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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

وده و نتااای  لی بتحلی  -روش پژوهش توصیفی  است.  یرانا  یاسالم  یجمهور  یاقتصاد  یت امنهدف پژوهش حاضر بررسی  

تااوان بااه است. بر ایااا اسااا  میبوده  دار  دارای تأثیر معنا  یبررس  موردگمرک بر تمامی ابعاد امنیت اقتصادی  نشان داد که  

متقاباا    یوابساات   عصااردر    که  یطوربه  کرد.  اشارههایی جهت تقویت نقش گمرک و بهبود امنیت اقتصادی کشور  سیاست 

؛ داشااته باشااد  یاقتصاااد  یبه ابزارها  یخود توجه خاص  کیپلماتید  یهات یدر مذاکرات و فعال  دیکشور با  یپلماسیدست اه د

 گردد. منجر به کاهش امنیت اقتصادی کشور می شده  ادیائ   جه به مسعدم تو   چراکه

 

 .امنیت اقتصادی، سیاست اقتصادی گمرک، ایران، اقتصاد،  ها:واژهکلید
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 مقدمه

و  الملاا ایتجااارت ب یشااترهر چااه ب یدگیدرهم تن موجب ها، دولت  یمللالایب  یطروابط در مح  یچیدگیدر دوران معاصر، پ

گاارفتا دورج جنااگ ساارد، بااا   یااانپا  الخصااو یدوم عل  یپس از جنگ جهان  یت واقع  یاا  .ت امنیت ملی کشورها شده اس

 خصااو  بدعاادبه  ی اار،د  یهاجنبااه  یاات اهم  یشو افاازا  یملاا   یاات امن  ییاسو س  ینظام  یهاجنبه  یت اهم  ۀدرج  یکاهش نسب

کار گرفتااه دود آن بااههااوم محاا با مف  معموالًامنیت ملی    در گذشتهکه  از آنجایییافت.  نمودِ آشکارتری    ی،ت ملیاقتصادی امن

 ایتااأمابزار  ایترهممآن، ارتش  تبع بهارزش امنیتی تلقی شده و   ایترمهمجی  فقدان تجاوز خار  که در چارچوب آن  شدیم

 ینظااامقاادرت    یاات تقو   یبرا  ییعنوان مبنافقط به  یقدرت اقتصاد  و  (140،  1397  قنبرلو،)  آمدبه حساب میملی  امنیت  

عنوان بااه   یتاادررا گرفته و به  یبدعد نظام  یکه جا  ست ا  یافته  ییراتیچنان تغ  یمل  یت بدعد اقتصادی امن  زهامرو  .شدیم  شمرده

و از  شااودیمال و خاادمات مبادلااه  ر کااادال  یلیاردهاما،  کشوره  یاب  در جهان  همچنیا  .درآمده است   یمل  یت امن  ینقطه مرکز

. باشاادیمنخودکفااا    یکشااور  یچه  ایبنابرا؛  اندخوردهگره   ردییکبه    هاملت   یاسی،و س  یاجتماع  ی،اقتصاد  یهاشبکه  یقطر

آمااده   وجودبااهتجااارت    یدر ال وهااا  یادیز  ییراتتغ  بلکه  ،است داشته    یریچشم   یشافزا  تنهانه  ،یالمللایبحجم تجارت  

 دارد.کشور    امنیت با   یارتباط تن اتن  صادرات  ژهیوبهت تجارحجم است.  

 یهااا و خاادمات، هاام از مجاارااالک   یاتااأم  یقجامعه از طر  یکمردم    یزندگ   یوهش  یارتقاحفظ و    یزانبه م  یاقتصاد  یت امن

 یاقتصاااد  یاات امن  یطورکلبااه  .(107،  1388،  ندل)ما  شودیاطالق م  یللالمایب  یبازارها  و هم حضور در  یعملکرد داخل

 کنااد،یم یاادمنااافع را تهد یاااکااه ا یو حوادث هایت شدن از اقدامات، فعالمنظور مانعکشور به یک  یاز منافع اقتصاد  یت حما

کاالهااا و خاادمات  یا: تااأمانااد ازعبارت یاقتصاااد یت امن یهاشاخص یابنابرا؛ (141،  1390 ی،دمحمو  یزیاست )سو 

رشااد  ی،ناخااالص داخلاا  یاادتول یاادار، تجارت آزاد، توسااعه پایمل  یاات بازارهکشور، ثب  یحفظ منافع اقتصاد  ،هجامع  یبرا

 غیاارهمسائ  مرتبط با مااواد مخاادر و قاچاااق کاااال و ها، ح   رخ ارز، تعادل تراز پرداخت تورم، ثبات ن، نرخ پاییا  یوربهره

(Wysokinska, 2013, p.456). 
، گماارک دارد  یاقتصاااد  یاات بر امن  یماساسی و مستق  راتیتأثه  ک   ییاز نهادها  یکی،  یاقتصاد  یت امن  یهابه شاخص  یت با عنا

کشااور ایفااا   اقتصااادی یااک  را در بنیااۀ  یاساساا   یصااادرات و واردات، نقشاا   یعنیی  گمرک   یهاهیرو  ایتریاصل  یراز  ؛است 

عنوان ناادارد. گماارک بااه  یمعنا و مفهوم  یگمرک   یهاهیاز خدمات و رو  در جهان بدون استفاده  یالمللای، تجارت بدینمایم

 یاعااامل  یرنااب ساا ت از جااطالعااا  یهر کشور، مح  تما ، ارتباط و ارائااه  یتجارت خارج  ینفکمهم و ال  یاز اجزا  یکی

 .باشدیامور صادرات و واردات م ینهیصادره در زم  یهاو دستورالعم ررات و مق  یاقوان یتجارت و مجر
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 یهااات یفعال  یااابیارز  یبرا  یاریعنوان معاوقات به  یرخآن ب  ییسرعت و کارا  یزاناست که م  دینقش گمرک به ح  یت اهم 

 ءنقااش گماارک ارتقااا ایتاار. درواقااع مهمشودیر نظر گرفته من آن کشور داقتصاد کال  یحت  یاهر کشور و    یتجارت خارج

 ای. بااه هماا باشدیم  کشورها  یخارج  جارتو اطالعات مربوط به تآمار    ی و تحل  یاصادرات و واردات و تأم  یندفرا  ییکارا

 .(UNCTAD, 2006باشد )یم تجارت  ی تسه یهرگونه برنامه  یاتیگمرک، جزء ح  یهاسامانهاست که امروزه  ی دل

میاات اه نقشاای اساساای دارد. الملاا ایتجارت ب یرهبر زنج المل ایم  در تجارت بواع  یردر کنار سا  مرزبان اقتصادی کشور

کشااورها و اقتدار  یاقتصاد یهااست یس، یاتوسعه یهابرنامه یادر اجر ی مختلفکشورهادر  (گمرکات)  یاقتصاد  انمرزبان

باارای  بنااابرایا ؛باشاادیم ع حاصاالهو مناااف هافرصاات از  یاستفاده حداکثر وشورها فع ک منا ییاجهت تب  المل ایدر عرصه ب

 گماارک . اشاادو توجه به گمرک ضروری ماای ب تجاری، شناخت  یالمللایب یهاسازمانو  المل ایبتجارت  حضور موفق در

عنوان مرزبااان یاای اساات کااه بااهوزارت امور اقتصادی و دارا  یهااز معاونت   یکیجمهوری اسالمی ایران سازمانی دولتی و  

 یماارک جمهااورگ  .دولاات دارد یداشته و رتبه سوم را در وصول درآمدها  یتجارت خارج  یندآفر  در  یاقتصادی نقش مهم

تبع آن   و به  یگمرک   یفاتبا کاهش زمان تشر  تواندیم  یگمرک   یهاهیرو  یزساتجارت و ساده  ی تسه  یقاز طر  یرانا  یاسالم

در واردات و   یرهاار روز تااأخ  یبااه ازا  یااراز  ؛دکننده را ارتقاء دهاا و رفاه مصرف  یدکنندگانتول  ی، قدرت رقابتینهکاهش هز

 یکشااور بااه کاالهااا  یاادتول  ی وابساات  لیاا د  بااه  .شااودیم  یاا به واردکننده و صادرکننده تحم  یااضافه  ینهصادرات کاال، هز

 ه ومهم بود  یمل  یدت کشور، نقش گمرک در تولدر وارداکاالها    یاا  یو سهم باال  یواردات  یاو واسطه  یهمواد اول  ی،اهیسرما

