
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


193

ینا
روم

م 
هی

ابرا
د/ 

دی
 ج

یه
ظر

ه ن
رائ

و ا
ال 

 کا
اق

اچ
ی ق

فه ا
عر

ی  ت
ور

 تئ
قد

ن

نقد تئوری  تعرفه ای قاچاق کاال و ارائه نظریه جدید 
 ابراهیم رومینا1 

   تاریخ دریافت: 1391/12/17                     تاریخ پذیرش نهایی: 1392/2/2

چکیده
پديده قاچاق، حركت كاال يا خدمات به صورت غیرقانوني از مکانی به مکان ديگر است كه 
تحت تأثیر افزايش داد و ستد بین فضاهای جغرافیايی همراه با رشد صنعتی و مدرنیزه شدن 
تولید و نقل و انتقاالت بزرگ تجاری بین واحدهای سیاسی در جهان شکل گرفت و به موجب 
نظام نامه های داخلی، منطقه ای و بین المللی به عنوان پديده ای نادرست از ديد دولت های ملی 

مطرح شد. 
ريشه قاچاق به نیازهای شهروندان ساكن يک فضای جغرافیايی برمی گردد كه از طريق 
و فرصت های  پتانسیل ها  بر  تکیه  با  قاچاق  عامالن  و  نشده  برطرف  قانونی  و  مبادی رسمی 
پیش آمده در ارتباط با اين نیاز سرزمینی، اقدام به نقل  و انتقال كاال از مبادی غیررسمی و به 
صورت غیرقانونی می كنند و موجب فشار و هدر رفتن نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
كشور می شوند و هزينه های ملی را باال می برند. بیشترين تئوری های ارائه شده در اين زمینه 
آنهاست  مهم ترين  وی  همکاران  و  بهاگواتي  جاگديش  نظريه  كاالست.  تعرفه ای  تئوري های 
از هزينه های  تقاضا متأثر  بر تئوری های تجارت بین الملل و متغیرهای عرضه و  با تکیه  كه 
تعرفه ای تعلق گرفته بر كاال مطرح شده است.اين مقاله به بررسی و تحلیل تئوری جاگديش 
بهاگواتی و همکاران وی به عنوان مهم ترين اثر تئوريک در زمینه قاچاق كاال كه در چندين 
شماره از مجله ورد اکونومیک2  و ساير نشريات مربوط انتشار يافته پرداخته است. نتايج اين 
پژوهش نشان می دهد كه میزان تعرفه بر عرضه و تقاضا نمی تواند عامل اساسی قاچاق كاال 
باشد و متغیرهای ديگری هم چون نیازهای شهروندان، عدم تأمین اين نیازها از سوی دولت، 
ناتوانی تولیدات داخلی در رقابت با كاالی مشابه خارجی، تعارض سیستم اقتصادی سطح ملی 
با سیستم های سطح منطقه ای و جهانی، سهم عمده بخش صادراتی متکی بر يک كاال، تنوع 
محیط جغرافیايی يک كشور، تفاوت در سهم اشتغال بین مناطق مختلف يک كشور، فقدان 

راهبرد پويا و پايای صادرات يا واردات و موارد ديگر از عوامل مؤثر در قاچاق كاال هستند.

واژگان کلیدی
 قاچاق، قاچاق كاال، تئوری بهاگواتی

1 . استاديار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
2.World Economic
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مقدمه
شتاب  اروپا  در  را  پولی  اقتصاد  تکامل  میالدی  يازدهم  قرن  آغاز  از  بازرگانی  توسعه 
به  بود كه  تولید  بازرگانی تحول و دگرگونی در شیوه  بخشید. اساس رشد و توسعه 
صورت بطئی در برخی كشورهای اين منطقه از جهان شکل گرفت. گذر از تولید ساده 

