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  1399تحليلي بر عملكرد بخش خارجي در سال 

  

 

 

 
 

 

 خالصه مديريتي

ها )تجارت خارجي، تراز پرداخت اقتصاد خارجي بخشكرد ، تبيين و تحليل عملحاضر هدف اصلي گزارش

است. براي اين منظور  1399با تأكيد بر سال ، قاچاق كاال و ارز و مناطق آزاد( و برخي از اجزاي آن

در اين بخش، است كه  گرفتهمورد بررسي قرار خارجي اقتصاد و اجزاي آن  تجارتوضعيت كلي بخش 

 شود.ميارائه  آنمديريتي  خالصه

 

 بخش خارجي اقتصاد كلي الف( وضعيت

هاي با خروج يكجانبه دولت آمريكا از توافق برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( و اجرايي شدن تحريم

  .فضاي بازرگاني خارجي كشور شرايط متفاوتي را تجربه نمود، 1397مالي و اقتصادي طي سال 

 روند اين نيز 1399 سال در و يافته كاهش خارجي تجارت ارزش و حجم 1398 سال در اساس اين بر

 1398 سال به نسبت 1399 سال در خارجي تجارت حجم دالري ارزش راستا اين در. است يافته ادامه

 طرفي از. است دهيرس دالر ميليارد 8/73 حدود به دالر ميليارد 85 حدود از و يافته كاهش درصد 13 حدود

-1395) يبررس مورد هايسال طي كه دريافت توانمي جهاني، تجارت مسه از كشور تجارت سهم بررسي با

اينكه حجم تجارت جهاني  رغمعليدرصد بوده و  5/0تجارت جهاني كمتر از  از رانيا( همواره سهم 1399

 افزايش يافته 1399هزار ميليارد دالر در سال  35به حدود  1395هزار ميليارد دالر در سال  32از حدود 

 1395درصد در سال  3/0وضعيت تجارت خارجي كشور بدتر شده و سهم آن از تجارت جهاني از  ماا است،

 در كشور خارجي تجارت ادواري ضد روند بيانگر امر اين. است كاهش يافته 1399درصد در سال  2/0به 

 بيمه، ترانزيت،)لجستيك،  بازرگاني هايزيرساخت ضعف دهندهنشان و بوده جهاني تجارت با مقايسه

 و اقتصادي فعال ديپلماسي ضعف تجاري، توسعه استراتژي فقدان...(، و بازار در ماندگاري حفظ بازاريابي،

 .است ايران اقتصاد در خارجي بازرگاني اهميت به ناكافي توجه همچنين و تجاري

 بر وهعال يبررس مورد هايسال طي خارجي تجارت جايگاه افت اصلي داليل از يكي ديگر،طرفي  از

 از استفاده دليلبهداخلي و خارجي  گذاريسرمايه خصوصبهتوليدي و  هايبنيان تضعيف تحريم، مشكالت

 1397و  1390 هايسال ارزي هايجهش و سرمايه خروج داخلي، توليد توان سركوب و اسمي ارز نرخ لنگر

 يبده ،يبر بازار خارج يبازار داخل يهااستيس ريتأث نيهمچن و 1399و ادامه آن تا پايان نيمه اول سال 

نرخ ارز از طرفي موجب افزايش فزاينده هزينه  هاياست جهش ذكر انيشا. است بوده ...و هابانك به هابنگاه
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 توليد باالي وابستگي به توجه با و دشدهيتول ايسرمايه و ايمواد اوليه، واسطه تأمينو افزايش هزينه  مبادله

 بازارهاي رفتن دست از موجب و يافته كاهش بيشتر داخلي توليد رقابت قدرت دات،وار به كشور داخلي

 نظميبي موجب بازارها وضعيت در ينانينااطم ايجاد با ارزي هايجهش ديگر طرف از است؛ شده نيز صادراتي

 بدتر بهمنجر اين امر در بلندمدت 1(.ايران اقتصاد در لرنر مارشال شرط تحقق)عدم  است شده نيز واردات در

 .است شده الملليبين و منطقه سطح در ايران خارجي بازرگاني تضعيف و مبادله رابطه شدن

خود را، با  دارايي و درآمد اند بخشي ازدادهترجيح بررسي،  در دوره موردصاحبان سرمايه همچنين 

كم باشد و بات و امنيت حاكه ثانداز نمايند گذاري يا پسسرمايههدف حفظ و انباشت سرمايه در جايي 

رمايه ارزي آمار ورود يا خروج س درواقعپيش رو باشد.  گذاريسرمايهروشني از فضاي رشد و  اندازچشم

رفيت رشد و ظيك متغير اقتصادي، بلكه انعكاسي از ارزيابي فعاالن اقتصادي در مورد  فقطنهبه كشور، 

 باشد.نيز ميگذاري در كشور توسعه سرمايه

با  دهد در مراودات تجاري، طرف مقابل تجارتهمواره منفي حساب خدمات نيز نشان مي وضعيت

بارگيري(  وونقل، بيمه، انبارداري و تخليه جمهوري اسالمي ايران همواره از محل ارائه خدمات )حمل

گونه يناست. ا عبارتي ايران از خدمات طرف تجاري بيشتر استفاده كردهمنافع بيشتري كسب كرده و به

مكاري هاي همكاري متقابل تجاري، طرف مقابل هتوان تفسير نمود در مراودات و تفاهمنامهنيز مي

نفع خود  است همواره امتيازات بيشتري را درخصوص ارائه خدمات تجاري به تجاري با ايران توانسته

دهند رجيح ميبازرگانان ت اخذ كند و يا شرايط ارائه خدمات تجاري در داخل كشور كيفيت پاييني دارد و

اسي تجاري لذا در چنين وضعيتي توجه به اهميت ديپلم .از خدمات كشور خارجي بيشتر استفاده نمايند

 يابد.پيش نمود عيني مي از و ارتقاي كيفيت خدمات بازرگاني، بيش

شامل جاري دارد ) نيز عمدتًا ريشه در منفي بودن حساب موازنه كل كشور وضعيتمنفي بودن 

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 

ن اند؛ آنچه در اين زمينه نمايابيش از ساير عوامل در كاهش موازنه كل يا منفي بودن آن نقش داشته

تنها بيانگر باال بودن المللي( نه)تغيير در ذخاير بين ها يا موازنه كل كشوراست، اينكه بخش ترازپرداخت

تدبير بهبود آن از طريق طراحي استراتژي م لزواهميت توجه به بخش خارجي اقتصاد است، بلكه بيانگر 

لي )ارزي( )به مفهوم حفظ ثبات توسعه صنعتي، استراتژي توسعه بازرگاني و استراتژي سياستگذاري پو

ها با يكديگر است. البته بايد عنوان نمود كه عوامل مختلف سازي اين استراتژيها( و هماهنگقيمت

                                                 

ارز يك كشور بيشتر از  )واردات و صادرات( كند اگر مجموع مقدار مطلق كشش تقاضا و عرضهلرنر بيان مي ـ شرط مارشال. 1

هاي جاري تواند كسري حسابميملي يك باشد بازار ارز از ثبات نسبي برخوردار است و افزايش نرخ ارز يا كاهش ارزش پول 

 براي مطالعه بيشتر به مقاله زير مراجعه شود: .بود بخشدرا به

مارشال  شرط تحقق)ايران  هايپول بر تراز پرداخت بررسي تأثير كاهش ارزش»(، 1388فرهاد دژپسند و حسين گودرزي )
 . 41-15، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، سال نهم، شماره سوم، پاييز، صص «(لرنر در ايران
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اقتصادي نظير كسري بودجه دولت، استفاده از لنگر نرخ ارز اسمي در اقتصاد و سركوب مالي )سركوب 

 ي تراز تجاري اثرگذار هستند.نرخ سود بانكي( نيز از عواملي هستند كه بر كسر

شور طي كاز طرفي، كاهش ارزش هر كيلو كاالي صادراتي و افزايش ارزش هر كيلو كاالي وارداتي 

اند افزوده كمتر داشتهشده كه ارزش دهد كه صادرات ايران بر كاالهايي متمركزهاي اخير، نشان ميسال

ارزبري  ون تجارت خارجي كشور، ارزآوري كمتر تبع آنهفته و بهآنها  و بنابراين فناوري كمتري در

ن نسبت به و كاهش آ 1است. استمرار رابطه مبادله كمتر از  بيشتري براي اقتصاد كشور در پي داشته

در مقابل  افزوده پايينمعناي صادرات كاالهاي خام و داراي ارزش، به1394تا  1390هاي ميانگين سال

 بيشتر است. ده افزوارزشواردات كاالهاي داراي 

ره مورد بهبود شاخص باز بودن اقتصاد طي دو رغمعليقابل توجه در اين زمينه اين است كه  نكته

 حقيقي، رزا نرخ تثبيت جايبهبررسي، استفاده از لنگر نرخ ارز اسمي و اصرار بر تثبيت نرخ ارز اسمي 

ج سرمايه صادراتي به كشور و خروعدم بازگشت ارزهاي  ،اشتغال كاهش اقتصاد، رانتي بخش تقويت موجب

 نمايد.  ايفابتي مث و مؤثرنتوانسته در اقتصاد ايران نقش آفريني  است، بايسته كهآنچنان خارجي بخش و شده

 شانن جهان كشورهاي ساير مقايسه با در ايران تجاري آزادي شاخص و تعرفه شاخص همچنين بررسي

 . دارد قرار ايغيرتعرفه و ايتعرفه هايمحدوديت وضع در باالترين كشورها رديف در ايران كه دهدمي

 

 ب( وضعيت واردات و صادرات 

رصد كاالهاي د 50كشور و سهم باالي  واردات باالي تمركز آمار ارائه شده ازسوي گمرك حكايت از درجه

تيجه لزوم باشد. درننياز توليد نيز ميدارد كه پيش 1390-1399هاي اي از كل واردات طي سالواسطه

 شود.توجه به مديريت واردات دوچندان مي

هاي اي و روند نسبي افزايشي كاالهاي مصرفي طي سالروند كاهشي واردات كاالهاي سرمايه

كي يگذاري در بخش توليد باشد كه خطري براي كاهش تمايل به سرمايه زنگتواند ، مي1399-1390

 طي كشور اقتصادي هايهدف مشخص و تضعيف بنيانآن نيز تثبيت نرخ ارز اسمي بدون  از داليل

 هايمتحر ارفش علتبه زين يخارج فروشندگان از يبرخ ليتما عدم البته .بوده است يبررس مورد هايسال

گذاري خارجي استناد توان به آمار سرمايهبراي اثبات اين ادعا مي .است نبوده تأثير دونب مورد نيا در

 1398 ميليارد دالر در سال يكبه رقم  1390ميليارد دالر در سال  3/4ود كرد كه رقم آن از حد

ه منفي بوده ديگر در شرايط تثبيت نرخ ارز اسمي، اوالً خالص جريان سرماي عبارتيبه يافته است.كاهش

 است. رفته هاي رانتي و داللي، از بينتقويت بخشدليل بهگذاري در كشور هاي سرمايهو ثانياً انگيزه

براي  جادشدهياقتصادي و محدوديت تجاري ا يهاميتحر تشديد دليلبهاخير  هايسال در

. بر اين اساس است شده نزولي غيرنفتيصادركنندگان و همچنين شيوع ويروس كرونا روند صادرات 
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يت و حما مقرراتگذاري به اقدام 1399 سال در غيرنفتيحمايت از صادرات  بستهاگرچه دولت در قالب 

 غيرنفتي صادرات نزولي روند نتوانسته شده انجام اقدامات برآيند اما است، كرده غيرنفتياز صادركنندگان 

 اخير متوقف كند.  هايسال در را

ر سال درصد د 15به حدود  1390درصد در سال  6/25نسبت صادرات غيرنفتي به توليد داخلي از 

 يت صادرات غيرنفتي در توليد كشور است. كه بيانگر كاهش نقش و اهم است دهيرس 1399

)شاخص از  1تمركز صادراتي شاخصروند نزولي  رغمعليهاي مورد بررسي، از طرفي طي سال

است(، اين شاخص با نوسان زيادي مواجه  رسيده 1399در سال  0087/0به  1390در سال  0132/0

. اين امر بيانگر فقدان راهبرد افته استيطور مستمر كاهش نبوده و روند تمركز كاالهاي صادراتي به

 مشخص در تمركززدايي از محصوالت در صادرات غيرنفتي است. 

ميان مهم  نيز در ايناما مقياس صادراتي  ،شودمحصوالت متنوعي توليد مي اقتصاد ايراناگرچه در 

د ندارد؛ وليدات وجوبراي اين تسفانه چنين مقياسي أدهد متهاي اين تحقيق نيز نشان مياست و بررسي

 رغمعلي 1399ود. براي نمونه در سال شنياز داخل توليد مي تأمينبلكه بسياري از كاالها فقط براي 

 . ده استبوهزار دالر  10نوع محصول صادراتي، ميزان صادرات اغلب كاالها ناچيز و زير  4062وجود 

 فزايش بودهادوره مورد بررسي رو به روند تمركزگرايي در صادرات ايران در بازارهاي هدف نيز طي 

دهنده عملكرد . اين روند نشاناست رسيده 1398در سال  153/0به  1390در سال  136/0است و از 

صادي ضعيف نهادهاي متولي تجارت خارجي و فقدان ديپلماسي فعال تجاري جهت گسترش مناسبات اقت

 با كشورهاي مختلف دنياست. 

 

 ج( وضعيت مناطق آزاد

في عملكرد ضعيف اين مناطق در افزايش حجم تجارت خارجي كشور است. از طردهنده نشانمارها آ

  .بوده است -8/0تجارت در مناطق آزاد نيز  ساليانهميانگين رشد 

است. يكي از  دهد، تراز تجاري در مناطق آزاد منفي بودهنشان مي 1392-1399بررسي آمار دوره 

ها، از محل واردات زيرساخت تأمينن است كه درآمدهاي اين مناطق براي هاي اصلي اين موضوع آعلت

 براي توسعه خود به چنين درآمدهايي نياز دارند.  شود و اين مناطق اساساًمي تأمين

 8/191حدودًا  ايران داخلي ناخالص توليد حجم 1399 سال در جهاني بانك آمارهاي براساس

كه سهم  است بودهميليارد دالر  5/1ن سال در مناطق آزاد كشور ميليارد دالر و حجم تجارت در همي

 ناچيزي سهم آزاد مناطق دهدو نشان مي بوده 8/0توليد مناطق آزاد در كل توليد داخلي كشور برابر با 

 .اندداشته اقتصاد در

                                                 

 .دهدیم نشان را اقتصاد کی یصادرات اقالم عیتوز نحوه و تمرکز زانيم دراتصا تمرکز شاخص. 1
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 طوربه 1390-1399 هايسالدر مناطق آزاد نيز طي  يافتهتحقق خارجي گذاريسرمايه حجم

 بودهالر ميليارد د 8/1ميليون دالر و اين رقم براي سرزمين اصلي حدود  192حدود  ساليانه متوسط

انجام شده در  گذاريسرمايه كل به آزاد مناطق در خارجي گذاريسرمايه متوسط نسبت عبارتيبه ؛است

 اين دهديم نشان مسئله نياكه  است بوده درصد 11سرزمين اصلي طي دوره مورد بررسي، حدود 

 در قمناط اينتأسيس  اصلي اهداف از يكي عنوانبه خارجي هايسرمايه جذب در چنداني نقش مناطق

 . اندنداشته ايران اقتصاد

 

 د( وضعيت قاچاق كاال و ارز

درصد  2/10و  1398درصد در سال  9به  1392درصد در سال  4/5نسبت كل قاچاق به توليد داخلي از 

است. از  درصد رشد داشته 5/9حدود  ساليانهمتوسط طور بهو طي اين دوره  رسيده 1399در سال 

ال سدرصد در  16به  1392درصد در سال  31طرفي نسبت ارزش كل قاچاق به تجارت رسمي كشور از 

  .يافته استدرصد كاهش  9حدود  ساليانهمتوسط طور بهرسيده و  1399

رد بررسي و افزايش نرخ ارز طي دوره مودليل به اوالًه هاي مزبور بيانگر اين واقعيت است كنسبت

سال  درصد در 35ميزان قاچاق ورودي به كل واردات كاهش يافته و از  يگران شدن كاالهاي خارج

اخلي هايي كه توليد ناخالص ددر سال ثانياًو  است رسيده 1399درصد در سال  32به حدود  1392

رز و اافزايش نرخ دليل بهو همچنين داشته و تحريم روندي كاهشي  هاي اقتصاديضعف بنياندليل به

 .است بوده)كاهش خالص صادرات كشور(، سهم قاچاق از توليد داخلي افزايشي  افزايش قاچاق خروجي

هاي گمرك، خارجي، عدم ارتباط سامانه تجارت به مربوط هايسامانه نبودن كاملدليل بهاز طرفي 

 سترب نشدن فراهم هاي متولي تجارت خارجي با سامانه جامع تجارت وتگاهبانك مركزي و برخي دس

 و كاال اچاقق با مبارزه قانون كامل اجراي مالي، هايتراكنش و ارز وانتقالنقل در شفافيت براي مناسب

 از. مواجه است جدي هايچالش اين حوزه با در قانونگذار اهداف به است و رسيدن ارز محقق نشده

 انحراف سبب مرزي مناطق در پايدار اشتغال و يافتگيتوسعه عدمدليل به معيشتي مالحظات خيبر طرفي

 .استشده اجرا در قانوني هايمعافيت

 

 مقدمه

است. در اين راستا  1399هدف اصلي اين گزارش ارزيابي عملكرد بخش خارجي اقتصاد با تأكيد بر سال 

مناطق آزاد و قاچاق كاال و ارز مورد بررسي و  ،هاداختپربخش خارجي شامل حوزه تجارت خارجي، تراز

ترين بخش اقتصادي يعني حوزه هاي ذكر شده جزو مهماست. با عنايت به اينكه بخش تحليل قرار گرفته

هاي اقتصاد رابطه تنگاتنگ و مكملي دارند، بررسي آن ضرورت داشته بازرگاني هستند كه با ساير بخش
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قاط قوت و ضعف بخش خارجي، راهكارهايي را جهت كمك به رفع مشكالت تواند ضمن بررسي نو مي

 اقتصاد ايران نيز ارايه نمايد. 

