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 ؛زمینیزیر اقتصاد

  دالیل بروز، تبعات و راهکارهای مبارزه  

 
 

 

 

 

 خالصه مدیریتی

 ابعاد و دالیل ها،دیدگاه مفاهیم، بازبینی به نهادی، رویکرد با زیرزمینی اقتصاد بررسی هدف با حاضر زارشگ

 حجم که دهدمی نشان بررسی این نتایج. است شده تهیه ایران اقتصاد در نیز و جهانی مطالعات در آن

 . است کشور یک اقتصادی هایویژگی و نهادی عوامل از متاثر زیادی حد تا زیرزمینی اقتصاد

 اقتصاد. است شده پرداخته پدیده این از موجود تعاریف ارائه به گزارش، این دوم بخش در مقدمه، از پس

  ثبت ملی هایحساب در عللی به که شودمی معرفی هاییفعالیت تمام گیرنده بر در ایپدیده زیرزمینی

 ایجاد سبب تواندمی است، زیرزمینی اقتصاد زیاد حجم معنی به که هافعالیت این باالی حجم. شوندنمی

 به. شود اقتصاد در شده مشاهده واقعیات و تئوری بر مبتنی هایگذاریسیاست از ناشی نتایج بین تعارضاتی

 کمک تواندمی آن، کننده تقویت و ایجاد عوامل یزن و ابعاد از آگاهی زیرزمینی، اقتصاد شناخت دلیل همین

 برای ویژه به مسئله این. نماید مؤثر و صحیح هایریزیبرنامه و گذاریسیاست دقت افزایش به شایانی

 کمتر پیشرفته کشورهای به نسبت آنها رسمی داخلی ناخالص تولید میزان که توسعه حال در کشورهای

 . است حیاتی ربسیا امری ایران، جمله از است،
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 ایجاد عوامل مورد در غالب دیدگاه دو و شده پرداخته باب این در موجود ادبیات مرور به سوم بخش در

 اصلی عامل عنوان به را اجتماعی تامین و مالیاتی بار دیدگاه یک. شودمی معرفی زیرزمینی اقتصاد کننده

 وجود را زیرزمینی اقتصاد گسترش و ایجاد للع تر،جامع و تربسیط نگاهی با دوم، دیدگاه و کرده معرفی

 و کارایی عدم اثر در که صورتی در مالیاتی بار گفت توانمی اول، دیدگاه منظر از. داندمی نهادی هاینقصان

 دیدگاه اما. شودمی زیرزمینی اقتصاد افزایش سبب احتماال باشد، شده ایجاد مالیاتی سیستم اندک بازدهی

 نقش از ترمهم و دانست صرف اقتصادی موضوع یک تنها تواننمی را زیرزمینی قتصادا که است معتقد دوم

 قوانین مالیاتی، سیستم کارآمد کارگیریبه چگونگی زیرزمینی، اقتصاد ایجاد در اجتماعی تامین و مالیاتی بار

 . است عام طور به نهادی چارچوب و حقوقی بستر کیفیت و خاص طور به دولت توسط گذاریسیاست و

 اقتصاد گسترش و ایجاد بر مؤثر عوامل سایر و نهادها تاثیر بررسی به ترتیب به پنجم، و چهارم بخش

 بار مالکیت، حقوق امنیت عدم فساد، وجود قبیل از نهادی هاینقصان هابخش این در. پردازدمی زیرزمینی

 کنار در دموکراسی اندک درجات نیز و دولت گوییپاسخ عدم دولتی، خدمات پایین کیفیت مقررات، سنگین

 .شودمی برشمرده زیرزمینی اقتصاد ایجاد اصلی علل از بیکاری، باالی نرخ همچون عواملی

 عدم که شودمی مطرح گونهاین و شده بازبینی اقتصاد کل بر زیرزمینی بخش وجود اثر ششم بخش در

 صاحبان تشویق نتیجه در و معامالتی هاینههزی رفتن باال موجب مذکور، هاینقصان واسطه به نهادها کارایی

 از. شودمی غیررسمی بازار سمت به حرکت و رسمی نهادی ساختارهای و قوانین زدن دور به کار و کسب

 نبود و شده جامعه قانونی نظم در جدی اختالل به منجر غیرسمی هایفعالیت در موجود گریزیقانون طرفی

 سمت به را اقتصادی فعاالن ساختاری چنین. شودمی مالکیت حقوق زا حفاظت عدم به منجر قانون حاکمیت

 استمرار سبب نتیجه در و داده سوق است نیافته توسعه کشورهای مشخصه که غیررسمی شخصی مبادالت

 در و مالیاتی فرار افزایش معنی به غیررسمی، هایفعالیت باالی حجم آن، بر عالوه. شودمی نیافتگی توسعه

 انتظار مورد نتایج در اخالل مالی، و پولی هایسیاست تورمی آثار تشدید. است دولت درآمد کاهش نتیجه

 دیگر از اقتصادی رشد کاهش نهایت در و وریبهره کاهش کشور، تولیدی توان کاهش دولت، هایسیاست

 . است زیرزمینی اقتصاد باالی حجم آثار

 این در خارجی و داخلی شده انجام مطالعات ایران، در زیرزمینی اقتصاد بررسی به خاص طوربه هفتم بخش

 اقتصاد حجم برآورد هدف با مختلفی مطالعات کنون تا. پردازدمی مطالعات این در شده ذکر علل و باب

 در زیرزمینی اقتصاد حجم اخیر، مطالعات از یکی هاییافته اساس بر. است شده انجام ایران در زیرزمینی

 1353 سال در داخلی ناخالص تولید درصد 7 از و داشته افزایشی روندی 1353-92 ساله 40 دوره در ایران

 برای افزایشی روند این ادامه از حاکی هابینیپیش همچنین. است شده بالغ 1392 سال در درصد 38.5 به

 یهایشاخص در ایران نامناسب نمره و رتبه به توجه با البته که است( 1395-99) ششم برنامه هایسال
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نشان که پذیریرقابت شاخص در نهادها رکن نیز و کار و کسب انجام جهانی، حکمرانی فساد، ادراک نظیر

 نواقص بر عالوه. نیست انتظار از دور چندان وضعیت این است، کشور در نهادی نامساعد وضعیت دهنده

 مناسب اندیشیچاره عدم ی،مالیات نظام ناکارآمدی جمله از کشور، اقتصاد در شده نهادینه معضالت نهادی،

 نرخ ها،بنگاه دریافتی مالیات باالی میزان مقابل در اقتصادی متعدد هایبخش در مالیاتی باالی فرار برای

 بودجه، کسری افزایش نتیجه در و اقتصادی هایتحریم اعمال جوانان، و زنان میان در ویژه به بیکاری باالی

 فعالیت افزایش در شک بدون نیز دست این از مشکالتی و ارزی تمبادال و تجاری عملیات در شفافیت عدم

 . است مؤثر زیرزمینی بخش در اقتصادی عوامل

 و ایران در زیرزمینی اقتصاد باب در چهآن گفت توانمی گرفته صورت بندیجمع اساس بر هشتم، بخش در

 بر مطالعات بیشتر مرکزت و معین نظری چارچوب یک به موجود مطالعات تکیه عدم است، مشهود جهان

 تصریح و تاکید موضوع این نهادی جنبه بر بیشتر مطالعه این در اساس، این بر. است بخش این حجم برآورد

 تدریجی کاهش سبب تواندمی آن، اصالح جهت در تالش و معیوب نهادهای زنجیره شناسایی که شده

 دلیل به ایران مانند کشوری برای مسئله این چه اگر. باشد اقتصادی توسعه خالل در زیرزمینی اقتصاد

 بیشتری پیچیدگی از بودن، تحریم معرض در و مالیاتی سیستم کارآمدی عدم نفت، به باال وابستگی

 ناکارآمدی و بیکاری مانند معضالتی رفع جهت در تالش و نهادها اصالح شک بدون اما است؛ برخوردار

 و غیرشفاف هایفعالیت کاهش در مؤثری عامل تواندمی مولد، هایفعالیت جهت در مالیاتی سیستم

 یک عهده از و است مردم آحاد مشارکت و گانهسه قوای همکاری نیازمند نیز مسئله این. باشد غیررسمی

 .است خارج خاص سازمان یا نهاد
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 مقدمه  -1

چون فرار از بار های اقتصادی از دسترس آمار و ارقام رسمی به دالیل مختلفی همریز بخشی از فعالیتگ

سازی و غیره و اصطالحا وجود بخش زیرزمینی و یا غیررسمی، بر بودن رسمیمالیات، غیرقانونی بودن، هزینه

حقیقت انکار ناپذیری است که همه اقتصادهای جهان کم و بیش با آن مواجه هستند. این پدیده سبب ایجاد 

شود. بر تئوری و واقعیات مشاهده شده در اقتصاد می های مبتنییگذارتعارضاتی بین نتایج ناشی از سیاست

های زیرزمینی در اقتصادی باال بوده اما اطالعی از آن در دست نباشد، تجویز به عنوان مثال اگر حجم فعالیت

یک سیاست پولی یا مالی با هدف مشخص، ممکن است نتیجه مورد انتظار را نداشته باشد. به عبارت دیگر 

ها و حجم درآمد ایجاد که در اقتصاد زیرزمینی مشغول به کار هستند، دامنه این فعالیتشناسایی افرادی 

های صحیح و مؤثر ریزیگذاری و برنامهتواند کمک شایانی به افزایش دقت سیاستشده در این بخش، می

ه برای کشورهای در های اقتصادی، به ویژنماید. عالوه بر این، شناسایی عوامل ایجاد کننده این نوع از فعالیت

حال توسعه که میزان تولید ناخالص داخلی رسمی آنها نسبت به کشورهای پیشرفته کمتر است، امری بسیار 

 حیاتی است. 

های نهادی، نقصان دهد که زیرزمینی، نشان می در باب اقتصاد متناقض جهانی گاهسترده و گ ادبیات مطالعه

ز بخش رسمی به بخش غیر رسمی است. الزم به ذکر است که در هر ها ایکی از عوامل اصلی انتقال فعالیت

های نهادی به طور عام و کشور، بسته به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن کشور، ممکن است ضعف

اقتصاد زیرزمینی به طور خاص، با سایر کشورها متفاوت باشد. در ایران، گیری شکلنهادهای تاثیرگذار در 

های مشهود نهادی، وجود یک سیستم مالیاتی ناکارآمد که قادر به تامین اهداف مالی و عالوه بر ضعف

مالیاتی دولت نیست، از یک سو سبب کاهش کیفیت خدمات و کاالهای دولتی و از سوی دیگر سبب افزایش 

    افزایش  ها را برای فعالیت در بخش زیرزمینیدر نتیجه انگیزه افراد و بنگاهاست که فرار مالیاتی شده 

و خط مشی توسعه در  درات نفت خارج از کنترل دولت استجا که درآمدهای حاصل از صادهد. از آنمی

های اقتصادی، افت شدید قیمت نفت و کسری بودجه های اخیر به دلیل گسترش تحریمکشور نیز در سال

ش به سمت نظام مبتنی بر ناشی از آن در پی تمرکززدایی از نظام وابسته به درآمدهای نفتی و گرای

یابی اقتصاد زیرزمینی و تالش در جهت کاهش آن، ، اهمیت مطالعه و علت]4[درآمدهای مالیاتی است 

 کند. اهمیتی دو چندان پیدا می

مطالعه حاضر با بررسی ادبیات موجود در باب اقتصاد زیرزمینی، تالش دارد تا حد امکان دالیل ایجاد این 

سازی بخش هایی را در جهت کوچکه بسترهای نهادی ایران، روشن ساخته و توصیهپدیده را با توجه ب

های مختلف در مورد غیررسمی ارائه دهد. در ادامه پس از بررسی تعاریف موجود از اقتصاد زیرزمینی، دیدگاه
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عوامل ایجاد کننده و مؤثر در گسترش این پدیده ذکر و سپس وضعیت ایران طبق آخرین تحقیقات و 

حاسبات صورت گرفته آورده شده است. پس از آن نیز به بررسی اقتصاد زیرزمینی در ایران پرداخته و علل م

    های خاص اقتصاد کشور تحلیل شده است. نهایتا در بخش پایانی، اصلی ایجاد آن با توجه به ویژگی

 ده است.های سیاستی ارائه شبندی موضوعات به همراه برخی توصیهجمع

 زیرزمینی اقتصاد یفتعر  -2

    های ملی حساب عللی در به که است هاییفعالیت وسیع، تمامی مفهوم نظور از اقتصاد زیرزمینی درم

های بسیار است. به کارگیری واژه دشوار زیرزمینی اقتصاد برای مانع و جامع تعریفی ارائه آیند. بنابرایننمی

اقتصاد موازی، اقتصاد غیررسمی و اقتصاد ثبت نشده با تعاریف  ،متنوع مانند اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد سایه

  .]1[های این نابسامانی است پوشانی زیاد، از جمله نشانهیکسان یا دارای هم

 ای است که درهای اقتصادی ثبت نشدهبر اساس یک تعریف عمومی اقتصاد زیرزمینی شامل کلیه فعالیت

 .]43[ر محاسبات رسمی تولید ناخالص ملی لحاظ شود توانست دها، میصورت ثبت این فعالیت

( از جمله افرادی است که در خصوص پدیده اقتصاد زیرزمینی با توجه به نظریه نهادگرایی 1990)1فیگ

های اقتصادی کند. او وجه تمایز میان فعالیتهای غیررسمی ارائه میبندی دیگری از فعالیتجدید طبقه

      داند که صاحبان کسب و کار از آنها پیرویرا نهادهای مشخصی می های غیررسمیرسمی و فعالیت

تر، این نهادها، فعاالن بخش رسمی اقتصاد را مجبور به پرداخت هزینه بیشتری کنند. به عبارت روشننمی

های اقتصادی کنند. بنابراین بنگاهبرای معامالت خود در مقایسه با فعاالن عرصه اقتصاد غیررسمی می

ورتی که در چارچوب قواعد نهادی رایج فعالیت کنند و رفتار آنها با این قواعد مطابقت داشته باشد، درص

. از ]25[یرزمینی خواهند بود رسمی محسوب می شوند؛ در غیر این صورت به عنوان بخشی از اقتصاد ز

اقتصاد تند از: اند که عباردیده شده گروه 4در های اقتصاد زیرزمینی دیدگاه فیگ مجموعه فعالیت

که قوانین مرتبط با برخی  ایهای اقتصادیکه شامل مجموع درآمدهایی است که از فعالیت 2غیرقانونی

اقتصاد  ؛شود. مانند تجارت مواد مخدر و پولشویی. دومکنند، تولید میاشکال قانون تجارت را نقض می

به طور قانونی باید به مقامات مالیاتی های اقتصادی است که که شامل آن دسته از فعالیت 3گزارش نشده

های که در برگیرنده بخشی از فعالیت 4اقتصاد ثبت نشدهگزارش شود و نشده است مانند فرار مالیاتی. سوم 

کنند. شاخص اقتصادی است که ضوابط و مقررات مرتبط با ارائه گزارش به مراکز آمار دولتی را رعایت نمی

های حسابداری ملی بایست در نظامثبت نشده است؛ یعنی درآمدی که میاقتصاد ثبت نشده مقدار درآمد 

                                                            
1 Feige 
2 Illegal Economy 
3 Unreported Economy 
4 Unrecorded Economy 
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که شامل آن  1اقتصاد غیررسمیهای تولیدی خانوار و چهارم؛ رسند، مانند فعالیتثبت شوند ولی به ثبت نمی

روند و از منافع و حقوق مندرج در ها طفره میهای اقتصادی است که از صرف برخی هزینهدسته از فعالیت

های وانین و قواعد اداری پوشش دهنده روابط مالکیت، صدور پروانه بازرگانی، قراردادهای کارگری، نظامق

شوند. شاخص اقتصاد غیررسمی درآمد تولید شده توسط فعاالن می اعتبار مالی و تأمین اجتماعی محروم

 . ]16[کنند اقتصادی است که به طور غیر رسمی عمل می

سخت  تعیین یک تعریف دقیق برای اقتصاد زیرزمینی اگر غیرممکن نباشد، بسیار (1994) 2از نظر اسمیت

کند که از تولید قانونی و غیرقانونی کاالها و خدمات بازار محور تعریف می است. او اقتصاد زیرزمینی را

تر، اقتصاد زیرزمینی شامل شوند. در معنایی دقیقمحاسبات رسمی تولید ناخالص داخلی پنهان می

آید رآمدهای گزارش نشده از تولید کاالها و خدمات قانونی است که از مبادالت پولی یا کاالیی به دست مید

]40[ . 

