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«فرهیختگان» کارنامه  ۳۱استان کشور در صادرات و واردات را بررسی کرد

تمرکز۸۰درصدیتجارتخارجیدر  ۵استان
سهم استانهای کشور از صادرات غیرنفتی کشور در سال 1397
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مهدی عبداللهی

روزنامه نگار

یکی از قدیمیترین گفتمانهای اقتصادی -اجتماعی در جهان
تناسبسیاستهایکالناقتصادیبانیازهایمحلی،قابلیتها

و ویژگیهای منطقهای است .در این زمینه استدالل این است

که توزیع نامناســـب جمعیت ،امکانات ،تسهیالت و فعالیتها،
تراکـــم فعالیتها در یک منطقه و قطببندی فضایی موجب از

بین رفتن تعادل فضایی ،افزایش شـــکاف و گسترش نابرابری
اجتماعی و اقتصادی میشود .در همین راستا در سطح جهان
تفکر برنامهریزی برای ساماندهی نابرابریهای منطقهای از دهه

 1960مورد توجه اغلب کشـــورهای جهان قرار گرفت .در ایران

نیـــز اگرچه نابرابریهای منطقهای تـــا قبل از دهه  40چندان
قابلتوجـــه نبود ،اما بهدنبال اجرای برنامه اصالحات ارضی در

دهه  40و تفوق شـــیوه معیشت شهری بر دو شیوه دیگر زیست

(روستایی – کو چنشین) و همچنین با افزایش درآمدهای نفتی
طی دهه  50و اجرای سیاســـتهای شبهمدرنیستی رژیم شاه،
تفاوتهای منطقهای تا سالهای پایانی رژیم پهلوی بهشدت

افزایش یافت و نظام فضایی کشور را دچار عدم تعادل کرد.

یکـی از آثـار نابرابریهـای فضایـی ،نمـود جغرافیایـی و مکانـی
آن در تجـارت خارجـی اسـت .چنانکـه در ایـن زمینـه بررسـیها
نشـان میدهـد طـی سـالهای اخیـر  80درصـد از صـادرات

کاالهای غیرنفتی کشور از طریق پنج استان بوشهر ،هرمزگان،

خوزسـتان ،کرمانشـاه و تهـران انجـام میشـود و در موضـوع
واردات نیـز  78درصـد کل واردات کاالیـی کشـور از طریـق سـه
اسـتان هرمـزگان ،تهـران و خوزسـتان انجـام میشـود .گرچـه

حجـم صـادرات اسـتانها تابـع عوامـل مختلفـی اسـت و بـا
اتـکای بـه همیـن آمـار نمیتـوان رتبهبنـدی دقیقـی از فعالیـت

صادراتـی اسـتانها ارائـه داد ،چراکـه هـم تولیدات اسـتانها و
صادرکننـدگان هـر اسـتان میتواننـد صادرات خـود را از تمامی

گمـرکات کشـور انجـام دهنـد .امـا مسـاله مهـم رتبهبنـدی این
اسـت که این رتبهبندی نقش زیرسـاختهای اسـتانها ازجمله

زیرسـاختهای گمرکـی ،مشـوقهای صادراتـی و مشـوقهای
تولیـدی را بهخوبـی ترسـیم میکند .در زمینـه واردات نیز حجم
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 80درصد صادرات ایران از  5استان

و پتروشیمی ،سهم بهســـزایی در تولید ناخالص داخلی کشور

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد طی سال 1397

اما سوال این است که پایش جغرافیایی تجارت خارجی کشور

کشـــور ،حدود  80/6درصد از آن (معـــادل  206هزار میلیارد

رتبه دوم صادرات غیرنفتی قرار دارد که با سهمی  2/2درصدی

پایش استانی تجارت خارجی انجام شود ،در آن صورت روشن

سهم  31/9درصدی ،هرمزگان با سهم  19درصدی ،خوزستان

شـهیدرجایی هرمـزگان و بنـادر خوزسـتان خالصه شـده و دیگر

بنـادر کشـور کمتریـن نقـش را در تجـارت خارجـی ایـران دارند.