ز آن واقعيت اين است كه تحليل اقتصاد ايران بدون تحليل اجزاي آن كه بخش خارجي نيز يكي ا

رجي اگزارش حاضر با محوريت بخش خاجزااست، تحليل كامل و دقيقي نخواهد بود؛ در اين راستا 

ي تحليل تا بتواند شناخت دقيقي را در اين حوزه برا به رشته تحرير درآمده است 1399براي سال 

 .كالن اقتصاد ايران ارايه نمايد

راز شامل ت تحليل كلي بخش خارجي اقتصاد با عنايت به مطالب فوق در اين گزارش در بخش اول،

حليل تدر بخش دوم، اكمال تجاري و...  هاي باز بودن اقتصاد وشاخص، تجارت خارجيها، پرداخت

 است.ارايه شده گيري و پيشنهادنتيجهو در بخش سوم نيز  هاي بخش خارجي اقتصادزيربخش

 

 اقتصاد تحليل كلي بخش خارجي .1

 شود.تبيين و تحليل مي اقتصاد خارجيبخش در اين بخش، روند كلي 

 

 كشوراقتصاد خارجي بخش تحليلي بر روند  .1-1

. چنانچه شودمي بررسيبخش  اينابتدا وضعيت كلي  ،اقتصاد خارجيبخش اول تحليل عملكرد بخش  در

 7/129ميليارد دالر ) 6/95حدود  از خارجي تجارت دالري ارزش ،است شدهنشان داده  1در جدول 

( در پايان هزار ميليارد تومان 9/16906ميليارد دالر ) 9/73به حدود  1390هزار ميليارد تومان( در سال 

 ارزش. است درصد كاهش داشته 8/2حدود  ساليانهطور متوسط رسيده و طي اين دوره به 1399سال 

درصد كاهش يافته و از حدود  13نيز حدود  1398نسبت به سال  1399در سال  دالري تجارت خارجي

 بيش آزاد بازار نرخ به آن ريالي ارزش)هرچند  است دهيميليارد دالر رس 8/73ميليارد دالر به حدود  85

 تومان ميليارد هزار 9/16906 به تومان ميليارد هزار 7/10987 از و دهدمي نشان رشد درصد 53 از

 (. است يافته افزايش

 شدن يياجرا و)برجام(  مشترك اقدام جامع برنامه توافق از كايآمر دولت كجانبهيبا خروج  درمجموع

 يمتفاوت طيكشور شرا يخارج يفضاي بازرگان ،1397سال  يحله طو اقتصادي در دو مر يهاي مالميتحر

 .دكررا تجربه 

بررسي عالوه بر مشكالت تحريم،  هاي موردالبته يكي از داليل اصلي افت تجارت خارجي طي سال

استفاده از لنگر نرخ ارز دليل بهگذاري داخلي و خارجي سرمايه خصوصبههاي توليدي و تضعيف بنيان

و ادامه  1397و  1390هاي هاي ارزي سالسركوب توان توليد داخلي، خروج سرمايه و جهش اسمي و

هاي نرخ ارز از طرفي موجب افزايش است جهش شايان ذكراست.  بوده 1399آن تا پايان نيمه اول سال 
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ده و هرچقدر توليد اي توليدشاي و سرمايهمواد اوليه، واسطه تأمينفزاينده هزينه مبادله و افزايش هزينه 

دهد و باشد، قدرت رقابت توليد داخلي را بيشتر كاهش مي داخلي به اين واردات وابستگي بااليي داشته

هاي ارزي با ايجاد نااطميناني در شود؛ از طرف ديگر جهشموجب از دست رفتن بازارهاي صادراتي مي

 دم تحقق شرط مارشال لرنر در اقتصاد ايران(.شود )عنظمي در واردات نيز ميوضعيت بازارها موجب بي

اين امر در بلندمدت منجربه بدتر شدن رابطه مبادله و تضعيف بازرگاني خارجي ايران در سطح منطقه و 

 است. هاي بعدي بررسي شدهكه در بخش المللي شدهبين

 

 درصد()ميليون دالر/ميليارد ريال و    1390-1399. روند تجارت خارجي كشور 1جدول 

 سال

 حجم تجارت خارجي

)مجموع واردات و 

 صادرات غيرنفتي(

 )ميليون دالر(

 ساليانهميانگين 

 ارز  نرخ

 غيررسمي بازار

 (دالر = ريال)

 حجم تجارت خارجي

 *)ميليارد ريال(

  ساليانهميانگين رشد 

 تجارت خارجي 

1399-1390 

 )دالري/درصد(

1390 

8/2- 

1391 
1392 
1393 
1394 
1395 
1396 
1397 
1398 
1399 228809169069258

 https://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx  .هاي زماني اقتصادي بانك مركزيبانك اطالعات سري مأخذ:

انك مركزي و از كه از وبگاه ب به شدهنرخ دالر بازار آزاد محاس ساليانه * محاسبات ارزش ريالي تجارت خارجي برمبناي ميانگين

 است. نماگرهاي اقتصادي اين بانك استخراج شده

 

در كاهش حجم  1399)كرونا( نيز در سال  19 ـ ذكر اين نكته نيز ضروري است كه اپيدمي كوويد

و  1است. چراكه كرونا سطح تقاضاي كل جهاني را كاهش داده است بسزايي داشته تأثيرتجارت خارجي 

عبارتي تجارت ساخته است، بنابراين صادرات و بهاي و نيمهايران صادركننده محصوالت واسطه اكهازآنج

هاي عملياتي نظير . از طرفي ريسكاست يافته كاهشاز كاهش تقاضاي جهاني،  متأثرخارجي كشور هم 

 و...تيك مالي و توقف حوزه لجس تأمينجايي و هوكارها و گمركات كشورها، سختي جابتعطيلي كسب

 قيمت جهاني اغلب محصوالت افزايشمزيد بر علت شده و از كانال  1399در نيمه اول سال  خصوصبه

                                                 

هزار  6/34به حدود  2019هزار ميليارد دالر در سال  6/37از حدود  Trade Map. حجم تجارت جهاني براساس گزارش 1

 كاهش يافته است. 2020ميليارد دالر در سال 

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


 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

8 

 1.است شده خارجي ارتتبع آن كاهش تقاضا، باعث كاهش حجم و ارزش تجبه كاهش توليد و دليلبه

بررسي  وردهاي متوان دريافت كه طي سالبا بررسي سهم تجارت كشور از سهم تجارت جهاني، مي

نيز  1397درصد بوده و پس از سال  5/0( همواره سهم كشور از تجارت جهاني كمتر از 1399-1395)

درصد كاهش  2/0درصد به  3/0وضعيت تجارت خارجي كشور بدتر شده و سهم آن از تجارت جهاني از 

يليارد دالر در هزار م 32اينكه حجم تجارت جهاني از حدود  رغمعلي(. از طرفي 2است )جدول  يافته

بررسي، حجم  افزايش يافته، طي دوره مورد 1399هزار ميليارد دالر در سال  35به حدود  1395سال 

است كه بيانگر روند ضد  يافته ميليارد دالر كاهش 74ميليارد دالر به حدود  80تجارت ايران از حدود 

 ضعف دهندهنشانتواند مي روندي چنينادواري تجارت خارجي كشور در مقايسه با تجارت جهاني است. 

بازرگاني )لجستيك، ترانزيت، بيمه، بازاريابي، حفظ ماندگاري در بازار و...(، فقدان  هايزيرساخت

استراتژي توسعه تجاري، ضعف ديپلماسي فعال اقتصادي و تجاري و همچنين توجه ناكافي به اهميت 

هاي ايراني در توقف و تأخير در پهلوگيري كشتيبراي نمونه  .باشدبازرگاني خارجي در اقتصاد ايران 

توجهي به مشكالت هاي داراي يخچال استاندارد و همچنين بيكشورهاي طرف تجاري، فقدان كشتي

هاي متولي بازرگاني خارجي كشور، ازجمله اين صادركنندگان و فعاالن حوزه بازرگاني ازسوي دستگاه

 2موارد است.

 

 )ميليارد دالر/درصد(  1395-1399يران از تجارت جهان . سهم تجارت خارجي ا2جدول 

 سهم تجارت خارجي ايران از تجارت جهان حجم تجارت ايران حجم تجارت جهان سال
1395  
1396 
1397 
1398 
1399 

Source: https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx 

 

 هاي خارجيبررسي اجزاي مهم تراز پرداخت .2-1

همواره تراز  1390-1399هاي دهد كه طي سالبررسي وضعيت خالص صادرات غيرنفتي نشان مي

ي منفي بودن خالص صادرات غيرنفت رغمعليعبارتي اما حجم آن كاهشي بوده است. به ،اين حساب منفي

درصد  7/23حدود  ساليانهطور متوسط بهوضعيت منفي خالص صادرات بررسي،  هاي موردطي سال

ميليارد  2/11به رقم منفي  1390ميليارد دالر در سال  2/44كه از رقم منفي طورياست به بهبود يافته

                                                 

دليل كاهش قدرت بهمرحله بعد  درشده و  ديخاطر کرونا منجربه کاهش تولهب یکاريب شیافزا ایو  یخشکسالبراي نمونه . 1

 شود.تقاضا نيز ميبه کاهش منجر خريد

 .1399. برگرفته از مستندات ارائه شده در كنفدراسيون صادرات كشور در اتاق تهران، اسفندماه 2
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(. 3)جدول  ستيافته اكاهش  1399پايان سال  ميليارد دالر در 6/2 منفيو  1398دالر در پايان سال 

تحريم دليل بهافزايش رشد كاهشي واردات  1396هاي پس از سال در سال خصوصبهدليل چنين روندي 

رشد مثبت صادرات در بخش كاالهاي شيميايي،  خصوصبه. بوده استو كرونا در مقايسه با صادرات 

  1است. معدني و محصوالت كشاورزي نقش بسزايي در اين زمينه ايفا كرده

پديده منفي نيست. بايد ديد نوع كااليي كه صادر يا  ضرورتاً تراز مثبت و منفي است  ايان ذكرش

اي در واردات و محصول نهايي در اگر كاالي سرمايه طبيعتاًچه نوع كااليي خواهد بود.  شود،ميوارد 

 2ور باشد.و به نفع اقتصاد كش تواند مثبتاين تراز منفي در بلندمدت مي ،بيشتر باشد صادرات

 هااختپرد تراز از قلم دو اين روند دهدمي نشان نيز سرمايه و خدمات حساب خالص وضعيت بررسي

 اين با است؛ داشته منفي روندي همواره و بوده هم به شبيه باً يتقر( 1399-1390) يبررس مورد دوره طي

 ابحس منفي همواره روند .است بوده خدمات حساب از بدتر همواره سرمايه حساب وضعيت كه تفاوت

  .دهدميوضيح تموجود در اقتصاد ايران  يهاينانينااطم اثر در را كشور از سرمايه خروج از بخشي سرمايه

 يياراد ارزش حفظ به ليتما و پول ارزش كاهش در تورم نقش بهذكر است در اينجا بايد  شايان

 ارزش رب يتورم اثر كه ييهااستيس و الميشوراي اس مجلسمصوب  نيقوان به توجه با. كرد اشاره زين

 ييدارا رزشا رشد خالصكه بايد از  در حاليرند يگمي نظر در ييدارا ارزش شيافزا منزلهبه را ييدارا

 .داشته باشد يتردرست يارذاستگيس منطق كه رودمي ييجا به هيسرما ،اخذ شود اتيمال

گذاري ايرانيان )خروج سرمايه( در عد روند سرمايهبه ب 1396از سال  خصوصبههاي اخير و در سال

  3است. بخش امالك و مستغالت تركيه و گرجستان روندي فزاينده داشته

خود را، با  دارايي و درآمد اند بخشي ازدادهترجيح بررسي،  در دوره موردصاحبان سرمايه درواقع 

اكم باشد حكه ثبات و امنيت انداز نمايند گذاري و يا پسسرمايههدف حفظ و انباشت سرمايه در جايي 

سرمايه ارزي  آمار ورود يا خروج درواقعپيش رو باشد.  گذاريسرمايهروشني از فضاي رشد و  اندازچشمو 

رفيت رشد و ظيك متغير اقتصادي، بلكه انعكاسي از ارزيابي فعاالن اقتصادي در مورد  فقطنهبه كشور، 

 . استيز نگذاري در كشور توسعه سرمايه

دهد كه در مراودات تجاري، طرف مقابل تجارت وضعيت همواره منفي حساب خدمات نيز نشان مي

 ،بيمه، انبارداري بانك، صرافي، ونقل،با جمهوري اسالمي ايران همواره از محل ارائه خدمات )حمل

از خدمات طرف  عبارتي ايرانتخليه و بارگيري( منافع بيشتري كسب كرده و بهبهداشتي، مهندسي و 

                                                 

شناسي روند وراي اسالمي درخصوص آسيبهاي مجلس شمركز پژوهش 17039. براي مطالعه بيشتر به گزارش شماره 1

 صادرات غيرنفتي مراجعه شود.

 یسازقطعه ديتول رشد مانند. باشد کشور اقتصاد نفع به توانددر شرايطي مي زين یاواسطه یکاهش واردات کاالها البته. 2

 .خودروسازان طرف از قطعه اردات و کاهش از یناش

طور متوسط ميليارد دالر و به 4/98معادل ( 1398-1390)سال  9درمجموع ايران، . براساس اعالم رئيس اتاق بازرگاني 3

 .است ميليارد دالر سرمایه در هر سال از اقتصاد ایران خارج شده 11ساليانه 
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هاي در مراودات و تفاهمنامهكه توان تفسير نمود گونه نيز مياست. اين تجاري بيشتر استفاده كرده

است همواره امتيازات بيشتري را  همكاري متقابل تجاري، طرف مقابل همكاري تجاري با ايران توانسته

ائه خدمات تجاري در داخل كشور درخصوص ارائه خدمات تجاري به نفع خود اخذ كند و يا شرايط ار

 حداقلدهند از خدمات كشور خارجي بيشتر استفاده نمايند )كيفيت پاييني دارد و بازرگانان ترجيح مي

لذا در چنين وضعيتي توجه به اهميت ديپلماسي تجاري و ارتقاي  1(.است گونهنيدر حوزه كشتيراني ا

 يابد.ميپيش نمود عيني  از كيفيت خدمات بازرگاني، بيش

هاي خدمات بررسي، روند كاهشي تراز منفي درخصوص خالص حساب هاي موردالبته درمجموع طي سال

 1390ر سال ميليارد دالر د 3/19و سرمايه نيز صادق است. براي نمونه وضعيت خالص حساب سرمايه از منفي 

يافته است كاهش 1399ر در سال ميليارد دال 3/6و منفي  1398ميليارد دالر در پايان سال  7/6به منفي 

الر در ميليارد د 7/9ن از منفي آ(. اين امر درخصوص خالص حساب خدمات نيز صادق است و رقم 3)جدول 

 .يافته استكاهش  1399و  1398هاي ميليارد دالر در پايان سال 4به حدود منفي  1390سال 

المللي(. دارد )تغيير در ذخاير بينهاي خارجي كشور قرار درنهايت وضعيت موازنه كل پرداخت

( وضعيت ذخاير 1399-1390هاي مورد بررسي )دهد كه طي سالوضعيت موازنه كل نشان مي

ارد دالر در ميلي 3/1به حدود  1390ميليارد دالر در سال  4/21المللي كشور بدتر شده و از حدود بين

 هابرخي سال . البته دريافته استكاهش  1399سال ميليارد دالر در پايان  6/2و منفي  1398پايان سال 

 . بوده استالمللي كشور منفي تغيير در ذخاير بين 1396و  1395هاي نظير سال

لص )شامل خا دارد يجار بودن وضعيت موازنه كل كشور عمدتًا ريشه در منفي بودن حساب كاهشي

ت(. ب درآمد و خالص انتقاالت رسمي اسحساب سرمايه، خالص حساب خدمات، خالص صادرات، خالص حسا

وامل در اين ميان وضعيت بد خالص صادرات، خالص حساب سرمايه و خالص حساب خدمات بيش از ساير ع

 ده شد.هاي قبلي داليل آن توضيح دااند كه در بخشدر كاهش موازنه كل يا منفي بودن آن نقش داشته

در ذخاير  )تغيير ها يا موازنه كل كشورپرداخت رازآنچه در اين زمينه نمايان است، اينكه بخش ت

گر تدبير بهبود تنها بيانگر باال بودن اهميت توجه به بخش خارجي اقتصاد است، بلكه بيانالمللي( نهبين

ي پولي ارسياستگذآن از طريق طراحي استراتژي توسعه صنعتي، استراتژي توسعه بازرگاني و استراتژي 

ته بايد عنوان ها با يكديگر است. البسازي اين استراتژيها( و هماهنگظ ثبات قيمت)ارزي( )به مفهوم حف

ر اقتصاد و نمود كه عوامل مختلف اقتصادي نظير كسري بودجه دولت، استفاده از لنگر نرخ ارز اسمي د

و بايد  ارندسركوب مالي )سركوب نرخ سود بانكي( نيز از عواملي هستند كه بر كسري تراز تجاري اثرگذ

 نحوه اثرگذاري آنها در يك گزارش تفصيلي ديگر بررسي شود.

 

                                                 

 در 1399 اسفندماهزمان كشتيراني و دريانوردي در افعاالن اقتصادي در نشست مشترك با رئيس س اظهاراتاز  مستخرج. 1

 .رانته اتاق
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 )ميليارد ريال(   1390-1399هاي خارجي . اجزاي مهم تراز پرداخت3جدول 

 سال
 صادرات خالص

 ( غيرنفتي)

 (دالر ميليون)

 حساب خالص

  خدمات

 (دالر ميليون)

 حساب خالص

  هيسرما

 (دالر ميليون)

 كل موازنه

 ( يالمللنيب ريخاذ در رييتغ)

 (دالر ميليون)

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- 

 ساليانه رشد ميانگين
 (درصد) 1390-1399 

9/264/9 7/118/20-

 https://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx ي بانك مركزي: زماني اقتصاد هايسري اطالعات بانك. 1: خذآم

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

 

 رابطه مبادله .3-1

 د: كربندي طبقه در سه گروهرا توان آنها كه مي است شدهبراي رابطه مبادله تعاريف و روابط مختلفي ارائه 

توان به رابطه مبادله گروه اول از تعاريف نمايانگر رابطه مبادله ميان كشورهاست كه در اين گروه مي

د. گروه دوم از تعاريف رابطه مبادله، معطوف كراشاره  3و رابطه مبادله درآمدي 2و ناخالص 1تهاتري خالص

اشاره  4توان به رابطه مبادله مضاعف عوامل توليدينابع توليدي است كه از آن جمله ميبه رابطه ميان م

تحليل مطلوبيت  براساساز تجارت را  آمدهدستبهمنافع ، كرد و باالخره گروه سوم از تعاريف رابطه مبادله

 6بطه مبادله مطلوبيتو را 5توان به رابطه مبادله هزينه واقعياز اين ميان مي .دهندقرار مي بررسي مورد

 شود:تعاريف و مفاهيم رابطه مبادله ارائه مي اجمالبههاي فوق بنديد. با توجه به طبقهكراشاره 

نوع  نيترو متداول نيترساده (TOTnb)رابطه مبادله  نيا خالص: يالف( رابطه مبادله تهاتر

. كننديكاال وارد م زانيت، چه مواحد صادرا كي يازاكشورها به دهديرابطه مبادله است كه نشان م

 يكاالها متيبر شاخص ق Px يصادرات يكاالها متيمحاسبه رابطه مبادله مذكور، شاخص ق يبرا

 :شوديم ميتقس Pm يواردات

                                                 

1. Net Barter Terms of Trade  

2. Gross Barter Terms of Trade 

3. Income Terms of Trade 

4. Single Factoral Terms of Trade 

5. Real Cost Terms of Trade 

6. Utility Terms of Trade 

https://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx
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TOTnb = (Px/Pm)  

تواند مي بهبود رابطه مبادله خالص بيانگر آن است كه يك كشور با صدور مقادير مشخصي از كاال

كاال،  دست آورد و تنزل آن مبين آن است كه با صدور مقادير مشخصيواردات را بهحجم بيشتري از 

 دست خواهد آمد. حجم كمتري از واردات به

يكي ، از حاصل نسبت واردات فيزTOTgاين رابطه مبادله  ب( رابطه مبادله تهاتري ناخالص:

ي . رابطه مبادله تهاترآيددست ميبه (Qx)به صادرات فيزيكي كل آن كشور  (Qm)كل يك كشور 

 د:كرتوان به شكل زير بيان ناخالص را مي

TOTg = (Qm/ Qx)  

سبت سال بهبود رابطه مبادله ناخالص، واردات بيشتري را در مقابل حجم مشخصي از صادرات به ن