های اقتصاد زیرزمینی را به چهار مولفه قابل ( تعریفی نزدیک به فیگ ارائه کرده و فعالیت1996) 3توماس

بخش منظم )غیرعادی(، خانوار و غیر رسمی. کند: غیرقانونی )جزایی یا جنایی(، نابندی میمقایسه تقسیم

غیرقانونی همان تولید کاالها و خدمات غیرقانونی مانند تولید و تجارت مواد مخدر و قاچاق است. بخش 

کنند. منظور نامنظم، تولید قانونی کاالها و خدماتی است که از برخی الزامات قانونی مانند مالیات تخطی می

 های اقتصادی است کهت خانگی است. بخش غیررسمی هم در برگیرنده فعالیتاز بخش خانوار نیز تولیدا

 بودن پرهزینه و دشوار ملی، از حسابداری غیررسمی بخش گذاشتن کنار علت است. مجاز و ندارد قانونی منع

و همچنین  کارکنان آنها و جزء تولیدکنندگان شامل است و معموالً بخش این در آماری اطالعات آوریجمع

 . ]25[رسمی است  غیر خدمات دیگر و نقل و تجاری، حمل خدمات کارکنان و کارگر ورانپیشه و سبهک

افتد و بدین های اقتصادی تحت نظارت کامل دولت اتفاق نمی( معتقد است که کلیه فعالیت1999) 4تانزی

دریافت کند و یا آنها را های ملی محاسبه و از آنها مالیات ترتیب ممکن است دولت نتواند آنها را در حساب

 درآمدی یا تولید کهاین نماید: اولتنظیم نماید. بر این اساس تانزی دو تعریف از اقتصاد زیرزمینی ارائه می

 کشف آنان توسط و نشده گزارش دولتی مقامات به که درآمدی دوم و وجود ندارد رسمی آمارهای در که

 . ]45[شود نمی

های قانونی دارای ارزش افزوده ( اقتصاد زیرزمینی را فعالیت2000) 5نستفردریش اشنایدر و دومنیک ای

های سیاه یا دانند که از پرداخت مالیات یا ثبت رسمی سر باز زده و بر همین اساس در زمره فعالیتمی

                                                            
1 Informal Economy  
2 Smith 
3 Thomas 
4 Tanzi 
5 Friedrich Schneider and Dominik H.Enste 
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صاد شوند. عالوه بر آن این دو بر این نکته تاکید دارند که بیشتر تعاریف پیرامون اقتبندی میپنهان طبقه

د که حول این موضوع باید نکه مسائل زیادی وجود دارد، در حالینزیرزمینی بر فرار مالیاتی تمرکز دار

 . ]40[بررسی شود 

انجام شده،  1نگرون و مونتکشور جهان توسط اشنایدر، بوئ 162بانک جهانی نیز در یک مطالعه که بر روی 

ست هم از جنبه کاال و خدمات( تعریف کرده که ممکن ا) های تولیدیشامل تمامی فعالیت اقتصاد سایه را

     از مقامات عمومی )دولتی( پنهان، اما به دالیل زیر عمدا و هم کامال قانونی باشند اقتصادی مولد بوده

 شود:می

 ها؛فرار یا اجتناب از پرداخت مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و یا سایر مالیات 

 سهم تأمین اجتماعی؛ اجتناب از پرداخت 

  ،اجتناب از مواجهه با استانداردهای خاص بازار قانونی کار نظیر استانداردهای حداقل دستمزد

 حداکثر ساعات کار، استانداردهای ایمنی و غیره؛

 های اداری های آماری یا سایر فرماجتناب از پذیرش فرآیندهای اداری خاص نظیر تکمیل پرسشنامه

]35[ . 

بندی کرده و های اقتصادی را به دو گروه زیرزمینی و رسمی طبقه( نیز مجموعه فعالیت1369خلعتبری )

 رسمی اقتصاد در قالب که افزوده تعریف کرده است ارزش مولد هایفعالیت از ایمجموعه زیرزمینی را اقتصاد

 .  ]2[مانند نشده و به عبارتی از محاسبات دور می وگنجانده تعریف

  ای جالب توجه را در این زمینه مطرح کرده و با تکیه بر تعاریف نظام ( نکته1395ی )یزد مازارعرب

 نامنظم های غیررسمی،بخش به مربوط هایفعالیت که مرسوم تلقی این است که داده های ملی نشانحساب

 و ورهااقتصاد کش ساختار به بسته و نیست دقیقی تلقی ،شوندنمی ثبت ملی هایحساب در غیرقانونی و

 در اقتصاد غیررسمی از سهمی آنها، آماری مراکز در ملی هایحساب آمار تنظیم و برآورد گردآوری، هایروش

 دلیل غیربازاری به که است خانوار بخش اقتصادی هایفعالیت تنها و آیدمی حساببه ملی تولید یمحاسبه

 .]15[شوند نمی ثبت به کلی مبادالت، بودن

 اقتصاد یا پنهان تولید و غیرقانونی غیررسمی، تولید بخش مفهوم سه های ملی برچارچوب نظام حساب

 .]15[ زیرزمینی استوار است

 و اشتغال ایجاد یاولیه هدف خدمات با یا کاال تولید در شاغل واحدهای از ترکیبی بخش غیررسمیمنظور از 

 محدود کار تقسیم سازماندهی کم، والمعم واحدها باشد. این شده مشخص آن، با مرتبط اشخاص برای درآمد

                                                            
1 Schneider, Buehn and Montenegro 
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 روابط و یا شخصی خویشاوندی موقتی، اشتغال بر مبتنی غالباً نیز کار، روابط هستند. مقیاس کوچک، در و

 یا پنهان اقتصاد هایفعالیت مفهوم از باید غیررسمی بخش هایفعالیت مفهوم است. اساسا اجتماعی

 .]15[ شود متمایز زیرزمینی

 وجود دارد: ملی، هایحساب در نظامبندی نیز در ذیل دو دسته ونیغیرقان تولید

 است.  شده منع قانونا آنها تصرف یا توزیع فروش، که خدماتی و کاال تولید 

 انجام  غیرمجاز تولیدکنندگان توسط که وقتی اما ،هستند قانونی معموال که تولیدی هایفعالیت

 از مثال .شوندمی غیرقانونی الزم(، یگواهینامه اخذ بدون پزشکی حرفه به شاغلین )نظیر شوند

 مواد و توزیع تولید شامل باشند، مولد اقتصادی منظر از اما غیرقانونی است ممکن که هاییفعالیت

 .]15[است  قاچاق به شکل غیرقانونی حمل و نقل مخدر،

 توماس بندیطبقه در نامنظم شبخ با های ملی متناظردر نظام حسابنیز با توجه به تعریف آن  تولید پنهان

کامال  هم و باشند مولد اقتصادی منظر از هم است ممکن کههستند معینی  هایفعالیتاست. تولید پنهان 

 دالیلی که قبال ذکر شده به باشند( اما کرده رعایت را معینی مقررات و )درصورتیکه استانداردها قانونی باشند

 . ]15[ شونداشته مید نگه پنهان عمومی مقامات از تعمدا

توان به شرح زیر بیان های فعالیت اقتصاد زیرزمینی را میترین شاخصبا توجه به کلیه تعاریف فوق، مهم 

های خارج از بازار، های خارج از مقررات، فعالیتقرار نگرفتن در محدوده اقتصاد رسمی، فعالیت نمود:

هایی که از ارزیابی های ثبت نشده، فعالیت، فعالیتهایی که از چشم مقامات رسمی پنهان ماندهفعالیت

های پنهان، هایی که از محاسبات دور مانده و فعالیتهای گزارش نشده، فعالیتمالیاتی دور مانده، فعالیت

  . ]16[ خواه مولد باشند یا غیر مولد، بازاری باشد یا غیربازاری

 ادبیات مرور از حاصل کلیدی نتایج: زیرزمینی اقتصاد گیریشکل خصوص در دیدگاه دو -3

. دیدگاه کردتوان به دو دیدگاه اشاره زمینی، با اندکی اغماض میزیر ر مورد عوامل ایجاد کننده اقتصادد

معتقد به نقش عواملی از قبیل بار مالیاتی و تامین اجتماعی به عنوان عوامل اصلی ایجاد و گسترش نخست، 

تاکید داشته و اقتصاد زیرزمینی را در بستر  1اما بر نقش عوامل نهادی اقتصاد زیرزمینی است. دیدگاه دوم

 . ]21[کند های نهادی بررسی مینقصان

                                                            
های ها با یکدیگر را شکل داده و در نتیجه انگیزهنهادها در واقع قوانین بازی در جامعه و قیود وضع شده از جانب بشر هستند که روابط و تعامالت متقابل انسان 1 

ها، ضوابط و مقررات حقوقی کنند. در یک نگاه کلی، نهادها مشتمل بر باورها، رفتارها، سنتسیاسی، اقتصادی و اجتماعی بشری را ساختارمند می نهفته در مبادالت

ستقرار نهادها نیز تعیین کننده نحوه ا( Institutional Framework) دهند. همچنین چارچوب نهادیای را شکل میهستند که پیرامون یک هسته اصلی، مجموعه

 .]20[ کندها مشخص میرا بدون داوری در مورد کارآمدی یا ناکارآمدی آن
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 بار مالیاتیدیدگاه اول: -3-1

این دیدگاه بار مالیاتی و تامین اجتماعی را به عنوان عوامل اصلی ایجاد اقتصاد زیرزمینی تلقی کرده و معتقد 

های مربوط به تامین اجتماعی )به عنوان منظور فرار از بار مالیاتی و پرداخت است که عوامل اقتصادی، به

شوند. در ادبیات اقتصاد، در مورد نقش بار مالیاتی در نوعی مالیات مستقیم(، از اقتصاد رسمی خارج می

ه هر کنند کهای زیادی وجود دارد. برخی مطالعات تصریح میهای اقتصادی زیرزمینی بحثافزایش فعالیت

تر باشد(، سهم اقتصاد زیرزمینی های مالیاتی باالتر و سیستم مالیاتی پیچیدهچه بار مالیاتی بیشتر باشد )نرخ

دهند که در ها به منظور فرار از پرداخت مالیات و افزایش سودآوری، ترجیح مییابد، چرا که بنگاهافزایش می

مالیات بر انتخاب نیروی کار بین فراغت و کار کردن، . از سوی دیگر، نرخ ]44[بخش غیررسمی فعالیت کنند 

تأثیرگذار بوده و در نتیجه عرضه نیروی کار را در اقتصاد زیرزمینی یا بخشی از اقتصاد که بر آن مالیات وضع 

 ای که بنگاه برای در اختیار داشتن نیرویهزینه بین اختالف چه هر دهد. زیراشود، تحت تاثیر قرار مینمی

 شود گرفته بیشتری مالیات باشد، کار بیشتر نیروی دریافتی شود و دستمزدرسمی متحمل می بخش در کار

 برای باالتری انگیزه کار نیروی هم و هابنگاه هم کند، پرداخت تأمین اجتماعی برای بیشتری سهم بنگاه یا و

دستمزد نیروی کار به  که بخش زیادی از اختالف بین هزینه و مادامی دارند. زیرزمینی بخش در فعالیت

 زیرزمینی افزایش اقتصاد و وجود کلیدی عوامل از بار مالیاتی دلیل وجود بار مالیاتی و تامین اجتماعی باشد،

 .]40[شود می محسوب

نمایی ارزش کاالهای وارداتی و واکنش مورد انتظار در برابر افزایش بار مالیات بر واردات نیز، تالش برای کم

شود ات کاال از مبادی غیرقانونی است که هر دو به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی منجر میاقدام به وارد

]14[ . 

های مالیاتی باالتر با ( دریافتند که نرخ2000اما دیدگاه مذکور مخالفانی نیز دارد. فریدمن و همکارانش )

های مالیاتی این است که نرخحجم کمتر اقتصاد زیرزمینی مرتبط است. استدالل این گروه از اقتصاددانان 

شود. در نتیجه محیط قانونی و باالتر سبب افزایش درآمد دولت و ارائه بهتر کاالها و خدمات عمومی می

 . ]44[شود ها به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد مینهادی بهبود یافته که خود سبب تشویق بنگاه

ید رغم تائشود این است که علیشت میبردا ،ام شدهچه از بررسی مجموع مطالعاتی که در این مورد انجآن

بسیاری از مطالعات تجربی در مورد رابطه مثبت بار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی، در صورت در نظر گرفتن 

شود و یا ممکن است اصال تایید نشود. اگر متغیرهای نهادی، رابطه فوق تنها تحت شرایط خاصی تایید می

 کهی به تولید ناخالص داخلی را به عنوان بار مالیاتی در نظر بگیریم، در صورتی نسبت درآمدهای مالیات

تواند افزایش این نسبت به دلیل افزایش کارایی و بازدهی سیستم مالیاتی باشد، حجم اقتصاد زیرزمینی می
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هم حجم  کاهش یابد. همچنین در حالتی که افزایش تولید ناخالص داخلی سبب کاهش بار مالیاتی شود، باز

صورت، افزایش بار مالیاتی احتماال سبب افزایش اقتصاد یابد. در غیر ایناقتصاد زیرزمینی کاهش می

 . ]18[شود زیرزمینی می

ها، الزاما منجر به کاهش توان گفت حتی اصالحات عمده مالیاتی همراه با کاهش نرخ مالیاتدر مجموع می

افزایش و کاهش نرخ مالیات بدون مطالعه کافی، خود سبب که بل اقتصاد زیرزمینی نخواهد شد، اساسی در

 . ]11[ایجاد عواقب ناگوار در بخش زیرزمینی خواهد شد 

 عوامل نهادیدیدگاه دوم:  -3-2

کند. بر اساس این دیدگاه، اصلی ایجاد اقتصاد زیرزمینی تلقی می عاملدومین دیدگاه، کیفیت نهادها را 

تنها یک موضوع اقتصادی صرف دانست. مطالعات متعددی وجود دارند که بر  توان اقتصاد زیرزمینی رانمی

تر از نقش بار مالیاتی و تامین دارند که مهمنقش کیفیت نهادی بر اقتصاد زیرزمینی تاکید کرده و اذعان می

گذاری مالیاتی، قوانین و سیاست کارگیری کارآمد سیستم اجتماعی در ایجاد اقتصاد زیرزمینی، چگونگی به

گیری افراد برای فعالیت در است که در تصمیم و در مجموع بستر حقوقی و چارچوب نهادی توسط دولت

اقتصاد زیرزمینی نقش کلیدی دارد. به عبارت بهتر، بررسی اثرات کیفیت نهادی بر گسترش اقتصاد 

 . ]33[زیرزمینی از اهمیت زیادی برخوردار است 

های نهادی بین کشورها، توضیح دهنده دلیل تفاوت در عملکرد تفاوت اقتصاددانان نهادگرا معتقدند که

. چارچوب نهادی و یا قوانین بازی ممکن است در شرایطی سبب ]15[مدت است اقتصادی کشورها در بلند

زنند. در واقع قوانین بازی گاهی موجب ایجاد د که کارآفرینان از مشارکت رسمی در اقتصاد سر باز نشو

 . ]27[شود ر راه فعالیت رسمی آنها میموانعی بر س

های رسمی است که مشارکتهای نهادی مهم نق صانکار یکی از مصادیق وهای نامتعارف انجام کسبهزینه

هزینه کسب اطالعات شامل موارد متعددی از جمله  هاکند. این هزینهاقتصادی و سیاسی را محدود می

ورد مبادله، هزینه به دست آوردن اطالعات در مورد شرکای های مهم کاالها و خدمات مدرباره ویژگی

تجاری، هزینه تهیه منابع مالی و سرمایه، هزینه تضمین و اجرای حقوق مالکیت، هزینه انعقاد، اجرا و نظارت 

های مبادله غیر متعارف بودن هزینه .]19[شود تعبیر می 1است که عموما از آنها به هزینه مبادله بر قراردادها

نهادها  .]27[های غیرشفاف و زیرزمینی دارند قش مهمی در حرکت فعاالن اقتصادی به سمت فعالیتن

. این نهادها، همان قوانین و مقرراتی روندبه شمار می هاکشور لیدی در تعیین هزینه مبادله درعوامل ک

طراحی شده باشند، یک  دهند. نهادهایی که به خوبیهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار میهستند که فعالیت

در  رای انجام کسب و کار رابینی را فراروی کارآفرینان قرار داده و اطالعات مورد نیاز بچارچوب قابل پیش
                                                            

1 Transaction Cost 
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، نهادهای ناکارا، مقابل. در ]15[کنند . کارآفرینان نیز هزینه این خدمات را درک میدهداختیار آنان قرار می

   قوانین دست و پا گیر و عوامل دولتی فاسد کرده و سودآوری را متاثر کارآفرینان را درگیر بار مقرراتی، 

ها به اقتصاد زیرزمینی را یابد. چنین شرایطی، انتقال فعالیتافزایش مید، در نتیجه هزینه مبادله نسازمی

چنانچه نهادها به صورت . ]27[دهد های رسمی سیاسی و اقتصادی را کاهش میناگزیر ساخته و مشارکت

ها، تضمین اجرای قراردادها، هایی در راستای کاهش نااطمینانیاز طریق ارائه نوآوریرآمد عمل کنند، کا

. ]19[ شوندهای مبادله میتضمین حقوق مالکیت، کاهش هزینه کسب اطالعات و غیره، سبب کاهش هزینه

شورهای پیشرفته بوده و های سرانه مبادله در کشورهای جهان سومی بیشتر از کنورث معتقد است که هزینه

جهان سومی، به در کشورهای  رسمی است. در نتیجه بازار چارچوب نهادی در این کشورها فاقد ساختار

 . ]15[ ی مناسب، کارآمد نیستزیربنا دلیل عدم وجود

مقررات پیچیده، غیرشفاف و های نهادی نظیر ناامنی حقوق مالکیت، فساد، قوانین و به طور کلی، نقصان

 د که ندهعدم حاکمیت قانون و مواردی از این دست، این عالمت را به فعاالن اقتصادی می آمد،ناکار

در چنین چارچوب نهادی، افراد فعال  .]19[ های شفاف در این چارچوب نهادی، پر هزینه خواهد بودفعالیت

که  قوانینی شوند ملزم به رعایت برخی ممکن است به وسیله برخی از نهادهای ناکارآمد در اقتصاد رسمی

از اینرو این  های مبادله بیشتری شوند.شود در مقایسه با فعاالن اقتصاد زیرزمینی، متحمل هزینهسبب می

 های خود را در بخش اقتصاد زیرزمینی پیگیری نمایند.شود که فعالیتپیام به فعاالن اقتصادی داده می

شوند و ها به سمت اقتصاد غیررسمی میحرکت فعالیتاین مسئله که کدام نهادها بیشتر منجر به  آگاهی از

که در  توانند دستاوردهای بهتری داشته باشند، موضوع جالب توجهی استکدام نهادها در صورت بهبود می

 .ادامه به آنها پرداخته خواهد شد

 نهادهای مؤثر بر افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی -4

شود؟ از های زیرزمینی میها و تا چه اندازه سبب ایجاد فعالیتما سوال اصلی این است که ضعف کدام نهادا

وان نهادها تکنند و نمینظر تئوری، اقتصاد زیرزمینی و نهادهای ضعیف به طور دوجانبه یکدیگر را تقویت می

دهد که اندازه اقتصاد المللی پول نشان میبررسی انجام شده توسط صندوق بین را برونزا فرض نمود.

