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.1مقدمه 
معامتت در دنیاای کناقن منجار باه رشادی واحاد در تجاارت باینالملا و با رگاان و افاوایش
با سایر کشقرهای که ا آ ها درآمد کسب م کنند گسترش م دهناد یکا ا قابا تقجاهتارین
نتایج جهان شد تأثیر سیاستهای داخل مالیات کشقرها بر اقتصاد کشاقرهای دیگار اسات کاه
نیا به ار یاب پ درپ نظامهای مالیات کشقرهای مختلف و باه مقجاب آ تغییارات گریوناپاذیر
شده است مالیااتهاای مضااعف باینالملا اثارات ساقی روی تجاارت ،خادمات و جاباهجاای
اشخاص و سرمایه دارد گرفتن مالیات ا یک نقع درآمد تقسط دو یا چند کشقر باار سانگین بار
مالیات دهنده تحمی م کند بنابراین پیامدهای وضع مالیات یک ا مهمترین متحظات بارای هار
تجارت و تصمیم به سرمایهگذاری در کشقرهای دیگر است مان کاه اقتصااد باه سامت جهاان
شد پیش م رود و مر ها در حال ناپدیاد شاد هساتند باا جاباهجاای آساا کاالهاا ،خادمات و
سرمایه ،مالیات مضاعف یاک ماانع بارای تقساعه رواباط اقتصاادی باین کشاقرها اسات ا طریا
مقافقت نامه اجتناب ا اخذ مالیات مضااعف ،هار کشاقری در عرصاه ماال بارای تقساعه تجاارت
بینالملل و سرمایهگذاری با حداق فشار ،مطالبات سایر کشاقرها را تساقیه ما کناد هرچناد کاه
ساختار نظامهای مالیات برای پاسخ به چالشها و مقانع باید ساا گاری داشاته باشاد ری)2011 1،
در این راستا ،سا ما تقسعه و همکاریهای اقتصادی 2و سا ما ملا متحاد 3هار یاک الگاقی را
برای انعقاد مقافقتنامه اجتناب ا اخذ مالیات مضاعف تدوین کردهاند هر یاک ا کشاقرها باا در
نظر گرفتن ا این دو الگق اقدام به انجام مذاکرات کارشناس و انعقاد مقافقت نامه اجتناب م کنناد
که پس ا ط مراحا قاانقن در دو کشاقر تبادی باه «قاانق اجتنااب ا اخاذ مالیاات مضااعف»
م شقد این قانق به مانند هر قانق مصاقب دیگاری اجارای قاقانین یادشاده حاایو اهمیات اسات
1. RAY
2. OECD
3. UN
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هدف مقافقت نامه مالیات ارتقای سطح مبادله کاالها و خدمات و جابهجای سارمایه ،تکنقلاقژی و
اشخاص بین دو دولت متعهد است بنابراین ،مقافقات ناماه مالیاات باه تقساعه رواباط اقتصاادی باین
کشقرها کمک م کند این امر ا طری ابوارهای مختلف ممکن اسات یکا ا ایان ابوارهاا کاه
ابوارهای تعام کاالها ،خدمات و سارمایه و همچناین تکنقلاقژی و افاراد باین دولات هاای متعاهاد
است ،رفع مانع مالیات مضاعف است سایر ابوارهاا ا فارار ا مالیاات و گریاو ا مالیاات ممانعات
م کنند حذف تبعیضآمیاو مالیااتساتان و تق یاع نامتناساب دول ا درآمادهای مالیاات ناه تنهاا
روابط متقاب کشقرها را تحت تأثیر قرار م دهد ،بلکه روابط اقتصادی مالیات دهندگا را نیو متأثر
م کند اطمینا مالیات دهندگا ا قانق افوایش یافته و فرایند اجرای مالیاتستان کاهش خقاهد
یافت کمر )2010 1،
ا سقی دیگر در ققانین داخل کشقر به مقجب ماده  168قانق مالیاات هاای مساتقیم ،دولات
م تقاند برای جلقگیری ا اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطتعات راجع به درآمد و دارای مؤدیا
با دولت های خارج مقافقت نامه های مالیات منعقد و پس ا تصقیب مجلاس شاقرای اساتم باه
مرحله اجرا بگذارد در اجرای حکم قانقن فق  ،جمهقری استم ایرا ا سال  1347تا به امرو
ده ها مقافقت نامه اجتناب ا اخذ مالیات مضاعف به امضاا رساانیده اسات کاه در  42ماقرد ،قاقانین
مصقب مجلس شقرای استم ال ماالجرا و ابتغ شده است
در تحقی پیش رو ابتدا به پیشینه مطالعات انجاامشاده در میناه روششناسا ما پاردا یم در
قسمت بعد روش انجام رتبهبندی را به طقر کام تقضیح خاقاهیم داد معرفا شااخصهاای ماقرد
بررس و نیو برآورد با استفاده ا تکنیک تاپسیس در مرحله بعد صاقرت ما گیارد و درنهایات باه
تجویهوتحلی نتایج و ارایه تقصیههای سیاست و نتیجهگیری پرداخته م شقد

1. kemmeren, IBFD
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.2ادبیاتنظریوپیشینه
رتبهبندیبامعیارهایچندگانه 
.1-2روش 

دستیاب به هدف اهداف) خاص صقرت م گیارد درواقاع هار ساا مان باه عناقا یاک «واحاد
تصمیمگیرنده» در پ تصمیمگیری بهینه و بهرهگیری ا معیار سنجش بهینگ است ایان مققلاه باه
دلی وجقد محدودیت ها ققانین و مقررات ،امکانات و ) ،عقام برو ساا مان در کناار عقاما
درو سا مان و عقام مؤثر کیف تقأم با عقام مؤثر کما  ،ا پیچیادگ هاای برخاقردار اسات
مدلهای بهینهسا ی ا دورا نهضت صنعت در جهاا و باهخصاقص ا ماا جنا

