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تحليلي بر عملكرد بخش خارجي در سال 1399

خالصه مديريتي
هدف اصلي گزارش حاضر ،تبيين و تحليل عملكرد بخش خارجي اقتصاد (تجارت خارجي ،تراز پرداختها
و برخي از اجزاي آن ،قاچاق كاال و ارز و مناطق آزاد) با تأكيد بر سال  1399است .براي اين منظور
وضعيت كلي بخش تجارت خارجي اقتصاد و اجزاي آن مورد بررسي قرار گرفته است كه در اين بخش،
خالصه مديريتي آن ارائه ميشود.
الف) وضعيت كلي بخش خارجي اقتصاد
با خروج يكجانبه دولت آمريكا از توافق برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) و اجرايي شدن تحريمهاي
مالي و اقتصادي طي سال  ،1397فضاي بازرگاني خارجي كشور شرايط متفاوتي را تجربه نمود.
بر اين اساس در سال  1398حجم و ارزش تجارت خارجي كاهش يافته و در سال  1399نيز اين روند
ادامه يافته است .در اين راستا ارزش دالري حجم تجارت خارجي در سال  1399نسبت به سال 1398
حدود  13درصد كاهش يافته و از حدود  85ميليارد دالر به حدود  73/8ميليارد دالر رسيده است .از طرفي
با بررسي سهم تجارت كشور از سهم تجارت جهاني ،ميتوان دريافت كه طي سالهاي مورد بررسي (-1395
 )1399همواره سهم ايران از تجارت جهاني كمتر از  0/5درصد بوده و عليرغم اينكه حجم تجارت جهاني
از حدود  32هزار ميليارد دالر در سال  1395به حدود  35هزار ميليارد دالر در سال  1399افزايش يافته
است ،اما وضعيت تجارت خارجي كشور بدتر شده و سهم آن از تجارت جهاني از  0/3درصد در سال 1395
به  0/2درصد در سال  1399كاهش يافته است .اين امر بيانگر روند ضد ادواري تجارت خارجي كشور در
مقايسه با تجارت جهاني بوده و نشاندهنده ضعف زيرساختهاي بازرگاني (لجستيك ،ترانزيت ،بيمه،
بازاريابي ،حفظ ماندگاري در بازار و ،)...فقدان استراتژي توسعه تجاري ،ضعف ديپلماسي فعال اقتصادي و
تجاري و همچنين توجه ناكافي به اهميت بازرگاني خارجي در اقتصاد ايران است.
از طرفي ديگر ،يكي از داليل اصلي افت جايگاه تجارت خارجي طي سالهاي مورد بررسي عالوه بر
مشكالت تحريم ،تضعيف بنيانهاي توليدي و بهخصوص سرمايهگذاري داخلي و خارجي بهدليل استفاده از
لنگر نرخ ارز اسمي و سركوب توان توليد داخلي ،خروج سرمايه و جهشهاي ارزي سالهاي  1390و 1397
و ادامه آن تا پايان نيمه اول سال  1399و همچنين تأثير سياستهاي بازار داخلي بر بازار خارجي ،بدهي
بنگاهها به بانكها و ...بوده است .شايان ذكر است جهشهاي نرخ ارز از طرفي موجب افزايش فزاينده هزينه
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مبادله و افزايش هزينه تأمين مواد اوليه ،واسطهاي و سرمايهاي توليدشده و با توجه به وابستگي باالي توليد
داخلي كشور به واردات ،قدرت رقابت توليد داخلي بيشتر كاهش يافته و موجب از دست رفتن بازارهاي
صادراتي نيز شده است؛ از طرف ديگر جهشهاي ارزي با ايجاد نااطميناني در وضعيت بازارها موجب بينظمي
در واردات نيز شده است (عدم تحقق شرط مارشال لرنر در اقتصاد ايران) 1.اين امر در بلندمدت منجربه بدتر
شدن رابطه مبادله و تضعيف بازرگاني خارجي ايران در سطح منطقه و بينالمللي شده است.
همچنين صاحبان سرمايه در دوره مورد بررسي ،ترجيح دادهاند بخشي از دارايي و درآمد خود را ،با
هدف حفظ و انباشت سرمايه در جايي سرمايهگذاري يا پسانداز نمايند كه ثبات و امنيت حاكم باشد و
چشمانداز روشني از فضاي رشد و سرمايهگذاري پيش رو باشد .درواقع آمار ورود يا خروج سرمايه ارزي
به كشور ،نهفقط يك متغير اقتصادي ،بلكه انعكاسي از ارزيابي فعاالن اقتصادي در مورد ظرفيت رشد و
توسعه سرمايهگذاري در كشور نيز ميباشد.
وضعيت همواره منفي حساب خدمات نيز نشان ميدهد در مراودات تجاري ،طرف مقابل تجارت با
جمهوري اسالمي ايران همواره از محل ارائه خدمات (حملونقل ،بيمه ،انبارداري و تخليه و بارگيري)
منافع بيشتري كسب كرده و بهعبارتي ايران از خدمات طرف تجاري بيشتر استفاده كرده است .اينگونه
نيز ميتوان تفسير نمود در مراودات و تفاهمنامههاي همكاري متقابل تجاري ،طرف مقابل همكاري
تجاري با ايران توانسته است همواره امتيازات بيشتري را درخصوص ارائه خدمات تجاري به نفع خود
اخذ كند و يا شرايط ارائه خدمات تجاري در داخل كشور كيفيت پاييني دارد و بازرگانان ترجيح ميدهند
از خدمات كشور خارجي بيشتر استفاده نمايند .لذا در چنين وضعيتي توجه به اهميت ديپلماسي تجاري
و ارتقاي كيفيت خدمات بازرگاني ،بيش از پيش نمود عيني مييابد.
منفي بودن وضعيت موازنه كل كشور نيز عمدت ًا ريشه در منفي بودن حساب جاري دارد (شامل
خالص حساب سرمايه ،خالص حساب خدمات ،خالص صادرات ،خالص حساب درآمد و خالص انتقاالت
رسمي است) .در اين ميان وضعيت بد خالص صادرات ،خالص حساب سرمايه و خالص حساب خدمات
بيش از ساير عوامل در كاهش موازنه كل يا منفي بودن آن نقش داشتهاند؛ آنچه در اين زمينه نمايان
است ،اينكه بخش ترازپرداختها يا موازنه كل كشور (تغيير در ذخاير بينالمللي) نهتنها بيانگر باال بودن
اهميت توجه به بخش خارجي اقتصاد است ،بلكه بيانگر لزوم تدبير بهبود آن از طريق طراحي استراتژي
توسعه صنعتي ،استراتژي توسعه بازرگاني و استراتژي سياستگذاري پولي (ارزي) (به مفهوم حفظ ثبات
قيمتها) و هماهنگسازي اين استراتژيها با يكديگر است .البته بايد عنوان نمود كه عوامل مختلف

 .1شرط مارشال ـ لرنر بيان ميكند اگر مجموع مقدار مطلق كشش تقاضا و عرضه (واردات و صادرات) ارز يك كشور بيشتر از
يك باشد بازار ارز از ثبات نسبي برخوردار است و افزايش نرخ ارز يا كاهش ارزش پول ملي ميتواند كسري حسابهاي جاري
را بهبود بخشد .براي مطالعه بيشتر به مقاله زير مراجعه شود:
فرهاد دژپسند و حسين گودرزي (« ،)1388بررسي تأثير كاهش ارزش پول بر تراز پرداختهاي ايران (تحقق شرط مارشال
لرنر در ايران)» ،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي ،سال نهم ،شماره سوم ،پاييز ،صص .41-15

3

اقتصادي نظير كسري بودجه دولت ،استفاده از لنگر نرخ ارز اسمي در اقتصاد و سركوب مالي (سركوب
نرخ سود بانكي) نيز از عواملي هستند كه بر كسري تراز تجاري اثرگذار هستند.
از طرفي ،كاهش ارزش هر كيلو كاالي صادراتي و افزايش ارزش هر كيلو كاالي وارداتي كشور طي
سالهاي اخير ،نشان ميدهد كه صادرات ايران بر كاالهايي متمركز شده كه ارزشافزوده كمتر داشتهاند
و بنابراين فناوري كمتري در آنها نهفته و بهتبع آن تجارت خارجي كشور ،ارزآوري كمتر و ارزبري
بيشتري براي اقتصاد كشور در پي داشته است .استمرار رابطه مبادله كمتر از  1و كاهش آن نسبت به
ميانگين سالهاي  1390تا  ،1394بهمعناي صادرات كاالهاي خام و داراي ارزشافزوده پايين در مقابل
واردات كاالهاي داراي ارزشافزوده بيشتر است.
نكته قابل توجه در اين زمينه اين است كه عليرغم بهبود شاخص باز بودن اقتصاد طي دوره مورد
بررسي ،استفاده از لنگر نرخ ارز اسمي و اصرار بر تثبيت نرخ ارز اسمي بهجاي تثبيت نرخ ارز حقيقي،
موجب تقويت بخش رانتي اقتصاد ،كاهش اشتغال ،عدم بازگشت ارزهاي صادراتي به كشور و خروج سرمايه
شده و بخش خارجي آنچنانكه بايسته است ،نتوانسته در اقتصاد ايران نقش آفريني مؤثر و مثبتي ايفا نمايد.
همچنين بررسي شاخص تعرفه و شاخص آزادي تجاري ايران در مقايسه با ساير كشورهاي جهان نشان
ميدهد كه ايران در رديف باالترين كشورها در وضع محدوديتهاي تعرفهاي و غيرتعرفهاي قرار دارد.
ب) وضعيت واردات و صادرات
آمار ارائه شده ازسوي گمرك حكايت از درجه باالي تمركز واردات كشور و سهم باالي  50درصد كاالهاي
واسطهاي از كل واردات طي سالهاي  1390-1399دارد كه پيشنياز توليد نيز ميباشد .درنتيجه لزوم
توجه به مديريت واردات دوچندان ميشود.
روند كاهشي واردات كاالهاي سرمايهاي و روند نسبي افزايشي كاالهاي مصرفي طي سالهاي
 ،1390-1399ميتواند زنگ خطري براي كاهش تمايل به سرمايهگذاري در بخش توليد باشد كه يكي
از داليل آن نيز تثبيت نرخ ارز اسمي بدون هدف مشخص و تضعيف بنيانهاي اقتصادي كشور طي
سالهاي مورد بررسي بوده است .البته عدم تمايل برخي از فروشندگان خارجي نيز بهعلت فشار تحريمها
در اين مورد بدون تأثير نبوده است .براي اثبات اين ادعا ميتوان به آمار سرمايهگذاري خارجي استناد
كرد كه رقم آن از حدود  4/3ميليارد دالر در سال  1390به رقم يك ميليارد دالر در سال 1398
كاهشيافته است .بهعبارتي ديگر در شرايط تثبيت نرخ ارز اسمي ،اوالً خالص جريان سرمايه منفي بوده
و ثانياً انگيزههاي سرمايهگذاري در كشور بهدليل تقويت بخشهاي رانتي و داللي ،از بين رفته است.
در سالهاي اخير بهدليل تشديد تحريمهاي اقتصادي و محدوديت تجاري ايجادشده براي
صادركنندگان و همچنين شيوع ويروس كرونا روند صادرات غيرنفتي نزولي شده است .بر اين اساس
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اگرچه دولت در قالب بسته حمايت از صادرات غيرنفتي در سال  1399اقدام به مقرراتگذاري و حمايت
از صادركنندگان غيرنفتي كرده است ،اما برآيند اقدامات انجام شده نتوانسته روند نزولي صادرات غيرنفتي
را در سالهاي اخير متوقف كند.
نسبت صادرات غيرنفتي به توليد داخلي از  25/6درصد در سال  1390به حدود  15درصد در سال
 1399رسيده است كه بيانگر كاهش نقش و اهميت صادرات غيرنفتي در توليد كشور است.
از طرفي طي سالهاي مورد بررسي ،عليرغم روند نزولي شاخص تمركز صادراتي( 1شاخص از
 0/0132در سال  1390به  0/0087در سال  1399رسيده است) ،اين شاخص با نوسان زيادي مواجه
بوده و روند تمركز كاالهاي صادراتي بهطور مستمر كاهش نيافته است .اين امر بيانگر فقدان راهبرد
مشخص در تمركززدايي از محصوالت در صادرات غيرنفتي است.
اگرچه در اقتصاد ايران محصوالت متنوعي توليد ميشود ،اما مقياس صادراتي نيز در اين ميان مهم
است و بررسيهاي اين تحقيق نيز نشان ميدهد متأسفانه چنين مقياسي براي اين توليدات وجود ندارد؛
بلكه بسياري از كاالها فقط براي تأمين نياز داخل توليد ميشود .براي نمونه در سال  1399عليرغم
وجود  4062نوع محصول صادراتي ،ميزان صادرات اغلب كاالها ناچيز و زير  10هزار دالر بوده است.
روند تمركزگرايي در صادرات ايران در بازارهاي هدف نيز طي دوره مورد بررسي رو به افزايش بوده
است و از  0/136در سال  1390به  0/153در سال  1398رسيده است .اين روند نشاندهنده عملكرد
ضعيف نهادهاي متولي تجارت خارجي و فقدان ديپلماسي فعال تجاري جهت گسترش مناسبات اقتصادي
با كشورهاي مختلف دنياست.
ج) وضعيت مناطق آزاد
آمارها نشاندهنده عملكرد ضعيف اين مناطق در افزايش حجم تجارت خارجي كشور است .از طرفي
ميانگين رشد ساليانه تجارت در مناطق آزاد نيز  -0/8بوده است.
بررسي آمار دوره  1392-1399نشان ميدهد ،تراز تجاري در مناطق آزاد منفي بوده است .يكي از
علتهاي اصلي اين موضوع آن است كه درآمدهاي اين مناطق براي تأمين زيرساختها ،از محل واردات
تأمين ميشود و اين مناطق اساساً براي توسعه خود به چنين درآمدهايي نياز دارند.
براساس آمارهاي بانك جهاني در سال  1399حجم توليد ناخالص داخلي ايران حدود ًا 191/8
ميليارد دالر و حجم تجارت در همين سال در مناطق آزاد كشور  1/5ميليارد دالر بوده است كه سهم
توليد مناطق آزاد در كل توليد داخلي كشور برابر با  0/8بوده و نشان ميدهد مناطق آزاد سهم ناچيزي
در اقتصاد داشتهاند.
 .1شاخص تمرکز صادرات ميزان تمرکز و نحوه توزیع اقالم صادراتی یک اقتصاد را نشان میدهد.
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حجم سرمايهگذاري خارجي تحققيافته در مناطق آزاد نيز طي سالهاي  1390-1399بهطور
متوسط ساليانه حدود  192ميليون دالر و اين رقم براي سرزمين اصلي حدود  1/8ميليارد دالر بوده
است؛ بهعبارتي نسبت متوسط سرمايهگذاري خارجي در مناطق آزاد به كل سرمايهگذاري انجام شده در
سرزمين اصلي طي دوره مورد بررسي ،حدود  11درصد بوده است كه اين مسئله نشان ميدهد اين
مناطق نقش چنداني در جذب سرمايههاي خارجي بهعنوان يكي از اهداف اصلي تأسيس اين مناطق در
اقتصاد ايران نداشتهاند.
د) وضعيت قاچاق كاال و ارز
نسبت كل قاچاق به توليد داخلي از  5/4درصد در سال  1392به  9درصد در سال  1398و  10/2درصد
در سال  1399رسيده و طي اين دوره بهطور متوسط ساليانه حدود  9/5درصد رشد داشته است .از
طرفي نسبت ارزش كل قاچاق به تجارت رسمي كشور از  31درصد در سال  1392به  16درصد در سال
 1399رسيده و بهطور متوسط ساليانه حدود  9درصد كاهش يافته است.
نسبتهاي مزبور بيانگر اين واقعيت است كه اوالً بهدليل افزايش نرخ ارز طي دوره مورد بررسي و
گران شدن كاالهاي خارجي ميزان قاچاق ورودي به كل واردات كاهش يافته و از  35درصد در سال
 1392به حدود  32درصد در سال  1399رسيده است و ثانياً در سالهايي كه توليد ناخالص داخلي
بهدليل ضعف بنيانهاي اقتصادي و تحريم روندي كاهشي داشته و همچنين بهدليل افزايش نرخ ارز و
افزايش قاچاق خروجي (كاهش خالص صادرات كشور) ،سهم قاچاق از توليد داخلي افزايشي بوده است.
از طرفي بهدليل كامل نبودن سامانههاي مربوط به تجارت خارجي ،عدم ارتباط سامانههاي گمرك،
بانك مركزي و برخي دستگاه هاي متولي تجارت خارجي با سامانه جامع تجارت و فراهم نشدن بستر
مناسب براي شفافيت در نقلوانتقال ارز و تراكنشهاي مالي ،اجراي كامل قانون مبارزه با قاچاق كاال و
ارز محقق نشده است و رسيدن به اهداف قانونگذار در اين حوزه با چالشهاي جدي مواجه است .از
طرفي برخي مالحظات معيشتي بهدليل عدم توسعهيافتگي و اشتغال پايدار در مناطق مرزي سبب انحراف
معافيتهاي قانوني در اجرا شدهاست.
مقدمه
هدف اصلي اين گزارش ارزيابي عملكرد بخش خارجي اقتصاد با تأكيد بر سال  1399است .در اين راستا
بخش خارجي شامل حوزه تجارت خارجي ،ترازپرداختها ،مناطق آزاد و قاچاق كاال و ارز مورد بررسي و
تحليل قرار گرفته است .با عنايت به اينكه بخشهاي ذكر شده جزو مهمترين بخش اقتصادي يعني حوزه
بازرگاني هستند كه با ساير بخشهاي اقتصاد رابطه تنگاتنگ و مكملي دارند ،بررسي آن ضرورت داشته
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و ميتواند ضمن بررسي ن قاط قوت و ضعف بخش خارجي ،راهكارهايي را جهت كمك به رفع مشكالت
اقتصاد ايران نيز ارايه نمايد.
واقعيت اين است كه تحليل اقتصاد ايران بدون تحليل اجزاي آن كه بخش خارجي نيز يكي از آن
اجزااست ،تحليل كامل و دقيقي نخواهد بود؛ در اين راستا گزارش حاضر با محوريت بخش خارجي
براي سال  1399به رشته تحرير درآمده است تا بتواند شناخت دقيقي را در اين حوزه براي تحليل
كالن اقتصاد ايران ارايه نمايد.
با عنايت به مطالب فوق در اين گزارش در بخش اول ،تحليل كلي بخش خارجي اقتصاد شامل تراز
پرداختها ،تجارت خارجي ،شاخصهاي باز بودن اقتصاد و اكمال تجاري و ...در بخش دوم ،تحليل
زيربخشهاي بخش خارجي اقتصاد و در بخش سوم نيز نتيجهگيري و پيشنهاد ارايه شدهاست.
 .1تحليل كلي بخش خارجي اقتصاد
در اين بخش ،روند كلي بخش خارجي اقتصاد تبيين و تحليل ميشود.
 .1-1تحليلي بر روند بخش خارجي اقتصاد كشور
در بخش اول تحليل عملكرد بخش خارجي اقتصاد ،ابتدا وضعيت كلي اين بخش بررسي ميشود .چنانچه
در جدول  1نشان داده شده است ،ارزش دالري تجارت خارجي از حدود  95/6ميليارد دالر (129/7
هزار ميليارد تومان) در سال  1390به حدود  73/9ميليارد دالر ( 16906/9هزار ميليارد تومان) در پايان
سال  1399رسيده و طي اين دوره بهطور متوسط ساليانه حدود  2/8درصد كاهش داشته است .ارزش
دالري تجارت خارجي در سال  1399نسبت به سال  1398نيز حدود  13درصد كاهش يافته و از حدود
 85ميليارد دالر به حدود  73/8ميليارد دالر رسيده است (هرچند ارزش ريالي آن به نرخ بازار آزاد بيش
از  53درصد رشد نشان ميدهد و از  10987/7هزار ميليارد تومان به  16906/9هزار ميليارد تومان
افزايش يافته است).
درمجموع با خروج يكجانبه دولت آمريكا از توافق برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) و اجرايي شدن
تحريمهاي مالي و اقتصادي در دو مرحله طي سال  ،1397فضاي بازرگاني خارجي كشور شرايط متفاوتي
را تجربه كرد.
البته يكي از داليل اصلي افت تجارت خارجي طي سالهاي مورد بررسي عالوه بر مشكالت تحريم،
تضعيف بنيانهاي توليدي و بهخصوص سرمايهگذاري داخلي و خارجي بهدليل استفاده از لنگر نرخ ارز
اسمي و سركوب توان توليد داخلي ،خروج سرمايه و جهشهاي ارزي سالهاي  1390و  1397و ادامه
آن تا پايان نيمه اول سال  1399بوده است .شايان ذكر است جهشهاي نرخ ارز از طرفي موجب افزايش
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فزاينده هزينه مبادله و افزايش هزينه تأمين مواد اوليه ،واسطهاي و سرمايهاي توليدشده و هرچقدر توليد
داخلي به اين واردات وابستگي بااليي داشته باشد ،قدرت رقابت توليد داخلي را بيشتر كاهش ميدهد و
موجب از دست رفتن بازارهاي صادراتي ميشود؛ از طرف ديگر جهشهاي ارزي با ايجاد نااطميناني در
وضعيت بازارها موجب بينظمي در واردات نيز ميشود (عدم تحقق شرط مارشال لرنر در اقتصاد ايران).
اين امر در بلندمدت منجربه بدتر شدن رابطه مبادله و تضعيف بازرگاني خارجي ايران در سطح منطقه و
بينالمللي شده كه در بخشهاي بعدي بررسي شده است.
جدول  .1روند تجارت خارجي كشور 1390-1399
سال