هبود حاکمیت قانون، کاهش فساد و به فیت محیط نهادی قرار دارد. بی به طور عمده تحت تاثیر کیزیرزمین

های مالیاتی توان گفت نرخد. لذا میدهکاهش می را طور کلی بهبود کیفیت نهادی، حجم اقتصاد زیرزمینی

های باالی لیل نرخشود و کسب و کارها نه به دبه تنهایی منجر به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی نمی

 . ]44[روند های نهادی به سمت بخش غیر رسمی میمالیاتی، بلکه در نتیجه نقص
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 اثر فساد بر اقتصاد زیرزمینی -4-1

دانند. از نظر این ترین دالیل وجود و گسترش اقتصاد زیرزمینی میمتفکران زیادی فساد را از جمله اصلی

ساد گسترده است، اعتماد شهروندان به حاکمیت به شدت کاهش افراد، در یک دولت ناکارآمد که درگیر ف

( 2009) 1بوئن و اشنایدر شود.های رسمی کم میو بنابراین اشتیاق افراد برای همکاری در فعالیت یابدمی

برخی از  کند. البتهمحدود می فساد و ارتشاءگویی دولت، فضا را برای معتقدند که افزایش شفافیت و پاسخ

اگر توزیع منابع منصفانه انجام نشود و یا دولت در مقابل نیازهای شهروندان کنند که تصریح میمطالعات 

کنند. لذا ممکن است فعالیت پاسخگو نباشد، کارآفرینان از مشارکت در بخش رسمی سود کمتری کسب می

به  محدود کنند. خود را به بخش زیرزمینی منتقل کرده و زمینه را برای دریافت رشوه توسط مقامات فاسد

 .]46[ شود خواریرشوه سبب کاهش اقتصاد زیرزمینی همین دلیل ممکن است در موارد محدودی،

های کشور آمریکای التین، کشورهای عضو سازمان همکاری 49( در بررسی 1998) 2جانسون و همکاران

ارتشاء یا همان فساد با  ای محکم و معنادار بین( و برخی از کشورهای کمونیستی، رابطه3OECDاقتصادی )

 4المللیاقتصاد زیرزمینی یافته و نشان دادند که بهبود یک امتیازی در شاخص فساد سازمان شفافیت بین

حاکمیت شود. در نتیجه رابطه میان اقتصاد غیررسمی و در اقتصاد زیرزمینی می درصدی 5.1ش سبب کاه

سیار قوی بوده و کشورهایی با فساد بیشتر معموال ب شود(قانون )که عدم برقراری آن سبب بروز فساد می

( معتقد است که کاهش فساد سبب تشویق 1997) 5سهم اقتصاد زیرزمینی بیشتری هم دارند. رز آکرمن

 . ]40[شود ها برای حرکت از اقتصاد زیرزمینی به اقتصاد رسمی میبنگاه

تصاد زیرزمینی یک رابطه مثبت برقرار بوده و ( نیز نشان دادند که بین فساد و اق2000) 6فریدمن و همکاران

شوند، فعالیت خود را به بخش کارآفرینان در مواجهه با نهادهای اقتصادی ضعیف که سبب بروز فساد می

فساد در که دهد ( نشان می2012. همچنین مطالعات بوئن و اشنایدر )]21[کنند غیررسمی منتقل می

نتایج . کندهای زیرزمینی ترغیب مید عمل کرده و افراد را به فعالیتسیستم اقتصادی مانند یک مالیات مازا

تر باشد )کیفیت نهادی گذاری پایینکند که هرچه کیفیت سیستم سیاسی و سیاستاین مطالعه تصریح می

گویی دولت، قوانین انتخاباتی نامناسب و درجات پایین تمرکززدایی(، پایین، قوانین غیر شفاف، عدم پاسخ

تر است. بنابراین در ام به حاکمیت قانون کمتر، سطح فساد باالتر و در نتیجه اقتصاد زیرزمینی گستردهاحتر

سازی، در صورت کار گرفته شده در جهت افزایش رسمیکشورهای در حال توسعه به طور خاص، اقدامات به

 .]34[بود  غفلت از در نظر گرفتن رابطه میان اقتصاد زیرزمینی و فساد، غیر مؤثر خواهد

                                                            
1 Buehn and Schneider 
2 Johnson et al. 
3 Organization for Economic Co-operation and Development 
4 The transparency International Corruption Index 
5 Rose-Ackerman 
6 Freidman et al. 
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 اثر حقوق مالکیت بر اقتصاد زیرزمینی -4-2

)به عنوان یکی از عوامل  ترین ابزارها برای کاهش هزینه مبادلهایجاد حقوق مالکیت امن و کارا یکی از مهم

که فعاالن اقتصادی از امنیت است. زمانی های  غیرشفاف(اصلی حرکت فعاالن اقتصادی به سمت فعالیت

اطمینان نداشته باشند و تعرض به حقوق مالکیت فکری و معنوی از تهدیدات جدی  حقوق مالکیت خود

( 2000) 1دسوتو. ]15[شود های شفاف و رسمی ایجاد نمیای برای فعالیتگذاران باشد، انگیزهبرای سرمایه

د که کننیز، مشکل توسعه نیافتگی را با همین ضعف کلیدی در نهادها مرتبط و به این مسئله تاکید می

های مولد بالقوه در کشورهای فقیر، خارج از سیستم رسمی حقوق مالکیت قرار دارد. بر خالف بیشتر سرمایه

ور و های بهرههای حقوق مالکیت در آنها پیشرفته و کامل بوده و سرمایه در فعالیتکشورهایی که سیستم

حقوق مالکیت شفاف را برقرار نمود و از  توانشود، در کشورهای فقیر، به سختی میکار گرفته میتولیدی به

مند شد. ظرفیت تولیدی اقتصاد به دلیل وجود همین نواقص بنیادین در نهادها، محدود شده مزایای آن بهره

شود. از نظر دسوتو، ایجاد تر در بخش رسمی اقتصاد ایجاد میو در نتیجه مانعی بر سر راه مشارکت گسترده

در  های بالقوه رشدمندی از ظرفیتافظت کننده از حقوق مالکیت، کلید بهرهنهادهای برقرار کننده و مح

رسمی اقتصاد است. این نهادها در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار هستند؛ بخش غیر

چرا که بخش غیررسمی در این کشورها حجم بیشتری دارد و لذا پتانسیل رشد بالقوه در آنها بیشتر است 

]44[. 

 اثر بار مقرراتی بر اقتصاد زیرزمینی -4-3

تعدد قوانین و مقررات، ریسک محدود کردن آزادی افراد و دامنه فعالیت بنگاه را به همراه داشته و بر 

هایی را برای توزیع مجدد منابع، ، دشواریانین، به صورت عمد و یا غیرعمدعملکرد بازار اثر منفی دارد. قو

کنند. در صورت عدم نظارت و الزام صحیح افراد و نوآوری در اقتصاد رسمی ایجاد میانباشت سرمایه، رقابت 

ها کار کردن در فضایی خارج از سیستم قانونی دست و پاگیر را بهینه تلقی به رعایت قوانین، افراد و بنگاه

هش یابند. اگرچه یک سطح مشخص از قوانین برای کاکرده و به سمت اقتصاد زیرزمینی گرایش می

گذاری، ها و موانع سرمایهنااطمینانی و تضمین حقوق مالکیت الزم است، اما قوانین بیش از حد، هزینه

      دهد. سطح بهینه مداخله حکومت به واسطه استخدام و یا عملکرد در اقتصاد رسمی را افزایش می

ها و سطح به فرهنگ، سنتتوان به لحاظ نظری مشخص نمود. این سطح بستگی زیادی گذاری را نمیقانون

تواند نشان دهد که چه میزان از قوانین ای میهای تجربی تا اندازهیافتگی کشورها دارد. اما تحلیلتوسعه

 . ]24[تر شدن اقتصاد سایه بهتر است برای رشد اقتصاد و کوچک

                                                            
1 De Soto 
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دادند دریافتند  کشور در حال توسعه انجام 76ای که بر روی ( ضمن مطالعه2000) 1فریدمن و همکارانش

که میزان قوانین و مقررات ارتباط معناداری با میزان اقتصاد زیرزمینی دارد، اگرچه جهت این ارتباط 

هایی مانند مشخص نیست. در مطالعه ایشان، شدت قوانین تنها با متغیر تعداد قوانین و مقررات در حوزه

شود. محدود کننده کار برای مهاجرین مشخص می الزامات مجوزی، قوانین بازار کار، موانع تجاری و قوانین

انجام دادند، مشخص کردند که کشورهایی که ساختار  2006ای که در سال نیز در مطالعه 2لویزا و همکارنش

تر دارند که بتواند شرایط کسب و تری دارند، سعی در ایجاد یک محیط قانونی هوشمندانهنهادی با کیفیت

که تنها به چند گروه محدود منفعت برساند. این کشورها مقررات را به صورت این کارها را بهبود بخشد، نه

گذار و در نتیجه کاهش احتمال بروز ری تنظیم کرده که سبب محدود شدن قدرت قانونتتر و منصفانهشفاف

 .]24[شود فساد می

شود که ورهایی دیده میتر در کش( نشان دادند که اقتصادهای زیرزمینی کوچک1998) 3و همکارانکافمن 

شود، شیوه اجرای این ها میچه سبب وارد آمدن فشار بر افراد و بنگاهبار مقرراتی کمتری دارند. اما آن

شود، اقتصاد زیرزمینی حاکمیت قانون توسط همه افراد محترم شمرده  مقررات است، نه میزان کلی آن. اگر

ار مقرراتی سبب شیوع فساد و افزایش نرخ مالیات مؤثر بر شود.  در کشورهای در حال گذار، بتر میکوچک

در مجموع  .]35[شود. لذا اقتصاد زیرزمینی در این کشورها گستردگی بیشتری دارد های رسمی میفعالیت

توان گفت شفافیت و بهبود شیوه اجرای قوانین به جای تعدد بخشیدن به قوانین و مقررات، راهکار می

 های اقتصادی است. سازی فعالیتها در رسمیانگیزه افراد و بنگاهمناسبی برای افزایش 

 اثر کیفیت خدمات بخش عمومی بر اقتصاد زیرزمینی -4-4

کنند که شامل تنظیم ها نقش پررنگی را در جامعه بازی می( معتقدند دولت2000اینست )اشنایدر و 

ها، امنیت و عدالت و ات عمومی، زیرساختنیروهای خارجی، تأمین خدم مقررات و قوانین، دفاع در مقابل

هایی برای آرامش داخلی است. بنابراین ممکن است رفاه عمومی در نتیجه متعهد شدن به اعمال سیاست

چه که مشخص است این است که تأمین بهتر کاالهای صالحدیدهای دولتی افزایش و یا کاهش یابد. اما آن

 . ]26[شود حجم اقتصاد رسمی می عمومی توسط دولت مشخصا منجر به افزایش

اشنایدر در بررسی خود مشخص کرد که رابطه بین اقتصاد زیرزمینی و کیفیت خدمات بخش عمومی، یک 

تواند منجر به کاهش درآمد دولت و در رابطه دو طرفه است. به این مفهوم که رشد اقتصاد زیرزمینی نیز می

شود. بنابراین انگیزه افراد و ایی مدیریت عمومی مینتیجه کاهش کیفیت کاالهای عمومی و کاهش کار

یابد و مجددا، کاهش درآمد مالیاتی دولت، افت ها برای انتقال به اقتصاد زیرزمینی بیشتر افزایش میبنگاه

                                                            
1 Friedman et al. 
2 Loayza et al. 
3 Kaufmann et al 
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ها، برای کمی کردن متغیر کیفیت کیفی و کمی خدمات عمومی را به همراه خواهد داشت. معموال در بررسی

، به کار گرفته 2، تحت عنوان اثرگذاری دولت1های حکمرانی جهانیی از ابعاد شاخصخدمات عمومی، یک

عد اثرگذاری دولت، نظر افراد در مورد کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات اجتماعی و بُ . ]32[شود می

هد گذاری دولت و نحوه اجرای آن و نهایتا میزان تعدرجه استقالل آن از مسائل سیاسی، کیفیت سیاست

 .]47[کند سازی میآوری و کمیها را جمعدولت به این سیاست

 بر اقتصاد زیرزمینی 3گویی دولت و حق مشارکت مردماثر پاسخ -4-5

اگر شهروندان بدانند که ترجیحات آنان توسط نهادهای سیاسی به خوبی نمایندگی شده و خدمات دولتی به 

در اقتصاد رسمی  ها به دولت و نیز تمایل ایشان برای مشارکتنشود، اعتماد آها ارائه میطور مناسبی به آن

یابد. همچنین قوانینی هم که از طریق مشارکت باالی شهروندان تصویب شده، بیشتر تبعیت شده افزایش می

استفاده برخی از و تمایل برای اجرای آن بیشتر است. مشارکت مردم در اقتصاد رسمی، به جلوگیری از سوء

های خود را اعالم نمایند دهد که خواستهاران از  قدرت، کمک کرده و به شهروندان فرصت میمدسیاست

]46[ . 

رسد وجود یک دولت مشروع و پاسخگو، پیش شرط کلیدی در کاهش فعالیت افراد در در مجموع به نظر می

دهد که ضمن ه افراد میگویی دولت و مشارکت مردم این اجازه را باقتصاد زیرزمینی باشد. سطح باالی پاسخ

بیان ترجیحات خود، در فرآیندهای سیاسی مشارکت یابند. این مشارکت، انگیزه برای فعالیت در بخش 

در یک تعامل متقابل  کارآمد، دهد. اگر افراد و مقامات به لطف وجود چارچوب نهادیزیرزمینی را کاهش می

شوند ها مؤثرتر واقع میمدیریت شده و سیاستبا احساس مسئولیت جمعی قرار گیرند، کل سیستم بهتر 

]31[ . 

 اثر دموکراسی بر اقتصاد زیرزمینی -4-6

مداران های قدرت و نیز تحرک افراد به مثابه مانعی برای سیاستدر یک سیستم فدرال، رقابت میان حوزه

     یحات اکثر های اتخاذ شده به ترجها به سمتی خواهد رفت که سیاستکه انتخابکند، چرا عمل می

داری معناتاثیر  5( دریافتند که دموکراسی مستقیم2012) 4تر باشد. اشنایدر و تئوبالدلیدهندگان نزدیکرای

. هر چه یک کشور عناصر دموکراتیک مستقیم بیشتری داشته باشد، حجم بر اندازه اقتصاد زیرزمینی دارد

 . ]33[تر است اقتصاد زیرزمینی در آن کشور کوچک

                                                            
1 The Worldwide Governance Indicators 
2 Governance Effectiveness 
3 Voice and Accountability 
4 Schneider and Teobaldelli 
5 Direct Democracy: 

 .. مثال مشهور این مورد کشور سوئیس استگیرندتصمیم می ی دولتهادر مورد سیاست پرسیاز طریق همه مستقیما نوعی از دموکراسی که در آن مردم



  
  

16 

 

های اصلی نهادهای دموکراتیک همواره ایجاد یک ( نیز معتقدند که یکی از دغدغه2006) 1رد و همکارانبِ

کارآمد،  دموکراتهای آنان بوده است. یک سیستم دهندگان و تامین خواستهاجماع عمومی در بین مالیات

ها را در قالب ص و بنگاهخواهند و ترجیحات اشخامند به فراهم کردن آن چیزی است که مردم میعالقه

ها به کند. در نتیجه، حجم اقتصاد زیرزمینی به دلیل اعتماد افراد و بنگاهتصمیمات سیاسی برآورده می

 . ]46[یابد نهادهای رسمی، کاهش می

 یمل تعیین کننده حجم اقتصاد زیرزمینسایر عوا -5

ذکر شد، حاصل بررسی ادبیات برجسته نی تعیین کننده حجم اقتصاد زیرزمی چه تا کنون در مورد عواملنآ

شود که اگرچه در ادبیات جهانی از در ادامه به بررسی عواملی پرداخته میاین موضوع در سطح جهان بود. 

تواند جزء عوامل تشدید ها در زمره عوامل اصلی یاد نشده، اما به ویژه در کشورهای در حال توسعه میآن

 کننده این پدیده باشد. 

 بیکاری -5-1

رغم اما علی. ]15[قتصاد زیرزمینی دارند های تجربی داللت بر رابطه مثبت بین بیکاری و اتقریبا تمام یافته

وصیف تایید رابطه میان بیکاری و اقتصاد زیرزمینی در برخی از مطالعات جهانی، جهت این رابطه مبهم ت

    از در اقتصاد زیرزمینی معموال  راد شاغلدهند که افگونه توضیح میشده است. ویلیامز و اشنایدر این

. برخی از این افراد عالوه بر شغلی که در اقتصاد رسمی دارند، در اقتصاد اندهدهای ناهمگن تشکیل شگروه

رسمی مشغول بوده و برخی نیز اساسا اجازه کنند. برخی تمام وقت در بخش غیرزیرزمینی هم فعالیت می

رند، مانند مهاجرین غیرقانونی. همچنین برخی از افراد در زمان رکود اقتصاد و ندافعالیت در بخش رسمی را 

 .]43[شوند در نتیجه افزایش بیکاری، مجبور به فعالیت در این بخش می

(، ضمن تایید این مسئله به بررسی رابطه بین نرخ بیکاری و اقتصاد زیرزمینی در 2009) 2اشنایدر و باجادا

کنند که با کاهش های اقتصادی، بیان میها با تاکید بر نقش چرخهختند. آنپردا OECDکشورهای عضو 

های رکود اقتصادی، مصرف کاالها و خدمات هم در اقتصاد رسمی و هم در اقتصاد زیرزمینی درآمد در بازه

ن ها در اقتصاد رسمی و اخراج کارگرایابد. به طور همزمان، عموما به دنبال کاهش حجم فعالیتکاهش می

دهد. اگر این افراد به منظور تامین توسط کارفرما به امید جبران کاهش درآمد، افزایش بیکاری رخ می

های غیررسمی های بیکاری، به فعالیتهای دولتی از قبیل بیمهمعیشت و یا به عنوان مکملی برای کمک

 .]39[یابد روی آورند، حجم اقتصاد زیرزمینی افزایش می

                                                            
1 Bird et al.  
2 Schneider and Bajada  
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عد عرضه و تقاضای نیروی کار دو بُ توان درای موجود در بخش رسمی بازار کار را میهبه طور کلی چالش

عد عرضه، فقر و نیاز و عدم امکان اشتغال در بخش رسمی است که افراد را به بخش بررسی نمود. در بُ

دجویی دهد؛ در بخش تقاضا نیز، عدم التزام کارفرما به تعهدهای قانونی و حقوقی و سوزیرزمینی سوق می

های مبادله خود، نیروی کار را از بخش غیر رسمی تقاضا نماید شود که با هدف کاهش هزینهوی سبب می

]6[ . 

