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  چکیده          

ی بازرگانی خارجی ایران در بازه زمانی هااست یس  کلی گیریتا جهتشده است   در این پژوهش سعی        

با  کشور بازرگانی خارجی و عملکرد ، اقداماتهااستیسمنظور دین ب. دمورد مطالعه قرار گیر ۸۳۳۱تا  ۸۳۳۱

ستفاده از   شیوه تحلیل تاریخی،   چندین شاخص ا در قالب   ،گیریبررسی شده و تالش شده تا این جهت   به 

شود   گرا گرا و برونراهبردهای درون شان داده  های بهتر در آینده فراهم ریزیبرنامهبرای هایی را تا زمینه ن

ست          . آورد سیا سی  شنا سیب  سی آ تجاری  های تجاری ایران، در این پژوهش به راهبردهای عالوه بر برر

شاره       شیلی و چین ا شورهای کره جنوبی، مالزی، برزیل، مکزیک، هند،  شاخص ارزش افزوده  . شود یمک

صنعت ن  صادرات غیرنفتی و واردات،  سبت به تولید ناخالص داخلی، بخش  سبی،  نرخ برابری موثر ترکیب   ن

گیری غالب تجارت خارجی  دهند که در پنج دهه گذشته جهت نرخ موثر حقوق ورودی نشان می  نرخ تعرفه،

اگر چه به طور دقیق  ،های دیگرشوواخص گرایی یا به عبارتی جانشووینی واردات بوده اسووت. کشووور درون

گرا رونگیری دولی هریک به نوعی تاییدکننده جهت ،کنندگیری تجارت خارجی کشووور را تعیین نمیجهت

 های بازرگانی کشور هستند.در مجموعه سیاست
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 پيشگفتار

ار تواند با کنتجارت در ج ان امروز به عنوان راهک برای رسیدن به توسعه شناخته شد  است و هیچ کشوری نمک

های کارگیری سیاستیافته و صنعتک امروز، معتقدند با گذاشتا آن، در مسیر توسعه قرار گیرد. کشورهای توسعه

ه توسعه باند توانسته ،هاکنند  سایر سیاستصحیح تجاری و بسط و گسترش آن، به عنوان بخش ایشرو و هماهنگ

 همه جانده نائل آیند.

های تجاری بیش از ایش ب ر  گیرد، بیند که باید از سیاستایران مانند سایر کشورها ایا نیاز را در خود مک

یک در زمینه تجارت، دست زد  است، اما هااستیس و هابرنامهسیر، همانند سایر کشورها به اجرای بنابرایا در ایا م

سال  .1های به وجود آمد ، نتوانسته در دک به د،یل برخک از مسائل، از جمله وابستگک به درآمدهای نفتک و بحران

ود در حد ی تجاری ایرانهااستیسدقیق ز ایا رو ایا اژوهش درصدد است تا با بررسک د. اگذشته به توسعه برس

ه ها را بگیری ایا سیاستگرا، ج تگرا و دروندر راهدردهای برون هااستیسبندی ایا سال گذشته و با دسته .1

از اهمیت  .1ه در میان شرایط خاص دهه ، کو معیارهای موجود تعییا نماید هاشاخصصورتک دقیق و بر مدنای 

 ی برخوردار است.اژ یو

های بازرگانک خارجک و گیری سیاستهدف ایا اژوهش ارائه تصویری روشا از ایشینه و وضعیت کنونک ج ت

شناسک ها، به آسیببا شناسایک آناست تا بتوان  و ضعفو شناسایک نقاط قوت  هااستیسیافتا دالیل ناکامک ایا 

 در آیند  فراهم ساخت.ریزی درست ای ایران ارداخت و زمینه را برای برنامهسیاست توسعه
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 مقدمه. 1.1 

و پیشرفت علوم و  عدر توسعه اقتصادی جهان نقش داشته است و پیدایش صنای باز ریدز ا الملل،نیببازرگانی 

همیت آن را دو چندان ا ،گذاری خارجیشتاب بخشی به سرمایها انگیزش تجارت و ب ،فنون و سیر سریع تمدن

داشتن سرزمینی برخوردار از رفاه و آبادانی  آن، نیترمهمی خود که هاآرمانجهت تحقق  ر ملتیه. تنموده اس

