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 نقش دولت در توسعه صادرات؛ یینتب

 موفق یبه تجارب کشورها یبا نگاه
 

 

 

 

 

 مدیریتیخالصه 

ی، افزایش ارز یدرآمدها، ایجاد کشور یهای خارجتراز پرداخت یتوضع صادرات از طرق مختلفی همچون، بهبود

میت توسعه صادرات و ضعف شود. اهیی سبب رشد و توسعه اقتصادی کشورها میزااشتغالهای تولیدی و ظرفیت

هایی از قبیل اهتمام به بخش صادراتی کشور، مسئوالن و سیاستگذاران اقتصادی را بر آن داشته است که با برنامه

 ، موجبات شکوفایی در این بخش را فراهم آورند.بازارهای جدید صادراتی و رفع موانع پیش روی صادراتیافتن 

های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفته و دستیابی یاستسدر  اهمیت توسعه صادرات تا حدی است که

 افزوده و خالص ارزآوری مثبت، هدف قرار داده شده است.به صادرات با ارزش

با توجه به اهمیت موضوع، گزارش حاضر به تبیین نقش دولت در ارتقاء و توسعه صادرات با نگاهی به تجارب موفق 

 تدوین شده است.جهانی در چهار بخش 

 شده است.در بخش اول، به دو دیدگاه نظری غالب در ارتباط با جایگاه و نقش دولت در توسعه صادرات پرداخته 

  ها به دخالت حداقلی در این امر توصیهشود و دولتدر دیدگاه اول، تجارت آزاد مایه پیشرفت کشورها تلقی می

ها دارای مزیت نسبی هستند، تخصص یابند. لید کاالهایی که در آنشوند. در این دیدگاه کشورها باید در تومی
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تر و دراین حالت هر کشور، کاالهای مورد نیاز خود را از کشوری که در تولید آن مزیت نسبی دارد و ارزان

کند. کند، وارد و کاالیی را که در تولید آن مزیت نسبی دارد، صادر میتر از کشور واردکننده تولید میباکیفیت

شوند و نیازی به دخالت دولت الملل، منتفع میدرنتیجه همه کشورهای جهان از فعالیت در فضای تجارت آزاد بین

 نیست.

زند. در این دیدگاه، صادرات را مولود سازد و تجارت را به تولید گره میدیدگاه دوم، نقدهایی به دیدگاه اول وارد می

دانند. پیروان این دیدگاه معتقدند که ها میهدفمند و اصالحات اقتصادی دولت هایتولید و تولید را نیازمند حمایت

و صرف مبادله کاال، هدف غایی  کشورهاست یردر برابر سا یاسیو س یدیهدف از تجارت کاال، کسب قدرت تول

بیشتر متکی های نسبی در تجارت را برای کشورهای درحال توسعه که رو اتکای صرف به مزیتتجارت نیست. از این

یافته اشاره دانند. آنها به تاریخ اقتصادی کشورهای توسعهبر خام فروشی و منابع طبیعی هستند، راهگشا نمی

آفرینی و حمایت دهند که این کشورها جایگاه مترقی کنونی خود را در صادرات مدیون نقشکنند و نشان میمی

دار و های اولویتتند. دولت این کشورها، با حمایت از بخشهای تولیدی هسهای خود از بخشهدفمند و موثر دولت

های مورد نظر، توان تولیدی صنایع خود را تقویت و آنها های کالن اقتصادی در جهت تقویت بخشهدایت سیاست

د، از المللی خود را یافتناز آنکه تولیدات داخلی توانایی رقابت با رقبای بین را روانه بازارهای جهانی کرده و پس

 ها کاستند.میزان حمایت

 ینشده است. در ا یدهکش یربه تصو ینو چ یمالز ی،سه کشور منتخب کره جنوب یاتدر بخش دوم گزارش، تجرب

توسعه صادرات  یالزم برا یکشورها اتفاق افتاد تا بسترها ینکه در ا یبه اصالحات ساختار یلقسمت، ابتدا به تفص

  کشورها در قالب  ینتوسعه صادرات در ا هاییخته شده و در ادامه استراتژشود، پردا یجاددر اقتصاد کشور ا

 .شودیارائه م یسازمان هاییتو حما یارز هاییاستس ی،مال یهامشوق ی،تجار یلتسه یاتی،مال هایمشوق

 یاقتصاد توسعه فرآیند در هادولت یاتینقش ح سه کشور ینتوسعه صادرات در ا هاییاستمهم در رابطه با س نکته

 یکهدفمند و مشروط، در  یت خاص و با حما یعکشورها با انتخاب صنا ینو بهبود صادرات بوده است. دولت در ا

 .آوردیصادرات را فراهم م عهتوس یشده و در ادامه بسترها یعصنا ینا ییسبب شکوفا ،دوره مشخص

گیری ن بخش ابتدا صادرات ایران با بهرهبخش سوم گزارش به بررسی صادرات ایران اختصاص داده شده است. در ای

آسیب شناسی کلی از  ،از آمارهای موجود مورد بررسی قرارگرفته و سپس تالش شده تا با توجه به اطالعات موجود

 وضعیت حاضر ارائه شود.

         توجه صادرات به صادرات منابع طبیعی،از مطالعه آماری صادرات ایران، اتکا قابل بر اساس نتایج برگرفته

ترین مشکالت فروشی، سهم اندک صادرات غیرنفتی، فقدان تنوع در محصوالت و مقاصد صادراتی، اصلیخام

 صادرات در ایران هستند. 
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شناسی بخش صادرات ایران، حاکی از آن است که علت اصلی مشکالت مطرح شده، ضعف تولید است. در آسیب

افزوده انواع مشکالت اقتصادی، از تولید کاالی باکیفیت و دارای ارزشهای تولیدی به علت رویارویی با ایران بخش

های تولیدی در ایران، اند. منشاء ناکارآمدی بخشالمللی به منظور صادرات، بازماندههای رقابتیِ بینباال، با قیمت

فساد، معضل تأمین وکار نامناسب، توان به فضای کسبچارچوب نهادی بیمار و ناکارا است که از مصادیق آن می

 اشاره کرد.  دست و پاگیر و غیرشفاف و بعضاً متناقضمالی، ضعف حقوق مالکیت، قاچاق و تعدد قوانین 

پردازد، حضور دولت به جهت حمایت از گیری و ارائه راهکارهای عملیاتی میدر بخش چهارم گزارش که به نتیجه

ترین راهکار توسعه صادرات تجارت جهانی، به عنوان مهمتولید تا دستیابی به توان صادرات و رقابت در فضای 

دهی در کشور از گذاری و پاداششده است. بر اساس این راهکار، الزم است در کنار اصالح سیستم قاعدهمطرح

       های پولی، مالی و ارزیطریق بهبود محیط کسب و کار، استراتژی توسعه صنعتی نیز تدوین گردد. سیاست

در راستای استراتژی توسعه صنعتی تعریف شوند. در استراتژی توسعه صنعتی، نیاز است که به جای بایست می

گذاری شود و های تولیدی به صورت همزمان، با رویکرد صادراتی و با هدف خلق مزیت، اولویتتوجه به همه بخش

هدفمند، مشروط به دستیابی به  صنایع منتخب را مورد توجه قرار داد. حمایتی اثرگذار خواهد بود که به صورت

های تولیدی، توان صادرات کاالی کیفی و ازآنکه این بخششده و در طول زمان کاهنده باشد. پساهداف تعریف

 ها کاسته خواهد شد.المللی را کسب کردند، از میزان حمایترقابت در عرصه تجارت بین
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 مقدمه

. توسعه صادرات با ایجاد مزایای پوشیده نیست کسهیچ برکشورها  اقتصادییند رشد آفر در صادرات نقش اهمیت و

های ظرفیت ی، افزایشمؤثر و کارا از منابع اقتصاد ، استفادهگسترده یارز یدرآمدها ایجادازجمله ی و جانب یممستق

د و توسعه ، سبب رشکشور یهای خارجتراز پرداخت یتوضع و بهبود یکمک به توسعه صنعت، و اشتغال یدیتول

 شود.اقتصادی کشورها می

، ستاد 1331که در فروردین سال به این مهم پرداخته  1مقاومتی اقتصاد 11صادرات، بند نظر به اهمیت توسعه 

در  یرنفتیاز توسعه صادرات غ یتبسته حمااجرایی سازی آن، به تدوین  هدف بافرماندهی اقتصاد مقاومتی 

های در قالب عنوان است. همچنین دولت دوازدهم مکررا ، اقدام کردهاقتصاد ییراگبرون یشبردپ یچارچوب برنامه مل

 جز را جه جدی به صادرات غیرنفتی، پیدا کردن بازارهای جدید صادراتی و رفع موانع پیش روی صادراتمختلف، تو

ه صادرات در ایران معرفی کرده است که گویای اهتمام دولت به توسع های فعال کردن اقتصاد کشورترین راهاصلی

 شود.است که نکته مثبتی ارزیابی می

های دولت در بخش صادرات بسیار مهم است، میزان و چگونگی دخالت دولت با که کمیت و کیفیت فعالیتازآنجایی

هدف توسعه صادرات، موضوع گزارش حاضر را به خود اختصاص داده است. در این ارتباط دو دیدگاه رایج در اقتصاد 

ها و تسهیل فعالیت آزاد تجار و صادرکنندگان است. بر دارد. دیدگاه اول مبتنی بر دخالت حداقلی دولت وجود

شود، لذا جز در اساس این دیدگاه، فعالیت آزاد اقتصادی افراد در جامعه منجر به افزایش ثروت کل جامعه می

بر  هاآنابراین در امر صادرات نیز بن؛ مواردی خاص همچون تأمین امنیت کشور، به حضور دولت نیازی نیست

 های حداقلی دولت تأکید دارند.دخالت

های بایست پا را فراتر گذاشته و با انجام اصالحات اقتصادی و حمایتها میکند که دولتدیدگاه دوم عنوان می

. این گروه با اشاره مادی و معنوی از تولیدکنندگان، به عنوان یک بازیگر اصلی در عرصه اقتصادی، ایفای نقش کنند

ها در غالب کشورهای موفق در امر صادرات با اصالح اقتصادی و به تاریخ اقتصادی کشورها معتقدند دولت

را برای رقابت  هاآندار و مشروط از صنایع هدف خود، ابتدا بنیه تولید خود را تقویت و های هدفمند، مدتحمایت

 اند.آزادسازی تجاری کرده المللی آماده، سپس اقدام بهدر فضای بین

                                           
 ریق:طافزوده و ها دالص ارزآوری اثبت از ها و دداات هه نناب  ارز هدفمند از صادرات کاالو  جانبهحمایت همه 1

 های الزمنسهیل اقررات و گستر  اشوق - 

 یازهای اوردنگستر  دداات نجارت دارجی و نرانزیت و زیربادت - 

 گذاری دارجی هرای صادراتنشویق براایه - 

 های اقتصادی ها کشورها هه ویژه ها کشورهای انطقهپیوند هخشیدهی هازارهای جدید و ننوعکلریزی نولید الی اتناب  ها نیازهای صادرانی، شهرنااه - 

 ابتفاده از بازوکار ابادالت نهانری هرای نسهیل ابادالت در صورت نیاز - 

 ایجاد ثبات رویه و اقررات در اورد صادرات هاهدف گستر  پایدار بهم ایران در هازارهای هدف - 
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به  یدر بخش بعدبا توجه به اهمیت این دو دیدگاه، در این گزارش ابتدا مروری بر مبانی نظری خواهیم داشت. 

کره جنوبی،  یتوسعه صادرات در کشورهافرآیند و  و بررسی کشورهای موفق در امر صادرات پرداخته یشواهد تجرب

سپس به منظور ارائه راهکارهای عملیاتی برای ارتقاء صادرات، عملکرد  .یردگیقرار م یبررس موردمالزی و چین 

 شده است.شناسی ایران در بخش صادرات، بر اساس آمار و ارقام ارزیابی و آسیب

 غالب در بحث تجارت نظریاتمروری بر  -1

 دیدگاه مبتنی بر حداقل دخالت دولت و تجارت آزاد-1-1

شود، المللی تأکید و ترویج میهای بینقتصاد جهانی که به واسطه نهادها و سازمانهای غالب در اازجمله دیدگاه

المللی نامحدود برای کشورهای دیدگاه لیبرالی به تجارت است. این دیدگاه بر این فرضیه استوار است که تجارت بین

بدون دخالت دولت تأکید  کننده در آن سودآور است. در این دیدگاه بر اصل تجارت آزاد و توسعه صنعتیشرکت

 توان به آدام اسمیت و ریکاردو اشاره کرد.دهنده این دیدگاه میشده است. ازجمله اقتصاددانان شکل

های اقتصادی آدام اسمیت به عنوان پدر علم اقتصاد کالسیک، موافق اقتصاد آزاد و مخالف دخالت دولت در فعالیت

بر اساس آن، چنانچه یک فرد در جامعه آزاد گذاشته شود، به دنبال بود. او ایده دست نامرئی را مطرح کرد که 

گذاشته شوند، ثروت  آزادرود، به همین ترتیب اگر تمام افراد یک جامعه یمکسب حداکثر منافع و ثروت برای خود 

 (.1333ان، یباغقره) 1بنابراین به دخالت دولت نیازی نیستشود؛ میجامعه که مجموع ثروت افراد آن است، حداکثر 

تجارت آزاد به کشورهای  طرفدارانزاویه  یناز اکرد. یماز طرفی او تجارت آزاد را به موتور رشد اقتصادی تشبیه 

تر تجارت یشرفتهپکردند که برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی با کشورها و مناطق یمتوصیه  افتادهعقب

یار گرفتن بهترین کاالها از نظر کیفیت و قیمت، آشنایی در اخترا  کنند. اسمیت مزیت تجارت آزاد کاال و خدمات

بر همان(. او نظریه مزیت مطلق را مطرح کرد. دانست )با کاالهای جدید و ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی می

آن کاال دارای تولید کند، در تولید  ترارزاناین نظریه هر کشوری که بتواند کاالیی را به نسبت سایر کشورها،  اساس

بایست آن کاال را صادر کند و کاالهای دیگری را که در آن دارای مزیت نیست، از کشوری یممزیت مطلق است و 

که در تولید آن کاال دارای مزیت مطلق است، وارد کند. چنانچه همه کشورها اقدام مشابهی انجام بدهند، تخصیص 

 (.1334اسمیت، ) یابدیهمه کشورها افزایش م دهد و درنتیجه رفاهیمبهینه در سطح جهان رخ 

، طرفداری سرسختانه 1113در سال  "اصول اقتصاد سیاسی و مالیاتی"ریکاردو نیز با تدوین کتاب خود با عنوان 

خود از تجارت آزاد را اعالم کرد. وی معتقد بود که تجارت آزاد یک روش مؤثر در روند توسعه اقتصادی یک کشور 

مزیت نسبی را مطرح ساخت. بر طبق نظریه مزیت نسبی ریکاردو، حتی اگر یک کشور در تولید است. وی نظریه 

                                           
ها گذر زاان، اقتصاددانان کمتر هه االحظانی که ابمیت  اتأبفانهابت که ابمیت هه کرات پیش نیاز اقتصاد آزاد را ادالق و هسترهای نهادی عنوان کرده ابت که  الزم هه ذکر 1

 اند.در نظر داشت، نوجه کرده
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در تولید هیچ کاالیی مزیّت مطلق نداشته باشد(، هنوز )هردو کاال نسبت به کشور دیگر کارآیی کمتری داشته باشد 

