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چكيده

امنيت از ابتدا تاکنون جزو اساس��ی ترین نيازهای حيات اجتماعی بش��ر بوده اس��ت. کس��ب و 

حفظ امنيت ملی از وظایف اصلی حکومت ها و مهم ترین اولویت در سياست داخلی و خارجی 

دولت هاست. امروزه قلمرو مفهومی امنيت ملی و به تبع آن دامنه  تهدیدهاي ملی و فراملی گسترش 

یافته است. تأمين امنيت درابعادمتنوع سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي در گرو توجه 

به همه انواع خطرها در  عرصه های داخلی و خارجی است.

یک��ی از ای��ن تهدیده��ا در كش��ورما، كه تم��ام این ابع��اد به وی��ژه بعداقتص��ادي آن  را تحت 

تاثيرقرارمي دهد، قاچاق کاالست.هرچند بسياري ازتالش های مطالعاتی داخلی، متمرکز بر تجزیه 

و تحلي��ل آث��ار رفاه��ی و اقتصادی کوتاه مدت قاچاق بوده، اما  به پيامدهای بلندمدت آن و رابطه  

مستقيم با امنيت اقتصادي کمتر توجه شده است. 

درای��ن مقاله - كه به روش توصيفي، تحليلي تهيه ش��ده- س��عي ب��رآن بوده تاضمن جهت گيري 

دررفع این نقيصه، برخي از آثار و عوارض منفي آن برامنيت اقتصاد ي كش��ور یا به عبارت دیگر 

تاثي��رات اقتص��ادي آن با هدف كمك به سياس��تگذاري ها ي مرتبط با امر مب��ارزه باقاچاق مورد 

قاچاق  كاال و تاثير آن بر امنيت اقتصادي  كشور

سرهنگ 2عليرضا  وطن  پور كارشناس ارشد علوم سياسي 

تاریخ دریافت:�87/3/2        تاریخ پذیرش:�2/�/87

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


70
دوره دوم
تابستان 87 
ش��ماره 3

كاوش وبررس��ي قرارگيرد. از آنجا كه یكي از الزامات س��ند چشم انداز20ساله  اقتصادي تقویت 

توليد اس��ت، مش��خص مي شود كه: در راه اجراي راهبرد توس��عه اقتصادی، تهدیدهاي اقتصادی 

به طوراعم- كه ش��کننده تر ازهرزمان دیگراس��ت- و قاچاق كاال به طوراخص، مي تواند به عنوان 

یک تهدید تمام عيار اقتصادی، نظام حاكم را از دس��تيابی به این اهداف باز داش��ته یا با مش��كل 

مواجه كنند ودرنهایت قدرت اقتصادی رابه عنوان یكي ازمولفه هاي اثرگذاربرامنيت ملي به ضعف 

بکشانند.

كليد واژ ه ها:

  security /امنيت اقتص��ادی ،Good Smuggling /قاچ��اق كاال ،Economic/اقتص��اد

Economic

مقدمه
اگرچه منظور این مقاله، برش��مردن آثار قاچاق كاالبر اقتصاد یا امنيت اقتصادي اس��ت- که 
وجه غالب عوارض آن را ش��امل می ش��ود- اما باید توجه داش��ت که ضعف های س��اختاري 
دراقتصاد كش��ور، ش��اخص های اقتصادی را قبل از هر چيز تحت تأثير قرار می دهد و احتمااًل 
پيامدهای نامطلوب تری از قاچاق به عنوان یک مش��کل تبعی بر پيکر اقتصاد تحميل می کند، 
در عين حال این واقعيت را نمی توان نادیده گرفت که آثار تخریبی قاچاق در وهله  اول متوجه 
صنایعی است که آنها را به رقابت در بازار داخل فرا می خواند و رفته رفته به رکود می کشاند. 
از این رو با تنوع و حجم چشمگير این کاالها در کشور، وزن و سهم آنها در اقتصاد، غيرقابل 
انکار است، گمرک، وزارت بازرگانی، نيروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق كاال برآوردهای 
متفاوتی ارائه مي دهند. آخرین برآورد ستادمبارزه باقاچاق كاال نشان دهنده  ورود حداقل شش 

ميليارد دالر کاالی قاچاق در سال به کشور است. 
»قاچاق كاال« تا سال هاي نه چندان دور به شكل كنوني وبه عنوان یك مسأله  »امنيتي« مطرح 
نبود، اما تدریجا، با افزایش روزافزون آن و تس��ري به انواع كاالها و نيز تغييرات حاصل در 

سياست هاي تجاري واقتصادي دولت، رفته رفته به یك تهدید مبدل شد.
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 قاچاق نيز مانند همه  جرایم دیگر برخاسته از عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 
وسياسي است كه پرداختن به آنها هدف این مقاله نيست، اما به طوركلي رواج قاچاق و روند 
رو به رشدآن، در نتيجه  نارسایی های گوناگون به ویژه در حوزه  اقتصاد بوده و از سرچشمه های 
آن اس��ت، درواقع "اقتصاد"و"قاچاق"بریكدیگرآثارمتقابلي دارند. طی سال های گذشته مسأله  
قاچاق در ایران بر سيستم تهيه و توزیع کاال سایه انداخته و تقاضای داخلی ناشی از کمبود یا 
مطلوب نبودن توليدات داخل و منفعت باالی قاچاق از یک سو و ناکارآمدی اقتصاد دولتی از 
طرف دیگر در کنار سایر عوامل به روند رو به رشد قاچاق دامن زده است. عوامل متعددی بر 
پيدایش و گس��ترش قاچاق- که زایيده  اقتصاد غيررس��می1 است- اثردارد یا به  گونه ای آن را 
تسهيل می کند. اوضاع سياسی- امنيتی همسایگان، سودآوری قاچاق، طوالنی بودن تشریفات 
و هزینه باالی واردات کاال، رشد سریع تجارت جهانی و تحوالت تکنولوژیک، عدم نظارت 
كاف��ي بر برخي از مناطق آزاد، س��هل الوصول بودن دس��تيابی به مناب��ع قاچاق، بيکاری و فقر 
در مناطق مرزی، قاچاق در پوش��ش ترانزیت، کاالی همراه مس��افر، وضع اقتصادی و تجاری 
همس��ایگان، نظام ارزي ناکارآمد داخلی، وجود انحصارها و فضای رانتی، اتخاذ اس��تراتژی 
توس��عه  صادرات در کش��ورهای در حال توسعه، ورود موقت کاال، تبليغات، فرهنگ مصرف، 
س��نت قاچاق، تردد مرزنش��ينان و... ازدیگرعوامل شكل گيري وگس��ترش قاچاق به حساب 

مي آید.
بررس��ي و برش��مردن مهم ترین تهدیدها از این ناحيه عليه امنيت جمهوري اس��المي ایران 
دربعداقتصادي آن یا به عبارت دیگر نحوه  اثرگذاري قاچاق كاال به عنوان »متغير مستقل« بر 
حوزه  اقتصادي به عنوان »متغير وابسته« در كانون توجه مقاله  حاضر قرار گرفته است. در این 
زمينه، نگارنده عليرغم محدودیت هاي موجود تالش كرده است با روش توصيفي، تحليلي به 
تبيين این رابطه  بپردازد، با این اميد و هدف اساسي كه در سایه  شناخت و معرفي این موضوع، 
بتوان دانش نظري را نسبت به آن گسترش داد، تصميم گيران را در یافتن راهكارهاي مؤثر بر 

1. مجموعه ای از فعاليت های اقتصادی غيرقانونی که در توليد ناخالص ملی )ارزش کاالها و خدمات توليد 
ش��ده در کشور( منظور نمی شود. تفاوت قيمت دردوسوی مرزها، محدودیت دسترسی به کاالی موردنياز و 

ماليات باال از عوامل مشترک گرایش به> قاچاق< درکشورهاست.
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محورهاي پيشگيري و مقابله یاري كرد و درحد وسع زمينه  كاهش آن را به نوعي فراهم آورد، 
همچني��ن توج��ه محقق��ان را به ادامه  تحقيق در این باره جلب و حتي االمكان براي سياس��ت 

گذاران  و مجریان در شناخت بهتر مسأله تصویري واضح تر ارائه كرد.
پ��س درادام��ه، بن��ا داری��م تأثير قاچ��اق كاال بر بر خ��ي از مؤلفه ه��ا ومتغيره��ای اقتصادی  

جمهوري اسالمي ایران را به ترتيب زیرمرورکنيم.

