزیع و تعدیل ثروت میان افراد جامعه و برقرارى عدالت اجتماعى دارند.
پیشینه موضوع

تاری و جعفری ( )1393در پژوهشی با عنوان «تأثير خمس بر مصرف و سرمايه گذاري

رهيافتي از الگوي کالدور» الگويي نظري در چارچوب مدل توزيع درآمدي كالدور به منظور مدل
سازي رفتار يك فرد مسلمان كه در يك جامعه اسالمي زندگي مي كند و در آن ربا منسوخ

شده است و همه افراد خمس پرداخت مي كنند ،ارائه نمود .يافته هاي پژوهش وی نشان داد
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که هيچ كدام از ويژگي هاي تعريف شده براي يك جامعه اسالمي در قالب مدل توزيع درآمد

كالدور مانع دستيابي به مسير رشد يكنواخت نمي شود و نيل به مسير رشد يكنواخت در اقتصاد
اسالمي هم موضوعي امكانپذير است.

توسلی ( )1391در پژوهشی به تحلیل اقتصادی اثر زکات بر افزایش عرضه کل پرداخت و به

این نتیجه رسید که هزینه کردن زکات برای فقرا و کسانی که توانایی انجام کار ندارند ،یا بر اثر
بحران های اقتصادی ورشکست شده اند و نیز در کارهای عام المنفعه نظیر ساختن راه ها،

پل ها و مراکز آموزشی ،موجب افزایش دو عامل مهم پیشرفت اقتصادی یعنی سرمایه اجتماعی
و سرمایه انسانی خواهد شد و در نتیجه عرضه کل افزایش خواهد یافت.

جایدری ( )1391در تحقیقی با عنوان «اثر زکات بر سرمایه گذاری در یک کشور اسالمی»

نشان داد که زکات از دو کانال بر سرمایه گذاری اثر می گذارد :کانال مستقیم و کانال

غیرمستقیم .در کانال مستقیم زکات از طریق جریمه کردن دارایی های بیکار ،باعث می شود

صاحبان این دارایی ها آن ها را سرمایه گذاری کنند .در کانال غیرمستقیم نیز ،زکات از طریق
اثرگذاری بر مصرف و پس انداز باعث افزایش سرمایه گذاری می شود.

الجوردی ( )1387در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «نقش زکات در نظام اقتصاد

اسالمی» که با روش کتابخانه ای انجام داد ،به این نتیجه دست یافت که پرداخت زکات
باعث از بین رفتن فقر ،تشویق به کار ،افزایش تولیدات و افزایش قدرت و رفاه جامعه می شود.

همچنین زکات دو اثر مهم فردی و اجتماعی دارد :تزکیه نفس و تزکیه مال که این دو روی

یکدیگر تاثیر متقابل دارند.

رضوي ) (1386به بررسي خمس و زكات  به عنوان مهم ترين ماليات ها در اقتصاد اسالمي

مي پردازد و بيان مي كند كه ماليات هاي اسالمي مي توانند متناسب با زمان ها و مكان هاي
مختلف مورد استفاده واقع شوند .البته فقها با اجتهاد و بررسي روي موارد مصرف ،اندازه و

تعلقات اين ماليات ها نقش تأثيرگذاري دارند .از آنجا كه دولت اسالمي وظيفه رشد ،توسعه و
آباداني را برعهده دارد ،مي تواند با ماليات هاي يادشده منابع درآمدي ايجاد كند تا در راه توسعه

و آباداني كشور اسالمي گام بردارد.

تبیین تأثیر مالیات های اسالمی بر رشد و توسعه اقتصادی

29

کمیجانی و عسگری ( )1383با تحلیل مقایسه ای آثار اقتصادی زکات و مالیه تورمی ،به این

نتیجه رسیدند که تعلق زکات به مال راکد می تواند موجبات سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را
فراهم آورد .زکات از یک سو نوعی تثبیت کننده خودکار اقتصادی و از سویی موجب چرخش

مالی از صاحبان ثروت به فقرا و نوعی نظام تخصیص مجدد منابع بوده و با آثار منفی رفاهی
مالیه تورمی نظیر اختالل در نظام پرداخت ها و کاهش موجودی پولی واقعی بسیار متمایز است.

ظفر اقبال ( )1989بر این باور است که نقش اساسی زکات در دستیابی به رشد ،از طریق

جریمه کردن ثروت اندوزی و تشویق سرمایه گذاری می باشد .عالوه بر این ،از طریق پرداخت
زکات ،در کوتاه ترین زمان ممکن می توان به هدف خودکفا نمودن نیازمندان دست یافت.

صباح الدین زعیم ( )1989نیز ضمن اذعان به نقش زکات در تشویق سرمایه گذاری ،معتقد

است از آنجا که سرمایه گذاری یکی از عوامل تعیین کننده رشد می باشد ،لذا یک اقتصاد
اسالمی با اجرای نظام زکوی ،دارای جهت گیری بیشتری به سمت رشد خواهد بود .همچنین
زکات توزیع مجدد درآمد را به طور عادالنه تری تضمین می نماید.

منان ( )1989معتقد است که زکات با جلوگیری از تمایل به ذخیره کردن منابع نقدی بیکار،

نوعی انگیزه قوی برای سرمایه گذاری این منابع فراهم می نماید .با افزایش دادن تقاضای
کل و تشویق سرمایه گذاری ،زکات تخصیص منابع را به سمت نوعی ساختار اقتصادی توام با

مساوات سوق می دهد .زکات با تشویق تولید کاالها و خدمات مصرفی برای فقرا ،زمینه هدایت

خطوط تولید را از کاالهای لوکس به کاالهای مورد نیاز عمومی مردم فراهم می نماید.
مبانی نظری

در یک نگاه کلی به اقتصاد کشور و در ترکیب درآمدهای دولت ،می توان مالیات را به عنوان

یکی از اقالم مهم درآمدی دولت درنظر گرفت .حفظ ثبات نسبی در روند حرکت رو به جلوی

بخش های مختلف اقتصادی تا حدودی به وسیله اهرم مالیات که یکی از مهمترین اهرم های
سیاست های مالی می باشد ،می تواند صورت پذیرد .به منظور تامین هزینه های عمومی
دولت که عمدتا در اقالم پرداخت های جاری کشور قرار دارد ،شاید بتوان مناسب ترین منبع
درآمد را مالیات دانست؛ درآمدی که نه از ثروت ملی تامین می شود و نه شدیدا متاثر از عوامل
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برونزاست .بنابراین می توان گفت که تدوین یک نظام صحیح مالیاتی الزم و ضروری است.

اولین چشم انداز این نظام را باید در قوانین مالیاتی به عنوان ابزار اصلی مشاهده نمود .برقراری
ارتباط مناسب میان منابع مالیاتی و این قوانین از مهمترین وظایف سیستم مالیاتی است .قوانین

مالیاتی می بایست از توجیه کامل اقتصادی ،شرعی و حقوقی برخوردار باشد .هرگونه خللی
در این پارامترها موجب بروز اختالل در عملکرد نظام مالیات ستانی می گردد .کلیه قوانین و

مقررات کشور از جمله در حوزه مالیات باید با مبانی دین مبین اسالم هماهنگی داشته باشد؛
دولت در کسب درآمد باید مالحظات اجتماعی ،اقتصادی را رعایت نموده و در چارچوب فقه

اسالمی از اختیارات خود استفاده کند .بنابراین نظام مالیاتی باید بر اساس مبانی اقتصاد اسالمی

پایه ریزی شده باشد .در جامعه اسالمی به دلیل استفاده افراد از خدمات متنوع و مختلف ارائه
شده از جانب دولت مانند :امنیت ،بهداشت ،آموزش همگانی و بسیاری زیرساخت های دیگر،
افراد جامعه باید هزینه آن را بپردازند و این امر در قالب پرداخت مالیات صورت می گیرد.

در زیر به منظور آشنایی بیشتر ابتدا توضیح مختصری در رابطه با هر یک از واژه های مالیات،

مالیات اسالمی ،خمس و زکات ارائه می گردد و پس از آن به ادامه بحث پرداخته می شود:
مالیات

مالیات ،واژه ای عربی است که در زبان فارسی به معانی باج ،خراج ،ارتفاع ،حاصل و محصول

به کار می رود .این واژه جمع مالیه به معنای چیزی است که به دارایی و اموال تعلق دارد .مالیات

در اصطالح ،سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر اساس مقررات ،شهروندان موظفند
از ثروت و درآمد خود ،به منظور تأمین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی
و اجتماعی کشور ،به قدر و توانایی خود به دولت بپردازند (امینی؛  .)1384ماليات در تعريفی
كه صندوق بينالمللی پول از آن دارد ،به پرداختهای اجباری و غيرجبرانی گفته می شود که

دولت برای مقاصد عمومی مطالبه می کند .يعنی در وهله اول بايد از طرف مؤديان مالياتی
طبق وظيفه پرداخت شود و اجباری است و دوم آنكه ماهيت غيرجبرانی دارد؛ يعنی اينطور

نيست كه كسانی كه ماليات میدهند ،ضرورتا به به اندازه وجوه پرداختی خود از خدمات دولتی
بهرهمند شوند (گيلك حكيم آبادی؛ .)1391
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مالیات اسالمی

در متون دينی واژهای با عنوان ماليات اسالمی وجود ندارد ،بنابراین در مورد به كاربردن يا

نبردن اصطالح ماليات اسالمی ،در بين كارشناسان اقتصاد اسالمی اختالف نظر وجود دارد؛ اما

ابعادی از ماليات وجود دارد كه وقتی با ادبيات اقتصادی و به ويژه ماليه عمومی مورد بررسی
قرار میگيرد ،در قالب حكومت دينی نياز به معادلسازی دارد.

برخی نظریه پردازان ،مالیات اسالمی را این گونه تعریف کرده اند« :مالیات اسالمی حقی

معلوم است که قانون گذار اسالمی ،بر دارایی افراد واجب کرده است» .این حق بهصورت نقدی
و غیرنقدی بنا به شروط معین و با تکیه بر دستورالعمل های مالی دریافت می شود و هر فرد

چه در حمایت دولت اسالمی و یا خارج از این محدوده باشد ،مکلف به پرداخت حقی است که
بر ذمه دارد (عزیزی؛ .)1390

ماليات ها به عنوان دسته ای مهم از راه های کسب درآمد توسط دولت بوده كه انواعی از آن

برای مسلمانان در قالب وجوهات شرعی نمود پيدا كرده است و به طور ويژه می توان از زكات،

خمس ،جزیه و  ...نام برد كه از نظر مقدار و نرخ مالياتی ثابت هستند .نوع دیگر ،مالياتهای

حكومتی مرسوم بوده كه متغير هستند و در عین حال پرداخت آن در جامعه اسالمی دارای
مشروعيت نيز می باشد ،مانند ماليات بر درآمد ،ماليات بر ارث و ...

در اسالم ماليات مستقيم از جمله خمس و زكات مورد تأكيد و سفارش قرار میگيرد و مالياتی

به عنوان ماليات غيرمستقيم وجود ندارد ،اما اين دليلی نيست تا مالياتهای غيرمستقيم را
غيرشرعی بدانيم .اگر در اسالم مالياتهای مستقيم مورد سفارش و استفاده بيشتری است ،به

دليل تأكيد اين نوع مالياتها بر توانايی پرداخت مؤديان است .بنابراين می توان خمس و زكات
را به عنوان وجوهی كه در اختيار دولت اسالمی قرار میگيرد و دارای ماهيت غير جبرانی و

اجباری است ،اصلیترين و بارزترين بخش ماليات اسالمی به طور خاص دانست (گيلك حكيم

آبادی؛ .)1391
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خمس

خمس در لغت به معناي يك پنجم بوده و از ماليات هاي اسالمي به شمار مي آيد كه اداي

آن واجب و از نظر قرآن و روايات داراي اهميت خاصي است .از ويژگي هاي خمس آن است كه

مانند زكات مي تواند براي تأمين نيازمندان هزينه شود .عالمان شيعه بر اساس روايت ها ،خمس
را در هفت مورد و بر اساس شرايطي واجب مي دانند .اين هفت مورد عبارتند از :منفعت كسب،

معدن ،گنج ،مال حالل مخلوط به حرام ،جواهري كه به واسطه فرو رفتن در دريا (غواصی)

به دست مي آيد و غنيمت و زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد .مصارف خمس (بر اساس

ديدگاه فقيهان اماميه) ،به شش قسمت تقسيم مي شود (موسوي خميني ،1374 ،ج ،1ص:)356

سهمي براي خداوند متعال ،سهمي براي پيامبر (ص) و سهمي براي امام معصوم (ع) كه اين سه

سهم در عصر حاضر از آن امام زمان بوده و در شرايط غيبت آن حضرت به ولي فقيه مي رسد،
اما سه سهم ديگر به يتيمان ،مستمندان و در راه ماندگاني مي رسد كه نسبشان از سوي پدر

به عبدالمطلب مي رسد كه به آنان «سید» مي گويند .در مورد نحوه مالكيت خمس نيز آنچه از

منابع فقهي به دست مي آيد ،آن است كه خمس در مالكيت امام معصوم بوده ،اما در نصف آن

جهات مصرف خمس مشخص شده است (ميسمي و ديگران ،1391،ص.)84
زکات

«زکات» در لغت ،به دو معنا آمده است :یکى رشد و نم ّو و دیگرى پاکى .در فقه اسالمى،

حق واجبى که به بخشى از اموال برخی افراد غنی و ثروتمند جامعه تعلق
زکات عبارت است ازّ :
میگیرد و باید به نفع فقرا براى صرف در مصالح عمومى پرداخت شود .بنابراین کلمه «زکات»

به سهمی اطالق می شود که انسان مؤمن از مال خود خارج می کند و به فقرا می دهد ،به این

دلیل که در پرداخت آن ،امید رشد و افزایش مال همراه با خیر و برکات را دارد و نیز موجب پاکى 
اموال فرد از حقوق نیازمندان می شود (مبانی فقهی اقتصاد اسالمی؛ ص  .)354معناى زکات به

کار رفته در آیات کریمه قرآن گسترده است ،در حالىکه معناى خمس یک چیز بیشتر نیست.
آیاتی که درباره زکات در قرآن کریم آمده؛ همه مربوط به زکات واجب اصطالحی فقهی نیست؛
بلکه زکات با معانی متفاوت و همراه با عناوین مختلف ذکر شده است؛ مانند زکات واجب ،زکات
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به معنای انفاق و صدقه مستحبی ،زکات به معناى پاکى .اگرچه اکثر آیات مربوط به زکات در

مورد زکات مال  -اعم از واجب یا مستحب -است .همچنین باید در نظر داشت که در صدر
اسالم« ،زکات» در معناى لغوى (انفاق مال) به کار میرفته ،نه در خصوص زکات واجب .اما باید

دانست که هرکدام از ایندو منبع اقتصادی و عبادی جامعه اسالمی ،جایگاه ویژه خود را دارند و
بر اساس مصلحتها و منفعتهایی در مواردی واجب و در مواردی مستحب قرار داده شدهاند.
مالیات اسالمی و نقش آن در توسعه

ارزیابی مالیات های اسالمی و مقایسه آن با مالیات های متعارف نیازمند شناخت ابعاد مختلف

مالیات های اسالمی ،به خصوص از بعد فقهی و بررسی نقش و تاثیر آن در اقتصاد است .در

نظام مالیاتی اسالمی در قیاس با سایر نظام های مالیاتی ،چون افراد داوطلبانه اقدام به پرداخت
آن می نمایند ،هزینه جمع آوری آن بسیار پائین بوده و فرار و انتقال مالیاتی به حداقل می رسد .در

واقع تمایز اصلی نظام مالیاتی اسالمی با سایر نظام ها در این است که همه ابعاد آن از جمله

اهداف ،الگو و ابزار جمع آوری ،الگوی مصرف و حتی دلیل اخذ مالیات باید بر پایه و مبنای
شرع مقدس باشد .شفافیت و صداقت در رفتارهای اقتصادی و عملکرد مالی فعاالن اقتصادی
نیز فاکتور مهم دیگری است که نظام مالیاتی اسالمی را از سایر نظام ها متمایز می نماید
(محمدزاده و همکاران؛  .)1391سادگی و عدم پیچیدگی موجود در این نوع مالیات موجب

می گردد عامه مردم مفاهیم و قوانین مربوطه را درک نموده و در برابر آن احساس برابری و
رضایتمندی نمایند.

بنابراین نظام مالیاتی اسالم دارای مولفه های منحصر بفردی است که موجب تمایز آن از

سایر نظام های مالیاتی رایج می شود که اولین آن عبادی بودن آن می باشد؛ مالیات های

ثابت (منصوص) ،خمس و زکات ،واجبات مالی عبادی هستند ،بنابراین مؤدیان با پرداخت این

نوع مالیات ها ،به تکلیف الهی خود عمل می نمایند .هم چنین این مؤلفه به واسطه داشتن اثر

تربیتی ،موجب باال رفتن فرهنگ مالیاتی می گردد .دومین مولفه عادالنه بودن آن است؛ که
هم عدالت عمودی و هم عدالت افقی را در بر می گیرد .در نظام مالیاتی اسالمی ،توانایی فرد در
پرداخت مالیات لحاظ می شود .سومین مولفه عدم مانعیت در تولید است؛ مالیات های اسالمی
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به واسطه دارا بودن تعداد نرخ نهایی اندک و پایین و در نتیجه ،پایین بودن بار مالیاتی؛ انگیزه های
کار ،پس انداز و سرمایه گذاری را کاهش نداده و به تجربه ثابت شده که چنین نرخ هایی مانع

تولید نیستند .به عنوان مثال در شرایط زکات ذکر شده است که اگر از چارپایان مشمول زکات،
در امر تولید یا حمل و نقل استفاده شود ،یا اگر طال و نقره مسکوک به صورت پول رایج در
گردش باشند و جهت مال اندوزی استفاده نشوند ،مشمول زکات نیستند .چهارمین مولفه ،اجرای
ساده نظام مالیات اسالمی است .اجرای پیچیده و نامناسب برخی طرح های بلند پروازانه مالیاتی
که با توجه به ظرفیت های اجرایی کشورها تدوین نشده اند ،خود باعث ایجاد رانت هایی برای
مؤدیان و مجریان شده ،فرار و اجتناب مالیاتی را تشدید می نماید .ایجاد شکاف بی اعتمادی

بین دستگاه های حکومتی و مردم ،سبب افزایش هزینه های اجرایی نظام مالیات ستانی شده
که برخورد نامناسب مجریان و روش های پیچیده اجرایی ،این هزینه را بیشتر می کند.

در زمینه فرهنگ مالیاتی ،نظام مالیات اسالمی هم ماموران مالیاتی و حاکم اسالمی و هم

مودیان مالیاتی را مورد خطاب و توصیه قرار داده است .در رابطه با مودی ،به نهادینه کردن این

فرهنگ از طریق بیان آثار و برکات پرداخت واجبات مالی پرداخته و در مورد سازمان مالیاتی و
حکومت به بیان الزامات رفتاری مسئوالن که منجر به شکل گیری یک فرهنگ غنی مالیاتی
می شود ،می پردازد .بنابراین قوانین و مقررات مالیاتی و نحوه برخورد عوامل اجرایی باید به

گونه ای باشد که حرمت مودی حفظ گردد و اظهارات وی تا هنگامی که خالف آن ثابت نشده

است ،صحیح و صادقانه فرض شود .حضرت علی (ع) در نامه ای به مامورین مالیاتی می فرماید:

«مالیات و بیت المال را به گونه ای وارسی کن که صالح مالیات دهندگان باشد ،زیرا بهبودی

مالیات و مالیات دهندگان عامل اصالح امور دیگر اقشار جامعه می باشد و تا امور مالیات
دهندگان اصالح نشود ،کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت».

قوانین اسالمی در جهت ایجاد بستر مناسب برای رشد اخالقی مردم ،تقویت ارزش ها و ایجاد

زمینه مناسب برای رشد مناسبات انسانی است ،در اداره مالیات های اسالمی این موضوع دقیقا

مورد توجه بوده و با روش خود اظهاری و خود تشخیصی ،به مقدار زیادی از هزینه های اجرایی
مالیات ستانی کاسته شده است ،ضمن اینکه ارزش جلب اعتماد مردم ،کمتر از زیان درآمدهای
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از دست رفته به واسطه برخی سوء استفاده های احتمالی از این اعتماد نیست که البته آن هم

با روش های نظارتی قابل کنترل است.

نظام مالیات های اسالمی ،همانند دوران حکومت پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) ،باید بخشی

جدایی ناپذیر از نظام اقتصادی اسالم بوده و برای اجرای سیاست های مالی و تحقق عدالت
اجتماعی تنظیم شده باشد .این ویژگی در کلیه مالیات های صدر اسالم به طور کامل متبلور

و مشخص است .با این توصیف ،شاخصه اصلی نظام مالیاتی اسالمی ،غیر از مطابقت آن با
موازین ،پیروی از الگوی اقتصاد اسالمی است .در صدر اسالم ،مالیات های مورد اجرا با اهداف

نظام اقتصادی آن منطبق و با سیاست های اقتصادی هماهنگ و دارای ویژگی های کارایی
اقتصادی و عدالت توزیعی بودند .امروز نیز نظام مالیاتی باید بخشی از نظام اقتصاد اسالمی بوده

و برای تحقق اهداف آن به کار گرفته شود.

شاخص های اسالمی بودن نظام مالیاتی را می توان به کمک الگوی مالیات های اسالمی

استنباط نمود .با مطالعه ویژگی های مالیاتی خمس ،زکات و خراج که مالیات های عمده و اصلی
در صدر اسالم بودند ،می توان به الگویی از مالیات های اسالمی دست یافت .بررسی مالیات های
یادشده نشان می دهد که همه ،از نوع مالیات مستقیم بوده و از صاحبان درآمدهای خالص به
صورت پس انداز ،سود ،اجاره و شبه اجاره گرفته می شده است .ویژگی دوم مالیات های صدر
اسالم ،شکل متغیر و نسبی بودن اکثر آن ها است .به موجب نسبی بودن ،این مالیات ها به

طور خودکار باعث تثبیت تعادل در اقتصاد می شوند ،بدین معنی که هنگام افزایش تقاضای
کل بر عرضه کل و پیدایش تورم ،میزان مالیات متعلقه افزایش یافته و بر عکس ،در هنگام

رکود ،میزان آن کاسته می شود .این تثبیت کنندگی از ویژگی های مالیات های نسبی است .به
سبب همین ویژگی ،مالیات های صدر اسالم سبب توزیع درآمد در بین اشخاص می شد؛ زیرا

اشخاصی که پس انداز یا درآمد خالص بیشتری نصیبشان می شد ،مبلغ مالیات آنان نیز بیشتر
شده و اشخاص کم درآمد ،مالیات به نسبت کمتری می دادند.

اخذ مالیات از مازاد اقتصادی اشخاص ،هیچ اثر نامطلوبی بر کارایی فعالیت های اقتصادی وارد

نمی آورد؛ زیرا شرط الزم و کافی برای تعادل اقتصادی ،هیچ تغییری نمی کند .این ویژگی،
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سبب تقویت نظام تولید و تضمین آن شده و از آثار نامطلوبی که دیگر انواع مالیات های
غیرمستقیم یا تصاعدی بر درآمد خالص دارند و انگیزه رشد تولید را می کاهند ،جلوگیری به

عمل می آورد .ویژگی دیگر مالیات های یادشده این بود که قابل انتقال به غیر نبودند .بخشی
از مالیات هایی که از هر واحد تولیدی گرفته می شود ،به کشش تقاضا و عرضه آن کاال و
سهولت قابل انتقال بودن به مشتریان کاال به وسیله فروشندگان بستگی دارد؛ ولی مالیات های

اسالمی چون در پایان سال مالی از پس انداز یا درآمد خالص فروشنده گرفته می شود ،قابل

انتقال به اشخاص دیگر نیست .ویژگی چهارم مالیات های مزبور ،داشتن معافیت است .اگر
میزان محصول تولیدی از اندازه معینی کمتر باشد ،تولیدکننده از پرداخت زکات معاف می شود.

همچنین اگر ذخیره دینار و درهم مکفی در پایان سال از حد معینی کمتر باشد ،در این صورت

نیز از پرداخت زکات معاف است .این ویژگی که سبب حمایت از تولیدکنندگان کوچک و نوپا
می شود ،به توزیع درآمد میان آنها و دیگر تولیدکنندگانی که زکات می پردازند ،کمک می نماید.
معافیت خمس نیز تامین حد نصاب زندگی است ،تا پس انداز کسی به اندازه ای نرسد که مخارج

سال او را تامین کند ،از پرداخت خمس معاف است.

ویژگی دیگر مالیات های یادشده ،ایجاد مشوق برای سرمایه گذاری و رشد تولید است .به

عنوان مثال هنگام محاسبه خمس ،تمام هزینه های سرمایه گذاری و دیون ناشی از آن ،از

درآمد به دست آمده قابل کسر است .مالیات های صدر اسالم ،هر یک مصارف خاص و معینی
داشت و پرداخت کنندگان آگاه بودند که مالیات پرداختی آن ها به چه مصارفی خواهد رسید و

به همین علت میل به پرداخت در میان آنها تقویت می شد .عالوه بر این ،درآمدهای مالیاتی
هر منطقه ای ،نخست صرف رفع نیازمندی های همان محل می شد و چنانچه مازادی باقی
می ماند ،به مرکز ارسال می گردید که این امر انگیزه مضاعفی در مؤدیان برای پرداخت پدید

می آورد.

وضع زکات عالوه بر تشویق سرمایه گذاری موجب تخصیص مجدد ثروت به نحو مطلوب

و نیز رشد اقتصادی می گردد ،زیرا با استناد به روایات ،اوال زکات بر مال (کاالی تجاری یا
پول) بیکار تعلق می گیرد ،ثانیا زکات بر سپرده های پس انداز که یکی از منابع مهم سرمایه
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گذاری می باشد تعلق نمی گیرد ،ثالثا نظام زکات نوعی نظام تخصیص مجدد منابع است که

گرفتن زکات از بخش خصوصی فعال به عنوان زکات دهنده و انتقال آن به زکات گیرنده که
شامل بخش خصوصی غیرفعال جامعه می باشد ،نه تنها موجب فعال شدن تدریجی گروه دوم

می شود ،که با فعال شدن این گروه ،کار گروه اول نیز در اثر افزایش تقاضا رونق یافته و زمینه
رشد اقتصادی فراهم می گردد .همچنین برخالف نظر برخی ،پرداخت زکات تورم زا نیست،
چراکه نوعی انتقال درآمد و چرخش منابع مالی از اغنیا به فقرا بوده و مستلزم چاپ پول اضافی

نمی باشد.

در برنامه اقتصادی اسالم ،زکات از احتکار جلوگیری می کند؛ زیرا به کاالهایی تعلق میگیرد

که قابل احتکارند .درآمدهای سرمایه گذاری نشده ،پولهای راکد و احتکار موانعی هستند که

از اجرای برنامه های اقتصادی جلوگیری میکنند .زکات ،احتکار و انباشتن پولهای راکد را
متوقف می کند ،بدین طریق این منابع مجددا در جریان سرمایه گذاری وارد شده و این امر به

افزایش تولید منجر خواهد شد.

در مقابل نظام اقتصاد سرمایه داری که در آن فاصله طبقاتی معموال زیاد است ،در نظام اقتصاد

اسالمی ،به دلیل وجود وجوهات شرعی؛ مانند خمس ،زکات و  ...زمینه برای کاهش فاصله
طبقاتی وجود داشته و خمس و زکات به عنوان دورکن مهم در این زمینه نقش بازی میکنند؛

زیرا این گونه وجوهات معموال از اقشار مرفه تر جامعه گرفته شده و عالوه بر این که سهمی
از آن بطور مستقیم به اقشار محروم پرداخت می شود ،قسمتی از آن نیز در امور عمومی صرف

شده که می تواند موجب اشتغال زایی ،فراهم نمودن زمینه استفاده عادالنه عموم اقشار جامعه و
 ...شود .با پرداخت خمس و زکات ،از طریق ایجاد زمینه های تحصیل برای افراد بی سواد و کم

سواد و آموزش حرفه و فن و تأسیس و توسعه مراکز فرهنگی ،احداث جادهها ،پلها و  ...می توان
اشتغال ایجاد نمود .بنابراین در احیای زکات ،حل مسئله اشتغال و توسعه اقتصادی و فرهنگی

و پر کردن ایام فراغت و جلوگیری از مفاسدی که از بیکاری نشات می گیرد ،نهفته است.