دوم جهاان

همقاره ماقرد تقجاه ریاضایدانا و دسات انادرکارا صانایع باقده اسات در مادل هاای کتسایک
بهینه سا ی ،تأکید اصل بر داشتن تابع به عنقا تابع هدف و یاا معیااری باه عناقا معیاار سانجش
اساات امااا دهااههااای اخیاار ،محققااین رشااتههااای اقتصاااد ،ماادیریت و مهندساا صاانایع باارای
تصمیم گیری های پیچیاده بیشاتر باه مادل هاای چنادمعیاره تقجاه کارده اناد در ایان مادل هاا بارای
تصمیم گیری باه جاای اساتفاده ا یاک معیاار سانجش بهینگا ا چنادین معیاار سانجش اساتفاده
م شقد در قالب مدل های تصمیم گیری چندمعیاره امکا ار یاب  ،تصامیمگیاری و انتخااب یاک
طرح ا بین طرح های مختلف با استفاده ا چندین معیار سنجش فراهم م شاقد تکنیاک تاپسایس
یک ا روشهای تصمیمگیری چندمعیاره است که تقسط یق و هقان

پیشانهاد شاده و یکا ا

پرکاربردترین روشهای ح مسای چند شاخصه است مفهقم اصل ایان تکنیاک بار ایان اسااس
است که گوینهای را انتخاب کند که نودیکترین فاصله اقلیدسا را باه گویناه ایادیال و دورتارین
فاصله اقلیدس ا گوینه ایدیال منف داشته باشد در این روش عتوه بر در نظر گرفتن فاصله یاک
گوینه  Aiا نقطه ایادیال ،فاصاله آ ا نقطاه ایادیال منفا هام در نظار گرفتاه ما شاقد واقعیاات
یربنای این روش به قرار یر است:
الف -مطلقبیت هر شاخص باید به طاقر یکنقاخات افاوایش یاا کااهش) داشاته باشاد هرچاهrij

بیشتر ،مطلقبیت بیشاتر و یاا بارعکس) کاه بادا صاقرت بهتارین ار ش مقجاقد ا یاک شااخص
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نشا دهنده ایدیال آ بقده و بدترین ار ش مقجقد آ مشخص کننده ایدیال منف برای آ خقاهاد
بقد.

ب -فاصله یک گوینه ا ایدیال یا ا ایدیال منف ) ممکن است به صقرت فاصله اقلیدس

معروف به فقاصا بلاقک ) محاسابه شاقد

که این امر بستگ به نرخ تبادل و جایگوین در بین شاخصها دارد
ا آنجا که تصمیمگیری چندمعیاره ا مققلههای بسیار مهم در حق ههای مختلف دانش اسات
و همچنین با تقجه به ادبیات مقضقع و بررس تعداد یادی ا مقایسات وج بارای کساب او ا
و رتبه بندی ا روش تاپسیس استفاده شده است درواقع روش تاپسیس م تقاند نیا مندی مقایسات
وج را برآورده سا د و محدودیت ظرفیت در پردا ش اطتعات وجقد ندارد و به آسان م تقا
کشقرهای متعدد را با یکدیگر مقایسه کرد در اولقیتبندی کشقرها به منظقر انعقااد مقافقات ناماه
اجتناب ا اخذ مالیات مضاعف با استفاده ا روش تاپسیس استخراج شااخصهاای مناساب جهات
ار یاب صقرت م گیرد در این تحقی سع شده است شاخصها با در نظر گرفتن ماقارد مطارح
شده در سیاستهای کل نظام ،عقام تجاارت باینالملا  ،الگاقی ساا ما همکااریهاا و تقساعه
اقتصادی و نیو مفاد الگقی سا ما امقر مالیاات در انعقااد مقافقات ناماه باا ساایر کشاقرها انتخااب
شقند

.2-2پیشینهتحقیق 
به دلی عدم وجقد مطالعهای مشابه مطالعه حاضر ،به تعادادی ا مطالعاات انجاامشاده در ارتباا باا
مقضقع مقافقتنامه و همچنین مدل و روششناس تحقی اشاره م شقد:
بیکر  )2012به بررس اثر مقافقت نامه اجتنااب ا اخاذ مالیاات مضااعف بار سارمایهگاذاری
مسااتقیم خااارج پرداختااه اساات وی بااا اسااتفاده ا مجمقعااهای ا دادههااا و همچنااین روشهااای
اقتصادساانج نشااا داده اساات کااه مقافقااتنامااههااای اجتناااب ا اخااذ مالیااات مضاااعف در
سرمایهگذاری کشقرهای تقسعهیافته در کشقرهای کمتر تقساعهیافتاه اثاری نادارد ایان یافتاه ایان
مسئله را اثبات م کند که چرا کشقرهای تقسعهیافته بدو در نظار گارفتن شارایط کشاقر میوباا ،
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اشاتیا بیشاتری بارای انعقااد مقافقااتناماه اجتنااب ا اخاذ مالیااات مضااعف باا کشاقرهای کمتاار
تقسعهیافته دارند
روی و رایحا  )2011به تحلی جریا تجااری بانگتدش ا طریا مادل جاذباه تعمایمیافتاه
دوجانبه شرکای تجاری استفاده کردند نتایج نشا م دهد تجارت بنگتدش رابطه مثبت باا انادا ه
اقتصاد و رابطه منف با محدودیتهای تجاری دارد
فایقستینق و لیتایق  )2010اثر سرمایهگذاری مساتقیم خاارج بار جریاا هاای تجااری متقابا
پرتغال و اتحادیه اروپا را در دوره  2005-1996و با روشهای اثرات ثابت و  GMMتجویه وتحلی
کردهاند بر اساس نتایج مطالعه آ ها ،سرمایهگذاری مستقیم خارج و مر مشاتر