1(  اخالل در سيا ست هاي اقتصاد ي 
مکتب »س��وداگران« نخس��تين بار به مباحث نظری و تجربی قاچاق کاال پرداخته است. این 
مکتب که از قرن ش��انزدهم تا اواس��ط قرن هيجدهم در اروپا رواج یافت، بهترین راه ثروتمند 
ش��دن یک کش��ور را صدور کاال، بيش از ورود آن می دانس��ت. در این راه بود که گمرکات به 
حمایت از توليدات داخلی ش��تافت و کنترل دولت بر تجارت با تحدید واردات و تش��ویق 

صادرات افزایش پيدا کرد. )سالواتوره، 1374: 21(
 »طبيعيون« برخالف س��وداگران مداخله  دولت در اقتصاد را مردود دانس��تند و منبع ثروت 
را در کش��اورزی و طبيعت جس��تجو کردند.آنها بر آزادی در فعاليت های اقتصادی داخلی و 
خارجی و حذف گمرک و قوانين دس��ت و پاگير تجاری تاکيد داش��تند. باالخره »کالس��يک 
ها«هم ماليات غيرسنجيده را سبب گرایش به قاچاق دانسته و تجارت آزاد را به معنی تقسيم 
تولي��د و کار بي��ن المللی و مفيد به حال اقتصاد کش��ورها تلق��ی می کردند. این مکتب، اول بار 
توانس��ت با ارائه  قوانينی کارآمد، توليد و تجارت را رش��د دهد و صدور کاالیی را تجویز کند 
که متناسب با توان و تخصص کشور باشد و توصيه به ورود کاالیی كند که  کارایی توليد آن در 
داخل کمتر بود. نظریه  »مزیت مطلق« کالسيک ها بعدها توسط ریکاردو1 کامل شد و به نظریه  
»تجارت آزاد مبتنی بر اصل مزیت نس��بی« تبدیل ش��د. این نظریه متضمن دو فایده بود، اول 
اینکه تجارت، فراهم کننده  امکان استفاده از کاالهای خارج از توان توليد داخل است و دوم 
آنکه با تخصصی تر ش��دن توليد و تجارت کش��ورها، توليد و اش��تغال جهانی هم بهتر خواهد 

�. Ricardo
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شد. )رازینی، 1378: 20-22(
از زمان بنيانگذاری مکتب کالس��يک آدام اس��ميت تاکنون، تأکيد اقتصاد دانان به پيروی از 
وی هم��واره ب��ر عدم دخالت دولت در تجارت بوده اس��ت. زیرا این کار را موجب اخالل در 
مکانيسم قيمت ها و رشد صنایع رقابتی می دانند. با الهام از مکاتب فوق، ضد اقتصادی بودن 
ماهيت قاچاق، مفروض و نقطه  توافق همه  رهيافت ها تصور می شود.قوت این رهيافت ها هم 

از این وجه اشتراک مایه می گيرد.
سيا س��ت هاي اقتصاد ي دولت به مجموعه اقدام ها و روش  های عملی1 اطالق می ش��ود که 
دولت برای دس��ت یابی به اهداف تأثيرگذار بر متغيرهای اقتصادی انجام می دهد؛ قاچاق كاال 
در اجرای این سياست ها اختالل ایجاد می کند و رقابت را برای صنایع داخلی سخت کرده و 

حتی آنان را بی رونق می سازد. 
چون در قاچاق  كاال برخالف تجارت رس��می، ابتدا نوع کاال و قيمت و ميزان آن مش��خص 
نيس��ت بنابراین برنامه ریزی های توليدی و سياس��ت های تجاری2 دولت و بخش خصوصی 
همواره با ریسک همراه است. لذا توليد کننده با توجه به این ریسک یا در فرایند توليد  شرکت 
نمی کند یا در صورت ورود آگاهانه، نرخ بازگش��ت س��رمایه  باالتری را در زمان کوتاه تر طلب 
مي كند. دولت هم در برنامه ریزی توليدی با همين مشکل روبروست. در این حالت قاچاق كاال 
با توجه به اثراتی همچون بی ثباتی اقتصادی و اختالل در برنامه ریزیها ي اقتصادی و سيستم 

توزیع باعث لوث شدن نظارت دولت و آسيب پذیر ي اقتصادی کشور خواهد شد.
قاچ��اق وارداتی مان��ع از کنترل بهينه دولت بر مجموع هزینه های وارداتی و اختصاص ارز 
موجود به واردات کاالهای ضروری و س��رمایه ای می ش��ود که نقش بيش��تری در رش��د توليد 
ناخال��ص داخل��ی3 و رونق اقتص��ادی دارد. قاچاق با ایجاد تحری��ف در توليد ناخالص ملی، 
توان دولت را در اتخاذ روش های صحيح اقتصادی برای رس��يدن به اهداف موردنظر کاهش 

1. این اقدام ها می تواند در بر خي  کشورها اهداف مستقل اقتصادی و در برخی دیگر متغير اقتصادی باشد.
2. مقررات و ضوابطی اس��ت که دول��ت بر تجارت خود حاکم می کند. مانند تعرفه  گمرکی، س��هميه بندی، 

تحریم تجاری، کنترل ارز و محدودیت های غيرتعرفه ای.
3. ارزش کاالها و خدمات توليدی در یک کشور به قيمت جاری و در یک دوره  معين.
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می دهد، یا این اهداف و سياس��ت هارا کم اثر یا بی اثر کرده و آن ها را از کارکرد مورد انتظار 
می اندازد. )نهاوندیان، 1377: 35(

قاچاق در مقياس وس��يع می تواند بهينه س��ازی نظام توليد، توزیع و مصرف را به شکس��ت 
بکش��اند و س��ازوکارهای مالی و پولی نظام اقتصادی را ناکارآمد و دامنه  آن را به سياست هاي 
بازرگان��ی و موازنه تجاری توس��عه دهد. همچنين ورود کااله��ای غيرضروری و غير مؤثر بر 

فشردگی رقابت صنایع ملی در بازار داخلی اثر منفی دارد. )مقدسی، 1380: 120-121(
پيام��د دیگ��ر قاچاق در اقتصاد، افزایش ن��رخ ارز در بازار آزاد به علت افزایش تقاضای آن 
ب��راي واردات غيرقانونی کاالس��ت. بخش مهمی از ت��وازن ارزش ریال در برابر ارز در بازار 
غيررس��می وابس��ته به قاچاق اس��ت، بازرگانی غيرقانونی به پول رسمی کشور فشار آورده و 

اثرات تورمی به دنبال دارد. )معاونت طرح و برنامه گمرک، 1381:  48(
بنابراین دولت برای دس��تيابی به اهداف اقتصادی خود سياس��ت هایی در تحقق درآمدهای 
پيش بينی شده از منابع غيرنفتی، احيای ساختار اقتصاد ملی، برآوردن نيازهای رشد و توسعه   
اقتصادی، ایجاد آینده ای روش��ن و مطمئن برای توليد کننده، تنظيم ورود و خروج کاال، حفظ 
پول و ثبات قيمت ها تدوین می کند اما قاچاق كاال همه  این برنامه ریزی ها را مخدوش می سازد 

و مانع نتيجه گيری مطلوب از آنها می شود.