 .شااود  یصااادرات  یاادیتول  یهااابخش  یاات قو امور مربوط به صادرات کاالها و خدمات موجااب ت  ی با تسه  تواندیمگمرک  

 با استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره یدر تجارت خارج  ی تسه  ی( برا1396تا    1392سال  )  ریاخوره  در د  ،مونهعنوان نبه

کاااهش روز  یااکصادرات از هفت روز بااه  یروز و برا  3روز به    26ز  واردات را ا  یفاتزمان تشر  ی،واحد تجارت فرامرز

از آن   یحاک   یرانگمرک ا  یشود. گزارش آمار  ییجو درصد صرفه  23  یزانبه م  یتجارت خارج  ینهث شد در زمکه باع  یافت 

 یبازرگااان کشور را با تااراز یکارنامه تجارت خارج یرانا یمسال از انقالب اسال 3۵پس از گذشت   1394است که در سال  

 رسانده است.  یانمثبت به پا
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 یدرآمدها یشبوده است. افزا مانتو  یلیاردهزار م 18بر  بالغ 139۵در سال   یحقوق ورود  ینهگمرک در زم  یدرآمد  عملکرد

 بااه 139۵تومااان در سااال  یلیاااردهزار م 18از    یشبه ب  1392سال  ن در  توما  یلیاردم  ششصداز حدود هشت هزار و    یگمرک 

صااورت  139۵دالر در   یلیاااردم  44بااه کمتاار از    1392سااال    ردالر د  یلیاردم  ۵0  واردات کشور از  یدرصد  12ش  رغم کاه

 ارهایسااازوک مطالعااه،    یاااا  در  درصد رشااد داشااته اساات.  110  یمد گمرک از مح  حقوق ورودرآد  یو به عبارت  یرفتهپذ

 .قرار گرفت  یبررس  وردمکشور   یاقتصاد  یت امن  ک برگمر یرگذاریتأث

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش 

ا در ورهکشاا  ت یاا دوران جنااگ ساارد، امن یخصو  طاا و به  ستمیر قرن با اواخدوم ت  یهرچند در دوران پس از جنگ جهان

مااورد  یاقتصاااد ت یاا امنز ا شیباا  یاسیو س ینظام ت یامن یهاهدغدغه موجود بوده و حوز  ایترمهم  یخارج  داتیهدمقاب  ت

 یتاا یامن یهااات ی، اولو الملاا ایدر نظام ب دیروابط جد یریگ دوران جنگ سرد و شک  افتای انیبا پا کایتوجه قرار داشتند، ل

، گسااترش شاادنی. رونااد جهاندیمطرح گرد  یمل  ت یوجه امن  ایترعنوان مهمبه  یاقتصاد  ت یدستخوش تحول شده و امن  زین

 یتاا یرا در صاادر توجهااات امن  یاقتصاااد  ت یهستند که امن  یعوامل  ایترمهم  ها،هیسرما  یالمللایب  نایو جر  المل ایتجارت ب

 یخااارج یهاهیاو جذب ساارم یداخل گذارانهیاز سرما ت یحما یمناسب برا یبسترها فراهم کردن  کهیطوراند، بهقرار داده

 .ست ین سریم  یاقتصاد  ت یدر کشورها بدون وجود امن

)مطالعااه مااوردی: نقااش  یاارانا یاسالم یجمهور یاقتصاد یت امنبه بررسی،   که  یاشده، مطالعه  انجام  یهایبر اسا  بررس

ی به بررساا  یزن ی رد یبرخ کشور و یاقتصاد یت امن نقش یاز مطالعات به بررس ینشد. برخ  یافت ،  د( بپردازمرزبان اقتصادی

 اند.پرداختهمرزبان اقتصادی  

در (، 1393موسااوی زنااور ).  اساات   گوناااگون  هاینهیدر زم  آنها  یهااقدامم  در تما  کشورها  رایمع  ایترمهم  ،یمنافع مل  ایتأم

بررساای   الملاا ایتجارت بدر پرتو  را    رانیا  یاقتصادی جمهوری اسالم  ت یامن،  المل ایبو تجارت    یمل  ت یامن  ۀرابطبررسی  

در رابطااه بااا تجااارت،   یکل  کردیدو روصادی،  قتا  ت یدر قبال مردمانشان در حوزج امن  هادولت   فیوظا  ایترمهم  اصوالًکرد.  

 کیاا هاار  یملاا  ت یاا و مالحظااات امن المل ایب تجارت  که  آنجا  از  و  دهدر قرار میرا مد نظو آزادسازی    ییگرات یحما  یعنی

 دری  مقتضاا   یهااات یحماآزادسازی تجاااری و    یهااست یس  یمنطق  ب یکند، لزوم ترک   ت یتقو   ای  فیعرا تض   ریید  تواندیم

 ایتاارمهمتحقااق    منظااوربااه  تجارت  یهمچون سازمان جهان  ،یالمللایتجاری ب  باتیبا ترت  ییهم را  قیطراز    ژهیو، بهکشور

 (.1393ی زنور، رد )موسو اهمیت داتوسعه و رفاه اقتصادی   یعنی  ،یمل  ت یهای اقتصادی امن اهداف جنبه
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ت در دنیای معاصر اساات کااه در همااه مهم امنیامنیت اقتصادی چهره جدید و کند که  شناسی امنیت اقتصادی بیان میمفهوم

را به خود جلب کرده است. ایا وجااه از امنیاات گرچااه در   حوزه امنیت   دازانپرهینظرح فردی، اجتماعی و ملی توجه  سطو 

یافته کااه اهمیاات  ایتازه یهایژگ یوابعاد و ، شدنیجهانوجود داشته، در بستر  ینوع بهبشر همیشه تاریخ زندگی اقتصادی  

گماارک در امنیاات  پررنااگان به نقااش تو (. بر ایا اسا  می1389)سیف،  اول میان سایر ابعاد ارتقا داده است تبه  تا ر  را  آن

 ،یمبااانرا ) و ضرورت تحول آن ینظام گمرک (،  1392)خکی  و کا  ، شیریمعمارنژاد  کهیطوربه  ،اقتصادی ن اهی تازه داشت 

واردات، صااادرات،   یهاهیاا رودر    یتجااار  اتیاا رونااد رشااد عمل  یساا با برر.  ( بررسی کردندشده  انجامو اقدامات    هابرنامه

قاارار   یاا دال گماارک و یرو شیپاا  یهاااچالش، م توسعه کشااورچهارم و پنج یهابرنامه یط یگمرک  یادرآمده و  ت یترانز

، یاازن  (2017)  1افاناساایوا و همکاااران.  گردیاادبیااان  دولاات    یطرح تحول اقتصاااد  یاز محورها  یکی  عنوانبهتا گمرک  گرف

اروپااا  یهاوهیش ای، بهترایا پژوهشدر  دند.  را بررسی کر  آنها در گمرک   نحوه کاربردو    سکیر  ت یریمدرن مد  یکردهایرو

مطااابق بااا در ایا راسااتا    .شده است ی تجزیه و تحلی   ر گمرک در امو   سکیر  ت یریمد  یو ابزارها  هاروشو جهان در مورد  

کنترل گمرک مدرن است کااه اجااازه اسااتفاده مطلااوب از   یهاروش  ایتریلاص  ،سکیر  ت یریمد  وتو،یک   ونیالزامات کنوانس

 ینونرقااایاز کنتاارل غ یتجااار یاکثر اپراتورها ت یمعافهمچنیا و  یگمرک  یهاکنترل یرا بدون کاهش اثربخش  یک منابع گمر

خطاار را دارنااد،   ایشتریکه ب  یتمرکز بر کنترل گمرک در مناطق  و  سکیر  ت یریبر مد  یمبتن  یهاروش.  دهدمی  کیبوروکرات

 .عبور کننددر مرز گمرک    یبازرس  های اهپاس از با هزینه کمکه اکثر کاالها و افراد  دهدیماجازه  

 یاقتصاااد ت یاا امنتوان گفت که قتصادی و نقش گمرک میبر اسا  مطالعات صورت گرفته و همچنیا مبانی نظری امنیت ا

 اخصعنوان شاا را بااه  یمتفاااوت  یهامختلف، شاااخص  یهادگاهیا  داس  بر  توانیبوده و م  یاگسترده  میابعاد و مفاه  یدارا

ی، خااارج تجااارت، دولاات  یدرآماادهااز  اناادعبارتاما شش شاخص اصلی امنیت اقتصااادی  ؛  کرد  فیتعر  یداقتصا  ت یامن

