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 29/07/1399 تاریخ پذیرش:                            10/05/1399 تاریخ دریافت:   

 چکیده 
گوناگونی به  گذاری کاالی وارداتی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در ایران پیامدهای اقتصادیچگونگی تعرفه

تحقیقی کیفی با استفاده از روش نظریه بنیانی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه  مقالههمراه داشته است. این 
گذاری کاالی وارداتی از گیری هدفمند به بررسی پیامدهای اقتصادی تعرفهیافته است که با روش نمونهساختار

گان اشباع ندکنمصاحبه با مشارکت 20با کدگذاری  دیدگاه کارشناسان گمرک ایران پرداخته است. در این روش
 اساس نتایج حاصل از تحقیق، استنباط نظری محقق بر این است که شرایط علی ناشی ازنظری حاصل گردید. بر

گری عناصری چون با مداخله ای، تعدد متولیان تجارت و ...های اقتصادی جامعه ایران مانند نوسانات تعرفهزمینه
کشورها و راهبردها و تعامالت اتخاذ شده مقطعی و  تجارب سایرتوجهی به دولتی و بی هایمند نبودن حمایتزمان

، زدن قانونی همچون ضدیت با توسعه فساد، دورهای توسعه اقتصادی به پیامدهامنفعالنه، بی توجه به معیار
 کاالی ایرانی و ... منجر گردیده است. پذیریافزایش قاچاق، عدم رقابت
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مقدمه

ها و تی از طریق افزایش یا کاهش تعرفهبحث بر سر چگونگی تدوین و ارائه نرخ تعرفه کاالی واردا

باز در اقتصاد ایران مطرح ت از تولیدات صنعتی داخلی از دیرنقش آن در توسعه اقتصادی و حمای

، مدیران دولتی و های مختلف اقتصادیان بسیاری در بین کارشناسان حوزهبوده و موافقان و مخالف

کشورهای عضو سازمان  زبان مشترک کلیه 1یگمرکتعرفه  نظران دانشگاهی داشته است.صاحب

در ادبیات اقتصادی، است.  در امور واردات، صادرات، بیمه و حمل و نقل 2WCOجهانی گمرک 

 کاالهای تولیدی داخل کشور نسبت به عوارض گمرکی مرتبط با واردات کاال است که برای تعرفه،

 دهد.افزایش می درآمد دولت رانموده ضمن آنکه کاالهای وارداتی، مزیت قیمتی ایجاد 

ای ش از سایر کشورها از ابزار تعرفهدهد که ایران بینشان می 3ارزیابی اتاق بازرگانی تهران »

میانگین موزون تعرفه گمرکی در . کندمیبرای حمایت از تولید محصوالت داخلی خود استفاده 

کند. این درصد تجاوز نمی 7که در سایر کشورهای این رقم از درصد است، درحالی 15ایران حدود 

 «تدرصد اس 2درصد و در آمریکا و ژاپن حدود  5رقم در کشورهای ترکیه و مالزی حدود 

  .(1392)قاسمیان، 

و نتیجتاً قیمت کاالهای وارداتی  ی باالی گمرکی منجر به افزایشهاتعرفهد شومیواقع تصور در

هایی های اقتصادی کشور مزین به شعارسیاستخواهد شد. در این راستا  آنهااقبال پایین جامعه به 

زایی تولید آن کاال، اشتغال افزایشو کاالی ایرانی رود تعرفه باال منجر به مصرف ن میشده که گما

وح تکنولوژی ترین سطروم کردن جامعه ایران از پیشرفتهخواهد شد. به این منظور با مح هاارخانو

ها درصدی تعرفه که در مقاطعی با افزایش گاهاً دهرود سازی امید به آن میمثالً در صنعت خودرو

جلوگیری نماید اما مشخص خودرو و سایپا ایراند واردات خودور از تعطیلی خودروسازان داخلی مانن

کاالی ایرانی در سطح ملی،  پذیریا چه میزان در دراز مدت به رقابتنیست این سیاست اقتصادی ت

 ای و جهانی منجر خواهد شد.منطقه

 و جایگزینی صنعتی توسعه در راستای استراتژیباال  یکرگم یهاتعرفهو  یسود بازرگان رانیدر ا

 جهت حمایت از باال یهاتعرفه وضع و سنگین آالتماشین ، با خط مشی اصلی واردات 4واردات

در داخل و خارج شده و راه را بر قاچاق  کاالها متیمنجر به تفاوت فاحش قکه  است داخلی صنایع

 استیدارد گشوده است. س یبارانیز یاقتصاد جیکه نتا یسوداگر یقانونریغ یهاشر رویو سا

                                                                                                                   
1 Customs Tarrif 
2 World Custom Organization  

3 www.tccim.ir 
4 Import substitution industrialization 
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 یفراوان یارتعرفهیموانع غ جادیبه ا ییگفتمان خودکفا تیانقالب با محور لیواردات در اوا نیگزیجا

جهت داده است.  رییتوسعه صادرات تغ یبرا یاتعرفه یهاسیاستبه  ریاخ یهاشد اما در دههر منج

 نی، نخست 1لتونیآلگزاندر هم. نوپاست عیاز صنا تیها حماتعرفه یبرا یمنطق لیدل نیترمعمول»

( و تجارت ی)عدم مداخله دولت به انتقاد از آموزه اقتصاد آزاد کایمتحد آمر االتیا یدارخزانه ریوز

از  تیدر حما یکرد که تا حد تیحما 1789از تعرفه مصوب  لتونیپرداخت. هم 2تیآزاد آدام اسم

آزاد  /گرینافز) «در نظر گرفته شد یرقابت خارج لیدر کشور جوان او در مقا یصنعت داتیتول

 (.1359 ،یارمک

دانند اما زی را نوعی تعطیل صنایع داخلی میگرا در توسعه؛ آزادسای برونهاسیاستای از پاره

پذیری جهانی گریخت. تجربه کشوری ها از رقابتتوان با اعمال تعرفهسازند تا کجا میمشخص نمی

پذیر صنایع خودروسازی خود را رقابتدرصد خودرویی نتوانست  200که با اعمال تعرفه  چون هند

گذاری خارجی توانست به کشوری پیشرو در سازد تا زمانی که با آزادسازی اقتصادی و سرمایه

باالترین نرخ تعرفه در هند  1991صادرات خودرو تبدیل شود. قبل از انجام اصالحات اقتصادی در 

این نتیجه » درصد کاهش یافت. 35تا  3هپایحقوق گمرکی  2001درصد بود اما درسال  200

ها، ایجاد رقابت در صنعت وزیر دارایی با هدف کاهش قیمت 4سیاست باز اقتصادی مانموهان سینگ

ارتباطات راه دور هند، جذب سرمایه خارجی و از بین بردن نظام مجوزگیری و فضای باز کسب و 

 (. 1394کیش: )به «کار بود

ا افزایش دو برابری را ب فیرد 282در 1396ای سال ییرات تعرفهایران تغ سازمان توسعه تجارت

هاى پیشنهادى تعرفه» 5داده است. شنهادیپحمایت از تولید داخلی  منظوربهها در برخی ردیف

 کی ،اندیافته سازمان توسعه تجارت افزایش یحمایت از تولید داخلى از سو منظوربهجدید که 

گذشته باالترین  سال 40روش ضد تولید داخلى است. شاهد مثال کشورى است که در خالل 

بلکه در حال  شدههاى تعرفه  را در جهان به اجرا گذاشته است و نه تنها تولید داخلى تقویت ننرخ

اند. تهبه اجرا گذاش هاى تعرفه را در جهاننشینى دائمى بوده است. ایران و زیمباوه باالترین نرخعقب

کشورشان مداوا کنند ولى  به کرک و هرویین و شیشه را در دشاید روزى این دو کشور بتوانند اعتیا

نه معقول است  یدرصد داخل 100 دیها زدوده شود. تولبه این زودى هاتعرفهدانم اعتیاد به بعید مى

 دیبر سر راه تول گرید یتعرفه مانع است یمتک یبه واردات خارج دیکه تول یو نه ممکن، در اقتصاد

                                                                                                                   
1 Alexander Hamilton 
2 Adam Smith 
3 Basic Custom Duty 

4 Manmohan Singh 
5 http://www.eghtesadonline.com  
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گذرد و مقابله با فقط و فقط از واقعى سازى نرخ ارز مى یاست. راه حمایت از اقتصاد مل یداخل

اى و ارزى ایران و زیمباوه ها مقدور خواهد بود. سیاست هاى تعرفهانتظارات تورمى با کاهش تعرفه

(. حمایت از کاالی 1396 ی،عدوند)س «گرفته است اى است که در بزرگراه دنده عقبمانند راننده

 عالوه بر آن که به هدف اصلی خود نرسیده بستری برای هاتعرفهداخلی با توسل به افزایش نرخ 

نماید تا جایی که وزیر بهداشت ایران در فرودین ماه سال جاری در سوء استفاده و رانت را فراهم می

 دینبا یدر مجلس کس»االی ایرانی گفت؛ پاسخ به انتقاد نمایندگان مجلس در خصوص حمایت از ک

به مردم  متیخود را دو برابر ق تیفکییداخل سوء استفاده کرده و جنس ب دیاز تول تیاز شعار حما

ها پیامدهای اقتصادی چون؛ افزایش سودآوری یکی از اثرات سیاست افزایش تعرفه«. 1ارائه دهد

زدن مبادی رسمی ورود کاال به کشور تحت عنوان قاچاق دور زمینی اقتصادی وهای زیرفعالیت

کاال یکی از معضالت  2د قاچاقدهمینشان  1396است. بررسی آمارهای اعالمی در ابتدای سال 

باره ها را درگیر نموده، در اینبخشات اقتصادی آن سایر تأثیرپیش روی اقتصاد ایران است که 

اری ایرنا آمار واقعی قاچاق کاال از مبادی رسمی کشور کل گمرک ایران در مصاحبه با خبرگزرئیس

چند برخی از کارشناسان اقتصادی و مقامات . هر3داندمیلیون دالر می 700تا  650ی بین را رقم

 15تا  12مسئول در سازمان تعزیرات حکوتی در مصاحبه با مشرق نیوز این رقم را عددی بین 

با  1396. رحمانی فضلی وزیر کشور در اسفند ماه 4زنندمیمیلیارد دالر نیز تخمین  25وگاهاً تا 

 کرد و قاچاق در گذشته اشاره یدالر اردیلیم 21 زانیبه محضور در کمیسیون اقتصادی مجلس 

 نیا انگریکه ب شودیدالر محاسبه م اردیلیم 12تا  11قاچاق در حدود  زانیدر حال حاضر م ؛گفت

های موجود همه گزارش .5 است داشته تیموفقبا قاچاق  در مبارزهدرصد  50حدود  که دولتاست 

 صرف نظر از اختالف در میزان آن داللت بر وجود معظل قاچاق کاال در ایران دارد. 

تعرفه  ها و پیامدهای اقتصادی تعیینقاله در پی یافتن و مطالعه زمینهاین اوصاف این م با

کاالهای وارداتی در ایران است تا از این گذرگاه با رسیدن به یک نظریه بنیانی رابطه آن با توسعه 

های مهم لفهاز مؤی گمرکی و میزان آن هاتعرفهاقتصادی در ایران را مورد واکاوی قرار دهد، زیرا 

ی هاسیاست تأثیر تواند به روشن شدن میزانهستند و از این زاویه میاقتصادی در رابطه با توسعه 

نظام انجامد. حمایتی دولت از صنایع داخلی و جلوگیری از قاچاق کاال و تبعات اقتصادی آن بی

گرا و با شعار محافظت از اقتصادی و تجاری حمایت اگرچه در قالب یک سیاستموجود  ایتعرفه

                                                                                                                   
1 http://www.saalemnews.com/news/624 
2 Smuggling 

3 www.irna.ir 

4 www.mashreghnews.ir 

5 www.isna.ir 
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ناپذیری چون از اجتنابپیامدهای ، اما دشومیاعمال المللی های داخلی در فضای رقابت بینبنگاه

 ان و نهایتاً گکنندهای تولید و کاهش رفاه مصرفرقابتی و افزایش هزینه کسب و کار بین بردن

یادی له بندنبال داشته است. مسأهی، گسترش فساد اداری و قاچاق کاال را بمحدود شدن تولید داخل

انی هست که در خط مقدم در کنندگها با اتکاء بر درک مشارکتاین تحقیق پاسخ به این پرسش

گران اجتماعی ناظر و عامل در این عرصه اقتصادی یکی از کنش عنوانبهسازمان گمرک ایران 

 . هستندفعالیت داشته و از مجریان نظام تعرفه کاالها در کشور 

 

 هاي تحقیق پرسش

 گردد؟میای اقتصادی در سطح جامعه منجر گذاری کاالهای وارداتی به پیامدهچگونه تعرفه -1

 گذاری کاالی وارداتی چیست؟های اقتصادی تعرفهپیامد  -2

 های توسعه اقتصادی است؟گذاری کاال در ایران مطابق با معیارآیا نحوه تعرفه  -3

 

 اهمیت موضوع  .1

شناسی و اقتصاد را در اجتماعی، پیوند جامعه -اقتصادی هایناپذیری ابعاد مختلف پدیدهنفکاکا