2. كمك به افزایش فقر
فقر عبارت اس��ت از ناتوانی در فراهم آوردن نيازهای بنيادی برای رس��يدن به یک زندگی 

آبرومندانه و شایسته  انسان)داداش زاده، 1369: 16(
 فقر می تواند هم علت و هم معلول قاچاق باش��د، این اثر ثانویه بالفاصله پس از شکس��ت 
توليد و کاهش اش��تغال و درآمد عارض می ش��ود. یعنی با افزایش قاچاق كاال، فقر در جامعه 
از آنچه وجود دارد بيش��ترمی ش��ود. زیرا قاچاق س��رمایه گذاری مولد را از هدف اصلی خود 
منح��رف ک��رده، تولي��دات و درآمد مل��ی را کاهش می دهد و به مرور فق��ررا عارض  می کند. 

)مقدسی : 119( 
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فقر و ناامنی های اجتماعی از دیرباز با ش��رایط اقتصادی رابطه  مس��تقيمی داش��ته است ؛ در 
مطالعات جرم شناس��ی، فقر از ش��اخص های مهم بحران اقتصادی1 اس��ت که با گذشت زمان 
ب��رای نظم اقتصادی و اجتماعی یک کش��ور خطرآفرین اس��ت. )نجف��ی ابرند آبادی، 1382: 

)325
قاچاق كاال ش��رایط توزی��ع درآمدها و ثروت های اجتماعی را ب��ه هم می ریزد و مقدورات 
اقتصادی دولت را که می تواند از طریق هزینه های عمومی و اعطای یارانه و دیگر حمایت های 
اجتماع��ی ب��ه طبقه  محروم کمک کند، کاهش می دهد2. رس��يدن طبقه  قاچاقچی به ثروت های 
هنگفت، روند فقيرتر شدن طبقات پایين جامعه را سرعت می بخشد؛ چرا که با افزایش تقاضا  
و فش��ارهای تورمی، س��طح رفاه اجتماعی پایين آمده، طبقات فقير در تنگناهای بيشتری قرار 
می گيرند و فاصله  آنها با طبقات غنی بيشتر می شود.  در کشور ما كه ميزان باالترین درآمدهای 
جامعه به چند برابرپایين ترین آنها می رس��د نباید از قاچاق كاال که در تداوم این نابرابری بی 
تأثير نيس��ت به سادگی گذش��ت؛ )مجموعه مقاالت همایش دوساالنه  اقتصاد اسالمی، 1382: 

)101
اگ��ر درآمده��ای س��رانه به ط��ور غيرعادالنه توزیع  ش��ود، ای��ن عدم تع��ادل در توزیع 
درآمدنش��ان دهنده  بافت های غيرمتجانس و تنيده  در کالبد اقتصاد کش��ور اس��ت و اقتصاد 
گس��ترده  غيررس��می و معامالت ملی قاچاق از مهم ترین دالیل ظهور و تش��دید فقر موجود 

ارزیابی می شود. )پورزند، 1383(

3. تسهيل انحصار و رانت خواری3
درجدول ماتریس��ی مؤسسه چش��م انداز اقتصادهای بين المللی با عنوان »فساد در اقتصاد 

جهان« متاسفانه کشور ما جایگاه مطلوبي ندارد. )خاني، 1384: 146(

1 . تغيير سطح و ساختار درآمدها و افزایش بيکاری و آسيب پذیری مشاغل.
2. کم��ک دولتی برای پایين نگه داش��تن قيمت مایحتاج عمومی یا س��بک کردن هزینه ه��ا یا افزایش توليد 

به صورت بالعوض.
3.  تالش برای کسب منفعت با استفاده از قدرت انحصار در توليد یا توزیع کاال یا خدمات.
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 انحصار و رانت خواری از مصادیق بارز فس��اد اقتصادی اس��ت. به لحاظ تئوری، اعمال هر 
نوع محدودیت برای واردات آزاد کاالی خارجی به بهانه  حمایت از صنایع داخلی یا اعطای 
مجوز واردات آن ها به صورت گزینشی بستر مناسبی برای رانت جویی است.هر چند به عقيده  
برخي كارشناس��ان دراین ش��رایط، هدف، ایجادرانت نيس��ت؛ زیرا در مراحل اوليه  صنعتي 
ش��دن حمایت ازتوليد داخلي ضروري است.اگرس��هميه  واردات وجود داشته باشد و دولت، 
مجوزها راباقيمت مناس��ب بفروشد، ایجادرانت دشوارتر مي شود. رانت ایجاد محدودیت بر 
روی کاالهای وارداتی در قالب وضع تعرفه1 و دادن جواز واردات کاالهای خارجی به افراد 
خاص از جانب دولت یکی از ویژگی های بارز اقتصاد ایران بوده است. این رویکرد منفعت 
طلبانه به هر علتی که دنبال ش��ود، هزینه هایی برای جامعه در بر دارد و موجب به هم خوردن 
تخصي��ص مناب��ع کمياب2، ناکارامد کردن اقتصاد ملی و س��لب اعتم��اد عمومی به کارگزاران 
اقتصادی خواهد ش��د. در اقتصاد رانتی، ثروت و درآمد ناش��ی از تالش و کوش��ش فردی و 
اجتماعی نيس��ت بلکه گاه تصادفی، انحصاری، زایيده  فس��اد مالی و زد و بندهای پنهان است. ) 

خضری، 1381: 59-  58(
بس��ته بودن و رانتی بودن سيس��تم اقتصادی کشور سبب ش��کل گيری انحصارات مختلف و 
ایجاد مس��يرهای گوناگون واردات غير رس��می شده است؛ یکی از این مسيرها، انحصار اخذ 
مجوز واردات کاالست که به »شبه قاچاق« تعبير می شود. انحصار آشکار و پنهان در واردات 
کاال از بزرگترین معضالت تجارت خارجی بوده و نتيجه  تصميمات مقطعی ناشی از مشکالت 
ارزی است که به ضرر مصرف کنندگان است زیرا آنها را از بسياری کاالهای مصرفی محروم 
می کند. بر خي انحصارات نيز ناش��ی از اقدام هاي بعضي ارگان های دولتی اس��ت که با هدف 
ایجاد فرصت برای شرکت های زیرمجموعه صورت می گيرد، به عقيده  کارشناسان نقطه عطفی 

در گسترش قاچاق كاال بوده است )نورمحمدی، 1381(
در ش��رایط ف��وق چنانچه انحصارگران اقتصادی به وجهی وجي��ه، فارغ از محدودیت های 

1. ج��دول ی��ا نظام حق��وق گمرکی یا درصد ماليات ثابتی اس��ت که دولت وض��ع و از کاالهای وارداتی و 
صادراتی اخذ می كند.

