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 کاهش وابستگی به نفت در اقتصاد ایران

 مهناز رجبی، ارغوان خدابنده، 1کمریم آذرنی

 



 چکیده:

هتاوار باهاناوانیکایازاهت  صادراتغ رنفتیونقشآندررادوتوسعهاقتصادیهشاورها

بارماؤثرگذاریاوامالر تأثطرفیاناخ وم زانازموضوااتمهمموردبررسیقرارگرفتهاس ا

درحالیاس ههبراساسنتایجبهدس نیابهرادصادراتهتکهنداتواندیمصادراتغ رنفتی

واقتصادایرانبهنحوباادیمتأملآمد سهمهاالهایغ رنفتیدرصادراتایرانب  ارناچ زوقابل

گ ترد ایبهدرآمدهاینفتیواب تهاد اس واینواب تگیبهخصوصباتوجهبهپایانپاذیری

حاالیهاهدریومنافعهلنظا یاکتهدیادباالقو اسا اذخایرنفتیدرب ندمدتبرایامن  م 

بااارتقاایتوانیمقابلمالحظهونامحدوددرگ ترشصادراتغ رنفتیوجودداردههیها  ظرف

دراینمقالهبابههارنیبنابراواتکابهنقاطقوتموجوددرهشورآنراتوسعهبنش داها  ظرفاین

برایهاهشواب تگیبهنف ارا هاد اس ههییراهکارهادراتغ رنفتیگ ریاستراتژیتوسعهصا

مورداستفاد س استگذاراناقتصادیهشورقرارگ رداتواندیم

 صنع گرداگری ارتقایصنعتی، هاالهایصادراتیدینام ک، صادراتغ رنفتی، کلیدی: یها واژه

 . مقدمه:1

درهاآننفتیمتکیاس وتع  نق ت یهافراورد فرایندارزآوریدراقتصادایرانب شتربهنف و

وهتچنا نصادورماوادبااادیمبازارهایب نالت  یهتوار دستنوشنوساناتوتغ  راتناگهانی

نفتیب شتربهصورتمواداول هوخا بود وایندرحالیاس ههاتکابا شازحادباهایانمناابع

بایدبهدنباالصاادراتمحصاوالتلذاجه ارزآوریبرایوارداتهشورموضواینگرانهنند اس ا

دارایهااآندریاف ههتتاامیانتویمبابررسیروندپ شرف هشورهایتوسعهیافتهرایزدیگربودا

دربازارهایجهانیارزایچندینبرابراندتوان تهاماباتول دمحصوالتغ رنفتیاندنبود منابعنفتی

نقشصادراتب شازآنکهبهارزآوریبرایهشورمهمبااادایانامروز فروشنف رابدس آورندا

ااودیماظاهراقتصادیوااراد،د تولنقشدرااتغال،

                                                           
1
Maryam_A_02@yahoo.comدانشگا تفرش- 
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بدینمنظوردراینمقالهبابررسیمشکالتموجودبهب انراهکارهاییجها هااهشواب اتگیباه