حجم تجارت خارجي

ميانگين ساليانه

(مجموع واردات و

نرخ ارز

صادرات غيرنفتي)

بازار غيررسمي

(ميليون دالر)

(دالر = ريال)

(ميليون دالر/ميليارد ريال و درصد)
ميانگين رشد ساليانه

حجم تجارت خارجي
(ميليارد ريال)

*

تجارت خارجي
1390-1399
(دالري/درصد)

1390
1391
1392
1393
1394

-2/8

1395
1396
1397
1398
1399

228809

مأخذ :بانك اطالعات سريهاي زماني اقتصادي بانك مركزي.

169069258
https://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx

* محاسبات ارزش ريالي تجارت خارجي برمبناي ميانگين ساليانه نرخ دالر بازار آزاد محاسبه شده كه از وبگاه بانك مركزي و از
نماگرهاي اقتصادي اين بانك استخراج شده است.

ذكر اين نكته نيز ضروري است كه اپيدمي كوويد ـ ( 19كرونا) نيز در سال  1399در كاهش حجم
تجارت خارجي تأثير بسزايي داشته است .چراكه كرونا سطح تقاضاي كل جهاني را كاهش داده است 1و
ازآنجاكه ايران صادركننده محصوالت واسطهاي و نيمهساخته است ،بنابراين صادرات و بهعبارتي تجارت
خارجي كشور هم متأثر از كاهش تقاضاي جهاني ،كاهش يافته است .از طرفي ريسكهاي عملياتي نظير
تعطيلي كسبوكارها و گمركات كشورها ،سختي جابهجايي و تأمين مالي و توقف حوزه لجستيك و...
بهخصوص در نيمه اول سال  1399مزيد بر علت شده و از كانال افزايش قيمت جهاني اغلب محصوالت

 .1حجم تجارت جهاني براساس گزارش Trade Map
ميليارد دالر در سال  2020كاهش يافته است.

از حدود  37/6هزار ميليارد دالر در سال  2019به حدود  34/6هزار
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بهدليل كاهش توليد و بهتبع آن كاهش تقاضا ،باعث كاهش حجم و ارزش تجارت خارجي شده

است1.

با بررسي سهم تجارت كشور از سهم تجارت جهاني ،ميتوان دريافت كه طي سالهاي مورد بررسي
( )1395-1399همواره سهم كشور از تجارت جهاني كمتر از  0/5درصد بوده و پس از سال  1397نيز
وضعيت تجارت خارجي كشور بدتر شده و سهم آن از تجارت جهاني از  0/3درصد به  0/2درصد كاهش
يافته است (جدول  .)2از طرفي عليرغم اينكه حجم تجارت جهاني از حدود  32هزار ميليارد دالر در
سال  1395به حدود  35هزار ميليارد دالر در سال  1399افزايش يافته ،طي دوره مورد بررسي ،حجم
تجارت ايران از حدود  80ميليارد دالر به حدود  74ميليارد دالر كاهش يافته است كه بيانگر روند ضد
ادواري تجارت خارجي كشور در مقايسه با تجارت جهاني است .چنين روندي ميتواند نشاندهنده ضعف
زيرساختهاي بازرگاني (لجستيك ،ترانزيت ،بيمه ،بازاريابي ،حفظ ماندگاري در بازار و ،)...فقدان
استراتژي توسعه تجاري ،ضعف ديپلماسي فعال اقتصادي و تجاري و همچنين توجه ناكافي به اهميت
بازرگاني خارجي در اقتصاد ايران باشد .براي نمونه توقف و تأخير در پهلوگيري كشتيهاي ايراني در
كشورهاي طرف تجاري ،فقدان كشتيهاي داراي يخچال استاندارد و همچنين بيتوجهي به مشكالت
صادركنندگان و فعاالن حوزه بازرگاني ازسوي دستگاههاي متولي بازرگاني خارجي كشور ،ازجمله اين
2

موارد است.

جدول  .2سهم تجارت خارجي ايران از تجارت جهان 1395-1399
سال
1395

حجم تجارت جهان

حجم تجارت ايران

(ميليارد دالر/درصد)

سهم تجارت خارجي ايران از تجارت جهان

1396
1397
1398
1399
Source: https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx

 .1-2بررسي اجزاي مهم تراز پرداختهاي خارجي
بررسي وضعيت خالص صادرات غيرنفتي نشان ميدهد كه طي سالهاي  1390-1399همواره تراز
اين حساب منفي ،اما حجم آن كاهشي بوده است .بهعبارتي عليرغم منفي بودن خالص صادرات غيرنفتي
طي سالهاي مورد بررسي ،وضعيت منفي خالص صادرات بهطور متوسط ساليانه حدود  23/7درصد
بهبود يافته است بهطوريكه از رقم منفي  44/2ميليارد دالر در سال  1390به رقم منفي  11/2ميليارد

 .1براي نمونه خشکسالی و یا افزایش بيکاری بهخاطر کرونا منجربه کاهش توليد شده و در مرحله بعد بهدليل كاهش قدرت
خريد منجربه کاهش تقاضا نيز ميشود.
 .2برگرفته از مستندات ارائه شده در كنفدراسيون صادرات كشور در اتاق تهران ،اسفندماه .1399
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دالر در پايان سال  1398و منفي  2/6ميليارد دالر در پايان سال  1399كاهش يافته است (جدول .)3
دليل چنين روندي بهخصوص در سالهاي پس از سال  1396افزايش رشد كاهشي واردات بهدليل تحريم
و كرونا در مقايسه با صادرات بوده است .بهخصوص رشد مثبت صادرات در بخش كاالهاي شيميايي،
معدني و محصوالت كشاورزي نقش بسزايي در اين زمينه ايفا كرده

است1.

شايان ذكر است تراز مثبت و منفي ضرورت ًا پديده منفي نيست .بايد ديد نوع كااليي كه صادر يا
وارد ميشود ،چه نوع كااليي خواهد بود .طبيعتاً اگر كاالي سرمايهاي در واردات و محصول نهايي در
صادرات بيشتر باشد ،اين تراز منفي در بلندمدت ميتواند مثبت و به نفع اقتصاد كشور

باشد2.

بررسي وضعيت خالص حساب خدمات و سرمايه نيز نشان ميدهد روند اين دو قلم از تراز پرداختها
طي دوره مورد بررسي ( )1399-1390تقريب ًا شبيه به هم بوده و همواره روندي منفي داشته است؛ با اين
تفاوت كه وضعيت حساب سرمايه همواره بدتر از حساب خدمات بوده است .روند همواره منفي حساب
سرمايه بخشي از خروج سرمايه از كشور را در اثر نااطمينانيهاي موجود در اقتصاد ايران توضيح ميدهد.
شايان ذكر است در اينجا بايد به نقش تورم در كاهش ارزش پول و تمايل به حفظ ارزش دارايي
نيز اشاره كرد .با توجه به قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي و سياستهايي كه اثر تورمي بر ارزش
دارايي را بهمنزله افزايش ارزش دارايي در نظر ميگيرند در حالي كه بايد از خالص رشد ارزش دارايي
ماليات اخذ شود ،سرمايه به جايي ميرود كه منطق سياستگذاري درستتري داشته باشد.
در سالهاي اخير و بهخصوص از سال  1396به بعد روند سرمايهگذاري ايرانيان (خروج سرمايه) در
بخش امالك و مستغالت تركيه و گرجستان روندي فزاينده داشته

است3.

درواقع صاحبان سرمايه در دوره مورد بررسي ،ترجيح دادهاند بخشي از دارايي و درآمد خود را ،با
هدف حفظ و انباشت سرمايه در جايي سرمايهگذاري و يا پسانداز نمايند كه ثبات و امنيت حاكم باشد
و چشمانداز روشني از فضاي رشد و سرمايهگذاري پيش رو باشد .درواقع آمار ورود يا خروج سرمايه ارزي
به كشور ،نهفقط يك متغير اقتصادي ،بلكه انعكاسي از ارزيابي فعاالن اقتصادي در مورد ظرفيت رشد و
توسعه سرمايهگذاري در كشور نيز است.
وضعيت همواره منفي حساب خدمات نيز نشان ميدهد كه در مراودات تجاري ،طرف مقابل تجارت
با جمهوري اسالمي ايران همواره از محل ارائه خدمات (حملونقل ،بانك ،صرافي ،بيمه ،انبارداري،
بهداشتي ،مهندسي و تخليه و بارگيري) منافع بيشتري كسب كرده و بهعبارتي ايران از خدمات طرف

 .1براي مطالعه بيشتر به گزارش شماره  17039مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي درخصوص آسيبشناسي روند
صادرات غيرنفتي مراجعه شود.
 .2البته کاهش واردات کاالهای واسطهای نيز در شرايطي ميتواند به نفع اقتصاد کشور باشد .مانند رشد توليد قطعهسازی
ناشی از کاهش و اردات قطعه از طرف خودروسازان.
 .3براساس اعالم رئيس اتاق بازرگاني ايران ،درمجموع  9سال ( )1398-1390معادل  98/4ميليارد دالر و بهطور متوسط
ساليانه  11ميليارد دالر سرمایه در هر سال از اقتصاد ایران خارج شده است.
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تجاري بيشتر استفاده كرده است .اينگونه نيز ميتوان تفسير نمود كه در مراودات و تفاهمنامههاي
همكاري متقابل تجاري ،طرف مقابل همكاري تجاري با ايران توانسته است همواره امتيازات بيشتري را
درخصوص ارائه خدمات تجاري به نفع خود اخذ كند و يا شرايط ارائه خدمات تجاري در داخل كشور
كيفيت پاييني دارد و بازرگانان ترجيح ميدهند از خدمات كشور خارجي بيشتر استفاده نمايند (حداقل
در حوزه كشتيراني اينگونه است) 1.لذا در چنين وضعيتي توجه به اهميت ديپلماسي تجاري و ارتقاي
كيفيت خدمات بازرگاني ،بيش از پيش نمود عيني مييابد.
البته درمجموع طي سالهاي مورد بررسي ،روند كاهشي تراز منفي درخصوص خالص حسابهاي خدمات
و سرمايه نيز صادق است .براي نمونه وضعيت خالص حساب سرمايه از منفي  19/3ميليارد دالر در سال 1390
به منفي  6/7ميليارد دالر در پايان سال  1398و منفي  6/3ميليارد دالر در سال  1399كاهشيافته است
(جدول  .)3اين امر درخصوص خالص حساب خدمات نيز صادق است و رقم آن از منفي  9/7ميليارد دالر در
سال  1390به حدود منفي  4ميليارد دالر در پايان سالهاي  1398و  1399كاهش يافته است.
درنهايت وضعيت موازنه كل پرداختهاي خارجي كشور قرار دارد (تغيير در ذخاير بينالمللي).
وضعيت موازنه كل نشان ميدهد كه طي سالهاي مورد بررسي ( )1399-1390وضعيت ذخاير
بينالمللي كشور بدتر شده و از حدود  21/4ميليارد دالر در سال  1390به حدود  1/3ميليارد دالر در
پايان سال  1398و منفي  2/6ميليارد دالر در پايان سال  1399كاهش يافته است .البته در برخي سالها
نظير سالهاي  1395و  1396تغيير در ذخاير بينالمللي كشور منفي بوده است.
كاهشي بودن وضعيت موازنه كل كشور عمدت ًا ريشه در منفي بودن حساب جاري دارد (شامل خالص
حساب سرمايه ،خالص حساب خدمات ،خالص صادرات ،خالص حساب درآمد و خالص انتقاالت رسمي است).
در اين ميان وضعيت بد خالص صادرات ،خالص حساب سرمايه و خالص حساب خدمات بيش از ساير عوامل
در كاهش موازنه كل يا منفي بودن آن نقش داشتهاند كه در بخشهاي قبلي داليل آن توضيح داده شد.
آنچه در اين زمينه نمايان است ،اينكه بخش تراز پرداختها يا موازنه كل كشور (تغيير در ذخاير
بينالمللي) نه تنها بيانگر باال بودن اهميت توجه به بخش خارجي اقتصاد است ،بلكه بيانگر تدبير بهبود
آن از طريق طراحي استراتژي توسعه صنعتي ،استراتژي توسعه بازرگاني و استراتژي سياستگذاري پولي
(ارزي) (به مفهوم حفظ ثبات قيمتها) و هماهنگسازي اين استراتژيها با يكديگر است .البته بايد عنوان
نمود كه عوامل مختلف اقتصادي نظير كسري بودجه دولت ،استفاده از لنگر نرخ ارز اسمي در اقتصاد و
سركوب مالي (سركوب نرخ سود بانكي) نيز از عواملي هستند كه بر كسري تراز تجاري اثرگذارند و بايد
نحوه اثرگذاري آنها در يك گزارش تفصيلي ديگر بررسي شود.

 .1مستخرج از اظهارات فعاالن اقتصادي در نشست مشترك با رئيس سازمان كشتيراني و دريانوردي در اسفندماه  1399در
اتاق تهران.
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جدول  .3اجزاي مهم تراز پرداختهاي خارجي 1390-1399
سال

(ميليارد ريال)

خالص صادرات

خالص حساب

خالص حساب

موازنه كل

(غيرنفتي)

خدمات

سرمايه

(تغيير در ذخاير بينالمللي)

(ميليون دالر)

(ميليون دالر)

(ميليون دالر)

(ميليون دالر)

1390

-44208.3

1391

-36166.4

1392

-32031.7

1393

-34360.1

1394

-22031.9

1395

-26722.7

1396

-33920.7

1397

-21174.8

1398

-11240

1399

-37825

-3999

-6318

-2641

ميانگين رشد ساليانه
( 1399-1390درصد)

26/9

9/4

11/7

-20/8

مآخذ .1 :بانك اطالعات سريهاي زماني اقتصادي بانك مركزي:

https://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx

 .2نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ،سهماهه چهارم سال .1399

 .1-3رابطه مبادله
براي رابطه مبادله تعاريف و روابط مختلفي ارائه شده است كه ميتوان آنها را در سه گروه طبقهبندي كرد:
گروه اول از تعاريف نمايانگر رابطه مبادله ميان كشورهاست كه در اين گروه ميتوان به رابطه مبادله
تهاتري خالص 1و ناخالص 2و رابطه مبادله درآمدي 3اشاره كرد .گروه دوم از تعاريف رابطه مبادله ،معطوف
به رابطه ميان منابع توليدي است كه از آن جمله ميتوان به رابطه مبادله مضاعف عوامل توليدي 4اشاره
كرد و باالخره گروه سوم از تعاريف رابطه مبادله ،منافع بهدستآمده از تجارت را براساس تحليل مطلوبيت
مورد بررسي قرار ميدهند .از اين ميان ميتوان به رابطه مبادله هزينه واقعي 5و رابطه مبادله

مطلوبيت6

اشاره كرد .با توجه به طبقهبنديهاي فوق بهاجمال تعاريف و مفاهيم رابطه مبادله ارائه ميشود:
الف) رابطه مبادله تهاتري خالص :اين رابطه مبادله ) (TOTnbسادهترين و متداولترين نوع
رابطه مبادله است كه نشان ميدهد كشورها بهازاي يك واحد صادرات ،چه ميزان كاال وارد ميكنند.
براي محاسبه رابطه مبادله مذكور ،شاخص قيمت كاالهاي صادراتي  Pxبر شاخص قيمت كاالهاي
وارداتي  Pmتقسيم ميشود:

Net Barter Terms of Trade
Gross Barter Terms of Trade
Income Terms of Trade
Single Factoral Terms of Trade
Real Cost Terms of Trade
Utility Terms of Trade

1.
2.
3.
4.
5.
6.