2. امکانات مالی تحت اختيار حکومت.
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دولتی و برخوردار از ارتباطات غيررس��می و تمهيدات قانونی به امر قاچاق اش��تغال ورزند، 
نباید چندان عجيب باشد )صحرایيان، 1383(.

از دیگ��ر پيامده��ای قاچاق در اقتص��اد رانتی، کاهش امنيت اقتص��ادی و متعاقب آن نزول 
س��رمایه گذاری و در نتيجه پایين ماندن رش��د اقتصادی1 اس��ت. در این فضا، قاچاق كاال نقش  
مس��لط به خود می گيرد و منش��اء آن س��وء اس��تفاده های علنی و ظاهرًا قانونی فراهم آمده از 
موقعيت های خاص سياسی یا اجتماعی و نيز دسترسی زود هنگام به اطالعات مهم اقتصادی 

است )سزاوار، 7:1382(.
در حال حاضر بخش عمده  بازرگانی خارجی در اختيار دولت اس��ت. در این رابطه س��هم 
منابع رانتی از کل درآمدهای عمومی دولت طی سال های 76-1372  به ترتيب 72/1، 73/2، 
66/5 و 52/9 درص��د ب��وده که از این طریق حدود 120 ه��زار ميليارد ریال درآمدهای رانتی، 

عمدتا عاید دولت  شده است )عظيمی، 1379: 3(.
خالصه آن که رابطه  ميان اقتصاد سایه ای )قاچاق( و مفاسد اقتصادی )رانت خواری( محکم 
و پایدار است. بر این مبنا ست که قانونگذار با درک صحيح از اهميت مسأله مبارزه با قاچاق و 
افزایش رانت خواری حاصل از آن، در فروردین 1385 دولت را مکلف کرد کليه  انحصاراتی 
که به موجب دس��تورالعمل ها، مقررات یا اعطای امتياز تخصيص منابع  ایجاد ش��ده است لغو 
و اقدام  قانونی برای جلوگيری از فعاليت های انحصارگرایانه اي که با تداوم قاچاق بر دامنه آن 

افزوده می شود، به عمل آورد.

4. مشکالت پولی
شبکه  قاچاق، بدون واسطه، بازار کشور را به سهل الوصول ترین بازار برای اجناس خارجی 
تبدیل کرده است. این شبکه، با ارزش چند ميليارد دالری نياز به تأمين مالی وسيع دارد، پس 
بخشی از نقدینگی کشور که در شرایط ایده آل می توانست در مبادالت رسمی یا فعاليت های 

1. توانایی استخراج مواد زیر زميني، خالقيت و استقالل نسبی در توليد و ایجاد رفاه کافی برای افراد کشور 
در زمين��ه  انرژی، درآم��د و دیگر نيازهای ضروری هماهنگ با افزایش درآمد مل��ی یا ميزان توليد کاالها و 

خدمات در یک کشور.
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اقتصادی سرمایه گذاری شود طبعًا صرف قاچاق خواهد شد )نورمحمدی: 1373(.
قاچاق كاال آسيب هایی هم به جریان پولی کشور وارد می کند که از مهم ترین آنها خروج ارز 
از کش��ور و پول ش��ویی است1. ورود پول های س��ياه2 به عرصه  اقتصاد و بازار، باروند طبيعی 
اج��رای سياس��ت هاي مالی و پولی و س��رمایه گ��ذاری اصولی مناف��ات دارد، ضمن اینکه به 

برنامه ریزي ها ي اقتصادی دولت آسيب وارد می کند )موسوی، 1380: 26(.
 ب��ه عقيده  یكي ازكارشناس��ان، ایران را بعد از س��وئيس با 11/8 ميلي��ارد دالر دومين محل 
پول شویی در جهان است. این مبلغ در خارج از مرزها به کاال تبدیل شده و به وسيله  قاچاقچيان 
کاال و مواد مخدر به کش��ور وارد و به ریال تبدیل می ش��ود س��پس وارد صندوق های قرض 
الحس��نه و موسس��ات مالی خارج از نظارت بانک مرکزی ش��ده و از آنجا به بانک های رسمی 
منتقل می ش��ود، بعد از آن توس��ط صرافی ها به ارز تبدیل یا از طریق گش��ایش اعتبار مجددًا از 
کش��ور خ��ارج می ش��ود. به طور اعم می توان گفت قاچاق كاال و م��واد مخدر عمده ترین منابع 
درآمدی پول شویی در ایران است و مثلث پول شویی، قاچاق كاال و قاچاق مواد مخدر در پيوند 

ناگسستنی با یکدیگرند )صحرایيان، 1384  وشمس الدینی، 1378: 223(. 
نقدینگی باال و تقاضا برای اوراق بهادار در جامعه را نمی توان بی ارتباط با درآمدهای حاصل 
 . www  Iraninstitute.com( از قاچاق و مقاصد پول ش��ویانه دانس��ت. پول کثيف و سياه
3/2/2004.(به ش��کل آثار هنری، فلزات گرانبها یا اش��يای عتيقه به طور غيررس��می از کشور 
خارج  یا به آن وارد می شود. پول حاصل از فروش کاالی قاچاق وقتی وارد  بانک های کشور 
می ش��ود، ظاهری قانونی پيدا می کند و پس از پاک ش��دن بدون پرداخت ماليات از آن خارج 
شده و به دارایی های ظاهرًا مشروع تبدیل می شود، چرا که در نظام بانکی ما منشاء پول مورد 

سؤال نيست )گمرک جمهوری اسالمی ایران،1373(.
ام��روزه تعقي��ب جریانات پول ش��ویی به دليل  جهانی ش��دن اقتص��اد و کاهش کنترل ها در 

1 . طبق قانون مبارزه با پول ش��ویی اتحادیه  اروپا )به جز س��وئيس( مصوب 1991، احراز هویت مشتریان و 
گزارش داد و ستدهای بيش از 15 هزار یورو الزامی است، همچنين امریکا که توقيف درآمد ناشی از 176 

نوع فعاليت غيرقانونی راحين ورود یا خروج از کشور تجویز می کند.
2 . پول های حاصل از قاچاق کاال، فرار مالياتی و بازار زیر زميني.
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تجارت و بهره گيری از قاچاقچيان حرفه ای دشوار شده است. طبق آمارهای منتشرشده ساالنه 
بيش از 2/8 تریليون دالر  در جهان، پول ش��ویی می ش��ود.البته برخي ازكارشناس��ان اقتصادي 
براین باورندكه گاه پدیده  قاچاق عالوه براینكه ازپيامدهاي پول ش��ویي اس��ت، موجب آن هم 

مي شود.
مهم ترین دغدغه  عوامل مبارزه با قاچاق، پس از انجام ش��دن معامالت کالن غيرقانونی، 
مس��أله  پول ش��ویی اس��ت؛ زیرا اگر بتوان در مهار و  بی اثر کردن پدیده  پول شویی موفقيتی 
بدس��ت آورد در تحدید و کنترل قاچاق  توفيقات بزرگتری حاصل خواهد ش��د. با خروج 
ارز از کش��ور ب��ه منظ��ور واردات کاالی قاچاق، تقاضای ارزدر بازار غيررس��می افزایش 
می یابد و این افزایش اگر  با محدودیت های ارزی همراه ش��ود ارزش پول رایج کش��ور را 

