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 خالصه مدیریتي

از  تواندیاست كه م غيرنفتیدر كشور، صادرات  یناخالص داخل ديبر تول گذارتأثير و مهم يهااز حوزه یکی

نوسانات  و ینفت يدرآمدها واسطهبهكه  رانیاثرگذار باشد. اقتصاد ا یناخالص داخل ديتول بر ،یمختلف يمجار

 يتنگنا طیشرا در تواندمی ،خود را بهبود دهد غيرنفتیبخش  دیگونه كه بااست آن نتوانستهعمده آن 

 اتیضرور ازببرد و این اقدام  بهره یجبران صادرات نفت يبراجایگزینی صادرات غيرنفتی  از ینفت يدرآمدها

 صادرات به دنيشتاب بخش ي. برااست داریپا يدرآمدها با و سالم اقتصاد کی به گذار يبرا كشور اقتصاد

 دردر حوزه صادرات توجه كرد.  يتحول ساختار جادیاسپس و  موجود ساختار تيماه به دیبا یترنفيغ

انتظار  تواننمی هاتشدید تحریم واسطهبهدر صادرات كاال  مشکالت انواع وجودشرایط فعلی و با توجه به 

توليد،  جهش برمبنی سال شعار به توجه بااما  ،داشتغيرنفتی  صادرات برايجاري سال در رارشد چندانی 

 .دهد انجامغيرنفتی  صادرات افزایش و روند این تغييربراي  را اقداماتی توانددولت می

 يهامیتحر كه یفعل طیاست كه در شرا نیا رانیدر ا یرنفتيصادرات غ شیمهم در ارتباط با افزا نکته

 توانیاست، م دهشاقتصاد  یداخل يتقاضابيشتر كاهش  موجبكرونا  روسیانتشار و نيو همچن یخارج

 ارز كمبود نيو همچن تقویتكل را تا حدودي  تقاضاي كاهشصادرات غيرنفتی،  شیافزا از استفاده با

نياز به منابع و  یفعلمشکالت  يادیحدود ز تارا جبران نمود و درنتيجه  ،ینفت صادرات كاهشناشی از 

 . كرد برطرفرا  ارزي

 شاملاست كه برخی از آنها   يمشکالت متعدد يدارا غيرنفتی صادراتگفت  تواندر یک نگاه می

افزایش هزینه توليد، عدم  ،مشخص ارزي نظام نبود ارز، نرخ باالي نوسانات ارزي، سپاريپيمان موانع

 تجاري مناسب راهبرد تعيين... است.  و اقتصادي دیپلماسی دستگاه ضعف مستمر،بازاریابی مناسب و 

چنين  وجود وكشور بوده  تجاري سياستگذاري مهم هايگام از جهانی اقتصاد با تعامل نحوه و كشور براي

 شیبراي بازاریابی محصوالت خود و افزا ریزيبرنامه امکان صادركنندگانشود یم باعثراهبرد مناسبی، 

است  نیكشور ا غيرنفتیمشکل صادرات  نیترممهیکی دیگر از بنابراین . باشند داشته رااشتغال  وتوليد 

هدف  يبا كشورها شتريدر بلندمدت و در جهت تعامل ب باثبات روند کی از كشور يتجار هايسياستكه 

اما آمار  است، شده انجام يمتعدد اقدامات رياخ يهاسال یطاگرچه  گرید عبارتبه. ستين يتجار

 بتوان نکهیا يبرا. ستينو  نبودهكشور  يبالقوه اقتصاد يهاتيكشور متناسب با ظرف غيرنفتیصادرات 
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 از بعد باید ،مشاهده كرد ديرا در حوزه تول غيرنفتیصادرات  يگذارتأثير و بلندمدت ياديبن طوربه

 ییهابخش ،هاي تجارت خارجی(ها و سامانه)اصالح و تقویت قوانين و مقررات، فرایند يساختار اصالحات

 در د؛كر یهندساماها در آن بخش را باال يفناور با داتيتول و ییشناسا رادارد  تیاز اقتصاد كشور كه مز

 دارد.  یمهم تيمسئول تجارت و معدن صنعت، وزارت راستا نیا

ه شدن دستگا فعالازجمله  مختلف يهاروشاز  استفاده يانتقال فناور يدر راستا يبعد گام

توليد  هشج براينياز  موردفناوري  واردات ،كاهش مشکالت تحریمی بابتواند تا كشور است  یپلماسید

ردهاي در سطح استاندا یرا در حد قابل قبول یداخل يكاالها پذیريسطح رقابتو نموده تسهيل  را

 . دهدارتقا المللی پذیر بينرقابت

 عاونتم و تجارت توسعه سازمان يحداكثر شدن فعال ازمندين كه است يگرید گام فعال یابیبازار

 مداكار یبازرگان زنانیرا ید با اتکا بهباكه این دو سازمان  طوريهب. است كشور امورخارجه وزارت ياقتصاد

 .دهند انجام یداخل محصوالت درخصوص را صادراتیفعال  یابیبازار متخصص، و

عاالن ن و فهاي مستمر، ادواري و مشترك مسئوالازجمله نشست کيپلماتید يهاتالش این برعالوه

هاي سنجی نحوه و زمينهاقتصادي ایران و كشورهاي عمده طرف تجاري جهت تبادل نظر و امکان

كه  نیگزیجا ي. وجود بازارهااست يديكل تياهم يدارا هامیتحر كردن اثربی يبراهاي تجاري، همکاري

اي هاي منطقههیاتحادهمکاري و عضویت در وجود داشته باشد و  میتحر طیدر شراآنها  امکان مبادله با

گسترش  وبراي بازارهاي فعلی  نیگزیجا هايزارداراي سود متقابل تجاري براي طرفين و شناسایی با

توافق  صرفاً البته باید توجه داشت .باشدمؤثر  اريبس تواندنيز می روابط تجاري براي محصوالت داخلی

هاي مورد انتقال ارز، زیرساختومربوط به حوزه نقلمشکالت كند و تجاري مشکل صادرات را حل نمی

ل را شامل و توافق تجاري این مسائ هستندمؤثر  ، تبادالت بانکی و ... بر حجم تجارتنقلوحمل نياز

 .ستهاكه نيازمند توجه به این حوزه شودنمی

ليد در كشور آن بر جهش تو تأثير ایران و غيرنفتی براي افزایش صادرات كرد انيب تواندرنهایت می

 تجارت وزهح در نهادي و ساختاري اقدامات شد، اشاره آنها بهكه  مدتكوتاه و جاري اقدامات برعالوه

  قرار گيرد. باید در اولویت گذاري در توليد این كاالهاهاي صادراتی كشور و سرمایهنظير تعيين مزیت

 

 مقدمه

 از است توانسته تاكنون اقتصادي هايتحریمرغم علیو  آمدهپيش شرایطبه  توجه با ناقتصاد ایرا

 نيز اقتصادي هاي. تحریمببرد رانسبی  استفاده همسایه كشورهايویژه خود و به صادراتی بازارهاي

 غيرنفتی رو تالش براي بازسازي صادراتكرده است و ازاین ترافزونرا به سهم خود  ایران اقتصاد مشکالت

 كشور و ارتقاي بنيه توليدي از ضروریات امروز اقتصاد ایران است.
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 واژه از استفاده. است شده ينامگذار «ديتول جهش» سال ،يرهبر معظم مقام يازسو 1399 سال

. جبران كند ديتول نهيخود را در زم يهایماندگعقب دیبا رانیا اقتصاد كه ستامعن نیا به «جهش»

و  یقانون ،یفرهنگ ،یتیریمد ،ينوآور ،یصنعت ،یفن ،یتوان علم شیافزا يمعنابهتواند میمفهوم جهش 

درصد  8و با رشد حداقل  شرويپ يو كاهش فاصله با كشورها ديتول شیبه افزا دنيرس يبرا یحقوق

هایت باید با فعاليت بيش نو در 2باشدمی ديتول شتريب شرفتيپ و تیتقو ،توسعه ازمندين مسئله نیا 1.باشد

گذار بر تأثير هايیکی از حوزه 3.دشومشاهده اي بر زندگی مردم قابل مشاهدهآثار از پيش در این راستا، 

طور قابل توجهی تواند از مجاري مختلفی بهتوليد ناخالص داخلی در كشور، صادرات غيرنفتی است كه می

نفتی یکی عمدتاً  محصولی وخالص داخلی اثرگذار باشد. صادرات غيرنفتی در اقتصادهاي تکبر توليد نا

 یبررس. دكن یانیو افزایش توليد ناخالص داخلی كمک شا یبه تنوع بخش تواندیم كه است ییهااز بخش

خصوص به موفق، يكشورها دهدینشان م ايدن يكشورها نيتوسعه صادرات در ب يالگوها یاجمال

 تيدر وضع ییايجغراف تيو موقع يتوان اقتصاد زيو ن یو فرهنگ یخیتار نهيشيكه از نظر پ ییكشورها

 در كشورياقتصاد استگذارانيس يبرا ياآموزنده يهادرس تواندیم دارند، قرار ایران با كشور یمشابه

 و يمالز ،یجنوب كره ژاپن، ن،يچ يكشورها ايآس قاره در. سازد فراهم غيرنفتی صادرات توسعه با ارتباط

 یقيعم رابطه كشورها نیا در. اندكرده تجربه را باال نرخ با ياقتصاد رشد كشورها ریسا از شيب سنگاپور

 . خوردیم چشم به ياقتصاد رشد و صادرات انيم

 هايسياست از یمنتخب كنار در ياقتصاد هايسياست از يامجموعه كه دهدیم نشان هایبررس

 نیا يكشورها. است شده ايآس شرق يكشورها در ياقتصاد رشد و صادرات ليتسه سبب صادرات، توسعه

 قیتشو هايسياست آن دنبال به و داده قرار كار دستور در را خود كالن اقتصاد طيمح در ثبات ابتدا منطقه

 ياقتصاد توسعه مناسب هايسياست اتخاذ با كشور، یگیهمسا در هيترك. نمودند یاتيعمل را صادرات

 از كه هيترك ياقتصاد اصالحات. آورد دستهب يامالحظه قابل شرفتيپ گذشته سال 30 در است توانسته

 بخش سهم شیافزا موجب شد، شروع صادرات توسعه يجاهب واردات ینيجانش استيس با 1985 سال

 توسعه استيس ،یصنعت داتيتول گرفتن رونق از بعد هيترك. شد كشور نیا داتيتول افزودهارزش در صنعت

 4.است كرده حركت باز اقتصاد ريمس در جیتدربه و كرد اتخاذ را یصادرات ساختار در رييتغ و صادرات

 يهايعایددارد.  منظم يهادور با ماا ،يقو رموتو یک به زنيا پيوسته نجریا یک انعنوبه يدقتصاا شدر

 با مقایسهدر  تبلندمدو  تمدهكوتا يهايیزربرنامه يابررا  مناسبی يمينههاز ندامیتو غيرنفتی دراتصا

 قابل سهم هاي نفتینفت و فراورده دراتصا ،ههد رچها طیعمدتاً  در ایرانزیرا ؛ كند همافر نفتی دراتصا

 هادالیل مختلفی ازجمله تحریمبهآنها  و كاهش صادراتو دارد  داشته ركشو خلیدا ناخالص توليددر  توجهی

                                                 

 .16/2/1399 تولید، جهش نیازهايپیش و الزاماتبهمن، روزنامه دنیاي اقتصاد،  ،ییاررضایع. 1

 .17/2/1399 خیتار در یرهبر معظم مقام یسخنران از برگرفته .2

 .1399 سال یابتدا در یرهبر معظم مقام ینوروز امیپ از برگرفته. 3

 .58: ص، 1398 احمدي،. 4
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 يدقتصاا شدر برصورت قابل توجهی ارز حاصل از صادرات نفت )كه به نوسان ،نفت يبهایا نوسان  و

 كندرو بهروثباتی نسبی ن و بیوسان بارا  ركشو يارسرمایهگذو  لشتغاا ،توليد ندامیتو (است ارتأثيرگذ

 (. 1383و خاكپور،  فر)محنت

 كه است ییهابخش از یکی ینفتعمدتاً  و یمحصولتک ياقتصادها در یرنفتيغ صادرات بنابراین

 ازجمله اقتصاددانان از یبرخ اعتقاد به. دینما یانیكشور كمک شا اقتصادتجارت و  در یبخشبه تنوع تواندیم

عوامل رشد اقتصادي كشورهاست. براساس اعتقاد این گروه از  ترینمهمصادرات، یکی از  1اسميت

اي موجب رشد اقتصاد داخل طور فزایندهیابد اثر آن بهاقتصاددانان زمانی كه صادرات یک كشور افزایش می

 .(1393 اشرف،)پور  شودمی

و  كمتر ههزین با نظر ردمو يكاالها ورصدو  توليددر  ركشو یک ناییاتو به ،تعریفدر  نسبی مزیت

 ممکنو  هدنبو ثابت نماز لطومهم در  نیا لبته. ادشومی قطالا قيبر يهاركشو به نسبت ترانارز قيمت

 یعیز صناالزم ا تیحما دیبا یرنفتيصادرات غ تیتقو ي(. برا1386 باف،ی)زر ددگر تغيير شستخود ستا

  .رديقرار گ انيبندانش داتيخصوص تولو به يگرواسطه يهاتيفعال يجابه دارند ینسب تیمزكه 

 لوازم كرد، توجه بخشبه هر دو  دیبا يزیربرنامه در و تقاضاست و عرضهدو بخش  داراي صادرات

 آن را شناخت و آنها را محقق ساخت. 