چـــه ارزش مطالعاتـــی و تحقیقاتی دارد .بهنظر میرســـد اگر

خواهد شد که موانع و مشکالت تجارت خارجی ازجمله صادرات

اســـتانها نسبت به سالهای قبل کمتر یا بیشتر شده یا اینکه
کدام استانها بیشترین مشکالت را در زمینه تسهیل و توسعه
تجارت خارجی دارند .همچنین مســـاله مهمتر اینکه اهمیت

رقابتپذیری تجارت خارجی بین استانهای کشور در این است
که مشـــکالت ،قوانین و مقررات گمرکی و سازمانهای وابسته

در امر صادرات و محدودیتهای گمرکی در استانها آشکار و

مشـــکالت قوانین و مقررات در امور حملونقل ریلی و ترانزیت
اســـتانها مشخص میشود .مشـــخص شدن نقش استانها

بهویژه استانهای مرزی کشور در روابط سیاسی و اقتصادی با

کشورهای همسایه و تغییر نگاه راهبردی درخصوص این کشورها

از قبیل افغانســـتان ،عراق ،ترکیه ،آذربایجان ،ترکمنســـتان،
پاکستان و ارمنستان و در یک کلیت با  15کشور همسایه آبی

و خاکی از دیگر مزیتهای این پایش است .همچنین میتوان
از طریق پرداخت جوایز ،مشوقهای صادراتی و تسهیالت بانکی

به تجار و بازرگانان اســـتانهای کمتر توسعهیافته ،نقش آنان

را در توسعه تجارت خارجی بهویژه صادرات برجستهتر کرد.

ناخالص داخلی بین اســـتانهای کشور قرار دارد .هرمزگان در

ازمجموع  257هـــزار و  ۷۲۵میلیارد تومان صادرات غیرنفتی

رتبه  14تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده

تومان) مربوط به پنج اســـتان کشور یعنی استانهای بوشهر با

اســـت .درمورد این اســـتان نکته جالبتوجهی نیز وجود دارد،
اینکـــه جابهجایی نزدیک به  76درصد از حجم تجارت خارجی

با سهم  14/3درصدی ،کرمانشاه با سهم  8/9درصدی و تهران

کشـــور (مجموع واردات و صاردات) از طریق بندر شهیدرجایی

با سهم  6/8درصدی بوده است.

اســـتان هرمزگان انجام میشود .استان خوزستان نیز سومین

خراسانرضوی با  3درصد ،کرمان با  2/3درصد ،آذربایجانشرقی

استان در صادرات کاالیی کشور است که با سهم  5/5درصدی

بـــا  2درصد ،اصفهان با  1/8درصد و اســـتان قزوین نیز با 1/3

در تولید ناخالص داخلی بدون نفت ،رتبه چهارم را از نظر حجم

درصد در رتبههای ششـــم تا دهم استانهای با باالترین میزان

تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار دارد.

صادرات غیرنفتی قرار دارند.
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ناچیـز  8صـدم درصـدی از واردات کاالیـی کشـور در رتبه  ۲۴از

دارند .برای مثال استان بوشهر با  4/6درصد در رتبه ششم تولید

ایـران بهجـز تهـران ،مابقـی عمال در دو یا سـه بنـدر ازجمله بندر

فرهیختگان

این اســـتانها پایانههای بزرگ ترانزیت کاالیی کشور هستند و

بررسی تطبیقی سالنامه آماری استانهای کشور (فصل دهم-

باالی واردات از چندین اسـتان نشـان میدهد مبادی وارداتی

سهم (درصد)
44.83
20.94
12.08
4.58
4.12
1.93
1.61
1.49
1.39
1.38
1.04
0.74
0.63
0.61
0.43
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0.38
0.38
0.25
0.16
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0.05
0.03
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0.02
0.006
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100

واردات (میلیارد تومان)
79,555
37,158
21,448
8,132
7,320
3,433
2,864
2,639
2,470
2,454
1,853
1,321
1,125
1,085
778
719
675
671
447
284
254
228
178
152
90
54
38
35
10
4
فاقد آمار
177,475

