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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 
   63 -  90 صفحات ،1390 فروردین و اردیبهشت ،2 و 1های  شماره

  
  

  کشور درالزامات مدیریت واردات 
  

  1راضیه حیدری مطلق
  

. گیـرد  تـرین عوامـل رشـد اقتـصادی کـشورها مـورد توجـه قـرار مـی          امروزه تجارت به عنوان یکی از مهم    
انـد   هایی کسب کرده    موفقیت  خود ایی که با محوریت قرار دادن موضوع تجارت خارجی در کشور          کشوره

رشد اقتصادی  اند    اتخاذ نموده و توانسته     را نخست سیاست جایگزینی واردات و سپس سیاست توسعه صادرات        
داشتن اقتصاد   نگهکشور ما نیز برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و در امان        . چشمگیری را تجربه نمایند   

اقتصاد تک محصولی پس از یک دوره اتخاذ سیاست جایگزینی واردات از آغاز برنامه              های ناشی از      از آسیب 
 سـوم و چهـارم توسـعه        هـای    برنامـه   در به سیاست توسعه صادرات غیرنفتـی روی آورد و        ) 1379(سوم توسعه   

 با  این مقاله  . قرار گرفت  ورد توجه نگر م  د برون رویکر توسعه صادرات غیرنفتی     دادن یت قرار روا مح اقتصادی ب 
توجه به نقش تجارت خارجی در رشد و توسعه کشورها و نگاهی اجمالی به نظریات موافق و مخالف در زمینه 

 مورد بررسی قـرار داده اسـت و         1380 و   1370،  1360تجارت خارجی رویکرد تجاری کشور را طی سه دهه          
 ماندن بخـش  کنار از توجه به بخش صادرات غیرنفتی و اکیار گرفته شده ح   های بک  از استراتژی   حاصل نتایج

 حال آنکه   یابد افزایش    به شدت  های اخیر   تا واردات طی سال    موجب شد واردات کشور دارد و این موضوع       
بـدیهی اسـت در     . ثر در صادرات غیرنفتی مورد توجه قـرار گیـرد         ؤیک بخش م   به عنوان    بایست  میواردات  

بخش واردات کشور با هدف افزایش صادرات غیرنفتی اهـداف توسـعه اقتـصادی و افـزایش                 خدمت گرفتن   
که واردات کشور بـیش      تواند محقق نماید درحالی    درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به درآمد نفت را می         

یط و نظر    در این شرا   ،بنابراین .بوده است  معطوفثر باشد به بازار داخلی      ؤگرا م  ولیدات صادرات از آنکه در ت   
تر شدن شکاف میان واردات و صادرات غیرنفتی مدیریت واردات کشور ضرورتی انکارناپذیر گردید               به عمیق 

  . چگونگی تحقق اهداف مدیریت واردات در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است وکه الزامات آن
  

  .ی وارداتمدیریت واردات، صادرات غیرنفتی، تجارت آزاد، جایگزین: های کلیدی واژه
  
  
  
  

  
                                                 

  rmotlagh@yahoo.com                                                                        .های بازرگانی ت سیاس ورئیس گروه تحقیقات. 1
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  مقدمه. 1
انـد بـا     ید داشـته  کهای کالسیک توسعه همواره بر نقش تجارت خارجی در توسعه اقتصادی تأ            تئوری

 قرار گرفتـه     انتقاد دانان ساختارگرا و نئومارکسیست مورد     ها بعضاً از سوی اقتصاد     این حال این تئوری   
 بـه  خـام و محـصوالت کـشاورزی    واد اتکا کشورهای در حال توسعه به صدور مـ   است و در این میان    

از ایـن منظـر اقتـصاد       . داشـته اسـت   ای تجارت مـدنظر قـرار        توسعه عنوان یکی از دالیل کارکرد چند     
ای  های در حـال توسـعه  تکی به درآمدهای نفتی و آسیب ناشی از اقتصاد تک محـصولی در کـشور        م

جـایگزینی واردات در قـانون   هـای     از پیروزی انقـالب اسـتراتژی      پیش ایران باعث گردید تا      همچون
 تغییـر سـاختار تجـارت       موضـوع  مورد توجه واقع گردد و از آغاز برنامه سوم توسعه پـس از انقـالب              

  کشور به بعد با محوریـت قـرار        در همین راستا از برنامه سوم توسعه      . قرار گرفت خارجی مورد توجه    
  .اجرا گذاشته شدهای تجاری تدوین و به مورد   توسعه صادرات غیرنفتی سیاستدادن

 شـتاب بیـشتری بـه خـود         آزادسازی تجاری با هدف توسعه صادرات که از برنامه سـوم توسـعه            
 گـردد، امـا در عـین حـال واردات        مواجـه غیرنفتی با بهبـود نـسبی       گرفت موجب گردید تا صادرات      

دت  این روند شـ    1380های اتخاذ شده با روند صعودی روبرو شد که در دهه             کشور در پرتو سیاست   
 ارزش واردات کاالیی کشور که در آغاز برنامه سـوم           ،در پرتو این تحوالت   . بیشتری به خود گرفت   

 میلیارد دالر در سال پایانی برنامـه      4/35بود به   ) 1379سال آغاز برنامه    ( میلیارد دالر    14توسعه حدود   
.  افزایش یافـت   1388 میلیارد دالر در سال      2/55افزایش یافت و با سیر صعودی به        ) 1383سال  (سوم  

ل بـ رسد که اقتصاد کـشور در مقا  تر شدن شکاف میان واردات و صادرات غیرنفتی به نظر می        ا عمیق ب
 بـازار   ی را متوجـه ثبـات     ئتواند آثـار سـو      شده و این امر می     ترپذیر  نفتی آسیب  های درآمد های  نوسان

تار صـادرات غیرنفتـی بـه سـمت         بایست عالوه بر تغییر سـاخ      می ،ین رو از ا های ارز نماید     مالی و نرخ  
از .  سـمت و سـو بخـشیدن بـه واردات کـشور واردات اسـت         افزوده بیشتر از طریق    ی با ارزش  یکاالها

ای ضامن ثبـات تولیـد و صـادرات          ای و سرمایه   واسطهچه افزایش واردات کاالهای       اگر ،سوی دیگر 
 زش کاالهـای مـصرفی در     ار و    افـزایش سـهم    نیز مورد مدیریت قرار گیرد در حال حاضـر        در کشور   

 رای ب کننده  آثار محدودتواند می بر برخی صنایع داخلی بوده و ترکیب واردات کشور حائز آثار سوء
 3785 ارزش واردات کاالهـای مـصرفی از         ،براساس آمار گمرک ایران   . فرایندهای رشد داشته باشد   

 3/15سـهم   (  میلیـون دالر   8445بـه    ) از کل واردات   ی درصد 7/10سهم  ( 1383میلیون دالر در سال     
 ارزش واردات کاالهـای مـصرفی طـی          افزایش یافته است و    1388 سال   در ) از کل واردات   یدرصد
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65  مدیریت واردات در کشور  الزامات

 طی این مـدت     ت درصد رشد داشته این در حالی است که کل واردا          123 سال برنامه چهارم     5مدت  
  . درصد رشد همراه بوده است56با 

  
  نقش تجارت خارجی در رشد و توسعه. 2

ــارت ــه  تج ــل مالحظ ــش قاب ــارجی نق ــصادی دارد   خ ــعه اقت ــصاد. ای در توس ــیک و   اقت ــان کالس دان
ل هستند و از آن به مثابه موتور        ئای برای تجارت خارجی در روند توسعه قا        نئوکالسیک اهمیت ویژه  

 تاریخی ثابت شده    لحاظدانان رادیکال معتقدند که از       که اقتصاد  در حالی . برند رشد اقتصادی نام می   
کـه کـشورهای     طـوری ه   بـ  شـود   مـی المللی منجر    های بین  جارت خارجی تنها به تشدید نابرابری     که ت 

  .)1373باغیان،  قره (گردند تر و کشورهای فقیر، فقیرتر می غنی، غنی
  

  الملل نظریات تجارت بین. 1-2
   موافقین تجارت آزاد .1-1-2

تــب کالســیک تــاکنون بحــث  مکبــزرگدان  از زمــان آدام اســمیت و دیویــد ریکــاردو دو اقتــصاد
هـای برتـری مطلـق       نظریـه .  اقتصادی مطرح بـوده اسـت      تونالملل همواره در م    های تجارت بین   نظریه

البتـه  . دهنـد   را شـکل مـی     الملل  بینهای اصلی نظریه تجارت      پایه) ریکاردو(و برتری نسبی    ) اسمیت(
 در ایـن نظریـات، تجـارت     مـا  ا  مطرح شده بـود    الملل  بینقبل از این نیز نظریاتی در خصوص تجارت         

 تا جایی کـه بـه       معتقدندها   تسمرکانتیلی. شد که به سود یکی و به زیان دیگری بود          ای تلقی می   رابطه
کردنـد و تجـارت را یـک         عنوان راهنمای محل استعمارگران اروپا، ایجاد مستعمرات را تـشویق مـی           

  . استکردند که به زیان یکی و به نفع دیگری می تلقیبازی جمع صفر 
دام اسـمیت مبنـای تحلیـل از         آ .لین قدم را آدام اسمیت برداشـت      اودر توجیه اقتصادی تجارت     

کار جهانی هزینـه تولیـد را        تقسیم که   وی بیان کرد  . کار و تخصص نهاد    اقتصاد و تجارت را بر تقسیم     
دامه دهنـد   ها به خودکفایی ا     به جای آنکه ملت    ،بنابراین. شود کاهش و باعث تخصیص بهتر منابع می      

کاالها و خدماتی که آنهـا را گرانتـر از          یا برای رسیدن به آن تالش کنند به نفع آنها است تا از تولید               
که یک کـشور    ریزی شده    پایهمطلق بر این اساس     نظریه مزیت    .کنند صرفنظر کنند   دیگران تولید می  

 مطلق و با هزینه کمتـری        صورت  کاالهایی را تولید و صادر نماید که بتواند تولید آن را به            بایست  می
 هر  سوداین تقسیم کار به      از دیدگاه اسمیت   .نسبت به تولید همین کاال در کشور دیگر صورت دهد         