قابل مبادله مازاد بر مصرف  ریپذرقابت و باكيفيت يكاال دیبااست.  تيبااهم اريعرضه صادرات بس طرف

محصوالت مازاد  داشتناین راستا  در. نمود نسبت به صادرات آنها اقدام بتوان تاكشور توليد شود  در یداخل

و  باشددر مقياس انبوه و بزرگ در اقتصاد كشور  ديتول اوالًاست كه  نیمستلزم ا ینسبت به مصرف داخل

و مصرف  عملياتیالزم اي هزینهجویی صرفه مخارج بخش دولتی،خصوص هب در طرف تقاضاي داخلی ثانیاً

تا بتوان روي صادرات  2(1395 ،)شاكري تنظيم شودیافتگی و رشد آن كشور متناسب با شرایط توسعه

یکی از مشکالت اساسی اقتصاد ایران حجم پایين عرضه  . اصوالًریزي انجام دادتوليدات داخلی نيز برنامه

نياز داخلی در تأمين زیرا د كنجم پایين عرضه، صادرات كاال را با مشکل مواجه میدر اقتصاد است. ح

 شود. گيرد و این موضوع باعث از دست رفتن بازارهاي صادراتی میاولویت قرار می

یکی از مسائل كليدي اقتصاد ایران، ضعف توسعه صادرات  شده، مطرح مطالب به توجه با

ترش از طرفی، عدم گسشده است. منجر نيز  اقتصادي عدم گسترش توليد و رشداست كه به غيرنفتی

ابطه دو طرفه ری دیگر در این زمينه، یک عبارتبهباشد. مؤثر  تواند در عدم گسترش صادراتتوليد نيز می

اثرگذاري  نوع و نحوه قيتحق نیدر الذا طرف تقاضا )صاردات( و طرف عرضه )توليد( برقرار است. بين 

 شود. می رائهابراي بهبود این اثرگذاري  یو درنهایت پيشنهادهایبررسی شده صادرات غيرنفتی بر توليد 

                                                 

1. Medina-Smith, E. J. (2000). “Is the ExportLed Growth Hypothesis Valid for Developing 

Countries? A Case Study of Costa Rica. Policy Issues in International Trade and Commodities”. 

United Nations Conference on Trade and Development.  

 .1395، رافع انتشارات ران،یا اقتصاد بر یامقدمه ،یشاکرعباس . 2
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. شد خواهد بررسی خالصه طوربه ديتول بر یرنفتيغ صادرات ياثرگذار يهاكانالبتدا ادر این راستا، 

 درنهایتشود. می بحث غيرنفتی كاالهاي صادرات مشکالتو  مرتبط نيقوان يبنددسته يدر گام بعد

 راستاي تقویت صادرات غيرنفتی كه بتواند به جهش توليدمتناسب با مطالب مطرح شده در  ییراهکارها

 . شودمی هئارا، كندكمک 

 

 رانیروند صادرات غیرنفتي و تولید ناخالص داخلي و مسیرهای تعامل آنها در ا يبررس. 1

بخش، روند صادراتی غيرنفتی و توليد ناخالص داخلی و مسيرهاي تعامل این دو متغير كالن در این 

 شود.تحليل می

 

 بر تولیدغیرنفتي  صادرات گذاریاثر هایلكانا بر یمرور. 1-1

 بحث كلیات .1-1-1

 بر يشتريب و ترممه تأثير ايدن يكشورها نيب يتجار مبادالت روند شیافزا ن،امحقق از اعتقاد برخی به

 ،یجنوب كره مانند ییكشورها مثالبراي . است داشته یجهان ديتول با سهیمقا در جهان ياقتصاد رشد

 ،یجهان ديتول از یجهان تجارت روند گرفتن یشيپ با همزمان اندتوانسته ه،يترك و سنگاپور ،يمالز ن،يچ

 توسعه هیپا بر را خود ياقتصاد رشد و یصنعت توسعه الملل،نيب روابط و تجارت توسعه تياهم درك با

 (. 1388 ،يصبور و دژپسند) ندكنبنيانگذاري  یجهان اقتصاد با ونديپ و صادرات

 نکهیا رغمعلی. است شده انجام ياقتصاد رشد بر صادرات توسعهآثار  یبررس يبرا يمتعدد مطالعات

 ياقتصاد رشد و صادرات توسعه انيم مثبت و دارامعن رابطهنبود  از یحاك مطالعات نیا از یبرخ جینتا

 ،(1991 یاصفهان) ،(1984 یكاووس) ،(1982 فدر) مطالعات ازجمله يادیز مطالعات جینتا اما هست،

 از صادرات توسعه كه دهدیم نشان( 2009 ستوپولوسیكر و آكوزه) و( 1992 ادواردز) ،(1991 لوپز)

 :شرح ذیل استبهآنها  ترینكه مهم است یمل اقتصاد بر یمثبتآثار  يدارا جهت چند

 باعث خودی خارج تجارتتقویت . شودیمی خارج تجارت تیتقو موجب صادرات توسعه الف(

 يدارا آن توليد در كشور ها،کيكالس هینظر بنابر كه شودیم یجهت در منابع صيتخص و ديتول تیهدا

 .است ینسب تیمز

ارزي  يكمبودها و ازهاين جهيدرنت وكرده  فراهم یخارج ارز كشور يبرا آن، افزایش و صادراتب( 

 ياهیسرما يكاالها ورود ن،یا برعالوه. شودمیتأمين  يترآسان شکل به یداخل مصرف بازارمربوط به 

 .شودیم ليتسه نيز ديتول يبرا

 بروز موجب خود نیا و رديگ شکل كارابه شکل  بازارهااندازه  شود،یم سبب صادراتج( گسترش 

 .دشویم هیسرما ليتشک نرخ سرعت شیافزا و اسيمق از یناش يهاصرفه دهیپد
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و انجام  برنامه نیتدو و کیاستراتژ يهايريگميتصم و یمل اقتصاد حوزه درشایان ذكر است، 

 دركشور  آنچه ي پيشرفته نياز است.هافناوريو  يبر دانش، نوآوریمبتن با كيفيت ديبه تول يسياستگذار

 با يكاالها و هياول مواد ،یعيطب منابع صادرات است، مواجه آن باصادرات غيرنفتی  حوزه در یكنون طیشرا

 خود نیا كه است ياواسطه و ياهیسرما يكاالها ه،ياول مواد ،یاساس يكاالها واردات و نیيپا افزودهارزش

تأمين  يبرا ریپذباال و رقابت يورافن با صادرات. است زده رقم ما يبرا يتجار نامتعادل و نامتوازن رابطه کی

 ،ياست )شاكر يضرور ياشتغال امر جادیو ا ديبه رونق تول یبخشكشور و شتاب گاهیجا يو ارتقا یمنافع مل

 نيهمچن و یكاف تنوع از كشور کی صادراتكه  یدر صورت دهدیم نشان یمختلف مطالعات(. 1395 ،عباس

راستا رفع موانع  نیو در ا داشت خواهد ديتول بر یمثبتآثار قطعاً  ،باشد برخوردار الزم يوربهره و اسيمق

 خواهد بود. گذارتأثير مدتانيم درقطعاً  كشور صادراتو مقررات  نيقوان در موجود

 جانبههمه شیافزا بر زین هااستیس نیا «10»و بند  ياقتصاد مقاومت يكل هایسیاست در

 نیا يبندها از یکی الزم يهامشوق گسترش و مقررات ليتسه .است شده دیكأت صادرات

 . است مواجه ییهاچالش با حاضر درحالكه  هاستاستيس

 

 دیتول جهش با آن ارتباط و كشور در صادرات توسعه یساختار چرخه. 1 نمودار

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي پژوهش.یافتهمأخذ: 

 

از منظر  دیتول جهش

 توسعه صادرات 

شناسایي بخش های مزیت دار 
كشور

اصالح قواین و مقررات زائد و
مخل محیط كسب وكار

انتقال فناوری

پذیری كاالهایفزایش رقابتا

صادراتي با ارائه ایده های جدید
در روش تولید 

بازاریابي فعال محصول با 
همکاری تمام دستگاه های 

اجرایي مرتبط 

ه  تولید در مقیاس گسترد
دركاالهای مزیت دار
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دیگر  عبارتبهدهد. جهش توليد را نشان می رابطه ساختارمند بين صادرات ونمودار فوق نوعی از 

رد باید در ابتدا كگذاري صادرات غيرنفتی را در حوزه توليد مشاهده تأثير بنيادي طوربهبراي اینکه بتوان 

رات داشته دار كشور شناسایی شوند. در صورتی كه بخواهيم در تمام كاالها توليد و صادهاي مزیتبخش

ز اقتصاد كشور كه هایی اتوان به فناوري و تمركز منابع دست یافت. در ابتدا باید بتوان بخشباشيم نمی

تا وزارت صنعت، م و در این راسكنيهی ندرا شناسایی و توليدات با فناوري باال را سامااست داراي مزیت 

 وليت مهمی دارد. ئمعدن و تجارت مس

جدید و نوآورانه در طراحی و  1هايپذیري كاالهاي داخلی اگر با ارائه ایدهرقابتشایان ذكر است، 

ها یکی د. اقتصاد ایدهشومیمنجر د ضمن كاهش قيمت به جهش اقتصادي نيز شوتوليد محصول همراه 

 است كه در مطالعات نظري نيز اثبات شده است.  2از مباحث كليدي در جهش اقتصادي

كند كه تركيب معينی د و ایده جدید این امکان را فراهم میندهها تکنولوژي توليد را ارتقا میایده

ها، خالقيت و ابداعات (. ایده1395ها به توليد بيشتر محصول یا توليد بهتر منجر شود )شاكري، از نهاده

صادي بسياري از كشورهاي عامل جهش اقت ،دليل ایجاد بازده فزاینده نسبت به مقياس در توليدبه

پذیري سهم مخارج تحقيق و توسعه براي افزایش رقابت روازاین(. 1386 3،یافته است )عبدلیتوسعه

  هاي جدید در توليد و طراحی محصول باید افزایش یابد.كاالهاي داخلی و ارائه ایده

ي مناسب و مداوم نبندهاست كه بتواند محصول را در زماتوليد در مقياس گسترده كاهش هزینههدف 

بر توسعه مبتنیتوليد هدف، جهش در اختيار مشتریان داخلی و خارجی قرار دهد. همچنين در صورتی كه 

 مزیت داشتها آنه كه كشور در صادرات باشدبر كاالهایی توليد مبتنیاولویت یعنی ) باشد غيرنفتی صادرات

هایی از اقتصاد كه ، باید اقداماتی در جهت افزایش سهم بخشو روند تاریخی صادرات آن نيز باثبات است(

هایی از اقتصاد بخشصادرات دارند فراهم شود. به بيان دیگر سهم  صادراتی ضریب فزاینده باالیی در اقتصاد

افزوده بيشتر، افزایش سهم صادرات غيرنفتی داراي ارزشو مواد خام هستند، كاهش  وابسته یا در قالبكه 

قتصادي ارشد  تواند منجر بهشود كه آن هم میدرآمدهاي صادراتی كشور  تقویت و گسترشتا موجب یابد 

ال فناوري و ارتقا دار صادراتی اقتصاد شناسایی شوند و با انتقهاي مزیترو الزم است بخش. ازاینباالتر شود

سپس  .تنظيم شود یالمللبيناستانداردهاي در سطح  هادر این بخشتوليد  ،يت محصوالت مورد نظركيف

ریزي مناسب، شفاف و داراي المللی، برنامهروي صادرات این كاالهاي با فناوري باال و داراي استاندرد بين

و  هاي متولی )صمت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمانخانهقابليت رصد و پاسخگویی، توسط وزارت

ات غيرنفتی توان از صادرمدت نمیبا اقدامات مقطعی و كوتاه شایان ذكر استآموزش پزشکی( صورت گيرد. 

 انتظار اثرگذاري چندانی را بر جهش توليد داخلی داشت. 

                                                 

1. Ideas  

2. Catch Up  

  .1386، 31اقتصادي ايران، ش  هايپژوهش فصلنامه اقتصادي، جهش و ابداعات نوآوري، ملي نظام عبدلي،قهرمان . 3
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 كل تقاضای و عرضه تحلیل .2-1-1

 يروضر ديتول شیافزا يبرا دیجد يهايگذارهیثابت و سرما هیسرما لي، لزوم تشکاقتصاد عرضهسمت در 

( وريهو بهبود بهر یفيو هم از جنبه ك ی)هم از جنبه كم ديجذب و ارتقا منابع تول يهااست. برنامه

ازطرفی، د. شوتواند به افزایش توليد ملی عواملی است كه میاز سمت عرضه،  کیتحر هايسياست یعنی

 كيفی، خود عاملی براي رشد صادرات كشور خواهد بود.ویكمّ افزایش توليد ملی از جنبه

 و ياهیسرما يكاالها وارداترا براي  فرصتتواند میسطح باال،  و داریپا صادراتدر این راستا 

  .شود اقتصادي مناسب رشد سازنهزمي مجدداًي توليد فراهم و باال يفناور با يهانهاده

 گریکدی بر یمتقابل تأثير توليد رشد و صادرات رشد، درحال يایپو اقتصادیک  دردر سمت تقاضا، 

عنوان كل اقتصاد به يتقاضا البته در سمت .كنندیم تیتقو را گریکدی ایپو تعامل کی قیطر از و دارند

 صادرات. و  یداخل يدارد: تقاضاوجود دو بخش ، ديعامل محرك تول

 منظور افزایش تقاضا و تحریک وبه رودیم اشباع به رو یداخل داتيتول مصرف بازاركه  یطیدر شرا

 درات،صااز  دهستفاا با. كرد بيشتر توجه صادرات توسعه و یخارج يبازارها به دیبا د،يتول سطح شیافزا

 به موارد زیر دست یابند: ننداتومی هاركشو

 هند،د یشافزرا ا لشتغاو ا توليد خنر خلیدا توليد تحریک طریقاز  (لفا

 د،شومی ديقتصاا هفار یشافزا باعث كه خلیدا فمصرواردات و  یشافزا جهترا  زمالارزي  منابع (ب

 .(1394)فضلی و صادقيان،  كنندمين تأ

 عیصنا یبرخ درآنها  عرضه توان كه ییاقتصادها يبرا زين اضافه يتقاضا جادیا يمجرا از صادرات

 صادرات شیافزا با مواجهند تقاضا كمبود با كه ییاقتصادها در یكلطوربه؛ گرددیم رشد موجب است يقو

 و داد شیافزا را آنها كل درآمد نیبنابرا و كل يتقاضا ،مخارج ندهیفزا بیضر سازوكار قیطر از توانیم

 .شد آنها رشد شتاب و تداوم موجب

سهم كل صادرات ایران از صادرات  2018دهد كه در سال آمارهاي سازمان تجارت جهانی نشان می

درصد بوده است. همچنين آمارهاي  25/0برابر با درصد و در واردات نيز این سهم  55/0جهانی حدود 

هاي نفتی و وردهادهد كه عمده محصوالت صادراتی ایران شامل مواد معدنی و فرجهانی نشان می

 كه این رویه باید معکوس باشد.حالی در. قطعات ساخته شده یا صنعتی استعمدتاً  محصوالت وارداتی

 

 )درصد(            2017 سال در رانیا یتجار مقاصد و منابع نیترگبزر بی.ترك1 جدول                      
 گرانید اروپا هیاتحاد كره یجمهور يامارات متحده عرب هیترك عراق نیچ ریمتغ نام

 71 --- 4/1 6/3 3/8 6/1 8/5 صادرات

 23 22/4 7/1 25/8 6/2 --- 25/4 واردات
Source: WTO / Trade Profiles, 2019. 
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 )درصد(   2017 سال در رانیا در صادرات و واردات بیترك يبررس .2 جدول
 دیگر كاالها كشاورزی صنعت مواد خام-نفت نوع تجارت

 3/12 5/6 21 7/59 صادرات

 1/9 5/22 1/66 2/2 واردات

Source: Ibid. 

