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 اهداف فصلنامه تحلیلی - پژوهشی اقتصاد خاوران
11 اشاعه1و1نشر1یافته1های1علمی،1پژوهشی1و1تحقيقاتی1مرتبط1با1اقتصاد،1حسابداری1و1مدیریت1و1.

تالش1جهت1رفع1نيازهای1علمی1و1تحقيقاتی1استان.1
21 فراهم1نمودن1زمينه1تبادل1افکار1و1اطالعات1بين1مراکز1دانشگاهی1و1تحقيقاتی1استان1در1زمينه1.

مسائل1راهبردی1علوم1اقتصادی.
31 دانشجویان،1. کارشناسان،1 مدیران،1 علمی1 دانش1 سطح1 ارتقاء1 جهت1 پژوهشی1 بسترسازی1

صاحبنظران1و1پژوهشگران1استان.
41 ارتقاي1سطح1مطالعات1و1پژوهش1هاي1کاربردی1اقتصادي1در1زمينه1موضوعات1مورد1نياز1استان..

شرایط پذیرش مقاله ها و نحوه ارسال آن
11 در1مقاله1از1آخرین1آمارها1و1اطالعات1که1متناسب1با1عنوان1مقاله1باشد،1استفاده1شود.1.
21 مقاله1در1هيچ11یک1از1کنفرانس1ها،1سمينارها1و1سایر1نشریات1داخلی1و1خارجی1چاپ1یا1ارسال1.

نشده1باشد.
31 تعداد1صفحات1مقاالت151-120صفحه1بيشتر1نباشد..
41 فرمول1ها،1جداول،1نمودارها1عکس1نباشد1همچنين1فرمول1ها1در1نرم1افزار1تایپ1شود..
51 نحوه1ارسال1مقاالت1از1طریق1سایت1فصلنامه1اقتصاد1خاوران1به1نشانی1الکترونيکی1.

www.skeq.ir 1ارسال1گردد.

راهنمای تدوین مقاالت 
11 متن1فارسی1مقاله1قلم1Mitra1فونت1131در1برنامه120071word1تایپ1شود.1معادالت1و1نماد1.

متغيرها1و1زیرنویس1های1انگليسی1با1قلم1Times New Roman1غير1ایتاليک1و1با1فونت1
111و1زیر1نویس1های1انگليسی1با1قلمTimes new Roman1 و1با1فونت1101تایپ1شود.

21 تهيه1چکيده1با1حداکثر11501کلمه1به1زبان1فارسی1و1انگليسی1به1همراه1حداکثر151واژه1کليدی.1.
31 تعيين1طبقه1بندی1JEL1پيش1از1کليد1واژه1فارسی1و1انگليسی..
41 عنوان1ها1و1زیر1نویس1ها1کوتاه1باشند1و1منابع1در1صفحه1مستقل1و1در1انتهای1مقاله1ذکر1شوند..



51 مأخذ1داده1ها1به1طور1دقيق1بيان1گردد1و1در1صورت1نياز1داوران1یک1نسخه1از1آن1به1دفتر1مجله1.
ارسال1گردد.

61 فرمول1ها1و1معادالت1مقاله1به1صورت1پياپی1در1سمت1راست1به1فارسی1شماره1گذاری1شوند.1.
71 ذکر1معادل1انگليسی1واژه1های1تخصصی1مورد1استفاده1در1مقاله1در1پانوشت1همان1صفحه1ارائه1شود..
81 ضرورت1دارد1فایل1جداول1و1نمودارها1بگونه1ای1ارائه1شوند1تا1امکان1اصالحات1جزئی1و1تغيير1.

یادآوری1می1شود1جداول1وسط1چين،1فارسی1و1دارای1عناوین1و1 باشد.1 امکان1پذیر1 اندازه1آن1
مأخذ1باشند.1مقياس1ها1در1باالی1جدول1و1در1سمت1چپ1آن1قيد1شود.1در1صورت1تنوع1مقياس1ها،1
پيشنهاد1می1شود1هریک1از1آنها1در1باالی1ستون1مربوط1ذکر1شود.1عالوه1بر1این،1عنوان1نمودارها1

در1زیر1آنها1قيد1شود1و1واحدها1مشخص1باشند.
91 اعداد1جداول1و1داخل1متن،1فارسی1)قلمB Mitra1 10(1باشد1و1برای1ارقام1اعشاری1از1مميز1.

استفاده1شود.
101 مقاالت1ارسالی1حتمًا1دارای1چکيده1انگليسی1باشد.1.
111 منابع1مقاله1اعم1از1کتاب1یا1مقاله،1به1ترتيب1الفبایی1بر1حسب1نام1خانوادگی1نویسندگان1مطابق1.

با1نمونه1های1ذیل1تنظيم1شود.1

11-1. نمونه کتاب
نویسا،1 پارس1 انتشارات1 تهران:1 و1سياست1ها،1 نظریه1ها1 اقتصاد1کالن1 شاکری،1عباس1)1387(،1

چاپ11.
11-2. نمونه مقاله

طيبی،1سيد1کميل1و1گوگردچيان،1احمد1)1385(،1"بررسی1عوامل1جذب1سرمایه1گذاری1مستقيم1
خارجی1در1صنایع1پتروشيمی1ایران1به1روش1داده1های1تابلویی"،1فصلنامه1پژوهش1های1اقتصادی1

ایران،1سال1هشتم،1شماره1،261صص11811-2031.



11-3. نمونه مجموعه مقاله
بر1 اقتصادی1 نوسانات1 اثرات1 بر1 "نگرشی1 1،)1389( قاسم1 محمد1 رضایی1 و1 ابراهيم1 رضایی،1
درآمدهای1مالياتی:1شواهدی1جهت1بسط1پایه1های1مالياتی1مصرف1-1محور11در1ایران"،1مجموعه1
مقاالت1چهارمين1همایش1سياست1های1مالی1و1مالياتی1ایران،1تهران:1سازمان1امور1مالياتی1کشور.

11-4. نمونه انگلیسی کتاب
Leontief, Wassily (1966), Input Output Economics, New 
York,Oxford University Press.

11-5. نمونه انگلیسی مجموعه مقاله
Diamond, Peter A. (2000) “Administrative Costs and Equilibrium 
Charges with Individual Accounts”, in Administrative Costs and 
Social Security Privatization John Shavened, Chicago:University 
of Chicago Press, Chapter 4. 

11-6. نمونه انگلیسی مقاله در مجله
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. 





بررسی روابط تجاری بین ایران و افغانستان )کاربردی از مدل جاذبه(
مریم1مختاری1مسينائی1

جعفر1خراشادیزاده2
تاریخ1دریافت:11111111395/5/241تاریخ1پذیرش:1395/7/221

چکیده:
در1ادبيات1اقتصادي1به1ویژه1اقتصاد1بين1الملل،1جریان1تجارت1دو1جانبه1و1الگوسازي1آن1از1اهميـت1
خاصی1برخوردار1است.1تشکيل1ادغام1اقتصادي1در1شکل1هاي1مختلف1مناطق1آزاد1تجاري،1اتحادیه1
هاي1گمرکی،1بازارهاي1مشترك1و1در1نهایت1اتحادیه1هاي1اقتصادي1حاکی1از1اهميت1این1موضوع1
می1باشد.1با1توجه1به1اینکه1افغانستان1به1عنوان1یکی1از1همسایگان1شرقی1جزء1شرکاء1تجاري1ایران1
مطرح1می1شود،1تحقيق1اخير1به1بررسی1جریان1تجارت1دو1جانبه1دو1کشور1می1پردازد.1از1طرف1دیگر،1
یکي1از1روش1هاي1توسعه1تجارت1خارجی1هر1کشور،1شناخت1دقيق1پتانسيل1هاي1اقتصادي1-1تجاري1
شرکاي1تجاري1عمده1و1راه1هاي1رساندن1حجم1و1ترکيب1تجارت1خارجي1اعم1از1صادرات1و1واردات1
به1سطح1مطلوب1آن1است.1بر1این1اساس،1پيش1بينی1می1شود1که1توليد1ناخالص1داخلی1و1سرانه1توليد1
ناخالص1داخلی1در1مبادالت1تجاری1بين1دو1کشور1تأثير1گذار1باشد.1از1این1رو1جهت1برآورد1عوامل1
مؤثر1بر1پتانسيل1تجاري1ایران1و1افغانستان1در1طی1سال1های20061-12015از1مدل1جاذبه1استفاده1
انتخاب1 نيز1به1عنوان1مناسب1ترین1روش1برآورد،1 1)OLS(1شده1و1روش1حداقل1مربعات1معمولی
شده1است.1براساس1نتایج1به1دست1آمده،1توليد1ناخالص1داخلی1دو1کشور1رابطه1معنی1دار1و1مثبت1و1
سرانه1توليد1ناخالص1داخلی1ایران1نيز1رابطه1معنی1دار1و1معکوسی1با1مبادالت1تجاری1بين1ایران1و1

افغانستان1داشته1است.
F17, C22 : JEL طبقه بندی

کلمات کلیدی:1تجارت1دو1جانبه،1تراز1تجاری،1مدل1جاذبه،1روش1حداقل1مربعات1معمولی.

1. کارشناس ارشد علوم اقتصادی
jafar.economic@gmail.com :2. کارشناس اقتصاد - ایمیل
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مقدمه:
روند1نيل1به1توسعه1و1تکامل1و1در1نتيجه،1تأمين1امنيت1اقتصادی1در1کشورها1به1سطحی1از1پيچيدگی1
رسيده1است1که1می1توان1گفت1هيچ1کشوری1به1تنهایی1و1بدون1ایجاد1تعامالت1هدفمند1و1برنامه1ریزی1
درك1 اهميت1 موضوع1 این1 ندارد.1 را1 خود1 منافع1 بيشينه1سازی1 و1 ارتقا1 توان1 سایر1کشورها،1 با1 شده1
صحيح1و1روشمند1را1از1روابط1بين1الملل1آشکار1می1سازد،1زیرا1تعيين1استراتژی1های1کارآمد1و1عملياتی1
در1حوزه1روابط1بين1الملل1بدون1درك1صحيح1از1موقعيت1سایر1بازیگران1در1این1عرصه1و1چگونگی1
ارایه1 رو،1 این1 از1 بود.1 نخواهد1 امکان1پذیر1 این1کشورها1 اقتصاد1 در1 اساسی1 متغيرهای1 متقابل1 کنش1
تصویری1از1فرصت1ها،1چالش1ها1و1موانع1موجود1در1دستيابی1به1منافع1موجود1در1حوزه1روابط1بين1الملل،1
به1شکل1گيری1آگاهی1از1جایگاه1اقتصادی،1درهم1تنيدگی1حوزه1های1سياسی،1اجتماعی1و1اقتصادی1در1
کشورهای1مقابل1منجر1خواهد1شد1و1از1این1مجرا1توان1سياست1گذاری1مسؤوالن1و1برنامه1ریزان1کشور1
را1ارتقا1می1دهد.1پس1از1پایان1جنگ1جهاني1دوم،1تجارت1بين1الملل1رشد1سریعتري1به1خود1گرفت1به1
طوري1که1طي1سال1هاي1اخير1رشد1تجارت1جهاني1سریعتر1از1توليد1جهان1بوده1است.1در1این1ميان1
سهم1کشورهاي1توسعه1یافته1در1تجارت،1رشد1فزاینده1تري1نسبت1به1کل1تجارت1داشته1است.1با1
توجه1به1اینکه1تجارت1بين1الملل1به1نحو1گسترده1اي1در1دستور1کار1تمام1کشورها1قرار1گرفته1افزایش1
صادرات1با1تاکيد1بر1کاالهاي1صنعتي1در1تمامي1کشورها1و1فشار1عوامل1اقتصادي1و1رشد1فوق1العاده1
تکنولوژي1هاي1ارتباطي1و1مخابراتي،1نوع1جدیدي1از1مناسبات1تجاري1بين1کشورها1و1مناطق1مختلف1
جهان1را1فراهم1آورده1است.1همچنين1رشد1تجارت1کاال1و1نيز1سرمایه1گذاري1هاي1خارجي،1نقش1این1

عوامل1را1در1رشد1اقتصادي1کشورها1فوق1العاده1افزایش1داده1است.
در1همين1راستا،1افغانستان1از1جمله1اقتصادهای1کمترتوسعه1یافته1است1که1به11نظر1می1رسد1به1دليل1
نزدیکی1جغرافيایی1و1شباهت1فرهنگی1با1ایران،1دارای1مزیت1زیادی1برای1توسعه1روابط1اقتصادی1و1
سياسی1است،1به1ویژه1اینکه1بنيه1توليدی1اقتصاد1افغانستان1به1دليل1وجود1درگيری1های1داخلی1طی1
سال1های1متمادی1به1شدت1آسيب1دیده1است1و1اقتصاد1این1کشور1توان1پاسخگویی1به1تقاضای1رو1
به1رشد1جمعيت1جوان1آن1را1ندارد.1این1موضوع1)یعنی1وجود1جمعيت1جوان1و1رو1به1رشد(1چشم1انداز1
مناسبی1را1برای1تقویت1روابط1و1گسترش1صادرات1به1این1کشور1ایجاد1می1کند.1کشور1افغانستان1به1
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دالیل1زیادي1از1جمله1دارا1بودن1منابع1طبيعی1غنی،1موقعيت1جغرافيایی1-1استراتژیک،1بازار1مصرف1
مناسب1و...1مورد1توجه1قدرت1هاي1اقتصادي1در1جهان1قرار1گرفته1است.1براي1کشورهاي1درحال1
تواند1 ندارند1منطقه1گرایي1می1 را1 آزاد1 به1تجارت1 ناگهاني1 آمادگي1ورود1 ایران1که1 از1جمله1 توسعه1
اقتصاد1 آنها1در1 ادغام1 قبيل1کشورها1و1 این1 اقتصادهاي1ملي1 تدریجي1 براي1گشودن1 راه1 مؤثرترین1
جهاني1باشد.1در1چنين1شرایطي،1اقتصاد1منطقه1ای1از1طریق1حذف1موانع1تعرفه1ای1و1سایر1موانع1
گمرکي1امکان1دسترسي1به1بازارهاي1وسيع1تر1را1فراهم1می1کند.1این1مطالعه1تالشي1است1در1جهت1
بررسي1عوامل1مؤثر1بر1تجارت1ایران1با1کشور1افغانستان1تا1بتوان1از1تمام1ظرفيت1های1صادراتي1و1
وارداتي1استفاده1نمود1بر1این1اساس،1ساختار1مقاله1به1این1صورت1شکل1گرفته1که1پس1از1مقدمه1به1
مباني1نظري1و1پيشينه1تحقيق1پرداخته1و1در1قسمت1دیگر1به1روش1شناسی1تحقيق1اشاره1شده1است.1
در1ادامه1به1برآورد1عوامل1مؤثر1بر1تجارت1با1استفاده1از1مدل1جاذبه1و1تجزیه1و1تحليل1نتایج1حاصل1
از1آن1و1همچنين1آزمون1های1مربوطه1پرداخته1و1پس1از1آن1عوامل1مؤثر1بر1تجارت1بين1ایران1و1

افغانستان1محاسبه1شده1است،1در1آخر1نيز1جمع1بندي1و1پيشنهادها1ارائه1شده1است.

مبانی نظری:
نظریه1ها1از1دو1زاویه1به1مطالعه1سياست1خارجی1می1پردازند.1دسته1اي1سياست1خارجی1دولت1ها1را1در1
چارچوب1دیدگاه1هاي1کالن1روابط1بين1الملل1مانند1واقع1گرایی،1امپریاليسم،1ليبراليسم،1فرانوگرایی،1
تکوین1گرایی1و1غيره1مورد1تحليل1قرار1می1دهند1و1طيف1دوم،1نظریه1هایی1هستند1که1به1توضيح1
سياست1خارجی1دولت1ها1در1سطح1خرد1می1پردازند1و1به1عوامل1داخلی،1جغرافيایی،1تاریخی1و1منطقه1
اي1در1تعيين1سياست1خارجی1دولت1ها1اولویت1می1دهند.1نظریات1خرد،1معتقد1هستند1که1سياست1
خارجی1برخی1دولت1ها1از1ویژگی1هاي1خاصی1برخوردار1است1که1باید1برچسب1خاصی1داشته1باشد1
و1ممکن1است1همزمان1برخی1از1ابعاد1نظریات1کالن1را1داشته1باشند،1ولی1عماًل1نمی1توان1صرفًا1در1
چارچوب1یک1نظریه1کالن1آن1را1توجيه1و1تفسير1کرد.1نتيجه1طبيعی1این1مسئله1در1بررسی1رفتار1
سياست1خارجی1یک1کشور1این1است1که1یک1دولت،1بـر1اساس1شرایط1تاریخی1و1جغرافيایی1خاص1
خود،1استراتژي1خاصی1را1براي1سياست1خارجی1خود1تعریف1می1کند1و1بر1اساس1آن1دست1به1کنش1



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و پنجم )پیایی 13(/ پاییز 1095

 )2005 ،Hudson( .می1زند
رفاه1 و1 توسعه1 بهبود1 به1 کارایي1 افزایش1 با1 تجارت1 آزادسازي1 که1 کند1 می1 تأکيد1 تجارت1 نظریه1
اقتصادي1می1انجامد.1به1طورکلي1اثرات1رفاهي1یکپارچگي1اقتصادي1را1مي1توان1به1شرح1زیر1بيان1

کرد:
از1 ارزانتر1 و1 کمتر1 هزینه1 با1 واردات1 که1 افتد1 می1 اتفاق1 زماني1 تجارت1 ایجاد1 تجارت:1 ایجاد1 الف(1
سوي1سایر1اعضاي1اتحادیه،1جانشين1برخي1توليدات1کشور1عضو1شود.1با1این1فرض1که1قبل1و1بعد1
از1تشکيل1اتحادیه1گمرکي1اشتغال1منابع1طبيعي1حاکم1باشد.1در1این1صورت،1با1وجود1این1جانشيني،1
رفاه1تمام1کشورهاي1عضو1با1توجه1به1مزیت1نسبي1و1در1نتيجه1تخصص1در1توليد1افزایش1می1یابد.1
همچنين1باید1گفت1اتحادیه1های1گمرکي1مولد1تجارت1سبب1افزایش1رفاه1کشورهاي1غيرعضو1نيز1
می1شوند،1زیرا1بخشي1از1افزایش1درآمد1حقيقي1)به1دليل1افزایش1تخصص1در1توليد(1صرف1واردات1

بيشتر1از1سایر1کشورها1خواهد1شد.
ب( آثار1رفاهي1پویا:1بزرگترین1نفع1ناشي1از1تشکيل1اتحادیه1گمرکي1افزایش1احتمالي1رقابت1است.1
در1غياب1اتحادیه1گمرکي1و1با1وجود1موانع1تجاري1رشد1توليدکنندگان1بسيار1آهسته1و1کند1خواهد1
بود.1ولي1با1تشکيل1یک1اتحادیه1گمرکي1و1حذف1موانع1تجاري1ميان1کشورهاي1عضو،1توليدکنندگان1
هر1کشور1یا1باید1به1رقابت1شدید1و1کارا1با1سایر1کشورهاي1در1اتحادیه1بپردازند1و1یا1تجارت1را1ترك1
کنند.1افزایش1سطح1رقابت1موجب1افزایش1انگيزه1استفاده1از1تکنولوژي1جدید1و1در1پی1آن،1افزایش1
توسعه1اقتصادي1می1شود.1دومين1نفع1ناشي1از1تشکيل1اتحادیه1گمرکي،1صرفه1جویي1های1ناشي1از1
مقياس1است1که1از1بزرگ1شدن1بازارها1نشأت1ميگيرد.1تشویق1در1سرمایه1گذاري1و1استفاده1مطلوب1

تر1از1منابع1از1دیگر1اثرات1رفاهي1پویا1است.
حال1برای1بررسی1تجارت1بين1دو1کشور1می1بایست1ارزیابی1عوامل1دوري1و1نزدیکی1دو1کشور،1
شرایط1خاص1کشورها1و1معادالت1منطقه1اي1را1مورد1توجه1قرار1داد1و1بعضًا1الگوهاي1کلی1به1تنهایی1
تبيين1گر1نوع1روابط1کشورها1نيست.1روابط1دو1ملت1ایران1و1افغانستان1در1عمق1تاریخ1ریشه1دارد،1و1
وجوه1مشترك1زبانی،1دینی،1فرهنگی،1آداب1و1رسوم1اجتماعی،1پيوند1دو1ملت1را1استحکام1بخشيده1
است.1همسایگی1و1وجود1مرز1طوالنی1ميان1ایران1و1افغانستان1تأثير1بسزایی1بر1تقویت1این1پيوندها1
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داشته1است.

پیشینه طرح:
یکی1از1ویژگی1هاي1اصلی1اقتصاد1جهانی1رقابت1روزافزون1کشورها1براي1یافتن1بازارهاي1جدید1
گذاران1 سياست1 کار1 دستور1 در1 الملل1 بين1 تجارت1 گذشته،1 سال1 چند1 در1 منظور1 همين1 به1 است.1
اقتصادي1کشورها1قرار1گرفته1است.1از1این1رو1مطالعات1زیادي1در1این1حوزه1جهت1ارزیابی1روابط1
تجاري1بين1کشورها1در1قالب1بلوك1تجاري1انجام1شده1است1که1به1ارایه1چند1مورد1در1این1زمينه1

بسنده1می1شود:
ماریموتو1و1دیگران1)2009(1مدل1جاذبه1استاندارد1شده1را1براي1نقش1فاصله1کشورها1بر1تجارت1دو1
جانبه1بکار1بردند.1داده1ها1مربوط1به1امارات1متحده1و1851شریک1تجاري1براي1سال1هاي19941-
11996ميباشد.1نتایج1بيان1می1کند1که1مسافت1تأثير1کمتري1نسبت1به1توليد1ناخالص1داخلی،1بر1ميزان1

صادرات1و1واردات1دارد.
ادموند1و1دیگران1)2008(، از1مدل1جاذبه1تعميم1یافته1براي1مقایسه1رونق1صادرات1چين1نسبت1به1
کشورهاي1آسياي1شرقی1و1جنوب1شرقی1استفاده1نمودند.1نتایج،1جهت1گيري1بيش1از1حد1چين1به1
خارج1را1نسبت1به1سایر1کشورها1نشان1می1دهد.1همچنين1به1طور1احتمالی،1ميزان1صادرات1و1واردات1

آینده1را1براي1چين1پيش1بينی1می1کند.
لطفعلی1پور1و1همکاران1)1390(،1به1بررسی1همگرایی1اقتصادی1ایران1و1کشورهای1امریکای1التين1
در1قالب1شکل1گيری1بلوك1تجاری1با1کاربرد1مدل1جاذبه1پرداخته1اند.1در1این1مقاله،1از1مدل1جاذبه1
تعميم1یافته1و1برای1برآورد1آن1از1روش1اقتصادسنجی1رگرسيون1چند1متغيره1با1داده1های1تابلویی1
استفاده1شده1است.1جامعه1آماری1این1تحقيق1شامل1161کشور1و1دوره1زمانی20011-12009است.1
نتایج1نشان1می1دهد1وجود1همکاری1های1اقتصادی1ایران1و1امریکای1التين1منجر1به1افزایش1قابل1

مالحظه1ای1در1جریانات1تجاری1دوجانبه1می1شود.
جاللي1و1سليماني1)1385(1در1مطالعه1یکپارچگي1تجاري1ایران1با1کشورهاي1عضو،1ECO1جریان1
هاي1تجارت1متقابل1بين1ایران1و1کشورهاي1عضو1اکو1را1بـراي1مقطع1زماني120031بررسي1کردند.1
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نتایج1این1مطالعه1نشان1داد1که1ایران1با1کشورهاي1عضو1اکو1همگرایي1بيشتري1نسبت1به1همگرایي1با1
کشورهاي1عضو1یورو1دارد1که1علت1آن1هم1یکسان1بودن1ساختارهاي1اقتصادي،1اجتماعي1و1مذهبي1

این1کشورها1مي1باشد.
غالمی1)1385(1به1بررسی1نقش1سياست1هاي1آزادسازي1تجاري1در1قالب1موافقت1نامه1هاي1تجاري1
منطقه1اي1می1پردازد.1او1از1مدل1جاذبه1تعميم1یافته1جهت1نقش1آزادسازي1تجاري1بر1بازرگانی1خارجی1
بين1ایران1و1کشورهاي1اسالمی1)شامل1161شریک1تجاري(1استفاده1کرده1است.1نتایج1تحقيق1بيانگر1
آن1است1که1با1بهتر1شدن1سياست1هاي1تجاري1و1تعرفه1اي1و1حذف1موانع1غير1تعرفه1اي1و1ریشه1
کنی1فساد1در1گمرکات1و1سازمان1هاي1مرتبط1به1بحث1تجارت،1تجارت1این1کشورها1در1قالب1بلوك1

منطقه1اي1افزایش1می1یابد.
با1 را1 اوکراین1 و1 ایران1 ميان1 موجود1 تجاری1 پتانسيل1 ای1 مقاله1 در1 1،)1380( آذربایجانی1 و1 طيبی1
از1پرداختن1به1حجم1همکاری1های1 این1مقاله1پس1 اند.1 از1یک1مدل1جاذبه1بررسی1کرده1 استفاده1
اقتصادی1و1بازرگانی1دو1کشور1ایران1و1اوکراین،1توانمندی1های1آنها1را1برای1تعميق1توسعه1همکاری1
های1اقتصادی1ارزیابی1کرده1و1نشان1می1دهد1همکاری1های1اقتصادی1ایران1و1اوکراین1باعث1افزایش1

پتانسيل1تجاری1دو1کشور1می1شود.

تئوری یکپارچگی اقتصادی:
یکپارچگی1اقتصادی1اساسًا1به1نظریه1ایجاد1یک1واحد1اقتصادی1بزرگتر1از1مجموعه1اقتصاد1های1
ملی1کوچک1تر،1اشاره1دارد.1به1این1منظور،1موانع1و1محدودیت1های1تجاری1موجود1بر1سر1راه1تجارت1
ميان1اعضای1طرح1یکپارچگی1برداشته1می1شود1و1همکاری1ها1و1هماهنگی1در1فعاليت1های1تجاری،1

پولی،1مالی1و1اقتصادی1ميان1کشورهای1عضو1گسترش1می1یابد.
تئوری1یکپارچگی1اقتصادی1به1بررسی1سياست1های1تجاری1تبعيضی1و1همکاری1های1اقتصادی1
که1مبتنی1بر1کاهش1و1حذف1محدودیت1های1تجاری1ميان1کشورهاست،1می1پردازد.1کشورهایی1که1
از1منافع1اقتصادی1مشترك1و1پيوندهای1سياسی1برخوردارند،1با1ایجاد1یکپارچگی،1در1واقع1تجارت1آزاد1
را1با1سياست1های1حمایتی1ادغام1می1کنند1و1محدودیت1های1تجاری1ميان1خود1را1به1حداقل1ممکن1
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تقليل1می1دهند.1چنين1سياست1های1تجاریی1که1باعث1تسهيل1تجارت1و1همکاری1های1اقتصادی1
بين1دو1یا1چند1کشور1می1شوند،1دامنه1وسيع1و1گسترده1ای1دارند.1اگرچه1در1مراحل1اوليه1ممکن1است1

این1سياست1ها1بسيار1محدود1باشند1ولی1در1مراحل1بعدی،1گسترش1بيشتر1خواهند1یافت.1
هر1کشوری1دارای1یک1سيستم1اقتصادی1مجزاست.1منظور1از1سيستم1اقتصادی،1محدوده1ای1است1
که1دارای1منابع1اقتصادی1مثل1نيروی1کار،1زمين،1سرمایه،1مدیریت1و1...1است1و1این1منابع1را1مطابق1
مکانيزم1خاص1خود1تخصيص1می1دهد.1با1یکپارچگی1و1پيوند1ميان1دو1یا1چند1کشور،1مبادالت1تجاری1
و1همکاری1های1اقتصادی1بين1کشورها1افزایش1می1یابد.1در1این1حالت،1منابع1اقتصادی1این1کشورها1
یک1کاسه1می1شود1و1یک1سيستم1اقتصادی1بزرگتر1حاصل1می1شود.1گسترش1اندازه1بازار1و1تفاوت1
در1الگوی1هزینه1ها1که1در1نظریات1مزیت1نسبی1است،1باعث1تقسيم1کار1و1تخصيص1مجدد1منابع1و1
موجب1انتقال1از1فعاليت1های1غير1کارا1به1فعاليت1های1کارا1گردیده1و1در1نهایت1افزایش1اشتغال،1توليد1

و1رفاه1را1برای1کشور1به1ارمغان1خواهد1آورد.
به1طور1کلی1پيوند1های1تجاری1همراه1با1رفرمهای1آزاد1سازی1اقتصادی1عوامل1کمی1و1کيفی1توليد1
را1در1جهت1پيشرفت1تکنولوژی1و1نوآوری1تحت1تأثير1قرار1می1دهد.1به1عالوه1در1تنوع1بخشيدن1به1
کاالهای1صنعتی1و1ایجاد1کاالهای1دارای1بازار1مناسب1کمک1می1کند،1یعنی1عواملی1که1در1رقابتی1
کردن1کشورها1در1سطح1جهان1از1اهميت1خاصی1برخوردارند.1اما1الزم1است1به1این1نکته1اشاره1شود1
که1تشکيل1یکپارچگی1اقتصادی1–1منطقه1ای1هميشه1منطق1اقتصادی1ندارد1بلکه1گاهی1نيز1انگيزه1
های1سياسی1و1فرهنگی1مانند1برقراری1امنيت1در1منطقه،1جلوگيری1از1تنش1های1سياسی1و1ثبات1

سياسی1را1نيز1می1تواند1در1پی1داشته1باشد.

مقایسه شاخص های جمعیتی و اقتصادی دو کشور ایران و افغانستان:
افغانستان1یکی1از1فقيرترین1کشورها1بوده1و1نيازمند1بازسازی1اقتصادی1است1که1بطور1گسترده1ای1
بر1اثر1جنگ1نابود1شده1و1هم1اکنون1بيش1از1%190نيازهایش1را1از1خارج1و1به1خصوص1از1همسایگانش1
تامين1می1کند،1کاال1های1ارزان1قيمت1چينی1)البته1با1کيفيت1پائين(1بازارهای1افغانستان1را1پر1کرده1
است1و1مردم1به1دليل1ارزانی،1ترجيح1می1دهند1کاالی1چينی1خریداری1کنند.1اجناس1ساخت1پاکستان،1
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ایران1و1ترکيه1نيز1فراوان1است.1با1وجود1این،1افغانستان1درطی1سال1های1گذشته1در1جبهه1اقتصادی1
به1پيشرفت1های1قابل1مالحظه1ای1نيز1دست1یافته1است.1معرفی1موفقيت1آميز1پول1ملی1)افغانی(1که1

در1حال1حاضر1به1پولی1قابل1اعتماد1و1با1ثبات1تبدیل1شده1است1شاهد1این1مدعاست.
ميزان توليد ناخالص داخلي(GDP) افغانستان براساس1داده1های1بانک1جهانی1در1سال120151
برابر1191ميليارد دالر1و1در1سال120141و120131برابر1201ميليارد دالر1و1در1سال120121برابر1120.51
تا1120151توليد ناخالص داخلي افغانستان1 بنابراین1طی1سالهای120121 ميليارد دالر1بوده1است.1
اندکی1کاهش1داشته1است.1در1حال1حاضر1شاخص های1اقتصادی1افغانستان1رو1به1بهبود1است1تا1
تغييرات1شاخص          رتبه1 و1 دارد1 ميل1 به1سمت1صنعتی1شدن1 جایی1که1شاخص GDP این1کشور1
GDP افغانستان1با1رشد13/41درصدی1به1رتبه11151در1جهان1رسيده.1در1حال1حاضر1وجود1برخی1
موانع1نظير1مشکالت1بانکی،1حمل و نقل،1عدم1صدور1ویزا1و1عدم1تامين1اعتبارات1الزم1برای1صدور1

کاال1و1خدمات1به1این1کشور1مانع1تقویت1روابط1اقتصادی1ميان1دو1کشور1شده1است.
متوسط1نرخ1رشد1جمعيت1کشور1افغانستان1از1سال120061تا1کنون131درصد1بوده1است1به1طوری1که1
از125.183.6151ميليون1نفر1در1سال120061به132.526.5621ميليون1نفر1در1سال120151رسيده1است.1
جمعيت1ایران1نيز1طی1سال1های120061تا120151با1متوسط1نرخ1رشد1یک1درصد1از170.923.1641نفر1
به179.1092721نفر1رسيده1است.1براساس1آخرین1آمار،1تراز1بازرگانی1بين1دو1کشور1یک1ميليارد1دالر1
بوده1که1در1این1ميان،1افغانستان1یک1بيستم1صادرات1غيرنفتی1ایران1را1به1خود1اختصاص1داده1است.
براساس1آمارهاي1جهاني،1رشد101درصدي1توليد1ناخالص1داخلي1واقعي1به1همراه1رشد141درصدي1
واردات1کاال1در1این1کشور1طي1چند1سال1اخير1این1امکان1را1براي1ایران1فراهم1مي آورد1تا1در1بازار1
در1حال1رشد1افغانستان1به1 عنوان1یکي1از1صادرکنندگان1اصلي1وارد1شود1و1به1سبب1همسایگي1این1

کشور1با1ایران،1از1ظرفيت هاي1بالقوه1موجود1براي1سرمایه گذاري1خارجي1بهره1گيرد.
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روابط تجاری ایران با افغانستان
براساس1گزارش1سازمان1توسعه1تجارت1ایران1کل1صادرات1غير1نفتی1بدون1احتساب1ميعانات1گازی1
افغانستان7661ميليون1 بازار1 طی41ماهه1اول1سال113951برابر1133961ميليون1دالر1می1باشد،1که1
دالر،1رتبه1هفتم1از1لحاظ1بيشترین1ارزش1صادراتی1را1دارد1و1سهم1آن1از1کل1برابر161درصد1می1باشد.1

جدول1.1مهمترین1بازارهای1صادرات1غير1نفتی1ایران1)بدون1ميعانات1گازی(41ماهه1اول1سال13951

1سهم1از1کلارزشنام1کشوررتبه
%293822چين1
%1250119امارات1متحده1عربی2
%217416ترکيه3
%192414عراق4
%149111جمهوری1کره5
%11058هند6
%7666افغانستان7

%1289996جمع
%1113396100کل1صادرات1غير1نفتی

مأخذ:1سازمان1توسعه1تجارت1ایران

ميعانات1 احتساب1 بدون1 نفتی1 غير1 صادرات1 کل1 ایران1 تجارت1 توسعه1 سازمان1 گزارش1 براساس1
گازی1طی1سال113941برابر1357501ميليون1دالر1می1باشد،1که1بازار1افغانستان1رتبه1چهارم1از1لحاظ1
بيشترین1ارزش1صادراتی1را1دارد1و1سهم1آن1از1کل1برابر17.21درصد1می1باشد.1کشورهای:11-1چين1با1
17228ميليون1دالر211-1عراق1با162061ميليون1دالر31-1امارات1متحده1عربی1با149221ميليون1دالر1
4-1افغانستان1با125731ميليون1دالر511-1هند1با125301ميليون1دالر11مهمترین1بازارهای1صادرات1غير1
نفتی1ایران1هستند،1که1در1مجموع165.61درصد1از1کل1صادرات1غير1نفتی1کشور1را1طی1سال113941

شامل1می1شود.
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جدول1.2مهمترین1بازارهای1صادرات1غير1نفتی1ایران)بدون1ميعانات1گازی(1سال13941
سهم1از1کل1ارزشنام1کشوررتبه
%722820چين1
%620617عراق2
%492214امارات1متحده1عربی31
%25737.2افغانستان4
%25307.1هند5

%2345965.6جمع
%135750100کل1صادرات1غير1نفتی1

مأخذ:1سازمان1توسعه1تجارت1ایران

افغانستان1داشته1است1 به1 به1ميزان123871ميليون1دالر1صادرات1غيرنفتي1 ایران1در1سال113931
که1عمدتا1شامل1حالل ها1و1رقيق کننده ها،1ميله هاي1آهني1یا1فوالدي،1سایر1روغن ها1بجز1بنزین،1
کف پوش هاي1غير1مخملي1باف،1کف1پوش هاي1منگوله1باف،1سيمان1پرتلند،1داروهاي1خرده فروشي،1
بنزین،1چربي1ها1و1روغن هاي1نباتي1و1...11ميباشد.1همچنين1در1این1سال114.51ميليون1دالر1کاال1از1
افغانستان1به1کشورمان1وارد1شده1که1شامل1تخم1کنجد،1سایر1دانه ها1و1ميوه ها،1سایر1نباتات1و1اجزاي1
آنها،1آخال1و1سایر1پالستيک ها،1پيله1کرم1ابریشم،1سنگ1مرمر،1روغن1کنجد،1سنگهاي1آکوسين1و1
...1می1باشد.1بنابراین1تراز1بازرگانی1ایران1با1افغانستان1در1سال113931معادل12372.51ميليون1دالر1

مثبت1می1باشد.
جدول1.3مبادالت1تجاری1ایران1با1افغانستان1)ارزش1ميليون1دالر(

138813891390139113921393سال

100213612178287324162387صادرات

15.411.8102.432.314.5واردات

986.61349.221682870.62383.72372.5ترازتجاری

111111111مأخذ:1دفتر1بازرگانی1کشورهای1آسيا-1اقيانوسيه
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جدول1.4مبادالت1تجاری1ایران1با1افغانستان1)ارزش1ميليون1دالر(
200920102011201220132014سال

91113071842290225342386صادرات

1013.412.63.72718واردات

9011293.61829.42898.325072368ترازتجاری

1111111111مأخذ:1دفتر1بازرگانی1کشورهای1آسيا-1اقيانوسيه

شامل1 افغانستان1 به1 ایران1 صادراتی1 اقالم1 مهمترین1 شود1 می1 مشاهده1 زیر1 جدول1 به1 توجه1 با1
کاالهایی1است1که1از1لحاظ1وزنی1سنگين1وزن1محسوب1می1شوند1و1یا1حجيم1و1یا1سيال1هستند1و1

یا1جزء1مشتقات1نفتی1می1باشند.1
جدول1.5مهمترین1اقالم1صادراتی1ایران1به1افغانستان1در1سال120141ميالدی

ارزش )میلیون دالر(نام کاالرتبه
105حاللها1و1رقيق1کننده1های1آلی1مرکب1
86.7سایر1هيدروکربن1های1حلقوی2
31.6سایر1فرآورده1های1غير1مذکور3
25.9رب1گوجه1فرنگی4
24.2شيرینی1)شکالت1سفيد(1بدون1کاکائو5
23.9ميله1های1آهنی1یا1فوالدی6
23.7سایر1مومهای1نفتی1و1معدنی7

321جمع
2065سایر1اقالم
2386کل1صاردات

مأخذ:1دفتر1بازرگانی1کشورهای1آسيا-1اقيانوسيه

با1توجه1به1جدول1زیر1مشاهده1می1شود1مهمترین1اقالم1وارداتی1ایران1از1افغانستان1شامل1محصوالت1
کشاورزی1و1دامی1می1باشند.1و1نسبت1به1صادرات1ایران1به1افغانستان1برابر10.81درصد1می1باشد.
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جدول1.6مهمترین1اقالم1وارداتی1ایران1از1افغانستان1در1سال1120141ميالدی
ارزش )میلیون دالر(نام کاالرتبه
16.3کنجد1
0.423شتر2
0.34سایر1نباتات1واجزاء1مورد1استفاده1در1عطرسازی3
0.32پيله1کرم1ابریشم4
0.219گاو5
0.211سنگهای1مرمر1کار1نشده1وتراورتن6

7.813جمع
10.187سایر1اقالم
18کل1واردات

مأخذ:1دفتر1بازرگانی1کشورهای1آسيا-1اقيانوسيه

مدل جاذبه:
مدل1های1جاذبه1عمومًا1برآوردهای1نسبتًا1مناسبی1برای1توضيح1جریانات1تجاری1دوجانبه1در1اقتصاد1
بين1الملل1ارائه1می1دهند.1این1مدل1ابزار1تجربی1ای1است1که1به1طور1گسترده1در1تجارت1بين1الملل1
به1منظور1برآورد1پتانسيل1تجاری1دوجانبه،1هم1از1نقطه1نظر1کشور1واردکننده1و1هم1از1نقطه1نظر1کشور1
صادرکننده1به1کار1می1رود.1این1مدل1عالوه1بر1برآورد1پتانسيل1تجاری،1در1موارد1دیگری1نيز1کاربرد1
دارد.1از1جمله1این1کاربردها1می1توان1به1برآورد1تأثير1متغيرهای1کيفی1مانند1روابط1سياسی،1فرهنگ،1
زبان،1مذهب1و1مهم1تر1از1تمام1اثرات1یکپارچگی1اقتصادی1)موافقت1نامه1های1همکاری1اقتصادی1و1
تجاری،1روی1پتانسيل1تجاری(1اشاره1کرد.1درواقع،1در1چارچوب1این1مدل1می1توان1موانع1و1تشویق1
های1موجود1را1به1صورت1متغير1کمی1و1یا1متغير1کيفی1)که1با1ابزارهای1خاص1و1قابل1قبول1کمی1شده1
اند(1وارد1مدل1کرده1و1تأثير1آن1بر1تجارت1دوجانبه1را1بررسی1کرد.1از1جمله1این1متغيرها1می1توان1به1
متغيرهای1مجازی1اشاره1کرد1که1به1بررسی1وجود1زبان1مشترك،1مرز1مشترك،1فرهنگ،1مذهب1و...1
بر1جریان1های1تجاری1دوجانبه1پرداخته1و1یا1متغيرهای1تجاری1را1درنظر1گرفت1که1تأثير1موافقت1نامه1
های1تجاری1بر1پتانسيل1تجاری1و1یا1شاخص1هایی1که1تأثير1روابط1دیپلماتيک1بر1تجارت1را1بررسی1
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می1کنند1)سعادت،1محسنی،1393(.
مدل1های1جاذبه،1روشی1برای1مطالعه1طرح1های1یکپارچگی1اقتصادی1است1که1توسط1لينمان1و1
تين1برگن1از1فيزیک1به1حيطه1اقتصاد1کشانده1شده1و1اقتصاددانان1تجربی1به1کرات1از1آن1برای1مطالعه1
قابليت1یکپارچگی1اقتصادی1کشورها،1ارزیابی1توان1بالقوه1تجاری،1اندازه1گيری1اثرات1انحراف1و1ایجاد1
تجارت،1اندازه1گيری1اثرات1فاصله1بر1حجم1تجارت1و1متعاقب1آن1قضاوت1درباره1خصوصيات1شرکای1
تجاری1)براساس1فاصله1آنها1از1یکدیگر،1با1قرار1گرفتن1در1یک1قاره1یا1ناحيه1ای1از1یک1قاره(1استفاده1

کرده1اند1)سعادت،1محسنی،1393(.

روش شناسی تحقیق:
عوامل1 به1 توجه1 با1 مي توانند1 بالقوه1 به طور1 کشورها1 که1 است1 تجارتي1 ميزان1 تجاري1 پتانسيل1
بين1 کشورها1 تجاري1 پتانسيل1 تعيين1 براي1 باشند.1 داشته1 یکدیگر1 با1 تجارت1 جریان1 تعيين کننده1
روشهاي1متعددي1وجود1دارد.1اکثر1این1روشها1در1مواردي1مناسب1است1که1کشورهاي1موردنظر1در1
نازلي1دارند.1مجموعه1 اتخاذ1نکرده اند1 و1روابط1تجاري1 ابتدا1هيچ گونه1سياست1تجاري1هماهنگي1
تجاري؛1ب(1 پتانسيل1 ساده 1 روش1 براورد1 الف(1 گروه:1 در1سه1 را1 تجاري1 پتانسيل1 براورد1 روشهاي1
روش1 براورد1پتانسيل1تجاري1با1استفاده1از1آزمون1مشابهت1از1جمله1شاخص کسينوس11و1ج(11روش1

براورد1پتانسيل تجاري1با1استفاده1از1مدل جاذبه1مي توان1دسته بندي1کرد.
در1این1تحقيق،1برآورد1عوامل1تأثير1گذار1بر1روابط1تجاري1بين1ایران1و1افغانستان1با1استفاده1از1مدل1
جاذبه1محاسبه1شده1است.1مدل1مورد1استفاده1در1این1پژوهش1برگرفته1از1مدل1معرفي1شده1توسط1
رحمان1در1سال120041است.1در1مدل1مزبور1جریان1تجارت1بين1دو1کشور1تابعي1از1متغيرهاي1زیر1

بوده1است:

Xij=f(GDPi, GDPj, Distanceij,

 

( )i, ( )j, 

Tradeijt = α0  Uijt 

  بهادراني:
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شرابط 
ابعاد پايداريكشاورزي

TAXi, TAXj, PCGDPi, 

PCGDPj,1CGDPDij,Borderij, j-SAARC)
که1در1آن:

1. cosine index
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Xij: صارت کل )صادرات + واردات( بين کشور i و کشور j؛

)GDPj( GDPi: توليد ناخالص داخلي کشور i )توليد ناخالص داخلي کشور j(؛
Distance(ij(: فاصله ميان کشورهاي i و j؛

)TR/GDP(i)j(: نسبت تجارت به توليد ناخالص داخلي کشور i )کشور j(؛

)j(TAXi: ماليات بر تجارت کشور i )کشور j(؛

)PCGDPj(GDP :PCGDPi سرانه کشور i )GDP سرانه کشور j(؛
PCGDPDij: تفاضل GDP سرانه بين دو کشور i و j؛

Border(ij(: متغير مجازي مرز زميني مشترك بين دو کشور i و j؛

واردات1غيرنفتي(1 نيز1متغير1حجم1جریان1تجارت1غيرنفتي1)صادرات1غيرنفتي1+1 این1تحقيق1 در1
دو1 1)GDP(داخلي ناخالص1 توليد1 متغيرهاي1 و1 وابسته1 متغير1 عنوان1 به1 دو1کشور1 بين1 1)Trade(
کشور،1توليد1ناخالص1داخلي1سرانه)PGDP(1دو1کشور،1به1عنوان1متغيرهاي1توضيحي1وارد1مدل1

شدند.1بنابراین1مي1توان1در1این1تحقيق،1مدل1جاذبه1در1حالت1اوليه1را1به1فرم1زیر1نمایش1داد:
2( 

 

( )i, ( )j, 

Tradeijt = α0  Uijt 

  بهادراني:

 

 

 

  

ار شرايط پايد
كشاوري

فناوري هاي 
حفاظت 
كننده 

نهادها و 
گروهاي 
محلي

نهادهاي 
بيروني 
دهتوانمندكنن

ي تحليل پايدار
توليد 

شرابط 
ابعاد پايداريكشاورزي

که1در1آن1i1کشور1ایران1وj1 کشور1شریک1تجاري1ایران1)در1اینجا1افغانستان(،1t1سال1مورد1نظر،1 
Uijجزء1اخالل1و1α1ها1پارامترهاي1مدل1هستند.

معادله1جاذبه1)2(1با1استفاده1از1لگاریتم1طبيعي1به1شکل1خطي1تبدیل1مي1شود.1معادله1)6(1شکل1
خطي1مدل1جاذبه1را1در1دوره1زماني1t1نشان1مي1دهد:

3( lTradeijt=α0+α1lGDPit+α2lGDPjt+α3lPGDPit+α4lPGDPjt+Uijt

توليد1ناخالص1داخلیGDP(1(1کشورها،1بيانگر1اندازه1ي1اقتصادي1کشورها1و1همچنين1ظرفيت1
توليد1آنها1می1باشد.1هرچه1اندازه1یک1اقتصاد1بزرگ1تر1و1ظرفيت1هاي1توليدي1آن1بيشتر1باشد،1امکان1
توليد1بيشتر1با1هزینه1کمتر1فراهم1می1شود1و1در1نتيجه1در1بازارهاي1بين1المللی1داراي1مزیت1نسبی1
خواهد1بود.1این1موضوع1باعث1افزایش1صادرات1آن1کشور1می1شود.1از1طرف1دیگر1این1موضوع1باعث1
می1شود1بازار1داخلی1قدرت1جذب1محصوالت1خارجی1را1داشته1باشد.1در1نتيجه1ميزان1تجارت1خارجی1
آن1کشور1افزایش1می1یابد)سعادت1و1محسنی،1393(.1بنابراین1در1معادله1)3(1انتظار1می1رود1با1افزایش1
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توليد1ناخالص1داخلی1کشورها،1تجارت1دوجانبه1بين1آنها1افزایش1یابد.1در1نتيجه1انتظار1ميرود1ضرایب1
1α11و1α121مثبت1باشد.

انتظارات تئوریک از ضرایب مدل:
از1برآورد1مدل1عالئم1ضرایب1 براساس1مباني1نظري1مدل1هاي1جاذبه،1فرض1مي1شود1که1پس1

متغيرهاي1توضيحي1به1شرح1جدول1ذیل1باشد.
جدول1.7انتظارات1تئوریک1از1ضرایب1مدل

عالمت1مورد1انتظارضریب1متغيرنام1متغير
GDPij α1،α2+

PGDPPjj α3،α4-/+

تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از برآورد مدل:
با1توجه1به1مطالب1بيان1شده،1در1چارچوب1مدل1جاذبه1می1توان1پتانسيل1های1تجاری1دو1جانبه1را1
برای1کشورهای1ایران1و1افغانستان1با1یکدیگر1را1پيش1بينی1نمود1و1تأثير1شاخص1های1اقتصادی1و1

جمعيتی1دو1کشور1را1روی1روابط1تجاری1آنها1بررسی1نمود.
در1قالب1این1مدل،1کليه1جریان1های1صادرات1و1واردات1دو1کشور1با1یکدیگر1در1مقطع1زمانی120061
تا120151مورد1توجه1قرار1گرفته1اند.1نتایج1به1دست1آمده1ناشی1از1برآورد1مدل1جاذبه1تجاری1به1روش1
حداقل1مربعات1معمولیOLS(1(1است.1ضرایب1تخمينی1دو1متغير1توليد1ناخالص1داخلی1دو1کشور1
آماری1در1 لحاظ1 از1 تعيين1می1کنند،1 را1 اقتصادی1کشورها1 اندازه1 متغيرهایی1که1 بهترین1 به1عنوان1
سطح1951درصد1اطمينان1معنی1دار1می1باشند.1این1ضرایب1عالوه1بر1این1که1مثبت1بوده1و1مطابق1
با1انتظارات1تئوریک1می1باشند،1بيانگر1کشش1های1درآمدی1کشور1صادر1کننده1و1کشور1وارد1کننده1

هستند.
و1حجم1 ایران1 1GDPسرانه1 بين1 نشان1می1دهد1 نتایج1 اطمينان1951درصد1 در1سطح1 همچنين1
1GDP1تجارت1بين1ایران1و1افغانستان1رابطه1معنی1دار1و1معکوس1وجود1دارد.1به1طوری1که1با1افزایش
سرانه1ایران،1حجم1تجارت1بين1ایران1وافغانستان1کاهش1می1یابد.1همچنين1نتایج1نشان1می1دهد1بين1
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1GDPسرانه1افغانستان1و1حجم1تجارت1بين1ایران1و1افغانستان1رابطه1معنی1دار1وجود1ندارد1یعنی1
کاهش1یا1افزایش1GDP1سرانه1افغانستان1تأثير1خاصی1بر1حجم1تجارت1دو1کشور1ندارد.

جدول1.81نتایج1حاصل1از1برآورد1مدل
Dependent Variable: Trade
Method: Least Squares
Included observations: 10

Prob.CoefficientStd. Errort-StatisticVariable
0.00022.434996.7139567.363020GDPI
0.0004-0.4718670.544216-6.379572PGDPI
0.01121.8130103.96173.412919GDPA
0.1368-1.2635693.727991-1.680146PGDPA
0.3056-4.3296472.5921-1.105244Variable

1620.920Mean dependent var0.938404R-squared
954.3340S.D. dependent var0.920806Adjusted R-squared
14.26738Akaike info criterion268.5636S.E. of regression
14.35815Schwarz criterion504885.0Sum squared resid
14.16780Hannan-Quinn criter.-68.33689Log likelihood
1.828116Durbin-Watson stat53.32231F-statistic

0.000058Prob(F-statistic)

مأخذ:1محاسبات1تحقيق

مالحظات و پیشنهادات:
جهاني1شدن1اقتصادها،1آزادسازي1های1تجاري،1همبستگي1متقابل1بين1کشورها1و1همچنين1کوچک1
تر1شدن1دنيا1به1علت1پيشرفت1های1علمي1و1فناوري1و1آنچه1به1نام1عصر1انفجار1اطالعات1و1فناوری1
اطالعات1معروف1است،1از1ویژگي1های1مهم1عصر1حاضر1می1باشد.1آزادسازي1های1تجاري1در1سطوح1
جهاني،1منطقه1ای1و1دوجانبه1همچنان1ادامه1دارد.1آزادسازي1در1سطوح1منطقه1ای1و1دوجانبه1عالوه1
بر1مزایایي1که1از1لحاظ1تجاري1براي1دو1طرف1درپي1دارد،1آنها1را1آماده1می1سازد1تا1بتوانند1در1نظام1
جدید1تجاري1بين1المللي1موفق1تر1ادغام1شده1و1از1این1رهگذر1منافع1بيشتري1کسب1کنند.1تجارت1بين1
الملل1یکي1از1ابزارهایي1است1که1جهاني1شدن1را1فعال1کرده1و1نقشي1حساس1و1اساسي1در1مفهوم1تازه1
جهاني1شدن1ایفا1می1کند.1در1این1تحقيق،1پتانسيل1تجارت1ایران1و1افغانستان1براي1سال1هاي120061
الي120151از1روش1جاذبه1انجام1گرفت.1بر1اساس1نتایج1به1دست1آمده1از1تحقيق1حاضر،1پيشنهادهای1

زیر1براي1توسعه1مبادالت1تجاری1کشورهاي1مورد1مطالعه1)ایران1و1افغانستان(1ارائه1می1شود:
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با1توجه1به1اینکه1توليد1ناخالص1داخلي1از1عوامل1موثر1بر1تجارت1دوجانبه1ایران1با1افغانستان1است،1
از1این1رو،1ایجاد1بسترهاي1مناسب1براي1افزایش1توليد1ناخالص1داخلي1می1تواند1بر1گسترش1روابط1
متقابل1مؤثر1باشد1که1از1آن1جمله1می1توان1به1حمایت1از1توليدات1داخلي،1بهبود1محيط1کسب1و1کار1

در1دو1کشور1و1جذب1سرمایه1های1داخلي1و1خارجي1اشاره1کرد.
1انجام1سرمایه1گذاری1های1خارجی1مشترك1دو1کشور1ایران1و1افغانستان1در1آن1دسته1از1صنایع1که1
در1راستای1مزیت1های1نسبی1دو1کشور1بوده1و1از1زمينه1های1مناسب1برای1گسترش1توليد1برخوردار1
می1باشند،1می1تواند1موجب1افزایش1سهم1افزایش1سهم1افزایش1صنایع1دو1کشور1شده1و1به1دنبال1

افزایش1GDP1دو1کشور،1زمينه1های1افزایش1مبادالت1تجاری1دو1کشور1نيز1فراهم1گردد.

منابع و مأخذ:
»بررسي1 1،1394 معصومه،1 زاده،1 شيرین1 و1 محمدرضا1 نژاد،1 ميرزایی1 علی،1 ابراهيم1 رازینی،1 1-1
پتانسيل1تجاري1ميان1ایران1و1کشورهاي1منتخب1در1منطقه1)ترکيه،1سوریه،1بحرین،1عمان،1قطر،1
کویت،1عربستان1سعودي1و1امارات1متحده1عربي(1با1استفاده1از1مدل1جاذبه«،1فصلنامه1پژوهشنامه1

بازرگانی،1شماره1،771زمستان1،13941صفحات167-1471.
2-1رازینی،1ابراهيم1علی،1شاهانی،1فائقه،1وجدانی1طهرانی،1هدیه،1،13921»1بررسي1پتانسيل1تجاري1
از1مدل1جاذبه«،1 استفاده1 با1 1(SCO( ایران1و1کشورهاي1عضو1سازمان1همکاري1شانگهاي1 ميان1

فصلنامه1پژوهشنامه1بازرگانی،1شماره1،691زمستان1،13921صفحات112-831.
3-1سعادت،1رحمان،1محسنی،1ناهيد،1،13931»بررسی1همگرایی1اقتصادی1ميان1ایران1و1کشورهای1
حوزه1دریای1خزر)کاربرد1مدل1جاذبه(«،1فصلنامه1پژوهشنامه1بازرگانی،1شماره1،731زمستان1،13931

صفحات53-291.
4-1لطفعلی1پور،1محمدرضا،1شاکري،1سيده1زهرا،1بطا،1فاطمه1کبري،1،13901»بررسی1همگرایی1
اقتصادي1ميان1ایران1و1کشورهاي1آمریکاي1التين1)کاربرد1مدل1جاذبه(«،1فصلنامه1علمی1پژوهشی1

پژوهش1هاي1رشد1و1توسعه1اقتصادي،1تابستان1،13901صفحات98-1731.
5-1طيبی،1کميل،1آذربایجانی،1کریم1،13801،1»بررسی1پتانسيل1تجاری1ميان1ایراین1و1اوکراین:1
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بکارگيری1یک1مدل1جاذبه«،1فصلنامه1پژوهشنامه1بازرگانی،1شماره1،211زمستان1،13801صفحات1
.82-61

6- Hudson, M.V.)2005(, »Foreign Policy Analysis: Actor-Specific 
Theory and the Ground of International Relations«, Review of 
International Studies, No. 28.



ارزیابی نقش و جایگاه نظام مالیاتی در اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه
بهمن1امينی1

مهدی1شکرویی2
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چکیده
کشورمان1چندین1سال1است1که1تحت1شدیدترین1تحریم1ها1وفشارها1و1انواع1ترفندهای1اقتصادی1
خارجی1قرار1گرفته1است1که1با1ابالغ1سياست1های1کلی1اقتصاد1مقاومتی1از1سوی1رهبر1معظم1انقالب1
اسالمی،1الزم1است1بی1درنگ1اقدامات1اساسی1در1جهت1جلب1مشارکت1گسترده1همه1نهادها1و1آحاد1
جامعه1در1فعاليت1های1اقتصادی1برای1دستيابی1به1توسعه1پيشرفت1و1تحقق1اهداف1سند1چشم1انداز1

بيست1ساله1ساماندهی1واجرا1گردد.1
اجرای1سياست1های1کلی1اقتصاد1مقاومتی1ایجاب1می1نماید1طرحها،1پروژه1ها،1برنامه1ها1،1فعاليت1
ها1و1اقدامات1استراتژی1دستگاههای1اجرایی1که1با1این1سياست1ها1سازگار1هستند1تقویت1شوند1از1
مواردی1که1با1این1سياست1ها1هماهنگ1نيستند1جلوگيری1شود.1لذا1دراین1مقاله1سعی1شده1است1که1
با1بررسی1برنامه1ششم11ونظام1مالياتی1کشور11اقداماتی1که1به1تسریع1تحقق1اهداف1کمک1می1نماید1
شناسایی1گشته1وهمچنين1مجموعه1عواملی1که1الزم1به1تصحيح1قوانين1ومقررات1جاری1مملکت11
می1باشد1بيان1گردد.لذا1با1تقویت1درآمد1های1مالياتی1وکاهش1وابستگی1به1درامد1های1نفتی1دولت1
سعی1در1پياده1سازی1اقتصاد1مقاومتی1کرده1است1در1سازمان1امور1مالياتی1کشور1تحوالت1مهم1و1
اصالحات1گسترده1ای1صورت1گرفته1که1از1مهمترین1آنها1می1توان1به1ایجاد1زیرساخت1های1الزم1
به1منظور1ارتقای1توان1سيستم1مالياتی،1اصالح1قوانين1و1مقررات،1ارتقای1فرهنگ1مالياتی1و1توسعه1
نيروی1انسانی1اشاره1کرد.1که1در1این1مقاله1به1تشریح1قوانين1و1برنامه1های1مرتبط1با1ماليات1به1منظور1
افزایش1درآمد1های1مالياتی11واقدامات1دولت1در1این1زمينه1و1همچنين1مطابقت1آنها1با1اهداف1اقتصاد1
مقاومتی1وسپس1کا1ستی1های1به1نظر1رسيده1در1هر1قسمت1اشاره1شده1است1وسپس1در1بخش1آخر1
پيشنهاداتی1عالوه1بر1افزایش1درآمد1های1مالياتی1،زمينه1های1دیگر1اقتصادی1جهت1تحقق1اهداف1

1.1دکترای1اقتصاد
shekarabi.164@gmail.com1:1.2کارشناس1ارشد1مدیریت1دولتی،1ایميل
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ورسيدن1بهتر1به1چشم1انداز1های1اقتصاد1مقاومتی1بيان1گردیده1است.
O2, H2 : JEL طبقه1بندی

واژگان کلیدی: اقتصاد1مقاومتی،1درآمدهای1ملی،1برنامه1پنج1ساله1ششم1توسعه،1سند1توسعه،1
ماليات1بر1ارزش1افزوده

تعاریف:
ودر1 فشار1 شرایط1 در1 که1 اقتصادی1 آن1 1:)Resistance  Economy( مقاومتی  اقتصاد 
شرایط1تحریم1ودر1شرایط1دشمنی1هاوخصومت1های1شدید1می1تواند1تعيين1کننده1رشد1وشکوفایی1

کشور1باشد.
یا1اقتصاد1مقاومتی1تشخيص1حوزه1های1فشار1در1شرایط1فشار1وتحریم11وتالش1برای1کنترل1وبی1
اثر1کردن1ودر1شرایط1آرمانی1تبدیل1چنين1فشارهایی1به1فرصت1که1قطعا1باور1ومشارکت1همگانی1

واعمال1مدیریت1های1عقالیی1ومدبرانه1پيش1شرط1والزام1چنين1موضوعی1است.
مبحثی1جدید1در1اقتصاد1است1که1چگونگی1مقابله1ومقاومت1اقتصاد1در1برابر1تکانه1ها1ومخاطرات1
مختلف1رابررسی1ميکند1ودرعين1حال1عدم1آسيب1پذیری1وادامه1پيشرفت1اقتصاد1را1نيز1مورد1توجه1

قرار1ميدهد.
کاهش1 برای1 دولتها1 که1 ميشود1 گفته1 معنی1طرحی1 به1 اقتصادی1 :ریاضت1 اقتصادی  ریاضت 
هزینه1ها1ورفع1کسری1بودجه1به1کاهش1ویا1حذف1ارائه1برخی1خدمات1ومزایای1عمومی1دست1می1

زنند.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی:نهادی1وابسته1به1مجلس1شورای1اسالمی1
ایران1است1که1پژوهشهای1علمی1الزم1را1جهت1استفاده1در1برنامه1ریزی1ها1وتصميمات1حقوقی1وفن1
آورانه1انجام1ميدهد1این1مرکز1در1تالش1است1تا1بدور1از1جهت1گيری1ها1ی1سياسی1وبطور1مستقل1

نظرات1کارشناسان1حوزه1ها11وقسمت1های1مختلف11را1به1نمایندگان1مردم1عرضه1کنند.
مالیات بر ارزش افزوده:1عبارتست1از1مالياتی1که1از11تفاوت1بين1ارزش1کاالها1و1خدمات1عرضه1
شده1با1ارزش1کاالها1و1خدمات1خریداری1یا1تحصيل1شده1در1یک1دوره1معين1گرفته1ميشود1که1از1اول1
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سال113881اجرا1گردیده1وتا1کنون1ادامه1داشته1است.
برنامه ششم توسعه:1برنامه1پنج1ساله1ششم1توسعه1که1از1اول1سال113961قابل1اجرا1بوده1تا1
بتواند1کشورمان1در1جهت1ارتقاءورسيدن1به1اهداف1معين1شده1که1در1سال14041بر1اساس1سند1چشم1

انداز1توسعه1رتبه1اول1منطقه1به1لحاظ1اقتصادی1،علمی1وفن1آوری1برسد.
 سند توسعه: مجموعه1اي1است1مشتمل1بر؛1اهداف1کلي،1اهداف1کمي،1راهبردها،1راه1کارها1و1

سياستها،1الزامات1اساسي1و1منابع1مورد1نياز1آنها1که1به1تصویب1هيئت1وزیران1ميرسد.