بهره مندی از خمس و زکات ،حق فقرا ،مساکین و ...است؛ اگر دولت ،آنرا از ثروتمندان اخذ نموده

و به نحو صحیحی در موارد مورد نظر شرع مقدس صرف نماید؛ عدالت تحقق پیدا می کند.
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خمس و زکات می توانند به عنوان منابع توزیع مجدد و در کنار سایر مالیات های حکومتی،
باعث توازن اقتصادی و کاهش فقر شوند .در واقع ،مهمترین هدف مالیات های اسالمی (به

خصوص خمس و زکات) ،ایجاد عدالت و رفاه و مبارزه با فقر و تبعیض بوده و نظام مالیاتی

اسالم در صدد این است که توازن در مصرف جامعه برقرار گردد.

پرداخت خمس و زکات ،باعث می شود که در امور داخلی و برنامه ریزی ها دست دولت اسالمی

نسبت به سایر دولت ها بازتر باشد و دولت بتواند در موارد لزوم از آنها استفاده کند؛ زیرا پرداخت
کنندگان خمس و زکات ،انتظار کمک مادی و جبران در مقابل خمس و زکات ندارند.

خمس و زکات می تواند زمینه ساز یک اقتصاد چندبخشی (خصوصی ،دولتی ،تعاونی ،غیر

انتفاعی و خیرخواهانه) و پویا شده که فقرزدا نیز باشد ،بر خالف اقتصادهای تک بخشی که
اساسا فقرزا هستند؛ با استفاده از خمس وزکات ،می توان بخش های خیرخواهانه و دولتی و

حتی تعاونی را تقویت نمود و با اینکار فقر را ریشه کن کرده و زمینه داشتن حداقل سرمایه الزم

و اشتغال را برای همه افراد فراهم نمود .با به کارگیری تمهیداتی می توان از زکات به عنوان
یک ابزار سیاست مالی نیز بهره گرفت .تغییر در نرخ و مبنای زکات ،وصول نقدی یا غیرنقدی و
زمان جمع آوری آن می تواند سیاست گذاران را در بهبود اوضاع اقتصادی از این طریق کمک
نماید (فراهانی فرد؛ .)1389

لزوم پایه ریزی یک نظام مناسب مالیاتی و گسترش مالیات های اسالمی ،از طریق مشارکت

دادن مردم و ایجاد فرهنگ پاسخگوئی در بین مسئولین مربوطه ،نقش مهمی در نیل به سمت

یک اقتصاد مقاوم و خوداتکا دارد .نظام مالیاتی اسالمی نظر به ویژگی های منحصر بفرد آن،
عالوه بر مقاوم نمودن اقتصاد رفتار مصرفی افراد جامعه را تغییر داده و موجب ایجاد یک

مشارکت جمعی جهت حرکت به سوی رشد و توسعه اقتصادی می شود.
نتیجه گیری و پیشنهادات

پشتوانه دینی وضع مالیات در جوامع مذهبی مانند ایران و سعی در شکل دهی و هدایت این

باورها از طریق تبلیغات مناسب ،می تواند نقش مهمی در ارتقای فرهنگ مالیاتی ایفا نماید.
اگر زکات بدون لحاظ ارزش های اسالمی و تنها از طریق قانون گذاری تحمیل شود ،سرعت
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دستیابی به آثار مطلوب آن بر روی رشد و توزیع عادالنه درآمد ،آهسته تر از حالتی خواهد بود که
ارزش های اقتصادی ،اسالمی آن برای مردم تبیین گردد ،لذا بیان این گونه ارزش ها و انجام

تبلیغات و آموزش عمومی در این زمینه موجب خواهد شد از حداکثر ظرفیت این فریضه الهی
در دستیابی به اهداف مورد نظر استفاده گردد .در راستای ارتقاء فرهنگ مالیاتی ،علمای حوزه و
دانشگاه باید نسبت به تبیین جایگاه و نقش نظام مالیاتی اسالمی در رشد و توسعه کشور و نیز

وظایف شرعی آحاد جامعه در این رابطه اهتمام ورزیده و به طرق مقتضی اقدام به ترویج آن
نمایند .حتی روحانی بودن کارگزاران جمع آوری زکات می تواند اثر معناداری در میزان زکات

جمع آوری شده بگذارد (عزتی و شهریاری؛ .)1391

از طرف دیگر ،در حال حاضر مودیان با دوگانگی در نظام پرداخت های واجب خود مواجه

هستند؛ زیرا هم باید وجوه شرعی خود را بپردازند و هم به دولت اسالمی مالیات بدهند که
این امر موجب باال رفتن بار مالیاتی یا دست کم افزایش فرار مالیاتی از یکی از دو نوع سیستم
یا هر دو می شود؛ مهمترین دلیل این امر ،نداشتن شناخت کامل از نظام مالیات اسالمی و

عدم احساس ضرورت برای فراگیری و اجرای آن است .نه سیاستمداران و دولتمردان و نه
اقتصاددانان ،در مقام یافتن الگویی از مالیات های اسالمی بر نیامده اند .داوری درباره مالیات های

موجود یا جدید ،معموال بر اساس تجربه گذشته و عملکرد مالیات های قبلی صورت گرفته و به

هماهنگی و سازگاری آن با اهداف و عملکرد مالیات های صدر اسالم که بهترین الگوی مالیات
های اسالمی است ،توجه نشده است .دولت باید ضمن تالش در جهت رفع این دوگانگی ،از

بکارگیری اهرم اجبار و تهدید در نظام اجرایی مالیات ستانی بپرهیزد و با تشویق افراد درستکار و

ارشاد و تنبیه مناسب فراریان مالیاتی و اصالح نظام مالیاتی ،زمینه را برای همکاری و مشارکت
مؤدیان فراهم ساخته و از این طریق ،هزینه جمع آوری مالیات را کاهش دهد.

وجود معافیت های مختلف برای مشاغل گوناگون به جهت ایجاد انگیزه ،عدالت افقی نظام

مالیاتی را تضعیف می نماید .در نظام مالیاتی اسالم به جای استفاده از معافیت های بخشی و

تبعیض آمیز از نظام مالیاتی با بار مالیاتی پایین که مانع تولید نیست ،استفاده شده و در کنار آن،
دولت اسالمی موظف است برای ترغیب تولیدکنندگان بخش خصوصی ،در امور زیر بنایی و
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زمینه سازی برای سرمایه گذاری ،پس انداز و تالش کاری؛ سرمایه گذاری کند.

با دقت در الگوی مالیاتی صدر اسالم می توان گفت قانون مالیات بر شرکت ها که اخیرا در

مجلس شورای اسالمی تصویب و بر اساس آن ،نرخ های متفاوت مالیاتی به یک نرخ کاهش
یافته و از شکل تصاعدی و چند نرخی قبلی به یک نرخ تبدیل شده است ،به مراتب بیشتر از

قانون سابق به الگوی مالیاتی صدر اسالم نزدیک شده است؛ اما سایر مالیات ها از جمله مالیات
بر حقوق و دستمزد و مالیات بر انواع داد و ستد ،هنوز با مالیات های اسالمی فاصله دارد .اگر

به جای استفاده از انواع مالیات های غیرمستقیم فعلی از مالیات هایی که به طور مستقیم به

سود ،پس اندازهای سرمایه گذاری نشده و درآمدهای خالص به اشکال گوناگون تعلق می گیرد،
مالیات گرفته شود ،به الگوی مالیاتی اسالمی نزدیکتر شده ایم.

در نهایت باید گفت احکام اقتصادی اسالم (خمس ،زکات ،میانه روی ،پرهیز از اسراف و )...

درصورتی که به طور جامع مورد توجه و عمل قرار گیرد ،دارای اثرات هم افزایی بوده و نقش
موثرتری در دستیابی به اهداف مد نظر خواهد داشت .دقت در اخذ و مصرف زکات و رعایت

میانه روی و اعتدال در این زمینه ضمن اینکه بر نقش و تاثیر آن در نظام اقتصادی می افزاید،

موجب اقبال بیشتر جهت پرداخت زکات می گردد.
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تحلیل وضعیت تولید و موانع توسعه صادراتی محصول زعفران
حسين شرفي

1

مهدی فاطمی

2

چکیده

امروزه توسعه صادرات غیر نفتی بعنوان یک برنامه اقتصادی برای رهایی اقتصاد ایران از اقتصاد

تک محصولی وابسته به نفت مورد توافق اکثر اقصاددانان می باشد .با توجه به قابلیت های
کشاورزی اقتصاد ایران یکی از راه های افزایش صادرات غیر نفتی کشور ،رشد و توسعه
صادراتی محصوالت کشاورزی است .بررسی ها نشان می دهد در سال ،1393سهم ارزش

صادرات محصوالت کشاورزی از صادرات غیر نفتی کشور  %14بوده و بیشترین ارز آوری

حاصل از صادرات هر کیلو گرم محصول صادراتی در بخش کشاورزی مربوط به محصول
زعفران به میزان  1059دالر می باشد .این ارز آوری حاکی از جایگاه ویژه این محصول در

صادرات غیر نفتی کشور است .در این تحلیل ضمن بررسی میزان تولید و صادرات محصول
زعفران ،به دالیل بی نصیب ماندن ایران از ارزش افزوده این محصول صادراتی در بازار جهانی
به عنوان بزرگترین تولید کننده و صادر کننده این محصول می پردازیم .مطالعات نشان می دهد

ایجاد صنایع فرآوری و بسته بندی محصول زعفران ،برند سازی ،راه اندازی بورس بین المللی

زعفران ،رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه در سطح کشور ،فعال سازی اتحادیه های صادراتی
راهكار هایی هستند که می تواند منجر به افزایش ارزش افزوده ،رشد و توسعه صادرات این

محصول صادراتی در بازار های هدف شود.

کلمات کلیدی :زعفران ،تولید ،صادرات ،ارزش افزوده ،توسعه صادرات

 .1کارشناس اقتصاد بازرگانی ،ایمیل
 .2دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد کرمان

sharafi.hossein.ec@gmail.com
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مقدمه

امروزه اکثر کشورهای در حال توسعه در بازار تجارت خارجی با بی ثباتی درآمدهای ارزی

روبرو هستند ،در این کشورها ،وجود محصوالت کشاورزی دارای مزیت تولیدی و صادراتی می
تواند با فراهم کردن یک نظام تامین ارز با ثبات ،منجر به رشد و توسعه اقتصادی آن کشورها

شود .رشد محصوالت صادراتی کشاورزی نه تنها بر تولیدات کشاورزی اثرگذار است بلکه بهره
وری نهاده های تولید مانند بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه را افزایش خواهد داد .از
میان محصوالت مختلف تولیدی در بخش کشاورزی ایران ،زعفران محصولی است سازگار با
شرایط آب و هوایی منطقه خاورمیانه ،مرکز آسیا و قسمتی از اروپا است که ضمن ارزش باالی

غذایی دارای کاربرد های متعدد صنعتی و پزشکی است .با توجه به قیمت باالی این محصول در

بازار های جهانی ،جایگاه ویژه ای در صادرات غیر نفتی دارد .امروزه افزایش تولید این محصول

بدون سرمایه گذاری در امور بازاریابی و صنایع جانبی آن ،قیمت این محصول را در بازار جهانی
کاهش داده است .بنابراین جهت دست یابی به ارزش افزوده ،رشد و توسعه صادرات این
محصول شناسایی عواملی که منجر به توسعه صادرات می گردد ضروری است بطوری که این
عوامل می تواند به تدوین برنامه ها و سیاست های توسعه صادرات غیر نفتی کشور بینجامد.
تحقیقات انجام شده

مزيت نسبي بعنوان یک معيار مهم اقتصادي در عرصه تجارت به معناي توانايي يك كشور در توليد

يك كاال با هزينه كمتر است .اين نظريه بيان مي دارد كه هر كشور با توجه به فراواني استعدادهاي

طبيعي و سطوح بهره وري عوامل توليد ،به طور نسبي در توليد گروه خاصي از محصوالت مزيت

دارد .محاسبه شاخص مزیت نسبی محصول صادراتی زعفران کشور  RCAدرسال 2012
نشان می دهد ایران در صادرات زعفران مزیت نسبی دارد (کرباسی ،رستگاری پور.)1392 ،

همچنین شاخص حداکثر پتانسیل صادراتی زعفران ایران نشان می دهد  12کشور اسپانیا،

ایتالیا ،سوئد ،فرانسه ،عربستان سعودی ،سوئیس ،ژاپن ،تایلند ،استرالیا ،آرژانتین و آلمان بیشترین

پتانسیل های وارداتی این محصول از ایران را دارند( .پرمه ،حسینی ،نبی زاده ،محبی.)1387 ،
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اسپانیا بعنوان بزرگ ترین صادر کننده زعفران در سطح جهان ،کشوری است که تولید زیادی
ندارد و غالب ًا زعفران ایران را بصورت فله وارد و با فرآوری و بسته بندی ،این محصول را با نام
تجاری خود در بازار های جهانی عرضه و از سود زیادی بهره مند می شود.

تحقیقات زیادی در خصوص ارزش اقتصادی محصول زعفران ایران صورت گرفته است.

بخش قابل توجهی از ارزش افزوده محصول زعفران ایران در حلقه تجارت خارجی وجود دارد
که تجار و بازرگانان ایرانی قدرت کسب آن را ندارند و در واقع سهم اندکی از ارزش افزوده را

به خود اختصاص می دهند( .احتشام )1390 ،دلیل اصلی بی نصیب ماندن بازرگانان از ارزش

افزوده بیشتر محصول زعفران نه در بخش تولید بلکه در بخش تجارت یعنی موانع و مشکالت
صادراتی باید جستجو کنیم .یکی از راه ها جهت ایجاد ارزش افزوده محصول زعفران باال بردن
کیفیت محصول تولیدی با انجام عملیات فرآوری و بسته بندی می باشد.

از منظر سازمان توسعه تجارت ايران ( )TPOمهم ترين عوامل مؤثر بر روند نامناسب صادرات

زعفران ،فقدان سازمان تجاري حرفه اي و پويا در زمينه زعفران ،عدم توجه كافي به تأمين انتظارات

خریداران و مصرف كنندگان نهايي در بازارهاي جهاني ،حمايت هاي هدايت نشده از صنعت

زعفران ،ظهور رقباي جديد در کاشت و تجارت این محصول مانند کشور افغانستان ،جايگزيني
رنگهاي مصنوعي بجاي زعفران به علت افزايش غيرمنطقي قيمت آن و نداشتن استراتژي
مشخص جهت قيمت گذاري زعفران در ايران بوده است (کرباسی و رستگاری پور.)1393 ،

صادرات به صورت قاچاق به کشورهای عربی و با بسته بندی فله ای باعث تبلیغات سوء علیه

زعفران ایران شده و قیمت آن را در بازار جهانی کاهش داده است ،وجود طعم دهنده ها و رنگ

دهنده های دیگر به صورت طبیعی و مصنوعی و گیاهان دارویی با اثر مشابه ،و نبود تبلیغات و
بازاریابی به منظور توسعه بازارهای جدید در کشورهای جهان و تعرفه و موانع غیرتجاری عوامل
قابل توجهی درتجارت این محصول می باشند .طبق محاسبات انجام شده اگر کشور ایران بتواند
محصول خود را به قیمت زعفران اسپانیا بفروشد حداقل  % 30افزایش درآمد ارزی خواهد داشت.

(دوستی ،صالحی پور ،احمدیان .)1391 ،همچنین یافته های مطالعه ای نشان می دهد که موانع
تعرفهای اصلی ترین مانع در مسیر صادرات کاالهای فرآوری شده کشورهای در حال توسعه
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نیست .بلکه موانع غیرتعرفهای داخلی و حتی خارجی از جمله محدودیتهای مقداری ،یارانهها،

اقدامات ضد دامپینگ و جبرانی ،موانع فنی تجاری ،استانداردهای تولید و ...به عنوان مهمترین

علت صادرات اندک محصوالت فرآوری شده کشاورزی از کشورهای در حال توسعه بوده است.
(Sushil Mohan, Sangeeta Khorana and Homagni Choudhury).

معرفی محصول زعفران

زعفران به نام علمي « »Crocussativus Linnaeusاز خانواده زنبقيان با گل های زیبای

بنفش رنگ و کاللهای سه شاخه رنگین دارای مصارف خوراکی ،دارویی و رنگی می باشد .تکثیر
گیاه از طریق پیاز انجام می گیرد .قسمت مورد استفاده زعفران همين كالله زعفران است.كالله
زعفران داري رنگ ،طعم ،و عطر دلپذيري است كه هر يك از اين ويژگيها مربوط به يك دسته
از مواد آلي شيميايي است .به طور خالصه رنگ زعفران مربوط به تعداد زيادي از رنگدانههاي

محلول در آب شامل كروسين ( )Crocineوكروستين ( )Crocetineو نيز محلول در چربي
شامل ليكوپن ( )Lycopeneو كاروتن ( )Caroteneمیباشد .طعم تلخ مطبوع زعفران

مربوط به مادهي بهنام پيكروكروسين ( ،)Picrocrocineو عطر زعفران مربوط به روغنهاي
فرار آن ميباشد كه اين اسانسها به سادگي اكسيژن جذب نموده به مايع غليظ و قهوهاي رنگي

به نام سافرانال تبديل می شوند .زعفران عالوه بر مواد شيميائي فوق الذكر داري ويتامينهای
 B1و  B2و مقاديري از مواد معدني است .بر اساس آخرين اطالعاتي كه از مطالعه چندين مقاله
علمي به دست آمده است ماده رنگي كروستين زعفران در مورد جلوگيري از پيشرفت سرطان در

حيوانات آزمايشگاهي بسيار مؤثر بوده است .نكته ديگري كه محققين عنوان نموده اند عبارت از
آن است كه زعفران از سكته هاي قلبي جلوگيري می نمايد و نقش آن در اين مورد جلوگيري

از لخته شدن خون می باشد .از جمله خواص مهم گیاهی و دارویی زعفران ایجاد فرح و شادی،

تحریک اشتها و هضم غذا ،مقوی حواس بوده ،مسکن سرفه و برونشیت های مزمن ،برای رفع
سنگ کلیه ،سنگ کیسه صفرا ،رفع انسداد کبد و طحال و هم چنین تسریع زایمان مفید است.

(کتاب توانمندی ها ،پتانسیل ها و فرصت های سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی.)1393 ،
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تولید زعفران

عمده ترین کشورهای تولید کننده محصول زعفران در جهان کشورهای ایران ،اسپانیا ،هند،

یونان ،آذربایجان ،مراکش و ایتالیا می باشند .کشور ایران هم به لحاظ سطح زیر کشت و میزان

تولید ساالنه محصول زعفران دارای رتبه اول در سطح جهان می باشد .بررسی عملکرد تولید
محصول زعفران در سطح جهان نشان می دهد عملکرد تولیدی ایران به میزان  3/5کیلوگرم

محصول تولید شده زعفران در هکتار می باشد که پایین تراز عملکرد کشور های ایتالیا ،اسپانیا،
یونان و آذربایجان می باشد.

بررسی عملکرد تولید محصول زعفران کشور طی سال های  1387تا ( 1393جدول شماره

 )1بیانگر آن است هم سطح زیر کشت زعفران ،میزان تولید و صادرات وارزش صادراتي این
محصول روند افزایشی داشته است در سال  ،1393میزان صادرات این محصول با  %127رشد

نسبت به سال  1387به  159تن رسیده است .همجنین ارزش صادرات آن نسبت به سال

 %147 ،1387رشد داشته است.

جدول شماره ( )1سطح زیر کشت ،میزان تولید و صادرات زعفران ایران

سال

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

سطح زیر کشت
زعفران
(هکتار)

61,936

66,497

70,059

73,119

79,394

81,708

87,924

میزان تولید
( تن)

38

215

239

254

262

297

281

عملکرد
(کیلو گرم در
هکتار)

0.6

3.3

3.6

3.5

3.3

3.7

3.5

میزان صادرات
( تن)

70

66

106

121

138

137

159

ارزش صادرات
(میلیون دالر)

92

180

325

362

413

200

227

عنوان

مأخذ :وزارت جهاد کشاورزی ایران -گمرک ایران
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همچنین بررسی عملکرد تولید محصول زعفران در سطح استان های کشور در سال ،1393

(جدول شماره  )2نشان می دهد استان خراسان رضوی با میزان تولید  218تن و استان های
خراسان جنوبی و اصفهان بترتیب  با میزان تولید  48و  3تن محصول زعفران عمده تولید
کنندگان این محصول در سطح کشور بوده اند .بررسی سطح زیر کشت و میزان تولید محصول

زعفران در استان های عمده تولید کننده این محصول یعنی خراسان رضوی و  خراسان جنوبی
نشان می دهد عملکردی تولید محصول زعفران در این  استان ها پایین تر از عملکرد استان
های اصفهان ،لرستان و کرمان می باشد .رعایت اصول زراعی چون سورت کردن پیاز های

زعفران ( 8گرم به باال) ،ضد عفونی کردن آنها ،کشت در خرداد ماه ،رعایت تراکم مطلوب کشت  

( 50بوته در هر متر مربع) ،تنظیم نیاز آبی بر اساس اقلیم ،استفاده بهینه و بموقع کود ،مبارزه با
علف های هرز و نوسازی مزارع زعفران باعث ارتقای میانگین عملکرد تا 10کیلو گرم در هکتار

می شود( .قادری ،ابراهیمی و علیزاده )1391

جدول شماره(  )2سطح تولید و عملکرد در هکتار محصول زعفران به تفکیک استان ها در سال 1393
استان

سطح زیر کشت زعفران
(هکتار)

میزان تولید
(تن)

عملکرد
(کیلو گرم در هکتار)

خراسان رضوی

69406.5

218.348

3.15

خراسان جنوبی

14726.9

48.019

3.41

اصفهان

617

3.271

6.14

خراسان شمالی

634

2.641

4.89

کرمان

680

2.632

5.16

فارس

528.5

1.587

3.21

یزد

401.2

1.536

4.49

آذربایجان شرقی

143.2

0.551

4.72

گلستان

120

0.33

4.34

سمنان

107

0.324

3.03

لرستان

82.7

0.317

5.76
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استان

سطح زیر کشت زعفران
(هکتار)

میزان تولید
(تن)

عملکرد
(کیلو گرم در هکتار)

مرکزی

113.7

0.249

2.72

همدان

54.7

0.178

3.87

کرمانشاه

55.2

0.174

3.98

تهران

52.8

0.166

3.7

چهار محال و بختیاری

81

0.103

2.03

البرز

28.6

0.078

3.13

قزوین

30

0.051

1.74

زنجان

26.7

0.05

2.3

اردبیل

30.5

0.012

1

قم

4

0.004

1

کل کشور

87924.2

280.621

3.512

مأخذ :وزارت جهاد کشاورزی ایران

صادرات زعفران

 14قلم عمده کاالی صادراتی بخش کشاورزی کشور در سال  ،1393انواع پسته و مغز پسته،

انگور خشک کرده ،انواع زعفران ،هندوانه ،سیب تازه ،انواع خرما ،گوجه فرنگی ،سیب زمینی
تازه یا سرد کرده ،روده حیوانات ،پیاز و موسیر ،سایر ماهی به غیر از جگر و تخم ماهی ،پوست

خام حیوانات ،گوشت مرغ و خروس بوده است که این اقالم  73درصد ارزش صادرات بخش

کشاورزی و  7درصد ارزش صادرات غیر نفتی  را تشکیل داده اند .مجموع صادرات این اقالم

حدود  2822هزار تن به ارزش  3537میلیون دالر بوده است .نکته قابل توجه این است که
بیشترین ارز آوری حاصل از صادرات هر کیلوگرم این اقالم مربوط به محصول زعفران به میزان
 1059دالر و پس از آن روده حیوانات (  37دالر) و پسته و مغز پسته ( 9دالر) بوده است.

به طور میانگین بین  25الی  30درصد زعفران تولیدی ایران در داخل مصرف می شود و

مابقی آن صرف صادرات می شود .گزارشات نشان می دهد میزان صادرات محصول زعفران

کشور در سال  159  ،1393تن با ارزآوری 227میلیون دالر بوده است مهمترین بازار صادراتی
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محصول زعفران ایران در سال ( 1393جدول شماره )3کشور امارات متحده عربی ،اسپانیا،

عربستان صعودی بوده اند.

جدول شماره ( :)3مقاصد عمده صادرات محصول زعفران ایران -سال 1393
ردیف

کشور

وزن (تن)

قیمت ( میلیون دالر)

سهم از کل

1

امارات متحده عربی

70

105

46.5

2

اسپانیا

38

50

22.1

3

عربستان صعودی

14

18

7.7

4

جین

9

14

6.3

5

هند

4

7

2.9

6

هنگ کنگ

4

6

2.7

7

ایتالیا

3

5

2.2

8

افغانستان

3

4

1.8

9

قطر

2

3

1.3

10

آلمان

1

2

1

11

سایر کشورها

9

12

5.5

مجموع صادرات

159

227

100

مأخذ :گمرک جمهوری اسالمی ایران

راهکارهای افزایش ارزش افزوده و توسعه صادرات محصول زعفران در بازار های

جهانی

جهت توسعه صادرات محصوالت کشاورزی کشور عالوه بر سیاست های افزایش تولید

محصول بطریق افزایش سطح زیرکشت در استان های تولید کننده ،افزایش عملکرد تولید

محصول در هکتار و  ...باید استرتژی های و راهکار های تصاحب بازار های صادراتی و دستیابی
به ارزش افزوده بیشتر این محصوالت را شناسایی کنیم .در ذیل به اهم استرتژی های و راهکار
های توسعه محصوالت کشاورزی بویژه زعفران می پردازیم:

تحلیل وضعیت تولید و موانع توسعه صادراتی محصول زعفران
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ایجاد صنایع فرآوری و بسته بندی

علی رغم اینکه کشورهای در حال توسعه بزرگترین تولیدکننده محصوالت کشاورزی اولیه

جهان هستند ،بیشترین سهم کل صادرات کشاورزی جهان از آن کشورهای توسعه یافته است

علت آن را باید در سهم اندک کشورهای در حال توسعه از صادرات تولیدات فرآوری شده و
نهایی محصوالت کشاورزی جستجو کرد .اگر بخواهیم مهمترین موانع و تنگنا های صادراتی،
کشور های در حال توسعه را مورد بررسی قرار دهیم در می یابیم عواملی چون ضعف در تولید
محصوالت با کیفیت و دارای قیمت مناسب ،غیر استاندارد بودن کاالهای تولید شده که عمدت ًا

نامنطق است با استاندارد های بین المللی پذیرفته شده ،فقدان آزمایشگاه های مترولوژی و
تست ،ضعف حضور در موافقت نامه های بین المللی تجاری ،ناتوانی در بازاریابی و ترویج
صادرات از مسائل اساسی این کشور ها در حوزه تجارت است( .سازمان توسعه تجارت ایران،

.)1393

کشت محصول زعفران در ایران به صورت سنتی است و مهمترین فرآیند پس از برداشت آن ،یعنی

خشک کردن زعفران است .خشک کردن زعفران در اسپانیا به صورت ماشینی انجام می شود اما
در ایران هنوز شیوه سنتی مرسوم است سنتی خشک کردن زعفران در ایران باعث رشد یک

سری قارچ ها روی زعفران شده و باعث کاهش فروش آن در بازارهای خارجی شده است .اگر
این مشکل حل شود،قیمت زعفران ایران در بازارهای جهانی می تواند تا  4برابر میزان کنونی
افزایش یابد.

متأسفانه صادرات محصول زعفران ایران به صورت فله به کشورهای اروپایی خصوصا اسپانیا

صادر می شود کشورهایی چون یونان و اسپانیا با آن که دارای سطح زیر کشت پایینتر از ایران

هستند ،اما عملآوری زعفران آنها به نحوی است که قیمت زعفران شان چند برابر ایران است.

و این کشورها پس از فرآوری این محصول و بسته بندی مناسب آن را به عنوان تولیدات داخلی
خود به دیگر کشورهای جهان صادر میکنند و به این ترتیب ایران از ارزش افزوده بازار زعفران

جهان بی نصیب میماند.

