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چکیده
اقتصاد سیزسمیىی 1پذیذٌای است کٍ َمٍی کطًرَای جُان با آن مًاجٍاوذ؛ تحقیقات وطان میدَذ کٍ
اوذاسٌ بخص سیزسمیىی در بیطتز کطًرَا وسبتاً قابلتًجٍ بًدٌ ي فعالیتَای ایه بخص علت بسیاری اس
وابساماویَای اقتصـادی است .بزآيرد اقتصاد سیزسمیىی اس جىـبٍ ضىاسایی ضکـاف مالیاتی ،اثزبخطی
سیاست َای پًلی ي مالی ،رضذ اقتصادی ي تًسیع درآمذ اَمیت فزاياوی دارد .در پژيَص حاضز وخست مفًُم
اقتصاد سیزسمیىی ي عًامل اثزگذار بز آن بیان گزدیذ .سپس پیامذَای وامساعذ اقتصاد سیزسمیىی بز اقتصاد ي
مطالعات تجزبی در حًسٌی اقتصاد سیزسمیىی جمعبىذی ضذ .ایه مطالعٍ در قسمت تجزبی در گام وخست
اوذاسٌ اقتصاد سیزسمیىی ایزان را طی ديرٌی  1350تا  ،1389بٍ کمک ريش پًلی در سٍ سىاریً ،بزآيرد کزد.
سپس در گام ديم ،اثزگذاری متغیزَایی ماوىذ بار مالیاتی ،تًرم ،وابزابزی درآمذ ،اوذاسٌ ديلت ي ضکاف وزخ ارس
را در قالب یک مذل اقتصادسىجی بزرسی کزد .وتایج تجزبی میاوگیه اوذاسٌ اقتصاد سیزسمیىی را در سٍ سىاریً
بٍتزتیب  15/05 ،13/26ي  15 /71درصذ اس تًلیذ واخالص داخلی بزآيرد کزدَ .مچىیه بزآيرد مذل وطان داد
کٍ متغیزَایی چًن بار مالیاتی ،تًرم ،وابزابزی درآمذ ،اوذاسٌ ديلت َمگی بز اوذاسٌ اقتصاد سیزسمیىی ایزان اثز
مثبت ي معىیداری داروذ؛ در میان ایه عًامل ،بار مالیاتی بیطتزیه اثز را بز اقتصاد سیزسمیىی داضتٍ است.
کلید واژهها :اقتصاد سیزسمیىی ،بار مالیاتی ،تًرم ،وابزابزی درآمذ ،ريش پًلی
طبقهبندی E31 ، H26 ، E26 :JEL

