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اي بلند ، دیوارهاي تعرفه(ICC) المللیمهدي بهکیش، نایب رئیس و دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینمحمد
ه شان را بشود افراد کاالهايداند که باعث میکند، اولین عاملی میهاي زیادي براي بازرگانان ایجاد میرا که هزینه

توان اند نمیدر دورانی که اقتصادها باز شده«اقتصاددان معتقد است:  صورت قانونی از مرزهاي گمرکی رد نکنند. این
 ».یک اقتصاد درونگرا و بسته را جدا از دیگران اداره کرد
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 گیري قاچاق کاال چه مواردي هستند؟ترین عوامل اقتصادي اثرگذار بر شکلمهم

گمرکی معموالً براي پرداخت عوارض، کنترل کاالهاي ممنوعه، گویند. مرزهاي عبور غیرقانونی از مرزهاي گمرکی را قاچاق می
شوند و با این هدف معموالً کاالها باید از مرزهاي آوري اطالعات مربوط به صادرات و واردات کنترل میبندي یا براي جمعسهمیه

هاي بسیار داشته باشیم، تعرفهاقتصاد آزاد  (WTO) اگر ما هم مانند کشورهاي عضو سازمان تجارت جهانی .گمرکی رد شوند
اما حتی اگر تعرفه هم صفر باشد، باز باید کاالها از مرزهاي گمرکی رد  پایینی خواهیم داشت. البته ما بدون تعرفه نخواهیم بود،

شود. می رتشوند چون باید با ثبت اطالعات، آمار صادرات و واردات مشخص شود. ولیکن با داشتن یک اقتصاد آزاد کار بسیار ساده
شود و در این صورت کسی به وارد کردن کاال از مرزهاي ها، هزینه عبور از گمرك هم بسیار کمتر میدر صورت پایین بودن تعرفه

شان را به صورت قانونی از مرزهاي گمرکی رد شود افراد کاالهايغیرگمرکی تمایل نخواهد داشت. اولین دلیلی که باعث می
کند. البته در کشور ما چون کاالهاي اي بلند است که هزینه بسیار زیادي براي بازرگانان ایجاد میتعرفهنکنند، وجود دیوارهاي 

ممنوعه زیاد است، براي ورود کاالهاي ممنوعه نیز گرایش به قاچاق وجود دارد. از سوي دیگر کشور ما بسیار وسیع است و 
   .اال از مرزهاي غیرگمرکی به کشور بسیار ساده استتوان همه مرزهایش را کنترل کرد. بنابراین ورود کنمی
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هاي گمرکی در دنیا چندان پایین نیامده بود و کشورهاي اطراف ما نیز سال پیش هنوز تعرفه 40تا  30در گذشته و حدود 
رهاي همسایه ه کشوشان داشتند. اساساً در آن دوره کشورها بیشتر درونگرا بودند به این معنی ککنترل بسیار بیشتري به مرزهاي

پرداختند و تالش چندانی براي صادرات نداشتند. امروز اقتصادها به صادرات وابسته ما هم بیشتر به داخل اقتصاد خودشان می
تر و توانند آنها را ارزاناند که میاند و تولید کاالهایی را در اولویت قرار دادههاي خود متمرکز شدهاند؛ کشورها بر مزیتشده

بنابراین کشورهاي همسایه  .تر تولید کنند تا آن را صادر و در مقابل کاالهایی را وارد کنند که در تولید آنها مزیت ندارندبتیرقا
خواهند مرزها باز باشد تا بتوانند کاالهاي خود را به ایران صادر کنند کنند و میشان تالش زیادي میما نیز براي صدور کاالهاي

در نتیجه کاالیی که از نظر ما به صورت قاچاق  .مقایسه با گذشته بر مرزهاي صادراتی کنترل چندانی ندارند و به همین دلیل در
  .خواهند آن را صادر کنندشود از نظر این کشورهاي همسایه، کاالیی است که میوارد کشورمان می