صدور کاالیی تخصص پیدا کند که  ای برای تجارت دوجانبه سودآور وجود دارد. کشور اول باید در تولید وهم پایه

که عدم مزیت  تری است )کاالیی که دارای مزیت نسبی است( و کاالیی را وارد کنددارای عدم مزیت مطلق کوچک

تخصص  ییکاال یدهر کشور در تولتری دارد )کاالیی که دارای عدم مزیت نسبی است(. بدین ترتیب مطلق بزرگ

آن  یدتول ینسب ینهکه هز نمایدیرا وارد م ییباشد و کاال تریینر داخل کشور پاآن د یدتول ینسب ینهکه هز یابدیم

 .(1333یان، باغ)قره باشدباالتر  یگرد یدر داخل نسبت به کاال

 ها هم مورد توجه قرار گرفت.دیدگاه اقتصاددانان کالسیکی همچون اسمیت و ریکاردو، بعدها توسط نئوکالسیک

ی گسترده دولت هادخالت، یکی از دالیل اصلی آن را توسعهدرحالهای کشورهای یناکام ها با اشاره بهنئوکالسیک

کنند. در این نگاه، آزادسازی و کاهش کنند و از این زاویه آزادسازی و کاهش دخالت دولت را توصیه میبیان می

عه اقتصادی را تسهیل ها، منابع را به سمت تخصیص بهینه هدایت کنند و توسیمتق شودمیدخالت دولت سبب 

موفقیت کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان،  معموالً هاآنشود. نمایند. تجارت آزاد هم با همین توجیه، توصیه می

و سنگاپور و شکست اقتصادهای آفریقایی و آمریکای التین را در چارچوب اقتصاد آزاد )در مقابل دخالت  کنگهنگ

 (.1312تودارو، ) کنندیمدولت( تحلیل 

به بعد در عمل، با کلمه آزاد مترادف شد که به مفهوم به  1341المللی نیز از دهه ینبخصوصیت نظام اقتصادی 

 کههنگامیاز سوی دولت بر حقوق افراد، برای مبادالت اقتصادی )حتی  شدهاعمالهای یتمحدودحداقل رساندن 

اند، صندوق ی که در این عرصه نقش کلیدی را بازی کردهاین مبادالت با ساکنان سایر کشورها بود( است. نهادهای

دست  یریهای چشمگتجارت آزاد، به پیروزی یهنظر یروانپ ندکه سبب شد المللی پول و بانک جهانی هستندینب

های تعدیل ساختاری، آزادسازی تجاری را به کشورهای (. این دو سازمان در ذیل سیاست1333یان، باغ)قره یابند

های تعدیل ساختاری، های پرداختی به این کشورها به اجرای سیاستکردند. مشروط کردن وامده توصیه میزبحران

ها بود. درنتیجه شمار بسیاری از این کشورها به آزادسازی تجاری سازی این سیاستراهی برای اطمینان از پیاده

 (.1333استیگلیتز، ) این کشورها در پی نداشتو وعده داده شده را برای  موردنظرپرداختند که به دالیلی نتایج 

 منددیدگاه مبتنی بر اهمیت نقش دولت و تجارت قاعده-1-2

کند در حضور کشورهای فردریک لیست، اقتصاددان آلمانی قرن نوزدهم، معروف به پدر مبحث صنایع نوپا بیان می

های هدفمند و مشروط دولت بدون دخالت توانند صنایع جدید خود رامانده نمیتر، کشورهای عقبیافتهتوسعه

است، اما  یددارند، مف یاز توسعه صنعت یکه سطوح مشابه ییکشورها یانتجارت آزاد م ی،از نگاه و گسترش دهند.

یدان کشور تازه به م یک. آفرین باشدتواند مشکلبدون برنامه می یافتگی،سطوح مختلف توسعهبا  ییکشورها ینب

الزم را  هاییتحما ی،صنعت یاگر کشورها یژهبه و د؛اندام کنعرض یقدرت صنعت یکدر مقابل  اندتویمکمتر  آمده،

ها رشد هستند، دولت ییکه کشورها هنوز در مراحل ابتدا یطیدر شرا روینعمل آورده باشند. ازابه  یعشاناز صنا
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حذف را  هایتحما ینکم ابه قدرت، کم یابیانجام دهند و بعد از دست یهدفمند هاییتحما یداخل یعاز صنا یدبا

است که مراحل  اییافتهتوسعه یبه نفع کشورها یدولت هاییتو کاهش حما یآزادساز تر،یقدق یانیبه ب . کنند

راه  یتوسعه که در ابتدادرحال یرقابت دارند، اما کشورها یبرا یمناسب یدیکردند و قدرت تول یسپررشد را  یهاول

توان  ینابرابر یطدو اقتصاد در شرا یانم مواجههو هر نوع  یدخواهند د یبزودهنگام آس رت آزادتجاهستند، از 

، 1311لیست، ) شدخواهد  یو بروز سلطه اقتصاد تریفبر اقتصاد ضع تریاراده اقتصاد قو یلتحممنجر به  یدی،تول

 (.1313لیست، 

عنوان کردند،  هایکبرخالف آنچه کالس یجهان یارهابه باز یوستناز پ یمسئله را مطرح کرد که هدف اصل ینا وی

بلکه هدف از تجارت کاال، کسب  یم؛به دست آور ییفقط کاال یگر،د ییدر مقابل کاال ییکاال یضکه با تعو یستآن ن

دهنده به به اثرات قدرت ینکها یآزاد به جا ارتکشورهاست. طرفداران تج یردر برابر سا یاسیو س یدیقدرت تول

هر کشور  یهاول یطشرا یل،نوع تحل ین. در اپردازندیتوجه داشته باشند، به اثرات مبادله کاال م یدیتول هاییتفعال

 یاسیاز اقتصاد س ینقد را وارد کرد که درک درست ینا یکبه نگاه مکتب کالس یستشود. لانگاشته می یدهناد

بر اساس  یدهر کشور با یستند،مشابه برخوردار ن یدیمختلف از توان تول یکه کشورها یمعتقد بود مادام یندارند. و

 کند تا متضرر نشود. گیرییمخارج تصم یایخود درباره نحوه تعامل با دن یاسیو س یاجتماع -یاقتصاد هاییژگیو

است، به تفاوت بین سه سطح از اقتصاد؛ اقتصاد فردی،  شده مطرحاسمیت  آداملیست در نقد تجارت آزاد که توسط 

کند و عدم توجه به تفاوت این سه سطح را خطای عمده در تئوری تجارت یمی و اقتصاد جهانی اشاره اقتصاد مل

 همان(.کند )یمآزاد عنوان 

از دید وی تمایز آشکاری بین اقتصاد فردی و اقتصاد ملی وجود دارد. یک فرد تنها برای تهیه احتیاجات خود و 

 وکارکسبهی به سایرین دارد. دید و امکانات او محدود به دایره حتی توج ندرت بهکند و یمبستگان خود تالش 

فرد در بسیاری از موارد برای دستیابی به  آنکهشخصی خودش است و نیازهای جامعه برایش مطرح نیست. ضمن 

نافع رو وجود دولتی که با دخالت و ارشاد هدفمند خود مینازاگیرد. یمی خود رفاه جامعه را نیز نادیده هاخواسته

 (.1313، لیست، 1311لیست، است ) یضرورملی کشور را دنبال کند، 

کند که آدام اسمیت یموی عنوان  .داندیمتفاوت م المللیینبا قواعد اقتصاد ب ی راقواعد اقتصاد مل همچنین لیست

مسئله قدرت  اسمیت آدامبه عبارت دیگر ؛ های خود را معطوف به اقتصاد فردی و اقتصاد جهانی کرده استیبررس

را در مطالعات خود از قلم  هادولتی طورکلبهو فرهنگ ملل مختلف و  هاخواستهکشورها، قوانین اساسی مربوطه، 

المللی تنها در صورتی ینبانداخته است. وی معتقد است دیدگاه آدام اسمیت در مورد صادرات و واردات آزاد 

های کشوری، در ذیل یک قانون و فرهنگ فکری مشابه، بندییمتقستواند درست باشد که کل دنیا فارغ از یم

نظام پیشنهادی اسمیت، در شرایط کنونی جهان که  کهدرحالییند؛ آهمهای متحده آمریکا، گرد یالتاهمانند 

 باهای مشترک، تاریخ، افتخارات مشترک و یمندعالقهمتشکل از افرادی با دولت، قوانین، حقوق، بنیادها،  هاملت

 درستهآلیستی است. در دنیای کنونی، ، تخیلی ایدهاندگرفتهشکلی مشترک زندگ ودفاعی از حقوق، ثروت  رتقد
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یک کشور اگرچه این استدالل تا حدودی درست است که تولید کاالها با سود باالتر افراد را ترغیب به تولید و فروش 

تنهایی و با اتکای به قدرت جامعه قادر نخواهد بود بهالمللی، یک نفر از یک کند؛ ولی در بازار بینیمآن کاال 

 همان(.کند )قد علم  شخصی خود در مقابل قدرت و صنعت ملتی دیگر

، هم وظیفه و هم حق تالش برای افزایش قدرت و ثروت کشور خود هادولتکند که یمبا این مقدمه، لیست عنوان 

آید؛ یمرشد هماهنگ سه بخش کشاورزی، صنعت و تجارت پدید . از آنجاییکه ثروت و قدرت یک جامعه از دارند را

هایی را برای تضمین هماهنگی سه بخش مذکور محدود و یا تقویت کند. او یتفعالبایست صنایع و یمیک دولت 

داند و ارائه یک نسخه عمومی برای همه کشورها را یمی دولت را وابسته به شرایط خاص ملت هادخالتنوع 

 همان(.کند )یم ناممکن تلقی

کند و به مرورِ را با یک بحث مفصل تاریخی آغاز می "یاسیاقتصاد س ینظام مل"عنوان کتاب خود با  لیست

پردازد. مطالعات او کشورهایی نظیر های تجاری و صنعتی اتخاذ شده در کشورهای اصلی جهان غرب میسیاست

های وی گیرد. نتایج بررسیمان و ایالت متحده آمریکا را در برمیایتالیا، هلند، انگلیس، اسپانیا، پرتغال، فرانسه، آل

های اقتصادی لیبرال(، حاکی از آن است که کشورهای صنعتی همچون آمریکا و انگلیس )خاستگاه مفروض سیاست

های هدفمند و مشروط دولت از صنایع به دست ها و حمایتقدرت صنعتی و صادراتی خود را از طریق دخالت

 نهفتهمثال انگلیس نخستین کشوری بود که هنر تقویت صنایع نوپا را که از نظر وی اصل بنیادین عنواناند. بهآورده

در حرکت بسیاری از کشورها به سوی شکوفایی است، به کمال رساند. پادشاهان انگلیسی دریافتند که باالترین 

     آید و صنایع بومی شاورزی به دست میدرجه تمدن، قدرت و ثروت، تنها با ترکیبی از صنعت، تجارت و ک

تواند در شرایط رقابت آزاد با صنایع قدیمی و پرسابقه خارجی )ایتالیا، بلژیک و هلند( هرگز نمی هاآنالتاسیس جدید

 (.1311چانگ، ) به پیروزی امیدوار باشد

مواد اولیه و خام به کشورهای ی کشورها به صادرات و فروش عمده اتکا همچنین لیست بر پایه مطالعات خود، با

کند و این امر را بیش از آنکه سبب رونق و نیکبختی ملتی بداند، باعث ضعف داخلی و وابستگی یمخارجی مخالفت 

و  یاستقالل صنعت یزانبه م یملت بستگ یکاو استقالل و قدرت  یداز د داند.یمآن ملت به کشورهای خارجی 

کند علیرغم اینکه این کشور، مزیت یما اشاره به تجربه کشور آمریکا عنوان او ب .آن دارد یدیعظمت قدرت تول

 نسبی در تولید محصوالت زراعی داشت، به این مهم قناعت نکرد و به سوی صنعتی شدن )خلق مزیت( گام برداشت

بر را مطرح ساخت. خلق مزیت بر خالف مزیت نسبی که مبتنی  خلق مزیت(. درواقع وی مساله 1311لیست، )

توان به خلق ای خاص میها در حوزهشرایط طبیعی است، یک مزیت اکتسابی است. با سازماندهی مناسب فعالیت

ازجمله  گیری کارآمد مجموعه عواملشکلآفرینی دولت در مزیت در آن حوزه اقدام کرد. بدین منظور به نقش

هدفمند و اند و همینطور حمایت ده شدهای در هم تنیعوامل طرف تقاضا که به طور شبکه و عوامل طرف عرضه

 نیاز است.از صنایع و تولیدات داخلی در مراحل اولیه و نوزادی مشروط 
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های دانشگاهی، سابقه مشاور ای و استاد دانشگاه کمبریج که عالوه بر فعالیتهاجونگ چانگ اقتصاددان کره

و بانک توسعه آسیا را در کارنامه خود دارد، با المللی ازجمله سازمان ملل، بانک جهانی های مختلف بینسازمان

گذاری اقتصادی و توسعه نهادی کشورهای ثروتمند امروزی نظیر انگلیس، ژاپن، فرانسه، کره، بررسی تاریخ سیاست

یافته کنونی، از یافته است. بر اساس مطالعات او همه کشورهای توسعهبه نتایج مشابهی دست تایوان، بلژیک، آمریکا

تقویت صنایع نوپا طی فرآیند جبران  هاآنکه هدف  1جویانه صنعتی، تجاری و فناوریهای مداخلهتسیاس

این کشورها در بخش تجارت و به منظور تقویت  مثال عنوانبهاند. ی بود، به صورت فعال استفاده کردهماندگعقب

اهش عوارض گمرکی، تسهیل کردند. اعطای ی الزم برای تولید کاالهای صادراتی را با کهانهادهصادرات، واردات 

ها و تولیدات یرساختزگذاری عمومی متنوع، به ویژه در یهسرمای هابرنامهسازی یارانه به صنایع صادراتی، اجرایی

ها، های مطالعاتی و کارآموزییری از تکنولوژی خارجی با استفاده از ابزارهایی مثل تأمین مالی فرصتگبهرهصنعتی، 

یافته کنونی، از طریق حمایت مالی از تحقیق و توسعهدر این راستا بوده است. همچنین کشورهای  هااقدام از دیگر

ها، اعطای دهی نمایشگاهتوسعه و تعلیم و تربیت، تکنولوژی داخلی خود را تقویت کردند. اقداماتی نظیر سازمان

های پیشرفته صورت افزایش آگاهی از فناوری های بخش خصوصی نیز برایآالت صادراتی رایگان به بنگاهماشین

های خصوصی و ای ترتیب دادند که همکاری بین بخشها سازوکارهای نهادیگرفت. به عالوه بعضی دولتمی

های بخش عمومی و انجمن-گذاری مشترک بخش خصوصیتوان به سرمایهکرد. برای مثال میعمومی را تسهیل می

، شده ذکرهایی که یاستسکند بسیاری از یمبا دولت اشاره کرد. چانگ عنوان  صنعتی دارای پیوندهای نزدیک

 تأییدتا حد زیادی  یرقانونی نشده باشند،غهای دوجانبه و چندجانبه یحاً از طریق توافقصرامروزه حتی اگر 

 (.1311چانگ، ) شوندنمی

سازی و مسائل آن نیز در کتاب جهانی ادنوبل اقتص یزهبرنده جایکایی و معاصر آمر اقتصاددان جوزف استیگلیتز