اثار مثبتا بار

تجارت متقاب پرتغال و اتحادیه اروپا دارد دیگر نتایج این مطالعه بیانگر آ است که اندا ه باا ار،
ثبات اقتصادی و فاصله ا جمله عقامل است که بر تجارت متقاب کشقرهای ماقرد بررسا ماؤثر
است
کبیر و سلیم  )2010در مطالعهای عقام مؤثر بر تجارت متقاب کشقرهای خلیج بنگاال را در
سال های  2008-1995و با استفاده ا دادههای تابلقی بررس کردهاناد بار اسااس یافتاههاای ایان
پژوهش ،جریا تجاری مقجقد در این کشقرها ا فرضایه لینادر پیاروی ما کناد همچناین نتاایج
برآورد مدل تجارت آ ها نشا داد فاصله جغرافیای اثر منف و قاب تاقجه بار تجاارت دارد باه
عبارت دیگر ،با افوایش فاصله ،واردات و صادرات کشقرها کاهش م یابد
قرقاش اوغل و ارتققرول  )2009با استفاده ا  FAHPاقدام به ار یاب عملکرد شارکت هاای
صنعت سیما ترکیه کرده و ا رویکرد  Topsisبرای رتبهبندی شرکتهای موبقر استفاده کردند
اورتاگقل و کاراکاسقگلق  )2007ا تحلی سلسله مراتب فا ی  TOPSISو  FAHPبه منظقر
ار یاب عملکرد مال استفاده کردند روش اول در تعیین و

نسبت های ماال ماقرد نظار باه کاار

گرفته شد ،سپس با استفاده ا این او ا و روش دوم باه رتباه بنادی  15شارکت در صانعت سایما
ترکیه اقدام کردند.
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کرر  )2006ا مدل جاذبه برای ار یاب مقافقت نامه هاای تجااری منطقاهای اساتفاده کارد او
برای برآورد ،روش دادههای پانل مربق به  130کشقر را در سال های  1996-1962مقرد بررس
قرار داد که ا اثرات تصادف دوجانبه استفاده کرد نتایج به دست آمده ا این تحقی بیاا ما کناد
تقکل نیا و شال

 )1391در مقالهای تحت عنقا «نابرابریهای منطقهای در ایرا » باه بررسا

این مقضقع با استفاده ا روش تاکسقنقم عاددی و تحلیا خقشاهای پرداختاهاناد کاه نتاایج ایان
تحقی نشا م دهد در سال  1385ا مجمقع  30استا کشاقر ،یاکاساتا تقساعهیافتاه 4 ،اساتا
نسبتاً تقسعهیافته 7 ،استا تقسعه میان  19 ،استا تقساعه نیافتاهو یاک اساتا محاروم باقده اسات و
الگقی حاکم بر سا ما فضای کشقر ا الگقی مرکو -پیرامق در تقسعه منطقاه ای پیاروی کارده
است.

شاکری  )1390به بررس همگرای اقتصادی میا کشقر ایرا و کشقرهای آمریکاای التاین
در قالب شک گیری بلق

تجاری ما پاردا د .بادین منظاقر ،ا مادل جاذباه تعمایمیافتاه و بارای

برآورد آ ا روش اقتصادسنج رگرسیق چند متغیاره باا دادههاای تاابلقی اساتفاده شاده اسات
جامعه آماری این تحقی شام شاانوده کشاقر در دوره ماان  2001تاا  2009اسات نتاایج نشاا
م دهد که وجاقد همکااریهاای اقتصاادی باین ایارا و آمریکاای التاین منجار باه افاوایش قابا
متحظهای در جریانات تجاری دوجانبه م شقد.

دانش شکیب و فضل

 )1388به رتبهبندی شرکتهای فعال در صنعت سیما کاه در باقرس

اورا بهادار تهرا پذیرفته شدهاند ،پرداخته است آ هاا در مقالاه خاقد باا اساتفاده ا دو تکنیاک
 AHPو  TOPSISاستفاده کردند بر اساس دادههای مال ساال هاای  1380-1386و کااربرد مادل
مذکقر مشخص شد که شرکت سیما فارس دارای باالترین رتبه ا نظر عملکرد مال است
مقسقی جهرم و ایر  )1388در مقالهای تحت عنقا مقایسه عملکرد دو مدل تصمیمگیری
با معیارهای چندگانه مطالعه مقردی :رتبهبندی استا های کشقر بر اساس عقام تأثیرگذار ظرفیات
مالیات  ،به بررس ظرفیت مالیات در  30استا کشقر با اساتفاده ا  22شااخص اقتصاادی و نهاادی
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که همبستگ ققی با تقا بالققه استا ها در تقلید و یا ایجاد درآمد مالیاات دارد ،انتخااب کارده و
درنهایت با انتخاب یک شاخص کت که اثرات سایر شاخصها را در قالب یاک شااخص واحاد
برای هر استا بر اساس دو روش تاکسقنقم و تاپسیس برآورد کردند نتایج به دست آماده حااک
ظرفیت مالیات برای برخ ا استا ها متفاوت است و اختتف جوی در عملکارد دو روش وجاقد
دارد

.3روشتاپسیس 
در روش تاپسیس  mگوینه به وسیله  nشاخص مقرد ار یاب قرار م گیرند و هر مسئله را ما تاقا
به عنقا یک سیستم هندس شام  mنقطه در یک فضای  nبعدی در نظر گرفت این تکنیاک بار
این مفهقم بنا شده است که گوینه انتخاب باید کمترین فاصاله را باا راه حا ایادیال مثبات بهتارین
حالت ممکن )Ai+ ،بیشترین فاصله را با راه حا ایادیال منفا

