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در سالهای اخیر قاچاق کاال به یکی از معضالت اقتصاد ایران تبدیل شده است .در این راستا تالش جهت دستیابی بهه
روشی جهت برآورد حجم آن به صورت ادواری یک ضرورت به حساب میآید .ایهن بحهم موضهوق مهاحهه حاضهر
است .در این مهاحه با استفاده از یک روش محاسباتی ترکیبی (اعم از روش مصرف ظاهری ،درصد کشفیات و  )...بهه
برآورد حجم قاچاق ورودی به کشور پرداخته شده است .نتایج (تحهیق برای سال  )1393به صورت نمونه حکایهت از
قاچاق سرانه 42/2 :دالری کیف و کفش 17 ،دالری تلفن همراه 22/4 ،دالری حوازم خانگی و  ...دارد .ضمن اینکه در
مجموق عددی در حدود  21/97میلیارد دالر برای قاچاق و شبه قاچهاق بهه دسهت مهیآیهد کهه  42درصهد از واردات
رسمی کشور بوده که بسیار قابل توجه است .در راستای کاهش قاچاق در کنار اقداماتی چون افزایش رقابتپذیری و
ارتهای فرهنگ مصرف توحیدات ملی ،اصالح قیمتهای نسبی در اقتصاد ملی با هدف کاهش حاشیه سود موجهود در
پدیده قاچاق یک ضرورت به حساب میآید.
طبههبندی F1,F13,F14,F21,F40 :JEL
واژگان کلیدی :قاچاق کاال ،واردات ،قیمت ،اقتصاد ایران.

* تاریخ دریافت1396/4/31 :

تاریخ پذیرش1397/2/20 :
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 .1مقدمه
پدیده قاچاق کاال از موضوعاتی است که طی سالهای اخیر در اقتصاد ایران بهشدت مهورد تأکیهد
علل مختلفی نشأت گرفته و تبعات متعددی بر اقتصاد ملی بر جای مهیگهذارد .امها آنههه طهی دههه
اخیر در اقتصاد ایران به عنوان یک چاحش مطرح شده است ،آگاهی از حجم قاچاق کاال در کشور
و نحوه محاسبه آن است که با توجه ساختار حاکم بر اقتصاد کشور این موضهوق در زمینهه واردات
(قاچهاق ورودی) بهههمراته بااهمیهتتهر اسههت .در ایهن رابطههه محهههین تههالش کهردهانههد در قاحه
روشهای اقتصادسنجی برآوردهایی از جریان قاچاق کاال در کشهور اراههه کننهد .امها تفهاوتههای
موجود در ارقام برآوردی در قاح این مطاحعهات ،در کنهار فهرو

بعضهاً غیرواقه بینانهه حهاکم بهر

برآوردههای اقتصادسهنجی باعههم شهده کههه نتهایج ایهن قبیههل مطاحعهات کمتههر در مراکهز اجرایههی و
سیاستگذاری مورد استناد قرار گیرد .چراکه این مراکز نیازمند روشههایی هسهتند کهه هرسهاحه بها
توجه به محیط اقتصاد ملی قابل تکرار باشند .به گونههای کهه نتیجهه آنهها بهه سهری زمهانی (آمهار)
قاچاق در کشور منجر شود .بهگونهای که زمینه مهایسه آمارهای ساالنه فراهم آید .به نظر مهیرسهد
چنانهه بتوان در این رابطه به احگویی محاسباتی (حسابداری و نهه تخمینهی) بها اسهتفاده از آمارههای
عملکردی و ثبتی موجود در اقتصاد ایهران دسهت یافهت بخهش قابهل تهوجهی از ایهن نیهاز برطهرف
خواهد شد .مطاحعه حاضر به دنبال پاسخگویی به این نیاز و پیشهنهاد یهک احگهوی محاسهباتی بهرای
قاچاق ورودی به کشور در قاح

ادبیات موضوق است .انتظار مهیرود نتهایج مطاحعهه حاضهر بتوانهد

ابزاری جهت محاسبه ادواری (ساالنه) حجم قاچاق ورودی به کشور فراهم کند تا با برآورد حجهم
قاچاق کاالی ورودی به کشور بستر مناس تری جهت مدیریت این پدیهده بهرای سیاسهتگهذاران
فراهم شود .مهاحه حاضر از شش بخش تشهکیل شهده اسهت .په

از مهدمهه حاضهر ،بخهش دوم بهه

مروری بر ادبیات موضوق اختصاص یافته است .در بخش سوم و چهارم به برآورد حجم قاچهاق در
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قرار گرفته است .هرچند که از سابهه نسبتاً قابل توجهی در کشهور برخهوردار اسهت .ایهن پدیهده از
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اقتصاد ایران در چارچوب احگوی پیشنهادی و تعمهیم نتهایج بهه کهل اقتصهاد ایهران پرداختهه شهده و
بخش پنجم و ششم نیز به ترتی

به تحلیل نتایج و جم بندی و نتیجهگیری اختصاص یافته است.

پیش از پرداختن به موضوق اصلی مهاحه ،نکتهای که میبایست مورد توجه قهرار گیهرد تعیهین دقیهق
محدوده قاچاق کاالست .در این رابطه پیش از پرداختن به ادبیات موضوق ابتدا تعهاریف اراهههشهده
در مستندات رسمی و قانونی مورد اشاره قرار گرفته و سپ

تعریف مدنظر از قاچاق در این مطاحعه

مطرح میشود .در این زمینه ماده  113قانون امهور گمرکهی مصهوب  1390/08/22مهواردی را کهه
جزو قاچاق گمرکی محسوب میشوند را در یازده بند معرفی میکند .به عنهوان مثهال در بنهد احهف
ماده مذکور (که مهمترین مصهداق کهاالی قاچهاق بهه نظهر مهیرسهد) بحهم «انتههال کهاال از مسهیر
غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی» به عنوان شرط احتساب کاال به عنوان قاچاق ذکهر شهده
است .بدیهی است در دیگر بندهای ماده مذکور مصهادیق دیگهر کهاالی قاچهاق ذکهر شهده اسهت.
اضافه میکند در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز (مصوب سال  ،)1392پارهای موارد در خصوص
مصادیق قاچاق کاال به قانون امور گمرکی مصوب  1390/08/22اضافه شده است .مهثالً در بنهد
از ماده  2این قانون «اظهار کاال به گمرک با اراهه اسناد و یا مجوزهای جعلی» نیز به عنوان مصهداق
قاچاق کاال ذکر شده است.
اما آنهه معموالً در حوزه سیاستگذاری کالن و نیز مطاحعهات علمهی مهدنظر اسهت ،تعریفهی
جام از قاچاق است که عمالً ورود و خروج هرگونه کاالی مجاز (و بعضاً غیرمجهاز) بهوده کهه در
آمار و ارقهام رسهمی کشهور ثبهت نمهیشهود و عمهالً دسهتگاهههای نهاظر و متهوحی امهر از آن مطله
نمیشوند  .تعریف فوق محدوده وسیعی از اقدامات غیرقانونی را در بر میگیرد که میتوانهد مهوارد
مطرحشده در قانون امور گمرکهی را شهامل شهود .بنهابراین در ایهن مهاحهه مفههوم عهام قاچهاق و نهه
تکتک مصادیق آن ،مد نظر است .حذا آنهه تحت عنهوان قاچهاق واردات مهدنظر اسهت مجموعهه
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کاالهایی است که به طریهی از مجاری رسمی و غیررسمی وارد کشور شده و در معهر
قرار میگیرند .اما در آمارهای رسمی کشور ثبت و منعک

مصهرف

نمیشهود .ایهن تعریهف بخهش عمهده

کاال و ارز را در بر می گیرد .الزم به ذکر اسهت آنههه در حهوزه مطاحعهات و سیاسهتگهذاریههای
اقتصادی (و نه حهوقی ،سیاسی ،امنیتی) نیز مهدنظر اسهت ،عمهدتاً نهاظر بهه همهین تعریهف وسهی از
قاچاق است که در دستور کار مطاحعه حاضهر اسهت .ضهمن اینکهه مصهادیق خهاص پدیهده قاچهاق
همهون قاچاق محصوالت میراث فرهنگی و عتیههجات ،قاچاق حیوانات ،قاچاق مهواد مخهدر و ...
در دستور کار مطاحعه حاضر نیستند.
 .1-2مروری بر روشهای برآورد حجم قاچاق
تاکنون روشهای مختلفی برای برآورد حجم اقتصاد پنهان پیشنهاد شده است که عمدتاً به محاسهبه
حجم اقتصاد غیررسمی /سایه و  ...میپردازند .به گونهای که بخش قابهل تهوجهی از آنهها قابلیهت
استفاده جهت برآورد (محاسبه) قاچاق کاال را ندارند .این موضوق پیهیدگی محاسبه حجم قاچهاق
را در مهایسه بها اقتصهاد پنههان بها مشهکالتی مواجهه مهیسهازد .بهه طهور کلهی مهیتهوان روشههای
پیشنهادشده برای برآورد حجم قاچاق را در قاح

رویکردهای (روشهای) زیر طبههبندی کرد:

 .1- 1-2رویکرد مستقیم

رویکرد مستهیم مبتنی بر اخذ اطالعات از افراد یا نهادهایی است که بهه طهور مسهتهیم بها موضهوق
قاچاق در ارتباط هستند ،تا از این طریق اطالعات مستهیمی از میزان قاچاق بهه دسهت آیهد .حهذا در
این رویکرد جم آوری داده مستهیماً از افراد و محیط صورت مهیگیهرد .مههمتهرین روش در ایهن
رویکرد ،روش میدانی (پیمایشی) است .تعمیم نتایج حاصل از مطاحعات میدانی به کل حجم قاچاق
در سطح ملی نیز پیششرطها و مشکالت خاص خود را دارد .الزم به ذکر اسهت رویکهرد مسهتهیم
با پارهای محدودیت ها (همهون مشکل شناسایی فعاالن حهوزه ،تعمهیم نتهایج بهه کهل ،سهیال بهودن
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بخش و تغییرات مکرر آن و  )...نیز روبهرو است (معاونت پژوهش ،آمار و اطالعات ،ستاد مرکزی
مبارزه با قاچاق کاال و ارز.)1388 ،

