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  مقدمه-1

فرایندهاي فراروي تسهیل در و  متعدد گمرکیهاي و دستورالعمل هانامهبخشو اجتناب از صدور و ابالغ کاهش 

تامین مواد اولیه مورد تسهیل در هاي تجارت و کاهش هزینهشود. کشور میبهبود فضاي کسب و کار  سببتجارت 

گذاران زدائی و رونق تولید را فراهم خواهد نمود. سرمایهترسی به بازارها، مانعدسو همچنین افزایش شرایط  نیاز صنایع

. با خروج هستندها و ایجاد فضاي نااطمینانی به شدت حساس گذاريداخلی و خارجی نسبت به عدم ثبات در سیاست

هاي اقتصادي، دولت به منظور مدیریت بازار و محدودیت 1397ها از اردیبهشت سال تحریمامریکا از برجام و شروع 

هاي مختلف ههاي مختلف اقتصادي و رفاه خانوارها، مجموعه اقداماتی را در حوزها بر بخشداخلی و کاهش آثار تحریم

هاي اعمال شده بر بخش د. تحریمها بخش تجارت خارجی کشور بوهاي متاثر از تحریمدر پیش گرفت. یکی از بخش

تجارت خارجی دو اثر عمده بر اقتصاد کشور داشت. از یک سو با محدود نمودن صادرات کشور، دسترسی به درآمدهاي 

هاي کشور محدود شد و از سوي دیگر تامین کاالها از محل واردات با مشکل مواجه گردید. همچنین تامین نهادهارزي 

ریزان براي خروج از این گذاران و برنامهاساسی مواجه شد. در این شرایط بحرانی، سیاستبخش تولید با محدودیت 

ها و اقدامات مختلفی هاي مختلف از جمله تجارت خارجی، تنظیم بازار داخلی، تامین مالی و ... برنامهوضعیت، در حوزه

کشور ناگزیر از مدیریت واردات و صادرات به  هاي موجود،را در دستور کار قرار دادند. در واقع با توجه به محدودیت

هاي اجرایی هاي مختلفی توسط دستگاهنامهها و آییننامهمنظور گذر از این شرایط سخت است. بر این اساس بخش

هاي گمرکی صادره طی دو سال اخیر مشکالتی را براي نظام ها و دستورالعملصادر شد. صدور حجم زیادي از بخشنامه

  جارت کشور و به طور خاص براي فعالین این حوزه بوجود آورده است. تولید و ت

هاي مختلف، قابلیت تبدیل به بند قانونی در قوانین نامهدهد برخی موارد اشاره شده در بخشها نشان میبررسی

هاي ی در سالهاي جدید از سوي دستگاههاي اجراینامهگمرکی و بازرگانی دارند و در این صورت نیازي به صدور بخش

ها نامهآتی موضوعیت نداشت. به گفته صاحبنظران در برخی موارد تعارض قوانین و مقررات تجارت کشور با این بخش

هاي شود؛ عالوه بر این در برخی دیگر از موارد، عدم ثبات و پایداري بخشنامههاي صادره نیز مشاهده میو دستورالعمل

  اعتمادي فعاالن اقتصادي شده است. و عدم قطعیت و بی صادرشده باعث ایجاد مشکالت متعدد

المللی، خروج آمریکا از برجام، افزایش نرخ ارز، تنظیم بدنبال افزایش فشارهاي بین، 1397در اردیبهشت ماه 

هاي گمرکی گریز صدور بخشنامه ،مقررات ارزي جدید از سوي بانک مرکزي با توجه به عادي نبودن شرایط اقتصادي

ها، مصوبات بدون دقت کارشناسی در آنها، همراه با تعجیل دولت در ابالغ بخشنامهآن اما تغییرات پی در پی ر بوده ناپذی

ها عمال اجراي آنها را با تزلزل و ناامنی مواجه نموده بطوریکه جامعه تجاري کشور بروز این فضاي متغیر و دستورالعمل

آثار سوء این موانع بر تجارت و تولید  عالوه بر آن فعالیت تلقی نموده است.و شکننده را فاقد توجیه منطقی براي انجام 