هاار  در. بر ایا اسا  نقااش گماارک اقتصاد  یسازمقاوم  وی  ناخالص داخل  دیتول،  دولت   یدرآمدها  یدارسازیپا،  کاال  قاچاق

 گیرد.در ادامه مورد بررسی قرار میصادی یک از ابعاد امنیت اقت
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 پژوهش  یشناس شرو

های پااژوهش، اتژیلحاااظ هاادف، توصاایفی، ازلحاااظ اسااتر  های پژوهش کاربردی، ازگیریپژوهش حاضر از لحاظ جهت 

 شده استفاده (ایپرسشنامه)یدانی م  ای وآوری اطالعات از روش کتابخانهلحاظ ماهیت، علی است. برای جمع  پیمایشی و از

ترتیااب کااه  ایااا است. به سؤال ۵1ه و یک بخش کلی است. ایا بخش شام  شده شام  یک مقدماست. پرسشنامه طراحی

 شینقااش گماارک در افاازاباارای  سااوال    ۵برای نقش گمرک در پدیااده قاچاااق کاااال،    سؤال  8سؤال مربوط به گمرک،    12

 نقااشی در نظر گرفتااه شااد. در راسااتای  تجارت خارج  شیگمرک در افزا  نقشبرای    السؤ   8همچنیا    و  دولت   یدرآمدها

 ی و لاا ناخااالص داخ  دیاا تول  شیگماارک در افاازا  نقااشباارای  ،  سااؤال  6نیز    دولت   یدرآمدها  یدارسازیگمرک در ثبات و پا

ن  یااف لیکاارت پاا ط  باار اسااا   سااؤاالتاست. در همیا راستا    شده  یطراح  سؤال  ۵و    7نیز به ترتیب    اقتصاد  سازیمقاوم

است. همچنیا جامعااه آماااری   شده  استفادهدهندگان  ش نظر پاسخ( برای سنج۵)  کامالً موافقم( تا  1)  کامالً مخالفمای  گزینه

آماااری، ابتاادا میاازان  یهاافتهیو بررسی  هاپاسخنامهبررسی  منظور بهت بودند شام  خبرگان و فعاالن حوزه گمرک و تجار

 1هر چااه ایااا مقاادار بااه  .شودیم، محاسبه SPSS23 افزارنرمبا استفاده از اسا  آلفای کرونباخ    بر  که  هاپرسشنامهپایایی  

 گزارش شده است.  0/ 862ک   نزدیک باشد، پرسشنامه از اعتبار بیشتری برخوردار است. مقدار آلفای کرونباخ

هااای سااازگاری و طی و بررساای آزمون  استنبالیبه تح شده یآورجمع یهادادهاستفاده از با  یموضوع اتیپس از مرور ادب

های هااای مربااوط بااه شاااخصه حجم کم نمونه و همچنیا به علت نرمال نبودن دادهمدل پژوهش با توجه ب  برازشخوبی  

 ها استفاده شد.داده  یتحل و هیتجز  و بر اسا  ال وهای معادالت ساختاری برای SmartPLS2 افزارنرماز   یبررس مورد

 

 یاقتصادت  امنی

 یکاالهااا و خاادمات، هاام از مجاارا یاتااأم یقاز طر جامعه یکمردم  یزندگ  یوهش  یحفظ و ارتقا  یزانبه م  یاقتصاد  یت امن 

 یاقتصاااد یاات امن یطورکلبااه .(107: 1388، ناادل)ما شااودیماطااالق  یالمللاا ایب یبازارها و هم حضور در  یعملکرد داخل

 ،کناادیم یاادمنااافع را تهد یاااکه ا یو حوادث هایت شدن از اقدامات، فعال  مانع  منظورکشور به  یک  یاز منافع اقتصاد  یت حما

خاادمات کاالهااا و  یاانااد از: تااأمعبارت یاقتصاااد یت امن یهاشاخص ایبنابرا .(141،  1390  ی،و محمد  یزیاست )سو 

رشااد  ی،ناخااالص داخلاا  دیاا تول یاادار، تجارت آزاد، توسااعه پایمل  یکشور، ثبات بازارها  یحفظ منافع اقتصاد  ،هجامع  یبرا

غیااره ها، ح  مسائ  مرتبط با مااواد مخاادر و قاچاااق کاااال و پرداخت   ، نرخ پاییا تورم، ثبات نرخ ارز، تعادل ترازیوربهره

 .(Wysokinska, 2013, p.456)  است 
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 افتهینتوسااعه  و  هتافیتوسعه  از  اعم  مختلف  یکشورها  که  بوده  یراقتصادیغ  و  اقتصادی  متنوع  عوام   از  متأثر  اقتصادی  نیت ما 

 افتهیتوسااعه کشورهای در اقتصادی امنیت  بحث  که تفاوت ایا اب. دهندیم قرار  نظر  مد  خود  یهااست یس  در  را  موضوع  ایا

 در اما ،است  اقتصادی ثبات و  یطیمحست یز  یهانهیهز  مالی،  انضباط  حاکمیت،  حق  از  مترقی  و  جدید  تعاریف  ارائه  پیرامون

 نوسااانات  اری،جاا   نهادهااای  و  قااوانیا  مختلف،  مناطق  یافت یتوسعه  درآمد،  توزیع  چون  مباحثی  هتوسع  حال  در  یکشورها

 یهاکتاب در اقتصادی امنیت  مقوله .دهدیم  تشکی   را  اقتصادی  امنیت   موضوع  محور  اتخاذی،  یهات اسیس  و  یادوره  شدید

 در  .دارد  اشاااره  اقتصااادی  امنیاات   به  تلویحی  رو طبه  ؛ کهاست   آمده  «کالن  اقتصاد  در  ثبات»عنوان    تحت   اقتصاد  رشته  درسی

 بودجااه،  کسااری  میاازان  سرمایه،  فرار  تورم،  چون  مفاهیمی  از  شده  ارائه  اقتصادی  متون  در  هک   امنیت   از  اقتصادی  تعریف  ایا

 جهااانی  تجااارت  حجاام  خصوصاای،  یهامؤسسه  و  افراد  بانکی  یهاسپرده  داخلی،  ناخالص  تولید  ک به  لت ود  بودجه  نسبت 

 میاازان  و  وارداتاای  و  صااادراتی  خاادمات  و  کاالهاااترکیااب    ،(داخلاای  ناخااالص  تولیااد  بر  میتقس  واردات  عالوهبه  تصادرا)

 اسااتفاده  کشور  یک  ازین  مورد  تحلی   تجزیه  نوع  هب  توجه  با  اقتصادی  امنیت   وضعیت   دادن  نشان  و غیره، برای  آنها  ییزادرون

 (.20،  1388نژاد، یمصطف)  است  شده

 یاقتصاد تیبر امن عوامل مؤثر

 ایقااوان ،دولت  یگذاراست یس ،کارآمد ینهادها :کلی زیر تقسیم نمودبه سه حوزه  توانیمرا  یاقتصاد ت یبر امن ؤثرعوام  م

 .مقرراتو 

 یطورکلبااهمختلااف جامعااه اساات.    ینهادهااا  حیو عملکرد صااح  یوابسته به کارآمد  یادیتا حد ز  یاقتصاد  ت یصول امنح

 کرد: میتقس ریرا به چهار گروه ز  یاقتصاد  ت یه امنمقول امرتبط ب  یهانهاد توانیم

 ،یناظر مال یو نهادها مهیصنعت ب ه،یبازار سرما ،یو مؤسسات مال  هابانک: یمال  ینهادها (1

 ،یانتظام یرویو ن  ی: دادگسترییقضا  ینهادها (2

 ،یدولت ادارات  و هاسازمانها،  : وزارتخانهیادار  ینهادها (3

، و دهقااان  عزتاای)  یاساا یسو احاازاب    یبازرگااان  یهااتاقو اصناف،    هاهیاتحاد  ،یگذارقانونالس  : مجیاجتماع  یاادهنه  (4

1387  ،14). 
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اگاار  .دهدیم، عدم اطمینان حاکم بر مبادالت را کاهش  تباثباکارکرد اصلی نهادها ایا است که از طریق ایجاد یک ساختار  

 های معامالت )مذاکره و، اطمینان وجود نداشته باشد، هزینهآمده  عم بههای  و توافق  هادرداقرادر خصو  تحقق و اجرای  

ا ضاامانت ونی قوی و همااراه باا ؛ اما در صورت وجود نهادهای قانردیگ یمصورت  یسختبهو معامله   افتهی  شیافزازنی(  چانه

