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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺑﻪ ﺷﺪت روی آن ﻣﺎﻧﻮر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر
ﺑﻌﺪ از  ۳۵ﺳﺎل اﺳﺖ؛ ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ ﻃﯽ  ۴ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ،ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ رخ داد ،در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان
واردات و ﺻﺎدرات ﻃﯽ  ۴ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ دوﻟﺖ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ دوره
ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ دوﻟﺖ دﻫﻢ ،ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯽ ﺑﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻢ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل  ۹۳رخ داد؛
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ،ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ
را ﺑﻪ ﺳﺮﺟﻤﻊ ﺻﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد؛ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ در
ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات داﺷﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ واردات ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ ردﯾﻒ ﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﺗﺮاز
ﺗﺠﺎری ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺳﺎل  ۹۴ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻬﻢ
اﯾﺮان در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ  ۲۰درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﻗﺒﻠﯽ اش ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻃﺒﻖ
آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ،۲۰۱۳ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت دﻧﯿﺎ  ۳۸ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﻬﻢ اﯾﺮان از آن ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻗﺎﭼﺎق و ﻓﺮوش
ﻧﻔﺖ ،ﺣﺪود  ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۰.۳درﺻﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ از ﺑﺎزار ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﺎﻟﯽ رخ داد ﮐﻪ اﯾﺮان ۱.۲
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ و ﯾﮏ درﺻﺪ اﻗﺘﺼﺎد دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت و ﮔﺎز
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﯾﺮاﯾﻦ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ  ۳ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﻢ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ رﻗﻤﯽ ﺣﺪود  ۳۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﺑﺮﺳﺪ ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪدر ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ
دﻫﻢ روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺠﻢ
ﮐﻠﯽ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر از ﻣﺠﻤﻮع  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۸۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ،۸۸ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۰۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۷۸۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل

 ۹۰اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺳﺎل  ۹۱اﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ،ﺣﺠﻢ ﮐﻠﯽ ﺻﺎدرات و واردات ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ در ﺳﺎل  ۹۲ﻫﻢ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﻣﺎ در ﺳﺎل ۹۳
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان ،ﺷﺎﻫﺪ
ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدﯾﻢ؛ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮﻓﺖ در ﺳﺎل ۹۴
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮاﻓﻖ ،ﺣﺠﻢ ﮐﻠﯽ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ،ﺣﺠﻢ ﮐﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
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ﺳﺎل  ۹۴ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان واردات ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ در ﺣﺪود  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
و ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ اﻓﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر داﺷﺖ؛ در اﯾﻦ ﺳﺎل در
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر  ۸۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۹۰۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺷﺪ .اﯾﻦ
رﻗﻢ اﻓﺘﯽ ﺣﺪود  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۲۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر رﻗﻢ زد.
اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎل  ۹۵ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﯽ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﯾﻢ؛ رﺷﺪ ﺣﺠﻢ
ﮐﻠﯽ ﺗﺠﺎرت در ﺳﺎل  ۹۵در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  ۹۴ﺣﺪود  ۳۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺑﻮد؛ در ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﺜﺒﺖ
ﺷﺪن ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﻃﯽ  ۲ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﻠﯽ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﺟﺎم ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺣﺠﻢ
ﺳﺎل  ۹۱ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺪﻋﯽ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪواردات ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن
واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ واﺳﻄﻪ ای و در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﻮد ،ﻃﯽ ﺳﻪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ رﮐﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل
 ۹۱ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی آﻣﺎری در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدرات
ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۹۴از )ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ( ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
)ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ( اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ارﻗﺎم ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺟﻤﻊ
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪد آن ،ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ روﯾﻪ در ﺳﺎل  ۹۵ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺑﺎز
ﻫﻢ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ در آﻣﺎر دوﻟﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﺰﺋﯽ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ واردات ﺑﻪ اذﻋﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ دوﻟﺖ دﻫﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺠﻢ و ﺗﺮﮐﯿﺐ
واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ ای و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

آﻧﭽﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دوﻟﺖ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردی ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﻣﺜﺒﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد
رﺷﺪ ﺣﺠﻢ ﮐﻠﯽ ﺗﺠﺎرت اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺎد؛ اﻣﺎ
ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺣﺠﻢ ﮐﻠﯽ ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ؛ ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری دﺳﺘﺎورد و ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ
واردات و رﮐﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
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