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 و ارز ها و تأثیر آن بر قاچاق کاال هدفمند کردن یارانه

 
 حسینی سید کرامت

 اردشیر عسکری

 
 واحد بوشهرنشگاه آزاد اسالمی بوشهر، داکیفری حقوق دکترای دانشجوی  -1

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر، واحد بوشهر -2

 

 

آنها که ها در آغاز مرحله اجرايی قرار گرفته است. بسیاری، چه  اين روزها قانون هدفمند کردن يارانه چکیده:

همگی بر اين باورند که اجرای اين موافق اين قانون و اجرای آن هستند، يا نقدی بر آن دارند، يا مخالفند، 

قانون بزرگترين جراحی اقتصادی در کشور است، الجرم نیاز و لزوم همکاری برای اجرای بهتر و مطلوب آن را 

صرف نظر از اين که درصورت اجرای درست می تواند در باز توزيع درآمد ملی  اين طرح شمارند.امری ملی می

ش مهمی در اقتصاد کشور بخصوص در دوره پس از انقالب اسالمی ايفا و رسیدن به تعادل ازدست رفته، نق

که اثرات و پیامدهای اجرای اين طرح، اگرچه در اجرا، نیاز  کند، از زوايای ديگری نیز قابل بررسی است، چرا

ساير ا در به ابزار اقتصادی دارد، اما اثرات آن تنها به محدوده اقتصادی منحصر نبوده و بالشك اثرات خود ر

هدف ما در اين مقاله  باشد.قاچاق کاال و ارز میها به جای خواهد گذاشت، ازجمله اين اثرات، در زمینه  زمینه

ها بر قاچاق کاال و ارائه راهبردی موثر در جلوگیری از قاچاق کاال در ايران می  بررسی هدفمند کردن يارانه

 باشد.

 .ا، قاچاق کااله يارانه، هدفمند کردن يارانه کلید واژها:

  

 مقدمه

با يك نگاه فراگیر و بین المللى مى توان دريافت که امروزه انتخاب يك نظام کارآمد حمايت اجتماعى و پرداخت يارانه، به عنوان 

میان  بخشى از استراتژى هاى توسعه و برنامه هاى کاهش فقر، دغدغه اصلى بسیارى از کشورهاى در حال توسعه است و در اين

به عنوان اصلى ترين معیار کارايى نظام حمايتى مطرح است چراکه نظام هاى حمايت و پرداخت يارانه به طور « هدفمندى»

 فقیر کارايى آنها را کاهش مى دهد. مشخص براى دسترسى به فقرا طراحى شده اند و نشت منابع مالى اين نظام ها به افراد غیر

به اتفاق  بيمانند اکثر قر زین رانيباشد. در کشور ا یو هدفمند کردن آن م ارانهيجامعه، مبحث مطرح در  یاز موضوعات اساس یکي

ها با  شوند تا آن گروه یقائل م يیايمزا یاسیو س ی، اقتصاد یخاص اجتماع یها از گروه تيحما یجهان، دولت ها برا یکشورها

از اصول اقتصادی اسالم که سالمت اقتصاد .(12:1385دآباد،یهم آورند)برشد و توسعه خود را فرا جباتبتوانند مو ايمزا نيتوسل به ا
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و جامعه را تضمین می کند، اصل گردش سالم اقتصاد با اجرای هدفمندی يارانه ها و کمك های نقدی و غیرنقدی دولت از منابع 

 ملی و ثروت عمومی است.

خاطره بااليى برخوردارند؛ در جهت حداکثر کردن منافع هدفمندى به معناى جهت دادن حمايت تنها به سمت افرادى که از م

حاصل از دخالت دولت و حداقل ساختن هزينه هاى آن و همچنین به عنوان راهکار عملى در جهت تعريف، تشخیص و دستیابى به 

افراد در اولويت  دوستانه؛ يعنى تالش در جهت کسب اطمینان از اين که نیازمندترين برگزيدگان دريافت کمك ها با ديدگاه بشر

قرار داشته و به طور مناسبى مورد مساعدت قرار مى گیرند و همچنین با ديدگاه کارايى؛ يعنى حداکثر ساختن تأثیر و کاهش اتالف 

 .منابع محدود و نهايتاً ديدگاه توسعه اى؛ يعنى کاهش وابستگى و کاهش عوامل بازدارنده اقتصادى توسعه، صورت مى پذيرد

 ف اصلى را از هدفمند کردن يارانه ها دنبال مى کنند که عبارتند از:اهدا سیاست گذاران

کارآمد کردن مخارج سیستم حمايتى از طريق کاهش ورود افرادى که نیازى به يارانه ها ندارند و ورود افرادى که  .1

 نیازمند حمايت هستند و پرداخت يارانه هاى مکفى به آنها 

 کاهش و از میان برداشتن فقر  .2

 رزه با قاچاق کاال و ارزمبا .3

 يك موفقیت اصلى فاکتور سه را «متناسب زمانى ظرف» و «آن صحیح مديريت» ،«سیاست درست انتخاب» چنانچه اساس اين بر

 رفاهى و معیشتى سطح ارتقاى سوى به مؤثر گامى بتواند ها يارانه کردن هدفمند طرح که رود مى امید بدانیم، اقتصادى سیاست

 همانا: »است فرموده کريم قرآن در نیز خداوند که و در مبارزه با قاچاق کاال باشد حمايتى منابع ساختن کارآمد ير،پذ آسیب اقشار

 (.11 آيه رعد سوره دهند) تغییر را حالشان خود آنها که اين تا نکند دگرگون را قومى هیچ خداوند

 ژوهشسئواالت پ

ى اقتصادى موجود با آن روبروست. هر نظام اقتصادى بايد مشخص کند کاالها و توزيع درآمد يکى از مسايلى است که همه نظامها 

گردد. آيا درآمد بايد براساس سهم کار در تولید توزيع گردد يا براساس نیاز؟ سهم کار در تولید يا نیاز را خدمات براى که تولید می

يا نابرابرتر باشد؟ چند درصد از درآمد کل جامعه را بايد به  شود سنجید؟ آيا توزيع درآمد از آنچه که هست بايد برابرترچگونه می

 دستمزدها اختصاص داد؟ 

 سئوال اصلی:

 ؟وارز دارد ها چه تأثیری بر قاچاق کاالهدفمند کردن يارانه -

 سئواالت فرعی:

 پرداخت يارانه جه تأثیری بر اقتصاد مردم دارد؟ -

 ق کاال تأثیر گذارد؟توانند بر قاچاها چه میزان میهدفمند کردن يارانه -

 فرضیه پژوهش

 ها متغییر مهمی درکاهش میزان قاجاق کاال و ارز در ايران دارد.هدفمند کردن يارانه -

 روش پژوهش:
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اينترنتی در صورت لوزم از  –تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای  -پژوهش سعی شده است از طريق روش توصیفی  نيدر ا

 به اين سؤاالت پاسخ داده شود. و نمودار یآمار هایداده

 

 پیشینه تحقیق

مصر  یو بازرگان ی[ و با مساعدت وزارت کشاورز(IFPRIیغذا قاتیتحق یالمللنیمؤسسه ب ی( با همکار 2002احمد و همکاران )

 نيشتریب خانوار،راد تعداد اف یرهایاند. مطالعه آنها نشان داد متغرا با انجام داده یاساس یکاالها یها ارانهي یمطالعه هدفمند

سال که هرگز به  15 یعضو باال ،یاند، وجود دانش آموز مدرسه خصوصخانواده به مدرسه رفته یاز اعضا كيکه هر يیهاسال

را بر مصرف  یرگذاریتأث نيشتریب خچاليو داشتن  یاختصاص يیماهانه تلفن، دستشو نهيماهانه برق، هز نهيمدرسه نرفته است، هز

درصد از آنها را به  2/28کنند و  ینیب شیرا درست پ یواقع یدرصد از فقرا 8/71توانستند  رهایمتغ نياست. ا شتها داسرانه خانواره

 قرار دهند. ازینیب ینادرست در زمره خانوارها

 طيدر آن شرا اند.کرده یبررس ایرا در کلمب هاارانهي( هدفمند نمودن 2003( و کاستندا و فرناندز )1999) چيکاستانو و دو ولز،

 ارانهي،یانتقال ینقد یها پرداخت ،یبهداشت یها ارانهي یهدفمند یابزار برا ني. ارندیگیقرار م یهدفمند یخانوارها مبنا یزندگ

برآوردکننده رفاه بر اساس  یرهایمتغ نيبهتر نییو تع SISBEN. محاسبه شاخص شودیاستفاده م هاارانهي ريو سا ریو پ ریافراد فق

