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  11/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  پيشگفتار
 مامهم اقتصادي است و در فرآيند گردش و مبادلة كاال و خدمت با تمبخش بازرگاني از بخشهاي 

الها و اترين ك ترين تا پراهميت اهميت عناصر درگير اقتصادي همراه و در ريزترين تا بزرگترين و از بي

در انجام . گردد لذا تدوين گزارشي در تشريح اين بخش بسيار حجيم و مفصل مي. خدمات حضور دارد

اينكه يك گزارش  اين مهم و براي ارائه شناختي از كليات اين بخش در ايران گزارش حاضر با رعايت

هاي شناخت وارد مباحث تحليلي نشديم كه اين خود  شناخت است تدوين شد و حتي المقدور از حيطه

  .احتياج به مجلدات عديده دارد

روح اهللا محمدي در سمت همكار اصلي طرح و آقايان  متشكل از آقايانمجري و تيم تحقيقاتي مجري 

كارشناسان و خانمها نيلوفر غالمي و پريسا خلجي ها  گروهو رسول مرادي سرياسر مدني و صهيب مدني 

و خانم مشاور مك برادران او مهندس سيمدير دكتر رضا زنجيراني فراهاني  انضمن تشكر از همكاري آقاي

در گروه مطالعات و پژوهشهاي لجستيك و تحقيقاتي آمايش سرزمين الناز مياندوآبچي مسؤول طرح 

دكتر محمدعلي مرادي ناظر طرح در مؤسسة مطالعات و پژوهشهاي  و همچنين آقاي زنجيره تأمين

  .نمايد از بذل توجهات علمي و اجرائي در تقابل فعال تحقيقاتي و اجرائي سپاسگزاري مي بازرگاني

  .دارم بدينوسيله از همكاران تحقيقاتي خود نهايت تشكر خود را اعالم مي

  بيژن بيدآباد

  مجري طرح

  1387شهريور 
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  مقدمه
 منظور به سرزمين در انسان و فعاليتهاي سرزمين انسان، بين رابطه تنظيم از عبارت سرزمين يشآما

 معنوي و مادي وضعيت بهبود جهت در و فضايي انساني امكانات جميع از پايدار، و درخور وري بهره

 تربه تخصيص جهت در سندي تدوين معني به آمايش ديگر عبارت به. باشد مي زمان طول در اجتماع

 منطقه خاص شرايط به توجه با بررسي روش اين در كه .باشد مي سرزمين به ويژگيهاي توجه با منابع،

 آن، نفوذ مستقيم حوزه بر منطقه، در گذاري سرمايه تحوالت پيامدهاي و آثار نمودن لحاظ ضمن مورد نظر،

 تحليلي و استنتاجي ا روشهايب و نموده مستقيم نفوذ حوزه آينده و موجود وضعيت از سندي تهيه به اقدام

 فضايي مالحظات با و منابع بهتر سمت تخصيص به مزبور حوزه در منابع توزيع نمايد، مي سعي الزم،

گيري  و تحليل قانونمنديهاي حاكم بر شكل "فضا"در آمايش سرزمين، مقوله . گردند مطرح توأماً سرزمين،

 -متقابل اقتصادي روابط حاصل و برگيرنده در افض. ريزي دارند ترين نقش را در برنامه آن، كليدي

 گسترة يا پهنه مشخص يا مشخص محيطي در جامعه از بخشي محيطي زيست و فرهنگي -اجتماعي

 فضا در انسان فعاليتهاي فضا و و انسان بين روابط استقرار نحوة فضايي سازمان و است سرزمين از معيني

 ساختار و استقرار توزيع و اسكان جمعيت و پراكنش يچگونگ و كلي سيماي فضايي سازمان. باشد مي

 چگونگي تحليل .سازد مي مشخص را بين آنها متقابل كنشهاي و محيطي زيست -فرهنگي -اقتصادي

  :شود مي ناشي ضرورتهاي زير از مطالعه مورد محدودة فضايي سازمان

 ديهاي سازماندهيقانونمن توان مي فضا يابي سازمان چگونگي نيز و مؤثر عوامل شناخت با -

 پتانسيلها براساس مورد مطالعه فضاي شده هدايت و ارادي توسعه طريق اين از تا دريافت را فضا

  .گردد ممكن آن استعدادهاي و

و  قوت نقاط به توان مي مطالعه مورد فضاي ويژگيهاي و موجود سيماي شناخت با -

 .نمود اقدام ودموج وضع مناسب سازماندهي و بهكرد جهت در و پي برده آن ضعف

چه  به مطالعه محدوده تحوالت كه دريافت توان مي فضا يابي سازمان روند شناخت با  -
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 منطقه كشوريا تر كالن توسعه استراتژي با توافق در نتيجه، در و دارد گرايش سويي و سمت

 عديلت به مطالعه فضاي مورد ريزي برنامه در كه گرفت نتيجه توان مي نيز و خير؟ يا هست بزرگتر

  .ورزيد مبادرت بايست روندها كدام تقويت يا ايجاد يا

بنابراين شناخت فضا و عوامل مؤثر در سازمان فضايي از مواردي است كه بايد در تهيه سند آمايش 

  . سرزمين مدنظر قرار گيرد

به منظور توزيع مناسب جمعيت و شده است كه دولت مكلف قانون برنامه چهارم توسعه،  73در ماده 

مطالعات انجام  سرزمين، با اهداف استفاده كارآمد از قابليتها و مزيتهاي كشور، با استفاده از عاليتها در پهنهف

همچين در ذيل اين ماده . چهارم به مرحله اجرا درآورد شده، سند ملّي آمايش سرزمين را از ابتداي برنامه

 .ن قرار گيرد اشاره شده استبه مواردي كه در سطح كالن بايد مدنظر سند ملي آمايش سرزمي

 انداز بلند مدت توسعه فضايي كشور، در چارچوب سياستهاي كلي چشم: سطح كالن شامل) الف"

 .سرزمين المللي و امكانات، محدوديتها و مزيتهاي اي و بين نظام، تحليل شرايط منطقه

  :قانون برنامه چهارم نيز بيان شده است كه  75همچنين در ماده 

گذاريهاي جديد  سرمايه سازي عمليات عمراني و ولت مكلف است، به منظور هماهنگد :5ماده "

نگري، تحليل مناسب موقعيت  موازين آينده المللي، با رعايت متناسب با شرايط در حال گذار ملّي و بين

ي اسالمي، امكانات و قابليتها و فرصتها -هويت ايراني المللي كشور، ساختار فرهنگي اي و بين منطقه

 :دهد كشور، اقدامهاي ذيل را انجام

مرجع اصلي هماهنگيهاي بين  قرار دادن اسناد ملّي آمايش سرزمين و كالبدي ملّي به عنوان) الف

 .اجرايي گيريهاي اي، در تصميم منطقه - اي و بخشي بخشي، بين منطقه

ي، علمي و فني و با ا جهاني، منطقه به هنگام نمودن سند ملّي آمايش سرزمين، متناسب با تحوالت) ب
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اي كه  اي و بخشي، به گونه سطوح خرد و كالن منطقه اي و مكاني و تعامل گيري از اطالعات پايه بهره

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در سازگاري با سند ملّي آمايش  برنامه پنجم توسعه اقتصادي،

  ".گردد سرزمين تنظيم

  :انداز كشور نيز به تهيه سند آمايش سرزمين اشاره شده است در سياستهاي كلي نظام در دوره چشم

  سياستهاي كلي نظام در دوره چشم انداز"

اي كه در آن با  آمايش سرزمين بر مبناي مزيتهاي نسبي مناطق، به نحوي كه هر ايراني به منطقه -45

  .نمايد، افتخار نمايد عزت و آزامش زندگي مي

گيري از  اي كشور، با بهره اي و تقويت نقش منطقه تعادل منطقهسازماندهي فضاي ملي، ايجاد  -47

المللي  هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي سرزمين، با هدف ارتقاي جايگاه بين قابليتها و مزيت

  ".كشور

مرجع اصلي هماهنگيهاي بين شود سند ملي آمايش سرزمين به عنوان  همان گونه كه مشاهده مي

باشد و اين سند بايد با  مدنظر مي اجرايي گيريهاي اي، در تصميم منطقه - اي و بخشي بخشي، بين منطقه

المللي و مزيتهاي رقابتي كشور تهيه و تدوين  اي و بين توجه به شناخت صحيح از موقعيت داخلي، منطقه

طح جهت دستيابي به اين مهم، در بدو امر بايد تحليلي درست و منطقي از تحوالت تجاري در س. گردد

ها  المللي، تهديدها، فرصت اي و  بين المللي و پس از آن تحليل وضعيت تجاري كشور در سطوح منطقه بين

از اين رو، در اين بخش، به منظور تحليل وضعيت تجارت در سطح . هاي موجود بدست آيد و مزيت

پس از آن سازمان  گردد و جهاني در ابتدا شماي كلي از عملكرد كالن تجارت جهاني در گذشته ارائه مي

باشد، بيان  المللي كه در حجم و نوع مبادالت بين مناطق مختلف جغرافيايي در سطح جهان مي فضايي بين

  .شود مي

 در را اساسي تغييراتي و روند بازرگاني خارجي كشورها و فرآيندهاي نوين تجارت، جهاني فرايند
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 هاي شركت رشد جهاني، توليد به نسبت جهاني تجارت بيشتر رشد عاليم از .دهد مي نويد جهاني اقتصاد

 و تكنولوژيكي انقالب واسطه به كه است خارجي مالي و مستقيم گذاريهاي سرمايه رشد سريع و فرامليتي

 همديگر به بازارها شدن وابسته دليل به و گرفته سرعت اخير دهه در يك شوروي فروپاشي امپراطوري نيز

 جهاني مالي بازارهاي تحوالت و وقايع از آنها تاثيرپذيري و جهات بسياري از پذيري كشورها آسيب سبب

 از مخابرات و الكترونيك بيوتكنولوژي، هاي پيشرفت و ها فناوري رشد طرف ديگر از .است گرديده

 براي ويژه به امر اين .است كاسته نسبي مزيت دهي شكل در اوليه و مواد منابع ،ارزان كار نيروي اهميت

 آورده فراهم آن به پيوستن و جهاني اقتصاد مسير در حركت را براي زمينه يافته، توسعه كمتر كشورهاي

  .است

يافتن جريان كلي تجارت جهان و در اين ارتباط نقش ايران در چارچوب طرح تدوين راهبردهاي بلند 

ر از مدت آمايش سرزمين بازرگاني صورت خواهد گرفت و وظيفه اين طرح تحقيقاتي كمك به طرح مزبو

در اين راستا به . باشد لحاظ تحليل وضع موجود بازرگاني اعم از بخشهاي بازرگاني داخلي و خارجي مي

الملل و جايگاه  منظور تحليل محيط بيروني بخش بازرگاني كشور ضروري است كه وضعيت تجارت بين

  . ايران در آن بررسي شود

قراري تجارت و جهت تجارت و چگونگي تحليلهاي تجارت بين الملل درصدد پيدا كردن مبناي بر

پايه نظريه تجارت بين الملل از . بهره گيري تجارت توسط كشور ها از برقراري تجارت بين الملل است

مهمترين تحوالت تجاري . برخورد نظريه هاي اقتصادي بوجود آمده كه در قرون گذشته مطرح بوده است

اري ادامه دارد يكي تحوالت ناشي از تقويت سازمان هاي آخر قرن گذشته شروع و در قرن ج كه از دهه

لذا اين دو . تجارت جهاني و ديگر نقش تجارت الكترونيكي در تحول مبادالت كاال و خدمت بوده است

تحوالت سياسي از سوي ديگر با . دهد بخش اساس ساختارهاي روبه تحول بخش بازرگاني را تشكيل مي

زارها در سطح جهان شد و تعادل نظام قدرت را به سوي جهان فروپاشي شوروي سابق سبب دگرگوني با

رشد پرشتاب چين و شرق آسيا بعنوان عاملي مهم در تغيير روند جريانات تجاري . يك قطبي سوق داد

  .نمايد مطرح گرديد كه همة اين جريانات لزوم بررسي حركتهاي بزرگ تجاري در جهان را پراهميت مي
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اهميت آن متفاوت از چارچوب بخش بازرگاني خارجي است و  بخش بازرگاني داخلي عليرغم

بندي و  سازي و بسته بازرگاني داخلي بيشتر معطوف جريانات حركت تخليه بارگيري و انبار و ذخيره

باشد كه در چارچوپ ساختارهاي بازرگاني كشور از جهت  سازمانها و صنوف و قوانين و مقررات مي

  .اي آمايشي بايست مد نظر قرار گيردديدگاههاي مورد نياز در تحليله

اي كه در ارتباط با اين طرح به عهده اين مجلد است تحليل وضع موجود بازرگاني كشور  وظيفه

شامل موارد زير اهداف پروژه . هاي آمايشي باشد باشد كه به عنوان گزارش شناخت قدمي براي برسي مي

  : باشد مي

 هتحليل عملكرد كالن تجارت جهاني در گذشت  

 تحليل حجم و نوع مبادالت بين مناطق مختلف جغرافيايي  

 المللي تجارت جهاني بررسي ساختار قوانين و نهادهاي بين  

 بررسي موافقتنامه هاي دو جانبه و چند جانبه و همچنين سازمان تجارت جهاني  

 هاي كالن اقتصاد ملي تحليل جايگاه بخش بازرگاني از منظر شاخص  

 اخلي و خارجي كشورتحليل وضعيت بازرگاني د  

 بررسي قوانين و ساختارهاي بازرگاني داخلي  

 هاي گذشته در بازرگاني داخلي گيريهاي جاري دولت و برنامه ترين جهت بررسي اصلي  

 بيمه، حمل و نقل، بانك ها و (بررسي عملكرد نهادها و خدمات پشتيباني بازرگاني(..  

 تحليل جايگاه تجارت خارجي ايران در تجارت جهاني  

 هاي گذشته در بازرگاني خارجي هاي جاري دولت و برنامه گيري ترين جهت بررسي اصلي  

 در اتحاديه هاي تجاري منطقه اي و فرا منطقه اي. ا.ا.تحليل جايگاه و ميزان مشاركت ج  

 تحليل مهمترين بازارهاي هدف تجاري ايران  

 ترين شركاي تجاري كشور در گذشته تحليل جايگاه عمده  
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  :مورد نظر ما از قرار زير است ي و فرعيپرسشهاي اصل

 عملكرد كالن تجارت جهاني در گذشته چگونه بوده است؟  

 حجم و نوع مبادالت بين مناطق مختلف جغرافيايي چگونه است؟  

 المللي تجارت جهاني كدامند و ساختار قوانين اين نهادها چگونه است؟ نهادهاي بين  

 هاي سازمان تجارت  نامه انبه و همچنين موافقتهاي دو جانبه و چند ج نامه وضعيت موافقت

  جهاني چگونه است؟

 هاي كالن اقتصاد ملي چيست؟ جايگاه بخش بازرگاني از منظر شاخص  

 قوانين و ساختارهاي بازرگاني داخلي كدامند؟  

 هاي گذشته در بازرگاني داخلي و خارجي چگونه  گيريهاي جاري دولت و برنامه ترين جهت اصلي

  بوده است؟

 لكرد نهادها و خدمات پشتيباني بازرگاني در كشور چگونه است؟عم  

 الملل چگونه است؟  جايگاه تجارت خارجي ايران در تجارت بين  

 در اتحاديه هاي تجاري منطقه اي و فرا منطقه اي چگونه است؟ . ا.ا.جايگاه و ميزان مشاركت ج  

 مهمترين بازارهاي هدف تجاري ايران كدامند؟  

 تجاري كشور در گذشته كدامند و جايگاه هر يك چگونه است؟ترين شركاي  عمده  

  :اين بررسي شامل بخشهاي زير خواهد بودگامهاي اصلي 

  : شامل تحليل وضعيت تجارت جهاني

هاي مختلفي  در اين بخش در بدو امر نظريات و استراتژي: الملل در اقتصاد جهاني جايگاه تجارت بين

الملل بر اقتصاد جهاني در  دارد و پس از آن اثرات تجارت بينالملل وجود  كه در خصوص تجارت بين

سير عملكرد كالن تجارت جهاني و نيز حجم . بستر جهاني شدن مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت

طبقه بندي . و نوع مبادالت بين مناطق مختلف جغرافيايي در قالب بخشهاي مجزايي بيان خواهد گرديد

  .اس متون موجود خواهد بودآمارها و تحليلها بر اس
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 تحليل عملكرد كالن تجارت جهاني در گذشته

الملل، جايگاه تجارت در سطح جهاني، رشد صادرات كااليي و  دراين بخش روند تحول تجارت بين

توليد جهاني، كشورهاي صادركننده و واردكننده برتر تجارت جهاني و ديگر شاخصهاي مرتبط در اين 

مختلف ارائه شده در اين خصوص توسط سازمان تجارت جهاني مدنظر قرار خواهد  زمينه و نيز گزارشات

  .طبقه بندي آمارها و تحليلها بر اساس متون موجود خواهد بود. گرفت

  تحليل حجم و نوع مبادالت بين مناطق مختلف جغرافيايي

، ...)اي غربي و آمريكاي شمالي، آمريكاي التين، اروپ(اي  در اين بخش حجم تجارت به صورت منطقه

صادرات فناوري باال در مناطق منتخب جهان به تفكيك مناطقي مانند خاورميانه و شمال آفريقا، آسياي 

طبقه بندي آمارها و مناطق و تحليلها بر اساس متون . گيرد مورد توجه قرار مي...) شرقي و پاسفيك و 

  .موجود خواهد بود

 رت جهانيالمللي تجا ساختار قوانين و نهادهاي بين

سازمان تجارت جهاني و جايگاه آن در برقراري تجارت آزاد، اهداف تشكيل سازمان تجارت جهاني، 

چالشها و  ،زواياي جهاني شدن، هاي تجارت آزاد و عضويت در سازمان جهاني تجارت نامه موافقت

ساز و كار حل ، الملل جهاني شدن و اقتصاد بين، حال توسعه ي جهاني شدن براي كشورهاي دريفرصتها

به عنوان زير بخشهاي اين  WTOو  اصول اساسي سيستم تجارت در  اختالف در سازمان جهاني تجارت

  .بخش مدنظر قرار خواهد گرفت

 هاي دو جانبه و چند جانبه و همچنين سازمان تجارت جهاني نامه تحليل موافقت

اي  ترتيبات خاص تجارت منطقه يكديگر المللي بين كشورها در روابط تجاري آنها با معاهدات بين

اين شرايط شامل . نمايند اي را در روابط خود اعمال مي دهد و مطابق آن اعضا شرايط ويژه تشكيل مي را
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هر عضو از اعضاي سازمان  .شود ساير اعضاي سازمان تجارت جهاني كه عضو اين ترتيبات نيستند نمي

اي شود و با شركاي جديد خود رفتار تجاري  تواند وارد يك ترتيب تجاري منطقه تجارت جهاني مي

، اعضاي سازمان 1994گات  24مطابق ماده . تري نسبت به اعضاي خارج از آن برقرار نمايد مطلوب

هاي موقت ايجاد نمايند با اين  توانند اتحاديه گمركي، مناطق تجارت آزاد و موافقتنامه تجارت جهاني مي

فهاي متعاهد را بدون افزايش موانع تجاري فراروي كشور ثالث شرط كه ترتيبات مزبور، تجارت بين طر

كشورهاي درحال توسعه مطابق شرط توانمندسازي قادرند بدون در نظرگرفتن شرايط  .تسهيل نمايد

اي ديگري تشكيل  گات، اتحاديه گمركي يا منطقه تجارت آزاد و يا ترتيبات منطقه 24مندرج در ماده 

  .دهند

 1994گات  24مومي تجارت خدمات تحت عنوان يكپارچگي اقتصادي همانند ماده موافقتنامه ع 5ماده 

به منظور بررسي موضوع در سرفصلي تحت عنوان تحليل . داند اي را مجاز مي ترتيبات تجاري منطقه

هاي  ها و سازمان تجارت جهاني به بررسي نحوه ارتباط اتحاديه نامه مدت توسعه موافقت انداز ميان چشم

  .شود اي و سازمان تجارت جهاني پرداخته مي نطقهتجاري م

  وضعيت بخش بازرگاني ايران

الملل، ضروري است كه شناخت كامل و منسجي نيز از وضعيت  پس از بررسي وضعيت تجارت بين

در اين زمينه بايد در . بخش بازرگاني ايران چه در زمينه بخش بازرگاني داخلي و خارجي صورت پذيرد

بخش بازرگاني از بعد كالن مورد ارزيابي قرار گيرد و پس از آن در دو مبحث مجزا، بدو امر جايگاه 

در بخش بازرگاني  .بخشهاي بازرگاني داخلي و خارجي و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسي قرار گيرد

اي  هاي توسعه هاي صورت گرفته در برنامه گيري داخلي بايد قوانين و ساختارهاي بازرگاني داخلي، جهت

در بخش بازرگاني خارجي نيز ضروري است  .كشور، نهادها و سازمانهاي دخيل مورد شناسايي قرار گيرد

ترين شركاي  الملل، بازارهاي هدف و عمده پس از بررسي جايگاه تجارت خارجي ايران در تجارت بين

بخش و  هاي صورت گرفته در اين گيري هاي نظام تجاري كشور و جهت ترين مؤلفه تجاري آن، اصلي

در زير موارد . اي مورد بحث و بررسي قرار گيرد اي و فرامنطقه هاي منطقه ميزان مشاركت ايران در اتحاديه
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  .گردد مطروحه فوق بيان مي

  هاي كالن اقتصاد ملي تحليل جايگاه بخش بازرگاني از منظر شاخص 

هاي مطروحه در اين  خصدر اين بخش جايگاه بخش بازرگاني در اقتصاد ملي كشور با استفاده از شا

  .گردد زمينه بيان مي

  :تحليل وضعيت بازرگاني داخلي كشور

اي كشور،  هاي توسعه شناخت قوانين و نهادهاي دخيل در امر بازرگاني داخلي، بررسي عملكرد برنامه

اي  هاي توسعه هاي گذشته در زمينه بازرگاني داخلي به تفكيك برنامه گيري دولت و برنامه ترين جهت اصلي

كشور، نهادها و خدمات پشتيباني و نقش و جايگاه هر يك از آنها در امر بازرگاني كشور از جمله مواردي 

  است كه در اين قسمت مورد مطالعه قرار مي گيرد

 :تحليل وضعيت بازرگاني خارجي كشور

ت و خارجي به تفكيك واردا بازرگاني مبادالت در راستاي مطالعه مبادالت تجاري ايران؛ ارزش

ايران بر حسب ارزش و وزن و درصد تغيير متغيرهاي  تجاري مبادالت صادرات غير نفتي كشور، حجم

 ارزش نفتي، تركيب غير بازرگاني غيرنفتي، تراز كاالهاي صادرات واردات به ارزش مذكور، نسبت

رجي همچنين شاخصهايي چون نسبت تجارت خا .نفتي مدنظر قرار خواهد گرفت غير كاالهاي صادرات

، خالص صادرات، صادرات، واردات و اقالم عمده آن بر حسب وزن و ارزش و رشد صادرات GDPبه 

هاي صورت گرفته در خصوص درجه باز بودن تجاري كشور در قياس با كشورهاي  بيني و واردات و پيش

ايران در بين هاي صورت گرفته براي آن به منظور بررسي جايگاه  بيني منطقه، صادرات فناوري باال و پيش

عالوه بر اين جايگاه كشور جمهوري اسالمي ايران به . كشورهاي منطقه مورد توجه قرار خواهد گرفت

لحاظ كل صادرات و به لحاظ كل واردات كاال، ساختار صادرات و واردات كشور بر حسب گروههاي 

ادرات غير نفتي عمده صادراتي و وارداتي، معيارها و شاخصهاي تشخيص ظرفيت صادرات، ساختار ص

 سهم صادرات، بررسي كل از صنعتي صادرات اي، سهم بندي منطقه كشور بر حسب بخش توليدي و گروه
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فناوري، سهم ايران در تجارت جهاني بر حسب  مختلف سطوح در صنعتي توليدات هاي صادرات گروه

از جمله مطالبي است پذيري  هاي رقابت جهاني و بررسي مؤلفه تجارت در ايران هاي صنعتي، سهم رشته

در اين بخش ضمن بررسي عملكرد صادرات غيرنفتي كشور در طي . تواند در اين بخش ارائه گردد كه مي

هاي عمده تجاري برنامه  هاي توسعه، سياست هاي تجاري در برنامه اي كشور، سياست هاي توسعه برنامه

م انداز در خصوص سياست هاي چهارم توسعه و سياست كلي مدنظر اين برنامه، خطوط راهبردي چش

اي در ايران؛  اي و غير تعرفه تجاري، سياستهاي محدودكننده تجاري و داليل اتخاذ آن، حمايتهاي تعرفه

هاي  فعاليت .هاي گذشته در بازرگاني خارجي بيان خواهد گرديد گيري دولت و برنامه ترين جهت اصلي

تجاري چند جانبه جهان از طريق سازوكارهاي چند سازمان جهاني تجارت به عنوان متولي مديريت نظام 

 كليهدر اين فرايند . شود ها انجام مي ها و توافق ها، اجماع ها، مصالحه زني جانبه همچون مذاكرات، چانه

اگر چه اين فرايند بخش . عضو كنوني اين سازمان حضور دارند و داراي نقش و اثر هستند هايكشور

گيرد اما هنوز بخشي از مبادالت  از تجارت كاال و خدمات را دربرمي اعظم مبادالت تجاري جهان اعم

اي و  هاي تجاري منطقه نامه بازرگاني و اقتصادي كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت از طريق موافقت

با آنكه فراگيري مقررات سازمان جهاني تجارت در عصر . گيرد دو جانبه در اشكال مختلف آن صورت مي

لحاظ محتوايي روز به روز در حال گسترش است اما در طرف ديگر بازار انعقاد  جهاني شدن از

اي و دو جانبه نيز بين اعضاي اين سازمان پر رونق است و روز به روز بر  هاي تجاري منطقه نامه موافقت

زمان از اين رو در اين بخش با توجه به عضويت ايران به عنوان عضو ناظر سا .شود تعداد آنها افزوده مي

اي جهت  اي و فرامنطقه هاي تجاري منطقه تجارت جهاني و آغاز فرايند الحاق، مشاركت ايران در اتحاديه

لذا در اين بخش وضعيت ايران در . اي برخوردار خواهد گرديد تعامل بيشتر با دنياي خارج از اهميت ويژه

در اين بخش  .رار خواهد گرفتاي مورد بحث و بررسي ق اي و فرامنطقه هاي منطقه تعامل با اتحاديه

همچنين مهمترين بازارهاي هدف تجاري ايران بر حسب محصوالت عمده صادراتي كشور بيان شده و به 

ترين شركاي تجاري ايران  ترين شركاي تجاري كشور، اطالعاتي در زمينه عمده منظور بررسي جايگاه عمده

، درصد وزن مبادله شده از كل، )دالر -يالر(در زمينه واردات و صادرات بر حسب وزن خالص، ارزش 

اطالعات مرتبط با بخش بازرگاني خارجي از  .درصد ارزش مبادله شده از كل مدنظر قرار خواهد گرفت
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و مركز تجارت  COMTRADEسازمان توسعه تجارت، گمرك جمهوري اسالمي ايران و سايت 

  .اخذ و مورد تحليل قرار خواهد گرفت) ITC(المللي  بين

  :ح خدماتشر 

 تحليل وضعيت تجارت جهاني -1-1

 الملل در اقتصاد جهاني جايگاه تجارت بين -1-1- 1

  تحليل عملكرد كالن تجارت جهاني در گذشته

  تحليل حجم و نوع مبادالت بين مناطق مختلف جغرافيايي     

 المللي تجارت جهاني ساختار قوانين و نهادهاي بين -1-2- 1

 وجانبه و چندجانبه و همچنين سازمان تجارت جهانيهاي دتحليل موافقتنامه -1-3- 1

 تحليل وضعيت بخش بازرگاني در ايران-1-2

  هاي كالن اقتصاد ملي تحليل جايگاه بخش بازرگاني از منظر شاخص -2-1- 1

 تحليل وضعيت بازرگاني داخلي كشور -2-2- 1

 قوانين و ساختارهاي بازرگاني داخلي

 هاي گذشته در بازرگاني داخلي و برنامههاي جاري دولت  گيري ترين جهت اصلي

 )ها و غيرهنقل، بانكوبيمه، حمل(بررسي عملكرد نهادها و خدمات پشتيبان بازرگاني 

  تحليل وضعيت بازرگاني خارجي كشور -2-3- 1

  تحليل جايگاه تجارت خارجي ايران در تجارت جهاني

  ي خارجيهاي گذشته در بازرگان هاي جاري دولت و برنامه گيري ترين جهت اصلي

اي  هاي تجاري منطقه تحليل جايگاه و ميزان مشاركت جمهوري اسالمي ايران در اتحاديه

 اي و فرامنطقه

 تحليل مهمترين بازارهاي هدف تجاري ايران

 ترين شركاي تجاري كشور در گذشته تحليل جايگاه عمده
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مل وزارت بازرگاني و شاعالوه بر دست اندر كاران طرح آمايش بازرگاني بهره برداران اين تحقيق 

  .در اين زمينه خواهد شدسازمانهاي تابعه همچون سازمان توسعه تجارت و كليه محققان و پژوهشگران 
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  فصل اول

  

وضعيت تجارت تحليل 
  جهاني
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  تحليل عملكرد كالن تجارت جهاني در گذشته
اي اهميتي انكارناپذير كه تجارت در توسعه و رشد اقتصادي دار بيشتر اقتصاددانان معتقدندامروزه 

الملل امكان  كنند كه تجارت بين آنان ادعا مي. به بيان ديگر موتور توسعه در جوامع امروزي است است

هاي نسبي موجود و قابل خلق به وجود  گيري از توانمديهاي اقتصادي بالقوه را با توجه به مزيت بهره

هاي اقتصادي سودآور و قابل رقابت در عرصه گذاري در طرح آورد و عاليم روشني را براي سرمايه مي

الملل يا باز بودن اقتصاد، نرخ رشد اقتصاد را از طريق  همچنين تجارت بين. سازد جهاني پديدار مي

  .دهد دسترسي به بازارهاي خارجي، تكنولوژي و منابع تحت تأثير قرار مي

المللي كار  تجارت منجر به تقسيم بين اي است كه توجه اين گروه از اقتصاددانان به اين موضوع به گونه

و تخصص در بين كشورها شده و زمينه افزايش رفاه را در اثر تعامالت و ارتباطات در جهان فراهم 

  . آورد مي

درباره اثر رشد . الملل و رشد متقابل است در ادبيات اقتصادي تأكيد شده كه ارتباط بين تجارت بين

اثر رشد از ) اثر رشد بر شرايط مبادله ب) الف: مسئله اساسي وجود داردالملل، دو  اقتصادي بر تجارت بين

غالباً براي بررسي نظري آثار رشد اقتصادي بر تجارت . الملل روي رفاه اقتصادي طريق اثر بر تجارت بين

شود كه هر كشور داراي قابليتهاي عوامل توليد و تكنولوژي مشخص و تغييرناپذيري  الملل فرض مي بين

هاي مردم مشخص و غيرقابل تغيير است  و همچنين سليقه) داراي منحني امكانات توليد معين است(است 

هاي يك كشور از ناحيه عوامل توليد تغيير كند و يا  ، حال اگر قابليت)تفاوتي مشخصي دارند لذا نقشه بي(

. غيير مكان پيدا كندشود كه منحني امكانات توليد كشور ت تكنولوژي بهبود يابد، اين تغييرات سبب مي

تمامي اين تغييرات روي . دهد تفاوتي جديدي را به دست مي تغيير در ساليق مردم يك كشور هم نقشه بي

گذارد، اما اينكه تا چه حد رابطه مبادله و حجم تجارت تحت تأثير  رابطه مبادله و حجم تجارت اثر مي

  .دهد مي شود، به مقدار و نوع تغييري بستگي دارد كه رخ واقع مي



  26/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

با اين حال جنبه نظري آثار تجارت بر رشد اقتصادي، . پذيرد متقابالً رشد اقتصاد نيز از تجارت تأثير مي

آثار . در مقايسه با جنبه نظري اثر رشد بر تجارت، كمتر توسعه يافته و مباحث غالباً ناكافي و كلي است

اثر بر بازار و تخصيص مجدد منابع قابل الملل بر رشد اقتصادي از سه بعد عوامل توليد،  تجارت بين

الملل بر عوامل توليد و مقادير عرضه اين عوامل دو  از تجزيه و تحليل آثار تجارت بين. بررسي است

الملل مايل است اختالف قيمت عوامل توليد را كه  اول آنكه تجارت بين: مشي مهم قابل استنباط است خط

الملل آزاد ممكن است به  بدين ترتيب تجارت بين. حذف كندامكان دارد ميان كشورها موجود باشد، 

الملل نسبتهاي  دوم تجارت بين. المللي عوامل توليد، عمل نمايد صورت جانشين كاملي براي تحرك بين

الملل ممكن است  حتي در نتيجه تجارت بين. دهد عوامل توليد موجود داخلي ميان كشورها را افزايش مي

گردد و  اولين مطلب، به تحرك عوامل توليد بين كشورها باز مي. تر، بيشتر نيز شود اوانعامل توليد نسبتاً فر

تغييرات اخير مقدار عامل توليد، به . دومين مربوط به تغييرات مقدار عامل توليد درون يك كشور است

وليد تغيير قيمت عوامل ت. پذيرد الملل است، صورت مي سبب تغييرات قيمت آن كه نتيجه تجارت بين

برخي از عوامل . داللت ضمني بر اين نكته دارد كه در داخل هر كشور توزيع درآمد تغيير خواهد كرد

ميزان . شود توليد اجر و پاداش بيشتري دريافت خواهند كرد، هر چند كه كاهش در عوايد ديگران ديده مي

همچنين موفقيت . داردبهبود در رشد حاصل از تجارت به درجه اتكاي كشور به تجارت خارجي بستگي 

استراتژي رشد آنها بستگي به توفيقي خواهد داشت كه در ايجاد تأثيرپذيري ساختار توليد و مصرف 

  .اند داخلي از تغيير امكانات تجارت خارجي كسب نموده

توان گفت كه مباني اوليه اثرگذاري  المللي و مراحل تكوين آن مي در نگرش تاريخي به تجارت بين

از . گردد ميالدي باز مي 16هاي مكتب سوداگري در قرن  ي بر رشد اقتصادي، به انديشهتجارت خارج

گرايان در ابتداي  طبيعت. شود ديدگاه اين مكتب تراز تجاري مثبت، سبب شكوفايي و رشد اقتصادي مي

نگه معتقد بودند كه تجارت خارجي زماني مفيد است كه بتواند قيمت كاالهاي كشاورزي را باال  18قرن 

ترين نظريه طرفدار تأثير مثبت تجارت بر رشد  گرايان، عمده ها، بعد از طبيعت نظريه كالسيك. دارد

الملل، منجر به افزايش تخصص و  آنها تأكيد داشتند و معتقد بودند كه توسعه تجارت بين. اقتصادي بود
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گردد،  هاي تجاري ميكارايي در بخشهاي صادراتي شده و در نهايت باعث تخصيص مجدد منابع از بخش

معتقد به تأثير  "مولد بودن"با طرح نظريه  "اسميت". تواند به رشد توليد كمك كند كه اين پديده مي

همچنين به نظر اسميت تجارت خارجي، . الملل بر توسعه بازار و ابعادتقسيم كار است تجارت بين

. است "هاي ناشي از مقياس صرفه"نظريه آورد كه اين در حقيقت مقدمه  فراهم مي 1"اي براي مازاد روزنه"

توانست به اين پرسش پاسخ دهد كه  است و نمي "مزيت مطلق"البت نظريه آدام اسميت در حقيقت نظريه 

، آيا )مزيت مطلق در تمامي كاالها(كند  تر توليد مي اگر كشوري تمامي كاالها را از كشورهاي ديگر ارزان

الملل را در چارچوب  تجارت بين "ريكاردو"نظريه مزيت مطلق،  نيازي به تجارت دارد؟ براي رفع نقص

را ارائه نمود، كه در واقع  "مزيت نسبي"كار خود مورد تحليل قرار داد و نظريه معروف  - نظريه ارزش

ريكاردو معتقد است با رشد . دهد المللي كنوني را تشكيل مي سنگ زيربناي نظريه تجارت آزاد بين

گذارد و با توجه به اينكه  ليل اصل قانون بازده نهايي نزولي، رو به افزايش ميبه د "اجاره"جمعيت، 

كاهش سود در نهايت . يابد دستمزد واقعي ثابت است، سهم سود از كل درآمد ملي مرتباً كاهش مي

به عقيده ريكاردو، تجارت . آورد گذاري و ركود، و سكون اقتصادي را فراهم مي موجبات كاهش سرمايه

ريكاردو تجارت را نه تنها در شرايط . تنها راه جلوگيري از افزايش اجاره و تنزل سود استخارجي 

. هاي نسبي توليد آنها نيز جستجو كرد ها و هزينه تر كاال در دو كشور، بلكه در قيمت قيمتهاي ارزان

ينانه بود و به بود كه بسيار غيرواقع ب) فقط كار(بزرگترين نقص نظريه ريكاردو، محدوديت هزينه توليد 

هاي جديد، تحليل و توجيه مزيت نسبي اصوالً بر  به طوري كه از زمان كالسيك. تدريج كنار گذاشته شد

هاي جديد نيز اگر تابع  در نظريه كالسيك. تعيين و مقايسه هزينه فرصت توليد كاال و خدمات قرار گرفت

شود و نرخ مبادله كاال  كشور موازي يكديگر ميتوليد و كشورها كامالً مشابه باشند، خط امكانات توليد دو 

نسبت به يكديگر در دو كشور مساوي به دست خواهد آمد كه در اينجا نيز انگيزه تجارت باقي نخواهد 

ها، نظريه فراواني نسبي هكشر و اوهلين در نيمه اول قرن بيستم  براي رفع كاستي نظريه كالسيك. بود

از ديدگاه . گر دو كشور توابع توليد مشابهي داشته باشند، توجيه نمودمطرح شد و منافع تجارت را، حتي ا

بايست كااليي را توليد كند كه منابع توليد آن كاال در آن كشور از فراواني نسبتاً  هكشر اوهلين هر كشور مي
                                                 

1 Rent for Surplus 
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 –به طور خالصه اثر محرك ديگر تجارت بر توسعه در نظريه مزيت نسبي هكشر . بيشتري برخوردار باشد

اوهلين تكرار شده است، اين نظريه با اين فرض كه همه در فناوري، شرايط توليد و اختالف در سطح 

شود، شكل  توسعه متفاوتند، و نيز بر اساس تفاوت نسبي در برخورداري از عوامل كه از طبيعت ناشي مي

ل كامل منابع در يك بر عكس نظريه استفاده از مازاد، نظريه هكشر اوهلين بر پايه فرض اشتغا. گيرد مي

اين نظريه كشورها را به تخصص در توليد و صادرات . سطح مشخص فناوري و توليد بنا شده است

  .كند كاالهايي كه نياز به استفاده گسترده از عوامل توليد دارند، توصيه مي

يافته جهت ساختار اقتصادي سالم و   به طور كلي براي كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه

راهبرد جايگزيني واردات، راهبرد توسعه صادرات، راهبرد : توانمند، چهار راهبرد عمده تعريف شده است

جانشيني ) در اين كشورها سياستهاي تجاري در دو طبقه متمايز الف. رشد متوازن و راهبرد رشد نامتوازن

  . گيرد توسعه صادرات قرار مي) واردات، ب

  راهبرد جانشيني واردات
 1نشيني واردات، راهي براي توسعه اقتصادي ست كه در چارچوب راهبرد گرايش به درونسياست جا

تر در اين  به عبارت ساده. باشد گيرد بنابراين يك استراتژي درون نگر مي يا روش حمايتي قرار مي

اين سياست در . شود) به ويژه واردات صنعتي(شود توليدات داخلي جايگزين واردات  استراتژي سعي مي

رشد يافت و بسياري از كشورها از جمله كشورهاي آمريكاي التين،  1960مطرح و در دهه  1950دهه 

ترين روش حصول به رشد و توسعه اقتصادي  سياست صنعتي شدن جايگزيني واردات را به عنوان اصلي

جارت و از هم گسيختگي ت 1930علت اصلي اين امر نيز، تحميل ركود اقتصادي در دهه . اتخاذ كردند

  . بوده است 1940المللي در دهه  بين

نظير هندوستان، پاكستان، ايران، كره (ميالدي، كشورهاي در حال توسعه  1960و  1950هاي  طي دهه

از اين استراتژي جهت توسعه اقتصادي و صنعتي شدن استفاده ...) جنوبي، آرژانتين، برزيل و مكزيك و 
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كثر كشورهاي در حال توسعه فعلي پس از جنگ جهاني دوم موفق نكته قابل تأمل اين است كه ا. اند كرده

اند و از  اند و بنابراين از يك طرف نسبت به دول استعماري بدبين بوده به كسب استقالل سياسي شده

نگر مورد توجه آنها  هاي توسعه درون در نتيجه سياست. طرف ديگر تمايل به خودكفايي اقتصادي داشتند

توان گفت كه عملي كردن اين  به تعريف ارائه شده از استراتژي جايگزيني واردات مي با توجه. قرار گرفت

اجراي سياست جايگزيني واردات نيازمند . استراتژي نيازمند اعمال سياستهاي حمايتي گسترده بوده است

 اي، ايجاد نظام چند برقراري تعرفه و موانع غيرتعرفه(آن است كه محصوالت داخلي از طرق مختلف 

نرخي ارز، شكل بخشيدن نظام توزيع كاال در جهت حمايت از توليد داخلي، تقويت توزيع دولتي، 

گذاري مستقيم دولت در فعاليتهاي تحقق  هاي مالياتي براي صنايع نوپاي داخلي، مشارت و سرمايه معافيت

ل واردات مورد در مقاب...) ، اعطاي تسهيالت و اعتبارات بانكي با نرخ سود نازل و )R&D(و توسعه 

در واقع دوره حمايت از . ها موقتي بودنشان است حمايت قرار گيرند، البته مهمترين مشخصه اين حمايت

ها بيش از حد  اي برخوردار است و اگر اين حمايت صنايع، در استراتژي جايگزيني واردات از جايگاه ويژه

  .ر آوردتواند عوارض نامطلوبي را به با متعارف به طول بيانجامد مي

هايي از صنعت صورت  گذاري در رشته در مراحل اوليه اجراي سياست جايگزيني واردات، سرمايه

سياست حمايتي در اين . گيرد كه بازار مصرف آنها قبالً توسط كاالهاي واردات تعقيب شده است  مي

است مذكور، مرحله دوم توسعه در سي. مرحله، تبيين انواع تعرفه بر كاالهاي وارداتي مصرفي است

ها در اين مرحله بايد طوري باشد كه مواد اوليه و  اي است و حمايت اي و سرمايه جانشيني واردات واسطه

اي جهت توليد  البته وارد كردن كاالهاي سرمايه. اي داخلي، در توليد كاالها مورد استفاده قرار گيرد واسطه

اي جهت توليد آنها در  بته وارد كردن كاالهاي سرمايهنمايد، ال آنها در داخل اثر ارتباطي بيشتري ايجاد مي

نمايد، چون در اين حالت ارتباطهاي پيشين و پسين به حداكثر  داخل اثر ارتباطي بيشتري ايجاد مي

  .باشد رسند و اين روند متضمن رشد اقتصادي مداوم در يك دوره بلندمدت مي مي
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  1هاي استراتژي جايگزيني واردات ويژگي
زيني واردات ويژگيهاي گوناگوني دارد كه در اين قسمت به برخي از اين موارد اشاره سياست جايگ

  :كنيم مي

 هاي  گيري بر اساس استراتژي جايگزيني واردات، اختيارات و قدرت دولت در تصميم

به عبارت ديگر مكانيسم بازار در اين استراتژي از قدرت كمتري . اقتصادي بيشتر است

 .برخوردار است

 باشد تراتژي در راستاي سياستهاي خودكفايي ملي و خوداتكايي مياين اس. 

  تراتژي با توجه به اعمال سياستهاي حمايتي بازرگاني، توانايي دولت در كنترل اسدر اين

 .تواند تراز پرداختها را تحت تأثير قرار دهد حجم واردات كشور بيشتر است و از اين طريق مي

 ني حاكم در اين استراتژي، منابع درآمدي از قبيل دريافت به تبع سياستهاي حمايتي بازرگا

 .آورد حقوق گمركي و سود بازرگاني براي دولت به وجود مي

 كنند كه كشور در آنها فاقد مزيت نسبي  در اين استراتژي صنايعي نيز امكان ظهور پيدا مي

 .است و صرفاً با پشتيباني سياستهاي حمايتي امكان بقا دارند

 اتژي ميزان نرخ حمايت مؤثر از صنايع در اكثر موارد باالتر از نرخهاي اسمي در اين استر

 .ها خواهد بود به عبارت ديگر نرخ حمايت مؤثر بيانگر ميزان واقعي حمايت. باشد حمايت مي

  سياست توسعه صادرات
ه شك و ترديدهاي زيادي درباره موفقيت سياست جايگزيني واردات در حل مسال توسع 1970از دهه 

كشورها ايجاد شد و موجب تقويت موضع اقتصاددانان كالسيك و نئوكالسيك شد كه صادرات را علت 

المللي پول، همچنين  هاي بانك جهاني و صندوق بين راهنمايي. دانستند رشد و توسعه انتظاري مي
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ت توسعه سياس. اند هاي تجاري نئوليبرال، باعث افزايش پذيرش اين نظريه در مدار توسعه شده سياست

. باشد نگر مي مطرح است و در واقع يك استراتژي برون "نظر به خارج"صادرات در چارچوب، سياست 

دهد كه ملت تا  اين سياست نشان مي. الملل است توسعه صادرات معرف گرايش به آزادي در تجارت بين

شيني صادرات راهنماي كشوري كه سياست جان. اي متوجه بازار داخلي و تابع نيازهاي آن است چه اندازه

  .آن است تقريباً در خالف جهت جانشني واردات بايد حركت كند

در اين استراتژي حركت صنعتي شدن در جهت توليد كاالهايي است كه كشور در توليد آنها داراي 

 "تجارت آزاد"اين استراتژي بر خالف راهبرد جايگزيني واردات، در جهت تقويت . مزيت نسبي است

  .مايدن حركت مي

شود كه  بر اساس استراتژي توسعه صادرات، تجارت آزاد موجب تخصيص منابع به توليد كاالهايي مي

در عوض كااليي كه كشور در توليد آن فاقد مزيت است از طريق واردات . در توليد آنها مزيت وجود دارد

شود و به تبع  المللي مي بينبر اساس اين استراتژي، برقراري تجارت آزاد باعث تقسيم كار . شود تأمين مي

شود و از  ها در كشورها تخصصي شده و از منابع موجود در جهان به طور بهينه استفاده مي آن، فعاليت

  .  گردند بابت آن تمام كشورهاي حاضر در تجارت آزاد منتفع مي

تايوان،  در كشورهاي در حال توسعه، استراتژي توسعه صادرات ابتدا توسط چهار كشور آسيايي يعني

در واقع در آن زمان اين كشورها داراي نيروي . كنگ و سنگاپور مورد استفاده قرار گرفت كره جنوبي، هنگ

در نتيجه اقدام به توليد كاالهاي كاربر كردند و از طريق صادرات اين كاالها، محصوالت . كار ارزان بودند

 1980بعد از دهه . كردند ند از خارج وارد ميبر را كه در توليد آنها در آن زمان فقاد مزيت بود سرمايه

ميالدي بيشتر كشورهاي در حال توسعه با اعمال سياستهاي آزادسازي در راستاي استراتژي توسعه 

  . صادرات حركت كردند

توان نتيجه گرفت كه اين  با توجه به مطالب عنوان شده در خصوص استراتژي توسعه صادرات مي

خواهد رشد و توسعه  تصادي كشورهاي در حال توسعه در اقتصاد جهاني مياستراتژي از طريق ادغام اق
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  .اقتصادي را براي آنها به ارمغان بياورد

استراتژي توسعه صادرات داراي ويژگيهاي متعدد و گوناگوني است كه در اين قسمت به برخي از آنها 

  :پردازيم مي

  شود مي  رنگ كمدر اين استراتژي نقش دولت در دخالتهاي مستقيم اقتصادي . 

 باشد استراتژي توسعه صادرات مبتني بر تجارت آزاد مي. 

 كنندگان به  در اين استراتژي با كاهش سياستهاي حمايتي تجاري، دسترسي مصرف

 .يباد شود و به تبع آن رفاه آنها افزايش مي تر بيشتر مي محصوالت ارزان

 بنابراين تقاضا . رار داده استاين استراتژي دسترسي به بازارهاي خارجي را هدف خود ق

هاي  گيري از صرفه لذا بهره. براي مصنوعات داخلي منحصر به بازارهاي داخلي نيست

ار قابل وصل است و در نتيجه امكان افزايش اشتغال در عوامل توليد افزايش  مقياس سهل

 .يابد مي

 ود كه كشور ش اين استراتژي باعث هدايت اقتصاد در جهت توليد و فروش محصوالتي مي

در توليد آن كاالها داراي مزيت نسبي است و بنابراين فعاليتهاي اقتصادي سودآور 

 .شوند مي

  در اين استراتژي به واسطه افزايش رقابت ميان مصنوعات داخلي و مسابه خارحي، ميزان

 .يابد كارايي بنگاههاي داخلي افزايش مي

 شود تا زا  از طريق مكانيسم بازار تعيين ميها و نرخ ارز غالباً  در اين استراتژي سطح قيمت

تري در مقايسه با استراتژي  بنابراين قيمت كاال در سطح پايين. گيري دولت طريق تصميم

 .گيرد  جايگزيني واردات قرار مي

 در نتيجه امكان جذب . باشد اعمال اين استراتژي معموالً همراه با آزادسازي اقتصاد مي



  33/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

مال اين استراتژي نسبت به زماني كه استراتژي جايگزيني سرمايه خارجي در هنگام اع

 .شود، بيشتر است واردات اعمال مي

البته بايد توجه داشت كه اعمال استراتژي توسعه صادرات و اتخاذ سياستهاي مبتني بر آزادسازي 

 تواند در جهت تقويت منافع ملي حركت كند كه دولت با توان تخصصي مناسب بر اقتصادي زماني مي

هدايت امور نظارت نمايد و از ابزارهاي هدايت و كنترل كه در نظام اقتصاد بازار موجود است به خوبي و 

  .به درستي استفاده كند

حال پس از بيان نظريات مختلف در خصوص نحوه اثرگذاري تجارت خارجي بر رشد اقتصادي و 

، اكنون بايد بررسي كرد كه آيا ديدگاههاي مختلف در خصوص نحوه دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي

در صحنه اقتصاد جهاني حجم مبادالت تجاري تغييري داشته است و آيا تغييرات صورت گرفته مؤيد 

  باشد؟ نظرات بيان شده مبني بر اثرگذاري تجارت خارجي بر رشد اقتصادي در جهان مي

جهاني نسبت به توليد در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم و به ويژه در دو دهه گذشته، تجارت 

به طور كلي از برررسي روند تجارت جهاني و ) 3جدول . (جهاني همواره رشد سريعتري داشته است

توان گفت كه از يك طرف حجم توليد و تجارت جهاني روند صعودي داشته و از طرف  توليد جهاني مي

، به خاطر 1998ثناي سال به است(ديگر حجم مبادالت تجاري نسبت به توليد جهاني رشد يافته است 

تا سال  1994دهد كه اقتصاد جهاني طي سالهاي  بررسي رشد اقتصادي نشان مي). تحوالت در بازار نفت

 3/3نيز حدود  1993درصد برخوردار بوده و متوسط رشد در دهه منتهي به سال  7/4تا  6/3از رشد  2000

توليد مؤيد آن است كه توليد جهاني بيشتر فزوني رشد مبادالت تجاري نسبت به رشد . درصد بوده است

هاي تجاري شكل گرفته، و رونق تجارت نيروي محركه مهمتر براي رشد توليد در مقياس  بر اساس انگيزه

گرا در برنامه رشد و توسعه اقتصادهاي جهاني اهميت  به بيان ديگر، رويكرد برون. جهاني درآمده است

  .بيشتري يافته است

جارت خارجي به توليد ناخالص ملي در سطح جهاني نيز مؤيد اين نكته است كه بررسي نسبت حجم ت



  34/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  .رود جهان به سمت اقتصاد باز و تعامل كشورها با يكديگر پيش مي

  در مناطق منتخب جهان GDPحجم تجارت به صورت درصدي از : 1 جدول

 منطقه 1970 1980 1990 1995 2000 2005

15/51  43/49  09/42  27/38  58/38  63/26  جهان 

.. 9/47  56/40  81/37  47/39  72/27  كشورهاي با درآمد باال 

77/68  96/58  15/51  28/42  39/35  26/22   كشورهاي با درآمد متوسط 

96/53  70/40  17/36  94/28  44/25  20/16  كشورهاي با درآمد پايين 

92/72  49/72  77/56  5/54  72/52  09/43  اروپا اتحاديه پولي 

75/72  58/54  98/55  97/57  78/64  05/46  خاورميانه و شمال آفريقا 

71/86  92/67  68/58  34/47  76/33  79/15   آسياي شرقي 
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  15/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  در مناطق منتخب جهان GDPحجم تجارت به صورت درصدي از : 2 جدول

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995  منطقه 1994

15/51 20/52  90/48  33/48 99/48 43/49 06/45 68/44 31/44  51/42 09/42 95/39   جهان

.. 41/49  55/46  35/46 57/47 90/47 60/43 34/43 15/43  28/41 56/40 42/38  كشورهاي پردرآمد

77/68 38/67  20/62  74/59 93/57 96/58 02/54 20/53 81/51  21/50 15/51 08/49  كشورهاي با درآمد متوسط

96/53 52/50  07/44  40/42 08/40 70/40 43/37 80/35 79/35  42/35 17/36 42/33  كشورهاي با درآمد پايين

92/72 72/70  97/67  41/69 99/71 49/72 33/64 35/63 60/61  39/57 77/56 02/54  اتحاديه پولي اروپا

75/72 49/66  50/60  35/60 53/54 58/54 39/50 75/48 30/52  51/54 98/55 22/47  خاورميانه و شمال آفريقا

71/86 75/82  08/74  65/67 67/65 92/67 91/59 53/60 19/57  23/54 68/58 29/59  آسياي شرقي و حوزه پاسفيك
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  16/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  در مناطق منتخب جهان GDPحجم تجارت به صورت درصدي از : 1 نمودار

25.00

35.00

45.00

55.00

65.00

75.00

85.00

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
جهان اال  كشورهاي با درآمد ـب كشورهاي با درآمد متوسـط  ــايين كشورهاي با درآمد پ

ــا اتحاديه پولي اروپ خاورميانه و شمال آفريقــا آسياي شرقي 
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نسبت حجم تجارت خارجي به توليد ناخالص ملي به عنوان شاخصي براي نشان دادن درجه باز بودن 

ور براي مناطق منتخب جهان رو شود روند شاخص مذك همان طور كه مشاهده مي. شود اقتصاد استفاده مي

دهد بيشترين ميزان اين شاخص متعلق به آسياي شرقي است كه نسبت به توليد  به افزايش را نشان مي

اين نسبت در منطقه خاورميانه هم باالتر از كشورهاي . اش بيشترين تجارت را داشته است ناخالص داخلي

  .پردرآمد و متوسط جهان بوده است

  

  

  

  



  17/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  نسبت صادرات و واردات كاالها و خدمات تجاري به توليد ناخالص داخلي: 1 نقشه

  

  WWW.WTO.ORG :مأخذ



  18/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

مقايسه رشد حجم تجارت كااليي و  توليد ناخالص داخلي بر حسب نواحي مختلف طي : 2 نقشه

  2000-2006دوره زماني  

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

طي . برابر شده است 82بيش از  1960- 2000در جهان در دوره  "ارزش صادرات كااليي"شاخص 

ميليارد دالر در سال  25/1341برابر شده و از رقم  28/33همين دوره شاخص توليد ناخالص داخلي جهان 

در طي همين دوره صادرات . افزايش يافته است 2005ميليارد دالر در سال  44645/ 44به رقم  1960

  . افزايش يافته است 2005ميليارد دالر در سال  2/13002ميليارد دالر به  12/158كااليي جهان از 

همچنين در طي دوره مذكور تغييرات محسوسي در نوع محصوالت مبادله شده در سطح جهان مشاهده 

 5/8ه متوسط سهم صادرات مواد خام كشاورزي از كل صادرات در جهان از رقم شود به طوري ك مي



  19/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

اين امر در حالي است كه سهم كاالهاي . درصد كاهش يافته است 6/1به رقم  1963درصد در سال 

توان  بنابراين مي. افزايش يافته است) 2005(درصد  44/78به رقم ) 1963(درصد  94/57صنعتي از رقم 

نمود كه در فرآيند جهاني شدن تغيير تركيب كاالهاي صادراتي به نفع كاالهاي صنعتي بوده  اين گونه بيان

درصد از صادرات كاال مربوط به كاالهاي صنعتي بوده و بقيه مربوط ب  78بيش از  2005در سال . است

االهاي درصد از صادرات كاالهاي صنعتي دنيا، مربوط به ك 68/21همچنين . كاالهاي كشاورزي و معدني

  . باشد درصد مي 61/33اين نسبت براي كشورهاي آسياي شرقي . با فناوري باال بوده است

  )1970- 2005(مقايسه نرخ رشد تجارت و نرخ رشد توليد داخلي : 3 جدول

2005 2000 1995 1990 
  شاخص                     

  

  منطقه

نرخ 

رشد 
GDP

نرخ 

رشد 

 تجارت

نرخ 

رشد 
GDP 

نرخ 

رشد 

 تجارت

نرخ 

رشد 
GDP 

نرخ 

رشد 

 تجارت

نرخ 

رشد 
GDP 

نرخ 

رشد 

تجارت

48/3  - 11/4  30/11  87/2  91/17  91/2  31/14  جهان

66/2  - 83/3  36/9  65/2  82/17  11/3  81/15  كشورهاي پردرآمد

42/6  91/19  55/5  35/19  54/3  71/17  46/1  56/6  كشورهاي با درآمد متوسط 

04/8  25 99/3  73/13  16/6  81/23  65/4  29/13  كشورهاي با درآمد پايين

3/1  97/7  84/3  94/2  45/2  88/21  71/3  23/24  اتحاديه پولي اروپا

26/4  95/26  22/3  92/14  10/3  39/10  99/6  35/25  خاورميانه و شمال آفريقا

95/8  52/19  62/7  99/23  93/9  21/23  53/5  63/13  آسياي شرقي و حوزه پاسفيك

36/4  83/45  14/5  06/7  65/2  59/8  69/13  24/39  ايران
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  20/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  2000مقايسه توليد ناخالص داخلي مناطق مختلف جهان به قيمت ثابت سال : 4 جدول

  شاخص                           1965 2005

  

  

  منطقه

توليد ناخالص 

نه داخلي سرا

 )دالر(

توليد ناخالص 

  داخلي

 )ميليارد دالر(

توليد ناخالص 

  داخلي سرانه

 )دالر(

توليد ناخالص 

  داخلي

 )ميليارد دالر(

77/5646  1/36352  69/2839  79/9419  جهان 

23/28242  1/28546  88/10910  48/7940  كشورهاي پردرآمد 

20/2173  5/6681  61/739  26/1212  كشورهاي با درآمد متوسط 

37/481  4/1132  98/218  11/209  كشورهاي با درآمد پايين 

05/21148  3/6638  08/8143  76/2141  اتحاديه پولي اروپا 

36/1780  9/544  43/831  66/92  خاورميانه و شمال آفريقا 

14/1355  1/2555  07/145  25/142  آسياي شرقي و حوزه پاسفيك 

13/1943  6/132  81/980  19/24  ايران 
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تر و وابستگي كمتر به منابع طبيعي يكي  بنابراين رشد سريع كاالهاي صنعتي با فناوري پيشرفته

  . بايست مورد توجه قرار گيرد از ويژگيهاي مهم تجارت جهاني كنوني و آينده است كه مي

  

  

  



  21/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )درصد(درات نسبت كاالهاي صنعتي به كل صا: 5 جدول

2005 2000 1995 1990 1980 1970 1963  
 سال                                

 منطقه

48/75  06/76  89/75  53/72  88/62 76/62 94/57  جهان

44/78  90/79  92/78  45/77  56/70 41/71 49/64  كشورهاي پردرآمد

51/64  09/64  79/63  84/49  كشورهاي با درآمد متوسط - - - 

- 69/47  - - - 66/31 03/24  كشورهاي با درآمد پايين

07/80  99/81  41/80  79/79  75/73 42/73 83/68  اتحاديه پولي اروپا

- 21/19  - - - 18/8  خاورميانه و شمال آفريقا - 

90/80  19/80  57/73  93/59  آسياي شرقي و حوزه پاسفيك - - - 

81/8  12/7  - - - 04/4  62/3   ايران 
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  22/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )درصدي از كاالهاي صنعتي(صادرات با فناوري باال  :6 جدول

 منطقه 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  2004 2005

54/21  33/21  42/21  15/22  67/22  89/22 73/21 82/20 98/19 89/18  جهان 

68/21  35/22  36/22  46/23  25/24  29/24 78/22 24/22 68/21 42/20  كشورهاي پردرآمد 

47/21  33/19  99/19  27/19  55/18  34/19 76/18 54/16 81/14 64/13  
كشورهاي با درآمد 

 متوسط

.. .. 82/3  83/3  40/4  51/4  87/4  54/3  33/3  07/3  
كشورهاي با درآمد 

 پايين

06/16  65/15  67/15  95/15  41/17  08/18 42/16 03/16 97/14 16/14  اتحاديه پولي اروپا 

.. 16/3  93/2  02/3  47/2  50/3  56/3  44/2  52/1  .. 
خاورميانه و شمال 

 آفريقا

61/33  42/33  37/32  35/31  41/30  29/31 74/30 56/28 38/26 00/25  
آسياي شرقي و حوزه 

 پاسفيك

.. 59/2  68/1  57/2  02/1  88/1  49/0  13/0  08/0  ايران .. 
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  23/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )درصدي از كاالهاي صنعتي(صادرات با فناوري باال  :2 نمودار
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جهان اال  كشورهاي با درآمد ـب كشورهاي با درآمد متوسـط  ــايين كشورهاي با درآمد پ

ــا اتحاديه پولي اروپ خاورميانه و شمال آفريقــا آسياي شرقي 
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شود از نظر صادرات با فناوري باال گروه كشورهاي آسياي  همان طور كه در نمودار فوق مشاهده مي

  .داري از ساير مناطق منتخب جهان قرار دارند سفيك با فاصله معنيشرقي و حوزه پا

دهد كه صادرات خدمات روند رو به رشدي  بررسي وضعيت تجارت خدمات در سطح جهان نشان مي

ميليارد دالر  95/2497به رقم  1985ميليارد دالر در سال  38/421را طي نموده است به طوري كه از رقم 

همچنين بررسي نسبت صادرات خدمات به صادرات كاالها و خدمات . رسيده است 2005در سال 

افزايش  2005درصد در سال  2/19به  1985درصد در سال  2/18دهنده آن است كه اين نسبت از  نشان

  . يافته است

  



  24/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )ميليارد دالر(روند صادرات خدمات :3 نمودار

0

500
1000

1500

2000
2500

3000

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

B
il

li
o

n
s

جھان کشورھای پردرآمد کشورھای با درآمد متوسط کشورھای با درآمد پايين اتحاديه پولی اروپا
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دهنده اين واقعيت است كه تجرات  بررسي نسبت تجارت خدمات به توليد ناخالص داخلي نشان

دهنده اين  هاي مناطق منتخب جهان نشان همچنين بررسي گروه. خدمات روند رو به رشدي را داشته است

يد ناخالص واقعيت است كه در گروه كشورهاي اتحاديه پولي اروپا اهميت اين بخش در تركيب تول

  . باشد داخلي نسبت به ساير مناطق منتخب جهان بيشتر مي

  

  

  

  



  25/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )درصد(نسبت تجارت خدمات به توليد ناخالص داخلي : 7 جدول

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996  منطقه

02/11  83/10  19/10  04/10  84/9  72/9  41/9  39/9  01/9  67/8  انجه 

12/11  83/10  18/10  02/10  89/9  79/9  44/9  43/9  95/8  60/8  كشورهاي پردرآمد 

46/10  72/10  31/10  19/10  63/9  46/9  38/9  31/9  42/9  12/9  
  كشورهاي با درآمد

 متوسط

.. .. 79/9  64/9  28/9  06/9  70/8  56/8  03/8  94/7 كشورهاي با درآمد پايين 

91/15  30/15  98/14  47/15  86/15  51/15 93/13 53/13 89/12 90/11  اتحاديه پولي اروپا

.. .. .. .. .. 88/11 04/12 32/12 38/12 03/12  خاورميانه و شمال آفريقا

29/10  24/10  25/9  59/9  38/9  70/9  54/9  23/10 78/11 05/11
آسياي شرقي و حوزه 

 پاسفيك
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  )درصد(نسبت تجارت خدمات به توليد ناخالص داخلي : 4 نمودار

7.00

10.00

13.00

16.00

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
جهان اال  كشورهاي با درآمد ـب كشورهاي با درآمد متوسـط  ــايين كشورهاي با درآمد پ

ــا اتحاديه پولي اروپ خاورميانه و شمال آفريقــا آسياي شرقي 
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در اين نوشتار بعد از تجزيه و تحليل ادبيات و مباني نظري تجارت و رشد، از بررسي روند تجارت 

توليد جهاني رشد بيشتر يافته كه  جهاني و توليد جهاني مشخص شد كه حجم مبادالت تجاري نسبت به

گرا در  هاي تجاري شكل گرفته، و رويكرد برون مؤيد آن است كه توليد جهاني بيشتر بر اساس انگيزه

 .برنامه رشد و توسعه اقتصادهاي جهاني اهميت بيشتري يافته است
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  تحليل حجم و نوع مبادالت بين مناطق مختلف جغرافيايي
يان حجم و نوع مبادالت بين مناطق مختلف جغرافيايي در سطح جهان در در اين نوشتار به منظور ب

در اين خصوص . گردد اي از وضعيت تجارت كاالها و خدمات در سطح جهان بيان مي ابتدا خالصه

شاخصهايي نظير رشد حجم تجارت كااليي در نواحي منتخب جهان، وضعيت تجارت كاالها و خدمات 

كااليي در داخل و خارج نواحي مختلف جهان، سهم جريان تجارت  در نواحي مختلف جهان و تجارت

نواحي مختلف در صادرات كااليي و وضعيت صادرات و واردات كاال در مناطق مطرحه در قالب جداول 

پس از بيان شماي كلي از وضعيت تجارت كاالها و خدمات در مناطق مختلف . گردد اي بيان مي جداگانه

شورهاي صادركننده و واردكننده كاالها و خدمات در سطح جهان معرفي ترين ك جغرافيايي، عمده

تا اين قسمت از نوشتار، وضعيت تجارت كاالها و خدمات در مناطق مختلف جغرافيايي جهان . گردند مي

در ادامه مبحث، وضعيت تجارت جهاني در مناطق مختلف در سطح خرد و . به طورت كلي بيان گرديد

در اين ارتباط كليه شاخصهاي مطروحه باال براي محصوالت . شود ختلف بيان ميبراي گروه محصوالت م

توان  از جمله شاخصهاي عنوان شده در اين قسمت مي. گردد اي بيان مي مختلف در قالب جداول جداگانه

به صادرات و واردات كاالها و خدمات به تفكيك نوع محصول و خدمت در سطح مناطق، سهم هر يك از 

و خدمات در تجارت به تفكيك مناطق، وضعيت هر يك از گروه محصوالت در تجارت و محصوالت 

  .ترين صادركنندگان و واردكنندگان گروه محصوالت عنوان شده در سطح جهاني اشاره نمود عمده

  :گردد بنابراين در اين مبحث، مطالب در دو قالب كلي زير بيان مي

 لف جغرافياييوضعيت تجارت كاالها و خدمات در مناطق مخت .1

  وضعيت تجارت گروه محصوالت و خدمات در مناطق مختلف جغرافيايي .2

  :وضعيت تجارت كاالها و خدمات در مناطق مختلف جغرافيايي
همان طور كه در بخشهاي پيشين بدان اشاره شده است ميزان صادرات در سطح جهاني در طي سالهاي 
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در . و رويكرد آنها به اقتصاد باز رشد يافته است اخير به دليل اتخاذ سياست استراتژي توسعه صادرات

  .جدول زير اين موضوع به طور واضح مشهود به نظر مي رسد

همچنين تركيب صادرات كااليي در سطح جهاني نيز از صدور محصوالت پايه و سنتي و متكي بر 

در . ت داده استمنابع طبيعي به سمت صدور محصوالت صنعتي، پردازش شده و با فناوري باال تغيير جه

ارائه  2000- 2006جدول زير اطالعات كلي مربوط به توليد و صادرات كاليي جهان براي مقطع زماني 

شود در كليه سالهاي مدنظر نرخ رشد توليد و صدور  همان طور كه در جدول نيز مشاهده مي. شده است

  . محصوالت پردازش شده همواره باالتر از ساير توليدات بوده است

  )درصد تغيير ساالنه) (2000-2006(رشد حجم توليدات و صادرات كااليي جهان : 8 جدول

2006 -2000  2004 2005 2006 
سال             

شاخص 

5/5  5/9  5/6   صادرات كااليي جهان 8 

4 4 6 6  توليدات كشاورزي 

3 6 5/3  3  توليدات مواد معدني و سوخت 

6 11 5/7  10  ش شدهپرداز 

5/2  5 5/3  توليدات كااليي جهان 3 

2 5 5/1  1  كشاورزي 

5/1  5/4  5/1  1  مواد معدني 

3 5/5  4 5/3   در حال پردازش 

3 4 5/3  5/3  توليد ناخالص داخلي جهان 
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در خالل سالهاي مورد مطالعه، در سطح نواحي مختلف جغرافيايي، قاره آسيا و كشورهاي 

در قاره آسيا، شش ) جدول زير. (اند فع از رشد باالتري نسبت به ساير مناطق برخوردار بودهالمنا مشترك

از رشد باالتري نسبيت ) هم در صادرات وهم در واردات(كشور آسياي جنوب شرقي، در تجارت كااليي 

ناطق از اما بايد در نظر داشت كه متوسط نرخ رشد صادرات اين م. اند به متوسط جهاني برخوردار بوده

  .نمايد داري پيدا مي اين آمار براي كشور ژاپن فاصله بسيار معني. نرخ رشد واردات آنها باالتر بوده است

نكته قابل توجه در خصوص جدول زير آن است كه نرخ رشد واردات در حوزه كشورهاي آمريكاي 

باشد، به  در آنها مي المنافع باالتر از نرخ رشد صادرات شمالي، جنوبي و مركزي و كشورهاي مشترك

  .     باشد عبارت ديگر تراز تجاري در آنها منفي مي
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  )درصد تغيير ساالنه) (2000- 2006(رشد حجم تجارت كااليي جهان در نواحي منتخب : 9 جدول

 صادرات

 مناطق

 واردات

2006 -2000 2005 2006 

2006 -

2000  2005 2006  

 8 7  5 انجه 8 7 5

3 6 8  6 6 5 آمريكاي شمالي 

6 8 3   14 14 6  آمريكاي جنوبي و مركزي 

4 4  7  7 4 4 اروپا 

4 4 7   7 4 3 )كشور 25(اتحاديه اروپا  

8 4 6   كشورهاي مشترك المنافع)CIS( 17 18 21 

10 11 13  9 8 9 آسيا 

6 5 10  3  2 3 ژاپن 

8 8 11  8  6 6 شش كشور آسياي شرقي 
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  موقعيت جغرافيايي نواحي: 3 نقشه
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  32/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )1996-2006) (درصد(سهم نواحي در صادرات كااليي جهان : 10 نمودار

  

  

المنافع از باالترين نرخ رشد صادرات  ات تجاري نيز قاره آسيا، كشورهاي مشتركدر حوزه خدم

اند و نرخ رشد در مناطق مذكور بسيار باالتر از متوسط نرخ رشد  در دوره زماني مدنظر برخوردار بوده

ي تر از نرخ متوسط جهان همچنين تنها متوسط نرخ رشد در منطقه آمريكاي شمالي پايين. باشد جهاني مي

المنافع،  در مناطقي نظير آمريكاي شمالي، كشورهاي مشترك. باشد در سطح مناطق جغرافيايي مورد نظر مي

  .   آفريقا و خاورميانه متوسط نرخ رشد واردات از نرخ رشد صادرات در اين مناطق باالتر بوده است
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المنافع از باالترين نرخ رشد صادرات در  جاري نيز قاره آسيا، كشورهاي مشتركدر حوزه خدمات ت

اند و نرخ رشد در مناطق مذكور بسيار باالتر از متوسط نرخ رشد جهاني  دوره زماني مدنظر برخوردار بوده

سطح  تر از نرخ متوسط جهاني در همچنين تنها متوسط نرخ رشد در منطقه آمريكاي شمالي پايين. باشد مي

المنافع، آفريقا و  در مناطقي نظير آمريكاي شمالي، كشورهاي مشترك. باشد مناطق جغرافيايي مورد نظر مي

  .  خاورميانه متوسط نرخ رشد واردات از نرخ رشد صادرات در اين مناطق باالتر بوده است
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  )تغيير ساالنه) (% 2006(تلف جهان تجارت كااليي و خدمات تجاري در نواحي مخ: 11 جدول

 صادرات
  مناطق

  واردات

06-2000 2005  2006 06-2000 2005 2006 

   
  كااليي

   

11 14 16   15 14  11 جهان  

5 12 14   11 14 7 آمريكاي شمالي 

14 25 21                  آمريكاي مركزي و جنوبي 10 23 22 

11 9 13   14 10 11 اروپا 

11 8  13   14 9 11 )كشور 25(اتحاديه پولي اروپا 

20 28 25  كشورهاي مشترك المنافع )CIS( 23 25 30 

16 30 21  14 22 14 آفريقا 

16 35 19  15 20 15 خاورميانه 

12 14 18    16 17 12 آسيا  

   
 خدمات تجاري

   

11 11 12   11 11  10 جهان 

6 10 9   10 9 7 آمريكاي شمالي 

8 18 13                  آمريكاي مركزي و جنوبي 7  21 14 

12 9 11  10 9 11 اروپا 
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 صادرات
  مناطق

  واردات

06-2000 2005  2006 06-2000 2005 2006 

   
  كااليي

   

12 9 11   10 8 11 )كشور 25(اتحاديه پولي اروپا 

19 20 23   كشورهاي مشترك المنافع)CIS( 20 19 16 

13 12 11  13 21 14 آفريقا 

12 14 14  16 19 13 خاورميانه 

12 15 17    14 12 10 آسيا 
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و ) درصد 4/43(توان بيان نمود كه قاره اروپا  در رابطه با ميزان ارتباط بين نواحي مختلف جهان مي

. اند هباالترين جريان حجم تجارت كااليي در سطح جهان را به خود اختصاص داد) درصد 1/24(آسيا 

ترين سطح تجارت كااليي در سطح جهان  المنافع از پايين همچنين قاره آفريقا و كشورهاي مشترك

. در داخل خود اين قاره قرار دارد) درصد 6/73(عمده حجم تجارت كااليي قاره اروپا . برخوردار هستند

ز آن عمده مبادالت به عبارت ديگر عمده مبادالت تجاري كشورهاي اروپايي با يكديگر بوده و پس ا

. باشد مي) درصد 4/7(و كشورهاي آسيايي ) درصد 7/8(كشورهاي اروپايي با كشورهاي آمريكاي شمالي 

باشد و پس از آن كشورهاي آسيايي  همچنين عمده مبادالت كشورهاي آسيايي در سطح همين قاره مي

كر اين نكته ضروري است كه ذ. باشند بيشترين حجم مبادله را با كشورهاي آمريكاي شمالي دارا مي

  .  باشند المنافع دارا مي كشورهاي آسيايي كمترين حجم مبادله تجاري را با كشورهاي مشترك

پس از دو قاره اروپا و آسيا، آمريكاي شمالي باالترين حجم مبادله تجاري را نسبت به ساير مناطق 

هاي اين حوزه در درون خود اين قاره عمده حجم مبادالت تجاري كشور. باشد منتخب جغرافيايي دارا مي
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همچنين ارتباط تجاري با كشورهاي آسيايي در درجه بعدي اهميت در حجم مبادالت . پذيرد صورت مي

  . تجاري كشورهاي اين منطقه قرار دارد

 1/3(ترين حجم مبادالت تجارت كااليي در سطح قاره آفريقا  همان طور كه پيشتر بيان شد پايين

. پذيرد عمده حجم مبادالت تجاري اين منطقه با كشورهاي آفريقايي صورت مي. پذيرد صورت مي) درصد

  .كشورهاي آمريكاي شمالي و آسيايي در درجه بعدي ارتباط قرار دارند

ميزان مبادالت تجاري بين مناطق مختلف جغرافيايي و سهم هر يك از نواحي در حجم مبادالت  

  .اي در ادامه ارائه شده است در قالب جداول جداگانه ساير مناطق) صادرات و واردات(تجاري 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  36/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006(تجارت كااليي در داخل و خارج نواحي مختلف جهان : 12 جدول

 مقصد
  مبدأ                            

  

 شاخص

آمريكا 

 شمالي

آمريكاي 

مركزي و 

 جنوبي

 اروپا

كشورهاي 

مشترك 

 المنافع

خاورميانه ريقاآف  جهان آسيا

                
  حجم

2355 378 5118 290 283 381  2839  11783  جهان 

3/905 3/107 3/279 3/8 7/21 1/42 1/314 3/1678  شمالي يآمريكا 

0/135 5/111 4/86  1/6 3/11 9/7 8/61 9/429 
  آمريكاي مركزي و

 جنوبي

3/430 6/66 5/3651 6/141 2/120 9/128 4/366 0/4963  اروپا 

2/24 6/7 5/246 3/80 7/5 3/13 6/45 6/425 
  كشورهاي مشترك

 )CIS(المنافع 

8/79 3/11 1/148 4/1 8/32 3/6 6/72 3/363  آفريقا 

3/72 4/4 8/102 0/3 9/20 6/71 6/339 5/645  خاورميانه 

3/708 5/69 8/603 7/49 9/69 4/111 5/1638 8/3277  آسيا 

  حي در هر ناحيه از كل صادرات كاالييسهم جريان تجاري نوا

0/20 2/3 4/43 5/2 4/2 2/3 1/24 0/100  جهان 

9/53 4/6 6/16 5/0 3/1 5/2 7/18 0/100  شمالي يآمريكا 
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 مقصد
  مبدأ                            

  

 شاخص

آمريكا 

 شمالي

آمريكاي 

مركزي و 

 جنوبي

 اروپا

كشورهاي 

مشترك 

 المنافع

خاورميانه ريقاآف  جهان آسيا

4/31 9/25 1/20 4/1 6/2 8/1 4/14 0/100 
  آمريكاي مركزي و

 جنوبي

7/8 3/1 6/73 9/2 4/2 6/2 4/7 0/100  اروپا 

7/5 8/1 9/57 9/18  3/1 1/3 7/10 0/100 
  كشورهاي مشترك

 )CIS( المنافع

0/22 1/3 8/40 4/3 0/9 7/1 20 100   آفريقا 

2/11 7/0 9/15 5/0 2/3 1/11 6/52 0/100   خاورميانه 

6/21 1/2  4/18 5/1 1/2 4/3  0/50 0/100  آسيا 

  كااليي جهانصادرات سهم جريان تجاري نواحي در 

0/20 2/3 4/34 5/2 4/2 2/3 1/24 0/100  جهان 

7/7 9/0 4/2 1/0 2/0 4/0 7/2 2/14  شمالي يآمريكا 

1/1  9/0 7/0 1/0 1/0 1/0 5/0 6/3 
  آمريكاي مركزي و

 جنوبي

7/3 6/0 0/31 2/1 0/1 1/1 1/3 1/42  اروپا 

2/0 1/0 1/2 7/0 0/0 1/0 4/0 6/3   كشورهاي مشترك
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 مقصد
  مبدأ                            

  

 شاخص

آمريكا 

 شمالي

آمريكاي 

مركزي و 

 جنوبي

 اروپا

كشورهاي 

مشترك 

 المنافع

خاورميانه ريقاآف  جهان آسيا

 )CIS(المنافع 

7/0 1/0 3/1 0/0 3/0 1/0 6/0 1/3  آفريقا 

6/0 0/0 9/0 0/0 2/0 6/0 9/2 5/5  خاورميانه 

0/6 6/0 1/5 4/0 6/0 9/0 9/13 8/27  آسيا 
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درصد به  1/42همان طور كه پيشتر نيز بيان شد باالترين سهم تجارت كااليي جهان را قاره اروپا با 

درصد  2/14درصد و  8/27ا پس از آن قاره آسيا و آمريكاي شمالي به ترتيب ب. خود اختصاص داده است

دهد كه بخش  بررسي نحوه مبادله تجاري مناطق مختلف جهان نشان مي. هاي بعدي قرار دارند در رده

درصد  7/57عمده مبادالت كشورهاي آسيايي در داخل منطقه صورت گرفته است به عبارت ديگر بيش از 

پس از . در درون منطقه بوده استاز صادرات به كشورهاي اين منطقه توسط خود كشورهاي منطقه و 

اي، كشورهاي اروپايي مهمترين صادركنندگان كاال به كشورهاي آسيايي محسوب  مبادالت درون منطقه

در مورد . اند آسيا را به خود اختصاص داده  درصد از حجم صادرات به قاره 9/12شده و كشورهاي مذكور 

. باشد مي) درصد 8/33(ادرات اين منطقه به اروپا توان بيان نمود كه عمده ص كشورهاي خاورميانه مي

بدين ترتيب . باشد عمده صادرات صورت گرفته به كشورهاي آفريقايي توسط دو منطقه اروپا و آسيا مي

درصد از حجم صادرات به منطقه آفريقا را به خود  7/24درصد و  6/42كه مناطق مذكور به ترتيب 

  .اند اختصاص داده



  39/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 7/48به طوري كه بيش از . گيرد المنافع نيز با اروپا صورت مي كشورهاي مشتركعمده حجم مبادالت 

اي اين ناحيه  البته حجم تجارت درون منطقه. باشد درصد از صادرات به اين منطقه توسط منطقه اروپا مي

درصد از صادرات به اين منطقه توسط خود  كشورهاي  7/27نيز از اهميت قابل توجهي برخوردار است و 

  .گيرد المنافع صورت مي مشترك

شود عمده صادرات به كشورهاي اين  براي قاره اروپا نيز همان طور كه در جدول زير مشاهده مي

گيرد و مناطق ديگر سهم چندان   صورت مي) درصد 3/71(منطقه در درون منطقه و با كشورهاي اروپايي 

ه رشد حجم صادرات كشورهاي آسيايي در سالهاي البته با توجه ب. بااليي در صادرات با اين منطقه ندارند

، ميزان مبادالت تجاري اين منطقه با منطقه اروپا افزايش )گردد در ادامه به اين موضوع اشاره مي(اخير 

درصد از صادرات به اروپا را به خود اختصاص  8/11در حدود  2006يافته است به طوري كه در سال 

  . داده است

توان به اين نكته اشاره نمود كه عمده حجم  اي شمالي، مركزي و جنوبي ميدر مورد مناطق آمريك 

باشد و مناطق ديگر سهم بااليي  مبادالت تجاري در اين مناطق با يكديگر و در درون خود اين مناطق مي

اي، بيشترين رابطه تجاري مناطق مذكور با مناطق  پس از تجارت درون منطقه. در تجارت اين مناطق ندارند

  .باشد سيا و اروپا ميآ

  

  

  

  

  



  40/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006(سهم جريان تجارت نواحي مختلف در صادرات كااليي جهان : 13 جدول

جهان
آمريكاي 

 شمالي

آمريكاي 

مركزي و 

 جنوبي

 اروپا

كشورهاي 

مشترك 

 المنافع 

 آسيا خاورميانه  آفريقا

                     

  مقصد

 مبدأ

0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100  جهان

2/14  آمريكاي شمالي 1/11 0/11 7/7 8/2 5/5 4/28 4/38

6/3 7/5 5/29 7/1 1/2 0/4 1/2 2/2 
آمريكاي مركزي و 

 جنوبي

1/42  اروپا 9/12  8/33 6/42 7/48 3/71 6/17 3/18

6/3 0/1 0/2 8/4 7/27 0/2 5/3 6/1 
كشورهاي مشترك 

 المنافع 

 آفريقا 6/2 7/1 6/11 5/0 9/2 0/3 4/3 1/3

 خاورميانه 0/12 8/18 4/7 0/1 0/2 2/1 1/3 5/5

8/27  آسيا 7/57 2/29 7/24  1/17 8/11 4/18 1/30

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

  

  



  41/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

همچنين در ادامه جهت درك بهتر مطالب عنوان شده، تجارت كااليي در داخل و خارج نواحي 

  .شده استمختلف جهان در قالب نقشه ارائه 

  )2006(تجارت كااليي در داخل و خارج نواحي مختلف جهان : 4 نقشه

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

نكته حائز اهميت در صادرات كااليي جهان آن است كه علي رغم سير صعودي حجم صادرات در 

به طوري كه در طي سالهاي اخير . ناطق نيز صورت گرفته استسطح جهان، نوعي جابجايي در سهم م

به موازات . سهم برخي از مناطق نظير آسيا در صادرات جهاني به طور صعودي در حال افزايش بوده است

. اين امر سهم برخي از مناطق نظير آمريكاي جنوبي و مركزي، آفريقا و آمريكاي شمالي كاسته شده است

به  1948درصد در سال  1/28انگر آن است كه سهم كشورهاي آمريكاي شمالي از آمارهاي جدول زير بي

عمده اين كاهش مربوط به كاهش سهم اياالت متحده . كاهش يافته است 2006درصد در سال  2/14

به  1948درصد در سال  7/21باشد به طوري كه سهم اين كشور در صادرات كااليي جهان از  آمريكا مي



  42/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

سهم كشورهاي . كاهش يافته است 2006درصد در سال  2/14و  1993د در سال درص 18ترتيب به 

درصد  6/3به رقم  1948درصد در سال  3/11درصد كاهش از رقم  1/68آمريكاي جنوبي و مركزي نيز با 

سهم كشورهاي آفريقايي نيز با در طي سالهاي مدنظر بيش از . از صادرات كااليي جهان كاهش يافته است

اين امر در حالي است كه سهم منطقه اروپا و آسيا افزايش چشمگيري . كاهش يافته است درصد 5/95

درصد در  1/42به  1948درصد در سال  1/35سهم منطقه اروپا از صادرات كااليي جهان از . داشته است

رشد  برابر افزايش باالترين 7/5در بين كشورهاي اروپايي، كشور آلمان با . كاهش يافته است 2006سال 

البته سهم برخي از مناطق نظير انگلستان نيز در . صادرات جهاني را در بين كشورهاي اروپايي داشته است

  .طي سالهاي مورد مطالعه به شدت كاهش يافته است

سهم منطقه آسيا از صادرات جهاني در طي سالهاي مدنظر به شدت افزايش داشته است به طوري كه 

افزايش يافته  2006درصد در سال  8/27به ) 1948(درصد  14اني از سهم اين منطقه از صادرات جه

در اين منطقه نيز كشورهاي چين و ژاپن از رشد به مراتب باالتري نسبت به ساير كشورها برخوردار . است

 2/8به ترتيب به  1948درصد در سال  4/0و  9/0به طوري كه سهم كشورهاي مذكور از رقم . بوده است

  .افزايش يافته است 2006درات جهاني در سال درصد صا 5/5و 

  

  

  

  

  

  



  43/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صادرات كااليي جهان در مناطق و اقتصادهاي منتخب: 14 جدول

  سال                       2006 2003 1993 1983 1973 1963 1953 1948

   شاخص / منطقه

59 84 157 579 1838 3675 7371 11783   )ارزش( جهان

  همس
  

0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100   جهان

1/28  آمريكاي شمالي  2/14 8/15 0/18 8/16 3/17 9/19 8/24

7/21  اياالت متحده آمريكا 8/8 8/9 6/12 2/11 3/12 9/14 8/18

 كانادا 3/3 7/3 0/4 2/4 6/4 3/4 2/5 5/5

 مكزيك 1/2 2/2 4/1 4/1 4/0 6/0 7/0 9/0

3/11  آمريكاي مركزي و جنوبي 6/3 0/3 0/3 4/4 3/4 6/4 7/9

 برزيل 2/1 0/1 0/1 2/1 1/1 9/0 8/1 0/2

 آرژانتين 4/0 4/0 4/0 4/0 6/0 9/0 3/1 8/2

1/35  اروپا 1/42 9/45 4/45 5/43 9/50 8/47 4/39

 آلمان 4/9 2/10 3/10 2/9 6/11 3/9 3/5 4/1

 فرانسه 2/4 3/5 0/6 2/5 3/6 2/5 8/4 4/3

3/11  انگلستان 8/3 1/4 9/4 0/5 1/5 8/7 0/9

 ايتاليا 5/3 1/4 6/4  0/4 8/3 2/3 8/1 8/1



  44/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  سال                       2006 2003 1993 1983 1973 1963 1953 1948

   شاخص / منطقه

 كشورهاي مشترك المنافع 6/3 6/2 5/1 - - - - -

 ريقافآ 1/3 4/2 5/2 5/4  8/4 7/5 5/6 3/7

 آفريقاي جنوبي 5/0 5/0 7/0 0/1 0/1  5/1 6/1 0/2

 يانهمخاور 5/5 1/4 5/3 8/6 1/4 2/3 7/2 0/2

0/14   آسيا 8/27 2/26 1/26 1/19 9/14 5/12 4/13

 چين 2/8 9/5 5/2 2/1 0/1 3/1 2/1 9/0

 ژاپن 5/5 4/6 9/9 0/8 4/6 5/3 5/1 /4

 هند 0/1 8/0 6/0 5/0 5/0 0/1 3/1 2/2

 استراليا و نيوزلند 2/1 2/1 5/1  4/1 1/2 4/2 2/3 7/3

 شور آسياي شرقيك شش 6/9 6/9 7/9 8/5 4/3 4/2 0/3 4/3

   WWW.WTO.ORG:مأخذ

  

  

  

  

  



  45/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صادرات كااليي جهان در مناطق و اقتصادهاي منتخب: 5 نمودار
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  شش كشور آسياي شرقي

 WWW.WTO.ORG :مأخذ

به  در شكل زير وضعيت سرانه صادرات كاال و خدمات تجاري در مناطق مختلف جغرافيايي جهان   

  .تصوير كشيده شده است



  46/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  سرانه صادرات كاال و خدمات تجاري در مناطق مختلف جغرافيايي: 5 نقشه

  

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

دهد كه از نظر شاخص سرانه صادرات، كشورهاي آمريكاي شمالي و  بررسي نقشه فوق نشان مي

در وضعيت به مراتب بهتري نسبت به ساير نواحي قرار دارند و اگر چه سهم كشورهاي آسيايي از  اروپايي



  47/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

نظر شاخص صادرات در طي سالهاي مورد اشاره افزايش چشمگيري داشته است ولي با توجه به حجم 

باالي جمعيت اين كشورها، شاخص سرانه صادرات اين قبيل كشورها نسبت به كشورها اروپايي و 

  .تري قرار دارد يكاي شمالي در وضعيت به مراتب پايينآمر

روند اگر چه سهم منطقه آسيا از سهم صادرات جهاني در طي سالهاي مورد اشاره افزايش يافته است 

. واردات جهاني نيز در طي سالهاي مورد مطالعه همچون صادرات كااليي جهان سير صعودي داشته است

صورت ) درصد 1/43(ته، عمده واردات جهان توسط منطقه اروپا در مورد واردات جهاني همچون گذش

و همانند فرايند حجم صدور كاال در سطح جهان كه پيشتر بيان شد كشورهاي آسيايي پس از . گيرد مي

نكته حائز اهميت در خصوص . باشند را دارا مي) درصد 25(منطقه اروپا باالترين سهم واردات جهاني كاال 

ي از مناطق نظير آمريكاي شمالي، جنوبي و مركزي و آفريقا در واردات جهاني نيز آن است كه سهم برخ

اين بدان معني است كه به طور كلي سهم مبادالت تجاري مناطق . همچون صادرات كاهش يافته است

اين امر در حالي است كه سهم مبادالت تجاري منطقه آسيا و . مذكور در سطح جهاني كاهش يافته است

به طوري كه سهم منطقه آسيا از واردات كااليي جهان با بيش از . زايش چشمگيري داشته استاروپا اف

  .افزايش يافته است) 2006(درصد  25به )  1948(درصد  9/13درصد افزايش از  8/79

  

  

  

  

  

  



  48/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  واردات كااليي جهان در مناطق و اقتصادهاي منتخب: 15 جدول

 سال                            2006 2003 1993 1983 1973 1963 1953 1948

   شاخص / منطقه

62 85 164 595 1882 3770 7950 12113   )ارزش( جهان

  سهم
  

0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100   جهان

5/18  آمريكاي شمالي  0/21 6/22 5/21 5/18 2/17 1/16 5/20

0/13  اياالت متحده آمريكا 8/15 0/17 0/16 3/14 3/12 4/11 9/13

 كانادا 0/3 2/3 7/3 4/3 2/4 9/3 5/5 4/4

 مكزيك 2/2 3/2 8/1 7/0 6/0 8/0 9/0 0/1

4/10  آمريكاي مركزي و جنوبي 0/3 5/2 3/3 8/3 4/4 6/0 3/8

 برزيل  8/0 7/0 7/0 9/0 2/1 9/0 6/1 8/1

 آرژانتين 3/0 2/0 4/0 2/0 4/0 6/0 9/0 5/2

3/45  اروپا 1/43 3/45 8/44 2/44 3/53 0/52 7/43

 آلمان 5/7 9/7 1/9 1/8 2/9 0/8 5/4 2/2

 فرانسه 4/4 2/5 8/5 6/5 3/6 3/5 9/4 5/5

4/13  انگلستان 1/5 2/5 6/5 3/5 5/6 5/8 0/11

 ايتاليا 6/3 9/3 9/3 2/4 7/4 6/4 8/2 5/2



  49/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 سال                            2006 2003 1993 1983 1973 1963 1953 1948

   شاخص / منطقه

 كشورهاي مشترك المنافع 3/2 7/1 2/1 - - - - -

 ريقافآ 4/2 1/2 6/2 6/4 9/3 2/5 0/7 1/8

 آفريقاي جنوبي 6/0 5/0 5/0 8/0 9/0 1/1 5/1 5/2

 خاوريانه 1/3 7/2 4/3 2/6 7/2 3/2 1/2 8/1

9/13   آسيا 0/25 1/23 3/23 5/18 9/14 1/14 1/15

 چين 6/5 4/5 8/2 1/1 9/0 9/0 6/1 6/0

 ژاپن 8/4 0/5 4/6 7/6 5/6 1/4 8/2 1/1

 هند 4/1 9/0 6/0 7/0 5/0 5/1 4/1 3/2

 استراليا و نيوزلند 4/1 4/1 5/1 4/1 6/1 2/2 3/2 9/2

 كشور آسياي شرقي شش 6/8 2/8 9/9 1/6 7/3 1/3 7/3 5/3

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

  

  

  

  

  



  50/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش
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آفريقا خاوريانه آسيا
شش كشور آسياي شرقي

  واردات كااليي جهان در مناطق و اقتصادهاي منتخب: 6 نمودار

 WWW.WTO.ORG :مأخذ

همان طور كه در جدول فوق مالحظه گرديد، در سطح جهاني بيشترين واردات كااليي جهان متعلق به 

و در منطقه اروپا، كشور آلمان بيشترين سهم واردات . باشد مي) درصد 8/15(كشور اياالت متحده آمريكا 

در اين منطقه بيشترين  70اين امر در حالي است كه تا اواخر دهه . باشد را دارا مي) درصد 5/7(كااليي 

در منطقه آسيا نيز كشور چين باالترين . سهم واردات كااليي جهان مربوط به كشور انگلستان بوده است

 6/0سهم اين كشور از واردات جهاني از . سهم واردات كااليي جهان را به خود اختصاص داده است

اين كشور . رسيده است 2006سال  درصد در 5/6و  1983درصد در سال  1/1به  1948درصد در سال 

در جداول و . باشد پس از اياالت متحده آمريكا و آلمان بيشترين سهم را در واردات كااليي جهان دارا مي

ترين كشورهاي صادركننده و واردكننده كاال و سهم آنها در تجارت كااليي جهان در  نمودارهاي زير عمده

  .ارائه شده است 2006مقطع زماني سال 

  



  51/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006(ترين كشورهاي صادركننده كاال در جهان  عمده: 16 جدول

)ميليارد دالر( ارزش   هبتر صادركنندگان درصد تغيير ساالنه )درصد از كل( سهم

 1 آلمان 15 2/9 0/1112

  2 اياالت متحده آمريكا 15 6/8 3/1038

 3 چين 27 0/8 9/968

 4 ژاپن  9 4/5 9/649

 5 فرانسه 6 1/4 4/490

 6 هلند 14 8/3 4/462

 7 انگلستان 17 7/3 3/448

 8 ايتاليا 10 4/3 6/410

 9 كانادا 8 2/3 5/389

 10 بلژيك 10 1/3 2/369

  11 كره جنوبي 14 7/2 5/325

 12 هنگ كنگ 10 7/2 7/322

 13 فدراسيون روسيه 25 5/2 5/304

 14 سنگاپور 18 2/2 8/271

 15 مكزيك 17 1/2 4/250

 16 تايلند 13 9/1 8/223



  52/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

)ميليارد دالر( ارزش   هبتر صادركنندگان درصد تغيير ساالنه )درصد از كل( سهم

 17 عربستان سعودي 16 7/1 5/209

 18 اسپانيا 7 7/1 5/205

 19 مالزي 14 3/1 7/160

 20 سوئيس 13 2/1 5/147

 21 سوئد 13 2/1 4/147

 22 اتريش 12 2/1 4/140

 23 امارات 19 2/1 4/139

 24 برزيل  16 1/1 5/137

 25 تايلند 19 1/1 8/130

 26 استراليا 16 0/1 3/123

 27 نروژ 17 0/1  5/121

 28 هند 21 0/1 3/120

 29 ايرلند 1 9/0 1/111

  30 لهستان 23 9/0 3/110

  جمع كل  1/83 

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

  



  53/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )ميليارد دالر و درصد رشد() 2006(ترين كشورهاي واردكننده كاال جهان  عمده: 17 جدول

)ميليارد دالر( ارزش درصد تغيير ساالنه )درصد از كل( سهم  هبرت كنندگانوارد

 1 اياالت متحده آمريكا 11 5/15 4/1919

 2 آلمان 17 3/7 6/908

 3 چين 20 4/6 5/791

 4 انگلستان 21 0/5 4/619

 5 ژاپن 13 7/4 6/579

 6 فرانسه  6 3/4 9/534

 7 ايتاليا 14 5/3 4/437

 8 هلند 14 4/3 4/416

 9 كانادا 11 9/2 7/357

 10 بلژيك 11 9/2 7/353

 11 هنگ كنگ 12 7/2 8/335

 12 اسپانيا 10 5/2 4/316

 13 كره جنوبي 18 5/2 4/309

 14 مكزيك 15 2/2 2/368

 15 سنگاپور 19 9/1 7/238

 16 تايلند 11 6/1 0/203



  54/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

)ميليارد دالر( ارزش درصد تغيير ساالنه )درصد از كل( سهم  هبرت كنندگانوارد

 17 هند 26 4/1 8/174

 18 فدراسيون روسيه 31 3/1 9/163

 19 سوئيس 12 1/1 4/141

 20 اتريش 10 1/1 3/140

 21 استراليا 11 1/1 3/139

 22 تركيه 18 1/1 3/138

 23 مالزي 14 1/1 2/131

 24 تايلند 9 0/1 6/128

 25  سوئد 14 0/1 7/126

 26 لهستان 24 0/1 0/126

 27 امارات 15 8/0 8/97

 28 برزيل 24 8/0 9/59

 29 چك  22 8/0 2/93

 30 دانمارك 14 7/0 3/86

  جمع كل  6/83 

  WWW.WTO.ORG  :مأخذ

  



  55/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006(ترين كشورهاي صادركننده و واردكننده كاال در جهان  عمده: 7 نمودار

  صادركننده

9.2
8.6

8

5.4
4.1

3.8
3.73.43.23.1

47.5

آلمان اياالت متحده آمريكا   چين  ژاپن  فرانسه هلند انگلستان ايتاليا  كانادا بلژيك

 

  واردكننده

15.5

7.3

6.4

5

4.7
4.33.53.42.92.9

44.1

اياالت متحده آمريكا   آلمان چين  انگلستان ژاپن  فرانسه ايتاليا  هلند كانادا بلژيك بقيه 

  

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

ترين كشورهاي صادركننده و واردكننده خدمات تجاري در سطح جهان و سهم   مچنين در ادامه عمدهه

  .اي ارائه شده است هر يك از اين كشورها در تجارت جهاني در قالب جداول و نمودارهاي جداگانه

  



  56/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006(ترين كشورهاي صادركننده خدمات تجاري در جهان  عمده: 18 جدول

)ميليارد دالر( ارزش درصد تغيير ساالنه )درصد از كل( سهم  هبرت  صادركنندگان

 1 اياالت متحده آمريكا 10 1/14 8/388

 2 انگلستان 11 3/8 5/227

 3 آلمان 12 1/6 8/168

 4 ژاپن  14 4/4 5/122

 5 فرانسه 0 2/4 5/114

 6 اسپانيا  12 8/3 5/105

 7 ايتاليا 10 5/3 5/97

 8 چين 24 3/3 4/91

 9 هلند 5 0/3 5/82

 10 هند 36 7/2 8/73

 11 هنگ كنگ 14 6/2 7/72

 12 ايرلند 20 5/2 0/68

 13 اتريش 11 1/2 9/58

 14 كانادا 7 1/2 7/57

 15 بلژيك 7 1/2 6/57

 16 سنگاپور  12 1/2 3/57



  57/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

)ميليارد دالر( ارزش درصد تغيير ساالنه )درصد از كل( سهم  هبرت  صادركنندگان

 17 دانمارك 19 9/1 7/51

 18 لوكزامبورگ 26 9/1 1/51

 19 يسسوئ 10 8/1 6/50

 20 كره جنوبي 15 8/1 4/50

 21 سوئد 15 8/1 2/49

 22 يونان 6 3/1 7/35

 23 نروژ 12 2/1 7/32

 24 استراليا 7 2/1 4/32

 25 فدراسيون روسيه 24 1/1 1/30

 26 چين تايپه 13 0/1 8/28

 27 تايلند 19 9/0 9/23

 28 تركيه - 8 9/0 5/23

 29 مالزي 9 8/0 2/21

  30 هستانل 27 7/0 5/20

 
2/85 

 
 جمع كل

 

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

  



  58/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006(ترين كشورهاي واردكننده خدمات تجاري در جهان  عمده: 19 جدول

)ميليارد دالر( ارزش  هبرت كنندگانوارد درصد تغيير ساالنه )درصد از كل( سهم

 1 ت متحده آمريكااياال 9 6/11 8/307

 2 آلمان 7 3/8 1/219

 3 انگلستان 8 5/6 0/172

 4 ژاپن 9 4/5 0/144

 5 فرانسه 4 1/4 8/108

 6 چين 21 8/3 3/100

 7 ايتاليا 11 7/3 4/98

 8 ايرلند 12 0/3 4/78

 9 هلند 8 9/2 1/78

 10 اسپانيا 17 9/2 9/77

 11 كانادا 11 7/2 7/71

 12 يكره جنوب 20 6/2 8/69

 13 هند 29 4/2 7/63

 14 سنگاپور 12 3/2 8/60

 15 بلژيك 7 0/2 0/54

 16 اتريش 9 0/2 3/53



  59/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

)ميليارد دالر( ارزش  هبرت كنندگانوارد درصد تغيير ساالنه )درصد از كل( سهم

 17 دانمارك 21 7/1 0/45

 18 فدراسيون روسيه 15 7/1 3/44

 19 سوئد 12 5/1 3/39

 20 هنگ كنگ 8 4/1 6/36

 21 چين تايپه 4 2/1 6/32

 22 تايلند 18 2/1 8/31

 23 يااسترال 6 2/1 6/31

 24 لوكزامبورگ 25 2/1 6/30

 25  نروژ 6 2/1 6/30

 26 نروژ 10 1/1 8/28

 27 برزيل 21 0/1 9/26

 28 اندونزي ... 0/1 5/26

 29 الزيم 6 9/0 0/23

  30 مكزيك 9 9/0 7/22

  جمع كل  4/83 

 WWW.WTO.ORG :مأخذ

  



  60/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  ) 2006(كننده و واردكننده خدمات تجاري در جهان ترين كشورهاي صادر عمده: 8 نمودار

  صادركننده

14.1

8.3

6.1

4.4
4.2

3.8
3.53.332.7

46.6

اياالت متحده آمريكا   انگلستان آلمان ژاپن  فرانسه اسپانيا  ايتاليا  چين  هلند هند

  

  واردكننده

11.6

8.3

6.5

5.4

4.1
3.8

3.732.92.9

47.8

اياالت متحده آمريكا   آلمان انگلستان ژاپن  فرانسه چين  ايتاليا  ايرلند هلند اسپانيا 

  

  WWW.WTO.ORG  :مأخذ
  

  
  
  
  
  



  61/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  وضعيت تجارت گروه محصوالت و خدمات در مناطق مختلف جغرافيايي
. شود ت ارائه ميدر اين بخش وضعيت تجارت جهان در مناطق مورد نظر به تفكيك گروه و محصوال

مربوط ) 9/71(شود بيشترين ميزان حجم صادرات كااليي جهان  همان طور كه در جدول زير مشاهده مي

درصد، كمترين سهم را در صادرات كااليي  2/8توليدات كشاورزي با . باشد به كاالهاي ساخته شده مي

  .باشد جهان دارا مي

شترين ميزان حجم صادرات را به خود اختصاص محصوالت شيميايي در بين كاالهاي ساخته شده بي

كمترين . هاي بعدي قرار دارند صدور تجهيزات اداري و مخابراتي و محصوالت خودرو در رده. داده است

درصد از صادرات كالهاي  6/2(ميزان صدور محصوالت در بين كاالهاي ساخته شده مربوط به منسوجات 

  .باشد مي) يي جهاندرصد از كل صادرات كاال 9/1ساخته شده و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  62/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006(صادرات كااليي جهان به تفكيك نوع محصوالت : 20 جدول

سوخت و مواد 

 معدني
 كاالهاي ساخته شده

توليدات 

 كشاورزي

 محصوالت                

  

  

  شاخص
  كل

مواد 

 سوختي
  كل

آهن آالت و 

 فوالد
 شيميايي

تجهيزات اداري 

 تيو مخابرا

محصوالت 

 خودرو
منسوجات  كل پوشاك

2277 1771 8257 374 1248   ارزش  945 131 219 1016 1451

3/19 15 1/70 2/3 6/10  سهم در تجارت كااليي 8 6/2 9/1 6/8 3/12

 درصد تغيير ساالنه

5 - 5 - 2 2 - 1 9 5  1 - 4 2 - 85-1980 

3 0 15 9 14 18 14 15 18 9 90-1985 

2 1 9 8 10 15 8  8 8 7 95-1990 



  63/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

سوخت و مواد 

 معدني
 كاالهاي ساخته شده

توليدات 

 كشاورزي

 محصوالت                

  

  

  شاخص
  كل

مواد 

 سوختي
  كل

آهن آالت و 

 فوالد
 شيميايي

تجهيزات اداري 

 تيو مخابرا

محصوالت 

 خودرو
منسوجات  كل پوشاك

10 12 5 2 -  4 10 5 0 5 1 -  00- 1995  

17 18 10 17 14 7 10 5 8 9  06-2000 

35 33 20 48 22 20 18 12 11 15 2004 

38 43 10 17 12 11 7 5 7 8 2005 

27 23 13 18 13 13  10 7 12 11 2006 

 WWW.WTO.ORG :مأخذ



  64/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

همان . مناطق مختلف ارائه شده استدر جدول زير سهم هر يك از محصوالت در صادرات كااليي 

شود باالترين سهم صادرات كااليي جهان در سطح جهان مربوط به صدور كاالهاي  گونه كه مالحظه مي

به جز . هاي بعدي قرار دارند باشد و صدور مواد معدني و سوخت و كشاورزي در رده ساخته شده مي

اشاره شده در جدول، صدور محصوالت مواد معدني مناطق اروپا، آسيا و آمريكاي شمالي، در ساير مناطق 

به عبارت ديگر تكيه اصلي صادرات در اين مناطق بر صدور . و سوخت در درجه اول اهميت قرار دارد

  .باشد مواد اوليه، طبيعي و خدادادي مي

در منطقه اروپا، عمده محصوالت صادراتي اين منطقه مربوط به صدور محصوالت ساخته شده 

  .در اين بين صدور محصوالت شيميايي و خودرو در درجه اول اهميت قرار دارد. باشد مي

  

  

  

  

  

  

  

  



  65/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006(صادرات كااليي جهان به تفكيك گروه محصوالت عمده و مناطق : 21 جدول

توليدات 

كشاورزي

سوخت و مواد 

 معدني
 كاالهاي ساخته شده

  محصوالت                      

  

  اطق و شاخص من
 كل  كل

مواد 

 سوختي
 كل

آهن آالت 

 و فوالد
 شيميايي

  تجهيزات اداري

 و مخابراتي 

محصوالت 

 خودرو
  پوشاك  منسوجات

5/944 1/2277 5/1770 8/8256   جهان 4/311 6/218 9/1015 4/1451 8/1247 374

 سهم در كل صادرات 6/2 9/1 6/8 3/12 6/10 2/3 1/70 0/15 3/19 0/8

 ير ساالنهدرصد تغي 

9 17 18 10 17 14 7 10 5 8 2006 -2000 

8 38 43 10 17 12 11 7 5 7 2005 

11 27 23 13 18 13 13 10 7 12 2006 

6/151 5/221 2/151 2/1233 2/23 7/173   آمريكاي شمالي 13 2/17 3/204 1/198

 سهم در كل صادرات 8/0 0/1 2/12 8/11 4/10 4/1 5/73 0/9 2/13 0/9



  66/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

توليدات 

كشاورزي

سوخت و مواد 

 معدني
 كاالهاي ساخته شده

  محصوالت                      

  