ارند اي به کنترل ندنترل کنیم، اما همسایگان ما عالقههاي بسیار باال واردات را کخواهیم با تعرفههاي نادرست میما با سیاست
هاي ما به طرف شان را به کشور ما صادر کنند. کشورهاي دنیا و از جمله همسایهشود کاالهايخواهند از هر منفذي که میو می

نتیجه همه نوع کاالیی از مرزهاي  شان بازتر شده است. دراند و به صدور کاال عالقه خیلی زیادي دارند و مرزهاياقتصاد آزاد رفته
دهنده تفاوت در نحوه اداره اقتصاد کشور ما با نشان شود. این مسالهغیرگمرکی و غیررسمی به صورت قاچاق وارد کشور ما می

عامل  رد.توان یک اقتصاد درونگرا و بسته را جدا از دیگران اداره کاند نمیکشورهاي دیگر است. در دورانی که اقتصادها باز شده
آید، منافذ طور که در مطبوعات میرسمی هم داریم. آندیگري که در زمینه قاچاق مطرح است این است که گویا ما مرزهاي غیر

شده ولی غیررسمی وجود دارد که بسیاري از کاالهاي قاچاق ممکن است از این مرزهاي غیررسمی عبور کنند. من شناخته
این میزان  .کندشود، به هر حال از یک مرزهایی عبور مید دالر کاالي قاچاقی که از آن صحبت میمیلیار 25یا  20دانم، اما نمی

توان مخفیانه آن را از جاي کوچکی رد کاالي قاچاق معادل هزاران کانتینر کاالست و نمی
 .کرد. به نظر من شفافیت در این زمینه اهمیت باالیی دارد

هاي اقتصادي اشتباهی در کشور ما حاکم است که در حال حاضر چه سیاست

 کند؟قاچاق کاال را تشویق می

ها باالست، قیمت در داخل بسیار باالتر از قیمت همان کاال در آن طرف مرز وقتی تعرفه
درصد  100ل در عمل حدود است. در حال حاضر در کشور ما بعضی از کاالها مثل اتومبی

تعرفه دارند این یعنی قیمت کاال در این طرف مرز بیش از دو برابر آن طرف مرز است. 
ر رود و ممکن است ماموشود، انگیزه براي فساد و قاچاق باال میوقتی تفاوت قیمت زیاد می

گمرك هم تحریک و فاسد شود. در دنیاي امروز اختالف قیمت بین داخل و خارج به 
نترل هاي طبیعی کصورت نظامی یا به صورت اداري قابل کنترل نیست و باید با مکانیسم

هاي داخل و بیرون را حل کنیم، هاي طبیعی تفاوت قیمتشود. اگر نتوانیم با مکانیسم
نخواهیم توانست جلو قاچاق را بگیریم. اختالف قیمت بین داخل و خارج به این دلیل است 

کنیم که در آنها مزیت نداریم. البته در حال حاضر قیمت یکسري می که ما کاالهایی تولید
توانند از داخل به بیرون تر از کشورهاي اطراف است و این کاالها میاز کاالهاي ما پایین

قاچاق شوند. بنابراین ریشه قاچاق اختالف قیمت کاال در داخل و بیرون است. به عنوان 
صد درصدي که اتومبیل دارد، قیمت آن در داخل بیش مثال در حال حاضر با تعرفه حدود 

تواند اتومبیل را قاچاق کند، ولی قطعات از دو برابر خارج از کشور است. البته کسی نمی

در صورت پایین بودن 

هزینه عبور از ها، تعرفه

گمرك هم بسیار کمتر 

شود و در این صورت می

کسی به وارد کردن کاال 

از مرزهاي غیرگمرکی 

 .تمایل نخواهد داشت

اولین دلیلی که باعث 

شود افراد می

شان را به صورت کاالهاي

قانونی از مرزهاي 

گمرکی رد نکنند، وجود 

اي بلند دیوارهاي تعرفه

است که هزینه بسیار 

براي بازرگانان زیادي 

  .کندایجاد می
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    .کنندآن را قاچاق می

