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  چكيده

يابيم كـه حضـور مـؤثر در    درميموفق  توسعهحالي اقتصادي كشورهاي درهاتجارب حاصل از سياست به نگاهي با

آميز پيشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادي است. براي اين المللي يكي از راهكارهاي موفقيتبازارهاي بين

هدايت كاالهاي وارداتي به سـوي تقويـت تـوان     و افزوده محصوالت صادراتيبخشي و گسترش ارزشمنظور، تنوع

  هاي مناسب توسعه ميزان نفوذ در عرصه جهاني و افزايش توان رقابتي است.توليدي، از جمله استراتژي

دهنـد  نشان مـي هاي اقتصادي كشور، مرزي و شرايط حاكم بر بخشموفق در حوزه مبادالت برون يتجارب كشورها

افزايش مراحل تكميلي كاالهاي عرضه شده به بازارهـاي جهـاني، از    و هاي تشويقي، تقويت ثبات اقتصاديسياستكه 

  .صادرات غيرنفتي كشور است جمله راهكارهاي مهم و مؤثر در بهبود مبادالت غيرنفتي ايران با رويكرد توسعه

  مقدمه

 بخـش  در. كشورهاسـت  و جوامع بين رابطه ايجاد هايروش تريناساسي و ترينابتدايي از يكي مرزيبرون مبادالت

 بيشـتر  نفـوذ  فرصت تواندمي باال سطوح در آنها بر شده ايجاد افزودهارزش در كنار محصوالت تنوع وجود صادرات،

در ايـن بخـش    شـده  كسب درآمد ميزان افزايش چين باعثهم و كند ايجاد صادركننده كشور براي هدف بازار در را

. باشـند  داشـته  پي در را توليدي خطوط تقويت و شوند وارد هدفمند وارداتي كاالهاي است الزم مقابل، درشود. مي

هـم   توانمي باشند،) نهايي مصرف مرحله از دورتر( ترپايين توليدي سطوح در وارداتي كاالهاي هرچه اين، بر عالوه

  فرصت اشتغال را در كشور افزايش داد و هم هزينه كاالهاي وارداتي را كاهش داد.

 صـادرات  اينكـه  بـر  عـالوه  دهـد، مـي  نشـان  ايـران  داخلي آماري منابع اطالعات ،مطالب گفته شده در باال رغمبه

 كمتـرين  بـا  محصـوالت  شامل ايران بخش صادراتي اين دهند،مي تشكيل را كشور صادرات اندكي از بخش نفتيغير

  .است) دستيپايين پتروشيمي محصوالت و آهن سنگ مانند( آنها بر شده ايجاد افزودهارزش

 مرزيبرون مبادالت گسترش بر مقاومتي اقتصاد هايسياست در اسالمي انقالب معظم رهبر تأكيدهاي به عنايت با

 مبـادالتي،  اقـالم  بـه  بخشـي تنـوع  و مثبت ارزآوري و باال افزودهارزش با كاالهاي صادرات سهم گسترش رويكرد با

 قصد رو پيش مطالعه در. رسدمي نظر به ضروري تجاري هايطرف ترينعمده با ايران غيرنفتي مبادالت روند مطالعه

 منظـور،  اين براي. باشيم داشته كشور تجاري هايطرف با ايران غيرنفتي تبادالت وضعيت به موشكافانه نگاهي داريم

 هـاي طرف با ايران تبادالت وضعيت سپس،. كنيممي بررسي اخير سال چند در را بخش اين هايمؤلفه روند نخست،

 در نهفتـه  حقـايق  و نخسـت  بخـش  دو در شده بيان مطالب به اتكا با پايان، در. گيردمي قرار توجه مورد اشتجاري

  .شودمي ارايه كشور غيرنفتي مبادالت بهبود و توسعه براي راهكارهايي كشورمان، مبادالتي بخش
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 داراي گذشـته،  هـاي سـال  بـه  نسـبت  1395 سـال  در ايـران  اسالمي جمهوري گمرك هايداده شود،مي يادآوري