  اطق و شاخص من
 كل  كل

مواد 

 سوختي
 كل

آهن آالت 

 و فوالد
 شيميايي

  تجهيزات اداري

 و مخابراتي 

محصوالت 

 خودرو
  پوشاك  منسوجات

 غيير ساالنهدرصد ت 

7/4 3/15 9/14 2/4 8/12 2/9 8/0 - 4/3 5/1 4/6 - 2006 -2000 

2/4 3/34 9/37 6/9 5/26 8/8 9/4 4/9 0/3 6/2 - 2005 

1/11 9/23 4/15 7/11 2/11 9/12 7/11 6/8 4/1 2/8 - 2006 

 آمريكاي جنوبي و مركزي 8/12 9/2 1/19 4/6 5/24 3/17 9/134 5/110 2/182 4/120

 سهم در كل صادرات 0/3 7/0 4/4 5/1 7/5 0/4 4/31 7/25 4/42 8/23

 درصد تغيير ساالنه 

12 18 15 11 18 14 7 16 6 3 2006 -2000 

13 40 46 17 27 20 58 38 7 0 2005 



  67/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

توليدات 

كشاورزي

سوخت و مواد 

 معدني
 كاالهاي ساخته شده

  محصوالت                      

  

  اطق و شاخص من
 كل  كل

مواد 

 سوختي
 كل

آهن آالت 

 و فوالد
 شيميايي

  تجهيزات اداري

 و مخابراتي 

محصوالت 

 خودرو
  پوشاك  منسوجات

13 34 24 13 10 21 11 16 7 3 - 2006 

0/436 0/534 6/361 3/3890 1/177 2/743   اروپا 1/107 8/82 8/549 1/427

 سهم در كل صادرات 2/2 7/1 1/11 6/8 0/15 6/3 4/78 3/7 8/10 8/8

 درصد تغيير ساالنه 

10 17 18 11 16 14 7 11 5 9 2006 -2000 

7 32 41 7 14 10 13 3 3 - 3 2005 

9 29 22 12 17 12 12 9 4 7 2006  

8/29 0/275 9/237 0/106 9/38 2/22 1/1 3/5 7/1 6/1 
كشورهاي مشترك المنافع 

)CIS( 



  68/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

توليدات 

كشاورزي

سوخت و مواد 

 معدني
 كاالهاي ساخته شده

  محصوالت                      

  

  اطق و شاخص من
 كل  كل

مواد 

 سوختي
 كل

آهن آالت 

 و فوالد
 شيميايي

  تجهيزات اداري

 و مخابراتي 

محصوالت 

 خودرو
  پوشاك  منسوجات

  سهم در كل صادرات 4/0 4/0 3/1 3/0 2/5 1/9 9/24 9/55 6/64 0/7

 درصد تغيير ساالنه 

14 21 25 16 19 15 12 18 4 3 2006 -2000 

16 42 49 9 15 17 21- 7 14- 15- 2005 

15 30 29 15 11 14 34 25 1 - 6 - 2006 

  آفريقا 8/9 6/1 4/5 4/2 3/11 0/7 2/71 1/225 0/249 0/32

 سهم در كل صادرات 7/2 4/0 5/1 7/0 1/3 9/1 6/19 0/62 5/68 8/8

 درصد تغيير ساالنه 

9 19 20 11 16 14 16 23 3 5 2006 -2000 



  69/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

توليدات 

كشاورزي

سوخت و مواد 

 معدني
 كاالهاي ساخته شده

  محصوالت                      

  

  اطق و شاخص من
 كل  كل

مواد 

 سوختي
 كل

آهن آالت 

 و فوالد
 شيميايي

  تجهيزات اداري

 و مخابراتي 

محصوالت 

 خودرو
  پوشاك  منسوجات

8 44 48 11 4 19 22 10 2 6 - 2005 

7 26 26 10 1 15 23 31 9 6 2006 

  خاورميانه 3/4 0/8 4/8 8/14 1/37 7/4 2/138 9/468 8/480 8/13

 سهم در كل صادرات 7/0 2/1 3/1 3/2 7/5 7/0 4/21 7/72 5/74 2/1

 درصد تغيير ساالنه 

14 16 16 14 25 20 8 22 4 7 2006 -2000 

13 42 42 20 28 25 39 10 21 3 -  2005 

10 22 22 9 19 17 16- 15 10 3 2006 

1/179 7/334 3/215  2/2683 8/105 8/235   آسيا 8/162 4/104 5/223 4/801



  70/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

توليدات 

كشاورزي

سوخت و مواد 

 معدني
 كاالهاي ساخته شده

  محصوالت                      

  

  اطق و شاخص من
 كل  كل

مواد 

 سوختي
 كل

آهن آالت 

 و فوالد
 شيميايي

  تجهيزات اداري

 و مخابراتي 

محصوالت 

 خودرو
  پوشاك  منسوجات

 سهم در كل صادرات 0/5 2/3 8/6 4/24 2/7 2/3 9/81 6/6 2/10 5/5

 درصد تغيير ساالنه 

10 18 16 12 20 15 10  12 7 10 2006 -2000 

10 34 39 15 21 19 11 12 12  14 2005 

14 29 22 16 27 15 15 15  9  20 2006 

 WWW.WTO.ORG : مأخذ



  72/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006) (درصد(احي مختلف ساختار صادرات كااليي بر حسب نو: 9 نمودار

  

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

ترين  در ادامه در قالب جداول مجزايي سهم هر يك از مناطق در صادرات گروه محصوالت و نيز عمده  

  .كشورهاي صادركننده و واردكننده در سطح جهان ارائه شده است

شود منطقه اروپا باالترين سهم صدور محصوالت  ير مشاهده ميهمان طور كه در جدول و نمودار ز

و آسيا ) درصد 9/20(را به خود اختصاص داده است و مناطق آمريكاي شمالي ) درصد 3/44(كشاورزي 

  .هاي بعدي صدور محصوالت كشاورزي قرار دارند و  در رده) درصد3/18(

اي،  پس از تجارت درون منطقه. بوده است ترين صادرات منطقه اروپا به خود كشورهاي اروپايي عمده



  73/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

به طور كلي در كليه مناطق عنوان . باشد ترين واردكننده محصوالت كشاورزي منطقه اروپا مي آسيا عمده

ترين واردكننده محصوالت كشاورزي  اي در اين مناطق، منطقه آسيا عمده شده، پس از تجارت درون منطقه

  .باشد از اين مناطق مي

  )2006(سهم مناطق مختلف در صدور محصوالت كشاورزي : 10 نمودار

44.3

20.9

18.3

9.5
3.4 2.4 1.1

اروپا  آسيا  آمريكاي شمالي  آمريكاي جنوبي و مـركزي  آفريقا (CIS كشورهاي مشترك المنـافع  (
  

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

  ) 2006(سهم توليدات كشاورزي به تفكيك نواحي مختلف جغرافيايي : 22 جدول

 درصد تغيير ساالنه
سهم در صادرات 

 جهاني

سهم در صادرات 
  نواحي

فيائيمناطق جغرا ارزش  

06-2000 2005 2006 2000 2006 2000  2006 2006  

9 8 11 100 100 100 100 5/944   جهان 

  اروپا

10 7 9 3/44  2/46  100 100  0/436  جهان 



  74/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 درصد تغيير ساالنه
سهم در صادرات 

 جهاني

سهم در صادرات 
  نواحي

فيائيمناطق جغرا ارزش  

06-2000 2005 2006 2000 2006 2000  2006 2006  

10 7 9 35 1/37  9/76  3/80  اروپا 350 

8 6 11 7/2  5/2  1/6  4/5  5/23  آسيا 

9 5 11 4/2  4/2  4/5  2/5  5/22  آمريكاي شمالي 

18 16 24 9/0  4/1  2 3 1/13 كشورهاي مشترك المنافع  

8 4 13 4/1  3/1  3/3  8/2  4/12  آفريقا 

7 19 8 1/1  1 5/2  2/2  4/9  خاورميانه 

5 15 19 6/0  4/0  2/1  9/0  آمريكاي جنوبي و مركزي 4 

 آسيا

10 10 14 3/18  19 100 100  1/179  جهان 

9 9 12 2/11  8/10  61 1/57  2/102  آسيا 

11 13 17 8/2  3 5/15  16 7/28  اروپا 

11 13 14 6/2  8/2  9/13  6/14  2/26  آمريكاي شمالي 

14 5 20 8/0  1 3/4  2/5  3/9  خاورميانه 

14 13 14 5/0  7/0  9/2  7/3  5/6   آفريقا 

22 30 17 2/0  4/0  1/1  2 5/3 كشورهاي مشترك المنافع  

15 17 34 2/0  3/0  1 3/1  4/2  آمريكاي جنوبي و مركزي 



  75/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 درصد تغيير ساالنه
سهم در صادرات 

 جهاني

سهم در صادرات 
  نواحي

فيائيمناطق جغرا ارزش  

06-2000 2005 2006 2000 2006 2000  2006 2006  

 آمريكاي شمالي

5 4 11 9/20  16 100 100 6/151   جهان 

6 6 9 9/8  3/7  6/42  7/45  2/69  آمريكاي شمالي 

4 2 13 6/6  9/4  6/31  4/30  1/46  آسيا 

2 3 8 9/2  9/1  7/13  7/11  8/17  اروپا 

7 5 15 1/1  1 4/5  6 2/9  آمريكاي جنوبي و مركزي 

5 1 -  15 6/0  4/0  8/2  8/2  2/4  آفريقا 

2 5 -  35 6/0  4/0  7/2  3/2  5/3  خاورميانه 

6 15 0 2/0  2/0  9/0  1 4/1 كشورهاي مشترك المنافع  

 آمريكاي جنوبي و مركزي

12 13 13 5/9  8/10  100 100 4/102  جهان 

10 10 11 2/3  3/3  9/33  8/30  5/31  اروپا 

15 16 6 5/1  1/2  9/15  9/18  4/19  آسيا 

9 11 12 1/2  2 8/21  5/18  آمريكاي شمالي 19 

8 8 23 8/1  6/1  7/18  15 4/15  آمريكاي جنوبي و مركزي 

24 23 18 3/0  6/0  1/3  7/5  8/5  آفريقا 



  76/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 درصد تغيير ساالنه
سهم در صادرات 

 جهاني

سهم در صادرات 
  نواحي

فيائيمناطق جغرا ارزش  

06-2000 2005 2006 2000 2006 2000  2006 2006  

31 62 18 2/0  6/0  1/2  3/5  5/5 كشورهاي مشترك المنافع  

17 10 22 4/0  6/0  8/3  1/5  2/5  خاورميانه 

 آفريقا

9 8 7 4/3  4/3  جهان 32 100 100 

7 1 3 -  7/1  4/1  9/48  6/42  6/13  اروپا 

12 17 16 6/0  7/0  7/17  6/20  6/6  آفريقا 

9 9 13 7/0  7/0  3/19  5/19  2/6  آسيا 

11 29 27 2/0  2/0  3/5  7/5  8/1  خاورميانه 

9 11 3 -  2/0  2/0  6/5  6/5  8/1  آمريكاي شمالي 

29 56 25 0 1/0  1 7/2  0/9 كشورهاي مشترك المنافع  

3 49 13 0 0 9/0  6/0  2/0  آمريكاي جنوبي و مركزي 

 )CIS(لمنافع كشورهاي مشترك ا

14 16 15 4/2  2/3  100 100 8/29  جهان 

17 10 12 7/0  1 5/27  3/31  3/9 كشورهاي مشترك المنافع  

13 13 20 7/0  9/0  6/28  4/27  1/8  آسيا 

10 14 17 8/0  9/0  اروپا 8 27 34 



  77/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 درصد تغيير ساالنه
سهم در صادرات 

 جهاني

سهم در صادرات 
  نواحي

فيائيمناطق جغرا ارزش  

06-2000 2005 2006 2000 2006 2000  2006 2006  

32 60 12 1/0  2/0  4/2  7/5  7/1  خاورميانه 

32 100 4 -  0 1/0  7/1  1/4  2/1  آفريقا 

10 27 14 1/0  1/0  1/3  5/2  7/0  آمريكاي شمالي 

3 58-  123 0 0 3/0  2/0  آمريكاي جنوبي و مركزي 0 

 خاورميانه 

14 13 10 1/1  5/1  100 100 8/13  جهان 

17 20 18 5/0  8/0  1/45  4/52  2/7  خاورميانه 

7 11 3 3/0  3/0  8/25  9/17  5/2  اروپا 

13 23 15 1/0  2/0  8/10  6/10  5/1  آسيا 

28 32 20 0 1/0  5/3  3/7  آفريقا 1 

15 27 45 1/0  1/0  7/4  5 7/0 كشورهاي مشترك المنافع  

7 4 4 -  0/0  0 2/3  2/2  3/0  آمريكاي شمالي 

0 11-  18 0/0  0 6/0  3/0  آمريكاي جنوبي و مركزي 0 

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

  

  



  78/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  

  )2006(ناطق مختلف در صدور محصوالت كشاورزي سهم م: 6 نقشه 

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

ترين صادركنندگان و واردكنندگان محصوالت كشاورزي و سهم آنها در  در جدول زير عمده         

شود اتحاديه  همان گونه كه مالحظه مي. صادرات و واردات جهاني اين گروه محصول ارائه شده است

كشور اياالت . باشد اروپا بيشترين ميزان حجم صادرات و واردات جهاني محصوالت كشاورزي را دارا مي

درصد از واردات جهاني محصوالت كشاورزي  3/10درصد از صادرات و  1/10متحده به تنهايي بيش از 

هم اين كشور در صادرات نكته قابل توجه در اين خصوص آن است كه س. را به خود اختصاص داده است

 17به طوري كه از . محصوالت كشاورزي در طي سالهاي مورد نظر در جدول به شدت كاهش يافته است

اين امر در حالي است كه واردات . كاهش يافته است 2006درصد در سال  8/9به  1980درصد در سال 

) 2006(درصد  3/10به  )1980(درصد  7/8اين كشور در محصوالت كشاورزي در طي همين مدت از 

  .افزايش يافته است

درصد  4/3درصد به  5/1در طي همين مدت سهم چين از صادرات محصوالت كشاورزي جهان از 



  79/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  . افزايش يافته است

و چين ) درصد 2/4(، برزيل )درصد 7/4(، كشورهاي كانادا)درصد 8/9(پس از اياالت متحده آمريكا 

از نظر واردات . محصوالت كشاورزي در سطح جهان قرار دارندهاي بعدي صدور  در رده)  درصد 4/3(

، )درصد 6/6(، ژاپن )درصد3/10(، كشورهاي اياالت متحده آمريكا )درصد 3/43(نيز پس از اتحاديه اروپا 

  . هاي بعدي قرار دارند در رده) درصد 4/2(و كانادا ) درصد 2/5(چين 

  )2006(دركنندگان و واردكنندگان محصوالت كشاورزي ترين صا عمده: 23 جدول

واردات جهاني/ سهم در صادرات درصد تغيير ساالنه   ارزش

2006 2005 2004 06-2000 2006 2000 1990 1980 2006  

 صادركنندگان

9 7 14 10 9/42 5/41 - -  25/405  اروپايي كشور اتحاديه 25

13 8 11 9 1/10 1/10  يياورهاي اروپبقيه كش 31/95 - -

12 4 4 4 8/9 9/12 3/14  اياالت متحده آمريكا 66/92 0/17

 كانادا 23/44 0/5 4/5 3/6 7/4 4 19 3 7

  برزيل 53/39 4/3 4/2 8/2 2/4 17 27 14 13

 چين 54/32 5/1 4/2 0/3 4/3 12 9 19 13

 استراليا 18/22 3/3 9/2 0/3 3/2 5 35 - 4 5

 تايلند 58/21 2/1 9/1 2/2 3/2 10 13 4 21

 آرژانتين 33/21 9/1 8/1 2/2 3/2 10 13 12 11



  80/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

واردات جهاني/ سهم در صادرات درصد تغيير ساالنه   ارزش

2006 2005 2004 06-2000 2006 2000 1990 1980 2006  

 اندونزي 32/18 6/1 0/1 4/1 9/1 15 27 16 30

 فدراسيون روسيه 06/17 - - 4/1 8/1 14 13 20 16

 مالزي 57/15 0/2 8/1 5/1 6/1 12 14 2 16

 مكزيك 69/14 8/0 8/0 6/1 6/1 8 13 13 17

 هند 41/14 0/1 8/0 2/1 5/1 14 8 26 34

 نيوزلند 24/13 3/1 4/1 4/1 4/1 10 24 7 2

 شيلي 49/11 4/0 7/0 2/1 2/1 10 22 11 14

        15/474  واردكنندگان

8 6 14 9 3/43 3/42 - -  66/433  اروپايي كشور اتحاديه 25

9 5 13 8 4/12 3/13 - - 72/123  ييابقيه كشورهاي اروپ

8 9  14 7 3/10 6/11 0/9 7/8 65/103  اياالت متحده آمريكا

0 1 12 1 6/6 4/10 5/11  ژاپن 62/65 6.9

 چين 65/51 1/2 8/1 3/3 2/5 18 39 7 14

 كانادا 95/23 8/1 0/2 6/2 4/2 8  8 11 12

 فدراسيون روسيه 38/23 - - 6/1 3/2 17 13 23 22

 كره جنوبي 58/18 5/1 2/2 2/2 9/1 6 11 5 11



  81/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

واردات جهاني/ سهم در صادرات درصد تغيير ساالنه   ارزش

2006 2005 2004 06-2000 2006 2000 1990 1980 2006  

 مكزيك 46/18 2/1 2/1 8/1 8/1 9 11 7 12

 هنگ كنگ 90/11 2/1 9/1  2 2/1 0 3 - 1 7

 چين تايپه 67/9 1/1 4/1 3/2 1 3 13 5 2

 سوئيس 85/8 2/1 3/1 1 9/0 8  96 4  7

 امارات متحده عربي 81/8 3/0 4/0 6/0 9/0 ... 31 17 ...

 عربستان سعودي 56/8 5/1 8/0 9/0 9/0 7 12 31 - 6

 مالزي 50/8 5/0 5/0 8/0 8/0 11 37 3 17

 هند 84/7 5/0 4/0 7/0 8/0 12 7 7 7

 WWW.WTO.ORG :مأخذ

 1/21(، خاورميانه )درصد 5/23(در زمينه صدور محصوالت گروه سوخت و مواد معدني، منطقه اروپا 

 8/79(عمده صادرات منطقه اروپا . هاي اول تا سوم قرار دارند  در رده) درصد 7/14(و منطقه آسيا ) درصد

هاي بعدي  باشد و كشورهاي منطقه آمريكاي شمالي و آسيا در رده ود كشورهاي اروپايي ميبه خ) درصد

درصد از صادرات سوخت و مواد معدني منطقه  5/3درصد و  11مناطق مذكور به ترتيب . قرار دارند

  .اند اروپا را به خود اختصاص داده

خت و مواد معدني اين ناحيه، ترين واردكنندگان محصوالت سو در خصوص منطقه خاورميانه، عمده

  .باشد مي) درصد 5/11(و آمريكاي شمالي ) درصد 4/14(، اروپا )درصد 3/62(مناطق آسيا 

ترين  عمده) درصد 9/6(و آمريكاي شمالي ) درصد 6/6(، اروپا )درصد 8/79(كشورهاي مناطق آسيا 



  82/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

9.7

23.5
21.1

12.1

10.9 8
14.7

اروپا  آسيا  آمريكاي شمالي  آمريكاي جنوبي و مـركزي  آفريقا (CIS افع  ( كشورهاي مشترك المـن خاورميانه 

ديگر در مطنقه آسيا، در به عبارت . باشند خريداران محصوالت سوخت و موادمعدني منطقه آسيا مي

  .پذيرد اي صورت مي خصوص گروه محصوالت سوخت و مواد معدني تجارت به صورت درون منطقه

  )2006(سهم مناطق مختلف در صدور سوخت و مواد معدني : 11 نمودار

  

  

  

  

  

  

  

 WWW.WTO.ORG :مأخذ

ر صادرات سوخت و مواد معدني و حجم در جدول زير سهم هر يك از مناطق مختلف جهان د

- 2006هر يك از اين مناطق به ساير مناطق و درصد تغييرات ساالنه براي دوره زماني ) سهم(صادرات 

  .ارائه شده است 2000

  

  

  

  



  83/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006(صادرات سوخت و مواد معدني بر حسب مناطق: 24 جدول

 درصد تغيير ساالنه
سهم در صادرات 

 انيجه

سهم در صادرات 

 نواحي
 ارزش

 

 
2006 2005 06-2000 2006 2000 2006 2000 2006 

  جهان 2277 100 100 100 100 17 38 27

 اروپا

 جهان 534 100 100 6/23 5/23 17  32 29

 اروپا 9/434 8/79 4/81 9/18 1/19 18 32 29

 آمريكاي شمالي 6/45 11 5/8 6/2 2 12 27 19

 آسيا 7/17 5/3 3/3 8/0 8/0 16 20 34

  آفريقا 7/10 6/1 2 4/0 5/0 22 50 34

 خاورميانه 4/7 9/0 4/1 2/0 3/0 27 69 18

50 32 20 2/0 1/0 7/0 6/0 6/3 
كشورهاي مشترك المنافع 

)CIS( 

 آمريكاي جنوبي و مركزي 3/3 6/0 6/0 2/0 1/0 17 51 44

 خاورميانه

 جهان 8/480 100 100 23 1/21 16 42 22

 آسيا 9/308 3/62 2/64 3/14 6/13 16 42 24

 اروپا 6/71 4/14 9/14 3/3 1/3 16 43 16



  84/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 درصد تغيير ساالنه
سهم در صادرات 

 انيجه

سهم در صادرات 

 نواحي
 ارزش

 

 
2006 2005 06-2000 2006 2000 2006 2000 2006 

 آمريكاي شمالي 49 5/11 2/10 6/2 2/2 14 29 17

 خاورميانه 9/12 9/1 7/2 4/0 6/0 23 36 21

 آفريقا 4/12 7/3 6/2 8/0 5/0 9 21 23

 آمريكاي جنوبي و مركزي 9/2 9/0 6/0 2/0 1/0 8 19 19

41 39 18 0 0 0 0 1/0 
كشورهاي مشترك المنافع 

)CIS( 

  آسيا

 جهان 7/334 100 100 6/14 7/14 18 34 29

 آسيا 2/267 8/79 8/79 7/11 7/11 18 33 26

 اروپا 7/24 6/6 4/7 1 1/1 20 40 36

 آمريكاي شمالي 1/18 9/6 4/5 1 8/0 13 38 31

 خاورميانه 3/9 9/0 8/2 1/0 4/0 42 44 96

 آفريقا 4/5 5/0 6/1 1/0 2/0 41 51 152

 آمريكاي جنوبي و مركزي 4 5/1 2/1 2/0 2/0 14 44 21

29 27 24 0 0 3/0 2/0 9/0 
كشورهاي مشترك المنافع 

)CIS( 



  85/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 درصد تغيير ساالنه
سهم در صادرات 

 انيجه

سهم در صادرات 

 نواحي
 ارزش

 

 
2006 2005 06-2000 2006 2000 2006 2000 2006 

 )CIS(كشورهاي مشترك المنافع 

  جهان 275 100 100 10 1/12 21 42 30

 اروپا 7/194 4/63 8/70 3/6 6/8 24 49 32

33 23 16 4/1 5/1 7/11 9/14 1/32 
كشورهاي مشترك المنافع 

)CIS( 

  آسيا 2/22 6/7 1/8 8/0 1 23 29 27

 آمريكاي شمالي 9/15 7 8/5 7/0 7/0 17 51 21

 آمريكاي جنوبي و مركزي 4/4 4/5 6/1 5/0 2/0 - 1 55 - 6

 خاورميانه 1/4 1/1 5/1 1/0 2/0 28 - 4 38

 آفريقا 5/0 3/0 2/0 0 0 12 -35 -14

 آفريقا

 جهان 249 100 100 10 9/10 19 44 26

 اروپا 3/92 6/44 1/37 5/4 1/4 16 47 23

 آمريكاي شمالي 7/69 2/24 28 4/2 1/3 22 55 26

 آسيا 6/54 20 9/21 2 4/2 21 35 34

 آفريقا 13 1/5 2/5 5/0 6/0 20 36 33



  86/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 درصد تغيير ساالنه
سهم در صادرات 

 انيجه

سهم در صادرات 

 نواحي
 ارزش

 

 
2006 2005 06-2000 2006 2000 2006 2000 2006 

 آمريكاي جنوبي و مركزي 2/10 1/4 1/4 4/0 4/0 19 34 24

  خاورميانه 4/1 9/0 5/0 1/0 1/0 10 17 19

8 53 23 0 0 1/0 0 1/0 
كشورهاي مشترك المنافع 

)CIS( 

  آمريكاي شمالي

 جهان 5/221 100 100 9/10 7/9 15 34 24

 آمريكاي شمالي 1/154 4/75 6/69 2/8 8/6 14 34 16

 آسيا 6/26 5/9 12 1 2/1 20 34 46

 اروپا 1/25 8/9 4/11 1/1 1/1 18 36 49

 آمريكاي جنوبي و مركزي 13 3/4 9/5 5/0 6/0 21 39 43

 خاورميانه 4/1 4/0 6/0 0 1/0 22 18 106

 آفريقا 1/1 5/0 5/0 1/0 1/0 14 46 76

28-  191 25 0 0 1/0 0 1/0 
كشورهاي مشترك المنافع 

)CIS( 

 آمريكاي جنوبي و مركزي

 جهان 2/182 100 100 9/7 8 18 40 34



  87/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 درصد تغيير ساالنه
سهم در صادرات 

 انيجه

سهم در صادرات 

 نواحي
 ارزش

 

 
2006 2005 06-2000 2006 2000 2006 2000 2006 

 آمريكاي شمالي 2/67 6/47 9/36 8/3 3 13 57 21

 آمريكاي جنوبي و مركزي 1/44 2/24 2/24 9/1 9/1 18 46 28

 اروپا 3/33 2/14 3/18 1/1 5/1 23 18 64

 آسيا 2/33 2/10 2/18 8/0 5/1 30 46 49

 آفريقا 9/1 5/0 1/1 0 1/0 34 96 75

 خاورميانه 9/0 7/0 5/0 1/0 0 11 36 5

2 - 108 14 0 0 1/0  1/0  1/0 
رهاي مشترك المنافع كشو

)CIS( 

 WWW.WTO.ORG :مأخذ

  

  

  

  

  

  



  88/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006(سهم مناطق مختلف در صدور سوخت و مواد معدني : 7 نقشه 

    WWW.WTO.ORG:مأخذ

آمريكا، ژاپن و  اتحاديه اروپايي، اياالت متحده(در جدول زير واردات سوخت اقتصادهاي منتخب 

همان گونه كه در . كنندگان عمده به اين اقتصادها ارائه شده است  چين بر حسب مناطق مختلف و عرضه

، كشورهاي )درصد 1/42(شود عمده واردات سوخت اتحاديه اروپا از منطقه اروپا  جدول زير مشاهده مي

كشور ايران هفتمين عرضه كننده . دباش مي) درصد 1/13(و منطقه آفريقا ) درصد 6/22(مشترك المنافع 

  .باشد به اين اتحاديه مي) درصد 5/2(سوخت 

 4/31(در مورد اياالت متحده آمريكا، عمده واردات سوخت اين كشور از مناطق آمريكاي شمالي 

ترين  عمده.  باشد مي) درصد 6/18(و آمريكاي جنوبي و مركزي ) درصد 3/20(، آفريقا )درصد

  .باشند ه اين كشور كشورهاي كانادا، ونزوئال، مكزيك و عربستان سعودي ميصادركنندگان سوخت ب

ترين  عمده. باشد مي) درصد 1/30(و آسيا ) درصد 3/64(عمده واردات كشور ژاپن از مناطق خاورميانه 

) درصد 15(، قطر )درصد 15(كنندگان سوخت به اين كشور، به ترتيب كشورهاي عربستان سعودي  عرضه



  89/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

درصد از واردات سوخت اين كشور را به  7/7كشور ايران، . باشند مي) درصد11(تحده عربي و امارات م

  .است  خود اختصاص داده

و آسيا ) درصد 7/23(، آفريقا )درصد 4/38(عمده واردات سوخت كشور چين از مناطق خاورميانه 

شورهاي عربستان ترين صادركنندگان سوخت به اين كشور به ترتيب ك عمده. باشد مي) درصد 8/19(

) درصد 1/10(و ايران ) درصد 6/10(، فدراسيون روسيه )درصد 3/12(، آنگوال )درصد 3/13(سعودي 

  .باشند مي

  

  

  

  

  



  91/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006(واردات سوخت اقتصادهاي منتخب بر حسب مناطق و عرضه كنندگان : 25 جدول

 
 درصد تغيير ساالنه سهم ارزش

 
 غيير ساالنهدرصد ت سهم ارزش

  
2006 2006 2000 -200620052006

  
2006 2006 2000 -20062005 2006 

  
 )كشور 25(اتحاديه اروپايي 

  
 اياالت متحده آمريكا

      منطقه      منطقه

 16 38 16 100 345059 جهان 25 47 19 616169100 جهان

 16 33 16 4/31 108436 آمريكاي شمالي 22 40 18 2596291/42 اروپا

 25 53 22 3/20 70073 آفريقا CIS( 1392396/22 25 50 28(كشورهاي مشترك المنافع 

 22 47 15 1/13 80901 آفريقا
جنوبي و  آمريكاي

 مركزي
64223 6/18 14 42 8 

 16 23 13 6/14 50229 خاورميانه 14 42 11 7/9 59548 خاورميانه

 6 34 14 8/8 30316 اروپا 60 72 25 8/1 10948 آمريكاي جنوبي و مركزي



  92/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 
 درصد تغيير ساالنه سهم ارزش

 
 غيير ساالنهدرصد ت سهم ارزش

  
2006 2006 2000 -200620052006

  
2006 2006 2000 -20062005 2006 

  
 )كشور 25(اتحاديه اروپايي 

  
 اياالت متحده آمريكا

 21 39 29 5/1 9441 آسيا
كشورهاي مشترك 

 )CIS(المنافع 
12170 5/3 54 76 23 

 26 36 12 8/2 9612  آسيا 13 38 15 5/1 9321 آمريكاي شمالي

 عرضه كنندگان عرضه كنندگان

 12 34 15 6/21 74392 كانادا 24 44 19 1966909/31 )كشور 25(اتحاديه اروپايي 

 11 38 13 5/10 36144 ونزوئال 26 50 24 1144206/18 دراسيون روسيهف

 28 31 17 9/9 34044 مكزيك 15 29 15 4/9 57716 نروژ

 16 29 15 4/9 32500 عربستان سعودي 26 41 17 7/4 29140 ليبي

 16 46 17 4/8 28908 نيجريه 6 38 12 4 24882 عربستان سعودي



  93/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 
 درصد تغيير ساالنه سهم ارزش

 
 غيير ساالنهدرصد ت سهم ارزش

  
2006 2006 2000 -200620052006

  
2006 2006 2000 -20062005 2006 

  
 )كشور 25(اتحاديه اروپايي 

  
 اياالت متحده آمريكا

 12 37 11 5/3 21320 الجزاير
 25(اتحاديه اروپايي 

 )كشور
25313 3/7 17 40 11 

 49 37 33 7/4 16078 الجزاير 22 47 15 5/2 15665 ايران

 38 85 22 5/3 12116 آنگوال 32 47 34 1/2 13042 قزاقستان

 27 3 10 4/3 11832 عراق 32 69 15 2 12618 نيجريه

 24 72 52 1/3 10617 فدراسيون روسيه 40 43 1 1 6290 عراق

 - - - 7/81 281944 مورد باال 10جمع  - - - 4917838/79 مورد باال 10جمع 

 چين  ژاپن 

      منطقه      منطقه



  94/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 
 درصد تغيير ساالنه سهم ارزش

 
 غيير ساالنهدرصد ت سهم ارزش

  
2006 2006 2000 -200620052006

  
2006 2006 2000 -20062005 2006 

  
 )كشور 25(اتحاديه اروپايي 

  
 اياالت متحده آمريكا

 39 33 28 100 89001 جهان 34 23 11 161683100 جهان

 35 47 26 4/38 34143 خاورميانه 40 23 13 3/64 85573 خاورميانه

 44 44 34 7/23 21095 آفريقا 26 18 8 1/30 40007 آسيا

 21 6 18 8/19 17593 آسيا 8 69 35 4/2 3135 آفريقا

 3 45 - 1 6/1 2083 آمريكاي شمالي
كشورهاي مشترك 

 )CIS( المنافع
10860 2/12 51 53 51 

 CIS( 2039 5/1 50 61 39(كشورهاي مشترك المنافع 
آمريكاي جنوبي و 

 مركزي
4604 2/5 95 50 209 

 41 105 70 1/2 1857 آمريكاي شمالي -14 -48 9 1/0 160 آمريكاي جنوبي و مركزي



  95/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 
 درصد تغيير ساالنه سهم ارزش

 
 غيير ساالنهدرصد ت سهم ارزش

  
2006 2006 2000 -200620052006

  
2006 2006 2000 -20062005 2006 

  
 )كشور 25(اتحاديه اروپايي 

  
 اياالت متحده آمريكا

 - 2 -53 - 9 4/0 375 اروپا -18 13 2 0 49 اروپا

      عرضه كنندگان      عرضه كنندگان

 28 71 41 3/13 11877 عربستان سعودي 56 27 15 2/21 28256 عربستان سعودي

 66 39 35 3/12 10931 آنگوال 38 28 11 8/18 25039 امارات متحده عربي

 44 57 52  6/10 9464 فدراسيون روسيه 47 28 15 3/9 12333 قطر

 49 52 34 1/10 9028 ايران 18 11 5 1/8 10734 استراليا

 48 - 4 11 8/6 6086 عمان 35 21 13 8 10604 اندونزي

 66 9 19 5/6 5812 كره جنوبي 25 11 14 7/7 10253 ايران

 22 54 43 8/2 2504 كنگو 33 26 9 7/5 7632 كويت



  96/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 
 درصد تغيير ساالنه سهم ارزش

 
 غيير ساالنهدرصد ت سهم ارزش

  
2006 2006 2000 -200620052006

  
2006 2006 2000 -20062005 2006 

  
 )كشور 25(اتحاديه اروپايي 

  
 اياالت متحده آمريكا

 13 - 4 20 8/2 2502 سنگاپور 2 29 9 5/2 3360 مالزي

 79 47 46 7/2 2444 گينه 68 -36 6 2 2716 كره جنوبي

 37 71 37 7/2 2385 امارات متحده عربي 21 3 7 7/1 2286 چين

 - - - 8/70  63033  جمع ده مورد باال -  - - 1132131/85 جمع ده مورد باال

 WWW.WTO.ORG :مأخذ



  97/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

نمودار بعدي وضعيت صادرات محصوالت ساخته شده در هر يك از مناطق، و سهم هر در جداول و 

يك از مناطق در صادرات جهاني اين محصوالت و ميزان و سهم صادرات هر يك از مناطق به ديگر 

  . ترين صادركنندگان و واردكنندگان در سطح جهاني ارائه شده است مناطق و عمده

شود عمده صادرات محصوالت ساخته شده توسط مناطق  نمودار زير مشاهده مي همان گونه كه در

  . باشد مي) درصد 9/14(و آمريكاي شمالي ) درصد 5/32(، آسيا )درصد 1/47(اروپا 

و آسيا ) درصد 1/9(، آمريكاي شمالي )درصد 1/72(عمده صادرات منطقه اروپا نيز به مناطق اروپا 

رت ديگر عمده خريداران محصوالت ساخته شده كشورهاي اروپايي، خود به عبا. باشد  مي) درصد 2/8(

  .باشند اين كشورها مي

آمريكاي شمالي  ،)درصد 7/45(عمده واردات محصوالت ساخته شده منطقه آسيا، توسط منطقه آسيا 

 نكته حائز اهميت در خصوص مناطق واردكننده از منطقه. باشد مي) درصد 9/19(و اروپا ) درصد 4/24(

از (، سهم واردات منطقه آمريكاي شمالي از منطقه آسيا 2000-2006آسيا آن است كه در طي سالهاي 

در عضو سهم صادرات منطقه آسيا به . كاسته شده است) درصد 4/24به  2002درصد در سال  1/29

المنافع  مناطقي نظير اروپا، خاورميانه، آمريكاي جنوبي و مركزي، آفريقا و مخصوصاً كشورهاي مشترك

  .افزايش يافته است

عمده خريداران محصوالت ساخته شده منطقه آمريكاي شمالي نيز  در بدو امر خود منطقه آمريكاي 

  .باشد مي) درصد 6/17(و اروپا ) درصد 8/18(هاي بعدي مناطق آسيا  ، و در رده)درصد 6/52(شمالي 

اي آمريكاي شمالي كاهش يافته است  در بازه زماني مورد اشاره در جدول، سهم صادرات درون منطقه

  .ولي در عوض سهم واردات ساير مناطق خصوصاً منطقه آمريكاي جنوبي از اين منطقه افزايش يافته است

  



  98/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006(سهم مناطق مختلف در صادرات محصوالت ساخته شده : 12 نمودار

14.9

47.1

1.71.3
0.9

1.6

32.5

اروپا  آسيا  آمريكاي شمالي  آمريكاي جنوبي و مـركزي  آفريقا (CIS افع  ( كشورهاي مشترك المـن خاورميانه 

  
  WWW.WTO.ORG :مأخذ

  )2006(سهم مناطق مختلف در صادرات محصوالت ساخته شده : 8 نقشه 

  WWW.WTO.ORG  :مأخذ



  99/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006(صادرات محصوالت ساخته شده بر حسب مناطق: 26 جدول

  

 ارزش
سهم در 

  صادرات منطقه
 سهم در صادرات جهان

درصد تغيير 

 ساالنه

  
2006 2000 2006 2000 2006 2000 -200620052006 

 13 10 10 100 100 100 9/8256100  جهان

اروپا

2/45 100 3/3890100 جهان  1/47  11 7 12 

6/28141/72  اروپا  3/72  6/32  1/34  11 6 12 

3/354 آمريكاي شمالي  2/11  1/9  5 3/4  7 6 7 

2/139 آسيا  2/8  2/8  7/3  9/3  11 6 10 

كشورهاي مشترك المنافع 
)CIS( 

2/123  3/1  2/3  6/0  5/1  29 23 30 

2/110 خاورميانه  4/2  8/2  1/1  3/1  14 12 5 

8/95 آفريقا  4/2  5/2  1/1  2/1  11 13 4 

3/58 آمريكاي جنوبي و مركزي  9/1  5/1  9/0  7/0  6 12 14 

آسيا

7/29 100 2/2683100 جهان  5/32  12 15 16 

0/12274/45 آسيا  7/45  5/13  9/14  12 13 13 

0/655 آمريكاي شمالي  1/29  4/24  6/8  9/7  8 14 16 



  100/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  

 ارزش
سهم در 

  صادرات منطقه
 سهم در صادرات جهان

درصد تغيير 

 ساالنه

  
2006 2000 2006 2000 2006 2000 -200620052006 

1/534 اروپا  8/18  9/19  6/5  5/6  13 15 19 

3/90 خاورميانه  5/2  4/3  7/0  1/1  17 21 20 

1/59 آمريكاي جنوبي و مركزي  8/1  2/2  5/0  7/0  15 31 37 

6/54 آفريقا  3/1  2 4/0  7/0  21 23 26 

كشورهاي مشترك المنافع 
)CIS( 

9/44  4/0  7/1  1/0  5/0  40 47 35 

آمريكاي شمالي

5/20 100 2/1233100 جهان  9/14  4 10 12 

1/648 آمريكاي شمالي  5/55  6/52  4/11  8/7  3 8 8 

8/231 آسيا  7/18  8/18  8/3  8/2  4 7 15 

7/216 اروپا  4/17  6/17  6/3  6/2  4 8 14 

7/5 80 آمريكاي جنوبي و مركزي  5/6  2/1  1 7 20 22 

1/35 خاورميانه  6/1  8/2  3/0  4/0  15 43 22 

8/0 15 آفريقا  2/1  2/0  2/0  12 21 24 

كشورهاي مشترك المنافع 
)CIS( 

5/6  2/0  5/0  0 1/0  19 24 33 



  101/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  

 ارزش
سهم در 

  صادرات منطقه
 سهم در صادرات جهان

درصد تغيير 

 ساالنه

  
2006 2000 2006 2000 2006 2000 -200620052006 

خاورميانه

2/138 جهان  100 100 3/1  7/1  14 20 9 

9/26 49 خاورميانه  5/35  4/0  6/0  20 56 19 

5/26 آسيا  7/16  2/19  2/0  3/0  17 19 16 

3/23 اروپا  1/21  8/16  3/0  3/0  10 32 11-  

1/22 آمريكاي شمالي  7/23  16 3/0  3/0  7 13 9 

1/7 آفريقا  5/3  1/5  0 1/0  22 27 17 

كشورهاي مشترك المنافع 
)CIS( 

2/2  8/1  6/1  0 0 12 31-  21 

4/1 آمريكاي جنوبي و مركزي  1/1  1 0 0 12 19 20 

آمريكاي جنوبي و مركزي

9/134 جهان  100 100 5/1  6/1  11 17 13 

8/51 اي جنوبي و مركزيآمريك  6/34  4/38  5/0  6/0  13 28 24 

8/48 آمريكاي شمالي  8/44  2/36  7/0  6/0  7 8 1 

3/18 اروپا  7/13  6/13  2/0  2/0  11 12 16 

7/6 5 9 آسيا  1/0  1/0  17 34 3 -  



  102/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  

 ارزش
سهم در 

  صادرات منطقه
 سهم در صادرات جهان

درصد تغيير 

 ساالنه

  
2006 2000 2006 2000 2006 2000 -200620052006 

5/3 آفريقا  2/1  6/2  0 0 27 44 19 

8/1 خاورميانه  5/0  3/1  0 0 33 63 43 

4/0 كشورهاي مشترك المنافع   0 3/0  0 0 54 47 53 

9/0 100 100 106 جهان  3/1  16 9 15 

8/37 كشورهاي مشترك المنافع   3/30  7/35  3/0  5/0  19 7 27 

3/35  اروپا  9/31  3/33  3/0  4/0  17 11 18 

1/13 آسيا  3/18  4/12  2/0  2/0  9 8 17-  

3/7 آمريكاي شمالي  3/8  8/6  1/0  1/0  12 12-  34 

9/5 خاورميانه  3/5  5/5  0 1/0  17 16 0 

2/3 آفريقا  1/3  3 0 0 15 41 4 

7/2 آمريكاي جنوبي و مركزي  4/2  6/2  0 0 18 21 34 

آفريقا

2/71 جهان  100 100 8/0  9/0  11 11 10 

1/35 اروپا  3/59  3/49  5/0  4/0  8 8 5 

1/13 آفريقا  9/15  4/18  1/0  2/0  14 14 15 



  103/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  

 ارزش
سهم در 

  صادرات منطقه
 سهم در صادرات جهان

درصد تغيير 

 ساالنه

  
2006 2000 2006 2000 2006 2000 -200620052006 

2/9 آسيا  9/9  9/12  1/0  1/0  16 10 16 

4/9 8 شمالي آمريكاي  3/11  1/0  1/0  15 1 -  16 

2/3 3 خاورميانه  2/4  0 0 16 53 14 

9/0 آمريكاي جنوبي و مركزي  3/1  3/1  0 0 12 10 17 

5/0 كشورهاي مشترك المنافع   2/0  7/0  0 0 38 4 -  174 

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

شده ارائه  ترين صادركنندگان و واردكنندگان محصوالت ساخته در جدول و نمودار زير عمده

ترين  شود اتحاديه اروپايي، اياالت متحده آمريكا و چين عمده همان طور كه مشاهده مي. شده است

  .باشند واردكنندگان و صادركنندگان محصوالت ساخته شده در سطح جهان مي

  

  

  

  

  

  



  104/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006(اخته شده در جهان ترين كشورهاي صادركننده و واردكننده محصوالت س عمده: 13 نمودار

  صادركننده

10

2.3
2.3 1.6

12.3

10.8
7.1

3.7

3.5
2.6 43.8

اتحاديه اروپــايي (25 كشور ) چين  اياالت متحده آمريكا   ژاپن  هنگ كنگ  كره جنوبي  كانادا چين تايپـه  مكزيك سوئيس  بقيه 

  

  واردكننده

6.8

2.11.61.6

20.3

40.3

2.1

2.53.2
3.5 16

اتحاديه اروپــايي (25 كشور ) اياالت متحده آمريكا   چين  ژاپن  كانادا مكزيك كره جنوبي  سنگاپور  چين تايپـه  ـيه  فدراسيون روس بقيه 

 

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

  

  



  105/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006(ترين صادركنندگان و واردكنندگان محصوالت ساخته شده  عمده: 27 جدول

  ارزش 
واردات / سهم در صادرات

 جهاني
 درصد تغيير ساالنه

 2006 19801990 2000200606-20002004 2005 2006 

صادركنندگان

  اتحاديه اروپايي

 )كشور 25( 
4/3618- - 6/428/4310 19 6 11 

4/895 چين  8/0  9/1  7/4  8/1026 37 29 28 

6/828 اياالت متحده آمريكا  13 1/128/1310 4 13 10 13 

5/586 ژاپن  2/115/116/9  1/7  5 19 4 7 

7/304 هنگ كنگ  6/1  2/3  1/4  7/3  8 16 12 9 

1/290 كره جنوبي  4/1  5/2  3/3  5/3  11 30 12 12 

4/215 كانادا  7/2  1/3  7/3  6/2  3 14 9 5 

6/191 چين تايپه  6/1  6/2  3 3/2  5 19 7 12 

2/189 مكزيك  4/0  1/1  3 3/2  5 12 10 15 

8/133 سوئيس  4/2  5/2  5/1  6/1  11 17 7 11 

9/117 مالزي  2/0  7/0  7/1  4/1  7 19 10 12 

5/98 تايلند  1/0  6/0  1/1  2/1  11 21 16 17 



  106/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  ارزش 
واردات / سهم در صادرات

 جهاني
 درصد تغيير ساالنه

 2006 19801990 2000200606-20002004 2005 2006 

8/83 هند  5/0  5/0  7/0  1 16 21 25 16 

4/69 تركيه  1/0  4/0  5/0  8/0  21 35 12 16 

واردكنندگان

  اتحاديه اروپايي

 )كشور 25( 
3410 - - 8/393/4010 19 6 12 

 9 9 15 6 2/13502/114/158/1916 اياالت متحده آمريكا

5/579 چين  1/1  7/1  5/3  8/6  23 30 15 18 

4/297 ژاپن  3/2  1/4  4/4  5/3  6 17 8 8 

4/273 كانادا  7/3  8/3  1/4  2/3  5 13 12 10 

6/211 مكزيك  5/1  3/1  1/3  5/2  6 14 11 14 

6/177 كره جنوبي  9/0  8/1  2 1/2  10 24 14 12 

9/174 سنگاپور  2/1  8/1  3/2  1/2  8 26 11 15 

9/136 يپهچين تا  9/0  5/1  3/2  6/1  4 31 4 4 

7/132 فدراسيون روسيه  - - 6/0  6/1  27 31 30 33 

3/2 112 سوئيس  4/2  4/1  3/1  9 16 7 8 



  107/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  ارزش 
واردات / سهم در صادرات

 جهاني
 درصد تغيير ساالنه

 2006 19801990 2000200606-20002004 2005 2006 

3/1 101 استراليا  3/1  2/1  2/1  9 22 12 6 

6/0 101 مالزي  9/0  4/1  2/1  7 23 8 12 

5/92 تركيه  3/0  6/0  8/0  1/1  16 47 15 19 

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

اينجا مباحث مطرح شده وضعيت تجارت جهاني در گروه محصوالت مختلف را به تصوير كشيده تا 

وضعيت (در بخش پيشين . گردد در ادامه وضعيت تجارت جهاني در بخش خدمات تجاري بيان مي. است

ترين واردكنندگان و صادركنندگان اين بخش  عمده) تجارت كاالها و خدمات در مناطق مختلف جغرافيايي

شود خدمات تجاري در سطح  در اين بخش همان گونه كه در جداول زير مشاهده مي. عرفي شدندم

اين رشد بيشتر متوجه رشد اين بخش در منطقه آسيا و . جهاني از رشد بااليي برخوردار بوده است

صادرات و (نقل و مسافرتي از تجارت جهاني   سهم بخش حمل. باشد خصوصاً منطقه خاورميانه مي

  .خدمات تجاري كاهش يافته است و در عضو بر سهم ديگر خدمات تجاري افزوده شده است) اتوارد

  

  

  

  

  



  108/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  ) 2006(بندي  وضعيت تجارت جهان در خدمات تجاري بر حسب گروه: 28 جدول

  

 سهمارزش

2006 20002003200420052006

  صادرات
      

 100 100 100 100 100 2755 انيكليه خدمات تجاري و بازرگ

3/232/22 630 خدمات حمل و نقل  1/23  4/23  9/22  

1/322/29 745 آژانسهاي مسافرتي  8/28  9/27  1/27  

6/445/48 1380  ديگر خدمات تجاري  2/48  7/48  50 

 واردات
      

 100 100 100 100 100 2650 كليه خدمات تجاري و بازرگاني

2/286/26 750 خدمات حمل و نقل  7/27  4/28  4/28  

4/28 30 695 آژانسهاي مسافرتي  9/27  1/27  2/26  

8/411/45 1205 ديگر خدمات تجاري  4/44  5/44  4/45  

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

  

  

  

  

  



  109/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  ) 1995- 2006(اطقبندي و من رشد خدمات تجاري و بازرگاني بر حسب گروه: 29 جدول

 جهان 
آمريكاي 

 شمالي

آمريكاي 

 مركزي
 اروپا

كشورهاي 

مشترك المنافع 
)CIS( 

 آسياخاورميانه آفريقا

كليه خدمات تجاري و بازرگاني

00-1995 5 7 6 
... ... 

4 
... 

4 

06-2000 11 6 8 12 19 13 12 12 

2004 20 13 15 20 28 21 16 27 

2005 11 10 18 9 20 12 14 15 

2006 12 9 13 11 23 11 14 17 

خدمات حمل و نقل

00-1995 3 3 2 3 
... 

0 
... 

3 

06-2000 10 6 10 11 16 12 13 13 

2004 25 19 21 25 21 21 17 28 

2005 13 13 21 12 16 17 17 13 

2006 10 11 8 7 18 12 11 23 

خدمات مسافرتي

00-1995 3 6 7  2 
... 

6 
... 

2 

06-2000 8  2 7 9 18  14 8 10 



  110/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 جهان 
آمريكاي 

 شمالي

آمريكاي 

 مركزي
 اروپا

كشورهاي 

مشترك المنافع 
)CIS( 

 آسياخاورميانه آفريقا

2004 18 14 14 15 39 22 8 32 

2005 8 8 13 6 10 15 13 9 

2006 9 5 11  8 22  12 7 14 

ديگر خدمات تجاري

00-1995  7 11 9 
... ... 

6 
... 

6 

06-2000 13 8 10 14 27  10 14 14 

2004 19 11 13 20 30 19 22 12 

2005 12 11 24 10 35 3 13 19 

2006 15 11 20  13 30  9 21 21 

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

ونقل به عنوان يك از  در جدول زير سهم مناطق مختلف جهان در صادرات و واردات خدمات حمل

شود مناطق اروپا و آسيا باالترين  همان گونه كه مالحظه مي. زير بخشهاي خدمات تجاري ارائه شده است

ه اروپا در صادرات بيشتر از سهم آن در سهم منطق. باشند ونقل دارا مي سهم در صادرات و واردات حمل

به عبارت . باشد اين امر در خصوص منطقه آسيا كامالً معكوس مي. ونقل است واردات جهاني حمل

ونقل بيش از سهم اين منطقه در صادرات جهاني اين  تر سهم منطقه آسيا از واردات جهاني حمل روشن

  .باشد خدمت بازرگاني مي



  111/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006(وضعيت تجارت جهان در خدمات حمل و نقل بر حسب نواحي : 30 جدول

  

  

 درصد تغيير ساالنه سهم ارزش

2006  2000 2006 06-2000 2004 2005 2006 

صادرات

 10 13 25 10 100 100 630 جهان

1/13 17 83 آمريكاي شمالي  6 19 13 11 

9/2 18 آمريكاي جنوبي و  مركزي  8/2  10 21 21 8 

8/47 310 اروپا  2/49  11 25 12 7 

2/42 280 )كشور 25(اتحاديه اروپايي   4/44  11 26 12 8 

5/2 21 كشورهاي مشترك المنافع   3/3  16 21 16 18 

2/2 16 آفريقا  5/2  12 21 17 12 

1/2 16 خاورميانه  5/2  13 17 17 11 

4/25 168 آسيا  6/26  11 28 13 12 

واردات

 11 14 24 10 100 100 750 جهان

5/18 113 آمريكاي شمالي  15 7 18 14 7 

7/4 30 آمريكاي جنوبي و  مركزي  9/3  7 24 18 15 

9/38 293 اروپا  39 10 21 10 10 



  112/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  

  

 درصد تغيير ساالنه سهم ارزش

2006  2000 2006 06-2000 2004 2005 2006 

2/35 266 )كشور 25(اتحاديه اروپايي   4/35  10 21 9 11 

9/1 1 14 كشورهاي مشترك المنافع   23 28 30 35 

4/3 33 آفريقا  4/4  15 31 20 15 

5/4 39 اورميانهخ  2/5  13 31 21 13 

6/30 29 230 آسيا  11 29 15 13 

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

  )2006(سهم مناطق مختلف در واردات خدمات حمل و نقل : 9 نقشه 

  
  WWW.WTO.ORG :مأخذ

لي، مركزي ونقل آن است كه از سهم مناطق آمريكاي شما  نكته حائز اهميت در خصوص تجارت حمل



  113/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  .هم در صادرات و هم در واردات كاسته شده است) 2000- 2006(و جنوبي در طي سالهاي مورد مطالعه 

. ونقل ارائه شده است ترين صادركنندگان و واردكنندگان خدمات حمل در جدول و نمودار بعدي عمده

 1/11(ده آمريكا ، اياالت متح)درصد 4/44(همان طور كه در نمودار مشخص است اتحاديه اروپايي 

 4/35(ونقل در سطح جهاني و اتحاديه اروپايي  كنندگان خدمات حمل ترين عرضه و ژاپن عمده) درصد

ونقل  ترين متقاضيان خدمات حمل عمده) درصد 7/5(و ژاپن ) درصد 4/12(، اياالت متحده آمريكا )درصد

  .باشند در سطح جهان مي

به (نقل  در تجارت حمل) 2000-2006(زه زماني مدنظر سهم اياالت متحده آمريكا و ژاپن در طي با

در . كاسته شده است) درصد 3/2درصد،   3/3درصد و در واردات  3/1درصد،  4/3ترتيب در صادرات 

عوض سهم كشورهايي نظير چين  و كره جنوبي در صادرات و چين، هند، كره جنوبي، تايلند و امارات 

  .يش يافته استونقل افزا متحده عربي در واردات حمل

  

  

  

  

  

  

  

  



  114/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  

  )2006(ونقل در جهان  ترين كشورهاي صادركننده و واردكننده خدمات حمل عمده: 14 نمودار

  صادركننده

6

2.41.71.6

18.8

44.4

3.1

3.33.5
4.1 11.1

اتحاديه اروپــايي (25 كشور ) اياالت متحده آمريكا   ژاپن  كره جنوبي  هنگ كنگ  چين  سنگاپور  نروژ كانادا ـيه  فدراسيون روس بقيه 

  

  واردكننده

26.7

5.7

1.5

2.1
2.3

35.4

2.9 3.1 3.3
4.6 12.4

اتحاديه اروپــايي (25 كشور ) اياالت متحده آمريكا   ژاپن  چين  هند كره جنوبي  سنگاپور  كانادا تايلند  امارات متحده عربي   بقيه 

  
  WWW.WTO.ORG :مأخذ



  115/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  

  )2006(دگان و واردكنندگان خدمات حمل و نقل عمده ترين صادركنن: 31 جدول

  

 درصد تغيير ساالنه سهم ارزش

2006 2000 200606-2000 200420052006

 صادركنندگان

5/280 اتحاديه اروپايي   2/42  4/4411 26 12 8 

3/70  اياالت متحده آمريكا  5/14  1/116 19 12 11 

6/37 ژاپن  3/7  6 7 21 11 5 

9/25 كره جنوبي  9/3  1/4  11 31 6 8 

3/22 هنگ كنگ  7/3  5/3  10 25 17 10 

1/1 21 چين  3/3  34 53 28 36 

4/19 سنگاپور  4/3  1/3  9 25 6 9 

2/15 نروژ  8/2  4/2  8 14 11 1 -  

7/10  كانادا  2/2  7/1  6 19 14 10 

1/10 فدراسيون روسيه  1 6/1  19 27 17 11 

8/7 هند  6/0  2/1  26 45 30 34 

3/6 استراليا  2/1  1 7 23 7 3 

3/6 چين تايپه  2/1  1 7 21 12 6 



  116/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  

 درصد تغيير ساالنه سهم ارزش

2006 2000 200606-2000 200420052006

5/5 مصر  8/0  9/0  13 22 18 16 

4/5 اوكراين  8/0  8/0  11 15 11 19 

6/86 545 مورد باال 15جمع   2/86- - - - 

 واردكنندگان

2/266 اتحاديه اروپايي   2/35  4/3510 21 9 11 

9/92 اياالت متحده آمريكا  7/15  4/126 19 13 5 

8/42 اپنژ  8 7/5  4 23 3 6 

4/34 چين  5/2  6/4  22 35 16 21 

1/25 هند  1/2  3/3  19 42 50 26 

4/23 كره جنوبي  6/2  1/3  13 30 14 16 

1/22 سنگاپور  1/3  9/2  10 34 12 11 

9/16 كانادا  2/6  3/2  10 18 18 17 

9/15 تايلند  6/1  1/2  15 28 34 9 

6/11 امارات متحده عربي  1/1  5/1  … 36 19 … 

3/11 استراليا  5/1  5/1  10  34 11 5 

3/11 هنگ كنگ  5/1  5/1  10 29 20 8 



  117/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  

 درصد تغيير ساالنه سهم ارزش

2006 2000 200606-2000 200420052006

5/9 مالزي  4/1  3/1  8 25 7 13 

4/9 نروژ  2/1  2/1  11 18 13 2 -  

5/1 9 چين تايپه  2/1  6 21 4 7 

3/81 600 مورد باال 15جمع   80 - - - - 

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

و آسيا باالترين سهم را در تجارت جهاني خدمات  در زمينه خدمات مسافري، نيز مناطق اروپا

ونقل از سهم مناطق آمريكاي شمالي، مركزي و جنوبي كاسته  همانند خدمات حمل. باشند مسافري دارا مي

نكته قابل توجه در . شده است و سهم مناطق اروپا و آسيا در بازه زماني مدنظر افزايش يافته است

المنافع و آفريقا به تدريج  كه سهم مناطق كشورهاي مشترك خصوص تجارت خدمات مسافري آن است

  .باشد در حال افزايش مي

  

  

  

  



  118/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006(سهم مناطق مختلف در صادرات خدمات مسافري : 10 نقشه 

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

  )2006(سهم مناطق مختلف در واردات خدمات مسافري : 11 نقشه 

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

  



  119/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006(وضعيت تجارت جهان در خدمات مسافري بر حسب نواحي: 32 جدول

  

  

 درصد تغيير ساالنه سهمارزش

20062000 2006 06-2000 2004 20052006

  صادرات

 9 8 18 8 100 100 745  نجها

4/24 134 آمريكاي شمالي  9/17  2 14 8 5 

9/4 34 اي جنوبي و مركزيآمريك  6/4  7 14 13 11 

8/45 360 اروپا  2/48  9 15 6 8 

1/41 313 )كشور 25(اتحاديه اروپايي   8/41  8 15 5 8 

CIS(  13 1 7/1( كشورهاي مشترك المنافع  18 39 10 22 

1/3 32 آفريقا  3/4  14 22 15 12 

7/2 20 خاورميانه  7/2  8 8 13 7 

1/18 154 آسيا  6/20  10 32 9 14 

واردات

 7 8 17 8 100 100 695 جهان

2/19 107 آمريكاي شمالي  4/15  4 15 7 8 

5/3 19 آمريكاي جنوبي و مركزي  7/2  4 13 20 14 

1/47 342 اروپا  3/49  9 14 6 6 



  120/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  

  

 درصد تغيير ساالنه سهمارزش

20062000 2006 06-2000 2004 20052006

7/43 311 )كشور 25(اتحاديه اروپايي   9/44  8 13 6 6 

CIS( 24 4/2(كشورهاي مشترك المنافع   5/3  15 32 14 5 

8/1 15 آفريقا  1/2  11 4 15 12 

4/3 33 خاورميانه  7/4  14 10 19 19 

6/22 154 آسيا  2/22  7 27 6 7 

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

. كننده و متقاضي خدمات مسافري ارائه شده است ترين كشورهاي ارائه در جدول و نمودار زير عمده

 3/14(، اياالت متحده آمريكا )درصد 8/41(اروپايي   گردد كشورهاي اتحاديه همان طور كه مالحظه مي

همچنين . باشند كنندگان خدمات مسافري در سطح جهان مي ترين ارائه عمده) درصد 5/4(و چين ) درصد

در زمره ) درصد 3/5(و تركيه ) درصد 3/11(، اياالت متحده آمريكا )درصد 9/44(اتحاديه اروپايي 

  . قرار دارندترين متقاضيان خدمات مسافري در سطح جهان  عمده

 2/6، 2006تا  2000در زمينه صادرات خدمات مسافري، سهم اياالت متحده آمريكا در طي سالهاي 

اين امر در حالي است كه سهم كشورهايي نظير چين، استراليا، تركيه، تايلند و . درصد كاهش يافته است

  .افزايش يافته است... ماكائو و 

زمينه واردات خدمات مسافري نيز كاهش يافته است به طوري همچنين سهم اياالت متحده آمريكا در 

در عوض سهم . تقليل يافته است) 2006(درصد  3/11به ) 2000(درصد  1/15كه سهم اين كشور از 

  .در طي دوره مورد نظر افزايش يافته است... كشورهايي نظير چين، كانادا، فدراسيون روسيه، كره جنوبي و 



  121/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006(ونقل در جهان   ترين كشورهاي صادركننده و واردكننده خدمات حمل عمده: 15 نمودار

  صادركننده

26.3

4.5

1.5

1.6
1.6

41.8

1.7 2 2.3
2.4 14.3

اتحاديه اروپــايي (25 كشور ) اياالت متحده آمريكا   چين  استراليا  تركيه   كانادا تايلند  مكزيك سوئيس  هنگ كنگ  بقيه 

  

  واردكننده

21.4

5.3

1.6

1.7

2

44.9

2.6 2.7 3
3.5

11.3

اتحاديه اروپــايي (25 كشور ) اياالت متحده آمريكا   تركيه   چين  كانادا ـيه  فدراسيون روس كره جنوبي  هنگ كنگ  استراليا  نروژ بقيه 

  
 WWW.WTO.ORG   :مأخذ



  122/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006(عمده ترين صادركنندگان و واردكنندگان خدمات مسافرتي : 33 جدول

  
 درصد تغيير ساالنه سهم ارزش

  
2006 2000 2006 06-2000  20042005 2006

صادركنندگان

5/3121/41 )كشور 25(اتحاديه اروپايي   8/41  8 15 5 8 

7/1065/20 اياالت متحده آمريكا  3/14  1 13 8 5 

9/33  چين  4/3  5/4  13 48 14 16 

9/17 استراليا  9/1  4/2  12 22 11 6 

9/16 تركيه  6/1  3/2  14 20 14 7 -  

7/14 كانادا  3/2  2 5 21 7 7 

4/12 تايلند  6/1  7/1  9 28 5 -  30 

2/12 مكزيك  7/1  6/1  7 15 9 3 

9/11 سوئيس  6/1  6/1  7 15 5 7 

5/11 هنگ كنگ  2/1  5/1  12 26 14 11 

8/9 ماكائو  6/0  3/1  
... 

45 7 
... 

6/9 مالزي  1 3/1  12 39 8 9 

6/0 8 كرواسي  1/1  19 7 10 8 

9/7 آفريقاي جنوبي  6/0  1/1  20 13 16 7 



  123/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  
 درصد تغيير ساالنه سهم ارزش

  
2006 2000 2006 06-2000  20042005 2006

5/81 600 مورد باال 15جمع   6/80  - - - - 

واردكنندگان

7/43 311 )كشور 25(اتحاديه اروپايي   9/44  8 13 6 6  

3/78 اياالت متحده آمريكا  1/15  3/11  3 14 6 6 

2/7 37 تركيه  3/5  2 32 2 -  2 -  

3/24 چين  3 5/3  11 26 14 12 

5/20 كانادا  8/2  3 9 19 14 13 

8/18 فدراسيون روسيه  2 7/2  13 22 14 4 

2/18 كره جنوبي  6/1  6/2  17 22 25 18 

8/2 14 هنگ كنگ  2 2 16 0 5 

8/11 استراليا  4/1  7/1  11 41 10 4 

4/11 نروژ  1 6/1  16 26 20 12 

3/10 سنگاپور  1 5/1  15 20 3 4 

2/10 سوئيس  4/1  5/1  8 18 5 10 

7/8 چين تايپه  8/1  3/1  1 26 6 1 

1/8 مكزيك  2/1  2/1  7 11 9 7 



  124/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  
 درصد تغيير ساالنه سهم ارزش

  
2006 2000 2006 06-2000  20042005 2006

2/7 هند  6/0  1 18 34 24 24 

9/86 590 مورد باال 15جمع   1/85  - - - - 

 WWW.WTO.ORG :مأخذ

در خصوص وضعيت تجارت در ديگر خدمات تجاري نيز همانند موارد فوق مناطق اروپا و آسيا 

در جدول زير وضعيت تجارت جهان در گروه ساير . ندباش باالترين سهم را در تجارت جهاني دارا مي

در اين بخش نيز همانند ساير بخشهاي بيان شده در خدمات تجاري سهم . خدمات تجاري ارائه شده است

مناطقي چون آمريكاي شمالي و مركزي و جنوبي در مبادالت تجاري جهان در اين گروه در طي بازه 

  .كاهش يافته است 2000- 2006زماني 

  ) 2006(وضعيت تجارت جهان در ساير خدمات تجاري بر حسب مناطق: 34 لجدو

 درصد تغيير ساالنه سهم ارزش 

  2006 2000 2006 06-2000  200420052006

صادرات

 15 12 19 13 100 100 1380 جهان

2/23 247 آمريكاي شمالي  9/17  8 11 11 11 

7/1 2 24 يآمريكاي جنوبي و مركز  10 13 24 20 

8/50 744 اروپا  54 14 20 10 13 



  125/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 درصد تغيير ساالنه سهم ارزش 

  2006 2000 2006 06-2000  200420052006

7/45 684 )كشور 25(اتحاديه اروپايي   6/49  14 20 10 13 

CIS( 17 6/0(كشورهاي مشترك المنافع   3/1  27 30 35 30 

4/1 16 آفريقا  2/1  10 19 3 9 

1/2 2 29 خاورميانه  14 22 13 21 

1/20 301 آسيا  8/21  14 24 19 21 

داتوار

 14 11 17 12 100  100 1205 جهان

2/17 183 آمريكاي شمالي  2/15  9 13 8 13 

2/3 32 آمريكاي جنوبي و مركزي  6/2  8 7 24 14 

3/49 614 اروپا  1/51  12 17 10 11 

8/46 580 )كشور 25(اتحاديه اروپايي   2/48  12 16 9 11 

CIS( 32 5/1(كشورهاي مشترك المنافع   6/2  23 25 21 18 

5/2 32  آفريقا  7/2  13 28 26 12 

5/2 31 خاورميانه  6/2  12 28 17 19 

9/23 279 آسيا  2/23  11 19 12 19 

  WWW.WTO.ORG  :مأخذ



  126/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006) (درصد(وضعيت صادرات جهان در ساير خدمات تجاري بر حسب مناطق : 12 نقشه

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  127/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006) (درصد(وضعيت واردات جهان در ساير خدمات تجاري بر حسب مناطق : 13 نقشه

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

ترين صادركنندگان و واردكنندگان گروه ديگر خدمات تجاري ارائه شده  در جدول و نمودار زير عمده

ترين طرفهاي  و ژاپن عمده گردد اتحاديه اروپا، اياالت متحده آمريكا همان طور كه مشاهده مي. است

نكته حائز اهميت آن است كه سهم كشورهاي مذكور در . باشند تجاري در اين زمينه در سطح جهان مي

  .صادرات جهاني ديگر خدمات تجاري در طي دوره مورد نظر كاهش يافته است



  128/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006(ديگر خدمات تجاري در جهان ترين كشورهاي صادركننده و واردكننده  عمده: 16 نمودار

  صادركننده

11.9

5

1.42.32.3

49.6
2.5

2.6
2.8

4.2

15.4

اتحاديه اروپــايي (25 كشور ) اياالت متحده آمريكا   ژاپن  هند هنگ كنگ  چين  سوئيس  كانادا سنگاپور  كره جنوبي  بقيه 

 

  واردكننده

18.7

5.3

1.2
1.6

2.3 48.2

2.4

2.6
2.8 3.5

11.4

اتحاديه اروپــايي (25 كشور ) اياالت متحده آمريكا   ژاپن  چين  كانادا هند سنگاپور  كره جنوبي  ـيه  فدراسيون روس برزيل بقيه 

 

 WWW.WTO.ORG :مأخذ



  129/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  ) 2006(عمده ترين صادركنندگان و واردكنندگان در ديگر خدمات تجاري :35 جدول

  
 درصد تغيير ساالنه سهم ارزش

  
2006 2000200606-200020042005 2006 

صادركنندگان

7/683 )كشور 25(اتحاديه اروپايي   7/45  6/49  14 20 10 13 

9/211 اياالت متحده آمريكا  5/19  4/15  9 12 10 12 

9/5 69 ژاپن  5 10 27 16 16 

3/58 هند  ... 2/4  ... ... ... 39 

3/3 39 هنگ كنگ  8/2  10 13 15 18 

5/36 چين  5/1  6/2  24 15 20 25 

4/2 34 سوئيس  5/2  13 31 12 12 

4/32 كانادا  1/3  3/2  8 7 12 6 

7/1 31 سنگاپور  3/2  19 30 12 13 

2/19 كره جنوبي  4/1  4/1  13 29 18 37 

5/17 تايوان  8/1  3/1  6 3 9 -  19 

9/13 نروژ  9/0  1 15 22 29 34 

4/0 13 فدراسيون روسيه  9/0  31 31 37 33 

7/12 اسرائيل  3/1  9/0  7 20 5 17 



  130/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  
 درصد تغيير ساالنه سهم ارزش

  
2006 2000200606-200020042005 2006 

2/10 برزيل  9/0  7/0  10 12 33 30 

1/93 ... 1280 مورد باال 15جمع   - - - - 

واردكنندگان

7/579 )كشور 25(اتحاديه اروپايي   8/46  2/48  12 16 9 11 

7/136 اياالت متحده آمريكا  2/12  4/11  10 15 8 14 

2/46 ژاپن  9/7  3/5  5 13 3 17 

6/41 چين  2 5/3  22 30 18 26 

3/34 كانادا  5/3  8/2  8 7 6 8 

4/31 هند  ... 6/2  ... ... ... 34 

4/28 سنگاپور  9/1  4/2  15 23 9 16 

2/28 كره جنوبي  4/2  3/2  11 19 16 25 

7/18 فدراسيون روسيه  8/0  6/1  24 24 18 22 

8/14 برزيل  2/1  2/1  12 1 43 18 

8/14 تايوان  8/1  2/1  5 17 5 4 

8/14 اندونزي  3/1  2/1  ... ... ...  ... 

5/12 سوئيس  6/0  1 22 49 10 11 



  131/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  
 درصد تغيير ساالنه سهم ارزش

  
2006 2000200606-200020042005 2006 

9/11 مكزيك  5/1  1 4 8 4 12 

3/11 تايلند  9/0  9/0  12 15 14 31 

7/86 ... 1045 مورد باال 15جمع   - - - - 

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

ترين  در ادامه وضعيت صادرات جهان در زيربخشهاي بخش ديگر خدمات تجاري و همچنين عمده

  . دگان در اين زيربخشهاي در قالب جداول مجزايي ارائه شده استصادركنندگان و واردكنن

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  132/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  ) 2006(وضعيت صادرات جهان در خدمات ارتباطاتي بر حسب مناطق: 36 جدول

  
 درصد تغيير ساالنه سهم ارزش

  2005 2000 2005  2005 -2000 20032004 2005 

صادرات

 14 15 21 11 100 100 55  جهان

1/20 8 آمريكاي شمالي  8/13  3 10 5 9 

8/5 2 آمريكاي جنوبي و مركزي  8/3  2 19 1 2 

1/49 33 اروپا  8/54  15 29 20 12 

9/52 - 30 )كشور 25(اتحاديه اروپايي   - - 20 11 

CIS(1 2/2(كشورهاي مشترك المنافع   2/2  12 3 -  15 34 

8/18 8  آسيا  3/14  5 8 2 20 

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

شود اروپا و آمريكاي شمالي بيشترين سهم را در صادرات  همان گونه كه در جدول فوق مشاهده مي

باشند نكته حائز اهميت در خصوص جدول فوق كاهش سهم قاره آسيا در  خدمات ارتباطي دارا مي

  .باشد صادرات اين بخش از خدمات مي

  .ر قالب نقشه زير بيان شده استسهم نواحي مختلف جهان در صادرات خدمات ارتباطي د

  

  

  



  133/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  ) 2006) (درصد(وضعيت صادرات جهان در خدمات ارتباطاتي بر حسب مناطق : 14 نقشه

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

اتحاديه اروپا . ترين صادركنندگان و واردكنندگان خدمات ارتباطاتي ارائه شده است در جدول زير عمده

در صادرات و واردات خدمات ارتباطاتي به خود اختصاص داده است به طوري كه بيش  بيشترين سهم را

اي  آنچه در جدول زير از نمود ويژه. گيرد درصد خدمات ارتباطاتي جهان در اين حوزه صورت مي 63از 

ترين واردكنندگان و صادركنندگان خدمات  برخوردار است، وجود بسيار كشورهاي آسيايي در زمره عمده

باشد و بسياري از كشورهاي مذكور در دو طرف مبادله نقش مؤثري را ايفا  رتباطاتي در سطح جهان ميا

هاي باالي  كنگ و سنگاپور در رتبه در اين بين وجود كشورهاي آسيايي  نظير هند، مالزي، هنگ. نمايند مي

  .اي برخوردار است جدول از اهميت ويژه

  

  



  134/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006(عمده ترين صادركنندگان و واردكنندگان خدمات ارتباطاتي  :37 جدول

 ارزش صادرات رتبه

سهم در 

مورد  15

 بيان شده

درصد 

تغيير 

 ساالنه

 ارزش واردات  رتبه

سهم در 

مورد  15

  بيان شده

درصد 

تغيير 

 ساالنه

2/63 29697 )كشور 25(اتحاديه اروپايي  1 8/64 29405)كشور 25(اتحاديه اروپايي  1 11   10 

7/10 5033 اياالت متحده آمريكا 2 7/11 5292 اياالت متحده آمريكا 2 7   4 

6/4 2171 كانادا 3 4/4 2010 كانادا 3 10   12 

3/4 1999 هند 4 5/2 1141 هنگ كنگ 4 ...   2 

8/2 1295 كويت 5 1/2 954 سوئيس 5 156   16-  

5/2 1156 سوئيس 6  5 - 8/1 825 سنگاپور 6   8 

7/1 773 كره جنوبي 7 11 2 942 هنگ كنگ 7  22 

4/1 674 روماني 8 6/1 746 فدراسيون روسيه 8 128   8 



  135/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 ارزش صادرات رتبه

سهم در 

مورد  15

 بيان شده

درصد 

تغيير 

 ساالنه

 ارزش واردات  رتبه

سهم در 

مورد  15

  بيان شده

درصد 

تغيير 

 ساالنه

4/1 658 فدراسيون روسيه 9 6/1 715 هند 9 40   ... 

3/1 625 استراليا 10 5/1 680 مالزي 10 4   29 

3/1 615 مالزي 11 4/1 625 استراليا 11 57   8 -  

2/1 552 سنگاپور 12 4/1 616 ژاپن 12 9   1 -  

2/1 548 مكزيك 13 3/1 603 چين 13 30   28 

1/1 520 فيليپين 14 1/1 505 تايوان 14 7   2 

1/1 495 اندونزي 15 10 1 485  چين 15  38 

 - 100 45385 مورد باال 15جمع   - 100 46970 مورد باال 15جمع  16

  WWW.WTO.ORG :مأخذ



  136/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

در زمينه خدمات مخابراتي نيز اتحاديه اروپا، بيشترين حجم . اند شده ترين كشورهاي صادركننده و واردكننده خدمات مخابراتي بيان  در جدول زير نيز عمده

  . درصد خدمات مخابراتي را به خود اختصاص داده است 70درصد و در زمينه واردات  65به طوري كه در زمينه صادرات بيش از . مبادله را دارا بوده است

  )2006(عمده ترين صادركنندگان و واردكنندگان خدمات مخابراتي : 38 جدول

 ارزش صادركنندگان رتبه

سهم در 
مورد  15

 بيان شده

درصد 
تغيير 
ساالنه

 ارزش واردكنندگان رتبه

سهم در 
مورد  15

بيان شده

درصد 
تغيير 
 ساالنه

236829/65 )كشور 25(اتحاديه اروپايي  1 7/70 23308)كشور 25(اتحاديه اروپايي  1 12   12

1/13 4724 اياالت متحده آمريكا 2 1/14 4658 اياالت متحده آمريكا 2 6   3 

8/3 1369 كانادا 3 1/4 1365 كانادا 3 10   15

6/3 1295 كويت 4 2/2 720 فدراسيون روسيه 4 156   10

9/1 684 هنگ كنگ 5  2 - 1/2 680 مالزي 5   29

7/1 620 سيون روسيهفدرا 6 3/1 431 هنگ كنگ 6 14   4 -

7/1 615 مالزي 7 1/1 356 روماني 7 57   75



  137/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 ارزش صادركنندگان رتبه

سهم در 
مورد  15

 بيان شده

درصد 
تغيير 
ساالنه

 ارزش واردكنندگان رتبه

سهم در 
مورد  15

بيان شده

درصد 
تغيير 
 ساالنه

5/1 548 مكزيك 8 7/0 243 آرژانتين 8 30   21

4/1 492 روماني 9 7/0 219 نروژ 9 66   10

2/1 446 مراكش 10 6/0 211 اسرائيل 10 31   13-  

1/1 412 يهترك 11 6/0 183 آفريقاي جنوبي 11 19   35

8/0 302 نروژ 12 6/0 183 تركيه 12 18   43

8/0 284 پاكستان 13 4/0 138 لبنان 13 22   32-  

7/0 241 لبنان 14 4/0 133 كلمبيا 14 5   4 

7/0 235 كرواسي 15 4/0 124 كرواسي 15 26   20

 - 100 32950 مورد باال 15جمع   - 35950100 مورد باال 15جمع  

WWW.WTO.ORG :مأخذ



  139/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

زير وضعيت صادرات جهان در زمينه ساخت و ساز بر حسب نواحي مختلف جهان ارائه در جدول 

شود عمده صادرات جهان در زمينه ساخت و ساز  همان گونه كه در جدول مذكور مشاهده مي. شده است

رسد كاهش صادرات در  آنچه در جدول زير مشهود به نظر مي. باشد مي) درصد 6/56(در حوزه قاره اروپا 

هاي آمريكاي جنوبي و مركزي و اروپا و افزايش اين مقوله در نواحي كشورهاي  و ساز در حوزهساخت 

المنافع بيش از  به طوري كه نرخ رشد ساالنه در حوزه كشورهاي مشترك. باشد المنافع و آسيا مي مشترك

 .باشد دو برابر حد متوسط در سطح جهان مي

  )2005(درات جهان در ساخت و ساز بر حسب مناطقوضعيت صا: 39 جدول

  
 درصد تغيير ساالنه سهمارزش

  20052000 20052000-2005 2003 20042005

صادرات

 15 18 14 11 100 100 50 جهان

6/8 4 آمريكاي شمالي  5/8  10 12 36 16 

3/1 0 آمريكاي جنوبي و مركزي  4/0  15-  19-  20 6 

2/59 29 اروپا  6/5610 17 8 12 

 13 7 - -4/51 - 26 )كشور 25(اتحاديه اروپايي 

CIS( 3 1/5(كشورهاي مشترك المنافع   1/5  54 45 46 37 

3/27 13  آسيا  1/2610 3 36 21 

  WWW.WTO.ORG :مأخذ



  140/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006) (درصد(وضعيت صادرات جهان در ساخت و ساز بر حسب مناطق : 15 نقشه

  WWW.WTO.ORG  :مأخذ

ترين صادركنندگان و واردكنندگان در سطح جهان در قالب جدول مجزايي بيان  همچنين وضعيت عمده

ترين سهم را در صادرات و واردات ساخت وساز دارا  اتحاديه اروپا در اين خصوص نيز عمده. شده است

مثبت تجاري اتحاديه اروپا،  رسد تراز بسيار آنچه در جدول زير به طور بارزي مشهود به نظر مي. باشد مي

بر عكس موارد عنوان شده، در خصوص فدراسيون روسيه تراز . باشد ژاپن و اياالت متحده آمريكا مي

باشد وجود  آنچه در جدول زير از اهميت خاصي برخوردار مي. باشد تجاري اين كشور به شدت منفي مي

ترين صادركنندگان ساخت و ساز در سطح  دهكشورهايي نظير تركيه، هند، مالزي و سنگاپور در زمره عم

  .باشد جهان مي



  141/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2005(عمده ترين صادركنندگان و واردكنندگان ساخت وساز : 40 جدول

 رتبه

 ارزش صادركنندگان

سهم در 

مورد  15

بيان شده

درصد 

تغيير 

 ساالنه

 رتبه

 ارزش واردكنندگان

سهم در 

مورد  15

 بيان شده

درصد 

ير تغي

ساالنه

  66 187433/48 )كشور 25(اتحاديه اروپايي  1 13 261423/55 )كشور 25(اتحاديه اروپايي  1

 - 1 3/12 4765 ژاين 2 5 3/15 7224 ژاين 2

 32 4/10 4034 فدراسيون روسيه 3 15 8/8 4139 اياالت متحده آمريكا 3

 165 5 1941 قزاقستان 4 77 5/5 2593 چين 4

 21 2/4 1619 چين 5 40 7/4 2209 يهفدراسيون روس 5

 9 9/3 1499 آذربايجان 6 19 9/1 882 تركيه 6

 53 4/3 1323 آنگوال 7  ... 8/1 828 هند 7

 133 8/2 1087 مالزي 8 14 7/1 811 مالزي 8



  142/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 رتبه

 ارزش صادركنندگان

سهم در 

مورد  15

بيان شده

درصد 

تغيير 

 ساالنه

 رتبه

 ارزش واردكنندگان

سهم در 

مورد  15

 بيان شده

درصد 

ير تغي

ساالنه

 7 7/2 1039 اياالت متحده آمريكا 9 1 2/1 566 سنگاپور 9

 ... 2 774 هند 10 24 1/1 503 مصر 10

 2 9/1 726 اندونزي 11 7 7/0 349 يلاسرائ 11

 -33 1 376 چين تايپه 12 -17 7/0 313 هنگ كنگ 12

 37 8/0 314 تايلند 13 8 5/0 255 تايلند 13

 -21 7/0 273 هنگ كنگ 14 119 5/0 254 نروژ 14

 1 7/0 271 سنگاپور 15 63 4/0 195 روماني 15

  - 38785100 المورد با 15جمع    -  47265100 مورد باال 15جمع  

  WWW.WTO.ORG :مأخذ



  143/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

وضعيت صادرات . باشد از ديگر زيربخشهاي مورد توجه در بخش خدمات، زيربخش خدمات بيمه مي

  . نواحي مختلف جهان در اين خصوص در قالب جدول زير بيان شده است

  )2005(حسب مناطقمه برت جهان در خدمات بيوضعيت صادرا: 41 جدول

  
 درصد تغيير ساالنه سهمارزش

  2005 2000 20052005 -2000 2003 2004 2005

         صادرات

-13 2 22 14 100 100 50 جهان  

6/28 12 آمريكاي شمالي  3/239 19 0 10 

1/4 1 آمريكاي جنوبي و مركزي  3/2  2 6 -  11 8 

4/51 30 اروپا  7/5918 21 1 -  22-  

- 3 - -9/48 - 24 )كشور 25(اتحاديه اروپايي   27-  

CIS( 0 2/0(كشورهاي مشترك المنافع   8/0  47 33 53 31 

7/11 6  آسيا  5/1114 51 35 2 

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

شود سهم عمده در صادرات خدمات بيمه مربوط به نواحي اروپا و  گونه كه مالحظه مي همان

  . باشند ترين سهم را دارا مي المنافع پايين باشد و كشورهاي مشترك آمريكاي شمالي مي



  144/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006) (درصد(وضعيت صادرات جهان در خدمات بيمه بر حسب مناطق : 16 نقشه

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

 ترين كشورهاي صادركننده و واردكننده خدمات بيمه در سطح جهان همچنين در اين خصوص، عمده

همان گونه كه در جدول زير به طور بارزي مشهود است . در  قالب جدول مجزايي در زير ارائه شده است

باشد و  ترين طرف تجاري در خصوص خدمات بيمه نيز اتحاديه اروپا و اياالت متحده آمريكا مي عمده

شورهاي آسيايي البته نبايد از حضور ك. باشد سهم ساير كشورها در اين خصوص چندان قابل توجه نمي

ترين صادركنندگان و واردكنندگان خدمات بيمه  نظير سنگاپور، هند، چين، ژاپن و تركيه در فهرست عمده

  .در سطح جهان غافل بود



  145/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2005(عمده ترين صادركنندگان و واردكنندگان خدمات بيمه: 42 جدول

 ارزش صادركنندگان رتبه

سهم در 

مورد  15

 شده بيان

درصد 

تغيير 

ساالنه

 ارزش واردكنندگان رتبه

سهم در 

مورد  15

 بيان شده

درصد 

تغيير 

ساالنه

 - 2 284821/32 اياالت متحده آمريكا 1 -27 243497/52 )كشور 25(اتحاديه اروپايي  1

 - 3 267542/30 )كشور 25(اتحاديه اروپايي  2 0 8/14 6831 اياالت متحده آمريكا 2

 14 8/9 8714 مكزيك  3 12 7/9 4503 سوئيس  3

 18 1/8 7200 چين 4 12 9/6 3211 كانادا 4

 3 2/5 4591 كانادا 5 79 4/3 1550 مكزيك 5

 ... 7/2 2391 هند 6 -15 4/2 1122 سنگاپور 6

 2 5/2 2240 سنگاپور 7  ... 2 919 هند 7

 -45 1/2 1894 ژاپن 8 1 9/1 873 ژاپن 8



  146/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 ارزش صادركنندگان رتبه

سهم در 

مورد  15

 شده بيان

درصد 

تغيير 

ساالنه

 ارزش واردكنندگان رتبه

سهم در 

مورد  15

 بيان شده

درصد 

تغيير 

ساالنه

 28 9/1 1656 تايلند 9 44 2/1 549 چين 9

 -20 1/1 967 چين تايپه 10 5 1/1 530 استراليا 10

 6 1 891 تركيه 11 1 9/0 414 هنگ كنگ 11

 33 9/0 781 مصر 12 - 4 8/0 365 چين تايپه 12

 59 8/0 733 كره جنوبي 13 2 7/0 341 نروژ 13

 8 8/0 702 برزيل 14 34 7/0 323 فدرسايون روسيه 14

 -40 8/0 698 سيون روسيهافدر 15 18 7/0 323 تركيه 15

 
 - 88695100 مورد باال 15جمع    - 46205100 مورد باال 15جمع 

 WWW.WTO.ORG :مأخذ



  147/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

همچنين وضعيت صادرات نواحي مختلف جهان در زمينه خدمات مالي در قالب جدول و نمودار زير 

  .به تصوير كشيده شده است

ر بيان گرديد عمده سهم صادرات در اين خصوص نيز هاي بخش خدمات كه پيشت همانند ساير زمينه

درصد صادرات خدمات مالي از اين منطقه  63باشد به طوري كه در حدود  مربوط به حوزه اروپا مي

آنچه در اين جدول . نمايند در اين منطقه نيز كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نقش بارزي را ايفا مي. باشد مي

ايش سهم كشورهاي آسيايي در صادرات خدمات مالي همانند ساير رسد افز نيز مشهود به نظر مي

  .باشد هاي بخش خدمات مي حوزه

  )2005(وضعيت صادرات جهان در خدمات مالي بر حسب مناطق: 43 جدول

  
 درصد تغيير ساالنه سهمارزش

  20052000 200505-20002003 2004 2005 

         صادرات

 20 27 13 12 100 100 170 نجها

8/21 36 آمريكاي شمالي  8/2011 9 25 14 

7/0 1 1 آمريكاي جنوبي و مركزي  5 0 5 18 

3/62 108 اروپا  63 13 16 28 18 

 19 31 - - 56 - 96 )كشور 25(اتحاديه اروپايي 

CIS(1 2/0(كشورهاي مشترك المنافع  3/0  26 17 46 41 

5/12 22 آسيا  7/1213 5 26 37 

  WWW.WTO.ORG :مأخذ



  148/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006) (درصد(وضعيت صادرات جهان در خدمات مالي  بر حسب مناطق : 17 نقشه

  WWW.WTO.ORG :مأخذ 

ترين كشورهاي صادركننده و واردكننده در زمينه خدمات مالي ارائه شده  همچنين در جدول زير عمده

  .است

خدمات، اتحاديه اروپا و اياالت متحده آمريكا نقش قابل توجهي را در هاي بخش  همانند ساير زمينه

آنچه در اين خصوص قابل توجه به . باشند زمينه صادرات و واردات خدمات مالي در سطح جهان دارا مي

اگر چه سهم ساير كشورها عنوان شده در . باشد رسد تراز تجاري موارد ذكر شده بسيار مثبت مي نظر مي

باشد اما نبايد از حضور پررنگ  درصد مي 22اردات خدمات مالي در سطح جهان كمتر از صادرات و و

  . كشورهاي آسيايي نبايد به سادگي چشم پوشيد



  149/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2005(عمده ترين صادركنندگان و واردكنندگان خدمات مالي: 44 جدول

 ارزش صادركنندگان رتبه

سهم در 

مورد  15

  بيان شده

درصد 

تغيير 

ساالنه

 ارزش واردكنندگان رتبه

سهم در 

مورد  15

بيان شده

درصد 

تغيير 

ساالنه

 21 467219/62 )كشور 25(اتحاديه اروپايي  1 19 3/58 96001 )كشور 25(اتحاديه اروپايي  1

 7 123496/16 اياالت متحده آمريكا 2 13 7/20 34081 اياالت متحده آمريكا 2

 1 6/3 2687 ژاپن 3 10 3/6 10402 سوئيس 3

 9 2/3 2356 كانادا 4 39 8/3 6322 هنگ كنگ 4

 21 9/1 1406 هنگ كنگ 5 14 1/3 5044 ژاپن 5

 55 8/1 1370 چين تايپه 6 50 2/2 3695 سنگاپور 6

 5 7/1 1237 نروژ 7 52 1 1651 كره جنوبي 7

 ... 7/1 1227 هند 8 40 1 1590 كانادا 8



  150/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 ارزش صادركنندگان رتبه

سهم در 

مورد  15

  بيان شده

درصد 

تغيير 

ساالنه

 ارزش واردكنندگان رتبه

سهم در 

مورد  15

بيان شده

درصد 

تغيير 

ساالنه

 19 4/1 1023 سوئيس 9 33 9/0 1517 چين تايپه 9

 28 2/1 892 فدراسيون روسيه 10 ... 9/0 1468 هند 10

 18 1/1 788 سنگاپور 11  3 5/0 764 استراليا 11

 48 1 737 برزيل 12 23 4/0 733 نروژ 12

 33 7/0 550 مكزيك 13 26 3/0 534 آفريقاي جنوبي 13

 - 9 7/0 539 اندونزي 14 20 3/0 507 برزيل 14

 2 5/0 408 استرليا 15 44 2/0 390 روسيه فدراسيون 15

 - 74290100 مورد باال 15جمع    - 164700100 مورد باال 15جمع  

WWW.WTO.ORG :مأخذ



  151/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

در ادامه وضعيت نواحي مختلف جهان در خصوص صادرات خدمات اطالعاتي و كامپيوتر ارائه شده 

و ) درصد 59بيش از (از دو ناحيه اروپا درصد صادرات خدمات اطالعاتي و كامپيوتر  80بيش از . است

ترين  المنافع و آمريكاي جنوبي در اين زمينه در پايين باشد و كشورهاي مشترك مي) درصد 21حدود (آسيا 

همچنين سهم كشورهاي اروپايي در طي سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته است به . سطح قرار دارند

به  2000درصد در سال  4/54اطالعاتي و كامپيوتر جهان از طوري كه سهم اين ناحيه از صادرات خدمات 

  .افزايش يافته است 2005درصد در سال  8/59

  )2005(وضعيت صادرات جهان در خدمات اطالعات و كامپيوتر بر حسب مناطق: 45 جدول

  
 درصد تغيير ساالنه سهمارزش

  20052000 200505-200020032004 2005

         صادرات

 9 28 27 17 100 100 105 جهان

1/19 12 آمريكاي شمالي  4/115 20 9 1 -  

9/0 1 آمريكاي جنوبي و مركزي  9/0  19 15 27 26 

4/54 64 اروپا  8/5919 35 31 4 

 3 30 - -4/56 - 60 )كشور 25(اتحاديه اروپايي 

CIS( 1 2/0(كشورهاي مشترك المنافع   5/0  45 29 44 56 

 ... ... ... ...1/21 ... 23  آسيا

  WWW.WTO.ORG :مأخذ



  152/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

) درصد(وضعيت صادرات جهان در خدمات اطالعاتي و كامپيوتر بر حسب مناطق : 18 نقشه

)2006(  

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

جهان در قالب  ترين صادركنندگان و واردكنندگان خدمات اطالعاتي و كامپيوتر در سطح همچنين عمده

باشد، حضور كشور  آنچه در جدول مذكور بيش از پيش قابل توجه مي. جدول مجزايي ارائه شده است

  . باشد ترين صادركنندگان و تراز به شدت مثبت آن مي هند در سطوح بااليي عمده



  153/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2005(و كامپيوتر عمده ترين صادركنندگان و واردكنندگان خدمات اطالعاتي: 46 جدول

 ارزش صادركنندگان رتبه

سهم در 

مورد  15

 بيان شده

درصد 

تغيير 

ساالنه

 ارزش واردكنندگان رتبه

سهم در 

مورد  15

 بيان شده

درصد 

تغيير 

ساالنه

 12 315804/58 )كشور 25(اتحاديه اروپايي  1 3 3/60 60233 )كشور 25(اتحاديه اروپايي  1

 34 6/16 8969 االت متحده اي 2 ... 1/16 16091 هند 2

 11 5/4 2432 ژاپن 3  - 8 2/8 8239 اياالت متحده  3

 - 6 3/3 1792 كانادا 4 33 5/4 4529 ائيلراس 4

 34 2/3 1713 برزيل 5 19 9/3 3925 كانادا 5

 30 3 1623 چين 6 12 8/1 1840 چين 6

 … 8/2 1498 هند 7 8 1/1 1126 ژاپن 7

 97 2/1 1131 نروژ 8 59 9/0 899 نروژ 8



  154/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 3 5/1 802 استراليا 9 - 6 9/0 886 استراليا 9

 20 1 561 اندونزي 10 6 5/0 476 سنگاپور 10

 51 9/0 482 فدراسيون روسيه 11 25 4/0 435 مالزي 11

 8 8/0 427 هنگ كنگ 12 65 4/0 422 فدراسيون روسيه 12

 21 7/0 379 مالزي 13 132 3/0 332 روماني 13

 323 6/0 351 روماني 14 8 3/0 265 هنگ كنگ 14

 6 6/0 334 سنگاپور 15 27 3/0  255 كاستاريكا 15

 
  - 54075100 مورد باال 15جمع    - 100 99950 مورد باال 15جمع 

 WWW.WTO.ORG :مأخذ

ونقل  سهم را در صادرات خدمات حملترين  مناطق اروپا و آسيا عمده. نقل نيز در جدول زير بيان شده است و  وضعيت تجارت جهان در بخش خدمات حمل

همچنين در طي سالهاي مورد مطالعه سهم منطقه آمريكاي شمالي . هستندترين سهم برخوردار  باشند و نواحي آمريكاي جنوبي و مركزي و آفريقا از پايين دارا مي

  .ونقل كاهش چشمگيري داشته است در صادرات خدمات حمل



  155/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

نيز نواحي اروپا و آسيا از بيشترين سهم و كشورهاي ونقل  در زمينه واردات خدمات حمل

آنچه در جدول به طور . المنافع و آمريكاي جنوبي و مركزي از كمترين سهم برخوردار هستند مشترك

ونقل  بارزي نمود دارد كاهش حجم مشاركت منطقه آمريكاي جنوبي و مركزي در زمينه خدمات حمل

  .باشد مي

  ) 2006(وضعيت تجارت جهاني در خدمات حمل و نقل بر حسب مناطق: 47 جدول

  

  

 درصد تغيير ساالنه سهمارزش

20062000 20062006 -2000 20042005 2006

  صادرات
       

 10 13 25 0/10010 100 630 جهان

1/13 17 83 آمريكاي شمالي  6 19 13 11 

9/2 18 آمريكاي جنوبي و مركزي  8/2  10 21 21 8 

8/47 310 اروپا  2/49  11 25 12 7 

2/42 280 )كشور 25(اتحاديه اروپايي   4/44  11 26 12 8 

CIS(21 5/2(كشورهاي مشترك المنافع   3/3  16 21 16 18 

2/2 16  آفريقا  5/2  12 21 17 12 

1/2 16 خاورميانه  5/2  13 17 17 11 

4/25 168 آسيا  6/26  11 28 13 12 

         واردات

 11 14 24 10 100 100 750 جهان



  156/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  

  

 درصد تغيير ساالنه سهمارزش

20062000 20062006 -2000 20042005 2006

5/18 113 آمريكاي شمالي  15 7 18 14 7 

7/4 30 آمريكاي جنوبي و مركزي  9/3  7 24 18 15 

9/38 293  اروپا  39 10 21 10 10 

2/35 266 )كشور 25(اتحاديه اروپايي   4/35  10 21 9 11 

CIS(14 1 9/1(كشورهاي مشترك المنافع   23 28 30 35 

4/3 33  آفريقا  4/4  15 31 20 15 

5/4 39 خاورميانه  2/5  13 31 21 13 

0/29 230 آسيا  6/30  11 29 15 13 

 WWW.WTO.ORG :مأخذ

االختراع در نواحي مختلف جهان، بيشترين سهم در  ها و حق در زمينه دريافتيها بر اساس مالكيت پروانه

به عبارت . باشد مي) درصد 9/36( و اروپا) درصد 2/44(اين خصوص مربوط به نواحي آمريكاي شمالي 

االختراع در دو ناحيه ذكر شده  ها و حق هاي از محل مالكيت پروانه درصد از دريافتي 81ديگر بيش از 

. ترين سهم را دارا هستند المنافع پايين نواحي آمريكاي جنوبي و مركزي و كشورهاي مشترك. باشد مي

آمريكاي شمالي كاهش چشمگيري يافته است اما با اين  همچنين در طي سالهاي مورد مطالعه سهم منطقه

  .وجود، سهم منطقه اروپا در طي همين مدت افزايش داشته است

  

  



  157/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2005(دريافتي هاي جهان از محل مالكيت پروانه ها و حق االختراع بر حسب مناطق: 48 جدول

  
 درصد تغيير ساالنه سهمارزش

  2005 2000  2005 2005 -2000  200320042005

         صادرات

 10 19 21 11 100  100 135 جهان

 8 12 6 6 2/44 4/55 60 آمريكاي شمالي

 0 7 8 3 4/0 6/0 1 آمريكاي جنوبي و مركزي

 13 26 48 18 9/36 9/26 50 اروپا

 12 25 - - 1/35 - 48 )كشور 25(اتحاديه اروپايي 

 CIS( 0 1/0  2/0 22 25 35 4(كشورهاي مشترك المنافع 

 10 30 20 12 16  15 22  آسيا

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

 

 

 



  158/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

) درصد(دريافتي هاي جهان از محل مالكيت پروانه ها و حق االختراع بر حسب مناطق: 19 نقشه

)2005(  

  WWW.WTO.ORG :مأخذ

ها و  ها از محل مالكيت پروانه ها و پرداختي ترين كشورها در زمينه دريافتي در جدول زير عمده

ترين سهم را  همانند جداول پيشتر اتحاديه اروپا و اياالت متحده آمريكا عمده. االختراع ارائه شده است حق

  .دورهاي آسيايي در اين زمينه چشم پوشياما نبايد از تعدد بسيار كش. در اين خصوص دارا هستند

  

  

  

  

 



  159/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2005در سال (اصلي ترين كشورها در دريافتي ها و پرداختي هاي مالكيت پروانه ها و حق االختراع: 49 جدول

 رتبه

 ارزش صادركنندگان

سهم در 

مورد  15

بيان شده

درصد 

تغيير 

ساالنه

 ارزش واردكنندگان رتبه

 سهم در

مورد  15

بيان شده

درصد 

تغيير 

 ساالنه

 4 8/44 62210 )كشور 25(اتحاديه اروپايي  1 9 7/43 57410 اياالت متحده آمريكا 1

 6 6/17 24501 اياالت متحده آمريكا 2 12 6/36 47996 )كشور 25(اتحاديه اروپايي  2

 7 5/10 14654 ژاپن 3 12 5/13 17655 ژاپن 3

 10 2/6 8647 سنگاپور 4 - 6 2/2 2846 كانادا 4

 6 9/4 6874 كانادا 5 3 5/1 1908 كره جنوبي 5

 18 8/3 5321 چين 6 13 4/0 574 اسرائيل 6

 3 3/3 4561 كره جنوبي 7 7 4/0 552 استراليا 7

 15 4/1 2005 استراليا 8 10 4/0 544 سنگاپور 8
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 رتبه

 ارزش صادركنندگان

سهم در 

مورد  15

بيان شده

درصد 

تغيير 

ساالنه

 ارزش واردكنندگان رتبه

 سهم در

مورد  15

بيان شده

درصد 

تغيير 

 ساالنه

 7 3/1 1796 چين تايپه 9 117 4/0 524 نروژ 9

 6 2/1 1674 تايلند 10 14 2/0 260 فدراسيون روسيه 10

 46 1/1 1593 فدراسيون روسيه 11 13 2/0 245 هنگ كنگ 11

 17 1 1404 برزيل 12 -19 2/0 234 چين تايپه 12

 50 1 1370 مالزي 13 - 6 1/0 196 پاراگوئه 13

 16 9/0 1289 هنگ كنگ 14 -33 1/0 157 چين 14

 20 8/0 1071 آفريقاي جنوبي 15 36 1/0 136 مصر 15

 
 - 138970100 مورد باال 15جمع   -  131240100 مورد باال 15جمع 

 WWW.WTO.ORG :مأخذ



  161/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

وضعيت نواحي مختلف جهان در صادرات مواردي كه در هيچ يك از در جدول و نمودار زير 

شود  همان گونه كه مشاهده مي. ارائه شده استگيرند،  بنديهاي خدمات تجاري عنوان شده قرار نمي تقسيم

ترين سهم در صدور اين گونه خدمات تجاري را  عمده) درصد 5/25(و آسيا ) درصد 1/55(مناطق اروپا 

درصد از صادرات جهان در اين زمينه را  80دارا هستند به طوري كه دو ناحيه مذكور در مجموع بيش از 

المنافع و آمريكاي جنوبي و مركزي كمترين سهم را  كشورهاي مشتركدو ناحيه . اند به خود اختصاص داده

همچنين سهم نواحي آمريكاي شمالي، جنوبي و مركزي در . در صادرات اين قبيل خدمات تجاري دارند

  .طي دوره مورد مطالعه كاهش يافته است

  )2005(مناطق وضعيت صادرات جهان ديگر خدمات تجاري بر حسب: 50 جدول

  

  

 درصد تغيير ساالنه سهمارزش

20052000  20052005 -2000 2003 20042005

         صادرات

 15 1818  13 100 100 595 جهان

 14 9 6 8 13 9/15 77 آمريكاي شمالي

 33 16 4 10 2/2 4/2 13 آمريكاي جنوبي و مركزي

 13 1819 1/5514 6/52 327 اروپا

 13 18 - -6/51  - 306 )كشور 25(پايي اتحاديه ارو

 CIS(7 8/02/1 22 4925 36(كشورهاي مشترك المنافع 

 18 222 5/2513 3/25 151  آسيا

 WWW.WTO.ORG :مأخذ



  162/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2005) (درصد(وضعيت صادرات جهان ديگر خدمات تجاري بر حسب مناطق: 20 نقشه

  WWW.WTO.ORG  :مأخذ

موارد پيشتر، در صدور اين قبيل خدمات تجاري نيز اتحاديه اروپا و اياالت متحده آمريكا  همانند

باالترين سهم را دارا هستند و كشورهاي آسيايي مانند ژاپن، هند، چين و مالزي نيز همچنان در زمره 

  .ترين كشورهاي صادركننده و واردكننده خدمات تجاري قرار دارند عمده



  163/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2005(عمده ترين صادركنندگان و واردكنندگان ديگر خدمات تجاري  :51 جدول

 ارزش صادركنندگان رتبه

سهم در 

مورد  15

 بيان شده

درصد 

تغيير 

ساالنه

 ارزش واردكنندگان رتبه

 15سهم در 

مورد بيان 

 شده

درصد 

تغيير 

 ساالنه

 10 28903361 )كشور 25(ه اروپايي اتحادي 1 13 3056947/54 )كشور 25(اتحاديه اروپايي  1

 14 8 37881 اياالت متحده آمريكا 2 15 2/11 62719 اياالت متحده آمريكا 2

 8 6/5 26497 ژاپن 3 24 9/4 27279 ژاپن 3

 17 4/3 16287 چين 4 12 4/4 24318 هنگ كنگ 4

 ... 4/3 16020 هند 5 17 2/4 23283 چين 5

 18 3/3 15538 بيكره جنو 6 ... 7/3 20523 هند 6

 7 6/2 12123 كانادا 7 10 7/3 20408 سنگاپور 7

 8 3/2 10963 سنگاپور 8 12 6/2 14454 كانادا 8
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 ارزش صادركنندگان رتبه

سهم در 

مورد  15

 بيان شده

درصد 

تغيير 

ساالنه

 ارزش واردكنندگان رتبه

 15سهم در 

مورد بيان 

 شده

درصد 

تغيير 

 ساالنه

 11 8/1 8717 سوئيس 9 16 6/2 14304 سوئيس 9

 5 8/1 8669 چين تايپه 10 -13 1/2 11950 چين تايپه 10

 ... 8/1 8627 اندونزي 11 16 7/1 9422 كره جنوبي 11

 60 6/1 7480 برزيل 12 21 2/1 6888 وژنر 12

 13 4/1 6459 فدراسيون روسيه 13 36 2/1 6720 برزيل 13

 37 1/1 4995 نروژ 14 35 1 5309 فدراسيون روسيه 14

 16 1 4878 هنگ كنگ 15 7 9/0 5294 اسرائيل 15

 - 474165100 مورد باال 15جمع    -  558565100 مورد باال 15جمع  

WWW.WTO.ORG :مأخذ



  165/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  ساختار قوانين و نهادهاي بين المللي تجارت جهاني
شكل گرفت، اين  1995در سال  (World Trade Organization WTO)سازمان تجارت جهاني 

المللي و در حقيقت جانشين موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت  سازمان يكي از جوانترين سازمانهاي بين

(General Agreement on Tariffs and Trade GATT) باشد كه پس از جنگ جهاني دوم در سال  مي

هنوز جوان است اما  سازمان تجارت جهانيتوان گفت هر چند  بدين ترتيب مي. تأسيس شده بود 1947

طي شصت سال گذشته . نظام تجارت چند جانبه كه تحت گات  شكل گرفت قدمتي شصت ساله دارد

وده است، بطوريكه صادرات كاال هر ساله به طور جهان شاهد رشدي چشمگير در تجارت جهاني ب

بود كه  1950، چهارده برابر سال 1997درصد داشته و كل حجم تجارت در سال  6متوسط رشدي معادل 

  .اي داشته است سابقه اين روند رشد بي

نظام تجارت جهاني از طريق يك سري ادوار مذاكرات تجاري تحت موافقتنامه عمومي تعرفه و 

ها بود لكن مذاكرات بعدي  ت شكل گرفت نخستين دور مذاكرات اساساً در مورد كاهش تعرفهتجارت گا

را نيز در بر ) فروش زير قيمت(اي و ضوابط ضد دامپينگ  ها از قبيل معيارها و ضوابط غيرتعرفه ساير زمينه

است منجر  بود و به دور  اروگوئه معروف 1986 - 1994دور مذاكرات كه بين سالهاي  مهمترينگرفت، 

البته مذاكرات به اين مرحله ختم نگرديد و برخي از آنها بعد از . گرديد سازمان تجارت جهانيبه تشكيل 

توافقاتي در زمينه خدمات ارتباطات راه دور  1997پايان دور اروگوئه نيز ادامه يافت چنانچه در سال 

ي فراتر از موافقتنامه دور اروگوئه در دولت در مورد برقراري معيارهاي گسترده آزادساز 69حاصل شد كه 

  . آن به توافق رسيدند

آوري  در همان سال، چهل دولت با موفقييت مذاكرات خود را در زمينه تجارت آزاد توليدات فن

 95اطالعات پايان بخشيدند و هفتاد عضو يك تعهدنامه انجام خدمات مالي را در زمينه پوشش بيش از 

مذاكرات  2000در سال . ها، بيمه و اطالعات مالي و اوراق قرضه امضاء كردنددرصد معامالت تجاري بانك

هاي وسيعتري در اجالس  جديد در زمينه خدمات و كشاورزي آغاز شد اين دور مذاكرات وارد برنامه



