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  896774: كد خبر  
  14:23 - 1398ارديبهشت  15: تاريخ

  

هزار ميليارد دالر منابع ذي قيمت ارزي بـراي واردات، چـه دسـتاوردي     1,7خروج بيش از 
  براي اقتصاد ايران داشته است؟

 
دهـد،   قيمت ارزي براي واردات منتشر كرده كه نشان مـي  اتاق بازرگاني مشهد، گزارشي با نام مورد كاوي خروج منابع ذي

ميليون دالر بابت واردات كاال و خـدمات از كشـور    606ميليارد و  713در مجموع يك هزار و  1396تا  1352هاي  بين سال
وج اين حجم عظيم از منابع ارزي نتوانسته است دستاورد چنداني بـراي  ها نشان داده اند كه خر بررسي. خارج شده است

  .اقتصاد ايران داشته باشد و به عبارت بهتر، اين منابع ذي قيمت هدر رفته اند
  
  

دهد، بـين   قيمت ارزي براي واردات منتشر كرده كه نشان مي اتاق بازرگاني مشهد، گزارشي با نام مورد كاوي خروج منابع ذي
ميليون دالر بابت واردات كـاال و   606ميليارد و  713در مجموع يك هزار و  1396تا  1352ي ها سال

ها نشان داده اند كه خروج اين حجم عظـيم از منـابع ارزي    بررسي. خدمات از كشور خارج شده است
قيمـت  نتوانسته است دستاورد چنداني براي اقتصاد ايران داشته باشد و به عبارت بهتر، اين منابع ذي 

  .هدر رفته اند
  

قيمـت   موردكاوي خروج منـابع ذي «؛ به تازگي اتاق بازرگاني مشهد، نتايج تحقيقي را با تيتر »تابناك اقتصادي« به گزارش
هاي بر سر كار آمده در ايران، منابع هنگفـت   دهد كه دولت نتايج اين تحقيق نشان مي. منتشر كرده است» ارزي براي واردات

كرد دستاورد مشخصي بـراي توليـد و    را براي واردات كاال و خدمات هزينه كرده اند، حال آن كه اين هزينهقيمت ارزي  و ذي
  .در ادامه به بررسي نتايج اين تحقيق خواهيم پرداخت. اقتصاد ايران نداشته باشد
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از شروع برنامه ريزي توسعه . است هاي اقتصاد و اجتماع ايران بسيار پيچيده حكايت اين روز: در مقدمه اين تحقيق آمده است
گذرد؛ اما كشور با وجود در دسترس بودن منابع عظيم ارزي طي چند دهـه گذشـته، هنـوز بـا انـواع       در ايران هفتاد سال مي

آنچه در زمينه اقتصادي در اين مدت انجام شده، بيشتر فرصت سـوزي بـوده   . مشكالت يك جامعه توسعه نيافته رو به روست
هـا نقـش    تر بوده انـد و اكنـون آن   هايي است كه در زمينه اقتصادي از ما بسيار عقب مانده عقب افتادن از كشور كه ثمره آن،

هـاي   هاي سياسي و امنيتي، توانمنـدي  اين در حالي است كه كشور در زمينه. بازيگر به خود گرفته اند و ما نقش بازي شونده
  .قابل توجهي داشته و هنوز هم دارد

هاي طي شده در بيش از شش دهه گذشته، نه تنهـا كشـور را در زمينـه     يابيم مسير وضعيت اقتصاد كشور، درمي با نگاهي به
ها ـ هرچند نه همه آن ها ـ بـا    بسياري از دولت. اقتصاد و توسعه به اهدافمان نزديك نكرده است، بلكه گاه از آن دور شده ايم

اند كه از يك سو توان توليدي كارآمد و قابل مطرح شدن در جهان را ندارد و  اي را شكل داده هاي نفتي، جامعه اتكا به درآمد
اولويت نخست بسياري از ايـن دولـت هـا، خريـد محبوبيـت و پنهـان كـردن اشـتباهات و         . از سوي ديگر تشنه مصرف است