 کـار و تخـصص، تولیـد بیـشتر و کـم             زیـرا مزایـای تقـسیم      ،خواهد بـود  دو کشور درگیر در تجارت      
  .سازد تر هر دو محصول را میسر می هزینه 
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 را در چارچوب نظریه اصلی ارزش کار خود مورد تحلیـل قـرار داد               للالم  بینریکاردو تجارت   
  توانـست از آدام اسـمیت بـسیار فراتـر رفتـه و             ،یـن رو  ااز  . و نظریه معروف مزیت نسبی را ارائه کـرد        

 دو کـاال در   تـر  گـران  و تـر  هـای ارزان   قیمـت شـرایط    عدم تجارت را نه تنها در      مزیت تجارت آزاد بر   

کـار   ارزش نظریـه  در چـارچوب   .کندجو   و آنها جست  نسبی تولید  های هزینه و اه در قیمت  بلکه کشور
 و ریشه اختالف در هزینه نسبی اساساً اختالف در تخصص و            شود  میهزینه تولید به وسیله کار تعیین       

 بایـست  مـی کشور که یک ریزی شده  بنا پایه این مر برتری نسبی بنظریه. باشد کیفیت کار تولیدی می 
ترین هزینه تولید   و صادرات کاالیی تخصص یابد که بتواند آن کاال را به طور نسبی با پایین    در تولید 

 که از محدوده منابع خود فراتـر رفتـه        سازد  می  کشورها را قادر   تمامبر اساس این اصل، تجارت      . کند
ظریـه تجـارت     ن ،بنـابراین . باشد  می که خارج از مرز امکانات تولید آنها         نمایندو کاالهایی را مصرف     

با توجه به اینکه هر کـشور در تولیـد کـاالی خاصـی               . کشورها خواهد بود   تمام به نفع    الملل  بینآزاد  
  . تولید جهانی به حداکثر خواهد رسید،یابد میتخصص 

 یعنی کار بوده و بنابراین هزینـه تولیـد را   ایستادر نظریه اولیه برتری نسبی، تولید تابع یک متغیر      
. کار اعتبـار خـود را از دسـت داد    دهد البته پس از اینکه نظریه ارزش     کار تشکیل می   وی هزینه نیر  تنها
 تعـدیل  2 اوهلـین  و1رچدان سوئدی به نام هک  دو اقتصادتوسط 20ه مزیت نسبی در نیمه اول قرن       ینظر

) کار، زمین، سـرمایه   (های مربوط به عرضه عوامل تولیدی         با منظورکردن تفاوت   آنها. و تصحیح شد  
ایـن  . های نـسبی نمودنـد     مندی از عوامل تولید را جانشین نظریه ایستای هزینه         ظریه نئوکالسیک بهره  ن

های دیگـر    نظریه با کار ساموئلسن در ارتباط با نظریه برابرسازی قیمت عوامل تولید و همچنین تالش              
وامـل تولیـد،    منـدی از ع    اسـاس نظریـه بهـره      بـر . و گسترش بیشتری یافت   دانان به تدریج بسط      اقتصاد

کار بیشتری در مقایسه با سرمایه هستند باید در تولید کاالهایی تخصص             کشورهایی که دارای نیروی   
 بیشتری نیازمند اسـت و بـرعکس کـشورهایی کـه دارای سـرمایه               کار  نیروییابند که به طور نسبی به       

  .ایه بیشتری نیاز دارد در تولید کاالهایی تخصص یابند که بطور نسبی به سرمبایست میبیشتر هستند 
گیری تولیـد در کـشورها بـر         های اقتصادی، تجارت آزاد باعث شکل      بطور کلی براساس نظریه   

 این امـر نیـز منجـر بـه تـشویق تولیـد و صـادرات کاالهـا و خـدماتی                   و شود  میپایه مزیت نسبی آنان     
 و واردات جـایگزین     شـوند   که با توجه به منابع موجود در کشور بـا هزینـه کمتـر تولیـد مـی                  شود  می

 که در این کشورها با توجـه بـه منـابع و امکانـات موجـود             شود  میتولیدات داخلی کاالها و خدماتی      
گیـری نظـام تولیـد        برقـراری تجـارت آزاد منجـر بـه شـکل           ،عبارت دیگر ه  ب. گردند گرانتر تولید می  

                                                 
1. Hecsher 
2. Ohlin 
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67  مدیریت واردات در کشور  الزامات

 به نحـو کـاراتری اسـتفاده         و به تبع آن از منابع موجود در کشور         شود  میکشورها بر پایه مزیت نسبی      
توان گفت که اگر کـشوری موانـع          همچنین در توجیه اقتصادی کاهش موانع تجاری می        .خواهد شد 

 بلکـه خـود   رسـد   میهای تجاری آن کشور      ادی آن نه تنها به طرف     صتجاری را کاهش دهد منافع اقت     
 کاالهای ارزانتر و بهتـر  به کنندگان این کشور  مصرف زیراشود میآن کشور نیز از این کاهش منتفع     

. یافـت  کـارایی بهتـری خواهنـد        گان این کشور نیز تحت فشار رقابـت       کنند  و تولید  یابند  میدسترسی  
تـر اقتـصادی     بنابراین برقراری سیستم تجارت آزاد میان کشورها باعث همبستگی بیشتر و ادغام سریع            

  . )1380بهکیش،  (کشورها خواهد شد
  

  جی مخالفان تجارت خار.2-1-2
چون همانی  ندا آمیز بودن تجارت آزاد مورد تردید قرار گرفت و اقتصاد          موفقیت 20در نیمه دوم قرن     

اسـتناد  ه  بـه اعتقـاد آنـان بـ       . نگر نظریه تجـارت آزاد را مـورد انتقـاد قـرار دادنـد             یپربیش، میردال و س   
توسـعه   بـه تـأخیر افتـادن        باعـث توسـعه    خـارجی در کـشورهای در حـال       تـاریخی تجـارت     تجربیات  
  .شود میاقتصادی 

گویـد   توسـعه مـی    مخرب تجارت خارجی بر اقتصاد کـشورهای در حـال          آثارمیردال با تکیه بر     
تجارت خارجی در جهت منافع کشورهای پیشرفته از نظر تکنولوژیک و بر خالف منافع کـشورهای                

بی نـس مـت   یه بـر ق    بـا تکیـ    گـرا و نئوکالسـیک      مکاتب سـاختار   دانان  اقتصاد .کند  مینیافته عمل    توسعه
قیمـت محـصوالت کـشاورزی و       کاالهای صادراتی به وارداتی و روند آن نشان دادنـد کـه همـواره               

یافتـه عرضـه     خام در مقایسه با قیمت کاالهـای بـا فنـاوری بـاالتر کـه توسـط کـشورهای توسـعه                     مواد
طریق تجارت  در حال کاهش بوده و این روند منافع تجاری کشورهای در حال توسعه را از              دنشو  می

 کـه در کـشورهای       که کشورهای صنعتی کاالهای صـنعتی را       ییاز آنجا . دار کرده است   آزاد خدشه 
 موجبـات   کننـد   مـی  با قیمتی ارزانتر به کشورهای در حال توسعه عرضه           شود  میدر حال توسعه تولید     

  .آورند را به وجود میایع کوچک در کشورهای در حال توسعه صننابودی 
  
  جایگزینی واردات استراتژی. 3

 هـای توسـعه     استراتژی در چارچوب    ترویج شد  دانان اقتصاد  این راهبرد جایگزینی واردات که توسط    
 برای صنعت یا صنایعی از خـود  شود میده میفرایندی که جانشینی واردات نا. گیرد نگر قرار می  درون

ارگیری این سیاست بجای     در واقع کشورهای در حال توسعه با بک        .کشور بازاری آماده بوجود آورد    
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 کننـد   میها و تولیدات داخلی استفاده       آوردن به واردات صنایع از کشورهای صنعتی از فرآورده         روی
  . نمایندولیدتا صنایع الزم را در داخل ت

شــوند کــه  هــایی اطــالق مــی ه بــه اســتراتژیخالصــنگــر بــه طــور  هــای توســعه درون اســتراتژی
در ایـن  . شـود  مـی تنظـیم   اسخ به نیازهای داخلی و بـازار داخلـی          گیری تولید و ساختار آن در پ       جهت

مصرفی داخلی، کـشش درآمـد داخلـی، سـطح تقاضـای داخلـی،              های   استراتژی تولید داخلی، سلیقه   
دهـی   ای جهـت   در کانون توجه قرار دارند و هدف آن اسـت کـه بـه گونـه               ... صنایع داخلی کشور و     

همـین دلیـل   بـه  .  و دفع تهدیدات خارجی حاصل شـود       ، کاهش وابستگی  اقتصادیشوند که استقالل    
 به درجاتی از خودکفایی یـا       نبرداری از امکانات و منابع داخلی کشور برای رسید         عمدتاً ناظر به بهره   

 شود  میشدن از طریق جایگزینی واردات دنبال         صنعتی ،خوداتکایی است و در راستای این استراتژی      
تـا تحقـق اسـتقالل کامـل اقتـصاد دنبـال       ... الد، گنـدم، سـیمان و       فو همچونای    تولید کاالهای پایه   و

  .گردد می
گرایانـه از آنهـا تـا        هـای حمایـت     و اعمـال سیاسـت     نوزاداز الزامات این استراتژی ایجاد صنایع       

ی را پیدا کرده الملل بینپس از بلوغ آنها امکان رقابت در صحنه . زمانی است که به مرحله بلوغ برسند
ابزارهـای حمـایتی در ایـن سیاسـت یـا معطـوف بـه               . دهـد   میوعیت خود را از دست      و حمایت موض  

یا به افزایش مزیت کاالی خودی اسـت        ...) مانند محدودیت واردات، تعرفه و      (کاالهای رقیب است    
  ....)های مالیاتی و  بهره، معافیت های کم  انرژی ارزان، واممانند(

 )1970-1950 (های سال طی .شد گرفته کارب التین یآمریکا کشورهای توسط ابتدا استراتژی این
 هندوسـتان، پاکـستان، ایـران، کـره جنـوبی، آرژانتـین،             همچونبسیاری از کشورهای در حال توسعه       

شـدن انتخـاب     سیاست جانـشینی واردات را جهـت توسـعه اقتـصادی و صـنعتی             ... برزیل، مکزیک و    
 کاهش تقاضای جهانی برای کاالهای اساسـی و         دالیل عمده اتخاذ این استراتژی از یک سو       . نمودند