م
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)TOTnb = (Px/Pm
بهبود رابطه مبادله خالص بيانگر آن است كه يك كشور با صدور مقادير مشخصي از كاال ميتواند
حجم بيشتري از واردات را به دست آورد و تنزل آن مبين آن است كه با صدور مقادير مشخصي كاال،
حجم كمتري از واردات بهدست خواهد آمد.
ب) رابطه مبادله تهاتري ناخالص :اين رابطه مبادله  ،TOTgاز حاصل نسبت واردات فيزيكي
كل يك كشور ) (Qmبه صادرات فيزيكي كل آن كشور ) (Qxبهدست ميآيد .رابطه مبادله تهاتري
ناخالص را ميتوان به شكل زير بيان كرد:
)TOTg = (Qm/ Qx
بهبود رابطه مبادله ناخالص ،واردات بيشتري را در مقابل حجم مشخصي از صادرات به نسبت سال
پايه امكانپذير ميكند.
ج) رابطه مبادله درآمدي :يكي از انواع مهم رابطه مبادله ،رابطه مبادله درآمدي است .ممكن است
رابطه مبادله خالص كشوري طي دورهاي تا حدودي رو به وخامت گذارد ،ولي در عوض حجم صادرات
كشور افزايش قابل مالحظهاي مييابد و درنتيجه بر ميزان قدرت كشور براي وارد كردن كاال افزوده ميشود.
به همين منظور براي نشان دادن تغييرات حجم صادرات و قدرت واردات كشور از رابطه مبادله درآمدي
) (TOTiاستفاده ميشود كه از ضرب رابطه مبادله خالص در حجم صادرات كشور ) (Qxبهدست ميآيد:
TOTi = (Px/Pm) × Qx=TOTnb × Qx
رابطه مبادله درآمدي نشانگر ظرفيت وارداتي يك كشور براساس صادرات آن كشور است .به بيان
ديگر بهبود در رابطه مبادله درآمدي ،نمايانگر افزايش ظرفيت وارداتي است و نشان ميدهد در برابر
صادرات ،حجم بيشتري از واردات را ميتوان بهدست آورد.
در جدول  ،4رابطه مبادله براساس روش تهاتري خالص طي سالهاي  1390-1399محاسبه شده است.
جدول  .4آمار رابطه مبادله براساس روش تهاتري خالص 1390-1399
سال

1390

1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391

قيمت دالري هر كيلو كاالي صادراتي
(دالر)

0/57

0/51 0/45 0/52

0/45

0/33

0/35

0/38

0/30

0/30

قيمت دالري هر كيلو كاالي وارداتي
(دالر)

1/61

1/27 1/48 1/35

1/18

1/30

1/40

1/32

1/23

1/20

رابطه مبادله

0/35

0/40 0/30 0/38

0/38

0/25

0/25

0/28

0/24

0/25

مأخذ :محاسبهشده براساس آمار مندرج در پايگاه اينترنتي گمرك جمهوري اسالمي ايران ()www.irica.gov.ir

جدول فوق به شكلي واضح بيانگر ساختار نامطلوب تجارت خارجي در كشور است .زيرا طي سالهاي
 1390تا  ،1399قيمت هر كيلو كاالي صادراتي كم شده و قيمت هر كيلو كاالي وارداتي روند نامنظمي داشته
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است كه درمجموع اثر آن منجربه كاهش رابطه مبادله شده است .بهعبارت ديگر كاهش ارزش هر كيلو كاالي
صادراتي و افزايش ارزش هر كيلو كاالي وارداتي كشور طي سالهاي اخير ،نشان ميدهد كه صادرات ايران بر
كاالهايي متمركز شده است كه ارزشافزوده كمتر داشتهاند و بنابراين فناوري كمتري در آنها نهفته و بهتبع آن
تجارت خارجي كشور ،ارزآوري كمتر و ارزبري بيشتري براي اقتصاد كشور در پي داشته است.
استمرار رابطه مبادله كمتر از يك و كاهش آن نسبت به ميانگين سالهاي  1390تا  ،1394بهمعناي
صادرات كاالهاي خام و داراي ارزشافزوده پايين در مقابل واردات كاالهاي داراي ارزشافزوده بيشتر
است .بنابراين الزم است در سياستهاي اقتصادي به صادرات كاال با ارزشافزوده باالتر توجه بيشتري
شود .اين واقعيت نيز بهخوبي بيانگر عدم تحقق شرط مارشال ـ لرنر در اقتصاد ايران و متضرر شدن آن
درنتيجه جهشهاي ارزي است.
 .1-4درجه باز بودن اقتصاد
درجه باز بودن يك اقتصاد بيانگر ميزان تبادل كاال و خدمات در يك اقتصاد با دنياي خارج است .نسبت تجارت
خارجي به توليد ناخالص داخلي و نرخ تعرفه واردات بهعنوان شاخصهايي است كه درجه باز بودن يك اقتصاد
را نشان ميدهند .درواقع چنانچه نسبت تجارت خارجي به هزينه داخلي باال و افزايشي باشد و همچنين نرخ
متوسط تعرفه كاهش يابد ،اقتصاد به شرايط رقابت آزاد نزديكتر و درجه باز بودن اقتصاد افزايش مييابد.
در جدول  5نسبت تجارت خارجي به هزينههاي ناخالص داخلي (توليد داخلي) طي سالهاي -1399
 1390ارائه شده است .نسبت مزبور از  20/3درصد در سال  1390به  48/2درصد در سال  1399رسيده كه
نشان ميدهد نقش تجارت خارجي كشور در اقتصاد ايران پُررنگ و با اهميت شده است .البته براي بررسي
دقيقتر اين موضوع كه آيا افزايش تجارت خارجي به سود اقتصاد ملي است يا صرفاً سبب صادرات مواد خام
و مورد نياز كشور شده است؟ الزم است اقالم صادراتي و وارداتي بهصورت جزئيتر بررسي و مطالعه شود.
يكي از داليلي كه تحريمهاي اقتصادي روي تجارت خارجي كشور و مبادالت مالي آن متمركز شده
است نيز همين بوده كه طرف غربي تالش كرده ضمن كاهش رشد اقتصادي ايران و تضعيف پول ملي
كشور ،ظرفيت استفاده از تجارت خارجي را نيز براي جمهوري اسالمي محدود نمايد تا ايران نتواند
مشكالت ارزي و توليدي خود را مديريت و حل نمايد .اما نسبتهاي موجود نشان ميدهد روند تجارت
خارجي در كل توليد داخلي كشور مؤثر و مفيد بوده است.
نكته قابل توجه در اين زمينه اين است كه ،عليرغم بهبود شاخص باز بودن اقتصاد طي دوره مورد
بررسي ،استفاده از لنگر نرخ ارز اسمي و اصرار بر تثبيت نرخ ارز اسمي بهجاي تثبيت نرخ ارز حقيقي،
موجب تقويت بخش رانتي اقتصاد ،كاهش اشتغال عدم بازگشت ارزهاي صادراتي به كشور و خروج
سرمايه شده و بخش خارجي آنچنانكه بايسته است ،نتوانسته در اقتصاد ايران نقشآفريني مؤثر و مثبتي

م
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ايفا نمايد .لذا در اين بخش بايد بيشتر به فكر تغيير رويهها و سياستهاي كنوني مديريت نرخ ارز و لنگر
اسمي مورد استفاده در اقتصاد كشور بود.
از طرف ديگر ايران ازجمله كشورهايي است كه همواره نرخهاي تعرفه واردات بااليي داشته است؛
درصد تعرفه متوسط واردات در سالهاي مختلف در جدول  6ارائه شده است.
بررسيها نشان ميدهد متوسط تعرفه ساليانه واردات از  11/7درصد در سال  1390به  10/9درصد
در سال  1399كاهش يافته است كه نشان از بهبود شاخص باز بودن اقتصاد طي دوره مورد بررسي دارد.
هرچند طي سالهاي  1395و  1396متوسط نرخ تعرفه ساليانه بهترتيب  13/3و  12/2درصد بوده كه
بيانگر تحديد شاخص باز بودن اقتصادي در سالهاي مزبور است.
جدول  .5نسبت تجارت خارجي به توليد ناخالص داخلي
سال

(درصد)

نسبت تجارت خارجي به توليد ناخالص داخلي (درصد)

1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399

48/2

مأخذ :بانك اطالعات سريهاي زماني اقتصادي بانك مركزي:
https://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx

البته عليرغم موارد فوق ،بررسي برخي شاخصها ازجمله شاخص آزادي تجاري 1كه ميزان
محدوديتهاي تعرفهاي (ميانگين وزني نرخ تعرفه) و محدوديتهاي غيرتعرفهاي (مانند محدوديتهاي
مقداري ،محدوديتهاي قيمتي و محدوديتهاي قانوني) را در تجارت خارجي اندازه ميگيرد ،مطلوب
نيست .در اين شاخص ،عدد  100بيانگر آزادي كامل در تجارت خارجي است

(التجائي و پورباقر2.)1393 ،

براساس گزارش بنياد هريتيج كه هرساله درجه آزادي اقتصادي كشورهاي جهان را اندازهگيري ميكند
در سال  2021رتبه جمهوري اسالمي ايران در اين شاخص  54/2بوده و بهلحاظ وضع محدوديتهاي
تجاري در رديف پنجمين كشور جهان در ميان  178كشور جهان قرار دارد .اين در حالي است كه در
)1. Index of Trade Freedom (IOTF
 .2شايان ذكر است ،بهنظر ميرسد افزايش تعرفه بيشتر با هدف تأمين منابع دولت و جلوگيري از خروج ارز صورت گرفته و
الزاماً حمايت از توليد و رشد اقتصادي مدنظر نبوده است.
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سال  2019ميانگين شاخص آزادي تجاري در جهان برابر  70 /9بوده

است1.

بهعبارت ديگر بررسي شاخص تعرفه و شاخص آزادي تجاري ايران در مقايسه با ساير كشورهاي جهان
نشان ميدهد كه ايران در رديف باالترين

كشورها در وضع محدوديتهاي تعرفهاي و غيرتعرفهاي قرار دارد2.

البته نرخ ارز مبناي حقوق ورودي نيز بحثي است كه عليرغم بهبود شاخص باز بودن اقتصادي ،بهدليل
سياستهاي نادرست خود دولت و بانك مركزي ،همواره پايينتر از نرخهاي متعارف بازار تعيين و مالك عمل
قرار گرفته است .در اين راستا ضمن اينكه بسياري از حقوق دولتي در اين رويه اجرايي و به نفع اشخاصي
محدود ،پايمال شده است؛ ارزهاي محدود كشور نيز صرف واردات كاالهاي غيرضروري شده و كاالهاي اساسي
در گمركات و بنادر كشور انباشته شدهاند كه امكان كاهش كيفيت و فسادپذيري آنها وجود دارد .در حالي كه
با نرخگذاري منطقي نرخ ارز مبناي حقوق ورودي و همزمان با سياست درست تعرفهاي ،اوالً بخشي از كسري
بودجه ساليانه دولت از اين مسير قابل تأمين است و ثاني ًا ،كاالهاي اساسي و ضروري كشور در اولويت واردات
قرار ميگيرند .لذا بايد از لحاظ سياستي چارهانديشي

كرد3.

جدول  .6درصد تعرفه متوسط واردات

(ميليارد ريال/درصد)

سال

واردات

ماليات بر واردات

درصد تعرفه متوسط واردات

1390

673041

78929

11/7

1391

833148

76402

9/1

1392

1231181

80397

6/5

1393

1413167

133425

9/4

1394

1321183

115542

8/7

1395

1368597

182938

13/3

1396

1849482

226714

12/2

1397

1774745

187623

10/5

1398

1835802

203122
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1399

1634099

179737

10/9

مآخذ :محاسبات محقق براساس داده هاي سري زماني بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به آدرس تارنماي  www.cbi.irو آمار
اعالم شده گمرك جمهوري اسالمي ايران طي سالهاي مختلف.

1. https://www.heritage.org/index/heatmap
 .2هرچند کشوری که با تحریم مواجه است ،کاهش نرخ تعرفه ممكن است فقط بازار داخلی را برای خارجیها باز کند ،اما
اين آمار نشان ميدهد تحريم چگونه بر محدوديتهاي تجاري تأثيرگذار بوده است .لذا براي بررسي دسترسي به بازار خارجي
الزم است تعرفه كشور طرف تجاري بررسي شود.
 .3برخي شواهد نشان ميدهد ،عليرغم اينكه در قانون بودجه سال  ،1400نرخ ارز مبناي حقوق ورودي براي كاالهاي
غيرضروري و غيراساسي براساس نرخ  ETSو حدود  175000لاير تعيين و تصويب شده است ،دولت دوازدهم در يك اقدامي
عجيب و غيرقانوني ،نرخ ارز مبناي حقوق ورودي را براي كليه كاالها تا اطالع ثانوي  42000لاير اعالم كرده است؛ اين امر
موجب شده ضمن واردات كاالهاي غيراساسي در چند ماهه اول سال  1400بهدليل رانت نرخ ارز مبناي حقوق ورودي ،ميزان
ارز موجود جهت واردات كاالهاي اساسي محدود شده و بسياري از كاالهاي ضروري در گمركات و بنادر كشور انباشته شود
و كاالهاي غيرضروري نظير موز و ...در اولويت واردات به كشور قرار گيرند.

م
مركز ژپوهشاه جلس شوراي اسالمي

16

 .2تحليل زيربخشهاي بخش خارجي اقتصاد
در اين بخش ،اجزاي مهم حوزه تجارت خارجي تبيين و تحليل ميشود.
 .2-1واردات
در ادبيات اقتصاد مقاومتي ،توان توليد داخلي نقش محوري ايفا ميكند و هرچه اندازه توانايي توليد داخلي
بيشتر باشد ،نوسانات ،كمتر اقتصاد ملي را دچار مشكل ميكند .اقتصاد كشور بيشك در هر صورت تا اندازهاي
به دنياي خارج وابسته است .اين وابستگي به محصوالت وارداتي به دو گروه عمده وابستگي به محصوالت
مصرفي و وابستگي به ملزومات توليدي تقسيم ميشود .از بُعد وابستگي به كاالهاي مصرفي ،هرچه اين
وابستگي بيشتر باشد تهديد جديتر است .ازسوي ديگر توليدات داخلي نيز نيازمند كاالهاي سرمايهاي و
واسطهاي و مواد خام براي توليد ميباشد كه با توجه به محدوديت منابع ارزي كشور اقتصاد مقاومتي حكم
ال ،نياز به كاالهاي اساسي و استراتژيك تا حد امكان به
ميكند كه تركيب واردات بهگونهاي تنظيم شود تا او ً
خارج از كشور كاهش يابد و ثانياً ،واردات كاالهاي واسطهاي و سرمايهاي بهگونهاي تنظيم گردد كه منجربه
افزايش توليدات داخلي و كاالهاي با ارزشافزوده باال گردد.
با توجه به تأكيدات مكرر مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) درخصوص اهميت توجه به مديريت
واردات كه در بند « »6سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي 1نيز بدان اشاره شده ،ميتوان تهديد فوق را
بهنوعي به فرصت تبديل كرد .شايان ذكر است كشور از ظرفيت بالقوه الزم براي مديريت واردات و حمايت
هدفمند از توليد برخي محصوالت كه جزء اقالم عمده وارداتي كشور محسوب شده و مزيت نسبي يا
مطلق در توليد آنها وجود دارد ،برخوردار است .بنابراين با بررسي اقالم عمده كاالهاي وارداتي و اتخاذ
تدابير الزم ميتوان گامي سريع و مؤثر در راستاي كاهش وابستگي و افزايش رقابتپذيري در توليد جهت
سياستگذاري و برنامهريزي براي مديريت واردات برداشت.
همچنين با توجه به برخي پيامدهاي منفي روند كنوني واردات بر ميزان توليد و اشتغال كشور،
قطع ًا حمايت منطقي و هدفمند از توليد داخلي و افزايش رشد اقتصادي و بهتبع آن حفظ و گسترش
فرصتهاي شغلي بايد در صدر فهرست اهداف مديريت واردات ،قرار گيرد .بااينحال ،بايد توجه داشت
كه حمايت از توليد و اشتغال داخلي در برابر واردات كاالهاي خارجي ،نميتواند از طريق بستن مرزهاي
كشور و ممنوع كردن واردات و ايجاد شرايط انحصاري براي توليدكنندگان داخلي فراهم شود ،زيرا اين
 .1بند « »6سياستهاي کلي «اقتصاد مقاومتي»:
«افزايش توليد داخلي نهادهها و کاالهاي اساسي (بهويژه در اقالم وارداتي) و اولويت دادن به توليد محصوالت و خدمات
راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين کاالهاي وارداتي با هدف کاهش وابستگي به کشورهاي محدود و خاص.
 .8مديريت مصرف با تأکيد بر اجراي سياستهاي کلي اصالح الگوي مصرف و ترويج مصرف کاالهاي داخلي همراه با برنامهريزي
براي ارتقاي کيفيت و رقابتپذيري در توليد».
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روند اگرچه ميتواند در كوتاهمدت ،اثرات مثبت محدودي داشته باشد ،اما در بلندمدت در صورت عدم
حمايت مدتدار و هدفمند به تضعيف بيشتر توليد داخلي خواهد انجاميد ،چراكه توليدكنندگان هيچ
رقيبي براي محصوالت توليدي خود ندارند و بهنوعي با اين كار انحصار نسبتاً طبيعي براي توليدات داخلي
ايجاد خواهد شد.
عالوهبر اين ،آمار موجود ارائه شده ازسوي گمرك حكايت از درجه باالي تمركز واردات كشور و
سهم باالي  50درصد كاالهاي واسطهاي از كل واردات طي سالهاي  1390-1399دارد كه پيشنياز
توليد نيز است .درنتيجه لزوم توجه به مديريت واردات دوچندان ميشود.
براي اين منظور ،در اين مطالعه  200قلم عمده از ميان  4920قلم كاالي وارداتي كه حدود 63
درصد از واردات رسمي سال  1399را در برميگيرد ،از جهات مختلف مورد بررسي و طبقهبندي قرار
گرفته است كه ارائه تصويري از آمار فوق:
اوالً ميتواند كمك مؤثري براي تصميمگيران اقتصادي در راستاي مديريت بهينه واردات و شناخت
نقاط قوت و ضعف توليد داخلي و ميزان وابستگي به واردات باشد.
ثانياً مديريت واردات  200قلم عمده و نخست واردات ،بهمعناي مديريت حدود  63درصد از واردات
كشور است .شايان ذكر است آمار موجود دريافتي از گمرك نشان ميدهد اقالم عمده وارداتي طي
سالهاي  1390-1399تقريباً مشابه يكديگر بوده و تفاوت قابل مالحظهاي نداشته است.
از مهمترين ابزارهاي مديريت واردات ميتوان به محدوديتهاي غيرتعرفهاي 1،محدوديتهاي
تعرفهاي 2و تعديل نرخ ارز 3اشاره كرد كه در اين گزارش به محدوديتهاي تعرفهاي اشاره شده است.
در جدول  ،7ارزش و سهم واردات اقالم عمده وارداتي و سهم آنها از كل واردات و نسبت آنها به
توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري بدون احتساب نفت نشان داده شده كه حائز نكات قابل توجهي
است و در ادامه به آنها پرداخته ميشود.