. گااذاردیمشااده محصااول تااأثیر    قابتی و قیمت تمااامبر قدرت ر  ت یدرنهاو    افتهی  کاهششدت  اجرایی، هزینه معامالت، به

های ایش امنیاات و اعتماااد در جامعااه، هزینااهاطمینان عم  کرده و ضما افااز  نهادهای کارآمد مانند سوپاپ   رید  عبارتبه

 .(1۵،  1387و دهقان،  یعزت) دهدیمکاهش   نیززندگی افراد را 

 

 ی کشورنیت اقتصادام  یها شاخصایران در    جمهوری اسالمی  نقش گمرک

 یاقتصاااد ت یاا امنتوان گفت که می بر اسا  مطالعات صورت گرفته و همچنیا مبانی نظری امنیت اقتصادی و نقش گمرک 

 اخصعنااوان شاا  را بااه یمتفاااوت یهاخصف، شامختل یهادگاهی  دبر اسا توانیبوده و م یاگسترده  میابعاد و مفاه  یدارا

 دیاا تولی،  خااارج  تجارتاز    اندعبارتشاخص اصلی امنیت اقتصادی در ایا پژوهش    اما شش؛  کرد  فیتعر  یاقتصاد  ت یامن

اسااا  . باار ایااا اقتصاااد یسازمقاوم  کشور و  یدرآمدها  یدارسازیپاکشور،    یدرآمدها  ،کاال  قاچاقه  ی، پدیدناخالص داخل

 گیرد.قرار می یبررس  مورددی در ادامه هر یک از ابعاد امنیت اقتصاگمرک در نقش 

 مرک و تجارت خارجیگ 

 یساازاب ریتااأث یاو همچناا رها  کشااو   یعنااوان مرزبااان اقتصاااد  و نقش عمده گمرکات بااه  المل ایموضوع تجارت ب  یت اهم

منااافع کشااورها و   ییاجهت تب  المل ایعرصه ب  قتدار آنها درا  و  یتوسعه اقتصاد  یهاو برنامه  هااست یس  یگمرکات در اجرا

 یهاو سااازمان  المل ایآن در سطح ب  یکاربرد  یهاو جنبه  سو کیاز    المل ایتجارت ب  ینظر  یالزام اشراف بر مبان  یاهمچن

 حاصاالها و منااافع هاز فرصاات  یباعث استفاده حااداکثر ی ر،د یبا کشورها یمذاکرات تجار یزن ی رد  یز سو ا  و  یالمللایب

 یآن بعضاا   ییساارعت و کااارا  زانیه ماست ک   ینقش گمرک به حد  ت یاهم  .(127،  1389)طباطبایی و ثابتی،    شده است 

اقتصاد کالن آن کشور در نظاار گرفتااه  یحت ایو  هر کشور یتجارت خارج یهات یفعال یابیارز یبرا یاریعنوان معاوقات به

 .شودیم
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 کشورو پایداری درآمدهای  ارتباط گمرک با درآمدها

درآماادهای گمرکاای محقااق   کهیصورت  درر بوده و  سومیا منبع درآمدی کشو   ،درآمدهای گمرکی بعد عواید نفت و مالیات

 عنوانبااه یو عااوارگ گمرکاا  یسااود بازرگااان  و  روساات هدرآمااد روب  یخود بااا کساار  یهاهزینه  ایتأم  یدولت برا  ،ن ردد

وارد خزانه شده و صرف  درآمدها  ایا  نکهیا  یجا  به  رایز  ؛شودیممبود بودجه گرفتار  قاب  حصول محروم و به ک   یدرآمدها

 کیاا   هاار  یبه ازا  دهدیمدها نشان  . برآوررودیم  یخارج  یهاطرفو    هاواسطه  ب یشود به ج  ب یمشابه و رق  یهااالک   دیتول

(. ۵8،  1377 ،ی)رفعت شودینمول ت وصدول یگمرک   درآمد  الیر  اردیلیم  1000حداق     یقاچاق واردات  یدالر کاال  اردیلیم

وجه کمتر   الیر  اردیلیم  ۵00و    ونیلیتر  20حدود    یق کاال، مبلغقاچا  دالر  اردیلیم  4هر    یبه ازا  دهدیم  نشان  ی ریبرآورد د

 (.283،  1383 ،یحمد)نورم  شودیم زیاروق دولت وبه صند

 

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

 
 (1،  1397مجلس،  یهاپژوهش)مرکز منبع: 
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 کشور گمرک و تولید ناخالص داخلی

 دیاا تول  رایز؛  ست ا  یو انسان  یمال  یهاهیسرما  ییایعام  پو   ایترمهم  دیبوده و تول  دیهر کشور وابسته به تول  یاقتصاد  اتیح 

 رها بااه خطاا مؤلفااه ایاا توسااعه ا ،باشااد اییسطح آن پااا مؤثر است که اگر یو اجتماع یارزش  یهادر رشد مؤلفه  یااندازهبه

 یریپااذرقابت از قاچاق سبب کم شدن    یناش  یداخل  دیکاهش تولاز طرفی دی ر  .  (32،  1383  ،محمدی)نور  خواهد افتاد

. کاهش شودیم  و به واردات اضافه  سهمش از ک  صادرات اجنا  کم  ،کم باشد  آن  در  یریپذت ابرقکه    یو کشور  شودیم

و   یوربهرهاست. با کاهش    جبران  رقاب یغ  یاقتصاد   رید  یهابخشکار در    یرویجذب ن  شیبا افزا  دیولال در بخش تاشتغ

از توسااعه در   بازماناادنقبااا و  نساابت بااه ر  یتصاانع  یماندگ عقب و    گذاردیمرو به وخامت    هاپرداخت تراز    ،یاقتصاد  نزلت

 .(۵3،  1377، وایلد و همکاران) افتدیماتفاق   یجهان  یارهایمع

 سازی اقتصادگمرک و مقاوم

 یهاتکانااهاقتصاد کشااور در براباار    یسازمقاومی،  اقتصاد مقاومت  یکل  یهااست یس  ایترمهمیکی از ابعاد امنیت اقتصادی و   

 کی  هیلع  هامیتحربرای مقابله با    یروشاد کشور است(  سازی اقتصبیان ر مقاوم  ینوع  به)که    یاقتصاد مقاومتاست.    یخارج

. اصااطالح ساات یبرای آن کشااور مجاااز ن  کدامچیهکه صادرات و واردات    یطیدر شرا  ،باشدیمشده    میکشور تحر  ایمنطقه  

شاات ک  جااهیدرنتو  صادرات ت، امکاندر امر صادرا یکه ناتوان 200۵ره غزه در سال بار پس از محاص  ایاول  یاقتصاد مقاومت

 یمقاااومت را کاهش داده بود، استفاده شااد. در کشااورمان، واقه اقتصاااد ی فرنتوت ازجملهاز محصوالت کشاورزی   ارییبس

بااه معنااای   ی. اقتصاااد مقاااومتدیردگ   مطرح  1389سال    وریبا مقام معظم رهبری در شهر  نانیکارآفر  داریبار در د  ایبرای اول

  ان ااانیبه دشمنان و ب  یازدهیاز امت  رییاقتصادی برای جلوگ   یهابخش  ریو رفع مشکالت موجود در ز  ادیاقتصیی  شکوفا

عبارت اساات از  یاقتصاد مقاومت   رید  عبارتبه.  باشدیم  یبر اقتصاد داخل  هامیتحرو    یخارج  کاهش اثرات فشارهای  زیو ن

  یتبااد یآرمااان طیو در شاارا  اثرات آنهااا  یسازیخنثنترل و  برای ک   تالش  و به دنبال آن  میفشار و تحر  یهاحوزه  صیتشخ

و  شاارطشیپو مدبرانااه  ییعقال  یهات یریمداعمال    وی  ، باور و مشارکت هم انقطع  طوربهکه  رصت؛  به ف  ییفشارها  ایچن

ع ضااو مو اساات. پاارداختا بااه    یاقتصاد مقاااومت  شدنمطرحدر    عام   ایترمهم  هامیتحر  واقع  دراست.    یموضوع  ایالزام چن

تااالش دارنااد تااا نساابت بااه   کشااور  دشمنان  طرف  کی  از  .باشدمیمختلف امری مهم و ضروری     یبه دال  یمتاقتصاد مقاو

مقاوماات در اقتصاااد   اارید را به کشااور وارد کننااد و از طاارف یاقتصاد ضربات  هیاقدام و از ناح  رانیاقتصاد ا  یخت یردرهم