 ؛گویدشناسی زندگی اقتصادی میکتاب جامعه در مقدمه 1اسملسر دهد.نشان میهای مختلف جنبه

توجه به موضوع های اقتصادی ناگزیر  زندگی اجتماعیهر وجهی از بینی برای درک و پیش»

 تأثیراقتصادی زندگی اجتماعی نیز به سهم خود اقتصاد را تحت های غیرجنبه نماید، همچنینمی

علل و اثرات  مطالعهبه  2شناسی اقتصادیجامعه .(50:1395ر/کالهچی،)اسملس «دهدقرار می

هایی نظیر شناسی و اقتصاد در محدودهجامعه .پردازدهای گوناگون اقتصادی میاجتماعی پدیده

بینی موانع رشد و توسعه و بررسی ویژه به هنگام پیشهب ،اجتماعی-ریزی توسعه اقتصادیبرنامه

. هستنددارای حوزه کاری مشترک ریزی مسائل و معضالت برنامه حلدر  های رفع آنهاشیوه

شناسان مواجه نگردیده است؛ شناسی اقتصادی در ایران با اقبال عمومی بین جامعهمطالعات جامعه

شناسی ناشی از روی کار آمدن یک جریان اقتصادی نئولیبرال تضعیف جایگاه علم تجربی جامعه»

د به جمع بود، معتقد به عدم دخالت دولت در اقتصاد و ترجیح فردر ایران بعد از جنگ که 

 «گرم شدن آنها به فلسفه و فرهنگ بوده استشناسان ایرانی از اقتصاد و سرهمچنین غفلت جامعه

های مختلف اقتصادی برای شناسان به مطالعه در زمینه(. بنابراین توجه جامعه3: 1394)اباذری،

                                                                                                                   
1 Smelser 
2 Economic sociology 
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 قاتی در حوزه اقتصادی و توسعه، نشانگر اهمیت و ضرورت انجام اینپرکردن خالءهای موجود تحقی

 تحقیقات است. 

شناسی اقتصادی به موضوع اقتصاد توسعه و تالش برای بررسی یکی از پر نگاه از زاویه جامعه

کشوری که در مسیر اجرای  ترین مقوالت اقتصادی یعنی تدوین نرخ تعرفه کاالی وارداتی درچالش

های نظری و کاربردی نیل به اهداف کنند، برای رسیدن به بنیانای حرکت میتوسعههای برنامه

مطالعه حاضر فاقد سوابق منسجم و  کهز آنجاهاست، اسازی برنامهای، گامی جدید در علمیتوسعه

شناسی توسعه به مسئله علمی در ایران بوده موضوعی است جدید که در بستر تئوریک جامعه

 1ایتحقیق توسعه»مطالعه حاضر به نوعی پردازد. شناختی آن میبناهای جامعهزیر اقتصاد تعرفه و

گردد زیرا قصد دارد با انجام کاری خالقانه و نظام یافته به توسعه ذخیره علمی دانش محسوب می

 «الملل و طرح کاربردهای جدید در ایران یاری رساندگیری در زمینه تجارت بینمتولیان تصمیم

 (.  290: 1393)ازکیا، 

مدیران و متولیان امر نیازمند دسترسی جامع و علمی به آخرین تجربیات و نتایج اجرای 

ها در این زمینه هستند، دیگر زمان آزمون و خطای روش های اقتصادی و اتخاذ تصمیمات سیاست

یران داشته باشد تواند تبعات طوالنی مدت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای جامعه اآنی که می

پذیری گذشته و زندگی در جهان امروز و در کنار اقتصادهای نوظهور نیازمند افزایش توان رقابت

ریزی و عمل شود، ضرورت انجام ل و آینده برنامهتولید و اصالح طرز تلقی صحیح از آنچه باید در حا

 های تحقیقاتی در این خصوص را نشان می دهد. پروژه

 

 هش، ادبیات نظري و تجربي موضوع پیشینه پژو .2

پردازان اقتصاد توسعه هستندکه در سیاست گمرکی و تحصیل ثروت اولین نظریه 2هامرکانتلیسم

اگر کشوری قادر به تولید مواد خام در داخل نباشد باید بدون حقوق گمرکی این »عقیده داشتند؛ 

)تفضّلی،  «حمایتی از اقتصاد ملی بودندمواد را از خارج وارد کند. از طرفی، آنها طرفدار سیاست 

خاص  یمبادله و تجارت توجه تیبه اهم 3ها نیز با محوریت نظریات آدام اسمیت(. کالسیک1397

بگذار »و یا « آزادی اقتصادی»، «لیبرالیسم اقتصادی». عصاره تفکرات اسمیت اصطالحاتی نظیر دارد

 ادآوریحاصل از مبادله را  یهاتیو مز، در قرن نوزدهم شهرت فراوانی یافت 4«بشود، بگذار بگذرد

. تجارت آزاد، دهدیقرار م تأکیدمطلق مورد  تیاساس اصل مزمنافع متقابل تجارت را برشد و 

                                                                                                                   
1 Development Resarch  
2 Mercantilism 
3 Adam Smith 
4 Laissiz-fair & Laissez-passer  
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شود، درآمد جهانی را افزایش و بهترین استفاده از منابع را سبب می المللیبینکار تخصص و تقسیم

های واقع توسعه صادرات و واردات، فضای بیشتر و فرصتسازد. دررا ممکن می المللیبیندر سطح 

 ؛ی)متوسل «کندها فراهم میها و نوآوریجدیدتری برای انباشت سرمایه داخلی و ظهور خالقیت

1396.) 

پردازان نئوکالسیک یا نئولیبرال راه رسیدن به رشد اقتصادی بیشتر و در نتیجه سطوح نظریه

ها و باالتر سالمتی و رفاه را از طریق کاهش دخالت دولت و دادن اجازه به بازار برای تعیین قیمت

 عنوانبهی توسعه را ( این تغییر جهت در نظریه1993) 1جان تویه» .داننددستمزدها می

 های اقتصادی مانندی کنترلهای آن؛ کاربرد گستردهتوصیف کرد که یکی از رهیافت« ضدانقالب»

گیری کاربه( با 1971) 2کند. باالساواقعی میها را غیرها که قیمتها و سهمیهها، یارانهتعرفه

های چهار کشور آمریکای التین و پنج کشور آسیایی، به بررسی نقش دولت در تشویق رشد تجربه

 او 1950- 60ای پرداخت. برای دوره اقتصادی از طریق صنعتی شدن تحت حمایت موانع تعرفه

های رشد در کره و تایوان بسیار باالتر از هفت کشور دیگر بود که دلیل استدالل کرد که نرخ

حمایتی را پذیرفتند ی آن اتخاذ راهبرد صادراتی تولید معطوف به بیرون بود. آنها رهیافت غیرعمده

به  کشورهایی که از راهبردهای توسعه متمایل» ی هجدهم توصیه کرده بود.که اسمیت در سده

که حالیاشتغال بازده باالیی داشتند، در کردند در زمینه صادرات، رشد اقتصادی وبیرون استفاده می

شمار اقتصادی مواجه دادند، با مشکالت بیکشورهایی که راهبردهای متمایل به درون را ادامه می

 (. 1981)باالسا،  «شدند

طبق تفسیر اکال راهبردهای »است؛  3اکالها مکتب گذار در بحث تعرفهتأثیریکی از مکاتب 

ی دولتی بیشتر در حمایت از صنایع ملی باشد تا به آن ها اجازه ی ملی باید شامل مداخلهتوسعه

صنعتی شدن جانشین »های خارجی دایر کنند. آنچه راهبرد دهد خود را بدون رقابت با بنگاه

های اولیه پیاده منطقه با برخی موفقیت نام گرفته بود در تعدادی از کشورها در سراسر آن 4«واردات

های ملی در برابر ای و حمایت از صنایع کارخانهشد. نتایج این راهبرد شامل ایجاد موانع تعرفه

تر بفروشند. های مذکور توانستند محصوالت خویش را ارزانهای خارجی کارآمدتر بود. بنگاهبنگاه

یافت های خارجی افزایش میافزودن تعرفه باالتر بر واردات به این معنا بود که قیمت کاالی شرکت 

 (.1393)ویلیس/جاجرمی و دیگران،  «یافتندهای بومی اجازه رقابت میو در نتیجه بنگاه

                                                                                                                   
1 J, Toye 
2 Bela Balassa 
3 Economic Commission Of Latin America (ECLA)  
4 Import Substitution Industrialization 
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خاطر هتین بنیافتگی آمریکای الاز بنیانگذاران اکال به این نتیجه رسید که توسعه 1پربیش»

شدن با استفاده ش بر صادرات مواد اولیه بوده و راه حل آن تغییر ساختار است؛ یعنی صنعتیتأکید

کردن تولید داخلی به جای واردات صنعتی با اعمال از راهبرد جایگزینی واردات )یعنی جانشین

 3اییو درآمد ناشی از صادرات مواد اولیه برای هزینه کردن واردات کاالهای سرمایه (2تعرفه حمایتی

که این عوامل طوریههای خارجی بشدن و ثبت شرکتعالوه نظارت دولت بر صنعتیهافتد، ب کاربه

گسترده در آمریکای التین و احتماالً در  طوربهبه شروع دادوستد محلی کمک کنند. این رهیافت 

جای گذاشت. با این طر رشد سریع صنعت نتایج مؤثری بهن سوم پذیرفته شد و در ابتدا به خاجها

های باال و تولیدات صنعتی با کیفیت نازل، حال، با گذشت زمان سیاست جایگزینی واردات با هزینه

های خارجی آن و باالخره سرازیر شدن سرمایه غفلت از کشاورزی که منجر به تخریب اقتصادی

 (. 1389)پیت/ ازکیا و دیگران،  «عامل بیماری مطرح شد عنوانبهعبارت دیگر درمان هراه شد. بهم

سازی رسیده های مبتنی بر جهانیپس از آن تحوالت در عرصه نظریات اقتصاد توسعه به دیدگاه

خاطر استفاده از خصوص بهبهسازی منافع عظیمی چون موفقیت آسیای شرقی، جهانی» است؛

« دنبال داشته استهای فنی را بههای تجاری و دسترسی بیشتر به بازارها و دانشفرصت

منبعی برای رشد است.  المللیبیندر درازمدت، تجارت آزاد »(. 261: 1382)استیگلیتز/گلریز، 

درصد، میانگین سهمیه و  40در صورتی آزاد است که میانگین نرخ تعرفه زیر  المللیبینتجارت 

درصد  20درصد، تفاوت نرخ ارز بازار سیاه کمتر از  40صدور مجوز برای پوشش واردات کمتر از 

 (. 2003 4بالدوین)  «باشد

کشور کم تر توسعه یافته نشان  خصوص پانزدهی دفتر ملی تحقیقات اقتصادی درالعهمط»

دهد که ترویج صادرات عموماً مؤثرتر از جایگزینی فوق العاده حمایتی واردات در گسترش می

های نگاه به درون برای کشورهای کمتر توسعه یافته پرهزینه بوده، ستانده و اشتغال است. سیاست

خارجی افزایش داده  یپهوابستگی آنها را به صادرات اندک و به حمایت و قدرت انحصار سرمایۀ

 )نافزیگر/آزاد ارمکی، پیشین(.  «است

شناسی های گمرکی در ایران از منظر جامعهکنون پژوهش کیفی در زمینه تعرفهچند تاهر

توسعه انجام نگرفته است، در اینجا برای تدقیق در ابعاد موضوع به برخی از تحقیقات کمی پیشین 

 شود؛ های گمرکی در ایران و جهان اشاره میدر زمینه تعرفه

                                                                                                                   
1 R, Prebisch 
2 Tariff protection 
3 Capital goods 
4 R, Baldwin 
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پذیری های گمرکی بر روی رقابتتعرفه تأثیربررسی ای به ( در مطالعه1390) نوید بدری -

یکی از  عنوانبههای گمرکی تعرفه تأثیرپرداخته و  شرکت ساپکودر سازی خودرو صنعت قطعه

 را مورد مطالعه قرار داده است.رو دسازی خوپذیری صنعت قطعهرقابت ابزارهای حمایتی بر روی

سازی انتخاب وری، بهبود تکنولوژی و سهم بازار صنعت قطعهکیفیت، بهرهر بدین جهت چهار متغی

ای که بین های گمرکی برروی این متغیرها، با استفاده از پرسشنامهتعرفه تأثیرو سپس  هگردید

و با  spss سنجیده شد. سپس نتایج با استفاده از نرم افزار صنعت توزیع گردیدکارکنان و نخبگان 

های دهنده عدم ارتباط بین تعرفهنتایج نشان ه است.روش تحلیل رگرسیون خطی تحلیل شد

های گمرکی و کیفت و بهبود شود که بین تعرفهوری است.همچنین مشاهده میگمرکی و بهره

های گمرکی بر روی سهم بازار صنعت چیزی وجود دارد. اما تعرفهتکنولوژی ارتباط ضعیف و نا

های تا در وضع سیاست شده دست آمده پیشنهادباتوجه به نتایج به است.مؤثرسازی بسیار قطعه

