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نگاهی آماری به واردات و صادرات قبل از پیروزی انقالب

فرهیختـــگانبا نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی کشـــور
در آخرین ســـالهای حکومت پهلـــوی بهخوبی میتوان
دریافت اقتصاد ایران در سراشیبی سقوط قرار داشت و حتی

سیاســـتهای اصالحی رژیم پهلوی نیز نتوانست اقتصاد

کشـــور را از شـــرایط وخیم آن دوران نجات دهد .با وجود
اینکه رژیم محمدرضا شاه پهلوی به پشتوانه دالرهای نفتی،
حمایتهای گسترده بیگانگان و واردات بیحساب و کتاب
کاالهای مصرفی و تجمالتی به کشور توانسته بود وضعیت
اقتصادی بخشهایی از کشـــور بهویژه گروههای وابسته

به قدرت یا ســـاکنان مناطق مرفهنشـــین و شهری را خوب
جلوه دهد ،اما نگاهی دقیقتر به ســـاختارها و برنامههای
اقتصادی ،نحوه عملکرد مدیریت کالن کشور در این زمینه

و وضعیت اکثر طبقات زیریـــن جامعه ،همگی حکایت از

اوضاع رو به وخامت و منفی اقتصاد کشور در آن دوران دارد.
رژیم پهلوی از ســـال ( 1327تا سال  )1334برنامههای

هفتســـالهای را برای توسعه اقتصادی ایران طراحی کرد.
توســـعه فعالیتهای تولیدی ،عمرانی ،کشـــاورزی و امور
اجتماعی در شهرســـتانها و تهران از سرفصلهای برنامه

پهلوی دوم بود .در سالهای  1334تا  1341برنامه دوم،
از  1341تا  1346برنامه سوم؛ از این تاریخ زمان برنامهها

به پنجسال محدود شد ،برنامه چهارم از  1346تا ،1351

برنامه پنجم از  1351تا  1356سه دهه برنامهریزی پهلوی

برای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور بود که
نتایج متفاوت و متناقضی بههمراه داشـــت .در این میان
ذکر این نکته ضروری اســـت که مبنای برنامههای توسعه

هفتساله و پنجساله در ایران درآمدهای واقعی نفتی بود.

براساس آمار موجود ،در سال  1325هجری شمسی ارزش
واقعی نفت خام بیش از  20دالر در هر بشکه بود که این رقم
بهســـرعت به حدود  28دالر رسید .از سال  1353این رقم

آوار واردات بر اقتصاد پهلوی

واردات  23برابر صادرات غیرنفتی

بررسی آمار تجاری کشور در سال  1356گویای این نکته

اسـت کـه کل صـادرات غیرنفتی ایـران  629میلیون دالر و
حجـم واردات معـادل  14میلیارد و  771میلیون دالر بوده

اسـت .بهعبـارت دیگـر ،در سـال  53میـزان واردات 23/5

برابر صادرات غیرنفتی ایران بوده اسـت .مقایسـه این آمار
بـا آمـار تجاری سـال  96نشـان میدهد حجـم کل واردات

کشـور معـادل  54میلیـارد دالر و میزان صـادرات غیرنفتی
معادل  46میلیارد و  931میلیون دالر برآورد شـده اسـت؛
درواقـع میزان واردات کشـور نسـبت به صـادرات غیرنفتی

 1/2برابر شـده است

امـا نکتـه قابـل توجـه در ایـن زمینـه مقایسـه آمـار تجـارت

خارجـی ایـران در سـالهای  1340تـا  1357اسـت.

براسـاس آمار به دسـت آمده ،واردات ایران در سال 1340

حـدود پنـج برابـر صادرات غیرنفتی ایـران بود که با افزایش
درآمدهـای بیسـابقه نفتـی در سـال  1352ایـن نسـبت

بهطور چشـمگیری تغییر کرد تا جایی که در سـال 1356

میـزان واردات  23/5برابـر صـادرات غیرنفتی شـد.