 غيرنفتـي  تبـادالت  شـده  روزبـه  هـاي داده از استفاده امكان حاضر مطالعه در رو،ازاين. است بوده متفاوتي بنديطبقه

 1395 سـال  هـاي داده از نكردن استفاده نوشته، اين در بحث مورد موضوع اصل به توجه با البته،. است نداشته وجود

  .كندنمي ايجاد شده حاصل نتايج در چنداني تغيير

  اخير هايسال در ايران غيرنفتي مبادالت وضعيت -1

 جهـاني،  عرصـه  در داخلي محصوالت عرضه فرصت گسترش با سو، يك از بايد ،نفت به وابسته اقتصاد از رهايي براي

 و تسـهيل  براي مناسب هايسياست تبيين با بايد ديگر، سوي از و داد افزايش مولد هايبخش در را توليد توسعه انگيزه

 مشابه كاالهاي با آنها رقابت توان دنيا، روز فناوري و دانش با آنها پيوند و توليدي خطوط نيازهاي تأمين هايراه تسريع

 شودنمي حققم جهاني اقتصاد با كشور اقتصاد دادن پيوند با جز موضوع دو اين شك بدون. يابد افزايش خارجي رقباي

 از بخـش  ايـن  در .اسـت  هـدف  ايـن  تحقـق  براي سودمند راهكارهاي از يكي مرزيبرون غيرنفتي مبادالت گسترش و

 بازارهـاي  در حضـور  زمينـه  در ايـران  اقتصاد عملكرد كشور، غيرنفتي مرزيبرون مبادالت آمارهاي به نگاهي با مطالعه،

 1384 سـال  در دالر ميليارد 7/49 از درصد 3/3 متوسط رشد نرخ با ايران غيرنفتي مبادالت كل .شودمي بررسي خارجي

 سـال  جـز به( 1394 تا 1391 هايسال در مؤلفه اين دالري ارزش اما يافته، افزايش 1390 سال در دالر ميليارد 7/104 به

 كـل  دالري ارزش نسـبت همچنـين   .است كرده تنزل 1394 سال در دالر ميليارد 4/83 به و داشته كاهشي روند) 1393

 در درصـد  5/44 بـه  1384 سـال  در درصـد  3/48 ازو  داشته نوساني روندمرزي مبادالت برون كل به غيرنفتي مبادالت

 رسـيده  1394 سال در درصد 3/71 به و داشته افزايشي روند تقريباً 1394 تا 1391 هايسال در و كرده تنزل 1390 سال

 و 1391 ،1388 هـاي سـال  ماننـد ( هاسال از برخي در غيرنفتي مبادالت دالري ارزش كاهشي روند وجود رغمبه. است

 يافتـه  هـم  افـزايش  بعضـاً  بلكه نيافته، كاهش تنهانه ايران مرزيبرون مبادالت كل به غيرنفتي مبادالت كل سهم ،)1392

 بلكـه  نبـوده،  هاسال آن در غيرنفتي مبادالت كل دالري ارزش افزايش از ناشي نسبت اين افزايشها، در اين سال. است

 مبـادالت  دالري ارزش نسبت روند نفتي، مبادالت روند و بوده يادشده هايسال در ايران نفتي صادرات كاهش از ناشي

  .است كردهمي تعيين را ايران مرزيبرون مبادالت كل دالري ارزش به غيرنفتي

  ايران واردات -1-1

 ارزش متوسـط  و كـل  دالري ارزش حجـم،  رونـد ، 1394تـا   1384هاي براي نمايش وضعيت واردات ايران در سال

نشـان داده شـده اسـت.     1در جـدول شـماره   هاي عمده واردات به تفكيك گروه كشورمان واردات از تُن هر دالري

اي كه در نوسان بوده است. نكته 1394تا  1384 هايسال هم از بعد وزن و هم از بعد ارزش دالري در ايران واردات
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رغم وجود تغييرات اندك در حجم واردات (ماننـد  ها بهدر اين جدول قابل مشاهده بوده، اين است كه در برخي سال