 تمایل به خودکفـایی اقتـصادی بـوده         ،ها و از سوی دیگر     مواد خام، کسری رو به تزاید تراز پرداخت       
  .است

 در تعداد محدودی از تنهاشدن  یتتجربه ثابت کرده است که این سیاست با توجه به هدف صنع
تـر شـدن اوضـاع منجـر         در بسیاری از کشورها به وخـیم      هایی به دنبال داشته است و         کشورها موفقیت 

 هند، پاکستان، آرژانتین و برزیل      همچونصنایع در کشورهایی    از  های باالی حمایت     نرخ. شده است 
  .کنندگان داخلی گردید شدن صنایع داخلی و افزایش قیمت تولید برای مصرف مداموجب ناکار
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به مخاطرات ناشـی از ضـعف و فـساد سـاز و کـار               توان   ترین آفات این استراتژی نیز می      از مهم 
 بـه دسـت     بـرای مـدت قیمـت کـاال        کوتـاه کاذب، غیرواقعی و     کاهش(پینگ  محمایتی در داخل و دا    

  . تبلیغات رقبا در خارج اشاره کرد و)آوردن انحصار
  

   در برخی کشورهاجایگزینی وارداتاستراتژی توسعه  شکست عمده دالیل. 1-3
ینی واردات اساسـاً یـک اسـتراتژی حمـایتی اسـت و ایـن موضـوع سـبب              استراتژی توسعه جایگز   -

هـا در دوره طـوالنی مـدت صـورت           گردد تا با حمایت از برخی از صنایع داخلی که این حمایت            می
 توان رقابتی به شدت کاهش یافته و عمـالً امکـان نـوآوری و               کند  میگیرد و صنعت به آن عادت        می

 .دابداع در صنعت مذکور از بین برو

های وارداتی از طریق  کور اعمال محدودیتمذاستراتژی یکی از ابزار مورد عمل در کاربرد    -
 به تدریج دولت به ایـن       هستندزا   ها برای دولت درآمد     که تعرفه  یی و از آنجا   باشد   می ها  افزایش تعرفه 

 و برای دولت در مراحـل بعـدی توسـعه کـه کـاهش تعرفـه ضـروری اسـت                     شود  میدرآمدها وابسته   
ها افراطی و فاقد  صرفنظر کردن از این درآمدها بسیار مشکل خواهد بود به همین دلیل گاهی حمایت

 .گردد ساختار منطقی می

 پرهزینه بودن این روش و عـدم        ،جایگزینی واردات استراتژی  از دیگر دالیل نامطلوب بودن       -
نکه در مقیاس بزرگـی  ه به ایج حمایت از یک صنعت با تو، در واقع .استفاده بهینه از منابع تولید است     

پذیری تولید کاال را در ابعـاد   یهامر توج و این برد را باال میگیرد هزینه سرانه تولید     تولید صورت نمی  
 .برد ی از بین میالملل بین

جـایگزینی واردات چنانچـه در صـنایع وسـیعی بکـار گرفتـه شـود نتـایج مطلـوبی                    استراتژی   -
 حمایتی عام و بـدون      های  کاربرد سیاست استراتژی   موفقیت این     و یکی از دالیل عدم     نخواهد داشت 

 . و صنایع نوزاد تفکیک قائل شد بالغباید میان صنایعکه  در حالی است  بودهتبعیض

 شـود   مـی برشـمرده   اسـتراتژی توسـعه     از دالیل مهم دیگری که به عنوان عامل شکست ایـن             -
نگـر اسـت و چنانچـه تولیـدات و           درون استراتژی یـک اسـتراتژی     زیرا این    ،غفلت از صادرات است   

صنایع مورد حمایت معطوف به بازار داخلی باشند هیچ موفقیتی را برای کـشور بـه ارمغـان نخواهنـد                    
کـه    در حـالی   . با کاالهای مشابه داخلی بوجود نخواهد آمـد        تابقای برای ر    نکه انگیزه ایآورد ضمن   

ی وجـود داشـته باشـد و حمایـت از صـنایع             المللـ  بینم به فروش و عرضه کاالها در بازارهای         الزااگر  
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 کیفیت و یـا کـاهش قیمـت و افـزایش تـوان رقـابتی در       بودتوان به به گرا صورت پذیرد می   صادرات
 . بودامیدوارصنعت مورد نظر 

آیـد و خـاص هرگونـه        یکی دیگر از مسائلی که در بکـارگیری ایـن اسـتراتژی بوجـود مـی                -
 باعـث انحـراف سـبدهای حمـایتی بـه نفـع        اسـت کـه عمـالً   یهـای فراوانـ   حمایتی است وجود رانت  

 .گردد های فشار می گروه

  
  1380 و 1370، 1360رویکرد تجاری کشور طی سه دهه . 4

هـای داخلـی و     ای از چـالش     مجموعـه   اسـت   استقرار نظـام جمهـوری اسـالمی        که دهه  1360در دهه   
مـرزی   جـاری و مناسـبات بـرون   های ت خارجی شرایطی را در کشور فراهم آورد که از جهت سیاست    

ــود  وجــه غالــب آن درون ــصادی ب ــزوای اقت ــا آمریکــا و غــرب و  .نگــر و ان  منازعــات دیپلماتیــک ب
های تجاری، جنگ ایـران و عـراق و تبعـات            های خارجی، خطر اقتصادی تحریم     ییشدن دارا  مسدود

 آثار بازار نفت و     های  آن بر کاهش صادرات نفت و افزایش نیازهای وارداتی مرتبط با جنگ، نوسان            
 اقتـصادی داخلـی و      –، فرار سرمایه ناشی از فضای سیاسـی          ظاهر شد   ارزی تضییقات به شکل    آن که 

نگـرش بـه اسـتقالل اقتـصادی،     همچـون   دیدگاهی  ، غلبه کاهش دسترسی به بازارهای سرمایه جهانی     
گذار بوده است  گیری نظام تجارت خارجی طی این دهه تأثیر در شکل... خودکفایی، خود اتکایی و 

  .و ناگزیر نظام مبادالت خارجی کشور از شکل نسبتاً آزاد پیشین به سیستمی محدود مبدل گردید
 ،هــای تجــاری  هــا و کنتــرل  ای اعمــال محــدودیت  ای و غیرتعرفــه برقــراری موانــع تعرفــه  

هـای    بکـارگیری شـیوه  ،های تخـصیص ارز  ندنرخی و مکانیزمچ با اتکا به نظام     ارزیی  ها بندی سهمیه
 سـهم   ی افزایـش   رونـد  هـای تجـاری و      مالحظات سیاسی در انتخاب طـرف      نی بر تو عمدتاً مب  گزینشی  

های اصلی در تحوالت نظـام تجـارت خـارجی           دولت در تجارت خارجی از جمله روندها و گرایش        
  . است1360دهه طی 

لـی و   در دوره بعـد از انقـالب رویکـرد بـارز دولـت حمایـت صـریح از تولیـدات داخ                    بنابراین  
 کـاهش اتکـا بـه واردات کاالهـای     نگـر،  این رویکرد بـا هـدف توسـعه درون        . وعات داخلی بود  صنم

ای به شکل ایجاد  های غیرتعرفه  محدودیت.کرد میدنبال ای  تعرفه موانع غیر  را از طریق وضع    خارجی
 مـورد   مجوز واردات از یـک یـا تعـدادی وزارتخانـه          کسب  نمودن   مراکز تهیه و توزیع کاال و الزامی      

  .استفاده قرار گرفت
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هـای    و همچنین ادامه رویکرد مشابه در سالساله توسعه اقتصادی 5آغاز برنامه   پایان جنگ و     با
عمـل  ه  سازی نرخ ارز و آزادسـازی تجـاری بـ           در کشور اقداماتی در جهت یکسان      برنامه دوم توسعه  

 شدید در بازارهـای     های  وز نوسان و بر  1370 در اوایل دهه     های خارجی  بدهیبروز بحران    با   اما ،آمد
 نکتـه حـائز     . برقرار گردیـد    مجدداً های تجاری و ارزی    کنترل 1373و   1372های مالی کشور در سال   

کننـده   هـای محـدود      سیاسـت   توسعه همچنان نـاظر بـر       استراتژی کلی برنامه اول     که  است ناهمیت ای 
 و  در عین حـال جایگزینی واردات استراتژی تجاری   ،واردات و تشویق صادرات بود به عبارت دیگر       

در زمینـه واردات نیـز اهـداف کیفـی           .ه بـود  تشویق صادرات به طور همزمان مورد توجه قـرار گرفتـ          
  :متعددی در نظر گرفته شد از جمله

 تأمین به موقع نیازهای وارداتی کشور در راستای اهداف برنامه -

 مهاصالح ترکیب و ساختار واردات در راستای تحقق اهداف برنا -

 بهبود رابطه مبادله تجارت خارجی کشور -

 های کنترل و اجرا اصالح مقررات عمومی صادرات و واردات و بهبود روش -

 تالش در جهت ایجاد توازن بیشتر در تراز بازرگانی خارجی کشور -

در برنامه دوم هـدف کـالن تـالش در جهـت کـاهش وابـستگی اقتـصاد کـشور بـه                      با این حال    
 بـه    امر  که این  ه بود و صدور بیش از پیش صادرات غیرنفتی عنوان گردید        درآمدهای حاصل از نفت     

 .معنای لزوم دستیابی به رشد صادرات غیرنفتی بود

 ایجـاد شـرایط تجلـی       همچـون  خـارجی اهـدافی      تدر این برنامه در ارتبـاط بـا سیاسـت تجـار           
خارج به منظور   یای  تولیدات با دن  ه  ن و ایجاد رقابت در صح     الملل  بینکشور در سطح    نسبی  های    مزیت

 تکنولوژی داخلی و ایجاد ابداعات نیـز مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه                ایجاد شرایط توسعه کمی و کیفی     
  .بود

 1373 و 1372ی هـا  های خـارجی در سـال   با این حال با کاهش قیمت نفت و بروز بحران بدهی  
کردن واردات و    رد محدود های ارزی و تجاری با رویک      امه دوم توسعه مجدداً کنترل    عمالً از آغاز برن   

 کـه   1379 قرار گرفت و این روند تا سال         مورد توجه های خارجی کشور     رداخت بدهی پبه منظور باز  
  .  ادامه یافت،ها مرتفع گردید  بحران بدهیوضوعم