1. Underground economy
 .1استادیار گزيٌ اقتصاد داوطگاٌ ماسوذران (*وًیسىذٌ مسًيل)
 .2داوطجًی کارضىاسی ارضذ داوطگاٌ ماسوذران
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 .1هقذهه
أزٚس ٜداؽتٗ اىالػات درعت  ٚخأغ در حٛسٜٞای افّی فؼاِیتٞای خأؼ ٝتٙٔٝظٛر تز٘أٝریشیٞای
فحیح عیاعی  ٚالتقادی السْ  ٚمزٚری اعت .یىی اس دغذغٞٝای تیؾتز وؾٛرٞا رٚتٝر ٚتٛدٖ تا
فؼاِیتٞای سیزسٔیٙی اعت و ٝت ٝدِیُ ٔاٞیتؽاٖ در حغابٞای درآٔذ ّٔی ٌشارػ ٕ٘یؽ٘ٛذ.
ػٛأُ ٌ٘ٛاٌ٘ٛی ٓٞچٛٔ ٖٛلؼیت خغزافیایی وؾٛرٔ ،حذٚدیتٞای ٔمذاری تِٛیذ٘ ،یاس ت ٝد ٚؽغّ ٝیا
چٙذ ؽغّ ٝؽذٖ ت ٝدِیُ پاییٗ تٛدٖ عيح درآٔذ ٘غثت تٔ ٝخارج س٘ذٌی ٔ ٚمزرات عختٌیزا٘ ٝدِٚت
ٔٛخة ٌزایؼ ٞزچ ٝتیؾتز افزاد ت ٝعٛی التقاد سیزسٔیٙی ؽذ ٜاعت.
ؽٙاخت التقاد سیزسٔیٙی  ٚتزآٚرد ا٘ذاس ٜآٖ ،ت ٝدِیُ ایٙى ٝریؾٝی تغیاری اس ٘اتغأا٘یٞای التقادی
تٛد ٚ ٜراٜٞای ارتثاىی وارٞای ٔماتُ لا٘ ٖٛرا آؽىار ٔیعاسد ٟٓٔ ،تٛدٛٔ ٚ ٜرد تٛخ ٝالتقاددا٘اٖ ٚ
عیاعتٍذاراٖ اعتٕٞ .چٙیٗ تزآٚرد ایٗ تخؼ اس التقاد ،إٞیت فزاٚا٘ی اس خٙث ٝؽٙاعایی ؽىاف ٔاِیاتی،
اثزتخؾی عیاعتٞای پِٛی ٔ ٚاِی ،رؽذ التقادی  ٚتٛسیغ درآٔذ دارد .فؼاِیتٞای سیزسٔیٙی اس ٔاِیات
ٔیٌزیش٘ذ  ٚایٗ ٔٛخة واٞؼ درآٔذٞای دِٚت ٘ ٚاوارایی عیاعتٞای ٔاِی  ٚافشایؼ ؽىاف ٔاِیاتی
ٔیؽٛد .افشایؼ ایٗ فؼاِیتٞا ٔٛخة تاال رفتٗ ٘مذیٍٙی در ٌزدػ ٘ ٚاوارآٔــذی عیاعـتٞای پِٛی
ٔیؽٛدٕٞ .چٙیٗ ت ٝدِیُ ٔؼأالت ٘مذی  ٚػذْ ثثت ایٗ فؼاِیتٞا ،در ٔحاعث ٝتِٛیذ ّٔی ٕ٘یآیٙذ.
تحمیمات ٘ؾاٖ داد ػٛأّی ٔا٘ٙذ تارٔاِیاتی ،تٛرْ ٘ ٚاتزاتزی در تٛسیغ درآٔذ ت ٝتزٚس پذیذ ٜالتقاد
سیزسٔیٙی دأٗ ٔیس٘ذ .در ؽزایيی و ٝتار ٔاِیاتی افشایؼ ٔییاتذ تزای افزاد تخؼ وٕتزی اس درآٔذ تحمك
یافت ٝتالی ٔیٔا٘ذ؛ ت ٝایٗ دِیُ افزاد تزخیح ٔیدٙٞذ ت ٝعٕت فؼاِیتٞایی و ٝأىاٖ فزار اس ٔاِیات در آٖ
تیؾتز اعت یؼٙی ت ٝفؼاِیتٞای التقاد سیزسٔیٙی رٚی آٚر٘ذ .تٛرْ لیٕت واالٞا ،تٚٝیض ٜواالٞای ٔقزفی،
ٔٛخة ٔیؽٛد افزاد تیؾتزی در سیز خو فمز لزار ٌیز٘ذ  ٚتزای ٌذراٖ س٘ذٌی اس رٚی اخثار ت ٝفؼاِیتٞای
غیزلا٘٘ٛی تپزداس٘ذٕٞ .چٙیٗ اٌز ٘زخ تٛرْ لیٕت اس ٘زخ رؽذ درآٔذ واروٙاٖ تخؼ رعٕی تیؾتز تاؽذ،
واروٙاٖ تزای پٛؽؼ ایٗ ؽىاف ٔیاٖ ٔخارج  ٚدرآٔذ ت ٝؽغُ د ْٚرٚی ٔیآٚر٘ذ؛ چ ٖٛحنٛر حمیمی
ٕٞشٔاٖ یه فزد در د ٚؽغُ رعٕی ٘إٔىٗ اعت ،افزاد ٔدثٛر ت ٝفؼاِیت در تخؼ غیزرعٕی ٔیؽ٘ٛذ؛
پظ ٘زخ تٛرْ تاال ٘یش ٔیتٛا٘ذ التقاد سیزسٔیٙی را تشري وٙذٔ .ؼٕٛالً ٔیشاٖ فزار ٔاِیاتی  ٚدر ٘تیدٝ
فؼاِیتٞای سیزسٔیٙی در ٌزٜٞٚای درآٔذی تاال تیؾتز اعت .پظ ا٘تظار ٔیرٚد تا افشایؼ مزیة خیٙی،
تٛسیغ درآٔذ ت٘ ٝفغ دٞهٞای تاالی درآٔذی ٘اتزاتزتز ؽذٔ ٚ ٜیشاٖ فؼاِیتٞای سیزسٔیٙی ٘یش ٌغـتزػ
یاتذ.
ا٘ذاسٌٜیزی التقاد سیزسٔیٙی  ٚؽٙاعایی ػٛأُ ایداد وٙٙذ ٜآٖ تٙٔ ٝظٛر ىزاحی عیاعتٞای ٔٙاعة
تزای واٞؼ  ٚیا خٌّٛیزی اس ٌغتزػ ایٗ پذیذ ٜمزٚرت دارد .در ٔياِؼ ٝحامز٘ ،خغت ت ٝرٚػ پِٛی
تز پای ٝدادٜٞای دٚرٜی  1350تا  1389ا٘ذاس ٜالتقاد سیزسٔیٙی ایزاٖ تزآٚرد ٔیؽٛد؛ عپظ ت ٝوٕه یه
ٔذَ التقاد عٙدی ػٛأُ اثزٌذار تز التقاد سیزسٔیٙی ،تزرعی ٔیٌزدد.
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سال ديم -ضمارٌ  -8سمستان 1392
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 .2پیشینه تحقیق
 2-1هفهوم اقتصاد سیزسهینی
تىارٌیزی ٚاصٜٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛتزای پذیذ ٜالتقاد سیزسٔیٙی ٔا٘ٙذ سیزسٔیٙی  ،پٟٙاٖ  ،عایٝای  ،غیزلا٘٘ٛی ،
غیزلاتُ ٔؾاٞذٌ ،5ٜشارػ٘ؾذ ،6ٜثثت٘ؾذ ،7ٜغیزرعٕیٛٔ ،8اسی ،9عیاٛٔ ٜخة ؽذ ٜاعت و ٝرٚػٞای
ا٘ذاسٌٜیزی تا تٛخ ٝت ٝتؼزیفٞای ػّٕیاتی تىار رفتٔ ،ٝتفاٚت تاؽذ؛ در ٘تید ٝأىاٖ ٔمایغ٘ ٝتایح حافُ
اس وارتزد رٚػٞای ٔختّف در عيح یه وؾٛر  ٚیا در ٔیاٖ وؾٛرٞا را تا دؽٛاری رٚتز ٚوٙذ.
اعٕیت (10)1994التقاد سیزسٔیٙی را چٙیٗ تؼزیف ٔیوٙذ :تاساری تز پای ٝتِٛیذ واالٞا  ٚخذٔات ،چٝ
11
لا٘٘ٛی  ٚچ ٝغیزلا٘٘ٛی و ٝاس تزآٚرد رعٕی تِٛیذ ٘اخاِـ داخّی ٔیٌزیش٘ذ .در تؼزیف تا٘ه خٟا٘ی
التقاد سیزسٔیٙی ىیف ٌغتزدٜای اس فؼاِیتٞای تاسار وار را تا دٔ ٚاٞیت ٔختّف پٛؽؼ ٔیدٞذ .اس یه
ع ٛتا ٔماتّ ٝرفتار خا٘ٛارٞا در یه ٔحیو التقادی و ٝدر آٖ فزفت درآٔذ وٓ اعت  ٚاس عٛی دیٍز تا
فزار ٔاِیات ؤ ٝحق َٛرفتار ػمالیی وارآفزیٙاٖ اعت ٔٛاخٔ ٝیتاؽذ .فایً ( 12)1997التقاد سیزسٔیٙی
را در چٟار دعت ٝلزار ٔیدٞذ٘ :خغت ،التقاد غیزلا٘٘ٛی و ٝتز پای ٝدرآٔذٞای حافُ اس فؼاِیتٞای
التقادی اعت و ٝلا٘ ٖٛرا ٘مل ٔیوٙذٔ ،ا٘ٙذ تِٛیذ  ٚتٛسیغ واالٞای ٕٔٛٙػ ،ٝتدارت غیزلا٘٘ٛی دارٚ ٚ
تاسار عیا ٜارس .د ،ْٚالتقاد ٌشارػ ٘ؾذ ٜتیاٍ٘ز آٖ ٔمذار اس درآٔذ اعت و ٝتٝىٛر لا٘٘ٛی ٔیتایذ تٔ ٝمأات
ٔاِیاتی ٌشارػ ٔیؽذ ِٚی ٘ؾذ ٜاعتٔ ،ا٘ٙذ فزار ٔاِیاتی .ع ،ْٛالتقاد ثثت ٘ؾذ ٜوٛٔ ٝخة اختالف ٔیاٖ
درآٔذ  ٚتِٛیذ ٚالؼی ٔیؽٛد .چٟارْ ،التقاد غیزرعٕی و ٝؽأُ فؼاِیتٞای التقادی اعت و ٝاس فزف
ٞشیٞٝٙا ىفزٔ ٜیر٘ٚذ  ٚاس ٔدٛسٞای تداری ،لزارداد وار ،لٛا٘یٗ  ٚعیغتٓ أٙیت اختٕاػی پیزٚی ٕ٘ی-
وٙٙذ .تٔٛاط 13فؼاِیتٞای التقاد سیزسٔیٙی را در یه دعتٝتٙذی وّی در  4تخؼ لزار ٔیدٞذ٘ :خغت،
تخؼ خا٘ٛار و ٝواالٞا  ٚخذٔاتی تِٛیذ ٔیوٙذ و ٝدر ٕٞیٗ تخؼ ٔقزف ؽذ ٚ ٜوٕتز ت ٝتاسار ػزمٝ
ٔیٌزدد .فمذاٖ لیٕت تزای ایٗ واالٞا  ٚخذٔات تِٛیذی ٔٛخة دؽٛاری ارسؽیاتی آٖ ٌؾت ٚ ٝدر٘تید ٝدر
حغابٞای ّٔی ٘ادیذٌ ٜزفتٔ ٝیؽٛد .د ،ْٚتخؼ غیزرعٕی اعت و ٝؽأُ تِٛیذوٙٙذٌاٖ خشء  ٚواروٙاٖ
آٟ٘ا ،وغث ٚ ٝپیؾٚٝراٖ تذ ٖٚوارٌز ،واروٙاٖ حُٕ ٘ ٚمُ  ٚدیٍز خذٔات رعٕی اعت .تِٛیذ ٔ ٚقزف
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1. Underground
2. Hidden
3. Shadow
4. Illegal
5. Unobservable
6. Unreported
7. Unrecorded
8. Informal
9. Parallel
10. Smith, P.
11. www.worldbank.org
12. Fige, E.L.
 .13تیذآتاد ،تیضٖ
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واالٞا  ٚخذٔات تِٛیذ ؽذ ٜدر تخؼ غیزرعٕی ٔٙغ لا٘٘ٛی ٘ذارد  ٚایٌٗ ٝ٘ٛفؼاِیتٞا در التقاد وؾٛر
وأالً ٔدـاس ٞغتٙذ  ٚػّت وٙار ٌذاؽتٗ تخؼ غیزرعٕی اس حغاتذاری ّٔی دؽــٛار  ٚپزٞشی ٝٙتٛدٖ
خٕغآٚری اىالػات آٔاری در ایٗ تخؼ اعت .ع ،ْٛتخؼ ٘أٙظٓ یا غیزػادی اعت .در  ٕٝٞفؼاِیتٞای
ىثمٝتٙذی ؽذ ٜدر ایٗ تخؼ تا ٚخٛد لا٘٘ٛی ٔ ٚداس تٛدٖ افُ تِٛیذ واال  ٚخذٔت ،اس خٙثٞٝایی ٔا٘ٙذ
فزار اس ٔاِیات ،فزار اس لا٘ـ ٖٛوار  ٚػذْ رػایت ایٕٙی وارٌا ٚ ٜیا تمّة در تیٕٞٝای اختٕاػیٛ٘ ،ػی
لاٌٖ٘ٛزیشی ٚخٛد دارد .چٟارْ ،تخؼ غیزلا٘٘ٛی (خشایی یا خٙایی) اعت و ٝؽأُ تِٛیذات  ٚفؼاِیتٞایی
خالف لاٖ٘ٛ؛ ٕٞچ ٖٛدسدی ،تِٛیذ ٔ ٚؼأّٛٔ ٝاد ٔخذر ٔیتاؽذ.
اس تؼزیفٞای ارائ ٝؽذٌ ،ٜغتزدٌی دأ ٝٙفؼاِیتٞای سیزسٔیٙی ٔؾخـ ٔیؽٛد؛ اس ایٗر ٚالتقاد
سیزسٔیٙی اس دیذٌا ٜایٗ پضٞٚؼ تزاتز اعت تأ ٕٝٞ :ؼأالت تاساری ٌشارػ٘ؾذ ٚ ٜغیزلا٘٘ٛی ٕٞ ٚچٙیٗ
فؼاِیتٞای تِٛیذی و ٝاس حفاظت ٔ ٚزالثت ٔمأات ثثت وٙٙذ ٜرعٕی ٔیٌزیش٘ذ  ٚپ٘ َٛمذ اتشار افّی
ٔؼأالت آٖ اعت.
 2-2علتهای ایجاد اقتصاد سیزسهینی
در ادتیات التقادی ٔزتٛه ت ٝالتقاد سیزسٔیٙی تحمیمات ٘ؾاٖ داد و ٝچٙذ ػأُ در پیذایؼ  ٚتشري ؽذٖ
آٖ ٘مؼ دار٘ذ:
2
1
 -1بارهالیاتی :اؽٙایذر ( ٚ )2004تٕٞ ٚ ٗٞٛىاراٖ ( )2007تز ایٗ تاٚر٘ذ و ٝچٔ ٖٛاِیات رٚی ا٘تخاب
ا٘تخاب عاػت وار اثز دارد ،ػزمٝی وار در التقاد عایٝای را تحزیه ٔیوٙذ .تا٘شی ( 3)2008تیاٖ ٔی-
وٙذٍٙٞ :أی ؤ ٝاِیات ٚخٛد ٘ذارد  ٚیا ٔاِیات عزا٘ ٝتمزیثاً ثاتت اعت  ٚیا ایٙىٔ ٝاِیات احتٕاِی ٔ ٚزتٛه
ت ٝفؼاِیتٞای تغیار آؽىار ٔیتاؽذ ،فؼاِیتٞای التقاد سیزسٔیٙی ٘اؽی اس ٔاِیات ٚخٛد ٘ذارد.
 -2دولت :تا افشایؼ ٔذاخّ ٝدِٚت در التقاد اس ىزیك افشایؼ لٛا٘یٗ ٔحذٚد وٙٙذٔ ٜا٘ٙذ لٛا٘یٗ حذالُ
دعتٕشد  ٚعاػت وارٔ ،اِیات ٔ ٚمزرات تأیٗ اختٕاػی ،آسادی ػُٕ افزاد  ٚتٍٙاٜٞا واعت ٝؽذ ٚ ٜاٍ٘یشٜی