هر سال است مردم کشور ما  50کننده است. ضمن اینکه دو برابر بودن قیمت یک کاال واقعاً انصاف نیست و ظلم به مصرف
انه رونق سازي رونق پیدا کند که متاسفایم باید صنعت اتومبیلاند. همیشه گفتهاتومبیلی را به بیش از دو برابر قیمت آن خریده

کنم علت رونق نیافتن این صنعت این است که تحت فشار رقابت نبوده است. اصوالً انسان گرایش به نیافته است. من فکر می
آید که انسان تحت هایی به وجود میآید، خالقیت در زمانقت در یک محیط کامالً آرام به وجود نمیوخالقیت هیچ .تنبلی دارد

ز هاي ما در جهت اتواند رشد کند. باید محور سیاستها یا در شرایط بد اقتصادي خالقیت میگیرد. مثالً در جنگفشار قرار می
شود، رسماً چهار درصد است، ولی سود بازرگانی و انواع مجلس تصویب میهاي ما که در بین بردن تفاوت قیمت باشد. نرخ تعرفه

کند. دولت هم تا حدودي به این مبالغ که نوعی مالیات غیرمستقیم و اقسام عوارض نیز داریم و همه اینها تفاوت قیمت ایجاد می
دیگري که در کشور ما قاچاق را آسان پردازد گسترش قاچاق است. موضوع اي که جامعه میشود، اما هزینهاست، وابسته می

مواد مخدر است. با وجود کنترل بسیار شدیدي که ایران دارد، ترافیک مواد مخدر همچنان وجود دارد و براي  کند مسالهمی
ید اتواند وارد سیستم بانکی شود و بکند. این درآمد به راحتی نمیعواملی که در این کار هستند درآمد قابل توجهی ایجاد می

پولشویی شود. بهترین راه پولشویی براي قاچاقچیان این است که این پول را به کاالي قاچاق تبدیل و به کشور وارد کنند. بنابراین 
آید. کند درآمدهاي سیاه است که از ترافیک مواد مخدر به وجود میعالوه بر تفاوت قیمت، عامل دیگري که قاچاق را تشویق می

رود و در نتیجه واردات کاال ها بیشتر شود، امکان فساد باال میزیاد است. هر قدر بوروکراسی و کنترل عامل سوم بوروکراسی
هاي گذاريکند چون قیمتشود ولی حالت قاچاق پیدا میتواند حالت قاچاق پیدا کند. در واقع کاال از مرز گمرکی رد میمی

شود، شود چقدر است، ولی وقتی کاال وارد بازار آزاد میاالیی که وارد میشود و معلوم نیست دقیقاً قیمت کغیرواقعی انجام می
شود. یعنی هنگام واردات کاال، واردکنندگان براي اینکه هزینه ها روشن میتفاوت قیمت

کنند و پس از عبور کاال از گمرك گمرکی کمتري پرداخت کنند قیمت را پایین درج می
کاالي داخل شود قیمت آن سه برابر قیمت ر معلوم میو وارد شدن آن به بازار داخل کشو

است. این اتفاق بر اثر بوروکراسی رخ داده است. عده دیگري هم به دلیل اینکه اختالف 
آورند و از طریق مرزهاي غیررسمی کاال را قیمت قابل توجه است از مرز گمرکی کاال نمی

 .کنندوارد می

اي هتوان گفت تدوین سیاستبا توجه به کمبود مراکز پژوهشی قدرتمند، آیا می

شود، ناشی از عدم شناخت و فقدان اشتباه که به افزایش قاچاق منجر می

 هاي قابل اتکا در این زمینه است؟پژوهش

ما موسسات تحقیقاتی معتبر و قابل اتکاي اندکی داریم یا اصالً چنین موسساتی نداریم. 
که  شودمیاصوالً تحقیق در ایران خریدار نداشته که بخواهد تولید شود. کاالیی تولید 