 1378 و 1377هـای   های ارزی و تجـاری سـال       های خارجی تا حدی کنترل     با مهار بحران بدهی   
 برنامه سوم توسعه تدوین استراتژی توسعه صـادرات  آغاز با 1370اخر دهه   از او کاهش یافت و عمالً     

های اجرای برنامه سوم     در سال . در بخش تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفت       اصالحاتی  و انجام   
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 زدایـی از صـادرات غیرنفتـی     آغاز گردید بـرای تـسهیل تجـارت و مقـررات    1379توسعه که از سال   
 کاالهـا و    تمامسپاری ارزی، معافیت     افیت صادرات کاال و خدمات از پیمان      اقداماتی انجام شد که مع    

خدمات از هرگونه عوارض و مالیات و بازپرداخت حقوق گمرکـی و سـود بازرگـانی مـواد اولیـه و                     
 کاالهای صادراتی از جمله این اقدامات محسوب        دیلای کاالهای وارداتی مورد استفاده در تو        واسطه

 1380هـای اولیـه دهـه        یاسـت ارزی طـی سـال      تـرین تحـول در س       نرخ ارز مهم   سازی  یکسان. شود  می
ها عمده اقدامات مورد عمل در حوزه تجـارت خـارجی بـا محوریـت و هـدف                    در این سال   .باشد  می

مـان در صـادرات و واردات بـا         أ آزادسـازی تو   ،در واقـع  . توسعه صادرات غیرنفتی صورت پـذیرفت     
ی مـورد توجـه و      المللـ   بـین یش سهم تجارت کشور در تجارت       هدف توسعه صادرات غیرنفتی و افزا     

  .عمل قرار گرفت
مؤسـسه   (تـوان چنـین عنـوان کـرد        های وارداتی طـی برنامـه سـوم توسـعه را مـی             عمده سیاست 
 :)1385های بازرگانی،  مطالعات و پژوهش

های ارزی و تجاری، عوارض گمرکـی و          به منظور هماهنگی بیشتر میان سیاست      1381در سال   
سود بازرگانی مربوط به واردات کاالها با توجه بـه نـرخ جدیـد ارز و اهـداف سیاسـتگذار در زمینـه                      

ــاه  . واردات تغییــر کــرد ــاری کوت ــین شــرایط جدیــدی جهــت اســتفاده از خطــوط اعتب مــدت  همچن
آالت  برای واردکنندگان فراهم گردید که براساس آن واردات قطعات یـدکی و ماشـین   ) ریفانیانس(

بخـشنامه شـماره    (مدت مجاز اعالم شد      ای بخش غیردولتی از طریق خطوط اعتباری کوتاه       تولیدی بر 
 اداره کــل 16/1/1381 مــورخ 5283/200 بانــک مرکــزی و مــصوبه 22/12/1380 مــورخ 1189/60

 قـانون   19  در اجـرای بنـد ب تبـصره        ، عالوه بـر ایـن     .)مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی     
گذاران داخلی از شمول پرداخت حق ثبت        آالت خط تولید سرمایه    ت ماشین  واردا 1381بودجه سال   

و فهرست  )  بانک مرکزی  14/2/1381 مورخ   1012/60بخشنامه شماره   (سفارش معاف اعالم گردید     
 به منظور تسهیل واردات کاالهای مجاز و مقابلـه بـا پدیـده              ،همچنین. های مذکور نیز اعالم شد     تعرفه

. الهای قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز با انجام ثبت سفارش منتشر شـد       فهرست کا  ،قاچاق کاال 
در بخش خارجی، تأسیس حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شد ثبات در برنامه سوم به منظور ایجاد 

ی برای تجـارت را     نای و غیرف   و سپس برای توسعه تجارت دولت را موظف ساخت تا موانع غیرتعرفه           
  .ین راستا قانون تجمیع عوارض مورد تصویب قرار گرفت در هم.حذف نماید
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  :)1389-1384(های تجاری در برنامه چهارم توسعه  عمده سیاست
نگر و تداوم سیاست جهش صادراتی که در برنامه سوم توسـعه آغـاز گردیـده                 اتخاذ استراتژی برون    

  .دهد میل های کلی برنامه چهارم توسعه در بخش تجارت خارجی را تشکی بود سیاست
های این بخش از اقتصاد که در فصل دوم قانون برنامه چهارم توسعه تحت عنوان تعامل            سیاست

  و طبـق آن    شـود   مـی  را شـامل     گـردد  بیـان مـی    در ادامـه   کلیاتی با مضمونی که       آمده جهانی با اقتصاد 
  : استدهشتکالیفی برای دولت معین 

، توسـعه   الملـل   بـین م کـشور در تجـارت       سازی تجارت، افـزایش سـه      به منظور نوسازی و روان    
صادرات کاالهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصوالت صادراتی کشور در بازارهـای              

ی و به منظور گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطالعات در اقتصاد، بازرگـانی و تجـارت                 الملل  بین
جـاری  مادی و   بـ  تجهیـز م   همچونداماتی  در قالب سند ملی بازرگانی کشور دولت مکلف به انجام اق          

هـا و جـوایز     کاالهـا، هدفمندسـازی یارانـه   تمـام ورودی کشور، توسعه ترانزیت و عبور آزاد و سریع   
های مستقیم و غیرمـستقیم، افـزایش سـرمایه صـندوق ضـمانت صـادرات،                صادراتی در قالب حمایت   
مالیــات و عــوارض بــرای ای بــرای صــادرات، ممنوعیــت برقــراری هرگونــه  گــسترش پوشــشی بیمــه

 مبـادالت هـا و   صادرات، ایجاد توازن تجاری با کشورهای طرف مبادله، اصالح نظام اجرایی بازارچه           
   .بندی معین ای با زمان عادل تعرفههای م ای و غیرفنی و وضع نرخ  موانع غیرتعرفهتماممرزی، حذف 

ثری در جهـت    ؤاقـدامات مـ   شده در قالب برنامـه چهـارم         های تدوین  در راستای اجرای سیاست   
های مورد عمل با محدودیت صادرات و با هدف رشـد     تحقق اهداف برنامه صورت پذیرفت و برنامه      

  :باشد می از این اقدامات به شرح ذیل  برخیصادرات غیرنفتی صورت پذیرفت که
بازنگری در قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی با هدف تـسهیل جریـان                   -
 رات و واردات صاد

 شکنی، حمایتی و جبرانی نامه اقدامات ضد قیمت ینیتصویب آ -

  1384 در سال تصویب قانون ساماندهی مبادالت مرزی  -

 صادرات غیرنفتی و    یهای حمایت  اجرایی پرداخت جوایز و مشوق    تهیه و تصویب دستورالعمل       -
فنـاوری بـاالتر، تنـوع در       هدفمندسازی آن از طریـق اعمـال ضـرایب اهمیـت ارزش افـزوده بـاالتر،                 

 ...صادرات، تنوع در بازارهای هدف و

 معافیت صادرات از پرداخت مالیات  -

 نامه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ینیآ  -
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  ریسک صادرکنندگانهای ای ناشی از نوسان افزایش پوشش بیمه  -

 کاهش نرخ سود تسهیالت صادراتی  -

 صادرات از جمله بازاریابی، برگزاری نمایشگاه، شرکت در         های فراروی  تأمین بخشی از هزینه    -
 ...های خارجی، حمل و نقل و  نمایشگاه

 بخشودگی تعهدات معوق پیمان ارزی  -

 ... فرش، زعفران، گل و گیاه و همچونتشکیل میزهای تخصصی   -

ه گرفته در عین حال اقداماتی نیز طی این دوره انجـام گرفـت کـ     ثر صورت ؤ اقدامات م  با وجود 
تـوان بـه     های مدنظر در قانون برنامه چهارم بود که از جمله ایـن مـوارد مـی                کامالً در تضاد با سیاست    

 عوارض  وضعممنوعیت صدور برخی از کاالها به صورت موردی و مقطعی طی دوره برنامه چهارم،               
هـا و    عرفـه شوند، افزایش ت    محسوب نمی  نیزصادراتی برای برخی از کاالهایی که لزوماً فراوری نشده          

ای   گـسترده  وری کاالهای کشاورزی که با تصویب این قـانون اختیـارات            تصویب قانون افزایش بهره   
ــه وزارت جهــاد  ــه شــدهکــشاورزی در حــوزه واردات ب ــه   ارائ ــین تعرف ــسئولیت تعی ــه م ــا و  از جمل ه

و ثبـت   ، اعالم ممنوعیت و محدودیت واردات       خانهنمودن دریافت مجوز واردات از این وزارت       الزامی
هـایی در تجـارت      شده که به نوعی اعمال کنترل و محـدودیت          موارد عنوان  . اشاره نمود  ...سفارش و   
ای است به عبارتی بازگشت به موضع قبلی در بخش تجارت            بکارگیری موانع غیرتعرفه   نیزخارجی و   

  .دنگرد خارجی محسوب می
  

  1380، 1370، 1360 روند واردات طی سه دهه. 5
 .شدت رو به تزاید نهاده بوده  ب50که در پی افزایش درآمدهای نفتی از اواخر دهه واردات کاال  -

 کاهش خارجی، های تحریم جنگ، وقوع  تحوالت بوجود آمده از جملهدر پی 1362 از سال

ی دیدهای تح درآمدهای نفتی و جو فرار سرمایه و خروج ارز از کشور و متعاقب آن اعمال سیاست
ساله توسعه بعد از   و آغاز اولین برنامه پنج1368و این روند نزولی تا سال  گردید مواجهباکاهش 

 1367 میلیارد دالر بود در انتهای سال 5/13، 1360مجموع واردات که در سال . انقالب ادامه داشت
 که تسهیالتی 1362استثناء سال ه ت ارزش واردات بد میلیارد دالر کاهش یافت و طی این م2/8به 

اندازی صنایع در نظر گرفته   به جهت افزایش تولید و راه ای واسطهردات مواد اولیه و درخصوص وا
 .شد همواره دارای روند نزولی بود
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 تحوالتی عمده  ساله اولهمزمان با پایان جنگ تحمیلی و آغاز برنامه پنج  60از اواخر دهه   -
های  وقوع پیوست و کنترله های ارزی و بازرگانی کشور در جهت آزادسازی تجاری ب در سیاست

