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شت رکورد زنی تاریخی تجارت خارجی ایران در پسابرجام
مجتبی خسروتاج

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران

وعدههای بر زمین مانده دولت
حسین سالح ورزى

ب رئیس اتاق بازرگانی ایران
نای 

بــارویکارآمــدندولتتدبیــروامید،انتظــاراتفراوانیدر
حــوزه اقتصاد شــکل گرفــت؛ نابســامانیهای مختلف این
حــوزهدراواخردولتدهمبهاندازهایبودکهکمترکســیبه
تحقق همه انتظارات ،در برههای چهار ســاله امید داشــت،
امــاازآنجــاکــهبخشزیــادیازمشــکالتموجود،ریشــهدر
تحریمهــای بینالمللــی و محدودیتهــای ناشــی از آن
داشــت ،تمرکز دولت و دیپلماســیاش نیز بــر همین حوزه
شکلگرفت.باوربراینبودکهبابرطرفشدنمشکالتاین
حوزه ،سایر معضالت اقتصادی نیز به مرور برطرف خواهد
شــد .با این همه آنچه دولت در این مســیر با آن مواجه شد و
شایدپیشبینیاشنکردهبود،طوالنیشدنروندمذاکرات
بــرایبرطرفکــردنتحریمهابــودکهبیاندالیــلآنازاین
بحثخارجاست.
اما هرچه بود در نهایت ،توافق هســتهای امضا شــد و برجام
بهســرانجامرسیدودیوارتحریمهایاقتصادیفروریخت،
بــهتبــعآناقتصادکشــوردوبــارهنظمیبهخــودشدیدکه
همین نظم باعث شــکلگیری عواقب مثبتی شد؛ از جمله
اینکهتورملجامگســیختهکنترلشدوثباتبهبازاربرگشت.
فعــاالن اقتصــادی میداننــد که وجــود ثبــات ،اصلیترین
عامــل و زیرســاخت هرگونــه فعالیــت اقتصــادی اســت و
باعــثپیشبینیپذیــرشــدناقتصــادودرنتیجهســهولت
برنامهریزیبرایرسیدنبهخواستههایاینحوزهبراساس
اصل ثبات اقتصادی میشود .در همین راستا انضباط مالی
دولتیازدهمنیزنســبتبهدولتپیشازخودشبهترشد
تاخوشبینیهارنگورویتازهایبگیرندوامیدواریهاوارد
فازدیگریشوند.
همانطــور کــه اشــاره شــد ،طوالنــی شــدن فرآینــد
توافــق هســتهای و اجرای برجام باعث شــد دولــت یازدهم
فرصت رســیدگی به ســایر مشــکالت اقتصادی و مشــخصاً
موانــع و چالشهای پیش روی بخش خصوصی را نداشــته
باشدودراینزمینه،وعدههاییرویزمینبمانند.درهمین
راســتا با وجــود شــعارها و وعدههــای داده شــده در رابطه با
موضــوعخصوصیســازیواقعــىوافزایــشســهمبخش
خصوصیدراقتصادکشورکارچندانیصورتنگرفت.یکی
ازالزامــاتتحققافزایشســهمبخــشخصوصی،اصالح
ســاختار حجیم دولت و کوچکتر شدن آن اســت که در این
زمینه اتفاق مثبتــی رخ نداد تا در ،همچنان بر همان پاشــنه
بچرخد.بــروز همزمان تــورم و رکود اقتصادی در کشــور ،کار
دولتتدبیروامیدرادشــوارترســاخت،معضلیکهحاصل
یک پروســه طوالنی ندانمکاری و ضعف شدید مدیریتی در
دولت گذشــته اســت و دولت روحانی میراثدار آن شــد و تا
به امروز با وجود تالشهای صورت گرفته ،نتوانســته نسخه
شفابخشیبرایخروجازآنتجویزکند.