بيش از پيش کاهش می دهد.
مورد دیگر که زایيده  همين عامل است آنکه، بانک مرکزی از  جریان داد و ستد و تقاضای 
واقع��ی ارز برکن��ار مان��ده و نقش انفعالی به خود می گيرد. کما اینکه در برخي از س��ال های 
گذش��ته بانک مرکزی در بازار ارز عماًل دنباله رو بود و سرنوش��ت نرخ ارز را در حقيقت 
قاچاق تعيين  کرده اس��ت.1 )بش��ارتی، 1377:12( با پيش��رفت بازار قاچاق كاال و تقویت 
بازار قاچاق ارز به تدریج نظام ارزی کش��ور ناچار می ش��د به دنبال  نرخ های بازار قاچاق 

کشيده شود. )چينی، 1377: 17(.
با افزایش مبادالت غيرقانونی به دور از نظارت های دولتی و افزایش تقاضا برای ارز و پول 
نقدبراي اجراي این کار، به پول ملی فش��ار وارد و س��المت و انضباط آن را کم مي كند و تورم 
زاست، تورم نيز به نوبه خود گاه به کاهش سرمایه گذاری و اشتغال می انجامد و نوع مزمن آن 
س��بب بی اثر ش��دن سياست هاي انبس��اطی در افزایش توليد و اشتغال و نهایتًا رشد اقتصادی 
مي شود )نيک پور، 1375:  209(. هرچند عده اي، پذیرش این مطلب را به دالیل متقن علمي 

استوار مي كنند. 

1. البته بعضي اقتصاددانان به این مساله، بادیده  تردیدوتعجب نظر افكنده اند و موافق آن نيستند. 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


80
دوره دوم
تابستان 87 
ش��ماره 3

�.  لطمه به آمارها ي اقتصادی
قاچاق كاالدرم��واردي مي توان��د ش��فافيت اطالعات و آمارهای اقتص��ادی را از بين ببرد و 
صح��ت آن را م��ورد تردید ق��رار  دهد؛ به گونه ای که دیگر نتوان معرف اقتصاد واقعی کش��ور 

فرض كرد. )ميرمحمدی، 1382:  39(
قاچاق كاال  صحت برنامه ریزی را هم زیر سؤال می برد. در برنامه ریزیها و تصميم گيریهای 
اقتصادی و اجتماعی فرض بر این است که نشانه های  دریافتی از شبکه  اطالعاتی درست است 
و شاخص های موجود  پوشش کاملی از جامعه  مورد مطالعه و تبلور واقعی شرایط اقتصادی 
واجتماعی اس��ت، اما فعاليت های قاچاق گاهي مي تواند از این دقت بکاهد و تصميمات را 

خدشه دار کند )حقی، 1377: 12(.

�. سوق دادن تجارت رسمی به سمت قاچاق
  با روند فزاینده و تدریجی اقتصاد زیرزمينی1 در کشور، تالش هایی در جهت اندازه گيری 
آن از س��وی پژوهش��گران طی 15 سال  گذش��ته صورت گرفته است )اسفندیاری و..، 1381: 
20( ميانگين برآوردها نسبت حجم اقتصاد زیرزمينی به اقتصاد رسمی )توليد ناخالص داخلی 

اندازه گيری شده(  از سال 1340 تا  1377، 46 درصد محاسبه شده است. 
روند فوق در ش��رایطی اس��ت که ماليات مورد نياز دولت، حقوق و عوارض متعدد همراه 
با بوروکراس��ی2 اداری و محدودیت های فراوان بازرگانی به دوش بخش رس��می اس��ت، اما 
فعاليت قاچاق متحمل چنين مش��کالتی نيس��ت؛ لذا گرایش از تجارت رسمی به قاچاق بيشتر 
می شود. البته این به معنای آن نيست که همان کسانی که در تجارت رسمی اشتغال دارند وارد 
بخش غيررس��می می ش��وند بلکه بدان معناست که تجارت رسمی کم کم تضعيف یا حذف و 

فعاليت های سوداگرانه، پاسخگوی نياز داخل می شود. )نورمحمدی: 279(

1. فعاليت هاي غير مجاز و غير رس��مي اقتصادي كه خارج از چارچوب مشخص شده اقتصاد رسمي براي 
به دست آوردن درآمد بيشتر انجام مي شود اما از ماليات معاف است و در توليد ناخالص ملي )حساب هاي 

ملي( منظور نمي شود؛ مترادف اقتصاد سایه اي و اقتصاد پنهاني
2 . حکومت ادارات و مأموران دولت یا قدرت و نفوذ رؤس��ا و کارکنان دیوانی حکومت. بورو به معنی اداره و 
کراسی به معنی حکومت است که در مجموع به حکومت کارمندان به شکلی منسجم و قانونمند اطالق می شود.
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7. تضعيف و کاهش توليد داخل
حي��ات اقتص��ادی هر کش��ور وابس��ته به توليد ب��وده و تولي��د مهم ترین عام��ل پویایی   
س��رمایه های مالی و انس��انی اس��ت. زیرا توليد به اندازه ای در رش��د مؤلفه های ارزشی و 
اجتماعی مؤثر اس��ت که اگر س��طح آن پایين باش��د توس��عه  این مؤلفه ها به خطر خواهد 

افت��اد )ن��وری، 1383:  32(.
قاچاق و دامپينگ1 داخلی، س��بب اختالل و گس��يختگی در نظم و برنامه ریزی های توليدی 

شده و هزینه های جانبی را افزایش می دهد)نورمحمدی،1381 : 284(.
به اعتقاد بعضي کارشناس��ان حدود یك س��وم نيروی کار کش��ور در بخش اقتصاد زیرزمينی 
متمرکز است که از این مقدار بيش از 50 درصد را قاچاق تشکيل می دهد. به ازاي هر 4 ميليارد 
دالر کاالی قاچاق در س��ال 8 درصد توليدات داخل دچار افت می ش��ود، برای اینکه  قاچاق، 
بزرگتر شدن بخش خدمات و کوچکتر شدن توليد و حتی سقوط واحدهای توليدی را تسهيل 

می کند)محمدی، 1380: 6(.
کاهش توليد داخلی ناش��ی از قاچاق س��بب کم ش��دن رقابت پذیری می شود و کشوری که 
رقابت پذیری درآن کم  باشد سهمش از کل صادرات اجناس کم، و  به واردات اضافه می شود. 
کاهش اشتغال در بخش توليد با افزایش جذب نيروی کاردر بخش های دیگر اقتصادی غيرقابل 
جبران است. با کاهش بهره وری و تنزل اقتصادی، تراز پرداخت ها2 رو به وخامت می گذارد و 
عقب ماندگی صنعتی نسبت به رقبا و باز ماندن از توسعه در معيارهای جهانی اتفاق می افتد. 
)هيوت، 1377: 53(  و در نتيجه، پيوس��تن کش��ور به س��ازمان تجارت جهانی با تأخير مواجه 
می شود؛ چرا که الزمه  ورود به این سازمان  افزایش کيفيت و رقابت پذیری کاالهای توليدی 
در مقایس��ه با اجناس مش��ابه  خارجی و  رفع موانع توليد اس��ت. بنابراین چنانچه با قاچاق که 
مانع سودآور شدن توليد داخلی است، مقابله  اساسی نشود پيوستن دائم به سازمان مذکور نيز 

Dump .1، پر کردن یک بازار با کاالیی به قيمت زیر نرخ متعارف با هدف خارج کردن رقبا از صحنه. در  
دامپينگ خارجی، کش��ورهای صنعتی از طریق صادرات محصوالت با قيمت نازل تر به کش��ورهای توسعه 

نيافته، صنایع کوچک آن کشورها را در معرض خطر قرار می دهند.
2. مجموعه معامالت اقتصادی در یک دوره  معين بين یک کش��ور و بقيه  جهان که به طور سيس��تماتيک ثبت 

می شود.
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دشوارتر خواهد شد )بهكيش، 1384(.
گزارش ها و آمارهای ارائه ش��ده از س��وی بنگاه های اقتصادی اعم از صنعتی و کش��اورزی 
نشان دهنده  کاهش توليد در برخي از محصوالت داخلی مانند پوشاک و منسوجات، دخانيات، 
لوازم خانگی، لوازم آرایشی آهن آالت، رایانه و متعلقات، کاشی و سراميک، لوستر و المپ، 
مبل، کفش، اسباب بازی، چای، دارو و شير خشک، وسایل صوتی و تصویری و... به موازات 

افزایش واردات اجناس مشابه از طریق قاچاق است. 