بادترین حالات ممکان )Ai- ،داشاته

باشد
فرض بر این است که مطلقبیت هر شاخص به طقر یکنقاخت افوایش و یا کاهش است حا
شدهاند
یک مسئله به روش تاپسیس شام شش مرحله است که به شرح یر مشخص 
مرحلهاول :ماتریس تصمیمگیری هما ماتریس دادههاای روش تاکساقنقم  )x ،باه کماک نارم
اقلیدس به یک ماتریس عاری ا مقیاس تبدی م شقد

rij
1

), ( j  1,..., n

m

( rij ) 2

rij 

i 1

ماتریس بهدستآمده N D ،نامیده م شقد
مرحلهدوم :ماتریس ب مقیاس مق و به دست م آید
V  N D Wnn
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که در آ :
 ،Vماتریس ب مقیاس مق و و  ،Wماتریس قطری ا و های بهدستآمده برای شاخصها است
ال م به ذکر است که برای تعیین و

شاخصها  Wnnدو روش کل وجقد دارد:

2

استفاده ا روش آنتروپ شانق

ا آنجا که در مطالعه حاضر ا روش دوم استفاده شده است ،پس ا تکمیا شارح روش تاپسایس
بدا پرداخته م شقد

مرحلهسوم :راهح ایدیال مثبت )  ( Aiو راهح ایدیال منف ) ( Ai

مشخص م شقد

گوینه ایدیال مثبت:

 max

(A  
Vij j  j1 ), (min Vij j  j2 ) i  1, 2,..., n 
 i

گوینه ایدیال منف :

 min

max
(A  
(Vij j  j1 ,),
Vij j  j2 ) i  1, 2,..., m) 
i
 i


Ai  V1 ,V2 ,...,Vn  Ai  V1 ,V2 ,...,Vn 
به طقری که:
به ا ای عناصر مثبت شاخصها
به ا ای عناصر منف شاخصها

j1  1, 2,..., n
j2  1, 2,..., n

مرحلهچهارم :اندا ه فاصله بر اساس نرم اقلیدسا باه ا ای راهحا ایادیال منفا و گویناه مثبات و
اندا ه فاصله بر اساس نرم اقلیدس به ا ای راه ح ایدیال مثبت و گوینه منفا  ،باه صاقرت یار باه
دست م آید:
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1

 n
2
)di   (vij  v j ) 2  , (i  1, 2,..., m
 j 1

1

مرحلهپنجم :نودیک نسب

 Aiبه راهح ایدیال به صقرت یر محاسبه م شقد

di
Ci  
),(i  1, 2,..., n
) (di  di
چنانچه Ai  Ai

آنگاه

باشد ،آنگاه

Ci  0, di  0

Ci  1, di  0

م شقد و در صاقرت کاه

Ai  Ai

باشاد،

خقاهد شد ،بنابراین ،هر گوینه  Aiباه راه حا ایادیال نودیاک تار باشاد

مقدار  Ciآ به یک نودیکتر خقاهد بقد
مرحلهششم :مرحله رتبه بندی گوینه ها اسات در ایان مرحلاه بار اسااس ترتیاب نوولا

 ، Ciیعنا

بیشترین اهمیت ،رتبهبندی انجام م شقد

شاخصهایموردنظربهمنظوراولویتبندی 

.4
.1-4نسبتمالیاتبهتولیدناخالصداخلی 1
نسبت درآمدهای مالیات کشقر به تقلید ناخالص داخل یک ا شاخصهای عملکرد نظام مالیاات
محسقب م شقد نسبت مالیات به میوا وصقل درآمدهای مالیات کشقر وابسته است که وصقل
درآمدهای مالیات نیو به نقبه خقد متأثر ا دو گروه ا عقام درو سا مان و برو سا مان اسات
عقام درو سا مان شاام عاقامل نظیار سااختار و تشاکیتت اجرایا ساا ما وصاقل مالیاات،
مکانیواسیق فرایند تشخیص و وصقل ،فرار مالیاات  ،تعاداد کارکناا مالیاات  ،قاقانین و مقاررات،
1. Gross domestic product
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جرایم و تشقیقات مالیات و امکا فرار مالیاات و غیاره هساتند کاه در تقضایح بخشا ا تغییارات
وصقل مالیاتها نقش دارند بخش دیگری ا تغییرات در نسبت مالیات به تقلیاد ناخاالص داخلا
را طیف وسیع ا عقام برو سا مان نظیر رشد اقتصادی کشقر ،تغییر پایهها و نرخهاای مالیاات ،
مالیات  ،میوا صادرات و قیمات نفات در با ارهاای جهاان و فرهنا

مالیاات تقضایح ما دهناد

نماگر سا ما امقر مالیات )1389-1393 ،
.2-4فاصلهبیندوکشور 
فاصله بین دو کشقر عام مهم در الگقهای جغرافیای تجااری اسات بار اسااس نظریاه شارکای
طبیع تجاری ،شرکای طبیع بر مبنای وجقد حجم تجارت باال در میا دو یا چند کشاقر تعریاف
م شقد پ کروگمن معتقد است گرچه تجارت بر مبنای مویات نساب اساتقار اسات اماا ایان امار
تحت تأثیر مسایل ا قبی فاصله جغرافیای نیو قرار دارد که حذف فاصلهها به کااهش هویناههاای
حم ونق و قیمت تماام شاده منجار ما شاقد بار ایان اسااس کشاقرهای مقجاقد در یاک منطقاه
جغرافیای با یکدیگر گستره وسیع ا دادوستد را دارند و به این ترتیب ،انحراف تجااری در میاا
آ ها بسیار اند

خقاهد بقد سقری و تشکین  )1391 ،عتوه بر فاصله ،هوینههای تکمیا کنناده

مبادالت بینمر ی نیو با دارنده و مانع در برابر تجارت محسقب ما شاقد هویناه بیشاتر تجاارت
دوطرفه سبب م شقد که منافع حاص ا تجارت کاهش یابد بناابراین فاصاله جغرافیاای بار روی
جریا های تجاری اثر منف دارد و بیانگر آ است که در اثر افوایش فاصاله دو کشاقر هویناههاای
حم ونق کاال افوایش م یابد لطفعل پقر و همکارا  )1390 ،به عبارت میاا تجاارت متقابا و
فاصله جغرافیای بین کشقرها رابطه معکقس وجقد دارد سقری و تشکین )1391 ،
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.3-4مبادالتبازرگانی 
.1- 3-4تجارتخارجی 