طور است و اگر تقاضا برایش وجود برایش تقاضا وجود داشته باشد. تحقیق هم همین
در  شود وشود، محقق و استاد خوب هم تولید نمینداشته باشد، تحقیق خوب تولید نمی

ه ارد. اما علت اینککند. ما دانشگاه قوي نداریم و دلیل آن این است که تقاضا وجود ندها تنزل مینتیجه سطح علمی دانشگاه
ایم. اقتصاد دنیا به شدت به هم متصل شده است. در چنین تقاضایی وجود ندارد این است که اصوالً ما همراه دنیا حرکت نکرده

خواست رشدي بسیار سریع و چندین برابر کشورهاي منطقه ایجاد کند، در حالی که کشورها دوره رژیم گذشته حکومت می
ار متفاوت با منطقه خود داشته باشند. چون براي رشد باید تبادل کاال، دانش و نیروي انسانی صورت بگیرد. توانند رشدي بسینمی

کشورهاي دنیا و از جمله 

هاي ما به طرف همسایه

 اند و بهاقتصاد آزاد رفته

صدور کاال عالقه خیلی 

زیادي دارند و 

شان بازتر شده مرزهاي

است. در نتیجه همه نوع 

کاالیی از مرزهاي 

غیرگمرکی و غیررسمی 

به صورت قاچاق وارد 

 .دشوکشور ما می
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د به سرعت توانها هستند و براي رشد باید نیروي انسانی کارآمد تربیت شود که این کار هم نمیاساساً مبناي اصلی توسعه انسان
به صورتی و در جاهایی خرج کردند که بوروکراسی را به هم ریخت. بعد از انقالب، انجام شود. در نتیجه در رژیم گذشته پول را 

ها اقتصاد یا اداره اقتصاد را از حالت ها گرفتار بوده است. طبیعتاً جنگ و تحریمکشور ما مدت زیادي بر اثر جنگ و بعد تحریم
مان را ها بودیم، مجبور بودیم زندگیتحت فشار تحریمشدت کنند. مثالً در همین چند سال اخیر که ما بهطبیعی خود خارج می

کاالهاي  کردیم تا بتوانیمکرد، عبور میالمللی که ما را محدود میمان باید به شکلی از قوانین بینبراي گذراندن زندگی .بگذرانیم
ور کنیم. مگر اقداماتی که ما در آن دوره مان را بفروشیم و پول آن را وارد کشمورد نیازمان را در دنیا بخریم و وارد کنیم یا نفت

هاي اخیر به اجبار همه را به دور زدن قوانین براي انجام این کارها داشتیم، کاري جز کارهاي قاچاق بود؟ دولت ما در سال
 ینکرد. یکی از چیزهایی که همه تاجران و صنعتگران در این چند سال تمرتحریمی و خریدن و وارد کردن کاال تشویق می

  .شدندشان را از طریق بانک انجام ندهند چون بر اثر قوانین تحریمی دچار مشکل میاند این بوده که کارهايکرده

تند دانسشود از طریق بانک عمل نکرد. پیش از آن بسیاري از بازرگانان اصالً نمیجامعه بازرگانی ما یاد گرفت که چطور می 
ها را یاد گرفتند. بعد از اینکه ها همه این راهستاد و کاال را به ایران آورد، ولی در این سالتوان مخفیانه به چین پول فرچطور می

توان بدون پرداخت تر است و میجامعه بازرگانی ما این کارها را یاد گرفت، به آن عادت کرد و متوجه شد این کارها بسیار راحت
صرافی پول را رد کرد و کاال را از یک مرز غیرشفاف به داخل کشور مالیات و حقوق و عوارض گمرکی، مخفیانه از طریق یک 