کلید دولت تدبیر و امید در باز کردن قفلهای حوزه تســهیل
فضایکســبوکارداخلینیزکارگشــانبودتافعاالنمأیوس
اقتصادی حوزه تولید که بیثباتی اقتصادی در زمان روی کار
بودندودولتگذشــتهبســیاریازآنهاراتامرز ورشکســتگی
و پایــان فعالیــت اقتصادی ســوق داده بــود ،همچنــان اندر
خممشــکالتوچالشهایشــانباقــیبمانندتادرراســتای
بهبــودواقعــیفضایکســبوکارنیزعمــاًاتفاقمبــارکو
راضىکنندهایرخندهد.ازســویدیگــر،درموردواحدهایی
کهکمرشانزیربارمشکالتناشیازسیاستهایغیراصولی
دولتگذشــتهخمشــدهبــود،دولتیازدهمهمنتوانســت
باری ازروی دوششــانبرداردوچرخواحدهایشانرا دوباره
بهحرکتدرآورد،بحرانقیمتتمامشدهدربنگاههایکشور
مجال تولید مســتمر و اقتصادی و امکان حضور در بازارهای
بینالمللیراازآنهاسلبکردهاست.ازسوییحیاتوممات
بســیاریازآنهادرگرو تســهیالتمناسبیاستکهبانکهااز
ارائهآنســر بازمیزنندوازســویدیگرمدلمالیاتستانیاز
تولیدنیزتاحدودیغیرعادالنهاست،نظامتأمیناجتماعی
کشــوربارخاطربنگاههاشدهوچشــماندازامیدبخشیپیش
رویتولیدکنندگانکشورنمیگشاید.
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دربررسیکارنامهتجارتخارجیدولتیازدهمدرخصوص
اقــدام های دوره «پســا برجــام» با توجــه به این مهم کــه پیش از
برجام ،کشــور در روابط تجاری خود با برخی کشورها با مشکالت
و محدودیتهایــی در زمینــه انتقــال ارز و صــادرات و واردات
و ...مواجــه بــود ،اقدام های متعــددی را با هــدف ارتقای تجارت
خارجــی در زمینههــای مختلف به ثمر رســانده اســت از جمله:
جــذب ســرمایهگذاریهای خارجــی ،تســهیل روابــط تجــاری و
تأمین کاالها و خدمــات از مبادی متنوع ،احیای روابط اقتصادی
و تجــاری ،کســب مجدد بازارهای از دســت رفته کشــور ،تغییر در
ترکیــب کاالهای صادراتی و کاهش ریســک تجــاری و هزینههای
تجارت کشور ،بویژه در دوره پسابرجام انجام داده است که منجر
بــه افزایش درآمدهای غیرنفتی ارزی ،تنوع بازارهای صادراتی و
دستیابی به مازاد تراز تجاری شده است.
دراینجااشارهبهاهماقدامهایصورتپذیرفتهدرحوزههای
صــادرات و واردات کاالهــا و خدمــات ،خالــی از لطــف نیســت.