 یرهایمتغ نيبه عنوان بهتر ریمتغ 13تنها  رهایاز متغ یامجموعه نی. در بردیگیپرسشنامه بودجه خانوارها صورت م 25000

 .دندش نییمحاسبه رفاه تع

درآمد  یرهایاست. متغ انجام داده نیانگیم بيرا با استفاده از روش آزمون تقر هیدر روس ها ارانهي ی( هدفمند1999) یجهان بانك

سکونت در  خچال،يبجز مسکو، دارا بودن  یشهر یسرانه، تعداد کودکان خانواده، تعداد افراد سالخورده، سکونت در نواح یرسم

 ازینیاز ب ازمندین یخانوارها کنندهنییتع یرهایجزء متغ کاریو تعداد افراد ب يیلباسشو نیو ماش نیاشداشتن م ،يیروستا ینواح

 اند.بوده

در کشور ارمنستان هدفمند کرده است.  نیانگیم بيرا با استفاده از روش آزمون تقر یانتقال یها اخت( پرد2003) یجهان بانك

 یاجتماع سكي(، متوسط رPk) یاجتماع سكير ايخانواده  یاز اعضا كيهر  یاجتماع یژگيو یرهایاز متغ نیانگیم بيآزمون تقر

(، دارا بودن Phمسکن ) تی(، وضعPr(، محل سکونت )Pc) ستندیدن نکه قادر به کار کر انوادهخ ی(، تعداد اعضاPmخانوار) یبرا

 یخانوار متقاض یو اجتماع یاقتصاد تیبر وضع یمبن یاجتماع نی(، مدرک صادره توسط مرکز تأمPb(، شغل آزاد )Pa) نیماش

محاسبه  ريبا استفاده از فرمول ز (Pخانوار ) ازیاست. امت هشد لیتشک ري( زPi( و درآمد خانوار )Pfاستفاده از منافع ) طيواجد شرا

 .شوندیبرخوردار م ارانهيباشد از  01/36آنها کمتر از  ازیکه امت يیو خانوارها گرددیم

 

 یارانه

» انگلیسی است و بعدها در فارسی« Subsidy» از چند دهه پیش وارد زبان فارسی شد که معادل واژه« سوبسید» واژه فرانسوی

تر، حمايت مالی و کمك رايگان دولت به مردم در زمان معین اضطراری است و به تعبیر دقیق اژه به معنینام گرفت. اين و« يارانه

ها و هزينهکاهش نوعی حمايت دولت از قشر خاصی در جامعه و در مواردی است که جامعه با هدف تأمین رفاه اجتماعی از طريق 
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های انتقالی برای جبران يا پرداخت بخشی از قیمت کاال يا از انواع پرداخت رود. به عبارتی، يارانهيا افزايش درآمدها به پیش می

کننده، از سوی دولت يا سازمان مباشر انجام خدمات است که به منظور افزايش توان تولیدکننده و کنترل آثار منفی آن بر مصرف

 (.34:1391مصطفوی، پذيرد)می

: يارانه پرداختی است که توسط دولت) يا احتماالً به وسیله اشخاص( خصوصی کندفرهنگ مك میالن يارانه را چنین تعريف می 

 "گرددشود میکننده متحمل میهای که تولیدپردازد و هزينهکننده میگیرد و باعث شکاف بین قیمتی که مصرفصورت می

 (.Divid, 2010: 406 )"نهايی باشد تر از هزينه قیمتی که کم

سود شود، اگر چه از نگاه گونه تعريف شده است: کمك مالی يا معادل آن که به يك خدمت داده میه اين در فرهنگ منوچهر ياران

 (.1185:1384اين خدمت اقتصادی نباشد ولی از حیث رفاه عمومی الزام داشته باشد) فرهنگ منوچهر، 

اعطاء کمك  ايو  یشرکت دولت كيدولت به  یکمك مال»هاست، عبارتست از  جوامع از دولت یازهاین نياز مهمتر یکيکه  ارانهي

-در دايره (.1035:1371بری،)خلعت«جامعه یرفاه عموم شيجهت افزا شودیکه به مردم داده م یخدمت ايکاال  كي یبه رو یمال

ی بنگاهی المعارف کلمبیا يارانه به صورت کمك مالی اعطا شده به وسیله دولت يا بنیاد خیريه به يك شخص يا نجمن با هدف ارتقا

 مفید است. است که فرض شده برای رفاه عمومی

تر  نيیآشکار)فراهم کردن کاال و خدمات با نرخ پا یدولت به صورت ها یمال یبه کمك ها ارانهيتوان  یفوق م فيبا توجه به تعار

تر از نرخ  نيیپا يیز با نرخ هاار صیو...( و پنهان )تخص نيبنز ر،یمثل نان، ش یاساس یاز کاالها یبرخ یبرا ارانهيدر نظر گرفتن 

 .( اطالق کردیاتیمال فینرخ ارز، تخف تننگه داش نيیبازار، پا

 یراقتصادیعمل غ یجامعه، نوع ديقدرت خر شيکشور جهت افزا یخرج کردن دولت از مبالغ بودجه عموم هیاول دگاهيگرچه از د

 یمثبت ارینکات بس یدارا نديفرا نيهم دارد(، اما در کل ا یاددولت ندارد بلکه ضرر اقتص یبرا یسود نکهيعالوه بر ا راياست )ز

و  دکنندگانیبه تول شتریب ها ارانهيامروزه در جهان  .(1184:1384فرهنگ،)جامعه است یعمومرفاه  شيآن افزا نياست که مهمتر

و زارعان در مقابل نوسانات  نکنندگادیتول یشتیمع تیوضع انتیکه باعث ص یابه گونه شود؛یپرداخت م یمحصوالت کشاورز اي

در مقابل  یدولت یها تيبا حما ها ارانهينوع  ني. اگر اعطاء اگرددیمواجه نم یها با مشکلدر کشور دیشده و ادامه تول متیق

 رحیمی،)گردد یو کشاورز یصنعت دیدر بازار تول ديشد یوجود نداشته باشد، ممکن است باعث ورشکستگ متینوسانات ق

15:1390.) 

را  ارانهي لیدل ني. به ارددگیلحاظ م یدر بودجه دولت ها اتیمحسوب شده، در رده مال یمنف تایمال یها نوع از نظر دولت يارانه

ها به دولت دگاهياز د ارانهي. پرداخت افتينه در شود،یها، پرداخت م از طرف دولت اتیمال نيکه ا آورندیبه حساب م یمنف اتیمال

به  ارانهيدر پرداخت  تواندیاهداف م ني. اگردندیپرداخت م یو فرهنگ یاسیس ،یاجتماع ،یاتوسعه ،یدعلت اهداف: اقتصا

 .ابديواردکننده تحقق  ايصادرکننده و  ،یخدمات یها اداره دکننده،یکننده، تولمصرف

شود.  گان پرداخت میکنند گان و تولیداست که برای حمايت از مصرف کنند ها يکی از ابزارهای مهم حمايتی دولتيارانه 

های دولت که اوالً، به  در حالت کلی يارانه به عنوان کمكنمايند.  اقتصاددانان از مفاهیم گوناگونی برای تعريف يارانه استفاده می

 تولید نمايند و ثانیاً، درآمدهایتر از قیمت بازار خريداری  های پايین دهد کاال و خدمات را در قیمتمی گان اجازهمصرف کنند

 (.117:1390گردد) پرمه، گان را در مقايسه با حالت بدون مداخله افزايش دهد) يا هزينه های تولید را کاهش دهد(، اتالق میکنند
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 قرار داد: یتوان مورد بررس یرا م یا ارانهيچهار نوع نظام 

   میدسته تقس 5ل توسعه است که به در حا یمتداول تر از کشورها یصنعت ینظام در کشور ها ني: اینقد یا ارانهينظام 

 ،یديصالحد یاجتماع یکمك ها ینقد ارانهيفرزند،  لیتکم نهيهز ینقد ارانهيفرزند،  نهيکمك هز ینقد ارانهي: شود یم

 .لحداق نیتضم ینقد ارانهي ،یانرژ ینقد ارانهي

   است. یمصرف ازیبه حداقل ن ريپذ بیخانوار آس یاز دسترس نانینظام اطم نيا ی: هدف از برقراريیکاال ارانهينظام 

  فقرا  ریفقرا نسبت به غ یکه در سبد مصرف ابدي یاختصاص م يیبه کاالها ارانهينظام  ني: در ا یعموم متیق ارانهينظام