. تاس خود رشد و توسعه اقتصادی در جستجوی راهبردها و راهکارهای عملی برای سرعت بخشیدن به روند ،است

و این مبحث ارتباط  ت.ی بازرگانی در اقتصاد اسهااستیسی راهبردی نحوه نگرش به مجموعه هانهیگزیکی از این 

در کشورهای کمتر توسعه یافته به  1069ویژه در دهه های پس از جنگ جهانی دوم و به توسعه اقتصادی در سال

های مک، کترین مباحث اقتصادی مطرح گردید. کشورهای کمتر توسعه یافته از طریق تجارتعنوان یکی از اساسی

ست، دست الزمه توسعه هر اقتصادی که های صادراتی، سرمایه و تکنولوژیگذاری خارجی به بازارالمللی، سرمایهبین

 بند.یامی

وابع تولید موجود را ، تالمللیحاکی از آن است که تجارت بین سنتی که برای این موضوع وجود دارد،تفسیر 

، عه را افزایش دهدتجارت ظرفیت توساگر  ال، حبردیمباال وری اقتصاد را در طی زمان هرهب و دهدیمتغییر شکل 

چه در زمینه  ،توسعه اقتصادیه بالقو یهاتی، ظرفتر گرددو وسیعر ر این صورت هر قدر حجم تجارت بیشتد

 . شودیمبه نحو بهتری فراهم  سرمایه یالمللنیبدر زمینه تحرکات  و چهانتقال فناوری 



 

 

 
۳ 

 

مستمر بنا شده است و هر کشوری سعی ی کارزار اقتصادیک  بر اساسالملل اعتقاد به این که نظام تجارت بین

ده تا نیاز به شناخت دارد تا بر بازارهای دیگر سلطه یافته و در مقابل به حفظ بازار ملی خود بپردازد، موجب گردی

برای ایجاد یک استراتژی  ،لریزی و چه در عمضعف چه در برنامه قوت ونقاط  و های موجودسیاست ،کامل قواعد

 بیش از پیش احساس شود.و گسترش تجارت جهت حفظ جامع در 

اهمیت و ضرورت پژوهش در  ،مسئله انیبموضوعات زیربنایی و کلیات این پژوهش از جمله به در این فصل 

و وش تجزیه ، رپژوهش یهاپرسشر ادامه این فصل ، دشودیمپرداخته بازرگانی در ایران  یهایاستراتژزمینه 

و در انتهای این  شوندیماز این پژوهش بهره گیرند معرفی  توانندیمهادهایی که ن ؛گرددیممطرح  هاداده لیتحل

 .گرددیمارائه و سازماندهی تحقیق  هاتیمحدود ،فصل اطالعات مربوط به دوره زمانی

 

 پژوهش ئلهمس. 1.1

ی توسعه تحوالت بنیادی در راستا تواندیماست که تجارت خارجی دریچه ارتباطی یک کشور با دنیای خارج 

وفقیت در د. مربَ سؤالقتدار و استقالل یک کشور را زیر ، افراهم آورد و یا برعکس تمامیت را خود اتکا و پایدار

مقابله با  های الزم برایزمینه و باشد؛ تضمینی برای ایجاد اشتغال گسترده در کشور تواندیمتجارت خارجی 

 .رهنگی را فراهم آوردف سی ویا، سجتماعی، اتصادیمختلف کشورهای رقیب در ابعاد مختلف اق هایههجم

در پنج دهه گذشته چه  ،ایرانکشور این است که  ،موضوعی که مطرح است ،تسودمندی تجارحال با توجه به 

ها یابی به توسعه اقتصادی به کار گرفته و تا چه میزان در به کارگیری آنهای تجاری را برای دستنوع سیاست

ید و شرایط را برای ای کشور کمک نماتواند به آسیب شناسی سیاست توسعهین شناخت میا ،موفق بوده است

 ریزی در آینده فراهم آورد.بهبود برنامه

های تجاری ایران در حدود پنج دهه گذشته و با از این رو این پژوهش درصدد است تا با بررسی دقیق سیاست

ها را به صورتی گیری این سیاستگرای بازرگانی، جهتو برون گرادرونهای در راهبرد ،هابندی این سیاستدسته

 1۸۳9های موجود تبیین نماید. در این میان، شرایط خاص نیمه دوم دهه ها و معیارتر و بر مبنای شاخصدقیق

 بسیار حائز اهمیت است.