 كند. مي پذيرامكانپايه 

ممكن است  است. يدرآمداز انواع مهم رابطه مبادله، رابطه مبادله  يكي :يج( رابطه مبادله درآمد

ات در عوض حجم صادر يول ،رو به وخامت گذارد يتا حدود يادوره يط يرابطه مبادله خالص كشور

شود. ميفزوده ا االوارد كردن ك يكشور برا قدرت زانيم بر جهينتدر و ابديمي يامالحظه قابل شيكشور افزا

 يه درآمدقدرت واردات كشور از رابطه مبادلرات حجم صادرات و ييتغ دادن نشان يبرا منظور نيبه هم

(TOTi) كه از ضرب رابطه مبادله خالص در حجم صادرات كشور  شودياستفاده م(Qx) ديآيم دستبه: 

TOTi = (Px/Pm) × Qx=TOTnb × Qx 

 بيان به .رابطه مبادله درآمدي نشانگر ظرفيت وارداتي يك كشور براساس صادرات آن كشور است

دهد در برابر در رابطه مبادله درآمدي، نمايانگر افزايش ظرفيت وارداتي است و نشان مي بهبود ديگر

 دست آورد.توان بهصادرات، حجم بيشتري از واردات را مي

 .است محاسبه شده 1390-1399هاي ، رابطه مبادله براساس روش تهاتري خالص طي سال4در جدول 

 

 1390-1399ش تهاتري خالص آمار رابطه مبادله براساس رو .4جدول 
 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 سال

 صادراتي كاالي كيلو هر دالري قيمت

 )دالر(
57/0 52/0 45/0 51/0 45/0 33/0 35/0 38/0 30/0 30/0 

 وارداتي كاالي كيلو هر دالري قيمت

 )دالر(
61/1 35/1 48/1 27/1 18/1 30/1 40/1 32/1 23/1 20/1 

 25/0 24/0 28/0 25/0 25/0 38/0 40/0 30/0 38/0 35/0 مبادله رابطه

 (www.irica.gov.ir)مار مندرج در پايگاه اينترنتي گمرك جمهوري اسالمي ايران شده براساس آمحاسبه مأخذ:

 

هاي جدول فوق به شكلي واضح بيانگر ساختار نامطلوب تجارت خارجي در كشور است. زيرا طي سال

داشته ، قيمت هر كيلو كاالي صادراتي كم شده و قيمت هر كيلو كاالي وارداتي روند نامنظمي 1399تا  1390



 

 

 

13 

ديگر كاهش ارزش هر كيلو كاالي  عبارتكه درمجموع اثر آن منجربه كاهش رابطه مبادله شده است. بهاست 

دهد كه صادرات ايران بر نشان ميهاي اخير، صادراتي و افزايش ارزش هر كيلو كاالي وارداتي كشور طي سال

تبع آن نهفته و بهآنها  اند و بنابراين فناوري كمتري درافزوده كمتر داشتهشده است كه ارزش كاالهايي متمركز

 است. ري براي اقتصاد كشور در پي داشته تجارت خارجي كشور، ارزآوري كمتر و ارزبري بيشت

معناي به ،1394تا  1390هاي آن نسبت به ميانگين سالو كاهش  يكاستمرار رابطه مبادله كمتر از 

 بيشترافزوده ارزشپايين در مقابل واردات كاالهاي داراي افزوده ارزشصادرات كاالهاي خام و داراي 

جه بيشتري باالتر توافزوده ارزشهاي اقتصادي به صادرات كاال با بنابراين الزم است در سياستاست. 

تضرر شدن آن لرنر در اقتصاد ايران و م ـ خوبي بيانگر عدم تحقق شرط مارشالبهشود. اين واقعيت نيز 

 هاي ارزي است. درنتيجه جهش

 

 بودن اقتصاد  درجه باز .4-1

ست. نسبت تجارت درجه باز بودن يك اقتصاد بيانگر ميزان تبادل كاال و خدمات در يك اقتصاد با دنياي خارج ا

يك اقتصاد  هايي است كه درجه باز بودنعنوان شاخصو نرخ تعرفه واردات بهخارجي به توليد ناخالص داخلي 

مچنين نرخ هدهند. درواقع چنانچه نسبت تجارت خارجي به هزينه داخلي باال و افزايشي باشد و را نشان مي

 يابد.يايش متر و درجه باز بودن اقتصاد افزمتوسط تعرفه كاهش يابد، اقتصاد به شرايط رقابت آزاد نزديك

-1399 هايسال طي( داخلي)توليد  داخلي ناخالص هايهزينه به خارجي تجارت نسبت 5 جدول در

كه  يدهرس 1399 سال در درصد 2/48 به 1390 سال در درصد 3/20 از مزبور نسبت. شده استارائه  1390

اي بررسي البته بر .است شدهررنگ و با اهميت دهد نقش تجارت خارجي كشور در اقتصاد ايران پُنشان مي

ت مواد خام سبب صادرا افزايش تجارت خارجي به سود اقتصاد ملي است يا صرفاً آيا اين موضوع كهتر دقيق

  العه شود.بررسي و مطتر صورت جزئيبهاقالم صادراتي و وارداتي است الزم  ؟و مورد نياز كشور شده است

 كز شدهتجارت خارجي كشور و مبادالت مالي آن متمرهاي اقتصادي روي يكي از داليلي كه تحريم

لي ضمن كاهش رشد اقتصادي ايران و تضعيف پول م است نيز همين بوده كه طرف غربي تالش كرده

ن نتواند براي جمهوري اسالمي محدود نمايد تا ايرانيز كشور، ظرفيت استفاده از تجارت خارجي را 

دهد روند تجارت هاي موجود نشان ميحل نمايد. اما نسبت مشكالت ارزي و توليدي خود را مديريت و

 .بوده استو مفيد مؤثر خارجي در كل توليد داخلي كشور 

بهبود شاخص باز بودن اقتصاد طي دوره مورد  رغمعلينكته قابل توجه در اين زمينه اين است كه، 

تثبيت نرخ ارز حقيقي، جاي بهسمي بررسي، استفاده از لنگر نرخ ارز اسمي و اصرار بر تثبيت نرخ ارز ا

موجب تقويت بخش رانتي اقتصاد، كاهش اشتغال عدم بازگشت ارزهاي صادراتي به كشور و خروج 

و مثبتي مؤثر آفريني است، نتوانسته در اقتصاد ايران نقش ه بايستهكو بخش خارجي آنچنانشده سرمايه 
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هاي كنوني مديريت نرخ ارز و لنگر ها و سياستيير رويهايفا نمايد. لذا در اين بخش بايد بيشتر به فكر تغ

 اسمي مورد استفاده در اقتصاد كشور بود.

است؛  شتههاي تعرفه واردات بااليي داكه همواره نرخ ازجمله كشورهايي است از طرف ديگر ايران

 . شده استارائه  6هاي مختلف در جدول درصد تعرفه متوسط واردات در سال

درصد  9/10به  1390درصد در سال  7/11واردات از  ساليانهدهد متوسط تعرفه ها نشان ميبررسي

رسي دارد. كه نشان از بهبود شاخص باز بودن اقتصاد طي دوره مورد بر يافته استكاهش  1399در سال 

كه  بودهدرصد  2/12و  3/13ترتيب به ساليانهمتوسط نرخ تعرفه  1396و  1395هاي هرچند طي سال

 هاي مزبور است. بيانگر تحديد شاخص باز بودن اقتصادي در سال

 

 )درصد(  . نسبت تجارت خارجي به توليد ناخالص داخلي5جدول 
 )درصد( ناخالص داخلي توليد  نسبت تجارت خارجي به سال

1390 

1391 
1392 
1393 
1394 
1395 
1396 
1397 
1398 

1399 2/48

 هاي زماني اقتصادي بانك مركزي: بانك اطالعات سريمأخذ: 

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

 

ميزان  كه 1تجاري آزادي ها ازجمله شاخصرغم موارد فوق، بررسي برخي شاخصالبته علي

 هايمحدوديت )مانند ايهاي غيرتعرفهو محدوديت تعرفه( نرخ وزني )ميانگين ايتعرفه هايمحدوديت

مطلوب  گيرد،مي اندازه خارجي تجارت در قانوني( را هايو محدوديت قيمتي هايمحدوديت مقداري،

 2(.1393رباقر، پوو  التجائي) است خارجي تجارت در كامل آزادي بيانگر 100 عدد اين شاخص، در. نيست

كند مي گيرياندازه را جهان كشورهاي اقتصادي آزادي درجه كه هرساله هريتيج بنياد گزارش براساس

 هايمحدوديت وضع لحاظبوده و به 2/54رتبه جمهوري اسالمي ايران در اين شاخص  2021 در سال

در  كه است در حالي ندارد. اي قرار جهان كشور 178 ميان در جهان پنجمين كشور رديف در تجاري

                                                 

1. Index of Trade Freedom (IOTF) 

بيشتر با هدف تأمين منابع دولت و جلوگيري از خروج ارز صورت گرفته و  رسد افزايش تعرفهنظر مي. شايان ذكر است، به2

 است.الزاماً حمايت از توليد و رشد اقتصادي مدنظر نبوده 

https://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx
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  1.است بوده 70 /9 برابر جهان در تجاري آزادي شاخص ميانگين 2019سال 

 جهان كشورهاي ساير مقايسه با در ايران تجاري آزادي شاخص و تعرفه شاخص ديگر بررسي عبارتبه

  2.دارد قرار ايهغيرتعرف و ايتعرفه هايمحدوديت وضع در باالترين كشورها رديف در ايران كه دهدمي نشان

دليل بهبهبود شاخص باز بودن اقتصادي،  رغمعليالبته نرخ ارز مبناي حقوق ورودي نيز بحثي است كه 

هاي متعارف بازار تعيين و مالك عمل تر از نرخهاي نادرست خود دولت و بانك مركزي، همواره پايينسياست

از حقوق دولتي در اين رويه اجرايي و به نفع اشخاصي است. در اين راستا ضمن اينكه بسياري  قرار گرفته

و كاالهاي اساسي شده است؛ ارزهاي محدود كشور نيز صرف واردات كاالهاي غيرضروري  محدود، پايمال شده

كه  پذيري آنها وجود دارد. در حالياند كه امكان كاهش كيفيت و فساددر گمركات و بنادر كشور انباشته شده

بخشي از كسري  اي، اوالًزمان با سياست درست تعرفهري منطقي نرخ ارز مبناي حقوق ورودي و همگذابا نرخ

ت ا، كاالهاي اساسي و ضروري كشور در اولويت وارداست و ثانياً  تأميندولت از اين مسير قابل  ساليانهبودجه 

 3د.كرانديشي گيرند. لذا بايد از لحاظ سياستي چارهقرار مي

 

 )ميليارد ريال/درصد(  رصد تعرفه متوسط واردات د .6جدول 

 درصد تعرفه متوسط واردات ماليات بر واردات واردات  سال

1390 673041 78929 7/11 

1391 833148 76402 1/9 

1392 1231181 80397 5/6 

1393 1413167 133425 4/9 

1394 1321183 115542 7/8 

1395 1368597 182938 3/13 

1396 1849482 226714 2/12 

1397 1774745 187623 5/10 

1398 1835802 203122 11 

1399 1634099 179737 9/10 

و آمار  www.cbi.irهاي سري زماني بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به آدرس تارنماي محاسبات محقق براساس دادهخذ: آم

 .ي مختلفهاسالي اسالمي ايران طي اعالم شده گمرك جمهور

  

                                                 

1. https://www.heritage.org/index/heatmap 

، اما کند باز هایخارج یبرا را یداخل بازار فقطممكن است مواجه است، کاهش نرخ تعرفه  میکه با تحر یکشورهرچند  .2

 خارجي بازار به دسترسي بررسي برايلذا . است بوده ثيرگذارأت تجاري هايمحدوديت بر چگونه تحريم دهدمي نشان آمار اين
 .شود بررسي تجاري طرف كشور تعرفه است الزم

ورودي براي كاالهاي  ، نرخ ارز مبناي حقوق1400رغم اينكه در قانون بودجه سال دهد، علي. برخي شواهد نشان مي3

لاير تعيين و تصويب شده است، دولت دوازدهم در يك اقدامي  175000و حدود  ETSغيرضروري و غيراساسي براساس نرخ 

است؛ اين امر  لاير اعالم كرده 42000عجيب و غيرقانوني، نرخ ارز مبناي حقوق ورودي را براي كليه كاالها تا اطالع ثانوي 
دليل رانت نرخ ارز مبناي حقوق ورودي، ميزان به 1400ت كاالهاي غيراساسي در چند ماهه اول سال موجب شده ضمن واردا

ارز موجود جهت واردات كاالهاي اساسي محدود شده و بسياري از كاالهاي ضروري در گمركات و بنادر كشور انباشته شود 
 ر گيرند.و كاالهاي غيرضروري نظير موز و... در اولويت واردات به كشور قرا

http://www.cbi.ir/
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 اقتصاد خارجيبخش هاي تحليل زيربخش .2

 شود.در اين بخش، اجزاي مهم حوزه تجارت خارجي تبيين و تحليل مي

 

 واردات .1-2

چه اندازه توانايي توليد داخلي كند و هراخلي نقش محوري ايفا ميدر ادبيات اقتصاد مقاومتي، توان توليد د

اي اندازه صورت تا هر شك دريكند. اقتصاد كشور بد، نوسانات، كمتر اقتصاد ملي را دچار مشكل ميبيشتر باش

به دنياي خارج وابسته است. اين وابستگي به محصوالت وارداتي به دو گروه عمده وابستگي به محصوالت 

ي مصرفي، هرچه اين عد وابستگي به كاالهاشود. از بُمصرفي و وابستگي به ملزومات توليدي تقسيم مي

اي و تر است. ازسوي ديگر توليدات داخلي نيز نيازمند كاالهاي سرمايهوابستگي بيشتر باشد تهديد جدي

باشد كه با توجه به محدوديت منابع ارزي كشور اقتصاد مقاومتي حكم اي و مواد خام براي توليد ميواسطه

امكان به  حد نياز به كاالهاي اساسي و استراتژيك تا ،والً ااي تنظيم شود تا گونهكند كه تركيب واردات بهمي

اي تنظيم گردد كه منجربه گونهاي بهاي و سرمايهواردات كاالهاي واسطه ،ثانياًخارج از كشور كاهش يابد و 

 باال گردد. افزوده ارزش افزايش توليدات داخلي و كاالهاي با

العالي( درخصوص اهميت توجه به مديريت مدظله) با توجه به تأكيدات مكرر مقام معظم رهبري

توان تهديد فوق را شده، مي نيز بدان اشاره 1هاي كلي اقتصاد مقاومتيسياست «6»بند واردات كه در 

است كشور از ظرفيت بالقوه الزم براي مديريت واردات و حمايت  شايان ذكرنوعي به فرصت تبديل كرد. به

ت كه جزء اقالم عمده وارداتي كشور محسوب شده و مزيت نسبي يا هدفمند از توليد برخي محصوال

وجود دارد، برخوردار است. بنابراين با بررسي اقالم عمده كاالهاي وارداتي و اتخاذ آنها  مطلق در توليد

جهت پذيري در توليد رقابتو افزايش  كاهش وابستگيسريع و مؤثر در راستاي  توان گاميتدابير الزم مي

 ريزي براي مديريت واردات برداشت.اري و برنامهسياستگذ

 اشتغال كشور، و توليد ميزان بر واردات كنوني روند منفي برخي پيامدهاي به توجه همچنين با

 گسترش و حفظ آن تبعبه و اقتصادي رشد افزايش و داخلي توليد منطقي و هدفمند از حمايت قطعاً 

 داشت توجه بايد حال،بااين. گيرد قرار واردات، ديريتاهداف م فهرست صدر بايد در شغلي هايفرصت

 مرزهاي بستن طريق تواند ازنمي خارجي، كاالهاي واردات برابر در داخلي اشتغال و توليد حمايت از كه

 اين زيرا شود، فراهم داخلي توليدكنندگان براي شرايط انحصاري ايجاد و واردات ممنوع كردن و كشور

                                                 

 :«مقاومتي اقتصاد» کلي هايسياست« 6». بند 1

ويژه در اقالم وارداتي( و اولويت دادن به توليد محصوالت و خدمات ها و کاالهاي اساسي )بهافزايش توليد داخلي نهاده»

 .صهدف کاهش وابستگي به کشورهاي محدود و خا با راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين کاالهاي وارداتي

ريزي همراه با برنامه و ترويج مصرف کاالهاي داخلي هاي کلي اصالح الگوي مصرفمديريت مصرف با تأکيد بر اجراي سياست. 8

 .«پذيري در توليدکيفيت و رقابت يبراي ارتقا
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در صورت عدم  بلندمدت در اما ،باشد داشته محدودي مثبت اثرات مدت،كوتاه در توانداگرچه مي روند

 چيه دكنندگانيتولكه چرا ،انجاميد خواهد داخلي توليد بيشتر تضعيف بهدار و هدفمند حمايت مدت

لي براي توليدات داخ طبيعي نسبتاً نوعي با اين كار انحصارو به ندارند خود يديتولمحصوالت  يبرا يبيرق

 . ايجاد خواهد شد

شور و ك واردات باالي تمركز بر اين، آمار موجود ارائه شده ازسوي گمرك حكايت از درجهعالوه

نياز دارد كه پيش 1390-1399هاي اي از كل واردات طي سالدرصد كاالهاي واسطه 50سهم باالي 

 د.شو. درنتيجه لزوم توجه به مديريت واردات دوچندان مياستتوليد نيز 

 63دود وارداتي كه حقلم كاالي  4920از ميان قلم عمده  200در اين مطالعه نظور، م براي اين

قرار بندي ي و طبقهبررس موردگيرد، از جهات مختلف يبرمرا در  1399سال  درصد از واردات رسمي

 است كه ارائه تصويري از آمار فوق: گرفته

و شناخت  ان اقتصادي در راستاي مديريت بهينه وارداتگيريمتصمتواند كمك مؤثري براي مي اوالً

 نقاط قوت و ضعف توليد داخلي و ميزان وابستگي به واردات باشد. 

ز واردات ا درصد 63معناي مديريت حدود قلم عمده و نخست واردات، به 200مديريت واردات  ثانياً

طي  دهد اقالم عمده وارداتياست آمار موجود دريافتي از گمرك نشان مي شايان ذكر كشور است.