8. كندكردن توسعه  مناطق مرزی
مبادالت مرزی نتوانس��ته اس��ت مناطق مرزی را به توس��عه  مطلوب رهنمون کند. بااینکه 
در گذش��ته بس��ياری از نواحی مرزی کش��ور از امکانات و اقليم مناسب زندگی برخوردار 
نبوده اند اما بخش��ي از این مش��کالت هنوز به قوت خود باقی اس��ت، تا اندازه ای که در 
مهاجرت مرزنشينان به بر خي کشورهای همجوار یا رشد قاچاق كاال به رغم همه  تمهيدات 
دولتی- از جمله مزایای قانونی مبادالت مرزی، رساندن کاالی دولتی به دست مردم و تالش 

در جهت بهبود معيشت آنان- بی تأثير نبوده است )نورمحمدی، 1373: 116-  115(. 
هم اکنون بخش��ی از اعتباراتی که می تواند صرف عمران مرزها ش��ود، عماًل صرف مبارزه 
ب��ا قاچاق می ش��ود. رواج و س��وددهی قاچاق در نواحی مرزی مي توان��د فعاليت های مفيد و 
مقرون به صرفه  صنعتی و کش��اورزی را تحت الش��عاع قرار دهد و به عدم اس��تقبال بكشاند و 
س��رمایه گذاران بخش خصوصی را در توس��عه  این مناطق دچار تردید كند، ضمن اینکه انگيزه  
س��رمایه گذاری را در این مناطق- به لحاظ دوری از بازار فروش و فقدان س��اختار اقتصادی1 

مطلوب- کاهش دهد.

�.  کاهش درآمدهای دولت
 اگر س��االنه فقط 2685 ميليون دالر کاالی قاچاق به کش��ور وارد ش��ود ميزان درآمدی که 
1 . سيس��تم توليد، مناسبات و روابط درونی که بين اجزای یک مجموعه  اقتصادی شامل مردم و بخش های 

اقتصادی برقرار است.
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دول��ت به علت ورود کاال از طریق مبادی غيررس��می از دس��ت می ده��د معادل 4296 ميليارد 
ریال خواهد شد.این رقم، یعني 92 درصد درآمد گمرک در سال 1379 که 4682 ميليارد ریال 

بوده است)عظيمی، پيشين: 22(.
در ش��رایطی که دولت برای  تأمين هزینه های خود با کس��ری درآمد روبروست، از دریافت 
سود بازرگانی1 وعوارض گمرکی2 به عنوان درآمدهای قابل حصول محروم و به کمبود بودجه 
گرفتارمی شود زیرا به جای اینکه این درآمدها  وارد خزانه شده و صرف توليد کاالهای مشابه 

و رقيب شود به جيب واسطه ها و طرف های خارجی می رود.
برآورده��ا نش��ان مي دهد  به ازای هر یک ميلي��ارد دالرکاالی قاچاق وارداتی حداقل 1000 
ميليارد ریال درآمد گمرکی دولت وصول نمی ش��ود )رفعتی، 1377، ص 58(. برآورد دیگری 
نش��ان می دهد به ازای هر 4 ميليارد دالر قاچاق كاال، مبلغی حدود 20 تریليون و 500 ميليارد 

ریال وجه کمتر به صندوق دولت واریز می شود )نورمحمدی، 1383: 283(.
 همچنين برآورد ميزان خس��ارت وارد به صندوق دولت در س��ال 1380 برای تعداد 7 قلم 
کاالی کثيرالقاچاق ش��امل تلویزیون، پارچه، قطعات رایانه، لوازم بهداش��تی و آرایشی، لوازم 
یدکی خودرو، موز، گوشی تلفن همراه و سيگار بدون محاسبه ماليات بالغ بر 10 هزار و 310 

ميليارد ریال بوده است )معاونت طرح و برنامه  گمرک، پيشين: 54(.
منبع مهم دیگر برای تأمين درآمد دولت، جمع آوری ماليات اس��ت. قاچاق و اقتصاد س��ياه 
مانع دولت در ایجاد درآمد کافی از طریق ماليات می ش��ود، زیرا فرار مالياتی  در قاچاق آثار 
اقتصادی خود را بر روی بودجه و دیگر متغيرهای اقتصادی مانند نرخ تورم و اشتغال می گذارد 
)محمدی، 1377(. و درآمدی که از توليد و مصرف کاال در بازار رسمی می توانست عاید خود 
کند در بازار مخفی قاچاق، پنهان مي ماند و به صندوق دولت واریز نمی شود. از دیگر تبعات 
منفی کاهش درآمدهای مالياتی اختالل در سياست های حمایتی دولت از افراد آسيب پذیر و 
توليدات داخل و افزایش فشار مالياتی به بخش رسمی اقتصاد و حقوق بگيران است. )همدمی 

1 . نوعی ماليات غيرمستقيم است که براساس قانون از کاالی مصرفی وارداتي دریافت می شود.
2 . حقوقی که طبق تعرفه  گمرکی وضع شده است و هنگام ورود یا خروج اجناس از قلمرو گمرکی به آنها 

تعلق می گيرد و از وارد کننده یا صادر کننده اخذ می شود.
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خطبه س��را )1383: 201( همچنين اجبار دولت را به اس��تقراض خارجی در شرایطي خاص 
سبب مي شود )ارشدی، 1377:19 (و باالخره قاچاق كاال حق ماليات بندی وتوان ماليات ستانی 

دولت رابه عنوان یکی از مولفه های حاکميت اقتصادی خود تحت تاثيرقرارمی دهد.

10. صدمه به اشتغال
در اقتصادهای رس��می کاهش نرخ اش��تغال بيان كننده  قوت گرفتن اقتصاد زیرزمينی است. 