 و تأمین حذف تدریجی محدودیت در واردات توأم با بهبود درآمدهای نفتی. وارداتی کاهش یافت
 رشد یابد پیش درصد نسبت به سال 6/56 به میزان 1368 سبب شد تا واردات در سال مالی خارجی

 1372 داشت، اما در سال  ادامه1371شده تا سال  های اتخاذ و سیر صعودی واردات با تداوم سیاست
 شدید نرخ ارز سبب های  و نوسانهای خارجی ، بروز بحران بدهیات ارزیقیی تضهمچوندالیلی 

 واردات 1373رو دراین سال و سال   از این.دیدی برای واردات مجدداً اعمال شودتح مقررات  تاشد
  .کاال روندی کاهشی بخود گرفت

های مختلف اقتصادی که به   اعمال سیاست)1374 –1378(در طول برنامه دوم توسعه   -
منظور کنترل هر چه بیشتر واردات به ویژه واردات کاالهای غیرضروری و مصرفی اتخاذ شد به 

 های برنامه قبل ضرورت بازپرداخت اقساط بدهی کاهش درآمدهای ارزی و همچونهمراه عواملی 
شده در برنامه قرار  بینی  به رشد پیشتری نسبت موجب گردید تا رشد واردات کشور در سطح پایین

 درصد از اهداف برنامه را پوشش داد و 6/74که مجموع واردات کاال طی این دوره  طوریه ب. گیرد
  توسعهکه دردوره برنامه اول  درصد بود در حالی5/1میانگین رشد واردات در این دوره تنها 

 . درصد بوده است60/19 این رقم معادل )1368–1372(

)  سوم برنامهآغازسال  (1379 از سال پیش تا 1370طور کلی واردات کشور از آغاز دهه ب  -
 1371در سال  میلیارد دالر 9/29زش واردات از در حقیقت ار. روندی پرنوسان اما نزولی داشته است

 ارزی منابعکننده واردات،  تعیین ترین عامل  و مهمکاهش یافت 1378 میلیارد دالر در سال 7/12به 

 واردات خارجی مالی تأمین و درآمدهای نفتی افزایش با که امعن ینا هکشور بوده است بدسترس  در

های  سیاست اعمال نتیجه در و خارجی مالی نفتی و قبض در تأمینبا کاهش درآمدهای  یافته و افزایش
 . کاهش یافته استنیزکنترلی واردات 

ودی را آغاز کرده است و بزرگترین وقفه صع  روند واردات یک حرکت بی1379از سال   -
 درصد 34 اتفاق افتاده است که واردات نسبت به سال قبل بیش از 1382جهش وارداتی در سال 

 برابر 2/5 واردات کشور )1383-1380( طی دوره چهار ساله ،عبارت دیگره ب. افزایش یافته است
 که این امر تا حد زیادی ناشی از رشد  درصد رشد یافته است25متوسط بیش از  بطور شده است و

 . مالی خارجی بوده استنیم تأتضییقاتدرآمدهای نفتی و رفع 
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کاالها  تمامشدن ورود  ای واردات و آزاد های غیرتعرفه ت آزادسازی تجاری و رفع محدودی -
 به همراه افزایش )1383-1379(های برنامه   سالطیبه کشور به همراه ثبات نسبی نرخ ارز 

اما  .ها رقم زده است ی ارزی حاصل از صدور نفت رشد نسبتاً باالی واردات را طی این سالهامددرآ
توان معلول   را صرفنظر از رشد درآمدهای نفتی می1380وقفه واردات در دهه  روند صعودی بی

  :ت موارد زیر دانسهمچوندیگری دالیل 
  کاالها به کشورتمامآزادسازی تجاری و آزاد شدن ورود  -
لیدات صادراتی و انجام اقداماتی استفاده در تو مین کاالهای موردأسهیل واردات به منظور تت -
حقوق گمرکی کاالهای  استرداد  صدور مجوز واردات برخی کاالها بدون ثبت سفارش،همچون

 ...وارداتی مورد استفاده در تولید صادرات و
 رضای و تصویب قانون تجمیع عوا فهتعر های غیر رفع محدودیت -
رقمی در کشور سبب شد تا هر سال  تثبیت نرخ ارز که این سیاست با توجه به وجود تورم دو -

تر جلوه نماید و درنتیجه حاشیه سود  قیمت نسبی کاالهای خارجی نسبت به کاالهای داخلی ارزان
 .واردات کاال به کشور افزایش یابد

کننده کاالهای با  ین که عرضه با کشور چهای تجاری و مبادالت بیشتر به ویژه تغییر طرف -
 .تر و ارزانتر است کیفیت پایین

 و کاهش قیمت جهانی برخی از کاالها و 1386ی از سال الملل بینوقوع بحران مالی  -
 افزایش انگیزه واردات وشدن این قبیل کاالهای وارداتی نسبت به کاالهای تولید داخلی  ارزانتر

 .)دنمای بیشتر در مورد کاالهای مصرفی صدق می(
بکارگیری سیاست تسهیل واردات جهت مقابله با تورم داخلی و همچنین جبران کمبود  -

 داخلی عمدتاً ناشی از خشکسالی چند سال اخیر
درنتیجه  ثالث های مبادله و خرید از کشورهای های خارجی که به تغییر طرف اعمال تحریم -

است و این خود   الهای وارداتی انجامیدههای وارداتی و گرانترشدن قیمت برخی از کا افزایش هزینه
 و ای واسطه کاالهای  خصوصبیشتر در ( کاالها شده استموجب رشد ارزش واردات این

 ).کند می صدق ای سرمایه
گیری نرخ تورم داخلی همراه با  مجموعه عواملی که ذکر شد افزایش درآمدهای نفتی و شتاب

و از مرز  میزان واردات به اوج خود برسد 1387ال تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز سبب شد تا در س
  .رود میلیارد دالر فراتر 55
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  الزامات مدیریت واردات. 6
 ضرورت باشد میگاهی غیرقابل جبران های ناشی   و آسیب کاالهای مصرفیرویه واردات افزایش بی

  .ه استمودن واردات کشور را بیش از پیش آشکار ساخت نگیری در این خصوص و منطقی تصمیم
 اتخاذ شد و انجام اقداماتی که بسیاریهای اخیر زمینه صادرات غیرنفتی تصمیمات  در سال

ه توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود روند آن کمک نماید صورت پذیرفته است، هرچند هنوز ب به
 درصدد رفع آن بایست میلحاظ ساختاری این بخش از اقتصاد کشور دارای مشکالتی است که 

 اما در .موانع فراروی صادرات برطرف گردیده است بسیاری از  کهرسد مینظر ه  بماابرآمد 
ت گفت که اقدامات الزم جهت هدفمندسازی و سمت و أتوان به جر می بخش واردات خصوص

 خسارات تواند میکوتاهی و غفلت در این زمینه است سو بخشیدن به آن صورت نگرفته بدیهی 
ه نماید ب آور می ترین مواردی که مدیریت واردات را الزام مهم .شته باشد دادر پیناپذیری را  جبران

  :باشد میشرح ذیل 
ی در حوزه الملل بینهای  انتقال شوکدات به درآمدهای نفتی و به همین سبب روابستگی وا  -

  مصرف وور در نتیجه به تولیدنفت به واردات کش

 کاالهای بودن واردات  معطوفیا معنکه بهتعمیق شکاف میان واردات و صادرات غیرنفتی   -
 واردات  چهاینبنابر. استبازار داخلی ای جهت تولید کاال و عرضه آن در  ای و سرمایه واسطه
معطوف گردد و چه  مستقیم در بازار داخلی عرضه میبه صورت به کاالهای مصرفی باشد که  مربوط

 در هر دو حالت ادامه این وضعیت ودش میی باشد که جهت مصرف در داخل تولید یبه تولید کاالها
 بازار نفت و وابستگی کشور به درآمدهای نفتی های پذیری کشور در مقابل نوسان ی آسیبا معنبه

که در این خصوص شایان توجه است که اختالف واردات و صادرات غیرنفتی  در حالی. خواهد بود
 چنانچه راگ.  رسیده است1388 در سال  میلیارد دالر6/29 به 1379 در سال  میلیارد دالر5/10 از

چشمگیرتری  گرا بود با افزایش واردات صادرات غیرنفتی بطور تولیدات صادرات به معطوف واردات
  .یافت میافزایش پیدا 

ف الگوی مصرف که ناشی از ورود کاالهای لوکس و تمایل به مصرف عالوه بر انحرا  -
شده در بخش تولیدی کشور ناشی از سوء  یجادهای ا آسیب رجی به جای داخلی استاکاالهای خ

واردات  .سازد میناپذیر   واردات را اجتناب از دیگر دالیلی است که ضرورتمدیریت واردات
 شده تا  سببشود می تولید مشابه آن در داخل تولید  کهکاالهای مصرفی و برخی عواملرویه  بی
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  عرصهت با محصوالت مشابه وارداتی ازدلیل عدم توان رقابه های تولیدی کشور ب ی از بخشرخب
 .تولید خارج شوند

های تعرفه برخی از کاالها باعث گردیده است تا  نبودن نرخ افزایش قاچاق کاال، منطقی  -
سفانه برخی برآوردها از رقم أدر حال حاضر مت. شدت افزایش یابده االها در کشور بقاچاق این ک

 .خور اقدام جدی است  که دردهد می خبر 1388 سال  قاچاق کاال در کشور طی دالر میلیارد19

رویه  های تولیدی به سبب واردات بی  بخشبرخیشده در  بیکاری ناشی از رکود ایجاد  -
 توسط گمرک آمار ایران نرخ بیکاری کشور در شده مطابق آمار منتشر. برخی از کاالها به کشور

 .دهد می درصد افزایش نشان 5/1 حدود 1388 به سال  نسبت درصد بوده که9/11 معادل 1388سال 

 که این به معنای ای سرمایه و ای واسطهافزایش روند کاالهای مصرفی در مقایسه با کاالهای   -
 سهم کاالهای مصرفی از .باشد میانحراف از اهداف اولیه بکارگیری سیاست تسهیل تجارت 

  میلیارد دالر 5/8 ر مجموع و در این سال درسیده درصد 3/15  به1388واردات کشور در سال 
 و 1386، 1385های  که سهم کاالی مصرفی در سال  در حالی.کاالی مصرفی وارد کشور شده است