 

 ضرورت پژوهش .1.1 

این هدف بدون داشتن برنامه  نیتأماست که  اهداف اقتصادی هر کشوری نیتریاصلرشد و توسعه اقتصادی از  

ی مختلف اقتصادی از جمله بخش تجارت میسر هابخشهای هماهنگ و سازگار در و اتخاذ سیاست ریزی منسجم



 

 

 
٤ 

 

به صورت موازی یا ها سیاست گردد،ها اغلب موجب مینبود برنامه مشخص و عدم انتخاب به موقع برنامه .نیست

 .نندالف یکدیگر طی کروندی بر خاجرا شده و یا 

های تجاری سیاست ،یابی به توسعه اقتصادیایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان در جهت دست

از مسیر اصلی در نظر  ،های پیش آمده در برخی مواردکه بسته به شرایط و بحران کار گرفته است،بهمختلفی را 

رویه واردات، افزایش بی با مشکالتی نظیرکشور  ،دیدهموجب گراین انحراف گرفته شده منحرف گشته است و 

 رو برو گردد. ها، کاهش توان رقابتی، نبود انگیزه کافی برای صادرات و... کسری در تراز پرداخت

ریزی در هایی بعدی برنامهتواند در گامشناسایی راهبردهای به کارگرفته شده در ایران و طبقه بندی آن، می

های گذشته جلوگیری اشد و از ایجاد خال سیاستی به واسطه نبود شناخت کافی عملکرد برنامهجهت توسعه موثر ب

 نماید.

 بازرگانی هایسیاست گیریجهت کنونی وضعیت و از پیشینه ،از این رو تالش برای ارائه تصویری روشن

 ناسایی نقاط ضعف و قوت ضروری است.ها و شخارجی برای یافتن دالیل ناکامی سیاست

 

 . اهداف پژوهش1.1

های بازرگانی گیری سیاستجامع از پیشینه و وضعیت کنونی جهت نسبتاًاین پژوهش، ارائۀ تصویری  هدف

ی بازرگانی در جهت رسیدن به توسعه اقتصادی در هااستیسدر زمینه هایی همچنین بیان پیشنهاد وخارجی 

ها ها، اهداف، سیاستو بدون برنامه با در نظر گرفتن آماج ایران است. در این رهگذر، راهبردهای اجرا شده با برنامه

 .گرددو اقدامات گذشته و کنونی بررسی می

 

 ی پژوهشهاپرسش .5.1

 دگردیمی بازرگانی مطرح هااستیسی که در زمینه سؤاالتبرای  سعی خواهیم کرد که ،در روند این پژوهش

 ر است:اصلی این پژوهش به قرار زی سؤاالتپاسخی بیابیم، 

ی تجاری چگونه بوده هااستیسراهبردها و ی توسعه پیش و پس از انقالب نسبت به هابرنامهگرایش  .1

 است؟

ی هادههی نسبت به اعمدهی تجاری چگونه بوده و چه تغییرات هااستیسدر یک دهه اخیر گرایش   .2

 ؟شودیمقبلی در آن مشاهده 

 



 

 

 
٥ 

 

 فرضیات پژوهش. 6.1 

ها در راستای پاسخگویی به نیست و بررسی ۀ کاربردی دارد، نیازی به طرح فرضیهاز آنجا که این پژوهش جنب

 شود.انجام می سؤاالت

 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده. 7.1

های تجربی به گیرد و برای بخش یافتهای صورت میبرای بخش ادبیات نظری، پژوهش به صورت کتابخانه

 شود.اخته میها پردهای موجود و مقایسه آنبررسی شاخص

های علمی و ای و مقاالت موجود در پایگاهاز منابع کتابخانه ،ها در بخش ادبیات نظریآوری دادهبرای جمع

های بانک و داده مرکز آمار، گمرک جمهوری اسالمی ایران های بانک مرکزی،های تجربی از دادهبرای بخش یافته

 2919تا  10۳9موسسه فریزر و بنیاد هریتج برای دوره زمانی های و از داده 1۸09تا 1۸۸۳جهانی در طی دوره 

 .شده استاستفاده 

 

 ی این پژوهش بهره گیرندهاافتهاز ی توانندیمی که مؤسساتها یا نهاد .8.1

های بازرگانی خارجی ایران است، گیری راهبردها و سیاستبه نتایج تحقیق که در واقع شناسایی جهت توجه با