هم اکنون  ساالنه به یك ميليون شغل احتياج است )امين صارمی، 78: 9(.
 با تداوم وضع موجود س��االنه 350 تا 400 هزار نفر به جمعيت بيکار کش��ور اضافه خواهد 
ش��د. در این س��ال ها کيفيت اشتغال نيز مطلوب نبوده و به سمت بخش خدمات گرایش داشته 
اس��ت.تمرکز بر بخش خدمات، خودس��رآغاز مشکالت متنوعی همچون تورم ساختاری -که 
هم علت و هم معلول فعاليت های واسطه گری و قاچاق در اقتصاد است- خواهد شد )غروی 

نخجوانی، 1381: 173-180(.
اگر نرخ بيکاری باال باشد شکاف فقير و غنی بيشتر می شود و احتمال سرخوردگی، نارضایتی، 
احساس محروميت نسبی و بی عدالتی که زمينه ساز بحران مشروعيت است نيز تقویت می شود 

)افروغ، 1383: 38(.
در مورد آثار قاچاق بر افزایش بيکاری باید گفت طبق محاس��بات انجام ش��ده- که به تأیيد 
س��تاد مبارزه با قاچاق نيز رس��يده اس��ت- به ازای هر یک ميليارد دالر کاالی قاچاق وارداتی، 
100 هزار فرصت شغلی از دست می رود، به عبارت دیگر با این مبلغ می توان ساالنه 100 هزار 
فرصت شغلی ایجاد کرد)خداوردی، 1383: 132( که با احتساب ساالنه حداقل 6 ميليارد دالر 
قاچاق، این امکان به 600 هزار ش��غل می رس��د. اگر تنها، قاچاق كاالی همراه مسافر از مبادی 
قانونی صورت نمی گرفت دولت می توانس��ت س��االنه صدها هزار فرصت ش��غلی ایجاد کند  
)نهاوندیان، 1377: 16(. برای مثال، اش��تغال در زمينه  توليد کفش به واس��طه  ورود کفش های 
قاچاق به کشور طی سال های اخير با کاهش روبرو بوده است. متوسط شاغالن در این بخش 
46224 نفر در س��ال 1375 بوده که به ترتيب در س��ال های 78 و 80 به 16525 و 12830 نفر 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


8�
دوره دوم
تابستان 87 
ش��ماره 3

کاهش یافته اس��ت  )س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال، 84:14/2/9(. پيش بينی می ش��ود این 
بحران در انتظار 500 هزار نفر کارگر صنایع نس��اجی کش��ور هم باش��د )ستاد مرکزی مبارزه با 
قاچ��اق کاال، 85/2/13: 15  و همچني��ن اظه��ارات رئيس این س��تاد در همایش ملی مبارزه با 

قاچاق کاال 1385/2/26، مطبوعات داخلي(.

11. تهدید امنيت سرمایه گذاری
س��رمایه ش��امل امکانات و ابزار توليد اس��ت که می تواند موجب ایجاد درآمدی جدید در 

دوره های بعدی شود )کاتوزیان، 1358:147(.
 س��رمایه از مه��م تری��ن نهاده های توليد اس��ت وماهيتی گری��زان و تهدیدپذیر دارد.امنيت 
س��رمایه گذاری از مهم ترین ابعاد امنيت اقتصادی1 هر کش��ور اس��ت. کش��ور ما از سال 1372 
تا 1385 تنها 11/2 ميليارد دالر س��رمایه خارجی جذب کرده حال آنکه طی س��ه س��ال گذشته 
کش��ورهای ک��ره جنوب��ی، ترکيه و امارات  به ترتيب 27، 6 و 22 ميليارد دالر س��رمایه گذاری 

مستقيم خارجی داشته اند )ميرزایی، 85/2/14 : 1(.
طی نظرس��نجی که چندس��ال پيش در مورد بازدارنده های جذب سرمایه گذاری خارجی و 
مشکالت مناطق آزاد تجاری ایران انجام شده شاخص »نبود امنيت اقتصادی« با 40/6 درصد 

رتبه نخست را به خود اختصاص داده است )زارع شاهی، 1379: 227(.
انگيزه و اش��تياق س��رمایه گذاری برای س��رمایه گذار در امور توليدی با سودآوری قاچاق 
کاهش می یابد، زیرا قاچاق در فرصت کوتاه س��ود سرش��اری نصيب قاچاقچی می کند که با 
س��ود حاصل از س��رمایه گذاری مولد بسيار متفاوت اس��ت. از این زاویه قاچاق كاال می تواند 
س��رمایه گذاری ها را از کان��ال اصل��ی منحرف کند. ضمن اینکه در انصراف س��رمایه گذار از 
سرمایه گذاری در توليد محصوالتی که به صورت قاچاق هم وارد می شود نقش اساسی دارد 

)نورمحمدی: 281(.
 معمواًل سرمایه گذاری مولد در چارچوب اقتصاد رسمی در کوتاه مدت به بازدهی مطلوب 

1. توان تأمين زندگی و امکان برخورداری افراد از نتایج مادی تالش های اقتصادی خود.
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نمی رس��د اما در بخش قاچاق این س��وددهی زودتر امکان پذیر می ش��ود، که تورم زاس��ت و 
امنيت خاطر را از سرمایه گذار مولد سلب می کند و در نگاهی کلی به پيشرفت اقتصادی شوک 

منفی وارد می سازد.
دالیل��ی چ��ون ورود و خ��روج کاال از مبادی غيررس��می و عدم احس��اس امنيت اقتصادی 
می تواند انگيزه  س��رمایه گذاری را کاهش داده و به تبع آن انگيزه  قاچاق محصوالت خارجی 
را افزای��ش ده��د. یکی از مهم ترین ابزارهای موجود در دس��ت دول��ت به منظور حمایت از 
سرمایه گذاری داخلی، اعمال تعرفه های مؤثر است که قاچاق با عدم پرداخت این تعرفه ها، 
در واق��ع چتر حمایتی را از س��رمایه گذاری برم��ی دارد، توان رقابتی محصوالت داخلی را با 
اجناس مش��ابه  خارجی کاهش می دهد و س��ود سرمایه گذاری را پایين می آورد )بهرا می و...، 

.)115 :1385
 برای مثال، ایران یکی از بزرگترین مصرف کنندگان پارچه  چادر مش��کی اس��ت که به علت 
عدم س��رمایه گذاری الزم در کش��ور، قسمت عمده   نياز داخلی از کشورهای آسيای شرقی به 
صورت قاچاق یا رس��می وارد می ش��ود، در حالي كه با سرمایه گذاری حدود50 ميليون دالری 
در این بخش، امکان توليد25 ميليون مترمربع از این محصول در س��ال و صرفه جویی صدها 

ميليون دالر وجود دارد1 )ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال، 9/19/ 84: 11(. 
افزای��ش حج��م س��رمایه گذاریهای داخلی با تأمين امنيت اقتصادی  رابطه  مس��تقيم دارد و 
برای آنکه س��رمایه های کش��ور جذب محيط های خارجی نشود )یا اصطالحًا فرار نکند( باید 
محيط مطلوب تر و بهتر داخلی فراهم ش��ود )کرباس��يان، 1373 : 53(. پدیده  فرار س��رمایه از 
دیگر نتایج قاچاق در س��طح وس��يع است. ریسک های اقتصادی مانند مشخص نبودن قوانين 
مالکي��ت خصوص��ی، تحریم های اقتصادی یا قاچاق كاالمی تواند به فرار س��رمایه از کش��ور 
بينجامد )س��زاوار، پيش��ين: 115(. این اقدام گاهی هم به دليل کاهش ارزش پول ملی یا فقدان 
ثبات سياس��ی و اقتصادی صورت می گيرد. در مجموع براس��اس آمارهای غيررس��می ساالنه 
3 ميليارد دالر س��رمایه از کش��ور خارج می شود که کشور امارات از جذب کننده های اصلی آن 

1. البته اقدامات اصالحي مناسبي دراین زمينه شروع شده است.
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است )ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال، 84/9/28، شماره  56(.
بنابراین بازار مصرف مس��تمر، س��ودآوری مناسب، اعطای تضمينات کافی، آزادی ورود و 
خروج س��رمایه و س��ود، معافيت های مالياتی و گمرکی، حمایت های تعرفه ای و دولتی، ثبات 
سياس��ی و اقتصادی، محيط کس��ب و کار مساعد، سياست هاو قوانين شفاف، تقليل تشریفات، 
خدم��ات عادالن��ه بين بخش های دولتی و خصوص��ی، مقابله بی امان با قاچاق و در یک کالم 
برقراری امنيت اقتصادی از جمله ضروریات جذب س��رمایه های داخلی و خارجی و الزمه  
تأمين امنيت آنها در یک فضای بی خطر و مطلوب اس��ت که می تواند مقدمه ای برای اس��تقرار 

و تحکيم امنيت در دیگر ابعاد سياسی و اجتماعی نيزباشد.
 بی رمق بودن بخش خصوصی، ضعف سياستگزاری ها و برنامه ریزهای اقتصادی، بی توجهی 
به موازنه  عرضه و تقاضا، باال بودن هزینه های توليد و پایين بودن کيفيت محصوالت داخلی، 
ساختارها و سياست های اقتصادی نامناسب، باال بودن تعرفه ها و ماليات ها، وضع توليد داخل 
و خارج، ممنوعيت ها و مقررات محدود کننده  دولتی، فس��اد اداری وبوروکراس��ی و...ازجمله 

عوامل موثربركندي سرمایه گذاري هاي توليدي ودرنتيجه كاهش امنيت دراین زمينه است.

