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Abstract
The purpose of the present study is to study the economic security of the Islamic Republic
of Iran. The research method was descriptive-analytical and the results showed that the
customs had a significant impact on all aspects of economic security. Accordingly, policies
to strengthen the role of customs and improve the country's economic security can be
mentioned. So that in the age of interdependence, the country's diplomatic apparatus must
pay particular attention to economic tools in its diplomatic negotiations and activities;
Because a lack of attention to these issues leads to a decline in the country's economic
security.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت اقتصادی جمهوری اسالمی ایران است .روش پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده و نتااای
نشان داد که گمرک بر تمامی ابعاد امنیت اقتصادی مورد بررسی دارای تأثیر معنادار بوده است .بر ایااا اسااا

میتااوان بااه

سیاستهایی جهت تقویت نقش گمرک و بهبود امنیت اقتصادی کشور اشاره کرد .بهطوری که در عصاار وابساات ی متقابا
دست اه دیپلماسی کشور باید در مذاکرات و فعالیتهای دیپلماتیک خود توجه خاصی به ابزارهای اقتصااادی داشااته باشااد؛
چراکه عدم توجه به مسائ یاد شده منجر به کاهش امنیت اقتصادی کشور میگردد.

کلیدواژهها :گمرک ،ایران ،اقتصاد ،امنیت اقتصادی ،سیاست اقتصادی.
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مقدمه
در دوران معاصر ،پیچیدگی روابط در محیط بیاالمللی دولتها ،موجب درهم تنیدگی هر چااه بیشااتر تجااارت بیاالملا و
امنیت ملی کشورها شده است .ایا واقعیت پس از جنگ جهانی دوم علیالخصااو

پایااان گاارفتا دورج جنااگ ساارد ،بااا

کاهش نسبی درجۀ اهمیت جنبههای نظامی و سیاسی امنیاات ملای و افاازایش اهمیاات جنبااههای دی اار ،بهخصااو

بدعااد

اقتصادی امنیت ملی ،نمودِ آشکارتری یافت .از آنجاییکه در گذشته امنیت ملی معموالً با مفهااوم محادود آن بااهکار گرفتااه
میشد که در چارچوب آن فقدان تجاوز خارجی مهمتریا ارزش امنیتی تلقی شده و به تبع آن ،ارتش مهمتریا ابزار تااأمیا
امنیت ملی به حساب میآمد (قنبرلو،1397 ،

 )140و قدرت اقتصادی فقط بهعنوان مبنایی برای تقویاات قاادرت نظااامی

شمرده میشد .امروزه بدعد اقتصادی امنیت ملی چنان تغییراتی یافته است که جای بدعد نظامی را گرفته و بهتاادری بااهعنوان
نقطه مرکزی امنیت ملی درآمده است .همچنیا در جهان بیا کشورها ،میلیاردها دالر کاااال و خاادمات مبادلااه میشااود و از
طریق شبکههای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ،ملتها به یکدی ر گرهخوردهاند؛ بنابرایا هیچ کشااوری خودکفااا نمیباشااد.
حجم تجارت بیاالمللی ،نهتنها افزایش چشم یری داشته است ،بلکه تغییرات زیادی در ال وهااای تجااارت بااهوجود آمااده
است .حجم تجارت بهویژه صادرات ارتباط تن اتن ی با امنیت کشور دارد.
امنیت اقتصادی به میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تااأمیا کاالهااا و خاادمات ،هاام از مجاارای
عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بیاالمللی اطالق میشود (ماندل،1388 ،

 .)107بااهطورکلی امنیاات اقتصااادی

حمایت از منافع اقتصادی یک کشور بهمنظور مانعشدن از اقدامات ،فعالیتها و حوادثی کااه ایااا منااافع را تهدیااد میکنااد،
است (سویزی و محمدی،1390 ،

)141؛ بنابرایا شاخصهای امنیت اقتصااادی عبارتانااد از :تااأمیا کاالهااا و خاادمات

برای جامعه ،حفظ منافع اقتصادی کشور ،ثبات بازارهای ملی ،تجارت آزاد ،توسااعه پایاادار تولیااد ناخااالص داخلای ،رشااد
بهرهوری ،نرخ پاییا تورم ،ثبات نرخ ارز ،تعادل تراز پرداختها ،ح مسائ مرتبط با مااواد مخاادر و قاچاااق کاااال و غیااره
(.)Wysokinska, 2013, p.456
با عنایت به شاخصهای امنیت اقتصادی ،یکی از نهادهایی که تأثیرات اساسی و مستقیم بر امنیاات اقتصااادی دارد ،گماارک
است؛ زیرا اصلیتریا رویههای گمرکی یعنی صااادرات و واردات ،نقشای اساسای را در بنیااۀ اقتصااادی یااک کشااور ایفااا
مینماید ،تجارت بیاالمللی در جهان بدون استفاده از خدمات و رویههای گمرکی معنا و مفهومی ناادارد .گماارک بااهعنوان
یکی از اجزای مهم و الینفک تجارت خارجی هر کشور ،مح تما  ،ارتباط و ارائااهی اطالعااات از جانااب سایر عاااملیا
تجارت و مجری قوانیا و مقررات و دستورالعم های صادره در زمینهی امور صادرات و واردات میباشد.
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اهمیت نقش گمرک به حدی است که میزان سرعت و کارایی آن برخی اوقات بهعنوان معیاری برای ارزیااابی فعالیتهااای
تجارت خارجی هر کشور و یا حتی اقتصاد کالن آن کشور در نظر گرفته میشود .درواقااع مهمتااریا نقااش گماارک ارتقاااء
کارایی فرایند صادرات و واردات و تأمیا و تحلی آمار و اطالعات مربوط به تجارت خارجی کشورها میباشد .بااه همایا
دلی است که امروزه سامانههای گمرک ،جزء حیاتی هرگونه برنامهی تسهی تجارت میباشد (.)UNCTAD, 2006
مرزبان اقتصادی کشور در کنار سایر عوام در تجارت بیاالمل بر زنجیره تجارت بیاالملا نقشاای اساساای دارد .اهمیاات
مرزبانان اقتصادی (گمرکات) در کشورهای مختلف در اجرای برنامههای توسعهای ،سیاستهای اقتصادی و اقتدار کشااورها
در عرصه بیاالمل جهت تبییا منافع کشورها و استفاده حداکثری از فرصااتها و منااافع حاصااله میباشااد؛ بنااابرایا باارای
حضور موفق در تجارت بیاالمل و سازمانهای بیاالمللی تجاری ،شناخت و توجه به گمرک ضروری ماای باشااد .گماارک
جمهوری اسالمی ایران سازمانی دولتی و یکی از معاونتهای وزارت امور اقتصادی و دارایاای اساات کااه بااهعنوان مرزبااان
اقتصادی نقش مهمی در فرآیند تجارت خارجی داشته و رتبه سوم را در وصول درآمدهای دولاات دارد .گماارک جمهااوری
اسالمی ایران از طریق تسهی تجارت و سادهسازی رویههای گمرکی میتواند با کاهش زمان تشریفات گمرکی و به تبع آن
کاهش هزینه ،قدرت رقابتی تولیدکنندگان و رفاه مصرفکننده را ارتقاء دهاد؛ زیاارا بااه ازای هاار روز تااأخیر در واردات و
صادرات کاال ،هزینه اضافهای به واردکننده و صادرکننده تحمیا میشااود .بااه دلیا وابساات ی تولیااد کشااور بااه کاالهااای
سرمایهای ،مواد اولیه و واسطهای وارداتی و سهم باالی ایا کاالها در واردات کشور ،نقش گمرک در تولید ملی مهم بوده و
گمرک میتواند با تسهی امور مربوط به صادرات کاالها و خدمات موجااب تقویاات بخشهااای تولیاادی صااادراتی شااود.
بهعنوان نمونه ،در دوره اخیر (سال  1392تا  )1396برای تسهی در تجارت خارجی با استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره
واحد تجارت فرامرزی ،زمان تشریفات واردات را از  26روز به  3روز و برای صادرات از هفت روز بااه یااک روز کاااهش
یافت که باعث شد در زمینه تجارت خارجی به میزان  23درصد صرفهجویی شود .گزارش آماری گمرک ایران حاکی از آن
است که در سال  1394پس از گذشت  3۵سال از انقالب اسالمی ایران کارنامه تجارت خارجی کشور را با تااراز بازرگااانی
مثبت به پایان رسانده است.
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عملکرد درآمدی گمرک در زمینه حقوق ورودی در سال  139۵بالغ بر  18هزار میلیارد تومان بوده است .افزایش درآمدهای
گمرکی از حدود هشت هزار و ششصد میلیارد تومان در سال  1392به بیش از  18هزار میلیااارد تومااان در سااال  139۵بااه
رغم کاهش  12درصدی واردات کشور از  ۵0میلیارد دالر در سااال  1392بااه کمتاار از  44میلیااارد دالر در  139۵صااورت
پذیرفته و به عبارتی درآمد گمرک از مح حقوق ورودی  110درصد رشااد داشااته اساات .در ایااا مطالعااه ،سااازوکارهای
تأثیرگذاری گمرک بر امنیت اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
هرچند در دوران پس از جنگ جهانی دوم تا اواخر قرن بیستم و بهخصو