مقدمه
تمام1کشورها1برای1آینده1کشورشان1در1انواع1زمينه1های1اقتصادی؛1اجتماعی؛1سياسی؛1فرهنگی؛1
رفاهی؛1امنيتی؛1بهداشتی1وغيره11شروع1به1مطالعه1وبررسی1وضعيت1کنونی11وامکانات1وفن1آوری1
وسرمایه1های1در1دسترس11وتدوین1برنامه1هایی1به1منظور1رسيدن1به1اهداف1وایده1ال1های1مورد1
نظر1دولت1ها1ومردم1می1پردازند1که1کشورمان1بدین1سبب1برنامه1های1پنج1ساله1برای1رسيدن1به1
افق1در1نظر1گرفته1شده1سال14041هجری1شمسی1در1سطح1منطقه1وجهان1تهيه1نموده1است1که1
برنامه1پنجم1تاپایان1سال113951پایان1یافته1وبرنامه1پنج1ساله1ششم1از1اول1سال113961اجرا1ميگردد.

درصدرسياستهای1کلی1اقتصاد1مقاومتی1سه1هدف1اصلی1تبيين1شده1است
1-1تامين1رشد1پویا

2-1دستيابی1به1اهداف1سند1چشم1انداز
3-1بهبود1شاخصهای1مقاومت1اقتصادی

واستثمار1 واستعماری1 استکباری1 فشارهای1 مقابل1 در1 را1 کشورها1 که1 عواملی1 مهمترین1 از1 یکی1
مانند1 1 محصولی1 وتک1 محوری1 تک1 از1 یعنی1 هاست1 درآمد1 در1 بخشی1 تنوع1 ميدارد1 نگه1 مصون1
کشورمان1)درآمد1های1نفتی1(1به1سوی1اتکا1به1چندین1منبع1درامد1پایدار1وامکان1پذیر1مانندفن1آوری1
و1تقویت1صنعت1داخلی1به1خصوص1در1زمينه1دانش1بنيان1ونانو1-جهانگردی1وتوریسم1وازهمه1مهمتر1
درامدهای1مالياتی1است1که1کشور1های1موفق1زیادی1دراین1زمينه1به1عنوان1مرجع1والگو1وجود1دارند.1
لذا1با1توجه1به1اهتمام1دولتمردان1کشورمان1برای1انجام1اقتصاد1مقاومتی1ما1به1بررسی1برنامه1پنجم1
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توسعه11وهمچنين1قوانين1مالياتی1در1جهت1تحقق1این1عمل1خواهيم1پرداخت1وبا1مطالعه1اصالحيه1
قوانين1مالياتی1غير1مستقيم1که1از1اول1سال113951الزم1االجرا1گردیده1وهمچنين1مالياتهای1مستقيم1
که1 ای1 وتوسعه1 مقاومتی1 اقتصاد1 با1 آنرا1 تا1چگونگی1همسویی1 نمود1 خواهيم1 افزوده1سعی1 وارزش1
اساس1آن1محکم1وقابل1اتکا1باشد1را1مشخص1نموده1و1راهکارهایی1در1زمينه1رسيدن1به1این1مهم1

ارائه1خواهيم1داد.111

تاریخچه وپیشینه نظام مالیاتی در ایران
ایران1از1قدیمی1ترین1کشورهایی1است11که1برای1تامين1مخارج1عمومی،1دست1به1وصول11ماليات1
امور1مالی1کشور1دفاتر1و1سازمان1 از1زمان1هخامنشيان1برای1دریافت1ماليات1و1 .ایرانيان1 زده1است1
های1مرتبی1داشتند.1در1زمان1ساسانيان1اخذ1ماليات1صورت1کامل1تری1داشت1از1مهمترین1ماليات1
در1این1دوره1ماليات1امالك1مزروعي1بود1که1ابتدا1به1صورت1جنسي1و1بعدا1ًدر1زمان1انوشيروان1به1
صورت1نقدي1دریافت1مي1شد1در1دوره1ظهور1اسالم1و1خلفاي1اسالمي،1مالياتهاي1اسالمي1پا1گرفت،1
مهمترین1آن1خمس1و1زکوه1بود.1ماليات1زمينهاي1مزروعي1به1نام1خراج1از1دهقانان1ایراني1وصول1
مي1شد1و1جزیه1از1مردم1غيرمسلمان1اخذ1مي1شد1که1شاید1هدف1ترغيب1به1اسالم1بوده1در1دوران1
کوتاه1سلطنت1سالطين1ایران1که1در1فاصله1ي1تسلط1اعراب1و1سلسله1ي1مغول1بر1ایرانيان1حکومت1
کردند.1اصول1مالياتها1و1طرز1اداره1وصول1آنها1همان1بود1که1از1زمان1ساسانيان1در1ایران1متداول1بود1و1
عربها1هم1با1جزئي1تفاوت1از1آن1متابعت1کردند.1در1دوره1مغول1وصول1مالياتها1به1زور1و1تحميل1انجام1
شد.1غازان1خان1اصالحاتي1در1این1باره1نمود1و1از1زورگویي1ماموران1جلوگيري1کرد1و1معافيت1هایي1
براي1مردم1قائل1شد.1در1دوران1صفویه،1افشاریه1و1زندیه1فشار1ماليات1کماکان1بر1دوش1برزگران1و1
دهقانان1سنگيني1مي1کرد1و1انواع1ماليات1از1مردم1گرفته1مي1شد1شاه1عباس1اصالحاتي1در1امور1مالياتي1
انجام1داد1و1دخل1و1خرج1مملکت1را1که1صورت1منظمي1نداشت1در1خزانه1مرکزي1تمرکز1ساخت1در1
دوره1قاجار1عمومًا1مالياتها1به1طور1مقاطعه1و1اجاره1دریافت1مي1شد.1امور1ماليه1از1مهمترین1مشکالت1
نمایندگان1اولين1دوره1قانون1گذاري1بعد1از1صدور1فرمان1مشروطيت1بود1و1به1این1دليل1در1قانون1
اساسي1و1متمم1آن1وضع1هر1نوع1ماليات1از1وظایف1خاص1مجلس1شوراي1ملي1قرار1گرفت1و1با1استفاده1



29 ارزیابی نقش و جایگاه نظام مالیاتی در اقتصاد مقاومتی ...

از1خدمات1مستشاران1خارجي1به1اوضاع1مالي1کشور1سر1و1ساماني1داده1شد.
اولين1قانون1ماليات1بردرآمد1ویژه1در1ایران1تحت1عنوان1»قانون1ماليات1بر1شرکتها1و1تجارت«1در1
112فروردین113091به1تصویب1رسيده1و1درآمد1ویژه1شرکت1ها1وبازرگان1ها1و1مشاغل1آزاد1و1حقوق1
بگيران1را1مشمول1ماليات1قرار1داده1است.1دومين1قانون1ماليات1بردرآمد1در1آبانماه113121به1تصویب1
رسيد1و1از1اول1سال113131اجرا1شده1که1از1قانون113091کامل1تر1بود1ولی1مانند1قانون1مزبور1شامل1
درآمد1مستغالت1و1درآمد1امالك1مزروعی1که1تابع1مقررات1جداگانه1بودند1نمی1شد.1سومين1قانون1
ماليات1بردرآمد1قانون1مصوب191آبان1ماه11322است1که1توسط1دکتر1ميلسپو1تنظيم1و1به1مجلس1
شورای1ملی1پيشنهاد1گردید.1چهارمين1قانون1ماليات1بردرآمد1قانون1مصوب1تيرماه113281است1که1تا1
مرداد133411مورد1اجرا1بود.1قانون1ماليات1مستقيم1مصوب1اسفندماه1451و1اصالحيه1ها1بعدی1مصوب1
در1سالهای1)1348-1352-1353(1این1قانون1تلفيقی1از1ماليات1بر1انواع1و1ماليات1بر1مجموع1درآمد1
بود1و1سپس1قانون1مالياتهای1مستقيم1مصوب1اسفندماه1661به1تصویب1مجلس1شورای1اسالمی1رسيد1
و1اصالحات1و1الحاقات1آن1مصوب11371/2/71بوده1است1که1با1توجه1به1نقایص1وکاستی1های1این1
قانون1سازمان1امور1مالياتی1کشور1شروع1به1تدوین1»اصالح1قانون1ماليات1های1مستقيم«1نمود1که1در1
سی1و1یکم1تيرماه113941به1تصویب1مجلس1شورای1اسالمی1نيز1رسيد1و1از1اول1سال113951اجرایی1

گردیده1است.

بررسی وضعیت کنونی  اقتصاد مقاومتی ونظام مالیاتی
آن1ستاد1 اجرای1 بر1 ونظارت1 مقاومتی1 اقتصاد1 برنامه1های1 وراهبری1 بررسی،1تصویب1 منظور1 به1 1
راهبری1ومدیریت1اقتصاد1مقاومتی1در1کالن1کشور1بر1اساس1مصوبه1هيئت1وزیران1در1شهریور1ماه1
سال113941به1ریاست1معاون1اول1رئيس1جمهور1وعضویت1وزارتخانه1ها1ونهاد1های1مختلف1تشکيل1

شد.
براساس1هدف1گذاری1انجام1شده1در1سند1اقتصاد1مقاومتی،1برای1هر1دستگاه1اجرایی1با1توجه1به1
برنامه1های1اقتصاد1مقاومتی1وظایفی1مشخص1و1به1تبع1آن1اهدافی1تعيين1شده1است.1بنابراین1تعداد1

زیادی1برنامه1و1هدف1مشخص1و1به1صورت1مداوم1بررسی1می1شود.
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در1شرایط1حساس1کنونی1کشور1که1اقتصاد1ایران1تحت1فشارها1و1تحریم1های1بين1المللی1است،1در1
وزارت1امور1اقتصادی1ودارایی1و1سازمان1امور1مالياتی1کشور،1تحوالت1مهم1و1اصالحات1گسترده1ای1
صورت1گرفته1که1از1مهمترین1آنها1می1توان1به1ایجاد1زیرساخت1های1الزم1به1منظور1ارتقای1توان1
اشاره1 انسانی1 نيروی1 مالياتی1و1توسعه1 ارتقای1فرهنگ1 قوانين1و1مقررات،1 مالياتی،1اصالح1 سيستم1
کرد.1امروز1ما1در1یک1جنگ1تمام1عيار1اقتصادی1هستيم1و1تنها1راه1موفقيت1و1پيروزی1در1این1جنگ1
آن1است1که1با1تمام1توان1و1به1صورت1جهادی1در1مسير1پيشبرد1اهداف1اقتصاد1مقاومتی1و1باالخص1

افزایش1درآمدهای1مالياتی1کشور1گام1برداریم.
در1این1مقاله1سعی1می1نمایيم1که1به1ترتيب1با11بررسی1سند1تفضيلی1برنامه1ششم1توسعه1اقتصادی،1
اجتماعی1وفرهنگی1و1چشم1انداز1و1راهکارهای1آن1و1بعد1اصالحيه1قانون1مالياتهای1مستقيم1و1سپس1

طرح1جامع1مالياتی1در1جهت1رشد1درآمد1های1مالياتی1کشور1بپردازیم.

برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی )رشد درامد های مالیاتی(
در1راستاي1تحقق1اهداف1سند1چشم1انداز1و1سياستهاي1کلي1اقتصاد1مقاومتي؛1سياست1هاي1کلي1

برنامه1ششم1توسعه1در1مسير1رشد1درآمد1های1مالياتی1به1شرح1ذیل1می1باشد:
1-1برقراري1هرگونه1تخفيف،1ترجيح1و1یا1معافيت1مالياتي1و1حقوق1ورودي1جدید1طي1برنامه1ممنوع1
است1و1دولت1مکلف1است1از1طریق1هدفمندسازي1و1بازنگري1معافيت1هاي1مالياتي1و1حقوق1ورودي1

موجود،1مجموع1آنها1را1به1ميزان1پنجاه1درصد1)150%(1تا1پایان1برنامه1کاهش1دهد.
2-1آستان1هاي1مقدس1و1ستاد1اجرایي1فرمان1امام)ره(1و1قرارگاه1هاي1سازندگي1و1شرکت1ها1و1
موسسات1وابسته1به1اشخاص1مذکور1از1سال1اول1برنامه1ششم1نسبت1به1تمامي1فعاليتهاي1اقتصادي1

خود،1مشمول1پرداخت1ماليات1ميشوند.
3-1عوارض1ماده1381قانون1ماليات1بر1ارزش1افزوده1و1بندهاي1آن1و1همچنين1عوارض1آالیندگي1
موضوع1تبصره1یک1ماده1مذکور1و1عوارض1ارزش1افزوده1گاز1و1عوارض1شماره1گذاري1خودروها1به1

شرح1ذیل1توزیع1ميگردد:
الف(1عوارض1موضوع1بند1)الف(1ماده1)1381(1قانون1ماليات1بر1ارزش1افزوده،1مربوط1به1هر1استان،1به1
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حساب1تمرکز1وجوه1آن1استان1واریز1مي1شود،1توسط1شوراي1برنامه1ریزي1و1توسعه1استان1به1نسبت1
شاخص1ها1و1ضرایبي1که1به1موجب1آیين1نامه1اي1که1با1پيشنهاد1مشترك1سازمان1مدیریت1و1برنامه1
ریزي1و1وزارتخانه1هاي1امور1اقتصادي1و1دارایي1و1وزارت1کشور1به1تصویب1هيئت1وزیران1ميرسد1
توزیع1گردد.1سهم1روستاهاي1فاقد1دهياري،1به1حساب1فرمانداري1شهرستان1مربوطه1واریز1خواهد1

شدتا1صرف1امور1عمران1و1آباداني1همان1روستاها1شود.
ب(1عوارض1موضوع1بندهاي1)ب(،)ج(1و1)د(1ماده1)38(1قانون1ماليات1بر1ارزش1افزوده1و1همچنين1
عوارض1ارزش1افزوده1گاز1طبيعي1و1عوارض1شماره1گذاري1خودروها1موضوع1بند1ج1ماده1431قانون1
مذکور1به1حساب1درآمد1عمومي1واریز1مي1شود.1وجوه1مذکور1حداکثر1تا1پانزدهم1ماه1بعد1به1نسبت1
بيست1درصد1)20%(1سهم1کالن1شهرها،1پنجاه1درصد)1501%(1سایر1شهرها1و1سي1درصد1)%30(1
وزارت1 و1 توسط1سازمان1 به1موجب1دستورالعملي1که1مشترکًا1 که1 هایي1 براساس1شاخص1 روستاها1
کشورابالغ1مي1شود،1محاسبه1و1بين1شهرداریها1و1دهياریها1توزیع1مي1گردد.1سهم1روستاهاي1فاقد1
امور1 تا1حسب1مقررات1صرف1 واریز1خواهد1شد1 فرمانداري1شهرستان1مربوطه1 به1حساب1 دهياري،1

عمران1و1آباداني1همان1روستاها1شود.
با1مطالعه1و1بررسی1و1واکاوی1این1سياست1ها1می1توان1پی1برد1که1دولت1سعی1درکاهش1معافيت1
های1مالياتی1و1در1نتيجه1باال1بردن1پایه1ها1وتنوع1درآمدهای1مالياتی1را1دارد1که1به1بيشتر1شدن1منابعی1
که1بتوان1مورد1مطالبه1ماليات1قرار1بگيرد1می1انجامد.1ليکن1یکی1از1مواردی1را1که1دولت1درآن1باید1
مورد1نظر1قرار1دهد1و1به1اندازه1درآمد1های1مالياتی1قابل1ارزش1می1باشد1این1است1که1با1برداشتن1
معافيت1های1مالياتی1به1صادرات1و1قدرت1رقابت1پذیری1بعضی1از1محصوالت1و1خدمات1و1توليدات1
مورد1توجه1کافی1قرار1گيرد1تا1بيشتر1از1این1صنایع1و1تجار1که1هم1اینک1به1سبب1رکود1شدید1و1تورم1و1
تا1حدی1نوسانات1ارزی1آسيب1پذیر1شده1اند1ضربه1ای1وارد1نگردد.1اما1با1برداشتن1معافيت1های1مالياتی1
از1آستان1هاي1مقدس1و1ستاد1اجرایي1فرمان1امام)ره(1و1قرارگاه1هاي1سازندگي1و1شرکتها1و1موسسات1
وابسته1به1اشخاص1مذکور1که1به1بيشتر1شدن1شفافيت1عملکرد1مالی1آنان1می1انجامد1عالوه1بر1کاهش1
مفر1منابع1مالياتی1از1سوء1استفاده1و1فساد1مالی1جلوگيری1می1گردد.1و1درمورد1ماده1381قانون1ماليات1
بر1ارزش1افزوده1و1عوارض1آن1با1توجه1به1متن1و1تبصره1و1ماده1های1آن1متوجه1اهميت1دولت1در1مورد1
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ارتقاء1سطح1مالی1آموزش1و1پرورش1و1ورزش1و1سالمت1و1همچنين1توجه1ویژه1به1رونق1و1عمران1و1
آبادی1روستاها1و1شهرهای1محروم1می1باشيم1که1یکی1از1اشکاالت1ان1را1می1توان1در1بند1الف1ماده1

139قانون1ماليات1بر1ارزش1افزوده1دانست.
بند1الف1ماده1:391عوارض1وصـولی1بند1)الف(1مـاده1)38(1در1مورد1مؤدیـان1داخل1حریم1شهـرها1
به1حساب1شهرداری1محل1و1در1مورد1مؤدیان1خارج1از1حریم1شهرها1به1حساب1تمرکز1وجوه1وزارت1
کشور1به1منظور1توزیع1بين1دهياری1های1همان1شهرستان1براساس1شاخص1جمعيت1و1ميزان1کمتر1

توسعه1یافتگی؛
با1مطالعه1این1بند1می1توان1پی1برد1که1استان1ها1وشهرها1و1روستاهای1مناطق1محروم1از1درآمد1های1
سایر1مناطق1برخوردار1و1مرفه1سهمی1نداشته1تا1به1برابری1و1عدالت1اجتماعی1و1کاهش1محروميت1از1
این1مناطق1بيانجامد1لذا1پيشنهاد1می1گردد1که1بنا1به1سطوح1رفاه1مناطق1به1نسبت؛1درصدی1ازدرآمد1
ماده138قانون1ماليات1بر1ارزش1افزوده1مناطق1سطوح1باالیی1کسر1و1به1مناطق1نيازمند1افزوده1گردد.
حال1به1بررسی1اهداف1سند1تفضيلی1برنامه1ششم1توسعه1اقتصادی1در1مورد1رشد1درآمد1های1مالياتی1

در1بودجه1سنواتی1و1کاهش1سهم1درامدهای1صادرات1نفتی11می1پردازیم.

هدف های کلی    
-1تقویت1انضباط1مالی1وبودجه1ای1

-1گسترش1جامعيت،1عدالت1وکارایی1مالياتی
-1قطع1وابستگی1اعتبارات1هزینه1ای1به1منابع1نفتی

-1ارتقاء1بخش1عمومی
-1منطقی1نمودن1اندازه1دولت

-1رقابت1پذیر1کردن1اقتصاد1وکاهش1مداخله1دولت1در1اقتصاد
-1متکی1کردن1بودجه1دولت1به1درآمد1های1مالياتی.

در1راستای1رسيدن1به1اهداف1کلی1مطابق1جدول1ذیل؛1رشد1درآمدهای1مالياتی1از1سال113951تا1
11399در1سند1ششم1توسعه1در1جدول131پيش1بينی1شاخص1های1کمی1بودجه1و1ماليه1عمومی1در1
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نظر1گرفته1شده1است.
رشد1درآمدهای1مالياتی1در1سند1ششم1توسعه

13951396139713981399سال

1,011,294,81,113,0591,307,8451,536,7181,805,643درآمد مالیاتی

درآمد1های1مالياتی1به1ميليون1ریال1می1باشد.

 

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

1395 1396 1397 1398 1399

درامد مالياتي

درامد مالياتی

با1توجه1به1نمودار1رشد1متوسط1درامدهای1مالياتی1از1سال113951الی113991برنامه1ششم1توسعه1
حدود117.51درصد1می1باشد1که1رشد1مطلوبی1دارد1ورسيدن1به1آن1معقول1ومنطقی1به1نظر1می1رسد1
البته1این1نکته1ضروری1است1که1اگر1رشد1تورم1دراین1مدت1تک1رقمی1وزیر101درصد1ثابت1نگه1
داشته1شود1پيامدهای1این1رشد1درآمد1درجهت1رسيدن1به1اهداف1ملموس1تر1ميگردد1وما1به1سوی1
اقتصاد1متعادل1ومنطقی1پيش1خواهيم1رفت.1وگرنه1با1افزایش1قيمت1دالر1وبه1طبع1آن1افزایش1تورم1
در1صورت1تحقق1درامدهای1مالياتی1پيش1بينی1شده1،اثرات1مفيد1آن1بر1زندگی1مردم1و1اقتصاد1کشور1

قابل1لمس1نخواهد1بود.
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اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم
متوجه1 مستقيم1مصوب1سال113661 مالياتهای1 قانون1 اجرای1 در1 1 ودارایی1 اقتصادی1 امور1 وزارت1
نواقص1و1کاستی1هایی1در1آن شده1بود1با1توجه1به1تغيير1و1تحوالت1اقتصادی1کشور1و1حجم1اقتصاد1
ملی1ایران،11به1نظر1می1رسيد1قانون1ماليات1های1مستقيم1و1دریافت1ماليات1به1این1شيوه1تامين1کننده1
هزینه1های1دولت1نيست1و1عالوه1بر1آن1در1برخی1از1بخش1های11اقتصاد1به1بی1عدالتی1و1تبعيض1
منجر1خواهد1شد1لذا1در1جهت1رفع1آن1و1همچنين1در1راستای1پيش1برد1اقتصاد1مقاومتی1که1مهمترین1
ایران1بدل1گردیده1 اقتصاد1 رکن1آن1کاهش1وابستگی1کشور1به1درآمد1های1نفتی1که1پاشنه1آشيل1
است1دست1به1تمهيداتی1زد.1بعد1از1الیحه1هدفمند1کردن1یارانه1ها،1الیحه1اصالح1قانون1ماليات1های1
مستقيم1به1عنوان1یکی1از1بخش1های1طرح1تغيير1و1تحول1اقتصادی1کشور،1برای1تصویب1به1مجلس1
رفت1و1الیحه1اصالح1قوانين1مالياتی1از1سوی1مجلس1شورای1اسالمی1به1مرکز1پژوهش1های1مجلس1
ارجاع1شد1و1با1همراهی1مجامع1حرفه1ای،1بخش1خصوصی،1سازمان1ها1و1نهادهای1مخلتف1تمام1مفاد1
این1الیحه1بررسی1شد1ضرورت1اصالح1و1بازبينی1اصالح1رویه1ها1و1فرایندهای1اجرایی1نظام1مالياتی1
شامل1ساختار1فرایندهای1تشخيص1و1وصول1درآمدهای1مالياتی1در1دستور1کار1قرار1گرفت1و1تغييرات1

الزم1برای1تبدیل1این1الیحه1به1قانون1نهایی1پيش1بينی1شد.
مجلس1 تصویب1 به1 11394 تيرماه1 یکم1 و1 در1سی1 مستقيم«1 های1 ماليات1 قانون1 »اصالح1 قانون1
قانون1 بر1 ای1 گسترده1 اصالحات1 آن،1 واحده1 ماده1 ذیل1 بندهای1 مطابق1 و1 رسيد1 اسالمی1 شورای1
از1آغاز1 ماليات1های1مستقيم1مصوب1سوم1اسفندماه113661و1اصالحات1بعدی1آن1اعمال1شد.1که1
سال113951الزم1االجرا1شده1است.1به1طور1کلی1محورهای1اساسی1اصالحيه1مذکور1در191دسته1قابل1
طبقه1بندی1و1تبيين1هستند؛1این1محورها1شامل:1»ساده1سازی1و1شفاف1سازی1مقررات«،1»گسترش1
مشوق1های1 و1 معافيت1ها1 ساختار1 در1 »بازنگری1 فرآیندها«،1 کردن1 مکانيزه1 و1 الکترونيکی1 ماليات1
مالياتی«،1»توسعه1نظام1اطالعات1مالياتی«،1»تقویت1ضمانت1های1اجرایی1قانون«،1»اصالح1ساختار1
و1چابک1سازی1نظام1اجرایی«،1»گسترش1پایه1های1مالياتی1)ایجاد1منابع1جدید(«،1»تعدیل1نرخ1ها1و1
رفع1تبعيض1های1مالياتی«1و1»ارتقای1فرهنگ1مالياتی1و1خود1اظهاری«1می1باشند.1با1توجه1به1مفاد1
مقررات1اصالحی1و1رویکردهای1آنها1و1نيز1محورهای1اصلی1یاد1شده،1اصالحيه1مذکور1پيامدهای1
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مثبت1زیادی1به1طور1مستقيم1و1غيرمستقيم1بر1اقتصاد1کشور1و1بویژه1نظام1مالياتی1خواهد1داشت.1اهم1
این1آثار1و1پيامدها1عمدتًا1شامل1کاهش11پيچيدگی1ماليات1)و1در1نتيجه1کاهش1هزینه1های1تمکين1
اقتصادی1 فعاليت1های1 شفافيت1 افزایش1 مالياتی،1 خوداظهاری1 تقویت1 ماليات(،1 وصول1 و1 مؤدیان1
کشور،1بهبود1محيط1کسب1و1کار1و1رونق1سرمایه1گذاری1و1توليد،1افزایش1کارایی1نظام1مالياتی،1رفع1
درآمدهای1 پایدار1 افزایش1 و1 مالياتی1 فرار1 مالياتی،کاهش1 عدالت1 گسترش1 و1 مالياتی1 تبعيض1های1

مالياتی1هستند1از1اهم1تغييرات1می1توان1به1موارد1ذیل1اشاره1کرد.
های1 ماليات1 قانون1 اصالح1 الیحه1 ومهم1 اصلی1 هدف1 مالیاتی:1 نظام  نمودن  روز  به   -1
مستقيم1این1است1که1روش1قبلی1تشخيص1و1وصول1ماليات1در1کشور1که1نظام1مالياتی1سنتی1نيز1

اطالق1می1شود،1به1وضعيت1مدرن1و1مبتنی1بر1اطالعات1و1داده1ها1حرکت1کند.
2-  باالبردن ضمانت اجرایی قانون مالیاتی:1متاسفانه1قانون1ماليات1های1کشور،1تا1کنون1
این1ضمانت1اجرایی1را1نداشته1است.1بر1این1اساس1گروهی1از1حقوق1دانان،1قوانين1مالياتی1جدیدی1را1

طراحی1و1برای1اولين1بار1در1نظام1مالياتی1کشور1جرم1مالياتی1را1تعریف1کردند
3- حمایت از تولید و سرمایه گذاری صنعتی: بر1این1اساس11معافيت1ها،1تشویق1ها1و1
تخفيف1هایی1برای1بخش1مولد1اقتصادی1و1اشخاص1حقوقی1پيش1بينی1شده1است،1معافيت1های1
مالياتی1طرح1قبلی،1بی1هدف1توزیع1شده1بود1و1هيچ1منطق1اقتصادی1و11قابل1دفاع1و1قابل1قبولی1
برای1ارائه1معافيت1ها1وجود1نداشت1و1تا1آنجا1که1منطق1اقتصاد1سياسی1حکم1می1کرد1و1با1استدالل1
های1کارشناسی1تالش1شد1ضمن1توزیع1منطقی1و1هدفمند1معافيت1ها1مالياتی،1منافع1حاصل1از1آن1

به1بخش1های1مولد1اقتصادی1هدایت1شود.
افزایش  معافیت مالیاتی  صادرات خدمات:1در1قانون1قبلی1تنها1معافيت1صادرات1 1-4
کاالهای11غير1نفتی1و1مواد1خام1پيش1بينی1شده1بود1اما1در1قانون1جدید،1معافيت1مالياتی1صادرات1

خدمات1هم1مورد1توجه1قرار1گرفته1است.
5-  حمایت از صادرات کاالی فراوری شده:کاالهای1غير1نفتی1صادراتی1همچون1سال1
های1پيش،1مشمول1معافيت1مالياتی1صد1در1صدی1هستند1اما1با1توجه1به1اهداف11اقتصاد1مقاومتی1و1
تاکيد1به1کاهش1فروش1مواد1اوليه1و1معدنی،1تنها1201درصد1از1مجموع1درآمدهای1حاصل1از1صادرات1
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کاالهای1خام1و1فن1آوری1نشده1مشمول1معافيت1مالياتی1خواهد1بود.
6- تعریف جرم مالیاتی و مصادیق آن:1مهمترین1جرم1های1مالياتی1که1مجازات1سنگين1
برای1آنها1در1نظر1گرفته1شده،1شامل1تنظيم1اسناد1خالف1واقع،1اختفا1یا1کتمان1فعاليت1ها،1تنظيم1
معامالت1خود1بنام1دیگران،1استفاده1از1کارت1بازرگانی1دیگران1و1افشای1اطالعات1محرمانه1)موضوع1

ماده1691(1است.
اصالح1شد،1 و1 تعدیل1 ماده11311 اصالحيه1 این1 در1 مالیاتها:1 قانون  7-اصالح سایر موارد 
ماليات1تکليفی1ذیل1ماده11041حذف1شد1و1ماليات1حق1تمبر1کاهش1یافت1و1همچنين1ضرایب1پایه1
مشمول1ماليات1اشخاص1حقيقی1یا1همان1نمایندگی1های1شرکت1های1خارجی1فعال1در1اقتصاد1ایران1

به1دليل1حمایت1از1جذب1سرمایه1گذاری1خارجی1تعدیل1شد.
از1دیگر1موارد1که1غير1از1اصالح1نظام1قانون1مالياتهای1مستقيم1مهم1واساسی1می1باشد1توصيه1می1
گردد1که1به1چهار1عامل1موثر1در1پروسه1اخذ1ماليات1دولت1جمهوری1اسالمی1وخصوصا1وزارت11امور1

اقتصادی1ودارایی1توجه1ویژه1ومخصوص1قرار1دهد.
مالياتهای1 قانون1 واصالح1 تغيير1 بر1 عالوه1 مالیاتی:  نظام  رویکرد  عملی  رویه  1-تغییر 
مستقيم؛سازمان1امور1مالياتی1کشور1در1رویکرد1جدید1و1رویه1عملی1نظام1مالياتی،1باید1تالش1نماید1
تا1به1شيوه1های1مختلف،1تمکين1داوطلبانه1مؤدیان1مالياتی1و1در1نتيجه1کارآیی1و1اثربخشی1دستگاه1
مالياتی1را1ارتقا1بخشد.1بر1این1اساس،1با1جهت1گيری1ها1و1سياست1های1جدیدی1که1این1سازمان1اتخاذ1
می1نماید،1سازمان1امور1مالياتی11باید1تعامالت1اثرگذار1و1نتيجه1بخشی1را1با1مردم1و1جامعه1مؤدیان1
برقرار1نماید1که1این1مهم1به1عنوان1اصلی1ترین1راهبرد1سازمان1به1شمار1رفته1و1همچنين1با1تقویت1و1
بهبود1اعتبار1سازمانی1و1حفظ1حيثيت1و1شأن1سازمانی1خود1در1نزد1جامعه1مخاطبان1و1با1ایجاد1شرایط1
مناسب1و1تعامل1با1مردم،1اعتماد1مؤدیان1مالياتی1را1جلب1و1از1این1طریق1با1صرف1هزینه1های1کمتر،1
بخش1اعظمی1از1ماليات1های1خود1را1بر1پایه1اعتماد1متقابل1و1مشارکت1مؤدیان1مالياتی1وصول1نماید.
 2-تقویت فرهنگ مالیاتی :از1دیگر1موارد1مهم1در1راستای1رشد1درآمد1های1مالياتی1؛توسعه1
اداره1 در1 مردم1 طلبی1 مشارکت1 افزایش1سطوح1 ابزار1 از1 یکی1 عنوان1 به1 مالياتی1 فرهنگ1 تقویت1 و1
از1اولویت1های1اساسی1سازمان1امور1مالياتی1کشور1قرار1بگيرد1و1در1این1رابطه1تالش1 امور1جامعه1



37 ارزیابی نقش و جایگاه نظام مالیاتی در اقتصاد مقاومتی ...

برای1افزایش1سطوح1آگاهی1های1مؤدیان1از1طریق1آموزش1های1رسانه1ای1و1اطالع1رسانی،1توسعه1
اتحادیه1های1 با1 گسترده1 و1همکاری1 مالياتی1 1 مؤدیان1 تقویت1سطح1خدمات1 مالياتی،1 خوداظهاری1
مجامع1امور1صنفی1و1همچنين1مشارکت1مؤثر1در1کميسيون1های1رفع1مشکالت1واحدهای1توليدی1
در1سراسر1کشور1از1اهم1فعاليت1های1سازمان1در1خصوص1توسعه1فرهنگ1مالياتی1و1تعامل1با1مؤدیان1
باشد1اساسا1فرهنگ1ماليات1در1کشور1ما1تاکنون1به1عنوان1یک1ارزش1مطرح1نبوده1است1بر1عکس1
کشورهای1پيشرفته1؛توجه1و1اهميت1دادن11به1اشخاص1حقيقی1وحقوقی1که1ماليات1دهنده1بوده1و1از1

لحاظ1حقوق1اجتماعی1ومرتبه1شهروندی1دارای1جایگاه1خاصی1می1باشند.
3-کاهش فرار مالیاتی1:متاسفانه1کشورمان1به1دليل1ساختار1اقتصادی1واجتماعی1غلط1وخاص1
.از1جمله1ارگانها1ونهاد1های1 خود1از1جمله1کشورهایی1است1که1فرار1مالياتی1در1آن1زیاد1می1باشد1
خاص1وموسسات1دولتی1ونيمه1دولتی1فعال1درقاچاق1کاال1و1تجارت1وکسب1وکار11گرفته1که1دولت1
توان1وقدرت11درخواست1حسابرسی1ومطالبه1ماليات11از1آنها1را1نداشته1تااشخاص1حقيقی1وحقوقی1
که1با1انواع1شگردها1از1جمله1ورشکستگی1صوری1،ایجاد1حسابهای1اجاره1ای،1قاچاق1کاال1،داللی1و1
فعاليتهای1زیر1زمينی11وحساب1سازی1و........به1دور1زدن1سازمان1امو1مالياتی1می1پردازند1که1به1عقيده1
برخی1صاب1نظران1اقتصادی1از1301الی701درصد1اقتصاد1کشورمان1را1در1بر1ميگيرد1که1اگر1بطور1
ميانگين501درصد1هم1در1نظر1بگيریم1متوجه1عمق1فاجعه1و11اهميت1زیاد1این1موضوع1وضرورت1

رسيدگی1وکاهش1فرار1مالياتی1ميگردیم.
4-توجه به عملیاتی کردن اصل 44 قانون اساسی1:اکثر1کشورهای1پيشرفته1در1زمينه1اقتصاد1به1
لزوم1کوچک1سازی1دولت1وسپردن11انجام1کارها1به1بخش1خصوصی1در1انواع1زمينه1ها1پی1برده1اند1.1بر1خالف1
آنچه1تصور1ميگردد11دولت1نقش1حاکميتی1داشته1وهدایت11ونظارت1وکنترل1شدیدی1بر1نحوه1کارکردوتعامل1
بنگاههای1خصوصی1دارد1و1مطابق1اصل144قانون1اساسی1شرکتها1وموسسات1دولتی1به1جز1یک1سری1از11
موسسات1وشرکتهای1خاص1جهت1باالبردن1بهره1وری1وسوددهی1وکارایی1ودرآمد1زایی1می1بایست1به1بخش1
خصوصی1واگذار1گردد.1شاید1بهترین1تعریفي1که1بتوان1از1بخش1خصوصي1واقعي1ارائه1کرد1این1باشد1که1بخش1
خصوصي1واقعي1بدین1مفهوم1است1که1اوال1صاحبان1آن1چه1مستقيم1و1چه1با1واسطه1هيچ1بنگاه1دولتي1نباشد،1
ثانيا1در1تعيين1مدیران1بنگاه1هاي1مالک1بخش1خصوصي،1دولت1به1هيچ1عنوان1نتواند1اعمال1نظر1کند1و1ثالثا1
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در1تعيين1مدیران1بخش1خصوصي1مورد1نظر1هم1دولت1تحت1هيچ1شرایطي1نتواند1اعمال1سليقه1کنداما1هنوز1
بسياری1از1این1شرکتها1واگذار1نشده1اند1وبا1توجه1به1ضرر1دهی1آنان1عالوه1براینکه1کمکی1به1بودجه1دولت1
نمی1نمایند1وجوه1قابل1توجهی1از1دولت1دریافت1می1نمایند1با1در1نظر1گرفتن1اینکه1اکثر1شرکتهای1واگذاری1
مطابق1اصل1441به1شرکتهای1وابسته11دولتی1ونيمه1دولتی1با1قيمت1بسيار1پایين1واگذار1گردید11که1با1روح1اصل1
144که1خصوصی1سازی1آنها1وافزایش1بهره1وری1بود1متفاوت1بوده1اهتمام1وسعی1وبرنامه1ریزی1دولت1خصوصا1
وزارت1دارایی1را1جهت1گسترش1وعمل1به1این1اصل1ودر1نتيجه1افزایش1درآمد1های1مالياتی1دولت1را1می1طلبد.

طرح جامع مالیاتی
دولت1 درآمد1 منبع1 دومين1 مالياتي1 درآمد1 نفتي،1 درآمدهاي1 به1 دولت1 اتکاي1 رغم1 علي1 ایران1 در1
محسوب1شده1و1با1توجه1به1سياست1هاي1کالن1نظام1واقتصاد1مقاومتی،1در1برنامه1ها1ميزان1آن1باید1
تا1سطح1تامين1هزینه1هاي1جاري1دولت1افزایش1یابد1از1عوامل1مهم1رسيدن1به1این1هدف1که1دولت1
اخيرا1به1آن1پرداخته1است1طرح1جامع1مالياتی1است.1این1طرح1بر1پایه1مؤدي1محوري1پایه1گذاري1
شده1است1و1انتظار1مي1رود1با1اجرایي1شدن1آن1اهداف1از1پيش1تعيين1شده1که1عبارتست1از1:1تکریم1
حقوق1شهروندي1و1ایجاد1و1نظم1یکپارچگي1در1ساختار1مالي1و1اقتصادي1دولت،1تامين1مخارج1جاري1
دولت1از1محل1درآمدهاي1مالياتي،1افزایش1نسبت1ماليات1به1توليد1ناخالص1ملي،1قطع1اتکا1هزینه1هاي1
جاري1دولت1به1نفت،1معافيت1هاي1مالياتي1هدف1دار،1امکان1اخذ1ماليات1به1مجموع1درآمد،1توسعه1
یافتگي1و1پایداري1اقتصاد1سالم1کشور1مبتني1برگردآوري1»1ماليات1حقه1مؤدیان«،1دستيابي1اصولي1به1
انضباط1مالي1دولت1و1افزایش1نرخ1رشد1اقتصادي،1هدایت1اصولي1سرمایه1و1توليد1در1راستاي1سياست1
ها،1برقراري1ارتباطات1و1کسب1اطالعات1الزم1از1فعاليتهاي1اقتصادي1مؤدیان،1شناسایي1و1ثبت1نام1
اساس1 بر1 ثروت1 و1 درآمد1 عادالنه1 بالنسبه1 توزیع1 نهایت1 در1 و1 مالياتي1 فرار1 از1 و1جلوگيري1 مؤدیان1
باید1در1روند1جریان1کارها1مورد1توجه1 1 آنچه1 شایستگي1و1استعدادهاي1شکوفا1شده،1محقق1شود.1
باشد،1بومي1سازي1سيستم1هاي1مورد1استفاده1مي1باشد1که1درآن1شرایط1مي1بایست1کليه1مالحظات1

فرهنگي،1اقتصادي1و1اجتماعی1مورد1توجه1قرار1گيرند.
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اهداف پروژه اجرای طرح جامع مالیاتی:
ماليات1 پرداخت1 ميتوان1-سهولت1 را1 مالياتی1 اجرای1طرح1جامع1 از1 اهداف1کلی1 به1طور1خالصه1
مشاغل1 صاحبان1 مندی1 رضایت1 4-افزایش1 مالياتی1 عدالت1 درجه1 1-3 مالياتی1 1 نظام1 2-شفافيت1

5-1کاهش1هزینه1های1اجرایی1عمليات1مالياتی61-افزایش1درآمد1های1مالياتی
1- سهولت پرداخت مالیات:1دولت1باید1مکانيسمی1طراحی1کند1تا1مردم1را1به1پرداخت1ماليات1
ترغيب1کند.1یکی1از1این1راهکارها1تسهيل1فرآیند1پرداخت1ماليات1در1اقتصاد1هر1کشور1است.1به1دليل1
اهميت1باالی1این1موضوع،1هر1ساله1در1گزارشهای1سهولت1کسب1و1کار،1کيفيت1نظام1پرداخت1ماليات1

در1هر1کشور1نيز1مورد1ارزیابی1قرار1می1گيرد.
2- شفافیت نظام مالیاتی:1هرچه1قانون1مالياتها1ساده1تر1،خالصه1وشفاف1باشد1هم1کارمندان1
تحقيق1 مالياتی،1 اظهارنامه1 ارسال1 مراحل1 کليه1 در1 بود1 خواهند1 تر1 راضی1 مالياتی1 مودیان1 وهم1
ودرخواست1ارائه1اسناد1ودفاتر1-گزارش1رسيدگی1-1برگ1تشخيص1وقطعی1-1وصول1یا11اجرائيات،1
صاحبان1مشاغل1بهتر11به1وظایف1وحقوق1خود1آشنا1بوده1وبهتر1با1ادارات1مالياتی1همکاری1نموده1

ورضایت1خواهند1داشت.11
3- درجه عدالت مالیاتی: یکی1از1موارد1مهمی1که1اکثر1مودیان1مالياتی1نسبت1به1آن1اعتراض1
دارند1تبعيض1در1نحوه1محاسبه1ماليات1وبی1عدالتی1در1برآورد1درآمد1های1مشمول1ماليات1می1باشد1به1
عنوان1مثال1دو1مغازه1با1شغل1یکسان1ویا1با1شغلهای1متفاوت1اما1در1هردو1مورد1با1درآمد1برابر11در1زمان1
رسيدگی1به1پرونده1مالياتی1آنان1درآمدهای1کامال1متفاوتی1ودر1نتيجه1مطالبه1ماليات1گاها1چند1برابر1
در1نظر1گرفته1شده1است1که1با1اجرای1طرح1جامع1مالياتی11وشفافيت1وروشن1بودن1اطالعات1مربوط1به11
درآمدها1وهزینه1ها1ودر1نتيجه1ماليات1صاحبان1مشاغل1باعث1باالتر1بردن1عدالت1مالياتی1می1گردد.
4-  افزایش رضایت مندی صاحبان مشاغل: رضایت1مندی1صاحبان1مشاغل1از1شفافيت11
وصول1 افزایش1 نتيجه1 ودر1 ماليات1 ماموران1 با1 آنها1 بيشتر1 همکاری1 انگيزه1 باعث1 مالياتی1 وعدالت1
مالياتی1 مودیان1 بين1 موجود1 اعتماد1 عدم1 ودیوار1 گردیده1 مالياتی1 وفرار1 کتمان1 وکاهش1 1 ماليات1

وکارمندان1تشخيص1ماليات1کمتر1ميگردد.
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5- کاهش هزینه های اجرایی عملیات مالیاتی:1با1استفاده1از1نرم1افزار1ها1ودستگاههای1
وعدالت1 شفافيت1 دليل1 به1 وهمچنين1 آنها1 وذخيره1 اطالعات1 ومبادله1 گيری1 ارتباط1 ومدرن1 روز1 به1
هزینه11 کاهش1 باعث1 مالياتی1 امور1 سازمان1 با1 آنان1 وهمکاری1 1 مشاغل1 ورضایت1صاحبان1 مالياتی1
درزمان1وهزینه1مالی1چه1برای1مودیان1ماليات1وچه1اداره1ماليات1ميگردد.در1کشورهای1پيشرفته1گاهی1
تا981درصد1اظهارنامه1های1مالياتی11به1دليل1اعتماد1موجود1بين1دولت1ومردم11واشراف1اطالعاتی1

دستگاه1مالياتی1بدون1رسيدگی1پذیرفته1ميگردد.
6- افزایش درآمد های مالیاتی: هدف1اصلی1از1اصالح1قانون1مالياتها1وسپس1طرح1جامع1
مالياتی1افزایش1وصول1ماليات1می1باشد1البته1نه1از1راه1افزایش1نرخ1ماليات1بلکه1به1دليل1استفاده1
از1شبکه1الکترونيکی1وکامپيوتری1ونرم1افزاری1واطالعات1مشخص1وقابل1استناد1از1درامد1وهزینه1
از1عواقب1 اقتصادی1 اگاهی1فعاالن1 وبا1 1 را1گرفته1 مالياتی1 صاحبان1مشاغل،1جلو1سود1جویی1وفرار1
سنگين1جزایی1برای1فرارمالياتی1که1تا1کنون1به1دليل1عدم1شفافيت1از1دادن1ماليات1سر1باز1زده1اند1
وایجاد1مکانيزم1های1الزم1آنها1را1وادار1به1تمکين1می1نماید.در1نتيجه1با1شفافيت1مالياتی1ورضایت1
ارباب1رجوع1وکاهش1هزینه1های1اجرای1عمليات1مطالبه1ماليات1وبه1حداقل1رساندن1فرار1مالياتی1

باعث1افزایش1درآمد1های1مالياتی1کشور1می1گردد.11
در1جدول1ذیل1به1سه1هدف1اصلی11-سهولت1پرداخت1ماليات21-شفافيت1نظام11مالياتی31-1درجه1
عدالت1مالياتی1واهداف1عملياتی1الزم11وقابل1اندازه1گيری1و1سنجش1برای1رسيدن1به1این1اهداف1

اصلی1می1پردازیم:
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اهداف عملیاتی اهداف کالن

کاهش1تعداد1دفعات1پرداخت1مودی1در1سال

افزایش سهولت عملیات مالیاتي
کاهش1مدت1زمان1پرداخت1ماليات

افزایش1درصد1خدمات1غيرحضوری

سهل1الوصول1بودن1)زمان1و1شيوه1دریافت(

مکانيزه1شدن1فرایندها1و1مراحل1کاری1
تفکيک1شدن1وظایف1اصلی1مالياتی1)رسيدگی،1خدمات،1دادخواهی(

افزایش1درصد1خدمات1غيرحضوری
بهبود1پایداری1و1ثبات1نظام1مالياتی1)روش،1زمان1و1مقدار(

تحقق1سازمان1پاسخگو
افزایش1سطح1خوداظهاری1مودی1و1تعامالت1برمبنای1احترام1متقابل

افزایش شفافیت نظام مالیاتي

افزایش1ميزان1عدالت1افقی1مالياتی1
افزایش1ميزان1عدالت1عمودی1مالياتی
افزایش1ميزان1مسوليت1پذیری1مؤدیان

کاهش1ميزان1فرار1مالياتی
کاهش1ميزان1فساد1اداری1و1تبعيض

گسترش1پایه1های1مالياتی
صرفه1جویی1در1هزینه1ها1و1بهبود1شاخص1اقتصاد1وصول

افزایش1درجه1رعایت1حقوق1مؤدیان

افزایش درجه عدالت مالیاتي

برخی1از1فعاليت1ادارات1مالياتی1جهت1اجرای1طرح1جامع1مالياتی1به1شرح1ذیل1ميباشند
)psd(1-1پياده1سازی1فرایند1های1مالياتی1استاندارد1شده

)tsI(2-1تعریف1وپياده1سازی1خدمات1مودیان
)LWT(3-1ارتقاءشبکه1محلی1وگسترده1وارتباطات1راه1دور

)TIN2(4-1تخصيص1شماره1شناسایی1مودیان
)HPI(15-1تدارك1،نصب1وتحویل1سخت1افزار1نظام1یکپارچه1مالياتی

)ITS(6-1سامانه1یکپارچه1مالياتی
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)CMO(7-1آموزش1ومدیریت1تغيير
)TTE(8-1اجرای1آموزش1های1طرح1جامع1مالياتی

)DCT(9-1پروژه1تبدیل1وانتقال1داده1ها

الزامات و محدودیت ها
به منظور اجرای طرح جامع مالیاتی الزاماتی  ومحدودیت هایی الزم است که در 

ذیل آورده می شود. 
-استفاده1از1شماره1شناسایي1مؤدیان1برای1ثبت1نام1مؤدی1در1نظام1یکپارچه1مالياتي1ضروری1است.

-استفاده1از1شماره1شناسایي1مودیان1در1کليه1فعاليت1های1اقتصادی1مؤدی.1
-فراهم1سازی1زیر1ساخت1ها1و1منابع1الزم1برای1تبدیل1و1انتقال1داده1ها1توسط1سازمان1امور1مالياتی1

کشور.
-انعطاف1پذیری1نرم1افزارITS11در1خصوص1تغيير1فرآیندهای1ناشی1از1قوانين1و1مقررات.1

-امکان1پذیری1بازنگری1قوانين1در1راستای1تغييرات1حاصل1از1مهندسی1مجدد.1
-لزوم1مهندسی1مجدد1با1وجود1مقاومت1های1سازمان1و1ساختار1سازمانی1و1قابليت1کنترل1و1هدایت1

در1راستاي1سازندگي1و1خلق1ارزش1افزوده1مضاعف.1
-لزوم1آگاهی1کليه1صاحبان1منافع1طرح1نسبت1به1اهميت1اجراي1ملي1نرم1افزار1ITS1و1تخصيص1

بودجه1الزم1طبق1زمان1بندي1براي1اجراي1ملي.1
-1فرهنگ1سازي1مناسب1براي1کارکنان1سازمان1امور1مالياتي1کشور1جهت1پشتياني1از1اجراي1ملي1

1.ITS1نرم1افزار
اقتصاد،1 در1 سازماني1 برون1 منافع1 توسط1صاحبان1 مالياتي1 مودیان1 اطالعات1خاص1 ارایه1 لزوم1 1-
صنعت1و1تجارت،1به1سازمان1امور1مالياتي1کشور1)در1اداره1مربوط1به1انتخاب1حسابرسي1)رسيدگي(1

بر1مبناي1ریسک(.1
1.ITS11تهيه1امکانات1فناوري1مورد1نياز1جهت1اخذ1اطالعات،1تبدیل1و1انتقال1آن1به1نرم1افزار-

این1مرحله1 امور1ستادی1موضوع1 از1سيستم1های1 تبادل1اطالعات1 ارتباطات1و1 برقراری1 قابليت1 1-
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.)ITS(1کاری1با1نرم1افزار1سيستم1یکپارچه1مالياتی
-1رفع1مشکالت1بحرانی1با1منابع1انسانی1سازمان1برای1پياده1سازی1اتوماسيون11با1انجام1اقدامات1

مقتضی1در1برابر1مقاومت1های1اجتماعی1قابل1کنترل.1
-1راهبردها1و1اطالعات1کافي1و1به1روز1سازمان1در1دسترس1بوده1تا1در1طراحي1ساختار1جدید1استفاده1

شود.1
-1آمادگی1باالی1سازمان1برای1تغيير1و1مقاومت1شدید1و1رفع1مشکالت1عدیده1ای1در1پياده1سازی1

ساختار1سازمانی1جدید.
-1استفاده1مؤثر1از1استراتژی1سازمانی1سازمان11به1عنوان1اساس1ایجاد1استراتژی1و1اهداف1منابع1

انسانی.1
-1امکان1استخدام1کارکنان1مجرب.

-1برخورداری1از1اختيارات1الزم1توسط1مرکز1توسعه1سازماني1و1یا1-اداره1تحول1اداری1و1نوسازی-1
جهت1انجام1تغييرات1در1ساختار1سازمانی.1

-1شایسته1ساالری1اساس1انتصاب1ها1بوده1و1در1نتيجه1تغييرات1مدیران1سياسي1و1اجرایي،1بر1این1
سازماندهي1جدید1تأثير1مهمی1نخواهد1گذارد.1

امور1 به1دولت1توسط1سازمان1 مالياتي1 تغيير1در1سياست1های1 پيشنهاد1اصالحی1و1 ارایه1 امکان1 1-
مالياتي1کشور.

-1حضور1فعال1نمایندگان1وزارتخانه1ها1و1سازمان1های1دولتی1در1جلسات1ستاد1و1حد1اقل1سازی1
مقاومت1دولت1در1برابر1پيشنهاد1تغيير1سياست1ها.

-1لزوم1برخورداری1سازمان1امور1مالياتی1کشوراز1امکانات1و1منابع1برون1سازمانی1مورد1نياز1برای1
بررسی1جامع1سياست1های1اقتصادی1و1صنعتی1و1قانونگذاری1مالياتی.1

-1مراحل1و1زمان1بندی1تصویب1اصالحات1قوانين1و1مقررات1امور1مالياتی1به1گونه1ای1نخواهد1بود1
که1مشکالتی1در1روند1اجرای1پروژه1سهولت1و1شفافيت1بخشی1نظام1مالياتی1گذاشته1وآن1را1به1تأخير1

بياندازد1و1یا1اینکه1از1مسير1خود1منحرف1کند.1
-1ریشه1یابي1علل1فرار1مالياتي1توسط1سازمان1امور1مالياتي1با1اخذ1دیدگاه1هاي1خبرگان1و1گردآوري1
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اطالعات1مقتضي.1
-1لزوم1اصالح1قوانين1و1مقررات1جهت1دادن1مجوز1به1سازمان1امور1مالياتي1جهت1اجراي1جرائم1و1

تاوان1با1روش1سختگيرانه1تر.
-1امکان1اندازه1گيري1شکاف1مالياتي.