  166/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

كه در چهارمين كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني در دوحه، قطر، در نوامبر   (DDA)توسعه دوحه 

آغاز شده است بايد  2002گرديد، بر اساس بيانيه دوحه، دور جديد مذاكرات كه از آخر ژانويه بود  2001

در دور دوحه مذاكرات و ساير كارهايي در زمينه محدوديتهاي . به پايان برسد 2005تا پايان ژانويه سال 

يل اعطاي از قب سازمان تجارت جهانياي كشاورزي، تجارت و محيط زيست، برخي مقررات  غيرتعرفه

، سياستهاي رقابتي، تسهيالت تجاري، شفافيت در مقررات  گذاري يارانه، قوانين ضد دامپينگ، سرمايه

خريدهاي دولتي، حقوق معنوي، مالكيت، و يك سري از مسائلي كه تحت عنوان مشكالت كشورهاي در 

  . ددگر است، صحبت مي سازمان تجارت جهانيهاي  حال توسعه در بكارگيري موافقتنامه

   مباني نظري

توجه . امروزه همه متفق القولند كه تجارت در توسعه و رشد اقتصادي داراي اهميتي انكار ناپذير است

اي است كه تجارت منجر به تقسيم بين المللي كار و تخصص در بين كشورها  ما به اين موضوع به گونه

الملل از اهميت  هاي تجارت بين ظريهن. شده و زمينه افزايش ارتباطات را در جهان فراهم آورده است

الملل  مهم در تجارت بينهاي  نظريه برمروري در اين بخش بسزائي در اين زمينه برخوردارند لذا 

  .پردازيم مي

الملل با روابط اقتصادي ميان كشورها سروكار دارد وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از  اقتصاد بين

روابط اقتصادي ميان كشورها با روابط اقتصادي ميان . اهميت زياد دارد جهت رفاه اقتصادي اكثر كشورها

شود تا مسائل متفاوتي بروز كند كه نياز به  بخشهاي مختلف يك كشور تفاوت دارد و اين امر سبب مي

اي متمايز و جدا از  الملل به عنوان رشته بدين ترتيب اقتصاد بين. ابزارهاي تحليلي نسبتاً متفاوتي دارد

الملل با مباحث چندي سروكار دارد كه نظريه محض تجارت و  اقتصاد بين. تصاد كاربردي درآمده استاق

نظريه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن . نظريه سياست بازرگاني از آن جمله است

حاصل از آن  پردازد و نظريه سياست بازرگاني به داليل مربوط به موانع جريان آزاد تجارت و نتايج مي

  .پردازد مي



  167/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )سوداگري(نظريه مركانتيليسم 
از جمله نظريات تجاري است كه پايه تفكرات اقتصادي بين  (Mercantalism) نظريه سوداگري

كه از قرن شانزدهم تا ) ها مركانتاليست(سوداگران  .دهد ميالدي را تشكيل مي 1700تا  1500سالهاي 

ريتانيا، اسپانيا،  فرانسه و هلند نظرياتشان رواج داشت معتقد بودند اواسط قرن هيجدهم در ممالكي نظير ب

كه مهمترين راه براي آنكه كشوري ثروتمند و  قدرتمند شود آن است كه صادراتش بيش از وارداتش باشد 

تر شدن هر  التفاوت با دريافت يك فلز قيمتي مانند طال تسويه گردد در اين رابطه قدرتمند و در نتيجه مابه

دانستند از آنجائي كه مقدار طالي موجود در هر لحظه از زمان  كشور را بر مبناي داشتن طالي بيشتر مي

از اينرو . مند گردد توانست به زيان ساير ممالك از تجارت بهره ثابت بود لذا يك كشور خاص مي

  .را محدود كندكردند كه دولت بايد صادرات را تشويق و واردات  سوداگران از اين عقيده حمايت مي

  نظريه مزيت مطلق آدام اسميت
روت ثدر كتاب ثروت ملل فروض مكتب سوداگران را كه  1776در سال   (Adam Smith)آدام اسميت

بستگي دارد و كشورها فقط به ضرر ساير كشورها ) و نقره طال(يك كشور به ميزان دارائي آن كشور 

او عقيده داشت كه تجارت آزاد بين كشورها باعث . دتوانند از تجارت سود ببرند را زير سئوال بر مي

تقسيم كار شده و عوامل توليد كشورها بر توليد كااليي متمركز خواهد شد كه آن كاال در مقايسه با كاالي 

او استدالل  .1برند مي ساير كشورها ارزانتر توليد شود در اين صورت است كه هر دو كشور از تجارت سود

تواند در توليد كااليي تخصص پيدا كند كه در آنها داراي  ارت آزاد هر كشور مينمود كه از طريق تج

و كااليي را وارد ) يعني آن كاال را با كارآيي بيشتر نسبت به كشورهاي ديگر توليد كند(مزيت مطلق است 

ا تخصص بدين ترتيب ب) يعني داراي كارآيي الزم براي توليد آن نيست(كند كه در آنها مزيت مطلق ندارد 

از اينرو . يابد يابد و رفاه همة كشورها افزايش مي بهينة عوامل توليد در سطح جهان، توليد جهان افزايش مي

  .ديگر يك كشور به ضرر سايرين منتفع نگرديده و همه كشورها منتفع خواهند شد

                                                 
1  Suranovic. 1999. Chapter 40. 
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وقتي . شود براساس نظر آدام اسميت تجارت بين دو كشور تنها براساس اصل مزيت مطلق انجام مي

و كاالي دوم ) يا مزيت مطلق دارد(كند  يك كشور كاالئي را با كارائي بيشتر نسبت به كشور ديگر توليد مي

در اين صورت هر دو كشور ) عدم مزيت مطلق دارد(كند  را نسبت به كشور ديگر با كارائي كمتر توليد مي

واضح . 1شوند ميفع تن با يكديگر منبا تخصص در توليد كاالئي كه در آن مزيت مطلق دارند و مبادلة آ

گيرد كه مزيت مطلق در آن وجود  است كه نظريه مزيت مطلق فقط بخش كوچكي از اقتصاد را در بر مي

  . دارد

  ريكاردونظريه مزيت نسبي 
سال بعد نظرية مزيت نسبي را ارائه نمود كه بخش مهم تجارت جهاني را شامل  40ريكاردو حدود 

دام اسميت نتوانست به آن جواب بدهد اين بود كه آيا تجارت بين كشورهايي كه در سئوالي كه آ. شود مي

در  ديويد ريكاردو  1817در سال  ؟باشد يا خير قرار ميق هستند برلتوليد تمامي كاالها داراي مزيت مط

  :ضات زير استواين نظريه بر پايه مفر. جواب به اين پرسش قانون مزيت نسبي را مطرح كرد

  دو كاال دو كشور .1

  نظريه ارزش كار .2

  المللي غير متحرك نيروي كار در يك كشور كامالً متحرك و در سطح بين .3

  رقابت كامل در بازار عوامل توليد و محصوالت .4

  توزيع درآمد در يك كشور تحت تاثير تجارت نيست .5

  گيرد تغييرات فني صورت نمي .6

  هزينه توليد ثابت است .7

  هزينه حمل و نقل صفر است .8
                                                 

  .46صفحة  )1376(و سالواتوره،  22صفحة  )1375(پورمقيم،  1
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  . اي وجود داردتجارت پاياپ .9

شوري در توليد هر كاال داراي مزيت مطلق باشد هنوز هم تجارت براي كبر طبق نظريه ريكاردو اگر 

يابد كه هزينة نسبي توليد  ميهر دو كشور سودآور خواهد بود زيرا كه هر كشور در توليد كااليي تخصص 

ينه نسبي توليد آن در داخل نسبت به نمايد كه هز د ميرآن در داخل كشور پايين تر باشد وكااليي را وا

ريكاردو اظهار داشت حتي اگر كشوري در توليد هر دو كاال داراي مزيت مطلق . كاالي ديگر باالتر باشد

تواند بين هر دو طرف  در مقايسه با كشور ديگر نباشد باز داد و ستدي كه حاوي منافع متقابل است مي

تري است بايد در صدور و توليد كااليي تخصص پيدا كند صورت بگيرد و كشوري كه داراي كارآيي كم

 1اين همان كااليي است كه آن كشور در توليد آن داراي مزيت نسبي. كه در آن مزيت مطلق كمتري ندارد

اين قانون كه به قانون مزيت . از سوي ديگر بايد كااليي را كه مزيت مطلق بيشتري ندارد را وارد كند. است

  .الملل است نوز كماكان يكي از مشهورترين قوانين اقتصادي در تجارت بيننسبي معروف است ه

توان مشاهده نمود كه چرا اين فروض مورد  با مروري گذرا بر فروض نظرية مزيت نسبي ريكاردو مي

زماني كه ديويد ريكاردو نظرية خود را مطرح نمود در اوايل قرن نوزدهم بود و در . نقد قرار گرفته است

گرديد كه در اكثر كاالها نقش اساسي را برعهده  ن نيروي كار مهمترين عامل توليد قلمداد ميانگلستا

در آن دوران اكثر كارگران مهارتهاي تخصصي كمي داشتند بنابراين  فرض نيروي كار همگن . داشت

از سرمايه در كنار نيروي كار . اما با گذشت زمان اين فروض به مرور نقض گرديد. فرض درستي بود

تكنولوژي با . اهميت قابل توجهي برخوردار گرديد و نيروهاي كار نيز برحسب مهارتها متمايز شدند

. سرعت زياد تغيير يافت، بطوري كه واحدهاي توليدي با نوع تكنولوژي متفاوت از هم متمايز گرديدند

كار هر دو از تحرك هاي فزاينده نسبت به مقياس مشخصه برخي از صنايع شد و سرمايه و نيروي  بازدهي

  . 2جهاني برخوردار شدند

دارد ارزش يا قيمت يك كاال از طريق مقدار  يكي از فروض اين نظريه، ارزش كار است كه بيان مي

                                                 
1 - Law of Comparative advantage 
2 Jones & Kenen, 1996, pp: 10-11.  Suranovic, Ch40. p 100, 1999. 
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گردد كه امروزه اين بخش از اين نظريه مورد توجه  كاري كه در توليد آن كاال صرف شده است تعيين مي

  . اقتصاددانان نيست

   نظريه هزينه فرصت
نظريه ارزش كار ريكاردو را از بن بست  1936در سال با ارايه نظريه هزينه فرصت  (Haberlar)هابرلر 

فرصت هابرلر، هزينه توليد يك كاال عبارت است از مقدار كاالي ديگري كه  نهطبق نظريه هزي .خارج نمود

بر اين .  كاالي اول فراهم شود بايد از توليد آن صرفنظر كرد تا منابع كافي براي توليد يك واحد اضافي از

اساس كشوري كه داراي هزينه فرصت كمتري در توليد يك كاال است در توليد آن كاال مزيت نسبي دارد 

در اينجا اين فرض كه نيروي كار تنها عامل توليد است يا همگني نيروي كار وجود ندارد و هزينه يا بهاي 

كشوري كه در آن هزينه فرصت از . وليد آن به كار رفته استيك كاال برابر با نيروي كاري نيست كه در ت

بدين . تر باشد داراي مزيت نسبي در توليد آن نسبت به كاالهاي ديگر است دست رفته يك كاال پائين

كند  زيرا  ترتيب نظريه هزينه فرصتهاي از دست رفته بصورتي قابل قبول قانون مزيت نسبي را بيان مي

شوند تا  ز عوامل توليد غير همگن معموالً به نسبتهاي مختلف با هم تركيب ميپذيرد كه يك سري ا مي

همچنين امكان افزايش هزينه فرصتهاي از دست رفته را در توليد بيشتر هر . محصوالت متنوعي توليد كنند

ف توان بر حسب هزينه فرصتهاي از دست رفته مختل باين ترتيب قانون مزيت نسبي را مي. كاال قبول دارد

يا بر حسب اختالف قيمت نسبي كاالها در كشورهاي مختلف بيان كرد كه اساس تجارت بين كشورها 

 .باشد مي

. كند مي هابرلر از جمله نخستين افرادي است كه بين تجارت خارجي و توسعه اقتصادي پيوند بر قرار

  :الملل از نظر وي به شرح زير است منابع پوياي تجارت بين

  . آورد ابزار مادي الزم را براي توسعه اقتصادي فراهم مي الملل منابع بين  - 1

 .اري استنحصتجارت آزاد مهمترين سياست ضد ا  - 2
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 .الملل وسيله انتشار اطالعات و تكنولوژي است تجارت بين  - 3

المللي سرمايه از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي عقب  تجارت ماشين تحرك و جابجايي بين 

  .1مانده است

  هلين وو ا رشكهت نسبي نظريه مزي
دهد اما بياني از اينكه چرا  نظريه هزينه نسبي ريكاردو تا حدودي علت تحقق تجارت را توضيح مي

جواب  2هكشر و اوهلين  اين سئوال را. نسبتهاي هزينه نسبي براي كشورهاي مختلف متفاوت است ندارد

  : دادند و نظريه خود را بر اساس مفروضات زير بنا كردند

  . كشور و دو كاال و دو عامل توليد وجود دارددو  - 1

  . هر دو كشور از تكنولوژي يكساني برخوردارند - 2

 3.بازده ثابت نسبت به مقياس وجود دارد  - 3

 .هاي يكسان در هر دو كشور وجود سليقه - 4

 .وجود بازار رقابت كامل در بازار عوامل توليد و بازار كاالها - 5

 . هزينه حمل و نقل وجود ندارد - 6

 .ل عوامل توليد در داخل و عدم تحرك در سطح بين الملليتحرك كام - 7

  .  ايي آنهاستهها برابر با هزينه ن قيمت كاال - 8

. نظريه هكشر و اوهلين بر پايه مفروضات نظريه ريكاردو است ولي داراي يك فرض متعارف است

يكسان است ولي  فرض اساسي در الگوي ريكاردو اين بود كه توابع توليد دو كشور براي كاالهاي مشابه

                                                 
 .46صفحة  )1376(و سالواتوره،  22صفحة  )1375(پورمقيم،  1

2 Hecksher –Ohlin 

3 Constant return to scale 
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اين نظريه بر تفاوت بين كشورها در . داند ها مشابه مي هكشر و اوهلين توابع توليد را در تمام كشور

برخورداري از عوامل توليد و تفاوت بين كاالها در ميزان استفاده از اين عوامل توليد تأكيد دارد و با توجه 

كند كه در توليد آن نياز به عوامل نسبتاً   ا صادر مينمايد كه هر كشوري كااليي ر به فروض باال بيان مي

كند كه در توليد آن نياز به استفاده از عامل نسبتاً كمياب و  ي را وارد مييارزان و فراوان دارد و متقابالً كاال

شود  و در تعيين مزيت  گران است لذا فراواني نسبي عوامل بصورت  قيمتهاي عوامل داخلي نشان داده مي

اين نظريه در تعيين قيمت  .1نسبي عوامل توليد نقش دارند فوريك كشور در توليد يك كاال ونسبي 

دهد، در صورتيكه اگر بخش تقاضا در تعيين قيمت عوامل در  عوامل، بخش عرضه را بر تقاضا ترجيح مي

بر  سرمايهنظر گرفته شود اين امكان وجود دارد كه كشوري داراي نيروي كار بيشتر به صادرات كاالهاي 

كند كه تجارت باعث حذف يا كاهش اختالف در قيمت عوامل  اين نظريه همچنين مطرح مي .بپردازد

پذيري بازدهي عوامل توليد روبرو  شود، البته اين نظريه تا زماني كه ما با برگشت توليد ميان كشورها مي

هاي كاهنده نيز استوار  ر هزينهتوان نشان داد كه تجارت ممكن است ب باشد و همچنين مي هستيم صادق مي

  . باشد

هر گروه به بسياري . عوامل توليدي كه در باال به آنها اشاره شد عبارتند از نيروي كار سرمايه و زمين

گردد مثل نيروي كار ساده، نيمه ماهر و ماهر و كارفرمايان همينطور سرمايه  گروههاي فرعي نيز تقسيم مي

واع مختلف زمينهاي كشاورزي، صنعتي و معدني و غيره كه باز هم آنها را نقدي و غيرنقدي زمين هم از ان

اوهلين خود بر  فروض خاصي استوار است كه   -نظريه هكشر. توان به اجزاء كوچكتر نيز تقسيم كرد مي

برند و بازده به مقياس توليد ثابتي  از آنجمله كشورها داراي سليقه يكسانند، تكنولوژي مشابهي بكار مي

ها يا  در صورتي كه سليقه. ند ولي از نظر استعداد عوامل توليد به ميزان زيادي با يكديگر تفاوت دارنددار

شرايط تقاضا مشابه باشند اختالف در استعداد عوامل توليد منجر به تفاوت در قيمت نسبي عوامل توليد 

ها و تفاوت در تجارت  شود كه به نوبه خود منجر به تفاوت در قيمت نسبي كاال ميان كشورهاي مي

المللي در شرايط عرضه به تنهايي الگوي تجارت را  اوهلين تفاوت بين -لذا در نظريه هكشر. گردد مي

                                                 
1 Jones & Kenen, (1996), pp: 20-11.  Suranovic,  (1999), Ch40. p. 100. 
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كند و طبق اين نظريه هر كشور به صدور كااليي دست خواهد زد كه عوامل توليد نسبتاً ارزان و  تعيين مي

كند كه در توليد آن مجبور است عوامل  ي را وارد ميفراواني براي توليد آن در اختيار داشته باشد و كاالي

كند تحت   گيري مهم اضافه مي اين نظريه به عنوان يك نتيجه. توليد نسبتاً گران و كمياب را بكار ببرد

شرايط شديداً محدود كننده، تجارت موجب خواهد شد كه اختالف مطلق در قيمت عوامل توليد همة 

با اين حال تحت محدوديتهاي كمتر و شرايط . شود از بين برود ه ميكشورها كه قبل از تجارت مشاهد

دهد ولي بطور كلي از  عاديتر، تجارت تفاوت قيمت مطلق عوامل توليد را كه قبل از مبادله بوده كاهش مي

اوهلين در مورد اينكه چگونه تجارت روي قيمت عوامل توليد  -به هر صورت نظريه هكشر. برد بين نمي

دهد كه اقتصاددانان كالسيك راجع به آن  گذارد مطالب سودمندي ارائه مي آمد هر كشور اثر ميو توزيع در

  . صحبت نكرده بودند

  ليندر  مزيت نسبي نظريه 
واني عوامل توليد افراين نظريه بر اساس . واني عوامل توليد را ارائه نمودانظريه فر 1961در سال  1ليندر

وي معتقد بود كه يك  .اق دارد و در مورد كاالهاي صنعتي كاربردي نداردفقط در مورد كاالهاي اوليه مصد

و اين توليدات شامل كاالهايي  ،كند كشور در ابتدا كاالهاي خود را براي بازارهاي وسيع داخلي توليد مي

شود و بعد از آن است كه آن كشور تجربه الزم را براي صادرات آن  است كه از طرف اكثر مردم تقاضا مي

االها به ساير كشورها حتي با وجود درآمد سرانه يكسان و نسبت يكسان سرمايه و نيروي كار بدست ك

و اوهلين است زيرا ر نظريه بر خالف نظريه هكش ناي. كند ها مي آورد و شروع به تجارت با آن كشور مي

تند لذا حجم هاي نسبي يكساني هس كه آنها معتقد بودند كه دو كشور با مشخصات فوق داراي هزينه

نظريه ليندر فقط در كشور سوئد مورد تأييد واقع شد و از نظر . تجارت بر خالف نظريه ليندر پايين است

  .2كاربردي ضعيف است

                                                 
1 Staffan  Linder 

  .20صفحة  )1371(و دولتشاهي،  24ص . )1375(نوربخش،  2
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  لئونتيفآزمون تجربي 
پيشنهاد اصلي در تئوري هكشر و اوهلين اين بود كه كشوري كااليي را صادر كند كه عامل توليد نسبتاً 

د آن كاال بكار برد و محصولي را وارد كند كه عامل توليد نسبتاً كميابش را در توليد آن فراوانش را در تولي

  . محصول بكار گيرد

ستانده  اين نظريه را در كشور آمريكا به آزمون گذاشت و به اين  - به كمك جدول داده   1ئونتيفل

ر باشد صادر كننده كاالهاي كاربر ب بايست  صادر كننده كاالهاي سرمايه نتيجه رسيد كه كشور آمريكا كه مي

لئونتيف علت اين نتيجه گيري را سطح باالي آموزش  .3افتيشهرت  2اين نتيجه معماي لئونتيف. است

ور كار وفور سرمايه بلكه باوفبا نه او اقتصاد آمريكا را . دانست نيروي كار و كارفرمايي برتر آمريكائيان مي

البته بعدها اقتصاددانان گوناگوني از جمله پيتر كنن در  .خص نمودتعريف و مش) سرماية انساني(ركيفيت پ

علت اين تناقض را بيشتر در مورد سرماية انساني يا نيروي كار متخصص در . صدد رفع اين معما بر آمدند

  .دانند آمريكا مي

لوژي دانيم كه هرگاه تكنو الملل صحبت نكرديم ولي مي تاكنون راجع به عوامل پويا در تجارت بين

دهد و با تاثيري كه بر منحني  وري عوامل توليد كشور را افزايش مي تغيير كند پيشرفتهاي تكنولوژيك بهره

ابداعات تكنولوژيك ممكن است . گردد گذارد موجب افزايش عرضه عوامل توليد مي امكانات توليدي مي

جويي سرمايه و يا  ر جهت صرفهجويي نيروي كار در كل اقتصاد، د به سه نوع اتفاق بيافتد در جهت صرفه

شود رابطه  حتي اگر سليقه مردم هم بدون تغيير باقي بماند اين امر موجب مي. كار و سرمايه با يكديگر

تر  به طور مشخص. مبادله، حجم تجارت و توزيع منافع حاصل از تجارت ميان دو كشور تغيير پيدا كند

وي كاالي صادراتي تغيير جهت دهد حجم تجارت تنزل اگر سليقه مردم يك كشور از كاالي وارداتي به س

عكس اين وضعيت نيز ممكن است اتفاق بيافتد ولي با اين وجود . يابد يافته و رابطه مبادله كشور بهبود مي
                                                 

1Leontief 

2Leontief Paradox 

  .102صص  )1375(پورمقيم  و 25 -20 صص )1374(رحيمي بروجردي 3
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توانيم در مورد رفاه مردم آن  كند نمي تفاوتي كشور در نتيجه سليقه مردم تغيير مي چون نقشه منحني بي

  .مائيمكشور بررسي دقيقي ن

. هاي مخالفي نيز مطرح شده است الملل بر رشد اقتصادي، نظريه در كنار دفاع از آثار مثبت تجارت بين

رشد محدود تقاضاي جهاني براي صادرات اوليه، بدتر شدن رابطه مبادله در محصوالت اوليه كشورهاي 

كشاورزي كشورهاي گرايي جديد ضد صادرات محصوالت صنعتي و  در حال توسعه، ظهور مجدد حمايت

و  "اثر تقليد"ناشي از تجارت، تقويت و تشيد  "دوگانگي اقتصادي"كمتر توسعه يافته، به وجود آمدن 

نكته مهم اينكه طي سه دهه اخير و . الملل معرفي شده است از معايب توسعه تجارت بين "اثر تظاهرات"

هاي جهاني، به شدت به  به دهكده همزمان با گسترش روابط تجاري بين كشورها و شرايط تبديل عالم

تعداد موافقين رابط مثبت بين رشد اقتصادي و تجارت خارجي افزوده و از تعداد مخالفين كاسته شده 

  .است

  موافقان و مخالفان جهاني سازي و كشورهاي جهان سوم

طبق . نداز زمان آدام اسميت اقتصاددانان بر آثار مثبت تجارت آزاد بر نرخ رشد اقتصادي آگاه بود

در يك . شود نظريات اقتصادي تجارت آزاد به توزيع بهينه عوامل توليد و در نتيجه حداكثر رشد منجر مي

اقتصاد باز از آنجائيكه بنگاهها به بازارهاي بزرگتري دسترسي دارند لذا انگيزه و امكان بيشتري در 

اين امر منجر به افزايش سرمايه . دارند بكارگيري ابتكارات و اختراعات و بهره بردن از منافع توليد انبوه

همچنين بازبودن . شود گذاري و در نتيجه افزايش رشد درآمد ناخالصي داخلي و نتيجتاً رفاه جامعه مي

برداري از  تجاري را سبب دست يافتن بنگاههاي يك كشور به دانش و فن آوري كشورهاي ديگر و بهره

كنند و از جملة مجراهاي عمده چنين امري  ريف ميوري توليد تع آنها به منظور افزايش بهره

  .گذاريهاي مستقيم خارجي است سرمايه

 گيري درجه باز بودن اقتصاد با نسبت كاالهاي قابل تجارت به توليدات واقعي هر كشور اندازه

يك معيار درجه باز بودن اقتصاد نسبت مجموع واردات و صادرات به توليد ناخالص ملي . نمايند مي
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باالخره درجه باز بودن اقتصاد براساس معيارهاي حساب سرمايه عبارت از نسبت . شود گيري مي زهاندا

هرچه اقتصاد بازتر باشد امكان استفاده از مزاياي تجارت و . باشد خروج سرمايه به توليد ناخالص ملي مي

  .تخصيص بهتر منابع وجود خواهد داشت

اند زيرا مسئولين  ضعيت مديريت كشورها نيز برشمردهمزيت ديگر تجارت آزاد را در قالب بهبود و

تري در اقتصاد كالن ايجاد كنند تا موجب تقويت بنگاههاي داخلي  هاي سنجيده شوند سياست مي مجبور

تحقيقات زيادي نيز . در جهت رقابت در بازارهاي جهاني و نيز جذب سرمايه گذاريهاي خارجي شوند

دهند كه هر يك  مي روي رشد اقتصادي را بررسي نموده و نشان آثار مثبت سرمايه گذاري خارجي بر

 GDPرشد ساالنه  )GDP/FDI(گذاري خارجي به توليد ناخالص داخلي  درصد افزايش در نسبت سرمايه

گذاري  نمايند كه آزادي تجارت و سرمايه گيري مي دهد لذا چنين نتيجه افزايش مي%  3/0را در حدود 

  .نجامدا خارجي به تشديد رشد مي

دانند كه كليد  بر اين اساس برخي از اقتصاددانان جهاني سازي را به عنوان يك نيروي محرك قوي مي

ولي گروه ديگر عقيده دارند كه با اين كار . توسعه اقتصادي دنياي آينده را در دست خواهد گرفت

تانداردهاي زندگي و شوند و موانعي براي اس يابد، مشاغل كمتر مي ها افزايش مي نابرابري بين ملت

  .آيد پيشرفت اجتماعي پديد مي

او از يك . پردازد بندي جالبي در اين مورد مي ديويد هلد در كتاب جهاني شدن و مخالفان آن به گروه

سو به تعلقات منفي محافظه كاران و عناصر بومي و ملي اشاره دارد و به قول او نگرانيهاي ملي گرايانه آنها 

اما به هرحال جديدترين مخالفان فرآيند جهاني شدن، نه . داند ثبت به جهاني شدن ميرا مانع از نگرش م

اي امپرياليستي  ها پديده جهاني شدن را پديده ماركسيست. ها هستند محافظه كاران بلكه ماركسيست

» شدننئوليبرالي جهاني «گر به دنبال مشروعيت بخشيدن به پروژة  ئولوژي توجيه دانند كه با يك ايده مي

هاي اتّخاذ شده توسط  ها و اولويت طبق نظر آنها روابط اقتصادي يا سياسي مشروط به سياست. باشند مي

هاي بزرگ امروز است، زيرا فقط آنها از توانايي نظامي و اقتصادي كافي جهت ايجاد و حفظ شرايط  قدرت
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تدالل آنها بدون اعمال سلطه آمريكا، مطابق اس. المللي برخوردارند الزم براي نوعي نظم باز نئوليبرالي بين

دهد قادر به  المللي را تشكيل مي نظم جهاني ليبرالي موجود كه پايه و اساس افزايش وابستگي متقابل بين

  .آيد ادامه حيات نيست از اين لحاظ جهاني شدن چيزي بيش از آمريكايي شدن به حساب نمي

و جامعه شناسي نيز همچون ايمانوئل و والرشتاين و الملل  گروهي از نظريه پردازان مشهور روابط بين

داري از قرن شانزدهم شروع  طرفداران آنها معتقدند كه جهاني شدن با ظهور و رشد نظام جهاني سرمايه

پنج مرحله اصلي براي آن از قرن پانزدهم تا پايان   بودن اين پديده كالً  شد و گروهي نيز با تاكيد بر قديمي

، مبارزه براي )1870-1920(گيرند و آنان را مراحل جنيني، نخستين، خيزش  ر ميقرن بيستم در نظ

  .خوانند مي) به بعد 1960از دهة (و مرحله نااطميناني ) 1920از دهه (برقراري هژموني 

هاي جهاني شدن بر تضعيف نقش دولتها و از ميان رفتن مرزها و در نتيجه گسترش پديده  اغلب نظريه

دارند و برخي از نظريه پردازان حتي از نابودي دولت و از ميان رفتن آن سخن  جهاني شدن تأكيد

ها از حيات و صحنه سياسي را مطرح  براي نمونه برخي همانند اوهم احتمال محو دولت. گويند مي

  .گويند برخي پژوهشگران نيز از تأثير جهاني شدن بر تضعيف هويت قومي و ملي سخن مي. اند كرده

هاي فراملي و ساير نهادهاي اقتصادي  ان بر اين باورند كه نيروهاي جهاني به ويژه شركتبرخي از اين

گرا آنقدر قدرتمند  هاي گوناگون جهان جهاني با تشييع و تقويت فرهنگ جهاني با اعتقادات و ايدئولوژي

  . بينند هاي ملي را مزاحم فعاليت خود مي شوند كه وجود مداوم دولت مي

اقتصاد را روند افزايش ادغام بازارهاي جهاني كاالها، خدمات و عوامل توليد برخي جهاني شدن 

شود و بازارهاي  براساس اين تعريف جهاني شدن سبب ادغام بيشتر اقتصادها در يكديگر مي. دانند مي

ادغام بازار . روند جهاني كاالها، خدمات و عوامل توليد كار و سرمايه به سمت همگون شدن پيش مي

گيرد و خدمات متفاوت و  اي صورت مي اي و غيرتعرفه از طريق كاهش موانع تجاري تعرفه كاالها

  .شوند المللي در بازارهاي يكسان مبادله مي بازارهاي عوامل توليد براساس ترتيبات تجاري بين
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در  مدافعان بازار آزاد بر اين باروند كه تبادل نامحدود و فرامرزي كاالها به سود همة شركت كنندگان

دارند كه وقتي يك شركت  مخالفان اين نظر ابراز مي. انجامد بازار است و به رفاه هرچه بيشتر ملل مي

فرامليتي در جايي كه نيروي كار ارزان و هزينه بيمه خدمات اجتماعي و زيست محيطي صفر است توليد 

ان بهاي كاالي توليدي اي كاهش همزم دهد و رهارود چنين پديده كند مخارج مطلق خود را كاهش مي مي

آيد ناچيز نيست و  سودي كه از اين راه بدست مي. روي انساني در كشورهاي مرفه استو نيز ارزش ني

ها در توليدهاي فرامرزي به  بكارگرفتن بهتر سرمايه. نمايد هاي سنتي اقتصاد جهاني را دگرگون مي مكانيسم

فرا مليتي انجاميده است، سازمانهايي كه قدرتي هاي  هاي غول آسايي به نام كمپاني شكل گيري سازمان

به اين ترتيب . اند ها را مرعوب ساخته فزاينده و كنترل ناپذير دارند و با سلب اختيار از شهروندان آن

هاي ملي در فروش محصوالت رقابت كنند كارگران جهان  شود به جاي آنكه كشورها و شركت مشاهده مي

پردازند تا در مراكز توليد سازمان يافته  ي، با يكديگر به رقابت ميهاي شغل براي بدست آوردن فرصت

نمايد  لذا بر اين باورند كه اين پروسه به چارچوب اقتصاد ملي آسيب وارد مي. جهاني اجازه كار پيدا كنند

آن  هاي اقتصادي را به شتاب انداخته كه هدف زيرا اوالً نوآوري فني و عقاليي كردن توليد، آنچنان فعاليت

. تر از بازدهي توليد رشد داشته است براي مثال نرخ بهره وري سريع. را با پرسش روبرو ساخته است

 Greatاين وضعيت به . رهاورد اين فرآيند پديد نيامدن فرصت شغلي جديد به رغم رشد اقتصادي است

Jobless ثانياً . آورد نمي شهرت يافته است يعني نوعي رشد اقتصادي كه هيچ فرصت اشتغال جديدي پديد

همبستگي جهاني كه روزگاري حربة تبليغاتي . به تغيير اساسي رابطة سرمايه و كار انجاميده است

. داران جنگ طلب بود، اينك ابزار طرف مقابل گشته است ها و سرمايه هاي كارگري عليه دولت جنبش

اند كه هر  المللي قرار گرفته هاي بين ياند، در مقابل كمپان كارگراني كه فقط در تشكيالت ملي سازمان يافته

به نظر اين گروه از مخالفان جهاني شدن شعار . دهند درخواستي را با تهديد انتقال مكان توليد پاسخ مي

اند شعار  ها اعتبار دارد ولي بر اين عقيده گذاران و رؤساي شركت براي سرمايه» رفاه از طريق تجارت آزاد«

ها به ويژه بيكاران كشورهاي توسعه نيافته كه  براي كارگران و كارمندان شركت» رفاه از طريق تجارت آزاد«

اين موضوع عليرغم رقابت كشورها در جذب سرمايه . شود جذابيت ندارد همچنان بر تعدادشان افزوده مي

 .و ايجاد اشتغال است
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و توسعة پايدار بر  هاي رشد هاي مختلف و حتي از زمينه بسياري از مخالفان جهاني سازي از ديدگاه

آيد و  شود بدست نمي بيني مي اين باورند كه واقعيت اينست كه نرخ رشدي كه از آزادسازي اقتصادي پيش

در عوض نتيجه اين كار فساد تدريجي فرهنگ و محيط زيست و گسترة رو به تزايد فسادهاي اجتماعي 

بانك جهاني كه مسئلة اصلي در مقوله  در اين ارتباط اين گروه معتقدند كه برخالف گزارش. خواهد بود

حداقل كردن نقش دولت و حذف محدوديتها   جهاني شدن و اقتصادهاي نئوليبرال در حوزه تجارت آزاد را

گذاريهاي مستقيم دانسته است و برتري اينگونه سياستها را با اشاره به موفقيتهاي  در جريان سرمايه

اظهار كرده است، اينگونه ادعاها از سوي كشورهاي ) فقير(در مقابل جنوب ) ثروتمند(كشورهاي شمال 

مطالعات انجام شده از سوي كشورهاي جنوب بر اين موضوع اصرار . جنوب مورد سوال قرار گرفته است

. باشد دارند كه تحقيقات انجام شده در گزارشات بانك جهاني بر اساس تفاسير غلط از حقايق مي

  :كنند گزارشات به موارد زير اشاره مي

آزادسازي و جهاني سازي هر دو در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه به طور جمعي و طي  .1

توان اين دو  به هرحال در يك سطح عملي مي. ساليان متمادي بصورت روندي ناپيوسته مطرح بوده است

شورهاي اي و آزادي تحرك سرمايه بين ك را كم و بيش روند تجارت آزاد در رابطه با توليدات كارخانه

اين موضوع بويژه نه فقط در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه . هاي اخير دانست صنعتي پيشرو طي دهه

در . هاي پنجاه و شصت مشهود است بلكه بطور موثري در مقايسه با وضعيت اقتصادي آنها طي دهه

نمودند بلكه  ا اعمال ميهاي فوق اكثر كشورها تحت نظام برتون وودز نه تنها سيستم كنترل سرمايه ر دهه

توليد داخلي، بازارهاي سرمايه و نيروي كار آنها نيز در راستاي اهداف اجتماعي، اقتصادي و سياسي آنها 

 .اي بود تحت پوشش مقررات و قوانين گسترده

هاي اخير در رابطه با تحركات  رفت كه نظام آزاد در كشورهاي پيشرفته صنعتي طي دهه انتظار مي .2

در حاليكه اين انتظار به حقيقت نپيوست و . مايه موجب بهبود وضعيت اقتصادي آنها گرددتجارت و سر

 . اقتصاد آزاد نتوانست بسياري از انتظارات را برآورده سازد

هاي اخير در كشورهاي صنعتي با مشخصه نوسان و كندي رشد اقتصادي و بيكاري انبوه و  ده .3
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توان گفت دورة پوياتر در كشورهاي صنعتي پيش از  مي بدين ترتيب. گردد مشكالت اجتماعي مشخص مي

 .دوران مقررات زدايي در بازارهاي داخلي و خارجي بوده است

. هاي اخير شكست مهم ناشي از اقتصاد آزاد بوده است بيكاري انبوه كشورهاي اروپايي در دهه .4

 . نمايد اي حمايتي را تأييد ميسطوح باالي بيكاري همراه با فقر و تداوم روند آزادسازي، نياز به سياسته

توان  را نمي) OECD(شكستهاي اقتصادي كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي  .5

نتيجه اصلي اينست كه آزادسازي از طريق عملكرد . آوري دانست به دليل عوامل خارجي از قبيل فن

صنعتي از دو طريق مشخص اما به  سرمايه و بازارهاي مالي به دورنماي اقتصاد و رشد كشورهاي پيشرفته

نخست آنكه بدليل مواج بودن بازارها هزينه سرمايه باال رفته و به . هم مربوط، زيان وارد ساخته است

. صدماتي وارد ساخته است) از طريق باال رفتن نرخ بهره واقعي(گذار بطور مستقيم و يا غيرمستقيم  سرمايه

لتها را وادار ساخته است كه سياستهاي تورم زدايي يا كاهش رشد در ثاني، بازارهاي مالي به طور كلي دو

 .را دنبال نمايند

تحت يك رژيم اقتصاد آزاد احتمال كمي دارد كه كشورها بتوانند روند نرخ رشد خود را با  .6

جهاني سازي نه فقط . پذيري بازارهاي نيروي كار باال برند استفاده از سياستهاي جاري مبني بر انعطاف

رود كه در داخل كشورهاي صنعتي نيز  واند به رشد اقتصاد و اشتغال كمك نمايد حتي احتمال ميت نمي

هاي بين كارگران كشورهاي  به عالوه موجب بدتر شدن كشمكش. موضوع تقسيم نيروي كار را پديد آورد

 .صنعتي و در حال توسعه شود

در اين كشورها در مقايسه با در رابطه با كشورهاي در حال توسعه، آزادسازي و جهاني سازي  .7

عليرغم بكارگيري اصالحات گسترده سياستهاي . كشورهاي پيشرفته در روندي كندتر اتفاق افتاده است

محدود   تجاري در كشورهاي در حال توسعه هنوز گسترة سياست آزاد سازي توسط اين كشورها كامالً

ش از اصالحات تجاري و عمدتاً بخاطر آزادسازي جريان سرمايه در كشورهاي در حال توسعه بي. است

 .جذب سرمايه مستقيم خارجي بوده است

سياستهاي آزادسازي و جهاني سازي و كاهش نقش دولت از سوي موسسات مالي چندجانبه  .8
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براي كشورهاي در حال توسعه توصيه شده است و ادعا گرديده است كه پياده نمودن چنين سياستهايي 

آميز  و چين پس از مائو، موفقيت) 1945شامل ژاپن پس از سال (ي شرقي براي اقتصاد كشورهاي آسياي

دهد كه اين كشورها طي دوران صنعتي شدن  در صورتي كه تجربه ژاپن و كره جنوبي نشان مي. بوده است

اند كه كامالً مخالف با سياستهاي پيشنهاد شده  و رشد سريع اقتصادي خود آن دسته سياستهايي را پذيرفته

اي  براي مثال در دورة مناسبي اين دو كشور بطور گسترده. سازمانهاي مالي چند جانبه بوده است از سوي

گذاري خارجي بوجود آوردند و سياستهاي  و موانعي بر سر راه سرمايه  به كنترل واردات خود پرداخته

اي  ي گستردهشديد هدايت صنعتي دولتي را پيش گرفتند و به اين طريق توانستند به تغييرات ساختار

 .دست بزنند و سطح زندگي مردم خود را باال ببرند

دهد كه اين كشور از الگوي  وضعيت درخشان اقتصادي چين در دوران پس از مائو نشان مي .9

توسعه بانك جهاني كه مبني بر خصوصي سازي، آزادسازي و بازار رقابتي انعطاف پذير كه براي دستيابي 

گرچه سياست بازار نيز تا حد زيادي در چين . ت تبعيت ننموده استبه رشد اقتصادي سريع ضروري اس

از سوي ديگر در بسياري از بازارهاي . بكار گرفته شد ولي بازارها در چين چندان منعطف و رقابتي نبودند

 . توان اين سياست را مشاهده كرد مهم همانند سرمايه، كار و زمين كمتر مي

الي پذيرفته شده توسط دولتهاي آمريكاي التين تحت قيمومت شود كه سياستهاي نئوليبر گفته مي .10

مؤسسات برتون وودز در دهة گذشته لزوماً بهترين نوع آن نبوده است و علت عدم موفقيت اين كشورها 

دارند كه اتخاذ چنين  مخالفين نظر فوق در پاسخ ابراز مي. در حصول رشد اقتصادي بدين سبب بوده است

باشد كه در زماني كه بخشهاي بزرگي  المللي مي ازي مالي بيشتر و غالباً رقابت بينسياستهايي شامل آزادس

گذاري كافي بدليل بحران  از اقتصاد ملي در وضعيت ضعيفي قرار دارند كه خود ناشي از تداوم عدم سرمايه

 . نمايد تر مي باشد اوضاع را وخيم بدهي مي

توان اينگونه بيان كرد كه وضعيت موجود  مني ميدر رابطه با اقتصاد كشورهاي آفريقائي، بطور ض .11

اين كشورها . باشد بدليل اوضاع ضعيف اقتصادي آنهاست كه ناشي از ادغام بيشتر آنها در اقتصاد جهان مي

ها قرار گرفتند كه وخامت اوضاع آنها را  در معرض شوكهاي شديد خارجي ناشي از نرخهاي بهره و قيمت
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 .جهان رفع ننموددر تعامل بيشتر با كشورهاي 

دهد كه بدون توجه به سطوح توسعه و درجه ادغام آنها در اقتصاد جهان تقريباً  ها نشان مي بررسي .12

هاي مشترك در رابطه با موضوعات  كليه كشورهاي در حال توسعه در كليه مناطق عالئق و وابستگي

توانند  رها با يكديگر مياين كشو. هاي آزادسازي و جهاني سازي دارند جهاني شدن و همچنين مقوله

سكوي مذاكراتي قويي از كشورهاي در حال توسعه تشكيل دهند و محور مذاكرات خود را بر موضوعات 

 :زير متمركز سازند

المللي پول و آمريكا به انكتاد كه از نمايندگيهاي  فشارهاي مداومي از سوي بانك جهاني، صندوق بين

كنفرانس سازمان ملل متحد در (بنابراين ضروري است كه انكتاد . دشو باشد وارد آورده مي سازمان ملل مي

تواند  از طرف ديگر آنكتاد مي. مورد حمايت كشورهاي در حال توسعه قرار گيرد) مورد تجارت و توسعه

بايد توجه نمود كه مشكالت توسعه . پايگاه سياسي براي گسترش همكاري بين شمال و جنوب باشد

. تواند به طول بيانجامد ده نزديك قابل حل نيست و مذاكرات در اين زمينه مياقتصادي كشورها در آين

ها و  تواند رويه براي كشورهاي جنوب ضروري خواهد بود كه آنكتاد را به عنوان ارگاني كه مي

  .سازي را ارائه دهد بشمار آورند استراتژيهايي براي كشورهاي در حال توسعه در چارچوب جهاني

سازي به معناي سعي در ادغام  اولين بهترين سياست در رابطه با آزادسازي و جهانيبهرحال انتخاب 

سريعتر و نزديكتر نيست بلكه در عوض تعريف سياستهاي دقيق از ادغام اختياري يا به زبان ديگر يك نوع 

كتاد پذيرش نباشد آن اگر طبق دور مذاكرات اروگوئه اجراي برخي سياستها قابل. ادغام استراتژيك است

بايد اين سياستها به نحوي باشند كه مناسب قالبهاي فرهنگي هر . تواند سياستهاي ديگري ارائه دهد مي

اي كه واحدهاي توليديشان هنوز  اين كار بويژه در مورد كشورهاي كمتر توسعه يافته. اي نيز باشد جامعه

  .المللي ندارند بسياري ضروريست قدرت رقابت بين

هاي الزم را براي اين  ه بهتر است مورد ارزيابي قرار گرفته و آنكتاد فرضيهمذاكرات دور اروگوئ

شواهد تاريخي و . گذاريهاي مستقيم خارجي سودآور نيستند براي مثال همة سرمايه. مذاكرات فراهم سازد
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 گذاري و انواع گذاري خارجي چندان مهم نيست بلكه ماهيت سرمايه دهد كه مقدار سرمايه تجربي نشان مي

تر  بهرحال آنكتادي با بنيادهاي جديدتر و قوي. نمايد مهم است ارتباطاتي كه با اقتصاد داخلي برقرار مي

تا اينكه تحت پوشش . گذاري خارجي و انتقال فنĤوري بپردازد نياز است تا به بحث در مورد سرمايه

  .توسعه را نيز در برگيرندگذاريها بتواند منافع كشورهاي در حال  المللي سرمايه هاي بين موافقتنامه

زماني كه . باشد نقش مهم ديگر آنكتاد در تحوالت اقتصادي جهاني در رابطه با سياست رقابت مي

شركتهاي چند مليتي در عوض رقابت با يكديگر به رقابت با بازارهاي داخلي كشورهاي در حال توسعه 

  .شود سب تجربه براي مقابله با آنها مهمتر ميكنند، نقش آنكتاد در ك پرداخته و آنها را بين خود تقسيم مي

دهند و ترتيبات  اي كه در ميان خود تجارت خاصي را انجام مي تعداد رو به تزايد گروههاي منطقه

آورد كه مستلزم بررسيها و نظارت  گذاري خاصي دارند بين كشورهاي عضو مسائلي به وجود مي سرمايه

  .تواند باشد كهاي فني نيز از مقوالت ديگر مورد نظر در آنكتاد ميضمناً فراهم نمودن كم. باشد آنكتاد مي

سازي اگر موجب ايجاد همكاري بيشتر بين كشورهاي در حال توسعه با خودشان نگردد  مقوله جهاني

از جمله ديگر وظايف آنكتاد بايد در جهت ايجاد همكاري بين . تواند حفظ نمايد مفهوم اصلي خود را نمي

  .ر زمينه جريانهاي تجاري، فنĤوري و اطالعات باشدجنوب با جنوب د

 سازمان تجارت جهاني روند تاريخي تشكيل

اند و بيشتر  كشورهاي در حال توسعه كمتر از يك چهارم تجارت جهان را به خود اختصاص داده

تجارت آنها بيشتر شامل . آيند كشورهاي جهان نيز در زمره كشورهاي كمتر توسعه يافته به حساب مي

صادرات مواد اوليه، سوخت، مواد معدني و محصوالت غذايي به كشورهاي صنعتي، غني و توسعه يافته 

به دليل الگوي تجارت و شرايط خاص داخلي . كنند است و در مقابل عمدتاً كاالهاي ساخته شده وارد مي

مستمر رابطه مبادله  و نيز نحوه عملكرد نظام پولي بيشتر منافع حاصل از رشد اين كشورها از طريق بهبود

كنند از طريق باال بردن قيمت  كشورهاي در حال توسعه سعي مي. رود به جيب كشورهاي توسعه يافته مي
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كاالهاي صادراتي خود، طرحهاي تثبيت عوايد صادراتي و صنعتي شدن از طريق جانشيني واردات يا ايجاد 

شود و اصالح نظام پولي منافع  اي تقسيم مي اي و غيرتعرفه محدوديتهاي تجاري كه به محدوديتهاي تعرفه

اند بيش از ساير  هاي گمركي كه بر حسب ارزش واردات تعيين شده تعرفه. را تا حدي متوجه خود نمايند

شوند سهميه  گيرند و معموالً براي محدود كردن مقدار واردات وضع مي محدوديتها مورد توجه قرار مي

شود و بسياري از اثرات تعرفه  ست كه بر واردات كاال وضع ميوارداتي يك محدوديت كمي مستقيم ا

  . وارداتي را دارد

دهد و ممكن  بخشد حجم تجارت را كاهش مي وضع تعرفه معموالً رابطه مبادله كشور را بهبود مي

است رفاه كشور را بهبود بخشد ولي ممكن است كشورهاي ديگر نيز اقدام متقابل بكنند كه در اين 

استدالالتي در حمايت از تعرفه شده است كه مهمترين آنها . كنند كشور معموالً زيان مي صورت هر دو

گويد تعرفه براي حمايت از توليد كنندگان داخلي در مقابل سياست ارزان فروشي كاالهاي وارداتي  مي

در جهت شود تا آنكه به كارآيي برسند و اينكه تعرفه  ديگران است، تعرفه موجب رشد صنايع داخلي مي

به هرحال همه اين استدالالت بايد در هر مورد . حمايت از صنايعي است كه از نظر دفاع ملي اهميت دارد

داليل مختلف ديگري از قبيل ايجاد اشتغال و برقراري توازن در موازنه تجاري . خاص دقيقاً ارزيابي شوند

  .خود را دارندشوند كه اهميت خاص  و حتي اهداف غير اقتصادي نيز گاه عنوان مي

المللي بواسطه  دهد كه در طي اين دوره تجارت بين نشان مي 1939 - 1921تجربه سالهاي بين دو جنگ 

محدود شده بود كه داليل اصلي آن ركود و بيكاري حاكم   ها و ساير موانع تجاري شديداً ها، سهميه تعرفه

زيادي براي كشورهاي اروپايي از  در حقيقت جنگ جهاني اول مشكالت. بر كشورهاي توسعه يافته بود

قبيل كسري موازنه پرداختها، كاهش ارزش پول و بيكاري گسترده بوجود آورد كه دولتهاي اروپايي و 

آمريكا را وادار نمود تا با اجراي سياستهاي حمايتي و اقدامات تالفي جويانه از صنايع خود حمايت 

ول كشورهاي اروپايي اقتصاد را بازسازي كردند و پس از گذشت حدود ده سال از جنگ جهاني ا. نمايند

اي توسعه داده و باين ترتيب وجود محدوديتها مانع از  توليدات صنعتي خود را تا حد قابل مالحظه

در شهر ژنو  1927به همين دليل كنفرانسي زير نظر جامعه ملل در سال . شد الملل مي شكوفايي تجارت بين
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رطرف نموده و راه را براي ايجاد يك ليبراليسم اقتصادي فراهم نمايند و تشكيل شد تا موانع تجاري را ب

اما اعالميه پاياني اين . آماده نمايد) رفتار برابر با يكديگر( 1كشورها را براي رعايت شرط دول كامله الوداد

  . كنفرانس به صورت توصيه و سفارشات ارشادي باقي ماند و جامه عمل نپوشيد

باعث شد تا كشورها با وضع برخي سياستهاي اقتصادي همانند افزايش  1930ركود اقتصادي دهه 

در اين . دار سازند هاي وارداتي با تبعيض بين كشورها، اصول مربوط به آزادي تجارت را خدشه تعرفه

راستا هر چند آمريكا و انگليس توانستند بطور كوتاه مدت بر برخي مشكالت اقتصادي خود فائق آيند 

الملل  جه با اقدامات تالفي جويانه از سوي ساير كشورها گرديدند، كه نتيجتاً حجم تجارت بينوليكن موا

اين امر منجر به آن شد كه كشورها در  2.شديداً كاهش يافت و بر وخامت اوضاع اقتصادي افزوده شد

سوي ديگر بروز  از. اي در اين راه تنظيم كنند جهت رفع موانع تجاري خود برآيند و قراردادهاي چندجانبه

ها و لزوم ترميم خرابيهاي جنگ نظريه تنظيم روابط تجاري بر اساس  جنگ جهاني دوم و بروز خشونت

المللي  كشورهاي عمده تجاري موافقت كردند تا سازمان تجارت بين. رقابت سالم را بيشتر تقويت كرد

(ITO) ولي از آنجائيكه . پول بوجود آيند المللي المللي ترميم و توسعه و صندوق بين همراه با بانك بين

  . آمريكا آنرا تهديدي براي حق حاكميت آمريكا دانست سازمان ياد شده بوجود نيامد

رئيس جمهور امريكا طبق قانون مجاز شد تا با كشورهاي ديگر در جهت كاهش  1934در سال 

نگره آمريكا مطرح و تمديد اين قانون بار ديگر بوسيله ك 1945در سال . هاي متقابل مذاكره كند تعرفه

هاي تجاري با  گرديد و طبق آن تعدادي از كشورها براي انجام مذاكرات چند جانبه در  مورد كاهش تعرفه

يكديگر به مذاكره نشستند در همين زمان اولين قعطنامه كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد 

در كنفرانس ژنو، سه موضوع مطرح . دعوت كرد نويس يك سازمان تجاري كشورها را براي تهيه پيش

نويس سازمان  و پيش) گات(هاي گمركي، تهيه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت  گرديد كاهش تعرفه

به دعوت رئيس جمهور وقت آمريكا ) قبل از پايان جنگ( 1944ناگفته نماند كه در سال . الملل تجارت بين

                                                 
1- Most Favoured Nations 
٢- Anderson, K. (1996) 
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كشور در برتن وودز تشكيل شد و طي آن موافقتنامه  44دگان روزولت كنفرانسي نيز با شركت نماين

نيز امضاء شد كه ) بانك جهاني(المللي ترميم و توسعه  المللي پول و همچنين بانك بين تاسيس صندوق بين

توان به عنوان تالشي براي جلوگيري از بازگشت به هرج و مرج در بازرگاني و تامين مالي  اين كارها را مي

 . كه بعد از جنگ جهاني اول حاكم شده بود قلمداد كرد المللي بين

الملل نيز مطرح شد و پيشنهاد گرديد به منظور منع  در كنفرانس برتون وودز مشكالت تجارت بين

المللي تاسيس  ، سازماني تحت عنوان سازمان تجارت بين محدوديتهاي تجاري و كاهش حقوق گمركي

آمريكا برگزاري كنفرانسي را پيشنهاد كرد كه سرانجام در   1945براي تاسيس اين سازمان در سال  .شود

متعاقب اين كنفرانس، شوراي . ولي اين كنفرانس بدون نتيجه پايان يافت. در لندن تشكيل شد 1946سال 

اي مركب از نمايندگان چند كشور از جمله آمريكا را مسئول  اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل كميته

تجارت جهاني را تدارك  منشوراين كميته مقدمات تهيه  .المللي كرد زمان تجارت بينگيري تاسيس سا پي

اين  در. كشور جهان برگزار گرديد 56شركت  كنفرانسي در هاوانا با 1948متعاقب آن در سال . ديد

. تهيه شده مورد اعتراض بسياري از كشورها بويژه كشورهاي در حال توسعه قرار گرفت كنفرانس منشور

كنفرانس هاوانا جداي از مساله تجارت به موضوعات  .آن اضافه شده هاي ديگري هم ب ابراين پيشنهادبن

چون كشورهاي در حال توسعه منشور . ها هم پرداخت توسعه و فعاليت كارتل،  ديگر نيز نظير اشتغال

د كشورهاي در حال دانستند و كشورهاي پيشرفته نيز آن را به سو هاوانا را به نفع كشورهاي پيشرفته مي

ديدند عمالً فقط كشورهاي استراليا و ليبريا موفق به تصويب آن در پارلمان خود شدند و ساير  توسعه مي

  .كشورها حتي آمريكا كه خود از طراحان آن بود نتوانستند آن را به تائيد كنگره خود برسانند

المللي را هدايت كند و به  ي بينهدف اوليه اين بود كه نهاد ثالثي ايجاد شود تا همكاري اقتصاد

طرح كامل آن ابتدا با استقبال . ملحق شود) المللي پول بانك جهاني و صندوق بين(مؤسسات برتن وودز 

به عنوان يك كارگزاري تخصصي  (ITO)المللي  كشور مواجه شد اين بود كه سازمان تجارت بين 50

د پروازانه بود كه فراتر از نظامات تجارت جهاني بسيار بلن (ITO)منشور . سازمان ملل متحد تاسيس شود

هاي كسب و كار محدودكننده،  رويه هاي كااليي قرار داشت و شامل مقررات اشتغال، موافقتنامه
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  . شد المللي و خدمات مي گذاري بين سرمايه

ازمان عمالً تحقق نيافت ولي يكي از موضوعات منشور اين س (ITO)الملل  بنابراين سازمان تجارت بين

كشور  7كشور در حال توسعه و  16(كشور  23پيشنهادي، قراردادي مشتمل بر چند ماده بود كه ميان 

اين قرارداد به موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت يا گات معروف گرديد كه از سال . منعقد گرديد) پيشرفته

توان به افزايش  از آن جمله ميپيمان گات به خاطر تحقق اهدافي منعقد گرديد كه . به اجرا درآمد 1948

از ديدگاه گات اين . اشتغال، توليد، درآمد واقعي و ارتقاء سطح زندگي در كشورهاي عضو اشاره كرد

يابد مگر با رفع موانع  شود و تجارت جهاني نيز توسعه نمي اهداف جز با توسعه تجارت جهاني محقق نمي

هاي  استثنائات متعددي نيز داشت كه مبتني بر ضرورتالمللي كه البته  موجود بر سر راه مبادالت بين

  .سياسي و اقتصادي بود

از يك طرف و ادامه حيات گات باعث شد تا گات رفته رفته  الملل بينسازمان تجارت  عدم ايجاد

  . 1المللي تجاري ادامه فعاليت نمايد يك سازمان بينبه عنوان  وظايف سازماني و تشكيالتي بيابد و عمالً

  )گات(تنامه عمومي تعرفه و تجارت موافق

قواعدي را براي بخش زيادي از ) گات(، موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 1994تا  1948از سال 

اين . المللي از نرخ بااليي برخوردار بود تجارت جهاني وضع كرد و در طول اين دوره رشد بازرگاني بين

  . سال يك سازمان و موافقتنامه موقتي بود 47سازمان بسيار خوب استقرار يافت اما در طول 

آور نمودن محدوديت  نحوه فعاليت گات تاكنون انجام مذاكرات تجاري به منظور كاهش و الزام

المللي بوده است بطوريكه از سال  هاي گمركي و ديگر موانع تجاري موجود بر سر راه مبادالت بين تعرفه

هاي ساالنه بين كشورهاي عضو بعمل آمده است كه  نشست تا به امروز نه دور مذاكرات عالوه بر 1947

 . اند در زير ذكر شده

                                                 
1 Thomas Dillon, (1995) 
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ميليارد دالر  10اي بود كه بر  مورد امتيازات تعرفه 45000نتيجه اولين دور مذاكرات توافق راجع به 

كشور شركت كننده  23. گرفت اثر داشت تجارت كه حدود يك پنجم كل تجارت جهان را در بر مي

آنها معتقد . را نيز بپذيرند (ITO)فق كردند كه بايد برخي از قواعد تجاري مندرج در منشور همچنين توا

بودند كه اين كار بايد به سرعت و در عين حال به صورت موقتي انجام شود تا از ارزش امتيازات مورد 

  . همچنان در دستور مذاكره بود (ITO)اين در حالي است كه منشور . مذاكره حمايت شود

هاي  ليرغم تالش زياد در مذاكرات چهار دوره آنسي، توركوئي، ژنو و دور ديلون، كاهش اندك نرخع

و عدم تمايل  (EC)توان تشكيل جامعه اقتصادي اروپا  عمده داليل اين امر را مي. اي حاصل گرديد تعرفه

انگلستان و  اي به كشورهاي غير عضو و نيز عدم تمايل كشور اعضاي آن به اعطاي امتيازات تعرفه

به عالوه در اين ادوار شيوه مذاكره . المنافع به كاهش ترجيحات تجاري خود ذكر نمود كشورهاي مشترك

  . كاال به كاال نيز تقريباً به حالت اشباع رسيده بود

در دور كندي بر خالف چهار دور مذاكرات قبلي پيشرفتهاي چشمگيري حاصل گرديد و مجدداً گروه 

هاي  به ويژه محصوالت صنعتي مورد مذاكره قرار گرفتند كه به كاهش متوسط تعرفه وسيعي از محصوالت

عمده داليل اين امر كاهش  قدرت انگلستان در ارتباط با . درصد منجر گرديد 39تا  36صنعتي از 

المنافع و استفاده از پذيرش اصل كاهش عمومي به جاي شيوه مذاكره كاال به كاال  كشورهاي جامعه مشترك

بر اساس اين اصل به جاي مذاكره در مورد تك تك كاالها هر يك گروه از كاالها مثل كاالهاي . ودب

پذيرد و  گرديدند و  مذاكره در مورد اين گروه صورت مي صنعتي يا گروهي از كاالهاي صنعتي انتخاب مي

كرات به منظور به عالوه در اين دور مذا. يافت نتايج حاصل شده به تمامي كاالهاي گروه گسترش مي

كمك به كشورهاي در حال توسعه آنها از رعايت در اصل دول كامله الوداد و اصل معامله متقابل معاف 

  .اي صورت پذيرفت همچنين مذاكراتي در زمينه موانع غيرتعرفه. گرديدند
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  دورهاي تجاري گات

  كشورها  موفقيت  محل  سال

  23  گات قدرت اجرايي يافت   ژنو  1947

  13  ها  كاهش تعرفه  فرانسه  آنسي  1949

  38  ها كاهش تعرفه  ) انگلستان(توركوئي   1951

  26  ها  كاهش تعرفه  ژنو  1956

  26  ها كاهش تعرفه  )دور ديلون(ژنو   1960 - 1961

  62  قوانين ضد دامپينگ   )دور كندي(ژنو   1964 - 1967

  102  اي  اي و غيرتعرفه كاهش محدوديتهاي تعرفه  دور توكيو    1973- 1979

  123  تشكيل سازمان جهاني  دور اروگوئه   1986- 1994

  دور دوحه   2000- 2008
اي كشاورزي و محيط زيست  رفع موانع غيرتعرفه

  و اعطاي يارانه و قوانين ضد دامپينگ
152  

 102دور توكيو با حضور . مذاكرات دور توكيو به مذاكرات چند جانبه تجاري معروف شده است

هاي گات براي كاهش فزاينده  اين دور از مذاكرات به تالش. به طول انجاميد 1979تا  1973كشور از سال 

هاي گمركي به موانع  موضوعات مورد بحث در اين دور عالوه بر كاهش بيشتر تعرفه. ها ادامه داد تعرفه

سرّي نيز ت) از قبيل دامپينگ(گردند  الملل مي اي و ساير اقداماتي كه باعث تحريف تجارت بين غيرتعرفه

به عالوه در اين دور توجه خاصي به مسائل تجاري كشورهاي در حال توسعه معطوف گرديد و بر . يافت

گرفت بوجود  اين اساس سيستم ترجيحات عمومي كه در كل براي كشورها شرايط آسانتري را در نظر مي

  . آمد



  190/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

كي در نه بازار بزرگ حقوق و عوارض گمريك سوم ، به طور ميانگين  نتيجه اين دور از مذاكرات در

ها در يك  كاهش تعرفه. هش يافتادرصد ك 7/4نيز ميانگين تعرفه محصوالت صنعتي پائين آمد و صنعتي 

  . ندبندي شد دور هشت ساله مرحله

دور توكيو نتايج متفاوتي داشت اين دور نتوانست با مشكالت اساسي كه بر  ،هاي ديگر در موضوع

ها  گذاشت مقابله كند و تهيه موافقتنامه جديد در خصوص حفاظت تجارت محصوالت كشاورزي اثر مي

هايي  اي موافقت زمينه موانع غيرتعرفه با وجود اين در. متوقف شد )تدابير اضطراري در مورد واردات(

هايي  زمينه شكردند و در موارد ديگر از پيداي شكل گرفتند كه در برخي موارد مقررات گات را تفسير مي

اين ترتيبات و ) ها صنعتي عمدتاً(در اكثر موارد تعداد كمي از اعضاي گات . دادند مي خبركامالَ جديد 

ها را امضاء كردند از آنجا كه تمام اعضاي گات آنها را نپذيرفتند به صورت غيررسمي مجموعه  موافقتنامه

تعدادي از  .آمدند مياب ها چند جانبه نبودند اما نقطه شروع به حس اين موافقتنامه. شوند مقررات ناميده مي

اروگوئه اصالح شدند و به تعهدات چند جانبه تبديل گشتند كه توسط تمام  اين مجموعه مقررات در دور

تنها چهار موافقتنامه ميان چند طرف باقي ماند كه در زمينه . اعضاي سازمان تجارت جهاني پذيرفته شد

اعضاء  1997در سال . الت لبني هستندخريدهاي دولتي، گوشت گاو، هواپيماي غيرنظامي و محصو

هايي مربوط به گوشت گاو و محصوالت لبني را از پايان  سازمان تجارت جهاني توافق كردند كه موافقتنامه

  . سال لغو كنندهمان 

  : خالصه نمود موارد زيرتوان به  مجموعه مقررات دور توكيو را مي

 هاي صدور و مجوز واردات  رويه  

 ر جبرانيها و تدابي يارانه 

  خريدهاي دولتي  

  ضد دامپينگ 

  موانع فني تجارت 
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 گذاري گمركي  ارزش  

  ترتيبات محصوالت لبني  

  ترتيبات گوشت گاو  

  تجارت هواپيماهاي غيرنظامي  

ترديد در بهبود اطمينان بخشي به  گات حوزة پوشش محدود و ماهيتي موقتي داشت اما بيهرچند 

كاهش و حتي برخي بر اين باورند كه . هايي را به همراه داشت يتتجارت جهاني موفق آزادسازي بيشتر

 8به طور ميانگين ( 1960و  1950هاي  ها به تنهايي به نرخ باالي رشد تجارت جهاني در دهه دائمي تعرفه

نيروي محركه آزادسازي تجاري اطميناني بود تا رشد با ثبات تجارت، . كردفراواني كمك ) درصد در سال

داللت بر اين موضوع اروگوئه  هجوم اعضاي جديد طي دور. عصر گات را سرعت بخشدرشد توليد در 

براي توسعه و ابزاري براي اصالحات حركت خوب كه سيستم تجارت چندجانبه يك نقطه  داشت

  . اقتصادي و تجاري است

 1980ة و اوايل ده 70ها به چنين سطح پائيني با ركود اقتصادي در دهه  موفقيت گات در كاهش تعرفه

اين باعث شد تا دولتها تدابير ديگري را براي حمايت از بخشهايي كه با افزايش رقابت خارجي . همراه بود

، دولتهاي اروپاي غربي و  ها نرخ باالي بيكاري و بسته شدن مداوم كارخانه. مواجه بودند بيانديشند

رقبا در پيش گيرند و براي حفظ را با  آمريكاي شمالي را بر آن داشت تا ترتيبات مشاركت در بازار

  . ها را دنبال كنند يارانهخود سياست استفاده از تجارت 

جهاني سازي اقتصاد . سال قبل شده بود 40تر از  تجارت جهاني مهمتر و پيچيده 1980در ابتداي دهة 

ار گرفته قرمورد عالقة بسياري از كشورها  ،، تجارت خدمات كه در مقررات گات وجود نداشت در راه بود

توسعه خدمات به مسائلي همچون افزايش تجارت . المللي افزايش يافته بود گذاري بين بود و سرمايه

، به عنوان مثال در كشاورزي از .در ساير موارد نيز گات كمبودهايي داشت .جهاني كاالها وابسته شده بود

براي آزاد سازي تجارت  شد و تالش ميبرداري  هاي موجود در سيستم چندجانبه شديداً بهرهمفر
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ي در نظام عادي گات در اتدر بخش منسوجات و پوشاك استثنائ. بودكشاورزي با موفقيت كمي روبه رو 

علي رغم  .مورد توافق قرار گرفت و به ترتيبات الياف چندگانه منجر گرديد 1970و اوايل دهه  1960دهة 

اين مشكالت و ساير عوامل . گراني بودندن مايه اينكه ساختار نهادي گات و سيستم حل اختالف خود

 اين تالش در دور. توسعه سيستم چندجانبه فراخواند اعضاي گات را به تالشي جديد براي تقويت و

  . اروگوئه با اعالميه مراكش و تشكيل سازمان تجارت جهاني نتيجه داد

وده است كه هفت سال به ترين دور مذاكرات تا به امروز ب ترين و جامع مذاكرات دور ارگوئه طوالني

 در انتهاي دور. توسط اعضاء امضاء گرديد 1994آوريل  15طول انجاميد و موافقتنامه مقدماتي آن در 

ور بزرگترين داين . گرفت ميائل تجاري را در برستقريباً همه م و كشور شركت داشتند 123اروگوئه 

 دور. نوع خود در تاريخ است ذاكره درمذاكره تجاري تا آن زمان بود وشايد بتوان گفت بزرگترين م

، اما در پايان اين دور بزرگترين اصالح  شود رسيد كه به شكست منجر مي اروگوئه در مواقعي به نظر مي

اروگوئه  دور  سيستم تجارت جهاني بعد از جنگ جهاني دوم را به ارمغان آورد عليرغم پيشرفتهاي سخت

اي از كاهشها در  تنها طي دو سال، شركت كنندگان روي مجموعه .ودبمشاهده برخي نتايج دور از انتظار 

مورد حقوق و عوارض واردات بر محصوالت گرمسيري كه بيشتر توسط كشورهاي در حال توسعه صادر 

فصل اختالف تجديد نظر كردند كه برخي از اين   آنان همچنين در مقررات حل و. شد موافقت كردند مي

آنان خواستار ارائه گزارشات منظم در مورد سياستهاي تجاري اعضا براي  .درنگ اجرا شدند ضوابط بي

  . شفاف ساختن رژيمهاي تجاري در سطح دنيا شدند كه بسيار مهم بود

اي، محصوالت منابع طبيعي، منسوجات و پوشاك، كشاورزي محصوالت  ها، موانع غيرتعرفه تعرفه

دارائيهاي فكري، اقدامات  ،ها دامپينگ، يارانهگرمسيري، مواد گات، مجموعه مقررات دور توكيو، ضد 

  . در دستور كار دور اروگوئه بود ، حل و فصل اختالف، سيستم گات، خدمات گذاري سرمايه

گرچه وزراء  .در اجالس وزراي اعضاي گات در ژنو پاشيده شد 1982اروگوئه در نوامبر  بذر اوليه دور

اما اجالس بر سر موضوع كشاورزي متوقف گرديد . ندازندقصد داشتند كه يك مذاكره جديد و مهم  راه ا
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مورد آن توقف كردند،  در حقيقت برنامه كاري كه وزراء در. و اين يك شكست براي گات ارزيابي شد

  . اروگوئه قرار گرفت مبناي دستور جلسة مذاكرات دور

انجاميد و در سپتامبر  با وجود اين، اجماع براي قبول آغاز دور جديد توسط وزراء چهار سال به طول

دستور جلسة مذاكرات در واقع همة . ندمداروگوئه گرد هم آ (Puntadel Este)در پونتادل استه  1986

هاي  كه سيستم تجاري را به حوزه دگفتگوها در پي اين  بو .موضوعات مهم در سياستهاي تجاري بود

 در بخشهاي حساس كشاورزي و توسعه دهد و تجارت مالكيت معنويجديد خصوصاَ تجارت خدمات و 

هاي اوليه گات براي بازنگري در دستور كار قرار گرفت اين بزرگترين  تمام ماده. منسوجات را اصالح كند

دستور مذاكرات تجاري بود كه تا آن زمان مورد قبول قرار گرفته بود و وزراء براي تكميل آن چهار سال 

اروگوئه و بررسي  ، وزراء براي ارزيابي نيمي از دور1988 دو سال بعد، در دسامبر. مهلت در نظر گرفتند

هدف اين بود كه دستور جلسه را براي دوسال . پيشرفت كار دوباره در مونترال كانادا گرد هم آمدند

باقيمانده روشن كنند اما گفتگوها به بن بست انجاميد و به صورت الينحل درآمد تا اينكه مسئولين رسمي 

  . بعد به آرامي و بدون سر و صدا در ژنو ديدار كردنددر ماه آوريل سال 

وزراء طي اجالس مونترال در زمينه مجموعه نتايج اوليه توافق كردند كه شامل برخي امتيازات در مورد 

دسترسي به بازار محصوالت گرمسيري به منظور كمك به كشورهاي در حال توسعه و ايجاد سيستم حل و 

هاي  كانيسم بررسي سياست تجاري بود كه براي اولين بار سياستها و رويهفصل اختالفات كارا و نيز م

قرار بود اين دور از مذاكره موقعي كه . شد تجاري اعضاء گات به صورت جامع و سيستماتيك بازنگري مي

اما آنان در مورد  .ديگر در بروكسل با يكديگر ديدار كردند خاتمه يابد وزراء بار 1990دسامبر  در

رسيدند و تصميم گرفتند كه به گفتگوها ادامه ناصالح تجارت محصوالت كشاورزي به توافق چگونگي 

  . خود شد اناروگوئه وارد سردترين دور بدين ترتيب دور. دهند

قابل توجهي ادامه يافت كه به تنظيم اولين  ري به طوفنرغم چشم انداز ضعيف سياسي، كار  علي

 .ژنو در دستور كار قرار گرفت در 1991نويس در دسامبر  اين پيش .نويس موافقتنامه نهايي منجر شد پيش
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فقط استثناء در مورد كاهش حقوق و عوارض  .نويس همانند دستورالعمل پونتادل استه بود اين پيش

ي براي موافقتنامه نهايي ينويس مبنا اين پيش .بودبه آن اضافه شده واردات و باز كردن بازارهاي خدمات 

نكات اختالف . ادامه يافتو موفقيت شكست ات ، مذاكرات با انتظار طول دو سال بعد در. قرار گرفت

قواعد ضد دامپينگ و ايجاد يك نهاد   ، دسترسي به بازار، برانگيز جديدي به بخش كشاورزي، خدمات

  . اختالف بيشتر بين اياالت متحده و اروپا بود. جديد اضافه شد

تحاديه اروپا اكثر اختالفاتشان در زمينه كشاورزي را با روشي حل ، اياالت متحده و ا1992در نوامبر 

اياالت  Quadگروه چهار  1993در ژوئيه . شود ناميده مي Blair Houseكردند كه به طور غير رسمي توافق 

مرتبط  اتها و ساير موضوع كانادا اعالم كردند كه در مذاكرات تعرفه و اتحاديه اروپا، ژاپن ،متحده

حل نهايي موضوعات و مذاكرات براي دسترسي به  .اند به پيشرفت مهمي دست يافته) ه بازاردسترسي ب(

كشور  123تمام وزراي   1994آوريل  15در . طول كشيد 1993دسامبر  15بازار كاالها و خدمات تا 

  . شركت كننده در اجالس مراكش موافقتنامه را امضاء كردند

باعث مذاكراتي شد كه پيشرفت بيشتري را نسبت به آنچه در  خير فوايدي در برداشت از جملهأاين ت

مالكيت مربوط به خدمات و  هاي براي مثال برخي از جنبه. به ارمغان آوردممكن بود حاصل كرد  1990

اما وظيفه بسيار بود و . جمله است و همچنين تشكيل سازمان تجارت جهاني از آن )دارايي فكري(معنوي 

مشكل دستيابي به موافقتنامه  .شد هاي تجاري دنيا احساس مي ي در بوروكراسيخستگي مذاكرات فرسايش

اي در اين  گيري شد كه مذاكره تجاري را در برگيرد باعث اين نتيجه تكاملي كه تقريباَ همه موضوعا

اروگوئه جدول زماني براي مذاكرات  هاي دور با وجود اين موافقتنامه .پذير نيست مقياس دوباره امكان

خواستار دور جديدي از  بعضي كشورها علناً 1996در سال . ها داشت يد در مورد برخي موضوعجد

بايد توجه داشت كه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت ابتدا دو چيز  .نددمذاكرات در ابتداي قرن بعدي ش

و ديگر جود داشت الملل و المللي كه در آن مقرراتي براي هدايت تجارت بين اي بين موافقتنامهيكي . بود

  .المللي كه بعدها ايجاد شد تا از موافقتنامه حمايت كند سازماني بين
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 ،امروز موافقتنامه گات وجود دارد .گات هم اكنون جاي خود را به سازمان تجارت جهاني داده است

. المللي نيست و به روز شده است اما مجموعه مقررات آن همان مقررات اصلي اوليه براي تجارت بين

از . المللي عمدتاَ شامل تجارت كاال بود موقعي كه گات بعد از جنگ جهاني دوم ايجاد شد بازرگاني بين

حمل و نقل، مسافرت، بانكداري، بيمه، ارتباطات راه دور، مشاوره و (آن زمان بتدريج تجارت در خدمات 

و طراحي و كاالها و خدمات اختراعات (ها  يافت و همين طور تجارت در ايده اهميت بيشتري مي) غير آن

موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت اصالح شده در . شود موضوع آنها كه مجموعاَ دارايي فكري ناميده مي

سازمان تجارت جهاني سه موافقتنامه گات  .هاي جديد سازمان تجارت جهاني وارد گشته است موافقتنامه

هاي تجاري حقوق مالكيت  و موافقتنامه جنبه (GATS)موافقتنامه عمومي تجارت خدمات و به روز شده 

يك مجموعه مقررات و يك سيستم واحد براي و . آورد را در يك سازمان گرد هم مي (TRIPs)معنوي 

اي از گات  به طور خالصه سازمان تجارت جهاني امتداد ساده. حل اختالفات در اين سازمان وجود دارد

ولي المللي ديگر وجود ندارد،  به عنوان يك سازمان بينگات  .نيست بلكه بسيار بيشتر از آن است

به روز شده آن گات و متن شود  ناميده مي 1947گات  گات، متن قديمي .موافقتنامه گات هنوز زنده است

اصول كليدي گات شامل اصل عدم تبعيض، اصل شفافيت و اصل قابليت . نامگذاري شده است 1994

  . بيرون آمدتري از درون گات  جارت جهاني به شكل كاملدر حقيقت سازمان ت. ستابيني  پيش

، موافقتنامه عمومي هرگز در پارلمانهاي اعضاء به تصويب نرسيد و هيچ شرطي براي  گات موقت بود

سازمان . هاي آن دائمي هستند سازمان تجارت جهاني و موافقتنامه. تاسيس يك سازمان را در بر نداشت

هاي سازمان  زيرا اعضاء موافقتنامه. المللي مبناي قانوني مستحكم دارد ن بينتجارت جهاني به عنوان سازما

ها برنحوه عمل سازمان تجارت   تجارت جهاني را به تصويب پارلمانهاي خود رسانده و خود موافقتنامه

در حالي كه گات داراي طرفهاي  استسازمان تجارت جهاني داراي اعضاء  .جهاني ناظر و حاكم هستند

گات با تجارت كاال در . برد ميد بود و اين ويژگي گات را به عنوان يك متن قانوني زيرسئوال متعاه

سيستم . دهد ارتباط بود در حالي كه سازمان تجارت جهاني خدمات و دارائيهاي فكري را هم پوشش مي

كام آن تر و خودكارتر از سيستم قديمي گات است و اجراي اح حل اختالف سازمان تجارت جهاني سريع
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  . تواند متوقف شود نمي

جهت عضويت كشورها در سازمان تجارت جهاني و مواد الحاقي به آن اي گات  ماده 38مفاد موافقتنامه 

سازمان تجارت جهاني هستند به دنبال درخواست  كشورهايي كه داوطلب عضويت در لذا گرديد ظملحو

  . ندردازرتبط زير به مذاكره بپتشكيل سه گروه كاري در سه زمينه مشخص و مبا خود بايد 

  مذاكرات سيستماتيك يا چند جانبه  - 1

  مذاكرات مربوط به دسترسي به بازار  - 2

  مذاكرات مربوط به تعهدات خاص در بخش خدمات  - 3

كشورهاي عضو جهت عضويت كشور متقاضي در سازمان تجارت جهاني  دو سومجلب رضايت 

تجارت جهاني براي كليه كشورها به دو دسته  به طور كلي الزامات عضويت در سازمان. ضروري است

  : شود اهم الزامات عمومي عضويت عبارتند از الزامات عمومي و خصوصي تقسيم مي

  هاي مبتني بر آن  عدم تبعيض و رفتار - 1

   هاي دامپينگ رويهمخالفت با  - 2

  هاي اعطاي تخفيف و تعرفه بندي رويه - 3

  ارزش گذاري گمركي  - 4

  رات و وارداتتشريفات وابسته به صاد حقوق و - 5

  مقررات تجاري  وينتد - 6

  هاي مقداري  محدوديت كليپذيرش شرط حذف  - 7

  انه يارپذيرش موافقتنامه راجع به  - 8

پذيرش چهارچوب مربوط به بنگاههاي تجاري دولتي كه اين مؤسسات را به رفتاري  - 9
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  كند  آميز و رعايت اصل شفافيت در تبادل اطالعات مكلف مي غيرتبعيض

مرز و مناطق آزاد تجاري را شامل در مرز كشورهاي هم ديه گمركي هايي كه اتحا توافق -10

  شود  مي

  استثناء از مقررات عمومي گات  پذيرش موارد -11

جهاني نيز براي هركشور متفاوت است و در تجارت سازمان  الزامات خصوصي جهت عضويت در

  . اشاره خواهيم نمود يعضويت ايران در اين سازمان در قسمتهاي بعد مورد الزامات خصوصي و قانوني

شان  توسعه اقتصادي ءكه به كشورها در ارتقاگرديده طرح بر اين اساس ارچوب نظام تجارت جهاني چ

ها و ديگر موانع تجارت در خالل مذاكرات ميان اعضاء به  حذف تعرفه. از طريق بسط تجارت كمك كند

ازار به مفهومي كه سازمان تجارت دسترسي به ب. عنوان راهكار بسط تجارت مورد پذيرش واقع شده است

هاي  محدوديترفع ها،  تعرفهكاهش جهاني مد نظر دارد، در مورد كاالها از طريق اقدامات مرزي همچون 

هدف مذاكرات تجاري چند جانبه آزادتر كردن . گردد مطرح مياي  مقداري و ديگر اقدامات غيرتعرفه

بايد به عنوان تنها   زم گات آن بوده است كه تعرفهدر مورد كاالها، شرط ال. است  هادسترسي به بازار

بيني  ها بايد دو ويژگي پيش به عالوه، تعرفه. وسيله حمايت از صنعت داخلي مورد استفاده قرار گيرد

يكي از مفاهيم و اهداف اساسي به عنوان دسترسي به بازار تا  را داشته باشند) در نرخ( پذيري و ثبات

  .تحقق يابد و در حال حاضر سازمان تجارت جهاني) گات(و تجارت  موافقتنامه عمومي تعرفه

اولين دور مذاكرات كه  .ميالدي آغاز شد 2002دور جديد مذاكرات تجاري جهان از ابتداي فوريه سال 

و نهمين دور مذاكرات از  1995آزادسازي تجاري جهان پس از تشكيل سازمان تجارت جهاني در سال 

بود همزمان با سومين نشست  دور ابتدا قرار اين . شود محسوب مي 1947گات  زمان تأسيس موافقتنامه

در شهر سياتل آمريكا آغاز شود اما به دليل  1999كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني در سال 

و آغاز اين دور  موفق نبوداين خصوص   اختالف نظر كشورهاي عضو در دستور كار، نشست سياتل در

در شهر دوحه قطر  2001تا زمان چهارمين نشست كنفرانس وزيران در سال شود  ميده ميكه دور دوحه نا
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 2005آغاز و تا اول سال  2002مذاكرات از آخر ژانويه از دور اين بر اساس بيانيه دوحه، . به تعويق افتاد

  1.ادامه دارد) 2008در سال (خواهد پذيرفت كه هنوز پايان 

دسترسي به بازار محصوالت  شامل قرار دارندمذاكرات ستور كار دوحه در دموضوعاتي كه در دور

گذاري و تجارت ارتباط ميان تجارت و  هاي تجاري حقوق مالكيت فكري، سرمايه جنبه  كشاورزي،

در خريدهاي دولتي، تسهيل تجاري، مقررات سازمان تجارت جهاني،   هاي رقابتي، شفافيت سياست 

آوري،  و همكاري فني، تجارت الكترونيكي، تجارت و انتقال فنسازي  تجارت و محيط زيست، ظرفيت

ترين كشورها و اقتصادهاي كوچك و  يافته برخورد ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه، كم توسعه

  .باشد مي هاي قبلي سازمان تجارت جهاني مسائل و موضوعات مربوط به اجراي موافقتنامه

درصد  90كه تقريباَ  2جهاني هستندتجارت عضو سازمان  2008ي م 16تا كشور  152در حال حاضر 

، در برخي موارد  با توجه به مقررات خاص اين سازمان. اند تجارت جهاني را به خود اختصاص داده

بر كاالهايي كه از كشورهاي غير عضو وارد كشورشان  3درصد 600توانند تا  كشورهاي عضو مياستثناء 

 المللي و ناتواني از ه عبارت ديگر عضو نبودن در اين سازمان به معناي انزواي بينب. شود تعرفه ببندند مي

از آنجائيكه قوانين و مقررات سازمان جهاني بازرگاني از پشتيباني . صادر كردن كاال به ساير كشورهاست

مذاكرات سخت، مداوم و جدي ميان كشورهاست  هاي سالكشور جهان برخوردار و نتيجه سال 152

  .توان آن را ناديده گرفت نمي

هاي متعدد  همزمان با نشست  در سالهاي اخير،. اينكه اين مقررات عادالنه است يا نه جاي بحث دارد

هاي توام با خشونت نسبت  ، آمريكا، ايتاليا و يونان، اعتراض اين سازمان در نقاط مختلف جهان مانند سياتل

ريزي  و اساس اين سازمان بر تفكر اقتصاددانان غرب پي پايه . گردد به جهاني شدن اقتصاد مشاهده مي

داري در بخشهاي مختلف توليدي، خدماتي، پولي  كشورهايي كه در آنها ابزارهاي نظام سرمايه. شده است

                                                 
1  The Doha agenda, http://www.wto.org/English/thewto_e/whatis_e/tif_e/doha1_e.htm 
2  http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 
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گرفته و تكامل  نضجاي هماهنگ و تنگاتنگ تدريجاَ طي پنج قرن  اجتماعي و فرهنگي به گونه  و مالي،

المللي مجال  ن سازمان شكل توسعه يافته چنين نظامي است كه درسطح بيندر حقيقت اي .يافته است

فرهنگي و اقتصادي كشورهاي در حال   مشكالت متعدد اجتماعي، سياسي،. فعاليت و گسترش يافته است

تر از آن  توسعه و تعامل آنها به نحوي كه هريك زاييده و در عين حال متاثر ا ز ديگري است پيچيده

هر چند كشورهاي تازه صنعتي شده در . جهاني نصيب آنها شود بازارسهم قابل توجهي از نمايد كه  مي

اكثريت كشورهاي در حال توسعه و اند  چند دهة اخير راههايي براي صنعتي شدن و توسعه اقتصادي يافته

نگي  و سياسي، فرههاي  و بايد به انجام اصالحات گوناگوني در زمينه در ابتداي راهنددر اين مسابقه 

سياستهاي مديريتي صحيح و بلندمدت در سطح كالن،  ذاخبا علم و آگاهي و ات بپردازند تااقتصادي خود 

مسائل و  بري و وقوف سياسي و بازرگان، اقتصادي يسياستگذارا. نمايندكن كردن مشكالت  ريشه اقدام به

گيري از ويژگيهاي  ا در تصميمه ن اطالعات و درك اهميت زمان و لحظهدالمللي، به روز بو تحوالت بين

  . استعصر حاضر دهكدة جهاني  بقا در مورد نياز

جهاني از بدو تاسيس با توجه به شكاف رفاهي بين كشورهاي در حال توسعه و  تدر سازمان تجار

اروگوئه  براي نمونه در دور .صنعتي امتيازاتي براي كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده است

هاي صنعتي پنج سال براي هماهنگ سازي مقررات خود با قوانين  ، كشور1995از سال  مقرر گرديد

داشته باشند در حالي كه اين مهلت براي كشورهاي در حال توسعه ده سال فرصت سازمان تجارت جهاني 

براي . سال است 5ولي آيا شكاف توسعة كشورهاي صنعتي و در حال توسعه از نظر زماني . تعيين گرديد

از سوي ديگر بايد اذعان . كند خي از كشورهاي در حال توسعه اين شكاف از يك قرن هم تجاوز ميبر

المللي قابل مقايسه با نيمة اول قرن  المللي كشورهاي در حال توسعه در سازمانهاي بين كرد كه نفوذ بين

ني دارند و با كشورهاي در حال توسعه با توجه به اكثريتي كه در سازمان تجارت جها. بيستم نيست

توانند امتيازهاي قابل توجهي در  هماهنگي و همكاري و افزايش توان علمي، فني و اطالعاتي خود مي

سال حيات خود چندين بار  48گات در طول  همانطوريكه اشاره شد .صحنة تجارت جهاني كسب كنند

  . هايي به آن اضافه شد صالح و موافقتنامها
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   هانياهداف تشكيل سازمان تجارت ج

مذاكرات مربوط به دسترسي به بازار در دور اروگوئه در مقايسه با ادوار پيشين تا حدود زيادي 

  :توان به شرح ذيل خالصه نمود  ويژگيهاي اصلي نتايج اين دور را مي. وضعيت را بهبود بخشيد

 تر از هايي كه كشورها متعهد به اعمال آن بر محصوالت صنعتي هستند، بسيار باال اهش تعرفهك

 .مقاديري است كه در دور توكيو صورت گرفت

   اند محدوديتهايي را كه  ه با تصويب موافقتنامه راجع به منسوجات و پوشاك، كشورها توافق نمود

 2005ساله يعني تا اول ژانويه  10طبق ترتيبات الياف چندگانه وجود دارد، ظرف يك دوره 

 .تدريجاً حذف كنند

 ورزي چارچوبي را براي قراردادن تدريجي تجارت محصوالت كشاورزي موافقتنامه راجع به كشا

 .تحت نظامات گات و براي آزادسازي تجارت در اين بخش ايجاد كرده است

 نمودند،   هاي در حال گذار، كه فعاالنه در مذاكرات شركت كشورهاي در حال توسعه و اقتصاد

 .اند هاي محصوالت صنعتي و كشاورزي خود را كاهش داده تعرفه

 در . هاي كشورهاي توسعه يافته، در برابر افزايشهاي بيشتر تثبيت شده است تقريباً تمامي تعرفه

هايي كه تثبيت گرديده بطور  كشورهاي در حال توسعه و داراي اقتصاد در حال گذار، سهم تعرفه

 .اي افزايش يافته است قابل مالحظه

و همچنين در موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت ) گات(در مقدمه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 

  : باشد ميزير  از قراراهداف گات  .اند جهاني اهداف گات و سازمان تجارت جهاني اعالم شده

  ي سطح زندگي اارتق - 1

  ن اشتغال كامل ضميت - 2

  حجم زياد و افزايش دائمي درآمد واقعي و تقاضاي مؤثر  - 3
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  استفاده كامل از منابع موجود جهان  - 4

  و گسترش توليد و تجارت كاالها توسعه  - 5

  .در موافقتنامه تاسيس تجارت جهاني اهداف بصورت زير كامل گرديدند

  خدمات  توسعه وگسترش توليد تجارت كاال و - 6

  استفاده بهينه از منابع موجود در جهان  - 7

  حفظ و حراست محيط زيست  - 8

هرة بسيار اندكي كوشش براي افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه، مخصوصاَ كشورهايي كه ب - 9

 . و شناسائي حق مشروع آنها در دستيابي به توسعة اقتصادي اند از توسعه داشته

فقط ناظر بر تجارت كاال بود، سازمان تجارت جهاني ) 1947گات (موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 

موافقتنامه  در حوزه خدمات،. در دو حوزه اصلي ديگر شامل خدمات و حقوق مالكيت فكري نيز وارد شد

هاي تجاري حقوق مالكيت فكري از  عمومي خدمات و در حوزه مالكيت فكري، موافقتنامه جنبه

ضمناً كاالهايي كه قبالً از نظام تجارت آزاد . شوند دستاوردهاي مذاكرات دور اروگوئه محسوب مي

شمول  نيز تحت) نظير محصوالت كشاورزي، منسوجات و پوشاك(المللي دور مانده بودند  بين

هاي عمومي از اين قابليت برخوردارند كه  هريك از موافقتنامه. هاي كااليي اين سازمان درآمد موافقتنامه

 نظيرطيف وسيعي از فعاليتها،  سازمان تجارت جهاني با. هاي خاص تنظيم شود ذيل آنها موافقتنامه

لتي، استانداردهاي صنعتي، كشاورزي، منسوجات و پوشاك، بانكداري، ارتباطات راه دور، خريدهاي دو

هاي آن طوالني و پيچيده  دارائيهاي فكري و غيره ارتباط دارد، موافقتنامه  مقررات بهداشت مواد غذايي،

  : باشد مياست لكن اصول بنيادين آن به صورت زير 

  . شود و رفتار ملي تقسيم مي (MFN) كامله الوداددول اصل عدم تبعيض كه خود به دو قسمت  )1(

اعطاي بهترين وضعيت تجاري اعطا شده به هر عضو به ديگر  ( MFN) الوداد كامله تشرط دول

اعضاست و شرط رفتار ملي بدين معني است كه پس از عبور از مرز و پرداخت حقوق و عوارض مربوطه 
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 1ماده  .كننده كاالي خارجي با كاال و عرضه كننده كاالي داخلي صورت نگيرد تبعيضي بين كاال و عرضه

موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات، هر دو به  2و ماده  1994افقتنامه عمومي تعرفه و تجارت مو

طبق اين مواد كاال و خدمات وارداتي به كشورهاي عضو . اند آميز را منع كرده صراحت رفتارهاي تبعيض

   .باشد است مي كامله الوداددول  بايد مشمول مقرراتي مشابه و يكسان با همة اعضاء كه همان شرط

آميز نسبت به كاالهاي وارداتي در مقابل  ضيموافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت رفتار تبع 3طبق ماده 

طبق اين ماده كشورهاي عضو از اتخاذ آن دسته از سياستهاي داخلي كه به . كاالهاي داخلي ممنوع است

 برتوانند  مثالَ نمي .اند منع شدهد نجر شوها نسبت به كاالهاي مشابه وارداتي م اعطاي امتيازات و مساعدت

  . نمايند وضعتوليدات داخلي مشابه كاالهاي وارداتي ماليات كمتري 

  تجارت  آزادسازياصل  )2(

ها،  هاي گمركي و ماليات هيچ يك از اعضاء حق ندارند جز تعرفه 1994گات  11طبق ماده 

ها شامل كليه  اين محدوديت .جود آورندهاي ديگري را در واردات و يا صادرات كاالها به و محدوديت

ارز و غيره   قبيل سهميه بندي واردات و صادرات و الزام به اخذ  مجوز و سياستهاي نرخ محدوديتها از

ها، تثبيت  اي و تبديل آن به تعرفه اصل آزاد سازي تجاري از طريق رفع تدريجي موانع غيرتعرفه. گردد مي

  .گيرد ها صورت مي يجي سطح تعرفهها و تعهد به كاهش تدر سقف تعرفه

  هاي گمركي  كاهش تعرفهاصل  )3(

 سازمانهاي چند جانبه  نامه شود عالوه بر الحاق به موافقت سازمان تجارت جهاني ميعضو هر كشور 

حداكثر ميزان . دهد هاي خود را كاهش مي گردد و تعرفه وارد مذاكرات دو يا چند جانبه با ديگر اعضا مي

كشورها متعهد . اي اخذ نمايد شود و حق ندارد بيش از آن تعرفه هاي كشور وارد مي عرفهتعرفه در جدول ت

در طول پنجاه سال عمر گات و سازمان تجارت اين اصل  .را كاهش دهندها  تعرفهگردند بتدريج  مي
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    .1اند گمركي بتدريج كاهش يافته يها تعرفه سطحرسيده و  يجهاني به نتايج مطلوب

  شيدن به مقررات تجاري شفافيت بخاصل  )4(

كليه قوانين و مقررات و تصميمات قضايي و  1994موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت  10طبق ماده 

يع و زهاي اداري كه به وسيله هر يك از كشورها برقرار شده است و به نحوي در فروش، تو دستورالعمل

 3در مقررات ماده  .شود شفافه باشد بايد ها تاثير داشت مونتاژ كاالو حمل و نقل و بيمه و انبارداري 

  . استشده الزامي  نيزراجع به تجارت خدمات اين امر موافقتنامه عمومي 

 اصل تجارت عادالنه يا منصفانه )5(

هاي  كننده تجارت همچون يارانه اي براي رقابت كارآ با حذف موانع مختل ايجاد زمينه راياصل باين 

حلها در  ارائه راه. ست زننده به توليد و تجارت كشورها موارد آسيبغير مجاز، فروش زير قيمت كاال و 

مقابل تجارت غير عادالنه نيز از طريق ابزارهاي دفاعي همچون وضع عوارض جبراني يا اقدام ضد قيمت 

  .گيرد ها صورت مي يا اعمال حفاظت) ضددامپينگ(شكني 

 .افتگي را دارندكه كمترين درجه توسعه ي يحفظ رفتار ويژه با كشورهاياصل  )6(

در انجام اصالحات ل تغييرات كمتر و يدر تحماين اصل براي همياري با كشورهاي در حال توسعه 

 .مطرح شده است تر، و بصورتي يك طرفه مدتي طوالني

برخي استثنائات در تعهدات قبول شده براي حفظ نظم عمومي، اخالق و بهداشت انسان و اعمال  )7(

 . حيوان و غيره

  :توان در موارد عمومي زير دانست سازمان تجارت جهاني را مييت در مزاياي عضو

  تواند وارد بازار كشوري شود كه رسماً  به راحتي مي سازمان تجارت جهانيهر عضو

  .استاين سازمان عضو 
                                                 

1 - Trebilock & Howse (1995), P73-90 
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  كاالهايي در يك كشور در نظر گرفته شود، واردات براي مثالً هر نوع محدوديتي كه

  .گردد خود به خود منظور مينيز ديگر دركننده صاهمان محدوديت براي كشور 

  با عوارض گمركي مطمئن و  سازمان تجارت جهانيدسترسي مداوم به بازارهاي عضو

  .تثبيت شده

 تك آنها قرارداد دوجانبه منعقد  تسهيالت تجاري با كشورهاي عضو بدون اينكه با تك

  .گردد شود، فراهم مي

د و در باش مي تجاري كشورهاي عضو سي متناوب سياسترربسازمان تجارت جهاني يكي از وظايف 

از اين جهت شفاف بودن سياستها و مقررات . دكن نتشر ميمبررسيها اين هاي منظمي از  گزارش تباطرااين 

در چارچوب سازمان تجارت جهاني اين كار از دو طريق صورت . از اهميت بسياري برخوردار است

  : پذيرد مي

 خود ها و قوانين لع ساختن سازمان و كشورهاي عضو از سياستالزام دولتها به مط با.    

 آنها هاي تجاري تك كشورهاي عضو و سياست هاي منظم درباره تك انجام بررسي. 

اگرچه بررسي سياست تجاري كشورهاي عضو بخشي از الزامات توافقهاي دور اروگوئه است، اما 

كشورهاي حاضر در دور . اين دور آغاز گرديده بودها عمالً پيش از اتمام مذاكرات  انجام اين بررسي

متعاقب آن، در  و ها موافقت كردند با آغاز اين بررسي 1988اروگوئه در جلسه وزيران در دسامبر سال 

گات  قواعدانجام گرديد، اما به دليل آنكه در آن هنگام اين بررسي تحت  نوعسال بعد اولين بررسي از اين 

حوزه بررسي نيز گسترش  ولي سپس داد و صرفاً تجارت كاالها را پوشش ميپذيرفت از اينر صورت مي

  .گرفت يافت و تجارت خدمات و حقوق مالكيت فكري را نيز در بر

 

 :اهداف زير در پس بررسي سياست تجاري مد نظر سازمان تجارت جهاني است
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 وستههاي كشورها از طريق نظارت پي افزايش شفافيت و شناخت سياست تجاري و رويه. 

 هاي عمومي و بين دولتي درباره موضوعات مربوطه باال بردن كيفيت مباحثات و بررسي. 

 ها بر نظام تجاري جهان امكان پذير ساختن بررسي ها و ارزيابي تأثيرات سياست . 

