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های بازرگانی خارجی ایران در بازه زمانی  گیری کلی سیاست تا جهت شود تالش میدر این پژوهش 
ها، اقدامات و عملکرد بازرگانی خارجی  منظور سیاست به اینمورد مطالعه قرار گیرد. ) 1338 –1390(

 گیری در قالب شیوه تحلیل تاریخی بررسی شد و تالش شد تا این جهت هشاخص بکشور با استفاده از چندین 
های بهتر در آینده  ریزی هایی را برای برنامه گرا نشان داده شود تا زمینه گرا و برون راهبردهای درون
، داخلیافزوده بخش صنعت نسبت به تولید ناخالص  های پژوهش شاخص ارزش یافته هفراهم آورد. بر پای

، مبادله ابطه، ریثر نسبؤم یبرابر خی به تولید ناخالص داخلی، ترکیب واردات، نرنفتریغدرات سبت صان
 گیری غالب تجارت خارجی دهه گذشته جهت 5دهند که در  ی نشان میا تعرفهریغای و  تعرفه و موانع آزادی اقتصادی

  عبارتی جانشینی واردات بوده است.  گرایی یا به کشور درون
  

 JEL :.O21, O25 بندی طبقه
  تجارت خارجی، توسعه صادرات، جانشینی واردات، سیاست بازرگانی، اقتصاد ایران. :های کلیدی واژ
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 . مقدمه1
 اهداف سیاستگذاری اقتصادی است. یکی از راهکارهای تحقق نیتر مهمرشد و توسعه اقتصادی از 

در  بازریدز ا الملل رگانی بینای است. از سوی دیگر، باز این اهداف پیروی از راهبردهای توسعه
رشد و توسعه اقتصادی کشورها نقش داشته و پیدایش صنایع، پیشرفت علوم و فنون و سیر سریع 

 همیت آن را دو چندان نموده است،ا گذاری خارجی بخشی به سرمایه ا انگیزش تجارت و شتابب تمدن
شود و  رشد و توسعه یاد میمهم  هعنوان نیروی محرک به از تجارت بنابراین در جهان امروز

روش برای نیل به  نیتر مهمعنوان  ای دیگر به راهبردهای تجاری در ترکیب با راهبردهای توسعه
های تجارت خارجی کشور در  اند. اگر سیاست در نظر سیاستگذاران قرار گرفته مذکوراهداف 

فری برای مازاد یا عنوان م چارچوب یک راهبرد بازرگانی صحیح پیش رود به تجارت صرفاً به
 کننده رشد اقتصادی عنوان عامل تعیین شود، بلکه تجارت خارجی به کمبود تولید داخلی نگریسته نمی

  وری کل عوامل شناخته خواهد شد. ارتقای فناوری، کارایی و بهره هو وسیل
و دهه گذشته  5های تجاری ایران حدود  تا با بررسی دقیق سیاست شود تالش میاین پژوهش در 
 ها را گیری این سیاست گرای بازرگانی جهت گرا و برون ها در راهبردهای درون بندی این سیاست با دسته

 دهه 5ها و معیارهای موجود تبیین نماید. به هر حال، از بیش از  تر و بر مبنای شاخص صورتی دقیق به
 ه پیش و پس از انقالببرنامه عمرانی و توسع 9های متنوع تجاری در چارچوب  پیش با اجرای سیاست

کامالً مطلوبی از  هنتیج رسد یمنظر  تالش شده است تا کشور در مسیر توسعه اقتصادی قرار گیرد، اما به
آنچه  لحاظها از  از این رو الزم است این سیاست ،دست نیامده است ها به اجرای این سیاست

  ند. دقت مورد بررسی قرار گیر تصویب شده و به اجرا درآمده است به
صورت اجمالی مورد بررسی  این مقاله ابتدا ادبیات نظری راهبردهای تجاری به هدر ادام

 در نهایت،سپس مطالعات تجربی در این زمینه مورد توجه قرار خواهد گرفت و  ،گیرد قرار می
  های بازرگانی کشور به بحث گذاشته خواهد شد.  گیری کلی سیاست هتج هایی با طرح شاخص
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  یات نظری راهبردهای بازرگانی خارجی. ادب2
 اند و در این میان امروزه بسیاری از کشورهای جهان برای دستیابی به توسعه راه تجارت را برگزیده

کارگیری راهبردها و  ، بلکه با بهاند نمودهتنها به میزان کمی صادرات و واردات خود توجه 
  .اند دست یافتهتر  و توسعه سریع ای به پیشرفت های تجاری در جهت اهداف توسعه سیاست

عنوان راهبرد تجاری شناخته شده است عبارتست از تمام تدابیر و  آنچه در ادبیات اقتصادی به
چارچوب ر د کشوری برای تنظیم روابط اقتصادی افراد ساکن در قلمرو ملی خود هایی که روش

 ین راهبردها. انماید مطلق اعمال میصورت نسبی یا  کند و به اهدافی مشخص با سایر کشورها اتخاذ می
 هایی را گیرند و تکنیک باشند که از سویی نظریات تجارت را در بر می شامل عناصر ذهنی و عینی نیز می

 ی حاکم و مقتضیات زمانی هستند.و اقتصادنمایند و از سوی دیگر متناسب با نظام سیاسی  لحاظ می
ه شامل تحدید یا تشویق مبادالت در ک ها ستای از سیا بر این مبنا، در هر کشور مجموعه

اندازیم به  طور اجمالی نگاهی می در این بخش به شود. کار گرفته می درجات گوناگون است به
  آید.  دست می های جدیدی که از تلفیق این دو راهبرد به گرا و گونه گرا و برون راهبردهای درون

  

  گرا های درون . سیاست2-1
 توان دریافت که راحتی می اقتصادی و بررسی روند تجارت میان ملل مختلف بهبا نگاهی به تاریخ 

 گزینند شورهایی که این سیاست را بر میت. کداخلی کشورهاس و توانگرا متکی بر نیرو  راهبرد درون
ای واردات خود را محدود و  ای و غیرتعرفه های تعرفه ها و محدودیت حمایت از انواعبا استفاده 

یند کشورها برای ساخت اورزند. با ادامه این فر تولید کاالهای مشابه خارجی اصرار میبیشتر بر 
توان به  گرا می های درون کاالی نهایی و مونتاژی خود نیازمند ارز هستند. از جمله سیاست

  .نمودراهبرد جانشینی واردات اشاره 
 قاد به باال بودن آثار مثبتسیاست جانشینی واردات برای تشویق و تسریع تولید داخلی و با اعت

گذاری در  اولیه اجرای سیاست سرمایه در مراحلشود.  کار گرفته می ایجاد صنعت در داخل به
توسط کاالهای وارداتی  از قبلگیرد که بازار مصرف آنها  هایی از صنعت صورت می رشته

 ی وارداتی مصرفی است.مرحله تعیین انواع تعرفه بر کاالها نیدر اایجاد شده است. سیاست حمایتی 
و ای است  ای و سرمایه مرحله دوم توسعه در سیاست مذکور جانشینی واردات کاالهای واسطه

ای داخلی در تولید  باشد که مواد اولیه و واسطه ای به گونه بایست میدر این مرحله  ها تیحما
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هت تولید آنها در داخل ای ج کاالهای سرمایه نمودنکاالها مورد استفاده قرار گیرد. البته وارد 
 رسند های پیشین و پسین به حداکثر می حالت ارتباط نیدر انماید، زیرا  اثر ارتباطی بیشتری ایجاد می

  ).1375باغیان،  اسدی و قرهد (باش و این روند متضمن رشد اقتصادی مداوم در یک دوره بلندمدت می
  

 گرا ی برونها استیس. 2-2
 مسائل حل در واردات جانشینی استیس تیموفقخصوص  دربسیاری ی دهایترد و شک 1970 دهه از

 کهگردید  کینئوکالس و کیکالس اقتصاددانان موضع تیتقو موجباین امر  و شد جادیا کشورها توسعه
 چارچوب در صادرات توسعه استیس .دانستند یمقتصادی ا توسعه و رشد دلیل را صادرات

 استیس نیات. اس الملل نیب تجارت دری آزاد به شیگرا معرفو  استشده  مطرح خارج به نظر استیس
 در رقابت فشار، چراکه است آنی ازهاین تابع وی خارج بازار متوجه اندازه چه تا ملتیک  که دهد یم نشان
  .ی نیز منجر شودداخل دکنندگانیتولی ها ییناکارا و کاهش تر تیفیباک دیتول به تواند یمی جهان بازار