در بسته بندی محصوالت صادراتی الزم است مواردی مهمی چون تطابق با استانداردها،
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تطابق با قوانین و مقررات کشورهای هدف،جلب توجه مصرف کنندگان ،استفاده از بسته بندی
متناسب با نیازها و خواسته های بازار هدف ،ارتقاء توان حفاظت از ویژگی های کاالی درون
بسته بندی مثل طعم ،رنگ ،مزه ،بو و  ...رعایت و در نظر گرفته شود( .سازمان توسعه تجارت

ایران.)1390 ،

مهمترین مشکل بسته بندی محصول زعفران ،سرمایه گذاری باال برای ورود تجهیزات و

دستگاه های مدرن است و با توجه به این که فن آوری روز بسته بندی از آن کشور های توسعه

یافته است دولت باید به کمک بخش خصوصی بیاید و تسهیالت الزم را جهت ورود تکنولوژی
تولید این محصوالت صادراتی فراهم کند.
برند سازی محصول زعفران

ساخت نام تجاری از مهمترین عوامل ماندگاری محصول صادراتی در بازار های جهانی است و

زمانی که یک محصول صادراتی نام و نشان مشهور و شناخته شده ای داشته باشد مشتریان و
خریداران زیادی هم خواهد داشت .برای کسب بازارهای صادراتی و بازار داخل توجه به مقوله برند

سازی می تواند رونق تولید را به همراه داشته باشد .برند سازی محصول در نتیجه تعامل مناسب
میان بخش خصوصی و دولتی است .یکی از مشکالت کنونی برند سازی ایران در سطح منطقه
و بین الملل وجود بنگاه های کوچک و متوسط است بطوری که این بنگاه ها قدرت معرفی خود
را ندارند و اگر این بنگاه ها با هم ادغام شوند برندهای بزرگ در کشور شکل خواهد گرفت .در

ایران عدم وجود قوانین الزم در حمایت حقوق مالکیت معنوی مانع از شکل گیری برند معتبر برای
محصوالت صادراتی کشاورزی چون زعفران شده است .جهت ورود کاالهای صادراتی به بازارهاي

بين المللي نیاز است در سه سطح محصول ،بنگاه و ملی برندسازی صورت گیرد .در این خصوص

پیشنهاد ثبت برند ملی محصول زعفران توسط شورای ملی زعفران ایران یا حمايت های الزم
از تشكل هاي توليدي و صادراتي براي تدوين و توسعه برندهاي تخصصي در ورود به بازارهاي

بين المللي از سوی دولت می تواند راهگشای توسعه صادرات این محصول استراتژیک باشد.
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رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای

یکی از مواردی که باعث کاهش صادرات کاالها و عدم کارایی در امر تجارت می گردد تعرفه ها

و موانع غیرتجاری است مطالعات گذشته این مساله را که محدودیتهای تعرفهای به طور
گسترده در تولیدات کشاورزی هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه

وجود داشته است ،تایید می کند قابل توجه است محدودیت های تعرفه ای با افزایش درجه

فرآوری محصوالت ،افزایش مییابد .موانع غیرتعرفهای به عنوان مهمترین علت صادرات اندک

محصوالت فرآوری شده کشاورزی در کشورهای در حال توسعه بوده است .مطالعه OECD

حاکی از آن است روندهای گمرکی و اداری از موانع غیرتعرفهای در تجارت میان کشورهای در
حال توسعه بوده که تاثیر منفی بر سطح تجارت میان آنها دارد .سازمان تجارت جهانی موانع

غیرتعرفهای داخلی تجارت (تشریفات بیش از حد گمرکات ،مقررات صادرات و واردات ،عدم

همکاری میان گمرکات و دیگر نهادهای حکومتی ،عدم استفاده کافی از فناوری اطالعات،
اطالعات نامتقارن و عدم شفافیت) را به عنوان مسائل مربوط به تسهیل تجارت دستهبندی
کرده است .که این موانع غیرتعرفهای هزینه صادرات را افزایش داده و درنتیجه رقابتپذیری
محصوالت را در بازار خارجی کاهش می دهد .با پیوستن ایران به  WTOمی توان تعرفه ها و

موانع غیرتعرفه ای را کاهش و صادرات را افزایش داد .ايران با وجود آن كه در توليد و صادرات
محصول زعفران مزيت طبيعي و نسبي بااليي برخور دار است ،باالترين نرخ تعرفه وارداتي را

در بازار جهاني اين محصول وضع كرده است لذا با توجه به مزيت طبيعي و نسبي باالي ايران
در صادرات اين محصول ،اعمال اين تعرفه باال چندان موجه نيست و بي ترديد به مزيت رقابتي
كشور در صادرات اين محصول آسيب مي رساند .پس با هدف حمايت از مزيت رقابتي كشور
درصادرات زعفران ،كاهش نرخ تعرفه وارداتي اين محصول ضرورت دارد.
راه اندازی بورس بین المللی زعفران

بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی هر کشوری که  %58از یک محصول خاص صنعتی

یا تجاری را تولید و به بازار های جهانی عرضه کند می تواند از حق تاسیس بورس بین المللی
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بر خوردار شود و حق  سیاست گذاری تولید کارشناسی قیمت سیستم های بازاریابی و نظارت بر
فناوری آن محصول  در سطح جهانی را دارد .اما علی رغم این که ایران بیش از  %92زعفران

تولیدی جهان را دارد از داشتن بورس بین المللی زعفران محروم مانده است .مهمترین مزیت
تآسیس بورس زعفران شفافیت فرآیند تولید تا مصرف ،حذف دالالن داخلی و بین المللی و

روانه شدن خریداران و تجار بین المللی به سوی بورس زعفران ایران است .از دیگر مزایای
بورس تخصصی افزایش سطح دانش تولید کنندگان و صاحبان صنایع جانبی است از آنجا که

تجار و بازرگانان بین المللی همواره به دنبال محصولی هستند که باالترین کیفیت را داشته
باشد ،تولید کنندگان درصدد خواهند بود تا با ارتقاء سطح دانش خود ،محصوالت با کیفیتی را

در بورس عرضه کنند.

فعال سازی اتحادیه های صادراتی

تشکل ها و نهاده های اقتصادی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی با نقش آفرینی در

سیاست گذاری عمومی و کالن اقتصادی کشور ،تقویت و رونق دادن بازار ،کاهش فساد و رانت
در دولت و بخش خصوصی ،تدوین قواعد کسب و کار و ضوابط کیفی تولید کاال و خدمات و

تدوین معیار های گزینش و بکارگیری نیروی انسانی ،رصد و پایش محیط کسب و کار کشور،
می توانند فضای مطلوب و مساعد کسب وکار را برای فعاالن اقتصادی بخش خصوصی مهیا
کنند .امروزه اتحادیه های صادراتی بعنوان یک نهاده اقتصادی علیرغم سابقه نسبت ًا طوالنی

در کشور نتوانسته اند نقش موثری در ارتقای صادرات غیر نفتی کشور داشته باشند .دالیل
این امر را باید در ضعف فرهنگ جمع گرایی و تشکل محوری ،بافت سنتی حاکم بر تجارت،

وجود انحصار ها ،کم رنگ بودن تفکر ملی در مدیریت تشکل ها ،رقابت های ناسالم در میان
صادرکنندگان جستجو کرد .در نظر گرفتن تمهیداتی از جمله وضع قوانین و مقررات باثبات،

کاهش تشریفات زائد دیوان ساالری ،حضور نمایندگان اتحادیه ها در امر تصمیم گیری و
ضرورت بودن آموزش و تحقیقات می تواند به عنوان راهکار هایی جهت نوسازی و فعالسازی
اتحادیه های صادراتی مطرح گردد که نهایت ًا منجر به توسعه صادرات خواهد شد( .زريباف ،سيد
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مهدي ،پرستش ،نسرين و همكاران.)1386  ،

همچنین مواردی از جمله بهبود محیط کسب وکار از طریق اصالح قوانین و مقررات و

رویههای صادرات محصول زعفران (کاهش اسناد ،زمان و هزینههای صادرات) ،پرداخت جایزه

و مشوق صادراتی به صادرکنندگان محصول زعفران ،معاف شدن صادرات محصول زعفران  
از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ،انعقاد موافقتنامههای تعرفههای ترجیحی با کشورهای
همسایه و هدف صادراتی محصول زعفران ،حمایت قیمتی محصول زعفران توسط دولت به

شیوه خرید توافقی محصول زعفران از بهره برداران ،تشویق کشاورزان به کشت تخصصی
زعفران به جای کشت مختلط و متنوع انواع محصوالت،کاهش ریسک آنان در صورت تخصص
در تولید یک محصول ،ایجاد رشته تخصصی دانشگاهی زعفران در استان ها جهت انجام

تحقیقات کاربردی و ارائه آموزش های مورد نیاز به بهره برداران محصول زعفران در استان
های تولید کننده می تواند گامی در جهت توسعه صادرات این محصول استراتژیک باشد.
نتیجه گیری

در این مقاله وضعیت تولید و صادرات محصول زعفران کشور ،مورد بررسی قرار گرفت .از

دست دادن ارزش افزوده این محصول صادراتی بعنوان یک مشکل در حوزه صادرات مطرح

گردید .ایجاد صنایع فرآوری و بسته بندی در استان های عمده تولید کننده این محصول
خصوص ًا خراسان رضوی و جنوبی ،برند سازی محصول زعفران در بازار های هدف صادراتی،
رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای ،راه اندازی بورس بین المللی زعفران در کشور از جمله
راهکارهایی است که می تواند منجر به افزایش ارزش افزوده این محصول در بازار های

صادراتی گردد.
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ارزيابي شاخص هاي محيط كسب وكار استان خراسان جنوبي با استفاده
از منطق فازي بر اساس الگوي تلفيقي محيط كسب وكار  UNIDOو
شاخص هاي دهگانه بانك جهاني
محمد بهروزي

1

ایوب شیخی

2

چكيده:

منظور از محیط کسب وکار ،عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که مدیران

یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند .محیط کسب وکار نامناسب،

هزینه عملکرد بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد و باعث ازبین رفتن انگیزه سرمایه گذار

و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می شود .بررسي شاخص هاي كسب
وكار و پايش مستمر محيط كسب وكار در استان هايي مانند خراسان جنوبي كه متاسفانه از

مشكالت ساختاري و عقب ماندگي هاي تاريخي رنج مي برد ،حائز اهميت بيشتري مي باشد؛
لذا در این پژوهش ،براي شاخص هاي فضاي كسب و كار استان خراسان جنوبي از طریق

منطق فازي ،الگوي تلفيقي محيط كسب وكار يونيدو  و شاخص هاي دهگانه بانك جهاني ،که
مدلی جدید ،جامع و کامل می باشد ،مورد استفاده قرار گرفته است .جامعه آماري شامل کلیه

كارآفرينان واحدهاي بزرگ اقتصادي داراي 10نفر و بيشتر كاركن و نيز كارشناسان اقتصادي

خبره استان به تعداد110نفر که با استفاده از جدول مورگان تعداد  86نفر به عنوان نمونۀ آماري
انتخاب شده اند.

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها پس از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته،

اطالعات جمع آوري و تلخیص گردیده است .سپس اعداد بدست آمده با استفاده از نمودار فازي

مثلثی به اعداد فازي تبدیل شد .با استفاده از اعداد فازي بدست آمده ،میانگین فازي هر یک
 .1دانشجوي دوره دكتري مديريت تطبيق و توسعه
 .2دکترای آمار عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

behroozimohammad@yahoo.com
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از ابعاد مدل محاسبه گردیده است .در نهایت به کمک روش ماکزیمم کننده ارزش ،مقادیر

میانگین ابعاد و شاخص هاي محيط كسب وكار فازي زدایی شده تا درجه عضویت هریک از

ابعاد در مدل مشخص گردد .تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در جامعه مورد بررسی ،در

ابعاد هشت گانه اليه اول الگو «زيرساخت ها» و «پيش بيني شرايط اقتصادي» در حدپايين تر
از متوسط« ،ثبات سياسي» در حد باالتر از متوسط« ،مهارت ها و توسعه منابع انساني»« ،ابعاد
رژيم قانوني» و «باز بودن بازارهاي مالي» در حد متوسط قرار گرفته است.
مقدمه:

منظور از فضاي کسب و کار ،عوامل موثر بر عملکرد واحدهاي اقتصادي مانند کیفیت دستگاه

هاي حاکمیت ،ثبات قوانین و مقررات ،کیفیت زیرساخت ها و  ...است که تغییر دادن آنها فراتر

از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه هاي اقتصادي است (میدري و قودجانی .)1387،در تعریفی

دیگر گفته شده است که محیط کسب وکار مجموعه ای از سیاست ها ،شرایط حقوقی ،نهادی
و مقرراتی است که بر فعالیت های کسب و کار حاکم اند .ثبات اقتصاد کالن ،کیفیت زیر
ساخت های کشور ،کیفیت دستگاه های اجرایی ،نظام وضع قوانین و مقررات ،هزینه و امکان

دسترسی به اطالعات و آمار ،فرهنگ کار و عوامل دیگری ازاین دست ،از عواملی هستند
که عملکرد واحدهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند ،درحالی که مدیران واحدهای
اقتصادی نمی توانند تأثیر چندانی برآنها بگذارند .محیط کسب وکار نامناسب ،هزینه عملکرد

بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری و نیز عقب

ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می شود .بهبود محیط کسب وکار و رابطه آن با
توسعه اقتصادی ازاوایل دهه 1980میالدی و در پی مطالعات هرناندودسوتو اقتصاددان پرویی

موردتوجه قرارگرفت .در پی تحقیقات دسوتو ،مؤسسات گوناگون بین المللی تحقیقات مستمر و
نسبت ًا دقیقی برای شناسایی موانع تولید و سرمایه گذاری انجام داده اند و «بهبود محیط کسب
وکار» به عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی ،مورد توجه قرارگرفته است.

امروزه چندین مؤسسه بین المللی ،محیط کسب و کار در کشورهای مختلف را از نظر مؤلفه
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های مختلف محیط کسب و کار ،رتبه بندی می کنند .از مشهورترین این مؤسسات می توان به

بانک جهانی ،مجمع جهانی اقتصاد ،بنیاد هریتیج و واحد اطالعات اقتصادی مجله اکونومیست
اشاره کرد .در این گزارش ها که تقریب ًا هرساله منتشر می شوند ،سعی براین است که وضعیت
کسب و کار در کشورهای مختلف براساس شاخص های کمی به تصویر درآید تا قابلیت مقایسه
کشورها با یکدیگر فراهم شده و پیشنهادهایی به منظور اصالح محیط کسب و کار کشورها
ارائه گردد.

دربانک جهانی ،پروژه بررسی فضای کسب وکار در کشورهای مختلف ،از سال  2002در

دستور کار قرار گرفته است .این طرح که توسط بازوی توسعه بخش خصوصی بانک جهانی
راهبری می شود ،تأثیر قوانین و مقررات کشورها را برفعالیت بنگاه های کوچک و متوسط در
طول دوره عمر آنها بررسی کرده و براساس شاخص هایی که تدوین می کند ،کشورها را رتبه

بندی می نماید .اولین گزارش بررسی فضای کسب و کار بانک جهانی ،در سال  2003و با

درنظر گرفتن  5شاخص و 133کشور منتشر شده است .آخرين گزارش منتشر شده بانك جهاني
گزارش سال  2015مي باشد كه در آن رتبه كلي ايران  130اعالم شده است.

با توجه به گزارش مزبور ،ايران در زمره كشورهايي است كه فضاي كسب و كار آن از وضعيت

مطلوبي برخوردار نميباشد ،در يك  نگاه كلي ميتوان مهمترين عواملي را كه بر محيط
كسبوكار موثر بوده به عوامل سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي ،بينالمللي ،فنآوري ،عوامل قانوني

و مسائل اخالقي و ارزشي طبقهبندي كرد .در اين طبقهبندي ،فضاي كسب وكار متاثر از
حوزههاي مختلفي است كه مهمترين آنها عبارتند از درجه باز بودن اقتصاد ،حاكميت و كارايي
دولت ،كارآمدي بازارها ،محيط اجتماعي  -سياسي ،مسائل بينالمللي ،انعطافپذيري بازار كار،

مديريت و محيط مستعد جهت توسعه فنآوري ،باز بودن اقتصاد كشورها ،بر مبناي متغيرهايي
نظير تجارت بينالملل است كه ميتواند زمينهساز ظهور و بروز فرآيندهايي در اقتصاد كشور شود
و ثمره آن ايجاد انگيزه جهت افزايش سطح توليد بنگاههاي داخلي و مزيتيابي و مزيتسازي

بنگاهها جهت رقابت در صحنههاي جهاني باشد .توجه به عواملي كه در زمينه محاسبه شاخص

كسبوكار كشورها مد نظر بوده ،به صراحت ،اهميت قايل شدن برای بحث تجارت و نگاه
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كشورها به تجارت و تاثير اين نگاه بر فضاي كسبوكار را روشن ميسازد .مسلما اهميت دولت
به بحث گسترش تجارت خارجي ،شرايط را در جهت افزايش شركتهاي توليدي و حذف موانع

و محدوديتهاي اضافي از مسير توليد ،در جهت بهبود تجارت و بهبود شاخصهاي كسبوكار

فراهم خواهد كرد.

پيشينه تحقيق:

وارث و همکاران ( )1391در پژوهشی با عنوان «ارتقاي فضاي كسب و كار جهت دستيابي

به چشم انداز اقتصادي» ،شاخص هاي فضاي كسب و كار را بر اساس اهميت هر يك از اين

شاخص ها در منطقه ،اولويت بندي نمودند.

اشرفی و فهیمی فر ( )1390طی مطالعه ای به بررسی و مقایسه شاخص های مرتبط با بهبود

فضای کسب و کار بین ایران و کشورهای همسایه پرداختند .بر این اساس شاخص های الزام

آور بودن اجرای قراردادها ،شروع یک کسب و کار ،اخذ اعتبار ،پرداخت مالیات ،انحالل یک

فعالیت ،تجارت برون مرزی ،ثبت و انتقال مالکیت ،اخذ مجوز و و در نهایت شاخص حمایت از

سرمایه گذاران به ترتیب به طور میانگین دارای کمترین میزان رتبه در کشور ایران بوده اند.
ساالری ( )1390در مقاله ای با عنوان بررسی تاثیر نظام مالیاتی بر فضای کسب و کار به

این نتیجه رسید که اصالح نظام مالیاتی موجب شادابی و پویایی فضای کسب و کار می شود.
بار مالی مالیات کمتر ،بنگاه ها را تشویق به سرمایه گذاری می کند؛ به طوری که  10درصد
کاهش در مالیات های غیرمستقیم از قبیل مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش سرمایه گذاری

تا  7درصد می شود.

نصيري اقدم و مکی ( )1389درمطالعه «بررسي راهبردها و تجربيات گروه كسب و كار بانك 

جهاني در ايجاد اشتغال» براساس ايده هاي كوز و دسوتو با استفاده از گزارش هاي بانك جهاني
به این نتیجه رسیدند كه بهترين  راه براي ايجاد اشتغال ،تسهيل فعاليت هاي اقتصادي و بهبود
محيط كسب و كار از طريق  وضع مقررات كمتر  و كارآتر  است.

دفتر گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی نیز در
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گزارش های فصلی پایش محیط کسب و کار ایران که از سال  1389با همکاری تعدادي از
بنگاه ها ،تشکل هاي اقتصادي و کارگاه هاي صنعتی سراسر کشور و با استفاده از نظرسنجی و

پیمایش میدانی تهیه و منتشر می کند ،مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران را ارزیابی
می نماید.

ابراهیم حیدر ( ،)2012به بررسی اصالحات فضای کار و شد اقتصادی در  172کشور جهان در

دوره  2006-2010پرداخته است .نتایج تحقیق وی بیانگر آن است که اصالحات فضای کسب
و کار ارتباط مثبت معنی داری با رشد اقتصادی کشورها دارد.

کالپر و الو ( ،)2012درمقاله خود ثبت شرکتها را در  92کشور جهان مورد مطالعه قرار می دهد و

به بررسی چگونگی سهولت ثبت کسب و کار جدید پرداخته و اثرگذاری اصالحات ثبت شرکت ها

را بر روی ثبت شرکت های جدید مورد مطالعه قرار می دهد .نتایج نشان می دهد که اصالحات
کوچک (در کل کمتر از  40درصد) اثر قابل توجهی بر کاهش هزینه ها ،برای ایجاد شرکت های
جدید ندارد .همچنین کار آفرینی برای پویایی اقتصاد مدرن ضروری و با رشد اقتصادی مرتبط

است.

چاویز و کالپر ( )2010به بررسی اثر محیط کسب و کار بر تامین مالی بنگاه های نوپا پرداختند.

آنها با استفاده از یک بانک اطالعاتی مشتمل بر  70هزار بنگاه در  100کشور به بررسی نوع

تامین مالی بنگاه ها و ارتباط آن با محیط کسب و کار پرداخته اند .نتایج نشان داد کیفیت محیط
نهادی و شاخص های محیط کسب و کار تاثیر زیادی بر تسهیل دسترسی بنگاهها به ویژه

بنگاههای نوپا به تامین مالی رسمی دارند.

دريمر و پرچت ( )2010در تحقيقي تحت عنوان «چگونگي ايجاد كسب وكار و شاخص هاي

فضاي كسب و كار :فضاي سرمايه گذاري در هنگام وجود فضاي كنترل در بنگاهها» سه
شاخص گرفتن زمان اجاره عمليات ،زمان ايجاد و ساخت عمليات و زمان واردات كاال را ارزيابي

نموده و به مقايسه جو سرمايه گذاري در بيش از  100كشور جهان پرداخته اند .آنان نشان دادند
كه در فضاي كسب و كار ،زمان عامل مهم و تأثيرگذار مي باشد كه اين موضوع تحت تأثير

اصالحات سياستي صورت گرفته در هر كشور است.
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مباني نظري تحقيق :

موفقیت بنگاههاي اقتصادي تابعی است از سه عامل به هم مرتبط :بافت سیاسی و اقتصادی در

سطح کالن هر کشور ،محیط کسب و کار آن و راهبرد و عملیات شرکت ها .ارتباط این سه عامل
به صورت دو طرفه (از باال به پایین و از پایین به باال) است ) .(Roland & Porter, 2000از

باال به پایین ،بافت سیاسی و اقتصادی بستر ساز بوده ،محیط کسب و کار فضای بهره وری و
محیط رقابت شرکت ها را بهبود می بخشد ،استراتژی و عملیات شرکت ها مناسبات داخلی و یا

ثبات برای رشد بهره وری شرکت ها را فراهم می سازد .از پایین به باال نیز بهره وری و کارآیی

مناسب شرکت ها موجب افزایش درآمد و رشد مالیات ها گردیده و با تأمین منابع مالی به دولت

یاری می رساند .بهبود فضای کسب و کار نیز به بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی کمک می کند.

از سوی دیگرضعف در محیط کسب و کار کشور ،فرآیند تولید و سیاست گذاری اقتصادی را به

هم می ریزد و موجب بازدارندگی تولید می شود ). (Porter,2000
ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻼن
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر
ﻛﺸﻮر

راﻫﺒﺮد و ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي

نمودار ( )1عوامل اثر گذار بر موفقیت شرکت ها

محیط کسب و کار به مفهوم مجموعه قوانینی است که بر هزینه شرکت ها تأثیر دارد .مانند

هزینه مجوزها ،تشریفات اداری،ﻣﺤﻴﻂ
)ﻛﻼن(نیروی کار و غیره ) .(Unido,2008در
ﺳﺎﺧﺘﺎري های
مالیات ،هزینه

تعریفی دیگر محیط کسب و کار مجموعه ای از سیاست ها ،شرایط حقوقی ،نهادی و قانونی

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻲ

کسب
حاکم بر فعالیت های کسب و کار
شدهوﻛﺎر
بیانﻛﺴﺐ
ﻓﻀﺎي
محیطزﻧﺠﻴﺮه
است ) .(ODCED,2008در واقع ارﺗﻘﺎء
و کار شامل زیر ساخت های اقتصادی ،میزان سالمت اداری ،امنیت اجتماعی ،ثبات درارزش
سیاست
رژﻳﻢ

ﺑﺎزار

است که بر عملکرد شرکت ها
نظام قضائی و غیره
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲقوانین و مقررات ،کیفیت
های اقتصادی،
ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
تأثیر مستقیم دارند ،ولی تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران شرکت ها و کسب و

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ

ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﺎﻧﻚ
ﺟﻬﺎﻧﻲ

ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﻜﻲ

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻛﺴﺐ وﻛﺎر
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کارها است (اتاق بازرگانی.)1388 ،

با توجه به اهمیت محیط کسب و کار در توسعه کارآفرینی و شرکت های کوچک ،به کارگیری

الگوهایی در جهت ارزیابی و سنجش محیط کسب و کار الزم است .به منظور سنجش محیط
کسب و کار ،بایستی به سطح تحلیل و تمایز بین محیط عملیاتی یا نزدیک و یا خرد و محیط
عمومی یا زمینه ای و یا کالن توجه داشت .محیط عملیاتی شامل رقبا ،مشتریان و تأمین

کنندگان مواد اولیه است .محیط عمومی یا زمینه ای شامل عوامل کالن اقتصادی ،سیاسی،

فرهنگی ،قانونی و فن آورانه است که توسعه شرکت ها در سطوح محلی ،ملی و حتی فراملیتی

را تحت تأثیر قرار می دهد .اگر هدف بررسی در سطح خرد و یا صنعت باشد ،بایستی تأکید بر
مدل های سطح خرد مانند مدل نیروی های پنچ گانه رقابتی پورتر ،تجزیه و تحلیل سوات و
غیره باشد .اگر هدف بررسی محیط عمومی یا زمینه ای باشد ،بایستی از مدل ها یا الگوهای

سطح کالن استفاده کرد ) .(Worthington and Britton, 2006هدف این پژوهش،

بررسی محیط عمومی و یا کالن می باشد ،بنابراین از الگوهای سطح کالن استفاده شده است.
الگوی ارزیابی محیط کسب و کار بانک جهانی

در گزارشهاي  Doing Businessبانك جهاني ،شاخص هاي فضاي كسب و كار براي

كشورهاي مختلف مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفته است .شاخص هایي كه مبناي رتبه بندي
و مقايسه قرار مي گيرند عبارتند از شروع کسب و کار( 1فرآيند ثبت شرکت) ،اخذ مجوزها

2

(تمامي فرآيندهاي الزم الرعايه از اخذ مجوز تا تاسيس و راه اندازي يک کارگاه) ،استخدام و

اخراج نيروي کار ،3ثبت مالکيت( 4فرآيندهاي الزم جهت ثبت دارايي در دفاتر اسناد رسمي)،

1. Starting a Business
2. Dealing with Licenses
3. Employing Workers
4. Registering Property
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اخذ اعتبار ،1حمايت از سرمايه گذاران(2سهامداران) ،پرداخت ماليات ،3تجارت فرامرزي ،4الزام آور

بودن قراردادها 5و انحالل فعاليت  .6بانک مذكوربه استناد ١٠شاخص فوق ،رتبه سهولت کسب

و کار كشورهاي مختلف را تعيين و به صورت مقايسه اي براي تمامي کشورها منتشر مي نمايد
(گزارش .)2009 ، Doing Business
الگوی یونیدو

این سازمان به محیط کسب و کار با رویکردی جامع نگریسته و بهبود (یا توانمندسازی محیط

کسب و کار) را در برگیرنده سه الیه می داند .در این الگو الیه مرکزی ،محیط کسب و کار

قانونی است که در برگیرنده قوانینی است که منجر به افزایش هزینه های مستقیم و غیرمستقیم

شرکت ها می شود؛ مانند هزینه های نیروی کار ،تأسیس و انحالل شرکت ،مالیات و غیره.
این الیه در گزارش سهولت کسب و کار بانک جهانی کام ً
ال مشهود است .الیه میانی و یا دوم
دربرگیرنده رویکرد نئوکالسیک و یا فضای سرمایه گذاری است که عالوه بر عناصر محیط

قانونی شامل کیفیت زیرساخت ها ،رژیم قانونی ،ثبات سیاسی ،بازارهای مالی ،آموزش و غیره

نیز می باشد و می تواند به رشد ،افزایش بهره وری و توسعه مشاغل شرکت ها کمک کند.
الیه سوم و یا بیرونی رویکرد نئوساختارگرایانه را شامل می شود .دو الیه قبلی به میزان زیادی

وابسته به نقش دولت هستند ولی در این الیه نقش بخش خصوصی پررنگ تر می باشد و

هدف ایجاد مزیت رقابتی دانش محور می باشد و مواردی مانند توسعه خوشه ها ،ارتقای زنجیره
ارزش ،سیاست گذاری انتقال فن آوری و غیره را شامل می شود .نمودار ( )2الیه های سه گانه
این الگو را نشان می دهد.(Unido,2008) .