البته ممکن است این شبهه مطرح باشد که کارآفرینانی که در بخش غیررسمی برای خود و دیگران 

کنند. اما این مسئله تنها ق مییابند، در واقع فرصت شغلی خلگریزگاهی برای خروج از مجموعه بیکاران می

هایی مانند قاچاق، هر چند هم که به طور محدود برای افراد شغل ایجاد کند، بخشی از واقعیت است. فعالیت

های شغلی بالقوه و بالفعل را های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی، بخشی از فرصتاما با کاهش آثار سیاست

 .  ]15[برد از بین می

  اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد رسمی تاثیر -6

های متفاوتی وجود دارد. شهاب و ر رابطه با تاثیر متقابل اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد رسمی دیدگاهد

 ( در مطالعه خود، سه رویکرد نظری را در این ارتباط معرفی کردند. 1394پژویان)

 بین تعامل و متقابل باور است که ارتباط نای شود برها مطرح میرویکرد اول که بیشتر از سوی نئوکالسیک

 محیط تقاضای به واکنش در اقتصاد زیرزمینی ،این دیدگاه است. در مثبت اقتصاد زیرزمینی و رسمی اقتصاد

به این مفهوم که اقتصاد زیرزمینی  مقیاس کوچک، مفید است. در تولید و شهری خدمات برای اقتصادی

 و کارایی باالتر بیشتر، رقابت به تواندمی شده و رسمی اقتصاد در کارآفرینی و سبب ایجاد پویایی

   . ]38[شود  منجر دولتی هایفعالیت محدودسازی

 اثرات مخرب بر بیشتر طیف این است. اقتصاد زیرزمینی منفی و رسمی اقتصاد بین تعامل دوم در رویکرد

طور معمول دیدگاه غالب در رابطه با . به]7[دارند  تاکید عرضه طرف و تقاضا طرف بر زیرزمینی اقتصاد

حتی اگر اندازه اقتصاد زیرزمینی کوچک باشد، تاثیر آن بر  دارد که اشارهاقتصاد زیرزمینی، بر این نکته 

 سیاست عمومی، چندوجهی و به صورت بالقوه بسیار مهم است. 

تر طور که پیشاست. همانآن با فرار مالیاتی  یکی از انتقادات عمده نسبت به اقتصاد زیرزمینی ارتباط

اقتصاد زیرزمینی سبب کاهش درآمدهای دولت شده که منجر به کاهش خدمات عمومی  توضیح داده شد،

ارائه شده توسط دولت و افزایش فشار مالیاتی بر مالیات دهندگان به منظور جبران درآمدهای از دست رفته 

بیشتر به سمت بازار غیرقانونی در یک دور باطل خود سبب گرایش  ،شود. در مقابل نرخ باالتر مالیاتمی

 . ]29[شود می
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( معتقد است که اقتصاد زیرزمینی با 1987) 1در این رابطه صورت گرفته است. هوستون مطالعات زیادی

تواند منجر به کند که وجود اقتصاد زیرزمینی میگیری میهای پولی ارتباط دارد و نتیجهمالیات و سیاست

شود. برخی نیز معتقدند که کاهش معنادار در اقتصاد های پولی و مالی تورمی ناشی از سیاستتشدید آثار 

زیرزمینی منجر به افزایش قابل مالحظه در درآمدهای مالیاتی شده که در نتیجه کیفیت و کمیت کاالها و 

 تواند موجب رشد اقتصادی شود. یابد و در نهایت میخدمات عمومی افزایش می

( ادعا دارد که 1996)2ر از اثرات اقتصاد زیرزمینی ، اثرگذاری بر تولید ناخالص داخلی است. لویزایکی دیگ

شود: حالت اول زمانی افزایش نسبی اندازه اقتصاد غیررسمی در دو حالت موجب کاهش رشد اقتصادی می

م به تبعیت از قانون ضعیف که الزااست که بار مالیات قانونی بیش از بار مالیاتی بهینه است و دوم در جایی

دهد که اگر اقتصاد زیرزمینی یک درصد )از است. لویزا شواهدی را هم از کشورهای آمریکای التین ارائه می

افزایش یابد، نرخ تولید ناخالص داخلی سرانه  -در صورت ثابت بودن سایر متغیرها- تولید ناخالص داخلی(

 .]38[یابد میدرصد کاهش  1.22واقعی رسمی 

نیز نشان داد که در کشورهایی با کیفیت نهادی پایین، تولید  3های انجام شده توسط الگین و ازتانلیبررسی

ناخالص داخلی سرانه باالتر با بخش غیررسمی بزرگتر مرتبط است. در مقابل اندازه اقتصاد غیررسمی در 

 . ]22[رانه رابطه منفی دارد کشورهایی که کیفیت نهادها در آن باال است، با تولید ناخالص داخلی س

شود. در واقع ها، اقتصاد زیرزمینی سبب کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان رسمی میبر اساس برخی بررسی

ها سرباز می زنند به طور مثال در این نوع بازار مالیات فعاالن اقتصاد زیرزمینی از پرداخت یکسری از هزینه

قررات بازار کار، بهداشت، بیمه و استانداردهای محیط کار نیست. ت نشده و لزومی به تبعیت از مپرداخ

کند. با درصد قیمت کاالهای قانونی برآورد می 40گونه مقررات را تقریبا تا های این( هزینه2003)4میرون

شوند، میرون های تبلیغات که تولیدکنندگان زیرزمینی متحمل آن نمیدرصد هزینه10اضافه شدن حدود 

کنند و یا به عبارت دیگر کند که فعاالن بازار قانونی قیمت کاالها را تقریبا دو برابر مییبرآورد م

های تولید و کنند. بنابراین هزینهجویی میتولید را صرفههای درصد هزینه 50تولیدکنندگان غیرقانونی 

تواند با کاهش توان ازار میها در بازار زیرزمینی اغلب کمتر از بازار قانونی بوده و در نتیجه این بقیمت

. نتیجه آنکه ]29[های مالیاتی و تنظیم مقررات داشته باشد تولیدکنندگان رسمی تاثیری بیش از سیاست

    های زیادی را بخش غیررسمی در رقابتی ناعادالنه با بخش رسمی که به دلیل تبعیت از قوانین هزینه

 .شودمی رسمی اقتصاد افول به پردازد، منجرمی

اثر کردن یا به عبارتی از دیگر آثار مخرب اقتصاد زیرزمینی که در مطالعات زیادی به آن اشاره شده، بی

گونه عنوان ( این موضوع را این1392پور)نیکنژاد عمران و های دولت است. تقیناکارآمد کردن سیاست
                                                            

1 Houston 
2 Loayza 
3 Elgin and Oztunali 
4 Miron 
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گزارش  انونی بوده و به همین دلیل درغیرق های اقتصاد زیرزمینی معموال نامنظم، پراکنده وکردند که فعالیت

گذاری برپایه اطالعات های ملی موجب سیاستشود. این عدم جامعیت حسابهای ملی محاسبه نمیحساب

های کالن اقتصادی در قالب بودجه گیریتوان در تصمیم. اثر سوء این موضوع را می]10[شود غلط می

 های بلندمدت اقتصادی دید. ساالنه و برنامه

دانند. بر این اساس کسب و وری را نیز از جمله آثار جانبی اقتصاد زیرزمینی میهمچنین برخی کاهش بهره

کارهای زیرزمینی به دلیل گریز از حیطه نظارت دولتی ماهیت اغلب پنهان داشته و به همین دلیل اندازه 

گذاری کمتر و عالوه بر آن سرمایهشوند. های ناشی از مقیاس محروم میآنها معموالٌ کوچک است و از صرفه

های نوین به عنوان یکی از هایی، پتانسیل استفاده از فناوریکیفیت در چنین بنگاهحضور نیروی کار بی

  دهد. ذکر این نکته هم ضروری است که گرچه بازار غیررسمی به دلیلوری را در آنها کاهش میعوامل بهره

کند، اما همین موضوع در نهایت سبب جویی میها صرفهزینهپرداخت نکردن برخی حقوق دولتی در ه

شود. نتیجه آنکه فضای کسب و کار این های قانونی و تسهیالت اعتباری میمحرومیت از برخی حمایت

 .]15[ یابدهای رسمی کاهش میوری نسبت به بنگاهها نامساعد و سطح بهرهبنگاه

کند. بر نیافتگی، به آثار مخرب اقتصاد غیررسمی اشاره میوسعهنوین نیز از منظر تداوم ت نهادگرایی مکتب

نیافته و های کشورهای توسعههای غیررسمی اقتصادی، یکی از ویژگیاساس این دیدگاه، حجم باالی فعالیت

های رسمی در این کشورها موجب باال رفتن هزینه و در حال توسعه است. نبود ساختارهای نهادی کارآمد

در نتیجه تشویق صاحبان کسب و کار به دور زدن قوانین و ساختارهای نهادی رسمی و حرکت  معامالتی و

 .]15[ شودبه سمت بازار غیررسمی می

و  شده کشور نظم قانونی در جدی اختالل به منجر غیرسمیهای موجود در فعالیت گریزیهمچنین قانون

شود. چنین ساختاری فعاالن اقتصادی را به مینبود حاکمیت قانون منجر به عدم حفاظت از حقوق مالکیت 

سمت مبادالت شخصی که مشخصه کشورهای توسعه نیافته است سوق داده و در نتیجه سبب استمرار 

  نیافته های کشورهای توسعهز مشخصههای اقتصادی به عنوان یکی اشود. در فعالیتتوسعه نیافتگی می

 گذار اصلی شرط نخستین قانون، رابطه ادعا دارند که حاکمیت شود. داگالس نورث و همکارانش در همینمی

 .]15[ شودمی ناممکن نیز دیگر شرایط آن تحقق نبود در که است گییافتهتوسعه به

 هایمثبت فعالیت آثار مورد در ادعاهایی وجود علیرغم تا است شده موجب غیررسمی اقتصاد آثار از جنبه این

 به حساب اجتماعی حیات برای تهدید جدی یک به عنوان اقتصاد زیرزمینی فعالیت درغیررسمی،  اقتصادی

 . ]15[آید 

شود، بلکه عقیده بر این در نهایت در رویکرد سوم نوع تعامل بین اقتصاد زیرزمینی و رسمی ذاتی تلقی نمی

با آن بستگی  است که مثبت یا منفی بودن این ارتباط و نحوه تعامل به درجه توسعه کشورها و عوامل مرتبط
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دارد و رابطه میان اقتصاد رسمی و اقتصاد زیرزمینی بسته به شرایط توسعه ممکن است مثبت یا منفی باشد 

]7[ .  

 اقتصاد زیرزمینی در ایران -7

تر شدن های قاچاق کاال، عمیقجود تفاوت میان آمارهای درآمد و هزینه خانوارها، میزان و ارزش پروندهو

دهنده وقوع  های دولت و عواملی از این دست در اقتصاد ایران، نشانارآمدی سیاستفاصله طبقاتی، ناک

 های اقتصادی در بخش زیرزمینی است. بخشی از فعالیت

پرست اغلب مطالعات انجام شده در ایران به اثر منفی اقتصاد زیرزمینی داللت دارد. به طور مثال علی اقارب

 بین رشد مثبت انجام شد، رابطه 1392 امه کارشناسی ارشد در سالنپایان در مطالعه خود که در قالب

 اقتصاد رشد و گسترش با که است معنی بدان . ایناستهکرد تأیید تولید را شکاف رشد و زیرزمینی اقتصاد

 . ]3[شود می اقتصادی رشد کاهش به افزایش داشته که منجر تولید زیرزمینی در ایران، شکاف

. عمده این 1تلفی در مورد تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران انجام شده استتا کنون مطالعات مخ

گیری و بررسی علل و آثار اقتصاد زیرزمینی در های اقتصاد سنجی، سعی در اندازهتحقیقات با استفاده از الگو

ه کار فطرس و ترین دوره مورد بررسی در این مطالعات مربوط باند. طوالنیمختلف داشتههای زمانی دوره

 18.2و معادل  1342 -91( است که اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران را برای دوره 1392دالئی میالن )

 . ]15[اند تخمین زده درصد از تولید ناخالص داخلی

اند که حجم اقتصاد زیرزمینی در ( نشان داده1394و رجایی )همچنین در یکی از مطالعات اخیر، پیرایی 

 1353درصد تولید ناخالص داخلی در سال  7روندی افزایشی داشته و از 1353 -92ساله  40دوره ایران در 

 . ]8[ (1)نمودار شماره  بالغ شده است 1392درصد در سال  38.5به 

 1353 -92حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران بر حسب درصد تولید خالص داخلی طی دوره  -1نمودار 

 
  ]8[منبع:                              

                                                            
 غیره. و (1392( و صمیمی و اکبری )1387(، نادران و صدیقی )1386پور )بایی و رئیس(، شکی1380مازار یزدی )(، عرب1376(، طاهرفر )1369جمله خلعتبری )از  1 
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های انقالب و ( نیز نشان دادند که حجم متوسط اقتصاد زیرزمینی در سال1394همکاران )و پورکاظمی 

درصد تولید ناخالص  20و  19، 29، 12، 21جنگ، برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه به ترتیب معادل 

ر آن است که د 1389داخلی رسمی بوده است. آخرین برآورد انجام شده در این مطالعه مربوط به سال 

 . ]30[لید ناخالص داخلی رسمی بوده است از تو درصد 20.1حجم اقتصاد زیرزمینی معادل 

 17.3، معادل  2007( نیز در مطالعه خود حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران را برای سال 2010اشنایدر )

( 2012زتانلی )بعد از وی در بررسی که توسط الگین و ا. ]36[ است درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده

 .  ]23[است دهدرصد محاسبه ش16.95معادل  2009انجام شد، حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران در سال 

 2007های بعد از اقتصاد زیرزمینی در کشورهای جهان در سالمطالعات اشنایدر و تخمین وی از حجم  

صاد زیرزمینی در ایران مربوط به سال میالدی نیز به روزرسانی شده است. اما آخرین برآورد وی از حجم اقت

نیز معادل  1999-2013درصد است. متوسط حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در دوره  16.71و معادل  2013

(، 37.33درصد است. در همین دوره متوسط حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهایی مانند ترکیه ) 17.84

( و در کشورهای توسعه یافته مانند سوئیس 17.32ستان )(، عرب26.09(، امارات متحده عربی )37.59مصر )

.]37[است  ( درصد بوده9.17( و ایاالت متحده )9.09)

گیری از محاسبات قبلی انجام شده در مطالعات فارسی که تا سال (، با بهره1395همکاران )مازار و عرب

و نیز  1392-94در ایران برای دوره  ، اقدام به برآورد اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی1انتشار یافته 1394

( نشان داده شده 1( نموده است. نتایج این مطالعه در جدول )1395-99بینی آن در افق برنامه ششم )پیش

 است. 

 1392 -99بینی اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی در ایران طی دوره برآورد و پیش -1جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال

میانگین دوره 

 الیحه برنامه ششم

(99- 1395) 

بینی بر برآورد و پیش

مبنای روند مطالعات 

 *داخلی

28.08 28.92 29.78 30.67 31.59 32.53 33.51 34.51 32.56 

 ]15[منبع: 

 اعداد برحسب درصد از تولید ناخالص داخلی هستند.* 

 19.2ده از حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران، معادل اعداد برآورد شکه میانگین همه نکته جالب توجه این 

و  1999-2013، که به میانگین ارقام محاسبه شده توسط اشنایدر و همکارانش در دوره ]15[درصد است 

 درصد نزدیک است. 17.84معادل 

                                                            
 اند.اند از این بررسی حذف شدهمحاسباتی که نتایج بسیار متفاوتی با سایر مطالعات داشتهالزم به ذکر است که 1 
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ز تفاوت ه تفاوت در دوره مورد مطالعه، تفاوت در مفاهیم مورد بررسی و نیتفاوت در محاسبات به طور عمده ب

. اما باید توجه داشت که محاسبه اقتصاد ]15[گردد گیری برمیهای اندازهدر نوع تعریف متغیرها و یا روش

زیرزمینی به دلیل ماهیت آن و به ویژه برای اقتصاد ایران به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن، کار دشواری 

در الگوهای برآوردی وارد نمود. بنابراین توان تمام عوامل مؤثر را در قالب متغیرهای کمی است و نمی

 های بیشتری در این حوزه دارد.تر، احتیاج به بررسیهای دقیقدستیابی به تخمین

 در ایران زیرزمینیاقتصاد  ضعف نهادی و پیدایش -7-1

همانطور که گفته شد، طیف وسیعی از عوامل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی در ایجاد و توسعه اقتصاد 

زمینی دخیل هستند که بسته به بسترهای فرهنگی و زیرساختی هر جامعه، دامنه اثر هر کدام متفاوت زیر

 خواهد بود.  