طای دوران جنااگ ساارد ،امنیات کشاورها در

مقاب تهدیدات خارجی مهمتریا دغدغه موجود بوده و حوزههای امنیت نظامی و سیاسی بایش از امنیات اقتصااادی مااورد
توجه قرار داشتند ،لیکا با پایان یافتا دوران جنگ سرد و شک گیری روابط جدید در نظام بیاالملا  ،اولویتهااای امنیتای
نیز دستخوش تحول شده و امنیت اقتصادی بهعنوان مهمتریا وجه امنیت ملی مطرح گردید .رونااد جهانیشاادن ،گسااترش
تجارت بیاالمل و جریان بیاالمللی سرمایهها ،مهمتریا عواملی هستند که امنیت اقتصااادی را در صاادر توجهااات امنیتای
قرار دادهاند ،بهطوریکه فراهم کردن بسترهای مناسب برای حمایت از سرمایهگذاران داخلی و جذب ساارمایههای خااارجی
در کشورها بدون وجود امنیت اقتصادی میسر نیست.
بر اسا

بررسیهای انجام شده ،مطالعهای که به بررسی ،امنیت اقتصادی جمهوری اسالمی ایااران (مطالعااه مااوردی :نقااش

مرزبان اقتصادی) بپردازد ،یافت نشد .برخی از مطالعات به بررسی نقش امنیت اقتصادی کشور و برخی دی ر نیز به بررسای
مرزبان اقتصادی پرداختهاند.
تأمیا منافع ملی ،مهمتریا معیار کشورها در تمام اقدامهای آنها در زمینههای گوناااگون اساات .موسااوی زنااور ( ،)1393در
بررسی رابطۀ امنیت ملی و تجارت بیاالمل  ،امنیت اقتصادی جمهوری اسالمی ایران را در پرتو تجارت بیاالملا بررساای
کرد .اصوالً مهمتریا وظایف دولتها در قبال مردمانشان در حوزج امنیت اقتصادی ،دو رویکرد کلی در رابطااه بااا تجااارت،
یعنی حمایتگرایی و آزادسازی را مد نظر قرار میدهد و از آنجا که تجارت بیاالمل و مالحظااات امنیات ملای هاار یاک
میتواند دی ری را تضعیف یا تقویت کند ،لزوم ترکیب منطقی سیاستهای آزادسازی تجاااری و حمایتهااای مقتضای در
کشور ،بهویژه از طریق هم رایی با ترتیبات تجاری بیاالمللی ،همچون سازمان جهانی تجارت بااهمنظااور تحقااق مهمتااریا
اهداف جنبه های اقتصادی امنیت ملی ،یعنی توسعه و رفاه اقتصادی اهمیت دارد (موسوی زنور.)1393 ،
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مفهومشناسی امنیت اقتصادی بیان میکند که امنیت اقتصادی چهره جدید و مهم امنیت در دنیای معاصر اساات کااه در همااه
سطوح فردی ،اجتماعی و ملی توجه نظریهپردازان حوزه امنیت را به خود جلب کرده است .ایا وجااه از امنیاات گرچااه در
تاریخ زندگی اقتصادی بشر همیشه به نوعی وجود داشته ،در بستر جهانیشدن ،ابعاد و ویژگیهای تازهای یافته کااه اهمیاات
آن را تا رتبه اول میان سایر ابعاد ارتقا داده است (سیف .)1389 ،بر ایا اسا

میتوان به نقااش پررنااگ گماارک در امنیاات

اقتصادی ن اهی تازه داشت ،بهطوریکه معمارنژاد ،شیری و کاخکی ( ،)1392نظام گمرکی و ضرورت تحول آن را (مبااانی،
برنامهها و اقدامات انجام شده) بررسی کردند .با بررسای رونااد رشااد عملیاات تجاااری در رویاههای واردات ،صااادرات،
ترانزیت و درآمدهای گمرکی طی برنامههای چهارم و پنجم توسعه کشااور ،چالشهااای پایش روی گماارک و دالیا قاارار
گرفتا گمرک بهعنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصااادی دولاات بیااان گردیااد .افاناساایوا و همکاااران )2017( 1نیااز،
رویکردهای مدرن مدیریت ریسک و نحوه کاربرد آنها در گمرک را بررسی کردند .در ایا پژوهش ،بهتریا شیوههای اروپااا
و جهان در مورد روشها و ابزارهای مدیریت ریسک در امور گمرکی تجزیه و تحلی شده است .در ایا راسااتا مطااابق بااا
الزامات کنوانسیون کیوتو ،مدیریت ریسک ،اصلیتریا روشهای کنترل گمرک مدرن است کااه اجااازه اسااتفاده مطلااوب از
منابع گمرکی را بدون کاهش اثربخشی کنترلهای گمرکی و همچنیا معافیت اکثر اپراتورهای تجاااری از کنتاارل غیرقااانونی
بوروکراتیک میدهد .روشهای مبتنی بر مدیریت ریسک و تمرکز بر کنترل گمرک در مناطقی که بیشتریا خطاار را دارنااد،
اجازه میدهد که اکثر کاالها و افراد با هزینه کم از پاس اههای بازرسی در مرز گمرک عبور کنند.
بر اسا

مطالعات صورت گرفته و همچنیا مبانی نظری امنیت اقتصادی و نقش گمرک میتوان گفت که امنیات اقتصااادی

دارای ابعاد و مفاهیم گستردهای بوده و میتوان بر اسا

دیدگاههای مختلف ،شاااخصهای متفاااوتی را بااهعنوان شااخص

امنیت اقتصادی تعریف کرد؛ اما شش شاخص اصلی امنیت اقتصااادی عبارتانااد از درآماادهای دولاات ،تجااارت خااارجی،
قاچاق کاال ،پایدارسازی درآمدهای دولت ،تولید ناخالص داخلی و مقاومسازی اقتصاد .بر ایا اسا

نقااش گماارک در هاار

یک از ابعاد امنیت اقتصادی در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.