ی ها یاستراتژ با سهیمقا در صادرات توسعهی ها یاستراتژ در رشد عملکرد کهد ده می نشان تجربه
 دیمف و متنوعی ها بر جنبهی متک مشاهدات نیا ریتفس و حیتوض. است بوده تر بخش تیرضا وارداتی ننشیجا

 اس،یمق ازی ناشی ها ییجو صرفه کارخانه، تیظرف از شتریب استفاده جمله ازی جهان بازار در رقابت
. استی الملل نیب رقابت تیریمد و باالتر تیفیک با کاری روین تیترب ،یفن اصالحات و بهبودی ها زهینگا

 و تجارتی آزادساز ارز، نرخ در مناسب التیتعد با را خود گرن برونی ها استیس کهیی کشورها
اند  نموده آغاز تورم نرخ در ثبات جادیا و مناسبی اقتصاد کالنی ها استیس اتخاذ ه،یسرما بازار

 از شتریب استفاده منابع، نهیبه صیتخص امکان خود صادرات رشدبه  دنیبخش شتاب با اند توانسته
ی بازارها بار نگ ندرو استیس بای کشورها، مقابل در. سازند فراهم را اشتغال شیافزا و موجودی ها تیظرف
  . اند بوده رشد کمی دارای بانک اعتباراتی برا سقف داشتن باال، تورم ارز،ی بند رهیج ها، متیق کنترل ارز،ی مواز

 ویی گرا تیحما ،ییگرا درون ،ییگرا دولت توسعه حال دری کشورها اغلب در گذشته دهه دوی ط
یی گرا برون وی اقتصاد بازی فضا جادیای ها استیس به واردات جانشینیی ها استیس اعمال و اتخاذ
 آزادی تجار وی ارزی ها میرژ و شده کاسته شدت بهی ا فهتعرریغ وی ا تعرفه موانع ازو  است شده مبدل
  ).1383، (فرهادی است شده آن نیگزیجا

 صورت جداگانه تعریف نمود، اما باید در نظر داشت که توان به ها را می هر چند هر یک از این استراژی
ال و وفور ای که در کشورهایی با جمعیت با این دو استراژی الزم و ملزوم یکدیگرند، به گونه
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 بایست استراتژی جایگزینی واردات اعمال نمود و پس از گذر از مرحله بلوغ صنعتی منابع طبیعی می
یافته از جمله  طی چند دهه به سیاست درهای باز روی آورد. این جریان در کشورهای توسعه

 صادراتی را اند ابتدا سیاست جهش کره جنوبی مصداق دارد و از سوی دیگر تنها کشورهایی توانسته
اند مانند سنگاپور و مالزی. در این مسیر  بهره بوده اند یا از نعمت منابع طبیعی کم برگزیند که یا کوچک بوده

  ها پدید آید. ای جدیدی از سیاست کار گرفتند که موجب شد تا گونه برخی تلفیقی از این دو سیاست را به
  

  یتجار یراهبردها از دیجد یها گونه. 2-3
 .دطور اساسی با توسعه صادرات ناسازگارن ی جانشینی واردات بهها استیساز اندیشمندان بر این باورند که بسیاری 

مؤثر است که  بخش جانشینی واردات تنها در صورتی از تی. حماتآنها معتقدند که حمایت مفهومی نسبی اس
ی جانشینی اه تیفعالصورت همزمان  که یک دولت به زمانی. دنشون تیحما گریدی ها بخش

 .کند یمرا نقض و خنثی  آنهای دوگانه هر یک از ها استیسا اتخاذ ب واردات و توسعه صادرات را انجام دهد
 ی واقعی را برای هر دو سیاست جانشینی واردات و توسعه صادراتها تیحماطور مؤثر  به تواند ینمیک کشور 
ورهای شرق آسیا استثناهای محض هستند عقیده باگواتی برخی کش در این زمینه بهه ک اعمال نماید

 یها استیسی از راهبردهای بازرگانی با ترکیب نی نویها گونهبا این حال، وی  ).1978(لیانگ، 
 )-( یقیتشوریغ و(+)  یقیتشوی ها استیس و وارداتی نیجانشی برا) -( یقیتشوریغ و(+)  یقیتشو
 نوع راهبرد تجاری نشان داده شده است. 4) در قالب 1( این ترکیبات در جدول. تعریف نمود صادرات توسعهی برا

 که دیآ یم عمل به تیحما وارداتی نیجانش و صادرات توسعه تیفعال هردو از) 1( هیناحدر 
ی داخلی ها بنگاه ،واقع در. شود یم شناخته شده تیحما صادرات توسعه عبارت با تیوضع نیا

  .شوند یم قیتشو زینی جهان رقابت و تصادرا به و تیحمای داخل بازار در دیتولی برا
 یصادراتی ها تیفعال از تیحما نجایا در. دهد یم نشان را خالص صادرات توسعه راهبرد) 2( هیناح

 ازی بیترکناحیه  نیا. دهد یم رخ واردات جانشینیی ها تیفعال از تیحما عدم و کامل صورت به
  .اشدب یم آزاد واردات استیس با صادرات مثبتی ها زشیانگ

ی ها تیفعال از تیحما نجایا در. دهد یم نشان را خالص واردات جانشینی راهبرد) 3( هیناح
 .دهد یم رخی صادراتی ها تیاز فعال تیحما عدم و کامل صورت به واردات جانشینی

 صورت به که دهد یم نشان راراهبردهای بازرگانی  اتیادب دری گرید ساختار) 4( هیناح
 صادرات که یحال در واردات شیافزا و قیتشوی برا فشار .باشد یم استیس دو هر از انحراف
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 کردن فراهمی برا واردات نمودن نهیشیب و صادرات نمودن نهیکم درصدد استیس نیا. شود یم محدود
 1بالفعل واردات توسعه استیس عنوان با تیوضع نیا. است داخل در جذبی برا ازین مورد منابع

 جانشینیبر ضد شیگرا اندازه همان به صادراتبر ضد شیگرا، تحال نیا. شود یم شناخته
 زین صادرات که یزماندر  ادیز اریبس وارداتی برا فشار جادیای عنی ؛کند یم حیتشر رای واردات
 است ممکناین راهبرد . استی بده بری متک راهبرد کی بالفعل واردات توسعه. دارد تیمحدود
 اما دهد، یم قرار دسترس در داخل در رابسیاری  منابع که لیدل نیا به، شود باعث را مدت کوتاه عیسر رشد

. تمناسب نیس هبه هیچ وج ها پرداختبه تراز مربوطی ها یگرفتار لیدل به بلندمدت در استیس نیا
ی ها استیسدلیل  شده، بلکه به هئدلیل راهبرهای بازرگانی ارا طور معمول، این سیاست نه به هب

   .دیآ یوجود م بهنادرست دیگر دولت 
 

  یبازرگان یو راهبردها ها قیتشو انیارتباط م. 1جدول 

  .1978، لیانگ :مأخذ
  

  . مطالعات تجربی پیشین3
 های توسعه متکی بر جانشینی واردات موج پیروی از ایده اجرای استراتژی) 1950-1970ی (ها در دهه

 در کشورهای در حال توسعه شکل گرفت. در کنار این موج برخی مکاتب و محققان بر این عقیده
  .نگر در رشد اقتصادی پیشی خواهند گرفت ی درونبر کشورهابا اقتصاد باز تأکید داشتند که کشورهای 

شد که عنصر اصلی  های توسعه بر مبنای تغییر ساختار توصیه می استراتژی 1980در دهه 
 ٢هلینرداد. اقتصاددانانی چون  آنها را کاهش موانع تجاری و آزادسازی تجارت خارجی تشکیل می

 بایست به سطح حداقلی از برداری یک کشور از فواید تشویق صادرات می بهرهمنظور  تأکید نمودند که به
 توسعه دست یافت.