آٟ٘ا تزای فؼاِیت در تخؼ سیزسٔیٙی ت ٝخای فؼاِیت رعٕی تیؾتز ٔیؽٛد .تٕٞ ٚ ٗٞٛىاراٖ ( )2007تز
ایٗ تاٚر٘ذ و ٝلٛا٘یٗ دِٚت آسادی ا٘تخاب افزاد خذب ؽذ ٜدر التقاد رعٕی را واٞؼ دادٞ ٚ ٜشی ٝٙوار در
تخؼ رعٕی را تاال ٔیتزد؛ ِٚی چ ٖٛأىاٖ ا٘تماَ تیؾتز ایٗ ٞشیٞٝٙا اس وارفزٔا ت٘ ٝیزٚی وار ٚخٛد دارد،
ایٗ اٍ٘یشٜای تزای فؼاِیت وارفزٔا در التقاد عایٝای ٔیؽٛد.
 -3نابزابزی در توسیع درآهذٔ :ياِؼات ٘ؾاٖ ٔیدٞذ ٔیشاٖ فزار ٔاِیاتی  ٚدر ٘تید ٝفؼاِیتٞای
سیزسٔیٙی در ٌزٜٞٚای درآٔذی تاال تیؾتز اعت سیزا تیؾتز ٌزٜٞٚای درآٔذی تاال ٔیتٛا٘ٙذ اس فؼاِیتٞای
4
والٖ التقادی و ٝدرآٔذ تاالیی را تٕٞٝزا ٜدار٘ذٙٔ ،افغ تٝدعت آٚر٘ذٔ .ياِؼ ٝپاؽاردس  ٚپِٛیىارپٛ
(٘ )2008ؾاٖ ٔیدٙٞذ فزار ٔاِیاتی در ٔیاٖ افزاد پزدرآٔذ تاال تٛد ٚ ٜایٗ ػذْپزداخت ٔاِیات تٛعو افزاد
1. Schneider, F.
2. BÜhn, A., Karmann، A., Schneider, F.
3.Tanzi, V.
2. Pashardes, P., Polycarpou, A.
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تا درآٔذ تاال ٔٛخة ٘اوارایی عیاعتٞای اختٕاػی دِٚت ٔیؽٛد؛ تٙاتزایٗ تا افشایؼ ٘اتزاتزی درآٔذی ٚ
تٕزوش تخؼ ػٕذ ٜدرآٔذ در دعت یه ػذ ٜخاؿ ا٘ذاس ٜفؼاِیتٞای سیزسٔیٙی ت ٝاٍ٘یش ٜفزار ٔاِیاتی
تیؾتز ٔیؽٛد.
 -4اختال ف نز ارس رموی و ییزرموی :اختالف ٔیاٖ ٘زخ ارس رعٕی  ٚغیزرعٕی پذیذ ٜتاسار عیاٜ
ارس را در پی دارد؛ سیزا افزاد ت ٝد٘ثاَ ایٗ ٞغتٙذ و ٝتا فزٚػ ارس در تاسار غیزرعٕی ت ٝعٛدٞای تاالتزی
دعت یاتٙذ .تفاٚت ٘زخ ارس رعٕی  ٚتاسار عیا ٜت ٝػٛٙاٖ یه ٔاِیات غیزٔغتمیٓ تز فادرات تّمی ؽذ ٚ ٜدر
افزاد تزای تدارت غیزلا٘٘ٛی  ٚلاچاق واال ،اٍ٘یش ٜایداد ٔیوٙذ .ػزب ٔاسار ( )1380تیاٖ ٔیوٙذ وٝ
ؽٛاٞذ ٘مؼ تزخغت ٝتدارت غیزلا٘٘ٛی را در تزویة ٛ٘ ٚعا٘ات التقاد عیا ٜدر ایزاٖ تاییذ ٔیوٙذ.
 -5تورم :تاال تٛدٖ رؽذ لیٕت واالٞا تٛیض ٜواالٞای ٔقزفی ٔٛخة ٔیؽٛد و ٝافزاد تیؾتزی در سیز
خو فمز لزار تٍیز٘ذ  ٚتزای ٌذراٖ س٘ذٌی ٔدثٛر ت ٝرٚی آٚردٖ ت ٝفؼاِیتٞای غیزلا٘٘ٛی ؽ٘ٛذ .در تٛخیٝ
ایٗ ٔيّة ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝاٌز ٘زخ رؽذ لیٕت واالٞا تٚٝیض ٜواالٞای ٔقزفی افزاد تیؾتز اس ٘زخ رؽذ
درآٔذ در تخؼ رعٕی تاؽذٔ ،یاٖ ٞشیٞٝٙای س٘ذٌی  ٚدرآٔذ خا٘ٛار ؽىاف پذیذ ٔیآیذ .تزای پٛؽؼ ایٗ
ؽىاف واروٙاٖ ت ٝؽغُ د ْٚرٚی ٔیآٚر٘ذ ،چ ٖٛأىاٖ حنٛر ٕٞشٔاٖ یه فزد در د ٚؽغُ رعٕی ٚخٛد
٘ذارد ،افزاد ٔدثٛر ت ٝفؼاِیت در تخؼ غیزرعٕی ٔیؽ٘ٛذ.
-6کیفیت هخارج عووهی :اس ٍ٘ا ٜیه ؽٟز٘ٚذ ٔاِیات ،لیٕت پزداختی تزای خذٔات ػٕٔٛی ارائ ٝؽذٜ
دِٚت اعت .خذٔات ػٕٔٛی تٟتز ،رمایت تیؾتز ؽٟز٘ٚذاٖ را عاسٌار تا ٚظیفٔ ٝاِیاتیؽاٖ تٕٞ ٝزا ٜدارد؛
تٙاتزایٗ اٍ٘یشٌ ٜشارػ فؼاِیتٞا تزای پزداخت ٔاِیات تیؾتز ٔیؽٛد.
-7هونوعیتهإٛٙٔ :ػیتٞا ؽىُ خافی اس لٛا٘یٗ ٞغتٙذ ؤ ٝیتٛا٘ٙذ ت ٝؽىُ مٕیٕ ٝتز دعتٝای اس
لٛا٘یٗ تٙظیٓ ؽ٘ٛذ .تزخی فؼاِیتٞا در تؼنی اس وؾٛرٞا ٕٔٛٙع ٞغتٙذ در حاِیؤٕ ٝىٗ اعت در
وؾٛرٞای دیٍز ٔداس تاؽٙذ .ؽىُ ػٕذ ٜایٗ فؼاِیتٞا تِٛیذ  ٚتٛسیغ غیزلا٘٘ٛی دار ،ٚرتاخٛاری ،تِٛیذ ٚ
فزٚػ ٔٛاد خيز٘ان یا ٕٔٛٙع (ٔا٘ٙذ اعّحٛٔ ،ٝاد تا پیأذٞای ٔٙفی سیغت ٔحیيی) ٛٔ ٚاردی اس ایٗ
لثیُ ٔیتاؽذ .تماما  ٚدر ٘تید ٝعٛد تاالی ایٗ فؼاِیتٞای ٕٔٛٙع  ٚیا حتی تثٟىارا٘ٛٔ ٝخة اؽتغاَ
ػذٜای در ایٗ فؼاِیتٞا ٔیٌزدد.
 -8فساد :فغاد ؤ ٝیتٛا٘ذ عیاعی یا ٚاتغت ٝت ٝأٛر اداری تاؽذٕٔ ،ىٗ اعت درآٔذ تاالیی را تزای
وغا٘ی و ٝدر فؼاِیتٞای ٔفغذا٘ٔ ٝؾغٞ َٛغتٙذ ایداد وٙذ .تا٘شی 1تز ایٗ تاٚر اعت و ٝاٌز تاسرعیٗ
ٔاِیات فاعذ تاؽٙذ تزای افزاد پزداخت رؽ ،ٜٛارساٖتز اس پزداخت ٔاِیات اعت.
 -9بیکاری :تٕٞ ٚ ٗٞٛىاراٖ ( )2007تیاٖ وزد٘ذ و ٝتیىاری تاال اٍ٘یش ٜتزای فؼاِیتٞای خٛد اؽتغاِی
را تیؾتز وزد ٚ ٜاس ایٗ را ٜالتقاد سیزسٔیٙی را افشایؼ ٔیدٞذٌ .یّش  ٚتذس ( )2002ت ٝد٘ ٚیزٚی ٔخاِف
 ٓٞدر ارتثاه ٔیاٖ التقاد سیزسٔیٙی  ٚتیىاری تأویذ دار٘ذ .2اس یه ع ٛالتقاد سیزسٔیٙی اس رؽذ تِٛیذ
1. Tanzi, V.
 .2ؽىیثایی  ٚرئیظپٛر ()186
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٘اخاِـ داخّی وٓ وزد ٜو ٝایٗ خٛد ت ٝتیىاری ٔیا٘دأذ .اس عٛی دیٍز تزخی اس افزادی و ٝدر تخؼ
رعٕی ؽاغُا٘ذ ،لغٕتی اس اٚلات خٛد را در ٔؾاغُ غیزرعٕی ٔؾغٔ َٛیؽ٘ٛذ .پظ ارتثاه ٔیاٖ تیىاری
 ٚالتقاد سیزسٔیٙی ٔث ٟٓاعت.
-11نز بهزهٔ :ؼأالت التقاد سیزسٔیٙی تا پ٘ َٛمذ ا٘داْ ٔیؽ٘ٛذ ،تا افشایؼ ٘زخ تٟزٞ ٜشی ٝٙفزفت
ٍٟ٘ذاری پ٘ َٛمذ افشایؼ یافت ٚ ٝدر ٘تیدٔ ٝیشاٖ ٍٟ٘ذاری ٔا٘ذ٘ ٜمذ واٞؼ ٔییاتذ و ٝایٗ ٔیشاٖ
ٔؼأالت التقاد سیزسٔیٙی را وٓ ٔیوٙذ.
-11فعالیتهای خوداشتغالی و خویشفزهاییٕٛٞ :ار ٜتخؾی اس ٘یزٚی وار تٝفٛرت خٛیؼفزٔا
فؼاِیت ٔیوٙٙذ و ٝت ٝدالیّی ٔا٘ٙذ پزاوٙذٌی ،وٛچه تٛدٖ  ٚعيح پاییٗ ٔاِیات تؼّك ٌزفت٘ ،ٝظارت
دِٚت تز آٟ٘ا اس تٛخی ٝالتقادی تزخٛردار ٘یغت؛ تٙاتزایٗ تٝػٛٙاٖ فؼاِیتٞای ثثت ٘ؾذ ٚ ٜدر ٘تیدٝ
التقاد سیزسٔیٙی ٔحغٛب ٔیؽ٘ٛذ.
 -12جنگ :در ٍٙٞاْ خ ًٙدِٚت تز فؼاِیتٞای التقادی ٘ظارت دلیمی ٘ذارد؛ ایٗ فزفت ٔٙاعثی
تزای عٛدخٛیاٖ فزأ ٓٞیوٙذ تا ت ٝدٚر اس ٘ظارت دِٚت ت ٝا٘داْ وارٞای غیزلا٘٘ٛی ٔؾغ َٛؽ٘ٛذ .پظ اس
خ٘ ًٙیش حنٛر ٌغتزد ٜدِٚت در التقاد تٙٔ ٝظٛر عاس٘ذٌی  ٚاػٕاَ لٛا٘یٗ عختٍیزا٘ ٚ ٝوٙتزَ وٙٙذ،ٜ
اٍ٘یش ٜػأالٖ التقادی تزای حنٛر در تخؼ غیزرعٕی افشایؼ ٔییاتذ.
 -3-2پیاهذهای هنفی وجود اقتصاد سیزسهینی
تحمیمات ا٘داْ ٌزفت ٝخٙثٞٝای پٟٙاٖ اثزات ٘أغاػذ التقاد سیزسٔیٙی را آؽىار عاخت ٝاعت:
 .1کاهش درآهذهای دولت :ت ٝدِیُ پٟٙاٖ تٛدٖ فؼاِیتٞای التقاد سیزسٔیٙی  ٚثثت ٘ؾذٖ آٟ٘ا
درآٔذ ٔاِیاتی دِٚت وٓ ٔیؽٛدٕٞ .چٙیٗ ٚرٚد واالٞا تٝفٛرت غیزلا٘٘ٛی  ٚلاچاقٛٔ ،خة واٞؼ درآٔذ
ٌٕزوی دِٚت ٔیؽٛد.
 .2عذم جاهعیت حسابهای هلی :فؼاِیتٞای التقاد سیزسٔیٙی ت ٝدِیُ ػذْتٕایُ ػأالٖ آٖ،
٘أٙظٓ  ٚپزاوٙذ ٜتٛدٖ  ٚیا غیزلا٘٘ٛی تٛدٖ ،در ٌشارػ حغابٞای ّٔی ٔٙؼىظ ٕ٘یؽ٘ٛذ.
 .3ناکارآهذی میامتهای دولت :ػذْ خأؼیت حغابٞای ّٔی تٝدِیُ تشري تٛدٖ ا٘ذاس ٜالتقاد
سیزسٔیٙی ٔٛخة عیاعتٌذاری تز پای ٝاىالػات غیزدلیك ٔیؽٛدٕٞ .چٙیٗ ا٘داْ ٔؼأالت ٘مذی در
فؼاِیتٞای سیزسٔیٙیٛٔ ،خة در داْ افتادٖ تخؼ ٕٟٔی اس حدٓ پ َٛدر التقاد سیزسٔیٙی ؽذ ٚ ٜعیاعت
پِٛی دِٚت ٘اوارآٔذ ٌزدد .افش ٖٚتز ایٗ ت ٝدِیُ ػذْ تحمك درآٔذ ٔاِیاتی پیؼتیٙی ؽذ ،ٜعیاعتٞای
ٔاِی دِٚت ٘یش وارایی خٛتی ٘خٛاٙٞذ داؽت.
 .4افشایش هشینههای دولت :تٙٔ ٝظٛر واٞؼ ا٘ذاس ٜالتقاد سیزسٔیٙی  ٚیا خٌّٛیزی اس ٌغتزػ آٖ
دِٚت ٔیتایذ الذأاتی را ا٘داْ دٞذ وٞ ٝشیٝٙتز اعت.
 .5کاهش تواى رقابتی تولیذکننذگاى رمویٞ :شی ٝٙتِٛیذ تزای تِٛیذوٙٙذٌاٖ رعٕی  ٚلا٘٘ٛی
تاالتز اس تِٛیذوٙٙذٌاٖ غیز رعٕی فؼاَ در التقاد سیزسٔیٙی اعت؛ سیزا تغیاری اس ٔٛاد اِٚی ٝدر ایٗ تخؼ
تٝفٛرت لاچاق تٟیٔ ٝیؽٛد و٘ ٝغثتاً ارساٖتز اعتٕٞ .چٙیٗ تزای تِٛیذوٙٙذٌاٖ غیزرعٕی پزداخت
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ٔاِیات ،رػایت اعتا٘ذاردٞای ٔحیو وار ،تیٕ ،ٝلٛا٘یٗ حذالُ دعتٕشد  ٚعاػات واری ٔٛمٛػیت ٘ذارد.
ٔدٕٛػ ٝایٗ ػٛأُ ٔٛخة واٞؼ تٛاٖ تِٛیذوٙٙذٌاٖ رعٕی در ٔماتُ تِٛیذوٙٙذٌاٖ غیزرعٕی ٔیٌزدد.
 .6افشایش فاصله طبقاتی :اس فؼاِیتٞای التقاد سیزسٔیٙی ٔاِیاتی ٌزفتٕ٘ ٝیؽٛد؛ در ٘تیدٔ ٝخارج
ػٕٔٛی دِٚت تزای تاال تزدٖ عيح رفا ٜخأؼ ٝتٚٝیض ٜدر ٔٙاىك ٔحز ،ْٚتا ٔحذٚدیت ٔاِی رٚتزٔ ٚیؽٛد.
ٕٞچٙیٗ فؼاالٖ در تخؼ سیزسٔیٙی درآٔذ تادآٚرد ٜتاالیی دار٘ذ و ٝایٗ ٔٙدز ت ٝافشایؼ فافّ ٝىثماتی
ٔیؽٛد.
 4-2پژوهشهای تجزبی (خارجی و داخلی)
تاؤ ٖٛٙياِؼات ٌ٘ٛاٌ٘ٛی در وؾٛرٞای ٔختّف در سٔی ٝٙا٘ذاس ٚ ٜػّتٞای تزٚس پذیذ ٜالتقاد سیزسٔیٙی
ا٘داْ ٌزفت ٝاعت .ایٗ ٔياِؼات و ٝت ٝوٕه رٚػٞا  ٚتا تٝوارٌیزی ٔتغیزٞای ٔتفاٚت تٛد٘ ،ٜتایح
٘أؾاتٌ ٚ ٝـأ ٜتٙالل تٝدعت داد٘ذ .در خذ )1( َٚتـزخی اس ٔياِؼات ا٘داْ ؽذ ٜدر حــٛس ٜالتقاد
سیـزسٔیٙی تٝفٛرت خالف ٝآٚرد ٜؽذ.
جذول  :1پژوهشهای تجزبی