گمـرکات باشـد .در ایـن زمینـه نگاهـی بـه رتبـه کرمانشـاه در

ثانیا این اســـتانها بهواسطه حجم باالی تولید مشتقات نفتی

بخش بازرگانی) و همچنین گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی

سهم استانهای کشور از واردات کاالیی کشور در سال 1397

واردات کاال نشـان میدهد در سـال  1397این اسـتان با سهم

نظـر حجـم واردات بین اسـتانهای کشـور قـرار دارد .به عبارت

دیگـر ،رتبـه چهارمـی کرمانشـاه ناشـی از حجـم بـاالی ترانزیت

کاالیی کشـور از این اسـتان به عراق اسـت که در سـال 1397

حجـم آن از  9میلیـارد دالر فراتـر رفـت.
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پایتخت  2برابر صادرات خود ،واردات دارد

بررسـی دادههـای آمـاری نشـان میدهـد اسـتان تهـران طـی
سال  1397در حالی  6/8درصد از کل صادرات کاالیی کشور

(معـادل  16/4هـزار میلیـارد تومـان) را به خود اختصاص داده

کـه سـهم ایـن اسـتان از میـزان واردات کاالیـی کشـور نزدیـک

بـه  21درصـد (معـادل  37/1هـزار میلیـارد تومـان) اسـت .بـه

عبـارت دیگـر ،واردات پایتخـت طـی سـال  1397حـدود 2/2
برابـر صـادرات غیرنفتـی ایـن اسـتان اسـت .بـا توجـه بـه اینکه

 78درصد واردات از طریق  3استان

اسـتان تهـران سـهمی  27درصـدی در تولیـد ناخالص داخلی

بررسـی جغرافیـای واردات کاالیـی ایـران نیز بسـیار جالب توجه

(بـدون نفـت) کشـور دارد ،حـال ایـن سـوال مطـرح اسـت کـه

کشور و گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون ،کار

نسـبت واردات این اسـتان بیش از دوبرابر صادرات آن اسـت؟

اسـت ،چراکه نتایج دادههای آماری سـالنامههای اسـتانهای
و رفـاه اجتماعـی نشـان میدهـد طـی سـال  1397از مجمـوع

 177هـزار و  ۴۷۵میلیـارد تومـان واردات کشـور ،حـدود 78

چـرا بـا وجـود سـهم بـاالی تهـران در تولیـد ناخالـص داخلـی،
در ایـن زمینـه میتـوان گفـت تهـران بهنوعـی نقـش بازتوزیعی
کاالهـای وارداتـی و بهویـژه کاالهـای مصرفـی در کل کشـور را

همچنین برمبنای این آمارها 14 ،استان کشور هرکدام بهتنهایی

بهجـز سـه اسـتان مذکـور ،نکتـه جالـب توجـه دیگـر ،جایـگاه

درصد آن (معادل  138هزار میلیارد تومان) توسـط سـه اسـتان

دارد .همچنیـن بخـش قابلتوجهـی از تولیـد ناخالص داخلی

درمجموع این اســـتانها سهمی  3/1درصدی در کل صادرات

اسـت کـه یـزد بـا سـهمی بیـش از  2درصـد در تولیـد ناخالـص

نزدیـک بـه  21درصـد و خوزسـتان نیـز بـا سـهمی  12درصـدی

نهتنهـا قابلیـت صادراتی نداشـته ،بلکه عمال وابسـتگی باالیی

اسـتان یـزد در انتهـای جـدول صادراتـی اسـت ،ایـن در حالـی

ســـهمی کمتر از نیمدرصد ( 0/5درصد) در صادرات غیرنفتی و

داخلی رتبه  15بین اسـتانهای کشـور را دارد .بهنظر میرسـد

کشـــور دارند .بین استانهای کشور خراسانجنوبی ،همدان،

عملکـرد صادراتـی ایـن اسـتان بیـش از آنکـه ناشـی از عملکرد

چهارمحالوبختیـــاری ،البرز ،گلســـتان ،لرســـتان ،اردبیل،

تولید باشـد ،عمال ماحصل عملکرد نامطلوب گمرکات اسـتان

خراسانشـــمالی ،یزد و کهگیلویهوبویراحمد کمترین سهم از

است که منجر به ثبت عملکرد صادراتی استان در استانهای

صادرات کشور را داشته و بهترتیب در انتهای جدول قرار دارند.