هایی نظیر کمک به تحقیق و توسعه و ها به سمت فعالیتحمایتی تجدید نظرگردد و این حمایت

 .ی سوق داده شودی فنی و اقتصادهاتقویت زیرساخت

عنوان بررسی اقتصادی قاچاق در اقتصاد ایران به ( در مقاله خود با 1382و پژویان )مداح  -

های شاخصپردازند. در این مقاله با استفاده از مدل ارائه یک مدل نظری برای قاچاق کاال می

( برای ایران 1349-81)ه زمانی اندازه قاچاق کاال را در دور MIMIC1 چندگانه و علل چندگانه

سازی تجربی اند. در این مقاله عالوه بر معرفی یک مدل نظری برای قاچاق مدلدست آوردهبه

متناسب با آن نیز برای برآورد اندازه قاچاق در یک سری زمانی صورت گرفته است. آنها با در نظر 

 عنوانبههزینه واردات رسمی و نرخ ارز در بازار سیاه  عنوانبهگرفتن مجموع نرخ ارز رسمی و تعرفه 

پردازند. نتایج حاصل از این هزینه قاچاق کاال به تعریف تابع سود مورد انتظار برای عمل قاچاق می

رود و دهد، با افزایش موانع تجارتی مانند تعرفه هزینه واردات رسمی باال میتخمین نشان می

های محدودکننده تجاری است ارت غیرقانونی که معاف از سیاستجدنبال آن انگیزه برای تبه

یابد که این امر با انگیزه حداکثرسازی سود از سوی عاملین قاچاق از طریق فرار از افزایش می

ها نشان گیرد. نتایج بررسیگویی به تقاضای داخلی انجام میقوانین و مقررات تجاری با پاسخ

دهنده روند قاچاق در طی این دوره بوده ترین عوامل توضیحاز مهم دهد که نرخ جریمه و تعرفهمی

و اثر قاچاق بر شاخص قیمت کاالهای وارداتی از اثر آن بر درآمدهای عمومی واقعی دولت شدیدتر 

 است.

تعرفه و فرار مالیاتی در واردات ای خود با عنوان نرخ ( در مطالعه1390سمیه نعمت اللهی ) -

عوامل تجاری با  که درآن افراد وفرار مالیاتی در اقتصاد غیررسمی ایران را بررسی نموده است  ،ایران

                                                                                                                   
1 Multiple-Indicators Multiple Causes 
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عوامل متعددی بر روی  نند.کحقوق قانونی خود را به دولت پرداخت نمی ،فرار از پرداخت مالیات

اردات اشاره کرد. از های وارداتی و مالیات بر واز آن جمله می توان به تعرفه ند،رمؤثفرار مالیاتی 

که تجار و بازرگانان کاالی خود را به مراجع گمرکی اظهار نکنند یا مالیات و رتیصوسوی دیگر در

عوارض متعلقه را پرداخت نکنند، مرتکب نوعی عمل قاچاق شده و از این طریق فرار مالیاتی صورت 

 های تابلویی به بررسی اثر افزایش نرخ تعرفه بر روی فراردر این تحقیق با استفاده از دادهگیرد می

 دوره بندی هارمونیک سیستم در واردات ایران دررقمی در طبقه 6های مالیاتی براساس داده

تفاوت میان ارزش صادرات گزارش شده  صورتبهای فرار تعرفه شده است.پرداخته  (2008-2003)

شریک مهم تجاری و ارزش واردات گزارش شده از شرکای تجاری توسط ایران  12به ایران توسط 

های فرار مالیاتی رابطه نتایج حاصل از تخمین مدل های مورد بررسی تعریف شده است.لطی سا

کند نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می تأییددار میان فرار مالیاتی و نرخ تعرفه را مستقیم و معنی

باشد، فرار مالیاتی درصدی نرخ تعرفه که جزئی از مالیات های غیرمستقیم می 1دهد که افزایش می

دهد. ضریب نرخ تعرفه برای نرخ تعرفه باالتر از میانگین درصد افزایش می 0.67را در کل به اندازه 

در صد افزایش در  1این بدان معنی است که هر، است درصد معنادار 1باشد و در سطح می 0.008

شاخصی از فرار مالیاتی در  عنوانبهدرصد در سطح شکاف تجاری که  0.8نرخ تعرفه باعث افزایش 

تر از میانگین است این ضریب مثبت شود. در حالتی که نرخ تعرفه پاییننظر گرفته شده است، می

 . استمعنی اما بی

درصدی از کل واردات( قبل و  صورتبه( رفتار مالیات بر واردات را )1994و همکاران ) 1دین -

کثر موارد، حاکی از آن است که اند. نتایج در احات تجاری مورد بررسی قرار دادهبعد از انجام اصال

یک توان بر طور قطع نمیواردات افزایش یافته است. اما بههای آزادسازی، رشد دنبال سیاستبه

 تأکیدهای وارداتی رابطه محکم بین آزادسازی تجاری و رشد واردات، آن هم بر پایه کاهش تعرفه

ای اصالح پذیرفته و موانع غیرتعرفه فرآیندهای متفاوتی را در نمود؛ زیرا بعضی از کشورها، روش

شورها در جهت در برخی ک عالوهبهفرآوری تجارت نیز توانسته است بر رشد واردات مؤثر واقع شود. 

اند و در مجموع های قبلی افزودهای این موانع را به تعرفهای، معادل تعرفهحذف موانع غیرتعرفه

 های وارداتی افزایش یافته است.تعرفه

وسیله تخمین ارتباط نرخ مالیات روی فرار مالیاتی به ( به تخمین اثر2004) 3و وی 2فیسمن -

اند، که این شکاف به وسیله اختالف و شکاف فرار پرداختههای تعرفه ای در چین بین برنامه

کنگ صادرات گزارش شده توسط هنک کنگ به چین و واردات گزارش شده توسط چین از هنک

                                                                                                                   
1 Dean  
2 Fisman 
3 Wei 
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های هر دو کشور از واردات و صادرات باید یکسان شود. در غیاب فرار مالیاتی گزارشتعریف می

درصدی  3صد افزایش در نرخ مالیات باعث افزایش دهد یک درباشد. نتایج این محاسبات نشان می

کند شود. این همبستگی منفی بین شکاف تجاری و نرخ مالیات بر این امر داللت میفرار مالیاتی می

که فرار مالیاتی در گروه کاالهایی که نرخ مالیات باالتری دارند، نسبت به کاالهایی که نرخ مالیات 

 6ها برای صادرات و واردات در سطح کاالهای دهد. در این مقاله دادهتری دارند، بیشتر رخ میپایین

 اند. انتخاب شده HSرقمی در سیستم هارمونیک 

ای را بر روی فرار از حقوق های تعرفه(، اثر سیاست2008) 3، تاپالووا2، سابرامانین1میرشا -

گیری تغییر در نرخ تعرفه در کاربهبه وسیله  1990گمرکی با اعمال قوانین تجاری در هند در دهه 

کند. این مطالعه یک چهارچوب ساده برای ارتباط بین فرار طول زمان و تولیدات متفاوت بررسی می

ویژه برای دهد. این چهارچوب بهمالیاتی، نرخ تعرفه و اعمال قوانین در یک تحلیل تجربی ارائه می

است. در این مدل یک بنگاه را که یک  تحلیل اثر اعمال قانون بر روی کشش فرار مالیاتی مؤثر

دست آمده در این ترین نتیجه بهنمونه در نظرگرفته است. مهم عنوانبهمقدار ثابتی در واردات دارد 

درصد افزایش  1/0در نرخ مالیات حدود  %1توان این طور بیان نمود که با افزایش حدود مقاله را می

 وجود خواهد آمد. در فرار مالیاتی به

 

 روش اجراي تحقیق .3

در این روش، بر مصاحبه و مشاهده برای »است. 4این مطالعه، پژوهشی کیفی با روش نظریه بنیانی

های تجربی، جذب پژوهشگر در میدان پژوهش، جلب اعتماد افراد مورد بررسی و تولید داده

(. 1390)ازکیا و دیگران، «شودمی تأکیداطالعات  آوریجمعگونه روش مناسب برای کارگیری هرهب

در این تحقیق با تبعیت از اصول نظریه بنیانی تالش نمودیم تا حد امکان به موضوع تحقیق نزدیک 

ای و ثابت به سوی آغاز یک سفر اکتشافی بود به این معنی که بدون یک ایده کلیشه شویم، هدف،

ختلف موضوع را از دیدگاه میدان تحقیق گام برداشتیم و در جریان پژوهش توانستیم ابعاد م

 کنندگان در تحقیق که همان مصاحبه شوندگان ما بودند مورد کنکاش قرار دهیم.مشارکت

نظر مورد یهاال مختلف از حوزهؤس 17  یپرسشنامه باز که دارا کیبا این تحقیق  هیمطالعه اول

اقتصاد  یشناسجامعه یهاهیو نظر یقبل قاتیها، تحقنگاشته نهیشیاز پ یهمگموضوع، که مرتبط با 

االت در طول تحقیق بارها مورد بررسی مجدد از طریق این سؤ. دیگردز و توسعه استخراج شده آغا

                                                                                                                   
1 Mishra 
2 Subramanian 
3 Topalova  
4 Grounded Theory 
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 االت در زمینه ابعاد اقتصادی، نرخ تعرفهدر این مطالعه سؤهای جدید قرار گرفته است. طرح پرسش

کاالی وارداتی و رابطه آن با توسعه اقتصادی مطرح و به بررسی ابعاد موضوع پرداخته شد. از 

های مختلفی از کنندگان خواسته شد نظرات خود را در قالب مصاحبه اعالم نمایند. نسخهمشارکت

 االت اصلی تحقیق پرسیدهاد شد به این صورت که در ابتدا سؤاالت در زمان انجام پژوهش ایجسؤ

تری ایجاد و پرسیده شده تا جایی که به ت جدیدسؤاالها شد پس از آن در جریان انجام مصاحبه

  مفاهیم مورد نظر از باب اشباع نظری دست یافتیم.

های خام حاصل از آن پدیدار گشت که فضای گفتمانی قالب در ها دادهپس از انجام مصاحبه

در این تحقیق از مصاحبه، دهد. به ما نشان میها را موضوعات و مباحث مطرح شده در مصاحبه

ی در سازمان گمرک کاربهای سازمان گمرک و مشاهدات میدانی محقق در طول تجرگزارشات دوره

 ایران استفاده شده است.  

ها بوده و عمومیت آوری دادههای جمعترین شیوهساختاریافته که از رایجها بصورت نیمهمصاحبه

استفاده شده است، ما با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته به بیشتری دارد 

کنندگان آزادی عمل بیشتری برای هدایت جریان گفتگو دادیم در این میان محقق با مشارکت

یکی از اعضاء به مطالعه عمیق در  عنوانبهکاری خود در جامعه مورد مطالعه استفاده از تجربه

های مستقیم و تجارب دست کنندگان پرداخت تا به این صورت به روایتمشارکتمیدان، همراه با 

اول آنها از پدیده مورد نظر دست یابد. در این راستا محقق با توجه به شناخت قبلی خود از جو 

کنندگان نسبت به موضوع تحقیق و حاکم بر سازمان و کارکنان آن در صحبتی مقدماتی با مشارکت

های انجام ن توضیحات الزم را داده و با ذکر این نکته که نتایج تحقیقات و مصاحبهابعاد و چرایی آ

صورت کد و بدون ذکر نام آنها منتشر خواهد شد و تمامی اسامی نزد محقق محفوظ خواهد هشده ب

های دست اول و های خود را اعالم نمایند و روایتتوانند بدون هیچ بیم و هراسی پاسخماند، آنها می

ز اهمیت در روند جلب اعتماد ق در میان گذارند. نکته بسیار حائجربیات خود را از موضوع با محقت

ای بود که منجر شد حقایق بدون سانسور مطرح شود لذا بدین صورت افراد جو صمیمانه ایجاد شده

ای از عهسازی، این بخش با مجموموفق به جلب اعتماد آنها و شروع کار گردید. پس از این اعتماد

شده، قیق و منظم وکامالً از پیش تعیینهای دجای پرسشها و مباحث تدوین شده بهپرسش

و با کسب  شوندگان ارائه شدفهرستی از آنچه که باید مورد بررسی و پرسش قرار گیرد به مصاحبه

شدند ها ضبط کنندگان و به جهت صرفه جویی در زمان و دقت بیشتر، مصاحبهاجازه از مشارکت

ها در محل کار افراد در صورت دقیق تایپ و ذخیره گردید. مصاحبههسپس فایل های صوتی ب

ساعات ابتدایی شروع کار اداری یا ساعت استراحت که افراد فراغت کافی برای تمرکز روی مفاهیم و 

رسید بودن در جو و اتمسفر سازمانی نظر میچرا که بهموضوعات داشته باشند صورت گرفت 
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های تخصصی و کارشناسانه سوق دهد. ها به سمت نگاهگویی و حاشیهتواند مباحث را از خاطرهیم

ها از انجامید. بازده زمانی انجام مصاحبهدقیقه به طول می 90تا تا  30مدت زمان مصاحبه گاهاً از 