 11توسعه در دهه المللی پول به کشورهای درحالهای تجویزی بانک جهانی و صندوق بین( با نقد سیاست2112)

المللی پول، اقدام به اصالحات های صندوق بینکند. روسیه تحت تأثیر سیاستمیالدی، به تجربه روسیه اشاره می

ی تجارت خود کرد که سرانجام با شکست روبرو شد و متحمل هزینه گزافی همانند فقر دسازآزااقتصادی از قبیل 

المللی پول و آمریکا هایی که توسط صندوق بینمیان سیاست آشکارگسترده گشت. در تجربه روسیه تناقض 

بود آزادی  شدهتهگفبه روسیه  کهدرحالییشنهاد شده بود با عملکرد اقتصادی آمریکا وجود داشت. برای نمونه پ

خواستند کاالهای اولیه همانند آلومینیوم به  هاآنتجارت برای موفقیت اقتصاد بازار امری ضروری است، وقتی 

که  بسته است. به روسیه اتهام دامپینگ زده شد؛ درحالی هاآنآمریکا صادر کنند، مالحظه کردند که درها به روی 

کرد. همچنین آمریکا برای حفاظت از صنایع آلومینیوم خود جهانی صادر می این کشور آلومینیوم را به قیمت رقابتی

 (.1333استیگلیتز، ) یس کارتل جهانی آلومینیوم کردتأسدر مقابل تهدید واردات آلومینیوم روسی، اقدام به 

 

                                           
1 Industrial,Trade and Technology Policies (ITT) 



 

11 

 

 های نظری غالبی دیدگاهبندجمع-1-3

خالت دولت در امر صادرات پرداخته شد. برخالف های نظری غالب، به دو دیدگاه کلی پیرامون دیدگاهددر بخش 

کند، تجارت خارجی به صورت آزاد و بدون ایفای نقش مؤثر و المللی عنوان میآنچه جریان غالب اقتصاد بین

ی همچون ابرجستهشود. مطالعات اقتصاددانان ینمهدفمند دولت در تقویت تولید، سبب کامیابی اقتصادی کشورها 

اند که کشورهای پیشرفته کنونی، تنها به تولید و صادرات کاالهایی که در دادهیگلیتز نشان لیست، چانگ و است

دارای مزیت نسبی هستند، اکتفا نکردند؛ بلکه خلق مزیت را هم در دستور کار خود قراردادند. کشورهای  هاآن

 .تندگرای خود هستوسعهی هادولتیافته، جایگاه مترقی امروز خود را مدیون توسعه

ای را در خود گرا، دولتی است که قدرت، استقالل، ظرفیت و مشروعیت کافی برای تعقیب اهداف توسعهدولت توسعه

دار با بخش خواه در دولت، ارتباط ریشهگرا و تحولداشته باشد. وجود نخبگان یا حاکمان سیاسی سالم، ملی

گرا است های اصلی دولت توسعهای ازجمله ویژگیخصوصی و دارا بودن نظام اداری مستقل، با صالحیت و حرفه

ها با آگاهی از اهمیت تولید، به صورت خاص تولید صنعتی، به خلق صنایع جدید کمک این دولت (.1332)چانگ، 

 هاآنهای روز دنیا، ها از صنایع نوپا در مقابل رقبای خارجی در کنار تجهیز این صنایع به تکنولوژییتحماو با انواع 

یت رشد یافتند، فضا را برای کفابهکه این صنایع یهنگامالمللی کردند و ینبپروراندند و آماده رقابت در عرصه  را

 تجارت آزاد این صنایع تسهیل کردند.

  چهارمسهآنکتاد، بیش از  2113ی که بر اساس گزارش اگونهبهاکنون به ثمر رسیده است؛  کشورهاتالش دولت این 

 .(UNCTAD, 2017)دهد یمرا، صادرات کاالهای صنعتی تشکیل  یافتهتوسعهشورهای صادرات ک( 4/3)

گرا برای دستیابی به توسعه صادرات، تقویت تولید و حضور دولت در قالب نقش اصالحی و حمایتی از تولید صادرات

تر است. برای روشنهای بیشتر دارد، چگونگی و به عبارتی کیفیت حضور دولت یبررسنیاز به  آنچهضروری است. 

؛ کره جنوبی، توسعه صادرات ینهدر زم یرموفق در چند دهه اخ یکشورهاشدن موضوع در بخش بعدی تجربه 

 اند.شدهمالزی و چین ارائه 

 های کشورهای منتخب در توسعه صادراتتجربه -2

ی، فرهنگی و جغرافیایی، های اقتصادی، سیاسی، اجتماعتاریخ اقتصادی جهان حاکی از آن است که به رغم تفاوت

توان از نسخه ها نمیاند به توسعه صادرات دست یابند. گرچه به راستی با وجود این تفاوتکشورهای زیادی توانسته

گیری از تجربیات برخی از این کشورهای موفق برداری کرد ولی بهرهواحدی برای توسعه صادرات همه کشورها کپی

 ای برای کشور باشد.تواند حاوی نکات آموزشی ارزنده، خالی از لطف نیست و میبه صورت خاص اقتصادهای آسیایی

   اند، رابطه عمیقی میاندر اقتصادهای آسیایی که عملکردهای اقتصادی درخشانی را به نام خود ثبت کرده

ینی واردات های صادرات محور و دوران رشد اقتصادی وجود داشته است. در بیشتر موارد تغییر از جایگزسیاست
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ها نشان بررسی (.Kokko, 2002)است های برونگرا و صادرات محور بر توسعه باال و پایدار مقدم سنتی به سیاست

های توسعه صادرات، سبب تسهیل های اقتصادی در کنار منتخبی از سیاستای از سیاستدهد که مجموعهمی

شورهای این منطقه ابتدا ثبات در محیط اقتصاد صادرات و رشد اقتصادی در کشورهای شرق آسیا شده است. ک

نمودند های تشویق صادرات را عملیاتی کالن خود را در دستور کار قرار داده و به دنبال آن سیاست

(NIMGAONKAR, 2009.) 

های صادرات محور در این یک نکته مهم دیگر در رابطه با کشورهای شرق آسیا نقش مؤثر دولت در اجرای سیاست

های اقتصادی، بسته به شرایط و بخش مورد نظر قابل طراحی و تغییر است، است. باید اذعان داشت سیاستکشوره

کند، ظرفیت و ها تعیین میهای اقتصادی را بیش از خود سیاستاما گلوگاه اصلی که موفقیت یا شکست سیاست

سازد و رمز موفقیت گیر میزمین رفتار دولت است. ظرفیت اندک دولت و ناکارآمدی آن هر سیاست اقتصادی را

 (.1332چانگ، ) ها بوده استکشورهای موفق، ظرفیت دولت برای طراحی و اجرای سیاست

 کره جنوبی - 2-1

 اصالحات ساختاری در راستای توسعه صادرات -2-1-1

مله کشور کره که در حال حاضر یکی از اقتصادهای موفق در عرصه صادرات در بازارهای جهانی است، ازج

ریزی دقیق و ایجاد بسترهای الزم برای ورود به عرصه جهانی، صادرات خود را کشورهایی است که با یک برنامه

گیرد که ابتدا (. در واقع کره در زمره کشورهایی قرار می1جدول ) گسترش داده و به جایگاه فعلی دست یافته است

ی توسعه صادرات را در کشور ایجاد نموده و سپس های اصالح ساختاری، بسترهای الزم برابا اتخاذ سیاست

 های تشویق صادرات را بر پایه آن اصالحات اجرایی کرد.سیاست

 رتبه کره در صادرات -1جدول
 2112رتبه کشور کره در صادرات و میزان آن در سال 

 رتبه در جهان میزان صادرات متغیر

 8 495,426 صادرات کاال )میلیون دالر به قیمت جاری(

 9 596,084 صادرات کاال و خدمات )میلیون دالر به قیمت جاری(

 7 710,156 میلیون دالر(  2111صادرات کاال و خدمات )به قیمت ثابت سال 
 انبع: هانک جهانی   

به  ماندهعقبکره را از کشوری  1"داری هدایت شدهسرمایه"دولت کره با مدیریت اقتصاد کالن و طراحی یک مدل 

های صنعتی در این کشور بود. از اوایل دهه فته هدایت کرد. گام اول دولت کره در این راستا اتخاذ سیاستیاتوسعه

هایی نقش دولت به شکلی نظامند در جهت توسعه صنایع، در اقتصاد مداخله نمود. در واقع چنین سیاست 1351

سازی در دهد که سیاست صنعتین میهای رشد داشته است. شواهد تجربی در کشور کره نشامهمی در استراتژی

                                           
1 Guided Capitalism 
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وری شده و رشد صادرات نقطه این صنایع و بهبود بهره گذاری در صنایع نو، توسعهنهایت موجب افزایش سرمایه

های صنعتی در اقتصاد کره نهایی در این روند است. نکته کلیدی در تجربه کره، بررسی و شناخت دقیق سیاست

 (.Weiss, 2005) گشتدر این کشور  است که منجر به توسعه صادرات

کننده رشد اقتصادی و تغییرات ساختاری در کره نتیجه فعالیت آزادانه عوامل بازار نبود و کامالً با عملکرد خیره

هدایت دولت حاصل شد. زمینه اصلی مداخله دولت در کره پدید آوردن یک نظام اقتصادی مستقل بوده است. رژیم 

اقتصادی خود قرار داد.  -را در دستور کار سیاسی 1به قدرت رسیدن، برخی اصالحات نهادیپارک بالفاصله بعد از 

گرا بود. با وجود اینکه محور توسعهدر واقع باید گفت که سیستم اقتصاد سیاسی رژیم ژنرال پارک، یک اقتصاد دولت

اد بازار آزاد مدل انگلو آمریکایی تردید با مدل اقتصاقتصاد کشور از اساس یک اقتصاد بازار خصوصی بود، اما بی

یم پارک، دولت در جایگاه حکمران، تخصیص منابع را از طریق در اختیار داشتن اعتبارات در رژتفاوت داشت. در 

یجه به دست گرفتن نبض مالی کشور از نخستین درنتها و دست داشت. در همین راستا ملی کردن کل بانک

از دیگر اصالحات رژیم پارک در این دوران باید به اصالح نرخ بهره،  (.Chung, 2005)بود اقدامات ژنرال پارک 

ترین بخش از اما شاید مهم؛ اصالح نرخ ارز و اصالح نظام مالیاتی و در پی آن افزایش درآمدهای مالیاتی اشاره کرد

ر آن زمان تجربه کمی اقدامات ژنرال پارک تالش برای گسترش صادرات کره بود. باید در نظر داشت که دولت کره د

در زمینه صادرات تولیدات صنعتی در مقیاس بزرگ داشت، چراکه تا آن زمان بیشتر صادرات کره تنها شامل مواد 

شد. این موضوع سبب گشت که دولت مجبور به بازنگری در ساختارهای نهادی خود خام و محصوالت کشاورزی می

 (.Cho & Kim, 1991) یدمانبه منظور تطبیق با شرایط جدید گسترش تجارت 

توان فقط به سازوکار پذیری کره در بازارهای جهانی نمیای اعتقاد داشتند که برای بهبود رقابتگذاران کرهسیاست

وجود داشت،  هاآنوری هایی را که احتمال رشد سریع بهرهبازار اکتفا کرد. به این دلیل الزم بود دولت بخش

های مالی، گمرکی، فنی و معرفی کند تا آن صنایع از کمک "های ارجحبخش"عنوان را به  هاآنشناسایی کرده، 

هدفمند و  اجرایی برخوردار شوند. این موضوع به این معنی بود که دولت چند صنعت را انتخاب کرده و با حمایت

دی با هدف ها را شکوفا سازد. در مواردی که هدف ثبات کالن اقتصامشروط، در یک دوره مشخص، این بخش

دادند. حتی وقتی کل عرضه پول محدود ارتقای ساختار صنعتی در تضاد بود، ارتقای ساختار صنعتی را ترجیح می

 (.1332چانگ، ) شدهای دیگر تضمین میهای ارجح به بهای نادیده گرفتن بخشبود، تأمین مالی بخش

جاری کره، فقط مواد خام تا حدی و نه کامالً مشمول های بازرگانی دولت نیز مداخله در بازار بود. در نظام تسیاست

آالت به شدت تحت نظارت بود تا صنعت داخلی در این حوزه رونق بگیرد. تشویق آزادی واردات بود. ورود ماشین

گذاری در نوعی محدودسازی علیه سرمایه 1331گذاری خصوصی در صنایع سنگین و شیمیایی در دهه سرمایه

 (.Chung, 2005)شد خطرتر و سودآورتر محسوب میفی بود که کمصنایع کاالهای مصر

                                           
1 Institutional Reforms 
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ای در کشور( مستلزم اولویت دادن به تولید صنایع سرمایه و واسطه) یصنعتای، ارتقای گذاران کرهبه نظر سیاست

که  ای تنظیم شدبنابراین سیاست کالن اقتصادی به گونه؛ شدگذاری بود که رکن رشد اقتصادی محسوب میسرمایه

 (.1332چانگ، ) های هنگفت و پایدار الزم بودگذاریبرای تحقق سرمایه

گذاری های ناشی از مقیاس در سیاستها توجه جدی به صرفههای سیاست کره در آن سالیکی دیگر از جنبه

بهینه بسازند.  های تولیدی خود را با مقیاسداد، مجتمعها دستور میاقتصادی این کشور بود. دولت معموالً به بنگاه

به دلیل کوچک بودن بازار داخلی این سیاست سبب ایجاد انگیزه برای صادرات محصوالت به خارج از کشور بود و 

 همان(.) یدرسبرداری ناقص از ظرفیت تولید به حداقل میهای ناشی از بهرهزیان

    ها شد. این بنگاه 1ولهای بزرگ چائبگیری بنگاههای مختلف موجب شکلدولت کره همچنین با سیاست

کنند. از طرفی دولت با تعیین شرایط های صنعتی و خدماتی فعالیت میهای صنعتی هستند که در بخشمجتمع

همچنین دولت رقابت میان  ها را محدود ساخت.سنگین برای ورود یک صنعت و حتی صادرات کاال تعداد بنگاه

ها بسیار جلوگیری کرد. با این سیاست انگیزه کارآمد بودن در چائبول گیری انحصاراتها را تشویق و از شکلچائبول

ای نیز به شدت به وام متکی های کرهقوی باقی ماند به ویژه که زمام امور اعتبارات نیز به دست دولت بوده و بنگاه

 همان(.بود )بودند. نظام بانکی این کشور نیز در خدمت صنایع منتخب 

 های زیر متوسل شد:گرای کره برای صنعتی شدن و رشد صادرات به سیاستبدین ترتیب دولت توسعه

  هاآنهای مختلف به کمک ارائهانتخاب صنایع خاص و 

 جلوگیری از رقابت شدید میان صنایع 

 چائبول(بزرگ )های سوق دادن بخش خصوصی به ایجاد بنگاه 

 مدیریت مصرف خصوصی به منظور انباشت سرمایه 

 های خاصبه سوی بخش هاآنعتبارات و هدایت مداخله در بازار ا 

های صادراتی را در یجه توسعه سیاستدرنتهایی لزوم ایجاد تنوع و بروزرسانی صادرات و نتیجه اتخاذ چنین سیاست

انداز بیشتر و رشد گذاری، سود باالتر، پسهای صنعتی موجب افزایش سرمایهپی داشت. چراکه در بلندمدت سیاست

ها نیاز به توسعه صادرات را بیش از پذیر و تنوع تولیدات منتج شده از این سیاستد بود. فضای رقابتباالتر خواه

 پیش نمایان ساخت )همان(.