ٔحممیٗ

حذٚد تحمیك

رٚػ (ٔتغیز)

1

پاوغتاٖ
 1979تا 1991

تمامای ٘مذ (درآٔذ ٚالؼی عزا٘٘ ،ٝزخ
تٟز ،ٜخذٔات تا٘ىی عزا٘ٔ ،ٝتٛعو ٔاِیات
تز ٚاردات )... ٚ

ىاٞزی فز
()1374

ایزاٖ
 1357تا 1374

رٚػ ٘غثت ٘مذ  ٚرٚػ تمامای ٘مذ
( ،GDPتٛرْ٘ ،زخ تٟزٔ ٚ ٜاِیات)

ا٘ذاس ٜالتقاد سیزسٔیٙی در د ٚرٚػ تیٗ  18تا 32
درفذ . GDP
ا٘ذاس٘ ٜغثی ر٘ٚذی واٞؾی داؽت.

اؽٙیذر ٚ
ا٘غت
2
()2000

 76وؾٛر ٔٙتخة
 1989تا 1993

ؽىُٞای تزویثی اس رٚػٞای ٔختّف
(رٚػ ا٘ذاسٟ٘ ٜاد ٜفیشیىی ،رٚػ
تمامای ٘مذ  ٚرٚػ )MIMIC

حغٗپٛر
()1378

ایزاٖ
 1350تا 1377

ٔذَ تمامای ٘مذ (٘زخ ٔٛثز ٔاِیاتی٘ ،زخ
عٛد عپزد ٜیىغاِ ،ٝدرآٔذ عزا٘ٚ ٝالؼی،
ٚلف٘ ٝزخ تٛرْ  ٚخ)ًٙ

ا٘ذاس ٜالتقاد عایٝای وؾٛرٞای در حاَ تٛعؼ35 ٝ
تا  44درفذ  ،GDPدر وؾٛرٞای در حاَ ٌذار7
 20 /تا  ٚ 34 / 9دروؾٛرٞای 15 / 1 OECD
تا  11 / 5درفذ  .GDPتار ٔاِیاتی ،ع ٟٓأٙیت
اختٕاػی  ٚافشایؼ ٘ظارتٞای دِٚتی التقاد
سیزسٔیٙی را تؾذیذ وزد ٚ ٜافشایؼ فغاد ٘یش اثز
ٔثثت تز آٖ دارد.
ا٘ذاس ٜالتقاد سیزسٔیٙی ر٘ٚذ فؼٛدی داؽت ٚ ٝاس 36
ٔ 38 /یّیارد ریاَ در عاَ  1350تا 21816 / 67
ٔیّیارد ریاَ در عاَ ٔ 1377تغیز تٛد.

ؽثغای
()1995

٘تیدٝ
ا٘ذاس ٜالتقاد سیزسٔیٙی  22 / 57درفذ .GDP



1 Shabsigh، G.
2 Schneider, F., & Enst, D.
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اؽزف سادٚ ٜ
ٟٔزٌاٖ
()1379

ایزاٖ
 1347تا 1374

رٚػ تمامای ٘مذ (درآٔذ ّٔی٘ ،زخ تٟز،ٜ
٘زخ ٔتٛعو ٔاِیات  ٚتؼزفٚ ٝارداتی )... ٚ

ا٘ذاس ٜالتقاد غیزرعٕی  12 / 3درفذ . GDP

ػزب ٔاسار
یشدی
()1380

ایزاٖ
 1347تا 1377

رٚػ ( MIMICتار ٔاِیات ،درآٔذ ٚ
ٔقزف عزا٘ ،ٝتیىاری٘ ،غثت ٘مذ )... ٚ

ا٘ذاس ٜالتقاد عیا 11 ٜدرفذ . GDP

ٌٛیاٖ
 1964تا 2000

رٚػ تمامای ٘مذ (ٔتٛعو ٘زخ ٔاِیات،
تٛرْ ٔ ٚتغیز ٘ٛآٚری ٔاِی  ٚتغییزات
عاختاری)

ایزاٖ
 1345تا 1378

رٚػ ٔ( MIMICات ٝتفاٚت ٘زخ ارس
رعٕی  ٚآساد ،درآٔذ ٚالؼی لاتُ تقزف
عزا٘٘ ،ٝغثت ٔاِیات ت ،GDP ٝپ َٛدر
دعت اؽخاؿ )... ٚ
رٚػ ٘( MIMICزخ رؽذ ،GDP
اعىٙاط ٔ ٚغىٛن عزا٘ٔ ،ٝتٛعو ٘زخ
ٔاِیات ٔغتمیٓ  ٚغیزٔغتمیٓ ،درآٔذ
ٚالؼی خٛداؽتغاِی )... ٚ
اختالف در حغاب اؽتغاَ٘ ،غثت پ٘ َٛمذ
عاد ،ٜرٚیىزد تمامای پ٘ َٛمذ