در زمینه توســعه صــادرات خدمات اقــدام هایی نظیــر افزایش
شــرکت در مناقصات خارجی ،افزایش چشــمگیر شــمار صدور
یــا تمدیــد مجوزهــای خــروج موقــت ماشــینآالت و تجهیزات
مــورد نیــاز بــرای اجــرای طرحهای بــرون مرزی خدمــات فنی و
مهندســی ،قبــول ضمانتنامههــای بانکهــای ایرانــی بــه جای
بانکهای دیگر در برخی کشــورها ،تسهیل نسبی نقل و انتقاالت
ارزی ،افزایش چشــمگیر تعداد گردشگران ورودی ،ساخت هتل
توســط ســرمایهگذاران خارجی و بخش خصوصی کشور ،انجام
مذاکــرات دو جانبــه برای پهلوگیری کشــتیهای ایرانــی در بنادر
پــر تردد تجاری اروپایی – آفریقایی و آســیایی ،راهاندازی خطوط
جدیــد ترانزیــت هوایــی و افزایــش درخواســت هــای پروازهــای
عبوری از آسمان ایران ،اتصال خطوط ریلی کشور با ناوگان ریلی
ســایر کشورها قابل ذکر اســت و نیز در زمینه توسعه صادرات کاال
میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
تدویــن و تصویــب دســتورالعملها و مشــوقها و جوایــز
صادراتــی و دســتورالعملهای ذیربــط ،توســعه روابــط تجــاری
بــا گروهبندیهــای مهــم نظیــر ،اوراســیا و ...بــا تنظیــم و انعقــاد
توافقنامهها،تفاهمنامهها،رفعموانعصادراتینظیراخذمالیات
مضاعف ،برگزاری کمیســیونهای مشترک متعدد و کمیتههای
تجاری ،شناسایی شــرکتهای توانمند صادراتی داخلی و برنامه
ریزیجهتارتقایتوانکیفی،مدیریتی،اجراییفنیو...ازطریق
ارائهمشاوره،برگزاریدورههایآموزشی،توانمندسازیصادراتی،
تهیــهو انتشــاراطالعــاتمربوطبــهبازارهایهــدفصادراتیدر
زمینههــای حقوقی ،زیرســاختی ،تعرفــهای و رقبا ،تهیه و انتشــار
اطالعــاتمربــوطبــهتوانمندیهای
صنعتــی و ظرفیتهــای همــکاری
و ســرمایهگذاری و صــادرات و
واردات ایــران ،مدیریــت اطالعــات
تجــارت خارجــی ،شناســایی و رفــع
موانــع و مشــکالت قانونــی و اجرایــی
توســعه صــادرات غیرنفتــی و
پیشــنهادهای اصالحــی و اجرایــی به
منظــور حمایــت هــای صادراتــی در
زمینههــای زیرســاختها ،تســهیل و
تهیه برنامههای عملیاتــی صادراتی
استانها و اجرای طرحهای صادراتی
دراستانها،ساماندهیوبرنام هریزی
هدفمنــد رویدادهــای تجاری شــامل
نمایشــگاهها ،هیأتهــای اعزامــی و
پذیریــش تجــاری و ســرمایهگذاری،
تقویــتحضــوررایزنهــاوکمــکبــه
ایجــاد کنسرســیومهای صادراتــی
توانمند .همچنین در زمینــه بال دوم
تجــارت خارجــی ،واردات ،بر اســاس
تأکیــدات رهبــر معظــم انقــاب در
راســتای مدیریــت واردات و به منظور
کاهــش آســیبپذیری ملــی دولــت

اقدام هایمهمی را صورت داده که برخی از آنها عبارتند از :تغییر
تدریجــینرخارزوارداتبرخیتعرفههاازمبادلهایبهمتقاضی،
کاهش پلکانی تعــداد ردیفهای طبقات تعرفــهای ،ممنوعیت
واردات کاالهای تولید داخلی توســط دستگاههای دولتی ،تشدید
برخــوردومبارزهبــاوارداتغیررســمیوقاچاقکاال،ســاماندهی
نظامتعرفهایدرجهتحمایتازتولیدداخل،شناساییکاالهای
وارداتی رســمی از کاالهای داخلی و قاچاق به وســیله کد رهگیری
وشناســهکاال،ســاماندهیموانــعغیرتعرفــهایوارداتوتبدیــل
موانع غیرتعرفــهای به موانع تعرفهای و فنــی و حذف مجوزهای
مــوردیمخلوارداترســمیدرحمایتازتولیدداخلوتوســعه
صــادرات ،اقدام های جبرانــی ،حفاظتی و ضدقیمت شــکنی در
راســتایحمایتازتولیدداخل،بررســیچگونگیتجارتمبتنی
برســرمایهگذاریخارجی،ایجــادتنوعدرمبــادیتأمینکاالهای
وارداتیازکشــورهایمحدودوخاص،مدیریــتوارداتدربخش
هــایمنتخــبنظیــرخــودرو،کاالهــایاساســی،لــوازمخانگــی،
ساماندهیمناطقمرزیویکسانسازیمعافیتهایگمرکیدر
اینمناطقوحرکتبهســمتســاماندهیروزنههاومنافذورودو
وارداتغیررسمیکاال.