سياست تجاري همه كشورهاي عضو بايد طي يك دوره زماني خاص مورد مالحظه و بررسي قرار 

 :ها بستگي به اندازه اقتصاد كشورهاي عضو دارد كه تقريباً به صورت زير است ررسيتناوب ب. گرفته باشند

، يعني اتحاديه اروپا، اياالت  دهند  ي كه بيشترين حجم تجارت را به خود اختصاص ميايعضاچهار 

 .گيرند دو سال يك بار مورد بررسي قرار مي متحده، ژاپن و كانادا، تقريباً هر

 .گردند ، هر چهار سال يك بار بررسي مي)رحسب سهم شان در تجارت جهانيب(شانزده كشور ديگر 

ترين كشورها  مابقي كشورها نيز هر شش سال يك بار، البته با اين احتمال كه براي كم توسعه يافته

 .ها شايد از مرز شش سال نيز بگذرد تناوب بررسي

بررسي و به جهت اعالم سياستها  يك گزارش توسط كشور تحت: گردد در هر بررسي، دو سند تهيه مي

  .و گزارش ديگر بطور مستقل توسط دبيرخانه سازمان تجارت جهاني

جانبه حل و فصل اختالفات كه برخي ضعفهاي قبلي گات  ايجاد نظام چندسازمان تجارت جهاني با  

و فصل تفاهمنامة حل . ديآ مذاكرات دور اروگوئه بشمار ميدستĤوردهاي يكي از  ،كند ميرا برطرف 

حوزه شمول اين تفاهمنامه . باشد هاي مشخص مي االجل مبتني بر قواعد شفاف و ضرب ينظاماختالفات 

متولي  .شود ميرا شامل هاي سازمان تجارت جهاني  بسيار گسترده و متنوع است و تقريباً كليه موافقتنامه

ن اعضاي شوراي عمومي اعضاي آن هما كهاختالف است  اجراي قواعد و مقررات تفاهمنامه، ركن حل

 .باشند سازمان مي

ها يا  كند كه عضوي معتقد باشد عضو ديگر قواعد يكي از موافقتنامه معموالً اختالف زماني بروز مي



  206/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

با توجه به اينكه هدف مكانيسم حل اختالف تضمين راه حلي مثبت براي . ه استدرتعهداتش را نقض ك

ن قبل از مطرح كردن قضيه نزد ركن حل اختالف بايد در اختالفات است، در تفاهمنامه مقرر شده طرفي

توانند به منظور دستيابي به راه حل مرضي  بعالوه طرفين مي. اين خصوص با يكديگر مشورت كنند

صورت شكست تالشها براي حل اختالف از  در. يركل درخواست مساعي جميله نمايندبالطرفين، از د

هيأت . اختالف درخواست تشكيل هيأت رسيدگي نمايد تواند از ركن حل طريق مشورت، شاكي مي

ركن گزارش را تصويب خواهد . نمايد ميبه ركن اعالم به رسيدگي ظرف مهلت مقرر به قضيه رسيدگي و 

استيناف محدود به موضوعات حقوقي . كرد مگر اينكه اجماع برخالف آن باشد يا تقاضاي استيناف شود

ركن دائمي استيناف نيز ظرف مهلت خاصي گزارش خود . باشد در گزارش هيأت رسيدگي ميشده مطرح 

براي حل و فصل مؤثر اختالفات، فاصله زماني تشكيل هيأت . كند را به ركن حل اختالف تقديم مي

 . ماه تجاوز كند 12ماه و با استيناف از  9رسيدگي تا صدور رأي نهايي در صورت عدم استيناف نبايد از 

ها مغايرت دارد، ابتدا ركن حل  با مقررات موافقتنامه ومات يك عضهنگامي كه مشخص شد اقدا

باشد، جبران ندست بردارد و در صورتي كه عملي  مزبورخواهد كه از اقدامات  اختالف از عضو مذكور مي

آخرين تدبيري كه تفاهمنامه در  .شود مي توقف اقدامات خاطي اعمالموقتي تا زمان  يبه عنوان اقدام

دهد، امكان تعليق اجراي امتيازات يا ساير  هاي حل اختالف متوسل شده قرار مي كه به رويهاختيار عضوي 

هاي تحت پوشش بر مبناي تبعيضي در مقابل عضو ديگر است به شرط اينكه  تعهدات مندرج در موافقتنامه

و احكام ها  بعالوه ركن حل اختالف بر اجراي توصيه. ركن حل اختالف اجازه چنين اقداماتي را بدهد

 .مصوب، نظارت خواهد داشت

  ساختار سازمان تجارت جهاني

صرفاً يك معاهده چند جانبه بود و بنا بود كه تحت كنترل و نظارت سازمان  1947هر چند گات 

ضعيفي  تشكيالتاز ولي به علت عدم تشكيل اين سازمان، گات   اجرا شود،  (ITO)تجارت المللي  بين

اروگوئه، ايجاد يك سازمان تجاري  يكي از توفيقات مهم مذاكرات دور. ر بودبرخوردادبيرخانه منحصر به 
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سه نظر داراي تشكيالت  سازمان تجارت جهاني از. جهاني منسجم و دائمي به جاي دبيرخانه گات است

  : تر است تر و مناسب منسجم

  هاي تجاري  ايجاد يك ركن دائمي براي بررسي خط مشي –الف 

ها و تدابير اتخاذ شده به  ي تجاري وظيفه دارد تا به طور مستمر سياستها ركن بررسي خط مشي

اين ركن موظف است تا هر چهار سال يك . دنمايوسيله اعضا در مورد تجارت كاال و خدمات را بررسي 

ها و تدابير تجاري اعضا را مورد  سياست) نسبت به كشورهاي عمده تجاري هر دو سال يك بار(بار 

اين گزارش همراه با توضيحات دولت متبوع آن كشور . ه، گزارشي در اين رابطه تهيه كندبررسي قرار داد

العمل كشورها عمدتاً بر اساس چنين  هرگونه عكس. گيرد منتشر شده و در معرض ديگر كشورها قرار مي

هاي تجاري تضمين  هدف از مقررات مربوط به مكانيسم بررسي خط مشي. هايي استوار است گزارش

موجب  ها اين بررسي. باشد بر انجام تعهدات تقبل شده آنها مي اري اعضا به مقررات سازمان و نظارتوفاد

اي از  طرفانه شفاف شده و درك صحيح و بي هاشوركهاي تجاري  خواهد شد تا مقررات و سياست

  . به دست آيد اءعضاها و تدابير اتخاذ شده  سياست

  دعاوي  ايجاد يك ركن دائمي براي حل و فصل –ب 

براساس مقررات سازمان تجارت جهاني اعضا نبايد به اتخاذ تصميمات يكطرفه عليه يكديگر اقدام 

طبق  را از طريق ركن حل و فصل دعاوي سازمان تجارت جهاني و آنها موظفند تا دعاوي خود. كنند

مورد اختالف بر دعوا توافق كنند، موضوع  هايچنانچه طرفين يا طرف. مقررات سازمان، حل و فصل كنند

در صورت عدم توافق و . گري، سازش  و يا از طريق مساعي جميله حل و فصل خواهد شد اساس ميانجي

گري يا سازش، كشور شاكي ممكن است حل و فصل دعوا را طبق مقررات حقوقي  يا شكست ميانجي

هد گرفت و حل و فصل اختالفات بر اساس تفاهمنامه حل و فصل دعاوي انجام خوا. درخواست كند

  . ركن حل و فصل دعاوي وظيفه اداري آن را به عهده خواهد داشت

  ايجاد يك رويه منظم براي نشست وزيران كشورهاي عضو  –ج 
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بيني شده  طبق مقررات سازمان تجارت جهاني، رويه منظمي براي نشست وزيران كشورهاي عضو پيش

، كنفرانس وزيران حداقل هر دو سال يكبار موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني 4طبق ماده . است

مقصود از اين مقررات، ايجاد . در سنگاپور بود 1996تشكيل خواهد شد كه اولين آنها در اواخر سال 

هايي منظم و در سطح عالي براي بحث پيرامون مشكالت موجود، توسعه و بهبود سيستم تجاري  نشست

رود با برقراري اين  اميد مي. باشد مي مذاكرات چند جانبه آتيهاي الزم براي  نويس المللي و تهيه پيش بين

  . رويه منظم، مشكالت قبلي گات در جمع كردن نمايندگان عالي كشورها براي انجام مذاكرات تكرار نشود

ترين ركن سازمان  كنفرانس وزيران عالي ،گيري سازمان تجارت جهاني تشكيالت و مراجع تصميم در

جلسه يندگان همه كشورهاي عضو بوده و بايد حداقل هر دو سال يكبار تشكيل است كه متشكل از نما

  . هاي چند جانبه سازمان هر تصميمي را اتخاذ كند كنفرانس وزيران صالحيت دارد تا طبق موافقتنامه. دده

كنفرانس  نظارتروزانه سازمان تجارت جهاني به عهده شوراي عمومي است كه تحت كنترل و  امور

ماه يكبار تشكيل شده و وظيفه  2شوراي عمومي تقريباً هر . باشد ميوده و متشكل از كليه اعضا وزيران ب

شوراي . دارد تا وظايف كنفرانس وزيران را در غياب آن انجام داده و به كنفرانس وزيران گزارش دهد

مرتبط به شوراي تجارت خدمات  و شوراي  ،عمومي داراي سه شوراي فرعي به نام شوراي تجارت كاال

  .هاي تجاري مالكيت معنوي است جنبه

ه ركن حل و فصل دعاوي و يا ركن بررسي خط بشوراي عمومي قابليت دارد تا در موارد مقتضي  

به عبارت ديگر، شوراي عمومي در موارد الزم در ركن حل و فصل دعاوي  . هاي تجاري تبديل شود مشي

  . شود يل ميتشكتجاري ها و تدابير  و يا ركن بررسي سياست

 توسط در راس دبيرخانه دبيركل قرار دارد كه. دبيرخانه سازمان تجارت جهاني در ژنو واقع است

  . دگرد كنفرانس وزيران انتخاب مي

هاي  اي دارد كه از تعدادي مشاور، نمايندگان بخش خصوصي، سازمان هر عضوي در كشور خود اداره
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اكثر كشورها در ژنو . شود مي هاي صنعتي و توليدي تشكيل هاي كشاورزان و ديگر گروه تجاري، اتحاديه

ويژه آن كشور نزد سازمان تجارت جهاني يا وزير رياست سفير  تحتداراي يك مركز دائمي هستند كه 

اي براي مقاصد خاصي اعزام  البته در موارد خاص، يك كشور ممكن است نمايندگان ويژه. كنند فعاليت مي

هاي خود را نزد  كنند فعاليت اقتصادي هستند سعي مي –اتحاديه تجاري  كشورهايي كه عضو يك. كند

اين هماهنگي تا اندازه . نمايندسازمان تجارت جهاني هماهنگ كرده و نقطه نظرهاي واحدي را اتخاذ 

به عنوان نمونه،  .ها وابسته است زيادي به همبستگي كشورهاي عضو آن اتحاديه و وحدت اقتصادي آن

Ĥن داراي نقطه نظرهاي به مراتب ايي عضو اتحاديه اروپا در مقايسه با كشورهاي عضوي آسكشورهاي اروپ

  .تري هستند تر و يكسان هماهنگ

بايد  اتگيري، سازمان تجارت جهاني در واقع ادامه دهنده رويه گات است كه تصميم در شيوه تصميم 

رويه باعث خواهد شد تا منافع تك تك  اين. بر اساس توافق جمعي و نه بر اساس راي گيري به عمل آيد

زماني كه اعضا به . كشورها مورد توجه قرار گيرد و اكثريت نتوانند نظريات خود را به ديگران تحميل كنند

سيس سازمان تجارت جهاني در چهار مورد اجازه أكنند، موافقتنامه ت يك توافق جمعي دست پيدا نمي

هاي متفاوتي  اكثريت. بر اساس يك كشور، يك راي استوار است گيري اين راي. گيري شود دهد تا راي مي

هاي چند جانبه سازمان  تفسير هر كدام از موافقتنامه. بيني شده است هاي گوناگون پيش گيري براي تصميم
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همين اكثريت الزم است تا كنفرانس وزيران بتواند . داردآرا تجارت جهاني نياز به اكثريت سه چهارم 

 ددر مور. هاي چند جانبه بر عهده يك عضو قرار داده، از عهدة او بردارد نامه يكي از موافقت تعهداتي را كه

. يت دو سوم نياز باشدرهاي چند جانبه بر حسب مورد ممكن است همه اعضا و يا اكث نامه تعديل موافقت

  . جرا خواهد بوداال اند الزم در هر حال، تغييرات به عمل آمده فقط نسبت به كساني كه آن را پذيرفته

 الحاق به سازمان تجارت جهاني

اعضاي  .وندش اعضاي اوليه و اعضاي ملحق شده تقسيم مي اعضاي سازمان تجارت جهاني به دو دسته

هستند كه در مهلت  اتحاديه اروپاو نيز اعضاي  1994سال  تا پايان  متعاهد گات  اوليه همان طرفهاي

ديگر كشورها و يا . اند ني به عضويت اين سازمان درآمدهدوساله پس از تاسيس سازمان تجارت جها

موافقتنامه  12هاي مجزا و خود مختار گمركي نيز براي عضويت بايد فرآيند الحاق را مطابق با ماده  قلمرو

فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني با ديگر سازمانهاي . تاسيس سازمان تجارت جهاني طي كنند

ين ه ا، الحاق بمزبور براساس ماده. ند متفاوت استهست مند از روند خودكار الحاق بهره المللي كه غالباً بين

فرآيند  و به عبارت ديگر دولت متقاضي صورت خواهد گرفت وشرايط مورد توافق سازمان  باسازمان 

به روندي  ين سازمان راه اامر الحاق ب و نتيجتاً است اي الحاق به سازمان تجارت جهاني يك فرآيند مذاكره

اقداماتي را كه طي مذاكرات كشورهاي متقاضي بايد بپذيرند لذا . نمايد ل مييبدتبر و دشوار  زمان پيچيده،

عالوه بر اين . هاي چندجانبه سازمان به عمل آورند جهت مطابقت قوانين ملي خود با مقررات موافقتنامه

تا دسترسي بيشتري را براي  قبول نمايندد ها و اصالح مقررات خو الزمست تعهداتي را براي كاهش تعرفه

  . كاالها و خدمات خارجي فراهم نمايندواردات 

بررسي رژيم  الحاق به سازمان تجارت جهاني شامل درخواست عضويت و تشكيل گروه كاري،  فرآيند

مرحله مذاكرات دسترسي ( ، مذاكرات دوجانبه)مرحله حقيقت يابي( اضي الحاقتجارت خارجي كشور متق

همچنين جدول تعهدات ويژه  1994جهت تهيه جدول امتيازات و تعهدات مربوط به گات ) ه بازارب

موافقتنامه عمومي تجارت خدمات براي آن كشور و نهايتاً توافق در مورد گزارش گروه كاري، مربوط به 
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. باشد مي سازد كه شرايط الحاق را معين مي) اي مقاوله نامه(سند تصميم در مورد الحاق و پروتكلي 

الزم ) تصويب پارلمان آن كشور پس از (روز پس از پذيرش كشور متقاضي الحاق  30پروتكل الحاق 

  .گردد االجرا مي

   :نمايد مراحل زير را سپري مي  WTOخواهد به عضويت  طور كلي كشوري كه ميب

ركل اي به دبي دولت متقاضي طي نامه: پركردن فرم تقاضانامه و ارسال آن به دبيرخانه )1

تواند  اين نامه مي. دارد سازمان رسماً تمايل كشور خود را براي عضويت در سازمان اعالم مي

باشد كه در اين زمينه صورت گرفته قبول توافقاتي همچنين و دربردارنده علت تمايل به عضويت 

  . است

دبيركل پس از دريافت تقاضا آن را به اطالع شوراي عمومي : تشكيل گروه بررسي )2

اين گروه متشكل از يك رئيس . نمايد ، گروه بررسي اقدام بكار مي شورابول اند و درصورت قرس مي

و نمايندگان كشورهاي عمده تجاري و نمايندگان كشورهايي است كه در رابطه با عضويت كشور 

سازماندهي  و مديريت ووظيفه اين گروه رسيدگي به تقاضاي عضويت . باشد مي عضو منافعي دارند

  . نمايد مي در ضمن كليه سياستها و تدابير كشور متقاضي را بررسي و گزارشو  باشد ت ميمذاكرا

كشور عضو يادداشتي در اين مرحله : تهيه يادداشت تدابير و سياستهاي تجاري خارجي )3

اي، مقررات صادرات و واردات و  هاي گمركي، موانع تجاري غيرتعرفه در مورد جزئيات تعرفه

مقررات مربوط وگذاري خارجي  اي ارزي، تدابير اتخاذ شده و مقررات سرمايهمحدوديتها و سياسته

   .كند ميتقديم معنوي به دبيركل  مالكيت به تجارت خدمات وحق

اين باره كليه اعضاء سئواالتي در: مرحله پاسخگويي به سئواالت مطرح شده توسط اعضاء )4

  . يي خواهد نمودخگوپاساقدام به كشور متقاضي كتباَ  نمايند و رح ميطمگزارش 

را آغاز رسي گزارشات ات مختلف برگروه بررسي در جلس رئيس: كيل جلسه بررسيشت )5

  . نمايد مي
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 اعضاءدر زمان بررسي گزارشات : ديگرمذاكرات چند جانبه و دو جانبه با كشورهاي  )6

مركي بطور دو جانبه يا چند جانبه در مورد كاهش تعرفه گديگر ممكن است مذاكراتي با كشورهاي 

از اء عضديگر اتا دهند  ميكشورهاي عضو معموالَ در قبال گرفتن برخي امتيازات اجازه  .انجام دهند

   .كاهش تعرفه يا تسهيالت مقرر منتفع گردند

پذيرش  12ماده  2طبق بند مستلزم قبول يا رد عضويت كشور متقاضي : ي گيريأر )7

لي رويه متعارف كه از گات بجا مانده جلب نظر دو سوم كل اعضاء سازمان است و مستلزمعضويت 

بنابراين كشوري كه تمايل به عضويت دارد بايد . است رسيدن به توافق جمعي يا اجماع است

رضايت طرفهاي عمده تجاري مانند آمريكا، اتحاديه اروپا، ژاپن و كانادا را به خصوص جلب نمايد 

  . ازمان غافل بمانداز رويه عملي سنبايد و با وجود جلب نظر اكثريت دو سوم 

با پذيرفته شدن عضويت كشور متقاضي پروتكل الحاقي كه : تنظيم پروتكل الحاق )8

جدول امتيازات و . گيرد دربردارنده تعهدات و شرايط الحاق كشور است مورد مذاكره قرار مي

ساير ها كه به پيوست پروتكل تهيه شده به امضاء كشور متقاضي و  هاي مربوط به كاهش تعرفه توافق

كه  عالم نمايدرسد و زماني كه كشور متقاضي رسماَ به دبير كل سازمان تجارت جهاني ا اعضا مي

  . پروتكل و ضمائم آن مورد قبول است آن كشور عضو سازمان تجارت جهاني خواهد شد

  :جريانشود در اين  كه مشاهده مي همانطور

هاي چند جانبه سازمان تجارت  نامهعضويت در سازمان به معناي موافقت با كليه موافقت :اول 

  . نمايد جهاني است كه قاعدتاَ شروطي را بر كشور متقاضي تحميل مي

كشور متقاضي بايد بويژه با كشورهاي عمده تجاري وارد مذاكره گردد و براي جلب  :دوم

با تجاري خود را  –هاي گمركي بدهد و روابط سياسي  رضايت آنها امتيازاتي از قبيل كاهش تعرفه

  . و بويژه كشورهاي عمده تجاري بهبود بخشداعضاء 

براي كشوري كه به عضويت سازمان تجارت جهاني پذيرفته شود، اقدامات زير از سياستهاي اجرائي 
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 : مهمي است كه بايد مد نظر داشته باشد

. اي يا كاهش آنهاست اي و غيرتعرفه شامل برداشتن موانع تعرفه: آزادسازي تجارت خارجي .1

البته براي كشورهاي درحال توسعه در . باشد اي، غيرقانوني مي ين وضع موانع تجاري غيرتعرفههمچن

 . اند اين زمينه استثنائاتي قائل شده

هاي دولتي كه به توليد كاال و  ها و كمك حذف سوبسيد: آزادسازي قيمت كاالها و خدمات .2

دي از سوبسيدها مثل سوبسيدهاي البته تعدا. باشدشود براي تحقق اين مورد مي خدمات داده مي

سازي و سوبسيد كاالهاي مصرفي، سوبسيد سبز محسوب  تحقيق و توسعه، سوبسيدهاي خصوصي

  . باشند شده و كشورهاي عضو ملزم به حذف آنها نمي

  . باشدشامل حذف اراية هرگونه ارز سوبسيددار مي: آزادسازي نرخ ارز .3

  آزادسازي نرخ بهره  .4

  گذاري كاالها و خدمات  خصوصي در توليد و قيمت لغو انحصارات دولتي و .5

شامل در اختيار گذاشتن اطالعات و مقررات و قوانين تصويبي توسط : جريان آزاد اطالعات .6

  . باشدكشور عضو به ساير اعضا مي

  تخصيص بهينة منابع به وسيلة بازار  .7

  . جداسازي دو مفهوم اقتصاد و تأمين اجتماعي .8

  ر حال توسعهرفتار ويژه با كشورهاي د

 .دهند تشكيل مي كشورهاي در حال توسعهتجارت جهاني را بيش از دو سوم اعضاي سازمان 

مقررات مربوط به توسعه كشورهاي در حال توسعه، كه در طول چند دهه قبل از تاسيس سازمان تجارت 

. گرديدندبه سازمان تجارت جهاني منتقل  94جهاني شكل يافته بودند، از طريق موافقتنامه گات 

باكشورهاي در حال توسعه به اشكال اي را  هاي سازمان تجارت جهاني نيز هر يك رفتار ويژه موافقتنامه
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 :شوند ميبطور كلي اين مقررات را به سه دسته عمده تقسيم . اند بيني نموده مختلف پيش

 مقررات ناظر بر تسهيل تجارت كشورهاي در حال توسعه : الف

ترجيحي به كشورهاي در حال امتيازات كشورهاي توسعه يافته در اعطاي  شامل اقدامات يكجانبه

  :باشند موارد زير ميتوسعه در 

 »نظام عموميت يافته ترجيحات (GSP)«  

 »تر، رفتار متقابل و مشاركت  تصميم در مورد رفتار متفاوت و مطلوب، »سازيمندشرط توان

  1979كامل كشورهاي درحال توسعه، نوامبر 

 ماده   هاي جغرافيايي خاص به استناد معافيتهاي موقت از ري به كشورهاي حوزهترجيحات تجا

  )اصل دول كامله الوداد( 94يك گات 

 توسط كشورهاي توسعه درحال توسعه  حذف عوارض گمركي كاالهاي صادراتي كشورهاي

  يافته

 گات 24جنوب با تعديل شرايط ماده  - امكان ايجاد ترتيبات تجاري جنوب  

  به آزادسازي تجاري كاالهاي مورد عالقه صادراتي كشورهاي در حال توسعه، به توجه بيشتر

  استناد فصل چهار گات

 انعطاف بيشتر براي كشورهاي در حال توسعه در پذيرش تعهدات: ب

  :موارد زيرشامل 

 انعطاف در برقراري حمايت براي تاسيس صنايع جديد  

 تراز پرداختها تاتخاذ اقدامات محدود كننده در زمان بروز مشكال  

  هاي متشكله سازمان  و ديگر موافقتنامه 94معافيت از برخي مقررات خاص در چارچوب گات

  تجارت جهاني
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 تر براي  تر براي اجراي تعهدات و انعطافها و معافيتهاي گسترده دوره هاي انتقالي طوالني

  در حال توسعه كشورهاي

 ارائه كمكهاي فني به كشورهاي در حال توسعه: ج

باشد كه  آنها ميحجم وسيع تعهدات ها جهت ياري كشورهاي توسعه نيافته نسبت به  ن كمكاي

 ترتيبات مختلفي بابرآيند و شامل  هاي سازمان تجارت جهاني موافقتنامهبتوانند از عهدة تعهدات خود در 

ايي هدف ارائه كمكهاي فني به منظور ايجاد ظرفيتهاي تخصصي، سازماني و حقوقي الزم جهت همگر

هاي مختلف سازمان تجارت  بيشتر كشورهاي در حال توسعه در نظام تجاري چند جانبه در موافقتنامه

 .جهاني است

و شروع مذاكرات دور جديد، تحرك جديدي را  2001برگزاري اجالس وزراي دوحه در سال 

ه اجالس وزراي دوح. اي كشورهاي در حال توسعه فراهم ساخت براي پيگيري مالحظات توسعه

تصميماتي را مبني بر گسترش دامنه همكاريهاي فني و ظرفيت سازي اتخاذ نموده و همچنين خواستار 

تقويت مقررات ناظر بر رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه و بررسي تبعات الزم االجراء 

  .ساختن مفاد غيرالزامي اين مقررات شده است

 ان تجارت جهانيو سازم اي نطقههاي تجاري م اتحاديه

 اي تجارت منطقهخاص ترتيبات بين كشورها در روابط تجاري آنها با يكديگر المللي  بين اتعاهدم 

اين شرايط شامل . نمايند اي را در روابط خود اعمال مي مطابق آن اعضا شرايط ويژه د وده تشكيل مي را

هر عضو از اعضاي سازمان  .دشو ساير اعضا سازمان تجارت جهاني كه عضو اين ترتيبات نيستند نمي

اي شود و با شركاي جديد خود رفتار تجاري  وارد يك ترتيب تجاري منطقهتواند  ميتجارت جهاني 

، اعضاي سازمان 1994گات  24مطابق ماده . تري نسبت به اعضاي خارج از آن برقرار نمايد مطلوب

هاي موقت ايجاد نمايند با اين  موافقتنامهتوانند اتحاديه گمركي، مناطق تجارت آزاد و  ميتجارت جهاني 

شرط كه ترتيبات مزبور، تجارت بين طرفهاي متعاهد را بدون افزايش موانع تجاري فراروي كشور ثالث 
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كشورهاي درحال توسعه مطابق شرط توانمندسازي قادرند بدون در نظرگرفتن شرايط  .تسهيل نمايد

اي ديگري تشكيل  طقه تجارت آزاد و يا ترتيبات منطقهگات، اتحاديه گمركي يا من 24مندرج در ماده 

 .دهند

 1994گات  24موافقتنامه عمومي تجارت خدمات تحت عنوان يكپارچگي اقتصادي همانند ماده  5ماده 

اي به  موافقتنامه تجارت منطقه 300در حدود  2005تا سال  .داند اي را مجاز مي ترتيبات تجاري منطقه

  .الم شدسازمان تجارت جهاني اع

  هاي سازمان تجارت جهاني موافقتنامه 

موافقتنامه چندجانبه  مهمترين) 1947گات (موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت همانطور كه گفته شد 

بر آن  ي، اصالحاتجهانيتا پيش از آغاز به كار سازمان تجارت  و رفت كااليي در نظام تجارت به شمار مي

هاي الحاق و  اي، پروتكل هاي مربوط به امتيازات تعرفه ها و تأييديه پذيرفت و به عالوه پروتكلصورت 

در دور اروگوئه،  .تصميمات طرفهاي متعاهد گات از جمله در موارد معافيت از تعهدات، بدان ضميمه شد

مجموعه كه افزوده گرديد  1947تفاهمنامه در تفسير مواد گات و پروتكل الحاقي مراكش نيز به گات  6

به موافقتنامه چند جانبه جديد كااليي نيز  12 در دور اروگوئه، .شود ميخوانده  1994د گات اين اسنا

هاي خاص در موضوعاتي  موافقتنامهو در ارتباط با  گردند تلقي مي 1994كه وابسته به گات  تصويب رسيد

ها و  يارانهشكني،  قيمتدامپينگ يا گذاري، قواعد گمركي،  چون استانداردها، ضوابط تجاري سرمايه

، 1994هاي كشاورزي و منسوجات در زمينه تجارت كاال هستند كه به همراه گات  و بخش ،ها حفاظت

هاي چند جانبه كااليي، تشكيل  را، با عنوان موافقتنامهجهاني ضميمه موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت 

 .مقدم خواهد بود مورد اخير، هاي خاص موافقتنامهو  1994گات در صورت تعارض ميان مواد . دهند مي

ها و تصميمات متعددي منعقد و اتخاذ  ها، اعالميه ها، تفاهمنامه در مذاكرات دور اروگوئه، موافقتنامه

باشند و كشورهاي عضو الزاماً بايد  گرديد كه جزء الينفك موافقتنامة تأسيس سازمان تجارت جهاني مي

  . اند اين موارد ذيالً آورده شده. آنها را بپذيرند
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شامل گات  1994اگر چه گات . 1947اكتبر  30مواد موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت مصوب  - 1

  . باشند نيز مي شود، لكن از نظر حقوقي اين دو موافقتنامه مجزا مي 1947

  . اي ها و گواهيهاي مربوط به امتيازات تعرفه پروتكل - 2

  . 1947هاي الحاق كشورها به گات  پروتكل - 3

 (Waivers)ايي طرفهاي متعاهد به برخي كشورها جهت عدم انجام تهميدات خاص معافيتهاي اعط - 4

  . 1947گات  25بر اساس ماده 

  . 1947ساير تصميمات طرفهاي متعاهد گات  - 5

  : 1947هاي مربوط به تفسير برخي از مواد موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت  تفاهمنامه - 6

  تفاهمنامه تفسير ماده(b)  تعرفه و تجارت مربوط به جداول امتيازاتموافقتنامه عمومي .  

  موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت مربوط به شركتهاي تجاري دولتي 17تفاهمنامه تغيير ماده .  

 تفاهمنامه مواد تراز پرداختها در موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت .  

  هاي گمركي و  تحاديهموافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت مربوط به ا 24تفاهمنامه تفسير ماده

  . مناطق آزاد و تجاري

 تفاهمنامه معافيت از تعهدات خاص در چارچوب موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت .  

  . اي موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت دربارة تغيير جداول تعرفه 28تفاهمنامه تفسير ماده  - 7

اين پروتكل، پروتكل . 1994 پروتكل دور اروگوئه در مورد موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت - 8

  . باشد الحاقيه كشورها به سازمان تجارت جهاني مي

  . موافقتنامه كشاورزي - 9

  . موافقتنامه تدابير بهداشتي دام و نبات -10

  ..موافقتنامه منسوجات و پوشاك -11
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  . موافقتنامه موانع فني تجارت -12

  .1هايي از اقدامات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت موافقتنامه جنبه -13

 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت در خصوص عوارض 6فقتنامه مربوط به اجراي ماده موا -14

  . ضددامپينگ و جبراني

موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت در خصوص ارزش گذاري  2موافقتنامه مربوط به اجراي ماده  -15

  . گمركي

  . موافقتنامه بازرسي قبل از حمل -16

  . موافقتنامه مقررات مبداء -17

  . ويه هاي صدور مجوز ورودموافقتنامه ر -18

  . (Safeguards)موافقتنامه مربوط به حراستها  -19

  . ها و تدابير جبراني موافقتنامه يارانه -20

  . موافقتنامه عمومي تجارت خدمات -21

  . 2هايي از حقوق مالكيت معنوي مرتبط با تجارت، شامل تجارت كاالي تقلبي موافقتنامه جنبه -22

  . ي ناظر بر حل و فصل اختالفات تجاريها تفاهمنامه مربوط به قواعد و رويه -23

  .مكانيسم بررسي سياست تجاري -24

  : آور نيستند موافقتنامه كااليي زير كه الزام 4 -25

 موافقتنامه مربوط به تجارت هواپيماهاي كشوري . 

 موافقتنامه مربوط به تدارك دولتي . 

                                                 
1 - TRIMs -Trade Related Investment Measures 
2 - TRIPs-Trade – Related Aspects of Intellectual Properay Rights 
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هاي فوق  ز موافقتنامهها و تصميمات وزراء نيز كه غالباً تفسير موادي ا عالوه بر اين، اعالميه

ها و  منضم گرديده است و تمامي موارد بعنوان مجموعه موافقتنامه 1994باشند به مجموعه اسناد گات  مي

  1.اسناد حقوقي، جزء الينفك موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني تجارت است

  هاي دوجانبه و چندجانبه سازمان تجارت جهاني تحليل موافقتنامه

 1375سال  ازهاي راهبردي خود منظور كرده و  را در برنامهتجات جهاني در سازمان ايران نيز عضويت 

ضويت هاي گذشته قبول ع طي سال. درخواست عضويت خود را به دبيرخانه اين سازمان ارائه نموده است

 شد منفي آمريكا باعث مي نظر .ده استبوايران با مخالفت حداقل يكي از اعضاء كه آمريكا است، مواجه 

البته حتي اگر يك عضو ضعيف  .اجماع الزم به دست نيامده و پذيرش ايران مورد موافقت قرار نگيردكه 

قرار سازمان تجارت جهاني  هم با پذيرش ايران مخالفت كند، باز هم عضويت ايران در دستور كار 

دومين  و ستبراي بي) 1384خرداد  5( 2005مه  26نشست شوراي عمومي در روز به هرحال  .فتگر نمي

تسليم اين سازمان شده ) 1375تير  28( 1996ژوئيه  19سال پيش در  9بار درخواست الحاق ايران را كه 

سال گذشته بدون ابراز مخالفت آمريكا،  4هاي پيشين طي  بود را مورد بررسي قرار داد و بر خالف نشست

با كسب عضويت ناظر اين  بدين ترتيب ايران درخواست اجماعاً مورد پذيرش اعضا قرار گرفت و

  .2اين سازمان را آغاز كرد) الحاق(سازمان، روند عضويت كامل 

حدود  موافقت از زمان سازمان تجارت جهانيمذاكرات ايران و به هرحال در صورت پذيرش ايران، 

مدت مذاكرات برخي كشورها بسيار كوتاه و برخي بسيار . كشدبطول شود كه  بيني مي پيش يك دهه

 2با ارمنستان براي قبول عضويت اين كشور تنها  سازمان تجارت جهانيمثالً مذاكرات . بوده است طوالني

و رقم زمان مذاكره سازمان  سال است 15در حالي كه مدت مذاكرات با چين حدود . ماه طول كشيد

  .تواند باشد تجارت جهاني با ايران فقط يك برآورد مي

                                                 
1 - http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis/tif_e/agrm9_e.htm 

 Understanding WTO agreement non-tariff barriers: red tape etc.  
2 - http://www.irtr.gov.ir/News/NewsView.asp?id=1 
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در حال . حذف كنندبه تدريج ها را  كشورها بايد تعرفه ،ت جهانيسازمان تجارهاي  براساس موافقتنامه

هاي آن  هاي سازمان تجارت جهاني خارج است و موافقتنامه حاضر با تعرفه صفر، عمالً نفت از موافقتنامه

هاي ورود كاالهاي صادراتي كشورهاي صنعتي به كشور بر اين اساس. شود هاي نفتي نمي مشمول فرآورده

ايران مشمول حذف تعرفه شده اما واردات نفتي كشورهاي صنعتي از كشورهاي نفتي و ايران نفتي منجمله 

. دهد تشكيل ميصادرات اين كشورها را بخش بزرگي از  شود و نفت نميتعرفه مشمول حذف يا كاهش 

هاي  البته ناگفته نماند كه در عوض تعرفه كشورهاي توسعه يافته ماليات زيادي بر مصرف نفت و فرآورده

كننده است و  اين موضوع بسيار تعيين. گذارد هاي سنگين بر نفت را بجا مي بندند كه همان اثر تعرفه آن مي

هاي نفتي هراس  آمريكا و ديگر كشورهاي صنعتي از مطرح شدن بحث نفت و فرآورده دليلبه همين 

پول نفت خام است كه آن نت س 16بنزين در اروپا حدود زيرا براي مثال از يك يورو پرداختي براي  دارند

سنت  68و  حمل و توزيع است ،سنت هم هزينه پااليش 16 و شود به كشورهاي صادركننده پرداخت مي

مشمول اما اگر نفت . كنند مانده مالياتي است كه كشورهاي اروپايي از مصرف بنزين دريافت مي باقي

با هم  سازمان تجارت جهانيعضو خيز  شود و كشورهاي نفت مقررات كاالئي سازمان تجارت جهاني

در  درصد ماليات محصوالت نفتي دريافت نشود 68توانند خواستار اين شوند كه يا  هماهنگ باشند، مي

درصد تعرفه تعيين  68كاالهاي وارداتي از كشورهاي صنعتي بر خيز بايد  غير اين صورت كشورهاي نفت

برخي علت مخالفت آمريكا با ورود ايران  .يز خواهد بودبرانگ كننده و جنجال اين موضوع بسيار تعيين. كنند

  1.دانند در سازمان تجارت جهاني را هراس از طرح اين موضوع مي

پيگيري   با هدف 1375االختيار تجاري ايران وابسته به وزارت بازرگاني در سال  دفترنمايندگي تام

االختيار تجاري ايران  اني نماينده تاموزير بازرگ .تشكيل گرديد الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني

دفتر نمايندگي تام االختيار تجاري . ستجمهور به اين سمت منصوب گرديده ا ئيسحكم ر باشد كه با مي

، آموزشي و اطالع رساني، اي پژوهشي و مشاورههاي  هدر حال حاضر فعاليتهاي خود را در حوزايران 

 .دهد ادامه مي يالملل ارتباطات بينو  هاي اجرايي هماهنگي

                                                 
1  http://www.payam.co.ir/journal/farsi/Majaleh/34/4-34.htm 
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   مذاكرات با اتحاديه اروپا 

و  ندبودبرخوردار الوداد  روابط تجاري كاملهبراساس قراردادي از قبل از انقالب، ايران و اتحاديه اروپا 

پس از انقالب در سال   .عمالً به تعليق درآمد 1977دادي ميان طرفين امضاء شده بود كه در سال  قرار

و گرديد تر  گسترده 1997در سال و . تگوي سياسي اين اتحاديه با ايران آغاز شدبراي اولين بار گف 1995

ترورسيم، حقوق بشر و منع (موضوعات جهاني   اين گفتگوها در سه حوزه .تر شدفراگير 1998 در سال

عراق، خليج فارس، آسياي مركزي و فرآيند صلح (اي  موضوعات منطقه) اي تكثير سالحهاي هسته

. انجام گرفت) گذاري مواد مخدر، پناهندگان، انرژي، تجارت و سرمايه(هاي همكاري  حوزه و) خاورميانه

در هفتم فوريه سال . حوزه مسايل و موضوعات مورد گفتگو محدود و فاقد چارچوب منسجم قرارداد بود

روپا اي كه در ماه مه همان سال به تصويب شوراي اتحاديه ا كميسيون اروپايي با صدور اعالميه 2001

انداز و شرايط برقراري روابط نزديكتر اقتصادي و سياسي با ايران در قالب يك موافقتنامه  رسيد چشم

اين نوع موافقتنامه در چارچوب توافقهاي . تحت عنوان موافقتنامه همكاري و تجارت را ترسيم كرد

در اين . ا منعقد كرده استگيرد و اتحاديه اروپا تاكنون باكشورهاي زيادي مشابه آنر غيرترجيحي قرار مي

هدف فراهم آوردن چارچوب مناسب گفتگوي سياسي به منظور توسعه روابط سياسي،   نوع موافقتنامه

گذاري و برقراري روابط هماهنگ اقتصادي و فراهم آوردن مبنايي براي  توسعه تجارت و سرمايه

 .باشد ف ميآوري، مالي، اجتماعي و اقتصادي بين دو طر هاي فرهنگي، فن همكاري

 .موافقتنامه همكاري و تجارت بين دو طرف انجام شده استارتباط با تاكنون چهار دور مذاكرات در 

گذاري، بخش  مذاكرات فوق ساختار موافقتنامه شامل مقدمه، بخش تجارت و سرمايه هايطي دور

مورد  همكاري، بخش مقررات و بخش مقررات نهادي و نهايي و هم در خصوص موضوعات محتوايي

  .1عالقه طرفين بحث و تبادل نظر شده است

مواجه  يدرصد 25تا  20كاالهاي صادراتي ايران براي فروش در اروپا با تعرفه كر است كه ذالزم به 

                                                 
   http://www.irtr.ir  .وزارت بازرگاني. نختيار تجاري ايرادفتر نمايندگي تام اال 1



  222/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

است، از اين  سازمان تجارت جهانياي به دليل اينكه اين كشور عضو  درحاليكه كاالهاي تركيه. است

هاي بازرگاني در دنيايي كه حتي يك  تالف قيمت به دليل تعرفهاخ %25تا  %20. ها معاف است تعرفه

شود كه كاالهاي ما توان رقابت با  درصد اختالف قيمت هم در رقابت كاالها تأثيرگذار است، باعث مي

   .را نداشته باشد ديگر كشورهاكاالهاي 

  الزامات كلي ايران در فرآيند الحاق
المللي زيادي را  رت جهاني درآيد بايستي معاهدات بيندر صورتي كه ايران به عضويت سازمان تجا

در اين بخش به شرح اين معاهدات و موارد . بپذيرد و تعديالت زيادي را نيز در قوانين داخلي انجام دهد

مسلماً اين معاهدات . پرداريم تعديالتي كه بايد كشور متقاضي به عضويت در اين سازمان انجام دهد مي

هاي صنعتي در  ايران، در  ها و سياست تراك و افتراق مفاد آنان با قوانين، مقررات، رويهبا توجه به نقاط اش

هاي مختلف مرتبط با  صورت عضويت احتمالي در سازمان تجارت جهاني، تعديالت زيادي بايد در بخش

  . در اين بخش از بررسي مروري بر اين موضوعات خواهيم داشت. صنعت كشور صورت گيرد

  يقانون اساس
المللي  هاي بين ها، قراردادها و موافقتنامه كه كليه مقاوله نامه نمايد ايران الزام ميقانون اساسي  77اصل 

   .يز خواهد شدسازمان تجارت جهاني نهاي  كه اين موضوع شامل موافقتنامه بايد به تصويب مجلس برسد

ل عمومي و دولتي يا ارجاع صلح و دعاوي راجع به اموا ،قانون اساسي 139طبق اصل از طرف ديگر 

آن به هر داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطالع مجلس برسد در 

موارد  - مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد

ني مسئله به اين صورت مطرح است كه در هاي تجارت جها نامهتوافقمورد مدر . كند مهم را قانون تعيين مي

شود و در صورتي كه حل نشد به  مرحله اول اختالف ميان اعضاء از طريق مشورت با يكديگر حل مي

المللي حل اختالف كه به منظور رسيدگي به دعاوي ميان كشورهاي عضو  تقاضاي شاكي به مرجع بين
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هاي رسيدگي تشكيل دهد و  دارد هيئت تشكيل شده است ارجاع خواهد شد و مرجع حل اختالف حق

بدين ترتيب در مورد حل اينگونه اختالفات نيازي به دخالت . ها نظارت كند براي اجراي احكام و توصيه

 . مجالس قانونگذاري در هيچ يك از كشورهاي عضو وجود ندارد

 44در اصل  ايرانصادي نظام اقتهاي سازمان تجارت جهاني با  مفاد موافقتنامههاي اوليه  يكي از مغايرت

هدف گات و سازمان تجارت جهاني كم . استدولتي بازرگاني خارجي بر اساس اين اصل . نهفته است

 ها به سمت اقتصاد غيردولتيرنگ نمودن نقش دولت در تجارت كاالهاي اساسي و هدايت اقتصاد كشور

آهن، كشتيراني،  راه بيمه، كداري،بان بازرگاني خارجي،، بزرگ و مادر قانون اساسي صنايع  44اصل . است

گرچه در عمل كامالً اين اصل . دهد قرار ميدر اختيار دولت را و ارتباطات هواپيمايي، معادن بزرگ، سدها 

در  .باشند شود و بخشهاي خصوصي و شبه خصوصي درگير فعاليتهاي بازرگاني خارجي مي رعايت نمي

اصل آزاد سازي تجاري از جمله  ،رد دسترسي به بازارمو  اصول و قوانين گات در 16حاليكه طبق اصل 

اصول حاكم بر گات است كه در مورد پيوستن كشورها به سازمان تجارت جهاني مورد توجه قرار 

قانون اساسي تا  44رهبري تحت عنوان سياستهاي كلي اصل  1اين مشكل با توجه به مصوبه. گيرد مي

هاي الزم براي ايجاد بسترهاي فعاليت آزاد بخش خصوصي  در اين مصوبه زمينه 2.حدودي رفع شده است

  .مطرح شده است

به . قانون اساسي است  81يكي از موارد مهم در راه الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني اصل 

موجب اين اصل دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در امور تجاري و صنعتي و كشاورزي و معادن و 

توانند  هاي سازمان تجارت جهاني اعضاء مي بر اساس موافقتنامه. مطلقاً ممنوع است خدمات به خارجيان

نسبت به ارائه خدمات مرتبط با موارد فوق در ساير كشورهاي عضو اقدام نمايند و اين موضوع طبعاً با 

با  اگرچه بر اساس تفسير شوراي نگهبان قانون اساسي شركتهاي خارجي كه. مفاد اصل فوق تعارض دارد

توانند جهت انجام امور قانوني و فعاليتهاي  دستگاههاي دولتي ايران قرارداد قانوني منعقد نموده اند مي

                                                 
1  http://www.iransos.com/gozaresh/05.05/asle44.htm 
2  http://www.asle44.ir/ 
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قانون ثبت شركتها به ثبت شعب خود در ايران مبادرت   3خود در حدود قراردادهاي منعقده طبق ماده 

اي كه اعضاء گات  است كه طبق رويهشايان ذكر . قانون اساسي مغايرتي ندارد  81نمايند و اين امر با اصل 

هاي خدماتي خاصي را  توانند رشته اند، كشورهاي مذاكره كننده مي براي مذاكره در اين بخش در نظر گرفته

اما مجاز نيستند كه تمامي . كنند نياز به حمايت داخلي دارد مشمول مذاكره ننمايند كه احساس مي

هاي  توان رشته طبعاً با توجه به اين موضوع مي. خارج كنندهاي خدماتي مورد نظر را از مذاكرات  رشته

  .خدماتي خاصي را كه از حساسيت بااليي برخوردارند مشمول مذاكرات قرار نداد

درصد از سهام منع  49گذاري خارجي تا حد  تاسيس شركت سهامي سرمايه برايقانوني از لحاظ البته 

در مقررات سازمان  ،از سوي ديگر. راي نگهبان استقانوني وجود ندارد ولي تفسير آن از وظايف شو

تواند در ديگر كشورهاي عضو  تجارت جهاني آمده است كه هر كشور عضو در سازمان تجارت جهاني مي

اين هم مغاير با  و  امتياز تاسيس شركت را داشته باشدبه شرط اينكه كشور مربوطه اجازه دهد سازمان 

  .مد نظر قرار گيردت الحاق بايد در صورقانون اساسي ايران است و 

موافقتنامه عمومي خدمات گات در زمينه دسترسي بازار در مورد تجارت خدمات، ضمن  16ماده  2بند 

كند از جمله اقداماتي كه يك عضو نبايد انجام دهد  درج شروطي در خصوص دسترسي به بازار بيان مي

ي از لحاظ حداكثر درصد سهام خارجي يا بر گذاري خارج برقراري محدوديت در مورد مشاركت سرمايه

  .گذاري خارجي است حسب كل ارزش يكايك يا مجموع سرمايه

دارد صاحب  گذاري خارجي بيان مي قانون جلب و حمايت سرمايه 45الزم به ذكر است كه ماده 

ميزاني كه در سرمايه مجاز است كه هر سال سود ويژه حاصل از به كار انداختن سرمايه خود را در ايران تا 

. كند گردد به همان ارزي كه سرمايه خود را وارد يا محسوب كرده است از ايران خارج آئيننامه مقرر مي

هاي خارجي يا  دارد كه بانك آئيننامه اجرائي قانون جلب و حمايت سرمايه خارجي نيز اعالم مي 1- 3ماده 

شوند از مزاياي قانون جلب و حمايت  ميشعب آنها كه طبق قوانين و مقررات مربوطه در ايران تاسيس 

هاي آن  نامه تا حدودي كه با مقررات و موازين قانون بانكداري و آئيننامه هاي خارجي و اين آئين سرمايه
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هاي خارجي را  قانون اساسي فعاليت بانك  81و  44گرچه اصول،  -تباين نداشته باشند برخوردارند 

همينطور بند ه . اند به نحوي تخصيص خورده 81و  44مورد اصول  القاعده در اين دارد و علي ممنوع مي

هاي خارجي و مؤسسات اعتباري غير بانكي خارجي را  قانون پولي و بانكي كشور تاسيس بانك 31ماده 

سرمايه آن % 40بند ج همين ماده هر بانكي را كه بيش از . با تصويب مجلس امكان پذير دانسته است

دارد كه  اتباع خارج يا اشخاص حقوقي خارجي باشد بانك خارجي محسوب مي متعلق به اشخاص حقيقي

قانون بيمه كشور واگذاري مؤسسات بيمه  35همچنين ماده . بايد تحت عنوان بانك خارجي به ثبت رسد

با موافقت بيمه مركزي ايران را مجاز % 20ايراني غير دولتي به اشخاص حقيقي يا حقوقي تبعة خارج تا 

بيش از آن را موكول به پيشنهاد بيمه مركزي و تائيد شوراي عالي بيمه و تصويب هيئت وزيران  دانسته و

دارد كه شروع فعاليت بيمه خارجي در ايران موكول به  قانون بيمه نيز اعالم مي 45ماده . نموده است

بيمه نيز انتقال  47ماده . پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تائيد شورايعالي بيمه و تصويب هيات وزيران است

داند البته مشروط  بيمه، بالمانع مي 46درآمد مؤسسات بيمه خارجي را پس از تكميل وديعه موضوع ماده 

  . مبلغي كه به عنوان وديعه در نزد بيمه مركزي است تجاوز ننمايد% 10بر آنكه در هر سال از 

ني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، كليه قوانين و مقررات مدنمايد كه  الزام مي قانون اساسي 4اصل

اصول قانون  سايراين اصل بر . فرهنگي، نظامي، سياسي و غير آن بايد بر اساس موازين اسالمي باشد

گذارده شده  به عهده شوراي نگهبان استآن اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص 

ارت جهاني هر عضو ملزم به تطبيق قوانين و موافقتنامه تاسيس سازمان تج 16از ماده  4بند . است

هاي مرتبط با  موافقتنامه جنبه 23ماده نمايد و  خود با تعهداتش در گات ميكشور هاي اداري  نامه آئين

ماده  .براي عالئم جغرافيايي مشروبات الكلي است تجاريهاي  حقوق مالكيت معنوي در برگيرنده حمايت

با را تطبيق آن  تجاري،هاي  امكان تعديل در اتخاذ سياستكه كند  يان ميموارد استثناء را ب 1947ت گا 20

در تجاري به اقدامات  20در بند الف ماده  .نمايد شرايط فرهنگي و ارزشي و ديني خاص كشور ميسر مي

توان ورود مشروبات الكلي را قانوناً ممنوع نمود  با توجه به اينكه مي .كند جهت حراست اخالقي اشاره مي

  .آيد هاي در نظر گرفته شده فوق بوجود نمي خالفي با حمايتت
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  مقررات صادرات و واردات

قانون مقررات صادرات و واردات . اي بود رژيم تجاري ايران طي دهه گذشته شاهد تحوالت عمده

. كامالً تغيير كرد، مالياتهاي وارداتي يك كاسه شد و گرايش سياستهاي تجاري به سمت آزادسازي بود

هاي بسياري  يارانه. آيد يكسان گرديد وه نرخهاي متنوع ارز كه از جمله موانع عمدة صادرات بشمار ميبعال

براي بررسي تطبيقي قوانين تجاري . تغيير كردند ولي هنوز نياز به اصالحات بسياري در اين بخش است

و اصل دولت كامله  هاي سازمان تجارت جهاني مالحظة اصول كلي اصل عدم تبعيض ايران با توافقنامه

اي به تعرفه و ممنوعيت استفاده از  هاي گمركي و تبديل موانع غيرتعرفه و كاهش تعرفه (MFN)الوداد 

  1.ي از اهميت خاصي برخوردارندهاي كم محدوديت

                                                 
  :باشند موارد زير مطرح در قانون برنامه چهارم در اين ارتباط مي 1

  33ماده 
الملل، توسعه صادرات كاالهاي غيرنفتي و  افزايش سهم كشور درتجارت بينسازي تجارت،  روانبه منظور نوسازي و 

منظور گسترش كاربرد فناوري ارتباطات  المللي و به خدمات، تقويت توان رقابتي محصوالت صادراتي كشور در بازارهاي بين
  : تو اطالعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني كشور، دولت مكلف اس

با تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن، آزاد و سريع كليه كاالها و خدمات : الف
  . با نرخ رقابتي اقدام نمايد

  . ها و جوايز صادراتي در قالب حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم اقدام نمايد نسبت به هدفمندسازي و ساماندهي يارانه: ب
التفاوت نرخهاي اعتباري و گسترش پوشش  به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تأمين مابه نسبت: ج

  . اي در كشورهاي هدف براي صادرات كاال و خدمات به ويژه خدمات فني و مهندسي اقدام نمايد بيمه
دولت مجاز . باشد طول برنامه ممنوع ميبرقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات كاالهاي غيرنفتي و خدمات در: د

اي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده وضع و  است به منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه
ميزان عوارض به پيشنهاد مشترك . تشخيص اين قبيل مواد بر عهده شوراي عالي صادرات خواهد بود. دريافت نمايد

هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و تصويب هيئت وزيران تعيين و  وزارتخانه
  . تصويب خواهد شد

هاي مرسوم در تجارت  صادرات كاال و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي - تبصره
  . باشند يمعاف م) مورد درخواست خريداران(الملل  بين
توازن تجاري با كشورهاي طرف همكاري و بلوكهاي اقتصادي ايجاد نمايد، طوري كه سهم صادرات غير نفتي از كل : هـ

در سال %) 6/33(به سي و سه و شش دهم درصد  1382در سال %) 1/23(صادرات كشور از بيست و سه و يك دهم درصد 
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  . افزايش يابد 1388

  . هاي اداري ساماندهي نمايد رزي را از طريق اصالح نظام اجرايي، معيارهاي تشكيل و رويهها و مبادالت م بازارچه: و
بندي  اي با زمان اي و غير فني با رعايت موازين شرعي و وضع نرخهاي معادل تعرفه نسبت به حذف كليه موانع غيرتعرفه: ز

  . ايدآگهي حداكثر تا پايان سال اول برنامه اقدام نم معين و در قالب پيش
تدابير و اقدامات مؤثر حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ درمواردي كه كااليي با شرايط غير متعارف و با امتياز قابل توجه : ح

  . شود را اتخاذ و اعمال نمايد به كشور وارد مي
ت الكترونيكي، ها و واحدهاي مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگاني و تجار با تجهيز دستگاه: ط

  : هاي ياد شده به شرح زير انجام دهد اقدامات الزم را توسط دستگاه
  اي  اي و شبكه رساني و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه ها و مراكز اطالع به روز نمودن پايگاه -1
اي و  اعتباري در محيط رايانه - مالي  هاي خريد و فروش كاال و خدمات و عمليات ها و مسابقه ها، مزايده انجام مناقصه -2

  رساني  هاي اطالع شبكه
  ايجاد بازارهاي مجازي  -3
  انجام فعاليتهاي تداركاتي و معامالتي در قالب تجارت الكترونيكي از سال دوم برنامه  -4

جرائم مربوط به تجارت ها را براي بررسي جرايم الكترونيكي و نيز  قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي از دادگاه - تبصره
  . الكترونيكي و تجارت سيار، اختصاص دهد

هاي سازمان توسعه تجارت در كشورهاي  اندازي دفاتر، شعب و يا نمايندگي از طريق وزارت بازرگاني نسبت به راه: ي
  . هدف با اخذ مصوبه از هيئت وزيران اقدام نمايد

اند استانداردهاي ابالغي از سوي وزارت بازرگاني را در جهت  ظفهاي توزيع مو هاي تجاري و شبكه كليه بنگاه - تبصره
  . هاي توزيع كشور و پيوستن به سازمان تجارت جهاني رعايت نمايند سازي شبكه نوين
  برقراري هماهنگي ميان سياستهاي مالي و پولي با سياستهاي استراتژيك تجاري : ك
صاد جهاني و رونق بخشيدن به تجارت خارجي، قانون مقررات پيوندي فعال با اقت دولت مكلف است به منظور هم: ل

صادرات و واردات، قانون امور گمركي و قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتي را بازنگري و اصالح و مقررات ضددامپينگ را 
  . ربط برساند تدوين نموده و به تصويب مرجع ذي

   34ماده 
و نقل، استقرار صنايع دريايي، گسترش گردشگري، كمك به دولت موظف است، به منظور تسهيل تجارت و حمل 

برداري پايدار منابع شيالتي و استفاده بهينه از اين مناطق، براي توسعه فعاليتهاي توليدي و خدمات دريايي، با حفظ امور  بهره
لتي در مناطق ساحلي ريزي و نظارت براي خود، ضمن واگذاري رقابتي امور تصدي به بخشهاي غير دو سياستگذاري، برنامه

هاي اجرايي مرتبط  ها و شرح وظايف دستگاه ها، اساسنامه نامه و درياها، با انجام مطالعات تطبيقي در قوانين، مقررات، آيين
با فعاليتهاي دريايي، لوايح مورد نياز براي توسعه فعاليتهاي دريايي را با اصالح قوانين مرتبط و حذف وظايف موازي، مشابه 

ها، براي اعمال حاكميت و  ها، تفكيك كامل وظايف دستگاه و تجميع وظايف همگن و متجانس هر يك از دستگاه و متضاد
  : بر اساس محورهاي زير تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد

المللي كه  نسيونهاي بينكنوا) المللي با مالحظه تعاريف و اصطالحات بين(سازي تعاريف و اصطالحات قانوني  يكسان: الف
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  . ايران عضو آنها است

  هاي قضايي  برقراري امنيت و تأمين نظم، تعيين مقررات حقوقي و رويه: ب
  هاي تجاري و گمركات رسمي  انجام كليه امور تجاري، از طريق بنادر و اسكله: ج
  هاي دريايي و امداد و نجات در دريا  ايمني در دريا، بيمه: د
  المللي  بندي نواحي ساحلي و آبهاي داخلي و بين حيط زيست و تعيين حريمها و پهنهحفاظت از م: هـ
المللي و  برداري پايدار از نواحي ساحلي، دريايي، حمايت از ناوگانهاي جمهوري اسالمي ايران بر اساس قواعد بين بهره: و

نفت و گاز، معادن (ي، منابع تجديدناپذير دريايي حمل و نقل درياي: ها در فعاليتهاي اقتصادي، نظير گذاري حمايت از سرمايه
  ، گردشگري دريايي، خدمات پشتيباني و صنعتي دريايي ...)آبزيان و(، منابع تجديدپذير دريايي ...)و
  آموزشهاي علمي، مهندسي، مديريت، حقوقي و مهارتهاي تخصصي دريايي و دريانوردي : ز
  شناسي و فناوري اطالعات و ارتباطات دريايي  وستحقيقات دريايي، ثبت پايش اطالعات اقيان: ح
  المللي  حمايت از ناوگان ملي بر اساس قواعد بين: ط
توسعه، تجهيز، نگهداري و : فراهم كردن امكانات و زيرساختهاي الزم براي گسترش فعاليتهاي ماهيگيري، از جمله: ي

  بهسازي بنادر صيادي 
وري بنادر ماهيگيري با رويكرد بهبود كيفيت، افزايش  وچك و ارتقاي بهرهسازماندهي و تجهيز مراكز تخليه صيد ك: ك

  ارزش افزوده صيد و گسترش مشاركت بخش غيردولتي
   35ماده 

  : دولت مكلف است به منظور اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در مناطق آزاد اقدامات زير را انجام دهد
آزاد به نمايندگي از طرف دولت، باالترين مقام اجرايي منطقه محسوب شده و كليه مديريت سازمانهاي مناطق : الف

هاي نهادي دفاعي و امنيتي مكلف هستند ضمن رعايت ماده  هاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد به استثناي دستگاه دستگاه
و رفع مغايرتهاي مقرراتي خود با نسبت به اصالح  7/6/1372قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب ) 27(

  . مقررات مناطق آزاد اقدام نمايند
ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني ضمن هماهنگي با  ها، سازمانها، مؤسسه وزارتخانه: ب

وب جاري در همان سازمانهاي مناطق آزاد، خدمات از قبيل برق، آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را با نرخهاي مص
  . منطقه جغرافيايي از كشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود

كاالهاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش : ج
و از پرداخت حقوق ورودي معاف مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به كار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب 

  . خواهد بود
اي خارجي به كار رفته در توليد مشروط به پرداخت حقوق ورودي در حكم مواد اوليه  مواد اوليه و كاالهاي واسطه - تبصره

  . شود و كاالي داخلي محسوب مي
شود در  خدمات بندري دريافت ميها و شناورها بابت  هاي بندري كه طبق قوانين جاري از كشتي حقوق، عوارض و هزينه: د

ها توسط بخش خصوصي و تعاوني و يا مناطق آزاد ايجاد شده باشند توسط سازمان مناطق  صورتيكه اين بنادر و لنگرگاه
  . گردد آزاد مربوطه اخذ مي
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  . المللي اقدام نمايند هاي بين مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتي

 اد كه قلمرو آن با رعايت مسائل امنيتي و دفاعي باپيشنهاد هيئت وزيران به تصويب مجلس شورايمحدوده آبي مناطق آز: هـ
صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب  - اسالمي خواهد رسيد از امتيازات قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري 

  . و اصالحات بعدي آن برخوردار خواهد بود 7/6/1372
به استثناي [اطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه حقوق ورودي، عوارض مبادالت كاال بين من: و

] ”7/6/1372صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب  -قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري “)10(عوارض موضوع ماده 
  . باشند و ماليات معاف مي

هاي علوم،  المللي وزارتخانه ادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بيندر زمينه گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نه: ز
تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني و مصوبات شوراي عالي 

  .يندصنعتي اقدام نما - هاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري انقالب فرهنگي نسبت به صدور مجوز جهت ايجاد دانشگاه
   36ماده 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران “) 86(ماده  2و تبصره ) 117(، )114(مواد 

  .گردد تنفيذ مي) 1384-1388(براي دوره برنامه چهارم ” هاي آن و اصالحيه 17/1/1379مصوب 
  برنامه سوم  114ماده 

  : گردد و صدور كليه كاالها و خدمات، به جز موارد ذيل مجاز خواهد بود صدور نمي تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت
  . اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي: الف
  . اقالم دامي يا نباتي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيك و يا حفاظت محيط زيست داشته باشند: ب
كند با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي  ت ميصادرات كاالهائي كه دولت براي تأمين آنها مستقيماً يارانه پرداخ: ج

  . باشد اقتصاد مجاز مي
دهد  به منظور تنظيم بازار داخلي و جبران كمبود احتمالي، وزارت بازرگاني مجاز است در مواردي كه تشخيص مي - تبصره

  .از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد
  برنامه سوم  117ماده 

هاي صادرات كشور و تعيين كمكها و تسهيالت قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشكالت و  مشي به منظور تنظيم خط
موانع آن و اجراي سياستهاي مصوب برنامه سوم، شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به رياست رئيس جمهور يا معاون 

يع، معادن و فلزات، تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادي و دارايي، كشاورزي، اول وي و عضويت وزيران بازرگاني، صنا
جهاد سازندگي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و مدير عامل بانك توسعه صادرات و رؤساي مركز توسعه 

دبيرخانه . شود تاق تعاون تشكيل ميصادرات ايران، گمرك جمهوري اسالمي ايران، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و ا
شوراي مزبور در وزارت بازرگاني مستقر بوده و پيشنهادهاي اين شورا پس از تصويب هيئت وزيران در حدود قوانين 

ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي  مربوط در ارتباط با ايجاد تسهيالت صادراتي براي كليه وزارتخانه
سه نفر از نمايندگان . االجرا خواهد بود ي و همچنين اشخاص خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي الزمعمومي غير دولت

مجلس شوراي اسالمي از كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي 
گزارش عملكرد شورا را هر سه ماه يكبار دبيرخانه شوراي مذكور موظف است . نمايند توسعه صادرات غير نفتي شركت مي
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گروه مجاز،  سهكاالهاي وارداتي و صادراتي به ايران، مقررات صادرات و واردات  2 بر اساس ماده

براي اعضاء در چارچوب را  هاگات دسترسي به بازار كاال 16مادة  1.گردد تقسيم مي ممنوع ومشروط 

محدوديت را از وضع هاي متعاهد  گات طرف 11ماده  .داند مجاز ميهاي سازمان تجارت جهاني  موافقتنامه

   2.دارد بر حذر ميمقداري براي ورود كاال به كشور خود 

ارد كه هر طرف متعاهد ممكن است مقدار يا ارزش كاالهاي مجاز د گات اعالم مي 12ناگفته نماند ماده 

هاي خود، طبق بندهاي از اين ماده  براي ورود را به منظور حفظ وضعيت مالي خارجي و موازنه پرداخت

                                                                                                                                                      
  . به كميسيونهاي مذكور ارسال نمايد

كميته توسعه صادرات استان به رياست استاندار و عضويت مديران كل بازرگاني، گمرك، سازمان برنامه و بودجه و ادارات 
كميته توسعه صادرات استان  وظايف دبيرخانه. شود ربط حسب مورد و مدير عامل بانك صادرات استان تشكيل مي كل ذي

  .بر عهده اداره كل بازرگاني استان خواهد بود
   86ماده  -2تبصره 
هاي  اند در تهيه برنامه ها موظف ـ وزارت بازرگاني مسئول تنظيم تراز تجاري كشور خواهد بود و كليه وزارتخانه2تبصره 

  .شور همكاري الزم با وزارت بازرگاني به عمل آورندعملياتي و تقسيم اهداف كمي و كيفي، تنظيم و تفوق تراز تجاري ك
   :كاالهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي شوند -2ماده  1
 .كااليي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد: كاالي مجاز  -1

 .وز امكان پذير استكااليي است كه صدور يا ورود آن با كسب مج: كاالي مشروط  -2

و يا ) به اعتبار خريد و فروش يا مصرف(كااليي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم : كاالي ممنوع -3
   بموجب قانون ممنوع گردد

 كاالها دولت مي تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور يا ورود بعضي از  -1تبصره 
   .را ممنوع نمايد

اي كه توسط وزارت بازرگاني  نوع و مشخصات كاالهاي هر يك از موارد سه گانه فوق الذكر براساس آيين نامه - 2تبصره 
  .رسد، معين خواهد شد تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

http://www.mfa.gov.ir/cms/cms/paris/fa/EconmicPart/EconomicInformations/ImportExport 

در خصوص حمايت مؤثر از توليد داخلي كه در مورد كاالهايي كه توليد قبالً صادرات و واردات كشور جاريه مقررات  2
نمود كه بايد بنحوي سهم  گردد مقرراتي را بيان مي نياز كشور نيست و بناچار مقداري از خارج وارد ميداخلي آنها به مقدار  

 1372مقررات صادرات و واردات كشور مصوب  21ماده . از توليد داخلي بعمل آيد واردات تعيين گردد كه حمايت مؤثري
هيأت وزيران را موظف كرد تا به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي و تنظيم سياست بازرگاني كشور، ضمن رعايت 

 37همچنين اصالح ماده  نسبت به تهيه اليحه قانوني حقوق گمركي كاالهاي وارداتي وتمهيداتي  حال مصرف كنندگان،
  .نمايدبقانون امور گمركي 
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براي مثال در مواردي كه به منظور رفع خطر فوري يا جلوگيري از سقوط شديد ارزش  1.محدود نمايد

پولي كشور بسيار اندك است، يا اينكه كشور عضو بخواهد محدوديتهايي در مورد پولي است و يا ذخاير 

  .تر قائل شود برخي از كاالها در قبال ورود براي كاالهاي اساسي

هاي گمركي بايد گفت كه اين اصل محور اساسي تعارضات مقررات گات با  در خصوص كاهش تعرفه

يرا عوارض وارداتي ايران كه قبالً شامل حقوق گمركي، ز. آيد مقررات تجارت خارجي ايران به شمار نمي

بوده ضمن متعدد و پراكنده بودن از موانع ... سود بازرگاني، ساير عوارض گمركي، حق ثبت سفارش و 

شد، ولي در حال حاضر اصالحات زيادي بر قانون مقررات واردات و صادرات  واردات محسوب مي

  . به اين بخش كاهش يافته است اعمال شده و بسياري از مشكالت مربوط

روند به انحاء  تعدد و پراكندگي نرخهاي عوارض گمركي عالوه بر اينكه موانع وارداتي بشمار مي

شوند لذا اصالحات بعمل آمده در خصوص ادغام تمامي اين عوارض و  موجب اختالل در امر تجارت مي

با مقررات گات مبني بر وضوح و قدم مهمي در جهت سازگاري  2ها در قالب حقوق ورودي هزينه

  . شفافيت مالياتها و موانع وارداتي بوده است

تواند مورد مذاكره قرار گيرد و چنانچه توجيه منطقي و  نرخ تعرفه در خصوص تك تك كاالها مي

                                                 
مقررات صادرات و واردات در حمايت گمركي از طريق افزايش حقوق و عوارض گمركي از بخش كشاورزي و  35ماده   1

به دليل اهميت خودكفايي در اين بخش و مكانيزه شدن آن و همچنين اولويت ساختن ماشين آالت و تجهيزات كشـاورزي  
توانست در مراحل بعـدي در تعـارض    داد كه مي معافيت گمركي اين قبيل كاالها را شامل حذف تدريجي قرار مي در داخل

 .هاي گات قرار گيرد نسبي با موافقتنامه
اصالح موادي از قانون برنامه سوم  )2/11/1381موسوم به قانون تجميع عوارض مصوب ( قانون) 2(حقوق پايه، طبق ماده  2

، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، حقوق گمركي، ماليات، حق ثبت سفارش كاال، انواع عوارض توسعه اقتصادي
به مجمـوع  . شود ارزش گمركي كاالها تعيين مي% 4و ساير وجوه دريافتي از كاالهاي وارداتي تجميع گرديده است و معادل 

  .شود شود، حقوق ورودي اطالق مي وزيران تعيين مي اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيأت
http://www.tpo.ir/tpo2/final/moghadameh-final/moghadameh-%205.htm 

تمامي عوارض و مالياتهاي وارداتي ايران به صورت يك نرخ  1372قانون مقررات صادرات و واردات مصوب  15طبق ماده 
 .و تحت عنوان سود بازرگاني خواهند بود
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توان نرخ تعرفه معيني را براي حمايت از صنعتي خاص حفظ كرد اما  اقتصادي قابل قبولي ارائه شود مي

با توجه به اينكه نرخهاي حقوق ورودي . بعدي منوط به موافقت ديگر اعضاي سازمان خواهد بودافزايش 

اند، قطعاً موضوع سطح نرخها مشكلي را در راه  هاي قابل توجهي يافته در قالب نظام تك نرخي ارز كاهش

تعرفه  عضويت در سازمان تجارت جهاني ايجاد نخواهد كرد و امروزه ايران از لحاظ سطح نرخهاي

گمركي در ميان كشورهاي در حال توسعه ارقام بااليي را ندارد و به احتمال زياد در دورهاي مذاكرات با 

  . تري به صنايع ايران تحميل نخواهد شد سازمان تجارت جهاني و اعضا آن نرخهاي پايين

با تبديل باقي آنها به توان  اند و مي هاي بسياري كاهش يافته اي نيز با اعمال شفافيت موانع غيرتعرفه 

كاهش نرخهاي تعرفه از مسائل مطرح در اين بخش . تعرفه اين مسئله را نيز تا حد زيادي برطرف نمود

توانند بسته به كيفيت مذاكرات از  هستند كه به هر حال كشورهاي در حال توسعه در اين زمينه مي

  .ردار باشندامتيازات زياد و زمان بيشتري براي تغيير نرخهاي تعرفه برخو

عوارض . باشند هاي حمايتي و مالي آنها حائز اهميت مي بطوركلي عوارض وارداتي ايران به سبب جنبه

روند در نظام بازرگاني خارجي ايران هم از نقطه نظر  بازرگاني كه نوعي ماليات غيرمستقيم به شمار مي

كسب درآمد براي دولت واجد حمايت از صنايع و نيز ممانعت از ورود و مصرف كاالها و هم بعلت 

اما . شوند هاي گمركي تنها ابزار قانوني حمايت از صنايع محسوب مي طبق مقررات گات، تعرفه. اهميتند

دولت اين حمايتها را نه تنها از طريق عوارض گمركي بلكه بيشتر بواسطه اعطاء سوبسيدهاي مستقيم و 

بطوركلي در . دارد هاي مهمتر اعمال مي به بخشغيرمستقيم، و وضع اولويتهاي ترجيحي در تخصيص ارز 

هاي گمركي پذيرفته شده  نظام تجاري ايران عالوه بر حقوق ورودي كه از طرف گات به عنوان تعرفه

بطور . شود اي كه مورد پذيرش آن سازمان نيست به ميزان قابل توجهي استفاده مي است از موانع غيرتعرفه

گيرند كه در همين بخش به  ، از طرق مختلف مورد حمايت قرار ميكلي صنايع و توليدات داخلي كشور

همچنين در جهت توسعه صادرات كاالهاي غير نفتي قانون مقررات صادرات و  .آن خواهيم پرداخت

  .عنوان نموده است 25و  2و  19واردات تسهيالت و امكاناتي را براي صادركنندگان تحت پوشش مواد 
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ر قوانين جاري كشور در ارتباط با سازمان حمايت از مصرف كنندگان و هاي حمايتي د از جمله جنبه

بر اين اساس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان مكلف است بر . است 1توليد كنندگان

                                                 
ها و سازمان حمايت توليد كنندگان و  سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان از ادغام مركز بررسي قيمت 1

اساسنامه،  3به موجب ماده . تشكيل و اساسنامه آن به تصويب شوراي انقالب رسيد  1358مصرف كنندگان سابق در سال 
شود و وابسته به وزارت  ه صورت شركت سهامي اداره ميباشد و ب سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي مي

  .بازرگاني است
شوراي عالي اداري كليه وظايف و اختيارات سازمان  12/5/1384مورخ  85081/1901همچنين بر اساس مصوبه شماره 

يين نامه و آ 20/7/1383م مورخ /735202بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كاال و خدمات موضوع تصويب نامه شماره 
ستاد پشتيباني تنظيم بازار كه باقوانين ومقررات موجود مطابقت دارد، به سازمان  2/8/1383مورخ  40731اجرايي شماره 

  . حمايت محول گرديد
  اهداف سازمان

 حمايت از توليدات داخلي و افزايش آن  
  ها حمايت از مصرف كنندگان در قبال نوسانات غير معمول قيمت  
 هاي وارداتي و توليدي ارايه طرحهاي ضروري در جهت متعادل ساختن قيمت انجام تحقيقات و  
 تشويق صادرات از طريق همكاري با سازمانهاي ذيربط  
  ، بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كاالهاي توليدي و وارداتي و خدمات مشمول در تمام بخشها اعم از دولتي، تعاوني

  خصوصي و نهادها
  قيمت ها و رسيدگي به تخلفات بر اساس قانون تعزيراتاعمال نظارت بر اجراي  
 تدوين و اجراي روشهاي كارآمد بازرسي و نظارت و اجراي طرحهاي ويژه نظارتي  
 نظارت بر شبكه هاي توزيع كاالها وخدمات و مبارزه با عرضه و توزيع كاالهاي قاچاق به عنوان دستگاه كاشف  

  اهم فعاليتها
  :سازمان به شرح زير استبرخي از مهمترين فعاليتهاي 
  فعاليتها در حوزه حمايتي

 حمايت از توليد و فرآورده هاي داخلي و عرضه خدمات متناسب در جهت افزايش آنها.  
 حمايت از مصرف كنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قيمتهاي داخلي و خارجي و كنترل آنها.  
 آورده هاي داخلي با سازمانهاي مربوط و شناسائي همكاري و تحقيقات الزمه در تشويق صادرات محصوالت و فر

  امكانات بازارهاي خارجي در جذب توليدات داخلي
  بررسي، تأييد ، تعديل و كنترل قيمت انواع خدمات و محصوالت توليدي اعم از كشاورزي، صنعتي و معدني و همچنين

  ي و خرده فروشيبررسيهاي الزمه در جهت كنترل قيمت كاالهاي وارداتي در سطح عمده فروش
 بررسي و محاسبه و كنترل عوامل موثر در قيمت تمام شده كاال و خدمات و سيستمهاي مربوط به توزيع تا مرحله مصرف  
 تمركز و نظارت بر كليه اعتبارات پرداختي مربوط به كاالهاي مورد حمايت دولت  
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التفاوت  ها و پرداخت سوبسيدها اقدام كند و مابه اساس مصوبات شوراي اقتصاد نسبت به برخي حمايت

طبق ماده . باشد ن حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مشمول ماليات بر درآمد نميدريافتهاي سازما

موافقتنامه گات دربارة سوبسيدها، آمده است كه سوبسيد عبارت است از كمك مالي دولت يا مؤسسات  1

تقال هاي بالعوض، وام و تزريق سرمايه و يا ان دولتي كه متضمن انتقال مستقيم وجوه مثل برقراري كمك

هاي مالياتي و دادن كاال و   ها و عوارض در قالب مشوق بخشيدن ماليات. تعهدات مثل تضمين وام باشد

طبق اين بند تسهيالت مقرر در قوانين . خدمات ديگري براي امر صادرات از ديگر موارد سوبسيد است

آيند اصالح  يد به حساب ميايران از ديدگاه اين موافقتنامه بايد بررسي شده تا چنانچه از مصاديق سوبس

موافقتنامه فوق نيز دربردارنده مواردي از سوبسيد است كه برقراري آنها بوسيله كشور  1ضميمه . شوند

  : باشد عضو ممنوع شده است كه مهمترين آن به شرح ذيل مي

 اي برقراري حمل و نقل داخلي با شرايط مناسب براي كاالي صادراتي كه شامل موارد استثنائاتي بر

  . باشد كشورهاي در حال توسعه نيز مي

 تر از معمول صرفاً به امر صادرات  هاي پائين اعطاي وام و اعتبارات با نرخ 

                                                                                                                                                      
 وارداتي و تعيين مبلغي كه طبق ضوابط قانوني  تهيه فهرست كاالهاي اساسي مورد نياز عامه، اعم از توليدي، صادراتي و

  ) .با تاييد وزير بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد(بايد دريافت يا پرداخت شود 
  :فعاليتها در حوزه بازرسي و نظارت

  اعم از ...) دولتي، تعاوني، خصوصي و(بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كاال وخدمات مشمول در كليه بخشها
  و واردات آنهاتوليدات 

 ها در كليه موارد از قبيل اعالم قيمتهاي مصوب ، صدور فاكتور، نصب برچسب فروش اعمال نظارت بر اجراي قيمت  
 تدوين و اجراي روشهاي كارآمد بازرسي و نظارت متناسب با نوع كاال و خدمات  
 وزيعي و خدماتينظارت بر شبكه هاي توليدوشبكه هاي توزيع كاال و خدمات در واحدهاي توليدي، ت  
 نظارت بر حسن اجراي ضوابط و مقررات توزيع كاال و خدمات  
 اخذ اطالعات و آمار از كليه واحدهاي توليدي، توزيع و وارد كنندگان كاال و خدمات  
 دريافت شكايات و بازرسي تخلفات مربوط به قيمت و توزيع كاالهاي توليدي، وارداتي و خدمات  
 ژه در برخورد با متخلفانتعيين اولويت و بازرسي به وي  
 مبارزه با شبكه ها و مراكز عرضه و توزيع كاالي قاچاق به عنوان دستگاه كاشف  
 انجام بازرسي، تنظيم گزارش تخلفات و اعالم آن به سازمان تعزيرات جهت اقدامات بعدي 
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 ها، بخشودگي يا اجازه تعويق پرداخت مالياتي به كاالهاي صادراتي  اعطاي معافيت 

حال توسعه داراي  موافقتنامه راجع به سوبسيدها كشورهاي در 27البته ناگفته نماند كه طبق ماده 

يك فرصت هشت ساله براي كاهش تدريجي سوبسيدها پس از پذيرفته شدن به عضويت سازمان جهاني 

  . درنظر گرفته شده بود

  مقررات گمركي

شود بايد با تمامي  براساس اصل دول كامله الوداد كشوري كه به سازمان تجارت جهاني ملحق مي

) موافقتنامه عمومي 1ماده (اين اصل . تبعيض برقرار نمايداعضاء روابط بازرگاني يكنواخت و بدون 

 1350قانون گمركي كشور مصوب  6مغايرتي با قوانين و مقررات تجاري ايران نداشته بلكه حتي با ماده 

هاي بازرگاني با دولت يا  قانون امور گمركي، هرگاه ضمن موافقتنامه 6براساس ماده . نيز هماهنگي دارد

براي كاالي معيني، حقوق گمركي به مأخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه ضميمه كشورهاي بيگانه 

هاي مزبور بقوت خود باقي هستند حقوق گمركي آن كاال  قانون مقرر است معين بشود، مادام كه موافقتنامه

ينكه در گردد، مگر ا ها و بارعايت شرايط مقرر در آنها دريافت مي مطابق مأخذ تعيين شده در موافقتنامه

. تعرفه ضميمه اين قانون حقوق گمركي كمتري به آن تعلق گيرد يا از حقوق گمركي بخشوده شده باشد

بطور مثال چنانچه ايران كاهش تعرفه گمركي در مورد كاال يا كاالهاي خاصي را در رابطه با كشور معيني 

 35گرچه طبق مادة . ز اعطاء نمايدپذيرفت، بايد اين امتياز را بدون قيد و شرط به ساير كشورهاي عضو ني

اي به كشورهايي كه با آنها مذاكرات  توانند از اعطاي امتيازات تعرفه موافقتنامة عمومي، طرفهاي متعاهد مي

  . اند خودداري نمايند اي نداشته تعرفه

هاي مد نظر در  كه در خصوص آزادي ترانزيت، شرايط ورود و صدور كاال و شيوه 8و  7و  5مواد 

آئيننامه ارزيابي گمركي كشور كامالً منطبق  192و  172زيابي گمركي است و در برخي موارد با مواد ار

گات هيچگونه تمايزي بر مبناي پرچم كشتي، مبداء ورود و خروج يا مقصد  5براي مثال در ماده . نيست

در حالي كه اين . بر مبناي شرايط مربوط به مالكيت كاالي كشتي يا ديگر وسايل حمل و نقل نشده است



  236/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

قانون  7و  6و  5ضمناً مواد . موضوع در قوانين ايران در رابطه با برخي از كشورها ممنوع شده است

اي و محدوديتهاي خاصي در ارتباط با نوع كاالهاي وارده و  هاي تعرفه گمركي كشور به صراحت حمايت

صالح را  يص مراجع ذيوضع عوارض خاص در خصوص برخي اقالم وارداتي برحسب ضرورت و تشخ

گات مبني بر اتحاد رويه در خصوص وضع محدوديت از طريق  2و  1مطرح نموده است كه با اصول 

  . باشد هاي تعرفه در تعارض مي نرخ

  مقررات ارزي

هاي خاص  از نظر مقررات گات، سهميه بندي ارزي و تخصيص ارز جهت ورود كاال برحسب اولويت

حمايت از صنايع و توليدات داخلي به . رود ز نوعي محدوديت به شمار ميو نيز نرخهاي ارز ترجيحي ني

اي نظير سهميه بندي ارزي و گران كردن واردات در مقابل محصوالت مشابه  كمك ابزارهاي غيرتعرفه

داخلي با تخصيص ارز به بخشهاي اولويت دار و صدور محصوالت داخلي به صورت دامپينگ در قالب 

رات و يا حمايت از شركتهاي داخلي در تجارت خارجي با فروختن ارز ارزان سياستهاي تشويق صاد

قيمت به آنها از مواردي است كه در ايران كم و بيش وجود داشته و برخي از آنها نيز در حال حاضر 

با اجراي سياست يكسان سازي ارز بسياري از معضالت مربوط به اين  1381متداول هستند ولي از سال 

 .ف يا حداقل كم شده استموانع برطر

هاي كمي در چارچوب مقررات گات،  هاي ممنوعيت استفاده از محدوديت يكي ديگر از جنبه

ممنوعيت اعطاء سوبسيد صادراتي است كه با مقررات و سياستهاي تشويق صادرات در كشورما در دهه 

الم مورد نياز استفاده چرا كه صادركنندگان از نرخهاي ارز ترجيحي براي ورود اق. مغاير بود 1370

فروختند اما اين روند با موضوع يكسان سازي  كردند و بعضاً كاالي صادراتي خود را با نرخ شناور مي مي

متوقف شد و مغايرت ميان توافقنامه عمومي تعرفه و تجارت با قوانين ارزي و  1381نرخ ارز در سال 

ي ارزي هنوز موضوعي قابل طرح است هرچند بند تجاري ايران از اين لحاظ برطرف گرديد ولي سهميه

  .افزايش درآمد ارزي در سالهاي اخير اهميت اين موضوع را نقصان داده است
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  قوانين مالياتي

موافقتنامه گات در ارتباط با رفتار ملي در مورد وضع ماليات و مقررات داخلي كشورها را الزام  3ماده 

و مطلوب در مورد محصوالت وارداتي و توليدات داخلي  هاي يكسان و مشابه به اتخاذ قوانين و رويه

در اين ماده بصراحت اعالم شده است كه محصوالت و توليدات هر كشور طرف قرارداد گات . نمايد مي

شود بطور مستقيم و غير مستقيم مشمول ماليات داخلي و ديگر انواع  كه وارد سرزمين متعاهد ديگر مي

گردد و مواردي مازاد بر آن نبايد  ر مورد محصوالت مشابه داخلي برقرار ميهايي است كه د ماليات و هزينه

  . در نظر گرفته شود

به اشكال گوناگون اقدام به حمايت از  142، 141، 132هاي مستقيم نظير مواد  برخي مواد قانون ماليات

اصوالً گات حمايت از  البته بايد گفت كه.  نمايد هاي مالياتي مي توليد كنندگان داخلي در قالب معافيت

دارد  اساسنامه مقرر مي 2كند بلكه طبق مقررات خاصي نظير ماده  توليدات و صنايع داخلي را ممنوع نمي

اي صورت  هاي گمركي و نه از طريق موانع غيرتعرفه هايي بايد اساساً از طريق تعرفه كه چنين حمايت

هاي حمايتي و به حداقل  ح در اجراي سياستاهداف عمده اين نوع حمايت، ايجاد شفافيت و وضو. گيرد

  .كند رساندن اختالالتي است كه حمايت در تجارت ايجاد مي

از جملة . اصالحات ساختاري متعددي را انجام دهدبه سازمان تجارت جهاني بايد  پيوستنايران براي 

  :توان به موارد زير اشاره كرد مياصالحات اين 

 كار، تجارت، ،ن اساسييانور قيي در برخي قوانين نظبسترسازي قانوني از طريق بازنگر .1

و تطبيق آنها با قوانين و مقررات ... گذاري خارجي، بيمه، بانكداري، گمرك، ماليات، و  سرمايه

  .سازمان تجارت جهاني

بسترسازي اقتصادي از طريق شناخت پتانسيل در مزيتهاي نسبي بالقوه و بالفعل در بخشهاي  .2

  .يش قدرت رقابت محصوالت صادراتي كشورعمدة اقتصادي و افزا
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بنگاهها در عرضة محصوالتي با كيفيت برتر و از لحاظ قيمتي قابل رقابت با ساختن  توانا .3

  .محصوالت مشابه در بازارهاي جهاني

دن سهم اين قبيل صادرات در كل رظرفيت اضافي براي صادرات كاالهاي صنعتي و باال ب ايجاد .4

  .صادرات غير نفتي كشور

  .جاد شرايط ثبات سياسي و اقتصادي براي كشوراي .5

  .سياستهاي پولي، مالي، ارزي و تجاري كشوردر هماهنگي ايجاد  .6

  .صادراتفراهم ساختن شرايط الزم براي رشد  .7

  .اصالح گمركات كشور .8

مشاركت در مذاكرات سازمان تجارت جهاني از طريق مطالعات مستمر و تحقيقات دقيق  .9

  .كاري منسجم و متخصص هاي وهـ حقوقي توسط گر بازرگاني

  .هاي موجود بر اساس محوريت دانش ها و اصالح نظام اي تخصصبرارزش قائل شدن  .10

  بهنگام و كارانظام آماري  .11

سازي الحاق ايران به  فرابخشي زمينه سنداز اقدامات انجام شده در ارتباط با مسئلة فوق تصويب 

در اين سند كليه اقدامات الزم جهت . باشد ميعه چهارم توس  اسناد برنامه ازسازمان جهاني تجارت 

 بايست توسط ان جهاني تجارت كه ميسازي الحاق هدفمند جمهوري اسالمي ايران به سازم زمينه

اين سند در .هاي توليدي به كار گرفته شود تدوين و ارائه شده است دستگاههاي اجرايي و وزارتخانه

  :1ر به تصويب رسيده استبه شرح زي 5/5/84جلسه هيأت وزيران مورخ 

  وزارت امور خارجه( 1384رفع موانع سياسي بين المللي قبل از الحاق تا پايان سال(  

 وزارت امور خارجه( كسب حمايت سياسي ديگر كشورها در حين الحاق(  

                                                 
1 - http://www.irtr.gov.ir/News/NewsView.asp?id=4 
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 بانك مركزي( تداوم سياست يكسان سازي نرخ ارز(  

 وزارت ( 1386ها تا پايان سال ساماندهي نظام تعرفه اي كشور به همراه كاهش تدريجي نرخ

  )بازرگاني

 وزارت امور اقتصادي و دارايي( گسترش بازار سرمايه و ايجاد و گسترش بازارهاي تخصصي كاال(  

  بانك مركزي(همسو نمودن سياستها پولي و مالي با قوانين و مقررات سازمان جهاني تجارت- 

  )وزارت امور اقتصادي و دارايي

  وزارت بازرگاني( 1385بر خريدهاي خارجي تا پايان سال تنظيم نظام حقوقي حاكم(  

  وزارت بازرگاني( 1385تنظيم قواعد تجاري مرتبط با سرمايه گذاري خارجي تا پايان سال(  

 وزارت ( -صنعتي-ازجمله قانون امور گمركي، قانون مناطق آزاد تجاري -اصالح قوانين و مقررات

  )امور اقتصادي و دارايي

 ازجمله قانون و مقررات ضد دامپينگ، قانون صادرات و  -وانين و مقررات جديدتنظيم و تصويب ق

  )وزارت بازرگاني( -واردات و قانون ضد انحصار

 هاي كارشناسي دستگاه هاي اجرايي در امور مربوط به سازمان جهاني  آموزش نيروي انساني و هسته

  )بازرگانيوزارت ( 1385تجارت و تنظيم گزارش رژيم تجاري تا پايان سال 

  وزارت بازرگاني( 1385تأسيس دفتر نمايندگي ايران در سازمان جهاني تجارت در ژنو تا پايان سال(  

 المللي در ايران  برقراري نظام حق مالكيت معنوي بين  

 وزارت بازرگاني( ها ها، ساماندهي يارانه و هدفمند كردن كل يارانه كاهش تدريجي يارانه( 

 عنوان نماينده تام االختيار تجاري كشور در مذاكرات الحاقين وزير بازرگاني به يتع  

 هاي ذيربط تشكيل ستاد راهبردي الحاق با مسؤوليت وزارت بازرگاني و عضويت دستگاه  

 هاي توليدي و  وزارت بازرگاني براي بنگاه توسط ابالغ شده ضوابط  الزم االجرا بودن استانداردها و
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  تجاري

 جهاني و ايران هاي سازمان تجارت موافقتنامه

هاي دور اروگوئه آنها را با شرايط قوانين و مقررات ايران  در ادامة اين بخش با بررسي كليات موافقتنامه

  .نماييم مقايسه مي

 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت

در قالب سازمان تجارت جهاني، قواعد نظام تجارت چند جانبه  1995ها از اول ژانويه  اين موافقتنامه 

به عنوان مهم ترين موافقتنامه سازمان تجارت  1994گات تكميل يافته يا  1947گات . ريزي كرد ا پايهر

 مواد اين موافقتنامه مبين اصول كلي سازمان تجارت. باشد ميتجارت كااليي جهاني در مورد ادارة امور 

اهم موضوعات . اند امضا شدهبراي توضيح  اين مواد نيز نامه ديگر  و چند موافقتنامه و تفاهم جهاني است

الوداد، شرط رفتار ملي، جداول امتيازات، آزادي ترانزيت، مسائل  شرط دولت كامله: عبارتند از 1994گات 

مربوط به ارزشيابي، عوارض و تشريفات گمركي، شفافيت مقررات تجاري، حذف محدوديتهاي مقداري و 

تجاري دولتي، استثنائات، حل  ها، بنگاههاي ، يارانهاستثنائات آن، حمايتهاي مجاز بر حسب اقتضاي شرايط

  .1اي و مالحظات كشورهاي در حال توسعه و فصل اختالفات، ترتيبات منطقه

نظر به اينكه ايران هنوز موافقتنامة عمومي تعرفه و تجارت را نپذيرفته است، طبق پاراگراف پنجم سند 

باشند، قبل از پذيرش موافقتنامه تاسيس  نمي 1947هاي متعاهد گات  نهايي، كشورهايي كه جزء طرف

را به انجام رسانده و بعنوان يك  1947سازمان جهاني تجارت، ابتدا بايد مذاكرات مربوط به پذيرش گات 

طرف متعاهد پذيرفته شوند لذا ايران براي الحاق به گات بايد موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت مصوب 

  .را بپذيرد 1947

                                                 
 1 http://www.irtr.ir/ 
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   تاسيس سازمان جهاني تجارتموافقتنامه 

هاي دور  اين موافقتنامه وظيفه اصلي سازمان تجارت جهاني اجرا و مديريت موافقتنامه 3براساس مادة 

اروگوئه و فراهم ساختن مجمعي براي مذاكرات ميان اعضاء در خصوص روابط تجاري چندجانبه 

ركن اصلي اين سازمان، . تشريح شده است اين موافقتنامه، ساختار تشكيالتي سازمان 4در ماده . باشد مي

باشد كه حداقل هر دو سال يكبار تشكيل جلسه  كنفرانس وزراء متشكل از نمايندگان كشورهاي عضو مي

شوراي عمومي مركب از نمايندگان كشورهاي عضو است كه در فواصل بين اجالس وزراء به . دهد مي

، تشكيل شورايي براي 4در ماده . پردازد رديده است ميانجام وظايف محوله كه در اين موافقتنامه مقرر گ

هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي تحت  تجارت كاال، شورايي براي تجارت خدمات و شورايي براي جنبه

هاي مربوطه  اين شوراها مسئول نظارت بر اجراي موافقتنامه. بيني شده است نظارت شوراي عمومي، پيش

در همين ماده آمده . ها براي نمايندگان كليه كشورهاي عضو آزاد استباشند و عضويت در اين شورا مي

ها و يك  هاي تراز پرداخت است كه كنفرانس وزراء بايد يك كميته تجارت و توسعه، يك كميته محدوديت

همچنين مقرر شده كه كميته تجارت و توسعه به عنوان بخشي از . كميته بودجه مالي و اداري ايجاد نمايند

هاي تجاري چند جانبه را به نفع كشورهاي عضو درحال  بايد بطور ادواري مواد خاص موافقتنامهوظايفش 

ها نيز براي تمامي  عضويت در اين كميته. توسعه بررسي نموده و به شوراي عمومي گزارش نمايد

رار دارد ، تاسيس دبيرخانه سازمان كه در راس آن دبيركل ق6در ماده . نمايندگان كشورهاي عضو آزاد است

كنفرانس وزراء بايد دبيركل را منصوب و حدود اختيارات، وظايف و شرايط تصدي . پيش بيني شده است

مسئوليت دبيركل و كارمندان دبيرخانه . كند دبيركل نيز كارمندان دبيرخانه را انتخاب مي. وي را معين نمايند

ها و هر مقامي خارج از سازمان را  يك از دولتالمللي دارد و آنها نبايد دستوري از هيچ منحصراً ماهيتي بين

تصميم گيري . باشند هاي متعاهد در گات مي ، اعضاء اصلي اين سازمان همان طرف11طبق ماده . بپذيرند

براي پذيرش عضو جديد در سازمان، در حيطه اختيارات كنفرانس وزراء با دو سوم آراء كشورهاي عضو 

  . است

 1947كرات مربوط به پذيرش موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت گات ايران بايد پس از انجام مذا
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، موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني 1947بعنوان يك طرف متعاهد پذيرفته شود و پس از الحاق به گات 

از طرفي عضويت در سازمان تجارت جهاني مستلزم . هاي پيوست آن را بپذيرد تجارت و موافقتنامه

هاي غيركااليي و  و همينطور ديگر موافقتنامه 1994هاي مورد نظر يعني گات  هپذيرش ديگر موافقتنام

  .تصميمات وزيران خواهد بود

  دسترسي به بازار

ها توافق گرديد  در مذاكرات دور اروگوئه و در بخش مربوط به دسترسي به بازار از طريق كاهش تعرفه

را باستثناي مواد سوختي طي يك دوره پنج  هاي وارداتي خود كه كشورهاي پيشرفته متوسط موزون تعرفه

هاي كااليي، اين كاهش  البته برحسب گروه. درصد برسانند 9/3درصد به  3/6درصد كاهش از  38ساله با 

درصد مربوط به  70تا  40بطور مثال باالترين كاهش بين . ها يكسان و متوازن صورت نگرفته تعرفه

نظير چوب، كاغذ، خمير كاغذ، اثاثيه، . هاي متعادلي دارند فهشد كه در حال حاضر نيز تعر هايي مي بخش

هايي بود كه با  درصد مربوط به بخش 25تا  20هاي بين  در حاليكه كاهش. آالت غير برقي فلزات و ماشين

مشكالت تعديل ساختاري مواجه بودند و سطوح حمايت از آنها نيز باال بود، نظير منسوجات و پوشاك، 

الوه بر اين، واردات مشمول تعرفه صفر ع. قل، چرم، كفش، الستيك و كاالهاي سفريتجهيزات حمل و ن

افزايش سهم . باشد هاي كااليي متوازن نمي صد افزايش يافت كه البته در بين گروهرد 43درصد به  20از 

غذ، هاي معدني، چوب، كا واردات معاف از تعرفه در مورد محصوالتي نظير ماشين آالت، فلزات، فرآورده

هاي شيميايي بيشتر و در مقابل سهم واردات محصوالتي نظير منسوجات و  خمير كاغذ، اثاثيه و فرآورده

به بازار ) درصد 15بيش از (هاي باال  مول تعرفهشسهم واردات م. پوشاك و چرم كمتر خواهد بود

ذشته است و مذاكرات همة اين موارد مربوط به گ. درصد تنزل كرد 5درصد به  7از نيز  كشورهاي پيشرفته

  .هاي مختلف همچنان ادامه دارد ها در بخش براي كاهش نرخ

هاي وارداتي همچون  در مورد كشورهاي در حال توسعه درصد كاهش معيني در متوسط موزون تعرفه

هاي آزاد سازي تجاري درصد  كشورهاي پيشرفته اعمال نخواهد شد، بلكه هر كشور متناسب با سياست
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كشورهاي . گردد ميدر مورد متوسط نرخ تعرفه كاالهاي صنعتي وارداتي خود متعهد  كاهش مشخصي را

هاي تعرفه  اي خود را با نرخ هاي تعرفه در حال توسعه پذيرفتند كه تمام يا بخش قابل توجهي از رديف

ين نمايند كه بطور متوسط سهم واردات كاالهاي صنعتي ا تثبيت (Binding)االجرا  حدود و الزمثابتي م

در اين ميان برخي از كشورهاي در . درصد افزايش يابد 59درصد به  14از  -با تعرفه ثابت  -كشورها 

درصد واردات صنعتي  100حال توسعه نظير آرژانتين، برزيل، كلمبيا، جامائيكا و اروگوئه پذيرفتند كه 

روپاي شرقي عضو گات نيز كشورهاي ا. اي ثابت و الزم االجرا قرار دهند هاي تعرفه خود را مشمول نرخ

درصد واردات محصوالت صنعتي خود را طي يك دوره پنج  96درصد،  74موافقت كردند كه به جاي 

  . قرار دهند  االجرا و الزمتثبيت شده هاي ثابت  ساله مشمول تعرفه

هاي  عضويت كشورها و منجمله ايران در سازمان تجارت جهاني كاهش تعرفهمهم يكي از تبعات 

اثر اين كاهش بر وضعيت رقابتي صنايع، اشتغال، . باشد كه از نتايج اعمال اين موافقتنامه مي است گمركي

و منابع، بودجه دولت و غيره موضوعي است كه در صورت عضويت در سازمان جهاني تجارت  تخصيص

   .المللي از اهميت بسزائي برخوردار خواهد شد قرار گرفتن در شرايط رقابت بين

 ه كشاورزيموافقتنام

. قرار گرفتتجارت جهاني در دور اروگوئه، كشاورزي تحت شمول قواعد عمومي تجارت سازمان 

   .باشد زير مي موافقتنامه كشاورزي حول سه محور اصلي

حفظ دسترسي جاري و برقراري  واي و تبديل آنها به تعرفه  لغو موانع غيرتعرفه: سترسي به بازارد .1

 .باشد ميتعرفه كاالهاي كشاورزي از جمله توافقها  كاهش نرخهايو حداقل دسترسي 

به يابنده موسوم  حمايتهاي كاهش .شوند ميمجاز شمرده كه حمايتهاي سبز : حمايت داخلي .2

 .كاهش پيدا كنند زمانحمايتهاي زرد بايد در بخش كشاورزي هر كشوري محاسبه و در طول 

در طول بايد محاسبه و در بخش كشاورزي اي از صادرات  هاي يارانه حمايت: هاي صادراتي يارانه .3
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 .كاهش يابندزمان 

ها و حمايتهاي داخلي براي كشورهاي در حال  مربوطه، يارانه  در زمينه كشاورزي بر اساس موافقتنامه

درصد كاهش يابند، و تنها حمايتهايي كه  24هاي صادراتي به ميزان  درصد و يارانه 14توسعه بايد به ميزان 

موافقتنامه  15به عالوه بر اساس ماده . بر تجارت يا توليد نداشته باشند از كاهش معاف هستندآثار اختاللي 

كشورهاي در حال توسعه عضو مجاز شده بودند تعهدات مربوط به ) رفتار ويژه و متمايز(كشاورزي 

  . اكرات استدر حال حاضر اين شرايط منوط به مذ. ساله به اجرا بگذارند 10اي حداكثر  كاهش را در دوره

هاي صادراتي  كاهش يارانه. در دور دوحه مذاكرات بسياري در بخش كشاورزي صورت گرفت

كشاورزي يكي از مباحث مهم اين مذاكرات در بخش كشاورزي بود كه تا به حال به دليل عدم توافق 

ي كشورهاي درحال توسعه مورد موافقت قرار نگرفته است و در حال حاضر در دستور بررسي برا

اي در جهت  حاكي اقدامات عمده 2004موافقتهاي اوليه در دور دوحه در سال . گيري قرار دارد تصميم

  . هاي كشاورزي در بين كشورهاي متعاهد بوده است كاهش و حذف يارانه

هاي حمايتي خاصي از جمله قيمتهاي تضميني جهت خريد محصوالت اساسي، حفظ و تثبيت  سياست

هاي متعدد مبارزه با آفات و بيماريها،  ردن سطح درآمد كشاورزان از طريق اعطاي يارانهحداقل قيمتها، باال ب

هاي گمركي و سود بازرگاني بر محصوالت كشاورزي و وارداتي و غيره در بخش كشاورزي  وضع تعرفه

  . باشد از جملة موارد مهم قابل طرح در اين بخش در ارتباط با ايران مي

هاي توليدي كشاورزي قوانين و مقررات مختلفي به تصويب رسيده كه  در ايران در زمينه مشوق

كنند و برخي ديگر بطور غير مستقيم  بسياري از آنان بطور مستقيم توليدات بخش كشاورزي را حمايت مي

ها و اقدامات  در بخش موافقتنامة يارانه. شوند از طرق مختلف منجر به حمايت بخش كشاورزي مي

ها كه باالخص از طريق حمايت محصوالت صنعتي بر اين بخش اثر  از اين مشوقجبراني به بسياري 

اي، حمايت  هاي منطقه هاي صادراتي، مشوق ها شامل مشوق اين مشوق. خواهد گذاشت اشاره خواهيم كرد

فراهم آوردن (هاي زيربنايي  هاي مشاركتي، مشوق گذاري، مشوق هاي سرمايه از توليدات داخلي، مشوق
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باشند كه اغلب آنها در بخش  ها مي ، حمايت از اختراعات و ابداعات و ساير مشوق)زيربناييتسهيالت 

  .كشاورزي هم اثر مستقيم و هم غيرمستقيم دارند

هاي  يارانه. هاي مطرح در اين بخش است قيمتهاي تضميني محصوالت اساسي كشاورزي از حمايت

اين بخش وجود دارند كه همگام با مصوبات گذشته اي نيز در  كود و بسياري از خدمات كشاورزي يارانه

 . و جاري سازمان تجارت جهاني در اين بخش در فرآيند الحاق بايد مدنظر قرار گيرند

 موافقتنامه اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي

 و ات، حيوانهاالزم براي حمايت و حفاظت از بهداشت انسان شرايطايجاد  1اين موافقتنامههدف  

اقدامات مزبور وسيله تبعيض دلخواه يا غير قابل توجيه و در صدد اعمال قيودي است كه  استت تانبا

اي از  شامل مجموعهاين موافقتنامه . كندنايجاد  ييا محدوديت پنهان تجاررد و فراهم نياوميان اعضا را 

ده موجه بوده و دهد كه اقدامات تجاري بهداشتي اتخاذ ش اصولي است كه به اعضاء اطمينان ميو  قواعد

  .المللي نيست براي تجارت بين غيرموجهدر برگيرنده موانع 

دهد  بلكه اجازه مي ،كند موافقتنامه كشورهاي عضو را وادار به تبعيت از استانداردهاي واحدي نمياين 

كشورها با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي و اقليمي خود استانداردهاي مناسبي براي حفاظت از 

خواهد نسبت به  اماّ در عين حال از اين كشورها مي .حيوان و نبات بكار گيرند و ت و حيات انسانبهداش

. رعايت شفافيت و اطالع رساني مناسب به اعضاء در مورد استانداردها و مقررات فني خود اقدام نمايند

در نظر ابل دفاع قعالوه بر اين از كشورهاي عضو درخواست شده براي استانداردهاي خود مبناي علمي 

  . بگيرند

توان مطمئن شد كه غذاهايي كه وارد يك كشور شده و  در واقع سؤال مورد نظر آن است كه از كجا مي

توان مطمئن شد كه  رسد از سالمت كافي برخوردار است و از كجا مي به دست مصرف كنندگان مي
                                                 

1 http://www.wto.org/englisقh/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm 

http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm 
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ور حمايت از توليدكنندگان داخلي محدود كردن واردات به بهانه سالمتي مواد غذايي و گياهي به منظ

قوانين  SPA,SPS( 1( استانداردهاموافقتنامه بهداشت مواد غذايي، حيوانات، گياهان و . وضع نشده است

دهد كه استانداردهاي خود را وضع نمايند  اين موافقتنامه به كشورها اجازه مي. سازد مربوطه را روشن مي

علمي باشند و تا حدي وضع شوند كه براي سالمت انسان، حيوان و اما در عين حال اين استانداردها بايد 

اند كه از  كشورهاي عضو تشويق شده. گياه الزم هستند و نبايد بين كشورها تبعيض قائل شوند

توانند از اقداماتي كه  با اين وجود در صورتي كه مايل باشند مي  المللي استفاده كنند، استانداردهاي بين

 3اقدامات موقتي احتياطي SPS2از موافقتنامه  5- 7ماده . كند استفاده كنند التري را تأمين مياستانداردهاي با

هاي  دهد كه از استانداردهاي متفاوت و روش همچنين موافقتنامه به كشورها اجازه مي. داند را مجاز مي

ه عملياتي را كه تواند مطمئن شود ك پس چگونه يك كشور مي. مختلف براي بازرسي كاالها استفاده شود

برد براي كشور واردكننده قابل قبول باشد؟ در صورتي كه يك كشور  براي محصوالتش بكار مي

برد براي صادرات داراي همان سطح و استاندارد قابل  صادركننده بتواند نشان دهد كه اقداماتي كه بكار مي

كه كشور وارد كننده استانداردهاي قبول سالمتي در كشور واردكننده باشد در اين صورت انتظار مي رود 

ها بايد هر گونه تغيير در مقررات سالمتي و بهداشتي را از قبل اعالم  دولت. كشور صادركننده را بپذيرد

  .كنند

المللي و مقررات فني هماهنگ استفاده  نامه اعضاء را ترغيب نموده تا از استانداردهاي بين اين موافقت

قواعد كمسيون تنظيم  توصيه به رعايت . نمايد عيت از اين استانداردها نميبه تبآنها را مكلف ولي  كنند

المللي بيماريهاي مسري حيواني  توصيه به مشاركت در دفتر بينو  (CODEX) مواد غذاييمجموعه قوانين 

(OIDE) اين جمله استت از تاالمللي حفظ نبا و كنوانسيون بين.  