1. Getting Credit
2. Protecting Investors
3. Paying Taxes
4. Trading Across Borders
5. Enforcing Contracts
6. Closing a Business

ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر
ﻛﺸﻮر

راﻫﺒﺮد و ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
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ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎري )ﻛﻼن(

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ وﻛﺎر
رژﻳﻢ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

ارﺗﻘﺎء زﻧﺠﻴﺮه

ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﻜﻲ

ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﺎﻧﻚ
ﺟﻬﺎﻧﻲ

ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي
آﻣﻮزﺷﻲ

آزادي
ﺗﺠﺎري

ﺧﻮﺷﻪ

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻛﺴﺐ وﻛﺎر

ﺛﺒﺎت
ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي

ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ
وﺗﻮﺳﻌﻪ

ارزش

ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل

ﺗﺠﺎري

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮋي

نمودار ( )2مدل تحقيق (الگوی محیط کسب و کار یونیدو ) 1 Unido,2008

روش تحقیق

فازی بودن به معنای چند ارزشی بودن است و در مقابل منطق دو ارزشی که در آن برای هر

سؤال یا مفهومی تنها دو پاسخ یا حالت (درست یا نادرست ،سیاه یا سفید) می تواند وجود داشته

باشد ،قرار می گیرد.

منطق فازی حالت تعمیم یافته منطق چند ارزشی بوده که در حوزه منطق نمادین درآغاز

قرن اخیر پدیدار گشته است .به طور کلی ،منطق فازی محدوده ای عملی و کاربردی از تئوری
مجموعه های فازی است .این منطق با استفاده از مفاهیم ،اصول و روش های بکار رفته در

مجموعه های فازی جهت فرموله نمودن اشکال مختلف استدالل تقریبی قابل فهم به کار می رود
(کلر ،جرج یو آن ،ب ،1381 ،ص  .)62در منطق فازی از متغیرهای زبانی استفاده می شود.
متغیرهایی که مقادیر آن ها کلمات یا جمالت زبان طبیعی یا مصنوعی هستند ،متغیرهای زبانی

نامیده می شوند .به عنوان مثال سن یک متغیر زبانی که مقادیر آن کلماتی نظیر خیلی جوان،
  .1در مدل پژوهش ،شاخص هاي محيط قانوني (اليه سوم) شاخص هاي دهگانه بانك جهاني در نظر گرفته شده است.
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جوان ،میانسال ،پیر و خیلی پیر هستند .آن ها نشانه ها یا ترم های متغیر زبانی سن نامیده می شوند و
به وسیله مجموعه های فازی روی مجموعه مرجع  Uکه دامنه عملیاتی نیز نامیده می شود و بر

حسب سال نیز قابل سنجش است ،نشان داده می شوند (بوجادزیف ،ج و بوجادزیف ،م،1381 ،

ص  .)43یک متغیر زبانی توسط پنج تایی
نام متغیر زبانی است؛

مشخص می گردد که در آن:

مجموعه مقادیر زباني است که اختیار می کند؛ دامنه فیزیکی

واقعی است که در آن متغیر زبانی   مقادیر کمی خود را اختیار می کند (مجموعه مرجع می باشد)؛

 Gگرامری که طبق آن مقادیر مختلف زبانی تولید می شود؛
مقدار زبانی در

یک قاعده لغوی است که هر

را به یک مجموعه فازی در مرتبط می سازد (همان تابع عضویت می باشد)

).(Klir,G. and Yuan,Bo,2003,73
در این پژوهش ،روش تحقیق بر اساس هدف ،از نوع کاربردی است و براساس ماهیت تحقیق

و روش انجام ،از نوع توصیفی  -پیمایشی می باشد .به منظور جمع آوری اطالعات از پرسشنامه
محقق ساخته بر اساس شاخص هاي مدل پژوهش استفاده شده است .روایی پرسشنامه به صورت
محتوایی درونی و با استفاد از نظر اساتید مجرب دانشگاهی تأیید شده است .پایایی سؤاالت

پرسشنامه نیز با استفاده از تکنیک ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از عوامل محاسبه و تأیید

گردیده است .به طور خالصه نتایج حاصل از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ هر یک از عوامل
در جدول ( )1آمده است که نشان دهنده پایایی سؤاالت مربوط به هر یک از عوامل است.
جدول ( )1نتایج حاصل از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ هر یک از عوامل مدل
پرسشنامه

تعداد نمونه

تعداد موارد

آلفای کرونباخ

محيط ساختاري

86

  (  8اليه اول مدل)

0/676

فضاي كسب وكار

86

( 7اليه دوم مدل)

0/868

محيط قانوني

86

( 10اليه سوم مدل)

0/896

جامعه آماری این تحقیق تمامی كارشناسان و مديران دستگاه های اقتصادي استان ونيز

كارآفرينان و فعاالن اقتصادي (عضو اتاق بازرگاني ،صنعت ،معدن وكشاورزي) استان خراسان

جنوبي می باشند که دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا باالتر هستند .حجم نمونه با استفاده از
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جدول بارتلت ،کوترلیگ و هیگینز ) ) Bartlett and ithers,2001,p65با سطح خطای
 86 ،0/05نفر تعیین شده است .نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی طبقه بندی شده انجام
شده است .جدول ( )2ساختار جامعه و نمونه آماری را بر حسب حوزه کاری را نشان می دهد.
جدول ( )2تعداد اعضای جامعه و نمونه آماری
تعداد اعضای جامعه آماری
حوزه کاری/

تعداد اعضای نمونه آماری

مدرک تحصیلی

بخش
دولتي

بخش
خصوصي

جمع کل

بخش
دولتي

بخش
خصوصي

جمع کل

دیپلم

0

8

8

0

6

6

فوق دیپلم

5

11

16

2

9

11

لیسانس

19

44

63

14

39

53

فوق لیسانس

12

6

18

8

5

13

دکترا و باالتر

4

1

5

2

1

3

جمع کل

40

70

110

26

60

86

در این تحقیق ،تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله صورت گرفته است .ابتدا متغیرهای مدل

مشخص شده و فازی سازی انجام شده است .در مرحله دوم مقادیر  هر یک از متغیرها محاسبه
و مشخص گردیده و در مرحله سوم فازی زدایی متغیرها انجام گرفته است.
مرحله اول :شناسایی محيط كسب وكار و فازی سازی

عوامل اصلي همان سه اليه اساسی (مدل) است .این متغیرها با پنج متغیر زمانی (کام ً
ال
موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم ،کام ً
ال مخالفم) با استفاده از اعداد مثلثی مشخص شده

و محدوده آن ها به روش میانگین مثلثی در نمودار ( )3نشان داده شده است .بر اساس نمودار  
محدوده هر یک از متغیرهای زبانی به شرح زیر است:
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کام ً
ال مخالفم = () 1 ، 1 ، 2
مخالفم = () 1 ، 2 ، 2

ﻣﻮاﻓﻘﻢ

ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ

نظری ندارم = () 2 ، 3 ، 4
موافقم = () 3 ، 4 ، 5

ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ

ﺑﻲ ﻧﻈﺮم

ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ

1

ݔ

کام ً
ال موافقم = ()4 ، 5 ، 5

           

4

5

2

3

1

نمودار ( )3محدوده متغیرهای زبانی

مرحله دوم :محاسبه و مشخص نمودن هر یک از متغیرها

در این مرحله میانگین فازی مثلثی هر یک از عوامل مدل براساس حوزه های کاری (بخش

دولتي و بخش خصوصي) محاسبه شده و براساس میانگین فازی شاخص های اليه هاي سه
گانه مدل به صورت فازی بدست آمده و نتیجه در جدول ( )3ارائه شده است.

جدول ( )3میانگین فازی مثلثی حوزه های کار مختلف (در سطح شاخص ها)
عوامل اصلی

میانگین فازی مثلثی حوزه های کاری مختلف

شاخص ها

بخش دولتي

بخش خصوصي

ارتقاء زنجيره ارزش

()2/4 ، 3/3 ، 4/2

()2/4 ، 3/4 ، 4/3

خدمات توسعه كسب وكار

()2/5 ، 3/4 ، 4/4

()3/5 ، 4، 4/7

اليه اول

سياست هاي تجاري

()3/7 ، 3/8 ، 3/6

()1/6 ، 2/8 ، 3/8

سياست هاي انتقال ارز

()2/7 ، 3/6 ، 4/5

()3/4 ، 4/4 ، 3/4

محيط ساختاري

سياست هاي تحقيق وتوسعه

()3/4 ، 3/6 ، 4/5

()4/4 ، 3/3 ، 3/2

(اليه هاي مدل)

خوشه
سياست هاي توسعه
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ
كيفيت سرمايه انساني
ݔ

كيفيت سرمايه اجتماعي
٥

ﻣﻮاﻓﻘﻢ

ﻧﻈﺮم )3/4 ،
(، 3/2ﺑﻲ3/3

ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ

()2/6 ، 3/6 ، 4/3
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ

()3/5 ، 3/4 ، 3/7

()4/7 ١، 3/6 ، 2/5

()3/7 ، 3/8 ، 4/6

()2/7 ، 2/6 ، 3/5

٤

٣

٢

١
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اليه دوم
(فضاي كسب وكار)

اليه سوم
(محيط قانوني-
شاخصهاي بانك
جهاني)

بازار سرمايه

()3/4 ، 3/6 ، 4/2

()3 ، 4/1 ، 4/7

نظام بانكي

()2/6 ، 4/4 ، 3/3

()3 ، 4 ، 5

ثبات سياسي

()2/8 ، 3/6 ، 3/6

()2/5 ، 3/1 ، 4/4

آزادي تجاري

()2/7 ، 3/7 ، 4/8

()4/4 ، 2/3 ، 4/2

سياستهاي آموزشي

()2/8 ، 3/7 ، 4/6

()3/4 ، 4/3 ، 3/2

زير ساختها

()3/7 ، 3/6 ،3/5

()2/5 ، 3/4 ، 4/4

رژيم قانوني

()4/4 ، 3/7 ، 4/6

()2/7 ، 3/63 ، 3/3

شاخص اخذ اعتبار

()3/5 ، 4/5 ، 4/7

()2/4 ، 3/4 ، 3/8

شاخص اخذ مالیات

()3/6 ، 2/7 ، 3/4

()3/5 ، 4 ، 4/7

شاخص اخذ مجوزهای خاص

()3 ، 4/2 ، 4/7

()2/6 ، 2/7 ، 3/8

شاخص اشتغال

()2/9 ، 4 ، 5

()3/2 ، 3/8 ، 3/9

شاخص پایان کسب و کار

()2/5 ، 4/1 ، 3/9

()2/6 ، 4/4 ، 4/3

شاخص تجارت فرامرزی

()3/5 ، 4 ، 4/7

()2/5 ، 3/5 ، 4/5

شاخص حمایت از سهامداران
اقلیت

()2/5 ، 3/6 ، 4/8

()3/4 ، 4/1 ، 4/1

شاخص شروع کسب و کار

()4/2 ، 3/7 ، 4/3

()2/5 ، 3/4 ، 4/4

شاخص الزم االجرا بودن
قراردادها

()3/4 ، 3/6 ، 3/7

()2/6 ، 3/4 ، 2/5

شاخص نقل و انتقال مواد

()3/4 ، 3/3 ، 3/2

()2/5 ، 3/6 ، 4/5

مرحله سوم :فازی زدایی متغیرها

منظور از فازی زدایی ،تبدیل مجموعه فازی به یک عدد حقیقی است که آن مجموعه را به

درستی و روشنی نیابت کند .بعد از اینکه میانگین فازی مثلثی براي عوامل مدل و هر یک از

متغیرهای آن (شاخص ها) در نمونه آماری و واحدهای سازمانی تفکیک شده محاسبه شد ،با
استفاده از روش فازی زدایی ماکزیمم کننده ارزش ،عمل فازی زدایی انجام پذیرفته است .به
عنوان نمونه ،روش فازی زدایی میانگین فازی شاخص اول (ارتقاء زنجيره ارزش) به شرح زیر

است:

72

اقتصاد خاوران /شماره 21و( 22پیایی 9و /)10تابستان و پاییز 94

جدول( )4نتایج حاصل از فازی زدایی هر یک از عوامل ،شاخص هاي
محيط كسب وكار استان خراسان جنوبي

عوامل اصلی

اليه اول
محيط
ساختاري

شاخص ها

میانگین فازی مثلثی
حوزه های کاری
مختلف

نتایج فازی
زدایی در هر
شاخص

بخش
دولتي

بخش
خصوصي

ارتقاء زنجيره ارزش

3/3

3/4

3/35

خدمات توسعه كسب وكار

3/4

4/1

3/75

سياست هاي تجاري

3/7

2/7

3/2

سياست هاي انتقال ارز

3/6

3/7

3/65

سياست هاي تحقيق وتوسعه

3/8

3/6

3/7

سياست هاي توسعه خوشه

3/3

3/5

3/4

كيفيت سرمايه انساني

3/5

3/6

3/55

كيفيت سرمايه اجتماعي

4

2/9

3/45

نتایج فازی زدایی
در هر عامل اصلی

3/5
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بازار سرمايه

3/7

3/9

3/8

نظام بانكي

3/4

4

3/7

اليه دوم

ثبات سياسي

3/3

3/3

3/3

(فضاي كسب
وكار)

آزادي تجاري

3/7

3/6

3/65

سياستهاي آموزشي

3/7

3/6

3/65

زير ساختها

3/6

3/4

3/5

رژيم قانوني

4/2

3/2

3/7

شاخص اخذ اعتبار

4/2

3/2

3/7

شاخص اخذ مالیات

3/2

4/1

3/65

شاخص اخذ مجوزهای خاص

3/9

3

3/45

اليه سوم

شاخص اشتغال

3/9

3/9

3/9

(محيط
قانوني-
شاخصهاي
بانك جهاني)

شاخص پایان کسب و کار

3/4

3/8

3/6

شاخص تجارت فرامرزی

4

3/5

3/75

شاخص حمایت از سهامداران
اقلیت

3/6

4/1

3/85

شاخص شروع کسب و کار

4/3

3/4

3/85

شاخص الزم االجرا بودن
قراردادها

3/5

2/8

3/15

شاخص نقل و انتقال مواد

3/3

3/5

3/4

3/6

3/8

پس از محاسبه مقادیر مربوط به هر یک از عوامل اصلی مدل پژوهش ،می توان درجه

عضویت مربوط به هر یک از متغیرهای زبانی را تعیین نمود .اعداد به دست آمده بیانگر آن

است که درجه عضویت عامل اول (محيط ساختاري) از لحاظ "بی نظرم"  0/75و از لحاظ

"موافقم"  0/43می باشد .درجه عضویت سایر عوامل نیز مانند عامل اول محاسبه شده و نتایج

در جدول ( )5آورده شده است.
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جدول ( )5درجه عضویت عوامل (ویژگی هاي) محيط كسب وكار استان خراسان جنوبي

=)(Iµ 0.43
موافقم

=)(Iµ 0.57بی
نظرم

=)(Cµ 0.3
موافقم

=)(Cµ 0.3بی
نظرم

=)(Aµ 0. 5
موافقم

درجه عضویت هر یک از
عوامل

=)(Aµ 0. 5بی
نظرم

عوامل (ویژگیهای) محيط
كسب وكار

محيط ساختاري

فضاي كسب وكار

محيط (قانوني
شاخصهاي بانك 
جهاني)

همچنین درجه عضویت حوزه هاي کاري مختلف ،براساس روش انجام محاسبات قبلی است.

نتایج درجه عضویت در جدول ( )6آورده شده است.

جدول( )6درجه عضویت حوزه هاي کاري مختلف سازمان مورد مطالعه
حوزه های کاری

درجه عضویت هر یک از حوزه های کاری
( )µبی نظرم 0/33= OC

بخش دولتي

( )µموافقم 0/67 = OC
( )µبی نظرم 0/48= OC

بخش خصوصي

( )µموافقم 0/52 = OC

درجه عضویت نمونه مورد مطالعه برابر است با:

 µ OCبی نظرم = 0/41
 µ OCموافقم = 0/59

براساس درجه عضویت بدست آمده می توان نتیجه گرفت که که نامطلوب بودن فضاي كسب
وكار با درجه عضویت ./41بی نظر ،حد متوسط و با درجه عضویت 0 /59موافق ،تقریب ًا باالست.
بطور کلی ،از آنجا که درجه عضویت حد موافق نسبت به متوسط (تقریبا) بیشتر می باشد ،بنابراین

می توان گفت که فضاي كسب وكار استان در وضعيت مطلوبي از نظر افراد نمونه قرار ندارد.
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بر اساس درجه عضويت بدست آمده در هر دوبخش دولتي و خصوصي ،نامطلوب بودن محيط
كسب وكار مورد تاييد قرار گرفته است .بخش دولتي اعتقاد بيشتري در خصوص نامطلوب بودن

محيط كسب وكار نسبت به بخش خصوصي دارند .چنين رويكردي مي تواند به عزم جدي
مديران استان در بهبود فرآيندهاي اداري در محيط كسب و كار كمك نمايد .نامطلوب بودن

محيط كسب وكار با توجه به درجه عضويت بدست آمده در اليه اول مدل نسبت به اليه هاي دوم

وسوم بيشتر است .محيط قانوني نسبت به فضاي كسب وكار از وضعيت نامطلوب تري برخوردار
بوده و لذا شاخص هاي كسب وكار بانك جهاني در مقايسه با شاخص هاي كالن و شاخص هاي

مرتبط با سياست هاي آموزشي و توسعه اي نياز بيشتري به توجه و اصالح دارند.

جدول( )7جدول تطبيقي ميانگين فازي مثلثي سه متغير اثر گذار بخش خصوصي

عوامل اصلی

محيط ساختاري

فضاي كسب وكار

محيط قانوني-
شاخصهاي بانك
جهاني

شاخص ها

میانگین فازی مثلثی حوزه های کاری
مختلف
بخش دولتي

سه مقدار بیشتر بخش
خصوصي

خدمات توسعه كسب وكار

3.4

4.1

سياستهاي انتقال ارز

3.6

3.7

سياستهاي تحقيق وتوسعه

3.8

3.6

كيفيت سرمايه انساني

3.5

3.6

بازار سرمايه

3.7

3.9

نظام بانكي

3.4

4

آزادي تجاري

3.7

3.6

سياستهاي آموزشي

3.7

3.6

شاخص اخذ مالیات

3.2

4.1

شاخص اشتغال

3.9

3.9

شاخص حمایت از سهامداران اقلیت

3.6

4.1

طبق جدول فوق ،بر اساس سه مقدار بیشتر در بخش خصوصی ،در الیه محيط ساختاري 4

شاخص -1 :خدمات توسعه كسب وكار -2 ،سياست هاي انتقال ارز -3 ،سياست هاي تحقيق
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و توسعه و  -4كيفيت سرمايه انساني ،به ترتیب بیشترین مقدار را دارا بوده اند .همچنین ،در
الیه فضاي كسب و كار  4شاخص -1 :نظام بانكي -2 ،بازار سرمايه -3 ،آزادي تجاري و

 -4سياست هاي آموزشي ،به ترتیب بیشترین مقدار را دارا بوده اند .همچنین ،در الیه محيط
قانوني  3شاخص -1 :اخذ مالیات -2 ،حمایت از سهامداران اقلیت و  -3اشتغال ،به ترتیب
بیشترین مقدار را دارا بوده اند.

جدول( )8جدول تطبيقي ميانگين فازي مثلثي سه متغير اثر گذاربخش دولتي
عوامل اصلی

محيط ساختاري

(فضاي كسب وكار)

(محيط قانوني -شاخصهاي
بانك جهاني)

شاخص ها

ميانگين فازي مثلثي سه متغير اثر گذار
بخش دولتي

بخش خصوصي

سياستهاي تجاري

3.7

2.7

سياستهاي تحقيق وتوسعه

3.8

3.6

كيفيت سرمايه اجتماعي

4

2.9

بازار سرمايه

3.7

3.9

آزادي تجاري

3.7

3.6

سياستهاي آموزشي

3.7

3.6

رژيم قانوني

4.2

3.2

شاخص اخذ اعتبار

4.2

3.2

شاخص تجارت فرامرزی

4

3.5

شاخص شروع کسب و کار

4.3

3.4

طبق جدول فوق ،بر اساس سه مقدار بیشتر در بخش دولتی ،در الیه محيط ساختاري 3

شاخص -1 :كيفيت سرمايه اجتماعي  -2،سياست هاي تحقيق و توسعه و  -3سياست هاي
تجاري ،به ترتیب بیشترین مقدار را دارا بوده اند .همچنین ،در الیه فضاي كسب وكار 4

شاخص -1 :رژيم قانوني -2 ،بازار سرمايه -3 ،آزادي تجاري و  -4سياست هاي آموزشي ،به
ترتیب بیشترین مقدار را دارا بوده اند.

در الیه محيط قانوني نيز  3شاخص -1 :شروع کسب و کار -2 ،اخذ اعتبار و  -3شاخص

تجارت فرامرزی ،به ترتیب بیشترین مقدار را دارا بوده اند.
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بنابرين با توجه به درجه عضويت محاسبه شده ،كيفيت سرمايه اجتماعي در اليه اول مدل؛

نظام مندي قانوني در اليه دوم و شاخص شروع كسب و كار در اليه سوم بيشترين تاثير را بر
محيط كسب وكار استان دارا بوده و از وضعيت نامطلوبتري نيز برخوردار مي باشند.
4.5
4

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎزي
ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺣﻮزه ﻫﺎي
ﻛﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ

3.5
3

ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد
ﺷﺎﺧﺺ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮدن ﻗﺮاردادﻫﺎ
ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺮوع ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر
ﺷﺎﺧﺺ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﻗﻠﻴﺖ
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﺎرت ﻓﺮاﻣﺮزي
ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر
ﺷﺎﺧﺺ اﺷﺘﻐﺎل
ﺷﺎﺧﺺ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﺧﺎص
ﺷﺎﺧﺺ اﺧﺬ ﻣﺎﻟﻴﺎت
ﺷﺎﺧﺺ اﺧﺬ اﻋﺘﺒﺎر
رژﻳﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ
آزادي ﺗﺠﺎري
ﺛﺒﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل ارز
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر
ارﺗﻘﺎء زﻧﺠﻴﺮه ارزش

2.5

ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎري

)ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ وﻛﺎر(

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎزي
ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺣﻮزه ﻫﺎي
ﻛﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ

)ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ -ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ(

نمودار ( )4ميانگين فازي مثلثي حوزه های کاری مختلف بخش دولتی و بخش خصوصی

يافته ها و راهكارهاي پيشنهادي:

با توجه به يافته هاي اين پژوهش ،مهمترین مسائل و مشکالت محيط كسب وكار در استان

خراسان جنوبی در چهارچوب مدل به شرح ذيل احصاء مي گردد:

الف) مسائل بنیادی و زیرساختی (اليه اول مدل پژوهش)

1 .1عدم وجود و  استقرار واحدهاي بزرگ و مادر صنعتي و معدني در استان و همچنین دوری
از مرکز و قطب های صنعتی کشور؛

2 .2کمبود شدید منابع آبی در استان؛

3 .3عدم وجود بانک اطالعاتی مطمئن در خصوص مناطق و زمین های مستعد جهت سرمایه
گذاری در استان بدلیل نبودن منابع آبی مطمئن و پایدار؛
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4 .4عدم تجهیز گمرکات استان به لحاظ امکانات زیربنایی (راه اندازی آزمایشگاه های
تخصصی ،سیستم های اظهار کاالهای صادراتی)؛

5 .5عدم راه اندازی کنسولگری کشور افغانستان در بیرجند؛
6 .6فقدان زنجيره هاي ارزش و خوشه هاي توليدي؛
7 .7فقدان شركت هاي مشاوره خدمات كسب وكار؛
8 .8فقدان سند راهبردي توسعه تجارت استان.

ج) فضای کسب و کار (اليه دوم مدل پژوهش)

9 .9کمبود زیرساخت های الزم از جمله راه آهن ،بزرگراه و همچنین پروژه های آبرسانی جهت
اجرای طرح های بزرگ سرمایه گذاری در استان؛

1 010فراهم نبودن زیرساخت های گردشگری جهت سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری
و روستاهای هدف گردشگری؛

1 111کمبود زیرساخت در تعدادی از شهرک ها و نواحی صنعتی استان -عدم صدور مجوز
تخصیص آب به واحدهای صنعتی داخل و خارج از شهرک های صنعتی؛

1 212فقدان سامانه های الکترونیکی صدور مجوزهای کسب و کار در استان از جمله  پنجره
واحد سرمایه گذاری ،سامانه پنجره واحد تجاری جهت تسهیل امور گمرکی از طریق
هماهنگی و تعامل نهادها و سازمان های ذیربط گمرکات و ...؛

1 313وجود کمیته ها و كميسيون هاي اضافي و زائد مرتبط با مسائل سرمایه گذاری در درون
دستگاه های اجرایی ،طوالني شدن روند اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري و اخذ استعالمات
بی شمار در خصوص صدور برخی از مجوزهای کسب و کار استانی

1 414تعدد مراجع و دستگاه های صادر کننده مجوز های کسب و کار در استان؛

1 515عدم مشارکت دولت و سازمان های توسعه ای دولتی در سرمایه گذاری در مناطق کمتر
توسعه یافته و عدم وجود توان و سرمایه الزم در بخش خصوصی استان؛

1 616عدم امکان دریافت مجوزهای زیست محیطی جهت اجرای پروژه های آالینده در مناطق

ارزیابی شاخص های محیط کسب و کار استان خراسان جنوبی ...
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پیشنهادی سرمایه گذاران با توجه به پراکندگی زیاد روستاها و واحدهای پرورش دام و طیور؛

1 717عدم امكان استفاده مناسب و آسان واحدهاي توليدي و طرح هاي سرمايه گذاري استان از
منابع ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي؛

1 818عدم پوشش ریسک تجاری کشورهای همسایه مانند افغانستان از سوی صندوق ضمانت
صادرات ایران؛

1 919عدم وجود اختيارات كامل براي بررسي طرح هاي اقتصادي در بانك هاي استان؛
2020عدم حمایت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از طرح های گردشگری؛

2121کمبود نقدینگی بانک های استان جهت تجهیز منابع تسهیالتی برای طرح های بزرگ
و عدم توازن بین منابع و مصارف بانک ها و باال بودن نرخ سود تسهیالت بانکی و نبود

يارانه سود تسهيالت طرح ها از محل کمک های فنی و اعتباری؛
ج) محيط قانونی و حقوقی (اليه سوم مدل پژوهش)

1 .1عدم تفویض اختیار صدور برخی از مجوزهای کسب و کار از مرکز به دستگاه های اجرایی
استان:

• عدم تفویض اختیار صدور مجوز ارزیابی زیست محیطی  واحد های مشمول ارزیابی زیست
محیطی؛

• عدم تفویض اختیار صدور مجوز برداشت گاز براي مصارف بيش از  10000متر مكعب
(الزامی بودن أخذ تاييديه از كميته سوخت وزارت نفت)؛

• عدم تفویض اختیار فرآیند واگذاری زمین باالی یک هکتار به طرح ها و پروژه های واقع
در خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی؛

• عدم تفویض اختیار بررسی ضوابط استقرار صنایع رده های  4تا  7به کارگروه استانی به  
ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها؛

• عدم تفویض اختیار واگذاری طرح های توسعه مسکونی روستایی در مناطق تحت مدیریت
به استان ها؛
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• عدم تفویض اختیار صدور جواز تأسیس ،تمدید جواز تأسیس و پروانه بهره برداری 10
رشته فعالیت صنعتی توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت و گواهینامه کشف مواد معدنی؛

• تفویض اختیار نشدن اکثر رویه های گمرکی به گمرکات استان و اجبار سرمایه گذاران به
ترخیص ماشین آالت خط تولید و کاالها از مبادی سایر گمرکات خارج از استان.

2 .2عدم رعایت اجرای قانون بند ب ماده 12قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع
طبیعی از سوی دستگاه های دولتی در خصوص مجوز اجرای طرح های عمومی و عمرانی
در اراضی منابع ملی؛

3 .3عدم ابالغ دستورالعمل تکمیلی آئین نامه اجرایی قانون معادن؛

4 .4معاف نبودن شرکت های تعاونی مرزنشین از پرداخت مالیات علی رغم ماده  133قانون
مالیات های مستقیم؛

5 .5پایین بودن سقف معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی و علی الخصوص
سرمایه گذاران خارجی که اقدام به تاسیس و بهره برداری از واحدهای تولیدی و معدنی در
مناطق کمتر توسعه یافته می نمایند (ماده قانونی  132قانون مالیاتهای مستقیم)؛

6 .6باال بودن شعاع استقرار واحدهای تولیدی و معدنی برای مراکز استان های کمتر توسعه
یافته (تبصره  2ماده  132قانون مالیاتهای مستقیم)؛

7 .7عدم معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک صنعتی بیرجند (تبصره
 2ذیل ماده  132قانون اصالح موادی از مالیات های مستقیم)؛

8 .8عدم تسری ماده  158قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران به
صنایع مستقر در خارج از شهرک ها ،نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی (جهت الزام
دولت به تامین زیرساخت ها) در مناطق کمتر توسعه یافته کشور بویژه خراسان جنوبی؛

9 .9عدم وجود دستورالعمل شفاف و مشخص در خصوص نحوه و تضمین سرمایه گذاری در
طرح های عمرانی و خدماتی بازارچه های مرزی استان؛

1 010عدم ثبات قانون و دستورالعمل های صادراتي.