غیر قابل هاي باالدستی کشور بوده، کشور و ایجاد خلل در فرایند تسهیل تجارت که همواره مورد تاکید اسناد و برنامه

  .انکار است

ها بکاهد تعدد این بخشنامه توانست ازمشارکت فعال بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و مشورتی می طبعا

بندي ها را به حداقل برساند. همچنین اطالع رسانی بهنگام، زمانها و دستورالعملو تبعات زیان بار صدور بخشنامه

توانست یک رویه معین و مشخصی را حاکم نماید. به اعتقاد برخی فعاالن مناسب و موثر و انضباط منطقی در اجرا می

تر کرده ها مشکل بروکراسی اداري در کشور را پیچیدهها و تناقض دستورالعملبخشنامه بخش خصوصی تعدد صدور

سال اخیر، فعاالن اقتصادي با هر بار حضور در یک سازمان دولتی با بخشنامه جدیدي مواجه است، بطوري که طی یک

ند فعالیت اقتصادي و تجاري را بسیار شوند که در بسیاري موارد با مقررات قبلی در تناقض است و عمال این اتفاق رومی

ها است، اما مرجع اصلی صدور نامهکند و در برخی موارد متوقف کرده است. اگرچه گمرك کشور ابالغ کننده این بخش
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هاي نظارتی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزي هاي اجرایی مسئول از قبیل سازمانآنها در بسیاري از موارد دستگاه

  تند.و غیره هس

هاي متعدد و بعضا تکراري نامههاي گمرکی مخل تجارت و همچنین اجتناب از صدور بخشبازنگري قوانین و رویه

آمدهاي ارزي و افزایش در دهدمی کاهشهزینه دسترسی به بازارهاي هدف صادراتی در جهت مقابله با رکود داخلی را 

اي مورد نیاز واحدهاي تولیدي آالت و کاالهاي واسطهلیه، ماشینشرایط براي تامین مواد او همچنینسازد. را فراهم می

  .کندتسهیل میجهت تامین نیازهاي داخلی و توسعه صادرات را 

  )1395-1400( یگمرک يهانامه بخش صدور تیوضع-2

که در مجموع  شودیمشاهده م ،1399تا  1395 يهاسال یط 1یگمرک يهابه روند صدور بخشنامه یبا نگاه

 يصعود 1397تا سال  ربطیذ ينهادها يسواز آنها  بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است که روند صدور 1785

 1397مورد در سال  493به  1395در سال  مورد 156از   میاز تحر یناش يهاتیمحدود دیبوده و با توجه به تشد

 جادینرخ ارز (دالر) و ا شیاز برجام و افزا کایبدنبال خروج آمر 1397در سال  ينامه هااوج صدور بخش افت؛ی شیافزا

بر ضرورت کنترل  يزیربرنامه يو نهادها ناگذاراستیس دیو صالحد یخارج یعدم توازن در بازارها به خصوص بازرگان

 دیدر بازارها در سطح جد یثبات نسب جادی. در ادامه با توجه به ارفتیواردات کشور صورت پذ تیریو مد تصادرا

مورد  228 ، 1398گمرك در سال  يابالغ شده از سو ينامه هاها در بازار،  تعداد بخشتنش یو کاهش نسب هامتیق

                                                             
ها و نامه) استخراج شده است. با توجه به مفاد هر یک از بخش/https://www.irica.irنامه از سایت گمرك ج.ا. ایران (این بخش ١

هاي ابالغی گمرك، حسب صادرات، واردات و یا تجارت ( صادرات و واردات) و همچنین تسهیل و یا محدودیت طبقه بندي دستورالعمل

  شده است. 
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تعداد  1400طی دوره شش ساله اخیر رسید. اما در سال  هانامهبخشمورد و کمترین تعداد  151به  1399و در سال 

  مورد افزایش یافت. 409ها مجدد به نامهبخش

  

 گمرك يصادرشده از سو يهاها و دستورالعملنامهتعداد کل بخش: 1نمودار 

  

