
بسم اهلل الرحمن الرحیم

:دوم از سلسله نشست های تخصصی برنامه هفتم توسعهنشست 

مدیریت موثر و هوشمند واردات

زاهدطلبانعلی  
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

۱۴۰۱تیرماه ۲۹
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ابزارهای مدیریت واردات
 تعرفه ایاقدامات

oتعرفه های ارزشی
o غیرارزشیتعرفه های
oتعرفه های ترکیبی
oتعرفه های فصلی
o سهمیه ایتعرفه های
 فنیغیرتعرفه ایاقدامات

o استانداردهامقررات فنی و(TBT)
o گیاهیضوابط بهداشتی و بهداشت(SPS)
 غیرفنیغیرتعرفه ایاقدامات

o(اقدامات جبرانی/ اقدامات حفاظتی / اقدامات ضد قیمت شکنی) تدابیر دفاع تجاری
پرکاربردترین و پرشمارترین

o(فرایندهای پیچیده اداری و / محدودیت های مقداری/ ممنوعیت ها) سایر...

تجربه جهانی و سیر تحول نظام چندجانبه درحوزه های فوق طی ادوار مذاکراتی
عملکرد ایران
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تجاری در برنامه های توسعهسیاستاصالحات 

برنامه  
سوم

برنامه  
چهارم برنامه پنجم

قانون احکام
برنامه  دایمی و 

ششم
مضمون اصلی ردیف

115-113 33 103ماده 
احکام ۲۲ماده 

دایم
ای منع موانع غیر تعرفه

غیر فنی 1

 
3بند ه تبصره 

104ماده  د.ا۲۲ماده
ممنوعیت محدودیت 

صادرات ۲

 
صره  تبصره بند ج تب

104ماده 3 ۲۲ماده 
مقررات اصالح قانون

صادرات و واردات و 
سایر قوانین تجاری

3

 
3بند د تبصره 

104ماده 
هیات  مصوبه

وزیران
اتخاذ تدابیر دفاع 

تجاری 4

  104بند و ماده  4بند پ ماده 
با  قوانینایجاد همسویی

مقررات بین المللی و 
WTO

5
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تجاری در برنامه های توسعهسیاستاصالحات 

مبرنامه سو برنامه چهارم برنامه پنجم
قانون احکام 

برنامه  و دایمی
ششم

مضمون اصلی ردیف

  109ماده  د.ا.ق4۲ماده 
الزام به رعایت ضوابط
فنی در تجارت خارجی ۶

  ۲10بند ب ماده  13ماده 
تالش برای حضور در 

ه ایترتیبات تجاری منطق ۷

  ۷8الی ۶9مواد  ۲۲ماده  اربهبود فضای کسب و ک 8
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1404چشم انداز تجارت خارجی ایران در 
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بااستکشوری۱۴۰۴سالدرایراناسالمیجمهوری:
oمنطقهدراقتصادیاولجایگاه
oاولکشورسهزمرهدروپذیررقابتتجاریلحاظاز

تجاریشفافیتلحاظازمنطقه
oبازارهایازبهره مندوپویاوتوانمندخصوصیبخش

پایدار
oصادراتیکاالهایمتنوعسبد
oقعمیوگستردههایپیونددرپویاتجاریدیپلماسی

.جهانومنطقهکشورهایباتجاری



توسعه تصویر برخی شاخص های مهم اقتصاد کالن در برنامه ششم

متوسط رشد 
ساالنه

(درصد)
۱۴۰۰سال 

سال پایه 
(۱3۹5) نام شاخص ردیف

8 30۷8 ۲095
داخلیتولید ناخالص 

(1383هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت ) 1

۶/۷ 3۶/1 ۲۶/1
(المیلیون ری) تولید سرانه 

۲

۲/8 115 100 بهره وری کل عوامل تولید 3

۲1/۷ 11۲۷39 4۲150
صادرات غیر نفتی کاال و 

خدمات
(بدون  معیانات گازی و به میلیون دالر)

4

1۶/9 15۲49۷ ۶99۶۷ (میلیون دالر)واردات کل  5

۲1/4 11۶0 440 الصتشکیل سرمایه ثابت ناخ
(1383هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت )

۶

8/8 ۷/9 9/۷ (درصد)نرخ تورم  ۷

10/۲ 8/۶ 1۲/۶ ( درصد)نرخ بیکاری  8



(4ماده )راه کارهای اصلی برنامه برای تحقق رشد اقتصادی

ارتقاء بهره وری•
ارجیتجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری بویژه منابع مالی خ•
یری حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و عدم مداخله در تصمیم گ•

فعاالن اقتصادی
و اولویت بخشی به اقتصاد در سیاست خارجی با هدف جذب فناوری•

توسعه بازارهای صادراتی
WTOتالش برای الحاق به •
افزایش مهارت نیروی کار•
یجلب شرکتهای معتبر جهانی و منطقه ای در زنجیره تولید داخل•
حمایت حقوقی، مالی و نهادی برای توسعه دانش و فناوری و تجاری•

سازی آن
توسعه بازار سرمایه و ارتقای شفافیت آن•
اجازه حضور و مشارکت موسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران•
نامه با اصالح سیاستهای ارزی و تجاری و تعرفه ای تا پایان سال دوم بر•

ادراترویکرد ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری تولیدات داخلی برای ص



ه ششماصلی ترین مقوالت مرتبط با سیاست تجاری در برنام

 د آزامحیط کسب وکار، خصوصی سازی و مناطق 4بخش
o نین بهبود محیط کسب وکار از طریق اصالح قوا-۲5ماده

و مقررات و رویه ها
ه رتبه ارتقاء شاخص رقابت پذیری بین المللی و حقوق مالکیت ب

سوم در کشورهای منطقه چشم انداز در سال چهارم برنامه
 ه رتبه رتبه ای ساالنه در شاخص کسب و کار و دستیابی ب10بهبود

در پایان برنامه۷0کمتر از 

o کار با تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با کسب و-۲۶ماده
رویکرد تسهیل کسب و کار

9



عملکرد تجاری برنامه ششم

(میلیارد دالر)ارزش صادرات غیرنفتی (میلیارد دالر) ارزش واردات سال

44.4 43.۷ 1395

4۷ 54.5 139۶

44.۶ 43.۲ 139۷

41.4 44.1 1398

34.8 38.9 1399

48.۶ 53 1400

10



عملکرد سیاست تجاری برنامه ششم

 کروناهای تجاری و ارزی بر اثر تحریم و شوک
o ای غیر فنیغیرتعرفهشدن منع موانع االجراموقوف

با مصوبه سران قوا
oبرقراری ممنوعیت ها و محدودیت ها و عوارض صادراتی
o اولویت بندی واردات
o تعرفه اینوسانات
o مسدود ماندن فرایند الحاق بهWTO

oعدم اجرای تعهدات در موافقت نامه های تجاری
oانفعال سیاست های تجاری تحت سلطه سیاست ارزی
ناکام ترین برنامه توسعه از نظر عملکرد
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نظام مدیریت واردات در ایران مسائل اساسی 
در محیط تجاری کشور  مندبی ثباتی نظام •

 و.ص.م.ق5و 4ماده
 و مستمر تعرفه هاتغییرات ساالنه
تغییرات شرایط ورود کاالها

تعرفه ای متصلب، غیر هدفمند و با اثربخشی ناقصنظام •
وکارشفافیت و پیش بینی ناپذیری فضای کسب عدم •
هاهای نهادی و تداخل وظایف و مسئولیت تودرتویی •
ضعف سازماندهی و ساختار تشکیالتی•
به تحوالت شگرف در حوزه سیاست تجاری دنیااعتنایی بی •
ضوابط و گفتمان تجاری جهانقوانین و مقررات داخلی با ناهمگونی•
درن  یک سیاست تجاری ممولفه هایمربوط به فقدان نقائصها و کاستی •
غیرتعرفه ایگسترده استفاده از ابزارهای شیوع •
های تجاریسیاست عدم توجه به موضوع قاچاق در تنظیم •
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ایراناینظام تعرفه اصلیچالش های 
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بی ثباتی نظام تعرفه ای و تغییرات پی در پی نرخهای تعرفه•