 

منافع  ولی در هر حال اگر ،است محصوالت خام صادراتوابسته به تا حدودي اقتصاد ایران  اگرچه

شد، اقتصاد ملی هاي تجاري و توليد میصرف گسترش و تجهيز زیرساختحاصل از این درآمدهاي نفتی 

و  ی)نفت صادرات شیافزا كه داشت نظر در را نکته نیا دیهمواره باگرفت. در وضعيت بهتري قرار می

حوزه  در رممست و مندنظام وسته،يهم پبه ياقتصاد هايسياستاز  ياند اتخاذ مجموعهازمين( یرنفتيغ

 . است تجاري

 

 . ارتباط رگرسیوني بین متغیرهای صادرات غیرنفتي و تولید ناخالص داخلي2 نمودار

 1396 يال 1357ی هاسال طي در ایران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .ایران جمهوري اسالمیهاي بانک مركزي محاسبات تحقيق براساس داده خذ:مأ

 

بين افزایش صادرات  هاي لگاریتمی رابطه آماري مستقيمیدهد، براساس دادهنمودار فوق نشان می

 دارد وجوداست  1383ثابت سال  هايقيمت براساس كهداخلی  الصحسب دالر و توليد ناخغيرنفتی بر

 .است اقتصاد ينظر ادبيات با مطابق درواقع كه

  . استمطلب  نیا دكنندهیيتأ زيبه آن اشاره شده است ن ریز جدول در كه يآمار یهمبستگ ساده بیضر محاسبه نيهمچن

y = 305618ln(x) - 1E+06
R² = 0.88
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ایران. ا.صادرات غير نفتی براساس آمارهاي بانک مركزي ج
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 1396الي  1357ی هاسال ضریب همبستگي بین صادرات غیرنفتي و تولید ناخالص داخلي طي .3جدول 
 ناخالص داخليتولید  نفتيصادرات غیر ضریب همبستگي

 90/0 1 صادرات غير نفتی

 1 90/0 توليد ناخالص داخلی

 .ایرانجمهوري اسالمی هاي بانک مركزي محاسبات تحقيق براساس داده خذ:مأ

 

 ایران درغیرنفتي  صادراتبررسي . 2-1

 كاالهايي از محل صادرات ارز يدرآمدها 1390دهه در  گونه كه در نمودار زیر مشخص استهمان

هاي تشدید تحریم واسطهبههرچند كه اخيراً و مانده است ميليارد دالر باقی 50حداكثر در سطح غيرنفتی 

از كارشناسان  ياريحال بسنیبا امواجه شده است.  و وزنی صادرات غيرنفتی با كاهش ارزشی ،اقتصادي

 صادرات توانیموانع م رفعرا در خود دارد و با  یفراوان یرنفتيغ يصادرات كاالها ليپتانس رانیمعتقدند ا

 تا سطح قابل توجهی افزایش داد.  راغيرنفتی 

 

 1398تا  1383 یهاسال يغیرنفتي ط صادرات روند. 3 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایران. جمهوري اسالمیآمارهاي گمرك  مأخذ:

 

اما  ،بيشتري داشته است وزنی رشد نسبتاًبه لحاظ غيرنفتی  دهد اگرچه صادراتنشان می 3نمودار 

دهد مالیمی رشد داشته است، همچنين آمارها نشان می به لحاظ ارزشی، روند صعودي با شيب نسبتاً

ولی به لحاظ وزنی روند آن افزایشی  ،رشد ارزشی صادرات غيرنفتی كاهش یافته است 1398كه در سال 

در صادرات غيرنفتی دهد روند ارزشی و وزنی ودار فوق، نشان میحالی است كه نم است. این در بوده

تواند شامل الزام به بازگشت ارزهاي هم جهت حركت كرده است. دالیل متعدد این امر می هاسال اكثر

هاي صادراتی، صادرات كاالهاي خام و با ، اصالح قيمت پایه)كه لزوماً سياست نادرستی نيست(صادراتی
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به لحاظ وزنی  1398 سال در اساس این بر .باشدفروشی كاالهاي صادراتی و... افزوده پایين و ارزانارزش

اما درآمدهاي ارزي حاصل از  ،درصد رشد داشته است 3/14 نسبت به مدت مشابه سال قبل، صادرات

 1كاهش داشته است. درصد -6/6 حدود 1397صادرات نسبت به سال 

 

 مرتبط با حوزه صادراتو مقررات قوانین  مروری بر. 2

 ديتأك 2ي اقتصاد مقاومتیهااستيس از «10» بند در ژهیوبه يمتعدد يبندها دردستی در اسناد باال

 در ران،یا یاسالم يجمهور ساله 20 اندازچشم در نيهمچن .استصادرات غيرنفتی شده  بری فراوان

 گسترش بنابراین 3.است دهش مطرح ديتول كنار در و شده ديتأك صادرات شیافزا بر يمتعدد يبندها

 نيرو نقش قواننیازا و است یمل اقتصاد يآورتاب شیافزا يبرا يضرور امور از كشور یصادرات يبازارها

  .یابدمی يادیز تيو مقررات مهم مرتبط با حوزه صادرات اهم

 :كرد بنديطبقه یكل دسته سهدر  توانیرا م كشور صادرات به مربوط و مقررات نيقوان مجموعه

 ،عنوان قوانین باالدستيبه سالهالف( قوانین برنامه پنج

 قوانین مصوب سایرب( 

  مربوط به حوزه صادرات هایها و بخشنامهنامهآیینج( 

 شود.میاشاره  فوق بندهاي جزئياتبه  گزارش ادامه در

 

 و جایگاه صادرات غیرنفتي ایتوسعه هایبرنامهقوانین  .1-2

 درو ششم توسعه پنجم ، سوم، چهارم هايشده در برنامه ابالغمصوب و هاي برخی از اقدامات و سياست

 است: 4شرح جدول ارتباط با صادرات غيرنفتی به

                                                 

 شود.انجام مي فروشيخام نسبي طوربه يعني باشد پايین دالري ارزش و باال صادراتي كاالي وزن وقتي. 1

 :قیطر از مثبت یارزآور خالص با و افزودهارزش تناسب به خدمات و کاالها صادراتهدفمند از  جانبههمه تی. حما2

 الزم یهامشوق گسترش و مقررات لیتسهـ 

 .ازین مورد یهارساختیز و تیترانز و یخارج تجارت خدمات گسترش ـ

 .صادرات یبرا یخارج یگذارهیسرما قیتشو ـ

 با یاقتصاد یهاوندیپ یبخشتنوع و د،یجد یبازارها یدهشکل ،یصادرات یازهاین با متناسب یمل دیتول یزیربرنامه ـ
 منطقه یکشورها با ژهیوبه کشورها

 .ازین صورت در مبادالت لیتسه یبرا یتهاتر مبادالت سازوکار از استفاده ـ

 .هدف یبازارها در رانیا سهم داریاپ گسترش هدف با صادرات مورد در مقررات و هیرو ثبات جادیا ـ

 موارد عبارتند از: نیا. 3

 ..و . كاال دراتصاو  تولید يشافزا ،خليدا اتتولید تخدما از دهستفاا ايبر زيسافرهنگ :«3» بند
اري گذسرمايهو  منابع بجذ يشافزا دي،قتصاا بطروا دنكر ينهدنها ايبر هاركشو با سیاسي بطاز روا يگیرهبهر: «29» بند
 ديقتصاا بپرشتا شدو ر جهاني رتتجااز  انيرا سهم يشافزو ا انيرا تيدراصا يهازاربا شگسترو  پیشرفته وريفناو  جيرخا
 .ازنداچشمدر  نظر ردمو
 جيرخاو  خليدا يهازاربا سطحدر  ركشو تخدماو  كاالها يقابتپذيرر تحقق ايبر زمال يهامینهز دننمو همافر: «35» بند
 .غیرنفتي دراتصا توسعه نعامو فعر ايبر مناسب يهاركاوزسا ديجاو ا

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#39
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 كشور توسعه برنامه قوانین از برخي در شده اتخاذ صادراتي هایسیاست .4 جدول

 هاسیاست شده اتخاذ راهبرد 

مه
رنا

ب
 

وم
س

 
عه

وس
ت

 (
13

79
 -

13
83

) 

 تجارت سازينروا و تجاري تسهيل

 كاالهاي شده تمام قيمتكاهش 

 صادراتی

هاي تشویق صادرات كاال و سياستاعمال 

 خدمات

 غيرنفتی صادرات نهادهايتوسعه 

 سپاري ارزيمعافيت صادركنندگان كاالها و خدمات از پيمان ●

هاي هیاستثناي استانداردهاي اجباري و گوامعافيت از اخذ هرگونه مجوز به ●

 مرسوم

 در رفته كارهب خارجی اوليه مواد بازرگانی سود و گمركی حقوقاسترداد  ●

 صادراتی كاالهاي

 كاالها و خدمات صادراتی از پرداخت ماليات و عوارض معافيت ●

 وقعم در گردشگران توسط شده خریداري ایرانی كاالهاي ماليات پرداختباز ●

 كشور از خروج

 مدت و بلندمدت ارزيكوتاه تسهيالتارائه  ●

 بيشتر افزودهارزش براساس كاالها به صادراتی یارانه و جایزهپرداخت  ●

 راتیصاد جوایز معافيت و جدید كاالهاي صدور و جدید بازارهاي به دسترسی ●

 ماليات از

 هاي فنی و اعتباري به صادركنندگانارائه كمک ●

 ارز نرخ التفاوتمابه از ناشی خسارتپرداخت  ●

 عالی صادرات غيرنفتیتشکيل شوراي ●

 هاي صادراتیپایانهتوسعه  ●

ت و ایجاد سازمان توسعه تجارت ایران از طریق ادغام مركز توسعه صادرا ●

 مركز تهيه و توزیع كاال

 توسعه سوم برنامه قانون (60) ماده براساس ارزي ذخيره حسابتشکيل  ●

  1381نرخ ارز در سال  سازيیکسان ●

مه
رنا

ب
 

رم
ها

چ
 

عه
وس

ت
 (

13
84

 -
13

89
) 

 :سوم برنامه همانند

 تجارت سازينروا و تجاريتسهيل 

 تقویت و خدمات و كاال صادرات تشویق

 صادراتی محصوالت رقابتی توان

 صادراتی كاالهاي شده تمام قيمتكاهش 

 غيرنفتی صادرات نهادهايتوسعه 

 معافيت كاالهاي توليدي مناطق آزاد از پرداخت حقوق ورودي ●

 ورودي، حقوق از كشور از خارج و آزاد مناطق بين كاال مبادالتمعافيت  ●

 ماليات و عوارض

هاي گمركی و مهتناهاي جدید بازرگانی، امضاي موافقموافقتنامهامضاي  ●

 هاي تجارت ترجيحیمهنتناامضاي موافق

 ريایکس نصب طریق از نامحسوس كنترلسيسم و آسيکودا سيستماستقرار  ●

 گسترش كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در تجارت ●

 هاي سازمان توسعه تجارت دركشورهاي مختلفنمایندگیگسترش  ●

 برمبنی مرزي مبادالت ساماندهی قانون طریق از مرزي مبادالتساماندهی  ●

 واردات مقابل در صادرات
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 هاسیاست شده اتخاذ راهبرد 

مه
رنا

ب
 

جم
پن

 
عه

وس
ت

 (
13

90
-1

39
3

) 

 سهم افزایش و هابنگاه مشاركت ارتقا

ها ها، كنسرسيومها، خوشهشبکه ها،تشکل

هاي مدیریت صادرات و و شركت

 ((104)هاي بزرگ )ماده شركت

 صادرات یا و فروشیخام ازجلوگيري 

)ماده  پایين افزودهارزش با كاالهاي

(102)) 

 تجاري بخش مقررات و قوانينهمسویی 

 المللی )مادهبين مقررات و قوانين با كشور

(104) ) 

 و صنعتی صادرات پایه سازيمتنوع

 پردازش داراي محصوالت سهم افزایش

 )ماده صادرات در( نهایی)صنایع  بيشتر

(105)) 

ه منظور تبدیل بخشی از عواید نفت و گاز بتشکيل صندوق توسعه ملی به ●

 اقتصاديهاي زاینده سرمایه

 تصادرا حوزه در غيرمستقيم و ميمستق هايحمایت اعطاي نامهآیينتدوین  ●

 هاتشکل طریق ازغيرنفتی 

 غيرنفتی كاالهاي از برخی و نفتی كاالهاي براي صادراتی عوارضوضع  ●

 االهايك و اوليه مواد از كه كاالها از برخی براي صادراتی عوارضبرقراري  ●

 وارداتی در آنها استفاده شده است.اي واسطه

د كيأاي ازسوي دولت و تهاي مستقيم طبق مصوبهحمایت و جوایز اعطالغو  ●

 هاي غيرمستقيمتبر حمای

 كاالیی گروه ده به كاال وارداتتقسيم  ●

 ارزي مبادله اتاقتشکيل  ●

 )ستاد تدابير ویژه اقتصادي(ها تحریم با مقابله ستادتشکيل  ●

هاي اي در جهت تسهيل تجارت در حوزهمصوبه اجراي و ابالغ وتصویب  ●

مورخ  49515/118322مختلف واردات و صادرات )تصویبنامه شماره 

21/6/1392) 

مه
رنا

ب
 

م 
شش

 
عه

وس
ت

 (
13

99
-1

39
5

) 