نف پرداختهاد اس ا

درنن ت نبنشمقالهبابررسیمحصوالتدینام کاهت  دینام  مصادراتماوردبررسایقارار

عههشوربهچالشهش د اد اسا وتوسیهابرنامهبنشدو باتوض حمنتصریدرگرفتهاس ا

سوم نبنشراهکارهاییبرایهاهشواب اتگیدرمدلیجه صادراتغ رنفتیارا هگردید اس ا

 بنشآخرن زنتایجبدس آمد ب اناد اس ادراقتصادبهمنابعارا هاد اس ا

 محصوالت دینامیک: یبررس .6

براساسنتایجبدس آمد اگرچهمحصوالتدینام کدرصادراتغ رنفتیایارانحتاوردارناداماا

ازمحصاوالتهارخاناهاییبرخاباادیمتأملسهماینهاالهادرصادراتهشورب  ارناچ زوقابل

اتجهانیابارتدیگریکحره پایداردرصادربهدارایپویاییب شتریدربازارهایجهانیه تندا

وجودداردا محصوالتدینام ک(محصوالت)بهست اهت  درحالافزایشتعدادمحدودیاز

 . اهمیت دینامیسم صادرات:1,6

(:industrial upgrading) یصنعتارتقاء  1,1,6

ارتقاءصنعتیابارتاس ازفرایندبهبودتواناییبنگا درجه سودآوریب شترا

ازآنجاییههساختارصادراتجهانیتح ت  طمحصاوالتتکنولاوژیباراسا ایانموضاوعبارای

اباادیمهشورهایدرحالتوسعهدارایاهت  

. بهره وری عوامل تولید:6,1,6

لبااسو-باهصانایعن ااجیتاوانیمارادبهر وریه اتندنیترعیسرازجت هصنایعیههدارای

آالتوتجه زاتااار هردان مااف زی،محصوالتا ت ایی،موادمحصوالتچرمی،

 :(competitiveness) یریپ رقابت  3,1,6

هرچقدررقاب پذیرییکاقتصادن ب بهبازارهایب نالت  یوهاالهایدیگرهشورهاب شترباااد

صاادراتآنهشاورنشانهتوانارضهباه ف  ترصادراتدرآنهشورووجودتقاضایب شتریارای

اس ا

دساتهتق ا م2محصوالتصادراتدرصادراتغ رسوختیجهانیبهطاوره ایباهنیترک نامید

:انداد 

الکتریکیوالکترون کیی(هاالها1

ن اجیومحصوالتهاربر(محصوالت2

نهاییصنایعدارایپ چ دگیوتکنولوژیباال(محصوالت3
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 اول ه(محصوالت2

 

 توسعه: یها برنامه. 3

 . تجزیه و تحلیل کلی روند تجارت خارجی ایران:1,3

مهمیهایاستراتژبهبعدس اس تشویقوافزایشصادراتغ رنفتیبهانوانیکیاز1351ازسال

ادامهداا ا1351تجارتموردتوجهدول قرارگرف وتاسال

س اس ارزیوبازرگانیخارجیهشوردرراستایس اس تعادیلاقتصاادی1351ازن تهدو سال

موثرییهاگا (ن ز1351-1312پسازآندربرنامهاولتوسعه)یهاسالقرارگرف اهتچن نطی

هاهشساختارضع فاقتصادایرانوامادرزم نهتوسعههرچهب شترصادراتغ رنفتیبردااتهاد،

جهانینف موجبگردیدتااهدافبرنامهتوساعهاولدرزم ناهتجاارتخاارجیحاصالیهات  ق

توساعهنگرددابههت ندل لدرجه هاهشواب تگیاقتصادهشوربهدرامادهایحاصالازنفا ،

-1311ب شازپ شصادراتغ رنفتیبهانوانیکیازاهدافه فایهاالنبرناماهدو اقتصاادی)

هاهارزشدهادیمانشاان1313(موردتاه دقرارگرف اتره بصادراتغ رنفتیدرساال1312

نااایازصاادراتفارشاتادتاً%دااتههه20,6صادراتهاالهایسنتیوهشاورزیرادیمعادل

اباادیم

دربرنامهسو وچهار توسعه،ب  اریازم ا لومشکالتبنشتجارتخارجیاناساییاداطی

(وضع  اقتصادیهشورازثباتورادپایداریبرخوردار1310-1313اجرایبرنامهسو )یهاسال

2(تجربههرداصادراتغ رنفتایدر1312-1311گردیدااقتصادایرانبرنامهچهار توسعهرابرای)

باارااد%افزایشیاف ههدرمقای اه010,5حدودسالاولبرنامهچهار توسعهبامتوسطرادی

م   اارددالراز05,5بال بارسال2پ شب نیاد دربرنامهچهار ب شتراس ادرمجتوعدراین

 صادراتغ رنفتیارزواردهشوراد ههب شازهدفبرنامهمحققاد اس ا

شورک توسعه یها برنامه در یرنفتیغ صادرات تحقق و یگ ار هدف(1جدولاتار 

برنامااااااه

 توسعه

یهاااسااال

 برنامه

هاااادف

 گذاری

بااادونااااد )محقاااق

 محت ابم عانات(

درصااااااد

 تحقق

 %55 11,1 11,1 12-51 اول

 %61 16,3 25,2 11-12 دو 

 %02 25 21,2 13-10 سو 

 %120,30 10 62,0 11-12 چهار 
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بااینوجودهنوزایراننتوان تهاس جایگا قابلقبولیدرب نهشورهایجهانه بهندبهانوان