بنابراين به منظور بهبود محيط كسب وكار استان بايد ضمن اتخاذ راهكارهاي عملياتي و

ارزیابی شاخص های محیط کسب و کار استان خراسان جنوبی ...
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استراتژي هاي هدفمند ،ضمن رفع مسائل و مشكالت احصاء شده فوق ،تدابيري به شرح زير

نيز اتخاذ گردد:

• کمک به رشد انجمنهاي کسب و کار؛

• بهبود محيط کسب و کار از طريق روان سازي مراحل اداري به منظور افزايش کارايی با
رويكرد بهينه سازی الگوي مصرف؛

• مطالعه اجزای شاخص وضعیت کسب وکار کشورهای موفق (به ویژه کشورهای همسایه)
به منظور یافتن راه حل هایی برای بهبود فضای کسب وکار در ایران؛

• بازنگری درقوانین و مقررات به منظور شناسايي واصالح قوانين ومقررات مخل كسب وكار؛
• توجه به مبحث حاکمیت شرکتی و الزام بنگاه ها به رعایت آن؛

• باالبردن سطح آگاهی های عمومی از طریق دردسترس قراردادن و ارائه ارزان اطالعات
الزم در زمینه آغاز و انحالل کسب و کار؛

• اجراي طرح هاي بزرگ صنعتي و معدني از طريق سرمايه گذاري مستقيم شركت هاي
دولتي توسعه اي نظير ايدرو ،ايميدرو ،شركت هاي تابعه وزارت نفت و  ...با هدف بسترسازي
براي ايجاد واحدهاي كوچك و متوسط؛

• ساماندهي كارگاه هاي كوچك و توسعه خوشه ها و شبكه هاي كسب و كار متناسب با
توان و ظرفيت زيست محيطي منطقه؛

• ايجاد و گسترش واحدهاي تحقيق و توسعه و تقويت ارتباط واحدهاي صنعتي و معدني
با مراكز علمي ،پژوهشي و برخورداري از سطح امنيت مناسب در مقايسه با مناطق مرزي
مجاور؛

• ترويج فرهنگ كارآفريني و توسعه آموزش هاي مهارتي و فني و حرفه اي مرتبط با نياز
بازار كار؛
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اندازه گیری وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی
استان خراسان جنوبی
جعفر خراشادیزاده

1

امیر کامل

2

چكيده:

فقر يكي از بزرگترين و بحث برانگيزترين موضوعات مطرح در دنیا و از جمله در كشورهاي

در حال توسعه جهان به شمار مي رود .هر روز بر شمار افرادي كه درآمد روزانه آنها كمتر از خط
فقر است افزوده مي شود و گروه هاي وسيعي از مردم فاقد بهداشت و درمان مناسب هستند.

فقر به مفهوم عدم توانايي در تهيه و تدارك نيازهاي اوليه و اساسي زندگي از قبيل خوراك ،

پوشاك ،معيشت خانواده و  ...مي باشد .فقر از جمله عوامل اصلي بازدارنده توسعه و پيشرفت
انساني بوده و آسيب هاي جبران ناپذير و طوالني مدتي برجاي مي گذارد .بنابراین کاهش

فقر از اهداف توسعه به شمار می رود و در برنامه های توسعه اقتصادی کشور با تأکیدی که
بر بسط و تحقق عدالت اجتماعی گردیده اهمیت مضاعف یافته است .بر اين اساس انتظار مي

رود با بررسي فقر در استان هاي مختلف كشور اين امكان فراهم شود كه منابع بيشتري براي
فقرزدايي و از بين بردن آثار نامطلوب آن در جامعه به استان هاي با اولويت باالتر  -به لحاظ

شاخص هاي فقر -اختصاص داده شود و راهكارها و سياست هاي موثرتري براي برون رفت
آنها از اين وضعيت ارائه گردد.

بدين منظور در اين پژوهش به بررسي فقر در استان خراسان جنوبي طي سال هاي  1387تا

 1392پرداخته شده است .نتايج نشان دهنده روند صعودي خط فقر در مناطق شهري و روستايي
استان مي باشد و در تمام اين سال ها خط فقر در مناطق شهري باالتر از خط فقر در مناطق

روستايي بوده است.

 .1کارشناس اقتصاد بازرگانی ،ایمیل:
 .2کارشناس ارشد توسعه روستایی

jafar.economic68@gmail.com

86

اقتصاد خاوران /شماره 21و( 22پیایی 9و /)10تابستان و پاییز 94

كليد واژه :فقر ،خط فقر ،استان خراسان جنوبي ،درصد خانوار فقير ،شكاف فقر
مقدمه

فقر پدیده ای است جهانی و فراگير که از شروع نخستین اجتماعات بشری همواره بخشی از

مردم را در جوامع مختلف در اسارت خود داشته و منشأ تخريب منابع و چالش هاي فرهنگي

و اقتصادي و بسیاری از تعارض ها و کشمکش ها در درون جوامع و نیز در میان جوامع بوده
است .ايران نيز به مانند ديگر كشورها با مسأله فقر و روند رو به افزايش آن در مناطق شهري و

باالخص مناطق روستايي مواجه است .موضوع تأمین اجتماعی و رفاه با تاکید خاص بر کاهش
فقر در جمهوری اسالمی ایران از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است به گونه ای که در

اصول  21و  29قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله کشور تاکید خاصی بر این موضوع
شده است و در جهت اجرای این اصول و تنظیم سیاست های رفاهی به منظور توسعه عدالت

اجتماعی و حفظ ملت در برابر مخاطرات اجتماعی ،اقتصادی و طبیعی و عواقب آن ،نظام جامع

رفاه و تأمین اجتماعی شکل گرفته است .در ساليان اخير نیز در تدوين برنامه هاي توسعه اي

و بودجه هاي سنواتي اقدامات حمايتي فراواني براي مقابله با اين مسأله و برقراري عدالت در
توزيع درآمد كه يكي از عوامل اصلي گسترش فقر مي باشد پيش بيني شده است .در هر جامعه اي

براي اتخاذ راهكارها و سياست هاي برون رفت از معضل فقر نياز است از دو بعد نظري و عملي

آن را بررسي كنيم .از يك سو آشنايي كامل به مفاهيم ،تعاريف و عوامل مؤثر بر فقر و از سوي
ديگر بررسي و اندازه گيري دقيق فقر در مناطق شهري و روستايي .موضوع فقر با توجه به
ماهيت چند بعدي آن داراي تعاريف متعددي است و ارائه يك تعريف واحد از آن كار مشكلي
است .به طور كلي فقر به معناي محروميت از رفاه تعريف مي شود .با توجه به تعريف محروميت،

فقر از دو جنبه مطلق و نسبي بررسي مي شود.

حال در اين پژوهش پس آشنايي و بیان مفاهيم اولیه مربوط به فقر به اندازه گيري فقر و

شاخص های مربوط به آن در استان خراسان جنوبي پرداخته تا با توجه به محروميت استان
زمينه مناسبي براي اتخاذ راهكارها و سياست هاي توسعه و پيشرفت استان فراهم شود.
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پيشينه پژوهش

پژوهش هاي مربوط به موضوع فقر حوزه هاي وسيعي از علوم انساني از جمله اقتصاد ،برنامه

ريزي شهري و اجتماعي ،جامعه شناسي و علوم ديگر را در بر مي گيريد .در اين زمينه فرهاد

خدادكاشي و همكاران در مقاله خود با عنوان «برآورد خط فقر و بررسي تغييرات آن در مناطق

روستايي استان اصفهان» پس از برآورد خط فقر خانوار روستايي استان اصفهان با استفاده از

روش سلسله تصادفي به مقايسه فقر پرداختند .مطالعات انجام شده نشان مي دهد خطوط فقر
مبتني بر ضريب انگل بزرگتر از ساير خط فقرها و خطوط فقر بر پايه معكوس ضريب انگل از
تمامي خطوط فقر نسبي كوچكتر است .در مطالعه اي ديگر خسرو پيرائي و محمدرضا شهسوار

به بررسي وضعيت فقر در مناطق شهري و روستايي استان فارس پرداختند .ايشان به استفاده از
روش  50و  66درصد ميانه مخارج خانوارها خط فقر مطلق را به دست آوردند و سپس به بررسي

شاخص هاي فقر مانند نسبت سرشمار و ...پرداختند .نتايج محاسبات حاكي از آن بود كه ميزان
خط فقر ساالنه خانوارها در مناطق شهري بيشتر از مناطق روستايي بوده و روند شاخص هاي

فقر نشان دهنده روند نزولي فقر طي دوره مورد بررسي در استان فارس مي باشد.

دكتر سيدمرتضي افقه و طليعه قنواتي فر در مقاله خود به اندازه گيري خط فقر در استان

خوزستان طي سال هاي  1376تا  1385پرداختند .نتايج مطالعات كه با استفاده از تخمين

عملكرد تغذيه اي و بر مبناي معيار  2300كالري صورت گرفته بود نشان دهنده روند افزايشي
خط فقر مطلق مناطق شهري و روستايي استان خوزستان بوده است.

پونه افتخاریان و مصطفی سلیمی فر در مقاله ای به بررسی فقر و برآورد خط فقر نسبی در مناطق

شهری استان کرمان طی سال های  1391 -1385و مقایسه آن با کل کشور با استفاده از روش

 50و  66درصد میانگین و میانه متوسط مخارج خانوار پرداختند .بررسی ها نشان می دهد خط

فقر مناطق شهری استان کرمان پایین تر از مناطق شهری کشور طی سال های مورد بررسی
بوده است ،به طوری که متوسط رشد سالیانه خط فقر در مناطق شهری استان کرمان  19درصد
بوده که این رقم در کشور 24درصد می باشد .همچنین نتایج محاسبه شاخص های فقر داللت بر

روند نزولی فقر در مناطق شهری استان کرمان و بهبود وضعیت فقر طی دوره مورد بررسی دارد.
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مفاهيم مختلف فقر

فقر مقوله اي است هنجاري و تحت تأثير قضاوت هاي ارزشي موجود در جامعه بنابراين بر

حسب مكان و زمان به صورت هاي مختلف تعريف شده و همواره در تعريف آن بين محققان
اختالف نظر وجود داشته است .طبيعت چند بعدي فقر و فقير ،ارائه تعريف جامع و دقيق از

اصطالح فقر را مشكل كرده است.

بانك توسعه آسيا فقر را محروميت از دارايي ها و فرصت هايي كه هر فرد مستحق آنها مي باشد،

تعريف مي كند .تانسند در دهه هاي  1960و  1970اعتقاد داشت كه افراد ،خانوارها و گروه هاي جمعيتي
را زماني مي توان فقير به حساب آورد كه با فقدان منابع براي كسب انواع رژيم هاي غذايي،

مشاركت در فعاليت ها و شرايط و امكانات معمول زندگي مواجه باشند (ارضروم چيلر.)1384 ،

سن در مطالعات خود در سال  1981اشاره كرده كه كليه تعاريف صورت گرفته در خصوص فقر

به نوعي به محروميت اشاره مي كنند .البته محروميت خود يك مفهوم نسبي است كه ممكن
است در مكان ها و زمان هاي مختلف كام ً
ال با هم فرق داشته باشند ،بدين معني كه در يك 

كشور در حال توسعه ممكن است فقر ،محروميت از امكانات تلقي شود كه براي ادامه حيات
ضروري است نظير غذا ،مسكن ،دارو و ...در حالي كه در يك كشور توسعه يافته بر محروميت
نسبي از شرايط و امكانات يك زندگي متوسط داللت دارد (خداداد کاشی و همکاران.)1381 ،
اتکینسون ( )1989یکی دیگر از صاحب نظران در این زمینه به دو برداشت مختلف از فقر اشاره
می کند .در یک مفهوم ،فقر به عنوان عدم دسترسی به امکانات معیشتی معینی که طبق آن
هرگاه کل هزینه ها یا مصرف کاالهای خاصی توسط فرد از حد معینی کمتر باشد فرد فقیر تلقی

می شود .مفهوم دیگر حق برخورداری از حداقل خاص از منابع و امکانات اقتصادی و اجتماعی
است که اگر درآمد فرد از حداقل معینی پایین تر باشد ،او به آنها دسترسی نخواهد داشت .در
مفهوم اخیر حق برخورداری از حداقل درآمد مهم است نه نحوه مصرف .در بیشتر بحث های

علمی مربوط به فقر برداشت یا تعریف اول فقر؛ یعنی عدم برخورداری از امکانات و هزینه های

خاص بکار می رود (پیرائی و شهسوار.)1388 ،
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تعريف فقر با استفاده از شاخص هاي اجتماعي:

شاخص هاي اجتماعي كه با كمك آنها مي توان فقر را اندازه گيري نمود عبارتند از:

 -حداقل نيازهاي اساسي

1

 -مجموعه شاخص هاي  ،OECDكه از  15شاخص تشكيل شده است كه برخي از اين

شاخص ها عبارتند از :اميد به زندگي ،نرخ مرگ و مير ،درصد كودكاني كه دچار كم وزني
هستند ،توليد ناخالص داخلي سرانه ،درآمد سرانه خانوار ،نرخ بيكاري ،دسترسي به آب سالم و. ...

 -شاخص توسعه انساني :2اين شاخص تركيبي را  UNDPمعرفي نموده كه ميزان پيشرفت

و توسعه انساني كشور را اندازه گيري مي كند .اين شاخص بر سه مولفه استوار است :طول عمر
كه بر اساس اميد به زندگي در بدو تولد تعريف مي شود ،ميزان آموزش و باسوادي و سطح

زندگي كه بر حسب توليد ناخالص داخلي سرانه و قدرت خريد تعريف مي شود.

 -شاخص فقر انساني :3اين شاخص را نيز  UNDPمعرفي نموده است .اين شاخص

محروميت زندگي را از سه بعد طول عمر ،دانش و سطح زندگي منعكس مي كند .محروميت

از بعد طول عمر برحسب درصد افرادي كه انتظار ميرود قبل از  4سالگي بميرند ،از بعد دانش

برحسب درصد افراد بالغ بي سواد و محروميت در سطح زندگي از تركيب سه متغير درصد
افرادي كه به آب سالم دسترسي ندارند ،درصد افرادي كه به خدمات بهداشتي دسترسي ندارند و

درصد كودكان پنج سال هاي كه دچار كم وزني هستند به دست مي آيد HPI.ميزان محروميت
كشور را اندازه گيري مي كند (ارضروم چيلر – .)1384
فقر مطلق

فقر ممكن است حالت مطلق داشته باشد و از محروميت يا ناتواني فرد در كسب حداقل لوازم

معاش و تأمين نيازهاي اساسي سرچشمه بگيرد .اما اين حداقل لوازم معاش هم ثابت نبوده و
ممكن است از يك كشور به كشور ديگر تغيير كند (پیرائی و شهسوار.)1388 ،

1. Minimum Basic Needs
2. HDI
3. HPI
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فقر نسبي

فقر نسبي به عنوان ناتواني از كسب يك سطح معين از استانداردهاي زندگي كه در جامعه

فعلي ،الزم يا مطلوب تشخيص داده مي شود ،تعريف شده است .در فقر نسبی که ناشی از
اختالف شدید درآمدی است فقر صرف ًا ناشی از فقدان منابع جهت تأمین نیازهای اساسی نیست
بلکه ناشی از کمبود منابع فرد جهت دسترسی به حداقل استاندارد زندگی جامعه می باشد.

بنابراین در تعریف فقر نسبي به نابرابري در توزيع درآمد و ثروت بيش از ميزان درآمد مطلق
توجه مي شود (خدادادکاشی و همکاران .)1381 ،مشكلي كه مفهوم فقر نسبي ايجاد مي كند
آن است كه اين تعريف در هر حال عده اي از افراد جامعه را به عنوان فقير تلقي مي نمايد و به

اين ترتيب مشكل فقر به صورت يك موضوع دائمي و غير قابل اجتناب جوامع و صرف نظر از
درجه پيشرفت و رفاه آنها در مي آورد (پیرائی و شهسوار.)1388 ،
خط فقر

بسته به اينكه فقر ،مطلق يا نسبي در نظر گرفته شود ،آستان هاي تعريف مي شود كه مرز

بين فقيران و ساير افراد جامعه را مشخص مي كند ،اين آستانه خط فقر ناميده مي شود .به اين

ترتيب همانند مفهوم فقر ،خط فقر نيز داراي دو مفهوم مطلق و نسبي است كه انتخاب هريك 
از اين دو ،در سياست هاي عملي فقرزدايي حائز اهميت است ،زيرا شاخص هاي فقر مبتني بر

هر يك از اين دو مفهوم ،حساسيت هاي متفاوتي در مقابل تغييرات اقتصادي  -اجتماعي كوتاه
مدت و بلندمدت و يا نابرابري درآمد از خود نشان مي دهند (خدادادکاشی و همکاران.)1381 ،

به عقيده مارتين راواليون خط فقر عبارت است از مخارجي كه يك فرد در يك زمان و مكان
معين براي دسترسي به يك سطح حداقل رفاه متحمل مي شود ،افرادي كه به اين سطح رفاه

دسترسي ندارند فقير تلقی می شوند و کسانی که به این سطح حداقل رفاه دسترسی دارند غیر
فقیر هستند .برای اندازه گیری فقر و تعیین فقرا و جداکردن آنها از افراد غیر فقیر به یک آستانه

یا مالک به نام خط فقر نیاز است .این آستانه را می توان بر اساس واحد پولی مخارج برای
ادامه حیات تعریف نمود .اما مفهوم ادامه حیات کام ً
ال روشن نیست .همین ابهام موجب شده که
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تعاریف مختلفی از فقر و خط فقر ارائه شود .بعضی از محققین حداقل معاش برای ادامه حیات

را بر حسب میزان انرژی و پروتئین مورد نیاز بدن تعریف می کنند (پیرائی و شهسوار.)1388 ،
روش هاي محاسبه خط فقر

روش هاي مختلفي براي برآورد خط فقر استفاده مي شود مانند روش نيازهاي اساسي ،روش

نياز به كالري ،درصدي از ميانه مخارج خانوارها ،درصدي از ميانگين مخارج خانوارها ،معكوس

ضريب انگل و ...كه به اختصار به توضيح برخي از آنها مي پردازيم.
تعیین خط فقر به روش نیازهای اساسی

بر اساس تعريف ،خط فقر مطلق عبارت است از مقدار درآمدي كه با توجه به زمينه هاي

فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي و  ...جامعه مورد بررسي ،براي تأمين حداقل نيازهاي افراد (مانند

خوراك ،پوشاك ،مسكن و  )...الزم است و عدم تأمين آن موجب مي شود تا فرد مورد بررسي
به عنوان فقير در نظر گرفته شود .اين روش تعيين خط فقر را روش نيازهاي اساسي مي گويند.

در اين روش ابتدا ميزاني از درآمد براي تأمين هزينه هاي غذايي مصرف در نظر گرفته مي

شود ،سپس مقداري درآمد ثابت براي تأمين هزينه حداقل ساير نيازهاي اساسي به آن افزوده
شده و بدين ترتيب خط فقر محاسبه مي شود (پیرائی و شهسوار.)1388 ،
تعیین خط فقر بر اساس نیاز به کالری

این روش بر پایه مفهوم فقر مطلق و حداقل نیازهای اساسی استوار است .در این روش

ابتدا فرض می گردد هر فرد روزانه به مقدار معین کالری نیاز دارد (بر اساس نظر متخصصان

تغذیه) .سپس خانوارهای مورد مطالعه بر اساس سطح درآمد در ده گروه هزینه ای طبقه بندی
می گردند .پس از برآورد ارزشهای غذایی دریافتی هر دهک درآمدی ،اولین دهک که انرژی

دریافتی آن ،بیش از انرژی استاندارد باشد را در نظر می گیریم .اختالف انرژی دریافتی دهک
مورد نظر با مقدار استاندارد محاسبه می شود .به دنبال آن ،قیمت هر واحد کالری دریافتی از
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تقسیم مخارج کل دهک بر مقدار انرژی دریافتی دهک به دست می آید .حاصل ضرب قیمت
هر واحد کالری در مابه التفاوت انرژی دریافتی با مقدار استاندارد برابر مخارج انرژی دریافتی

مازاد بر نیاز می باشد .تفاضل این مخارج از هزینه کل دهک برابر خط فقر خواهد بود (ارضروم
چيلر .)1384 -

تعيين خط فقر بر اساس هزينه يا درآمد
در اندازه گيري خط فقر كه تقريب ًا در همه موارد شامل خط فقر نسبي و مطلق است ،معمو ًال

درآمد به عنوان بهترين شاخص براي اندازه گيري سطح زندگي معرفي مي شود و بدين ترتيب
درآمد مي تواند شاخصي از فقر باشد به نحوي كه فرصت هاي مصرفي را براي خانوار ايجاد مي كند.
در استفاده از درآمد به عنوان جايگزيني براي رفاه خانوار معايبي وجود دارد:

اول اينكه محاسبه درآمد با مشكالتي مواجه است ،به عنوان مثال كارهايي كه در منزل صورت مي

گيرد و يا بخشي از توليد خانوار كه به مصرف خانوار مي رسد ،در محاسبه درآمد منظور نمي گردد.

دوم ،امكان دارد كساني كه از نظر درآمد زير خط فقر قرار داشته باشند ،ولي از طريق قرض

نمودن يا فروش بعضي از دارايي ها سطح رفاه خود را باالتر از خط فقر قرار دهند .همچنان
كه ممكن است گروهي كه سطح درآمد باالي خط فقر دارا مي باشند ،به داليلي چون عادات

اجتماعي ،دانش ناقص ،يا ناقص بودن بازار قادر به تأمين نيازهاي خود در سطح مناسب و

باالي فقر نباشند.

در نهايت افراد در گزارش درآمدهاي خود اغلب مقاديري كمتر از حد واقعي را ابراز مي نمايند .با
توجه به كاستي هاي فوق در مطالعات تجربي براي اندازه گيري خط فقر معمو ًال به هزينه هاي
خانوار توجه مي شود (افقه و قنواتی فر.)1390 ،
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محاسبه خط فقر در مناطق شهري و روستايي استان خراسان جنوبي

در اين قسمت به كاربرد مفاهيم و تعاريف ارائه شده در استان خراسان جنوبي به تفكيك 

مناطق شهري و روستايي خواهيم پرداخت .داده هاي مورد استفاده در اين پژوهش ،آمارهاي
هزينه  -درآمد خانوارهاي شهري و روستايي استان خراسان جنوبي بوده كه توسط مركز آمار
ايران جمع آوري شده است .ذكر اين نكته ضروري است كه چون آمارهاي هزينه خانوار نسبت
به آمار درآمد به دالیل ذکر شده از دقت بيشتري برخوردار بوده بنابراين از متغير هزينه به جاي

درآمد استفاده شده است .هم چنين به دليل اينكه خانوار به عنوان عامل اصلي و اوليه جامعه
يكي از مناسب ترين و بهترين واحدهاي مشاهداتي براي مطالعات اجتماعي است ،خطوط

برآوردي نيز در سطح خانوار محاسبه شده است .روش هاي محاسبه فقر بسيار متنوع است .در
اين پژوهش خط فقر بر مفهوم درصدي از ميانه مخارج خانوار محاسبه شده و از پنجاه درصد

و  66درصد ميانه يا ميانگين مخارج خانوارها ،به عنوان دو معيار تعيين خط فقر استفاده شده

است .بدين منظور مخارج خانوار در ده دهك هزينه اي مرتب شده است و سپس از مخارج
دهكهاي پنجم و ششم ميانگين گرفته شد و اين ميانگين نيز به عنوان ميانه مخارج خانوارها

منظور شد و يكبار  50درصد اين ميانه و بار ديگر  66درصد آن به عنوان خط فقر در نظر گرفته
شد .نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه بر اساس خط فقر  50درصد ميانه مخارج يك خانوار

شهري در سال  1387براي تأمين حداقل نيازهاي خود حدود  16941419ريال الزم داشته كه
در سال  1392اين رقم به  52994445ريال افزايش يافته است ،يعني خط فقر  3.1برابر افزايش
داشته است .حال خط فقر در يك خانوار روستايي در سال  9844581 ،1387ريال بوده كه در

سال  1392به  37109289ريال رسيده است كه نشان دهند رشد  3.8است .بر اساس خط فقر

 66درصد ميانه مخارج ،خط فقر يك خانوار شهري در سال 22362673 ،1387ريال بوده و در

همين سال خط فقر براي يك خانوار روستايي معادل  12994847ريال بوده است .نتايج برآورد
خط فقر براساس  50درصد و  66درصد ميانه مخارج به تفكيك مناطق شهري و روستايي طي

سال هاي  1392 - 87در جدول  1درج شده است.
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جدول  .1برآورد خط فقر مطلق خانوار شهري و روستايي استان خراسان جنوبي
بر پايه  50و 66درصد ميانه مخارج (ساالنه -ريال)
خط فقر بر مبناي  50درصد ميانه مخارج

سال

خط فقر بر مبناي  66درصد ميانه مخارج

شهري

روستايي

شهري

روستايي

1387

16.941.419

9.844.581

22.362.673

12.994.847

1388

17.041.277

10.117.364

22.494.485

13.354.920

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

1390

51.698.690

35.706.417

68.242.270

47.132.471

1391

52.428.889

37.109.289

69.206.134

48.984.262

1392

52.994.445

37.496.750

69.952.668

49.495.710

1389

*

منبع :محاسبات تحقيق

* آمار مربوط به سال  1389موجود نیست.

شاخص هاي فقر

در زمينه فقر شاخص هاي متعددي وجود دارد كه در اين مقاله مفاهيم شاخص درصد افراد زير

خط فقر و شاخص شكاف فقر ارائه و براي استان خراسان جنوبي بررسي و محاسبه مي گردد.

شاخص درصد افراد زير خط فقر :1معياري است كه از آن در سطح وسيعي استفاده مي شود

و به طور ساده نسبت جمعيت فقير به كل جمعيت را نشان مي دهد .اين شاخص را مي توان
به صورت زير نشان داد:

�p
�

� P٠

كه در آن  Npتعداد فقرا و  Nكل جمعيت (يا نمونه) است (باقري و همكاران  .)1386 ،اندازه

این شاخص بین صفر (حالتی که هیچ فقیری در جامعه وجود نداشته باشد) و یک (حالتی که
1. Head count Ratio
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کلیه افراد جامعه درآمدشان کمتر از درآمد متناظر با خط فقر باشد) تغییر می کند .اشکال عمده
این شاخص ،این است که افزایش یا کاهش میزان درآمد افراد فقیر و غیرفقیر جامعه تأثیری در
اندازه شاخص نسبت افراد فقیر ندارد (خداداد کاشی و سلیماننژاد.)1391 ،

حال در اين مقاله به دليل استفاده از نمونه خانوار در محاسبه خط فقر ،شاخص درصد خانوار

زير خط فقر را به همان روش باال براي استان خراسان جنوبي بدست مي آوريم .نتايج بدست

آمده را در جدول  2مشاهده مي كنيد.

جدول  .2درصد خانوار زير خط فقر در استان خراسان جنوبي طی سال های 1392-1387
سال

بر اساس خط فقر  50درصد ميانه مخارج

بر اساس خط فقر  66درصد ميانه مخارج

شهري

روستايي

شهري

روستايي

1387

5.9

16.9

11.1

22.7

1388

7.1

11.5

12.0

23.5

1389

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

1390

19.5

36.9

32.5

52.4

1391

8.5

20.0

14.1

28.7

1392

2.7

4.2

5.7

9.7

منبع  :محاسبات تحقيق

نتايج نشان مي دهد درصد خانوارهاي فقير شهري و روستايي از سال  1387تا سال  1390رو به
افزايش بوده و از آن سال به بعد روند نزولي داشته به طوري در سال  1392در مناطق شهري

به  2.7درصد و در مناطق روستايي به  4.2درصد رسيده است.