شبکه  قيکنند و از طر یم یداريخر ینیمع متیرا به ق ارانهينظام از واردات اقالم مشمول  نيدارند.در ا یشتریوزن ب

 دهند. یقرار م کنندگانمصرف  اریکمتر در اخت متیه قب عيتوز یها

   یتا کاال رندیگ یافراد قرار م اریمشخص در اخت یموارد با ارزش پول شتریها در ب : کاالبرگ یکاال برگ ارانهينظام 

 (1387 ،یکنند.)احمد یداريمشخص را خر

دخالت  نيجامعه آغاز شده است. ا یدر مسائل اقتصاد یادامور اقتص تيو هدا حیدر جهان با آغاز دخالت دولت در جهت تصح ارانهي

خاص در  یهاها به بخش منابع و توجه کردن دولت ديشد یها تيخورد. محدود دیدوم کل یبا شروع جنگ جهان یبه طور عمل

 متیباالتر از ق متیه قب دکنندگانیکاالها از تول ديوارد بازار شوند و با خر یها به صورت عمل جنگ، موجب شد که دولت یهادوره

 . دولتشدیدر جامعه م یرفتن گروه نیشده و سبب از ب ها متیق شيکار باعث افزا نيزمان جنگ را مرتفع سازند. ا یازهایبازار، ن

ه، در کرد تياقشار حما نياز کاالها، از ا یبر برخ ارانهيبا وضع  ،بکاهند ريپذ بیاز فشار وارد آمده بر اقشار آس که نيا یها برا

جستجو  هيدر دوران صفو توانیرا م ارانهي یگرچه سابقه اعطا زین راني. در اشد یفرما م حکم ،یرفاه در جامعه به طور نسب جه،ینت

 تجربه نمود. ومد یرا در زمان جنگ جهان ارانهيهمراه با  یبند هینظام سهم نیاول رانيکرد؛ اما ا

 لینفت تشک متیق شياز افزا یتورم ناش جاديبه علت ا 1353بود، در سال  ارانهياء آن اعط فهیکننده که وظ تينهاد حما نیاول 

در دوران بعد از  ارانهيکننده بود. البته اعطاء  دیمعقول از تول تيو حما یمتیمصرف کننده از نوسانات ق تينهاد حما نيا فهیشد. وظ

 تيريبا مد یزمان ثیاز ح ستمیجنگ قرن ب نيکه بزرگتر یابه گونه افتيادامه  زین یلیخصوص در دوران جنگ تحم هانقالب ب

 .دیرس انيبه پا یو با وجود محاصره اقتصاد یو قحط یدمیمورد اپ كيهدفمند، بدون گزارش  یبند هیو سهم ارانهياعطاء 

 که عبارتند از: انداگر چه داليل نظری برای تخصیص يارانه زياد است امّا سیاستمداران در عمل داليل چندی را ارائه کرده

 المللی وايجاد اشتغال.صنايع داخلی در برابر رقبای بین یحمايت از بعض -

 ای و روستايی در جهت حفظ منافع ملی و اجتماعی.کمك به توسعۀ اقتصاد منطقه -

 کاهش وابستگی به واردات انرژی در جهت تأمین امنیت انرژی. -

های جديد و نیز  روستايی برای دستیابی بیشتر اين اقشار به انرژی باال بردن قدرت خريد اقشار خاص جامعه و نیز جوامع -

 باال بردن استانداردهای زندگی مردم و افزايش درآمدها.

 ( 87-88: 1385حفاظت از محیط زيست) نسیمی و جوان،  -

 ارانهي یشد، اعطا نيزگيو در حال توسعه جا افتهيتوسعه  یدر کشورها ینزیکه اقتصاد ک یاز زمان ارانهي یموضوع نظام پرداخت

 نيا افت،يظهور 1980در  كیاقتصاد نوکالس تیبار در جهان با حاکم نیاول یبرا ارانهيدر برابر  یریموضع گ نی. و همچنافتيرواج 
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 یمتیگندم با ق ديبا خر1311بار در سال  نیاول یبرا ارانهي یاعطا زین رانيدر ا. دانست یم یمتیق امرا مخالف نظ ارانهي دگاهيد

و  1350منسجم از دهه  ستمیبه صورت س ارانهي یتعلق گرفت. اما اعطا ارانهيباالتر از بازار از کشاورزان آغاز شد و به نان و گندم 

و  یاساس یکاالها ارانهي ،یانرژ ارانهيدر قالب  رانيها در ا ارانهيعمده  (.1389، یشد)مظهر ازنفت آغ متیمناسب ق شيپس از افزا

 شوند یم یو بذر طبقه بند يیایمیکود ش رینظ یمواد و واسطه ا نهیر زمها د ارانهي یبرخ

 قياست که از طر یمیعظ ارانهينگه داشتن نرخ ارز، به مثابه  نيیپنهان همچون پا یها ارانهياز  یاست که برخ یادآوريالزم به 

 يیارز به نرخ ها صیتخص نی. همچندریگ یتعلق م دکنندگانیکشور به آحاد مصرف کنندگان و تول یو ارز یبخش تجارت خارج

 كيکه اقتصاد  یطيدر شرا ،ی. و به طور کلدهدیم لیرا تشک یهنگفت ارانهي ،یدولت ریو غ یدولت یتر از نرخ بازار به بخش ها نيیپا

 یه اکنند نییکاالها و خدمات نقش تع متیق نییعرضه و تقاضا در تع زمیبرخوردار باشد و مکان یدولت یگذار متیکشور از ق

  .(13:1385 دآباد،یب)افتيخواهد  شيپنهان به شدت افزا یها ارانهينداشته باشد، حجم 

ها را در اليحه بودجه کشور به چهار گروه، يارانه کاالهای اساسی، يارانه بنزين، يارانه سود تسهیالت و ساير موارد تقسیم شده يارانه

 .ه انرژی بخصوص بنزين استاست، که بیشترين بودجه و سهم يارانه تعلق گرفته ب

ها به کند، لذا بیشتر کشورها ضمن افزايش هدفمندی يارانهاز آنجا که پرداخت يارانه هزينه سنگینی بر اقتصاد کشورها وارد می

ها هدنبال اصالح سیستم يارانه هستند. از سوی ديگر در کشورهای صادر کننده نفت از جمله ايران يارانه انرژی بیشترين حجم ياران

درصد تولید ناخالص داخلی بوده است(. در نتیجه  10ها حجم يارانه انرژی حدود  دهد) در بیشتر سالرا به خود اختصاص می

 (.120-121: 1390اجتماعی خواهد بود) پرمه، وهرگونه سیاست برای کاهش يا حذف آنها دارای پیامدهای گسترده اقتصادی 

به دنبال خواهد داشت. نشريه اقتصادی بااليی را ها در ايران تورم  حذف ناگهانی يارانهن نکته مهمی که بايد توجه داشت برداشت

زده و ناگهانی اين طرح تورم  میس ضمن بررسی نتايج مثبت اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها در ايران هشدار داد اجرای شتاب

 (.1:1390درصدی را برای اين کشور به دنبال می آورد) بامداد نیوز،  60

اند از: شرايط مالی، چگونگی ای به يك سری از عوامل بستگی دارد که عبارتها يارانه به طور کلی چگونگی سرعت اصالح قیمت

 های اجتماعی موجود، ظرفیت نظام اداری و مديريتی دولت و تمايل دولت دسترسی به ابزارهای تأمین اجتماعی و سیستم حمايت

تواند به طور بالقّوۀ های آشکار در مخارج دولت می گیر و قابل مالحظه يارانهای برنامۀ اصالحات سهم چشمها به پايبندی به اجر

ای به همراه داشته باشد تا بتوان از آن به مازاد بودجه قابل های يارانه تمايل بیشتری به اعمال سرعت بیشتر انجام اصالح قیمت

تواند به جبران درآمد اقشار فقیر که گفته شد اين مازاد بودجه حداقل در کوتاه مدّت میطور  توجهی دست يافت. به هر حال همان

 .(25:1381،اختصاص يابد) نظیفی

ای برای افراد در گیرد و سهمیهپرداخت يارانه به بعضی از کاالها و خدمات به تناسب و با توجه به میزان مصرف افراد صورت نمی

ها قدرت مصرف افراد جامعه است . چون اقشار محرم ظرفیت مصرفی  جش استفاده از اين نوع يارانهشود. معیار سننظر گرفته نمی

شوند. در عوض اقشار غنی که ظرفیت مصرفی بیشتری دارند، يارانه بیشتری دريافت کمتری دارند، از يارانه کمتری برخوردار می