امي كه توجيه و ادله منطقي براي اين اقدامات و در موافقتنامه تصريح شده كه كشورها ماد

                                                 
1 - Sanitary and Phytosanitary Agreement. 
2 - Sanitary and Phytosanitary Measures 
3 - Precautionary Measures 
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همچنين از كشورها خواسته شده كه . نمودجلوگيري  از آنهاتوان  استانداردهاي حمايتي داشته باشند نمي

بلكه  ،ها با مفاد اين موافقتنامه اطمينان حاصل كنند نه تنها از انطباق اقدامات منطقي خود در اين زمينه

نامه موانع فني تجارت  در موافقت. غير دولتي نيز بايد با اين موافقتنامه سازگار باشد هاي اقدامات دستگاه

شامل موافقتنامه، . بيني شده است نامه و نيز مشورت ميان اعضاء پيش اي براي تحقق اهداف موافقت كميته

ردازش و توليد هاي استاندارد پ و تعريف جديدي از مقررات فني نظير روش شود نيز مي توليد فرآيندهاي

  . نمايد ميارائه را و همچنين گسترش دامنه اقدامات زيست محيطي 

مؤسسه استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان محيط زيست همراه با 

تعيين، تدوين و نشر  .توانند در اين زمينه عمل نمايند ميبه موجب قانون يران تحقيقات صنعتي ا

و نظارت بر اجراي آنها و همچنين انجام تحقيقات مربوطه از وظايف مؤسسه ) رسمي(لي استانداردهاي م

باشد كه در موارد بهداشتي و نباتي با دو سازمان ديگر مشتركاً مسؤوليت تدوين مقررات و  اخير مي

اعم از توليد (تواند استاندارد برخي از كاالها را  طبق قانون اين مؤسسه مي .گيرند استاندارها را به عهده مي

) قانون فوق 4طبق ماده (البته شرط ايمني و بهداشت عمومي . اجباري نمايد) داخلي، وارداتي و صادراتي

بويژه در اجباري كردن استاندارد كاالهاي وارداتي حائز اهميت است كه از اين نظر با موافقتنامه موانع فني 

، كيفيت مواد و كاالهاي وارداتي بر حسب ضرورت  قانون فوق 6ماده  2طبق تبصره  .تجارت انطباق دارد

و اولويت و توجه به مسايل ايمني و بهداشتي و اقتصادي بايد با استانداردهاي ملي ايران و يا 

  . استانداردهاي كشور مبداء و يا استانداردهاي معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشد

صدور گواهي ورود اكثر كاالهاي بهداشتي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حال حاضر 

. آرايشي و داروئي را منوط به اثبات واردكننده مبني بر مصرف كاالي مورد نظر در كشورهاي اروپايي كرده

شود كه بطور ضمني استانداردهاي اروپايي براي مصرف  مشهور شده باعث مي EU-Saleاين گواهي كه به 

-گيرند اعمال شود و هماهنگي خودكار با مقررات فني قرار مي بسياري از كاالهايي كه در اين بخش

  .بهداشتي آنجا برقرار شود
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 موافقتنامه منسوجات و پوشاك

هاي صنعتي است كه براي تعدادي از كشورهاي در حال توسعه  منسوجات و پوشاك از جمله بخش

بتدريج وارد  1960ئل دهه هنگامي كه كشورهاي در حال توسعه و نيز ژاپن در اوا. اهميت بسياري دارد

اي شدند، آمريكا و متعاقب آن ديگر كشورهاي توسعه يافته به منظور  بازارهاي جهاني محصوالت پنبه

حمايت از صنايع داخلي خود درصدد برآمدند كه ترتيبات معيني را بر تجارت جهاني اين محصول حاكم 

ي بر واردات منسوجات و پوشاك از اين هاي كم داد ضمن اعمال محدوديت كنند كه به آنها اجازه مي

  . كشورها، از انجام برخي تعهدات خود در قبال گات شانه خالي كنند

به  1974كه بعدها در سال  1961اي در سال  المللي منسوجات پنبه  از زمان عقد موافقتنامه بين

تاكنون در . ير نام يافتالمللي منسوجات يا ترتيبات الياف چندگانه تغي موافقتنامه ناظر بر تجارت بين

در ابتدا تنها . چندين مرحله كاالها و كشورهاي تحت پوشش اين موافقتنامه افزايش پيدا كرده است

اي تحت پوشش موافقتنامه قرار داشت، بتدريج الياف مصنوعي و پشمي نيز مشمول آن قرار  منسوجات پنبه

در حال حاضر تمامي الياف . تسري پيدا كرد به تمامي الياف نباتي و ابريشمي هم 1986گرفت و در سال 

هاي  اين ترتيبات نه تنها فرصت. تحت پوشش ترتيبات الياف چندگانه قرار دارند) ثناءستبه جز چند ا(

كند، بلكه بر رفاه مصرف كنندگان در ممالك توسعه  در حال توسعه را محدود مي كشورهايصادراتي 

هاي ذينفوذ حامي  گات براي توقف اين تبعيض، به لحاظ فشار گروه مذاكرات قبلي. يافته نيز اثر منفي دارد

طي مذاكرات كندي و توكيو، عليرغم فشارهاي . قرين موفقيت نبود ،صنايع داخلي در ممالك توسعه يافته

هاي وارداتي بر ممالك توسعه يافته  زيادي كه ممالك در حال توسعه براي حذف يا كاهش موانع و سهميه

هاي سياسي در آمريكا و جامعه اروپا به حدي بود كه هرگونه اقدام در  ا اين حال مقاومتد، بمآ وارد 

ازاين رو متوقف كردن اين . ها به نفع كشورهاي در حال توسعه را عقيم ساخت جهت كاهش حمايت

  . بوداروگوئه  آميز، هدف عمده بسياري از كشورهاي در حال توسعه در مذاكرات دور رژيم تجاري تبعيض
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تا قبل از تدوين اين . باشد بازار منسوجات و پوشاك ميتجاري آزادسازي  1اين موافقتنامههدف 

شد كه  اداره مي  2»ترتيبات الياف چندگانه«منسوجات و پوشاك عمدتاً تحت  موافقتنامه، بازار جهاني

اي در حال هدفش فرصت دادن به كشورهاي توسعه يافته براي مقابله با توليدات ارزان قيمت كشوره

 شمولاين ترتيبات ابتدا به صورت كوتاه مدت و تنها با . داخلي اين صنايع بود تمشكالرفع توسعه و 

ع الياف و محصوالت و كشورهاي وارد كنندة توسعه انوبه ادامنه شمول آن و  محصوالت نخي آغاز شد

به نفع  (MFA)چندگانه  ترتيبات موافقتنامه الياف. يافته و صادركنندة در حال توسعه گسترش يافت

 .باشد مي آميز تبعيضكشورهاي توسعه يافته 

راي توقف ترتيبات الياف چندگانه بموافقتنامه منسوجات و پوشاك در حقيقت يك چارچوب حقوقي 

ساله و تسري دادن  10طي يك دوره انتقالي  1944و ادغام تجارت جهاني منسوجات و پوشاك در گات 

طبق اين  .است تجارت ساير كاالها بر تجارت منسوجات و پوشاكبر  همان اصول و قواعد حاكم

هاي موجود بر تجارت اين محصوالت  موافقتنامه تمامي اعضاء سازمان جهاني تجارت موظفند محدوديت

طبق موافقتنامه منسوجات و پوشاك، كاالهاي مشمول . ساله برطرف سازند 10را طي يك دوره 

مرحله و بر حسب درصدهاي ثابتي تحت اصول و قواعد گات  4يد طي هاي الياف چندگانه با محدوديت

بيني شده كه طبق آن در صورتي كه واردات  موافقتنامه يك مكانيسم حفاظتي پيش 6در ماده . قرار گيرند

توان طي دوره  ، مي منسوجات و پوشاك موجب خسارت جدي بر صنايع داخلي كشور وارد كننده گردد

  . جديدي بر واردات وضع نمودهاي  انتقال، محدوديت

اقالم هميه بندي وكاهش تعرفه در مورد سرفع محدوديت اقدام به چهار مرحله در  موافقتنامهاين 

 براساس اين موافقتنامه از. طبق مقررات گات اداره گردداين محصوالت بازار  نمايد تا نهايتاً مي مشمول

  .قرار گيرندي آزادسازمشمول اقالم بايد  كلية، 2005اول ژانويه 

فرش هست و از از صادركنندگان عمده چنانچه ايران به عضويت سازمان تجارت جهاني درآيد چون 
                                                 

1 Agreement of Textile and Clothing (ATC). 
2 Multi Fibre Arrangement (MFA). 



  250/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

هاي  از سهميه المللي منسوجات نبوده و طبعاً عضو موافقتنامه بين و پوشاك نيستصادركنندگان عمده 

ذا موافقتنامه منسوجات و ل ،وارداتي وضع شده در قالب ترتيبات الياف چندگانه برخوردار نبوده است

ولي آزادسازي بازار . گرداند را متاثر نمي ايرانصنايع نساجي صادرات پوشاك مستقيماَ و در كوتاه مدت 

بخصوص براي كشورهايي نظير چين و هند و همچنين تركيه اثرات زيادي را از طريق افزايش واردات به 

جي در اثر حذف تدريجي انوان يك كاالي نسافزايش صادرات فرش بع. اين صنعت مترتب خواهد ساخت

هم به بازارهاي سنتي و  (GSP)هاي ترجيحي در قالب سيستم عمومي ترجيحات  ها و سهميه تعرفه

بيني  قابل پيشمشروط به كاهش يا تثبيت فعاليت رقباي ايران در صدور فرش همچنين به بازارهاي جديد 

قيمت جهاني منسوجات و  ،ا در اثر اجراي اين موافقتنامهه تدريجي سهميه لغوبا از طرف ديگر . باشد مي

  . گردد واهديافت و طبعاَ موجب افزايش واردات اين محصوالت ميخپوشاك كاهش 

 موافقتنامه موانع فني فرا راه تجارت

. مقررات فني و استانداردهاي صنعتي بسيار مهم هستند اما از كشوري به كشور ديگر متفاوت هستند

به عالوه چنانچه . سازد داردهاي متفاوت تجارت و توليدكنندگان را با مشكل مواجه ميداشتن استان

اي براي حمايت از صنايع داخلي وضع  توانند به عنوان بهانه استانداردها به طور دلخواه وضع شوند مي

  . شده و مانعي براي توسعه تجارت باشند

وضوعاتي از قبيل نمايدكه م الزام مي،  هااستاندارد ن موجوديضمن تقويت قوان 1اين موافقتنامه

اي  هاي مربوط به ارزيابي، مطابقت و آزمايش نبايد به شكل ناعادالنه مشخصات فني، استانداردها، رويه

مقررات فني نبايد بيش از حدي كه براي  به عبارت ديگر. راه تجارت گردند منجر به ايجاد موانع بر سر

موافقتنامه موانع فني به عبارت ديگر  دنتجارت باش ةمحدود كنندتحقق يك هدف مشروع ضرورت دارد، 

. سعي بر آن دارد كه استانداردها و مقررات فني منجر به ايجاد موانع غيرضروري تجاري نشود 2تجارت

                                                 
1 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm 

http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm 
2 - Technicel Barriers to Trade Agreement (TBT) 
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شود كه استانداردهاي مورد نظر خود را وضع تا منافع  اين موافقتنامه براي كشورها اين حق را قائل مي

. اند به عالوه اعضا از اتخاذ اقدامات الزم براي تأمين استانداردها منع نشده. را تأمين كنند كنندگان مصرف

كند  اما براي آن كه از تنوع بسيار زياد مقررات فني جلوگيري شود موافقتنامه كشورهاي عضو را ترغيب مي

ها مناسب هستند ـ اما آنها را در صورتي كه اين استاندارد المللي استفاده كنند ـ  كه از استانداردهاي بين

هايي كه  دارد كه پروسه به عالوه موافقتنامه اذعان مي. كنند هاي داخلي نمي ملزم به تغيير در ميزان حمايت

براي تعيين آنكه آيا يك كاال با استانداردهاي داخلي تطابق دارد يا خير بايد عادالنه و قابل اعمال باشد و 

همچنين موافقتنامه . داند االهاي داخلي مزيت غيرعادالنه بدهد نامطلوب مياي را كه به ك هرگونه پروسه

كند كه پروسه تست و آزمون استاندارد در كشورهاي ديگر را مورد ارزيابي قرار  كشورها را تشويق مي

توليدكنندگان و صادركنندگان بايد از آخرين استانداردهاي موجود در بازارآگاه باشند و تمام . دهند

هاي عضو سازمان تجارت جهاني ملزم به تأسيس مراكزي بر آزمون استانداردهاي كاالهاي وارداتي كشور

  .هستند

از جهت تحميل استانداردها در كشورها بر تجارت بين الملل و رشد مقررات فني اثرات منفي 

فني تجارت  در دور توكيو موافقتنامه چند طرفه موانعباعث شد كه هاي رعايت اين استانداردها  هزينه

فني، استانداردها و  اين موافقتنامه نحوه چگونگي تهيه، تصويب و اجراي مقررات. دگرديامضاء 

به موافقتنامه فني فرا شده و  راين موافقتنامه جامعت اروگوئه  دور در .نمود ارزيابي را مشخص مي هاي رويه

  . تبديل گرديدراه تجارت 

قدام ضروري براي حفظ حيات، سالمت انسان، حيوان و نبات هرگونه اگات موافقتنامه  20بق مادة ط 

و همچنين هرگونه ممنوعيت يا محدوديت وارداتي يا صادراتي كه براي اجراي استانداردها يا مقررات 

  .1طبقه بندي، درجه بندي يا بازاريابي كاالها در تجارت بين المللي ضرورت دارند مجاز دانسته شده است

به عالوه دو . اقدامات براي تبعيض و يا اقدامات حمايتي مورد استفاده قرار نگيردمشروط به آنكه اين 

                                                 
1 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm 

http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm 
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موافقتنامه سازمان تجارت جهاني درخصوص سالمتي غذا و گياهان و حيوانات و استانداردهاي 

  1.محصوالت طراحي شده است

ين سازمان در تدوين كند و همچنين ا سازمان تجارت جهاني اعضا را ملزم به داشتن استاندارد كاال نمي

يا نوشتن استانداردها نيز دخالتي ندارد بلكه اين موافقتنامه درصدد است كه مقررات فني 

غيرضروري در  موانعباعث ايجاد   صدور گواهي محصوالت، و آزمايش و اي سليقه اياستاندارده اجباري،

  :به شرح زير است  اصول اساسي اين موافقتنامه. شوندتجارت ن

  ها مقررات و رويه سازي يكسان .1

 رعايت اصل عدم تبعيض و رفتار ملي .2

 هاي ارزيابي مطابقت هماهنگ سازي مقررات فني، استانداردها و رويه .3

 متقابل يهتائيد .4

   اجتناب از ايجاد موانع غيرضروري فرا راه تجارت .5

  شفافيت .6

 مقررات ناظر بر حسن انجام كار .7

استاندارد و تحقيقات صنعتي است كه به موجب  مرجع رسمي و قانوني استاندارد در ايران، مؤسسه

و بر اساس مفاد اين قانون انجام  25/11/1374قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد مصوب 

و نظارت بر اجراي آنها و همچنين انجام ) رسمي(تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي . كند وظيفه مي

تواند استاندارد برخي از  طبق قانون اين مؤسسه مي. باشد ؤسسه ميتحقيقات مربوطه از وظايف اين م

البته شرط ايمني و بهداشت عمومي . اجباري نمايد) ، وارداتي و صادراتي اعم از توليد داخلي(كاالها را 

بويژه در اجباري كردن استاندارد كاالهاي وارداتي حائز اهميت است كه از اين ) قانون فوق 4طبق ماده (

، كيفيت مواد و كاالهاي  قانون فوق 6ماده  2طبق تبصره  .با موافقتنامه موانع فني تجارت انطباق داردنظر 

                                                 
1 - http://www.wto.org/englidh/thewto-e/whatis-e/tif-e/agrm4-e.htm 
Understanding the WTO: the agreements standards and safety, WTO Switzerland 
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وارداتي بر حسب ضرورت و اولويت و توجه به مسايل ايمني و بهداشتي و اقتصادي بايد با استانداردهاي 

. د قبول مؤسسه منطبق باشدملي ايران و يا استانداردهاي كشور مبداء و يا استانداردهاي معتبر و مور

رعايت كليه مقررات استانداردهاي اجباري در مورد كاالهاي : آمده است كه 9ماده  2همچنين در تبصره 

هاي ارزيابي و غيره كه در قوانين و مقررات  ها، مقررات فني، رويه استاندارد. وارداتي الزامي خواهد بود

مواردي كه با جريان تجارت ارتباط دارد در ني تجارت، تنها مؤسسه استاندارد آمده، در رابطه با موانع ف

چه توجيه منطقي براي اعمال استانداردهاي اجباري ارائه گردد، طبق مفاد نچنا. باشد حائز اهميت مي

توان ايران را از اعمال و رعايت  موافقتنامه مورد نظر، در صورت عضويت در سازمان جهاني تجارت نمي

نكته ديگر در مورد انطباق با مفاد موافقتنامه موانع فني تجارت، اين است كه . زداشتاين استانداردها با

. المللي استاندارد هماهنگ سازد ايران بايد هر چه بيشتر استانداردها و مقررات فني خود را با مؤسسات بين

  .باشد مينيز  (ISO)المللي استاندارد  ضمن اينكه ايران عضو سازمان بين

 ضوابط سرمايه گذاري تجاريموافقتنامه 

هاي مستقيم خارجي، ضمن انجام اقداماتي نظير اعطاء  گذاري ها به منظور جذب سرمايه دولت

اي از  هاي مالياتي، تامين خدمات ترجيحي و غيره، مجموعه تخفيفات و بخشودگي ،هاي مالي مشوق

اين الزامات در برگيرنده . نددار گذاري مقرر مي سرمايهنوع اين ترغيب الزامات و شرايط را درجهت 

ضوابطي نظير ضابطه محتوي داخلي، ضابطه الزام ساخت، ضابطه عملكرد صادرات، انتقال تكنولوژي و 

چنانچه اين . دهند كه مجموعاً شرايط ورود سرمايه خارجي به كشور ميزبان را تشكيل مياست غيره 

ميده ناگذاري مرتبط با تجارت  امات سرمايهاقد ،گذاري به تجارت كاالها مربوط شوند اقدامات سرمايه

اروگوئه، برخي از كشورهاي پيشرفته تالش كردند تا  هاي اوليه مذاكرات دور در خالل سال. شوند مي

هاي  المللي در خصوص رعايت اصول حق تاسيس و رفتار ملي نسبت به شركت ضمن كسب توافق بين

در  كشورهايمرتبط سازند كه بدنبال مقاومت گروهي از  فرامليتي، اين اصول را به نظام تجاري چندجانبه

گذاري را با تجارت كااليي  حال توسعه، نهايتاَ به چگونگي انطباق مقررات گات با اقداماتي كه سرمايه

اند به هر  هاي بزرگ چندمليتي براي سالها سعي كرده در واقع شركت. سازد متمركز گرديد مرتبط مي
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هاي توليدي و معدني  آغاز كنند و تقاضا كنند كه با  شده، كارخانه يا فعاليت خواهند وارد كشوري كه مي

اي بر آنها در خصوص اينكه از كجا  گونه مقررات محدودكننده هاي داخلي رفتار شود و هيچ آنها نظير بنگاه

   1.هاي خود را تهيه كنند و يا نيروي كار را از كجا استخدام نمايند وجود نداشته باشد داده

دهد و با دقت بر اين  اين موافقتنامه شامل اقداماتي است كه تجارت كاالها را تحت تأثير قرار مي

موضوع كه برخي اقدامات محدودكننده مخل تجارت هستند و كشورهاي عضو نبايد اقدام تبعيض آميزي 

ه محدود كردن گذاري را كه منجر ب را براي خارجيان و يا محصوالت خارجي بكار گيرند اقدامات سرمايه

موافقتنامه، تعهدات جديدي را براي كشورها مقرر اين . دادند شود نيز غيرقانوني مي مقادير كمي مي

گذاري كه با تعهدات كشورها در زمينه رعايت رفتار ملي در مورد وضع  دارد، بلكه اقدامات سرمايه نمي

شروط و ضوابط . سازد ممنوع مي  را هاي كمي مغايرت دارد ماليات و مقررات داخلي و حذف محدوديت

  : گذاري كه با اصول گات مغايرند، عبارتند از سرمايه

هاي توليد خود از منابع داخلي  معيني از نهادهدر استفاده ميزان خارجي  گذار سرمايه الزام –الف 

  . كشور ميزبان

   .هاييمحصوالت وارداتي يا صادرات توليد ن به محدوديتخارجي گذار  الزام سرمايه –ب 

  . معيني از توليدصدور ميزان الزام بر  –ج 

  . هزينه واردات پرداختبراي خود بخشي از درآمد صادراتي  به استفادةگذار  الزام سرمايه–د 

  . نسبت معيني از توليد در بازار داخلي مبني بر فروشگذار خارجي  سرمايهالزام  –ه 

نظير اخالق عمومي، امنيت (اند  مجاز شناخته شده استثنائاتي كه اعمال آنها در چارچوب مقررات گات

گذاري مرتبط با تجارت نيز قابل استناد  در موافقتنامه اقدامات سرمايه) يط زيست و غيرهحملي، حفظ م

 18ها به استناد ماده  بطور مثال كشورهاي در حال توسعه با توجه به مشكالت تراز پرداخت. باشند مي

                                                 
1 - http://www.peaceandjustice.org/issues/econojustice/gl.wto3.html 

The world trade organization and its multilateral trade agreements (GATT, GATS, TRIPs, TRIMs, etc.) Keith 
Ferguson 
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بطور . گذاري را به حالت تعليق درآورند اجراي برخي از مفاد موافقتنامه سرمايه توانند موقتاَ مي 1947ت گا

اند،  كلي هرگونه معذوريت و محدوديتي كه در اجراي مفاد اصول و مقررات گات با آنها مواجه بوده

ن اينكه موافقتنامه نيز خواهد بود و اين موافقتنامه ضماين درصورت ارائه ادله منطقي، قابل اعمال در مورد 

دارد، ناقض آزادي عمل و حاكميت اعضاء در اعمال  تعهد جديدي را براي كشورهاي مقرر نمي

  .باشد گذاري خارجي نيز نمي بر جريان ورود سرمايه) با توجه به مشكالت داخلي(هاي خاص  محدوديت

رقابت ، گسترش آزاد سازي تجاري، تسهيل سرمايه گذاري همراه با تضمين 1موافقتنامهاين هدف 

اصل ( 3گذاري تجاري كه با مقررات مواد  در اين موافقتنامه بكارگيري آن دسته از ضوابط سرمايه. است

مغايرت دارند، ممنوع اعالم شده  1994گات ) اصل حذف كلي محدوديتهاي مقداري( 11و ) رفتار ملي

الزامات شامل ي تجاري گذار نيز ضوابط سرمايهو داخلي و تراز تجاري  محتويدو دسته الزامات . 2است

ل ومغاير با اص ، الزامات تراز ارزي و الزامات فروش داخلي)به عنوان يك محدوديت مرزي(تراز تجاري 

گونه اقدامي را كه  سازد كه هيچ اين موافقتنامه كشورهاي عضو را ملزم مي. ندا تشخيص داده شدهفوق 

) ها سهميه(هاي كمي  حذف عمومي محدوديت 11و ماده ) 3برخورد ملي(قانون گات  3ناسازگار با ماده 

  :گذاري كه با موافقتنامه گات مغايرت دارند عبارتند از شروط سرمايه. باشد، وضع ننمايند

كه براساس آن يك شركت ) مغاير با تعهد رفتار ملي(ضابطه يا شرط محتواي داخلي  - 1

ليد نهايي خود را از منابع داخلي هاي مورد استفاده در تو شود ميزان معيني از داده خارجي متعهد مي

  .تهيه نمايد

گذاري خارجي مبني بر اينكه محصوالت وارداتي بايد به ميزاني از  تعهد شركت سرمايه - 2

حجم يا ارزش صادرات توليد نهايي محدود گردد، كه موسوم است به ضابطه متوازن كننده تجارت 

  .و با تعهد رفتار ملي اعضاي گات مغايرت دارد

                                                 
1 - Trade-Related Investment Measures (TRIMs) Agreement. 
2 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm 

http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm 
3 - National Treatment 
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موسوم به ضابطه . ني بر اينكه حجم يا ارزش معيني از توليد بايد صادر گرددالزام مب - 3

  .مغايرت دارد) هاي كمي حذف كلي محدوديت(گات  11عملكرد صادرات كه با ماده 

گردد بخشي  گذار متعهد مي هاي ارزي الزامي كه طبق آن سرمايه در چارچوب محدوديت - 4

گات مغايرت  11با ماده . هاي واردات استفاده نمايد از درآمدهاي صادراتي را براي پرداخت هزينه

  .دارد

بايد ليست معيني از توليد را در بازار ) شركت خارجي(گذار  تعهدي كه طبق آن سرمايه - 5

 .گات مغايرت دارد 11با ماده . داخلي به فروش برساند

زار بايد بخش معيني از توليد را از با) شركت خارجي(گذار  تعهدي كه طبق آن سرمايه - 6

 .گات مغايرت دارد 11با ماده . داخلي ابتياع نمايد

گذار خارجي از كاالي وارداتي محدود به ارزش يا ميزان توليد محصوالت  خريد سرمايه  - 7

 . شود داخلي باشد كه صادر مي

واردات سرمايه گذار خارجي از محصوالت وارداتي منوط به توليد داخلي به لحاظ ميزان  - 8

 . رات آن بنگاه شودتوليد، ارزش و يا صاد

دسترسي بنگاههاي توليدي سرمايه گذار خارجي به منابع ارزي براي واردات محدود به  - 9

 . دسترسي به منابع ارزي حاصل از صادرات محصوالت آن بنگاه شود

ميزان صادرات و يا فروش براي صادرات سرمايه گذار خارجي محدود به ميزان توليد يا  -10

  . باشد ارزش توليد داخلي آن بنگاه

هاي گات هست به موافقتنامه  گذاري كه در تضاد با موافقتنامه در واقع يك ليست از اقدامات سرمايه

. اين ليست شامل اقداماتي است كه مستلزم وجود سطوح خاصي از خريدهاي داخلي است. باشد منضم مي

هايي را براي صادرات  تكند و يا محدودي اين موافقتنامه اقداماتي كه واردات يك شركت را محدود مي

  .سازد كند محدود مي وضع مي



  257/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

اند نظير اخالق عمومي،  استثناءهايي كه اعمال آنها در چهارچوب مقررات گات مجاز شناخته شده

گذاري مرتبط با تجارت نيز قابل  امنيت ملي، حفظ محيط زيست و غيره در موافقتنامه اقدامات سرمايه

 18ها به استناد ماده  ورهاي در حال توسعه با توجه مشكالت ترازپرداختبه طور مثال كش. باشند استناد مي

به طوركلي . گذاري را به تعليق درآورند توانند موقتاً اجراي برخي از مفاد موافقتنامه سرمايه گات مي

 اند در صورت ارائه ادله منطقي قابل اعمال هرگونه محدوديتي كه در اجراي مقررات گات با آن مواجه بوده

هايي و ملزومات  برخي معتقدند كه چنين محدوديت. در مورد اين موافقتنامه نيز قابل استفاده خواهد بود

تواند منافع كشورهاي در حال توسعه را  آن غيرمعقول بوده و اين نگراني وجود دارد كه اين موافقتنامه مي

  . هاي خارجي محدود كند گذاري از سرمايه

گذاري خود كه با اين  ي عضو بايد ساير اعضا را از اقدامات سرمايهين موافقتنامه كشورهااتحت 

به كشورهاي عضو، بنا به سطح توسعه آنها، دوره انتقالي براي . مواافقتنامه در تضاد است مطلع سازند

شوراي كاالها موافقت كرده كه اين  .دوره انتقال قابل تمديد است و حذف اين ضوابط داده شده است

اي را براي بازرسي و  موافقتنامه كميته. براي برخي كشورهاي در حال توسعه افزايش يابددوره انتقال 

به عالوه اعضا بايد بررسي كنند كه آيا بايد مقرراتي . گذاري تأسيس كرده است بكارگيري اقدامات سرمايه

ه مذاكرات اين موضوع در دستور كار كميتة توسع. گذاري و رقابتي وضع شود هاي سرمايه براي سياست

بيني شده است كه كشورهاي عضو طي دوره  همچنين در موافقتنامه پيش. قرار گرفته است Dohaدور 

گذاري جديد وضع نمايند كه در  گذاري را در قبال سرمايه توانند اقدامات محدودكننده سرمايه انتقال مي

  .آيد گذاران موجود به حساب مي واقع نوعي حمايت از سرمايه

ط سرمايه گذاري تجاري بر عملكرد و اجراي موافقتنامه نظارت دارد و مسؤوليتهايي كه كميته ضواب

شوراي تجارت كاال عملكرد  2000از سال . دهد انجام مي را كند شوراي تجارت كاال به آن محول مي

اتي در كند تا در صورت لزوم اين موافقتنامه با مقرر گذاري تجاري را بررسي مي موافقتنامه ضوابط سرمايه

   .خصوص سياست سرمايه گذاري و رقابتي اصالح و تكميل شود
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در حال حاضر تعيين كننده ضوابط ايران گذاري خارجي  قانون جلب و حمايت از سرمايه

گذاري  گذاري مرتبط با تجارت با قانون سرمايه در مقايسه موافقتنامه سرمايه. گذاري خارجي است سرمايه

گذاري خارجي  د كه اين موافقتنامه اصول و ضوابطي را براي چگونگي سرمايهخارجي ايران، بايد متذكر ش

 3گذاري مرتبط با تجارت، ضوابطي مغاير با مواد  دارد، بلكه در آن تصريح شده در فرآيند سرمايه مقرر نمي

داخلي و نيز حذف در رابطه با رعايت اصل رفتار ملي در مورد وضع ماليات و مقررات  1947گات  11و 

 تخواسدرلذا در موافقتنامه از كشورها پذيرش تعهد جديدي  هاي مقداري منظور نگردد و محدوديتكلي 

گذاري خارجي ايران اساساَ متعرض چنين ضوابط و شروطي  قانون جلب و حمايت از سرمايه. نشده است

و يا عقد  ايرانضويت صورت ع اما بايد در. مزبور دانستمغاير با موافقتنامه آن را نگرديده است كه بتوان 

گذاري كشور با عنايت به ضوابط  دو جانبه مالحظات قوانين جديد سرمايه گذاري قراردادهاي سرمايه

  . موافقتنامه مزبور مد نظر قرار گيرد

 هاي ضد دامپينگ موافقتنامه رويه

اين عمل . رسانند بازار به فروش ميرا زير قيمت  خود محصوالتن صادركنندگابرخي اوقات 

باعث اختالل در كه  اي شود بعنوان رويه تجاري غيرمنصفانه ناميده مي قيمت شكنييا اصطالحاً دامپينگ 

دامپينگ ( اين موافقتنامه محصولي زير قيمتبراساس . گردد الملل مطرح مي در تجارت بين شود، ميرقابت 

نوع محصول در كشور شود كه قيمت صادراتي آن كمتر از قيمت اخذ شده براي همان  يممحسوب ) شده

 كند و عوارض ضد قيمت شكني نفسه محكوم نمي قيمت شكني را في ،اين موافقتنامه. صادر كننده باشد

داردكه چنانچه پس از  ليكن مقرر مي. تواند صرفاً به اين دليل كه محصولي زير قيمت است، وضع شود نمي

صورت  ه، احراز شود قيمت شكنيتحقيقي كه به درخواست صنعت داخلي كشور وارد كننده آغاز شد

وارد آمدن صدمة قابل خطر وارد آمدن يا موجب بازار زير قيمت مربوطه گرفته است و واردات كاالي 

است و ميان  كننده محصول مشابه و يا تاخير مهم در ايجاد آن صنعت شده به صنعت داخلي توليدتوجهي 

مشكل بايد . تواند وضع شود د،آنگاه اين عوارض ميواردات زير قيمت و لطمه وارده رابطه علّي وجود دار

اي از كل  كه مجموع توليد محصول آنها سهم عمده مده باشدبراي آن دسته از توليد كنندگاني بوجود آ
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كه براي ميزاني تنها تا زمان و قيمت شكني  حقوق و عوارض ضد. دهد توليد داخلي صنعت را تشكيل مي

  .صدمه شده است قابل وضع استيراد كه موجب اقيمت شكني مقابله با 

  :براي تمامي كشورهاي عضو عبارتند ازها  به عبارت ديگر استثنائات بر الزم االجرا بودن تعرفه

  فروش يك كاال در قيمت بسيار پايين(اتخاذ اقدامات ضددامپينگ(  

 سوبسيدها و عوارض گمركي جبراني براي خنثي سازي سوبسيدها در ساير كشورها 

  1.اضطراري براي كاهش واردات به طور موقتي براي حمايت از صنايع داخلياقدامات 

فروشد به يك بازار  تر از قيمتي كه معموالً اجناس خود را مي چنانچه شركتي كااليي را به قيمت پايين

ها از اقدامات ضددامپينگ  بسياري از دولت. گويند كه آن كاال را دامپ نموده است خارجي صادر كند مي

سازمان تجارت جهاني شرايط خاصي را براي . كنند تا از صنايع داخلي خود حمايت كنند فاده مياست

به عنوان مثال اين سازمان زماني اعضاء را مجاز به اعمال . اجراي اقدامات ضددامپينگ بيان نموده است

براي . شودداند كه باعث ايجاد صدمه جدي به صنعت رقيب داخلي  مي) ضد دامپينگ(چنين اقداماتي 

ها بايد مجاز باشند كه تفاوت قيمت صادراتي را با قيمت داخلي كشور  اجراي عمليات ضددامپينگ دولت

  . صادركننده محاسبه كنند و نشان بدهند كه اين اقدام باعث زيان و صدمه صنعت داخلي شده است

يد يعني كشورها اصول نما موافقتنامه گات كشورها را مجاز به اتخاذ عمليات ضددامپينگ مي 6ماده 

هاي گمركي  در واقع آنتي دامپينگ به معناي اعمال تعرفه. هاي محدود كننده را بشكنند مربوط به تعرفه

شود كه  باالتر بر يك محصول خاص از يك كشور صادركننده خاص است و به اين منظور اعمال مي

نزديك كند و ) شود كشور اعمال ميقيمت واقعي كه در بازار داخلي آن (قيمت آن را به قيمت متداول 

زماني كه قيمت در داخل كشور صادركننده قابل . صدمه وارده به صنعت كشور واردكننده را جبران كند

شود و يا قيمت از حاصل جمع  محاسبه نباشد از قميتي كه به ساير كشورها صادر شده است استفاده مي
                                                 

1 -http://www.wto.org/english/thewto-e/whatis-e/tif-e/agrm8-e.htm 

Understanding the WTO: the agreements: antidumping, subsidies, safeguards: contingencies, etc, WTO, 
Switzerland. 
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. اما محاسبه تفاوت قيمت به تنهايي كافي نيست. شود ميهاي توليد صادركننده و سود نرمال محاسبه  هزينه

اقدامات ضددامپينگ زماني قابل اجراء است كه بتوان نشان داد كه دامپينگ به صنعت داخلي در كشور 

اين . بنابر اين موضوع بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. واردكننده صدمه و زيان جدي وارد كرده است

تبط اقتصادي را كه در ارتباط با صنعت مورد نظر است مورد ارزيابي قرار رسيدگي بايد تمامي عوامل مر

تواند  اگر نتايج رسيدگي نشان داد كه صنعت داخلي دچار زيان شده است شركت صادركننده مي. دهد

نسبت به افزايش قيمت خود به يك سطح توافق شده بين طرفين اقدام كند تا از اقدامات ضددامپينگ 

سال از زمان اجراء فسخ شود مگر آنكه نشان   5قدامات ضددامپينگ بايد حداكثر پس از ا. جلوگيري شود

  . دهند كه حذف آن منجر به زيان صنعت داخلي خواهد شد

تفاوت قيمت صادراتي % 2كمتر از (اقدامات ضددامپينگ در مواردي كه حاشيه دامپينگ كوچك است 

به عنوان مثال اين . ته شرايط ديگري نيز بايد مهيا باشدبايد به سرعت خاتمه يابد، الب) با قيمت داخلي

اقدامات بايد خاتمه يابد اگر ميزان واردات دامپ شده قابل اغماض باشد، به عنوان مثال حجم صادرات از 

اما اين اقدامات چنانچه هر يك از كشورهاي . كل واردات آن محصول باشد% 3يك كشوري كمتر از 

كل واردات را به خود اختصاص % 7واردات را داشته باشند ولي در مجموع  كل% 3صادركننده كمتر از 

  .دهند قابل ادامه خواهد بود

نمايد كه تمامي كشورهاي عضو بايد كميته اقدامات ضددامپينگ را از تمامي اقدامات  موافقتنامه الزام مي

زماني كه تفاوت در نتايج . نداعم از مقدماتي و نهايي به سرعت مطلع سازند و در سال دو بار گزارش بده

  . استفاده كنند سازمان تجارت جهانيتوانند از پروسه حل و فصل اختالفات در  شود كشورها مي ايجاد مي

يران به سازمان تجارت جهاني ادامات ضد دامپينگ از جمله مواردي است كه نه تنها پس از الحاق قا

براي مثال . گردد از كاالهاي ايراني نيز اعمال مي شود بلكه در حال حاضر نيز نسبت به برخي فعال مي

اقدامات ضد دامپينگ اروپا در مقابل فوالد صادراتي ايران به آلمان در سالهاي اخير از جملة اين موارد 

  . است
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ايران بايست از همين اآلن شرايط الزم براي مقابلة حقوقي و فني با اقدامات ضددامپينگ و همچنين 

گرچه اين اقدامات در حال حاضر از . وقي با اقدامات دامپينگ خارجي را مهيا سازدارزيابي فني و حق

ضرورت كمي برخوردار است ولي در آينده و هنگام الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني از اهميت 

  .بسزائي برخوردار خواهد شد

  موافقتنامه سوبسيدها و اقدامات جبراني

ها و اختالفات تجاري ميان كشورها بوده كه اين  از داليل عمده تنش ها يكي در طول تاريخ گات، يارانه

ها در حمايت از سرمايه  المللي در خصوص نقش مناسب دولت امر عمدتاً بخاطر فقدان يك توافق بين

استفاده ) 1947گات (موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت  16طبق ماده . گذاري، توليد و تجارت بوده است

گات، و به منظور  6ي صادراتي محدود شده است و در مقابل تعدادي از كشورها به استناد ماده ها از يارانه

، نسبت به )شده  از ناحيه صادرات يارانه(جلوگيري از وارد آمدن خسارات مادي به صنايع داخلي خود 

ارچوب كشورهاي توسعه يافته در قالب توافقات حاصله در چ. اند وضع عوارض جبراني اقدام نموده

هاي  ها و عوارض جبراني، ضمن پذيرش عدم اعطاي يارانه مذاكرات دور توكيو، موسوم به مقررات يارانه

. هاي صادراتي ممنوع توافق كرده بودند ، در خصوص فهرست يارانه1صادراتي به محصوالت غير اوليه

گات تعبير  16و  6ون مواد در اين قان. گرديد» ها قانون يارانه«گيري  مذاكرات دور توكيو منتج به شكل

اي به  توافقات يارانه معذالك .مجدد شده، راههاي وضع عوارض جبراني به طور كاملتري تعريف گشتند

اي  دو دليلِ نواقص مقرراتي و پاي بند نبودن كشورها به اصول آن عمالً منجر به حل اختالفات يارانه

  .كشورها نگرديد

ت جبراني كه در مذاكرات دور اروگوئه منعقد گرديد، به ميزان قابل ها و اقداما اما موافقتنامه يارانه

اين . توكيو مورد توافق برخي از كشورهاي عضو قرار گرفت تفاوت دارد توجهي با آنچه كه در دور

هاي تجاري چندجانبه، كليه اعضاء سازمان جهاني تجارت را در بر  موافقتنامه همچون تمامي موافقتنامه

                                                 
1 - Non–Primary Products 
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شود كه توسط دولت يا هر ركن دولتي به  ن موافقتنامه يارانه يك كمك مالي تعريف ميدر اي. گيرد مي

اين كمك مالي شامل پرداخت مستقيم وجوه، انتقاالت مستقيم . شود ها يا صنايع معيني اعطا مي شركت

ات باستثناي خدم(هاي مالي، اعتبارات مالياتي، كاالها و خدمات دولتي  ، مشوق)هاي وام نظير ضمانت(

  :محورهاي عمده موافقتنامه اخير عبارتند از. باشد يا هر نوع حمايت قيمتي و درآمدي مي) زيربنايي

به  كمكي مالي از طرف دولت است كه منجر   برابر تعريف كلي، يارانه:  تعريف يارانه .1

 .گردد انتقال نفع به گيرنده آن مي

مند سازي رفتار مقابله جويانه  دف قانونموافقتنامه، يارانه ها را با ه :ها دسته بندي يارانه .2

 :نمايد به سه دسته كلي تقسيم مي

شوند كه استفاده از  هايي مي هاي صادراتي و يارانه هاي ممنوع كه شامل يارانه يارانه -الف

  . سازد كاالهاي داخلي را در مقابل واردات با صرفه تر مي

يي كه باعث وارد آمدن خسارت به ها ، يارانه(Actionable)هاي قابل تعقيب  يارانه -ب

صنايع داخلي اعضاء ديگر شوند يا مزايا و امتيازات اعطايي را خنثي و بال اثر گردانند و يا 

 . منجر به تبعيض جدي در منافع تجاري ساير اعضاء گردند

كمك به  -هاي ويژه تحقيقات صنعتي  يارانه - ) مجاز(هاي غير قابل تعقيب  يارانه -ج

ها  تحقيقاتي كه توسط موسسات آموزشي يا تحقيقاتي بر اساس قرارداد با بنگاههاي  فعاليت

 50درصد هزينه تحقيق صنعتي يا  75شود مشروط بر اينكه كمك مورد نظر بيش از  انجام مي

هايي  تشخيص چنين يارانه. درصد هزينه فعاليت توسعه صنعت پيش از رقابت را شامل نشود

اي خاص  هايي كه به بنگاهي خاص، منطقه يارانه. باشند يقي ميهاي دق مشمول شرايط و آزمون

  .گيرند نيز در اين بند قرار مي گيرد و يا صنعتي خاص چه در قانون و چه در عمل تعلق نمي

  :موافقتنامه از سه نوع صدمه كه سوبسيدها ممكن است ايجاد كنند نام برده است .3

داخلي كشور وارد كننده را  سوبسيد صادراتي يك كشور ممكن است به صنعت -الف
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  .بواسطه قيمتهاي پائينتر آسيب برسانند

زماني كه هر دو  - ممكن است به رقباي صادر كننده كشورهاي ديگر آسيب برساند -ب

 .كنند كاالي خود را به يك كشور صادر مي

سوبسيدهاي داخلي در يك كشور ممكن است صادركنندگان به بازار كشوري كه در  -ج

اي داخلي از سوبسيد استفاده كرده است را تحت تأثير قرار داده و بدآن آسيب مورد كااله

 .برساند

طرفهاي   دو راه كلي براي جبران خسارات ناشي از يارانه :راههاي جبران خسارت  .4

 .بيني شده است تجاري در موافقتنامه پيش

خود  در اين روش كشور متضرر شكايت :المللي روش چند جانبه يا روش بين -الف 

همراه با مدارك و داليلي كه نشانگر وارد آمدن تأثير سوء بر منافع اوست را پس از انجام 

، به ركن حل اختالف سازمان تجارت جهاني  كننده يارانه مشورتهاي الزم با طرف پرد اخت

 .دهد جهت بررسي و صدور حكم ارجاع مي

ي الزم تشخيص كشوري كه پس از بررسيها: روش يك جانبه يا روش داخلي - ب 

تواند رأساً عليه  دهد منافعش در نتيجه يارانه كشور ديگري دچار لطمه شده است، مي مي

 .كاالي منتفع از يارانه اقدام جبراني نمايد

هاي اداري اقامه  اي از موافقتنامه، اختصاص به رويه بخش عمده: ها و تشكيالت رويه .5

 .تار ناظر بر موضوعات مرتبط با موافقتنامه دارددعوي، راههاي اثبات و ارائه ادله و همچنين ساخ

كند و اقداماتي را كه كشورها  اين موافقتنامه استفاده از سوبسيدها را تحت اصولي مشخص تنظيم مي

دارد  اين موافقتنامه اذعان مي. سازد توانند براي خنثي سازي اثرات اين سوبسيدها اعمال كنند روشن مي مي

استفاده كند تا درخواست حذف سوبسيد و  1پروسه حل اختالفات و مشاجرات تواند از كه يك كشور مي

                                                 
1 - Dispute Settlement Procedure  
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توانند شخصاً رسيدگي كرده و نهايتاً عوارض گمركي اضافي و  يا آثار جبراني آن را بنمايد و يا كشورها مي

امه اين موافقتن. رساند اعمال كنند هاي داخلي صدمه مي يا جبراني را بر واردات سوبسيدي كه به  فعاليت

  .فقط براي سوبسيدهاي خاص اعم از داخلي و يا صادراتي قابل اعمال است

اين موافقتنامه براي كاالهاي كشاورزي و محصوالت صنعتي قابل اعمال است مگر در شرايطي كه 

  .از موافقتنامه كشاورزي مستثني شده است 1سوبسيدها تحت مقررات ماده صلح

كنند و  يدهايي است كه اهداف صادراتي مشخص را دنبال ميسوبسيدهاي ممنوع شده عبارتند از سوبس

اين نوع . كنند يا توليد كنندگان را ملزم به استفاده از كاالهاي داخلي به جاي كاالهاي وارداتي مي

كنند و احتماالً تجارت ساير كشورها را  المللي را مختل مي اند چرا كه تجارت بين سوبسيدها قدغن شده

 سازمان تجارت جهانيبا اين وجود ممكن است در پروسه حل و فصل اختالفات . دسازن دچار زيان مي

باشد  اگر كميته حل اختالف تشخيص دهد كه سوبسيد  مورد نظر ممنوع مي. مورد رسيدگي قرار گيرند

. تواند از اقدامات جبراني استفاده كند بايد سريعاً حذف شود در غير اين صورت طرف تجاري نيز مي

توانند از وضع عوارض جبراني استفاده  حصوالت داخلي از چنين سوبسيدهايي آسيب ببينند ميچنانچه م

در سوبسيدهاي قابل اعمال كشور شاكي بايد نشان دهد كه وضع سوبسيد صادراتي اثرات منفي بر . كنند

  . باشند منافع كشور وارد كننده دارد واال سوبسيدها قابل اعمال مي

. گيري كند كه سوبسيد داراي آثار زيانبار است بايد فوراً حذف شود نتيجه چنانچه هيأت حل اختالف

توانند از  به عالوه در صورتي كه توليدكنندگان داخلي از واردات محصوالت سوبسيدي صدمه ببينند مي

پذير است كه كشور واردكننده  البته وضع چنين عوارضي زماني امكان. عوارض جبراني استفاده كنند

البته در صورت توافق . اعمال كرده باشد) نظير مورد آنتي دامپينگ(املي را به اين موضوع رسيدگي ك

هاي صادراتي خود را افزايش دهد تا اينكه از  هاي تجاري كشور صادركننده ممكن است قيمت طرف

  .اقدامات و عوارض جبراني توسط كشور واردكننده استفاده شود

                                                 
1 - Peace clause 
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ها تنها زماني مجاز است كه  ها توسل به اقدامات جبراني در مقابل يارانه موافقتنامه يارانه 2براساس ماده 

. ها و صنايع بطور خاص اعطاء شده باشد يارانه به يك شركت و يا صنعت و يا گروهي از شركت

ها و صنايع مقدور باشد  اند يعني دسترسي به آنها براي همه شركت هايي كه بطور خاص اعطاء نشده يارانه

ها عمالً جنبه  گيرند، مگر اينكه ثابت شود اين يارانه هاي ممنوع و قابل تعقيب قرار نمي رانهدر زمره يا

در مورد كشورهاي در حال ( هايي كه كمتر از يك درصد ارزش كاال باشد  همچنين يارانه. خاص دارند

  . مشمول عوارض جبراني نيستند) درصد 2توسعه 

به معناي جستجوي برنامه ريزي شده يا تحقيقي مهم به منظور ها، تحقيق صنعتي  در موافقتنامه يارانه

كشف دانش جديد با اين هدف است كه چنين دانشي بتواند در توسعه محصوالت، فرآيند يا خدمات 

هاي تحقيق  اي پيش از رقابت به معناي تبديل يافته همچنين اصطالح فعاليت توسعه. جديد مفيد باشد

حي براي محصوالت، فرآيندها يا خدمات به صورت جديد يا همراه با تغيير صنعتي به برنامه، نقشه يا طر

هاي اعطايي به مناطق  يارانه. يا بهبود است اعم از اينكه هدف، فروش يا استفاده از آنها باشد يا نباشد

هاي اعطايي جهت نوسازي تسهيالت موجود زيست محيطي نيز در زمزه  محروم يك كشور و يارانه

  . باشند مجاز ميهاي  يارانه

. كنند سوبسيدها نقش حائز اهميتي را در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي در حال انتقال ايفا مي

 .شود در قسمت هشتم موافقتنامه، به موضوع رفتار خاص و ويژه با كشورهاي در حال توسعه پرداخته مي

ه زير هزار دالر، از مقررات كشورهاي با حداقل توسعه و كشورهاي در حال توسعه با درآمد سران

مجاز شدند نسبت به  2003ساير كشورهاي در حال توسعه تا پايان . سوبسيدهاي صادراتي مستثني هستند

كشورهاي با حداقل توسعه بايد سوبسيدهاي جايگزين واردات . حذف سوبسيدهاي صادراتي مبادرت كنند

حذف  2003طراحي شده است را تا پايان  خود را كه براي حمايت از توليدات داخلي و كاهش واردات

توانند  كشورهاي در حال توسعه مي. بوده است 2000اين زمان براي كشورهاي در حال توسعه سال . كنند

از رفتارهاي ترجيحي برخوردار شوند در صورتي كه صادرات آنها منوط به رسيدگي مربوط به عوارض 

گيرند بايد طي زمان پرداخت  در اين طبقه بندي قرار نميساير كشورهاي در حال توسعه كه . جبراني باشد
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هايي كه جهت استفاده از كاالهاي داخلي در مقابل  همچنين يارانه. هاي صادراتي را متوقف نمايند يارانه

اگر يك كشور در حال توسعه در  توليد و صدور يك كاال به مرحله . شود كاالهاي وارداتي اعطاء مي

درصد  25/3م صادراتش طي دو سال متوالي در تجارت جهاني آن كاالي خاص به  رقابتي رسيد يعني سه

در . هاي صادراتي در مورد آن كاال را متوقف نمايد سال پرداخت يارانه 2رسيده باشد، بايد ظرف 

سال مهلت قابل تمديد  7) سوسياليستي سابق(ها، به كشورهاي با اقتصادهاي در حال گذار  موافقتنامه يارانه

  . هاي ممنوع را متوقف نمايند اده شد تا پرداخت يارانهد

هاي صنعتي قوانين و مقررات مختلفي به تصويب رسيده كه بر حسب مورد و  در ايران در زمينه مشوق

  : توان آنها را بشرح زير طبقه بندي نمود موضوع مي

  هاي صادراتي  مشوق - 1

 اي  هاي منطقه مشوق - 2

 داخلي حمايت از صنايع اساسي و توليدات  - 3

 گذاري صنعتي  هاي سرمايه مشوق - 4

 هاي مشاركتي صنايع  مشوق - 5

 ) فراهم آوردن تسهيالت زيربنايي(هاي زيربنايي صنايع  مشوق - 6

 حمايت از اختراعات و ابداعات  - 7

 ها  ساير مشوق - 8

هاي اعتباري و ساير  هاي مالياتي، مشوق هاي گمركي، مشوق ها بطور كلي شامل مشوق اين تشويق

  . اشدب ها مي مشوق

  : هاي گمركي در زمينه صادرات شامل مشوق –الف 



  267/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  . معافيت گمركي مواد و قطعاتي وارداتي براي ساخت كاالهاي صادراتي - 1

 . بندي كاالهاي صادراتي بندي وارداتي كه براي بسته معافيت گمركي لوازم بسته - 2

 . اتيمعافيت گمركي مواد اوليه وارداتي براي ساخت لوازم بسته بندي كاالهاي صادر - 3

 . روند مجاز بودن ورود اقالم لوكس كه درساخت كاالهاي صادراتي بكار مي - 4

  : هاي مالياتي در زمينه صادرات مشوق –ب 

ورزند معادل  واحدهاي توليدي كه مستقيماً به صدور كاالهاي توليدي خود مبادرت مي - 1

 . باشند درصد ارزش صادرات از ماليات بر درآمد معاف مي 50

  : هاي صادراتي ساير مشوق –ج 

  اعطاي جوايز و فراهم آوردن تسهيالت براي كاالهاي صادراتي  - 1

 ايجاد تسهيالت براي حمل و نقل كاالهاي صادراتي  - 2

  : مناطق با اولويت توسعه –د 

كليه صنايعي كه در نقاط مرزي و مناطق با اولويت توسعه از نوع درجه يك احداث  - 1

  . باشند ت معاف ميسال از پرداخت ماليا 10شوند، به مدت  مي

 8شوند به مدت  احداث مي 2كليه صنايعي كه در نقاط با اولويت توسعه از نوع درجه  - 2

  . باشند سال از پرداخت ماليات معاف مي

كيلومتري شعاع شهرهاي  50كيلومتري تهران و  120كليه صنايعي كه خارج از شعاع  - 3

  . ماليات معاف هستندسال از پرداخت  5شوند به مدت  اصفهان و تبريز احداث مي

كيلومتري تهران به ساير نقاط منتقل شود، به  50در صورتي كه واحد واقع شده در شعاع  - 4

  . سال از تاريخ شروع فعاليت در محل جديد از پرداخت ماليات معاف خواهد بود 10مدت 

هاي مختلف بهداشتي در روستاها و همچنين نقاط  درصد از درآمد حاصل از رشته 50 - 5



  268/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  . از پرداخت ماليات معاف استمحروم 

  . درآمد ساكنين روستاها حاصل از فروش صنايع دستي از پرداخت ماليات معاف است - 6

  : حمايت مالياتي از صنايع اساسي و توليدات صنعتي داخلي - هـ

سال از پرداخت  6اي باشد به مدت  در صورتي كه محصول واحد توليدي از نوع سرمايه - 1

  . ماليات معاف است

سال از پرداخت ماليات معاف  3رتي كه محصول از نوع واسطه اي باشد به مدت در صو - 2

 . است

آن قسمت از سود حاصل از فعاليت صنعتي كه براي بازسازي، توسعه و يا تكميل  - 3

واحدهاي صنعتي موجود و يا ايجاد واحد صنعتي جديد ذخيره گردد از پرداخت ماليات معاف 

 . است

بيشتر از مواد مصرفي واحد توليدي جديد االحداث  درصد و يا 75چنانچه حداقل  - 4

 . سال از پرداخت ماليات معاف است 2وارداتي نباشد به مدت 

درصد كمتر باشد به مدت يك  75درصد بيشتر و از  40چناچه مواد اوليه وارداتي از  - 5

 . سال از معافيت مالياتي برخوردار است

  : نعتي داخليحمايت اعتباري از صنايع اساسي و توليدات ص -و

هاي سنواتي  بودجه) 59و  3(هاي  اعطاي اعتبارات از محل تسهيالت تكليفي تبصره - 6

 . دولت به بخشهاي صنعتي و كشاورزي

اعطاي تسهيالت به بخشهاي صنعتي و كشاورزي با نرخ بهره كمتر در مقايسه با ساير  - 7

 . ها بويژه خدمات بخش

وليدي از محل صندوق ذخيرة ارزي با اعطاي تسهيالت اعتباري به بخشهاي صنعتي و ت - 8



  269/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 .نرخ بهرة كمتر

  هاي سرمايه گذاري صنعتي  مشوق –ز 
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  . باشد رود محصوالتي كه توليد داخلي دارند مجاز نميو - 1

موسسات و سازمانهاي دولتي در صورتي كه محصولي در داخل توليد گردد، مكلفاند  - 2
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هاي حمايتي  سهميه بندي ارزي و تخصيص آن به واحدهاي توليدي، در سالهاي گذشته از ديگر شيوه

داول در بخش صنعت ايران بود كه با يكسان شدن نرخ ارز تا حدود بسيار زيادي از ميان برداشته شد مت
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. يابد ولي همچنان ارز به ميزان زياد به متقاضيان صنعتي يا توليدي با ارائة مجوزهاي مختلف تخصيص مي

ت يا قطعات يدكي به آال كل ارز تخصيصي به وزارت صنايع براي رفع نيازهاي جاري و گاه خريد ماشين

هاي صنعتي ارزبر، ميزان ارزبري آن رشته مشخص  گردد كه ابتدا در هر يك از رشته اين صورت توزيع مي

توزيع ارز بين واحدهاي توليد . گردد و با توجه به كل ارز تخصيص يافته، سهم هر رشته صنعت تعيين مي

نظير ظرفيت توليد، راندمان، ميزان صادرات،  هاي صنعتي با در نظر گرفتن معيارهايي در هر يك از رشته

بطوريكه در ابتداي هر . گيرد المللي و غيره صورت مي كيفيت محصول، دارا بودن استانداردهاي ملي و بين

ها مشخص شده و بر  هاي هر يك از اين رشته هاي مختلف صنعتي و سهم زيربخش دوره، سهم رشته

حصوالتي كه داراي ارزبري هستند از اين سهميه ارزي استفاده م. گيرد مبناي آن ثبت سفارشات صورت مي

  . نمايند مي

تخصيص مواد اوليه به صورت سهميه بندي به صنايع مختلف از ديگر روشهاي حمايتي در صنعت 

براي مثال در صنايع نساجي از الياف و نخ . مواد اوليه سهميه بندي شده طيف وسيعي دارند. باشد ايران مي

پلي اتيلن، پلي پروپلين، پي  :استر، و اكريليك و گرانول پلي پروپلين و در صنايع شيميايي از و تاپس پلي

وي سي، دي اكتيل فتاالت، كاغذ چاپ و تحرير و كرافت يا بطور كلي تمام محصوالتي كه به نحوي در 

ه بندي توزيع اقالمي كه تحت سيستم سهمي. توان نام برد شود مي هر زمان مشمول قيمت گذاري دولتي مي

  . باشند شوند از نظر صادرات با محدوديت مواجه مي مي

هاي مختلف صنعتي در ايران چند نكته قابل  ها و مشوق ها با حمايت در مقايسه مفاد موافقتنامه يارانه

در هايي كه استفاده از كاالي داخلي را  هاي صادراتي و يارانه همانگونه كه عنوان گرديد يارانه. باشد ذكر مي

در قوانين و مقررات ايران و . رود هاي ممنوع بشمار مي تر سازد، از جمله يارانه مقابل واردات با صرفه

) معافيت گمركي(هاي گمركي  مربوط به بخش صنعت بايد گفت كه در خصوص صادرات هم مشوق

ايز و و هم اعطاء جو) درصد ارزش صادرات از ماليات بر درآمد 50معافيت ( هاي مالياتي  مشوق

اما بايد متذكر شد كه . ها مغايرت دارد گردد، كه طبعاً با موافقتنامه يارانه تسهيالت حمل و نقل اعمال مي

روند و به حمايت درآمدي و قيمتي از صادر  ها كه طبق تعريف يارانه بشمار مي ها و مشوق اين حمايت



  271/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

گيرند و در قانون صنعت يا  در بر ميشوند، جنبه خاص ندارند و كليه صادرات صنعتي را  كننده منجر مي

اگر به صنعت يا صنايع معيني . اند گروه خاصي از صنايع مشمول تسهيالت صادراتي خاص قرار نگرفته

ارزش كاالي توليد آن صنعت % 2شود، اوالً بايد محاسبه كرد كه اين يارانه بيش از  يارانه خاص اعطاء مي

رسيده % 25/3رت جهاني كاالي توليدي طي دو سال متوالي به باشد، ثانياً سهم صنعت مورد نظر در تجا

در مورد هيچكدام از كاالهاي . ها ممنوع دانست باشد، تا بتوان اين حمايت را از لحاظ موافقتنامة يارانه

كاالي صادراتي ايران يعني فرش، پسته  و  3صنعتي ايران چنين سهمي حاصل نگرديده و شايد تنها 

توان گفت  لذا مي. روند بل توجهي در بازارهاي جهاني دارند كه صنعتي بشمار نميپوست گوسفند سهم قا

اي طراحي نشده كه اوالً از توليد  هاي صادراتي و بطور كلي رژيم حمايت صادراتي ايران به گونه كه يارانه

  . ه باشدها داشت و صادرات صنعت خاص حمايت بعمل آورد و ثانياً مغايرتي با مفاد موافقتنامه يارانه

توان به حمايت از  رود مي ها مي هاي صنعتي كه احتمال مغايرت آن با موافقتنامه يارانه از ديگر مشوق

اي  توليدات سرمايه اي و واسطه(طبق قانون اينگونه صنايع . صنايع اساسي و توليدات داخلي اشاره نمود

تبارات بانكي ترجيحي نيز برخوردار باشند و همچنين از اع تا مدتي از پرداخت ماليات معاف مي) آنها

آالت از اعتبارات صندوق ذخيرة ارزي با نرخ بهرة ترجيحي  هستند و براي ورود مواد اوليه و ماشين

شود و در  چنين رويه اي در مورد كم و بيش تمامي كشورهاي در حال توسعه اعمال مي. كنند استفاده مي

در (هاي اعطايي  لكن باز جنبه خاص بودن يارانه. استفرآيند حمايت از توسعه صنعتي، امري متداول 

مطرح است كه در مورد اين صنايع مصداق ندارد و همه ) هاي مالياتي و تسهيالت اعتباري اينجا معافيت

از . كند ها پيدا  نمي توانند از چنين تسهيالتي برخوردار گردند و لذا مغايرتي با موافقتنامه يارانه صنايع مي

آيد و متعاقباً ورود كاالهاي معيني ممنوع اعالم  ها از صنايع كشور بعمل مي خي حمايتسوي ديگر بر

ها قابل تحليل اقتصادي و مقايسه تطبيقي حقوقي نيست بلكه براي  شود كه در قالب موافقتنامه يارانه مي

ابطه با حمايت در ر) 1947گات  18و  12بويژه مواد (دفاع از اين اقدامات بايد به برخي مفاد ديگر گات 

  . ها استناد شود از صنايع نوپا يا مشكالت تراز پرداخت

شود كه با توجه به عدم عضويت  هاي قابل تعقيب مربوط مي ها به يارانه جنبه ديگر موافقتنامه يارانه
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 ها اي با اعضاء ديگر، اين قسم يارانه ايران در گات و سازمان جهاني تجارت و عدم مبادله امتيازات تعرفه

كند، چرا كه امتيازي اعطاء نگرديده كه با برقراري يارانه، اثر  در حال حاضر در مورد ايران مصداق پيدا نمي

  . ولي پس از الحاق ايران اين مبحث يكي از مسائل اساسي است. امتياز خنثي شود

جبراني با رژيم ها و اقدامات  هاي اوليه از مقايسه موافقتنامه يارانه بطور كلي بايد متذكر شد، تحليل

دهد كه اوالً رژيم حمايتي كشور رژيم  نشان مي) ها و غيره ها، مشوق يارانه(حمايتي صنعتي در ايران 

هاي نسبي آن صنعت نه از بابت توليد  نامتناسب و بدون هدفي است و صنعت خاصي را بر اساس مزيت

مي كه فاقد حمايت منطقي و جهت دار نه از بابت صادرات مورد حمايت قرار نداده است و ثانياً چنين رژي

  . كند ها نيز مغايرتي پيدا نمي باشد، طبعاً با مفاد موافقتنامه يارانه از صنعت معيني مي

  ساير اقدامات حمايتي و اضطراري

نيز بخشي از موافقتنامه  و) ضد دامپينگ(ها در كنار موافقتنامه ضد قيمت شكني  حفاظت موافقتنامه

هاي ناظر بر اتخاذ اقدامات واكنشي يك جانبه تجاري در سازمان  ت جبراني، موافقتنامهها و اقداما يارانه

اين اقدامات به منظور . دهد شوند تشكيل مي تجارت جهاني را كه گاه حمايتهاي اقتضايي نيز خوانده مي

 .شوند مقابله با رقابت غير منصفانه و يا مواجهه با شرايط اضطراري به كار بسته مي

گات  19اين حصول توافق در مورد يك سيستم حفاظتي چند جانبه موثر و كارآمد در قالب ماده بنابر 

فراهم ساختن امنيت الزم براي دسترسي به بازارها بويژه براي كشورهاي در حال توسعه  و نيز به  در

ها نيز  اظتموافقتنامه حف. منظور احياء اعتبار اصول تجاري چند جانبه از اهميت زيادي برخوردار است

جهت پاسخ به چنين نيازي و ضمن تاكيد بر رعايت اصل دول كامله الوداد و تعهد كشورها نسبت به 

هاي داوطلبانه صادراتي و ترتيبات بازاريابي منظم  ممنوعيت و حذف توافقات موسوم به خودداري

(OMA) ها، به  نامه حفاظتدر موافقت .و ديگر اقدامات مشابه، مورد پذيرش اعضاي گات واقع شده است

همچنين . بيني شده است ها پيش منظور نظارت دقيق بر نحوه اجراي مفاد موافقتنامه يك كميته حفاظت

ضوابط دقيقي براي تعيين خسارت و رابطه علّي ميان واردات و صنعت خسارت ديده در نظر گرفته شده 
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كه واردات از يك كشور عضو به  در چارچوب اين موافقتنامه و تحت شرايط استثنايي و هنگامي. است

طور نامتناسبي افزايش يابد، برقراري سهميه وارداتي كه طبعاً موجب تبعيض در ميان عرضه كنندگان 

  . شود، مجاز دانسته شده است مختلف مي

يكي از مواردي است كه كشورها را مجاز ) 1947گات (موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت  19ماده 

وارد آمدن خسارت به صنايع داخلي از ناحيه واردات، به اقدامات تجاري محدود كننده  دارد در صورت مي

هاي اخير برخي از كشورها بويژه كشورهاي صنعتي به بهانه وارد آمدن خسارت به  در سال. مبادرت ورزند

كشورها به اي در مقابل واردات از  صنايع داخلي خود و به استناد به اين ماده، با وضع موانع غيرتعرفه

يكي از داليل عدم استفاده درست از . اند ترتيبات تجاري محدود كننده و تجارت غيرمنصفانه متوسل شده

گات، اين است كه اقدامات حفاظتي بايد با تعهد كشورها در مورد رعايت اصل دول كامله الوداد  19ماده 

خود مفهوم . باشد نابع مختلف ميمنطبق باشد كه اين امر مستلزم عدم تبعيض در مقابل واردات از م

خسارت نيز از ديگر مواردي است كه در كشورهاي مختلف تعريف يكساني براي آن وجود ندارد و در 

برخي از كشورها، استانداردهاي بااليي براي آن وضع شده و معموالً با رفتار غيرمنصفانه تجاري تفاوت 

بايد مجاز  19ه اروپا، معتقدند كه كشورها در قالب ماده از اين رو كشورهاي پيشرفته و بويژه اتحادي. دارد

آميز توسل جويند، چرا كه خسارت غالباً  باشند كه در مقابل واردات از منابع خاص به اقدامات تبعيض

شود و تنها اين منابع بايد  بعلت گسترش سريع واردات از يك يا تعدادي منابع معين وارداتي ناشي مي

مخالفت بسياري از كشورها بويژه . باشد به معناي نقض اصل دول كامله الوداد مي محدود شوند كه عمالً

ممالك در حال توسعه با هرگونه نقض اصل دول كامله الوداد باعث گرديد كه كشورهاي عضو گات 

ها به توافقي دست يابند و اين امر در مذاكرات دور اروگوئه  نتوانند در دور توكيو در مورد حفاظت

هاي اخير جهت حمايت از صنايع  هايي كه كشورهاي پيشرفته در سال يكي از شيوه. ادامه داشتهمچنان 

اند، مذاكره و حصول توافق با  هاي احتمالي از ناحيه واردات بدان متوسل شده داخلي در مقابل خسارت

تي موسوم به تعداد محدودي از كشورهاي صادر كننده و در زمينه برخي از كاالهاي معين در قالب ترتيبا



  274/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

ترتيباتي كه در چارچوب موافقتنامه الياف . بوده است (VERs) 1هاي داوطلبانه صادراتي  خودداري

معمول شد  1974هاي صادراتي منسوجات و پوشاك از سال  و به منظور تعيين سهميه (MFA)چندگانه 

الد، اتومبيل، تلويزيون، اقالم محدودي چون فو. ها و كاالهاي ديگر نيز تسري پيدا كرد بتدريج به بخش

هاي صنعتي هستند كه در آمريكا و اتحاديه  ها و كشتي از جمله بخش هادي ماشين ابزار، كفش، ويدئو، نيمه

موسوم است، يكي از  2اين اقدامات حمايتي كه به اقدامات حوزه خاكستري. باشند اروپا مورد حمايت مي

كشورهايي كه از وضع چنين . ر بوده استهاي اخي عوامل تضعيف اعتبار مقررات گات در سال

به اقدامات جبراني و تالفي جويانه متوسل  19شوند مجازند كه طبق ماده  هايي متضرر مي محدوديت

استناد كنند و  19توانند به ماده  ها با توافق صورت گرفته، نمي لكن از آنجا كه وضع اين محدوديت. شوند

جنوبي و تايوان بخاطر ترس از دست دادن تمامي سهم خود در  اي نظير ژاپن، كره كشورهاي صادركننده

ها تن  اي چون آمريكا و اتحاديه اروپا، به پذيرش داوطلبانه اين محدوديت بازارهاي وسيع و پرجاذبه

  .اند داده

گات گنجانده شده است، تبيين  19موافقتنامه حفاظت ها اصول اتخاذ اقدامات حفاظتي را كه در ماده 

ين اقدامات حفاظتي، اقداماتي اضطراري هستند كه يك كشور عضو موقتاً در شرايطي كه افزايش ا. كند مي

اين اقدامات در دو قالب . واردات لطمه جدي به يك صنعت داخلي آن وارد مي سازد به كار مي بندد

رد و گي افزايش تعرفه به باالتر از نرخهاي تثبيت شده و نيز اعمال محدوديت هاي مقداري صورت مي

گاه شروط فرار نيز خوانده مي   اقدامات حفاظتي. شود استثنايي مهم بر دو قاعده كلي گات محسوب مي

 .شوند چرا كه در اين شرايط كشور عضو قادر است از برخي تعهدات خود بگريزد

اقدامات ) كشاورزي، منسوجات و خدمات(هاي بخشي سازمان تجارت جهاني  هريك از موافقتنامه

                                                 
1 - Voluntary Export Restraints 

) دولت يا بخش خصوصي(اي است كه طي آن كشور صادر كننده  هاي داوطلبانه صادراتي، توافق دوجانبه خودداري
هاي  ها و يا ديگر كنترل ها، تعرفه ه مجبور به استفاده از سهميهنكه كشور وارد كنندپذيرد كه صادرات خود را بدون اي مي

  . وارداتي شود كاهش داده يا محدود نمايد
2 - Grey Area Measures 



  275/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

مواد ديگر گات، اقدامات حفاظتي مربوط به ترازپرداختها و نيز  دربعالوه . اص خود را دارندحفاظتي خ

ها را تحت پوشش قرار  ين موافقتنامه تمامي بخشو ااي گنجانده شده  اقدامات حفاظتي با اهداف توسعه

مربوطه از هاي  هاي منسوجات و پوشاك و كشاورزي در چارچوب موافقتنامه دهد و بطور مثال بخش نمي

  .كنند ترتيبات حفاظتي ديگري تبعيت مي

تواند واردات يك كاال را چنانچه صنعت داخلي تهديد شده  يك كشور عضو سازمان تجارت جهاني مي

در اين . و يا به دليل افزايش واردات صدمه ببيند موقتاً محدود كند يا اقدام حمايتي دربارة آن وضع نمايد

بيني شده بود، اما به ندرت  گات پيش 19اقدامات حمايتي در ماده . ه باشدمورد صدمه بايد قابل مالحظ

دادند تا از طريق اقدامات منطقه خاكستري از  ها ترجيح مي برخي دولت. مورد استفاده قرار گرفته است

اين اقدامات از طريق مذاكرات دوجانبه خارج از گات به متقاعد ساختن . صنايع خود حمايت كنند

اقداماتي از اين نوع براي برخي . اي صادراتي بود هاي سليقه ادركننده براي اعمال محدوديتكشورهاي ص

اما سازمان تجارت جهاني اقدامات . رفت ها به كار مي از محصوالت نظير اتومبيل، فوالد و نيمه هادي

اين . ين نمودرا براي اين اقدامات تعي 1منطقه خاكستري را ممنوع ساخت و برنامه زمانبندي ماده غروب

. هاي حمايتي صادراتي يا وارداتي وضع كنند دارد كه كشورهاي عضو نبايد محدوديت موافقتنامه اعالم مي

البته كشورها مجاز . حذف شدند 1998هاي جديد همساز نبودند در پايان  اقدامات دوجانبه كه با موافقتنامه

هاي  دهند اما فقط اتحاديه اروپا براي اتومبيل ادامه 1999بودند صرفاً يكسال اين اقدامات را تا پايان 

  .وارداتي از ژاپن از اين مقررات استفاده نمود

تواند افزايش واقعي در واردات و يا افزايش سهم  يكي از داليل موجه براي اتخاذ اقدامات حمايتي مي

نايع و يا كارخانجات ص. بازار باشد حتي در صورتي كه به لحاظ كمي تغييري در واردات ايجاد نشده باشد

سازمان تجارت جهاني شرايطي را براي . ها اقدام به اتخاذ اقدامات حمايتي كنند توانند از طريق دولت مي

                                                 
1  - Sunset Clause 

ه شـود ك  منظور از ماده غروب حذف تمامي اقداماتي است كه به محدود كردن صادرات يك كشور بطور عمدي منجر مـي 
  . زماني خاص خاتمه يابد بايد در طول دوره
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. يكي از آن ملزومات شفافيت قوانين و عمليات است. رسيدگي به اقدامات حمايتي وضع نموده است

  .اهد مورد نياز استاقدام به رسيدگي نيازمند اعالم عمومي اقدامات و ارائه شو

و عواملي را كه بايد براي تعيين آثار  1»صدمات جدي«اين موافقتنامه همچنين شرايطي را براي ارزيابي 

گردد  زماني كه چنين اقدام حمايتي وضع مي. واردات بر صنايع داخلي مد نظر داشت در نظر گرفته است

. نعت كند و يا به درمان آن كمك نمايدبايد صرفاً در صورتي وضع شود كه از بروز صدمات جدي مما

هاي كمي نبايد از متوسط واردات سه سال گذشته كمتر باشد مگر آن كه توجيه منطقي  اعمال محدوديت

  .وجود داشته باشد كه سطح متفاوتي از حمايت براي جلوگيري از زيان و يا درمان صنعت وجود دارد

ادل مدتي كه قبالً متداول بوده، برقرار شود و در هر اقدامات جديد حفاظتي نبايد براي مدت زماني مع

در اين مورد . سال پس از خاتمه اقدامات قبلي به مورد اجرا درآيد 2صورت هر اقدام جديد حفاظتي بايد 

توانند پس از گذشت نصف زمان مورد نظر نسبت به وضع اقدامات جديد  كشورهاي در حال توسعه مي

درصد واردات  3تي كه سهم صادرات يك كشور در حال توسعه كمتر از در صور. حفاظتي مبادرت ورزند

يك كشور عضو را در مورد كاالي معيني تشكيل دهد، وضع اقدامات حفاظتي در مورد اينگونه 

  . باشد صادركنندگان مجاز نمي

 اما موافقتنامه توضيح. توان در مورد واردات از يك كشور خاص بكار برد اقدامات حمايتي را نمي

يك اقدام حمايتي نبايد بيش از . دهد كه چگونه سهميه را بايد بين كشورهاي عرضه كننده تقسيم نمود مي

سال به طول بيانجامد مگر آنكه يك مقام صالحيتدار نشان دهد كه چنين اقدامي مورد نياز است و  4

  .سال ادامه داد 8توان تا  در اين صورت اقدامات حمايتي را مي. شواهد كافي براي آن ارائه دهد

كند در مقابل بايد به طرف  زماني كه كشوري واردات را براي حمايت از صنايع داخلي محدود مي

كند كه براي جبران كشور صادركننده بايد از طريق مشاوره  موافقتنامه تصريح مي. مقابل امتيازي بدهد

تواند اقدامات  صادركننده مي اما اگر توافقي بين دو طرف تجاري ايجاد نشد كشور. راهي ايجاد شود
                                                 

1 - Serious injury 
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تواند نرخ تعرفه بر صادرات كشوري كه اقدامات حمايتي  به عنوان مثال مي. جويانه را دنبال كند تالفي

در برخي شرايط كشور صادركننده بايد سه سال پس از آغاز اقدامات . وضع نموده است را افزايش دهد

  .جويانه باشد حمايتي صبر كند تا قادر به اتخاذ اقدامات تالفي

يك كشور . شوند صادرات كشورهاي در حال توسعه تا حدودي از اقدامات حمايتي حفاظت مي

تواند از اقدامات حمايتي در مقابل يك كشور در حال توسعه استفاده كند كه آن كشور  واردكننده زماني مي

مي كشورهاي در حال در حال توسعه بيش از يك سوم واردات آن كاالي خاص را تأمين كند و يا تما

ها بايد  دولت. كل واردات يك كاالي خاص را تأمين نمايند% 9سهم جمعاً بيش از % 3توسعه با كمتر از 

هر مرحله از رسيدگي به اقدامات حمايتي را اعالم نموده و تصميمات اتخاذ شده از شفافيت الزم 

  . نمايد ه و نتيجه نهايي را اعالم ها را رسيدگي كرد برخوردار باشد و سپس كميته مربوط اين گزارش

 1999در سال  355به  1995در سال  157هاي ضددامپينگ از  براساس آمارهاي موجود تعداد رسيدگي

در سال  25به  1995در  18هاي اعضا از  اين روند فزاينده به دليل افزايش تعداد گزارش. افزايش يافت

ها به وقوع پيوسته است عبارتند  آنها بيشترين رسيدگيهايي كه در مورد  بخش. افزايش يافته است 2001

و پالستيك و %) 17(، محصوالت شيميايي )2001در سال % 38(فلزات اساسي و محصوالت آن : از

ها در بخش فلزات اساسي در  مورد محصوالت  رسيدگي% 85حدود %). 4/14(محصوالت الستيكي 

اقدامات ضددامپينگ را  2001دونزي و تايلند در سال چهار كشور چين، كره، ان. فوالدي اعمال شده است

  . رسيدگي نمودند

شايان ذكر است كه حدود نيمي از اقدامات ضددامپينگ بدون وضع يك اقدام نهايي به پايان رسيده 

به عنوان مثال در سال . اقدامات جبراني كمتر از اقدامات ضددامپينگ مورد استفاده قرار گرفته است. است

مورد رسيدگي شد و مهمترين كشورهايي كه از اين اقدامات استفاده كردند اياالت متحده  27، به 2001

تعداد اقدامات حمايتي  2002در سال . غالباً در مقابل هندوستان بودند) مورد 6(و اتحاديه اروپا ) مورد 18(

و  2000رد در سال مو 15و  26، 2001اقدام در سال  14، 2002اقدام حمايتي در سال  30. افزايش يافت
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  .اعمال شده است 1999

اين موافقتنامه پس از الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر تجارت و قوانين تجاري ايران اثر 

نيازهايي در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني  گذارد و قبل از آن مستلزم اصالحات و پيش مي

ه آن اشاره شده بايد شرايط حمايت از كاالهاي مختلف را هاي ديگر ب باشد ولي همانطور كه در بخش نمي

  .  ها منطبق با سازمان تجارت جهاني نمود هاي ديگر باالخص موافقتنامة يارانه طبق موافقتنامه

 موافقتنامه ارزش گذاري گمركي

توجه به نقشي كه گمركات در تجارت خارجي كشورها بعنوان خط مقدم نقاط تماس تجاري  با

گذاري كاالهاي وارداتي و يا صادراتي براي محاسبه حقوق و عوارض گمركي  رند، نحوه ارزشبرعهده دا

  . توسط گمركات همواره مورد توجه و دستمايه اختالفات تجاري براي كشورها بوده است

پروسه برآورد ارزش يك محصول در گمركات مشكالتي را براي واردكنندگان دربردارد كه ممكن 

موافقتنامه سازمان تجارت جهاني بر روي . هاي گمركي سخت و محدودكننده باشد رفهاست به اندازه تع

ارزيابي كاالها در گمركات با اين هدف طراحي شده است كه يك سيستم ارزيابي عادالنه، متحدالشكل و 

هاي  هاي تجاري و اعمال رويه بيطرف را در گمركات اعمال نمايد، سيستمي كه مطابق با واقعيت

دهد  اين موافقتنامه يكسري قوانين ارزيابي را ارائه مي. كند نه و دلخواهانه را در ارزيابي ممنوع ميخودسرا

  .كه دقت و وسعت بيشتري از مقررات ارائه شده در موافقتنامه گات را داراست

دهد كه اطالعات بيشتري را  براساس تصميمات اتخاذ شده در دور اروگوئه به گمركات اين حق را مي

در صورتي كه . واردكننده در شرايطي كه نسبت به صحت موارد اعالم شده مشكوك هستند اخذ نمايداز 

گمركات عليرغم كسب اطالعات اضافي مشكوك باشند ممكن است ارزش گمركي كاالي وارداتي 

  .براساس اظهارات واردكننده تعيين نشود

ارزش معامالتي يعني قيمت پرداخت اين موافقتنامه ارزش گمركي كاالي وارد شده  1براساس مادة 
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آمده است كه اگر نتوان ارزش گمركي كاالي  2همچنين در ماده . باشد شده يا قابل پرداخت براي كاال مي

خواهد بود كه براي صدور به  1وارد شده را تعيين نمود، ارزش گمركي، ارزش معامالتي كاالي همساني

 3عالوه بر اين در ماده . ر همان زمان صادر شده استهمان كشور واردكننده فروخته شده و حدوداً د

موافقتنامه آمده است كه اگر نتوان ارزش گمركي كاالي وارد شده را طبق مقررات مواد فوق تعيين كرد، 

ارزش گمركي، ارزش معامالتي كاالي مشابهي خواهد بود كه براي صدور به همان كشور وارد كننده 

در صورت عدم تعيين ارزش گمركي كاالي وارد . زمان صادر شده استفروخته شده و حدوداً در همان 

، اگر كاالي 5طبق ماده . بيني شده است هاي فوق، دو روش ديگر نيز در موافقتنامه پيش شده طبق روش

وارد شده يا كاالي وارد شده همسان يا مشابه به همان وضعي كه وارد شده در كشور وارد كننده به فروش 

مركي كاال ي وارد شده مبتني بر قيمت واحدي از كاالي وارد شده يا كاالي وارد شده برسد، ارزش گ

شده است و در بيشترين مقدار از مجموع  همسان يا مشابه خواهد بود كه حدوداً در همان زمان وارد 

  : شود با كسر موارد زير فروش فروخته مي

شود كه پرداخت گردد يا  شود يا توافق مي هايي كه معموالً پرداخت مي حق العمل - 1

هاي عمومي در مورد فروش كاالي وارد شده متعلق به  هايي كه معموالً براي سود يا هزينه افزايش

  . گيرد همان طبقه يا نوع، در چنين كشوري صورت مي

هاي مرتبط با آنها كه كشور وارد كننده  هاي معمول حمل و نقل و بيمه و هزينه هزينه - 2

 . متقبل شده است

هاي ملي كه به دليل وارد شدن يا فروش كاال در كشور  گمركي و ديگر مالياتحقوق  - 3

 . وارد كننده قابل پرداخت است

                                                 
كاالي همسان به معناي . موافقتنامه ارزش گذاري گمركي تعريف شده است 15اصطالح كاالهاي همسان و مشابه در ماده  1

نيز به معناي كاالي مشابه . باشد كااليي است كه از همه جهات از جمله خصوصيات مادي، كيفيت و شهرت همانند مي
ي است كه گرچه از همه جهات همانند نيست، اما خصوصيات همانند و مواد تشكيل دهنده همانندي دارد كه آن را كاالي

 .سازد وظايف مشابهي را انجام دهد و از نظر تجاري قابليت جانشيني داشته باشد قادر مي
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نمايد كه ارزش گمركي كاالي وارد  موافقتنامه مقرر مي 6روش پنجم ارزش گذاري گمركي در مادة 

مت يا ارزش مواد ارزش محاسباتي مركب است از مجموع قي. شده بر ارزش محاسباتي مبتني خواهد بود

و ساخت يا پردازش ديگري كه در توليد كاالي وارد شده به كار گرفته شده است بعالوة مقداري بابت 

هاي عمومي معادل آنچه معموالً در فروش كاالي متعلق به همان طبقه يا نوع از كااليي كه  سود و هزينه

ارزش محاسباتي . كنند نده منظور ميتوليدكنندگان در كشور صادركننده براي صدور به كشور وارد كن

  : مركب است از

قيمت يا ارزش مواد و ساخت يا پردازش ديگري كه در توليد كاالي وارد شده به كار  .1

  .گرفته شده است

هاي عمومي معادل آنچه معموالً در فروش كاالي متعلق به  مقداري بابت سود و هزينه .2

گردد و توليدكنندگان در كشور  منعكس مي گذاري آن همان طبقه يا نوع كااليي كه در ارزش

  . كنند صادركننده براي صدور به كشور واردكننده منظور مي

هاي  موافقتنامه تصريح شده كه اگر نتوان ارزش گمركي كاالي وارد شده را طبق روش 7نهايتاً در ماده 

ات عمومي اين موافقتنامه فوق تعيين كرد، ارزش گمركي با استفاده از طرق معقول سازگار با اصول و مقرر

، در مواردي كه براي 9طبق ماده . هاي موجود در كشور وارد كننده كاال تعيين خواهد شد و بر مبناي داده

تعيين ارزش گمركي تبديل ارز الزم باشد، نرخ مورد استفاده آن نرخي خواهد بود كه مقامات صالحيتدار 

  . اند دهكشور وارد كننده ذيربط به نحو مقتضي اعالم كر

اين موافقتنامه، يك كميته ارزش گذاري گمركي مركب از نمايندگان هر  18از سوي ديگر طبق ماده 

 (CCC)يك از اعضاء و نيز يك كميته فني ارزش گذاري گمركي تحت نظارت شوراي همكاري گمركي 

  . تشكيل خواهد شد

اي مطرح شده  ر متفاوت ويژهموافقتنامه نسبت به كشورهاي در حال توسعه عضو، رفتا 20در ماده 

سال پس از شروع كار سازمان تجارت  5اين كشورها مجازند اجراي مقررات اين موافقتنامه را تا . است
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  .جهاني به تعويق اندازند

، ارزش گمركي كاالي ورودي عبارت 1350قانون امور گمركي كشور مصوب خرداد ماه  10طبق ماده 

هاي  و هزينه)  در مبداء بعالوه هزينه بيمه، حمل و نقل و باربنديبهاي خريد كاال( CIFارزش : است از

هايي كه تا ورود به اولين دفتر  مربوط به افتتاح اعتبار، واريز بروات، امتياز نقشه و سرقفلي و ساير هزينه

ي كه ارزش كاال كه به اين ترتيب مقرر گرديده به ريال يا هم ارز ريالي به نرخ رسم. گيرد گمركي تعلق مي

. بهاي خريد بايد منطبق با بهاي واقعي معامالتي صادراتي باشد. شود دارد تقويم مي بانك مركزي اعالم مي

بايست پس از تعيين براساس معيارهاي تعيين شده  بنابراين صرف مندرجات فاكتور قابل قبول نبوده و مي

د بارنامه، بعالوه هزينه باربندي چه اين كرايه حمل از مبداء تا مقص. در قانون و آئيننامه گمرك احراز شود

هاي موجود در  هزينه پرداخت شده باشد چه نشده باشد، در هر حال مطابق نرخ معمول و طبق تعرفه

يا . هزينه بيمه باربري نيز چه كاال بيمه شده چه نشده باشد. شود احتساب قيمت كاالي ورودي منظور مي

كاال محاسبه شده و به اين  C&Fدرصد ارزش  3نامه معادل طبق بيمه نامه يا در صورت فقدان بيمه 

هزينه مربوط به افتتاح اعتبار منحصر است به حق ثبت سفارش كه . گردد محاسبه مي CIFترتيب ارزش 

  . گردد طبق قانون بودجه ساالنه براي ثبت سفارش كاال مقرر مي

كاال است دخالت دارند و مبناي  CIFعالوه بر عواملي كه در تعيين ارزش كاالي وارداتي كه ارزش 

باشد، معيارهاي ديگري در گمرك براي مقايسه و تعيين ارزش كاال مورد  ارزش گذاري گمرك ايران مي

    :گيرد استفاده قرار مي

مقايسه با ارزش صادراتي كاالي همسان از همان كشور مبداء كه همزمان به ايران فروخته  )1

  . استشده و مورد قبول گمرك قرار گرفته 

مقايسه با ارزش صادراتي كاالي مشابه، از همان كشور مبداء كه همزمان به ايران فروخته  )2

وجوه اشتراك مقررات گمركي ايران و مفاد موافقتنامه . شده و مورد قبول گمرك قرار گرفته باشد

ارزش گذاري گمركي در خصوص كاالهاي همسان و مشابه اين است كه اين اصطالحات در هر 
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 . رد از شوراي همكاري گمركي برداشت شده استدو مو

مقايسه با فهرست بهاي صادراتي محصوالت يا توليدات يك كارخانه يا توليدكننده كه  )3

 . بايد مستقيماً توسط سازنده تنظيم و صادره از كشور مبداء باشد

 . هاي عمده و يا خرده فروشي داخل كشور صادر كننده فهرست )4

 .ده فروشي و خرده فروشي داخل كشورمقايسه بر مبناي ارزش عم )5

مورد اخير، آخرين معياري است كه در صورت عدم اجراي موارد فوق در مورد مقايسه ارزش كاالي 

هاي محاسباتي خاصي دارد كه با ذكر جزئيات  هر مورد شروط و روش. گيرد وارداتي مالك عمل قرار مي

  . در آئيننامه گمركي ايران آمده است

سه مفاد موافقتنامه ارزش گذاري گمركي با قانون و مقررات گمركي ايران در خصوص بطور كلي مقاي

دهد كه ايران معموالً براي تقويم كاالهاي وارداتي از روش اول يعني  تعيين ارزش كاالي وارداتي نشان مي

. باشد ر مينمايد كه روش اصلي در موافقتنامه مزبو روش معامالتي و قيمت واقعاً پرداخت شده استفاده مي

ها و  ها، رويه از سوي ديگر ايران به لحاظ عضويت در شوراي همكاري گمركي و تبعيت از روش

المللي اين شورا، مشكل خاصي در ارتباط با موافقتنامه ارزش گذاري گمركي  اصطالحات و تعاريف بين

  .ندارد

  موافقتنامه بازرسي پيش از حمل

هاي خصوصي و يا مؤسسات مستقل براي بازرسي  اده از شركتبازرسي قبل از بارگيري به مفهوم استف

هاي  عملكرد شركت. جزئيات بارگيري باالخص، قيمت، كميت و كيفيت كاالهاي سفارش داده شده است

خصوصي متخصص در بازرسي جزئيات محصوالت تجاري نظير كميت و كيفيت و قيمت كاالها موضوع 

  .باشد اين موافقتنامه مي

هاي تجاري و  افقتنامه تأمين منافع مالي ملي و جلوگيري از خروج سرمايه، كالهبرداريهدف از اين مو
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هاي اداري  هاي موجود در سازمان فرار از پرداخت عوارض گمركي است و براي جبران عدم كفايت

 هايي كه از بازرسي قبل از از جمله تعهداتي كه بر دولت. گيرد گمركات و بنادر مورد استفاده قرار مي

عدم تبعيض، شفافيت، حمايت از اطالعات تجاري : كنند وضع مي گردد عبارت از بارگيري استفاده مي

محرمانه، اجتناب از تأخيرهاي نامعقول، استفاده از خطوط راهنماي مشخص براي بررسي صحت قيمت 

  .هاي بازرسي است كاالها و جلوگيري از تضاد منافع به وسيله سازمان

وصي متخصص در بازرسي جزئيات محصوالت تجاري نظير كميت، كيفيت و هاي خص عملكرد شركت

هاي  فعاليتن موافقتنامه اصول بازرسي گات بر در اي. باشد قيمت كاالها موضوع اين موافقتنامه مي

هاي عضو استفاده كننده از خدمات  در اين موافقتنامه دولت. مؤسسات بازرسي كننده تسري يافته است

اند كه اصولي نظير عدم تبعيض، شفافيت، حفاظت از اطالعات تجاري  متعهد شدهگونه مؤسسات  اين

هاي خاص براي تائيد قيمت و اجتناب از  محرمانه، اجتناب از تأخيرهاي غيرمنطقي، استفاده از دستورالعمل

از سوي ديگر، كشورهاي عضو صادركننده در . تعارض منافع مؤسسات بازرسي كننده را رعايت نمايند

ل استفاده كنندگان از خدمات مؤسسات بازرسي تعهداتي را نظير عدم تبعيض در اعمال قوانين و قبا

هاي فني  اعطاي كمك. اند مقررات داخلي، شفافيت و انتشار مناسب قوانين و مقررات مربوطه پذيرا شده

. ي شده استبين به كشورهاي در حال توسعه استفاده كننده از خدمات اين مؤسسات در موافقتنامه پيش

همچنين در موافقتنامه به منظور حل و فصل اختالفات ميان صادركننده و مؤسسه بازرسي قبل از حمل 

  .رويه خاص مقرر گرديده است

المللي  اين پروسه به وسيله فدراسيون بين. كند اين موافقتنامه يك پروسه تجديد نظر را ارائه مي

المللي  و اتاق بين International Federation of Inspection Agencies (IFIA)هاي بازرسي  آژانس

شود و  كه معرف صادركنندگان است اداره مي International Chamber of Commerce (ICC)تجارت 

  .هاي بازرسي است هدف آن حل و فصل مشاجرات ميان صادركنندگان و آژانس

بازرسي پيش از “ هاي در حال توسعه از با توجه باينكه تا قبل از دور اروگوئه تعداد زيادي از كشور



  284/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

كردند، به منظور اينكه چنين برنامه  براي بررسي كيفيت، كميت و قيمت كاالهاي وارداتي استفاده مي” حمل

هايي باعث ايجاد تأخير هاي غير الزم يا رفتار نابرابر نشود، در دور اروگوئه توافق شد تا در مورد حقوق 

ننده عضو و كشورهاي صادركننده عضو، يك چارچوب بين المللي مورد و تعهدات كشورهاي استفاده ك

بطور كلي دو هدف . توافق طرفين ايجاد كنند و بر اين اساس موافقتنامه بازرسي پيش از حمل ايجاد شد

عمده كشورها از استفاده از خدمات بازرسي پيش از حمل، مقابله با مشكل ارزش گذاري پايين و يا باالي 

گذاري پايين كاالهاي وارداتي موجب تعلق حقوق و عوارض گمركي  ارزش. رداتي استكاالهاي وا

شود و ارزش گذاري  كمتر از ميزان واقعي شده و منجر به كاهش درآمدهاي گمركي دولتها مي) تعرفه(

. گردد باالي كاالهاي وارداتي در كشورهايي كه نظام كنترل ارزي وجود دارد سبب خروج ارز از كشور مي

” كشورهاي استفاده كننده عضو“ دو دسته تعهدات براي  (PSI) بازرسي پيش از حمل ه موجب موافقتنامهب

“ پيش بيني شده است كه بار اصلي تعهدات بر دوش گروه اول يعني ” كشورهاي صادركننده عضو “ و 

دات اين كشورها ترين تعه اصلي. از خدمات بازرسي پيش از حمل قرار داد  ”كشورهاي استفاده كننده عضو

بر رعايت اصل كلي عدم تبعيض و رفتار ملي، اجتناب از تاخيرهاي غير ضروري، استفاده از استانداردهاي 

بين المللي و مورد توافق خريدار و فروشنده جهت ارزيابي كيفي و فني كاال، رعايت شفافيت، حفظ 

حق استيناف در موارد بروز اختالف، و اطالعات بازرگاني و تجاري محرمانه، برخورداري واردكنندگان از 

. اطالع رساني به موقع تأكيد دارد و براي هريك رويه هاي اجرايي مربوطه را توصيه و تعيين نموده است

تعهدات كشورهاي صادركننده عضو نيز به رعايت اصل اساسي عدم تبعيض، شفافيت، و ارائه كمك هاي 

اين موافقتنامه براي تمامي اعضا سازمان تجارت . داردفني به كشورهاي استفاده كننده عضو انحصار 

  .جهاني الزم االجرا است

كنند  هاي بازرسي قبل از بارگيري استفاده مي تعهدات كشورهاي صادركننده به كشورهايي كه از رويه 

رائه هاي داخلي و مقررات، انتشار سريع قوانين و مقررات و ا عدم تبعيض در بكارگيري قانون: عبارتند از

  .خدمات فني در مواقع مورد نياز

قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، موسسه  5طبق ماده 
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تواند به منظور كنترل كيفي و كمي مواد اوليه و ساخت تا مرحله بسته بندي، بارگيري، حمل،  استاندارد مي

هاي مشابه خارجي با  رقابت با موسسات و شركت تخليه و انتقال كاال به محل مصرف و در جهت

تصويب هيات وزيران، از طريق ايجاد نمايندگي يا شعبه در خارج از كشور و ارائه خدمات بازرسي به 

رسد فعاليت  هاي دولتي و غير دولتي بر اساس ضوابطي كه به تصويب شورايعالي استاندارد مي بخش

  . نمايد

ها و  ده است كه موسسه تنها مرجع رسمي براي تائيد صالحيت شركتدر تبصره ذيل اين ماده نيز آم

 13آئين نامه اجرايي اين تبصره نيز در . باشد مي) سورويانس(موسسات بازرسي كننده داخلي و خارجي 

در مقايسه مفاد موافقتنامه بازرسي قبل از حمل و آئين نامه اجرايي . ماده تدوين و ابالغ گرديده است

طرف دولت استفاده كننده از خدمات  3قانون استاندارد بايد ابراز داشت كه موافقتنامه  5تبصره ماده 

، صادر كننده و موسسات بازرسي قبل از حمل  مورد خطاب )بعنوان وارد كننده كاال(موسسات بازرسي 

، نحوه فعاليت موسسات بازرسي كننده و 5باشند در صورتي كه موضوع اصلي آئين نامه تبصره  مي

گونگي احراز شرايط الزم براي كسب مجوز بازرسي است و در واقع ضوابط موسسه استاندارد براي چ

مهمتر اينكه در . هاي داخلي و خارجي بازرسي كننده در محدوده قوانين ايران است فعاليت شركت

آنها بطور  موافقتنامه بازرسي قبل از حمل، رابطه صادركننده و موسسه بازرسي كننده و اختالفات احتمالي

مشخصي ديده شده است در حاليكه در آئين نامه اجرايي مذكور، اساساً نحوه ارتباط صادر كننده با 

در آئيننامه اجرايي، موسسه استاندارد براي تعيين صالحيت يا عدم . موسسه بازرسي لحاظ نگرديده است

تواند راساً و به تشخيص خود  باشد و مي صالحيت موسسات بازرسي كننده داراي همه گونه اختيارات مي

لكن پيش . در صورت تخلف موسسات بازرسي كننده، نسبت به لغو پروانه تائيد صالحيت آنها اقدام كند

بيني نشده كه در صورت بروز اختالف ميان صادر كنندگان و موسسات بازرسي، مرجع حل اختالف 

با مفاد ) فاده كننده از خدمات بازرسيبعنوان نماينده دولت است(كيست و اگر موسسه استاندارد باشد 

در موافقتنامه، هيات حل اختالف متشكل از نماينده . كند موافقتنامه بازرسي قبل از حمل مغايرت پيدا مي

  . صادر كننده، نماينده موسسه بازرسي و نماينده مستقل و مورد اعتماد دو طرف پيش بيني شده است
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هاني تجارت و پذيرش مفاد اين، انجام اقدامات و تدوين لذا در صورت عضويت ايران در سازمان ج

مقرراتي متناسب با مفاد اين موافقتنامه كه ناظر بر رفتار دولت واردكننده، صادركننده و موسسه بازرسي 

هاي دوراروگوئه  اساساً اين موافقتنامه بدين منظور در مجموعه موافقتنامه. رسد باشد، الزم به نظر مي

اي را بر سر  كشورها با توسل به خدمات اينگونه موسسات موانع غيرضروري و ناعادالنه گنجانده شده كه

هايي كه در اين موافقتنامه پيش بيني شده با هدف به حداقل  راه تجارت ميان يكديگر ايجاد نكنند و رويه

مقررات در حاليكه در تدوين . رساندن فرآيند بازرسي و رفع اختالفات احتمالي تنظيم گرديده است

. مربوط به موسسات بازرسي در ايران، چنين نگرشي در جهت تسهيل مبادالت تجاري مد نظر نبوده است

هايي نيست كه مشكالت حادي را متوجه  هرحال، موافقتنامه بازرسي قبل از حمل از جمله موافقتنامه  به

  . هاي مربوطه سازد دستگاه

 موافقتنامه قواعد مبدأ

هاي نسبي و  المللي بر حسب مزيت آوري و تقسيم كار بين كه در زمينه فنامروزه تحوالت سريعي 

رقابتي پديد آمده است، گستردگي زنجيرة توليد صنعتي از يك كشور به چند و يا چندين كشور را موجب 

از طرفي روند . شده و در توليد يك محصول نهايي ممكن است كشورهاي متعددي نقش داشته باشند

هاي تجاري  هاي گمركي و ايجاد پيمان اي و تشكيل مناطق آزاد تجاري و اتحاديه قههمگرايي هاي منط

اي به  ي ترجيحات تعرفه اي از شتاب روز افزوني برخوردار شده كه به موجب آن كشورها به اعطا منطقه

از اين رو دانستن اينكه يك كاال ساخت چه كشوري است . ورزند كشورهاي هم پيمان خود مبادرت مي

  .اند ميت بيشتري يافته است و كشورها براي اين منظور روش ها و قواعد مختلفي را وضع كردهاه

هايي را كه براي تعريف اين موضوع كه كاال در كجا توليد شده  ويژگي (Rules of Origin)قوانين مبدأ 

ها ميان   قوانين مبدأ جزء مهمي از قوانين تجاري است چرا كه در برخي سياست. كند است ارائه مي

هاي تعرفه ترجيحي،  ها و نرخ سهميه  :ها عبارتند از اين تبعيض. شود كشورهاي صادركننده تبعيض قائل مي

قوانين مبدأ . عمليات ضددامپينگ، عوارض گمركي جبراني به منظور مقابله با سوبسيدهاي صادراتي و غيره
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اي كه يك كاال در  وند جهاني شدن و رويهاين رويه با ر. براي تهيه آمار تجاري نيز حائز اهميت هستند

  . شود پيچيده تر شده است كشورهاي مختلف پردازش مي

با توجه به اهميت مطلب و به منظور اجتناب از اينكه قوانين مبدأ متعدد و مختلف كشورها خود  

طمه زند ل 94تبديل به مانعي فرا راه تجارت شود و به حقوق اعضا سازمان تجارت جهاني به موجب گات 

بيني، منطقي و بيطرفانه تهيه و  اي منصفانه، شفاف، قابل پيش و به منظور تضمين اينكه قواعد مبدأ به گونه

اعمال شوند، در دور اروگوئه مذاكرات براي تعيين ضوابط و تعهدات كشورهاي عضو انجام و منجر به 

هاي تجاري ترتيبات  بدأ به اعمال رجحانمهمترين كاربردهاي قواعد م. ايجاد موافقتنامه قواعد مبدأ گرديد

. گردد اي بر مي هاي تعرفه   اي، اقدامات حفاظتي، اقدامات جبراني، محدوديتهاي مقداري و سهميه منطقه

بطور كلي قواعد مبدأ نبايد بعنوان ابزار تعقيب مستقيم يا غير مستقيم اهداف تجاري مورد استفاده قرار 

در قواعد مبدأ بايد مقررگردد مبدأ كاال . وي غير تبعيض آميز اعمال شوندگيرند و اين قواعد بايد به نح

كشور يا محلي است كه كاال كالً در آنجا بدست آمده يا چنانچه بيش از يك كشور در توليد آن كاال 

دخالت داشته باشد، كشوري مبدأ كاال محسوب شود كه آخرين تغيير شكل اساسي در آنجا صورت گرفته 

اعمال مي ” فرآيند ساخت و پردازش كاال“ و يا ” درصد ارزشي“ن در موارديكه معيارهاي همچني. است

گردد به دقت مشخص  شود بايد روش محاسبه و عملياتي كه سبب تعيين مبدأ براي كاالي ذيربط مي

شفافيت، برخورداري از حق استيناف، عدم تأخير و حفظ رازداري و حفاظت از اطالعات محرمانه . شوند

موافقتنامه قواعد مبدا فقط ناظر بر قواعد مبدا غير ترجيحي بوده و .ديگر الزامات اين موافقتنامه است از

اي و اتحاديه هاي تجاري و گمركي از قواعد مبدا ترجيحي نيز  گشور ها مي توانند براي ترتيبات منطقه

 .زم االجرا استاين موافقتنامه براي كليه اعضا سازمان تجارت جهاني ال. برخوردار باشند

گردد و هدف اين موافقتنامه در بلندمدت  المللي مي قواعد مبدأ موجب سهولت در جريان تجارت بين 

نكته اصلي اين موافقتنامه رعايت اصل دولت كامله الوداد . هماهنگ نمودن قواعد مبدأ غيرترجيحي است

شان شفاف بوده و اثر  بايد قوانينباشد ضمن آنكه تصريح شده است كه كشورها  در مورد قواعد مبدأ مي

  .اي بر تجارت نداشته باشد تحريف كننده
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از  اعضاي سازمان . باشد هدف اين موافقتنامه رعايت اصل دول كامله الوداد در مورد قواعد مبداء مي

. تجارت جهاني خواسته شده كه اطمينان دهند قواعدشان شفاف بوده و اثر تحريف كننده بر تجارت ندارد

تحت ) LOMEو كنوانسيون  GSPنظير (چه قواعد مبداء مورد استفاده در توافقات تجاري ترجيحي  اگر

باشد و چنين قواعد ترجيحي مستقالً توسط اعطاء كنندگان ترجيحات در  پوشش اين موافقتنامه نمي

قواعد با اين حال در موافقتنامه مبداء اعالميه مشتركي در خصوص . هاي مربوطه تشريح شده است طرح

  . بيني شده است مبداء ترجيحي پيش

از اعضاء خواسته شده كه طبق قواعد مبدأ خود كشوري كه به عنوان مبدأ كااليي  1موافقتنامه 3در ماده 

شود كشوري باشد كه كاال كالً در آنجا به دست آمده يا چنانچه بيش از يك كشور در  خاص تعيين مي

  . شد كه آخرين تغيير شكل اساسي در آنجا صورت گرفته استتوليد آن دخالت داشته باشند كشوري با

همچنين در همين ماده آمده است كه به مجرد درخواست يك صادركننده، واردكننده و يا هر شخص 

روز  150ترين وقت ممكن و حداكثر  هاي مربوط به تعيين مبدأ يك كاال در سريع به دليل موجه، ارزيابي

اين . به پايان برسد مشروط بر آنكه تمامي منابع الزم تسليم شده باشدپس از درخواست اين ارزيابي 

  .سال اعتبار خواهند داشت مشروط بر آنكه واقعيات و شرايط يكسان باقي بمانند 3ها براي  ارزيابي

خواهد كه قوانين مبدأ آنها شفاف بوده و داراي موانع  موافقتنامه قوانين مبدأ از كشورهاي عضو مي

المللي نباشند، به شكل معقولي اداره شود و براساس  و اختالل برانگيز بر تجارت بين محدودكننده

به عبارت ديگر آنها بايد عنوان كنند كه چه چيزي قوانين مبدأ را تأييد . استانداردهاي مثبت شكل بگيرند

  .كند نمي

مايندگان هر يك از اعضاء اي در مورد قواعد مبداء و مركب از ن اين موافقتنامه تشكيل كميته 4در ماده 

اي فني در مورد قواعد مبداء و تحت نظارت شوراي همكاري گمركي  همچنين كميته. پيش بيني شده است

گردد بطوري كه دبيرخانه شوراي همكاري گمركي به عنوان دبيرخانه كميته فني عمل خواهد  تشكيل مي
                                                 

  .ت صنعتي، سازمان مديري1375بررسي آثار عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت بر صنعت،  - 1
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  . كرد

ا است اما در عين حال استثناءهايي به شكل االجر اين موافقتنامه براي تمامي كشورهاي عضو الزم

دهند قادر  به عنوان مثال كشورهايي كه يك اتحاديه تجاري تشكيل مي. تجارت ترجيحي در آن وجود دارد

شود را در نظر  خواهند بود قوانين مبدأ متفاوتي براي محصوالتي كه در موافقتنامه تجاري آنها درج مي

كند كه  متكي بر اصولي است مبتني بر  ري يك برنامه هماهنگي را ايجاد ميموافقتنامه اتحاديه تجا. بگيرند

نهائي شود اما چندين  1998اين موافقتنامه قرار بود تا ژوئيه . بيني بودن قوانين مبدأ است قابل درك و پيش

و يك كميته  اين موافقتنامه به وسيله كميته قوانين مبدأ در سازمان تجارت جهاني. بار به تعويق افتاده است

نتيجه مذاكرات اين كميته مجموعه . شود فني تحت نظارت سازمان جهاني گمرك در بروكسل اداره مي

ها بكارگرفته شود و داراي برخوردهاي  قوانيني است كه به وسيله تمامي اعضاء در تمامي موقعيت

  .ترجيحي با كشورها نباشد

. شود توليد، مونتاژ، پردازش، فرآوري يا تهيه مي منظور از كشور مبداء، كشوري است كه در آنجا كاال

است كه در حال حاضر براي تعيين مبداء  (WCO)اين تعريف تقريباً همان تعريف سازمان جهاني گمرك 

معموالً صادر كننده نخست، در . شود در ايران، صرف نظر از چگونگي عمل صادر كننده استفاده مي

گمرك پس از تسليم اظهارنامه، . كند حاً قيد و اظهار نامه را امضاء مياظهارنامه گمركي كشور مبداء را صري

  . دهد كاال را معاينه نموده و مراحل زير را انجام مي

 نمايد مشخصات فني كاال را بازرسي و ارزيابي مي .  

 كند هاي روي كاال يا بسته بندي را با كيفيت كاال مطابقت مي عالئم، مارك و نوشته . 

  كند هاي صنعتي يا كارشناسان استعالم مي در مبداء ساخت، از وزارتخانهدرصورت ترديد . 

 نمايد با مراجعه به بازار، مبداء كاال را سئوال مي . 