بکاار  و دیجد ع،یبد اریبس یموضوع یموضوع اقتصاد مقاومت  رید ییاز سو مرحله است.  ایکارساز برای عبور از ا  یانسخه

 .ردیقرار گ   توجه موردو   یجوانب آن بررس دیبا قاعدتاًدر مورد آن وجود ندارد و   یمکتوب  منتشرشدهو تجربه   دباشمی
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بر درآمد نفت را متحول   یو مبتن  یمحصول  تککه مصمم است اقتصاد    رانیا  یکشور جمهوری اسالم  برای   ریاز منظری د 

)رودری  راهکار و نقشه راه سازنده است   کی  یقتصاد مقاومتت کند، موضوع انفت حرک   بهی  نموده و به سمت عدم وابست 

 .(10،  1396و قاسمی،  

های راباار تکانااهاقتصادی پویا، اما مقاااوم در ب  اهداف و  تواند در راه رسیدن به ایامرزبان اقتصادی کشور با ایفای نقش، می

با اهداف و  یمگمرک در ارتباط مستق یهات یفعالا یرز ؛مقاومتی داشته باشد  سزایی در راه دستیابی به اقتصادهب، تأثیر  خارجی

 یخی،و تااار یحفاظاات از آثااار فرهن اا  ی،و تقلباا   آورانیاا ز  یدر حفاظاات از جامعااه در مقاباا  کاالهااا  کشااور  یهات یاولو 

 یعناایگمرکاای  یهاهیاا ور  ایتریاصاالو    باشدیمبه تولید داخلی    و کمکاال  چاق ک با قاابله  و مق  یطیمحست یز  یهاحفاظت 

 .(۵6،  1386،  و کرباسیان  یانقورچ) دینمایرا در بنیۀ اقتصادی یک کشور ایفا م  یاساس یو واردات، نقشرات صاد

 

 بانک جهانی  (LPIایران در شاخص عملکرد لجستیک )اسالمی    یجمهور  گمرک  بررسی جایگاه

ناااگونی را بااه خااود مشااغول گیرد که کارگزاران عمومی و خصوصاای گو   یبرم  درهای اساسی را  از فعالیت طیفی    لجستیک

ساات. و داخلی ا  یالمللاا ایبرشد اقتصادی و رقابت آنها در هر دو زمینه تجارت  عملکرد لجستیک کشورها، عام   ؛  سازدیم

در   تنهانااه  ،سازی زنجیره تأمیای یکپارچههای منسجم و پایدار را براسیاست   یسازادهیپنیز    گذاراناست یسبر همیا اسا   

. دانناادیمبرای رشد اقتصادی، ضروری  موتوری عنوان  بهدر اقتصادهای نوظهور نیز  کشورهای دارای بهتریا عملکرد، بلکه  

 در  بانااک جهااانی  فیاا تعراسااا   بر  .  هستند  روبهال روهای باش لجستیک با هزینهکشورهای دارای عملکرد ضعیف در بخ

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

 ؛کاال صترخی فرایندهای کارایی •

 ؛لجستیکی یهارساخت یز یفیت ک  •

 ؛یالمللایب  یهامحمولههولت در ارسال س •

 ؛یکخدمات لجست  یفیت و ک   یست یشا •

 ؛یکاالهای ارسال یابیو رد یب ر تعقد  ییتوانا •

 .هاولهموقع محممیزان تحوی  به •
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 در ایااران رتبااه ،2016 جستیکل عملکرد شاخص درخصو  جهانی بانک سوی از منتشرشده گزارش جدیدتریا  بر اسا 

 نزولاای  رونااد  کااه  اساات   بار  نخستیا  ایا.  است   افتهی  ارتقاء  96  رتبه  به  یاهپل  18  صعودی  با  (LPI)  یالمللایب  شاخص  ایا

. هسااتیم  ایااران  لجسااتیکی  عملکرد  بهبود  در  قاب  توجهی  صعود  شاهد  و  شده  متوقف  کشورها  لجستیکی  یبندرتبه  در  ایران

بهبااود  یشااتریاب جودو ایا با ،منطقه است  یکیکشور لجست یااست، کشور امارات بهتر مشخص  ،2  جدولکه در    طورهمان

بااوده  ، اماااراتآن از پااسو  یاارانمربااوط بااه ا  (2014قباا  )نساابت بااه دوره    کشورهای منطقااه  یادر ب  یکیعملکرد لجست

 به 2010که از سال  یالمللایباخص ش یاا یقبل یهاگزارشدر  یرانا .(3،  1397، یاندوآبچیمو  سدهی سلیمانی) است 

 را داشته است. 114و  112، 103 یهارتبه  یب به ترت  ،شودیم یشو پا  یریگ ازهاند  یدوساالنه توسط بانک جهان  صورت

 1ک ی د لجستمنطقه در شاخص عملکر  یکشورها رتبه    -3جدول

 ( کشور  20منطقه )در رتبه  ( کشور 160) یارتبه در دن کشور

 1 13 امارات 

 2 30 ر قط

 3 34 ترکیه 

 4 44 بحریا 

 ۵ 48 عمان 

 6 ۵2 عربستان 

 7 ۵3 کویت

 8 67 اردن

 9 68 پاکستان

 10 77 قزاقستان 

 11 96 ایران 

 12 99 روسیه 

 13 118 ازبکستان 

 14 140 ترکمنستان 

 1۵ 141 ارمنستان 

 16 146 قرقیزستان 

 17 149 عراق 

 18 1۵0 افغانستان 

 19 1۵3 تاجیکستان 

 20 160 ریه سو

 
 .3ص ،1397،  ی اندوآبچیمو   سلیمانی سدهی  منبع: 1
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 پژوهش  یها افتهی

ا، ابعاااد و هپایایی شاخص، مدل کلی حاوی تمااامی سااازه  برازشمحاسبه معیارهای    هدف اصلی پژوهش و برای  بر اسا 

آمااده  (1)در شااک   استانداردشدهحاوی ضرایب  نتای اجرا شد که  SmartPLS 2 افزارنرمپژوهش با استفاده از  االتسؤ 

)معیااار اول(   سااؤاالتضرایب بارهای عاملی    ،شاخص  که در ایا شک  مشخص است، اولیا معیار پایایی  گونههماناست.  

. الزم به ذکر است که در راستای تعییا ال ااوی مااورد نظاار، اشدبمی  0/ 4ر از  ضریب باالت  سؤاالتتمامی    در موردکه    است 

 حااذفهای  بیشااتریا گویااه  کهیطور  بهحذف شدند.    0/ 4بار عاملی کمتر از    های بابارهای عاملی ضعیف و همچنیا گویه

 هاهیگو تمامی  دهد،نشان می (1گیری در شک  )های اندازهکه نتای  مدل  طورهمان  ( بود.Cگمرک )  سؤاالتمربوط به    شده

بهبود تجااارت و انجااام تجزیااه و اند. در ایا میان توانایی گمرک در  اثرگذار بوده  نظر  موردهای  در جهت مثبت بر شاخص

. در داشااتندساازایی هب ریتأثیز دی ر ن هیگو بیشتریا اهمیت بوده است. اگرچه دو   دارایها در حداق  زمان ممکا  حلی  دادهت

 ورد سنجش آورده شده است.های ممی گویهپیوست تما

کااه   طورهمااانسااش قاارار گرفاات.  پاان  گویااه مااورد پربر اسا   ،  (GI)  نقش گمرک در درآمدهای دولت   در همیا راستا

اساات. در هماایا راسااتا  0/ 4مااورد ساانجش بیشااتر از های  مامی گویهنقش گمرک بر درآمدهای دولت در ت  شده،مشخص  

بااوده و  «داخلاای  یکارهااا  و  کسب بهبود    جهیدرنتتنظیم تجارت خارجی و    ملکرد گمرک درع»کمتریا اثرگذاری مربوط به  

ماادل بر اسا   (  FBتجارت خارجی )برای    است.  «عملکرد ترانزیت کاالهای خارجی  بهبود»بیشتریا اثرگذاری گمرک در  

مربااوط بااه گویااه  ریا بااار عاااملیهای دوم و چهارم با توجه به بار عاملی ضعیف از ال و حذف شد. بیشاات، گویهشده  ارائه

سااازمان   بااا  لماساای گمرکاای ایاارانو کمتریا بار عاملی مربوط به گویااه اول )دیپکاال    ت یبستر اما ترانز  جادیاهشتم یعنی  