پیامدهای این اقدام ها بویژه پس از به نتیجه رســیدن برجام،
درعملکــرد تجــارت خارجــی کشــور در ســالجاری در افزایــش
بیپیشــینه وزن صــادرات در 10مــاه ســالجاری به رقــم تاریخی
100میلیونتن،کهدرتاریخمعاصرایرانرکوردمحسوبمیشود
بهروشــنینمایانشــدهاســتارزشصادرات 10ماه35میلیارد
دالربااحتسابمیعاناتگازیاست.
تحــوالتاقتصادکالنملیوجهانیاعــمازتغییراتنرخارز،
کاهــش قیمت هــای جهانی اقــام وارداتــی ایران نســبت به اوج
قیمت کاالها در سال های 2009-2010و بویژه اقدام های یادشده
درمدیریتهدفمندوارداتبهکاهشوارداتکشــورمنجرشــده
و برآینــد دو نیرو در تراز تجاری غیر نفتی ایــران بازتاب یافته که در
لجاریمثبتشدهاســت.دردستیابیبهایندستاورد
 10ماهســا 
مهممجموعهاقدامهاییکهمنجربهافزایشصادراتغیرنفتی
وکاهشوارداتیاکاستنازآهنگرشدوارداتمیشود،تأثیرگذار
بوده اســت .به عبارت دیگر صادرات غیرنفتی توان پوشش دهی
واردات کشــور را به صورت کامل کســب کرده است که گام مهمی
در راســتای ارتقای تابآوری ملی و اجرای سیاســتهای اقتصاد
مقاومتیمحسوبمیشود.
تحــول مهمی کــه فراتر از حــوزه تجــارت خارجی پدیدار شــده
اســت افزایــش چشــمگیر مذاکرات بــا طرفهــای خارجــی بویژه
از مبادی ســرمایه فرســت و صاحــب فناوری ،شــرکتهای معتبر
داراینامونشــانجهانی اروپاییوآســیایی استکهمرهونتغییر
فضای کالن بینالمللی تأثیرگذار بر فضای کســب و کار ملی است
.بخــشخصوصــیباحمایــتدولت،درراســتایجذبســرمایه
گذاریهایمشترک،انتقالفناوری،حضوردرشبکههایبازاریابی
شرکتهای معتبر و حضور در زنجیره
ارزشجهانــی،درحــالدســتیابیبــه
مراحل عالی تری از توسعه هستند که
ثمره و نتایج آن در میان مدت آشــکار
خواهدشــد.سیاســتهایموردتأکید
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
و ســازمان توســعه تجــارت ایــران در
مذاکــره بــا طرفهــای خارجــی بویژه
اروپایی بر مشــارکت در سرمایهگذاری
اســتواراســتونــهصادراتمســتقیم
به روال متعارف گذشــته .شرکتهای
معتبــر خارجــی عــاوه بــر مشــارکت
فعال در روند توسعه اقتصادی ایران،
پایــداری ،ســود و بازار بلنــد مدت خود
را نیز تضمین میکننــد .انتظار داریم،
شرکایاروپایی،آسیاییایراندردوران
جدیدبراینمحورراهبردیدرتوسعه
اقتصــاد ملــی ایــران ،تعمــق و تأمــل
بیشــتری داشــته باشند و شــرکتهای
ایرانیباارتقایظرفیتجذبفناوری
و مدیریتــی خــود طرفهــای خارجی
را در دســتیابی به بازی بــرد – برد یاری
دهند.
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