ای از موضوعات  گرفته در این زمینه بسیار پرشمارند و طیف گسترده های صورت پژوهش
گیرند. در این مقاله صرفاً به  بر رشد اقتصادی را در بر می آنهاشامل شناخت راهبردها و آثار 

                                                                 
1. Defacto Import Promotion 
2. Helleiner 

   ی غیر تشویقی جانشینی وارداتها استیس  ی تشویقی جانشینی وارداتها استیس

  ی تشویقی توسعه صادراتها استیس  وسعه صادراتت  وسعه صادرات حمایت شدهت
  قی توسعه صادراتی غیرتشویها استیس بالفعلوسعه وارداتت وارداتجانشینی
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را  اند گرفته، از این رو مطالعاتی که در این راستا صورت میپرداز یمگیری تجاری  اسایی جهتموضوع شن
توان  شده در زمینه شناخت راهبردهای بازرگانی می . از تحقیقات انجاممیده یممورد اشاره قرار 

و سسه مطالعات ؤم)، 1378( التجائی)، 1988)، سالواتوره و هاچر (1978های لیانگ ( به پژوهش
  ) اشاره نمود. 1387( ) و محمدی1383اقبالی و گسکری (، )1380های بازرگانی ( پژوهش

) در پژوهش خود به بررسی راهبردهای کشورهای تایوان، کره جنوبی، 1978لیانگ (
کند که هر یک متأثر از  دسته تقسیم می 4پردازد و راهبردها را به  لمبیا و اسرائیل می، کآرژانتین
  باشند. صادرات و واردات می خصوصیقی و غیرتشویقی در های تشو سیاست

پردازند و با توجه به  کشور در حال توسعه می 41) به بررسی 1988( سالواتوره و هاچر
بندی و  های سهمیه طرح مانندهای مستقیم ( ثر و اعمال کنترلؤهایی نظیر نرخ حمایت م شاخص

گذاری اضافی نرخ ارز)  میزان ارزش و تیهای صادرا صدور مجوز برای واردات، ایجاد انگیزه
 .سازند یمگیری عمده تجاری این کشورها را مشخص  ) جهت1973-1985(و ) 1963-1973(در دوره زمانی 

میزان  گرا به شدت برون عملکرد اقتصادی کشورها در دسته بهکه  دهند یمنشان  نیزرا  این آنها
  ت.قابل توجهی نسبت به سایر کشورها بهتر بوده اس

 گیری اساسی که جهت دهد یمو نشان  پردازد یمگیری تجاری ایران  ) به بررسی جهت1378التجائی (
وی صورت جانشینی واردات بوده است.  دهه به 4های بازرگانی خارجی ایران حدود  سیاست

که  ها بجز حدود یک و نیم دهه نخست (تا پیش از دوران نفتی که اجرای این سیاست دهد یمنشان 
البته  بار بیاورد. ) نتوانسته است موفقیت چندانی در زمینه رشد و توسعه صنعتی بهشود یمآغاز  1353 از

 المللی در کشورهای منتخب های تجارت بین گیری سیاست در این مطالعه رابطه رشد اقتصادی با جهت
نی خارجی که راهبرد برونگرای بازرگا شود یمو نتیجه گرفته  ردیگ یمنیز مورد بررسی قرار 

  گذارد.  تأثیر بهتری بر رشد اقتصادی می
 ) در پژوهشی به بررسی تجارب ایران طی دوره1380های بازرگانی ( مؤسسه مطالعات و پژوهش

 گیری این پژوهش دو برنامه نخست پیش از انقالب فاقد راهبرد، پردازد. در نتیجه یم )1377-1328(
انشینی واردات، برنامه پنجم سیاست درهای باز عنوان شده سوم و چهارم بر اساس راهبرد ج های برنامه

در دوران جنگ راهبردی مشخصی وجود نداشته و در دو برنامه پس از انقالب ترکیبی از  و
  جانشینی واردات و توسعه صادرات مورد استفاده قرار گرفته است.
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 اقتصاد در دوره ) به بررسی سیاستگذاری دولت ایران در بخش خارجی1383اقبالی و گسکری (
مباحث همگرایی به این  ویژه های اقتصادسنجی به پردازند و با کمک مدل یم )1377-1339(

  گرای آمیخته است. که استراتژی ایران یک استراتژی درون دست یافتندنتیجه 
 تعیین راهبرد توسعه صادرات در رشد تولید صنعتی ایران"ر مقاله خود تحت عنوان ) د1387محمدی (

و  های حاکم بر آن ای به راهبردهای توسعه صنعتی، استراتژی اشاره "ستانده) -استفاده از روش داده (با
 گیری خود به ناچیز بودن سهم توسعه صادرات در رشد ستانده منابع رشد صنعتی دارد و در نتیجه

  .بخش صنعت اذعان دارد
 مطالعاتی وجود دارند که اند تهپرداخگیری تجاری کشورها  بیش از مطالعاتی که به شناسایی جهت

 . این موضوعاند دادهگرا را هدف قرار  گرا و درون های برون رابطه میان رشد اقتصادی و سیاستبررسی 
 اند دهیورزکه به این مطالعات اهتمام  هدف مطالعه حاضر نیست، از این رو صرفاً به برخی از کسانی

)، 1985)، باالسا (1985راتی دام ( )،1998اولوگبنا ( )،1995کالرک (که عبارتند از  میکن یماشاره 
راهبردهای  ). یافته مشترک اغلب این مطالعات تأثیر مثبت1993و اسپراوت و ویور ( )1992( دالر
  گرا و توسعه صادرات بر رشد اقتصادی بوده است. برون

  

  ی پژوهشها افته. ی4
 نـه تجـارت و عملکـرد کشـور در زمینـه     گـذاری در زمی  ی پژوهش ابتدا سیر قـانون ها افتهدر بخش ی

 گیـری تجـارت خـارجی    گردد تا تصویری از چگونگی جهـت  یی بررسی میها شاخصتجارت بر مبنای 
  دست آید.  گذشته به هکشور طی چند ده

  

  گذاری در زمینه تجارت یر قانون. س4-1
این سال  گردد که در بازمی 1309ریزی برای تجارت در دوران معاصر به سال  سابقه برنامه

. هرچند این قانون به مرور زمان قدرت نموددولت قانون انحصار تجارت خارجی را تصویب 
  .ما اندیشه جانشینی واردات را در خود حفظ نمود، اخود را از دست داد

دلیل همزمانی با ملی شدن  برنامه عمرانی به تصویب رسید که به نخستین 1328در سال 
 . در این برنامه هدفی کهنشددرستی اجرا  هب مالی نیتأمناتوانی در صنعت نفت و مشکالت ناشی از 

تجارت در  گیری مشخصی بر روند جهت توان یعمالً نمکید نماید وجود نداشت و أتجارت ت بر قاًیدق
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اهدافی که در  گرفت یمرا در بر ) 1335-1341( یها سالر برنامه دوم نیز که د. داین دوره مشخص نمو
 این برنامه در. اصالح و تکمیل وسایل ارتباطی ،ر بود عبارت بودند از توسعه صادراتبخش تجارت مدنظ

 سهیالتی جهت حمایت و جلبت کید بر توسعه صنایع سبک و تولیدکننده کاالهای مصرفیأضمن ت
سیس بانک توسعه صنعتی و معدنی أبخش خصوصی در امور صنعتی نیز اتخاذ گردید که نمونه آن ت

  ).1369، های بازرگانی سسه مطالعات و پژوهشؤمد (گذاران داخلی و خارجی بو ت سرمایهایران با مشارک
و اجرای سیاست جانشینی واردات  1960 سال) مقارن با 1342-1346( برنامه سوم عمرانی

در ایران نیز در جهت این اقدام اهدافی مانند  نیبنابرا ،دبه توسعه بو در تعدادی از کشورهای رو
 ،ز طریق جلوگیری از واردات کاالهای مشابه ساخت داخلا با حمایت از صنایع داخلی وسعه صنعتیت
، شویق صادرات، تی داخلیا کارخانهآالت و برخی لوازم یدکی و مواد اولیه  عافیت گمرکی ماشینم
رتقای دانش فنی و استخدام ، اسب و اعطای تسهیالت اعتباری، کگذاران خارجی شویق سرمایهت

گذار صنایع مونتاژ و  سوم را پایه برنامه توان ید. مارجی در برنامه در نظر گرفته شکارشناسان خ
مکمل  توان یمبرنامه چهارم را  دوام دانست. جانشینی واردات کاالهای مصرفی بادوام و بی