امور1 سازمان1 توسط1 اقتصادي1 فعاليتهاي1 سياه1 بازار1 در1 مؤثر1 عوامل1 شناسایي1 و1 درك1 امکان1 1-
مالياتي.1

-1لزوم1آگاهی1سازمان1هاي1ذي1ربط1در1فعاليت1هاي1اقتصادي1کشور1از1اثرات1مخرب1فرار1مالياتي1
و1همکاری1براي1جلوگيري1از1فرار1مالياتي.1

نتیجه گیری و پیشنهاد
1اصالحيه1قانون1مالياتهای1مستقيم1وطرح1جامع1مالياتی11دوتا1از11پروژه1های1ضروری1پس1از1اجرای1
قانون1ماليات1بر1ارزش1افزوده11در1جهت1افزایش1درآمد1های1مالياتی11وهمسو1با1اقتصاد1مقاومتی1
ودر1راستای1اجرای1برنامه1ششم1توسعه11ميباشد1اما1الزم1به1ذکر1است1که1در1صورت1توجه1به1نکات1
ذیل1در1رسيدن1به1اهداف1مشخص1شده11در1اقتصاد1مقاومتی1واجرای1برنامه1ششم1توسعه1موفق1

خواهيم1بود.
1-یکی1از1موارد1مهم1پيشرفت1اقتصادی1عالوه1بر1افزایش1درآمدها11می1بایست1به1کاهش1هزینه1ها1
اشاره1کرد1که1دولت1الزم1است1در1راستای1اقتصاد1مقاومتی1راهکارهای1عملی1ودر1دسترس1را1انجام1
دهد1.مانند1اجرای1صحيح1اصل14411قانون1اساسی1وواگذاری1کارهای1توليدی1وخدماتی1وبازرگانی1
و......11که1منافاتی1با1امنيت11ورفاه1وخدمات1به1مردم1نداشته1باشد1به1بخش1خصوصی1می1باشد1ودولت11
کوچک1 با1 باشد1 داشته1 دولتی1 غير1 های1 فعاليت1 بر1 ونظارت1 وکنترل1 ریزی1 وبرنامه1 هدایت1 نقش1
سازی1دولت1عالوه1بر1این1که1بار1مالی1زیادی1که1بيشتر1از801درصد1بودجه1کشور1صرف1امور1جاری1
وهزینه1ای1وحقوق1پرسنلی11دولت1می1گردد1راکاهش1می1دهد1توان1وامکان1مالی1دولت1در1توجه1
به1زیرساخت1های1کشور1وامور1سرمایه1ای1وتملک1را1افزایش1ميدهد1لذا1برای1رسيدن1کشورمان1به1
جایگاه1واقعی1وتوسعه1یافته1الزم1است1برنامه1ریزی1جهت1کاهش1بدنه1دولت1وکاهش1هزینه1های1
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جاری1وپرسنلی1به1زیر1501درصد1بودجه1مصوب1ساالنه1انجام1گردد.
2-1توجه1به1اصل1مغفول1در1صنعت1واقتصاد1وتجارت1وسياست1و.......11که1در1کشورهای1طراز1اول1
وپيشرفته1از1اهميت1واالیی1برخوردار1است1وآن1اهميت1مدیریت1وتحصيالت1مرتبط1با1شغل1ومحل1
کارکرد1فرد1می1باشد.1بررسی1شرکت1ها1وکارخانجات1ورشکسته1در1آمریکا؛1نشان1داده1است1که1با1
تغيير1مدیران؛حدود1نود1درصد1این1شرکتها1وکارخانجات1ورشکسته،11سود1ده1شده1ومجدد1به1چرخه1
توليد1وانجام1خدمات1بر1گشته1اند.11و1با1انجام1تصميمی1که1یک1مدیربه1اشتباه11ميگيرد1خسارتی1ببار1
می1آورد1که1هزاران1مدیر1توانمند1قادر1به1رفع1این1خسارت1نيستند11تا1بتوانند1وضع1را1به1شرایط1اوليه1

بر1گردانند.1
3-عمال1چون1دولت1یازدهم1برنامه1ششم1توسعه1را1به1موقع1تهيه1ننموده1تا1در1اختيار1مجلس1بگذارد1
عمال1در1بودجه1سالهای113951و1396بطور1کامل1اهداف1وچگونگی1ومراحل1وضوابط1رسيدن1به1آن1
آورده1نشده1است1وتکليف1دستگاهها1نسبت1به1هماهنگی1با1چشم1انداز1سند1توسعه1مشخص1نشده1
است1چون1در1صورت1تایيد1قبلی11سند1چشم1انداز1توسعه1توسط1مجلس1شورای1اسالمی11نماینگان1
وکميسيونهای1مختلف1مجلس1ميتوانستند1نسبت1به1تطبيق1بودجه1سال113951وحاال1سال11396با1

اهداف1سند1ششم1توسعه1بپردازند.
4-در1اجرای1طرح1جامع1مالياتی1این1نکته1ضروری1است1که1مناسب1است1از1امکانات1خارجي1با1
یکسري1شروط1استفاده1نمایيم1که1در1اینجا1مهمترین1نکته1انتقال1برنامه1و1تکنولوژي1است1که1در1
راس1خواسته1هاي1ماست.1مسایل1فرهنگي1هر1کشوري1در1رابطه1با1وصول1مالياتي1خاص1همان1
کشور1بوده1وشاید1مقایسه1آن1با1کشور1خاصي1منطقي1نباشد1ولي1نکته1مهم1این1است1که1چارچوب1
قوانين1و1فرآیندهاي1اصلي1مالياتي1که1از1نظر1شناسایي1مؤدیان1تا1وصول1ماليات1مي1باشد1در1کليه1
کشورها1مشابهت1زیادي1دارد1بطوري1که1اگر1سيستم1هاي1مالياتي1سایر1کشورها1مورد1مطالعه1قرار1
گيرد1این1تشابه1به1وضوح1قابل1مشاهده1است،1آنچه1در1روند1جریان1کارها1مورد1توجه1ما1مي1باشد،1
مالحظات1 کليه1 بایست1 مي1 شرایط1 درآن1 که1 باشد1 مي1 استفاده1 مورد1 هاي1 سيستم1 سازي1 بومي1

فرهنگي،1اقتصادي1و1قوانين1موضوعي1مورد1توجه1قرار1گيرند.
5-1به1منظور1بهره1مندی1دولت1ومردم1از1مزایای1افزایش1درآمد1های1مالياتی1الزم1است1به1جنبه1
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مهم1دیگر1نيز1که1کاهش1تورم1وکنترل1آن1در1زیر1ده1درصد1ساليانه1وزمينه1سازی1جهت1نزدیک1
شدن1تورم1به1صفر1که1به1ثبات1اقتصادی1جهت1سهولت1وترغيب1بيشتر1خصوصی1سازی1وهمچنين1
سرمایه1گذاری1خارجی1در1کشور1کمک1می1کند.1وهمچنين1مردم11از1لحاظ1روحی1روانی1وبه1صورت1

عملی1وروزانه1درك1بهتری1از1پيشرفت11واثرات1اقتصاد1مقاومتی1خواهند1داشت.
6-11اقداماتی1جهت1افزایش1رشد1اقتصادی1که1حداقل1از1ميزان1تورم1در1کشور1باالتر1باشد1وهمچنين1
توجه1بيشتر1دولت1جهت1باالتر1بردن1سهم1درامدهای1غير1نفتی1در1رشد1اقتصادی1کشور1از1اهميت1
زیادی1برخوردار1بوده1وتنها1افزایش1درامد1های1مالياتی1بدون1توجه1به1درصد1تورم1ورشد1اقتصادی1

والزامات1دیگر1ما1را1در1رسيدن1به1افق1کشوری1با1ثبات1اقتصادی1وپيشرفته1نخواهد1رساند.1
7-ازموارد1با1اهميت1دیگر1در1رسيدن1به1آرمانهای1اقتصاد1مقاومتی1وبرنامه1ششم1توسعه1ميتوان1
به1افزایش1صادرات1غير1نفتی11وارز1آوری1آن1توجه1نمود1که1این1امر1با1کاهش1هزینه1های1توليد1و1
بهره1وری1باال1همزمان1با1افزایش1کيفيت1در1توليد1کاال1وخدمات1اشاره1کرد1واستفاده1از1تکنولوژی1
وفن1آوری1های1جدید1با1کارایی1وسوددهی1زیاد11مانند1توليدات1نانو1ودانش1بنيان1وجلوگيری1از1خام1
فروشی1به1صادراتی1با1ارزش1افزوده1بيشتر1ورقابت1پذیر1در1زمينه1کاالوخدمات1دست1خواهيم1یافت.1

منابع و مآخذ
1-1بهمنش1،1احد)1393(1،1تاریخ1ملل11قدیم1آسياي1غربي

2-1توتونچی،سعيد)1395(1مدیرگروه1ماليه1عمومی1مرکز1پژوهش1های1مجلس
3-1حسيني1تهراني،1مرتضي1)1334(،1اصول1علم1ماليه

4-1مظفری،هاشم)1387(،مبانی1ماليات،انتشارات1مهر1غزال1اردبيل
5-1سياست1های1کلی1اقتصاد1مقاومتی1ابالغی1مقام1معظم1رهبری1

6-1قانون1ماليات1های1مستقيم1با1آخرین1اصالحات1)مصوب1394/04/311(
7-1گزارش1اجرای1طرح1جامع1مالياتی1در1استان1خراسان1جنوبی1)مهرماه13951(

8-1قوانين1ماليات1بر1ارزش1افزوده)1387/03/19(
9-1الیحه1برنامه1ششم1توسعه1اقتصادی1،اجتماعی1و1فرهنگی1جمهوری1اسالمی1ایران
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چکیده 

ماليات1بعنوان1یک1ابزار1سياستی1دولت1جهت1بهبود1توزیع1عادالنه1درآمد1ها1و1دستيابی1به1عدالت1
اقتصادی1در1جامعه1می1باشد.1در1اقتصاد1سيستم1های1مالياتی1کارا1هستند1که1عالوه1بر1تامين1مالی1
دولت،1بتوانند1نقدینگی1را1کنترل1و1توزیع1عادالنه1درآمد11و1ثروت1را1بهبود1بخشند.1افزایش1درآمد1
مالياتی1دولت1از1طریق1افزایش1نرخ1مالياتی،1کارایی1نظام1مالياتی1را1کاهش1می1دهد1لذا1بهترین1راه1
افزایش1درآمد1مالياتی1دولت1با1حفظ1کارایی1اقتصادی،1گسترش1پایه1مالياتی1خواهد1بود.1گسترش1
ماليات1های1مستقيم1و1غير1مستقيم،1 ماليات1ها1یعنی1 مالياتی1در1هر1دو1شکل1اصلی1دریافت1 پایه1
دارای1اثرات1توزیعی1یکسانی1نيستند1پس1ضروری1است1اثر1وضع1و1گسترش1هر1یک1از1پایه1های1
ماليات1ها1بر1توزیع1مجدد1درآمد1بعنوان1یکی1از1معيار1های1رفاه1شهروندان1مورد1بررسی1قرار1گيرد.1
درآمد1 توزیع1 بر1 و1کاال1و1خدمات1 ثروت1 درآمد،1 بر1 ماليات1 ها،1 ماليات1 اثر1وضع1 پژوهش1 این1 در1
1ols سنجی1 اقتصاد1 مدل1 بکارگيری1 و1 جينی1 ضریب1 شاخص1 از1 استفاده1 با1 شهری1 های1 خانوار1
طی1دوره1زمانی113701تا113921مورد1سنجش1قرارگرقته1است.1نتایج1بيانگر1آن1است1درآمد1های1
مالياتی1اثر1معنی1دار1و1معکوسی1بر1روی1ضریب1جينی1داشته1اند1و1با1افزایش1درآمد1های1مالياتی1
توزیع1درآمد1خانوار1های1شهری1بهبود1می1یابد.1و1پایه1های1ماليات1بر1ثروت1و11درآمد1)ماليات1های1
مستقيم(1نسبت1به1پایه1ماليات1بر1کاال1و1خدمات1)ماليات1غير1مستقيم(1تاثير1بيشتری1بر1توزیع1درآمد1

خانوارهای1شهری1داشته1اند.
H24, D31, CO1, C22 : JEL طبقه1بندی

کلمات کلیدی: ماليات،1ماليات1بر1درآمد،1ماليات1بر1ثروت،1ماليات1برکاال1و1خدمات،1توزیع1درآمد،1
ضریب1جينی

ed-mohsen@yahoo.com1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:1.1کارشناس1ارشد1علوم1اقتصادی،1ایميل
sharafi.hossein.ec@gmail.com111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:1.2کارشناس1اقتصاد1بازرگانی،1ایميل
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مقدمه
ماليات1منبع1اصلی1درآمد1دولت1ها1جهت1انجام1وظایف1و1امور1اجرایی1محسوب1می1شود.1ماليات1
ابزار1بسيار1مهمی1در1اجرای1سياست1های1اقتصادی1دولت1می1باشد1که1نه1تنها1بر1متغير1های1کالن1
اقتصادی1مثل1رشد1اقتصادی،1نرخ1تورم،1نرخ1بيکاری1و1...1تاثير1می1گذارد1بلکه1در1تخصيص1منابع1
و1توزیع1درآمد1نيز1اثرات1زیادی1دارد.1هدف1اصلی1از1ایجاد1یک1نظام1مالياتی1رسيدن1به11یک1تعادل1
از1کارایی1و1توزیع1درآمد1در1اقتصاد1است.1وضع1ماليات1ها1توسط1دولت1ها1عمدتا1اهداف1درآمدی1
توزیعی،1تخصيصی1و1تثبيتی1را1در1پی1دارند.11زمانی1که1دولت1با1وضع1ماليات1باعث1سوق1دادن1منابع1
به1جهت1خاصی1می1شود1در1واقع1به1مالحظات1تخصيصی1توجه1کرده1و1زمانی1که1ماليات1برای1

کاهش1تورم1یا1رکود1بکار1می1رود1نقش1تثبيتی1دارد1)1دادگر،13891(.1
هدف1دیگر1وضع1ماليات1ها11توزیعی1است1زیرا1در1صورت1کارآمد1بودن1نظام1مالياتی1و1شناسایی1
دقيق1ظرفيت1های1مالياتی1با1فرض1ثبات1سایر1شرایط1شفافيت1قوانين،1عدم1فرار1مالياتی1و1امثال1آن1
از1صاحبان1درآمد1ها1و1ثروت1های1باال1ماليات1اخذ1می1شود1و1برای1حمایت1از1اشخاص1کم1درآمد1و1
فقرا1هزینه1می1شود1که1این1امر1می1تواند1زمينه1توزیع1مجدد1درآمد1ها1و1ثروت1و1رفاه1شهروندان1را1
فراهم1کند.1تغيير1در1توزیع1درآمد1هم1از1طریق1سهم1ماليات1بر1درآمد1افراد1تعيين1می1شود1و1هم1با1

توجه1به1تغيير1در1قيمت1ها1بر1هزینه1های1مصرفی1خانوار1ها1اثرگذار1است.1
تا1زمانی1که1ماليات1ها1از1نظر1تخصيص1منابع1و1توزیع1درآمد1ایجاد1تضاد1نکنند1مسئله1انتخاب1بين1
آنها11مسئله1عمده1ای1نيست1به1طور1عمده1بين1دو1هدف1عمده1اقتصادی1تخصيص1بهينه1منابع1و1

توزیع1درآمد1برخورد1وجود1دارد.1)1پژویان،1جمشيد،13801(.
1دیدگاه1طرفداران1ماليات1های1مستقيم1در1خصوص1برقراری1یک1نظام1مالياتی،1توزیع1درآمد1است1
و1از1دیدگاه1آنان1ماليات1ها1ابزار1اوليه1جهت1نيل1به1برابری1و1توزیع1مناسب1درآمد1در1یک1جامعه1
است.گروهی1دیگر1از1اقتصاد1دانان،1کاربرد1و1کارایی1ماليات1ها1را1هم1از1منظر1توزیع1و1برابری1و1هم1
از1منظر1تخصيص1منابع1در1اقتصاد1مورد1توجه1قرار1می1دهند.1این1گروه1معتقد1هستند1که1ماليات1های1
مستقيم1با1هدف1ایجاد1برابری1و1توزیع1عادالنه1درآمد1در1جامعه1برقرار1می1شوند1در1حاليکه1ماليات1

های1غير1مستقيم11بيشتر1یک1روش1کسب1درآمدی1برای1دولت1می1باشند.
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پیشینه پژوهش
سپهر1دوست،1حميد،1زمانی1صابر)1393(1در1تحقيقی1با1عنوان1بهبود1پارتویی1توزیع1درآمد1و1سياست1
گذاری1مالياتی1به1بررسی1کارآمدی1انواع1ماليات1بر1مصرف1و1درآمد1بر1بهبود1پارتویی1توزیع1درآمد1
کشور1با1استفاده1از1تجریه1و1تحليل1رگرسيون1حداقل1مربعات1معمولی)LS(1برای1سال1های113511
الی113911پرداختند.1نتایج1نشان1می1دهد1ماليات1بر1درآمد،1ماليات1بر1درآمد1با1یک1وقفه،1ماليات1بر1
مصرف،1ماليات1بر1مصرف1با1یک1وقفه1اثر1معنی1داری1بر1روی1ضریب1جينی1داشته1اند1و1باعث1بهبود1
وضعيت1توزیع1درآمد1شده1اند.1و1مطالعه1حاضر1فرضيه1کوزنتس1را1مورد1تایيد1قرار1می1دهد.1سيمون1
کوزنتس1در1سال119551این1فرضيه1را1مطرح1نمود1که1طبق1آن1شاخص1نابرابری1درآمد1در1مسير1
توسعه1اقتصادی1جوامع1ابتدا1افزایش1پيدا1کرده1و1پس1از1ثابت1ماندن1در1یک1سطح1معين1به1تدریج1
کاهش1می1یابد.1این1الگوی1رشد1اقتصادی1به1نام1منحنی1رشد1U1معکوس1بين1رشد1اقتصادی1و1

توزیع1درآمد1می1باشد.
تاثير1درآمد1های1مالياتی1بر1رشد1 ابونوری،1عباسعلی،1زیوری1مسعود،1سميه1)1393(1در1تحقيقی1
اقتصاد1و1 ایران1و1کشور1های1منتخب1عضو1سازمان1همکاری1 توزیع1درآمد1در1کشور1 اقتصادی1و1
توسعه1طی1دوره1زمانی119901تا120111با1استفاده1از1داده1های1پانلی1مورد1بررسی1قرار1دادند1نتایج1
بيانگر1آن1است1که1افزایش1درآمد1های1مالياتی1رابطه1مستقيم1و1مثبتی1با1رشد1اقتصادی1دارد1و1با1
افزایش1درآمد1های1مالياتی،1ضریب1جينی1افزایش1می1یابد1و1در1نتيجه1نابرابری1درآمد1بيشتر1می1شود.
اسد1زاده،1احمد،1تسليمی1بابلی،1امين،1جليلی،1بتول1)13931(1در1مقاله1ای1به1بررسی1اثر1تورمی1و1
توزیعی1ماليات1بر1ارزش1افزوده1بر1بخش1های1مختلف1اقتصاد1ایران1پرداختند1می1توان1گفت1اعمال1
ماليات1بر1ارزش1افزوده1منجر1به1خاصيت1تنازلی1خواهد1شد.1ليکن1این1اثر1بسيار1ناچيز1است1و1در1
با1نامتعادل1شدن1توزیع1درآمد1در1حد1بسيار1ناچيز1می1توان1از1خصوصيت1مثبت1این1ماليات1 واقع1

استفاده1کرد.
امين1رشتی،1نارسيس،1رفعت1ميالنی،1مژگان1)13901(1در1مقاله1ای11بررسی1اثر1ماليات1بر1ارزش1
افزوده1بر1توزیع1درآمد1در1کشور1های1منتخب11بر1مبنای1روش1اقتصاد1سنجی1با1استفاده1از1مدل1پانل1
دیتا1پرداخت1از1آنجایی1که1در1این1مطالعه1جامه1همگن1و1برابر1مورد1نظر1بوده1مدل1برآورد1شده1برای1
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110کشور1با1درآمد1باال1و1101کشور1با1درآمد1پایين1تخمين1زده1شده1است1نتایج1نشان1می1دهد1که1
درکشور1های1کم1درآمد1با1افزایش1سهم1ماليات1بر1ارزش1افزوده1از1ماليات1ضریب1جينی1افزایش1
می1یابد1در1نتيجه1نابرابری1درآمد1بيشتر1می1شود1اما1در1کشور1های1پر1درآمد1با1افزایش1سهم1ماليات1

بر1ارزش1افزوده1از1ماليات1ضریب1جينی1کاهش1می1یابد1در1نتيجه1نابرابری1درآمد1کمتر1می1شود.
مير1رستم1اسد1ا...،1زاده1بالی،1در1مقاله1ای1با1عنوان1اثربخشی1ماليات1بر1نابرابری1و1توزیع1درآمد1در1
ایران1با1بکارگيری1روش11OLS1به1بررسی1تاثير1ماليات1ها1بر1شاخص1توزیع1درآمد1)1ضریب1جينی(1
طی1سال1های113531تا113841پرداختند1نتایج1حاکی1از1آن1است1با1افزایش1نسبت1ماليات1به1توليد1
ناخالص1داخلی1و1کاهش1نرخ1ماليات1مستقيم1به1ماليات1غير1مستقيم1ضریب1جينی1بهبود1می1یابد.

اصغر1پور،1حسين،1نصيب1پرست،1سيما،1مرادی،1حميد1در1تحقيقی1اثر1انواع1مختلف1ماليات1در1کنار1
برخی1عوامل1دیگر1بر1ضریب1جينی1)1به1عنوان1مهمترین1شاخص1توزیع1درآمد(1با1استفاده1از1داده1
های1پانلی1استان1های1کشور1طی1دوره13871-11384و1با1بهره1گيری1از1رویکرد1اقتصاد1سنجی1
بيزینی1مورد1کنکاش1علمی1قرار1دادند.1نتایج1تحقيق1داللت1بر1این1دارد1که1ماليات1بر1درآمد1با1احتمال1
تاثير11نسبتا1باال1رابطه1مثبت1با1نابرابری1داشته1است.یعنی1ماليات1بر1درآمد1باال1مبين1نابرابری1باال1
بوده1است.1بنابراین11می1توان1گفت1که1این1نوع1ماليات1در1نقش1توزیعی1خود1کارایی1نداشته1است.1
دليل1این1عدم1کارایی1را1می1توان1در1عدم1اطالع1از1درآمد1واقعی1افراد،1سيستم1های1مالياتی1نامناسب1
و1باال1بودن1فرار1مالياتی1صاحبان1حرف1و1مشاغل1آزاد1مانند1کسبه،1پزشکان1و1غيره1که1باالترین1
سهم1ماليات1بر1درآمد1را1دارند1جستجو1کرد.1اما1مشاهده1می1شود1که1ماليات1بر1ثروت1و1ماليات1بر1
شرکت1ها1اثر1کاهشی1و1نسبتا1با1اهميتی1بر1توزیع1درآمد1داشته1اند.1بنا1بر1این1می1توان1نتيجه1گرفت1
که1ماليات1بر1شرکت1ها1و1ماليات1بر1ثروت1که1جزو1ماليات1های1مستقيم1هستند1نقش1توزیعی1مناسب1

و1قابل1توجهی1داشته1اند.
وقوعی1)13781(1در1پژوهشی1با1عنوان1تغييرات1توزیع1درآمد1در1اثر1اعمال1ماليات1بر1ارزش1افزوده11
پرداخت1و1با1توجه1به1نتایج1حاصله1مشاهده1گردید1که1در1بهترین1حالت1که1معافيت1ها1و1نرخ1بندی1
خاصيت1 افزوده1 ارزش1 بر1 ماليات1 اعمال1 نيز1 شد1 تنازلی1وضع1 خاصيت1 کاهش1 در1جهت1 چندگانه1

تنازلی1دارد.
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ناصری،1رسول1)13731(1با1توجه1به1نقش1ماليات1بعنوان1یکی1از1ابزار1های1دولت1در1راستای1تعدیل1
و1توزیع1درآمد1رابطه1تک1تک1انواع1ماليات1ها1را1با1انواع1شاخص1های1نابرابری1بررسی1نموده1است1
نتایج1نشان1می1دهد1که1ماليات1می1تواند1شاخص1های1نابرابری1در1توزیع1درآمد1را1بهبود1ببخشد1اثر1
ماليات1بر1درآمد1و1ماليات1بر1مصرف1روی1ضریب1جينی1معکوس1و1اثر1ماليات1بر1شرکت1ها1روی1

ضریب1جينی1مثبت1می1باشد.
بيرد1)2005(1پس1از1بررسی1بر1روی1نقش1محدود1ماليات1بر1درآمد1اشخاص1در1کشورهای1در1حال1
توسعه1و1پاسخگویی1به1این1سوال1که1آیا1می توان1با1استفاده1از1ماليات1بر1درآمد،1به1بهبود1توزیع1درآمد1
در1کشورهای1در1حال1توسعه1اميد1داشت؟1معتقد1است1که1ماليات1بر1درآمد1ناقص1و1غيرتصاعدی1و1
هزینه1های1اجرایی1و1سياسی1اجرای1سيستم1ماليات1تصاعدی1افزایشی1است،1بنابراین1نمی توان1از1
این1سيستم1برای1بهبود1توزیع1درآمد1استفاده1نمود1بلکه1الزم1است1جهت1تقویت1ماليات1بر1مصرف1و1

انجام1سياست های1هزینه ای1از1روش1های1جایگزین1کاهش1فقر1و1نابرابری1استفاده1شود.
اریک1و1راتسو1)2001(1توانستند1اثر1توزیعی1ماليات1بر1مصرف1و1ماليات1بر1ثروت1را1در1یک1مطالعه1
اقتصادی1بر1روی1دولت1محلی1نروژ1نشان1دهند،1با1این1نتيجه1گيری1که1اگرچه1ماليات1بر1مصرف1

حجم1زیادی1از1ماليات1را1تشکيل1می1دهد1اما1ماليات1بر1ثروت،1اثر1توزیعی1بيشتری1دارد.

مبانی نظری پژوهش
از1گروه1های1جامعه1 از1سهم1درآمدی1که1هر1یک1 برای1محاسبه1ميزان1عدالت1در1توزیع1درآمد1
بدست1می1آورند11استفاده1می1شود1اگر1فاصله1بين1درآمدی1که1ده1درصد1پایين1ترین1گروه1درآمدی1
بدست1می1آورند1با1درآمد1ده1درصد1از1ثروتمندترین1افراد،1تفاوت1زیادی1داشته1باشد1نشان1دهنده1
نيروی1 آموزش1 تورم،1 نرخ1 بيکاری،1 نرخ1 ملی،1 توليد1 است.1 جامعه1 یک1 در1 درآمد1 ناعادالنه1 توزیع1
انسانی،1سياست1مالی1أخذ1ماليات1و1اعطای1یارانه1توسط1دولت،1افزایش1مبادالت1تجاری1با1کشور1
های1جهان1از1شاخص1ها1و1عواملی1هستند1که1می1توانند1توزیع1درآمد1خانوارها1را1در1جامعه1تعدیل1
تشدید1 به1 منجر1 درآمد،1 کم1 افراد1 تعداد1 شمار1 افزایش1 طریق1 از1 جامعه1 در1 بيکاری1 افزایش1 کنند.1
نابرابری1توزیع1درآمد1خواهد1شد.1همچنين1نرخ1تورم1حدود131تا141درصد1باعث1افزایش1رشد1اقتصادی1
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و1اشتغال1می1گردد1و1در1توزیع1درآمد1را1بهبود1می1بخشد.گسترش1آموزش1در1راستای1بهبود1مهارت1
ها1می1تواند1از1یکسو1باعث1افزایش1بهره1وری1طبقات1کم1درآمد1و1کاهش1نابرابری1توزیع1درآمد1شده1

و1از1سوی1دیگر1موجب1افزایش1رشد1اقتصادی1شود.1
درآمد1 بر1 تصاعدی1 ماليات1 خصوصا1 دولت،1 مالی1 سياست1 های1 ابزار1 از1 یکی1 بعنوان1 ها1 ماليات1
اشخاص1منجر1به1کاهش1نابرابری1توزیع1درآمد1خانوار1ها1می1شود.1سایر1ماليتهای1مستقيم1مانند1
ماليات1بر1کاال1و1خدمات،1ماليات1بر1ثروت1و1دارایی1و1مستغالت،1ماليات1بر1ارث،1ماليات1بر1هدایا،1
ایفا1 ماليات1بر1درآمدهای1بادآورده1و1منافع1سرمایه1ای1می1تواند1در1کاهش1نابرابری1نقش1مهمی1
کنند.1مالياتهای1غيرمستقيم1نسبت1به1ماليات1های1مستقيم1نقش1کمتری1در1تغيير1توزیع1درآمد1دارند.1
همچنين1اعطای1یارانه1به1عنوان1دیگر1سياست1مالی1دولت1تحت1عنوان1پرداختهای1مالی1مستقيم1
و1برنامه1های1کمکهای1غذایی،1توزیع1کاالهای1اساسی1توسط1دولت،1سيستم1تأمين1اجتماعی1برای1
از1کارافتادگی1 ارزان1قيمت1و1خانه1های1سازمانی،1بيمه1های1 سالمندان،1بيمه1های1بيکاری،منازل1

می1تواند1ضمن1کمک1به1مصرف1عمومی،1توزیع1درآمد1طبقات1پایين1درآمدی1را1بهبود1ببخشد.
اثر1ماليات1بر1توزیع1درآمد1بستگی1به1نوع1ماليات،1پایه های1مالياتی1و1نرخ های1مالياتی1دارد1و1در1
بعد1مخارج1ماليات،1اثر1ماليات1بر1توزیع1درآمد1بسته1به1نوع1مصرف1این1منبع1درآمد1دارد.1چنانچه1
ابزار1توليد1بيشتری1برای1اقشار1کم1 درآمد1های1ایجاد1شده1در1اثر1اعمال1سياستهای1مالی،1تملک1
درامد1ایجاد1کند،1آثار1ثانویه1در1جهت1بهبود1شرایط1توزیع1درامد1خواهد1بود.1افزایش1درآمد1مالياتی1
از1طریق1افزایش1نرخ1مالياتی،1کارایی1نظام1مالياتی1را1کاهش1می1دهد.1پس1گسترش1پایه1مالياتی1
بعنوان1بهترین1راه1جهت11افزایش1درآمد1مالياتی1دولت1و1حفظ1کارایی1اقتصادی1یک1نظام1مالياتی1
مطرح1می1باشد.1گسترش1پایه1مالياتی1در1هر1دو1شکل1اصلی1دریافت1ماليات1ها1یعنی1ماليات1های1
مستقيم1و1غير1مستقيم،1دارای1اثرات1توزیعی1یکسانی1نيستند.1ماليات های1مستقيم،1بویژه1ماليات1بر1
ثروت1به1دليل1سيستم11تصاعدی1در1پرداخت،1اثر1مثبتی1بر1توزیع1درآمد1دارند1و1نابرابری1را1کاهش1
ارزش1 بر1 ماليات1 وضع1 مثال1 داشته1 تنازلی1 طبيعت1 اغلب1 مستقيم1 غير1 ماليات های1 اما1 دهند،1 می1
افزوده1بعنوان1یک1ماليات1غير1مستقيم1باعث1می1شود1که1خانوار1ها1با1درآمد1پایين1سهم1بيشتری1از1
درآمد1شان1را1در1مقایسه1با1خانوار1های1با1درآمد1باال،1مصرف1کنند1و1نتيجتًا1تحميل1کننده1بار1مالياتی1
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بيشتری1به1خانوار1های1با1درآمد1پایين1خواهد1بود.1اما1وضع1ماليات1بر1ارزش1افزوده1می1تواند1بصورت1
یک1سياست1انقباضی1عمل1می1کند1و1حجم1پول1را1کاهش1داده1و1از1بروز1تورم1جلوگيری1می1کند.1
1هنگامی1که1در1اقتصاد1بحث1توزیع1درآمد1مطرح1می1شود1باید1بين1دو1دسته1از1نظریه1های1مربوط1
به1توزیع1درآمد1تفاوت1قایل1شد1توزیع1درآمد1مبتنی1بر1عوامل1توليد1و1توزیع1درآمد1شخص1.1در1توزیع1
درآمد1مبتنی1بر1عوامل1توليد،1سهم1عوامل1توليد1از1کل1عوامل1درآمد1ملی1توضيح1داده1می1شود1و1در1
توزیع1شخصی،1کل1درآمدی1که1اشخاص1و1یا1خانوار1ها1دریافت1می1کنند1از1اهميت1برخوردار1است1
و1اینکه1درآمد1مزبور1از1چه1منبعی1کسب1شده1است1مانند1اشتغال،1بهره،1سود،1اجاره1،1هدیه،1ارث1و1
...1حائز1اهميت1نيست1.1مباحث1فقر،1نابرابری1های1درآمد1ملی1و1توزیع1درآمد1که1در1اقتصاد1توسعه1

مطرح1می1شود1عموما1از1این1مقوله1هستند)1اسد1ا...1زاده1بابلی،1مير1رستم1378(.1
شاخص1های1توزیع1درآمد1بعنوان1ابزار1موثر1جهت1بهينه1سازی1سيستم1اقتصادی1درجه1نابرابری1
موجود1بين1درآمد1افراد1یک1کشور1را11مورد1سنجش1قرار1می1دهند.1توزیع1درآمد1بوسيله1دو1دسته1
شاخص1های1عينی1و1شاخص1های1ذهنی1مورد1سنجش،1تحليل1و1بررسی1قرار1می1گيرد.1شاخص1
های1عينی1از1جمله1معيار1هایی1هستند1که1بدون1در1نظر1گرفتن1تابع1رفاه1اجتماعی1و1فردی1ميزان1
شدت1پراکندگی1درآمد1در1الگوی1توزیع1درآمد1جامعه1را1اندازه1گيری1می1کنند.1ضریب1جينی،1ضریب1
طول1منحنی1لورنز،1شاخص1تایل1از1جمله1شاخص1های1عينی1توزیع1درآمد1هستند.1اما1شاخص1های1
ذهنی1شاخص1هایی1هستند1که1با1توجه1به1تابع1رفاه1فردی1و1اجتماعی1جامعه1و1مالحظات1ارزشی1
اتکينسون1و1 اقدام1به1محاسبه1شدت1ميزان1پراکندگی1درآمد1در1جامعه1می1کنند1شاخص1دالتون،1

شاخص1سن1از1جمله1شاخص1های1ذهنی1توزیع1درآمد1می1باشند1.1
در1این1پژوهش1جهت1سنجش1نابرابری1درآمد1خانوار1های1شهری1از1شاخص1ضریب1جينی1استفاده1
شده1است.1ضریب1جينی1یکی1از1شاخص1های1سنجش1نابرابری1درآمد1جامعه1است.1این1ضریب1
با1نسبتی1تعریف1می شود1که1ارزشی1بين1صفر1و1یک1دارد1که1در1آن1صفر1به1معنی1توزیع1کاماًل1
برابر1درآمد1یا1ثروت1و1یک1به1معنای1نابرابری1مطلق1در1توزیع1است،1زیاد1بودن1ضریب1جينی1نشان1
می دهد1که1درصد1کوچکی1از1جمعيت،1سهم1زیادی1از1درآمد1و1امکانات1جامعه1را1مصرف1می کنند.1
و1مقدار1کمتر1ضریب1جيني1برابري1بيشتر1در1توزیع1ثروت1و1مصرف1در1یک1جامعه1را1نشان1مي دهد.
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� � �1 � �
���y�	�		

�

���
y����	�

 
1)���� � �0 � �1��� � �2	�� � �3��������� � �3��

 
2)���� � �0 � �1����� � �2	�� � �3��������� � �3�� 

 
3)���� � �0 � �1����� � �2	�� � �3��������� � �3��

 
4)���� � �0 � �1���� � �2	�� � �3��������� � �3�� 

 

���� � 0.4���12�7�901 � 0.000000144�1TAX � 0.0000000166	NI
� 	0.000742	INFLATION � 0.004297UN

R-squared(0.90), Prob(F-statistic= 0.000002),   Durbin-Watson stat(1.7)

���� � 0.479309 � 0.000000944	INTAX � 0.000000000442	NI
� 0.000�39INFLATION � 0.003637UN

R-squared(0.88), Prob(F-statistic= 0.000005),   Durbin-Watson stat(1.84)

��� � 0.497�16 � 0.00000304PRTAX � 0.00000000973	NI � 0.000����NFLATION
� 0.004491UN

R-squared(0.86), Prob(F-statistic= 0.000013),   Durbin-Watson stat(1.98)

���� � 0.�22203 � 0.000000396�TAX � 0.0000000�1�	NI � 0.0012�4INFLATION
� 0.00496�UN

R-squared(0.86), Prob(F-statistic= 0.000016),   Durbin-Watson stat(1.91)
 

�:1درصد1تجمعی1درآمد1خانوارها � �1 � �
���y�	�		

�

���
y����	�

 
1)���� � �0 � �1��� � �2	�� � �3��������� � �3��

 
2)���� � �0 � �1����� � �2	�� � �3��������� � �3�� 

 
3)���� � �0 � �1����� � �2	�� � �3��������� � �3��

 
4)���� � �0 � �1���� � �2	�� � �3��������� � �3�� 

 

���� � 0.4���12�7�901 � 0.000000144�1TAX � 0.0000000166	NI
� 	0.000742	INFLATION � 0.004297UN

R-squared(0.90), Prob(F-statistic= 0.000002),   Durbin-Watson stat(1.7)

���� � 0.479309 � 0.000000944	INTAX � 0.000000000442	NI
� 0.000�39INFLATION � 0.003637UN

R-squared(0.88), Prob(F-statistic= 0.000005),   Durbin-Watson stat(1.84)

��� � 0.497�16 � 0.00000304PRTAX � 0.00000000973	NI � 0.000����NFLATION
� 0.004491UN

R-squared(0.86), Prob(F-statistic= 0.000013),   Durbin-Watson stat(1.98)

���� � 0.�22203 � 0.000000396�TAX � 0.0000000�1�	NI � 0.0012�4INFLATION
� 0.00496�UN

R-squared(0.86), Prob(F-statistic= 0.000016),   Durbin-Watson stat(1.91)
 

n:1تعداد1گروههای1درآمدی

بررسی1ضریب1جينی1خانوار1های1شهری1و1روستایی1طی1سال1های113801تا113921بر1اساس1
آمار1و1اطالعات1مرکز1آمار1کشور1نشان1می1دهد1ضریب1جينی1خانوار1های1شهری1و1روستایی1به1
طور1متوسط1با1نرخ1رشد1.41-1کاهش1یافته1که1بهبود1توزیع1درآمد1هم1در1سطح1خانوار1های1شهری1
و1روشتایی1را1در1پی1داشته1است.اما1هنوز1نابرابری1توزیع1درآمد1در1خانوار1های1شهری1نسبت1به1

روستایی1بيشتر1است.

فرضیات تحقیق:
جهت1بررسی1تاثير1درآمد1های1مالياتی1و1ماليات1بر1درآمد،1ماليات1بر1ثروت1و1ماليات1بر1کاال1و1

خدمات1بر1توزیع1درآمد1خانوار1های1شهری1فرضيه1هایی1به1شرح1ذیل1تعریف1می1شود:
فرضيه1اول1:1بين1درآمد1های1مالياتی1و1ضریب1جينی1رابطه1وجود1دارد.

فرضيه1دوم1:1بين1ماليات1بر1درآمد1و1ضریب1جينی1رابطه1وجود1دارد.
فرضيه1سوم1:1بين1ماليات1بر1ثروت1و1ضریب1جينی1رابطه1وجود1دارد.

فرضيه1چهارم1:1بين1ماليات1بر1کاال1و1خدمات1و1ضریب1جينی1رابطه1وجود1دارد.

مدل تحقیق:
با1استفاده1از1آمار1و1اطالعات1مرکز1آمار1ایران1و1بانک1مرکزی1جمهوری1اسالمی1ایران،1اثر1وضع1
ماليات1ها،1ماليات1بر1درآمد،1ثروت1و1کاال1و1خدمات1بر1توزیع1درآمد1خانوار1های1شهری1با1استفاده1از1
شاخص1ضریب1جينی1و1بکارگيری1مدل1اقتصاد1سنجی1ols1طی1دوره1زمانی113761تا113921مورد1

بررسی1قرار1می1گيرد.1مدل1و1متغير1های1تحقيق1بصورت1ذیل1است:
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� � �1 � �
���y�	�		

�

���
y����	�

 
1)���� � �0 � �1��� � �2	�� � �3��������� � �3��

 
2)���� � �0 � �1����� � �2	�� � �3��������� � �3�� 

 
3)���� � �0 � �1����� � �2	�� � �3��������� � �3��

 
4)���� � �0 � �1���� � �2	�� � �3��������� � �3�� 

 

���� � 0.4���12�7�901 � 0.000000144�1TAX � 0.0000000166	NI
� 	0.000742	INFLATION � 0.004297UN

R-squared(0.90), Prob(F-statistic= 0.000002),   Durbin-Watson stat(1.7)

���� � 0.479309 � 0.000000944	INTAX � 0.000000000442	NI
� 0.000�39INFLATION � 0.003637UN

R-squared(0.88), Prob(F-statistic= 0.000005),   Durbin-Watson stat(1.84)

��� � 0.497�16 � 0.00000304PRTAX � 0.00000000973	NI � 0.000����NFLATION
� 0.004491UN

R-squared(0.86), Prob(F-statistic= 0.000013),   Durbin-Watson stat(1.98)

���� � 0.�22203 � 0.000000396�TAX � 0.0000000�1�	NI � 0.0012�4INFLATION
� 0.00496�UN

R-squared(0.86), Prob(F-statistic= 0.000016),   Durbin-Watson stat(1.91)
 

متغير1های1مدل1عبارتند1از11:1ضریب1جينی1خانوار1های1شهری،11درآمد1های1مالياتی،1NI1درآمد1
ملی،11نرخ1تورم1شهری،11نرخ1بيکاری1شهری

آمار1توصيفی1متغير1های1مدل
UNINFLATIONGTAXPRTAXINTAXTAXNIGINI

113.19444120.77826120013.6814880.057118294.331127909.71406608.010.406939 Mean

113.45000118.4000019437.00012647.20018703.700150586.501376387.010.413600 Median

115.30000149.400001135969.1121845.60176067.801494249.51735322.010.453100 Maximum

18.800000110.400001322.20001138.60001482.800012765.2001213844.010.351300 Minimum

11.48104619.487118131431.8615806.708121409.731147594.21161971.810.026674 Std. Dev.

-1.29662311.35810512.53327111.47338811.35870611.08218710.497165-0.655925 Skewness

15.39435514.74521119.30724414.47633213.84985112.95422211.97321313.018582 Kurtosis

19.34339319.989240162.72405110.4104217.76880514.49133511.95785911.649575 Jarque-Bera

10.00935610.00677410.00000010.00548810.02056010.10585710.37571310.438328 Probability

1237.50001477.90001460314.61112241.31420769.612941924.19351984.19.359600 Sum

137.2894411980.119217000000007420000001010000000047900000000057700000000010.015653 Sum Sq. Dev.

 18 23 23 23 23 23 23 23 Observations
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برازش مدل و نتایج:
1Phillips-Perron1جهت1برآورد1مدل،1ابتدا1پایایی1متغير1های1مدل1تحقيق1با1استفاده1از1آزمون

1test1statisticمورد1بررسی1قرار1گرفته1و1متغير1های1مدل1بشرح1جدول1زیر1مانا1می1باشند.
unit1root1test

probstatisticTest for unit rootvariablesMethod

0.0000-6.30011st differenceGINI

Phillips-Perron 
test statistic

0.0486-3.02721st differenceTAX

0.0000-17.53132nd differenceNI

0.0010-4.85011st differenceINFLATION

0.0038-4.3808LevelUN

0.0013-4.75352nd differenceINTAX

0.0001-6.12622nd differencePRTAX

0.0000-6.84392nd differenceGTAX

معادالت1در1نرم1افزار1Eviewsبشرح1ذیل1برآورد1شده1است:

� � �1 � �
���y�	�		

�

���
y����	�

 
1)���� � �0 � �1��� � �2	�� � �3��������� � �3��

 
2)���� � �0 � �1����� � �2	�� � �3��������� � �3�� 

 
3)���� � �0 � �1����� � �2	�� � �3��������� � �3��

 
4)���� � �0 � �1���� � �2	�� � �3��������� � �3�� 

 

���� � 0.4���12�7�901 � 0.000000144�1TAX � 0.0000000166	NI
� 	0.000742	INFLATION � 0.004297UN

R-squared(0.90), Prob(F-statistic= 0.000002),   Durbin-Watson stat(1.7)

���� � 0.479309 � 0.000000944	INTAX � 0.000000000442	NI
� 0.000�39INFLATION � 0.003637UN

R-squared(0.88), Prob(F-statistic= 0.000005),   Durbin-Watson stat(1.84)

��� � 0.497�16 � 0.00000304PRTAX � 0.00000000973	NI � 0.000����NFLATION
� 0.004491UN

R-squared(0.86), Prob(F-statistic= 0.000013),   Durbin-Watson stat(1.98)

���� � 0.�22203 � 0.000000396�TAX � 0.0000000�1�	NI � 0.0012�4INFLATION
� 0.00496�UN

R-squared(0.86), Prob(F-statistic= 0.000016),   Durbin-Watson stat(1.91)
 

R-squared)0.90(, Prob)F-statistic= 0.000002(,   Durbin-Watson stat)1.7(

 

� � �1 � �
���y�	�		

�

���
y����	�

 
1)���� � �0 � �1��� � �2	�� � �3��������� � �3��

 
2)���� � �0 � �1����� � �2	�� � �3��������� � �3�� 

 
3)���� � �0 � �1����� � �2	�� � �3��������� � �3��

 
4)���� � �0 � �1���� � �2	�� � �3��������� � �3�� 

 

���� � 0.4���12�7�901 � 0.000000144�1TAX � 0.0000000166	NI
� 	0.000742	INFLATION � 0.004297UN

R-squared(0.90), Prob(F-statistic= 0.000002),   Durbin-Watson stat(1.7)

���� � 0.479309 � 0.000000944	INTAX � 0.000000000442	NI
� 0.000�39INFLATION � 0.003637UN

R-squared(0.88), Prob(F-statistic= 0.000005),   Durbin-Watson stat(1.84)

��� � 0.497�16 � 0.00000304PRTAX � 0.00000000973	NI � 0.000����NFLATION
� 0.004491UN

R-squared(0.86), Prob(F-statistic= 0.000013),   Durbin-Watson stat(1.98)

���� � 0.�22203 � 0.000000396�TAX � 0.0000000�1�	NI � 0.0012�4INFLATION
� 0.00496�UN

R-squared(0.86), Prob(F-statistic= 0.000016),   Durbin-Watson stat(1.91)
 

R-squared)0.88(, Prob)F-statistic= 0.000005(,   Durbin-Watson stat)1.84(

� � �1 � �
���y�	�		

�

���
y����	�

 
1)���� � �0 � �1��� � �2	�� � �3��������� � �3��

 
2)���� � �0 � �1����� � �2	�� � �3��������� � �3�� 

 
3)���� � �0 � �1����� � �2	�� � �3��������� � �3��

 
4)���� � �0 � �1���� � �2	�� � �3��������� � �3�� 

 

���� � 0.4���12�7�901 � 0.000000144�1TAX � 0.0000000166	NI
� 	0.000742	INFLATION � 0.004297UN

R-squared(0.90), Prob(F-statistic= 0.000002),   Durbin-Watson stat(1.7)

���� � 0.479309 � 0.000000944	INTAX � 0.000000000442	NI
� 0.000�39INFLATION � 0.003637UN

R-squared(0.88), Prob(F-statistic= 0.000005),   Durbin-Watson stat(1.84)

��� � 0.497�16 � 0.00000304PRTAX � 0.00000000973	NI � 0.000����NFLATION
� 0.004491UN

R-squared(0.86), Prob(F-statistic= 0.000013),   Durbin-Watson stat(1.98)

���� � 0.�22203 � 0.000000396�TAX � 0.0000000�1�	NI � 0.0012�4INFLATION
� 0.00496�UN

R-squared(0.86), Prob(F-statistic= 0.000016),   Durbin-Watson stat(1.91)
 

R-squared)0.86(, Prob)F-statistic= 0.000013(,   Durbin-Watson stat)1.98(
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� � �1 � �
���y�	�		

�

���
y����	�

 
1)���� � �0 � �1��� � �2	�� � �3��������� � �3��

 
2)���� � �0 � �1����� � �2	�� � �3��������� � �3�� 

 
3)���� � �0 � �1����� � �2	�� � �3��������� � �3��

 
4)���� � �0 � �1���� � �2	�� � �3��������� � �3�� 

 

���� � 0.4���12�7�901 � 0.000000144�1TAX � 0.0000000166	NI
� 	0.000742	INFLATION � 0.004297UN

R-squared(0.90), Prob(F-statistic= 0.000002),   Durbin-Watson stat(1.7)

���� � 0.479309 � 0.000000944	INTAX � 0.000000000442	NI
� 0.000�39INFLATION � 0.003637UN

R-squared(0.88), Prob(F-statistic= 0.000005),   Durbin-Watson stat(1.84)

��� � 0.497�16 � 0.00000304PRTAX � 0.00000000973	NI � 0.000����NFLATION
� 0.004491UN

R-squared(0.86), Prob(F-statistic= 0.000013),   Durbin-Watson stat(1.98)

���� � 0.�22203 � 0.000000396�TAX � 0.0000000�1�	NI � 0.0012�4INFLATION
� 0.00496�UN

R-squared(0.86), Prob(F-statistic= 0.000016),   Durbin-Watson stat(1.91)
  R-squared)0.86(, Prob)F-statistic= 0.000016(,   Durbin-Watson stat)1.91(

نتایج برآورد متغیر های مدل

probstatisticCoefficientvariablesمدل
0.0010-4.206934-10.0000001441TAX

اول
0.54150.6270430.0000000166NI

0.2679-1.157402-0.000742INFLATION

0.0421-2.253708-0.004297UN

0.0028-3.667987-0.000000944INTAX

دوم
0.98680.0168870.000000000442NI

0.4956-0.701119-0.000539INFLATION

0.1189-1.669414-0.003637UN

0.0086-3.092096-0.00000304PRTAX

سوم
0.7287-0.354380-0.00000000973NI

0.3068-1.063745-0.000855INFLATION

0.0704-1.971197-0.004491UN

0.0110-2.964404-0.000000396GTAX

چهارم
0.0190-2.676394-0.0000000515NI

0.0947-1.802301-0.001284INFLATION

0.0464-2.201379-0.004965UN

یافته های1حاصل1از1برآورد1هر1جهار1مدل،1ویژگی1خودهمبستگی1و1ناهمسانی1واریانس1مدل ها1
مورد1بررسی1قرار1گرفت.1برای1این1منظور1از1آزمون1LM1جهت1بررسی1مسئله1خودهمبستگی1و1از1
آزمون1گلجسر1برای1بررسی1مسئله1ناهمسانی1واریانس1استفاده1شد.1آزمون1LM1هيچ1یک1از1چهار1
مدل1دچار1خود1همبستگی1نيستند1و1این1مطلب1را1آماره1دوربين-1واتسن1بدست1آمده1مورد1تأکيد1

قرار1می دهد.
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LM نتایج آزمون
مدل  آماره ProbFنتیجه

برای خودهمبستگی مرتبه اول

اول0,65000,2165فاقد خودهمبستگی

دوم0,85400,0353فاقد خودهمبستگی

سوم0,94360,0052فاقد خودهمبستگی

چهارم0,98940,0001فاقد خودهمبستگی

برای خودهمبستگی مرتبه دوم

اول0,27081,4746فاقد خودهمبستگی

دوم0,28521,4092فاقد خودهمبستگی

سوم0,2849104105فاقد خودهمبستگی

چهارم0,38811,3128فاقد خودهمبستگی

* معناداری1در1سطح1احتمال51%1است

نتایج آزمون گلجسر
مدلآماره ProbFنتیجه

اول0,77820,4392همسانی واریانس

دوم0,60950,6936همسانی واریانس

سوم0,47650,9300همسانی واریانس

چهارم0,67990,5838همسانی واریانس

  * معناداری1در1سطح1احتمال51%1است

نتایج1برآورد1مدل1اول1نشان1می1دهد1طی1دوره1زمانی113701تا113921در1سطح1خطای10.0011بين1
درآمد1های1مالياتی1و1ضریب1جينی1رابطه1معنی1دار1و1معکوس1وجود1دارد.1با1افزایش1درآمد1های1
مالياتی1ضریب1جينی1خانوار1های1شهری1کاهش1و1توزیع1درآمد1خانوار1های1شهری1بهبود1خواهد1
یافت1و1فرضيه1اول1تحقيق1مورد1تأیيد1قرار1می1گيرد.1همچنين1بين1نرخ1بيکاری1و1ضریب1جينی1
رابطه1معنی1دار1و1معکوس1می1باشد1یعنی1با1کاهش1بيکاری1خصوصا1در1طبقات1با1درآمد1پایين1باعث1
کاهش1ضریب1جينی1می1شود.1اما1اثر1متغير1های1درآمد1ملی1و1نرخ1تورم1بر1ضریب1جينی1معنی1دار1
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نبوده1است.1همچنين1نتایج1برآورد1مدل1دوم،1سوم1و1چهارم1نشان1می1دهد1طی1دوره1زمانی113701تا1
11392بين1ماليات1بر1درآمد،1ماليات1بر1ثروت1و1ماليات1بر1کاال1و1خدمات1و1ضریب1جينی1رابطه1معنی1
دار1و1معکوس1وجود1دارد1بطوریکه1با1افزایش1این1ماليات1ها1ضریب1جينی1کاهش1و1توزیع1درآمد1
بهبود1می1یابد.1پس1فرضيه1های1دوم1و1سوم1و1چهارم1تایيد1می1شود.1همچنين1طی1دوره1زمانی1
مذکور1پایه1های1ماليات1بر1ثروت1و11درآمد1)ماليات1های1مستقيم(1نسبت1به1پایه1ماليات1بر1کاال1و1

خدمات1)ماليات1غير1مستقيم(1تاثير1بيشتری1بر1توزیع1درآمد1خانوار1های1شهری1داشته1اند.
افزایش81%1سهم1ماليات1بر1اشخاص1حقوقی1)1شرکت1ها(،1افزایش121%1سهم1ماليات1بر1کاال1و1
خدمات،1کاهش21%1سهم1ماليات1بر1درآمد،1کاهش6011% سهم1ماليات1بر1ثروت،1و1کاهش%1711 
سهم1ماليات1بر1واردات1از1کل1درآمد1های1مالياتی1در1سال113921نسبت1به1سال113701بطور1کلی1
نشان1دهنده1عدم1تغيير1سهم1ماليات1های1مستقيم1می1باشد.1جهت1بهبود1توزیع1درآمد1الزم1است1
سهم1ماليات1بر1درآمد1اشخاص1حقيقی1و1حقوقی،1و1ماليات1بر1ثروت1افزایش1پيدا1کند.همچنين1با1
تصحيح1ساختار1و1نظام1مالياتی1در1جهت1اطالع1از1درآمد1و1ثروت1واقعی1افراد1و1شرکت1ها1و1همچنين1
کاهش1فرار1مالياتی1صاحبان1حرف1و1مشاغل1آزاد1مانند1کسبه،1پزشکان1و1...1می1توان1کارایی1توزیعی1
ماليات1های1مستقيم1خصوصا1ماليات1بر1درآمد1را1افزایش1داد.1و1در1خصوص1ماليات1های1غير1مستقيم1
اگر1سهم1افزایش1آن1دسته1از1ماليات1ها11به1افراد1با1آمد1باال1تعلق1بگيرد1توزیع1درآمد1بهبود1می1یابد.1

منابع
11 اشرفی،1یکتا،1دائی،1بابک،1نماگرهای1مالی1اقتصادی1استان1های1کشور)13921(،1دفتر1مدلسازی1.

و1مدیریت1اطالعات1اقتصادی1وزارت1امور1اقتصادی1و1دارایی.
21 ابونوری،1عباسعلی،1)13931(،1تاثير1درآمد1های1مالياتی1بر1رشد1اقتصادی1و1توزیع1درآمد1)ایران1.

و1کشور1های1منتخبOECD1،1فصلنامه1علمی1و1پژوهشی،1پژوهشنامه1ماليات،1شماره1،241
)شماره1مسلسل721(،1زمستان13931.

31 اسد1زاده1،1احمد،1تسليمی1بابلی،1امين،11جليلی1بتول،1)13931(1،1بررسی1اثرات1تورمی1و1توزیعی1.
پژوهشی،1 و1 علمی1 فصلنامه1 ایران1 اقتصاد1 مختلف1 های1 بخش1 بر1 افزوده1 اررزش1 بر1 ماليات1
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پژوهشنامه1ماليات1،1شماره241،)شماره1مسلسل721(1،1زمستان13931.
41 بهروزی،1واقف،1)1393(1کتاب1اندازه1گيری1و1بررسی1نابرابری1توزیع1درآمد1در1ایران..
51 بانک1مرکزی1جمهوری1اسالمی1ایران،1گزارش1شاخص1کل1بهای1کاال1و1خدمات1مصرفی1در1.

مناطق1شهری1ایران1)1شاخص1تورم(،1سال13941.
61 بانک1مرکزی1جمهوری1اسالمی1ایران،1بانک1اطالعات1سری1زمانی.1.
71 پژویان،1جمشيد،1اقتصاد1بخش1عمومی1)ماليات1ها(،1دانشگاه1تربيت1مدرس11380..
81 سپهر1دوست،1حميد،1زمانی1صابر)1393(1بهبود1پارتویی1توزیع1درآمد1و1سياست1گذاری1مالياتی.1.
91 هژبرکيانی،کامبيز)13881(1طرح1محاسبه1نرخ1بهينه1پایه1های1مالياتی1و1بررسی1تبعات1اقتصادی1.

آن،1دفتر1مطالعات1و1تحقيقات1مالياتی1سازمان1امور1مالياتی1کشور،1اسفند11388.1
101 مير1رستم1اسد1ا...،1زاده1بالی،1)13871(1،اثربخشی1ماليات1بر1نابرابری1و1توزیع1درآمد1در1ایران1..
111 مرکز1آمار1ایران،1گزارش1ضریب1جينی1در1سال1،13931دفتر1جمعيت،1نيروی1کار1و1سرشماری1.

،مهر13941.
121 مرکز1آمار1ایران،گزارش1توزیع1درآمد1در1خانوار1های1شهری،1روستایی1و1کل1کشور1سال1های1.

1392-1،11380دفتر1جمعيت،1نيروی1کار1و1سرشماری،زمستان13921.
131 مرکز1آمار1ایران،1گزارش1توزیع1درآمد1در1خانوار1های1شهری،1روستایی1و1کل1کشور1سال1های1.

1386-1،11376دفتر1جمعيت،1نيروی1کار1و1سرشماری1سال13871.
141 قاضی،1فایزه،1هوشمند،1محمود)13871(،1بررسی1اثر1متقابل1توزیع1درآمد1و1رشد1در1اقتصاد1ایران،1.

مجموعه1مقاالت1نخستين1همایش1اقتصاد1اسالمی1و1توسعه1)1مشهد،1اردیبهشت13871(.
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پيوست:

Dependent Variable: GINI
 Method: Least Squares
 Date: 1395/02/15   Time: 16:11
 Sample (adjusted): 1375 1392
 Included observations: 18 after adjustments

Prob.t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable
0.000013.289310.0365570.485813C
0.0010-4.2069340.0000000341- 0.000000144TAX
0.54150.6270430.00000002650.0000000166NI
0.2679-1.1574020.000641-0.000742INFLATION
0.0421-2.2537080.001907-0.004297UN

0.399978  Mean dependent var0.903135 R-squared
0.024966  S.D. dependent var0.873330 Adjusted R-squared
-6.378659  Akaike info criterion0.008886 S.E. of regression
-6.131333  Schwarz criterion0.001026 Sum squared resid
-6.344556  Hannan-Quinn criter.62.40793 Log likelihood
1.706327  Durbin-Watson stat30.30176 F-statistic

0.000002Prob)F-statistic(
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Dependent Variable: GINI
 Method: Least Squares
 Date: 1395/02/15   Time: 16:26
 Sample (adjusted): 1375 1392
 Included observations: 18 after adjustments

Prob.t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable
0.000011.412630.0419980.479309C
0.0028-3.6679870.000000257-0.000000944INTAX
0.98680.0168870.00000002620.000000000442NI
0.4956-0.7011190.000769-0.000539INFLATION
0.1189-1.6694140.002178-0.003637UN

0.399978  Mean dependent var0.887594 R-squared
0.024966  S.D. dependent var0.853008 Adjusted R-squared
-6.229864  Akaike info criterion0.009572 S.E. of regression
-5.982538  Schwarz criterion0.001191 Sum squared resid
-6.195761  Hannan-Quinn criter.61.06878 Log likelihood
1.840655  Durbin-Watson stat25.66309 F-statistic

0.000005Prob(F-statistic
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Dependent Variable: GINI
 Method: Least Squares
 Date: 1395/02/15   Time: 16:52
 Sample (adjusted): 1375 1392
 Included observations: 18 after adjustments

Prob.t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable
0.000011.452220.0434690.497816C
0.0086-3.0920960.000000982-0.00000304PRTAX
0.7287-0.3543800.0000000275-0.00000000973NI
0.3068-1.0637450.000804-0.000855INFLATION
0.0704-1.9711970.002278-0.004491UN

0.399978  Mean dependent var0.868198 R-squared
0.024966  S.D. dependent var0.827643 Adjusted R-squared
-6.070677  Akaike info criterion0.010365 S.E. of regression
-5.823352  Schwarz criterion0.001397 Sum squared resid
-6.036574  Hannan-Quinn criter.59.63609 Log likelihood
1.983577  Durbin-Watson stat21.40815 F-statistic

0.000013Prob)F-statistic



Dependent Variable: GINI
 Method: Least Squares
 Date: 1395/02/15   Time: 16:41
 Sample (adjusted): 1375 1392
 Included observations: 18 after adjustments

Prob.t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable
0.000013.320340.0392030.522203C
0.0110-2.9644040.000000134-0.000000396GTAX
0.0190-2.6763940.0000000192-0.0000000515NI
0.0947-1.8023010.000713-0.001284INFLATION
0.0464-2.2013790.002255-0.004965UN

0.399978  Mean dependent var0.863519 R-squared
0.024966  S.D. dependent var0.821525 Adjusted R-squared
-6.035797  Akaike info criterion0.010547 S.E. of regression
-5.788471  Schwarz criterion0.001446 Sum squared resid
-6.001694  Hannan-Quinn criter.59.32217 Log likelihood
1.918693  Durbin-Watson stat20.56290 F-statistic

0.000016Prob)F-statistic
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شناسایی مزیت فعالیت های اقتصادی استان خراسان جنوبی براساس 
شاخص ضریب مکانی

مهدی1فاطمی1
زهرا1وفادار2

تاریخ1دریافت:11111111111111395/2/151تاریخ1پذیرش:1395/6/201

چکیده:
در1این1 مقاله به11بررسی1مزیت نسبی1در1فعاليت1های1اقتصادی1 استان 1خراسان1جنوبی1پرداخته1
شده1است و در این راستا از آمار و داده های1محصول1ناخالص1داخلی1استان1برای1سال های 11384
الی1392 استفاده شده است. برای بررسی و شناخت مزیت های نسبی موجود، شاخص1ضریب 
مکانی1مورد استفاده1قرار1گرفته1است و مزیت های موجود در استان خراسان1جنوبی نسبت به 
متوسط کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی1نشان می دهد که1فعاليت1های1بخش1
کشاورزی1)زراعت1و1باغداری،1دامداری1و1مرغداری1و1جنگلداری(،1فعاليت1های1معادن1)بجز1معادن1
نفت(،1فعاليت1های1صنعتی1)محصوالت1غذایی1و1آشاميدنی،1محصوالت1از1الستيک1و1پالستيک،1
ساخت1سایر1محصوالت1کاني1غير1فلزي،1ساختمان(،1فعاليت1ها1ی1بخش1خدمات1)عمده1فروشي،1
امور1عمومي1و1خدمات1 نقليه1و1کاالها،1خدمات1واحدهاي1مسکوني،1 تعمير1وسایل1 خرده1فروشي،1
شهري،1امور1دفاعي1و1انتظامي،1آموزش،1بهداشت1و1درمان،1دامپزشکی1و1مددکاری1اجتماعی11فعاليت1

های1پایه1ای1استان1بوده1است1و1دارای1ضریب1مکانی1بزرگتر1از1یک1بوده1اند.
R13, R12, R11 : JEL طبقه1بندی

کلمات کلیدی:1محصول1ناخالص1داخلی،1ضریب1مکانی،1ارزش1افزوده،1مزیت1نسبی1

Fatemi042@2 yahoo.com                                        1. دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد کرمان
2. دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
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مقدمه:
افزایش1ثروت1ملل1و1یا1به1مفهم1امروزین1پيشرفت1اقتصادی1و1اجتماعی1جامعه1و1گسترش1رفاه1
عمومی،1با1وجود1اینکه1از1نظر1دالیل1پيشرفت11طيف1وسيعی1از1عوامل1و1مولفه1ها1را1در1بر1می1گيرد،1
اما1یکی1از1فاکتورهایی1که1در1این1زمينه1مطرح1شده1است،1تجارت1خارجی1است1و1تجارت1خارجی1
بر1اساس1تئوری1مزیت1نسبی1است1.1ایده اصلي مزیت نسبي توسط اقتصاد دانان کالسيک ارائه 
شده است.1آدام1اسميت11یکی1از1اقتصاد1دانان1کالسيک1است1که1بيان مي1کند که هر کشوری در 
توليد محصوالتی تخصص پيدا کند که1در1آن1مزیت1دارد.1دیوید ریکاردو 2 نيز درخصوص اهميت 
مزیت نسبي تأکيد داشت که هر کشور در توليداتي که بيشترین مزیت1نسبی1را1دارد1باید1تخصص1

پيدا1کند.
برپایه1مزیت1نسبی1،چنانچه1کشوری1یک1کاال1را1نسبت1به1دیگر1کاالها1ارزان1تر1توليد1کند،1آن1
کشور1در1توليد1کاالی1مورد1نظر1دارای1مزیت1نسبی1است.1همين1رویکرد1در1امر1تجارت1نيز1قابل1
تعميم1و1گسترش1است.1به1این1مضمون1که1اگر1صادرات1کاال1با1هزینه1های1کمتر1در1مقایسه1با1سایر1
کشورها1صورت1پذیرد،1نوعی1مزیت1برای1کشور1صادر1کننده1منظور1می1شود.1مزیت1نسبی11بيانگر1
توانایی1یک1کشور1در1توليد1و1صدور1یک1کاالیی1با1هزینه1ارزان1تر1وکيفيت1باالتر1در1سطح1جهانی1
است.1به1عبارت1دیگر،1هر1کشوری1که1در1کاالی1خاصی1مزیت1نسبی1دارد،1در1توليد1و1صادرات1آن1
کاال1تخصص1پيدا1می1کند1و1در1مقابل1کاالهایی1را1که1در1آن1مزیت1نسبی1ندارد،1از1سایر1کشورها1
وارد1خواهد1کرد1تا1نياز1و1تقاضای1داخلی1را1پوشش1دهد.1البته1تجارت1خارجی1بين1دو1کشور1هزینه1
هایی1دیگری1را1نيز1دارد1و1در1تجارت1بين1المللی11باید1هزینه1های1حمل1ونقل،1بيمه،1بازاریابی،1بازار1

رسانی،1تبليغات،1و...1را1نيز1منظور1کرد.1)رنجبر1فالح1و1همکاران،551،1390(
به1عبارتی1باید1یک1تقسيم1کار1بين1کشورها1وجود1داشته1و1سپس1کشورها1با1یکدیگر1مبادله1انجام1
دهند.1این1موضوع1تقسيم1کار1در1اقتصاد1داخلی1و1بين1مناطق1نيز1اهميت1باالیی1دارد.1بی1توجهی1
به استعدادها، توانایي ها و مزیت1هاي نسبي هر منطقه در1زمينه فعاليت1هاي اقتصادي موجب1
مي شود تا سرمایه گذاري ها متناسب با امکانات و ظرفيت هاي بالقوه مناطق صورت نگيرد1و1و 

1. Adam Esmit
2. Ricardo
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به رغم اجراي برنامه1هاي متعدد توسعه ملي و منطقه1اي،1همچنان روند توسعه نيافتگي مناطق 
ادامه یابد.