به دحیل محدودیتهای موجود در دریافت اطالعهات مسهتهیم از فعهاالن حهوزه قاچهاق ،روشههای
دیگری برای برآورد حجم آن پیشنهاد شده تا با استفاده از آمارها و شهواهد غیرمسهتهیم بهه تخمهین
حجم قاچاق پرداخته شهود .در رویکهرد غیرمسهتهیم ،تهالش مهیشهود تها انهدازه قاچهاق از طریهق
اندازهگیری و بررسی ردپای به جای مانده در آمار رسمی و یا آمار عملکردی محیط پیرامونی بهه
دست آید .مهمترین روشهای موجود در رویکرد غیرمستهیم به شرح زیر هستند:
 .1-2-1-2روش مصرف ظاهری

این روش بر جریان توحید و مصرف کاالها در داخل کشور مبتنی است .در این روش ابتهدا اقهالم
عمده موضوق قاچاق شناسایی میشوند که در این خصوص میتوان بهه آمهار کشهفیات کاالههای
قاچاق رجوق کرد .سپ

به تفکیک هر یک از کاالها حجهم قاچهاق از مابههاحتفهاوت عرضهه کهل

(توحید بهعالوه واردات) و تهاضای کل (مصرف بهعالوه صادرات) محاسبه میشهود .ویژگهی بهارز
این روش جامعیت آن است .بدین معنا که از آنجا که در این روش حجم قاچاق از سهرجم ارقهام
طرف عرضه و تهاضای کل به دست میآید تصویری از کل حجم قاچاق (فهار از نحهوه تهأمین و
تحهق آن) را به دست میدهد .ضمن اینکه این روش به حجم زیادی از اطالعهات نیهاز دارد و الزم
است به موجودی انبار و تغییرات آن نیز توجه کرد که برآوردها را با تورش مواجه نکنهد (معاونهت
پژوهش ،آمار و اطالعات ،ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز.)1388 ،
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1

 .2-2-1-2روش شاخصهای چندگانه ،علل چندگانه یا MIMIC

با این فر

که اندازه قاچاق کاال دقیهاً قابل محاسبه نیست ،رویکرد  Mimicکه مبتنهی بهر نظریهه

ردپای به جهای مانهده در آمهار رسهمی مشهخ

کنهد .در ایهن روش کهه بهه آن «روش متغیرههای

غیرقابل مشاهده» نیز اطالق می شود ،از کلیهه اطالعهات مربهوط بهه علهل پیهدایش و گسهترش متغیهر
مشاهده نشده (حجم قاچاق کاال) و آثار ناشی از تغییرات آن استفاده میشود تا روند تغییرات متغیر
مذکور (و نه مهدار مطلق آن) تخمهین زده شهود .مزیهت عمهده ایهن روش آن اسهت کهه مهیتهوان
متغیرهای متعددی را به عنوان علت و معلول اقتصاد زیرزمینی (قاچاق) در احگوی اندازهگیهری وارد
نمود (زراءنژاد و همکاران.)1392 ،
 .3-2-1-2روش تجارت بین کشوری (اختالفات آماری)

این روش نیازمند اقالم آماری مربوط به تجهارت متهابهل میهان کشورهاسهت کهه معمهوالً در سهطح
کدهای کاالیی و منطبق با استانداردهای بیناحمللی اراههه مهیشهوند .ایهن روش صهرفاً آن بخهش از
قاچاق کاال را نشان میدهد که حداقل از یکی از معهابر رسهمی تجهاری (اعهم از کشهور مبهد و یها
کشور مهصد) عبور کرده باشد .حذا بدیهی است آن بخش از قاچهاق کهه بهه صهورت غیررسهمی از
کشور مبد خارج شده و به صورت غیررسمی نیز به کشور مهصد وارد شده باشد (و طبیعتاً در هیچ
مرج رسمی ثبت نشده باشد) در این روش قابل محاسبه نیست .حذا حجمی از قاچاق که با اسهتفاده
از این روش محاسبه میشود بدون شک بخشی از کل قاچاق خواهد بود .ضمن اینکه در این روش
الزم است اطالعات مبنای محاسبات حتیاالمکان از یک منب واحد اخذ شود تا مشکالت ناشی از

)1. Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC
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آماری متغیر نامشهود است تالش دارد تا رونهد قاچهاق کهاال را از طریهق انهدازهگیهری و بررسهی
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یکسان نبودن متدوحوژی محاسبه حجهم تجهارت در کشهورهای مختلهف بهه وجهود نیایهد (یهاوری،
 .)1379در این خصوص مناس ترین منب بانک اطالعاتی کامترید 1متعلق به سازمان ملل است.

در ایهن روش بها فههر

وجهود دو نههرر ارز در بهازار مهوازی و در بههازار رسهمی ،ابتههدا بهه محاسههبه

مابهاحتفاوت این دو نرر پرداخته و در گام دوم به بررسی عوامل مؤثر بر این مابههاحتفهاوت در قاحه
مدلهای اقتصادی همهون «مدلهای تجارت واقعی»« ،تعادل پرتفویی» و  ...پرداخته مهیشهود و در
این میان با استخراج اثر تجارت (صادرات و واردات) غیررسمی ،تصهویری از وضهعیت قاچهاق بهه
دست میآید  .این روش از آنجا که بها برآوردههای متعهدد اقتصادسهنجی همهراه اسهت و اساسهاً بهه
صورت مستهیم به بهرآورد حجهم قاچهاق نمهیپهردازد از قابلیهت اعتمهاد چنهدانی در اقتصهاد ایهران
برخوردار نیست (معاونت پژوهش ،آمار و اطالعات ،سهتاد مرکهزی مبهارزه بها قاچهاق کهاال و ارز،
.)1388
 .5-2-1-2روش درصد کشفیات

این روش منوط به در اختیار داشتن دو نوق اطالعات اسهت کهه عبارتنهد از آمهار دقیهق کشهفیات و
ضری

کشف در هر یک از گروههای کاالیی .در این روش فهر

مهیشهود کهه هرسهاحه درصهد

مشخصی از محموحه ههای قاچهاق توسهط نیروههای کاشهف کشهف مهیشهوند .حهال چنانههه تغییهر
محسوسی در قابلیهت شناسهایی و کشهف محموحههههای قاچهاق در نیروههای کاشهف (مهثالً نیهروی
انتظامی ،گمرک و  )...در یک افق زمهانی مشهخ
مستهل (مثالً در قاح

قاههل نباشهیم و ضهری

کشهف را بهه صهورت

یک مطاحعه مجزا) در اختیار داشته باشیم میتهوان از تعمهیم ضهری (درصهد)

کشف به کل کشفیات در سال مورد نظهر بهه تصهویری از کلیهت قاچهاق در آن سهال دسهت یافهت
(معاونت پژوهش ،آمار و اطالعات ،ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز.)1388 ،
1. Comtrade
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 .6-2-1-2روش حجم اسكناس در گردش:

فر

اساسی ایهن روش ایهن اسهت کهه معهامالت بخهش غیررسهمی اقتصهاد بهه وسهیله اسهکنا

و مسهکوک رایهج (در

گردش) در کل اقتصاد به کل حجم پول (ازجمله سپردههای بانکی) بها توجهه بهه متغیرههایی چهون
نرر بههره ،نهرر متوسهط ماحیهات ،نهرر متوسهط تعرفهه وارداتهی و  ...بهه بهرآوردی از فعاحیهتههای
زیرزمینی می رسهند .ایهن روش عمهدتاً بهرای بهرآورد حجهم اقتصهاد غیررسهمی اسهتفاده مهیشهود.
ویرایشی از این روش تحت عنوان «روش نسبت نهد» نیز نامیده میشود و بر این فر

استوار است

که پول نهد واسطه بهتری برای مبادالت زیرزمینی و غیرقانونی است ،حهذا وسهیلهای مناسه

بهرای

مبادالت گزارش نشده است .این واقعیت باعم میشود که در صهورت افهزایش معهامالت پنههانی،
نسبت وجوه نهد به سپرده افزایش یابد (اشرف زاده و مهرگان.)1379 ،
 .7-2-1-2روش منطق فازی

منطق فازی نظریهای برای رفتار در شرایط عدم اطمینان اسهت .ایهن نظریهه قهادر اسهت بسهیاری از
مفاهیم ،متغیرها و سیستمهایی را که نامعین و مبهم هستند را در قاح احگوی ریاضی قانونمند کرده
و برای استنتاج ،تحلیل و تصمیمگیری در شرایط عدم اطمینان مهیا کند .این روش از منطهق فهازی
صفر و یک پیروی می کند .در علوم انسانی که به جای صفر و یک با درصدها و نسبتها سهروکار
داریم ،به صفت اجتماعی بسته به احراز شرایط ،نمرهای بین صفر و یک داده میشود .هر مجموعهه
فازی سه جز (مرحله) دارد :قواعد پایه ،1داده و ستانده 2و نتیجهگیری .3بهه مجموعههای از قواعهدی
که از طریق بررسی های تجربی در زمینه موضوق مورد مطاحعه به دست میآیند ،قواعد پایهه اطهالق

1 .Rule bace
2. Input- output
3. Inference
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مسکوک در گردش انجام می شود .در این روش با تخمین نسبت اسهکنا

و

محاسبه حجم کاالی قاچاق وارداتی به کشور69 ...