همجوار شـده اسـت .همچنین درمورد اسـتان کرمانشـاه نیز با

در این ردهبندی چند نکتـــه قابلتامل وجود دارد .اولین نکته

سـهم  1/8درصـدی رتبـه  17بیـن اسـتانهای کشـور در تولید

ســـهم باالی سه استان جنوبی کشور یعنی استانهای بوشهر،

ناخالـص داخلـی را دارد ،قـرار گرفتـن در رتبه چهـارم صادراتی

هرمزگان و خوزستان در صادرات است .در این زمینه دلیل اصلی

سـال  97نیـز میتوانـد بهواسـطه حجـم بـاالی ترانزیـت در

حجم باالی صادرات این استانها ،میتوان گفت اوال گمرکات

گزارش
گردشـــگری امروزه صنعتی مهم در دنیاســـت که میتواند به شکوفایی اقتصاد

کشورهاکمککند.کشورهایینظیرترکیهواماراتباتوسعهروزافزونزیرساختها،
ســـهم خود را از این صنعت افزایـــش دادهاند .در همین زمینه در حالی به جرات
میتوان گفت جاذبههای گردشگری کشورمان بسیار فراتر از کشورهای مذکور و

برخی دیگر از مدعیان این صنعت است که متاسفانه ضعف بایدهای این صنعت
توگذار انتخاب میکنند ،با
باعث شـــده بسیاری از کسانی که ایران را برای گش 

سختیها و دشواریهایی مواجه شوند و همین مساله سهم ایران را در این صنعت

هرمـزگان بـا سـهم نزدیـک بـه  45درصـد ،تهـران بـا سـهمی

انجام شـده اسـت .در انتهای جدول واردات کاالیی کشـور17 ،

بـه واردات دارد .بـر ایـن اسـاس حجـم قابلتوجهـی از تولیـد

در کل واردات دارنـد و درمجمـوع سـهم ایـن  17اسـتان از کل

حجـم عظیـم معاملات و البتـه بورسبـازی زمیـن و مسـکن و

اسـتان از  31اسـتان کشـور هرکدام سـهمی کمتر از نیمدرصد

واردات کشـور حدود  2/6درصد اسـت .همچنین هشت استان
کهگیلویهوبویراحمد ،ایالم ،خراسـانجنوبی ،خراسانشـمالی،

گلسـتان ،لرسـتان ،اردبیـل و کرمانشـاه بـه ترتیـب هرکـدام بـا

سـهمی کمتـر از یـک دهـم درصـد ،کمتریـن سـهم را در واردات
کاالیـی کشـور دارند.

براساسگزارشمجمعجهانیاقتصادمشخصشد

رتبه 89گردشگری ایران میان 140کشور
و رتبهبندی میکند .شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری براساس چهار مولفه

گردشـگران خارجی اسـت .در این زمینه طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در

برای درک بهتر اهمیت گردشـــگری باید دانســـت در چند دهـــه اخیر ،با وجود

طبیعیوفرهنگیاندازهگیریمیشودکههریکازآنهاتحتمشخصههایجزئیتر

 2017هماننــد ســال  2015همچنان رتبه اول را کسـب کرده اسـت .در سـایر

شاخههای مبادالت جهانی شده است .براساس دادههای سازمان تجارت جهان

 14معیار را دربرمیگیرد.

مهم کاهش داده است.