  هاي تحقیقماخذ: یافته

  هاي ابالغی در حوزه صادراتنامهبخش-3

ه مورد بررسی حدود دوردر  مجموعدر شود که ها به تفکیک صادرات و واردات مالحظه میمهنادر بررسی بخش

درصد مرتبط با هر دو حوزه  16واردات و ه بدرصد آنها نیز مربوط  36و صادرات ها مربوط به نامهدرصد بخش 48

  بوده است.صادرات و واردات 

   

به تفکیک حوزه کل تجارت، صادرات و واردات يهاها و دستورالعملنامهتعداد بخش :2نمودار 

  

  تحقیقهاي ماخذ: یافته
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به نحو چشمگیري کاهش یافته  1397ها در مقایسه با سال نامهکه تعداد بخش 1399و  1398هاي برخالف سال

هاي نامههاي ابالغی گمرك افزایش شدیدي پیدا کرد. بررسی دقیق بخشنامهبه یکباره بخش 1400بود، در سال  

این  مرتبط با صادرات بوده است. درصد) 60مورد،  247(حدود  دهد که بخش غالب آنهانشان می 1400سال  ابالغی

محاسبه مورد) و  118هاي ابالغی مربوط به صادرات عمدتا در خصوص ساماندهی واحدهاي صادراتی (نامهتعداد از بخش

  .مورد) بوده است IPI( )55ساخت داخل ( زانیم یدرصد ارزش

  صادراتگمرکی مربوط به حوزه  هاي بخشنامه کنندگیتسهیل یا محدودیت-4

هاي بخش عمده این بخشنامه هدهد کهاي حوزه صادرات از لحاظ اثرگذاري بر این حوزه نشان میبررسی بخشنامه

ر زیر مالحظه ودانمهاي تجاري ابالغ شده است. در این حوزه از فعالیت ابالغی با ماهیت ایجاد محدودکنندگی براي

هاي تسهیل کننده بوده است. هاي محدودکننده بیش از بخشنامهبخشنامه هاي گذشتهشود که طی سالمی

ساماندهی حوزه صادرات  نیو همچن ، وضع عوارضهاي اعمال شده بیشتر شامل تعیین ضوابط، استانداردهامحدودیت

ما در کل در برخی مواقع ممکن است با هدف افزایش کیفیت صادرات نیز بوده است ا چهاگراز یک طرف  بوده است که

که  شودمشاهده می از طرف دیگر در خصوص تسهیل در صادرات نیز نماید.را بر سر راه صادرات ایجاد می موانعی

 هاي وها مرتبط با اعطاي مجوزها، استانداردها، و مواردي همچون تعیین کیل مصرف و رویهبیشتر بخشنامه
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شود اما در واقع در بیشتر و تسهیل در تجارت مینی روا رسد موجبهاست که خود اگرچه به نظر میدستورالعمل

  .هاي قبل در مسیر صادرات ایجاد شده بودمواقع مربوط به رفع موانعی است که در دوره

  

 هاي ابالغی در حوزه صادراتنامهکنندگی بخش:وضعیت تسهیل یا محدودیت3 نمودار

  

  هاي تحقیقماخذ: یافته

  بنديجمع-5

فرایندهاي فراروي تسهیل در و  متعدد گمرکیهاي و دستورالعمل هانامهبخشو اجتناب از صدور و ابالغ کاهش 

تامین مواد اولیه مورد تسهیل در هاي تجارت و کاهش هزینهشود. کشور میبهبود فضاي کسب و کار  سببتجارت 

زدائی و رونق تولید را فراهم خواهد نمود. با خروج ، مانعيترسی به بازارهادسو همچنین افزایش شرایط  نیاز صنایع

هاي اقتصادي، دولت به منظور مدیریت بازار و محدودیت 1397ها از اردیبهشت سال امریکا از برجام و شروع تحریم

هاي مختلف ههاي مختلف اقتصادي و رفاه خانوارها، مجموعه اقداماتی را در حوزها بر بخشداخلی و کاهش آثار تحریم

هاي اعمال شده بر بخش ها بخش تجارت خارجی کشور بود. تحریمدر پیش گرفت. یکی از بخشهاي متاثر از تحریم