به سرمايه ای دارای دو ويژگی زير بود:
1 . تبديل نیروی كار به كاال؛

2 . تبديل وسايل تولید به سرمايه )ماندل،1359: 129 ـ 111(.
جغرافیايی  واحدهای  بین  را  توسعه  شکاف  و  تولید  افزايش  بستر  فوق  عامل  دو 
شکل داد؛ از اين رو خودبسندگی فضاهای سنتی دچار تغییر بنیادين شد، به گونه ای 
در  آمد.  وجود  به  مصرف كننده  فضاهای  بر  تولیدكننده  فضاهای  بین  دوگانگی  كه 
كشورهايی كه بدين شکل دچار تغییر بنیادين در مايحتاج خود شدند، »نیاز« به عنوان 
عامل اساسی و خواست جامعه مطرح است. هرچه تکنولوژی تولید توسعه يافت، بر 
میزان وابستگی فضاهای جاذبه )كم فشار( به فضاهای صادره )پرفشار( افزوده شد. در 
كشورهای در حال توسعه نیز قاچاق به عنوان معضل اساسی اين كشورهاست. برای 
نمونه اين پديده در اواخر دهه 1990 مسائلی را برای كشورهای آسیايی به وجود آورد 

 .(Calvani,2002: 2)

از آنجا كه عوامل متعددی در برآوردن نیازهای فضايی نقش آفرين است و سطوح 
ملی، به ويژه در فضاهای جاذبه، توان تأمین آن را ندارد و از سوی ديگر امکان ورود 
آن از مبادی رسمی تحت تأثیر عوامل متعدد فراهم نشده است، لذا كاالی مورد نیاز 
شهروندان از مبادی غیررسمی و به صورت قاچاق وارد فضاهای نیازمند می شود. به 

عبارتی نیاز فضايی محرک اصلی حركت كاال در فضای جغرافیايی است. 
با اهداف مختلف در طول تاريخ در فضاهاي بین سکونتگاهي  پديده قاچاق كاال 
 1275 سال  به  انگلستان  در  خروجي  قاچاق  سابقه  نمونه  برای  است.  داشته  وجود 
برمي گردد كه دولت عوارضي را بر پشم و پوست هاي صادراتي در بنادر اين كشور وضع 
كرد (Hipper, 2003: 5; Williams, 1959: 5-13(. پنهان كردن كاال يا انتقال آن به 
مکان هايی دور از دسترس مأموران دولتی توسط ساكنان محلی نیز شیوه ای بوده كه 
در اغلب كشورهای جهان رواج داشته است. لذا قاچاق به اشکال گوناگون آن دارای 
سابقه تاريخی است. برای مثال در سال 1907 تئودور روزولت، رئیس جمهور اياالت 
متحده، دستور ايجاد ديواري در مرز آمريکا و مکزيک را داد تا مانع ورود قاچاق از 
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مکزيک به آمريکا شود. اين ديوار موجب كاهش قاچاق از مکزيک به اين كشور شد 
 .)Pangle, 2008: 3-4 ;  Haddal & Kim & Garcia, 2009: 17(

ريشه لغوي واژه قاچاق به زبان آلماني يا هلندي برمي گردد. قاچاق در زبان آلماني 
نقل  به معناي حمل و  smokkelen است كه  زبان هلندي  schmuggeln و در  برابر 

غیرقانوني كاالست.  
واژه ديگري كه در زبان انگلیسي معادل قاچاق مورد استفاده قرار گرفته، اصطالح 
Contrebande است كه در قرون وسطي در زبان فرانسه رواج داشت و در سال 1529 

وارد زبان انگلیسي شد. اين واژه به حركت پنهان اين پديده در فضاي جغرافیايي گفته 
 .)http://www.etymonline( می شد

 رشد و گسترش آمارهای مربوط به قاچاق كاال در سطح جهان موجب شد مباحث 
ارائه شود. غالب  از سوی صاحب نظران و متخصصان  نیز  اين پديده  با  نظری مرتبط 
تئوری ها و نظريه های قاچاق از سوی متخصصان رشته های اقتصاد ارائه شده است. آنان 
 Bhagwati &( قاچاق را پديده ای كاماًل اقتصادی و در حیطه مطالعه اين علم می دانند
Hansen,1971: 1(؛ در صورتی كه قاچاق عالوه بر اينکه پديده ای اقتصادی است، منشأ 