ا٘ذاس ٜالتقاد سیزسٔیٙی  54درفذ . GDP
افالح عیغتٓ ٔاِیاتی ،واٞؼ لٛا٘یٗ  ٚتٟثٛد
خذٔات دِٚت ت ٝواٞؼ التقاد سیزسٔیٙی وٕه
ٔیوٙذ.
ا٘ذاس ٜالتقاد سیزسٔیٙی  10درفذ . GDP
افشایؼ درخ ٝتاس تٛدٖ التقاد واٞؼ التقاد
سیزسٔیٙی ٚ ،افشایؼ عيح ػٕٔٛی لیٕتٞا  ٚتار
ٔمزرات تخؼ ػٕٔٛی افشایؼ آٖ را در پی دارد.
افشایؼ پیٛعت ٝا٘ذاس ٜالتقاد سیزسٔیٙی اس 7 / 9
درفذ در عاَ  1976ت 16 ٝدرفذ  GDPدر
عاَ .2001

ایزاٖ
 1375تا 1382

رٚػ ؽىاف درآٔذ ٞ ٚشی ٝٙخا٘ٛار ٚ
رٚػ ٘غثت ٘مذ

حدٓ التقاد سیزسٔیٙی در رٚػ ؽىاف درآٔذ ٚ
ٞشی 30 / 81 ٝٙدرفذ  ٚدر رٚػ ٘غثت ٘مذ / 64
 19درفذ . GDP

تٛرٌّز ٚ
اؽٙیذر
4
()2009

 57وؾٛر خٟاٖ
 1990تا 1999

فأتی ٚ
ٕٞىاراٖ
()1388

ایزاٖ
 1344تا 1384

رٌزعی ٖٛخيی تزای تحّیُ چٍٍ٘ٛی اثز
اخالق ٔاِیاتی  ٚویفیت تٍٙاٜٞا تز ا٘ذاسٜ
التقاد عایٝای (ٔذاخّ ٝدِٚت ،تار ٔاِیاتی،
ٍِاریتٓ  GDPعزا٘) ... ٚ ٝ
رٚػ ( MIMICتیــىاریٔ ،حذٚدیت-
ٞای تداری ،تٛرْ ،تارٔاِیاتی )... ٚ

اخالق ٔاِیاتی تاالتز  ٚویفیت تاالتز تٍٙاٜٞا تٝ
التقاد عایٝای پاییٗتز ٔٙدز ٔیؽ٘ٛذ.

فاَ ()2003

1

احٕذی
()1382

2

وا٘ادا
 1976تا 2001

فتی ٚ
ٕٞىاراٖ
3
()2006
اعفٙذیاری ٚ
ٟٔزتا٘ی
()1385

لثزط
 1960تا 2003

تذس ()2005

ا٘ذاس ٜالتقاد سیزسٔیٙی  9 / 41درفذ  ٚا٘ذاس ٜفزار
ٔاِیاتی  0 / 31درفذ . GDP

ا٘ذاس ٜالتقاد سیزسٔیٙی  17/54درفذ . GDP



1. Fall, E.
2. Tedds, L.
3. Fethi, M.D., Fethi, S., Katircioglo., S.T.
4. Torgler, B., Schneider, F.
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اؽٙیذر
()2010

1

عّیٕیفز
ٚویٛا٘فز
()1389

162وؾٛر ٔٙتخة
(درحاَ تٛعؼ،ٝارٚپای
ؽزلی،آعیای ٔزوشی-
 OECD2ٚدارای درآٔذ
تاال)
 1999تا 2007
ایزاٖ
 1361تا 1387

رٚػ ( MIMICتار ٔاِیات  ٚعٟٓ
أٙیت اختٕاػی ،ؽذت لٛا٘یٗ ،خذٔات
تخؼ ػٕٔٛی ،ؽاخـٞای پِٛی )... ٚ

رٚػ ؽىاف درآٔذی  ٚتزرعی اثز تٛرْ
ٌزٜٞٚای واال ،خذٔاتٔ ،غىٗ ٚ
عٛختٞا تز ا٘ذاس ٜالتقاد غیز رعٕی تٝ
رٚػ حذالُ ٔزتؼات ٔؼِٕٛی
٘غثت پ٘ َٛمذ ت ٝعپزد ٜافالح ؽذٜ
(ٔقارف ؽخقی خا٘ٛار ،تٛرْ٘ ،زخ تثذیُ
دالر ت ٝیٛرٔ ٚ ٚتغیز ٔداسی)

پیىارت ٚ
عاردا
3
()2011

إِٓاٖ
 1960تا 2008

پیىارت ٚ
عاردا
()2012

اعپا٘یا
 1960تا 2009

٘غثت پ٘ َٛمذ ت ٝعپزد ٜافالح ؽذٜ
(خٛد اؽتغاِی ،ؽاخـ تیىاری٘ ،زخ
تیىاری  ٚرلاتت وارٌزاٖ )... ٚ

عیٚ ًٙ
ٕٞىاراٖ
4
()2012

100وؾٛر ٔٙتخة

تحّیُ  ٚتزرعی تؼییٗ وٙٙذٜٞای التقاد
سیزسٔیٙی تا تاویذ ٚیض ٜتز ٘مؼ تٍٙاٜٞا ٚ
حاوٕیت لا٘٘( ٖٛزخ ٟ٘ایی ٔاِیات
تزدرآٔذٚ GDP ،الؼی عزا٘ ،ٝتٛرْ )... ٚ
ٔذَ ٔؼادالت عاختاری (عيح تٛعؼ،ٝ
عیغتٓ اداری ،پزداختٞای اختٕاػی ٚ
ٔاِیات ،پیچیذٌی ٔاِیاتی ٘ ٚظارت،
اخالق ٔاِیاتی )... ٚ
رٚػ ٘غثت پ٘ َٛمذ ت ٝعپزدٌ ٜاتٕٗ ٚ
رٚػ تمامای پ َٛتا٘شی

راي
()2012

5

ٞأٖیٗ-
ٚاً٘ ٚ
ٕٞىاراٖ
6
()2012

 35وؾٛر ارٚپا (28وؾٛر
)OECD

تایٛاٖ
 1961تا 2003

ا٘ذاس ٜالتقاد عایٝای در ٔٙيم ٝخٛٙب فحزای
آفزیما  37 / 6درفذ ،تزای ارٚپا  ٚآعیای ٔزوشی 4
 36 /درفذ  ٚوؾٛرٞای ػن OECD ٛتا درآٔذ
تاال  13 / 4درفذ . GDPافشایؼ تار ٔاِیاتی ٚ
ٔمزرات  ٚویفیت واالٞا  ٚخذٔات ػٕٔٛی تز
التقاد عایٝای اثز دار٘ذ.
ا٘ذاس ٜالتقاد سیزسٔیٙی  26 / 51درفذ . GDP
افشایؼ  1درفذی در تٛرْ ٌز ٜٚواال ا٘ذاس ٜتخؼ
غیزرعٕی را  2 / 85درفذ افشایؼ ٔیدٞذ.
ا٘ذاس ٜالتقاد سیزسٔیٙی  24 / 3درفذ . GDP

ا٘ذاس ٜالتقاد سیزسٔیٙی  19درفذ . GDP
التقاد سیزسٔیٙی تا افشایؼ فؾار ٔاِیاتی سیاد ٘ؾذٜ
تّى ٝاس خٙثٞٝای تاسار وار (خٛد اؽتغاِی  ٚتیىاری)،
اثزات التقاد والٖ  ٚفؼاِیتٞای تشٞىارا٘ ٝایداد
ٔیؽٛد.
٘زخ ٔاِیات تؼییٗ وٙٙذ ٟٓٔ ٜتزای التقاد
سیزسٔیٙی اعت .رٚتٝرٚیی تدارت تا لٛا٘یٗ عخت
 ٚاخزای ٔتٙالل  ٚفغاد ،اٍ٘یش ٜتاال تزای فؼاِیت-
ٞای سیزسٔیٙی ایداد ٔیوٙذ.
وٛچهتزیٗ ا٘ذاس ٜالتقاد عایٝای تزای ٘یٛسِٙذ تا
 1درفذ  ٚتشريتزیٗ آٖ تزای رٔٚا٘ی ِ ٚت٘ٛی تا
 10درفذ  . GDPا٘ذاس ٜالتقاد عایٝای تا حذ
سیادی ت ٝتؼییٗ وٙٙذٜٞایؼ تغتٍی دارد.
ا٘ذاس ٜالتقاد سیزسٔیٙی در رٚػ ٘غثت ٘مذ  13تا
 47درفذ  ٚ GDPدر رٚػ تمامای پ َٛتا٘شی
 8تا  20درفذ  . GDPتفاٚت در ٔمادیز ت ٝدِیُ
تفاٚت در فزٚك در د ٚرٚػ اعت .اثز ٔاِیات
ٔغتمیٓ تز التقاد سیزسٔیٙی لٛیتز اس ٔاِیات
غیزٔغتمیٓ اعت.