اقتصادی و بازرگانی کشور استفاده  گذاریدر راستای سیاست ،توانند از نتایج تحقیقددی میهای متعدستگاه

ور اقتصادی و ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امها، نهاد کنند. از جمله این دستگاه

 .باشندمی دارایی

 

   اطالعات مربوط به پژوهش. 9.1

 .باشدیم 1۸09تا  1۸۸۳سال بازه زمانی مورد بررسی ایران و  کشور ،جامعه آماری این مطالعه

 

 های تحقیق.محدودیت1..1

ه دلیل طوالنی بودن بازه زمانی مورد استفاده و همچنیین عیدم ارائیه    ، بازیمورد نمحدودیت در آمار و اطالعات 

 ه )مرکیز آمیار  های مربوطی سازمانآمار ارائه شده توسط  مراه با وجود مغایرت در، هاین آمار و اطالعات از یک منبع

وجب گردید تا برخی موارد نتوان بیه  ( مازمان توسعه تجارت، سمرک جمهوری اسالمی ایران، گانک مرکزی، بایران



 

 

 
٦ 

 

در مواردی تنها با توجه بیه ییک منبیع آمیاری قضیاوت صیورت        ،های آماری اعتماد کرد و با توجه به این نکتهداده

 گرفته است.

به علت در دسترس نبودن آمار دقیق میزان تولید ناخالص داخلی و برخیی دیگیر از آمارهیا از     نامهدر این پایان

تری در نظر گرفته ها بازه زمانی کوتاهبررسی عملکردی برنامه اول عمرانی صرف نظر شده و در مورد برخی شاخص

 شده است.

 سازماندهی تحقیق .11.1

، ورد اهمییت و ضیرورت پیژوهش   لیاتی در می ، کاول ر فصلد. تحقیق حاضر در شش فصل تنظیم گردیده است 

 اطالعاتی بیان شده است. دموجو یهاتیمحدودو  هاداده گردآوریو وش انجامها، رپرسش

من آنکه تاریخچه تجارت د. ضبه بررسی ادبیات موضوع و مبانی نظری تجارت خارجی اختصاص دار ،فصل دوم 

 فته است.و پیشینه موضوع نیز مورد بررسی قرار گر

گیذاری  چین از لحاظ رونید سیاسیت  کزیک، مالزی، برزیل، هند، شیلی و ، مدر فصل سوم کشورهای کره جنوبی

 اند.تجاری مورد بررسی قرار گرفته

گیذاری در زمینیه   وند قیانون ، راست نگارش شدهاول پژوهش  سؤالدر جهت پاسخگویی به که فصل چهارم در      

 کشور مورد بررسی قرار گرفته است. یاتوسعهعمرانی و  یهارنامهبطی های بازرگانی در سیاست

یین  ا شیده و موجود در زمینه تجارت پرداخته  یهاشاخصدر فصل پنجم به بررسی عملکرد کشور با استفاده از 

 دوم پژوهش نگارش شده است.  سؤالفصل نیز در جهت پاسخگویی به 

 ،از نتایج به دست آمده طی فصیول مختلیف تحقییق    یادهیکچ بندی وجمعهمراه با  ،و سرانجام در فصل ششم

 صورت گرفته است. هایی برای تحقیقات آیندهگیری و ارائه پیشنهادنتیجه
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 فصل دوم

 ادبیات موضوع
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   مقدمه. 1.1

برداری ه و بهرهعنوان راهی برای استفاد به ،به موضوع تجارت به طور کلیالملل مرسوم تجارت بین یهاهینظر

این حقیقت به قوت خود باقی است که با گذر زمان، هنوز . نگردیم هاآنهای موجود بین کشورها از تفاوت

به تجارت به عنوان یک ما دیگر ت. االملل را شکل داده اساصلی و اساسی کشورها الگوی تجارت بین یهایژگیو

بلکه با توجه به اهمیت و ارتباط آن با سایر  ،گریستن توانینمدر اقتصاد  هابخشبخش منفصل از سایر 

 ییگر مشکل امروزه کشورهاد. دبخشی پیشرو در رشد و توسعه محسوب کرا آن ر توانیم ،اقتصادی  یهابخش