یکی از دالیل اصلی گسترش اقتصاد زیرزمینی است.  ،ارچوب نهادی معیوبچطور که قبال اشاره شد، همان

ب نهادی در کشور از کارآمدی بر این اساس نگاهی به وضعیت نهادی در کشور گویای آن است که چارچو

 .الزم برای فعاالن اقتصادی برخوردار نیست

است که هر  1پذیریسالیانه رقابت پردازد، گزارشهایی که به بررسی وضعیت نهادی کشورها مییکی گزارش

زیر با بررسی  پذیری در رکن نهادهای خودشود. شاخص رقابتمنتشر می مجمع جهانی اقتصادساله توسط 

های ، اعتماد عمومی به سیاستمداران، پرداخت2انحراف در منابع عمومی هایی نظیر حقوق مالکیت،خصشا

های گیری، نقش روابط در تصمیم4، استقالل قوه قضائیه، هدررفتن منابع توسط دولت3غیرمتعارف و رشوه

ی دولت و مواردی از ها، شفافیت در سیاست6، کارایی چارچوب حقوقی در حل و فصل دعاوی5مقامات دولتی

-18پذیری در سال پردازد. بر اساس آخرین گزارش رقابتبررسی وضعیت نهادی کشورها میاین دست، به 

 ارزیابی شده است. ،  وضعیت نهادی ایران نابسامان2017

 2017-18پذیری بررسی وضعیت نهادی کشور بر اساس گزارش رقابت -2 جدول

 های مربوط به رکن نهادهاشاخص
 7تا 1مره از ن

 )بهترین وضعیت(
 کشور137رتبه در بین 

 100 3.8 حقوق مالکیت

 107 3.5 حمایت از حقوق مالکیت فکری

 68 3.5 انحراف در منابع عمومی

                                                            
1 Competitiveness Report 
2 Diversion of Public Funds 
3 Irregular Payments and Bribes 
4 Wastefulness of Government Spending 
5 Favoritism in Decisions of Government Officials 
6 Efficiency of Legal Framework in Settling Disputes 
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 های مربوط به رکن نهادهاشاخص
 7تا 1مره از ن

 )بهترین وضعیت(
 کشور137رتبه در بین 

 49 3.4 اعتماد عمومی به سیاستمداران

 83 3.6 های غیرمتعارف و رشوهپرداخت

 81 3.6 استقالل قوه قضائیه

 45 3.7 تهدررفتن منابع توسط دول

 46 3.6 های مقامات دولتیگیرینقش روابط در تصمیم

 76 3.5 کارایی چارچوب حقوقی در حل و فصل دعاوی

 105 3.5 های دولتشفافیت در سیاست
                       Source: Global Competitiveness Report 2017-18 

دهد قامات اداری و سیاستمداران را نشان میکه درجه فساد موجود در میان م (CPI) 1شاخص ادراک فساد

گردد، همواره نمره ایران را نامناسب ارزیابی الملل برای کشورها محاسبه میو توسط سازمان شفافیت بین

را  131کشور، رتبه  176بوده و از بین  29) بهترین وضعیت(، 100نمره ایران از  2016سال کرده است. در 

 کسب نموده است. 

شود و با تمرکز بر محیط هم که توسط اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می 2المللیق مالکیت بینشاخص حقو

حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری، میزان حمایت کشورها را از حقوق مالکیت 

 2017ال کند. در سبخش اعالم نمیکند، وضعیت ایران را در حمایت از حقوق مالکیت رضایتبررسی می

  )بهترین وضعیت( بوده است که حاکی از ضعف کشور در این حوزه است.10از  4.5نمره ایران 

در این زمینه وضعیت نامساعد کشور  نیز گویای 20173های حکمرانی بانک جهانی در سال بررسی شاخص

نامناسب کشور های فوق از اولین سال محاسبه تا کنون، همواره نشان از وضعیت است. مروری بر شاخص

 .گذاردکه متعاقبا اثرات خود را بر محیط اقتصادی و فعالیت بخش خصوصی نیز می اشته استد

 2017 -های حکمرانی ایرانبررسی وضعیت شاخص -3 جدول
 ) بهترین وضعیت(2.5تا  -2.5نمره از  های حکمرانیشاخص

 -1.39 حق اظهار نظر)شهروندان( و پاسخگویی)دولت(

 -0.74 4ی و فقدان خشونتسیاسثبات 

 -0.20 اثرگذاری دولت

 -1.23 کیفیت مقررات

 -0.71 حاکمیت قانون

 -0.72 کنترل فساد
                              Source: www.govindicators.org                              
 

                                                            
1 Corruption Perceptions Index 
2 International Property Rights Index(IPRI) 

 است. 2016، آخرین آمار ارائه شده مربوط به سال 2017ل در گزارش به روزرسانی شده سا 3 
4 Political Stability and Absence of Violence 



  
  

24 

 

کار کشور را که بستری برای ونیز وضعیت محیط کسب 2017کار بانک جهانی در سال وشاخص انجام کسب

از  57.26کند. ایران با نمره رود، مناسب ارزیابی نمیهای اقتصادی رسمی به شمار میام فعالیتانج

 قرار دارد.  کشور 190ام در بین 120)بهترین وضعیت(، در جایگاه 100

های جدی در تا زمانی که اصالحات و بازنگریدهد چه در مورد وضعیت ایران گفته شد نشان میآن

توان اقدام مؤثری در راستای کاهش اقتصاد زیرزمینی بر کشور صورت نگیرد، نمی چارچوب نهادی حاکم

همانطور که در بخش قبل به تفصیل عالوه بر عوامل نهادی ایجاد کننده اقتصاد زیرزمینی، عوامل  انجام داد.

 شود.دیگری نیز در ایجاد و گسترش این پدیده دخیل هستند که در ادامه به آن پرداخته می

  زیرزمینی در ایران سایر عوامل تعیین کننده حجم اقتصاد -7-2

 بارمالیاتی -7-2-1

توان از جمله عوامل تشدید کننده های مستمر بلندمدت را میها و روشنبود نظام مالیاتی کارآمد و سیاست

روه و ورود به بخش غیررسمی دانست. براساس اطالعات گردآوری شده توسط گحرکت به سمت فرار مالیاتی 

بار برای  20ها به طور متوسط سالیانه ، در کشور ایران شرکت2017انجام کسب و کار بانک جهانی در سال 

سازی اسناد و ساعت صرف تشکیل پرونده، آماده 344کنند، پرداخت مالیات و کسورات قانونی اقدام می

یانه خود را بابت مالیات و درصد از سود سال 44.1پرداخت مالیات و کسورات قانونی کرده و در مجموع 

کشور در  190کنند. بر این اساس، ایران در شاخص پرداخت مالیات در بین کسورات قانونی پرداخت می

     است که رتبه خوبی محسوب نشده ورا کسب کرده  100، رتبه 2017گزارش منتشر شده در سال 

این ضعف نظام مالیاتی نیز، نوعی  تتوان گفدهنده ناکارآمدی نسبی سیستم مالیاتی است. مینشان

ناکارآمدی نهادی در کشور است و بار مقرراتی در این زمینه، فعاالن اقتصادی را به سمت اقتصاد زیرزمینی 

 دهد. سوق می

های زیرزمینی و تواند حاکی از حجم باالی فعالیتاز سوی دیگر، ناچیز بودن درآمد مالیاتی در ایران، می

آمدهای مالیاتی محقق شده، تنها ، در1395ال . در س]18[مالیاتی در کشور باشد  گسترده بودن شکاف

  درصد تولید ناخالص داخلی )به قیمت جاری( بوده است.  8حدود 

ها دهد که مالیات پرداختی بنگاههای مالیاتی در ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر نشان میبررسی نرخ

های بنگاه بابت تأمین اجتماعی )بر حسب ه بوده و همچنین میزان پرداختنسبت به سود بنگاه، قابل توج

 . ]5[ است ییباالرقم شاخص گروه کسب و کار بانک جهانی( 
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 بیکاری -7-2-2

دهنده یک رابطه بلندمدت مثبت میان اقتصاد زیرزمینی و نرخ ( نشان1396پیرایی و رجایی )مطالعات 

طرفه از بیکاری به اقتصاد زیرزمینی تایید شده است ، رابطه علیت یکدر ایران است. در این بررسیبیکاری 

های ممنوعه و غیرمجاز کند که رشد بیکاری، انگیزه فعالیت در حوزه( نیز تصریح می1380مازار ). عرب]9[

 گونه استدالل نمود که افراد به منظور تامین معیشت خود ناگریز ازتوان اینمی. ]14[دهدرا افزایش می

جا که در بخش رسمی امکان داشتن دو شغل همزمان تقریبا وجود ندارد، لذا یافتن شغل هستند و از آن

های اصلی افراد در فعالیت تواند از انگیزههای باالی بیکاری و سهم رو به افزایش جمعیت غیر فعال، مینرخ

 در بخش غیررسمی و افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی باشد. 

تواند آموختگان و وجود جمعیت میلیونی دانشجویان )که همزمان با فرصت، میجوانان و دانشبیکاری زنان، 

شود که های اساسی کشور در بازار کار محسوب میتهدیدی نیز برای اقتصاد کشور محسوب شود(، از چالش

 . ]13[رسمی شود های غیره افزایش فعالیتتواند منجر بمی

 های اقتصادیتحریم -7-2-3

ها و بودجه، بر های اقتصادی از کانال تاثیر بر تراز پرداختبه دلیل وابستگی بودجه کشور به نفت، تحریم

بندی ارز ها، سبب کاهش درآمدهای ارزی و در نتیجه سهمیهگذارد. اعمال تحریماقتصاد زیرزمینی تاثیر می

اظهاری صادرات و برای افزایش کم گیرد که زمینه راشده و لذا یک نظام ارزی دو یا چند نرخی شکل می

ها سبب کند. به عالوه اعمال تحریماظهاری واردات و در نتیجه گسترش اقتصاد غیررسمی فراهم میبیش

ها، کند با افزایش مالیاتشود که دولت با کاهش درآمد حاصل از فروش نفت مواجه شده و تالش میمی

زایش بار مالیاتی عاملی مؤثر در گسترش اقتصاد زیرزمینی درآمد کاهش یافته را جبران نماید که خود اف

 .]15[شود محسوب می

شود. بنابراین ها سبب کاهش شفافیت در عملیات تجاری و مبادالت ارزی میای نیز تحریماز دیدگاه توسعه

ال شود. همچنین اعمجویی و گسترش اقتصاد زیرزمینی فراهم میبستر مناسبی برای افزایش فساد، رانت

  . ]15[شود گذاری و غیره( میبندی، قیمتتحریم سبب افزایش مداخالت دولت در اقتصاد )مانند سهمیه

 گیریبندی و نتیجهجمع -8

چه در بررسی ادبیات موجود در باب اقتصاد زیرزمینی در ایران و جهان مشهود است، ضعف جدی این نآ

لعات صورت گرفته در این خصوص بیشتر در راستای منابع در تکیه به یک چارچوب نظری معین است. مطا

   برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی بوده و توجه به یک چارچوب نظری مشخص را به حاشیه رانده است. لذا 
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توان گفت که بدون لحاظ نمودن چارچوب نظری، عمده مطالعات دارای نقایص عمده و جدی است. به می

تواند تا حد زیادی برطرف کننده این نقص و نقطه اتکایی هادگرایی نوین میرسد استفاده از نظریه ننظر می

. بر این اساس در این مطالعه بیشتر بر جنبه نهادی این موضوع تکیه گردیده ]15[برای مطالعات آتی باشد 

تدریجی اقتصاد  کاهشتواند سبب شناسایی زنجیره نهادهای معیوب و تالش در جهت اصالح آن، میاست. 

این مسئله برای کشوری مانند ایران که وابستگی باالیی به نفت  یرزمینی در خالل توسعه اقتصادی باشد.ز

های اقتصادی بوده ها در معرض انواع تحریممالیاتی در آن به طور مؤثر عمل نکرده و مدت مداشته، سیست

 است، از پیچیدگی بیشتری برخوردار است.

فساد فراگیر، عدم امنیت حقوق مالکیت، بار مقرراتی باال، کیفیت های نهادی از قبیل ضعفبدون شک 

، سبب تشدید عواقب گویی دولت و ناکارآمدی سیستم مالیاتینامناسب خدمات بخش عمومی و عدم پاسخ

تواند می های مولد،اصالح نهادها در جهت فعالیتوجود اقتصاد زیرزمینی در کشوری مانند ایران خواهد شد. 

 لذا شناسایی، بررسی و اصالح نهادهای باشد.رسمی های غیرشفاف و غیردر کاهش فعالیت عامل مؤثری

 ، باید در دستور کار دولت قرار گیرد. حاکم بر کشور

های دولتی به گروهی بسیاری از موانع ایجاد شده بر سر راه فعالیت رسمی اقتصادی، به واسطه اعطای رانت

که مانعی برای فعالیت شفاف سایر ، ]11[ شودناکارآمد ایجاد میها و تصمیمات اقتصادی خاص، سیاست

  شود. این در حالی است که دولت با استفاده از حجم عظیم منابع در دسترس خود، فعاالن اقتصادی می

تواند ضمن ایجاد هماهنگی بین قوای مختلف در جهت تقویت چارچوب نهادی، منشاء حضور هر چه می

دار نظارت بر امور و حسن های اجرایی، عهدهها در اقتصاد رسمی بوده و به جای نقشاهتر افراد و بنگپررنگ

 های مؤثر شود.اجرای سیاست

های تالش در جهت افزایش پایه ،سازینیز، آنچه که مسلم است، ساده در رابطه با سیستم مالیاتی ایران

است. در صورتی که نظام مالیاتی ساده الزامی های مولد، های مالیاتی برای بخشو منطقی کردن نرخمالیاتی 

یابد، بلکه های مؤدی برای تمکین در مقابل نظام مالیاتی کاهش میو قابل فهم باشد، نه تنها هزینه

های الزم برای یابد. همچنین ایجاد زیرساختآوری مالیات نیز کاهش میهای نظام مالیاتی برای جمعهزینه

های پرداخت مالیات کارفرما را کاهش داده و از تواند هزینهنیکی مالیات میگسترش ثبت و پرداخت الکترو

های مالیاتی، از طریق اتخاذ . افزایش پایه]5[افزایش فرار مالیاتی و گسترش اقتصاد پنهان جلوگیری نماید 

کشورهای و نیز استفاده از تجارب  وصی و شبه دولتی و نهادهای عمومیهای خصیک رویکرد یکسان به بنگاه

 تواند راهگشا باشد. موفق در تقلیل بار اجرایی و فرارهای مالیاتی، می
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اصالح چارچوب نهادی در جهت تقویت بخش حقیقی اقتصاد، راهکاری اساسی برای حل معضل بیکاری و 

تالش در جهت عادالنه کردن توزیع درآمد و های غیررسمی است. متعاقبا جلوگیری از گسترش فعالیت

  تواند در این راستا موثر واقع شود.های اشتغال، مینیز به موازات سیاستر کاهش فق

گانه و مشارکت آحاد مردم است و از عهده یک نهاد یا نیازمند همکاری قوای سه ،الذکرهمه موارد فوق

 سازمان خاص خارج است. 
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 غیرمتعارف برترین پروژه
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 خالصه مدیریتی

نشان "ی با عنوان ابا اجرای پروژهکه  های کشور ترکیه استاتاق یکی از( GSO) عینتاپغازیاتاق صنعت 

گردید. همچنین پروژه  2005های بازرگانی جهان در سال برنده جایزه رقابت اتاق "1عینتاپتجاری شهر غازی

(، 2TÜHİDانجمن روابط عمومی ترکیه ) نمای طالییایز قطباهدای جودر چهارمین مراسم سالیانه  مزبور

های برجسته شدن و عینتاپ به کمک پروژه مزبور، زمینهاتاق صنعت غازی .3شد به کسب جایزه بزرگموفق 

گذاری در این شهر جلب گذاران را به مزایای سرمایهعینتاپ را فراهم کرد و توجه سرمایهپیشرفت شهر غازی

 نمود.

ان با تبدیل یک شرکت به نشزیراکه داشتن نشان تجاری مزایای بسیاری دارد. نکته قابل توجه آن است که 

 جدید، هایگذاریسرمایه انجام با آن طریق از و دهد افزایش را خود درآمدهای تواندمی شرکتتجاری، 

 GSOبا این دیدگاه، . سازد فراهم را ترقوی و ترسالم اقتصادی به دستیابی و اشتغال نرخ افزایش موجبات

طرح  و با یک ساختار منسجم شروع کرد 2003را در اوایل سال  "پعینتاغازی نشان تجاری شهر"پروژه 

رح این ط. ای برای اعضای خود و مسئولیت اجتماعی آنها در برابر شهرشان تعریف کردمزبور را بعنوان وظیفه

شکل گرفت زیراکه برای اولین بار در ترکیه، نشان تجاری برای یک شهر ثبت  "تمایز"بر اساس استراتژی 

 شد. می

ر به طوحمایت مردم از این پروژه،  عینتاپ و همچنین جلبگذاری در شهر غازیبرای جذب سرمایه پروژه ینا

گری یسازی و البرسانی، مشاوره، تبلیغات، آگاهاز قبیل: اطالعرا های مختلفی لیتفعا؛ ریزیبرنامههدفمند و با 

اطالعاتی و تبلیغاتی، مخاطبان و موسسات موردنظر  هایبا فعالیت (1 حو کهدر دستور کار خود قرار داد. بدین ن

ای یک سری خدمات مشاوره (2، عینتاپ آگاه شدندعینتاپ و سراسر ترکیه از طرح نشان تجاری غازیدر غازی

 به اتاق (3، ارائه گردید 4های عضو این پروژه در خصوص برندسازیتوسط اتاق صنعت این شهر به شرکت

ییر را تغ عینتاپغازی شهر در شده تولید محصوالت کیفیت از موجود ذهنیت گری،البی هایفعالیت واسطه

 عینتاپ،با ثبت لوگویی برای شهر غازیاین پروژه  (4، را مهیا ساخت شهر در گذاریسرمایه جذب موجبات وداد 

                                                            
1 Marka Şehir Gaziantep (En: Trademark City Gaziantep)  
2 Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (En: Turkish Public Relations Association) 
3 Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri (En: Golden Compass Public Relations Awards) 

شود. در این مراسم، جوایزی در های مردمی برگزار میهر ساله توسط انجمن روابط عمومی ترکیه و به منظور تشویق جوامع و انجمن 1999سال  ازکه مراسمی است 
بندی بقهط   خارج از ای نیز جایزه شود.های عمومی و ... اهدا میها، سازمانمختلف از جمله: ارتباطات بازاریابی، ارتباطات بحران، مسئولیت اجتماعی شرکتهای بندیطبقه

م مراساین منتخب در  پروژهمناسبترین گیرد و به ها و موسسات تعلق نمیکه به شرکت وجود دارد (Büyük Ödül, En: Grand prize) با عنوان جایزه بزرگمذکور، 
 (]5[ برگردان از زبان ترکی استانبولی) شودمی اهدا