اين شاخص ساده ترين روش اندازه گيري فقر بوده و در عين حال بسيار قابل درك است؛

چراكه به عنوان معياري از فقر در عين حال تصويري ساده از ميزان در جامعه نسبت هايي
ارائه مي دهد .اما در مورد عمق يا شدت فقر چيزي بيان نمي كند .به عبارت ديگر از روي اين

شاخص نمي توان فهميد افراد چقدر فقير هستند و براي از بين بردن فقر آنها ،به چه ميزان
منابع اضافي نياز است .براي اين منظور از شاخص ديگري به نام شكاف فقر استفاده مي شود

(پيرائي و شهسوار.)1388 ،
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شاخص نسبت شكاف فقر(درآمد) :1این شاخص مقدار متوسط فاصله درآمد افراد فقير تا

خط فقر را به صورت نسبتي از خط فقر بيان مي كند .به عبارت ديگر وضعيت فقر را بين افرادي
كه زير خط فقر قرار دارند نشان مي دهد .شاخص شكاف فقر از رابطه زير به دست مي آيد:
������
���

��

� �����
�

١

�
I� ∑��١
�

که در آن متوسط درآمد (هزینه) افراد زیر خط فقر q ،تعداد افراد زیر خط فقر n ،تعداد کل

افراد z ،خط فقر و  yiدرآمد  iمین فرد فقیر است .نسبت فوق بیانگر آن است که برای از بین
بردن کامل فقر ،درآمد متوسط اقشار فقیر جامعه ،چند درصد باید افزوده گردد (خدادادکاشی و
سلیمان نژاد .)1391،در جدول  3نتایج به دست آمده از شاخص نسبت شکاف فقر در استان
خراسان جنوبی طی سالهای  1387تا  1392که بر اساس خط فقر  50درصد میانه مخارج

خانوارهای شهری و روستایی استان برآورد شده ،درج گردیده است.

جدول .3شاخص نسبت شکاف فقر در مناطق شهری و روستایی استان خراسان جنوبی طی
سال های 1392 - 1387
سال

شاخص نسبت شکاف فقر
مناطق شهری

شاخص نسبت شکاف فقر
مناطق روستایی

1387

0.0153

0.0364

1388

0.0169

0.0230

1389

ـــــ

ـــــ

1390

0.0591

0.1235

1391

0.0219

0.0473

1392

0.0111

0.0038

منبع :محاسبات تحقيق

نتایج نشان می دهد نسبت شکاف فقر هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی از سال

 1387تا سال  1390رو به افزایش بوده و از آن سال به بعد روند نزولی داشته است.

1. Poverty Gap Ratio
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جمع بندی و نتیجه گیری:

نتایج به دست آمده از مطالعه فقر و برخی شاخص های مرتبط با آن در مناطق شهری و

روستایی استان خراسان جنوبی حکایت از آن دارد که خط فقر در طی سال های  1387تا

 1392رو به افزایش بوده و همواره خط فقر در مناطق شهری باالتر از مناطق روستایی بوده

است .بررسی شاخص نسبت افراد (خانوار) فقیر نشان داد درصد افراد فقیر در مناطق شهری و
روستایی استان اگر چه تا سال  1390روند صعودی داشته ولی از آن سال به بعد روند نزولی به

خود گرفته به طوری که بر اساس خط فقر  66درصد میانه مخارج در مناطق شهری از 11.1

درصد در سال  1387به  5.9درصد در سال  1392رسیده است و همین عدد در مناطق روستایی
از  22.7درصد در سال  1387به  9.7درصد در سال  1392کاهش پیدا کرده است .همچنین
بررسی شاخص نسبت شکاف فقر که بیانگر میزان کمبود درآمد فقرا نسبت به خط فقر است
نشان می دهد در سال  1387در مناطق شهری  0.0153بوده که در سال  1392به 0.0111

رسیده است و بیشترین مقدار آن در سال  1390با  0.0591بوده است ،در مناطق روستایی استان
نیز بیشترین مقدار آن مربوط به سال  1390با مقدار  0.1235بوده است.

می توان گفت افزایش سطح عمومی قیمت ها یا نرخ تورم یکی از دالیل افزایش خط فقر در

این دوره زمانی در استان خراسان جنوبی بوده است اما بررسی علل دقیق تر نیاز به مطالعات

گسترده و جداگانه ای دارد.
منابع و مآخذ

1 .1نسرين ارضروم چيلر« ،1384 ،ابعاد گوناگون فقر در ايران» ،مجموعه پژوهش هاي
اقتصادي بانك مركزي.

2 .2فرهاد خداداد كاشي و علي اكبر سليمان نژاد« ،1391 ،برآورد خط فقر و بررسي تغييرات آن
در مناطق روستايي استان اصفهان» ،فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ،سال  ،27شماره دوم،
تابستان .1391

3 .3سيد مرتضي افقه و طليعه قنواتي فر« ،1390 ،تخمين خط فقر در استان خوزستان (سال هاي
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 1376تا  ،»)1385مجله اقتصاد و توسعه منطقه اي ،سال اول ،شماره  ،1نیمه اول .1390

4 .4فريده باقري ،نيما دانش پرور و حسين كاوند« ،1386 ،روند خط فقر و شاخص هاي فقر در ايران
طي سال هاي  ،»1375-85گزيده مطالب آماري ،سال  ،18شماره ،2پاییز و زمستان .1386

5 .5خسرو پيرائي و محمدرضا شهسوار« ،1388 ،بررسي وضعيت فقر در مناطق شهري و
روستايي استان فارس» ،فصلنامه پژوهش نامه اقتصادي ،سال نهم ،شماره سوم ،پاییز .1388

6 .6پونه افتخاریان و مصطفی سلیمیفر« ،1393 ،بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری استان
کرمان و مقایسه آن با کل کشور» ،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي ،سال چهاردهم ،شماره

 ،54پاییز .1393

7 .7فرهاد خداداد کاشی ،فريده باقري ،خلیل حیدری و امید خدادادکاشی« ،1381 ،اندازه گیری
شاخص های فقر در ایران -کاربرد انواع خط فقر ،شکاف فقر ،شاخص فقر »1379-1363

8 .8مرکز آمار ایران ،طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوارهای شهري و روستايي ،سالهای
 1387تا .1392

م های نرخ ارز بر ارزش افزوده
بررسی تاثیر تالط 
بخش صنعت ایران با رهیافت ARDL
مبینا افضلی گروه

1

سید عبدالمجید جالئی

2

ولی اهلل شهبازخانی

3

چکيده

تالطم و نوسانات نرخ ارز باعث ایجاد بی ثباتی و نا اطمینانی در محیط اقتصادی می شود و از

این طریق اثرات نامطلوبی بر متغیرهای کالن اقتصادی و بخش های اقتصادی یک کشور وارد1

می سازد .هدف این تحقیق نیز بررسی تاثیر تالطم های نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت

ایران در طول دوره زمانی  1391-1360با به کار گیری الگوی خودرگرسیونی با وقفه های

گسترده  ARDLاست .تالطم های نرخ ارز با استفاده از فیلتر هادریک-پرسکات محاسبه
شده و نتایج به دست آمده از برآورد مدل حاکی است که تالطم های مثبت نرخ ارز تاثیر منفی

و معنادار بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران دارد.
واژگان کليدي:

تالطم نرخ ارز ،ارزش افزوده بخش صنعت ،فیلتر هادریک پرسکاتARDL ،
طبقه بندی E01. O24. F31. E23 :JEL

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمان
Nasimafzali14@gmail.com
 .2دکترای اقتصاد ،عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران.
 .3دکترای اقتصاد ،عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران.
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1 -1مقدمه

نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی بین اقتصاد یک کشور و دنیاست .نرخ ارز از طریق بازار کاال و

دارایی ،روابط بین قیمت ها در داخل کشور و قیمت های داده شده در بازار جهانی را برقرار می سازد

و یک عامل اثر گذار بر سیاست ها ،راهبردها ،ساز و کارهای روزانه ،ساختار سیاسی ،ساختار
اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود .نرخ ارز بر قیمت کاالها و خدمات وارداتی در بازار داخلی

و بر قیمت کاالهای سرمایه ای ساخته شده در داخل تاثیر می گذارد .افزایش یا کاهش نرخ ارز
یکی از موضوعاتی است که می تواند میان بخش تولید ،اشتغال ،صادرات به عمده ترین چالش

تبدیل شود .نوسانات نرخ ارز برنامه ریزی بنگاهها را مختل می کند ،زیرا نمی توانند آینده نرخ

ارز را پیش بینی کنند و در تولید و قیمت گذاری کاالها دچار سر درگمی و مشکل می شوند.

مطالعات انجام شده در رابطه با نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران ،نشان دهنده ی عدم ثبات

نرخ ارز و متالطم  بودن آن حتی در بلند مدت می باشد .به عبارت دیگر وجود اختالالت دائمی
در بازار ارز موجب فاصله افتادن نرخ ارز اسمی حتی در بلند مدت از سطح قیمت های نسبی

تعادلی شده است یا به اصطالح نرخ ارز متالطم می شود .در اقتصاد ایران شوک های پولی و

حقیقی از عوامل تاثیر گذار بر چگونگی رفتار نرخ ارز به شمار می آیند؛ به طوری که اطالعات

جدید مربوط به افزایش درآمد حقیقی موجب کاهش نرخ ارز از مقدار تعادلی خود شده که این
اختالالت غیر قابل انتظار در بازار ارز ،موجب متالطم شدن نرخ ارز می شود.

نوسانات نرخ ارز نشان دهنده بی ثباتی در روند قیمت های نسبی بوده ،در نتیجه آثاری مانند

ریسک ،کوتاه شدن افق سرمایه گذاری و بیثباتی بازارهای مالی را به دلیل انتظارات مربوط به
تغییر نرخ ارز و حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز در سطح تعادلی بلندمدت آن ،از جمله شرایط الزم

برای دستیابی به رشد پایدار و ثبات اقتصادی است (طیبی.)1381 ،

اتخاذ سیاست هاي نرخ ارز مناسب در کشورهاي در حال توسعه ،همواره بحث برانگیز بوده

است .بحث ها بر محور میزان نوسانات نرخ ارز در رو در رویی با شوك هاي داخلی و خارجی
متمرکز می باشند .تالطم نرخ ارز در عملکرد اقتصادي کشور نقش اساسی دارند .از این رو،
براي بررسی تأثیر تالطم نرخ ارز بر رشد تولید ،قضاوت در مورد مقدار مطلوب این تالطم،
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امري اجتناب ناپذیر می باشد .با تنزل ارزش پول رایج کشور ،قیمت کاالهاي خارجی نسبت
به کاالهاي داخلی ،گرانتر می شود و رقابت بین المللی بهبود می یابد .نتیجه نهایی می تواند

بهبود فعالیتهاي اقتصادي باشد.

بیان دیگر ،در اثر کاهش ارزش پول داخلی ،مخارج از کاالهاي خارجی به کاالهاي داخلی

تغییر جهت می دهند .البته ،توفیق تنزل ارزش پول در تحریک توازن بازرگانی خارجی تا حد

قابل توجهی به جابه جایی تقاضا در سمت و سوي مناسب و ظرفیت اقتصاد در تأمین تقاضاي
اضافی از طریق عرضه بیشترکاالها ،وابسته است این مسأله در کشورهاي گروه هفت مشاهده
شده است .از دیدگاه اقتصاددانان سنتی ،تأثیر تنزل ارزش پول بر اقتصاد ،به صورت انبساطی

است .در حالی که ساختارگرایان جدید ،بر اثر انقباضی تنزل ارزش پول بر اقتصاد تأکید می

ورزند .شاهد بارز این مسأله اقتصادهایی است که شرط مارشال -لرنر درآنها نقض می شود و
کاهش ارزش پول به کاهش تولید می انجامد با کاهش ارزش پول ،قیمت کاالهاي صادراتی
سقوط می کند ،ولی از سوي دیگر ،قیمت کاالهاي وارداتی رو به افزایش می گذارد .در شرایطی

که بازرگانی خارجی در توازن و رابطه مبادله بدون تغییر است ،تغییرات قیمتی همدیگر را خنثی

می کنند ،ولی وقتی واردات بر صادرات فزونی یابد ،نتیجه نهایی با کاهش درآمد واقعی کشور
همراه می شود.

در کشورهاي صادرکننده نفت که تقاضاي کل نسبت به کاهش ارزش پول داراي واکنش

ضعیف است و اقالم صادراتی با دالر قیمت گذاري می شوند ،کاهش ارزش پول می تواند به

موقعیت انقباضی منتهی شود .کاهش ارزش پول ،کسب سودهاي بادآورده در مبادالت بین

الملل را نیز ممکن می سازد .در این اقتصادها اگر افزایش دستمزدهاي اسمی نسبت به افزایش

قیمت ها ،با تأخیر صورت گیرد و میل نهایی به پس انداز حاصل از سود بیشتر از میل نهایی
به پس انداز حاصل از دستمزدها باشد ،در این صورت پس انداز ملی افزایش یافته و کاهش

تولید واقعی را به همراه خواهد داشت .تنزل انتظاري ارزش پول که سلب اعتماد سرمایه گذاران

خارجی و داخلی را به دنبال داشته نیز می تواند به کاهش تولید منتهی گردد (توکلی.)1389 ،

بنابراین در این تحقیق سعی بر آن است که اثرات تالطم نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش

102

اقتصاد خاوران /شماره 21و( 22پیایی 9و /)10تابستان و پاییز 94

صنعت ایران در طول دوره زمانی  1391-1360مورد بررسی قرار گیرد.

این تحقیق در سه بخش تدوین شده است .در بخش اول به بیان خالصه ای از مطالعات

صورت گرفته و ادبیات موضوع پرداخته شده است .در بخش دوم روش کار و نتایج مورد بررسی
و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در بخش سوم نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است.

2 -2ادبیات موضوع

  کازرونی و همکاران ( ،)1391به بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز بر سرمایه گذاری و اشتغال

در ایران با رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چند منطقه ای پرداخته اند .هدف اصلی

این مطالعه ،بررسی اثرات نامتقارن نوسان نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از

داده های سری زمانی طی دوره ( )1352-1387می باشد .در این راستا شوک های مثبت و
منفی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری استخراج شده و در مرحله بعدی اثر
این شوک ها با استفاده از روش غیرخطی مارکو ف -سوئیچینگ بر رشد تولید اقتصادی مورد

ارزیابی قرار گرفته است .نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدل مارکوف -سوئیچینگ

برای بررسی اثر شوک های نرخ واقعی ارز بر رشداقتصادی بر مدل های خطی دارای برتری
می باشد .هم چنین ،نتایج نشان می دهد که شوک های مثبت نرخ واقعی ارز سبب افزایش
رشد تولید ناخالص داخلی و شوک های منفی منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی

منجر می شود .نتایج آزمون عدم تقارن نشان داد که اثر شوک های نرخ واقعی ارز بر رشد تولید

ناخالص داخلی متقارن می باشد.

اختیاری ( ،)1392به بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر قیمت سلف بورس فلزات تهران (فوالد)

پرداخته  است .تحقیق حاضر با هدف معرفی و تبیین معامالت بورس فلزات تهران به فعاالن
بازار سرمایه و بررسی روند قیمتی معامالت سلف برای رسیدن به اهداف سرمایه گذاران برای

پیش بینی دقیق تر رفتار سرمایه گذاران انجام می شود .با توجه به مدل دو عاملی و با استفاده
از مدل همبستگی فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و نتیجه های زیر حاصل شد:

نرخ تورم تاثیری مثبت بر قیمت سلف دارد و از طرفی نرخ ارز (دالر) نیز تاثیری مثبت کمی بر
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قیمت سلف در بورس فلزات تهران دارد.

نواح ( ،)1393به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش های مختلف اقتصادی پرداخته

است .هدف این مطالعه بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش های مختلف اقتصادی ایران

است .بدین منظور با استفاده از دادههای سالیانه طی دوره  1357تا  1390و بهره گیری از
الگوی تصحیح خطای برداری  ،VARروابط بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت .بنابراین ما

به بررسی اثر نرخ ارز واقعی بر روی ارزش افزوده بخشهای کشاورزی ،نفت ،صنایع و معادن،

گروه خدمات پرداختیم .نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش نفت
بیشترین اثر را بر روی نرخ ارز واقعی می گذارد .عالوه بر این نتایج حاصل از تکانه های واکنش
آنی و انحراف معیار موید این مطلب می باشد که چنان چه شوک از سوی نرخ ارز وارد کنیم

متغیر ارزش افزوده بخش نفت بیشترین اثر را از این شوک میبیند.

آقيون و همکاران ،)2009( 1به بررسي نقش توسعه مالي در ارتباط بين نوسان نرخ ارز و رشد

بهره وری پرداختند .آنها در اين مقاله از تخمين تابلويي و مدل  GMMاستفاده نموده اند.

نتایج نشان می دهد که اثر نوسان نرخ ارز بر روی فعاليت های حقيقي اقتصاد ناچيز و کم

اهميت است؛ اما در مقابل مدارک تجربي زيادی وجود دارد که نشان مي دهد نوسان نرخ ارز
مي تواند اثر مهمي روی رشد بهره وری داشته باشد؛ بنابراين اين اثرات به درجه ی توسعه
مالي کشورها و شوک های اقتصادی بستگي دارد .طبق مطالعات انجام شده کشورهايي که دارای
بازار سرمايه ای و دارای شوک های مالی حقیقی هستند سطح باالی نوسان نرخ ارز مي تواند

از رشد بهره وری جلوگيری کند.

کاندیلو و لبلبیجی اوغلو ،)2011( 2به بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر روی سرمایه گذاری

(شواهد مربوط به کلمبیا) پرداخته اند .در این مقاله  اثر تغیرات نرخ ارز بر روی سرمایه گذاری
شرکت ها در محیط یک کشور در حال توسعه را تخمین می زنیم .بهره گرفتن از داده های پنل

سطح پلنت (کارخانه) مربوط به سرشماری تولیدی کلمبیا ،یک معادله سرمایه گذاری دینامیک
را با استفاده از روش  GMMتوسعه یافته  Arellanoو  Boveو  Blundelو ،Bond
1. Aghion et al
2. Kandilov and Leblebicioğlu
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تخمین می زنند .در اینجا اثر منفی از تغییرات نرخ ارز بروز می کند که با استفاده از یک مدل

 GARCHیا یک شاخص انحراف معیار ساده بر روی سرمایه گذاری کارخانه ساخته شده اند.
هم چنین ،در سازگاری با نظریه ارائه شده نشان داده شده است که این اثر منفی برای کارخانه

هایی با افزایش بها یا صادرات باالتر ،کمتر می شود و برای کارخانه هایی با افزایش بهای کمتر
که حجم بزرگتری از کاالی واسطه ای وارداتی دارند ،بدتر خواهد بود.

بهمنی اسکویی و حاجیلی ،)2013( 1به بررسی نوسان نرخ ارز و اثر آن بر روی سرمایه گذاری

داخلی  پرداخته اند .رابطه بین عدم قطعیت نرخ ارز و سرمایه گذاری داخلی توجه تعدادی از
منابع کالن را به خود جلب کرده است .مطالعات قبلی که این رابطه را بررسی کرده اند ،بر

روی دادههای سطح شرکتی با نتایج ضد و نقیض تمرکز کردند .در این مقاله بهمنی و حاجیلی
ادعا می کنند ،این رابطه به طور برابر در سطح کلی اعمال می شود .در این مقاله با استفاده

از دادههای سری زمانی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت نوسان نرخ ارز بر روی سرمایه گذاری

داخلی در هر یک از  36کشور در نمونه ارزیابی شده است .کاربرد رویکرد تست کرانه ها نشان
می دهد که نوسانات نرخ ارز دارای اثرات کوتاه مدت مهمی بر روی سرمایه گذاری داخلی در

 27کشور خواهد بود .اثرات کوتاه مدت تنها در  12کشور به اثرات بلند مدت تبدیل شده اند.
3 -3تصريح مدل و نتايج

 -1-3مدل تصريح شده

در این تحقیق برای بررسی تاثیر تالطم نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران با استفاده

از مدل رشد سولو ،مدل مورد نظر به صورت زیر تصریح شده است که با استفاده از الگوی

خودرگرسیون با وقفه های گسترده )(ARDLمورد برآورد قرار می گیرد.

اساس مدل سولو بر پایه  4متغیر است :تولید محصول ( ،)Yسرمایه ) ،(Kنیروی کار )(Lو

دانش یا اثربخشی نیروی کار ( .)Aدر هر زمان اقتصاد مقداری سرمایه و نیروی کار و دانش در

اختیار دارد که با ترکیب آنها به تولید محصول می پردازد.

1. Bahmani-oskooee and M., Hajilee
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شکل تابع تولید به صورت ))Y(t)= F(K(t), A(t)L(tاست که  tنشان دهنده زمان

می باشد .زمان مستقیما در تابع تولید قرار نمی گیرد؛ بلکه فقط همراه  K ،L ،Aوارد تابع
می شود .اگر نهاده های تولید تغییر کنند ،محصول نیز در طول زمان تغییر خواهد کرد .خصوص ًا

اگر دانش افزایش یافته و تکنولوژی پیشرفت کند ،مقدار محصول بدست آمده از نیروی کار و
سرمایه ،در طول زمان رشد خواهد کرد.

LVD 
 0  1 LER   2 LP   3 LGDP   4 SHERP   5 SHERN   6 DUM  

تجربیات بحران های حاصل از شوک های غیر قابل پیش بینی نوسانات نرخ ارز ،اهمیت

پیش بینی های واحدهای اقتصادی از این گونه شوکها را در طراحی سیاست های نرخ ارز
مناسب ،حائز اهمیت نموده است .از این رو است که در بررسی های نظری به دو شوک قابل

پیش بینی و غیر قابل پیش بینی در تحقیقات اخیر توجه ویژه شده است .نوسانات غیر قابل

پیش بینی حاوی شوک های مثبت بهبود نرخ ارز یا شوک های منفی تنزل نرخ ارز می باشد.
در نوسانات نرخ ارز قابل پیش بینی ،هزینه کاالی تولیدی و پیش بینی های تولید کنندگان از
رقابت نسبی مشخص می شود .در نوسانات نرخ ارز غیر قابل پیش بینی ،شرایط اقتصادی از بعد

خالص صادرات ،تقاضای پول و کاالی تولیدی مورد بررسی و توجه قرار می گیرد .فرض بر این

است که نرخ ارز حول روند بلند مدت در نوسان است .این انحراف از روند ،میزان نوسانات نرخ
ارز را مشخص می کند که از آن به عنوان عدم اطمینان یاد می شود .در واقع نوسانات نرخ ارز

نااطمینانی در تولید ،تورم و عرضه پول ایجاد می کند و لذا هزینه تصمیم گیری را برای عاملین
اقتصادی باال می برد (فدايي و همکاران.)1391 ،

در مدل مذکور شرح متغیرها به این صورت می باشد :LVD.لگاریتم ارزش افزوده بخش

صنعت :LER ،لگاریتم نرخ ارز :LP ،لگاریتم نرخ تورم :LGDP ،لگاریتم تولید ناخالص

داخلی حقیقی به قیمت ثابت سال  :SHERP ،1383تالطم مثبت نرخ ارز :SHERN ،تالطم
منفی نرخ ارز :DUM ،متغیر مجازی تشدید تحریم ها و  :εجمالت اخالل مدل می باشد.
به منظور جداسازی اجزای روند و چرخه ای متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم ،روش هادریک-
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پروسکات 1مبنای این تحقیق قرار گرفته است .این روش ابتدا در ادبیات ادوار تجاری واقعی
مورد استفاده قرار گرفت ،ولی به تدریج دامنه استفاده از آن به منظور مقایسه ادوار تجاری میان

کشورها گسترش یافت .به طوری که از سال  1981که این فیلتر برای اولین بار توسط هادریک
و پروسکات مطرح شد ،تاکنون تبدیل به یک روش استاندارد برای روند زدایی سری های زمانی

شده است .به ویژه این که به منظور شناسایی حقایق آشکار شده ادوار تجاری ،این فیلتر در

سطح گسترده ای در مطالعات ادوار تجاری به کار رفته است.

تکنیک کاری فیلتر هادریک -پرسکات به این صورت می باشد که داده های سری زمانی را

به سه جزء روند ،جزء چرخه ای و جزء نامنظم در طول زمان تفکیک می کند ،به این صورت
که در بار اول متغیر سری زمانی را به دو جزء روند و مجموع دو جزء دیگر یعنی جزء چرخه ای

و جزء نامنظم با هم جدا می کند .در بار دوم این فیلتر با جداسازی جزء منظم از نامنظم سری
زمانی را به سه قسمت مورد نظر تقسیم می کند (فاروق اربی.)2001 ،2

با استفاده از فیلتر هادریک  -پرسکات جدا سازی جزء چرخه های نرخ ارز از جزء روند صورت

می گیرد .به این دلیل که فیلتر هادریک-پرسکات برای حالت های بلند مدت کاربردی تر است

و در مقایسه با سایر روشها برای محاسبات تغییرات سیکلی و روندی به صورت جداگانه دارای
قدرت باالیی است (گلستانی و همکاران .)1391 ،در این مطالعه نیز برای استخراج تالطم یا
همان نوسانات نرخ ارز فیلتر هادریک-پرسکات مورد استفاده قرار گرفت .تالطم های محاسبه

شده در طول دوره مورد مطالعه در این تحقیق به دو صورت تالطم های مثبت و تالطم های

منفی تفکیک گردید تا اثرات هر دو نوع تالطم بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران مورد ارزیابی
قرار گیرد.

1. Hodrick-Presscott
2. Farooq Arby
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 -2-3نتایج تخمین

 -1-2-3مانايي متغيرهاي مدل

قبل از برآورد مدل الزم است تا مانايي داده ها مورد بررسي قرار گيرد .زيرا استفاده از داده

هاي نامانا در برآوردهاي اقتصاد سنجي منجر به بروز رگرسيون کاذب شده و نتايج قابل اعتماد
نخواهند بود .از این رو مانايي متغيرها با استفاده از آزمون ريشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته
مورد بررسي قرار گرفته است .نتايج اين آزمون در جدول شماره ( )1نشان داده شده است.
متغیرها
LVD

Δ LVD
LER
Δ LER
LP
Δ LP
LGDP
SHERP
SHERN

جدول -1نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته )(ADF

شرایط آزمون
با عرض از مبدا و روند
با عرض از مبدا و روند
با عرض از مبدا
با عرض از مبدا
با عرض از مبدا
با عرض از مبدا
با عرض از مبدا و روند
بدون عرض از مبدا و روند
بدون عرض از مبدا و روند

منبع :محاسبات تحقیق

آماره آزمون
-2/4006
-3/8944
-0/2611
-2/8577
-1/8218
-2/9585
-3/4222
-1/7155
-2/9392

احتمال
0/3721
0/0249
0/9195
0/0628
0/3634
0/0510
0/0673
0/0815
0/0047

نتیجه
)I(1
)I(1
)I(1
)I(0
)I(0
)I(0

همان طور که در جدول ( )1-4مشاهده می گردد ،متغیرهای لگاریتم ارزش افزوده بخش

صنعت ) ،(LVDلگاریتم نرخ ارز ) (LERو لگاریتم نرخ تورم ) (LPدر سطح متغیرها مانا
نبوده و با یک بار تفاضل گیری مانا شده اند ،لذا ) I(1می باشند .همچنین بقیه متغیرها در

سطح مانا بوده از درجه ) I(0برخوردار می باشند .بر این اساس با استفاده از الگوی ARDL
می توان به برآورد مدل پرداخت.
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 -2-2-3مدل کوتاهمدت تاثیر تالطم های نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت

در تخمین مدل در الگوی  ARDLابتداء مدل پویا (کوتاهمدت) آن به صورت جدول ( )2ارائه

می شود که وقفه بهینه متغیرها براساس معیار شوارتز -بیزین به صورت (ARDL )1،1،2،1
می باشد.

جدول -2-4 -نتایج حاصل از مدل کوتاه مدت تاثیر تالطم نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت
متغیر

ضرائب برآورد شده

آماره t

احتمال

)LVD(-1

0/048

0/324

0/7495

LER

1/062

6/403

0/0000

)LER(-1

-0/029

-0/187

0/8534

)LER(-2

-0/669

-5/203

0/0001

LP

-0/056

-0/549

0/5895

)LP(-1

0/963

5/136

0/0001

LGDP

1/471

4/550

0/0002

)LGDP(-1

0/757

1/897

0/0739

SHLRN

-0/232

-1/208

0/2426

SHLRP

-1/451

-5/299

0/0000

DUM

-0/130

-2/031

0/0572

C

-20/479

-3/527

0/0024

احتمال آماره F

آماره F

0/0000

2751

2

R

0/99

R2

0/99

منبع :محاسبات تحقیق

با توجه به نتایج مدل برآورد شده ی کوتاه مدت مالحظه می شود که نرخ ارز دوره جاری با

ضریب  1/062تاثیر مستقیم و معنادار بر ارزش افزوده بخش صنعت دارد .در واقع با افزایش
نرخ ارز ،تولیدات صنعتی بهبود پیدا می کند .هم چنین مقادیر وقفه دار نرخ ارز تاثیر منفی بر

ارزش افزوده بخش صنعت دارد.