نتيجه وپيشنهاد 
اغل��ب کش��ورهای جه��ان، صرفًا آنچه  را  م��ا کاالی ممنوع می دانيم- نظي��ر مواد مخدر و 
اس��لحه- قاچاق می شناس��ند اما در ایران کاالی ممنوع فقط بخشی از قاچاق قلمداد می شود. 
براس��اس نظامات اقتصادي وقضائي، کاالهای گمرکی و غيرقانونی با طيفی وس��يع نيز به آنها 
اضافه می ش��ود. بنابراین متناس��ب با این وسعت و تنوع، پيامدهای آن می تواند در عرصه های 

مختلف اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی بروز و ظهور یابد.
هر چند به لحاظ چند وجهی بودن پدیده  قاچاق کاال، تأثيرات منفی آن نيزچند جانبه است 
ام��ا وخيم ترین عوارض این بيماری به اقتصاد کش��ور ب��از می گردد. به طور کلی فعاليت های 
قاچاق بر جریان توليد و اشتغال و ساختارهای آن اثرگذار است ومي تواند موجب تشکيل یک 
طبقه  کوچک، ولي ثروتمند  شود.این طبقه قادر است سياست ها و اهداف دولت را در توزیع 
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عادالنه  دارایی، دچار مش��کل سازدودرمواردي هنجارهای اجتماعی و فرهنگی رادستخوش 
تغييركند. 

در این مقاله مش��خص ش��د تهدیدهاي اقتصادی شکننده تر از هميشه خودنمایي مي كند و 
در مواردی زمينه س��از بروز دیگر تهدیدها به ش��مار می رود. در کشور ما که اجراي استراتژی 
توسعه  اقتصادی وتحقق سندچشم انداز20ساله اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي اهدافی حياتی 
قلمداد می ش��ود، " قاچاق كاال"مي تواند به عنوان یک تهدید تمام عيار اقتصادی نظام موجود 

را از دستيابی به این اهداف باز داشته و قدرت اقتصادی  به ضعف بکشاند. 
دیدیم که" قاچاق" با مقياس وس��يع قادر اس��ت رش��د اقتصادی را کند سازد، احساس عدم 
امنيت اقتصادی را به وجودآورد، هزینه های پنهان را افزایش دهد، گردش پول و کاال را آشفته 

سازد و عوارض زیان باری بر نظام اقتصادی تحميل کند.
 همچنين نشان داده شد، مسأله  "قاچاق" در ایراد صدمات گوناگون به کشور  از جمله:رکود 
صنایع و توليدات داخلی، کاهش درآمدهای دولت، تضعيف امنيت  س��رمایه گذاری، کاهش 
اشتغال و اخالل در سياست های بازرگانی به عنوان پيامدهای اوليه، توانایی خود را به ظهور 

رسانده است.
ش��ایان ذکراس��ت نگاه انتزاعی و پليسی  برای درمان ریش��ه ای این بيماري به تنهایی کافی 
نيس��ت و اراده  ملی و تالش مش��ترک همه  اجزا و ارکان نظام را می طلبد و لزوم اس��تفاده از 
رویکردهای واقع گرایانه  اقتصادی را گوش��زد می کند." قاچاق کاال "تهدیدی اس��ت که بيش��تر 
به امنيت اقتصادی توجه دارد. پس س��زاوار اس��ت ابزار و روش های مواجهه، در وهله  اول از 
جنس تهدید بوده و عالمانه به دنبال رفع همه  عوامل بوجود آورنده  آن باش��د. براین اس��اس، 

بررسی پيشنهادهای كلي زیرمي تواند راهکارهایی براي مقابله بااین معضل عرضه كند:
é حمایت موثرو سازنده از توليدات داخل و حمایت از واردات قانونی.

é افزایش ظرفيت های توليدی با اجراي برنامه های توسعه  اقتصادي.
é كاهش قيمت ها از طریق پایين آوردن هزینه های نهایی توليد وجانشين کردن محصوالت 

داخلي به جای واردات.
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é ساماندهی و نظارت بر مناطق آزاد تجاری و بازارچه های مرزی .
é طراحی نظام کنترل گردش پول و کاال به منظور به حداقل رساندن سوء استفاده های قانونی 

و مالی و حذف زمينه های رانت جویانه. 
é اعمال تدابير ضد دامپينگ ومبارزه با پول شویی.

é  گسترش همکاری هاي اقتصادی با کشورهای اسالمی و به خصوص همجوار.
é افزایش سرمایه گذاری در مناطق مستعد.

é  اص��الح نظ��ام مالياتی، کاهش موانع غيرتعرفه ای و ح��ذف انحصارات به منظور ایجاد 
فضای رقابتی و جلوگيری از رکود صنایع داخلی. 

é تشدید مجازات هاي بازدارنده وافزایش ریسک قاچاق.
é  کوشش ملي در جهت تحقق استراتژی توسعه  صنعتی1، هماهنگ کردن  همه  سياست ها 
بر پایه  آزادس��ازی اقتصاد واصالح جهات اس��تراتژیک مبتنی برالزامات سند چشم انداز 

20 ساله  کشور.
é افزایش تنوع، استاندارد و کيفيت محصوالت داخلی با هدف جانشين کردن این محصوالت 

به جای واردات )پياده سازی استراتژی جایگزینی واردات(.
é  توليد کاالهای موردنياز و غيررقابتی خارجی در داخل تحت نظارت و پشتيبانی کشورهای 

سازنده برای جلوگيری از واردات غيرقانونی.
é تالش جدی در جهت تأمين سالمت اقتصادی به منظور افزایش سرمایه گذاری در مناطق 
مستعد ومتمركزبرآن دسته از فعاليت هایی که باالترین کيفيت و ميزان محصول را داراست 

)اصل مزیت نسبی(.
é کاهش گرایش به قاچاق، با بررسی امکان تبدیل برخی از کاالهای ممنوع )غيرقانونی( و 

مشروط به کاالهای مجاز وارداتی با تعرفه های متعادل.
é  اس��تفاده از تجربيات و مدل های موفق بازرگانی و صنعتی س��ایر کش��ورها و تالش برای 

الحاق تدریجی و معقول به سازمان تجارت جهانی.

1. اس��تراتژی توسعه  صنعتی در مرداد 1385 به وزارت صنایع و معادن ابالغ شده است. شاید بنيادی ترین 
علت  بوجود آمدن پدیده ای به نام »قاچاق«، توسعه نيافتگی باشد.
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