1. Afanasieva & et al.
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ جهتگیریهای پژوهش کاربردی ،از لحاااظ هاادف ،توصاایفی ،ازلحاااظ اسااتراتژیهای پااژوهش،
پیمایشی و از لحاظ ماهیت ،علی است .برای جمعآوری اطالعات از روش کتابخانهای و میدانی (پرسشنامهای) استفاده شده
است .پرسشنامه طراحیشده شام یک مقدمه و یک بخش کلی است .ایا بخش شام  ۵1سؤال است .به ایااا ترتیااب کااه
 12سؤال مربوط به گمرک 8 ،سؤال برای نقش گمرک در پدیااده قاچاااق کاااال ۵ ،سااوال باارای نقااش گماارک در افاازایش
درآمدهای دولت و همچنیا  8سؤال برای نقش گمرک در افزایش تجارت خارجی در نظر گرفتااه شااد .در راسااتای نقااش
گمرک در ثبات و پایدارسازی درآمدهای دولت نیز  6سااؤال ،باارای نقااش گماارک در افاازایش تولیاد ناخااالص داخلای و
مقاومسازی اقتصاد نیز به ترتیب  7و  ۵سؤال طراحی شده است .در همیا راستا سااؤاالت باار اسااا

طیااف لیکاارت پان

گزینهای کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )۵برای سنجش نظر پاسخدهندگان استفاده شده است .همچنیا جامعااه آماااری
شام خبرگان و فعاالن حوزه گمرک و تجارت بودند به منظور بررسی پاسخنامهها و بررسی یافتههای آماااری ،ابتاادا میاازان
پایایی پرسشنامهها که بر اسا

آلفای کرونباخ با استفاده از نرمافزار  ،SPSS23محاسبه میشود .هر چااه ایااا مقاادار بااه 1

نزدیک باشد ،پرسشنامه از اعتبار بیشتری برخوردار است .مقدار آلفای کرونباخ ک  0/862گزارش شده است.
پس از مرور ادبیات موضوعی با استفاده از دادههای جمعآوری شده به تحلی استنباطی و بررساای آزمونهااای سااازگاری و
خوبی برازش مدل پژوهش با توجه به حجم کم نمونه و همچنیا به علت نرمال نبودن دادههااای مربااوط بااه شاااخصهای
مورد بررسی از نرمافزار  SmartPLS2و بر اسا

ال وهای معادالت ساختاری برای تجزیه و تحلی دادهها استفاده شد.

امنیت اقتصادی
امنیت اقتصادی به میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تااأمیا کاالهااا و خاادمات ،هاام از مجاارای
عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بیاالمللای اطااالق میشااود (ماناادل .)107 :1388 ،بااهطورکلی امنیاات اقتصااادی
حمایت از منافع اقتصادی یک کشور بهمنظور مانع شدن از اقدامات ،فعالیتها و حوادثی که ایااا منااافع را تهدیااد میکنااد،
است (سویزی و محمدی،1390 ،

 .)141بنابرایا شاخصهای امنیت اقتصااادی عبارتانااد از :تااأمیا کاالهااا و خاادمات

برای جامعه ،حفظ منافع اقتصادی کشور ،ثبات بازارهای ملی ،تجارت آزاد ،توسااعه پایاادار تولیاد ناخااالص داخلای ،رشااد
بهرهوری ،نرخ پاییا تورم ،ثبات نرخ ارز ،تعادل تراز پرداختها ،ح مسائ مرتبط با مااواد مخاادر و قاچاااق کاااال و غیااره
است (.)Wysokinska, 2013, p.456
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امنیت اقتصادی متأثر از عوام متنوع اقتصادی و غیراقتصادی بوده که کشورهای مختلف اعم از توسعهیافته و توسااعهنیافته
ایا موضوع را در سیاستهای خود مد نظر قرار میدهند .با ایا تفاوت که بحث امنیت اقتصادی در کشورهای توسااعهیافته
پیرامون ارائه تعاریف جدید و مترقی از حق حاکمیت ،انضباط مالی ،هزینههای زیستمحیطی و ثبات اقتصادی است ،اما در
کشورهای در حال توسعه مباحثی چون توزیع درآمد ،توسعهیافت ی مناطق مختلف ،قااوانیا و نهادهااای جااری ،نوسااانات
شدید دورهای و سیاستهای اتخاذی ،محور موضوع امنیت اقتصادی را تشکی میدهد .مقوله امنیت اقتصادی در کتابهای
درسی رشته اقتصاد تحت عنوان «ثبات در اقتصاد کالن» آمده است؛ که بهطور تلویحی به امنیاات اقتصااادی اشاااره دارد .در
ایا تعریف اقتصادی از امنیت که در متون اقتصادی ارائه شده از مفاهیمی چون تورم ،فرار سرمایه ،میاازان کسااری بودجااه،
نسبت بودجه دولت بهک تولید ناخالص داخلی ،سپردههای بانکی افراد و مؤسسههای خصوصاای ،حجاام تجااارت جهااانی
(صادرات بهعالوه واردات تقسیم بر تولیااد ناخااالص داخلاای) ،ترکیااب کاالهااا و خاادمات صااادراتی و وارداتاای و میاازان
درونزایی آنها و غیره ،برای نشان دادن وضعیت امنیت اقتصادی با توجه به نوع تجزیه تحلی مورد نیاز یک کشور اسااتفاده
شده است (مصطفینژاد،1388 ،

.)20

عوامل مؤثر بر امنیت اقتصادی
عوام مؤثر بر امنیت اقتصادی را میتوان به سه حوزه کلی زیر تقسیم نمود :نهادهای کارآمد ،سیاستگذاری دولت ،قااوانیا
و مقررات.
حصول امنیت اقتصادی تا حد زیادی وابسته به کارآمدی و عملکرد صااحیح نهادهااای مختلااف جامعااه اساات .بااهطورکلی
میتوان نهادهای مرتبط با مقوله امنیت اقتصادی را به چهار گروه زیر تقسیم کرد:
 )1نهادهای مالی :بانکها و مؤسسات مالی ،بازار سرمایه ،صنعت بیمه و نهادهای ناظر مالی،
 )2نهادهای قضایی :دادگستری و نیروی انتظامی،
 )3نهادهای اداری :وزارتخانهها ،سازمانها و ادارات دولتی،
 )4نهادهای اجتماعی :مجالس قانونگذاری ،اتحادیهها و اصناف ،اتاقهای بازرگااانی و احاازاب سیاسای (عزتاای و دهقااان،
،1387

.)14
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کارکرد اصلی نهادها ایا است که از طریق ایجاد یک ساختار باثبات ،عدم اطمینان حاکم بر مبادالت را کاهش میدهد .اگاار
در خصو