 اهداف كالن در برنامه ششم توسعه

 با اقتصادي المللیبين تعامالت توسعه

 ايمنطقه روابط بر كيدأت

 توسعه و پذیريرقابت سطح يارتقا

 خدمات و كاالغيرنفتی  صادرات

واردات كاال و خدمات در جهت  ساماندهی

ارتقاي توان توليد داخلی و جلوگيري از 

 قاچاق

 یند الحاق به سازمان جهانی تجارتاتسهيل و تسریع فر

 از گيريبهره با مأتو( هدف بازارهاي هايتقویت بازارگرایی )توجه به فرصت ●

 تجاري روابط تنظيم در صادراتی هايمزیت

 تقویت دیپلماسی تجاري ●

ها، مجامع و ترتيبات تجاري دوجانبه، ثر و فعال در سازمانؤتوسعه روابط م ●

 المللیبين و ايمنطقه

 كيد بر افزایش سهم صادرات و محصوالت با فناوري برتر در صادرات كشورأت

 صادراتی توليد منظوربه خارجی گذاريجذب سرمایه ●

ثر بخش خصوصی در ؤجلوگيري از انحصار و بازارشکنی و گسترش حضور م ●

 و كوچکي خرد هابنگاهكيد بر أبا ت المللیبازار بين

 صادراتی توليدات بر كيدأت با برتر فناوري با ايحمایت از واردات كاالهاي سرمایه

 جهانی برند داراي و معتبر كاالهاي ویژهبه

 هايویژه در زمينه آموزشحمایت از واردات خدمات با سطح فناوري برتر به ●

 تخصصی

 غيررسمیكيد بر كاهش واردات كاالهاي أت ●

سند برنامه ششم  و واردات و غيرنفتی صادرات خارجی، تجارت توسعه ششم برنامه مستندات(، 1394) بودجه و برنامه سازمان: خذآم

  .(1399-1395ایران ) جمهوري اسالمیتوسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 

 

در حوزه واردات و صادرات خصوص به رانیا يتجار استيس دهدیم نشان راهبردها نیا بر يمرور

و در برخی  حيدرست و صح يزیرعدم برنامه واسطهبه و بوده یو مقطع مدتكوتاه اقدامات شامل عمالً

 يالگولذا  و است شده یختگیردرهم دچار ،ياقتصاد يهامیتحر دیتشد مانند ییزابرون عواملمقاطع نيز 

برخی موارد نيز مورد غفلت واقع شده است و اگرچه در مقام  خصوص وجود ندارد.نیدر ا یمشخص

 طوربهخصوص رخ نداده است. ریزي به آنها اشاره شده است، اما در عمل اثرگذاري چندانی در اینبرنامه

 گذاري خارجی، انتقال فناوري و دیپلماسی فعال تجاري و هدفمندمثال در حوزه جذب سرمایه
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اند اثرگذاري چندانی را در ارتقاي صادرات غيرنفتی و در مقام عمل نتوانسته سياستگذارهاي دستگاه

ریزي در جهت حفظ بازارهاي صادراتی است توليد داشته باشند. تجارت خارجی هدفمند نيازمند برنامه

ند حداقل ناجرایی كشور باید بتوا هايستگاهاما د ،گذار استتأثير خصوصزا در ایناگرچه كه عوامل برون

بينی و اقدامات متناسبی هاي اقتصادي( را پيشبخشی از آثار احتمالی این عوامل )مانند تشدید تحریم

 . (دشوغيرنفتی  صادراتی بازار حفظ مانع تواندمی تحریم) هی نمایدندرا از قبل سازما

ی الزم را نداشته كه اقدامات انجام شده در قالب قوانين برنامه و سایر قوانين اثربخش مدعا نیگواه ا

در سطح  رانیدر اقتصاد ا یداخل ميكشور است كه با امکانات عظ غيرنفتی دراتنوسانات در روند صا است

 در هيترك كشور كهیدر حال ،مانده استباقیدالر در سال(  ارديليم 50 یال 40)حدود  یارقام نازل

برخوردار  ترينیيپا امکانات از رانیا به نسبتكار  يرويو ن یعيلحاظ منابع طببه كه رانیا یگیهمسا

اال كدالر صادرات  ارديليم 170براساس آمارهاي سازمان تجارت جهانی حدود  2019 لاست، در سا

 .است رانیاز سه برابر رقم صادرات غيرنفتی ا شيداشته است كه ب

 

 قوانین مربوط به صادرات غیرنفتي .2-2

است  1372 سال مصوبیکی از قوانين مهم در ارتباط با صادرات كشور، قانون مقررات صادرات و واردات 

 مورد جهان روز تحوالت به توجه با تواندعنوان یکی از قوانين اصلی در حوزه صادرات و واردات میبهكه 

 قانون عنوانبه ایران واردات و صادرات مقررات قانون تصویب از كه است حالی در این. گيرد قرار بازنگري

 صرفنظر .دارد وجود مذكور قانون اصالح ضرورت و گذردمی سال 27حدود  خارجی تجارت مورد در مادر

 و آن مکرر موردي اصالحات اثر بر ایران واردات و صادرات مقررات قانون یکپارچگی و انسجام عدم زا

 اجرایی نامهآیين و مذكور قانون مقایسه، 1390 سال مصوب گمركی امور قانون با آن پوشانیهم همچنين

كه قانون و  دهدمی نشان كشورها سایر تجاري مقررات و قوانين و المللیبيني استانداردها با آن

ضوعات جدید سياست ودر مقایسه با مكشور،  صادرات و وارداتهاي مربوط به قانون مقررات نامهآیين

توان به موارد می ازجمله اشکاالت اصلی این قانونكمبودهاي بسياري دارد. تجاري و تجارت خارجی 

 1ذیل اشاره كرد:

  ،يتجار استيس دیفراوان نسبت به موضوعات جد يكمبودها .1

 ، يتجار استيو كالن س یغفلت از مسائل اساس .2

 نها، از آ ياريبس ییاجرارفتن اثر  انيو ازمقانون از مواد  ياريبس یجیو تدر یضمنسخ ن .3

 .یمركازجمله قانون امور گ گرید يو مقررات تجار نيبا قوان يو گاه ناسازگار یپوشانهم .4

 تجارت،  یكنندگليتسه يجاقانون به یمحدودكنندگ .5

                                                 

1. http://itsr.ir/article/40351 

http://itsr.ir/article/40351
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  ات،ياز حد به جزئ شيورود ب .6

  خدمات،بر تجارت كاال و غفلت از تجارت  شتريتمركز ب .7

  ،به صادرات یتوجهیتمركز بر واردات و ب .8

 .درج ضوابط و عوارض مربوط به صادرات عدم .9

مشخص ي امعنبهمشخص شدن استراتژي كالن تجاري  ،البته قبل از اصالح قانون صادرات و واردات

هاي توليدي و صادراتی كشور در چارچوب تکميل زنجيره ارزش داخلی و ارتباط آن با شدن اولویت

براي این امر یک مسئله زنجيره ارزش جهانی و همچنين برنامه همکاري با كشورهاي مقصد تجاري 

 : است لیذ موارد شاملو خدمات مربوط به صادرات كاال  قوانيناز  یبرخكليدي است. 

 نهيزم در مادر قانون عنوانبه واردات و صادرات مقررات قانونصادرات و واردات:   مقررات انونق .1

ی اسالم يشورا مجلس بیتصو به 1372 سال مهرماه در تبصره 25 و ماده 24 در كشور یخارج تجارت

 . است كشور یو واردات یصادرات يهاتيفعال یاساس و یاصل يمبنا و است دهيرس

 :یاسالم يمجلس شورا 1384مصوب سال  مرزيمبادالت  یقانون سامانده .2

و  يمناطق مرز نيساكن نيمابیف يو مبادالت مرز يروابط تجار ميمنظور تنظقانون به نیا

در  تيتن ظرف 500حداكثر  يدارا يملوانان و خدمه شناورها ،يمرز يهابازارچه ن،يمرزنش يهایتعاون

 است.  دهيرس یماسال يمجلس شورا بیبه تصو 1384حجم در سال 

 سه و واحدهماده کی يدارا قانون نیاصادرات كاال و خدمات از پرداخت عوارض:  تيقانون معاف .3

 صادرات قانون نیا براساس. است دهيرس یاسالم يشورا مجلس بیتصو به 1379 سال در كه است تبصره

 .است معاف عوارض گونه هر پرداخت از ران،یا جمهوري اسالمی گمرك دیيأت به خدمات، و كاال

 ماده 26 با قانون نیا: جمهوري اسالمی ایران یصنعت– ياداره مناطق آزاد تجار یقانون چگونگ .4

، (14)، (1) مواد در و است دهيرسی اسالم يشورا مجلس بیتصو به 1372 ورماهیشهر در تبصره 4 و

 .است شده صحبت آنها با برخورد نحوه و صادرات مورد در (17) و (15)

 1384 آذرماه در تبصره 12 و ماده 25 با مزبور قانون: ياقتصاد ژهیو اداره مناطق و ليقانون تشک .5

 حیتشر را ياقتصاد ژهیو مناطق از كاالها یصادرات طیشرا آن از یمختلف مواد در و است دهيرس بیتصو به

 .است كرده

 در تبصره 79 و ماده 77 با ارز و كاال قاچاق با مبارزه قانونقانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز:  .6

 ضمن قانون نیا (27) و (6)، (2) مواد در. استدهيرس یاسالم يشورا مجلس بیتصو به 1392 ماهيد

 .است دهكر اشاره زين یصادرات يهاتیمحدودبه  قاچاق، قیمصاد برشمردن
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 هابخشنامه و هانامهآیین. 3-2

به تصویب دولت  هایی است كههاي اجرایی و بخشنامهنامهمقررات صادرات ناظر به آیين بخش دیگري از

 رسد. برخی از آنها شامل موارد ذیل است:هاي دولتی مسئول میها و سازمانیا وزارتخانه

صادرات و مقررات قانون  یینامه اجرانیيآصادرات و واردات: مقررات قانون  ییاجرا نامهنیيآ .1

مختلف  ینامه كه در مقاطع زماننیيآ نیا است. دهيدولت رس تئيه بیبه تصو 1372ماه يواردات در د

 46و خود مشتمل بر  استصادرات  نهيدر زم ییاجرا يهانامهنیيآ ترینمهماز  یکیشده است،  اصالح

 باًیو تقر 1394تا  1378 يهاسال یآن ط يهااز مفاد مواد و تبصره ياريتبصره است كه بس 53 ماده و

، (19)تا  (15)نامه ازجمله مواد نیياز مواد آ یاند. برخقرار گرفته رييتغ ایانه مورد اصالح يصورت سالبه

توسط  یصادرات يكاالها يمتگذاري)موضوع ق (33)تا  (31)و مواد  (29)و  (28)، مواد (25)تا  (22)مواد 

 اند. حذف شده زيوزارت صمت( ن

مبادالت  یقانون سامانده یینامه اجرانیيآ: يمبادالت مرز یقانون سامانده یینامه اجرانیيآ. 2

و در  1385مواد قانون مزبور در سال  ياجرا یچگونگ قيو تدق اتيئجز ريو تفس حيمنظور توضبه يمرز

 یاصالحات ای راتييموارد دچار تغ یاست كه در برخ دهيدولت رس تئيه بیتبصره به تصو 24ماده و  14

 شده است. 

 فراخور به رانیا جمهوري اسالمی گمرك زين و تجارت و معدن صنعت، وزارتها: مصوبات و بخشنامه .3

 . دارد ميمستق تأثير صادرات بر كه كنندیم صادر ییهابخشنامه و هابنامهیتصو زمان، ياقتضا و طیشرا

 

  يرنفتیغ صادرات با مرتبط تعدد و تغییر مقررات چالش. 3

 صادرات مقررات قانون حول هادستورالعمل و هابخشنامه از ياعمده بخش شد، ذكر ترشيپ كه طورنهما

 یقيعم یمنف آثار هانامهنیيآ و هابخشنامه تعدد اما. است قانون نیا ییاجرا نامهآیين با مرتبط و واردات و

كه طی سنوات اخير در حوزه  هاییدستورالعمل و هابخشنامه ذیل جدول در .دارد كشور صادرات بر

 شود. ه می، ارائصادرات تصویب شده است
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 صادرات با مرتبط هایدستورالعمل و هابخشنامه برخي از انواع .5 جدول

 1397 ماهبهمن الي 1392 شهریورماه از

 ... و صادرات وابطض صادرات، عوارض صادرات، ممنوعیت شامل مصوب دستورالعمل یا بخشنامه فیرد

1 
صادرات از اداره هاي داروهاي ساخته شده و مواد اوليه دارویی تا اطالع ثانوي با دریافت مجوز صادرات و خروج كليه محموله

 ( 1397)بهمن  لكل امور دارو و مواد تحت كنتر

 ) 1397دستورالعمل رفع تعهد ارزي صادركنندگان و برگشت ارز صادرات به چرخه اقتصادي كشور )دي  2

 ( 1397)دي  نت وزیرائهي 1397/05/16( ردیف تعرفه و گروه كاالیی جدید پيرو مصوبه مورخ  322تغييرات گروه كاالیی ) 3

 ( 1397 از گروه كاالیی دو به گروه كاالیی یک )دي« روزه گوشتیجوجه یک»تغيير گروه كاالیی  4

 ( 1397 يمحصوالت آن تا اطالع ثانوي )د فرنگی ورفع ممنوعيت صادرات آخال حبوبات و صادرات گوجه 5

 ( 1397 يمناطق آزاد )دتعيين و دریافت سود بازرگانی تعيين شده كمتر توسط سازمان  6

 ( 1397)دي  نامه تا اطالع ثانوي زمينی از تاریخ ابالغرفع ممنوعيت صادرات سيب 7

  1397ت وزیران )دي ئهي 1397/04/21اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بخشنامه مورخ  نامهآیين (10اصالحيه ماده ) 8

9 
 16/05/1397نامه مورخ تصویب( )1ماده ) «1»تغييرات گروه كاالیی تعدادي ردیف تعرفه پيرو فهرست اقالم موضوع تبصره

 (1397ان )دي رت وزیئهي

 (1397فع ممنوعيت صادرات دام زنده مولد غيرگوشتی و پریفرم )دي ر 10

 ( 1397 رهاي با كاربرد عمومی آزمایشگاهی كه نياز به اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو ندارد )آذفهرست كاال 11

12 
ماه استوك خارجی و وارداتی از اول دي راهسازي و معدنی مستعمل و آالت و تجهيزات خط توليد،ممنوعيت صادرات ماشين

 ( 1397)آذر  تا اطالع ثانوي 1397

 (1397)آذر  1397/10/1ممنوعيت صادرات اقالم ذكر شده در بخشنامه از تاریخ  13

 (1397)آذر هاي اعالم شده فرنگی تحت ردیفرفع ممنوعيت صادرات رب گوجه 14

15 
)آذر  منجمد و گرم سرد از اعم آني احشا و مرغ گوشت يااستثنبه یاساس يكاال صادرات تيممنوع رويپ هيبخشنامه اصالح