 .1محدوديتهاي غيرتعرفهاي شامل ممنوعيت واردات ،سهميهبندی واردات و محدوديتهاي فني و استانداردهاي خاص در
واردات ميباشند .درواقع دولت ميتواند در حيطه محدوديتهاي غيرتعرفهاي ،با وضع قوانيني ،واردات يک کاال را ممنوع كند
يا با ايجاد سهميهبندي ،واردات يک کاال را کنترل و محدود نمايد و يا با وضع استانداردها و محدوديتهاي فني خاص ،واردات
يک کاال را کنترل كند .دولت ميتواند با افزايش محدوديتهاي غيرتعرفهاي از ميزان واردات بکاهد.
 .2محدوديتهاي تعرفهاي شامل تعرفه بر ارزش و تعرفه بر واحد کاالهاي وارداتي است .اعمال تعرفه بر يک کاالي وارداتي
درواقع شبيه به سازوکارهای مالياتي عمل ميكند .افزايش تعرفه بر يک کاالي وارداتي از طريق افزايش قيمت آن کاال در
داخل ،موجب کاهش واردات آن کاال ميشود.
 .3افزايش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملي در مقابل ساير پولها) بهمعناي گران شدن قيمت کاالهاي خارجي در داخل و در
مقابل ،ارزان شدن کاالهاي داخلي در خارج است .بنابراين افزايش نرخ ارز ،از طريق افزايش قيمت کاالهاي وارداتي ،موجب
کاهش واردات کاالها ميگردد و در مقابل ،کاهش نرخ ارز ،واردات را افزايش ميدهد .البته آنچه در مورد نرخ ارز مهم است،
نرخ واقعي ارز است که بايد مورد توجه و تأکيد قرار گيرد.
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جدول  .7ارزش و سهم واردات  150 ،100 ،50 ،10 ،5و  200قلم نخست واردات در سال 1399
ارزش دالري

سهم از كل نسبت اقالم عمده وارداتي به

ارزش ريالي

واردات

توليد ناخالص داخلي به

رديف

موضوع

(درصد)

قيمتهاي جاري بدون نفت

1،693،186،600
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4/8

1

مجموع  5قلم نخست

7،370

25/3

6/4

2

مجموع  10قلم نخست

9،827

224،2328،200

42/7

10/8

3

مجموع  50قلم نخست

16،617

3،798،229،400

13/3
14/9

4

مجموع  100قلم نخست

20،359

4،667،703،600

52/3

5

مجموع  150قلم نخست

22،807

5،216،845،200

58/6

6

مجموع  200قلم نخست

24،666

5،651،582،300

63/4

16/1

7

مجموع كل واردات

38،892

8،900،670،100

100

25/4

8

توليد ناخالص داخلي در سال  1399به
قيمتهاي جاري بدون نفت (ميليارد ريال)

35084726

-

-

(ميليون دالر) (ميليارد ريال)

*

مأخذ :محاسبات محقق براساس آمار دريافتي از گمرك جمهوري اسالمي ايران به نشاني.https://merchant.irica.ir :
* نرخ تبديل دالر بهازاي هر دالر معادل  228809ريال محاسبه شده است.

مطابق با ارقام جدول  ،7عليرغم باال بودن سهم  200قلم عمده وارداتي از كل واردات (حدود 63
درصد) ،نسبت آن به توليد ناخالص داخلي حدود  16درصد ميباشد؛ از طرفي نسبت كل واردات به توليد
ناخالص داخلي در سال  1399به قيمتهاي جاري و بدون احتساب نفت نيز حدود  25/5درصد بوده كه
رقم قابل توجهياست .بهعبارتي حدود يكچهارم از ارزش توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري را واردات
كشور تشكيل ميدهد كه نشان از وابستگي نسبت ًا باالي توليد داخلي به واردات دارد.
يكي از سؤاالت مهم مطروحه در اين رابطه آن است كه كداميك از توليدات ملي نيازمند حمايت
در مقابل واردات است؟ برخي از محورهايي كه در اين خصوص بايد مورد نظر قرار گيرند عبارتند از:
ضرورت توجه به حلقههاي پيشين و پسين توليد ،ضرورت حمايت از مصرفكنندگان در كنار
توليدكنندگان و رابطه حمايت از توليد و قاچاق كاال.
جهت بررسي ميزان حمايت از توليد داخل در مقابل واردات كاالهاي خارجي در برخي از مطالعات،
كاالهاي وارداتي را براساس مؤلفههاي ذيل طبقهبندي كردهاند .برخي از اين مؤلفهها و معيارها عبارتند از:
ـ نرخ تعرفه (نرخ حقوق ورودي)،
ـ طبقهبندي كاال برحسب نوع مصرف از حيث واسطهاي ،سرمايهاي و مصرفي (تاري و همكاران.)91 :1387 ،
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الف) نرخ تعرفه (حقوق ورودي)

1

تعرفه مهمترين ابزار اتخاذ سياست جايگزيني واردات ( )Import Substitutionبهمعناي
جايگزينسازي محصوالت داخلي بهجاي واردات است .هدف اصلي اين سياست توسعه ظرفيت توليدي
در بخش كاال و خدمات و كاهش واردات است كه قصد دارد به افزايش اشتغال و كاهش كسري حساب
جاري در تراز پرداختها بينجامد .بااينحال كشورهايي كه اين سياست را بهصورت بلندمدت اتخاذ
كردهاند به اين اهداف بهطور كامل دست نيافتهاند ،زيرا به كشورهايي تبديل ميشوند كه مجبورند
كاالهاي سرمايهاي را وارد كنند (غالمي باغي.)2:1378 ،
تعرفهگذاري گمركي منجربه تغيير در مزيتهاي نسبي توليدكنندگان و يكي از عوامل برانگيزاننده
براي واردات غيررسمي (فرار مالياتي) نيز محسوب ميشود ،بدين ترتيب كه هزينه واردات رسمي را
افزايش ميدهد.
ازسوي ديگر اعمال نرخ تعرفه بهعنوان يكي از ابزارهاي دولت از اهميت خاصي برخوردار است ،زيرا
ميتوان سياستهاي حمايتي نظير حمايت از توليدات و اشتغال داخلي 2،سياستهاي تنظيمي تجاري
نظير بهبود نرخ مبادله و مقابله با دامپينگ و سياستهاي تأمين درآمدي نظير كسب درآمدهاي مالياتي
و موازنه تراز پرداختها را به كمك آن اعمال نمود (پيشين).
براساس آمارهاي گمرك جمهوري اسالمي ايران حداقل نرخ تعرفه دريافتي در ايران در سال 1399
معادل  4درصد و حداكثر نرخ نيز  120درصد بوده است .بهعبارت ديگر حداكثر نرخ حقوق ورودي طي
سالهاي فوق حدود  30برابر حداقل نرخ حقوق ورودي ميباشد .ضمن اينكه محاسبات نشان ميدهد متوسط
نرخ حقوق ورودي اسمي در سال  1399حدود  19/02درصد و متوسط نرخ حقوق ورودي واقعي 13/36
درصد بوده است .پايين بودن متوسط نرخ حقوق ورودي واقعي 3در سال  1399از متوسط نرخ حقوق ورودي
اسمي 4مندرج در جداول كتاب قانون مقررات صادرات و واردات ،به موارد ذيل مربوط ميشود:
 .1تركيب واردات و سهم باالي ارزش كاالهاي مشمول نرخ تعرفه پايين همچون كاالهاي اساسي،
واسطهاي و ...از كل ارزش كاالهاي وارداتي،

 .1براساس تعاريف بينالمللي (سيفهللا صادقي يارندي و مسعود طارمسري )1385 ،تعرفه ( )Tariffeشامل حقوق و عوارض
و ساير مالياتهاي وضع شده در مرزهاي يک کشور بر کاالهاي وارداتي از کشورهاي ديگر است .بر اين اساس تعرفه معموالً
درصدي از ارزش کاال ،مبلغي معين بهازاي هر واحد کاال يا تلفيقي از اين دو يا هرکدام که بيشتر باشد اخذ ميشود .نرخ تعرفه
حقوق ورودي (مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني) براي كليه كاالهاي وارداتي ،همهساله ازسوی کميسيون ماده يك آیيننامه
اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات تعيين و به گمرك جمهوري اسالمي ايران ،جهت اجرا ابالغ ميشود .ساختار کلي نرخهاي
تعرفه در نظام تجاري ايران در جداول پيوست قانون مقررات صادرات و واردات بهصورت ساليانه منتشر ميشود.
 .2در تعيين نرخهاي حقوق ورودي اهداف زير مدنظر قرار ميگيرند كه عبارتند از :حمايت از توليد داخلي و استفاده حداكثري از
ظرفيتهاي توليد داخلي ،ايجاد انگيزه براي صاحبان كسبوكار و اشتغال ،جايگزين كردن توليد داخلي بهجاي واردات ،كسب درآمد از
برقراري حقوق ورودي ،تغيير در الگوي مصرف جامعه و مردم ،حمايت از اقشار آسيبپذير جامعه ،جلوگيري از افزايش تورم ،مبارزه با
قاچاق كاال و ارز ،مبارزه با دامپينگ ،تنظيم بازار داخلي ،تأمين منابع مالي دولت ،مقابله با شرايط تحريم ،بحران ،خشکسالی و...
 .3نرخ حقوق ورودي واقعي از حاصل تقسيم ميزان حقوق ورودي ريالي دريافت شده بر ارزش ريالي كاالهاي وارداتي بهدست ميآيد.
 .4متوسط نرخ حقوق ورودي اسمی که از ميانگين ساده نرخهاي مربوط به تمامی کاالهای مندرج در طبقهبندي نظام هماهنگ
شده توصيف كدگذاري كاال ( )HSكه در ضمایم كتاب قانون مقررات صادرات و واردات درج شده است ،حاصل ميشود.
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 .2اعطاي معافيت حقوق ورودي به برخي كاالها و مناطق بندري و يا برخي اشخاص مانند
مرزنشينان ،ملوانان ،تهلنجي و،...
 .3سهم باالي واردات كاالهاي با تعرفه پايين ،عموماً شامل كاالهاي اساسي و استراتژيك و يا برخي
از كاالها شامل وارداتي ،كه به سرزمين اصلي و يا مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي وارد شده و از معافيتهاي
قانوني اين مناطق بهره بردهاند.
بهلحاظ نظري ،استفاده از محدوديتهاي غيرتعرفهاي نيز نميتواند بهعنوان ابزار اصلي در مديريت
مطلوب واردات موفقيتآميز باشد .زيرا نهتنها اعمال محدوديتهاي غيرتعرفهاي در كنترل واردات بهصورت
گسترده ،چندان مؤثر واقع نميشود ،بلكه موجب گسترش زمينههاي رانتجويي ،فساد اقتصادي ،ايجاد شرايط
انحصاري ،گسترش بيعدالتي ،ناكارايي اقتصادي و درنهايت ،گسترش واردات قاچاق در كشور ميگردد .تجربه
تاريخي اقتصاد كشور نيز عدم كارايي اعمال محدوديتهاي غيرتعرفهاي را در دستيابي به اهداف تعيينشده
تأييد ميكند .براساس همين تجربه ناموفق بود كه در مواد مختلف قانوني ازجمله بند «د» ماده ( )33قانون
برنامه چهارم توسعه 1و ماده ( )22قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب  2،1395/11/10اعمال
محدوديتهاي غيرتعرفهاي در كنترل واردات ممنوع شد .در عموم كشورهاي جهان نيز از ميان محدوديتهاي
غيرتعرفهاي ،تنها محدوديتهاي فني و استاندارد در تجارت خارجي مورد استفاده قرار ميگيرد و ممنوعيت
ال منسوخ شده است (زمانزاده.)25:1389 ،
و سهميهبندي واردات عم ً
ب) واردات براساس نوع مصرف
تفكيك واردات برحسب نوع مصرف از جهات مختلفي داراي اهميت است 3.ميزان وابستگي بخش مصرف
جامعه به تأمين نيازهاي خود از محل واردات ،وابستگي بخش توليد كشور به تأمين مواد اوليه و نهادههاي
توليدي از كشورهاي خارجي ،توجه به بخش توليد با افزايش سهم كاالهاي وارداتي مورد نياز
توليدكنندگان و امكان مديريت و تخصيص بهينه و هدفمند ارز در مواقع تحريم و كمبود منابع ارزي از
داليل توجه به اين تقسيمبندي است.
 .1ماده ( )33ـ بند «د» ـ برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات كاالهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع ميباشد.
 .2ماده ( )22ـ برقراري موانع غيرتعرفهاي و غيرفني براي واردات بجز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضا ميكند ،ممنوع است.
 .3اقالم وارداتي ازنظر نوع مصرف به سه دسته كاالهاي سرمايهاي ،واسطهاي و مصرفي تقسيم ميشوند:
 .1کاالهاي سرمايهاي ( :)Capital Goodsكاالهايي بادوام كه مستقيماً براي توليد كاالها يا خدمات بهکار گرفته ميشود و
ايجاد ارزشافزوده ميكند( .مانند داراييهاي ثابتي ازجمله دستگاهها و ماشينآالت خط توليد)
 .2کاالهاي واسطهاي ( :)Intermediate Goodsكاالهايي كه توسط توليدكننده براي استفاده در توليد ساير كاالها و خدمات،
تغيير شكل مييابد يا مصرف ميشود( .منصور مدرسي.)1385 ،
اين كاالها در فرايند توليد بهصورت كااليي جديد درمیآید (مانند مواد اوليه و نهادههاي كااليي توليدي).
 .3كاالهاي مصرفي ( :)Consuming Goodsكاالهاي بادوام و يا بیدوامی که بهطور مستقيم نيازهاي مصرفي جامعه را
برطرف ميكند و هدف استفاده از آنها ايجاد ارزشافزوده نيست.
البته از حيث درصد استفاده از هريك از كاالهاي وارداتي عالوه بر تقسيمبندي فوق ،ميتوان كاالها را بهصورت تركيبي از كاالهاي
سرمايهاي ـ واسطهاي ،واسطهاي ـ مصرفي و مصرفي ـ سرمايهاي تقسيمبندي نمود كه بسته به ميزان استفاده از هريك از
كاالها ميتوانند در طبقهبندي 6گانه فوق قرار گيرند .بهعنوان مثال گوشت قرمز اگر به مصرف نهايي خانوار برسد جزء كاالهاي
مصرفي محسوب ميشود و اگر در توليد ساير كاالها استفاده گردد جزء كاالهاي واسطهاي است .شایان ذکر است از سال
 1395تقسيمبندی فوق تغيير نموده و تنها در قالب كاالهاي واسطهاي يا سرمايهاي و يا مصرفي جاي گرفتهاند.
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عالوه بر اين نتايج تعدادي از مطالعات نشان ميدهد ،كاالهـاي واسطهاي و سرمايهاي نقش مهمي
در فرايند توليد ملي دارند .گويسان )2005( 1نشان داده است ،واردات كاالهاي واسطهاي و سرمايهاي
در كشورهاي مورد مطالعه اثر مثبت و معناداري روي رشد صنعتي و اثـر مثبت غيرمستقيمي روي رشد
غيرصنعتي داشته است.
همچنين در مطالعهاي كه توسط عزيزنژاد و همكاران ( ،)1390انجام شده به بررسي اهميت كاالهاي
واسطهاي بهعنوان يكي از عوامل مؤثر در رشد اقتصاد جهاني پرداخته شده است .نكته حائز اهميت در مورد
اقتصاد ايران اين است كه عليرغم اينكه با افزايش درآمد ناشي از افزايش قيمت نفت ،زمينه الزم براي واردات
كاالهاي سرمايهاي و واسطهاي مهيا ميشود كه در صورت هدايت صحيح اين منابع ،زيرساختهاي مورد نياز
بخش صنعت تقويت و منجربه رشد اين بخش خواهد شد ،اما نبايد از اين نكته غافل ماند كه الزم است در
جهت متنوعسازي محصوالت صادراتي ،اقدامات مقتضي توسط دستگاههاي متولي نيز صورت پذيرد تا كشور
از وابستگي شديد و تكبُعدي به درآمدهاي صادراتي نفت رها شود و با نوسانات قيمتي اين متغير در سطح
جهاني ،بهدليل وابستگي واردات كاالهاي واسطهاي و بهتبع آن وابستگي توليد به درآمدهاي نفتي ،اقتصاد
كشور دچار تالطم و بحران نشود (سپانلو ،قنبري.)22 :1389 ،
در ادامه جهت بررسي دقيقتر به آمار تفكيكي واردات برحسب نوع مصرف طي سالهاي 1390-1399
اشاره شده است .مطابق جدول  ،8سهم واردات كاالهاي واسطهاي در كل واردات همواره بيشترين سهم از واردات
كل بوده است؛ بهطوري كه طي سالهاي  1390-1399ميانگين سهم ساليانه كاالهاي واسطهاي از كل واردات
حدود  69درصد بوده و سهم آن طي سالهاي مورد بررسي تقريباً در سطح  71درصد ثابت مانده است .بيشترين
سهم كاالهاي واسطهاي از كل واردات مربوط به سال  1391و حدود  74درصد بوده است.
شايان ذكر است هرچند در نگاه اول ،واردات كاالهاي واسطهاي ميتوانـد با تأمين مواد اوليه مورد
نياز بخش توليد ،برخي از صنايع را در داخل كشور رقابتيتر كند ،بااينحال به اعتقاد برخي از كارشناسان،
افزايش فزاينده سهم كاالهاي واسطهاي ميتواند نشاندهنده ميزان وابستگي صنايع داخلي به تأمين
مواد اوليه از خارج كشور باشد و فرايند توليد برخي از كاالهاي واسطهاي مانند قطعهسازان را نيز با
مشكالتي مواجه سازد؛ درمجموع ،ميزان وابستگي توليدات كشور به كاالهاي واسطهاي باالست و الزم
است در بلندمدت بهشرط وجود منابع موجود ،سياستهايي جهت حمايت از توليد اين قبيل كاالها در
داخل كشور در دستور كار و اولويت استراتژي صنعتي كشور قرار گرفته و تدابير الزم جهت كمترين
آسيبپذيري از ناحيه واردات اين دسته از كاالها اتخاذ گردد.
در برخي مطالعات ازجمله مطالعهاي كه توسط سبحاني ( )1396صورت گرفته ،نشان داده شده است كه
دانههاي روغني و نباتات صنعتي ،كائوچوي طبيعي ،فلزات اساسي ،مواد پالستيك مصنوعي و سوختهاي معدني

Guisan

1.
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بهترتيب جزء مهمترين و ضربهپذيرترين گروه كااليي واسطهاي وارداتي بوده و بالطبع توليداتي كه محصوالت
مذكور ،مواد اوليه آنها بهشمار ميروند نيز اين آسيبپذيري را خواهند داشت (شعباني ،سبحاني.)28 :1396 ،
ازسوي ديگر طي سالهاي  ،1390-1399ميانگين سهم ساليانه واردات كاالهاي مصرفي از كل واردات
حدود  13/5درصد بوده است كه از كمتر از  13درصد در سال  1390به بيشتر از  13درصد در سال 1399
افزايش يافته است .بيشترين سهم كاالهاي مصرفي از كل واردات مربوط به سال  1396و حدود  18/5درصد
بوده است .بررسي تركيب واردات كاالهاي مصرفي بيانگر سهم باالي كاالهاي اساسي بوده و نشاندهنده پايين
بودن امنيت غذايي كشور بهدليل وابستگي به تأمين كاالهاي اساسي كشاورزي

به واردات است1.