)، ارزش دالري آنها افـزايش محسوسـي داشـته    1389كاالهاي وارداتي (مانند سال ) يا حتي كاهش حجم 1387سال 

  تواند ناشي از افزايش ارزش دالري هر واحد كاالي وارداتي باشد.است. اين موضوع مي

  1384-1394هاي در سال ايرانروند حجم، ارزش دالري كل و متوسط ارزش دالري هر تُن از واردات  -1جدول 
  1384  1385  1386  1387  1388  1389  1390  1391  1392  1393  1394  

  35  43  34  39  38  45  52  44  42  43  35  )تن ميليون( واردات حجم

  41  54  50  53  62  64  55  56  48  42  39  )دالر ميليارد( واردات ارزش

  1183  1245  1476  1354  1610  1421  1065  1269  1162  959  1107  )دالر( واردات تُن هر ارزش متوسط

دالري  ارزش
(ميليارد 

  *دالر)

  27  35  34  38  40  40  38  39  34  28  26  ايواسطه كاالهاي 

  7  9  7  7  10  9  8  9  8  8  8  ايسرمايه كاالهاي 

  5  7  7  6  7  6  9  8  7  6  5  مصرفي كاالهاي 

  مأخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران.

بيش از آنكه روند كـل كاالهـاي وارداتـي    با توجه به نقش قابل توجه كاالهاي وارداتي در روند توليد، بايد گفت، 

گيران اقتصادي قـرار گيـرد. برحسـب    اهميت داشته باشد، بايد چگونگي تركيب كاالهاي وارداتي مورد توجه تصميم

بنـابر   بنـدي كـرد.  اي و مصرفي طبقـه اي، سرمايهتوان كاالهاي وارداتي را در سه گروه عمده كاالهاي واسطهنوع، مي

يك در هيچ، 1نشان داده شده در جدول شماره ، 1394تا  1384هاي در سالايران  اسالمي مهوريج گمركهاي داده

شـود كـه ايـن موضـوع     روند باثباتي مشاهده نمـي  ،اي وارداتيويژه كاالهاي سرمايهاز سه گروه كاالهاي وارداتي، به

شـك ايـن نوسـانات بـر رونـد      هاي تجارت خارجي در كشـور باشـد و بـدون    ثباتي سياستدهنده بيتواند نشانمي

  تأثير نبوده است.توليدات داخلي بي

 صادرات غيرنفتي ايران -2-1

ت نفتـي و صـادرات غيرنفتـي قابـل تفكيـك      خيز و توليدكننده نفت، صادرات به دو بخش صادرادر كشورهاي نفت

بسـيار  نداشته و اين سهم كل صادرات ايران  ومرزي صادرات غيرنفتي سهم قابل توجهي از كل مبادالت برون است.

 صـادرات  از تُـن  هـر  و كـل  دالري ارزش حجـم،  روند، 2، در جدول شماره بيشتر توضيح براي نوساني بوده است.

هـاي نشـان داده شـده در جـدول     باتوجـه بـه داده   نشان داده شده اسـت.  1394تا  1384 هايسال در ايران غيرنفتي

 متوسط رشد نرخ با و يافته افزايش 1393 تا 1384 هايسال طول در ايران غيرنفتي صادرات وزنبايد گفت،  ،يادشده

 در غيرنفتي صادرات وزن تنها و رسيده 1393 سال در تُن ميليون 101 به 1384 سال در تُن ميليون 25 از درصد 4/4

 كه شودمي مشاهده همچنين. است كرده تنزل تُن ميليون 94 به و يافته كاهش خود از پيش سال به نسبت 1394 سال

 و يافتـه  افـزايش ) 1392 و 1391 هايسال جزبه( شده داده نشان هايسال در نيز غيرنفتي صادرات كل دالري ارزش
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 بخـش  ايـن  در كـه  موضوعي. است يافته افزايش 1394 سال در دالر ميليارد 42 به 1384 سال در دالر ميليارد 10 از