لکه مشکل این است که با چه کاالهایی تجارت کنند ؟ بدر حال توسعه این نیست که آیا باید تجارت کنند یا خیر

 ت. ا به دست آورند که این تجارت مطلوب اسو این تضمین ر

مربوط  ،کشورهای توسعه یافتهبزرگی از صادرات ش بخ ،در قرن حاضرکه  دهدیموند تکامل تجارت نشان ر

این  د این کشورها را به خود اختصاص دهد.حجم وسیعی از تولی توانستهبه صادرات کاالهای صنعتی است که 

با  و انددادهبها نیز  اقتصادی، به بخش تجارت یهابخش دیگرخود عالوه بر  در توسعهاند کشورها نشان داده

و  اندتر نائل آمدهبه پیشرفت و توسعه سریع یاتوسعهی تجاری در جهت اهداف هااستیس وی راهبردها ریکارگبه

اهمّیت تجارت و  دخو، که این اندی دیگر از جمله توسعه کشاورزی و خدمات بهره بردههانهیزماز تجارت خود در 

 .سازدیمی راهبردها را بیش از پیش مشخص ریکارگبه



 

 

 
۹ 

 

هایی عبارت است از کلیه تدابیر و روش ،اما آنچه که در ادبیّات اقتصادی به عنوان راهبرد تجاری شناخته شده

سایر ر چارچوب اهدافی معین با د ،که کشوری برای تنظیم روابط اقتصادی افراد ساکن در قلمرو ملی خود

ین راهبردها شامل عناصر ذهنی و عینی ا ،کندو به صورت نسبی یا مطلق اعمال می کندیمکشورها اتخاذ 

هایی را لحاظ کرده و از سویی دیگر بر و تکنیک هاکیتاکتگرفته و ه از سویی نظریات تجارت را در برک باشندیم

 ها،استیسای از این مبنا در هر کشور مجموعه اقتصادی حاکم و مقتضیات زمانی بوده و بر حسب نظام سیاسی و

 .شودیمه شامل تحدید یا تشویق مبادالت در درجات گوناگون است به کار گرفته ک

که با توجه به کارهای  استگیری راهبردهای تجاری و نحوه شکل های تجارتنظریههدف این فصل بررسی 

 نشان دهد.راهبردهای به کار رفته در ایران مسیری را برای شناسایی  تواندی، مانجام شده گذشته

های ادامه نظریهبتدای فصل دوم به تعریف واژگان کلیدی و بررسی پیشینه پژوهش اختصاص دارد. در ا

بررسی نقش آن در توسعه به وسیله تجارت و  همیت زمان و، امینه پیدایش نظریات جدید تجاریزتجارت، 

 .شودیمبندی این فصل پرداخته و در انتها به جمعاشاره ی تجاری و راهبردهای موجود هااستیس

 

 . تعریف واژگان کلیدی1.1

  1تجارت خارجی -

تعبیر شده  خدمات میان کشورهای مختلف و کاالمبادله در بیشتر متون اقتصادی تجارت خارجی به معنی      

 پردازد.تحلیل آن می یه وو به بررسی صادرات و واردات و تجز (؛1۸۳9 ،و )گلریز(1۸۳۱ ،)فرهنگ است

 1توسعه صادرات - 

تدابیری که برای بهبود کیفیت و افزایش مقدار صادرات و یافتن بازارهای جدیید  توسعه صادرات عبارت است از 

گسترش صیادرات و تشیویق   تعابیر دیگری نظیر  ،در برخی منابع (.1۸۳۱ ،)فرهنگ شودیمبرای صادرات اندیشیده 

 شیود. عنیوان میی   ،شوندیمبرای صدور کاال به خارج تاسیس  عمدتاًحمایت از صنایعی که و  (1۸۳۳ ،صادرات )آرام

کنیگ،  هنیگ  تیوان یمی ن . از جملیه آ انددهیگزشورها برای توسعه اقتصادی خود برین رهیافتی است که برخی از کا

 .(1۸۳9 ،گلریز) دتایوان و سنگاپور را نام بر

 1جانشینی واردات -

                                                
۱ . Foreign Trade 

 به کار رفته است.  International Tradeالملل معادل واژه مالیه بین این واژه در فرهنگ توصیفی اصطالحات پول بانکداری و
۲ . Export Promotion 

۳ . Import Substitution 