 . درصد بوده است8/12 و 11، 5/14 به ترتیب 1387

تی برای های حفاظ ی و دامپینگ و ضرورت اتخاذ سیاستشکن های ناشی از قیمت آسیب  -
 . کاالهاجلوگیری از واردات این

 
  چگونگی تحقق اهداف مدیریت واردات. 7
واردات در دادن  ن و سمتد واردات کشور و همچنین هدفمندکردشک برای تعدیل رون بی -

 تولید کشور و نیز حرکت به سمت  چرخهی و ضروری و بکار انداختنسساجهت تأمین نیازهای ا
تجارت . یریت شودخوبی تنظیم و مده  واردات کشور ببایست می صادرات  معطوف بهتولیدات

شده در سازمان جهانی تجارت که مبتنی بر آزادی مبادالت بازرگانی  خارجی علیرغم مقررات وضع
 بلکه آزادترین رویه و رها نیست بیریزی و کنترل و نظارت کشورها  است هرگز بدون برنامه

تحت نظارت و کشورها در این رابطه در جهت حفظ منافع خود روند واردات اقالم مختلف کاال را 
 . کنند می بازرگانی خویش را مدیریت یکنترل داشته و با استفاده از ابزارهای گوناگون به نحو مطلوب

 کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت به برخیکشور ما نیز به نوبه خود در صادرات به   -
 ابزار مجاز و ضرر خود با ایجاد ضوابط و موانع متعدد مواجه بوده است که ظاهراً آن کشورها از

اندرکاران تجارت  توجیهات مزبور البته از نظر دست. اند  موارد استفاده کردهپذیر خود در این توجیه
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 در مقایسه با تعرفه های بخش کشاورزی بودن تعرفه ن ییپا. خارجی کشورمان مقبول نبوده است
آسیب بخش ای کشور بوده که موجب   همواره یکی از معضالت نظام تعرفهها دیگر بخش

وری کشاورزی بخش کشاورزی در  ادامه این روند به تصویب قانون بهره. کشاورزی گردیده است
جهاد کشاورزی موکول و امکان اعمال وزارت ها را به پیشنهاد   انجامید که وضع تعرفه1389سال 

د که بر خالف رون یعنی شرایطی سازد میمیسر نیز ای در این بخش را  های غیرتعرفه سیاست
 .باشد میهای تجاری کشور  سیاست

کارگیری زوماً بگیری کرد که مدیریت واردات ل توان چنین نتیجه با توجه به این مطالب می  -
های   شیوهتوان با بکارگیری  اما می،ای و غیرفنی در مسیر ورود کاال نیست موانع غیرتعرفه

 مدیریت نماییم که به اهداف ای گونه المللی و قوانین فعلی کشورمان واردات را به شده بین پذیرفته
 های نوسان و  طیفبر اکنون با پذیرش این موضوع که اعمال مدیریت. دست یابیمپذیر  مثبت و توجیه

های   که در این رابطه با رعایت چارچوباقدامیتجارت خارجی حق هر کشوری است و هر 
در شرایطی که ایران تحت فشار . آید یپذیر بوده و خالف به حساب نم ی توجیهالملل بینشده  پذیرفته
های خارجی قرار دارد و جنگ همه جانبه اقتصادی علیه کشور در جریان است، عضویت در  تحریم

 و اساساً شود محسوب میها به صورت عام یک بحث التقاطی  سازمان تجارت جهانی و کاهش تعرفه
  .خواهد بودناپذیر   اجتناباستفاده از ابزار تعرفه برای کنترل واردات غیرضروری امری

  
   در مدیریت واردات  توجهد مورابزار و اقدامات. 8

   تسهیالت بانکی متناسب با اهداف مدیریت وارداتء اعطا.1-8
 در  وتوان تسهیالت بانکی را به سمت مورد نظر سوق داد دادن به واردات کشور می به منظور جهت

توان تسهیالت بانکی را برای  ین ترتیب میه ا ب.رار داد را هدف قاین جریان منافع ملی و درآمدزایی
بخش صادرات افزایش داد تا واردات به جای رسوب در بازار داخلی به سمت تولیدات صادراتی 

  .گیری شود جهت
های برنامه سوم و  روند تسهیالت اعطایی سیستم بانکی کشور در بخش صادرات طی سال

ی که سهم ا گونهبه . باشد می صادرات از منابع بانکی کشور  ناچیز بخشمندی بهرهی از کچهارم حا
 درصد بوده است 2های برنامه چهارم تنها  صادرات از کل تسهیالت اعطایی سیستم بانکی در سال

یکی از دالیل . است تسهیالت به این بخش ءها به اعطا  از عدم تمایل بانکاکی حیکه چنین روند
 و هر چند این باشد  میها بخش صادرات بیش از سایر بخش کاهش نرخ سود تسهیالت ،این امر
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 بیشتر به این بخش ارائه گردید  و با هدف ارائه تسهیالتشود میی محسوب ویقاقدام یک شیوه تش
 است و بازنگری در این روش باید مورد بودهای در تأمین مالی صادرات  در عمل عامل بازدارندهاما 

  .توجه قرار گیرد
  

   مناسب از نرخ تعرفه استفاده.2-8
از طریق . های تعرفه است یکی از بهترین ابزار در مدیریت واردات استفاده مناسب و مطلوب از نرخ

کاربرد نرخ تعرفه .  اهداف اقتصادی کشور را محقق ساختتوان میهای تعرفه  یا کاهش نرخافزایش 
  .نماید های اقتصادی را بازگو می اهمیت بخش

استفاده در بخش تولیدی  های کمتر برای کاال و تجهیزات مورد نرخدر این راستا تعیین 
های تعرفه بیشتر برای کاالهای  گرا و تعیین نرخ کاالهای اساسی و صنایع زیربنایی، تولیدات صادرات

  . مورد توجه و عمل قرار گیردتواند میلوکس و غیرضروری و مصرفی 
قتصادی و حتی سیاسی و تقویت و حمایت های تعرفه پلکانی مطابق با مالحظات ا وجود نرخ

  .باشد می جوامع امروزی امری بسیار رایج و مورد عمل تمامهای مورد نظر در  بخش
  

  بازبینی ضوابط واردات در مقابل صادرات و ورود موقت. 3-8
ای   اما عملکرد آنها به گونه،شوند گاهی قوانین با توجیهات منطقی و در جهت تسهیل امور ایجاد می

کردن ن به اثر تواند می این موضوع  وست که دارای بار منفی و آثار و تبعات نامطلوب استا
 واردات در مقابل صادرات یک شیوه تشویقی برای صادرات است اما باید . شودمنتهیها  سیاست

رویه که با انگیزه  اگر این شیوه تشویقی به واردات بی. بازخورد آن مورد توجه و بررسی قرار گیرد
گیری از حاشیه سود ناشی از واردات کاالهای مصرفی منجر شود چه بسا در نهایت حتی به  بهره

 مدیریت اینکه چه وارد شود و به چه بخشی تزریق شود حائز ،بنابراین. زیان بخش صادرات باشد
  . اهمیت فراوان است
 عدم کن است ممرای افزایش صادرات در حالی کهای است ب  ورود موقت رویهعالوه بر این،

تأثیر بودن در صادرات منتهی   این شیوه نیز به رسوب واردات در بازار داخلی و بی صحیحمدیریت
بنابراین تعیین ضوابطی که این قوانین به همان صورت که قانونگذار انتظار دارد اجرا شود و  .شود

  .ضروری و حیاتی است نتیجه دهد
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  صنعتی  – زاد تجاریبهینه و مطلوب از مناطق آ استفاده .4-8
  کشور ایجاد فضایی فارغ از قوانین و مقررات صنعتی- فلسفه وجودی مناطق آزاد تجاری

گذاری  یل امور واردات و صادرات به منظور توسعه سرمایههتجاری و گمرکی برای تس محدودکننده
زات متعددی طبق مناطق آزاد از تسهیالت و امتیا. و تولید و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی است

شده بتوانند با حضور فعال در  های تعیین باشند تا در محدوده  خود برخوردار میقانون خاص
 اما متأسفانه طی ،ای موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نمایند بازارهای جهانی و منطقه

از مسیری است که اند عملکرد آنها گویای انحراف این مناطق  دهمدتی که این مناطق ایجاد ش
اند بلکه عمدتاً به   طی شود و مناطق مذکور نه تنها در توسعه تولید و صادرات نقشی نداشتهبایست می

اند و اهداف اولیه از تشکیل آنها به هیچ  یدهد گرتبدیل سکویی جهت واردات کاال به سرزمین اصلی
این مناطق به عنوان ابزاری  محقق نشده است، بنابراین در طرح مدیریت واردات بکارگیری وجه

این مناطق به سمت رسالت واقعی و  کنونی در یجهت توسعه تولید و صادرات و تغییر جریان انحراف
  .صنعتی کشور حائز اهمیت فراوان است  – در قوانین خاص مناطق آزاد تجاری شده لحاظ

  
های مشترک  چهبازار رسمی، گمرکات از اعم کشور ورودی مبادی بر  مدیریت و نظارت.5-8

  مرزی و مبادی غیررسمی
 در بازرسی محموالت توجهاستفاده از ابزار و تجهیزات پیشرفته در گمرکات رسمی کشور و 

رویه به کشور، جلوگیری از گسترش مبادی  وارداتی و ترانزیتی برای جلوگیری از واردات بی
، توجه و نظارت ادغام گمرکات و حذف گمرکات غیرضروریورودی رسمی و در صورت لزوم 

ی از ها و جلوگیر  مبادالت از طریق این بازارچهقانونمند ساختنهای مشترک مرزی و  بر بازارچه
 که عملکرد مطلوبی حاصل نشده است، کنترل و نظارت دقیق بر مبادی افزایش آنها تا زمانی که

کارهایی که ها و اقدامات و راه غیررسمی و مبارزه جدی با قاچاق کاال و بکارگیری سیاست
ها با  در این خصوص هماهنگی دستگاه. د حائز توجه استنبرهای قاچاق کاال را از میان  انگیزه

  .ای برخوردار است گمرک کشور و نیروی انتظامی از اهمیت ویژه
  

   مدیریت نرخ ارز.6-8
رخ نرخ ارز یکی از عوامل اثرگذار بر واردات کشور و همچنین صادرات است در نتیجه مدیریت ن