 است. ي نداشتهامالحظه قابلتقريباً مشابه يكديگر بوده و تفاوت  1390-1399ي هاسال

 هايمحدوديت 1،ايهاي غيرتعرفهمحدوديت به توانمي واردات مديريت ابزارهاي ترينمهم از

 شده است. اي اشارههاي تعرفهد كه در اين گزارش به محدوديتكر اشاره 3ارز نرخ تعديل و 2ايتعرفه

به آنها  تاز كل واردات و نسبآنها  ، ارزش و سهم واردات اقالم عمده وارداتي و سهم7در جدول 

ي توجه قابلكه حائز نكات  شده داده نشانناخالص داخلي به قيمت جاري بدون احتساب نفت  توليد

 شود. پرداخته ميآنها  است و در ادامه به

  

                                                 
 در خاص استانداردهاي و فني هايمحدوديت و ی وارداتبندهيسهم واردات، ممنوعيت شامل ايغيرتعرفه هاي. محدوديت1

 كند ممنوع را کاال يک واردات قوانيني، وضع اي، باغيرتعرفه هايمحدوديت حيطه در تواندمي دولت. درواقع باشندواردات مي
 واردات خاص، فني هايمحدوديت استانداردها و وضع با يا و نمايد محدود و کنترل را کاال يک بندي، وارداتسهميه ايجاد با يا

 بکاهد. واردات ميزان از ايغيرتعرفه هايمحدوديت افزايش با توانددولت مي. كند کنترل را کاال يک
 وارداتي کاالي يک بر تعرفه اعمال. است وارداتي واحد کاالهاي بر تعرفه و ارزش بر تعرفه شامل ايتعرفه هاي. محدوديت2

 در کاال آن قيمت افزايش طريق از وارداتي ييک کاال بر تعرفه افزايش. كندمي عمل مالياتي یسازوکارها به شبيه درواقع
 شود.مي کاال آن واردات موجب کاهش داخل،

 در و داخل در خارجي کاالهاي قيمت شدن گران معناي( بههاپول ساير مقابل در ملي پول ارزش )کاهش ارز نرخ . افزايش3
 موجب وارداتي، کاالهاي قيمت افزايش از طريق ز،ار نرخ افزايش بنابراين. است خارج در داخلي کاالهاي ، ارزان شدنمقابل

 است، مهم ارز نرخ مورد در البته آنچه. دهدمي افزايش را واردات ارز، نرخ کاهش مقابل، در و گرددکاالها مي واردات کاهش
 .گيرد قرار تأکيد وتوجه  مورد بايد که است ارز واقعي نرخ
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 1399قلم نخست واردات در سال  200و  150، 100، 50، 10، 5رزش و سهم واردات ا .7جدول 

 موضوع رديف
ي ارزش دالر

 دالر( ميليون)

ريالي ارزش 

 *ريال( ميليارد)

سهم از كل 

واردات 

 )درصد(

نسبت اقالم عمده وارداتي به 

توليد ناخالص داخلي به 

 نفت هاي جاري بدونقيمت

 198/4 1،693،186،600 7،370 قلم نخست 5مجموع  1

 4/6 3/25 224،2328،200 9،827 قلم نخست 10مجموع  2

 8/10 7/42 3،798،229،400 16،617 قلم نخست 50مجموع  3

 3/13 3/52 4،667،703،600 20،359 قلم نخست 100مجموع  4

 9/14 6/58 5،216،845،200 22،807 قلم نخست 150مجموع  5

 1/16 4/63 5،651،582،300 24،666 قلم نخست 200مجموع  6

 4/25 100 8،900،670،100 38،892 مجموع كل واردات 7

8 
به  1399توليد ناخالص داخلي در سال 

 )ميليارد ريال(  هاي جاري بدون نفتقيمت
35084726  - - 

 .https://merchant.irica.irايران به نشاني:  محاسبات محقق براساس آمار دريافتي از گمرك جمهوري اسالمي مأخذ:

 .شده استريال محاسبه  228809ازاي هر دالر معادل به* نرخ تبديل دالر 

 

 63)حدود  قلم عمده وارداتي از كل واردات 200باال بودن سهم  رغمعلي، 7مطابق با ارقام جدول 

به توليد  باشد؛ از طرفي نسبت كل وارداتدرصد مي 16ناخالص داخلي حدود  درصد(، نسبت آن به توليد

ده كه درصد بو 5/25هاي جاري و بدون احتساب نفت نيز حدود يمتقبه  1399ناخالص داخلي در سال 

را واردات  چهارم از ارزش توليد ناخالص داخلي به قيمت جاريعبارتي حدود يكاست. بهرقم قابل توجهي

 . داردباالي توليد داخلي به واردات  نسبتاً ن از وابستگي دهد كه نشاكشور تشكيل مي

حمايت  يك از توليدات ملي نيازمندكدامرابطه آن است كه  ينا دريكي از سؤاالت مهم مطروحه 

رتند از: يرند عباقرار گ نظر موردخصوص بايد  ينا دردر مقابل واردات است؟ برخي از محورهايي كه 

كنندگان در كنار يشين و پسين توليد، ضرورت حمايت از مصرفهاي پضرورت توجه به حلقه

 توليدكنندگان و رابطه حمايت از توليد و قاچاق كاال.

العات، جهت بررسي ميزان حمايت از توليد داخل در مقابل واردات كاالهاي خارجي در برخي از مط

 ها و معيارها عبارتند از: از اين مؤلفهاند. برخي دهكربندي هاي ذيل طبقهكاالهاي وارداتي را براساس مؤلفه

 نرخ تعرفه )نرخ حقوق ورودي(، ـ

 .(91: 1387تاري و همكاران، ) اي و مصرفياي، سرمايهبندي كاال برحسب نوع مصرف از حيث واسطهطبقهـ 

  

https://merchant.irica.ir/
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 1ي(نرخ تعرفه )حقوق ورود (الف

معناي به( Import Substitution)ترين ابزار اتخاذ سياست جايگزيني واردات تعرفه مهم

ي جاي واردات است. هدف اصلي اين سياست توسعه ظرفيت توليدسازي محصوالت داخلي بهجايگزين

 سابدر بخش كاال و خدمات و كاهش واردات است كه قصد دارد به افزايش اشتغال و كاهش كسري ح

تخاذ اصورت بلندمدت حال كشورهايي كه اين سياست را بهها بينجامد. بااينجاري در تراز پرداخت

شوند كه مجبورند زيرا به كشورهايي تبديل مي ،اندطور كامل دست نيافتهاند به اين اهداف بهكرده

 .(2:1378اي را وارد كنند )غالمي باغي، كاالهاي سرمايه

نگيزاننده هاي نسبي توليدكنندگان و يكي از عوامل براگذاري گمركي منجربه تغيير در مزيتتعرفه

را  سميشود، بدين ترتيب كه هزينه واردات ر)فرار مالياتي( نيز محسوب مي اي واردات غيررسميبر

 دهد.افزايش مي

عنوان يكي از ابزارهاي دولت از اهميت خاصي برخوردار است، زيرا ازسوي ديگر اعمال نرخ تعرفه به

تجاري  هاي تنظيميياستس 2،هاي حمايتي نظير حمايت از توليدات و اشتغال داخليتوان سياستمي

درآمدي نظير كسب درآمدهاي مالياتي  تأمينهاي نظير بهبود نرخ مبادله و مقابله با دامپينگ و سياست

 .ها را به كمك آن اعمال نمود )پيشين(و موازنه تراز پرداخت

 1399براساس آمارهاي گمرك جمهوري اسالمي ايران حداقل نرخ تعرفه دريافتي در ايران در سال 

ديگر حداكثر نرخ حقوق ورودي طي  عبارت. بهبوده استدرصد  120درصد و حداكثر نرخ نيز  4معادل 

متوسط دهد باشد. ضمن اينكه محاسبات نشان ميبرابر حداقل نرخ حقوق ورودي مي 30هاي فوق حدود سال

 36/13قعي درصد و متوسط نرخ حقوق ورودي وا 02/19حدود  1399 در سال رخ حقوق ورودي اسمين

متوسط نرخ حقوق ورودي از  1399در سال  3متوسط نرخ حقوق ورودي واقعيدرصد بوده است. پايين بودن 

 شود:، به موارد ذيل مربوط ميمقررات صادرات و واردات كتاب قانون مندرج در جداول 4اسمي

ساسي، الهاي اتركيب واردات و سهم باالي ارزش كاالهاي مشمول نرخ تعرفه پايين همچون كا. 1

  ،اي و... از كل ارزش كاالهاي وارداتيواسطه

 

                                                 

( شامل حقوق و عوارض Tariffe( تعرفه )1385سري، ي يارندي و مسعود طارمهللا صادقالمللي )سيفتعاريف بين براساس. 1

در مرزهاي يک کشور بر کاالهاي وارداتي از کشورهاي ديگر است. بر اين اساس تعرفه معموالً  شده وضعهاي و ساير ماليات
نرخ تعرفه شود. دام که بيشتر باشد اخذ ميازاي هر واحد کاال يا تلفيقي از اين دو يا هرکدرصدي از ارزش کاال، مبلغي معين به

 نامهنیييك آ دهما ميسيونک یساله ازسوحقوق ورودي )مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني( براي كليه كاالهاي وارداتي، همه
هاي ر کلي نرخساختا. شودايران، جهت اجرا ابالغ مي و واردات تعيين و به گمرك جمهوري اسالمي دراتصا راتمقر نقانو اييجرا

 . شودانه منتشر مييصورت سالتعرفه در نظام تجاري ايران در جداول پيوست قانون مقررات صادرات و واردات به

حمايت از توليد داخلي و استفاده حداكثري از كه عبارتند از:  گيرندقرار مي اهداف زير مدنظر هاي حقوق وروديدر تعيين نرخ. 2

كسب درآمد از ، جاي وارداتجايگزين كردن توليد داخلي به، كار و اشتغالوايجاد انگيزه براي صاحبان كسب، هاي توليد داخليظرفيت
مبارزه با ، جلوگيري از افزايش تورم، پذير جامعهحمايت از اقشار آسيب، تغيير در الگوي مصرف جامعه و مردم، برقراري حقوق ورودي

 و... خشکسالیمقابله با شرايط تحريم، بحران، ، منابع مالي دولت، تأمين نظيم بازار داخليت، مبارزه با دامپينگ، قاچاق كاال و ارز

 آيد.مي دستبه. نرخ حقوق ورودي واقعي از حاصل تقسيم ميزان حقوق ورودي ريالي دريافت شده بر ارزش ريالي كاالهاي وارداتي 3

 هماهنگ نظام بنديطبقه در مندرج یکاالها یتمام به مربوط هاينرخ ساده ميانگين ازکه  یاسم ورودي حقوق نرخ . متوسط4

 .شودمي حاصل است،شده  درج واردات و صادرات مقررات قانون كتاب میضما در كه( HS) كاال كدگذاري توصيف شده
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 اعطاي معافيت حقوق ورودي به برخي كاالها و مناطق بندري و يا برخي اشخاص مانند .2

  ،لنجي و...مرزنشينان، ملوانان، ته

برخي  تژيك و ياسهم باالي واردات كاالهاي با تعرفه پايين، عموماً شامل كاالهاي اساسي و استرا. 3

هاي از معافيت وشده  ـ صنعتي وارد يتجاراز كاالها شامل وارداتي، كه به سرزمين اصلي و يا مناطق آزاد 

 اند. برده قانوني اين مناطق بهره

 مديريت در اصلي ابزار عنوانتواند بهنيز نمي ايغيرتعرفه هايمحدوديت از استفاده نظري، لحاظبه

صورت به واردات كنترل در ايغيرتعرفه هايمحدوديت اعمال تنهازيرا نه. اشدب آميزموفقيت واردات مطلوب

 شرايط ايجاد اقتصادي، فساد جويي،هاي رانتزمينه گسترش موجب بلكه شود،نمي واقع مؤثر چندان گسترده،

 تجربه. گرددمي در كشور قاچاق واردات گسترش درنهايت، و اقتصادي ناكارايي عدالتي،گسترش بي انحصاري،

 شدهتعيين اهداف به دستيابي در رااي غيرتعرفه هاياعمال محدوديت يياكار عدم نيز كشور اقتصاد تاريخي

 قانون (33) ماده «د»مواد مختلف قانوني ازجمله بند  در كه بود ناموفق تجربه همين براساس. كندتأييد مي

 اعمال 10/11/1395،2 كشور مصوب توسعه هايامهبرن دائمي احكام ( قانون22و ماده ) 1توسعه برنامه چهارم

هاي محدوديت ميان از نيز جهان كشورهاي عموم در. شد واردات ممنوع كنترل دراي غيرتعرفه هايمحدوديت

 ممنوعيت و گيردمي قرار استفاده خارجي مورد تجارت در استاندارد و فني هايمحدوديت تنها اي،غيرتعرفه

 .(25:1389 زاده،زماناست ) شده مالً منسوخع واردات بنديسهميه و

 نوع مصرف براساسواردات  (ب

 مصرف بخش وابستگي ميزان 3.است اهميت داراي مختلفي جهات از مصرف نوع برحسب واردات تفكيك

 هاينهاده و اوليه مواد تأمين به كشور توليد بخش واردات، وابستگي محل از خود نيازهاي تأمين به جامعه

نياز  خارجي، توجه به بخش توليد با افزايش سهم كاالهاي وارداتي مورد كشورهاي از توليدي

ارزي از  منابع كمبود و تحريم مواقع در هدفمند ارز و بهينه توليدكنندگان و امكان مديريت و تخصيص

 بندي است.داليل توجه به اين تقسيم

                                                 

 .باشدرنامه ممنوع ميب برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات كاالهاي غيرنفتي و خدمات در طول ـ« د»( ـ بند 33. ماده )1

 كند، ممنوع است. اي و غيرفني براي واردات بجز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضا ميبرقراري موانع غيرتعرفه( ـ 22. ماده )2

 شوند:اي و مصرفي تقسيم مياي، واسطهاقالم وارداتي ازنظر نوع مصرف به سه دسته كاالهاي سرمايه. 3

شود و کار گرفته مي(: كاالهايي بادوام كه مستقيماً براي توليد كاالها يا خدمات بهCapital Goods) يا. کاالهاي سرمايه1

 آالت خط توليد(ها و ماشينهاي ثابتي ازجمله دستگاهكند. )مانند داراييافزوده ميايجاد ارزش

براي استفاده در توليد ساير كاالها و خدمات، (: كاالهايي كه توسط توليدكننده Intermediate Goods) اي. کاالهاي واسطه2

 (.1385شود. )منصور مدرسي، يابد يا مصرف ميتغيير شكل مي
 .هاي كااليي توليدي()مانند مواد اوليه و نهاده دیآیصورت كااليي جديد درميند توليد بهااين كاالها در فر

طور مستقيم نيازهاي مصرفي جامعه را که به یدوامیب(: كاالهاي بادوام و يا Consuming Goods) . كاالهاي مصرفي3

  افزوده نيست. كند و هدف استفاده از آنها ايجاد ارزشبرطرف مي
صورت تركيبي از كاالهاي توان كاالها را بهبندي فوق، ميالبته از حيث درصد استفاده از هريك از كاالهاي وارداتي عالوه بر تقسيم

بندي نمود كه بسته به ميزان استفاده از هريك از اي تقسيمسرمايه ـاي ـ مصرفي و مصرفي سطهاي، واواسطه ـاي سرمايه
مثال گوشت قرمز اگر به مصرف نهايي خانوار برسد جزء كاالهاي  عنوانبه .گانه فوق قرار گيرند6بندي توانند در طبقهكاالها مي

است از سال  ذکر انیاي است. شافاده گردد جزء كاالهاي واسطهشود و اگر در توليد ساير كاالها استمصرفي محسوب مي
 اند.اي و يا مصرفي جاي گرفتهاي يا سرمايهفوق تغيير نموده و تنها در قالب كاالهاي واسطه یبندميتقس 1395
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ش مهمي اي نقرمايهس واي طههـاي واسدهد، كاالنتايج تعدادي از مطالعات نشان ميعالوه بر اين 

اي رمايهسو اي طهت كاالهاي واسنشان داده است، واردا( 2005) 1ساند. گوييند توليد ملي دارنادر فر

تقيمي روي رشد رشد صنعتي و اثـر مثبت غيرمس اثر مثبت و معناداري روي مورد مطالعهدر كشورهاي 

 .است داشته غيرصنعتي

االهاي اهميت ك بررسي به شده انجام(، 1390) همكاران و زنژاديعز توسط كه يامطالعه در همچنين

 مورد در ميتاه حائز نكته. است شده پرداختهاني جه اديكي از عوامل مؤثر در رشد اقتص عنوانبهاي واسطه

 واردات براي مالز زمينه نفت، قيمت افزايش از ناشي درآمد افزايش با اينكه رغميعل كه است اين ايران اقتصاد

 ازين مورد هايزيرساخت منابع، اين صحيح هدايت صورت در كه شودمي مهيا ايواسطه و ايسرمايه كاالهاي

 در است زمال كه ماند غافل نكته اين از نبايد اما شد، خواهد بخش اين رشد منجربه و تقويت صنعت بخش

 كشور ات پذيرد صورت نيز متولي هايتگاهدس توسط مقتضي اقدامات صادراتي، محصوالت سازيمتنوع جهت

تغير در سطح به درآمدهاي صادراتي نفت رها شود و با نوسانات قيمتي اين م يعدبُتك و شديد وابستگي از

 اقتصاد فتي،ن درآمدهاي به توليد وابستگي آن تبعبه و ايواسطه كاالهاي واردات وابستگي دليلبهجهاني، 

 .(22: 1389 ،)سپانلو، قنبري شودن بحران و تالطم دچار كشور

 1390-1399هاي تر به آمار تفكيكي واردات برحسب نوع مصرف طي سالدر ادامه جهت بررسي دقيق

هم از واردات ساي در كل واردات همواره بيشترين سهم واردات كاالهاي واسطه، 8است. مطابق جدول  شده اشاره

اي از كل واردات كاالهاي واسطه ساليانهميانگين سهم  1390-1399 هايطي سال كه يطوربه ؛بوده استكل 

است. بيشترين  درصد ثابت مانده 71در سطح  باًيتقري بررس موردهاي درصد بوده و سهم آن طي سال 69حدود 

 .بوده استدرصد  74و حدود  1391اي از كل واردات مربوط به سال سهم كاالهاي واسطه

 مورد اوليه مواد تأمين با توانـدمي ايواسطه كاالهاي واردات اول، نگاه در است هرچند شايان ذكر

 كارشناسان، از خيبر اعتقاد به حالبااين ،تر كندرقابتي كشور داخل در را برخي از صنايع توليد، بخش نياز

 أمينت به داخلي صنايع وابستگي ميزان دهندهنشان تواندمي ايواسطه كاالهاي سهم فزاينده افزايش

سازان را نيز با اي مانند قطعهيند توليد برخي از كاالهاي واسطهاباشد و فر كشور خارج از اوليه مواد

اي باالست و الزم ، ميزان وابستگي توليدات كشور به كاالهاي واسطهدرمجموعمشكالتي مواجه سازد؛ 

ها در وليد اين قبيل كاالهايي جهت حمايت از تشرط وجود منابع موجود، سياستاست در بلندمدت به

كمترين  و تدابير الزم جهت گرفته قرارداخل كشور در دستور كار و اولويت استراتژي صنعتي كشور 

 پذيري از ناحيه واردات اين دسته از كاالها اتخاذ گردد. آسيب

كه  شده است( صورت گرفته، نشان داده 1396اي كه توسط سبحاني )مطالعه ازجملهدر برخي مطالعات 

معدني هاي مواد پالستيك مصنوعي و سوخت كائوچوي طبيعي، فلزات اساسي، هاي روغني و نباتات صنعتي،دانه

                                                 

1. Guisan  
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بوده و بالطبع توليداتي كه محصوالت  اي وارداتيگروه كااليي واسطه يرترينپذو ضربه ينترترتيب جزء مهمبه

 .(28: 1396)شعباني، سبحاني،  پذيري را خواهند داشتروند نيز اين آسيبشمار ميبهآنها  مذكور، مواد اوليه

از كل واردات واردات كاالهاي مصرفي  ساليانه، ميانگين سهم 1390-1399هاي طي سالازسوي ديگر 

 1399درصد در سال  13به بيشتر از  1390درصد در سال  13كمتر از از كه  بوده استدرصد  5/13حدود 

درصد  5/18و حدود  1396كاالهاي مصرفي از كل واردات مربوط به سال . بيشترين سهم يافته استافزايش 

 پايين دهندهنشان و بوده اساسي كاالهاي باالي سهم بيانگر مصرفي كاالهاي واردات تركيب بررسي. بوده است