صادر كننده مجوز گمرك را به . شود پس از تائيد گمرك، مجوزي به صادر كننده خارجي تسليم مي
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تحت شمول مقررات ) مقصد نهايي(ود آن اتاق بازرگاني برده و بر حسب اينكه كاال و كشور محل ور

گواهي مبداء يا فرم عادي توسط اتاق بازرگاني به صادر  Aاي باشد يا خير، فرم  مربوط به ترجيحات تعرفه

بعد از صدور گواهي مبداء صادر كننده با مراجعه به سفارت يا كنسولگري كشور . شود كننده تسليم مي

رساند و  اق بازرگاني را به تصديق سفارت يا كنسولگري مربوطه ميمقصد واقع در ايران، مهر و امضاء ات

ها و تشريفات معمول اداري است  قواعد مبداء در ايران مبتني بر رويه. دارد براي ذينفع در مقصد ارسال مي

اء ها و انطباق آن با موافقتنامه مبد و قانون خاصي در اين زمينه وجود ندارد و لذا تغيير احتمالي اين رويه

هاي گمركي،  لذا با توجه به اينكه ايران معموالً در ترتيبات و رويه. باشد دور اروگوئه سهلتر مي

آورد و از روشها و تعاريف و اصطالحات  هاي الزم را با شوراي همكاري گمركي به عمل مي هماهنگي

توان  قش مهمي دارد، ميجويد و با عنايت به اينكه اين شورا در برنامه هماهنگ سازي ن اين شورا بهره مي

انتظار داشت كه ايران نيز حتي در صورت عدم عضويت در سازمان جهاني تجارت بتواند از اين مقررات 

  . بين المللي و پذيرفته شده در زمينه قواعد مبداء پيروي كند و مشكل خاصي متوجه كشور نيست

  هاي صدور مجوز ورود موافقتنامه رويه

، محصول دور توكيو است كه بعداً در دور اروگوئه (ILP)ر مجوز ورودهاي صدو موافقتنامه رويه

به  اي با توجه به اينكه رويه هاي صدور مجوز ورود يكي از مصاديق جدي موانع غير تعرفه. تكميل گرديد

رود و با توجه به اينكه تعداد قابل توجهي از كشورهاي در حال توسعه در راستاي نيازهاي  شمار مي

كنند، به منظور اينكه  هاي صدور مجوز ورود استفاده مي عه اي و مالي خاص خود از رويهتجاري، توس

صورت نگيرد، تعهدات كشورهاي  1994اي مغاير با اصول تعهدات گات  ها به گونه استفاده از اين رويه

  .ها در چارچوب اين موافقتنامه تعيين شده است استفاده كننده عضو از اين رويه

. گذشته، جواز واردات در سازمان تجارت جهاني مشمول مقررات خاص استبرخالف روند 

به . بيني باشد موافقتنامه جواز واردات حاوي اين نكته است كه پروسه جواز بايد ساده شفاف و قابل پيش

خواهد كه اطالعات كافي در مورد نحوه اعطاي جواز واردات براي  ها مي عنوان مثال، موافقتنامه از دولت
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خواهد كه چگونه كشورها بايد سازمان جهاني را  ها مي اين موافقتنامه همچنين از دولت. ر منتشر كنندتجا

به عالوه موافقتنامه خطوط . از تغيير پروسه موجود و يا معرفي پروسه جديد جواز واردات مطلع سازند

  .ها از پروسه جوازهاي واردات ارائه كرده است راهنمايي را براي ارزيابي دولت

توافقتنامه . شوند اگر شرايط مشخصي برآورده شده باشد برخي از اين جوازها به طور خودكار اعطاء مي

ها به عنوان مانعي  هايي را براي اعطاي جوازهاي وارداتي مشخص كرده است تا اين پروسه ويژگي

ر خودكار در عين حال برخي ديگر از جوازها به طو. محدودكننده براي گسترش تجارت تلقي نشوند

در اين مورد موافقتنامه سعي دارد كه عوامل محدودكننده و مانع را به حداقل ممكن . شود اعطاء نمي

هاي دخيل در امر  دارد كه سازمان موافقتنامه عنوان مي. برساند تا كارهاي اداري تجارت را محدود نكند

روز در صورتي كه تمامي  60( .روز درگير ارزيابي  يك تقاضا باشند 30اعطاي جواز نبايد بيش از 

  ).تقاضاها با يكديگر ارزيابي شوند

هاي صدور مجوز  در اين موافقتنامه صدور مجوز به عنوان رويه اداري مورد استفاده براي اجراي رژيم

. باشد هاي اداري مربوطه مي كه مستلزم تسليم درخواست يا ساير اسناد به دستگاه. ورود تعريف شده است

اند كه به منظور جلوگيري از انحراف در تجارت كه ممكن است از اعمال  مه، اعضا تضمين كردهدر موافقتنا

هاي اداري مورد استفاده براي صدور مجوز ورود را با در نظر گرفتن  ها ايجاد شود، رويه نامناسب اين رويه

يبي كه در اهداف توسعه اقتصادي و نيازهاي مالي و تجاري كشورهاي در حال توسعه عضو به ترت

  .موافقتنامه تفسير شده انطباق دهند

هاي تسليم  تصريح شده است كه قواعد و تمام اطالعات مربوط به رويه 1موافقتنامه 5در مادة 

درخواست و فهرست محصوالتي كه براي آنها صدور مجوز الزم است بايد به كميته صدور مجوز ورود 

متقاضيان مجوز ورود تنها . ولت و تجار از آنها آگاهي يابنداي منتشر شود كه د اطالع داده شود و به گونه

اگر تماس با بيش از يك ركن اداري كامالً اجتناب ناپذير باشد، . بايد با يك دستگاه اداري تماس بگيرند

                                                 
  .، سازمان مديريت صنعتي1375ان بر سازمان جهاني تجارت بر صنعت، بررسي آثار عضويت اير - 1
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موافقتنامه، كشورهايي كه  5طبق ماده . ركن اداري در تماس باشند 3متقاضيان الزامي ندارند كه با بيش از 

روز  60آورند، مراتب را ظرف  كنند يا در آنها تغييرات بوجود مي ايي را براي صدور مجوز وضع ميه رويه

 . برسانند) مركب از نمايندگان هر يك از اعضاء(پس از انتشار بايد به اطالع كميته صدور مجوز 

به دو دسته  هاي صدور مجوز ورود به طور كلي و براساس تعاريف بعمل آمده در اين موافقتنامه، رويه

  : تقسيم مي شوند

هاي صدور مجوز خودكار رويه هايي  رويه. )اتوماتيك(هاي صدور مجوز خودكار  رويه - 1

هستند كه بر واردات كاالهاي مشمول مجوز، اثرات محدود كننده تجاري نداشته باشند يعني اينكه 

صول مشمول هر شخصي كه الزامات حقوقي مربوطه را براي فعاليت در عمليات وارداتي مح

مجوز رعايت كند، واجد شرايط براي درخواست و اخذ مجوز ورود باشد و همچنين درخواستهاي 

مجوز را در هر روز كاري قبل از ترخيص كاال از گمرك بتوان تسليم نمود و درخواستهاي اخذ 

  . مجوز ورود فوراً و حداكثر ظرف ده روز كاري مورد موافقت قرار گيرد

هرگونه رويه اي خارج از دامنه ). غير اتوماتيك(ز غير خودكاررويه هاي صدور مجو - 2

  .هاي غير خودكار قرار خواهد داد هاي صدور مجوز خودكار، آن را در زمره رويه تعريف رويه

  :هاي صدور مجوز در برگيرنده اطالعات زير خواهد بود هاي مربوط به وضع رويه اطالعيه

  زهاي صدور مجو فهرست محصوالت مشمول رويه - 1

 محل تماس جهت كسب اطالعات راجع به شرايط الزم براي پذيرفته شدن - 2

 ها اركان اداري براي تسليم درخواست - 3

 .اي كه رويه صدور مجوز در آن منتشر شده است تاريخ و نام نشريه - 4

 .مشخص ساختن اين امر كه آيا رويه صدور مجوز اتوماتيك يا غيراتوماتيك است - 5

 .ي صدور اتوماتيك مجوز ورودها ذكر هدف اداري در مورد رويه - 6
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بايست در  هاي صدور غير اتوماتيك مجوز ورود اشاره به اقدامي كه مي در مورد رويه - 7

 .جريان رويه صدور مجوز انجام پذيرد

ذكر مدت مورد انتظار براي اجراي رويه صدور مجوز چنانچه بتوان اين مدت را با  - 8

 .ذكر دليل عدم ارائه اين اطالعات اي از احتمال تعيين نمود و در غير اين صورت درجه

هاي صدور اتوماتيك و غير اتوماتيك مجوز ورود با جزئيات تشريح  موافقتنامه رويه 3و  2در مواد 

شايان ذكر است . گرديده است كه در هر حال نبايد اثرات محدودكننده يا انحرافي بر واردات داشته باشند

شان از حجم تجارتي  هاي تجاري زدايي در رژيم مقرراتهاي اخير كشورها در جهت  كه با توجه حركت

با اين حال در اين موافقتنامه . كه تحت پوشش مجوزهاي وارداتي است به ميزان زياد كاسته شده است

شود  هاي مهمي براي آن بخش از تجارت كه عمدتاً به كشورهاي در حال توسعه مرتبط مي دستورالعمل

االمكان در وضع اين مجوزها سهولت، شفافيت و  خواسته شده است حتيارائه گرديده است و از كشورها 

  .بيني را رعايت كنند قابليت پيش

كليه اعضا تشويق و ترغيب شده اند در صورت لزوم از رويه هاي صدور مجوز خودكار استفاده بعمل 

به موجب . كندهمچنين پاسخ به تقاضاهاي مجوز ورود غير خودكار نبايستي از شصت روز تجاوز . آورند

موافقتنامه حاضر هيچيك از اعضا نمي تواند متقاضيان درخواست اخذ مجوز ورود را به بيش از سه ركن 

همچنين در رويه هاي صدور مجوز غير خودكار چنانچه محدوديتهاي مقداري و . اداري ارجاع دهد

طالع داده شود و در ها به كشورهاي ذينفع ا شود، بايد ميزان تخصيص اين سهميه سهميه اعمال مي

 .تخصيص سهيمه ها توجه الزم به مقادير اقتصادي و امكان واردات از منابع دور دست صورت گيرد

   .اين موافقتنامه براي كليه اعضا سازمان تجارت جهاني الزم االجرا است

وز براي وضع مج. باشند شوند، محدود كننده مي در ايران غالباً مجوزهايي كه براي واردات برقرار مي

حمايت (هر رديف يا گروه كاال، به منزله آن است كه ورود آن رديف يا گروه از كاالها به داليل اقتصادي 

مستلزم بررسي و اعمال ضوابط خاصي تا حصول اطمينان از ساخت يا ) از توليد كننده يا مصرف كننده
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. باشد ام ورود رعايت شود، ميعدم ساخت يا توليد در داخل، همچنين سقف و ميزان معيني كه بايد هنگ

. افتد كه وضع مجوز به منظور جلوگيري از واردات كاالهاي با كيفيت نازل صورت گيرد بندرت اتفاق مي

قانون مقررات صادرات و  2طبق ماده » مشروطـ «در صدور مجوزهاي ورود براي كاالهاي به اصطالح 

قانون مقررات صادرات و واردات مصوب آييننامة اجرائي  2و مادة  1372واردات مصوب مهرماه 

تقريباً در مورد  23/2/1379هيأت وزيران مورخ  21092/ت/59174و مصوبة شمارة  1373ارديبهشت 

هاي ديگر نظير صنايع،  تمامي كاالهاي مشروط اجازه وزارت بازرگاني مورد نياز است و وزارتخانه

كي، نفت و مشابه آن در موارد مختلف بايست كشاورزي، معادن، دفاع،، بهداشت و درمان و آموزش پزش

  . اقدام به صدور مجوز ورود نمايند

شود، بيش از هر چيز به حمايت دولت از مصرف كنندگان  مجوزهايي كه براي صادرات برقرار مي

داخلي اعم از واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي و مصرف كنندگان عادي كه كاال را مستقيماً براي 

در ايران عالوه بر وزارت بازرگاني كه همچون مورد . شود كنند مربوط مي روزمره استفاده مي رفع نيازهاي

هاي صنايع، كشاورزي، معادن، بهداشت و درمان و  وزارتخانه. واردات بيشتر مجوزها را در اختيار دارد

  . باشند آموزش پزشكي نيز مرجع صدور مجوزهاي صادرات مي

هاي مختلف صادر شود  مشروط بر حسب اينكه مجوز ورود در وزارت براي اخذ مجوز ورود كاالهاي

  : بايد مراحل ذيل طي گردد

  ارائه پيش فاكتور به وزارتخانه ذيربط  - 1

 ارائه كاتالوگ يا شرح جزئيات كاال و در مورد مواد شيميايي ارائه بروشور - 2

 ارائه نمونه در صورتي كه براي صدور مجوز نياز باشد - 3

  :با ضوابط مورد نظر براي صدور مجوز كه ممكن استتطبيق مشخصات كاال  - 4

 هاي متنوع صنعت يا  در رابطه با ساخت يا عدم ساخت باشد كه به محدوديت
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  .صنف بستگي دارد

  در رابطه با رعايت سقف معيني از كاالهاي وارداتي باشد به نحوي كه برآوردهاي

  .  نمايند مي رسمي انجام شده از توليد و مصرف داخلي سقف واردات را مشخص

  . استعالم از واحدهاي توليدي در زمينه ساخت يا عدم ساخت - 5

  . جمع آوري اطالعات از واحدهاي توليدي در زمينه ميزان توليد و غيره - 6

كند و  در صورتي كه كاال در داخل ساخته شود، تعرفه را اداره تعيين ارزش تعرفه گمرك محاسبه مي

  .كند يز باال حساب ميبه دليل ساخت داخلي كاال تعرفه را ن

هايي كه به موجب  در صورت بروز اختالف در ساخت يا عدم ساخت كاال، موضوع در كميسيون

مقررات صادرات و واردات براي رفع اختالف بين صاحب كاالي مورد سفارش و واحد صدور مجوز 

ي براي واردات و هاي عالوه بر مجوزها، گواهينامه. گردد شود، مطرح مي وزارتخانه ذيربط تشكيل مي

  : صادرات مطرح هستند كه در مورد واردات عبارتند از

  مانند مواد غذائي(گواهي استانداردهاي اجباري براي برخي از اقالم(  

  اخذ اين گواهي از ). مانند اقالم بهداشتي، آرايشي، غذايي و دارو(گواهي بهداشت

در اين ارتباط گاه صدور . باشد بر مي ناي برخوردار است و بسيار طوالني و زما بوركراسي پيچيده

هاي  اخيراً گواهي. شود مجوز به  اخذ پاسخ آزمايشات مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي منوط مي

اين گواهي به . افزايد شود كه بر مشكالت فوق مي مصرف كاالي مربوطه در اروپا نيز خواسته مي

EU-Sale با ارائة مدارك ثابت كند كه اين كاال در  معروف شده است و بر مبناي آن واردكننده بايد

 . رسد اروپا به مصرف مي

  گواهي قرنطينه دامي و يا نباتي 

  گواهي سازمان انرژي اتمي 
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  گواهي وزارت ارشاد اسالمي 

  گواهي وزارت پست و تلگراف و تلفن 

  گواهي وزارت نيرو 

 ها حسب مورد  ساير گواهي 

در خصوص واردات كاال الزامات قانوني متعددي . شود ل ميبراي صادرات نيز عيناً موارد فوق اعما

  : وجود دارد كه عبارتند از

  ثبت سفارش در وزارت بازرگاني  - 1

 . كنند هاي ايراني را اختيار مي غالباً تجار بيمه. هاي بيمه بيمه كاال نزد شركت  - 2

ي براي هاي استفاده از وسائل حمل و نقل ايراني تخفيف. استفاده از وسايل حمل و نقل - 3

 . شود بازرگانان ايراني را شامل مي

  واردات در مقابل صادرات  - 4

  منحصراً توسط صادر كننده  

  با ارز حاصل از صادرات صادركنندگان كه واردكننده از آنها خريداري كرده

 . است

  واردات قبل از صادرات  - 5

 واردات از محل مبادالت مرزي  - 6

 ) پيله وري(واردات از محل پاياپاي مرزي  - 7

 دات از محل ارز خدمات ايرانيان شاغل در خارج وار - 8

 Truck Systemواردات از محل قراردادهاي موسوم به بيع متقابل بصورت  - 9
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 )بيشتر در مورد متخصصين(واردات در مقابل دريافت مزد بصورت ارز  -10

 )همواره در شمول موارد كاالها دچار تغيير است(واردات بدون انتقال ارز  -11

 ساير موارد  -12

تواند بعنوان يك الزام قانوني مطرح باشد و واردكنندگان حسب مورد  ز موارد فوق الذكر ميهر يك ا

گرچه بايد اذعان داشت كه ضوابط فوق در اجرا  مشكالت بيشتري را نيز . ملزم به رعايت آنها هستند

ارة گمرگ رسد و اد افتد كه محمولة وارداتي به گمرك مي براي مثال بسيار اتفاق مي. نمايد ايجاد مي

انجامد و نهايتاً در  فرستد و دريافت جواب چندين ماه به طول مي هايي از آن را به آزمايشگاهها مي نمونه

  .گردد صورت مثبت بودن جواب آزمايشگاه هزينة انبارداري نيز بر واردكننده تحميل مي

اي از بابت عدم  دهالمللي فعال نيست و مشكالت عدي سيستم بانكي ايران در عرصة خدمات بانكي بين

ها و مشكالت ناشي از قانون بانكداري بدون ربا باعث وارد آمدن بار مالي و زماني  فعاليت در اين زمينه

براي مثال سيستم بانكي در زمينة گشايش اعتبار براي كاالي ترانزيت مشكل دارد . شود زيادي به تجار مي

اين عمل موجب انجام تمام تشريفات واردات . ادر نمايدو تاجر بايد كاال را يكبار وارد نمايد و مجدداً ص

اي به سرعت اقدام به گشايش  در اين ارتباط بانكهاي كشورهاي حاشيه. و صادرات براي آن كاال است

گاه حتي براي افتتاح اعتبارات اسنادي . شود نمايند و منافع آن نيز عايد همان بانكها مي اعتبارات اسنادي مي

دهند تا پس از واردات و فروش كاال آن را  نابع اعتباري نيز در اختيار بازرگان قرار ميبانكهاي مزبور م

اول واردكننده بايد كاال را . در سيستم بانكي ايران استفاده از اين اعتبار بسيار مشكل است. پرداخت نمايد

تواند از اين طريق از مجدداً آن را از بانك خريداري كند كه ب. وارد كند و سپس آن را به بانك بفروشد

  . تسهيالت واردات استفاده نمايد

در مورد صادرات نيز الزاماتي نظير قيمت گذاري، پيمان ارزي و فروش ارز به نرخ تعيين شده به بانك 

براساس قانون معافيت صادرات كاال و خدمات از . مركزي مطرح بوده كه تدريجاً از بين رفته است

صادرات كاال و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف  1379پرداخت عوارض مصوب اسفند 



  298/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

ها، سازمانها، نهادها، دستگاههاي اجرايي، شهرداريها و شوراهاي محلي،  باشند و هيچيك از وزارتخانه مي

شوند عوارض اخذ نمايند يا مجوز  استاني و كشوري مجاز نيستند كه از كاالها يا خدماتي كه صادر مي

  . نداخذ آن را صادر كن

هاي  دهد كه رويه مقايسه الزامات قانوني مجوز ورود در ايران با موافقتنامه صدور مجوز ورود نشان مي

هاي زيادي در ايران در صدور مجوز  اوالً دستگاه. اداري ايران با مفاد اين موافقتنامه فاصله زيادي دارد

واردات برخي از كاالها مورد نياز است و اين هاي متعددي در رابطه با  ورود دخالت دارند و ثانياً گواهينامه

كند، رعايت اصل سهولت كه در موافقتنامه مورد تاكيد قرار  هاي اداري را بيشتر مي خود تعداد دستگاه

هاي اداري  عالوه بر اين مكانيزم صدور اتوماتيك مجوز ورود در رويه. سازد گرفته، را دچار مشكل مي

  . ايران وجود ندارد

رر در مقررات اداري مربوط به صدور مجوزهاي ورود و عدم انتشار عمومي و بموقع اين تغييرات مك

هاي صدور مجوز  ها و تجار خارجي از آنها نيز از ديگر موارد عدم تطابق رويه تغييرات و عدم اطالع دولت

تراق، بايد متذكر شد البته عليرغم اين نقاط اف. باشد در ايران با مفاد موافقتنامه صدور مجوز دور اروگوئه مي

  .هايي نيست كه مستلزم تغييرات زيادي در رژيم تجاري ايران باشد كه موافقتنامه مزبور، از جمله موافقتنامه

 موافقتنامه عمومي تجارت خدمات

با توجه به نقش خدمات در تجارت كاال و حجم قابل توجه تجارت خدمات از كل تجارت جهان، در 

شد، نياز به وجود يك  وگوئه آزاد سازي تجاري صرفاً به كاال محدود ميحاليكه تا پيش از دور ار

چارچوب حقوقي منسجم درخصوص تجارت خدمات، منجر به طرح موضوع در مذاكرات دور اروگوئه 

به اجرا  1995حاصل اين مذاكرات، موافقتنامه عمومي تجارت خدمات مي باشد كه از ژانويه سال . گرديد

  . گذاشته شد

اي براي تجارت خدمات  ، در برگيرنده اصول و قواعد چند جانبه(GATS)امة تجارت خدمات موافقتن
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هاي تجاري و  اي براي رشد اقتصادي تمامي طرف با هدف آزاد سازي تدريجي آن و به عنوان وسيله

در اين موافقتنامه از كشورها خواسته شده ضمن فراهم كردن . باشد توسعه كشورهاي در حال توسعه مي

سهيالت الزم براي مشاركت بيشتر در تجارت بين المللي خدمات، ظرفيت داخلي بخش خدمات و ت

  . كارآيي و رقابت پذيري آن را تقويت كنند

ها با امضاي موافقتنامه  موافقتنامه عمومي تجارت خدمات بين تعهدات و نظامات كلي كه تمامي طرف

براي ) صل دول كامله الوداد به بخش خدمات استكه مهمترين آنها تعميم شرط ا(پذيرند  آنها را مي

تعهدات خاص هر بخش در مورد دسترسي به بازار، رفتار ملي و ديگر تعهدات اضافي كه موضوع 

در واقع يكي از نكات . شود، تمايز قايل شده است مذاكرات معيني است و در جدول تعهدات قيد مي

اي در حال توسعه است، در همين تمايز تعهدات نهفته بسيار مهم اين موافقتنامه كه مرهون تالش كشوره

بدين معني كه پذيرش چارچوب موافقتنامه به عنوان قبول تعهدات كلي، به منزله اعطاي امتياز . است

بلكه قبول تعهدات در مورد هر بخش خدمات و . باشد جهت دسترسي به بخش خدماتي خاص نمي

ن بخش موضوعي است كه در مذاكرات مربوط به تنظيم اعطاي امتياز دسترسي ديگر اعضاي گات به آ

هاي  هايي كه آزاد سازي آنها با استراتژي ها و يا زيربخش جداول تعهدات هر كشور و به تناسب بخش

بيني  شيوه عرضه خدمات پيش 4در موافقتنامه . گيرد توسعه كشورها سازگاري دارد مورد بحث قرار مي

  : شده است

اي كه در كشور ديگري  استفاده كننده، خدمات را از عرضه كنندهعرضه از طريق مرزها،  - 1

  .دارد مستقر است دريافت مي

مصرف در خارج، استفاده كننده، خدمات را در خارج از كشور محل اقامت خود مصرف  - 2

 . كند مي

حضور تجاري، عرضه كننده خدمات، تسهيالت خدماتي خود را در كشور مصرف كننده  - 3

  .كند خدمات تاسيس مي
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جابجايي اشخاص حقيقي، عرضه كننده خدمات به عنوان شخص حقيقي بطور موقت در  - 4

 . كشور مصرف كننده خدمات حضور دارد

همانطور كه گفته شد، اصل دول كامله الوداد، جزء تعهدات كلي موافقتنامه تجارت خدمات است كه 

. هاي معيني نيز دارد ات و معافيتاصل استثنائ. تمامي اعضاء بايد آن را در قبال يكديگر رعايت نمايند

ها و  ها، زير بخش رعايت ديگر اصول گات نظير رفتار ملي و دسترسي به بازار تنها در مورد بخش

در . هاي عرضه خدماتي قابل اعمال است كه هر كشور در جداول تعهدات خود آنها را پذيرفته باشد شيوه

توانند آزادسازي  حال توسعه پذيرفته شده كه مي موافقتنامه تجارت خدمات اين حق براي كشورهاي در

كنند ) بويژه كشورهاي پيشرفته(هاي خدماتي خود را مشروط به انجام اقداماتي از سوي ديگر اعضاء  بخش

هاي  هاي اطالعاتي و كانال مثالً از طريق دسترسي به شبكه - هاي خدماتيشان  كه آنها را در تقويت بخش

  . كمك نمايند -وژي توزيع يا دسترسي به تكنول

زير بخش تقسيم شده اند كه از مهمترين آنها  155بخش و  12برمبناي اين موافقتنامه خدمات به 

، مخابرات، حمل ونقل، ساختمان، گردشگري، خدمات )بانك و بيمه(توان خدمات مالي شامل  مي

ماهيت متفاوت خدمات و  ههمچنين در اين موافقتنامه به واسط .اي را نام برد بازرگاني و خدمات حرفه

  :موارد زير است كاال، چهار شيوه عرضه براي خدمات تعريف شده است كه شامل

 كننده حضور تجاري عرضه كننده خدمات در كشور مصرف  

 كننده كننده در كشور عرضه حضور مصرف  

 عبور خدمات از مرز  

 عبور موقت اشخاص حقيقي  

توانند بر اساس نتايج مذاكرات خود با ساير  كشورها ميپذير است و  ساختار موافقتنامه خدمات انعطاف

هاي عرضه خدمات، تعهداتي را بپذيرند و مقررات داخلي خود را  ه اعضا سازمان در برخي بخشها و شيو

اصول اين موافقتنامه شامل اصل دولتهاي كامله الوداد، رفتار . در آن بخشها با مفاد موافقتنامه سازگار نمايند
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 . ت مي باشدملي و شفافي

براساس اين موافقتنامه كشورها متعهد به آزادسازي تدريجي به منظور گسترش دسترسي به بازار 

اولين دور مذاكرات آزادسازي . گيرد خدمات گرديده اند كه از طريق ادوار مذاكراتي متوالي صورت مي

نتايج اين مذاكرات . اردآغاز گرديده است و در حال حاضر ادامه د 2000تجارت خدمات از ژانويه سال 

   .شود گردد، گنجانده مي در جداول تعهدات خاص هر كشور كه جزء الينفك موافقتنامه تلقي مي

با توجه به اهداف موافقتنامه عمومي گات راجع به تجارت خدمات در خصوص جابجايي اشخاص 

به منظور تسهيل در . تحقيقي نيز به منظور ايجاد توازن در منافع حاصل تصميماتي اتخاذ گرديده اس

دستيابي شركت كنندگان به سطوح باالتر خدمات، مذاكرات در مورد آزادسازي بيشتر، با توجه به ضميمه 

توانند تعهداتي را در خصوص  موافقتنامه تجارت خدمات در خصوص جابجايي افراد، كشورهاي عضو مي

  . اعمال كنند) ي، متخصصاننمايندگيهاي عرضه كنندگان خدمات، مديران اجراي(افراد عادي 

شود، خدمات فني و  در ايران آنچه كه به بخش صنعت در مجموعه فعاليتهاي خدماتي مربوط مي

هاي سازمان تجارت جهاني، اين نوع خدمات، زير بخش خدمات تجاري و  بندي در طبقه. مهندسي است

مفاد موافقتنامه خدمات و در بر طبق . قرار دارند (Engineering Services)در زمره خدمات مهندسي 

قالب تعهدات خاص اين موافقتنامه، دادن امتياز در مورد خدمات فني و مهندسي به اين معنا است كه اين 

تواند در مقابل صادرات خدمات مهندسي  بخش در اقتصاد صنعتي ما به سطحي از توسعه رسيده كه مي

ين امر مستلزم شناخت كامل و دقيق از وضعيت ا. كشورهاي ديگر، بويژه كشورهاي پيشرفته رقابت كند

هاي فعال در اين زمينه، ميزان صادرات  خدمات مهندسي در ايران، كيفيت اين خدمات، توان رقابتي شركت

اگر چه اطالعات اقتصادي جهت مقايسه و ارزيابي در اين زمينه . هاي مربوطه است آنها و ديگر شاخص

هاي مهندسي كشور  جوان بودن اين گونه خدمات در مجموعه فعاليت اما با توجه به. عمالً وجود ندارد

توان گفت كه ايران هنوز تا رسيدن به مرحله رقابت پذيري در زمينه صدور خدمات مهندسي در  مي

هاي اوليه اين بخش  بازارهاي جهاني راه درازي در پيش رو دارد و لذا دادن امتياز در اين بخش، پتانسيل



  302/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

وري صادرات اين بخش به مراتب  اما از آنجا كه از نظر اقتصادي، بهره. سازد مشكل ميخدماتي را دچار 

هاي رشد و توسعه  هاي منطقي و جهت دار، زمينه طلبد كه در قالب حمايت بيش از صادرات كاال است، مي

مللي، هاي بين ال طبعاً چگونگي حضور در صحنه. المللي فراهم گردد آن با هدف حضور در بازارهاي بين

باشد و بايد توجه داشت كه خدمات فني و مهندسي تنها به  مستلزم شناخت كافي از اين بخش مي

گردد، بلكه صنايع نفت و  هاي تابعه منحصر نمي هاي صنعتي در محدوده وزارت صنايع و شركت فعاليت

  . پتروشيمي و نيرو نيز بايد مورد توجه قرار گيرد

 مالكيت فكري هاي تجاري حقوق موافقتنامه جنبه

هاي اطالعاتي، عالوه بر  بويژه در حيطه تكنولوژي -هاي اخير  هاي سريع تكنولوژيك در سال پيشرفت

المللي  هاي بين ايجاد بازارهاي جديد، فرآيندهاي توليد و نوآوري را كامالً متحول ساخته و ماهيت رقابت

شورهاي در حال توسعه، ضمن باال از سوي ديگر رشد تكنولوژيك برخي از ك. را دگرگون ساخته است

بردن قدرت رقابتي و افزايش صادرات محصوالت صنعتي آنها به بازارهاي جهاني، موجب گرديده كه 

اين تحوالت و نيز جهاني شدن ماهيت . هاي نسبي سنتي ممالك پيشرفته مورد تهديد قرار گيرد مزيت

راي حفظ قدرت رقابت و سهم خود در هاي تجاري، سبب گرديده كه كشورهاي توسعه يافته ب رقابت

هاي ديگري روي آورند كه اساس آنها بر حمايت از حقوق مالكيت  المللي به استراتژي بازارهاي بين

  . باشند هايي استوار است كه بر دانش و اطالعات متكي مي معنوي يا حمايت از حيطه

بويژه كشورهاي تازه (ي جهاني بعبارت ديگر كشورهاي پيشرفته بعلت ورود رقباي جديد به بازارها

هايي كه قبالً  و افزايش نگراني آنها در از دست دادن تدريجي قدرت رقابتي خود در حيطه) صنعتي شده

هاي  در آنها از مزيت نسبي برخوردار بودند، درصدد برآمدند تا مالكيت معنوي را بعنوان اساس مزيت

هاي اخير از  اين امر در سال. مند سازند المللي قاعده ننسبي جديد خود مطرح و آن را در قالب توافقات بي

هاي تجاري نيز  اهميت زيادي نزد ممالك توسعه يافته برخوردار شده و در برخي موارد موجب بروز تنش

  . گرديده كه حتي به اقدامات جبراني از سوي اين كشورها نيز  منجر شده است
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در قالب (اي  خود، اعطاي ترجيحات تعرفه 1984وب بطور مثال آمريكا در قانون تجارت و تعرفه مص

GSP ( به كشورهاي در حال توسعه را، منوط به حمايت كافي و موثر اين كشورها از حقوق مالكيت

اين قانون، رئيس جمهور آمريكا را مجاز دانسته كه تجارت با كشورهايي  301بخش . معنوي نموده است

اين اقدامات محدود كننده . ورزند، محدود نمايد قي مبادرت ميهاي تجاري ناموجه و غيرمنط كه به رويه

در اين قانون به . آمريكا نيز به شكل حادتري ديده شده است 1988تجاري در قانون تجارت مصوب 

نمايندگي بازرگاني آمريكا اختيار داده شده كه ضمن تهيه فهرستي از اسامي كشورهايي كه ناقض حقوق 

هاي تجاري بر عليه آنها اعمال  اعالم يك ضرب االجل تعيين شده،  مجازات مالكيت معنوي هستند، با

اتحاديه اروپا نيز در معامالت تجاري خود با كشورهاي در حال توسعه، موضوع حمايت از مالكيت . نمايد

معنوي را دنبال كرده و اين اختيار را براي خود قائل است كه در صورت نقض اين حقوق، به اقدامات 

  . به متوسل گردديكجان

به عنوان يكي از مهمترين اسناد در دور  (TRIPs) هاي تجاري حقوق مالكيت فكري وافقتنامه جنبهم  

اين موافقتنامه . مورد توافق نهايي قرار گرفت 1994آوريل  15اروگوئه پس از مذاكرات فراوان در تاريخ 

هاي مربوط به  موافقتنامه(رت جهاني هاي سازمان تجا كه هم چنين يكي از سه ركن اصلي موافقتنامه

است، از ) تجارت كاال، موافقتنامه مربوط به تجارت خدمات، موافقتنامه مربوط به حقوق مالكيت فكري

ها در خصوص  از جامعترين و كاملترين موافقتنامه اسناد غير قابل تفكيك دور اروگوئه محسوب گرديده و

از مهمترين . المللي وجود داشته است نون در سطح بينآيد كه تاك حقوق مالكيت فكري به شمار مي

 :توان به موارد ذيل اشاره نمود ويژگيهاي اين موافقتنامه مي

از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالكيت فكري از قبيل حق نسخه  TRIPs موافقتنامه - 1

پخش  يحقوق اجرا كنندگان، توليد كنندگان آثار صوتي، و سازمانها(برداري و حقوق جانبي 

، عالئم تجاري، عالئم جغرافيايي، طرحهاي صنعتي، حق اختراع، طرحهاي )راديو تلويزيوني

و اطالعات افشاء نشده را شامل  (Integrated Circuits)ها  چيپساخت مدارهاي يكپارچه 

 .گردد مي
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ضمن تعيين استانداردهاي حداقل به برخي از كنوانسيونهاي سازمان  TRIPs موافقتنامه - 2

از قبيل كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي،  (WIPO) مالكيت فكري جهاني

كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري، كنوانسيون بين المللي حمايت از اجراكنندگان و 

و معاهده مالكيت ) كنوانسيون رم(توليد كنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني 

اشاره نموده و مقررات ) معاهده واشنگتن( خصوص طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه فكري در

 .ماهوي آنها را الزم االجرا دانسته است

با تأكيد بر مسأله اجرا به مواردي از قبيل رويه هاي اداري، مدني و  TRIPs موافقتنامه - 3

يه هاي خاصي را كيفري اشاره نموده و قواعدي را در خصوص اقدامات موقتي و تأميني و رو

 .جهت اجرا در مرزها بيان مي دارد

در خصوص حل و فصل دعاوي ميان اعضاي سازمان تجارت جهاني،  TRIPs موافقتنامه - 4

ركن حل اختالف را صالح در رسيدگي دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختالف،موضوع به ركن حل 

 .اختالف ارجاع و در آنجا راي نهايي صادر خواهد شد

طبق . باشد هاي اين موافقتنامه مي مربوط به حمايت از حق اختراعات، يكي از مهمترين جنبه مقررات

هاي تكنولوژيك و  موافقتنامه، تمامي اختراعات اعم از توليدات يا مراحل پردازش در كليه زمينه 27ماده 

، بايد مورد بدون اعمال تبعيض بر حسب مكان اختراع و اينكه محصول وارداتي است يا توليد داخلي

طبق اين ماده هرگونه برخورد متفاوت با اختراعات براساس مكاني كه اختراع در آنجا . حمايت قرار گيرند

برداري تجاري از  گردد كه بهره ها شامل اختراعاتي نمي البته اين حمايت. باشد صورت گرفته غيرمجاز مي

اتي كه براي زندگي انسان، حيوان و نبات و اختراع. آنها به دليل نظم عمومي و اخالقي ممنوع شده باشد

  . نيز محيط زيست مضر باشند مشمول حمايت قرار ندارند

در زمينه كپي رايت و حقوق مربوطه، در موافقتنامه تصريح شده است كه اعضاء بايد مقررات اساسي 

در اين . ري بپذيرنددر زمينه حمايت از آثار ادبي و هن) 1971تجديد نظر شده در سال ( كنوانسيون برن را 

ها همچون  هاي كامپيوتري نيز تعميم داده شده و مقرر گرديده كه اين برنامه موافقتنامه، كپي رايت به برنامه
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هاي اين موافقتنامه كه به قواعد موجود  يكي ديگر از جنبه. گيرند آثار ادبي و هنري مورد حمايت قرار مي

وطه اضافه شده است، مقررات مربوط به حقوق اجاره صاحبان المللي در زمينه كپي رايت و حقوق مرب بين

طبق اين مقررات افراد مجازند كه از اجاره آثار خود به عموم . هاي كامپيوتري و ضبط موسيقي است برنامه

هاي جغرافيايي،  عالئم تجاري، نشانه. گيرند اين اختيار به آثار سينمايي نيز تعلق مي. جلوگيري بعمل آورند

هاي ساخت مدارهاي يكپارچه نيز از  صنعتي، اسرار تجاري و ديگر اطالعات افشاء نشده و طرح هاي طرح

المللي از  هاي مالكيت معنوي است كه در موافقتنامه مزبور مقررات خاصي براي حمايت بين ديگر جنبه

  . صاحبان آنها وضع گرديده است

ي براي برخورد با كشورهايي است كه به بيني مكانيسم هاي مهم اين موافقتنامه، پيش يكي از جنبه

كشورهاي پيشرفته بخاطر فقدان . نمايند تعهدات خود در زمينه حمايت از مالكيت معنوي عمل نمي

هاي سازمان جهاني مالكيت معنوي، تالش كردند تا  هاي اجرايي موثر در چارچوب كنوانسيون مكانيسم

طبق مواد متعدد اين موافقتنامه . موافقتنامه بگنجانند هاي اجرايي الزم را در چارچوب گات در اين ضمانت

در صورتي  –هاي اجرايي الزم مقرر گرديده  كه در آنها نحوه حل و فصل دعاوي و ضمانت –) ماده 20(

كه يكي از اعضاء سازمان جهاني تجارت اظهار دارد كه عضو ديگر تعهدات خود را در چارچوب 

گردد و در  ارجاع مي سازمان تجارت جهانين حل و فصل اختالف موافقتنامه نقض كرده، موضوع به رك

هايي را بر عليه  تواند مجازات صورت اثبات نقض تعهدات، شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت مي

) تواند به متوقف كردن تجارت كاالي تقلبي يا حتي نابودي آن در مرزها بيانجامد كه مي(كشور خاطي 

  . اعمال نمايد

ها اساس  هاي پيشرفته و دانش اطالعات بكار رفته در اين تكنولوژي از آنجا كه تكنولوژيبطور كلي 

بيني شده در  هاي پيش قطعاً حمايت. دهد هاي نسبي و رقابتي كشورهاي پيشرفته را تشكيل مي مزيت

در . ردموافقتنامه حقوق مالكيت معنوي مرتبط با تجارت، بيشترين منافع را براي اين كشورها بدنبال دا

مقابل كشورهاي در حال توسعه كه عموماً از اين مزيت برخوردار نيستند، ضمن اينكه بايد حق االختراع 

(Royalty) ها و مجوزها  بيشتري به خارجيان بپردازند، براي محصوالتي كه تحت ليسانس(Loyalty) 
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تعهدات مترتب در موافقتنامه عالوه بر اين اجراي . شوند نيز بايد قيمت باالتري پرداخت كنند ساخته مي

هاي قضايي، اداري و اجرايي در اين كشورها خواهد بود كه ضرورتاً  مزبور، مستلزم بهبود اساسي رويه

البته از جمله منافع بلند مدت اين . منابع انساني و مادي قابل توجهي بايد بدين منظور تخصيص يابد

سازد تا ضمن  ت كه اين كشورها را نيز مجبور ميموافقتنامه براي ممالك در حال توسعه، ضرورتي اس

هاي رقابتي خود را در  هاي علمي و تخصيص منابع قابل توجه به امر تحقيق و توسعه، مزيت تقويت پايه

  . دهد هايي سوق دهند كه اساس آنها را دانش و تكنولوژي تشكيل مي الملل عمدتاً به حيطه تجارت بين

شود و در مقابل  يافته حفظ مي ي است كه در آن منافع كشورهاي توسعهاين موافقتنامه از جمله موارد

  .گردد منافع كشورهاي در حال توسعه از اين بابت در انتقال دانش و علم و تكنولوژي محدود مي

به مرحله  1305شمسي بود كه از سال  1304اولين قانون راجع به مالكيت صنعتي در ايران قانون سال 

. كرد ه ثبت عالئم تحت نظر وزارت فالحت و تجارت و فوائد عامه انجام وظيفه مياجرا درآمد و ادار

به ترتيب شماره ) شد منتشر مي 1307كه از اول شهريور(اي بنام مجله فالحت  عالئم ثبت شده نيز در مجله

اره شمسي در وزارت اقتصاد ملي تمركز يافت و اد 1309اداره ثبت عالئم در سال . گرديدند ثبت درج مي

اي  مذكور بنام اداره كل امور اقتصادي و دفتر عالئم تجاري و صنعتي درآمد و عالئم ثبت شده در مجله

با تصويب اين قانون، . ادامه داشت 1310اين امر تا تصويب قانون اول تير . گرديد بنام اقتصاد ملي درج مي

اي اولين بار ثبت اختراع به موجب بدين ترتيب بر. و آئين نامه اجرايي آن فسخ گرديد 1304قانون سال 

ثبت عالئم تجارتي و . در ايران معمول و از حمايت مدني و جزائي برخوردار گرديد 1310قانون سال 

در اسفند ماه . محول گرديد) عدليه سابق(هاي مربوطه به وزارت دادگستري  اختراعات و اعطاي گواهينامه

هاي تجاري و عالئم و  جب ماده اول آن، براي ثبت شركتاي به تصويب رسيد كه به مو ، آئين نامه1327

ها و عالئم تجارتي و اختراعات كه جزء تشكيالت اداره  اي بنام اداره ثبت شركت اختراعات در تهران اداره

تصويب و نام اداره  1340ها در شهريور  آئيننامه ثبت شركت. كل ثبت اسناد و امالك بود تشكيل شد

و تبديل  1352با تصويب قانون ارديبهشت . ها و مالكيت صنعتي تغيير يافت ركتمذكور به اداره ثبت ش

ها و مالكيت صنعتي  اداره كل ثبت اسناد و امالك به سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، اداره ثبت شركت
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  . ها و مالكيت صنعتي تبديل گرديد به اداره كل ثبت شركت

، عالمت تجارتي عبارت از هر قسم 1310تراعات مصوب در ماده يك قانون ثبت عالئم تجارتي و اخ

عالمتي است اعم از نقش، تصوير، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غيره كه براي امتياز و تشخيص 

اين قانون هر قسم اختراع يا اكتشاف  26بر طبق ماده . شود محصول صنعتي، تجارتي يا فالحتي اختيار مي

دهد كه بر طبق  الحتي به كاشف يا مخترع آن حق انحصاري ميجديد در شعب مختلف صنعتي يا ف

مشروط بر اينكه اكتشاف يا . شرايط و در مدت مقرر در اين قانون از اكتشاف يا اختراع خود استفاده نمايد

اي كه در اين  نوشته. اختراع مزبور مطابق مقررات اين قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسيده باشد

  . شود دهد، ورقه اختراع ناميده مي داره ثبت اسناد تهران ميمورد ا

المللي حمايت از مالكيت صنعتي، در قالب كنوانسيوني بنام كنوانسيون پاريس براي  ترتيبات بين

به اتحاديه  1337دولت ايران در اسفند . ميالدي بوجود آمد 1883حمايت از مالكيت صنعتي در سال 

اين كنوانسيون در شهر ليسبون، قرارداد تجديد نظر شده  1958اكتبر  31مذكور ملحق و در اجالس 

الحاق رسمي ايران به  1959دسامبر  16كنوانسيون پاريس به امضاي نماينده دولت ايران رسيد و در 

اتحاديه پاريس قطعيت يافت و در حال حاضر مرجع ملي طرف قرارداد، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

در اصالحيه استكهلم از كنوانسيون  1967ژوئيه  14در  (WIPO)ان جهاني مالكيت معنوي سازم. باشد مي

مجمع عمومي سازمان بعنوان شانزدهمين  1974اين سازمان به موجب قطعنامه دسامبر . پاريس بوجود آمد

سازمان تخصصي سازمان ملل متحد شناخته شد و مسئوليت حمايت از مالكيت معنوي در سراسر جهان و 

مالكيت معنوي از دو ركن عمده تشكيل شده . هاي عضو را به عهده دارد از طريق همكاري بين دولت

  : است

هاي  هاي صنعتي و نشانه عمدتاً در زمينه اختراعات، عالئم تجارتي، طرح .مالكيت صنعتي - 1

  . مبداء

و عمدتاً در زمينه آثار ادبي، موسيقي، هنري، عكاسي و سمعي  .)كپي رايت(حق تكثير  - 2
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 . بصري

كشور عضو سازمان جهاني مالكيت معنوي بودند و عالوه بر اين هفت  151، 1995آوريل  19تا تاريخ 

شود لكن به عضويت اين  مديريت مي WIPOهايي هستند كه توسط  كشور طرف قرارداد كنوانسيون

تجديد ) يت صنعتيمالك(ايران از جمله اين كشورها است كه به كنوانسيون پاريس . اند سازمان درنيامده

را كه به موجب آن  1967ملحق گرديده لكن هنوز اصالحيه استكلهم مصوب  1958نظر شده در سال 

WIPO يكي از اقداماتي كه ايران در خصوص عضويت در سازمان جهاني . ايجاد شد را نپذيرفته است

يت معنوي بايد انجام دهد، هاي دور اروگوئه و منجمله موافقتنامه حقوق مالك تجارت و پذيرش موافقتنامه

باشد چرا كه در متن  المللي مالكيت صنعتي مي پذيرش اصالحيه استكهلم به عنوان آخرين موافقتنامه بين

اين موافقتنامه آمده كه در  2بدين صورت كه در ماده . اين امر تصريح شده است TRIPsموافقتنامه 

كنوانسيون  19و  12تا  1ي، اعضاء مواد هاي صنعت خصوص عالئم تجاري، عالئم جغرافيايي و طرح

  . را رعايت خواهند كرد) 1967(پاريس 

بطور كلي در خصوص مقايسه قوانين مالكيت صنعتي در ايران و مفاد موافقتنامه حقوق مالكيت معنوي 

(TRIPs)  با مفاد  1337و آئين نامه مصوب  1310بايد متذكر شد كه قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب

هنوز مورد پذيرش ايران قرار ) 1967(ولي اصالحيه استكلهم . انطباق دارد) 1958(انسيون پاريس كنو

نگرفته است كه ايران نيز بايد بدان ملحق گردد و در اين صورت حقوق مالكيت صنعتي و كپي رايت را 

المللي كپي رايت  ن، با توجه به اينكه ايران عضو نظام بيTRIPsدر خصوص ابعاد ديگر موافقتنامه . بپذيرد

و ) 1971(الزاماً به معناي پذيرش كنوانسيون برن  TRIPsنيست، پذيرش تعهدات مندرج در موافقتنامه 

تواند يكي از مسائل مهم در روند الحاق ايران به  تعهدات مربوط به كپي رايت است كه اين موضوع مي

  . سازمان تجارت جهاني باشد

 هاي ميان چند طرف موافقتنامه

كم مسائل  زد كم ها دور مي كه عمدتاً حول كاهش تعرفه گاتاز ادوار اوليه مذاكرات تجاري در  پس
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ها به توليدات و صادراتشان،  يا سوبسيدهاي اعطايي دولت) فروش زير قيمت(ديگري همچون دامپينگ 

از دور كندي كردند  هاي ارزشگذاري و مجوزدهي كه به عنوان يك مانع ورود عمل مي استانداردها و رويه

اي از قوانين و  به بعد و بخصوص در دور توكيو مطرح شدند و براي موضوعات مورد بحث مجموعه

هايي كه تنها بين گروهي از اعضا مورد قبول  ها بصورت موافقتنامه كم اين مجموعه كم. فراهم آمد مقررات

در زمان .لقب گرفت  (Plurilateral Agreements) هاي ميان چند طرف موافقتنامه«بود شكل گرفت و 

، برخالف هدف اوليه گات كه »هاي ميان چند طرف موافقتنامه«مذاكرات دور اروگوئه با توجه به اينكه 

هاي رفتاري متفاوتي  الملل بود، شيوه اي يكسان و هماهنگ در برخورد با مسائل تجاري بين خواستار رويه

هاي ميان چند طرف وضعيت عام و مورد  ن موافقتنامهرا در ميان اعضا بوجود آورده بود، سعي شد كه اي

قوانين و مقررات مورد توافق برخي اعضا نهايتاً بصورت  بسياري از اين مجموعه. توافق همه را پيدا كنند

 .درآمد هاي مورد پذيرش همه اعضاء گات و سپس سازمان تجارت جهاني موافقتنامه

موافقتنامه بخشي يا مورد توافق  هنوز چهار )1995ه در ژانوي(در شروع تأسيس سازمان تجارت جهاني

اين  .قرار گيردهاي عضو  همه كشورمورد تصويب بود   ميان چند طرف وجود داشت كه نتوانسته

 :ها شامل موارد زير بود موافقتنامه

  موافقتنامه مربوط به گوشت دام -

 موافقتنامه مربوط به محصوالت لبني -

 (Civil aircraft)كشوري يا غير نظامي تجارت هواپيماهاي  موافقتنامه -

 موافقتنامه خريدهاي دولتي -

در ضميمه چهار موافقتنامه مراكش جا گرفتند و فقط از سوي » موافقتنامه بين چند طرف«اين چهار 

دو مورد مربوط به گوشت دام و  1997در دسامبر سال . اعضاي امضاء كنندة آن قابل اجرا بودند

 .تند ولي هنوز دو مورد ديگر پا برجاستمحصوالت لبني خاتمه ياف
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هاي بين چند طرف  اند موافقتنامه سازمان به آن پيوسته سعي شده است كه كشورهايي كه پس از ايجاد

. قانوني دهند  هاي مذكور جنبه را نيز بپذيرند تا با افزايش تعداد اعضاي امضاء كننده به اجراي موافقتنامه

ها و ديگر شرايط غيرمعمول را اصطالحاً تحميل  پذيرش اين موافقتنامه فشار وارد به اعضاي جديد براي

  .نامند مي  (+ WTO) شرايط مازاد يا

 موافقتنامه تجارت هواپيماهاي غيرنظامي

هايي  هاي غيرنظامي به همراه موافقتنامه خريدهاي دولتي تنها موافقتنامه موافقتنامه تجارت هواپيما

كشور،  26تاكنون . اند است لذا توسط تعداد كمتري از اعضا امضاء شده هستند كه پذيرش آنها اختياري

هاي  امضاءكنندگان اوليه اين قرار داد اكثراً توليدكنندگان اصلي هواپيما. اند موافقتنامه فوق را امضاء نموده

  . غيرنظامي بودند

تمامي امضاء . باشد هاي غيرنظامي و قطعات آن مي هدف اصلي اين موافقتنامه تجارت آزاد هواپيما

و كاالهاي مربوط به آنها، شامل ) به جز هواپيماهاي نظامي(كنندگان قرارداد عوارض واردات انواع هواپيما 

از اهداف . اند قطعات آنها را حذف نموده هاي مدل و موتور هواپيما و اجزاء و قطعات هواپيما و هواپيما

اين موافقتنامه نظام حل وفصل . باشد لتي در توليد هواپيما ميهاي دو مند نمودن يارانه  اين موافقتنامه نظام

  .1اختالفات خاص خود را دارد

 موافقتنامه خريد دولتي

خريدهاي كاال و خدمات دستگاههاي به درصد از توليد ناخالص داخلي كشورها  15تا  10حدود 

الملل تا قبل از سال  تجارت بيناين حجم از  .گيرد آنها صورت ميدولتي به منظور تأمين نيازهاي سازماني 

در بين تعدادي از كشورهاي متعاهد گات به اجراء درآمد، از شمول » موافقتنامه خريد دولتي«كه  1979

. ، صراحتاً مستثني شده بود»الوداد دولت كامله«و » رفتار ملي«تعهدات نظام تجاري چند جانبه، عمدتاً اصل 
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رعضو اين موافقتنامه از آزادي عمل خود در اين حوزه در جهت غي تا دولتهاي شود اين مسأله باعث مي

 .گيرند  از جمله حمايت از توليد كنندگان داخلي بهره  سياسي خود پيشبرد بهتر اهداف اقتصادي و

كه صرفاً خريدهاي كااليي دستگاههاي دولتي  1979در موافقتنامه خريد دولتي، مصوب در دور توكيو 

با اين . با مذاكرات دور اروگوئه به حوزه تجارت خدمات نيز گسترش يافتشد، همزمان  را شامل مي

رود، به  بشمار مي (Plurilateral)» ميان چند طرف« وجود موافقتنامه خريد دولتي همچنان يك موافقتنامه

عضويت در آن براي اعضاي سازمان  (Multilateral) هاي چند جانبه اين معني كه برخالف موافقتنامه

اين مسأله باعث شده است تا فقط دو كشور در حال توسعه تا كنون به . جهاني اختياري استتجارت 

 .عضويت آن درآمده باشند

هدف اين موافقتنامه گشايش بازار خريدهاي دولتي كشورهاي عضو به روي شركتهاي تجاري يكديگر 

بر خريدهاي دولتي از طريق تضمين شرايط رقابت عادالنه و حاكم ساختن مالحظات صرفاً تجاري 

الوداد بر حوزه خريدهاي دولتي از مهمترين تعهداتي  اعمال اصل رفتار ملي و شرط دولت كامله. باشد مي

در اين ارتباط كشورهاي عضو . پذيرند است كه كشورهاي عضو اين موافقتنامه در زمينه منع تبعيض مي

تي و همچنين كاالها و خدماتي كه مايلند موافقتنامه خريد دولتي مكلفند تا فهرستي از دستگاههاي دول

عالوه بر تعهدات منع تبعيض مهمترين . مقررات اين موافقتنامه در ارتباط با آنها اجرا شود ارائه نمايند

در خريدهاي دولتي به منظور جلوگيري از هرگونه تقلب   ديگر اين موافقتنامه، تضمين شفافيتموضوع 

فقتنامه ضوابط دقيقي را جهت اجراي انواع مناقصات توسط نهادهاي در اين ارتباط اين موا. بوده است

نموده است كه هدف از آنها تضمين اطالع رساني و شفافيت در مراحل مختلف خريد  دولتي تنظيم

 .باشد مي

هاي دولتها  هر چند طرفداران اين موافقتنامه معتقدند آزادسازي خريدهاي دولتي موجب كاهش هزينه

آيد، ليكن كشورهاي در حال  در جهت مقابله با مشكالت مزمن كسري بودجه بشمار ميگشته و اقدامي 

توسعه تاكنون استقبال چنداني از اين موافقتنامه ننموده و غالب اعضاي آن كشورهاي توسعه يافته 
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  . باشند مي

به تأسيس يك گروه كاري متشكل از همه  1996در اين ارتباط اجالس وزراي سنگاپور در سال 

هاي تضمين شفافيت در خريدهاي  عضاي سازمان تجارت جهاني اقدام نمود كه هدف از آن بررسي راها

تعهدات در زمينه خريدهاي  دولتي با هدف نهايي انعقاد يك موافقتنامه چند جانبه به منظور تضمين حداقل

  . باشد ميسازمان دولتي براي همه اعضاي 

در » در خريد دولتي  شفافيت«موافقتنامه  دربارةت اصلي براساس تصميم اجالس وزراي دوحه، مذاكرا

اين مبحث يكي از مسائل مورد بحث در . 1آغاز شد 2003اجالس وزراي سازمان تجارت جهاني در سال 

  .دور دوحه است كه در بخش مربوطه به آن اشاره خواهد شد

  سازمان تجارت جهاني هاي آتي سرفصل

 هاي گروهبه عنوان دستور كار زمان تجارت جهاني در سنگاپور در اجالس وزراي ساهاي زير  سرفصل 

 :2مشخص گرديدكاري 

توزيع، بازاريابي، فروش يا تحويل كاالها و خدمات توسط شامل  تجارت الكترونيك - 1

تجارت محصوالت از طريق اينترنت مستلزم تغييراتي در قواعد . ابزارهاي الكترونيكي است

است كه در دست سازمان تجارت جهاني  نه مالكيت فكري درتجارت كاالها و خدمات و در زمي

 .باشد تدوين مي

هاي  شامل ايجاد نقطه تجاري در كشورها، بهبود اسناد مورد نياز و رويه: تسهيل تجاري - 2

گمركي از جمله ترخيص كاال، استانداردها، بازرسي گمركي ازجمله ترخيص كاال، استانداردها، 

سازمان   از آنجا كه . حيواني و نباتي و كنترل كيفيت استبازرسي گمركي از جهت بهداشت 
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اي در تجارت است، موارد تسهيل تجاري را مورد  تجارت جهاني بدنبال رفع موانع غير تعرفه

 .دهد توجه قرار مي

مكمل موافقتنامه چند طرفه خريد دولتي است و محور آن  شفافيت در خريدهاي دولتي - 3

هاي مناقصه بايد باز باشد و به  براين اساس، رويه. مي باشد ايجاد شفافيت در خريدهاي دولتي

پس از امضاي قرارداد نيز شفافيت وجود داشته باشد، امكان چالش . تمامي متقاضيان فرصت دهد

 .هاي خريد دولتي نيز در اختيار همگان باشد قوانين و رويه. براي بازندگان مناقصه فراهم باشد

ر زيست محيطي موثر بر تجارت مي پردازد و شامل به تدابي، تجارت و محيط زيست - 4

استفاده از روشهاي توليد و فرآوري در مقررات زيست محيطي، الزامات بسته بندي، نصب 

 .باشد برچسب زيست محيطي و مالياتهاي وضع شده براي اهداف زيست محيطي مي

ارت و تجارت و سرمايه گذاري به بررسي ارتباط ميان تج، گذاري تجارت و سرمايه - 5

قبل از آن موافقتنامه اقدامات .پردازد  مي FPI (1و پرتفوي  FDIمستقيم(سرمايه گذاري خارجي 

گروه كاري تجارت و سرمايه . سرمايه گذاري مرتبط با تجارت در دور اروگوئه تصويب شده بود

به دنبال دستيابي به اصول چندجانبه در زمينه سرمايه گذاري خارجي در ) سنگاپور(گذاري 

  چهارچوب سازمان تجارت جهاني است

. سياستها و قوانين حاكم بر رفتار ضد رقابتي شركتهاست، تجارت و سياست رقابتي - 6

محدوديتهاي افقي، عمودي، سوءاستفاده از موقعيت برتر : وجود اقدامات تجاري ضد رقابتي مانند

باعث شمول رقابت در  ها نياز به قوانين رقابت ملي و موافقتنامه چند جانبه رقابت، و ادغام

  گرديده است هاي كاري سازمان تجارت جهاني برنامه

   تجارت و محيط زيست

تجارت و محيط زيست وجود ندارد ولي در بعضي از با اي در ارتباط  در دور اروگوئه هيچ موافقتنامه

                                                 
1 Foreign Direct Investment (FDI).  

Foreign Portfolio Investment (FPI). 
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مه تأسيس سازمان توان به مقدمه موافقتنا از اين ميان مي. است شدهموضوع اين به  يها اشارات موافقتنامه

كنند كه تالشهاي تجاري بين خود را با هدف  دارد اعضا تصديق مي مي تجارت جهاني اشاره نمود كه مقرر

ناشي محيط زيست مسائل مبتالبه . توسعه پايدار و در پي حفظ و حراست از محيط زيست، تقويت نمايند

مورد بحث و  ازمان تجارت جهانيگات و هم در س ي بوده كه هم دروارداز مهاي تجاري  از فعاليت

به پيشنهاد وزراي شركت كننده در اجالس پاياني دور اروگوئه  1995در سال . بررسي قرار گرفته است

. نمايدتشكيل گرديد تا اين موضوع را بررسي  (CTE) اي به نام كميته تجارت و محيط زيست كميته

كه موضوع تجارت و  شدتوافق دوحه در  2001همچنين در چهارمين كنفرانس وزيران در نوامبر سال 

محيط زيست مورد مذاكره قرار گيرد تا رابطه بين مذاكرات تجاري چند جانبه و محيط زيست و 

  . گردد مشخصاً تعريفآزادسازي كاالها و خدمات زيست محيطي 

گيرد و موضوعات زيست  سازمان تجارت جهاني فقط موضوعات تجاري مورد مذاكره قرار ميدر 

در حال حاضر . گيرند كه تأثير بسزايي بر تجارت داشته باشند يطي فقط زماني مورد توجه قرار ميمح

المللي خارج از سازمان تجارت جهاني وجود دارد كه به موضوعات زيست  موافقتنامه بين 200حدود 

ل درباره حمايت از توان به پروتكل مونترا باشند كه بر تجارت تأثير دارند از اين ميان مي محيطي مربوط مي

   .المللي اشاره نمود اليه ازن و كنوانسيون بازل درباره حمل ونقل مواد زائد خطرناك از طريق مرزهاي بين

  تجارت گذاري و موافقتنامه پيشنهادي چندجانبه سرمايه

خارجي گذاري  سرمايهدر امر گرايش به آزادسازي يكجانبه محدوديتهاي داخلي  وگذاري  رشد سرمايه

المللي، باعث شد  گذاري در سطح بين ابزارهاي سرمايه و تنوع حال توسعه و توسعه يافته كشورهاي درر د

مطالعه خود پيرامون امكان تنظيم يك  (OECD) سازمان همكاري و توسعه اقتصادي 1991كه در سال 

به  1995   كه در سالاساس نتايج اين مطالعه  بر. را آغاز كند(MAI) موافقتنامه چند جانبه سرمايه گذاري

  . موافقتنامه را آغاز كندموافقت كرد كه مذاكرات پيرامون اين   شوراي وزيران سازمان مذكور، شورا

در گذاري در دور ارورگوئه  در سازمان تجارت جهاني اولين بار پيشنهاد موافقتنامه چند جانبه سرمايه
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كشورهاي درحال توسعه  ا مخالفتيشنهاد باين پ. و از طرف كشورهاي توسعه يافته مطرح شد 1994سال 

تالشهاي بعدي نهايتاً منجر به تشكيل يك گروه كاري در كنفرانس وزيران سنگاپور در سال . ديدگرروبرو 

 .كند شد كه صرفاً ارتباط تجارت و سرمايه گذاري را بررسي مي 1996

تا  ادامه دادهموافقتنامه را  مذاكرات پيرامون اين تاسازمان همكاري و توسعه اقتصادي تصميم گرفت 

. بعد از پذيرش اعضاي اين سازمان، كشورهاي غير عضو نيز بتوانند در صورت تمايل به آن ملحق شوند

جمله چگونگي رفتار با مقوله فرهنگ  اي موضوعات از اختالفات آمريكا، كانادا و اتحاديه اروپا بر سر پاره

نشيني فرانسه از مذاكرات به علت  آسيا و عقب ين جنوب شرقاي، وقوع بحرا و سازمانهاي اقتصادي منطقه

انتقادهاي شديد اين كشور به رويه مذاكرات و مفاد موافقتنامه، همچنين موفقيت سازمانهاي غيردولتي در 

در  1998تا  بسيج مخالفت عمومي، باعث شد با وجود تمديد ضرب االجل تعيين شده سازمان مذكور

  . ي به نتيجه ناكام شودتكميل مذاكرات و دستياب

در حال حاضر مفاد اين موافقتنامه به نوعي از طرف كشورهايي مثل ژاپن، اتحاديه اروپا، كانادا و برخي 

. شود تجارت و سرمايه گذاري مطرح مي كشورهاي تازه صنعتي شده مثل كره جنوبي در گروه كاري

ات سرمايه گذاري در نشست بعدي وزيران عالوه بر اين، در كنفرانس وزيران دوحه موافقت شدكه مذاكر

موافقتنامه چندجانبه سرمايه گذاري متضمن دسترسي آزاد سرمايه گذاران خارجي . گردددر مكزيك آغاز 

به تمام بخشهاي داخلي كشورهاي عضو به جز صنايع دفاعي و استثنائات محدودي است كه در سطح 

الوداد،  مچنين اصل رفتار ملي و دولت كاملهه. چند جانبه و تحت شرايط خاص پذيرفته شده باشد

محدوديتها در اين موافقتنامه » واگشت«و » توقف«ممنوعيت اعمال الزامات اجرايي و لزوم اجراي تعهدات 

رويه حل اختالف، جبران خسارت، آزادي انتقاالت مالي و ساير ضوابط مكمل نيز در . است شدهتأكيد 

  .1اين موافقتنامه پيش بيني شده است
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   تسهيل تجاري

ساده سازي و هماهنگ «متداولترين تعريف . هنوز تعريف ثابتي از تسهيل تجاري به عمل نيامده است  

ها، اقدامات و تشريفات  فعاليت«هاي تجاري  است كه منظور از رويه »يالملل هاي تجاري بين سازي رويه

 »الملل عرصه تجارت بين كاالها در ها براي حركت تبادل و پردازش داده ارائه، مرتبط با جمع آوري،

مانند قوانين (هاي واردات و صادرات  با اين تعريف مجموعه وسيعي از فعاليتها از جمله رويه. باشد مي

تشريفات حمل ونقل، پرداختها، بيمه و ديگر اقدامات مالي در دايره شمول مفهوم ) و صدور مجوز گمركي

از اين تعريف هم اكنون در سازمان تجارت جهاني وجود دارد كه  هايي مؤلفه. گيرند مي تسهيل تجاري قرار

  . هاي فعلي باشد اي جديد و يا گسترش دايره شمول مواد و موافقتنامه تواند مبناي شكل گيري موافقتنامه مي

عوارض و تشريفات دربارة   8مادة ارزشيابي گمركي، دربارة   7مادة آزادي ترانزيت، دربارة  5 ةماد

انتشار و اجراي مقررات تجاري  از گات و مربوط به  10مادة واردات و صادرات و  مربوط به

هاي ارزش گذاري گمركي، رويه هاي صدور مجوز ورود، بازرسي قبل از حمل، قواعد مبداء،   موافقتنامه

 ي درموانع فني فرا راه تجارت و موافقتنامه راجع به اعمال اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي زمينه هاي

 .پردازند تسهيل تجاري مينحوي به هستند كه هركدام به سازمان تجارت جهاني 

در دستوركار سازمان تجارت جهاني قرار  1996سهيل تجاري در كنفرانس وزراء سنگاپور در دسامبر ت

در بيانيه دور سنگاپور از شوراي تجارت كااليي خواسته شده بود كه فعاليت ديگر سازمانهاي . گرفت

هاي تجاري مورد بررسي قرار داده تا با قوانين سازمان  بط با تجارت را در خصوص ساده سازي رويهمرت

 .تطبيق داده شودتجارت جهاني 

سازمان مختلف كه فعاليت آنها  15گزارشي طي  اين تصميم دبيرخانه سازمان تجارت جهانيبه دنبال 

يوان   (UNCTAD) آنكتادتوان به  مياز آن ميان  نام برد ورا به نوعي به موضوع تسهيل تجاري مرتبط بود 

اشاره نمود كه فعاليت آنها در تسهيل  (WCO) سازمان جهاني گمركات و (UNCEFACT) سي فكت

   .هاي ديگر رجحان داشت تجاري بر سازمان
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المللي چندين  به منظور برآورد نظرات تجار بين سازمان تجارت جهاني كميته تجارت كااليي در

 1998از سال  ...المللي و المللي با شركت سازمانهايي مانند بانك جهاني، مركز تجارت بين ينهمايش ب

نتيجه و الملل و تسهيل تجاري  اهميت در زمينه تجارت بين موارد زير نكات حائز. اندازي نمود راه

 :است ها و ديگر بررسيهاي تحليلي كميته فوق همايش

  از اندازه كاغذ بازي بيش - 1

  وماسيون و استفاده كم و ناصحيح از تكنولوژي اطالعاتيفقدان ات - 2

 شفاف و ثابت نبودن الزامات و مقررات صادرات و واردات - 3

  دليل و نامناسب خصوصاً فقدان نظام نظارتي مقررات بي - 4

قديمي بودن و عدم همكاري بين گمرك و ديگر دواير دولتي كه براي جريان روبه تزايد  - 5

 .دنماي تجارت، ايجاد مانع مي

دريافت و تحليل گزارشهاي كشوري  بردر حال حاضر كميته تجارت كااليي عمده فعاليت خود را 

قبول كشورهاي در حال توسعه عمدتاً عليرغم موافقت با اصول تسهيل تجاري با . متمركز نموده است

  .1اند ودهمخالفت نمشروع مذاكرات در قالب تسهيل تجاري با تعهدات بيشتر در قالب موافقتنامه جديد 

  شفافيت خريدهاي دولتي

باشد كه بر خالف  مي (Plurilateral) » ميان چند طرف«وافقتنامه خريد دولتي يك موافقتنامه م

سازمان تجارت جهاني، عضويت در آن براي اعضاي اين سازمان   (Multilateral)هاي چند جانبه موافقتنامه

  . اختياري است

الملل، كشورهاي توسعه يافته عضو اين  تجارت بيندر تي از با توجه به سهم عمده خريدهاي دول

موافقتنامه بر آن شدند تا زمينه تعميم حداقل تعهدات در زمينه خريدهاي دولتي را به همه اعضاي سازمان 
                                                 

 /http://www.irtr.ir .وزارت بازرگاني .نمايندگي تام االختيار تجاري ايران 1
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گروه كاري «تصميم به ايجاد ) 1996( در اين ارتباط اجالس وزراي سنگاپور. تعميم دهندتجارت جهاني 

هاي خريد دولتي مقدمات تدوين  انجام مطالعاتي در زمينه رويه باگرفت تا » دولتيشفافيت خريدهاي 

 .را در اين زمينه فراهم آورد اي موافقتنامه چندجانبه

در مرحله اول به بررسي مقررات مربوط به شفافيت خريدهاي دولتي در ديگر اسناد  مزبورگروه كاري 

دستورالعمل بانك جهاني در زمينه  UNCITRAL »قانون نمونه« المللي مرتبط از جمله هاي بين و موافقتنامه

هاي ملي كشورها به منظور ترسيم اجزاي اصلي موافقتنامه آتي   خريدهاي دولتي و همچنين قوانين و رويه

 .در زمينه شفافيت در خريدهاي دولتي پرداخت

 فافيت به حدي بودهدر جلسات گروه كاري ش كننده  تنوع نظرات و اصطكاك منافع كشورهاي شركت

كشورهاي . انداز حصول اجماع در زمينه تدوين يك موافقتنامه آتي با ابهام مواجه شد است كه چشم

كننده در گروه كاري همچنان بر سر بعضي از اصول كلي موافقتنامه آتي شفافيت در خريدهاي  شركت

قواعد و ضرورت وجود ساز و كارهاي اي بودن  دولتي از جمله ماهيت موافقتنامه؛ الزامي بودن و يا توصيه

كشورهاي در حال توسعه مخصوصاً نسبت به عدول . اجرايي مناسب نيز اختالف نظرهاي جدي دارند

گروه كاري از حوزه اختيارات خود در زمينه شفافيت در خريدهاي دولتي و طرح قواعد متضمن دسترسي 

خود در زمينه تصميمات مربوط به خريد دولتي هاي دولتي  به بازار و هر نوع تحديد آزادي عمل دستگاه

 .ابراز نگراني كردند

اجالس وزراي دوحه با توجه به فضاي موجود گروه كاري، بر اين نكته تأكيد نموده است كه مذاكرات 

هاي شفافيت بوده و متعرض اختيار كشورها در زمينه  جاري شفافيت خريدهاي دولتي محدود به جنبه

. كنندگان داخلي خود در جريان خريدهاي دولتي نخواهد شد صوالت و عرضهاعطاي ترجيحات به مح

مطابق تصميم اجالس وزراي دوحه، مذاكرات اصلي موافقتنامه شفافيت خريدهاي دولتي پس از اجالس 

براساس تصميم آن اجالس در ارتباط با ) 2003كانكن، سپتامبر (پنجم وزراي سازمان تجارت جهاني 

در . گردد كه بر پايه اجماع نظرات كشورهاي عضو اتخاذ خواهد شد، آغاز مي »راتالعمل مذاك دستور«
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خريدهاي دولتي در مرحله دوم   رود گروه كاري شفافيت انتظار مي موضوعاين صورت حصول اجماع بر 

گيري متن واحدي را با هدف تدوين  فعاليت خود ضمن ايجاد سازش بين ديدگاههاي مختلف زمينه شكل

  .در خريدهاي دولتي فراهم سازد مه آتي شفافيتموافقتنا
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  فصل دوم

  

ت بخش يضعتحليل و
  رانيدر ا يبازرگان
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  بخش بازرگاني از منظر شاخصهاي كالن اقتصاد مليتحليل 
در ابتداي اين بخش، به صورت اجمالي روند صادرات و واردات كاال و خدمات و تراز تجاري مورد 

بررسي جايگاه بخش بازرگاني با توجه به شاخصهاي كالن اقتصاد ملي  مطالعه قرار گرفته و سپس به

رشد اقتصادي بخش بازرگاني، سهم ارزش افزوده بخش بازرگاني از بخش خدمات، . پرداخته شده است

سهم تقاضاي نيروي كار بخش بازرگاني از كل تقاضاي نيروي كار كشور و بهره وري بخش بازرگاني از 

  . در اين بخش مورد بررسي قرار گرفته استجمله مواردي است كه 

 صادرات 

طي دوره قبل . ارائه شده است) 1(در نمودار  1388-1338روند كل صادرات كاال و خدمات طي دوره 

از تكانه نفتي، علي رغم اينكه صادرات داراي نوساناتي بوده اما تحول چشم گيري نداشته است و متوسط 

اما بعد از تكانه نفتي، صادرات كل به دليل . ميليون دالر بوده است 7/1523صادرات كل در طي اين دوره 

به رقم  1356- 1353افزايش يافت به گونه اي كه به طور متوسط طي دوره  ،افزايش درآمدهاي نفتي

در دوره بعد از انقالب تا پايان جنگ، صادرات كل كاهش و حتي رقم . ميليون دالر رسيده است 4/22112

دليل اصلي اين كاهش به . اين دوره برابر با صادرات دوره قبل از تكانه نفتي شده است متوسط صادرات

  .خاطر محدود شدن صدور نفت مي باشد
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  و اهداف برنامه چهارم توسعه  1383تا  1338در دوره  1صادرات كل كاال و خدمات: 52 جدول

 دوره

  

  شاخص

1352 -

1338  

1356 -

1353  

1367 -

1357  

1378 -1368  

  برنامه (

  )اول و دوم

1379 -1383  

  )برنامه سوم(

اهداف 

برنامه 

  چهارم

ميانگين صادرات كل 

  كاال و خدمات
7/1523 4/22112 15370 3/18263  31715  3/34817  

  8/31695  23904  3/12943 5/7170 2/20626  1/367  حداقل دوره

  38082  44403  7/22376 24970 9/24697 7/8952  حداكثر دوره

  قانون برنامه چهارم توسعه  –شماره هاي مختلف نماگر اقتصادي بانك مركزي : منبع

متوسط صادرات كل كاال و خدمات در دوره هاي مختلف و اهداف برنامه چهارم توسعه : 17 نمودار

  
  1جدول شماره  :منبع

تي بوده و قيمت آن در بازارهاي بين المللي و با توجه به آنكه صادرات كل شامل صادرات نف  
                                                 

  .امل صادرات نفت نيز مي باشدصادرات كل ش -1
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همچنين مقدار صادرات آن در اوپك مشخص مي شود، بنابراين صادرات نفت نمي تواند يك متغير 

صادرات كل به صادرات  ،به منظور بررسي دقيق تر صادرات. سياست گذاري در بخش صادرات باشد

مقدار . درات كاالهاي غير نفتي را نشان مي دهدجدول زير روند صا. نفتي و غير نفتي تقسيم شده است

تا پايان جنگ از رشد قابل مالحظه اي برخوردار  نبوده است اما بعد از آن روند  ،صادرات غير نفتي

. نكته قابل توجه تحقق تقريبي اهداف برنامه سوم در بخش صادرات غير نفتي است. افزايشي داشته است

ميليون دالر پپيش بيني  5562ساالنه ميزان صادرات غير نفتي برابر با طبق اهداف برنامه به طور متوسط 

معادل  1383مقدار صادرات غير نفتي در سال . ميليون دالر بوده است 5539شده بود كه عملكرد آن 

ميزان صادرات غير نفتي  1383ميليون دالر بوده كه طبق نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي در سال  7720

با توجه به جهت گيري هاي اقتصاد در فراهم آوردن زير ساختهاي . دالر محقق شده استميليون  7576

الزم براي صادرات غير نفتي به ويژه طي سالهاي برنامه سوم، وقوع دو جنگ در همسايگي ايران و 

همچنين افزايش روند صادرات محصوالت پتروشيمي، پيش بيني اهداف صادرات غير نفتي واقع بينانه به 

  . ر مي رسدنظ

  و اهداف برنامه چهارم توسعه  1383تا  1338صادرات كاالهاي غير نفتي در دوره : 53 جدول

 دوره                      

  شاخص

1352

-

1338  

1356 -

1353  

1367

-

1357  

1378 -1368  

 )برنامه اول و دوم(

1379 -1383  

  )برنامه سوم(

اهداف برنامه 

  چهارم

ن صادرات كل ميانگي

  كاال و خدمات
227  585  629  2925  5562  10583  

  3809  3763  1043  284  540  105  حداقل دوره

  12847  7576  4824  1161  625  635  حداكثر دوره

  قانون برنامه چهارم توسعه  –شماره هاي مختلف نماگر اقتصادي بانك مركزي : منبع
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  ت كاالهاي غير نفتي در دوره هاي مختلف و اهداف برنامه چهارم توسعه متوسط صادرا:18 نمودار

  
 2جدول شماره  :منبع

 واردات 

واردات كاال تا قبل از تكانه . نشان مي دهد 1383-1338جدول زير شاخص واردات كاال را در دوره 

ات كاال افزايش يافته ، رقم قابل مالحظه اي نبوده است اما بعد از تكانه نفتي، وارد1353نفتي در سال 

با مقايسه روند واردات كاال با صادرات نفت مشاهده مي شود كه يك ارتباط تنگاتنگ بين واردات . است

در سالهائي كه كشور با درآمدهاي نفتي باالئي مواجه بوده، به دليل باال . كاال و درآمدهاي نفت وجود دارد

يكي از علل . برعكس اين مطلب نيز صادق است رفتن توانائي هاي ارزي، واردات افزايش يافته و

به دليل افزايش درآمدهاي نفتي در برنامه . نوسانات شديد در واردات نيز به خاطر همين وابستگي است

سوم توسعه، عموماً واردات كاالها نيز در اين دوره افزايش يافته و پيش بيني مي شود در سالهاي برنامه 

  .اشته باشدچهارم نيز همين روند ادامه د
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  و اهداف برنامه چهارم توسعه در اين زمينه 1383تا  1338واردات كل كاال در دوره : 54 جدول

 دوره 

  شاخص

1352

-

1338  

1356 -

1353  

1367 -

1357  

1378 -1368  

  )برنامه اول و دوم(

1379 -1383  

  )برنامه سوم(

اهداف برنامه 

  چهارم

ميانگين واردات كل 

  كاال
1312  11425 11561 17356  24090  37406  

  32771  14347  11732  8177  6614  513  حداقل دوره

  42388  36639  29677 18103 14626  3737  حداكثر دوره

  قانون برنامه چهارم توسعه  –شماره هاي مختلف نماگر اقتصادي بانك مركزي : منبع

  ل كاال در دوره هاي مختلف و اهداف برنامه چهارم توسعه ميانگين واردات ك:19 نمودار

  

  3جدول شماره  :منبع
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  تراز تجاري 
طي . جدول زير شاخص تراز تجاري را در ادوار گذشته و برنامه سوم و چهارم توسعه نشان مي دهد

وسط برابر با دوره قبل از تكانه نفتي اول، تراز تجاري ايران تقريباً نزديك به صفر بوده است و بطور مت

بعد از تكانه نفتي تراز تجاري با شدت بيشتري افزايش مي يابد و پس از آن به . ميليون دالر مي باشد 212

ميليون دالر مي رسد و بعد از آن  2556روند كاهشي داشته و به منفي  1370تدريج با نوساناتي تا سال 

  .راز تجاري در جدول زير آورده شده استاطالعات  تفصيلي ارقام ت. تراز تجاري روند افزايشي دارد

با اين وجود . نكته قابل توجه اينكه، اهداف برنامه سوم و چهارم به دنبال كاهش تراز تجاري هستند

عملكرد برنامه سوم نشان دهنده افزايش تراز تجاري مي باشد كه اين روند تحت تاثير ميزان صادرات نفت 

رنامه چهارم، پيش بيني شده است كه تراز تجاري طي سالهاي با توجه به جهت گيري هاي ب. مي باشد

  .  برنامه چهارم روند نزولي و منفي داشته باشد و حجم واردات كشور با سرعت بيشتري افزايش يابد

  و اهداف برنامه چهارم توسعه در اين زمينه 1383تا  1338واردات كل كاال در دوره : 55 جدول

  دوره                    

  شاخص

1352

-

1338  

1356

-

1353  

1367 -

1357  

1378 -1368  

 )برنامه اول و دوم(

1379 -1383  

  )برنامه سوم(

اهداف برنامه 

  چهارم

  -25885  7573  907  3808 10687  212  ميانگين تراز تجاري

  - 4306  4430  11016 - 2556  6904  -375  حداقل

  -10755  13696  7768 15275 14982  5215  حداكثر

  قانون برنامه چهارم توسعه  –شماره هاي مختلف نماگر اقتصادي بانك مركزي : منبع
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  ميانگين تراز تجاري در دوره هاي مختلف :20 نمودار

  

  )4(جدول شماره : منبع

  بخش بازرگاني و هتلداري
و پيش بيني  1383تا  1338براي دوره  نمودار زير متوسط رشد اقتصادي بخش بازرگاني و هتلداري را

همانطور كه مالحظه مي شود متوسط بيشترين رشد اقتصادي . آنرا براي برنامه چهارم توسعه نشان مي دهد

در ) 1356- 1353(بخش بازرگاني و هتلداري مربوط به دوره بين اولين تكانه نفتي و انقالب مي باشد 

دي كشور مربوط به دوره قبل از تكانه نفتي است كه نشان حالي كه به طور متوسط بيشترين رشد اقتصا

دهنده اثر گذاري تكانه نفتي روي رشد بخش بازرگاني به ويژه پس از انقالب بيشتر از رشد اقتصادي 

 3/7عملكرد بخش بازرگاني در برنامه سوم نشان مي دهد كه اين بخش به طور متوسط . كشور مي باشد

  :درصد پيش بيني شده است 11ي برنامه چهارم اين رقم برا. رشد داشته است
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و پيش بيني آن در  1383تا  1338متوسط رشد اقتصادي بخش بازرگاني و هتلداري در دوره : 56 جدول

  برنامه چهارم توسعه

 دوره                          

  شاخص

1352 -

1338  

1356 -

1353  

1367 -

1357  

1378 -1368  

 )اول و دوم برنامه(

1379 -1383  

  )برنامه سوم(

اهداف برنامه 

  چهارم

ميانگين رشد اقتصادي 

 بخش بازرگاني و هتلداري
3/5  8/14  07/1  8/3  3/7  11  

ميانگين رشد توليد 

  ناخالص داخلي كشور
3/10  9/7  2/2 -  8/4  7/5  8  

  عه قانون برنامه چهارم توس –شماره هاي مختلف نماگر اقتصادي بانك مركزي : منبع

متوسط رشد اقتصادي بخش بازرگاني و هتلداري در دوره هاي مختلف و پيش بيني آن در  :21 نمودار

  برنامه چهارم توسعه

  
  )5(جدول شماره  :منبع
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روند كاهشي و بعد از  ،همانطوري كه مالحظه مي شود نسبت ارزش افزوده بخش بازرگاني تا اوايل جنگ

. د افزايشي داشته است اما سرعت روند كاهشي آن بيشتر از سرعت روند افزايشي آن مي باشدآن رون

هرچند به طور صريح براي اين شاخص در برنامه چهارم هدف گذاري نشده است اما با استفاده از 

  :اين شاخص محاسبه شده است ،اطالعات پيش بيني شده در برنامه چهارم

متوسط سهم ارزش افزوده  بخش بازرگاني و هتلداري از ارزش افزوده بخش خدمات در دوره : 57 جدول

  و پيش بيني آن در برنامه چهارم توسعه 1383تا  1338

 دوره                      

  شاخص

1352 -

1338  

1356 -

1353  

1367 -

1357  

1378 -1368  

  )برنامه اول و دوم(

1379 -1383  

  )برنامه سوم(

رنامه اهداف ب

  چهارم

ميانگين سهم ارزش 

افزوده  بخش بازرگاني 

و هتلداري  از ارزش 

  افزوده بخش خدمات

58/0  33/0  33/0  41/0  41/0  33/0  

  قانون برنامه چهارم توسعه  –شماره هاي مختلف نماگر اقتصادي بانك مركزي : منبع
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بخش بازرگاني و هتلداري  از ارزش افزوده بخش خدمات در متوسط سهم ارزش افزوده   :22 نمودار

  دوره هاي مختلف و اهداف برنامه چهارم توسعه در اين زمينه

  

  )6(جدول شماره : منبع

تقاضاي نيروي كار و ايجاد اشتغال يكي از متغيرهاي مهم در طول سالهاي گذشته در كشور بوده است 

. و طي برنامه چهارم توسعه نشان مي دهد 1383-1338طي دوره نمودار زير تعداد شغلهاي ايجاد شده را 

. روند ايجاد اشتغال در طول ادوار گذشته نشان دهنده يك حالت افزايشي همراه با نوسانات شديد است 

همچنين روند . دامنه نوسانات تا دوره اولين تكانه نفتي كم بوده اما پس از آن به شدت افزايش مي يابد

با اين وجود مقايسه اهداف برنامه . اشتغال فقط در دوره انقالب و جنگ كاهش يافته استافزايشي ايجاد 

سوم با عملكرد آن نشان مي دهد كه اختالف زيادي بين آنها وجود دارد و در واقع به طور متوسط فقط 

وم، ايجاد درصد اهداف برنامه سوم براي ايجاد اشتغال محقق شده است و در سالهاي پاياني برنامه س 8/75

اين در حالي است كه طبق برنامه چهارم بايد به طور متوسط . اشتغال روند كاهشي به خود گرفته است

  .  هزار شغل در كشور ايجاد شود 902ساالنه 

با عنايت به روند ايجاد اشتغال در كشور طي دوره مورد بررسي و نظر به عملكرد آن طي سالهاي 

هزار شغل در كشور هر چند مورد نياز اقتصاد كشور است اما بر  900بر  برنامه سوم، ايجاد ساالنه بالغ
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  . اساس ظرفيتهاي اقتصادي كشور هدفي غير قابل دسترس خواهد بود

متوسط سهم تقاضاي نيروي كار  بخش بازرگاني و هتلداري از تقاضاي نيروي كار كل كشور : 58 جدول

   1383تا  1338در دوره 

  دوره                                    

  شاخص

1352 -

1338  

1356 -

1353  

1367 -

1357  

1378 -1368  

 )برنامه اول و دوم(

1379 -1383 

 )برنامه سوم(

متوسط سهم تقاضاي نيروي كار  

بخش بازرگاني و هتلداري از 

  تقاضاي كل كشور

076/0  077/0  076/0  12/0  16/0  

  صاد كالن سازمان مديريت و برنامه ريزيآمار سري زماني دفتر اقت:منبع

متوسط سهم تقاضاي نيروي كار  بخش بازرگاني و هتلداري از تقاضاي نيروي كار كل كشور  :23 نمودار

  1383تا  1338در دوره 

  
  )7(جدول شماره : منبع

در اين بخش روند . مل توليد مي باشدرشد اقتصادي مستمر و توسعه پايدار مستلزم استفاده بهينه از عوا
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در اقتصاد كشور و در بخش بازرگاني مورد بررسي ) نيروي كار و سرمايه(رشد بهره وري عوامل توليد 

  . قرار گرفته و با هم مقايسه مي شود

جداول زير متوسط رشد بهره وري نيروي كار و سرمايه را در بخش بازرگاني و در كل كشور نشان مي 

وري كه مالحظه مي شود ميزان نوسانات بهره وري كل اقتصاد كمتر از بهره وري بخش دهد همانط

  . بازرگاني و هتلداري مي باشد

و  1383تا  1338متوسط رشد بهره وري نيروي كار  بخش بازرگاني و هتلداري  در دوره : 59 جدول

  مقايسه آن با بهره وري نيروي كار كل كشور

  دوره                      

    شاخص

1352 -

1338  

1356 -

1353  

1367 -

1357  

1378 -1368  

 )برنامه اول و دوم(

1379 -1383  

  )برنامه سوم(

اهداف برنامه 

  چهارم

متوسط بهره وري 

نيروي كار  بخش 

  بازرگاني و هتلداري

3/3  9/11  6/2 -  5/4 -  7/2  -  

متوسط بهره وري 

  نيروي كار كشور
7/8  8/3  4/4 -  8/1  71/2  5/3  

  آمار سري زماني دفتر اقتصاد كالن سازمان مديريت و برنامه ريزي:منبع

همانطوري كه مالحظه مي شود روند بهره وري نيروي كار كل كشور تا پايان جنگ يك حالت كاهشي 

و بعد از آن يك حالت افزايشي به خود گرفته است به طوري كه بيشترين رشد بهره وري نيروي كار 

اين در حالي . مي باشد 1367-1357و كمترين آن مربوط به دوره  1351ل از تكانه اول سال مربوط به قب

است كه بيشترين رشد بهره وري نيروي كار بخش بازرگاني و هتلداري مربوط به بعد از تكانه نفتي و 

   .مي باشد 1378-1368كمترين رشد بهره وري نيروي كار بخش بازرگاني و هتلداري مربوط به دوره 
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با توجه به جدول فوق، تغييرات بهره وري نيروي كار در بخش بازرگاني با يك تاخير زماني نسبت به 

همچنين طي سالهاي اخير به دليل باال بودن قيمت نفت، . بهره وري نيروي كار كل اتفاق افتاده است

هره وري نيروي كار اقتصاد كشور رشد باالتري را تجربه كرده است و لذا نفت يكي از عواملي است كه ب

  .را در مقايسه با يكي دو دهه گذشته باال برده است

جدول زير نيز رشد بهره وري سرمايه كل اقتصاد و همچنين رشد بهره وري سرمايه بخش بازرگاني و 

با توجه به شواهد . و برنامه چهارم توسعه نشان مي دهد 1383تا  1338هتلداري را در طول سالهاي 

به طوري كه در . كاهش بهره وري از اولين تكانه نفتي تا قبل از جنگ مشاهده مي شودآماري يك روند 

دوره مورد مطالعه كمترين ميزان رشد بهره وري سرمايه از اولين تكانه نفتي تا قبل از جنگ مشاهده مي 

بعد از درصد به  -8/8به طوري كه در دوره مورد مطالعه كمترين ميزان رشد بهره وري سرمايه با . شود

در دوره سال . به طور متوسط بهره وري سرمايه تا پايان جنگ منفي بوده است. اولين تكانه نفتي تعلق دارد

هاي بعد از جنگ تا اول سالهاي برنامه سوم مثبت بوده است و در برنامه سوم بهره وري سرمايه كل 

هره وري سرمايه برابر با يك هدف در برنامه چهارم توسعه رشد ب. اقتصاد منفي و نزديك به صفر مي باشد

  گذاري شده است كه خوشبينانه به نظر مي رسد

و مقايسه  1383تا  1338متوسط رشد بهره وري سرمايه  بخش بازرگاني و هتلداري  در دوره : 60 جدول 

  آن با بهره وري سرمايه كل

 دوره                      
  شاخص

1352 -
1338  

1356 -
1353  

1367 -
1357  

1378 -1368  
 )برنامه اول و دوم(

1379 -1383  
  )برنامه سوم(

اهداف برنامه 
  چهارم

متوسط بهره وري 
سرمايه  بخش 

  بازرگاني و هتلداري
05/6-  9/2 -  28/0-  07/0-  06/2  -  

متوسط بهره وري 
  سرمايه كل كشور

6/1 -  8/8 -  4/3 -  9/0  009/0-  1  

  كالن سازمان مديريت و برنامه ريزي آمار سري زماني دفتر اقتصاد:منبع
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بهره وري سرمايه بخش بازرگاني و هتلداري نيز گرچه تا قبل از برنامه سوم توسعه منفي بوده اما روند 

درصد رسيده است كه انتظار  06/2صعودي داشته به طوري كه در برنامه سوم توسعه به طور متوسط به 

  .نيز ادامه يابدمي رود همين روند در برنامه چهارم توسعه 
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  قوانين و ساختارهاي بازرگاني داخلي
  مقررات صادرات و واردات 

 ،صادركنندگان مقررات صادرات و واردات كاال و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه: 1ماده شماره 

بموجب اين قانون تعيين و كليه  يي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام استواردكنندگان و نيز آنها

  .قوانين مغاير با آن لغو مي گردد

  :كاالهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي شوند :2شماره  ماده

  . ندارد  كااليي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط، نياز به كسب مجوز :كاالي مجاز - 1

  . است  كااليي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير :كاالي مشروط - 2

اعتبار خريد و  به( كااليي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم  :كاالي ممنوع - 3

  .قانون ممنوع گردد و يا بموجب) فروش يا مصرف 

كارت بازرگاني  مبادرت به امر صادرات و واردات كاال به صورت تجاري مستلزم داشتن: 3شماره  ماده

  .ي مي رسدوزارت بازرگان است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و به تاييد

و جداول ضميمه  وزارت بازرگاني موظف است تغييرات كلي آئين نامه اجرايي اين قانون:4شماره  ماده

 ،سال تغييرات موردي آنها را طي براي سال بعد و ،مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هر سال

منظور نمودن حقوق مكتسب تهيه و پس از  پس از نظر خواهي از دستگاههاي ذيربط و اتاق ضمن

  .تصويب هيات وزيران جهت اطالع عموم منتشر نمايد

خصوص شرايط  اله پيشنهادات خود را دركليه وزارتخانه هاي توليدي موظفند همه س:5شماره  ماده

مقتضيات كشور براي سال آينده  صدور و ورود كاالهاي مشابه توليد داخلي با توجه به نيازهاي داخلي و

  . بازرگاني اعالم نمايند حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت
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دستورالعمل  .تاولويت حمل كليه كاالهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني اس: 6شماره  ماده

اي و راه آهن را شورايعالي  جاده ،هوايي ،مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از دريايي

  .ايدتهيه مي نم هماهنگي ترابري كشور براساس آئين نامه مصوب هيات وزيران

نياز جهت تعمير  دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كاالهاي مورد:7شماره  ماده

 . و تجهيز ناوگان هاي تجاري دريايي و هوايي كشور اختصاص دهد

ورود و ثبت  واردكنندگان كاالهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز:8شماره  ماده

  .سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه نمايند

سفارش گشايش  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و گمرك ايران موظفند آمار ثبت:  9ه شمار ماده

ارگانهاي ذيربط و اتاق  شده و ترخيص كاال را حداكثر هر سه ماه يك بار به وزارت بازرگاني و ساير

 .ارسال دارند

مرزي  دولت موظف است در آئين نامه اجرايي نكات ذيل را در خصوص مبادالت : 10شماره  هماد

  :مشخص نمايد

  .مبادالت مرزي هستند  نقاط يا اعماقي از حاشيه هاي مرزي كه ساكنين آنها مجاز به - 1

 ،هامرزنشين يا شركتهاي تعاوني آن نوع و مقدار كاالهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي - 2

ملوانان و كاركنان شناورهايي كه بين سواحل  ،مرزنشين وران و پيله ،كارگران ايراني شاغل مجاز در خارج

  . كشورها در تردد هستند  جمهوري اسالمي ايران و ساير

  . شرايطي كه اشخاص و گروههاي يادشده بايد داشته باشند - 3

  شرايط صدور و ورود كاال و انجام تعهدات- 4

بازارچه مرزي را  به دولت اختيار داده مي شود در هر يك از مناطق مرزي كه ايجاد : 11شماره  ماده

اشتغال و توسعه روابط تجاري با  ضرورت ،مفيد تشخيص مي دهد با رعايت اولويت نظير استعداد محلي
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  .ت به ايجاد آن اقدام نمايدكشور همسايه نسب

آماده سازي و  ،تكميل ،واردات قبل از صادرات مواد و كاالهاي مورد مصرف در توليد :12شماره  ماده

ر به گمرك از پرداخت كليه معتب بسته بندي كاالهاي صادرات بصورت ورود موقت با ارائه تعهد يا سفته

  .معاف است ،كارمزد دارد جز آنچه كه جنبه هزينه يا ،وجوه متعلقه به واردات

پايين دستي آن كه  به استثناي نفت خام و فرآورده هاي( كليه كاالهاي صادراتي كشور :13شماره  ماده 

  .دنباش از هر گونه تعهد يا پيمان ارزي معاف مي) تابع مقررات خاص خود است 

توليدكنندگان و كليه  التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و مابه :14شماره  ماده

اجزاء و  ،مواد ،در رابطه با كاالها ،دارد به استثناي آنچه كه جنبه هزينه و كارمزد ،وجوه دريافتي گمرك

هاي صادراتي براساس آماده سازي و بسته بندي كاال ،تكميل ،قطعات خارجي مورد مصرف در ساخت

  .دبه صادركننده مسترد مي گرد ،مي شود دستورالعملي كه در آئين نامه مشخص

عنايت به حمايت از  ضمن ،وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي موظفند :15شماره  ماده

ارداتي از قبيل سود از كاالهاي و توليدات داخلي بمنظور ساده كردن محاسبات مربوط به مبالغ دريافتي

حق ثبت  ،حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان التفاوت سازمان مابه ،عوارض گمركي ،بازرگاني

 ،عوارض هالل احمر ،)تعاون ( عوارض شهرداري محل  ،عوارض شهرداري ،حق انحصار ،سفارش

بالغي كه به عنوان عوارض بهداري و غيره به استثناي م ،عوارض بندري ،عوارض هوايي ،عوارض آسفالت

 هزينه يا كارمزد دريافت مي شود در مورد هر كدام از رديف هاي تعرفه گمركي با مأخذ ،حقوق گمركي

ايران  تعيين و جهت وصول به گمرك جمهوري اسالمي "سود بازرگاني" مناسب در مجموع تحت عنوان

  .ابالغ نمايند

اجرايي كه  چگونگي بررسي قيمت كاالهاي وارداتي جهت ثبت سفارش در آئين نامه : 16شماره  ماده

 .مشخص مي شود ،به تصويب هيأت وزيران مي رسد
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سقف مصوب  عالوه بر وسايل شخصي مي تواند تا ،مي شود مسافري كه وارد كشور :17شماره  ماده

ترخيص كاالهاي موضوع اين  ،هيأت وزيران با معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني كاال وارد نمايد

  .ماده به شرط غير تجاري بودن آن بالمانع است

مقامات استاني و  وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقالم و كاالهاي صادراتي به وسيله :18شماره  ادهم

  . مي گيرند به عنوان تخلف قانوني تحت پيگرد قرار ،محلي ممنوع بوده و مرتكبين

سنواتي  مي تواند همه ساله وجوهي را تحت عنوان تشويق صادرات در بودجهدولت  :19شماره  ماده

تصويب هيأت وزيران  منظور و به صورت كمك سود تسهيالت پرداختي بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و

  .به صادركنندگان پرداخت نمايد

دولتي كه  از واردكنندگان بخشهاي غير 1373دولت مكلف است از ابتداي سال  :20شماره  ادهم

دريافتي بابت حقوق گمركي  از مجموع وجوه%) 1(برابر يك درصد  ،بصورت تجاري كاال وارد مي نمايند

ان عوارض گمركي و سود بازرگاني مقرر بعنو و سود بازرگاني كليه كاالهاي وارداتي را عالوه بر حقوق

مبالغي %) 100(همه ساله معادل صد درصد . واريز نمايد  ويژه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور

از محل اعتباري كه به همين منظور در  ،عمومي كشور واريز مي گردد كه از اين بابت به حساب درآمد

دستگاههاي اجرائي ذيربط با تصويب هيأت وزيران در اختيار  ،پيش بيني مي شود قانون بودجه هر سال

كاالهاي غير  خواهد گرفت تا بر اساس آيين نامه اجرايي اين قانون جهت تشويق و توسعه صادرات قرار

  .بازرگاني به مصرف برسانند آموزش و تبليغات ،نفتي و همچنين راه اندازي صندوق تضمين صادرات

سياست  هيأت وزيران موظف است بمنظور حمايت از توليدكنندگان داخلي و تنظيم :21شماره  ماده

اين قانون نسبت  ماه از تاريخ تصويب 2ظرف مدت  ،ضمن رعايت حال مصرف كنندگان ،بازرگاني كشور

قانون امور گمركي و  37ماده  به تهيه اليحه قانوني حقوق گمركي كاالهاي وارداتي و همچنين اصالح

  .تسليم آن به مجلس شوراي اسالمي جهت تصويب اقدام نمايد

زمينه  وزارت بازرگاني موظف است به منظور حفظ و صيانت فرش ايران و ايجاد :22شماره  ماده
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به باال بدون  رج 30بازارهاي جهاني از صدور فرشهاي صادراتي از مناسب براي حمايت از آن در 

صنايع و معادن از تاريخ فوق بنا  اتاقهاي بازرگاني و. جلوگيري بعمل آورد  1/1/1374شناسنامه از تاريخ 

الزامي و تا تاريخ مزبور به صورت تشويقي اقدام  به صدور شناسنامه بطور ،به درخواست صادركننده

  .خواهد نمود

نسبت به تهيه  وزارت بازرگاني موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ اين قانون :23شماره  ماده

  .آئين نامه اجرايي آن اقدام و به تصويب هيأت وزيران برساند

  آن  وزارت بازرگاني مسئول حسن اجراي اين قانون و آئين نامه هاي اجرايي :24شماره  ماده

روز يكشنبه  قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه علني. مي باشد 

و در تاريخ  شوراي اسالمي تصويبمورخ چهارم مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس 

  .به تاييد شوراي نگهبان رسيده است 11/7/1372

  مقررات بازرگاني
  :آئين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات جمهوري اسالمي ايران

وزارت  ،بازرگاني درات و واردات متشكل از نمايندگان وزارتكميته دائمي مقررات صا: 1ماده شماره 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ) ايران گمرك جمهوري اسالمي( ،وزارت امور اقتصادي و دارايي ،صنايع

 ،مصوبات هيات دولت ،پيش نويس لوايح قانوني ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه

  :دولت را در مورد زير بعهده خواهد داشت اقتصاد هياتشوراي اقتصاد و كميسيون 

موردي براي انجام اصالحات و تغييرات الزم در قانون  لوايح ،اليحه مقررات صادرات و واردات - 1

  .مقررات صادرات و واردات 

  .اليحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است  - 2

اصالحات و تغييرات موردي روي آئين نامه  ،واردات قانون مقررات صادرات و آئين نامه اجرائي - 3
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  .قانون مذكور  اجرائي

  .و واردات  اصالحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضميمه مقررات صادرات - 4

هيات وزيران در رابطه  شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد ،طرح تصويب نامه هاي هيات وزيران - 5

  .با مقررات صادرات و واردات 

اظهار نظر و اقدام روي پيشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و  كميته مذكور همچنين بررسي و -6 

  .خواهد داشت واردات را نيز بعهده

آنهاست بايد نظر كلي  موافقتها و سازمانهايي كه ورود كاالهايي موكول به  وزارتخانه : 2شماره  ماده

براي اجرا در سال بعد به وزارت بازرگاني  آذر ماه هر سال 15خود را در رابطه با ورود كاالهاي مذكور تا 

بهمن ماه هرسال به وزارتخانه  15نظرات تكميلي خود را تا  اعالم نمايند دستگاههاي ياد شده مي توانند

يي كه به داليلي اعالم موافقت كلي مقدور نباشد داليل و ضوابط موارد استثنا مذكور منعكس نمايند و در

 .را به وزارت بازرگاني اعالم كنند صدور مجوز

بط رعايت ضوا ها و سازمانهايي كه ورود يا صدور كاالهايي منوط به وزارتخانه:  3شماره  ماده

موظفند شرايط و مشخصات  ،باشد قبل يا بعد از اظهار كاال در گمرك مي ،استانداردها يا اخذ گواهي آنها

كننده و مجري ضوابط مذكور را با درج آگهي  همچنين نام موسسات و سازمانهاي كنترل ،مورد نظر خود

  .ازمانهاي اجرائي ذيربط برسانندصادركنندگان و س ،واردكنندگان به اطالع ،در جرايد و انتشار مقررات ناظر

و نباتي همچنين  دامي ،ها و سازمانهاي مسئول صدور گواهي بهداشت انساني وزارتخانه:  4شماره  ماده

ضرورت دارد ولي به عنوان مجوزهاي  نهاگواهي انطباق با استاندارد و نظاير آنها كه براي ورود كاال اخذ آ

موافقت يا مخالفت خود با ورود يا صدور كاالي  ورود تلقي نمي گردد موظف هستند بدون در نظر گرفتن

  .نمايند مورد تقاضا نسبت به صدور گواهي اقدام

از اين پس به  قانون مقررات صادرات و واردات كه) 8(و ) 1(با توجه به مفاد مواد  : 5شماره  ماده
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اينكه وارد كننده از بخش دولتي يا  اختصار ً قانون ً ناميده مي شود ورود كليه كاالهاي قابل ورود اعم از

بازرگاني با ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت  غير دولتي باشد به استثناي موارد زير موكول به

  :موارد استثنا .رعايت ساير شرايط مقرر خواهد بود

كاركنان شناورها طبق  ،ملوانان ،شركتهاي تعاوني آنها ،كاالهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين - 1

آن گمرك موظف است آمار واردات كاالهاي  فهرستي كه در همين آئين نامه مي آيد و در حد مقرر در

  .تنظيم نموده و در پايان هر ماه به وزارت مذكور ارسال نمايد رم وزارت بازرگانيموضوع اين بند را طبق ف

با تاييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كاالهاي خاص سازمان  كاالهاي خاص نظامي - 2

  .تاييد رئيس سازمان انرژي اتمي انرژي اتمي با

مشخص ميگردد و طبق فهرستي كه  آئين نامه كاالهاي همراه مسافران ورودي در حدي كه در اين - 3

  .وزارت بازرگاني اعالم مي نمايد 

  .وارداتي از طريق پست در حدي كه در اين آئين نامه مشخص ميشود  كاالهاي - 4

  .و توليدي در حدي كه در اين آئين نامه تعيين خواهد شد نمونه هاي تجارتي   - 5

طريق وزارت  استاندارد اجباري تعيين و از ،در مواردي كه براي كاالهاي وارداتي:  6شماره  ماده

 ،اين آئين نامه 3ماده  بازرگاني اعالم مي شود و همچنين در مورد ساير استانداردها و ضوابط موضوع

قراردادهاي خريد و اوراق ثبت سفارش  واردكنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در

استانداردها و ضوابط تعيين شده قيد نموده، همچنين در اوراق  كاال جهت الزام فروشنده به ارسال كاال طبق

كاال مبني بر تاييد رعايت استانداردها و ضوابط مذكور را شرط پرداخت وجه  مذكور ارائه برگ بازرسي

نك حسب مورد موظفند از ثبت آماري و صدور مجوز ورود و ثبت وزارت بازرگاني و با . قرار دهند

ساير اوراق  كاالهاي وارداتي مشمول استانداردها و ضوابط مذكور كه نكات باال در پيش فاكتور و سفارش

  .ثبت سفارش آنها رعايت نشده باشد خودداري نمايند

همچنين  رود و صدور كاالمقررات و دستورالعملهاي سيستم بانكي كشور براي و :7ماده شماره 
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شرايط صدور گواهي هاي  ،شورايعالي بيمه ،مقررات و دستورالعملهاي شورايعالي هماهنگي ترابري كشور

صادر و  ،و سازمانهاي متولي امر ها فوق كه در چارچوب وظايف و اختيارات وزارتخانه 6موضوع ماده 

كه  ،جزو ضوابط ورود و صدور كاال مي باشد شود عيناً ظرف سه روز از طريق وزارت بازرگاني اعالم مي

  .ورود يا قابل صدور الزامي است رعايت آنها در مورد كليه كاالهاي قابل

  : 8شماره  ماده

ن به موجب قوانين ممنوع شده آ كاالي ممنوعه قانوني عبارت است از كااليي كه ورود يا صدور - الف

  . است 

است كه در جداول ضميمه مقررات صادرات و  كاالي ممنوعه توسط دولت شامل كليه كاالهايي - ب

  .شده است واردات يا ديگر مصوبات دولت غير مجاز اعالم

  .ر گونه معامله تجاري با رژيم اشغالگر قدس ممنوع استه:  9شماره  ماده

ابطال كارت  تمديد و ،نحوه صدور ،مالك تجاري بودن ،قانون 3در اجراي ماده :  10شماره  ماده

  :الم مي گرددبشرح زير اع ،بازرگاني و موارد معافيت از داشتن آن

 ،گردد وارد يا صادر مي ،كاالهايي كه به تشخيص گمرك براي فروش :مالك تجاري بودن كاال - 1

بفروش برسند ) بندي  تفكيك و بسته ،توليدي( اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات 

 . تجاري تلقي خواهند شد 

   :موارد زير تجاري تلقي نمي گردد - تبصره

نمونه  ه هاي تجاري و توليدي و نمونه براي بررسي و آزمايش در حدي كه مي تواندنمون -الف 

  .تلقي شود به تشخيص گمرك ايران

مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقد كارت  تجهيزات و اجزاء و قطعات ،ماشين آالت -ب 

  .وارد مي نمايند خود با تشخيص وزارت بازرگاني راساً  بازرگاني كه در مواقع لزوم در حد نياز

توسط دستگاههاي داراي رديف بودجه منطبق با وظايف و در  عمليات ورود و صدور كاال - پ 
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با اطالع وزارت بازرگاني كه براي تامين نياز و نيل به اهداف آن  جهت نيل به اهداف آن دستگاه

ال براي عمليات ورود كا ،در موارد خاص كه وزارت بازرگاني تشخيص مي دهد دستگاه انجام ميشود

  .مراتب را به هيات دولت گزارش مي نمايد ،ضمن توقف جريان تجاري است

ماهه در آغاز كار با مجوز  6صادركنندگان مبتدي براي يك دوره حداكثر  صدور كاال توسط -ت  

  . وزارت بازرگاني

  ،آموزشي پزشكي، ،علمي ،وسايل و ملزومات مورد نياز واحدهاي تحقيقاتي -ث

فني و  نقشه هاي ،بروشور، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كاال ،كاتالوگ ،اهيآزمايشگ

  .وزارت بازرگاني كاالهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران با تشخيص ،نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي

بازرگاني و صنايع و معادن ايران در  كارت بازرگاني توسط شعب اتاق :نحوه صدور كارت بازرگاني - 2

سال صادر مي گردد كه  5شرايط زير باشند براي مدت  يا شهرستانها بنام متقاضياني كه واجد تهران

 . معتبر خواهد بود در صورت تاييد توسط وزارت بازرگاني

اتاقهاي تعاون جمهوري اسالمي  كليه شركتهاي تعاوني كارت بازرگاني خود را صرفاً از  - تبصره 

  .ايران دريافت مي نمايند 

  :خاص حقيقي ايرانياش - 2-1 

  سال تمام 21داشتن حداقل سن  -2-1-1 

  معافيت براي آقايان داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ -2- 2-1 

نفر از دارندگان كارت بازرگاني  داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي با تاييد دو -3- 2-1 

  از وزارتخانه هاي توليدي ز يكييا ارائه مدارك دانشگاهي يا داشتن مجوز توليد ا

  يا استيجاري اعم از ملكي ،داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت -4- 2-1 

  داشتن دفاتر قانوني و ارائه اظهار نامه ثبتي -5- 2-1 

  جاري در يكي از بانكهاي داخلي داشتن حساب -6- 2-1 

  ها و سازمانهاي دولتي و قواي  وزارتخانه عدم اشتغال تمام وقت و رابطه استخدامي با -7- 2-1 

  سه گانه
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  تقلب  عدم ورشكستگي به تقصير و -1-8- 2

  نداشتن محكوميت مؤثر كيفري  -1-9- 2

   :اشخاص حقيقي غير ايراني -2- 2

 داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني به استثناي برگ پايان خدمت وظيفه يا برگ -1-1- 2

  معافيت 

  و اقامت معتبر داشتن پروانه كار  -2-2- 2

در مورد ايرانيان مقيم آن كشور در موارد خاص كه صدور  عمل متقابل كشور متبوع آنها -2-3- 2

عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت بازرگاني ضرورت  كارت بازرگاني بدون توجه به

 قبيل از متقاضيان را بدونمذكور مي تواند مجازبودن صدور كارت بازرگاني براي اين  وزارت ،داشته باشد

  .رعايت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني اعالم نمايد 

اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج از  اعم از(اشخاص حقوقي  -  2-3 

   :)ايران به ثبت رسيده باشند  كشور بوده و سپس در

  ،1- 1-2داراي شرايط مقرر در بندهاي  بايدمدير عامل و رئيسان هيات مديره شركت  -3-1- 2

باشند مديريت شركتهاي تعاوني و شركتهاي دولتي و  3- 2-2 ،2- 2-2 ،2-1-8،2-1-9 ،1-7- 2، 2- 2-1 

  . نخواهند بود  7- 1- 2مشمول محدوديت بند  شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع

قانون حفاظت صنايع مشمول  دولتي و شركتهاي موضوع مديران شركتهاي تعاوني وشركتهاي -3-2- 2

   .نخواهند بود) 7-1-2(محدوديت بند 

قانون  شركتهاي متعلق به نهادهاي انقالبي و شركتهاي موضوع ،مديران شركتهاي دولتي -3-3- 2

ربط صادر شده  كه صدور حكم مديريت آنان توسط سازمانهاي دولتي يا نهادهاي ذي ،حفاظت صنايع

  . معاف خواهند بود)  9-1-2( ند از ارائه گواهي موضوع ب ،باشد

  . باشند) 8-1-2 ،6-1- 2 ،5- 1-4،2- 1-2(شركتها بايد واجد شرايط مقرر در بندهاي  -3-4- 2

   .دارنده كارت بازرگاني يا نماينده او با در دست داشتن :چگونگي تمديد كارت بازرگاني - 3
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قطعي شده  بدهي مالياتي گواهي از حوزه مالياتي ذي ربط مبني بر موافقت يا ترتيب پرداخت-1- 3

  .آخرين سال مالياتي پذيرفته شده 

تغييرات مربوط در صورتي كه دارنده كارت شخص حقوقي  آگهي تغييرات در مديريت و ساير - 3-2 

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد و سپس  جهت انجام تشريفات تمديد به. باشد

  .اني مراجعه نمايد تاريخ تمديد مبدأ اعتبار مجدد كارت خواهد بود بازرگ براي تاييد به وزارت

  :معافيت از داشتن كارت بازرگاني موارد - 4

مورد نياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست  شركت تعاوني مرزنشينان براي ورود كاالهاي - 4-1 

  .داتيو صدور كاال در ازاي كاالهاي وار مقدار و ارزش تعيين شده ،مربوط و به تعداد

بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند براي  ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه - 4-2 

  .مقدار و ارزش تعيين شده  ،خود به تعداد ورود كاالهاي مورد نياز خانواده

ت ورود مورد نياز استان خود و استانهاي همجوار در صور براي ورود كاالهاي قابل ،وران پيله - 4-3 

  .از اداره بازرگاني شهر يا استان مربوط  وري و مجوز ورود اخذ كارت پيله

در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور  كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور - 4-4 

  .مقدار يا ارزش تعيين شده  ،تعداد اجتماعي طبق فهرست مربوط و به

  .گمرك براي فروش نمي باشد  به تشخيص كاالهايي كه ورود و صدور آنها - 4-5 

در صورتي كه بين متقاضيان  :اتاق تعاون اختالف متقاضيان با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا - 5

معادن يا اتاق تعاون اختالف پيدا شود هر يك از طرفين  كارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و

ود جهت اتخاذ تصميم نهائي به وزارت بازرگاني ذكر داليل خ مي توانند موضوع اختالف را با

  .منعكس نمايند

 صورتيكه بعد از صدور كارت براي وزارت بازرگاني مشخص شود كه دارنده كارت فاقد يك يا در - 6

گرديده  چند شرط از شرايط دريافت كارت مي باشد يا بعد از صدور فاقد شرط يا شرايط مذكور
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را به اطالع اتاق  سبت به ابطال كارت اقدام نموده و موضوعوزارت مذكور مي تواند راساً ن ،است

صورتي كه اين امر براي اتاق  لكن در. بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد برساند

موضوع را جهت ابطال به وزارت  بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مشخص گردد بايد

  .بازرگاني منعكس نمايد

يا تصويبنامه  كاالهايي كه سود بازرگاني آنها به موجب جدول پيوست اين آيين نامه:11اره ماده شم

ممنوع اعالم ميشود و همچنين  هاي خاصي از طرف دولت در جهت افزايش تغيير مي يابد و كاالهايي كه

ايط ذيل و در صورت انطباق با يكي از شر  كند، كاالهايي كه شرط ورود آنها در جهت محدوديت تغيير مي

دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني قابل  با رعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط

  : ترخيص خواهد بود

 ممنوع شدن توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني در گمرك موجود قبل از. 1

  .بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد

تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني، اعتبار   قبل از ممنوعيت توسط دولت يابراي كاال. 2 

اعتباراتي كه پس از . قبل از انقضاي مهلت اوليه اعتبار صادر گردد اسنادي گشايش شده و بارنامه حمل

  . يا افزايش سود بازرگاني تمديد ميشود، مشمل اين بند نخواهد گرديد تغيير شرط ورود و

از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني از طريق  راي كاال قبلب. 3

از  اسنادي پس از تأييد ثبت سفارش توسط بانك مجاز ثبت سفارش گرديده و بارنامه حمل قبل بروات

ر وارد به كشو اين ماده) 4(انقضاي مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلتهاي ذيل بند 

  .گردد

كه مجوزهاي ) براي پرداخت وجه بدون تعهد به سيستم بانكي(كاالهاي بدون انتقال ارز  در مورد. 4 

توسط دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد  الزم براي ورود آنها براساس مقررات قبل از ممنوعيت

ادر و ظرف مهلتهاي زير به كشور ممنوعيت يا تغيير شرط ورود ص در صورتيكه اولين بارنامه حمل قبل از
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  :وارد گردد

  .روز از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل 10صورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف  در -الف

اولين  زمين يا به طور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور ،در صورت حمل از طريق دريا - ب

   :بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت

وامارات عربي خليج فارس و كشورهاي همجوار خريداري و  در مورد كاالهايي كه از كشورها. 1 

  .روز 20حمل مي گردد 

  .روز 55روز، دريايي يا دريايي و زميني  40ساير كشورها از طريق زمين  در مورد. 2 

به كسب مجوز  حمل كاالهاي صادراتي كشور با وسائل نقليه خارجي مجاز است و نياز:12ماده شماره 

  .شورايعالي هماهنگي ترابري كشور و وزارت راه و ترابري ندارد

وارداتي توسط  در ارتباط با اولويت حمل كاالهاي شورايعالي هماهنگي ترابري كشور: 13شماره  ماده

دستورالعملهاي مربوطه را با توجه به نكات  ،جاده اي و راه آهن ،هوايي ،دريايي وسائل نقليه ايراني اعم از

تعيين روش هاي مناسب براي  -1 :ذيربط ابالغ خواهد نمود زير تصويب و جهت اجرا به كليه ارگانهاي