1397 ( 

  (1397)آبان  «الف»شرح بند هاي آن بهممنوعيت صادرات برخی اقالم كاالهاي اساسی همراه كد تعرفه 16

  (1397)آبان  اقتصادي كشور گشت ارز حاصل از صادرات به چرخهنحوه باز 17

 (1397هاي مرزي )آبان  ضوابط صادرات سيب درختی از بازارچه 18

 وزارت جهاد كشاورزي1397صادرات محصوالت و گياهان دارویی براي سال اعالم ضوابط  19

 (1397صورت غيربانکی )آبان به1396تخصيص و تأمين ارز كاالهاي ثبت سفارش شده از ابتداي سال  20

 (1397)آبان  1397/07/26گرم و منجمد از تاریخ  بالمانع بودن صادرات گوشت مرغ و احشاي آن اعم از سرد، 21

 (1397صادرات دام زنده )آبان  اي دامپزشکی براي واردات وهاي قرنطينهقرار گرفتن فرودگاه آبادان در ليست پست 22

 ( 1397 )مهرماه يمرز يهاكشور عراق و افغانستان و بازارچه صادركنندگان به يبرا يد ارزتعه ییدستورالعمل و ضوابط اجرا 23

 (1397)مهرماه  ثانوي اطالع تا یفرنگگوجه رب ور،يوط دام خوراك ،ینيزم بيس صادرات تيممنوع 24

 (1397)مهرماه  بخشنامه در مذكور ییكاال اقالم يتعداد صادرات تيممنوع 25

 (1397)مهرماه  خروجی گمركاتی تمام از سال همان مهرماه 15 تیلغا سال هر ورماهیشهر 31 از يويك مختلف ارقام صادرات تيممنوع 26

 (1397)مهرماه  بازار ميتنظ كارگروه ماتيتصم رويپ ییكاال گروه از يتعداد واردات و صادرات تيممنوع 27

 (1397 وری)شهر بازار ميتنظ گروهكار ماتيتصم رويپ شکر صادرات تيممنوع 28

 (1397ماه وری)شهر (PET) ترفتاالت لنياتیپل فرمیپر صادرات تيممنوع 29

30 
 يبعد اصالحات وه 16ت /1395 شماره مهیبناتصو موضوع واردات و صادرات مقررات قانون ییاجرا نامهآیين (10) ماده هياصالح

 (1397 ري)ت یبازرگان كارت به مربوط آن

 (1397)تيرماه  نیيافزوده پابا ارزش ایخام و  یمواد معدن يبرا یوضع عوارض صادرات 31

 (1397 ماهاز محل ورود موقت( )اردیبهشت یصادرات ريو ق ی)بجز معدن ريضوابط صادرات هرگونه ق 32

 (1397 بهشتی)ارد ارز بازار تیریو مد یمصوبه سامانده 33

 (1396 ماه)دي صنعتی هيپ و يگاو يبلو وت ،يپوست خام گاو یعوارض صادرات 34

http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=798
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=798
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=794
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=791
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=790
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=789
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=786
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=784
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=781
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=777
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=777
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=776
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=775
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=774
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=774
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=766
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=764
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=761
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=761
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=759
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=757
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=750
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=748
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=747
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=743
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5424&p=1&g=65&showitem=741
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=23636&p=1&g=65&showitem=736
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=23636&p=1&g=65&showitem=731
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=23636&p=1&g=65&showitem=729
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=23636&p=1&g=65&showitem=721
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=23636&p=1&g=65&showitem=717
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=23636&p=1&g=65&showitem=714
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=23636&p=1&g=65&showitem=713
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 ... و صادرات وابطض صادرات، عوارض صادرات، ممنوعیت شامل مصوب دستورالعمل یا بخشنامه فیرد

 (1396)مردادماه  1396در سال  یفهرست اقالم مشمول عوارض صادرات 35

 (1396 ري)تي كشاورز ياز كاال يوگوسفند يبز يوضع عوارض بر صادرات پوست خام، ساالمبور، وت بلو 36

37 
 جهاد وزارت ینبازرگا ياستانداردها و مقررات دفتر يازسو 1396 سال يبرا ییدارو اهانياعالم ضوابط صادرات محصوالت و گ

 (1396 ري)تيكشاورز

 ( 1395 ي)د یداخل ديتول از تیبازار ارز و حما یخشنامه ساماندهب 38

 ( 1395)آبان ی دام يضوابط صادرات داروها 39

 (1395)آبان  15/6/1395 تیلغا 15/2/1396 خیاز تار ینارنگ ضوابط صادرات پرتقال و 40

 ( 1395 )مهر 1395 سال یصنعت و ییدارو اهانيضوابط صادرات محصوالت گ 41

 ( 1395 وری)شهر آن ییدستورالعمل صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و مراحل اجرا 42

 ( 1395 )مرداد يمركز بانک اعتبار و پول يشورا ماتيتصم براساس نيپالت نقره و ،ضوابط صادرات طال 43

 ( 1394 )آذر ( زوگامی)ا یرطوبت يهاقیضوابط صادرات عا 44

 ( 1394)شهریور  نيپالت ضوابط صدور مصنوعات طال، نقره و 45

 ( 1394)شهریور یی ايميش يضوابط صادرات كودها 46

 ( 1394( )شهریور بوتان و)پروپان  عیضوابط صادرات گاز ما 47

 ( 1394شهریور ) درجدول مندرج ییايميش يهاضوابط صادرات انواع كود 48

 ( 1394)مرداد  1394 سال يبرا یصنعت و ییدارو اهانيگ صادرات محصوالت،ضوابط  49

 ( 1394)مرداد  دكنندهيتولیميپتروش يهاضوابط صادرات گوگرد توسط شركت 50

 ( 1394 ريقرمز )تضوابط صادرات گوشت 51

 ( 1394 ري)ت یضوابط صادرات تخم خربزه خوراك 52

 ( 1394)خرداد  كاال بورس یصادرات نگیر از شده يداریخر ريق محل از يديتول زوگامیصادرات ا 53

 ( 1393)اسفند  یاقالم مشمول عوارض صادرات 54

 ( 1393)اسفند  يفوالد محصوالت صادرات يآزادساز دیتمد 55

 ( 1393ضوابط صادرات مصنوعات فلزات گرانبها از محل واردات شمش استاندارد آنها )آذر  56

 ( 1393)دي  يساالمبور گوسفند یعوارض صادرات 57

 ( 1393)آبان  درصد 50 زانيم به يبز پوست یصادرات عوارض فهرست 19 فیاصالح رد 58

 ( 1393)آبان  اقتصاد يشورا ميبراساس تصم یفهرست اقالم مشمول عوارض صادرات 59

 ( 1393)اردیبهشت  1393ضوابط صادرات كاال در سال  60

 ( 1393)اردیبهشت  1393 سال ییدارو اهانيضوابط صدور گ 61

 ( 1393)اردیبهشت  1393بخشنامه مکمل صادرات كاال در سال  62

 ( 1393)اردیبهشت  يمريپل يكامپاندها انواع صادرات طیشرا 63

 ( 1393 بهشتی)اردی ميپتروش محصوالت بازار ميتنظ مشمول اقالم بهیميپتروش يقلم كاال 8اضافه نمودن  64

 ( 1393 نیضوابط صادرات كود اوره )فرورد 65

 ( 1393 نیمقررات صادرات ذرت )فرورد 66

 ( 1392 )اسفند یميپتروش محصوالت 1393 سال اول ماهه 6 یصادرات هيسهم 67

 ( 1392 )بهمن كاال نيع عودت صورت در یصادرات عوارض استرداد تيقابل 68

 ( 1392ي )د چوب صادرات طیشرا 69

 ( 1392 وری)شهر 1392ماهه دوم سال  6صادرات كاالها در  ضوابط 70

 1.تجارت توسعه سازمان تارنماي: خذأم

 

                                                 

 .دشو مراجعه تجارت توسعه سازمان سايت به مقررات و هاجهت دسترسي به موارد كامل تعداد بخشنامه. 1
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 كه دهدنشان می 1397 ماهبهمنتا  1392تنها مقررات مرتبط با صادرات را از سال  فوقجدول 

 این طی حال هر در. است مقدار این از بيشتر مراتببه هادستورالعمل و هابخشنامه این كاال واردات براي

 از را بلندمدت ریزيبرنامه امکان ها،بخشنامه این همراهی با كه دهدزایی نيز رخ میعوامل برون مدت،

 و تحریمی شرایط واسطهبه اخير هايماه در هادستورالعمل این .رديگیم توليدكننده و صادركننده

 عدم. است یافته نيز افزایش صادراتی محدودیت بيشتر اعمال با و گانصادركنند ارزي تعهد واسطهبه

 بر هم رایز دشومی محسوبغيرنفتی  صادارت توسعه در اساسی موانع از یکی صادرات مقررات ثبات

 هر كه است طبيعی خارجی، خریدار جنبه از. گذاردیم تأثير یداخل فروشنده برهم  و یخارج داریخر

كاالهاي مورد نياز وي براي مدت طوالنی را دارا تأمين  كه توانایی ايصادركننده با است مایل خریداري

 نيز و آن كيفيت و كاال بررسی به نياز معامله، مورد هر در زیرا گردد،باشد، وارد معامله و امضاي قرارداد 

 صادركننده ریزيبرنامه صادرات، مقررات ثبات عدم زين داخلی جنبه از. بود نخواهد صادركننده ارزیابی

 با و ساخته رممکنيغ را زمانی خاص مقطع یک در كاال قلم یک صادرات بودن اقتصادي نظر از ایرانی

 مقررات اعتبار مدت در تردید شرایط در را بالقوه صادركنندگان معامالت، از بعضی باالي ارزش به توجه

 كاال توليدكننده خود صادركننده كه مواردي در خصوصاً موضوع این. سازدمی منصرف صادرات انجام از

 جايهب را صادراتی بازارعمدتاً  و كرده تنظيم صادراتی بازار نياز با متناسب را كارخانه توليد خط و بوده

 . است حساس بسيار دهد،می قرار هدف مورد داخلی

 

 مصوب هایبخشنامه و هادستورالعمل تقریبي تعداد روند .4 نمودار

  1397 الي 1392 سال از صادرات درخصوص

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ها و مقررات سازمان توسعه تجارت براساس آخرین بخشنامهتارنماي استخراج از  خذ:مأ
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 )ميليون دالر(  1398الي  1392ی هاسال طيغیرنفتي  . روند صادرات5نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گمرك جمهوري اسالمی ایران. مأخذ:

 

 يهاسال و مقررات درحالت حدي خود طی هانامهشبخ تعداد كه زمانی دهدمی نشانفوق  نمودارهاي

 این اقدام با وقفه زماني در اثر .محسوسی گذاشته است تأثير غيرنفتی بر صادرات اند،گرفته قرار بررسی مورد

بسته یافته است  توجهي قابل تغییرو مقررات  هامهشنازماني كه تعداد بخ 1397و  1393ی هاسال

 عبارتبه. است مشاهده قابلبر صادرات غیرنفتي به شرایط و نوع بخشنامه و مقررات، در سال بعدی 

ی هاسال (، در1397و  1393است ) ها و مقررات افزایش یافتهیي كه تعداد بخشنامههاسال دردیگر 

قوانین و مقررات  منفي تعدد تأثیر است. البته میزان صادرات كاهشي بوده( 1398و  1394پس از آن )

 1.است رسیده اثبات بهاقتصادی در مطالعات نظری نیز  هایبر عملکرد بخش

 تأثير تحت و مقررات متعدد، هابخشنامهتواند درنتيجه می كه است ديینافر صادرات صورت هر در

)كه تجارت نيز بخشی از آن وكار اثر اصالح مقررات كسب یمنظور بررسكه به يامطالعه در .گيرد قرار

ست ا از آن یحاك جی، نتااست انجام شده 2010تا  2006طی بازه زمانی  ،نرخ رشد اقتصادي است( روي

مثبت نشان  واكنش ،وكاركشور مورد مطالعه رشد اقتصادي به اصالح مقرراتگذاري كسب 172 دركه 

دهد، كار را تشکيل میوهاي سهولت كسبكه حوزه تجارت نيز بخشی از شاخصاست. از آنجایی داده

و پرهيز از تعدد قوانين حوزه تجاري اسب و من حيمقررات صح نیتدو تياهم نيمبمطالعه مزبور می تواند 

 نشان داده شده است.نيز . این رابطه در نمودار ذیل باشد يرشد اقتصادجهت كمک به تقویت 

                                                 

 مقررات و هابخشنامه ولي ،دارند وجود قطعا   نیز ديگري عوامل .گذارندميتجارت  برخود را  خیر تأثیرأها با يك تبخشنامه. 1

 طور نسبي اثبات شده است. به نمودار در كه دارند بسزايي تأثیر
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 اقتصادی رشد و اصالحات میان رابطه .6 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Haidar, Jamal Ibrahim, 2012 

 

در جهت مثبت كه تجارت  وكاراصالح مقررات كسب گونهطور ميانگين، هر دهد بهمی نشان مطالعه این

 1.است همراه داخلی ناخالص توليد در رشد نرخ افزایش صددر 15با  رود،می شمارنيز بخشی از آن به

 امکان پذیری آنهابینيصادراتي و عدم پیش مقررات و نیقوانتغييرات مکرر در كلی،  طوربه

 یاقتصاد یهاسکیر اول وهله در شوديم باعث و كنديم سلب صادركنندگان از را یزیربرنامه

 در اقتصاد شود.  ينانیبه نااطم لیتبد ثبات،يب طیشرا تداوم صورت در و شیافزا

چنانچه  .است شده گذاشته نمایش به 6 جدول در مقررات و قوانين شناسیآسيب وضعيت خالصه

 ، ضمانت اجرایی ضعيف قوانين و مقررات،در تجارت خارجی شود، تعدد قوانين، تعارض منافعمالحظه می

ها و مقررات، جامع نبودن قوانين و مقررات، ضعف دانشی مجریان قانون و كارایی پایين بخشنامه

 فقداناست. همچنين نين و مقررات داخلی در حوزه قواكشور  صادراتهاي اصلی از چالشآنها  نگريبخشی

عدم شناخت رعایت استانداردهاي مربوط به قوانين و مقررات كشورهاي طرف تجاري، اخت كافی و عدم شن