تحقق و اجرای قراردادها و توافقهای بهعم آمده ،اطمینان وجود نداشته باشد ،هزینههای معامالت (مذاکره و

چانهزنی) افزایش یافته و معامله بهسختی صورت میگیرد؛ اما در صورت وجود نهادهای قانونی قوی و همااراه باا ضاامانت
اجرایی ،هزینه معامالت ،بهشدت کاهش یافته و درنهایت بر قدرت رقابتی و قیمت تمااام شااده محصااول تااأثیر میگااذارد.
بهعبارت دی ر نهادهای کارآمد مانند سوپاپ اطمینان عم کرده و ضما افاازایش امنیاات و اعتماااد در جامعااه ،هزینااههای
زندگی افراد را نیز کاهش میدهد (عزتی و دهقان،1387 ،

.)1۵

نقش گمرک جمهوری اسالمی ایران در شاخصهای امنیت اقتصادی کشور
بر اسا

مطالعات صورت گرفته و همچنیا مبانی نظری امنیت اقتصادی و نقش گمرک میتوان گفت که امنیات اقتصااادی

دارای ابعاد و مفاهیم گستردهای بوده و میتوان بر اسا

دیدگاههای مختلف ،شاخصهای متفاااوتی را بااه عنااوان شااخص

امنیت اقتصادی تعریف کرد؛ اما شش شاخص اصلی امنیت اقتصادی در ایا پژوهش عبارتاند از تجارت خااارجی ،تولیاد
ناخالص داخلی ،پدیده قاچاق کاال ،درآمدهای کشور ،پایدارسازی درآمدهای کشور و مقاومسازی اقتصاااد .باار ایااا اسااا
نقش گمرک در هر یک از ابعاد امنیت اقتصادی در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
گمرک و تجارت خارجی
اهمیت موضوع تجارت بیاالمل و نقش عمده گمرکات بااه عنااوان مرزبااان اقتصااادی کشااورها و همچنایا تااأثیر بساازای
گمرکات در اجرای سیاستها و برنامههای توسعه اقتصادی و اقتدار آنها در عرصه بیاالمل جهت تبییا منااافع کشااورها و
همچنیا الزام اشراف بر مبانی نظری تجارت بیاالمل از یکسو و جنبههای کاربردی آن در سطح بیاالمل و سااازمانهای
بیاالمللی و از سوی دی ر نیز مذاکرات تجاری با کشورهای دی ر ،باعث استفاده حااداکثری از فرصااتها و منااافع حاصااله
شده است (طباطبایی و ثابتی،1389 ،

 .)127اهمیت نقش گمرک به حدی است که میزان ساارعت و کااارایی آن بعضای

اوقات بهعنوان معیاری برای ارزیابی فعالیتهای تجارت خارجی هر کشور و یا حتی اقتصاد کالن آن کشور در نظاار گرفتااه
میشود.
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ارتباط گمرک با درآمدها و پایداری درآمدهای کشور
درآمدهای گمرکی بعد عواید نفت و مالیات ،سومیا منبع درآمدی کشور بوده و در صورتیکه درآماادهای گمرکاای محقااق
ن ردد ،دولت برای تأمیا هزینههای خود بااا کسااری درآمااد روبهروساات و سااود بازرگااانی و عااوارگ گمرکای بااهعنوان
درآمدهای قاب حصول محروم و به کمبود بودجه گرفتار میشود؛ زیرا به جای اینکه ایا درآمدها وارد خزانه شده و صرف
تولید کاالهای مشابه و رقیب شود به جیب واسطهها و طرفهای خارجی میرود .برآوردها نشان میدهد به ازای هاار یاک
میلیارد دالر کاالی قاچاق وارداتی حداق  1000میلیارد ریال درآمد گمرکی دولت وصول نمیشود (رفعتی،1377 ،

.)۵8

برآورد دی ری نشان میدهد به ازای هر  4میلیارد دالر قاچاق کاال ،مبلغی حدود  20تریلیون و  ۵00میلیارد ریال وجه کمتر
به صندوق دولت واریز میشود (نورمحمدی،1383 ،

.)283

جدول  -2درآمدهای های گمرک بر اساس بودجه ساالنه و درصد تحقق آن

منبع( :مرکز پژوهشهای مجلس،1397 ،

)1
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گمرک و تولید ناخالص داخلی کشور
حیات اقتصادی هر کشور وابسته به تولید بوده و تولید مهمتریا عام پویایی سرمایههای مالی و انسانی است؛ زیرا تولیاد
بهاندازهای در رشد مؤلفههای ارزشی و اجتماعی مؤثر است که اگر سطح آن پاااییا باشااد ،توسااعه ایاا مؤلفااهها بااه خطار
خواهد افتاد (نورمحمدی،1383 ،

 .)32از طرفی دی ر کاهش تولید داخلی ناشی از قاچاق سبب کم شدن رقابتپااذیری

میشود و کشوری که رقابتپذیری در آن کم باشد ،سهمش از ک صادرات اجنا

کم و به واردات اضافه میشود .کاهش

اشتغال در بخش تولید با افزایش جذب نیروی کار در بخشهای دی ر اقتصادی غیرقاب جبران است .با کاهش بهرهوری و
تنزل اقتصادی ،تراز پرداختها رو به وخامت میگذارد و عقبماندگی صاانعتی نساابت بااه رقبااا و بازماناادن از توسااعه در
معیارهای جهانی اتفاق میافتد (وایلد و همکاران،1377 ،

.)۵3

گمرک و مقاومسازی اقتصاد
یکی از ابعاد امنیت اقتصادی و مهمتریا سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،مقاومسازی اقتصاد کشااور در براباار تکانااههای
خارجی است .اقتصاد مقاومتی (که به نوعی بیان ر مقاومسازی اقتصاد کشور است) روشی برای مقابله با تحریمها علیه یک
منطقه یا کشور تحریم شده میباشد ،در شرایطی که صادرات و واردات هیچکدام برای آن کشااور مجاااز نیساات .اصااطالح
اقتصاد مقاومتی اولیا بار پس از محاصره غزه در سال  200۵که ناتوانی در امر صادرات ،امکان صادرات و درنتیجااه کشاات
بسیاری از محصوالت کشاورزی ازجمله توتفرن ی را کاهش داده بود ،استفاده شااد .در کشااورمان ،واقه اقتصاااد مقاااومتی
برای اولیا بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال  1389مطرح گردید .اقتصاااد مقاااومتی بااه معنااای
شکوفایی اقتصادی و رفع مشکالت موجود در زیر بخشهای اقتصادی برای جلوگیری از امتیازدهی به دشمنان و بی ان ااان
و نیز کاهش اثرات فشارهای خارجی و تحریمها بر اقتصاد داخلی میباشد .بهعبارت دی ر اقتصاد مقاومتی عبارت اساات از
تشخیص حوزههای فشار و تحریم و به دنبال آن تالش برای کنترل و خنثیسازی اثرات آنهااا و در شاارایط آرمااانی تباادی
چنیا فشارهایی به فرصت؛ که بهطور قطع ،باور و مشارکت هم انی و اعمال مدیریتهای عقالیی و مدبرانااه پیششاارط و
الزام چنیا موضوعی است .در واقع تحریمها مهمتریا عام در مطرحشدن اقتصاد مقاااومتی اساات .پاارداختا بااه موضااوع
اقتصاد مقاومتی به دالی مختلف امری مهم و ضروری میباشد .از یک طرف دشمنان کشااور تااالش دارنااد تااا نساابت بااه
درهمریخت ی اقتصاد ایران اقدام و از ناحیه اقتصاد ضرباتی را به کشااور وارد کننااد و از طاارف دی اار مقاوماات در اقتصاااد
نسخهای کارساز برای عبور از ایا مرحله است .از سویی دی ر موضوع اقتصاد مقاومتی موضوعی بسیار بدیع ،جدید و بکاار
میباشد و تجربه منتشرشده مکتوبی در مورد آن وجود ندارد و قاعدتاً باید جوانب آن بررسی و مورد توجه قرار گیرد.
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از منظری دی ر برای کشور جمهوری اسالمی ایران که مصمم است اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر درآمد نفت را متحول
نموده و به سمت عدم وابست ی به نفت حرکت کند ،موضوع اقتصاد مقاومتی یک راهکار و نقشه راه سازنده است (رودری
و قاسمی،1396 ،