مختلف جامعه است كـه   هاي توسعه در سطوح هاي تصميم گيران اقتصادي است و اولويت دومشان نيز نمايش نماد كارنابلدي
كنند با مصـرف، آن هـم مصـرف     گيرد؛ از اين روي، عاشق و شيفته واردات هستند و تصور مي البته به مدد واردات صورت مي

  .توان جامعه را به گمان خود به سمت توليد و توسعه هدايت كرد هاي خارجي و نه مبتني بر فناوري داخلي، مي دست ساخته

هاي شـديد رو بـه رو بـوده اسـت      سي وجه واردات در اقتصاد، آن هم در شرايطي كه كشور با تحريمگزارش پيش روي به برر
  .پردازد مي

آنچه در وهله نخست نگران كننده و قابل توجه است، نبود برنامه، تفكر و استراتژي مشخص براي برخورد، نظـارت و هـدايت   
هاي اقتصـادي   كشور است و اينكه اين ابزار همانند بسياري از ابزارمقوله واردات در راستاي توسعه صنعتي در تاريخ اقتصادي 

هاي رانت طلب قرار گرفته و با توجيهات گونـاگون آنـان    هاي ايده آليستي مبتني بر بازار، تحت كنترل گروه با تكيه بر ديدگاه
جتماعي، سياسي و فرهنگـي كشـور   هاي اقتصادي، ا توسعه واقعي توليد را به محاق برده و مسبب انحرافات شديد در ساختار

هاي نامولد و رانت طلب بوده كـه بيشـتر از آن كـه بـه اشـتغال و       نتيجه اين امر، گسترش بي حد و حساب بخش. شده است
هاي اشتغال و رشد  توليد داخلي كمك كنند، كشور را آزمايشگاه و بازار مكاره انواع توليدات وارداتي كم كيفيت كرده و زمينه

  .ها را فراهم نموده اند ساير كشور

  .در ادامه و در بخش اول اين گزارش، به بررسي روند تحول خروج ارز از كشور بابت واردات كاال و خدمات پرداخته شده است

  
  چقدر ارز براي واردات كاال و خدمات از كشور خارج شده است؟ 1396تا  1352هاي  در سال

  
ميليون دالر بابت واردات كاال  606ميليارد و  713در مجموع يك هزار و  1396تا  1352دهند، از سال  جداول زير نشان مي

 369ميليون دالر بابت واردات خدمات و يك هزار و  371ميليارد و  344و خدمات از كشور خارج شده است كه از اين ميزان 
از كـل ارزش واردات انجـام شـده بـين      نكته بااهميت اين است كـه . ميليون دالر بابت واردات كاال بوده است 235ميليارد و 
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هزار دالر، از زمان آغاز برنامـه اول   323ميليون و  450درصد يا به عبارتي يك هزار و  84,6حدود  1396تا  1352هاي  سال
  .توسعه به بعد بوده است

  

  
  

پرداختـه شـده    1395تـا   1349هـاي   در بخش دوم اين گزارش به جزئيات حجم ارزشي واردات و سهم هر بخش طي سـال 
  .است

 
هاي هزينه شده براي واردات، بيشتر براي واردات كدام گروه اصلي هزينه شـده   ارز 1395تا  1349هاي  بين سال
  است؟

 
 1395تا  1349هاي  هاي وارد شده به ده گروه اصلي تقسيم شده اند كه بين سال بينيد، كاال همان گونه كه در نمودار زير مي

در بـازه مـذكور ارزش واردات   . هاي وارد شده متعلق به گروه ماشين آالت و لوازم حمل و نقل بوده اسـت  بيشترين ارزش كاال
  .ميليون دالر بوده است 645ميليارد و  410گروه ماشين آالت و لوازم حمل و نقل، حدود 
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  ه؛در نهايت در ادامه گزارش و در ضميمه يك آن اين پرسش مطرح شده است ك

  هاي اقتصادي چه بوده است؟ با توجه به خروج اين حجم عظيم از منابع ارزشمند ارزي براي واردات، دستاورد ما در شاخص

  .در اين ضميمه، چندين پارامتر اقتصاد كالن كشور براي پاسخ به اين پرسش مورد بررسي قرار گرفته است