مطلوب از عضویت قصد تجارت و همچنين عدم استفاده اي كشورهاي ممقررات گمركی و تعرفهكافی از 

كننده از عوامل تضعيف به نفع تجارت كشور ايو منطقهها و نهادهاي تجاري در سطح جهانی در سازمان

قوانين و مقررات المللی است كه در كنار مشکالت مربوط به صادرات كشور در حوزه قوانين و مقررات بين

 است. منجر به رشد ضعيف صادرات كشور طی ساليان متمادي شدهحوزه داخلی، 

                                                 
 و ژاپن اقتصاد مجله رضازادگان، هانیه: مترجم اقتصادي، رشد بر وكاركسب مقرراتگذاري اصالح تأثیر ،حیدرابراهیم جمال. 1

 .  2012  ،307تا  285 ص، ص26الملل، ش بین اقتصاد
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 يصادرات مقررات و نیقوانناشي از  مشکالتخالصه  .6ل جدو
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 كوتاه اريبس يهازمان در متعدد نيقوان بیتصو

 متعدد يهادستگاه توسط تجاري مقررات بیتصوكاري و موازي

 (ادیز ينگری)بخش متعدد سطوح و هاحهیال در مقررات بیتصو

 مقررات و نيقوان بیتصو در ییگرایكمّ
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ت
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 نيقوان در یبخش و یمل منافع تعارض و تضاد وجود

 يكشور نيقوان با یبخش مقررات كامل نبودن همسو

 ییاجرا يهادستگاه مقررات با یمل نيقوان نبودن همسو

 دكنندگانيتول و صادركنندگان يازهاين با مجلس مصوب نيقوان نبودن همسو

 صادركنندگان و دكنندگانيتول حاتيترج و ازهاين با ییاجرا يهادستگاه مقررات نبودن همسو

ت
مان

ض
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ی

 

 یابالغ مقررات اعتبار خیتار بودن ینيبشيپ رقابليغ

 ییاجرا يهادستگاه مقررات بودن اتکا رقابليغ

 یاسيس لئمسا ليدلهب يكشور مقررات و نيقوان عیسر راتييتغ ليدلهب مقررات بودن اتکا رقابليغ

 یابالغ مقررات ییاجرا ضمانت فقدان

ارا
ك

ی
ی

 

 نيقوان و مقررات از یبرخ بودن تيخاصیب

 كاالها یصادرات موانع و مشکالت رفع در یمل نيقوان يمداناكار

 صادرات مشکالت رفع در یبخش و یدولت يهابخشنامه و مقررات يمداناكار

 صادرات مقررات و نيقوان بودن رشفافيغ و يریرپذيتفس

مع
جا

ي
 ت

 مصوب مجلس  نينبودن قوان جامع

 ديتول و صادرات يبرا يمواز نيقوان وجود

 نيقوان در یليتکم متعدد يهادستورالعمل و هامتمم وجود

 مقررات و نيقوان بیتصو در ينگریبخش
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دان
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 مقررات و نيقوان انیمجر و كارشناسان بدنه در یكاف یآگاه و دانش فقدان

 مصوب نيقوان يوجود فلسفه به مقررات و نيقوان انیمجر هيتوج عدم

 قانون و مقررات و فقدان  انیمجر ينگریبخش
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 المللخصوص قوانين و مقررات تجارت بينعدم توجه به بحث تطبيق، در

 مقصد كشور استاندارد مقررات و نيقوان

 مقصد يكشورها ياتعرفه و یگمرك مقررات

 يامنطقه و یجهان سطوح در يتجار ينهادها و هاسازمان در تیعضواستفاده مطلوب از  عدم

 .بيان شده در گزارشاستخراج از مطالب  مأخذ:
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 غیرنفتي صادرات مشکالت و مسائل یبنددسته. 4

 خصمانه هايسياست و یجهان مشکالت دليلبه عمدتاً ر،ياخ سنوات در كشور یاسيس و ياقتصاد يفضا

 و ياقتصاد میتحر درواقع، .است نکرده جادیا ياقتصاد يهاتيفعال يبرا یمناسب يفضا کایآمر دولت

ایجاد كرده  صادرات نهيزم در هم و ديتول نهيزم در هم مشکالت زیادي را كشور، یبانک میتحرخصوص به

 از حاصل ارز به یدسترس امکان كشور، یبانک ارتباطات قطع دليلبه صادركنندگان، از ياريبس است.

 به مربوط مشکالت دليلبه دارند، یصادرات داتيتول كه یدكنندگانيتول از برخی. ندارند را خود صادرات

 معتبر يهاشركت .ستندين خود تعهدات يفایا به قادر ه،ياول مواد واردات يبرا ارزتأمين  و سفارش ثبت

 يمندبهره جهيدرنت و اندشده منع یرانیا يديتول يهاشركت با مشترك يگذارهیسرما انجام از یخارج

 تيفيك كاهش به كه يامسئله .است دشوار اريبس یداخل محصوالت ديتول در شرفتهيپ يهايفناور از

 . است شده منجر یداخل داتيتول

منطقی و داراي پشتوانه كارشناسی  شرایط تنگناي ارزي كامالًویژه در هارزي بسپاري پيماناصل 

ناظر بر بازگشت ارز صادراتی نباید موجب كاهش انگيزه  هايسياستولی سازوكارها و  ،است

 هاي تشویقیبانک مركزي باید با سياستصادركنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات شود. درواقع 

 ،ارز متيق نوسانات تقویت نماید.، انگيزه صادركنندگان را در ایفاي تعهد ارزي برد-برده راهکارهاي ئو ارا

 در اما. است كرده مواجه يجد مخاطرات با را ديتول و يگذارهیسرما اندازچشم ،شرایط تحریمی درنتيجه

 یداخل هايسياست و مسائل از ياريبس اند،شده حادتر کایآمر يهامیتحر بازگشت با كه مسائل نیا كنار

بانک مركزي با كنترل  .هستند ليدخ ومؤثر  یرنفتيغ يكاالها صادرات راتييتغ روند در زين ياقتصاد

تواند به روند ایفاي تعهدات ارزي میروند افزایش نرخ ارز و نزدیک كردن نرخ سامانه نيما و بازار آزاد 

 نماید.  شایانی صادركنندگان كمک

در  انیرا سهمو  غيرنفتی دراتصاارزش  كاهش مشکل كه نمود انيب توانیم خالصه طوربه لذا

 نسبی يهاتیمزدر  نهو  منابعدر  نه ،فياییاجغر موقعيتدر  هـن ،يیگرد عامل هراز  بيش جهانی رتتجا

هاي بين دستگاههاي متولی تجارت خارجی، عدم هماهنگی بين دستگاه در ساسیا معضل بلکه ،ستا

  .است براي تجارت خارجی كشور يیزربرنامهضعيف  كيفيتمتولی و بخش خصوصی و همچنين 

 .شودمی یبررساز برخی جوانب  كاال صادرات به مربوط مشکالت و موانع ،ادامه در

 

 دیتولاز منظر  های صادرات غیرنفتيچالش. 1-4

كند. بدون توجه به مشکالت صادرات را دچار اخالل میگونه اخالل در بخش توليد، بخش ثانویه یا هر

توان صادرات قابل قبولی را هاي داخلی است، نمیناشی از اقدامات و سياستعمدتاً  مربوط به توليد كه

گونه كه بيان گردید این مشکالت كه ناشی از عوامل مختلفی همانند نظام بانکی، انجام داد. اما همان
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د. این بخش شودر این گزارش بررسی نمی كه مشکالت قانونی و مقرراتی و ... استمالی، تأمين  نظام

بخش  ه درهاي مربوطناشی از سياست صادرات غيرنفتیبر مؤثر  مستقيمتنها مربوط به برخی عوامل 

  .استتوليد 

 مراحلعبارتند از:  كه استتفکيک شده هم از مهم مرحله دو صادرات توسعه اهداف به دستيابیدر 

 1.صادرات( مراحل در شدن درگير از پس دیگر عبارتبه )یا صادرات فرایند و صادرات قبل از

 دو ینا در كه شركتهایی هاينيازمندي در ايعمده هايتفاوت كه است داده نشان تحقيقات نتایج

 از دیرم تصور، صادرات انجام جهت انگيزه ،داخلی هايمحركازجمله دارد.  وجود دارند قرار مرحله

و از د تولي مازاد ظرفيت، شركت رشدو بازاریابی صادراتی، صادراتی  تجربه، شركت شدن المللیبين

، محيطی تغييرات، دولت صادراتی سياستهاي ،داخلی بازار فرصتهاي محدودهاي خارجی: محرك

 (. 1388)ناطق و نياكان،  استخارجی  ناخواسته سفارشات دریافت

 است، یادراتص كاالهايبازاریابی نوع و  مدیریت مناسب د،يتول برمؤثر  عوامل از یکیاین راستا،  در

 ميرمستقيغاثر ال، مثبراي دارند.  ديرا بر تول تأثير نیشتريانجام گردد كه ب ییصادرات كاالها كه ياگونهبه

 بندي كرده است.برخی از این مشکالت را دستهزیر جدول . است كم ديتول بر یعيطب گاز و خام نفت بخش

 

  دیتولاز منظر صادرات  به مربوط مشکالت .7 جدول
 هانمونه و قیمصاد عوامل

يفيك
 ت

ت
وال

ص
مح

 

 ديتول يبرا خام مواد تيفيك بودن نیيپا

 یخارج مشابه والتمحص با رقابت و شده تمام متيق آوردن نیيپا يبرا ديتول در تيفيكیب و نامرغوب مواد از استفاده

 ديتول يبرا مرغوب هياول موادتأمين  و واردات به مربوط مشکالت

 يديتول آالتنيماش یفرسودگ

 ديتول در دیجد يهايتکنولوژ از استفاده عدم

 یبهداشت و یفيك كنترل و ینظارت يهاستميس ضعف

 نامرغوب قطعات واردات يرو نیيپا تعرفه

 تيفيك با هياول خام مواد بودن گران

  ديتول تيفيك به یتوجهكم

يق
ت

م
 

ام
تم

 
ده

ش
 

ول
ص

مح
 

 كار يروين نیيپا يوربهره

 باالده افزوارزش بر اتيمال

 مالیتأمين  هزینه بودن باال

 يكشاورز محصوالت يبرا یسنت و زهيرمکانيغ برداشت يهاروش از استفاده

 يديتول آالتنيماش یفرسودگ

 ديتول در دیجد يهايتکنولوژ از استفاده عدم

 ارز نرخ یدرپیپ راتييتغ و ادیز نوسانات

 هياول مواد دیخر يبرا ازين مورد ارزتأمين  مشکل

ين
رو

 ي
 كار

 الزم توان ای زهيانگ فقدان ای یكاف یتخصص دانش عدم دليلبه كار يروين نیيپا يوربهره

 يديتول هايسياست یدرپیپ رييتغ دليلبه ي توليديهابنگاهو  كار يروين یفيبالتکل

                                                 
 .کاالست دیتول یندهایفرا تمام صادرات از قبل مراحل از منظور. 1
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 هانمونه و قیمصاد عوامل

واد
م

 
 هياول

 هياول مواد بموقعتأمين  يبرا ینگینقد كمبود

 يديتول هياول مواد واردات يبرا ارزتأمين  به مربوط مشکالت

 هياول مواد واردات يبرا سفارش ثبت ندیفرادن بو زمانبر

 یخارج مشابه با يديتول محصول يریپذرقابت يبرا نیيپا تيفيك با هياول مواد از استفاده

 يديتول محصول فروش ندهیآ از دكنندهيتول ینيبشيپ ییتوانا عدم و ارز نرخسانات نو

 عدم مدیریت بهينه منابع آبی كشور در توليد محصوالت كشاورزي 

رما
س

 و هی
ن 

مي
تأ

مال
 ی

 گردش در هیسرما و ینگینقد كمبود دليلبه ديتول تيظرف كاهش

 تحریمی  مسائل دليلبه یخارج يهاهیسرما از استفاده امکان عدم

 یبانک التيتسه نرخ باالبودن

 محصول دیخر نيتضم ای هياول مواد دیخر ليتسه و یدهجهت در دولت ميمستق تیحما فقدان

 يديتول يواحدها هیسرماتأمين  يبرا كشور بهادار اوراق بورس بازار يمداناكار

یریمد
 ت

 ديتول

 يديتول يراهبرد و کپارچهی يزیربرنامه فقدان

 يديتول اهداف و هااستيس بودن نامشخص

 يديتول محصوالت ندهیآ روند ینيبشيپ و بازار ليتحل در یناتوان

 يديتول محصوالت مناسب یابیبازار و یمعرف در یناتوان

 کیاستراتژ يسازرهيذخ و يانباردار يهاستميس در ضعف

ور
فنا

 ي

 برتر يهايلوژتکنو صاحب يكشورها با مشترك يهايگذارهیسرما فقدان

 يديتول آالتنيماش بودن مستهلک

 نینو يهايفناور از استفاده عدم دليلبه ديتول تيظرف بودن نیيپا

 نوین  یابیبازار يهاستميس از استفاده در یناتوان

 ي اقتصادي هابنگاههاي جدید در سهم پایين تحقيق و توسعه و ارائه ایده

 .هاي پژوهشیافته :خذأم

 

ماندگی توليد دارد و بخش توليد اي از مشکالت مربوط به صادرات ریشه در عقببخش عمده

دار كشور در مقياس هاي مزیتنتوانسته در وهله اول كاالي باكيفيت، قابل رقابت و مازاد را در بخش

 گسترده و قابل رقابت در بازارهاي جهانی توليد نماید. 