  :د ازنی که در این برنامه در نظر گرفته شد عبارتاز اهدافبرخی  .برنامه سوم دانست
ی ها روشستفاده از ، ااال بردن بازده سرمایه، بدی از طریق افزایش تدریجی اهمیت نسبی صنایعتسریع رشد اقتصا -

 گیری حل مسائل و موانع توسعه اقتصادی و نیز گسترش تحقیقات علمی و کاربردی با جهت ها تیفعال تمامنوین در 

  خش کشاورزیی اساسی از طریق تسریع رشد بازهاینکاهش وابستگی به خارج در زمینه رفع  -

ی به ابیموجود و دستسترش بازارهای ، گتنوع بخشیدن به ترکیب کاالهای صادراتی کشور -
 بازارهای جدید خارجی

نظیر ذوب آهن و  و مادر بر گذاری در صنایع سرمایه کید فراوانی بر سرمایهأدر این برنامه ت
 ردات کاالهای مصرفی بود.کیدی بر جایگزینی واأدر عمل بیشتر ت اما، سازی صورت گرفت ماشین

 برابری 4بود با افزایش قیمت نفت درآمدهای ارزی نیز افزایش  1974که مصادف با شوک نفتی  در برنامه پنجم
سیاست درهای باز  عمالًجای سیاست جانشینی واردات  و به داشت که موجب افزایش واردات گردید

  :بندی جدیدی بود از جمله ی اولویتهداف نسخه تجدیدنظر شده برنامه پنجم داراد. ااجرا ش
 )یمیو پتروشحمایت از صنایعی که دارای مزیت نسبی هستند (نفت  -

 داخلی ونقل حملو شبکه  ردابنافزایش ظرفیت زیربنایی  -
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همراه کاهش توان ارزی  پس از انقالب جنگ و تحریم رکود صنایع داخلی به یها در سال
 یا برنامه توسعه نخستین 1368د تورمی قرار داد تا آنکه در سال برای واردات اقتصاد را در شرایط رکو

تسهیالت ارزی صرفاً برای اجرای این برنامه به مرحله اجرا رسید. در دوره  پس از انقالب
گمرکی و سود بازرگانی  یها یواردات کاالهای اولیه و ضروری اختصاص یافت. بخشودگ

صورت انحصاری  بهبایست  مید و واردات ش یم در طول برنامه باید حذف یا کاالهای واسطه
. اهداف کلی این برنامه عبارتند از کمک به تقویت گرفت یها و مؤسسات انجام م توسط شرکت

کمک به بهبود کیفیت ، افزوده کاالهای صادراتی کمک به افزایش ارزش ،بنیه اقتصادی کشور
  ).1368، سازمان برنامه و بودجه( یوسعه صادرات صنعتکمک به ت و کاالهای صادراتی، کمک به نوسازی صنایع کشور

دولت از محل ورود و صدور کاال از قبیل عوارض گمرکی  یها یافتیشد در مقررتوسعه در برنامه دوم 
 گذاری به سیاست توسعه صادرات صورت یکجا و متمرکز انجام گیرد. در این برنامه در حد قانون و سود بازرگانی به

  عالی صادرات ایجاد گردید. برخی از اهداف این برنامه عبارتند از:  توجه شد و شورای
 وصی در حوزه صادراتهای دولتی، تعاونی و خص های هر یک از بخش تعیین حدود و میزان فعالیت -

 ها و تشویق صادرات ای مناسب برای ثبات سیاست های ارزی و تعرفه اصالح قانون صادرات و واردات و اتخاذ سیاست -

صنایع تبدیلی کشاورزی، معدنی، صنعتی و حمایت از   افزوده گذاری در جهت افزایش ارزش حمایت از سرمایه -
 ).1374، سازمان برنامه و بودجه( ت و ارائه خدمات و اطالعات مورد نیازصادرکنندگان با فراهم نمودن تسهیال

 ری در تشکیالت بازرگانی کشورجمله بازنگ از یتیحمای تشویقی و ها استیس در جهت تحقق این اهداف
 ی و اعتباری مناسب و حمایت ازا عرفه، تی ارزیها استیستخاذ ، او تشکیل شورای عالی صادرات

 عدنی و صنعتی، مافزوده صنایع تبدیلی کشاورزی گذاری در راستای افزایش ارزش سرمایه
ین است که در راستای به این برنامه گرفت ا توان یماما از جمله ایراداتی که  ،ددوین گردیت

 ی کالن بیشتر به جزئیات اجراییها استیسگرفتن  نظرجای در  توسعه صادرات کاالهای غیرنفتی به
برخی از این  .مربوط به بخش تجارت بود) 113( -)118( مواددر قانون برنامه سوم توسعه  اشاره شد.

  قوانین عبارتند از:
های وارداتی مورد استفاده در تولید  واسطه حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و -

 ای که به پیشنهاد وزارت بازرگانی نامه صوالت تولیدی بر اساس آیینکاالهای صادراتی پس از صدور مح
 رسد مسترد خواهد شد. تهیه و به تصویب هیئت وزیران می
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 د.شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بو کاالها و خدماتی که صادر می -

های  صادرات کاال و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی -
 باشند. الملل (مورد درخواست خریداران) معاف می در تجارت بین مرسوم

 حمایتی و تشویقی صادرات داد یها استیدر این برنامه سیاست محدودکننده و بازدارنده جای خود را به س
 مشی توسعه صادرات را داشته باشد. موجب شد تا این برنامه خط ) و1379، امه و بودجهسازمان برن(

 ها و جوایز صادراتی در برنامه چهارم توسعه دولت مکلف شد نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه
های مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید. توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و  در قالب حمایت

از کل صادرات کشور از  ینفتریکه سهم صادرات غ یطور به اقتصادی ایجاد نماید،  یها لوکب
رخی از وظایف دولت افزایش یابد. ب 1388درصد در سال  6/33به  1382در سال  درصد 1/23

 در ارتباط با تجارت در قانون برنامه چهارم عبارتند از:

های  غیرفنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخ و یا تعرفهریموانع غ تمامنسبت به حذف دولت  -
 آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.  در قالب پیش مشخصبندی  ای با زمان معادل تعرفه

های اداری  رویه ها و مبادالت مرزی را از طریق اصالح نظام اجرایی، معیارهای تشکیل و بازارچه -
 .ساماندهی نماید

 اقتصاد  پذیری رقابت  تقویت  جهت در را  مناسب  فنی و  بازرگانی ، اقتصادی ، حقوقی ،یانونق یها نظام -
 .نماید  فراهم

 اختصاص  طریق از کشور در  فناوری پیشتاز و  نوین  های عرصه در  خدمات و کاالها تولید از -
 .آورد  به عمل  حمایت  تولیدات  این خرید  به  دولت  تقاضای از  بخشی 

 در را  مختلف  یها بخش  تخصصی-یصنف غیردولتی  قانونی  های تشکل  مشارکت  زمینه -
 ).1384، سازمان برنامه و بودجه( نماید ایجاد  مربوطه  یها یاستگذاریس و  ریزی برنامه

 در کنار مرور قوانین موجود کید شد.أدر این برنامه نیز مانند برنامه سوم بیشتر بر توسعه صادرات ت
گذاری های الزم در زمینه توسعه  زمینه تجارت باید در نظر گرفت که ناکافی بودن سرمایهدر 

 توجهی به پیشرفت علم و فناوری برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه همراه با بی 3تحقیق و توسعه در 
اقتصادی  های جویی موجب گردیدند تا نقش مسائلی از جمله صرفه 1352برابری قیمت نفت در سال  4رشد  نیزو 
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این موارد موجب انحراف از  تمامهای بلندمدت کمرنگ گردد که  گذاری بر برنامه و سرمایه
  های در نظر گرفته شده است. سیاست

  

  . بررسی عملکرد تجارت4-2
کننده در چگونگی ارتباط داخلی یک کشور با  تجارت خارجی یکی از مجاری اساسی و تعیین

ی اقتصاد ملی به بازارهای ها ییتوانااز اقتصاد است که ضمن انتقال ین بخش ا ت.اقتصاد جهانی اس
و ت ال آنچه در اثر این تبادل امکاناد. حده یمجهانی اقتصاد و بازار داخلی را در معرض رقابت قرار 