داشتن نرخ ارز در شرایط  پایین نگه. های مدیریت واردات محسوب شود  یکی از روشتواند میارز 
تر از تولیدات داخلی در اختیار   آسان کاالهای وارداتی بسیار ارزانتر و شود میتورمی سبب 
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 کیفیت قیمت چینی و کم های اخیر در خصوص اجناس ارزان کننده قرار گیرد آنچه طی سال مصرف
 چشمگیری ترصودر نتیجه واردات این قبیل کاالها به دلیل سودآوری باال به . شاهد آن بودیم

یابد و حتی بسیاری از تولیدکنندگان با توقف تولید برخی به واردات این کاالها روی  افزایش می
ل  توجه داشت که افزایش تعرفه این کاالها چاره مشکل نیست زیرا به دلیبایست میآورند و  می

افزایش در نرخ تعرفه موجب گسترش  این قبیل کاالهاوجود حاشیه سود بسیار زیاد در واردات 
بنابراین مقاومت در برابر افزایش .  به گسترش قاچاق خواهد انجامیدقاچاق این کاالها خواهد شد

  چشمگیر وافزایش همچون تبعاتی تواند مینرخ ارز به بهانه جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی 
  . رویه واردات به کشور و تعطیلی صنایع تولیدی داشته باشد بی

داشتن نرخ ارز و عدم وجود   پایین نگهلذااین موضوع در خصوص صادرات نیز مصداق دارد 
و نرخ تورم انگیزه صادرات را کاهش خواهد داد البته اگر واردات جهت رشد تناسب میان نرخ ارز 

  مورد نیازوضوع به نفع صادرکننده به دلیل تأمین کاالهایتولیدات صادراتی صورت گیرد این م
 شکاف میان واردات و  تعمیق اشاره شدپیش از اینطور که   هماناماوارداتی ارزانتر خواهد بود 
 آن است که چنین اتفاقاتی حاصل نشده است و دهنده های اخیر نشان صادرات غیرنفتی در سال

بنابراین تعدیل نرخ ارز با لحاظ تورم داخلی و  .بوده استواردات کاال معطوف به بازار داخلی 
  .جهانی و تفاوت این دو حائز اهمیت است

های تأثیرگذار در واردات از  ها در سازمان شده هماهنگی وزارتخانه ذکر عالوه بر موارد 
 که نظرات سازمان توسعه تجارت در شود می در مدیریت واردات محسوب اهمیتاقدامات حائز 

 خصوص که در طرح مدیریت واردات آورده شده است قابل توجه است که در ذیل مورد این
  .اشاره قرار گرفته است

  
  های تاثیرگذار در واردات ها و سازمان وزارتخانه. 9
بیشترین ارتباط موضوعی را با تجارت خارجی ) وزارت امور اقتصادی و دارایی(گمرک ایران  -

های تجاری کشور است که در قالب  مشی ها و خط  سیاستمامتاین دستگاه مسئول اجرای . دارد
هر آنچه که در . شود میها از سوی وزارت بازرگانی ابالغ  ها و بخشنامه نامه قوانین، مصوبات، آیین

  گمرکواردات، وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت عهده دارند صورت دفتری دارد که
های داخلی خود به  گمرک در قالب بخشنامه .دار است عهده آنها را تماماجرا و تطبیق فیزیکی 

ی الملل بینگمرکات سراسر کشور کیفیت و چگونگی اعمال مقررات گمرکی که با مقررات مرتبط 
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مبادی ورودی، چگونگی تشریفات گمرکی، تعیین ارزش . کند میدر اصول هماهنگ است را تعیین 
های آزاد، مبادالت مرزنشینان، کاالی   داخلی، فروشگاهکاال، تعیین تعرفه ، امور ترانزیت خارجی و

ه با مقررات و شد همراه مسافر، مراسالت پستی، تخصصی نمودن گمرکات، انطباق کاالهای وارد
، وصول حقوق ورودی و سایر حقوق دولت از جمله )های مرتبط به کمک دستگاه(ضوابط فنی 

ثیر مستقیم و بالفاصله بر أونگی اجرای آن تهای مهم گمرک ایران است که چگ وظایف و مسئولیت
 .تجارت خارجی و مشخصاً واردات دارد

ناپذیر  بازرگانی اجتناب وزارت با ایران گمرک های فعالیت تنگاتنگ و کامل هماهنگی ،رو این از
های دولت در بخش  نامه در واقع بازخورد قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی و تصویب. است

حسن اعمال مقررات مربوط در .  در گمرک ایران جستجو کردبایست میا تجارت خارجی ر
ثیرگذار و عدم اجرای مناسب آن با اتخاذ أدریافت شفاف، واقعی و مطلوب این بازخوردها بسیار ت

شده و کاهش آثار مثبت  های تعیین نمودن سیاست خنثیهای ناهنجار در  تصمیمات داخلی و بخشنامه
در حال حاضر ارتباط بسیار نزدیکی به دلیل همین تاثیرات متقابل بین . هد بودآن نیز قابل توجه خوا
  .دو دستگاه وجود دارد

  
  اقدامات ممکن گمرک در تسهیل یا محدودیت واردات. 1-9

  ها و وثایق شدت و ضعف اخذ تضمین -
  کاهش یا افزایش تشریفات واردات -
  شریفات پذیرش حداقل اسناد یا افزایش اسناد الزم برای ت-
   کاهش یا افزایش مبادی ورودی کاال-
   تقسیط یا عدم تقسیط حقوق ورودی -
  ها متروکه نمودن و یا موافقت یا تمدید مهلت -
  مانور روی تخصصی کردن گمرکات -

های معمول تجاری بانک بعد از ثبت  شیوه ترین ترین یا مرسوم رسمی مرکزی در بانک •
دار است که بخشی در  بانک وظایف متعددی را عهده. ستسفارش دستگاه بالفصل واردات کشور ا

ها،  دریافت پیش ها، ودیعه دریافت تسهیالت، ءاعطا .است مربوط اعتبارات و خارجی ارتباط با بازرگانی
 از جمله امور مرتبط با تجارت هتسهیالت و تضییقات در نوع اعتبارات، معامالت یوزانس و غیر

ییق آن تا قفل کامل امور ضبا آن در تسهیل فرایند واردات یا تاست که چگونگی تصمیمات مرتبط 
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به همین جهت هماهنگی بانک مرکزی و وزارت بازرگانی و تعامل و . آن بسیار تأثیرگذار است
 .باشد میتوجه  تعاطی افکار آنها در زمینه بازرگانی خارجی مهم و قابل

آالت،  ر بوده و تأمین ماشینوزارت صنایع و معادن که متولی بخش تولیدات صنعتی کشو •
 و  صنایعنیاز بخش تولید در جهت حمایت از صاحبان قطعات، مواد اولیه و سایر کاالهای مورد

کسب و حفظ بازار فروش و سایر امور مربوط با امور بازرگانی آنها را مدنظر دارد و روند آن را 
های بازرگانی و  نجر به تمرکز فعالیتاین ارتباط قوی در بسیاری از کشورها م. نماید  تعقیب میدائم

 .صنعتی در یک وزارتخانه شده است

 لحاظ محصوالت کشاورزی و هم از لحاظ این وزارت هم از  کهوزارت جهاد کشاورزی •
های مربوط در امور تجاری  اعمال ضوابط فنی در بهداشت دام و طیور و حفظ نباتات و قرنطینه

 .بسیاری تأثیرگذار است

، درمان و آموزش پزشکی که وظایفی مشابه وزارت صنایع و معادن در وزارت بهداشت •
 تنظیم تر در تهیه و تأمین و در نهایت ای بسیار پررنگ حمایت از تولیدات داخلی دارد، اما وظیفه

ها و اعمال ضوابط فنی در مواد  دار بوده و مسئول کنترل  و تجهیزات پزشکی عهدهدبازار داخلی دار
 .باشد میها و اقالم بهداشتی نیز  غذایی، آشامیدنی

اردها و نظارت بر حسن  اعمال استاند در خصوصمؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی •
 اجرای آنها

کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان   سازمان حمایت مصرفمرکز امور اصناف و بازرگانان •
نقش قابل توجهی در بخش شند با های تابعه وزارت بازرگانی می توسعه تجارت ایران که از سازمان

 .نمایند تجارت خارجی ایفا می

 وزارت راه و ترابری در مقوله حمل و نقل و ترانزیت کاال و امور مربوط •

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و ارز که تصمیمات رئیس ستاد در حکم تصمیمات دولت  •
ترل قاچاق در بازخورد مناسب توفیق ستاد در کن. ت اجرایی استضمانبوده و به همان اندازه دارای 

کننده تدابیر اتخاذ شده در  قاچاق کاال خنثی. از مقررات تجاری در کشور بسیار مفید خواهد بود
 قاچاق کاال و چگونگی برخورد با آن با بایست میلذا در مدیریت واردات . بازرگانی خارجی است

 .دقت مورد رصد قرار گیرد

 و سایر امور مربوط که متولی CDات، فیلم، اسالید، وزارت ارشاد در مقوله کاغذ، نشری •
 .دار است های فرهنگی را عهده ضوابط فنی در اینگونه امور بوده و کنترل
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 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ،وزارت کشور •
باشند  بازرگانی خارجی میهای تأثیرگذار بر  سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع نیز از جمله دستگاه
 .تر دارند گفته نقشی کمرنگ های پیش که نقش آنها حسب مورد بوده و نسبت به سایر دستگاه

 )یی ماده مقررات صادرات و وارداتنامه اجرا نییآ(کمیته ماده یک  •

 های وارداتی  تشکل •

  
  گیری بندی و نتیجه جمع. 10

اردات کاالی مصرفی و نیز واردات برخی عوامل  وبه ویژهروند رو به رشد واردات کاال به کشور 
 با تشدید مشکالت بخش واقعی در ایران همراه شده و شود میتوسعه که مشابه آن در داخل تولید 

  .بایست در آن جستجو کرد بخشی از کم رشدی اقتصاد کشور را می
دن بو ف میان واردات و صادرات غیرنفتی که به معنای معطوفادر عین حال تعمیق شک

پذیری  ، آسیبای به تولید کاال و عرضه در بازار داخلی است ای و واسطه اردات کاالهای سرمایهو
ی در حوزه نفت به الملل بینهای   بازار نفت بیشتر کرده و انتقال شوکهای کشور را از نوسان