 

 كالن یاقتصاد و ياسیس یفضا به مربوط مشکالت .2-4

 كهشود. بسياري از مسائلیسياسی كشور بررسی می واقتصادي  كالن در این قسمت شرایط و فضاي

 یخارج و یداخل هايسياست از یناشتواند می داده، قرار تأثير تحت را كشور یرنفتيغ صادرات اكنون

 این موارد شامل نکات ذیل است:  ترینمهمبرخی از . باشد ياقتصاد و یاسيس يهاحوزه در
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 در حوزه صادرات غیرنفتي كشور ياسیسو  یاقتصاد كالن یفضا به مربوط مشکالت .8 جدول

 هانمونه و قیمصاد عوامل ياصل لفهؤم

ت
اس

سي
ي

ها
 

رج
خا

 ی

وان
ق

ي
 و ن

ت
ررا

مق
 

 
ان

زم
سا

ها
 ي

هان
ج

 ی

 كشور هيعل یغرب يهادولت يهامیتحر

 هدف يكشورها يازسو باال تعرفه يهانرخ اعمال

ت
اس

سي
ي

ها
 

ي
اد

ص
اقت

 

ت
اس

سي
ي

ها
 

ی
پول

 و 
ي

رز
ا

 

 ارز نرخ دستوري داشتن نگه پایين از حاصل رقابتی مزیت عدم

 نرخ ارز دیشد نوسانات

 يارزسپاري پيمان در ییاجرا مشکالت

 یخارج دارانیخر به ماين سامانهه خدمات توسط ئارا عدم

 یتوافق نرخ به واردكننده با صادركننده ارز ميمستق مبادله در مشکالت وجود

 يامنطقه يتجار يهامانيپ در تیعضواستفاده مطلوب از ظرفيت  عدم

 .همان :خذأم

 

 یثباتیب جادیا باعث تیدرنها و مدتانيم در ياقتصاد يهاسکیر جادیاكه باعث  یاساس مشکالت از

كشور است.  بر یاسيو س ياقتصاد كالن يهاشوك شودیم نانیينااطم يفضا جادیا و كالن اقتصاد در

 تأثير عنوان عوامل اقتصاد كالنبه ارز یدرجه باز بودن و نرخ واقع ،یواقع یناخالص داخل ديتول نيهمچن

 يكاال متيهمان نسبت شاخص ق ایاند و رابطه مبادله كشور داشته یرنفتيبر صادرات غ يدارامثبت و معن

 .(1397)حسنوند و همکاران،  داشته است یرنفتيغ راتبر صاد يداراو معن یمنف يتأثير یبه واردات یصادرات

 

 و توزیع بازاریابيمربوط به حوزه  مشکالت .3-4

ست از ا ، عبارتیابیبازار ،ارائه كرده است 2013در سال  کایآمر یابیكه انجمن بازار یفیبراساس تعر

ارباب  ان،یمشتر يانتقال، ارسال و تبادل هرآنچه كه برا جاد،یا يندهایو فرا هاتياز فعال يامجموعه»

 توانیرا م یابیدرواقع هدف از بازار«. جامعه ارزشمند باشد يو در كل برا يتجار يرجوع، شركا

 جادیا» ،«يجذب مشتر»، «فروش شیافزا» ،«يشناخت مشتر» ،«یرساناطالع»شامل  يامجموعه

 (.1392 ،یگنج یرقرباني)م عنوان كرد« (ي)نشان تجار يبرندساز»و « رقابت

 يازهايمتناسب با ن یمل ديتول يزیرنامهبربر  ،زين یاقتصاد مقاومت هايسياست «10»بند  در

 يبا كشورها ژهیوبا كشورها به ياقتصاد يهاونديپ یبخشو تنوع دیجد يبازارها یدهشکل ،یصادرات

مناسب  نهيزم نیكشور چندان در ا ياقتصاد یپلماسیدستگاه د است ذكر شایان. است شده اشاره منطقه

 یصادرات ياز بازارها رانیخود را از صادركنندگان انجام نداده است و سهم ا یتیاقدامات حما تیو با جد

 عبارتبه است. افتهیكاهش  ،بيرق ياز كشورها یاقدامات فعاالنه برخ واسطهبه هیهمسا يدر كشورها

 ياقتصاد معاونت و تجارت توسعه سازمان يحداكثر شدن فعال ازمندينفعال محصول  یابیبازار گرید

فعال را درخصوص  یابیبازار ،مد و متخصصاكار یبازرگان زنانیبا را بتوان كه است كشور خارجه امور وزارت
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اي از مشکالت بازاریابی و تقاضا در حوزه صادرات خالصه ول ذیلجد انجام داد. یمحصوالت داخلصادرات 

 دهد.غيرنفتی را نشان می

 

 بازاریابي و تقاضامشکالت مربوط به حوزه  .9 جدول

 مؤلفه

 ياصل
 هانمونه و قیمصاد عوامل

ل
سائ

م
 و 

ت
کال

مش
فن 

 و ی
ط

رتب
م

 با 
زار

با
ابی

 ی

رو
ت

 جی
ول

ص
مح

 

 آن يازهاين و هدف بازار شناخت عدم جهيدرنت و یالمللنيب بازار قاتيتحق انجام عدم

 ...( و نگیبرند ياتراتز ،يمتگذاريق يورود به بازار، استراتژ ي)استراتژ یابیبازار ياستراتژ و يزیربرنامه فقدان

 محصول بروشور و كاتالوگ و شركت شناسنامه يسازآماده فقدان

 آنها یقبل يهادرخواست ای بالقوه انیمشتر شناسنامه یبررس عدم

 مداكار و جذاب ینترنتیا يهاتیسا از استفاده عدم

 هدف يبازارها در مناسب غاتيتبل عدم

 ... و فيتخف يهاكوپن مانند دیخر مشوق يهاکيتکن از استفاده عدم

 یابیبازار نینو يهاوهيش با ییناآشنا

 محصوالت فروش و یابیبازار يبرامؤثر  ارتباطات عدم

 سود كسب و مدتكوتاه نگاه بریمبتن محصول يمتگذاريق

 هدف بازار به محصول انتقال و نقلوحمل نرخ نهیهز باالبودن

 گمرك در كاال صيترخ يهانهیهز و هياول مواد واردات بر اتيمال سهم باالبودن

 یصادرات درآمد بر اتيمال سهم باالبودن

 ...(و مدخليذ افراد ونيسيكم ،یمهمان ا،یهدا تلفن، برق، ،یابیبازار يهانهی)هز متفرقه يهانهیهز باالبودن

 یصادرات محصوالت نامهمهيب نرخ بودن باال

ها
انال

ك
  ي

وز
ت

 عی
 محصول عیتوز يهاكانال انواع با رانیمد ییناآشنا

 صادرات تیریمد خدمات يهاشركت از استفاده عدم

 محصول بموقع عیتوز و ارسال در ريخأت

 هدف يكشورها بازار در فروش یندگینما فقدان

ته
بس

 
ند

ب
 ي

 نيمخاطب ازين و قهيسل شناخت عدم

 محصول يبندبسته شکل رييتغ بر آن تأثير و هدف بازار تا مسافت بعد به یتوجهكم

 محصول يبندبسته شکل و نگار و نقش ،یطراح در ضعف

  يبنددر بسته یطيمحستیگرفتن مسائل ز دهیناد

 یداخل بازار تيوضع با آن يهاتفاوت و مصرف بازار ییهوا و آب تيوضع به یتوجهكم

ی
ژگ

وی
ي

ها
 

رد
ف

 ي

ده
نن

رك
اد

ص
 

 صادركننده يازسو تعهدات بموقع انجام عدم

 خاص بازار کی به كاال صادرات در استمرار عدم

 بازار يرقبا به یتوجهیب

 بلندمدت يتجار رابطه توسعه و حفظ به توجه عدم و سود كسب در ينگركوتاه

 .همان: خذأم
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زاست. عوامل برون ازادركننده مرتبط است و بخشي نیز به ص بازاریابيبخشي از مشکالت 

 .است در بازاریابي و جذب مشتری های نویننیازمند اتخاذ روش ،محورنگاه صادرات

های فروش محصول تسلط كافي روشالگوها و صادركنندگان در بازارهای خارجي باید به 

ن ای ر گام بعدی افزایش دهند.و د حفظ ه باشند تا بتوانند سهم فروش خود را از بازارداشت

صادراتي  غیرنفتي پذیری محصوالتباعث افزایش رقابتغیرنفتي صادرات گسترش مطلب كه 

های فعال در این عرصه است و از این حیث صادرات خاطر وجود رقیبهب دقیقاً ،شودمي

 شود.ی نیز بافزایش كیفیت محصول تولید موجببر ارزآوری، عالوهتواند ميغیرنفتي 

 

 يبانیپشت و يکیلجست خدمات به مربوط مشکالت. 4-4

است. بخش  یبخش دیگري از زنجيره صادرات غيرنفتی، مربوط به حوزه خدمات پشتيبانی و لجستيک

 1مينأاي كه به آن زنجيره تاز این زنجيره، در انتقال كاال به بازار هدف متمركز است. زنجيرهمهمی 

ها، اطالعات و منابعی ها، مردم، فعاليتمتشکل از سازمانسيستمی تأمين  زنجيره. درواقع گویندمی

 يهاتيفعال. هستند ريدرگ( كننده)مصرف يمشتر به كنندهعرضه از خدمت ای كاال کی انتقال در كهاست

 لیتبد يمشتر به عرضه يبرا یینها محصول به را قطعات و خام مواد ،یعيطب منابع ن،يمأت رهيزنج

 بند يهامؤلفه از یکی ازين مورد يهارساختیز و تیترانز و یخارج تجارت خدمات گسترش. كندیم

 خدمات بهبود مورد در دهدیم نشان زين لفهؤم نیا یابیارز .است یمقاومت اقتصادكلی  هايسياست «10»

 آمده وجودبه بخش نیا يبرا یمشکالت ياقتصاد يهامیتحر دیتشد واسطهبه تیترانز و یخارج تجارت

 ازجمله یالمللنيب ينهادها یابیارز نيهمچن. است شده اختالل دچارسازوكار نيز  نیا ياثرگذار و است

 یناكاف همچنان یخارج تجارت يهارساختیز دهدیم نشان كشور داخل ياقتصاد فعاالن و یجهان بانک

 کی در هابررسی نتایجمثال  ي. براستين كشور یصادرات ازين با متناسب و است ییكمبودها دچار و

 كاالهاي واردات تعرفه كاهش ،مناسب مالياتی هايسياست اتخاذ طریق از میتوان دهدمی نشان پژوهش

 كرد كمک روسيه بازار در ایران كيوي صادرات سهم افزایش به ،بانکی مبادالت تسهيل و روسيه به ایرانی

 (.1394 ،يژاد و محمدن)طاهر

  

                                                 

1. Supply Chain 
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 صادرات بانیپشت خدمات و يکیلجست حوزه به مربوط مشکالت .10 جدول

 مؤلفه

 ياصل
 هانمونه و قیمصاد عوامل

یز
ت

اخ
رس

 

یز
ها

خت
سا

ر
 ي

ل
حم

 و 
ل

نق
 

 كاال ياجاده حملهاي زیرساخت و شبکه بودن یناكاف

 كاال ییهوا حمل يهارساختیز بودن یناكاف

 كاال ییایدر حملهاي زیرساخت و بنادر يناكارامد

 كاال یلیر حملهاي زیرساخت و شبکه بودن یناكاف

 یناكاف و فرسوده ونقلحمل لیوسا

 آهنراه شبکه بودنیمیقد

 يبار یرانيكشت خطوط كمبود

 دارخچالی يهاونيكام ای نريكانت تعداد بودن یناكاف

 یرانيكشت شركت توسط حمل هیكرا نرخ باالبودن

 بار  مهينرخ ب باالبودن

 كاال ينگهدار مخازن بودن یناكاف

یز
ها

خت
سا

ر
 ي

رات
خاب

م
 ی

 كشور نترنتیا باند يپهنا و تيظرف بودن نیيپا

 ياانهیرا يهاشبکه یكاف توسعه عدم

 ينور بريف شبکه تيظرف بودن نیيپا

 هاتلفنخانه و شبکه زاتيتجه بودنی میقد و مستهلک

 ياماهواره یمخابرات اتمخد بودن یناكاف

ان
زم

سا
 و 

یریمد
 ت

 نيمأت رهيزنج در یسازمان انيم یهماهنگ عدم و یمل سطح در کيلجست تیریمد ساختار عدم

 متخصص یانسان يروين كمبود

 كاال تأمين رهيزنج نظام در کيروكراتوب يفضا

  ستميس يریپذانعطاف عدم

 باال بهره نرخ و ناكارا یبانک ستميس

 یرقابت اقتصاد از فيضع درك

 بازار در اطالعات كمبود و یداخل كوچک بازار

 یصادرات یاتيمال نظام ییناكارا

  .همان :خذأم

 

 ای يانرژ مانند گرید منابع نوع هر ای اطالعات كاال، انیجر تیریمد یعنی ره،يزنج نیا تیریمد

 یمصرف يازهاين كردن برآورده يبرا ازين مورد مصرف نقطه تا يموجود محل ای ديتول محل نيب هاانسان

 اطالعات و كاالها مواد، معکوس و ميمستق انیجر كنترل و اجرا ،يزیربرنامه آن یاصل فهيوظ. است

 برآوردن منظوربه مصرف نقطه و مبدأ نقطه انيم اثربخش و كارا ياگونهبه آنها يسازرهيذخ و مرتبط

 ،یخروج و يورود نقلوملح تیریمد شامل نوعاً کيلجست تیریمد يهاتيفعال. است يمشتر الزامات

 ک،يلجست شبکه یطراح سفارش، ياجرا كاال، و مواد ییجاهجاب ،يانباردار حمل، ناوگان تیریمد
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کی يلجست خدمات كنندهتأمين ثالث اشخاص تیریمد و تقاضا و عرضه يزیربرنامه ،يموجود تیریمد

جدي در  هاياست كه ضعفغيرنفتی  ونقل از مباحث مهم در حوزه صادراتهاي حملزیرساخت .است

  سفانه متولی مشخصی نيز ندارد.این حوزه وجود دارد و متأ

 

  غیرنفتي صادرات توسعه یراهکارهاو ارائه  یبندجمع

 و اسيمق نيهمچن و یكاف تنوع از كشور کی صادراتكه یدر صورت دهدیم نشان مختلف مطالعات

 راستا رفع موانع موجود نیو در ا داشت خواهد ديتول بر یمثبتآثار قطعاً  ،باشد برخوردار الزم يوربهره

  خواهد بود. گذارتأثير مدتانيم درقطعاً 

ساله توسعه پنج يهابرنامه نيساله، قوان 20انداز مانند سند چشم یدر اسناد باالدست یاز نظر قانون

 شیافزا بر، 1392در سال  یابالغ یاقتصاد مقاومت یكل هايسياست «10»سوم، چهارم، پنجم و ششم و بند 

 يبندها از یکی الزم يهامشوق گسترش و مقررات ليتسه. است شده ديكأت صادرات جانبههمه

 يگذارهیسرما قیتشو. است مواجه ییهاچالش با حاضر حال دركه  است یمقاومت اقتصاد هايسياست