 1.استكاالهاي اساسي كشاورزي به واردات  تأمينوابستگي به  ليدلبه كشور غذايي امنيت بودن

، حدود 1390-1399هاي از كل واردات طي سال اي نيزسرمايهواردات كاالهاي  ساليانه ميانگين سهم

 يافتهكاهش  1399درصد در سال  14حدود  1390درصد در سال  16حدود از كه  بوده استدرصد  16

 .ه استبوددرصد  18و حدود  1394اي از كل واردات مربوط به سال . بيشترين سهم كاالهاي سرمايهاست

و سهم  كلي با بررسي آمارهاي مربوط به روند واردات كاال به تفكيك نوع مصرف كاالها طورهب

كاالهاي  سهم واردات (1399-1390)واردات هر گروه از كاالها از كل واردات، مشخص است كه طي دوره 

ست ادرصدي( همواره بيش از سهم واردات كاالهاي مصرفي بوده  16 ساليانهاي )ميانگين سرمايه

اي يهكه سهم كاالي مصرفي بيش از كاالي سرما 1396استثناي سال درصدي، به 5/13)ميانگين سهم 

واردات  اي همواره سهم و ميزان بيشتري نسبت بهبوده است(. عالوه بر اين واردات كاالهاي واسطه

طور به 1390-1399هاي سالخود اختصاص داده است. درمجموع طي اي را بهكاالهاي مصرفي و سرمايه

 است.  اي تشكيل دادهاي و سرمايهاز واردات كشور را كاالهاي واسطه درصد 85حدود  ساليانهميانگين، 

هاي كاالهاي مصرفي طي سال وارداتاي و روند نسبي افزايشي كاهشي واردات كاالهاي سرمايه روند

يكي از كه  اري در بخش توليد باشدگذتواند زنگ خطري براي كاهش تمايل به سرمايه، مي1399-1390

 هاي موردهاي اقتصادي كشور طي سالبدون هدف مشخص و تضعيف بنيان اسمي ارز نرخ تثبيتآن يل دال

 شتريب حيغافل شد. توض ديمخل تول يهااستيو س هااز تشديد فشار تحريم تواننمي البته. بوده استبررسي 

ميليارد  3/4گذاري خارجي استناد كرد كه رقم آن از حدود ه آمار سرمايهتوان ببراي اثبات اين ادعا مي نكهيا

ديگر در شرايط  عبارتيبه 2.يافته است كاهش 1398ميليارد دالر در سال يك به رقم  1390دالر در سال 

داده هاي قبلي نشان رود خالص خروج سرمايه منفي باشد كه در بخشتثبيت نرخ ارز اسمي، اواًل انتظار مي

                                                 

 گندم، ا،ی، کنجاله، سوبرنج ،ی: ذرت دامشامل یمصرف وارداتی یکاالهاعمده  قلم 10از آن است که  یحاک هایبررس. 1

آن از ارائه ارقام  ،مختلف یهاسال یآنها ط متغيرباشد که با توجه به سهم یو... م ايلوبجو، شکر خام،  ،یروغن یهادانه
 است. شده یاردخود

  نشاني: بانك اطالعاتي سري زماني اقتصادي بانك مركزي به. 2

http://tsd.cbi.ir/Display/ShowHtmlReport.aspx?DT=0 
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 1رود.داللي، از بين مي هاي رانتي وتقويت بخشدليل بهگذاري هاي سرمايهشد و ثانياً انگيزه

 نسبتاً سهم واردات از كل توليد داخلي سهم  اوالًدو بخش فعلي و قبلي چنين است كه  تحليل

هاي مصرفي درصدي كاال 5/13عمده واردات مصرفي حدود  اًيثانو  2(درصد 5/25)حدود  است بااليي

ها د. زيرا تحريمكرانديشي استراتژيك است كه بايد براي توليد آنها نيز چارهنيز شامل كاالهاي اساسي و 

اند و با تدبير و هاي ارزي( عمدتاً اين دو حوزه را هدف گرفتهو فشارهاي اقتصادي خارجي )جهش

وان ابزارهاي تحريمي را از دست طرف تسياستگذاري مناسب در حوزه توليد، پولي )ارز( و تجاري مي

لرنر براي ايران  ـ توان ادعا نمود كه شرط مارشالكننده خارج نمود. با توجه به مطالب فوق، ميتحريم

مدت( افزايش و جهش نرخ ارز به زيان اقتصاد ايران بوده و بايد صادق نيست و در شرايط كنوني )كوتاه

 ي در اولويت اصلي كشور باشد.ها و ثبات اقتصادحفظ ثبات قيمت

بخشي به محصوالت و شركاي سازي جدي و هوشمند ديپلماسي تجاري و تنوعمدت فعالدر ميان

ي جهت حمايت از توليد اين كاالها در داخل كشور بايد در سياستگذارتجاري در واردات و همچنين 

 انتقال به توجه با الزم، هايظرفيت وجود شرطبه ايسرمايه كاالهاي اولويت قرار گيرد. ازسوي ديگر ورود

 وارداتي اولويت عنوانبه تواندمي داخلي، صنايع توسط آن شدنبومي امكان و كشور داخل به فني دانش

 .گيرد قرار نظر مورد كشور

                                                 

 یکی به اگر و است محدود شده داده صيتخص ارز زانيماست كه  اين بودهكااليي،  هايبنديطبقه زمانهم بررسي دليل. 1

 سمت به جامعه گرید عبارتبه. است شده داده صيتخص شتريب یگرید به که معناست بدان شود داده صيتخص کمتر
 . ديتول شیافزا تا رفته ییگرامصرف

( https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.ZSوبگاه ) از متخذه یخارج تجارت یآمارهااساس رب .2

 .است بوده درصد 30 تا 25 نيب 2019تا  2009 یهاسال یجهان ط یکشورها ریداخل در سا داتياز کل تول واردات سهم
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 )ميليارد دالر/درصد(  1390-1399هاي ارزش واردات كاالها به تفكيك نوع مصرف طي سال روند .8جدول 

 سهم 1399 سهم 1398 سهم 1397 سهم 1396 سهم 1395 سهم 1394 سهم 1393 سهم 1392 سهم 1391 سهم 1390 سال

 ميانگين

 سهم

 ساليانه

 7/68 4/71 1/27 63/73 31 79/62 27 26/59 32 00/65 26 23/69 27 63/68 35 47/73 36 07/74 40 97/70 44 ايواسطه

 16 6/14 6/5 25/14 6 28/16 7 81/14 8 00/20 8 95/17 7 65/17 9 29/14 7 81/14 8 13/16 10 ايسرمايه

 5/13 3/13 1/5 88/11 5 28/16 7 52/18 10 00/15 6 82/12 5 73/13 7 24/12 6 11/11 6 90/12 8 مصرفي

 8/1 7/0 3/0 24/0 1/0 65/4 2 41/7 4----------- - نشده يبندطبقه

1/38  مجموع

 https://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx: نشاني به مركزي بانك زماني سري اطالعاتي بانك: مأخذ
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 واردات ازدرصد  85مجموع بالغ بر در ياهيسرما و ياواسطه يا، سهم كااله8جدول  يمطابق با آمارها

صورت بروز هرگونه شوك  درنرخ ارز وابسته بوده و  بهشدت كشور به داتيتول گريد يازسو. باشديمكشور  كل

 .شد خواهد يتورم يهافشار هزينه شيافزاو  ديدر روند تول اختالل بروز باعث ايران، اقتصادبه 

و ساير كاالهاي  اي، مصرفيسرمايه اي،، نگاهي به ارزش واردات كاالهاي واسطه9 مطابق با ارقام جدولهمچنين 

دهد شان ميهاي جاري بدون احتساب نفت نبه قيمت 1399بندي نشده نسبت به توليد ناخالص داخلي در سال طبقه

 بندي نشده است. اي و كمترين آن مربوط به كاالهاي طبقهبيشترين نسبت مربوط به كاالهاي واسطه

هاي بازرگاني و يت داخلي با سياستهاي حماكه وجود دارد همخواني سياست نكته بسيار مهمي

با توجه به شرايط و اي غيرتعرفهبا استفاده از موانع تواند مي استگذارياين راستا س درتجاري كشور است. 

 يهااستياي و مصرفي( ساي، سرمايهبراساس نوع مصرف )واسطه ،برخي از صنايع و كاالها درخاص 

 1.(25-34: 1393 ،رضايي) مناسب تجاري را تدوين نمايند

 

 به توليد ناخالص داخلي ارزش واردات كاالها به تفكيك نوع مصرف  نسبت .9جدول 

 درصد(/ريال)ميليارد   13992نفت  هاي جاري بدونبه قيمت

 واردات  ارزش واردات نوع رديف
 داخلي ناخالص توليد به وارداتي عمده اقالم نسبت

  نفت بدون جاري هايقيمت به

7/17 6،200،724 ايواسطه 1

7/3 1،281،330 ايسرمايه 2

3/3 1،166،926 مصرفي 3

2/0 68،642.7 نشده يبندطبقه 4

25 8،717،623 مجموع 5

6 
 به 1399 سال در داخلي ناخالص هزينه

 نفت بدون جاري يهامتيق
35،084،726 

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

باالست و بايد استراتژي  نسبتاً توان ادعا نمود وابستگي توليد داخلي به واردات كاالها مي درمجموع

سازي نمود. واقعيت آمار فوق نشان با رويكرد درونزاي برونگرا طراحي و پياده راتوسعه صنعتي و تجاري كشور 

ي سياستگذاربيشتر نياز به مديريت و  دهد واردات كشور )مصارف ارزي( حتي در شرايط تحريمي نيزمي

ي مترتب ادارها و مفاسد عبارتي چنانچه رانتمنطقي و بهينه دارد و نياز چنداني به ممنوعيت وجود ندارد. به

توان هاي صنعتي )توليدي( كشور نيز مشخص باشند، ميبر تجارت خارجي شناسايي و برطرف شود و اولويت

                                                 

های اخير گوياي آن است كه ت واردات طی سالهاي دولت و قوانين مجلس در حوزه مديري. بررسي اجمالي سياست1

هاي باال و يا ايجاد محدوديت کاالهای مصرفي از طريق وضع تعرفه هاي متخذه بيشتر معطوف به كنترل واردات رسمیسياست
ه براي اين دسته از كاالهاي وارداتي بوده كه بعضاً منجربه واردات غيررسمی و قاچاق برخي از كاالهاي مصرفي لوكس شد

نيازهاي توليد اي و مواد اوليه ازجمله توليدكنندگان قطعات و پيشاست. همچنين حمايت از توليدكنندگان كاالهاي واسطه
اي در كشور شده است. )گروه رنگ بوده كه منجربه بروز مشكالتي براي برخي از توليدكنندگان كاالهاي واسطهبسيار كم

 (1394كتاب اقتصاد ايران در سال نويسندگان، 

. شايان ذكر است با توجه به عدم وجود اطالعات ارزش كاالهاي وارداتي به تفكيك نوع مصرف براساس لاير و اعالم ارزش 2

 .لاير در نظر گرفته شده است 42000نرخ تسعير براي تبديل دالر به لاير رقم  براساس دالر توسط مراجع رسمي،
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 نحو مطلوبي مديريت نمود.هاي اقتصاد مقاومتي بهسياست «7»و  «6»بندهاي واردات را در راستاي تحقق 

هاي نفتي سازي اقتصاد در برابر ضربات ناشي از كاهش درآمدارائه راهبرد هوشمندانه جهت مقاوم

 پذير است:مدت در دو حوزه امكانتبع آن كاهش واردات نيز در ميانو به

اخل و داست كه براي جايگزيني كاالهاي وارداتي با توليد  هاي توليديالف( حوزه اول، سياست

 پذيرد. تشويق توليدكنندگان داخلي صورت مي

رغم وجود انگيزه گردد كه عليهاي دانشي است كه براي كاالهايي ارائه ميحوزه دوم، سياست ب(

علمي و فني  مطالعات نيست. فلذا بايدآنها  براي توليد آنها، دانش و فناوري موجود در كشور پاسخگوي

 (25:1396 ،اني)شعباني، سبح .در اين زمينه انجام گيرد تا دانش و فناوري مرتبط، بهبود و ارتقا يابد

 هاي غيرمستقيم سهم ماليات بر واردات از ماليات ج(

هاي سنواتي، كل حقوق ورودي ريالي دريافت شده از كاالهاي منظور از ماليات بر واردات در بودجه

از خودروي سواري و ساير كاالها، همچنين حقوق  شده اخذاتي است كه معموالً شامل حقوق ورودي وارد

هاي غيرمستقيم )مجموع هاي اجرايي و نظاير آن است. سهم ماليات بر واردات از مالياتورودي دستگاه

و  1398، 1397، 1396هاي ماليات بر كاال و خدمات و ماليات بر واردات( در قوانين مصوب بودجه سال

درصد بوده كه اين خود بيانگر نقش مهم ماليات بر واردات در  21و  32، 37، 30 ترتيببه 1399

كل ماليات بر واردات از نكته حائز اهميت آن است كه علت تغييرات سهم  هاي غيرمستقيم است.ماليات

تواند ناشي از كاهش ارزش واردات و افزايش واردات كاالهاي اساسي و مي هاي غيرمستقيمماليات

باشند، باشد. تري نسبت به ساير كاالهاي غيرضروري ميحقوق ورودي پايين اي كه داراي نرخواسطه

باشد. توضيح اينكه از ابتداي سال ( مي4عالوه بر اين ممنوعيت واردات برخي از كاالهاي لوكس )گروه 

هاي مرحله اقدام به ممنوعيت واردات نموده است. در ادامه سياست چهارتاكنون دولت طي  1397

، دولت 1399پس از گذشت دو ماه از ابتداي سال  1397رديف تعرفه در سال  1339 1رداتممنوعيت وا

كنندگان و ارز واردكنندگان، توليد تأمينهاي جديد و تغيير در رويكرد خود براي مجبور به اتخاذ شيوه

ساير متقاضيان ارزي و اعالم ممنوعيت ثبت سفارش برخي از كدهاي تعرفه نمود كه با احتساب 

باشند قلم كاال مشمول اين ممنوعيت مي 2500تاكنون واردات حدود  1397هاي هاي سالمنوعيتم

، برخي و...خشك ها مانند شيربرخي خوراكي كه عمدتاً شامل برخي كاالهاي لوكس از قبيل خودرو،

است به  يان ذكرشاباشند. مي هاابزارها و نقليهپوشاك،  ،لوازم اداري و درسي، و بهداشتي خانگي لوازم

تمديد ممنوعيت » هدف باعالي هماهنگي اقتصادي سران قوا  مصوبه شوراي دنبال اتخاذ اين سياست،

تا « عدم ورود اقالمي كه زمينه توليدشان در داخل وجود دارد»همچنين  و «ورود كاالهاي غيرضرور

                                                 

 30/03/1397مورخ  82567/60به سازمان توسعه تجارت، با شماره  براساس ابالغيه وزير صنعت، معدن و تجارت. 1

  .است شده عاي کاال ممنورديف تعرفه 1339ثبت سفارش و واردات 
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 در شرايط كمبود ارز موردگرفت. آنچه مسلم است  قرار اندستور كار سياستگذاردر  1399پايان سال 

نياز جامعه كه  آالت و ساير كاالهاي موردنياز براي واردات، عرضه كاالهاي اساسي، مواد اوليه و ماشين

بندي كاالهاي وارداتي جهت تخصيص شود. بنابراين اولويتبه واردات وابستگي دارند، با مشكل مواجه مي

 ي اساسي مردم از طرق مختلف ضروري است.نيازها تأمينيند واردات جهت اارز و تسهيل فر

براي اقشار مومي اي و ضرورت توزيع عادالنه مايحتاج عبا توجه به ورود كاالهاي اساسي با ارز يارانه

وزيع اين پذير الزم است تدابير هوشمندانه، الكترونيك و مناسبي براي تخصوص اقشار آسيبمختلف به

 بيني شود.كاالها پيش

بندي كااليي تاكنون نياز براي واردات مطابق با سير تغييرات اولويت تخصيص ارز مورد و تأميننحوه 

و تخصيص ارز مورد نياز  تأمين 1397گرفته بدين نحو بوده كه از سال  يافته است. تغييرات انجام ارها تغييرب

صورت  13/3/1397ر تاريخ ها دبندي تعرفهبود كه اولين گروه 1بندي چهارگانهبراي واردات براساس اولويت

به بانك مركزي منعكس شد. پس از آن طي چندين مرحله  20/4/1397و  30/3/1397هاي گرفت و در تاريخ

و حذف  2به گروه  3انتقال گروه  ،1398هاي فوق تغيير نموده كه آخرين تغيير صورت گرفته در سال گروه

بندي فوق در است براساس تقسيم شايان ذكر 2.باشدمي 2-7تا  2-1زيربخش  7به  2و تقسيم گروه  3گروه 

گيرد و واردكنندگان الزم است از طريق ريالي تعلق نمي 42.000ارز  2حال حاضر به كاالهاي مشمول گروه 

 نمايند. تأميننياز خود را جهت انجام واردات  سامانه نيما و يا ارز متقاضي و يا ارز حاصل از صادرات ارز مورد

رسد برخي نكات ازجمله نظر مياما به ،فوق در شرايط فعلي الزم است بندي چهارگانهتاگرچه اولوي

چراكه اين  ،كند جاي تأمل داردالزام به عرضه ارز توسط صادركنندگان به نرخي كه دولت تعيين مي

تغييرات صورت گرفته درخصوص  رغمعليحكم از ضمانت اجراي الزم برخوردار نيست. همچنين 

                                                 

گيرند عمدتاً شامل كاالهاي اساسي و دارو و همچنين اقالم مورد نياز بخش كاالهايي كه در اين دسته قرار مي ـ اولويت يكم. 1

عبارت ديگر كاالهاي گيرد. بهو براي اين گروه از محل منابع ارزي بانك مركزي تخصيص و تأمين ارز صورت ميتوليدي كشور قرار گرفته 
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 

ين دسته از كاالها تخصيص دهد. شايان ذكر است محل تأمين ارز اين اولويت از ناحيه ارز حاصل اين دسته از كاالها را به واردكنندگان ا
 لاير(. 42.000و فوالدي خواهد بود )كاالهاي اساسي و استراتژيك با نرخ  از صادرات نفت، محصوالت پتروشيمي

درصد ارز  80راي واردات اين گروه از محل ساير اقالم مورد نياز بخش صنعت در اين گروه قرار گرفته كه ب ـ اولويت دوم
حاصل از صادرات غيرنفتي شامل صادرات بخش پتروشيمي، فوالد و فلزات آهني و فلزات رنگين و صادرات عمده كه به سامانه 

درجه گيرند نسبت به اولويت اول از شود. كاالهايي كه در اين دسته قرار ميگردند ارز مورد نياز تأمين مينيما معرفي مي
گونه كه اشاره شد محل تأمين ارز اين اولويت نيز شوند. هماننوعي در توليد استفاده مياهميت كمتري برخوردارند و به

و يا محصوالت فوالدي خواهد بود )كاالهاي همانند اولويت يكم از ناحيه ارز حاصل از صادرات نفت، محصوالت پتروشيمي
 لاير(. 42.000اي با نرخ اي و سرمايهواسطه

ارز  باشد وگيرند عمدتاً شامل محصوالت ساخته شده و نهايي ميكاالهايي كه در اين دسته قرار مي ـ اولويت سوم
ها به غير از موارد معرفي شده مابقي ارز حاصل از صادرات غيرنفتي ساير بخش درصد 20الزم براي واردات اين گروه از محل 