طوالنی و بلندمدت بودن حمایتها و فقدان عنصر زمان•

باال بودن علی العموم نرخهای تعرفه از شاخص های جهانی آن•

ك تفوق  حمایت های واقعی بخش صنعت بر بخش کشاورزی بعنوان ی•
خالف قاعده جهانی

ای ایرانساختار متصلب حمایتها و فقدان تعرفه های صفر در رژیم تعرفه•

طی عدم توجه کافی به مالحظات آمایش سرزمین و الزامات زیست محی•
در تنظیم تعرفه ها



ایراناینظام تعرفه اصلیهایچالش 
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ساختاربندی ناهمگون با نظام های طبقه بندی رایج تعرفه ای•

سردرگمی در تعیین حوزه های اولویت دار و روزمره گی در تعیین•
نرخهای تعرفه

رنامه اثرات البی گری و گروه های فشار در تعیین تعرفه ها در غیاب ب•
های استراتژیك و راهبردی

عدم استفاده از ابزارهای نوین دفاع تجاری•

تعرفه ایرغیبه حاشیه رانده شدن سیاستهای تعرفه ای و تسلط ابزارهای •



ایراناینظام تعرفه اصلیهایچالش 
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هبکافیتوجهعدموحمایتابزارهایبهسنتیرویکرد•
حمایتینوینرویکردهای

بعنوانمالیاتیسیاست هایبلوغعدموناکارآمدی•
هاحوزهازبسیاریدرتعرفهجانشینابزارهای

اخلیدتولیدپذیررقابتهایبخشدرتعرفه هابودنباال•

میرسغیرمسیرهایوقاچاقموضوعبهمنطقینگاهعدم•
تعرفه هاتنظیمدر



غیر تعرفه ایسیاستهایچالش های
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oتجاریضوابطومعیارهاکافیشفافیتعدم
oیاستیستغییراتناپذیریبینیپیشوسیاستهاثباتیبی
oموقعبهرسانیاطالعوآگهیپیشهایرویهوجودعدم
oباناسازگارهایممنوعیتوتجاریهایمحدودیتوجود

المللیبینضوابط
oتودرتووپیچیدهومجوزدهیهایرویهتعدد
oتجاریتماسنقاطوپاسخگوییمراکزوجودعدم
oسیاستکالناهدافبامناسبارزیسیاستهایاتخاذعدم

تجاری



غیر تعرفه ایسیاستهایچالش های 

دو آزارسمینرخ ارز میانشکافنرخ ارز و دوگانگی•
تهایسیاسبر نفتیدرآمدهایکنندهثبات بیتاثیر•

تجاری
فنیم توسعه نظابراینهادیو فنیهایظرفیتکمبود•
ط استانداردها و ضواببرخیدر مورد ملینقض رفتار •

فنی
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غیر تعرفه ایسیاستهایچالش های 

ارت  در تجمالیاتیهایظرفیتعدم استفاده مناسب از •
خارجی

موثر  تجاریدفاع تدابیرنظام بکارگیریعدم •
لجستیکو تجاریهایزیرساختضعف •
ایمنطقه تجاریترتیباتعدم حضور مناسب در •

18



های سیاستیاصالحات پیشنهادی و توصیه 

oجاری، فناورانه تقویت نهادهای سیاست گذاری تجاری با رویکرد یکپارچگی سیاست های صنعتی، ت
اقتصادیو کالن 

oازتجاریحمایت هایاعمالوابزارهابهتنوع بخشیطریقازتعرفه اینظامسازیکارآمد
خاصبخش های

oباالایتعرفه هوغیرتعرفه ایموانعوضعبجایمالیاتینظامازاستفادهوتعرفه هاتثبیت

oتجاریتدابیردفاعابزارهایازاستفادهبرایالزمنهادیوقانونیبسترهایایجاد

oمنطقه ایوآزادترجیحی،تجاریترتیباتازهدفمندبهره گیری

oبین المللیاستانداردهایبافنیاستانداردهایهماهنگ سازی

oبهره وریارتقاءبه منظورتجاریتسهیل

o (و.ص.م.به ویژه ق) اصالح قوانین و مقررات
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والسالم  

با تشکر از توجه حضار محترم
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