1. Schneider, F.
)2. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
3. Pickhardt, M., Sarda, J.
4. Singh, A., et al.
5. Ruge, M.
6. Han-Min Wang, D., et al.
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 .3هعزفی هذل
پضٞٚؼ حامز دٔ ٚذَ را تزای تزرعی التقاد سیزسٔیٙی تٝوار ٔیٌیزدٔ :ذَ ا َٚتزای تزآٚرد التقاد
سیزسٔیٙی ٔ ٚذَ د ْٚتزای تزرعی ػٛأُ اثزٌذار تز آٖ اعتفادٔ ٜیؽٛد.
 3-1هذل پولی انذاسهگیزی اقتصاد سیزسهینی
رٚػٞای ٌ٘ٛاٌ٘ٛی تزای تزآٚرد ا٘ذاس ٜالتقاد سیزسٔیٙی ٚخٛد دارد و ٝیىی اس ایٗ رٚػٞا رٚیىزد پِٛی
اعت .حغابٞای ّٔی ٕٝٞی ٔدٕٛػ ٝفؼاِیتٞای التقادی را ثثت ٕ٘یوٙٙذ؛ تزخی اس فؼاِیتٞا ٔا٘ٙذ
ٔؼأالت اػالْ ٘ؾذ ،ٜدر حاَ اػالْ ؽذٖ ،ا٘ذاسٌٜیزی ٘ؾذ ٚ ٜتحت ثثت 1ت ٝدِیُ ٔاٞیتی و ٝدار٘ذ  ٚیا
ت ٝدِیُ ػذْتٕایُ ػٛأُ ،در حغابٞای ّٔی ٌٙدا٘ذٕ٘ ٜیؽ٘ٛذ .رٚػ پِٛی أىاٖ ٔحاعث ٝفؼاِیتٞای
ثثت ٌ ٚشارػ ٘ؾذ ٜرا تا اعتفاد ٜاس آٔارٞای ٔٛخٛد در حغابٞای ّٔی تٌٝ٘ٛٝای غیز ٔغتمیٓ فزاٞــٓ
ٔیوٙذ .در ایٗ پضٞٚؼ اس رٚػ پِٛی ٙٔ ٚحقزاً اس رٚػ تمامای ٘مذ ،تزای ا٘ذاسٌٜیزی التقاد سیزسٔیٙی
اعتفادٔ ٜیؽٛد ،ایٗ رٚیىزد ٘خغتیٗ تار تٚٝعیّ ٝویٍاٖ ( 2)1958تٙٔ ٝظٛر تزرعی راتي ٝتیٗ تٛرْ ٚ
فؾار ٔاِیاتی ،اس ػٛأُ ایداد وٙٙذ ٜالتقاد عایٝای در أزیىا اعتفاد ٜؽذ .عپظ تا٘شی ( 3)1983آٖ را
تٛعؼ ٝداد ٜاعت .رٚػ پِٛی ت ٝد ٚدِیُ تا الثاَ ٔحممیٗ رٚتز ٚاعت٘ :خغت ایٙى ٝػٕذٔ ٜؼأالت تخؼ
سیزسٔیٙی التقاد تزای پٟٙاٖ ٔا٘ذٖ تا پ٘ َٛمذ ا٘داْ ٔیٌیزد .د ْٚایٙى ٝرٚػ یاد ؽذ ٜتز پای ٝتزآٚردٞای
التقاد عٙدی اس تمامای پ َٛتٛد ٜو ٝپایٞٝای ٘ظزی آٖ در ادتیات التقادی لٛی اعت.
ایذٜی افّی رٚػ پِٛی را ت ٝوٕه د ٚفزك ٔٔ ٟٓیتٛاٖ تیاٖ وزد٘ .خغت ایٙى ٝپ٘ َٛمذ اتشار
افّی تزای ٔؼأالت  ٚتأیٗ ٔاِی التقاد سیزسٔیٙی اعت4؛ سیزا احتٕاَ وؾف  ٚتؼمیة الذأات غیزلا٘٘ٛی
غیزلا٘٘ٛی را وٓ ٔیوٙذ .پظ اٌز تتٛاٖ پٛٔ َٛرد اعتفاد ٜدر فؼاِیتٞای رعٕی را اس وُ پ َٛدر ٌزدػ
خذا وزد ،آ٘چ ٝتالی ٔیٔا٘ذ پ َٛدر ٌزدػ در تخؼ غیزرعٕی اعت و ٝتا مزب وزدٖ پ َٛدر ٌزدػ
التقاد سیزسٔیٙی در عزػت ٌزدػ پ ،َٛا٘ذاس ٜتخؼ سیزسٔیٙی التقاد تٝدعت ٔیآیذ .تذِیُ در دعتزط
٘ثٛدٖ عزػت ٌزدػ پ َٛتخؼ سیزسٔیٙی ،فزك د ْٚایٗ اعت و ٝعزػت ٌزدػ پ َٛدر تخؼ
سیزسٔیٙی تا تخؼ رعٕی تزاتز اعت.
تزای خذاعاسی پ َٛدر ٌزدػ در تخؼ سیزسٔیٙی اس وُ پ َٛدر ٌزدػ ،اس تاثیز ٔتغیزٞایی اعتفادٜ
ٔیؽٛد وٛٔ ٝخة رٚی آٚردٖ ت ٝفؼاِیتٞای سیزسٔیٙی ٔیؽ٘ٛذ .در ایٗ سٔی ٝٙدر وارٞای تدزتی اس
ٔتغیزٞای ٔا٘ٙذ تار ٔاِیاتی ،تٛرْ ٘ ٚاتزاتزی تٛسیغ درآٔذ اعتفادٔ ٜیؽٛد .ایٗ ٌ ٝ٘ٛو ٝیه تار تا
تىارٌیزی ٔتغیزٞای ٔغتمُ ٔتؼارف ٔزتٛه ت ٝادتیات تمامای پ ،َٛیؼٙی درآٔذ عزا٘٘ ،ٝزخ تٟز ٚ ،ٜتار
دیٍز ایٗ ٔتغیزٞای ٔغتمُ ٔتؼارف تٕٞٝزأ ٜتغیزٞای تحزیهوٙٙذ ٜفؼاِیت سیزسٔیٙی ٘غثت وُ

1. Ahumada, H., et al.
2. Cagan, P.
3. Tanzi, V.
4. Acharya, S
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اعىٙاط ٔ ٚغىٛن در دعت اؽخاؿ ت ٝحدٓ پ َٛتزآٚرد ٔیؽٛد؛ عپظ تا اػٕاَ فزك تزاتزی عزػت
ٌزدػ پ َٛتخؼ سیزسٔیٙی تا تخؼ رعٕی ا٘ذاس ٜالتقاد سیز سٔیٙی تزآٚرد ٔیؽٛد.
ٔذَ التقاد عٙدی ٘غثت وُ اعىٙاط ٔ ٚغىٛن در دعت اؽخاؿ ت ٝحدٓ پ َٛچٙیٗ اعت:
()1

در ٔؼادِٝی (T )1

Ln C / M T    1Ln  y   2Ln i   3Ln (Z )  e
٘ C / Mغثتوُ اعىٙاط ٔ ٚغىٛن در دعت اؽخاؿ ت ٝحدٓ پy ،َٛ

درآٔذ ّٔی عزا٘٘ i ،ٝزخ تٟز Z ٚ ٜتزداری اس ٔتغیزٞا اعت وٛٔ ٝخة ٔی ؽ٘ٛذ فزد ت ٝفؼاِیتٞای
سیزسٔیٙی رٚی آٚردٕٞ .چٙیٗ  eخّٕ ٝاخالَ اعت .ا٘تظار ٔیرٚد وٙٔ 1 ٝفی تاؽذ؛ سیزا تا افشایؼ
درآٔذ٘ ،غثت عپزد ٜت ٝحدٓ پ َٛتاال ٔیرٚد و ٝتٔ ٝؼٙی وٓؽذٖ ٘غثت  C / Mاعت .تذِیُ ایٗوٝ
٘زخ تٟزٞ ٜشی ٝٙفزفت ٍٟ٘ذاری پ٘ َٛمذ اعت تا افشایؼ آٖ ٘غثت ٘مذ واٞؼ ٔییاتذ؛ پظ پیؼتیٙی
ٔیؽٛد ٙٔ  2فی تاؽذ .ا٘تظار ٔیرٚد ٔ  3ثثت تاؽذ سیزا ٔؼأالت سیزسٔیٙی تا اعتفاد ٜاس پ٘ َٛمذ ا٘داْ
ٔیٌیزد؛ تا افشایؼ ػٛأُ تحزیهوٙٙذ ٜالتقاد سیزسٔیٙی ،ا٘ذاسٜی فؼاِیتٞای سیزسٔیٙی افشایؼ یافتٚ ٝ
در ٘تید ٝفٛرت وغز  C / Mافشایؼ ٔییاتذ.
در ٌاْ د ْٚتا فزك تیاثز تٛدٖ ٔمادیز ٔتغیزٞای تزدار  Zتزای تخؼ رعٕی التقاد٘ ،غثت ٘مذ

ٔٛخٛد در تخؼ رعٕی  C M oتذعت ٔیآیذ؛ اس اختالف ایٗ ٘غثت تا ٘غثت وُ اعىٙاط ٚ
ٔغىٛن در دعت اؽخاؿ ت ٝحدٓ پٕٞ ،َٛاٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝؼادِ٘ )2( ٝؾاٖ ٔیدٞذٔ ،یتٛاٖ ت٘ ٝغثت پَٛ
درٌزدػ در تخؼ سیزسٔیٙی رعیذ:
()2
()3

o

 C M

M

C

T

 M

u



u



M

 C M

C
IM

در ٔؼادِ IM )3( ٝپ َٛدر ٌزدػ در تخؼ سیزسٔیٙی ٔیتاؽذ.
در ٌاْ آخز تا مزب وزدٖ پ َٛدر ٌزدػ تخؼ سیزسٔیٙی در عزػت ٌزدػ پ َٛایٗ تخؼ ،وٝ
فزك ؽذ ٜتا عزػت ٌزدػ پ َٛتخؼ رعٕی تزاتز اعت ،ا٘ذاس ٜالتقاد سیزسٔیٙی تٝدعت ٔیآیذ.
()4

Y u  V  IM

در ٔؼادِ Y u )4( ٝا٘ذاس ٜالتقاد سیزسٔیٙی  V ٚعزػت ٌزدػ پ َٛاعت.
 3-2هذل اقتصاد منجی هتغیزهای اثزگذار بز اقتصاد سیزسهینی
در لغٕت  2-2تحمیك حامز ػٛأُ اثزٌذار تز التقاد سیزسٔیٙی تیاٖ ؽذٔ .ؼادِ ٝرٌزعی٘ٛی خٟت تزرعی
چٍٍ٘ٛی اثزٌذاری تزخی اس ایٗ ٔتغیزٞا تز التقاد سیزسٔیٙی ایٌٗ ٝ٘ٛاعت:
()5

UE    1TBt  2Pt  3GINI t   4X t + ut
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در ایٙدا  UEا٘ذاس ٜالتقاد سیـزسٔیٙی TB ،تار ٔاِیاتی P ،تـٛرْ  GINI ٚمـزیة خیٙی اعت؛
ٔیدا٘یٓ ٞزچ ٝمزیة خیٙی تشرٌتز تاؽذ تٛسیغ درآٔذ ٘اتزاتزتز اعتٕٞ .اٌٖ ٝ٘ٛو ٝدر لغٕت پیؾیٝٙ
تحمیك تحث ؽذ ،ا٘تظار ٔیرٚد و ٕٝٞ ٝایٗ ػٛأُ تز ا٘ذاس ٜالتقاد سیزسٔیٙی اثز ٔغتمیٓ داؽت ٝتاؽٙذ .در
ٔؼادِ٘ X )5( ٝؾاٍ٘ز تزداری اس ٔتغیزٞای وٙتزِی اعت؛ در ایٗ پضٞٚؼ اس دٔ ٚتغیز ؽىاف ٘زخ ارس ٚ
ا٘ذاس ٜدِٚت تٝػٛٙاٖ ٔتغیزٞای وٙتزَ اعتفاد ٜؽذ ٜاعت.
 .4بزآورد هذل
ٔذَ ٘خغتٔ ،ؼادِ ،)1( ٝتا ع ٝعٙاری ٛتزآٚرد ؽذ .در عٙاریٛی یه تٟٙا اس ٔتغیز تار ٔاِیاتی ت ٝػٛٙاٖ
ػأُ تحزیه وٙٙذ ٜالتقاد سیزسٔیٙی ، Z ،در تزآٚرد ٔؼادِ )1( ٝاعتفاد ٜؽذ .در عٙاریٛی د ْٚدٔ ٚتغیز
تار ٔاِیاتی  ٚتٛرْ در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ؛ درحاِیو ٝدر عٙاریٛی عٞ ْٛز عٔ ٝتغیز تار ٔاِیاتی ،تٛرْ  ٚمزیة
خیٙی تىار رفت.
پیؼ اس تزآٚرد ٔذَٔ ،یتایذ اس ایغتایی ٔتغیزٞای عزی سٔا٘ی اىٕیٙاٖ یافت .ت ٝایٗ ٔٙظٛر آسٖٔٛ
دیىی فِٛز تؼٕیٓ یافت ٝتىار رفت و٘ ٝتایح آٖ در خذٌ )2( َٚشارػ ؽذ ٜاعت.
جذول  :2آسهوى ایستایی Augmented Dickey-Fuller