 شود. به سامانه نيما تأمين مي
باشد که به اعتقاد دولت در اين گروه عمدتاً شامل محصوالت نهايي و مصرفي لوکس و غيرضروري مي ـ لويت چهارماو

)ممنوعيت واردات  شدممنوع  1397سال  شرايط فعلي تخصيص ارز به اين کاالها ضرورتي ندارد و ثبت سفارش آنها نيز در
 اي(.رديف تعرفه 1339

 د از: عبارتن 2. هفت زير بخش گروه 2

 . گوشت و حبوبات1-2
 . مواد اوليه2-2
 اي جهت توليد. كاالهاي واسطه3-2
 درصد 40ساخته با ساخت داخل بيش از . كاالهاي نيمه4-2
 آالت. ماشين5-2
 درصد 40ساخته با ساخت داخل كمتر از . كاالهاي نيمه6-2
 دار. كاالهاي مصرفي غيراولويت7-2
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گيرد نيز همچنان انتقاداتي مطرح است. بنابراين ينكه كدام كاال در كدام گروه اولويت قرار ميتشخيص ا

 بررسي و بازنگري قرار گيرد. صورت مستمر موردالزم است فهرست كاالهاي مربوط به هر گروه به
 

 . مقايسه رقم مصوب و عملكرد رديف عمومي ماليات بر واردات 10جدول 

 )ميليارد ريال(  1390-9913در قوانين بودجه 

 سال

 عنوان
1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 

 ميانگين

رشد 

 ساليانه

1390-

1399 

 - 247.600 325.150 292.100 173.825 169.300 137.300 109.074 101.624 113.359 97.931 مصوب

 - 179.737 203.122 187.373 226.715 182.939 115.542 133.426 80.398 76.403 78.930 عملكرد

نرخ رشد 

 مصوب
99/3- 75/15 35/10- 33/7 88/25 31/23 67/2 04/68 33/11 85/23- - 

نرخ رشد 

 عملكرد
34/1 20/3- 23/5 95/65 40/13- 33/58 93/23 35/17- 40/8 51/11- - 

درصد تحقق 
)نسبت 

عملكرد به 
 مصوب(

60/80 40/67 11/79 3/122 15/84 05/108 4/130 15/64 47/62 59/72 3/84 

سهم ماليات بر 

 كلواردات از 

هاي ماليات

 غيرمستقيم

57 52 37 38 32 35 30 37 32 21 8/35 

 .1399تا  1390ي هاسالهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي، عملكرد مالي دولت طي محاسبات تحقيق و گزارش مآخذ:

ك درصد يدر اين جدول تنها شامل درآمد عمومي است و درآمدهاي اختصاصي نظير  هشد درجرقم مصوب ماليات بر واردات  نكته:

 شود.احمر را شامل نميعوارض بر واردات هالل

 

 1390-1399هاي سالتحقق ماليات بر واردات طي  ساليانه، ميانگين درصد 10مطابق با جدول 

 36دود غيرمستقيم طي دوره مزبور حهاي واردات از ماليات ساليانهدرصد و ميانگين سهم  84حدود 

ساس قوانين شده دولت برا بينيبيانگر عدم تحقق درآمدهاي عمومي پيش اوالً. اين روند بوده استدرصد 

ين ماليات بر سهم پاي ثانياًها بر ادامه اين رويه غلط بوده و و اصرار دولت 1390-1399هاي سالبودجه 

 دهد. رمستقيم نيز نشان ميهاي غيواردات را درمجموع ماليات

داشته  رشد منفيدرصد  5/11حدود  1398در مقايسه با سال  1399رقم ماليات بر واردات در سال 

و  (-7/11)حدود  1398نسبت به سال  1399كه اين امر ناشي از كاهش ارزش واردات در سال است 

 . بوده استمحدوديت منابع ارزي 

بررسي،  هاي موردبر واردات نسبت به رقم مصوب طي سال درمجموع درصد تحقق و رشد ماليات
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بينانه و نگاه واقعكند كه بايد سياستگذار در تصويب قوانين بودجه، در حوزه ماليات بر واردات بيان مي

 ، اين اقدام منجربهتوجه به شرايط و مقتضيات كشورداشته باشد تا با  گذشته هايمتناسب با عملكرد سال

 شود. د تحقق درآمد ماليات بر واردات افزايش درص

 

 نفتيصادرات غير .2-2

 لحاظ روند و ساختاربهغيرنفتي آمارهاي صادرات  .1-2-2

 7/113 ميليارد دالر با وزن حدود 35حدود  1399در سال  جمهوري اسالمي ايرانبراساس آمارهاي گمرك 

صد نسبت در 15لحاظ وزني حدود درصد و به 6/14 لحاظ ارزشي حدودن كاال صادر شده است كه بهميليون تُ 

دهد نشان مي 1390-1399هاي سالكاهش داشته است. روند صادرات غيرنفتي كشور طي  1398به سال 

 ،اً يثان وكرده درصد رشد  4/2متوسط ساليانه حدود  طوربهارزش صادرات كشور  1398تا پايان سال  ،اوالً 

ميليارد  5 و كاهش بيش از 1398در مقايسه با سال  1399نفتي در سال بدتر شدن وضعيت صادرات غيردليل به

د كاهش درص 4/0به حدود  1399دالري آن، ميانگين رشد ساليانه صادرات غيرنفتي كشور با احتساب سال 

 ست.اها، ساختارها و فرايندهاي حمايت از صادرات غيرنفتي . اين امر بيانگر ضعف سياستيافته است

 180حجم صادرات كشور تركيه بالغ بر  2020در سال  1ش سازمان تجارت جهانيبراساس گزار

صادرات  خصوصبهوضعيت تجارت خارجي و  دهدمي نشان 11ي جدول آمارها ؛بوده استميليارد دالر 

 .است جدي يماندگدچار عقبنظير تركيه در مقايسه با كشورهاي همسايه لحاظ ارزش بهغيرنفتي ايران 

 

 )ميليون دالر/درصد(  1390-99صادرات غيرنفتي ارزش روند . 11جدول 

 ارزش )ميليون دالر( سال

1390 
1391 
1392 
1393 
1394 
1395 
1396 
1397 
1398 
1399 
 1398-1390ميانگين رشد ساليانه

 1399-1390ين رشد ساليانهميانگ

 :نشاني به مركزي بانك زماني سري اطالعاتي بانك: مأخذ

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

                                                 

1. World Trade Organization, Trade Profiles 2020.  
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كنندگان براي صادر شده جادياقتصادي و محدوديت تجاري ا يهاميتحر تشديد دليلبهاخير  هايسال در

ت در قالب نزولي شده است. بر اين اساس اگرچه دول ينفتغير صادرات روند كرونا ويروس يوعو همچنين ش

 غيرنفتيان و حمايت از صادركنندگ مقرراتگذاري به اقدام 1399 سال در غيرنفتيحمايت از صادرات  بسته

 متوقف اخير هايسال در را غيرنفتي صادرات نزولي روند نتوانسته شده انجام اقدامات برآيند اما است، كرده

 نشان را خليدا ناخالص توليد و غيرنفتي صادرات بين مستقيم ارتباط متعدد مطالعات و آماري شواهد. كند

رصد در د 6/25توليد داخلي از  بهنسبت صادرات غيرنفتي  شود،مي مالحظه 12 جدول در چنانچه. دهدمي

رنفتي يكه بيانگر كاهش نقش و اهميت صادرات غ است دهيرس 1399درصد در سال  15به حدود  1390سال 

 جديد هايتحريم اعمال از پس كهصعودي بوده  1394-1397 هايدر توليد كشور است. اين نسبت طي سال

ت صادراتي، به محصوال يبخشتمركززدايي و تنوع ،يبخشراهبردي در زمينه تنوع ريزيبرنامه فقدان و آمريكا

 درصد 33 از بيش از داخلي توليد به آن نسبت و شده يتوجه صادرات غيرنفتي كشور دچار شوك منفي قابل

 است.  افتهي كاهش 1399 سال در درصد 15 حدود به 1397 سال در

 

 )درصد( 1390-1399به توليد داخلي  )كاال و خدمات( . نسبت صادرات غيرنفتي12جدول 

 نسبت صادرات غيرنفتي به توليد داخلي سال

1390 6/25 
1391 1/24 
1392 9/26 

1393 1/23 

1394 7/19 

1395 4/22 

1396 9/24 

1397 2/33 

1398 3/25 
1399 15 

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

 

ادرات ص شدههايي كه توليد ناخالص داخلي دچار انقباض دهد در اكثر سالنيز نشان مي 1نمودار 

سطح  فزايش يا حفظ صادرات غيرنفتي در. شايان ذكر است كه جهت ايافته استغيرنفتي نيز كاهش 

باشد  ي صادراتيدر كاالها توليد يا داراي روند رو به رشد مازادموجود در گام نخست بايد اقتصاد داراي 

 .است نداده رخ اتيردر حوزه كاالهاي صاد ايران اقتصاد در اخير هايكه اين اتفاق در سال

هاي خارجي محدوديتدليل بهرآمدهاي ارزي كشور سياستگذار اقتصادي بايد به توجه به كاهش د

وابستگي به دليل به. اقتصاد ايران داشته باشداي به رفع موانع صادرات غيرنفتي ايجاد شده، توجه ويژه

گونه كه بايد بخش صادرات غيرنفتي خود را بهبود درآمدهاي نفتي و نوسانات عمده آن نتوانسته است آن
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تواند كمك شايان و پايداري جهت جبران ميغيرنفتي رآمدهاي نفتي، صادرات بخشد. در شرايط كاهش د

ها باشد و اين اقدام از ضروريات اقتصاد كشور براي گذار به يك اقتصاد سالم درآمدهاي كاهش يافته دولت

 و با درآمدهاي پايدار است. نتيجه چنين روندي منجربه تقويت توليد داخلي نيز خواهد شد.

ختار كته ضروري است كه براي شتاب بخشيدن به صادرات غيرنفتي بايد به ماهيت ساذكر اين ن

هايي كه موجود و سپس ايجاد تحول ساختاري در حوزه صادرات توجه كرد. در ادامه برخي از شاخص

 گيرد. در ايران است مورد بررسي قرار ميغيرنفتي ساختار و تنوع صادرات دهنده نشان

 

 ه روند صادرات غيرنفتي مقايس .1نمودار 

 1383-1399هاي هاي ثابت طي سالو توليد ناخالص داخلي به قيمت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ايران ياسالم يجمهورايران و بانك مركزي  مهوري اسالميج گمرك رسمي آمارهاي براساس: خذمأ

 

 الف( شاخص تمركز كاالهاي صادراتي

كاال در كل مجذور سهم هر  شاخص از جمع نيا كه است نداليشاخص هرفشاخص تمركز براساس 

 شاخص تمركز:محاسبه  فرمولشود. صادرات ايران محاسبه مي

 
 كه  ييجاsi  در كل صادرات است و  كاالسهمN  نداليشاخص هرف يعدد مقداراست. كاالهتعداد 

(H از )كي nده دهناست كه نشان يكو  صفرعددي بين  1است. شاخص تمركز صادرات ريمتغ كي تا ام

                                                 

1  . Concentration Index  
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معناست كه صادرات كشور  تنوع كاالهاي صادراتي است. اگر اين شاخص به عدد يك نزديك باشد بدين

در  تركننده صادرات همگندر چند محصول متمركز است. در مقابل مقادير نزديك به صفر منعكس

شاخص  روند نزولي رغمعليي مورد بررسي هاسالدهد طي نشان مي 2محصوالت مختلف است. نمودار 

 اين(، است رسيده 1399 سال در 0087/0 به 1390در سال  0132/0تمركز صادراتي )شاخص از 

. اين يافته استن كاهش مستمرطور به صادراتي كاالهاي تمركز روند و مواجه زيادي نوسان با شاخص

 محاسبه در. استاز محصوالت در صادرات غيرنفتي  تمركززداييامر بيانگر فقدان راهبرد مشخص در 

 عاناتيم به مربوط يكدهابجز  HSهمه كدهاي  ايران جمهوري اسالمي گمرك آمارهايبراساس  شاخص

 .شده است استفاده يعيطب گاز و يگاز

 

 1383-1399هاي . شاخص تمركز محصول صادراتي طي سال2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جمهوري اسالمي ايران.هاي گمرك محاسبات محقق براساس دادهخذ: أم

 

شايان ذكر است نوسان در تنوع كاالهاي صادراتي از يك طرف و وابسته بودن اقتصاد ايران به 

 . شده استپذيري اقتصاد كشور صادرات مواد خام و طبيعي از طرف ديگر، باعث افزايش آسيب

 ب( شاخص تنوع محصول صادراتي

دهنده افزايش است كه نشانسازي سازي و متنوعمعياري براي سنجش تخصصي 1،سازيشاخص متنوع

گيرد. تنوع كاالهاي صادراتي است؛ البته محاسبه اين آمار براي هر كاالي صادراتي و به هر مقدار صورت مي

نوع  4062به  1390نوع كاال در سال  3342، تنوع محصوالت صادراتي بهبود يافته و از 3براساس نمودار 

شود؛ اما بايد در نظر داشت براي اقتصاد ايران مثبت تلقي مي نوعيكه به است رسيده 1399كاال در سال 

                                                 

1. Diversification Index  
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نيز در اين ميان مهم است اما مقياس صادراتي  ،شودمحصوالت متنوعي توليد مي اقتصاد ايراناگرچه در 

براي اين توليدات وجود ندارد؛ بلكه سفانه چنين مقياسي أدهد متهاي اين تحقيق نشان ميكه بررسي

وجود  رغمعلي 1399ود. براي نمونه در سال شنياز داخل توليد مي تأمينالها فقط براي بسياري از كا

 كنار در لذا. بوده استهزار دالر  10صادرات اغلب كاالها ناچيز و زير  ميزاننوع محصول صادراتي،  4062

  .يابد افزايش نيز صادراتي محصوالت مقياس بايد صادراتي محصوالت به بخشيتنوع

 

  1383-1399هاي . شاخص تنوع محصول صادراتي طي سال3دار نمو

 

 

 

 

 

 
 

 .جمهوري اسالمي ايرانهاي گمرك ق براساس دادهقمحاسبات محخذ: مأ

 است. ايجاد تورش در شاخص حذف شده دليلبهها كدهاي مربوط به ميعانات گازي و گاز طبيعي در محاسبه شاخص توضيح:

 

 ج( شاخص تمركز بازار صادراتي

نوعي افزايش تمركزگرايي در بازارهاي هدف صادراتي و بهدهنده نشانصادراتي  1اخص تمركز بازارش

 در تجارت خارجي كشور است.  ريسك

 

 مارهاي آنكتاد براساس آ 2019الي  2010اي ه. روند شاخص تمركز بازار صادراتي طي سال4نمودار 

 

 

 

 

 

 
 

Source: http://unctadstat.unctad.org 

 

                                                 

1. Market Concentration Index 

3079

3343

3557

3302 3239 3286 3336 3342
3498

3779
3652

3554

3841
4010

4389

4041 4062

13
83

13
84

13
85

13
86

13
87

13
88

13
89

13
90

13
91

13
92

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
99

0/140
0/136 0/139 0/141

0/147

0/159 0/156
0/152 0/151 0/153

0/120

0/130

0/140

0/150

0/160

0/170

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
شاخص تمركز بازار صادراتي 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

34 

زايش است و از ايران در بازارهاي هدف رو به اف صادرات در تمركزگرايي روند ،4 نمودار به توجه با

 دهنده عملكرد ضعيف. اين روند نشاناست رسيده 1398در سال  153/0به  1390در سال  136/0

ا بنهادهاي متولي تجارت خارجي و فقدان ديپلماسي فعال تجاري جهت گسترش مناسبات اقتصادي 

 كشورهاي مختلف دنياست.

 راهكارهاي توسعه صادرات غيرنفتي .2-2-2

 تأمينشرط هاي اقتصادي مشخص و بهاي از سياستتواند با اتخاذ مجموعهسياستگذار اقتصادي مي

صورت بهي غيرنفتهزينه و با رفع موانع صادرات هاي الزم براي انجام مبادالت تجاري آسان و كمشرطپيش

ات عمده آن وابستگي به درآمدهاي نفتي و نوساندليل بهاز اين بخش حمايت كند. اقتصاد ايران  كارآمدي

تواند در شرايط ميغيرنفتي گونه كه بايد بخش صادرات غيرنفتي خود را بهبود دهد. صادرات نتوانسته آن

م از و اين اقداها باشد كاهش درآمدهاي نفتي كمك شاياني براي جبران درآمدهاي كاهش يافته دولت

ب بخشيدن به ضروريات اقتصاد كشور براي گذار به يك اقتصاد سالم و با درآمدهاي پايدار است. براي شتا

وجه كرد. تصادرات غيرنفتي بايد به ماهيت ساختار موجود و سپس ايجاد تحول ساختاري در حوزه صادرات 

 ك كند شامل موارد ذيل است: كمغيرنفتي تواند به بهبود صادرات برخي از اقداماتي كه مي

 دار كشورمزيتهاي بخش الف( شناسايي

 در ابتدا ديرد بامشاهده ك ديصادرات غيرنفتي را در حوزه تول يگذارتأثير ياديطور بنبتوان به نكهيا يبرا

رات داشته . در صورتي كه بخواهيم در تمام كاالها توليد و صادشوند ييشناسا كشور دارتيمزهاي بخش

هايي از اقتصاد كشور كه توان به فناوري و تمركز منابع دست يافت. در ابتدا بايد بتوان بخششيم نميبا

راستا وزارت  دهي نماييم و در اينداراي مزيت هستيم را شناسايي و توليدات با فناوري باال را سامان

 ليت مهمي دارد.مسئوصنعت، معدن و تجارت 

 هاي جديد در روش توليداي صادراتي با ارائه ايدهپذيري كاالهافزايش رقابت ب(

آن توسط  در چارچوب الزامات و برقراري شرايط نهادي مساعد محيط رقابتي در اقتصادي كه سهم عمده

 گذارسياستپذيري كاالهاي ساخت داخل است. اگر ساز افزايش رقابتشود زمينهبخش خصوصي اداره مي

با كاالهاي  داخلي است بايد توليدكنندگان داخلي را در معرض رقابت به دنبال ارتقاي كيفيت محصوالت

 استگذارسياي ارزنده را پيش روي صنعت خودروسازي تجربه مشابه خارجي قرار دهد. شرايط انحصار در

 اقتصادي قرار داده است. 