. ستين ياثرگذار يچندان دارا هامیتحر واسطهبه زيدر بخش صادرات كشور ن يگذارهیسرما يبرا یخارج

 یصادرات يهاتيممنوع و است گرفته قرار تیاولو در داخل يتقاضاتأمين  موارد یبرخ در و نيب نیا در

 صادرات مورد در مقررات و هیرو ثبات جادیشده است. ا جادیكشور ا ازيمورد ن یاز اقالم اساس یبرخ يبرا

 دیتشد دليلبه كه يمتعدد يهاشنامهبخ واسطهبه هم هدف يبازارها در رانیا سهم داریپا گسترش هدف با

 كرده است.  ترافزون را صادرات مشکالت ،است شده جادیا دولت يازسو ياقتصاد يهامیتحر

 روند کی از كشور يتجار هايسياستاست كه  نیكشور ا غيرنفتیمشکل صادرات  ترینمهماز یکی دیگر 

 يهاسال یطاگرچه  گرید عبارتبه. ستين يهدف تجار يبا كشورها شتريدر بلندمدت و در جهت تعامل ب باثبات

 يبالقوه اقتصاد يهاتيكشور متناسب با ظرف غيرنفتیاما آمار صادرات  است، شده انجام يمتعدد اقدامات رياخ

 . كه شایسته است، به رشد توليد و اشتغال، كمک نمایدو نتوانسته است آنچنان ستينو  نبودهكشور 

 يكاالها و نشده انجامدر زمينه توسعه صادرات غيرنفتی  یقيدق چندان ياستگذاريساز طرفی نيز 

. ی قرار دارندنیيپادر رتبه  زين يریپذرقابتقدرت  لحاظبه و دارند ییباال شده تمام يبها داخل ساخت

 ياقتصاد رشد كشور، يارز يدرآمدها يارتقا لحاظ به یمثبت جینتاقطعاً  محورصادرات اقتصاد کی به گذر

 يبرا يزیربرنامه اما. داشت خواهد یمل اقتصاد بر يريچشمگ تأثير و درنهایت اشتغال جادیا نيهمچن و

نحوه  تبيين و یدر اقتصاد داخل ينهاد راتييتغ ازمندياست كه تحقق آن ن يصادرات كشور امر يارتقا

 داد شیافزا را كشور صادرات توانینم یمقطع اقدامات با و است بلندمدت با شركاي اصلی تجاريتعامل 

 .كرد تیتقو را صادرات مشخص ییالگو قالب در دیبا و

 سياستگذاري مهم هايگام از جهانی اقتصاد با تعامل نحوه و كشور براي تجاري مناسب راهبرد تعيين



 

 

31 

براي  ریزيبرنامه امکان صادركنندگانشود یم باعثچنين راهبرد مناسبی،  وجود وكشور بوده  تجاري

مشکالت  يدارا غيرنفتی صادرات. باشند داشته رااشتغال  وتوليد  شیبازاریابی محصوالت خود و افزا

 ارزي نظام نبود ارز، نرخ باالي نوسانات ارزي، سپاريپيمان موانع شاملاست كه برخی از آنها  يمتعدد

  ... است. و اقتصادي دیپلماسی دستگاه ضعف مستمر،افزایش هزینه توليد، عدم بازاریابی مناسب و  ،مشخص

شرح به هاي فوقمشکل رفعجهت  یی و قانونیاجرا يراهکارها هاي مطرح شده،با عنایت به چالش

 شود. یارائه م ذیل

 

 كالن یاقتصاد یراهکارها( الف

 ست،ا شده یخارج یبازرگان بخش در يجد ینابسامان موجب كالن، نگاه در یرنفتيغ صادرات مشکالت

دیگر  قابلم در الیر يبرابر نرخ در باال يهاتالطمعدم استراتژي مناسب و  شاملعمدتاً  این مشکالت

 فشار عمالا و جهان یپول و یمال يبازارها به یدسترس چرخه از كشور یبانک ستميس كردن خارج ،ارزها

 جدیدتر يهايژتکنولواز  يمندهبهر ،هاآورينو یشافزادر این راستا . است رانیا يتجار طرف يكشورها بر

 هشد متما يبها كاهشو  آورينوو  كيفيت یشافزا كلمه کـیو در  توليد سمقيا به صرفه یشافزو ا

 : دنمو شنهاديپ مشکالت نیا حل يبرا توانیمرا  ریز يراهکارهادارد.  ورتضر تیدراصا يكاالها

 ازانواع استفاده با تحریم در خارجی تجارت شرایط كردن اثربی یا اثركم با مرتبط راهکارهاي 

و استفاده  يامنطقهتجاري  يهامانيشدن پ یو هدفمند در جهت عمل ییاجرا يسازوكارها مانند هاروش

و استفاده  نیگزیارز جا پول، وانتقالنقل مسير سازيمتنوع 1،هاي تجاري موجود و آتیاز ظرفيت توافقنامه

  .هدف يبا كشورها و بازارها یتاليجید یواحد پول کیاز 

 صوالت وكيفی این محیو ارائه برنامه مشخص براي ارتقاي كمّهاي صادرات كشور تعيين مزیت

 .وزارت صمتازسوي 

 هايفاكتور عنوانراهکارهاي فوق فارغ از بحث نقش صادرات غيرنفتی در جهش توليد همواره به

 د. ند مورد توجه قرار گيرنتوانتجاري می گذار بر كاهش ریسکتأثير

 

 غیرنفتي صادراتتوسعه  یياجرا یراهکارها( ب

( صادركننده هايویژگی و صادرات ندیافر)شامل  صادرات بخش به مربوط یصادرات موانع ترینمهم از یکی

 يفرد هايویژگی ،يبندبسته ،يمتگذاريق :از عبارتند تياهم بيترتبه بخش نیا مشکالت. است

 ترعمتنو كه است نیا نهيزم نیا در مهم نکته کی. آن عیتوز و محصول یابیبازار و جیترو صادركننده،

 رتتجادر  هبالقو يهاتيرفظ يگيرركابهو  بالفعل نسبی يهاتیمز به توجه با غيرنفتی دراتصا دنكر

                                                 

1. http://www.ibena.ir/news/113980 
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 يارـب يترتباثبا نسبت به یطاشر دیجاو ا نفتی مددرآ به تکاا كاهش يابر يمؤثر مگا ندامیتو جیرخا

 ست از: ا پيشنهادي در این حوزه عبارت يراهکارها دشو بمحسو يدقتصاا يهابخش تمامی

  صادركنندگان براي بنديبسته و بازاریابی ،اريتگذقيم آموزشی هايدوره ارائه، 

  صادرات مدیریت یهاشركت طریق از خود كاالهاي صادرات به خرد صادركنندگان تشویق 

 فراموش و بازار رقباي به توجهیبی مشابه، محصوالت قيمتگذاري در نابسامانی از جلوگيري منظوربه

 ،خود صادراتی تعهدات كردن

  تسهيلگري در هابانک برخی ازجمله صادرات امر در ثرؤم نهادهاي برخیكليدي  نقش به توجه 

 ،صادرات جهش جهت در و

  صادراتی محصوالت در تنوع ایجاد و هدف بازارهاي گسترش براي تالش، 

  غيرنفتی كاالهاي بنديبسته و طراحی صادرات، عالی آموزش مركز ایجاد. 

 

 دیتول بخش به مربوط یراهکارها( ج

 بخش در. دارند قرار ديتول بخش در كه است یمشکالت از یناش یصادرات مشکالت از یتوجه قابل بخش

 و شده تمام متيق محصول، تيفي:كاز عبارتند بيترتبه یصادرات مهم مانع سه یصادرات محصول عرضه

 ديتول يفناور محصول، يورافر و پردازش نظر از ن،یا برعالوهصادرات.  يدر فضا فروش از پس خدمات

همچنين تركيب كاالهاي صادراتی نيز  ،است گذارتأثير اريبر صادرات كاال بس زين كار يروين يوربهره و

صادرات مواد خام هستند،  ياز اقتصاد كه دارا ییهابخش سهم شودیم شنهاديپ از این جهت مهم است،

 پوشاك، و ینساج محصوالت ،ییغذا عیصنا همانند) باالافزوده ارزشبا  يهابخش سهم وكاهش 

 دشو ياقتصاد رشد يداریپا و یصادرات يدرآمدها يداریپا موجب تا ابدی شیافزا( ... و يفلز محصوالت

 است:  لیاز راهکارها شامل موارد ذ یبرخ

  صادراتی محصوالت توليد براي خارجی پيشرفته فناوري و مالی منابع سرمایه، جذب، 

  مناسب قيمت و باكيفيت اوليه موادتأمين  براي ارزي تنگناهاي و مشکالت رفع، 

  اوليه مواد واردات براي سفارش ثبت زمان كاهش، 

  سختگيرانه صادراتی توليدات استانداردهاي وضع و تدوین، 

  صادراتی محصوالت تحویل و توليد مناسب زمانبندي، 

  صادراتی توليدات نياز مورد ايواسطه وكاالهاي آالتماشين عوارض پرداخت از هدفمند معافيت، 

  همراه با نظارت صحيح گراصادرات توليدي واحدهاي گردش در سرمایهتأمين  و ارزي تسهيالت اعطاي، 

  گسترش صادرات يدر راستا يلوژتکنو صاحب كشورهاي با مشترك هايگذاريسرمایه، 

  غيرنفتی صادرات پيشران توليدي هايبخش بر گذاريسرمایه. 
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 يکیو لجست يبانیمربوط به بخش پشت یراهکارها( د

ونقل، شامل حمل ،يآنها به مشتر لیو تحو يدياز محصوالت تول یبانيو پشت یکيلجست يهارساختیز

موانع  نيمانع توسعه صادرات كاال در ب ترینمهم. رديگیو سازمان و ارتباطات را دربرم تیریانبار، مد

 شامل راهکارها از یبرخگردد. یآن برم يبه حمل كاال و انبار و نگهدار ،یکيمربوط به خدمات لجست

 :است لیذ موارد

  ریلی و ايجاده حمل شبکهخصوص به كشور باري نقلوحمل شبکه تقویت و توسعه، 

  توليد مبادي در كاال نگهداري و انبار فضاهاي توسعه، 

  صنعتی تجاري آزاد مناطق جایگاه بازبينی،  

  صادرات عمومی بيمه برقراري، 

  عنوان یک به ونقلحمل و ارتباطی هايشبکه توسعه و اقتصاديهاي زیرساخت در گذاريسرمایه

 ،داراقدام اولویت

  هاي اي و منظم از وضعيت موجود زیرساختهاي دورهتعيين متولی مشخص و ارائه گزارش

  .هاي در دست اقدامپروژه ونقل و مرتبط با صادرات و روند تکميلحمل

 

 و مقررات نیمربوط به قوان یراهکارهاـ( ه

 ییاجرا ضمانت يدارا و كارا جامع، چنانچه شوند، صادرات توسعه موجب توانندیم مقررات و نيقوان

 اگر باشند صادرات مانع توانندیم نيهمچن نيقوان .شوند گرفته كارهب دانش با انیمجر توسط و باشند

 ستندين برخوردار الزم دانش از كه يافراد توسط و بوده ییاجرا ضمانت فاقد ای باشند مداناكار و متعدد

 است: لیاز راهکارها شامل موارد ذ ی. برخشوند گرفته كارهب

  ریزي بلندمدت صادركنندگانامکان برنامه منظوربه صادرات تغييرات مکرر در مقررات حوزه از پرهيز،  

  ناكارامد یا منسوخ موازي، قوانين حذف و صادراتی مقررات و قوانين سازيتلخيص و ساده، 

  نهاد یک توسط صادراتی مقررات و قوانين تدوین سازيیکپارچه،  

  مختلف هايدولت صادراتی هايسياست در ثبات منظوربه غيرنفتی صادرات از حمایت سند تدوین، 

  وارداتی  قاچاق از جدي جلوگيري منظوربه ارز، و كاال قاچاق مبارزه با قانون در بازنگري و اصالح

 ،ها به یکدیگراین سامانه ارتباطو كاال  رصد و شناسایی هايسامانه از استفاده و صادراتی با

  تشکيل قانون و جمهوري اسالمی ایران صنعتی – تجاري آزاد مناطق چگونگی اداره قانون اصالح 

 ،غيرنفتی صادرات در رونق راستاي در اقتصادي ویژه مناطق اداره و

  صادرات بر تأكيد با مرزي مبادالت ساماندهی قانوناصالح  طریق از مرزي مبادالت ساماندهی 

 .واردات مقابل در
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 و مآخذ منابع

 رشد روي بر پایين فناوري با صنایعی صادرات و واردات تأثير. فطرس ،محمدحسن و نرگس احمدوند، .1

  .1397 پایيز ،27 ش هفتم، سال ایران، كاربردي اقتصاديِ مطالعات پژوهشی -علمی فصلنامه ایران، اقتصادي

طرح  ایران، در غيرنفتی كاالهاي صادرات توسعه روي پيش موانع شناسیآسيب و بررسی .اكبر احمدي، .2

 .1398، اسالمی شوراي مجلس هايپژوهش مركزپژوهشی 

 توسعه و بازرگانی استراتژي الملل،بين تجارت هايتجربه و كاربردها ها،نظریه در ايمطالعه .احمد اخوي، .3

 .1373، تهران بازرگانی، هايپژوهش و مطالعات سسهؤم اقتصادي،

 صادرات توليد، بر تجاري و ارزي مالی، پولی، هايسياست تأثير. رحمانی ،ميترا و سيدحميدرضا زاده،اشرف .4

 پایيز ،15 ش چهارم، سال ایران، كاربردي اقتصاديِ مطالعات پژوهشی -علمی فصلنامه صنایع، اشتغال و

1394. 

 تحقيقات فصلنامه ایران، اقتصادي رشد بر صادرات ثباتیبی تأثير بررسی .عمرانآل ،سيدعلی و رویا عمران،آل .5

  .1393 تابستان ،14 ش اقتصادي، توسعه

 بازرگانی، مدیریت نشریه م،یالا نستاا دراتصا توسعة ارويفر نعامو و تمشکال تبيين ....ایاسان پوراشرف، .6

 .1393 بهار ،1 ش ،6 دوره

 ایران، در افزارنرم صادرات توسعه برمؤثر  عوامل بندي رتبه و شناسایی . زادهفرضی ،زهرا و مریم تویسركانی، .7

  .1389 زمستان و پایيز 111ش بودجه، و ریزيبرنامه مجله
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