يا پیامدهای جغرافیايی دارد. مباحث مربوط به عرضه، تقاضا، میزان تعرفه  واردات و 
صادرات و رفاه اجتماعی، متغیرهای تأثیرگذار يا توسعه دهنده در قاچاق كاال هستند 
كه در حیطه علم اقتصاد قابل بررسی و مطالعه اند؛ اما منشأ شکل گیری قاچاق نیازهای 
موجود در فضای كششی، سطح تولید كاال در كشور، ساختار نظام سیاسی، ساختار 
اقتصادی متأثر از نظام سیاسی، ساختار اقتصادی كشورهای منطقه ای و جهانی، سیاست 
اقتصادی كشورهای منطقه ای و جهانی، متغیرهای تأثیرگذار بین المللی هم چون تحريم 
يک واحد سیاسی، خودتحريمی يک واحد سیاسی و بسیاری متغیرهای ديگر در حوزه 
مطالعات علوم جغرافیايی است. از اين رو قاچاق موضوع علوم جغرافیايی هم محسوب 
می شود و جنبه های جغرافیايی اين پديده می تواند از سوی متخصصان اين علم مورد 
بررسی و تحلیل قرار گیرد. با چنین رويکردی، قاچاق كاال را نمی توان پديده ای صرفاً 
اقتصادی دانست؛ لذا تئوری های تعرفه ای، از جمله مهم ترين تئوری ارائه شده در اين 
زمینه يعنی تئوری بهاگواتی و همکاران وی، پديده قاچاق را به عنوان موضوع مورد 
مطالعه در علم اقتصاد تقلیل می دهند و توان بررسی همه جانبه آن با چالش مواجه 

می  كنند.

http://www.etymonline.com/index.php
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پیشینه تحقیق 
تحقیقات بنیادي در زمینه قاچاق كاال در سطح جهاني اندک است، اما در زير به برخی 
از موارد مورد مطالعه در اين زمینه اشاره شده است. اين موارد جز تئوری بهاگواتی 
زمینه  اين  در  عمیق  نظری  مباحث  وارد  و  مصداقی هستند  عموماً  وی،  همکاران  و 

نشده اند. 
میاخیل كونولی، جان دورس و ماريلوس كورتز در مقاله ای با عنوان »مسئله حمل 
 و نقل: قاچاق و رفاه در پاراگوئه« آثار قاچاق كاال بر تخصیص منابع و رفاه را در اين 
كشور بررسی و آن را با كشورهای هم جوار شامل برزيل و آرژانتین مقايسه كرده و 
جنبه های پنهان و آشکار اين مسئله را در ارتباط با قاچاق كاال و رابطه آن با رفاه مورد 

 .(Connolly,  Deveraus & Cortes, 1995: 975-985) تجزيه  و تحلیل قرار داده اند
بر  مالیات ها  »اثر  مقاله ای  در  فرچته  پیره  و  فورتین  برنارد  لی مايوكس،  توماس 
عرضه نیروی كاال در اقتصاد زيرزمینی« را  بررسی كرده اند. اين مقاله با بررسی اقتصاد 
زيرزمینی در شهر كويک كانادا نشان می دهد كه قاچاق كاال بازار مربوط به آن را از 
 Lemieux & Fortin) بخش منظم به بخش غیررسمی و زيرزمینی منحرف كرده است

.(& Frechette, 1994: 231-254

عرضه  واكنش  و  »قاچاق  عنوان  با  مقاله ای  در  آيالو  لوكسگد  و  دركون  استفان 
قهوه در اتیوپی« به بررسی پديده قاچاق كاال در دهه 1980 در اين كشور پرداخته و 
 Stefan & Lulseged,1995:( تأثیرات آن را بر اقتصاد ملی مورد مطالعه قرار داده اند