ها به ما وارد کرد این بود که به ما آموخت چگونه قوانین را دور بزنیم و کار قاچاق را خیلی اي که تحریمترین صدمهآورد. بزرگ
اند و شاید هم زیر کار قاچاق را یاد گرفتهتوان به این راحتی قاچاق را جمع کرد چون همه خوب به ما آموخت. امروز دیگر نمی

کند چون از شان را پایین آورده است. با این وضعیت دولت از چندین نظر ضرر میهايدندانشان مزه کرده باشد چون هزینه
ریق را از طها ضرر امکان ثبت معامالت را ندارند، از سوي دیگر کاال فرستد و بانکسویی تاجر دیگر پول را از طریق بانک نمی

خورد و عالوه بر این تاجر دیگر شود و محاسبات و شفافیتش به هم میآورند و گمرك دچار مشکل میمرزهاي رسمی نمی
سازي، کارها را تسهیل کند ضمن شفاف پردازد چون ثبتی صورت نگرفته است. دولت باید براي حل این مسالهمالیات هم نمی

شان را از طریق مرزهاي گمرکی و به صورت رسمی هم وارد کنند هزینه و دشواري چندانی براي شانتا تاجران ببینند اگر کاالي
 .ندارد

ویژه با توجه به اینکه البته این راه راهی بسیار سخت و طوالنی است. به
متاسفانه از سالیان بسیار دور ندادن مالیات در این کشور یک عادت 
است و حتی در مقاطعی مذهب ما هم به این موضوع کمک کرده است 
چون پیش از انقالب مردم را به ندادن مالیات به رژیم وقت تشویق 

اند بیشتر تاجران از همان دوران به ندادن مالیات عادت کرده کرده ومی
شود حاال دیگر نظامی بر کشور حاکم و در نتیجه امروز هم که گفته می

است که باید به آن مالیات بپردازید، باز هم برخی تاجران دو دفتر دارند 
توانند از دادن مالیات به همه آموزش داد که چگونه میدارند. دوره صدساله تحریم مالیات عمالً شان را مخفی نگه میو کارهاي

اخیر هم  هاي اقتصاديفرار کنند و امروز دولت شاید نتواند حتی نیمی از مالیاتی را که باید دریافت کند، به دست بیاورد. تحریم
دولت خودمان متوجه شوند.  هاي خارجی وتوان کاالي قاچاق را وارد کشور کرد بدون اینکه دولتبه همه آموخت که چگونه می

نیز شفافیت و  حل این مسالهاند. راهها و شرایط کشور هم در باال بردن امکان قاچاق در کشور موثر بودهها، عادتبنابراین سنت
البته  .راحتی از طریق مرزهاي رسمی وارد کشور کنندتوانند کاالهاي خود را بههاست تا تاجران ببینند که میپایین آوردن تعرفه
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. با وجود تواند موثر باشدتر عملکرد کارکنان نیز میتواند در این زمینه بسیار اثرگذار باشد. کنترل دقیقمبارزه با فساد هم می
ها کنترل کرد و اگر کارکنان حق جا شدن پول را از طریق حسابشود کارکنان و جابهراحتی میابزارهاي الکترونیکی جدید به

 .شان را گرفتتوان مچراحتی مییرند، بهرشوه) بگ(حساب 

 (ICC) للیالمکنم و نایب رئیس و دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینمن به دلیل اینکه در اتاق بازرگانی فعالیت می

ز امتیازاتی ا هایم حاکی از آن است که دادن حق حساب و به شکلی کاال را با دادنهستم، ارتباط زیادي با تاجران دارم و شنیده
گمرك رد کردن، کار چندان دشواري نیست. اگر این درست باشد، اتفاق بسیار بدي است و به این معناست که عالوه بر فشار 
انگیزه براي قاچاق کاال، از این سو فساد هم وجود دارد. فساد ممکن است کار برخی را تسهیل کند، اما هزینه هم به دنبال دارد 

 .شان را از مرزهاي رسمی وارد کنند کاهش یابدقه بسیاري از تاجران به اینکه کاالهايشود عالو باعث می