 عنوانبه ادامه داشت. در این پژوهش از یادداشت برداری 1398آغاز و تا تابستان  1397زمستان 

کننده شرایط مینمکان پژوهش حاضر که تأها استفاده شده است. یکی از فنون اصلی گردآوری داده

باشد. مورد نظر باشد سازمان گمرک ایران و ادارات گمرکات اجرایی واقع در تهران می

ها ان گمرک هستند که انتخاب آننفر از کارشناس 20کنندگان در این طرح تحقیقی شامل مشارکت

اساس سوابق شغلی و تحصیلی و شامل افرادی بوده که در حوزه تخصصی گمرک و مسائل مربوط بر

اند و های مرتبط کاری الزم را داشتهاقتصادی آن آشنایی کامل و تجربه ها و ابعادبه تعرفه

 ذکر شده است. 1مشخصات آنها در جدول شماره 

 

 مشخصات مشارکت کنندگان .1جدول شماره 

 فراواني متغییر هاي زمینه اي 

 هاي سنيگروه
40-30 9 

50-40 10 

 تحصیالت

 2 کاردانی

 8 کارشناسی

 9 کارشناسی ارشد

 1 دکتری

 

برداری نموده است. برای گیری هدفمند و نظری بهرهدر این مطالعه محقق از دو روش نمونه

برای تشخیص تعداد افراد، تعیین محل مناسب گیری هدفمند و گزینش افراد مورد مصاحبه از نمونه

کنندگان از شد. مشارکت گیری نظری استفادههای مورد نظر و یافتن مسیر پژوهش از نمونهداده

کارشناسان گمرک و از همکاران سازمانی محقق بودند که این آشنایی با محیط زمینه مناسبی برای 

های ای از زمینهدنبال مقوالت بیشتر، در گسترههبگیری هدفمند پژوهشگر گزینش گردید. در نمونه

کنندگان با استفاده از آوری اطالعات مبادرت نمود. پس از آن که مشارکتمرتبط، به جمع

ها و گمرک ایران انتخاب شدند، با انجام مصاحبه گیری هدفمند از میان کارکنان با سابقهنمونه

کاری عامل مهمی در یافتن مفاهیم مورد نظر است  کدگذاری اولیه، مشخص گردید متغییر تجربه

االت اساس سوابق و تجربیات خود به سؤته شد برگیری نظری از آنها خواسلذا با استفاده از نمونه

صورت آزادانه و فارغ از چهارچوب آنها پاسخ دهند و روایات خود را از آنچه در جریان است مطرح هب

ها و صادارت و که در حوزه مربوط به تعرفهنندگان افرادی کنمایند و در مواردی نیز مشارکت
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نمودند تا محقق بتواند با آنها نیز گفتگو کند واردات تخصص و تجربه بیشتری داشتند را معرفی می

هایی که به اساس پاسخکنندگان برو زوایای موضوع را بررسی بیشتری نماید. همچنین مشارکت

های اولیه طرح و مجدداً تی از مصاحبهسؤاالت اولیه دادند به دو گروه مجزا تقسیم و سؤاالبرخی 

ها پرسیده شد و بدین صورت از ها با گروه دیگر بر اساس مفاهیم حاصل شده از مصاحبهپرسش

چند انجام کار تا حدی سخت و زمان بر بود اما منجر به هر ت مشابه جلوگیری گردید.سؤاالتکرار 

های الزم شد. این شیوه موجب برانگیختن حس اعتماد بین عاملین تحقیق بود و ری دادهآوجمع

گویی صریح اعالم نظر کنندگان بدون ترس از تبعات پاسخاین اطمینان موجب گردید مشارکت

نموده و تجارب خود را در خصوص موضوع تحقیق به اشتراک گذارند. استفاده از دو شیوه 

ت یا سؤااله کشف مفاهیم و مقوالت جدیدتر و رهایی از تکراری بودن گیری توانست بنمونه

یدتر های جدهای بهتر و در نهایت کشف دادههای مشابه منجر و کار را به انجام مصاحبهپاسخ

 های اصلی ظاهر شوند، ضروری است.ها تا هنگامی که مقولهآوری دادهرهنمون سازد. جمع

برسند، ادامه خواهد یافت.  1ها به اشباع نظریهنگامی که مقولهگیری نظری تا بنابراین نمونه»

آوری شده، های جمعاشباع ارتباط نزدیکی با حجم نمونه دارد. اشباع عبارت است از اینکه داده

 (. 64)همان:  «های قبلی باشد و اطالعات جدیدی حاصل نشودتکرار داده

دیگر،  عبارتبهیابد تا اشباع نظری حاصل شود. گیری آنقدر ادامه میدر پژوهش کیفی، نمونه»

یابد که افزایش اطالعات به ایجاد مفاهیم، مقوالت، خرده گردآوری اطالعات تا زمانی ادامه می

مقوالت و تنوع های جدید منجر نشود. با اینکه ممکن است هرگز اطمینان صددرصد حاصل نشود، 

و خوانندگانش متقاعد شوند که همه نکات مورد  کند تا خودگیری میاما پژوهشگر آنقدر نمونه

که معیار مشخص و کمی چه در بعد تعداد از آنجا (.1387)محمدی،« توجه قرار گرفته است

ها برای سنجش اندازه نمونه در روش تئوری بنیانی آوری دادهجمعکنندگان و چه در بعد مشارکت

آوری شده ها که آن هم از قوی بودن اطالعات جمعوجود ندارد بنابراین با تکیه بر اشباع نظری داده

و تجارب محقق در طول انجام تحقیق ناشی شد، توانستیم اندازه نمونه را تعیین نماییم. بدین 

ها به کشف مفاهیم تحقیق پژوهشگر به این درک رسید که ادامه مصاحبه فرآیندصورت که در 

بحّری که شخص محقق، در جریان کار پیدا کرد تکراری منجر نمی گردد در اینجا با تجدید و غیر

همچنین با آَشنایی او با موضوعات، این رویه تا آخرین مشارکت کننده ادامه یافت تا به اطمینان از 

ها محقق به این نتیجه رسید که پاسخ حصول اشباع نظری منجر گردید، این اتفاق زمانی افتاد که

ها منجر شده است و دیگر کشف جدیدی از در مصاحبهبسیار شباهت یافته و به تکرار مکررات 

ر مصاحبه با پانزدهمین ها رسید این اتفاق دمفاهیم روی نخواهد داد و به بسندگی تعداد مصاحبه

                                                                                                                   
1 Theoretical Saturation   
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سنجی اقدامات تعداد دیگری مصاحبه برای اطمینان کننده حادث شد لیکن به جهت اعتبارمشارکت

کنندگان که اندازه نمونه ما را نفر از مشارکت 20حبه با انجام دادیم. سرانجام این تحقیق با مصا

 ها رسید. تشکیل دادند به اشباع داده

شود؛ کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری روش نظریه بنیانی شامل سه نوع کدگذاری می

 انتخابی.

آن، ها و کدگذاری سطر به سطر های خام از مصاحبهدر این پژوهش پس از استخراج داده

ها صورت گرفت و به هر های ابتدایی نمایان شد. این مرحله با کدگذاری جمالت و پاراگرافمقوله

های هر مفهوم، تعداد اساس خصوصیات و ویژگیالصاق و برمفهوم در جریان مصاحبه برچسبی 

اهر بسیاری کدهای باز و خام پدیدار گشت در ادامه انجام کدگذاری باز، مفاهیم و مقوالت فرعی ظ

یابد. در این زمان، با تعیین مفاهیم و مقوالت، مرحله کدگذاری باز پایان می»گردید. 

پژوهشگرمقوالتی دارد که باید آنها را در نظمی منطقی برای تولید نظریه قرار دهد. کدگذاری 

 2و کوربین 1)اشتروس «یابندهای اصلی و فرعی آنها بسط میولهی است که مقفرآیندمحوری 

:1990) . 

در مرحله کدگذاری محوری همه مقوالت حاصل از تحقیق در شش بعد مورد تحلیل قرار 

، «6گرشرایط مداخله» ، «5زمینه» ، «4پدیده»، «3شرایط علی»مدل پارادایمی شامل گیرد؛ می

اساس ها برمثال در این تحقیق از میان داده عنوانبه. است« 8پیامدها»و  « 7راهبردها/ تعامل»

ت )پدیده( که در که یک رویداد یا یک واقعیت اس اداریساز باز، پدیده بسترهای فساد کدگذاری

های باالی گمرکی و  وجود موانع دلیل تأثیرات شرایط کاری همچون اعمال تعرفهگمرک )زمینه( به

های دولتی در عرصه های توسعه و دخالتتجاری )شرایط علی( و شرایط ناشی از اجرای برنامه

گر( پدیدار شده است و به راهبردها وتعامالتی چون، استفاده از گمرک )شرایط مداخله اقتصاد

ها اجرا شده )راهبردها/تعامل( که به ها و تغییر تعرفهالکترونیک، تغییر مداوم قوانین و بخشنامه

ه پیامدهایی چون افزایش پرونده های فساد در محاکم قضایی، کولبری و قاچاق )پیامدها( منجر شد

ها، انتخاب مقوله محوری را تی از خود و رجوع به دادهسؤاالدر اینجا محقق دوباره با طرح  است.

دهند؟ یا چه اقدامات م و مقوالت چه اطالعاتی به من میتی چون؛ این مفاهیسؤاالکند تر میآسان

                                                                                                                   
1 Strauss 
2 Corbyn 
3 Causal conditions 
4 Phenomenon 
5 Context 
6 Intervening conditions 
7 Action strategies 
8 Consequences 
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با محقق ها مورد توجه واقع شده است؟ و تعامالتی از سوی کارکنان یا سازمان در داده

 ها بدنبال تکمیل نظریه نهایی تحقیق و تعیین مقوله مرکزی است. سازی مقولهیکپارچه

های مختلفی استفاده نموده است از ها از استراتژیمحقق در این مطالعه برای عینیت بخشی به داده

بخشی به تحقیق، استراتژی پذیرش در بین توان به استراتژی مدون اعتبارآن جمله می

صورت هشوندگان و مقبولیت بین آنها، بررسی مداوم محیطی و گفتگو با کارکنان گمرک بمصاحبه

واقع عضویت محقق در سازمان و آشنایی محیطی تأثیر مطلوبی در جلب اعتماد در چهره،بهچهره

کننده فعال را داشت تا منفعل. استفاده از کنندگان داشت. اینجا محقق نقش یک مشارکتمشارکت

گذاری برخی نظرات و واکاوی مجدد اجتماعی مانند تلگرام و واتس آپ برای به اشتراک هایشبکه

ها و شنیدن کنندگان و بررسی مجدد و دقیق نوشتهبرداری از نظریات تکمیلی مشارکتآنها، بهره

اوم تفسیرهای طور مدها محقق بهبا این شیوهتوان اشاره نمود. های صوتی را میباره فایلچند

های بیشتر دست یافتیم و آوری دادهها را توسعه داد و از این طریق به جمعلی خود از دادهتحلی

های نظری خود را اصالح و تعدیل نمودیم و ها، تحلیلداده آوریجمعمداوم پس از هر بار  صورتبه

مداوم حرکتی رفت و برگشتی داشتیم. در این روش، با درگیری کامل  طوربهدر بین این دو مرحله، 

پژوهشگر با موضوع مورد بررسی و امکان تحلیل های مجدد و رفت و برگشت فراوان بین نظریه که 

ها بود، در جریان زیگزاگی تحقیق که همان بخش گردآوری داده ها و میدانده تحلیل دادهدر برگیرن

در این مطالعه در حین  ری دقیقی از پدیده مورد بررسی فراهم نماییم.تالش نمودیم شناخت نظ

ها و ها و مقوالت حاصل شده به دفعات به منابع و تحقیقات دیگر در زمینه تعرفهبررسی یافته

هدف توصیف این  های اقتصادی برای مستندسازی نتایج ارجاع و مورد استفاده قرار دادیم،نظریه

کنند و نه بر یه چگونگی دیدشان از جهان عمل میگران خود بر پانشموضوع است که چگونه ک

با اتکاء به مراحل مختلف روش گر بیرونی چگونه است. سرانجام پایه اینکه جهان از نظر مشاهده

کنندگان داده خام از مصاحبه با مشارکت 446نظریه بنیانی؛ در کدگذاری سطر به سطر، تعداد 

های ها، دادهو مراجعه مکرر به داده استفاده از سه روش طرح پرسش، مقایسهدست آمد که با به

مقوله   83مورد و مفاهیم حاصله شامل  142خام اولیه تبدیل به مفاهیم شد. تعداد این مفاهیم 

 . استمقوله اصلی  13فرعی و 
 

 هاي پژوهشیافته .4

اقتصاد یک کشور از طریق ایجاد موانع و یا گذاری در کار اقتصادی تأثیروهای گمرکی سازتعرفه

تواند بر نحوه تعیین این مکانیسم اثرگذار های اقتصادی که میتسهیل تجارت خارجی است، زمینه

نماید موضوعی است که باشد و سرانجام پیامدهایی که این ابزار اقتصادی در سطح جامعه ایجاد می

هایی مورد بررسی قرار گرفته و دم اجرای چنین سیاستدر این مقاله از نگاه افراد درگیر در خط مق
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ها، با آوری دادهپس از پایان مرحله جمعابعاد و پیامدهای اقتصادی آن واکاوی شده است. 