با1توجه1به1قابليت1ها1و1ظرفيتهای1مناطق1مختلف1الزم1است1در اجراي برنامه ها و سياست1هاي 
کالن توسعه1مزیت1های1مناطق1نيز1مد1نظر1قرار1گيرد. عدم توجه به این1امر1در برنامه ریزي1ها1و 
نادیده گرفتن قابليت1هاي این مناطق باعث شده تا شکاف و عدم تعادل ميان سطح ملي و مناطق1
توسعه نيافته افزایش یابد. عدم1تعادل1بين1مناطق باعث افزایش1روند مهاجرت از1روستاها1به1شهرها11
و1از1شهرها1به1 کالن1شهرها1گردیده1است. لذا توجه به ظرفيت هاي درون منطقه1اي1و تالش براي 

ارتقاي نهادهاي محلي به مثابه کليد اصلي توسعه، ضرورتي انکارناپذیر دارد.
بنابراین درصورتي1که عوامل مؤثر بر رشد1اقتصادي مناطق شناسایي شود، مي توان زمينه ارتقاي 
سطح سياستگذاري1هاي مرتبط با مناطق1و اتخاذ تصميم سازي و تصميم گيري درست و مبتني بر 
آگاهي را براي سياستگذاران فراهم1کرد.1به1اعتقاد1تودارو11توسعه1اقتصادي مستلزم توجه به نيازهاي 
محلي، شناخت نقاط قوت و ضعف مناطق و حداکثر سازي1پتانسيل ها و از بين بردن چالشها و 
محدودیت ها در سطح مناطق مي1باشد. بنا1براین یکی1از1هدف عمده1مطالعات اقتصادي، آگاهي از 
وضعيت1 اقتصادي1مناطق، ارزیابي و پيش بيني1وضعيت آینده اقتصاد محلي است تا از این طریق 

بتوان زمينه رشد و توسعه منطقه را پيش بيني1کرد1)حاجی1نژاد1و1همکاران،171،13921(.
شناخت1مزیت1های1نسبی1یک1استان1در1عرصه1فعاليت1های1توليدی،1مهمترین1حلقه1از1فرآیند1

توسعه1است1که1امکان1اشتغال1زایی1را1فراهم1می1آورد.
برای1تحليل1وضعيت1اقتصادی1یک1منطقه1جغرافيایی1از1روش1ها1و1مدل1های1مختلفی1استفاده1
می1شود.1یکی1از1این1روش1ها،1روش1تحليل1ضریب1مکانی21(LQ)1می1باشد.1ضریب مکانی در 
در  منطقه  یک  نسبی  گرایی  تخصص1 ميزان  گيري  اندازه1 براي  ابزاري1 خود،  شکل  متداولترین 
بخشهاي گوناگون فعاليتهاي1اقتصادي1محسوب1می1شود.1در1محاسبه1ضریب1مکانی1با1توجه1به1
اینکه1برخی1حسابهاي1منطقه1اي1مانند1صادرات1و1واردات1براي1مناطق1یک1کشور1معمواًل1موجود1

نيست،1از1آمار1اشتغال،1ارزش1افزوده،1سرمایه1گذاري،1ارزش1ستاده1استفاده1می1شود.

1. Todaro
2. Location Quotient
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این1تحليل1براساس1تئوری1اقتصاد1پایه11استوار1است1که1فعاليت1های1های1هر1منطقه1بر1اساس1
تخصص1هر1منطقه1به1فعاليت1پایه1و1غير1پایه1تقسيم1می1شود.1فعاليت1پایه1به1طور1مستقيم1به1توانایی1
منطقه1در1صادرات1کاال1و1خدمات1مورد1نياز1منطقه1وابسته1است1و1فعاليت1های1غير1پایه11به1صورت1

پشتيبان1و1حمایت1کننده1فعاليت1های1پایه1منطقه1ای1است.
برنامه1ریزی1و1 استان1ها1در1 پتانسيل1ها1و1مزیت1های1منطقه1ای1 به1اهميت1شناسایی1 با1توجه1
تصميم1گيری1در1این1مقاله،1به1دنبال1بررسی1مزیت1های11فعاليت1های1اقتصادی1استان1خراسان1
جنوبی1براساس1شاخص1ضریب1مکانی1می1باشيم.1در1این1مطالعه1اندازه1گيری1مزیت1نسبی1بخش1
های1مختلف1اقتصادی1مد1نظر1است.1در1این1خصوص1روش1ضریب1مکانی1به1عنوان1ابزار1تحليلی1
انتخاب1شده1است.1دليل1این1انتخاب1نيز1سهولت1محاسبه1و1دسترسی1به1اطالعات1ارزش1افزوده1

بخش1های1مختلف1در1استان1بوده1است.

مبانی نظری  تحقیق 
نسبی1 تعيين1مزیت1 برای1 بسياری1 الگوهای1 تاکنون1 نسبی1 در1شناسائی1مزیت1 گفته1شد1 چنانکه1
کاالها1ومناطق1مختلف1در1نظریه1های1توسعه1اقتصادی1و1اقتصاد1منطقه1ای1معرفی1شده1است1که1
هریک1از1این1الگوها1با1در1نظر1گرفتن1اطالعات1موجود1و1قابل1دسترس1در1سطح1اقتصاد1ملی1و1
منطقه1ای1و1در1نظر1گرفتن1محدودیت1های11تحقيق1در1پی1نتيجه1ای1بوده1اند1که1در1درجه1اول1از1
اعتبار1کافی1برخوردارند1و1در1درجه1دوم1قابل1تعميم1و1تفسير1باشند.1سه تئوری عمده برای برنامه 
ریزی توسعۀ1منطقه اي ارائه گردیده است: الف) برنامه ریزی بخشی؛1ب) توسعه بر پایۀ صادرات 

و ج) اقتصاد پایه.
تئوری اقتصاد پایه، یکی از تئوری های رشد اقتصاد1منطقه ای می1باشد. در1ساده ترین فرم خود، 
تئوری اقتصاد پایه نرخ رشد منطقه را1به صورت تابعی از عملکرد صادراتی منطقه فرض می1کند.1
این تئوری، تأکيد خاصی بر تخصص فعاليت های اقتصادی1مناطق و نقش صادراتی آنها دارد1و1
بين آن دسته از فعاليت ها که منطقه در آن1تخصص داشته و سایر فعاليت ها1تفاوت1قائل1می1
گردد.1بر1طبق1این1تئوری1 در1نهایت بخش صادراتی مناطق است که موجب رشد منطقه1می گردد. 
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البته افزایش فعاليت های اقتصادی در بخش پایه1بدون شک موجب افزایش کل رشد اشتغال و 
در نتيجه1بخش های غيرپایه نيز می1گردد.

برای1تحليل1وضعيت1اقتصادی1یک1منطقه1جغرافيایی1از1روش1ها1و1مدل1های1مختلفی1استفاده1
می1شود.1از1جمله1روش1های1تحليل1اقتصادی1منطقه،1که1در1ضمن1متداول1ترین1آنها1نيز1می1باشد،1
استفاده1از1روش1تحليل1اقتصاد1پایه1می1باشد.1از لحاظ نظري اقتصاد منطقه به دو بخش تقسيم 
مي1شود.1فعاليتهاي پایه1اي و فعاليت1هاي1غيرپایه1اي. فعاليت1هاي پایه1اي، فعاليت1هایي هستند 
که کاال و خدمات را به خارج از محدوده1اقتصاد جامعه صادر مي1کنند.1فعاليتهاي غيرپایه1اي، 
آنهایي هستند که نيازهاي ساکنين داخل1محدوده اقتصادي جامعه را تأمين مي1کنند. فعاليت1هاي 
غيرپایه1اي یا تبعي هيچ کاال و خدمات تمام1شده1اي را صادر نمي1کنند، بلکه هم از1نظر توليد 
و هم از1نظر بازار محلي هستند. معموال با افزایش فعاليت1هاي پایه در یک منطقه جریان درآمد 
منطقه افزایش مي1یابد. این افزایش موجب ازدیاد1تقاضا براي کاال و خدمات در درون آن منطقه 
شده و در نتيجه افزایش فعاليتهاي غيرپایه1اي در1منطقه را موجب مي1گردد. برعکس با کاهش 
فعاليت1هاي پایه1اي، درآمد منطقه نيز کم شده و ميزان1تقاضا براي فعاليتهاي غير1پایه1ای1کاهش1
می1یابد. بنابراین فعاليتهاي پایه1اي محرك اصلي1در هر تغييري به حساب مي1آیند و روي اقتصاد 

منطقه تأثير افزایشي دارند.1)حاجی1نژاد1و1همکاران،1392،141(
فعاليت1پایه1بطور1مستقيم1به1توانایی1منطقه1در1صادرات11کاال1وخدمات1مورد1نياز1منطقه1وابسته1
است1و1فعاليت1های1غير1پایه1به1صورت1پشتيبان1وحمایت1کننده1فعاليتهای1پایه1منطقه1ای1است.1
بر1اساس1این1نگرش،1فعاليت1های1اقتصادی1که1در1ایجاد1ارزش1افزوده1از1عملکرد1بهتری1برخوردار1
بوده1اند،1شناسائی1شده1و1برای1توسعه1منطقه1و1افزایش1رفاه1اقتصادی1و1اجتماعی1در1آن،1توسعه1
این1فعاليت1ها1پيشنهاد1می1شود.1در1این1روش1برای1شناسائی1فعاليت1های1مزیت1دار1در1ایجاد1رفاه1
اقتصادی1و1اجتماعی1از1ضریب1اقتصاد1پایه1استفاده1می1شود.1این1ضریب1نسبت1ساده1ای1از1سهم1
نوعی1فعاليت1خاص1از1کل1فعاليت1یک1منطقه1نسبت1به1سهم1همان1فعاليت1در1کل1فعاليت1در1اقتصاد1

ملی1تعریف1می1گردد.1
ضریب1مکانی1روشی1است1که1ميزان1تمرکز1نسبی1یک1کارکرد1در1یک1منطقه11را1نشان1می1دهد1
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ضریب11مکانی1در1واقع1نسبت1نسبت1هاست .این1روش1نسبت1ارزش1افزوده11در1یک1بخش1خاص1
را1در1یک1استان11نسبت11به1ارزش1افزوده1بخش1در1کشور11می1سنجد.

ضریب1مکانی1به1صورت1زیر1نمایش1داده1می1شود.
i

i

x
xLQ X
X

=

1 iX
X 1سهم1ارزش1افزوده1بخش1مورد1نظر1i1در1منطقه11از1کل1ارزش1افزوده1منطقه1و1 ix

x که1در1آن1
سهم1ارزش1افزوده1بخش1مورد1نظرi1 در1کشور1از1کل1ارزش1افزوده1کشور1می1باشد1

در1آنLQ1 1بيانگر1ضریب1مکان1یک1فعاليت1در1منطقه1می1باشد.1استنتاج1معمول1آن1است1که1
زمانی1که1مقدار1شاخص1برابر1با1واحد1است1توليد1منطقه1ای1با1توليد1ملی1در1فعاليت1مورد1نظر1برابر1
است1و1توليد1منطقه1پاسخگوی1مصرف1)تقاضا(11منطقه1می1باشد.1در1این1صورت،1منطقه1کاال1یا1
خدمت1مورد1نظر1را1وارد1یا1صادر1نمی1کند.1به1عبارتی1وقتی1مقدار1شاخص1برابر1با1واحد1است.1نشان1
دهنده1آن1است1که1فعاليت1مورد1نظر1دارای1متوسط1عملکردی1برابر1متوسط1عملکرد1کشور1است1و1

توليد1منطقه1فقط1پاسخگوی1مصرف1منطقه1می1باشد.
به1طور1مشابه،1مقداری1شاخص1بزرگتر1از1واحد1نشان1می1دهد1که1در1منطقه1مورد1نظر1مازاد1وجود1
دارد1و1منطقه1این1مازاد1را1صادر1می1کند.1وقتی1ضریب1اقتصاد1پایه1یک1فعاليت1از1عدد1یک1بزرگتر1
باشد،1عملکرد1آن1فعاليت1در1ایجاد1ارزش1افزوده،1از1متوسط1عملکرد1آن1فعاليت1در1کل1کشور1بهتر1
بوده1است1واز1مزیت1برخوردار1می1باشد.1لذا1برای1افزایش1رفاه1اجتماعی1و1توسعه1اقتصادی1منطقه،1

توجه1به1فعاليت1هایی1که1ضریب1آنها1بيش1از1یک1می1باشد،1پيشنهاد1می1شود.1

11 وضعيت11محصول1ناخالص1داخلی11استان11خراسان1جنوبی1-
براساس1امار1موجود1محصول1ناخالص1داخلی1استان1به1قيمت1جاری11از165891ميليارد1ریال1در1
سال1113831به1520991ميليارد1ریال1در1سال113921افزایش1یافته1است.1هرچند1در1سالهای1اوليه1این1
مقطع11رشد1محصول1ناخالص1داخلی1استان1باالتر1بوده1است1اما11سهم1استان1از1محصول1ناخالص1
داخلی1بدون1نفت1در1کشور1در1سال113921معادل10/591درصد1بوده1است1و1سهم1استان1از1محصول1
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ناخالص1داخلی1کشور11با1احتساب1بخش1نفت1از1این1رقم1کمتر1و1معادل10/521درصد1بوده1است.11
متوسط1سهم1استان1از1محصول1ناخالص1داخلی1بدون1نفت1کشور1در1طی1این1دوره10/601درصد1

بوده1است.
برآورد1متوسط1رشد1محصول1ناخالص1داخلی1استان1به1قيمت1های1ثابت11در1این1دوره11حاکی1از1

رشد14/21درصدی1می1باشد.
نگاهی1به1ترکيب1محصول1ناخالص1داخلی11استان1خراسان1جنوبی1به1تفکيک1بخش1های1عمده1
اقتصادی1نشان1می1دهد1که1سهم1بخش1کشاورزی11از118/51درصد1در1سال113831به1311درصد1در1
سال1113921افزایش1یافته1است11متوسط1سهم1بخش1کشاورزی1از1ارزش1افزوده1استان1در1این1مدت11
124/7بوده1است1که1از1متوسط1سهم1بخش1کشاورزی1در1کشور1)191درصد(1باالتر1بوده1می1باشد.1
همچنين1بخش1کشاورزی1نقش1مهمی1در1اقتصاد1استان1بر1عهده1دارد1اما1با1توجه1به11خشکسالی1
های1اخير1و1محدودیت1منابع1ابی1و1خاکی1و1موانع1موجود1در1توسعه1فعاليهای1این1بخش،1توجه1به1
توسعه1صنایع1تبدیلی1و1تکميلی1در1راستای1افزایش1توليد1و1ارزش1افزوده1بخش1کشاورزی1در1استان11
باید1مورد1توجه1قرار1گيرد.1هرچند1سهم1بخش1معدن1در1اقتصاد1استان1از111درصد1در1سال113831
به141درصد1در1سال113921افزایش1یافته1است11اما1متوسط1سهم1بخش1معدن1در1اقتصاد1استان1در1
این1مقطع11/911درصد1بوده1است1که1با1توجه1به1پتانسيل1باالی1استان1در1ذخایر1معدنی،1استخراج1
و1فراوری1مواد1معدنی1می1تواند1به1افزایش1محصول1و1ارزش1افزوده1استان1کمک1نماید.1متوسط1
سهم1بخش1صنعت11در1توليد1استان1در1این1دوره17/71درصد1بوده1است1که1حدود1نصف1ميانگين1
کشوری1آن1می1باشد.1در1فعاليت1های1زیر1بخش1صنعت1در1استان1،1ساخت1محصوالت1غذایي1و1انواع1
آشاميدني ها1)1/9(،1ساخت1محصوالت1از1الستيک1و1پالستيک1)1/76(،1ساخت1سایر1محصوالت1

کاني1غير1فلزي1)2/1درصد(1سهم1بيشتری1از1ارزش1افزوده1را1تشکيل1داده1اند.
سهم1بخش1ساختمان1از1ارزش1افزوده1استان1از14/21درصد1در1سال113831افزایش1و1با1طی1یک1
روند1نوسانی1به13/61درصد1در1سال113921رسيده1است.1بيشترین1سهم1بخش1ساختمان1در1توليد1
استان1در1سالهای901-11386بوده1است.1متوسط1سهم1بخش1ساختمان1در1توليد1استان17/711درصدی1
بوده1است1که1از1متوسط1سهم1آن1د1رکشور1بيشتر1بوده1است1.بخش1خدمات1نيز1دردوره1مورد1بررسی1
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سهم1حدود1561درصی1از1اقتصاد1استان1را1بخود1اختصاص1داده1است1.11بررسی1ارزش1افزوده1زیر1
بخش1های1خدمات1در1استان1نشان1می1دهد11که1عمده1فروشي،1خرده1فروشي،1تعمير1وسایل1نقليه1
امور1عمومي،1و1خدمات1شهري18/51 اداره1 1، ،1آموزش18/301درصد1 و1کاالها1حدود15/471درصد1
درصد،1مستغالت،1کرایه1و1خدمات1کسب1و1کار18/55درصد1،1بهداشت1و1مددکاري1اجتماعي15/71
درصد،1حمل1و1نقل،1انبارداري1و1ارتباطات15/101درصد1از1ارزش1افزوده11استان1را1تشکيل1داده11و1

نقش11مهمی1در1اقتصاد1استان1ایفا1می1کند.

 جدول) 1( متوسط سهم بخش های عمده اقتصادی از  کل ارزش افزوده در استان و کشور در دوره
زمانی 1392-1384

سهم فعالیت از کل ارزش افزوده )درصد(شرح فعالیت هاردیف

کشاورزي، شكار و جنگلداري  و ماهیگیری1
24.7استان

9,2کشور

 معدن2
1,9استان
17,1کشور

صنعت3
7,7استان
13,6کشور

تأمین آب، برق و گاز طبیعي4
2,2استان
4,50کشور

 ساختمان5
7,7استان
5,6کشور

خدمات6
55,7استان
50کشور

 LQ  محاسبه ضریب مکانی
با1استفاده1از1امار1و1اطالعات1محصول1ناخالص1داخلی11استان1و1کشور11،1شاخص1ضریب1مکانی1
11LQبه1تفکيک1فعاليت1های1عمده1اقتصادی1در1دوره13831-11392محاسبه1گردید1که1نتایج1آن1

د1رجدول1شماره121ارائه1شده1است.1
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جدول )2(- ضریب LQ برای ارزش افزوده  فعالیت های مختلف اقتصادی در سالهای 1392-1384
1ميانگين138413851386138713881389139013911392شرح فعالیت ها

1دوره
12.472.443.052.722.853.062.972.772.572.77کشاورزي،1شکار1و1جنگلداري

111112.012.032.892.502.743.432.802.652.352.60زراعت1و1باغداري
111111دامداري،1مرغداري،1پرورش1کرم
3.663.513.503.212.993.933.383.083.253.39ابریشم1و1زنبور1عسل1و1شکار

111112.763.183.062.625.033.072.091.801.892.83جنگلداري
0.160.190.250.281.340.270.270.250.250.36ماهيگيري
10.080.090.060.080.100.130.110.140.370.13معدن

111110000000000.00نفت1خام1و1گاز1طبيعي
111112.532.881.831.932.152.672.301.314.302.43سایر1معادن1)بجز1نفت1خام1و1گاز(

0.680.620.530.610.570.560.510.530.520.57صنعت
111111ساخت1محصوالت1غذایي1و1انواع

1.111.181.220.961.001.101.171.151.181.12آشاميدني ها

111110.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00ساخت1محصوالت1از1توتون1و1تنباکو
111110.590.890.801.031.011.050.811.380.950.95ساخت1منسوجات

111111ساخت1پوشاك،1عمل1آوري1و1رنگ
0.610.650.650.480.380.580.400.290.290.48کردن1خز

111111دباغي1و1پرداخت1چرم1و1سایر
0.360.300.310.290.250.330.300.290.300.30محصوالت1چرمي

111110.540.580.580.570.470.920.510.420.330.55ساخت1چوب1و1محصوالت1چوبي
111110.090.120.300.280.160.350.300.270.210.23ساخت1کاغذ1و1محصوالت1کاغذي
111111انتشار،1 چاپ1و1تکثير1رسانه هاي

0.120.250.210.300.850.370.270.390.430.35ضبط1شده
111111ساخت1کک،1فراورده هاي1حاصل1از
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00تصفيه1نفت1و1سوخت هاي1هسته1اي
111111ساخت1مواد1شيميایي1و1محصوالت

0.210.180.100.150.100.210.330.240.050.17شيميایي
111111ساخت1محصوالت1از1الستيک1و

6.906.115.365.595.325.303.054.296.325.36پالستيک

111112.141.891.382.161.651.921.931.241.191.72ساخت1سایر1محصوالت1کاني1غير1فلزي
0.010.030.380.230.210.220.12-0.01-111110.000.00ساخت1فلزات1اساسي

111111ساخت1محصوالت1فلزي1فابریکي1بجز
0.450.420.430.530.420.600.510.410.430.47ماشين1آالت1و1تجهيزات

111111ساخت1ماشين1آالت1و1تجهيزات
0.740.250.190.180.130.220.180.160.160.25طبقه1بندي1نشده1در1جاي1دیگر

111111ساخت1ماشين1آالت1دفتري،1حسابداري
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00و1محاسباتي

111111ساخت1ماشين1آالت1و1دستگاه هاي
0.090.100.110.100.020.150.140.120.140.11برقي1طبقه1بندي1نشده1در1جاي1دیگر
111111ساخت1رادیو1و1تلویزیون،1دستگاه ها1و

0.010.010.020.010.010.010.010.020.020.01وسایل1ارتباطي
111111ساخت1ابزار1پزشکي،1ابزار1اپتيکي،1ابزار

0.090.090.090.090.090.110.110.080.090.09دقيق1و1انواع1ساعت
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111111ساخت1وسایل1نقليه1موتوري،1تریلر1و
10.010.010.010.010.010.010.010.020.020.01نيم1تریلر

1111110.070.250.120.270.440.360.180.170.070.21ساخت1سایر1تجهيزات1حمل1و1نقل
111111ساخت1مبلمان1و1مصنوعات1طبقه1بندي

0.360.340.590.560.420.380.390.380.430.43نشده1در1جاي1دیگر

1111110.270.250.240.240.220.240.270.250.250.25باز1یافت
10.310.260.230.380.460.330.690.620.610.43تأمين1آب،1برق1و1گاز1طبيعي

1111110.250.160.120.420.510.350.280.220.210.28برق
111110.000.000.000.000.030.250.750.680.590.26توزیع1گاز1طبيعي

111112.002.102.112.882.661.721.821.943.292.28آب
10.751.691.971.441.111.691.621.400.761.38ساختمان

1عمده1فروشي،1خرده1فروشي،1تعمير1وسایل
1.551.501.401.391.250.820.830.760.761.14نقليه1و1کاالها

0.410.380.360.270.240.320.380.330.330.34هتل1و1رستوران
1111110.350.280.270.210.190.250.610.560.560.37هتل1و1خوابگاه

111110.420.400.380.280.260.340.310.280.280.33رستوران
0.710.650.580.650.620.750.690.790.720.68حمل1و1نقل،1انبارداري1و1ارتباطات

111110.730.660.630.690.620.780.780.890.800.73حمل1و1نقل1و1انبارداري
1111111111110.830.760.710.780.690.850.850.970.880.81حمل1و1نقل1زميني

11111111111111110.000.000.000.260.261.090.720.981.310.51راه1آهن
11111111111111110.830.760.710.770.690.820.830.950.850.80حمل1و1نقل1جاده1اي
111111111110.360.530.560.630.480.740.560.540.510.54حمل1و1نقل1هوایي

111111111110.680.320.370.260.180.200.210.300.350.32خدمات1پشتيباني1و1انبارداري
111110.560.580.360.460.610.610.360.320.290.46پست1و1مخابرات

0.570.580.600.530.480.610.690.650.630.59واسطه1گري هاي1مالي
111110.660.610.640.560.530.740.750.580.620.63بانک
111110.420.670.670.730.670.510.961.030.890.73بيمه

0.750.670.630.690.750.810.850.630.770.73مستغالت،1کرایه1و1خدمات1کسب1و1کار
111110.690.630.620.680.750.770.830.600.760.70مستغالت

111111111113.252.993.032.953.083.203.452.682.883.06خدمات1واحدهاي1مسکوني
111111111111.031.040.610.680.811.010.990.900.900.89خدمات1واحدهاي1غير1مسکوني
111111.110.940.770.820.721.020.960.870.860.90کرایه1و1خدمات1کسب1و1کار
111111.411.401.601.811.281.751.661.451.451.54امور1عمومي1و1خدمات1شهري

111112.342.192.182.172.012.092.402.202.242.20امور1دفاعي1و1انتظامي
111111.491.410.491.331.101.581.371.391.431.29تأمين1اجتماعي1اجباري

2.362.052.052.161.932.482.482.182.072.19آموزش
111112.692.402.312.532.263.083.112.863.362.73آموزش1ابتدائي
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111111آموزش11متوسطه1عمومي1و1متوسطه
2.442.122.322.412.192.942.712.481.712.37فني1و1حرفه1اي

111111.521.411.371.321.231.441.731.341.481.43آموزش1عالي
111112.811.971.801.871.512.031.851.611.501.88آموزش1بزرگساالن

11.991.671.801.911.401.921.681.651.801.76بهداشت1و1مددکاري1اجتماعي
111112.001.641.781.871.331.841.591.551.701.70بهداشت1و1درمان

111113.213.222.923.192.814.053.733.173.563.32دامپزشکي
1111111.651.721.902.182.022.532.562.692.722.22مددکاري1اجتماعي

1سایر1خدمات1عمومي،1اجتماعي1شخصي
1.221.721.181.050.951.661.281.211.241.28و1خانگي

1111110.681.030.940.730.641.251.100.940.990.92تفریحي،1فرهنگي1،1و1ورزشي
1111111.214.913.213.212.976.032.622.042.093.14مذهبي1و1سياسي

براساس1شاخص111LQ1اگر1مقدار1شاخصLQ1 بزرگتر1از1واحد1باشد1این1امر1نشان1می1دهد1که1در1
منطقه1مورد1نظر1مازاد1وجود1دارد1ومنطقه1این1مازاد1را1صادر1می1کند1.1وقتی1ضریب1اقتصاد1پایه1یک1
فعاليت1از1عدد1یک1بزرگتر1باشد1،1عملکرد1آن1فعاليت1در1ایجاد1ارزش1افزوده1،1از1متوسط1عملکرد1آن1
فعاليت1در1کل1کشور1بهتر1بوده1است1واز1مزیت1برخوردار1می1باشد0براساس1محاسبات1صورت1گرفته11
در1طی1دوره1مورد1بررسی)1392-1384(11در1فعاليت1های1زیر11ضریبLQ11 از1یک1بزرگتر1بوده1و1
نقش1پررنگ1تری1در1فعاليت1های1اقتصادی1استان1داشته1است1.1به1عبارتی1این1فعاليت1ها1،1فعاليت1

های1پایه1ای1در1اقتصاد1استان1می1باشد1.

جدول )3( فعالیت های  پایه ای استان  براساس شاخص ضریب مکانی
LQ 1شرح1فعاليت هاردیف

12.77کشاورزي،1شکار1و1جنگلداري1
111112.60زراعت1و1باغداري1-1
111113.39دامداري،1مرغداري،1پرورش1کرم1ابریشم1و1زنبور1عسل1و1شکار1-2

111112.83جنگلداري1-3

11111111111111111111111111111111111111111111معدن3111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111112.43سایر1معادن1)بجز1نفت1خام1و1گاز(3-2

صنعت411111111111111111111111111111111111111

111111.12ساخت1محصوالت1غذایي1و1انواع1آشاميدني ها4-1
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111115.36ساخت1محصوالت1از1الستيک1و1پالستيک4-11

111111.72ساخت1سایر1محصوالت1کاني1غير1فلزي4-12

111111111111111111111111111111تأمين1آب،1برق1و1گاز1طبيعي51

111112.28آب5-3

11.38ساختمان6

1.14عمده1فروشي،1خرده1فروشي،1تعمير1وسایل1نقليه1و1کاالها7

1111111111111111111111مستغالت،1کرایه1و1خدمات1کسب1و1کار11

111111111113.06خدمات1واحدهاي1مسکوني11-2

111111.54امور1عمومي1و1خدمات1شهري12-1

111112.20امور1دفاعي1و1انتظامي12-2

111111.29تأمين1اجتماعي1اجباري12-3

2.19آموزش13

111112.73آموزش1ابتدائي13-1

111112.37آموزش11متوسطه1عمومي1و1متوسطه1فني1و1حرفه1اي13-2

111111.43آموزش1عالي13-3

111111.88آموزش1بزرگساالن13-4

11.76بهداشت1و1مددکاري1اجتماعي14

111111.70بهداشت1و1درمان14-1

111113.32دامپزشکي14-2

1111112.22مددکاري1اجتماعي14-3

1.28سایر1خدمات1عمومي،1اجتماعي1شخصي1و1خانگي15

عالوه1بر1فعاليت1های1مذکور1در1برخی1دیگر1از1فعاليت1ها1در1استان1نيز1ضریب1مکانی1بدست1آمده1
نزدیک1به1یک1بوده1است1.11فعاليت1های1از1قبيل1ساخت1منسوجات،کرایه1و1خدمات1کسب1و1کار1و1

خدمات1واحدهای1غير1مسکونی1دارای1ضریب1مکانی1حدود10/91بوده1است.
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نتیجه گیری 
در1این1تحقيق1با1استفاده1از1شاخص1ضریب1مکانی،1فعاليت1های1پایه1ای1اقتصاد1در1استان1خراسان1
جنوبی1مورد1بررسی1قرار1گرفت.1براساس1آمار1و1اطالعات1موجود1در1استان1در1خصوص1محصول1
ناخالص1داخلی1استان1این1محاسبه1انجام1گرفته1است.1نتایج1حاصله1نشان1می1دهد1که1فعاليت1های1
بخش1کشاورزی1)زراعت1و1باغداری،1دامداری1و1مرغداری1و1جنگلداری(،1فعاليت1های1معادن1)بجز1
و1 الستيک1 از1 محصوالت1 آشاميدنی،1 و1 غذایی1 )محصوالت1 صنعتی1 های1 فعاليت1 نفت(،1 معادن1
پالستيک،1ساخت1سایر1محصوالت1کاني1غير1فلزي،1ساختمان،1فعاليت1های1بخش1خدمات1)عمده1
فروشي،1خرده1فروشي،1تعمير1وسایل1نقليه1و1کاالها،1خدمات1واحدهاي1مسکوني،1امور1عمومي1و1
خدمات1شهري،1امور1دفاعي1و1انتظامي،1تامين1اجتماعی،1آموزش،1بهداشت1و1درمان،1دامپزشکی1و1
مددکاری1اجتماعی11فعاليت1های1پایه1ای1استان1بوده1است1و1دارای1ضریب1مکانی1بزرگتر1از1یک1

بوده1اند.

منابع :
11 حاجی1نژاد.1علی،1قادری.جعفر،خاتمی.سيده1سميه،یونسی.1غالمرضا1)1393(،1بررسي وضعيت، -

شناسایي مزیت نسبي و تدوین1برنامه استراتژیک توسعه اشتغال با استفاده از1مدل هاي تغيير1
سهم، ضریب مکاني و سوات. (مورد مطالعه: شهرستان بيرجند)،1فصلنامه مجلس و راهبرد، 

سال بيست ویکم، شماره هفتادونه،1صص35-5
21 رنجبر1فالح.1محمدرضا،1رنجبر1پيغان.1مهدی1)1390(1،1شناسایی مزیت های نسبی استان قزوین -

در بخش1صنعت با1استفاده از شاخصLQ،1مجله1کار1و1جامعه1شماره1،1411صص66-54.
31 زنگی1آبادی.علی،1آهنگری.1شورش1)11391(،1بررسي اشتغال بخشهاي اقتصادي با استفاده از -

مدل تغيير سهم و ضریب مکاني1مورد: مراکز شهرستان1هاي استان آذربایجان غربي،1نشریه1
جغرافيا1و1مطالعات1محيطی،1دوره1،1شماره1،2صص22-7.

41 سالنامه1آماری1استان1خراسان1جنوبی-
51 مرکزآمار1ایران1-
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تحلیل و ارزیابی اثربخشی تسهیالت بانکی بر ارزش افزوده بخشهای 
مختلف اقتصادی استان خراسان جنوبی طی دوره 1383-92

عماد1اشتری1نژاد1
امين1خادم2

تاریخ1دریافت:11111111111111111111111394/12/61تاریخ1پذیرش:1395/4/251
چکيده:

هدایت1بهينه1منابع1محدود1بانکی1بين1فعاليتها1در1بخش1های1مختلف1اقتصادی،1ضمن1تاثير1بر1
افزایش1ارزش1افزوده،1تاثير1مثبتی1بر1سایر1مولفه1های1توسعه1اقتصادی1از1جمله1اشتغال1بر1جای1
خواهد1گذارد.1لذا1هدف1مطالعه1حاضر1تبيين1تاثير1تسهيالت1بانکی1بر1ارزش1افزوده1بخشهای1مختلف1
اقتصادی1در1استان1خراسان1جنوبی1در1بازه1زمانی1سالهای1831الی1921به1منظور1شناسایی1بخش1هایی1
که1در1صورت1اختصاص1تسهيالت،1بيشترین1نقش1را1در1ارتقاء1ارزش1افزوده1استان1خواهند1داشت؛1
لحاظ1روش1 از1 و1 بوده1 توصيفي1 نوع1 از1 و1 کاربردي1 پژوهش هاي1 گونه1 از1 پژوهش1 این1 باشد.1 می1
گردآوری1داده ها،1از1فن1سندکاوی1استفاده1شده1است.1همچنين1به1منظور1تجزیه1و1تحليل1داده1ها،1
روش1پانلی1پویا1مورد1استفاده1قرار1گرفته1است.1بر1اساس1نتایج1تحقيق،1در1بين1چهار1بخش1عمده1
اقتصادی1استان،1بيشترین1ميزان1شاخص1نسبت1ارزش1افزوده1به1تسهيالت1بانکی1پرداختی1مربوط1
و1 بوده1و1بخش1های1»صنعت1و1معدن«1 از1آن1بخش1»کشاورزی«1 به1بخش1»خدمات«1و1پس1
»مسکن1و1ساختمان«1به1ترتيب1در1رتبه1سوم1و1چهارم1قرار1دارند.1همچنين1رشد1ارزش1افزوده1سال1
گذشته1و1تسهيالت1بانکی1با1وقفه1یک1ساله1و1دوساله1بر1ارزش1افزوده1سال1جاری1تاثير1مثبت1داشته1

و1تسهيالت1بانکی1پرداختی1سال1جاری1از1این1لحاظ1فاقد1تاثير1معنادار1می1باشد.
E61, E52, C22 : JEL طبقه1بندی

کلمات1کليدی:1تسهيالت1بانکی،1ارزش1افزوده،1استان1خراسان1جنوبی

1. دانشجوی دکتری آمار ریاضی دانشگاه بیرجند
amin.khadem63@gmail.com               2. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور مشهد، ایمیل
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مقدمه
عملکرد1بهينه1نظام1اقتصادی1در1هر1جامعه،1منوط1به1وجود1دو1بخش1حقيقی1و1مالی1کارا،1مکمل،1
قدرتمند1و1تحت1نظارت1است1که1شرط1الزم1و1کافی1برای1یک1نظام1اقتصادی1مطلوب1محسوب1
می1گردد؛1چرا1که1عملکرد1نامناسب1هر1یک1از1این1دو1بخش1بر1کارکرد1بخش1دیگر1اثر1منفی1خواهد1
گذاشت1)سيفی1پور،13801(.1بازارهای1پولی1و1مالی1اهميت1ویژه1ای1در1نظام1اقتصادی1کشورها1دارند1
و1در1ادبيات1توسعه1اقتصادی1از1الزامات1مهم1دستيابی1به1رشد1پایدار1محسوب1می1گردند،1به1گونه1ای1
که1محققين،1گسترش1بهينه1و1مناسب1بازارهای1پولی1و1مالی1را1از1ابزارهای1مهم1توسعه1می1دانند.1
باشند1)طيبی1و1 اقتصادی1می1 فعاليت1های1مختلف1 برای1 اعتبار1 تامين1 بازارها،1منابع1 این1 در1واقع1

همکاران،13891(.
جمع آوری1 اعتباری،1 و1 پولی1 مؤسسات1 اصلی1 وظيفه ی1 بازار،1 بر1 مبتنی1 اقتصادی1 نظام1 یک1 در1
استقراض1کنندگان،1تسهيل1جریان1 انضباط1مالی1 اعتبار1و1حفظ1 سپرده های1سرگردان،1تخصيص1
نظارت1 به1 و1کمک1 ریسک1 کاهش1 گری،1 واسطه1 برای1 اطالعات1الزم1 نمودن1 فراهم1 پرداخت ها،1
یکپارچه1و1هم چنين1تکيه1گاهی1برای1اجرای1سياست های1پولی1است.1از1سوی1دیگر1در1یک1نظام1
بانکی1کارآمد،1بانک1مرکزی1نيز1کنترل1تورم1در1سطح1پایين1و1ثبات1آن1در1شرایط1مختلف1اقتصادی1
به1طور1 مرکزی1 بانک1 اهداف،1 این1 به1 ابی1 دستي برای1 پولی1می داند.1 اصلی1سياست1های1 را1هدف1
مستقيم1نمی تواند1با1استفاده1از1ابزارهای1در1اختيار1خود1)مانند1نرخ1بهره،1نسبت1ذخيره1قانونی1و1غيره(1
ثبات1تورم1و1سالمت1نظام1بانکی1را1تأمين1نماید؛1بلکه1نهاد1سياست1گذاری1پولی1نياز1به1ارزیابی1کانال1
های1مختلف1اثرگذاری1سياست1پولی1بر1متغيرهای1اصلی1کالن1اقتصادی1در1بخش1های1واقعی،1مالی1
و1ارزی1دارد1که1به1این1فرایند1مکانيزم1انتقال1پولی1گفته1می شود1)نگين1تاجی1و1اميدی1کيا،13921(.
سياست های1پولی1از1مسيرهای1مختلفی1مانند1نرخ1بهره،1نرخ1ارز،1قيمت1سایر1دارایی ها،1تسهيالت دهی1
بانکی1و1...1بر1بخش های1مختلف1اقتصادی1تاثير 1می1گذارند1که1با1توجه1به1موضوع1تحقيق1حاضر،1

از1حيث1تسهيالت دهی1بانکی1مورد1بررسی1قرار1می گيرد.
در1بين1عوامل1مؤثر1بر1ارزش1افزوده11بخش های1مختلف،1عامل1مالی1و1دسترسی1بنگاه های1موجود1
در1این1بخش ها1به1تسهيالت1و1نقدینگی1کافی1جهت1انجام1سرمایه1گذاری1و1راه اندازی1واحد1های1
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اقتصادی1و1همچنين1ادامه1فعاليت1توليدی1و1تدارك1مواد1اوليه1جهت1توليد1از1اهميت1خاصی1برخوردار1
است.1در11ایران11به1دليل1محدویت های1موجود1در1بازار1مالی1یکی1از1منابع1مالی1مهم1و1قابل1دسترس1
برای1بنگاه ها1منابع1بانکی1است.1از1سوی1دیگر،1امروزه1بانک ها1در1ایران1به1عنوان1نهادهای1مالی1
تأمين1کننده1منابع،1در1تشکيل1)با1سرمایه1گذاری1و1ارائه1تسهيالت1سرمایه1ثابت(1و1راه1اندازی1)با1
سرمایه گذاری1و1ارائه1تسهيالت1سرمایه1در1گردش(1بنگاه1ها1نقش1اساسی1ایفا1می کنند1)اشتری1نژاد1

و1همکاران،13941(.
افزوده1 ارزش1 بانکی1در1رشد1 این1تحقيق1مورد1بررسی1قرار1می1گيرد،1نقش1تسهيالت1 آنچه1در1
از1گونه1پژوهش هاي1 اقتصادی1استان1خراسان1جنوبی1می باشد.1پژوهش1حاضر1 بخش های1مهم1
در1 و1 پرداخته1 اقتصادی1 متغيرهای1بخش1های1مختلف1 روابط1 بررسي1 به1 است؛1چرا1که1 کاربردي1
پی1تبيين1روابط1و1آزمون1نظریه های1مربوطه1بوده1است.1رویکرد1مورد1استفاده1در1پژوهش1از1نوع1

توصيفي1بوده1و1از1لحاظ1روش1گردآوری1داده ها،1از1فن1سندکاوی1استفاده1شده1است.

پیشینه پژوهش
اشتری1نژاد1و1همکاران1)1394(1در1مطالعه1ای1به1بررسی1تاثير1تسهيالت1بانکی1بر1ارزش1افزوده1
بر1رشد1 بانکی1 بلند1مدت1تسهيالت1 تاثير1کوتاه1مدت1و1 این1مطالعه1 خراسان1جنوبی1پرداختند.1در1
ارزش1افزوده1خراسان1جنوبی1مورد1بررسی1قرار1گرفت.1با1توجه1به1نوع1داده های1موجود1از1روش1
پانلی1پویا1برای1تجزیه1و1تحليل1استفاده1گردید.1بر1اساس1نتایج1حاصل،1در1کوتاه1مدت،1یک1درصد1
افزایش1تسهيالت1بانکی1منجر1به10.271درصد1افزایش1در1رشد1ارزش1افزوده1می شود.1همچنين1در1
بلند1مدت،1یک1درصد1افزایش1تسهيالت1بانکی1منجر1به10.531درصد1افزایش1در1رشد1ارزش1افزوده1

می شود.
اثر1تسهيالت1بانکی1بر1متغيرهای1کالن1بخش1 نگين1تاجی1و1اميدی1کيا1)1392(1در1مطالعه1ای1
کشاورزی1شامل1سرمایه گذاری،1اشتغال1و1ارزش1افزوده1را1طی1سال1های891-11352مورد1بررسی1قرار1
دادند.1برای1برآورد1معادالت1در1این1مطالعه1از1روش1حداقل1مربعات1سه1مرحله ایSLS(1 3(1استفاده1
شد.1نتایج1تحقيق1نشان1داد1که1تاثير1اعتبارات1جاری1و1سرمایه ای1بر1ارزش1افزوده،1سرمایه گذاری1
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و1اشتغال1بخش1کشاورزی1مثبت1و1معنا دار1است.
صمصامی1و1اميرجان1در1مطالعه1ای1با1عنوان1»بررسی1اثر1تسهيالت1بانکی1بر1ارزش1افزوده1بخش1
1الگوی1 1برآورد و 1)1356-86( های1سری1زمانی1سال1های1 1داده1 1از 1استفاده با 1معدن«1 صنعت1و
معادالت1همزمان1با1بهره1گيری1از1روشSLS1 13نشان1دادند1که1تسهيالت1بانکی1بر1ارزش1افزوده1
بخش1صنعت1و1معدن1مؤثر1بوده1و1به1طور1متوسط،1کشش1های1تسهيالت1ثابت1و1سرمایه1در1گردش1

نسبت1به1ارزش1افزوده1به1ترتيب1برابر1با110.051درصد1و10.141درصد1می1باشد.
1تحليل1ميزان1اثربخشی1تسهيالت1 »بررسی1و عنوان1 با1 تحقيقی1 در1 1)1388( همکاران1 و1 لزگی1
اعطایی1شبکه1بانکی1استان1قزوین1بر1رشد1بخشهای1عمده1اقتصادی1طی1سالهای841-1376«1که1
مبتنی1بر1دیدگاه1های1نظریه1پردازان1مکتب1شيکاگو1)پوليون(1و1به1کمک1مدل1داده1های1تلفيقی1
مورد1آزمون1قرار1گرفته،1به1این1نتيجه1رسيدند1که1رابطه1ميان1توليد1و1تسهيالت،1معنی1دار1ولی1بسيار1
ضعيف1و1منفی1است.1توصيه1سياستی1تحقيق1آن1است1که1سرانه1ميزان1تسهيالت1بانکی1به1بخشهای1
توليدی1افزایش1یافته1تا1امکان1کنترل،1نظارت1و1اثربخشی1آن1بهبود1یابد1و1نيز1جهت1حمایت1مالی1
از1بخشهای1توليدی،1نظام1بانکی1می1تواند1با1تأکيد1بيشتر1بر1اجرای1عقود1مشارکتی1نقش1بسزایی1در1

توسعه1بخشهای1اقتصادی1داشته1باشد.
سربندی1فراهانی1در1پایان1نامه1خود1با1عنوان1»بررسی1ميزان1اثربخشی1تسهيالت1بانکی1بر1سرمایه1
گذاری1و1ارزش1افزوده1در1بخش1کشاورزی«1رابطه1بين1تسهيالت1اعطایی1سيستم1بانکی1به1بخش1
کشاورزی1با1ارزش1افزوده1و1سرمایه1گذاری1در1این1بخش1طی1سال1های113601تا113861را1مورد1
1برداری1قرار1 1به1قيمت1ثابت1سال113761مورد1بهره کليه1آمارها تحقيق1 این1 در1 1داد.1 بررسی1قرار
گرفت.1دو1فرضيه1مورد1آزمون1در1این1پژوهش1عبارتند1از:11-1بين1تسهيالت1اعطایی1سيستم1بانکی1
و1سرمایه1گذاری1بخش1کشاورزی1رابطه1تعادلی1بلندمدت1وجود1دارد؛21-1بين1تسهيالت1اعطایی1
سيستم1بانکی1و1ارزش1افزوده1بخش1کشاورزی1رابطه1تعادلی1بلندمدت1وجود1دارد.1به1منظور1آزمون1
فرضيه1ها1در1این1مطالعه1از1تکنيک1های1اقتصاد1سنجی1سری1های1زمانی1استفاده1گردید.1همچنين1
با1 11)VAR(1جهت1بررسی1موضوع1از1آزمون1همگرایی1یوهانسون1و1الگوی1خودبازگشت1برداری
استفاده1از1بسته1نرم1افزاری1Eviews1استفاده1شده1است.1بر1اساس1نتایج1حاصل1از1تجزیه1تحليل1
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یافته1های1تحقيق1و1با1توجه1به1نتایج1آزمون1یوهانسن،1وجود1بردار1همگرایی1تأیيد1شد1که1نشان1
دهنده1وجود1رابطه1تعادلی1بلند1مدت1بين1متغير1تسهيالت1اعطایی1با1ارزش1افزوده1و1سرمایه1گذاری1
در1بخش1کشاورزی1می1باشد،1لذا1فرضيه1اول1و1دوم1پذیرفته1می1شود.1همچنين1با1توجه1به1نتایج1
آزمون1تجزیه1واریانس،1در1فرضيه1اول1سهم1نسبی1عامل1ارزش1افزوده1بيش1از1عامل1تسهيالت1
بيشتری1از1 1سهم1 1بخش1کشاورزی، 1ارزش1افزوده 1یعنی 1باشد، 1بخش1کشاورزی1می اعطایی1در
تغييرات1سرمایه1گذاری1در1این1بخش1را1توجيه1می1کند1و1در1فرضيه1دوم1نيز1تغيير1در1تسهيالت1
اعطایی،1در1ميان1مدت1و1بلند1مدت1تاثير1قابل1توجهی1بر1روی1ارزش1افزوده1به1جا1می1گذارد1و1از1

اهميت1زیادی1در1توجيه1تغييرات1ارزش1افزوده1برخوردار1است.
لطفی1و1احمدزاده1ماشين چي1)1386(1در1مطالعه1خود1به1بررسی1تاثير1تسهيالت1اعطایی1از1سوی1
بانک های11تخصصی1بر1ارزش1افزوده1بخش1کشاورزی1طی1سال های821-11370پرداخته اند.1یافته1
های1حاصل1از1تحقيق1با1استفاده1از1روش1OLS1حکایت1از1وجود1همبستگی1مثبت1بين1تسهيالت1
اعطایی1و1ارزش1افزوده1بخش1کشاورزی1دارد.1به1این1مفهوم1که1اگر1ميزان1تسهيالت1اعطایی1بانک1
های1تخصصی1به1بخش1کشاورزی1یک1واحد1افزایش1یابد،1مقدار1ارزش1افزوده1این1بخش1به1ميزان1

12/78واحد1افزایش1خواهد1داشت.
الياس1نادران1)1383(1در1تحقيقی1تحت1عنوان1»اثر1سياست1های1اعتباری1بر1ارزش1افزوده1بخش1
صنعت1ایران«1به1بررسی1اثر1اعتبارات1بر1ارزش1افزوده1بخش1صنعت1پرداخته1است.1در1این1مطالعه،1
1کاربرد1روش1مدلسازی1 1گرفته1است. 1آزمون1قرار 1بررسی1و 1مالی1مورد سياست1های1پولی1و آثار1
1VARمبتنی1بر1همگرایی1بلندمدت1و1اجزای1تصحيح1-1خطا1نتایج1روشن1و1مشخصی1از1ارتباط1و1
اثرگذاری1اعتبارات1بر1ارزش1افزوده1بخش1صنعت1ارائه1نموده1است.1به1طور1کلی،1نتایج1حاکی1از1یک1

ارتباط1مثبت،1قوی1و1پایدار1بين1اعتبارات1بانکی1و1ارزش1افزوده1بخش1صنعت1می1باشد.
1خلج1)1380(1در1تحقيقی1اثر1اعتبارات1بانک1کشاورزی1بر1دو1متغير1کالن1این1بخش1 نصابيان1و
یعنی1ارزش1افزوده1و1سرمایه1گذاری1طی1دوره791-111348با1استفاده1از1روش1یوهانسون1و1مدل1
1VARرا1مورد1بررسی1قرار1داده1اند.1نتيجه1حاصل1از1تحقيق1نشان1می1دهد1که1اعتبارات1بانک1
کشاورزی،1ارتباط1بلندمدتی1با1دو1متغير1ارزش1افزوده1و1سرمایه1گذاری1این1بخش1ندارد.1اگر1شوکی1
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در1زمان1حال1به1اندازه1یک1انحراف1معيار1بر1مدل1VAR1وارد1شود،1سرمایه1گذاری1و1به1نوبه1آن1
ارزش1افزوده1بخش1کشاورزی1به1ترتيب1کاهش1می1یابد1که1سهم1ارزش1افزوده1و1سرمایه1گذاری1
بخش1کشاورزی1در1انحراف1معيار1دو1شوك1در1هر1دوره1بيش1از1اعتبارات1بانک1کشاورزی1است.1

عزیزی1و1پاسبان)1380(1تاثير1سياست1های1پولی1و1مالی1بر1وضعيت1توليد1و1ارزش1افزوده1صنعت1
نساجی1در1ایران1را1بررسی1کردند.1نتایج1حاکی1از1این1بود1که1تاثير1سياست های1پولی1و1مالی1بر1
ارزش1افزوده1صنعت1کوتاه1مدت1و1بلند1مثبت1بوده1و1رابطه 1بين1مخارج1عمرانی1دولت1و1ارزش1افزوده1
صنعت1نساجی1در1کوتاه1مدت1منفی1و1در1بلند1مدت1مثبت1است.1همچنين1تاثير1سياست های1مالی1

بر1ارزش1افزوده1در1بلند1مدت1بيشتر1از1سياست1های1پولی1است.
حيدری1سنگلجی1)1375(1در1مطالعه ای1به1بررسی1اثر1اعتبارات1بر1ارزش1افزوده1بخش1کشاورزی1
طی1دوره 721-11340پرداخته 1است.1بدین1منظور1یک1دستگاه1معادالت1هم زمان1تدوین1و1ضرایب1
دستگاه1یاد1شده1با1استفاده1از1روش1حداقل1مربعات131مرحله ایsls(1 3(1برآورد1شده1است.1نتایج1
نشان1می1دهد1که1اثر1اعتبارات1اعطایی1بر1انباشت1سرمایه1و1ارزش1افزوده1مثبت1بوده1به1طوری1که1
یک1درصد1افزایش1در1اعتبارات1باعث1افزایش1توليد1به1ميزان10/0381درصد1می شود.1هم چنين1جهت1
بررسی1اثر1تسهيالت1بلندمدت1)سرمایه ای(1و1کوتاه مدت1)جاری(1بانک1کشاورزی1بر1ارزش افزوده1
بخش1کشاورزی1از1روش1حداقل1مربعات1معمولی1استفاده1شده1است.1نتایج1نشان1می1دهد1که1یک1
ميليارد1ریال1افزایش1در1اعتبارات1بلندمدت1منجر1به1افزایش10/0011درصد1در1توليد1شده1و1ضریب1

اعتبارات1کوتاه مدت1نيز1معنادار1نبوده1است.
توبی1و1پترسيد1)2014(1به1منظور1بررسی1نقش1بانک ها1در1تامين1مالی1بخش1کشاورزی1صنعت1
نيجریه1داده های1خود1را1از1سال119811تا120101جمع1آوری1نموده1و1به1تحليل1توصيفی1و1استنباطی1
آن ها1پرداختند.1نتایج1حاصل1شده1آن1ها1حاکی1از1آن1بود1که1در1این1دوره1سهم1بخش1کشاورزی1
از1اعتبارات1بانکی1بين191تا1101درصد1و1سهم1بخش1صنعت1321تا136/81درصد1بوده1است.1نتایج1
استنباطی1نيز1حاکی1از1آن1است1که1رابطه1معنی1داری1بين1تسهيالت1بخش1کشاورزی1و1سهم1آن1از1
توليد1ناخالص1داخلی1وجود1ندارد.1همچنين1ارتباط1معنی1داری1بين1تسهيالت1بانکی1و1بخش1صنعت1

وجود1دارد.
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مورین1و1همکاران1)2012(1در1مقاله ی1خود1به1بررسی1تاثير1دسترسی1به1اعتبارات1بانکی1بر1عملکرد1
اقتصادی1بخش1های1مهم1اقتصادی1کنيا1با1استفاده1از1داده1های1پانل1و1روش1گشتاورهای1تعميم1یافته1
طی1دوره20101-12000پرداخته1است.1نتایج1تحقيق1مذکور1نشان1می1دهد1که1اعتبارات1تاثير1مثبت1و1

قابل1 توجهی1بر1توليد1ناخالص1داخلی1بخش های1اقتصادی1از1جمله1کشاورزی1دارد.
ریوجا1و1والو1)2003(1در1مقاله1خود1به1بررسی1اثر1توسعه1مالی1بر1منابع1رشد1اقتصادی1در1741کشور1
صنعتی1و1در1حال1توسعه1برای1سال1های951-11961پرداختند.1نتایج1تحقيق1نشان1داد1که1اثر1توسعه1
مالی1بر1رشد1اقتصادی1در1کشورهای1صنعتی1از1طریق1رشد1بهره1وری1و1در1کشورهای1کمتر1توسعه1

یافته1از1طریق1رشد1انباشت1سرمایه1صورت1می1گيرد.

بررسی وضعیت تسهیالت بانکی پرداختی به تفکیک بخشهای اقتصادی
مجموع1تسهيالت1پرداختی1بانکها1به1بخش1غيردولتی1استان1خراسان1جنوبی1طی1دوره11383-861
درحال1رشد1بوده،1به1طوری1که1از19381ميليارد1ریال1در1سال1831به19.6981ميليارد1ریال1)بيش1از1101
برابر(1در1سال1861رسيده1است1که1با1توجه1به1اینکه1دوره1مذکور1سال1های1ابتدایی1پس1از1تقسيم1و1
انتزاع1استان1را1از1استان1خراسان1بزرگ1دربرمی1گيرد،1در1نتيجه1تخصيص1اعتبارات1خاص1و1توجه1به1

ظرفيتهای1جدید1سرمایه1گذاری1را1می1توان1از1جمله1عوامل1موثر1در1این1زمينه1دانست.
در1سال1871مجموع1تسهيالت1پرداختی1در1استان1با1کاهش1431درصدی1به1رقم15.5171ميليارد1
ریال1رسيده1که1این1نرخ1رشد1منفی1در1تسهيالت1پرداختی1در1تمامی1بخشهای1عمده1اقتصادی1نيز1
اتفاق1افتاده1که1در1نتيجه1سياست1پولی1انقباضی1اتخاذ1شده1توسط1مراجع1سياستی1کشور1بوده1است.1
پس1از1این1سال1مجددا1تسهيالت1پرداختی1به1رشد1خود1ادامه1داده،1به1طوری1که1به118.1141ميليارد1

ریال1در1سال1921بالغ1گردیده1است.
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جدول )1( مبلغ تسهیالت پرداختی بانکها به بخش غیردولتی برحسب بخشهای عمده اقتصادی 

)میلیارد ریال(

جمعخدماتصنعت1و1معدنمسکن1و1ساختمانکشاورزيسال

1383457115210156938

13841.5836837568993.921

13851.7641.6591.3351.9976.755

13862.3932.4202.1152.7719.698

13871.0091.5791.3351.5945.517

13881.3062.6121.7832.0687.770

13892.1684.4692.3042.34811.289

13902.7224.0372.8703.37613.004

13913.6308.6272.6493.45418.361

13925.9373.4462.6916.04018.114

مأخذ:1سالنامه1آماری1استان1خراسان1جنوبی

بررسی1روند1تسهيالت1پرداختی1بانکها1به1بخش1غيردولتی1استان1به1تفکيک1هر1یک1از1چهار1بخش1
عمده1اقتصادی1شامل1کشاورزي،1مسکن1و1ساختمان،1صنعت1و1معدن1و1خدمات1در1نمودار1)1(1ارائه1
گردیده1است.1همان1گونه1که1مالحظه1می1شود،1تسهيالت1پرداختی1بانکها1در1بخشهای1مختلف1به1
غير1از1سال1871که1روند1کاهشی1داشته،1در1بقيه1دوره1مورد1بررسی1با1شيب1مالیم1در1حال1افزایش1
بوده1است؛1البته1بخش1مسکن1و1ساختمان1از1سال1891به1بعد1نوساناتی1را1در1این1زمينه1تجربه1کرده1و1
به1طور1مثال1در1سال1921با1کاهش1عمده1601درصدی1مواجه1بوده1است.1البته1در1همين1سال،1بخش1
های1خدمات1و1کشاورزی1به1ترتيب1با1رشد1نزدیک1به1751و1641درصدی1مواجه1بوده1اند،1به1طوری1
که1در1مجموع1تسهيالت1پرداختی1این1سال1در1مقایسه1با1سال1قبل1تفاوت1محسوسی1نداشته1است.
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نمودار)1( مبلغ تسهیالت پرداختی بانکها به  بخش غیر دولتی برحسب بخشهای عمده اقتصادی 

استان خراسان جنوبی
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مبلغ تسهیالت پرداختی بانکها به  بخش غیر دولتی برحسب بخشهاي عمده  ) 1(نمودار
اقتصادي استان خراسان جنوبی
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بخش1 به1 بانکها1 پرداختی1 تسهيالت1 از1 اقتصادی1 بخشهای1 از1 هریک1 نمودن1سهم1 با1مشخص1
غيردولتی1استان1می1توان1نحوه1توزیع1تسهيالت1را1در1بين1بخش1های1اقتصادی1به1شکل1دقيق1تری1
تبيين1و1تفسير1نمود.1نتيجه1محاسبات1مربوطه1در1جدول1ذیل1ارائه1گردیده1است.1در1ابتدای1دوره1مورد1
بررسی1بيشترین1سهم1)49%(1مربوط1به1بخش1کشاورزی1بوده1و1کمترین1سهم1به1بخش1مسکن1و1
ساختمان1)12%(1اختصاص1یافته1است.1اما1تا1سال1881سهم1بخش1کشاورزی1از1تسهيالت1هرساله1
کاهش1یافته1و1سهم1بخش1مسکن1و1ساختمان1افزایش1یافته1است.1پس1از1این1سال،1سهم1بخش1
کشاورزی1از1تسهيالت1مجددا1شروع1به1افزایش1نموده،1به1طوری1که1به331%1در1سال1921رسيده1و1
بخش1مسکن1و1ساختمان1نيز1پس1از1نوساناتی1به1سهم1191درصدی1در1این1سال1دست1یافته1است.1
افت1و1 با1 بررسی1 نيز1طی1دوره1مورد1 از1تسهيالت1 سهم1بخش1های1صنعت1و1معدن1و1خدمات1
خيزهایی1مواجه1بوده1و1در1نهایت1بخش1صنعت1و1معدن1از1سهم1221درصدی1در1سال1831به1151
درصد1در1سال1921و1بخش1خدمات1از1171درصد1به1331درصد1در1دوره1مذکور1رسيده1است.1در1اینجا1
می1توان1به1این1نکته1اشاره1کرد1که1از1یک1طرف1به1دليل1وجود1خشکسالی های1اخير1در1استان1و1
از1طرفی1ساختار1اقتصاد1استان،1سهم1بخش1کشاورزی1از1تسهيالت1کاهش1پيدا1کرده1و1اختصاص1
تغيير1جهت1داده1است.1همان1گونه1که1 تسهيالت1به1سمت1بخش1مسکن1و1ساختمان1و1خدمات1
مالحظه1می1شود،1در1سال1921دو1بخش1کشاورزی1و1خدمات1هریک1به1ميزان1یک1سوم1تسهيالت1
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پرداختی1را1به1خود1اختصاص1داده1و1بخشهای1مسکن1و1ساختمان1و1صنعت1و1معدن1مجموعا1یک1
سوم1باقيمانده1را1جذب1نموده1اند.