( SGبا بررسی نقش گمرک در پدیده قاچاق کاااال )در همیا راستا   است.  ( و گمرکات سایر کشورها(wcoگمرک )  یجهان

ساماندهی واحاادهای گمرکاای   های رسمی قانونی،هایی غیر از تعرفهکاهش پرداخت حذف و  ترتیب    توان دریافت که بهمی

های تریا شاااخصاثرگااذارهااای گمرکاای  ها و ثبات در سیاست ذاریشفافیت در تعرفهو  یررسمی  ساماندهی معابر غ  ژهیوبه

 واقع گردیده است.  مؤثراند که گمرک بر آنها قاچاق کاال بوده

های اخیر با بهبااود شاارایط در طی سالتوان دریافت که گمرک  دارسازی درآمدهای دولت، میش گمرک در پایبا بررسی نق

اساات.   (SR2)  بااوط بااه گویااهچراکه بیشتریا بار عاااملی مر  ؛داخلی شده    بازاردر    ثبات  کاال منجر به  صادرات و ترخیص

باار صااادرات و واردات   مااؤثرنتاارل  ارت خااارجی و ک ( یعنی تنظیم هوشمندانه تجSR3کمتریا بار عاملی نیز برای گویه )

 حقوق دولت شده است. ایتأمکه موجب    باشدمیکشور  
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 سااؤالگویه مورد  7  گمرک کمک به بهبود تولید ناخالص داخلی بوده است. لذا ایا نقش بر اسا  های ر از نقشییکی د 

بااه  «گذاری خااارجییش ساارمایهط گمرک برای افزازائد توس یهایبوروکراسو    یکاغذبازحذف  »قرار گرفت. در ایا میان  

یق مفاد قوانیا و مقررات گمرکی جهت اجرای دق»های مورد سنجش،  علت بار عاملی ضعیف حذف شد. در بیا سایر گویه

موجبااات »دارای بیشتریا بااار عاااملی و   «های مختلف اقتصادی کشورصوالت بخشپذیری مححفظ و ارتقاء قدرت رقابت 

 دارای کمتریا بار عاملی بوده است.  «گمرکی  یهایگذاراست یست در کار با ثبا و  سب بهبود فضای ک 

های ( و نقش گمرک در آن است. در همیا راسااتا بااا بررساای گویااهSEاقتصاد )سازی  آخریا شاخص مورد بررسی مقاوم

 یهازمانسااابااا  ایاا آنالی و توان دریافت که گمرک با ایجاد پنجره واحد تجارت فراماارزی و ارتباااط سیسااتممورد نظر می

شور حمایاات کنااد. حصوالت کشاورزی، دامی و دارویی ک (، توانسته از جع  مجوزها جلوگیری و از مSE5مجوز دهنده )

های مناسب، ورود کاالهااای مصاارفی مشااابه تولیااد اتخاذ سیاست   ایا گویه دارای بیشتریا بار عاملی است. در همیا راستا

(، اتخاااذ و اجاارای SE2مرکی حقوق مالکیت دولت بر تجارت خارجی )وانیا و مقررات گ (، اجرای دقیق قSE4داخلی )

( و اجرای دقیق قوانیا و مقررات بهداشتی برای جلوگیری از SE3واردات )های گمرکی مشوق صادرات و تهدید  سیاست 

 ست.(، به ترتیب دارای بیشتریا بار عاملی بوده اSE1ورود کاالهای ناسالم و مضر به کشور )
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 گیری بار عاملی برای سنجش برازش بخش مدل اندازه  شدهاصالح یب ضرا -1شکل 

 

 

 (4)جدول   های اصلی مدل دررونباخ و پایایی ترکیبی( نتای  مربوطه، در مورد سازهبرای بررسی معیار دوم و سوم )آلفای ک 

شااود کااه مقااادیر میهای اصلی پژوهش مشاااهده  ترکیبی شاخص  بر اسا  نتای  آلفای کرونباخ و پایایی  آورده شده است.

باشااد. باااالتر ( میقبااول  قاباا   )حداق  سااطح  0/ 7های پژوهش باالتر از  برای هر دو شاخص و برای تمامی سازه  نظر  مورد

اساات. ییدکننااده پایااایی شاااخص مناسااب ماادل تأهای پژوهش، در مورد سازه 0/ 7شدن آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی از 

 .  بیشترند 0/ 4از   AVEمقادیر تمامی شود که  همچنیا مشاهده می
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در   شده  ارائهکه از ماتریس    گونههماندارد.  روایی هم رای مناسب برای تمامی متغیرهای پنهان مدل وجود    مجموع  در  ،لذا

ی هاسااازهن سااازه بااا از ضاارایب همبساات ی آ نیز هر سازه )مقادیر قطر اصلی( AVEجذر  ،باشدیم، مشخص (4)جدول  

 هاسااازهبااودن روایاای واگاارای  قبااول قاباا و هم ستون( بیشتر شده است که ایا مطلااب حاااکی از دی ر )مقادیر هم سطر  

 باشد.یم

در مدل )بخااش ساااختاری(،   هاسازهی بیا  رابطهتریا معیار برای سنجش  ییابتدای  برازش مدل ساختار  یبررسراستای  در  

درصد تأثیر معناداری  9۵در سطح احتمال گمرک شود که (، مشاهده می۵بر اسا  نتای  جدول ).  اشدبمی  tاعداد معناداری  

تااوان ، میباشاادمیجهت اثرگذاری آن بر اسا  ضریب شاااخص، مثباات  های دولت داشته است. با توجه به اینکهبر درآمد

باشد.  منیت اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار داشتههای اخیر گمرک توانسته با افزایش درآمدهای دولت، بر ای سالطگفت که  

 طوربااهی دولت را درآمدها 1396-1392گمرک ج.ا.ایران طی دوره »مبنی بر اینکه ، بر ایا اسا  شاخص درآمدهای دولت 

 شود.تأیید می  «معناداری افزایش داده است 

طاای دوره  درواقااعت و معنادار داشته است. مثب ریتأثدرصد بر تجارت خارجی   9۵گمرک در سطح احتمال  تای ،  بر اسا  ن

گماارک  درواقااع و بهبود امنیت اقتصادی کشور شااده  جهیدرنتورد سنجش، بهبود گمرک منجر به بهبود تجارت خارجی و  م

 شور شده است.تجارت خارجی ک  جب بهبود معنادارمو  1396-1392ه  ج.ا.ایران طی دور

درصااد معنااادار   9۵تمااال  در سااطح اح  tایا ضریب نیز بر اسا  آماره    .باشدمی  0/ 39۵ضریب تأثیر گمرک بر قاچاق کاال  

شااده اساات. الزم بااه ذکاار اساات کااه  نتیجه گرفت که گمرک منجر به کاهش پدیده قاچاااق کاااال نیاازتوان  . لذا میباشدمی

کاااال ها بر اسااا  نقااش گماارک در بهبااود قاچاااق  تمامی گویه  درواقع  ،دهش  سؤالهای مورد سنجش در جهت مثبت  گویه

معناداری در کاااهش   طوربه  1396-1392گمرک ج.ا.ایران طی دوره  »ش مبنی بر اینکه  . بر اسا  نتای  پژوهاندشده  پرسیده

 شد.نیز تأیید  «ه است داشت پدیده قاچاق نقش

دهای دولت، ضریب تأثیر گمرک بر شاخص پایداری درآماادهای نقش گمرک در پایداری درآم  شاخصدر راستای بررسی  

تااوان گفاات . بر ایا اسا  میباشدمیمعنادار  tصد بر اسا  آماره در  9۵است. ایا ضریب در سطح احتمال    0/ 447دولت  

دولت های روز و همچنیا کمک به تسهی  تجارت، به پایداری درآمدهای تکنولوقیکه با بهبود گمرک و مجهز شدن آن به 

ای دولت را پایدار معناداری درآمده  طوربه  1396-1392ی دوره  گمرک ج.ا.ایران ط  شود.تأیید میلذا    ،نیز کمک کرده است 

 .کرده است 
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درصااد  9۵ورد نظر مثبت و در سطح احتمااال دهد که ضریب منتای  بررسی تأثیر گمرک بر تولید ناخالص داخلی نشان می

اینکااه  شاااخصه اساات. لااذا معناداری نقش داشاات طوربهافزایش تولد ناخالص داخلی نیز   بنابرایا گمرک در؛  معنادار است 

 شود.می دیتائ «معناداری افزایش داده است  طوربهتولید ناخالص داخلی کشور را  1396-1392وره  گمرک ج.ا.ایران طی د»