4 Branding 

به این صورت  ، برندسازی(AMA) طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریكا .]8[ فرایندی است مدون برای ایجاد آگاهی و افزایش وفاداری مشتریبرندسازی  یا برندینگ
اوت از برند، که های متفمولفهن . ایکندا از سایر محصوالت متمایز میهایی که یك محصول ربندی یا سایر مشخصهلوگو، سمبل، طرح بستهمی باشد: انتخاب یك اسم، 
 .]7[د دهنیر هستند، اساس برند را تشكیل میقابل شناسایی و تفكیك پذ
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ری سمینار ملی، همایش و کنگره با محوریت یک س (5و  تقویت کرد شهر را اینشهروندان حس تعلق 

  د.شبرگزار  ی این طرح،در حین اجرابرندسازی 

عنوان مجری به GSOهم برای  های قابل توجهیعینتاپ، موفقیتبا اجرای این پروژه توسط اتاق صنعت غازی

عینتاپ، بهبود پیامدهای آن برای اتاق صنعت غازیاز یک سو، د. گردیی این شهر حاصل براو هم  این طرح

 ه اتاق و افزایش درآمدهای آن بود؛المللی، جذب باالتر اعضاء بای و بیناعتبار اتاق در سطح محلی، منطقه

عضو افزایش  2000عینتاپ بعد از دو سال و نیم از اجرای پروژه به عضو اتاق صنعت غازی 1500: طوری کهبه

 2004میلیون دالر در پایان سال  1.8به  2002الر در سال هزار د 400ای آن نیز از یافت و درآمدهای بودجه

 .رسید

ن یزامبدین صورت که  دنبال داشت؛اقتصادی به مثبت اثراتعینتاپ برای شهر غازیاین پروژه سوی دیگر از 

 درصد 50و  28 حدود سازی طرح مزبور به ترتیباز پیاده بعد های اول و دومسالطی ثبت نشان تجاری 

پس از  ،برخوردار بود ناچیزی ارزشپروژه از  جرایقبل از انیز که  میزان صادرات این شهرفت و افزایش یا

مثبت  دستاوردهایز دیگر ا .اشتد درصد 53و  47 معادلرشدی به ترتیب  ،های اول و دومطی سال اجرای آن

تعداد درصدی  110حدودا ازدیاد  و درصد 40 یش ازببه گذاری نرخ سرمایهافزایش ، برای شهر این پروژه

قبل از اجرای این پروژه، تعداد شاغالن در مشاغل صنعتی در شهر همچنین  د.وب های جدیدگذاریسرمایه

هزار  120و  102به ترتیب به  2004و  2003های سال هزار نفر بود که این رقم در 94د عینتاپ حدوغازی

 .تنفر افزایش یاف

کیه که در تر اتاق دیگر هفت ، به مدلوژهپراین عینتاپ، نشان تجاری شهر غازیپروژه مثبت نتایج با توجه به 

 که پروژه با یک بودجه معقولنظر به آن همچنینی جهانی بودند، تبدیل شد. بازارها به دنبال کسب اعتبار در

ی منابع مالی کمی که دارای هایاین پروژه در سراسر جهان حتی برای اتاق توان ادعا کردبه اجرا درآمد، می

 سازی دارد.قابلیت پیادهباشند می
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  مقدمه -1

، هبودخود ن مشکالت ساختاریقادر به رفع تاکنون و از آنجا که  ترکیه همچنان یک کشور در حال توسعه است

سیدگی ر حل مشکالتی دارد که که این کشور سعی بررا نیز نتوانسته کامال دگرگون سازد. در حالی شاقتصاد

نیز قدم کنونی جهانی شدن  رشد سریعدر فضای  الزم استدستور کارش قرار دارد، ست در ا هاسالبه آنها 

 برایهای زیادی چالش لذا ترکیه همانند بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه با .بردارد و رقابت کند

ام اقداماتی را انج 90در اواسط دهه  این کشور ،رواز همین باشد.بوده و میرو رقابت در بازارهای جهانی روبه

 ،ودندباز مزیت تولید با هزینه پائین برخوردار  یالمللبازار بینآن زمان در در با کشورهایی که داد تا بتواند 

ولید برای ت که بود بر پایه این تفکرکیفیت آغاز شد، عملیات صدور گواهینامه با که  کند. این اقدامات رقابت

   .شودمیدر بازار جهانی  ءبدون درنظر گرفتن کیفیت، باعث کاهش فرصت بقا ارائه حداقل قیمت

های نیازو کار وکسب هایگرایشوازات به م ،(2GSO) 1عینتاپغازیشهر اتاق صنعت بود که راستا  نهمادر 

ولیکن  اجرا کرد.، صادرات و آموزش (Iso 9000) کیفیت صدور گواهینامهای ه، یک سری پروژهاتاقاعضای 

، کیفیت صورت گرفتبهبود ی که به منظور هایگذاریاز سرمایهالزم  بازدهمشخص شد که  2000در اوایل سال 

ی را در بازار جهان عینتاپغازی لذا برای پیدا کردن راهی موثر که تولید، بازاریابی و فروش نشده است. حاصل

  .ارزیابی مجددی از شرایط صورت گیردکه شد مقرر کند،  مجزا

 هایی با مقیاسشامل شرکت ؛وجود داشتهایش به واسطه پتانسیل پعینتاغازیشهر از  ای کهتصویر اولیه

ر بازار عینتاپ دمنجر به تلقی مثبت از وضعیت غازی بود که کالنهای سرمایهو تاسیس شده با  باالی تولید

احب صبواسطه محصوالت  هازمانی که شرکت ،یالمللبیندر عرصه رقابت  وجودبا این  شد.داخلی و خارجی می

های قیمت در بازار تنها جایگاهی  پعینتاهای غازیآوردند، شرکتبه دست می کالنیسودهای  خود 3برند

 پائینی ی بسیاررقابتناباورانه در سطح  این شهرد که با توجه به تجارت آزاد در جهان، دا کردنبسیار پائین پی

 .]1[قرار گرفت

 بدین معنا بود که پتانسیل تولیدی آن در آینده، کردای تولید می، کاالهای واسطهپعینتااین حقیقت که غازی

مناطقی همانند چین، شرق دور، آسیای  درپائین های تولیدی نههزیو حمایت و تضمین شود  توانستنمی

                                                            
ناحیه: اژه، دریای سیاه، آناتولی مرکزی،  7بر اساس تقسیمات کشوری، ترکیه دارای ) شهر ترکیه واقع در ناحیه آناتولی جنوب شرق است 81عینتاپ یكی از شهر غازی 1 

 مدیترانه و آناتولی جنوب شرق است(آناتولی شرقی، مرمره، 
2 Gaziantep Sanayi Odasi (En:Gaziantep chamber of Industry) 

تاسیس شد. تعداد اعضای این اتاق در سال اول  1989صنعتگر در این شهر در آگوست سال  1146پ، با تصمیم وزارت صنایع و به درخواست عینتااتاق صنعت غازی
 .]3[ عضو رسید 3000به  2007عضو بود که در پایان سال  280

3 Brand 

-مصرف    گیرد. برند تنها در ذهن است و دستاورد رفتار است زیرا را در بر می است و در واقع مفهومی است که آنTrademark مفهومی کاملتر از نشان تجاری برند 

 . ]7[های موجود از لحاظ قانونی است که به ثبت رسیده باشندتجاری عالئم و سمبلکنند ولیكن نشانها برند را بر اساس فعالیت و عملكردی که دارد قضاوت میکننده
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دم عینتاپ خواهان تقعت غازیاتاق صن رفت. بنابراینر میشماجنوب شرقی تهدیدی برای اقتصاد این شهر به 

جاد تمایز ای ابکه اور داشت ب اتاقبود.  "تمایز" دست یافتحلی که به آن راه و در رقابت گردید شهر این  یافتن

 لذا ،تمایز را در ضرورت تبدیل شدن شهر به یک نشان تجاری دانست GSOدر رقابت پیشرو شوند. توانند می

-انداز آن در واقع سرمایهکه چشم کردتهیه  "عینتاپنشان تجاری شهر غازی"با عنوان ای در این راستا پروژه

نقش جدیدی در  پعینتاغازیهای شرکت مقرر شدطرح تهیه شده،  برمبنای. ]2[ر بود گذاری برای آینده شه

دن به دیل شتب از این پروژه، ف. هدشوندو ایجاد نیاز به آن، وارد بازار و با تاکید بر برندسازی  نمودهایفا بازار 

ه توانست با کشورهایی کمی پعینتاغازی ،اجرای این طرح با .باشدغنی از برند بصورت منسجم شهری بود که 

 .]2و  1[رقابت کند  ،بودتولید های پائین کاالهایشان دارای مزیت نشان تجاری، کیفیت و هزینه

یک  ،بواسطه وسعت تاریخچه فرهنگی و ساختار اقتصادیشدر گذشته  که عینتاپشهر غازیبا این اوصاف، 

 از ظرفیت تولیدی، پتانسیل صادراتی، این شهر به دلیل برخورداری همچنینه بود و شداخته شنمدل صنعتی 

تبدیل حاضر  حال در ،رفتمی شمارسال اخیر ب 20ِ ترین مراکز تولیدیتنوعِ بخشی و صنعتگرایی یکی از مهم

گذاری دولتی در آن انجام نشده، ولیکن روح که سرمایهبا وجود آن که هشدساعته  24به یک شهر تولیدی 

 .]1[ کارآفرینی در این شهر در جریان است

د ول خوکار با متمایز ساختن محصوپیشروان کسبعینتاپ، در راستای اجرای پروژه نشان تجاری شهر غازی

. بود پتاعیناق غازیبه تمایز، بذر پروژه ات الزامن ای هایی کسب کردند کهابه رقبایشان، موفقیتمحصول مش از

  .]1[ است برندسازی ،راه افزودن بر ارزش محصوالتتنها نکته قابل توجه در این مطالعه آن بود که 

...  ،های، فعالیتگذار، منابع سرمایهطرحانداز، ماموریت، اهداف ور از جمله چشمزبدر ادامه به جزئیات پروژه م

 .شودمیپرداخته  پروژه این اجرای از حاصل نتایج شرح به نیز و در آخر

 پعینتاغازیپروژه برندسازی نشان تجاری شهر  -2

بزرگترین شهر در جنوب شرقی ترکیه و ششمین شهر بزرگ این کشور است. این شهر به  پعینتاشهر غازی

ند. موقعیت جغرافیایی کمهمی در اقتصاد ترکیه ایفا می نقشهای صنعتی و تجاری خود، دلیل زیرساخت

 درصد 4صنعت ترکیه متشکل از ست. مهم قرار داده انواحی پلی بین  و در مرکز تجارتآن را  ،پعینتاغازی

 شهر اینصنایع کوچک  درصد 6و همچنین  عینتاپشهر غازیتاسیس شده در  کارهای صنعتی بزرگوکسب

 االییب زاییو متوسط فراوانی که دارد، فرصت اشتغال کوچککارهای وبا کسبمزبور بخش صنعتی شهر  است.

 یصنایع تولیداین های صد از جمعیت فعال اقتصادی در شاخهدر 28.72 کهطوریبهرا فراهم کرده است 

  شاغل هستند.
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در این  اند.یافته صنعتی مستقر شدهسازمان عینتاپ عمدتا در نواحیکارهای موجود در غازیوغالب کسب

 های کوچک و متوسط وجود دارد. تر برای تولید محصول در بنگاهتر و رقابتینواحی، امکانات زیرساختی آسان

اقتصادی  عنوان یک مرکز بسیار توسعه یافته است و به همین دلیل این شهر به عینتاپصنایع تولیدی در غازی 

های کوچک تولیدی ها وکارخانهجنوب شرقی آناتولی شناخته شده است. در کنار کارگاهدر مناطق شرقی و 

، یکی از مراکز مهم و پعینتانعت در غازیصبخش اند. این شهر شدهصنعتی، تاسیسات بزرگی نیز جذب 

مواد گروه مواد غذایی، نساجی،  8. این صنایع تولیدی متشکل از استپیشروی تولیدی در سراسر ترکیه 

والت چرم و محص آالت،سازی ماشینقطعهو  آالت، پیمانکاری ساختمانو ماشین لزاتپالستیکی و شیمیایی، ف

 .]3[باشد میچرمی و تولیدات از چوب و کاغذ 

 پنتاعینشان تجاری شهر غازی، اجرای پروژه این شهر صنعت های اتاقترین و اثرگذارترین فعالیتیکی از مهم

صنعتی برتر  شهرعینتاپ تبدیل به یک شهر غازی ،آغاز شد 2003در سال که این پروژه با اجرای ه است. بود

 :1بوده استبه قرار زیر  2005در سال و نتایج حاصل از آن  شد

 میلیون متر مربع فضای صنعتی 24اختصاص  -

 کارخانه صنعتی 5000یک منطقه آزاد با نزدیک به تاسیس  -

 یافتهسازمان منطقه صنعتی 4 تاسیس -

 هزار نفر 120 برای اشتغالایجاد  -

 کشور در سراسر جهان 104صادرات محصوالت مختلف به  -

 یارد دالریمیل 1.5ی گردش مالایجاد  -

 واهداف ، هادارای ویژگی، شکل گرفت "تمایز"استراتژی عینتاپ که بر اساس طرح نشان تجاری شهر غازی

 .شودمیکه در ادامه به تفصیل به آنها اشاره  است قابل توجهیهای فعالیت

 پروژهویژگی نوآورانه  -2-1

          در ، استفاده از پتانسیل تولید و کارآفرینی "عینتاپغازینشان تجاری " برندسازیپروژه  اندازچشم

ه کمک ارتقای زیرساخت اقتصادی و فرهنگ بتا است بوده ن شهر ساختار ای ساختنبرای  عینتاپغازی

 .]1[ هدو قدرت رقابتی آن را افزایش د ندایجاد ک پعینتاغازیارزش افزوده بیشتری برای  دبتوان ،تماعیاج

را  افزوده بیشتریارزشای، در مقایسه با تولید کاالهای واسطهکه بود ساختاری ایجاد طرح، هدف در واقع 

                                                            
، در حال حاضر 2014در سال  GSOبق آخرین گزارش ارائه شده از طر است که بر ذک الزم بهعینتاپ بوده است. صنعت غازی تهیه گزارش اتاق، سال 2005سال  1 
 به کشور عراق بوده است.میزان صادرات بیشترین  وکشور انجام شده  173به  2013یافته وجود دارد و صادرات در سال منطقه صنعتی سازمان 5
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 تولیدی درتق و کارآفرینان پتانسیل کردن بسیج واسطه به را رقابتی قدرتو تضمین کند  پعینتاغازیبرای 

 .  ]2[سازد  پایدار نتیجه در ودهد  افزایش باال،

 موجود صنعتی پتانسیلبا توجه به در زمینه برندسازی  کارآفرینان هایخواستهادغام  مزبور ژهوپر ماموریت

 .]1[ بود منسجم فرآیند طی یک آنها در

      تولید، طرح هدف محلی. بوده، هر دو مخاطبان محلی و جهانی را هدف اصلی خود قرار داده این پروژ

ای بازاره ا رویکردب پعینتامحصوالت تولید شده در غازیبرای از طریق تسریع روند برندسازی افزوده ارزش

عهد در این پروژه، متپ عینتایغازصنعت کارهای صنعتی و صاحبان وکسباز همین رو . بودالمللی محلی و بین

 .]1[ند بود شده پعینتاغازیبلکه برای کل شهر  خودنه تنها برای محصوالت  "خلق ارزش افزوده بیشتر"به 

گذاران داخلی و ، سرمایهپعینتاغازیگذاری در با توجه به مزیت سرمایهکه  بودآن  پروژه، هدف جهانی

مللی الگذاری بینبه یک مرکز سرمایه پعینتاغازیگذاری در این شهر شوند و المللی دعوت به سرمایهبین

در  "عینتاپغازیکیفیت خوب محصوالت  "همچنین این پروژه به دنبال ایجاد ذهنیت مثبتتبدیل شود. 

قرار در اولویت  این شهرر گذاری دالمللی برای سرمایهبین هایکاروکسب. ]2[ بودالمللی بازارهای ملی و بین

 .]1[ بود "گذاری راحت با سودآوری باالسرمایه"به آنها  پعینتاغازیو وعده  شتنددا

  اصلی پروژهاهداف  -2-2

 است:بوده به قرار زیر اهداف اصلی این طرح 

  هدایت  در آینده نزدیک با "عینتاپغازی نشان تجاری قدرتمند شهر"به  پعینتاغازیتبدیل شهر 

 المللی به شهر گذاران ملی و بینسرمایه

 تبدیل شدن به یک مدل توسعه برای کشور و منطقه 

 پعینتاغازیو برندسازی  به مفهوم نشان تجاری در سطح ملی نسبت ذهنیتغییر ت 

 افزایش تقاضا برای نشان تجاری و ثبت اختراع 

  سال 5میلیارد دالری در  5رسیدن به صادرات 

  سال 5ن تجاری در نشا 100سال و نشان تجاری در یک  10ایجاد 

 سال از خارج از  10میلیارد دالری در  5سال و  5گذاری خارجی یک میلیارد دالری در جذب سرمایه

 پعینتاغازی

  سال 5در نفر هزار 150تغال برای اشایجاد 

 فراهم کردن زمینه همکاری با بخش دولتی 
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  ورد و همکاری و توان آنها را برای بعمل آها ممانعت های ناعادالنه بین شرکتعملیاتی که از رقابتانجام

 .فعالیت افزایش دهد

 پعینتاغازیدر  آنها مرتبط با و فرآیندهای کاروکسبهای سازی فعالیتیکپارچه 

  عموم مردمدر بین اعضای آن و  پعینتاغازیافزایش اعتبار برای اتاق صنعت 

  جهاندر سطح های داخلی در ترکیه و در بین دیگر اتاق پعینتاغازیایجاد تمایز بین اتاق صنعت 

  عموممیان در  پعینتاغازیافزایش آگاهی در خصوص نشان تجاری  

  در شهروندان این شهر پعینتاغازیافزایش حس تعلق به 

 به برندسازی  پعینتاغازیهای افزایش آگاهی و تمایل شرکت 

 1برندسازیائتالف "ها در افزایش همکاری شرکت" 

 2و1[ المللدر سطح بین پعینتاغازیهای ها و توسعهگسترش فعالیت[. 