«تقسعه و بهره گیری ا روابط سیاس باا کشاقرها بارای نهادیناه کارد رواباط اقتصاادی ،افاوایش
جذب منابع و سرمایهگذاری خارج و فناوری پیشرفته و مینه گسترش مر های تجااری گساترش
با ارهای صادرات ایرا و افوایش سهم ایرا ا تجارت جهان و رشاد پرشاتاب اقتصاادی» ماقرد
تأکید قرار گرفته است بیشتر اقتصاددانا معتقدند که تجاارت ،مقتاقر تقساعه در جقاماع امارو ی
است آنا ادعا م کنند که تجارت بینالمل امکا بهرهگیری ا تقانمندیهای اقتصادی باالققه را
با تقجه باه مویاتهاای نساب مقجاقد و قابا خلا باه وجاقد ما آورد و عتیام روشان را بارای
سرمایهگذاری در طرحهای اقتصادی سقدآور و قابا رقابات در عرصاه جهاان پدیادار ما ساا د
فرهادی )1392 ،همچنین تجارت بینالمل یاا باا باقد اقتصااد ،نارخ رشاد اقتصااد را ا طریا
دسترس به با ارهای خارج  ،تکنقلقژی و منابع تحت تأثیر قرار م دهد ا سقی دیگر ،با رگان
بینالمل ا دیربا در رشد و تقسعه اقتصادی کشقرها نقش داشته و پیدایش صنایع ،پیشرفت علاقم
و فنق سیر سریع تمد با انگیوش تجارت و شتاب بخش به سرمایهگذاری خارج اهمیات آ را
دوچندا کرده است التجان و پقر باقر )1393 ،اقتصاددانا کتسیک نیو مویت نسب را به عنقا
عام تعیینکننده الگقی تجارت در نظر گرفتند در مقرد جنبههای پقیای تجاارت« ،هاابرلر» یکا
ا منافع غیرمستقیم یا به تعبیر وی منافع ترمقدینامیک تجارت باینالملا را در فاراهم آورد اباوار
مادی ال م نظیر کاالهای سرمایهای ،ماشینآالت ،مقاد خام و کاالهای واسطهای و به تبع آ انتقاال
فناوری م داند فرهادی)1392 ،
.2- 3-4صادراتخدماتفنیومهندسی 

ارایه خدمات طراح  ،مدیریت ،تدار  ،اجرا و یا طرح و ساخت تقسط شرکتها و مؤسساههاای
ایران به متقاضیا خارج ا کشقر ،صادرات خدمات فنا و مهندسا نامیاده ما شاقد مجمقعاه
ققانین و مقررات صادرات خدمات فن و مهندس ) بر اساس ماده  )1آییننامه مقاررات حماایت
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دولت در صادرات خدمات فن  -مهندس « ،صادرات خادمات فنا و مهندسا » عباارت اسات ا
صادرات مجمقعه فعالیتهای هدفدار مهندس  ،تدارکات ،اجرا ،ساخت ،تعمیر کاال و تجهیاوات
و ماشاینآالت صاانعت  ،نصااب و راهاناادا ی و نظااارت آمااق شهااای مربااق  ،انتقااال دانااش فن ا ،
آ ها ،به طقری که صدور کاالی صرف محسقب نشقد آییننامه اجرایا حمایاتهاای دولات ا
صادرکنندگا خادمات فنا و مهندسا  )1382 ،امارو ه عرضاه تاقا فنا و مهندسا و اجارای
طرحهای مختلف در صنایع گقناگق  ،نقش قاب تاقجه در مباادالت کشاقرها و تحکایم رواباط
اقتصادی آ ها یافته است خدمات فن و مهندس که یک ا ساتق هاای اصال تقساعه اقتصاادی
کشقرها است ،مجمقعهای ا روشها و ابوارهای است که با استفاده بهینه ا منابع و عقاما تقلیاد
شام سرمایه ،مقاد اولیه و نیروی انسان  ،امکا ارایه کاالها و خدمات را در جامعه فراهم م کناد
به رغم اینکه ارایه خدمات فن و مهندس ما تقاناد در مار یاک کشاقر محصاقر بماناد و یاا باه
با ارهای بینالملل کشقرهای دیگر راه بیابد در هواره سقم ،صادرات خدمات فن و مهندسا در
مبادالت جهان سهم عمدهای خقاهد داشت؛ یرا در دنیای امارو  ،بسایاری ا خادمات ا قابلیات
صدور برخقردارند و علم ،دانش و تجربه بیش ا پیش تبدی به یک محصاقل ار ناده قابا تباادل
شده است بابای )1388 ،
.4-4سرمایهگذاریمستقیمخارجی
به لحاظ نظری ،همه اقتصاددانا سرمایه را باه عناقا نیرومحرکاه رشاد و تقساعه اقتصاادی جقاماع
تلق م کنند و همه مدلها و الگقهای تقسعه اقتصادی را بر پایه هماین اندیشاه طراحا ما کنناد
استفاده ا امکانات سرمایهگذاری داخل و خارج ا طری باهکاارگیری مطلاقب مناابع تقلیاد ا
مهمترین عقام نی به پیشرفت اقتصادی جقامع به حساب ما آیاد بادیه اسات کاه تاأمین ماال
تشکی سرمایه داخل ا طر مختلف همچق استفاده ا پساندا داخل  ،بده خارج و جذب
سرمایه خارج امکا پذیر است جقامع که برای تقسعه خقد در داخ ا سرمایه کاف برخقردار
نباشااد ،تقس ا بااه ساارمایههااای خااارج را ا ضااروریات تقسااعه اقتصااادی تلق ا خقاهنااد کاارد
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سرمایهگذاری خارج یک ا مهمترین شیقههای تأمین مال خارج به روش غیراستقراض است
که بر ختف روش قرض تأمین مال خارج که در ترا پرداخاتهاای کشاقر میوباا باه عناقا
بده محسقب م شقد ،به عنقا منابع تلقا ما شاقد بادین جهات اسات کاه امارو ه بسایاری ا
مال خارج به مرحله اجرا درم آورند ذوالقدر )1388 ،در الگقی ساا ما همکااری و تقساعه
اقتصادی نیو یک ا مهم ترین اهداف مقافقت نامه جذب سرمایهگذاری خارج است بهارهگیاری
ا روابااط سیاس ا بااا کشااقرها باارای نهادینااه کاارد روابااط اقتصااادی ،افااوایش جااذب منااابع و
سرمایهگذاری خارج و فناوری پیشرفته نیو ا سیاستهای کل نظام است )OECD, 2014
.5-4ثباتسیاسی 
مطاب ادبیات اقتصاد سیاس  ،ساختار اقتصادی و سیاس یک کشقر رابطه تنگاتن