                                           
1 Chaebol 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv0Kvk1YvZAhXRzKQKHQQ7Ap4QFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FChaebol&usg=AOvVaw2vC-WnUz29hiH7t-ZRzqxe
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رقابت های رشد اقتصادی خوب دست یابد تا زمانی که صنایع آن قابلرسد هر کشوری که بخواهد به نرخبه نظر می

ها باشد تواند مجری این سیاستاما دولتی می؛ های فوق استتخاب سیاستبا کشورهای پیشرفته نباشد، ناچار به ان

 برخوردار باشد. "گرادولت توسعه"های که از ویژگی

 های تشویق صادرات در کرهسیاست - 2-1-2

توسعه تلقی های اجرای سیاست تشویق صادرات در کشورهای درحالترین نمونهکره جنوبی به عنوان یکی از موفق

های صنعتی، تقویت تولید و ایجاد مزیت در داخل، (. این کشور با اتخاذ سیاست1315حسینی و حسینی، د )شومی

های ارزی، مالی، بستر مناسبی برای توسعه صادرات در کشور ایجاد نمود. در مجموع در کره ترکیبی از سیاست

 رآمد.برای این امر به اجرا د های سازمانیمالیاتی، تجاری، تجاری و حمایت

دولت کره به منظور ارائه مشوق برای صادرات، طرح کاهش و کنترل مالیات  1311در دسامبر  :های مالیاتیمشوق

درصدی مالیات بر سود ناشی از صادرات بود.  11ها شامل مواردی مانند معافیت بر صادرات را اجرا کرد. این مشوق

درصد بیشتر از نرخ  31آالت خود را نرخ استهالک ماشین های صادراتی اجازه داده شد تابه شرکت 1313در سال 

صنایع راهبردی این کشور از قبیل صنایع فوالد، شیمیایی،  1333ها محاسبه کنند. در سال معمول در سایر شرکت

ها مانند مالیات بر سود در سه سال اول تأسیس، معاف بودند و آالت صنعتی از برخی مالیاتسازی و ماشینکشتی

 1335درصد کمتر از سایر صنایع بود. در قانون دیگری نیز در سال  51ها از آن تا دو سال میزان مالیات آن بعد

. (Mah,2010) گذاری و نیز افزایش نرخ استهالک سرمایه به صنایع کلیدی اعطا شدهای مالیاتی برای سرمایهمشوق

 های به کار رفته در صادرات نیز حذف شدنهادههای غیرمستقیم صادرات و واردات در کنار این موارد مالیات

 (.1315حسینی و حسینی، )

توان به تخصیص ها تنظیم شد، به عنوان مثال میهای مالیاتی در جهت بهبود عملکرد بنگاهمشوق 1312از سال 

ه، نرخ به دلیل تداوم مازاد تجاری در کر 1311اشاره کرد. در سال  1های مالیاتی برای تحقیق و توسعهمشوق

های مالیاتی مشوق 1335ترجیحی استهالک سرمایه مربوط به صنایع صادراتی این کشور کاهش یافت. در سال 

ها اضافه شد تا فعالیت در این صنایع هم تشویق شوند. در ای نیز به مشوقبرای صنایع تولیدکننده کاالهای سرمایه

 R&Dهای گذاری مستقیم خارجی و نیز فعالیترمایههای مالیاتی در کره جنوبی عمدتاً بر سحال حاضر مشوق

 (.1334پژوهشکده توسعه بازرگانی، ) اندمتمرکز شده

آالت و کاالهای توان به معافیت عوارض برای ماشینازجمله اقدامات دولت کره در این راستا می :تسهیل تجاری

لغو تعرفه برای موادی که در داخل تولید ای مورد نیاز صنایع، کاهش تعرفه برای کاالهای نیم ساخته و واسطه

آالت شوند، بازپرداخت عوارض دریافتی به واردکنندگان مواد خام مورد نیاز صادرات، لغو عوارض وارداتی ماشیننمی

                                           
1 R&D 
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ها از طریق تعرفه صادرات کاالهای جدید بندی و کنترل آنو تجهیزات استفاده شده در تولید صادراتی و لغو سهمیه

 .(1315حسینی و حسینی، ) کردت بیشتر اشاره و با کیفی

شد، ها در عوض صادرات که به صورت میزان بخشودگی بر ارزش صادرات تعیین میهمچنین نرخ بخشودگی تعرفه

سازی و افزایش یافت. دولت کره همچنین ضمن ساده 1331درصد در سال  2.1به  1335درصد در سال  1.3از 

پژوهشکده توسعه ) ط با صادرات و واردات اقدام به حذف تشریفات زائد تجاری نمودها و قوانین مرتباصالح رویه

 (.1334بازرگانی، 

کرد. این کنترل به صورتی بود که های بهره را کنترل مینرخ 1311دولت کره تا پایان سال  :های مالیمشوق

    ه باشند. در واقع هدف دولت از این ای داشتهای با نرخ یارانهای به وامصنایع هدف و راهبردی دسترسی ویژه

ها داشته باشند و هم هزینه تأمین مالی این بود که صنایع مورد نظر هم دسترسی بهتری به وام دارهای هدفوام

 .)همان( شودداده میهای کوچک و متوسط دار بیشتر به شرکتهای هدفها کمتر شود. در حال حاضر وامآن

های بهره های بعد به دلیل فشار به دولت در جهت آزادسازی اقتصادی، نرخدار که در سالهای هدفبه جز این وام

ها توان به انواع بیمهها میشد. ازجمله این مشوقهای مالی دیگری نیز از سوی دولت ارائه میرا آزاد کرد، مشوق

حسینی و ) خارج از کشور اشاره کرد گذاری درمانند بیمه اعتبارات صادراتی، بیمه عمومی صادرات و بیمه سرمایه

 (.1315حسینی، 

تأسیس کرد که کامالً به امر بیمه صادراتی  1332را در سال  1دولت کره در این راستا شرکت بیمه صادرات کره

پژوهشکده توسعه ) های صادراتی در دنیا استکننده بیمهترین استفادهپرداخت. در حال حاضر کره بزرگمی

 (.1334بازرگانی، 

 کاالهای شامل فراهم شد و معموالً صادرکنندگان برای 1311 سال از که بود مالی شوقم دیگر صادرات مالی تأمین 

 قرارداد مبلغ درصد 111 تا ، تسهیالت2113در سال  شد.می کشتی و آالتماشین صنعتی، کارخانه مانند ایسرمایه

 بانک و 2اگزیم هایبانک صد کمتر نباشد. در حال حاضردر 25ارزی از  درآمد حداقل اینکه بر مشروط شد، ممکن

 دارند عهده به ترجیحی هاینرخ با را مالی صادرات بازرگانی تأمین هایبانک سایر و 3واردات کره و صادرات

 کوچک هایبنگاه دریافتی هایوام بازپرداخت 4کره اعتبار تضمین صندوق همچنین (.1313امیرخانلو و همکاران، )

 .5است کرده تضمین بوده، صادرات با ارتباط در که را کره طمتوس و

                                           
1 Korean Export Insurance Corporation(KEIC) 
2 EXIM Bank 
3 Export-Import Bank 
4 Korea Credit Guarantee Fund 
5 https://www.kodit.co.kr/html/english/serv_kodit/credit_guar_serv/intro.jsp 
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گذاری ارزی و های ارزی دولت باید به اعطای وام ارزی، برقراری سیستم سپردهازجمله سیاست :های ارزیسیاست

 (.1315حسینی و حسینی، ) فروش در بازار آزاد اشاره کرهای ارزی قابلتبدیل درآمدهای صادراتی به گواهینامه

این کشور به عنوان  2شرکت توسعه تجارت و 1المللی کرهدر کره انجمن تجارت بین :های سازمانیحمایت

ها برای فائق آمدن بر موانع صادراتی اعم از موانع انگیزشی، اطالعاتی، عملیاتی و نهادهایی عمل کردند که به بنگاه

وسیعی داشته و خدماتی مانند تحقیقات و  در اکثر کشورهای جهان فعالیت KOTRAفقدان منابع کمک کردند. 

های های همکاریگذاری خارجی و حمایت از طرح، سرمایهوکارکسبپیمایش بازارهای خارجی، ایجاد پیوندهای 

دهد. عالوه بر آن این سازمان مدرسه عالی صادرات را تأسیس ای انجام میهای کرهفناورانه و صنعتی را برای شرکت

های درسی مرتبط با بازاریابی یله ارائه برنامهبه وسگذاری شکوفایی صادرات در تجارت و سرمایه نمود که وظیفه آن

 (.Mah, 2010)است المللی بین

المللی، ایجاد استانداردهای بین بر اساسهای متعدد کنترل کیفیت کاال دولت کره همچنین اقدام به ایجاد سازمان

بندی صنعتی کره ها، مرکز طراحی و بستهراکز طراحی و تحقیق در دانشگاهدستی و روستایی، ممرکز طراحی صنایع

گذاری صادراتی نموده که همه و همه در راستای های دولتی در زمینه قیمتو همچنین مراکزی جهت راهنمایی

کاهش توسعه صادرات است. از دیگر اقدامات مثبت دولت کره باید به تجدید سازمان مدیریت درآمدهای دولتی و 

 (.1315حسینی و حسینی، بود )های دولت هزینه

 مالزی -2-2

 اصالحات ساختاری دولت مالزی در راستای توسعه صادرات -2-2-1

ای در این کشور گذاری توسعه منطقهتوسعه با درآمد باال است که دلیل آن سیاستمالزی جزو کشورهای درحال

های معطوف به صادرات در بستر ایجاد شور توسط سیاست(. این ک1315ولی بیگی، ) است 1313بعد از سال 

های دولتی توانسته است به رشد سریع اقتصادی دست یابد. مالزی هم اما مانند کره، ابتدا بازارهای رقابتی و مشوق

اصالح اقتصادی، کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار داد و سپس در سایه این اصالحات،  هایبا اتخاذ سیاست

گذاری عمده مالزی برای طراحی کلی نظام تجارت خارجی های توسعه صادرات را اعمال نمود. دوره سیاستستسیا

 :استشامل سه مرحله زیر 

 (: توسعه بازارهای داخلی و ایجاد رقابت1351-1331مرحله اول ) -

ادرات ابتدا ص) کارگیری سیاست همزمان توسعه صادرات و جایگزینی واردات(: به1331-1315مرحله دوم ) -

 از کاالهای با فناوری پایین شروع شد و به تدریج به کاالهای صنعتی رسید(

 های اقتصادی.تاکنون(: تعدیل اقتصادی و آزادسازی فعالیت 1311مرحله سوم ) -

                                           
1 Korea International Trade Association (KITA) 
2 Korea Trade Promotion Corporation (KOTRA) 
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به بعد فرآیند تعدیل و  1311بعد از موفقیت در افزایش نرخ رشد اقتصادی و صادرات، دولت مالزی از سال 

های مستقیم و غیرمستقیم دولت قتصادی را شروع کرد. تا این سال صنعتی شدن مالزی عمدتاً با دخالتآزادسازی ا

های های دولت در اقتصاد پیش از آن و تحت سیاستدر واقع باید گفت که دخالت  این کشور همراه بود )همان(.

ی در مداخالت امالحظهقابلزایش آغاز شد. بر طبق این سیاست جدید، اف 1331از دهه  1(NEP) یدجداقتصادی 

وکار اتفاق های کسبهای عمومی و کنترل شرکتدولت هم برای تخصیص منابع عمومی و هم در مالکیت بخش

 افتاد. با پررنگ شدن نقش دولت در اقتصاد، همه توان این بخش برای رسیدن به دو هدف زیر بسیج شد:

 کن کردن فقر در جامعهریشه 

 لزی به منظور ایجاد مالکیت برابر و حذف نژاد و قومیت در مسائل اقتصادیبازسازی جامعه ما 

های اولیه دولت مالزی را در پیش گرفت. تالش های صنعتی شدنسیاستدولت مالزی برای رسیدن به این اهداف، 

ای هگسترش پایه ISI. هدف از بود 2(ISIواردات )برای صنعتی شدن بیشتر صنعتی شدن به شیوه جایگزینی 

بود های شغلی صنعتی، تنوع بخشیدن به اقتصاد، کاهش وابستگی به واردات کاالهای مصرفی و ایجاد فرصت

(SIMPSON,2005.) 

  های سیاست جایگزینی واردات، دولت سیاست جدید نگاه به خارج را با رویکردبه دلیل محدودیت در ادامه

لی که در ساختار اقتصادی مالزی به وقوع پیوست از آغاز برگزید. در واقع تحو 3(EOI) سازی صادرات محورصنعتی

شکل گرفت که طی آن سیاست صنعتی شدن و متنوع ساختن صادرات به  1311در  "ماهاتیرمحمد"وزیری نخست

ای یافتند که در این میان دولت نقش مالحظهمرحله اجرا گذارده شد و صنایع الکترونیک و سنگین رشد قابل

ت. بدین ترتیب سیاست دولت به سمت تشویق برای توسعه صادرات صنعتی تغییر کرد. ماهاتیر ای داشته اسعمده

محمد اعتقاد داشت که کشور مالزی در یک دوره طوالنی به شدت وابسته به جایگزینی واردات صنایع سبک، 

سعه صنایع سنگین قرار های خود را بر توین بنیان سیاستبنابرا؛ فرآوری مواد خام و صنایع صادرات محور سبک بود

داد. او در این راه از تجربه کشورهایی نظیر ژاپن، کره و تایوان و لزوم حمایت دولت از توسعه برخی صنایع سنگین 

 (.جست )همانمشخص شده، بهره 

میالدی شامل مقررات زدایی، اصالحات ساختار اداری و  11سایر اصالحات اقتصادی ماهاتیر محمد در اواسط دهه 

گذاری صنعتی بود. عالوه بر آن، اصالحات بنیادین در آموزش نیروی انسانی، سیاست تحقیق بندی در سرمایهیتاولو

 (.Jomo,1993) کردهای مرتبط با فناوری به طور جدی، ظرفیت صنعتی کشور مالزی را تقویت و توسعه و سیاست

 ه صادرات در اختیار این کشور قرار داد. درای برای رشد صنعتی و توسعمجموع این اصالحات، یک نیروی فزاینده

 .(2)جدول  برخوردار استحال حاضر مالزی در زمینه صادرات از جایگاه مناسبی در دنیا 

                                           
1 New Economic Policy (NEP) 
2 Import-substitution industrialization )ISI( 
3 Export-oriented Industrialization 
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 رتبه مالزی در صادرات -2جدول

 2112رتبه کشور مالزی در صادرات و میزان آن در سال 

 رتبه در جهان میزان صادرات متغیر

 23 189,414 به قیمت جاری( صادرات کاال )میلیون دالر

 22 200,658 صادرات کاال و خدمات )میلیون دالر به قیمت جاری(

 22 242,340 میلیون دالر( 2111صادرات کاال و خدمات )به قیمت ثابت سال 
 انبع: هانک جهانی 

 های تشویق صادرات در مالزیسیاست -2-2-2

های های مالی، سیاستهای مالیاتی، مشوقختلفی نظیر مشوقدر مالزی دولت برای تشویق صادرات از ابزارهای م

 ها و اعتبارات صادراتی استفاده کرده است.تسهیل تجاری و بیمه

های مالیاتی گوناگونی را به ها به منظور ترویج صادرات مشوقدولت مالزی در طول این سال :های مالیاتیمشوق