 گذاری شدهمنابع سرمایه -2-3

 پس هزار دالر بود که 100 معادل پروژهی اجرا برای پعینتاغازیاتاق صنعت  توسط شده برآورد هزینهاولین 

هر و  گرد هم آمدنددر فاز اول از پروژه  حمایتبه مند عالق شرکت 86 .رسیددالر  هزار 108ه ب اتمام پروژهاز 

 گرفت و نام "2ائتالف برندسازی"ها شرکت مجموعه ازاین . پرداخت کردنددالر  1000کدام برای حق ورود 

 پعینتاغازینشان تجاری شهر لوگوی به همراه اتاق صنعت مجله شرکت آنها در تبلیغات روزنامه و لوگوی 

 هزار دالر شد. 22فقط  پعینتاغازی صنعتبرای اتاق پروژه ، هزینه نهایی ءمنتشر شد. به لطف حمایت اعضا

 طرح هایفعالیت -3

 است:بوده ذیل  قراربه  صلیا فعالیت 5شامل  "پعینتاغازیبرندسازی نشان تجاری شهر "پروژه 

 رسانیهای اطالع( فعالیت1

 ایهای مشاوره( فعالیت2

 های تبلیغاتی( فعالیت3

 سازیهای آگاه( فعالیت4

 گریهای البی( فعالیت5

 ها در ادامه تشریح شده است.توضیحات مربوط به هر یک از فعالیت

                                                            
 توضیح داده شده است. "گذاری شدهمنابع سرمایه -3-2"از این ائتالف در بخش منظور  1 

2 Branding Pool 
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 رسانیهای اطالعفعالیت -3-1

اعضای اتاق صنعت و باالخص  عموم به اطالعات در خصوص طرح ارائهرسانی، های اطالعهدف از فعالیت

 د:گردیاستفاده  رای رسیدن به این هدفب های مختلفیشیوهکه از  بود پعینتاغازی

 :، بهترین تجارب عملی و نشان تجاری شهربرندسازی پنلبرگزاری  -3-1-1

مایشی هعینتاپ، برگزاری نشان تجاری شهر غازیبرندسازی رسانی در ارتباط با پروژه های اطالعیکی از فعالیت

برندسازی، بهترین تجارب "در حاشیه این همایش با موضوع پنلی در بود.  2003در این رابطه در اوایل سال 

در اطالعاتی سخنران که از برندهای مشهور ترکیه آمده بودند، به ارائه  چهار، "1و نشان تجاری شهرعملی 

 پرداختند.از برندسازی  خود بیان تجارب عملیهمچنین دانش برندسازی و و  خصوص اهمیت برندسازی

 .]2[ عینتاپ و سایرین بودندنفر متشکل از اعضای اتاق غازی 300بیش از  همایش،در این کنندگان شرکت

  :ی برندسازیراهنماکتابچه  تنظیم و انتشار -3-1-2

یه ته پعینتاغازیکارهای صنعتی وصنعتگران و کسبتکمیل شد برای  2005این کتابچه که در آوریل سال 

 .باشدفرآیند آن انجام افزایش دهد و راهنمایی برای  را برندسازی آگاهی آنان ازتا  گردید

 : ارائه خدمات آنالین -3-1-3

برای تبلیغات  /http://markasehir.comبه آدرس:  یسایتوبرسانی آنالین، منظور ارائه خدمات اطالعبه

. این ارائه شد در ارتباط با برندسازی یجزئیات و پعینتاغازیتجاری شهر  و در آن، نشان آماده گردید پروژه

یک منبع موثق و جامع اطالعاتی برای افراد و به را فراهم کرد و  ءسایت امکان تبادل اطالعات بین اعضا

( برای این Markasehir yahoo groupگروه پست الکترونیکی در یاهو ) یک. همچنین دشتبدیل موسسات 

های غیرانتفاعی و ها، سازمانهای بازرگانی، انجمنروسای اتاقمتشکل از ن اعضای آکه  ت شدپروژه درس

 شد.ها به اشتراک گذاشته بازرگانان بودند. از طریق این گروه، دانش و تجربه افراد و شرکت

 : اتاق استانبول صنعت کنگرهرسانی درخصوص پروژه در دو اطالع -3-1-4

 درخصوص پروژه رسانیاتاق بازرگانی استانبول سازماندهی شده بود، اطالع توسطدر دو کنگره صنعت که 

 به طرق زیر انجام گرفت: عینتاپبرندسازی غازی

فق مو هاینمونه"با عنوان سخنرانی  ارائهدر دومین کنگره صنعت و  پعینتامشارکت اتاق صنعت غازیالف. 

 "پعینتاغازیتجارب  -ایتوسعه منطقه

یغ ای برای تبلغرفهبرپایی بعنوان مهمان و  صنعتین کنگره سومدر  پعینتااتاق صنعت غازیمشارکت ب. 

 "عینتاپغازی نشان تجاری شهر" و همچنین پروژه GSOدرخصوص 

                                                            
1 Branding, Best Case Practices and the Trademark city 

http://markasehir.com/
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هزار نسخه به دو زبان انگلیسی و ترکی(  5)و سی دی  (نسخه هزار 10) بروشورکتابچه راهنما و در این غرفه، 

 10بنر و  20پوستر بزرگ،  1000همچنین برای تبلیغات طرح،  کنگره توزیع گردید. کنندگان دربین شرکت

 تهیه شد. پعینتاغازیهزار برچسب تبلیغاتی از نشان تجاری شهر 

  های مطبوعاتی:آگهی چاپ -3-1-5

ده روز شای و در نهایت ملی برای ارائه اطالعات بهها ابتدا در سطح ملی، سپس منطقهارتباط مستمر با رسانه

 و ودب هدف مخاطبِ تبلیغات، برای رسانه انتخاب در اساسی معیار .به آنها برقرار شددر ارتباط با برندسازی 

 .]2و  1[ ندشدمیای منتشر صورت دورهپروژه به  ابتدایاپی از های چآگهی

 ایهای مشاورهفعالیت -3-2

 اهاین مشاوره طریق از تا بود موسسات و افراد به نیاز مورد اطالعات و دانش ارائهای، های مشاورههدف از فعالیت

 اده شد:مشاوره استف ارائه فرآیند موفق در برندسازی دست یابند. بدین منظور از موارد زیر برای یک به بتوانند

 : پعینتاغازیاطالعاتی نشان تجاری شهر  تلفن خطاندازی راه -3-2-1

ازمند نیهایی که ، موسسات و سازمانءبه اعضاهای الزم مشاوره، اطالعات و توصیهارائه  برای ویژه تلفن خط یک

 اندازی شد.ه، رابودنددر طول فرآیند برندسازی  راهنمایی

 : 1عینتاپاتاق صنعت غازینشان تجاری ثبت حق دفتر  -3-2-2

 به پعینتاو اتاق صنعت غازی 2تجاری، بر اساس توافقی بین موسسه ثبت اختراع ترکیه نشانثبت حق  دفتر

و قوانین و تجاری  روند انجام ثبت نشاندر مورد های این شهر به شرکتمنظور ارائه اطالعات خاص و مشاوره 

  .]2[تاسیس گردید GSOدر مقررات مرتبط با آن 

 :پغازی عینتاگذاری اتاق صنعت میز مشاوره سرمایه -3-2-3

های گذاریاطالعات توسط کارشناسان در ارتباط با سرمایهمشاوره و همواره ، پعینتاغازیدر اتاق صنعت  

 .]1[ شودکارآفرینان ارائه می هب های اقتصادیدر بخشگذاری های سرمایهموجود و همچنین فرصت

 تبلیغاتیهای فعالیت -3-3

. این ودبپروژه  با نهادهای مرتبطبا افراد و دقیق، به موقع و مستمر ارتباط  ایجاد، های تبلیغاتیعالیتاز فهدف 

 د:وشها شامل موارد زیر میفعالیت

 

                                                            
1 GCI Trademark Patent Office 
2 Turkish Patent Institute 
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 و مجالت: های روزنامهآگهی چاپ -3-3-1

ا هروزنامهی برای توصیف پروژه و اهداف آن در هایآگهی ،برندسازیائتالف وجوه محل از در راستای تبلیغات، 

 چاپ شد.ای ی و منطقهو مجالت محل

 :تخصصیمجالت  انتشار -3-3-2

حت تهایی نامهویژهبکار گرفته شد، تهیه  های آنفقیتموتبلیغ پروژه و حمایت از هایی که برای از دیگر راه

  و  Milliyet ، Hurriyetهای تیراژ باالی ترکیه همچونروزنامه در "پعینتاغازینشان تجاری شهر "عنوان 

Aksamبود. 

 مطبوعاتی: هایاطالعیهچاپ  -3-3-3

ن گذاراعینتاپ درخصوص برندسازی و همچنین مطلع شدن سرمایههای غازیافزایش آگاهی شرکت به منظور

 ایهای رسانههای مطبوعاتی مرتبا از طریق کانالاز اقدامات صورت گرفته در حین اجرای این پروژه، اطالعیه

 .گردیدای پخش میمحلی و منطقه

 :یتلویزیون هایبرنامه ساخت -3-3-4

در راستای معرفی پروژه و های تلویزیون ملی کانال نیز ازای های ویژهبرنامههای مطبوعاتی، اطالعیهغیر از 

 .]2و  1[شد یمپخش دسترسی به اهداف آن برای مخاطبان ملی 

 :ایرسانهجلسات  برگزاری -3-3-5

با  تا به آنها اطالعات مرتبط برگزار شددعوت شده بودند،  پعینتاغازیبا کارکنان رسانه که به جلسات خاصی 

 .های تبلیغاتی از آن ارائه شودطرح و حمایت

 سازیهای آگاهفعالیت -3-4

ها به فرآیند افزایش تعهد، اعتماد و باور شرکتسازی در جهت استفاده از آگاه، هافعالیتگونه اینهدف از 

 .بودممکن  پروژه در باالترین سطح بهآنها  اشتیاقحفظ برندسازی و 

  :پعینتاغازینشان تجاری شهر  لوگوی طراحی -3-4-1

الزم  ،پعینتاغازیو افزایش حس مالکیت در شهر  نماد عینیاز طریق یک هویت بخشیدن به پروژه  منظوربه

توسط موسسه ثبت اختراع طراحی و پس از آن این لوگو لذا  .تهیه شود ،شهر باشد معرفکه بود لوگویی 

علق ت به یک شهردر این خصوص بود که  شدهثبت لوگوی  ، تنهاپعینتاغازیشهر  یلوگو د.گردی ثبت 1ترکیه

 داشت.

                                                            
1 Turkish Patent Institute (TPI) 
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 : مدیریتی نشان تجاری 1برگزاری سمپوزیوم -3-4-2

 کارشناساندر این رویداد د. برگزار ش 2005در آوریل  2مکانیک ترکیهبا همکاری اتاق مهندسان این سمپوزیوم 

 در آن مفهوم نشان تجاری شهر در خصوصمقاله  6مشارکت کردند و  ترکیه دانشگاهیان و تجاری نشان مهم

 ارائه شد.

 :"قدرتمندخلق یک نشان تجاری "با عنوان  پنلیبرگزاری  -3-4-3

در خصوص  3با همکاری مجله بازاریابی ترکیه، MOTEKS 2003نمایشگاه سال حاشیه در  این پنل

 گردید.برگزار فرآیندهای برندسازی 

  :برندسازیائتالف  -3-4-4

هر یک برای پذیرش در این ائتالف بود که کننده پروژه های حمایتای از شرکتمجموعهاین ائتالف متشکل از 

فاز دوم  در شرکت بود که 86 لدر فاز او کنندگانمشارکتتعداد  .پرداخت کردنددالر  1000معادل تبلیغاتی

 .منتشر شد برای پروژه یتبلیغاتهای کلیه آگهی ،ائتالفاین  بودجه محل رسید. ازشرکت  115به 

 :"، قدرت استبرندسازی" نشست برگزاری -3-4-5

 Doganبه نام  ترکیهدر  ایرسانهبا همکاری بزرگترین گروه ، "است قدرت برندسازی،" ی با عنواننشست 

Yayin Holding نگاران مطرح، قالب سمینارهای اروپایی در آناتولی برگزار شد. در این نشست، روزنامه در

 .]2[ داشتند مشارکتهای هلدینگ و نمایندگان شرکت 4های تبلیغاتی ترکیهرئیس انجمن آژانس

 گریهای البیفعالیت -3-5

 های غیردولتیسازمانخصوصی، دولت، با بخش  ناسببرقراری ارتباط م ،پروژه گریهای البییتلهدف از فعا

 دستیابی به اهداف تعیین شده در پروژه بود. منظورهها بو رسانه

 

 

                                                            
 همقال ارائه و بحث گروهی، کار مسائل علمی تخصصی و فوق تخصصی درباره موضوعی خاص به صورت سخنرانی، به منظور آموزش اغلب نشست()هم سمپوزیوم 1

 طول.  اشندبمی صاحبنظر و متخصص افراد سمپوزیوم مخاطبین. پردازند می بحث  به موضوع از خاصی جنبه درباره سخنرانان از یك هر موسمپوزی در. گرددمی برگزار

 آمده، هم گرد خاص یزمینه یك در باال تخصص با افرادی که است یك نوع کنفرانسسمپوزیوم طبق تعریف دیگری،  .]9[ سمپوزیوم معموال یك روز است مدت

 برای خاص یاهمهبرنا تدوین یا تعیین شامل تواندمی اختصاصی موضوع. شودمیرائه ا نو ایھایده و داتشنهاکنند و در آن پیبحث می تخصصی کامالً موضوعی درباره

 دارای خصصی،ت لهکنند. سمپوزیوم مانند یك مجمورد موضوع سخنرانی می در بودن، شنونده ضمن کنندگانشرکت از ریكھ. باشد آن با جمعی موافقت یا آینده در اجرا

ذا معموالً روی ل باشند، ارتباط در خود حوزه ایھپیشرفت آخرین با بینش، و بهتجر تبادل با که کنندمی تالش ایفهوع واحد است. در سمپوزیوم، افراد حرموض با مطالبی

 .]10[ شوند می متمرکز خود حرفه از بهیك جن
2 Turkish Chamber of Mechanical Engineers (TCAE) 
3 Marketing Turkiye 
4 Turkish Association of Advertising Agencies 
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 های غیردولتی:عضویت در سازمان -3-5-1

غیردولتی محلی و های وظایفی را در سازمان GSOاعضای  مقرر گردیدمنظور دستیابی به اهداف پروژه، به

 بر عهده گیرند.ملی 

 :تاسیس شورای شهر -3-5-2

 داخل در هم شهر منافع از حمایت منظور به شهر شورای ایجاد در مهمی نقش عینتاپ غازی صنعت اتاق

 .نمود ایفا پروژه، اهداف به دستیابی تسهیل نیز و آن از خارج هم و کشور

 رتبه:اشخاص مهم و عالیبا  دیدار -3-5-3

آنها را برای حذف ترتیب داده شد تا بدین طریق های سیاسی و دولت ای با گروهصورت دورهبههایی دیدار

 متقاعد سازند. عینتاپشهر غازی یموانع توسعه

 های پژوهشیگزارش تهیه و انتشار -3-5-4

و  تهیه و برای موسسات عینتاپغازیهای پژوهشی با جزئیات کامل در خصوص مشکالت اقتصاد گزارش

 شد.ط ارسال میمرتب نهادهای

 :ایارتباطات رسانه برقراری -3-5-5

، برقراری روابط مناسب با رسانه، آنو حمایت از منافع عینتاپ در شهر غازیجهت دستیابی به اهداف پروژه 

 .]2[گرفت از پروژه، انجام  مردم حمایت جلب برای ایدیدارهای رسانهلذا از اهمیت زیادی برخوردار بود. 