درواقـع بایـد گفـت بهدنبـال جهـش قیمت نفـت ،واردات

بهنحـو بیسـابقهای بـاال رفـت .افزایـش بیرویـه واردات

موجـب تغییـر الگـوی مصـرف مـردم و رشـد مصرفگرایـی
در قشـرهای بـاالی جامعـه شـد .ایـن در حالـی بـود کـه

براساس آمار بانک جهانی 46 ،درصد مردم ایران در سال

 1356زیر خط فقر بودند و  44درصد مردم از سـوءتغذیه
رنـج میبردنـد .واردات بیحسـاب دارو و مـواد آرایشـی و
کاالهـای تجملـی ،عالوهبـر اینکـه عادت بـه مصرفگرایی

را در قشـر باالیـی جامعـه افزایـش داد ،هزینههـای ارزی
قابلتوجهـی را نیـز بـه کشـور تحمیـل کـرد .بهعلاوه

کاالهایـی کـه امـکان تولیـد آن در کشـور نبـود ،اقتصـاد و

کشور ،ناچیز بودن تعداد وسایل نقلیه و اندک بودن ضریب

هزینههـای مصرفـی خانوارهـای ایرانـی از سـال  1338تا

نفوذ انرژیهای فســـیلی در بخشهای اقتصادی و خانگی
و استفاده بیش از  60درصد جمعیت کشور که در روستاها

زندگـــی میکردند از فضوالت حیوانـــی و هیزم برای تامین
نیازهای انرژی ،صادرات  6میلیون بشـــکه نفت خام درآمد

میدهد تنها در پنج سال پایانی دوره پهلوی ،با فرض قیمت

سال  1335و در آغاز برنامههای توسعه رژیم پهلوی جمعیت

کشورکمتر از 19میلیوننفربود .اینرقم در سال 1355ودو
سال قبل از پیروزی انقالب اسالمی ملت ایران ،به 33میلیون

نفر رســـیده بود که معادل  35درصد جمعیت کنونی کشور
میشـــود .یعنی با  2/5برابر صادرات نفت بیشتر و جمعیت

کمتر از نصف که به زبان ســـاده بهمعنی درآمد نفتی موثر به
میزان بیش از  6برابر است ،نتیجهای جز واردات و مانورهای
تجملی و توهمات «بهسوی تمدن بزرگ» به بار نیامد.
سهم صادرات غیرنفتی فقط  3درصد

امـا بررسـیها نشـان میدهـد از همـان مقـدار ناچیـز

 629میلیـون دالر بـود ،فقـط  26درصـد اقلام صادراتی،
کاالهـای صنعتـی بـود .در ایـن دوران صـادرات اقلام

میـوه و پنبـه بـه ارزش  287میلیـون دالر  45/7درصـد از
صـادرات کل کشـور را تشـکیل داده بـود و صـادرات فرش

بـه ارزش  106میلیـون دالر  17درصـد ،مـواد معدنـی بـه
ارزش  33میلیون دالر  5/3درصد و سـایر کاالها به ارزش

39میلیـون دالر  6/2درصـد از کل صـادرات کشـور را بـه
ایـن در حالـی اسـت کـه ترکیـب اقلام صـادرات غیرنفتـی

ایران در 9ماهه سال  97نشان میدهد صادرات میعانات
گازی بـه ارزش دومیلیـارد و  776میلیـون دالر سـهمی

دالر بـــوده که از این میزان  20میلیارد و  735میلیون دالر

میلیارد و  455میلیون دالر 34/3 ،درصد از کل صادرات را

تشـــکیل داده است .بهعبارت دیگر ،آمارها نشان میدهد
مجموع صادرات غیرنفتی کشور در سال  53تنها سه درصد
از کل صادرات کشور (نفتی و غیرنفتی) را تشکیل میداده،

این در حالی اســـت که در سال  96مجموع صادرات نفتی

و غیرنفتی کشـــور معادل  96میلیارد و  931میلیون دالر

اسـاس ،صـادرات محصـوالت پتروشـیمی بـه ارزش 11

میلیـون دالر بـوده کـه  44/7درصـد از کل صادرات کشـور
را تشـکیل داده اسـت .فرش و صنایعدسـتی نیز به ارزش

 258میلیون دالر در 9ماهه سال  97از کشور صادر شده
اسـت کـه ایـن میـزان  0/8درصد از کل صـادرات غیرنفتی

بـــوده که از این میزان  50میلیارد دالر صادرات نفتی و 46

داده است .بر این اســـاس ،در حال حاضر سهم صادرات

میلیون دالر و یکمیلیارد و  74میلیون دالر سهمی معادل

غیرنفتی کشـــور از کل صادرات  48درصد و سهم صادرات

نفتی  52درصد است.