و در عین حال

پیچیدهای با یکدیگر دارند؛ به طقری که ساختار سیاس کشقر به عنقا سیستم هادایتگر مادیریت
اقتصادی کشقر عم کرده و منعکس کنناده تفکارات اقتصاادی آ سیساتم سیاسا اسات ا ایان
حیث هرگقنه اختتل در نهاد مدیریت یک کشقر دولت) با عناقا با ثباات سیاسا  ،باهویاژه در
کشقرهای در حال تقسعه م تقاند منجر به ب ثبات اقتصادی شده و حرکت طبیع اقتصاد را دچاار
اخااتتل کنااد احماادیا و همکااارا  )1392 ،ناپایااداری و ب ا ثبااات نظااامهااای سیاس ا و وجااقد
تهدیدهای داخل و خارج هوینه سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی را افاوایش داده و انگیاوه
را برای فعالیتهای مقلد -بهویژه بلندمدت -کاهش م دهد در شاخص ثبات سیاسا ا مجمقعاه
شاخص های «کافمن» )2004 1منتشرشده تقسط بانک جهان برای سنجش میوا پایداری و ثباات
دولتها استفاده شده است این شاخص میوا آسیبپذیری نظامهای سیاس در برابار تهدیادات و
اقدامات غیرقانقن و خشقنت آمیو را بررس م کند در تادوین ایان شااخص مجمقعاه وسایع ا
معیارها و مقیاسهای مرتبط در مقرد کشقرها مقرد بررس قارار گرفتاه اسات کاه برخا ا آ هاا
1. Kaufman
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عبارتنااد ا  :تضااادهای قااقم  ،فرهنگ ا و مااذهب  ،شااقرشهااا و اعتراضااات سیاس ا  ،تظاااهرات
خشقنت آمیو ،ناآرام های اجتمااع  ،جنا

هاای داخلا  ،شاقرش هاای شاهری ،کشامکشهاای

داخل  ،رواج قت های سیاس  ،آدم ربای و شکنجه ،خطر کقدتای نظام  ،جن

احتمال وققع هر یک ا این مقارد تقسط تدوینکننادگا شااخص

بررس شده و در مجمقع میاانگین آ بارای هار کشاقر محاسابه شاده اسات دامناه تغییارات ایان
شاخص بین  -2/5و  2/5بقده که مقادیر باالتر بیانگر ثبات سیاس بیشتر است آذرمند )1385 ،

.5نتایجحاصلازتخمین 
رتبه بندی  157کشقر با اساتفاده ا دادههاای نسابت مالیاات باه تقلیاد ناخاالص داخلا  ،1مباادالت
با رگان

روابط تجاری و صادرات خدمات فن و مهندسا ) ،سارمایهگاذاری مساتقیم خاارج ،

فاصله فیویک کشقرها و ثبات سیاس در سال  2012جهت اولقیت بندی کشقرها به منظاقر انعقااد
مقافقت نامه اجتناب ا اخذ مالیات بر درآمد و سرمایه و جلقگیری ا فرار مالیات و با باه کاارگیری
روش تاپسیس انجام شده است داده هاای ماقرد نیاا باه منظاقر تخماین ا ساایت باناک جهاان ،2
آنکتاد 3و سا ما تقسعه تجارت گرفته شده است با استفاده ا روش تاپسیس و نیاو شااخص هاای
مقرد نظر کشقرها به شرح یر رتبهبندی شدهاند:
جدول  .1رتبهبندی کشورها با روش تاپسیس
رتبه