ٔزتث ٝتفامُ

ٔؼٙاداری درعيح %95

آٔار ٜدیىی فِٛز

٘اْ ٔتغیز

)I(1

-2/941

-5/696

LCM

)I(0

-1/949

-3/128

LY

)I(1

-1/949

-6/347

LI

)I(0

-2/938

-3/116

LTB

)I(0

-2/938

-4/086

LP

)I(1

-2/950

-5/334

LGINI

ٔٙثغٔ :حاعثات تحمیك

تا تٛخ ٝتٔ ٝمادیز خذٔ ٕٝٞ )2( َٚتغیزٞا در عيح ایغتا ٘یغتٙذ؛ تٙاتزایٗ احتٕاَ عاختٍی تٛدٖ
رٌزعیٚ ٖٛخٛد دارد .تزای اىٕیٙاٖ یافتٗ اس عاختٍی٘ثٛدٖ رٌزعی ،ٖٛآسٕٔٞ ٖٛدٕؼی خٞٛا٘غٗ
خٛعیّیٛط ا٘داْ ؽذ٘ .تایح ایٗ آسٔ ٖٛو ٝدر خذا( َٚاِف) تا (ج) پیٛعت آٔذٚ ،ٜخٛد راتيٝی تؼادِی تّٙذ
ٔذت را در ٞز ع ٝعٙاری ٛتأییذ ٔیوٙذ.
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جذول  :3بزآورد هذل اول

٘تایح عٙاریٛی عْٛ

٘تایح عٙاریٛی دْٚ

ٔتغیز

٘تایح عٙاریٛی اَٚ

-0/135130
()-8/25135
-0/581205
()-3/910702

-0/127518
()-8/83820
-0/674878
()-6/07003

-0/128705
()-7/53468
-0/713437
()-5/98772

/347862
()4/24264

0/270625
()3/56974

0/208227
()1/98803

LTB

0/050535
()1/59058

0/053683
()1/49846

-

LP

0 /140965
()0/3007

-

-

LGINI

0/293451
()2/3164

0/237514
()2/37156

0/309135
()2/92503

D57

0/926580

0/933436

0/909696

R2

0/910519

0/915074

0/895586

تؼذیُ ؽذR2ٜ

Ly
Li

ٔٙثغٔ :حاعثات تحمیك

پظ اس اىٕیٙاٖ اس ٚخٛد راتي ٝتؼادِی تّٙذٔذت ٔیاٖ ٔتغیزٞای ٔذٌَ ،اْ تؼذی تزآٚرد ٔؼادِ )1( ٝتز
پای ٝدادٜٞای دٚرٜی سٔا٘ی  1350تا  1389اعت٘ .تایح تزآٚرد در خذ )3( َٚآٔذ ٜاعت.
جذول  :4هقادیز هحامبه شذه اقتصاد سیزسهینی بهصورت درصذی اس GDP
UE3

UE2

UE1

عاَ

16/56

15/78

13/82

1350

15/53

14/90

13/32

1355

26/69

25/62

22/63

1360

24/44

23/38

20/39

1365

15/85

15/07

12/88

1370

11/25

10/76

9/46

1375

9/01

8/60

7/47

1380

8/28

7/86

6/79

1381
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7/29

6/92

5/94

1382

6/47

6/16

5/30

1383

5/45

5/16

4/39

1384

4/73

4/45

3/68

1385

4/82

4/54

3/79

1386

8/25

8/02

7/40

1387

8/13

7/93

7/41

1388

8/30

8/06

7/41

1389

15/71

15/05

13/26

ٔیاٍ٘یٗ

19/65

18/87

16/84

ٔیاٍ٘یٗ د50 ٝٞ

23/43

22/42

19/59

ٔیاٍ٘یٗ د60 ٝٞ

12/68

12/14

10/66

ٔیاٍ٘یٗ د70 ٝٞ

7/07

6/77

5/96

ٔیاٍ٘یٗ د80 ٝٞ

ٔٙثغٔ :حاعثات ٔحمك

در تزآٚرد راتي٘ ٝغثت ٘مذٕٝٞ ،ی ٔتغیزٞا در ٔمیاط ٍِاریتٕی تٝوار رفتٝا٘ذ؛ پظ مزایة تزآٚردی
٘ؾاٖدٙٞذ ٜوؾؼ ٘غثت ٘مذ ٘غثت ت ٝایٗ ٔتغیزٞا اعت .تزای ٕ٘ ٝ٘ٛتز پای٘ ٝتایح تٝدعت آٔذ ٜاس
عٙاریٛی ا ،َٚیه درفذ افـشایؼ در درآٔذ عزا٘ٛٔ ٝخة واٞؼ  0 /12درفذی در ٔتـغیز ٘غثت ٘مذ
ٔیؽٛدٕٞ .اٖىٛر و ٝاس تزآٚردٞای تاال رٚؽٗ اعت ،مزیة ٔتغیز مزیة خیٙی اس ٔؼٙاداری پاییٙی
تزخٛردار اعت ٕٞ ٚچٙیٗ مزیة ٔتغیز تٛرْ در تقزیح دٔ ْٚذَ پِٛی در عيح اىٕیٙاٖ  86درفذ  ٚدر
تقزیح عٔ ْٛذَ پِٛی در عيح اىٕیٙاٖ  88درفذ ٔؼٙادار اعتٔ .تغیزٞای دیٍز در ٞز ع ٝعٙاری ٛدر
عيح اىٕیٙاٖ  95درفذ ٔؼٙادار ٞغتٙذ .آٔار R 2 ٜتزآٚردی اس تٛمیحدٙٞذٌی تاالی ٔذَ حىایت دارد.
ٕٞچٙیٗ ٔتغیز ٘ D 57ؾاٍ٘ز ٔتغیز ٔٔٛٞٛی ا٘مالب اعت و ٝدر ٞز ع ٝعٙاری ٛاس ٘ظز آٔاری ٔؼٙی دار ٚ
ٔثثت اعت.
تا تٝوارٌیزی اٍِٞٛای تزآٚرد ؽذ ٜدر خذ )3( َٚا٘ذاس ٜالتقاد سیزسٔیٙی تز پای ٝرٚػ پِٛی ،یؼٙی
ٔؼادِٞٝای ( )2تا (ٔ ،)4حاعث ٝؽذ٘ ٚ ٜتایح تٝفٛرت درفذی اس  GDPدر خذٌ )4( َٚشارػ ؽذٜ
اعت.
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جذول  :5بزآورد هذل دوم
UE3

 tآٔارٜ

UE2

مزیة

 tآٔارٜ

هتغیز

UE1

مزیة

 tآٔارٜ

وابسته

مزیة

ٔتغیز

23/35161
2/362406
0/044397
3/788474
0/028116
2/246397
17/58239
4/565211
-0/000019 -0/016631
17/22682
14/59034
0/988587

26/92161
2/709847
0/039366
3/039948
0/023375
1/651805
15/94331
3/717580
-0/000022 -0/194037
15/65494
14/94706
0/984908

35/56760
2/328086
0/056809
2/406485
-0/01959 -1/127975
8/077253
1/731631
-0 / 00005 -0/285828
15/48532
13/16279
0/969336