 شود.کنند و منفعت بیشتری عايد آنها میمی
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يرداخت يارانه بخصوص سوخت کاهش نابرابری و برقراری عدالت و کاهش فاصله طبقاتی میان اقشار جامعه است در  اصوالً فلسفه

حالی که يارانه انرژی بیشتر بر سود طبقه مرفه است. مالحظات اجتماعی چون رعیت حال اقشار فقیر و محرم جامعه يکی ار داليل 

رسد. در نتیجه، بسیاری درآمد نیز نمی های کم ها حتی به دست خانواده موارد يارانه ها با انرژی است. در بعضی از اختصاص يارانه

های کم درآمد و همچنین باال بردن  های کاهش قیمت مربوط به يارانه انرژی که به قصد افزايش قدرت خريد خانواده از برنامه

ه در عمل نتیجه عکس را دارد. برای اثبات چند دلیل ذکر میزان دسترسی جوامع روستايی به انرژی طراحی شده است در حالی ک

 شود:می

های ای را نیز نداشته باشند. مثال يارانه بنزين، خانوادههای بسیار فقیر حتی ممکن است قدرت خريد انرژی يارانهخانواده 

های روستايی و  هخانواد فقیر سهمی از يارانه بنزين را به خاطر نداشتن خودرو و وسايل مرتبت به آن و عدم دسترسی

 عشايری از گاز طبیعی دسترسی ندارند.

باشد ، به دلیل پايین بودن مصرف های از يارانه انرژی بهرمندند میزان يارانه استفاده شده کم می فرض به اينکه خانواده  

برند زيرا مقدار رژی را  بهره میيابد در حالی که طبقات مرفه بیشترين يارانه انمندی آنها از يارانه کاهش میآنها، بهره

 کنند.ای را مصرف می بیشتری از انرژی يارانه

درصد  10برابر بیشتر از  41بر اساس تحقیقات مختلف اين مساله روشن شده است که ده درصد ثروتمندان جامعه ايران بیش از  

درصد يارانه گاز طبیعی را به خود اختصاص  70امعه نیز درصد قشر ثروتمند ج 30فقیر جامعه ، از يارانه بنزين استفاده می کنند . 

 15درصد يارانه های مستقیم و غیر مستقیم به ثروتمندان می رسد و اين رقم برای اقشار فقیر کمتر از  49داده اند . به طور کلی ، 

 (.2:1390) بامداد نیوز، درصد است

 ها:ها و ناکارآمدی در زمینه يارانهضعف

  ها؛بندی يارانهناکافی بر فرايند تأمین و توزيع سهمیهکنترل و نظارت 

 های فقیر و کم درآمد(؛) خانواده های هدف ها به گروهاصابت نکردن يارانه 

 کنند(؛ژی زيادی را مصرف میهايی که انر رويه کاالهالودگی زيست محیطی ) با مصرف بی 

 چون ساالنه بودجه هنگفتی صرف  ها، مین کردن بودجه يارانههدر رفتن منابع عظیم از منابع و منافع ملی ايران در تأ

 شود؛ارائه و وارد کردن اين کاالها صرف می

 توان رويه و خارج از کنترل کاالهای که يارانه بر آنها تخیصص داده شده است، برای نمونه مصرف بنزين را می مصرف بی

 .باشدمثال زد؛ جدول زير نمونه خوبی برای اين ادعا می

 متوسط مصرف روزانه بنزين در خودروها در ايران و کشورهای منتخب) به لیتر( –1جدول           

 ژاپن ایران فرانسه آلمان انگلیس مکزیک

8/7 5/3 5/2 9/1 75/10 5/2 

 (35: 1391 منبع: )مصطفوی،          
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 ای بیشتر کاالهای مصرفی مردم را کاالهای يارانهی که شود، به طورباال بودن میزان کاالهای که يارانه بر آنها داده می

 دهند؛تشکیل می

 های کشور؛نهاعدم شفافیت در توزيع و بودجه يار 

 ای بر الگوی مصرف؛پیامدهای سوءقیمت پايین کاالهای يارانه 

 ت که ايران را ژی در ايران چنان باالسباال رفتن مصرف کاالهای که يارانه بر آن اختصاص گرفته است، مثالً مصرف انر

 شود:به اين مورد اشاره می 2جدول شماره  قرار داده است؛ یژکشور مصرف باالی انر 10جزء 

 میانگین استفاده مصرف انرژی در ده کشور -2جدول شماره 

 ردیف
نام 

 کشور

درصد مصرف نسبت به کل مصرف 

 جهان
 نام کشور ردیف

درصد مصرف نسبت به کل مصرف 

 جهان

 %4 آلمان 6 %23 امريکا 1

 %4 فرانسه 7 %14 چین 2

 %3 برزيل 8 %7 روسیه 3

 %3 انگلیس 9 %6 ژاپن 4

 %5/2 ايران 10 %4 هند 5

 5:1391منبع: مشهدی رجبی،

 هدفمند کردن یارانه ها

، به عنوان با يك نگاه فراگیر و بین المللى مى توان دريافت که امروزه انتخاب يك نظام کارآمد حمايت اجتماعى و پرداخت يارانه

بخشى از استراتژى هاى توسعه و برنامه هاى کاهش فقر، دغدغه اصلى بسیارى از کشورهاى در حال توسعه است و در اين میان 

به عنوان اصلى ترين معیار کارايى نظام حمايتى مطرح است چراکه نظام هاى حمايت و پرداخت يارانه به طور « هدفمندى»

 حى شده اند و نشت منابع مالى اين نظام ها به افراد غیرفقیر کارايى آنها را کاهش مى دهد.مشخص براى دسترسى به فقرا طرا

هدفمندى به معناى جهت دادن حمايت تنها به سمت افرادى که از مخاطره بااليى برخوردارند؛ در جهت حداکثر کردن منافع 

راهکار عملى در جهت تعريف، تشخیص و دستیابى به  حاصل از دخالت دولت و حداقل ساختن هزينه هاى آن و همچنین به عنوان

برگزيدگان دريافت کمك ها با ديدگاه بشردوستانه؛ يعنى تالش در جهت کسب اطمینان از اين که نیازمندترين افراد در اولويت 

تأثیر و کاهش اتالف  قرار داشته و به طور مناسبى مورد مساعدت قرار مى گیرند و همچنین با ديدگاه کارايى؛ يعنى حداکثر ساختن

منابع محدود و نهايتاً ديدگاه توسعه اى؛ يعنى کاهش وابستگى و کاهش عوامل بازدارنده اقتصادى توسعه، صورت مى 

 (.97: 1389)علیزاده، پذيرد

حت تاثیر هدفمندی يارانه ها به معنای مديريت اقتصاد و ثروت از تولید تا مصرف است. از اين رو، همه بخش های زندگی انسان ت 

اين طرح قرار می گیرد. همان گونه که منابع به درستی شناسايی می شود و ثروت ملی از طريق ضبط و ثبت انفال و گردآوری 
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زکات و خمس و ديگر مالیات ها، افزايش می يابد، هم چنین با توزيع درست، جريان سالم اقتصاد گردش می يابد و رشد و نمو 

 .ب می شود و با مصرف درست، از هدر رفتن ثروت جلوگیری به عمل می آيداقتصادی و شکوفايی آن را سب

. در ابديریی( به شکل هدفمند تغی)عموم یها از شکل همگان ارانهيکند که پرداخت  یم جابيا یاز منابع اقتصاد نهیاستفاده به

 هدفمند، فقط گروه یها ارانهيشود. اما در  یباال هستند پرداخت م یدرآمد یها که در گروه زین یها به افراد ارانهي ،یشکل همگان

 کم درآمد مدنظر هستند. یها

دهند. های جمعیتی هدف سوق می های خود را به سوی گروه ها از طريق آن يارانههدفمند سازی شامل اقداماتی است که دولت

پذير معمواًل  توجهی از آن به افراد آسیب ها موفق خواهد بود که کل يارانه يا بخش قابلدر صورتی برنامه هدفمندسازی يارانه

های مناسب سالمت دارند. طبیعی است که اگر به  های فیزيکی يا مالی در دسترسی به مراقبت شامل کسانی است که محدوديت

ت خود موفق های سالم های جمعیتی ديگر برود دولت در برنامه هدفمندسازی يارانه ها به سمت گروه ازای گروه هدف اين يارانه

 نبوده است.