.)10

مرزبان اقتصادی کشور با ایفای نقش ،میتواند در راه رسیدن به ایا اهداف و اقتصادی پویا ،اما مقاااوم در براباار تکانااههای
خارجی ،تأثیر بهسزایی در راه دستیابی به اقتصاد مقاومتی داشته باشد؛ زیرا فعالیتهای گمرک در ارتباط مستقیم با اهداف و
اولویتهای کشااور در حفاظاات از جامعااه در مقابا کاالهااای زیاانآور و تقلبای ،حفاظاات از آثااار فرهن ای و تاااریخی،
حفاظتهای زیستمحیطی و مقابله با قاچاق کاال و کمک به تولید داخلی میباشد و اصاالیتریا رویاههای گمرکاای یعناای
صادرات و واردات ،نقشی اساسی را در بنیۀ اقتصادی یک کشور ایفا مینماید (قورچیان و کرباسیان،1386 ،

.)۵6

بررسی جایگاه گمرک جمهوری اسالمی ایران در شاخص عملکرد لجستیک ( )LPIبانک جهانی
لجستیک طیفی از فعالیتهای اساسی را در برمی گیرد که کارگزاران عمومی و خصوصاای گوناااگونی را بااه خااود مشااغول
میسازد؛ عملکرد لجستیک کشورها ،عام رشد اقتصادی و رقابت آنها در هر دو زمینه تجارت بیاالمللای و داخلی اساات.
بر همیا اسا

سیاستگذاران نیز پیادهسازی سیاستهای منسجم و پایدار را برای یکپارچهسازی زنجیره تأمیا ،نااهتنها در

کشورهای دارای بهتریا عملکرد ،بلکه در اقتصادهای نوظهور نیز به عنوان موتوری برای رشد اقتصادی ،ضروری میداننااد.
کشورهای دارای عملکرد ضعیف در بخش لجستیک با هزینههای باال روبهرو هستند .بر اسااا

تعریاف بانااک جهااانی در

شاخص عملکرد لجستیک تجاری ،عملکرد کشورها را در شش زمینه مورد ارزیابی قرار میدهد که عبارت است از:
•

کارایی فرایندهای ترخیص کاال؛

•

کیفیت زیرساختهای لجستیکی؛

•

سهولت در ارسال محمولههای بیاالمللی؛

•

شایست ی و کیفیت خدمات لجستیک؛

•

توانایی در تعقیب و ردیابی کاالهای ارسالی؛

•

میزان تحوی بهموقع محمولهها.
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بر اسا

جدیدتریا گزارش منتشرشده از سوی بانک جهانی درخصو

شاخص عملکرد لجستیک  ،2016رتبااه ایااران در

ایا شاخص بیاالمللی ( )LPIبا صعودی  18پلهای به رتبه  96ارتقاء یافته است .ایا نخستیا بار اساات کااه رونااد نزولاای
ایران در رتبهبندی لجستیکی کشورها متوقف شده و شاهد صعود قاب توجهی در بهبود عملکرد لجسااتیکی ایااران هسااتیم.
همانطور که در جدول  ،2مشخص است ،کشور امارات بهتریا کشور لجستیکی منطقه است ،با ایا وجود بیشااتریا بهبااود
عملکرد لجستیکی در بیا کشورهای منطقااه نساابت بااه دوره قبا ( )2014مربااوط بااه ایااران و پااس از آن ،امااارات بااوده
است (سلیمانی سدهی و میاندوآبچی،1397 ،

 .)3ایران در گزارشهای قبلی ایا شاخص بیاالمللی که از سال  2010به

صورت دوساالنه توسط بانک جهانی اندازهگیری و پایش میشود ،به ترتیب رتبههای  112 ،103و  114را داشته است.
جدول -3رتبه کشورهای منطقه در شاخص عملکرد لجستیک

1

کشور

رتبه در دنیا ( 160کشور)

رتبه در منطقه ( 20کشور)

امارات

13

1

قطر

30

2

ترکیه

34

3

بحریا

44

4

عمان

48

۵

عربستان

۵2

6

کویت

۵3

7

اردن

67

8

پاکستان

68

9

قزاقستان

77

10

ایران

96

11

روسیه

99

12

ازبکستان

118

13

ترکمنستان

140

14

ارمنستان

141

1۵

قرقیزستان

146

16

عراق

149

17

افغانستان

1۵0

18

تاجیکستان

1۵3

19

سوریه

160

20

 1منبع :سلیمانی سدهی و میاندوآبچی ،1397 ،ص.3
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یافتههای پژوهش
بر اسا

هدف اصلی پژوهش و برای محاسبه معیارهای برازش پایایی شاخص ،مدل کلی حاوی تمااامی سااازهها ،ابعاااد و

سؤاالت پژوهش با استفاده از نرمافزار  SmartPLS 2اجرا شد که نتای حاوی ضرایب استانداردشده در شااک ( )1آمااده
است .همانگونه که در ایا شک مشخص است ،اولیا معیار پایایی شاخص ،ضرایب بارهای عاملی سااؤاالت (معیااار اول)
است که در مورد تمامی سؤاالت ضریب باالتر از  0/4میباشد .الزم به ذکر است که در راستای تعییا ال ااوی مااورد نظاار،
بارهای عاملی ضعیف و همچنیا گویههای با بار عاملی کمتر از  0/4حذف شدند .به طوریکه بیشااتریا گویااههای حااذف
شده مربوط به سؤاالت گمرک ( )Cبود .همانطور که نتای مدلهای اندازهگیری در شک ( )1نشان میدهد ،تمامی گویهها
در جهت مثبت بر شاخصهای مورد نظر اثرگذار بودهاند .در ایا میان توانایی گمرک در بهبود تجااارت و انجااام تجزیااه و
تحلی دادهها در حداق زمان ممکا دارای بیشتریا اهمیت بوده است .اگرچه دو گویه دی ر نیز تأثیر بهساازایی داشااتند .در
پیوست تمامی گویههای مورد سنجش آورده شده است.
در همیا راستا نقش گمرک در درآمدهای دولت ( ،)GIبر اسا