های صادرات محور در حوزه تولیدات به شرکت 1311در سال  کرد. به طور مثال،های صادراتی اعطا میشرکت

 1313ها در سال سال داده شد. میزان این تخفیف 5های مالیاتی به مدت صنعتی، کشاورزی و توریسم تخفیف

های هدف را مطابق با شرایط مندرج در در حال حاضر دولت، شرکت (.SIMPSON,2005) اندکی افزایش یافت

 کند:معاف می از مالیات 3جدول 

 2112-2112های مالیاتی در مالزی در سال معافیت -3جدول

 شرط اعطای معافیت 1معافیت مالیاتی برابر با درصد ارزش افزایش صادرات بخش هدف

 یکشاورز

 برای برخی از محصوالت کشاورزی مشخص شده 11

31 
مالحظه در صادرات حداقل به افزایش قابل در صورت

 درصد 01میزان 
 نفوذ به بازارهای جدید 01

 جایزه برند برتر معافیت کامل
 جایزه صادرات برتر معافیت کامل

بهداشت و 
 المتس

 صادرات خدمات بهداشتی به مشتریان خارجی 01
های مالیاتی بیشتر از آنچه از قبل و قانوناً برای تخفیف

بینی شده به این توسعه صادرات خدمات تخصصی پیش
 گیرد.میگروه تعلق 

 یپزشکدندانصادرات خدمات پزشکی و 

 تولیدی

 دستاوردهای تولیدکنندگان درصد هم قابل کاهش است. 21نرخ این معافیت تا 

 افزوده صادراتدرصد ارزش 31یا  21 11

 افزوده صادراتدرصد ارزش 01یا  01 10

 2کسر دوگانه
های های تبلیغاتی به منظور جستجوی فرصتهزینه

 اتی یا ایجاد و افزایش تقاضا برای صادراتصادر
Source: 2016/2017 MALAYSIAN TAX BOOKLET 

                                           
1 Allowance equal to % of the value of increased export 
2 Double deduction 
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 های مالیمشوق

 های حمایتی سازمانی به منظور تسهیل صادرات کاال و تأمین مالی صادرات: در کشور مالزی مکانیزم

مدت در بلندمدت و میان های دولتی هستند، اعتباراتها که معموالً بانکخدمات وجود دارد. این سازمان

دهند. در حال حاضر، المللی کاالهای مالزیایی قرار میگذاران و خریداران بیناختیار صادرکنندگان، سرمایه

ترین ابزارهای از رایج مالی صادرات را به عهده دارند. تأمین واردات مالزی و صادرات بانک اگزیم و هایبانک

در  اسنادو  2اسناد در مقابل پرداخت وجه معامله، 1اعتبار اسنادی شاملتأمین مالی صادرات در مالزی 

 است. 3مقابل پذیرش برات یا قبول و پذیرش خریدار در صورت مغایرت اسناد

 از طریق ص اعطای وام( ندوق صادرات خدماتSEF)4 این صندوق نتیجه بخشی از تالش دولت مالزی برای :

ها به غیر از بخش مات این صندوق که به تمام بخشترویج و برند سازی خدمات مالزی است. خد

ساله و کمک  2و بازپرداخت  درصد 2گیرد، شامل وام آسان نرخ گردشگری و بخش مالی تعلق می

میلیون رینگیت به ازای هر  5هزار رینگیت به ازای هر شرکت که جمعاً حداکثر مبلغ  51حداکثر  5بالعوض

شوند هایی مشمول دریافت این خدمات میگیرد. شرکتر برمیرا د 2121تا  2115های شرکت طی سال

المللی از طریق سخنرانی در که فعال در زمینه ترویج مهارت مالزی در ارائه خدمات در محافل بین

 .6(MATRADEالمللی مربوط به صنعت خدمات باشند )و شرکت در مسابقات بینها ، کنفرانسهاهمایش

 های تجاری و غیرتجاری ارائه به منظور حمایت از صادرکنندگان در برابر ریسکها : این بیمهبیمه صادرات

ی نظیر بیمه عمومی توان به مواردپذیرند میهای صادراتی که در مالزی صورت میازجمله پوشششوند. می

ی، حسینی و حسینکرد )اشاره  7های اعتباری داخلیها در خارج کشور و بیمهگذاریصادرات، بیمه سرمایه

1315.) 

های وارداتی برای بخش صادرات در نظر گرفته هایی برای حقوق ورودی نهادهمعافیت :سیاست تسهیل تجاری

درصد از کاالهای تولیدی یا  111درصد یا در مواردی حتی کمتر از  111هایی که شده است. به طور مثال، بنگاه

شدند. این مناطق از معافیت در ه مناطق آزاد هدایت میکردند، برای انجام فعالیت خود بمونتاژ خود را صادر می

 های گمرکی برخوردار بودندآالت و همچنین حداقل کنترلپرداخت حقوق ورودی در مورد قطعات، لوازم و ماشین

 همان(.)

                                           
1 Letter of Credit (L/C) 
2 Document against Payment (D/P) 
3 Documentary against Acceptance (D/A) 
4 Services Export Fund (SEF) 
5 Reimbursable Grant 
6 http://www.matrade.gov.my/en/ 
7 Domestic credit insurance 
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توانند کنند میهای تولیدی که کاالی نهایی صادر می، کارخانه2113همچنین بر اساس اطالعات موجود در سال 

برند را با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی وارد بندی کاالی خود به کار میای را که در ساخت یا بستهمواد اولیه

توانند هنگام صدور، حقوق ورودی پرداختی بابت قطعات، ای صادراتی مینمایند. تولیدکنندگان کاالهای کارخانه

 یندنماتی هر کاالیی که در تولید آن به کار رفته را دریافت بندی به کار رفته در کاالی صادرااجزاء و لوازم بسته

(ROYAL MALAYSIAN CUSTOMS DEPARTMENT, 2017.) 

در مالزی مأموریت توسعه صادرات بر عهده موسسه توسعه تجارت خارجی مالزی  :کنندهیتحماهای سازمان

(MATRADE)1 شود که از آن کنندگان ارائه میتوسط این سازمان به صادر متنوعی خدماتشده است. گذاشته

 کتاب، تجارت راهنمای هایکتاب، تجارت کتابخانهبازرگانی اشاره کرد که از طریق  اطالعات توان به ارائهجمله می

دهد. عالوه انجام می تحقیقاتی مطالعاتو  تجاری هایتقویم مناسبت، بازرگانی هایبولتن، صادرکنندگان راهنمای

نیز از دیگر خدمات ارائه شده توسط این سازمان  بخش خدمات بولتنو  آنالین اخبار، بازرگانی یآمارهابر آن ارائه 

 برای آموزشه و مشاور و توجیهی جلساتصادرات،  توسعه هایبه صادرکنندگان مالزیایی است. همچنین برنامه

 کردن روزبه و نوپا صادرکنندگان پرورش برای آموزشی هایکارگاه و سمینارها دهیسازمان ت از طریقصادرا

هم از دیگر خدمات  المللیبین بازارهای در تجاری هایفرصت و تجارت توسعه زمینه در موجود صادرکنندگان

 (.MATRADE, 2018)است سازمان 

 برای توسعه صادرات: MATRADEهای حمایتی برنامه

ر مالزی که در واقع در راستای طرح د 3هاSMEبخشی از برنامه جامع  Ex-Go: برنامه Ex-Go2 برنامه .1

ها در SMEهایی که ها است. این برنامه به چالشSMEدولت برای هدایت و افزایش رشد صادرات 

های چشمگیر، فقدان دانش هایی از قبیل هزینهپردازد. چالششوند میبازار جدید روبرو می مواجهه با

هایی نظیر های فعالیتاز هزینه درصد Go-Ex 51دقیق در ارتباط با بازار و رقبای جدید. برنامه 

دهد. سقف این کمک بالعوض های کاری و جلسات ارائه خدمات و محصوالت را پوشش میمالقات

 .(است )همانهزار رینگیت  51، 2113برای هر شرکت در سال 

 دهندگان خدمات،ها، ارائهSMEبا هدف کمک به  : این طرحMDG(4( بازارکمک بالعوض توسعه  .2

شده است. مبلغ های تبلیغاتی صادرات تدوینهای بازرگانی و نهادهای تخصصی در انجام فعالیتاتاق

 2111ها تا ژانویه (. )این کمکاست )همانشده نشان داده 4هزینه و محل هزینه آن در جدول کمک

 به قوت خود باقی بود.(

 

                                           
1 Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) 
2 Go-Ex Programme 
3 High Impact Programmes (HIP) of the SME Masterplan 
4 Market Development Grant (MDG) 
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 2112های صادراتی در سال کمک هزینه -0جدول 

 هزینه )رینگیت(مبلغ کمک هزینهکمحل هزینه کم

 هزار 0حداکثر  نمایشگاه تجاری در مالزی

 هزار 10حداکثر  نمایشگاه تجاری در خارج از مالزی

 MATRADEگذاری که توسط مأموریت در راستای تجارت و سرمایه

 دهی شده باشد.سازمان
 هزار 11حداکثر 

 گذاریرمایهدر راستای تجارت و س MATRADEمأموریت مشترک با 
 (هزار 11حداکثر یافته )سازمان

 (هزار 2حداکثر یافته )غیر سازمان

المللی در خارج از کشور در راستای توسعه صادرات صنعت و های بیناجالس

 ایخدمات حرفه
 2011حداکثر 

   Source: http://www.matrade.gov.my 

 ینچ -2-3

 اصالحات ساختاری در راستای توسعه صادرات -2-3-1

(. موفقیت این 5جدول ) ترین الگوهای توسعه صادرات در میان کشورهای آسیای شرقی استچین یکی از موفق

ها خود نتیجه اصالحات ساختاری اما این سیاست؛ کشور نتیجه فرآیند تدریجی توسعه بازار و نگاه به بیرون است

ها فراهم ساخت. اقتصاد چین پس از اصالحات اقتصادی به اقتصاد ل بستر مناسبی را برای این سیاستبود که از قب

های خصوصی و دولتی داری با ترکیبی از بنگاهتوان چین را نوعی از سرمایهسوسیالیست بازاری معروف است، اما می

باً از طریق حمایت صنایع خاصی که انتظار کند بازار را غالو هدایت آشکار دولت دانست که در آن دولت سعی می

 (.1331مقیسه، ) را دارد، هدایت کند شانموفقیت

 رتبه چین در صادرات -0جدول

 2112رتبه کشور چین در صادرات و میزان آن در سال 

 جهانرتبه در  میزان صادرات متغیر

  1 صادرات کاال )میلیون دالر به قیمت جاری(

  2 خدمات )میلیون دالر به قیمت جاری( صادرات کاال و

 - یستنآمار موجود  ، میلیون دالر(2111صادرات کاال و خدمات )به قیمت ثابت سال 
 منبع: بانک جهانی

و بعد از به قدرت رسیدن دنگ ژیائوپینگ و در نشست حزب کمونیست به این نتیجه رسیدند که  1333در سال 

های اقتصادی با ریت اقتصادی در کشور چین باید تغییر کند. به این مفهوم که همکاریهای مدیها و روشسیستم

های روز دنیا در اقتصاد این دیگر کشورها و تجارت متقابل باید گسترش یابد. همچنین باید الزامات پذیرش فناوری

شی برای تطبیق با نیازهای کشور ایجاد شود که ازجمله این الزامات تقویت هر چه بیشتر اصالحات علمی و آموز

نوسازی و مدرنیته بود. در همین راستا مدرنیته کردن کشاورزی، صنعت، دفاع ملی و فناوری و علوم در دستور کار 

 (.Tisdell, 2008) گرفتقرار 

http://www.matrade.gov.my/
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فرآیند اصالحات در چین که در نهایت به رشد صادرات در این کشور انجامید، توسط دنگ ژیائوپینگ در سال 

 1از و یک فرآیند تدریجی و تجربی بود. اولین بخش هدف، بخش کشاورزی بود که با انحالل مزارع جمعیآغ 1331

سوم افزایش یافته و ترین اصالح همراه بود. همچنین قیمت نسبی کاالهای کشاورزی حدود یکبه عنوان مهم

 1313تا  1333های ین سالگیران فردی و افزایش قیمت، نتایج سریعی را در برداشت. بترکیب قدرت تصمیم

درصد افزایش داشته که خود موجب افزایش درآمد کشاورزی شد. بدین  1میزان محصوالت به طور متوسط هر سال 

انداز در بخش خانوار روستایی افزایش داشت که در نهایت موجب افزایش تولیدات صنعتی در ترتیب مصرف و پس

های خصوصی و های قانونی موجود، مجوز ایجاد شرکتبه چارچوب مناطق روستایی شد. در همین راستا با توجه

داده شد که صنایع روستایی هستند و مالکیت آن یا با دولت محلی یا جمعی از  ،2(TVEsروستا )های شهر و شرکت

 اعضای آن روستا یا شهر بود. در بیشتر موارد دولت محلی تنها در تأمین مالی نقش داشته و به طور مستقیم در

    مالحظههای خصوصی و همچنین رشد قابلها و شرکتTVEکرد. افزایش نقش مدیریت بنگاه دخالت نمی

کمک شایانی نمود. رشد صادرات که ناشی  1311گذاری خارجی در چین به گسترش صادرات در نیمه دهه سرمایه

    های تجاری ویاستهای خصوصی بود خود سبب تشویق اصالحات در سهای بازارمحور و شرکتاز سیاست

 (.Kokko, 2002) شدگذاری سرمایه

سازی میالدی، دولت صنعتی 1331های توسعه اقتصادی این کشور در پایان دهه پس از ایجاد تغییرات در استراتژی

میالدی در دستور کار  31و  11های صادرات محور بر پایه توسعه صادرات و استفاده از سرمایه خارجی را در دهه

 (.Ohashi, 2015)داد ر قرا

، دولت توسعه صادرات 1311در همین راستا صنایع مشخصی در این دوران هدف قرار گرفت. در اوایل دهه  

های دولتی که در کاالهای صنعتی سبک نظیر منسوجات و صنایع الکترونیک را در دستور کار قرار داد. تأثیر مشوق

 ت صنایع کاربر مثبت بود.شد بر روی صادراراستای این سیاست اعطا می

شد، دولت های تجارت خارجی دولتی انجام میدرصد صادرات چین توسط شرکت 31که بیش از  از آنجایی

های گوناگونی نیز به این که مشوقیدرحالها قرار داد؛ همچنین برخی اهداف صادراتی اجباری را برای شرکت

شان دست یابند و گرفت که به اهداف صادراتیهایی تعلق میشرکتها به داد. در واقع این مشوقها ارائه میشرکت

های دولتی هایی خود عامل مهمی در تشویق شرکتشدند. چنین جریمهها محروم میاز مشوق صورتیناغیردر

 (.Kokko, 2002) بودبرای درگیری بیشتر در صادرات 

چین هم در این دوران عالئم آشکاری را در حمایت از  ذکر این نکته ضروری است که عالوه بر موارد یاد شده، دولت

فرهنگ "رژیم تجاری صادرات محور ارسال کرد. به همین منظور از ابزارهای مختلفی برای بهبود آنچه به اصطالح 

                                           
1 Collective Farms 
2 Township and village enterprises (TVEs) 
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    گذاری بخشی و رژیمگذاری جغرافیایی، هدفشد. هدف استفادهشود، در کشور چین نامیده می "صادرات

 ساختارجی آزاد ازجمله این ابزارها بود که محیط تجارت این کشور را به شدت از خود متأثر گذاری خسرمایه

(Panagariya, 1995.) 