خبرخوان

1.2

محصوالت معدنی نیز به ترتیب به ارزش دومیلیارد و 875
 7/8درصـد و  3/2درصـد از کل صـادرات غیرنفتـی کشـور

را بـه خـود اختصاص داده اسـت.

اصالح ساختار اقتصادی در دستورکار است

رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسلامی گفـت« :در هفتههـای
آینـده اصلاح سـاختار اقتصـادی را بـا حضـور سـران قـوا در دسـتورکار شـورای

عالـی هماهنگـی اقتصـادی کشـور قـرار خواهیـم داد».

(میلیون دالر)
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فرهیختگان

جمع کل اقالم صادراتی غیرنفتی

کاالهای صنعتی

مواد معدنی

629

163

33

100

اقالم خام کشاورزی (شامل صمغ ،برنج ،دام،
پوست دام ،میوه ،پنبه)
287
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25.9

45.7

5.3

ترکیب اقالم صادرات غیرنفتی ایران در  9ماهه سال 1397

فرهیختگان

جمع کل اقالم صادراتی غیرنفتی

معدن

کشاورزی

فرش و صنایعدستی

صنعت

33358

1074

2875

258

14920

100

3.2

8.7

0.8

44.7

نسبت ارزش واردات به صادرات
5.3
6.7
6.1
5.7
11.5
19.5
22.3
23.5
19.3
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تراز تجاری
-38,393
-91,000
-97,000
-160,000
-409,000
-760,000
-871,339
-990,000
-694,000

سال 96

54,000

سایر

اقالم
39

6.2

نوع اقالم
ارزش (میلیون دالر)
درصد از کل

پتروشیمی

میعانات گازی

11455

2776

34.3

8.3

ارزش صادرات غیرنفتی
8,852
16,000
19,000
34,000
39,000
41,000
40,925
44,000
38,000

نوع اقالم

ارزش
(میلیون دالر)
درصد از کل

سال
1340
1347
1348
1351
1353
1354
1355
1356
1357

وی بـا اشـاره بـه اینکـه هرجـا کـه ایسـتادیم پیـروز بودیـم و هرجـا عقب نشسـتیم
اقتصـادی هسـتیم و مسـئوالن مـا بایـد بداننـد بـا ادبیـات وادادگـی نمیشـود

آمـاده جانفشـانیاند».

تامیـن نیازهـای کشـور برنیاییـم یـا دوبـاره بـا افزایـش تقاضـای کاذب در بـازار،

دشـمن هزینههای زیادی بر کشـور تحمیل کرد ،افزود« :امروز در شـرایط جنگ
جلوی دشـمن ایسـتاد».

بیشـتر هزینـه در کشـور مربـوط بـه تصمیمگیریهـای اشـتباه و سـوءمدیریت
دادنـد و اصلاح سـاختار اقتصـادی مـورد تاکیـد رهبری اسـت».

گـور خواهیـد بـرد و مـردم مـا هوشـیار و بیـدار هسـتند و در تبعیـت از رهبـر خـود

وی تاکید کرد« :با این حساب باید نگران افزایش قیمت دالر با مبنای اقتصادی

بـرای افزایـش قیمت دالر وجـود ندارد.

دیگـر انجـام شـده و بـرای حـذف دالر از مبـادالت مذاکـرات و توافقهایی صورت

دســتورکار قــرار گیــرد ،افــزود« :ظرفیــت داخلــی کشــور در هــر حــوزهای آنقــدر

قیمـت دالر در ابتـدای سـال بـا پیشزمینـه اقتصـادی نبـود بلکـه سـوداگران بـا

ایـران بـردارد ،بیـان کـرد« :امـروز رسـالت سـنگینی بـر دوش مسـئوالن و مدیران

دولـت دالر را بیحسـاب و کتـاب در بـازار وارد کنـد».