 ر ازاستفاده از ابزارهاي اقتصادي به منظور گرايش صاحبان كاال به استفاده بيشت كاهش تشريفات اداري و

  . ايجاد تسهيالت براي وسائل نقليه ايراني -2. ناوگان ايراني 

 ،بنادر و كشتيراني قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود سازمان 7اجراي ماده  : 14شماره  ماده

مكلف به  ،با اجراي اين ماده هستند ازمانها و شركتهايي كه در ارتباطشركت انبارهاي عمومي و ساير س

  .تبعيت از دستورهاي گمرك مي باشند

شهرهاي مركز  به استثناي جمعيت ساكن ،اهالي كليه بخشهاي مرزي استانهاي كشور: 15شماره  ماده

  .مرزي خواهند بود شهرستانهاي مرزي با دريافت كارت مبادالت مرزي مشمول تسهيالت مبادالت

تعاوني  دارندگان كارت مبادالت مرزي مي توانند با تحويل كارت خود به شركت:16شماره  ماده
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مخصوص  را در محل مهر خود ،شركت تعاوني پس از دريافت كارت. آن عضو شوندمرزنشينان محل، در 

مهر نموده را تهيه كرده و به تاييد  شركت مذكور فهرستي از كارتهايي كه دريافت و .روي كارت خواهد زد

تعاوني مي تواند با ارائه فهرست مذكور به ميزان  شركت. اداره بازرگاني يا بخشداري محل مي رساند 

خانوارهايي كه . مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزي نمايد  جموع سهميه اعضاي خود در چارچوبم

مهر نشده و مايل به عضويت در تعاوني نيستند يا تعاوني در محل آنان تشكيل  كارت آنها توسط تعاوني

مرزي  مبادلهمي توانند با ارائه كارت خود بدون حق توكيل در حد سهميه تعيين شده  ،است نگرديده

  .نمايند

كاالهايي را كه  دارندگان كارت مبادالت مرزي يا شركت تعاوني آنان مجازند كليه: 17شماره  ماده

رات تا حداكثر يك رعايت ساير مقر با ،صادرات آنها مجاز است يا با صادرات آنها موافقت كلي شده است

بدون اخذ مجوزهاي  ،صادر كرده و در مقابل ،سال ريال براي هر نفر در هر) 1،000،000(ميليون ريال 

  .واردات تا مبلغ ياد شده اقدام به واردات كاالهاي مجاز نمايند مقرر در جداول مقررات صادرات و

شناورهايي كه بين  قانون توسط كاركنان و ملوانان 10استفاده از مزاياي موضوع ماده : 18شماره  ماده

داشتن كارت شناسائي معتبر از  سواحل جمهوري اسالمي ايران و ساير كشورها تردد مي كنند منوط به

از مزاياي شركتهاي  ،ر را داشته باشندكارت مذكو كاركنان و ملواناني كه. سازمان بنادر و كشتيراني است 

مرزنشين برخوردار مي باشند و ميتوانند به تعداد افراد تحت تكفل خود  تعاوني مرزنشينان يا خانواده هاي

پيش  ورود شركتها يا خانواده هاي مذكور را با رعايت شرايط مقرر و با استفاده از تسهيالت كاالهاي قابل

  .ندبيني شده وارد و ترخيص نماي

داشته و  فراد ساكن بخش هاي مرزي كشور كه سه سال مستمر در اين مناطق سكونت: 19شماره  ماده

باشند مي توانند با دريافت  قانون مدني براي خريد و فروش كاال مي) 211(داراي اهليت مندرج در ماده 

  .اقدام نمايند) 20(مقررات ماده  وري بنام خود، نسبت به مبادالت مرزي در چارچوب ارت پيلهك

اعتبار كارت  ظرف يك سال ،وري مي توانند بدون حق توكيل دارندگان كارت پيله: 20شماره  ماده
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با رعايت مقررات  ،شده است را كه صادرات آنها مجاز يا با صادرات آنها موافقت كليكاالهايي  ،خود

 ،و در مقابل كاالهاي صادرشده مربوط به كشور يا كشورهاي مقابل محل سكونت خود صادر كرده

 - توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعالم مي گردد كاالهاي مجاز يا مشروط مورد نياز خود را كه فهرست آن

صادرات و واردات و پرداخت حقوق گمركي و سود  كسب مجوزهاي مربوط در جداول مقرراتبا 

مناطق آزاد تجاري و صنعتي يا مناطق ويژه حراست شده گمركي  از كشورهاي مذكور ،بازرگاني مربوط

 .وارد و ترخيص نمايند

وابسته كار  كارگران و ايرانيان شاغل در خارج كشور كه داراي كارنامه شغلي از:21شماره  ادهم

مجازند ساالنه جمعاً  ،هستند جمهوري اسالمي ايران در كشور متوقف فيه يا وزارت كار و امور اجتماعي

اد اوليه به استثناي ابزار آالت و مو ،آالت صنعتي ريال ماشين) 20.000.000(تا سقف ارزشي بيست ميليون 

مجوز وابسته كار يا وزارت كار و امور اجتماعي و بدون انتقال ارز  اقالم موضوع فهرست زير را با كسب

ورودي كشور با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني يا از طريق مناطق آزاد  از طريق كليه مبادي

مورد  معافيت سود بازرگاني در%) 40(ه از صنعتي يا مناطق ويژه حراست شده گمركي و با استفاد -تجاري

ارائه كارت بازرگاني و بدون  بدون ،معافيت سود بازرگاني در مورد مواد اوليه%) 20(ماشين آالت و ابزار و 

رعايت ساير مقررات مربوط از گمرك  با ،اخذ مجوزهاي مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات

مجوز وابسته كار يا وزارت كار و امور اجتماعي  كارنامه شغلي وارائه  ،براي ترخيص. ترخيص نمايند 

  .الزامي نمي باشد كافي است و حضور دارنده كارنامه شغلي

جوار گمركات  رواقع در نقطه صفر مرزي و د ،بازارچه مرزي محوطه اي است محصور: 22شماره  ماده

منعقد شده بين جمهوري  هاي يا مكانهايي كه طبق تفاهم نامه ،مجاز به انجام تشريفات ترخيص كاال

مرز مي توانند كاالها و محصوالت  اهالي دو طرف. اسالمي ايران و كشورهاي همجوار تعيين مي شود

ماده به شرح زير براي داد و ستد ضوابط مقرر در اين  مورد نياز را با رعايت مقررات صادرات و واردات و

بازارچه مرزي محوطه اي است محصور واقع در نقطه صفر مرزي و در  .دها عرضه نماين در اين بازارچه

انجام تشريفات ترخيص كاال يا مكانهايي كه طبق تفاهمنامه هاي منعقد شده بين  جوار گمركات مجاز به
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 اهالي دو طرف مرز مي توانند كاالها و. ميشوداسالمي ايران و كشورهاي همجوار تعيين  جمهوري

شرح زير  محصوالت مورد نياز را با رعايت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در اين ماده به

  : براي داد و ستد در اين بازارچه ها عرضه نمايند

واردات ورود و خروج بازارچه ضروري است و اعمال مقررات صادرات و  استقرار گمرك در درب - 1

  .در بازارچه برعهده گمرك مي باشد و نظارت بر رعايت آن

تعهدنامه كتبي صادركننده مطابق فرم تعهد ابالغي  صادرات كاال در بازارچه هاي مرزي تنها با ارائه - 2

  .رسيده باشد، قابل انجام بوده و نياز به ارائه تعهد ارزي نمي باشد كه به تأييد مسئول بازارچه مرزي

كاال در بازارچه هاي مرزي تنها با ارايه فاكتور فروش غرفه هاي بازارچه هاي  و ترخيص ورود - 3

و بارنامه حمل  )پروفرما(كشور مقابل امكان پذير بوده و نياز به ارائه ساير مدارك از قبيل پيش برگ  مرزي

  .د شدانجام خواه ثبت آماري در محل هر بازارچه توسط نماينده وزارت بازرگاني. نمي باشد

مرزي طرف مقابل تأمين نشود و ارائه  از بازارچه ،در مواردي كه كاالي وارده به بازارچه هاي مرزي - 4

  .وارداتي توسط گمرك تعيين ميشود قيمت كاالهاي  ،فاكتور فروش امكان پذير نباشد

ر بازارچه را فهرست كاالهاي قابل داد و ستد در ه تغيير در آنها و ،وزارت بازرگاني سهم مبادالت -5 

امكانات و نيازمنديهاي استانهاي مرزي و تفاهم هاي بعمل آمده با كشور   با در نظرگرفتن ميزان فعاليت،

  .صادرات و واردات كشور، تهيه و اعالم مي نمايد مقابل و مقررات

به  طبق مقررات مربوط ،سپرده ارزي، از طريق بازارچه هاي مرزي واردات كاالهاي مجاز با گواهي -6 

  .مجاز مي باشد ،عالوه بر حداكثر تعيين شده براي بازارچه ها ،سپرده ارزي ورود از محل گواهي

  .در بازارچه هاي مرزي لغو مي شود "واردات قبل از صادرات"مربوط به  مقررات -7 

حقيقي ساكن در مناطق مرزي و اشخاص حقوقي كه درمناطق مذكور فعاليت مي  كليه اشخاص -8 

  .به فعاليت در در بازارچه هاي مرزي هستند مجاز  نمايند،
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گمرك و نيروي   كشور،  استقرار مأموران وزارت بازرگاني، مبادالت در بازارچه هاي مرزي پس از -9 

مقررات مربوط در خصوص نوع و ميزان كاالهاي وارداتي و صادراتي و دريافت  انتظامي و با اعمال دقيق

  .مجاز خواهد بود حقوق دولت،

قبال صادرات كاال به كشور  كليه اشخاص مجاز به فعاليت در بازارچه هاي مرزي مي توانند در -10 

مرزي را از طريق كليه مبادي گمركي ومناطق آزاد  اقالم قابل مبادله در بازارچه هاي ،يا كشورهاي مقابل

اسناد صادره . يندبازرگاني و عوارض گمركي وارد و ترخيص نما تجاري و صنعتي كشور با پرداخت سود

ورود مي شود براي رفع تعهدات ارزي ناشي از صادرات كاال از بازارچه ها  كه در گمركات كشور تأييد

بود گمرك ايران مكلف است تسهيالت الزم را براي رفع تعهدات ارزي ناشي از صادرات  معتبر خواهد

گونه اي  آزاد تجاري و صنعتي بهاز بازارچه هاي دركليه مرزهاي گمركي كشور و همچنين مناطق  كاال

  .فراهم نمايد كه ازحمل مضاعف كاال جلوگيري شود

براي استقرار  همچنين تاسيسات مورد نياز گمرك ،ايجاد تاسيسات اداري و زيربنايي :23ماده شماره 

ظر بعهده استانداري است ولي از ن ،ها در بخش ايراني بازارچه مرزي گذاري ماموران خود و ساير سرمايه

انتظامات و كنترل تردد افراد بايد با مرزباني هماهنگي  چگونگي حفظ ،احداث بازارچه در نقطه صفر مرزي

  .الزم بعمل آيد

  : 24شماره  ماده

آماده سازي و  ،تكميل  در توليد، ردنيازواردات قبل از صادرات مواد اوليه و كاالهاي مو :ورود موقت

  : مستلزم رعايت موارد ذيل مي باشد ،قانون) 12(بسته بندي كاالهاي صادراتي موضوع ماده 

  :شرايط صدور مجوز واردات - 1

اعم از (شركتها و واحدهاي توليدي  ،موقت موضوع اين ماده فقط به كارخانجات اجازه ورود -1- 1

تعاونيها  واحدهاي بازرگاني و. ده معتبر مي باشند، داده خواهد شدكه داراي پرون) صنعتي صنفي يا

داراي پروانه معتبر  در صورتي مي توانند از اين مقررات استفاده نمايند كه با واحدهاي توليدي



  352/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  .قرارداد منعقد نموده باشند

هاي اوليه و كاالهاي مورد مصرف معادل ظرفيت اسمي ساالنه واحد حداكثر ميزان واردات مواد -2- 1

  .كننده كاال مي باشد توليدي سازنده يا توليد

ساير ملزومات توليدي اقدام مي  قطعات و ،صادركنندگاني كه نسبت به ورود موقت مواد اوليه -3- 1

ارزش كاالهاي وارداتي %) 125(درصد  نمايند، موظفند حداقل به ميزان يكصد و بيست و پنج

بخشي از كاالها و  ،انجام وظيفه ياد شده زچنانچه پس ا. كاالي ساخته شده صادرنمايند ،موقت

داخل كشور در نظر گرفته شود، آن بخش به  قطعات وارد شده براي توليد كاال و مصرف در

پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير  عنوان واردات قطعي محسوب گرديده و مشمول

 "حالت قطعي"ورود موقت به  اظهارنامه از حالت عوارض و ما به التفاوت به مأخذ زمان تبديل

  . خواهد بود

است ضرايب مورد عمل خود و ضرايبي را كه از طريق وزارتخانه توليدي  گمرك ايران موظف - تبصره

  .آورد، از طريق مجاري مربوط به اطالع عموم برساند ذيربط به دست مي

  سته بندي نظير كارتن،كاالهاي خود نياز به ورود موقت لوازم ب صادركنندگاني كه براي صدور -4- 1

  .ازشمول اين مقررات مستثني مي باشند قوطي و گوني دارند،

آماده يا بسته بندي با كاالهاي  ،يا كاالهاي تكميل مهلت صدور كاالهاي ساخته شده از مواد اوليه -2 

از به زمان اين مهلت در مورد كاالهايي كه ني. تاريخ ورود مواد مي باشد يك سال پس از  ،موضوع اين ماده

  . با تشخيص و موافقت گمرك ايران تا يك سال ديگر قابل تمديد است بيشتري دارند،

  موظف است در پايان هر ماه فهرست مواد اوليه وارد شده حاوي شماره حكم، گمرك ايران - تبصره

 "سيف"رمبناي ب ميزان كاال، ارزش دالري  نام كاال، ،آدرس ،مشخصات متقاضي ،تاريخ پروانه ،شماره پروانه

بررسي و نظارت به وزارت  ارزش ريالي نوع وثيقه و ضمانتامه اخذ شده را تهيه و جهت ،رديف تعرفه

  .بازرگاني و وزارتخانه توليدي ذيربط ارسال نمايد
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 گمرك با رعايت قانون امور گمركي و آئين نامه  ،ورود موقت كاالهاي موضوع اين ماده براي -3 

  :ته به شرح زير اخذ خواهد نموداجرايي آن تعهد يا سف

شركتها و واحدهاي توليدي دولتي، سفته يا تعهد كتبي به تشخيص  ،در مورد كارخانجات - 3-1 

  .گمرك ايران 

اعم از صنفي يا (شركتها و واحدهاي توليدي خصوصي و تعاوني  ،مورد كارخانجات در - 3-2 

  .سفته  ،)صنعتي

ميزان حداقل دو  ته به تشخيص رئيس كل گمرك ايران و بهدر مورد بازرگانان و اصناف، سف - 3-3 

  . "سيف"برابر ارزش 

قانون امورگمركي درخصوص كاالهايي كه با استفاده  اخذ وثايق ياد شده مانع از اجراي مفاد - 1تبصره 

  . نخواهد شد  ،مهلت مقرر يا مهلتهاي تمديد شده صادرنشده است اما ظرف  از مزاياي اين ماده وارد،

موظف است حداكثر تسهيالت را براي صادركنندگان نمونه و خوش نام ارائه  گمرك ايران -2صره تب

  .دستورالعمل اين بند توسط گمرك ايران تهيه و به اطالع عموم خواهد رسيد .دنماي

 تشخيص و انطباق مواد و. نمودن عين مواد اوليه و كاالهاي ورود موقت بالمانع است  مرجوع -4 

  .جوعي با مواد و كاالهاي ورود موقت با گمرك ايران استكاالهاي مر

لوازم بسته بندي  ،قطعات اجزاء و ،در صورتيكه مقدار مواد اوليه :دستورالعمل استرداد :25ماده شماره 

بسته بندي كاالي صادراتي براي گمرك  آماده سازي و ،و ساير كاالهاي خارجي مصرف شده در توليد

مواد اوليه مثل يا مشابه مواد مذكور و درصد ) بر مبناي سيف( قيمت روزمشخص باشد بايد براساس 

ميزان مبلغ قابل استرداد را  ،متعلق به آنها در آن تاريخ سود بازرگاني و ساير عوارض ،حقوق گمركي

چنانچه مقادير مواد بكار رفته براي گمرك مشخص . نمودن آن اقدام نمايد  محاسبه و نسبت به مسترد

گمرك  .وزارتخانه توليدي ذيربط استعالم و براساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نمايد يد ازنباشد با

بدست مي آورد  موظف است ضرايب مورد عمل خود و ضرايبي را كه از طريق وزارتخانه توليدي ذيربط
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ف است گمرك همچنين موظ، از طريق مجاري مربوط به اطالع سازمانهاي ذيربط و بازرگانان برساند

در مواردي . اختيار متقاضيان قرار دهد  هايي گردآوري و تكثير نموده و در ضرايب مذكور را در مجموعه

توليدي معترض است ميتواند راساً موضوع را به كميسيون  كه صادركننده به نظر گمرك يا وزارتخانه

در آن مركز تشكيل مي كه به مسئوليت مركز توسعه صادرات ايران  قانون 14موضوع تبصره يك ماده 

  .گردد منعكس نمايد

گازوئيل و بنزين  ،نفت سفيد ،نفت كوره ،نفت خام :محصوالت پائين دستي نفت شامل:  26شماره  ماده

ساير فرآورده هاي حاصل  صادرات. از لحاظ پيمان يا تعهد ارزي مشمول مقررات خاص خود مي باشد 

  .از نفت و كليه كاالهاي ديگر از پيمان ارزي معاف خواهد بود

بازرگاني مي  فهرست و شرايط كاالهاي قابل ورود با ارز حاصل از صادرات وزارت:27ماده شماره

از صادرات  استفاده از ارز حاصل تواند عالوه بر كاالهايي كه واردات آنها براساس مقررات موجود و با

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران پس از  توسط واحدهاي توليدي وتجاري مجاز است، با هماهنگي

اقالم ديگري را به فهرست كاالهاي مذكور اضافه و به  حذف مجوز ورود با هماهنگي وزارتخانه ذيربط

  .اطالع عموم برساند

كار ادغام  وزارت بازرگاني با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است: 28شماره  ماده 

قانون را  15موضوع ماده  التفاوت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و عوارض گمركي مابه

بازرگاني به پايان رسانده و براي اجرا به  ددر سو ،1378با مالك قرار دادن حدود رقم ريالي آنها درسال 

دريافتي هاي  ،بازرگاني قابل دريافت براساس ادغام مبالغ ياد شده تا ابالغ ميزان سود. گمرك ابالغ نمايند

 .مبلغ ريالي آنها براساس ماخذ قبلي وصول خواهد بود مذكور به ميزان

تغييرات سود بازرگاني  كاالهايي كه در زمان ابالغ :زمان اجراي تغييرات سود بازرگاني:  29شماره  ماده

   .دبو مشمول تغييرات خواهد ،درگمرك موجود باشد ،به گمرك ايران

وارداتي در  در صورتيكه بررسي قيمت كاالهاي: بررسي قيمت جهت ثبت سفارش :30ره شما ماده
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كارشناسان يا سوابق گمرك  متقاضي بررسي قيمت مي تواند از نظر،مراحل سفارش ضرورت پيداكند

 .نمايد براساس قانون امور گمركي و آئين نامه اجرائي آن استفاده

تجاري صنعتي به كشور  مسافران ايراني يا غير ايراني كه از خارج كشور يا مناطق آزاد:  31شماره  ماده

بشرط غير تجاري بودن از حقوق  مي آيند عالوه بر اسباب سفر و اشياي شخصي مستعمل همراه خود كه

دالربا معافيت ) 80(بار كاال به ارزش حداكثر  نند در سال يكمي توا ،گمركي و سود بازرگاني معاف است

مازاد بر ارزش مذكور را با پرداخت حقوق گمركي و دو برابر  پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و

نمايند، مشروط بر اينكه كاالهاي مزبور از نوع كاالهاي ممنوع شرعي ويا  سود بازرگاني وارد و ترخيص

  .نبه تجاري نيز نداشته باشندو ج قانوني نبوده

باشند يا خارجي  مسافران خروجي اعم از اينكه ايراني: كاالي همراه مسافر خروجي:  32شماره  ماده

زان و كاالي غير ايراني تا سقف مي كاالهاي ايراني به هر ،مي توانند عالوه بر وسائل سفر و لوازم شخصي

  .مشروط بر آنكه هر دو گروه كاال جنبه تجاري پيدا نكند مقرر در آئين نامه مسافران ورودي، راهمراه ببرند

) كاالي صادراتي  كميته دائمي نرخ گذاري( وزارت بازرگاني : قيمت كاالهاي صادراتي:  33شماره  ماده

فروش آنها در بازارهاي  موظف است قيمت كاالهاي صادراتي و تغييرات آنرا براساس حدود قيمت

براي استفاده آماري گمرك و تعيين ميزان تعهد  اين قيمتها. المللي تعيين و به گمرك ايران اعالم نمايد بين

 .ستارزي صادركنندگان در هنگام خروج كاال

يا ،نمونه تجاري ارسال كاال اعم از ساخت داخل يا خارج بعنوان :ارسال نمونه كاال : 34شماره  ماده

يا الصدور شرعي  انواع ممنوع يا تعمير در صورتي كه حجم تجاري نداشته و از، تجزيه ،براي آزمايش

و مجوز صدور بالمانع است و مازاد  ،كارت بازرگاني قانوني نبوده و از نوع عتيقه نيز نباشد، بدون مطالبه

در صورتيكه خروج كاال از اين . مقررات مربوط ميسر خواهد بود  برآن با كسب مجوزهاي الزم و رعايت

وزارت بازرگاني مي تواند  ،كاالهايي در مجموع به صورت يك جريان تجاري درآيد طريق در رابطه با

  .آن كاالها را براي جلوگيري از خروج آنها به گمركات اعالم نمايد فهرست
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كاالهاي  برگزاري نمايشگاههاي بين المللي داخلي و خارجي و ورود و خروج:  35شماره  ماده

  :هينمايشگا

بنام جمهوري اسالمي ايران در  برگزاري نمايشگاه: برگزاري نمايشگاه در داخل و خارج كشور -الف 

داخل كشور بمنظور معرفي و عرضه  خارج از كشور و همچنين برگزاري نمايشگاه بين المللي در

ي مجوز از وزارت بازرگاني و برگزار محصوالت و فرآورده هاي ايراني و خارجي منوط به كسب

  .پشتيباني نيروهاي مسلح است نمايشگاه نظامي منوط به كسب مجوز از وزارت دفاع و

  : ورود كاالهاي نمايشگاهي - ب 

نمايشگاهي شركت كنندگان در نمايشگاههاي بين المللي داخلي با تاييد  ورود موقت كليه كاالهي - 1

فارتخانه هاي ذيربط به تعهد س.با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است  وزارت بازرگاني و

  . نقدي قابل قبول ميباشد جاي سپرده

گذاشته شده در نمايشگاه بين المللي  وزارت بازرگاني ميتواند براي هريك از كاالهاي به نمايش - 2

اعم از بازرگاني و تخصصي كه توسط يا با مجوز  بازرگاني تهران و كليه نمايشگاههاي بين المللي

گردد به تعداد محدود و معين اجازه ترخيص صادر  برگزار ميوزارت مربوط در داخل كشور 

  .نمايد

كاالهايي كه با مجوز وزارت وزارت بازرگاني به ميزان متعارف به  :يخروج كاالهاي نمايشگاه - ج 

 نمايشگاههاي خارجي، به خارج از كشور ارسال مي گردد، بدون مطالبه كارت بازرگاني و منظور عرضه در

  .باشند ن سپردن پيمان ارزي با رعايت ساير مقررات قابل خروج از كشور ميمجوز صدور و بدو

صدور  :فرهنگي و هنري و ساير آثار  نوار، تابلو نقاشي ،فيلم ، صدور كتب، نشريات:  36شماره  ماده

صدور تابلو نقاشي .مجاز است  ،نيست ر كه نشر و پخش آنها در كشور ممنوعفيلم و نوا ،كتب و نشريات

   .اسالمي مجاز مي باشد و ساير آثار فرهنگي با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد

تجاري به   از طريق پست با حفظ جنبه غيرارسال كاال :صدور كاال از طريق پست:  37شماره  ماده
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كارت بازرگاني و مجوز صدور به  الصدور هستند بدون مطالبه استثناي كاالهايي كه شرعاً يا قانوناً ممنوع

چنانچه خروج برخي كاالها از اين طريق  .تهر ميزان از لحاظ قيمت با رعايت ساير مقررات مجاز اس

ميتواند فهرست كاالهاي مذكور را براي جلوگيري از  ت بازرگانيبصورت يك جريان تجاري درآيد وزار

  .خروج آنها به گمرك اعالم نمايد

  :واردات قطعي كاال بصورت بدون انتقال ارز:  38شماره  ماده

براي ) براي تحقيق و كپي برداري(مل و نمونه كاالقالب نو يا مستع ،برشي ابزار،قطعات يدكي - 1

مواد  مواد اوليه و،فرآورده هاي دارويي(آموزشي يا تحقيقاتي همچنين نمونه دارو،توليدي واحدهاي

آزمايشگاهي و  ،و مواد مورد نياز براي بسته بندي آن و تجهيزات و ملزومات پزشكي) جانبي

ملزومات تحقيقاتي علمي  تجهيزات آزمايشگاهي و شير و غذاي كودك، كتب و نشريات و،بهداشتي

باشد راساً بنام واحد توليدي يا  براي دانشگاههاي علوم پزشكي در صورتيكه جنبه تجاري نداشته

  .ورود و ترخيص است موسسه آموزشي يا تحقيقاتي يا درماني مربوط قابل

ي با كاالي سفارش شده كه واردات ضايعات كاالي وارداتي و مغايرت كاالي ،در صورت كسر تخليه - 2

خسارت مي گردد، كاالي ارسالي با  فروشنده خارجي ملزم به ارسال كاالي مجاني براي جبران

  .ورود و ترخيص است تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني قابل

ترخيص كاال از گمرك  كارخانجات مونتاژ كه پس از (CKD) كسري تخليه سي كي دي - تبصره

وزارت بازرگاني قابل ترخيص  گردد و تنها به تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط و موافقت معلوم مي

  .خواهد بود

از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با  در مواردي كه خريدار موفق به اخذ تخفيف - 3

كاالي ارسالي بابت تخفيف با تشخيص گمرك ايران و  واردات و ترخيص،واردات قبلي خود

  .وزارت بازرگاني بالمانع است موافقت

 ،مربوط به حمل كاال اسناد ،كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كاال ،تقويم ،بروشور ،كاتالوگ - 4
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بدون پرداخت سود ) و غيره نظير تابلو منسوجات(هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي  نقشه

  .قابل ترخيص مي باشد ،امهن بازرگاني و بدون كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه اين آئين

و موافقت سازمان دولتي ذيربط و موافقت  با تشخيص ،كاالهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران - 5

  .وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است

 ورود و ترخيص موقت يا قطعي كتب و نشريات، سي دي، ديسكت، نوار و فيلم حاوي مطالب - 6

فني  تكثير و كپي برداري در زمينه هاي علمي و ،نعت چاپعلمي و فرهنگي و ساير محصوالت ص

پزشكي حسب  درمان و آموزش تحقيقات و فناوري و بهداشت، ،با موافقت وزارتخانه هاي علوم

ارائه هيچگونه مجوز  ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بدون مورد و در ساير زمينه

  .ديگري قابل انجام است

نياز خط توليد واحدهاي توليدي داخلي كه براساس قرارداد  يزات و لوازم موردتجه،قطعات ،اجزاء - 7

به . به صورت رايگان به نام واحد توليدي ارسال مي گردد فروش از طرف فروشندگان خارجي

  .و موافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط

خدمات پس از فروش دستگاههاي  براي تعمير و نگهداري و اجزا، قطعات و لوازم مورد نياز - 8

نمايندگيهاي مجاز، با كسب مجوزهاي الزم قابل ترخيص  خارجي موجود در داخل كشور توسط

  .ميباشند

ميشود به استثناي  كاالهايي كه از طريق پست واردترخيص  :ورود كاال از طريق پست:  39شماره  ماده

آنكه جنبه تجاري پيدا نكند تا ارزش  اقالمي كه ورود آنهااز نظر شرعي يا قانوني ممنوع است مشروط بر

بدون مطالبه كارت بازرگاني ،گمركي و سود بازرگاني دالر بنام هر نفر بدون پرداخت حقوق) 50(حداكثر 

در صورتيكه ورود كاال از اين طريق . بالمانع است ،صادرات واردات مقرراتو مجوزهاي مقرر در جدول 

تجاري درآيد يا مشكالت ديگري را براي كشور ايجاد كند وزارت بازرگاني مي تواند  بصورت يك جريان

به  هماهنگي وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست كاالهاي مذكور را براي جلوگيري از ترخيص با

 .ايدگمرك اعالم نم
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اعتبارات اسنادي  مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگاني و حداكثر مدت اعتبار براي: 40شماره  ماده

ار اعالم ميشود و مدت اعتب مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت بازرگاني تعيين و: و بروات اسنادي

مهلت هاي مذكور . اعالم خواهد گرديد  اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي توسط بانك مركزي تعيين و

بانك مركزي حسب مورد تعيين و اعالم مي گردد براي  كه در ابتداي هر سال توسط وزارت بازرگاني و

  .دام خواهد شموارد خاص با توافق طرفين انج. خواهد بود  الرعايه كليه سازمانهاي ذيربط الزم

  .ورود كاال به صورت تجاري منوط به گشايش اعتبار در بانك مي باشد:  41شماره  ماده

  :گي ورود كاالي مستعملچگون :42شماره  ماده 

سازي در چارچوب قانون مربوطه و آئين نامه اجرائي آن  ورود خودروهاي مستعمل از جمله راه - 1

  .امكان پذير مي باشد

 دستگاهها و ماشين آالت مستعمل براي حفظ توليد با رعايت مقررات مربوط منوط،تجهيزات ورود - 2

  .به تائيد وزارتخانه توليدي ذيربط مي باشد

منوط به موافقت كميسيون موضوع  ،با رعايت مقررات مربوط ر موارد ورود كاالهاي مستعملدر ساي - 3

  .ماده يك اين آئين نامه است

بارعايت ، است ورود كاالهايي كه براساس مصوبات هيات وزيران ممنوع اعالم گرديده:  43شماره  ماده

  .شرايط مقرر مجاز است

مورد نيازصنايع كشور كه به نام واحدهاي توليدي  قطعات و لوازم يدكي و لوازم فني ،مواد اوليه - 1

با  ،كيفيت يا كميت در حد نياز صنايع در داخل توليد نشود وارد مي شود به شرط آنكه از نظر

  .اين آئين نامه) 1(موضوع ماده  تشخيص و موافقت كميسيون تقاضاي وزارتخانه ذي ربط و

وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي با تشخيص و موافقت كميسيون موضوع  كاالهاي مورد نياز مبرم - 2

  .نامه اين آئين) 1(ماده 
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خارج از كشور كه  كاالهاي مستعمل مربوط به دفاتر نمايندگي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي - 3

) 1(كميسيون موضوع ماده  مول تعرفه ممنوع باشد با موافقتتعطيل مي شوند، در صورتي كه مش

  .اين آئين نامه

و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي در حدي كه  كاالهاي نمونه مورد نياز واحد هاي توليدي - 4

  .نمونه تلقي شود با تشخيص گمرك ايران

مشروط بر . اند قسمتها و متفرعات كاالهاي قابل ورود كه بعنوان تعرفه ممنوع طبقه بندي شده - 5

تعداد كاالي وارده  مساوي يا متناسب با، اينكه قسمتها يا طبقات ممنوع مذكور همراه كاالي اصلي

  توليدي ذي ربط باشد، در مورد واحد هاي توليدي با تشخيص و موافقت وزارتخانه

متناسب با سازمانها ي دولتي،  پيمانكاران وزارتخانه ها و ،مواد غذايي مورد نياز كاركنان خارجي - 6

 .ميزان مصرف آنها، با تشخيص گمرك ايران

به  قانون 20و  19خط مشي و چگونگي مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد :  44شماره  ماده

 . د شدپيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيات وزيران تعيين خواه

بازرگاني و صنايع و  اتاق ،قانون 22جهت كسب آمادگي هاي الزم براي اجراي ماده :  45شماره  ماده

ن براي آن دسته از صادركنندگا 1373معادن ايران يا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتداي سال 

با رعايت نكات زير نسبت به صدور شناسنامه  رج به باال كه خواستار شناسنامه فرش هستند 30فرشهاي 

  :مورد تقاضاي آنان اقدام نمايند

نوع گره،  ،جنس تاروپود و پرز ،نام نقشه ،محل و تاريخ بافت :اطالعات مربوط به فرش از قبيل - 1

فرانسه و  ،انگليسي ،عربي ،به زبانهاي فارسي ،ثابت رنگ ،ها ميزان يكنواختي لبه ،قطر ،عرض،طول

  .آلماني در شناسنامه درج گردد 

  .فرش مورد تقاضا بصورت رنگي تهيه و به شناسنامه ضميمه گردد يك قطعه عكس واضح از - 2

پس از مهرشدن توسط اتاق بصورت يك مجموعه  2با عكس موضوع بند  1اطالعات موضوع بند  - 3
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  .دختيار متقاضي قرار گيرو در ا غير قابل تفكيك درآمده

ضميمه اين  جدول) 97(لوازم ورزشي موضوع بند يك مندرجات ذيل يادداشت فصل :  46شماره  ماده

 61012شماره 27: گردد مصوبات زير تنفيذ مي. نامه از پرداخت سود بازرگاني معاف مي باشند آيين

شماره  12/9/68مورخ  810ت /89010شماره  12/8/65م ن مورخ  4/4-60شماره  15/9/62مورخ

ك / 191ت /122848شماره  14/7/69ه مورخ  263ت /45354شماره 12/9/68مورخ  808ت /81320

با حذف (  7/4/71مورخ  3ت/7064 شماره 28/12/70ه مورخ / 549ت /75457شماره  2/10/69مورخ 

ه مورخ /456ت /29731شماره  3/7/73 مورخ 50ت/  9936شماره ) بارت ثبت سفارش و در بند يك ع

 17/6/74ه مورخ /14690ت /7227شماره 25/4/74ه مورخ /15222ت /3806شماره  7/10/71

ت /10273شماره  8/8/74ه مورخ /13932/ت/م/745493شماره  6/8/74ه مورخ /15785ت /9543شماره

ه مورخ /16151ت /12721شماره  1/11/74مورخ  ه/16067ت /13111شماره  20/8/74ه مورخ /15785

شماره  21/7/75م مورخ /75- 4397شماره  21/1/75 ه مورخ/16220ت /15245شماره  8/11/74

ت /53630شماره  5/3/76ه مورخ /17443ت /50973شماره  29/11/75ه مورخ /17703ت / 20/125421

ه مورخ /18570ت /64183شماره  11/5/76ه مورخ /18439ت /7473 شماره 16/4/76ه مورخ /18088

ت /77137شماره  17/9/76م مورخ /76-6326شماره  15/6/76ه مورخ /18586 ت/64543شماره  9/6/76

 80698شماره ) ارزش سود بازرگاني % 50و پرداخت ت با حذف كلمه معافي( 2/12/76 ه مورخ/19261

 31/3/77ه مورخ /19746ت /12981شماره  15/2/77ه مورخ /19557ت /4371شماره  28/12/76 مورخ

ت /30919 شماره 14/5/77ه مورخ /19883ت /30918شماره  9/4/77ه مورخ / 18709ت /21673شماره 

 19/7/77مورخ  ه/20292ت /47058شماره  2/6/77ه مورخ / 20035ت /35985شماره  14/5/77مورخ 

ت /70427شماره  19/8/77 ه مورخ/20396ت /53812ماره ش 20/7/77ه مورخ /20311ت /45982شماره 

ه /18542ت /30081شماره  15/12/77ه مورخ /20628ت /78903شماره  11/11/77ه مورخ /20777

شماره  8/3/78مورخ  ه/11273شماره  8/3/78ه مورخ /21282ت /8624شماره  9/2/78مورخ

ت /33392شماره  17/3/78رخ ه مو/19966ت /67027شماره  10/3/78ه مورخ /21142ت/11811
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 16/1/79ه مورخ  22171ت /68612شماره  10/8/78مورخ  43155شماره  18/7/78ه مورخ /21860

/  30000شماره  19/4/79 ه مورخ 22314ت / 15031شماره  28/3/79ه مورخ  2026ت / 11980شماره 

  80/ 6/5ه مورخ  23213ت / 210580شماره  12/7/79ه مورخ  2306ت 

  :موارد زير از سپردن پيمان ارزي معاف خواهند بود:  47شماره  ماده

براي عرضه در نمايشگاههاي خارجي به ميزان متعارف براساس تشخيص وزارت  ارسال كاال - 1

  .بازرگاني 

كاال مي  نادي غيرقابل برگشت معتبر اقدام به صدورصادركنندگاني كه با روش گشايش اعتبار اس - 2

  .نمايند

جمهوري اسالمي ايران به  كاالهاي اهدايي وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و جمعيت هالل احمر - 3

كاالهاي اهدايي جمعيت هالل احمر به  .دولتهاي ديگر با تأييد وزير يا باالترين مسئول مربوط

  .اين بند مي گردد ا نيز مشمولمؤسسات عمومي غيردولتي ساير كشوره

ارزش كاالي %) 5(پنج درصد  صادركنندگان ماشين آالت صنعتي، لوازم خانگي و خودرو تا معادل - 4

معافيت اين گونه ) گارانتي(ضمانت  صادراتي به منظور تأمين قطعات يدكي به عنوان ايفاي تعهدات

و به تشخيص وزارت ) گارانتي(انت زمان ضم صادركنندگان از پيمان سپاري صرفأ به ميزان حداكثر

  .صنايع و معادن خواهد بود

  .صنايع دستي به استثناي فرش صادركنندگان - 5

  .صادرات با تشخيص وزارت بازرگاني ارسال نمونه كاال به منظور بازاريابي و توسعه - 6

  .الكترونيكي درصورت درخواست صادركننده صادرات هرگونه نرم افزار و خدمات مهندسي - 7

و تصويري، اساليد پرشده و مواد تبليغاتي و غير  نوارهاي صوتي ،فيلم ،نشريات ،ارسال كتب - 8

به خارج ) فرهنگي، آموزشي و جزوه هاي معرفي فعاليتها و توليدات اعم از علمي، تبليغي،(تبليغاتي 
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غيرتجاري دارند، توسط دستگاههاي اجرايي و سازمانها و مؤسسات دولتي  از كشور كه جنبه

مقام دستگاه مربوط و ساير سازمانها و مؤسسات بخش خصوصي با معرفي وزارت  ترينبامعرفي باال

  .ارشاد اسالمي فرهنگ و

خارج از هاي خارجه به مسلمان زير نظر وزارت امور) ره(كاالهايي كه توسط كميته امداد امام خميني  - 9

  .كشور اهدا ميشود

  ساختار بازرگاني كشور

  نهاد بازار 
. تي است كه در آن خريداران يا فروشندگان، كاال و خدمات را مبادله مي نمايندبازار مكان يا موقعي

فضايي كه در اين تعريف در ذهن متبادر مي شود، تنها يك فضاي فيزيكي نبوده و داراي اجزايي است كه 

تهايي از آنجاييكه بازرگاني داخلي شامل كليه فعالي. در ذهن همه افراد بعنوان يك نهاد پذيرفته شده است

است كه كاال را از محل توليد به محل مصرف مي رساند، لذا مي توان گفت ساختارهاي حاكم بر نهاد 

به عبارت ديگر، نهاد بازار در درون . بازار همان همان فضاي كسب و كار و فضاي بازرگاني داخلي است

  .   بخش بازرگاني شكل مي يابد 

ي چنين ساختاري است كه اين ساختار عمال ً بستر فعاليت كارايي و رقابت پذيري از مهمترين ويژگيها

  .                                                                                       ساير بخش هاي اقتصادي را فراهم مي نمايد 

دنه حاكميت در متأسفانه ساختار اقتصادي، سياسي و اجنماعي ايران از دير باز بهمراه بزرگ بودن ب

اقتصاد ملي سايه سنگيني بر اين فضا افكنده است، بطوري كه ناكارآمدي و انحصار به مهمترين ويژگي اين 

.                                                                                                            نهادها در ايران بدل شده است

گرچه در طول برنامه هاي دوم و سوم توسعه پس از پيروزي انقالب برنامه هايي در جهت رفع موانع ا

پيش روي توسعه نهاد بازار اجرا شد، وليكن به دليل عدم وجود زمينه هاي حقوقي، فرهنگي و سياسي 
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رگزاران الزم همراه با سهم باالي دولت در اقتصاد ملي و مشخص نبودن جايگاه و مسئوليت هاي كا

.                                          اقتصادي در قبال عملكردشان، نهاد بازار نتوانسته است از كارآيي الزم برخوردار شود 

بر اساس تئوريهاي اقتصادي رايج، رقابت و عملكرد رقابتي همواره به عنوان شرايط مطلوب اقتصادي 

در حاليكه از انحصار و رفتارهايي كه موجب محدوديت بازار مي شود و به . يرش بوده استمورد پذ

از طرفي در برخي كشورها از . تسلط يك يا چند بنگاه مي انجامد بعنوان شرايط غير مطلوب ياد مي شود 

اين امر .  جمله ايران با افزايش اندازه بازار از اهميت صرفه جويي هاي ناشي از مقياس كاسته مي شود

داللت بر عدم استفاده از فناوري پيشرفته دارد و شايد ناشي از فقدان امكانات مالي و يا كوچكي اندازه 

به عبارت ديگر، صرفه جويي هاي ناشي از مقياس در ايران به تمركز كمك و به صورت يك . بازار باشد 

لوگيري كرده است و بازار هاي ايران از مانع در مقابل بنگاههاي كوچك و تازه وارد از گسترش بازارها ج

.                                                 منافع هزينه اي و صرفه جويي هاي ناشي از مقياس چندان بهره مند نمي باشند 

كوچك مي باشند و منافع حاصل از صرفه جويي هاي از آنجا كه بازارهاي ايران در مقياس بين المللي 

ناشي از مقياس به ميزان ناچيزي در اين بازارها تحقق يافته است، قوانين و مقررات نبايد نسبت به 

در اينگونه موارد كه بازار كوچك است و يا هزينه اجتماعي رفتار . توليدكنندگان سخت گير باشد

در . پائيني است، بهتر است از مداخله در بازار خودداري شود غيررقابتي غير نامشخص و در حد بسيار

زيرا برخورد غير . تدوين سياست ها و مقررات ضد انحصاري در ايران بايد بسيار با احتياط عمل نمود

منطقي به شدت بر انگيزه هاي فعاالن اقتصادي تأثير مخرب خواهد داشت و در اين راستا، برخورد با 

ايد به مواردي محدود شود كه اوالًبازار به اندازه كافي بزرگ باشد و اثرات اخاللي انحصارگران صرفاً ب

  .      رفتار انحصارگر قابل توجه باشد

   اصناف

بخش عمده اي از نوار مرزي نظام توزيع كشور به مجموعه اي از واحدهاي صنفي تعلق دارد كه شبكه 

كشور ما برخورد مستقيم با مصرف كنندگان كه  به عبارت ديگر، در. اصناف كشور را تشكيل مي دهند
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در اين مجموعه، هر شخص . آخرين مرحله توزيع كاال و خدمات است، عمدتاً بر عهده اصناف قرار دارد 

حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليتهاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و 

پيشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، محصول يا خدمات خود را به خدمات فني فعاليت كند و به عنوان 

طور مستقيم يا غير مستقيم و به صورت كلي يا جزئي به مصرف كننده عرضه دارد، فرد صنفي شناخته مي 

از سوي ديگر، هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا . شود 

در اين ميان، آن گروه از . خذ پروانه كسب داير شده باشد، واحد صنفي شناخته مي شود افراد صنفي با ا

صنوف با توجه به . افراد صنفي كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد، تشكيل يك صنف را مي دهند

  .نوع فعاليت آنها به چهار گروه توليدي، خدمات فني، توزيعي يا خدماتي تقسيم مي شوند

اضر، بر اساس قانون جديد نظام صنفي ساختار تشكيالتي شبكه اصناف كشور متشكل از در حال ح

  واحد صنفي، اتحاديه ها، مجمع امور صنفي، شوراي اصناف كشور، كميسيون نظارت و هيأت عالي نظارت 

  . مي باشد كه تعاريف و حوزه اختيارات و وظايف هر يك در قانون آمده است 

  نهاد دولت 
تير  26قانون تشكيل وزارت بازرگاني به تصويب مجلس شوراي ملي سابق و در  1353تير  16در 

وزارت بازرگاني از وزارت  1353بدين ترتيب در سال . همان سال به تصويب مجلس سناي آن زمان رسيد

  . اقتصاد تفكيك و به طور مستقل و با اهداف مشخص شروع به فعاليت نمود

ه دوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسالمي ايران با قانون برنام 13در اجراي تبصره 

جهت گيري تقويت بخش كارشناسي و تخصصي وزارت بازرگاني و واگذاري امور خدماتي به بخش غير 

 6/2/1377دولتي و انتقال اجرايي به واحدهاي استاني با تاييد سازمان مديريت و  برنامه ريزي در جلسه 

 . رت بازرگاني در شوراي عالي اداري به تصويب رسيدتشكيالت جديد وزا

  وزارت بازرگاني 

  :اهداف تشكيل وزارت بازرگاني در دو حوزه زير خالصه مي شود
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 فراهم نمودن موجبات توسعه و  بهبود امور بازرگاني كشور -

 تنظيم و اجراي سياستها، خط مشي و مقررات بازرگاني به طور گسترده و همه جانبه -

توسعه و پيشبرد امور بازرگاني داخلي و خارجي در چارچوب سياستهاي اقتصادي كشور، به منظور 

  :وزارت بازرگاني براي انجام وظايف زير تشكيل مي شود

  تنظيم و اجراي سياستها، خط مشي ها و مقررات بازرگاني كشور :الف

  تهيه و اجراي برنامه ها و طرح هاي توسعه بازرگاني داخلي و خارجي :ب

  نعقاد قراردادهاي بازرگاني با كشورهاي خارجي، با رعايت مقررات مربوط ا :ج

تهيه و تدوين نظامات و مقررات صادرات و نظارت بر اجراي آن با توجه به سياست حمايت از  :د

  توليدات داخلي و حمايت اط مصرف كننده

رسي شرايط توليد و توزيع نظارت و حفظ تعادل بهاي توليدات داخلي و كاالهاي وارده به كشور و بر :ه

  تا مرحله مصرف

ايجاد تسهيالت و تهيه تجهيزات الزم براي واردات و توسط صادرات و ايجاد هماهنگي بين فعاليتها و  :و

  خدمات مورد نياز بازرگاني داخلي و خارجي 

  شورتنظيم ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ارائه خدمات مورد نياز بازرگاني داخلي و خارجي ك: ز

  اقدام به بازاريابي و تشكيل نمايشگاههاي داخلي و بين المللي :ح

  مجامع بين المللي مزبور به امور بازرگاني. قبول عضويت و شركت در سازمانها : ط

  تنظيم ضوابط و اجراي مقررات مربوط به تشويق صادرات  :ي

  :تشكيالت وزارت بازرگاني شامل پنج معاونت مي باشد

 توسعه منابع و امور مجلسمعاونت هماهنگي  -

 معاونت توسعه بازرگاني داخلي -
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 معاونت اداري و مالي -

 معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي -

 معاونت بازرگاني خارجي و امور بين الملل  -

از مجموع معاونتهاي زير مجموعه وزارت بازرگاني، معاونت توسعه بازرگاني داخلي به طور خاص 

  . ش بازرگاني داخلي استمسئول ساماندهي و هدايت بخ

وزارت بازرگاني به عنوان نهاد دولتي، از متوليان اصلي ساماندهي بخش اقتصادي در كنار ساير 

دستگاههاي مسئول، وظايفي را در ارايه راهبرد و هدايت صحيح امور بازرگاني از جمله بخش بازرگاني 

  . داخلي بعهده دارد 

اصالحاتي كه طي برنامه سوم در ساختار تشكيالتي  در حال حاضر، بر اساس آخرين تغييرات و

وزارت بازرگاني صورت گرفت، حوزه راهبري و سياست گذاري و اجرايي بازرگاني داخلي در ساختار 

تشكيالتي دولت عمدتاً متشكل از معاونت بازرگاني داخلي، مركز اصناف و بازرگانان ايران، سازمان 

  .، شركت بازرگاني دولتي ايران مي باشدحمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان

كليه امور برنامه ريزي و سياستگذاري دولت در عرصه بازرگاني داخلي اعم از تأمين و توزيع كاالهاي 

اساسي، حمايت از مصرف كنندگان، قيمت گذاري و نظارت بر بازار توسط معاونت بازرگاني داخلي 

ري و نظارت بر اصناف كه عمده ترين فعالين و عاملين هدايت و راهب. وزارت بازرگاني صورت مي گيرد 

اين مركز طي . توزيع كشور محسوب مي شوند، توسط مركز اصناف و بازرگانان كشور صورت مي گيرد 

برنامه سوم توسعه با توجه به تغيير قانون نظام صنفي و تصويب قانون جديد و ضرورت اصالح ساختار 

  .       ناسب با قانون جديد، تشكيل گرديد تشكيالتي واحدهاي ستادي مربوط مت

پس از سياستگذاريها و برنامه ريزي هاي الزم در حوزه هاي مختلف بازرگاني داخلي توسط معاونت 

بازرگاني داخلي، اجراي امور نظارتي بازار، تأمين و توزيع كاالهاي اساسي، حمايت از مصرف كنندگان و 

بدين ترتيب كه . جرايي مورد اشاره در حوزه، صورت مي گيرد قيمت گذاري توسط هر يك از واحدهاي ا
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شركت بازرگاني دولتي بعنوان تنها عامل دولتي نظام توزيع، عمليات بازرگاني الزم در زمينه هرگونه خريد 

سازمان بازرسي و نظارت، اعمال نظر بر اجراي قيمت ها در . و فروش داخل و خارج را انجام مي دهد 

قيمت هاي مصوب، صدور فاكتور، نصب بر چسب فروش و نظارت بر برنامه توليد و  :قبيلكليه موارد از 

شبكه توزيع كاال را عهده دار مي باشد و سازمان حمايت نيز قيمت گذاري كاالها و خدمات مشمول 

  .    شرايط خاص، پرداخت يارانه اساسي را انجام مي دهد

اً محدود به وزارت بازرگاني و حوزه وابسته آن نيست، البته مجموعه فعاليتهاي بازرگاني داخلي صرف

بلكه فعاليت هاي بازرگاني با وجود شركت هاي بازرگاني در ساير دستگاههاي اجرايي دولتي نظير شركت 

بازرگاني پتروشيمي، كاالي نفت، پخش و پااليش فرآورده هاي نفتي وزارت جهاد كشاورزي و وزارت 

انه موجب محدود شدن گسترده فعاليت بخش خصوصي و مانع از تعميق تعاون صورت مي گيرد كه متأسف

آن در بازرگاني كل كشور و عدم تمركز سياست گذاري بازرگاني به ويژه در محصوالت دامي و زراعي 

در عين حال، براي دستيابي به رشد و پيشرفت در بازرگاني كشور مي بايست توليت سياست . شده است 

فاً در اختيار وزارت بازرگاني با شرط حداقل عامليت دولت از بخش مورد نظر هاي بازرگاني كشور صر

بطوريكه امور حاكميتي بر كليه عرصه هاي دولتي و خصوصي بازرگاني نيز توسط وزارتخانه مذكور  ،باشد

  .                                                                        انجام شود 

رگاني داخلي يكي از معاونتهاي وزارت بازرگاني است كه تامين و توزيع كاالهاي اساسي معاونت باز

همچنين ساماندهي بخش عمده اي از بنگاههاي اقتصادي كه تحت عنوان واحدهاي . را بر عهده دارد

  .صنفي فعاليت مي نمايند از وظايف اين معاونت است

  :يل را نام برداز جمله وظايف مهم اين معاونت مي توان موارد ذ

ايجاد ثبات الزم در قيمت مواد مصرفي از طريق بررسي و نظارت دائم و اتخاذ تدابير جهت كنترل  - 1

 .نوسان قيمتها

توجه به مكانيزم عرضه و تقاضا در تنظيم بازار و استفاده از ابزارهاي مناسب ديگر در شرايطي كه  - 2
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 .عرضه و تقاضا پاسخگو نباشد

 هاي اساسي در جهت تامين حداقل نيازهاي شهروندانتامين و ذخيره سازي كاال - 3

 اصالح شبكه هاي توزيع در جهت به حداقل رساندن هزينه توزيع و تعداد واسطه ها - 4

 بررسي و ايجاد هماهنگي در زمينه تهيه و توزيع كاالهاي مورد نياز عموم شهروندان - 5

 كمك به ايجاد تعادل منطقه اي و رساندن كاال به نقاط محروم استان - 6

هماهنگي بخش بازرگاني با ساير بخشهاي اقتصادي به نحوي كه ضمن تنظيم بازار از ساير  - 7

 .فعاليتهاي اقتصادي نيز حمايت گردد

  . هماهنگي الزم در جهت تشكيل نمايشگاه داخلي توسط اصناف مربوطه در سطح استان - 8

اداره كل به در جهت انجام وظايف اين معاونت در خصوص هماهنگي بخش بازرگاني داخلي دو 

اداره كل پشتيباني اصناف توليدي و خدمات فني كه جهت ساماندهي و . شكل تخصصي ايجاد شده اند

كمك به توسعه فعاليتهاي مولد در بخش بازرگاني ايجاد شده است و اداره كل امور اصناف و بازرگانان كه 

در ادامه به شرح فعاليتهاي اين دو . ساماندهي كليه واحدهاي صنفي را در فعاليتهاي مختلف به عهده دارد

  .اداره كل پرداخته مي شود

  :اداره كل پشتيباني اصناف توليدي و خدمات فني -الف 

فعاليت در زمينه پشتيباني اصناف توليدي و خدمات فني سراسر كشور اعم از توليد، صادرات، برگزاري 

همچنين در برنامه . اداره كل است نمايشگاههاي داخلي و خارجي محصوالت صنوف توليدي به عهده اين

ريزي در زمينه اشتغال، وامهاي بلند مدت، جذب فارغ التحصيالن در صنف ها، تشكيل جلسات و 

هماهنگي با سازمانهاي مربوطه، اظهار نظر در خصوص صادرات و واردات، پشتيباني از اتحاديه ها  و 

الت اعضاي تحت پوشش و نيز مجامع امور صنفي و هماهنگي و تشكيل جلسات در خصوص مشك

كار اجرايي اين نمايشگاه ها با هماهنگي اتحاديه هاي مربوط . برگزاري نمايشگاههاي بهاره مي باشد

  .توليد صورت مي گيرد –توسط مجمع امور صنفي 
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اين اداره كل، به جز موارد فوق با عنايت به ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل اصناف به منظور حضور در 

صادراتي و بين المللي نيز موظف به بستر سازي جهش صادرات در بخش اصناف و تدوين  بازارهاي

  . برنامه ها و راهكارهاي صادراتي صنوف كشور مي باشد

  :وظايف اين اداره كل را مي توان در موارد زير خالصه نمود

تحاديه برنامه ريزي و بسترسازي به منظور تشويق و ترغيب واحدهاي صنفي به منظور ايجاد ا - 1

 هاي صادراتي و تقويت حضور در بازارهاي صادراتي

برنامه ريزي و سياست گذاري در خصوص حمايت و پشتيباني از اصناف به منظور به كارگيري  - 2

ظرفيتهاي خالي صنوف توليدي و توسعه واحدهاي اقتصادي و پر بازده به منظور ارتقاي جايگاه 

 ارزش افزوده مهم توليدي اصناف در توليد ناخالص داخلي و

برنامه ريزي به منظور ارتقاي دانش علمي و فني و تكنيكي واحدهاي صنفي به منظور باال بردن  - 3

سطح كيفيت كاالهاي كاالهاي توليدي و خدمات ارائه شده توسط صنوف از طريق مراكز علمي و 

 .دانشگاهي و فني و حرفه اي

 .مندي از تسهيالت مالي و غير ماليبرنامه ريزي و حمايت از واحدهاي صنفي به منظور بهره  - 4

برنامه ريزي به منظور اطالع رساني و ارائه خدمات مشاوره اي براي آشنايي اصناف با الگوهاي  - 5

 .نوين توليد و عرضه خدمات و تجارت جهاني

سياست گذاري در خصوص برپايي نمايشگاههاي داخلي و خارجي در راستاي توسعه صادرات  - 6

 .محصوالت صنفي

  يزي و انتقال صنوف آالينده به شهركهاي صنفي و صنعتي برنامه ر - 7

  :اداره كل امور اصناف و بازرگانان و دبيرخانه هيات عالي نظارت: ب

اين هماهنگي در . اين اداره هماهنگ كننده بين اتحاديه ها و مجامع امور صنفي در كشور مي باشد 

زارت بازرگاني براي اصناف، انجام انتخابات ارتباط با اعالم بخشنامه ها، اعالم برنامه هاي تدويني و
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اتحاديه ها و مجامع امور صنفي بر طبق اساسنامه و برنامه هاي تعيين شده مي باشد همچنين اين اداره 

همچنين اين اداره كل به عنوان دبيرخانه . يكي از سازمان هاي صادر كننده مجوز براي اصناف مي باشند

د و عالوه برهماهنگي امور، وظيفه تهيه و تدوين مكتوبات مورد نياز هيئت عالي نظارت به شمار مي آي

  .جهت تصويب هيات و ارائه پيشنهاد را به عهده دارد

هيات عالي نظارت، مجمعي است كه به منظور تعيين خط مشي، ارشاد، هماهنگي و نظارت بر كليه 

شده و باال ترين مرجع سياست  تشكيل) اتحاديه هاي صنفي و مجمع امور صنفي(سازمانهاي صنفي كشور 

اين هيئت از طريق كميسيون نظارت تصميمات در سطح شهرستانها اجرا . گذاري امور اصناف كشور است

  . مي شود

  سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان 

اين سازمان كه از سازمان هاي وابسته به وزارت بازرگاني است، در چارچوب وظايف و اختيارات 

لي و افزايش آن و حمايت از مصرف كنندگان در برخورد با نوسانات غير معمول را به عهده دارد و از داخ

طريق تعيين و تبديل و تثبيت و كنترل قيمت توليدات و خدمات و كاالهاي وارداتي داخلي و انجام 

تي و توليدي تحقيقات و بررسي الزم و ارائه طرح هاي ضروري در جهت متعادل ساختن قيمت هاي واردا

به موجب اساسنامه اين . با سازمان هاي ذي ربط در تشويق امر صادرات و بازاريابي همكاري مي كند 

سازمان، عالوه بر كنترل قيمت ها، وظايف و اختياراتي براي سازمان حمايت مصرف كنندگان و 

ش به شرح زير توليدكنندگان تعيين شده است لكن در حال حاضر وظايف سازمان مشخصاً در سه بخ

   :است

قيمت گذاري كاالهاي توليدي و وارداتي كه بر اساس مصوبات شوراي اقتصادي و ستاد پشتيباني  - 1

برنامه تنظيم بازار و ديگر مراجع قانوني صورت مي گيرد و عمدتاً شامل كاالهاي اساسي، حساس و 

  :ضروري واجد مشخصه هاي زير است

  . مشمول يارانه باشد  -
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  . هزينه خانوار نقش اساسي داشته باشد  در شاخص -

  . از نظر عرضه و تقاضا به تعادل مورد نظر در بازار نرسيده باشد  -

  . به عنوان ماده اوليه و اصلي در توليد ساير مايحتاج عمومي نقش اساسي داشته باشد  -

  . مشمول ارز شناور يا صادراتي سيستم بانكي باشد  -

  اساسي  پرداخت يارانه كاالهاي - 2

براي اقالمي نظير گندم، برنج، روغن نباتي، قند و شكر، شير و پنير، سم و بذر كود شيميايي به منظور 

  . حمايت از اقشار مختلف جامعه يارانه در نظر گرفته شده است 

  اخذ مابه التفاوت - 3

اعالم وزارت بر اساس وظايف و اختيارات اين سازمان از برخي كاالهاي وارداتي و توليد داخل با 

دولت مي تواند معادل صد در . بازرگاني و پس از انجام محاسبات الزم، ما به التفاوت دريافت مي نمايند

صد وجوه ما به التفاوت ماخوذه را بر اساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد، نظام 

  . را دارند استفاده نمايد  پرداخت يارانه كاالها و يا خدماتي كه ضرورت استفاده از يارانه

با توجه به آنكه بخش عمده اي از وظايف تعريف شده براي اين سازمان حمايت از توليدات داخلي و 

همكاري در خصوص صادرات فرآورده هاي داخلي است لكن حمايت هاي اين سازمان از توليدات 

راي قيمت گذاري مصوب دولت داخلي به صورت مقطعي بوده و عمالً وظايف اين سازمان منحصر با اج

يكي از اقدامات اين سازمان دادن گواهي نامه رعايت حقوق مصرف كنندگان مي باشد كه در . بوده است 

براي انتخاب و تشويق واحدهاي توليدي كه در چارچوب ضوابط اعالم شده  80پي اقدام سازمان در سال 

  . اند، صورت گرفت است  گام هاي عملي را در رعايت حقوق مصرف كنندگان برداشته

  ) سازمان توسعه تجارت ايران(مركز توسعه صادرات ايران 

به منظور حمايت از بنگاه هاي صادراتي كشور و بازاريابي و  1345مركز توسعه صادرات ايران در سال 

ن اطالع رساني در زمينه محصوالت صادراتي ايران به بازارهاي جهاني و ايجاد ارتباط بين صادركنندگا
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  . ايراني و وارد كنندگان خارجي تشكيل شد 

عمده ترين هدف مركز توسعه صادرات ايران به عنوان يك سازمان غير انتفاعي، گسترش موفقيت ايران 

بر اساس وظايف تعريف شده در اساسنامه مركز توسعه صادرات ايران، اين . در بازارهاي بين المللي است

ارتباط تجاري بين صادركنندگان ايراني و وارد كنندگان خارجي ايفاي مركز به عنوان يك واسطه در ايجاد 

اين امر مركز به ارتباط مستقيم و معرفي بنگاه هاي اقتصادي ايران به شركا و يا سرمايه . نقش مي كند 

گذاران بالقوه كمك مي كند و واردكنندگان خارجي را با اطالعات گسترده اي از شرايط اقتصادي چشم 

  .زار، بنگاه هاي توليدي صادراتي و مقررات ايران آگاه مي سازدانداز با

   :حوزه اصلي تعريف شده است 11فعاليت مركز توسعه صادرات در 

هماهنگي امور سياست گذاري و اجراي مرتبط با صادرات در زير بخش هاي صنعت و معدن،  - 1

  كشاورزي و خدمات  

  تقويت و توسعه تشكل هاي توليدي تجاري  - 2

  گسترش مشاركت بنگاه هاي اقتصادي در فرآيند توسعه صادرات كشور  - 3

  بستر سازي و اصالح مقررات تجاري كشور  - 4

  خدمات صادراتي  - 5

  ارتباط بين المللي  - 6

  ارائه تسهيالت ارزي  - 7

  اطالعات تجاري  - 8

  آموزش  - 9

  تبليغات و بازاريابي  -10

  تحقيق و توسعه  -11
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  . گانه در پيوست ها آمده است  11يف شرح هر يك از اين وظا

عمده حمايت هاي مركز توسعه صادرات ايران از صادركنندگان موجود و دارندگان كارت هاي 

واحدهاي كوچك اقتصادي كه فاقد تشكل هاي اتحاديه هاي صادراتي و تجربه صادراتي . بازرگاني است

به جز چند اتحاديه . صادرات را ندارند هستند، امكان برخورداري از خدمات و تسهيالت مركز توسعه 

صادراتي در اقالم عمده صادراتي، اتحاديه هاي صادرات صنفي جهت استفاده از خدمات توسعه صادرات 

نمي توان انتظار داشت با ساختار كنوني، وظايف تعريف شده براي سازمان توسعه . تشكيل نشده است 

حدهاي صنفي براي واردشدن به فعاليت هاي صادراتي تجارت ايران جوابگو و متناسب با نيازهاي وا

  .باشد

   صندوق ضمانت صادرات ايران

و به  50در پي كاهش ارزش دالر در مقابل ريال و در نتيجه كمبود درآمدهاي نفتي در اوايل دهه 

منظور پوشش صادرات ايران در مقابل ريسك هاي عمده و سياسي، صندوق ضمانت صادرات ايران با 

 1352آنكتاد، به عنوان تنها شركت دولتي بيمه اعتبار صادراتي وابسته به وزارت بازرگاني در سال همكاري 

البته عمر اين . تاسيس گرديده و فعاليت خود را تحت نظارت مركز توسعه صادرات ايران آغاز نمود 

الت سياسي در سازمان تازه تاسيس چندان طوالني نبود چرا كه با باال رفتن قيمت نفت در نتيجه تحو

ميالدي، درآمد نفتي كشور افزايش يافته و همين موضوع باعث شد كه  70منطقه خاورميانه در اواسط دهه 

صندوق ضمانت صادرات ايران به دست فراموشي سپرده شده و فعاليت هاي آن به طور كامل متوقف 

  . گردد 

به عنوان يك سازمان وابسته به  پس از ده سال عدم فعاليت، بار ديگر صندوق ضمانت صادرات ايران

تجديد حيات گرديد تا به  1373وزارت بازرگاني و با شخصيت حقوقي و مالي مستقل در سال 

صادركنندگان در بازيافت موقعيت تجاري خود كه در اثر هشت سال جنگ تحميلي مختل شده بود كمك 

  . نموده و موجبات افزايش درآمدهاي غير نفتي را فراهم آورد 
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منظور توسعه و افزايش صادرات كشور از طريق تضمين اعتبارات و سرمايه گذاري هاي مربوط به به 

كاالها و خدمات صادراتي و ايجاد تسهيالت الزم و ضمانت مطالبات صادركنندگان كاالها و خدمات از 

اري خريداران خارج از كشور در قبال خطرات حاصل از عوامل كه به طور معمول شركت هاي بيمه تج

از  –كه در اين قانون صندوق ناميده مي شود  –آن ها را بيمه مي كنند، صندوق ضمانت صادرات ايران 

  . مركز توسعه صادرات ايران منتزع گرديده و به موجب ضوابط و مقررات اين قانون اداره مي شود 

يافتي، مكلف است بر اساس اين قانون عالوه بر ذخاير سرمايه اي و درآمد حاصل از حق بيمه هاي در

يك درصد ارزش سيف كاالهاي وارداتي بخش غير دولتي را اخذ و جهت تقويت هر چه بيشتر بنيه مالي 

ضمناً چنانچه درآمدهاي صندوق براي پرداخت خسارت و تأمين ذخاير . صندوق، به صندوق واريز نمايد

االنه كل كشور به حساب صندوق فني كافي نباشد ما به التفاوت پس از تصويب هيأت وزيران در بودجه س

  .منظور خواهد شد

  مركز نقطه تجاري ايران

  پيش زمينه برنامه نقطه تجاري -

، ابتكار 1992در نشست هشتم كنفرانس سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل در كلمبيا، در فوريه 

مپوزيوم كارآيي اين كنفرانس همچنين مسئوليت برگزاري س. مطرح شد ،براي نخستين بار ،كارآيي تجاري

برگزار شد را نيز بر  ،1994در اكتبر  ،)آمريكا ( كه در كلمبوس، اهايو  )UNISTE(تجارت بين المللي 

  .عهده داشت

هدف اصلي ابتكار كارآيي تجاري، كمك و تسهيل در امر ادغام و مشاركت كشورهاي در حال توسعه 

اين .جهاني در تجارت بين الملي است )SMES( و همچنين بنگاه هاي كوچك ،و اقتصادهاي در حال گذار

هدف به ويژه با ساده سازي و هماهنگ سازي روش هاي تجارت در سطح جهاني و امكان دسترسي تجار 

در اين راستا، دسترسي به شبكه هاي اطالعات و فناوري .دنبال مي شود ،به عمليات بازرگاني بهتر

  .شمار مي رودهدف مياني و حياتي و ضروري به  ،اطالعات رقابتي
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تحقيقات انجام شده در ابتكار كارآيي تجاري موجب شناسايي شش حوزه كاري شدكه در آن موانع 

برآورد احتمالي نشان . قابل رفع بود ،در تجارت بين الملل SMESمشاركت كشورهاي در حال توسعه و 

  .است قابل كاهش 2000ميليارد دالر تا سال  100مي دهد كه هزينه هاي معامالتي تا 

نقاط تجاري محرك و تسريع كننده . است) Trade Point(ابزار اصلي براي اين امر، نقطه تجاري 

اين . تغييرات هستند و عمليات بازرگاني بهتر را در تمام حوزه هاي مربوط به تجارت معرفي مي كنند

ب دسترسي به آخرين نقاط تجاري موج. حمل ونقل و غيره ،گمرك، بانكداري و بيمه: حوزه ها عبارتند از

 ،در بخش هايي چون گمرك )EDI(فنون تجاري از جمله تجارت الكترونيكي و مبادله الكترونيكي داده ها 

  .بانكداري و حمل ونقل مي شوند

 ،دولت(بدين ترتيب نقاط تجاري براي حمايت و تقويت تالشهاي انجام شده در بسياري از بخش ها 

در نقاط تجاري . قابت و كارآيي تجاري اقتصاد هاي ملي را برانگيزندطراحي مي شوند تا حس ر) بنگاه ها

حمل و نقل،  ،بانكداري و بيمه ،بخش دولتي و خصوصي براي بهبود كارآيي در شش حوزه اصلي گمرك

  .اطالعات بازرگاني، عمليات بازرگاني و ارتباطات از راه دور با يكديگر همكاري مي كنند

از نقاط تجاري به طور كامل به شبكه نقطه تجاري جهاني متصل اند و از  هم اكنون تنها تعداد اندكي

به اين .به شبكه نقطه تجاري متصل اند Emailاين نقاط عموماً از طريق . آن اطالعات دريافت مي كنند

ا ترتيب آنها با دسترسي به اينترنت مي توانند از منبع اينترنتي منتفع شوند كه مركز توسعه نقطه تجار آن ر

  .گسترش داده است

به منظور ايجاد تسهيالت و روان سازي تجارت خارجي و با هدف تجديد ساختار و بهينه سازي 

مركز نقطه تجاري  1376روشها و رفع موانع فيزيكي و رواني تجارت در داخل كشور در مرداد ماه سال 

ي رايانه اي و مخابراتي و امكانات اين مركز در حال حاضر با بهره گيري از فناوري ها. ايران افتتاح گرديد

الزم جهت دسترسي به بانكهاي اطالعاتي ذيربط در سطوح داخلي و بين المللي موجود در شبكه هاي 

   :جهاني اينترنت در زمينه اطالع رساني تجاري مشغول فعاليت مي باشد كه برخي از خدمات آن عبارتند از
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و دريافت مكاتبات مختلف تجاري در هر زمان امكان دسترسي به پست الكترونيكي جهت ارسال  -

 و به هر مكان

امكانات تبادل اطالعات خريداران و فروشندگان كاال و خدمات در سراسر دنيا از طريق اتصال به  -

 شبكه نقاط تجاري جهان 

امكان معرفي كاال و خدمات در شبكه جهاني اينترنت به صورت متني و گرافيكي در فضاي نا  -

 ايمحدود رايانه 

 تكميل و گسترش محيط مجازي گسترده براي تسهيل در فعاليت هاي تجاري -

 سازمان بازرگاني كشور  28راه اندازي پايگاه ارائه خدمات مشاوره اقتصادي در  -

 .تقويت ارتباطات بين المللي با مراكز اطالع رساني تجاري ساير كشورها -

مي شود خدمات مشاوره اي و ارائه  يكي از خدماتي كه از سوي مركز نقطه تجاري ايران ارائه

  .اطالعات است كه مي تواند نيازهاي اوليه تجاري را در زمينه صادرات و واردات تأمين نمايد

شركت هاي كوچك و  ،همچنين ارائه اطالعات به مديران سازمان هاي بازرگاني يا محققين دانشگاهي

ل ارائه نقطه تجاري مي توان به خدمات زير از ديگر خدمات قاب. متوسط نيز از خدمات نقطه تجاري است

  :اشاره نمود

راهنمايي در زمينه چرخه واردات، فروشندگان خارجي، قوانين حاكم بر آن كاالها از نظر مسائل  - 1

 .قيمت ها، سود بازرگاني و غيره ،شرعي، حقوق گمركي -سياسي

قيمت قطعي مشخص شده از  ،مراجعه به بانك ها ،مشاوره و راهنمايي در زمينه به اعتبار نامه ها - 2

درصد اطالعات آزاد يا  30در درصد اطالع رساني بازرگاني و تجاري و  70تا   60اين ميزان 

 .موردي مي باشد

درصد حقوق به آنها  ،اطالعات اوليه در رابطه با صدور كاالها، قوانين و مقررات كشورهاي ديگر - 3

 .يا عوارض آنها مشخص مي شود

 .قوانين تجاري و بانكي كشورهاي ديگر ،بانك هاي ايران ،شرايط تجارت در ايران - 4
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5 - Ercجمع آوري اطالعات صادركنندگان در شهر هاي مختلف استان هاي كشور ،. 

 .عضويت در سايت كه اطالعات نقطه تجاري در آن قرار مي گيرد –فرصت هاي تجاري  - 6

ي به چه سازمان هايي راهنمايي افراد به سازمان هاي خاص و اينكه براي ايجاد يك خط توليد - 7

 .هدايت شوند

  . مكاتبات بازرگاني در زمينه شركت هايي كه صادر كننده يا توليد كننده كاال بوده اند  - 8

  ها  ادارات كل بازرگاني استان

با اجراي تمركز زدايي در تشكيالت وزارت بازرگاني حيطه كاري و وظايف جديد متناسب با 

ني استان ها در زمينه بازرگاني داخلي تعريف شده است از ساختار جديد براي ادارات كل بازرگا

   :جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد

بررسي زمينه هاي اشتغال در بخش بازرگاني علي الخصوص اصناف و تدوين طرح هاي اجرايي  - 1

 . و اعالم آن به اداره كل پشتيباني اصناف توليدي و خدماتي فني 

در زمينه بازارها و بازاريابي در بخش بازرگاني داخلي و بين  اطالع رساني به اصناف كشور - 2

 .المللي

تدوين برنامه هاي اجرايي و همكاري با اداره كل پشتيباني اصناف توليدي و خدمات فني در  - 3

تنظيم و اجراي سياست تشويق صادرات صنوف به منظور حضور در نمايشگاه هاي خارجي و 

 .بازارهاي جهاني 

اه ها و دواير ذي ربط به منظور تخصيص اعتبارات و تسهيالت در جهت هماهنگي با دستگ - 4

تقويت اصناف به منظور توليد كاال با گرايش صادرات و صدور كاال به ديگر كشورها، هدايت و 

 . حمايت صنوف به منظور همراهي 

ي هدايت و حمايت از اصناف به منظور هيات هاي اعزامي به ديگر كشورها جهت عقد قراردادها - 5

 . تجاري 

 :حمايت از توليدات داخلي - 6



  379/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

حمايت از صنوف توليدي كشور در زمينه تامين مواد اوليه از توليدات داخلي يا واردات رفع  -

 مشكالت مالي به منظور بهبود و توسعه توليد 

 مسئوليت هماهنگي و اجراي وظايف در ارتباط با حمايت از واحدهاي توليدي  -

ات توليدات صنفي استان از طريق همكاري با ادارات كل تدوين و اجراي طرح بانك اطالع -

 بازرگاني استان ها به منظور ساماندهي اصناف توليدي كشور 

 حمايت از مصرف كنندگان - 7

 حمايت از اقشار آسيب پذير  - 8

 تنظيم بازار - 9

  تامين و توزيع كاالهاي اساسي و ضروري  -10

، وظايف متعددي براي آن ها تعريف اگر چه مطابق تشكيالت جديد سازمان بازرگاني استان ها

شده، لكن بخش عمده اي از پتانسيل استان ها صرف امور اجرايي استان نظير، تهيه و توزيع كاالهاي 

  .اساسي شده است
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ي دولت و برنامه هاي گذشته در هااصلي ترين جهت گيري
  بازرگاني داخلي 

ه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و و قانون برنام) 1404ايران (ساله كشور  20سند چشم انداز 

اصلي ترين  ،كه با رويكرد رشد پايدار اقتصادي و دانايي محور تنظيم شده) 1384-1388.(ا.ا.فرهنگي ج

  . جهت گيري جاري دولت را در زمينه هاي مختلف نشان مي دهد

    ساله سند چشم انداز بيست
ي  ريزي شده و مدبرانه ملي و كوشش برنامه با اتكال به قدرت اليزال الهي و در پرتو ايمان و عزم

ايران كشوري است  انداز بيست ساله، ، در چشم ها و اصول قانون اساسي جمعي و در مسير تحقق آرمان

توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسالمي و انقالبي، الهام 

  .الملل ده و موثر در روابط بينبخش در جهان اسالم و با تعامل سازن

  : هايي خواهد داشت انداز چنين ويژگي ي ايراني در افق اين چشم جامعه

توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود، متكي بر اصول اخالقي و   -

هاي  ، آزاديهاي اسالمي، ملي و انقالبي، با تاكيد بر مردم ساالري ديني، عدالت اجتماعي ارزش

  .مندي از امنيت اجتماعي و قضايي ها و بهره مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان

برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و  -

  .ي اجتماعي در توليد ملي سرمايه

  .مه جانبه و پيوستگي مردم و حكومتامن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي ه -

هاي برابر، توزيع مناسب درآمد،  برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت -

  .مند از محيط زيست مطلوب نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، تبعيض و بهره
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ي  ن كاري، انضباط، روحيهمند، برخوردار از وجدا رضايت ،فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مومن -

تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني 

  .بودن

ي آسياي جنوب غربي  دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه -

كيد بر جنبش نرم افزاري و توليد با تا) شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه(

  .علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل

ي كارآمد،  الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسالم با تحكيم الگوي مردم ساالري ديني، توسعه -

رگذار بر همگرايي اسالمي و ي اخالقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تاثي جامعه

  ).ره(هاي امام خميني  اي بر اساس تعاليم اسالمي و انديشه منطقه

 .داراي تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت -

هاي ساليانه، اين نكته مورد توجه  هاي توسعه و بودجه در تهيه، تدوين و تصويب برنامه: مالحظه

ها از قبيل نرخ سرمايه گذاري، درآمد سرانه، توليد  هاي كمي كالن آن خصقرار گيرد كه شا

ي درآمد ميان دهك هاي باال و پايين جامعه،  ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله

هاي  هاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياست رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايي

ها به صورت  ها و هدف شم انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياستتوسعه و اهداف و الزامات چ

  .كامل مراعات شود

  برنامه چهارم توسعه 
تنظيم برنامه در راستاي چشم انداز بلند مدت كشور يكي از ويژگيهاي مهم اين برنامه است همچنين 

  .امه توسعه چهارم استتاكيد برتهية سندهاي توسعه فرابخشي، بخشي و استاني از ديگر ويژگيهاي برن

موادي از اليحه برنامه چهارم دولت كه به بخش بازرگاني داخلي مربوط مي شود، عمدتاً در فصول 

و برخي نيز در ساير فصول  "رقابت پذيري اقتصاد"و"تعامل فعال با اقتصاد جهاني"دوم و سوم با عناوين 
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رويكرد اصلي در قسمتهاي مرتبط با بخش . مورد توجه قرار گرفته است... از جمله فصل اول، هفتم و 

اهم جهت گيري  هاي در نظر . رشد مستمر و توسعه پايدار مي باشد ،بازرگاني در قانون برنامه چهارم

  :گرفته شده در  بخش بازرگاني كه قابل توجه و مورد تاكيد بوده اند، عبارتند از

 .گاني و تجارتگسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطالعات در اقتصاد، بازر -

 .تعامل فعال با جهان  و توسعه بخش بازرگاني متناسب با نياز توسعه اقتصادي -

 .ايجاد فضا و بسترهاي مناسب براي تقويت و تحكيم رقابت پذيري -

نظر به آنكه بخش بازرگاني حلقه ارتباطي بخشهاي مختلف اقتصادي است و از مراحل تامين مواد اوليه 

بخش بازرگاني مورد توجه ويژه  ،دربر مي گيرد لذا در برنامه چهارم توسعه تا خدمات پس از فروش را

سند يا برنامه  :قرار گرفت و قانون برنامه، وزارت بازرگاني را ملزم به تدوين چهار محور قانوني با عناوين

نظام ملي توسعه بخش بازرگاني، نظام تعرفه هاي بازرگاني، مقررات مربوط به تجارت الكترونيك و نيز 

تهيه اليحه نظام جامع بازرگاني داخلي در  ،در زمينه بازرگاني داخلي.  جامع بازرگاني داخلي نموده است

جهت نوين سازي شبكه هاي توزيع، ساماندهي اصناف و بنگاهها و ارائه راهبردهاي عملياتي در حمايت، 

  .مديريت و افزايش كارائي آنها مورد تاكيد قرار گرفته است

ابت پذيري، برونگرائي و توسعه صادرات غير نفتي، گسترش بسترهاي الزم جهت رشد ارتقاء رق

اقتصاد دانش محور و تامين حداقل معيشت آحاد جامعه از جمله مهمترين رويكردهاي برنامه چهارم در 

  .زمينه هاي اقتصادي است كه در اين راستا، تكاليفي نيز براي وزارت بازرگاني تعيين شده است

، 37، سياست گذاري گسترش صادرات غير نفتي در ماده 4افيت حقوقي ورودي در ماده حذف مع 

، تجديد 39جلوگيري از شكل گيري انحصارات جديد و تشكيل نهاد تنظيم مقررات و داوري در ماده 

از جمله تكاليف وزارت در جهت  40و  39ساختار بنگاههاي اقتصادي و فضاي كسب و كار در مواد 

همچنين اجازه صدور همه كاالها، تشكيل شوراي عالي صادرات و تنظيم تراز . ت پذيري استارتقاء رقاب

از . از جمله تكاليف وزارت بازرگاني در راستاي توسعه صادرات غير نفتي است 36تجاري كشور در ماده 
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ديگر محورهاي مهم جهت فعاليت وزارت بازرگاني گسترش زمينه هاي الزم جهت شكل گيري تجارت 

. نيز بدان اشاره شده است 32و  10لكترونيكي به عنوان هسته اصلي اقتصاد دانش محور است كه در مواد ا

پرداخت يارانه كاالهاي اساسي و تأمين و توزيع كاالهاي مورد نياز سبد مطلوب غذايي از ديگر مواردي 

مواد مرتبط با بخش .  براي وزارت بازرگاني تكاليفي را بهمراه دارد 103و  95، 84است كه در مواد 

بازرگاني كه در قانون برنامه چهارم آمده و بر محورهاي فوق تاكيد دارد بهمراه جدول نمايه آن در 

  . مجموعه حاضر ارايه شده است 

مواد مرتبط با بخش بازرگاني داخلي در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و : 61 جدول

  نگيفره

 شماره مواد موضوع حوزه هاي مرتبط

ف
ردي

 

معاونت توسعه روابط اقتصادي و سازمان  -

 توسعه تجارت
 1 4 لغو معافيت حقوق گمركي -

 معاونت برنامه ريزي و بررسيهاي اقتصادي -

بانكداري الكترونيكي ملي و بين  -

  المللي
 

جزء ) ج(بند 

 10ماده 4
2 

 –اقتصادي  معاونت برنامه ريزي و بررسيهاي -

 مالي و امور مجلس ،معاونت اداري

تركيب مجمع عمومي بانك مركزي  -

 و شوراي پول و اعتبار

و ) ه(بندهاي 

 10ماده ) و(
3 

 معاونت برنامه ريزي و بررسيهاي اقتصادي -
گسترش سيستم هاي اطالع رساني  -

 و توليد صادرات  گرا

و ) د(بندهاي 

 21ماده ) ه(
4 

ابط اقتصادي و بازرگاني معاونت توسعه رو -

  خارجي

  معاونت بارزگاني داخلي -

نوسازي روان سازي جريان تجارت  -

 و افزايش صادرات كاال و خدمات
33 5 
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 شماره مواد موضوع حوزه هاي مرتبط

ف
ردي

 

 معاونت برنامه ريزي و بررسيهاي اقتصادي -

  ا. ا . شركت كشتيراني ج  -

معاونت توسعه روابط اقتصادي و سازمان  -

 توسعه تجارت

نقل و  تسهيل تجاري و حمل و -

 خدمات دريايي
34 6 

معاونت توسعه روابط اقتصادي و سازمان  -

 توسعه تجارت ايران

اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد  -

 اقتصادي مناسب در مناطق آزاد
35 7 

  معاونت بازرگاني داخلي -

  مالي و امور مجلس ،معاونت اداري -

سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد  -

 كنندگان

از بودن صدور كليه كاالها و مج -

تنظيم  ،شورايعالي صادرات ،خدمات

به ترتيب تنفيذ مواد (تراز تجاري 

 86ماده  2و تبصره  117، 114

36 8 

معاونت برنامه ريزي و بررسيهاي اقتصادي،  -

معاونت توسعه روابط اقتصادي و سازمان توسعه 

 مالي و امور مجلس ،معاونت اداري -تجارت 

 ،حكيم رقابت پذيريتقويت و ت -

رشد  ،افزايش بهره وري نيروي كار

ارتقاء سهم  ،صادرات غير نفتي

 صادرات كاالهاي فناوري پيشرفته

37 9 

  معاونت بازرگاني داخلي -

كنترل و جلوگيري از شكل گيري  -

تهيه اليحه تسهيل شرايط  ،انحصارات

  رقابتي و ضد انحصار

موقوف االجرا شدن قانون نحوه  -

 ند و شكرتوزيع ق

38 10 

تجديد ساختار و ساماندهي مناسب  -  معاونت بازرگاني داخلي - 39 11 
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 شماره مواد موضوع حوزه هاي مرتبط

ف
ردي

 

سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد  -

 كنندگان

  بنگاههاي اقتصادي

  سياستهاي حمايت رقابت پذيري -

محدود نمودن دامنه قيمت گذاري  -

 كاال و خدمات

معاونت توسعه روابط اقتصادي و سازمان  -

  تجارت توسعه

 معاونت بازرگاني داخلي -

شكل گيري شركتهاي بزرگ در  -

مقياس جهاني و افزايش توان رقابت 

 پذيري بنگاهها در صنايع نوين

40 12 

معاونت توسعه روابط اقتصادي و سازمان  -

  توسعه تجارت

 معاونت بازرگاني داخلي -

توسعه زيربناها و  ،سياستهاي ارزي -

مربوط به  بازنگري قوانين و مقررات

 كار

41 13 

  معاونت بازرگاني داخلي -

 شركت بازرگاني دولتي ايران -

ايمني غذا  ،تأمين سبد مطلوب غذايي

 و كاهش ضايعات مواد غذايي

بندهاي 

الف،ب،ج و د 

 84ماده 

14 

 غذاي سالم و سبد مطلوب غذايي معاونت بازرگاني داخلي -
ماده ) و(بند 

95 
15 

  يمعاونت بازرگاني داخل -

سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد  -

 كنندگان

تنفيذ بند ( يارانه كاالهاي اساسي  -

 )  46الف ماده 
103 16 

  مواد مرتبط با بخش بازرگاني در برنامه چهارم توسعه
اعم از مستقيم و غير (برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات  - 4ماده 
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رودي عالوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و و حقوق و) مستقيم

  .اين قانون در طي سالهاي اين برنامه ممنوع مي باشد 1)160(حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده 

دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراري نظام  :4جزء  –بند ج  -10ماده 

الكترونيكي و پياده سازي رويه هاي تبادل پول و خدمات بانكي الكترونيكي ملي و بين المللي بانكداري 

  .در كليه بانكهاي كشور و براي همه مشتريان اقدام نمايد

رئيس جمهور : تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران عبارت است از:بند ه

ي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزير ، وزير امور اقتصادي و دارائ)رياست مجمع(

  .بازرگاني و يك نفر از وزراء به انتخاب هيات وزيران

  :تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصالح مي گردد :بند و

 وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون وي 

 ا.ا.رئيس كل بانك مركزي ج . 

 يزي كشور يا معاون ويرئيس سازمان مديريت و برنامه ر 

 دو تن از وزراء به انتخاب هيئت وزيران 

 وزير بازرگاني 

  دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تاييد رياست

 جمهوري

 دادستان كل كشور يا معاون وي 

 رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن 

 رئيس اتاق تعاون 

 هر كدام (اي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمينمايندگان كميسيونه
                                                 

برنامه چهارم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  ةبراي دور 26/10/1382قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  -1
  .تمديد مي گردد) 1384-1388(جمهوري اسالمي ايران 
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 به عنوان ناظر با انتخاب مجلس) يك نفر

دولت موظف است سند ملي توسعه بخشهاي صنعت و معدن را با توجه به مطالعات  -21ماده 

توسعه استراتژيك توسعه صنعتي كشور ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با محوريت 

رقابت پذيري مبتني بر توسعه فناوري و در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني متوسط ساالنه 

درصد به گونه اي كه سهم بخش  9/16درصد و رشد متوسط سرمايه گذاري صنعتي و معدني  2/11

و  1388درصد در سال  2/16به  1383درصد در سال  14صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي از 

درصد برخوردار گرديد تهيه و محورهاي ذيل را به اجرا  8/14صادرات صنعتي از رشد متوسط ساالنه 

  .درآورد

بهبود و گسترش سيستمهاي اطالع رساني، توسعه و گسترش پايگاههاي داده هاي علوم زمين به  :بند د

  .ولتمنظور دسترسي سرمايه گذاران و كارآفرينان به اطالعات مورد نياز توسط د

  .  گسترش توليد صادرات گرا در چارچوب سياستهاي بازرگاني كشور :بند ه

الملل، توسعه  سازي تجارت، افزايش سهم كشور درتجارت بين به منظور نوسازي و روان - 33ماده 

صادرات كاالهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصوالت صادراتي كشور در بازارهاي 

منظور گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطالعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب  المللي و به بين

  : سند ملي بازرگاني كشور، دولت مكلف است

با تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن، آزاد و سريع : الف

  . كليه كاالها و خدمات با نرخ رقابتي اقدام نمايد

ها و جوايز صادراتي در قالب حمايتهاي مستقيم و  نسبت به هدفمندسازي و ساماندهي يارانه: ب

  . غيرمستقيم اقدام نمايد

التفاوت نرخهاي اعتباري  نسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تأمين مابه: ج

مات به ويژه خدمات فني و اي در كشورهاي هدف براي صادرات كاال و خد و گسترش پوشش بيمه
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  . مهندسي اقدام نمايد

برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات كاالهاي غيرنفتي و خدمات درطول برنامه ممنوع : د

اي را براي  دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه. باشد مي

تشخيص اين قبيل مواد بر عهده شوراي عالي . وضع و دريافت نمايد صادرات مواد اوليه فرآوري نشده

هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي،  ميزان عوارض به پيشنهاد مشترك وزارتخانه. صادرات خواهد بود

  . صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و تصويب هيئت وزيران تعيين و تصويب خواهد شد

هاي  ز اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهيصادرات كاال و خدمات ا - تبصره

  . باشند معاف مي) مورد درخواست خريداران(الملل  مرسوم در تجارت بين

توازن تجاري با كشورهاي طرف همكاري و بلوكهاي اقتصادي ايجاد نمايد، طوري كه سهم : ه

به سي  1382در سال %) 1/23(ك دهم درصد صادرات غير نفتي از كل صادرات كشور از بيست و سه و ي

  . افزايش يابد 1388در سال %) 6/33(و سه و شش دهم درصد 

هاي اداري  ها و مبادالت مرزي را از طريق اصالح نظام اجرايي، معيارهاي تشكيل و رويه بازارچه: و

  . ساماندهي نمايد

وازين شرعي و وضع نرخهاي معادل اي و غير فني با رعايت م نسبت به حذف كليه موانع غيرتعرفه: ز

  .آگهي حداكثر تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد بندي معين و در قالب پيش اي با زمان تعرفه

تدابير و اقدامات مؤثر حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ درمواردي كه كااليي با شرايط غير متعارف : ح

  .اتخاذ و اعمال نمايد شود را و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي

ها و واحدهاي مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگاني و  با تجهيز دستگاه: ط

  : هاي ياد شده به شرح زير انجام دهد تجارت الكترونيكي، اقدامات الزم را توسط دستگاه

اي و  مربوطه در محيط رايانه رساني و ارائه خدمات دستگاه ها و مراكز اطالع به روز نمودن پايگاه - 1

  اي  شبكه
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اعتباري در  - هاي خريد و فروش كاال و خدمات و عمليات مالي  ها و مسابقه ها، مزايده انجام مناقصه - 2

  رساني  هاي اطالع اي و شبكه محيط رايانه

  ايجاد بازارهاي مجازي  - 3

  يكي از سال دوم برنامه انجام فعاليتهاي تداركاتي و معامالتي در قالب تجارت الكترون - 4

ها را براي بررسي جرايم الكترونيكي و نيز  قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي از دادگاه - تبصره

  . جرائم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار، اختصاص دهد

عه هاي سازمان توس اندازي دفاتر، شعب و يا نمايندگي از طريق وزارت بازرگاني نسبت به راه: ي

  . تجارت در كشورهاي هدف با اخذ مصوبه از هيئت وزيران اقدام نمايد

اند استانداردهاي ابالغي از سوي وزارت  هاي توزيع موظف هاي تجاري و شبكه كليه بنگاه - تبصره

هاي توزيع كشور و پيوستن به سازمان تجارت جهاني رعايت  سازي شبكه بازرگاني را در جهت نوين

  . نمايند

  ري هماهنگي ميان سياستهاي مالي و پولي با سياستهاي استراتژيك تجاري برقرا: ك

پيوندي فعال با اقتصاد جهاني و رونق بخشيدن به تجارت خارجي،  دولت مكلف است به منظور هم: ل

قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمركي و قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتي را بازنگري و 

  .ربط برساند يررات ضددامپينگ را تدوين نموده و به تصويب مرجع ذاصالح و مق

دولت موظف است، به منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنايع دريايي،  - 34ماده 

برداري پايدار منابع شيالتي و استفاده بهينه از اين مناطق، براي توسعه  گسترش گردشگري، كمك به بهره

ريزي و نظارت براي خود، ضمن  خدمات دريايي، با حفظ امور سياستگذاري، برنامهفعاليتهاي توليدي و 

واگذاري رقابتي امور تصدي به بخشهاي غير دولتي در مناطق ساحلي و درياها، با انجام مطالعات تطبيقي 

هاي دريايي، هاي اجرايي مرتبط با فعاليت ها و شرح وظايف دستگاه ها، اساسنامه نامه در قوانين، مقررات، آيين

لوايح مورد نياز براي توسعه فعاليتهاي دريايي را با اصالح قوانين مرتبط و حذف وظايف موازي، مشابه و 
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ها، براي  ها، تفكيك كامل وظايف دستگاه متضاد و تجميع وظايف همگن و متجانس هر يك از دستگاه

  : شوراي اسالمي ارائه نمايداعمال حاكميت و بر اساس محورهاي زير تهيه و براي تصويب به مجلس 

) المللي با مالحظه تعاريف و اصطالحات بين(سازي تعاريف و اصطالحات قانوني  يكسان: الف

  . المللي كه ايران عضو آنها است كنوانسيونهاي بين

  هاي قضايي  برقراري امنيت و تأمين نظم، تعيين مقررات حقوقي و رويه: ب

  هاي تجاري و گمركات رسمي  ق بنادر و اسكلهانجام كليه امور تجاري، از طري: ج

  هاي دريايي و امداد و نجات در دريا  ايمني در دريا، بيمه: د

  المللي  بندي نواحي ساحلي و آبهاي داخلي و بين حفاظت از محيط زيست و تعيين حريمها و پهنه: هـ

هوري اسالمي ايران بر اساس برداري پايدار از نواحي ساحلي، دريايي، حمايت از ناوگانهاي جم بهره: و

حمل و نقل دريايي، منابع : ها در فعاليتهاي اقتصادي، نظير گذاري المللي و حمايت از سرمايه قواعد بين

، گردشگري دريايي، ...)آبزيان و(، منابع تجديدپذير دريايي ...)نفت و گاز، معادن و(تجديدناپذير دريايي 

  خدمات پشتيباني و صنعتي دريايي 

  وزشهاي علمي، مهندسي، مديريت، حقوقي و مهارتهاي تخصصي دريايي و دريانوردي آم: ز

  شناسي و فناوري اطالعات و ارتباطات دريايي  تحقيقات دريايي، ثبت پايش اطالعات اقيانوس: ح

  المللي  حمايت از ناوگان ملي بر اساس قواعد بين: ط

توسعه، : ش فعاليتهاي ماهيگيري، از جملهفراهم كردن امكانات و زيرساختهاي الزم براي گستر: ي

  تجهيز، نگهداري و بهسازي بنادر صيادي 

وري بنادر ماهيگيري با رويكرد بهبود  سازماندهي و تجهيز مراكز تخليه صيد كوچك و ارتقاي بهره: ك

  كيفيت، افزايش ارزش افزوده صيد و گسترش مشاركت بخش غيردولتي

اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در مناطق دولت مكلف است به منظور  - 35ماده 
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  : آزاد اقدامات زير را انجام دهد

مديريت سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، باالترين مقام اجرايي منطقه محسوب : الف

عي و امنيتي مكلف هاي نهادي دفا هاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد به استثناي دستگاه شده و كليه دستگاه

نسبت  7/6/1372قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب ) 27(هستند ضمن رعايت ماده 

  . به اصالح و رفع مغايرتهاي مقرراتي خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمايند

ايف قانوني ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظ ها، سازمانها، مؤسسه وزارتخانه: ب

ضمن هماهنگي با سازمانهاي مناطق آزاد، خدمات از قبيل برق، آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را 

  . با نرخهاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي از كشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود

كشور به ميزان مجموع كاالهاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به ساير نقاط : ج

ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به كار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب 

  . و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود

اي خارجي به كار رفته در توليد مشروط به پرداخت حقوق  مواد اوليه و كاالهاي واسطه - تبصره

  . شود اوليه و كاالي داخلي محسوب ميورودي در حكم مواد 

ها و شناورها بابت خدمات  هاي بندري كه طبق قوانين جاري از كشتي حقوق، عوارض و هزينه: د

ها توسط بخش خصوصي و تعاوني و يا مناطق  شود در صورتيكه اين بنادر و لنگرگاه بندري دريافت مي

مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و . گردد طه اخذ ميآزاد ايجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربو

  . المللي اقدام نمايند هاي بين ترخيص كشتي

محدوده آبي مناطق آزاد كه قلمرو آن با رعايت مسائل امنيتي و دفاعي باپيشنهاد هيئت وزيران به : هـ

 - اد تجاري تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد از امتيازات قانون چگونگي اداره مناطق آز

  . و اصالحات بعدي آن برخوردار خواهد بود 7/6/1372صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

مبادالت كاال بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه حقوق ورودي، : و
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صنعتي  -قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ")10(به استثناي عوارض موضوع ماده [عوارض 

  . باشند و ماليات معاف مي] "7/6/1372جمهوري اسالمي ايران مصوب 

المللي  در زمينه گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين: ز

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در چارچوب ضوابط و  وزارتخانه

هاي  وبات شوراي عالي انقالب فرهنگي نسبت به صدور مجوز جهت ايجاد دانشگاهمقررات قانوني و مص

  .صنعتي اقدام نمايند -خصوصي در مناطق آزاد تجاري

قانون  توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ") 86(ماده  2و تبصره ) 117(، )114(مواد  - 36ماده 

) 1384- 1388(براي دوره برنامه چهارم  "هاي آن و اصالحيه 17/1/1379جمهوري اسالمي ايران مصوب 

  1.گردد تنفيذ مي

                                                 

صدور نمي گردد و صدور كليه كاالها و خدمات ، به جز موارد ذيل  داخلي موجب ممنوعيتتنظيم بازار  -114ماده  -1
  :مجاز خواهد بود

  .اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي : الف
  .اقالم دامي يا نباتي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيك و يا حفاظت محيط زيست داشته باشند : ب
خت مي كند با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب يارانه پردا“ صادرات كاالهائي كه دولت براي تامين آنها مستقيما: ج 

  .شوراي اقتصادي مجاز مي باشد
به منظور تنظيم بازار داخلي و جبران كمبود احتمالي ، وزارت بازرگاني مجاز است در مواردي كه تشخيص : تبصره 

  .جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد مي دهد از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به
به منظور تنظيم خط مشي هاي صادرات كشور و تعيين كمكها و تسهيالت قابل ارائه به بخش صادرات و رفع  -117 ماده

مشكالت و موانع آن و اجراي سياست هاي مصوب  ، شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به رياست رئيس جمهور يا 
زات ، تعاون ، امور خارجه ، نفت ، امور اقتصادي و دارائي معاون اول وي و عضويت وزيران بازرگاني ، صنايع ، معادن و فل

، كشاورزي ، جهاد سازندگي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و مديرعامل بانك توسعه صادرات و 
ون رؤساي مركز توسعه صادرات ايران ،گمرك جمهوري اسالمي ايران ، اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن ايران و اتاق تعا

دبيرخانه شوراي مزبور در وزارت بازرگاني مستقر بوده پيشنهادهاي اين شورا پس از تصويب هيات . تشكيل مي شود 
وزيران در حدود قوانين مربوط در ارتباط با ايجاد تسهيالت صادراتي براي كليه وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي 

. نين اشخاص خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي الزم االجراء خواهد بودو موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و همچ
سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع ، امور برنامه وبودجه و امور اقتصادي و 
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دولت موظف است، در جهت ايجاد فضا و بسترهاي مناسب، براي تقويت و تحكيم  - 37ماده 

و رشد صادرات %) 5/3(وري نيروي كار متوسط ساالنه سه و نيم درصد  پذيري و افزايش بهره رقابت

و ارتقاي سهم صادرات كاالهاي فناوري پيشرفته %) 7/10( غيرنفتي متوسط ساالنه ده و هفت دهم درصد

  : اقدامهاي ذيل را به عمل آورد%) 6(به شش درصد %) 2(در صادرات غيرنفتي از دو درصد 

پذيري  نظامهاي قانوني، حقوقي، اقتصادي، بازرگاني و فني مناسب را در جهت تقويت رقابت: الف

  . اقتصاد فراهم نمايد

هاي نوين و پيشتاز فناوري در كشور، از طريق اختصاص  ا و خدمات در عرصهاز توليد كااله: ب

  . بخشي از تقاضاي دولت به خريد اين توليدات حمايت به عمل آورد

ريزي و  تخصصي بخشهاي مختلف را، در برنامه - زمينه مشاركت تشكلهاي قانوني غيردولتي صنفي : ج

  . هاي مربوطه ايجاد نمايد سياستگذاري

  .اي پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد نمايد ات بازرگاني، فني، مالي، بانكي و بيمهخدم: د

گذاري مشترك با  اي كه به موجب اساسنامه قانوني خود به سرمايه سازمانهاي توسعه -1تبصره 

گردند و فعاليتهاي خود را  باشند، از رقابت با بخش غيردولتي منع مي بخش غير دولتي مجاز مي

گذاري مذكور در حداقل  گذاري بخش غير دولتي و خروج از سرمايه در جهت تقويت سرمايهصرفاً 

  .زمان ممكن، ساماندهي خواهند نمود

                                                                                                                                                      
دبيرخانه . مي نمايند  ه عنـــوان ناظر در جلسات شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي شركتــــدارائي و تعاون بـ

كميته توسعه . شوراي مذكور موظف است گزارش عملكرد شورا در هرسه ماه يكبار به كميسيونهاي مذكور ارسال نمايد 
صادرات استان به رياست استاندار و عضويت مديران كل بازرگاني ، گمرك ، سازمان برنامه و بودجه و ادارات كل ذيربط 

صادرات استان تشكيل مي شود وظايف دبيرخانه كميته توسعه صادرات استان برعهده اداره  حسب مورد و مديرعامل بانك
  .كل بازرگاني استان خواهد بود

وزارت بازرگاني مسئول تنظيم تراز تجاري كشور خواهد بود و كليه وزارتخانه ها موظفند در تهيه برنامه : 2تبصره 
م و تفوق تراز تجاري كشور همكاري الزم با وزارت بازرگاني هاي عملياتي و تقسيم اهداف كمي و كيفي ، تنظي

  .بعمل آورند 
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هاي صادره از سوي مؤسسات بيمه، به عنوان وثيقه دريافت تسهيالت بانكي،  نامه بيمه - 2تبصره 

  .معتبر خواهد بود

اول برنامه چهارم در قلمروهاي اقتصادي كه انحصار  دولت موظف است، تا پايان سال: الف - 38ماده 

طبيعي و يا قانوني وجود دارد و همچنين در قلمروهايي كه انحصارات جديد، ناشي از توسعه اقتصادي 

آيند، با رعايت حقوق شهروندان، اليحه تسهيل  اي و فناوري اطالعات و ارتباطات به وجود مي شبكه

  . ه مجلس شوراي اسالمي تقديم كندشرايط رقابتي و ضد انحصار را ب

و اصالحيه بعدي  29/1/1353هاي كشور مصوب  قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانه": ب

االجرا  در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران موقوف "آن

  .گردد مي

در برنامه  ،تار و نوسازي بخشهاي اقتصاديدولت موظف است، در جهت تجديد ساخ - 39ماده 

  : چهارم، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد

پذيري آنها را از طريق  هاي اقتصادي و تقويت رقابت اصالح ساختار و ساماندهي مناسب بنگاه: الف

  : زير اصالح نمايد

، )هاي هدفمنداعطاي كمك(هاي كوچك، متوسط، بزرگ  حمايت از ايجاد پيوند مناسب، بين بنگاه - 1

تخصصي،  ،مهندسي ،ها و انجام تمهيدات الزم براي تقويت توان فني ها و زنجيره ها، خوشه توسعه شبكه

رساني و تجارت  هاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطالع تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاه

  . الكترونيك براي آنها

كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به  هاي رفع مشكالت و موانع رشد و توسعه، بنگاه - 2

  . پذير و اصالح ساختار قطبي كنوني هاي بزرگ و رقابت بنگاه

توسعه و ارتقاي سطح استانداردهاي , المللي انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين: ب

انطباق محصوالت با  افزايش مستمر, المللي ملي و مشاركت فعال در تدوين استانداردهاي بين
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المللي و ممنوعيت خريد كاالهاي غير منطبق با استاندارد ملي اجباري توسط  استانداردهاي ملي و بين

مؤسسات عمومي غير دولتي و مجريان طرحهاي تملك , اين قانون) 160(هاي مشمول ماده  دستگاه

  . اي هاي سرمايه دارايي

فهرست . گردد و انحصاري و كاالهاي اساسي محدود ميگذاري، به كاالها و خدمات عمومي  قيمت: ج

گونه كاالها و خدمات، بر اساس قواعد اقتصادي، ظرف شش ماه پس از  و ضوابط تعيين قيمت اين

ريزي  تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه

چنانچه دولت به هر دليل فروش . گردد هيئت وزيران تعيين مي ربط و تصويب هاي ذي كشور و وزارتخانه

التفاوت قيمت تعيين شده  الذكر را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده تكليف كند، مابه كاال يا خدمات فوق

بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا، پرداخت گردد و يا  و تكليف شده مي

  .ربط به دولت تهاتر شود دهي دستگاه ذياز محل ب

هاي برتر در بخشهاي مختلف  دولت موظف است، در جهت ارتقاي سطح و جذب فناوري - 40ماده 

  : اقتصادي، اقدامهاي ذيل را در برنامه چهارم به عمل آورد

يل مجاز گيري شركتهاي بزرگ در مقياس جهاني، اقدامهاي ذ ها و شكل براي ادغام شركتها، بنگاه: الف

  : است

، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز "قانون تجارت"ادغام شركتهاي تجاري موضوع باب سوم 

شركت پذيرنده و ادغام و ايجاد  -بقاي يكي از شركتها (قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه 

ي ، با تصويب چهارپنجم صاحبان سهام در مجمع عموم)شركت جديد -شخصيت حقوقي جديد 

العاده شركتهاي سهامي يا چهارپنجم صاحبان سرمايه در ساير شركتهاي تجاري موضوع ادغام، مجاز  فوق

كليه حقوق و تعهدات، دارايي، ديون و مطالبات شركت يا شركتهاي موضوع ادغام، به شركت . خواهد بود

ده ادغام، يا شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد انتقال خواهند يافت و پس از ادغام، شركت پذيرن

  . ، اداره خواهد شد"قانون تجارت"جديد با توجه به نوع آن مطابق مقررات 
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در . كاركنان شركتهاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهند يافت

كلف صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد، شركت مزبور م

چنانچه شركت پذيرنده ادغام، . باشد مي "29/8/1369قانون كار مصوب "به بازخريد آنان مطابق مقررات 

قانون تنظيم بخشي از مقررات "يا شركت جديد در موارد خاص با نيروي كار مازاد مواجه باشد، مطابق 

اعي و فرهنگي جمهوري قانون  توسعه اقتصادي، اجتم) 113(تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصالح ماده 

  . عمل خواهد شد "26/5/1382اسالمي ايران، مصوب 

گردد، تا سقف مجموع سرمايه  سرمايه شركتي كه از ادغام شركتهاي موضوع اين بند حاصل مي

قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ") 48(شركتهاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده 

دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز، اعمال . ي آن معاف استها و اصالحيه "3/12/1366

تسهيل رقابت و كنترل "بروز قدرت، انحصار، دامنه مفيد و مجاز ادغامها را تدوين، و در تدوين اليحه 

  . بيني نمايد ، پيش"انحصار

  : ذيل انجام پذيردهاي فعال در صنايع نوين، اقدامات  پذيري بنگاه در جهت افزايش توان رقابت: ب

صنعتي كشور و در  -هاي علمي  هاي برتر را در جوار قطب مناطق ويژه صنايع، مبتني بر فناوري - 1

  . مكانهاي مناسب ايجاد نمايد

  . شهركهاي فناوري را در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد - 2

ايجاد و توسعه نهادهاي هاي مشترك،  گذاري هاي غيردولتي از طريق سرمايه گذاري بنگاه به سرمايه - 3

  . گذاري خطرپذير كمك نمايد تخصصي، تأمين مالي فناوري و صنايع نوين از قبيل نهاد مالي سرمايه

هاي پيشرفته و جديد از طريق مشاركت شركتها و  مؤسسات پژوهشي الزم را براي توسعه فناوري - 4

  .مايدكشور ايجاد ن) آموزش عالي(هاي اقتصادي با مراكز پژوهشي  بنگاه

دولت موظف است، در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضاي كسب و كار در كشور و  - 41ماده 

  : سازي توسعه اقتصادي و تعامل با جهان پيرامون، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد زمينه
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سازي نرخ ارز، به صورت نرخ شناور  كنترل نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يكسان: الف

ت شده و با استفاده از ساز و كار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن مالحظات حفظ توان رقابت مديري

  . اين قانون 2الزامات جدول شماره » 4«هاي صادر كننده، و سياست جهش صادرات با رعايت بند  بنگاه

ي بر حمايت منطقي ، مبتن)آالت و مواد اوليه ماشين(هاي كااليي توليد  هاي واردات نهاده تنظيم تعرفه: ب

  . گرا و منطبق با مزيتهاي رقابتي از توليد داخلي آنها و در جهت تسهيل فعاليتهاي توليدي صادرات

هاي توليد، خلق مزيتهاي رقابتي و منطبق  ريزي و اجراي توسعه زيربناها با هدف كاهش هزينه برنامه: ج

  با نيازهاي توسعه اقتصادي كشور 

 -كارگر  -دولت (گرايي  جانبه ات مربوط به نيروي كار، با ساز و كار سهبازنگري قانون و مقرر: د

  : اي كه ، به گونه)كارفرما

منتزع و به ” 29/8/1369قانون كار مصوب “تكاليف معطوف به تأمين اجتماعي و شغلي، از متن  - 1

  . قانون جامع تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري، منتقل گردد

  . ختالفات در آن لحاظ شودانعطاف الزم براي حل ا - 2

متناسب با شرايط و مقتضيات خاص بخشهاي مختلف اقتصادي، مقررات خاصي را در متن قانون  - 3

  . بيني و به مورد اجرا گذارد پيش

را، در سال نخست » گيري انحصارات اليحه جامع تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيري از شكل«: هـ

  . ي اسالمي تقديم كندبرنامه چهارم تهيه و به مجلس شورا

  .نسبت به گسترش و تعميق بازار سرمايه و تنوع ابزارهاي مورد استفاده در آن اقدام نمايد: و

دولت موظف است، به منظور نهادينه كردن مديريت، سياستگذاري، ارزشيابي و هماهنگي  - 84ماده 

هاي ناشي از  ذايي و كاهش بيماريامنيت غذا و تغذيه در كشور، تأمين سبد مطلوب غ: اين قلمرو از جمله

  : سوء تغذيه و گسترش سالمت همگاني در كشور، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد
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شوراي عالي "و  "شوراي غذا و تغذيه"با ادغام  "شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي"تشكيل : الف

  . پس از طي مراحل قانوني "سالمت

سازمان . اي جامعه منظور ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيه م به هاي آموزشي الز تهيه و اجراي برنامه: ب

اند در تدوين و اجراي برنامه جامع ياد  هاي اجرايي مكلف صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و دستگاه

شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همكاري و از تبليغ كاالهاي مضر به سالمتي خودداري 

  . نمايند

اي الزم براي توليد، تأمين، توزيع و مصرف مواد  منابع اعتباري، تسهيالت بانكي و يارانهتخصيص : ج

غذايي، در جهت دستيابي به سبد مطلوب غذايي و اختصاص منابع الزم براي شروع و تدارك براي ترويج 

  . آموزان و همچنين كمك غذايي براي اقشار نيازمند وعدة غذايي دانش غذاي سالم در قالب ميان

  : هاي تهيه و اجراي برنامه: د

  . ايمني غذا - 1

  .كاهش ضايعات مواد غذايي از توليد به مصرف - 2

هاي  دولت مكلف است، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابري - 95ماده 

ش فقر و اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهكهاي درآمدي و توزيع عادالنه درآمد در كشور و نيز كاه

محروميت و توانمندسازي فقرا، از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعي و يارانه 

هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را با محورهاي ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف  پرداختي، برنامه

تهيه لوايح براي تحقق  مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري مقررات و همچنين

  : سياستهاي ذيل اقدام نمايد

  . فراگيري و اثربخشي -گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعي، در ابعاد جامعيت : الف

  . اعمال سياستهاي مالياتي، با هدف باز توزيع عادالنه درآمدها: ب

ي نظام خدمات حمايتهاي هاي توانمندسازي متناسب و سامانده تعيين خط فقر و تبيين برنامه: ج
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اجتماعي، براي پوشش كامل جمعيت زير خط فقر مطلق و نظام تأمين اجتماعي، براي پوشش جمعيت بين 

هاي اقتصادي و اجتماعي بر وضعيت  خط فقر مطلق و خط فقر نسبي و پيگيري و ثبت مستمر آثار برنامه

ن درآمدي و شكاف فقر و جبران آثار خط فقر، جمعيت زير خط فقر، همچنين ميزان درآمد سه دهك پايي

  . هاي اقتصادي، اجتماعي به سه دهك پايين درآمدي از طريق افزايش قدرت خريد آنان برنامه

دولت موظف است كليه خانوارهاي زير خط فقر مطلق را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به صورت 

  . ي شناسايي و تحت پوشش قرار دهدها و نهادهاي متولي نظام تأمين اجتماع كامل توسط دستگاه

هاي ويژه اشتغال، توانمندسازي، جلب مشاركتهاي اجتماعي، آموزش مهارتهاي شغلي  طراحي برنامه: د

  . و مهارتهاي زندگي، به ويژه براي جمعيتهاي سه دهك پايين درآمدي در كشور

فقرزدايي و شناسايي  هاي ارتقاي مشاركت نهادهاي غير دولتي و مؤسسات خيريه، در برنامه: هـ

اي و اعمال  هاي زير خط فقر، در كليه مناطق كشور توسط مديريتهاي منطقه كودكان يتيم و خانواده

ها و نهادهاي مسئول در  حمايتهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي افراد ياد شده توسط آنان و دستگاه

  . نظام تأمين اجتماعي

، در راستاي سبد مطلوب غذايي و تضمين خدمات بهداشتي، درماني امكان تأمين غذاي سالم و كافي: و

و توانبخشي رايگان و تأمين مسكن ارزان قيمت، همچنين حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت كمتر از 

هجده سال تحت پوشش آموزش عمومي رايگان براي خانوارهاي واقع در سه دهك پايين درآمدي، از 

  . ها كارآمد منابع يارانهجايي و تخصيص  طريق جابه

هاي اجتماعي و مددكاري، براي دفاع از حقوق فردي،  فراهم كردن حمايتهاي حقوقي، مشاوره: ز

  . خانوادگي و اجتماعي فقرا

اتخاذ رويكرد توانمندسازي و مشاركت محلي، بر اساس الگوي نيازهاي اساسي توسعه و تشخيص : ح

هاي عمراني  ت اجتماعي، از طريق نظام انگيزشي براي پروژهنياز توسط جوامع محلي براي ارائه خدما

از طريق اعمال موارد فوق در سطوح محلي و با جلب مشاركتهاي  -كوچك، متناسب با ظرفيتهاي محلي 
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  . عمومي

وري و درآمد روستاييان و عشاير ايجاد فرصتهاي اشتغال به  طراحي روشهاي الزم براي افزايش بهره: ط

اي زماني خارج از فصول كاشت و برداشت با رويكرد مشاركت روستاييان و عشاير، با ه ويژه در دوره

  .الحسنه توسعه اشتغال روستايي و صندوق اشتغال نيازمندان حمايت از صندوق قرض

قانون  توسعه اقتصادي، ") 51(الي  1)48(و مواد ) 46(، و بند الف ماده )42(ماده  - 103ماده 

براي دوره برنامه  "هاي آن و اصالحيه 17/1/1379ري اسالمي ايران مصوب اجتماعي و فرهنگي جمهو

  .گردد تنفيذ مي) 1384- 1388(چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

  برنامه هاي گذشته دولت در بازرگاني داخلي 
ر برنامه هاي توسعه به منظور شناخت جهت گيري هاي گذشته دولت در بخش بازرگاني داخلي كشو

  :اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اين بخش مورد مطالعه قرار گرفته است

  برنامه سوم توسعه 
در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور بسياري از اهداف برنامه به صورت بخشي 

ه طور مشخص مي توان گفت كه حيطه اجرايي ب. آمده و متولي مشخصي براي آن مشخص نگرديده است

وزارت بازرگاني، مسئوليت ها و وظايف معاونت بازرگاني داخلي و ساير معاونتها و حوزه هاي فرابخشي، 

  .تفاوت و تاثيرگذاري هر يك از ديگري و بسياري از مسائل جانبي مشخص و تبيين نگرديده است

براي اصالح ساختارهاي بخش بازرگاني  118و 110، 87، 58، 47، 46، 32در مجموع مواد قانوني 

در راستاي . داخلي و بهبود وضعيت تامين و توزيع كاالهاي اساسي مورد نياز مردم پيش بيني شده است

                                                 
سياست پرداخت يارانه كاالهاي اساسي شامل گندم ، برنج ، روغن نباتي ، قند و شكر ، پنير ، دارو و  -الف  : 46ماده  -1

دولت .ه دوم ادامه خواهد يافت آن مطابق با برنام شيرخشك در  با حفظ كاالبرگ از نظر تعداد ، مقدار وزني و قيمت
موظف است يارانه پرداختي به كاالهاي اساسي را براساس مقدار سرانه در برنامه دوم بصورت ريالي و ارزي در بودجه 

  .ساالنه منظور نمايد
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اجراي اين مواد قانوني و حصول به اهداف برنامه سوم در بخش بازرگاني داخلي نيز راهكارهاي اجرايي 

  :باشد تكليف شده است كه به شرح ذيل مي

  ،طرح جامع مكان يابي سردخانه ها، سيلوها، انبارها و گمركات با توجه به امكانات توليد، واردات

 .صادرات و مصرف هر استان تهيه و اعالم مي شود

  در توليدات كشور تمهيدات الزم ) نماد -خط (در جهت گسترش همگاني استفاده از رمزينه

 .فراهم مي شود

 الصاق برچسب قيمتها و درج مشخصات كاال الزامي خواهد بود ،وسعهاز ابتداي برنامه سوم ت. 