می شود که به صهورت جملهه شهرطی «اگهر  ...آنگهاه» 1بیهان مهیشهود کهه رابطهه بهین پدیهدهههای
اقتصادی -اجتماعی (متغیر و تاب ) را تبیین میکند .در این روش دادههها شهامل اعهداد حهیههی و یها
خروجیهای مناس برای نتیجهگیری تبدیل میشوند (شکیبایی.)1382 ،
همانگونه که مشاهده مهیشهود مههمتهرین روشههایی کهه در ادبیهات موضهوق در خصهوص
برآورد حجم قاچاق مطرح شده به نسبت محدود هستند که برخهی همههون روش حجهم اسهکنا
در گردش MIMIC ،و روش منطق فازی ماهیتی برآوردی و برخی همههون روش شهکاف تهاضها
(روش مصرف ظاهری) و روش تجارت بین کشوری ماهیتی محاسباتی (حسابداری) دارند.
 .2-2مروری بر مطالعات انجامشده در ارتباط با برآورد حجم قاچاق کاال
 .1- 2-2مطالعات انجامشده در ایران

در ایران مطاحعات متعددی به برآورد حجم اقتصاد پنهان (غیررسمی و یا زیرزمینی) پرداختهانهد کهه
در دستور کار مطاحعه حاضر نیست .در این مهاحه صرفاً به مطاحعات انجامشده در زمینه برآورد حجم
قاچاق کاال پرداخته میشود که بههمراته

محهدودتر از سهایر مطاحعهات انجهامشهده در ایهن حهوزه

میباشند که از اهم آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اشرف زاده و مهرگان ( )1379در مطاحعه خود به روش حجم اسهکنا

در گهردش بهه بهرآورد

حجم فعاحیتهای اقتصاد زیرزمینی در ایران پرداختهاند  .در این مهاحه با استفاده از تخمین حجم پول
رایج در بخش غیررسمی تخمینی از حجم اقتصاد پنهان و در کنار آن برآوردی از حجم صهادرات
و واردات قاچاق طی دوره  1348-74اراهه شده است .بدین صورت که صادرات و واردات قاچاق
از  12/1و  13/7میلیارد ریال در سال  1348به  2012و  1608میلیارد ریال در سال  1374رسیدهاند.

1. If…then
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یاوری ( )1379در مهاحه خود سعی کرده با مهایسه آمهار رسهمی واردات کهه توسهط گمهرک
گزارش شده است و آمار صادرات طرفهای تجاری کشهور ،تخمینهی از حجهم واردات و گهران
کل واردات طی دوره مورد بررسی از  1تا  19درصد در نوسان است .این مطاحعه نشان میدهد کهه
در سهالهههای ( 57سهال پیههروزی انههالب اسههالمی)( 59 ،سهال شههروق جنهگ تحمیلههی) و  66و 67
(سالهای پایانی جنگ تحمیلی) و  70و  72گراننمایی واردات ،سهم (درصد) باالیی نسبت به کل
واردات داشته است.
پژویان و مداح ( )1385با اسهتفاده از روش  MIMICنشهان دادنهد کهه رونهد شهاخ
قاچاق کاال طی سالهای  1349-52در باالترین سطح قرار داشته است .این شاخ
 1352-60کاهش یافته و به حداقل خهود در سهال  1360مهیرسهد .په

عهددی

طی سهالههای

از سهال  60گرچهه رونهد

شاخ

عددی قاچاق با نوساناتی تو م بوده است اما تا سال  1373رونهد صهعودی داشهته اسهت .بها

تصوی

عهددی قاچهاق در

قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچهاق در تهاریخ  1373/11/9شهاخ

سال  1374کاهش می یابد و با تصوی و اعمال قانون نحوه اعمال تعزیرات حکهومتی در سهال ،74
روند نزوحی شاخ

قاچاق تا سال  1377ادامه یافته است .پ

از آن شهاخ

مهذکور تغییهر مسهیر

داده و روند صعودی یافته ،تا جایی که به حداکثر خود در سال  1381رسهیده اسهت .کهاهش نهرر
جریمه واقعی ازجمله دالیل افزایش شاخ

عددی قاچاق در سال  81نسبت به سالهای قبل از آن

بوده است.
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در مطاحعهای در سال  1388با استفاده از چهار روش «میدانی»،
«شکاف تهاضا (روش مصرف ظاهری)»« ،تجارت بین کشوری» و «روش درصد کشفیات» اقدام به
محاسبه حجم قاچاق کاال کرد .این مطاحعه به دحیل طبههبندی محرمانه منتشر نشهده اسهت .امها نتهایج
آن حکایت از قاچهاق  3/2میلیهارد دالری صهادراتی و  16میلیهارد دالری وارداتهی در سهال 1387
دارد.
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نمایی واردات طی دوره  1356-76اراهه دهد .با توجه به مطاحعه وی سهم قاچاق و یا گراننمایی در

محاسبه حجم کاالی قاچاق وارداتی به کشور71 ...

اخباری ،اخباری و آقابابایی در سال  1389در مطاحعه خود به تخمهین حجهم اقتصهاد پنههان بها
رویکرد منطق فازی پرداختند .نتایج این مطاحعه حکایت از آن دارند که رونهد نزوحهی قاچهاق کهاال
طی سالهای بعد به حداقل خود در سال  1384یعنی  3.5واحد رسید ،اما بار دیگر شاهد اوجگیری
شاخ

مذکور در سال  1385هستیم به طوری که میزان این شاخ

به  6واحد رسیده است.

از دیگر مطاحعات انجامشده در این حوزه مهیتهوان بهه مطاحعهه دحفهان آذری ( )1391در قاحه
پایاننامه کارشناسی ارشد تحت عنوان مدلسازی اقتصاد زیرزمینی ایهران بها رویکهرد منطهق فهازی
برای دوره  1357-89اشاره کرد  .نتایج مطاحعه وی حکایت از آن دارند که حجم واردات قاچاق و
سهم آن از کل واردات از  18069میلیارد ریهال و  19/3درصهد در سهال  1357بهه  32494میلیهارد
ریال و  27/7درصد در سال  1389رسیده است.
زراءنژاد ،ابراهیمی و کیانی ( )1392در مطاحعهای دیگر به روش  MIMICبه بررسی مهمتهرین
عوامل مؤثر بر قاچاق کاال در ایران طی دوره زمهانی  1353-88پرداختههانهد .بهر اسها

نتهایج ایهن

مطاحعه ،حجم قاچاق طی دوره مورد بررسی روند پرفرازونشهیبی داشهته اسهت .ایهن میهزان در سهال
 1353به نسبت  36.52درصد (حداکثر) از مهدار توحید ناخاح
و در سال  1361به نسبت  15.61درصد (حداقل) از توحید ناخاح
 20.88درصد از توحید ناخاح

داخلی (به قیمت ثابت سال )1376
داخلی و به طور متوسهط معهادل

داخلی در دوره مورد بررسی بوده است.

جدیدترین مطاحعه انجامشده در این حوزه به مطاحعه مرادی و طهرانهیان ( )1394تحت عنهوان
محاسبه شاخ

واردات قاچاق و عوامل مؤثر بر آن در ایران به روش فازی بازمیگهردد .در ایهن

پژوهش به منظور بررسی عوامل مؤثر بر واردات قاچهاق بهه روش فهازی ،بهه تبیهین  10سهناریوی
مختلف پرداخته شده است .در این مطاحعه شاخ

های :نرر متوسط تعرفهه ،تفهاوت نهرر ارز ،بهار

ماحیاتی ،نرر تورم و نرر بیکاری ،به عنوان مهمترین متغیرهای مؤثر بر اندازه واردات قاچهاق طهی
دوره  1350-88شناسایی شدهاند .نتایج مطاحعه مذکور حکایت از آن دارند کهه شهاخ

واردات

Downloaded from qjfep.ir at 12:02 +0430 on Thursday April 25th 2019

طی سالهای آخر مطاحعه با ثبت رقم  6.15در سال  1379آغاز شده بود که با تهداوم رونهد مهذکور
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قاچاق طی دوره مورد بررسی در قاح

سناریوهای مختلف از  4/7احهی  6/8در سهال  1350بهه 5/6

احی  6/5در سال  1388رسیده است.

بررسی صورت گرفته در مستندات بیناحمللی حکایت از دارد کهه بهه دحیهل متفهاوت بهودن ماهیهت
قاچاق کاال در دیگر کشورها (نسبت به ایران) عمالً مطاحعهای که به صورت موردی به برآورد کهل
حجم قاچاق کاال در یک کشور پرداخته باشد ،قابهل مشهاهده نیسهت .حهذا در ادامهه بهه نمونههای از
مطاحعات که به موضوعات مرتبط با قاچاق کاال پرداختهاند ،اشاره میشود.
بوحیر ( ) 1998در مطاحعه خود به مطاحعه اثر قیمت بر عرضه کاکاهو در کشور غنا طی دوره -96
 1950پرداخت که در این میان به بررسی تأثیر قیمت بر قاچاق کاکاهو وارداتهی بهه کشهور غنها نیهز
پرداخت و این اثر را معنیدار یافت .در این مطاحعه صحبتی از برآورد حجهم قاچهاق ایهن محصهول
نشده است.
آنکتاد ( )2016در گزارشی به بررسی ماهیت خالف اظهاری 1در حوزه تجهارت خهارجی در
معابر رسمی در پنج کشور شیلی ،ساحل عاج ،نیجریه ،آفریهای جنوبی و زامبیها پرداختهه اسهت .در
ایههن مطاحعههه بههه ماهیههت و انههواق ایههن پدیههده در کشههورهای مههورد مطاحعههه و سهههم آن از مجمههوق
اظهارنامهها اشاره شده است .اما به صورت مستهیم به برآورد حجم قاچاق پرداخته نشده است.
پیت ( ) 1984در مطاحعه خود به صورت نظری به برآورد تواب عرضه و تهاضای ارز خارجی با
تأکید بر بخش غیررسمی اقتصاد پرداخته و عوامهل مهؤثر در ایهن حهوزه را اسهتخراج کهرده اسهت.
بدیهی است در این مطاحعه نیز به صورت مستهیم به برآورد حجم قاچاق پرداخته نشده است.