پذیر شده و دهد که محیط تجاری در این کشور نسبتاً انعطافمالحظه ساختار صادراتی چین نشان میتغییر قابل

توان از انفجار بنابراین اولین درس مهمی که می ؛های مختلف اقتصاد فراهم آمده استامکان مانور روی بخش

 پذیری و قابلیت تغییر سریع ساختارهای صادراتی است.صادرات در چین گرفت، انعطاف

دهد که بخش صادرات چین در سایه عرضه انبوه و ارزان نیروی کار و پراکندگی حاکم بر ها نشان میبررسی

گیر صنعت انگیز دست پیدا کند. افزایش چشماست به رشدی اعجابتولیدات صادراتی کشورهای منطقه، توانسته 

ها در داخل فرآوری در چین به معنی صدور اقالم پیچیده و با کیفیت از طریق واردات ارزان این اقالم و مونتاژ آن

ت منابع را گذاری واقعی اقالم تولیدی، هدایای( و قیمتای و غیرتعرفههای تجاری )تعرفهکشور است. کاهش هزینه

 (1334کند. )پژوهشکده توسعه بازرگانی، های مولدتر و سودآورتر تسهیل میبه سوی بخش

های موفق توسعه صادرات در سایر کشورهای شرق آسیا در چین نیز ذکر این نکته ضروری است که همانند تجربه

 :دولتای از اقدامات مونهها داشته است. ندولت نقش مؤثری در اجرای درست سیاست

 های دولتیهای دولتی و بانکتجدید ساختار شرکت 

 طهای انبوه در زیرساخت توسگذاریتأمین مالی در سرمایه 

 های دولتی در صنایع باالدستیبنگاه .1

 های فراملیتی در صنایع با فناوری باالشرکت .2

 های دولتیسازی بانکتجاری 

 های سوداگرانهزهها در حوایجاد محدودیت شدید دولتی برای فعالیت بانک 

 های مولد صنعتیها به فعالیتدهی بانکوام 

 (1331، کمالی اردکانی) شده یریگهدف توسعه صنایع خاص و 

 های توسعه صادرات در چینسیاست -2-3-2

سیاست کلی دولت چین حمایت و تشویق از تولید به ویژه تولیدات صادرات محور است. به طور مثال هزینه برق 

 تر بود. دولت تا پنجاه درصد هزینه حق بیمه کارگران را ها از هزینه برق مصرف خانگی ارزانبنگاهمصرفی برای 

ها نیز ها در کمترین حد خود قرار داشت. تعرفه واردات مواد اولیه بنگاهپرداخت. نرخ پرداخت مالیات برای بنگاهمی

پژوهشکده توسعه شوند )کاال در سطح نازل حفظ  های تولیدپایین بود. سیاست دولت بر آن قرار داشت که هزینه

 شود:های صادراتی در این کشور پرداخته میترین مشوق(. در ادامه به برخی از مهم1334بازرگانی، 
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های مالیاتی را به منظور حمایت از صادرکنندگان و دولت چین سیستم تخفیف1315از سال  های مالیاتی:مشوق

   (. برخی از China’s Business Taxes)گرفت ای درگیر در این حوزه، به کار هپذیری شرکتافزایش رقابت

 های مالیات بر صادرات در چین شامل موارد زیر است:مشوق

 شوند. نرخ این افزوده بر کلیه کاالهای صادراتی خود میدر مالیات بر ارزش صادرکنندگان شامل تخفیف

 درصد 13برای کاالهای مختلف این نرخ از  2111ت. در سال تخفیف مطابق با محصوالت تولیدی متغیر اس

 .1(WTO, 2016) بوددرصد در نوسان  1افزوده( تا نرخ کامل مالیات بر ارزش)

 گیرند اند بر حسب فرمولی مشخص، مالیات پرداختی را بازپس میها در مقابل صادراتی که انجام دادهبنگاه

 .2یت وزارت بازرگانی چین(سااست )وب که در واقع استرداد مالیات پرداخت شده

های مالی شامل تأمین مالی، بیمه و ضمانت صادرات است. این موارد در کشور چین مشوق :های مالیمشوق

که تأمین مالی  3(Eximbank) ینچشوند: بانک صادرات و واردات حداقل توسط دو سازمان در چین ارائه می

های مرتبط با که بیمه اعتباری صادرات و ضمانت 4(SINOSURE) ینچت صادرات و شرکت بیمه اعتبار و صادرا

کند. این بانک همچنین خدمات ای حمایت میآن را بر عهده دارد. بانک اگزیم از صادرات کاال و خدمات سرمایه

ه داده و منابع های اجتماعی و بازرگانی تمایلی به ورود ندارند، ارائهایی که سرمایهتأمین مالی صادرات را در حوزه

 وساز در خارج از مرزهای این کشور به عهده گذاری و ساختهای سرمایههای چینی که پروژهمالی برای شرکت

مند شدند شامل بهره 2114ترین صنایعی که از اعتبارات بانک اگزیم در سال کند. عمدهگیرند، تأمین میمی

های گذاری خارجی، تولیدات مکانیکی برقی و پروژهی سرمایههامحصوالت با فناوری باال، صادرات کشتی، پروژه

 (.WTO, 2016)بود وساز خارجی ساخت

SINOSURE گذاری خارجی ارائهمدت، بلندمدت و بیمه سرمایهیانم مدت،کوتاه اعتباری صادرات هایبیمه     

های سیاسی و که ریسک اعتبارنامه. های کوتاه مدت که حداکثر دوساله هستند انواع گوناگونی دارنددهد. بیمهمی

های ایجاد شده توسط اقدامات دولت کشور خریدار را که ریسک 5نامه قرارداد معینبیمهدهد. تجاری را پوشش می

ها بر واردات یا فسخ یا عدم تمدید گواهی ها یا محدودیتدهد. اقداماتی نظیر تحمیل برخی ممنوعیتپوشش می

گذار را در قبال خطرات ناشی از عدم که بیمه 6نامه در قبال نقض قراردادبیمهگیرند. می واردات در این زمره قرار

است که کلیه خطرات ناشی از  7پوشش بیمه کاملکند. در نهایت پرداخت قبل و بعد از حمل با کشتی بیمه می

 (.ماندهد )ههای اعتباری و غیراعتباری پوشش میها را در رابطه با پرداختصادرات شرکت

                                           
1 China TRADE POLICY REVIEW 2016, world trade organization 
2 http://english.mofcom.gov.cn/column/services.shtml  
3 China Export-Import Bank (China Eximbank) 
4 The China Export and Credit Insurance Corporation (SINOSURE) 
5 Specific contract insurance policies 
6 The insurance policy against buyer's breach of contract 
7 Comprehensive cover insurance 

http://english.mofcom.gov.cn/column/services.shtml
http://english.mofcom.gov.cn/column/services.shtml


 

25 

 

گذار را در قبال عدم مدت و بلندمدت هم برنامه بیمه اعتباری خریداران وجود دارد که بیمههای میاندر میان بیمه

تا  SINOSUREکند. های بازرگانی یا تجاری تحت یک قرارداد اعتباری بیمه میپرداخت بدهی به دلیل ریسک

میلیارد دالر برای حمایت از صادرات، تجارت داخلی و  تریلیارد و چهارصد و یک 2، در مجموع 2115پایان سال 

 (.کرد )همانگذاری هزینه سرمایه

را در زمره کاالهای  هاآنهای گمرکی خود را برای برخی کاالهایی که دولت چین نرخ تعرفه :تسهیل تجاری

دهد. به قرار می الودادهکاملبا کشورهای  تر از نرخ تعرفهکند، پایینضروری جهت توسعه صنایع کلیدی مشخص می

های ترجیحی را برای اقالم موردنیاز در صنایع اتومبیل، ای، نرخ تعرفهطور مثال اداره گمرک چین به صورت دوره

 1(.Export.gov)کند فوالد و بخش شیمیایی اعالم می

صادراتی قادر باشند طور که بیان شد، ایجاد شرایطی که صادرکنندگان یا تولیدکنندگان کاالهای همچنین همان

المللی دریافت های بینمواد اولیه، تجهیزات و کاالهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کاالهای صادراتی را به قیمت

 (.1334نمایند، یکی از ابزارهای مهم برای توسعه صادرات در چین است )پژوهشکده توسعه بازرگانی، 

باا بخاش صاادرات نیاز در ترغیاب صاادرکنندگان باه تاداوم          هاای ارزی خااص در رابطاه   اتخاذ سیاست :نرخ ارز

 (.1334های صادراتی تأثیرگذار بوده است )پژوهشکده توسعه بازرگانی، عالیتف

عالوه بر موارد یاد شده، چین از طریق ایجاد مناطق آزاد تجاری، مناطق  :ویژه تجاریایجاد مناطق آزاد و 

گذاری گذارانی که در این مناطق سرمایهای امتیازات خاص به سرمایهپردازش صادرات، مناطق ویژه اقتصادی و اعط

 همان(.برداشت )های مؤثری در توسعه صادرات خود اند، گامکرده

های ساحلی جنوبی نیز از دیگر اقدامات در این و شهرهای آزاد در ایالت 2(SEZsتأسیس مناطق ویژه اقتصادی ) 

گذاران خارجی و داخلی ایجاد کرده که از گرا برای سرمایهیک محیط صادراتراستا بود. این مناطق اقتصادی ویژه 

پذیر و بوروکراسی اداری های بهتر، بازار کار انعطافهای مالیاتی، زیرساختهای کمتر، تخفیفمزایایی نظیر تعرفه

 .) Kokko, 2002) بودکمتر برخوردار 

      : در واقاع آژاناس توساعه    3(CCPIT) ینچا لمللای  اشاورای توساعه تجاارت باین     :کننتده یتت حماهای سازمان

 های عمده این نهاد شامل:گذاری و تجارت خارجی این کشور است. مسئولیتسرمایه

 های توسعه کشوراجرای استراتژی 

 توسعه تجارت خارجی 

 گذاریهای متقابل فناوری، اقتصادی و سرمایههمکاری 

                                           
1 https://www.export.gov/article?id=China-Import-Tariffs 
2 Special Economic Zones (SEZs) 
3 China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) 
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 همکاری با شرکای توسعه تجاری خارجی 

  رتبه اقتصادی و تجاری خارجییعالهای یئتهقبول 

  های تجاری و اقتصادی چین برای دیدار از کشورهای خارجییئتهسازماندهی 

 یتجارهای مدیریت نمایشگاه (CCPIT, 2016)1 

کنند. های توسعه صادرات مشارکت میهای دیگری نیز در کشور چین در فعالیتبه جز این شورا، نهادها و سازمان

المللی گذاری بینو آژانس توسعه سرمایه 2توان به کمیته توسعه تجارت وزارت اقتصاد چیناین نهادها میازجمله 

 اشاره کرد. 3چین

 جمع بندی تجارب کشورهای موفق در عرصه صادرات-2-0

هایی برای های مختلف، آموختن درسسایر کشورها در زمینه اجرای سیاست یکی از اهداف مهم بررسی تجربه

گذاری ایران است. مطالعه عملکرد رشد درخشان کشورهای شرق آسیا مخصوصاً با برداری در فرآیند سیاسترهبه

ها رشد صادرات محور این کشورها نیز در همین راستا صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل مراحل ید بر استراتژیتأک

 خودخودبهشکوفایی صادراتی به صورت هد که دبه طور واضح نشان می موردمطالعههای صادراتی کشورهای سیاست

افتد. در این کشورها دولت نقش اجتناب نیروهای عرضه و تقاضا در بازار آزاد اتفاق نمییرقابلغو به عنوان نتیجه 

. دولت با انتخاب صنایع خاص و با استقتصادی و بهبود صادرات بازی کردهبسیار حیاتی را در فرآیند توسعه ا

شود. همچنین سبب شکوفایی این صنایع منتخب می ،ند و مشروط، در یک دوره مشخصهدفم حمایت

ای به قیمت مناسب دسترسی داشتند. در اغلب موارد، ها و کاالهای سرمایهصادرکنندگان در این کشورها به نهاده

شود. از اعمال می های استرداد حقوق گمرکی است که از سوی دولتهای مالیاتی و طرحاین مهم از طریق معافیت

های مخصوص بخش صنعت ارائه یباً در همه این کشورها مناطق ویژه صادراتی تأسیس و یا برنامهتقرسوی دیگر 

های صادراتی در این کشورها ترین ضعف شرکتشد تا از مقررات دست و پاگیر و تشریفات زائد اجتناب شود. عمده

دند کمبود اطالعات در رابطه با فناوری و بازارهای خارجی است. زمانی که به سمت توسعه صادرات تغییر جهت دا

های تخصصی دولت در اینجا هم نقش اساسی را ایفا کرد. در واقع به منظور توسعه بازارهای جدید، تأسیس سازمان

 گرفتدر امر بازاریابی و تحقیق و همچنین انتشار اطالعات در زمینه بازارهای خارجی در دستور کار دولت قرار 

(CONFERENCE ON BUSINESS & ECONOMICS, 2009اعمال چنین سیاست .) هایی در بستر اصالحات

 اقتصادی، عامل اصلی رشد و شکوفایی صادرات در این کشورها بود.