گذاری ( شروع به استخراج مفاهیم با تکنیک برچسب1998گیری از الگوی اشتروس و کوربین )بهره

های خام گذاری مفاهیم از دادهتکنیک برچسبها نمودیم، و سپس آنالیز داده 1مفاهیم

کند، منابع این مفاهیم متنوع کنندگان، به محقق در مقایسه مفاهیم با یکدیگر کمک میمشارکت

جدول  آید.دست میو همچنین حساسیت نظری به ها، خالقیت ذهنی محققبوده و از میان داده

 دهد.ای خام را نشان میهساخت برخی مفاهیم حاصله از داده فرآیند 2شماره 

 

 هاي تحقیقکدگذاري اولیه داده .2جدول شماره 

 داده هاي خام
مقوله  مقوالت فرعي مفاهیم اولیه

 اصلي

تعرفه باال مانع ورود تکنولوژی مدرن به  -

 کشور

 های گمرکی باال در ضدیت با توسعهتعرفه -

 تعرفه باال نشانه عدم توسعه اقتصادی -

سازی نیازمند شفافتسهیل تجارت و -

 ترهای پایینمیانگین تعرفه

 صنعت مونتاژکاری نه تولیدی -

شدن تولید تجارت آزاد موجب تخصی -

 صنعتی

تعرفه حمایتی در  یک بازده زمانی  -

 محدود

 صرفه اقتصادی قاچاق -

 به اصول اقتصاد آزاد یتوجهیب -
 هاتعرفه یبرا یعلم هینداشتن توج -
 تیشعار تا واقع یاقتصاد تیعقالن -

ها در واردات عدم کارکرد مثبت تعرفه -

 کاالهای لوکس

 تضییع حقوق دولت در تعرفه باالی -

 گمرکی

 در آمد در پوشش حمایت از کاالی داخلی -

 گریزایی تا حمایتهدف دولت در آمد -

 های دولتیها در آمدی برای هزینهتعرفه -

پذیرش قواعد جهانی  ها،کاهش تعرفه -

 شدنتعرفه باال مانع صنعتی

 چالش در ابعاد توسعه
 ضدیت با توسعه

 ها مانع توسعهسیستم تعرفه

کیفیت کاالی  تعرفه و تأثیر آن بر

 داخلی

 صنعتی شدن و تسهیل تجارت

 مندگری موزون و زمانحمایت

 افزایش قاچاق

گیران از تصمیم نکردن استفاده

 تعرفه تجارب جهانی در

شناخت از موفقیت کشورهای 

 یافتهتوسعه

به گیران تصمیمتوجهی بی

 های جهانی تجارتمعیار

 مندنبود حمایت زمان

 یکارشناسریغ ماتیتصم
 یشناخت اقتصاد جهان عدم

ها چالش تعرفه

 توسعه اقتصادی

حمایت گری 

 ناموزون دولتی

 رونق قاچاق

 یاقتصاد تیعقالننا

تعرفه ابزاری 

 درآمدی

 شدن اقتصادجهانی

 

و  ابعاد

پیامدهاي 

 اقتصادي
 يهاتعرفه

 يگمرک

                                                                                                                   
1 Conceptual naming  & labelling technique  
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 تجارت

 

های فرعی از مفاهیم وزن به پیدایش مقولهمعنی یا به تعبیری همبندی مفاهیم مشابه و همدسته

از مصاحبه با کارشناسان گمرک  های خام حاصلمورد بررسی منجر گردید. مفاهیمی که از داده

صورت مداوم مورد های که اشباع نظری حاصل گردید بپذیری تا مرحلهتکراردست آمد در نتیجه به

نظر بوده است. پس از آن با  کنکاش قرار گرفت در اینجا میزان تکرار و تاثیرگذاری آنها مورد

های نظری که در جریان مصاحبه و مشاهده مقایسه مفاهیم با یکدیگر و مراجعه به یادداشت

های گردآوری شده طور دائم در دادههمقوالت مربوطه ساخته شد، محقق بآوری شده بود، جمع

 غوطه ور شده و مدام از تکنیک پرسیدن و مقایسه کردن استفاده نموده است. 

پذیرد و ما مقوالتی دارید که باید پس از تعیین مفاهیم و مقوالت، مرحله کدگذاری باز پایان می

های ها در پرتو دادهنظریه قرار دهیم، قبل از این اقدام اما، مقولهآنها را در نظمی منطقی برای تولید 

واقعی پاالیش شده و ارتباط آنها با یکدیگر مشخص گردید. این اقدامات در مرحله کدگذاری 

ها قادر خواهد ساخت تا درباره داده محوری و ساخت مدل پاردایمی انجام گرفت. این مدل محقق را
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 یمیمدل پاردا 1شماره  شکل های پیچیده مرتبط کند.و آنها را به شیوه اندیشدطور منظم بیهب

 ی، حاصل برقراری این نظم منطقی است.گمرک یتعرفه ها و پیامدهای اقتصادیمربوط به ابعاد 

 

 هاي گمرکي: مدل پارادایمي مربوط به ابعاد و پیامدهاي اقتصادي تعرفه .4-1
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 مدل پارادایمي .1کل شماره ش

 شرایط مداخله گر

تعرفه منبع درآمد 

توجهی به علم دولت، بی

اقتصاد، عدم شناخت 

تحوالت اقتصاد جهانی، 

نبود شفافیت اقتصادی، 

حمایت از تولید برای 

زایی دولتی، اشتغال

پذیری، تعرفه مانع رقابت

توجهی به معیارهای بی

تسهیل تجارت، 

مطلوبیت کاالی خارجی، 

سودآوری دورزدن قانون، 

  گیران تعدد تصمیم

 
 

 

 ايشرایط زمینه

 

 ایران  

 سازمان گمرک ایران

 

 تعامل  –راهبردها  

های قضایی گمرکی، کاربرد تکنولوژی، سامانه های کامپیوتری، توسعه های متعادل و کنترل فساد، رشد پروندهتعرفه

شدن، تسهیل تجارت آزاد، مطلوبیت کاالی خارجی، ها و صنعتیها، تعرفهالکترونیک، چند کارکردی بودن تعرفهگمرک 

یافته، گمرک مجری اما تأثیرگذار، تعرفه ابزاری ها، شناخت از اقتصادهای توسعهعدم باورکارکنان به درستی نظام تعرفه

 ای توسعه

 

 پیامدها

ها گری پوششی، تعرفه عامل رانت اقتصادی، تعرفههای قضایی، حمایتگری، رشد پروندهحمایتدرآمدزایی در برابر 

زدن قانون، شکست حمایت از تولید، تولید پذیری کاالها، نبود صادرات کاالی تولیدی، دوررقابتمانع تجارت آزاد، عدم

فات، چالش در ابعاد توسعه، بازار محدود کاالی رسمی کاال، ناتوانی در جلوگیری از تخلمونتاژی، افزایش واردات غیر

 ایرانی، افزایش قاچاق، ضدیت با توسعه

 

 يشرایط علّ

کاری، مافیایی بودن سامان اقتصادی، صرفه اقتصادی خالفهنبود مزیت نسبی تولید، ساختار نابموانع تجارت آزاد، 

های اقتصادی، عدم شفافیت اقتصادی، ناکارآمدی اقتصادی، نبود عدالت اجتماعی و اقتصادی، دخالت دولت اقتصاد، رانت

 تجارت گی نظام اقتصادی، تعدد متولیانبرنامهدراقتصاد، اقتصاد دستوری، بی

 

 پدیده

ابعاد و پیامدهاي 

 اقتصادي

 هاي گمرکي تعرفه 
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 ي شرایط علّ .4-2

ی شوند را شرایط علّک پدیده میمجموعه عواملی که موجب ایجاد مسائل و مشکالت مربوط به ی

ها عبارتند از؛ موانع تجارت آزاد، پدیده ابعاد اقتصادی تعرفهی گویند. در مدل پارادایمی ما شرایط علّ

کاری، مافیایی بودن صرفه اقتصادی خالف سامان اقتصادی،هنبود مزیت نسبی تولید، ساختار ناب

های اقتصادی، عدم شفافیت اقتصادی، ناکارآمدی اقتصادی، نبود عدالت اجتماعی و رانت اقتصاد،

گی نظام اقتصادی و تعدد متولیان برنامهیصاد، اقتصاد دستوری، باقتصادی، دخالت دولت دراقت

 .  استتجارت 

شود که جریان بازار آزاد را تحت تأثیر خود هایی میموانع تجارت آزاد شامل همه محدودیت

های مورد ها و سیاستای سعی در اعمال برنامهتعرفهای و غیرها با ایجاد موانع تعرفهگذارد. دولتمی

 هاست. ی پدیده ابعاد اقتصادی تعرفهخود را دارند این موانع یکی از شرایط علّ نظر

کردند که نظام بازارها دارای یک سازوکار تثبیت اکثر اقتصاددانان کالسیک دراین باره بحث می

عدم »و « آزادی کسب و کار» کند.کارآمد کار می طوربهخودکار توزیع است که بدون دخالت دولت 

تی است. اسمیت معتقد اسمیت برای عملکرد اقتصاد آزاد و رقاب یاز شرایط اولیه« ی دولتمداخله

اساساً اسمیت از کنند. کلی ضعیف و مسرف بوده و به زیان جامعه خرج می طوربهها است که دولت

کند که با وضع مواردی بحث می یحال دربارهکند ولی در عینتجارت آزاد بین کشورها حمایت می

شود. مثال دیگر مربوط به وظایف های تجاری از منافع داخلی حمایت میها و سایر محدودیتتعرفه

شود تا رقابت بین دولت، مالیات وضع شده بر صنایع داخلی بود. عوارض گمرکی مناسب باعث می

 «کاالهای داخلی و وارداتی نسبت به زمان قبل از وضع مالیات همچنان ادامه داشته باشد

 (. لین ودیگران/ ارباب ، پیشیناند)بوس

هایی کامالً راه نفس وجود برخی موانع که در زمان»گوید؛ می 14شونده کد اره مصاحبهبایندر

بندد خود از عوامل ایجاد رانت است. ثبت سفارش کاال یکی از این موارد است تجارت آزاد را می

این میان اجازه یا عدم اجازه ورود کاال خود شود و در مواقعی باز است در گاهی جلوی آن بسته می

واقع تجارت در شند. درتر در بازار بفروتوانند کاالی خود را گرانکند و میرانت برای برخی ایجاد می

گردد و علت عدم رعایت خوانی است که در پیچ و خم آن دائماً مفسده و رانت ایجاد میایران هفت

بودن و  ییایمافرسد تمامی این شرایط به نظر میقتصادی است بهر و آزادی ااصول علم اقتصاد بازا

 «.گرددمنجر می ایبه اصحاب قدرت و ماف یاقتصاد ماتیتصم یوابستگ

معنی دسترسی همگانی به امکانات و بهره برداری از شرایط یکسان و عدالت اجتماعی به نبود

اقتصادی برای همه شهروندان یکی دیگر های معنی برابری در استفاده از فرصتعدالت اقتصادی به

را جزیی از  شود آناند از این روی میکید قرار دادهدگان آن را مورد تأکنناز عللی است که مشارکت
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مانع  یارانت تعرفه»گوید ؛ با صراحت می 19شونده کد مصاحبه حساب آورد وقتیی بهشرایط علّ

یکی از اسباب  دولتمدت  یطوالن یگرتیحما د و گردکاال می کنندهمصرف یبرا یعدالت اجتماع

نظر من اقتصاد ایران نوعی مافیا است که نقش ادی و به تبع آن اجتماعی است. بهاین معضل اقتص

و  تیعدم شفاف  ایم کهمواجه یالهینظام اقتصاد قب. ما با یک کندبسیار مخربی در جامعه بازی می

عنوان رانت تولید استفاده ها بههای قدرت از تعرفهو باند دی شدهساز اقتصادولت در سایه تصمیم

 «.کنندمی

معنی اتخاذ تصمیمات آنی و ابالغ و اجرای آن بدون توجه به سایر اقتصاد دستوری به

گران این عرصه و ، کنشکالنباری برای اقتصاد تواند نتایج زیانفاکتورهای اقتصادی که می

شهروندان داشته باشد. معنی این اقتصاد دستوری و دولتی در این جمالت روشن است، 

ریز که یک برنامه عنوانبهها رد پای دولت نه در همه جای سیاست»گوید؛ می 4شونده کد مصاحبه

و  یک عامل اقتصادی قابل مشاهده است این اقتصاد دستوری کارشناسی شده نیست عنوانبه

العمل علم اقتصاد را به چالش و نتایج نامه و دستورخواهد با بخشمقطعی و با دستور از باال می

گری یک رانت اقتصادی شود همه این پروژه حمایتبینیم نشده و نمیرویایی از آن بگیرد که می