لگاریتم نرخ تورم دوره جاری تاثیر منفی البته بی معنی بر ارزش افزوده صنعت دارد .اما مقدار

وفقه دار آن تاثیر مستقیم و معنادار بر ارزش افزوده صنعت دارد.
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لگاریتم تولید ناخالص داخلی و مقدار وقفه دار آن نیز تاثیر مستقم و معنادار بر ارزش افزوده

بخش صنعت دارد .به عبارتی با افزایش تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) میزان تولیدات
صنعتی در اقتصاد ایران بهبود پیدا می کند.

تالطم های مثبت و منفی نرخ ارز تاثیر منفی بر ارزش افزوده بخش صنعت دارد که تاثیر تالطم

منفی از لحاظ آماری معنادار نمی باشد .در واقع با افزایش تالطم های نرخ ارز ،نا اطمینانی ها و بی
ثباتی های اقتصادی افزایش یافته و از طریق تاثیر منفی بر سرمایه گذاری ها در بخش صنعت
منجر به کاهش ارزش افزوده صنعت و تولیدات صنعتی می گردد.

متغیر مجازی تشدید تحریم ها نیز تاثیر منفی و معنادار بر ارزش افزوده بخش صنعتی ایران

دارد .در واقع با تشدید تحریم های بین المللی بخش صنعت ایران در تامین مواد اولیه و

کاالهای سرمایه ای واسطه ای با محدودیت های زیادی مواجه شده و لذا با توان و ظرفیت
پایین به تولید پرداخته است و همین مسئله به کاهش ارزش افزوده این بخش منجر شده است.

در برآورد مدل های سری های زمانی وجود خود همبستگی سریالی ،عدم وجود توزیع نرمال

جمالت باقیمانده و فرم تبعی نادرست و وجود ناهمسانی واریانس مشکالت عمدهای هستند که
اعتبار نتایج حاصل از الگو را دچار خدشه می کنند .بنابراین ،برای اطمینان از عدم وجود چنین

مشکالتی در تخمین رابطه بلندمدت و الگوی تصحیح خطا در جدول ( )3نتایج آزمونهای
تشخیصی مربوطه گزارش شده است.

ن های تشخیصی مدل تاثیر تالطم نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت
جدول -3آزمو 
آزمون

آماره

احتمال

همبستگی سریالی

1/476

0/2580

فرم تبعی مدل

0/8009

0/3833

نرمال بودن باقیماندهها

0/9647

0/6173

همسانی واریانس

1/582

0/1869

منبع :محاسبات تحقیق

همان طور که مشاهده می گردد ،فرضیه صفر مبنی بر عدم خود همبستگی سریالی با توجه

به احتمال آماره آزمون که برابر  0/2580که بزرگتر از  0/05هست مورد پذیرش قرار می گیرد.
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فرضیه درستی تصریح تبعی مدل با توجه به ارزش احتمال آماره آزمون که برابر  0/3833که

بزرگتر ار  0/05می باشد ،فرضیه صفر مبنی بر تصریح درست مدل مورد پذیرش بوده و بنابراین

فرض دوم کالسیک تایید می گردد .فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع جمالت اخالل
مدل برآورد شده با توجه به بزرگتر بودن ارزش احتمال اماره آزمون از  0/05مورد پذیرش قرار

گرفته و بنابراین توزیع باقی مانده های جمالت اخالل نرمال بوده و فرض سوم کالسیک نیز
تایید می گردد .با توجه به بزرگ بودن ارزش احتمال آماره آزمون همسانی واریانس مدل برآورد

شده از  ، 0/05فرضیه صفر مبنی بر همسان واریانس بودن جمالت اخالل مدل مورد پذیرش

واقع شده و بنابراین مدل برآورد شده از همسانی واریانس برخوردار می باشد .بنابریان فرضیه

چهارم از فروض کالسیک نیز تایید می گردد.

 -3-2-3مدل بلندمدت تاثیر تالطم های نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت
در این مطالعه به منظور بررسی وجود رابطه بلندمدت از آزمون کرانه ها استفاده شده است.

آزمون کرانه دو آماره کران باال و کران پایین را ارائه می کند که در صورت بزرگتر بودن آماره
محاسباتی از کران باال ،وجود رابطه بلند مدت مورد تایید قرار می گیرد.

بر اساس نتیجه این آزمون برای مدل تاثیر تالطم های نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت،

کران پایین و باال به ترتیب معادل  4/29و  5/61در سطح معنی داری یک درصد بودند و آماره

محاسبه شده نیز برابر  11/85می باشد .بنابراین مشاهده می شود که آماره محاسبه شده بزرگتر
از کران باال می باشد .بر این اساس وجود رابطه بلند مدت و هم جمعی تایید می گردد.

بنابراین ،بعد از این که وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها مورد تایید قرار گرفت ،رابطه بلند

مدت برآورد گردید و نتایج تخمین ضرائب بلندمدت در جدول ( )4ارائه و تفسیر شده است.
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جدول -4-نتایج بلندمدت مدل تاثیر تالطم نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت
ضرائب برآورد شده
متغیر
-21/51
C
0/38
LER
0/95
LP
2/34
LGDP
-0/24
SHLERN
-1/52
SHLERP
-0/13
DUM
منبع  :محاسبات تحقیق

آماره t
-5/2673
2/4881
6/6109
8/7771
-1/1149
-4/2684
-2/1375

احتمال
0/0001
0/0229
0/0000
0/0000
0/2795
0/0005
0/0465

نتایج مدل بلند مدت را می توان به صورت زیر مورد ارزیابی قرار داد:

لگاریتم نرخ ارز با ضریب  0/38تاثیر مستقیم و معنادار در سطح معنی داری  5درصد بر ارزش

افزوده بخش صنعت دارد .در واقع با افزایش یک درصدی نرخ ارز ،ارزش افزوده بخش صنعت
معادل  0/38درصد بهبود پیدا می کند.

لگاریتم نرخ تورم با ضریب  0/95تاثیر مستقیم و معنادار بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران

داشته است .به عبارتی با افزایش تورم ارزش افزوده و تولیدات بخش صنعتی بیشتر شده است.

لگاریتم تولید ناخالص داخلی با ضریب  2/34تاثیر مثبت و معنادار در سطح معناداری یک

درصد بر ارزش افزوده بخش صنعتی ایران دارد .بنابراین با افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی
ایران تولیدات بخش صنعتی ایران نیز بیشتر شده است.

تالطم مثبت و منفی نرخ ارز به ترتیب با ضرایب  -1/52و  -0/24تاثیر معکوس بر ارزش

افزوده بخش صنعت ایران دارد که اثر تالطم های منفی نرخ ارز از لحاظ آماری در بلند مدت

نیز معنادار نمی باشد.

متغیر مجازی تشدید تحریم ها با ضریب  -0/13تاثیر منفی و معنادار در سطح معنی داری 5

درصد بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران دارد.

 -4-2-3مدل تصحیح خطا تاثیر تالطم های نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت

با استفاده از الگوی تصحیح خطا نوسانات کوتاه مدت متغیرها را می توان به دست آورد و در
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ارتباط با رابطه آنها در بلندمدت بحث نمود .نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا در جدول
( )5نشان داده شده است.

همان طور که در این جدول مشاهده می شود ضریب جمله تصحیح خطا ) (ECMبرابر

 -0/95بوده و از لحاظ آماری نیز معنادار می باشد .بنابراین می توان گفت که سرعت تعدیل
خطاها در مدل براورد شده به سمت رابطه بلند مدت بسیار باالست و لذا مدل به سرعت خودش
را به سمت رابطه بلند مدت تعدیل می کند.

جدول  -5نتایج تصحیح خطای مدل تاثیر تالطم نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت
متغیر

ضریب

آماره t

احتمال

)Ecm(-1

-0/95

-6/39

0/0000

منبع :محاسبات تحقیق

4 -4بحث و نتيجه گيري

تالطم و نوسانات نرخ نرخ ارز به ویژه در کشورهای صادر کننده نفت از جمله ایران که از

درآمدهای ارزی صادرات نفت برخوردار هستند در مقایسه با دیگر کشورها باالتر می باشد .بدین

سبب نوسانات نرخ ارز اثرات قابل مالحظه ای بر سیاست ها و فعالیت های اقتصادی دارد.
بدین دلیل در این تحقیق سعی بر آن شد که به بررسی تاثیر تالطم های مثبت و منفی نرخ
ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران با روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده

 ARDLدر طول دوره زمانی  1391-1360پرداخته شود .نتایج به دست آمده نشان داد که

تالطم های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات منفی و معنادار بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند.
در واقع با افزایش تالطمات نرخ ارز در ایران تولید بخش صنعتی با کاهش همراه می شود .با
افزایش تالطم و نوسانات نرخ ارز بی ثباتی کالن اقتصادی بخصوص در زمینه سرمایه گذاری

هم به صورت داخلی و هم به صورت خارجی افزایش می یابد .چرا که با تالطم نرخ ارز ارزیابی
پروژه های سرمایه گذاری با مشکالتی مواجه شده و ریسک سرمایه گذاری را باال می برد.
بدین سبب با تالطم نرخ ارز تولیدات صنعتی با کاهش همراه می شود.
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عوامل مؤثر در کارآفرینی زنان
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چکیده

مقوله کارآفرینی به سرعت در حال گسترش است و کارآفرینی زنان موضوع خاص و مورد

توجه سراسر جهان است .بسیاری از محققان معتقدند که فعالیت های کارآفرینی توسط زنان

نقش برجسته ای در سالمت اقتصاد ملتها دارد.و هرچند فعالیت های اقتصادی زنان در جهان و
جهت گیری آنان به سمت فعالیت های کارآفرینانه به دالئل متعددی از جمله بیکاری ،استقالل،

کسب درآمد ،پایین بودن دستمزدها و عدم رضایت از شغل قبلی است .اما عوامل مختلفی در
تضعیف و یا تسهیل این فعالیتها مؤثر است.بررسی این عوامل می تواند در توسعه فعالیت
کارآفرینانه زنان نقش مهمی ایفا نماید.

به همین منظور در این مقاله تالش گردیده است تا با استفاده از تحقیقات کتابخانه ای و

پژوهشی و سایت ها و سایر مقاالت ،به عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان در ابعاد فردی،
محیطی ،سازمانی و ...پرداخته شود و نتایج تحقیق نشان داد نقش عوامل فردی در توسعه کسب

و کار زنان ایرانی از سایر عوامل مؤثرتر است .همچنین مهمترین انگیزه ها و اهداف زنان در
کسب و کار ،رضایت شغلی و کسب اعتبار و قدرت در جامعه و مهمترین ویژگی آنان توفیق

طلبی و خالقیت است .نتایج بیانگر آن است که زنان کارآفرین با شبکه اولیه ارتباطی رابطه
قوی دارند و عوامل و شرایط محیطی کشور ،شرایط مساعد و سوق دهنده ای برای توسعه

کسب و کار زنان محسوب نمی شود و زنان ایرانی در توسعه کارآفرینی با موانع محیطی جدی

روبرو هستند.

واژگان کلیدی :کارآفرینی ،اشتغال ،زنان.

 .1کارشناس علوم اجتماعی (گرایش پژوهشگری) از دانشگاه فردوسی مشهد
 .2کارشناس آموزش ابتدایی
 .3کارشناس ارشد مدیریت دولتی
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مقدمه

زنان با کارآفرینی می توانند توانایی های خود را آشکار سازند و موانعی که در بروز استعدادهای

خود دارند رفع نموده و هر روز بیشتر و بیشتر بر جسارت های خود بیفزایند .زنان در کشورهای

در حال توسعه امید اول برای ارتقاء خانواده ها و رشد و توسعه کشورهای خود هستند .موفقیت
زنان کارآفرین در این جوامع نه تنها سبب سود اقتصادی می شود بلکه منافع اجتماعی و
فرهنگی هم  ایجاد می نماید .اما میلیون ها زن در این کشور با موانع ساختاری و فرهنگی

در کسب و کار مواجه اند و مشکالت متعددی مانند فقدان سرمایه،منابع و قدرت اقتصادی را

تحمل  می کنند.

درکشور ما نیز زنان نیمی از آحاد جامعه ( ٪49/2جمعیت کشور) را تشکیل می دهند که بخش

قابل توجهی از آنان متقاضیان مهارت دیده و دارای تحصیالت عالیه هستند به طوری که بیش

از  65درصد ظرفیت دانشگاه ها را به خود اختصاص داده اند اما نرخ بیکاری جمعیت 10ساله

و بیشتر زنان در کشوراز  12/5درصد درسال 1383به  20/3درسال 1393رسیده است که این
میزان از رقم مشابه برای مردان  11/6بیشتر است( .مرکز امار ایران)1393 ،

عدم تعادل موجود در نیروهای بازار کار نشان می دهد که محدودیت های فرهنگی و ساختاری

تأثیر قابل توجهی در کسب وکار و سرمایه گذاری زنان ایرانی دارد بدیهی است که جذب این
سرمایه ملی در سازمان های دولتی موجود که اکثراً با تورم نیروی انسانی مواجه اند ،عملی
نیست .لذا بنا به ضرورت توسعه سهم زنان در اقتصاد ملی ،رویکرد اصلی و خودجوش جامعه،

برای غلبه بر مشکالت و بحران های موجود توجه به کارآفرینی است .تا از این طریق زنان
جوان ،خصوص ًا فارغ التحصیالن دانشگاهی به راه اندازی کسب و کارهای مستقل ترغیب و
تشویق شوند و با ایجاد فرصت های شغلی برای خود و دیگران بتوانند معضل کنونی جامعه
(بیکاری) را پایان بخشند .هدف اصلی در این پژوهش ،ارائه الگوی بومی از توسعه کارآفرینی
زنان ایران است.
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تعریف کارآفرینی

کارآفرینی همواره مبنای تحوالت و پیشرفت های بشری بوده است و تعاریف زیاد و متنوعی

از آن شده است .دانشمندان علوم اجتماعی ،روان شناسی ،اقتصادی و مدیریت هر یک تعاریف

خاصی برای کارآفرینان دارند .اما آن چه در اکثر آن ها می توان مشاهده کرد ،این نکته است
که کارآفرینان محور توسعه اقتصادی بوده و با تخریب روش کهن و ناکارآمد قبلی و جایگزینی
آن ها با شیوه های کارآمد و نوین به نظام اقتصادی ،پویایی و حیات می بخشد.

اصطالح کارآفرین ( )Entrepreneurدر معنا و مفهوم فعلی را اولین بار «ژوزف شومپیتر

به کار برد .این اقتصاد دان اتریشی االصل ساکن آمریکا که او را پدر علم کارآفرینی می نامند
بر این باور بود که رشد و توسعه اقتصادی در یک نظام ،زمانی میسر خواهد بود که افرادی در

بین سایر آحاد جامعه با خطر پذیری ،اقدام به نوآوری کرده و با این کار روش ها و راه حل های
جدید جایگزین راهکارهای ناکارآمد و کهن قبلی شود( .تخریب خالق)

به طور کلی کارآفرینی فرآیند خلق ابتکارها و نوآوری ها و ایجاد کسب و کارهای جدید در

شرایط خطرخیز از طریق کشف فرصت ها و بهره گیری از منابع می باشد .کارآفرین کسی

است که با کشف و شناخت فرصت های محیطی و بهره گیری مناسب از منابع بتواند در شرایط

پر ابهام و ریسک آمیز به ابتکارات و نوآوری ها و ایجاد کسب و کار جدید دست یابد .و زنان
کارآفرین به زنانی گفته می شود که به تنهایی ،یا با مشارکت و یا از طریق ارث کسب و کاری

را ایجاد کرده و با قبول خطرات مالی و مسئولیت های اجتماعی ،اخالقی ،روانی و مالی در اداره
امور روزانه شرکت جویند و با خالقیت و نوآوری محصوالت جدیدی را ایجاد یا گسترش دهنده
تا در بازار بر رقبا غلبه یابند.

ضرورت و اهمیت کارآفرینی

در کشورهای رو به توسعه ،زنان امید اول برای ارتقاء خانواده ها و رشد و توسعه کشورهای

خود محسوب می شوند .موفقیت زنان کارآفرین در جوامع نه تنها سبب سودهای اقتصادی
میشود بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد می کند .زنان به دالیل متعددی نظیر بیکاری
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و کاهش دستمزدها و نارضایتی از شغل قبلی وارد کارآفرینی می شوند .با توجه به آمارهای
رسمی اخیر ،سهم اشتغال زنان فقط 10درصد است و نرخ بیکاری در میان زنان خصوص ًا نیروی

تحصیل کرده افزایش قابل توجهی داشته است.سه دليل مهم كشورها براي توجه به مقوله
كارآفريني ،توليد ثروت ،توسعه فناوري و اشتغال مولد است .در اواخر دهه  1970در بسياري از

كشورهاي پيشرفته به علت تغيير در ارزش ها و گرايش هاي جامعه و تغييرات جمعيت شناختي،
موجي از كسب و كارهاي كوچك و افراد خوداشتغال به وجود آمد .هم چنين مطالعات در ايران
نشان مي دهد كه در فاصله سال هاي  75ـ  1355هجري شمسي بيشترين ميزان اشتغال

جديد در اقتصاد ايران به شكل كاركنان مستقل (خويش فرما) بوده است .متأسفانه به دليل عدم

حمايت از اين كارآفرينان و سوق دادن آنها در مسير رشد و توسعه ،بزرگترين چالش اقتصاد
ايران در دهه  1380به بعد بحران بيكاري است( .فصلنامه رشد)1392،
موانع اشتغال و كارآفريني زنان در ايران

از اوايل قرن حاضر جهان با يك پديده اجتماعي اقتصادي به نام مشاركت اقتصادي زنان در

مشاغل خارج از خانه روبه رو شده است .وضعيت اشتغال زنان در ايران مشابه با كشورهاي در
حال توسعه ،در وضعيت مطلوبي نيست ،همواره زنان فرصت هاي شغلي كمتري دارند و غالب ًا
در بخش غير رسمي با اندك دستمزد مشغول بكارند .در واقع ميتوان گفت ،طبق آمار ،1393

تنها  %11/8زنان ده ساله و بيشتر كشور از نظر اقتصادي فعالند كه بيشترين فعاليت را در بخش
خدمات ( )%55/6و حدود  %26/1در بخش صنعت در گروه صنعت (ساخت) ،اشتغال دارند.

حدود  %71شاغالن بخش خدمات در گروه هاي آموزشي ،بهداشت و مددكاري مشاركت دارند.

بيشترين شاغالن زن در گروه حقوق بگيران قرار دارند ( )%60و تنها  %0/9شاغالن كارفرما
هستند .زنان شاغل بيشتر در نقاط شهري سكونت دارند و در گروه سني 29ـ 25سال هستند
و پس از آن گروه عمدهاي مشغول ازدواج و پرورش فرزند و بطور كل امور خانواده ميشوند.

با توجه به اينكه نرخ فعاليت ايران نسبت به كشورهاي ديگر بسيار پايين است ( .)%43/6اين
امر در مورد زنان ( )%15و در مورد فعاليت مردان ( )%71است .نرخ بيكاري جمعيت نيز روز به
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روز فزوني ميگيرد بطوري كه حدود  %39جمعيت زنان فعال کشوربيكارند .نرخ بيكاري زنان
تحصيل كرده خصوص ًا در سال هاي اخير رو به افزايش است .لذا تالش جهت بهبود وضعيت
فعلي و رهايي از مشكالت و موانع مسئوليتي جمعي است .متاسفانه تحقيقات و پژوهش هاي

داخلي در زمينه كارآفريني زنان ،به دليل نوپايي مبحث بسيار محدود است و از آنجا كه حتي
اشتغال زنان در ايران همواره با مسائلي مواجه بوده ،طبيعت ًا كارآفريني زنان با مسائل فزاينده
اي روبه رو است .فرايند كارآفريني زنان را ميتوان ازابعاد متنوعي بررسي كرد وآن را متأثر از
مجموعه عوامل فردي ،محيطي و سازماني دانست(.سايت مركز توسعه كارآفريني)
الف -عوامل فردي:

بيشتر انگيزهها ،ويژگي هاي شخصيتي و ويژگي هاي جمعيت شناختي مدنظر است ميتوان

گفت ميان تواناييهاي شخصيتي از قبيل اعتماد بنفس و پنداشت از خود ،بر اشتغال زنان رابطه
متقابل وجود دارد ،بطوري كه پنداشت از خود و اعتماد بنفس باال تأثير مستقيم بر اشتغال
زنان و موقعيت شغلي آنان دارد .بنابر اطالعات جمعيت شناختي ،هر چه نرخ باروري به دليل

جواني جمعيت افزايش مييابد ،با نزول اشتغال زنان مواجه هستيم؛ همچنين ميان تعداد فرزند
و اشتغال رابطه معكوس وجود دارد ،بطوري كه تنها  %23/8از زنان داراي سه فرزند يا بيشتر

در مقابل  %57/7زنان با  1يا  2فرزند به فعاليت شغلي ميپردازند .وضعيت تأهل نيز بيتأثير
در موضوع نيست ،بطوري كه زنان مجرد از آزادي عمل بيشتري براي اشتغال و فعاليتهاي
اقتصادي ،اجتماعي نسبت به متأهلين برخوردارند .تحصيالت نيز عامل قابل توجهي است ،طبق

آمارهاي رسمي ( %81/1 )93زنان كشور باسواد هستند و درصد قابل مالحظهاي از جمعيت

دانشجويي را زنان تشكيل ميدهند .باوجود اين ،به صراحت ميتوان گفت كه عوامل محيطي

نقش بسيار مهمي را نسبت به عوامل فردي عهدهدار است ،چرا كه ويژگي هاي شخصيتي و
توانمندي هاي رواني بسيار متأثراز عوامل محيطي است .وضعيت اجتماعي ،فرهنگي ،حقوقي،
ديني ،سياسي و اقتصادي جامعه مطمئن ًا نقش بسزايي را در تقويت يا تضعيف فعاليتها در امور

متفاوت دارد.
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ب -عوامل سازمانی

از دیگر عوامل مهم در کارآفرینی زنان عوامل سازمانی است که از آن میان می توان از مهارت های

مدیریتی ،گزینش شیوه مناسب مدیریت و تأمین منابع یاد کرد .مهارت های شغلی به ویژه
توانایی در دادن ایده و سر و کار داشتن با دیگران ،پیوندی نزدیک با توانایی های مدیریتی دارد.
روش های مدیریتی که از سوی کارآفرینان زن ترجیح داده می شود ،به انگیزه های آنان برای

مالکیت یک شغل مربوط می شود .نتایج یک بررسی چند سویه درباره دارندگان مشاغل نشان

می دهد که زنان کارآفرین در زمینه رابطه خود با کارکنانشان نگرانند و به فرهنگ همکاری
که تضادهای ارتباطی و شخصیتی را در محیط کار کاهش دهد ،گرایش دارند .این ترجیحات

با انگیزه هایی که آنان در آغاز کار داشته اند همخوانی دارد .برای آغاز کاری تازه ،کارآفرینان
نیازمند آنند که منابعی را با ویژگی های شخصیتی خود بیامیزند منابعی همچون :مردمان،

دارایی ،سرمایه ،طرح تجاری .بسیاری از کارآفرینان برای راه اندازی کار تازه از همه یا برخی از
این منابع بهره می جویند .در واقع داشتن این منابع یکی از عوامل مهم برای راه انداختن یک

کار تازه است .بیشتر کارآفرینان ،کنترل درونی را ترجیح می دهند و می خواهند همواره بر کار

خود نظارت داشته باشند و زنان به ویژه نمی خواهند برای آغاز کار خود وام بگیرند و بیشتر از
پس اندازهای شخصی ،کارتهای اعتباری ،وامهای ویژه بهره می گیرند.
ج -عوامل اجتماعي:

هنجارهاي رايج در زمينه تقسيم كار ،وجود نوعي مرزبندي طبيعي ميان كار زنان (خانه داري) و

مردان (امور بيرون منزل) ،مسئله تعدد نقش زنان بطوري كه انتظار انجام مسئوليت هاي متفاوت
زنان در قالب همسر ،مادر ،خانهدار ،شاغل . ...آنها را دچار تنش و نوعي تضاد نقش و فشارهاي ناشي

از آن ميكند .ناامنيهاي اجتماعي كه امكان حضور فعال زنان در جامعه ،كه الزمهاش سفرهاي بين

شهري ,اقامت در هتلها و اماكن سالم است را با مشكل مواجه كرده است .با مرور شرايط اجتماعي
حاكم بر سه دهه اخير .متوجه ميشويم كه ايدئولوژي حاكم در سال هاي اوليه پس از انقالب بيشترين
لطمه را بر مشاركت زنان وارد كرده است كه تعطيلي مهدكودك هاي دولتي و مراكز تنظيم خانواده،
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بازنشستگي زودرس زنان ،تعريف شغل هاي مشابه نقش مادري براي زنان ،از آن جمله است.
ح -عوامل فرهنگی:

فرهنگ اقتدارگرا و مردساالر همواره رواج دهنده باورهاي سنتي و كليشههاي جنسيتي بوده و

از ابتدای تربيت و اجتماعي شدن دختران ،در نظر گرفتن خويش به عنوان جنس دوم و تضعيف
اعتماد بنفس و تعميق حس حقارت و خود كمبيني تواناييهاي خويش را در پي داشته است.

همچنين كمبود آگاهي زنان در ابعاد حقوق فردي ،خانوادگي و اجتماعي ،حرفهاي و عدم شركت
در تشكلهاي صنعتي حرفهاي و فعاليتهاي اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي ،به استمرار ساخت
نابرابر كمك ميرساند .بدليل نگاه جنسيتي ،فرصت هاي اجتماعي و شغلي كمتر بطور برابر با

توجه به شايستگي ها به افراد ،فارغ از جنسيتشان اعطا گشته است ،همواره شاهد تبعيض هاي
جنسيتي در اشتغال هستيم.
خ -عوامل اقتصادى:

در حاليكه زنان در آسيا بطور متوسط  12-13ساعت بيش از مردان كار ميكنند ،بدليل بدون

مزد بودن كار خانگي همچنان در سطح نازل درآمدي قرار ميگيرند .ارتقاء مقام ها تنها بر اساس

شايستگيها صورت نميپذيرد .بطوري كه بين سال هاي  55-65از كل مردان شاغل تنها
 %6تحصيالت عاليه داشتهاند .در حالي كه  %18زنان شاغل ،تحصيالت عاليه داشتهاند و جاي

شگفتي است كه از كل زنان تحصيلكرده عالي تنها  %5به سمتهاي باالي اداري و مديريتي
رسيده اند( .آمار  )1381تبعيضهاي جنسيتي در نوع آموزش شامل :مواد درسي ،نقش زنان

در كتاب هاي درسي ،رسانهها كه بيشتر تقويت كننده ديد سنتي نسبت به زن است ،همچنين

محدوديت هاي آموزش در نظام آموزش عالي براي زنان مانند انحصار برخي رشتهها براي
مردان ،محدوديت اعزام به خارج كشور براي ادامه تحصيل و كمبود امكانات (خوابگاه) براي

دختران ،همگي از موانع مشاركت زنان است .باورهاي فقهي ديني نيز بيتأثير در اين مسئله
نيست .احكام موجود در زمنيه ارث ،نفقه ،اجازه خروج از كشور در بعد اقتصادي و احكامي چون
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شهادت ،ديه ،قضاوت ،طالق ،حق حضانت در بعد خانوادگي اجتماعي بيشك تأثير منفي در
پيشرفت و شكوفايي همه جانبه زنان دارد كه ميتوان با استنباط هاي متناسب شرايط زماني و

مكاني موانع را برطرف كرد.