جدول )2( سهم تسهیالت پرداختی بانکها به بخش غیر دولتی برحسب بخشهای عمده اقتصادی 

استان )درصد(

جمعخدماتصنعت1و1معدنمسکن1و1ساختمانکشاورزيسال

138349%12%22%17%100%

138440%17%19%23%100%

138526%25%20%30%100%

138625%25%22%29%100%

138718%29%24%29%100%

138817%34%23%27%100%

138919%40%20%21%100%

139021%31%22%26%100%

139120%47%14%19%100%

139233%19%15%33%100%

%100%25%18%27%30ميانگين

مأخذ:1محاسبات1کارشناسی

ميانگين1سهم1هر1یک1از1بخش1های1اقتصادی1استان1از1تسهيالت1پرداختی1طی1دوره11383-921
در1نمودار1)2(1به1تصویر1کشيده1شده1که1تصویر1بهتری1از1نحوه1توزیع1تسهيالت1در1بين1بخش1ها1
را1به1دست1می1دهد.1بر1این1اساس1بيشترین1سهم1در1اختيار1بخش1کشاورزی1با301% و1پس1از1آن1
به1ترتيب1بخش1های1مسکن1و1ساختمان،1خدمات1و1صنعت1و1معدن1به1ترتيب1با1سهم1251،271و1

118درصد1قرار1دارند.
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نمودار )2( میانگین سهم هر یک از بخش های اقتصادی استان

 از تسهیالت پرداختی طی دوره 1383-92

خدماتکشاورزي
25%

میانگین سهم هر یک از بخش هاي اقتصادي استان از تسهیالت  ) 2(نمودار 
1383- 92پرداختی طی دوره 

کشاورزي
30%

ساختمانومسکن
27%

معدنوصنعت
18%

25%

بررسی وضعیت ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی استان
ارزش1افزوده1بخشهای1عمده1اقتصادی1استان1خراسان1جنوبی1به1قيمت1های1جاری1طی1دوره921-
11383در1جدول1ذیل1ارائه1گردیده1است.1مجموع1ارزش1افزوده1بخشهای1اقتصادی1استان1از16.5541

ميليارد1ریال1در1سال1831به151.8011ميليارد1ریال1)نزدیک1به181برابر(1در1سال1921رسيده1است.
جدول )3( ارزش افزوده بخشهای عمده اقتصادی استان خراسان جنوبی به قیمت های جاری )ميليارد1ریال(

جمعخدماتصنعت1و1معدنمسکن1و1ساختمانکشاورزيسال

13831.2172706364.4316.554

13841.9313139495.8099.002

13852.4669821.1767.10711.731

13864.0141.7141.2768.56315.568

13873.9741.7761.74211.29518.787

13885.6501.8261.92112.74522.142

13895.3222.0222.24212.60022.186
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13906.8702.5842.66417.43129.549

139110.8382.8513.63320.80238.124

139216.3001.8956.07527.53151.801

مأخذ:1سایت1مرکز1آمار1ایران

وضعيت1ارزش1افزوده1هر1یک1از1بخشهای1عمده1اقتصادی1استان1را1به1شکل1بهتری1می1توان1در1
نمودار1ذیل1مالحظه1نمود.1ارزش1افزوده1کليه1بخش1ها1به1طور1ميانگين1طی1دوره1مورد1بررسی1روند1
صعودی1را1پيموده1است1ولی1در1این1بين1بخشهای1خدمات1و1کشاورزی1نسبت1به1دوبخش1دیگر1
آهنگ1تندتری1را1تجربه1نموده1اند.1همچنين1بخش1خدمات1بيشترین1ميزان1ارزش1افزوده1را1در1کليه1
سال1های1مورد1بررسی1به1خود1اختصاص1داده1است.1تنها1کاهش1محسوسی1که1در1نمودار1مالحظه1
می1گردد،1مربوط1به1بخش1مسکن1بوده1که1از12.8511ميليارد1ریال1در1سال1911به11.8951ميليارد1

ریال1در1سال1921رسيده1است.
نمودار )3( ارزش افزوده بخشهای عمده اقتصادی استان خراسان جنوبی به قیمت های جاری
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سهم1هر1یک1از1بخشهای1عمده1اقتصادی1از1ارزش1افزوده1استان1در1جدول1ذیل1ارائه1گردیده1است.1
همان1گونه1که1مالحظه1می1شود1بخش1خدمات1در1کليه1سالهای1مورد1بررسی1بيش1از1نيمی1)بطور1
ميانگين571%(1از1ارزش1افزوده1استان1را1به1خود1اختصاص1داده1است.1البته1سهم1این1بخش1پس1از1
نوساناتی1از681%1در1سال1831به531%1در1سال1921کاهش1یافته1است.1بخش1کشاورزی1نيز1که1پس1
از1بخش1خدمات1رتبه1دوم1را1از1حيث1سهم1در1ارزش1افزوده1استان1به1خود1اختصاص1داده،1از1سهم1191
درصدی1در1سال1831پس1از1افت1و1خيزهایی1به311%1در1سال1921دست1یافته1است.1از1لحاظ1ميانگين1
در1کل1دوره1هم1این1بخش1سهم1261درصدی1از1ارزش1افزوده1استان1را1دارا1می1باشد.1بخش1صنعت1
و1معدن1نيز1با1ميانگين1سهم1101درصد1از1ارزش1افزوده1استان1پس1از1بخش1کشاورزی1و1مسکن1و1

ساختمان1با1ميانگين1سهم171درصد1از1این1حيث1در1رتبه1آخر1قرار1گرفته1است.
جدول )4( سهم بخشهای عمده اقتصادی از ارزش افزوده استان خراسان جنوبی

جمعخدماتصنعت1و1معدنمسکن1و1ساختمانکشاورزيسال

1383%19%4%10%68%100

1384%21%3%11%65%100

1385%21%8%10%61%100

1386%26%11%8%55%100

1387%21%9%9%60%100

1388%26%8%9%58%100

1389%24%9%10%57%100

1390%23%9%9%59%100

1391%28%7%10%55%100

1392%31%4%12%53%100

100 %57 %10 %7 %26 %ميانگين

مأخذ:1محاسبات1کارشناسی
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نمودار )4( سهم بخشهای عمده اقتصادی از ارزش افزوده استان خراسان جنوبی

 طی دوره 1383-92

26%

سهم بخشهاي عمده اقتصادي از ارزش افزوده استان خراسان  ) 4(نمودار 
1383- 92جنوبی طی دوره 

26%

7%

10%

57%

کشاورزي
ساختمانومسکن

معدنوصنعت
خدمات

بررسی نسبت ارزش افزوده به تسهیالت بانکی پرداختی به بخشهای مختلف 
اقتصادی استان

در1زمينه1تأثير1سياست1های1پولی1بر1بخش1حقيقی1اقتصاد،1عموما1ًمتغير1توليد1بيش1از1سایر1متغيرها1
مورد1تأکيد1قرار1می1گيرد.1در1این1راستا،1متغيرهای1تورم1و1نرخ1بهره1مهمترین1عوامل1در1متغيرهای1
اسمی1و1حقيقی1ارزیابی1می1شوند.1به1طور1کلی،1راه1های1تأثيرگذاری1سياست1پولی1بر1متغيرهای1
حقيقی1را1می1توان1به1هزینه1اعتبارات،1تغيير1قيمت1دارایی1ها1و1اعتبارات1بانکی1تقسيم1بندی1کرد.1
براساس1مکانيزم1اعتبارات1بانکی1که1مبتنی1بر1بازارهای1مالی1است،1انتقال1سياست1پولی1به1سه1روش1
تأثير1بر1وضعيت1منابع1مالی1بانک1ها،1تأثير1بر1تأمين1منابع1مالی1خارج1از1بنگاه1ها1و1همچنين1در1اختيار1
گرفتن1نهاده1بيشتر1برای1محصول1بر1توليد1تأثير1می1گذارد.1بر1اساس1روش1اول1با1اتخاذ1سياست1
پولی1انبساطی،1قدرت1وام1دهی1بانکها1افزایش1می1یابد.1از1این1رو،1وجوه1الزم1برای1تأمين1مخارج1
سرمایه1گذاری1افزایش1می1یابد1و1موجب1افزایش1تقاضای1کل1می1شود.1در1روش1دوم،1سياست1
پولی1از1طریق1عرضه1اعتبارات1بانکهای1تجاری،1هزینه1تأمين1منابع1مالی1خارج1از1منابع1داخلی1بنگاه1
1تحت1تأثير1قرار1می1دهد1و1بنابراین1با1توجه1به1مابه1التفاوت1هزینه1تأمين1منابع1از1خارج1و1 1را ها
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تسهيالت1بيشتری1که1در1اختيار1بنگاه1ها1قرار1گرفته1است،1منابع1مالی1بيشتری1آزاد1می1گردد1و1در1
اختيار1بنگاه1ها1قرار1می1گيرد1و1با1افزایش1سرمایه1گذاری1بنگاه1ها،1توليد1افزایش1می1یابد.1بر1مبنای1
روش1سوم،1سياست1پولی1انبساطی1موجب1بکارگرفتن1بيشتر1عوامل1توليد1در1جریان1توليد1می1گردد،1

لذا1انتظار1می1رود1که1محصول1نيز1افزایش1یابد1)صمصامی1و1اميرجان،13901(.
برای1کل1بخشهای1 1)Ci( بانکها1 )Qi(1و1تسهيالت1پرداختی1 افزوده1 ارزش1 با1مقایسه1روند1کلی1
اقتصادی1استان1طی1دوره921-1831مشخص1می1گردد1که1هر1دو1دارای1شيب1مثبت1بوده1که1این1

امر،1موید1مطالب1فوق1است1)نمودار51(.
 )Ci( و تسهیالت پرداختی بانکها )Qi( مقایسه روند کلی ارزش افزوده )نمودار )5

برای کل بخشهای اقتصادی استان)میلیارد ریال(
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QI CI

استان1 اقتصادی1 مختلف1 بخشهای1 افزوده1 ارزش1 بين1 بهتر1 مقایسه1 امکان1 منظور1 به1 اینجا1 در1
به1 پرداختی«1 بانکی1 تسهيالت1 به1 افزوده1 ارزش1 »نسبت1 از1شاخص1 پرداختی1 بانکی1 تسهيالت1 و1

بخشهای1مذکور1استفاده1گردیده1است:1
1 qi1=1Qi/Ci
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در1رابطه1فوق1qi1نسبت1ارزش1افزوده1به1تسهيالت1بانکی1پرداختی1در1بخش1اقتصادی1Qi1،i1ارزش1
افزوده1و11Ci1تسهيالت1بانکی1پرداختی1به1بخش1i1می1باشد.

نتایج1حاصل1از1محاسبات1به1تفکيک1هر1یک1از1بخش1ها1در1جدول1زیر1آورده1شده1است:
جدول )5( نسبت ارزش افزوده به تسهیالت بانکی پرداختی بخشهای عمده اقتصادی استان خراسان جنوبی 

کل1بخشهاخدماتصنعت1و1معدنمسکن1و1ساختمانکشاورزيسال

13832.72.33.028.47.0

13841.20.51.36.52.3

13851.40.60.93.61.7

13861.70.70.63.11.6

13873.91.11.37.13.4

13884.30.71.16.22.8

13892.50.51.05.42.0

13902.50.60.95.22.3

13913.00.31.46.02.1

13922.70.52.34.62.9

مأخذ:1محاسبات1کارشناسی

نسبت1ارزش1افزوده1به1تسهيالت1بانکی1پرداختی1کل1بخشهای1اقتصادی1استان1در1سال1831برابر1
با171بوده1)به1عبارتی،1ميزان1ارزش1افزوده1کليه1بخشها171برابر1تسهيالت1پرداختی1بوده1است(1اما1این1
نسبت1در1سال1های1بعد1رو1به1کاهش1گذارده1و1در1سال1861به11.61رسيده1است.1در1سال1871با1رشد1
بيش1از1دو1برابری1به13.41و1پس1از1آن1طی1نوساناتی1به12.91در1سال1921رسيده؛1یعنی1در1این1سال1

ميزان1ارزش1افزوده1کليه1بخشها1نزدیک1به131برابر1تسهيالت1پرداختی1بوده1است.
نسبت1ارزش1افزوده1به1تسهيالت1بانکی1پرداختی1بخش1کشاورزی1در1سال1831معادل12.71بوده1
که1در1سال1841به11.21تنزل1یافته1ولی1پس1از1آن1تا1سال1881روند1صعودی1را1طی1نموده1و1به14.31
رسيده1است.1در1سال1های1891و1901این1نسبت1معادل12.51بوده1و1در1سال1911به131رسيده1و1در1

سال1921مجددا1به1عدد12.71تنزل1یافته1است.
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در1بخش1مسکن1و1ساختمان1نسبت1ارزش1افزوده1به1تسهيالت1بانکی1پرداختی1در1سال1831
معادل12.31بوده1که1در1سال1های1بعد1)غير1از1سال1871که1معادل11.11بوده(1به1زیر111کاهش1یافته،1

به1طوری1که1در1سال1921معادل10.51می1باشد.
نسبت1ارزش1افزوده1به1تسهيالت1بانکی1پرداختی1در1بخش1صنعت1و1معدن1در1سال1831معادل131
بوده1ولی1بعد1از1آن1تا1سال1861روند1نزولی1را1پيموده1و1به10.61رسيده1است.1در1سال1871با1رشد1بيش1
از121برابری،1مقدار1این1شاخص1به11.31ولی1مجددا1تا1سال1901روند1کاهشی1را1در1پيش1گرفته1و1به1

10.9رسيده1است.1در1سال1911مقدار1آن1به11.41و1در1سال1921به12.31افزایش1یافته1است.
بخش1خدمات1در1سال1831مقدار1بی1سابقه128.41را1از1نظر1نسبت1ارزش1افزوده1به1تسهيالت1بانکی1
پرداختی1به1خود1اختصاص1داده1که1ناشی1از1ارزش1افزوده1باالی1این1بخش1در1مقایسه1با1رقم1پایين1
تسهيالت1اعطایی1می1باشد.1در1سال1841این1شاخص1به16.51کاهش1یافته1و1در1سالهای1851و1861
هم1این1روند1ادامه1داشته1ولی1در1سال1871به17.11افزایش1یافته1است.1پس1از1این1سال1مجددا1تا1
سال1901روند1کاهشی1در1پيش1گرفته1و1به15.21در1این1سال1رسيده1است.1در1سال1911با1رشد1مجدد1

به1عدد161و1در1سال1921به14.61کاهش1یافته1است.
نمودار )6( مقایسه نسبت ارزش افزوده به تسهیالت بانکی پرداختی بخشهای عمده اقتصادی استان خراسان جنوبی

٢٠/٠

٢۵/٠

٣٠/٠

مقایسه نسبت ارزش افزوده به تسهیالت بانکی پرداختی بخشهاي عمده  ) 6(نمودار 
اقتصادي استان خراسان جنوبی

٠/٠

۵/٠

١٠/٠

١۵/٠

٢٠/٠

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

کشاورزي
مسکن و ساختمان
صنعت و معدن
خدمات



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و پنجم )پیایی 13(/ پاییز 9695

بررسی تاثیر تسهیالت بانکی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی استان 
به1منظور1تحليل1و1بررسی1نقش1و1تاثير1تسهيالت1بانکی1پرداختی1بر1ارزش1افزوده1باید1این1نکته1
را1در1نظر1داشت1که1فرضا1تسهيالتی1که1در1سال1جاری1پرداخت1می1گردد1)به1خصوص1تسهيالت1
سرمایه1ثابت(،1معموال1با1وقفه1یک1یا1حتی1دو1ساله1بر1ميزان1توليد1و1در1نتيجه1ارزش1افزوده1تاثير1
می1گذارد؛1لذا1در1مدل1انتخابی1باید1این1مهم1در1نظر1گرفته1شود.1به1منظور1بررسی1تاثير1کوتاه1مدت1
و1بلند1مدت1تسهيالت1بانکی1بر1ارزش1افزوده1استان1با1استفاده1از1مدل1ذیل،1پس1از1تجزیه1و1تحليل1

داده ها،1نتایج1مطابق1جدول1)6(1بدست1آمد:
ΔQi.t=β1ΔQi.t-1+β2ΔCi.t+β3ΔCi.t-1+β4ΔCi.t-2+εi.t

در1رابطه1فوق،1ΔQi.t1رشد1ارزش1افزوده1سال1جاری،1ΔQi.t-11رشد1ارزش1افزوده1سال1گذشته،1
1ΔCi.tتسهيالت1بانکی1سال1جاری،1ΔCi.t-11تسهيالت1بانکی1سال1گذشته،1ΔCi.t-21تسهيالت1

بانکی1دو1سال1گذشته1وβ1ها1ضرایب1مدل1می1باشند.
جدول)6( بررسی تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت تسهیالت بانک های خراسان جنوبی بر ارزش افزده 

استان

ΔQi,t=β1ΔQi,t-1+β2ΔCi,t+β3ΔCi,t-1+β4ΔCi,t-2+εi,t

ضرایب متغیرنماد
در مدل

انحراف 
مقادیرآماره tاستاندارد خطا

P-Valueنتیجه

ΔQi,t-11.260.02746.130.000معنادای در مدل
ΔCi,t2.360.371.320.094عدم معناداری در مدل
ΔCi,t-12.830.0535.3290.000معناداری در مدل
ΔCi,t-23.90.535.990.000معناداری در مدل

با1توجه1به1نتایج1به1دست1آمده،1آماره1t1نشان1می دهد1که1رشد1ارزش1افزوده1سال1گذشته،1در1این1
مدل1درسطح951%1اطمينان،1از1لحاظ1آماری1معنادار1می باشد،1زیرا1اوال1قدر1مطلق1این1آماره1)46.13(1
بيشتر1از11.961بوده،1ثانيا1مقدار1P-Value1)0.000(1نيز1کمتر1از151درصد1می باشد.1در1این1مدل،1
تسهيالت1بانکی1سال1جاری1درسطح951%1اطمينان،1از1لحاظ1آماری1معنادار1نمی باشد،1زیرا1اوال1قدر1
مطلق1آماره1t1)1.32(1کمتر1از11.961بوده،1ثانيا1مقدار1P-Value1)0.094(1نيز1بيشتر1از151درصد1
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می باشد.1
تسهيالت1بانکی1با1وقفه1یک1ساله1در1این1مدل1درسطح951%1اطمينان،1از1لحاظ1آماری1معنادار1
1)0.000(1P-Value11بيشتر1از11.961بوده،1ثانيا1مقدار)1)5.329t1می باشد،1زیرا1اوال1قدر1مطلق1آماره
نيز1کمتر1از151درصد1می باشد.1همچنين1نتایج1نشان1می دهد1که1تسهيالت1بانکی1با1وقفه1دو1ساله1
1t1در1این1مدل1درسطح951%1اطمينان،1از1لحاظ1آماری1معنادار1می باشد،1زیرا1اوال1قدر1مطلق1آماره
)5.99(1بيشتر1از11.961بوده،1ثانيا1مقدار1P-Value1)0.000(1نيز1کمتر1از151درصد1می باشد.1در1ادامه1
به1منظور1بررسی1معتبر1بودن1متغير1ابزاری،1از1آزمون1سارگان1استفاده1شده1است.1نتيجه1این1آزمون1

در1جدول1)7(1آمده1است.
جدول)7( نتایج آزمون سارگان برای بررسی تاثیر متغیر ابزاری در مدل 

P-Valueدرجه آزادیمقدار آماره آزمون

0.36550.842

نتایج1آماره1آزمون1سارگان1داللت1بر1عدم1رد1فرضيه1صفر1و1معتبر1بودن1متغير1ابزاري1تعریف1شده1
)وقفه1متغير1وابسته(1داشته1و1بنابراین،1مدل1به1متغيرهاي1ابزاري1دیگري1نياز1ندارد.1به1بيان1بهتر،1
بين1متغيرهاي1ابزاري1تعریف1شده1و1اثرات1ثابت1یا1انفرادي1بخش های1مهم1اقتصادی،1هيچگونه1
1آماره1 1از 1تعيين1مرتبه1خودهمبستگي1جمالت1اختالل، 1ادامه1به1منظور در همبستگي1وجود1ندارد.1

آزمون1آرالنو1و1باند1استفاده1شده،1که1نتایج1در1جدول1)8(1آمده1است.
جدول)8( نتیجه آزمون آرالنو و باند در مدل کلی

P-Valueآماره Zمرتبه

11.420.1782

1خودهمبستگي1در1 1نبود 1مبني1بر 1صفر 1فرضيه 1که 1مي شود مالحظه 1،)8( 1اساس1نتایج1جدول1 بر
جمالت1اختالل1تفاضل گيري1شده1رد1نشده1و1بنابراین1روش1آرالنو1و1باند1روشي1مناسب1براي1برآورد1
پارامترهاي1مدل1و1حذف1اثرات1ثابت1است.1به1بيان1دیگر،1با1یک1مرتبه1تفاضل گيري1از1جمالت1
اختالل،1همبستگي1سریالي1بين1اجزاي1جمالت1اختالل1رفع1شده1و1جمالت1اختالل1تفاضل1گيري1

شده1داراي1خودهمبستگي1مرتبه1اول1و1دوم1نيستند.
بنابر1نتایج1به1دست1آمده،1رشد1ارزش1افزوده1سال1گذشته1و1تسهيالت1بانکی1با1وقفه1یک1ساله1و1



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و چهارم )پیایی 12(/ تابستان 9895

دوساله1بر1ارزش1افزوده1سال1جاری1تاثيرگذار1بوده1و1تسهيالت1بانکی1پرداختی1سال1جاری1از1این1
لحاظ1فاقد1تاثير1معنادار1می1باشد.1این1امر1حاکی1از1آن1است1که1تسهيالت1پرداختی1در1هر1یک1از1
بخشهای1اقتصادی1برای1تاثيرگذاری1بر1توليد1و1ارزش1افزوده1به1یک1بازه1زمانی1یک1الی1دوساله1

نياز1دارد.

نتیجه گیری و پیشنهادات
به1 افزوده1 ارزش1 نسبت1 شاخص1 ميزان1 بيشترین1 خدمات1 بخش1 شد،1 مالحظه1 که1 گونه1 همان1
تسهيالت1بانکی1پرداختی1را1در1بين1بخش1های1اقتصادی1استان1به1خود1اختصاص1داده1است.1این1
بخش1با1اینکه1به1طور1ميانگين1251درصد1از1تسهيالت1پرداختی1طی1دوره1مورد1مطالعه1را1دریافت1
کرده1و1از1این1حيث1پس1از1بخشهای1کشاورزی1و1مسکن1و1ساختمان1در1رتبه1سوم1قرار1گرفته1است؛1
اما1از1نظر1ایجاد1ارزش1افزوده1با1متوسط1سهم1571درصدی1طی1دوره1مورد1بررسی1و1با1اختالف1قابل1
توجهی1نسبت1به1سایر1بخشها،1رتبه1اول1را1به1خود1اختصاص1داده1است.1نظر1به1بروز1خشکسالی1
طوالنی1مدت1و1نيز1برخی1ضعف1های1زیرساختی1در1استان1که1موجب1کاهش1بازدهی1فعاليت1های1
کشاورزی1و1صنعتی1می1شود،1با1هدایت1تخصيص1تسهيالت1بانکی1به1سمت1بخش1خدمات1و1به1
خصوص1در1حوزه1تجارت1و1بازرگانی،1می1توان1موجبات1بهره1وری1بيشتر1و1افزایش1ارزش1افزوده1و1

زمينه1توسعه1اقتصاد1استان1را1فراهم1نمود.
پس1از1بخش1خدمات،1بيشترین1ميزان1شاخص1نسبت1ارزش1افزوده1به1تسهيالت1بانکی1پرداختی1
مربوط1به1بخش1کشاورزی1بوده1است.1البته1این1بخش1با1سهم1301درصدی1رتبه1اول1را1از1لحاظ1
اختصاص1تسهيالت1بانکی1طی1دوره1مورد1مطالعه1به1خود1اختصاص1داده؛1این1در1حالی1است1که1به1
طور1ميانگين1261درصد1از1ارزش1افزوده1ایجاد1شده1در1اقتصاد1استان1در1این1دوره1را1تامين1نموده1
است.1با1هدایت1تسهيالت1بانکی1به1سمت1حمایت1از1صنایع1تبدیلی1و1تکميلی1محصوالت1کشاورزی1
مزیت1دار1استان1از1جمله1زرشک،1زعفران،1عناب،1گياهان1دارویی1و1...1می1توان1سهم1این1بخش1را1

در1ایجاد1ارزش1افزوده1ارتقاء1داد.
از1لحاظ1نسبت1ارزش1 بخش1صنعت1و1معدن1رتبه1سوم1را1در1بين1بخش1های1اقتصادی1استان1
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افزوده1به1تسهيالت1بانکی1پرداختی1کسب1نموده1است.1این1بخش1از1نظر1متوسط1سهم1آن1در1ایجاد1
ارزش1افزوده1طی1دوره1مورد1مطالعه1نيز1با1101درصد1در1جایگاه1سوم1قرار1گرفته؛1این1در1حاليست1
که1از1حيث1اختصاص1تسهيالت1بانکی1با1181درصد1در1رتبه1چهارم1و1آخر1قرار1دارد.1با1توجه1به1وجود1
از1این1ذخایر1ارزشمند،1از1طریق1سوق1دادن1 ذخایر1غنی1معدنی1در1استان1و1خام1فروشی1بسياری1
تسهيالت1بانکی1به1سمت1صنایع1فرآوری1مواد1معدنی1موجود1در1استان،1می1توان1سهم1این1بخش1را1
در1کسب1ارزش1افزوده1بيشتر1برای1اقتصاد1استان1و1جلوگيری1از1خام1فروشی1مواد1معدنی1ارتقاء1داد.
آخرین1رتبه1از1حيث1نسبت1ارزش1افزوده1به1تسهيالت1بانکی1پرداختی1مربوط1به1بخش1مسکن1و1
ساختمان1بوده1است؛1این1بخش1همچنين1پایين1ترین1ميزان1ایجاد1ارزش1افزوده1را1در1بين1بخش1
های1اقتصاد1استان1)با1متوسط1سهم71%(1به1خود1اختصاص1داده؛1اما1از1نظر1اختصاص1تسهيالت1
بانکی1با1متوسط1سهم1271درصد1در1جایگاه1دوم1قرار1گرفته1است.1ایجاد1رکود1در1بخش1مسکن1در1
سالهای1اخير1را1می1توان1از1جمله1عوامل1این1امر1دانست؛1بنابراین1می1توان1گفت1سرمایه1گذاری1در1
این1بخش1فاقد1توجيه1اقتصادی1بوده1و1بهره1وری1الزم1را1در1زمينه1ایجاد1ارزش1افزوده1برای1اقتصاد1

استان1دربر1نخواهد1داشت.
در1 اقتصادی1 های1 فعاليت1 به1 بانکی1 تسهيالت1 اختصاص1 با1 تحقيق،1 نتایج1 اساس1 بر1 همچنين1
بخش1های1مختلف،1تاثيرات1آن1بر1ارزش1افزوده1پس1از1وقفه1یک1الی1دوساله1ظاهر1می1گردد1که1
این1امر1بيانگر1آن1است1که1نباید1انتظار1داشت1با1اعطای1تسهيالت،1نتایج1آن1را1بصورت1آنی1مشاهده1
نمود1و1نيز1اینکه1جهت1افزایش1ميزان1ارزش1افزوده1اقتصاد1استان،1باید1از1برنامه1ریزی1های1ميان1

مدت1و1بلندمدت1مدد1گرفت.

منابع و مآخذ:
1تأمين1مالی1توليد.1	  تحليل1شاخص1هاي1عملکرد1شبکه1بانکی1در اعظم.1)1392(.1 احمدیان،1

پژوهشکده1پولی1و1بانکی1بانک1مرکزي1جمهوري1اسالمی1ایران.
اشتری1نژاد،1عماد؛1اشتری1نژاد،1احمدعلی؛1جراحی1فریز،1جليل1و1خراشادی1زاده،1محمد.1)1394(.1	 

تاثير1تسهيالت1بانکی1بر1ارزش1افزوده1خراسان1جنوبی.
 	ir.org.amar.www1درگاه1اینترنتی1مرکز1آمار1ایران1به1نشانی



سالنامه1آماری1استان1خراسان1جنوبی1سال1های1مختلف.	 
سپهردوست،1حميد1و1زمانی1شبخانه،1صابر.1)1394(.1تأثير1انواع1تسهيالت1اعتباري1بر1اشتغال1	 

پایدار(.1شماره1.11 تعاونی1هاي1صنعتی1کشور.1فصلنامه1پژوهشهای1اقتصادی1)رشد1و1توسعه1
صص1-211.

سربندی1فراهانی،1طاهره.1)1389(.1بررسی1ميزان1اثربخشی1تسهيالت1بانکی1بر1سرمایه1گذاری1	 
و1ارزش1افزوده1در1بخش1کشاورزی.1پایان1نامه1کارشناسی1ارشد،1دانشکده1اقتصاد1و1حسابداری1

دانشگاه1آزاد1اسالمی1واحد1تهران1مرکزی.
سيفی1پور،1رویا.1)1380(.1اثر1تسهيالت1اعطایی1بانک1ها1بر1رشد1ارزش1افزوده1بخش1صنعت1	 

در1ایران.1پژوهشنامه1اقتصادی.1شماره13)پياپی31(.1صص43-691.
صمصامی،1حسين1و1اميرجان،1رضا.1)1390(.1بررسی1اثر1تسهيالت1بانکی1بر1ارزش1افزوده1بخش1	 

صنعت1و1معدن.1فصلنامه1پژوهش1ها1و1سياستهای1اقتصادی.1شماره1.591صص129-150.
عليپور1شيرسوار،1حميدرضا1و1چشم1صيادان،1مرتضی.1)1390(.1نقش1تسهيالت1بانک1مسکن1	 

http:// ایران.1 بازاریابی1 مقاالت1 بانک1 مهر(.1 مسکن1 )تسهيالت1 گيالن1 استان1 اشتغال1 بر1
marketingarticles.ir

طيبی،1سيد1کميل؛1ساطعی،1مهسا1و1صميمی،1پریسا.1)1389(.1تاثير1تسهيالت1بانکی1بر1اشتغال1	 
زایی1بخش1های1اقتصادی1ایران.1فصلنامه1پول1و1اقتصاد.1شماره1.41صص1-331.

1اثربخشی1	  1تحليل1ميزان بررسی1و 1.)1388( علی.1 1حقيقت،1 1و عليرضا امينی،1 فهيمه؛1 لزگی،1
تسهيالت1اعطایی1شبکه1بانکی1استان1قزوین1بر1رشد1بخشهای1عمده1اقتصادی1طی1سالهای1

1384-1.1376فصلنامه1پژوهشها1و1سياستهای1اقتصادی.1شماره1.491صص73-921.
لطفي،1حبيب1و1احمدزاده1ماشين1چي،1سينا.1)1386(.1بررسی1تاثير1تسهيالت1اعطایی1از1سوی1	 

بانک1های1تخصصی1به1بخش1کشاورزی1بر1ارزش1افزوده1بخش1کشاورزی.1ششمين1کنفرانس1
مشهد،11 فردوسی1 دانشگاه1 ایران،1 کشاورزی1 اقتصاد1 انجمن1 مشهد،1 ایران،1 کشاورزی1 اقتصاد1

http://www.civilica.com/Paper-IAEC06-IAEC06_197.html
نگين1تاجی،1زریر1و1اميدی1کيا،1مهدی.1)1392(.1اثر1تسهيالت1بانکی1بر1متغيرهای1کالن1بخش1	 

کشاورزی.1فصلنامه1مدلسازی1اقتصادی.1شماره141)پياپی241(.1صص71-871.
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بررسی نقش تولید زرشک در دستیابی به پایداری اجتماعی - اقتصادی  و 
تأثیر آن بر توسعه روستایی )مطالعه موردی دهستان افین شهرستان زیرکوه(

بتول1بهادرانی11
شایسته1نيکنام2

تاریخ1دریافت:11111111111111111111111395/5/101تاریخ1پذیرش:1395/7/31
چکیده

کشاورزی1پایدار1امروزه1بی شک1یکی1از1مهم ترین1بخش های1توسعه1پایدار1است.1اتکای1اصلی1
درآمد1ساکنين1دهستان1افين1شهرستان1زیرکوه)قاینات(،1به1محصوالت1کشاورزی1و1باغی1به1ویژه1
زرشک1می باشد.1بنابراین1توجه1به1پایداری1آن1در1توسعه1روستایی1مهم1می باشد.1این1پژوهش1با1
هدف1تحليل1پایداری1توليد1زرشک1از1دو1بعد1اجتماعی1و1اقتصادی1انجام1گرفته1است.1برای1بررسی1
این1موضوع1از1دو1روش1اسنادی1و1ميدانی1از1طریق1روش1تحقيق1توصيفی1–1همبستگی1استفاده1
شده1است.1در1فرایند1عمليات1ميدانی،1دو1نوع1پرسشنامه1تهيه1گردید.1پرسشنامه1اول1توسط1دهياران1
و1پرسشنامه1دوم1از1سوی12971کشاورز1زرشک1کار1انتخاب1شده1از1طریق1نمونه گيری1خوشه1ای1
جمله1 از1 روستاها1 اقتصادی1 وضعيت1 که1 داد1 نشان1 نتایج1 گردید.1 تکميل1 دهستان1 روستای1 123 از1
باالی1 هزینه1 مناسب،1 بازاریابی1 عدم1 قيمت ها،1 تضمين1 عدم1 زرشک1 قيمت1 نوسان1 پایين،1 درآمد1
ناپایداری1توليد1زرشک1نقش1دارند.1همچنين1با1وجود1برخی1مشکالت1اجتماعی1 توليد1زرشک1در1
از1جمله1دسترسی1کم1به1نهادهای1اجتماعی1دولتی،1مشارکت1و1همياری1مردم1در1قالب1خودجوش1
و1محلی1در1امور1روستا1و1عالقه1به1توليد1زرشک1تأثير1مثبت1بر1پایداری1داشته1و1به1همين1دليل1از1
لحاظ1اجتماعی1روستاها1پایدارترند.1همچنين،1پایداری1اجتماعی1اقتصادی1توليد1زرشک1با1متغيرهای1
جمعيت،1موقعيت1طبيعی1و1فاصله1از1شهر1دارای1رابطه1مثبت1و1معنی دار1و1با1متغير1باسوادی،1فاصله1

از1شهر،1دارای1رابطه1معنی داری1وجود1نداشت.1
E2, Q1, Q21 : JEL طبقه1بندی

واژگان کلیدی:1پایداری،1کشاورزی1پایدار،1زرشک،1توسعه1روستایی

1.1دانشجو1دکتری1جغرافيا1و1برنامه1ریزی1روستایی1)گرایش1کارافرینی(
1.2دانشجو1دکتری1جغرافيا1و1برنامه1ریزی1روستایی1)گرایش1آمایش(
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مقدمه
کشاورزی1در1معنای1جامع1آن1همواره1اصلی ترین1تأمين1کننده1مواد1غذایی1بشر1بوده1است)مریدسادات1
و1فمی،13881(،1کشاورزی1یکی1از1بخش های1مهم1اقتصاد1به1شمار1می آید.1شرایط1اقليمی1از1عوامل1
مهم1توليد1و1تعيين1گونه ی1محصول1است1و1بهره برداری1از1زمين1عمدتًا1بر1اساس1کيفيت1این1عامل1
استوار1است.1این1موضوع1در1ارتباط1با1گياهان1زراعی1و1باغی1از1جمله1درختچه1زرشک1هم1صادق1
باغی1 به1عنوان1محصول1 آن1 نوع1بی دانه1 از16601گونه1است1که1فقط1 بيش1 دارای1 است.1زرشک1
پرورش1می یابد.1زرشک1بی دانه1در1هيچ1جای1جهان1کاشت1نمی شود1و1مخصوص1ایران1است.1این1

درختچه1در1جنوب1خراسان1بيش1از1دویست1سال1قدمت1دارد)کافی1و1بالندری،13811(.1
از1مهم ترین1محدودیت های1موجود1در1راه1توسعه1کشاورزی1پایدار،1می توان1به1مواردی1همچون1
محدودیت های1اجتماعی1–1اقتصادی،1محدودیت1منابع1طبيعی1و1زیست1محيطی،1کاربرد1نادرست1
تکنولوژیکی،1محدودیت های1عوامل1توليد1زیربنایی1و1انسانی1اشاره1کرد.1برنامه ریزی،1نظارت1و1کنترل1
نهادهای1دولتی1و1بيرونی،1تشکيل1گروه های1محلی1در1جهت1تقویت1همکاری ها11ومشارکت های1
در1 تأثيرگذار1 از1مهمترین1عوامل1 پایداری1کشاورزی1 کننده1جهت1 فناوری های1حفاظت1 و1 مردمی1
مباحث1 دنبال1 به1 روستا1هستند)پرتی،13811(.1 توسعه1 آن1 متعاقب1 و1 پایدار1 کشاورزی1 به1 دستيابی1
توسعه1پایدار1و1کشاروزی1پایدار،1تعيين1روش ها1و1سنجش1و1ارزیابی1پایداری1اجتماعی1–1اقتصادی1
مورد1بررسی1قرار1گرفت1و1در1این1راستا1شاخص های1پایداری1تعریف1شد.1شاخص1به1معنی1نشانه،1
یا1یک1مقياس1برای1اندازه گيری ها1از1مهم ترین1بحث های1موجود1در1زمينه1پایداری1است)مولدان1
و1بيلهاز،13811(.1پایداری1در1ارتباط1با1کشاورزی1از1اهميت1زیادی1به1عنوان1رابط1بين1اقتصاد،1جامعه1
و1محيط1برخوردار1است)Milla.Harris1and1Firth.2002(.1کشاورزی1پایدار1فعاليتی1تعریف1
شده1است1که1در1زمان1حال1و1آینده  ای1طوالنی1مدت1نيازهای1غذایی1و1دیگر1نيازهای1مرتبط1با1
از1 مدت1 بلند1 در1 و1 حداکثر1می رساند1 به1 را1 خالص1 که1سود1 حالی1 در1 برطرف1می سازد،1 را1 جامعه1
در1 نيز1 را1 انسانی1 توسعه1 کارکردها1 و1 دیگر1خدمات1 زیست1محيطی،1حفظ1 منابع1 از1 طرق1حفاظت1

1.)Tilman1et1al.2002(بردارد
اسميت1و1دامکنس)Smith1and1Dumanksi.1995(،1پایداری1مدیریت1زمين1را1مجموعه ای1
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از1فنون،1سياست ها1و1فعاليت های1همراه1با1اصول1اجتماعی1–1اقتصادی1و1زیست1محيطی1می1دانند.
از1منابع1 )پيشرو1و1عزیزی،1388(،1کشاورزی1پایدار1را1سيستمی1می1دانند1که1به1صورت1کارآمد1
استفاده1می کند،1مواد1غذایی1سالم1را1توليد1می نماید،1کيفيت1محيط1و1منابع1را1برای1نسل های1آتی1

حفظ1می کند1و1از1نظر1اقتصادی1پویا1است.1
با1توجه1به1شکل111کشاورزی1فقط1زمانی1می تواند1پابرجا1و1پایدار1بماند1که1نهادها1و1گروه های1
محلی1به1وسيله1تحقيقات،1ترویج1و1نهادهای1بيرونی1توسعه ای1توانمندکننده1حمایت،1فناوری های1
حفاظت1کننده ی1منابع1را1توسعه1دهند1و1از1آن1استفاده1کنند.1برای1توسعه1کشاورزی1پایدار،1محيط1

سياستگذاری1گسترده تر1نيز1باید1توانمند1کننده1باشد.1)پرتی،13811(
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نهادهاي 
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دهتوانمندكنن

ي تحليل پايدار
توليد 

شرابط 
ابعاد پايداريكشاورزي

پایداری1کشاورزی1شامل1جنبه های1بوم شناسی1کشاورزی،1اخالق1حرفه1ای،1رشد1پایدار1نهادها1و1
جوامع1روستایی1است)شاه1ولی،13831(1و1به1ابعاد1اقتصادی1و1اجتماعی1پایداری1کشاورزی1نيز1توجه1
کرده1و1جمع آوری1و1تدوین1داده ها1و1شاخص هایی1نظير1فقر،1سوء1تغذیه،1خدمات1اجتماعی،1اشتغال،1
بهره وری،1درآمد،1توليد1کشاورزی1و1مواد1غذایی،1خوداتکایی1و1امنيت1غذایی1را1الزم1می داند)شاه1

ولی،13831(.
در1صورتی1که1توسعه1پایدار1هدف1نهایی1باشد،1نياز1به1ابزار1و1روش هایی1است1تا1بتوان1به1کمک1
آن ها1پایداری1در1مقياس های1مختلف1)1جهانی1،ملی،1محلی(،1را1اندازه گيری1کرد1در1این1صورت1نياز1
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بهتدوین1شاخصهای1محيط1زیست،1اجتماعی1و1اقتصادی1است)بدری1و1رکن1الدین1افتخاری،13821(.1
شکل121مدل1تحليل1پایداری1محصوالت1استراتژیک1کشاورزی1است1که1در1آن1شرایط1کشاورزی1

پایدار1با1ابعاد1توسعه1پایدار1جهت1ارزیابی1پایداری1توليد1محصول1دارای1رابطه1دو1سویه1است.1
شکل 2. مدل تحلیل پایداری زرشک  )بدری و رکن الدین افتخاری، 1382(
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تحقيق1حاضر1با1محوریت1تحليل1پایداری1–1اجتماعی1توليد1زرشک1با1استفاده1از1مدل1موریس1
به1سطح بندی1پایداری1توسعه1در1سطح1روستاهای1دهستان1افين1از1توابع1بخش1زهان1شهرستان1

زیرکوه1کرده1است.1زرشک1
برای1پایدار1ماندن1این1محصول1نياز1به1سه1حلقه1پایداری1کشاورزی1دارد.1این1حلقه1ها1عبارتند1از1:1
نهادهای1بيرونی1و1دولتی1که1با1دردسترس1قراردادن1نهاده های1کشاورزی1و1حمایت1از1شرکت های1
بيمه1و1تعاونی ها1و1...،1به1نحوی1به1توليد1پایدار1زرشک1کمک1می کنند،1گروه های1محلی1که1افزایش1
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مهارت1و1آگاهی1،1مشارکت،1و1همياری1روستائيان1و1..1روحيه1تعاون1را1افزایش1می دهند1و1در1نهایت1
بکارگيری1فناوری های1حفاظت1کننده1که1منجر1به1حفظ1محيط1زیست1می شود)جوانی،13891(.1

روش پژوهش 
پژوهش1حاضر1از1نوع1توصيفی1–پيمایشی1است.1جامعه1آماری1این1پژوهش1شامل1همه1روستاهای1
نوع1 دو1 ميدانی،1 عمليات1 فرایند1 در1 برمی گيرد.1 در1 را1 روستا1 123 مجموعا1 که1 است1 افين1 دهستان1
پرسشنامه1تهيه1گردید.1پرسشنامه1اول1توسط1دهياران1و1پرسشنامه1دوم1توسط12971کشاورز1زرشک1
کار1انتخاب1شده1از1طریق1نمونه1گيری1خوشه1ای1تکميل1گردید.1جهت1تعيين1روایی1پس1از1تهيه1
برحسب1 و1 نموده1 بررسی1 را1 آن1 بيرجند1 دانشگاه1 برنامه ریزی1 و1 جغرافيا1 گروه1 اساتيد1 پرسشنامه،1
پيشنهادات1آنان،1تصحيحات1الزم1صورت1گرفت.1جهت1تعيين1ضریب1اعتبار1تعداد1301پرسشنامه1
در1دهستان1افين1مورد1مطالعه1توزیع1گردید.1پس1از1جمع آوری1پرسشنامه های1مذکور،1با1استفاده1از1
نرم1افزار1Spss1و1آلفای1کرونباخ،1اعتبار1پرسشنامه1در1مورد1سؤاالت1پایداری1اجتماعی1و1اقتصادی1

به1ميزان10/791بدست1آمد.1
از1جمله1مدل هایی1که1در1تعيين1جایگاه1توسعه1یافتگی1هر1یک1ازمناطق1در1ميان1سایر1مناطق1مورد1
توجه1قرار1گرفته،1شاخص1توسعه1یافتگی1موریس1است.1این1شاخص1با1استفاده1از1اطالعات1در1دسترس1
برای1هر1ناحيه،1جایگاه1توسعه1یافتگی1را1ميان1سایرین،1بر1حسب1هر1یک1از1شاخص هاسنجيده1و1در1
نهایت1ميانگين1مجموعه1شاخص ها1را1با1استفاده1از1روش1تحليل1شاخص1محاسبه1کرده1و1شاخص1
توسعه1را1به1گونه ای1ساده1تبيين1می نماید)فرهودی1،1مهدوی1و1فراهانی،138311(.1بدین1منظور1در1
این1پژوهش1بعد1از1به1دست1آوردن1پاسخ های1مربوط1به1شاخص های1ذکر1شده1برای1هر1روستا،1
از1آنجایی1که1داده های1ما1در1مقياس های1مختلف1اسمی،1ترتيبی1و1فاصله ای1تهيه1شده اند.1برای1
قابل1قياس1نمودن1داده ها،1آن ها1را1ابتدا1به1صورت1فازی1بی1مقياس1کرده،1نحوه1محاسبه1شاخص1

به1شرح1ذیل1می باشد:
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Yij=1شاخص1ناموزون1موریس1برای1شاخص11i1در1ناحيهj1؛
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Xij=مقدار1عددی1شاخصi(1(1در1ناحيه1یا1منطقه1)j(؛

)Xj)min=1حداقل1مقدار1شاخص؛

)Xj)max=حداکثر1مقدار1شاخص.

نکته1مهم1در1این1روش1با1توجه1به1این1فرمول،1این1است1که1شاخص های1بکارگرفته1شده1باید1
همسو1یا1هم جهت1باشند.1لذا1برای1شاخص های1غيرهمسو1از1رابطه1زیر1استفاده1شده1است)اصغرپور،1

.)1383
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یاد1شده1 قالب1فرمول های1 را1در1 نظر1 تمام1شاخص های1مورد1 بررسی1موضوع،1 برای1 نهایت1 در1
بکارگرفته1و1برای1پيداکردن1شاخص1اصلی1توسعه1مورد1نظر1برای1هر1واحد1از1رابطه1زیر1استفاده1

شده1است1
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در1این1رابطه1n1تعداد1شاخص های1مورد1مطالعه1و1D.i1شاخص1اصلی1توسعه1هر1واحد1به1شمار1
می رود)1فرهودی1و1همکاران،13851(.1در1نهایت1بعد1از1بدست1آوردن1پایداری1اجتماعی1اقتصادی1

توليد1زرشک1رابطه1این1متغير1وابسته1با1متغيرهای1انسانی1و1طبيعی1سنحيده1شده1است.
جدول1.11متغيرهای1پژوهش1

مقياس1متغيرنام1متغيرهاردیف

1اسمی،1اسمی،ویژگی1فردی)سن،1جنس،ميزان1تحصيالت(1
فاصله1ای

1تعلق1و1نگرش1مکانی)1در1انتخاب1بين1کشاورزی1در1روستا1و1صنعت1در1مناطق1شهری،1انتخاب1بين2
ترتيبیزندگی1در1روستا1یا1شهر،1انتخاب1بين1اشتغال1در1روستا1یا1شهر،1انتخاب1توليد1زرشک1یا1محصول1دیگر(

ترتيبیهمياری1مردم1در1توليد1زرشک3

ترتيبیآگاهی1و1مهارت1مردم1در1توليد1زرشک4

ترتيبیميزان1تجربه1در1توليد1زرشک،1ميزان1اطالعات1از1فرایند1بهره1وری1زرشک1بيشتر5

1ميزان1مشارکت)1در1برنامه1ریزی1ها1و1تصميم1گيری،1در1مشورت1دادن،1صرفا1از1ارائه1نيروی1کار1مجانی،6
ترتيبیارائه1نيروی1کار1مزد1بگير

ترتيبیميزان1رضایت1اشتغال1به1توليد1زرشک7
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8
1دسترسی1به1نهادهای1کشاورزی)به1کارشناس1و1مروج1کشاورزی،1نشریات1ترویجی،1فيلم1های1ترویجی،
1کالس1های1ترویجی،1دسترسی1به1سموم،1کودهای1شيميایی،1دسترسی1به1ماشين1آالت1کشاورزی،

دسترسی1به1منابع1آب،1دسترسی1به1منابع1آب،1دسترسی1به1زمين(
ترتيبی

اسمیعضویت1در1نهادهای1اجتماعی)صندوق1بيمه،1تعاونی(9

ترتيبیمشکل1تامين1نيروی1کار10

فاصله1اینوسان1قيمت1زرشک11

ترتيبیدسترسی1به1اعتبارات1مالی1و1وام12

ترتيبی1تضمين1قيمت1ها13

اسمینحوه1عرضه1محصوالت1توليدی1به1بازار14

ترتيبیمؤلفه1های1مرتبط1با1درآمد)ثبات1و1پایداری1درآمد،1کافی1بودن1درآمد1ناشی1از1توليد1زعفران،1پس1انداز1درآمد(15

1نسبی1/درآمد1حاصل1از1توليد1زرشک16
1فاصله1ای

1نسبی1/1هزینه1از1توليد1زرشک)آب،1کارگر،1زمين1،1نهادها(17
فاصله1ای

محدوده1مورد1مطالعه1دهستان1افين1در1شهرستان1زیرکوه1است1که1231روستا1دارد.1از1231روستای1
است.1 کوهستانی1 1– دشتی1 هم1 روستا1 18 و1 کوهستانی،1 روستا1 18 دشتی،1 روستا1 17 مطالعه1 مورد1

روستاهای1مورد1مطالعه1به1فاصله1نزدیک1از1دهستان1افين1قرار1دارند.1
با1توجه1به1اینکه1فعاليت1اصلی1روستاهای1منطقه،1کشاورزی1و1فعاليت1جنبی1روستاها1باغداری1و1
دامداری1است1به1ترتيب1اهميت1نيز1زراعت1و1باغداری1مهمترین1فعاليت1برای1ارتزاق1روستائيان1است.1
مهم ترین1محصوالت1باغی1دهستان1افين،1زرشک1است1و1باالترین1سطح1زیر1کشت1را1در1سطح1

روستاهای1دهستان1افين1به1خود1اختصاص1داده1است
یافته های پژوهش 

یافته1های1پژوهش1شامل1تجزیه1و1تحليل1اطالعات1بدست1آمده1از1آمار1کشاورزی1سال113901و1
پرسشنامه های1تکميل1شده1توسط1دهياران،1و1خانوارهای1روستایی1است.1در1انتها1به1تحليل1پایداری1
اجتماعی1اقتصادی1توليد1زرشک1از1دیدگاه1دهياران1و1مردم1پرداخته1شده1و1رابطه1عوامل1انسانی1و1
طبيعی1با1پایداری1اجتماعی1اقتصادی1توليد1زرشک1سنجيده1شده1است.1ميانگين1سنی1زرشک1کاران1
دیپلم1 زیر1 و1 دیپلم1 دارای1تحصيالت1 بيشتر1کشاورزان1 و1 پژوهش1511سال1 تشکيل1دهنده1جامعه1
)164%(،1و1271درصد1دارای1تحصيالت1فوق1دیپلم1و191درصد1نيز1داری1تحصبالت1ليسانس1بودند.1
ميانگين1عملکرد1زرشک1در1هکتار1برابر131تن1می1باشد1که1این1رقم1به1حد1استاندارد1نزدیک1است.1
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ميزان1درآمد1ناخالص1هر1کشاورز1از1توليد1زرشک،1به1طور1ميانگين1حدود1شصت1ميليون1ریال1است.1
ارزیابی پایداری اقتصادی و اجتماعی روستاهای دهستان افین از دیدگاه دهیاران 
برای1سنجش1پایداری1روستاهای1دهستان1افين1از1یک1سری1شاخص ها1اقتصادی1استفاده1شد.1این1
شاخص ها1در1جدول141نشان1داده1شده1که1از1آمار113931جهاد1کشاورزی1استخراج1شده1است.1رتبه1
بندی1پایداری1اقتصادی1روستاهای1مورد1مطالعه1در1جدول151و1شکل141و151نشان1داده1شده1است1

جدول 4. شاخص های منتخب و مقادیر حداقل و حداکثر در روستاهای دهستان از دیدگاه دهیاران

حداکثر1حداقلتعداد1روستاها1شاخص1ها

1اجتماعی

12326مشارکت1مردم1با1مسولين1در1تصميم1گيری1و1حل1مشکالت
12326مردم1در1کارهای1عمرانی1کمک1مالی1می1کنند

2346مشارکت1زنان1در1امور1روستا
2346مشارکت1و1همياری1مردم1در1توليد1زرشک

اقتصادی
2346کل1سطح1زیر1کشت1محصوالت1در1روستا

2356کل1توليد1محصوالت1زراعی1و1باغی1در1روستا
12346کل1ارزش1محصوالت1کشاورزی1در1روستا

جدول 5. پایداری اقتصادی و اجتماعی روستاهای مورد مطالعه از دیدگاه دهیاران
 

1طبقات
1601–140801–1601متوسط120–1401نسبتا1ناپایدار10–1201ناپایدارپایداری

80-1100پایدارنسبتا1پایدار

1پایداری
اقتصادی

1چاه1قاینی،1کالته
1قاینی،1کالته1کریم،

سرکش

1نخرود،1تيزکوه،
1سيستانک،1شند،1قلعه
1دختر،1اميرآباد،1تيزکوه

1برج1محمد،1دعوت،
1زردان،1شاج،1حسين
1آباد،1خطيبی،1دعوت

1همایون،
1شيرخند،
1عباس1آباد،

1افين1–1کبودان

1پایداری
اجتماعی

1چاه1قاینی،1کالته
1قاینی،1کالته1کریم،
1سرکش1،1سيستانک،
1شند،1قلعه1دختر،
اميرآباد،1تيزکوه

1برج1محمد،1دعوت،1نخرود،1تيزکوه،
1زردان،

1شاج،1حسين
1آباد،1خطيبی،

دعوت

1افين1–1کبودان
1،1همایون،

1شيرخند،1عباس
آباد،

با1توجه1به1جدول151روستای1افين1و1کبودان11با1ميانگين1941از1نظر1اقتصادی1پایدارتر1می1باشد.1
همایون،1شيرخند1و1عباس1آباد1با1ميانگين1761نسبتًا1پایدار؛1برج1محمد،1دعوت،1زردان،1شاج،1حسين1
آباد،1خطيبی،1دعوت،1با1ميانگين1531بينابين1یا1متوسط1و1ورستاهای1نخرود،1تيزکوه،1سيستانک،1شند،1
قلعه1دختر،1اميرآباد1و1تيزکوه1با1ميانگين1341نيمه1محروم1یا1نسبتٌا1ناپایدار،1و1روستاهای1چاه1قاینی،1
کالته1قاینی،1کالته1کریم،1و1سرکش11در1طبقه101تا1201قرار1گرفته1و1بر1طبق1این1شاخص1از1لحاظ1

اقتصادی1ناپایدارند.1



109 بررسی نقش تولید زرشک در دستیابی به پایداری اجتماعی ...