 ستا یا افزوده منجر به توسعه اقتصادی گردد خالص ارزش تواند یم یخارجبه بازارهای  ها ییتوانا
 بخش صنعت. ابدی یمی مختلف اقتصاد تسری ها بخشو به  ماند یمتجارت برای یک کشور  که در نتیجه

افزوده  رزشاافزوده را دارد. صادرات صنعتی نیز  ها باالترین ارزش در مقایسه با دیگر بخشمعموالً 
 جیتدر هب و سازد یمبیشتری را نسبت به صدور سایر کاالها به اقتصاد داخلی منتقل  مراتب به
 افزوده بخش صنعت گردد. به این واسطه در این بخش ابتدا شاخص ارزش جب توسعه صنعتی میمو

از آنجا که صنعتی شدن با توسعه صادرات  و گردد یمنسبت به تولید ناخالص داخلی بررسی 
ی بررسی شده و با توجه به نیاز صادرات نفتریغرکیب صادرات د تصنعتی ارتباط متقابلی دار

و  های رابطه مبادله اخص، شر ادامهد. دگرد یمرکیب واردات نیز بررسی ت به واردات صنعتی در ایران
کمکی در جهت تعیین نوع  ندنتوا یمکه این دو شاخص نیز  شود یمثر نسبی مطرح ؤنرخ ارز م

 باشد ثرؤمگیری  در تعیین نوع جهت تواند یم یی کهها شاخصز دیگر د. اگیری تجاری باشن جهت
از ورود  ها مانع تعرفهکه تا چه اندازه مالیات و  دهد یمورودی است که نشان ثر ؤنرخ حقوق م

  کاالهای وارداتی است.
  

  افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی نسبت ارزش. 5
 سمت صنایع سنگین ساختار اقتصاد و صنعت در کشور بیشتر به از انقالب پیشی عمرانی ها برنامهدر 

گیری از  ی بانک توسعه صنعتی و با بهرهها با کمکو مصرفی گرایش داشت. در آن دوره 
 )1338-1356(مجموعه اقدامات دیگر در این راستا بخش صنایع طی دوره  و ینفتدرآمدهای 

و  شد مند بهره 1376ی ثابت سال ها متیقبا توجه  درصد 12طور متوسط از رشدی ساالنه حدود  به
از انقالب و با ملی شدن صنایع و آغاز جنگ  پسر دوران . دنمودبرابر  2تولید  سهم خود را از
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 بخش صنعت افزوده رشد ارزشو ت ی تولید افزایش نیافها تیظرفبرداری از  نرخ انباشت سرمایه و بهره
و سهم آن در تولید ناخالص داخلی ثابت ماند تا اینکه برنامه  سال متوقف شد 11برای حدود 
ی تالش شد تا ا توسعه یها برنامهریزی شد و در  قتصادی و بازسازی صنعتی طرحاصالحات ا

ی خود تولید صنعتی ها تیمحدودموانع موجود که چه بر اثر کاستی در قوانین و چه بر اثر 
 گذاری عدم سرمایه ،ما همچنان مشکالتی نظیر محدودیت در دسترسی به بازارا ،وجود آمده بود رفع شود به

 آالت و تجهیزات و عدم تطبیق این بخش، تغییرات قوانین و مقررات، فرسودگی ماشینمناسب در 
مدی و رشد اندک این بخش را فراهم آورد. اصنعت کشور با صنایع روز جهان موجبات ناکار

 افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی دهه باعث شد تا سهم ارزش 5این تحوالت طی  همجموع
  1).1درصد برسد (نمودار  23به تنها  1389در سال 

 افزوده دهنده رشد نسبتاً ضعیف ارزش دهه گذشته رخ داد نشان 5در مجموع، آنچه در ایران طی 
بسیار طوالنی  دت زمانم بخش صنعت نسبت به تولید ناخالص داخلی است. عالوه بر نرخ رشد پایین

  ز صرف شده است. برای طی کردن مسیر رشد بخش صنعت از طریق جانشینی واردات نی
  

  
  های بانک مرکزی. شده بر اساس داده : محاسبهمأخذ     

  بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی افزوده . نسبت ارزش1نمودار 

                                                                 
از  ت در ایران سهم بسیار ناچیزیکه بخش صنع دهد یممقایسه این رقم با رقم مشابه در کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده نشان . 1

. برای اطالعات بیشتر در زمینه ساختار اقتصاد ایران در مقایسه با ساختار اقتصاد دهد یمتولید ناخالص داخلی را تشکیل 
  .گردد) مراجعه 1391مشیری و التجائی ( هکشورهای تازه صنعتی شده به مقال
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  نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی. 6
ـات تولیـدی    توانـد  یمعنوان جزئی از تولید ناخالص داخلی  ی بهغیرنفتصادرات  ـانگر امکان کشـور در تولیـد    بی

دهنـده   د نشانتوان یم همراه شودافزایش سهم کاالهای صنعتی کاالهای مازاد بر مصرف داخلی باشد که اگر با 
  .دگرد ییی و کاراور بهرهتخصیص بهینه منابع، افزایش ه منجر بو باشد  به توسعه صادرات توجه

 ،اسـت به رشد صادرات غیرنفتی پایین  یعدم توجه کاف دلیل از انقالب این نسبت به پیشی ها برنامهدر 
الزم بـرای   یهـا  رسـاخت ید ززیرا هدف اصلی در این دوره افزایش صادرات نبـوده، بلکـه ایجـا   

کـه بـا    50در زمـان شـوک نفتـی در اوایـل دهـه      . اجرای طرح سیاست جانشینی واردات بوده است
ـی  ناخالصصد از تولید در 9/0شدت کاهش یافت و به  این نسبت به افزایش واردات همراه بود  د.داخلی رس

 1362در سال د درص 2/0و کمترین میزان خود یعنی د ر دوره جنگ نیز این نسبت همچنان پایین بود
تا شرایط بـرای بهبـود وضـعیت     شد تالش 70ی از دهه ا توسعهی ها برنامه آغازا . بنمودرا تجربه 

 امـا برسـد،   3/6تا این نسبت به ب شد موج 1373ه این مسئله در سال ک گردددر این نسبت فراهم 
قبل از آن و جهش ارقام مربـوط   بیشتر ناشی از سیاست کاهش ارزش پول ملی در سالج این نقطه او

 آغـاز نرخ ریال بسیار ارزان بود. بـا   با استفاده از های دالری صادرات به ارزش ریالی به تبدیل ارزش
شرایط  مجددنیروهای غیربازار بود با ز کنترل نرخ ار بحران ارزی در برنامه دوم که همراه با تورم و

در برنامه باقی ماند. در برنامه سوم کـه   درصد 2 حدودطور متوسط  برای این بخش نامساعد گردید و به
 د.درصد رسـی  4م و به رق نمودسهم صادرات غیرنفتی رشد  با اصالحاتی در قوانین همراه بود

مسـئله بـه    ایـن رفـت و   باالفزایش یافت، سهم درآمد نفتی چهارم قیمت جهانی نفت ا ر برنامهد
ه کــاهش ســهم صــادرات غیرنفتــی از تولیــد ناخــالص داخلــی منجــر شــد. هرچنــد در ایــن دور 

محصوالت پتروشیمی و برخی محصوالت نفتی در مجموعه صادرات غیرنفتی جای گرفت، اما 
درصـد در   7ایـن دوران بـه رقـم     با این وجود همچنان این رقم پایین بود و در بهترین حالت در

  ).2رسید (نمودار  1390سال 
 تواند بیانگر اهمیت ناچیز صادرات غیرنفتی روند کلی این نسبت و پایین بودن قابل توجه آن می

  گرایی طی مدتی طوالنی باشد. روند درون هسیاستگذاری تجاری کشور و ادام هدر مجموع
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 هغیرنفتی و واردات آمارنامه گمرک جمهوری اسالمی ایران و میزان تولید ناخالص داخلی آمارناماین نسبت بر اساس آمار صادرات  مأخذ:

  بانک مرکزی محاسبه شده است.
  ی و واردات به تولید ناخالص داخلینفتریغ. نسبت صادرات 2نمودار 

  

  واردات بیشاخص ترک. 7
 که شوند یو مصرفی تقسیم م یا اسطهو ی،ا هیدسته کاالهای سرما 3کاالهای وارداتی به لحاظ کیفی به 