R2

0/984418

0/980883

0/962181

تؼذیُ ؽذR2ٜ

TB
P
GINI
G
EX
D57

ٔٙثغٔ :حاعثات تحمیك

ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛو ٝدر خذٔ )4( َٚؾاٞذٔ ٜیؽٛدٔ ،مادیز ٔحاعث ٝؽذ ٜتزای التقاد سیزسٔیٙی در ٞز عٝ
تقزیح اس ٔذَ پِٛی ،ر٘ٚذی ٔؾات ٝدار٘ذ .ایٗ ٔمادیز در عاَٞای لثُ اس ٚلٛع ا٘مالب اعالٔی ر٘ٚذی
٘غثتاً ثاتت داؽت ٝاعت ِٚی در عاَ  1357تا ٚلٛع ا٘مالب ٘ ٚاآرأیٞای عیاعی  ٚاختٕاػی ایداد ؽذ،ٜ
ت ٝیهتار ٜافشایؼ چؾٍٕیزی یافت و ٝتاالتزیٗ ٔیشاٖ در دٚرٜی ٔٛرد تزرعی تٛد ٜاعتٔ .مذار ت ٝدعت
آٔذ ٜتزای التقاد سیزسٔیٙی در عاَ  1357در عٙاریٛی ا 27 َٚدرفذ  ٚدر عٙاریٛی د ٚ ْٚع ْٛتیؼ اس
 30درفذ  GDPتٛد ٜاعت .وٕتزیٗ ٔمذار ٔحاعث ٝؽذ ٜالتقاد سیزسٔیٙی در دٚرٛٔ ٜرد تزرعی ٔزتٛه
ت ٝعاَ  1385اعت و ٝدر ع ٝعـٙاری ٛتٝتزتیة ٔؼادَ  4/74 ٚ 4/45 ،3/68درفذ اس ٔ GDPیتاؽذ.
ٔیاٍ٘یٗ ا٘ذاس ٜالتقاد سیزسٔیٙی در  4دٝٞی ٔٛرد تزرعی ،در دٝٞی  60ؤ ٝزتٛه ت ٝعاَٞای دفاع
ٔمذط اعت در تاالتزیٗ عيح خٛد تٛد؛ درحاِیو ٝدر دٔ 80 ٝٞیاٍ٘یٗ ٔمادیز ٔحاعث ٝؽذ ٜدر پاییٗتزیٗ
عيح خٛد تٛد ٜاعت .اِثت ٝایٗ أىاٖ ٚخٛد دارد مؼف عیغتٓ ٘ظارتی ٘ظاْ تا٘ىی  ٚػذْ تثادَ اىالػات
تا ٔزاوش ٔاِیاتی ٔٛخة ٌزدد فؼاالٖ التقاد سیزسٔیٙی اس ٔشیتٞای ٌغتزػ تا٘ىذاری اِىتز٘ٚیىی در
دٝٞی  80ت٘ ٝفغ خٛد تٟز ٜتثز٘ذ ،تٌٝ٘ٛٝای و ٝدر تمامای پ٘ َٛمذ فزفٝخٛیی وٙٙذ و ٝایٗ ٔیتٛا٘ذ
تزآٚرد وٛچهتزی اس ا٘ذاس ٜالتقاد سیزسٔیٙی ت ٝرٚػ پِٛی تذعت دٞذ.
تزآٚرد ٔؼادِ )5( ٝتا تٛخ ٝتٔ ٝمادیز تٝدعت آٔذ ٜتزای التقاد سیزسٔیٙی اس تزآٚرد ٔؼادِ )1( ٝأىاٖپذیز
اعت و ٝخذ٘ )5( َٚتید ٝایٗ تزآٚرد را تزای ٞز ع ٝعٙاری٘ ٛؾاٖ ٔیدٞذٔ .ا٘ٙذ ٔذَ ا ،َٚآسٖٔٛ
ٕٞدٕؼی تزای اىٕیٙاٖ یافتٗ اس عاختٍی ٘ثٛدٖ رٌزعی ٖٛا٘داْ ؽذ و٘ ٝتید ٝآسٔ ٖٛآٔذ ٜدر خذا( َٚد)
تا ( )ٚپیٛعت ،اس ٚخٛد راتي ٝتؼادِی تّٙذٔذت حىایت دارد.
تزاعاط ٔمادیز خذٔ )5( َٚتغیزٞای تار ٔاِیاتی ،تٛرْٔ ،تغیز ٔداسی ا٘مالب در ٞز ع ٝعٙاریٛ
تزآٚردی اثز ٔثثت ٔ ٚؼٙادار در عيح اىٕیٙاٖ  95درفذ ،تز التقاد سیزسٔیٙی دار٘ذٔ .تغیز مزیة خیٙی در
تزآٚرد ا َٚاثزی تیٔؼٙا تز التقاد سیزسٔیٙی دارد ِٚی در تزآٚرد د ٚ ْٚع ْٛاثزی ٔثثت ٔ ٚؼٙیدار تز
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التقاد سیزسٔیٙی ٔیٌذارد .در ایٗ ٔياِؼٔ ٝتغیز ا٘ذاس ٜدِٚت ٘یش در ٞز ع ٝتزآٚرد اثز ٔثثت تز التقاد
سیزسٔیٙی دارد و ٝدر تزآٚرد ا َٚدر عيح اىٕیٙاٖ  90درفذ  ٚدر تزآٚرد د ٚ ْٚع ْٛدر عيح اىٕیٙاٖ 99
درفذ ٔؼٙادار اعتٔ .تغیز تار ارسی ٕٛٞار ٜاثزی تیٔؼٙا تز التقــاد سیزسٔیٙی دارد ،تٙاتزایٗ درتار ٜآٖ
ٕ٘یتٛاٖ اظٟار ٘ظز وزد .مزیة تؼییٗ تاالی ٔذَ ٘یش ت ٝخٛتی تزاسػ آٖ دالِت دارد.
نتیجهگیزی
أزٚس ٜتیؾتز وؾٛرٞای خٟاٖ تا پذیذ ٜالتقاد سیزسٔیٙی رٚتٝرٞ ٚغتٙذ؛ ایزاٖ ٘یش تا تٛخ ٝتٛٔ ٝلؼیت
خغزافیایی  ٚپاییٗتٛدٖ عيح درآٔذٞا ٘غثت تٞ ٝشی ٝٙس٘ذٌی ،چٙیٗ ؽزایيی دارد .پذیذٜی التقاد
سیزسٔیٙی ریؾ ٝتغیاری اس ٘اتغأا٘یٞای اختٕاػی  ٚالتقادی تٛد ٚ ٜإٞیت فزاٚا٘ی اس خٙث ٝؽىاف
ٔاِیاتی ،رؽذ التقادی ،تٛسیغ درآٔذ  ٚاثزتخؾی عیاعتٞای دِٚت دارد.
ایٗ ٔياِؼ ٝتا تٝوارٌیزی رٚػ پِٛی در ع ٝعٙاری ،ٛالتقاد سیزسٔیٙی را ا٘ذاسٌٜیزی وزدٕٞ ٚ ٜچٙیٗ
ٔتغیزٞای اثزٌذار تز آٖ را تز پای ٝدادٜٞای ایزاٖ در ىی دٚرٜی  1350تا  1389تزرعی وزد ٜاعت.
ٔیاٍ٘یٗ ٔمادیز ٔحاعثاتی التقاد سیزسٔیٙی ت ٝتزتیة 15/71 ٚ 15/05 ،13/26درفذ اس  GDPدر عٝ
عٙاری ٛتٛد ٜاعت و ٝرلٓ ٘غثتاً تاالیی تٛد ٚ ٜتزای واٞؼ آٖ اٞتٕاْ تیؾتز عیاعتٌذاراٖ را ٔیىّثذ.
٘تایح تزرعی ػٛأُ اثزٌذار ٘ؾاٖ داد و ٝتار ٔاِیاتی در ٔیاٖ ایٗ ػٛأُ تیؾتزیٗ اثز را تز التقاد
سیزسٔیٙی داردٕٞ .چٙیٗ در  ٕٝٞتزآٚردٞا تٛرْ تٝػٛٙاٖ یه ػأُ تحزیهوٙٙذ ٜالتقاد سیزسٔیٙی
ؽٙاعایی ؽذٔ .تغیز ٘اتزاتزی درآٔذ در عٙاریٛی ع ْٛتزآٚردی اثز ٔثثت ٔ ٚؼٙیداری تز التقاد سیزسٔیٙی
دارد؛ پظ ٘اتزاتزی درآٔذ ٘یش ت ٝؽیٛع التقاد سیزسٔیٙی دأٗ ٔیس٘ذ .ا٘ذاس ٜدِٚت تٝػٛٙاٖ یه ٔتغیز
وٙتزِی در ٔذَ ٚارد ؽذ؛ ٘تایح حىایت اس آٖ دارد و ٝدر ٞز ع ٝعٙاری ٛتزآٚردی ا٘ذاس ٜدِٚت یه ػأُ
تؾذیذ وٙٙذ ٜالتقاد سیزسٔیٙی اعت.
تز پای٘ ٝتایح ایٗ ٔياِؼ ٝچٙذ پیؾٟٙاد عیاعتی ٔیتٛاٖ داد :اِف) اس یه عـ ٛتٟثٛد ٘ظاْ ٔاِیاتی ٚ
٘زخٞای ػادال٘ٔ ٝاِیاتی ٕٞ ٚچٙیٗ اخزا ٘ ٚظارت درعت تز أز ٔاِیات عتا٘ی ،ت ٝوٓ وزدٖ فزار ٔاِیاتی ٚ
واٞؼ التقاد سیزسٔیٙی ٔیا٘دأذ .اس عٛی دیٍز تا ایداد فزٔ ًٙٞاِیاتی  ٚخّة اػتٕاد ٔزدْ اس ىزیك
افشایؼ ٔیشاٖ  ٚویفیت خذٔات ػٕٔٛی ٔیتٛاٖ تٕایُ افزاد ت ٝدادٖ ٔاِیات را تاال تزد؛ ب) یىی دیٍز اس
سیاٖ ٞای ٘أزیی تٛرْ تشري وزدٖ ا٘ذاس ٜالتقاد سیزسٔیٙی اعت .واٞؼ تٛرْ تا اػٕاَ عیاعتٞای پِٛی
ٔٙاعة  ٚتمٛیت عٕت ػزم ٝاس ىزیك افشایؼ تاسدٞی تِٛیذ یىی اس راٜٞای تزخٛرد تا التقاد سیزسٔیٙی
اعت؛ ج) ٘اتزاتزی درآٔذ ت ٝتؾذیذ التقاد سیزسٔیٙی ٔیا٘دأذ؛ پظ عیاعتٞای تٛسیؼی  ٚفمزسدا ،اس خّٕٝ
اخزای ٘ظاْ ٕٞا ًٙٞحمٛق  ٚدعتٕشد در در ٖٚادارات ٕٞ ٚچٙیٗ ٔیاٖ ادارات ٌ٘ٛاٌٚ ،ٖٛمغ ٔاِیات
تیؾتز تز واالٞای ٔقزفی افزاد پز درآٔذ ٔ ٚاِیات وٕتز تز واالٞای ٔقزفی افزاد تا درآٔذ پاییٗ ،اس
فؼاِیتٞای سیزسٔیٙی ٔیواٞذ؛ اِثت ٝایٗ عیاعتٞا تایذ تٌٝ٘ٛ ٝای اخزا ؽ٘ٛذ و ٝت ٝاٍ٘یش ٜفؼاِیتٞای
التقادی ِٔٛذ آعیثی ٚارد ٘غاس٘ذ  ٚد) واٞؼ ا٘ذاس ٜدِٚت اس ىزیك وٓ وزدٖ تقذیٌزی دِٚتی ،واعتٗ

فصلىامٍ علمی -پژيَطی مطالعات اقتصادیِ کاربزدی ایزان

سال ديم -ضمارٌ  -8سمستان 1392

69

تزٚوزاعی ٘اوارآٔذ  ٚخقٛفیعاسی اٍ٘یشٌ ٜزایؼ ت ٝفؼاِیتٞای سیزسٔیٙی را وٓ ٔیوٙٙذ .دِٚت تٝخای
تاویذ تز ٚمغ لٛا٘یٗ عختٍیزا٘ ٝت ٝویفیت  ٚاخزای درعت آٟ٘ا إٞیت تیؾتزی دٞذ .ؽایغتٝعاالری ٚ
٘ظارت دلیك دِٚت تز اخزای ٔؤثز لٛا٘یٗ  ٚخٌّٛیزی اس فغاد اداری ،در واعتٗ ا٘ذاس ٜالتقاد سیزسٔیٙی
ٔٛثز اعت.
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