  . های واقعی اقتصاد بیش از پیش اقتصاد داخلی را دچار اختالل خواهد کرد بخش
های ناشی از این جریان نیازمند مدیریت دقیق  شده و رهایی از آسیب ت ایجادرفع مشکال

ای   و واسطهای سرمایه و واردات کاالهای و کنترل آن بوده و همچنینجریان ورود کاالهای مصرفی 
  .گرا در اولویت قرار گیرند دهی شوند تا تولیدات صادرات ای جهت  به گونهبایست می نیز

ای، جهت بخشیدن به تسهیالت بانکی به سمت بخش  ارگیری ابزار تعرفهدر همین راستا بک
نظر اجرایی چگونگی   نقطهز به عالوه ا.ضروری است... صادراتی و مبارزه با قاچاق کاال و 

بکارگیری ابزار و اقدامات حائز اهمیت است، از آنجا که مدیریت تجارت صرفاً یک مقوله مرتبط با 
ای  ها در این زمینه از اهمیت ویژه یین وظایف و نقش هر یک از دستگاهوزارت بازرگانی نیست تع

  .برخوردار است
 اما انجام امور مرتبط با ، وزارت بازرگانی متولی امور تجارت و بازرگانی کشور استندهر چ

های تجاری کشور منتزع از  ده است و با توجه به اینکه سیاست گستربسیاربخش بازرگانی کشور 
 سایر بایست میشده  بینی  پیشفهای اقتصادی کشور نیست به منظور تحقق اهدا تسایر سیاس
گذار هستند با وزارت بازرگانی  به هر نحوی بر امور تجاری تأثیرها که ها و سازمان وزارتخانه

ها و   گمرک ایران مسئول اجرای کلیه سیاسترسد  در این راستا به نظر می.هماهنگ شوند
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ور بوده و عملکرد این سازمان تأثیر مستقیم بر نحوه اجرای قوانین و های تجاری کش مشی خط
 با مراحل ثبت داشتنبانک مرکزی با توجه به ارتباط .  داردها نامه ینیها و مصوبات و آ نامه بخش

 آن تفییق در تسهیل امور واردات یا تواند می ...سفارش و اعطای تسهیالت، دریافت وثایق و
تواند در   بخش تولیدات صنعتی کشور میمتولیرت صنایع و معادن به عنوان تأثیرگذار باشد، وزا

 وزارت جهاد کشاورزی در .ثری نمایدؤواردات کاالهای مورد نیاز این بخش کمک ممدیریت 
 وزارت راه و ترابری در مقوله .نقش بسزایی دارداعمال ضوابط فنی و بهداشتی بخش کشاورزی 

 به عنوان حافظ منافع تواند میمرکز امور اصناف و بازرگانان حمل و نقل و ترانزیت کاال و 
  .کننده و تولیدکننده در مدیریت تجارت خارجی کشور همراهی نماید مصرف
  

  خالصه طرح مدیریت واردات سازمان توسعه تجارت. 1پیوست 
  :این طرح شامل موارد زیر است

  )های مشخص تعیین هدف و آرمان(گذاری  هدف -
 )شخص کردن اقدامات عمل و تعیین وظایفم(ریزی  برنامه -

 گذاری مقررات -

 )تعیین نهاد مدیریت و ابزارهای در اختیار آن(سازماندهی و پشتیبانی  -

 هماهنگی برون سازمانی -

 )شده های تعیین سنجش چگونگی تحقق اهداف و آرمان(کنترل و پایش  -

 ) زیرسیستم فوق6متغیر در هر یک از (اصالح و اقدام  -

  :گردد تعیین شده است  ذیل بیان می درصورتی کهه اف این طرح ب اهدترین مهم
 )ترکیب واردات(حمایت از تولیدات داخلی  -

  مورد نیاز واحدهای تولیدیای واسطهآالت، مواد اولیه و سایر اقالم  تنظیم بازار داخلی ماشین -

 جلوگیری از کاهش سطح اشتغال -

 تنظیم بازار داخلی کاالهای مصرفی  -

 مصرف مناسب اعمال الگوی  -

 تسهیل تجارت خارجی  -

 کاهش سهم واردات اقالم غیرضروری -
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 وحدت مدیریت در واردات -

 کننده حمایت از مصرف -

 کمک به تحقق درآمدهای دولت  -

 تعدیل میزان واردات متناسب با درآمدهای ارزی -

 ارتقاء نسبت به درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی به کل واردات -

 ای واسطه و ای سرمایهسبت به کاالهای کاهش نسبت کاالهای مصرفی ن -

 تنظیم تراز بازرگانی و بهبود نسبت واردات به صادرات -

 ها  برخی محدودیتمانندنظر دولت  های مورد اعمال سیاست -

 های حفاظتی و برخورد متقابل شکنی و اتخاذ سیاست مقابله، قیمت -

 کاهش قاچاق کاال -

  و دولتحسن اجرای قوانین و مصوبات مجلس شورای اسالمی -

 ها وری در بنگاه افزایش بهره -

 سازی واردات تقویت بخش خصوصی و خصوصی -

 پشتیبانی از صادرات -

 جلوگیری از انحصار در واردات -
 

  منشور مدیریت واردات. 2پیوست 
ساله توسعه  شده در برنامه پنج بینی  ساله و در اجرای اهداف پیش20انداز  با الهام از سند چشم
نافع ملی و ارتقاء سطح اشتغال و تولید و حمایت از صاحبان صنایع و توجه به اقتصادی برای حفظ م

شده در نظام مقدس جمهوری اسالمی و قانون  های منظور کنندگان، با رعایت ارزش حقوق مصرف
گری دولت در بخش  اساسی کشور و استفاده حداکثری از بخش خصوصی و پرهیز از تصدی

  :گیرد  قرار میورد توجهمدیریت واردات کشور قویاً م مراتب زیر در اقتصادی و تجاری
حبان صنایع در گرایش بیش از پیش به استفاده از محصوالت داخلی و حمایت منطقی از صا  .1

  مقابل رقبای خارجی
های خود با قیمت و کیفیت  مین نیازمندیأکنندگان در دسترسی و ت توجه به حقوق مصرف  .2

 مطلوب
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شده با رعایت و حفظ و ارتقاء منافع ملی به منظور حضور  ذیرفتهی پالملل بینرعایت مقررات   .3
 ر جهانی و کسب موقعیت تجاری بهتربیش از پیش در بازا

 ی مربوطالملل بینهای  ها و سازمان ها، اتحادیه سازی و پیوستن به انجمن هموار  .4

 های ترجیحی های تجاری و برقراری تجارت آزاد یا تعرفه انعقاد موافقتنامه  .5

 که تراز بازرگانی مثبت یا متعادل با کشورهای طرف معامله به ای گونهنظیم واردات به ت  .6
 .صورت جمعی و یا حتی االمکان انفرادی حاصل آید

 سازی و تسهیل تشریفات تجاری روان  .7

اربردی از آنها در های بازرگانی و کسب اطالعات و استفاده بهینه و ک افزایش تعداد رایزن  .8
 معامالت تجاری

های جمهوری اسالمی در سایر  تعامل پویا و کارآمد اطالعات تجاری با رایزنها و سفارتخانه  .9
 کشورها

به روز نگهداشتن اطالعات مربوط به چگونگی اقدامات احتمالی و مضر علیه تجارت کشور  .10
 فتار غیرمتعارف و غیرقانوی تجاریو برخورد متقابل، درخور و به موقع در ر

های  شکنی های غیرمنصفانه و قیمت احبان صنایع و بازرگانان از رقابتارتقاء سطح آگاهی ص .11
، اختیارات قانونی برخورد با آنها و اقدامات حفاظتی ممکن در کشور به )دامپینگ(غیرعادالنه 

 ور حمایت منطقی از تولیدات داخلیمنظ

 تجاری شده خاذاتهای  اتخاذ تدابیر الزم در برخورد اقتصادی با پدیده قاچاق کاال که سیاست .12
 .سازد میرا با آثار سوء خود خنثی 

مشی تجاری که موجب گردش امور به سمت و سوی  پرهیز از اتخاذ هرگونه روش و خط .13
همچنین دوری گزیدن از هرگونه تصمیم و اتخاذ . شود میگری آن  دولت و افزایش تصدی

 زا های اجرایی رانت روش

ر تعرفه در ای و غیرفنی و استفاده منطقی از ابزا هجلوگیری از برقراری هرگونه مانع غیرتعرف .14
 تنظیم واردات

های قانونی موجود بدون  کنترل کیفیت و سالمت و بهداشت کاال با استفاده بهینه از ظرفیت .15
 ها و عوامل اجرایی های تجاری دستگاه اعمال سلیقه 

 ساله و 20انداز   اتخاذ راهکارهای متناسب و مطلوب در تحقق اهداف منظور در چشم .16
 های منظور در برنامه توسعه اقتصادی چهارم و پیشنهادی پنجم آرمان
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 های وارداتی گیری و فعالیت تشکل ثر از شکلؤحمایت م .17

هایی که مقررات و تصمیمات آنها دارای  ها و دستگاه جلب همکاری و هماهنگی وزارتخانه .18
 .ثر در تجارت خارجی استؤنتایج مستقیم و م

بازار و به روز نگهداشتن قیمت کاالهای مورد معامله و انتشار آن برای گردآوری اطالعات  .19
 اندرکاران تجاری دست

 ؤثر در تولید و صادراتهای وارداتی م تسهیل فعالیت .20

 در اقالم وارداتی و کاهش نسبت کاالهای ای واسطه و ای سرمایهارتقاء سهم کاالهای  .21
 س و غیرضرورامعه و کاالی لوکمصرفی بخصوص اقالم مغایر با الگوی مصرف منطقی ج

ها با جلب  ها در جهت منافع بازرگانان برای انتخاب برترین بازارشناسی و معرفی بهترین .22
 های تجاری های بازرگانی و تشکل ثر اتاقؤهمکاری م

ت صادرات غیرنفتی رعایت اعتدال بین درآمدهای ارزی و مصارف ارزی کشور و ارتقاء نسب .23
 به واردات کشور

ثیر هر کدام بر میزان واردات و استفاده أ ابزار قانونی و موجه تنظیم واردات و میزان تشناسایی .24
 متناسب و به موقع از آنها

 ده مناسب از ابزار مدیریت وارداتتنظیم بازار داخلی با استفا .25
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