 یزان و ترکیب واردات در ایران با توجه بهد. مثرنؤولید و مصرف جامعه م، تگذاری بر سرمایه
الوه بر ، عیی که رونق نفتی حاصل شدهها دورهو در  کند یمافزایش درآمدهای نفتی تغییر 

  یش یافته است.ی نیز افزاا واسطههم کاالهای مصرفی و س افزایش میزان واردات
تواند توان تولیدی کشور را افزایش دهد و   ی از واردات میا هیسرماسهم باالتر کاالهای 

 درصد بود، 24طور متوسط  ی عمرانی بهها برنامهحساب آید. این سهم در دوره  عامل انتقال تکنولوژی به
درصد  39 و به رقم نمودرشد  یا توسعه یها برنامهاز آن طی  پسدرصد کاهش یافت و  22در دوره جنگ به 

  ).3نمودار درصد تنزل یافت ( 18م به رق مجدددر برنامه سوم توسعه رسید و طی برنامه چهارم 
ی عمرانی ها برنامهباال بود. این سهم در ت نسب ها به برنامهای در تمام  سهم کاالهای واسطه

 ب نیز روند صعودی در پیش گرفتی توسعه پس از انقالها برنامهبود و در  درصد 57طور متوسط  به
 1389سال  در یا هیسرماختالف این سهم با سهم کاالهای د. ادرصد در برنامه چهارم رسی 68و به رقم 

ی صنایع وابسته به ریکارگ بهکه نشان از گسترش سریع واردات در راستای  دیرساوج خود  به
و  ساخته اغلب به مواد اولیه و کاالهای نیمه اند شدهدهه ایجاد  5ی خارجی دارد. صنایعی که طی ا واسطهکاالهای 
  هستند.وابسته ی خارجی ا واسطه
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تر  پایین ها همواره دورهتمام  در ییکاال گرید یها گروهسهم کاالهای مصرفی نسبت به سهم 
درصد و در  19درصد و در دوره جنگ  18طور متوسط  به یعمرانی ها برنامهبوده است. در 

  درصد از ترکیب واردات به کاالهای مصرفی اختصاص یافته است. 13ی بالغ بر ا هتوسع یها برنامه
 دهه گسترش صنایع تولید کاالهای مصرفی 1340گفت دهه  توان یمبا بررسی ترکیب واردات 

 نخستی خارجی بوده است. در نیمه ا واسطهبا استفاده از مواد اولیه، قطعات منفصله و کاالهای 
واردات به  1360الهای مصرفی به نسبت بیشتری گسترش یافت. در دهه واردات کا 1350دهه 

با  1380و  1370ی ها دههنبود منابع ارزی محدود شد. در  دلیل هکاالهای اساسی و ضروری ب
و  ی یافتا مالحظهی و برطرف شدن نسبی محدودیت درآمدهای ارزی واردات افزایش قابل ا تعرفهکاهش موانع 

ساختار واردات و  اما ،افزایش یافت تا حدودی ویژه در برنامه سوم ی بها هیماسرگرچه سهم واردات 
  ی خارجی باقی ماند. ا واسطهمواد اولیه، قطعات منفصله و کاالهای ه صورت وابستگی ب به صنعت کم و بیش
ایران  ،یند صنعتی شدن ضعیف و وابسته کشور دارد. در واقعانشان از فردوره  5بررسی این 

ه ک یا واسطهویژه تولید کاالهای  گسترده و کافی حرکت نکرده است به ،توسعه عمیقسمت  به
 .افتینحدود ماند و رشد م در مرحله دوم استراتژی جانشینی واردات گسترش یابد بایست میمعموالً 

  ).3ر نمودات (باالیی برخوردار بوده اس های نوسانی رشد بسیار اندک داشته و از ا هیسرماواردات کاالهای 
  

 
  .ی مختلفها سالالنامه آماری ، سرکز آمارمأخذ: م     

  (درصد) . ترکیب کاالهای وارداتی3نمودار 
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  ثر نسبیؤنرخ برابری م. 8
برای  ثرؤاز تقسیم نرخ برابری م ثر نسبی که شاخصی برای تشخیص راهبرد تجاری استؤنرخ برابری م

صـادرات   ثرؤثر واردات به نرخ مـ ؤهرچه نرخ م. دیآ یدست م ثر صادرات بهؤواردات به نرخ برابری م
  .استکشور ی تجارت خارجی ها استیگرا بودن س درون دهنده بزرگتر باشد نشان

 یپول خارجدر مقابل یک واحد  عمدتاًثر برای واردات واحدهایی از پول داخلی است که ؤنرخ ارز م
ثر برای واردات عبارتست از مقدار ؤرز مگیرد. به عبارت دیگر، نرخ ا مانند یک واحد دالر قرار می
 ،(Tm) در ازای یک دالر واردات بپردازد. این نرخ شامل تعرفه بر واردات بایست میواحدهای پول داخلی که واردکننده 

ی و محدودیت ا هیسهمدر شرایط محدودیت  واردکنندهمتوسط ارزش امتیاز  و )Sm( واردات یارانه بر
  .شود یموشته ن) 1صورت رابطه ( به و باشد یم )Qm(صدور مجوز برای واردات 

  

)1(  Qm)SmTmr(1EERm +−+= 
  

ل واحدهایی از پول داخلی است ک ثر برای صادراتؤ. نرخ ارز ماست یارز اسمنرخ  r ،که در آن
ی مالیاتی در ازای یک دالر صادرات به خارج ها مشوقو  ها ارانهی، ها فیتخفکه پس از احتساب تمام 

  ) نوشت.2رابطه ( صورت آن را به توان یماین ترتیب  به ،شود یمادرکننده نصیب ص
  

)2(  Sx)Txr(1EERx +−=
 

  

الیات بـر صـادرات و سوبسـید بـر صـادرات      ، میارز اسمترتیب نرخ  به  r ،Tx،Sxکه در آن 
  ید.آ یمدست  ) به3ثر از رابطه (ؤبه این ترتیب نرخ برابری م .باشند یم

  

SxTx1
QmSmTm1

REER
+−
+−+

=
 

)3( 

  

 ینظـام تجـار  صادرات باشـد حـاکی از    ثرؤم یبرابراز نرخ  بزرگترواردات  ثرؤم یبرابرچنانچه نرخ 
  . تگرا مانند توسعه صادرات اس گرا نظیر جانشینی واردات و عکس آن حاکی از نظام تجاری برون درون
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ـه   یی ها یدشوارثر نسبی در ایران همواره ؤبرای محاسبه نرخ برابری م وجود دارد، از جمله تبدیل مقادیر کیفـی ب
ـری مـ   به .نبود آمار و اطالعات دقیق و یکممقادیر  ـبی  ؤدلیل وجود تنگناها برای محاسبه نرخ براب ـاره ثر نس ـز  ا چ ی ج

نرخ متوسط مالیات دریافتی  از Tm-Smر جای مقدا به )1(نابراین در رابطه ب ،داستفاده از متغیرهای جایگزین وجود ندار
ی ازهایامت تواند یمعنوان متغیری که  از اختالف نرخ ارز رسمی با نرخ آزاد به Qmجای  و به میکن یمواردات استفاده از 

صورت درصد میزان سـودمندی   ین اختالف تقسیم بر نرخ رسمی ارز بها. میینما یموارداتی را ارزشمند نماید استفاده 
ـر      ؤدر محاسبه نرخ برابری م .)1378 ،التجائی( دهد یمدارنده امتیاز را نشان  ـه ب ـبه یاران ـا مشـکل محاس ثر صادرات نیز ب

صورت درصـد   ایم. اینجا نیز اختالف نرخ ارز صادراتی و نرخ ارز رسمی نسبت به نرخ ارز رسمی به صادرات مواجه
نرخ ارز آزاد در نظر  برابر سازی نرخ ارز دلیل یکسان بهرخ ارز صادراتی را ن توان یم 80ر دهه د. میریگ یمدر نظر  Sxرا 

ـه ها اتیمالدر این دوره تمام . گرفت ـور متوسـط    ی موجود بر صادرات حذف گردید و میزان جایزه صادراتی ب  3ط
) آمده است. 2در جدول () 1365 -1389(های  شده برای سال نرخ برابری مؤثر نسبی محاسبه درصد در نظر گرفته شد.