با1توجه1به1جدول1)4(،1شاخص های1اجتماعی1به1کاربرده1شده1شامل1مشارکت1مردم1در1امور1روستا1
و1همياری1در1توليد1زرشک1می باشد1که1به1وسيله1دهيارها1پرشده1است.1همانطور1که1در1جدول1)5(،1
شود1 می1 مشاهد1 دهياران1 دیدگاه1 از1 دهستان1 روستاهای1 اجتماعی1 پایداری1 ارزیابی1 های1 شاخس1
روستاهای1افين،1کبودان،1عباس1آباد1با1شيرخند11ميانگين1،891پایدار؛1روستاهای1شاج،1حسين1آباد،1
خطيبی،1دعوت1با1ميانگين1731نسبتًا1پایدار1هستند؛1نخرود1و1تيزکوه،1با1ميانگين1351نسبتًا1پایدار1و1
سایر1روستاهای1باقی مانده1شامل1چاه1قاینی،1کالته1قاینی،1کالته1کریم،1سرکش1،1سيستانک،1شند،1

قلعه1دختر،1اميرآباد،1تيزکوه1با1ميانگين1181ناپایدار1می باشند.
پایداری اجتماعی و اقتصادی تولید زرشک روستاهای دهیتان افین از دیدگاه مردم 
با1توجه1به1جدول1)6(1برای1سنجش1پایداری1اجتماعی1توليد1زرشک1شاخص هایی1طرح1شد1که1

توسط12971پاسخگو1از1231روستای1دهستان1افين1مورد1ارزیابی1قرار1گرفتند1
جدول 6. شاخص های منتخب و مقادیر حداقل و حداکثر در روستاهای مورد مطالعه از دیدگاه مردم

 
حداکثر1حداقلشاخص1ها

1اجتماعی

3/655/23تعلق1و1نگرش1مکانی

145/54مقایسه1عالقه1به1توليد1زرشک1یا1دیگر1فعاليت1ها

3/235/56همياری1در1توليد1زرشک

2/305/5آگاهی1و1مهارت1در1توليد1زرشک

1/304/56دسترسی1به1نهاده1های1اقتصادی1کشاورزی

24اثربخشی1اقدامات1اقتصادی1در1توليد1زرشک

12/213/95دسترسی1به1نهاده1های1اجتماعی

3/345/61رضایت1اشتغال1به1توليد1زرشک

اقتصادی

2/215/54دسترسی1به1نهاده1های1اقتصادی1کشاورزی

24/45اثربخشی1اقدامات1اقتصادی1در1توليد1زرشک

34/38ثبات1و1پایداری1درآمد

25/34کافی1بودن1درآمد

25پس1انداز1درآمد1ناشی1از1توليد1زرشک

35/32سطح1زیر1کشت1زرشک

3/324/98توليد1زرشک

433863/5687785432/76درآمد1خالص1حاصل1از1توليد1زرشک

هيچ11؛1بسيار1کم،21؛1کم،131؛1تا1حدودی،141؛1زیاد،51؛1بسيار1زیاد،61
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1سپس1برای1سنجش1پایداری1اجتماعی1روستاها1از1مدل1موریس1استفاده1شده1که1سطح1پایداری1
روستاها1در1جدول171نشان1داده1شده1است.1بر1این1اساس1روستاهای1افين1،1کبودان،1در1طبقه1801–1
11100پایدار1از1لحاظ1اجتماعی1بودند1روستاهای1همایون،1شيرخند،1عباس1آباد،1در1طبقه1601–1801
قرار1گرفته1اند1و1نسبتا1پایدار1از1لحاظ1اجتماعی1بودند.1روستاهای1برج1محمد،1دعوت،1زردان،1شاج،1
حسين1آباد،1خطيبی،1دعوت1در1طبقه401-160و1متوسط1از1لحاظ1پایداری1اجتماعی1هستند.1همچنين1
روستاهای1نخرود،1تيزکوه،1سيستانک،1شند،1قلعه1دختر،1اميرآباد،1تيزکوه1دارای1ميانگين201-140و1
تا1201 ميانگين1صفر1 با1 قاینی،1کالته1کریم،1سرکش1 قاینی،1کالته1 چاه1 روستاهای1 و1 پایدار1 نسبتًا1
ناپایدار1از1لحاظ1اجتماعی1هستند.11از1لحاظ1پایداری1متوسط1می1باشند.1و1در1آخر1روستاهای1امير1آباد1

و1در1طبقه1401-120قرار1گرفته1و1نسبتا1ناپایدارند.1
جدول 7. پایداری اقتصادی و اجتماعی روستاهای دهستان افین از دیدگاه مردم

 
80-1100پایدار60-180نسبتا1پایدار401-160متوسط20-140نسبتا1ناپایدار0-120ناپایدارطبقات1پایداری
1چاه1قاینی،1کالتهپایداری1اجتماعی

1قاینی،1کالته1کریم،
سرکش

تيزکوه، 1نخرود،1
قلعه 1سيستانک،1شند،1
1دختر،1اميرآباد،1تيزکوه

1برج1محمد،1دعوت،
1زردان،1شاج،1حسين
1آباد،1خطيبی،1دعوت

1همایون،1شيرخند،
1عباس1آباد،

1افين1–1کبودان

1چاه1قاینی،1کالته1پایدرای1اقتصادی
1قاینی،1کالته
1کریم،1سرکش
1؛1سيستانک،

1شند،قلعه1دختر،

1نخرود،1تيزکوه،
1اميرآباد،1تيزکوه1،
1دعوت،1برج1محمد

1زردان،1شاج،
1حسين1آباد،
1خطيبی،

1افين1–1کبودان،شيرخند،1عباس1آباد،
همایون

با1توجه1به1جدول171پایداری1اقتصادی1روستاهای1دهستان1افين1به1این1شرح1می باشد1که1روستاهای1
افين1و1کبودان1و1همایون1با1ميانگين183/911پایدار؛1روستاهای1شيرخند،1عباس1آباد،11با1ميانگين1731
نسبتا1پایدار؛1روستاهای1خطيبی؛1حسين1آباد،1شاج،1زردان1با1ميانگين1561متوسط1هستند؛1روستاهای1
نخرود،1اميرآباد،11تيزکوه1دعوت،1برج1محمد1با1ميانگين1361نسبتًا1ناپایدار1و1روستاهای1چاه1قاینی،1
کالته1قاینی،1کالته1کریم،1سرکش1؛1سيستانک،1شند،قلعه1دختر،11با1ميانگين116/51ناپایدار1از1لحاظ1

اقتصادی1از1دیدگاه1مردم1هستند.
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تاثیر عوامل محیطی و انسانی بر پایداری اجتماعی – اقتصادی تولید زرشک روستاها 
باسوادی،1جمعيت1روستاها1و1عوامل1طبيعی1همچون1 انسانی1همچون1ميزان1 آنجا1که1عوامل1 از1
فاصله1روستا1از1شهر،1موقعيت1طبيعی1و1ارتفاع1روستا1از1سطح1دریا1در1پایداری1اجتماعی1–1اقتصادی1
روستاها1مؤثر1است.1طبق1نتایج1پژوهش1بدست1آمده1در1جدول1)8(،1ضریب1همبستگی1بين1متغير1
وابسته1پایداری1اجتماعی1–1اقتصادی1روستاها1و1متغيرهای1مستقل1طبيعی1و1انسانی1روستاها1بيان1

شده1است.1
همانطور1که1در1جدول1)8(1مشاهده1می1شود1بين1جمعيت1و1موقعيت1طبيعی1و1فاصله1از1شهر1با1
پایداری1اجتماعی1–1اقتصادی1رابطه1مثبت1و1معنی داری1وجود1دارد1یعنی1در1صورت1افزایش1این1
متغيرها1پایداری1اجتماعی1–1اقتصادی1توليد1زرشک1نيز1افزایش1می یابد.1اما1متغير1باسوادی1،1ارتفاع1

از1سطح1دریا1با1پایداری1اجتماعی1–1اقتصادی1روستاها1رابطه1معنی داری1وجود1ندارد.1
جدول 8. ضریب همبستگی و سطح معناداری

 
RP

10/8120/001جمعيت
0/0670/71باسوادی

0/6130/032موقعيت1طبيعی
0/0190/67ارتفاع1از1سطح1دریا
10/5120/042فاصله1از1شهر

بحث و نتیجه گیری 
در1این1پژوهش1بر1اساس1معيارها1و1مؤلفه های1سه1گانه1پایداری1کشاورزی1که1شامل1گروه ها1و1
بعد1 نيز1دو1 و1 منابع1 فناوری های1حفاظت1کننده1 توانمند1کننده،1 بيرونی1 نهادهای1 نهادهای1محلی،1
پایداری1اجتماعی،1اقتصادی1معرف ها1و1شاخص هایی1تعيين1و1سپس1و1بر1اساس1معرف1ها1و1شاخص1
های1پایداری1اجتماعی1اقتصادی1توليد1زرشک1روستاهای1مورد1مطالعه1بدست1آمد.1نتایج1پزوهش1

حاکی1از1وضعيت1نامطلوب1پایداری1اقتصادی1در1روستاهای1مورد1مطالعه1است.1
از1جمله1مشکالت1اقتصادی1پایداری1زرشک1عدم1وجود1صنایع1تبدیلی11و1بسته1بندی1و1نيز1وسایل1
استاندارد1برای1برداشت1و1حمل1زرشک1برای1رهایی1از1فروش1فله1ای1و1واسطه1گری1دالل1های1
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زرشک1و1ایجاد1اشتغال1در1روستاها1و1نيز1روند1تغييرات1قيمت1زرشک1است1که1با1سير1نزولی1قيمت1
باعث1نگرانی1زرشک1کاران1منطقه1می1شود.1زیرا1تامين1معيشت1بسياری1از1خانوارهای1این1منطقه1
از1طریق1برداشت1و1فروش1زرشک1بوده1و1در1صورت1ادامه1این1وضعيت1فقر1و1تنگدستی1و1رهایی1
روستاها1و1مهاجرت1اجباری1روستانشينان1خواهد1شد.1همچنين1پایين1بودن1دسترسی1زرشک1کاران1
به1نهاده1ها1و1منابع1مالی1و1حمایتی1و1تسهيالت1دولتی1نيز1باعث1کم1شدن1توليد1و1نامرغوبی1محصول1
می1شود.1نابسامانی1در1بازار1خرید1این1محصول1به1ویژه1در1ماه1های1اول1برداشت1محصول،1باعث1
عجله1کردن1کشاورزان1در1برداشت1محصول1و1بالطبع1برداشت1محصول1کم1کيفيت1تر1را1فراهم1می1
آورد1و1این1زرشک1کم1کيفيت1کل1بازار1را1تحت1تاثير1قرار1داده1و1قيمت1کلی1محصول1زرشک1را1نيز1
کاهش1می دهد.1درآمد1ناکافی1و1عدم1توزیع1عادالنه1آن1در1روستاهای1مورد1مطالعه1و1هزینه های1
باالی1توليد1زرشک1علی رغم1محاسبه1نشدن1نيروی1کار1زنان1و1کودکان1که1به1عنوان1نيروی1کار1

پنهان1محسوب1می شود،1از1دیگر1مشکالت1اقتصادی1روستاهای1مورد1مطالعه1می باشد.1
و1 دولتی1 سازمان های1 نبود1 به1 می توان1 زرشک1 پایدار1 توليد1 در1 اجتماعی1 مشکالت1 جمله1 از1
ارائه1برنامه های1ترویجی1در1زمينه1افزایش1 با1 غيردولتی1در1زمينه1بهبود1کيفيت1و1ارتقای1زرشک1
آگاهی1و1مهارت1کشاورزان،1عدم1استفاده1از1گروه های1محلی1و1دانش1بومی،1نبود1تعاونی های1خرید1
برای1رهایی1از1واسطه ها1اشاره1کرد.1در1صورت1تشکيل1تعاونی های1توليد1طبق1نتایج1تحقيق1از1عدم1
صالحيت1روستا1برخوردار1بوده1و1بعد1از1یک1سال1از1بين1رفته1است،1عدم1قيمت1تضمينی،1عدم1ثبات1
قيمت،1خرده1مالکی،1کم1آبی1منطقه1و1عدم1جایگزینی1محصوالت1زراعی1دیگر1در1تامين1معيشت1

خانوارها1از1دیگر1مشکالت1است1که1روند1مهاجرت1کشاروزان1به1شهرها1را1تسریع1نموده1است.

راهکارها و پیشنهادات:
با1توجه1به1نتایج1حاصل1از1پژوهش1در1روستاهای1مورد1مطالعه1راهکارهای1اساسی1برای1رسيدن1به1

توليد1پایدار1زرشک1در1دو1بعد1اقتصادی1و1اجتماعی1می توان1موارد1زیر1را1نام1برد:1
با1توجه1به1اینکه1جمعيت1و1باسوادی1با1پایداری1توليد1زرشک1رابطه1مثبت1و1معنی1داری1دارد1	 

باید1در1صدد1افزایش1تسهيالت1بهتر1در1جهت1آموزش1روستایيان1صورت1گيرد.
و1	  تعاونی ها1 این1 بين1 اتحادیه1مشترك1 ایجاد1یک1 و1 توليد1 تعاونی های1 و1 ها1 انجمن1 تشکيل1
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امور،1سياست1خرید1تضمينی1و1حذف1 در1 اجرای1هماهنگی1 منظور1 به1 صادرکنندگان1زرشک1
واسطه ها1و1دالل ها1توصيه1می گردد1

افزایش1بهره وری1عوامل1توليد)نيروی1کار،1سرمایه،1زمين1،1انرژی(،1و1ایجاد1توازن1بين1توليد1	 
و1مصرف1منابع.

ایجاد1سازمان هایی1به1منظور1بسته بندی1مناسب1و1بهداشتی1زرشک1تا1از1فروش1فله ای1زرشک1	 
جلوگيری1شود.1

با1در1نظر1گرفتن1مشکل1کم1آبی1و1خشکسالی1و1سرمازدگی1مداوم1در1منطقه،1سياست1بيمه1	 
محصول1زرشک1می بایست1در1سطح1وسيع1و1با1شرایط1آسانتر1اجرا1گردد.1

همچنين1پيشنهاد1می1شود1با1توجه1به1مشکل1کم1آبی1در1منطقه1ضمن1آشناساختن1مردم1با1	 
آبياری1های1مدرن1و1قطره ای؛1زمينه1در1اختيار1قراردادن1تسهيالت1بانکی1جهت1قطره ای1کردن1

باغات1زرشک،1زمينه1بهره1وری1بيشتر1این1محصول1را1فراهم1آورد.
بر1طبق1یافته های1پژوهش،1391درصد1از1پاسخگویان1کمتر1از111هکتار1سطح1زیر1کشت1زرشک1	 

دارند1.1لذا1اکثر1افراد1مورد1مطالعه1در1گروه1کشاورزان1خرده1مالک1قرار1داشتند1و1این1مساله1
پذیرش1تکنولوژی های1جدید1و1مکانيزه1کردن1برداشت11زرشک1را1با1موانع1و1تنگناهای1زیادی1
مواجه1ساخته1است1لذا1بهترین1راه1حل1این1مشکالت،1یکپارجه1سازی1اراضی1تحت1یک1تشکل1

مردمی1و1محلی1مانند1تعاونی های1توليد1است.1
برگزاری1نمایشگاه ها1و1سمينارهای1علمی1با1حضور1کارشنان1مرتبط1می تواند1بازارهای1داخلی1	 

و1خارجی1را1از1خواص1مختلف1زرشک1آشنا1کند.

منابع و مآخذ
-1اصغرپور،1محمدجواد.1)1383(.1تصميم گيری های1چند1معياری.1تهران:1انتشارات1دانشگاه1تهران.
بدری،1سيدعلی؛1رکن1الدین1افتخاری،1عليرضا.1)1382(.1ارزیابی1پایداری،1مفهوم1و1روش.1فصلنامه1

تحقيقات1جغرافيایی،1شماره1،691صص:9-341.
-1جوانی،1خدیجه.1)1389(.1تحليل1پایداری1اجتماعی1–1اقتصادی1توليد1زعفران1نمونه1مورد1مطالعه1
ریزی1 برنامه1 جغرافيا1 ارشد1 کارشناسی1 نامه1 پایان1 حيدریه.1 تربت1 شهرستان1 والیت1 باال1 دهستان1

روستایی،1دانشکده1علوم1انسانی،1دانشگاه1زنجان.1
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و1 پایداری1 برای1 مناسب1 عمليات1 و1 بازآفرینی1کشاورزی،1سياست ها1 1.)1381( جولزان.1 پرتی،1 1-
خوداتکایی.1وزارت1جهاد1کشاورزی،1مرکز1تحقيقات1و1بررسی1مسائل1روستایی،1تهران.1

-1پيشرو،1حمداهلل؛1عزیزی،1پروانه.1)1388(.1توسعه1کشاورزی1پایدار1از1طریق1پایدارسازی1درآمدهای1
کشاورزی.1فصلنامه1جغرافيایی1انسانی،1سال1اول،1شماره1،41صص1.1-191

پایداری1توسعه1روستایی1به1کمک1نهادها.1فصلنامه1توسعه1 تبيين1 -1شاه1ولی،1منصور.1)1383(.1
روستا،1شماره،1،431صص:74-761.

-1کافی،1محمود؛1بالندری،1اسداهلل.1)1381(.1زرشک،1توليد1و1فناوری،1چاپ1اول1مشهد:1انتشارات1
دانشگاه1فردوسی1مشهد.

-1فرهودی،1رحمت1هلل؛1مهدوی،1مسعود1و1فراهانی،1حسين.1)1383(.1اندازه1گيری1و1سطح1بندی1
پایداری1اجتماعی1در1روستاهای1استان1مرکزی.1نشریه1انجمن1جغرافيایی1ایران،1شماره1،3بهار1و1تابستان.
-1مطيعی1لنگرودی،1حسن؛1شمسایی،1ابراهيم.1)1388(.1توسعه1و1کشاورزی1پایدار:1از1دیدگاه1اقتصاد1

روستایی.1تهران:1انتشارات1دانشگاه1تهران.1
کشاورزی1 توسعه1 در1 نانوفناوری1 پتانسيل های1 1.)1388( حسينعلی.1 فمی،1 پگاه؛1 سادات،1 مرید1 1-

پایدار.1نخستين1همایش1ملی1توسعه1پایدار1روستایی،صص:19-11.
-1مولدان،1بدریچ1و1سوزان،1بيلهاز.1)1381(.1شاخص های1توسعه1پایدار.1ترجمه:1نشاط1حداد1تهرانی1

و1ناصر1محرم نژاد.1تهران:1انتشارات1حفاظت1محيط1زیست.
- Milla,I,N,.P. Harris and C, Fitrh. )2004(. The Use of Indicatoris to 

Assess the Sustainability of Farms Converting to Organic Production.

- Smith,A.J and Dumanksi,FESLM. )1994(. An Inernational framework 

for Evaluating Sustainable Land Management. World Soil Resources 

Report,No.73,FAO,Rom.

- Tilman,D.,K.G. Cassman,P. Mastom,R.Naylor, and Poasky)2002(.

- Walter,C. Stuzel,H. )2009(. A new Method for Assessing the 

sustainability of Land – Use Sstems. Identiying the relevant issues 

Ecological Economics,68,1275-1287.



بررسـی تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر واردات محصوالت کشاورزی ایران 
در طول دوره 1392-1353

کرم1جعفری1پرویزخانلو1
فاطمه1محمدی2

محسن1اسحاقی1نسب3
تاریخ1دریافت:111111111111111111111111111395/04/281تاریخ1پذیرش:1395/07/121

چکیده
1در1تجزیه1و1تحليل1مسائل1کالن1و1سياست1گذاری1اقتصادی،1بررسی1تابع1تقاضای1واردات1اهميت1
ویژه ای1در1شناخت1الگوی1اقتصاد1کالن1و1اثر1بخشی1و1کارایی1سياست های1تجاری1کشور1دارد.1
یکی1از1مسائل1عمده1و1مهم1بررسی1عوامل1موثر1بر1واردات1بخش1کشاورزی1می باشد.1زیرا1بخش1
کشاورزی1یکی1از1بخش های1حساس1اقتصادی1در1زمينه1اشتغال1و1توليد1به1شمار1می رود.1بنابراین1
حقيقی،1 ارز1 نرخ1 بخصوص1 اقتصادی1 کالن1 مهم1 متغيرهای1 از1 برخی1 بررسی1 تحقيق1 این1 هدف1
توليد1ناخالص1داخلی1حقيقی1سرانه،1نسبت1شاخص1قيمت1محصوالت1کشاورزی1و1درجه1باز1بودن1
رهيافت1 با1 زمانی11392-13531 دوره1 در1طول1 ایران1 در1 واردات1محصوالت1کشاورزی1 بر1 اقتصاد1
خودرگرسيون1با1وقفه های1گسترده1ARDL1می باشد.1نتایج1به1دست1آمده1نشان1داد1که1در1بلند1
مدت1توليد1ناخالص1داخلی1حقيقی1سرانه،1شاخص1قيمت1محصوالت1کشاورزی1و1درجه1باز1بودن1
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1- مقدمه
با1وجود1پيشرفت هاي1مهم1در1فعاليت هاي1اقتصادي،1بخش1کشاورزي1همچنان1در1عرصه1اقتصاد1
و1امنيت1اجتماعی1جامعه1داراي1جایگاه1ویژه اي1است.1از1دیدگاه1توسعه1اقتصادي،1بخش1کشاورزي1
1بر1عهده1دارد.1در1حال1حاضر1بخش1 در1فرآیند1رشد1و1توسعه1اقتصادي1وظایف1مهم1و1اساسی1را
کشاورزي1و1منابع1طبيعی1به1دليل1داشتن1نقش1حياتی1در1تامين1غذاي1مورد1نياز1کشور،1تحقق1امنيت1
غذایی1و1توسعه1پایدار1یکی1از1بخش هاي1مهم1اقتصادي1محسوب1می شود.1این1بخش1به1لحاظ1
توانمندي هاي1قابل1توجه1در1منابع1و1عوامل1توليد1از1جمله1اراضی1مستعد1کشاورزي1و1اقليم هاي1
متنوع،1منابع1طبيعی1تجدید1شونده1شامل1جنگل ها1و1مراتع1و1ذخایر1غنی1ژنتيکی1توانسته1است1با1
1بودن1سهمی1در1حدود141درصد1از1کل1توليد1ناخالص1داخلی،1131درصد1صادرات1غير1نفتی،1 دارا
بدون1در1نظر1گرفتن1ميعانات1گازي،231درصد1اشتغال1کل1کشور1و1همچنين1ضریب1خودکفایی1بيش1
از194درصد1در1محصوالت1کشاورزي1از1موقعيت1ممتاز1و1ویژه اي1در1بخش هاي1اقتصادي1کشور1

برخوردار1است1)برنامه1پنجم1توسعه(.
همچنين،1بخش1کشاورزی1منبع1اصلی1تأمين1کننده1نيازهای1اساسی1جوامع1در1حال1توسعه1است1
1به1 1توجه 1با 1امروزه 1می باشد. 1دارا 1کشورها 1این 1توسعه 1برنامه های در اهميت1را1 1بيشترین1 1لذا و
1سوی1 1منابع1توليدی1از 1بيشتر 1چه محدودیت1هر 1و1 یک1سو 1از1 افزون1جمعيت1کشورها 1روز1 رشد
دیگر،1تأمين1مواد1غذایی1مورد1نياز1مردم1به1عنوان1ضروری ترین1عامل1در1کسب1موفقيت1استقالل1
اقتصادی1مطرح1می گردند.1در1این1ميان1مسئله ای1که1مطرح1می باشد1این1است1که1متغيرهای1کالن1
اقتصادی1چه1تاثير1بر1بخش1کشاورزی1بخصوص1حضور1این1بخش1در1تجارت1بين1المللی1دارد؟1لذا1
بررسی1و1شناسایی1اثرات1متغيرهای1کالن1اقتصادی1بر1صادرات1و1واردات1دارای1اهميت1خاص1و1
ویژه ای1می باشد.1تمرکز1بر1واردات1محصوالت1کشاورزی1از1این1جنبه1دارای1اهميت1می باشد1که1در1
صورت1عدم1کنترل1بهينه1واردات1محصوالت1کشاورزی1ممکن1است1که1بازارهای1داخلی1محصوالت1
کشاورزی1با1مشکالت1زیادی1از1جمله1افت1قيمت1و1مازاد1عرضه1محصوالت1کشاورزی1مواجه1شده1و1
این1مسئله1منجر1به1بروز1مشکالت1برای1کشاورزان1شود1که1این1پدیده1باعث1ایجاد1مشکالت1دیگری1
مثل1کاهش1جمعيت1روستایی1و1مهاجرت1به1شهرها1شود.1بنابراین1الزم1است1در1زمينه1تاثير1گذاری1
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ناخالص1 توليد1 به1خارجی،1 داخلی1 نسبت1قيمت های1 ارز،1 نرخ1 از1جمله1 اقتصادی1 متغيرهای1کالن1
داخلی1حقيقی1و1درجه1باز1بودن1اقتصادی1بر1واردات1مورد1بررسی1قرار1بگيرد1تا1ابزارهای1سياستی1

مناسب1برای1کنترل1واردات1و1همچنين1حمایت1از1توليدات1بخش1کشاورزی1اتخاذ1شود.1
1.)2012 )موراد1،1 دارد1 واردات1 بر1 منفی1 تاثير1 حقيقی1 ارز1 نرخ1 گرفته1 مطالعات1صورت1 اساس1 بر1
همچنين،1توليد1ناخالص1داخلی1به1دليل1افزایش1تقاضای1داخلی1منجر1به1افزایش1تقاضا1برای1وادرات1
می شود.1قيمت های1داخلی1نيز1رابطه1مستقيم1با1واردات1و1قيمت های1خارجی1نيز1رابطه1معکوس1
از1 برخی1 تاثير1 تا1 این1تحقيق1سعی1می شود1 این1اساس1در1 بر1 )کاليونکو20061،2(.1 دارد1 واردات1 با1
ایران1در1طول1دوره1 اقتصاد1 در1 واردات1محصوالت1کشاورزی1 بر1 اقتصادی1 متغيرهای1مهم1کالن1
زمانی13541-11392و1با1استفاده1از1روش1خود1رگرسيون1با1وقفه های1گسترده1مورد1بررسی1قرار1

گيرد.
2- مباني نظري  

 2-1- تجارت و عناصر سازنده آن
اقتصاد1جهاني،1 افزایش1درجه1پيوستگي1کشورها1در1مجموعه ي1 امروزه1تجارت1جهاني1به1دليل1
از1اهميت1خاصي1برخوردار1مي باشد.1در1حال1حاضر1هر1کشوري1براي1حفظ1تجارت1سالم1و1به1دور1
از1انحراف1با1چالش هاي1گسترده اي1مواجه1مي باشد1و1از1طرف1دیگر1مسئله1پيوستگي1اقتصادي،1
در1 آن1 بر1 گذار1 اثر1 عوامل1 و1 تجاري1 جریان هاي1 شناسایي1 به1 مجبور1 را1 اقتصادي1 سياستگذاران1
کشورهاي1مختلف1کرده1است1)بهمني1اسکویي1و1کارا،20051(1.3در1این1ميان1صادرات1و1واردات1از1
متغيرهای1تاثير1گذار1بر1شرایط1اقتصادی1هر1کشور1به1شمار1می رود.1لذا1شناسایی1عوامل1موثر1بر1
واردات1و1صادرات1در1تجارت1بين1المللی1با1نگاه1به1داخل1منجر1به1بهبود1و1کارایی1سياستگذاری ها1و1
برنامه1ریزی ها1می گردد.1تجارت1نقش1بسيار1مهمی1در1اقتصاد1کشورها1ایفا1می کند.1اغلب1کشورها1
برای1افزایش1رشد1اقتصادی1به1دنبال1توسعه ی1تجارت1با1سایر1کشورها1و1توليد1کاالها1بر1اساس1
مزیت1نسبی1هستند)مصری1نژاد1و1ابراهيمی،13851(.1عناصری1که1تجارت1بين1المللی1را1تشکيل1

1. Murad
2. Kalyoncu
3. Bahmani-Oskooe  and Kara
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می دهد1شامل1صادرات1و1واردات1می باشد1که1در1ادامه1مورد1بررسی1قرار1می گيرند.

2-1-1- تابع تقاضای وادرات
بر1اساس1مدل1تجربی1بهمنی1اسکویی1و1گوسواوی1)2004(1تابع1تقاضای1وادرات1تابعی1از1نسبت1
قيمت هاي1خارجي1به1قيمت هاي1داخلي،1درآمد1ملي1داخلي1و1نرخ1ارز1مي باشد.1تابع1تقاضاي1واردات1

یک1کشور1به1صورت1زیر1تصریح1مي گردد:
M=M)EX.1Y.1Pf/Pd(

1Pf/Pd1بيانگر1نسبت1شاخص1قيمت هاي1 در1تابع1مذکور1EX1نرخ1ارز،1Y1درآمد1ملي1داخلي1و1
مصرف1کننده ي1خارجي1به1شاخص1قيمت هاي1مصرف1کننده ي1داخلي1مي باشد.1

به1شاخص1 خارجي1 کننده ي1 هاي1مصرف1 قيمت1 نسبت1شاخص1 و1 ارز1 نرخ1 با1 واردات1 تقاضاي1
قيمت هاي1مصرف1کننده ي1داخلي1نسبت1معکوس1و1با1درآمد1ملي1رابطه1مستقيم1دارد.   
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2-1-1-1- عوامل موثر بر وادرات
1-1نرخ1ارز:1نرخ1ارز1به1عنوان1معيار1ارزش1برابری1پول1ملی1یک1کشور1در1برابر1پول1کشورهای1
دیگر1می باشد.1در1واقع1نرخ1ارز1یکي1از1متغيرهاي1کليدي1در1تعيين1ميزان1رقابت1پذیري1صادرات1و1
تبيين1وضعيت1داخلي1اقتصاد1هر1کشور1به1شمار1مي رود.1در1یک1اقتصاد1باز،1نرخ1ارز1به1دليل1ارتباط1
سياست های1 که1 شمار1می رود1 به1 کليدی1 متغير1 خارجی،1 و1 داخلی1 متغيرهای1 سایر1 با1 آن1 متقابل1
اقتصادی1داخلی،1خارجی1و1تحوالت1اقتصادی،1تاثيرات1بسياری1بر1آن1می گذارند.1در1مقابل،1نرخ1ارز1
نيز1متغيری1است1که1می تواند1عملکرد1اقتصاد1و1متغيرهای1اقتصادی1را1تحت1تاثير1قرار1دهد)آقایی1و1
همکاران،13871(.1بررسی1های1تجربی1صورت1گرفته1در1بسياری1از1کشورها،1به1ویژه1در1کشورهای1
آسيایی1و1آفریقایی1نشان1می دهند1که1ارتباط1قوی1بين1نرخ1ارز1و1عملکرد1شاخص هایی1نظير1سرمایه1
گذاری،1صادرات1و1رشد1اقتصادی1وجود1دارد.1عدم1تعادل1نرخ1واقعی1ارز،1هزینه های1زیادی1بر1اقتصاد1
تحميل1خواهد1کرد،1کاهش1کارآیی1اقتصادی،1توزیع1و1تخصيص1غير1بهينه1منابع1اقتصادی،1اختالل1
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در1بازارهای1مالی1داخلی1و1تخریب1تراز1پرداخت ها،1از1اثرات1تنظيم1نامناسب1نرخ1واقعی1ارز1است1
)حالفی1و1همکاران،13831(.1نرخ1ارز1را1اغلب1به1صورت،1نرخ1ارز1اسمي1،1نرخ1ارز1حقيقي12و1نرخ1ارز1

موثر13مي توان1تقسيم1بندي1نمود.1
الف(1نرخ1ارز1رسمی

بر1اساس1نظریه1برابری1قدرت1خرید،1نرخ1ارز1اسمی1به1بيان1تعداد1پول1داخلی1در1مقابل1یک1واحد1
پول1خارجی1)روش1مستقيم(،1پرداخته1و1نشان1دهنده ی1نسبت1قيمت1کاالهای1داخلی1برحسب1پول1
داخلی1به1قيمت1کاالهای1وارداتی1برحسب1پول1خارجی1است.1نرخ1های1ارز1اسمی1به1سرعت1در1
جهت1تعدیل1هر1گونه1تغييرات1در1قيمت1های1نسبی1حرکت1می1کنند1)مرتضوي1و1همکاران،1390(1.

ب(1نرخ1ارز1حقيقی
ارز1اسمي1در1نسبت1قيمت1خارجي1به1قيمت1داخلي1 ارز1حقيقي1به1صورت1حاصلضرب1نرخ1 نرخ1

تعریف1مي گردد.1در1واقع1نرخ1ارز1حقيقی1با1استفاده1از1رابطه ی1زیر1محاسبه1می گردد:
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RER:1نرخ1ارز1حقيقی،NER1:1نرخ1ارز1اسمی،Pin1:1شاخص1قيمت1مصرف1کننده1در1داخل1و1
Pf:1شاخص1قيمت1مصرف1کننده1در1خارج.

ج(1نرخ1ارز1موثر4
نرخ1ارز1موثر1قيمت1ارزي1که1صادر1کنندگان1یا1وارد1کنندگان1با1آن1در1گير1هستند1را1نشان1مي دهد.1
نرخ1ارز1مؤثر1یا1نرخ1ارز1چند1جانبه1مؤثر،1رابطۀ1مبادله1پول1ملي1با1سبدي1از1پول هاي1خارجي1است1
که1هر1کدام1از1آن ها1بسته1به1اهميت شان1در1تجارت1خارجي1کشور1وزن1دارند.1بنابراین1شاخص1
نرخ1ارز1مؤثر1در1واقع1متوسط1وزني1نرخ هاي1ارز1رسمي1را1اندازه1مي گيرد،1که1اگر1تغييرات1قيمت1
داخلي1و1خارجي1را1نيز1وارد1کنيم،1نرخ1ارز1مؤثر1واقعي1بدست1مي آید1)معماریان1و1جاللی،13861(.1
براي1تحليل1ميزان1قدرت1رقابتي1کشور1بایستي1از1نرخ1ارز1حقيقي1استفاده1کرد.1نرخ1ارز1حقيقي1به1

1. Ofecial Exchange Rate
2. Real Exchange Rate
3. Effective Exchange rate
4. Effective Exchange Rate
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مفهوم1وسيع،1قابليت1رقابت1کاالهاي1توليد1شده ي1داخلي1در1مقایسه1با1کاالهاي1توليد1شده 1در1سایر1
نقاط1دنيا1را1اندازه1گيري1مي کند.1در1یک1اقتصاد1باز،1نرخ1ارز1حقيقي1به1دليل1ارتباط1متقابل1آن1با1
سایر1متغيرهاي1اقتصادي،1متغير1کليدي1محسوب1شده1و1از1این1رو1توجه1بسياري1از1سياست1گذاران1
اقتصادي1را1به1خود1جلب1کرده1و1در1کانون1توجه1مطالعات1تجربي1قرار1گرفته1است.1به1گونه اي1که1
این1متغير1متاثر1از1سياست هاي1اقتصادي1داخلي1و1خارجي1و1تحوالت1اقتصادي1بوده1و1خود1منشاء1
تغييرات1متغيرهاي1کالن1اقتصادي1از1جمله1صادرات،1واردات،1رشد1اقتصادي،1تورم1و1غيره1مي باشد1

)اصغرپور1و1همکاران،13911(.1
2-1درجه1باز1بودن1اقتصاد:1یکی1از1اولين1مطالعاتی1که1به1بررسی1تأثير1درجه1باز1بودن1تجارت1بر1
بی1ثباتی1نرخ1واقعی1ارز1پرداخته1است،1مطالعه1هائو1)2000(1است.1وی1در1مطالعه1خود1از1مدل1مسی1
و1روگوف1)1996(1استفاده1کرده1است.1در1این1مدل1کاالهای1قابل1تجارت1و1غير1قابل1تجارت1وجود1
داشته1و1بيان1می شود1که1افزایش1درجه1باز1بودن1تجارت1منجر1به1کاهش1نوسانات1نرخ1ارز1به1ویژه1
نرخ1واقعی1ارز1می شود.1هائو1در1این1مدل،1نوسانات1نرخ1واقعی1ارز1را1نتيجه1بروز1شوك هاي1پولی1
و1غير1پولی1می داند1و1بيان1می کند1که1شوك هاي1پولی،1صرفا1اثر1گذرا1بر1قيمت1واقعی1کاالهاي،1
غير1قابل1مبادله1داشته1در1حالی1که1اثر1این1شوك ها1بر1قيمت1واقعی1کاالهاي1قابل1مبادله1مستمر1
می باشد.1همچنين1در1ادامه1عنوان1می کند1در1کشورهاي1با1درجه1باز1بودن1تجاري1بيشتر،1به1دليل1
و1 بوده1 کوتاه1مدت1 بر1مصرف،1 پول1 تأثير1شوك هاي1عرضه1 قيمت ها،1 بودن1سطح1 پذیر1 انعطاف1
تغييرات1نرخ1واقعی1ارز1کمتر1می باشد.1در1عين1حال1شوك هاي1طرف1عرضه1نيز1رابطه ی1منفی1

مشابهی1بين1بی ثباتی1نرخ1واقعی1ارز1و1درجه1باز1بودن1اقتصاد1را1تبيين1می کند.1
پس1از1هائو،1کالدرون)2004(،1نظریه های1اقتصاد1کالن1باز1جدید1را1در1توجيه1بی ثباتی1نرخ1واقعی1
ارز1مورد1استفاده1قرار1داد.1وي1بيان1کرد1که1عوامل1غير1پولی1در1بی1ثباتی1نرخ1واقعی1ارز1موثر1هستند1
و1بر1این1اساس،1فرضيه1کمتر1بودن1نوسانات1نرخ1واقعی1ارز1در1اقتصادهاي1بازتر1را1آزمون1نمود.1
یافته هاي1کالدرون1نشان1داد1که1نوسانات1نرخ1واقعی1ارز1و1تغييرات1عوامل1موثر1بر1آن1در1کشورهاي1
در1حال1توسعه1بيشتر1است.1عالوه1بر1این،1نوسانات1نرخ1واقعی1ارز1در1کشورهاي1در1حال1توسعه1چهار1
برابر1نوسانات1ارزي1در1کشورهاي1با1اقتصادهاي1پيشرفته1بوده1و1در1نظام1ارزي1شناور1نيز1بی1ثباتی1
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نرخ1واقعی1ارز1به1مراتب1بيشتر1است.1نتيجه1مهم1و1اساسی1مطالعه1کالدرون،1وجود1همبستگی1منفی1
ضعيف1بين1درجه1باز1بودن1اقتصاد1و1بی1ثباتی1نرخ1واقعی1ارز1است.1

3-1توليد1ناخالص1داخلی:1با1افزایش1توليد1ناخالص1داخلی1قدرت1تقاضای1داخلی1افزایش1یافته1و1
بنابراین1تقاضا1برای1کاالها1افزایش1می یابد،1بنابراین1با1افزایش1تقاصا1فرصت1برای1صادرات1کاالها1
و1خدمات1کاهش1خواهد1یافت1و1از1سوی1دیگر1از1آنجایي1که1ميزان1واردات1با1توليد1ناخالص1داخلي1
یک1کشور1ارتباط1مستقيم1دارد،1افزایش1توليد1ناخالص1داخلي1یک1کشور1قدرت1تقاضاي1آن1را1براي1
واردات1افزایش1داده1و1باعث1افزایش1واردات1مي گردد.1تا1در1حالت1کلی1پاسخ1تقاضای1داخلی1داده1

شود.
4-1نسبت1قيمت های1داخلی1به1خارجی:1افزایش1سطح1قيمت هاي1داخلي1موجب1باال1رفتن1ميزان1
واردات1مي گردد.1چرا1که1با1افزایش1سطح1قيمت ها1در1داخل1کشور1کاالهاي1داخلي1براي1مصرف1
و1همکاران،13881(.1 واردات1مي گردد)رستميان1 افزایش1 به1 لذا1منجر1 و1 گرانتر1مي گردد1 کنندگان1
بنابراین1قيمت1کاالهای1وارداتی1یکی1از1عوامل1تعيين1کننده1در1تابع1تقاضای1واردات1می باشد.1ارتباط1
بين1قيمت1کاالهای1وارداتی1و1مقدار1واردات1معکوس1می باشد.1در1این1حالت،1کاالهای1توليد1شده1
در1داخل1با1واردات1قابل1رقابت1است.1بعضی1از1کاالهای1دخلی،1جانشينی1برای1کاالهای1وارداتی1
هستند.1لذا1اگر1قيمت1کاالهای1توليد1شده1در1داخل1از1قيمت1کاالهای1وارداتی1جانشين،1بيشتر1باشد،1
تقاضا1برای1کاالهای1وارداتی1بيشتر1است.1بنابراین1سطح1قيمت های1داخلی1نيز1در1تابع1واردات1موثر1
و1یکی1از1عوامل1تعيين1کننده1در1مقدار1واردات1می باشد.1در1صورت1بزرگ تر1بودن1شاخص1ضمنی1
قيمت1واردات1از1شاخص1بهای1کاالها1و1خدمات1مصرفی1قيمت های1نسبی1وارداتی1افزایش1خواهد1
یافت.1در1این1صورت1مصرف1کننده1کاالهای1داخلی1ارزانتر1را1جانشين1کاالهای1خارجی1می کند1و1

تقاضا1برای1کاالهای1خارجی1کاهش1می یابد)پهلوانی1و1همکاران،13861(.1

2-1-2- تابع عرضه صادرات
امروزه1تجارت1جهاني)صادرات1و1واردات(1به1دليل1افزایش1درجه1پيوستگي1کشورها1در1مجموعه ي1
اقتصاد1جهاني،1از1اهميت1خاصي1برخوردار1مي باشد.1در1حال1حاضر1هر1کشوري1براي1حفظ1تجارت1
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سالم1و1به1دور1از1انحراف1با1چالش هاي1گسترده اي1مواجه1مي باشد1و1از1طرف1دیگر1مسئله1پيوستگي1
اقتصادي،1سياستگذاران1اقتصادي1را1مجبور1به1شناسایي1جریان هاي1تجاري1و1عوامل1اثر1گذار1بر1آن1

در1کشورهاي1مختلف1کرده1است1)بهمني1اسکویي1و1کارا،20051(11.1
به1طور1کلی1توسعه1صادرات1غير1نفتی1به1عنوان1یک1استراتزی1رشد1و1توسعه1اقتصادی1در1بسياری1
اشتغال1 نيز1 و1 ارزی1 درآمد1 افزایش1 باعث1 خدمات1 و1 کاالها1 صادرات1 می باشد.1 مطرح1 کشورها1 از1
می گردد.1بنابراین1توسعه1صادرات1یک1ضرورت1به1شمار1می رود.1تاکنون1اقتصاد1دانان1،1تعدادي1از1
متغيرهاي1موثر1بر1جریان1تجاري1را1معرفي1کرده اند.1از1جمله؛1سطوح1قيمت ها،1نرخ1مبادله،1سطوح1
درآمدي،1موافقت1نامه هاي1تجاري1و1موانع1تجاري1)الجيري،20041(1.2تابع1عرضه ی1صادرات1به1
درآمد1جهاني،1نرخ1ارز13و1نسبت1شاخص1قيمت هاي1مصرف1کننده ي14داخلي1به1شاخص1قيمت هاي1
مصرف1کننده ي1خارجي1بستگي1دارد،1بنابراین1تابع1تقاضاي1صادرات1به1صورت1زیر1تصریح1شده1

است:
X=X)Yw.1E.1Pd/Pf(

در1تابع1تقاضاي1صادرات1تصریح1شده1Yw1نشان1دهنده1درآمد1جهانی1و1E1نشان1دهنده1نرخ1ارز1
شاخص1 به1 داخلي1 کننده ي1 مصرف1 قيمت هاي1 شاخص1 نسبت1 بيانگر1 1 1Pd/Pf1 همچنين1 و1 بوده1
قيمت هاي1مصرف1کننده ي1جهانی1مي باشد.1در1تابع1تقاضاي1صادرات1همه ي1متغيرهاي1موثر1بر1

صادرات1ارتباط1مستقيم1با1مقدار1صاردات1دارند1محمود،1)2004(1و1موران15)1989(.11

  
∂�
∂y > 0 

��
� ����

< 0 ��
��� < 0 

��� � ��� �� �
�

��� 

 

 

��
��� > 0 

  

��
� ����

> 0 ��
�� > 0 

 

����� � ��� ����������
�

���
�����

�

���
������� �����

�

���
������ �����

�

���
�������� �����

�

���
������� � �� 

 

2-2- اهمیت و جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ایران
بخش1کشاورزی1از1اهميت1ویژه ای1در1اقتصاد1ایران1برخوردار1است1و1یکی1از1بخش های1کليدی1
در1اقتصاد1کشور1محسوب1می شود.1این1بخش1به1مثابه1بخش1محوری1در1رشد1و1توسعه1اقتصادی1

1. Bahmani-Oskooe  and Kara
2. Algieri
3. Exchange rate
4. Consumer Price Index
5. Moran
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و1بخش1راهبردی1در1تامين1نيازهای1غذایی1جمعيت1رو1به1رشد1است.1بخش1کشاورزی1از1اهميت1
قابل1توجهی1در1برنامه های1توسعه1برخوردار1بوده1و1می باشد1و1از1این1بخش1در1برنامه های1دوم1و1
سوم1توسعه1به1عنوان1محور1توسعه1نام1برده1شده1است.1در1برنامه1چهارم1توسعه1برای1این1بخش1
رشد1ساالنه161درصد1و1طی1سال های1برنامه1پنجم1توسعه1نيز1به1طور1متوسط1رشدی1برابر171درصد1
در1سال1برای1این1بخش1در1نظر1گرفته1شده1است.1بخش1کشاورزی1بزرگ ترین1بخش1اقتصادی1
کشور1پس1از1بخش1خدمات1می باشد1و1به1طور1متوسط1121درصد1توليد1ناخالص1ملی1را1نيز1به1خود1
اختصاص1داده1و1همچنين1محل1اشتغال1بخش1وسيعی1از1جمعيت1کشور1می باشد1)الیقی1و1همکاران،1
دامداری،1 باغداری،1 و1 زراعت1 جمله1 از1 زیر1بخش هایی1 دارای1 ایران1 در1 کشاورزی1 بخش1 1.)1391

مرغداری،1پرورش1کرم1ابریشم،1زنبور1عسل1و1شکار،1جنگلداری،1ماهيگيری1می باشد.

3- پیشینه تحقیق
تقاضاي1 و1 عرضه1 بر1 موثر1 عوامل1 بررسي1 عنوان،1 با1 تحقيقي1 در1 1)1389( همکاران1 و1 پاکروان1
محصوالت1 صادرات1 بر1 موثر1 عوامل1 بررسي1 و1 شناسایي1 به1 اقدام1 ایران،1 کشاورزي1 محصوالت1
کشاورزي1ایران1در1طي1دوره ي113451تا113861با1استفاده1از1روش1حداقل1مربعات1سه1مرحله اي1
نموده اند.1نتایج1یافته هاي1آن ها1نشان1داد1که؛1متغيرهاي1نرخ1ارز1واقعي،1قيمت هاي1نسبي،1مقدار1
توليد،1قيمت هاي1داخلي1و1متغير1مجازي1جنگ1بر1توابع1عرضه1و1تقاضاي1صادرات1موثر1بوده1است.1
همچنين1کشش1قيمتي1صادرات1در1کوتاه1مدت1و1بلند1مدت1به1ترتيب1/831-1و2/121-1بوده1است.1

کشش1قيمتي1عرضه1صادرات1در1کوتاه1مدت12/171به1دست1آمده1است.
عليجانی1و1همکاران1)1389(1در1تحقيقی1با1عنوان،1اثر1سياست های1اقتصادی1بر1صادرات1کشاورزی1
و1صنعتی1ایران،1با1استفاده1از1روش1تصحيح1خطا1به1بررسی1همزمان1اثر1سياست های1اقتصادی1بر1
صادرات1محصوالت1کشاورزی1و1صنعتی1ایران1با1بهره1گيری1از1سری1زمانی1ساالنه11386-13501
پرداختند.1نتایج1یافته های1آن ها1حاکی1از1آن1بود1که11سياست های1تجاری1)نرخ1ارز(1اثر1مثبت1و1

معنی1دار1بر1صادرات1کشاورزی1و1صنعتی1ایران11در1کوتاه1مدت1داشته1است.1
1اصغرپور1و1همکاران1)1391(1در1تحقيقي1با1عنوان،1بررسي1اثر1بي1ثباتي1نرخ1ارز1بر1صادرات1بخش1
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کشاورزي1ایران،1به1بررسي1تاثير1بي1ثباتي1نرخ1ارز1حقيقي1بر1صادرات1بخش1کشاورزي1در1ایران1طي1
دوره ي1زماني19741-12007پرداخته اند.1براي1این1منظور1ابتدا1شاخص1بي1ثباتي1نرخ1ارز1حقيقي1
را1با1استفاده1از1مدل1EGARCH)0.1(1برآورد1کردند1و1سپس1تاثير1این1شاخص1به1همراه1دیگر1
متغييرهاي1موثر1بر1صادرات1بخش1کشاورزي1را1مورد1ارزیابي1قرار1دادند.1نتایج1آزمون1هم1انباشتگي1
سيکنن-1لوتکيپول1داللت1بر1وجود1حداقل1یک1بردار1هم1انباشتگي1بين1متغيرهاي1مدل1داشته1و1از1
این1رو1رابطه ي1بلند1مدت1بين1متغيرهاي1مدل1را1با1استفاده1از1روش1حداقل1مربعات1کامال1اصالح1
شدهFMOLS(1(1برآورد1کردند.1نتایج1یافته هاي1آنها1نشان1داد1که1متغيرهاي1واردات1محصوالت1
کشاورزي1و1درجه ي1باز1بودن1تجاري1تاثير1مثبت1و1معني1دار1بر1صادرات1بخش1کشاورزي1دارد1و1
اثر1متغيرهاي1رابطه ي1مبادله1و1بي1ثباتي1نرخ1ارز1حقيقي1بر1صادرات1بخش1کشاورزي1منفي1و1معني1

دار1بوده1است.1
هال1و1همکاران11)2010(1در1تحقيقي1با1عنوان،1بي1ثباتي1نرخ1ارز1و1صادرات؛1آیا1بازارهاي1نوظهور1
براي1کشورهاي1صنعتي1یا1کشورهاي1در1حال1توسعه1مناسب1است،1به1بررسي1رابطه ي1بي1ثباتي1
نرخ1ارز1و1صادرات1در1دو1گروه1از1اقتصادهاي1نو1ظهور1و1در1حال1توسعه1در1دو1دوره1زماني1980:11-
12006:4و1980:11-12005:41براي1هر1گروه1از1این1کشورها1با1استفاده1از1روش1داده هاي1تابلویي1
پرداختند.1نتایج1یافته هاي1آنها1نشان1داد1که1بي1ثباتي1نرخ1ارز1تاثير1منفي1بر1صادرات1کشورهاي1در1
حال1توسعه1داشته1است،1اما1در1اقتصادهاي1نو1ظهور1به1خاطر1وجود1بازارهاي1باز1سرمایه1اثر1منفي1
بي1ثباتي1نرخ1ارز1بر1صادرات1تا1حدودي1خنثي1شده1و1تاثير1معني1داري1بر1صادرات1این1گروه1از1

کشورها1نداشته1است.
موراد12)2012(1در1تحقيقی1با1عنوان،1تابع1تقاضاي1صادرات1و1واردات1دو1طرفه1براي1بنگالدش1با1
رهيافت1هم1انباشتگي1در1طول1سال هاي119731تا120091انجام1دادند.1نتایج1نشان1دادند1که1ارتباط1
بلند1مدت1بين1حجم1صادرات1و1واردات1با1نرخ1ارز1واقعي1و1درآمد1ملي1وجود1دارد.1ضرایب1برآورد1شده1
براي1پارامترهاي1تابع1صادرات1مطابق1با1تئوري ها1و1معني دار1براي1شرکاي1تجاري1بنگالدش1یعني1

آمریکا،1انگلستان،1آلمان،1هند1و1هنگ1کنگ1بوده1است.

1. Hall et al
2. Murad

ارز1بر1صادرات1 بلند1مدت1نرخ1 اثر1کوتاه1مدت1و1 با1عنوان،1 آلبرتو1و1فریسرا11)2013(1در1تحقيق1
و1 انباشتگي1 هم1 روش1 با1 دوره ي12011-19801 فصلي1 داده هاي1 از1 استفاده1 با1 برزیل،1 کشاورزي1
تصحيح1خطاي1برداري1پرداختند.1نتایج1نشان1دادند1که1صادرات1بخش1کشاورزي1برزیل1نسبت1به1
نرخ1ارز1و1درآمد1جهاني1نسبتا1بي1کشش1هست،1به1عبارتي1نرخ1ارز1و1درآمد1جهاني1تاثير1مثبت1بر1

صادرات1بخش1کشاورزي1برزیل1دارد.

3- تصریح مدل و نتایج
3-1- مدل تصریح شده

1برای1تابع1تقاضای1واردات1محصوالت1کشاورزی1 ),...,,( 1 kqqPARDL 1فرم1کلی1الگوی1
ایران1در1طول1دوره1زمانی13531-11392را1می توان1به1صورت1زیر1بيان1کرد:
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در1مدل1تصریح1شده1تعداد1وقفه های1بهينه1برای1هر1یک1از1متغيرهای1توضيح1دهنده1را1می1توان1
1R211و1یا)HQC(11حنان1کوئين،)SBC(11شوارز1بيزین)AIC(1به1کمک1یکی1از1ضوابط1آکائيک
مشخص1کرد1که1در1این1تحقيق1وقفه های1بهينه1متغيرهای1مدل1با1استفاده1از1معيار1شوارتز1بيزین1

تعيين1شده1است.1
لگاریتم1واردات1محصوالت1کشاورزی1 1:LAGR شرح1متغيرهای1مدل1بدین1صورت1می باشد:1
ایران،LRER1:1لگاریتم1نرخ1ارز1واقعی،LOP1:1لگاریتم1درجه1باز1بودن1اقتصاد1)نسبت1مجموع1
حقيقی1 داخلی1 ناخالص1 توليد1 لگاریتم1 1:LPGDP داخلی(،1 ناخالص1 توليد1 به1 واردات1 و1 صادرات1
کشاورزی،11 محصوالت1 خارجی1 قميت1 سطوح1 بر1 داخلی1 قيمت1 سطوح1 نسبت1 1:LPIN سرانه،1

جمالت1اخالل1مدل1می باشد.1

1. Alberto & Ferreira
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1. Alberto & Ferreira
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4-2- نتایج تخمین
4-2-1- مانایي متغیرهاي مدل

قبل1از1برآورد1مدل1الزم1است1تا1مانایي1داده ها1مورد1بررسي1قرار1گيرد.1زیرا1استفاده1از1داده هاي1
نامانا1در1برآوردهاي1اقتصاد1سنجي1منجر1به1بروز1رگرسيون1کاذب1شده1و1نتایج1قابل1اعتماد1نخواهد1
بود.1با1توجه1به1این،1مانایي1متغيرها1با1استفاده1از1آزمون1ریشه1واحد1دیکی1فولر1تعميم1یافته1مورد1

بررسي1قرار1گرفته1است.1نتایج1این1آزمون1در1جدول1شماره)1(1نشان1داده1شده1است.1

(ADF) جدول-1- نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته

نتیجهاحتمالآماره آزمونشرایط آزمونمتغیرها
LAGR2/930/1657-با عرض از مبدا و روند

I(1)
dLAGR0/0021 *4/85-با عرض از مبدا و روند
LRER3/070/1273-با عرض از مبدا و روند

I(0)
dLRER0/0000*6/26-با عرض از مبدا و روند
LPGDP2/260/4407-با عرض از مبدا و روند

I(1)
dLPGDP0/0032*4/68-با عرض از مبدا و روند

LPIN0/0560/9956با عرض از مبدا و روند
I(1)

dLPIN0/0007*5/22-با عرض از مبدا و روند
LOP3/160/1078-با عرض از مبدا و روند

I(1)
dLOP0/0027*4/72-با عرض از مبدا و روند

منبع: محاسبات تحقیق

* بیانگر معناداری در سطوح 1 درصد می باشد.

همان1طور1که1در1جدول1)1(1مشاهده1می گردد،1متغيرهای1مدل1در1سطح1مانا1نبوده1و1با1یک1بار1
الگوی1 از1 استفاده1 با1 این1اساس1 بر1 تمامی1متغرها1I)1(1می باشند.1 لذا1 مانا1شده اند،1 تفاضل1گيری1

1ARDLمی توان1به1برآورد1مدل1پرداخت.
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4-2-2-1نتایج1مدل1کوتاه مدت1
11در1تخمين1مدل1در1الگوی1ARDL1ابتداء1مدل1پویا1)کوتاه مدت(1آن1به1صورت1جدول1)2(1ارائه1
1ARDL1)1،0.10،0،1(1می شود1که1وقفه1بهينه1متغيرها1براساس1معيار1شوارتز-1بيزین1به1صورت

می باشد.

جدول- 2- نتایج مدل کوتاه مدت )متغیر وابسته: لگاریتم صادرات محصوالت کشاورزی(

احتمالآماره t  ضرائبمتغیر
LAGR(-1)0/210/920/3639

LPGDP-7/23-1/630/1110
LPGDP(-1)8/361/77***0/0858

LPIN0/772/95*0/0059
LREXC-0/06-0/650/5178

LOP2/611/93***0/0623
C-16/59-2/36**0/0244

R2تعدیل شده  R̅2 F آمارهF احتمال آماره

0/890/87440/0000

منبع: محاسبات تحقیق

*، ** و *** به ترتیب بیانگر معناداری در سطوح 1، 5 و 10 درصد می باشد.
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نتایج حاصل از برآورد مدل کوتاه مدت را می توان به صورت زیر بیان کرد: 
بر1 معنادار1 و1 مستقيم1 تاثير1 با1ضریب10/211 وقفه1 با1یک1 واردات1محصوالت1کشاوزی1 1لگاریتم1

واردات1محصوالت1کشاورزی1دوره ی1جاری1دارد1که1از1لحاظ1آماری1معنادار1نمی باشد.
لگاریتم1توليد1ناخالص1داخلی1سرانه1حقيقی1با1ضریب7/231-1در1کوتاه1مدت1تاثير1منفی1بر1واردات1
محصوالت1کشاورزی1دارد1که1از1لحاظ1آماری1معنادار1نمی باشد.1در1حالی1که1توليد1ناخالص1داخلی1
حقيقی1سرانه1با1یک1وقفه1یا1ضریب18/361تاثير1مستقيم1و1معنادار1بر1واردات1محصوالت1کشاورزی1
ایران1در1کوتاه1مدت1دارد.1بنابراین1مشاهده1می شود1که1واردات1محصوالت1کشاورزی1در1کوتاه1مدت1

نسيت1به1درآمد1دوره1قبلی1کشش1پذیری1باالیی1را1دارد.1
لگاریتم1نسبت1سطوح1قيمت های1داخلی1به1خارجی1محصوالت1کشاورزی1با1ضریب10/771تاثير1
که1 طور1 همان1 دارد.1 مدت1 کوتاه1 در1 ایران1 کشاورزی1 محصوالت1 واردات1 بر1 معنادار1 و1 مستقيم1
مالحظه1می شود1واردات1محصوالت1کشاورزی1ایران1در1کوتاه1مدت1نسبت1به1شاخص1نسبت1سطوح1

قيمت های1داخلی1به1خارجی1از1کشش1پذیری1پایينی1برخوردار1می باشد.1
لگاریتم1نرخ1ارز1حقيقی1با1ضریب0/061-1تاثير1منفی1بر1واردات1محصوالت1کشاورزی1ایران1دارد1

که1از1لحاظ1آماری1معنادار1نمی باشد.
محصوالت1 واردات1 بر1 معنادار1 و1 مستقيم1 تاثير1 12/61 با1ضریب1 اقتصاد1 بودن1 باز1 درجه1 لگاریتم1
کشاورزی1ایران1در1کوتاه1مدت1دارد1که1تاثير1آن1در1سطح1معنی1داری1101درصد1مورد1تایيد1می باشد.
بعد1از1برآورد1مدل های1اقتصاد1سنجی1الزم1است1یک1سری1فرضيه ها1در1رابطه1با1صحت1و1قابل1
اعتماد1و1تفسير1بودن1مدل ها1از1جمله1فروض1کالسيک1انجام1شود.1چرا1که1وجود1خود1همبستگی1
سریالی،1عدم1وجود1توزیع1نرمال1جمالت1باقيمانده1و1وجود1ناهمسانی1واریانس1مشکالت1عمده ای1
هستند1که1اعتبار1نتایج1حاصل1از1الگوء1را1دچار1خدشه1می کنند.1بنابراین،1برای1اطمينان1از1عدم1وجود1
چنين1مشکالتی1در1تخمين1رابطه1بلندمدت1و1الگوی1تصحيح1خطا1در1جدول1)3(1نتایج1آزمون های1

تشخيصی1مربوطه1گزارش1شده1است.
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جدول-3- نتایج آزمون های تشخیصی مدل )آزمون فروض کالسیک(

احتمالآمارهآزمون

2/210/1267همبستگی سریالی

0/450/7951نرمال بودن باقیمانده ها

0/00010/9896همسانی واریانس

1/620/1132درستی تصریح مدل

منبع: محاسبات تحقیق

همان1طور1که1در1جدول1)3(1مشاهده1می گردد،1فرضيه1صفر1مبنی1بر1عدم1خود1همبستگی1سریالی1
با1توجه1به1احتمال1آماره1آزمون1بروش1گادفری1که1برابر10/12691که1بزرگ تر1از10/051می باشد،1

مورد1پذیرش1قرار1می گيرد.1
برای1بررسی1نرمال1بودن1توزیع1جمالت1باقيمانده1مدل1از1آزمون1جارگ-1برا1استفاده1شده1است1
که1فرضيه1صفر1مبنی1بر1نرمال1بودن1توزیع1جمالت1اخالل1مدل1برآورد1شده1می باشد1و1با1توجه1به1
بزرگ 1بودن1ارزش1احتمال1آماره1آزمون1از1،0/051فرضيه1صفر1مورد1پذیرش1قرار1گرفته1و1بنابراین1

توزیع1باقيمانده های1مدل1نرمال1می باشد.
برای1بررسی1ناهمسانی1واریانس1مدل1برآورد1شده،1از1آزمون1ARCH1استفاده1شد1که1با1توجه1به1
بزرگ 1بودن1ارزش1احتمال1آماره1آزمون1از1،10/051فرضيه1صفر1مبنی1عدم1ناهمسانی1واریانس1مورد1
پذیرش1قرار1گرفته1و1بنابراین1مدل1برآورد1شده1از1همسانی1واریانس1برخوردار1می باشد.1همچنين1
از1آزمون1رمزی1برای1درستی1تصریح1مدل1استفاده1شده1است1که1با1توجه1به1نتيجه1این1آزمون1در1
جدول1)4-3(1مالحظه1می شود1که1ارزش1احتمال1این1آزمون1بزرگتر1از1صفر1بوده1و1لذا1فرضيه1صفر1

مبنی1بر1تصریح1دست1مدل1مورد1پذیرش1قرار1می گيرد.

4-2-3- نتایج مدل بلند مدت
است.1 شده1 استفاده1 کرانه ها1 آزمون1 از1 بلندمدت1 رابطه1 وجود1 بررسی1 منظور1 به1 مطالعه1 این1 در1
آزمون1کرانه،1دو1آماره ی1کران1باال1و1کران1پایين1را1ارائه1می کند1که1در1صورت1بزرگتر1بودن1آماره1
محاسباتی1از1کران1باال،1وجود1رابطه1بلند1مدت1مورد1تایيد1قرار1می گيرد.1بر1اساس1نتيجه1این1آزمون1
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برای1مدل1تاثير1متغيرهای1کالن1اقتصادی1بر1واردات1محصوالت1کشاورزی1ایران،1کران1پایين1و1باال1
به1ترتيب1معادل13/521و12/451در1سطح1معنی1داری1101درصد11بودند1و1آماره1محاسبه1شده1نيز1برابر1
13/58می باشد.1بنابراین1مشاهده1می شود1که1آماره1محاسبه1شده1بزرگتر1از1کران1باال1می باشد.1بر1این1
اساس1وجود1رابطه1بلند1مدت1و1هم1جمعی1تایيد1می گردد.1بنابراین،1بعد1از1این1که1وجود1رابطه1بلند1
مدت1بين1متغيرها1مورد1تایيد1قرار1گرفت،1رابطه1بلند1مدت1برآورد1و1نتایج1تخمين1ضرائب1بلندمدت1

در1جدول1)4(1ارائه1شده1است.
جدول4- نتایج بلندمدت مدل

احتمالآماره tضرائبمتغیر

C-21/07-5/50*0/0000
LPGDP1/433/31*0/0023
LPIN0/9817/80*0/0000

LERXC-0/08-0/740/4594
LOP3/314/42*0/0001

منبع : محاسبات تحقیق

* بیانگر سطوح معناداری 1 درصد می باشند.

بر1اساس1نتایج1مدل1برآورد1شده1بلند1مدت1در1جدول1)4(1تجزیه1و1تحليل1نتایج1به1صورت1زیر1
صورت1می گيرد.