نام کشور

رتبه

نام کشور

رتبه

نام کشور

1

آذربايجان

56

اسلووني

111

مالزی

2

عراق

57

مالت

112

مصر

3

ترکمنستان

58

فنالند

113

زيمبابوه

4

تايلند

59

ايتالیا

114

آنگوال

5

کويت

60

آلمان

115

مالي

1. Gross domestic product
2. world bank
3. unctad
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رتبه

نام کشور

رتبه

نام کشور

رتبه

نام کشور

6

ارمنستان

61

جمهوری چك

116

سنگاپور

8

بحرين

63

سوئد

118

9

امارات متحده عربي

64

دانمارك

119

آفريقای جنوبي

10

قطر

65

موناکو

120

موزامبیك

11

جامائیكا

66

سوئیس

121

گامبیا

12

اندونزی

67

تونس

122

گینه

13
14

عربستان سعودی
سوريه

68
69

سومالي
هلند

123
124

سورينام
سنگال

15

لبنان

70

مالديوز

125

بوتسوانا

16

عمان

71

لوگزامبورگ

126

سوازيلند

17

اردن

72

نروژ

127

آفريقای مرکزی

18

ترکیه

73

بنگالدش

128

فیلیپین

19
20

تاجیكستان
افغانستان

74
75

نپال
فرانسه

129
130

برونئي
نامیبیا

21

قبرس

76

بلژيك

131

ژاپن

22

ازبكستان

77

الجزاير

132

کیپ ورد

23

پاکستان

78

سریالنكا

133

کانادا

24
25

چین
قرقیزستان

79
80

آندورا
کنیا

134
135

اياالت متحده آمريكا
گويان

26

جمهوری مولداوی

81

انگلستان

136

جمهوری دومینیكن

27

روماني

82

اوگاندا

137

هائیتي

28

اوکراين

83

چاد

138

نائورو

29

قزاقستان

84

مغولستان

139

برزيل

30

يمن

85

میانمار

140

ونزوئال

31

روسیه

86

اسپانیا

141

کوبا

32

هند

87

رواندا

142

استرالیا

33

يونان

88

ايرلند

143

کلمبیا

34

بلغارستان

89

بروندی

144

پاناما

35

اريتره

90

تانزانیا

145

هندوراس

36
37

داغستان
مقدونیه

91
92

مراکش
پرتغال

146
147

کاستاريكا
گواتماال
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گرجستان

62

لیبي

117

تايوان
موريتاني

151

رتبهبندی موافقتنامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران

38

بالروس

93

کامرون

148

مكزيك

39

جیبوتي

94

ويتنام

149

پاراگوئه

40

صربستان

95

نیجر

150

اکوادور

41

آلباني

96

نیجريه

151

اروگوئه

42

مونتهنگرو

97

ايسلند

152

بولیوی

43

لیتواني

98

کنگو

153

آرژانتین

44

سودان

99

گابن

154

پرو

45
46

مجارستان
بوسني و هرزگوين

100
101

بوروکینافاسو
بنین

155
156

شیلي
نیوزيلند

47

لهستان

102

کامبوج

157

ني ئو

48

ماکائو

103

ماداگاسكار

49

لتوني (التويا)

104

توگو

50

اسلواکي

105

زامبیا

51
52

اتريش
کرواسي

106
107

هنگکنگ
ساحل عاج

53

اتیوپي

108

موريس

54

لیختن اشتاين

109

غنا

55

استوني

110

جمهوری کره

مأخذ :محاسبات تحقی

.1-5تحلیلنتایج 
در این بخش با استفاده ا جدول فق و نتایج تخمین به تحلی نتایج حاص شده خقاهیم پرداخات
رتبههای نخستین در جدول فق به کشقرهای اختصاص یافته است که به لحاظ جغرافیای با ایارا
همسایه بقده و یا اینکه فاصله چندان ندارد در مقاب رتبههای انتهاای جادول باه کشاقرهای تعلا
یافته است که فاصله جغرافیای بسیار یادی با ایرا دارند و این نتیجه نشا ا اختصاص یافتن و
یادی ا شاخصها به شاخص فاصله جغرافیای اسات در عما نیاو ایارا باا کشاقرهای ابتادای
جدول رتبهبندی مقافقت نامه ال ماالجرا دارد و با کشقرهای انتهای جدول مقافقتنامه منعقد نشده
است در این میا کشقر تایلند رتبه  4را به خقد اختصاص داده است کاه علا رغام داشاتن فاصاله
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نام کشور

رتبه

نام کشور

رتبه

نام کشور
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جغرافیای به نسبت بیشتر ا کشقرهای همسایه ،مبادالت با رگاان ایارا و تایلناد و

بیشاتری را

نسبت به بسیاری ا کشقرها دیگر داشته است وجقد کشقر چاین در رتباه  24نیاو دلیلا بار هماین
ادعا است داشتن روابط تجاری و همچنین صادرات خدمات فن و مهندس به کشقرهای همساایه
رتبههای میان جدول را به خاقد اختصااص دادهاناد عاتوه بار اینکاه ایان کشاقرها در مقایساه باا
کشقرهای انتهای جدول که اکثراً کشقرهای آمریکای هستند) در فاصله جغرافیای نودیاکتاری
با ایرا قرار دارند؛ عاتوه بار مباادالت بیشاتر با رگاان ساهم بیشاتر درآمادهای مالیاات ا تقلیاد
ناخالص داخل و همچنین ثبات سیاس باالتر بر سانگینتار شاد و

آ هاا در فرایناد انتخااب و

رتبهبندی نقش مؤثرتری داشته است
توصیههایسیاستی 

نتیجهگیریو

.2-5
رتبهبندی انجامشده با در نظر گرفتن شااخصهاای مالیاات باه تقلیاد ناخاالص داخلا  ،فاصاله باین
کشقرها ،مبادالت با رگان و ثبات سیاس حاک ا تأیید عملکرد سا ما امقر مالیاات در ماقرد
بعض ا کشقرهای است که با آ ها مقافقاتناماه منعقاد شاده اسات؛ همانناد کشاقرهای ابتادای
جدول و همچنین کشقرهای اروپای که در ردههای بعدی قرار دارند ،ا جملاه آلماا  ،جمهاقری
چک ،کرواس  ،اتریش ،لهستا  ،مجارستا و صربستا ا سقی دیگر تعدادی ا کشقرها با ایرا
مقافقت نامه ندارند و یا در دست مطالعه هستند که بایاد باا در نظار گارفتن شارایط پایش رو انعقااد
مقافقت نامه با آ ها تسریع یابد ا جمله کشقر تایلند کاه در رتباه چهاارم جادول فاق قارار دارد
کشقرهای که با آ ها مقافقتنامه وجقد دارد اماا باه لحااظ رتباه جایگااه مناساب ندارناد بایاد در
دستقر کار بررس مجدد قرار بگیرند برای مثال کشقرهای آفریقای جنقب  ،ماالوی ،ساریالنکاا،
کره جنقب  ،ونوویت و اسپانیا) همچنین کشقر ایااالت متحاده در تخماینهاای صاقرت گرفتاه در
جایگاه مناسب قرار نداشته و با تقجه به رویکرد سا ما امقر مالیات کشقر که انعقاد با این کشاقر
را در دستقر کار خقد ندارد ،منطق به نظر م رسد ا سقی در حال حاضر مقضقعات در مجامع
بینالملل و در ساطح رواباط مالیاات حاایو اهمیات اسات کاه ا جملاه آ هاا ما تاقا باه مسائله
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«بهشتهای مالیات » 1اشاره کرد که باید در رتبهبندی مقرد تقجه قرار گیرناد بهشاتهاای مالیاات
قلمروهای مالیات با نرخ پایین مالیات هستند که ارایهکننده فرصت به منظقر کسبوکاار و اجتنااب
ا پرداخت مالیات هستند ایان کشاقرها اغلاب کقچاک باا جمعیات کمتار ا یاک میلیاق نفار و
منجر به رشد اقتصادی سریعتر ا تمام کشقرها در  25سال اخیر در ایان کشاقرها شاده اسات اثار
بهشتهای مالیات بر رفاه اقتصادی در کشقرهای که نرخ مالیاات بااالی دارناد نامشاخص اسات؛
هرچند که به نظر م رسد که حضقر بهشتهای مالیاات منجار باه تحار