1. Misinvoicing
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 .2- 2-2مطالعات (مرتبط) انجامشده در خارج از کشور

محاسبه حجم کاالی قاچاق وارداتی به کشور73 ...

ماحتز ( )1976در مطاحعه خود مدحی را جههت بهرآورد حجهم سهیگار قاچهاق میهان ایاحهتههای
مختلف آمریکا با توجه به تفاوت نرر ماحیات بر سیگار در این ایاحهتهها معرفهی و متعاقبهاً اقهدام بهه
مریمان ( )2013در قاح

یکی از گزارشهای بانک جهانی تهالش کهرده راهنمهایی را جههت

برآورد قاچاق دخانیات بهرای کشهورها اراههه کنهد  .در ایهن گهزارش بهرای محاسهبه حجهم قاچهاق
رویکردهای زیر پیشنهاد شده است:


استفاده از نظر خبرگان با توجه به دادههای موجود؛



استفاده از مطاحعات و آمارگیریهای میدانی از مصرفکنندگان محصوالت دخانی؛



تجزیهوتحلیل دادههای مربوط به واردات و صادرات محصوالت دخانی؛



مهایسه میان آمار فروش و مصرف محصوالت دخهانی (بها توجهه بهه آمهارگیریههای مصهرف
خانوارها)؛



استفاده از روشهای آماری و اقتصادسنجی در زمینه برآورد مصرف قاچاق.
از دیگر مطاحعات انجامشده در این حوزه مهیتهوان بهه مطاحعهه باحتهاجی و همکهاران ( )1992و

ترزبای و ترزبای ( )2000اشاره کرد که به برآورد سهم قاچاق از کل مصرف دخانیات در آمریکها
پرداختهاند.
در جم بندی این بخش مهیتهوان ایهنگونهه مطهرح کهرد کهه در ادبیهات موضهوق روشههای
مختلفی برای محاسبه و برآورد حجم اقتصاد پنهان و قاچاق معرفی و استفاده شده است که هر یک
از آنها دارای محدودیتها و مالحظهاتی مهیباشهند .نکتههای کهه در بخهش عمهدهای از مطاحعهات
کاربردی صورت گرفته در زمینه برآورد حجم قاچاق مشاهده میشود تفاوت قابل توجهه در نتهایج
آنها است .این موضوق میتواند قابلیت کاربردی بودن این نتایج را در حوزههای سیاسهتگهذاری
کاهش دهد .به نظر میرسد عمده دحیل این امر را میبایست در ماهیت تخمینی و بهرآوردی بخهش
عمدهای از این روشها مشاهده کرد .چراکه اصوالً در روشهای آماری و اقتصادسنجی با تغییهری
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اندک در فرو

و دادهها امکان تغییر در نتایج چندان دور از انتظار نیست .با ایهن توضهیح بهه نظهر

میرسد میتوان روشهای مطاحعه حجهم قاچهاق پیشهنهاد شهده در ادبیهات موضهوق را بهه دو دسهته
محاسباتی همه ون مصرف ظاهری (شکاف تهاضا) ،روش اختالف تجاری بین کشوری و  ...تهسیم
کرد .با این توضیح که منظور از روشهای محاسباتی روشهایی هستند که در آنها از برآوردهای
آماری استفاده نشده و نتهایج عمهدتاً از طریهق محاسهبات جبهری حاصهل مهیشهوند .در روشههای
محاسباتی در صورت وجود اطالعات خام اوحیه از آنجا که نتایج کمتر تحت تأثیر فرو

و شرایط

مدلسازی هستند ،میتوان انتظار داشت که نتایج حاصله اختالف و تناقض کمتهری داشهته باشهند و
تصویر واقعیتری از حجم قاچاق اراهه دهند .در مهاحه حاضر در نظر است در قاح همهین رویکهرد
چارچوبی محاسباتی برای محاسبه حجم قاچاق در اقتصاد ایران پیشنهاد و عملیاتی شود .به گونههای
که برای سالهای آینده این چارچوب قابل استفاده بوده و عمالً بتهوان نتهایج مربهوط بهه سهالههای
مختلف را با هم مهایسه کرد .بهگونهای به مرور زمان ،نوعی اجماق بر روش برآورد و میزان حجهم
قاچاق در کشور به وجود آید .با عنایهت بهه توضهیحات فهوق روشههای محاسهباتی قابهل اجهرا در
شرایط حاضر جهت برآورد حجم قاچاق «روش تجارت بین کشوری» و «رویکهرد شهکاف تهاضها
(روش مصرف ظاهری)» هستند  .در مطاحعه حاضهر چهارچوب پیشهنهادی ترکیبهی از دو روش فهوق
است.
در این رابطه ذکر دو نکتهه ضهروری اسهت؛ ابتهدا اینکهه در میهان روشههای محاسهباتی روش
مصرف ظاهری به دحیل رویکرد کلنگر آن تصویر بهمرات وسی تر و به واق نزدیکتری از حجم
قاچاق اراهه میدهد .چراکه در عمل به برآورد حجم قاچاق در سطح عرضه و تهاضای کل اقتصهاد
میپردازد .ضمن اینکه به دحیل ماهیت حسابداری (غیر برآوردی) آن نتهایج امهر کمتهر تحهت تهأثیر
محیط پیرامونی اعم از تحریمها و  ...قرار گرفته و صرفاً آنهه (به هر دحیل) اتفهاق افتهاده را محاسهبه
میکند .نکته دیگر اینکهه بهه دحیهل نیهاز رویکهرد پیشهنهادی در مهاحهه حاضهر بهه حجهم عظیمهی از
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روشهای برآوردی یا تخمینی همهون روش نسبت نههد ،رویکهرد منطهق فهازی و  ...و روشههای

محاسبه حجم کاالی قاچاق وارداتی به کشور75 ...

اطالعات اقتصادی ،در این مطاحعه این روش بر حس دادههای سال  1393اجهرا مهیشهود .چراکهه
بسیاری از دادههای مورد نیاز برای سالهای بعد هنوز توحید نشده و در اختیار نیست.

همانگونه که پیش از این مطرح شد برای برآورد (محاسبه) حجم قاچاق در مهایسه با اقتصاد پنهان
روشهای بهمرات

محدودتری وجود دارد که در بخش پیشین مهورد اشهاره قهرار گرفهت .ایهن در

حاحی است که ساختار حاکم بر اقتصاد ،ترکی

کاالهای قاچاق ،نبود اطالعات کافی در خصوص

کاالهای موضوق قاچاق و  ...در اقتصاد ایران به گونهای است که برخی روشهای محاسباتی (و نهه
برآوردی) قابلیت اجرای اندکی دارند و یا حداقل در خصوص برخی کاالها قابل اجرا نیسهتند .حهذا
به نظر میرسد چنانهه دستیابی به حجم قاچاق کاال با رویکردی محاسباتی مد نظر باشد به گونهای
که بتوان هر ساحه آن را تکرار کرد و نتایج قابلیت مهایسه داشته باشند ،ناگزیر به استفاده از ترکیبهی
از روشهای محاسباتی موجود در این رابطه هستیم .حذا با نیمنگاهی بهه روشههای موجهود بهه نظهر
میرسد بهرهگیری تو مان از دو روش «تجهارت بهین کشهوری» و «رویکهرد شهکاف تهاضها (روش
مصرف ظاهری)» میتواند بهترین رویکرد موجود در این رابطه باشد که در ادامه به آنهها پرداختهه
میشود.
 .1-3محاسبه ارزش قاچاق کاال به روش تجارت بین کشوری

ایههن روش بههر مبنههای مهایسههه آمارهههای رسههمی صههادرات و واردات کشههورهای طههرف تجههاری
پایهگذاری شده است .در ارتباط با این روش اشاره به نکات زیر ضروری است:


با توجه به متدوحوژی محاسبه قاچاق کاال در روش بین کشوری ،در محاسبات قاچاق ورودی،
آن بخش از محموحههای تجاری که به صورت رسمی از کشور مبد (صهادرکننده) بهه ههدف
ایران خارج میشود .اما در مبادی و آمارهای رسمی کشور ثبت نمیشود ،به عنوان قاچاق در
نظر گرفته میشود .بدیهی است آن بخش از محموحههای تجاری که به صورت غیررسمی از کشهور

Downloaded from qjfep.ir at 12:02 +0430 on Thursday April 25th 2019

 .3برآورد حجم قاچاق در اقتصاد ایران -پیشنهاد چارچوب محاسباتی

76

فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی ،سال ششم ،شماره  ،23پاییز 1397

مبد خارج شده و به صورت غیررسمی نیز به ایران وارد میشوند قابلیهت محاسهبه در روش بهین کشهوری
را ندارد .در زمینه قاچاق صادراتی نیز همین وضعیت برقرار است.
تعرفهای استاندارد ( 2)HSبها تبهدیل دادهههای ماهانهه مهیالدی بهه شمسهی و بهرای دوره زمهانی
پنجساحه منتهی به  1393و با پرهیز از پارهای دوبهاره شهماریههای آمهاری همههون صهادرات
مجدد 3و  ...استخراج میشوند.


کاالهای منتخ

در این تحهیق ،شامل اقالم عمده قاچاق موجود در سبد مصرفی خانوار است

که توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم شهده و عبارتنهد از :حهوازم آرایشهی و
بهداشتی ،چای ،برنج ،پارچه ،احبسه ،کیف و کفش ،تلفن همهراه ،سهیگار و دخانیهات ،طهال و
جواهر ،اسباب بازی ،حوازم خهانگی ،حهوازم صهوتی و تصهویری ،تجهیهزات رایانهه ،تجهیهزات
پزشکی و حوازم یدکی خودرو کهه طهی سهالههای اخیهر میهزان قابهل تهوجهی قاچهاق ورودی
داشتهاند .الزم به ذکر است برخی کاالهای ممنوعه ازجمله تجهیزات ماهواره و مسهکرات نیهز
در ترکی ه کاالهههای ورودی قاچههاق وجههود دارنههد .امهها در مطاحعههه حاضههر در دسههتور کههار
نمیباشند .4در جدول  1میانگین قاچاق دوره زمهانی یادشهده بهرای ههر کهاال همهراه بها نتهایج
بهدستآمده برای سال  1393آورده شده است.