11لگاریتم1توليد1ناخالص1داخلی1حقيقی1سرانه1با1ضریب11/431تاثير1مستقيم1و1معنادار1در1سطح1معنی1
داری1یک1درصدی1بر1واردات1محصوالت1کشاورزی1ایران1دارد.1در1واقع1با1افزیش1یک1درصدی1توليد1
ناخالص1داخلی1حقيقی1سرانه،1ميزان1واردات1محصوالت1کشاورزی1به1ميزان11/431درصد1افزایش1
می یابد.1بر1اساس1این1نتيجه1مشاهده1می شود1که1واردات1محصوالت1کشاورزی1ایران1در1بلند1مدت1
نسبت1به1توليد1ناخالص1داخلی1از1کشش1پذیری1باالیی1برخوردار1می باشد.1در1توجيه1این1رابطه1باید1
کاالهای1 برای1مصرف1 داخلی1 تقاضای1 حقيقی،1 سرانه1 داخلی1 ناخالص1 توليد1 افزایش1 با1 که1 گفت1
مصرفی1و1سرمایه ای1افزایش1می یابد.1لذا1با1افزایش1تقاضا،1کمبود1تقاضا1ایجاد1می شود1که1منجر1به1
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افزایش1قيمت1می شود.1بر1این1اساس1برای1جبران1کمبود1تقاضا1واردات1شروع1به1افزایش1می کند.
کشاورزی،1 خارجی1محصوالت1 قيمت های1 به1سطوح1 داخلی1 قيمت های1 نسبت1سطوح1 لگاریتم1
واردات1محصوالت1 بر1 داری1یک1درصد1 معنی1 در1سطح1 معنادار1 و1 تاثير1مستقيم1 با1ضریب10/981
کشاورزی1ایران1در1بلند1مدت1دارد.1به1عبارتی1با1افزایش1یک1درصدی1نسبت1سطوح1قيمت های1
داخلی1به1سطوح1قيمت های1خارجی،1ميزان1واردات1محصوالت1کشاورزی1به1ميزان10/981درصد1
افزایش1می یابد.1بنابراین1با1افزایش1سطوح1قيمت های1داخلی1کاالهای1خارجی1نسبت1به1کاالهای1
سطوح1 به1 داخلی1 قيمت های1 نسبت1سطوح1 افزایش1 با1 سبب1 بدین1 لذا1 و1 ارزانتر1می گردد1 داخلی1
بر1 همچنين1 همراه1می شود.1 افزایش1 با1 ایران1 کشاورزی1 محصوالت1 واردات1 خارجی،1 قيمت های1
اساس1نتيجه1به1دست1آمده1می توان1گفت1که1واردات1محصوالت1کشاورزی1ایران1نسبت1به1نسبت1
بلند1مدت1دارای1کشش1تقریبا1واحد1 سطوح1قيمت های1داخلی1به1سطوح1قيمت های1خارجی،1در1

می باشد.
لگاریتم1درجه1باز1بودن1اقتصاد1با1ضریب13/311تاثير1مستقيم1و1معنادار1در1سطح1معنی1داری1یک1
درصد1بر1واردات1محصوالت1کشاورزی1ایران1در1بلند1مدت1دارد.1در1واقع1با1افزایش1یک1درصدی1
درجه1باز1بودن1اقتصاد،1ميزان1واردات1محصوالت1کشاورزی1ایران1به1ميزان13/311درصد1افزایش1
می یابد.1این1یافته1حاکی1از1آن1است1که1واردات1محصوالت1کشاورزی1ایران1در1بلند1نسبت1به1درجه1
باز1بودن1اقتصاد1از1کشش1پذیری1باالیی1برخوردار1می باشد.1با1افزایش1حجم1صادرات1و1واردات1در1
تجارت1بين1المللی1و1حذف1موانع1تجاری1در1فرآیند1آزاد1سازی1تجارت،1ميزان1واردات1محصوالت1

کشاورزی1نيز1مثل1سایر1محصوالت1با1افزایش1همراه1می گردد.
لگاریتم1نرخ1ارز1حقيقی1با1ضریب0/081-1تاثير1منفی1بر1واردات1محصوالت1کشاورزی1ایران1در1بلند1
مدت1دارد1که1تاثير1آن1از1لحاظ1آماری1معنادار1نمی باشد.1همان1طور1که1مشاهده1می گردد،1واردات1
محصوالت1کشاورزی1نسبت1به1نرخ1ارز1حقيقی1از1کشش1پذیری1بسيار1پایينی1برخوردار1می باشد.1
طبق1مبانی1تئوریکی،1رابطه1معکوسی1بين1نرخ1ارز1و1واردات1وجود1دارد.1چرا1که1با1افزایش1نرخ1ارز1
محصوالت1خارجی1برای1کشورهای1وارد1کننده1گرانتر1می شود1و1به1همين1دليل1ميزان1واردات1با1

کاهش1روبرو1می گردد.
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4-2-4- نتایج مدل تصحیح خطا 
با1استفاده1از1الگوی1تصحيح1خطا1نوسانات1کوتاه 1مدت1متغيرها1را1می توان1به1دست1آورد1و1در1
ارتباط1با1رابطه1آن ها1در1بلندمدت1بحث1نمود.1نتایج1حاصل1از1برآورد1الگوی1تصحيح1خطا1در1جدول1

)4-5(1نشان1داده1شده1است.
جدول- 5- نتایج تصحیح خطای مدل

احتمالآماره tضریبمتغیر
Ecm(-1)-0/78-3/41*0/0018

منبع: محاسبات تحقیق

*بیانگر معناداری در سطح 5 درصد می باشد.

برابر1 1)ECM( خطا1 تصحيح1 جمله1 ضریب1 می شود،1 مشاهده1 1)5( جدول1 در1 که1 طور1 همان1 1
0/78-1بوده1و1از1لحاظ1آماری1نيز1معنادار1می باشد.1بنابراین1می توان1گفت1که1سرعت1تعدیل1خطاها1
در1مدل1برآورد1شده1به1سمت1رابطه1بلندمدت1باال1بوده1و1لذا1مدل1به1سرعت1باالیی1خودش1را1به1
سمت1رابطه1بلند1مدت1تعدیل1می کند.1به1عبارتی11/281دوره1طول1می کشد1تا1مدل1به1سمت1رابطه1

بلند1مدت1تعدیل1پيدا1کند.

بحث و نتیجه گیري کلی
در1این1تحقيق1به1بررسی1تاثير1متغيرهای1کالن1اقتصادی1از1جمله1نرخ1ارز1حقيقی،1توليد1ناخالص1
باز1 داخلی1حقيقی1سرانه،1نسبت1سطوح1قيمت های1داخلی1به1سطوح1قيمت های1خارجی1و1درجه1
بودن1اقتصاد1بر1واردات1محصوالت1کشاورزی1ایران1در1طول1دوره1زمانی13531-11392با1استفاده1
از1الگوی1ARDL1پرداخته1شد1و1نتایج1به1دست1آمده1از1برآورد1مدل های1کوتاه1مدت،1بلند1مدت1
و1همچنين1تصحيح1خطا1از1آزمون1تصحيح1خطاECM(1(1در1این1فصل1مورد1بررسی1قرار1گرفت.1
نتایج1حاکی1از1تأثير1مستقيم1توليد1ناخالص1داخلی1سرانه1حقيقی،1نسبت1سطوح1قيمت های1داخلی1
به1سطوح1قيمت های1خارجی1و1درجه1باز1بودن1اقتصاد1بر1واردات1محصوالت1کشاورزی1ایران1بود.1
همچنين1نرخ1ارز1حقيقی1تاثير1منفی1بر1واردات1محصوالت1کشاورزی1ایران1دارد1که1تاثير1آن1هم1در1

بلند1مدت1و1هم1در1کوتاه1مدت1معنادار1نبود.
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مقدمه
در1سال1،19891بانک1جهانی1اعالم1نمود1که1»1یک1بحران1حکومتی«1در1ذیل1مشکالت1توسعه1
آفریقا1وجود1دارد1)1بانک1جهانی601:19891-61(.1از1آن1هنگام1تا1کنون،1همان1طور1که1نادا111گزارش1
می1کند1)2006:296(،1»حکمرانی1خوب«1....1شرایط1آرمانی1را1برای1آژانس1های1ارزیاب1و1همچنين1
به1مالکيت1ملی،1توجه1 پاریس120051نسبت1 الزام1اعالميه1 کشورهای1حامی1در1نظر1گرفته1است.1
آژانس1های1ارزیاب1را1نسبت1به1حکمرانی1خوب1جلب1کرده1است.1آن1گونه1که1هایدن1)2008:267(1
اظهار1می1دارد،1برای1مثال،1"1با1به1چالش1کشيدن1حمایت1مستقيم1از1بودجه1برای1همراهان1در1دولت1
،1همراهان1عرصه1توسعه1مجبور1می1شوند1به1حکمرانی1به1عنوان1بخش1جدانشدنی1از1برنامه1عمل1

خود1توجه1کنند.1
حاميان1برنامه1حکمرانی1خوب1آن1را1به1عنوان1هدفی1ارزشمند1نه1تنها1برای1خود1می1بينند،1بلکه1به1
آن1دید1ابزاری1دارندکه1از1طریق1آن1سایر1دستاوردها،1به1خصوص1رشد1و1توسعه1اقتصادی1را1نيز1تحت1
تاثير1قرار1می1دهند.1در1کشورهایی1با1حکومت1های1ضعيف،1ماموران1ادرای1فاسد1و1سياستمداران1
تالش1های1در1جهت1توسعه1را1از1طریق1حذف1کمک1های1الزم1و1یا1با1تغيير1مسير1آنها1در1جهت1
حرکت1به1سوی1فعاليت1های1غير1مفيد،1متوقف1می1کنند.1موضوع1دیگری1که1تا1این1حد1آشکار1نيست1
اما1به1همين1اندازه1مهلک1می1باشد،1این1است1که1حاکمانی1که1چندان1اعتباری1در1ميان1شهروندان1
خود1ندارند،1با1بروکراسی1های1غير1کارآمد1و1موسسات1ضعيف1خود1یا1نمی1توانند1و1یا1نمی1خواهند1
که1سياست1های1در1جهت1رشد1و1حمایت1ازفقرا1اجرایی1شوند.1در1نقل1قولی1از1کوفی1عنان1دبير1کل1
سابق1سازمان1ملل1آمده1است1که1"حکمرانی1خوب1شاید1مهم1ترین1فاکتور1در1فقرزدایی1و1ارتقاء1
توسعه1در1ميان1جوامع1باشد"1بنابراین،1موافقان1مدعی1هستند1که1حکمرانی1خوب1باید1در1مرکز1توجه1
سياستگذاری1ها1باشد.1حمایتگران1نه1تنها1باید1برای1کشورهایی1که1دریافت1کننده1کمک1ها1هستند،1
سياست1های1حمایت1ازاصالحات1دولتی1فراهم1آورند،1بلکه1باید1ایجاد1حاکميت1بهتر1را1با1بررسی1
کيفيت1حاکميت1در1اخذ1تصميمات1مربوط1به1توزیع1حمایت1های1خارجی1مورد1تشویق1قرار1دهند.1
در1مطالعات1فراوانی1تمرکز1بر1تدابيرو1ارزیابی1کيفيت1حاکميت1در1کشورهای1خاص1و1یا1سراسر1دنيا1

1. Nada
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 Besançon 2003; Arndt and Oman 2006; Knack 2006; Apaza1بوده1است
.)2009;Thomas 2010(

در1حاليکه،1در1مقاالت1دیگری1رابطه1بين1حاکميت1و1دستاوردهای1عمده1از1قبيل1رشد1اقتصادی1مورد1
 Resnick؛Kaufmann et al. 1999،World Bank 1989( بررسی1قرار1گرفته1است

.)Holmberg et al. 2009،Keefer 2009،and Birner 2006
اما1از1طرف1دیگر1مخالفان1موضوع1حاکميت1خوب1چالش1های1بزرگی1را1مطرح1می1کنند.1منتقدان1
به1خصوص1در1کشورهای1دریافت1کننده1کمک1ها1بر1این1عقيده1هستند1که1استفاده1از1معيار1حاکميت1
خوب1در1اختصاص1کمک1های1خارجی1شروط1سياسی1را1مطرح1کرده1و1مدل1ليبرال1غربی1دموکراسی1
را1تحميل1می1کند)NEPAD 2007: 3-4،Nanda 2006(.1گریندل1)2004(1اشاره1می1کند1
که1موضوع1حاکميت1خوب،1راهنمای1ضعيفی1برای1سياست1محسوب1می1شود،1به1این1دليل1که1تک1
بعدی1است،1به1شکل1غير1واقع1بينانه1ای1طوالنی1بوده1و1موضوعاتی1چون1توسعه1سلسله1مراتبی1و1
تاریخی1را1در1نظر1نمی1گيرد.1در1همين1راستا،1اندروز1)3-20081:3(1یاداور1می1شود1که1مدل1های1رایج1
برای1تاثيرگذاری1دولتی1مانند1این1است1که1به1کشورهای1در1حال1توسعه1بگویيد1روش1توسعه1یافتن1
این1است1که1توسعه1یابند!1و1این1که1»بهترین1مدل1یک1سویه«1برای1حاکميت1تنوعات1سازمانی1را1
در1مدل1های1مختلف1حکمرانی1نادیده1می1گيرد)Pritchett1and1Woolcock12004(.1بخشی1
رشد1 خصوص1 به1 گوناگون1 دستاوردهای1 بر1 حکمرانی1 کيفيت1 علی1 تاثيرات1 موضوع1 تحقيقات1 از1
  Khan،Kurtz and Schrank 2007a 2007b(1اقتصادی1را1مورد1پژوهش1قرار1داده1اند

.)2009
اما1علی1رغم1اهميت1بحث1حاکميت1خوب1در1سياست1توسعه1بين1المللی،1هنوز1بر1سر1موضوع1اصلی1
ابهاماتی1وجود1دارد:1حاکميت1چيست،1و1به1ویژه1منظور1از1حاکميت1خوب1چيست؟1درحقيقت،1در1
 Doornbos ،Weiss 2000(1مباحث1معدودی1درخصوص1حاکميت،1این1ابهام1مطرح1نشده1است
Grindle،Williams 2009 ،Keefer 2009، Andrews 2008،2001  2010(.1در1
اغلب1تحقيقات1برای1سادگی،1از1یکی1از1تعاریف1موجود1استفاده1می1شود:1در1یکی1از1مباحث1مربوطه،1
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کيفر)2009:439(11اظهار1داشت1که1بر1سر1موضوع"حاکميت"1هيچ1تعریف1مشترکی1نمی1توان1یافت1
و1بنابراین1تمرکز1او1در1مطالعات1انجام1شده1بر1توسعه1اقتصادی1با1حق1مالکيت1محفوظ،1اعتبار1و1

عملکرد1دستگاه1بوروکراسی1است.
این1مطالعه1از1دو1بخش1به1هم1پيوسته1تشکيل1شده1است:1در1بخش1اول1بر1آنچه1که1کيفر)2009(1
در1مطالعات1خود1لحاظ1نمود1ولی1از1دید1سایرین1مخفی1ماند،1تمرکز1دارد:1به1جای1اینکه1تنها1یک1
تعریف1غيردقيق1انتخاب1شود،1تعریفی1سيستماتيک1و1با1در1نظر1گرفتن1حکمرانی1خوب1برای1سازمان1
های1حمایتگرکه1نقش1اصلی1را1در1مباحثات1مربوط1به1حکمرانی1خوب1ایفا1می1کنند،1انتخاب1شود1
)Hout 2007، Nanda 2006،Santiso 2001: 4-6 (.1این1مطالعه171بخش1اصلی1که1
در1تعاریف1مهم1مربوط1به1حاکميت1خوب1مطرح1می1شود1را1شناسایی1نموده1و1بحث1می1کند1که1
چگونه1این1تعاریف1در1تاکيد1خود1بر1مطالب1مختلف1متفاوتند.1این1بخش1ها1شامل1موارد1ذیل1می1
شوند:1دموکراسی1و1نمایندگی،1حقوق1بشر،1حاکميت1قانون،1مدیریت1دولتی1کارآمد1و1موثر،1شفافيت1
و1پاسخگویی،1اهداف1توسعه1گرا،1طيف1گسترده1ای1از1سياست1ها،1برنامه1ها1و1موسسات11اقتصادی1

و1سياسی.
بخش1دوم1این1مطالعه1برپایه1بخش1اول1بنا1نهاده1شده1است1تا1دو1مبحث1مرتبط1به1هم1را1توضيح1
دهد.1اولين1موضوع1اینکه،1حاکميت1خوب1آن1طوری1که1ازطرف1ارزیابان1تعریف1شده،1مفهومی1است1
که1به1خوبی1مشخص1نشده1است.1شاید1این1نقد1بيش1ازحد1آکادميک1باشد،1اما1در1واقع1مستقيما1به1
سياست1توسعه1مربوط1می1شود.1اهميت1این1مفهوم1برای1سنجش1و1ساخت1تئوری1در1روش1های1
  Goertz، Gerring 2001،Sartori 1984( است.1 کليدی1 نکته1 اجتماعی1 تحقيق1علوم1
این1 سياسی،1 مباحث1 در1 1.) Shively 2010، Collier and Gerring 2009،2005
واقعيت1که1حاکميت1خوب1مفهومی1است1که1به1درستی1تعریف1نشده،1توانایی1آژانس1های1توسعه1ای1
را1برای1سنجش1و1ارزیابی1کيفيت1حاکميت1که1خود1یکی1از1محورهایی1است1که1بر1اساس1کمک1ها1
تعيين1می1شود،1به1چالش1کشيده1است.1همچنين،1توانایی1آنها1در1طراحی1و1توجيه1سياست1های1
بر1پایه1شواهد1برای1مثال1سياست1برپایه1فرضيه1های1دقيق1و1امتحان1شده1درباره1این1که1چگونه1

1. Keefer
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موسسات1اقتصادی1و1سياسی1تغيير1می1کنند1و1اینکه1این1تغيير1بر1توسعه1اقتصادی1نيز1تاثير1گذار1
است1،1را1تحت1تاثير1قرار1می1دهد.1

دوم1اینکه،1در1این1مطالعه1بحث1می1شود1که1با1توجه1به1نقطه1ضعف1این1مفهوم،1به1جای1تکيه1بر1
مفهومی1یک1جانبه1و1کلی،1باید1مطالعات1و1آناليزهای1بييشتری1توسط1تحليل1گران1توسعه1بر1این1
هفت1موضوع1شناسایی1شده1در1حکمرانی1خوب1انجام1شود.Keefer 2009(1(.1مفهوم1»حکمرانی1
خوب«1شيوه1مختصر1و1مفيدی1برای1توصيف1تنوع1موسسات1است1و1بنابراین1محبوبيت1دارد1اما1برای1
تحليل1گران1توسعه1چندان1کارامد1نمی1نماید.1تفکيک1این1مفهوم،1فرموله1کردن1و1تست1فرضيه1ها1

را1در1طيف1گسترده1ای1از1مطالعات11و1به1ویژه1علوم1سياسی1ممکن1می1سازد1.1
این1مطالعه1با1بحث1درباره1حکمرانی1آغاز1می1کند1و1سپس1آن1را1با1مروری1بر1تعاریف1موثر1درباره1
حکمرانی1خوب1از1دیدگاه1موسسات1ارزیاب1ادامه1می1دهد.1سپس،1حکمرانی1خوب1را1به1عنوان1یک1
مفهوم1نظری1ارزیابی1می1کند.1در1بخش1نهایی1بحث1می1کند1که1مفهوم1یکی1از1مهم1ترین1ادعاهای1
مطرح1در1سياست،1این1که1حاکميت1خوب1باعث1توسعه1اقتصادی1می1شود،1را1به1چالش1می1کشد.

حاکمیت
1در1کاربردهای1مرسوم،1حکمرانی1ـ1آن1گونه1ای1که1در1حکمرانی1خوب1مطرح1شده1است-1با1دولت1
عملگرا1معادل1قرار1می1گيرد.1سازمان1های1بين1المللی1و1محققان،1تعریف1گسترده1تری1را1برای1این1
مفهوم1در1نظر1گرفته1اند.1کيفر)2009:439(1اظهار1می1کند1که1"1بر1سر1موضوع1حاکميت1هيچ1تعریف1
مشترکی1وجود1ندارد1که1بتوان1با1استفاده1از1آن1در1همه1مطالعات1کار1را1پيش1برد".1ویز)2000(11هفت1
تعریف1را1از1تعداد1زیادی1سازمان1ارائه1داد.11OECD1)2009(1به1شرحی1که1در1ذیل1می1بينيد،1171

تعریف1دیگر1ارائه1داده1است.1
به1 را1 حاکميت1 1)1997:2-3( 1UNDP مثال،1 برای1 منابع،1 این1 در1 شده1 ارائه1 تعاریف1 طبق1 بر1
امور1 مدیریت1 بر1 مدیریتی1 و1 سياسی1 اقتصادی،1 قدرت1 اعمال1 کند"1 می1 تعریف1 ترتيب1 این1
آنها1 طریق1 از1 که1 است1 موسساتی1 و1 ها1 پروسه1 ها،1 مکانيزم1 شامل1 که1 سطوح"1 همه1 در1 کشور1

1. Weiss



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و پنجم )پیایی 13(/ پاییز 14295

خود1 وظایف1 با1 کنند،1 می1 طلب1 را1 خود1 قانونی1 حقوق1 دارند،1 می1 ابراز1 را1 خود1 عالیق1 شهروندان1
آشنا1می1شوند1و1تفاوت1ها1را1در1می1یابند.1از1نظر1IMF1این1موضع1به1معنی1"1پروسه1ای1است1
مدیریت1 را1 عمومی1 منابع1 و1 کنند1 می1 هدایت1 را1 افراد1 امور1 عمومی،1 موسسات1 آن1 طریق1 از1 که1
می1نمایندUNDP2007:128(1(.1از1دیدگاهOECD1،1مفهوم1مورد1نظر1به1معنی1"1استفاده1
از1قدرت1سياسی1و1اعمال1کنترل1بر1یک1جامعه1در1ارتباط1با1مدیریت1منابع1جهت1توسعه1اقتصادی1
تعيين1 را1 سود1 توزیع1 و1 هستند1 کار1 اندر1 دست1 اقتصادی1 فعاالن1 آن1 در1 که1 است1 1" اجتماعی1 1و1
 OECD 1995:( می1کنند1و1در1ضمن1ماهيت1رابطه1بين1کارگر1و1کارفرما1را1نيز1روشن1می1نمایند

.)14
نه1تنها1این1تعاریف1در1بين1موسسات1و1سازمان1ها1متفاوت1می1باشند،1بلکه1در1درون1هر1سازمانی1
نيز1این1تعاریف1به1صورت1های1مختلف1دیده1می1شوند.1برخی1از1تعاریفی1که1توسط1بانک1جهانی1

استفاده1شده1اند1در1ذیل1ارائه1شده1است.1
• 	)World Bank 1989: 61( اعمال1قدرت1سياسی1جهت1مدیریت1امور1یک1ملت
• روشی1که1از1طریق1آن1قدرت1برای1مدیریت1منابع1اقتصادی1و1اجتماعی1یک1کشور1اعمال1می1	

شود"1با131وجه1مشخص11(1شکل1نظام1سياسی21(1پروسه1ای1که1از1طریق1آن1صاحبان1قدرت،1
مدیریت1منابع1اقتصادی1و1اجتماعی1را1برای1دست1یافتن1به1توسعه1در1دست1می1گيرند1و31(1
ظرفيت1دولت1جهت1طراحی،1فرموله1کردن1و1اجرای1سياست1ها1و1اعمال1عزل1و1نصب1ها1

.)World Bank 1994:xiv(
• روشی1که1از1طریق1آن1موسسات1و1مقامات1رسمی،1قدرت1را1برای1شکل1دادن1به1سياست1های1	

.)world Bank 2007a( عمومی1در1دست1می1گيرند1و1کاال1وخدمات1را1ارائه1می1دهند
• 	 )world Bank 2010 ( حاکميت1حاکمان،1در1حيطه1مجموعه1ای1از1قوانين
• سنت1ها1و1سازمان1هایی1که1از1طریق1آنها1صاحبان1قدرت1در1هر1کشوری1اعمال1قدرت1می1کنند1	

بانک1جهانی1در1 با1طيف1گسترده1ای1در1 تعریف1 این1 1.)Kaufmann et al. 2009:5(
پروژه1WGI1در1قالب161شاخص1تفکيک1شده1مورد1استفاده1قرار1گرفته1است:11(1صدای1مردم1
و1پاسخگویی،1)ميزانی1که1شهروندان1یک1کشور1می1توانند1در1امر1انتخاب1دولتمردان1مشارکت1
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کنند1و1آزادی1بيان،1آزادی1اتحادیه1ها1و1آزادی1مطبوعات(21(1ثبات1سياسی1و1نبود1خشونت؛1
 World(11کنترل1فساد)3(1کارآمدی1دولت؛41(1کيفيت1قانون1گذاری؛51(1حاکميت1قانون؛61

.)Bank:2007b:2
علی1رغم1تفاوت1در1بيان،1اغلب1این1تعاریف131جزء1اصلی1دارند1که1درك1حداقلی1را1از1حاکميت1به1
شرح1ذیل1ارائه1می1دهد11(1پروسه1یا1روشی1که1از1طریق1آن211(1قدرت1اعمال1می1شود31(1جهت1
مدیریت1منافع1عمومی.1با1چند1استثناء1محدود،1همه1این1اجزا1حتی1در1موجز1ترین1فرمول1بندی1قابل1
مشاهده1هستند.1در1تعریف1بانک1جهانی1)2010(،1حکمرانی1قانونی1است1که1توسط1قانون1گذاران1در1

محدوه1قوانين1مشخص1وضع1می1شود.
1این1تعریف1مختصر1برای1حکمرانی،1توصيفی1را1ارائه1می1دهد1که1فرصت1های1متعددی1را1جهت1
رسيدن1به1هر1هدفی1فراهم1می1آورد،1قدرت1ممکن1است1که1در1درون1یک1جامعه1نيزاعمال1شود.1
برای1مثال،1ممکن1است1بر1اساس1آرای1عمومی1باشد؛1بر1طبق1مجموعه1ای1از1قوانين1جهانی1باشد؛1از1
طرف1یک1دیکتاتور1وضع1شده1باشد؛1یا1از1طریق1اعمال1قدرت1فيزیکی1به1دست1آمده1باشد.1کنشگران1
اصلی1ممکن1است1آژانس1های1دولتی،1مقامات1منتخب،1حاکمان1موروثی،1رهبران1مذهبی،1مقامات1
قضایی1یا1آراء1مردم1باشد.1امور1جمعی1در1یک1جامعه1می1تواند1شامل1هرچيزی1باشد،1از1امنيت1ملی1
تا1منابع1طبيعی1یا1از1سياست1های1پولی1تا1امور1فرهنگی1یا1از1توسعه1زیرساختها1تا1استانداردهای1

آموزشی.
بسياری1از1تعاریف1درباره1حاکميت1به1صورت1واضح1یا1تلویحی1شامل1اجزای1دیگری1هستند،1به1
بوسيله1حاکميت1موثر؛51(1اصول،1 تامين1شده1 اهداف1اصلی1 درباره41(1 از1مفاهيم1 بعضی1 خصوص1
ارزش1ها1یا1هنجارهایی1که1باید1در1پروسه1حاکميت1لحاظ1شوند1؛1و61(1سازمان1های1خاصی1که1
1OECD1کشورهایی1با1مدیریت1و1دولت1خوب1باید1داشته1باشند.1برای1مثال،1تعاریف1ارائه1شده1از
1)1995(1و1بانک1جهانی1)1994(،1هر1دو1توسعه1را1به1عنوان1هدف1اصلی1مورد1نظر1قرار1داده1اند:1
امورات1و1منابع1یک1کشور1به1گفته1OECD1جهت1رسيدن1به1توسعه1اجتماعی1و1اقتصادی1مدیریت1
می1شوند.1UNDP1)1997(1گونه1ای1دموکراسی1کثرت1گرا1را1پيشنهاد1می1کند1که1دارای1کانال1
هایی1برای1نمایندگی1عالیق1افراد1و1گروه1هاست.11WGI11بانک1جهانی161اصل1یا1استاندارد1را1ارائه1
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می1دهد1که1کشورهایی1با1دولت1خوب1باید1از1آنها1پيروی1کنند1و1برای1برخی1از1نهادهای1ویژه1خود1
فراهم1آورند،1استانداردهایی1مانند1مطبوعات1آزاد.

که11 کند1 می1 ایجاد1 را1 مختلفی1 استانداردهای1 و1 معيارها1 تعاریف1حکمرانی،1 تر1 گسترده1 ابعاد1 این1
می1تواند1در1برابر1کيفيت1حکمرانی1قرار1گيرد.1در1این1مثال1ها:1آیا1روش1حکمرانی1می1تواند1منجر1
به1توسعه1شود؟1آیا1این1روش1به1صورت1نمایندگی1یا1مشارکتی1است؟(1این1معيارها1در1بخش1بعدی1

مطالعه1اخير1به1صورت1مبسوط1مورد1بررسی1قرار1گرفته1اند.1
و1 سياسی1 اجتماعی،1 ابعاد1 شامل1 حکمرانی1 1،)2000( 1UNDP اظهارات1 طبق1 بر1 نهایت،1 در1
اقتصادی،1در1هر1سطحی1از1زندگی1انسان1ها1از1قبيل1خانوار،1روستا،1زندگی1شهری،1ملت،1منطقه1یا1
جهان1می1باشد.1UNDP2000(1به1نقل1ازOECD20091(.1بنابراین،1این1مفهوم1و1اصطالح1در1
بسياری1از1متون11مورد1استفاده1قرار1گرفته1است.1برای1مثال،1حاکميت1شرکتی،1حاکميت1مشارکتی،1
حاکميت1جهانی،1حاکميت1تکنولوژی1اطالعات،1حاکميت1زیست1محيطی،1حاکميت1محلی،1حاکميت1
به1حاکميت1در1 پایدار.1حکمرانی1که1منظور1نظر1متون1سياسی1است،1مربوط1 1NGOو1حاکميت1
سياست1های1محلی1بوده1و1با1سایر1کاربردها1تفاوت1دارد.1در1مجموع،1منظور1تمرکز1بر1حاکميت1در1
سطح1ملی1است؛1اگرچه1حاکميت1در1سطوح1محلی1هم1در1این1بحث1از1اهميت1خاصی1برخوردار1است.
سایر1کاربردهای1اصطالح1"حکمرانی"1یا1بر1موضوع1دیگری1تمرکز1دارد1و1یا1روش1خاصی1را1در1
کشورداری1مورد1بررسی1قرار1می1دهد،1بنابراین،1اگرچه1که1تا1حدی1به1موضوع1مربوط1می1شوند1
پروژه1های1 و1 برنامه1ها1 درباره1سياست1های1حاکميتی،1 مثال،1بحث1 برای1 متفاوتند.1 واقع1 ولی1در1
جهانی1 حاکميت1 به1 مربوط1 تواند1 می1 حمایتی1 های1 سازمان1 سایر1 و1 جهانی1 بانک1 ملل،1 سازمان1
1mechanismنشریه دهد.1 قرار1 بررسی1 مورد1 جهانی1 سطح1 در1 را1 قانونی1 سيستم1های1 یا1 باشد1
1African1Peer1Reviewدر1رابطه1با1حاکميت،1مشخصا1حاکميت1شرکتی1را1به1عنوان1یکی1از1
چهار1موضوع1مورد1بررسی1قرار1داده1است.1در1بررسی1این1که1چگونه1حاکميت1در1سطوح1ملی1و1بين1
المللی1مداخله1می1کند،1بسياری1از1مطالعات1بر1اهميت1حاکميت1شورایی1و1مشارکتی1تاکيد1می1کنند1

.)Osmani 2007(
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حکمرانی خوب: تعاریف و اجزا
تعاریف1ارائه1شده1درباره1حکمرانی1خوب1و1همچنين1کيفيت1حاکميت1به1دالیل1تنوع1شان1قابل1
مالحظه1هستند.1جدول111مثال1هایی1را1درباره1آژانس1های1چندجانبه1بزرگ1از1جملهUN1،1بانک1
برآمده1 یا1 تعاریف1 این1 ارائه1می1کند.1 1OECD 1،IMF اروپا،1 های1توسعه1چند1جانبه،1کميسيون1
1IMF )برای1مثال،1نقش1 با1حکمرانی1خوب1است1 رابطه1 از1سياست1های1جاری1هر1سازمانی1در1
در1حکمرانی1خوب1چاپ1شده1در19971(1یا1از1بيانيه1های1جدید1در1این1موضوع1)مقاله1با1موضوع1
"حکمرانی"1در1وب1سایتUN1(1به1دست1می1آید.1به1استثناء1بانک1اروپایی1برای1ساخت1و1توسعه1
IADB1(1Inter-1America1(1همه1این1سازمان1ها1به1صورت1 )EBRD(1و1بانک1توسعه1
گسترده1ای1از1این1عبارت1استفاده1کرده1اند1و1آن1را1درميان1اهداف1اصلی1خود1جای1داده1اند.1هم1
1EBRDو1هم1IADB1موضوعات1مربوط1به1حاکميت1خوب1را1مورد1بررسی1قرار1داده1اند1)1ازقبيل1
دموکراسی،1حاکميت1قانون،1حقوق1بشر،1توسعه1سازمانی(؛1اما1هيچ1کدام1به1این1اصطالح1اشاره1نکرده1
اند.1همان1طور1که1اطالعات1در1جدول111اشاره1می1کند،1شباهت1های1واضحی1در1ميان1تعاریف1ارائه1

شده1وجود1دارد1البته1تفاوت1های1عمده1ای1نيز1دیده1می1شود.1
جدول1: برخی تعاریف کاربردی حکمرانی خوب

سازمان ملل

در میان ملت ها، حاکمیت تا زمانی خوب یا دموکراتیک تعریف می شود که سازمان ها و فعالیت های سازمان ملل
آن کشور شفاف باشد. منظور از سازمان ها، پارلمان و سایر وزراتخانه هاست. منظور از فعالیت ها، فعالیت 
های کلیدی کشور از قبیل انتخابات و فعالیت های قضایی است که می تواند از نظر مردم فاسد یا مطلوب 
تلقی شود. موفقیت یک کشور در به دست آوردن این استاندارد معیار اصلی برای اعتبار و احترام کشور 

ها در جهان است.
حاکمیت خوب؛ تساوی، کثرت گرایی، شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون را به صورت موثر و پایدار 
تشویق می کند. در برگردان این اصول  به عمل، برگزاری انتخابات آزاد، کارآمد، متعددو منصفانه وجود 
و همچنین انتخاب نمایندگانی که قوانین را وضع کنند و سیستم قضایی که بتواند به صورت مستقل 

عمل کند نیز مورد نظر هستند.
امنیت،  شفافیت،  ها  این  همه  که  است  فقر  و  خشونت  فساد،  خوب؛  حاکمیت  برای  تهدید  بزرگترین 

مشارکت و آزادی های اساسی را از بین می برند.
منبع: وب سایت UN، ” حاکمیت“
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عمرانی  برنامه 
ملل سازمان 

UNDP

همه  باشد.  شفاف  و  جامع  پاسخگو،  توانمند،  که   است  حاکمیتی  سیستم  خوب،  حكمرانی  از  منظور 
نیازمند کار مداوم در خصوص تحقق حكمرانی خوب  از توسعه یافته یا در حال توسعه،  کشورها، اعم 

هستند.
حكمرانی خوب یا دموکراتیک بنا بر تعریف UNDP، مشارکت سیاسی  همه جانبه و معنادار را در بر 
می گیرد. حاکمیت در حال بهبود، باید افراد بیشتری را در تصمیم گیری ها برای شكل دادن به زندگی 

شان در بربگیرد.
منبع:

 Remarks by Helen Clark, Administrator of the United Nations Development
 Programme, at the Fourth United Nations Conference on the Least
Developed
 Countries High Level Interactive Thematic Debate on Good Governance at
All Levels,

Istanbul, 11 May 2011  

بانک های توسعه چندجانبه

" در نیمه قرن گذشته، ما به درک بهتری از آن چیزی رسیدیم که به دولت ها در جهت ارتقاء عملكرد و بانک جهانی
رسیدن به پیشرفت اقتصادی کمک می کردند. در توسعه اجتماعی، برای این موضوع عبارتی وجود دارد. 
که آن را حكمرانی خوب می نامیم. این مفهوم الزاما شامل سازمان های شفاف و پاسخگو، مهارت ها و 
توانایی های قوی و میل اساسی به انجام فعالیت های درست می باشد. این ها مواردی هستند که دولت 

را قادر می سازند به مردم سرویس های قابل قبول ارائه کند. 
 PaulWolfowitz, World Bank President, Jakarta, 11 April 2006
منبع:
World Bank, Strengthening the World Bank Group Engagement on
Governance and Anticorruption, 21 March 2007, p. 1

بانكی درخصوص حكمرانی بانک توسعه آفریقا بر طبق سیاست گروه  تعریف می شود.  به طرق مختلفی  حكمرانی خوب 
خوب، حكمرانی پروسه ای است که به رفتاری مربوط می شود که از طریق آن قدرت در مدیریت امور 
ملی اعمال می گردد و رابطه ای که با سایر ملل برقرار می گردد. سیاست تعیین کننده اصول کلیدی 

حكمرانی خوب است: پاسخگویی، شفافیت، مشارکت، مبارزه با فساد، و ارتقا شبكه قضایی و حقوقی
منبع:

AfDB, Governance Strategic Directions and Action Plan Gap 2008-2012
)2008(, fn. 1, p. 15

آسیا  توسعه  بانک 
)ADB(

در میان تعاریف موجود برای حكمرانی، آن تعریفی که از دیدگاه این بانک مناسب ترین می باشد به شرح 
ذیل است " روشی که از طریق آن قدرت در مدیریت منابع اجتماعی اقتصادی کشور اعمال می شود. 
اگرچه جوانب سیاست برای توسعه مهم هستند، مفهوم حكمرانی خوب برای این بانک بر جزئیات دخیل 
در مدیریت موثر تمرکز دارد. به عبارت دیگر، صرفنظر از سیاست های دقیق اقتصادی که از طرف دولت 
تعیین می شوند، مدیریت خوب باید از اجرای موثر این سیاست ها نیز اطمینان حاصل کند. در اصل، 
حكمرانی خوب بر استانداردهای رفتاری که برای دولت اطمینان حاصل می کند که بر تعهدات خود 
نسبت به مردم پایبند بماند، تاکید می کند. در فرموله کردن یک چهارچوب تحلیلی برای مخاطب قرار 
دادن مسائل حكومتی، بانک ترجیح می دهد تفاوتی را بین اصول حكمرانی خوب و حوزه های فعالیت 
قائل شود )برای مثال، مدیریت بخش عمومی(. در همین راستا، و بر اساس رویكرد بانک جهانی، این 
بانک 4 اصل اساسی را برای حاکمیت خوب مطرح می کند: 1( پاسخگویی، 2( مشارکت، 3( قابل پیش 

بینی بودن،  و 4( شفافیت.
منبع:

ADB, Governance: Sound Economic Management )August 1995(, pp. 3, 4, 8
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اروپایی  بانک 
توسعه  و  نوسازی 

)EBRD(

در متون و اسناد EBRD اصطالح حكمرانی خوب چندان استفاده نشده است. در فصل 10 گزارش 
ساالنه سال 2010 موضوعات حاکمیت و پاسخگویی که مربوط به حكمرانی خوب است، در فعالیت های 
استراتژی ها و سیاست ها توسط  برنامه ها،  فعالیت ها،  برای مثال، همه  EBRD مطرح شده است) 
ارزیابی مستقل باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرد تا پاسخگویی به درستی امكان پذیر باشد و اجازه دهد 
که تجربیات آموخته شوند.( اسناد اساسی EBRD چندین موضوع را در رابطه با حاکمیت خوب مطرح 
این  اما خود  بازار(  اقتصاد  و  به حقوق بشر  احترام  قانون،  می کنند )دموکراسی چند حزبی، حاکمیت 

عبارت مورد استفاده قرار نگرفته است. 
منبع:

EBRD, Annual Report 2010: Securing the Recovery )2010(, p. 64

قاره  توسعه  بانک 
آمریكا

)IADB(

در متون و اسناد IADB اصطالح حكمرانی خوب چندان استفاده نشده است. اگرچه، در این اسناد بارها 
موضوعات مربوط به این مفهوم مورد تاکید قرار گرفته است ) پاسخگویی، شفافیت، دموکراسی، توسعه 
سازمانی(. این اصطالح به شكل علنی در متون مربوطه برای مثال در میان اولویت های پنجگانه سازمانی 
که از سوی هیات مدیره در سال 2010 تایید شده، دیده نمی شود. " برای شكل گیری در قالب یک 
شریک منطقه ای موثر : 1( سیاست اجتماعی برای مولد بودن و تساوی، 2( زیرساختهای الزم جهت 
رقابت و رفاه اجتماعی،3 ( سازمان هایی برای رشد و رفاه اجتماعی ، 4( اتحاد  منطقه ای و جهانی و 5( 
حفاظت از محیط زیست، پاسخ به تغییر اقلیم، تشویق به استفاده از انرژی های تجدید پذیر و اطمینان 

ازتامین غذایی مورد نیاز است.
منبع:

IADB, Development Effectiveness Overview 2010 )2010(, p. xxv

سایر سازمان های چندجانبه

حكمرانی به معنی قوانین، پروسه ها و رفتارهایی است که بر شیوه اعمال قدرت در سطح اروپا به ویژه در کمیسیون اروپا
رابطه با سیستم باز بودن، مشارکت، پاسخگویی، کارآمدی و انسجام مربوط می شود. در این میان 5 اصل 
که حاکمیت خوب را تحت تاثیر قرار میدهند مطرح شده است: باز بودن، مشارکت، پاسخگویی، کارآمدی 
و انسجام. هر کدام از این اصول برای تثبیت حاکمیت دموکراسی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. 
این اصول، زیربنای دموکراسی و حاکمیت قانون را در اعضای اتحادیه پی ریزی می کند، اما برای همه 

سطوح دولتی – جهانی، اروپایی، ملی، منطقه ای و بومی- قابل اجرا است. 
منبع:

EC, ‘European Governance: A White Paper’, Brussels, 25 July 2001, fn. 1 on
p. 8, p. 10 (sic)

صندوق جهانی 
پول

)IMF(

حكمرانی خوب برای همه کشورها در هر سطح از توسعه مهم است.... رویكرد ما تمرکز بر آن وجوهی 
از حاکمیت خوب است که بیشتر به نظارت بر سیاست های کالن اقتصادی مربوط می شود. برای مثال: 
محیط  و  اقتصادی  شفافیت  و  ثبات  و  عمومی،  منابع  مدیریت  کارآمدی  دولتی،  های  شفافیت حساب 
 ،IMF Managing Director ،Michel Camdessus( .نظارتی  برای فعالیت های بخش خصوصی

) 2 July 1997،Address to the United Nations Economic and Social Council
IMF عمدتا ثبات اقتصاد کالن، اعتبار خارجی و رشد اقتصادی منظم کشورهای عضو را در نظر دارد. 
همكاری IMF در جهت ایجاد حاکمیت خوب  که از طریق سیاست های پیشنهادی خود اعم از کمک 
های تكنیكی می تواند انجام دهد ) شامل اجتناب از شیوه های فسادزا( در 2 حوزه دسته بندی می شود:

• بهبود مدیریت منابع عمومی از طریق اصالحات در نهادهای عمومی )برای مثال، خزانه داری، بانک 	
مرکزی، سرمایه های عمومی، خدمات شهری، عملكرد آمار رسمی(، شامل مراحل اداری ) ازقبیل 

کنترل هزینه، مدیریت بودجه و جمع آوری مالیات( 
• حمایت ازتوسعه و تثبیت اقتصاد پایدار شفاف و محیط نظارتی کارآمد برای بخش های خصوصی ) 	

برای مثال، سیستم قیمت گذاری، سیستم ارز و تجارت، و سیستم های بانک داری و قوانین آنها(.
منبع:

IMF, Good Governance: The IMF’s Role )August 1997(, p. iv, 3
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همكاری  سازمان 
و  اقتصادی  های 

توسعه 
)OECD(

تمرکز  اساسی حكمرانی خوب  اصول  بر   OECD  ،بر حاکمیت عمومی این سازمان  های  بررسی  در 
کرده است:

پاسخگویی: دولت می خواهد و می تواند تا حدی مشخص نماید که تصمیمات و فعالیت هایش تا چه 
حدی با اهداف تعیین شده مورد توافق، هم سو بوده است.

شفافیت: فعالیت ها، تصمیمات و فرآیندهای تصمیم گیری در دولت، تا حدی برای سایر ارکان دولت، 
مردم و در بعضی موارد سازمان ها و موسسات خارجی جهت بررسی شفاف سازی می گردد. 

هایی  فعالیت  باشد،  موثر  عموم  برای  هایش  فعالیت  نتیجه  تا  است  تالش  در  دولت  تاثیر:  و  کارآمدی 
چون خدمات عمومی به شهروندان، هزینه ها و حصول اطمینان از اینكه نتیجه به دست آمده، اهداف 

سیاستگذران را تامین کرده است.
پاسخگویی به نیازها: دولت ها توانایی و انعطاف پذیری الزم جهت واکنش به تغییرات اجتماعی را دارند 
و می توانند نسبت به انتظارات شهروندان پاسخگو باشند و تمایل دارند تا نقش دولتی  خود را مورد 

نقد قرار دهند.
حاکمیت قانون: دولت قوانین شفاف و مقررات را وضع می کند.

منبع:
OECD, Directorate for Public Governance and Territorial Development,
‘Principal Elements of Good Governance

همان1طور1که1در1جدول121)در1انتهای1مقاله(1آمده1است،1حداقل171مورد1اساسی1در1این1تعاریف1دیده1
می1شود:11(1دموکراسی1و1نمایندگی،21(1حقوق1بشر،31(1حاکميت1قانون،41(1مدیریت1کارآمد1و1موثر1
قانون،51(1شفافيت1و1پاسخگویی،61(1اهداف1توسعه1گرا1و71(1طيف1گسترده1ای1از1سياست1ها،1برنامه1
ها1و1موسسات1سياسی1و1اقتصادی1)برای1مثال،1انتخابات،1الیحه،1مطبوعات1آزاد،1حق1مالکيت1به1
رسميت1شناخته1شده(.1تعاریف1مختلف1ارائه1شده1در1جدول1،11بر1بخش1های1مختلفی1تاکيد1دارند.1
در1جدول1،21اصطالحات1خاص1مورد1استفاده1در1هر1تعریف1ارائه1شده1است.1برای1مثال،1UN1تعداد16
مورد1از17مورد1را1مدنظر1قرار1داده،1اما1به1طور1واضح1بين1حکمرانی1خوب1و1توسعه،1رابطه1ای1را1متذکر1
نشده1است.1)1اگرچه1در1سایر1اسناد1منتشر1شده1از1سوی1UNاین1رابطه1به1خوبی1درنظر1گرفته1شده1
1)2007a(11ضمن1اینکه1عدالت1و1امنيت1نيز1عالوه1بر1سایر1موارد،1ذکر1شده1است.1بانک1جهانی).است
بر1اهميت1مدیریت1کارآمد1و1موثر1عمومی،1شفافيت،1پاسخگویی1و1اهداف1توسعه1گرا1متذکر1شده1
است1و1در1واقع1به1موارد1سياسی1اهميت1بيشتری1داده1است.1ضمن1اینکه1موضوعاتی1چون1ظرفيت1
تکنيکی،1رهبری1و1ارائه1خدمات1عمومی1نيز1در1نظر1گرفته1شده1است.IMF1)1997(1تعریفی1جهانی1
ارائه1نمی1دهد1اما1به1صورت1واضح1بحث1خود1را1در1خصوص1اجزا1حاکميت1به1گونه1ای1شکل1می1

دهد1که1به1تعهد1آن1در1خصوص1ثبات1اقتصاد1کالن1مربوط1شود.1
این17مورد1در1تعاریف1ارائه1شده1از1سوی1سایر1آژانس1های1ارزیاب1نيزدیده1می1شود.1کتاب1مرجع1
1،20091OECDرویکردهای1حمایتی1برای1ارزیابی1حاکميت،1فهرست1مناسبی1از1تعاریفی1را1ارائه1
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می1دهد1که1در1آژانس1های1حمایتی1در121کشور1عضو1OECD1و151عضو1چندجانبه1مورد1استفاده1
از1اجزاء1 )ADB.1EC.1IMF.1UNDPو1بانک1جهانی(.1جدول131خالصه1ای1 قرار1می1گيرد1
مورد1تاکيد1در1هر1کدام1از1این1تعاریف1را1نشان1می1دهد.1با1یک1بررسی1دقيق1می1توان1به1این1نتيجه1
رسيد1که1این1فهرست1بيشتر1از1اینکه1تعریف1حکمرانی1خوب1را1نشان1دهد،1بر1تبيين1معنای1حاکميت1
داللت1دارد.1در1حقيقت،1با1چشم1پوشی1بر1عدم1دقت1کافی1در1این1تعاریف،1این1فهرست1دربردارنده1
اطالعاتی1برای1تعيين1اغلب1معيارها1ی1حاکميت1برای1ارزیابی1کيفيت1حکمرانی1می1باشد.1عالوه1
بر1این،1صرفنظر1از1ابهاماتی1که1در1تعاریف1دیده1می1شود،1هيچ1کدام1از1سازمان1هایی1که1ازطرف1
1OECD)2009(چندجانبه1ناميده1شده1اند،1مشابه1آنچه1در1جدول111آمده،1نيستند.1و1بنابراین،1طبقه1
بندی1آنها1برای1جدول121و131متفاوت1می1شود:1شایان1ذکر1است1که1تعاریف1چندگانه1ارائه1شده1در1

درون1هر1کدام1از1این1سازمان1ها1نيز1به1طرق1متفاوتی1استفاده1می1شود.
همان1طور1که1جدول131نشان1می1دهد،1تعاریف1ارائه1شده1توسط11OECD1)2009(به1خصوص1بر1
نقش1حاکميت1قانون1و1دموکراسی1تاکيد1دارد.1شش1کشور1)اتریش،1دانمارك،1ایرلند،1هلند،1انگلستان1
وADB1(1براهداف1توسعه1گرا1تاکيد1ویژه1ای1دارند،1در1حاليکه1به1همين1تعداد،1حقوق1بشر،1مدیریت1
کارآمد1و1موثر1عمومی11را1مورد1تاکيد1قرار1می1دهند.1کشور1سوئد1سازمان1های1دموکراتيک1مرکزی1
ویژه1ای1را1معرفی1می1کند،1در1حاليکه1ADB1سازمان1های1مالی1و1نظارتی1را1مورد1بحث1قرار1می1
دهد.1تعدادی1از1اجزا1دیگر1نيز1از1سوی1چندین1نهاد1ارزیاب1معرفی1شده1است1که1می1توان1از1آن1
جمله1به1تساوی،1ثبات،1مشروعيت،1رفاه1اجتماعی،1ثبات1کشور1در1جهت1خدمت1رسانی1به1شهروندان1

و1خدمات1عمومی1اشاره1کرد.
همان1طور1که1در1جداول21و131آمده1است،1تفاوت1آشکاری1بين1رویکردهایی1که1تاکيد1آنها1بيشتر1
بر1مسائل1اقتصادی1و1مدیریتی1است1و1از1سوی1بانک1های1چند1جانبه1غالبا1مورد1استفاده1قرار1می1
UN،1کميسيون1 مانند1 اند1 را1در1مد1نظر1قرار1داده1 گيرد1و1آن1دسته1ای1که1رویکردهای1سياسی1
اروپا1و1بسياری1دیگر1از1نهادهای1ارزیاب1وجود1دارد.1این1تفاوت1ریشه1در1منشا1تاریخی1این1مفهوم1
و1تعهد1سازمانی1دارد.1همان1طور1که1در1مطالعات1دیده1شده1است،1منشا1عبارت1حکمرانی1خوب1را1
می1توان1در1آثار1سازمان1های1چند1جانبه1و1به1خصوص1بانک1جهانی1در1اواخر1دهه1801و1اوایل1دهه1
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 ، Williams 2009: 607-608، Nanda 2006،Doornbos 2001(1190ميالدی1دید
Grindle 2010: 5-8(.1یکی1از1اولين1اشارات1به1این1موضوع1در1مطالعه1انجام1شده1در119891
در1بانک1جهانی1با1عنوان،1"کشورهای1جنوب1صحرای1آفریقا1از1بحران1تا1رشد1پایدار"،1که1در1آن11
مشکالت1توسعه1ای1آفریقا1در1دهه1701و1801ميالدی1را1به1بحران1حاکميت1نسبت1می1دهد1و1تاکيد1
می1کند1که1به1جای1بررسی1فاکتورهای1دخيل1خارجی،1مشکل1را1در1فاکتورهای1درونی1و1محلی1
باید1جستجو1کرد.1در1این1مطالعه1تعدادی1مسير1معين1می1شود1که1ازطریق1آنها1حکمرانی1بر1توسعه1
منطقه1تاثير1گذار1می1گذارد.1این1مسيرها1شامل1استفاده1از1منابع1عمومی1برای1پروژه1های1نامطلوب1
سرمایه1گذاری1عمومی،1معرفی1نوسان1قيمت1ها،1ایجاد1محيط1های1سازمانی1که1بخش1خصوصی1را1
برای1انجام1فعاليت1های1مناسب1نااميد1می1کند1)1برای1مثال،1قوانين1پرهزینه(،1سرمایه1گذاری1زیاد1
بر1روی1شرکت1های1عمومی1به1اصطالح1پربازده1و1هدر1دادن1و1به1سرقت1بردن1منابع1حمایتی1توسط1
مدیران1و1مقامات1غيرقابل1اعتماد1می1باشد.1این1موارد1در1سياست1متعاقب1بانک1برای1حاکميت1که1
به1صورت1غير1قابل1تفکيکی1با1اهداف1توسعه1گرا1در1هم1تنيده1است1منعکس1می1شود1و1شامل1تالش1
برای1بنيان1گذاشتن1مدیریت1عمومی1موثر،کارآمد،1شفاف1و1غير1فاسد1و1تطبيق1پذیری1با1سياست1ها،1
برنامه1های1بازار1آزاد1و1سایر1موسساتی1که1رشد1اقتصادی1از1قبيل1حق1مالکيت1به1رسميت1شناخته1
1)2003(1UNECA1.شده1و1شرایط1نظارتی1سازگار1با1شرایط1کسب1و1کار1را1رونق1داده1اند؛1می1شود

این1موضوع1را1به1خوبی1به1شرح1ذیل1خالصه1کرده1است:
قابل1 قضایی1 کارآمد1یک1سيستم1 عمومی1 شامل1خدمات1 جهانی،1حکمرانی1خوب1 بانک1 نظر1 از1
اعتماد1و1یک1مدیریت1قابل1قبول1می1باشد.1بانک1جهانی141مورد1را1برای1این1چنين1حاکميتی1بر1می1

.)World Bank 1989, 1992.( شمارد
• مدیریت1بخش1عمومی1با1تاکيد1بر1نياز1برای1مدیریت1منابع1انسانی1و1مالی1به1شکل1موثر1از1	

طریق1بودجه1بندی1صحيح،1حسابداری1و1گزارش1دهی1و1حذف1ریشه1ای1شرکت1های1عمومی1
ناکارآمد.

• پاسخ1گویی1در1خدمات1عمومی1شامل1حسابداری،1حسابرسی1و1تمرکز1زدایی1موثر1و1مسئول1	
قراردادن1مقامات1عمومی1در1برابر1تصميم1ها1و1خدمات1ارائه1شده.
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• چهارچوب1قانونی1قابل1پيش1بينی1با1قوانينی1که1از1قبل1معلوم1هستند،1و1یک1مکانيزم1قضایی1	
و1حقوق1مستقل1و1قابل1اعتماد.1

• شفاف1بودن1و1در1اختيار1بودن1اطالعات1به1منظور1انجام1تحليل11سياست1ها،1تشویق1بحث1های1	
عمومی1و1کاستن1از1خطر1ایجاد1فساد.

این1رویکرد1نسبت1به1حکمرانی1خوب،1ریشه1در1دو1موضوع1دارد:1(1کارهای1انجام1شده1بين1دهه1701
تا1901ميالدی1که1نقش1کشورها1را1در1توسعه1به1چالش1می1کشد1و1عمدتا1به1دليل1تجربه1انتقال1بازار1
در1اتحاد1جماهير1شوروی1سابق1شکل1گرفته1است1و21(1نهادگرایی1جدید1در1اقتصاد1و1به1خصوص،1
1Grindle(119991مؤسسات1تغييرات1سازمانی1و1عملکرد1اقتصادی1داگالس1شمالی،1منتشر1شده1در
ایفا1نموده1است:1بانک1به1دليل1تعهداتی1که1 5-2010:3(.1قوانين1سازمانی1بانک1نيز1نقش1مهمی1
دارد،1نمی1تواند1در1مسائل1سياسی1وارد1شود،1ورود1بانک1به1مبحث1حکمرانی1خوب1فقط1در1شرایطی1
 Oestreich(باشد اقتصادی1داشته1 با1توسعه1 ارتباط1مستقيم1 این1موضوع1 پذیر1است1که1 امکان1
Moloney 2009، Harrison 2005،2004 (.همچنين1بانک1نمی1تواند1به1صورت1کامل1
در1تحليل1های1سياسی1و1یا1مسائل1مربوط1به1حقوق1بشر1در1فعاليت1هایش1وارد1شود،1چرا1که1هر1دو1
 Shihata(1مربوط1به1حوزه1سياست1بوده1و1یک1گونه1رژیم1سياسی1را1بر1گونه1دیگر1مقدم1می1شمارد
Palacio 2006، World Bank 1998،1988 (.1بنابراین،1حکمرانی1برای1بانک1با1وجود1
اینکه1سياست1های1عمومی،1نمایندگی1و1مدیریت1عمومی1را1در1برمی1گيرد،1رویکردی1عمدتا1غير1

سياسی1دارد.1
سایر1 بتواند1 تا1 یافت1 افزایش1 ها1 سازمان1 سایر1 برای1 مفهوم1 این1 از1 استفاده1 1،90 دهه1 اوایل1 از1
»چيزهای1خوب«1را1نيز1در1بر1بگيرد1که1از1آن1جمله1می1توان1به1آزادی1سياسی1و1حقوق1بشر1اشاره1
1"دموکراتيک"1را1برای1حاکميت1به1 کرد )1UN1.)Grindle 2010: 6-9عبارت1"1خوب"1و1
جای1یکدیگر1استفاده1کرده1است1و1البته1این1سازمان1دچار1محدودیت1هایی1که1بانک1برای1استفاده1از1
عبارات1دارد،1نيست.1اصول1اساسی1دموکراسی1نمایندگی1ازقبيل1مشارکت،1تساوی11به1ویژه1نمایانگر1
و1 آسيا1 برای1 ملل1 اجتماعی1سازمان1 مثال،1کميسيون1 برای1 1 است.1 این1موضوع1 به1 1UN رویکرد1

اقيانوسيه1اشاره1می1کند1که:
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حکمرانی1خوب1دارای181ویژگی1عمده1است1که1عبارتند1از1مشارکت،1سازگاری1با1آمار،1پاسخگویی،1
شفافيت،1اجرای1خواسته1های1مردم،1موثر1و1کارامد1بودن،1دارای1تساوی1حقوق1ودربرگيرنده1اکثریت1
اقليت1 باید1به1حداقل1برسد،1دیدگاه1 و1بر1طبق1حاکميت1قانون1عمل1کردن.1در1این1مفهوم،1فساد1
ها1باید1لحاظ1شود1و1صدای1اقشارآسيب1پذیر1باید1در1تصميم1گيری1ها1شنيده1شود.1همچنين1این1

حاکميت1نسبت1به1نيازهای1فعلی1و1آینده1جامعه1مسئول1است.
پروژه1های1UN1در1تالش1است1تا1سازمان1های1سياسی1دموکراتيک1را1به1عنوان1بخشی1از1فعاليت1
های1خود1مورد1حمایت1قرار1دهد.1گزارش1UN1در1خصوص1توسعه1انسانی1در1سال120021به1نام1

تعميق1دموکراسی1در1دنيای1چندپاره11درباره1این1سازمان1ها1به1شرح1ذیل1است:
1-1سيستمی1از1نمایندگی1که1بر1اساس1احزاب1سياسی1کارآمد1و1انجمن1های1عالقمند1باشد.
2-1سيستم1انتخاباتی1که1در1آن1انتخابات1آزاد1و1منصفانه1و1حق1رای1برای1همه1تضمين1شود.

3-1سيستم1کنترل1و1توازنی1که1براساس1تفکيک1قوا1باشد1و1درآن1استقالل1قوه1قضائيه1مورد1تاکيد1
و1تایيد1باشد.

4-1جامعه1شهری1فعال1که1توانایی1کنترل1کردن1دولت1و1بخش1خصوصی1را1داشته1باشند1و1بتوانند1
شکل1های1جایگزینی1از1مشارکت1سياسی1را1رقم1بزنند.