پاان گویااه مااورد پرسااش قاارار گرفاات .همااانطور کااه

مشخص شده ،نقش گمرک بر درآمدهای دولت در تمامی گویههای مااورد ساانجش بیشااتر از  0/4اساات .در هماایا راسااتا
کمتریا اثرگذاری مربوط به «عملکرد گمرک در تنظیم تجارت خارجی و درنتیجه بهبود کسب و کارهااای داخلاای» بااوده و
بیشتریا اثرگذاری گمرک در «بهبود عملکرد ترانزیت کاالهای خارجی» است .برای تجارت خارجی ( )FBبر اسا

ماادل

ارائه شده ،گویههای دوم و چهارم با توجه به بار عاملی ضعیف از ال و حذف شد .بیشااتریا بااار عاااملی مربااوط بااه گویااه
هشتم یعنی ایجاد بستر اما ترانزیت کاال و کمتریا بار عاملی مربوط به گویااه اول (دیپلماساای گمرکاای ایااران بااا سااازمان
جهانی گمرک ( )wcoو گمرکات سایر کشورها) است .در همیا راستا با بررسی نقش گمرک در پدیده قاچاق کاااال ()SG
میتوان دریافت که به ترتیب حذف و کاهش پرداختهایی غیر از تعرفههای رسمی قانونی ،ساماندهی واحاادهای گمرکاای
بهویژه ساماندهی معابر غیررسمی و شفافیت در تعرفهها و ثبات در سیاست ذاریهااای گمرکاای اثرگااذارتریا شاااخصهای
قاچاق کاال بودهاند که گمرک بر آنها مؤثر واقع گردیده است.
با بررسی نقش گمرک در پایدارسازی درآمدهای دولت ،میتوان دریافت که گمرک در طی سالهای اخیر با بهبااود شاارایط
صادرات و ترخیص کاال منجر به ثبات در بازار داخلی شده ؛ چراکه بیشتریا بار عاااملی مربااوط بااه گویااه ( )SR2اساات.
کمتریا بار عاملی نیز برای گویه ( )SR3یعنی تنظیم هوشمندانه تجارت خااارجی و کنتاارل مااؤثر باار صااادرات و واردات
کشور میباشد که موجب تأمیا حقوق دولت شده است.
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یکی دی ر از نقشهای گمرک کمک به بهبود تولید ناخالص داخلی بوده است .لذا ایا نقش بر اسا

 7گویه مورد سااؤال

قرار گرفت .در ایا میان «حذف کاغذبازی و بوروکراسیهای زائد توسط گمرک برای افزایش ساارمایهگذاری خااارجی» بااه
علت بار عاملی ضعیف حذف شد .در بیا سایر گویههای مورد سنجش« ،اجرای دقیق مفاد قوانیا و مقررات گمرکی جهت
حفظ و ارتقاء قدرت رقابتپذیری محصوالت بخشهای مختلف اقتصادی کشور» دارای بیشتریا بااار عاااملی و «موجبااات
بهبود فضای کسب و کار با ثبات در سیاستگذاریهای گمرکی» دارای کمتریا بار عاملی بوده است.
آخریا شاخص مورد بررسی مقاومسازی اقتصاد ( )SEو نقش گمرک در آن است .در همیا راسااتا بااا بررساای گویااههای
مورد نظر میتوان دریافت که گمرک با ایجاد پنجره واحد تجارت فراماارزی و ارتباااط سیسااتمی و آنالیاا بااا سااازمانهای
مجوز دهنده ( ،)SE5توانسته از جع مجوزها جلوگیری و از محصوالت کشاورزی ،دامی و دارویی کشور حمایاات کنااد.
ایا گویه دارای بیشتریا بار عاملی است .در همیا راستا اتخاذ سیاستهای مناسب ،ورود کاالهااای مصاارفی مشااابه تولیااد
داخلی ( ،)SE4اجرای دقیق قوانیا و مقررات گمرکی حقوق مالکیت دولت بر تجارت خارجی ( ،)SE2اتخاااذ و اجاارای
سیاستهای گمرکی مشوق صادرات و تهدید واردات ( )SE3و اجرای دقیق قوانیا و مقررات بهداشتی برای جلوگیری از
ورود کاالهای ناسالم و مضر به کشور ( ،)SE1به ترتیب دارای بیشتریا بار عاملی بوده است.
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شکل  -1ضرایب اصالحشده بار عاملی برای سنجش برازش بخش مدل اندازهگیری

برای بررسی معیار دوم و سوم (آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی) نتای مربوطه ،در مورد سازههای اصلی مدل در جدول ()4
آورده شده است .بر اسا

نتای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی شاخصهای اصلی پژوهش مشاااهده میشااود کااه مقااادیر

مورد نظر برای هر دو شاخص و برای تمامی سازههای پژوهش باالتر از ( 0/7حداق سااطح قابا قبااول) میباشااد .باااالتر
شدن آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی از  0/7در مورد سازههای پژوهش ،تأییدکننااده پایااایی شاااخص مناسااب ماادل اساات.
همچنیا مشاهده میشود که تمامی مقادیر  AVEاز  0/4بیشترند.
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لذا ،در مجموع روایی هم رای مناسب برای تمامی متغیرهای پنهان مدل وجود دارد .همانگونه که از ماتریس ارائه شده در
جدول ( ،)4مشخص میباشد ،جذر  AVEهر سازه (مقادیر قطر اصلی) نیز از ضاارایب همبساات ی آن سااازه بااا سااازههای
دی ر (مقادیر هم سطر و هم ستون) بیشتر شده است که ایا مطلااب حاااکی از قابا قبااول بااودن روایاای واگاارای سااازهها
میباشد.
در راستای بررسی برازش مدل ساختاری ابتداییتریا معیار برای سنجش رابطهی بیا سازهها در مدل (بخااش ساااختاری)،
اعداد معناداری  tمیباشد .بر اسا

نتای جدول ( ،)۵مشاهده میشود که گمرک در سطح احتمال  9۵درصد تأثیر معناداری

بر درآمدهای دولت داشته است .با توجه به اینکه جهت اثرگذاری آن بر اسا

ضریب شاااخص ،مثباات میباشااد ،میتااوان

گفت که طی سالهای اخیر گمرک توانسته با افزایش درآمدهای دولت ،بر امنیت اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار داشته باشد.
بر ایا اسا

شاخص درآمدهای دولت ،مبنی بر اینکه «گمرک ج.ا.ایران طی دوره  1396-1392درآمدهای دولت را بااهطور

معناداری افزایش داده است» تأیید میشود.
بر اسا

نتای  ،گمرک در سطح احتمال  9۵درصد بر تجارت خارجی تأثیر مثبت و معنادار داشته است .درواقااع طاای دوره

مورد سنجش ،بهبود گمرک منجر به بهبود تجارت خارجی و درنتیجه بهبود امنیت اقتصادی کشور شااده و درواقااع گماارک
ج.ا.ایران طی دوره  1396-1392موجب بهبود معنادار تجارت خارجی کشور شده است.
ضریب تأثیر گمرک بر قاچاق کاال  0/39۵میباشد .ایا ضریب نیز بر اسا

آماره  tدر سااطح احتمااال  9۵درصااد معنااادار

میباشد .لذا میتوان نتیجه گرفت که گمرک منجر به کاهش پدیده قاچاااق کاااال نیااز شااده اساات .الزم بااه ذکاار اساات کااه
گویههای مورد سنجش در جهت مثبت سؤال شده ،درواقع تمامی گویهها بر اسااا
پرسیده شدهاند .بر اسا