1. www.comtrade.un.org
)2. Harmonized System (HS
3. Re export

 .4اضافه میکند کاالهایی چون سوخت ،دام و حیوانات زنده ،کود شیمیایی و دارو مهمترین کاالهای قاچاق خروجی
کشور هستند که در مطاحعه حاضر در دستور کار نیستند.
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اطالعات مورد استفاده در این روش از سایت کامترید متعلق به سازمان ملل 1در قاح کدهای
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جدول  .1متوسط ارزش قاچاق کاالهاي منتخب طي سالهاي  1389تا ( 1393روش تجارت بين کشوري)

لوازم آرایشي و بهداشتي
پارچه

18,934,382
1,198,722,049

112,591,650
713,917,336

البسه

651,933,963

514,161,596

چاي

10,727,164

45,260,809

کفش

588,757,361

219,331,371

کيف

646,896,808

250,192,157

تلفن همراه
دخانيات

-286,845,961
268,204,314

-123,704,236
188,380,625

طال و جواهر

331,295,980

1,954,525,483

اسباب بازي

17,117,934

7,896,332

لوازم خانگي

862,034,825

633,057,713

لوازم صوتي و تصویري

37,295,951

-238,424,507

برنج

-246,994,300

-4,432,039

تجهيزات رایانه

96,968,455

120,461,970

لوازم یدکي خودرو

531,765,351

740,627,733

تجهيزات پزشکي

62,544,571

-67,054,269

مأخذ :گمرک ج .ا .ایران و سایت Comtrade

همانگونه که مالحظه میشود این روش قاچاق برخی از کاالها را منفی نشهان مهیدهنهد ،حهذا
می توان گفت که در خصوص برخی از کاالهای منتخ

روش تجارت بین کشوری روش چنهدان

مناسبی برای برآورد ارزش قاچاق نیست .حذا همانگونه کهه پهیش از ایهن نیهز مطهرح شهده در ایهن
مطاحعه روش مصرف ظاهری به دحیل جامعیت آن به عنوان مبنای محاسبه قرار گرفتهه و در صهورت
نیاز به نتایج روش تجارت بین کشوری استناد میشود .در ادامه به این روش پرداخته میشود.
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 .2-3برآورد حجم قاچاق به روش مصرف ظاهری
این روش ماهیتاً یک روش حسابداری است و در آن برآورد خاصهی صهورت نمهیگیهرد؛ چراکهه
صادرات) با فر

ثبات (عدم تغییر در) موجودی انبار محاسبه میکنهد .مشهاهده مهیشهود در اکثهر

کاالها آمار مربوط به واردات و صادرات به صهورت وزنهی و ارزشهی در دسهتر

اسهت و از ایهن

حیم مشکلی مشاهده نمیشود .اما در زمینه آمار توحید ،تهریباً در اغل کاالها مشکل وجود داشهته
و عمده اقالم اراههشده به جز برخی کاالها تهریبی هستند  .از سوی دیگر در زمینه مصرف ،وضعیت
آماری کشور نامناس تر است و تهریباً برای تمامی کاالها آمار دقیهی وجود نداشته و بعضاً در حهد
برآوردهای کارشناسی یا صنفی ارقامی مشاهده میشود .در این مطاحعه تالش شهده کلیهه آمارههای
موجود با جم آوری  ،اعتبار سهنجی و مهورد تحلیهل قهرار گیرنهد .در ایهن راسهتا از آنجها کهه آمهار
مصرف کاالها عمدتاً به قیمتهای بازاری اسهت ،بهرای دسهتیابی بهه اعهدادی مهتهنتهر و بها ههدف
اجتناب از اضافه برآورد حجم قاچاق ناشی از تغییرات قیمت کاالها در نظام توزی  ،تمام مهادیر بهر
اسا

قیمتهای  CIF1کاالها محاسبه شده است .در این رابطه برای تعدیل مهادیر ،ضرای مربوط

به سود عمدهفروشی ،خردهفروشی و واردکننده 2و نیز ماحیات بر ارزش افزوده و حهوق ورودی بهه
تفکیک هر یک از کاالها استخراج شده است که در جدول ( )2مشاهده میشوند .جدول مهذکور
مبنای محاسبات مطاحعه حاضر قرار گرفته است.

)1. Cost, Insurance & Freight (CIF

 .2نرر سود عمدهفروشی ،خردهفروشی و واردکننده از ضوابط قیمتگذار ی کاالههای وارداتهی کهه توسهط سهازمان
حمایت توحیدکننده و مصرفکننده ابال شده و حهوق ورودی از گمرک ج .ا .ایران ،اخذ شده است.
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حجم قاچاق را از مابهاحتفاوت عرضه کل (توحید بهعالوه واردات) و تهاضای کل (مصرف بهعهالوه
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جدول  .2ضرایب تبدیل قيمت مصرفکننده به  CIFبراي گروههاي کاالیي

لوازم آرایشي و
بهداشتي

3

15

15

8

22

63

پارچه

5

15

15

8

14

57

البسه

7

20

15

8

167

217

چاي

3

10

15

8

4

40

کيف و کفش

5

20

15

8

77

125

تلفن همراه

3

7

15

8

6

39

سيگار
طال و جواهر

3
1

11
7

15
15

8
8

13
3

50
34

اسباب بازي

4

12

15

8

15

54

4

9

15

8

25

60

لوازم خانگي
لوازم صوتي و
تصویري
برنج

3

7

15

8

12

45

3

12

15

8

15

53

رایانه و تجهيزات

3

7

15

8

7

40

یدکي وسایل نقليه

3

15

18

8

7

51

تجهيزات پزشکي

3

12

18

8

4

45

مأخذ :سازمان حمایت مصرفکنندگان و توحید کنندگان  /گمرک ج .ا .ایران

با عنایت به توضیحات فوق روش مصرف ظاهری بهرای تهکتهک کاالههای موضهوق مطاحعهه
انجام شده که به صورت نمونه نتیجه محاسبات انجامشده برای سه قلم از کاالها شامل چهای ،تلفهن
همراه و سیگار به شرح زیر است.1

 .1در تمام محاسبات ،جمعیت سال  93معادل  78میلیون نفر در نظر گرفته شده است.
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کاالهاي هدف

درصد
عمدهفروشي

درصد
خردهفروشي

درصد
واردکننده

ماليات
بر ارزش
افزوده

حقوق ورودي
سال 93

درصد
تعدیل
قيمت
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 .1- 2-3چای

مصرف سرانه چای در ایران برای هر فهرد  1.5کیلهوگرم در سهال اعهالم شهده اسهت .1بها توجهه بهه
عرضه کل چای نیز شامل توحید  11هزار تن 2و واردات  50.9هزار تن 3است.
جدول  .3محاسبه قاچاق چاي در سال 1393
عنوان

رقم (واحد)

مصرف

 1.5کيلوگرم *  78ميليون نفر =  117هزار تن

توليد

 11هزار تن

تقاضاي کل (مصرف  +صادرات)

4

 117هزار تن  34.4 +هزار تن =  151.4هزار تن

عرضه کل (توليد  +واردات)

 11هزار تن  50.9 +هزار تن =  61.9هزار تن

قاچاق (تقاضاي کل منهاي عرضه کل)

 89.5هزار تن معادل  447.5ميليون دالر

با توجه به آمار وزنی موجود ،میزان قاچاق کاالی چای در این روش  89.5ههزار تهن محاسهبه
شده است .هر تن چای با قیمتهای وارداتی سال  93بهه طهور متوسهط معهادل  5000دالر 5در نظهر
گرفته میشود ،با احتساب این قیمت ،ارزش نهایی قاچاق کاالی چهای در سهال  93معهادل 447.5
میلیون دالر است.
در محاسبه انجامشده به روش تجارت بین کشوری ،قاچاق کاال در سهال  93معهادل  2.8ههزار
تن محاسبه شده است که ارزش آن  10.7میلیون دالر بوده و تفاوت قابل توجهی با روش مصهرف
ظاهری دارد
 .1گزارش برآورد قاچاق کاال در سال  – 93اداره کل آمار و اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز.
 .2گزارش برآورد قاچاق کاال در سال  – 93اداره کل آمار و اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز.
 .3آمار گمرک ج .ا .ایران .اخذشده از اداره کل آمار و اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز.
 .4آمار نهایی نشده گمرک ج .ا .ایران .اخذشده از اداره کل آمار و اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز.
 .5محاسبهشده بر اسا

آمار وزنی و دالری گمرک از واردات چای در سال .93
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جمعیت  78میلیون نفری ایران در سال  ،93مصرف چهای در ایهن سهال رقهم  117ههزار تهن اسهت.
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 .2- 2-3تلفن همراه

از آنجایی که توحید تلفن همراه در سال  93معادل  70هزار دستگاه بوده 1و صهادرات آن نیهز بسهیار
دستگاه 2است .با احتساب اختالف  11.93میلیونی میان عرضه و تهاضها و بها فهر
 165دالری 3برای هر دستگاه تلفن همراه در بازار که با ضهری

قیمهت متوسهط

 39درصهد بهه قیمهت  CIFتعهدیل

شده و معادل  118.7دالر برای هر دستگاه درآمده است ،حجم قاچاق تلفن همراه در این سال به 1
میلیارد و  416میلیون دالر باحغ میشود.
جدول  .4محاسبه قاچاق تلفن همراه در سال 1393
عنوان

رقم (واحد)

مصرف

 14ميليون دستگاه

توليد
تقاضاي کل (مصرف  +صادرات)

 70هزار دستگاه
 14ميليون دستگاه  +صفر صادرات =  14ميليون دستگاه

عرضه کل (توليد  +واردات)

 70هزار دستگاه  2 +ميليون دستگاه واردات  2 = 4ميليون و  70هزار
دستگاه

قاچاق (تقاضاي کل منهاي عرضه
کل)

 11.93ميليون دستگاه معادل  1416.2ميليون دالر (سناریو اول)

از طرفی گمرک ج .ا .ایران قیمت هر دستگاه گوشی تلفن همراه را در این سال  102دالر در
نظر گرفته است .حذا در سناریو دومی قاچاق تلفن همراه با این قیمت نیز محاسبه شده است .گفتنهی
است این قیمت بر اسا

واردات کاال و قیمت  CIFبوده و نیازی به تعدیل ندارد.