 غيرنفتي صادرات كل دالري ارزش روند بر غيرنفتي صادرات وزن افزايشي روند كه است اين شود، توجه آن به بايد

 كـل  دالري ارزش وزن، افـزايش  رغـم بـه  1392 و 1391 سـال  دو در حتي و بوده غالب 1394 تا 1388 هايسال در

 صـادرات  تُـن  هـر  دالري ارزش متوسـط  كاهشي روند دهندهنشان موضوع اين. است يافته كاهش غيرنفتي صادرات

 هـاي سـال  در غيرنفتـي  صادرات تُن هر دالري ارزش متوسط كه حالي در .است يادشده هايسال در كشور غيرنفتي

) 1390 سـال  جـز به( 1394 تا 1388 هايسال در اما رسيده، دالر 551 به دالر 419 از و يافته افزايش 1387 تا 1384

 تـن  هـر  دالري ارزش متوسـط  درصـد  4/82 حـدود  كـه  رسـيده  1394 سـال  در دالر 454 به و داشته كاهشي روند

 سـهم  از ناشـي  تواندمي ايران غيرنفتي صادرات تُن هر متوسط بهاي نوسانات .است 1387 سالدر  غيرنفتي صادرات

  .باشد كشور غيرنفتي صادرات مجموع از افزودهارزش حداقل با كاالهاي يا خام موادباالي 

  1384-1394هاي روند حجم، ارزش دالري كل و هر تُن از صادرات غيرنفتي ايران در سال -2 جدول
 1384 13851386 13871388138913901391139213931394

 94 101 81 70 66 60 48 33 32 28 25 تن) ميليونحجم (
 42 37 3332 34 101315182227 دالر) ارد(ميليكل ارزش 

 454 363 389 466 509 441 461 551 477 468 419  (دالر)ارزش هر تُن متوسط 
  مأخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران.

 تراز تجاري غيرنفتي ايران -3-1

ارزش دالري صادرات غيرنفتي ايران غالب بـوده و متعاقـب آن،   هاي گذشته، ارزش دالري واردات بر در غالب سال

اوج  .1ايـم تراز تجاري غيرنفتي كشور منفي بوده و به عبارتي، در اين بخش با كسري تجـاري غيرنفتـي مواجـه بـوده    

در  1389به دليل افزايش قابل توجه واردات در سال بوده كه اين موضوع  1389شدت تراز تجاري غيرنفتي در سال 

  صادرات غيرنفتي ايران شكل گرفت.رشد مقابل روند آهسته 

  غيرنفتي مبادالت بخش در ايران تجاري هايطرف -2

 طـرف  19 ،1394 سـال  در ايـران  اسـالمي  جمهـوري  گمـرك  هـاي داده از استفاده با داريم قصد مطالعه اين ادامه در

 وضـعيت  ها،داده مجموعه اين تحليل با و كنيم انتخاب را واردات دالري ارزش باالترين براساس ايران عمده تجاري

 طـرف  19 ايـران،  اسـالمي  جمهـوري  گمـرك  هايبنابر داده .كنيم مطالعه را اخير هايسال در جهان با ايران تبادالت

 دالري مبـادالت  ارزش كـل  از درصـد  7/71 و حجـم  كل از درصد 6/66 از بيش ،1394 سال درعمده ايران  تجاري
                                                 

ايران متفاوت است و اين موضوع باعث شده كه بانك مركزي تراز تجاري  محاسبات صادرات غيرنفتي توسط بانك مركزي و گمرك جمهوري اسالمي -1
  منفي و گمرك جمهوري اسالمي ايران مثبت اعالم كنند. 1394غيرنفتي ايران را در سال 
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 8/90درصـد وزن و   2/89كشـورها،   دسـته  ايـن  از واردات ايـران  ميزانهمچنين، دهند. مي تشكيلرا  ايران غيرنفتي