بحرانهای مقطعی در اقتصاد جهانی ،گردشـــگری تبدیل به یکی از بزرگترین
( ،)wtoمیانگین سهم گردشگری در تولید ناخالص ملی کشورها ( )GDPحدود

اصلی شامل توانمندسازی محیط ،سیاستهای گردشگری ،زیرساختها و منابع

نیز طبقهبنــــدی میشـوند و درمجمـوع شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری

بین  140کشـــور ،در ســــال  2015رتبــــه 97از بین  141کشـــور و درنهایت

میزان حدود  2/5درصد است .براساس پیشبینی سازمان تجارت جهانی تا پایان
نفر خواهد رسید و بیش از  ۵۰درصد معضل اشتغال در کشورهای در حالتوسعه
ل رفع خواهد بود.
از این طریق قاب 

بهبود امتیاز و رتبه ایران در شـــاخص رقابتپذیری ســـفر و گردشگری

در سال 2019

برای دانستن جایگاه کشورمان در صنعت گردشگری میتوان به برخی آمارهای

بینالمللی اشـــاره کرد .در این زمینه مجمع جهانی اقتصاد ( )WEFهر دوسال

یکبار گزارشی را با موضوع رقابتپذیری صنعت گردشگری و سفر منتشر میکند
کـه در آن کشورهای جهان را از منظر شاخصهای متعددی در این زمینه ارزیابی

 93را کسـب کـرده ،در سـه شـاخص منابـع فرهنگـی ،پایـداری محیطـی و منابع

کــار ،زیرسـاخت خدمات گردشـگری ،محیط کسـبوکار ،اولویتبخشـی سـفر

در ســـال  2017بـــا چهار پله صعـــود ،رتبه  93از بین  136کشـــور جهان را به

غ بر  1/6میلیارد
سال  ،)۱۳۹۸( ۲۰۲۰تعداد گردشگران در کل دنیا به رقمی بال 

شـاخصها بهجز شـاخص بهداشـت و سلامت که در هر دو گزارش اخیــر رتبــه

بـــا توجه بـــه معیارهای مجمـــع جهانی اقتصـــاد ،ایران در ســـال  2011رتبه

 ۵درصد برآورد میشـــود .همچنین سهم گردشگری در اشتغالزایی حدود  ۶تا ۷

درصد از رقم کلی مشاغل جهانی برآورد میشود .جالب توجه اینکه در ایران این

مساله رقابتپذیری سفر و گردشگری ،ایـران در شـاخص قیمـت رقـابتی در سـال

طبیعی ،جایگاه ایران تنزل یافته و در سـایر شـاخصها ازجملــه زیرسـاختهای

 114از بیـــن  139کشـــور ،در ســـال  2013بـــا  16پلـــه صعود رتبـــه  98از

خود اختصــــاص داده اســــت .امتیاز ایران در شـــاخص رقابتپذیری ســـفر و

زمینـی و هوایـی ،زیرسـاختهای حملونقـل هوایـی ،منابـع انسـانی و بـازار
و گردشگری ،آمــادهسازی فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و ایمنــی و امنیت،
رتبـه ایـران بهبـود یافتـه اسـت .بدتریـن رتبـه ایـران بیـن مولفههـای شـاخص

گردشگری  2017معادل  4/3اســــت کــــه ایــــن امتیــــاز در ســــال ،2015

رقابتپذیری سـفر و گردشـگری در سـال  2017مربوط به پایداری محیطــی و

ســـال  2015به جایگاه هشتم در ســـال  2017صعود کرده اما این رتبه در سال

بـوده اسـت .همچنیـن بهتریـن رتبه ایران پـس از رقابــتپذیری قیمتها مربوط

 3/3بـوده اسـت .همچنین رتبه ایران از جایگاه نهم بین کشورهای خاورمیانه در

 2019به  11در ایـن گـروه سقوط کرده است.
رتبه اول ایران در شاخص قیمت رقابتی

اسـتان تهـران عملا نتیجـه فعالیـت بخـش خدمـات اسـت که

پــس از آن اولویتبخشـی سـفر و گردشـگری و زیرسـاخت خدمات گردشـگری
بـه منابـع فرهنگـی و زیرسـاختهای زمینـی و هوایی اسـت.