ارزش قاچاق تلفن همراه (سناریو دوم) 11.93 :میلیون دستگاه *  102دالر =  1216.9میلیون دالر
 .1ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز.
 .2ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز.
 .3گزارش برآورد قاچاق کاال در سال  – 93اداره کل آمار و اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز.
 4گزارش برآورد قاچاق کاال در سال  – 93اداره کل آمار و اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز.
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ناچیز و نزدیک به صفر است ،حذا تهاضای کل این کاال میزان مصرف آن بوده و معهادل  14میلیهون
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با عنایت به نتایج هر دو سناریو برای دستیابی به یک نتیجه قطعی برای قاچاق تلفن همهراه بهین
دو عدد میانگین گرفته شهد و ارزش قاچهاق تلفهن همهراه در سهال  93معهادل  1316.5میلیهون دالر
بودن میزان و کیفیت توحیدات داخلی این کاال دانست .الزم به ذکر است میزان قاچاق محاسبهشهده
برای تلفن همراه در روش تجارت بین کشوری عددی منفی به دست آمهده اسهت کهه بها توجهه بهه
حجم باالی قاچاق این کاال ،منطهی به نظر نمیرسد.
 .3- 2-3سیگار

طبق اعالم وزارت بهداشت در سال  93میزان مصرف سیگار در کشور معادل  55میلیارد نهخ 1بهوده
است .2همهنین طبق آمارهای اعالمشده از سوی مرکز برنامهریزی و نظارت بهر دخانیهات کشهور،
توحید سیگار در سال  93معادل  29میلیارد نخ ،صادرات آن  300هزار نخ و واردات نیهز  14میلیهارد
نخ بوده است .3حذا قاچاق محاسبهشده برای این کاال در سهال  93عهددی معهادل  12میلیهارد و 300
هزار نخ است.
جدول  .5محاسبه قاچاق سيگار در سال 1393
عنوان

رقم (واحد)

مصرف

 55ميليارد نخ

توليد
تقاضاي کل (مصرف  +صادرات)

 29ميليارد نخ
 55ميليارد نخ  300 +هزار نخ =  55ميليارد و  300هزار نخ

عرضه کل (توليد  +واردات)

 29ميليارد نخ  14 +ميليارد نخ =  43ميليارد نخ

قاچاق (تقاضاي کل منهاي عرضه کل)

 12ميليارد و  300هزار نخ معادل  520تا  664ميليون دالر

 .1مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور  22آذر :1394
http://www.mimt.gov.ir/news/291042/swd_id/13825/unitWdId/28636

 .2گفتنی است مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور ،مصرف سیگار در سال  93را تا رقم  60میلیارد نخ نیز تأیید کرده است.
 .3مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور  22آذر :1394
http://www.mimt.gov.ir/news/291042/swd_id/13825/unitWdId/28636
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محاسبه شد  .دحیل باال بودن میزان قاچاق تلفن همراه را میتوان ،تهاضای باالی آن در داخل و پایین

محاسبه حجم کاالی قاچاق وارداتی به کشور83 ...

در صورتی که حداقل قیمت متوسط هر نخ سیگار خهارجی را در بهازار  1950ریهال 1در نظهر
بگیریم ،با دالر معادل  30هزار ریال ،قیمهت ههر نهخ سهیگار در بهازار  0.065دالر خواههد بهود .بها
دست میآید .با این قیمت ،ارزش قاچاق محاسبهشده برای سیگار در سهال  93معهادل  520میلیهون
دالر است  .اما اگر قیمت هر نخ سیگار معموحی را به صورت متوسط  2500ریال 2در نظهر بگیهریم،
قیمت دالری آن در بازار  0.083دالر و قیمت  CIFآن برای هر هزار نخ معادل  55.3دالر است .با
این حساب ،عدد بهدستآمده برای قاچاق معادل  664میلیون دالر خواههد بهود .حهذا ارزش قاچهاق
سیگار رقمی بین  520تا  664میلیون دالر به دست مهی آیهد .بها گهرفتن میهانگین بهین ایهن دو رقهم،
قاچاق سیگار در سال  93عددی معادل  592میلیون دالر محاسبه میشود .علیرغم اختالف 268/2
میلیون دالری در آما رهای تجارت خارجی کشور اختالف میان عرضه و تهاضای سهیگار حکایهت
از حجم قاچاقی در حدود  592میلیون دالر دارد .ممنوعیت ورود برخی برندهای خاص را میتوان
از دالیل باال بودن قاچاق این کاال دانست.
رویه فوق برای کلیه کاالهای موضوق مطاحعه انجام و نتایج در قاح

جدول  3نشهان داده شهده

است .همانگونه که در مثالهای فوق مشاهده شد بسته به محدودیتهای آمهاری بعضهاً نهاگزیر بهه
اتخاذ فرو

مختلف در قاح

سناریوهای متفاوت هسهتیم .ایهن رویهه باعهم شهد کهه بهرای اغله

کاالها دو کرانه حداقلی و حداکثری برای قاچاق محاسبه و نتیجه نههایی بها توجهه بهه آنهها ححها
شود .بدین ترتی

در جهدول  6بهرای ههر کهاال چههار شهاخ

 :حهداقل قاچهاق ،حهداکثر قاچهاق،

 .1گزارش برآورد قاچاق کاال در سال  – 93اداره کل آمار و اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
 . 2این رقم از آن حیم در دستور کار قرار گرفته است که بهدون شهک بخهش قابهل تهوجهی از سهیگارهای وارداتهی
قاچاق ،از برندهای باکیفیتتر و گرانتر (مثالً مارحبرو) هستند که بعضاً قیمت هر نخ از آنها در سال مهورد نظهر بهه
 3500ریال نیز باحغ میشده است.
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میانگین ارزش قاچاق کهاال بهر حسه

 CIFو ارزش قاچهاق کهاال بهه قیمهتههای بهازاری مشهاهده

میشود.
کاالهاي هدف  /ارقام
اطالعاتي

حداقل ارزش
قاچاق CIF

حداکثر ارزش
قاچاق CIF

ارزش قاچاق CIF

ارزش بازاري قاچاق

لوازم آرایشي و
بهداشتي

1049.8

1049.8

1,049.8

1,711.1

پارچه

2397.4

3995.7

3,196.6

5,018.6

البسه

1224.6

1224.6

1,224.6

3,881.9

چاي

447.5

447.5

447.5

626.5

کيف
تلفن همراه

2471.3

4119

3,295.2

7,414.1

1216.9

1416.2

1,316.5

1,829.9

سيگار

520

664

592

888

طال و جواهر

1866.3

1910.4

1,888.4

2,530.4

اسباب بازي

79.4

148.7

114.1

175.7

لوازم خانگي

1748.2

1748.2

1,748.2

2,797.2

لوازم صوتي و تصویري
برنج

74.6
159.7

124.3
159.7

99.5
159.7

144.2
244.3

رایانه و تجهيزات

857.1

857.1

857.1

1,200

یدکي وسایل نقليه

1063.5

1772.6

1,418.1

2,141.3

تجهيزات پزشکي

125.1

208.5

166.8

241

مجموع

15301.5

19846.4

17573.9

30844.2

کفش

در ارتباط با محاسبات صورت گرفته ،ذکر دو نکته به شرح زیر ضروری است :ابتدا اینکهه در
خصوص برخی کاالها (همهون کیف و کفش و حوازم صوتی و تصویری) به دحیل نبود آمار توحیهد
و مصرف ،ناگزیر به استفاده از نتایج روش تجارت بین کشوری هستیم .واضهح اسهت کهه همهواره
نتایج روش مصرف ظاهری باالتر از نتایج روش تجارت بین کشوری است .چراکهه روش تجهارت
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جدول  . 6نتایج نهایي قاچاق وارداتي از روش مصرف ظاهري در سال ( 93ميليون دالر)

محاسبه حجم کاالی قاچاق وارداتی به کشور85 ...