5-1مطبوعات1آزاد1و1مستقل
6-1کنترل1موثر1مردم1بر1ارتش1و1نيروهای1امنيتی

1UNهمچنين1رابطه1بين1اصول1دموکراسی1را1در1طراحی1و1مدیریت1پروژه1های1حاکميتی1مهم1
اسلو1مورد1 1UNDPمرکز1 از1طرف1 ارزیابی1حکمرانی1دموکراتيک1 برای1 برنامه1جهانی1 داند:1 می1
حمایت1قرار1گرفت.1برای1مثال،1تاکيد1بر1ارزیابی1ملی1به1جای1ارزیابی1خارجی1دارد1و1حمایت1های1
مالی1و1تکنيکی1را1از1161پروژه1این1چنينی1به1عمل1می1آورد.1این1چنين1ارزیابی1هایی1به1عنوان1
مکانيزم1هایی1برای1پاسخگویی1به1شرکای1محلی1دیده1ميشود1و1می1تواند1هدف1مشارکت،1شفافيت1
و1مشروع1بودن1را1با1دربرگرفتن1نمایندگان1و1فعاالن1ملی1محقق1سازد،1به1شرط1اینکه1فعاالن1با1
اطالعات1کامل1وارد1این1پروسه1شوند1و1نتایج1ارزیابی1را1به1صورت1روشن1در1اختيار1عموم1قرار1دهند1

 .)UNDP 2009: 10-11(
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در1حاليکه1تعریف1حاکميت1خوب1در1عمل1توسط1تعدادی1از1آژانس1های1چندجانبه1بسط1داده1شده1
است،1ارتباط1این1مفهوم1با1توسعه1همچنان1انکارناپذیر1است.1اجزا1سياسی1حاکميت1نه1تنها1می1توانند1
اظهارات1 از1مشخص1ترین1 ارتقا1دهند.1یکی1 را1 توانند1توسعه1 بلکه1می1 باشند1 »1چيزهای1خوب«1

مربوط1به1گزارش1توسعه1انسانی1در1سال120021به1شرح1زیر1است:
در1سال1های1اخير1مرسوم1شده1است1که1بشنویم1سياست1مداران1و1کارشناسان1امر1توسعه1حکمرانی1
خوب1را1به1عنوان1حلقه1مفقود1در1رشد1موفق1و1اصالحات1اقتصادی1در1کشورهای1درحال1توسعه1
بنامند.1اما1توجه1بيشتر1بر1پروسه1های1اقتصادی1و1کارامدی1مدیریت1متمرکز1بوده1است1.1پيام1اصلی1
این1گزارش1این1است1که1حاکميت1موثر1برای1توسعه1انسانی1نقش1اساسی1دارد1و1راه1حل1های1پایدار1
باید1ورای1موراد1محدود1بوده1و1باید1در1سياست1دموکراتيک1در1مفهوم1کلی1تعميق1شوند1و1ریشه1
دهند.1به1عبارت1دیگر،1نه1دموکراسی1در1آن1معنایی1که1توسط1هر1کشور1یا1گروهی1از1کشورها1استفاده1
می1شود1–1بلکه1بيشتر1در1مفهوم1مجموعه1ای1از1قوانين1و1ارزش1هاست1که1به1افراد11فقير1اجازه1می1
دهد1از1طریق1مشارکت1قدرت1بگيرند1و1در1ضمن1از1آنها1در1برابر1رفتار1غير1مسوالنه1مقامات1شرکت1

های1چند1مليتی1و1سایر1قوا1حمایت1می1کند.
در1ادامه1گزارش131موضوع1مطرح1می1شود1که1در1آنها1علت1اینکه1حکمرانی1دموکراتيک1به1توسعه1

انسانی1ختم1می1شود1مورد11بررسی1قرار1می1گيرد:
اول،1استفاده1از1آزادی1سياسی1و1مشارکت1در1تصميم1گيری1که1زندگی1افراد1را1شکل1می1دهد1برای1

تامين1حقوق1بشر1اساسی1است:1آنها1خود1بخشی1از1توسعه1انسانی1هستند.
دوم،1دموکراسی1از1مردم1در1برابر1فجایع1اقتصادی1و1سياسی1مانند1قحطی1و1آشوب1حفاظت1می1
کند.1آمارتيا1سن1برنده1جایزه1نوبل1نشان1داده1است1که1چگونه1انتخابات1و1مطبوعات1آزاد1در1محيطی1
دموکراتيک1به1سياستمداران1قدرت1مقابله1با1قحطی1را1ميدهد.1دموکراسی1می1تواند1ثبات1سياسی،1

ایجاد1فضای1باز1انتقاد1و1واگذاری1قدرت11را1ممکن1کند.1
سوم،1حاکميت1دموکراتيک1می1تواند1چرخه1موفق1توسعه1را1آغاز1کند1–1به1این1دليل1که1آزادی1
سياسی1به1مردم1این1امکان1را1می1دهد1که1سياست1هایی1را1که1منجر1به1بسط1امکانات1اجتماعی،1
اقتصادی1می1شود1را1پایه1گذاری1کنند1و1بحث1های1آزاد1به1مردم1این1امکان1را1ميدهد1که1اولویت1
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های1خود1را1تعيين1کنند.
دموکراسی،1 بر1 یکدیگر1 همراه1 کشورهای1عضو،1 از1 بسياری1 و1 اروپایی1 کميسيون1 1،UN همانند1
حاکميت1و1حقوق1بشر1تاکيد1دارند1و1اهميت1ذاتی1این1موضوعات1و1رابطه1آنها1با1توسعه1را1مد1نظر1
قرار1ميدهند.1"1اقدام1برای1تغيير"11در1سياست1توسعه1EU1در1سال120111امده1است1که1حاکميت1
خوب1در1مفهوم1سياسی،11اقتصادی،1اجتماعی1و1زیست1محيطی1برای1برای1رسيدن1به1توسعه1پایدار1
و1همه1جانبه1ضروری1است.1حمایت1EU1از1دولتها1باید1همه1شرکا1را1شامل1شود،1به1خصوص1از1
طریق1مشوق1هایی1برای1انجام1اصالحات1نتيجه1گرا1و1تمرکز1بر1تعهدات1شرکا1نسبت1به1حقوق1بشر،1
 European Commission 2010:(1دموکراسی1و1حاکميت1قانون1و1تامين1نيازهای1مردم
5(. کميسيون1اروپایی11معتقد1است1که1دموکراسی1و1حقوق1بشر1ارزش1های1جهانی1هستند1که1باید1
با1قدرت1در1سراسر1جهان1ترویج1شوند1و1خود1این1کميته1نيز1در1همه1سياست1های1خارجی1خود1آن1
را1ترویج1می1کند.1به1همين1ترتيب،1برنامه1ریزی1به1وسيله1برنامه1اروپا1برای1دموکراسی1و1حقوق1بشر1
)EIDHR(1بوسيله151هدف1هدایت1می1شود:1تقویت1احترام1به11حقوق1بشر1در1کشورهایی1که1این1
1EU1امر1در1معرض1خطر1است،1تقویت1نقش1جامعه1شهری،1حمایت1از1اقداماتی1که1تحت1راهنمایی
انجام1می1شوند،1حمایت1از1چهارچوب1های1منطقه1ای1و1بين1المللی1مرتبط1و1تقویت1فرآیند1انتخابات1

دموکراتيک1از1طریق1نظارت1بر1انتخابات1.
تاکيد1بر1اجزا1سياسی1حاکميت1در1کارهای1انجام1شده1در1آفریقا،1جایی1که1حاکميت1به1شکل1بارزی1
در171سازمان1عمده1بنيان1گذاری1شده1در120001به1عمل1در1آمده1است؛1به1خوبی1قابل1مشاهده1است1
).NEPAD1200711،1Abahamsern12000،World1Bank11989(.1برای1مثال،1سازمان1
وحدت1آفریقا1برخالف1پيشينيانشان،1اتحادیه1آفریقا1به1خوبی1بر1اهميت1احترام1به1اصول1دموکراتيک،1
اند)African1Union12000(.1مشارکت1 قانون1و1حاکميت1خوب1واقف1 حقوق1بشر،1حکمرانی1
جدید1برای1توسعه1آفریقاNEPAD(1(1که1بوسيله1AU1در1سال120011آغاز1شد1،1"1صلح،1امنيت،1
دموکراسی،1حاکميت1خوب،1حقوق1بشر1و1مدیریت1درست1اقتصادی"1به1عنوان1شروط1رسيدن1به1
در1  )NEPAD 2001: 18; see also NEPAD 2007( نمود1 شناسایی1 پایدار1 توسعه1
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سال1NEPAD1،20031مکانيزمAPRM(1(11را1معرفی1نمود،1محرکی1برای1توسعه1خود-ارزیابی1
بوسيله1اعضای1AU1با1هدف1حصول1اطمينان1ازاینکه1کشورهای1ارزیابی1کننده،1از1بيانيه1حاکميت1

.)NEPAD 2007(1دموکراسی،1سياسی،1اقتصادی1و1مشارکتی1تبعيت1می1کنند
موضوعات1مرتبط1به1هم1شامل1کمک،1دموکراسی1و1حاکميت1همچنان1در1این1قاره1با1بحث1های1
متعددی1روبرو1هستند.1به1عنوان1مثال1در1ژانویه1،20071سازمان"تعهد1آفریقا1در1خصوص1دموکراسی،1
انتخابات1و1حاکميت"1پذیرفت1که1بر1اساس1قوانين1AU11و1به1منظور1اتحاد1هر1چه1بيشتر1با1سایر1
کشورها1بنا1نهاده1شده1بود،1تا1ارزش1ها1و1اصول1جهانی1دموکراسی1و1احترام1به1حقوق1بشر1را1رعایت1
گرایی1 کثرت1 قضایی،1 استقالل1 منصفانه،1 و1 آزاد1 انتخابات1 قانون،1 حاکميت1 ميان،1 این1 در1 نماید.1
سياست1تساوی1جنسيتی،1مشارکت1شهروندان،1آزادی1مطبوعات1و1پاسخگویی1به1عموم1دیده1می1
  Matlosa، Kane 2008،Saungweme 2007 ،African union 2007 ( شود 
2008(. این1الیحه1پس1از1تایيد1بوسيله1151کشور1به1حالت1عملی1درآمد.1تا1اواسط1،20111فقط1101
کشور1آن1را1به1رسميت1شناختند:1بورکينافاسو،1غنا،1گينه،1لسوتو،1موریتانی،1رواندا،1آفریقای1جنوبی،1

.)AU 2011( سيرالئون1و1زامبيا
در1این1راستا،1نقدی1که1به1خوبی1موضوع1حکمرانی1خوب1را1بررسی1کرده،1توسط1عيسی1شيوجی1
ارائه1شده1است:1او1معتقد1است1که1ابتدا1حاکميت1بر1اساس1قدرت1شکل1می1گيرد1و1گفتمان1حکمرانی1
خوب،1روابط1قدرت1ها1را1به1نمایش1نمی1گذارد،1بلکه1بيشتر1به1عنوان1ناظری1اخالقی،1بين1خوب1و1
بد1تمایز1قائل1می1شود.1بنابراین،1حکمرانی1خوب1به1یک1شرط1سياسی1تبدیل1شده1است1و1یک1ابزار1
قابل1انعطاف1در1جهت1یکپارچگی1جهانی1که1حق1حاکميت1ملت1آفریقا1را1از1آنها1گرفته1و1تالش1
این1ملت1برای1رسيدن1به1دموکراسی1را1تحليل1برده1است.1این1مردم1دیگر1عامل1تغيير1نيستند،1بلکه1
قربانيان1حاکميت1بدی1هستند1که1از1جانب1جوامع1ارائه1کننده1کمک1ها1به1آنها1رسيده1است1)2003 

.)Shivji

1. African Peer Review Mechanism
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حکمرانی خوب به عنوان یک مفهوم
با1توجه1به1موارد1ذکر1شده1در1زمينه1حکمرانی1خوب1و1ميزان1آثاری1که1در1این1زمينه1بررسی1شده1
است،1ضعف1تعاریف1ارائه1شده،1قابل1مشاهده1است.1برای1مثال،1گزارش1سال120071بانک1جهانی1با1
عنوان،1تقویت1گروه1بانک1جهانی1برای1حکمرانی1و1فعاليت1های1ضد1فساد،1که1استراتژی1این1بانک1
را1در1خصوص1حاکميت1نشان1می1دهد،1هيچ1تعریف1مشخصی1را1دراین1زمينه1برای1حاکميت1ارائه1
نمی1دهد،1مگر1همان1تعریفی1که1از1سوی1رئيس1قبلی1بانک1پل1ولفووبتز1ارائه1شده1بود.1همين1طور1
1،GAP1در1گزارش1بانک1توسعه1آفریقا1با1عنوان1جهات1استراتژیک1حاکميت1و1برنامه1های1اجرایی
2012-1،2008حکمرانی1خوب1را1در1یک1پاورقی1کوتاه1توضيح1می1دهد1و1همين1رفتار1در1کميسيون1

اروپایی1نيز1دیده1می1شود.
کوتاه1بودن1تعاریف1به1خودی1خود1مشکل1زا1نيست.1اما1در1این1خصوص1توليد1مشکل1کرده1است؛1
به1این1دليل1که1خود1مفهوم1حکمرانی1خوب1و1اجزاء1پيچيده1اش،1محل1مناقشه1و1اختالف1هستند.1
هيچ1کدام1از1نهادهای1ارزیاب،1به1درستی1اعالم1نکرده1اند1که1چرا1در1تعاریف1ارائه1شده1خود،1یک1
جزء1را1مهم1تر1و1بر1جسته1تر1از1جزء1دیگر1دانسته1اند.1چرا1ADB1حاکميت1خوب1را1با1پاسخگویی،1
مشارکت،1قابل1پيش1بينی1بودن1و1شفافيت1همراه1می1داند،1در1حاليکه1برای1کميسيون1اروپا،1باز1بودن1
سيستم،1مشارکت،1پاسخگویی،1موثر1بودن1و1انسجام1مطرح1شده1است1وOECD1،1پاسخگوی،1
شفافيت،1کارآمدی،1حاکميت1قانون،1آینده1نگری1و1برطرف1کردن1نيازهای1مردم1را1از1موضوعات1
مهم1بر1شمرده1اند؟1عالوه1بر1این،1چگونه1این1عبارات1با1دقت1توضيح1داده1می1شوند؟1آیا1حقوق1
بشر1را1باید1در1مجموعه1حقوق1مدنی،1سياسی1و1اقتصادی،1اجتماعی1و1فرهنگی1دانست1آنچنان1که1
از1 آیا1منظور1 یا1عمدتا1یک1حق1سياسی1مدنی1است؟1 المللی1حقوق1بشر1آمده1است1 بيانيه1بين1 در1
پاسخگویی1برایOECD1،EC1،OEC1،ABD1،1بانک1جهانی،11AFDBو1UN11یکی1است؟1
آیا1حاکميت1قانون1معانی1مختلفی1را1در1برمی1گيرد؟1آیا1کشوری1را1دموکراتيک1می1نامند1که1که1
حداقل1استانداردهای1Schumpeterian1را1رعایت1کند1یا1دموکراسی1مفهوم1گسترده1تری1دارد؟1

اگر1این1چنين1است،1تفاوت1عمده1بين1ليبرال1دموکراسی1و1حکمرانی1خوب1چيست؟
بطور1خالصه،1بر1اساس1تعاریف1ارائه1شده،1می1توان1به1آسانی1دید1که1بين1نهاد1های1ارزیاب1بر1سر1
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اینکه1کدام1کشور1دارای1حکمرانی1خوب1بوده1و1کدام1کشور1حکمرانی1ضعيفی1دارد،1اختالف1وجود1
دارد1و1هيچ1پایه1و1اساسی1هم1وجود1ندارد1که1بر1مبنای1آن1مزایای1یک1طبقه1بندی1در1برار1طبقه1
بندی1دیگر1را1بتوان1در1خصوص1حاکميت1خوب1توجيه1کرد.1رواندا1بعضی1از1دوراهی1ها1را1این1چنين1
توضيح1می1دهد:1از1یک1طرف،1بسياری1از1تحليل1گران1پيشرفت1اقتصادی1و1اصالحات1مدیریتی1
رواندا1را1پس1از1نسل1کشی1سال119941درك1کرده1اند.1درWGI1،1کوفی1عنان1و1دیگران1)2009(،1
برای1مثال،1پيشرفت1های1عمده1ای1را1در1حاکميت1رواندا1بين1سال1های119981تا120081گزارش1
داده1اند1و1در1این1گزارش،1بر1کارامدی1حکمرانی1و1حاکميت1قانون1تاکيد1کرده1اند.1از1طرف1دیگر،1
بسياری1از1تحليل1گران1بر1ماهيت1مشکل1آفرین1وقایع1اخير1رواندا1با1توجه1به1دموکراسی1و1حقوق1
  Human Rights Watch،McDoom 2011( اند ابراز1نگرانی1کرده1 مدنی1و1سياسی1
2011(.1در1این1ميان،1دیده1بان1حقوق1بشر1برای1مثال،1سياست1دپارتمان1توسعه1بين1المللی1بریتانيا1
)DFID(1را1در1رواندا1به1شدت1مورد1انتقاد1قرار1داده،1در1حاليکه1این1بزرگترین1ارزیاب1دوجانبه1بوده1

و1این1همه1در1حالی1است1که1خود1،1DIFDبر1حکمرانی1خوب1تاکيد1داشته1است.
خصوص1 در1 یا1 و1 بشر1 حقوق1 بر1 مثبتی1 تاثير1 هيچ1 1DIFD برنامه1های1 که1 رسد1 می1 نظر1 به1
1DFID1پاسخگویی1به1نيازهای1مردم1و1شفافيت1از1سوی1حاکميت1رواندا1نداشته1است.1کمک1های
سال1به1سال1افزایش1یافته،1بدون1اینکه1پيشرفتی1در1منطقه1احساس1شود.1در1حقيقت،1در1مسایلی1
 Human(1چون1آزادی1بيان1و1فضای1باز1سياسی1وضعيت1نسبت1به1ده1سال1قبل1بدتر1نيزشده1است

) Tertsakian 2011،Rights Watch 2011: 6
اینکه1باید1رواندا1را1به1دليل1پيشرفت1های1اقتصادیش1دارای1یک1حکمرانی1خوب1دانست،1یا1اینکه1
به1دليل1کاستی1هایش1در1دموکراتيک1بودن،1باید1آن1را1دارای1حکمرانی1ضعيف1دانست،1مشکالت1و1

پيچيدگی1های1خاصی1را1در1برابر1ارسال1کمک1های1توسعه1ای1در1منطقه1ایجاد1کرده1است.
به1عبارت1دیگر،1از1نقطه1نظر1علوم1اجتماعی،1حکمرانی1خوب،1مفهومی1است1که1به1خوبی1تعریف1
نشده1است.1درحاليکه1شاید1این1نقطه1نظر1بيش1از1حد1آکادميک1به1نظر1برسد،1در1واقع1برای1سياست1
های1توسعه1ای1اهميت1فراوان1دارد،1زیرا1این1مفاهيم1را1باید1ابزاری1برای1جمع1آوری1حقایق1و1اصولی1
مفاهيم1 نيازمند1 توسعه،1 فعاالن1عرصه1 1.)Sartori11970:11052( دانست1 تئوریک1 برای1سيستم1
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مناسبی1هستند1تا1بتوانند131پروژه1اصلی1را1به1انجام1برسانند:1سنجش1و1ارزیابی1کيفيت1حاکميت1در1
درون1و1بيرون1کشورها،1درك1فاکتورهایی1که1بر1کيفيت1حاکميت1تاثيرگذار1هستند1تا1سياست1ها1
برپایه1شواهد1طراحی1شوند1و1حاکميت1بهتری1بدست1آید1؛1و1تحليل1رابطه1بين1حکمرانی1خوب1و1
دستاوردهای1گوناگون1آن1از1قبيل1رشد1اقتصادی.1مگر1اینکه1فعاالن1عرصه1توسعه1بتوانند1در1ابتدا1
شناسایی1کنند1که1چه1چيزی1را1می1خواهند1بسنجند،1در1غير1این1صورت،1نمی1توانند1آن1چه1را1که1
مورد1سنجش1قرار1داده1اند،1توجيه1کنند.1همان1طور1که1آکوك1و1کولير)2001:1532(11اشاره1کرده1اند،1
»1مفاهيم1سيستميک،1برای1اعتبار1سنجش1بسيار1مهم1هستند.«1مگر1اینکه1سنجش1دارای1اعتباری1
را1انجام1دهند،1در1غير1این1صورت،1نمی1توانند1تعيين1کنند1روابط1تجربی1که1بين1متغير1ها1یافته1اند،1
معنی1دار1است1یا1نه؟1یا1اینکه1هيچ1ارتباطی1با1روابط1مفروض1وجود1دارد1یا1نه؟1مگر1اینکه1آنها1بتوانند1
فرضيه1های1خود1رابه1درستی1در1این1ميان1مورد1سنجش1قرار1دهند،1در1غير1این1صورت،1نمی1توانند1
مدعی1شوند1که1بر1پایه1شواهد1تجربی1کار1کرده1اند1و1این1پروژه،1برنامه1و1یا1سياست1خاص1می1تواند1
باعث1بهبود1حاکميت1شود1و1یا1اینکه1نمی1تواند1از1طریق1حکمرانی1خوب1باعث1پيشرفت1اقتصادی1

و1یا1سایر1دستاوردها1شود.1
سایر1محققان1نيز1در1این1خصوص1مطالعاتی1انجام1داده1اند.1به1عنوان1مثال،1لندمن1و1الریزا2010:12(1

)13با1توجه1یه1سياست1های1EU1بيان1می1کنند1که:
علی1رغم1وجود1یکپارچگی1در1رسيدن1به1اهداف1در1EU1با1توجه1به1دموکراسی،1حکمرانی1خوب1
و1حقوق1بشر،1درجاتی1از1ابهام1مفهومی1و1فقدان1عبارت1دقيق،1به1خصوص1در1این1باره1که1چگونه1
کمک1ها1و1همکاری1ها1می1تواند1نتایج1مطلوب1را1رقم1بزند،1وجود1دارد.1نياز1است1که1توجه1بيشتری1
به1این1موضوع1معطوف1شود1که1EU1چگونه1دموکراسی،1حکمرانی1خوب1و1حقوق1بشر1را1تعریف1
می1کند،1که1این1به1نوبه1خود،1مستقيمًا1روش1های1سنجش1و1ارزیابی1این1موارد1را1تعيين1می1کند.1
با1تاکيد1بر1ضعف1مفهوم1حکمرانی1به1عنوان1یک1"نشانه1از1یک1سيستم1نظری"1،1اندرو2008:1397-13(

)198بيان1می1دارد1که1:

1. Adcock and Collier 
2. Landman and Larizza 
3. Andrews 
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ارجاعات1 زیرا1 است؛1 محدود1 ام،1 آورده1 فراهم1 حکمرانی1 نظری1 چهارچوب1 برای1 من1 که1 بحثی1
محدودی1به1حکمرانی1خوب1در1متون1دیده1می1شود.1ارجاعات1نظری1به1این1مفهوم،1در1متون1چندان1
یک1دست1و1هماهنگ1نيست؛1در1بعضی1مقاطع1از1مدل1های1مدرن1Weberian1استفاده1می1شود1

و1در1بعضی1شرایط1دیگرشيوه1های1پست1مدرن1مدیریتی1مطرح1می1گردد.
تنها1نقل1قول1مربوط1به1نهادگرایی1نوین1نورث1می1شود1و1موضوعی1که1در1اینجا1مطرح1است،1
این1که1مهم1نهاد1ها1هستند1و1ساختارهای1متفاوت1نهادها1در1دولت1ها1نتایج1متفاوتی1دارند.1این1را1
نمی1توان1به1راحتی1برای1دولت1موثر1ناميد،1به1خصوص1از1دیدگاه1سازمانی،1به1این1آسانی1امکان1

پذیر1نيست.1
از1دیدگاه1دیگر،1شيوجی1)2003(1موضوعی1را1برای1درك1حکمرانی1خوب،1نه1به1عنوان1قسمتی1
عنوان1 به1 قدرت1هژمونيک1 برای1 ابزاری1 عنوان1 به1 مارکسيستی1 دیدگاه1 از1 بلکه1 نهادها؛1 نظریه1 از1
چارچوب1اخالقی1که1از1سوی1جوامع1حمایتگر1تحميل1می1شود،1مطرح1می1کند.1او1به1این1نتيجه1
می1رسد1که1"1روشنفکران1آفریقاباید1با1نئوليبرال1ها1همراه1شوند1و1با1مفهومی1مانند1حکمرانی1خوب1

مواجه1گردند.1
معيارهای1هشت1گانه1گرینگ11)1999(11در1خصوص1خوبی1مفهومی،1چهارچوب1مناسبی1را1به1دست1می1
دهد1که1از1طریق1آن1می1توان1ایراد1اساسی1را1در1مفهوم1حکمرانی1خوب1به1دست1آورد.1چهار1معيار1از1هشت1
معيار1در1اینجا1بسيار1مهم1هستند:1اول1اینکه1حکمرانی1خوب1موجزنيست.1در1گفته1های1گرینگ:1999(1
)1371مفاهيم1خوب،1تعاریف1بی1پایان1ندارند.1باید1بتوان1موضوعی1را1بدون1اینکه1تعداد1زیادی1صفت1به1
کاربرد،1تبيين1نمود.1همان1طور1که1در1جدول111آمده1است،1تعاریف1فراوانی1برای1حکمرانی1خوب1ارائه1
1شده1است1که1هر1کدام1مملو1از1صفات1متعدد1هستند؛1اما1درنهایت1هم1موضوع1اصلی1به1روشنی1بيان1
بين1حاکميت1و1رشد1در1ژورنال1های1سياسی1 تبادل1 1در1یک1 این1موضوع1 برای1مثال1 نمی1شود.1
1)2007a(11.1به1خوبی1دیده1می1شود)2007a.b(131و1کافمن1و1دیگران)2007a.b(12بينکورتز1و1شرانک
حکمرانی1خوب1را1تحت1عنوان1کيفيت1مدیریت1عمومی1تعریف1می1کنند1و1از1همان1شاخصی1که1

1. Gerring
2. Kurtz and Schrank 
3. Kaufmann et al. 
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کافمن1و1دیگران1در1WGI1استفاده1کرده1اند،1برای1تحليل1رابطه1بين1حکمرانی1و1رشد1استفاده1می1
کنند.1در1عوض1کافمن1و1دیگران2007a(1(1کارهای1کورتز1و1شرانک1)2007a(1را1با1این1ادعا1که1
آنها1تعریف1بسيار1محدودی1از1حکمرانی1خوب1ارائه1داده1اند،1رد1می1کنند.1در1حاليکه1به1نظر1آسان1
می1رسد1که1اسير1تعاریف1و1صفات1مختلف1برای1حکمرانی1شد،1مقاالت1پيش1رو1بر1آن1هستند1تا1
از1آثارداگالس1نورث11برای1راهنمایی1الهام1بگيرند.:1استانداردهایی1برای1دولت1محدود1که1از1دارایی1
های1خصوصی11دربرابر1زیاده1طلبی1دولت1محافظت1کند.1این1مفهوم1به1معيارهای1ما1برای1حاکميت1
قانون11و1مبارزه1با1فساد1بيشتر1نزدیک1است)5551sic(.1کورتز1و1شرانک)2007b(1هم1به1نوبه1خود1
در1صدد1برآمده1اند1تا1از1تحليل1ارائه1شده1خود1در1خصوص1کارآمدی1دولت1دفاع1کنند،1در1حاليکه1
کافمن1و1دیگران)2007b(11معتقدند1که1تاکيد1ویژه1کورتز1و1شرانک1بر1این1وجه1خاص1از1حکمرانی،1
انحصاری1است1و1در1انبوهی1از1مطالعات1انجام1شده1در1حوزه1اقتصاد1در1مورد1سازمان1ها1و1رشد،1دیده1
نمی1شود.1در1نهایت،1چه1این1بررسی1انجام1شده1از1سوی1کافمن1و1دیگران1پذیرفته1شود1و1یا1نشود،1
همين1دفاعيات1بر1سردرگمی1موجود1افزوده1است،1زیرا1معيار1WGI1شش1جزء1را1در1بر1می1گيرد1
که1تنها1سه1مورد1از1آنها1مربوط1به1بحث1اصلی1حکمرانی1می1شوند1و1از1سوی1کافمن1و1دیگران1

)2007a.1b(1هم1تایيد1شده1است.
این1چنين1بحث1هایی1بر1آثار1انجام1شده1بر1حکمرانی1تاثير1گذار1بوده1است.1به1عنوان1مثالی1دیگر،1
هولمبرگ1و1دیگران12)2009(11به1مشکل1مشابهی1درخصوص1یافته1های1مربوط1به1رابطه1بين1کيفيت1
حکمرانی1و1عدم1تساوی1درآمدها1اشاره1می1کنند.1در1حقيقت،1آنها1هشدار1می1دهند1که1عدم1وجود1
یک1تعریف1استاندارد1حتی1بيشتر1از1سردرگمی1های1مفهومی1مشکل1ساز1خواهد1بود1چرا1که1احتمال1
این1می1رود1که1محققان1به1دلخواه1آن1تعریفی1را1انتخاب1کنند1که1بيشتر1با1نظریاتشان1سازگار1است.
دوم،1»1حکمرانی1خوب«1فاقد1توانایی1تمایز1قائل1شدن1است1و1نمی1توان1آن1را1از1سایر1مفاهيم1
مربوط1جدا1کرد.1مشکل1سازترین1آن1هم1ليبرال1دموکراسی1است:1سيستمی1از1قوانين1دموکراتيک1
آزادی1های1 اشاره1می1کند،1 بولن13)1993:11208-1209(1 آزادی1های1سياسی.1همان1طور1که1 با1

1. Douglas North
2. Holmberg et al  
3. Bollen
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سياسی1تا1آن1اندازه1ای1وجود1دارند1که1مردم1یک1کشور1بتوانند1نقطه1نظرات1مختلف1سياسی1خود1
را1از1هر1طریقی1ابراز1کنند1و1عضو1هر1گروه1سياسی1باشند«،1درحاليکه1قوانين1دموکراتيک1اعالم1
می1کنند1که1دولت1ملی1برای1همه1مردم1قابل1اعتماد1است11و1هر1فرد1می1تواند1مستقيما1و1یا1از1
طریق1انتخابات1در1دولت1مشارکت1داشته1باشد.1ليبرال1دموکراسی1گاهی1ازسایر1انواع1حاکميت1ها1
مانند1ایليبرال1دموکراسی1که1در1آن1انتخابات1وجود1دارد1اما1آزادی1های1مدنی1وجود1ندارد؛1جدا1می1
و11 اقتدارگرا1 1دموکراسی1 تفویض، دموکراسی1 دموکراسی،1 الکترال1 چون1 دیگری1 مفاهيم1 البته1 شود1
 Collier and ، Zakaria 1997،O’Donnell 1994(1شبه1دموکراسی1نيز1وجود1دارند
Diamond 2002،Levitsky 1997 (.1تفاوت1بين1ليبرال1دموکراسی1و1حکمرانی1خوب1در1
رویکردهای1سياسی1نسبت1به1حاکميت1که1در1باال1توضيح1داده1شد،1به1خوبی1معلوم1نيست:1در1هر1
دو،1دموکراسی1و1نمایندگی1دیده1می1شود،1احترام1به1حقوق1بشر،1حاکميت1قانون،1پاسخ1گو1بودن1
دولت1و1نهادهای1ویژه1از1قبيل1انتخابات1منصفانه1و1آزاد،1بدنه1قانون1گذاری1احزاب1کارامد1و1گروه1
های1عالقمند1در1هر1دو1مفهوم1دیده1می1شوند.1یک1راه1خوب1وکوتاه1برای1توصيف1حکمرانی1خوب1
آنچنان1کهUN1،1کميسيون1اروپا1و1بسياری1دیگر1از1ارزیاب1های1چندجانبه1ارائه1کرده1اند،1به1نظر1
می1رسد1"ليبرال1دموکراسی1و1توسعه"1باشد،1حتی1اگر1بعضی1از1ارزیابان1مایل1نباشند1از1برچسب1

"ليبرال"1استفاده1کنند1یا1از1امپریاليسم1فرهنگی1که1با1آن1همراه1است،1استفاده1کنند.1
1از1طرف1دیگر،1حکمرانی1خوب1آنچنان1که1از1طرف1بانک1های1توسعه1چند1جانبه1تعریف1شده1
کشوری1 طلب،1 توسعه1 کشور1 از1 منظور1 دارند،1 طلب1 توسعه1 کشور1 مفهوم1 با1 هایی1 شباهت1 است،1
مشخص1 زمان1 یک1 در1 جامعه1 در1 مثبت1 تغيير1 ایجاد1 ظرفيت1 و1 رهبری1 دیدگاه،1 آن1 در1 که1 است1
 Gerschenkron ،Fritz and Rocha Menocal: 2007:533( باشد1 داشته1 وجود1
Evans1995، World Bank 1993، Haggard 1990،1962 (. در1حقيقت،1اگرچه،1
ازسوی1بانک1چندجانبه11به1طور1واضح1تعریف1نشده1است،1به1نظر1می1رسد1تفاوت1اصلی1بين1کشور1
توسعه1طلب1و1مفهوم1حکمرانی1خوب،1تاکيد1قبلی1بر1کشور1توسعه1طلب1و1ظرفيت1باشد.1برای1مثال1
گرشنکرون11در1سال1،19621بر1نقش1محوری1کشور1توسعه1طلب1در1اعتبارات1صنعتی1تاکيد1می1کند،1

1. Gerschenkron



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و پنجم )پیایی 13(/ پاییز 16295

درحاليکه1هاگارد11)1990(1موضوع1را1در1رابطه1با1اینکه1چگونه1دولت1در1شرق1آسيا1می1تواند1رشد1
اقتصادی1سریع1را1با1تشویق1استراتژی1های1ترکيبی1جایگزین1واردات1و1صنعت1صادرات1محور1باعث1
شوند،1روشن1می1سازد.1موضوع1حکمرانی1خوب،1آنچنان1که1از1سوی1بانک1جهانی1پيگيری1می1شود،1
سياست1های1نئو1ليبرال1و1بازار1محور1را1تایيد1می1کند1که1در1آن1کشورها1نقش1حداقلی1را1ایفا1می1
کنندHout12007(1(.1البته،1در1مطالعات1انجام1شده،1مشکالت1اساسی1بيشتری1نيز1مشاهده1شده1
است:1اگر1نظریه1پردازان1کشور1توسعه1طلب1درست1بگویند،1مفهوم1حکمرانی1خوب1بنا1بر1تعریف1
بانک،1به1ذات1مشکل1ساز1است؛1زیرا1حکمرانی1خوب1برای1توسعه1کامال1ضروری1است،1اما1نهادهای1

اقتصادی1نئو1ليبرال1چندان1در1ایجاد1توسعه1اهميت1اساسی1ندارند.
مفهوم1 این1 دارد:1 اشاره1 مفهوم1 در1 خوب«1 »حکمرانی1 ضعف1 مورد1 سومين1 به1 موضوع،1 آخرین1
فاقد1انسجام1است.1ویژگی1هایی1که1پدیده1ها1را1توضيح1می1دهند،1به1موضوعات1دیگر1نيز1تعلق1
در1موضوع1 اشاره1می1کند،1 دارند)Gerring 1999: 373(.1همان1طور1که1گریندل112)2004(1
حکمرانی1خوب،1هيچ1مورد1ذاتًا1بدی1وجود1ندارد.1در1حقيقت،1چه1کسی1باید1با1ارزشهای1حریصانه1
کشورهای1طماعی1که1به1وسيله1دیکتاتورهایی1که1حقوق1بشر1را1نادیده1می1گيرند1و1با1دارایی1های1
مردم1مانند1دارایی1های1خود1رفتار1می1کنند،1مقابله1کند؟1اما،1همان1طور1که1با1دقت1بيشتر1در1ذیل1
بررسی1شده1است،1شواهد1تجربی1و1تئوری1هر1دو1سوال1هایی1را1درباره1ادعای1طرفداران1حکمرانی1
خوب1در1این1باره1که1همه1موارد1مطرح1شده،1منجر1به1ارتقاء1توسعه1می1شود؛1مطرح1می1کنند.1همان1
طور1که1پيشتر1مطرح1شد،1بسياری1از1اجزاء1مطرح1شده1در1جداول121و1،31به1ليبرال1دموکراسی1مربوط1
می1شود1در1حاليکه1موراد1دیگر1مطرح1شده1مربوط1به1کشورهای1توسعه1طلب1می1باشند.1موارد1باقی1
مانده،1الزاما1با1مفهومشان1همراهی1ندارند.1موارد1دیگری1که1درسایر1تعاریف1حکمرانی1خوب1دیده1
شده1اند)1رفاه1اجتماعی،1ثبات،1خدمات1اجتماعی(1به1گيج1کنندگی1مفهوم1حکمرانی1خوب1می1افزایند.
به1 این1مفهوم1 است:1 آن1 کاربری1نظری1 فقدان1 زمينه1مفهوم1حکمرانی1خوب،1 در1 آخرین1مساله1
جای1اینکه1بتواند1موضوعی1را1روشن1کند،1به1فرموله1کردن1تئوری1و1تست1فرضيه1های1پروژه1های1
موبوطه1می1افزاید)Gerring 1999: 381(.1مقابله1بين1کورتز1و1شرانک1و1کافمن1و1دیگران1که1

1. Haggard
2. Grindle 
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در1باال1توضيح1داده1شد،1این1موضوع1را1مورد1تاکيد1قرار1می1دهد:1بخش1زیادی1از1این1بحث1بر1این1
اساس1مشترك1است1که1رابطه1بين1کيفيت1حکمرانی1و1رشد1بررسی1شود1اما1بر1سر1اینکه1با1چه1معيار1

ها1و1تعاریفی1حکمرانی1خوب1سنجيده1شود1توافق1نظری1وجود1ندارد.
ابهام1در1مورد1مفهوم1حکمرانی1 این1 بين1حکمرانی1و1رشد،1 رابطه1 در1بحث1های1سياسی1درباره1
خوب1در1ميان1نظریه1پردازان1به1خوبی1قابل1مشاهده1است.1این1رابطه1به1عنوان1یک1واقعيت1پذیرفته1
شده1است:1به1عنوان1مثال1NEPAD1)2007:4(1اشاره1می1کند،1"شواهد1به1دست1آمده1از1مطالعه1
کشورها،1به1خوبی1روشن1است."1با1بررسی1دقيق1مطالعات1انجام1شده،1می1توان1شواهد1آشکاری1در1
خصوص1تاثير1حکمرانی1بر1رشد1را1بيش1از1تاثير1بر1سایر1موارد1دید،1برای1مثال1نک1وکيفرا11در1سال1
1،1995تاثير1حق1مالکيت1را1مورد1بررسی1قرار1داد.1اکمگلو1و1دیگران12)2001(.1بر1نهادهای1کشوری1
استخراجی1و1متغيرهای1عمده1تکيه1کردند1که1شاخص1مقابله1با1سلب1مالکيت1می1باشد.1مارو)1995(13
و1گوپتا،1داوودی1واکنسوتوم)1998(41هم1بر1فساد1تاکيد1کردند.1خالصه1اینکه،1اگرچه1نتایج1به1دست1
آمده1متفاوت1می1باشند،1مطالعات1بيشتر1به1دنبال1شواهد1شفافی1هستند1تا1حق1مالکيت1به1رسميت1
شناخته1شود1و1ميزان1فساد1کاهش1یابد1تا1توسعه1اقتصادی1حمایت1شده1و1اینکه11در1کل1به1دنبال1
Resnick and Birner 2006: 20-(نهادهای1سياسی1دموکراتيک1و1حکمرانی1خوب1باشند

) Holmberg et al2009:138-44،26
"آنچه1 به1 ارجاع1 برای1 از1حکمرانی1خوب1 استفاده1 تئوری،1 تدوین1 از1 تر1 گاهی1مشکل1ساز1 حتی1
1Wolfowitz.1as( باشد1 اقتصادی1کمک1ميکند"،1می1 که1دولت1را1جهت1رسيدن1به1پيشرفت1
cited1in1World1Bank12007c:11(1برای1مثال،1هر1چه1که1در1درون1جعبه1سياه1نهادها1باشد،1
استانداردها،1و1فعاليت1های1رشد1اقتصادی1و1توسعه1را1به1دنبال1خواهد1داشت.1در1این1مفهوم1فرض1بر1
این1است1که1حکمرانی1خوب1منجر1به1ایجاد1توسعه1می1شود.1بنابراین،1نظریه1سازی1و1تست1نظریه1
در1این1ميان1توجيهی1ندارد:1این1فرض1که1نهادهای1اقتصادی،1سياسی1خاصی1باعث1ایجاد1توسعه1
اقتصادی1می1شوند،1یک1فرضيه1است1و1این1فرضيه1را1نمی1توان1با1این1مفهوم1رد1کرد،1چرا1که1اگر1

1. Knack and Keefer 
2. Acemoglu et al
3. Mauro
4. Gupta، Davoodi, and Alonso-Term
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یک1معيار1از1حکمرانی1خوب1از1نظر1تجربی1به1توسعه1نيانجامد،1حتما1معيار1خوبی1نبوده1است.
حکمرانی خوب و توسعه: روابط، تمایز، فرضیه ها

مرکزی1 آفریقای1 و1 چاد1 DRC،برونئی،1 واقعيت1شد1که1کشورهایی1چون1 این1 منکر1 توان1 نمی1
که1بنا1به1گزارش1UNDP1در1انتهای1ليست1توسعه1انسانی1قرار1دارند،1نسبت1به1کشورهایی1چون1
نروژ،1استراليا،1آمریکا،1آلمان1وسوئد1که1در1صدر1فهرست1هستند؛1نهادهای1دولتی1ضعيف1تری1دارند.1
کافمن1و1کرای11)72-2002:1169(1نشان1دادند1که1شواهد1کمی1نيز1وجود1دارد1که1رابطه1مثبتی1بين1
معيارهای1کيفيت1حکمرانی1و1معيارهای1گوناگون1توسعه1اقتصادی1وجود1دارد،1مانند1سرانه1درآمد.1این1
یافته1های1رابطه1ای،1مورد1بحث1و1مناقشه1هستند1به1عنوان1مثال1خان12)2009:18.1200412008(11
هيچ1تفاوت1معناداری1در1ميزان1حکمرانی1خوب1در1کشورهای1در1حال1توسعه1با1رشد1باال1یا1پایين1
پيدا1نکرد1و1بنابراین،1مطالعه1بيشتری1مورد1نياز1است.1اما1به1اندازه1کافی1قوی1به1نظر1می1رسد1که1

برای1بررسی1بعضی1موارد1به1کار1گرفته1شود.
نمودار161،111مورد1علت1را1بيان1می1کند:131مورد1در1این1ميان1واضح1هستند:1اول،1همان1طور11که1
آژانس1های1ارزیاب1مایل1هستند،1نشان1می1دهد1که1حکمرانی1خوب1منجر1به1ایجاد1توسعه1می1شود1
)مسيرA1(.1دوم،1توسعه1می1تواند1باعث1ایجاد1حاکميت1خوب1شود1)B(.1سوم،1فاکتور1دیگری1می1
تواند1باعث1هر1دو1شودC(1(.1با1انجام1بررسی1این1گونه1ممکن1می1شود1که1بعضی1از1اجزا1حاکميت1
1.)E(1توسعه1می1تواند1باعث1ایجاد1بعضی1از1اجزا1حاکميت1خوب1شود.)D(1خوب1باعث1توسعه1شوند
نظر1گرفت1که1 در1 توان1 تر،1می1 پيچيده1 ایجاد1هر1دو1گردد)F(.1در1حالت1 باعث1 فاکتور1سومی1 یا1
بعضی1از1اجزاء1حکمرانی1خوب1باعث1توسعه1یا1بعضی1از1اجزا1توسعه1شده،1در1حاليکه1بعضی1دیگر1
باعث1رکود1اقتصادی1شوند1اما1تاثير1آن1دسته1ای1که1منجر1به1توسعه1اقتصادی1می1شوند،1طوالنی1
1مدت1تر1است.1می1توان1گفت1که1تعامل1بين1چندین1جزء1در1حکمرانی1خوب1باعث1ایجاد1توسعه1
می1شود.1یا1این1مسيرها1به1ترتيب1عمل1می1کنند:1B1باعث1A1می1شود1یا1C11به1E1می1رسد1و1

این1داستان1ادامه1دارد.
کارهای1موجود1انجام1شده1از1سوی1نهادهای1توسعه1تا1حد1زیادی1بر1اساس1مسير1A1طراحی1شده1

1. Kaufmann and Kraay
2. Khan
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است،1اما1یک1نگاه1مختصر1به1مطالعات1قبلی1نشان1می1دهد1که11سایر1امکان1ها1نيز1قابل1تامل1
هستند.1اگر1به1چهارچوب1کالسيک1Weberian1فکر1کنيم،1فرضيه1اول1ما1این1است1که1توسعه1
اما1بروز1بروکراسی1مدرن1و1مفيد1را1بر1اساس1قوانين1رسمی1 منجر1به1حکمرانی1خوب1نمی1شود،1
جهانی1ممکن1می1سازد1و1این1نهادها1امکان1رشد1اقتصادی1بيشتری1را1فراهم1می1آورند.1برای1مثال1
مسير1Eکه1به1دنبال1مسير11Dمی1آید.1به1این1دليل1که1متون1درباره1حکمرانی1خوب،1این1مفهوم1را1
به1این1طریق1تفکيک1نمی1کنند،1این1فرضيه1هم1در1کارهای1موجود1کامال1مورد1بررسی1قرار1نمی1
گيرد.1در1یکی1از1مطالعاتی1که1این1موضوع1به1صورت1غير1مستقيم1مد1نظر1قرار1گرفته1است،1مطالعه1
مربوط1به1کافمن1و1کرای1)204-2002:188(1است1که1برای1سنجش1فرضيه1های1مرتبط1تنظيم1شده1
که1بيان1می1دارد1رابطه1ای1زنجيره1ای1در1سطح1حاکميت1کالن1از1B1به1A11وجود1دارد،1اما1در1واقع1
فرضيه1E1به1D1را1با1استفاده1از1داده1هادرباره1حاکميت1قانون1بدست1آمده1از1WGI1برای1سنجش1
حکمرانی1مورد1بررسی1قرار11می1دهد.11کافمن1و1کرای)2002(11در1نقطه1مقابل1آنچه1که1پيش1بينی1
ساده1Weberian1تلقی1می1شود،1اظهار1می1دارند1که1بازخورد1منفی1از1سرانه1درآمد1به1حاکميت1

قانون1وجود1دارد،1یافته1ای1که1باید1بيشتر1مورد1مداقه1قرار1گيرد.1
نمودار 1
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به1 مربوط1 فرضيات1 درباره1 را1 سواالتی1 همچنين1 توسعه،1 و1 دموکراسی1 بر1 شده1 انجام1 مطالعات1
حکمرانی1خوب1در1مطالعات1انجام1شده1به1وجود1می1آورد1که1»1همه1چيزهای1خوب1کنار1هم1قرار1
گيرند«.1مطالعات1تجربی1نشان1می1دهند1که1دموکراسی1هيچ1تاثير1دراز1مدتی1بر1عملکرد1اقتصادی1
ندارد )Berman 2007: 28 ،Gerring et al. 2011: 1735(.1در1آثار1عمده1ای1چندین1
فرضيه1هم1راستا1با1مسيرهای1E1و11Fدیده1می1شود.1در1حقيقت،1منصفانه1است1که1بگویيم1از1دیدگاه1
این1مقاالت،1این1ادعا1که1حکمرانی1دموکراتيک1باعث1توسعه1می1شود،1آنچنان1که1از1سوی1UN1و1

یا1سایر1ارزیاب1ها1مطرح1شده،1اگر1کامال1غلط1نباشد1الاقل1محل1ایراد1و1سوال1فراوان1است.
یکی1از1مباحث1اصلی1در1سياست1رقابتی1در1نيم1دهه1گذشته،1بر1سر1این1موضوع1بوده1که1چگونه1
توسعه1می1تواند1دموکراسی1را1به1دنبال1داشته1باشد)مسيرE(.1ليپست11)1959(1به1این1نتيجه1رسيد1
که1هر1چه1یک1ملت1فعاليت1های1صحيح1بيشتری1انجام1دهد،1بيشتر1دموکراسی1را1در1ميان1خود1حفظ1
خواهد1کرد.1بر1اساس1نظریات1مارکس،1توکویل1و1وبر12و1سایر1نظریه1پردازان1مدرن،1ليپست1چندین1
مکانيزم1زیر1بنایی1را1بر1می1شمرد1که1از1جمله1آنها1می1توان1به1بروز1»جامعه1مشارکت1کننده«1اشاره1
ارزش1های1طبقه1 تسلط1 افزایش1 و1 متوسط1 این،1رشد1طبقه1 بر1 نمود)Lerner 1958(.1عالوه1
ایدئولوژی1های1 پایين1جامعه1به1سمت1 باعث1می1شود1طبقه1 بروز1فشارهای1متقابلی1که1 متوسط،1
افراطی1بروند1و1فقدان1سازمان1های1ميانجی1که1توده1مردم1را1به1مشارکت1تشویق1کنند1نيز1از1جمله1

آن1مکانيزم1ها1به1شمار1می1رود.
هانيتنگتون13 کالسيک1 کتاب1 مدرن،1 های1 تئوری1 و1 تئوری1 این1 منتقدان1 ترین1 عمده1 از1 یکی1
1،1968با1عنوان1نقش1سياست1در1جوامع1در1حال1تغيير1بود.1که1بر1این1عقيده1است1که1توسعه1قطعا1
باعث1ایجاد1تغييرات1فراوان1در1جامعه1می1شود،1اما1این1تغييرات1در1اغلب1موارد1توام1با1بی1ثباتی1و1
خشونت1هستند،1تا1اینکه1منجر1به1خلق1سيستمی1با1ثبات1و1دموکراتيک1باشند.1سيستم1های1با1ثبات1
دموکراتيک1تنها1زمانی1قابل1بروز1هستنند1که1توسعه1نهادهای1سياسی1که1می1توانند1به1نيازهای1
روز1افزون1برای1مشارکت1سياسی1پاسخ1گویند،1با1ميزان1بسيج1اجتماعی1هماهنگ1باشند.1به1عبارت1

1. Lipset
2. Toqueville, and Weber
3. Huntington’s classic book 
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دیگر،1مسير11Eتنها1در1شرایط1خاصی1قابل1اجرا1است.11پرزورسکی1و1دیگران)2000(11.1راه1دیگری1را1
برای1مسير1Eپيشنهاد1می1کنند:1با1این1مضمون1که1توسعه1منجر1به1ایجاد1دموکراسی1نمی1شود،1اما1
کشورهایی1که1توسعه1یافته1اند،1زمانی1که1سيستم1های1دموکراتيک1را1به1دالیل1دیگر1بپذیرند،1دیگر1
حاضر1به1تجربه1چيزی1غير1از1آن1نخواهند1بود.1نمی1توان1گفت1که1در1تمام1مقاالت،1نظریه1ليپست1
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A study of the Trade relations between Iran and Afghanistan

(Gravity model application)

Maryam Mokhtari

Jafar Khorashadizade

Abstract 
In economic literature, especially the international economy, bilateral 

trade flows and modeling of the utmost importance. Formation of economic 
integration in the form of free trade areas, customs unions, common markets 
and ultimately economic union suggests the importance of this issue. Given 
that Afghanistan as one of Iran’s eastern neighbors as trading partners, recent 
study examined the flow of bilateral trade deals between the two countries. 
On the other hand, a method of development of foreign trade of each country, 
Accurate understanding of the economic potential - commercial major trading 
partners And ways to deliver the volume and composition of foreign trade, 
both exports and imports to its optimum level. So the main objective is the 
impact of cooperation economic - Industrial, On increasing bilateral trade 
between them. Accordingly, it is expected that GDP and per capita GDP in 
trade between the two countries affect. Therefore, to evaluate the factors 
affecting the commercial potential of Iran and Afghanistan during the years 
2006-2015 used the gravity model and ordinary least squares method (OLS) 
as the most appropriate estimation method is chosen. According to the results, 
GDP of the two countries is a significant and positive and Iran’s per capita GDP  
a significant inverse relationship With trade between Iran and Afghanistan.

JEL classification: C22, F17
Keywords: bilateral trade, trade balance, gravity model, ordinary least 

squares method.
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Assess the role and position the system in the resistive economy 
and the sixth development 

Bahman Amini
 Mahdi Shekaruei 

Abstract
For several years, our country has been enduring under the most severe 

economic sanctions and pressures and all kinds of Foreign Economic tricks. 
Thus, signifying the general policies of resistive economy by Imam Khamenei, 
the Islamic Revolution Leader, it seems necessary for us to promptly organize 
and implement basic measures in order to attract full and active participation of 
all institutions and individuals in economic activities to achieve development 
and progress in achieving the goals of Twenty-year Outlook  Plan.

General policies of resistive economy requires that plans, projects, programs, 
strategic activities and initiatives of executive organizations that are consistent 
with these policies are to be strengthened and items that are not consistent with 
those policies have to be avoided and items that are not aligned with those 
policies are to be consistent with the general policies of resistive economy. 
The aim of this paper is to identify the measures that contribute to accelerating 
the realization of these objectives by reviewing the Sixth Program and state 
tax system as well as by addressing the factors that are necessary to correct 
the rules and regulations of the country. So, by boosting tax revenues and 
reducing dependence on oil revenues, the government has attempted to 
implement resistive economy. In the State Tax Organization, important 
developments and broad reforms have been taken place among which creating 
a necessary infrastructure in order to improve the tax system, reforming the 
laws and regulations, promoting tax culture and manpower development are 
the most important. It has tried to pay attention to resistive economy and its 
income aspect that tend to the domestic sources. The positive aspects in this 
field that can be mentioned are: 1. the Sixth Program, 2. Amendments Act 
of Direct Taxes, and 3. Comprehensive Tax Plan. In this paper, outlines of 
tax laws and the related programs in order to increase tax revenues and the 
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state’s measures in this area as well as their compliance with the objectives 
of resistive economy and then apparently evident shortcomings in every part 
have been mentioned. finally, in addition to increasing tax revenues and other 
economic fields, in order to achieve the goals and achieve better economic 
prospects of Resistive Economy, some proposals have been rendered.

JEL classification: O2, H2
Key words: Resistive Economy, National Income, the Sixth five-year 

Development Program, Development Plan, VAT
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Evaluating the effect of direct taxes on income distribution of 
iranin urban households

Mohsen Moodi
Sharafi Hossein

 
Abstract
Taxation acts as a government policy tool to improve the equitable distribution 

of income and achieve economic justice in society. In economics, those tax 
systems are efficient that, in addition to financing the government could control 
liquidity and improve equitable distribution of income and wealth. Increasing 
government tax revenue by increasing tax rates reduces the efficiency of tax 
systems, so the best way to increase government tax revenue will be broaden 
the tax base while maintaining economic efficiency. Broadening the tax base 
in both main forms of taxation; that is, direct and indirect taxes, does not have 
the same distributional effects, so it is necessary to investigate the effect of 
taxation and broadening each of the foundations of taxes (tax bases) on the 
redistribution of income as one of the measures of well-being of citizens.

In this study, the impact of taxes, taxes on income, wealth, goods and 
services, the distribution of wealth and income on urban households’ income 
distribution has been assessed during the period 1991 to 2013 using the Gini 
coefficient index and applying econometric modeling of Ordinary Least 
Squares (OLS). The results indicate that tax revenues have had reverse and 
significant effect on the Gini coefficient and by increasing tax revenues, 
income distribution of urban households has improved. And the foundations 
of wealth and income tax (direct taxes) compared to the foundations of goods 
and services tax (indirect taxes) has a greater impact on urban households’ 
income distribution.

JEL classification: H24, D31, CO1, C22
Key words: Tax, Income Tax, Wealth Tax, Tax on Goods and Services, 

Income Distribution, the Gini Coefficient
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Identifying the advantage of economic activities in south 
khorasan based on location quotient index

mehdi fatemi
Zahra vafadar

Abstract
In this paper, we investigate comparative advantages economic activities in 

south khorasan.
For surveying and investigating the existing comparative advantages, the 

location quotient index is used. And existing advantages than the average of 
it in country in south khorasan province were studud.in this study I use the 
Gross National Product data for the period 1384-1392. The results show that 
the agricultural sector (agriculture and horticulture, ranch and aviculture and 
forestry), mining activities (except excluding petroleum), industrial activities 
(food products and beverage, rubber and plastic products,manufactore of 
other non-metallic mineral products, building ,activities in the services sector 
(wholesale, retail, repair of motor vehicles and good, services residential 
public works, defenses and security ,education health, veterinary and social 
work activities has been the basis of province economic activities and location 
quotient index is greater than one. 

JEL classification: R13, R12, R11
Keywords: Gross national product, location quotient, value added, 

comparative advantage



Analyze and Evaluate the Effectiveness of Banking Facilities on 
the Added Value of Economic Sectors in South Khorasan Province 

during the Period of 22/03/2004 – 21/03/2014

Emad Ashtarinejad
Amin Khadem

Abstract 
Optimized and efficient channeling of limited resources between the banking 

activities in various economic sectors, while having impact on the increase in 
the value added, will leave positive impact on other components of economic 
development, including employment. Therefore, this study aimed to explain 
the impact of banking facilities on the added value of economic sectors in 
South Khorasan province in the period of 22/03/2004 – 21/03/2014 in order 
to identify sectors that have the most significant role in the promotion of the 
added value in that province if the needed facilities are dedicated. The study 
is descriptive and applied research and the method that has been used here 
is collecting data mining technology. In order to analyze the data, dynamic 
panel method has also been used. Based on the results, among the four major 
industries of the province, the highest ratio of added value dedicated to bank 
facilities was related to the “Services”, and then the “Agriculture” and the 
“Mining & Industries” and “Housing and Construction” respectively are in 
the third and fourth place. The value added growths during last year as well as 
bank loans with a one-year and a two-year hiatus have had a positive impact 
on the value added during this current year. And bank facilities granted during 
this current year in this respect have had no significant impact.

JEL classification: E61, E52, C22
Keywords: Bank Facilities, Added Value, South Khorasan Province
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Investigate the Role of Production of Berberis vulgaris in 
Achieving Social - economic Sustainability and Its Impact on 

Rural Development (Case Study: Afin City District of Zirkouh)

Batool, Bahadorani
 Niknam, Shayesyeh

Abstract
Sustainable agriculture is undoubtedly one of the most important parts 

of sustainable development. Main reliance on income of rural residents of 
Afin city of Zirkouh (Qaenat), is the agricultural crops and garden products, 
especially Berberis vulgaris. Therefore, considering its persistence is 
important in rural development. This study has been conducted targeting the 
analysis of the sustainability of Berberis vulgaris from social and economic 
dimensions. To examine this matter, both documentary and field methods 
have been applied through descriptive - correlation research methods. In the 
process of field operations, two types of questionnaires were prepared. The 
first questionnaire has been completed by the county mayors and the second 
one has been completed by 297 farmers planting Berberis vulgaris selected 
through cluster sampling from 23 villages. The results showed that economic 
conditions, including low income, volatility of Berberis vulgaris price, lack 
of guaranteed prices, lack of product marketing, and high production costs of 
Berberis vulgaris involved in unsustainable production of Berberis vulgaris.  
Although there are also some social problems, including poor access to public 
social institutions, spontaneous participation and cooperation of local people 
in rural affairs and their interest in the production of Berberis vulgaris have 
had a positive impact on stability and therefore the villages are socially more 
stable. Also, socio-economic sustainability of barberry production had a 
positive and significant relationship with population variables, natural position 
and distance from cities while had no significant relationship with the literacy 
variable; distance from cities.

JEL classification: E2, Q1, Q21
Key words: Sustainability, Agricultural Sustainability, Berberis vulgaris, 
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Rural Development 
Investigate the Effect of Macroeconomic Variables on Imports 

of Agricultural Products during the Period of 21/03/1974 - 
21/03/2013

Karam Jaafari ParvizKhanlu
Fatemeh Mohammadi
Mohsen Eshaghi nasab 

Abstract
In the analysis of macro issues and economic policy making, investigating 

the function of demand for imports has special significance in recognizing the 
macroeconomic models and effectiveness and efficiency of trade policies of the 
country. One of the main issues is the study of factors affecting the imports of 
the agricultural sector since agriculture is one of the critical economic sectors 
in terms of employment and production. Therefore, the aim of this study was 
to investigate some important economic main variables, especially the real 
exchange rate, real GDP, per capita, the ratio of price index of agricultural 
products and degree of economic openness to imports of agricultural products 
in Iran during the Period of 21/03/1974 - 21/03/2013 using Auto Regressive 
Approach with ARDL extensive intervals. The results obtained showed that in 
the long run, the real exchange rate, real GDP, per capita, the ratio of price index 
of agricultural products and degree of economic openness have a significant a 
positive effect on imports of agricultural products. Also, the real exchange rate 
and negative impact on agricultural imports has to be meaningless.

JEL classification: Q17 ،F43 ،D24
Keywords: Import, Agricultural products, Degree of economic openness, 

Real exchange rate, ARDL.
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Good Governance as a Concept, and Why This Matters for 
Development Policy

Masoud Purkiani
Mohammad Behroozi

Abstract
Almost all major development institutions today say that promoting good 

governance is an important part of their agendas. Despite this consensus, ‘good 
governance’ is an extremely elusive objective: it means different things to 
different organizations and to different actors within these organizations. This 
study provides a review of donor approaches and discusses good governance 
as a concept. While methodological discussions are often esoteric, the study 
argues that this one has real world relevance to development policy because 
donor agencies regularly measure and assess the quality of governance, 
condition assistance on these measurements, seek to design evidence-based 
policies, and justify their focus on good governance partly on the basis of 
claims that better governance promotes economic development. The weakness 
of the good governance concept calls into question each of these projects. 
Future work would do well to disaggregate the concept of good governance 
and refocus attention and analysis on its various disaggregated components, as 
defined here (e.g., democracy, the rule of law, efficient public management).

JEL classification: F59, N30, O17, O19
Keywords: democracy, development policy, foreign aid, good governance, 

governance