.)1795–1813

رابرت گروز در مقاله ای با عنوان »بازار سیاه ارز در كلمبیا« به بررسی توسعه بازار 
سیاه ارز در اين كشور پرداخته است و رابطه آن را با قاچاق ماری جوانا و كوكائین و 
كسب درآمد حاصل از آن و تأثیراتی كه اين درآمد بر اقتصاد ارزی كشور دارد مورد 

.(Grosse,1992: 1193-1207 ) مطالعه قرار داده است
بهینه  ساختار  و  واردات  و  اهداف  كاال،  »قاچاق  عنوان  با  مقاله ای  در  ری  آلوک 
مالیات«، مهم ترين راهکار مقابله با قاچاق كاال را مالیات بر كاالهای وارداتی از سوی 

  .)Ray, 1987: 509-514( كشورهای واردكننده در مبادی ورودی می داند

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305750X9500069O
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305750X9500069O
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305750X9500069O
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305750X9500069O
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تئوری  تعرفه ای قاچاق 
جاگديش باگواتي،1 استاد دانشگاه كلمبیا، و بنت هانسن2 از اولین افرادي هستند كه به 
نظريه پردازي در اين زمینه اقدام كرده اند. آنان معتقدند كه قاچاق اساساً به عنوان يک 
پديده  اين  رفاهي  پیامدهاي  به  آنان  توجه  است.  واردات  جايگزين  و  اقتصادي  فعالیت 
بود. برخالف باور عمومي كه معتقدند بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي كارامدتر 
اما  شود،  اجتماعي  رفاه  افزايش  موجب  است  ممکن  قاچاق  كه  دادند  نشان  آنها  است، 
 .)Bhagwati & Hansen,1971: 1(منابع عمومي به بخش خصوصي منحرف خواهد شد
باگواتي و هانسن با استفاده از تئوري هاي سنتي تجارت بین المللي كه در آن عوامل 
اصلي تولید در رقابت كامل اند، تجارت و داد و ستد كاال و به تبع آن قاچاق كاال را 

مورد تجزيه و تحلیل قرار داده اند. 
در تحلیل ديگری باگواتي و سیرني  ويزن3 با بیان تصورات ساده از تحقق شرايط 

زير، پديده قاچاق كاال را تبیین كرده اند:
 1 . كاالي وارداتي و كاالي قاچاق از نظر قیمت در يک ترازند و مصرف كننده تفاوتي 

بین اين دو قائل نیست.
با  ارتباط  در  نظر  مد  استانداردهاي  سطح  تابع  اجتماعي  رفاه  در  تغییرات   . 2

هزينه هاي خانوار در خصوص كاال و خدمات قابل دسترس تعیین مي شود. 
3 . مصرف طبیعي كاال تابع كاركرد قاچاق است كه در آن مدل مورد استفاده براي 

تجزيه و تحلیل تجارت، سنتي و داد و ستد در آن متکي بر عوامل اصلي تولید است.
4 . هزينه اجراي تعرفه، ثابت و در شرايط بدون قاچاق در نظر گرفته شده است.

از تجزيه و تحلیل بر مبناي مدل تجارت دو كااليي و داد و ستد آن  5 . بخشي 
 .)Bhagwati & Srinivasan,1972: 1-2) استوار است

در تئوري باگواتي و هانسن كه در نمودارهاي X و Y نشان داده شده است، برای 
نمونه رابطه تعرفه بر صادرات و واردات و نیز تقلب در صورت حساب هاي گمركي و 
است. در شکل AB ،1 منحني  بیان شده  قاچاق  بستر شکل گیري  ورودي،  مالیات 
ظرفیت تولید و شیب آن  شیب  Pf Cf )= شیب Pt-Ct) در شرايطي كه مبادالت 
تجاري بین المللي وجود داشته و قیمت داخلي تابع تعرفه باشد و قاچاق وجود نداشته 
باشد، ثابت است. در اين حالت AB با Pt مماس است. چنانچه تجارت آزاد غالب شود، 

1 . Jagdish Bhagwati
2 . Bent Hansen
3 . Srinivasan
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رفاه با در نظر گرفتن تعرفه در موقعیت Uf واقع خواهد شد؛ اما بدون وجود قاچاق 
در موقعیت Ut قرار خواهد گرفت. از آنجا كه Us كوچک تر از )›(  Ut است، بنابراين 

قاچاق رفاه را كاهش خواهد داد )شکل1(.