ـان    ثرؤم یبرابرواردات از نرخ  ثرؤم یبربراکه همواره نرخ  دهند یمارقام نشان  ـه نش دهنـده   صادرات بزرگتر بـوده ک
  باشد. های تجاری می گرا بودن سیاست درون

  
  ثر نسبیؤنرخ ارز صادراتی و نرخ برابری م .2جدول 

 سال ثر نسبیؤم برابرینرخ  ریال)( ینرخ ارز صادرات سال
 ینرخ ارز صادرات

 ریال)(
 ثر نسبیؤم برابرینرخ 

1365 429 1/8 1378 8657/68 05/1 
1366 421 2/42 1379 8188/13 05/1 
1367 418/6 2/46 1380 8008/45 05/1 
1368 421/8 2/9 1381 8240 1/23 
1369 868/2 1/64 1382 8569/6 1/27 
1370 1219 1/01 1383 9002/2 1/25 
1371 1498 1/01 1384 9311/2 1/24 
1372 1810 1/08 1385 9496/6 1/26 
1373 2808 1/05 1386 9630/5 1/26 
1374 3000 1/4 1387 9949/8 1/27 
1375 4250 1/02 1388 10300 1/28 
1376 4500 1/13 1389 11330 1/26 
1377 6468/5 1/6 1390 19570 1/16 
  حاضر است. قیتحق نتایج ) و پس از آن1378التجائی ( برگرفته از 1376ثر نسبی تا سال ؤ: نرخ ارز صادراتی و نرخ ارز ممأخذ
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  رابطه مبادله. 9
یکی از متغیرهای مهم در  کشورهای در حال توسعه ویژه رابطه مبادله و تغییرات آن در اغلب کشورها به

پذیری هر اقتصاد در نحوه رابطه مبادله  و میزان رقابت شود یمجهت سنجش وضعیت تجارت محسوب 
 واحد متیق بهی صادراتی کاالها واحد متیق سبتنابطه مبادله از ت. رآن قابل شناسایی اس

  . استدهنده قدرت خرید کاالهای صادراتی کشور  این شاخص نشانآید.  دست می به یوارداتی کاالها
 از یک بوده اسـت.  کوچکترهمواره ) 1357 -1368(ی ها سالرابطه مبادله در ایران به استثنای 

 االهای سنتی و کشـاورزی و عـدم توسـعه   ، کبه صدور مواد خام توان یماز دالیل پایین بودن رابطه مبادله 
 هدهنـد  نوعی نشان . پایین بودن نرخ مبادله نیز بهنمودافزوده باال اشاره  صادرات کاالهای با ارزش

  . استهای تجاری در کشور  بودن سیاست گرا درون
 ولیـد و صـادرات نیسـت،   نخست پس از انقالب ناشی از بهبـود شـرایط ت   هرفتن نرخ مبادله در ده باال
در تثبیت نرخ ارز رسمی در ارقام بسیار پـایین و   بایست میرسد دلیل اصلی آن را  نظر می بلکه به

  .)4(نمودار نمود تخصیص منابع محدود ارزی به واردات کاالهای ضروری جستجو 
  

  
  .های مختلف مارنامه سالآ ،: گمرک جمهوری اسالمی ایرانمأخذ

  ادله. رابطه مب4نمودار 
  

  شاخص آزادی اقتصادی. 10
یندهای اقتصادی اعم از کار، تولید، مصرف و ادر فر که افرادست اغلب به این معنا 1آزادی اقتصادی

و  شود یمگذاری به هر شکل که تمایل داشته باشند آزادند و این آزادی هم توسط دولت حمایت  سرمایه
  ایجاد محدودیت نماید. تواند ینمهم دولت 

                                                                 
1. Economic Freedom 
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ی آزادی اقتصـادی  ها شاخص 2و بنیاد هریتج 1سسه فریزرؤیی مانند مها سازمانزمینه در این 
ر سسـه فریـز  ؤاخص آزادی اقتصـادی م شـ . دمنتشـر سـاختن   گیری آزادی اقتصادی برای اندازهرا 

 و شوند یمسنجیده  10تا  صفربا مقیاس  ها دادهداده اقتصادی است که هر یک از این  38برگرفته از 
. در انتهـا رتبـه هـر یـک از     گـردد  یمـ صورت یک میانگین برای هر کشور اعـالم   مجموع به در

 قـانون حاکمیـت،  قوق مالکیت و ، حدولت، پول قوی اندازه یها شاخصکشورها در هر یک از 
 شاخص 5) امتیاز ایران در این 4) و (3ول (اکه در جد شود یممقررات مشخص  و یالملل نیب تجارت

 نمایش داده شده است.

ی حمـایتی،  هـا  تعرفـه کشورهایی کـه از اعمـال    الملل نیبشاخص در بخش تجارت  نیادر 
 ایـن شـاخص   .دهند یمی باالتری را به خود اختصاص ها رتبه کنند یموضع سهمیه و کنترل سرمایه پرهیز 

یـزان  م ،رخ بـازار سـیاه  نـ  ،وانع تجـاری م ،مرزی ی میزان مالیات بر تجارت برونها شاخصبرگرفته از 
دهد  ی برون مرزی است که بررسی این شاخص در مورد ایران نشان میها هیسرماورود  برکنترل 

بـه   دسـتیابی موانع بسیاری بـرای  هنوز و  ردیگ یمتجارت آزاد با خارج از کشور به سختی انجام 
  .آزادی تجاری وجود دارد

  
  )1980-2009. روند شاخص آزادی اقتصادی ایران در بازه زمانی (3جدول 

          .ی ساالنه)ها گزارش( رسسه فریزؤگزارش اقتصادی م: أخذم
  
  
  
  
 

                                                                 
1. Fraser Institute 
2. Heritage Foundation 

 2009 2008 2007 2005 2000 1995 1990 1985 1980 سال–شاخص

 6/47 6/27 6/39 6/32 4/92 5/35 5/06 4/33 3/42 اندازه دولت

 6/1 6/12 6/09 6/11 5/91 5/6 2/2 2/62 1/76 ساختار قوی و امنیت حقوق مالکیت

 8/18 7/73 8/09 8 8 3/87 8/99 8/1 6/9 ویدسترسی به پول ق

 4/93 5/03 5/06 5/74 5/88 4 4 2/3 2 الملل نیبآزادی تجارت 

 5/35 5/1 4/98 5/16 4 68/3 3/62 3/35 3/82 قوانین بازار اعتبارات
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  میانگین امتیاز و رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی .4جدول 

 2010 2009 2005 2000 1995 1990 1985 1980 الس -صشاخ

  49/6  41/6  47/6  9/5  31/4  39/4  83/3  36/3  میانگین امتیاز
  83  84  78 91 113 96 93 97  رتبه

  انه.ی ساالها گزارشسسه فریزر، ؤمأخذ: م
  

ـیاری برخـوردار اسـت و    ؤشاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتج نیز مانند شاخص م سسه فریزر از اعتبار بس
اقتصادی دارد عبارتست از امکان تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات بدون فشار رویکردی که از آزادی 

ـاس   10ین شاخص از ا. تبیش از حد دول ـا   صـفر شاخص جزئی تشکیل شده است که در مقی ـنجیده   100ت س
ارایی منظم و باز بودن ، کی دولتیها تی، محدوددسته کلی حمایت از قانون 4شاخص در  10د که این شون یم
  شاخص نشان داده شده است. 10امتیاز ایران در هر یک از این  )5(که در جدول  شوند یمبندی  ازار طبقهب

باشد آن کشور در آن شاخص  50کمتر از  ها شاخصاگر امتیاز کشوری در هر یک از این 
وضـعیت   70تـا   60 ،داشـته باشـد غیـرآزاد    60تا  50گر امتیازی بین ا شود، یمتحت فشار نامیده 

  .شود یمباشد آزاد نامیده  80آزاد و باالتر از  عمدتاً 80تا  70 ،آزاد باًیرتق
ی ا تعرفـه و موانع غیر ها تعرفهگیری میزان نبود  آزادی تجاری به اندازه ها شاخصاز میان این 

. امتیـاز ایـران در   پردازد یم دهند یمقرار  ریتأث تحتکه واردات و صادرات کاالها و خدمات را 
ـاگیر   و ،که نشان از وجود نرخ باالی تورم 8/44برابر است با  2011در سال این شاخص   جود قـوانین دسـت و پ