عضـو کمیسـیون برنامـه ،بودجـه و محاسـبات مجلـس بـا بیـان اینکـه رئیـسکل

پورابراهیمــی بــا بیــان اینکــه در حــوزه اقتصــادی نیازمنــد بازنگــری هســتیم

زیــاد اســت کــه مــا از هــر گردن ـهای کــه آمریــکا بــرای مــا ایجــاد کنــد ،عبــور

اقتصـادی یعنـی اینکـه صـادرات نفـت کاهـش پیـدا کنـد در حـدی کـه از عهده

بـود ،چراکـه ایـن نـوع افزایـش قیمـت مسالهسـاز اسـت ،امـا بـرای جلوگیـری از

عزتاللـه یوسـفیانمال ،عضـو کمیسـیون برنامـه ،بودجـه و محاسـبات مجلـس

وی با اشـاره به اینکه آمریکا دچار اشـتباه محاسـباتی از طرف مشـاورانش شـده

در گفتوگـو بـا خبرگـزاری خانـه ملـت ،دربـاره وضعیت بـازار ارز گفـت« :افزایش

ایـن شـرایط اقداماتـی در عرصـه مبـادالت خارجـی بـا روسـیه ،هند و کشـورهای
گرفته است».

یوسـفیانمال در ادامـه بـا بیـان اینکـه دولت نباید اشـتباهات گذشـته خـود را در

مدیریـت بـازار ارز تکـرار کنـد ،گفـت« :اگـر همـان رویـه و اشـتباهات تکرار شـود

سوءاسـتفاده از موضـوع تحریمهـای آمریـکا شـروع کردنـد بـه ایجـاد بحـران و

و در خزانـه بـاز باشـد تـا بـا دالر ارزان هـر کار غیرضـروری را انجـام دهنـد ،مجـدد

وی با اشـاره به اینکه تحریمها علیه ملت ایران کارسـاز نیسـت و خود آمریکاییها

عضـو کمیسـیون برنامـه ،بودجـه و محاسـبات مجلـس بـا تاکید براینکـه افزایش

آن سـخت خواهـد بود».

اقتصـادی را در دسـتورکار شـورای عالـی هماهنگـی اقتصـادی کشـور بـا حضور

روی دالر اسـت و تمـام کاهشهـا و افزایشهـای نـرخ دالر سیاسـی اسـت،

مرکـزی بـر بـازار ارز اظهـار داشـت« :اگـر مدیریـت همتـی ادامـه پیـدا کنـد و از

رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسلامی افـزود« :امـروز مـردم بـه

تمهیداتـی اندیشـید».

خواهیــم کــرد».

پورابراهیمـی بـا بیـان اینکـه امـروز بـار مسـئولیت مسـئوالن کشـور بـا تماشـای

هـم بـه ایـن نتیجـه رسـیدهاند ،گفـت« :در هفتههـای آینـده اصلاح سـاختار

«مـردم ایـران امـروز آثـار اقتـدار نظام اسلامی خـود را در دنیا نشـان داده و باعث

سـران قـوای کشـور قرار خواهیـم داد».

خوشـحالی جبهـه مقاومـت در دنیـا شـدند».

سال 56

سـران آمریـکا ازجملـه ترامـپ اعلام کردنـد آرزوی سـرنگونی نظـام اسلامی را به

و اصــاح ســاختار اقتصــادی کشــور مهمتریــن مولف ـهای اســت کــه بایــد در

حضـور حماسـی مـردم در حمایـت از نظـام اسلامی بیشـتر شـده اسـت ،گفـت:

(میلیون دالر)

نماینـده مـردم آمـل در مجلـس دهـم شـورای اسلامی ادامـه داد« :زمینههـای

شـرایط خطیـری در دنیـا و منطقـه بـرای کشـور مـا وجـود دارد ،اظهـار داشـت:

حـوزهای افزایـش داد».

16.9

farhikhtegan

بوده اسـت ،گفت« :رهبر انقالب شـورای هماهنگی اقتصادی کشـور را تشـکیل

کشـوری اسـت و بایـد مسـیر خدمترسـانی بـه ایـن مـردم قدرشـناس را در هـر
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فرهیختگان

بانک مرکزی بهخوبی از عهده مدیریت بازار ارز برآمده اسـت ،تاکید کرد نگرانی

و امـروز وقـت آن رسـیده اسـت کـه دسـت از دشـمنی بـا مـردم شکسـتناپذیر

فرش

ارزش واردات
47,245
107,000
116,000
194,000
448,000
801,000
912,264
1,034,000
732,000

به گزارش«تسـنیم» ،محمدرضا پورابراهیمی ،روز گذشـته در اجتماع راهپیمایان

اسلامی در دسـتورکار قـرار داده بودنـد».