 

 هامزایای هدفمند شدن یارنه

 پذير مند شدن اقشار فقیر و آسیب راهی تدريجی برای بهره« ها هدفمند کردن يارانه» ها  با تجزيه و تفکیك ارقام يارانه

 وری منجر شود؛برداری بهینه از منابع کمیاب جامعه و کارآيی اقتصادی و ارتقای بهره و هم بهره

 رآمد کردن مخارج سیستم حمايتى از طريق کاهش ورود افرادى که نیازى به يارانه ها ندارند و ورود افرادى که نیازمند کا

 ؛حمايت هستند و پرداخت يارانه هاى مکفى به آنها

 از ، چون تبعات اين هدفمندی تورم احتمالی ناشی ها بايد اصالح قیمت نیز در اولويت باشد در هدفمند کردن يارانه

 باشد؛ها می نقدی کردن يارانه

 (.20: 1389)احمدی، کاهش و از میان برداشتن فقر 

 

 هامعایب هدفمند شدن یارانه

 يابد؛گرايی در سطح جامعه و در نتیجه سطح تولید در جامعه کاهش میتشويق به مصرف 

  ترين منبع درآمد تبديل  ان بزرگشود و دولت باز به عنودر نتیجه دولت بزرگ و گنده میوابستگی مردم به دولت و

ريزی برای کوچك ساختن سازمان و  های اعالم شده دولت جلوگیری از بزرگ شدن و برنامه خواهد شد، يکی از سیاست

هنگام سازی و بازيابی اطالعات اقتصادی ه آوری و نگهداری، بتشکیالت دولت بوده است. حال ايجاد يك سیستم جمع

سازی دولت در  انجامد و از اين رو با سیاست کوچك ای است که خود به بزرگ شدن دولت میمردم کار عظیم و گسترده

 تضاد است.

 پرهزينه و گاهی اوقات غیر قابل دسترس است؛ داشتن اطالعات بسیار به خاطر نوسانات درآمدی به روز نگه 

 ها متیاز کنترل ق نانین عدم اطمآو به دنبال  متیپرش ق ديشد شيافزا 

 دولت به مردم کردن وابسته 
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 است دسترس قابل غیر اوقات گاهی و هزينه پر بسیار اطالعات داشتن نگه روز به درآمدی سانات نو خاطر به 

 (.25: 1389)احمدی، دولت شدن بزرگتر 

 

 

 قاچاق کاال و ارز

 که طوریه ب. است آن جستجوی در مختلف عناوين به و بوده امنیت نیازمند همیشه خويش بیعتط و سرشت به توجه با انسان

 حال در پديده اين که است ذکر شايان. باشدمی قاچاق پديده کشوری هر امنیت و نظم تهديدکننده عوامل مهمترين از يکی امروزه

 .دارد ايران رشد و اقتصاد بر را بیشتری زيان و برخوردار زيادی گستردگی و تنوع ها، پديده ساير از بیش حاضر

کلمه قاچاق از واژه ترکی قاچماق به معنی فرار و زيرکی گرفته شده و به مرور در زبان فارسی به مفهوم فرار از قوانین و مقررات 

به صورت مخفیانه از  از نظر علم اقتصاد به صورت مشخص به ورود و خروج کاال کهو  (.49:1387 متدوال گرديده است) شکیبائی،

 .نامندگیرد را کاالی قاچاق میگويند. کاالی اقتصادی که مورد قاچاق قرار میمرزهای کشور وارد و يا خارج شود قاچاق می

توانیم آمار دهد و نمیبرد و صحت آن را نیز مورد ترديد قرار میقاچاق کاال شفافیت اطالعات و آمارهای اقتصادی را از بین می

ها ريزیکند. در برنامههای اقتصادی و اجتماعی اختالل ايجاد میريزیکشور را معرف آمار واقعی بدانیم. قاچاق کاال در برنامهرسمی 

های موجود پوشش های دريافتی از شبکه اطالعات درست است و شاخص ی های اقتصادی فرض بر آن است که نشانهرگیو تصمیم

کند. مثال آمار بی کاری کاهد و تصمیمات را گمراه میهای قاچاق از اين دقت میت، اما فعالیتکاملی از جامعه مورد مطالعه اس

 سازد) میرمحمدی،دهد و اثرات تورمی را بر قدرت خريد مردم بیش از حد نمايان میتر از آمار رسمی نشان میواقعی را کم

34:1389.) 

ريسك و به خطر انداختن خود در  ر وقوع و افزايش  قاچاق کاال ، چربیدن نتايج گويای آن است که مهمترين عامل تأثیر گذار ب

-های فرهنگی در ارتباط می باشد موقعی که اين متغیر را با متغیر ويژگی می قبال وارد کردن کاالهای غیر قانونی و غیر مشروع،

متغیر فرهنگی، تأثیر بیشتری بر ايجاد و يا عدم ايجاد همراه با  گذاريم ، تأثیر آن بیشتر خواهد شد به عبارت ديگر متغیر اقتصادی،

 (.172:1386دهد) ماليی، قاچاق کاال دارد به اين معنی که متغیر فرهنگی افراد را به اين سمت و سوق می

موبايل و لوازم  -3رايانه،  -2مشروبات الکلی،  -1بر اساس اعالم ستاد مرکزی مباره با قاچاق کاال و ارز، کاالهای قاچاق عبارتند از: 

 -10برنج،  -9پتو،  -8منسوجات) پوشاک، پارچه، کیف و کفش(،  -7آبمیوه،  -6لوازم خانگی،  -5اتومبیل و لوازم آن،  -4جانبی، 

( به نوع و  1-2-3سوخت که در جدول)  -14ساير کاالها و مهمتر از همه  – 13مصالح ساختمانی ،  -12لوازم آرايشی،  -11چای، 

شود و امکان پیگیری قانونی برای وارد کننده و که اين کاالها در ابزار سیاه مبادله می آنها اشاره خواهد شد. نکته اين ارزش ريالی

 توزيع کننده وجود دارد.

 1391ی اول شش ماهه -قاچاق واردات کاال -3جدول شماره 

 ارزش ریالی نام کاال ردیف ارزش ریالی نام کاال ردیف

 36779479974 پارچه 10 138646330764 رايانه 1
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 18220417860 کفش و دمپايی 11 110571405213 لوازم صوتی 2

 13893952187 پتو 12 50644004478 موبايل و لوازم جانبی 3

 178091325982 مشروبات الکلی 13 41103592120 اتومبیل 4

 11951098795 چای 14 20325433881 ماهواره و تجهیزات 5

 9133707041 برنج 15 9843813145 لوازم خانگی 6

 8932136325 مصالح ساختمانی 16 6378423091 آبمیوه 7

 6694220998 لوازم آرايشی 17 124666233695 ساير ماشین آالت 8

 65356165239 سايرکاالها 18 108316842035 پوشاک 9

 918445090703 جمع کل

 1391، منبع: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

کنیم که کاالهای خارجی از بینیم و مشاهد میرا می 1391( نوع و ارزش ريالی کاالهای قاچاق از ايران در سال 3جدول شماره)در  

شده، اتومبیل و  شود، مشروبات الکلی از مهمترين کاالهای قاچاقی است که وارد ايرانانواع گوناگون بطرق مختلف وارد ايران می

که به غیر از مشروبات الکلی همۀ  های بعدی قرار دارند. اما نکته جالب اين نسوجات و برنج و چای در رتبهم ،ساير ماشین آالت

شوند اما از آنجايی کیفیت پايین) لوازم خانگی( در ايران و قیمت باال) برنج و ماشین آالت( کاالهای ديگر در ايران تولید می

 گردد. های قاچاق اين کاالها هم میسر می کاالهای ايرانی مدنظر قرار گرفته و زمینه

 1391سال  دومی های نفتی قاچاق در شش ماهه ارزش ريالی فرآورده – 4شماره  جدول

 ارزش ریالی نام کاال ردیف

 80838277541 گازوئیل 1

 1085116853 بنزين 2

 1039096364 روغن موتور 3

 799208721 قیر 4

 657325020 نفت سفید 5

 1446768752 های نفتیفرآوردهساير  6

 .1391رکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، منبع: ستاد م

کنیم،. درحال حاضر گازوئیل بخش عمده های سوختی را به ترتیب اولويت مشاهد می ( آمار قاچاق فرآورده4در شکل شماره )

بعدی قرار دارد. کشورهای چون افغانستان، پاکستان،  دهد. بنزين ، روغن موتور و ... در رتبهقاچاق مواد سوحتی را تشکیل می

توان به قاچاق در اين رابطه می. شوندترکیه، آذربايجان و امارات از جمله بازارهای سودآور برای قاچاقچیان سوخت محسوب می
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در سطح پائینی از نظر قیمتی های انرژی را  ها حامل شود که دولتهای نفتی اشاره نمود درآمدهای بادآورده نفت باعث میفرآورده

ها با قیمت جهانی و نیز کشورهای همسايه، حجم عظیمی  کنندگان عرضه نمايند که با توجه به تفاوت قیمت اين فرآوردهبه مصرف

 از اين محصوالت به خارج از کشور قاچاق شود.