ميانگين سهم ساليانه واردات كاالهاي سرمايهاي نيز از كل واردات طي سالهاي  ،1390-1399حدود
 16درصد بوده است كه از حدود  16درصد در سال  1390حدود  14درصد در سال  1399كاهش يافته
است .بيشترين سهم كاالهاي سرمايهاي از كل واردات مربوط به سال  1394و حدود  18درصد بوده است.
بهطور كلي با بررسي آمارهاي مربوط به روند واردات كاال به تفكيك نوع مصرف كاالها و سهم
واردات هر گروه از كاالها از كل واردات ،مشخص است كه طي دوره ( )1399-1390سهم واردات كاالهاي
سرمايهاي (ميانگين ساليانه  16درصدي) همواره بيش از سهم واردات كاالهاي مصرفي بوده است
(ميانگين سهم  13/5درصدي ،بهاستثناي سال  1396كه سهم كاالي مصرفي بيش از كاالي سرمايهاي
بوده است) .عالوه بر اين واردات كاالهاي واسطهاي همواره سهم و ميزان بيشتري نسبت به واردات
كاالهاي مصرفي و سرمايهاي را بهخود اختصاص داده است .درمجموع طي سالهاي  1390-1399بهطور
ميانگين ،ساليانه حدود  85درصد از واردات كشور را كاالهاي واسطهاي و سرمايهاي تشكيل داده است.
روند كاهشي واردات كاالهاي سرمايهاي و روند نسبي افزايشي واردات كاالهاي مصرفي طي سالهاي
 ،1390-1399ميتواند زنگ خطري براي كاهش تمايل به سرمايهگذاري در بخش توليد باشد كه يكي از
داليل آن تثبيت نرخ ارز اسمي بدون هدف مشخص و تضعيف بنيانهاي اقتصادي كشور طي سالهاي مورد
بررسي بوده است .البته نميتوان از تشديد فشار تحريمها و سياستهاي مخل توليد غافل شد .توضيح بيشتر
اينكه براي اثبات اين ادعا ميتوان به آمار سرمايهگذاري خارجي استناد كرد كه رقم آن از حدود  4/3ميليارد
دالر در سال  1390به رقم يك ميليارد دالر در سال  1398كاهش يافته است 2.بهعبارتي ديگر در شرايط
تثبيت نرخ ارز اسمي ،او ًال انتظار ميرود خالص خروج سرمايه منفي باشد كه در بخشهاي قبلي نشان داده

 .1بررسیها حاکی از آن است که  10قلم عمده کاالهای وارداتی مصرفی شامل :ذرت دامی ،برنج ،کنجاله ،سویا ،گندم،
دانههای روغنی ،جو ،شکر خام ،لوبيا و ...میباشد که با توجه به سهم متغير آنها طی سالهای مختلف ،از ارائه ارقام آن
خودداری شده است.
 .2بانك اطالعاتي سري زماني اقتصادي بانك مركزي به نشاني:

http://tsd.cbi.ir/Display/ShowHtmlReport.aspx?DT=0
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شد و ثاني ًا انگيزههاي سرمايهگذاري بهدليل تقويت بخشهاي رانتي و داللي ،از بين

ميرود1.

تحليل دو بخش فعلي و قبلي چنين است كه اوالً سهم واردات از كل توليد داخلي سهم نسبت ًا
بااليي است (حدود  25/5درصد) 2و ثانياً عمده واردات مصرفي حدود  13/5درصدي كاالهاي مصرفي
نيز شامل كاالهاي اساسي و استراتژيك است كه بايد براي توليد آنها نيز چارهانديشي كرد .زيرا تحريمها
و فشارهاي اقتصادي خارجي (جهشهاي ارزي) عمدتاً اين دو حوزه را هدف گرفتهاند و با تدبير و
سياستگذاري مناسب در حوزه توليد ،پولي (ارز) و تجاري ميتوان ابزارهاي تحريمي را از دست طرف
تحريمكننده خارج نمود .با توجه به مطالب فوق ،ميتوان ادعا نمود كه شرط مارشال ـ لرنر براي ايران
صادق نيست و در شرايط كنوني (كوتاهمدت) افزايش و جهش نرخ ارز به زيان اقتصاد ايران بوده و بايد
حفظ ثبات قيمتها و ثبات اقتصادي در اولويت اصلي كشور باشد.
در ميانمدت فعال سازي جدي و هوشمند ديپلماسي تجاري و تنوعبخشي به محصوالت و شركاي
تجاري در واردات و همچنين سياستگذار ي جهت حمايت از توليد اين كاالها در داخل كشور بايد در
اولويت قرار گيرد .ازسوي ديگر ورود كاالهاي سرمايهاي بهشرط وجود ظرفيتهاي الزم ،با توجه به انتقال
دانش فني به داخل كشور و امكان بوميشدن آن توسط صنايع داخلي ،ميتواند بهعنوان اولويت وارداتي
كشور مورد نظر قرار گيرد.

 .1دليل بررسي همزمان طبقهبنديهاي كااليي ،اين بوده است كه ميزان ارز تخصيص داده شده محدود است و اگر به یکی
کمتر تخصيص داده شود بدان معناست که به دیگری بيشتر تخصيص داده شده است .بهعبارت دیگر جامعه به سمت
مصرفگرایی رفته تا افزایش توليد.
 .2براساس آمارهای تجارت خارجی متخذه از وبگاه ( )https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.ZS
سهم واردات از کل توليدات داخل در سایر کشورهای جهان طی سالهای  2009تا  2019بين  25تا  30درصد بوده است.
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جدول  .8روند ارزش واردات كاالها به تفكيك نوع مصرف طي سالهاي 1390-1399

(ميليارد دالر/درصد)
ميانگين

سال

 1390سهم  1391سهم 1392

1397

سهم

1398

سهم

1393

سهم

1394

سهم

 1395سهم  1396سهم

62/79

31

40

74/07

36

73/47

35

68/63

59/26

27

سهم

 1399سهم

سهم
ساليانه

واسطهاي

44

70/97

27

69/23

26

65/00

32

71/4 27/1 73/63

68/7

سرمايهاي

10

16/13

8

14/81

7

14/29

9

17/65

7

17/95

8

20/00

8

14/81

7

16/28

6

14/25

14/6 5/6

16

مصرفي

8

12/90

6

11/11

6

12/24

7

13/73

5

12/82

6

15/00

10

18/52

7

16/28

5

11/88

13/3 5/1

13/5

طبقهبندي نشده

-

-

-

-

-

-

-
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مطابق با آمارهاي جدول  ،8سهم كاالهاي واسطهاي و سرمايهاي درمجموع بالغ بر  85درصد از واردات
كل كشور ميباشد .ازسوي ديگر توليدات كشور بهشدت به نرخ ارز وابسته بوده و در صورت بروز هرگونه شوك
به اقتصاد ايران ،باعث بروز اختالل در روند توليد و افزايش فشار هزينههاي تورمي خواهد شد.
همچنين مطابق با ارقام جدول  ،9نگاهي به ارزش واردات كاالهاي واسطهاي ،سرمايهاي ،مصرفي و ساير كاالهاي
طبقهبندي نشده نسبت به توليد ناخالص داخلي در سال  1399به قيمتهاي جاري بدون احتساب نفت نشان ميدهد
بيشترين نسبت مربوط به كاالهاي واسطهاي و كمترين آن مربوط به كاالهاي طبقهبندي نشده است.
نكته بسيار مهمي كه وجود دارد همخواني سياستهاي حمايت داخلي با سياستهاي بازرگاني و
تجاري كشور است .در اين راستا سياستگذار ميتواند با استفاده از موانع غيرتعرفهاي و با توجه به شرايط
خاص در برخي از صنايع و كاالها ،براساس نوع مصرف (واسطهاي ،سرمايهاي و مصرفي) سياستهاي
مناسب تجاري را تدوين نمايند (رضايي:1393 ،

1.)25-34

جدول  .9نسبت ارزش واردات كاالها به تفكيك نوع مصرف به توليد ناخالص داخلي
به قيمتهاي جاري بدون نفت

21399

(ميليارد ريال/درصد)

نسبت اقالم عمده وارداتي به توليد ناخالص داخلي

رديف

نوع واردات

ارزش واردات

1

واسطهاي

6،200،724

17/7

2

سرمايهاي

1،281،330

3/7

3

مصرفي

1،166،926

3/3

4

طبقهبندي نشده

68،642.7

0/2

5

مجموع

8،717،623
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6

هزينه ناخالص داخلي در سال  1399به
قيمتهاي جاري بدون نفت

35،084،726

به قيمتهاي جاري بدون نفت

مأخذ :محاسبات محقق براساس آمار دريافتي از وبگاه سازمان توسعه تجارت.

درمجموع ميتوان ادعا نمود وابستگي توليد داخلي به واردات كاالها نسبت ًا باالست و بايد استراتژي
توسعه صنعتي و تجاري كشور را با رويكرد درونزاي برونگرا طراحي و پيادهسازي نمود .واقعيت آمار فوق نشان
ميدهد واردات كشور (مصارف ارزي) حتي در شرايط تحريمي نيز بيشتر نياز به مديريت و سياستگذاري
منطقي و بهينه دارد و نياز چنداني به ممنوعيت وجود ندارد .بهعبارتي چنانچه رانتها و مفاسد اداري مترتب
بر تجارت خارجي شناسايي و برطرف شود و اولويتهاي صنعتي (توليدي) كشور نيز مشخص باشند ،ميتوان
 .1بررسي اجمالي سياستهاي دولت و قوانين مجلس در حوزه مديريت واردات طی سالهای اخير گوياي آن است كه
سياستهاي متخذه بيشتر معطوف به كنترل واردات رسمی کاالهای مصرفي از طريق وضع تعرفههاي باال و يا ايجاد محدوديت
براي اين دسته از كاالهاي وارداتي بوده كه بعضاً منجربه واردات غيررسمی و قاچاق برخي از كاالهاي مصرفي لوكس شده
است .همچنين حمايت از توليدكنندگان كاالهاي واسطهاي و مواد اوليه ازجمله توليدكنندگان قطعات و پيشنيازهاي توليد
بسيار كم رنگ بوده كه منجربه بروز مشكالتي براي برخي از توليدكنندگان كاالهاي واسطهاي در كشور شده است( .گروه
نويسندگان ،كتاب اقتصاد ايران در سال )1394
 . 2شايان ذكر است با توجه به عدم وجود اطالعات ارزش كاالهاي وارداتي به تفكيك نوع مصرف براساس لاير و اعالم ارزش
براساس دالر توسط مراجع رسمي ،نرخ تسعير براي تبديل دالر به لاير رقم  42000لاير در نظر گرفته شده است.
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واردات را در راستاي تحقق بندهاي « »6و « »7سياستهاي اقتصاد مقاومتي بهنحو مطلوبي مديريت نمود.
ارائه راهبرد هوشمندانه جهت مقاوم سازي اقتصاد در برابر ضربات ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي
و بهتبع آن كاهش واردات نيز در ميانمدت در دو حوزه امكانپذير است:
الف) حوزه اول ،سياستهاي توليدي است كه براي جايگزيني كاالهاي وارداتي با توليد داخل و
تشويق توليدكنندگان داخلي صورت ميپذيرد.
ب) حوزه دوم ،سياستهاي دانشي است كه براي كاالهايي ارائه ميگردد كه عليرغم وجود انگيزه
براي توليد آنها ،دانش و فناوري موجود در كشور پاسخگوي آنها نيست .فلذا بايد مطالعات علمي و فني
در اين زمينه انجام گيرد تا دانش و فناوري مرتبط ،بهبود و ارتقا يابد( .شعباني ،سبحاني)25:1396 ،
ج) سهم ماليات بر واردات از مالياتهاي غيرمستقيم
منظور از ماليات بر واردات در بودجه هاي سنواتي ،كل حقوق ورودي ريالي دريافت شده از كاالهاي
وارداتي است كه معموالً شامل حقوق ورودي اخذ شده از خودروي سواري و ساير كاالها ،همچنين حقوق
ورودي دستگاههاي اجرايي و نظاير آن است .سهم ماليات بر واردات از مالياتهاي غيرمستقيم (مجموع
ماليات بر كاال و خدمات و ماليات بر واردات) در قوانين مصوب بودجه سالهاي  1398 ،1397 ،1396و
 1399بهترتيب  32 ،37 ،30و  21درصد بوده كه اين خود بيانگر نقش مهم ماليات بر واردات در
مالياتهاي غيرمستقيم است .نكته حائز اهميت آن است كه علت تغييرات سهم ماليات بر واردات از كل
مالياتهاي غيرمستقيم ميتواند ناشي از كاهش ارزش واردات و افزايش واردات كاالهاي اساسي و
واسطهاي كه داراي نرخ حقوق ورودي پايينتري نسبت به ساير كاالهاي غيرضروري ميباشند ،باشد.
عالوه بر اين ممنوعيت واردات برخي از كاالهاي لوكس (گروه  )4ميباشد .توضيح اينكه از ابتداي سال
 1397تاكنون دولت طي چهار مرحله اقدام به ممنوعيت واردات نموده است .در ادامه سياستهاي
ممنوعيت واردات 1339 1رديف تعرفه در سال  1397پس از گذشت دو ماه از ابتداي سال  ،1399دولت
مجبور به اتخاذ شيوههاي جديد و تغيير در رويكرد خود براي تأمين ارز واردكنندگان ،توليدكنندگان و
ساير متقاضيان ارزي و اعالم ممنوعيت ثبت سفارش برخي از كدهاي تعرفه نمود كه با احتساب
ممنوعيتهاي سالهاي  1397تاكنون واردات حدود  2500قلم كاال مشمول اين ممنوعيت ميباشند
كه عمدتاً شامل برخي كاالهاي لوكس از قبيل خودرو ،برخي خوراكيها مانند شيرخشك و ،...برخي
لوازم خانگي و بهداشتي ،لوازم اداري و درسي ،پوشاك ،ابزارها و نقليهها ميباشند .شايان ذكر است به
دنبال اتخاذ اين سياست ،مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا با هدف «تمديد ممنوعيت
ورود كاالهاي غيرضرور» و همچنين «عدم ورود اقالمي كه زمينه توليدشان در داخل وجود دارد» تا

 . 1براساس ابالغيه وزير صنعت ،معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت ،با شماره  60 / 82567مورخ 1397 / 03/ 30
ثبت سفارش و واردات  1339رديف تعرفه اي کاال ممنو ع شده است.
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پايان سال  1399در دستور كار سياستگذاران قرار گرفت .آنچه مسلم است در شرايط كمبود ارز مورد
نياز براي واردات ،عرضه كاالهاي اساسي ،مواد اوليه و ماشينآالت و ساير كاالهاي مورد نياز جامعه كه
به واردات وابستگي دارند ،با مشكل مواجه ميشود .بنابراين اولويتبندي كاالهاي وارداتي جهت تخصيص
ارز و تسهيل فرايند واردات جهت تأمين نيازهاي اساسي مردم از طرق مختلف ضروري است.
با توجه به ورود كاالهاي اساسي با ارز يارانهاي و ضرورت توزيع عادالنه مايحتاج عمومي براي اقشار
مختلف بهخصوص اقشار آسيب پذير الزم است تدابير هوشمندانه ،الكترونيك و مناسبي براي توزيع اين
كاالها پيشبيني شود.
نحوه تأمين و تخصيص ارز مورد نياز براي واردات مطابق با سير تغييرات اولويتبندي كااليي تاكنون
بارها تغيير يافته است .تغييرات انجام گرفته بدين نحو بوده كه از سال  1397تأمين و تخصيص ارز مورد نياز
براي واردات براساس اولويتبندي چهارگانه 1بود كه اولين گروهبندي تعرفهها در تاريخ  1397/3/13صورت
گرفت و در تاريخهاي  1397/3/30و  1397/4/20به بانك مركزي منعكس شد .پس از آن طي چندين مرحله
گروههاي فوق تغيير نموده كه آخرين تغيير صورت گرفته در سال  ،1398انتقال گروه  3به گروه  2و حذف
گروه  3و تقسيم گروه  2به  7زيربخش  2-1تا  2-7ميباشد 2.شايان ذكر است براساس تقسيمبندي فوق در
حال حاضر به كاالهاي مشمول گروه  2ارز  42.000ريالي تعلق نميگيرد و واردكنندگان الزم است از طريق
سامانه نيما و يا ارز متقاضي و يا ارز حاصل از صادرات ارز مورد نياز خود را جهت انجام واردات تأمين نمايند.
اگرچه اولويتبندي چهارگانه فوق در شرايط فعلي الزم است ،اما بهنظر ميرسد برخي نكات ازجمله
الزام به عرضه ارز توسط صادركنندگان به نرخي كه دولت تعيين ميكند جاي تأمل دارد ،چراكه اين
حكم از ضمانت اجراي الزم برخوردار نيست .همچنين عليرغم تغييرات صورت گرفته درخصوص
 .1اولويت يكم ـ كاالهايي كه در اين دسته قرار ميگيرند عمدتاً شامل كاالهاي اساسي و دارو و همچنين اقالم مورد نياز بخش
توليدي كشور قرار گرفته و براي اين گروه از محل منابع ارزي بانك مركزي تخصيص و تأمين ارز صورت ميگيرد .بهعبارت ديگر كاالهاي
اين دسته جزء ضروريات و مايحتاج زندگي آحاد افراد جامعه بوده و دولت تعهد داده است كه در هر حالت ممكن ،ارز مورد نياز براي
اين دسته از كاالها را به واردكنندگان اين دسته از كاالها تخصيص دهد .شايان ذكر است محل تأمين ارز اين اولويت از ناحيه ارز حاصل
از صادرات نفت ،محصوالت پتروشيمي و فوالدي خواهد بود (كاالهاي اساسي و استراتژيك با نرخ  42.000لاير).
اولويت دوم ـ ساير اقالم مورد نياز بخش صنعت در اين گروه قرار گرفته كه براي واردات اين گروه از محل  80درصد ارز
حاصل از صادرات غيرنفتي شامل صادرات بخش پتروشيمي ،فوالد و فلزات آهني و فلزات رنگين و صادرات عمده كه به سامانه
نيما معرفي ميگردند ارز مورد نياز تأمين ميشود .كاالهايي كه در اين دسته قرار ميگيرند نسبت به اولويت اول از درجه
اهميت كمتري برخوردارند و بهنوعي در توليد استفاده ميشوند .همانگونه كه اشاره شد محل تأمين ارز اين اولويت نيز
همانند اولويت يكم از ناحيه ارز حاصل از صادرات نفت ،محصوالت پتروشيميو يا محصوالت فوالدي خواهد بود (كاالهاي
واسطهاي و سرمايهاي با نرخ  42.000لاير).
اولويت سوم ـ كاالهايي كه در اين دسته قرار ميگيرند عمدتاً شامل محصوالت ساخته شده و نهايي ميباشد و ارز
الزم براي واردات اين گروه از محل  20درصد مابقي ارز حاصل از صادرات غيرنفتي ساير بخشها به غير از موارد معرفي شده
به سامانه نيما تأمين ميشود.
اولويت چهارم ـ اين گروه عمدتاً شامل محصوالت نهايي و مصرفي لوکس و غيرضروري ميباشد که به اعتقاد دولت در
شرايط فعلي تخصيص ارز به اين کاالها ضرورتي ندارد و ثبت سفارش آنها نيز در سال  1397ممنوع شد (ممنوعيت واردات
 1339رديف تعرفهاي).
 .2هفت زير بخش گروه  2عبارتند از:
 .2-1گوشت و حبوبات
 .2-2مواد اوليه
 .2-3كاالهاي واسطهاي جهت توليد
 .2-4كاالهاي نيمهساخته با ساخت داخل بيش از  40درصد
 .2-5ماشينآالت
 .2-6كاالهاي نيمهساخته با ساخت داخل كمتر از  40درصد
 .2-7كاالهاي مصرفي غيراولويتدار
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تشخيص اينكه كدام كاال در كدام گروه اولويت قرار ميگيرد نيز همچنان انتقاداتي مطرح است .بنابراين
الزم است فهرست كاالهاي مربوط به هر گروه بهصورت مستمر مورد بررسي و بازنگري قرار گيرد.
جدول  .10مقايسه رقم مصوب و عملكرد رديف عمومي ماليات بر واردات
در قوانين بودجه 1390-1399