نقااش گماارک در بهبااود قاچاااق کاااال

نتای پژوهش مبنی بر اینکه «گمرک ج.ا.ایران طی دوره  1396-1392بهطور معناداری در کاااهش

پدیده قاچاق نقش داشته است» نیز تأیید شد.
در راستای بررسی شاخص نقش گمرک در پایداری درآمدهای دولت ،ضریب تأثیر گمرک بر شاخص پایداری درآماادهای
دولت  0/447است .ایا ضریب در سطح احتمال  9۵درصد بر اسا

آماره  tمعنادار میباشد .بر ایا اسا

میتااوان گفاات

که با بهبود گمرک و مجهز شدن آن به تکنولوقیهای روز و همچنیا کمک به تسهی تجارت ،به پایداری درآمدهای دولت
نیز کمک کرده است ،لذا تأیید میشود .گمرک ج.ا.ایران طی دوره  1396-1392بهطور معناداری درآمدهای دولت را پایدار
کرده است.
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نتای بررسی تأثیر گمرک بر تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که ضریب مورد نظر مثبت و در سطح احتمااال  9۵درصااد
معنادار است؛ بنابرایا گمرک در افزایش تولد ناخالص داخلی نیز بهطور معناداری نقش داشااته اساات .لااذا شاااخص اینکااه
«گمرک ج.ا.ایران طی دوره  1396-1392تولید ناخالص داخلی کشور را بهطور معناداری افزایش داده است» تائید میشود.
درنهایت نقش گمرک در مقاومسازی اقتصاد به عنوان یکی دی ر از شاخصهای امنیت اقتصادی مورد سنجش قرار گرفاات
که نتای آن ،قاب مشاهده میباشد .همانطور که نتای نشان میدهد ضریب متغیر مورد نظر  0/681است .همچنیا با توجه
به آماره  tضریب مورد نظر در سطح احتمال  9۵درصد معنادار میباشد .درواقع گمرک ج.ا .ایااران طاای دوره 1392-1396
در مقاومسازی اقتصاد کشور بهطور معناداری نقش داشته است .با توجه به نتای بهصورت خالصه میتوان گفت که گمرک
جمهوری اسالمی ایران بر تمامی ابعاد امنیت اقتصادی طی دوره زمانی  1392تا  1396نقش معنادار داشته اساات .در هماایا
راستا علیرغم اینکه گمرک بر تمام ابعاد نقش مؤثری داشته ،اما نتای نشان میدهد که باالتریا میزان اثرگذاری گماارک باار
مقاومسازی اقتصاد بوده و کمتریا میزان اثرگذاری گمرک بر پدیده قاچاق کاال است.
دومیا معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش ضریب تعیاایا و ضااریب تعیاایا تعدی شااده (جاادول  )۵اساات.
همانطور که مشاهده میشود بر اسا

ضریب تعییا تعدی شده که از اعتبار باالتری نساابت بااه ضااریب تعیاایا برخااوردار

میباشد؛ گمرک توانسته  18/7درصد از درآمدهای دولت 20 ،درصد از تجارت خارجی ،حدود  1۵درصد تغییرات قاچاااق
کاال 19/2 ،درصد از پایداری درآمدهای دولت 36/6 ،درصد از تغییرات تولید ناخالص داخلاای و  46/4درصااد از شاااخص
مقاومسازی اقتصاد را در امنیت اقتصادی کشور توضیح دهد .درواقع میتوان گفت که بر اسا

ضریب تعیاایا تعدی شااده

گمرک در درآمدهای دولت ،تجارت خارجی ،قاچاق کاال و پایداری درآمدهای دولت نقش کمی داشته است .اگرچااه ایااا
نقش معنادار است؛ اما تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی و مقاومسازی اقتصاد متوسط بوده است.
بهمنظور بررسی برازش کلی مدل سه آزمون کیفیت مدل ساختاری ،کیفیاات ماادل اناادازهگیری و کیفیاات کا ماادل انجااام
میشود .همانگونه که در جدول ( )۵مشخص است ،مقدار  Q2مربوط به سازههای مربوطه بیشتر از  0/1۵است .درواقااع
آزمون کیفیت مدلهای ساختاری حاکی از قدرت پیشبینی متوسط مدلها دارد .در همیا راستا به ترتیب بیشااتریا قاادرت
پیشبینی مربوط به مدل ساختاری مقاومسازی اقتصاد ،درآمدهای دولت ،پایداری درآمدهای دولت ،تولید ناخالص داخلاای،
تجارت خارجی و قاچاق کاال است.
بررسی آزمون برازش کلی مدل ( )GOFنیز در جدول ( )۵نشان میدهد که برازش کلی مدل برای تولید ناخالص داخلی و
مقاومسازی اقتصاد ،قوی و برای سایر ال وهای پژوهش نیز برازش کلی مدل تقریباً نزدیک به متوسط بوده است.
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جدول  -4بررسی پایایی و روایی شاخصهای مدل پژوهش
ابعاد مدل پژوهش

نماد

پایایی ترکیبی )(CR

آلفای کرونباخ

روایی واگرا

AVE
C

GI

FB

SG

SR

GDP

شاخص گمرک

C

0.782

0.8۵9

0.606

0.778

درآمدهای دولت

GI

0.869

0.91

0.676

0.441

0.822

تجارت خارجی

FB

0.8۵9

0.891

0.۵78

0.4۵6

0.316

0.761

قاچاق کال

SG

0.861

0.89۵

0.۵92

0.39۵

0.188

0.34

0.77

پایداری درآمدهای دولت

SR

0.829

0.877

0.۵91

0.447

0.306

0.684

0.4۵1

0.769

GDP

0.733

0.817

0.428

0.61

0.۵33

0.۵61

0.271

0.۵2۵

0.6۵۵

SE

0.800

0.8۵9

0.۵۵2

0.681

0.۵33

0.61

0.403

0.694

0.622

تولید ناخالص داخلی
مقاومسازی اقتصاد

SE

0.743
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جدول  -5ضرایب معناداری مدل برای سنجش برازش بخش مدل ساختاری و کیفیت کلی مدل
ابعاد مدل پژوهش

نماد

ضریب شاخص

آماره t

ضریب تعیین تعدیلشده

ضریب تعیین

GOF

Q2=1-SSE/SSO

گمرک > درآمدهای دولت

GI

0.441

3.863

0.194

0.187

0.2۵9

0.220

گمرک > تجارت خارجی

FB

0.4۵6

6.1۵2

0.208

0.200

0.19۵

0.197

گمرک > قاچاق کاال

SG

0.39۵

8.9۵8

0.1۵6

0.148

0.183

0.164

گمرک > پایداری درآمدهای دولت

SR

0.447

۵.741

0.200

0.192

0.242

0.216

GDP

0.610

10.428

0.372

0.366

0.232

0.291

SE

0.681

11.172

0.464

0.4۵9

0.343

0.397

گمرک > تولید ناخالص داخلی
گمرک > مقاومسازی اقتصاد
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یکی دی ر از آزمونها جهت بررسی برازش کلی مدل ،آزمون کیفیت مدل اندازهگیری اساات .همانگونااه کااه در جاادول ( ،)6نیااز
مشخص میباشد ،کلیه مقادیر شاخص کیفیت مدل اندازهگیری به ازای تمام متغیرها مثبتند .همچنیا تمامی مقادیر مورد نظر باهجز
برای مدل اندازهگیری تولید ناخالص داخلی که  0/21اسات و دارای قاادرت پیشبیناای متوسااط میباشااد؛ باارای سااایر ماادلهای
اندازهگیری باالتر و یا نزدیک به  0/3۵است که نشاندهنده برازش قاب قبول و قوی مدلهای اندازهگیری میباشد.