 

                                           
1 http://en.ccpit.org 
2 Trade Development Bureau of Ministry of Commerce of P.R. China 
3 China International Investment Promotion Agency 
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 ایران صادرات-3

های ایران به ایران همانند بسیاری از کشورهای دارنده منابع خدادادی، اقتصادی وابسته به منابع طبیعی دارد. درآمد

 ساخته است. متأثراقتصاد ایران را  های نفتی و ارزی بارهایر صادرات منابع نفتی است. تا کنون شوکتأثشدت تحت 

متوسط ارزش صادرات نفتی از کل  1331-35های توسط بانک مرکزی ایران، طی سال منتشرشدهبر طبق آمارهای 

صادرات غیرنفتی نیز تا حد بسیاری وابسته به منابع خدادادی درصد بوده است.  13.1ارزش صادرات ایران )فوب( 

درصد از صادرات غیرنفتی،  54.1، 1335است. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط سازمان توسعه تجارت، در سال 

گیری از منابع نفتی و گازی درصورتیکه صادرات پتروشیمی، گاز و میعانات گازی بوده است. مشخص است بهره

 ی پتروشیمی،در واحدهاشود؛ ولی متأسفانه، افزوده باال شود، نکته مثبتی ارزیابی میه تولید کاالهای با ارزشمنجر ب

باال  یافزودهبا ارزش یمحصوالتهای سبک هستیم که های سنگین در مقایسه با فرآوردهاغلب شاهد فرآورده

ی شدید به منابع طبیعی است، آفت دیگری به نام خام بنابراین صادرات ایران عالوه بر آنکه دارای وابستگ؛ یستندن

ها نظیر بخش های اقتصادی گویای آن است که این بخشفروشی دارد. همچنین، بررسی صادرات سایر بخش

درصدی از کل صادرات غیرنفتی(، با معضل عدم تنوع محصوالت صادراتی مواجه هستند. عالوه  33صنعت )با سهم 

افزوده اندک محصوالت صادراتی از دیگر مشکالت ، عدم تنوع مقاصد صادراتی و ارزشبر مشکالتی که مطرح شد

 اند.صادرات کشور است که از بررسی آمار در این بخش از گزارش احصاء شده

ذکر این نکته ضروری است که متأسفانه در ایران به علت تعدد نهادهای منتشرکننده آمار و فقدان ارائه اطالعات 

های آماری موجود، در این یست. علیرغم محدودیتن، بازتاب تصویری کامل از صادرات ایران ممکن کامل و جامع

 شده، وضعیت صادرات غیرنفتی ایران به تصویر کشیده شود.های گزارشگیری از دادهبخش سعی شده است با بهره

 بررسی وضعیت صادرات غیرنفتی ایران-3-1

 صادرات غیرنفتیوابستگی صادرات به نفت و سهم اندک 

، 1331-35های بر اساس آمار گزارش شده توسط بانک مرکزی، متوسط ارزش صادرات فوب ایران طی سال

میلیون دالر بوده است که بخش اعظم آن مربوط به صادرات مستقیم نفت خام است. در این دوره  35533.1

درصد( و متوسط  13.1ز کل صادرات میلیون دالر )متوسط سهم ا 11113متوسط ساالنه صادرات نفتی ایران 

 1 درصد( بوده است. در نمودار 31.3)متوسط سهم از کل صادرات  میلیون دالر 23511.5صادرات غیرنفتی ایران 

 شده است.روند صادرات به تفکیک نفتی و غیرنفتی نشان داده 
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 )میلیون دالر( 1351-50های صادرات )نفتی+ غیرنفتی( طی سال -1نمودار

 
 ج. ا. ا انبع: هانک ارکزی  

درصد  51شود، همواره سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات ایران کمتر از میمشاهده  2نمودار طور که در همان

صادرات کل ایران به  1334درصد رسیده است. در سال  41این رقم به  1334بوده و در بهترین حالت در سال 

درصد و  33.4صادرات نفتی به میزان  1333به نسبت سال  1334 افت داشته است. در سال 1334نسبت سال 

درصد کاهش داشته است. این امر سبب شده است که سهم صادرات غیرنفتی از کل  3.1صادرات غیرنفتی به میزان 

 درصد افزایش یابد. 41، به 1334صادرات ایران در سال 

 )درصد( 1351-50های السهم صادرات نفتی و غیرنفتی از کل صادرات طی س -2نمودار 

 
 ج. ا. ا انبع: هانک ارکزی  

های منتشر شده توسط سازمان توسعه های عمده صادرات غیرنفتی ایران، بر اساس دادههمچنین بررسی بخش

حاکی از آن است که سهم پتروشیمی، گاز طبیعی و میعانات گازی از کل صادرات غیرنفتی  1335تجارت، در سال 

 توجهی وابسته به منابع طبیعی است.به عبارت دیگر صادرات غیرنفتی ایران نیز به صورت قابل؛ درصد است 54.1
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 1350های عمده در سال صادرات غیرنفتی به تفکیک بخش -3نمودار

 
 انبع: بازاان نوبعه نجارت 

 عدم تنوع در محصوالت صادراتی

د یک کشور به صادرات مواد طبیعی، دارای مضرات فقدان تنوع در ترکیب کاالهای صادراتی و وابستگی اقتصا

شده است که کشورهای عربی صادرکننده المللی پول عنوانشده فراوانی است. در گزارشی از صندوق بینشناخته

زایی و ایجاد رشد فراگیر دارند. نفت علیرغم تنوع در سایز، جغرافیا و ثروت همگی دارای مشکالت مشابه در اشتغال

مانده تبع آن منابع محدودی برای رشد و اشتغال باقیورها، بخش خصوصی غیرنفتی نسبتاً کوچک و بهدر این کش

که شود کند، کاهش درآمد، اغلب سبب کاهش در مخارج عمومی میاست. در زمانی نیز که قیمت نفت سقوط می

 (.IMF، 6102) هددرا تحت تأثیر قرار می یاشتغال عموم یداریرشد در بخش غیرنفتی را کاهش و پا

متأسفانه صادرات ایران نیز، همانند کشورهای دارای ذخایر نفت در خاورمیانه، از تنوع برخوردار نیست. این مهم را 

دهنده است که نشان 1و  1صادرات شاخصی بین  1شاخص تمرکزمشاهده کرد.  شاخص تمرکز صادراتتوان در می

صادرات یک باشد بدین معنی است که نزد 1دیگر اگر این شاخص به به عبارت ؛ 2باشدتنوع کاالهای صادراتی می

در تر کننده صادرات همگنمنعکس صفربه  یکنزد یرمتمرکز است. در مقابل، مقاد یارکشور در چند محصول بس

 .3استمحصوالت  ای ازرشته

 

 

                                           
1 Concentration index 

 مراجعه شود. http://unctadstat.unctad.org رای آشنایی با نحوه محاسبه این شاخص به آدرسب 2
3 http://unctadstat.unctad.org 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=120
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=120
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=120
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 2111-12های شاخص تمرکز صادرات ایران طی سال -0نمودار 

 
  Source: http://unctadstat.unctad.org 

همواره رقمی  2111-13های شود، شاخص تمرکز صادرات ایران طی سالمیمشاهده  4نمودار طور که در همان

بوده است. متوسط شاخص تمرکز صادرات طی  1.51طور متوسط به 2111-11های و در طی سال 1.3باالتر از 

یافته به ترتیب گذار و کشورهای توسعه در حال، کشورهای توسعهدرحالدر آسیا، کشورهای  2111-11های سال

های موردبررسی، بنابراین گرچه این شاخص در ایران طی سال؛ گزارش شده است 1.13و  1.31، 1.12، 1.11

همچنان از شرایط مطلوب فاصله دارد. به منظور بررسی بیشتر، در ادامه به تنوع اندکی بهبود یافته است ولی 

 های عمده صادرات غیرنفتی پرداخته شده است.محصوالت صادراتی در بخش

 یشافزادرصد است.  33، 1335سهم پتروشیمی و گاز طبیعی از کل صادرات غیرنفتی ایران در سال  :پتروشیمی

ارزش نفت و گاز و  یرهنشان از توسعه مناسب زنج، و گاز نفت دستعنوان پایین به یمیصادرات صنعت پتروش

دارد. هرچه در طول  یعیبه جای نفت خام و گاز طب پتروشیمیاییافزوده باالتر با ارزش محصوالت صادرات یشافزا

. شودتری حاصل میمطلوب یجهنت یم،کن یی حرکتبه سمت محصوالت نها یمیارزش محصوالت پتروش یرهزنج

دستی و پایین یانی ومحصوالت م یددنبال آن تول کشور و به یمیمحصوالت پتروش یدتول یشبا افزاهمچنین 

ی مجلس، هاپژوهش)مرکز  شودمی تقویت محصولیاقتصاد کشور از فضای تک ییبخشی به محصوالت، رهاتنوع

1331.) 

صنایع باالدستی است و ایران همچنان در تولید متأسفانه در ایران صادرات محصوالت پتروشیمی اغلب مربوط به 

رسد، وضعیت ایران طی افزوده باال ناکام مانده است. از طرفی به نظر میدستی پتروشیمی با ارزشصنایع پایین

ها، علیرغم افزایش های گذشته بدتر نیز شده است؛ چراکه بر اساس آمار ارائه شده در گزارشی از مرکز پژوهشسال

، ارزش هر تن محصول صادراتی صنعت پتروشیمی 1331-35های ادرات محصوالت پتروشیمی طی سالتولید و ص

ی مجلس، هاپژوهشکاهش یافته است )مرکز  1335دالر در سال  411به رقم  1331دالر در سال  315از رقم 

1331.) 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=120
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ه پتروشیمی، عمده نفتی و بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت، اقالم عمده صادرات گروه پتروشیمی شامل عمد

اند )سازمان توسعه درصد صادرات این گروه را به خود اختصاص داده 1.4و  11.3، 45.5عمده شیمیایی به ترتیب 

 (.1335تجارت، 

 )درصد( 1350صادرات گروه پتروشیمی به تفکیک اقالم عمده صادراتی در سال  -0نمودار 

 
 انبع: بازاان نوبعه نجارت 

، در جایگاه دوم تولید 1335کل صادرات غیرنفتی در سال  ( از3/1م )سوعت، به واسطه سهم یکبخش صن :صنعت

 51یست. نزدیک به الزم ن تنوع یسهم از کل، دارا یزانم ینمتأسفانه امحصوالت صادراتی غیرنفتی ایران قرار دارد. 

ن در حالی است که اکثر صادرات درصد صادرات گروه صنعت مربوط به دو صنعت، صنایع معدنی و غذایی است. ای

دهد. در صنایع غذایی نیز به صورت ی، تشکیل میدرصد 51.1صنایع معدنی را صادرات چدن با سهم صادراتی 

های لبنی در کنار صادرات بیسکویت، نان، شیرینی و درصد صادرات تنها متعلق به صادرات فرآورده 54.1مشابه، 

 انواع شکالت است.

 )درصد( 1350در سال  الم عمده تولیدات صنعتی از کل صادرات گروه صنعتسهم اق -2نمودار 

 
 انبع: هر اباس آاارهای بازاان نوبعه نجارت    
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توجه است که صنایع تولید خودرو و کاالهای بادوام ازجمله لوازم خانگی که دارای سابقه طوالنی تولید در ایران قابل

 ایران قرار ندارند. قلم عمده تولیدات صنعتی 5هستند، جزء 

را به خود  35درصد کل صادرات غیرنفتی ایران در سال  11صادرات محصوالت کشاورزی کمتر از  :کشاورزی

های اقتصادی، تنوع محصوالت اختصاص داده است. در صادرات بخش کشاورزی، همانند صادرات سایر بخش

ادرات سه محصول پسته، کشمش و زعفران درصد صادرات بخش کشاورزی به ص 45.2شود. صادراتی دیده نمی

 اختصاص دارد.

 )درصد( 1350در سال  سهم اقالم عمده محصوالت کشاورزی از کل صادرات گروه کشاورزی -2نمودار 

 
 انبع: هر اباس آاارهای بازاان نوبعه نجارت    

ات بخش کشاورزی را دارا است. درصد باالترین سهم از کل صادر 31.1شود، پسته و مغز با که مشاهده می همانگونه

 بار در رده دوم صادرات این گروه قرار دارد.بعد از پسته و مغز، میوه و تره

 افزوده پایین محصوالت صادراتیارزش

افزوده، محاسبه ارزش هر تن کاالی صادراتی است. بر اساس های سنجش عملکرد صادراتی در ارزشیکی از شاخص

کاالی وارداتی  هر تندالر و قیمت  341قیمت هر تن کاالی صادراتی غیرنفتی  1335آمار بانک مرکزی، در سال 

برابر  3.1به عبارت دیگر ارزش هر تن واردات ایران به نسبت صادرات آن ؛ دالر بوده است 1311در همان سال رقم 

است. شاید بتوان  افزوده اندک کاالهای صادراتی در مقابل سبد محصوالت وارداتی کشوراست که حاکی از ارزش

دلیل اصلی این مساله را در عدم تعمیق فرآیند تولید در کشور جستجو کرد که موجب شده کاالها بدون آنکه توسط 

 شوند.های تولیدی فرآوری خاصی شوند با ارزش اندک، صادر بخش
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 ر()تن/دال کاالی وارداتی و صادراتی )غیرنفتی( هر تنروند تغییرات ارزش  -8نمودار 

 
 .ج. ا. ا انبع: هانک ارکزی 

 تمرکز در مقاصد صادراتی

شده توسط گمرک آمار ارائه اساس تمرکز باال در مقاصد صادراتی کشور است. بر صادرات ایران،های از دیگر چالش

 ترین مقاصد صادراتی ایران را تشکیلدرصد اصلی 13و  21، 23، چین، امارات و عراق به ترتیب با 1335در سال 

 شوند.امارات و عراق صادر می ین،به تنها سه کشور چ ی ایراندرصد محصوالت صادرات 11به عبارت دیگر،  دهند.می

و  یفرهنگو هم به لحاظ سایر ارتباطات  یاییجغراف یهمسایه هم به لحاظ نزدیک یاست که کشورها یعیاگرچه طب

سبب  یصادراتدر این مرحله و تمرکز باال در مقاصد  اما توقف یرند،قرار گ ایران یتجار یدر صدر شرکا یاسیس

 یتوجهقابل یاثرات منفرخ دهد،  ورهاکه ممکن است در هر یک از این کش یو اقتصاد یاسیهای سشود ریسکمی

 .(1335حیدری، ) کشور وارد کند یهای صادراتبه بخش یزن

 1350ان در سال مقصد عمده صادراتی ایران از کل صادرات ایر 11سهم  -5نمودار 

 
 گمرک ج. ا. اانبع:        
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 شناسی صادرات ایرانآسیب -3-2

گان مواد خام و اولیه و توان به دو دسته کلی صادرکنندهالملل را میی بازیگران عرصه تجارت بینطورکلبه

تمایز صادرات  آالت صنعتی و تجهیزات الکترونیکی و محصوالت مصرفی پیچیده تقسیم کرد.گان ماشینصادرکننده

است. دسته صادرکننده مواد خام و اولیه با اکتفا  هاآنهای تولیدی این دو دسته از کشورها، ناشی از تمایز در بخش

به ذخایر طبیعی و میزان سرمایه و نیروی کار موجود، در مراحل ابتدایی تولید قرار دارند. در نقطه مقابل کشورهای 

گیری از دانش فنی )فناوری( و تجهیزات الکترونیکی و محصوالت مصرفی، با بهرهآالت صنعتی و صادرکننده ماشین

افزوده باالتری ضمنی )مهارت نیروی انسانی و ظرفیت سازمانی( از مرحله تولید ابتدایی گذشته و محصوالت با ارزش

را اغلب مواد خام انرژی و که صادرات ایران (. متأسفانه، ازآنجایی1331های مجلس، کنند )مرکز پژوهشرا صادر می

شود، ایران را افزوده باال در محصوالت صادراتی مشاهده نمیدهد و تنوع و ارزشمحصوالت وابسته به آن تشکیل می

 بندی کرد.توان در گروه صادرکنندگان مواد خام و اولیه دستهمی

درصد از کل صادرات  11.4، 1335گزارش حاضر، نشان داد که در سال  1-3بررسی آمار صادرات ایران در بخش 

مابقی صادرات ایران، صادرات کاالهای غیرنفتی است. از کل صادرات کاالهای  33.1ایران، صادرات مواد نفتی و 

درصد صادرات به صادرات پتروشیمی، گاز طبیعی و میعانات گازی اختصاص دارد. سهم بخش  54.1غیرنفتی نیز 

درصد بوده است. این امر گویای وابستگی  3درصد و  33نیز به ترتیب صنعت و کشاورزی از صادرات غیرنفتی 

توجه صادرات ایران به صادرات منابع طبیعی است. از طرفی فقدان تنوع در محصوالت صادراتی بخش غیرنفتی قابل

 شود.ایران مشاهده می

درصورت عدم  است. یدتول تیتقو یازمندنشان داده شد که توسعه صادرات ن یو شواهد تجرب ینظر یدر بخش مبان

شود که ختم می یهگرفتن، فقط به صادرات مواد خام و اولو در صورت شکل  یردگیشکل نم یاصادرات  ید،وجود تول

 شود.واردکننده می یکشورهابه  یو وابستگ یرونق، اغلب باعث ضعف داخل یجادا یبه جا

های نسبی خود، به کشورها به جای تکیه صرف بر مزیتدهد این یافته، نشان میتاریخ اقتصادی کشورهای توسعه

 هاآناند؛ دار از تولیدات داخلی به خلق مزیت روی آوردههای هدفمند، مشروط و مدتمرور با اعمال انواع حمایت

ای که در عصر حاضر، اکثر صادرات این کشورها را گونهتردیدی در مورد توسعه نظام صنعتی به خود راه ندادند. به

که صادرات کشور کره جنوبی در ابتدا ، درحالیمثالعنوانبهصادرات محصوالت صنعتی به خود اختصاص داده است. 