شود. اساساً اعالم آمار در این زمینه درست است؟ این آمارها چقدر قابل اخیرًا آمارهایی از کاهش قاچاق اعالم می

 اتکا هستند؟

براي دسترسی به آمار دقیق قاچاق بهترین راه این است که آمار گمرك کشورهاي 
براي مثال بسیاري از کاالهاي ما از مبدأ کشور  .صادرکننده کاال به ایران را بررسی کنیم

توان شود. براي دانستن رقم قاچاق میامارات یا چین به صورت غیرقانونی وارد کشور می
 .آمار صادرات کشورهاي دیگر را با آمار واردات کاال در ایران از همان کشور مقایسه کرد

ترین رقم در خصوص حجم کاالهاي قاچاق از آن کشور تواند دقیقاین دو، می اختالف میان
باشد. البته ممکن است برخی کاالها از مبادي دیگري هم وارد شود و در سامانه کشورهاي 
مبدأ ثبت نشود، اما میزان این کاالها بسیار کم است و تاثیر چندانی بر آمار نهایی قاچاق 

تن میزان قاچاق کار دشواري نیست. به خصوص که اکنون اتاق گذارد. بنابراین یافنمی
افزار استفاده افزاري ایجاد کرده که کشورهایی که از این نرمنرم (ICC) المللیبازرگانی بین

روز شده صادرات خود در گمرکات توانند آمار بهکنند و به این تفاهمنامه بپیوندند میمی
کامالً مشخص است که در هر روز چه کاالیی از چه کشوري دیگر را ببینند. در این سامانه 

راحتی مبدأ و مقصد کاال را به ایران صادر شده است. این امکانات ایجاد شده تا کشورها به
توان روند ورود کاال به کشور را مانیتور کرد. این سیستم براي کشوري مانند ایران مطلوب است کنترل کنند. با این سیستم می

تواند میزان زان تمام شدن قیمت کاالهاي قاچاق انگیزه زیادي براي قاچاقچیان ایجاد کرده و با این سیستم دولت میچون ار
قاچاق را کنترل کند. اما این امر مشروط به این است که ایران به این سیستم بپیوندد. ما باید بپذیریم که ما هم بخشی از اقتصاد 

شود. بنابراین باید جهانی فکر کنیم. اگر تر میتر و هر روز مرزهایش به هم مرتبطه هم متصلجهانی هستیم؛ جهانی که هر روز ب
ت کنند، شرایط بدتري خواهیم داشگونه نگاه میرسد گروهی در ایران هنوز به اقتصاد اینبخواهیم درونگرا باشیم، که به نظر می

هاي جهانی بپیوندیم امکان کنترل کمتري بر کشور و شرایط زنجیره شود. ما هر چه کمتر به روابط جهانی وو قاچاق بیشتر می
 .آن خواهیم داشت

خورد چون قاچاق از هر مسیري که بخواهد وارد کشور باید بدانیم که قاچاق فسادآور است. فساد بدنه دولت را مانند موریانه می
 .کندبه ساختار دولت نفوذ کرده و آن را دچار مشکل میشود باید یکسري مرزها و ادارات دولتی را پشت سر بگذارد، پس قطعاً 
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ریشه قاچاق اختالف 

قیمت کاال در داخل و 

بیرون است. به عنوان 

مثال در حال حاضر با 

تعرفه حدود صد 

درصدي که اتومبیل 

دارد، قیمت آن در 

داخل بیش از دو برابر 

خارج از کشور است. 

تواند سی نمیالبته ک

اتومبیل را قاچاق کند، 

     

 

 

٥ 
 

http://tejarat.donya-e-eqtesad.com/fa/packagestories/details?service=economy&story=51d2fe70-cf11-4af2-abb0-e78c743dac88
http://tejarat.donya-e-eqtesad.com/fa/packagestories/details?service=economy&story=51d2fe70-cf11-4af2-abb0-e78c743dac88