(ميليارد ريال)
ميانگين

سال
عنوان

رشد

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

ساليانه
-1390
1399

مصوب

247.600 325.150 292.100 173.825 169.300 137.300 109.074 101.624 113.359 97.931

-

عملكرد

179.737 203.122 187.373 226.715 182.939 115.542 133.426 80.398 76.403 78.930

-

نرخ رشد
مصوب

-3/99

15/75

-10/35

7/33

25/88

23/31

2/67

68/04

11/33

-23/85

-

نرخ رشد
عملكرد

1/34

-3/20

5/23

65/95

-13/40

58/33

23/93

-17/35

8/40

-11/51

-

درصد تحقق
(نسبت 80/60
عملكرد به
مصوب)
سهم ماليات بر
واردات از كل
57
مالياتهاي
غيرمستقيم

67/40

79/11

122/3

84/15

108/05

130/4

64/15

62/47

72/59

84/3

52

37

38

32

35

30

37

32

21

35/8

مآخذ :محاسبات تحقيق و گزارش هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي ،عملكرد مالي دولت طي سالهاي  1390تا .1399
نكته :رقم مصوب ماليات بر واردات درج شده در اين جدول تنها شامل درآمد عمومي است و درآمدهاي اختصاصي نظير يك درصد
عوارض بر واردات هاللاحمر را شامل نميشود.

مطابق با جدول  ،10ميانگين درصد ساليانه تحقق ماليات بر واردات طي سالهاي 1390-1399
حدود  84درصد و ميانگين سهم ساليانه واردات از مالياتهاي غيرمستقيم طي دوره مزبور حدود 36
درصد بوده است .اين روند اوالً بيانگر عدم تحقق درآمدهاي عمومي پيشبيني شده دولت براساس قوانين
بودجه سالهاي  1390-1399و اصرار دولتها بر ادامه اين رويه غلط بوده و ثانياً سهم پايين ماليات بر
واردات را درمجموع مالياتهاي غيرمستقيم نيز نشان ميدهد.
رقم ماليات بر واردات در سال  1399در مقايسه با سال  1398حدود  11/5درصد رشد منفي داشته
است كه اين امر ناشي از كاهش ارزش واردات در سال  1399نسبت به سال ( 1398حدود  )-11/7و
محدوديت منابع ارزي بوده است.
درمجموع درصد تحقق و رشد ماليات بر واردات نسبت به رقم مصوب طي سالهاي مورد بررسي،
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بيان ميكند كه بايد سياستگذار در تصويب قوانين بودجه ،در حوزه ماليات بر واردات نگاه واقعبينانه و
متناسب با عملكرد سالهاي گذشته داشته باشد تا با توجه به شرايط و مقتضيات كشور ،اين اقدام منجربه
افزايش درصد تحقق درآمد ماليات بر واردات شود.
 .2-2صادرات غيرنفتي
 .2-2-1آمارهاي صادرات غيرنفتي بهلحاظ روند و ساختار
براساس آمارهاي گمرك جمهوري اسالمي ايران در سال  1399حدود  35ميليارد دالر با وزن حدود 113/7
ميليون ُتن كاال صادر شده است كه بهلحاظ ارزشي حدود  14/6درصد و بهلحاظ وزني حدود  15درصد نسبت
به سال  1398كاهش داشته است .روند صادرات غيرنفتي كشور طي سالهاي  1390-1399نشان ميدهد
ال ،تا پايان سال  1398ارزش صادرات كشور بهطور متوسط ساليانه حدود  2/4درصد رشد كرده و ثاني ًا،
او ً
بهدليل بدتر شدن وضعيت صادرات غيرنفتي در سال  1399در مقايسه با سال  1398و كاهش بيش از  5ميليارد
دالري آن ،ميانگين رشد ساليانه صادرات غيرنفتي كشور با احتساب سال  1399به حدود  0/4درصد كاهش
يافته است .اين امر بيانگر ضعف سياستها ،ساختارها و فرايندهاي حمايت از صادرات غيرنفتي است.
براساس گزارش سازمان تجارت جهاني 1در سال  2020حجم صادرات كشور تركيه بالغ بر 180
ميليارد دالر بوده است؛ آمارهاي جدول  11نشان ميدهد وضعيت تجارت خارجي و بهخصوص صادرات
غيرنفتي ايران بهلحاظ ارزش در مقايسه با كشورهاي همسايه نظير تركيه دچار عقبماندگي جدي است.
جدول  .11روند ارزش صادرات غيرنفتي 1390-99
سال

(ميليون دالر/درصد)

ارزش (ميليون دالر)

1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
ميانگين رشد ساليانه1398-1390
ميانگين رشد ساليانه1399-1390
مأخذ :بانك اطالعاتي سري زماني بانك مركزي به نشاني:
https://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx

World Trade Organization, Trade Profiles 2020.
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در سالهاي اخير بهدليل تشديد تحريمهاي اقتصادي و محدوديت تجاري ايجاد شده براي صادركنندگان
و همچنين شيوع ويروس كرونا روند صادرات غيرنفتي نزولي شده است .بر اين اساس اگرچه دولت در قالب
بسته حمايت از صادرات غيرنفتي در سال  1399اقدام به مقرراتگذاري و حمايت از صادركنندگان غيرنفتي
كرده است ،اما برآيند اقدامات انجام شده نتوانسته روند نزولي صادرات غيرنفتي را در سالهاي اخير متوقف
كند .شواهد آماري و مطالعات متعدد ارتباط مستقيم بين صادرات غيرنفتي و توليد ناخالص داخلي را نشان
ميدهد .چنانچه در جدول  12مالحظه ميشود ،نسبت صادرات غيرنفتي به توليد داخلي از  25/6درصد در
سال  1390به حدود  15درصد در سال  1399رسيده است كه بيانگر كاهش نقش و اهميت صادرات غيرنفتي
در توليد كشور است .اين نسبت طي سالهاي  1394-1397صعودي بوده كه پس از اعمال تحريمهاي جديد
آمريكا و فقدان برنامهريزي راهبردي در زمينه تنوعبخشي ،تمركززدايي و تنوعبخشي به محصوالت صادراتي،
صادرات غيرنفتي كشور دچار شوك منفي قابل توجهي شده و نسبت آن به توليد داخلي از بيش از  33درصد
در سال  1397به حدود  15درصد در سال  1399كاهش يافته است.
جدول  .12نسبت صادرات غيرنفتي (كاال و خدمات) به توليد داخلي ( 1390-1399درصد)
سال

نسبت صادرات غيرنفتي به توليد داخلي

1390

25/6

1391

24/1

1392

26/9

1393

23/1

1394

19/7

1395

22/4

1396

24/9

1397

33/2

1398
1399

25/3
15
Source: https://data.worldbank.org/country/iran-islamic

نمودار  1نيز نشان ميدهد در اكثر سالهايي كه توليد ناخالص داخلي دچار انقباض شده صادرات
غيرنفتي نيز كاهش يافته است .شايان ذكر است كه جهت افزايش يا حفظ صادرات غيرنفتي در سطح
موجود در گام نخست بايد اقتصاد داراي مازاد توليد يا داراي روند رو به رشد در كاالهاي صادراتي باشد
كه اين اتفاق در سالهاي اخير در اقتصاد ايران در حوزه كاالهاي صادراتي رخ نداده است.
سياستگذار اقتصادي بايد به توجه به كاهش درآمدهاي ارزي كشور بهدليل محدوديتهاي خارجي
ايجاد شده ،توجه ويژهاي به رفع موانع صادرات غيرنفتي داشته باشد .اقتصاد ايران بهدليل وابستگي به
درآمدهاي نفتي و نوسانات عمده آن نتوانسته است آنگونه كه بايد بخش صادرات غيرنفتي خود را بهبود
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بخشد .در شرايط كاهش درآمدهاي نفتي ،صادرات غيرنفتي ميتواند كمك شايان و پايداري جهت جبران
درآمدهاي كاهش يافته دولتها باشد و اين اقدام از ضروريات اقتصاد كشور براي گذار به يك اقتصاد سالم
و با درآمدهاي پايدار است .نتيجه چنين روندي منجربه تقويت توليد داخلي نيز خواهد شد.
ذكر اين ن كته ضروري است كه براي شتاب بخشيدن به صادرات غيرنفتي بايد به ماهيت ساختار
موجود و سپس ايجاد تحول ساختاري در حوزه صادرات توجه كرد .در ادامه برخي از شاخصهايي كه
نشاندهنده ساختار و تنوع صادرات غيرنفتي در ايران است مورد بررسي قرار ميگيرد.
نمودار  .1مقايسه روند صادرات غيرنفتي
و توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت طي سالهاي 1383-1399
8000000

60000

7000000

50000

6000000
40000

5000000
4000000

30000

3000000

20000

2000000
10000

1000000

0

صادرات غيرنفتي  -ارزش دالري (ميليون دالر)

0

توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه بدون نفت (ميليارد ريال)

مأخذ :براساس آمارهاي رسمي گمرك جمهوري اسالمي ايران و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران.

الف) شاخص تمركز كاالهاي صادراتي
شاخص تمركز براساس شاخص هرفيندال است كه اين شاخص از جمع مجذور سهم هر كاال در كل
صادرات ايران محاسبه ميشود .فرمول محاسبه شاخص تمركز:

 جايي كه  siسهم كاال در كل صادرات است و  Nتعداد كاالهاست .مقدار عددي شاخص هرفيندال
( )Hاز يك nام تا يك متغير است .شاخص تمركز صادرات 1عددي بين صفر و يك است كه نشاندهنده
Concentration Index
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تنوع كاالهاي صادراتي است .اگر اين شاخص به عدد يك نزديك باشد بدين معناست كه صادرات كشور
در چند محصول متمركز است .در مقابل مقادير نزديك به صفر منعكسكننده صادرات همگنتر در
محصوالت مختلف است .نمودار  2نشان ميدهد طي سالهاي مورد بررسي عليرغم روند نزولي شاخص
تمركز صادراتي (شاخص از  0/0132در سال  1390به  0/0087در سال  1399رسيده است) ،اين
شاخص با نوسان زيادي مواجه و روند تمركز كاالهاي صادراتي بهطور مستمر كاهش نيافته است .اين
امر بيانگر فقدان راهبرد مشخص در تمركززدايي از محصوالت در صادرات غيرنفتي است .در محاسبه
شاخص براساس آمارهاي گمرك جمهوري اسالمي ايران همه كدهاي  HSبجز كدهاي مربوط به ميعانات
گازي و گاز طبيعي استفاده شده است.
نمودار  .2شاخص تمركز محصول صادراتي طي سالهاي 1383-1399
0/0213

0/0208
0/0184
0/0184

0/0185
0/0163
0/0161
0/0149
0/0148
0/0142
0/0132

0/0250
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0/0155
0/0150

0/0103
0/0100
0/0095
0/0087
0/0076

0/0100
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0/0000

1399

…13

…13

1396

…13

…13

…13

1392

1391

1390

…13

…13

…13

…13

…13

…13

…13

مأخذ :محاسبات محقق براساس دادههاي گمرك جمهوري اسالمي ايران.

شايان ذكر است نوسان در تنوع كاالهاي صادراتي از يك طرف و وابسته بودن اقتصاد ايران به
صادرات مواد خام و طبيعي از طرف ديگر ،باعث افزايش آسيبپذيري اقتصاد كشور شده است.
ب) شاخص تنوع محصول صادراتي
شاخص متنوعسازي 1،معياري براي سنجش تخصصيسازي و متنوعسازي است كه نشاندهنده افزايش
تنوع كاالهاي صادراتي است؛ البته محاسبه اين آمار براي هر كاالي صادراتي و به هر مقدار صورت ميگيرد.
براساس نمودار  ،3تنوع محصوالت صادراتي بهبود يافته و از  3342نوع كاال در سال  1390به  4062نوع
كاال در سال  1399رسيده است كه بهنوعي براي اقتصاد ايران مثبت تلقي ميشود؛ اما بايد در نظر داشت
Diversification Index

1.
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اگرچه در اقتصاد ايران محصوالت متنوعي توليد ميشود ،اما مقياس صادراتي نيز در اين ميان مهم است
كه بررسيهاي اين تحقيق نشان ميدهد متأسفانه چنين مقياسي براي اين توليدات وجود ندارد؛ بلكه
بسياري از كاالها فقط براي تأمين نياز داخل توليد ميشود .براي نمونه در سال  1399عليرغم وجود
 4062نوع محصول صادراتي ،ميزان صادرات اغلب كاالها ناچيز و زير  10هزار دالر بوده است .لذا در كنار
تنوعبخشي به محصوالت صادراتي بايد مقياس محصوالت صادراتي نيز افزايش يابد.
نمودار  .3شاخص تنوع محصول صادراتي طي سالهاي 1383-1399
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مأخذ :محاسبات محقق براساس دادههاي گمرك جمهوري اسالمي ايران.
توضيح :در محاسبه شاخصها كدهاي مربوط به ميعانات گازي و گاز طبيعي بهدليل ايجاد تورش در شاخص حذف شده است.