دهـد كـه اقتصـاد ايـران      نشان مي 1396تا  1339هاي  وضعيت رشد اقتصادي كشور طي سال: شاخص اول رشد اقتصادي
هاي نفتي رو به رو شده است، نتوانسـته رشـد مشـخص، پايـدار و منضـبطي را طـي        كه با افزايش درآمد 1352پس از سال 

حساب ذخيره ارزي و صندوق توسـعه ملـي شـكل     90و  80هاي  با وجود اين كه در دهه. هاي بعد به جامعه ارزاني دارد سال
هـاي پـايين و در    گرفت تا از اثر نوسانات قيمت نفت در اقتصاد ملي جلوگيري كند، فقر تصميم سازي در كشور، صـرفاً رشـد  

در حـالي كـه مشـاهده    . هاي پايين گرفتـار شـده اسـت    ها منفي را به ارمغان آورده و بدينگونه كشور در دام رشد بعضي سال
هـاي اقتصـادي بـه مراتـب      هـا و ظرفيـت   هاي در حال توسعه كه شرايط نسبي و حتي موقعيـت  شود طي اين مدت كشور مي

  .كمتري از ايران داشته اند توانسته اند مسير توسعه بلندمدت و توليد را به خوبي پيش ببرند
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رسـد، ايـن رشـد     كه البته به نظر مـي درصد بوده  2,4سال گذشته تنها  45هاي آورده شده، متوسط رشد طي  مطابق نمودار

  .نازل نيز با اتكا به نفت و منابع خدادادي كشور حاصل شده و به واقع تالش و خالقيت ملي سهمي در اين ميان نداشته است
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هـاي   كـه درآمـد   1352قبل از سال : نرخ تورم دو دوره مشخص در اقتصاد ايران نمود واضح داشته است: شاخص دوم تورم
درصد ساالنه رو به روست، اما پس از سـال   2,8هاي تورم منطقي و پايين در حد متوسط  يافته بود، جامعه با نرخنفتي رشد ن

رسد كه مسلماً تشريح مقادير اين نرخ به عوامل مختلفي از جملـه مصـرفي    درصد مي 18,4متوسط نرخ تورم به ارقام  1352
هاي نامولد و خدماتي كه در خدمت واردات هستند و بـزرگ   بخششدن جامعه، ضعف توليد واقعي در جامعه، گسترده شدن 

  .گردد و بي ضابطه شدن بخش دولتي بازمي
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دهد، به طور متوسط هر فرد جامعه، چه سهمي در ارزش  اين شاخص نشان مي: شاخص سوم سرانه توليد ناخالص داخلي
هاي اقتصادي  ها و خدمات توليد داخل داشته و اين سهم آيا با تغييرات زماني و تكنولوژي، گسترش آموزش و زيرساخت كاال

يد كننده هستند و سرانه توليد ها در اين زمينه بسيار ناام شود شاخص جامعه رشد متناسبي داشته است يا خير؟ مشاهده مي
 45اسـت؛ يعنـي در    1350در سطح سال  1393در سال ) بدون در نظر گرفتن اثرات تورمي(ناخالص داخلي به قيمت ثابت 

  .هاي ارزشمندتري توليد و ارائه كند ريال جامعه نتوانسته به طور متوسط كاال سال گذشته
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دالر اسـت، حـال آنكـه متوسـط      5415تنها  2017دهد كه توليد ناخالص سرانه ايران در سال  همچنين گزارش ها نشان مي

درصـد   9دالر است؛ يعني اقتصاد و جامعه ايران بـه صـورت سـرانه تنهـا در حـد       59714كشور برتر جهان  20توليد سرانه 
به عبارت بهتر، توان درآمدزايي هر ده ايراني معادل يك نفر از مـردم  . هاي برتر توانسته درآمدزايي و توليد داشته باشد كشور

 .كشور برتر گزارش شده است 20

ست دهد، خروج اين حجم عظيم از منابع ارزشمند ارزي براي واردات، نتوانسته ا ها نشان مي نتيجه آن كه بررسي اين شاخص
 .دستاورد چنداني براي اقتصاد ايران داشته باشد