بین کشوری تنها قاچاق کاالها از مبادی رسمی کشهور را نشهان مهیدههد .حهال آنکهه بخهش قابهل
توجهی از محموحههای قاچاق به صورت کامالً غیررسمی از نظر مبد و مهصد مبادحه مهیشهوند .در
تجارت بین کشوری در مورد کاالهایی که نتایج منطهیتری در هر دو روش داشتند ،مورد بررسهی
استفاده قرار میگیرد  .این کاالهها شهامل حهوازم آرایشهی و بهداشهتی ،احبسهه ،چهای ،سهیگار ،حهوازم
خانگی ،طال و جواهر ،اسباب بازی ،رایانه و تجهیزات و کاالهای ممنوعهه هسهتند .در ایهن بررسهی
ابتدا بین قاچاق بهدستآمده از روش تجارت بین کشوری با قاچاق بهدستآمهده از روش مصهرف
ظهاهری بهرای ههر کهاال بهه طهور جداگانهه درصهدگیری شهده و سهپ

میهانگین سهاده درصهدهای

بهدستآمده محاسبه میشود .این عهدد معهادل  29.12درصهد بهه دسهت مهیآیهد .ایهن عهدد نشهان
میدهد که با میانگین ساده ،روش تجارت بین کشوری حدوداً  30درصد از قاچاق محاسبهشده بهه
روش مصرف ظاهری را پوشش میدهد .از طرفی به دحیل نزدیکتر شدن نتایج به واقعیت ،سهناریو
دومی نیز در نظر گرفته میشود کهه در آن از درصهدهای بههدسهتآمهده بهه جهای میهانگین سهاده،
میانگین وزنی گرفته میشود  .در این محاسبات وزن هر کاال سهم آن از کل قاچاق بهدستآمده از
روش تجارت بین کشوری در نظر گرفته میشود .با این محاسبات درصد بهدستآمهده عهدد 46.9
میشود  .بنابراین به طور نسبی در سناریو دوم ،نتایج روش تجارت بین کشوری حدوداً  50درصد یا
نیمی از روش مصرف ظاهری در نظر گرفته میشود  .حذا در این سناریو فر

بهر آن اسهت کهه 50

درصد از قاچاق به صورت کامالً غیررسمی وارد کشور میشود و در هیچ مرج ملی و بهیناحمللهی
ثبت نمیشود  .در محاسبات صورت گرفته ،هر دو سناریو مد نظر قرار میگیرند .احبته این نسهبتهها
برای کاالهای منتخ

حس

نیاز اعمال میشوند  .نکته دیگر اینکه در تمام محاسبات نهرر دالر در

سال  1393به طور متوسط  30هزار ریال در نظر گرفته شده است .الزم به ذکر است این نرر تهریباً
میانگینی از نرر  26500ریاحی نرر ارز مرج بازار بینبانکی (مرکز مبادالت ارزی) و نهرر 32800
ریاحی بازار آزاد ارز است.
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همانطور که مشاهده می شود در این مطاحعه ارزش کل قاچاق کاالههای منتخه وارداتهی در
سال  93از روش مصرف ظاهری (و با استناد به برخی نتایج روش تجارت بین کشوری) عددی بین
به طور متوسط ارزش قاچاق ورودی کاالهای مورد بررسی در سال  93با قیمتهای توحیدکننده در
مبادی ورودی ،معادل  17میلیارد و  574میلیون دالر بوده است .همهنین برای اینکه میزان قاچاق بها
قیمت بهازار و مصهرفکننهده نیهز مشهخ

شهود ،ارزش قاچهاق ههر یهک از کاالههای منتخه بها

درصدهای محاسبهشده در جدول ( )3به قیمت بازاری تعدیل شدهاند .بر این اسها

ارزش بهازاری

قاچاق ورودی کاالهای مورد بررسی در سال  93به طور متوسهط معهادل  30میلیهارد و  844میلیهون
دالر به دست آمده است .این عدد با توجه به ماهیت آن حکایت از گردش ماحی قابل توجه قاچهاق
در اقتصاد ملی در کاالهای مورد بررسی دارد .به نظر میرسد هنگامی که در نظهر اسهت از جریهان
قاچاق کاال به کشور صحبت شود استفاده از رقم  17میلیارد و  574میلیون دالر نسهبت بهه عهدد 30
میلیارد و  844میلیون دالر منطهیتر است .چراکه در این رابطه مهم حجم کاالهای وارده به اقتصهاد
کشور (بر حس قیمتهای جهانی) است و احتساب تغییهرات قیمهت ایهن کاالهها در بهازار داخلهی
(ناشی از تعرفه و سود بازرگانی ،هزینههههای توزیه  ،خهدمات خهردهفروشهی ،عمهدهفروشهی و )...
میتواند گمراهکننده بوده و باعم بزرگنمایی آن شود.
آنهه تاکنون محاسبه شد حجم واردات قاچهاق در کاالههای عمهده موضه قاچهاق در کشهور
است .حال سؤال این است که آیا این امکان وجود دارد که از این ارقهام بتهوان تصهویری از کلیهت
قاچاق در اقتصاد کشور به دست آورد .در ادامه به این موضوق پرداخته میشود.

 .4تعمیم نتایج به حجم کل قاچاق در اقتصاد ملی
به نظر میرسد برای آگاهی از کلیت حجم قاچاق در اقتصاد ملی و به عبارتی تعمیم نتایج کاالهای
منتخ

به کل کاالها با توجه به محدودیتهای آماری موجود در اقتصاد ایران منطهیتهرین گزینهه
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 15میلیارد و  301میلیون دالر تا  19میلیارد و  864میلیون دالر به قیمت  CIFمحاسبه شده است .حذا
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آگاهی از سهم کاالهای منتخ

از کل کاالهای موضوق قاچاق وارداتی در اقتصهاد کشهور اسهت.

بدین منظور میتوان از اطالعات مربوط به کشفیات کل کاالههای قاچهاق در کشهور بههره جسهت.
کشفیات کاالهای مورد بررسی در این مطاحعه از کل کشفیات میتوانهد تصهویری از سههم قاچهاق
این کاالها از کل جریان قاچاق ورودی به کشور اراهه کند .آنگاه با تعمیم حجهم قاچهاق کاالههای
م نتخ

به کل قاچاق در قاح

سهم (نسبت) محاسبه شده این امکان فراهم خواهد شد که تهریبی از

کل قاچاق وارداتی به کشور به دست آید .با بررسی اعداد و ارقام موجود مشاهده مهیشهود کهه بهه
طور متوسط کشفیات کاالهای منتخ

موضوق مطاحعه حدوداً  80درصهد از کهل کشهفیات قاچهاق

ورودی به کشور را تشکیل میدهد .1حال با توجه به محاسبات پیشین چنانهه ارزش قاچاق ورودی
کاالهای منتخ در سال  93بها قیمهت  CIFمعهادل  17میلیهارد و  574میلیهون دالر و میهزان قاچهاق
کاالهای منتخ

به قیمت بازار در ایهن سهال معهادل  30میلیهارد و  844میلیهون دالر در نظهر گرفتهه

شود .با استفاده از نسبت  80درصدی محاسبهشده ارزش کل قاچاق ورودی به کشور به قیمت CIF

و بازار به ترتی

معادل  21میلیارد و  970میلیون دالر و  38میلیارد و  550میلیون دالر خواهد بود.

 .5تحلیل نتایج
همانگونه که در بخشهای پیشین مشاهده شد ،اعداد محاسبهشده برای کاالهای قاچاق ورودی بهه
کشور قابل توجه است  .جهت آگهاهی از اهمیهت ایهن اعهداد ،سهرانه قاچهاق ورودی بهه کشهور بهه
تفکیک هر یک از کاالهای موضوق مطاحعه را محاسبه میکنیم .نتایج در جدول ( )7منعک

شهده

است .همانگونه که مالحظه میشود نتایج بهدستآمده برای کاالهایی چون پارچه ،احبسه ،کیف و

 .1دفتر آمار و اطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز
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بدین صورت که با فر

همگهن بهودن فراینهد کشهف و ضهبط کاالههای قاچهاق ،اسهتخراج سههم
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کفش و  ...قابل تأمل است .ضمن اینکه سرانه قاچاق کل کاالهای وارداتهی بهه قیمهت  CIFمعهادل
 346.6دالر و به قیمت بازاری معادل  608.4دالر به ازای هر ایرانی به دست میآید.

کاالهاي هدف

سرانه قاچاق (دالر)

لوازم آرایشي و بهداشتي

13.5

پارچه

41.0

البسه

15.7

چاي

5.7

کيف و کفش

42.2

تلفن همراه

16.9

سيگار

7.6

طال و جواهر

24.2

اسباب بازي

1.5

لوازم خانگي

22.4

لوازم صوتي و تصویري

1.3

برنج

2.0

رایانه و تجهيزات

11.0

یدکي وسایل نقليه

18.2

تجهيزات پزشکي

2.1

حال چنانهه اعداد محاسبه را با شاخ

های مرتبط در سطح اقتصاد ملی مهایسه کنیم وضعیت

حاکم بر کشور در این رابطه هر چه بیشتر مشخ

خواههد شهد .بهدین منظهور چنانههه حجهم کهل
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جدول  .7سرانه قاچاق وارداتي کاالهاي منتخب به قيمت  CIFدر سال 93
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واردات کشور را در سال  93معادل  52477میلیون دالر 1در نظر بگیهریم سههم قاچهاق وارداتهی بهه
قیمت  CIFاز کل واردات کشور حدوداً  42درصد خواهد شد که بسیار قابل توجه است.
شد ،آن بخش از تجارت خارجی کشور است که بدون ثبت در آمارههای رسهمی بهه اقتصهاد ملهی
وارد میشود .این در حاحی است که بهه نظهر مهیرسهد بخشهی از ایهن حجهم از واردات مربهوط بهه
محموحههایی است به صورت رسمی اما بدون ثبت در مراج رسمی بهه کشهور وارد مهیشهوند کهه
هرچند به نوعی تجارت غیررسمی محسهوب مهیشهوند .امها شهاید نتهوان بهه آنهها از نظهر حههوقی
اصطالح قاچاق اطالق کرد .کما اینکهه مراجه رسهمی نیهز مجهاز بهه برخهورد بها آنهها نسهتند کهه
مهمترین این نوق از واردات معافیتهای گمرکی همهون کاالهای ته حنجی ،ملوانی ،تعهاونیههای
مرزی و  ...میباشند که در ادبیات موضوق از آنها به شبه قاچاق تعبیر میشود .در این رابطهه سهتاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،در گزارشی به محاسبه شبه قاچاق در سهال  93پرداختهه اسهت .در ایهن
گزارش شبه قاچاق وارداتی به کشور در سال  1393به صورت تخمینهی معهادل  3700میلیهون دالر
برآورد شده است 2.در این گزارش شبه قاچاق ،آن بخش از کاالهها کهه بهدون پرداخهت عهوار
مربوطه و یا بعضاً ثبت در مراج ذیربط از کشور خارج و یا به کشور داخل میشوند ،اما نمیتوان
آنها را مصداق قاچاق دانست ،تعریف شده اسهت .چراکهه در قاحه

ضهوابط و قهوانین موجهود در

کشور (مثالً با استفاده از انواق معافیتها) انجام میشوند .بدیهی است چنانهه محاسبه خاح
قاچاق ورودی به کشور مد نظر باشد ،میبایست عدد فوق (به فر

حجم

صحت) از عهدد محاسهبهشهده

برای قاچاق ورودی به کشور ( 21970میلیون دالر) کسر شود که در این صورت عددی در حهدود
 18270میلیون دالر به دست خواهد آمد.