 هاي اجرايي مرتبطري تمام دستگاهبازاريابي فعال محصوالت صادراتي با همكا( ج

قش نتوليد محصول باكيفيت و صادراتي مرحله بازاريابي و فروش محصول در كشورهاي هدف  پس از

 خصوصبههاي اقتصادي و متولي تجارت خارجي دارد كه بنگاهغيرنفتي بسزايي در افزايش صادرات 

  د.نيت مهمي را در اين راستا دارمسئول وزارت صمت
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 و توجه به كيفيت آنها داركاالهاي مزيت ( توليد در مقياس گسترده درد

طور بهبندي مناسب و تواند محصول را در زمانها ميهدف كاهش هزينه توليد در مقياس گسترده با

قتصاد ادار صادراتي مزيتهاي بخش مداوم در اختيار مشتريان داخلي و خارجي قرار دهد. الزم است

ها در سطح شورد نظر، توليد در اين بخكيفيت محصوالت م يشناسايي شوند و با انتقال فناوري و ارتقا

رد اراي استاندالمللي تنظيم شود. سپس روي صادرات اين كاالهاي با فناوري باال و دااستانداردهاي بين

هاي متولي ريزي مناسب، شفاف و داراي قابليت رصد و پاسخگويي، توسط وزارتخانهالمللي، برنامهبين

ا اقدامات ب( صورت گيرد. شايان ذكر است و...ان و آموزش پزشكي )صمت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درم

 شت.توان از صادرات غيرنفتي انتظار اثرگذاري چنداني را بر توليد دامدت نميمقطعي و كوتاه

 ي صادراتياكاالهونقل، بيمه و انبارداري براي حملخدماتي نظير ارائه  بندي واز طرفي كيفيت بسته

 د توجه قرار گيرد.هم ميزان تقاضا براي آنها اهميت ويژه دارد و بايد مورايي كاالها و نيز هم در قيمت نه

 تقويت ديپلماسي اقتصادي ( هـ

شورهاي كدر كشورهاي طرف تجاري و تدوين راهبرد توسعه تجاري در دولت با تقويت ديپلماسي اقتصادي 

شور از ضروريات ي شركاي عمده تجارت خارجي كحضور فعال رايزنان بازرگاني ايران در بازارها و طرف معامله

هاي وليد بنگاهاست. براي توسعه صادرات حتي به كشورهاي همسايه ابتدا بايد حجم تغيرنفتي توسعه صادرات 

جاري باشد تخارج از شركاي عمده غيرنفتي اقتصادي صادركننده افزايش يابد و اگر بنابر گسترش صادرات 

 جدي مورد توجه قرار گيرد.طور بهپذيري كاالهاي صادراتي بايد مقياس توليد و رقابت

 

 مناطق آزاد .2-3

 عملكرد اقتصادي مناطق آزاد .1-3-2

براساس تجربيات جهاني ايجاد مناطق آزاد راهكاري براي تمرين آزادسازي تجاري و تقويت فضاي رقابتي در 

ي گذار از اقتصاد بسته و سوسياليستي به برا 1980وكار )مثال كشور چين در دهه راستاي تسهيل فضاي كسب

اقتصاد آزاد( بوده است. براساس تجربه ايجاد مناطق آزاد در ايران اين مناطق عالوه بر اهداف معمول راهكاري 

زدايي، تمركززدايي، براي توسعه اقتصادي مناطق مرزي، ايجاد اشتغال پايدار، افزايش امنيت مرزها، محروميت

در نظر گرفته شده است. كشورهاي مختلفي نيز از سياست مناطق آزاد براي عرضه كاال و  .و..اي توسعه منطقه

متفاوتي بر توسعه اقتصادي كشورها داشته است. اين آثار اند كه خدمات به بازارهاي خارجي استفاده كرده

ا در برخي ديگر صادرات، ايجاد اشتغال و ارزآوري شده، ام سياست در بعضي از كشورها منجربه تنوع و رشد

( نيز پس از 2019مانند كشورهاي آفريقايي نتايج، نااميدكننده بوده است. براساس آخرين گزارش آنكتاد )

ه است. در همان زمان ايجاد مناطق آزاد در يافتتشكيل سازمان تجارت جهاني روند ايجاد مناطق آزاد كاهش 

عبارت ديگر اصالحات در شد. بهينه اول شناخته نميعنوان سياست بهدهه پيش بود نيز به 4حدودًا  دنيا كه
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صنعتي موفق جهان، زماني به موفقيت ـ  سرزمين اصلي مقدم بر ايجاد اين مناطق است. تمام مناطق آزاد تجاري

عنوان يك آزمايشگاه جهت تجارت هدفمند در اقتصاد جهاني اند كه اقتصاد اين كشورها از مناطق آزاد بهرسيده

اند. يعني ابتدا استراتژي توسعه صنعتي )توليدي( اين كشورها در راستاي تجارت هدفمند با اقتصاد دهاستفاده كر

اينكه سرزمين اصلي آمادگي پياده كردن اين استراتژي را نداشته،  دليلجهاني تدوين شده است، سپس به

وانع اداري و بيشترين تسهيالت اند تا قوانين و مقررات تجارت آزاد با كمترين مشدهتأسيس  مناطقي طراحي و

 گذاري خارجي در آنجا اجرا شود. و امتيازات براي سرمايه

ين ااين است كه  ،شودايرادي كه به مناطق آزاد تجاري در كشورهاي در حال توسعه گرفته مي

ياز به هاي ملي كه نمناطق باعث ترويج واردات كاالهاي خارجي و تضعيف و نابود شدن توليدكننده

 تأمينسب براي شود. در صورتي كه يكي از اهداف ايجاد مناطق آزاد، ايجاد بستر مناتيباني دارند، ميپش

ؤسساتي است كه براي م و...المللي، توليد اشتراكي قيمت از بازارهاي خارجي و بينكاال و تجهيزات ارزان

مارهاي اصلي آارند. مروري بر المللي دسعي در پيروزي در تجارت جهاني و مستولي شدن بر بازارهاي بين

طي  دهد كه اين مناطق عملكرد اقتصادي قابل قبوليصنعتي ايران نشان مي ـ مناطق آزاد تجاري

 اند. داشتهنهاي اقتصاد مقاومتي سياست «11»هاي مورد بررسي براساس اسناد باالدستي ازجمله بند سال

گاني كشور طق آزاد و اهميت آن در مبادالت بازرعملكرد مجموعه منادهنده نشانيكي از مواردي كه 

ناطق نسبت حجم تجارت در م 1399حجم تجارت خارجي انجام شده در مناطق آزاد است. در سال  ،است

 ايران آزاد قمناط ديگر عبارتبهخود اختصاص داده است. درصد را به 2رقم حدودًا  آزاد به سرزمين اصلي

ا پوشش رحجم عمده تجارت خارجي كشور  توانستندمي ،شده اعطا آنها به كه قانوني امتيازات رغمعلي

. از عملكرد ضعيف اين مناطق در افزايش حجم تجارت خارجي كشور استدهنده نشانكه آمارها  دهند

  .(13)جدول  بوده است -8/0تجارت در مناطق آزاد نيز  ساليانهطرفي ميانگين رشد 

 

 جي در مناطق آزاد با سرزمين اصليمقايسه حجم تجارت خار .5نمودار 
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  1392-1399. نسبت تجارت خارجي مناطق آزاد به سرزمين اصلي 13جدول 
 )ميليون دالر/درصد( 

 سال
 مناطق آزاد

 ميليون دالر(

 سرزمين اصلي

 ميليون دالر(

ارت مناطق آزاد به نسبت تج

 )درصد( سرزمين اصلي

1392 1644 91557 
1393 1800 104129 
1394 2157 83968 
1395 2534 87614 
1396 3074 101441 
1397 2307 86922 
1398 1660 85107 
1399 1554 73891 

  1392-99 ايران تجارت در مناطق آزاد ساليانهميانگين رشد 

 عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي.آمارهاي ارائه شده دبيرخانه شوراي خذ:مأ

 

اد منفي ( تراز تجاري در مناطق آز1399الي  1392هاي مورد بررسي )براساس آمارها در اكثر سال

ها، ختسازير تأمينآن است كه درآمدهاي اين مناطق براي هاي اصلي اين موضوع . يكي از علتبوده است

. ز دارندبراي توسعه خود به چنين درآمدهايي نيا شود و اين مناطق اساساً مي تأميناز محل واردات 

 8/191حدوداً  حجم توليد ناخالص داخلي ايران 1399براساس آمارهاي بانك جهاني در سال 

ن كه ايميليارد دالر بوده است  5/1ميليارد دالر و حجم تجارت در همين سال در مناطق آزاد 

دهد مناطق آزاد سهم ناچيزي توليد ناخالص داخلي كشور است و نشان مي 8/0نسبت برابر با 

  است. در اقتصاد ملي داشته

 

  )ميليون دالر(    1392-1399هاي . كسري تراز تجاري در مناطق آزاد طي سال6نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اد و ويژه اقتصادي.آز عالي مناطقآمارهاي دريافتي از دبيرخانه شوراي خذ:مأ
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ون ميلي 154) 1399ميليون دالر( و  222) 1398هاي هرچند تراز تجاري مناطق آزاد در سال

دود ح 1392-1399هاي سالتراز تجاري مناطق آزاد طي  ساليانه، اما متوسط بوده استدالر( مثبت 

گاز در  و اب صادرات نفت. در همين راستا تراز تجاري بدون احتسبوده استميليون دالر منفي  5/622

ها نيز اين ميليون دالر كسري داشته و در اغلب سال 3895، حدود 1399سرزمين اصلي نيز در سال 

اد در ايران گونه بيان كرد كه عملكرد مناطق آزتوان اين. بر اين اساس، ميبوده استتراز منفي حاكم 

هايي كه در عبارتي ديگر، در اكثر سال؛ بهاستبوده هاي اتخاذ شده در سرزمين اصلي ثر از سياستأمت

اند و هسرزمين اصلي كسري تراز تجاري وجود داشته، مناطق آزاد نيز داراي كسري تراز تجاري بود

وفقيت نيازمند باشند. بنابراين مناطق آزاد جهت م اند عملكردي متفاوت از سرزمين اصلي داشتهنتوانسته

ري هاي اقتصادي در سرزمين اصلي هستند و شواهد آماكار و كاهش ريسكوبهبود شرايط محيط كسب

هايي گذاريسرمايه تواندداليل كسري تراز تجاري مناطق آزاد مييكي از  يد همين مطلب است.ؤنيز م

  .شده استانجام  توسعه صادرات ي غير ازفاهدا بامناطق اين كه در  باشد

يافته در مناطق آزاد گذاري خارجي تحققست حجم سرمايهآمار بعدي كه داراي اهميت زيادي ا

ميليون دالر بوده  192حدوداً  متوسططور به( 1399الي  1390هاي مورد بررسي )است كه طي سال

ميليون دالر بوده كه اين  1782حدوداً  متوسط اين رقم براي سرزمين اصليطور بهاست، در حالي كه 

گذاري خارجي در سرزمين اصلي است. به بيان ديگر براساس شواهد درصد كل سرمايه 11حدوداً  نسبت

 از يكي عنوانبه خارجي هايمناطق نقش چنداني در جذب سرمايه اينآماري از عملكرد اقتصادي آنها، 

  .اندنداشته ايران اقتصاد 1در مناطق اينتأسيس  اصلي اهداف

 

 )ميليون دالر/درصد(    ه در مناطق آزاديافتگذاري خارجي تحقق. وضعيت سرمايه14جدول 

 سال
 گذاري خارجي سرمايه

 كل كشور 

 گذاري خارجي سرمايه

 مناطق آزاد

گذاري خارجي نسبت سرمايه

 مناطق آزاد به كل كشور 

 

   

   

   

   

   

   

   

 .عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصاديآمارهاي دريافتي از دبيرخانه شوراي خذ:أم

 

                                                 

های خاصي نظير سهم از توليد منطقه، نسبت جمعيت شاغل و همچنين ميزان نقش را باید براساس شاخص. هرچند 1

 صورت سري زماني وجود ندارد. ه حداقل بهارزش توليدات صنعتی سنجيد، اما آمار درخصوص موارد ذكر شد
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قتصادي اشكست اين مناطق در رسيدن به اهداف دهنده نشاندرمجموع، آمارهاي اقتصادي مناطق آزاد 

خاذ سياست نيز كمك چنداني به اقتصاد ملي نخواهد كرد. اتي و جغرافيايي اين مناطق است و توسعه كم  

تواند نقش يآور و مشخص شدن جايگاه اين مناطق در استراتژي تجاري كشور مصنعتي و تجاري دقيق و الزام

هاي كمي مناطق آزاد را در اقتصاد ملي مشخص كند. اين مناطق در رسيدن به اهداف اقتصادي موفقيت

بي براساس زدايي نيز اقدامات انجام شده قابل سنجش و ارزيااي و محروميتوسعه منطقهاند و در تداشته

 چند اقدامات مثبتي در توسعه نقاط مرزي كشور انجام شده است. هاي اقتصادي نيست، هرداده

 راهكارهاي بهبود عملكرد مناطق آزاد .2-3-2

بر ه مبتنيگرفته ك اقتصاد آزاد قرار طرف كي درسياستگذاري در حوزه اقتصاد در طيفي قرار دارد كه 

هاي ق سياستقواعدي ازجمله عدم دخالت دولت در اقتصاد و استفاده از مكانيسم عرضه و تقاضا به تشوي

بر ، اقتصاد مبتنيبنديپردازد و در سوي ديگر اين دستهنگر و توسعه تجارت و صادرات ميبرون

 ريزي در تماميهبر قواعدي ازجمله حقوق مالكيت دولتي و برنامتنيريزي متمركز قرار گرفته كه مببرنامه

 ينگر و تشويق سياست جايگزيني واردات و خودكفايي در تمامهاي درونامور اقتصادي و سياست

 اقتصاد اي آزاد اقتصاد يا شود گفته كه نيست ايبهينه حالت طيف سر دو در گرفتن قرار. تهاسزمينه

رقابت اشتند براي كشور اقتصاد از بخشي ديگر عبارتد در طول اين طيف حركت كرد. بهبلكه باي ،دولتي

 جهت اين در ابزاري عنواننيازمند تجارت آزاد است و در اين راستا مناطق آزاد به حتماً  الزم پذيري

 نهادي تربس يك در را خود خاص شرايط و هابايسته نيز اقتصادي سياست هر. باشد كنندهكمك تواندمي

 از اثربخشي و كارامدي انتظار تواننمي نگيرد صورت كافي توجه نيازهاپيش به اگر و دارد نياز مناسب

 دننبو مشخص و الزم هايزيرساخت داشتن بدون ايران در آزاد مناطق. داشتاقتصادي  هايسياست

ود را نتوانستند نقش خ تجاري و صنعتي هايسياست در نوسان همه از ترمهم و كشور تجاري سياست

اد راهكارهايي مانند كشورهاي موفق در اين حوزه در اقتصاد ملي ايفا كنند. براي رفع مشكالت مناطق آز

 وجود دارد كه برخي از آنها به شرح ذيل است: 

  اي يا توليد و صادرات(مشخص شدن الگوي اداره مناطق آزاد )توسعه منطقه 

  ر سياست تجاري و صنعتي كشورمشخص شدن جايگاه اين مناطق د 

  و.هاي اساسي در محدوده مناطق آزاد شامل راه، جاده، بندر، فرودگاه تكميل زيرساخت.. 

  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 

   و حمايت حداكثري از توليد و صادرات در اين مناطقحفظ امتيازات مناطق آزاد 

  هداف اصليعنوان يكي از اهاي خارجي و انتقال فناوري بهاتخاذ تدابير ويژه براي جذب سرمايه 

 اين مناطقتأسيس 
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  جاي بهد آالت خط توليمديريت كاالهاي وارداتي به مناطق آزاد )واردات مواد اوليه و ماشين

  في(واردات كاالهاي مصر

 

  (قاچاق) كاال غيررسمي . حوزه واردات2-4

 تبيين وضع موجود .1-4-2

 قانوني خروج و ورود به مربوط قانوني تشريفات نقض موجب كه است فعلي ترك يا فعل ارز، و كاال قاچاق

 و ترك دولت مصوب هايماليات و ورودي حقوق پرداخت عدمدليل به و 1شودمي كشور به ارز و كاال

 و اقتصاد رسمي بخش جامعه، سالمت كشور، رسمي تجارت و توليد به كشور، به قانوني ورود تشريفات

با توجه به وظيفه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و  .زندمي آسيب سياستگذاران تجاري هايسياست

ارت هاي مختلف نسبت به تجشود كه حجم قاچاق كاال و ارز طي ساله ميدارز و آمار كشفيات مشاه

 . استرسمي كشور قابل توجه 

 4/5 ، نسبت كل قاچاق به توليد داخلي ازشدهنشان داده  15گونه كه از محاسبات جدول همان

ره رسيده و طي اين دو 1399درصد در سال  2/10و  1398درصد در سال  9به  1392درصد در سال 

جارت نسبت ارزش كل قاچاق به تاست. از طرفي  درصد رشد داشته 5/9حدود  ساليانهمتوسط طور به

 نهسالياطور متوسط رسيده و به 1399درصد در سال  16به  1392درصد در سال  31رسمي كشور از 

دليل به ،اوالًهاي مزبور بيانگر اين واقعيت است كه (. نسبت15)جدول  يافته استدرصد كاهش  9حدود 

ل واردات كميزان قاچاق ورودي به  يهاي خارجافزايش نرخ ارز طي دوره مورد بررسي و گران شدن كاال

در  ،ثانياًو  است رسيده 1399درصد در سال  32به حدود  1392درصد در سال  35كاهش يافته و از 

اهشي هاي اقتصادي و همچنين تحريم روندي كضعف بنياندليل بههايي كه توليد ناخالص داخلي سال

شور(، ك)كاهش خالص صادرات  خ ارز و افزايش قاچاق خروجيافزايش نردليل بهو همچنين داشته است 

 ز توليد داخلي افزايشي بوده است.سهم قاچاق ا

پنجم تجارت طي دوره مورد بررسي، مجموع تجارت غيررسمي )قاچاق ورودي و خروجي( حدود يك

جه تو (. با توجه به سهم قابل1392-1399هاي سالدرصد طي  3/18) شده استرسمي كشور را شامل 

س آمار به گستردگي ورود كاالهاي مختلف از اين مسير كه براسا نظرقاچاق از تجارت خارجي و با 

الم شناسي مناسبي انجام شود. درواقع اقكشفيات قابل بررسي است الزم است در اين خصوص آسيب

 ،ثانياًو  شود ترلنوسانات نرخ ارز كن ،اوالًمتعدد وارد شده از مسير قاچاق بيانگر اين ضرورت است كه 

دد براي بايد فضاي تجارت رسمي كشور تسهيل شده و از تغيير مكرر قوانين و درخواست مجوزهاي متع

 ورود كاال از مسيرهاي قانوني جلوگيري شود. 