ج) شاخص تمركز بازار صادراتي
شاخص تمركز بازار 1صادراتي نشاندهنده تمركزگرايي در بازارهاي هدف صادراتي و بهنوعي افزايش
ريسك در تجارت خارجي كشور است.
نمودار  .4روند شاخص تمركز بازار صادراتي طي سالهاي  2010الي  2019براساس آمارهاي آنكتاد
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Source: http://unctadstat.unctad.org
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با توجه به نمودار  ،4روند تمركزگرايي در صادرات ايران در بازارهاي هدف رو به افزايش است و از
 0/136در سال  1390به  0/153در سال  1398رسيده است .اين روند نشاندهنده عملكرد ضعيف
نهادهاي متولي تجارت خارجي و فقدان ديپلماسي فعال تجاري جهت گسترش مناسبات اقتصادي با
كشورهاي مختلف دنياست.
 .2-2-2راهكارهاي توسعه صادرات غيرنفتي
سياستگذار اقتصادي ميتواند با اتخاذ مجموعهاي از سياستهاي اقتصادي مشخص و بهشرط تأمين
پيششرطهاي الزم براي انجام مبادالت تجاري آسان و كمهزينه و با رفع موانع صادرات غيرنفتي بهصورت
كارآمدي از اين بخش حمايت كند .اقتصاد ايران بهدليل وابستگي به درآمدهاي نفتي و نوسانات عمده آن
نتوانسته آنگونه كه بايد بخش صادرات غيرنفتي خود را بهبود دهد .صادرات غيرنفتي ميتواند در شرايط
كاهش درآمدهاي نفتي كمك شاياني براي جبران درآمدهاي كاهش يافته دولتها باشد و اين اقدام از
ضروريات اقتصاد كشور براي گذار به يك اقتصاد سالم و با درآمدهاي پايدار است .براي شتاب بخشيدن به
صادرات غيرنفتي بايد به ماهيت ساختار موجود و سپس ايجاد تحول ساختاري در حوزه صادرات توجه كرد.
برخي از اقداماتي كه ميتواند به بهبود صادرات غيرنفتي كمك كند شامل موارد ذيل است:
الف) شناسايي بخشهاي مزيتدار كشور
براي اينكه بتوان بهطور بنيادي تأثيرگذاري صادرات غيرنفتي را در حوزه توليد مشاهده كرد بايد در ابتدا
بخشهاي مزيتدار كشور شناسايي شوند .در صورتي كه بخواهيم در تمام كاالها توليد و صادرات داشته
باشيم نمي توان به فناوري و تمركز منابع دست يافت .در ابتدا بايد بتوان بخشهايي از اقتصاد كشور كه
داراي مزيت هستيم را شناسايي و توليدات با فناوري باال را ساماندهي نماييم و در اين راستا وزارت
صنعت ،معدن و تجارت مسئوليت مهمي دارد.
ب) افزايش رقابتپذيري كاالهاي صادراتي با ارائه ايدههاي جديد در روش توليد
در چارچوب الزامات و برقراري شرايط نهادي مساعد محيط رقابتي در اقتصادي كه سهم عمده آن توسط
بخش خصوصي اداره ميشود زمينهساز افزايش رقابتپذيري كاالهاي ساخت داخل است .اگر سياستگذار
به دنبال ارتقاي كيفيت محصوالت داخلي است بايد توليدكنندگان داخلي را در معرض رقابت با كاالهاي
مشابه خارجي قرار دهد .شرايط انحصار در صنعت خودروسازي تجربهاي ارزنده را پيش روي سياستگذار
اقتصادي قرار داده است.
ج) بازاريابي فعال محصوالت صادراتي با همكاري تمام دستگاههاي اجرايي مرتبط
پس از توليد محصول باكيفيت و صادراتي مرحله بازاريابي و فروش محصول در كشورهاي هدف نقش
بسزايي در افزايش صادرات غيرنفتي دارد كه بنگاههاي اقتصادي و متولي تجارت خارجي بهخصوص
وزارت صمت مسئوليت مهمي را در اين راستا دارند.
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د) توليد در مقياس گسترده در كاالهاي مزيتدار و توجه به كيفيت آنها
توليد در مقياس گسترده با هدف كاهش هزينهها ميتواند محصول را در زمانبندي مناسب و بهطور
مداوم در اختيار مشتريان داخلي و خارجي قرار دهد .الزم است بخشهاي مزيتدار صادراتي اقتصاد
شناسايي شوند و با انتقال فناوري و ارتقاي كيفيت محصوالت مورد نظر ،توليد در اين بخشها در سطح
استانداردهاي بين المللي تنظيم شود .سپس روي صادرات اين كاالهاي با فناوري باال و داراي استاندارد
بينالمللي ،برنامه ريزي مناسب ،شفاف و داراي قابليت رصد و پاسخگويي ،توسط وزارتخانههاي متولي
(صمت ،جهاد كشاورزي و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و )...صورت گيرد .شايان ذكر است با اقدامات
مقطعي و كوتاهمدت نميتوان از صادرات غيرنفتي انتظار اثرگذاري چنداني را بر توليد داشت.
از طرفي كيفيت بستهبندي و ارائه خدماتي نظير حملونقل ،بيمه و انبارداري براي كاالهاي صادراتي
نيز هم در قيمت نهايي كاالها و هم ميزان تقاضا براي آنها اهميت ويژه دارد و بايد مورد توجه قرار گيرد.
هـ) تقويت ديپلماسي اقتصادي
تقويت ديپلماسي اقتصادي در كشورهاي طرف تجاري و تدوين راهبرد توسعه تجاري در دولت با كشورهاي
طرف معامله و حضور فعال رايزنان بازرگاني ايران در بازارهاي شركاي عمده تجارت خارجي كشور از ضروريات
توسعه صادرات غيرنفتي است .براي توسعه صادرات حتي به كشورهاي همسايه ابتدا بايد حجم توليد بنگاههاي
اقتصادي صادركننده افزايش يابد و اگر بنابر گسترش صادرات غيرنفتي خارج از شركاي عمده تجاري باشد
بايد مقياس توليد و رقابتپذيري كاالهاي صادراتي بهطور جدي مورد توجه قرار گيرد.
 .2-3مناطق آزاد
 .2-3-1عملكرد اقتصادي مناطق آزاد
براساس تجربيات جهاني ايجاد مناطق آزاد راهكاري براي تمرين آزادسازي تجاري و تقويت فضاي رقابتي در
راستاي تسهيل فضاي كسبوكار (مثال كشور چين در دهه  1980براي گذار از اقتصاد بسته و سوسياليستي به
اقتصاد آزاد) بوده است .براساس تجربه ايجاد مناطق آزاد در ايران اين مناطق عالوه بر اهداف معمول راهكاري
براي توسعه اقتصادي مناطق مرزي ،ايجاد اشتغال پايدار ،افزايش امنيت مرزها ،محروميتزدايي ،تمركززدايي،
توسعه منطقهاي و ...در نظر گرفته شده است .كشورهاي مختلفي نيز از سياست مناطق آزاد براي عرضه كاال و
خدمات به بازارهاي خارجي استفاده كردهاند كه آثار متفاوتي بر توسعه اقتصادي كشورها داشته است .اين
سياست در بعضي از كشورها منجربه تنوع و رشد صادرات ،ايجاد اشتغال و ارزآوري شده ،اما در برخي ديگر
مانند كشورهاي آفريقايي نتايج ،نااميدكننده بوده است .براساس آخرين گزارش آنكتاد ( )2019نيز پس از
تشكيل سازمان تجارت جهاني روند ايجاد مناطق آزاد كاهش يافته است .در همان زمان ايجاد مناطق آزاد در
دنيا كه حدود ًا  4دهه پيش بود نيز بهعنوان سياست بهينه اول شناخته نميشد .بهعبارت ديگر اصالحات در
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سرزمين اصلي مقدم بر ايجاد اين مناطق است .تمام مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي موفق جهان ،زماني به موفقيت
رسيدهاند كه اقتصاد اين كشورها از مناطق آزاد بهعنوان يك آزمايشگاه جهت تجارت هدفمند در اقتصاد جهاني
استفاده كردهاند .يعني ابتدا استراتژي توسعه صنعتي (توليدي) اين كشورها در راستاي تجارت هدفمند با اقتصاد
جهاني تدوين شده است ،سپس بهدليل اينكه سرزمين اصلي آمادگي پياده كردن اين استراتژي را نداشته،
مناطقي طراحي و تأسيس شدهاند تا قوانين و مقررات تجارت آزاد با كمترين موانع اداري و بيشترين تسهيالت
و امتيازات براي سرمايهگذاري خارجي در آنجا اجرا شود.
ايرادي كه به مناطق آزاد تجاري در كشورهاي در حال توسعه گرفته ميشود ،اين است كه اين
مناطق باعث ترويج واردات كاالهاي خارجي و تضعيف و نابود شدن توليدكنندههاي ملي كه نياز به
پشتيباني دارند ،ميشود .در صورتي كه يكي از اهداف ايجاد مناطق آزاد ،ايجاد بستر مناسب براي تأمين
كاال و تجهيزات ارزانقيمت از بازارهاي خارجي و بينالمللي ،توليد اشتراكي و ...براي مؤسساتي است كه
سعي در پيروزي در تجارت جهاني و مستولي شدن بر بازارهاي بينالمللي دارند .مروري بر آمارهاي اصلي
مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ايران نشان ميدهد كه اين مناطق عملكرد اقتصادي قابل قبولي طي
سالهاي مورد بررسي براساس اسناد باالدستي ازجمله بند « »11سياستهاي اقتصاد مقاومتي نداشتهاند.
يكي از مواردي كه نشاندهنده عملكرد مجموعه مناطق آزاد و اهميت آن در مبادالت بازرگاني كشور
است ،حجم تجارت خارجي انجام شده در مناطق آزاد است .در سال  1399نسبت حجم تجارت در مناطق
آزاد به سرزمين اصلي حدود ًا رقم  2درصد را بهخود اختصاص داده است .بهعبارت ديگر مناطق آزاد ايران
عليرغم امتيازات قانوني كه به آنها اعطا شده ،ميتوانستند حجم عمده تجارت خارجي كشور را پوشش
دهند كه آمارها نشاندهنده عملكرد ضعيف اين مناطق در افزايش حجم تجارت خارجي كشور است .از
طرفي ميانگين رشد ساليانه تجارت در مناطق آزاد نيز  -0/8بوده است (جدول .)13
نمودار  .5مقايسه حجم تجارت خارجي در مناطق آزاد با سرزمين اصلي
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جدول  .13نسبت تجارت خارجي مناطق آزاد به سرزمين اصلي 1392-1399
(ميليون دالر/درصد)
مناطق آزاد

سرزمين اصلي

نسبت تجارت مناطق آزاد به

ميليون دالر)

ميليون دالر)

سرزمين اصلي (درصد)
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ميانگين رشد ساليانه تجارت در مناطق آزاد ايران 1392-99
مأخذ :آمارهاي ارائه شده دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي.

براساس آمارها در اكثر سالهاي مورد بررسي ( 1392الي  )1399تراز تجاري در مناطق آزاد منفي
بوده است .يكي از علتهاي اصلي اين موضوع آن است كه درآمدهاي اين مناطق براي تأمين زيرساختها،
از محل واردات تأمين ميشود و اين مناطق اساس ًا براي توسعه خود به چنين درآمدهايي نياز دارند.
براساس آمارهاي بانك جهاني در سال  1399حجم توليد ناخالص داخلي ايران حدوداً 191/8
ميليارد دالر و حجم تجارت در همين سال در مناطق آزاد  1/5ميليارد دالر بوده است كه اين
نسبت برابر با  0/8توليد ناخالص داخلي كشور است و نشان ميدهد مناطق آزاد سهم ناچيزي
در اقتصاد ملي داشته است.
نمودار  .6كسري تراز تجاري در مناطق آزاد طي سالهاي 1392-1399
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هرچند تراز تجاري مناطق آزاد در سالهاي  222( 1398ميليون دالر) و  154( 1399ميليون
دالر) مثبت بوده است ،اما متوسط ساليانه تراز تجاري مناطق آزاد طي سالهاي  1392-1399حدود
 622/5ميليون دالر منفي بوده است .در همين راستا تراز تجاري بدون احتساب صادرات نفت و گاز در
سرزمين اصلي نيز در سال  ،1399حدود  3895ميليون دالر كسري داشته و در اغلب سالها نيز اين
تراز منفي حاكم بوده است .بر اين اساس ،ميتوان اينگونه بيان كرد كه عملكرد مناطق آزاد در ايران
متأثر از سياستهاي اتخاذ شده در سرزمين اصلي بوده است؛ بهعبارتي ديگر ،در اكثر سالهايي كه در
سرزمين اصلي كسري تراز تجاري وجود داشته ،مناطق آزاد نيز داراي كسري تراز تجاري بودهاند و
نتوانستهاند عملكردي متفاوت از سرزمين اصلي داشته باشند .بنابراين مناطق آزاد جهت موفقيت نيازمند
بهبود شرايط محيط كسبوكار و كاهش ريسكهاي اقتصادي در سرزمين اصلي هستند و شواهد آماري
نيز مؤيد همين مطلب است .يكي از داليل كسري تراز تجاري مناطق آزاد ميتواند سرمايهگذاريهايي
باشد كه در اين مناطق با اهدافي غير از توسعه صادرات انجام شده است.
آمار بعدي كه داراي اهميت زيادي است حجم سرمايهگذاري خارجي تحققيافته در مناطق آزاد
است كه طي سالهاي مورد بررسي ( 1390الي  )1399بهطور متوسط حدوداً  192ميليون دالر بوده
است ،در حالي كه بهطور متوسط اين رقم براي سرزمين اصلي حدوداً  1782ميليون دالر بوده كه اين
نسبت حدوداً  11درصد كل سرمايهگذاري خارجي در سرزمين اصلي است .به بيان ديگر براساس شواهد
آماري از عملكرد اقتصادي آنها ،اين مناطق نقش چنداني در جذب سرمايههاي خارجي بهعنوان يكي از
اهداف اصلي تأسيس اين مناطق در 1اقتصاد ايران نداشتهاند.
جدول  .14وضعيت سرمايهگذاري خارجي تحققيافته در مناطق آزاد
سال

(ميليون دالر/درصد)

سرمايهگذاري خارجي

سرمايهگذاري خارجي

نسبت سرمايهگذاري خارجي

كل كشور

مناطق آزاد

مناطق آزاد به كل كشور

مأخذ :آمارهاي دريافتي از دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي.

 .1هرچند نقش را باید براساس شاخص های خاصي نظير سهم از توليد منطقه ،نسبت جمعيت شاغل و همچنين ميزان
ارزش توليدات صنعتی سنجيد ،اما آمار درخصوص موارد ذكر شده حداقل بهصورت سري زماني وجود ندارد.
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درمجموع ،آمارهاي اقتصادي مناطق آزاد نشاندهنده شكست اين مناطق در رسيدن به اهداف اقتصادي
است و توسعه كمي و جغرافيايي اين مناطق نيز كمك چنداني به اقتصاد ملي نخواهد كرد .اتخاذ سياست
صنعتي و تجاري دقيق و الزامآور و مشخص شدن جايگاه اين مناطق در استراتژي تجاري كشور ميتواند نقش
مناطق آزاد را در اقتصاد ملي مشخص كند .اين مناطق در رسيدن به اهداف اقتصادي موفقيتهاي كمي
داشتهاند و در توسعه منطقهاي و محروميتزدايي نيز اقدامات انجام شده قابل سنجش و ارزيابي براساس
دادههاي اقتصادي نيست ،هرچند اقدامات مثبتي در توسعه نقاط مرزي كشور انجام شده است.
 .2-3-2راهكارهاي بهبود عملكرد مناطق آزاد
سياستگذاري در حوزه اقتصاد در طيفي قرار دارد كه در يك طرف اقتصاد آزاد قرار گرفته كه مبتنيبر
قواعدي ازجمله عدم دخالت دولت در اقتصاد و استفاده از مكانيسم عرضه و تقاضا به تشويق سياستهاي
بروننگر و توسعه تجارت و صادرات ميپردازد و در سوي ديگر اين دستهبندي ،اقتصاد مبتنيبر
برنامهريزي متمركز قرار گرفته كه مبتنيبر قواعدي ازجمله حقوق مالكيت دولتي و برنامهريزي در تمامي
امور اقتصادي و سياستهاي دروننگر و تشويق سياست جايگزيني واردات و خودكفايي در تمامي
زمينههاست .قرار گرفتن در دو سر طيف حالت بهينهاي نيست كه گفته شود يا اقتصاد آزاد يا اقتصاد
دولتي ،بلكه بايد در طول اين طيف حركت كرد .بهعبارت ديگر بخشي از اقتصاد كشور براي داشتن رقابت
پذيري الزم حتم ًا نيازمند تجارت آزاد است و در اين راستا مناطق آزاد بهعنوان ابزاري در اين جهت
ميتواند كمككننده باشد .هر سياست اقتصادي نيز بايستهها و شرايط خاص خود را در يك بستر نهادي
مناسب نياز دارد و اگر به پيشنيازها توجه كافي صورت نگيرد نميتوان انتظار كارامدي و اثربخشي از
سياستهاي اقتصادي داشت .مناطق آزاد در ايران بدون داشتن زيرساختهاي الزم و مشخص نبودن
سياست تجاري كشور و مهمتر از همه نوسان در سياستهاي تجاري و صنعتي نتوانستند نقش خود را
مانند كشورهاي موفق در اين حوزه در اقتصاد ملي ايفا كنند .براي رفع مشكالت مناطق آزاد راهكارهايي
وجود دارد كه برخي از آنها به شرح ذيل است:
 مشخص شدن الگوي اداره مناطق آزاد (توسعه منطقهاي يا توليد و صادرات)
 مشخص شدن جايگاه اين مناطق در سياست تجاري و صنعتي كشور
 تكميل زيرساختهاي اساسي در محدوده مناطق آزاد شامل راه ،جاده ،بندر ،فرودگاه و...
 حذف نقاط جمعيتي و شهري از داخل محدوده اين مناطق در يك بازه زماني مشخص
 خارج شدن از امور غيرتخصصي و تمركز بر وظايف اقتصادي
 حفظ امتيازات مناطق آزاد و حمايت حداكثري از توليد و صادرات در اين مناطق
 اتخاذ تدابير ويژه براي جذب سرمايههاي خارجي و انتقال فناوري بهعنوان يكي از اهداف اصلي
تأسيس اين مناطق
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 مديريت كاالهاي وارداتي به مناطق آزاد (واردات مواد اوليه و ماشينآالت خط توليد بهجاي
واردات كاالهاي مصرفي)
 .2-4حوزه واردات غيررسمي كاال (قاچاق)
 .2-4-1تبيين وضع موجود
قاچاق كاال و ارز ،فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج قانوني
كاال و ارز به كشور ميشود 1و بهدليل عدم پرداخت حقوق ورودي و مالياتهاي مصوب دولت و ترك
تشريفات ورود قانوني به كشور ،به توليد و تجارت رسمي كشور ،سالمت جامعه ،بخش رسمي اقتصاد و
سياستهاي تجاري سياستگذاران آسيب ميزند .با توجه به وظيفه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و
ارز و آمار كشفيات مشاهده ميشود كه حجم قاچاق كاال و ارز طي سالهاي مختلف نسبت به تجارت
رسمي كشور قابل توجه است.
همانگونه كه از محاسبات جدول  15نشان داده شده ،نسبت كل قاچاق به توليد داخلي از 5/4
درصد در سال  1392به  9درصد در سال  1398و  10/2درصد در سال  1399رسيده و طي اين دوره
بهطور متوسط ساليانه حدود  9/5درصد رشد داشته است .از طرفي نسبت ارزش كل قاچاق به تجارت
رسمي كشور از  31درصد در سال  1392به  16درصد در سال  1399رسيده و بهطور متوسط ساليانه
حدود  9درصد كاهش يافته است (جدول  .)15نسبتهاي مزبور بيانگر اين واقعيت است كه اوالً ،بهدليل
افزايش نرخ ارز طي دوره مورد بررسي و گران شدن كاالهاي خارجي ميزان قاچاق ورودي به كل واردات
كاهش يافته و از  35درصد در سال  1392به حدود  32درصد در سال  1399رسيده است و ثانياً ،در
سالهايي كه توليد ناخالص داخلي بهدليل ضعف بنيانهاي اقتصادي و همچنين تحريم روندي كاهشي
داشته است و همچنين بهدليل افزايش نرخ ارز و افزايش قاچاق خروجي (كاهش خالص صادرات كشور)،
سهم قاچاق از توليد داخلي افزايشي بوده است.
طي دوره مورد بررسي ،مجموع تجارت غيررسمي (قاچاق ورودي و خروجي) حدود يكپنجم تجارت
رسمي كشور را شامل شده است ( 18/3درصد طي سالهاي  .)1392-1399با توجه به سهم قابل توجه
قاچاق از تجارت خارجي و با نظر به گستردگي ورود كاالهاي مختلف از اين مسير كه براساس آمار
كشفيات قابل بررسي است الزم است در اين خصوص آسيبشناسي مناسبي انجام شود .درواقع اقالم
متعدد وارد شده از مسير قاچاق بيانگر اين ضرورت است كه اوالً ،نوسانات نرخ ارز كنترل شود و ثانياً،
بايد فضاي تجارت رسمي كشور تسهيل شده و از تغيير مكرر قوانين و درخواست مجوزهاي متعدد براي
ورود كاال از مسيرهاي قانوني جلوگيري شود.
 .1ماده ( )1قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز.
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جدول  .15نسبت قاچاق به تجارت رسمي و توليد ناخالص داخلي

(ميليارد دالر/درصد)
ميانگين

شرح

1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392

*

رشد
ساليانه

قاچاق ورودي

15/7 17/2

12/1 14/5

12

11/9 12/5 12/1

-5/1

قاچاق خروجي

7/8

4/1

0/5

0/9

2/9

4/6

4/2

-8/5

مجموع قاچاق برآوردي

25

19/8

12/9 12/6 15/5

15

16/1 17/1

-6/1

واردات

49

53

54

43

37/4

-3/8

1
41

43

43

صادرات

31

36

35

36

39

39

36/5 42/1

2/4

كل تجارت رسمي

80

89

76

79

93

82

73/9 85/1

-1/1

نسبت قاچاق ورودي به كل واردات

35

29

35

28

22

28

29

31/8

-1/4

نسبت كل قاچاق به تجارت رسمي

31

22

20

16

14

18

14/7

16

-9

توليد ناخالص داخلي به دالر

460

432

384

417

445

294

157/8 189

نسبت كل قاچاق به توليد ناخالص داخلي
(درصد)

5/4

3/6

4

3

2/8

5/1

10/2

9

-14/2
9/5

مأخذ :محاسبات محقق براساس داده هاي سري زماني بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به آدرس تارنماي  ،www.cbi.irستاد
مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز و سايت بانك جهاني.
* براي سال  1399آمار قاچاق ورودي و خروجي و همچنين كل قاچاق ،براساس ميانگين رشد ساليانه قاچاق ورودي ( -5درصد) و
قاچاق خروجي ( -8درصد) برآورد صورت گرفته است.