تری  اونباودهاه10ارزشتجارتجهانیمعاادل1312رستیدرسالیهاگزارشمآالبراساس

ی%بود اس واینزنگهشدار0,1%وبدوناحت ابنف 0,56نف سهمایرانبااحت ابصادرات

من جماس ایهایزیربرایتوجهجدیبهامرصادراتغ رنفتیباتک هبربرنامه

ااودیمبهدنبالمطالبگفتهاد بهمعرفیالگوییبرایصادراتغ رنفتیایرانپرداخته

نقاش"اواملتع  نهنند صادراتغ رنفتیایران"درمقالهایتح انوان1313ااهریدرسال

گذارق تتیواواملغ رق تتیمبناییرابرصادراتغ رنفتیایرانموردبررسایقارارر تأثاوامل

داد اس ااکلتابعاستفاد اد دراینمطالعهبهصورتزیراس :

X=F(BE,AP,PRO,Z,W) 

BE)ق ت دالردرآمریکا)نرخارزدربازارآزاد:

AP نرختور:

PROبهر ورین رویهار:

Zرقاب پذیری:سنجه

Wمتغ رتاث رگذارجنگ:
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دراغ بمواردبهر وریبهانوانتق  مارزشمحصولناخاالصم ایباهجتع ا اااغلتوصا ف

ااودیمههبهآنبهر ورین رویهارهمگفتهاودیم

. راهکارهای کاهش وابستگی اقتصاد به منابع:3

وهاافرصا رنفتیبابررسیوهنکاشدق قبرایرس دنبهاهدافب ندمدتدرتوسعهصادراتغ 

موجودپرداخ ایهاضعفوها یمحدودبهرفعتوانیمجهانیٔحوز تهدیدهایپ شرویایراندر

واب اتهباهمناابعباهیهاا  افعالاقتصاادیازیهاا  افعالدرهت نراستاالز اس ههسااختار

:اودیمااار هاآنتکنولوژیبرومهارتبرمنتقلاودههدرذیلبهچندموردازیها  فعال

 . صدور کاالهای غیر نفتی:1,3

 محصوالت کشاورزی: (1-1)

روندمعامالتپایاپایتول داتهشاورزیایراندربرخیهشورهاپایاهومحاورمناساباتاقتصاادیرا

مانندپ ته،خرما،زافارانودیگارمحصاوالتییهافرآورد وتجارایرانیباصادراتدهدیمتشک ل

امکانوارداتهرنوعهاالیاارزرافاراهمهنناداهرچناددربرهاهزماانیتوانندیمباغیوهشاورزی

قدرتتندغربا  هاقتصادایرانبرقراریاینگونهروابطیهاب وکیهااس  سهنونیبهسببااتال

داوارگردید اس ا

بندینامناسبدرجهجت همشکالتایراندرزم نهمحصوالتهشاورزیاد ب تهبندیمط وب،از

محصوالتهشاورزیصادراتیواد راای استاندارده فیدرموردمحصوالتصادراتیوهتچنا ن

مصرفهننادگانخاارجیاسا ،درنت جاهارزشافازود حاصالازیهاقه س اد تطابقهاالهابا

ابارایحالایانمشاکلگارددیمبازاریابینص بهشورهایواردهنند محصوالتازایرانخدمات

باافزایشراای استانداردهایب نالت  یدرزم نهصاادراتمحصاوالتهشااورزیوبهباودتوانیم

ه ف  بهبازارهایب شتریدسترسیپ داهردودرنت جهدرآمدهایارزیهشورراگ ترشدادا

 و صنایع دستی:فرش  (1-6)

اینصنع االو برجایگا فرهنگیوهناریباهواساطهارزآوریبااالازاهت ا اقتصاادیویاژ ای

متتادیجایگا خاصیرادرحوز صادراتغ رنفتیهشوریهاسالطوریههطیبهبرخورداراس ا

بهخوداختصاصداد اس افرشاالو برارزآوریازابعاددیگرینظ راااتغالزایایوهتاکباه

توجهوحتای هرچهب شترصانایعدساتیباهویاژ بابهبوداقتصادروستایین زحا زاهت  اس ا

فعالدراینزم نهیهابنشاقتصادتوانیمفرهنگیواجتتاایفرشاالو برحفظم راثارزاتند

راب شازپ شتقوی هردا
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 . صنعت گردشگری:6,3