Source: )Bhagwati & Hansen,1971: 5(

شکل 1ـ نمودار صادرات و واردات کاال و تأثیر آن بر قاچاق کاال

تحلیل تئوری تعرفه ای )تئوری بهاگواتی و همکاران(
اگرچه اختالف قیمت با توجه به تأمین هزينه باال اهمیت دارد و اين اختالف قیمت 
به  اين عامل  و  وارداتي می افزايد  بر قیمت كاالي  بر مصرف داخلي  مالیات  با  همراه 
عنوان انگیزه اي براي قاچاق كاال محسوب مي  شود، ولی همین عامل موجب كاهش 
اخذ  میزان  جهان  كشورهاي  برخي  در   .)Chowdhury,1999( است  داخلي  مالیات 
مالیات از يک كاال به ويژه كاالي قاچاق موجب كاهش مصرف آن شده است. برای 
افزايش  از  نمونه مصرف سیگار در نیوزيلند در دو مقطع، يعني در دوره زماني قبل 
قیمت سیگار در سال 1998 و بعد از افزايش قیمت سیگار ناشي از وضع مالیات بر 
آن يعنی سال 2000  )شکل Laugesen,2002: 5-6( )2(  نشان دهنده تأيید تئوری 

بهاگواتی و همکاران وی است.
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)Laugesen,2002: 5-6(

شکل 2ـ نمودار مصرف سیگار در مقاطع زمانی مختلف در نیوزیلند 
با دخالت  تقاضا  بر اصل عرضه و  بهاگواتی و همکاران وی مبتني  تئوری  تحلیل 
متغیر مالیات است، اما میزان عرضه و تقاضا نمی تواند به عنوان عامل اساسی قاچاق 
مطرح شود؛ از اين رو نقدهاي اساسي بر تئوري مذكور وارد است. در واقع اين تئوری 
با تحقق شرايط پايدار و ثابتی كارايی دارد كه در زير به برخی از شرايط كارايی اين 

تئوری اشاره شده است:
ـ بازار رقابت كامل حکمفرما باشد.

ـ ساختار اقتصادي كشور فاقد سیستم برنامه ريزي باشد؛ يعنی سیستم اقتصاد آزاد 
حکمفرما باشد.

ـ شرايط سیاسي، فرهنگي و اجتماعي كشور مد نظر يکسان باشد.
ـ محیط  جغرافیايی در كشور مد نظر در اين تئوري يکسان است.

ـ شرايط جهاني در اين تئوري به صورت ثابت در نظر گرفته شده است.
با توجه به مطالب فوق،  تئوري باگواتي و همکاران وي كه در دهه 1970 ارائه شده، 
فاقد پايايي الزم است. به عبارتي اين تئوري را مي توان در كشوري قابل تصديق دانست 
كه به صورت فرضي در جزيره اي میان آب هاي اقیانوسي قرار گرفته و هیچ يک از سه 
محیط جهاني، منطقه اي و محلي در آن تأثیرگذار نباشد و شهروندان آن كشور در 
شرايط متفاوت و متنوعي نباشند و عرضه و تقاضا در تمام مناطق كشور يکسان باشد. 
چند مسئله و فرضیه مورد اشاره زير كلیت تئوری تعرفه ای را با چالش مواجه می سازد:

1 . چنانچه كشور مقصد قاچاق وارد بازار رقابت جهاني شود، بازنمايی پديده قاچاق 
به چه صورت خواهد بود؟
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2 . چنانچه كشور مبدأ و مقصد كاال سیستم برنامه ريزي اقتصادی خود را از متمركز 
به سیستم آزاد تغییر دهد يا بالعکس، بازنمايی پديده قاچاق به چه صورت خواهد شد؟

3 . چنانچه كشوری سیستم مالیات را به عنوان منبع تولید درآمد دولت حذف كند، 
قاچاق به چه صورت بازنمايی می يابد؟ آيا تعرفه نقش آفرينی خود را خواهد داشت؟

4 . چنانچه شکاف توسعه در كشور مقصد كاالی قاچاق با كشورهای مبدأ كاالی 
چه  به  مقصد  كشور  توسعه  سطح  تأثیر  تحت  كاال  قاچاق  جريان  شود،  برابر  قاچاق 

صورت خواهد شد؟
5 .  چنانچه كشوری داراي همسايگاني متعدد باشد كه سطح توسعه برابر يا نسبتاً 
بیشتر تا سطح توسعه بسیار پايین داشته باشند، پديده قاچاق كاال در كشور مذكور به 

چه شکل خواهد شد؟
عامل  می تواند  نیز  هم جوار  سیاسی  واحدهای  در  اقتصادی  سیستم  تنوع   .6 

شکل گیری جريان كاال به صورت غیرقانونی باشد.
اقتصاد تک محصولي )صادراتي( می تواند  بر  اقتصادي يک كشور متکي  7 . حیات 

عامل شکل گیری پديده قاچاق كاالی ورودی شود.
واردات  بر  متکي  فرضي  كشور  شهروندان  زندگي  روزمره  مايحتاج  چنانچه   . 8
كاالهاي اساسي باشد و سیستم سیاسی در تأمین آن ناتوان باشد و در ورود كاالهای 

مذكور ممانعت ايجاد كند، جريان قاچاق كاال به داخل شکل می گیرد.
9 . چنانچه سطح شکاف صادرات و واردات در كشور يادشده بسیار شديد باشد، 
جريان قاچاق ورودی يا خروجی شکل می گیرد )به استثناي كاالي راهبردی صادراتي(.

سیاسی  سیستم  و  برخوردار  جغرافیايي  محیط  تنوع  از  كشور  يک  چنانچه   . 10
ناتوان از عدالت جغرافیايی باشد، قاچاق كاال شکل می گیرد.

 11. چنانچه بخشي از حیات اقتصادي شهروندان يک كشور به طور سنتي از محل 
واردات و صادرات كاال تأمین شود و سیستم سیاسی موانعی در اين مسیر ايجاد كند، 

قاچاق شکل  می گیرد.
كاال  قاچاق  با  ارتباط  در  می توان  را  ديگری  متعدد  عوامل  فوق،  موارد  بر  عالوه 
مورد بررسی قرار داد كه تئوری های تعرفه ای توان تحلیل آنها را ندارند يا با اتکا به 

تئوری های تعرفه ای نمی توان قاچاق كاال را مورد تحلیل واقعی قرار داد.
در پديده قاچاق كاال بین مبدأ و مقصد تفاوت جاذبه وجود دارد. در چنین شرايطي 
موجب حركت  فضا  دو  بین  اختالف سطح  كه  مي گیرد  مرتبطه شکل  قانون ظروف 
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پديده از مركز پرفشار به مركز كم فشار مي شود )شکل 3(. هر چه اختالف سطح بیشتر 
به عبارتي بسته به شدت جاذبه در مقصد،  افزايش مي يابد.  نیز  باشد، شدت جريان 

شدت جريان پديده تغییر خواهد كرد.   
 