غییرات ناگهـانی و شـدید   ت ،جارت دولتیت ،دم وجود مقررات مناسبع ،در صادرات و واردات
  .ندیافزا یمی تجارت ها نهیهزنوعی بر  است که به تی تعرفه و نیز اعمال ضعیف حقوق مالکیها نرخدر 

کـه   دهـد  یمـ نشـان  ) 1995-2005( یها سالآزادی تجاری) در ( صبررسی روند این شاخ
آزاد در  بـاً یتقربـه کشـوری    1995ایران توانسته بـود از زمـره کشـورهای تحـت فشـار در سـال       

از  کـه  بـه طـوری   نمودروند نزولی را طی  2005از  پسی ها سالدر  امامبدل شود،  2005 و 2004ی ها سال
 گـذاری  آزادی سـرمایه  هـا  شاخصاز دیگر  .رسید 2011در سال  8/44به امتیاز  2005سال  در 8/78امتیاز 

ی کـه  ا گونـه است که ایران در زمینه این شاخص از وضعیت بسیار نامناسبی برخوردار است، به 
ی معـدود بـین   هـا  سـال روند ایـن شـاخص تنهـا در    بوده است.  صفربرابر  2011امتیاز ایران در سال 

  .باشد یم 50میانگین این شاخص در جهان برابر  که رسید، در حالی 30به ) 2002-2005( یها سال
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  اخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتجش .5جدول 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1996 سال

 1/42 3/43 6/44 45 45 45 5/50 8/42 2/43 4/36 9/35 1/36 1/36 نمره کلی

 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 حقوق مالکیت

 18 23 25 27 29 29 30 10 10 10 10 10 10 آزادی از فساد

 1/81 1/81 81 1/81 2/81 2/81 2/81 2/64 2/62 9/40 3/41 3/41 5/41 آزادی مالیاتی

 76 6/79 7/79 5/84 5/84 1/85 88 2/80 6/89 7/79 7/82 7/79 1/92 مخارج دولت

 4/69 9/69 6/60 8/55 4/55 1/56 40 40 40 40 40 55 55 کار و آزادی کسب

 NA NA NA NA NA NA 4/76 53 5/52 1/53 4/52 1/55 7/50 آزادی بازار کار

 7/60 7/54 1/60 3/61 62 1/60 1/60 7/61 3/62 5/59 2/57 6/57 3/51 آزادی پولی

 8/44 2/50 4/57 4/57 4/55 4/55 8/78 8/78 8/72 2/47 62 4/51 45 آزادی تجاری

 0 0 10 10 10 10 30 30 30 30 10 10 10 گذاری هیسرما یآزاد

 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 آزادی بانکی
  .نیاد هریتج (گزارش ساالنه)ب: مأخذ
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  یا تعرفهریغای و  موانع تعرفه. 11
منظور حمایت از تولیدات داخلی و  به ارداتو یا تعرفهی و غیرا تعرفهدر اقتصاد ایران موانع 

طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است. اتخاذ و اجرای  کسب درآمد برای دولت همواره به
حدی بود  ویژه در دوران پس از انقالب به ی در اقتصاد ایران بها تعرفهی و غیرا تعرفهانواع موانع 

عنوان مشکل  ردات از مجاری غیررسمی همواره بهکه تالش برای فرار از این موانع و انجام وا
  بوده است.  استگذارانیسروی  بزرگ پیش

این  توان ینمبه دالیل متعدد  ،وسعت و شدت این موانع بر همگان روشن است. با این حال
طور مجزا و دقیق  ی را بها تعرفهی و غیرا تعرفهوسعت و شدت و نیز میزان اثربخشی موانع 

ی، تغییرات وسیع و پی در پی مقررات، گستردگی ا تعرفهریغد. در خصوص موانع گیری نمو اندازه
دالیل  هو امتیازهای وارداتی از جمل ها هیسهم، ها تیمحدود، ها تیممنوعموانع مانند  نوع این
 ست. در خصوصآنهاصورت کمی و تعیین میزان اثربخشی  گیری این موانع به ناپذیر بودن اندازه امکان
 اصلی نرخ ارز و اختالف رایج نرخ ارز رسمی و غیررسمی است. این اختالف هی نیز مسئلا فهتعرموانع 

اصلی  پرسشبلکه  بسنده نکنند،صرفاً به تعیین نرخ تعرفه  ها تعرفهدر خصوص  استگذارانیسباعث شد تا 
  ود؟ی با چه نرخ ارزی وضع شا تعرفهاخیر این بود که چه نرخ  هده 3در  استگذارانیسروی  پیش

ی ا تعرفهی و غیرا تعرفهگفت که گرچه میزان دقیق موانع  توان یمبه هر حال، در یک جمله 
 گیرد بر می حجم واردات غیررسمی و قاچاق که طیف وسیعی از کاالها را در اماگیری نیست،  قابل اندازه

  رت نسبتاً آزاد است. یی شدید و گریز از شرایط تجاگرا درونمعطوف بودن مقررات بازرگانی به  هدهند نشان
  

  گیری . نتیجه12
ـعه اسـت. نظریـه    تجارت یکی از راه ـای         های دستیابی به توس ـای موجـود در ایـن زمینـه اغلـب بـه راهبرده ه

 سـت ها ی از سیاسـت ا مجموعهشامل  کیهرد که نشو بندی می های جدید طبقه گرایی و گونه گرایی، برون درون
  اند. ن بهره بردهکه بنا بر شرایط کشورهای مختلفی از آ

ـار گرفتـه شـده    از انقالب سیاست به پیشاز بررسی عملکرد کشور مشخص است که در دوره  تمایـل بـه    ک
  کشور نمود دارد.    گرایی دارد که این موضوع چه در قوانین موجود در برنامه و چه در عملکرد تجاری درون

ـاری    اسـت  ریزی نشده در دوران انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی که سیاست مشخصی طرح عملکـرد تج
  گیری مشخصی را در آن یافت. جهت توان ینمشرایط بحرانی پیش آمده بوده و  بر اساسکشور 
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وجـه بـه سیاسـت جانشـینی واردات در قـوانین برنامـه       ت از انقالب پساول و دوم  های در برنامه
رخ نـ  ،رخ رابطـه مبادلـه  نـ  ر زمینه عملکردد امابه توسعه صادرات نیز شده است،  ای ههرچند اشار .خورد یمچشم  به

ـایین    که به افزوده بخش صنعت ثر نسبی، ترکیب کاالهای وارداتی، رشد پایین ارزشؤبرابری م واسطه آن حجـم پ
ـای    بـه  یا تعرفـه ی و غیرا تعرفـه وسیع موانـع   هگستر است وکاالهای صادراتی صنعتی نیز حاصل شده  خـوبی گوی

  در این دو برنامه است. ییگرا درونی سیاست ریکارگ به
ـانون   ـادرات پرداختـه شـود        تـالش گـذاری   در دو برنامه سوم و چهارم در زمینـه ق ـعه ص ـا بـه توس ـا شـد ت  ، ام

  ی نیافت.  ا مالحظهکم و بیش تغییر قابل  مذکورهای  گیری تجاری بر مبنای شاخص ساختارهای اقتصادی و جهت
بـوده اسـت.    گرا درون یها استیسبر مبنای  ها دوره اغلبگیری کلی تجارت ایران در  در نتیجه جهت

ناکافی و نامتوازن صنایع و رشد اقتصادی  هاین موضوع در کنار مسائل اصلی اقتصاد ایران از جمله توسع
دهه  5نماید.  را گوشزد می های تجاری در راستای صنعتی شدن لزوم توجه جدی به سیاست بسیار اندک

کـه هنـوز ایـن پرسـش بـرای      اسـت  قتصاد ما را بـه جـایی رسـانده    یی همراه با افت و خیز اگرا درون
 ی حمایتی طبق روال گذشـته را ادامـه داد  ها استیساقتصادی کشور پابرجا است که آیا باید  استگذارانیس

باید به این نکته توجه داشت کـه   نمود؟ ها استیسیا الزم است که فکری اساسی در تغییر جهت این 
   نیست که بخواهد تا ابد ادامه داشته باشد.جانشینی واردات سیاستی 
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