یت اقتصادی مورد سنجش قرار گرفاات های امنیکی دی ر از شاخص  عنوان  بهاقتصاد    یسازمقاومنقش گمرک در    ت یدرنها

است. همچنیا با توجه   0/ 681ریب متغیر مورد نظر  دهد ضکه نتای  نشان می  طورهمان.  باشدمیه  که نتای  آن، قاب  مشاهد

 1392-1396ایااران طاای دوره    گمرک ج.ا.  درواقع  .باشدمینادار  درصد مع  9۵ضریب مورد نظر در سطح احتمال    tآماره  به  

ک توان گفت که گمرخالصه می  صورتبهبه نتای     با توجه  .است   نقش داشتهمعناداری    طوربهکشور    ازی اقتصادسدر مقاوم

. در هماایا ه اساات داشتنقش معنادار  1396تا  1392جمهوری اسالمی ایران بر تمامی ابعاد امنیت اقتصادی طی دوره زمانی 

گماارک باار دهد که باالتریا میزان اثرگذاری نتای  نشان میاما   ،شتهی دامؤثررغم اینکه گمرک بر تمام ابعاد نقش  راستا علی

 زان اثرگذاری گمرک بر پدیده قاچاق کاال است.کمتریا می بوده وسازی اقتصاد مقاوم

( اساات. ۵شااده )جاادول  ی تعدتعیاایا و ضااریب تعیاایا    دومیا معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش ضریب 

نساابت بااه ضااریب تعیاایا برخااوردار که از اعتبار باالتری  شده یتعدشود بر اسا  ضریب تعییا که مشاهده می  طورهمان

درصد تغییرات قاچاااق   1۵درصد از تجارت خارجی، حدود    20درصد از درآمدهای دولت،    18/ 7توانسته  ؛ گمرک  باشدمی

درصااد از شاااخص  46/ 4لص داخلاای و درصد از تغییرات تولید ناخا 36/ 6درصد از پایداری درآمدهای دولت،   19/ 2کاال،  

 شااده یتعدن گفت که بر اسا  ضریب تعیاایا  توامی  درواقعمنیت اقتصادی کشور توضیح دهد.  اقتصاد را در ا  یسازمقاوم

نقش کمی داشته است. اگرچااه ایااا   دولت   یدرآمدها  یداریو پا  کاال  قاچاقی،  خارج  تجارت،  دولت   یدرآمدهاگمرک در  

 ط بوده است.متوس  اقتصاد یسازمقاومی و ناخالص داخل دیتولأثیر آن بر نقش معنادار است؛ اما ت

و کیفیاات کاا  ماادل انجااام   گیریه آزمون کیفیت مدل ساختاری، کیفیاات ماادل اناادازهمنظور بررسی برازش کلی مدل سبه

 درواقااعاست.    0/ 1۵تر از  ی مربوطه بیشهاسازهمربوط به    Q2( مشخص است، مقدار  ۵جدول )که در    گونههمانشود.  می

به ترتیب بیشااتریا قاادرت   ها دارد. در همیا راستابینی متوسط مدلپیش  های ساختاری حاکی از قدرتآزمون کیفیت مدل

تولید ناخالص داخلاای، درآمدهای دولت،    پایداریدرآمدهای دولت،  سازی اقتصاد،  بینی مربوط به مدل ساختاری مقاومپیش

 است. تجارت خارجی و قاچاق کاال

ی و داخلناخالص  دیتولدهد که برازش کلی مدل برای می( نشان ۵نیز در جدول )  (GOFمدل )  یبرازش کل  آزمون  یبررس

 .وسط بوده است نزدیک به مت باًیتقرکلی مدل   زشبرابرای سایر ال وهای پژوهش نیز  وقوی   ،اقتصاد  یسازمقاوم
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 مدل پژوهش هایشاخص و روایی بررسی پایایی -4 جدول

 AVE (CR) ترکیبی  پایایی  کرونباخ  آلفای نماد پژوهش  مدل ادابع
 روایی واگرا

C GI FB SG SR GDP SE 

گمرک  اخصش  C 0.782 0.8۵9 0.606 0.778             

دولت  درآمدهای  GI 0.869 0.91 0.676 0.441 0.822         

خارجی تجارت  FB 0.8۵9 0.891 0.۵78 0.4۵6 0.316 0.761         

کال  قاچاق  SG 0.861 0.89۵ 0.۵92 0.39۵ 0.188 0.34 0.77     

دولت  درآمدهای پایداری  SR 0.829 0.877 0.۵91 0.447 0.306 0.684 0.4۵1 0.769   

داخلی ناخالص تولید  GDP 0.733 0.817 0.428 0.61 0.۵33 0.۵61 0.271 0.۵2۵ 0.6۵۵   

اقتصاد  سازیمقاوم  SE 0.800 0.8۵9 0.۵۵2 0.681 0.۵33 0.61 0.403 0.694 0.622 0.743 
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 و کیفیت کلی مدل  تاریضرایب معناداری مدل برای سنجش برازش بخش مدل ساخ -5 جدول

 Q2=1-SSE/SSO GOF شدهلیتعد تعیین ضریب تعیین ضریب tآماره   ضریب شاخص نماد ابعاد مدل پژوهش

 GI 0.441 3.863 0.194 0.187 0.2۵9 0.220 دولت  درآمدهای < گمرک

 FB 0.4۵6 6.1۵2 0.208 0.200 0.19۵ 0.197 خارجی  تجارت < گمرک

 SG 0.39۵ 8.9۵8 0.1۵6 0.148 0.183 0.164 کاال  قاچاق < گمرک

 SR 0.447 ۵.741 0.200 0.192 0.242 0.216 دولت  درآمدهای پایداری < گمرک

 GDP 0.610 10.428 0.372 0.366 0.232 0.291 داخلی  ناخالص تولید < گمرک

 SE 0.681 11.172 0.464 0.4۵9 0.343 0.397 صاد اقت سازیمقاوم < گمرک
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(، نیااز 6گونااه کااه در جاادول )گیری اساات. هماناندازهجهت بررسی برازش کلی مدل، آزمون کیفیت مدل    هایکی دی ر از آزمون

 جزهباا  نظر موردتمامی مقادیر    د. همچنیامثبتنها  متغیر  گیری به ازای تمام، کلیه مقادیر شاخص کیفیت مدل اندازهباشدمیمشخص  

های ؛ باارای سااایر ماادلباشاادمیبیناای متوسااط  ت و دارای قاادرت پیشاساا   0/ 21گیری تولید ناخالص داخلی که  برای مدل اندازه

 .اشدبمیگیری  های اندازهو قوی مدل قبول  قاب برازش  دهندهنشانکه    است  0/ 3۵گیری باالتر و یا نزدیک به اندازه

 

 گیریمدل اندازه مقادیر حاصل از آزمون کیفیت  -6 جدول

 Q2=1-SSE/SSO نماد ابعاد

گمرک  شاخص  C 0.334 

دولت  درآمدهای  GI 0.492 

خارجی تجارت  FB 0.382 

کال  قاچاق  SG 0.430 

دولت  درآمدهای پایداری  SR 0.386 

داخلی ناخالص تولید  GDP 0.210 

اقتصاد  سازیمقاوم  SE 0.330 
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 گیرینتیجه 

 همااه و  اساات   یافتااه  سیاسی  هاینظام  رکا  دستور  در  واالیی  جای اه  اقتصادی  امنیت   ایده  ،194۵در سال  با خاتمه جنگ جهانی دوم  

 اهمیاات   ساارد  جنااگ  از  پااس  امنیاات،  از  بدعااد  ایااا.  نمایند  ایتأم  را  اقتصادی  امنیت   خویش  شهروندان  برای  که  اندکرده  تالش  آنها

 دیجدیاا   هااایراه  به دنبااال  جامعه،  ایمنی  با  اقتصادی  امنیت   ارتباط  تأیید  ضما  ،گذاراناست یس  و  پژوهاندانش  و  یافت   یروزافزون

 شااعار از سوم جهان ایکشوره از  بسیاری  که  همچنان.  اندبوده  دفاعی  سنتی  راهبردهای  در  اقتصادی،  موضوعات  نمودن  وارد  جهت 

 امکانااات از اسااتفاده ،یالمللاا ایب عرصااه  در  سااویی  از.  گیرناادمی  و  گرفته  رهبه  خود  نامساعد  موقعیت   اصالح  برای  اقتصادی  ایتأم

 امنیاات  موضااوع اهمیاات  تاارافزون رشااد هاام و هااادولت  بیشااتر  یریپذب یآس  ایجاد  باعث   هم  رساز،کا  اهرم  یک  عنوانبه  اقتصادی