 

 Bفضاي 

 اختالف سطح 

 

 

 اختالف سطح 

 جهت حركت

شکل 3ـ اختالف سطح در مبدأ و مقصد

شدت جاذبه در مقصد ممکن است تحت تأثیر متغیرهای مختلفی از جمله اختالف 
سطح توسعه، تفاوت در میزان تولید بین فضاهای مختلف، تفاوت در پتانسیل مصرف، 
با كاالی مشابه خارجی، تعارض سیستم اقتصادی  ناتوانی تولیدات داخلی در رقابت 
سطح ملی با سیستم های سطح منطقه ای و جهانی، سهم عمده بخش صادراتی متکی 
آورد  وجود  به  را  جاذبه  سطح  اختالف  بستر  ديگر  موارد  از  بسیاری  و  كاال  يک  بر 
تولیدكننده  فضاهای  از  را  قاچاق  پديده  مختلف  شیوه های  به  سطح  اختالف  اين  و 
)مراكز پرفشار( به فضاهای مصرف كننده سرازير كند. اين جريان با كمک پول )در هر 
شکل آن( تداوم خواهد يافت و تا زمانی كه پول قدرت كشش را به فضاهای كم فشار 
از  ساده  زير چند شکل  در  يافت.  ادامه خواهد  باشد،  داشته  )فضاهای جذب كننده( 

مبادالت كاال در قالب كلی آن )رسمی يا غیررسمی( آورده شده است. 
مثال 1: اختالف سطح توسعه و جذب نیروي کار بین دو فضا: دو مکان A و B وجود 
دارند كه در يک مکان )A( سطح توسعه پايین و در مکان ديگر )B( سطح توسعه 
باالست. در فضای توسعه يافته چرخه)سیکل( توسعه به طور كامل جريان دارد )شکل 

4( و در فضای توسعه نیافته اين چرخه توسعه ناقص است.

Aفضای
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 گذاريسرمايه انباشت سرمايه 

 اشتغال

 تولید درآمد

 كاالي سرمايه اي

 نیروي فعال اقتصادي

 مخارج مصرفي

 كاالهاي مصرفي

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 

+ 

شکل 4ـ نمودار حلقوی توسعه اقتصادی)حمیدي زاده،1379: 51(

زماني كه عرضه در A كم است و در B زياد است، جريان قاچاق از B به A برای 
تأمین نیروی كار در فضای A شکل مي گیرد )شکل 5(. چنانچه اين جريان شکل گرفته 
با قانون هريک از كشورهای A و B سازگاري نداشته باشد، حركت غیرقانوني پديده 
)قاچاق نیروی كار( بین دو واحد سیاسي شکل می گیرد؛ برای مثال حركت جمعیتي 

افغان ها به ايران يا حركت جمعیتی مکزيکی ها به اياالت متحده آمريکا. 

 

 

 A فضاي 

 

 

 B نيروي كار اضافه در فضاي 

  

 

 

 جهت حركت

طح
 س

ف
تال

اخ
 

شکل 5ـ اختالف سطح نیروی کار در مبداء و مقصد

واحد  يک  در  نیاز  وجود  فضای جغرافیایی:  دو  بین  قیمت  در سطح  تفاوت   :2 مثال 
سیاسی، پتانسیل مصرف را در آن شکل مي دهد. پتانسیل مصرف موجب حركت كاال 
بین A )فضاي تولید كننده( و B )فضاي مصرف كننده( مي شود. در اين حالت چنانچه 

Bفضای
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بین دو فضا اختالف قیمت كاال وجود داشته باشد، كاالی مورد نیاز از فضای تولیدی 
A به فضای مصرفی B حركت خواهد كرد كه در اين حالت تحت تأثیر متغیرهای 
دخالت كننده در فضای B مبنی بر ايجاد موانع مختلف جهت ورود به بازار تقاضا، بر 
از طريق  نیاز  مورد  لذا كاالی  افزوده خواهد شد.  فضا  بین دو  قیمت  اختالف  شدت 
قاچاق و با عبور از مبادی غیررسمی وارد بازار مصرف در فضای B خواهد شد. در اين 
حالت تحلیل عرضه و تقاضا، نمودار علي عرضه و تقاضا و قیمت به شرح زير خواهد 

بود )شکل های 6 و 7(.