 «.گذارد قواعد بازار کار را اصالح کنداست که حاصل اقتصاد دولتی است و نمی

گذاری دهد که تعرفهشود بستری را نشان میصحبت از صرفه اقتصادی خالف کاری میوقتی 

های خود آنرا در موارد متعدد کنندگان در گفتهرا ایجاد کرده است به شکلی که مشارکت کاال آن

شود فراهم می هاتعرفه شیقاچاق با افزا یسازنهیزم»گوید؛ می 9شونده کد مصاحبهکنند؛ بیان می

رسمی در ایران به شود دوماً سرعت عمل در تجارت غیراوالً صرفه اقتصادی در تعرفه باال کم می

شود و دولت و بینید سریعاً کاالی قاچاق وارد و توزیع میانگیز باالست شما میای شگفتگونه

 «.  دادگستری و پلیس هم امکان مبارزه با این حجم عظیم قاچاق را ندارند

ی نیز به همین صورت در این بستر موجبات ایجاد وگسترش ابعاد پدیده مورد سایر شرایط علّ

یک موضوع  عنوانبهتواند های گمرکی چگونه میدهند تعرفهشوند و نشان میبحث می

ها و عللی چون ایجاد مزیت نسبی برای کاالی داخل رشد و نمو یابد چرا که کارکردی از بسترچند

شود کاالی تولید داخل نسبت به نمونه کاالی با کیفیت خارجی وارد نمیها وقتی با اعمال تعرفه

دار از لحاظ کیفیت تولیدی، که خود ای معنیکند اما با فاصلهخارجی خود مزیت قیمتی پیدا می

گوید، علت رونق قاچاق است. پل ساموئلسون، برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد در این زمینه می

هایی ها یا سهمیهکه تعرفهحالیبرد، دردرآمدهای واقعی را در همه جا باال میاصل مزیت نسبی، »

بنیان استوار »شوند و این امر شوند باعث کاهش کارآیی و درآمدها مینامناسب تعیین می طوربهکه 
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های بعدی به سایر شرایط موثر بر (. در بخش630: 1980)ساموئلسون ،  «تجارت بین المللی است

 پدیده اشاره خواهد شد. 

 

 گرشرایط مداخله .4-3

گر دهند را شرایط مداخلهها را کاهش یا افزایش یا تغییر میی در پدیدهثیرات شرایط علّآنچه تأ

گر یا محدودکننده راهبردهایی هستند که درون یک زمینه خاصی قرار واقع آنها تسهیلنامند، درمی

تعرفه منبع درآمد ها عبارتند از؛ گر ابعاد اقتصادی تعرفهدارند. در این مدل پارادایمی شرایط مداخله

ی، اقتصاد تینبود شفافی، عدم شناخت تحوالت اقتصاد جهان، به علم اقتصاد یتوجهیب، دولت

 لیتسه یارهایبه مع یتوجهیبی، ریپذتعرفه مانع رقابتی، دولت ییزااشتغال یبرا دیاز تول تیحما

 . است رانیگمیتعدد تصمو  دورزدن قانون یسودآوری، خارج یکاال تیمطلوب، تجارت

شوند. عوامل تأثیرگذار وارد میدان عمل می عنوانبهدر بررسی پدیده مورد نظر برخی از شرایط 

یک مکانیسم اقتصادی فعال هستند کارکردهایی دیگری به آنها  عنوانبهها چنان که تعرفهیعنی هم

کند. یکی از این شرایط شود که این ساز و کار را دچار نوسانات و تغییراتی میمنتسب می

ها، به تعرفه»هاست. یک منبع درآمدی برای دولت عنوانبهها گر مهم و جدی نگاه به تعرفهمداخله

آوری مالیات، اغلب منبع درآمدی قابل نایی محدود برای جمعجوان با توا خصوص در کشورهای

، به رغم نیات همیلتون، به مراتب بیش 1789های ایاالت متحده در توجهی هستند. درواقع، تعرفه

 (. آزاد ارمکی ، پیشین )نافزیگر/ «یت از صنعت داخلی کسب درآمد کرداز حما

ها براساس چگونگی دریافت، اقتصاد دارند تعرفههای گمرکی کارکرد و اثرات مختلفی در تعرفه

های تجاری کشورها انواع گوناگونی دارند. در این زمینه یندتسهیل و یا تبعیض و تأخیر در فرآ ایجاد

ها را نادیده گرفت ممکن است در شود تمام کارکردهای تعرفهنمی»گوید؛ می 8شونده کد مصاحبه

چند سنجش صحت و شود هرمواردی هم درست عمل می بخشی ضعف و ناکارآمدی باشد اما در

توجه به حجم باالی کاالی قاچاق به کشور خیلی سخت است اما در تجربه کاری من سقم آن با

است همین تغییرات پیاپی هم منجر به افزایش  آزمون و خطا ندیآفر کگذاری در ایران یتعرفه

جامعه را موجب گردیده است یعنی  هایی شده و تبعات منفی تجارت ناسالم درکژکارکرد

توان مبارزه با دامپینگ یا  کاالی چینیگرایی با کاالی لوکس وجود دارد از طرفی در برابرتجمل

تر در بازار تواند با نمونه چینی که با قیمت پایینشکنی وجود ندارد، حتی کاالی ایرانی نمیقیمت

گر ناتوانی کاالی ایرانی یکی دیگر از شرایط مداخلهچنان که اشاره شد آن«. وجود دارد رقابت کند

های های خارجی است همین موضوع گرایش به کاالی خارجی را در اولویتدر رقابت با نمونه
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یک متغییر  عنوانبهها اما بدون یک برنامه مدون اقتصادی دهد. دولتمصرف کننده ایرانی قرار می

 ند. نمایجدی در این روند اختالل ایجاد می

 21های علمی اقتصادی و عدم شناخت از تحوالت اقتصادی در جهان قرن توجهی به مدلبی

گذاری کاال هستند، در این بین عدم گذار بر پدیده ابعاد اقتصادی تعرفههمگی از عوامل تأثیر

های اقتصادی که ناشی از یک سردرگمی های جاری حمایتی و حتی سیاستشفافیت در رویه

 5شونده کد زند برای نمونه مصاحبهها دامن میگیران است به این بحرانفکری تصمیم اجتماعی و

به نظرم ما یک روش علمی و بروز را برای فعالیت تجارت بین الملل خود »گوید؛ میدر این خصوص

های ایم و کارها مبنای علمی درستی مبتنی بر دستاوردهای علم اقتصاد در کشورانتخاب نکرده

شود چرا عقلی منتهی میشود اما تا اجرا به بیریزی و عقالنیت میهایی از برنامهندارد صحبتموفق 

اند اما ما کنون به نفع توسعه اقتصادی کشور نبوده البته فاکتورهای مختلفی موثرکه نتیجه آن تا

 «.زنیمها حرف میداریم از تعرفه

های تجاری دارد که رعایت آن الیتهای مشخصی برای فعالزامات و چارچوب 21جهان قرن 

های کار جهانی و توسعه فعالیت نماید. امروزه تقسیممعیارها تسهیالتی را برای اعضاء فراهم می

شدن اقتصاد سازمان جهانی گمرک نشان از جهانیهای عضو سازمان جهانی تجارت یا گمرکی کشور

ها و ایجاد ها معطوف به کاهش تعرفهنگاه رود و یاها به سمت تسهیل تجارت میدارد، وقتی سیاست

سازد که با کارایی مزیت رقابت وضیعتی است که یک بنگاه را قادر می» فضای رقابتی بیشتر است.

در   .(1398)موحدمنش و دیگران:  «های برتر محصول را با کیفیت باالتر عرضه نمایدبیشتر و روش

ها شدن اقتصاد و موضوع تعرفهرا در زمینه جهانیهای خود شوندگان دیدگاهاین راستا مصاحبه

 مطرح نمودند.

کشورهای موفق در همین منطقه ما برای صادرات و واردات »گوید؛ می 1شونده کد مصاحبه

کنند مثالً در همین دبی که اکنون به پایانه صادراتی کاال به های تقریباً یکسان اعمال میخود تعرفه

درصد اعمال  4ها شود بیشتر تعرفهر واردات ما از این نقطه انجام میایران تبدیل شده و بیشت

اند و بسیار را پیشنهاد داده های جهانی متولی تجارت هم آنواقع معیاری که سازمانشود درمی

محتمل است که به توسعه اقتصادی کمک بیشتری کند. راهی که ایران باید طی کند پیروی از 

ای از پذیرش این معیارها ها نشانهالملل است کاهش تعرفهتجارت بینهمین عقالنیت جهانی در 

 «. است

های ملل دیگر را به اشتراک ، کامیابی و ناکامیشدن اقتصاد، تجربه کشورهای دیگرجهانی

گیران تصمیم»گوید؛ می 2تواند الگویی برای سایرین باشد. مصاحبه شونده کد گذارد و میمی

های جهانی از جمله حرکت به سمت های سازمانجهی به معیارتوکنند با بیاقتصادی ما گمان می
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تواند مسیری جدیدی برای توسعه اقتصادی بپیمایند اما این تر میهای پایینمیانگین تعرفه

های ناشیانه در آن به کاریشود اقتصاد علم است و دستها منجر میتوجهی به شکست برنامهبی

شود با بستن درها و محدود کردن های اجتماعی ناشی از آن منجر میبحرانهای اقتصادی و فاجعه

بریم چون مسیر پیشرفت سایر کشورها دقیقاً نقطه مقابل آن المللی راه به جایی نمیتجارت بین

گر که در این مدل پارادایمی ذکر با این اوصاف سایر شرایط مداخله«. رویمچیزی است که ما می

 اند.ثیر داشتهآوری شده بر پدیده مورد مطالعه تأهای جمعبر دادهشده است نیز بنا

 

 ايزمینهشرایط  .4-4

شود یعنی زمینه عبارت از مجموعه شرایط خاصی که درون آن راهبردهای کنش و واکنش انجام می

مکان حوادث یا وقایع مربوط به پدیده در طول یک محدوده دارای بعد را گویند. در این مطالعه 

مجری  عنوانبهدهه اخیر و به تبع آن سازمان گمرک ایران است که  4ای ایران در شرایط زمینه

 .استگذاری کاالها های تعرفهای درگیر با بسیاری از جنبههای تعرفهسیاست

 

 پدیده  .4-5

دنبال گذرد؟ در جستجوی پدیده، ما بهما در پی پاسخ به این پرسش هستیم که؛ اینجا چه می

دهنده آنچه مردم به تنهایی یا با حوادث یا اقداماتی هستیم که نشانالگوهای تکراری اتفاقات، 

گویند یا انجام بینند، میهایی که آنها خودشان را در آن میگران در پاسخ به مشکالت و موقعیتدی

حاکم بر جامعه است.  ها و شرایط اقتصادیگذاری کاال در ایران برخواسته از زمینهتعرفهدهند. می

 های جمعهای گمرکی حاصلی از دادهپدیده ابعاد اقتصادی تعرفهدر این تحقیق 

آوری شده در طول این بررسی بوده که پیامدهای اقتصادی این موضوع را مورد مطالعه قرار داده 

 است. 
 

 راهبردها .4-6

، مشکالت و هااشخاص با موقعیتشدن ای هستند که چگونه مواجهها استراتژی روزمرهتاکتیک

هایی برای پاسخ دادن دهند یا شیوهگویند یا انجام میدهند، اینکه مردم چه میمسائل را نشان می

گیرد. در این میها را در برها، قوانین و مقررات و رویهمردم به وقایع در زندگی روزمره و در سازمان

کنندگان مورد اشاره قرار واسطه مشارکتعرصه و به گران اینمطالعه راهبردهایی که از سوی کنش

های قضایی گمرکی، کاربرد تکنولوژی، های متعادل و کنترل فساد، رشد پروندهگرفت شامل؛ تعرفه

ها و ها، تعرفهکارکردی بودن تعرفه های کامپیوتری، توسعه گمرک الکترونیک، چندسامانه
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کارکنان به درستی نظام  باوراالی خارجی، عدمآزاد، مطلوبیت ک شدن، تسهیل تجارتصنعتی

ای را گمرک مجری اما تأثیرگذار و تعرفه ابزاری توسعه ها، شناخت از اقتصادهای توسعه یافته،تعرفه

واقع راهبردهای مبنای تعامالت جاری، در دو بعد فعال یا منفعل در قالب برخی گیرد. درمیدر بر

شده است. این راهبردها در مواردی با راهبردهایی که در پدیده عباراتی که در پی خواهد آمد طرح 

گران اقدامات دیگری را ها کنششود مشابه بوده و در برخی زمینهکار گرفته میهابعاد اجتماعی ب

های ثر باشد رفتن به سوی تعرفههایی که می تواند در این زمینه مؤدهند. یکی از راهبردانجام می

 سالم اقتصادی و کنترل فساد است. متعادل برای فعالیت

رفت نظام سازمانی آنها را برای برون که کارشناسان گمرک یا در مواردی این راهبردهایی است

دهد. برای مثال برخورد قضایی با تخلفات گمرکی و رو انجام یا پیشنهاد میهای پیشاز بحران

ترین راهبردها ود. اما یکی از جدیشها پیگیری میی که در قالب افزایش شمار پروندهاتعرفه