جدول  -6مقادیر حاصل از آزمون کیفیت مدل اندازهگیری
نماد

ابعاد

Q2=1-SSE/SSO

شاخص گمرک

C

0.334

درآمدهای دولت

GI

0.492

تجارت خارجی

FB

0.382

قاچاق کال

SG

0.430

پایداری درآمدهای دولت

SR

0.386

GDP

0.210

SE

0.330

تولید ناخالص داخلی
مقاومسازی اقتصاد
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نتیجهگیری
با خاتمه جنگ جهانی دوم در سال  ،194۵ایده امنیت اقتصادی جای اه واالیی در دستور کار نظامهای سیاسی یافتااه اساات و همااه
آنها تالش کردهاند که برای شهروندان خویش امنیت اقتصادی را تأمیا نمایند .ایااا بدعااد از امنیاات ،پااس از جنااگ ساارد اهمیاات
روزافزونی یافت و دانشپژوهان و سیاستگذاران ،ضما تأیید ارتباط امنیت اقتصادی با ایمنی جامعه ،به دنبااال راههااای جدیادی
جهت وارد نمودن موضوعات اقتصادی ،در راهبردهای سنتی دفاعی بودهاند .همچنان که بسیاری از کشورهای جهان سوم از شااعار
تأمیا اقتصادی برای اصالح موقعیت نامساعد خود بهره گرفته و میگیرنااد .از سااویی در عرصااه بیاالمللای ،اسااتفاده از امکانااات
اقتصادی بهعنوان یک اهرم کارساز ،هم باعث ایجاد آسیبپذیری بیشااتر دولتهااا و هاام رشااد افزونتاار اهمیاات موضااوع امنیاات
اقتصادی گشته است؛ زیرا با جهانیشدن اقتصاد و افزایش همبساات ی اقتصااادی واحاادها ،دول باایش از هاار زمااانی باارای تااأمیا
نیازمندیهای خود به یکدی ر وابسته هستند .نظامهای سیاسی در حال حاضر ضما دنبال نمااودن راهبردهااای خودکفااایی اقتصاااد
ملی ،ضرورت امنیت اقتصادی مبتنی بر راهبردهای وابست ی متقاب جهانی را نیز بهشدت دنبال میکنند .هرچنااد در هاایچ نقطااه از
عالم شاهد تحقق کام همکاری اقتصادی مؤثر و مطمئا جهانی نیستیم و توزیع جهااانی کاااال و خاادمات اقتصااادی بااهطور قابا
مالحظهای آشفته و به سود دول پیشرفته است ،لذا شکاف بیا فقرا و اغنیا در عرصهی بیاالمللی و بیا ملتها بیشتر شده است.
گمرک بهعنوان اولیا و مهمتریا مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سااایر عواما در تجااارت بیاالملا متااأثر از اوضاااع و
شرایط حاکم بر زنجیره تجارت بیاالمل است .با عنایت به شاخصهای امنیت اقتصادی ،یکای از نهادهااایی کااه تااأثیر اساساای و
مستقیم بر امنیت اقتصادی دارد ،گمرک میباشد؛ زیرا اصلیتریا رویههای گمرکی یعنی صادرات و واردات ،نقشای اساسای را در
بنیۀ اقتصادی یک کشور ایفا مینماید .تجارت بیاالمللی در جهان بدون استفاده از خدمات و رویاههای گمرکای معنااا و مفهااومی
ندارد.
همانطور که از نتای مشخص است ،گمرک بر تمامی ابعاد امنیت اقتصادی مورد بررسی دارای تأثیر معنادار بااوده اساات .باار ایااا
اسا

میتوان به سیاستهایی جهت تقویت نقش گمرک و بهبود امنیت اقتصادی کشور اشاره کرد .بهطوریکه در عصر وابساات ی

متقاب دست اه دیپلماسی کشور باید در مذاکرات و فعالیتهای دیپلماتیک خود توجه خاصی به ابزارهااای اقتصااادی داشااته باشااد؛
چراکه عدم توجه به مسائ یاد شده منجر به کاهش امنیت اقتصادی کشور میگردد .همانطور که از نتای مشخص اساات ،گماارک
بر ابعاد امنیت اقتصادی مورد بررسی دارای تأثیر معنادار میباشد .بر ایا اسا
بر ایا اسا

میتوان سیاستهایی جهت تقویت نقش گماارک و

بهبود امنیت اقتصادی کشور مطرح کرد:
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 )1فعالتر شدن دیپلماسی گمرکی و ایجاد پنجره واحد مجازی با کشورها منطقااه میتوانااد منجاار بااه تسااهی تجااارت و کاااهش
وابست ی به درآمدهای نفتی شود.
 )2بهرهگیری مناسب از ابزارهای اقتصادی و فعالتر عم کردن در سازمانهای بیاالمللی تجاااری ماننااد سااازمان جهااانی گماارک
( ،)WCOسازمان تجارت جهانی ( )WTOو  ...با هدف کاهش اثر تحریمهای اقتصادی.
 )3استفاده از امکانات بیاالمللی و تسهیالت ایجاد شده در قالب کنوانسیونها و قراردادهااای مختلااف بیاالمللای و منطقااهای بااه
نحویکه دربرگیرنده منافع ملی کشور باشد ،مستلزم ایجاد امکانات و سیاسااتهای مناسااب گمرکای و توجااه ویاژه بااه گماارک و
جای اه آن در نظام اقتصادی و امنیت اقتصادی کشور است و نامشخص بودن سیاست کلی و استراتژیک کشور در رابطه با مجااامع
و سازمانهای بیاالمللی اثرگذار در مناسبات و ترتیبات تجاری اقتصادی اثرات نامطلوبی بر روند تصمیمگیریها و برنامهریزیهای
اقتصادی و درنتیجه سیاستهای گمرکی و بازرگانی کشور دارد.
 )4آمادهسازی گمرک (بهعنوان یکی از مؤلفههای اجرایی مقررات  WTOدر صورت عضویت کشور در سازمان مزبااور) مسااتلزم
همکاری نزدیک مسئولیا وزارت امور خارجه جهت اعزام کارشناسان گمرک جمهوری اسالمی ایران برای شرکت در ساامینارها و
کنفرانسهای بیاالمللی مربوطه و استفاده از تجارب بیاالمللی در ایا زمینه میباشد.
 )۵از آنجا که گمرک مجری برنامههای اقتصادی کشور در امااور بازرگااانی خااارجی میباشااد ،لااذا حضااور فعااال در سااازمانهای
همکاری تجاری بیاالمللی و منطقهای و برخورداری از امکانات بیشتر در ایا زمینه ضروری اساات تااا بتوانااد نقااش مااؤثرتری در
جهت حفظ منافع کشور در سطح بیاالمللی و منطقه ایفا نماید.
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