                                                 

 .( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز1ماده ) .1
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 )ميليارد دالر/درصد(  . نسبت قاچاق به تجارت رسمي و توليد ناخالص داخلي15جدول 

 *1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 شرح

ميانگين 

رشد 

 ساليانه

 -1/5 9/11 5/12 1/12 12 1/12 5/14 7/15 2/17 قاچاق ورودي

 -5/8 2/4 6/4 9/2 9/0 5/0 1 1/4 8/7 قاچاق خروجي

 -1/6 1/16 1/17 15 9/12 6/12 5/15 8/19 25 مجموع قاچاق برآوردي

 -8/3 4/37 43 43 54 43 41 53 49 واردات

 4/2 5/36 1/42 39 39 36 35 36 31 صادرات

 -1/1 9/73 1/85 82 93 79 76 89 80 كل تجارت رسمي

 -4/1 8/31 29 28 22 28 35 29 35 نسبت قاچاق ورودي به كل واردات

 -9 16 7/14 18 14 16 20 22 31 نسبت كل قاچاق به تجارت رسمي

 -2/14 8/157 189 294 445 417 384 432 460 توليد ناخالص داخلي به دالر

 نسبت كل قاچاق به توليد ناخالص داخلي

 )درصد(
4/5 6/3 4 3 8/2 1/5 9 2/10 5/9 

 ، ستادwww.cbi.ir هاي سري زماني بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به آدرس تارنمايمحاسبات محقق براساس داده خذ:مأ

 .سايت بانك جهاني مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز و

درصد( و  -5قاچاق ورودي ) ساليانهآمار قاچاق ورودي و خروجي و همچنين كل قاچاق، براساس ميانگين رشد  1399* براي سال 

 است. درصد( برآورد صورت گرفته -8قاچاق خروجي )

 

 در هاييامانهس ايجاد ارز، و كاال قاچاق با مبارزه راهبردهاي تريناصلي از يكي كه است توجه شايان

ح قوانين ها توسط دولت و مجلس و اصالو نظارت بر عملكرد سامانه اقتصادي اطالعات شفافيت راستاي

 مجلس 1390 مصوب ارز و كاال قاچاق با مبارزه قانون به مستند شد مقرر راستا همين در .است مرتبط

 و تجارت معجا سامانه نياز مورد اطالعات فرعي، سامانه 13 و اصلي سامانه 8 ايجاد با اسالمي شوراي

 متولي هايهدستگا قبل، هايسال در چندهر. شود تأمين ارز و كاال قاچاق با مبارزه و شناسايي سامانه

 و كميلت براي نظارتي اقدام هرگونه اما اند،داده انجام خصوص اين در اقداماتي مختلف هايسامانه

دليل بهكلي، طور به .دباش مفيد ارز، و كاال قاچاق با مؤثر مبارزه رد تواندمي ها،سامانه اين از برداريبهره

زي و هاي گمرك و بانك مركخارجي و عدم ارتباط سامانه تجارت به مربوط هايسامانه نبودن كامل

 يبرا مناسب بستر نشدن فراهم هاي متولي تجارت خارجي با سامانه جامع تجارت وبرخي دستگاه

شده ارز محقق ن و كاال قاچاق با مبارزه قانون كامل اجراي مالي، هايتراكنش و ارز الوانتقنقل در شفافيت

 الحظاتم برخي طرفي از. مواجه است جدي هايچالش اين حوزه با در قانونگذاران اهداف به و رسيدن

 ونيقان هايمعافيت انحراف سبب مرزي مناطق در پايدار اشتغال و يافتگيتوسعه عدمدليل به معيشتي

 .است شده اجرا در

 از برخي به توانمي را ارز و كاال قاچاق با مبارزه روي پيش هايچالش تريندرمجموع مهم

 خارجي، و داخلي هايقيمت اختالف افزايش ارز، نرخ حوزه نوسانات در كشور اقتصاد كالن هايمشخصه

 مانند 1399 سال تحوالت رخيب حال اين با دانست؛ مرتبط خارجي تجارت و توليد هايهزينه افزايش

http://www.cbi.ir/
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 و هاممنوعيت وضع و داخلي توليدات از حمايت هدف با وارداتي كاالهاي برخي تعرفه افزايش

 در گذشته، ساليان در ارزي نوسانات برخي بروز و كاال ورود و سفارش ثبت براي جديد هايمحدوديت

 هايمحدوده با فعلي مناطق محدوده توسعه يا جديد آزاد مناطق برخي ايجاد براي پيشنهادهايي كنار

 هاييسياست است الزم شده و منجر در كشور قاچاق افزايش به تواندمي كشيفنس غيرقابل و وسيع

 مدنظر آزاد، مناطق ايجاد طريق از ايمنطقه توسعه و داخلي توليدات از حمايت هايروش تغيير براي

 .گيرد قرار

 ي مبارزه با قاچاقراهكارها .2-4-2

فافيت شيندهاي موجود در جهت افزايش ااي بدون اصالح فردهد كه راهكارهاي مقابلهربه نشان ميتج

ل ئهاي آن از مسابحث پيشگيري از قاچاق كاال و كاهش انگيزه اقتصادي، كارايي الزم را نخواهد داشت.

 در نظر گرفته شود.  يندهاي تجارت قانونيامهمي است كه الزم است در اصالح فر

اهش انگيزه مبادرت به قاچاق كاال در كنار اقدامات فرهنگي مناسب در جهت ترغيب ك

الزم  ت كشورريزي متوليان صنعت و تجاركنندگان به استفاده از كاالهاي باكيفيت داخلي و برنامهمصرف

يش هت افزاريزان اقتصادي كشور قرار گيرد. اصالحات مناسب اقتصادي در جاست مورد توجه جدي برنامه

درت به هاي قاچاق و باال بردن ريسك مبايند رسيدگي قضايي، پروندهاشفافيت مبادالت و تسهيل فر

 قاچاق كاال سبب كاهش حجم اقتصاد پنهان در كشور خواهد شد.

االهاي حلي است كه براي تمامي اقالم كااليي ازجمله كتسهيل ورود قانوني كاال به كشور راه

ادي و افزايش بر اين تسهيل تجارت قانوني و در جهت فعاليت اقتص . عالوهستيالورود قابل اجرا نممنوع

ري نهادها گذاري مولد در جهت ايجاد اشتغال و ترغيب به فعاليت شفاف اقتصادي نيازمند همكاسرمايه

 هاي مختلفي است.و دستگاه

رساني مناسب به طالعايجاد فضاي مناسب براي واردات قانوني با افزايش ثبات و شفافيت قوانين و ا

جاي ورود كاال به كشور از فعاالن تجاري و توليدكنندگان منجربه تمايل به استفاده از مسيرهاي مجاز به

ريع در هاي مربوطه و تسمسيرهاي غيرمجاز خواهد شد. كاهش مجوزهاي متعدد صادره توسط وزارتخانه

 قانوني در كشور است. يندهاي صدور مجوز از ديگر عوامل مهم در تسهيل تجارتافر

 هاي نسبي و همچنين كاهش تدريجي تعرفه و حقوق ورودي كاالها و افزايش سطحاصالح قيمت

يدات داخلي دهد. بهبود كيفيت تولفناوري توليد تفاوت قيمت كاالهاي توليد داخل و خارجي را كاهش مي

 كنندگان است.قوق مصرفاي از توليد داخل در فضاي رقابتي و تضمين حهاي غيرتعرفهو حمايت

ه، فروشي كاالي قاچاق در سطح عرضرهگيري كاالهاي وارداتي و مسدود ساختن مسيرهاي عمده

هاي زنجيره تشديد برخورد با ويژه در مورد كاالهايي كه با سالمت جامعه در ارتباط مستقيم است وبه

 اد.چاق را افزايش خواهد ددهي قاچاق كاال تا زمان فروش ريسك مبادرت به قاتوزيع و سازمان
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استفاده از  هاي مبادله كاال بااستفاده از ابزارهاي نوين رهگيري و شناسايي كاال و تشخيص حلقه

تواند شفافيت هاي مالي و كااليي ميو نظارت بر مبادالت ارزي و حسابافزوده ارزشقانون ماليات بر 

 اقتصاد كشور را افزايش دهد. 

بي و عنوان مرزبان اقتصادي كشور بر تمامي مرزهاي ورودي هوايي، آهكنترل و نظارت گمرك ب

هاي ساير ريبايد با همكاهاي مبارزه با قاچاق كاالست كه ميهاي مطروحه در برنامهزميني جزو اولويت

دهي مبادالت مرزي هاي انتظامي و حاكميتي مورد توجه قرار گيرد. كنترل مبادي مرزي و سامانهدستگا

 هش دهد.تواند زمينه قاچاق را كاهاي گمركي و مديريت هماهنگ ميهاي مرزي و كاهش رويهرچهو بازا

ا توجه به ريزي در جهت استراتژي توليد و صادرات كشور ببازتعريف وظايف مناطق آزاد در برنامه

سب هاي مناگذاري زماني ممكن است كه زيرساختهاي هر منطقه و افزايش صادرات و سرمايهظرفيت

 در مناطق مورد توجه جدي قرار گيرد.

انوني رساني صحيح به فعاالن اقتصادي و آموزش تشريفات قبستر فرهنگي جامعه و اطالع يارتقا

ده از ظرفيت استفا وريق قانوني و فعاليت شفاف بانكي واردات و صادرات كاال و توسعه تجارت مرزي از ط

 وين خصوصاً نكاال از مبادي حمل و با استفاده از ابزارهاي المللي در جهت كنترل ورود هاي بينهمكاري

ترل مرزي در حوزه اداري و تجهيزات كن در ترانزيت كاال به كشور و تفاهم با ساير كشورهاي همسايه در

 ونقل از ديگر راهكارهاي كاهش قاچاق كاال به داخل كشور است.جهت رصد ناوگان حمل

قضات و شعب تخصصي در جهت تسريع در صدور حكم و جلوگيري از اطاله دادرسي و تعيين 

اجراي  اصالح تناسب مجازات با جرم و صراحت و تضامين اجراي مقررات از ديگر مواردي است كه در

 .دشوقانون بايد به آن توجه 

كاال  آن موردهاي مشخص درخصوص هر قلم كااليي اثربخشي مبارزه با قاچاق را در حلارائه راه

 د داد.افزايش خواه

ورهاي تجارت رسمي با كش ريزي در جهت توليد وتوجه به اشتغال و معيشت مرزنشينان و برنامه

ون را د كه حمايت عمومي از تشديد مقابله با كاالي قاچاق در كشور اجراي قانشوهمجوار سبب مي

در نهادهاي  ريانهاي قانونگذاري و مجمل است كه بدون هماهنگي دستگاهأتسهيل نمايد. اين نكته قابل ت

 قانون ممكن نخواهد شد.مؤثر مختلف حاكميت و فعاالن بخش خصوصي اجراي 
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 ه پيشنهادئگيري و ارانتيجه

 شود.ميارائه  مربوط به عملكرد بخش خارجي اقتصادهاي پشنهادگيري و در اين بخش نتيجه

 

 الف( تجارت خارجي

  ي مورد بررسي عالوه بر مشكالت تحريمهاسالي يكي از داليل اصلي افت جايگاه تجارت خارجي ط، 

استفاده دليل بهگذاري داخلي و خارجي خصوص سرمايهههاي توليدي و ب، تضعيف بنيانعدم مديريت آن

و  1390ي هاسالهاي ارزي از لنگر نرخ ارز اسمي و سركوب توان توليد داخلي، خروج سرمايه و جهش

 مديريت نشده هاياست جهش شايان ذكراست.  بوده 1399اول سال  و ادامه آن تا پايان نيمه 1397

اي و مواد اوليه، واسطه تأميننرخ ارز از طرفي موجب افزايش فزاينده هزينه مبادله و افزايش هزينه 

شده و با توجه به وابستگي باالي توليد داخلي كشور به واردات، قدرت رقابت توليد  اي توليدسرمايه

  .شده استر كاهش يافته و موجب از دست رفتن بازارهاي صادراتي نيز داخلي بيشت

  1390-1399ي هاسالاي و روند نسبي افزايشي كاالهاي مصرفي طي روند كاهشي واردات كاالهاي سرمايه ،

گذاري در بخش توليد باشد كه دليل اصلي آن نيز تثبيت تواند زنگ خطري براي كاهش تمايل به سرمايهمي

 . بوده استبررسي  ي موردهاسالهاي اقتصادي كشور طي ز اسمي بدون هدف مشخص و تضعيف بنياننرخ ار

   درصد در سال  15به حدود  1390درصد در سال  6/25نسبت صادرات غيرنفتي به توليد داخلي از

 كه بيانگر كاهش نقش و اهميت صادرات غيرنفتي در توليد كشور است.  است دهيرس 1399

  تنوع كاالهاي صادراتي از يك طرف و وابسته بودن اقتصاد ايران به صادرات مواد خام و  نوسان در

 . شده استپذيري اقتصاد كشور از ناحيه صادرات غيرنفتي طبيعي از طرف ديگر، باعث افزايش آسيب

   توسط . نسبت مبوده استدهد، تراز تجاري در مناطق آزاد منفي نشان مي 1392-1399بررسي آمار دوره

گذاري انجام شده در سرزمين اصلي طي دوره مورد بررسي، گذاري خارجي در مناطق آزاد به كل سرمايهسرمايه

كه براساس اين شواهد آماري از عملكرد اقتصادي مناطق آزاد، اين مناطق نقش چنداني بوده  درصد 11حدود 

 اند.اين مناطق در اقتصاد ايران نداشته تأسيس عنوان يكي از اهداف اصليهاي خارجي بهدر جذب سرمايه

 

 ها ب( تراز پرداخت

  جاري دارد )شامل خالص  منفي بودن وضعيت موازنه كل كشور عمدتًا ريشه در منفي بودن حساب

حساب سرمايه، خالص حساب خدمات، خالص صادرات، خالص حساب درآمد و خالص انتقاالت رسمي 

صادرات، خالص حساب سرمايه و خالص حساب خدمات بيش از  است(. در اين ميان وضعيت بد خالص

 .اندساير عوامل در كاهش موازنه كل يا منفي بودن آن نقش داشته
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  تنها بيانگر باال بودن اهميت المللي( نه)تغيير در ذخاير بين ها يا موازنه كل كشورپرداخت بخش تراز

تدبير بهبود آن از طريق طراحي استراتژي توسعه م لزوتوجه به بخش خارجي اقتصاد است، بلكه بيانگر 

ها( ي پولي )ارزي( )به مفهوم حفظ ثبات قيمتسياستگذارصنعتي، استراتژي توسعه بازرگاني و استراتژي 

ها با يكديگر است. البته بايد عنوان نمود كه عوامل مختلف اقتصادي نظير سازي اين استراتژيو هماهنگ

تفاده از لنگر نرخ ارز اسمي در اقتصاد و سركوب مالي )سركوب نرخ سود بانكي( كسري بودجه دولت، اس

 نيز از عواملي هستند كه بر كسري تراز تجاري اثرگذارند.

 

 ج( رابطه مبادله

معناي صادرات ، به1394تا  1390هاي و كاهش آن نسبت به ميانگين ساليك استمرار رابطه مبادله كمتر از 

  بيشتر است.افزوده ارزشپايين در مقابل واردات كاالهاي داراي افزوده ارزشي كاالهاي خام و دارا

 

 آزادي اقتصاديتعرفه و  يهاد( شاخص

 دهدمي نيز نشان جهان كشورهاي ساير مقايسه با در ايران تجاري آزادي شاخص و تعرفه شاخص بررسي

 . دارد قرار ايغيرتعرفه و ايتعرفه هايمحدوديت وضع در باالترين كشورها رديف در ايران كه

 

 مناطق آزادهـ( 

دهنده شكست اين مناطق در رسيدن به اهداف اقتصادي است و آمارهاي اقتصادي مناطق آزاد نشان

 ي و جغرافيايي اين مناطق نيز كمك چنداني به اقتصاد ملي نخواهد كرد. توسعه كم  

اي و اند و در توسعه منطقهي داشتههاي كماين مناطق در رسيدن به اهداف اقتصادي موفقيت

هاي اقتصادي نيست، هرچند زدايي نيز اقدامات انجام شده قابل سنجش و ارزيابي براساس دادهمحروميت

 اقدامات مثبتي در توسعه نقاط مرزي كشور انجام شده است. 

 

 قاچاق كاال و ارزو( 

  ميزان قاچاق ورودي  اوالً ي،ن كاالهاي خارجافزايش نرخ ارز طي دوره مورد بررسي و گران شددليل به

 رسيده 1399درصد در سال  32به حدود  1392درصد در سال  35به كل واردات كاهش يافته و از 

هاي اقتصادي و همچنين تحريم ضعف بنياندليل بهيي كه توليد ناخالص داخلي هاسالدر  و ثانياً است

)كاهش خالص صادرات كشور(،  خ ارز و افزايش قاچاق خروجيافزايش نردليل بهو داشته روندي كاهشي 

  .بوده استسهم قاچاق از توليد داخلي افزايشي 

  هاي گمرك، بانك خارجي، عدم ارتباط سامانه تجارت به مربوط هايسامانه نبودن كاملدليل به



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

46 

 مناسب بستر ننشد فراهم هاي متولي تجارت خارجي با سامانه جامع تجارت ومركزي و برخي دستگاه

در ارز  و كاال قاچاق با مبارزه قانون كامل اجراي مالي، هايتراكنش و ارز وانتقالنقل در شفافيت براي

مواجه  جدي هايچالش اين حوزه با در قانونگذاران اهداف به و رسيدنشده محقق ننيز  1399سال 

 مرزي مناطق در پايدار اشتغال و يافتگيتوسعه عدمدليل به معيشتي مالحظات برخي طرفي از. است

 .شده است اجرا در قانوني هايمعافيت انحراف سبب

 است:ارائه  قابلهاي مهم ذيل براي آينده گرفته توصيهشناسي صورتبا عنايت به آسيب

در حوزه تجارت  خصوصبهبيني در اقتصاد ايران سياست ارزي مشخص و قابل پيشارائه  الف(

 ،يخارجي توسط بانك مركز

 اي، زمان با سياست درست تعرفهگذاري منطقي نرخ ارز مبناي حقوق ورودي و همنرخ ب(

وكار در حوزه تجارت دار كشور، تسهيل مستمر قوانين مرتبط با كسبمزيتهاي بخش ( شناساييج

ابي فعال هاي جديد در روش توليد، بازاريپذيري كاالهاي صادراتي با ارائه ايدهخارجي، افزايش رقابت

كاالهاي  هاي اجرايي مرتبط و توليد در مقياس گسترده درمحصوالت صادراتي با همكاري تمام دستگاه

 ،ت غيرنفتيدرادار در راستاي تقويت و گسترش صامزيت

اي يا توليد و صادرات( و همچنين مشخص ( مشخص شدن الگوي اداره مناطق آزاد )توسعه منطقهد

ر سياست تجاري و صنعتي كشور توسط دولت و مجلس، اتخاذ تدابير ويژه شدن جايگاه اين مناطق د

مناطق آزاد، تأسيس  عنوان يكي از اهداف اصليهاي خارجي و انتقال فناوري بهبراي جذب سرمايه

باال و افزوده ارزشصادرات كاالهاي با وارداتي به مناطق آزاد ) صادراتي و مديريت هوشمند كاالهاي

سازي حاكميت واردات كاالهاي مصرفي( و نهادينهجاي بهآالت خط توليد وليه و ماشينواردات مواد ا

هاي مناطق آزاد در منطق مزبور با ضمانت اجراي كافي جهت ارتقاي كاركرد مناطق آزاد بالفصل سازمان

 .در راستاي تقويت نقش آن در اقتصاد ملي

مناسب براي واردات قانوني با افزايش ثبات و شفافيت ( تسهيل ورود قانوني كاال به كشور، ايجاد فضاي هـ

هاي نسبي و همچنين كاهش رساني مناسب به فعاالن تجاري و توليدكنندگان، اصالح قيمتقوانين و اطالع

تدريجي تعرفه و حقوق ورودي كاالها، افزايش سطح فناوري توليد تفاوت قيمت كاالهاي توليد داخل و خارجي، 

ويژه در فروشي كاالهاي قاچاق در سطح عرضه بهرداتي و مسدود ساختن مسيرهاي عمدهرهگيري كاالهاي وا

مورد كاالهايي كه با سالمت جامعه در ارتباط مستقيم است، استفاده از ابزارهاي نوين رهگيري و شناسايي كاال 

هاي بر مبادالت ارزي و حسابو نظارت افزوده ارزشهاي مبادله كاال با استفاده از قانون ماليات بر و تشخيص حلقه

عنوان مرزبان اقتصادي كشور بر تمامي مرزهاي ورودي هوايي، آبي و مالي و كااليي، كنترل و نظارت گمرك به

هاي قانونگذاري و مجريان در نهادهاي مختلف حاكميت و فعاالن زميني و همچنين هماهنگي هوشمند دستگاه

 .با قاچاق كاال و ارزمؤثر زنشينان جهت مقابله بخش خصوصي در زمينه اشتغال و معيشت مر
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