های تجاری ها و جریانهای کامپیوتری برای رصد رویههای ارتباطی و سامانهتکنولوژیاستفاده از 

کنندگان نشان از عمق این تحوالت دارد؛ جاری است. در این زمینه اظهار نظر مشارکت

از جعل و  یریجلوگهای گمرکی عالوه بر دقت موجبات سامانه»گوید؛ می 16شونده کد مصاحبه

ارزش کاالی تعرفه و ی شده و امکان تقلب در وتریکامپی افزارنرم هایبرنامهتقلب با استفاده از 

ام و میزان واردات کاال در کند ضمن آنکه منجر به شفافیت در آمار و ارقاظهاری را خیلی سخت می

ای از شوندهمصاحبه«. گرددوزن کاالی وارداتی به کشور می های مختلف و نوع و ارزش وتعرفه

آمیز استفاده از تکنولوژی در های موفقیتیکی از زمینه»گوید؛ می 2کارشناسان گمرک با کد 

ها آن شد و از سوی بود که هم منجر به کاهش تعرفه لیموبا یجستریریندهای گمرکی موضوع آفر

دیگر قطع جریان قاچاق این کاالی مصرفی بود. هم اکنون هر دستگاه گوشی موبایل باید در سامانه 

 «. مخابرات ثبت شود و ثبت آن در سامانه منوط به پرداخت عوارض گمرکی است

ا کند وقتی به افزایش کیفیت کاالی داخلی یاین راهبردها به سوی عملگرایی بیشتری سوق می

پذیری کاالی ایرانی شود تا بتوان توان رقابتهای دولت توجه میشدن بیشتر کشور در برنامهصنعتی

را در جهان افزایش داد. در این سوی ماجرا اما راهبرد مطلوبیت کاالی خارجی به معنی گرایش 

مزیت نسبی بر این کند. نظریه تر وارداتی نمود پیدا میکننده به استفاه از کاالهای با کیفیتمصرف

نکته باور دارد که کشورها باید بر تولید و فروش کاالهایی تمرکز کنند که در تولید آن ها به سبب 

فنی یا علمی مزیت دارند. این  هایشان، مانند زمین، منابع معدنی، نیروی کار، تخصصدارای

جای تالش برای تولید به تر است کهواقع برای کشورها معقولمعنای تقسیم جهانی کار بود. دربه

همه چیز به این طریق تخصص یابند، تا تولیدات آنها کارآتر شده، ظرفیت بیشتری را برای رشد 

 برداری نمایند. یاب به نحو مؤثرتری بهرهایجاد نموده و از منابع کم
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ی و های جاری گمرکدست آمده مشخص شده راهبرد طرد رویههای بهنکته بسیار مهمی که در داده

زنند. این یید میر تأهای جاری گمرکی است که کارکنان بر آن مهعدم باور به درستی نرخ تعرفه

های موفق جهان است هم شناخت از اقتصاد شود و آنتری معنادار میویژگی در سایه راهبرد کالن

تیجه بودن نهایی از شرایط جهانی بر بیکه باید به آن توجه شود. یعنی کارکنان با آوردن مثال

کشورهای موفق در همین »؛ دگویمی 1شونده کد های جاری در ایران تأکید دارند. مصاحبهسیاست

کنند مثالً در همین دبی های تقریباً یکسان اعمال میمنطقه ما برای صادرات و واردات خود تعرفه

شود از این نقطه انجام میکه اکنون به پایانه صادراتی کاال به ایران تبدیل شده و بیشتر واردات ما 

های جهانی متولی تجارت هم آنرا واقع معیاری که سازمانشود دردرصد اعمال می 4ها بیشتر تعرفه

اند و بسیار محتمل است که به توسعه اقتصادی کمک بیشتری کند. راهی که ایران پیشنهاد داده

ای از ها نشانهل است کاهش تعرفهباید طی کند پیروی از همین عقالنیت جهانی در تجارت بین المل

 «. پذیرش این معیارها است

ها از جمله اقتصاد و نظر من ما در همه زمینهبه»گوید؛ می 9شونده کد صاحبهباره مدراین

ها دنبال کشف قوانین جدید هستیم انگار اختراع دوباره چرخ افتخاری برای ما دارد اصالً تعرفه

ام از تجارب سایر کشورها نداریم من که تاکنون چنین چیزی ندیدهبرنامه منسجمی برای آگاهی 

ای برای یافتن های متولی مطالعه مقایسهممکن است کارشناسان اطالع داشته باشند اما سازمان

گرفتن قوانین کنند ما بیشتر سعی در نادیدهبهترین راه رسیدن به نتیجه مطلوب را دنبال نمی

ها و رشد و که همه چیز جهانی شده است حتی اقتصاد، تعرفهموقعیهم در  جهانی داریم آن

 «. پیشرفت اقتصادی

های توسعه اقتصادی یکی دیگر از راهبردهایی بازوی عملیاتی برنامه عنوانبهها نگاه به تعرفه

تواند چنانچه در سایر ها میکنندگان مطرح شد. باور بر این است تعرفهاست که از سوی مشارکت

های توسعه توسعه عمل نموده در ایران هم ابزاری برای رسیدن به اهداف برنامهرهای درحالکشو

 کارها، مورد نظر قرار گرفت. یکی از راه عنوانبههای متعادل چنان که تعرفهاقتصادی باشد، آن

 

 پیامدها  .7-4

انتخاب شده در زندگی پیامدها ایستگاه پایانی پاردایم است که؛ نتیجه پدیده و راهبردهای 

 عنوانبهگران این پیامدها را تجربه نکنند اما ما دهد شاید تمامی کنشگران را نشان میکنش

دست بیاوریم. در این امدها را در تجزیه و تحلیل ها بهخواهیم تا حد زیادی این پیگر، میتحلیل

گذاری کاالها در ایران به مواردی چون؛ ها و ابعاد اقتصادی تعرفهمطالعه پیامدهای ناشی از زمینه

گری پوششی، تعرفه عامل رانت های قضایی، حمایتگری، رشد پروندهدرآمدزایی در برابر حمایت
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کاالها، نبود صادرات کاالی تولیدی، دور زدن پذیری ها مانع تجارت آزاد، عدم رقابتاقتصادی، تعرفه

رسمی کاال،  ناتوانی در ی، افزایش واردات غیرولید مونتاژقانون، شکست حمایت از تولید، ت

جلوگیری از تخلفات، چالش در ابعاد توسعه، بازار محدود کاالی ایرانی، افزایش قاچاق و ضدیت با 

 .استتوسعه 

ی کارکردهای مختلفی در اقتصاد کشورها هستند. از پیامدهای مهم بعد اگذاری کاالها دارتعرفه

زایی برای دولت است تا جایی که هدف یا شعار ز اندازه به درآمدها توجه بیش ااقتصادی تعرفه

گری پوششی یاد دهد درواقع آنچه از آن به حمایتگری را در درجه دوم اهمیت قرار میحمایت

خیلی سخت »گوید؛ می 12شونده با کد نظر است. مصاحبهزایی موردشود که در لوای آن درآمدمی

یک ابزار توسعه اقتصادی یا حمایتی را در سطح جامعه مشاهده کرد  عنوانبهشود نتایج تعرفه می

شود تا ان اجرا میها چنخورد و همه رویهبیشتر مسائل اینجا برای افزایش درآمد دولت رقم می

زایی نظر هدف اصلی در شرایط عادی و نه تحریمی هم درآمدها را داشته باشیم بهبیشترین وصولی

 «. تاز ورادات اس

های خالف قانونی نهایتاً به برخوردهای آور بودن چنین رویهقانونی و سودهای غیرتجارت از راه

گذاری افزایشی رشد گردد یکی از پیامدهای نظام تعرفهقضایی و تبعات مختلف آن منجر می

گران های قاچاق است وقتی عبور کاال از گمرک با عوارض سنگین مالیاتی مواجه است کنشپرونده

های آورند در این زمینه دادهزمینی روی میهای زیراین عرصه متکی بر اصل سودآوری به فعالیت

های گذاری رشد پروندهکه؛ یکی از نتایج مستقیم تعرفهآوری شده گواهی بر این ادعاستجمع

بستری برای قانونی است و خود ثر در افزایش تجارت غیرها از ابزار جدی مؤقاچاق است. تعرفه

قاچاق با  یسازنهیزم»گوید؛ می 9شونده کد سازی قاچاق است در این خصوص مصاحبهزمینه

شود و دولت و دادگستری و پلیس هم امکان مبارزه با این حجم عظیم فراهم می هاتعرفه شیافزا

ران  خود مولد عرفه در ایساختار ت»گوید؛ می 15شونده کد در این زمینه مصاحبه«. قاچاق را ندارند

کاال قاچاق ییقضا یهاپروندههای باال منجر به افزایش ی است، تعرفهقاچاق و قاچاقچ کنندهو تولید

 «.کندعمل می موانع تجارت آزاد و رونق قاچاقیکی از  عنوانبهشده همچنین خود 

شد یکی از که اشاره . چناناستها ایجاد و گسترش رانت اقتصادی یکی دیگر از پیامدهای تعرفه

هایی است که برای عاملین و کارگزاران درگیر در توسعه رانتهای درحالهای اقتصادویژگی

ها تجربه سال»گوید؛ می 6شونده کد گردد. در این زمینه مصاحبهمی های اقتصادی فراهمفعالیت

دهد شان میهای مختلف نها و سازمانهای تجاری شرکتپیاپی در این سازمان و مشاهده فعالیت

کنندگان آنچه تحت عنوان حمایت دولت از تولید مطرح است رانت و باجی است که دولت به تولید

سازی ایران نمود بیشتری دارد وهدارد حال این اتفاق در صنعت خودردهد تا اشتغال را سرپا نگمی
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ای به برخی تعرفههای دارویی یا سایر صنایع و حرف دیگر، این تعلق رانت اما کم نیستند شرکت

ای که کنندهکیفیت برای مصرفمحصوالت یعنی هدایت ثروت به بخشی از جامعه و ارسال کاالی بی

نبودن محصوالت های رانتی خود از عوامل اصلی رقابتیگریاین حمایت«. هیچ انتخاب دیگری ندارد

واقع ما ترده است. درای دیگر در مقیاس گستولیدی داخلی و عدم امکان صادرات صنعتی به کشوره

کارشناسی مواجه هستیم که در مجموع اقتصاد ایران را با ای از اقدامات مخرب و غیربا زنجیره

 ایم رسانده است. اکنون با آن مواجهوضعیتی که هم

ای به آن شود شکست سیاست تولید داخلی متکی ترین تحوالتی که باید توجه ویژهیکی از مهم

 ی است به این معنی که این تولیدات توان رقابت با کشورهای دیگر را نداردهای حمایتبر تعرفه

را های گمرکی برای حمایت از اقتصاد داخلی سازمان تجارت جهانی استفاده از ابزار تعرفهچه چنان

شود و این موانع به تدریج زیرا با این کار در مسیرتجارت خارجی مانع ایجاد میداند مینادرست 

های وارداتی باید در برد. بنابراین تعرفهاز بین میدلیل نبود رقابت بهرشد اقتصادی را  هایفرصت

دلیل رقابت با محصوالت یع هم بهسطحی باشد که فرصت رشد اقتصادی در کشور ایجاد شود و صنا

را . بنابراین تولید مونتاژی سقوط کیفیت کاالی ایرانی کیفی تالش کنند مشابه خارجی برای ارتقای

افزایش واردات غیر رسمی کاال گرایش پیدا  رای پاسخ به تقاضای جامعه به سمتبه همراه داشته و ب

گردد. براساس نتایج هایی چون کولبری و چتر بازی موجبات افزایش قاچاق میشود که از مسیرمی

ه از دهد که نرخ جریمه و تعرفها نشان میدست آمده در در برخی تحقیقات نتایج بررسیبه

دهنده روند قاچاق در طی این دوره بوده است و اثر قاچاق بر شاخص قیمت ترین عوامل توضیحمهم

 کاالهای وارداتی از اثر آن بر درآمدهای عمومی واقعی دولت شدیدتر است.

های ها از سیاستترین پیامدهای مورد اشاره ضدیت با توسعه است، نگاهنهایت یکی از مهمدر

شوندگان به له معناداری دارد آنچه که مصاحبهتوسعه اقتصادی در قرن بیست و یکم فاصمعطوف به 

گوید؛ می 2شونده کد کنند. مصاحبهسازان اقتصادی از تحوالت جهانی تعبیر میشناخت تصمیمعدم

های جهانی از جمله های سازمانتوجهی به معیارکنند با بیگیران اقتصادی ما گمان میتصمیم»

تواند مسیری جدیدی برای توسعه اقتصادی تر میهای پایینت به سمت میانگین تعرفهحرک

های شود اقتصاد علم است و دستکاریها منجر میتوجهی به شکست برنامهبپیمایند اما این بی

شود با بستن درها های اجتماعی ناشی از آن منجر میهای اقتصادی و بحرانناشیانه در آن به فاجعه

بریم چون مسیر پیشرفت سایر کشورها دقیقاً المللی راه به جایی نمیکردن تجارت بیندودو مح

شدن اقتصاد و تجارت مواجه هستیم ما با عصر جهانی«. رویمنقطه مقابل آن چیزی است که ما می

ها و کننده بسیاری از امور در سطح جهان روابط تجاری فی مابین دولتدر واقع امروزه تعیین

پیماییم چون متکی بر کشوری در حال توسعه می عنوانبههاست با این اوصاف راهی که ما کشور
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توسعه اری کاال را به ابزاری ضدگذصاد توسعه در قرن جاری است تعرفهباور های غلط از مکاتب اقت

 سازی تجاری و گسترش تجارت ازنظریه های رشد اقتصادی، آزاد»اس زیرا براسبدل ساخته است. 