زیرساختهای حملونقل هوایی چالش صنعت گردشگری

ناخالـص داخلـی اسـتان تهـران نتیجـه فعالیتهـای بانکـی،

فعالیتهـای غیرمولـدی اسـت کـه خـود عملا مشـوق واردات
و مصـرف نیـز اسـت .همچنیـن حجم پایین صـادرات تهران در
مقایسـه با واردات این اسـتان میتواند گویای نقش بازتوزیعی

واردات کاالها و شـکلگیری طبقه قدرتمند وابسـته به واردات
را ترسـیم کند.

بهطـور متوسـط در مولفـه فعالسـازی محیطزیسـت امتیـاز بهتـری نسـبت

بـه سـه مولفـه دیگـر کسـب کـرده اسـت .باالتریـن امتیـاز ایـران مربـوط بـه

زیرمولفههـای رقابتپذیـری قیمتهـا و امنیــت و ایمنــی بـه ترتیـب بـا امتیـاز
 7/6و  2/5بـوده و کمتریـن امتیـاز مربـوط بـه زیرسـاختهای حملونقل هوایی

بـا امتیــاز  2/2و منــابع طبیعــی و بــاز بـودن بینالمللـی هـر دو بـا امتیـاز 4/2
بوده اسـت.

رتبه پایین ایران در خاورمیانه

گـزارش رقابتپذیـری صنعـت سـفر و گردشـگری مجمـع جهانـی اقتصاد نشـان

میدهد رتبه ایــران از جایگــاه نهــم بــین کشــورهای خاورمیانه در سال 2015
به جایگاه هشـتم در سـال  2017بهبود یافته اسـت .در سـال  ،2017امــارات

متحــده عربــی در جایگــاه اول شـاخص رقابتپذیری سـفر و گردشـگری و پس
از آن قطر و بحرین در جایگــاه دوم و ســوم در ســطح منطقــه خاورمیانــه قــرار

گرفتـه بودنـد .شـایان ذکر اسـت کشـورهای امـارات متحده عربـی ،قطر و بحرین
بهترتیب جایگاه 29ام47 ،ام و 60ام در جهـان را در سال  2017از نظر شاخص

رقابتپذیـری سـفر و گردشـگری بـه خـود اختصـاص داده بودنـد .طبـق جـدول

شـماره یک ،ایران از بین  14زیرمولفه شـاخص رقابتپذیری سـفر و گردشـگری
در سـال  ،2017در زمینـه بـاز بـودن بینالمللی ،رقابتپذیری قیمتها ،منابع

طبیعـی و منابـع فرهنگـی و سـفر تجـاری ،امتیـازی بــاالتر از متوســط امتیــاز

منطقــه خاورمیانــه داشـته و در  10زیرمولفـه دیگـر امتیـاز کمتـری نسـبت بـه
میانگین منطقه خاورمیانه داشته است .نکته جالب توجــه ایـنکــه بــا وجودی
کـه ایـران در شـاخص منابـع طبیعـی و باز بـودن بینالمللی پایینتریـن امتیازها

سـقوط ارزش ریـال در برابـر ارزهـای خارجـی بـا وجـود تمـام مشـکالتی که برای

بررسـی جزئیتـر مولفههـای شـاخص رقابتپذیـری سـفر و گردشـگری

را بین سایر مولفهها داشــته اســت ،امــا در بررسی شاخصها در سطح منطقه

آورده اسـت .یکـی از ایـن فرصتهـا ،ارزان شـدن سـفر و کاالهـای ایرانـی بـرای

سـفر و گردشـگری ،زیرسـاختها و منابـع طبیعـی و فرهنگـی ،ایـران

نســبت بـه میـانگین منطقه دارد.

اقتصـاد کشـور ایجـاد کـرده ،امـا فرصتهایـی را نیز بـرای اقتصاد ایـران به وجود

نشـان میدهـد از بیـن چهـار مولفـه توانمندســازی محــیط ،سیاسـتهای

خاورمیانـه مشـاهده میشـود کـه ایــران در ایــن دو شــاخص امتیــاز بــاالتری