ر -عوامل حقوقي و قوانين:

قوانين ناظر بر خانواده از جمله مواد ( 1106نفقه زن)( 1199 ،نفقه اوالد)( 1117 ،منع كار زن

در صورت عدم رضايت شوهر) .از آنجا كه طبق قانون ،رياست خانواده با شوهر است و خروج از
كشور زن منوط به اجازه كتبي شوهر است .مشكالتي در مسير كار زنان ايجاد مي شود .قوانين

ناظر بر اشتغال ،از جمله قانون اشتغال نيمهوقت زنان ،مقررات در زمينه مرخصي زايمان و ماده
 5مصوبه  1371شوراي عالي انقالب كه محدود كننده حيطه اشتغال زنان است .هيچكدام

كمكي به افزايش مشاركت اقتصادي اجتماعي زنان نكرده است .البته زمينههاي مساعد قانوني
را نيز نبايد از نظر دور داشت .اصول  41 ،28 ،21 ،3برخورداري زنان از حقوق اجتماعي مساوي
با مردان را متذكر شده و همچنين طبق ماده  1118مصوب  1313زن مستق ً
ال ميتواند در

دارايي خود هر تصرفي را داشته باشد .تصويب قانون در مورد كنترل جمعيت نيز مطمئن ًا بيتأثير
در مشاركت بيشتر زنان نيست .پر واضح است پيش شرط راه اندازي فعاليت هاي كارآفرينانه
توسط زنان ،شناسايي دقيق عوامل موثر بر فرايند اشتغال و كارافريني است و مطالعات راهبردي
دراين زمينه ضروري به نظر مي رسد.
بحث و نتیجهگیری

برچسبهای جنسیتی كه بر نوعی نابرابری میان مرد و زن داللت دارد از خالل تعالیم خانواده،

نظام تعلیم و تربیت ،باورهای كلیشهای ،انتظارات نقشی و مناسبات حاكم بر كار به زنان منتقل
میشود .به این ترتیب هویت آنها یعنی اینكه آنها در مقام زن چه ادراكی از خود داشته باشند،

خود را چگونه ارزیابی كنند ،خود را قادر و خواهان انجامدادن چه اعمال و رفتاری بدانند ،شكل
میگیرد .انگیزهها ،عالیق و نیروهای درونی و در نهایت ساختار روانی و شخصیتی زنان به این
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ترتیب ساخته و پرداخته میشود .بسیاری از قابلیتها و توانمندیهایی كه الزمه امر كارآفرینی

است  -مانند عزم راسخ برای تغییر و نوآوری ،قدرت رهبری ،تحمل خطر ،میل به پیشرفت

 تحت تاثیر نابرابری جنسیتی كمتر در زنان قوام پیدا میكند .همین امر از احتمال كارآفرینشدن زنان میكاهد.

نكتهای كه باید خاطر نشان نمود این است كه بعضی از حقوق دانان معتقدند موارد تمایز زنان

و مردان در نظام رسمی حقوقی ایران بسیار اندك است .برای مثال امور تجاری ،افتتاح حساب
بانكی ،مبادرت به عقد قراردادهای بازرگانی ،تأسیس شركت ،عضویت در مجامع یا هیئتهای
مدیره ،انتخاب شدن به سمت مدیر عامل ،هیئت رئیسه از جمله مواردی است كه قانون تصدی

آنها را برای زن ومرد به یك اندازه به رسمیت شناخته است .در واقع موانع گسترش فعالیت

های اقتصادی زنان بیشتر پدیدهای فرهنگی -اجتماعی است كه در الیههای زیرین جامعه
نهادی شده است.

آشفتگی موجود ممكن است تاحدی از فرآیند توسعه برونزای جامعه ایران و دوگانگی

ساختاری حاصل از ان سرچشمه گرفته باشد .زیرا پیشرفت غرب یك پیشرفت درونی بوده نه
آنكه اجزای پیشرفت را از بیرون مانند یك عضو غریبه به بدن پیوند زده باشند .به عالوه ،این
پیشرفت در طول سالیان دراز به طور تدریجی انجام گرفته است.

اشتغال زنان در غرب ناشی از تحوالت انقالب صنعتی و همگام با تغییر در مناسبات فرهنگی

و اجتماعی بوده كه طی سالها بعد از رنسانس به وجود آمد .در ایران محصوالت دنیای مدرن
كه یكباره از بیرون وارد شدهاند اغلب با زمینههای عمیقتر فرهنگی ،یعنی فرآیندی كه براساس
آن تغییرات فرهنگی با تغییرات اقتصادی همساز نیستند ،نام برده میشود.

تحت تاثیر فرآیند نوگرایی ،این امكان فراهم آمد كه زنان ایرانی مانند مردان به تحصیالت

دانشگاهی و اشتغال در عرصههای اقتصادی بپردازند .بر این اساس مطلوب است كه زنان

شاغل در نقش كارآفرینانی موفق در جهت رونق اقتصاد جامعه گام بردارند .اما پارهای از

نگرشهای جنسی نابرابرانه كه هنوز در بستر فرهنگی جامعه فعال است مانع بروز قابلیتهای
كارآفرینانه زنان میشود.
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از آنجا كه زنان بخش قابل مالحظهای از نیروی كار جامعه را تامین میكنند ،عملكرد

كارآفرینانه آنان درجهت رشد تولید یا فروش ،افزایش سرمایه ،رفاه كارمندان ،قدرت رقابت و

صادرات به توسعه اقتصادی جامعه كمك میكند .عالوه بر این ،جامعهای كه خواهان توسعه
همهجانبه است باید امكان رشد و شكوفایی استعدادها را برای همه اعضای خود از جمله زنان

شاغل فراهم سازد.

با وجود آنكه اقدامات فرهنگی جهت پاالیش نابرابری و تبعیض جنسی ضروری است ،اما زنان

نیز نباید منفعالنه در انتظار تغییرات باشند بلكه باید در جهت دگرگونی شرایط موجود بكوشند.

فرآیند كارآفرینی با شكلگیری یك اندیشه آغاز میشود ،با انتخاب راهكارهای مناسب ،تامین
منابع ،غلبه بر موانع به اجرا در میآید.

برای آنكه زنان بتوانند این فرآیند را با موفقیت پشت سر بگذارند ،نیازمند تقویت مهارت های

اداركی ،ارتباطی و تخصصی خود هستند .پذیرش واقعبینانه تفاوتهای طبیعی میان زن  و
مرد ،پرهیز از مقایسههای بیمورد كه موجب كاهش عزت نفس میشود ،اعتماد به استعدادها و

تواناییهای خود ،هدفمندی و انتخاب برنامههای منطقی ،رشد تفكر عقالنی ،تلفیق میان عقل
و احساس ،حساسیت نسبت به تحوالت زمان و همچنین مشاركت در فعالیتهای اجتماعی
به خصوص سازمان های صنفی غیردولتی در مجموع مهارتهای كارآفرینی زنان را افزایش
میدهد .این جهتیابی نه تنها ساختار روانی و شخصیتی آنان را تغییر میدهد بلكه موجب
میشود نگرش دیگران هم نسبت به زنان دگرگون شود( .روزنامه دنیای اقتصاد ،شماره )۳۴۰۰

طبق بررسی های سازمان بین المللی کار ،در همه نقاط جهان جز آمریکای شمالی و استرالیا،

زنان نسبت به مردان در طی هفته ساعات بیشتری را به کار مشغولند .در آفریقا ساعات کار زنان
 67ساعت در هفته در مقابل  53ساعت برای مردان است .این نسبت در آسیا برای زنان 62

ساعت و برای مردان  48ساعت ،و در ژاپن برای زنان  56ساعت و برای مردان  54ساعت و در

آمریکای التین برای زنان  60ساعت و برای مردان  54ساعت می باشد .به نظر می رسد زنان ضمن
داشتن مشارکت عظیم در جهت فعالیت های مختلف ،دارای شرایط و امکانات مناسب نیستند

و چنان چه این امکانات برای آنها فراهم گردد ،استعدادهای بالقوه آنان به منصه ظهور رسیده
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و جوامع از رشد و توسعه بیشتری برخوردار می شوند .در این تحقیق .نقش عوامل اقتصادی،
جمعیتی ،فرهنگی و ایدئولوژیکی که در افزایش یا کاهش نقش اجتماعی زنان تأثیر دارد .سن،
وضیعت تأهل ،درجه تحصیالت و امکانات شغلی از جمله علل و عواملي است که به شدت در

کاهش یا افزایش اشتغال زنان دخالت دارند .یکی از ویژگی های امروز جامعه ایرانی ،تغییرات
اساسی سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی است که بر نقش زنان نیز تأثیر گذاشته است .زنان به دلیل

توانایی ها و استعدادهايی که دارند در چند دهه اخیر توانسته اند در عرصه اقتصادی ،اجتماعی
ظاهر شوند و جامعه نیز توانسته از توانایی های آنان بهره گیری نماید .در اثر رشد فزاینده
مشارکت زنان در اجتماع ،جامعه ایران به خصوصیات و ویژگی های جدیدی دست یافته و شاهد

شرایط جدیدی در حوزه اشتغال برای زنان است .ویژگی های مخصوص جامعه ایرانی که به
خصوص نقش اجتماعی زنان را نسبت به گذشته برجسته کرده و در ضمن نشانگر حرکت رو به

جلوی آنان می باشد .از آنجا که توسعه کارآفرینی زنان در ایران ،عالوه بر حل معضل بیکاری،
اثرات مستقیم و غیرمستقیم در توسعه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد داشت،

لزوم تغییر و تحول در ساختارهای موجود فرهنگی -اجتماعی کشور در جهت تشویق زنان به
کارآفرینی ،بیش از هر زمان دیگر احساس می شود.
پیشنهادها و راهکارها:

بر اساس نتایج بدست آمده و به منظور اشاعه و تقویت فرهنگ کارآفرینی ،ایجاد بستر مناسب

برای بروز خالقیت ها و نوآوری زنان ایرانی و بهره گیری از استعدادها و توانایی های آنان

راهکارها و تدابیر الزم پیشنهاد و ارائه می گردد:

 -فرهنگ سازی در تغییر نگرش جامعه نسبت به توانمندی زنان در فعالیت های اقتصادی.

 -شناخت و تقویت انگیزه ها و و یژگی های کارآفرینانه در زنان ایرانی ،رشد و توسعه سرمایه

انسانی آنان.

 -حمایت از شبکه سازی و فراهم ساختن امکانات و زمینه الزم در برخورداری زنان کارآفرین

از مشاوران متخصص ،مشاوره مؤسسات و انجمن های تخصصی ،تجاری ،صنفی.
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 -حفظ بنیان خانواده با تقویت و تحکیم پیوند اعضاء خانواده و تدوین برنامه های حمایتی

برای زنان کارآفرین در انجام وظایف منزل و نگهداری فرزندان همراه با توسعه کسب و کار.

 -کسب دانش مذهبی توسط زنان ،به منظور تحقیق و تفحص درباره دستورات و نگرش

مذهب به کسب و کارهای زنان مسلمان.

 -تجدید نظر و اصالح برخوردهای منفی برخی سازمان ها با زنان کارآفرین و مبارزه با ناامنی

های اجتماعی به منظور حضور زنان در صحنه های مختلف اقتصادی.

 -تدوین سیاست و برنامه های آموزشی با نیازهای حرفه ای زنان توسط سیستم آموزشی

کشور.

 -تهیه فیلم و کتاب از زندگینامه زنان کارآفرین ،برگزاری سمینارها و برپایی جشنواره زنان

کارآفرین در سطح ملی و اهدای جوایز به کارآفرینان برتر به منظور تشویق و ترغیب زنان به
کسب و کار.

 -تدوین خط مشی ها ،استراتژی ها و قوانین مناسب توسط دولت در جهت ترویج و توسعه

کسب و کارهای مستقل و خوداشتغالی زنان و رفع موانع آنان.

 -ایجاد تسهیالت مناسب برای تأمین منابع مالی زنان کارآفرین از طریق حذف وثیقه و

ضمانت های غیر منطقی و غیر اصولی ،اصالح قوانین مالیاتی کشور از طریق اعمال معافیت های

مالیاتی.

 -ایجاد تسهیالت و امکاناتی در بکارگیری خدمات اینترنتی و تجارت الکترونیک.

 -کمک به حل مشکل تضاد نقشها با آموزش افراد خانواده در تغییر توقعات و کارایی خود.

 -توزیع مناسب مسئولیتها میان اعضای خانواده ،انجام هماهنگی های الزم در کارهای خانه

و نگهداری از فرزندان.

  -فرهنگسازی در تغییر نگرش جامعه نسبت به توانمندی زنان در فعالیتهای اقتصادی.

 -تدوین سیاست ها و برنامه های آموزشی با نیازهای حرفه ای زنان توسط سیستم آموزشی

کشور.

 -حفظ بنیان خانواده با تقویت و تحکیم پیوند اعضاي خانواده و تدوین برنامه های حمایتی
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برای زنان کارآفرین در انجام وظایف منزل و نگهداری فرزندان همراه با توسعه کسب و کار.

 -به منظور آشنایی زنان با فعالیت های کارآفرینی پیشنهاد می گردد با برگزاری دوره های

کاربردی مبانی کارآفرینی و بازاریابی و  ...از طرف ادارات و سازمان فنی و حرفه ای و تشویق
زنان به شرکت در این دوره ها ،زمینه حضور زنان در فعالیت های کارآفرینی فراهم گردد.

 -تشکیل واحد حمایت از بنگاه های اقتصادی زنان در استانداری ها و ارائه مشاوره و حمایت های

خاص به زنان کارآفرین.
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اقامتگاههاي بومگردي ،كليد رونق اقتصاد گردشگري استان
امین خادم

1

امروزه گردشگری به يك صنعت پردرآمد براي اقتصاد بسياري از كشورهاي دنیا تبديل شده

است .در اين بين حتي برخي كشورها كه فاقد جاذبه هاي گردشگري بوده اند ،با بسترسازي و

تقويت زيرساخت ها ،تسهيل ورود و اقامت گردشگران و يا حتي با ايجاد جاذبه (احداث مراكز
تفريحي -ورزشي ،ايجاد مراكز توريسم درماني و  )...توانسته اند سهم قابل توجهي از درآمد و

ارزش افزوده گردشگري را به خود اختصاص دهند .در كشور ما با دارا بودن جاذبه هاي فراوان

و متنوع در بخش گردشگري؛ در صورتي كه زيرساخت هاي اين بخش تقويت شود به شكلي
كه ورود و اقامت گردشگران به نحو مناسبي صورت گيرد ،با انجام تبليغات و بازاريابي

مناسب مي توان سهم بخش گردشگري را در توليد داخلي افزايش داد و از ميزان وابستگي به

درآمدهاي نفتي كاست.

استان خراسان جنوبي نيز بعنوان يك استان محروم اما داراي ظرفيت ها و توانمندي هاي

فراوان به خصوص در بخش گردشگري بوده كه در صورت توجه به آن و معرفي جاذبه هاي
آن مي توان به بهترين نحو از اين صنعت در توسعه استان بهره برد .شايد بتوان گفت كه كمبود

زيرساخت هاي مورد نياز به خصوص در زمينه اقامت گردشگران و فقدان سرمايهگذاري پايدار
در حوزه گردشگري از مهمترين داليلي است كه موجب شده اين صنعت در استان به جايگاه

واقعي خود آنچنان كه بايد دست پيدا نكند.

يكي از شاخصهاي توسعه گردشگري ،تعداد هتل ها و مراكز اقامتي قابل دسترس براي

گردشگران است كه متاسفانه استان در اين زمينه از جايگاه چندان مناسبي برخوردار نمي باشد.
نظر به اينكه احداث هتل در شرايط اقتصادي فعلي به دليل هزينه هاي هنگفت آن با مشكالت
زيادي همراه است ،حمايت از فعاالن بخش خصوصي در اين حوزه را مي توان راهحل اين

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور مشهد ،ایمیل

amin.khadem63@gmail.com
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مشكل دانست.

يكي از بخشهايي كه در چند سال اخير رونق خوبي يافته ،اقامتگاههاي بومگردي است.

اقامتگاه بوم گردی نوعی از محل های اسکان برای مسافران است که بر خالف هتل ها که

ویژگی یکسانی دارند ،دارای ویژگی خاص محیطی خود بوده و به نوعی اقامتگاهی بومی و
محلی است که عمدتا در خانه های قدیمی بازسازی شده و با شیوه ای که برای مسافران
مطلوب و جذاب باشد اداره می شوند.

ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻮم ﮔﺮدي تهیه شده توسط

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ  دﺳﺘﯽ  و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ،اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻮم

ﮔﺮدي اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻤﮑﻦ ﺿـﻮاﺑﻂ 
زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺳـﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﯽ و ﺳـﯿﻤﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺣﺪاث ﺷـﺪه

و ﺿﻤﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀـﻮر و اﻗﺎﻣﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدان را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ 
ﻗﺒﻮل و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷـﺪه در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .

اينگونه اقامتگاهها بدون صرف هزينهاي براي دولت و رعایت باالترین سطح ممکن ضوابط

زیست محیطی ،به شکلی سازگار با معماری بومي و سیمای طبیعی منطقه احداث شده و با
ایجاد فرصتهای شغلی جدید در مناطق بومي از یک طرف به رشد اقتصادی و بهبود معیشتی

جامعه بوميکمک کرده و از طرف دیگر از رشد بیرویه مهاجرت به شهرهای بزرگ جلوگیری
میکنند.

در سال هاي اخير واحدهای بوم گردی در برخی مناطق کشور به خصوص در استان اصفهان

تشکیل شده و گردشگران نيز استقبال خوبي از بومگردي نموده اند؛ چراكه با رشد شهرنشيني
و توسعه زندگي ماشيني ،مردم بهدنبال فرار از زندگي ماشيني و پناه بردن به طبيعت در ايام
فراغت خود هستند .در دوسال گذشته ضوابط تشکیل این گونه واحدها توسط سازمان میراث

فرهنگی و گردشگری کشور تدوین و از آن زمان ایجاد واحدهای بوم گردی شدت گرفته است.

استان خراسان جنوبي نيز در اين زمينه داراي پتانسيل هاي فراواني مي باشد .روستاهاي هدف

و مناطق نمونه گردشگری ،کویرها و مناطق بياباني و حتي بسياري از روستاهای استان که

اقامتگاه های بوم گردی ،کلید رونق اقتصاد گردشگری استان
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دارای جاذبه های تاریخی ،فرهنگی و رفاهی می باشند ،گزینه مناسبی برای راه اندازی اقامتگاه

بوم گردی به شمار مي روند .می توان فعالیت های طبیعت گردی مکمل مانند بیابان گردی،
كوه نوردی و گردشگری نجومی را نیز ترکیب نموده و خدمات کاملی را به مسافران اقامتگاه
بوم گردی ارائه داد .از سوی دیگر آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقه برای گردشگران
جذابیت زيادي دارد .در این اقامتگاهها که اغلب بهصورت خانوادگی ارائه خدمات میکنند ،سعی

بر این است تا میهمانان با شیوه سنتی زندگی در آن محل خاص آشنا شده و از غذاهای محلی
آنجا استفاده كنند و در محیطی طبیعی سفر خود را به انجام برسانند.

بر اساس تفاهم نامه ای که بین صندوق کارآفرینی امید و سازمان میراث فرهنگی منعقد

شده است ،مقرر گردیده کسانی که می خواهند ساختمان ها و ابنیه خود را درجهت توسعه
صنعت بوم گردی ،تبدیل به اقامتگاه بوم گردی نمایند ،پس از تایید مدارک آنها توسط سازمان
میراث فرهنگی و ارائه معرفی از اداره کل میراث فرهنگی استان از تسهیالت مقرر بهره مند

گردند .تسهیالت صندوق کارآفرینی امید برای پروژه های مصوب بخش خصوصی جهت ایجاد

اقامتگاه های بوم گردی تا سقف یک میلیارد ريال با کارمزد  4درصد و بازپرداخت  5ساله می باشد
که فرصتی مغتنم برای استفاده از ظرفیت های بومی استان به شمار می آید.

البته اخيرا در استان احداث اقامتگاه هاي بوم گردي به خصوص در شهرستان طبس مورد

توجه قرار گرفته و از روستاهای پیرحاجات ،حلوان ،اصفهک ،ازمیغان و کردآباد چندین طرح
مربوط به متقاضیان راهاندازی اقامتگاه های بوم گردی به اداره کل میراث فرهنگی استان
ارسال شده است .موقعیت شهرستان طبس از لحاظ قرار گرفتن در مسیر رفت و آمد استانهای

جنوبی به سمت مشهد مقدس ،وجود بارگاه منور حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع) ،وجود
روستاهای هدف گردشگری و دو منطقه نمونه گردشگری ،جاذبه های متنوع گردشگری،

زیرساختهای ریلی و هوایی ،موجب گردیده که بیشترین متقاضی راهاندازی اقامتگاههای
بومگردی مربوط به این شهرستان باشد.
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به خصوص در روستای اصفهک از توابع دیهوک در  38کیلومتری طبس اقامتگاههای بوم

گردی برای اقامت توریست داخلی و خارجی در حال راهاندازی بوده و دارای پیشرفت خوبی
میباشد .روستای اصفهک مثل بیشتر روستاهای طبس به سرسبزی و سرشاری معروف است،
این روستا داراي آب و هوای منحصر بفرد بوده و یکی از گردشگرپذیرترین مناطق طبس به

شمار میرود .همچنين به لحاظ قرار گرفتن در حاشیه جاده طبس  -مشهد ،از موقعیت مناسبي

برای جذب گردشگر و توسعه و رونق گردشگری برخوردار است .يكي از جاذبه هاي اين روستا،
بافت تخریب شدهای است که در کنار بافت جدید قرار دارد .اين بافت یکی از زیباترین و

سالمترین بافتهای تاریخی شهرستان طبس بوده كه اخيرا در فهرست آثار ملی کشور نيز ثبت

شده است  .بافت قديمي در زلزله سال  1357از بین رفت و بعد از این زلزله ،مردم روستا تغییر
مکان داده و در کنار اين بافت قدیمی خانههایشان را از نو بنا کردند و گردشگران اين فرصت
را دارند كه به مقایسه اصفهک دیروز و امروز بپردازند.

کارشناسان گردشگری معتقدند توسعه اقامتگاه هاي بوم گردي که متناسب با محیط طبیعی

و بومی است ،عالوه بر تنوع بازار عرضه برای گردشگران و افزایش مدت اقامت آنان ،در ایجاد
اشتغال گردشگری در فضاهای روستایی و کسب درآمد برای روستاییان از طریق ارائه خدمات

به گردشگران ،فروش صنایع دستی محلی و غذاهای سنتی و در نهایت کاهش مهاجرت به

شهرها و حتی بازگشت روستائیان به روستاها نقش بسزایی دارد.
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Survey of the Effect of Foreign Investment on Iranian Economic
Growth Sectors, Analysis sector
Mohsen Eshaghi nasab, Seyed Abdolmajid Jalaee,
Reza Zeynalzade
Abstract
The using of foreign investment is the way that countries especially
developing countries used to reach high economic growth. Because in
the developing countries there is gap between internal investment and
national savings that decreased by foreign investment. Thus the aim of
this research is to investigate the effects of foreign investment on value
added of industrial, mine, agricultural and services sectors in IRAN’s
economy by ARDL approaches in 1370-1391 durations. The obtained
results showed that foreign investment with 0.71, 6.32, 0.34 and 0.73
coefficients have positively effects on value added of industrial, mine,
agricultural and services sectors. Also foreign investment has maximum
effects on mine sector value added and minimum effects on agricultural
value added in Iran’s economic sectors.
Key Words: Foreign Investment, Value Added, Industrial Sector,
Mine Sector, Agricultural Sector, Services Sector, ARDL
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Investigating Islamic tax effects on economical growth
(khums and Zakat)
Amin Khadem, Mohammad Lashkary

Abstract
Collecting tax is the most important tool for governments to perform
their duties. From one hand, tax is a way to supply investment expenses
and the government working capital (current assets), and on the other
hand, establishing an appropriate and optimized tax system is a tool
for providing each society member with equitable distribution of
wealth. Islamic taxing defining how governors should collect and spend
public incomes is an important element of Islamic economy. Islamic
researchers believe that it is possible for Islamic countries to base all
their economic dimensions on Shriat rules and regulations.
Islamic economical system considers different income sources for the
government divided into two parts: tax revenue and non-tax revenues.
Tax revenue, especially ( khums and Zakat) and their effects on economy
growth, investment , equitable distribution of wealth are studied in this
paper.
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Analyzing Saffron production status and obstacles against
export development
Hossein Sharafi, Mehdi Fatemi
Abstract
Today, developing non-oil export as an economic plan for revealing
Iran economy from being a single-product economy dependent on
oil has been unanimously accepted by experts. Considering Iran’s
capabilities in agriculture sector, one way to enhance non-oil export is
developing agricultural exports. Studies show that in 2015, agricultural
product share from
non-oil exports was 14% and Saffron got the
highest currency creating from each kilogram in agriculture Product
by 1059 $. This currency creating proves that this product has a special
status among non-oil exports. In this study, besides analyzing saffron
production and export rate, the reasons behind Iran’s deprivation
from added value of this product in international markets as the
biggest producer and exporter. Studies show that establishing saffron
processing and packaging industry, creating brands,establishing Saffron
international stock market, solving (eliminating) tariff and non-tariff
related barriers in the country ,activating export unions are ways that
are capable of increasing added value, export growth and development
for this product in target markets.
Key words: Saffron, production, export and value added, export
development
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Evaluating business environment in south khorasan through fuzzy
based on UNIDO integrated model and global bank decuple indices
Mohammad Behroozi, Ayyoob Sheykhi
Abstract
Business environment means effective factors on businesses (economic
firms) that managers or owners are not capable of making changes or
improvements. Inappropriate business environment increases executive
expenses and also it demotivates investors and makes producers to be
steps behind their international rivals. Investigating business indices and
continuous evaluation of business environment in provinces such as South
Khorasan which suffers from structural problems and historic deprivations
are quite important. Therefore, the UNIDO integrated model and the
global bank decuple indices which is a new comprehensive model has been
applied for South Khorasan business environment indices trough fuzzy
logic. The statistical universe includes all entrepreneurs of economic uints
with 10 or more employees and 110 economic experts in the province out
of whom 86 were chosen via Morgan table as statistical samples.
Following to determining reliability and validity of the researcher-made
questionnaires, the data were collected and summarized. Then, the obtained
numbers were converted in to fuzzy digits through triangle fuzzy diagram.
Fuzzy average of each dimensions of the model has been obtained by fuzzy
numbers. And finally, the dimension average and business environment
indices were through maximize value method. Analyzing the results show
that “ infrastructures” and “ predicting economical conditions” are located
in lower than average level, “ political stability” is located in higher than
average level, “ skills and human capital development”, “Dimensions legal
regime” and “ openness of financial markets” are located in average level.
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Analyzing and measuring poverty status in urban and rural
areas in South Khorasan
Jafar Khorashadizade, Amir Kamel
Abstract
Poverty is one of the most controversial issues in the world and
especially in developing countries. There is an increasing trend in the
number of people whose daily income is below poverty line. Poverty
means being disable to supply basic living needs such as food, cloth,
family expenses. Poverty is one of the main inhibiting factors for
human development and it causes some long and irreparable damages.
Therefore, alleviating poverty is an objective in development and it gets
more importance in country development schedules by emphasizing
over expanding social equality. So, it is expected that by analyzing
poverty in different provinces, more resources are allocated to provinces
with higher priority , regarding their poverty index in order to eradicate
poverty and its results and more effective policies and strategies are
offered.
For so doing, poverty in South Khorasan between 2008 to 2013 has
been regarded. Results show that there is an upward trend in poverty
among urban and rural areas in the province and in all these years,
poverty line in urban areas were higher than that in rural ones.
Key words: poverty, poverty line, South khorasan, poor family
percentage, poverty gap
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The Study of the Effects of Exchange Rate and Inflation
Volatility in Manufacturing Industry Sector in Iran
Mobina Afzali grouh, Seyed Abdolmajid Jalaee,
Valiollah Shahbaz Khani

Abstract
Exchange rate volatility and inflation volatility caused instability
and uncertainty in economic environment and inducted undesirable
effects on macroeconomic variables and economic sectors. The aim
of this research is investigate the effects of exchange rate volatility
and inflation volatility on industrial value added of IRAN’s economy
by ARDL approaches in 1360-1391 periods. Exchange rate volatility
and inflation volatility were estimated by Hodrick-prescott filter. The
obtained results showed that the positive volatility of exchange rate
volatility and inflation volatility have negatively and significantly
effects on industrial value added. The negative exchange rate volatility
and inflation volatility have negative effects on industrial value added
but not significantly, too.
Key Words: Exchange Rate Volatility, Inflation Volatility, Industrial
Value Added, ARDL
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Effective factors in women entrepreneurship
Fateme Arabi, Javad Mofidi Rad, Mohammad karimi
Abstract
Entrepreneurship is expanding quickly and women entrepreneurship
considers special all through the world. Lots of researchers believe
that entrepreneurship conducted by women play a significant role in
economic health. However, women economic activities in the world
are the results of unemployment, independence, earning money, low
wages and dissatisfaction. There are lots of factors which can be either
weakening or accelerating. Analyzing these factors play an important
role in the development of woman entrepreneurship activities.
Therefore, this study aims at investigating effective factors in the
development of woman entrepreneurship activities regarding individual,
environmental, organizational etc facets through investigating library
resources, different sites and articles. The results show that individual
factors are the most influential ones in the development of Iranian
women career. Also the most important reason and objective for women
in their jobs are earning money, professional satisfaction, stabilizing
social credit and power and their most important attribute is creativity
and ambition. The results also demonstrate that woman entrepreneurs
have a strong relationship with the primary network and Iranian women
confront serious environmental obstacles.
Key words: entrepreneurship, employment, women