ای بهتر و... افزایش رقابت داخلی، دسترسی به فناوری و کاالی واسطه طریق بهبود تخصیص منابع،

های داخلی و خارجی و ایجاد محیطی مناسب برای نوآوری و ابداعات، منجر به استفاده از صرفه

 (.171: 1398)جعفری سرشت و دیگران،  «شودافزایش رشد اقتصادی می

 

 بحث و استنباط نظري  .5

های متعدد با توجه به تجارب زیسته محقق در سازمان، مشاهدات میدانی و مصاحبهاین مطالعه با

گیری از کنندگانی که همگی از کارکنان و کارشناسان سازمان گمرک ایران بوده اند با بهرهمشارکت

های گمرکی انجام گرفته رفههای اقتصاد توسعه و تعتحقیقات و مطالعات پیشین در حوزه نظریه

 است.

گذاری کاالی وادراتی در ایران است این مقاله در پی بررسی تأثیر شرایط اقتصادی موثر بر تعرفه

های هایی که از بستربه این معنی که در یک چرخه تأثیر و تأثر نتایج و پیامدهای مجموعه سیاست

های گمرکی با کارکنان گمرک اقتصادی و تعرفهشوند را در حوزه توسعه اقتصادی جامعه ناشی می

گرانی در میدان عمل، مطرح نموه و با یک مطالعه عمیق جهان واقع را از دیده آن کنش عنوانبه

کنندگان و براساس تجربه زیسته آنان مورد ارزیابی قرار داده، تا نه صرفاً با اتکا به آمار و مشارکت

ای که منجر به بروندادهای آماری ای تفکر اقتصادی و توسعههارقام که با سفری به عمق و ریشه

کیفیت بار آن چون؛ بیشده، که اکنون ما را در بحران های مختلف توسعه ای و پیامدهای زیان

بودن کاالی داخلی، فساد اداری، قاچاق و کولبری و نداشتن بازار جهانی کاالی ایرانی گرفتار کرده، 

 را شناسایی نموده و گزارش دقیقی از آن ارائه نماید. ابعاد پدیده مورد مطالعه 

گذاری کاالها دارای ابعاد اقتصادی مختلفی بوده که آنها را به دهد تعرفهها نشان میبررسی

قتصادی و های افردی در جامعه ایران مبدل ساخته است. نظر به اینکه پدیدههای منحصربهپدیده

صورت های دارند این مطالعه بوجوه گوناگون و چندگانه ند و ابعاد واجتماعی چند علتی هست

نتایج قابل اتکایی شناسی اقتصاد توسعه بههای مختلف تعرفه گمرکی و جامعهای در حوزهرشتهبین

های گمرکی در ایران دست یافته و از ثر اقتصادی بر تعرفهزمینه عوامل مؤبرای تحقیقات بعدی در 

 این زاویه نگاهی نو برای مطالعات آینده در این حوزه خواهد بود.  

گر ای، علی و مداخلهتوجه به شرایط مختلف زمینهکنندگان ابعاد مختلف پدیده را بامشارکت

ها وط به تعرفهمورد واکاوی قرار دادند و راهبردهای گوناگونی را که در مواجه شدن با مسائل مرب

اتخاذ شده و در نهایت منجر به پیامدهایی در جامعه مورد بررسی این تحقیق گردیده مطرح 
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های مختلف مورد ای که در بخشهای عمدهنمودند. این پیامدها چیزی نیستند مگر همان مقوله

وز نظریه نهایی این رهظهور و بدار بهاند و در نهایت با یک همبستگی منظم و معنیاشاره قرار گرفته

پنهان یک پدیده اشاره دارد پژوهش منجر گردید. در این دیدگاه ناکارآمدی به کارکردهای آشکار و 

وصفی است که در لغت  1دیناکارآم تواند حرکات آن پدیده را با موانع جدی روبرو نماید.که می

در اینجا ناکارآمدی به معنی گردد، کارکردی استفاده میمعیوب و غیر فایده، بدون تأثیر،معنای بیبه

 گذاری و کارکردهای آن است.  عدم دستیابی به اهداف تعرفه

اقتصادی از تفسیر و تحلیل  -های ناکارآمد از نگاه یک پژوهشگر اجتماعیاستفاده از واژه تعرفه

ضوع های دست اول خود از موه که برداشتکنندگانی ساخته شدمفاهیم بیان شده از سوی مشارکت

اند این نظریه بیانگر لزوم توجه به موانع توسعه پایدار ای منعکس نمودهرا بدون هیچ واسطه

اقتصادی خصوصاً در بخش اقتصاد توسعه است. وصف ناکارآمدی عالوه بر اشاره به کارکردهای 

که  ها در حوزه اقتصاد ایران استنادرست نشان دهنده اثرات سوء ابزارهای اثرگذار در دست دولت

به مانعی در مسیر اهداف و گر باشد آنکه تسهیل کنون اتفاق افتاده بیش ازدهد آنچه تانشان می

اجرا، همچنین تبعاتی که در  ها چه در مرحلهبدل گردیده است. ناکارآمدی تعرفهها مبرنامه

داشته، کنندگان شده از مشارکتآوریهای جمعهای اقتصادی و اجتماعی به گواه دادهحوزه

نهایت منجر به پیامدهایی  نتوانسته نقش درستی در مسیر توسعه اقتصادی کشور بازی کند که در

کنشگر، شاهد و ناظر  عنوانبهکنندگان های مختلف جامعه ایران گردیده است. مشارکتدر بخش

صادی ای مختلفی بوده اند که جدای از شرایط کالن اقتهای تعرفهشرایط حاصل از اجرای سیاست

ها و های خود را از اقدامات سازمانایران نبوده و در همان بستر رشد کرده است آنها روایت

های ثباتی و تصمیمات و بخشنامهگیرندگان کالن اقتصادی بیان کردند وقتی از بیتصمیم

گویند این راهبردها و پیامدهای حاصل از آن به مفهوم چالش در توسعه الساعه سخن میخلق

 شود. ادی رهمنون میاقتص

کارشناسی و فاقد منطق علمی و تجربی الزم در ابزارهای اقتصادی های غیرکاریهمچنین دست

آورد که این ناکارآمدی های اقتصادی به همراه میپذیری از ناکارآمدی را برای نظامناالگوی اجتناب

 نمایند.توسعه پایدار دور می از رسیدن به یک پیامدهای ناگزیر اقتصادی خواهد داشت و جامعه را

 ایم؛  های زیر دست یافتهسرانجام در این مطالعه به گزاره

 گذاری کاال در ایران تحت تأثیر بسترهای اقتصادی موجود است. تعرفه -

 گذاری کاال در ایران پیامدهای اقتصادی فراوانی داشته است.روش تعرفه -

                                                                                                                   
1 Faulty-not functional 
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گر محیطی و دولتی به ایجاد تحت تأثیر شرایط مداخله گذاری کاال در ایران،پیامدهای تعرفه -

 های اقتصادی منجر شده است. بحران

ها مثبت بوده زایی برای دولتها همچون درآمدگذاری کاال در برخی زمینهکارکردهای تعرفه -

 است. 

 اند. نداشتهبه جلو شدن و توسعه اقتصادی نقش مثبت، موثر و روها در ایران در صنعتیتعرفه -  

های مختلف اقتصادی همچون تولید کاالی با های باالی اجرایی در گمرکات، بر حوزهتعرفه -  

 های رقابتی آن تأثیرات فراوانی داشته است. کیفیت ایرانی و مزیت

 قانونی بوده است. های اعمال شده در ایران بستری برای رواج تجارت غیرتعرفه -

ها به پیامدهای مختلف اجتماعی و اقتصادی ی تولید داخل توسط دولتراهبرد حمایت از کاال -

 قانونی و فساد اداری منجر شده است.   چتر بازی، تجارت غیر چون قاچاق کاال، کولبری،

 ثری وجود دارد. کامپیوتری و کنترل فساد رابطه مؤ هایبین استفاده از تکنولوژی -

ای و جهانی امکان صادارت کاالی صنعتی سطح منطقهپذیری کاالی ایرنی در عدم رقابت -

 ایرانی را ناممکن ساخته است. 

های های موفق از ویژگی سیاستشده اقتصادهای تجربهتوجهی به معیارهای جهانی و رویهبی -

 ای در ایران است. تعرفه

رزیابی گران این عرصه ضعیف اای از سوی کنشهای تعرفهباور دورنی به اجرای سیاست -

 شود. می

بازتولید فقر، فساد، بیکاری، نمودهای روشنی از جریان نادرست اقتصاد تعرفه در راستای قطع  -

 های تجارت جهانی است که امکان تولید رقابتی را از جامعه ایران سلب کرده است.  رابطه با جریان

است که از آن به تصمیمات اقتصادی در ایران دستوری و سیاسی است و تابع شرایطی  -

  شود.مافیای اقتصادی تعبیر می
ثباتی و تغییر مداوم بوده و اثرات سوء ای مبتنی بر بیکارهای دولتی در سیاست های تعرفهراه -

  بر توسعه اقتصادی داشته است.
د ندارد ها وجواساس معیارهای تحقیق کیفی ادعایی مبنی برتعمیم پذیری این گزارهچند برهر

های اقتصادی بدون وجود یک منطق علمی مبتنی بر معیارهای علم کاریرسد دستنظر میاما به

یک استراتژی امروزی در  ها و عدم اتخاذگیریاقتصاد و نبود ثبات سیاسی و اقتصادی در تصمیم

گذاری کاالها به نتایج مشابهی خواهد رسید این ادعا در مقایسه نتایج خصوص تعرفهجامعه در

 مطالعات دیگری که در این حوزه انجام شده قابل بررسی بیشتر خواهد بود. حاصله با 
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 راهکارها و پیشنهادات  .6

کارها و پیشنهادات زیر را گذاری کاال در ایران، راهاین تحقیق با بررسی ابعاد مختلف اقتصادی تعرفه

تعرفه همچون گمرک سازان در حوزه اقتصاد های مسئول و تصمیمبرداری در سازمانجهت بهره

 نماید؛ ایران و وزارت صمت ارائه می
 های نوظهور و استفاده از الگوی های موفق آن کشورها.مطالعه تجربه زیسته اقتصاد -

های اقتصادی اقتصادی مبتنی بر تعامل با قدرت گراییهای برونریزی و تصویب سیاستبرنامه -

 ای و جهانی.منطقه

ثر در معادالت روابط خارجی مستحکم با کشورهای مؤلزوم توجه به ثبات سیاسی داخلی و  -

 اقتصاد جهانی که مستلزم تغییر در الگوی سیاست و روابط کالن خارجی کشور است. 

های اقتصادی با ابتناء بر اصول علم اقتصاد و دستاوردهای آن در زمینه بازنگری سیاست -

 تجارت آزاد. 

 جایگزینی سیاست ممنوعیت واردات با سیاست توسعه صادرات صنعتی در کشور. -          

های محصوالت قابل صادرات صنعتی ایران و توجه به افزایش کیفیت و رقابت برپایی نمایشگاه -

 پذیری کاالی ایرانی.

زم آن در های الکردن بسترگذاری کاال و فراهملزوم توجه به ثبات سیاسی و اقتصادی در تعرفه -

 های کالن کشور. سیاست

 نقاط جهان و پذیرش متقابل آنها از سایرکشورها.ها و رایزنان بازرگانی به اقصیاعزام هیأت -

های صادراتی و توسعه تجارت الکترونیک در حوزه گمرکات با محوریت توسعه خوشه -

 های توسعه اقتصادی. برنامه

در منطقه و جهان و ایجاد و گسترش روابط متعادل با های گمرکی توسعه روابط و اتحادیه -

ها و استانداردها که همگی نیازمند تحول در سیاست خارجی کشور سازی رویهجهان امروز و یکسان

 است. 

هایی که انگیزه تجارت مشروع در جلوگیری از تعدد و تغییرات متوالی مقررات و ممنوعیت -

 سازد. های جدی مواجه میالشحوزه صادرات و ورادات کاال را با چ

یک ابزار حمایتی باید در محدوده استانداردهای جهانی تدوین گردد تا  عنوانبهتعرفه  -

گیری از تکنولوژی روز در تولیدکنندگان داخلی تالش برای ارتقاء کیفیت کاالی خود را با بهره

 اولویت قرار دهند. 

ریزان اقتصادی قرار یک اصل در دستور کار برنامه عنوانبهپذیری در اقتصاد جهانی باید رقابت -

 ها نیز برای حمایت از تولید داخل باید به این هدف معطوف گردد. ها و استراتژیگیرد و روش
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