 

شکل 6 ـ نمودار تحلیل عرضه و تقاضا

قیمت  هر  در  تولید  بین  توازنی  طريق  از  محصول  يک  قیمت   P فوق،  نموار  در 
)عرضه=S( و خواسته هاي افراد با قدرت خريد در هر قیمت )تقاضا=D( تعیین مي شود. 
اين نمودار نشان مي دهد كه يک تغییر مثبت در تقاضا از D1 به D2، و در نتیجه 

افزايش در قیمت )P( و مقدار فروخته شده )Q) از محصول همراه خواهد بود. 

 

 (-) (+) تقاضا عرضه قميت

- - 

+ + 

Supply citizens' needs State power supply 

شکل 7ـ نمودار علی عرضه، تقاضای قیمت 
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می آورد،  وجود  به  را  قاچاق  پديده  شکل گیری  بستر  آنچه  اشاره شده،  مثال  دو  در   
اختالف سطح قیمت بین دو فضاست و متغیر تعرفه به عنوان متغیر دخالت كننده و 

توسعه دهنده قاچاق است.

نتیجه گیری
پتانسیل جذب در فضايي  نیاز؛ يعني  واردات كاال يعني خأل موجود در فضاي مورد 
كه داراي كشش الزم در زمینه مربوط است. شدت جريان در فضاهاي مورد كشش 
نشان دهنده وجود نیاز مد نظر از يک سو و ناتواني در بارور كردن آن از سوي ديگر 

است. 
تئوری های تعرفه ای قاچاق كاال با تکیه بر میزان عرضه و تقاضا سعی در تحلیل 
میزان  به عنوان  تقاضا  دارند. چنانچه سطح  اقتصاد  علم  قاچاق كاال در حوزه  پديده 
نیازمندی يک فضای جغرافیايی به يک كاال يا خدمات در نظر گرفته شود، با تحقق 
شرايط محدودی می توان تئوری های تعرفه ای را در تحلیل قاچاق كاال مورد پذيرش 
اما متغیرهای متعددی در اين پديده تأثیرگذارند كه خارج از حوزه تعرفه  قرار داد؛ 
و میزان آن بر كاالی ورودی يا خروجی هستند كه در اين مقاله در قالب سؤال ها و 
مسائل مرتبط با اين پديده مطرح شد. در واقع موارد مطرح شده به عنوان سطح كشش 
يک واحد جغرافیايی به كاال يا خدماتی اشاره دارد كه فضای مذكور توان تأمین آن را 
ندارد و ورود آنها از مسیرهای قانونی و رسمی امکان پذير نیست. لذا كاال يا خدمات 
مورد نیاز از مسیرهای غیرقانونی و به شکل پنهان به فضای مورد نیاز وارد می شود. 
در اين ارتباط، تعرفه كاال و میزان آن نقش كاتالیزوری و توسعه دهنده قاچاق ورودی 
يا خروجی دارد و عامل بنیادی ورود يا خروج كاال تحت تأثیر نیازهای فضايی در يک 
واحد جغرافیايی است. فضای دارای كشش، بیشتر منطبق با كشورهای در حال توسعه 
است كه توان تأمین نیازمندهای فضايی آنها بیش از فضاهای توسعه يافته در جهان 
است. قاچاق در فضاهای توسعه يافته در قالب حركت های جمعیتی و يافتن نیروی كار 
نمود می يابد؛ در صورتی كه در كشورهای  دارند  يا كاالهايی كه ممنوعیت مصرفی 
عموماً  كاال  اين  دارد.  بازنمايی  نیاز  مورد  كاالی  ورود  قالب  در  قاچاق  توسعه نیافته 
برداشته اند  توسعه  به سوی  شتابان  گام های  كه  فضاهايی  يا  توسعه يافته  فضاهای  از 
به سوی فضای توسعه نیافته در جريان است. آنچه در اين راستا نقش اساسی دارد، 

نیازمندی های فضايی در چنین فضاهايی است كه توجیه كننده حركت كاالست. 
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