توسطاقتصاددانانتوسعهدرردیفصانع قارارگرفا وباهاناوانصانع 50گرداگریازدهه

هههنفا درجهانموردتوجهقرارگرف هتانگونیهشورهاتوری مدرسطحجهانمطرحادودر

ایازدس اندرهارانبنشصنع توری ممعتقدندهههریکنفراد ایرانموردتوجهقرارگرف ا

اگاراباادیمبرابرباصدورصدهابشکهنف برایهشورایرانسودآوراودیمجهانگردههواردهشور

صنع توری مجهااندسا درصدازدرآمد30باتوجهبهمزایایصنع گرداگریبتوان متنهابه

ذخایرنفتیرابههشورواردهن مابرابر2ساالنهسودیم توانیمپ داهن م

منبعه ابنیترمهمبهانوانتواندیمجهانگردیمتعددیهاجاذبهگرداگریدرهشورماباوجود

درصدازسهمجهانی2حالیههسهمایرانازسفرهایب نهشوریفقطدردرآمدارزیتبدیلاودا

بهخاودرا112رتبههشور112اس ودرزم نهسرمایهگذاریدرصنع گرداگریایراندرم ان

اختصاصداد اس ا

 . نتیجه گیری:5

تفعخواهنداد ودرنهای مصرفهنندگانازآنمنهات  قموجبهاهشعتاً طبتوسعهصادرات

تاربازرگوتشویقصادراتاام یاس ههموجبسازماندهیتول دبارایبازارهاایگ ترشگردیدا

بهتول دیمناسبتروهمهزینهتربهدنبالفشردگیرقاب درآنبازارهایهاروشاد ودرنت جه

چندانخوبمانعکسنف جایگا ا تیواقتصادیمان ب بهجهانراصادراتااودیمهارگرفته

تغ  اراتآن،رونادواینحجامصاادراتغ ارنفتای،اودیمیکامربرونزات قیاساساًوهندینت

تکنولوژیمحصوالتصادراتیوتغ  راتایناوامالدرطاولزمااندرجههاالهایصادراتی،ب تره

اهندیماس ههجایگا ن بیمارابهخوبیمنعکس

صادرات ایران نسبت به جهان:بررسی جایگاه نسبی 

از1352صادراتجهانیبهطوراتاباندرحالافزایشاس اماباتوجهبهاینکهصادراتماازساال

هشورن ب بهجهانبهطورم تترهااهشیافتاهاسا ونظرارزشمط قروبهافزایشبود سهم

نیاس ایننشانگرح اس  وضع  صادراتوقوتواتابصادراتجها

 جایگاه نسبی صادرات ایران نسبت به جهان ی(بررس2جدولاتار 

 ایران جهان سال

 درصد ارزش درصد ارزش

1016 116 100 20,2 2,3 

1015 001 100 23,6 2,31 
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1011 1126 100 22,2 2,16 

1011 1303 100 22 1,50 

1010 1536 100 10,01 1,22 

1010 2035 100 12,1 0,50 

1011 2012 100 12,6 0,52 

1012 1113 100 11,1 0,02 

1013 1123 100 20,2 1,00 

1012 1062 100 13,2 0,51 

1016 1060 100 12,3 0,53 

1015 2131 100 1,3 0,30 

1011 2612 100 11 0,23 

1011 2161 100 1,16 0,21 

1010 3016 100 11,3 0,31 

1000 3236 100 16,3 0,22 

1001 3602 100 16,0 0,26 

1002 3122 100 15,1 0,22 

1003 3132 100 15 0,22 

1002 2216 100 11,1 0,22 

1006 6020 100 11 0,36 

 

 

 منابع و مأخ :

 آمارنامهبازرگانیگترکجتهوریاسالمیایران -1

یهااپاژوهش(اواملتع  نهنند صادراتغ ارنفتایایاران،فصا نامه1313)اباسااهری، -2

 21:60-23اقتصادیایران،اتار 

(امجتوااهمقااالتدوما نهتاایشسااالنه1311موس همطالعاتوپزوهشهاایبازرگاانی) -3

 بازرگانیوتجارتب نالت لهای اس س
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(اواملمحدودهنناد صاادراتایارانامجتوااهمقااالتاولا نهتاایش1311رضا)پاهدامن، -2

صبازرگاانیایهااپاژوهش لتهران،موس همطالعاتوبازرگانیوتجارتب نالتهای اس س

 121-156ص:

ح نااقل،ست هیوسفزاد ،اقتصادوتوسعههشااورزی)ا او وصانایعهشااورزی(دانشاگا  -6

 فردوسیمشهد

5- 1006UNCTAD, commodity year book issues WTO, news letter 

1- UNCTAD, trade & development report, un, 2002 

1- UNCTAD,world investment report: transnational corporation and 

exportcompetitiveness,UN,2002 

0- www.sid.ir 

10- www.vefagh.co.ir 

11- www.lostring.ir 

12- www.khabaronline.ir(00,3,21انتشار)زمان 

13- www.intracen.org 

12- www.civilica.com 

16- UNCTAD,world investment report,UN,2002 
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