شايان توجه است كه يكي از اصليترين راهبردهاي مبارزه با قاچاق كاال و ارز ،ايجاد سامانههايي در
راستاي شفافيت اطالعات اقتصادي و نظارت بر عملكرد سامانهها توسط دولت و مجلس و اصالح قوانين
مرتبط است .در همين راستا مقرر شد مستند به قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب  1390مجلس
شوراي اسالمي با ايجاد  8سامانه اصلي و  13سامانه فرعي ،اطالعات مورد نياز سامانه جامع تجارت و
سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق كاال و ارز تأمين شود .هرچند در سالهاي قبل ،دستگاههاي متولي
سامانههاي مختلف اقداماتي در اين خصوص انجام دادهاند ،اما هرگونه اقدام نظارتي براي تكميل و
بهرهبرداري از اين سامانهها ،ميتواند در مبارزه مؤثر با قاچاق كاال و ارز ،مفيد باشد .بهطور كلي ،بهدليل
كامل نبودن سامانههاي مربوط به تجارت خارجي و عدم ارتباط سامانههاي گمرك و بانك مركزي و
برخي دستگاههاي متولي تجارت خارجي با سامانه جامع تجارت و فراهم نشدن بستر مناسب براي
شفافيت در نقلوانتقال ارز و تراكنشهاي مالي ،اجراي كامل قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز محقق نشده
و رسيدن به اهداف قانونگذاران در اين حوزه با چالشهاي جدي مواجه است .از طرفي برخي مالحظات
معيشتي بهدليل عدم توسعهيافتگي و اشتغال پايدار در مناطق مرزي سبب انحراف معافيتهاي قانوني
در اجرا شده است.
درمجموع مهمترين چالشهاي پيش روي مبارزه با قاچاق كاال و ارز را ميتوان به برخي از
مشخصههاي كالن اقتصاد كشور در حوزه نوسانات نرخ ارز ،افزايش اختالف قيمتهاي داخلي و خارجي،
افزايش هزينههاي توليد و تجارت خارجي مرتبط دانست؛ با اين حال برخي تحوالت سال  1399مانند
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افزايش تعرفه برخي كاالهاي وارداتي با هدف حمايت از توليدات داخلي و وضع ممنوعيتها و
محدوديتهاي جديد براي ثبت سفارش و ورود كاال و بروز برخي نوسانات ارزي در ساليان گذشته ،در
كنار پيشنهادهايي براي ايجاد برخي مناطق آزاد جديد يا توسعه محدوده مناطق فعلي با محدودههاي
وسيع و غيرقابل فنسكشي ميتواند به افزايش قاچاق در كشور منجر شده و الزم است سياستهايي
براي تغيير روشهاي حمايت از توليدات داخلي و توسعه منطقهاي از طريق ايجاد مناطق آزاد ،مدنظر
قرار گيرد.
 .2-4-2راهكارهاي مبارزه با قاچاق
تجربه نشان ميدهد كه راهكارهاي مقابلهاي بدون اصالح فرايندهاي موجود در جهت افزايش شفافيت
اقتصادي ،كارايي الزم را نخواهد داشت .بحث پيشگيري از قاچاق كاال و كاهش انگيزههاي آن از مسائل
مهمي است كه الزم است در اصالح فرايندهاي تجارت قانوني در نظر گرفته شود.
ك اهش انگيزه مبادرت به قاچاق كاال در كنار اقدامات فرهنگي مناسب در جهت ترغيب
مصرفكنندگان به استفاده از كاالهاي باكيفيت داخلي و برنامهريزي متوليان صنعت و تجارت كشور الزم
است مورد توجه جدي برنامهريزان اقتصادي كشور قرار گيرد .اصالحات مناسب اقتصادي در جهت افزايش
شفافيت مبادالت و تسهيل فرايند رسيدگي قضايي ،پروندههاي قاچاق و باال بردن ريسك مبادرت به
قاچاق كاال سبب كاهش حجم اقتصاد پنهان در كشور خواهد شد.
تسهيل ورود قانوني كاال به كشور راهحلي است كه براي تمامي اقالم كااليي ازجمله كاالهاي
ممنوعالورود قابل اجرا نيست .عالوه بر اين تسهيل تجارت قانوني و در جهت فعاليت اقتصادي و افزايش
سرمايه گذاري مولد در جهت ايجاد اشتغال و ترغيب به فعاليت شفاف اقتصادي نيازمند همكاري نهادها
و دستگاههاي مختلفي است.
ايجاد فضاي مناسب براي واردات قانوني با افزايش ثبات و شفافيت قوانين و اطالعرساني مناسب به
فعاالن تجاري و توليدكنندگان منجربه تمايل به استفاده از مسيرهاي مجاز بهجاي ورود كاال به كشور از
مسيرهاي غيرمجاز خواهد شد .كاهش مجوزهاي متعدد صادره توسط وزارتخانههاي مربوطه و تسريع در
فرايندهاي صدور مجوز از ديگر عوامل مهم در تسهيل تجارت قانوني در كشور است.
اصالح قيمتهاي نسبي و همچنين كاهش تدريجي تعرفه و حقوق ورودي كاالها و افزايش سطح
فناوري توليد تفاوت قيمت كاالهاي توليد داخل و خارجي را كاهش ميدهد .بهبود كيفيت توليدات داخلي
و حمايتهاي غيرتعرفهاي از توليد داخل در فضاي رقابتي و تضمين حقوق مصرفكنندگان است.
رهگيري كاالهاي وارداتي و مسدود ساختن مسيرهاي عمدهفروشي كاالي قاچاق در سطح عرضه،
به ويژه در مورد كاالهايي كه با سالمت جامعه در ارتباط مستقيم است و تشديد برخورد با زنجيرههاي
توزيع و سازماندهي قاچاق كاال تا زمان فروش ريسك مبادرت به قاچاق را افزايش خواهد داد.
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استفاده از ابزارهاي نوين رهگيري و شناسايي كاال و تشخيص حلقههاي مبادله كاال با استفاده از
قانون ماليات بر ارزشافزوده و نظارت بر مبادالت ارزي و حسابهاي مالي و كااليي ميتواند شفافيت
اقتصاد كشور را افزايش دهد.
كنترل و نظارت گمرك بهعنوان مرزبان اقتصادي كشور بر تمامي مرزهاي ورودي هوايي ،آبي و
زميني جزو اولويتهاي مطروحه در برنامههاي مبارزه با قاچاق كاالست كه ميبايد با همكاريهاي ساير
دستگاههاي انتظامي و حاكميتي مورد توجه قرار گيرد .كنترل مبادي مرزي و ساماندهي مبادالت مرزي
و بازارچههاي مرزي و كاهش رويههاي گمركي و مديريت هماهنگ ميتواند زمينه قاچاق را كاهش دهد.
بازتعريف وظايف مناطق آزاد در برنامهريزي در جهت استراتژي توليد و صادرات كشور با توجه به
ظرفيتهاي هر منطقه و افزايش صادرات و سرمايهگذاري زماني ممكن است كه زيرساختهاي مناسب
در مناطق مورد توجه جدي قرار گيرد.
ارتقاي بستر فرهنگي جامعه و اطالعرساني صحيح به فعاالن اقتصادي و آموزش تشريفات قانوني
واردات و صادرات كاال و توسعه تجارت مرزي از طريق قانوني و فعاليت شفاف بانكي و استفاده از ظرفيت
همكاريهاي بينالمللي در جهت كنترل ورود كاال از مبادي حمل و با استفاده از ابزارهاي نوين خصوص ًا
در ترانزيت كاال به كشور و تفاهم با ساير كشورهاي همسايه در حوزه اداري و تجهيزات كنترل مرزي در
جهت رصد ناوگان حملونقل از ديگر راهكارهاي كاهش قاچاق كاال به داخل كشور است.
جلوگيري از اطاله دادرسي و تعيين قضات و شعب تخصصي در جهت تسريع در صدور حكم و
اصالح تناسب مجازات با جرم و صراحت و تضامين اجراي مقررات از ديگر مواردي است كه در اجراي
قانون بايد به آن توجه شود.
ارائه راهحل هاي مشخص درخصوص هر قلم كااليي اثربخشي مبارزه با قاچاق را در مورد آن كاال
افزايش خواهد داد.
توجه به اشتغال و معيشت مرزنشينان و برنامهريزي در جهت توليد و تجارت رسمي با كشورهاي
همجوار سبب ميشو د كه حمايت عمومي از تشديد مقابله با كاالي قاچاق در كشور اجراي قانون را
تسهيل نمايد .اين نكته قابل تأمل است كه بدون هماهنگي دستگاههاي قانونگذاري و مجريان در نهادهاي
مختلف حاكميت و فعاالن بخش خصوصي اجراي مؤثر قانون ممكن نخواهد شد.
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نتيجهگيري و ارائه پيشنهاد
در اين بخش نتيجهگيري و پشنهادهاي مربوط به عملكرد بخش خارجي اقتصاد ارائه ميشود.
الف) تجارت خارجي
 يكي از داليل اصلي افت جايگاه تجارت خارجي طي سالهاي مورد بررسي عالوه بر مشكالت تحريم،
عدم مديريت آن ،تضعيف بنيانهاي توليدي و بهخصوص سرمايهگذاري داخلي و خارجي بهدليل استفاده
از لنگر نرخ ارز اسمي و سركوب توان توليد داخلي ،خروج سرمايه و جهشهاي ارزي سالهاي  1390و
 1397و ادامه آن تا پايان نيمه اول سال  1399بوده است .شايان ذكر است جهشهاي مديريت نشده
نرخ ارز از طرفي موجب افزايش فزاينده هزينه مبادله و افزايش هزينه تأمين مواد اوليه ،واسطهاي و
سرمايهاي توليد شده و با توجه به وابستگي باالي توليد داخلي كشور به واردات ،قدرت رقابت توليد
داخلي بيشتر كاهش يافته و موجب از دست رفتن بازارهاي صادراتي نيز شده است.
 روند كاهشي واردات كاالهاي سرمايهاي و روند نسبي افزايشي كاالهاي مصرفي طي سالهاي ،1390-1399
ميتواند زنگ خطري براي كاهش تمايل به سرمايهگذاري در بخش توليد باشد كه دليل اصلي آن نيز تثبيت
نرخ ارز اسمي بدون هدف مشخص و تضعيف بنيانهاي اقتصادي كشور طي سالهاي مورد بررسي بوده است.
 نسبت صادرات غيرنفتي به توليد داخلي از  25/6درصد در سال  1390به حدود  15درصد در سال
 1399رسيده است كه بيانگر كاهش نقش و اهميت صادرات غيرنفتي در توليد كشور است.
 نوسان در تنوع كاالهاي صادراتي از يك طرف و وابسته بودن اقتصاد ايران به صادرات مواد خام و
طبيعي از طرف ديگر ،باعث افزايش آسيبپذيري اقتصاد كشور از ناحيه صادرات غيرنفتي شده است.
 بررسي آمار دوره  1392-1399نشان ميدهد ،تراز تجاري در مناطق آزاد منفي بوده است .نسبت متوسط
سرمايهگذاري خارجي در مناطق آزاد به كل سرمايهگذاري انجام شده در سرزمين اصلي طي دوره مورد بررسي،
حدود  11درصد بوده كه براساس اين شواهد آماري از عملكرد اقتصادي مناطق آزاد ،اين مناطق نقش چنداني
در جذب سرمايههاي خارجي بهعنوان يكي از اهداف اصلي تأسيس اين مناطق در اقتصاد ايران نداشتهاند.
ب) تراز پرداختها
 منفي بودن وضعيت موازنه كل كشور عمدت ًا ريشه در منفي بودن حساب جاري دارد (شامل خالص
حساب سرمايه ،خالص حساب خدمات ،خالص صادرات ،خالص حساب درآمد و خالص انتقاالت رسمي
است) .در اين ميان وضعيت بد خالص صادرات ،خالص حساب سرمايه و خالص حساب خدمات بيش از
ساير عوامل در كاهش موازنه كل يا منفي بودن آن نقش داشتهاند.
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 بخش تراز پرداختها يا موازنه كل كشور (تغيير در ذخاير بينالمللي) نهتنها بيانگر باال بودن اهميت
توجه به بخش خارجي اقتصاد است ،بلكه بيانگر لزوم تدبير بهبود آن از طريق طراحي استراتژي توسعه
صنعتي ،استراتژي توسعه بازرگاني و استراتژي سياستگذاري پولي (ارزي) (به مفهوم حفظ ثبات قيمتها)
و هماهنگسازي اين استراتژيها با يكديگر است .البته بايد عنوان نمود كه عوامل مختلف اقتصادي نظير
كسري بودجه دولت ،اس تفاده از لنگر نرخ ارز اسمي در اقتصاد و سركوب مالي (سركوب نرخ سود بانكي)
نيز از عواملي هستند كه بر كسري تراز تجاري اثرگذارند.
ج) رابطه مبادله
استمرار رابطه مبادله كمتر از يك و كاهش آن نسبت به ميانگين سالهاي  1390تا  ،1394بهمعناي صادرات
كاالهاي خام و داراي ارزشافزوده پايين در مقابل واردات كاالهاي داراي ارزشافزوده بيشتر است.
د) شاخصهاي تعرفه و آزادي اقتصادي
بررسي شاخص تعرفه و شاخص آزادي تجاري ايران در مقايسه با ساير كشورهاي جهان نيز نشان ميدهد
كه ايران در رديف باالترين كشورها در وضع محدوديتهاي تعرفهاي و غيرتعرفهاي قرار دارد.
هـ) مناطق آزاد
آمارهاي اقتصادي مناطق آزاد نشاندهنده شكست اين مناطق در رسيدن به اهداف اقتصادي است و
توسعه كمي و جغرافيايي اين مناطق نيز كمك چنداني به اقتصاد ملي نخواهد كرد.
اين مناطق در رسيدن به اهداف اقتصادي موفقيتهاي كمي داشتهاند و در توسعه منطقهاي و
محروميتزدايي نيز اقدامات انجام شده قابل سنجش و ارزيابي براساس دادههاي اقتصادي نيست ،هرچند
اقدامات مثبتي در توسعه نقاط مرزي كشور انجام شده است.
و) قاچاق كاال و ارز
 بهدليل افزايش نرخ ارز طي دوره مورد بررسي و گران شدن كاالهاي خارجي ،اوالً ميزان قاچاق ورودي
به كل واردات كاهش يافته و از  35درصد در سال  1392به حدود  32درصد در سال  1399رسيده
است و ثانياً در سالهايي كه توليد ناخالص داخلي بهدليل ضعف بنيانهاي اقتصادي و همچنين تحريم
روندي كاهشي داشته و بهدليل افزايش نرخ ارز و افزايش قاچاق خروجي (كاهش خالص صادرات كشور)،
سهم قاچاق از توليد داخلي افزايشي بوده است.
 بهدليل كامل نبودن سامانههاي مربوط به تجارت خارجي ،عدم ارتباط سامانههاي گمرك ،بانك
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مركزي و برخي دستگاههاي متولي تجارت خارجي با سامانه جامع تجارت و فراهم نشدن بستر مناسب
براي شفافيت در نقلوانتقال ارز و تراكنشهاي مالي ،اجراي كامل قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز در
سال  1399نيز محقق نشده و رسيدن به اهداف قانونگذاران در اين حوزه با چالشهاي جدي مواجه
است .از طرفي برخي مالحظات معيشتي بهدليل عدم توسعهيافتگي و اشتغال پايدار در مناطق مرزي
سبب انحراف معافيتهاي قانوني در اجرا شده است.
با عنايت به آسيبشناسي صورتگرفته توصيههاي مهم ذيل براي آينده قابل ارائه است:
الف) ارائه سياست ارزي مشخص و قابل پيشبيني در اقتصاد ايران بهخصوص در حوزه تجارت
خارجي توسط بانك مركزي،
ب) نرخگذاري منطقي نرخ ارز مبناي حقوق ورودي و همزمان با سياست درست تعرفهاي،
ج) شناسايي بخشهاي مزيتدار كشور ،تسهيل مستمر قوانين مرتبط با كسبوكار در حوزه تجارت
خارجي ،افزايش رقابتپذيري كاالهاي صادراتي با ارائه ايدههاي جديد در روش توليد ،بازاريابي فعال
محصوالت صادراتي با همكاري تمام دستگاههاي اجرايي مرتبط و توليد در مقياس گسترده در كاالهاي
مزيتدار در راستاي تقويت و گسترش صادرات غيرنفتي،
د) مشخص شدن الگوي اداره مناطق آزاد (توسعه منطقهاي يا توليد و صادرات) و همچنين مشخص
شدن جايگاه اين مناطق د ر سياست تجاري و صنعتي كشور توسط دولت و مجلس ،اتخاذ تدابير ويژه
براي جذب سرمايههاي خارجي و انتقال فناوري بهعنوان يكي از اهداف اصلي تأسيس مناطق آزاد،
مديريت هوشمند كاالهاي صادراتي و وارداتي به مناطق آزاد (صادرات كاالهاي با ارزشافزوده باال و
واردات مواد اوليه و ماشينآالت خط توليد بهجاي واردات كاالهاي مصرفي) و نهادينهسازي حاكميت
بالفصل سازمانهاي مناطق آزاد در منطق مزبور با ضمانت اجراي كافي جهت ارتقاي كاركرد مناطق آزاد
در راستاي تقويت نقش آن در اقتصاد ملي.
هـ) تسهيل ورود قانوني كاال به كشور ،ايجاد فضاي مناسب براي واردات قانوني با افزايش ثبات و شفافيت
قوانين و اطالعرساني مناسب به فعاالن تجاري و توليدكنندگان ،اصالح قيمتهاي نسبي و همچنين كاهش
تدريجي تعرفه و حقوق ورودي كاالها ،افزايش سطح فناوري توليد تفاوت قيمت كاالهاي توليد داخل و خارجي،
رهگيري كاالهاي وارداتي و مسدود ساختن مسيرهاي عمدهفروشي كاالهاي قاچاق در سطح عرضه بهويژه در
مورد كاالهايي كه با سالمت جامعه در ارتباط مستقيم است ،استفاده از ابزارهاي نوين رهگيري و شناسايي كاال
و تشخيص حلقههاي مبادله كاال با استفاده از قانون ماليات بر ارزشافزوده و نظارت بر مبادالت ارزي و حسابهاي
مالي و كااليي ،كنترل و نظارت گمرك بهعنوان مرزبان اقتصادي كشور بر تمامي مرزهاي ورودي هوايي ،آبي و
زميني و همچنين هماهنگي هوشمند دستگاههاي قانونگذاري و مجريان در نهادهاي مختلف حاكميت و فعاالن
بخش خصوصي در زمينه اشتغال و معيشت مرزنشينان جهت مقابله مؤثر با قاچاق كاال و ارز.
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