اقتصاادی در مجااورت

کشقرهای م شقد که نرخ مالیات بااالی دارناد جیماو هیناو )2007 ،بارای بهشاتهاای مالیاات
تعریف مشخص وجقد ندارد سا ما همکاری و تقسعه اقتصادی در شک ابتدای این تعریاف را
ارایه کرده است :عدم وجقد مالیات یا مالیات با نرخ پایین ،کمبقد تبادل اطتعات ،فقدا شافافیت،
و عدم ضرورت فعالیت قاب تقجه بر این اساس و با تقجه به تعدد فهرساتهاای ارایاهشاده تقساط
سا ما تقسعه و همکاریهای اقتصادی در مینه بهشتهاای مالیاات و همچناین کشاقرهای ماقرد
بررس در ایان تحقیا  ،ا  50کشاقر در ساال  2015ناامبرده شاده کاه ما تاقا باه مالات ،لیبا ،
لقگوامبقرگ ،پاناما ،آندورا ،لیختناشاتاین ،قبارس ،هنا

کنا

و ماکاایق اشااره کارد گاوارش

 )OECD, 2015به دلی عدم وجقد اطتعات و لیست واحد در این مینه انتظار م رود که قبا ا
انعقاد مقافقت نامه اجتناب ا اخذ مالیات مضاعف ابعاد مختلف مال کشقرهای مقرد بحث در ایان
مینه مقرد بررس قرار بگیرند ا آنجا که مهم ترین ویژگ های روش فق در انجام رتبه بندی آ
است که هر سال و با تقجه به شرایط اقتصادی کشقرها قاب بررس و تخماین مجادد اسات ،باا در
نظاار داشااتن مااقارد فااق ا مساائقلین ایاان انتظااار م ا رود کااه نتااایج حاص ا ا ایاان تحقیاا در
تصمیمگیریهای سیاس انعقاد مقافقتنامه نیو مد نظر قرار داده شقند

1. Tax haven
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پیوست 
 46کشقر که تاکنق ایرا با آ ها مبادرت به انعقاد مقافقتنامه کرده در جدول یر نشا داده شده است:
جدول  .2موافقتنامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف الزماالجرای ايران
آلمان

)1968/12/20( 47/9/29

لهستان

)2006/12/1( 85/9/10

فرانسه

)1973/11/7( 52/8/16

ونزوئال

 13( 5/10/23ژانويه )2007

ارمنستان

)1997/7/11( 76/4/20

بحرين

 17( 86/8/26نوامبر )2007

آفريقای جنوبي

)1998/11/23( 77/9/2

روماني

 19( 87/2/30مي )2008

قزاقستان

)1999/4/3( 78/1/14

کرواسي

 30( 87 /8/9اکتبر )2008

ترکمنستان

)1999/8/3( 78/5/12

مالزی

)2005/4/15( 84/1/26

لبنان

)2001/1/20( 79/9/30

سودان

)2009/6/8( 88/3/18

گرجستان

)2001/12/14( 79/11/26

عمان

)2009/8/5( 88/5/14

اوکراين

)2001/9/26( 80/7/4

کره جنوبي

)2009/12/8( 88/9/17

بالروس

)2001/11/5( 80/8/24

آذربايجان

)2010/1/25( 88/11/5

سوريه

)2001/12/3( 80/9/12

الجزاير

)2010/3/16( 88/12/25

سریالنكا

)2001/12/26( 80/10/5

قطر

)2010/9/21( 89/6/30

روسیه

)2002/4/5( 81/1/16

اندونزی

)2010/12/1( 89/9/1

چ ین

)2003/8/14( 82/5/23

کويت

)2011/2/12( 89/11/23

سوئیس

)2003/12/31( 82/10/10

اردن

)2008/9/1( 87/6/11

پاکستان

)2004/3/4( 82/12/14

صربستان

)2011/12/16(90/9/25

اتريش

)2004/7/11( 83/4/21

تاجیكستان

)2012/11/5( 91/8/15

ازبكستان

)2005/1/15( 83/10/26

مقدونیه

)2014/1/17( 92/10/27

ترکیه

)2005/2/22( 83/12/4

اسلووني

)2014/4/30(93/2/10

تونس

)2005/6/14( 84/3/24

جمهوری چك

)2016/8/4(95/5/14

قرقیزستان

)2005/9/16(84/6/25

مجارستان

)2017/1/1(95/10/12

اسپانیا

)2006/1/31( 84/11/10

قبرس

)2017/3/5(95/12/15

بلغارستان

)2006/6/29( 85/4/8

ويتنام

)2017/5/5(96/2/15
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