46,931

سال

میزان صادرات غیرنفتی ،واردات و تراز تجاری کشور طی سالهای  1340تا ( 1357میلیون ریال)

نماینـده مـردم کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه تحریمهـا بـر کشـور هزینـه داشـته امـا

«آمریکاییهـا در طـول ماههـای اخیـر تمـام تلاش خـود را بـرای حـذف نظـام

629

14,771

(میلیون دالر)

50,000

همتی نوسانات بازار ارز را مهار کرد

بـم بـا تبریـک چهلمیـن سـالگرد پیـروزی انقلاب اسلامی بـا بیـان اینکـه امـروز

صادرات غیرنفتی

واردات

ترکیب اقالم صادرات غیرنفتی ایران در دوره رژیم پهلوی (سال )1356

تشـکیل داده اسـت .مضاف بر این ،ارزشصادرات بخش

صنعـت در 9ماهـه سـال  97معـادل  14میلیـارد و 920

را تشـکیل میدهـد .صـادرات محصـوالت کشـاورزی و

میلیارد و  931میلیون دالر را صادرات غیرنفتی تشـــکیل

23.5

3

21,364

20735

خـود اختصـاص داده بـود.

براساس آمار مذکور در جداول این گزارش ،در سال 1356

صـــادرات نفتی و  629میلیـــون دالر را صادرات غیرنفتی

فرهیختگان

نسبت واردات به صادرات غیرنفتی
(واردات چندبرابر صادرات غیرنفتی)

سهم صادرات غیرنفتی از کل
صادرات کشور (درصد)

مجموع صادرات نفتی و
غیرنفتی کشور (میلیون دالر)

صادرات نفتی

خـام کشـاورزی شـامل صمـغ ،برنـج ،دام ،پوسـت دام،

معـادل  8/3درصـد از کل صـادرات کشـور را دارد .بـر ایـن

حجم کل تجارت خارجی کشور  21میلیارد و  364میلیون

مقایسه وضعیت تجارت خارجی ایران در سال  1396با وضعیت آن در سال 1356

فقط  26درصد صادرات ایران صنعتی بود

در حالـی کـه الگـوی توسـعه صنعتـی ایـران در زمان شـاه

صـادرات غیرنفتـی ایـران در سـال  1356کـه حـدود

نفت بیش از  800میلیارد دالر درآمد نصیب این رژیم شد .در

farhikhtegan

 1356نشـانگر رشـد  15برابـری اینگونـه هزینههاسـت.

هنگفتـــی را نصیب حکومت میکرد تا بهوســـیله آن هزینه

اسمی نفت بیش از  200میلیارد دالر و با لحاظ قیمت واقعی

farhikhtegan

فرهنـگ ایـران را بـه غـرب وابسـتهتر کرد .بررسـی مجموع

مبنیبـر الگـوی جایگزینـی واردات بـا اقلام صنعتی بود،

برنامههای توســـعه کشـــور را تامین کند .محاسبات نشان

فرهیختگان

تغییـر الگـوی مصـرف و عـادت دادن مـردم بـه اسـتفاده از

بهســـرعت از  40دالر فراتر رفته و تا  120دالر در هر بشـــکه

افزایش پیدا کرد .در دوره مذکور بهدلیل اندک بودن جمعیت

فرهیختگان

فضاسـازی در بـازار دالر».

نـرخ ارز ناشـی از جنجـال سیاسـی بـود ،بیـان کـرد« :همچنـان سـایه سیاسـی
بـا ایـن حـال بایـد بـرای مقابلـه بـا زمینههـای اقتصـادی افزایـش قیمـت دالر

بـازار آشـفته میشـود و ایـن اتفـاق اگـر با مبنـای اقتصـادی همراه شـود ،کنترل
عضـو کمیسـیون برنامـه ،بودجـه و محاسـبات مجلس با اشـاره بـه مدیریت بانک
پشـتوانه قویتـر برخـوردار شـود ،افزایـش قیمـت دالر نخواهیـم داشـت و تنهـا
بایـد بـرای مبنـای اقتصـادی ،تمهیداتـی را در نظـر گرفـت».