محصوالت کشاورزی بوده است ولی با حمایت و اصالحات دولت، این کشور به مرور صادرات خود را به صادرات 

تقاء داد. اگر قرار بود کره جنوبی محصوالت صنعتی سبک و درنهایت محصوالت صنایع سنگین و شیمیایی ار

بپردازد، جایگاه صادراتی مترقی امروز خود را  -کشاورزی-همچنان به صادرات کاالهایی که در آن مزیت دارد 

 نداشت.
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در ایران به دلیل فقدان بخش تولیدی قوی و تکیه بر صادرات مواد طبیعی و خام، صادرات از جایگاه مطلوب خود 

پذیر در عرصه تجارت های تولیدی ضعیف، توانایی تولید کاالهای باکیفیت و رقابتارد. بخشتوجهی دفاصله قابل

 های تولیدی در ایران ضعف و نابسامانی چارچوب نهادی و سیستم ترین مشکل بخشجهانی را ندارند. اصلی

ای از چارچوب هگیری گوندهی کشور است. ایران کشوری وابسته به درآمدهای نفتی است که سبب شکلپاداش

های نامولد های مولد است و در مقابل، فعالیتنهادی و سیستم انگیزشی در کشور شده که مانعی بر سر راه فعالیت

وجود وکار نامناسب، توان به فضای کسبکند. از مصادیق چارچوب نهادی بیمار ایران میرا ترغیب و تشویق می

دست و حقوق مالکیت، معضل تأمین مالی، قاچاق و تعدد قوانین  ی، ضعفحکومت یهادر دستگاه یمفاسد اقتصاد

 .1اشاره کرد پاگیر و غیرشفاف متعارض و بعضاً متناقض

در  یطمح ینا دهدیوکار کشور نشان مکسب یطمح یتوضع ینهالمللی در زمو بین ملیهای گزارش یجنتا یبررس

انجام  یانهتوان به گزارش سالعنوان نمونه می است. به نامناسب گذارییهاقتصادی و سرما یهافعالیت یران برایا

سهولت انجام "در شاخص ایران  2111از آن است که در سال  یاشاره نمود که حاک یبانک جهان وکارکسب

 124پله سقوط نسبت به سال قبل، در رتبه  4با  111از  51.41 یازکشور با کسب امت 131 بین ، در"وکارکسب

بر  تأییدی یزن یجهان یریپذرقابت نظیر یگریالمللی دهای بینکشور در شاخص رتبه و یازامتقرار گرفته است. 

 یشپا یدترین گزارش ملیاز جد آمدهدستبه یج. بر اساس نتااست یرانوکار در انامناسب فضای کسب یتوضع

است، رقم  شده انجام یرانکه توسط مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ا 1331 یزدر پائ یرانوکار اکسب یطمح

 هایفصل هایشاخص با ارزیابی ینا یسهاعالم شده که مقا (است 11 یابیارز یننمره بدتر) 5.15 یشاخص مل

وکار در کسب یطشدن مح از نامساعدتر یحاک 5.69 یانگینو بهار با م5.77 یانگینمتابستان با  1331گذشته سال 

 .استکشور 

 یشقراردادها، افزا اجرای عدم یت،در فضای اقتصادی، تعرض به حقوق مالک نیینانااطم یقگسترش فساد از طر

به عرصه اقتصاد کاهش  ی راواقع یورود بخش خصوص یزهانگ یت،های مبادله، اخالل در رقابت و عدم شفافهزینه

ها توان پرداخت آن از بسیاری رو است.روبه یادیبه بازار با موانع ز یدهای جدورود بنگاه یطیشرا ین. در چندهدیم

 یرنظ یازاتیدارای امت که هاییدر برابر بنگاه یشده به واسطه بروز فساد را ندارند و به راحت یلهای تحمهزینه

شوند الزاماً، می یدانم وارد هایی کهاغلب بنگاه روازاینشوند. هستند، از گردونه رقابت خارج می یارتباطات رانت

پرداخت رشوه دارند.  برای ترین قدرت راترین ارتباطات و بیشهستند که بیش هاییآنه بلک یستند،ها نکارآمدترین

 یدهپد یناست که وجود ا یوع فسادجز کشورهای دارای درجه باالی ش یرانالمللی اقتصاد اهای بینگزارش اساس بر

وکار کشور دامن زده کسب یطمح گشته و به نامساعد شدن یلاقتصادی مولد تبد یهابرای فعالیت یاساس یبه مانع

مداران را نشان که درجه فساد موجود در میان مقامات اداری و سیاست 2"ادراک فساد"بر اساس شاخص است. 

                                           
 راجعه شود.، ا59، نهادها و نولید، اناق هازرگانی، صنایع، اعادن و کشاورزی ایران، دی 31هرای کس  اطالعات هیشتر هه هروشور اقتصاد هه زهان باده، شماره  1

2 Corruption Perceptions Index 
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شود؛ همواره نمره ایران نامناسب ارزیابی شده است. در المللی محاسبه میدهد و توسط سازمان شفافیت بینمی

 را کسب نموده است. 131کشور، جایگاه  111و در بین  31وضعیت(، )بهترین  111نمره ایران از  2113سال 

شود و با تمرکز بر محیط هم که توسط اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می 1"المللیحقوق مالکیت بین"شاخص 

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

)بهترین  11از  4.5نمره ایران  2113کند. در سال بخش اعالم نمیوضعیت ایران را در این ارتباط رضایت کند،می

 وضعیت( بوده است که حاکی از ضعف کشور در این حوزه است.

گونه که در از دیگر مصادیق چارچوب نهادی ناکارآمد و ضد تولیدی، نحوه عملکرد نظام بانکی در ایران است. همان

ای و به صورت های توسعههای سیاستی، برنامههای گذشته طی بستهشود، گرچه طی سالمشاهده می 11ار نمود

خاص تحت عنوان اقتصاد مقاومتی تأکید فراوان بر حمایت مالی از تولید شده است ولی روند اختصاص تسهیالت 

های تر این منابع در اختیار بخشدهد که بیش، نشان می2کنددرصد اقتصاد ایران را تغذیه می 11بانکی که 

غیرتولیدی قرار داده شده است. ضمن آنکه سهم بخش صنعت از تسهیالت بانکی دارای روند نزولی و سهم بخش 

 های موردبررسی دارای روند صعودی بوده است.از تسهیالت طی سال 3خدمات

 )درصد( 1351-50های کی طی سالهای اقتصادی از کل تسهیالت بانسهم تسهیالت دریافتی بخش -11نمودار 

 
 ج. ا. ا انبع: هانک ارکزی

های تولیدی در ایران به سختی در حال فعالیت هستند و آماده رقابت در به دلیل مشکالت نهادی موجود، بخش

عرصه تجارت جهانی نیستند. در چنین شرایطی که توان تولیدی کشور محدود است، حضور هدفمند دولت برای 

توان  ی،رقابت جهانی در کشور بر این باورند که اعدهحیاتی است. با این وجود  های صادرات محور،تقویت بخش

                                           
1 International Property Rights Index(IPRI) 
2 https://www.cbi.ir 

هه هروشور اقتصاد هه  یشترکس  اطالعات ه یهراگیرد. ی را در هر ایهای بوداگریتفعالدداات در ایران کمتر از جنس اولد و پشتیبان هخش نولید ابت و هخش هزرگی از آن،  3

 ، اراجعه شود.59 ااهید یران،ا یاعادن و کشاورز یع،صنا ی،اناق هازرگان ید،. نهادها و نول31زهان باده، 

https://www.cbi.ir/showitem/17231.aspx
https://www.cbi.ir/showitem/17231.aspx
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که  هایییتگفت تاکنون حما یددر پاسخ باخواهد داد و نیازی به حضور دولت نیست. بهبود را کشور  یدیتول

همانطور که و هدفمند  یواقع یتست. حمابوده ا یااند، فاقد مضمون توسعهکرده یداخل یداتاز تول در ایران هادولت

انجام شود. تا زمانی  یراهبرد هاییتکاهنده و بر اساس اولو زماندار، در طول مشروط، مدت یدباقبالً اشاره شد، 

دولت است،  یبرا ییکه منشأ درآمدزا یاتعرفه هاییتو صرفاً به حما یمنداشته باش یدتول یبرا یکه نقشه راه

 یدهنام یاسم هاییتدر اصطالح، حما یاتعرفه هاییت. حماعه صادرات دور از انتظار خواهد بودتوس یم،بسنده کن

 یادهموردنظر را پ یهاخود از بخش یواقع هاییتتا حما کنندیگذاران فراهم مسیاست یرا برا یفرصت وشوند می

داشته باشد و درصورت  یرنظررا ز یتاحم مورد یهاعملکرد بخش یدشده، دولت بااعمال هاییتکنند. در کنار حما

 یتموردنظر را از حما یهاو...، بخش یگذاریهسرما یزانم یی،زااشتغال یفیت،ک یارتقا یرنظ یشروط یافتننتحقق

 یت،که حما یکاسته شود. در ساختار هایتحما یزاناز م یدمرور بابه ید،تول یهبن یتبا تقو ینمحروم کند. همچن

 یدر صنعت خودروسازیرهدفمند، غ هاییتمثبت حاصل نخواهد شد. نمونه حما یجنتا دهد،یرخ م یدوشرطبدون ق

 .اندیشیده شود یاساس یداتتمه یدبا یرقابت یحضور در بازارها ی. برامشاهده شده استکشور در چند دهه گذشته 

 مشاهده گردید، ایران ییرنفتعمده صادرات غ اقالم تر اشاره شد و در بررسی وضعیتیشپاز طرفی همانگونه که 

است.  کشور یبارز صادرات یهااز مشخصه یفروشو خام دارد یدشد یهمچنان به صادرات مشتقات نفت و گاز وابستگ

 یدتول و باشدمشغول  یینافزوده پاخام و با ارزش یهمواره به صادرات کاالها یدبا ایران ی،نسب یتمز یهبراساس نظر

حالت رابطه مبادله به  ینکه در ا کندواگذار  یشرفتهپ یرا به کشورها یکیولوژو تکن یو صادرات محصوالت صنعت

و صنعتگران  یدکنندگانتول یبرا یمجال ی،شدت رقابتبازار به ینرقم خواهد خورد. در چن یصنعت ینفع کشورها

 یستطور که لهمان ی،ترقاب هاییمتباال و ق یفیتبا ک ینخواهد ماند و با هجوم کاالها یرقابت و بقا باق یکشور برا

 خواهد بود. یداخل یداتدر انتظار تول بارییبتمص یامدهایاشاره کردند، پ یگلیتزو است

های فعال و گرا هستیم. دولتی که باحمایترو در راستای دستیابی به توسعه صادرات، نیازمند یک دولت توسعهینازا

ها را برای ورود به عرصه ه تولید، حمایت نماید و این بخشدار و بر اساس نقشه راهای اولویتهدفمند خود از بخش

 جهانی آماده سازد.

 راهکارهای توسعه صادرات ارائهنتیجه گیری و  -0

های اقتصاد بالنده و رو به رشد رابطه تجاری پویا و فعال و تعامل علمی، فنی و اقتصادی با دنیای خارج از مشخصه

ی مختلف اتوسعهی هابرنامهها و یاستسسبب شده است که این مهم ذیل است. اهمیت و ضرورت توسعه صادرات، 

ن کشور قرار بگیرد. در اقتصاد مقاومتی، دستیابی به تصاد مقاومتی در دستور کار مسئوالهای کلی اقیاستس ازجمله

ز اهتمام جدی افزوده و خالص ارزآوری مثبت، هدف قرار داده شده است. در همین راستا، دولت نیصادرات با ارزش

را  پیدا کردن بازارهای جدید صادراتی و رفع موانع پیش روی صادرات از طریق غیرنفتیخود به توسعه صادرات 

 اعالم کرده است.
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افزوده باال، ارزآوری مثبت و پایدار، مختص صادراتی است که مبتنی بر تولید باشد. خلق ارزش ازجملههایی یژگیو

که اغلب باعث  شودمیگیرد یا به صادرات مواد خام و اولیه ختم ینمدرات یا شکل درصورت عدم وجود تولید، صا

 شود.ضعف داخلی و وابستگی به کشورهای واردکننده می

های صادرات ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع انرژی، اثرپذیری بسیاری از استخراج و صادرات مواد و فرآورده

سهم اندک صادرات غیرنفتی، تنوع کم محصوالت صادراتی و نیز مقاصد صادراتی و نفت و گاز دارد. خام فروشی، 

شود. دلیل اصلی این امر ضعف بنیه تولید به افزوده اندک محصوالت صادراتی در این بخش مشاهده میارزش

باشد، مسلماً  افزوده باال وجود نداشتهخصوص تولید صنعتی در ایران است. تا زمانی که تولید باکیفیت و با ارزش

تنها دستاورد  تواندیم یخام فروش یطیشرا یندر چن رشد چشمگیر صادرات، یا توسعه صادرات محقق نخواهد شد.

 صادرات باشد.

المللی رقابت در عرصه بینهای تولیدی از توان کافی برای ایجاد محصوالت با کیفیت، با ارزش و قابلدر ایران بخش

تعدد حقوق مالکیت ناامن، شیوع فساد، وکار نامساعد، کسب یطمحنهادی ضدتولید نظیر برخوردار نیستند. ساختار 

موانعی جدی بر سر فعالیت  تاکنون صنعتی،توسعه  یفقدان برنامه و استراتژو همچنین و مقررات ناکارا  ینقوان

 اند.های مولد و صادرات محور بودهبخش

ی، علمی و مبتنی بر برنامه برای توسعه صادرات در دستور کار قرار متأسفانه در کشور بیش از آنکه اقدامات اصول

ها بیشتر جنبه رو حمایتینازاشود. ها دنبال میمدت و ناهماهنگ با سایر سیاستهای مقطعی، کوتاهگیرد، سیاست

 کند.نمایشی پیدا می

در کاالهای صادراتی فراهم شود.  توسعه صادرات ممکن نخواهد شد مگر آنکه پیش از آن بسترهای الزم برای تولید

. مسئوالن و هستیم یدیتول یهابخش یتتقو یبرا شدهیجامع و کارشناس یبرنامه راهبرد یک یازمندراستا ن ینا

نخبگان، استادان  یکشور را با همکار یتوسعه صنعت یاستراتژ ی،از هر اقدام یشپ یدگذاران کشور باسیاست

برنامه، کوتاه یب یماتدور از تصمرا به یدیتول هاییتو اولو ینکشور، تدوپژوهان یندهها و آتیسدانشگاه، استراتژ

 یتدر جهت تقو یساختار نهاد یشآرا یدبا همچنینکنند.  یینتع ی،رانت یاسیو بعضاً متأثر از اقتصاد س مدت

موردنظر به  یهااز بخش اهدفمند و مشروط خود ر هاییتو دولت حما یردصورت گ شده،یینتع یدیتول یهابخش

دستیابی به هدف توسعه  ی،اقدامات ینبدون چن فراهم شود. یجهان یحضور در بازارها یبرا یطعمل آورد تا شرا

 ت.صادرات، دور از انتظار اس
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