ای است که صرفاً به دلیل فقر و  احی حاشیهترين آثار بیمار گونه فرهنگی در نو تجارت غیر رسمی يا قاچاق ، يکی از مشخص

ها و ضعف عوامل اجرايی به وجود آمده است. غیر قابل  ثباتی و اختالف در سطح قیمت فقدان هماهنگی  میان مردم منطقه، بی

لم سازی کنترل و ناپذيرا بودن مناطق مرزنشین و زير زمینی بودن عملیات قاچاق موجب شده است که دولت ها در کنترل و سا

 (.228:1386آذر،مناطق حاشیه نشین به شیوه های نوينی از همکاری متقابل منطقه ای هدايت شوند) فرهنگ

های  ها است که بايد همواره در بین درگیری ، موضوع عدم امنیت مردم مناطق مرزی و حاشیه نشیناولین تهديد قاچاق کاال

ی بعدی تهديد اقتصادی است که از طريق عدم پرداخت عوارض کاال اشند. مسألهنیروهای مبارزه با کاالی قاچاق و قاچاقچیان ب

-شود کاالهای ساخت داخل بازار خود را از دست بدهند، کارگران نیز ورشکسته میشود و ضمن اين که باعث میوارد کشور می

برد و همه و ... امنیت اخالقی را نیز از بین میشوند.از نگاه سوم قاچاق کاالهای غیر اخالقی همچون مشروبات الکلی ، لوازم آرايش 

 ی تیغ قرار دارند)حاتمی،رساند ، اما حاشیه نشینان بیشتر از همه در لبهی اين تهديدات اگر چه به تمام ارکان جامعه آسیب می

152:1386.) 

باشد. امّا در فرايند طی شده به ا میه های دولت های اقتصادی کشور محور اصلی و برنامه دستیابی به توسعه و اصالح زير ساخت

اين هدف ممکن است موضوعاتی وجود داشته باشند که همواره به صورت دست انداز، مانع مسیر رشد و توسعه پايدار باشند. قاچاق 

وسعه را به شود و تمحسوب می در هر حال، قاچاق دشمن اصلی تولید آيند.کاال از ايران يکی از مهم ترين اين موانع به شمار می

 دهد.طور مستقیم، هدف قرار می

حقوق و دستمزدها، روز به روز سهم بیشتری از تولید  هاست و در يك جامعه سالم، اشتغال سرچشمه اصلی درآمد افراد و خانواده

که نشان از  –های منقول دهد و سهم درآمدهايی همچون اجاره، بهره درآمد از محل دارايیناخالص ملی را به خود اختصاص می

شود و توسعه را به طور به نسبت اندک است و در هر حال، قاچاق دشمن اصلی تولید محسوب می -چگونگی توزيع ثروت ملی دارد

 توان برقرار کرد.بنابراين يك رابطه مستقیم بین توسعه و قاچاق کاال می (.223:1386دهد) پرهام فر،مستقیم، هدف قرار می

 ری در شاخص توسعه  نابراب  -1شماره  نقشه
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 143:1390ياسوری، منبع: 

های مرزی به  در استان ) اقتصادی، فرهنگی و انسانی(کنیم که توسعه در اشکال مختلفمشاهد می ( شکل 1شماره ) نقشه در

تان و بلوچستان، های سیس مثالً در رتبه اول: استان باشد.ها می استان ايناچاق در قوقوع نپیوسته و لذا باز هم تسری کننده 

ترين شاخص توسعه قرار دارند در رتبه دوم، خراسان کردستان، هرمزگان، آذربايجان غربی، خوزستان، بوشهر و ايالم در پايین

چون که عدم توسعه رابطه زيادی با فشارهای مالی و فقر مادی، آزمندی جنوبی، رضوی و شمالی، گلستان و گیالن قرار دارند. 

های اجتماعی و از همه مهمتر آرامیا گريزی، فساد مالی عوامل اجرايی، نی مسلط بر نظام توزيع کاال، نظم و قانونهای مافیا شبکه

 نقت دارد. کاال بخصوص عدم توسعه رابطه غیر مستقیمی در قاچاقاز اين رو افزايش بیکاری را در پی دارد، 

منطقه به ای، ابتدا بايد توسعه راتحقق امنیت در مناطق مرزی و حاشیه ، برایتوسعه نیافتگی عامل اصلی ناامنی است بر اين اساس

- (. لذا بیشترين قاچاق کاال از استان192:1391کند) عندلیب، وارد کرد و سپس نتايج توسعه در تحقق و استقرار امنیت کمك می

 ترين توسعه يافتگی را دارند. های گزارش می شود که باالترين بیکاری و کم
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 های مرزی های اقتصادی اجتماعی در استانبرخی شاخص – 5شماره شکل 

 هانام استان ردیف
نرخ 

 بیکاری

نرخ 

 باسوادی

نرخ 

 تورم

درصد 

شاغالن 

صنعتی با 

 تحصیالت باال

ضریب 

توسعه  

 اجتماعی

ضریب 

توسعه  

 اقتصادی

رتبه بندی بر 

اساس ضریب 

توسعه اجتماعی 

 و اقتصادی

آذربايجان  1

 شرقی
7/20 3/75 8/10 14 338/ 769/ 9 

 4 /117 /308 5 4/14 76 1/14 ايالم 2

 5 /275 /371 12 6/10 5/79 7/17 بوشهر 3

 10 /651 /450 9 7/11 5/80 3/15 خراسان 4

 7 /305 /337 13 13 6/76 6/18 خوزستان 5

سیستان و  6

 بلوچستان
7/26 1/57 12 4 116/- 040/ 1 

 3 /477 /101 7 5/10 2/68 2/23 کردستان 7

 6 /299 /336 9 3/12 4/76 9/21 کرمانشاه 8

 - - - 7 6/8 - 7/14 گلستان 9

 8 /626 /422 7 2/11 6/79 6/13 گیالن 10

 2 /180 /180 18 9/9 6/72 4/17 هرمزگان 11

 .1391اجتماعی بانك مرکزی  –، گزارش اقتصادی  211-212: 1390منبع: ياسوری، 

ها زمینه  را دارند و اين بیکاری ، تورمهای مرزی ايران بیشترين درصد بیکاری کنیم که استانمشاهده می 4شکل شماره در 

، (7/26)سیستان و بلوچستان سازد.دار میوا کاالهای کاذب از جمله قاچاق گرايش مردم را به شغل

( و 6/11)یغرب جانيآذربا( و4/14ايالم) (،4/17هرمزگان) ،(7/17بوشهر) (،6/18، خوزستان)(9/21)کرمانشاه(،2/23)کردستان

توانیم يك رابطه مستقیم می از اين رو را دارند.  و تورم  ها بیشترين درصد بیکاری اين استان .گیردصورت میکاال  بیشترين قاچاق

های مرزی به  تانترين عامل در گرايش اس، لذا عامل بیکاری از مهمبرقرار کنیم قاچاق کاالمرزی کشور و های  استانبا بیکاری در 

 باشد.قاچاق می

 ی ساير بخشهای آمايشی مربوط به توسعه ای افزايش دهیم بايد يك سری فعالیت که ضريب امنیت را در مناطق حاشیه برای آن

و  های آن متحول کنیم و الگوی توزيع جمعیت ای ساختار فضايی سکونتگاه ها را انجام دهیم. بنابراين بايد در مناطق حاشیه
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ها و ارتقای سطح  های جديد تعبیه نمايیم و با تجهیز حاشیه ها و فرصت ها را تغییر دهیم و با آمايش سرزمین قابلیتفعالیت

 (.56:1390 معیشتی ساکنان سبب توسعه گرديم) حافظ نیا،

- های تولیدی و سیاست ريزی مهبنابراين برنا .در قاچاق کاال بر خالف تجارت رسمی، نوع کاال و قیمت و میزان آن مشخص نیست

های تجاری دولت و بخش خصوصی همواره با خطرپذيری همراه است. تولیدکنندگان با توجه به اين خطرپذيری يا در فرآيند تولید 