 تااأمیا  باارای  یزمااان  هاار  از  باایش  دول  واحاادها،  اقتصااادی  همبساات ی  افزایش  و  اقتصاد  شدنیجهان  با  زیرا؛  ست ا  گشته  اقتصادی

 اقتصاااد ییخودکفااا راهبردهااای نمااودن دنبال ضما حاضر حال در  سیاسی  یهانظام.  هستند  وابسته  یکدی ر  به  خود  یهایازمندین

 از نقطااه هاایچ در هرچنااد .کنندمی دنبال  شدتبه  نیز  را  جهانی  تقاب م  وابست ی  راهبردهای  بر  مبتنی  اقتصادی  امنیت   ضرورت  ملی،

 قاباا   طوربااه  اقتصااادی  خاادمات  و  کاااال  جهااانی  توزیع  و  نیستیم  جهانی  مطمئا  و  مؤثر  اقتصادی  همکاری  کام   تحقق  شاهد  عالم

 .است  شده  بیشتر  هاملت  بیا  و یلالملایب  یدر عرصه  اغنیا و  فقرا بیا شکاف لذا  ،است  پیشرفته دول  سود به و آشفته یامالحظه

متااأثر از اوضاااع و   الملاا ایدر تجااارت ب  عواماا   ریدر کنار سااا  یمقررات تجارت خارج  یمجر  ایترو مهم  ایعنوان اولگمرک به

اساساای و   ریکااه تااأث  ییاز نهادهااا  یکاا ی،  یاقتصاد  ت یامن  یهابه شاخص  ت یبا عنا  است.  المل ایتجارت ب  رهیحاکم بر زنج  طیشرا

ا در ر  یاساساا   یصادرات و واردات، نقشاا   یعنیرکی  گم  یهاهیرو  ایتریاصل  رایز  ؛باشدمیدارد، گمرک    یاقتصاد  ت یبر امن  میمستق

 یمعنااا و مفهااوم یگمرکاا   یهاهیاا در جهان بدون استفاده از خدمات و رو  یالمللایتجارت ب  .دینمایبنیۀ اقتصادی یک کشور ایفا م

 ندارد.

اساات. باار ایااا بااوده  دار  دارای تأثیر معنا  یبررس  مورداست، گمرک بر تمامی ابعاد امنیت اقتصادی  که از نتای  مشخص    طورهمان

 یوابساات  عصردر    کهیطوربه  کرد.  شارهاهایی جهت تقویت نقش گمرک و بهبود امنیت اقتصادی کشور  یاست توان به ساسا  می

؛ داشااته باشااد یاقتصاااد یبه ابزارهااا یخود توجه خاص کیپلماتید  یهات یدر مذاکرات و فعال  دیکشور با  یپلماسیمتقاب  دست اه د

ک که از نتای  مشخص اساات، گماار طورهمانگردد. اقتصادی کشور می  منجر به کاهش امنیت   شده  ادیجه به مسائ   عدم تو   چراکه

ایی جهت تقویت نقش گماارک و هسیاست   توان. بر ایا اسا  میباشدمیابعاد امنیت اقتصادی مورد بررسی دارای تأثیر معنادار    بر

 :کرد بر ایا اسا  بهبود امنیت اقتصادی کشور مطرح
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سااهی  تجااارت و کاااهش ت  منجاار بااه  تواناادیممنطقااه  با کشورها    یپنجره واحد مجازیجاد  و ا  یگمرک   یپلماسیدشدن  تر  فعال(  1

 .وابست ی به درآمدهای نفتی شود

ماننااد سااازمان جهااانی گماارک  تجاااری  یالمللایب  یهاسازمانر عم  کردن در  تو فعال  یاقتصاد  یمناسب از ابزارها  یریگ بهره(  2

(WCO،)  یجهانتجارت   سازمان (WTO)  ... یاقتصاد یهامیتحر ف کاهش اثرا هدب و. 

 بااه  یامنطقااهو    یالمللاا ایبمختلااف    یو قراردادهااا  هاونیدر قالب کنوانس  شده  جادیا  التیو تسه  یالمللایباستفاده از امکانات  (  3

ک و بااه گماار  ژهیاا و توجااه و  یمناسااب گمرکاا   یهااساات یسامکانات و    جادیمستلزم ا  ،کشور باشد  یمنافع مل  رندهیدربرگ   کهینحو 

کشور در رابطه با مجااامع   کیو استراتژ  یکل  است ینامشخص بودن س  کشور است و  ی و امنیت اقتصادیآن در نظام اقتصاد   اهیجا

 یهایزیربرنامهو  هایریگ میتصمبر روند  یاثرات نامطلوب  یاقتصاد  یتجار  باتیاسبات و ترتاثرگذار در من  یالمللایب  یهاسازمانو  

 .کشور دارد  یو بازرگان  یگمرک   یهااست یس جهیدرنتو   یاقتصاد

مسااتلزم   (کشور در سازمان مزبااور  ت یدر صورت عضو   WTOمقررات    ییاجرا  یهامؤلفهاز    یکی  عنوانبه)گمرک    یسازآماده(  4

و   نارهایشرکت در ساام  یبرا  رانیا  یماسال  یوزارت امور خارجه جهت اعزام کارشناسان گمرک جمهور  ایمسئول  کیزدن  یهمکار

 .باشدیم نهیزم ایا در  یالمللایبتجارب  زمربوطه و استفاده ا  یالمللایب یهاسکنفران

 یهاسااازمانلااذا حضااور فعااال در  ،اشاادبیم یخااارج یکشور در امااور بازرگااان یاقتصاد یهابرنامه یآنجا که گمرک مجر  از(  ۵

در  یمااؤثرتراساات تااا بتوانااد نقااش  یضرور نهیمز ایدر ا شتریاز امکانات ب  یو برخوردار  یامنطقهو    یالمللایب  یتجار  یهمکار

 .دینما فایا نطقهو م  یالمللایبور در سطح جهت حفظ منافع کش
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   منابع 

 .61-۵7،  13۵شماره  ،یبازرگان  یهایبررس  .قاچاق کاال  .(1377محمدرضا ) ،یرفعت

 .تی در چارچوب برنامه ششم توسعهد مقاومنقش صادرات غیرنفتی در تحقق اقتصا  .(1396رودری، سهی ؛ قاسمی، حمیدرضا )

 تخصصی مجامع و شوراهای اتاق ایران، کمیسیون توسعه صادرات.های  دبیرخانه کمیسیونتهران: 

 .نشر و چاپ :تهران .تجاری لجستیک  .(1397الناز ) میاندوآبچی،سلیمانی سدهی، مجتبی؛ 

-119(،  3)2  ،یگذاراساات یس  .یگذارهیسرما  ت یامن  ایدر تأم  یاجتماع  هینقش سرما  .(1390)  برزیفر  ،یمحسا؛ محمد  ،یزیسو 

146. 

 .3۵-7(،  9)3،  ت یآفاق امن  .شناسی امنیت اقتصادیمفهوم  .(1389مراد )  اهلل ف،یس

مطالعااات . رانیاا تصااادی ااق ت یاا کسااری بودجااه باار امن .(1392بهمااا ) ،یطاهر؛ فهیعف ان،یحجار ؛مانیا  ا،ینفرجام  ؛یعل  ،ادزادهیص

 .123-91 (،  60)6 ،یراهبر

در   رانیا  یاسالم  یگمرک جمهور  یرو  شیموانع پ  یبررس  کردیا روگمرک ب  یسازمان جهان  .(1389عبا  )  ،یثابت  ؛یعل  ،ییطباطبا

 .166-12۵(،  13)3 ،مل الایمطالعات روابط ب  .سازمان ایا

 ها.مرکز پژوهش تهران: مجلس شورای اسالمی، .اقتصادی در ایران امنیت .(1387) یعلدهقان، محمد ؛عزتی، مرتضی

(، 27)9،  معاصر  سیاسی  جستارهای  .ایران  در  پیشابرجام  یاهسته  یهامیتحر  امنیتی  -اقتصادی  تبعات  تحلی   .(1397 )قنبرلو، عبداهلل

 139-163. 

ئااه ارا منظوربااهجهان در قرن بیست و یکم  یهاگمرک ان بررسی نظام مدیریت سازم  .(1386کرباسیان، مسعود )؛  قورچیان، نادرقلی

 .73-47(،  2)7  ،پژوهشنامه اقتصادی  .مدل مناسب در کشور
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