 عینتاپپروژه برندسازی نشان تجاری شهر غازینتایج و تاثیرات اجرای  -6

بود و به دنبال اجرای این پروژه، آمیز بسیار موفقیت عینتاپغازیپروژه برندسازی نشان تجاری شهر 

 دستاوردهای زیر حاصل گردید:

 افزایش تعداد ثبت نشان تجاری -6-1

عینتاپ نشان تجاری در غازی تعداد ثبتعینتاپ، نشان تجاری شهر غازی سازیل اجرای پروژه برندبه دنبا

)اولین سال اجرای این پروژه(،  2003باشد. در سال ( قابل مشاهده می1افزایش یافت که این مسئله در نمودار )

به  2003نیز در مقایسه با سال  2004درصد و در سال  28تعداد نشان تجاری نسبت به سال قبل حدود 

 گردیدثبت اری در این شهر نشان تج 2971معادل  2013نین در سال درصد افزایش یافت. همچ 50میزان 

 .]4و  1[
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 1999-2013های طی سالعینتاپ تعداد نشان تجاری ثبت شده در غازی -1نمودار 

 
    Source: Economic and Social Indicarots of Gaziantep, 2014 

 عینتاپروی برندسازی در غازی گذاری برافزایش میزان سرمایه -6-2

 راستا این در که مصالحی و آن مدیریت برندسازی، هایفعالیت برای بیشتری عمناب ،ءاعضا نظر تامین منظور به

 آن، تعداد و تجاری نشان کسب برای گذاریسرمایه میزان افزایش با لذا و ]1[ یافت تخصیص ،بود نیاز مورد

عینتاپ شرکت غازی 18، 2003اندازی این پروژه در سال از زمان راه .]2[ شد حاصل توجهی قابل هایموفقیت

های تبلیغاتی انجام دادند، در حالی که قبل از اجرای این پروژه، هزینه کل سالیانه در سراسر ترکیه، فعالیت

 .]2[میلیون دالر بود  5عینتاپ کمتر از های غازیتبلیغات شرکت

 های جدیدگذاریسرمایه افزایش -6-3

عینتاپ آگاه شدند که این عامل منجر گذاری در غازیپروژه، کارآفرینان از مزایای سرمایهدر طول اجرای این 

     . به طوری که بعد از دو سال از اجرای این پروژه، نرخ ]1[گذاری در این شهر گردیدبه افزایش سرمایه

 .]2[درصد افزایش یافت 110زان های جدید نیز به میگذاریسرمایهدرصد و تعداد  40گذاری بیش از سرمایه

 های قبل و بعد از اجرای پروژهعینتاپ در سالگذاری در غازیافزایش سرمایه -1جدول 

 2004 2003 2002 سال

 201 195 94 گذاریتعداد سرمایه

 1113.5 802.8 756.9 گذاری )برحسب میلیون لیر ترکیه(میزان سرمایه

 856.5 617.5 582.3 گذاری )برحسب میلیون دالر(میزان سرمایه
             Source: Trademark City Gaziantep Branding Project, 2005 

 .لیر ترکیه است 1.3دالر معادل 1*نرخ ارز:             
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 افزایش صادرات -6-4

درصد متغیر بود و این شهر  10تا  5عینتاپ حدود های قبل از اجرای این پروژه، نرخ صادرات غازیسالطی 

( حاکی از آن است که قبل از 2رشد زیادی را تجربه نکرد. نگاهی به صادرات سالیانه شهر مذکور در نمودار )

اندازی پروژه ع قبل از راهاجرای این پروژه، میزان کل صادرات این شهر از افزایش ناچیزی برخوردار بود. درواق

میلیون دالر بود اما اجرای این پروژه و انجام  619معادل  2002عینتاپ در سال ان صادرات غازیمذکور، میز

، تاثیر قابل توجهی بر صادرات این شهر گذاشت 2003هایی مانند البیگری و تبلیغات برای آن در سال فعالیت

عینتاپ، به جاری شهر غازیبه نحوی که میزان صادرات در اولین و دومین سال بعد از اجرای پروژه نشان ت

گزارش ارائه میلیون دالر رسید. همچنین براساس آخرین  1394و  909درصد افزایش به  53و  47ترتیب با 

 2،1[ استبوده  میلیون دالر 6،472معادل  2013شده توسط اتاق صنعت این شهر، میزان صادرات در سال 

         .] 4و 

 ( )میلیون دالر(2000-2013های )سالعینتاپ طی صادرات غازی -2نمودار 

 
    Source: Economic and Social Indicarots of Gaziantep, 2014 

 افزایش اشتغال -6-5

گذاری در این پروژه، تقاضا برای نیروی انسانی افزایش یافت. هنگامی که بیکاری قابل توجهی سرمایهبا شروع 

شغلی مازاد وجود داشت. الزم  هزار فرصت 30عینتاپ تقریبا غازیدر سراسر ترکیه پدیدار شده بود، در شهر 

هزار نفر بود که این رقم  94به ذکر است که قبل از اجرای این پروژه، تعداد شاغالن در مشاغل صنعتی معادل 

  .]2[ت هزار نفر افزایش یاف 120و  102به ترتیب به  2004و  2003های در سال
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 ایپوشش رسانه -6-6

روزنامه  126روزنامه ملی و  41این پروژه از طریق انتشار در  های تبلیغاتی انجام شده در خصوصفعالیت

رسانی در روزنامه، تبلیغات نفر رسید. عالوه بر اطالع 717هزار و  819میلیون و  7ای به اطالع محلی و منطقه

ساعت و بیست دقیقه از اخبار  1کانال ملی نیز پخش شد که شامل اختصاص زمان  10پروژه مذکور توسط 

 . ]2و  1[های ویژه به آن بوده است دقیقه از برنامه 95ون و تلویزی

 بازخورد پروژه برندسازی -6-7

نفر از مقامات ارشد دولتی  41گذاری اطالعات، اشتراکبرندسازی و های نوین در زمینه به منظور توسعه ایده

سال  2.5و طی بازه زمانی  وکار این شهر به عضویت گروه پست الکترونیک این پروژه درآمدندو فعاالن کسب

 .]2[ رندسازی به این گروه ارسال گردیدپیام در زمینه ب 344مجموعا 

 منطقه صنعتی ایتالیا -6-8

عینتاپ، برقراری ذاران خارجی به غازیگراستای جذب سرمایهیکی از اقدامات انجام شده در این پروژه در 

 100، حدود 2004را به همراه داشت. به این ترتیب در سال  ارتباط با وزارت صنعت ایتالیا بود که نتایج مثبتی

عینتاپ بازدید وزیر صنعت ایتالیا از شهر غازی 1آدولفو اورسووکار ایتالیایی به سرپرستی نفر از فعاالن کسب

 عینتاپ تاسیس شود و درخصوصکردند که بعد از انجام این بازدید توافق گردید یک منطقه صنعتی در غازی

 .]2[شود  های مشترک انجامدانش فنی به این شهر نیز همکاری انتقال

 تعیین مکان مرکز تجاری مرزی -6-9

رکز تاسیس یک مای با دولت سوریه مبنی بر گذار خارجی از طریق این پروژه، توافقنامهبه منظور جذب سرمایه

 .]2و  1[عینتاپ امضاء گردید و مکان این مرکز تجاری نیز مشخص شد تجاری مرزی بین سوریه و غازی

 عینتاپافتتاح کنسولگری سوریه در غازی -6-10

عینتاپ و حلب، دولت سوریه اقدام به افتتاح کنسولگری حلب در در راستای بهبود روابط تجاری بین غازی

 عینتاپ نمود.غازی

 عینتاپ تامین گاز طبیعی غازی -6-11

به این شهر منتقل شد،  2004عینتاپ، گاز طبیعی در سال دنبال اجرای این پروژه توسط اتاق صنعت غازیبه 

صورت  2008های صورت گرفته، مقرر بود که این انتقال در سال ریزیاین در حالیست که براساس برنامه

 .گیرد

                                                            
1 Adlofo Urso 
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 افتتاح پنجمین منطقه صنعتی سازمان یافته -6-12

منطقه صنعتی  4عینتاپ، عالوه بر گذاری خارجی در غازیبیشتر برای جذب سرمایه مناطقبه منظور ایجاد 

موجود، محل پنجمین منطقه صنعتی سازمان یافته نیز مشخص گردید و عملیات الزم برای تخصیص منابع 

  .]2[د به این منطقه آغاز ش

تخصیص منطقه پنجم در سال عینتاپ، عملیات آخرین گزارش ارائه شده از سوی اتاق صنعت غازیبراساس 

( آخرین اطالعات مربوط به این مناطق قابل مشاهده 2در جدول ) .کامل و این منطقه تاسیس شد 2013

 .]4[ باشدمی

 مناطق صنعتی سازمان یافته -2جدول 

 منطقه پنجم منطقه چهارم منطقه سوم منطقه دوم منطقه اول مناطق صنعتی سازمان یافته

 2013 2002 1994 1986 1969 سال تاسیس

 19250 11700 5400 4500 2100 کل مساحت )هزار متر مربع(

 373 130 275 277 173 هاتعداد شرکت

 - 109 270 274 147 های فعالتعداد شرکت

 - 28000 34000 36000 22000 اشتغال
        Source: Economic and Social Indicarots of Gaziantep, 2014 

 تاسیس مرکز توسعه فناوری  -6-13

عینتاپ، یک مرکز توسعه فناوری در دانشگاه این شهر به منظور توسعه همکاری با همکاری اتاق صنعت غازی

گذاران در زمینه برندسازی، تحقیق و توسعه تاسیس صنعت و همچنین ارائه مشاوره به سرمایه میان دانشگاه و

 .]2[دید گر

 های آنو درآمد عینتاپاتاق صنعت غازیزایش تعداد اعضای اف -6-14

 گیری ذهنیت مثبت درعینتاپ و شکلبرندسازی نشان تجاری شهر غازیدر پروژه  گذاریافزایش سرمایه

های غیر عضو اتاق صنعت این شهر نسبت به پروژه مزبور، منجر به افزایش قابل توجه تعداد اعضای شرکت

عضو بود که  1500دارای عینتاپ ورد نظر آغاز گردید، اتاق صنعت غازیاتاق گردید. درواقع زمانی که پروژه م

الوه بر این، درآمدهای اتاق ع. عضو افزایش یافت 2000سال بعد از اجرای این پروژه به  2.5این تعداد طی 

میلیون  1.8به  2002هزار دالر در سال  400ای آن از مذکور نیز افزایش یافت؛ به نحوی که درآمدهای بودجه

 .]2[ید رس 2004دالر در پایان سال 
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 افزایش اعتبارات دریافتی از اتحادیه اروپا -6-15

گذاری، فناوری، تحقیق و توسعه که همگام با فرآیند برندسازی آغاز شده بود، با توجه به افزایش نیاز به سرمایه

پروژه مجزا  5تعداد  2003اتحادیه اروپا از سال ها بیش از پیش جلب تامین مالی از اتحادیه اروپا شدند. شرکت

 .عینتاپ بودهای اتاق صنعت غازیرا تامین مالی نمود که دو مورد از آنها مربوط به پروژه

 ایهای آموزش فنی و حرفهافزایش فرصت -6-16

ودند، برخوردار بتری نسبت به برندسازی ها به کارکنان واجد شرایطی که از آگاهی بیشروز افزون شرکتنیاز 

های جدید برای آموزش شد. لذا از طریق همکاری با نهادهای دولتی و استفاده گذاریمنجر به افزایش سرمایه

های مختلف و ای در زمینههای فنی و حرفهالمللی، موسسات آموزشی به منظور ارائه آموزشاز اعتبارات بین

  .برای سطوح متوسطه و آموزش عالی افتتاح گردید

 عینتاپ پروتکل استفاده از لوگوی نشان تجاری شهر غازی -6-17

ینتاپ عغازی از لوگوی ثبت شده نشان تجاری شهرشرکتی که تمایل به استفاده  86عینتاپ با اتاق صنعت غازی

 بر روی محصوالت و بسته بندی های خود داشتند، پروتکلی را امضاء کرد.

 جوائز دریافتی -6-18

عینتاپ از اجرای این پروژه بدست آورد، منجر به کسب جوایز معتبری نعت غازیاتاق صنتایج قابل توجهی که 

ای نمدر چهارمین مراسم سالیانه اهدای جوایز قطبعینتاپ برای اتاق مذکور شد. پروژه نشان تجاری شهر غازی

های همچنین در رقابت اتاقشد  بزرگموفق به کسب جایزه  2005طالیی انجمن روابط عمومی ترکیه در سال 

های بازرگانی جهان و اتاق که توسط فدراسیون اتاق "بهترین پروژه غیرمتعارف"مینه بازرگانی جهان در ز

  .]2[ عینتاپ رتبه اول را در همان سال کسب نمودالمللی برگزار گردید، پروژه نشان تجاری غازیبازرگانی بین

ترین منحصر محسوب شد. یکی از  2005ه غیرمتعارف در سال تعددی، بهترین پروژپروژه مذکور بنا به دالیل م

    گذاری محدودی از طرف اتاق صنعت گذاری آن بود. هرچند سرمایههای این پروژه، بازده سرمایهویژگی

لی، محعینتاپ در این پروژه صورت گرفت، اما نتایج قابل توجهی به همراه داشت و تاثیر مهمی در سطح غازی

 المللی بر جای گذاشت.ملی و بین

گرایش به برندسازی که در قرن بیستم پدیدار گردید، اقدامی تاثیرگذار در اقتصاد جهانی بوده است. فرآیند 

اپ عینتواند تسریع یابد. اتاق صنعت غازیتهای جهان میبرندسازی از طریق همکاری اعضای فدراسیون اتاق

های دارای بودجه ای که هم اتاقسازی دارد به گونهای قابلیت پیادهطور گسترده که پروژه آن بهاذعان دارد 

توانند آن را اجراء کنند. این پروژه همچنین به اعضای فدراسیون های متقاضی برندسازی میپائین و هم اتاق
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های خود وی تخصصها را افزایش دهند و به طور موثر بر رکند که تعداد اعضای اتاقهای جهان کمک میاتاق

 .]1[متمرکز شوند 

 ایاالت متحده آمریکا -عینتاپ تاح دفتر اطالعات اتاق صنعت غازیافت -6-19

های تجاری، اجتماعی، فرهنگی و گردشگری میان صاحبان به منظور تبادل اطالعات و ارائه مشاوره در زمینه

یس عینتاپ تاسدفتر زیر نظر اتاق صنعت غازیعینتاپ و ایاالت متحده آمریکا، این کار صنعتی غازیوکسب

 گردید.

 گذاری ایتالیامیز سرمایه -6-20

    گذاری فعاالن عینتاپ به منظور حمایت از سرمایهگذاری ایتالیا تحت نظر اتاق صنعت غازیمیز سرمایه

 عینتاپ و بالعکس، تاسیس گردید.وکار ایتالیایی در غازیکسب

 عینتاپبه غازی هاافزایش عالقه خارجی -6-21

های چشمگیری در روابط با ایتالیا، هلند، آلمان، سوریه و عراق حاصل گردید از زمان شروع این پروژه، پیشرفت

 .]2[عینتاپ تبدیل شدنددار برای غازیو این کشورها به شرکای تجاری اولویت

 سایر نتایج: ایجاد انگیزه و اعتماد در شهر -6-22

 المللی و همچنین برتریو نتایج حاصل از آن منجر به بهبود اعتبار محلی، ملی و بینسازی این پروژه پیاده

آن گردید. با توجه به اینکه نتایج مسئولیت اجتماعی این پروژه فراتر از سطح  عینتاپ و اتاق صنعتشهر غازی

یزان این اتاق به باالترین معینتاپ بود، لذا این مسئله منجر به افزایش انتظارات از انتظارات اتاق صنعت غازی

گیری گردید. از دیگر دستاوردهای پروژه مورد و در نتیجه مشارکت فعال اتاق مذکور در فرآیندهای تصمیم

های عضو به این مسئله بود که اتاق صنعت این شهر، وظایف خود را به نظر، اعتماد شهروندان و اعتقاد شرکت

ت مثبت ایجاده شده دارد. لذا با ایجاد انگیزه در صنعتگران و فعاالن جام داده و نقش مهمی در تغییراخوبی ان

یری گوکار، فرآیندهای تصمیمهای مرتبط با کسبگذارینشان تجاری و سایر سرمایه اقتصادی، آنها نیز برای

 .]2و 1[ خود را کاهش دادند

 بودجه پروژه -7

روژه نشان تجاری این شهر طی بازه زمانی دو عینتاپ برای پبودجه اختصاص یافته توسط اتاق صنعت غازی

شرکت نیز پشتیبانی شد؛  86هزار دالر بود. عالوه بر این، پروژه مذکور از طریق مشارکت  100سال معادل 

اد به منظور تامین مالی تبلیغات این پروژه ایج "ائتالف برندسازی"تحت عنوان بدین نحو که ائتالف مشترکی 

دالر در نظر  1000تجاری، معادل  این ائتالف به ازای هر شرکت یا به ازاء هر نشان گردید. هزینه مشارکت در
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آوری هزار دالر جمع 86رکت، یک منبع درآمدی مازاد دیگری به میزان ش 86گرفته شد که از طریق مشارکت 

 اظهار داشت که اینتوان گردید. نکته قابل توجه آن است که پروژه مذکور با بودجه معقولی اجرا گردید و می

 .]2[های دارای منابع مالی ساالنه کم نیز قابلیت اجراء دارد پروژه در سراسر جهان حتی برای اتاق

 گیرینتیجه -8

عینتاپ اقدامی فعاالنه بود که در ابتدا با توجه به محیط اقتصادی ترکیه و پروژه برندسازی نشان تجاری غازی

ریزی و اجراء گردید. هدف اتاق المللی برنامهبراساس محیط اقتصادی بینعینتاپ و در درجه بعدی شهر غازی

نسجم مصورت تبدیل شود که بهشهری به عینتاپ ای نزدیک، غازیعینتاپ این بود که در آیندهصنعت غازی

 .]2[ غنی از برند باشد

تواند توسط هر که میاست هایی برخوردار عینتاپ به لحاظ محتوی و اجراء، از ویژگیپروژه نشان تجاری غازی

تاپ، بلکه عینکار رود. با توجه به اینکه مفهوم برندسازی نه تنها برای ترکیه و شهر غازیکشور، شهر و اتاقی به

برای تمام کشورهای در حال توسعه حائز اهمیت است، این امکان وجود دارد که پروژه مذکور در بسیاری از 

 که خواهان توسعه و بهبود های آنها اجراء شود. این پروژه همچنین برای شهرهاییاقکشورها، از طریق ات

ر های برندسازی دیگری نیز در سراسباشد. هرچند تاکنون پروژهخود هستند، نیز مفید میهای صنعتی فعالیت

نتاپ عیغازیشهر شامل  برندسازی نه تنها چراکه فرآیند اما این پروژه منحصر به فرد است، اند،جهان انجام شده

بال لی در شهر را به دنهای داخل شهر را نیز در برگرفته که این امر افزایش انگیزه کبوده بلکه تمامی شرکت

  .]2و 1[داشته است

عینتاپ در سه سطح محلی، ملی و اجرای پروژه مذکور نتایج مثبتی مانند افزایش اعتبار اتاق صنعت غازی

افزایش تعداد اعضاء و درآمدها را برای این اتاق به همراه داشت و از طرفی هم منجر به المللی و در نتیجه بین

های تجاری ثبت شده در شهر، عینتاپ از قبیل افزایش تعداد نشاندستاوردهای قابل توجهی برای شهر غازی

گذاری نرخ سرمایه های اول و دوم بعد از اجرای پروژه، افزایشدرصد طی سال 53و  47رشد صادرات به میزان 

هزار  120و  102هزار نفر به  94درصد و همچنین افزایش تعداد شاغالن در مشاغل صنعتی از  40به بیش از 

ند در توانفر طی بازه زمانی دو سال بعد از اجرای این پروژه گردید. لذا با توجه به نتایج مذکور، این پروژه می

انی در شهرهایی از ایران مانند اصفهان، شیراز و ... که از پتانسیل تبدیل های فعال استاتاق ایران یا یکی از اتاق

سازی گردد و بدین ترتیب جامعه محلی و ملی از نتایج مثبت آن شدن به برند جهانی برخوردار هستند، پیاده

 مند شوند. بهره
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