 .1گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور در سال  ،93سازمان توسعه تجارت ایران.
 .2معاونت فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز.
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 .6جمعبندی و نتیجهگیری
در مهاحه حاضر تالش شد در کنار روشهای اقتصادسنجی و آمهاری کهه عمهدتاً بهه بهرآورد حجهم
اقتصاد پنهان برخوردار هستند  ،چارچوبی (احگویی) محاسباتی برای برآورد حجم قاچاق ورودی به
کشور معرفی شود .شاید مهمترین ویژگی چارچوب پیشنهادی را بتوان تکرارپذیری آن دانست .به
گونهای که با تکرار آن در سالهای مختلف میتوان به سری زمانی جریهان قاچهاق دسهت یافهت و
بدین ترتی

زمینه مهایسه عملکرد اقتصاد ملی در حوزه قاچاق در سالهای مختلف فراهم میآیهد.

با توجه به محدودیتهای موجود در کشور بهویژه در زمینه آمارهای عملکردی و ثبتهی مربهوط بهه
مصرف و توحید کاالههای موضهوق قاچهاق ،احگهوی پیشهنهادی بهرای دادهههای سهال  1393اجهرا و
تصویری از وضعیت قاچاق ورودی به کشور به دست آمد .نتایج بهدسهتآمهده حکایهت از وجهود
عددی در حدود  21/97میلیارد دالر برای قاچهاق و شهبه قاچهاق (شهامل معافیهتهها و  )...در سهال
 1393در اقتصاد ایران دارند .این رقم هنگامی که با جریان واردات رسمی کشهور مهایسهه شهود از
سهمی معادل  42درصدی حکایت میکند که میتوان از آن به عنوان یکی از چهاحشههای اقتصهاد
ایران نام برد .نیمنگاهی به آمار قاچاق ورودی سرانه در برخی از کاالهای موضوق قاچاق در کشور
همههون قاچهاق سهرانه  42/2دالری کیهف و کفهش 17 ،دالری تلفهن همهراه 22/4 ،دالری حهوازم
خانگی و  ...اهمیت این چهاحش را هرچهه بیشهتر نشهان داده و ضهرورت توجهه بهه آن را خاطرنشهان
میسازد .به نظر میرسد در این راستا توجه به اقدامات زیر میتواند در محدود کردن حجم قاچهاق
و پایش آن مؤثر باشد:


اصالح قیمتهای نسبی در سطح اقتصاد ملی (مثالً از طریق هدفمند کردن یارانهههها و اصهالح
نظام تعرفهای) با هدف به حداقل رساندن حاشیه سود موجود در پدیده قاچاق؛



ارتهای رقابتپذیری توحیدات ملی با هدف کهاهش تهاضهای محصهوالت وارداتهی (رسهمی و
غیررسمی)؛
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قاچاق میپردازند و به نسبت از محدودیت بیشتر و تعدد کمتر در مهایسه با روشهای برآورد حجم
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حرکت به طرف راهاندازی گمرک احکترونیک متضمن پنجره واحد تجاری ،قاعده مبد و ...؛



طراحی نظام آماری تنظیم بازار کاالهای موضوق قاچاق؛



حرکت به طرف تعیین و اجرای رژیم باثبات تجاری و اعمال تعرفههای بهینه؛



اجرای سیستمهای نظارتی در زمینه کدینگ کاال ،زنجیره تأمین ،استانداردهای کیفی کاالیی،
پایش جریان مناب ارزی و ...
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پیوست :منابع آماری استفاده شده در محاسبات قاچاق کاال به روش مصرف ظاهری
منابع آماري توليد کاالهاي مورد بررسي

لوازم آرایشي و بهداشتي

284

ميليون دالر

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

پارچه سناریو اول

190

هزار تن

البسه

300

هزار تن

چاي

11

هزار تن

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

تلفن همراه

70

هزار دستگاه

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

سيگار

29

ميليارد نخ

شمش طال

3

تن

کميسيون تخصصي طال و جواهر ایران

اسباب بازي سناریو اول

0.05

درصد از نياز

http://www.radioiran.ir/main_newsview.php?i

داخلي

d=12558

اسباب بازي سناریو دوم

0.05

درصد از نياز

http://www.radioiran.ir/main_newsview.php?i

داخلي

d=12558

لوازم خانگي

2.7

ميليارد دالر

برنج

1.8

ميليون تن

 40تا

درصد از نياز

50

داخلي

«گزارش وضعيت توليد و صادرات پوشاک» ,سازمان
توسعه تجارت ایران
«گزارش وضعيت توليد و صادرات پوشاک» ,سازمان
توسعه تجارت ایران

مرکز برنامهریزي و نظارت بر دخانيات کشور
http://www.mimt.gov.ir/news/291042/swd_id/
13825/unitWdId/28636

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ,گمرک ج .ا .ایران,
وزارت صنعت ,معدن و تجارت
توليد  1.8ميليون تن برنج در کشور/کاهش  47درصدي
واردات در کنار رکورد  20ساله توليد شکر94/05/21 .
http://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/D
EN

یدکي وسایل نقليه %30

تجهيزات پزشکي سناریو اول

0.10

دارو

0.66

درصد از نياز

http://www.otaghasnaftehran.ir/1393/3880/

ایران پنجمين بازار تجهيزات پزشکي خاورميانه209 /
دالر هزینه ساالنه درمان هر ایراني.

داخلي

http://www.tasnimnews.com/fa/news

درصد از نياز

سازمان غذا و دارو :سرانه مصرف دارو در ایران حدود 50

داخلي

دالراستhttp://ida-dent.com/1532 1393/02/30 .
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کاالهای هدف  /ارقام اطالعاتی

تولید

واحد

منبع

منابع آماري مصرف کاالهاي مورد بررسي
کاالهای هدف  /ارقام

لوازم آرایشي و بهداشتي

150

دالر /سرانه

?http://alef.ir/vdcip3azqt1awy2.cbct.html
159736

پارچه سناریو اول

300

هزار تن

«گزارش وضعيت توليد و صادرات پوشاک»,
سازمان توسعه تجارت ایران

البسه

490

هزار تن

«گزارش وضعيت توليد و صادرات پوشاک»,
سازمان توسعه تجارت ایران

چاي

1.5

تلفن همراه

14

اطالعاتی

کيلوگرم /
سرانه
ميليون
دستگاه

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
وزارت بهداشت

سيگار

55

ميليارد نخ

http://www.mimt.gov.ir/news/291042/sw
d_id/13825/unitWdId/28636

شمش طال

40

تن

کميسيون تخصصي طال و جواهر ایران

اسباب بازي سناریو اول

8

دالر /
متعارف

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

اسباب بازي سناریو دوم

5

دالر /
متعارف

لوازم خانگي

5.1

ميليارد دالر

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ,گمرک ج .ا .ایران
و وزارت صنعت ,معدن و تجارت

برنج

40

کيلوگرم /
سرانه

معاونت امور توليدات گياهي وزیر جهاد کشاورزي

تجهيزات پزشکي سناریو اول

11

دالر  /سرانه

سوخت

83.5

ميليارد ليتر

شرکت ملي پخش فراوردههاي نفتي

دارو

50

دالر /سرانه

سازمان غذا و دارو

گزارش «فرصت امروز» از مصرف سرانه
اسباببازي در ایران.
http://forsatnet.ir/market-report

ایران پنجمين بازار تجهيزات پزشکي خاورميانه/
 209دالر هزینه ساالنه درمان هر ایراني.
http://www.tasnimnews.com/fa/news
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مصرف

واحد

منبع

منابع آماري واردات و صادارت کاالهاي مورد بررسي

لوازم آرایشي و بهداشتي

72.670

24.134

ميليون
دالر

گمرک ج .ا .ایران

پارچه سناریو اول

391.900

3.170

هزار تن

گمرک ج .ا .ایران

البسه

0.836

4.935

هزار تن

گمرک ج .ا .ایران

چاي

50.9

34.4

هزار تن

گمرک ج .ا .ایران

تلفن همراه

2

0

ميليون
دستگاه

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

سيگار

14

0.0003

ميليارد
نخ

شمش طال

300

0.000

کيلوگرم

گمرک ج .ا .ایران

اسباب بازي سناریو اول

39.700

3.57

ميليون
دالر

گمرک ج .ا .ایران

اسباب بازي سناریو دوم

39.700

3.57

ميليون
دالر

گمرک ج .ا .ایران

لوازم خانگي

665.800

13.00

ميليون
دالر

گمرک ج .ا .ایران

برنج

1.186

0.000

ميليون
تن

گمرک ج .ا .ایران

یدکي وسایل نقليه

1403.460

70.600

تجهيزات پزشکي
سناریو اول

714.240

10.362

مرکز برنامهریزي و نظارت بر دخانيات
کشور
http://www.mimt.gov.ir/news/291042/s
wd_id/13825/unitWdId/28636

ميليون
دالر
ميليون
دالر

گمرک ج .ا .ایران
گمرک ج .ا .ایران

سوخت

58.476

8032.380

هزار
ليتر

گمرک ج .ا .ایران

دارو

1534.780

153.594

ميليون
دالر

گمرک ج .ا .ایران
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کاالهای هدف

واردات

صادرات

واحد

منبع
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