يزی ر کند، دولت هم در برنامهتر طلب میکنند يا در صورت ورود آگاهانه، بازگشت سرمايه باالتری را در زمان کوتاهشرکت نمی

 (.7:1387 وطن پور، تولیدی با همین مشکل روبه رو است)

های اقتصادی و سیستم توزيع باعث  ريزیدر اين حالت قاچاق کاال با توجه به اثراتی همچون بی ثباتی اقتصادی و اختالل در برنامه

سازی نظام تولید،  تواند بهینهپذيری اقتصادی کشور خواهد شد. قاچاق در مقیاس وسیع می رنگ شدن نظارت دولت و آسیببی

های بازرگانی و توزيع و مصرف را به شکست بکشاند و سازوکارهای مالی و پولی نظام اقتصادی را ناکارآمد و دامنه آن را به سیاست

ر منفی موازنه تجاری توسعه دهد. همچنین ورود کاالهای غیرضروری و غیرموثر بر فشردگی رقابت صنايع ملی در بازار داخلی اث

 (.9:1389 مقدسی، دارد)

 گیری آن نقش دارند که عبارتند از:در شکل باشد اما مهترين علل و عواملمیدر کل قاچاق کاال يك پديده چند وجهی 

  سودآوری باال کاالی قاچاق در مقابل ريسك پايین آن؛  سودآوری باالی قاچاق کاال از مهترين داليل گرايش به اين امر

مهمترين عامل گرايش طوری که ه سود ناشی از تفاوت قیمتها در بازار داخل با کشورهای همجوار است. ب باشد و اينمی

توان سودآوری باالی آن دانست.  حتی بنا به گزارشی، قاچاقیان سوخت بیش از افراد به قاچاق انرژی بخصوص نفت را می

ه بنزين را از ايران به ترکیه ترانزيت می کنند بیش از سه که قاچاقچیانی کبرند. به طوریقاچاقچیان مواد مخدر سود می

 برند.برابر سود قاچاق مواد مخدر سود خالص می

 قدر باالست که ورود کاال به صورت  های تعیین شده به عنوان سود بازرگانی آنهای گمرکی؛ گاهی تعرفهباال بودن تعرفه

ايد در اصل حمايت از تولیدات داخلی و افزايش سطح اشتغال باشد و کند. در اصل فلسفه تعرفه باال بقاچاق را تشويق می

باشد، و اين مسئله باعث ها برای دولت، با نگاه درآمدی می در مرحله بعدی ايجاد درآمد برای خزانه دولت. اما تعرفه

نکنند و تولید داخلی  ترشود که تولیدکنندگان تالشی برای تولید با کیفیتشود لذا سبب میها می دائمی شدن تعرفه

 های تشديد قاچاق میسر شود. همواره در سطح پايین بوده و در نتیجه زمینه

  کیفیت پايین و قیمت باالی کاالهای تولید داخلی؛ گاهی کاالهای تولید داخل از نظر کیفیت بسیار پايینی برخوردار است

تی برخوردار بوده و از يك نوع انحصار داخلی برخوردار های دول که قابل قیاس با مشابه خارجی نبوده و چون از حمايت

 باشد.بوده قیمت آن نیز باال می

  بورکراسی و ساختار اداری ناکارآمد؛ بورکراسی و ساختار اداری ناکارآمد منجر به افزايش هزينه تولید و تجارت در اقتصاد

وری پايین به بیش از  گیری، با بهرهعدد تصمیمرسمی خواهد شد، گاه گرفتن مجوز برای تولید يا صادرات از مراکز مت

دهد. بنابراين با اين شدت افزايش می يك ماه زمان نیاز دارد که هزينه و قیمت تمام شده را برای تولید و صادر کننده به
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: 1389اران، يابد)خضرزاده و همک ها انگیزه فعالیت در بخش غیر رسمی يا به عبارتی قاچاق کاال افزايش می گونه هزينه

75-73.) 

 

 استراتژی و راهبردها

 که دامنه از آنجايی ، ه خواهیم داشتبر آنها تخصص گرفت های که يارانهقاچاق کاالکاهش ها، با هدفمند شدن يارانه

 های نفتی؛برای نمونه نفت و فرآورده شود،تمام مناطق مرزی را شامل میقاچاق کاال را در 

 ش محرومیت ساکنان مناطق مرزی را در پی دارد، از عواملی که سبب گسترش قاچاق کاال در هدفمند شدن يارانه ها کاه

 است کشور شده

   وضعیت جغرافیايی کشور است، وجود هزاران کلیومتر راه آبی و خاکی در مرزها و همچنین همجواری با کشورهای

دهد. در نقاط مرزی کشور به مرزی را کاهش می گذاری مولد در مناطقبحرانی) افغانستان، پاکستان و عراق( که سرمايه

 کنند.دلیل فقر و نبود فرصت شغلی و تورم باال افراد به منظور تأمین نیازهای معیشتی و مالی خود اقدام با قاچاق کاال می

  ين عامل ای در داخل کشور با کشورهای همجوار که مهمتراختالف شديد قیمت کاالهای يارانهبا هدفمند شدن يارانه ها؛

پرداخت يارانه به برخی از کاالها در  ؛بحود باعث کاهش قاچاق می شود کم شده و خود باشد در قاچاق اين کاالها را می

ها و حمايت از اقشار فقیر جامعه به کاالهای اساسی  ايران از جمله کشورهای است که برای تعديل قیمتداخل کشور؛ 

برابر پايین تر چندين که گاهی  ش قیمت آن با ديگر کشورهای همسايه به طوریدهد و لذا باعث کاهيارانه اختصاص می

ای نسبت به کشورهای همجوار منجر به تشديد قاچاق اين ارزان بودن برخی کاالها يارانهاز کشورهای همسايه است. 

 شد. ها اين مشکل نیز رفع خواهدکاالها به خارج از کشور شده است.  لذا با هدفمند شدن يارانه

 جهت  جهت میزان درآمد و تعلق يارانه ها، طبقه بندی مناطق مختلف کشور از هم زمان با طبقه بندی خانوارها از

نیمه  -شاخص های فقر و محرومیت نیز صورت گیرد و اگر مثالً مناطق کشور در سه طبقه اصلی محروم، نیمه محروم

اجتماعی  جه به همجواری خانوارها و اجتناب از پیامدهای ناگوارتو برخوردار و برخوردار قرار گرفت، بامناطق محروم با

 دانیم بین فقر و قاچاق رابطه مستقیمی وجود دارد زمانی که استانطوری که می ، همانبرخورد يکسان صورت گیرد

چه ممکن  اگر ها بهرمند شوند عاملی در کاهش قاچاق کاال در اين مناطق می شود. های مرزی درصدی بیشتری از يارانه

در کل سطح درآمد در است در اين مناطق به صورت استثناء مواردی از خانوارهای برخوردار نیز وجود داشته باشد، اما 

 .های مرزی کم می باشد استان

 کیفیت کاالهای  مازاد آن را، به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، افزايش کیفیت خودروها و ها، با هدفمند شدن يارانه

داخل که قدرت رقابت با کاالهای خارجی را داشته باشند و در نتیجه با کیفیت باال عرضه شود که عاملی در عدم  ساخت

  و قاچاق کاال به داخل را خواهیم داشت.تقاضا در داخل برای کاالهای خارجی به وجود آيد و لذا نتیجه آن کاهش 

  های که دولت  قسمتی از مازاد يارانهاز طريق ايجاد اشتغال و  بهینه کردن نظام پرداخت يارانه و توجه به مناطق مرزی

های سرمايه گذاری کند که بیشترين قاچاق کاال صورت می گیرد  و از  های مرزی و استان آورد در بخشبه دست می
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 و کاهش آن آنجايی که با سرمايه گذاری ايجاد اشتغال می شود و لذا ايجاد اشتغال ارتباط غیر مستقیمی در قاچاق کاال

 دارد.