 5/56مقابل، ميزان صـادرات ايـران بـه ايـن دسـته كشـورها        بوده و در يادشدهدرصد ارزش دالري واردات در سال 

با اين اوصـاف  . است دهبو يادشده سال در ايران غيرنفتي صادرات كل درصد ارزش دالري 50 و حجم كل از درصد

 نقش ايران واردات در كشور تعداد اين كه ميزان همان به اندنتوانسته ايران اقتصادي فعاالنوضوح قابل درك است به

 بـا  كشـور  مـرزي برون تبادالت تعادل در فقدان نتيجه و باشند داشته مقابل طرف بازارهاي در مؤثري بازاريابي، دارند

 پـايين  اسـت.  شـده  منتهـي  كشـورها  از دسته اين با ايران غيرنفتي تجاري كسري به اشتجاري هايطرف ترينعمده

 دسـته  ايـن  از كشـورمان  واردات تنـوع  مقابـل  در تجـاري  هـاي طرف با ايران صادراتي محصوالت پذيريتنوع بودن

 ز داليل عمده اين عـدم ا افزوده پايين محصوالت صادراتي غيرنفتي ايرانفروشي و ارزشحجم باالي خامو  كشورها

  هاي تجاري يادشده هستند.مرزي با طرفتبادالت برون تعادل در

  راهكارها و گيرينتيجه -3

دهنده عملكرد ضعيف كشـورمان  مرزي ايران با جهان متأسفانه نشانهاي داخلي مربوط به تبادالت برونسوابق و داده

انـد.  صورت مستقيم و غيرمستقيم در اقتصاد ايران نمايان شـده ناخواه آثار آن به در اين بخش اقتصادي است كه خواه

ترين راهكارهاي مؤثر بـراي بهبـود تبـادالت خـارجي بـا رويكـرد توسـعه        در ادامه اين بخش، به ارايه برخي از مهم

  پردازيم:افزوده باال ميصادرات غيرنفتي و محصوالت با ارزش

هاي الزم است برتري :هاي نسبي موجود در صنايع كشوربه مزيتهاي صادرات غيرنفتي با توجه بررسي اولويت - 1

هاي نسبي در كنـار منـابع   مندي از مزيتبهرهبا نسبي توليدات داخلي نسبت به ديگر كشورها شناسايي و تقويت شوند تا 

  .دشوهم حداكثر فرصت ممكن را براي حضور مؤثر فعاالن اقتصادي كشورمان در بازارهاي جهاني فرا ،توليدي مناسب

توسعه شاهد تسهيل روند تبـادالت  در بسياري از كشورهاي درحال :الزم هايمشوق گسترش و مقررات تسهيل -2

 رونـد  تسـهيل  و تسـريع  بـراي . ي هسـتيم اقتصـاد رشد و توسعه  براي تسريعمرزي با رويكرد توسعه صادرات برون

 اقتصادي فعاالن تشويق براي كشور خارجي تجارت هايسياست در مؤثري بازنگري است الزم مرزي،برون مبادالت

همـاهنگي بـين    ،هاي تجاريگذاريها و سياستگيريثبات رويه در تصميم .گيرد صورت الملليبين عرصه در ايران

  از جمله اين موارد هستند.مرزي تسهيل و تسريع روند اداري مبادالت برونو هاي پولي، مالي و ارزي سياست

بـه موقعيـت جغرافيـايي     توجـه بـا   :نياز مورد هايزيرساخت و ترانزيت و خارجي تجارت خدمات گسترش -3

نقاط مختلف جهان داشته باشيم.  باكشورهاي همسايه  مرزيمبادالت برونتوانيم نقش مؤثري در روند مي ،كشورمان

كشـورهاي چهـار جهـت جغرافيـايي      در اتصال مهمينقش  يمتوانمندي از جايگاه ايران در بخش ترانزيت ميبا بهره
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شمال (آسياي مركزي و روسيه)، جنـوب (كشـورهاي حـوزه خلـيج فـارس بـه دريـاي عمـان)، شـرق (كشـورهاي           

  افغانستان، پاكستان، هند و چين) و غرب (تركيه، سوريه و عراق) ايفا كنيم.