تجارت خارجی دو اثر عمده بر اقتصاد کشور داشت. از یک سو با محدود نمودن صادرات کشور، دسترسی به درآمدهاي 

. همچنین تامین نمودمیبا مشکل مواجه را االها از محل واردات و از سوي دیگر تامین ک کردمیمحدود را کشور ارزي 

ریزان براي گذاران و برنامهبا محدودیت اساسی مواجه شد. در این شرایط بحرانی، سیاستنیز هاي بخش تولید نهاده

ها و . برنامههاي مختلف از جمله تجارت خارجی، تنظیم بازار داخلی، تامین مالی و ..خروج از این وضعیت، در حوزه

هاي موجود، کشور ناگزیر از مدیریت واردات اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار دادند. در واقع با توجه به محدودیت

هاي هاي مختلفی توسط دستگاهنامهها و آیینو صادرات به منظور گذر از این شرایط سخت است. بر این اساس بخشنامه

که در مجموع  دهدنشان می، 1399تا  1395 يهاسال یط یگمرک يهابخشنامه ابالغ روندبررسی اجرایی صادر شد. 

اوج صدور  ؛رسیدمورد  493بوده و به  يصعود 1397بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است که تا سال  1785

عدم توازن در بازارها به  جادینرخ ارز (دالر) و ا شیاز برجام و افزا کایبدنبال خروج آمر 1397در سال  يبخشنامه ها
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 تیریو مد تبر ضرورت کنترل صادرا يزیربرنامه يو نهادها ناگذاراستیس دیو صالحد یخارج یخصوص بازرگان

مورد و در سال  228 به 1398ها در سال نامهدر بازارها، تعداد بخش یثبات نسب جادیا با. رفتیواردات کشور صورت پذ

  مورد افزایش یافت. 409ها مجدد به نامهتعداد بخش 1400در سال  هرچندمورد رسید.  151به  1399

درصد آنها نیز مربوط  36ها مربوط به صادرات و درصد بخشنامه 48حدود بطور کلی دهد که ها نشان میبررسی

عداد که ت 1399و  1398هاي برخالف سال درصد مرتبط با هر دو حوزه صادرات و واردات بوده است. 16به واردات و 

هاي امهنبه یکباره بخش 1400به نحو چشمگیري کاهش یافته بود، در سال   1397ها در مقایسه با سال بخشنامه

دهد که بخش غالب نشان می 1400هاي ابالغی سال ابالغی گمرك افزایش شدیدي پیدا کرد. بررسی دقیق بخشنامه

هاي ابالغی مربوط به صادرات . این تعداد از بخشنامهدرصد) مرتبط با صادرات بوده است 60مورد،  247آنها (حدود 

 IPI( )55ساخت داخل ( زانیم یمحاسبه درصد ارزشمورد) و  118عمدتا در خصوص  ساماندهی واحدهاي صادراتی (

  مورد) بوده است.

بخش عمده این  هدهد کبررسی بخشنامه هاي حوزه صادرات از لحاظ اثرگذاري بر این حوزه نشان می

هاي اعمال شده هاي تجاري ابالغ شده است. محدودیتفعالیتدر هاي ابالغی با ماهیت ایجاد محدودکنندگی نامهبخش

بیشتر شامل تعیین ضوابط، استانداردها، وضع عوارض و همچنین ساماندهی حوزه صادرات بوده است که از یک طرف 

ایش کیفیت صادرات نیز بوده است اما در کل موانعی را بر سر راه اگرچه در برخی مواقع ممکن است با هدف افز

ها مرتبط با شود بیشتر بخشنامهنماید. از طرف دیگر در خصوص تسهیل در صادرات نیز مشاهده میصادرات ایجاد می

ست که خود ي صادراتی اهااعطاي مجوزها، استانداردها، و مواردي همچون تعیین کیل مصرف و رویه ها و دستورالعمل

شود اما در واقع در بیشتر مواقع مربوط به رفع موانعی است رسد موجب روانی و تسهیل در تجارت میاگرچه به نظر می

  که در دوره هاي قبل در مسیر صادرات ایجاد شده بود.

  