 ورده های نفتی و موادغدايی مثل آرد منجر به اسراف اين مواد گرديده است و آوجود يارانه های کالن سوخت و انواع فر

و لذا با هدفمند شدن يارانه ها   گرفته استمورد تجديد نظر قرار  با هدفمند شدنمیزان و نحوه پرداخت اين يارانه ها 

 از ايران با خارج را خواهد شد.  کاهش اسراف و قاچاق آرد

 های رفاهی اعم از بهداشتی و  مردم ساکن در مناطق مرزی، چه در غرب و چه در شرق و جنوب کشور از انواع محرومیت

ای که در اين مناطق وجود دارد تنها راه خود اشتغالی را با وجود بیکاری گسترده برند و خصوصاًفرهنگی و غیره رنج می

زاديی از گذشته های دور تاکنون نتوانسته  های محرومیت دانند. در اين مناطق، سیاستمیارز قاچاق کاال و مبادرت به 

است مشکالت مرزنشینان را به طور فزاينده ای کاهش دهد و به علت عدم کنترل جمعیت روز به روز به گسترش فقر و 

لذا هدفمند شدن يارانه ها يعنی  به قاچاق شده است.بیکاری دامن زده و اين عامل منجر به روی آوردن نسل جوان 

 ها؛ های مرزی و کم شدن قاچاق در اين استان کاهش فقر و  بیکاری در استان

  پذير کردن  باال بردن کیفیت کاال و پايین آوردن قیمت آنها و قابل رقابتتزريق مازاد يارانه ها به تولیدات داخلی و با

 عاملی در وارد نشدن کاالهای قاچاق خارجی باشد. می تواندکاالهای ايرانی که 

 

 گیرینتیجه

با يك نگاه فراگیر و بین المللى مى توان دريافت که امروزه انتخاب يك نظام کارآمد حمايت اجتماعى و پرداخت يارانه، به عنوان 

ر حال توسعه است و در اين میان بخشى از استراتژى هاى توسعه و برنامه هاى کاهش فقر، دغدغه اصلى بسیارى از کشورهاى د

به عنوان اصلى ترين معیار کارايى نظام حمايتى مطرح است چراکه نظام هاى حمايت و پرداخت يارانه به طور « هدفمندى»

از  مشخص براى دسترسى به فقرا طراحى شده اند و نشت منابع مالى اين نظام ها به افراد غیرفقیر کارايى آنها را کاهش مى دهد.

ل اقتصادی اسالم که سالمت اقتصاد و جامعه را تضمین می کند، اصل گردش سالم اقتصاد با اجرای هدفمندی يارانه ها و اصو

هدفمندى به معناى جهت دادن حمايت تنها به سمت  کمك های نقدی و غیرنقدی دولت از منابع ملی و ثروت عمومی است.

حداکثر کردن منافع حاصل از دخالت دولت و حداقل ساختن هزينه هاى آن و افرادى که از مخاطره بااليى برخوردارند؛ در جهت 

کاهش قاچاق کاال به علت برداشتن نظام يارانه که عاملی در ايجاد اختالف ارزش کاال در همچنین به عنوان راهکار عملى در جهت 

شديد قاچاق کاالهای که يارانه بر آن تخصیص  ها ما شاهد کاهش و از لذا با هدفمند شدن يارانه شودداخل و خارج از ايران می

 شده است.
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 منابع

 .98، سال نهم، شماره ماهنامه هدایتبررسی ابعاد و پیامدهای اجرايی هدفمند کردن يارانه ها، (، 1389احمدی، مهدی)

 .آفتاب تیساها، در  ارانهي( هدفمند کردن 1387محمد) ،یاحمد

 یکل آمارها تيريمد ،کشور یها استان اجتماعی – یگزارش اوضاع اقتصاد؛ (1391)رانيا یاسالم یجمهور یبانك مرکز 

 یاداره آمار اقتصاد ،یاقتصاد

 بهمن ماه.30 ماهنامه اقتصاد،،  یا ارانهياصابت  ،(1385) ژنیب دآباد،یب

فصلنامه ، «ايرانها در  های انرژی بر سطوح قیمتبررسی يارانه انرژی و آثار افزايش قیمت حامل» (،1390پرمه، زورار)

 ، بهار.34، شماره پژوهشنامه بازرگانی

 ،یداقتصا – یاسیس اطالعات. رانيدر ا یتوسعه اقتصاد یها استیمبارزه با قاچاق کاال و س(، 1386)محمّد رفر، امی پرهام

 .245 -246 ۀشمار

، دوره مجله اقتصادی، «اساسی خوراکیبررسی عوامل موثر بر قاچاق منتخبی از کاالهای » (،1381چراغی، داود و خلیل حیدری)

 دوم، سال اول، شمارۀ دهم.

 .انتشارات سمت، تهران: ایران سیاسی جغرافیای (،1390)محمدرضا ا،نی حافظ

 .11؛ انتشارات اقتصاد پنهان یسر، «قاچاق یخارج یبه مصرف کاالها شي(، علل گرا1388)یساع یحسن و عل دیس ،ینیحس

 نشریه، بررسی قاچاق کاال ازمرزهای دريايی جنوب ايران(، 1389انی و محمد تقی رضويان)، اسعد؛ منصور سلیمخضرزاده

 .، پايیز 18، شماره  15،جلد تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

 .زيشباو :تهران ،یالمللنیو ب یبانک ،یپول میمجموعه مفاه (،1371)روزهیف ،یبر خلعت

 ی.بازرگان یها موسسه مطالعات و پژوهش: ، تهرانهارانی یاقتصاد یبررس (،1375)عباس ،یمیرح

 .کاال قاچاق شیمجموعه مقاالت هما ،یبا روش منطق فاز رانيقاچاق کاال در ا یزمان یبرآورد سر(، 1379)رضایعل ،یبائیشک

 ، سال هشتم.فصلناهه اقتصاد شهر(، درآمدی بر تاثیرات اقتصادی هدفمند کردن يارانه ها، 1389علیزاده، مهدی)

 ، تهران.مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها یالگو (،1386)رضایتبار، عل یعلو

 سپاه تهران. یانتشارات دانشکده فرمانده ،یمناطق مرز شیو اصول آما هیپا هینظر؛ (1391)رضا،یعل ب،یعندل

 .میآس: تهران ،یفرهنگ علوم اقتصاد (،1384)فرهنگ، منوچهر

 یروی، نمرز شیهما. یو اقتصاد یاسیس کرديبا رو رانيا یاسالم یکشور جمهور یاز مرزها نتایص (،1386)رجعفرآذر، میفرهنگ 

 یغرب جانياستان آذربا یانتظام

 .ریت و ني، فرورد7و6، شماره اقتصاد پنهان ،«رانيمصرف در ا شناسی بیبر آس یمرور» (،1391)ن،یمحمد حس دیس ،یمصطفو 

 بهمن ماه.24،اعتماد روزنامهها،  نهاراي یاسیاقتصاد س (،1389ی)، عل یمظهر
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استان  یانتظام یروین ،مرز شیهما ،انحرافات یجامعه شناس دگاهياز د م،يآن بر جرا تیمرز و امن (،1386)زیکامب ،يیمال

 .یغرب جانيآذربا

 ی.دفاع مل یدانشگاه عال ،ینیرزمیو اقتصاد ز یاقتصاد تیمتقابل امن ریتاث، (1389)محمد دیس ،یمحمد ریم 

، های اقتصاد انرژیبررسی، «های انرژی های بهینۀ بازنگری و اصالح يارانه روش» (، 1385نسیمی، همايون و افشین جوان) 

 ، پايیز.6سال دوم، شماره 

 .13-14، دوره دوم، سال دوم، شماره مجله اقتصادی، «ایهای يارانه کارايی در اصالح قیمت» (،1381نظیفی، فاطمه) 

 .44و  43شماره  ،ی، مجله اقتصاد«و بلوچستان ستانیقاچاق سوخت در استان س دهيپد یبررس» (،1384نمك شناس، رضا)

و  نيفرورد، 28شماره  ،یبازرگان یها یبررس فصلنامه ،یآن بر اقتصاد مل ری، قاچاق کاال و تاث(1387)رضایوطن پور، عل

 .بهشتيارد

-212، شماره  یاقتصاد -یاسیس اطالعات ،در کشور های نابرابر یو چگونگ ایمنطقه یاستگذاری؛ س(1390)دیمج ،یاسوري

211. 

 

 مقاالت اینترنتی

 ، قابل دسترسی در: «درصدی به دنبال خواهد داشت 60حذف ناگهانی يارانه در ايران تورم » (، 1390بامداد نیوز،)  

http://www.bamdadnews.ir/viewnews.aspx?id=320 

 ، قابل دسترسی در:«دزدی از تر انگیز نفرت اققاچ» (، 1388روزنامه ايران،)

http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=show&aid=34893&query=2YLYp9q

G2KfZgiDaqdin2YTYpyDZiCDYp9ix2LI= 

 در: ی، قابل دسترس«و جهان رانيدر ا یسرانه مصرف انرژ»(، 1391مونا،) ،یرجب یمشهد 

http://engosve.blogfa.com/post-151.aspx 
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-Divid W ,( 2010), MacMillan Dictionary of modern economics ed , Pearce 3rd ed . 
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