ن ابزارهاي مورد نياز خطوط تريسرمايه يكي از مهم در حالي كه :صادرات براي خارجي گذاريسرمايه تشويق -4

 هايآمار ، بنابرشودنميهاي اقتصادي همواره از طريق منابع مالي داخلي فراهم توليدي بوده و سرمايه مورد نياز بنگاه

خارجي بـوده اسـت. ايـن موضـوع در      هايدر جذب سرمايه ي غرب آسياترين اقتصادهاآنكتاد، ايران يكي از ناموفق

هاي توليدي ايران وجود دارد. الزم اسـت بـراي بهبـود ايـن موضـوع      حالي است كه ظرفيت بازدهي بااليي در بخش

گـذاران خـارجي   هاي خارجي را فراهم سازيم و عوامل مؤثر در تقويـت انگيـزه سـرمايه   بسترهاي الزم ورود سرمايه

  المللي معتبر) را ايجاد كنيم.(مانند دريافت رتبه اعتباري بين

هـاي اقتصـادي   سـازمان  :دهي بازارهـاي جديـد  منظور شكلكشورها به با اقتصادي بخشي در پيوندهايتنوع -5

هـا هسـتند.   هاي قانوني و تعرفههاي مبادالتي با تقليل محدوديتهاي كاهش هزينهاي يكي از راهاي و فرامنطقهمنطقه

اي فرصتي مناسب را براي المللي و منطقههاي بينها و اتحاديهيت و حضور فعال در سازمانتوان با عضورو، ميازاين

  ها فراهم كرد. پيمانمرزي با همگسترش مبادالت برون

مرزي معرفـي  هاي مؤثر گسترش مبادالت برونيكي از راه :ايالمللي و منطقههاي بينحضور فعال در نمايشگاه -6

اي و نمـايش  المللـي و منطقـه  هـاي بـين  محصوالت داخلي و آشنايي با محصوالت رقبا است. حضـور در نمايشـگاه  

با دريافت علوم و فنـون روز،   همالمللي است، سهم خود در بازارهاي بين هم راهي براي افزايشمحصوالت داخلي 

 الملل افزود.ط توليدي داخلي را تقويت كرد و بر توان رقابتي در عرصه بينخطوتوان مي

تنها فرصـت  نه صنعتي و مصرفي كاالهاي به مواد اين تبديل و خام مواد صادرات از جلوگيري :فروشيپرهيز از خام - 7

شود در حجم مشخصي از محصـوالت  كند، بلكه باعث ميرشد توليد ناخالص داخلي و كاهش نرخ بيكاري را فراهم مي

افزوده كاالهاي صـادراتي، فرصـت افـزايش ارزش    افزايش ارزش باصادراتي، درآمد ارزي كشور افزايش يابد. به عبارتي، 

  صادرات خواهد بود. كلشود كه اين به معناي افزايش درآمد ارزي دالري هر واحد محصوالت صادراتي بيشتر مي

تـرين راهكارهـا بـراي تقويـت صـادرات      يكي از مهم :اقتصاد در تعاوني و خصوصي هايبخش سازيتوانمند -8

، بـا كـاهش   هاي خصوصي و تعاوني است. براي اين منظورافزوده باال، گسترش بستر فعاليت بخشكاالهاي با ارزش

 كـاهش  و موقع و مداوم فناوري و دانش روز خطوط توليـدي واردات بهدر كنار  ت برخي متغيرهاي اقتصادينوسانا

توانيم سطح كيفيت و كميت توليدات داخلي را به موازات هم ارتقا دهـيم. در صـورت تحقـق    ميتوليدي،  هايهزينه

افـزوده  داخلي، تـوان رقـابتي محصـوالت بـا ارزش    توانيم عالوه بر تأمين نيازهاي بازارهاي مصرفي اين موضوع، مي

   باالي داخلي را در بازارهاي خارجي افزايش دهيم.