  وزارت بازرگاني مكلف است طي مدت شش ماه، نسبت به اصالح و تقديم اليحه جديد حمايت

 .از حقوق مصرف كنندگان به هيئت وزيران اقدام كند

  سب كاالها كه و توزيع منا) برچسب قيمت(آن بخش از مسئوليت نظارت بر قيمتها، نصب بهانما

تحت نظارت عاليه دولت قابل واگذاري به تشكل هاي غير دولتي است، در طول برنامه به 

تشكلهاي مذكور واگذار مي شود، آئين نامه چگونگي اجراي اين راهكار ظرف شش ماه به 

 .پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب هيتت وزيران مي رسد

 اردات كاالهاي اساسي توسط بخشهاي تعاوني و با حذف تدريجي انحصارات دولتي زمينه و

 .خصوصي گسترش مي يابد

  با تعيين قيمتهاي تضميني سلف به كشاورزان، انگيزه الزم براي عرضه محصول در خارج از فصل

 .برداشت فراهم خواهد شد تا بخشي از بار ذخيره سازي كاال از دوش دولت برداشته شود

 ماتي براي كاهش تردد و جلوگيري از آلودگي هاي صوتي در توزيع مكاني واحدهاي صنفي و خد

 .مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت) منطقه بندي(و هوا، اصل دسترسي 

  به منظور كاهش رفت و آمد غير ضرور، توسعه فروشگاههاي چند منظوره مورد تشويق قرار

 .خواهد گرفت

 اتي و ترانزيت كاال در اولويت در اختصاص ظرفيتهاي ذخيره سازي و حمل و نقل، كاالهاي صادر
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 .قرار مي گيرد

  مواد قانوني برنامه سوم توسعه در خصوص بازرگاني داخلي 

به دولت اجازه داده مي شود كه بدون الزام به رعايت قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي  - 32ماده 

يشنهاد وزارتخانه هاي و اصالحيه آن، براساس آئين نامه اي كه به پ 1353كارخانه هاي كشور مصوب 

قيمت گذاري،  - صنايع، بازرگاني و كشاورزي تصويب مي كند، مقررات مربوط به استانداردهاي توليدي 

  .فروش، توزيع و صادارت و واردات قند و شكر را تعيين كند

اين ماده در خصوص عدم الزام رعايت قانون انحصار قند و شكر و تهيه استانداردهاي مرتبط با قيمت 

اين سياست در راستاي تنظيم انحصارات و . ذاري و فروش، توزيع و صادرات و واردات اين كاال استگ

رقابتي كردن فعاليت هاي بخش دولتي در زمينه هاي مربوط به تامين و توزيع قند و شكر تدوين شده 

  .است

صاراتي را كه به دولت مكلف است انح :تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي - 35ماده 

موجب دستورالعملها و مقررات مصوب خود و يا اعطاي امتياز تخصيص منابع ايجاد شده اند طي مدت 

  .يك سال لغو كند

در ارجاع كار و انجام معامله توسط بخش دولتي و عمومي، نبايد بين دستگاهها و شركت هاي دولتي و 

  .عمومي با بخش تعاوني و خصوصي تبعيض قائل شد

اقدامات قانوني براي لغو انحصار و  ،ين دولت مكلف است ظرف يك سال پس از تصويبهمچن

  .جلوگيري از فعاليتهاي انحصارگرانه معمول نمايد

با توجه به ساختار اقتصاد ايران كه حاكي از وجود انحصارات در بازارهاي مختلف است، به منظور نيل 

افزايش كارآيي، تخصيص بهينه منابع و رفاه اقتصادي در به شرايط بازار رقابتي و بهره مندي از مزاياي 

قانون برنامه سوم، دولت مكلف شده است انحصاراتي كه به موجب دستورالعمل ها و مقررات مصوب 

در ذيل ماده مذكور دولت مكلف شده است اقدامات . خود و يا اعطاي امتياز ايجاد شده اند را لغو كند
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  .گيري از فعاليتهاي انحصار گرايانه را معمول كندقانوني براي لغو انحصار و جلو

سياست پرداخت يارانه : هدفمند نمودن پرداخت يارانه كاالهاي اساسي :46بند الف ماده   -46ماده 

كاالهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قندو شكر، پنير، دارو و شيرخشك در  با حفظ كاالبرگ از 

  .مت آن مطابق با برنامه دوم ادامه خواهد يافتنظر تعداد، مقدار وزني و قي

دولت موظف است يارانه پرداختي به كاالهاي اساسي را براساس مقدار سرانه در برنامه دوم بصورت 

  .ريالي و ارزي در بودجه ساالنه منظور نمايد

صرف سازمان حمايت از م: اخذ مابه التفاوت جهت حمايت از توليد كنندگان داخل :46بند ب ماده 

كنندگان و توليد كنندگان موظف است با اعالم وزارت بازرگاني پس از انجام محاسبات الزم نسبت به 

برقراري مابه التفاوت در مورد كاالهاي وارداتي كه داراي امتياز قابل توجه هستند، اقدام نمايد و مابه 

وجوه مابه %) 100(صددرصد دولت مي تواند معادل . التفاوت مأخوذه را به حساب خزانه واريز نمايد

التفاوت مأخوذه را براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد در نظام پرداخت يارانه 

  .كاال و يا خدماتي كه ضرورت استفاده از يارانه را دارند استفاده نمايد

نظور تنظيم قيمتها در قانون برنامه سوم توسعه سياست اخذ مابه التفاوت كه به م 46مطابق بند ب ماده 

بازار و فراهم آوردن امكان حمايت از توليد كنندگان داخل صورت مي پذيرد، همانند دوره برنامه دوم در 

  .سالهاي اخير نيز ادامه يافته است

اساسنامه سازمان حمايت توليد كنندگان و مصرف كنندگان يكي از وظايف اين  7بر اساس ماده 

سازمان مذكور براي همين منظور فهرست كاالهاي اساسي مورد نياز . مي باشد سازمان، اخذ مابه التفاوت

عامه مردم اعم از توليدي، صادراتي و وارداتي تهيه و مبلغي را كه طبق ظوابط قانوني به وسيله سازمان بايد 

دريافت يا پرداخت شود مشخص مي كند و پس از تصويب شوراي اقتصاد بر طبق مقررات اين اساسنامه 

  .مورد عمل قرار مي دهد
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يارانه نهادهاي كشاورزي مانند كود، سم و بذر در طي : تعيين قيمت تضميني كاالهاي اساسي - 47ماده 

سالهاي برنامه حفظ و ادامه مي يابد و دولت وظيفه دارد قيمت تضميني كاالهاي اساسي را به نحوي تعيين 

  .آنها با هزينه خريد اين كاالها از خارج برابري كندكند كه در پايان سال سوم برنامه، قيمت خريد داخلي 

دولت را مكلف به  پرداخت يارانه نهاده هاي  1378قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال  47ماده 

همچنين دولت مي بايست قيمت تضميني كاالهاي اساسي را به نحوي . توليدي مطابق برنامه دوم كرده بود

خريد خارجي ) هزينه(ل سوم برنامه قيمت خريد داخل با قيمت تمام شده تعيين مي نمود كه در پايان سا

  .اين كاالها برابر باشد

در مجلس شوراي اسالمي اصالح گرديد كه متن اصالحي اين ماده دولت را  79البته اين ماده در سال 

ايش موظف به تعيين قيمت تضميني خريد كاالهاي اساسي نمود، به نحوي كه ضمن تشويق براي افز

  .توليد، ميزان واردات اين گونه كاالها كاهش يابد

كليه تخفيف ها، ترجيحات و معافيتهاي مالياتي و حقوق گمركي كليه دستگاه  1379از سال  -58ماده 

اين قانون، مؤسسات، نهادهاي انقالبي و عمومي غير دولتي جز در مورد بخشهاي  )11(هاي موضوع ماده

اي برقرار شده براساس كنوانسيونهاي بين المللي تجاري و واردات كاغذ براي فرهنگي و به غير از معافيته

  .تهيه كتب درسي آموزش و پرورش، لغو مي گردد

يا مقام معظم رهبري ) ره(اعمال اين ماده در مورد نهادهائي كه از طرف حضرت امام خميني  - 1تبصره 

  .ستداراي مجوز مي باشند، منوط به موافقت مقام معظم رهبري ا

اقالم عمده دفاعي كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح  -2تبصره 

  .از خارج تأمين مي شود، از شمول اين ماده مستثني مي گردد

  لغو تخفيفات، ترجيهات و كليه امتيازات شركتها و دستگاههاي دولتي – 58ماده 

متيازات شركتهاي دولتي و ايجاد شرايط يكسان براي اين سياست در راستاي حذف انحصارات و ا
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فعاليتهاي بخشهاي دولتي و  خصوصي تدوين شده است كه آئين نامه اجرايي مربوط به لغو تخفيفات، 

به گمرك جهت اجرا، ابالغ  4/79/ 25مورخ  1174/200ترجيهات و حقوق گمركي طي نامه شماره 

  . گرديده است

توليدات داخلي، به دولت اجازه داده مي شود بخشي از كاالهاي اساسي  به منظور حمايت از  -87ماده 

كه با ارز رسمي وارد مي شود و امكان توليد آن در داخل وجود دارد را از داخل خريداري نموده و نسبت 

به فروش ارز صرفه جويي شده به قيمت واريزنامه اي اقدام و درآمدحاصل را به درآمد عمومي واريز 

  .نمايد

ادل وجوه واريزي فوق، براي تأمين اعتبار مورد نياز جهت خريد كاالي جايگزين از توليدات داخلي مع

از سود تسهيالت سرمايه گذاري به منظور افزايش توليد كاالهاي مذكور،   و نيز پرداخت تمام يا قسمتي 

  .تدر قالب لوايح بودجه سنواتي در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار خواهد گرف

آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوة تصميم گيري براي خريد از داخل، نحوه واريز مابه التفاوت به 

خزانه و نحوه پرداخت به دستگاه اجرائي ذيربط، نحوه صدور تضمين خريد به توليد كنندگان و سازوكار 

جمهوري اسالمي ايران و سازمان تنظيم بازار كاالهاي مذكور بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني، بانك مركزي 

  .برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

  رجحان خريد كاالهاي اساسي از داخل كشور - 87ماده 

هدف از اين سياست حمايت از توليد كاالهاي اساسي كه به ارز رسمي وارد كشور مي شوند و امكان 

تاي ساز و كار تنظيم بازار كاالهاي مذكور و اجراي ماده در راس. توليد آنها در داخل وجود دارد، مي باشد

هيئت وزيران  18/8/79ه مورخ /23154ت و /34915آئين نامه مربوز بر اساس تصويب نامه شماره  ،فوق

  .ابالغ شده است

شوند ضمن  كليه اصناف توليدي مستقر در شهرها چنانچه به شهركهاي صنعتي منتقل   -110ماده 

ت ويژه در خصوص واگذاري اقساطي زمين در شهركهاي صنعتي از حمايتها و استفاده از تسهيال
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  .تسهيالت اعتباري كه توسط دولت تعيين مي گردد، برخوردار خواهند بود

به وزارت بازرگاني اجازه داده مي شود كه به منظور ساماندهي و قانونمند نمودن واحدهاي  - تبصره

در كشور داير شده و داراي سند مالكيت يا اجاره نامه و  1378ل صنفي فاقد پروانه كسب كه تا قبل از سا

يا مبايعه نامه و يا قرارداد واگذاري عين يا منافع ملك با اشخاص حقيقي يا حقوقي، سازمانها، نهادها و 

ارگانها باشند توسط اتحاديه هاي صنفي كشور با دريافت گواهي پرداخت عوارض ساليانه شهرداري و 

  .مشخص بودن وضعيت مالياتي، پروانه كسب موقت صادر نمايد همچنين گواهي

مدت اعتبار پروانه كسب هاي موقت صادره سه سال پس از تاريخ صدور مي باشد و اتحاديه هاي 

  .صنفي موظفند ظرف مدت مزبور نسبت به تبديل پروانه كسب هاي موقت به دائم اقدام نمايند

تبديل آنها به پروانه كسب هاي دائم و همچنين ساير  نحوه صدور پروانه كسب هاي موقت و شرايط

موارد الزم به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت وزيران 

  .مي رسد

  :ساماندهي و حمايت از اصناف – 110ماده 

 ،به شهركهاي صنعتي برخورداري اصناف توليدي از تسهيالت اعتباري و حمايتهاي الزم جهت انتقال

ساماندهي اصناف توليدي، قانونمند نمودن نحوه اداره واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب و صدور پروانه 

آئين نامه اجرايي صدور پروانه موقت بر . كسب موقت از جمله مهمترين اهداف اين ماده قانوني مي باشد

در اين . هيئت وزيران ابالغ شده است 10/10/79ه مورخ /222939 ،ت/45075اساس تصويب نامه شماره 

به موجب آئين نامه فوق در هر يك از شهرهاي كشور كميسيوني به منظور نظارت بر امر صدور  ،راستا

  .پروانه كسب موقت و دائم توسط اتحاديه هاي صنفي تشكيل گرديد

و ) كافي و سالم دسترسي همة افراد جامعه به غذاي(به منظور نهادينه كردن امنيت غذا  -197ماده 

بهبود تغذية مردم و كاهش بيماريهاي خاص از سوء تغذيه و ارتقاي سالمت جامعه، وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر طي مدت يك سال نسبت به تعيين سبد غذايي مطلوب 
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  .اقدام كند و براي تحقق آن دستگاههاي ذيربط بايد اقدامات ذيل را به عمل آورند

وزارتخانه هاي فرهنگي وآموزشي و همچنين سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  -الف

موظفند نسبت به ارتقاي فرهنگ و آگاهيهاي تغذيه اي و ارائه آموزش هاي الزم به منظور ترويج سبد 

  .مطلوب غذايي به عموم مردم اقدام كنند

هاي در مورد مواد غذايي پس از كسب نظر وزارت شوراي اقتصاد در توزيع منابع اعتبار يارانه  -ب

  .بهداشت، درمان و آموزش پزشكي زمينه اجراي سبد مطلوب غذايي را فراهم خواهد كرد

به منظور رفع سوء تغذية خانوارهاي كم درآمد، يارانة كاالهاي اساسي اعطايي به نيازمندان،  -ج

  .سايرين افزايش مي يابد روستاييان و ساكنين مناطق كمتر توسعه يافته نسبت به

به منظور ارتقاي سطح سالمتي مردم مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است  - د

حداكثر تا پايان برنامة سوم استانداردهاي ايمني مواد غذايي را تكميل و جهت اعمال نظارت بر كيفيت 

كي و ساير دستگاههاي ذيربط اعالم توليد و عرضه موادغذايي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش

  .كند

ساختار و تشكيالت مناسب امنيت غذا و تغذيه در سطوح ملي و استاني طي مدت شش ماه از  - هـ

تصويب اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و پس از تائيد سازمانهاي امور 

  .هيأت وزيران خواهد رسيد اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه به تصويب

  تدوين سبد مطلوب غذايي – 197ماده 

دسترسي همه افراد جامعه به غذاي كافي و (اقدامات اجرايي كه در راستاي نهادينه كردن امنيت غذا 

و بهبود تغذيه مردم و كاهش بيماري هاي حاصل از سوي تغذيه و ارتقاي سالمت جامعه در طول ) سالم

  :رت گرفته به شرح ذيل مي باشدبرنامه سوم توسعه صو
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 توزيع پنير كاال برگي در بسته بنديهاي بهداشتي 

 اجراي طرحهاي غني سازي آرد و روغن خوراكي 

 تدوين سبد مطلوب غذايي مراكز آموزشي به شرح ذيل:  

برنامه سوم توسعه در خصوص هدفمند كردن يارانه هاي ) 46(با توجه به تكاليف قانوني ماده  -الف 

ي اساسي و با عنايت به مصوبات شوراي محترم اقتصاد و تصميمات اتخاذ شده در جلسات ستاد كاالها

ويژه امور رفاهي دانشجويان مقرر گرديد بخشي از يارانه مواد غذايي واحدهاي آموزشي به صورت 

زيع پرداخت نقدي انجام شود كه در مرحلة اول به شكل آزمايشي در مورد پنير و قند و شكر، به جاي تو

مستقيم اقالم مذكور، نسبت به پرداخت يارانة نقدي اقدام شد، و پس از موافقت شوراي محترم اقتصاد از 

سياست مذكور در مورد كليه مراكز آموزشي مشمول به اجرا گذاشته شده و كماكان در  1381اواخر سال 

نشگاه آزاد اسالمي كه به دليل غير دولتي و دا –به استثناي مراكز آموزش عالي غير انتفاعي (حال اجراست 

  .) مشكالت اجرايي در پرداخت يارانه نقدي، كاالهاي يارانه اي تقديم مي گردد

به پيشنهاد مراكز آموزشي و با تصويب ستاد ويژه امور رفاهي دانشجويان براي ايجاد تنوع غذايي،  -ب

همچنين با اخذ مجوز از شوراي نسبت به جايگزيني گوشت قرمز با گوشت مرغ مورد نياز اقدام گرديد و 

  .محترم اقتصاد گوشت مراكز آموزشي از محل گوشت توليد داخل و وارداتي تامين گرديد

      1383تا  1381يارانه هاي تخصيصي بابت اقالم مذكور از سال   -ج

  راهكارهاي اجرايي قانون برنامه سوم مرتبط با بخش بازرگاني داخلي و اقدامات انجام شده

 مع مكان يابي سردخانه ها، سيلوها، انبارها و گمركات با توجه به امكانات توليد، واردات طرح جا

  . و صادرات و مصرف هر استان تهيه و اعالم مي شود

مكاني آنها در سطح  –در حال حاضر، ساخت و ساز ظرفيت هاي ذخيره سازي و پراكندگي فضا 

در كانون هاي مصرف و بازرگاني داخلي سازمان يافته  كشور از يك الگوي اتفاقي كه با تمايل به استقرار

است و مقاصد حمايت از توليدكنندگان و صادركنندگان محصوالت فساد پذير در آن ناديده انگاشته شده 
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ظرفيت هاي موجود و همچنين نرخ رشد ساخت و سازهاي ذخيره سازي در مناطق مختلف با روند . است

  . توليد مطابقت ندارند

واحدهاي ذخيره سازي از لحاظ انطباق با ظرفيت هاي مورد نياز مناطق مصرف نيز غير كار  پراكندگي

در برخي از نقاط به احداث . به عبارت ديگر، سردخانه ها، توزيع متناسبي با نيازهاي محلي ندارند. است

ا، عمالً به كاهش در جاي ديگر تراكم مازاد بر نياز و بال استفاده ماندن ظرفيت ه. سردخانه ها نياز است

سطح بهره وري وافت كارايي اقتصادي تجهيزات ذخيره سازي انجاميده و نقل و انتقاالت مضاعف را 

به اين منظور در برنامه سوم اين راهكار به منظور اجراي طرح جامع مكان يابي . موجب شده است 

  . سردخانه ها، سيلوها، انبارهاو گمركات پيش بيني و تصويب شده است

جهت پياده سازي اين راهكار كميته اي براي تعيين تكليف انبارها و سردخانه هاي ملكي تحت  در

پوشش سازمان گسترش خدمات بازرگاني تشكيل شده است تا بر اساس مأموريت هاي سازمان و نيازهاي 

  .شركت هاي تابعه تصميم گيري الزم را انجام دهند 

بارها، بر اساس مطالعاتي كه توسط مؤسسه عالي در خصوص طرح جامع مكان يابي سيلوها و ان

پژوهش و برنامه ريزي و توسعه در اين رابطه انجام گرفت سازمان غله با همكاري سازمان مديريت و 

برنامه ريزي كشور به معرفي شركتها و برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكار اقدام نموده است و مبلغ 

البته وزارت بازرگاني در راستاي سياست . ورد نظر بوده است ميليون ريال برآورد طرحهاي م 18308

واگذاري امور به بخش خصوصي و كاهش تصدي گري دولت همواره طي مكاتبات و نشست هايي 

قانون بودجه جهت ساخت سيلوها به  3خواستار اعطاي تسهيالت و اعتبارات فني در قالب تبصره 

  . كارخانجات آرد سازي بوده است 

 در توليدات كشور تمهيدات الزم ) نماد –خط (سترش همگاني استفاده از رمزينه در جهت گ

  . فراهم شود 

   :اقدامهاي انجام شده در اين راستا عبارتند از
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  . تدوين، تصويب و انتشار دو استاندارد جديد در زمينه رمزينه هاي رايج  –الف

  . رضه شده افزايش بازرسي و نظارت در كاربرد رمزينه در كاالهاي ع –ب

برگزاري سمينارهاي توجيهي، دوره هاي آموزشي، انتشار مستمر ويژه نامه مركز شماره گذاري كاال و  -ج

  . خدمات ايران 

به  1378عضو در سال  2545افزايش تعداد مشتركين مركز شماره گذاري كاالها و خدمات ايران از  - د

  .  1382عضو در سال  4089

 عه، الصاق برچسب قيمت ها و درج مشخصات كاال الزامي خواهد بود از ابتداي برنامه سوم توس .  

قرار دارد كه ) سازمان بازرسي و نظارت(اين راهكار همواره در اولويت برنامه هاي وزارت بازرگاني 

  نيز بر اساس نتايج طرح نظارتي  82در سال . هر ساله طي طرحهاي ويژه نظارتي اجرا مي شود 

واحد توزيعي، توليدي و خدماتي فعال  1943857از مجموع  "مشخصات كاال نصب بر چسب و درج  "

درصد  2/76در سطح كشور، ميزان نصب بر چسب قيمت و درج شناسنامه كاال در سطح كشور حدود 

از ديگر نتايج . درصد داشته است  6/2افزايشي معادل  81برآورد گرديد كه اين ميزان نسبت به سال 

مي باشد  81درصدي گزارشها و شكايات مردمي نسبت به سال  10افزايش  82ال اجراي اين طرح، در س

  .  كه بيانگر افزايش سطح آگاهي و حساسيت مردمي نسبت به درج قيمت كاال است 

  وزارت بازرگاني مكلف است طي مدت شش ماه، نسبت به اصالح و تقديم اليحه جديد حمايت

  . دام كند از حقوق مصرف كنندگان به هيأت وزيران اق

در خصوص اين راهكار، اليحه مزبور تهيه و به مجلس شوراي اسالمي تقديم شده است كه در حال 

ضمن اينكه در قانون جديد نظام صنفي تخلفات . حاضر مراحل بررسي و تصويب را طي مي نمايد 

در راستاي تعزيراتي با شدت و حدت بيشتري در بحث جريمه ها مورد توجه قرار گرفته كه اين امر، 

  . حمايت از عرضه كنندگان صورت گرفته است 

اعطاي گواهينامه و تنديس حمايت از حقوق مصرف كنندگان از ديگر اقداماتي است كه در راستاي 
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در اين برنامه واحدهاي توليدي، خدماتي كه در . حمايت از مصرف كنندگان صورت گرفته است 

در رعايت حقوق مصرف كنندگان برداشته اند، گواهينامه چارچوب ضوابط اعالم شده گام هاي عملي را 

و آثار مثبت آن در واحدهاي  1380در پي اجراي اين برنامه در سال . مورد اشاره به آنها اعطا مي گردد 

كه سومين سال برگزاري اين همايش بود، تعداد متقاضيان با  1382توليدي، موجب گرديد كه در سال 

واحد افزايش  40واحد و تعداد واحدهاي برگزيده به  133به  1380ال درصدي نسبت به س 316رشد 

همچنين به پيشنهاد وزارت بازرگاني و با پيگيري هاي صورت گرفته روز نهم اسفندماه هر سال به . يابد

عنوان روز ملي حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان از سوي شوراي عالي انقالب فرهنگي 

  . در تقويم رسمي كشور به ثبت رسيده است  1383تصويب و از سال 

 نصب اتيكت قيمت و توزيع مناسب  ،شناسايي و واگذاري بخشهايي از مسئوليت نظارت بر قيمتها

  . كاال به تشكل هاي غير دولتي و تدوين آين نامه اجرايي 

ي و تقويت شناسايي و ايجاد تشكل هاي غير دولت 81در اجراي اين راهكار مهمترين اقدام در سال 

تشكل غير دولتي در سراسر  91مشاركت در فعاليتهاي نظارتي و بازرسي بود كه به طور متوسط بيش از 

از ديگر اقدامات انجام . جلسه هماهنگي و توجيهي با آنان برگزار گرديد  131كشور شناسايي و طي آن 

ر استانهاي كشور، مورد از عوامل كاهش مشاركت هاي مردمي د 40شده در اين خصوص شناسايي 

تفاهم نامه همكاري در امر نظارت  404تقويت ارتباط با مجامع و اتحاديه ها مي باشد كه منجر به امضاي 

همچنين طي سالهاي اخير تعداد بازرسان افتخاري افزايش يافته و نيز مشاركت آنها در ارائه گزارش . شد 

  . هاي الزم روندي صعودي داشته است

 ت گرفته در اين زمينه عبارتند ازساير اقدامات صور:   

  مشاركت مستقيم مردم در نظارت بر عملكرد واحدهاي صنفي در غالب طرح ناظرين افتخاري  -

  توسعه كيفي طرح ناظرين افتخاري و افزايش تعداد گزارشات ناظرين افتخاري  -

  تحت پوشش قرار دادن شبكه ناظرين افتخاري در كليه شهرستانها  -
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  ناظر از صنوف  4170ستقيم اصناف در غالب اجراي طرح ناظرين صنفي و جذب مشاركت م -

  سازماندهي و فعال نمودن اتحاديه ها و مجامع امر صنفي در امر نظارت  -

  استان بمنظور جلب همكاري كسبه و مجامع امر صنفي و اتحاديه ها  28مكاتبه با سازمانهاي بازرگاني  -

  در كنترل قيمتها ها  NGOمطالعه و بررسي نقش  -

 NGOپيگيري توافقنامه مشترك همكاري با سازمان ملي جوانان و تشكيل  -

  پيشنهاد تشكيل اتحاديه صنفي شركتهاي خدمات خودرويي  -

  پيشنهاد تشكيل اتحاديه صنفي شركتهاي اينترنتي  -

 پيشنهاد تشكيل تشكل جهت استاندارد سازي خدمات واحدهاي اقامتي و پذيرايي  -

عيين قيمتهاي تضميني سلف محصوالت كشاورزي در طول سالهاي برنامه، به منظور برداشته شدن ت -

  . بخشي از بار ذخيره سازي كاال از دوش دولت 

هدف از اين راهكار اجرايي مصوب برنامه سوم توسعه، كاهش تصدي هاي غير ضرور دولت و پرداخت 

است كه محصوالت خود را در خارج از فصل برداشت  مبالغي به عنوان هزينه ذخيره سازي به كشاورزاني

گندم كه يكي از مهمترين محصوالتي است كه انحصار خريد آن در دست . به دولت عرضه مي نمايند

در همين راستا، طي . دولت مي باشد، مشكالت عديده اي را در بحث ذخيره سازي با خود بهمراه دارد 

د گندم داخلي مصوب شوراي اقتصاد تأكيد گرديد به ازاي هر در دستورالعمل خري 1380و  1379سالهاي 

ريال در مقابل هر كيلوگرم خريد گندم  15ماه تحويل ديرتر گندم از شهريورماه لغايت آذر ماه مبلغ 

پرداخت شود، اما اين راهكار به داليلي نظير متفاوت بودن فصل برداشت گندم در نقاط گرمسير و 

جهت تحويل خارج از ) ريال به ازاء هر كيلو گرم در ماه 15(اچيز پرداختي سردسير كشور و نيز مبلغ ن

و  79فصل برداشت به كشاورزان، چندان مقبول آنها قرار نگرفته و در نتيجه عمالً راهكار فوق در سالهاي 

د بنابراين، نياز به راهكار جدي. گرفته شد  81چندان موفق نبوده است كه تصميم بر حذف آن در سال  80

يا تدوين راهكاري مناسب جهت تنظيم قيمت هاي تضميني خريد محصوالت كشاورزي در خارج از 
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فصل برداشت مي باشد، بطوريكه تفكيك فاصله زماني برداشت در مناطق مختلف در بر داشته باشد و 

ا توجه الزم به ذكر است در اين رابطه ب. رغبتي در جهت ذخيره سازي گندم توسط كشاورزان ايجاد نمايد

به پيش نويس مصوبه هيأت وزيران در خصوص طرح ساماندهي بازار گندم، آرد و نان، عالوه بر موظف 

نمودن دستگاههاي اجرايي به فراهم نمودن تمهيدات قانوني، مالي و اعتباري و اجرايي الزم براي واگذاري 

جاد و توسعه سيلوهاي گندم، تدريجي خريد گندم به گارخانجات آردسازي، تهيه طرح جامع مكان يابي اي

همچنين به وزارت . انبارهاي محلي و نگهداري موقت گندم در مزرعه نيز مورد توجه قرار گرفته است 

بازرگاني اجازه داده شده به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي درامر انبارداري گندم نسبت به 

وصي حسب مورد اقدام كند و سازمان واگذاري استيجاري سيلوهاي دولتي و يا اجاره انبارهاي بخش خص

  . مديريت و برنامه ريزي ملزم به منظور نمودن اعتبار الزم در بودجه هاي سنواتي شده است 

  به منظور كاهش رفت و آمد غير ضرور، توسعه فروشگاههاي چند منظوره مورد تشويق قرار

آنها ترتيبي اتخاذ  همچنين به منظور مشخص نمودن مرجع صدور و نحوه فعاليت. خواهد گرفت

  . نموده كه بر اساس قانون نظام صنفي اين امر تحقق پذيرد 

بنابراين، با تصويب اليحه قانوني نظام صنفي در مجلس شوراي اسالمي، تهيه و تدوين آيين نامه چگونگي 

 قانون مذكور تصريح 86نحوه فعاليت و راهكارهاي تشويق و گسترش اين گونه فروشگاهها كه در ماده 

  .شده است در دستور كار مركز اصناف ايران قرار گرفته كه مي توان اميدوار به تأمين هدف مورد نظر بود 

  برنامه دوم توسعه 

  اهداف بخش بازرگاني در برنامه دوم توسعه

  ،جهت دادن كمكهاي انتقالي دولت دربودجه عمومي درقالب سوبسيدها، بخشودگيها، عوارض

امتيازات در راستاي حمايت از اقشار آسيب پذير ونيازمند ومحروميت ساير تسهيالت و و مالياتي

 .زدايي

 گسترش همكاريهاي بازرگاني خارجي با اقتصاد و تجارت جهاني، منطقه اي و كشورها. 



  414/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 حضور فعال در سازمانها و مجامع بين المللي. 

 تالش در ايجاد توازن در امر صادرات و واردات غير نفتي. 

 زايش مناسب و تنوع كاالهاي صادراتي بويژه افزايش صادرات كاالهاي تالش در راستاي اف

 .صنعتي كه ايجاد ارزش افزوده بيشتر ميكنند و صادرات خدمات

 ايجاد تسهيالت در امر واردات كاالهاي سرمايه اي و واسطه اي بخشهاي توليدي. 

  ايجاد تناسب در سهم بخشهاي مختلف اقتصادي در امر تجارت. 

 ايش بهينه ظرفيتهاي الزم براي نگهداري و ذخيره سازي كاالهاي اساسي و تكميل و افز

 .استراتژيك

 كوشش در رفع كمبودهاي داخلي و كاهش فشارهاي تورمي ناشي از عدم تعادل بازار كاالها. 

 تدارك ذخيره مناسب براي كاالهاي اساسي در جهت ايجاد تعادل در بازار. 

 رساني به منظور توزيع عادالنه كاالاصالح شبكه هاي توزيع و سيستم كاال. 

  جهت دهي نيازهاي كشور به منظور اصالح فرهنگ مصرف به نحوي كه منجر به تقويت صادرات

 .گردد

  اتخاذ سياستها و روشهاي مناسب در امر قيمت گذاري به نحوي كه منجر به افزايش توليد داخلي

 .گردد

 تامين و توزيع كاالهاي اساسي و مورد نياز مردم. 

 تجديد نظر در قوانين و مقررات بخش بازرگاني 

  اقتصادي به منظور افزايش كارائي و  –تقويت و گسترش آموزش و تحقيق در امور بازرگاني

 بهبود تصميم گيري در بخش بازرگاني

 بويژه در بخش بازرگاني. ا.ا.سازماندهي و اجراي نظام آناري ج ،مشاركت در طراحي   .  

  اني در برنامه دوم توسعه استراتژيهاي بخش بازرگ

  اصالح نظام مالياتي و اعتباري كشور در جهت انطباق با اهداف بخش بازرگاني .  
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  اصالح سازماندهي و مديريت بخش بازرگاني در جهت انطباق با اهداف بخش .  

  ايجاد مكانيزمهاي الزم در جهت هدايت سرمايه گذاري و اشتغال از فعاليتهاي غير مولد بخش

  . ي به فعاليتهاي توليدي بازرگان

   اصالح شبكه خرده فروشي موجود و فراهم آوردن زمينه هاي مناسب جهت گسترش

  . فروشگاههاي زنجيره اي 

  ايجاد هماهنگي بين سازمانهاي دست اندر كار بخش بازرگاني و سازمانهاي دست اندر كار بخش

  . هاي توليدي كشاورزي و صنعت 

  گاني خارجي در راستاي توسعه اقتصادي كشور و هماهنگ نمودن اتخاذ استراتژي مناسب بازر

  . اقتصاد داخلي با اقتصاد جهاني 

   تجديد نظر در قوانين و مقررات بازرگاني خارجي كشور بنحويكه صادرات و واردات در جهت

  . بهبود توليد داخلي عمل نمايند 

  گرانفروشي و هر گونه  ،حتكارتغيير و اصالح قوانين و مقررات موجود در جهت جلوگيري از ا

  . اخالل در تأمين و توزيع كاالهاي اساسي و استراتژيك 

  تشخيص و طراحي دوره اي توزيع كاالهاي اساسي و آنهائيكه با مكانيزمهاي سهميه بندي توزيع

  . مي كردند 

   كنترل و نظارت مستمر دولت بر بازار با اهرمها و مكانيزمهاي مناسب .  

  سياست گذاري توزيع كاال و خدمات در وزارت بازرگاني و ايجاد انسجام در  تمركز مسئوليت

  . مديريت اجرائي توزيع و ادغام و يا حذف مديريتهاي موازي و زائد 

   تالش در جهت به حداقل رساندن فاصله تهيه و تأمين كاال تا مصرف به منظور جلوگيري از

  .  افزايش بي رويه قيمتها و جلوگيري از گسترش بخش

   تنظيم و هدايت واحدهاي صنفي برابر نيازهاي جامعه و اجراي صحيح قانون نظام صنفي .  

  انبارها و سردخانه ها به منظور افزايش بهره وري و افزايش ظرفيت  ،تجهيز و تكميل سيلوها

  .  كاالها در جهت ايجاد امنيت و اطمينان عمومي در تامين نيازمنديهاي مردم وتعديل و تنظيم بازار
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   ايجاد ثبات نسبي در قوانين و مقررات مربوط به صادرات بنحوي كه برنامه ريزي بلند مدت براي

  . صادرات را در واحدهاي توليدي كاالهاي صادراتي ممكن سازد 

   ايجاد مكانيزمهاي الزم براي ضمانت و اعطاي اعتبارات صادراتي .  

   اطالعات مربوط به بازارهاي عمده مصرف در ايجاد نظام اطالعاتي منظم و مستمر براي انتقال

  . سطح جهان به توليد كنندگان و صادر كنندگان 

   ايجاد، توسعه و بهبود امكانات و تسهيالت زير بنائي مربوط به صادرات .  

   عدم وابستگي به چند كشور مبداء به عنوان تامين كننده بخش عمده واردات .  

  وابط الزم براي پشتيباني از ايجاد ارزش افزوده داخلي حمايت و ايجاد تسهيالت تشويقي و ض

  . بيشتر در توليد كاالهاي صادراتي 

   ايجاد امكانات و تسهيالت الزم در زمينه توسعه بازارهاي منطقه اي پف مشترك مرزي و

  .صادرات خدمات

   اصالح سازماندهي و تشكيالت مركز توسعه صادرات متناسب با اهداف بخش .  

  اقتصادي در سطوح مختلف در جهت ارتقاء كارآئي  -زشهاي كاربردي بازرگانيتوسعه آمو

  . كارشناسان و مديران بخش 

   توسعه تحقيق و مطالعات بازرگاني بمنظور استفاده از نتايج آنها در بهبود تصميم گيريها و

  . مديريت بخش 

  برقراري موازنه بين ميزان اخذ مابه التفاوت و سوبسيد كاال  

  بخش بازرگاني مرتبط بانون برنامه دوم توسعه قامواد 

هدفهاي كالن كيفي وكمي خط مشي هاي اساسي وسياست هاي كلي برنامه پنج ساله  -ماده واحده 

  . دوم به شرط مندرج درمتن وجداول پيوست اين قانون تصويب ميگردد

   - 16تبصره 
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برنامه دوم ادامه خواهد  در شيرخشك دارو و سياست پرداخت سوبسيد به كاالهاي اساسي و -الف

كاالهاي اساسي شامل گندم،  دارو، شير خشك و يدولت موظف است طي اين برنامه، سوبسيدها. يافت

  . پرداخت نمايد 1372برنج، روغن نباتي، قندوشكر، وپنير را بر مبناي اعتبار ارزي مصوب درسال 

را با حفظ كوپن ومقدار ارز سال  دولت موظف است سوبسيد پرداختي به كاالهاي اساسي -17تبصره 

  . درطول برنامه بصورت ارزي وريالي در بودجه ساالنه منظور نمايد 1372

   - 19تبصره 

دولت موظف است درطول برنامه دوم، سياستهاي خود را به نحوي تنظيم نمايد كه رشد  - 2 -الف

  . تجاوز نمي كند%) 3(مصرف فراورده هاي درهر سال ازسه سال ازسه درصد

بطور  1373متوسط قيمت فروش هرمتر مكعب گاز طبيعي طي سالهاي برنامه دوم، بر مبناي سال  -ب

  .  نسبت به سال ما قبل افزايش مي يابد%) 20(ساالنه بيست درصد 

دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جوئي ومنطقي كردن مصرف انرژي وحفاظت ازمحيط  -و

  : اندزيست اقدامات زير را به انجام برس

به نحوي كه ) براي توليدات داخلي( وعوارض ) براي وادات ( تعيين و اعمال تعرفه هاي بازرگاني  - 2

درصورت عدم رعايت مشخصات فني و معيارهاي تعيين شده از طرف دولت، توليد كنندگان 

  . وواردكنندگان اين تجهيزات مشمول پرداخت اينگونه عوارض وتعرفه ها گردند

ت كار اصناف توسط وزارت بازرگاني به منظور كاهش مصرف انرژي آنها درساعات تنظيم ساعا - 3

  . اوج مصرف برق وانرژي وبرقراري انظباط اجتماعي

  : به منظور ايجاد شرايط الزم جهت - 21تبصره 

  . شفاف كردن سوبسيدهاي حقوق گمركي وسود با زرگاني - 1

  ظارت وكنترل ساماندهي قيمت گذاري براي بوجود آوردن امكان ن - 2
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  : درمقابل واردا ت، موارد زير اعمال خواهد شد   ارتقاء توان رقابتي توليدات داخلي - 3

كلية تخفيفها، ترجيهات، معافيتهاي حقوق گمركي وسود بازرگاني وزارتخانه ها، سازمانها،  -الف 

: ام است ازجملهمؤسسات دولتي، نهادهاي انقالبي وشركتهاي كه مشمول قانون به آنها مستلزم ذكر ن

سازمان صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران شركت ملي نفت ايران وشركتهاي تابعه و وابسته به آن، 

شركت ملي گاز ايران شركت ملي پتروشيمي ايران وشركتهاي تابعه، و وابسته به آنها، شركتهاي آب 

اساس كنوانسيونهاي بين المللي و  وفاضالب ومراكز تهيه وتوزيع كاال جز درمورد معافيتهاي برقرار شده بر

  . ترجيهات و معافيتهاي مقرر در موافقت نامه دوجانبه و چند جانبه بين المللي تجاري لغو مي گردد

دولت مجاز است اعتبارات الزم براي تأمين تمام و يا قسمتي ازهزينه هاي ناشي از لغو معافيتهاي 

سات دولتي وشركتهاي دولتي موضوع اين تبصره را حقوق گمركي و سود بازرگاني وزارتخانه ها و مؤس

 - درارتباط با آن قسمت از وارداتي كه ازمحل بودجه عمومي دولت انجام مي شود به صورت جمعي

  . خرجي درلوايح بودجه ساالنه منظور نمايد

نرخهاي تعرفه اي حقوق گمركي توسط مجلس شوراي اسالمي وسود بازرگاني توسط دولت  -ب

ت ازتوليدات داخلي به منظور رسيدن به خود كفايي، رشد اقتصادي و ايجاد زمينه براي ودرجهت حماي

  . توسعه صادرات درهر زمينه تنظيم خواهد شد

ادامه اين حمايت ها مشروط به اين خواهد بود كه قسمتي از سود حاصل درهر رشته توليدي، براساس 

سرمايه گذاري جديد، انتقال وبهبود تكنولوژي برنامه هاي دستگاهاي مربوط در جهت تحقق برنامه هاي 

  . ومدرن كردن فرايند هاي توليدي همان واحدها هزينه شود

به منظورحمايت منطقي ازتوليدات داخلي كشاورزي ودامي نرخهاي تعرفه وسود بازرگاني به نحوي 

اخلي كمتر تعيين مي شود كه قيمت تمام شده محصوالت وارداتي از قيمت تضميني محصوالت مشابه د

نباشد درمورد محصوالت كشاورزي كه دولت براي آنها قيمت تضميني اعالم ننمايد نيز به نحوي عمل مي 

  . داخلي محصوالت، از واردات آسيب نبينند  شود كه توليدكنندگان
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قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني وماليات انواع خودرو و ماشين  -ج 

مجلس شوراي اسالمي به قوت 2/10/1371ب وارداتي وساخت داخل وقطعات آنها مصو  آالت راهسازي

  . خود باقي است

آيين نامه هاي اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانه ها بازرگاني وامور اقتصادي ودارايي تهيه وبه 

 .تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

وتوسعه روابط تجاري با كشورهاي مورد نظر  به دولت اجازه داده مي شود به منظور تنظيم - 24تبصره 

وفراهم آوردن زمينه رشد صادرات كاالهاي توليدي كشور به كشورهاي مذكور، سود بازرگاني كاالهاي 

آن كشورها را درمقابل كسب امتياز دررابطه با كاالهاي صادراتي كشور به ميزان متناسب تقليل  وارداتي از

مي شود دررابطه با كشورهاي كه تضييقاتي براي صادرات جمهوري  همچنين به دولت اجازه داده. دهد

  . اسالمي ايران ايجاد كنند، نسبت به برقراري سود بازرگاني اضافي اقدام نمايد

درمواردي كه فروشندگان خارجي كااليي را با قيمتي غير واقعي كه بطور فاحشي كمتر ازقيمت واقعي 

ت موظف است پس از دريافت اعتراضات توليد كنندگان داخلي، عرضه مي كنند، دول) دامپينگ( آن است 

گمرك موظف است مبالغ . اين قبيل كاالها ازكشورهاي مورد نظر قيمت پايه تعيين وبه گمرك ابالغ نمايد 

دريافتي خود را بر اساس قيمت پايه محاسبه آنرا به اضافه تفاوت قيمت مندرج دراسناد خريد وقيمت پايه 

  .ن وصول نمايدازوارد كنندگا

   - 25تبصره 

به منظور تنظيم خط مشي هاي صادرات كشور وتعيين كمكهاي وتسهيالت قابل ارائه به  - 1 -الف

بخش صادرات ورفع مشكالت وموانع آن اجراي سياستهاي مصوب برنامه دوم شوراي عالي توسعه 

رگاني، صنعتي، امور صادرات غير نفتي به رياست رئيس جمهور يامعاون اول وي وعضويت وزراي باز

جهاد سازندگي ورؤساي كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، مركز ،اقتصادي ودارائي، كشاورزي

توسعه صادرات ايران، گمرك جمهوري اسالمي ايران ورئيس اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران تشكيل 
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  . مي شود

شنهادهاي اين شورا پس از تصويب هيأت دبيرخانه شوراي مزبور دروزارت بازرگاني مستقر بوده وپي

وزيران درحدود قوانين مربوط درارتباط با ايجاد تسهيالت صادراتي براي كليه وزارتخانه ها، مؤسسات 

وشركتهاي دولتي ومؤسسات ونهادهاي عمومي وغير دولتي وهمچنين خصوصي اعم از حقوق وحقيقي 

ن به رياست استاندار وعضويت مديران كل بازرگاني، كميته توسعه صادرات استا. الزم االجراء خواهد بود

  . گمرك، سازمان، برنامه بودجه وادارات كل ذيربط حسب مورد ومديرعامل بانك استان تشكيل مي گردد

دبيرخانه شوراي عالي صادرات درمركز توسعه صادرات ايران ودبيرخانه كميته استان دراداره كل 

  . بازرگاني استان خواهد بود

امه اجرايي اين بند توسط وزارت بازرگاني تهيه وپس از تأييد شوراي مزبور به تصويب هيأت آيين ن

  . وزيران خواهد رسيد

وزاتخانه هاي صنعتي، بازرگاني، كشاورزي وجهاد سازندگي مكلفند درابتداي هر سال فهرست  - 2

خارج ازكشور مجاز  دامي را كه به تشخيص آنها صدورشان به محصوالت كشاورزي و كاالهاي صنعتي و

آنها بايد درالويت قرار گيرد جهت طرح درشوراي  مزيت نسبي برخوردار مي باشد وحمايت از از بوده و

  . اتخاذ سياستهاي حمايتي الزم به دبيرخانه اين شورا ارسال دارند عالي توسعه صادرات غير نفتي و

عوامل كه معموال  خاص ناشي ازمقابل خطرات  حمايت صادركنندگان در به منظور حفظ حقوق و - 3

شركتهاي بيمه تجاري آنها را بيمه تجاري آنها را بيمه نمي نمايد به دولت اجازه داده مي شود صندوق 

به صورت يك شركت دولتي با شخصيت  سعه صادرات ايران منتزع وومركز ت ضمانت صادرات را از

اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور - اساسنامه  بر طبق وابسته به وزارت بازرگاني تشكيل و حقوقي مستقل و

    .به تصويب هيأت خواهد رسيد، اداره نمايد

 فعاليتهاي صادراتي وثبات درسياستهاي اجرائي مربوطه و توسعه در به منظور ايجاد تسهيل و -ب
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  :جلوگيري از عدم هماهنگي

ومي غير دولتي و كليه وزارتخانه ها،موسسات و شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عم - 1

همچنين اشخاص حقوقي وحقيقي ايراني موكلفند قبل از برپايي هر نوع نمايشگاه تجاري، صنعتي بين 

المللي در داخل و خارج از كشور ويا شركت در نمايشگاهاي بين المللي درداخل وخارج از كشور يا 

  . انندشركت درنمايشگاههاي بين المللي برنامه هاي خود را با مركزمزبور برس

دولت موكلف است حدود ميزان فعاليت هريك ازبخشهاي دولتي، وخصوصي رادرجهت تشويق  - 2

صادراتي غير نفتي درانطباق با اهداف وخط مشي هاي مصوب اين قانون تعيين نموده ولوايح مورد نياز را 

  . به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد

صادرات جهت دستيابي به بازارهاي جديد، اجازه  درجهت استفاده از مكانيسم واردات درمقابل - 3

داده مي شود كه واحدهاي توليدي وبازرگاني نسبت به عقد قرار داد تجارت متقابل براي آن دسته 

  . ازكاالهائي كه ورود آنها طبق قوانين ومقررات مجاز شناخته شده است اقدام نماييد

بودجه ساالنه با اختصاص اعتبارات الزم دولت مكلف است درحدود اعتبارات مصوب درقوانين  - 4

نسبت به تجهيز گمركيهاي كشور وايجاد انبارهاي فني و سردخانه وهمچنين حذف مراحل اداري غير 

  . ضروري صدور كاال به منظور ارسال سريع محموالت به بازارهاي مصرف، اقدام نمايد

  : بازارهاي جهانيبه منظور قابل رقابت نمودن قيمت كاالهاي صادراتي كشور در -ج

 شركتهاي حمل ونقل دولتي مكلفند جابجائي وحمل كاالهاي مذكور به خارج ازكشور را در - 1

يت قرار داده وتسهيالت وتخفيفات الزم را بر طبق آيين نامه هاي كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه ولوا

اي حمل ونقل كاالهاي مزبور قائل راه وترابري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد بر اي بازرگاني و

  . شوند

حقوق گمركي وسود بازرگاني اخذ شده ازمواد اوليه، قطعات ولوازم وارداتي بكاررفته درساخت  - 2
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وبسته بندي كاالهاي صادره حداكثر به ميزان حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلقه در زمان صدور كاال بر 

ي توسعه صادرات غير نفتي به تصويب هيأت وزيران خواهد طبق دستورالعملي كه پيشنهاد شوراي عال

  .رسيد توسط گمرك جمهوري اسالمي ايران به صادركنندگان مسترد ميگردد

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است با تصويب شوراي پول و اعتبار تسهيالت  - 3

تعيين و به شبكه بانكي كشور اعالم اعتباري قابل اعطا به بخش صادرات غير نفتي كشور را درآغاز هرسال 

تسهيالت مذكور به ترتيبي كه شوراي مذكور تعيين خواهد نمود با نرخ ترجيحي متناسب با ميزان . نمايد

  . صادرات از طريق بانك توسعه صادرات ويا ساير بانكها به صادركنندگان واگذار خواهد شد

صادرات غير نفتي و ايجاد تحرك در اقتصاد  به منظور پشتيباني از توليدات داخلي و توسعه -1 - د

منطقه اي دولت مي توان مناطق ويژه حراست شده اي رادر مبادي ورودي و يا گمركيهاي داخلي ايجاد 

  .نمايد 

و    ورود كاال ازمناطق مذكور جهت مصرف داخلي، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود

  . ريفاتي انجام نخواهد شدصدوركاالها ازاين مناطق بدون هيچگونه تش

قانون برنامه اول توسعه ايجاد شده اند بايستي  20مناطق ويژه حراست شده كه به موجب تبصره  - 2

  .فعاليت خود را با مفاد اين تبصره وآيين نامه اجرايي آن تطبيغ دهند

  . آئين نامه اجراي اين بند توسط هيأت وزيران به تصويب خواهد رسيد - 3

سعه صادرات ايران مكلف است كليه وجوه ناشي از اعطاي ارز تنخواه صادراتي منظور بانك تو -هـ 

را طي برنامه دوم وصول ومجددأ به صورت تسهيالت  1370و1369و1368شده درقانون بودجه سالهاي 

  . اين مبالغ به عنوان سرمايه دولت نزد بانك منظور خواهد شد. ارضي به صادركنندگان اعطاء نمايد

بانك توسعه صادرات ايران اجازه داده مي شود، سود ناشي ازانجام عمليات مالي ساالنه را براي به  -و

اين مبلغ به عنوان سرمايه دولت نزد . اعطاء تسهيالت جهت استفاده صادر كنندگان مورد استفاده قرار دهد
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  . آن بانك طي برنامه دوم منظور خواهدشد

ق اعطاي وام با نرخ ترجيحي ازطريق بانك توسعه صادرات دولت مي تواند تسهيالت الزم ازطري -ز

مجتمع هاي  ايران جهت ايجاد تأسيسات حمل ونقل پايانه هاي صادراتي همراه تأسيسات نگهداري كاال و

  . تجارت بين الملل دراختيار صادرگنندگان حقيقي وحقوقي قرار دهد

ز اطالع رساني تجاري بين المللي دولت موظف است طي دوسال اول برنامه شبكه متمرك -26تبصره

 ،بانكها ،مؤسسات دولتي ،وزارتخانه ها. از طريق وزارت بازرگاني طراحي واجرا نمايد وداخلي كشور را

موظف به هماهنگ كردن سيستم اطالع رساني خود با طرح جامع  ،نهادها وكليه شركتها ودستگاهاي ذيربط

  . ي باشندارائه اطالعات به شبكه مذكور م و فوق الذكر

هزينه طراحي واجراي سيستم مذكوردروزارت بازرگاني ازمحل منابع داخلي دستگاهاي وابسته به اين 

  . وزارتخانه تامين خواهد شد

دولت موظف است طي دوسال اول برنامه شبكه متمركز اطالع رساني تجاري بين المللي  -27تبصره

 ،بانكها ،مؤسسات دولتي ،وزارتخانه ها. را نمايداز طريق وزارت بازرگاني طراحي واج وداخلي كشور را

موظف به هماهنگ كردن سيستم اطالع رساني خود با طرح جامع  ،نهادها وكليه شركتها ودستگاهاي ذيربط

  . فوق الذكروارائه اطالعات به شبكه مذكور مي باشند

گاهاي وابسته به اين وزارت بازرگاني ازمحل منابع داخلي دست در هزينه طراحي واجراي سيستم مذكور

  . وزارتخانه تامين خواهد شد

   -29تبصره

به منظور ارائه الگوهاي مطلوب درزمينه انرژي غذا، دارو، پوشاك، حمل،ونقل، مسكن، آب وغيره -الف

توليد  تبذير وگسترش وترويج فرهنگ كار و اشاعه فرهنگ استفاده ازتوليدات داخلي ومبارزه با اسراف و

اسب با امكانات وشئون جامعه اسالمي، شورايعالي مصرف با تركيب ذيل تشكيل ساده زيستي متن و
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  . ميگردد

  . بعنوان رئيس شورا) ويا معاون اول رئيس جمهور( رياست جمهوري  .1

  . وزير بازرگاني .2

  . وزير اموراقتصادي ودارايي .3
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دونفراز نمايندگان مجلس شوراي مجلس شوراي اسالمي بعنوان ناظر به انتخاب  .10

  . مجلس شوراي اسالمي

الزم را جهت تصويب  شوراي مذكور موظف است نسبت به موارد ذيل اقدام نموده وپيشنهادهاي -ب

  . نهايي به هيأت وزيران تقديم نمايد

تالش درجهت كاهش تقاضا براي كاالهاي واداتي مصرفي وغير ضروري وجلوگيري از تبليغ اين  - 1

  . قبيل كاالها

  . گسترش فرهنگ قناعت وساده زيستي ومبارزه با تجمل گرايي واسراف وتبذير - 2

  . تقاضا وارائه پيشنهادات وطرحهاي الزم به مراجع ذيربطبرنامه ريزي براي هدايت وتعديل  - 3

  . ارائه الگوهاي مصرفي قابل قبول ومطابق امكانات وشؤون جامعه اسالمي - 4
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  . بررسي ونظارت مستمر بر حسن اجراي الگوهاي مصوب واتخاذ تدابير الزم جهت اجراي آنها - 5

شار آنها ازطريق رسانه هاي عمومي وكتابهاي تهيه برنامه هاي تبليغي وارشادي وآموزشي وپخش انت - 6

  . درسي

كليه دستگاهها وشركتهاي دولتي ومؤسسات عمومي، بنيادها، نهادهاي ونيروي نظامي وانتظامي  -ج

وشهرداريها وبانكها وشركتهائي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است، ازجمله سازمان صداوسيماي 

ي نفت ايران وشركتهاي تابعه ووابسته به ان شركت ملي گاز ايران، جمهوري اسالمي ايران، شركت مل

صنايع وايران وسازمان صنايع   شركت ملي پتروشيمي ايران وشركتهاي تابعه، سازمان گسترش ونوسازي

ملي ايران وشركتهاي تابعه ووابسته به آنها، شركتهاي آب وفاضالب ومراكز تهيه وتوزيع كاال موظفند 

     .هت اجراي مصوبات مذكور را فراهم نمايدتمهيدات الزم ج

دولت موظف است با اعمال حمايتهاي مادي ومعنوي كليه، اشخاص حقيقي وحقوقي را به رعايت  - د

  .الگوهاي مصوب تشويق وترغيب نمايد

  توزيع و نگهداري كاال  در برنامه دوم توسعه ،ي مصرفئسياستهاي اجرا

متخلفين از مقررات نظام توزيع مصوب شوراي تامين و توزيع يا به اجراء گذاردن قوانين مربوط به  -

  . هر عملي كه در امر توزيع اخالل ايجاد كند 

برآورد نياز ساالنه كشور به كاالهاي اساسي و مورد نياز توسط وزارت بازرگاني و برآورد سهم  -

  . بخشها و تخصيص ارز مورد حاجت آن بر اساس برنامه هاي توليد و واردات 

بر اساس برنامه هاي توليد و واردات  ،بطور ساالنه) كمبود و بحراني ،عادي(تعيين وضعيت كاالها  -

توسط وزارت بازرگاني و ارائه آنها همراه با مقررات توزيع مربوط به هر گروه از كاالها براي تصويب به 

  . شوراي تامين و توزيع 

جهت تامين و توزيع كاالهاي اساسي در طول اعتباري و مالي مورد نياز  ،اختصاص سهميه ارزي -

برنامه دوم بمنظور تعديل و تنظيم بازار كاالهاي اساسي در ادامه و تكميل سهميه بندي كاالها در سالهاي 
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  برنامه اول توسعه

و عملكرد سال قبل ) پيش از هر سال(تكليف وزارتخانه هاي توليدي به اعالم برنامه توليدات ساالنه  -

  . به وزارت بازرگاني ) ثر سه ماه پس از پايان سال حداك( خود 

ايجاد يك بانك اطالعات و آمار در زمينه بازار محصوالت كشاورزي و صنعتي كشور با كمك كليه  -

دستگاهها و مراجه ذيربط و انتشار منظم اطالعات مربوط به نوع، قيمت و مراكز عرضه كاالها و نهادهاي 

  . يان مصرفي، واسطه اي براي متقاض

سازماندهي و تشكيل و طبقه بندي بازارهاي عرضه مستقيم كاال در مقاطع زماني مشخص در طول  -

  . سال توسط وزارت بازرگاني 

  . تهيه و تنظيم مقررات الزم بمنظور تشكل بازارهاي محصوالت كشاورزي در سراسر كشور  -

ري در جهت ايجاد سردخانه تشويق و جلب مشاركت بخشهاي تعاوني و خصوصي به سرمايه گذا -

ها و مراكز نگهداري و ذخيره سازي كاالهاي فاسد شدني و فصلي از طريق فراهم آوردن، تسهيالت مالي 

  . و اعتباري مناسب

فعال نمودن نقش تعاونيعاي كشاورزي، روستائي و عشايري در عرضه مستقيم محصوالت توليدي  -

  . خود بمصرف كنندگان 

دين ميوه و تره بار در سطح كليه شهرهاي كشور ايجاد نظام كنترل و نظارت دقيق توسعه و بهبود ميا -

  . بر آنها توسط شهرداريها و با هماهنگي وزارت بازرگاني 

اصالح قانون تجارت و نظام صنفي، پيشنهاد و نقطه نظرات اصالحي از طريق وزارت بازرگاني به  -

  . مراجع زيربط 

صنعتي در شهرهاي بزرگ و ايجاد امكانات مناسب در مناطق و جلوگيري از گسترش واحدهاي  -

  . قطبهاي صنعتي 

تشويق و جلب مشاركت بخش خصوصي در ايجاد فروشگاههاي زنجيره اي در سراسر كشور از  -
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  . طريق واگذاري اعتبارات مناسب 

بصورت  گسترش، تقويت و ارتباط فعاليت شبكه توزيع تعاونيهاي كارگري و كارمندي، بنحويكه -

  . فروشگاههاي زنجيره اي عمل نمايند 

  . تنظيم برنامه هاي صنوف توليدي و هدايت آنها در جهت نيازهاي جامعه  -

  . بررسي هفته بازارهاي سنتي، تقويت و گسترش آن به ساير مناطق  -

  ) . كارت اعتباري (افعال كردن سيستمهاي غير پولي در خريد از فروشگاهها  -

  . هاي مناسب صادراتي در جوار مبادي خروجي كاال ايجاد انبار -

جلوگيري از گسترش نانوائيهاي سنتي و تشويق سيستم نان ماشيني از طريق بازنگري، تغيير و  -

اصالح قيمت نان، مجوز تاسيس مقررات بهداشتي، سهميه آرد تحويلي و سوخت تحويلي به نانوائيها، 

  . تبليغ، ماليات و كنترل پخت 

واحد بزرگ نان ماشيني در طول برنامه دوم و اصالح مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص  30اجراي  -

  . واحد نان ماشيني مذكور و عرضه نان توليد شده اين واحدها بقيمت تمام شده  30

 ،300تا 200تشويق و ترغيب مردم به فرآورده هاي جايگزين نان و اختصاص سهميه براي ورود  -

  . اتي به گندم درم براي توليد ماكاروني هزار تن از گندم وارد

حتي االمكان ايجاد كارخانه آرد در مجاورت سيلو و استفاده از بونكرو دستگاههاي مكنده در حمل  -

  . و جابجائي آرد 

تشويق و ترغيب نگهداري گندم در روستاها از طريق باال بردن قيمت خريد گندم در ماههاي بعد از  -

  . برداشت محصول 

بمنظور جلوگيري از ) جو و علوفه ( زايش مناسب قيمت گندم در مقايسه با كاالهاي جانشين اف -

  . مصرف گندم بجاي خوراك دام و طيور و پرداخت سوبسيد حاصله بدين منظور 
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  . غني كردن آرد نان و اضافه كردن تركيبات و ويتامين ها به آن بر حسب نياز مناطق مختلف  -

  . در بررسيهاي مكانيابي ساخت سيلو و انبار  "مجاورت مراكز توليد و سيلوها  " در نظر گرفتن معيار -

  :سياستهاي اجرائي قيمت گذاري و سوبسيد

تجديد نظر در ضوابط قيمت گذاري و اخذ مابه التفاوت و پرداخت سوبسيد توسط شوراي اقتصاد و  -

  . بر اساس پيشنهاد وزارت بازرگاني 

كاالهائي كه مشمول قيمت گذاري، سوبسيد و مابه التفاوت مي كردند  بررسي و پيشنهاد فهرست -

  . توسط وزارت بازرگاني به شوراي اقتصاد 

  .تعيين قيمت تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي و دامي متناسب با هزينه ها واقعي توليد -

چند گانگي قيمت اختصاص يك نوع ارز براي توليد و واردات يك نوع كاال بمنظور جلوگيري از  -

 . آن 

اتخاذ روشهائي در امر قيمت گذاري بمنظور افزايش توليد و تشويق سرمايه گذاريهاي صنعتي و  -

  . معدني 

تعيين، نظارت و كنترل نرخ خدمات مورد نياز مردم بر حسب ضرورت به نحوي كه موجب  -

  . جلوگيري از تورم و هدايت منابع به بخشهاي توليدي گردد 

واحدهاي توليدي در جهت باال بردن كيفيت محصوالتشان از طريق مكانيزمهاي تشويقي تشويق  -

  . قيمتهاي تعيين شده 

قيمت گذاري كاالهاي وارداتي با توجه به نوع ارز مصرفي و اخذ، مابه التفاوت هاي الزم بعنوان  -

  . حمايت از توليدات داخل 

لفات توسط شوراي تامين و توزيع كاال و اعالم ان به تعيين نرخ كاال و خدمات و تنظيم آئين نامه تخ -

  . مراجع قضائي جهت رسيدگي و اعمال مجازاتهاي مربوط 
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بررسي و تشخيص منابع تامين اعتبار سوبسيد كاالها و برقراري رابطه منطقي يا موازنه آن با ميزان  -

  . اخذ مابه التفاوت توسط شوراي تامين و توزيع كاال 

ندم متناسب با افزايش هزينه هاي توليد و سطح قيمتها و در صورت امكان به تفكيك تعيين قيمت گ -

  .مناطق

اتخاذ روشهاي مناسب در امر پرداخت سوبسيد آرد نان به نجوي كه توليد انبوه و مصرف نان  -

  .ماشيني توسعه يابد

و صنايع غذايي سوبسيدها به توليد گندم و نان مصرفي اختصاص يابد و فروش آرد مصرفي صنوف  -

  .با نرخ هاي جداگانه انجام مي شود

اعمال برچسب قيمت و نظارت و كنترل آن از طريق سازمانهاي ذيربط به منظور جلوگيري از تورم و  -

  رشد بي رويه قيمتها در سطح كشور

تقويت و حمايت از بررسي وضعيت بازار و قيمت و نرخ كاال و خدمات و استمرار آن به منظور  -

  .يي به وضعيت بازار به منظور اتخاذ تصميمات مناسب و آگاهانهآشنا

بررسي و ايجاد بورس كاال يا بازار متشكل سازمان يافته كه در آن خريداران و فروشندگان عمده مي  -

  .    توانند با يكديگر تماس يافته و طبق يك رشته قوانين مقرر معامله نمايند

  برنامه اول توسعه 
  خط مشي ها 

  : أمين حداقل نيازهاي اساسي عامه مردم از طريقت - 1

  .تأمين تغذيه در حد نيازهاي زيستي -

درماني و مراقبتهاي بهداشتي اوليه براي عامه مردم با تأكيد بر  -تأمين آموزشهاي عمومي بهداشتي  -

  .كشور   مناطق محروم و روستايي
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  .سالم سازي محيط زيست -

مسكن شهري و روستاي متناسب با امكانات توليد و خصوصيات تعيين موازين و معيارهاي ساخت  -

منطقه و توسعه، تهيه و تدوين نظام حقوقي جهت افزايش عرضه واحدهاي مسكوني با تقليل سطح زيربنا 

  .و توليد و عرضة مسكن استيجاري و گسترش فعاليتهاي توليدي مصالح ساختماني

  .ربناي مسكن براي توزيع بهتر امكانات مسكونياعمال ماليات تصاعدي به نسبت ازدياد سطح زي -

تعيين و اصالح الگوي مصرف در جهت تأمين نيازهاي انسان و جامعه در جريان رشد و تكامل  - 2

  : و آزادگي انسان از طريق   مادي و معنوي با حفظ كرامت

  .پيش بيني و طبقه بندي انواع نيازها به حياتي، ضروري و غيرضروري -

تعيين كمي حداقل نيازهاي حياتي و ضروري با توجه به شناسايي و تعيين خواص پيش بيني و  -

  : عمده مصرف كاال و خدمات در رابطه با رقع اين نيازها و با عنايت به نكات زير

  حداقل ميزان نياز  -الف 

  مصرف سرانه آخرين سال  - ب 

  متوسط مصرف سرانه ده ساله  - ج 

  مصرف   عادت و نرم جهاني -د 

  فرهنگ مصرفي مناطق  -ه 

تأمين حداقل نيازهاي حياتي و در صورت امكان تأمين آنها در حد كفايت و نيز تأمين نيازهاي  -

  .با توجه به امكانات كشور  ضروري

  .رعايت اولويتهاي زير در تأمين نيازها -

  اولويت تأمين نيازهاي اوليه بر ثانويه و نيازهاي جامعه بر فرد  -الف 

  تأمين نيازهاي فرهنگي، اجتماعي بر نيازهاي سياسي، نظامي و بر نيازهاي اقتصادي  اولويت - ب 
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    اولويت تأمين نيازهاي حياتي بر ضروري و بر غيرضروري - ج 

  اولويت تأمين نيازها از داخل بر خارج  -د 

ي اولويت تأمين نيازها از بخش كشاورزي بر صنعت و بر خدمات و نيز از ناحيه به كارگير -ه 

  كاالهاي سرمايه اي، بر واسطه اي و بر مصرفي 

  اولويت تأمين نياز به كاالها با ارزبري كمتر  - و 

  طريق به كارگيري نيروي كار بيشتر نسبت به سرمايه بيشتر   اولويت تأمين نيازها از - ز 

  اولويت تأمين نياز روستا نسبت به شهر  - ح 

  شار خاص اولويت تأمين نيازهاي عموم مردم بر اق -ط 

اولويت تأمين نيازها از طريق به كارگيري تكنولوژي داخلي و مناسب با امكانات موجود كشور  - ي 

  نسبت به تكنولوژيهاي پيچيده و غير قابل دسترس 

رعايت هماهنگي الزم بين الگوي توليد، واردات، صادرات، توزيع از يك سو و الگوي مصرف تعيين  -

  .شده از سوي ديگر

افقتنامه هاي اصولي براي توليد، استاندارد كاالها و مكانيزم تخصيص ارز هماهنگ با صدور مو -

  .الگوي مصرف تعيين شده

شناسايي، آموزش و ترويج نحوة نگهداري و مصرف صحيح كاال و خدمات، با حداقل ضايعات و  -

  .مصرف كاالهاه مجدد از ضايعات به جامانده از تالش در جهت استفاد حداكثر بهره برداري و نيز

شناسايي وبكارگيري روشهاي بسته بندي، عرضه كاال و تبليغات متناسب با الگوي مصرف تعيين  -

  شده

كاهش تنوع اقالم كاال و خدمات رافع هر نياز با عنايت به كاالها و خدمات جايگزين و صدور كاال  -

  .مصرف تعيين شده  و خدمات غيرضروري و خارج ازالگوي
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كانات دولتي و اخذ ماليات تصاعدي و به كارگيري ساير مكانيزمهاي مناسب جهت عدم تخصيص ام -

  . محدود ساختن توليد، واردات، توزيع و مصرف كاالها و خدمات خارج از الگوي مصرف تعيين شده

  .رعايت فرهنگ صحيح مصرفي مناطق و ترويج شعائر و فرهنگ اسالمي مصرف -

ت عمومي نسبت به امكانات شخصي از قبيل استفاده از وسايل نقليه توسعه و ترويج استفاده از امكانا -

  .وسيله نقليه شخصي  عمومي در مقابل

پرهيز از ترويج روحيه رفاه طلبي در جهت ايجاد آمادگي و كسب تواناييهاي الزم در كشور به منظور  -

  .استكبار و سلطه طلبمقابله با شرايط مختلف ناشي از تحريم اقتصادي، جنگ و ساير دسيسه هاي دول 

و ثروت و    اتخاذ تدابير واجراي طرحها و برنامه هاي مناسب در جهت تزكيه و توزيع عادالنه درآمد -

  . تقليل شكاف درآمدي موجود بين اقشار مختلف جامعه

استفاده از امكانات مختلف فرهنگي، تبليغي كشور در جهت اصالح الگوي مصرف موجود به سمت  -

  .عيين شدهالگوي مصرف ت

    :سياستهاي كلي

تغيير سيستم سهميه بندي كاالهاي اساسي به نحوي كه سوبسيدهاي پرداخت شده در چهارچوب  -

  .نظام تأمين اجتماعي كشور به تدريج صرفاً متوجه افراد كم درآمد جامعه گردد

راي منابع تغيير سياست نرخ گذاري كاالها و خدمات، به نحوي كه به تدريج قيمتهاي تعادلي ب -

  .آيداقتصادي به وجود 

به   تجارت خارجي در انحصار دولت بوده و دولت مي تواند در چهارچوب برنامة اول با توجه -

موارد ذيل، واردات و صادرات كاال و خدمات را به اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاوني و 

  .خصوصي واگذار كند

شور كه همه ساله توسط هيأت وزيران تصويب خواهد واردات كاالهاي كثيرالمصرف و استراتژيك ك -
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  .گرديد، درانحصار دولت خواهد بود

دولت در چهارچوب قانون صادرات و واردات ضوابط و شرايط مشاركت بخش غيردولتي در امر  -

را با توجه به عدم واگذاري حق انحصاري به فرد يا افراد حقيقي خاص اعالم مي   صادرات و واردات

برابر براي استفاده از امكانات صادراتي و وارداتي را كسب  افراد حقيقي و حقوقي مختلف فرصتنمايد تا 

  .كنند

اقالم اختصاصي مورد مصرف خود را با نظارت دولت وارد  و واحدهاي توليد مي توانند مواد اوليه -

  .نمايند

رات كاالهاي واردات توسط بخش تعاوني و خصوصي بايستي با اولويت تأمين از طريق صاد -

  .غيرنفتي و يا خدمات انجام شود

دولت مي تواند ارز حاصل از صادرات نقت خام و يا ساير منابع طبيعي در اختيار خود را با نرخي كه 

  .تعيين خواهد نمود، دراختيار بخشهاي تعاوني و خصوصي قرار دهد

حفظ استانداردهاي مورد سياست قيمت گذاري كاالهاي وارداتي به نحوي تنظيم مي گردد كه ضمن  -

نظر در مورد كيفيت كاالها، در مواردي كه قيمت كاالهاي وارداتي كمتر از قيمت توليدات داخلي باشد، با 

توجه به سياست حمايتي دولت از محصوالت كشاورزي و توليدات صنعتي داخلي، قيمت در سطح 

  .ي گرددقيمتهاي تعيين شده توسط دولت تثبيت و ما به التفاوت دريافت م

در بازرگاني خارجي جهت حمايت از توليدات صنايع داخلي به خصوص صنايع ماشين سازي و  -

براي تسريع در ايجاد يك ساخت صنعتي غيروابسته ضمن جلوگيري تدريجي از ورود   واسطه اي و

و كاالهاي صنعتي مصرفي به كشور هم زمان با رشد صنايع مادر و بنيادي بخشودگيهاي حقوق گمركي 

  .ايه اي در طول برنامه به تدريج لغو مي گرددسود بازرگاني كاالهاي واسطه اي و سرم

لغو بخشودگي شامل كاالهاي واسطه اي مربوط به كشاورزي و تكنولوژيهاي پيچيده كه در افق برنامه 

اتي وضع سود بازرگاني در صورت لزوم اعمال محدوديتهاي وارد. اول قابل دسترسي نيستند، نخواهد بود
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صنايع واسطه اي و ماشين سازي مورد حمايت قرار خواهد   به كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي و توسعه

  .گرفت

  قرار  "توسعه صادرات  "آن دسته از واحدهاي توليدي كه فعاليت آنها در چهارچوب سياست 

اوليه، قطعات  مي گيرد مشمول اين بند نبوده و از تسهيالت خاص گمركي و بازرگاني جهت ورود مواد

  .يدكي و ماشين آالت برخوردار خواهند بود

با توجه به نقش حياتي توسعه صادرات غيرنفتي در ايجاد منابع جديد ارزي ضروري است جهت -

حفظ و ايجاد ثبات بيشتر در بهبود روند توسعه صادرات غيرنفتي سياستها و مقررات الزم در جهت 

گردد تا از اين طريق امكان ايجاد رقابت در بازارهاي بين المللي  تضمين سود متناسب صادركنندگان اتخاذ

  .براي كاالهاي داخلي وجود داشته باشد

دولت تسهيالت الزم براي صادرات كاالهاي كشاورزي از قبيل اطالعات مربوط به بازرگاني اطالعات 

  .فني وارائه اعتبار را براي كشاورزان فراهم خواهد ساخت

قاچاق كاال در نقاط مرزي طبق ضوابط و مقررات به هموطنان مرزنشين اجازه  براي جلوگيري از -

كاالهاي مجاز از طريق مناطق مرزي به خصوص مناطق جنوبي و شرقي كشور فراهم   صادرات و واردات

  .خواهد شد

شركتهاي بيمه دولتي به منظور كمك به رشد صادرات غيرنفتي، كليه كاالهاي صادراتي را با شرايط  -

  .آسان در مقابل خطرات احتمالي حمل ونقل، سرقت، مفقود شدن و غيره بيمه خواهند كرد

حذف تشكلهاي انحصاري در توليد و توزيع كاال با تأكيد بر جلوگيري از انحصار توزيع سهميه   -

كاالهاي توليدي بخش دولتي توسط اتحاديه هاي صنفي و ممانعت از دسترسي به سودهاي كالن ناشي از 

  .ود قيمتهاي دوگانه در اقتصاد كشوروج

  بخش بازرگاني مرتبط باتوسعه  اولبرنامه  يقانونمواد 
هدفهاي كلي، خط مشي ها، هدفهاي كمي، سياستهاي كلي، اعتبارات و برنامه هاي  - ماده واحده 
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  اجرايي برنامه اول جمهوري 

اين قانون تصويب مي گردد ) 1(و پيوست شمارة ) 2(و ) 1(اسالمي ايران به شرح مندرج در قسمتهاي 

  و دولت مكلف است برنامه 

  .براي نيل به اهداف مندرج در آن اجرا نمايد مذكور را

به منظور توسعه و تشويق صادرات كاالهاي ساخته شده داخلي، ورود مواد اوليه، قطعات و  - 18تبصره 

قررات مربوط به اخذ گواهي عدم تجهيزات و اقالم لوكس مورد نياز براي توليد كاالهاي صادراتي، از م

  . ساخت و همچنين از بررسي قيمت توسط مراكز تهيه و توزيع ذيربط معاف خواهند بود

توسط وزارتخانه هاي توليدي ذيربط انجام خواهد    اين تبصره مفاد  تشخيص و تأييد اقالم موضوع

  .شد

ه تصويب هيأت وزيران خواهد آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانه هاي ذيربط تهيه و ب

  .رسيد

به دولت اجازه داده مي شود كه حداكثر در سه نقطه از نقاط مرزي كشور، مناطق آزاد  - 19تبصره 

  .صنعتي تأسيس نمايد - تجاري 

به منظور پشتيباني توليد، گمرك ايران و سازمان بنادر و كشتيراني موظفند حداكثر ظرف  -20تبصره 

و يا گمركات   ب اين قانون مناطق ويژه حراست شده اي را در مبادي وروديشش ماه از تاريخ تصوي

يدي كه بدون انتقال ارز داخلي جهت نگهداري به صورت اماني مواد اوليه و قطعات و ابزار و مواد تول

ورود كاال از مناطق مذكور جهت مصرف داخلي، تابع مقررات صادرات و . وارد مي شود تأسيس نمايند

وارداتي خود را از مبادي   صاحبان كاال مي توانند بدون هيچگونه تشريفات كاالي. اهد بودواردات خو

  .ه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدآيين نامه اجرايي اين تبصر. مذكور، از كشور خارج نمايند
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مواد اوليه، قطعات، ابزار، ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز واحدهاي تحت نظارت  -27تبصره 

و طرحهاي ملي با تأييد وزير مربوطه از ) صنايع سنگين و معادن و فلزات ،صنايع(وزارتخانه هاي توليدي 

  .بررسي قيمت در مراكز تهيه و توزيع معاف خواهند بود

   - 29تبصره 

دولت مكلف است به عنوان تنخواه گردان صادراتي تسهيالت ارزي الزم براي تشويق و حمايت  -ب 

و منحصراً براي واردات مواد اوليه و كمكي و قطعات و لوازم بسته بندي و   غير نفتيصادرات كاالهاي 

تي و همچنين صدور ضمانت نامه هاي صادراتي ساير وسايل و لوازم جهت توليد و صدور كاالهاي غير نف

و خدمات فني خارج از كشور پس از دريافت تضمين مبني بر برگشت ارز اعطايي متناسب با اهداف 

  .راتي برنامه، دراختيار صادركنندگان قرار دهدصاد

آيين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتين امور اقتصادي 

و دارايي و بازرگاني، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد 

  .رسيد

   - 30تبصره 

   انجام وظايف مشروحة زير، شورايي به نام شوراي عالي بررسي و تعيين الگوي به منظور -الف 

  .مصرف تشكيل مي گردد

  .بررسي و تعيين الگوي مصرف با رعايت خط مشي هاي مصرحه در اين برنامه - 1

  .نظارت مستمر بر حسن اجراي الگوي مصرف مصوب - 2

تخاذ تدابير مناسب در جهت حسن بررسي و بازبيني مستمر عملكرد الگوي مصرف مصوب و ا - 3

  اجراي آن و نيز تنظيم 

  .پيشنهادات اصالحي و تكميلي الزم جهت تصويب مراجع ذيربط
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  .اعضاي شوراي عالي موضوع بند الف به شرح زير مي باشد - ب 

  .به عنوان رئيس شورا) و يا معاون اول رئيس جمهور( رياست جمهور  - 1

  وزير بازرگاني  - 2

  قتصادي و دارايي وزير امور ا - 3

  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي  - 4

  وزير صنايع  - 5

  رئيس سازمان برنامه و بودجه  - 6

  رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  - 7

  وزير ذيربط حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس شورا - 8

  مجلس شوراي اسالمي  دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر به انتخاب - 9

كار   كميتة  اعضاي. شورا و كميتة كار دائمي آن در نهاد رياست جمهوري خواهد بود  دبيرخانه -ج 

سازمان صدا و   وزارتخانه هاي ثابت عضو شورا و نمايندة   و تمام وقت مركب از نمايندگان تام االختيار

  . سيما خواهد بود

شبكه هاي مجاز توزيع كاال در دو سطح عمده فروشي و  شوراي اقتصاد مسوول تعيين -37تبصره 

در . خرده فروشي است به نحوي كه گردش كاال در هر سطح صرفاً توسط يك واسطه توزيع انجام شود

موارد استثنايي تعيين بيش از يك واسطه فروش در هر يك از سطوح فوق نيز به عهده شوراي اقتصاد مي 

  .باشد

ي تأمين و توزيع كاال در كشور به صورت ساليانه توسط وزارت بازرگاني سياستهاي اجراي -38تبصره 

با هماهنگي دستگاههاي تأمين و توليد كنندة كاال تهيه و قبل از پايان هر سال به تصويب شوراي اقتصاد 

  .مي رسد
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ا توليدات داخلي و باال بردن كيفيت آن، افزايش و ي دولت مكلف است به منظور حمايت از - 41تبصره 

در كميسيونهايي به مسووليت وزارتخانه هاي صنعتي ذيربط و عضويت    كاهش سود بازرگاني را

بازرگاني بررسي و حداكثر ظرف مدت دو ماه جهت   نمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و

  .تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد

واردات قطعات، ماشين آالت، تجهيزات و يا در طول برنامه پنج ساله، نرخ ارز براي  - 42تبصره 

 .كاالهاي قابل ساخت در داخل نبايد از نرخ ارز تخصيصي جهت توليد داخلي همان اقدام ارزان تر باشد

  تامين، ذخيره سازي و توزيع كاالهاي اساسي در سالهاي اخير

  تامين و ذخيره سازي گندم 
 1377تر از خريد داخلي اين محصول در سال كم% 30حدود  1379ميزان خريد داخلي گندم در سال 

دولت به منظور حمايت از  1380در سال . مي باشد 1379كه گوياي روند خشكسالي در سال . بوده است

كه نسبت به (ريال براي خريد تضميني هر كيلو گندم  1050توليدات داخلي، براي نخستين بار قيمت 

  .ت بازرگاني مورد تصويب قرار دادبه پيشنهاد وزار) قيمتهاي جهاني فزوني داشت

درصدي نسبت به  5/52با برخوارداري از رشد قابل مالحظه  1381ميزان خريد گندم داخلي در سال 

هزار تن بالغ گرديد كه اين امر از يك سو مبين اقدامات به موقع زراعي و نيز  8643سال قبل آن، به رقم 

مبني بر رجحان (قانون برنامه سوم 87و اجراي ماده از سوي ديگر بيانگر شرايط مساعد آب و هوائي 

و نيز تشويق كشاورزان به توليد اين محصول از طريق افزايش قيمت ) خريد كاالهاي اساسي از داخل

ريال به  1300درصد افزايش به  1/28با  1381تضميني گندم بوده است زيرا قيمت تضميني گندم در سال 

ريال، توليد داخلي گندم با  1500با افزايش قيمت تضميني گندم به  1382در سال . ازاء هر كيلوگرم رسيد

درصد افزايش به حدود  6/8با  1383هزار تن بالغ گرديد و در سال  10300درصد افزايش به حدود  2/19

در . هزار تن رسيد كه بيانگر رسيدن كشور به شرايط خودكفائي اين محصول استراتژيك است 11185

مجموع خريد  1385نيز رشد خريد اين محصول ادامه يافت به طوري كه در سال   85و  84سالهاي 
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  :هزار تن رسيد 12372داخلي و  واردات گندم به حدود 

  روند خريد داخلي و واردات گندم در سالهاي اخير: 62 جدول 

  داخلي  سال
درصد 

  داخلي
  خارجي

درصد 

  خارجي
  كل

1376  4782  2/49  4942  8/50  9724  

1377  6592  3/69  2917  7/30  9509  

1378  4040  7/38  6400  3/61  10440  

1379  4592  8/40  6668  2/59  11260  

1380  5666  4/49  5800  6/50  11466  

1381  8643  5/80  2100  5/19  10743  

1382  10300  6/95  470  4/4  10770  

1383  11185  100  0  0  11185  

1384  7/11137  6/91  1019  4/8  7/12156  

1385  9/11393  1/92  978  9/7  9/12371  

1386  8/11004  100  0  0  8/11004  

  شركت بازرگاني دولتي ايران :منبع
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  روند خريد داخلي و واردات گندم در سالهاي اخير: 24 نمودار 

  
   12جدول شماره :منبع

  مقايسه قيمت تضميني گندم به هزينه خريد خارج از كشور: 63 جدول

  سال                           

  حشر
1379  1380  1381  1382  1383  1384  

قيمت تضميني هر كيلو 

  گندم دركشور
875  1015  1300  1500  1700  1870  

معادل ريالي هزينه خريد 

  هر كيلو گندم از خارج
962  962  1104  1266  1310  1400  

نسبت قيمت تضميني به 

  هزينه خريد از خارج
90%  106%  118%  118%  8/129%  6/139% 
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ذخيره سازي، فعاليتي اقتصادي با نقش هاي چند بعدي است كه با انتقال كاال از  سيستم نگهداري و

يك دوره به دوره هاي ديگر ارزش افزوده جديدي براي كاال و سود زماني مورد انتظاري را براي عرضه 

  . كنندگان پديد مي آورد

راي توليد كننده و نقش عمده و حياتي اين سيستم عمدتاً در آن است كه منافع قابل توجهي را ب

از جمله عوامل مهم . مصرف كننده تضمين و انگيزه بيشتري را جهت تدارك توليد بيشتر فراهم مي آورد

در افزايش قدرت صادراتي در كشور، وجود ظرفيتهاي نگهداري، فرآوري و ذخيره سازي متناسب در نقاط 

  . مختلف كشور است

در طي اين . خير در جدول زير مشخص شده استظرفيت سازي براي نگهداري گندم طي سالهاي ا

واحد افزايش يافته، كه به موجب آن  94واحد به  64تعداد سيلوهاي گندم كشور از ) 1385-1376(دوره 

بالغ گرديده  1385هزار تن در سال  2881درصد افزايش، به  51ظرفيت نگهداري گندم در اين سيلوها با 

  .است

 7/33با     1385هزار تن بود، در سال  1823حدود  1376ز كه در سال ظرفيت انبارهاي ذخيره گندم ني

هزار تن در سال  3728بدين ترتيب ظرفيت نگهداري گندم از . هزار تن رسيد 2438درصد رشد، به رقم 

  .رسيده است  1385هزار تن در سال  5319به  1376
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  )هزار تن(ا و انبارهاي ذخيره گندم در سالهاي اخير تعداد و ظرفيت سيلوه: 64 جدول

 سال

  تعداد 

   يسيلو

  گندم

ظرفيت 

 يسيلو

  گندم

 ظرفيت انبارهاي ذخيره گندم

  روباز سرپوشيده معمولي  جمع

  ظرفيت  تعداد  ظرفيت تعداد

1376  64  1905  71  508  17  1315  3728  

1377  66  2105  71  518  17  1315  3938  

1378  69  2211  42  503  14  1350  4063  

1379  91  2731  41  503  14  1350  4584  

1380  91  2709  36  490  16  1730  4929  

1381  92  2784  39  500  16  1700  4983  

1382  92  2781  41  510  16  1700  4991  

1383  94  2881  41  510  16  1700  5091  

1384  94  2881  41  510  16  1910  5301  

1385  94  2881  42  538  16  1900  5319  

 شركت بازرگاني دولتي ايران :منبع

 منظور از سيلوي گندم، سيلوي قائم و سيلوي مكانيزه است -
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  ظرفيت سيلوها و انبارهاي ذخيره گندم در سالهاي اخير: 25 نمودار

  
   13جدول شماره: منبع

  85ذخيره گندم در استانهاي كشور در سال  توزيع مكاني سيلوها و انبارهاي: 65 جدول

  نام استان

تعداد 

سيلوي 

  گندم

ظرفيت 

 سيلوي گندم

تعداد انبار 

سرپوشيده 

  ذخيره گندم

ظرفيت انبار 

سرپوشيده 

  ذخيره گندم

تعداد انبار 

روباز ذخيره 

  گندم

ظرفيت انبار 

روباز ذخيره 

  گندم

 0 0 55 4 173 7 آذربايجان شرقي

 100 1 55 7 84 4 آذربايجان غربي

 100 1 0 0 38 3 اردبيل

 180 1 0 0 144 3 اصفهان

 0 0 40 1 0 0 ايالم
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  نام استان

تعداد 

سيلوي 

  گندم

ظرفيت 

 سيلوي گندم

تعداد انبار 

سرپوشيده 

  ذخيره گندم

ظرفيت انبار 

سرپوشيده 

  ذخيره گندم

تعداد انبار 

روباز ذخيره 

  گندم

ظرفيت انبار 

روباز ذخيره 

  گندم

 0 0 0 0 8 1 بوشهر

 420 2 50 3 154 3 تهران

 0 0 0 0 28 1چهارمحال و بختياري

 0 0 0 0 25 2 خراسان جنوبي

 170 1 20 1 216 8 خراسان رضوي

 0 0 0 0 28 1 خراسان شمالي

 150 1 10 2 264 7 خوزستان

 100 1 15 1 8 1 زنجان

 80 1 0 0 48 2 سمنان

 0 0 40 2 79 2 سيستان و بلوچستان

 210 2 40 2 292 9 فارس

 0 0 25 2 68 1 قزوين

 0 0 20 1 25 1 قم

 0 0 60 5 78 3 كردستان

 40 1 0 0 136 3 كرمان

 70 1 18 3 193 7 كرمانشاه
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  نام استان

تعداد 

سيلوي 

  گندم

ظرفيت 

 سيلوي گندم

تعداد انبار 

سرپوشيده 

  ذخيره گندم

ظرفيت انبار 

سرپوشيده 

  ذخيره گندم

تعداد انبار 

روباز ذخيره 

  گندم

ظرفيت انبار 

روباز ذخيره 

  گندم

 0 0 0 0 28 1كهگيلويه و بويراحمد

 0 0 10 1 182 7 ستانگل

 0 0 0 0 103 1 گيالن

 0 0 25 2 165 7 لرستان

 0 0 0 0 103 1 مازندران

 100 1 0 0 61 3 مركزي

 100 1 20 1 0 0 هرمزگان

 0 0 35 4 136 4 همدان

 80 1 0 0 18 1 يزد

  شركت بازرگاني دولتي ايران :منبع

  تامين و توزيع شكر
وم توسعه، كه در خصوص عدم الزام رعايت قانون انحصار شكر و قانون برنامه س 32بر اساس ماده 

تهيه استانداردهاي مرتبط با قيمت گذاري و فروش، توزيع، صادرات و واردات كاال مي باشد، وزارت 

اجراي  ةدر زمين. بازرگاني آئين نامه اجرائي مورد نياز آن را تهيه و به تصويب هيات دولت رسانده است

بازرگاني با كاهش تصدي گري واحدهاي تحت پوشش نسبت به واگذاري واردات  اين راهكار وزارت

  .مصارف صنفي و صنعتي به بخش خصوصي اقدام نمود
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ميزان واردات كاال طي سالهاي مذكور و . جدول زير واردات شكر را طي ده سال اخير نشان مي دهد

الزم به ذكر است در . گرفته استروند نزولي داشته و پس از آن روند صعودي به خود  1383تا سال 

جهت حمايت از صنايع توليد كننده شكر در كشور، وزارت بازرگاني اقدام به تامين بخش قابل توجهي از 

، وضع مبلغ )1383در سال % 100(شكر تكاليف دولتي از توليدات داخلي، وضع تعرفه هاي ورودي موثر

اخت يارانه به تمامي شكر توليد داخلي كشور حتي و پرد) 83ريال در سال  1000(مابه التفاوت مناسب 

  .براي مقاديري كه توسط دولت خريداري نمي شود، نموده است

  روند تهيه، تامين و توزيع شكر كشور در سالهاي اخير: 66 جدول

  سال
خريد 

  داخلي

خريد 

  خارجي
  جمع كل

درصد 

خريد 

  داخلي

درصد 

خريد 

  خارجي

  توزيع

1378  920  880  1800  51  49  1715  

1379  522  896  1418  8/36  2/63  1418  

1380  478  475  953  5/49  5/50  778  

1381  414  418  832  8/49  2/50  707  

1382  427  414  841  8/50  2/49  792  

1383  342  321  663  6/51  4/48  750  

1384  2/336  7/627  9/993  8/36  2/63  762  

1385  4/316  961  4/1277 8/24  2/75  788  

1386  9/523  3/125  2/649  7/80  3/19  3/876  

  شركت بازرگاني دولتي ايران :منبع
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  روند تهيه، تامين داخلي و خارجي شكر كشور در سالهاي اخير :26 نمودار

  
  شركت بازرگاني دولتي ايران :منبع

  تامين و توزيع روغن
گاني به طي سالهاي اخير روند واردات و يا مقدار خريد خارجي روغن خام با عامليت وزارت بازر

هزار تن در سال  540به  1379هزار تن در سال  5/852طور كلي كاهش يافته است به نحوي كه از حدود 

  .درصد در سال مي باشد 3/7تقليل يافته است كه بيانگر متوسط نرخ كاهشي معادل  1383

نباتي تامين روغن  ةهمچنين طي سالهاي برنامه سوم توسعه عمده سياست وزارت بازرگاني در زمين

مورد نياز كشور معطوف به اين واقعيت بوده كه به هدف حمايت از توليد داخل و ايجاد اشتغال، به جاي 

  .واردات روغن آماده مصرف، اقدام به واردات روغن خام نموده است

بعالوه در همان سقف نياز واردات روغن خام مطابق مصوبات شوراي محترم اقتصاد، طي سالهاي  
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مقرر گرديد كه مقدار زيادي از واردات روغن خام از طريق واردات دانه  ،پيشنهاد ارائه شدهاخير بر اساس 

هزار تن از روغن خام مورد نياز  65هاي روغني تامين شود به طوري كه، به طور متوسط ساالنه حدود 

  .كشور از طريق استحصال دانه هاي روغني توليد داخل يا واردات آن تامين گرديده است

  روند خريد خارجي روغن خام و توزيع روغن نباتي در سالهاي اخير: 67 جدول

  سال

خريد خارجي 

  روغن خام

  )هزار تن(

  )هزار تن(توزيع روغن نباتي

  كل توزيع  غير كاال برگي  كاال برگي

1376  832   442  373  815  

1377  5/797   501  474  975  

1378  870  448  469  917  

1379  5/852  649  543  1192  

1380  535  504  668  1172  

1381  500  412  682  1094  

1382  572  422  5/120  5/542  

1383  540  331  5/86  418  

1384  7/485  2/436  3/117  5/553  

1385  989  388  5/111  5/499  

1386  3/513  6/368  3/51  9/419  

  شركت بازرگاني دولتي ايران :منبع
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  روند توزيع روغن نباتي در سالهاي اخير: 27 نمودار

  

  تامين و توزيع برنج
تامين برنج كشور از طريق واردات بر اساس ميزان كسري توليد داخلي برنج نسبت به كل نياز مصرفي 

كشور كه به موجب مصوبات ستاد تنظيم بازار و شوراي اقتصاد، همه ساله توسط وزارت بازرگاني تامين 

بخش عمده اي از برنج هاي وارداتي، صرف تامين نيازهاي مردم در بخش كاال برگي مي شود . مي گردد

كه باقيمانده نيز براي تامين نياز مراكز آموزشي، درماني، نذورات، نيروهاي مسلح و سبد كاالهاي كارمندي 

نون برنامه سوم توسعه، قا 87همانگونه كه جدول زير نشان مي دهد در اجراي ماده . و كارگري مي شود

مبني بر رجحان خريد كاالهاي اساسي از داخل كشور و نيز در راستاي حمايت از توليدات داخلي، از سال 

قسمتي از برنج مورد نياز بخش دولتي براي تامين نظام توزيع كاال برگي و غير كاال برگي، از محل  1379

ت اينكه نسبت قيمت تضميني برنج پرمحصول داخلي نكته حائز اهمي. توليدات داخلي تامين گرديده است
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درصد  115حدود  1379در سال ) بر اساس نرخ ارز آزاد(نسبت به معادل ريالي هزينه خارجي تامين برنج 

به بيان ديگر . درصد بالغ گرديده است 250به  1382بوده كه اين نسبت در روندي صعودي، در سال 

درصد فراتر از هزينه تامين  5/152حدود  1382لي در سال قيمت تضميني خريد برنج پرمحصول داخ

  .برنج مشابه از طريق واردات مي باشد

 100(الزم به ذكر است در همين راستا وزارت بازرگاني با وضع تعرفه هاي ورودي موثر براي برنج 

تعرفه هاي عالوه بر ) 1383ريال در سال  1500(و وضع مبلغ مابه التفاوت مناسب ) 1383درصد در سال 

مقدار خريد خارجي برنج طي سالهاي . ورودي از توليد داخلي برنج در قبال واردات حمايت نموده است

  .رسيده است 1383هزار تن در سال  707به  1379هزار تن در سال  602برنامه سوم توسعه از حدود 

  آن در سالهاي اخير روند خريد خارجي و داخلي برنج و توزيع: 68 جدول 

  سال
مقدار خريد 

  خارجي

ميزان خريد 

  داخلي

  توزيع برنج

  كل توزيع  غير كاالبرگي  كاالبرگي

1376  9/818  -  4/478  7/270  749  

1377  7/531  -  4/355  3/198  7/553  

1378  1134  -  9/635  302  938  

1379  602  82  7/349  6/336  3/686  

1380  5/593  69  1/332  4/333  5/665  

1381  634  71  349  342  691  

1382  693  100  529  246  775  

1383  707  6/67  4/345  5/243  9/588  

1384  7/783  9/89  4/467  2/237  6/704  
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  سال
مقدار خريد 

  خارجي

ميزان خريد 

  داخلي

  توزيع برنج

  كل توزيع  غير كاالبرگي  كاالبرگي

1385  692  86  6/361  6/352  2/714  

1386  7/774  4/7  4/325  5/340  8/675  

  شركت بازرگاني دولتي ايران :منبع

  د توزيع برنج در سالهاي اخيررون: 28 نمودار

  
  

  پرداخت يارانه كاالهاي اساسي
تخصيص يارانه كاالهاي اساسي با حفظ كاالبرگ و نيز تخصيص يارانه به توليدات اولويت دار و توازن 

تخصيص يارانه بين شهر و روستا، از جمله اهداف وزارت بازرگاني و دولت در حوزه تامين و پرداخت 

  .ديارانه هاي مي باش

اطالعات مربوط به روند يارانه هاي پرداختي طي سالهاي برنامه سوم، بر حسب يارانه هاي توليدي، 
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  :مصرفي و خدماتي ارائه شده است

  

  

  

  

روند يارانه پرداخت شده، تركيب آنها و يارانه پرداختي كاالهاي اساسي طي برنامه سوم : 69 جدول

  )لميليارد ريا(توسعه 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  عنوان فعاليت رديف

1  
مجموع يارانه پرداخت 

  شده
7920  8/10011 7/12722 16429  8/16837 

-  -  

 7/24163 8/22103 8/14048  11788  10060  7/6818  5835  يارانه پرداختي گندم  2

3  
يارانه پرداختي قند و 

  شكر
434  439  8/170  806  735  

-  -  

4  
پرداختي شير و  يارانه

  پنير
237  4/811  4/729  1280  4/1134  

-  -  

  -  -  61  0  3  -70  42  يارانه پرداختي برنج  5

  -  -  250  9/414  4/298  2/328  6/239  يارانه پرداختي گوشت  6

7  
يارانه پرداختي روغن 

  نباتي
316-  70  0  0  360  

-  -  
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معادل ) 1379(ول  برنامه سومهمانطوري كه مالحظه مي شود ارزش كل يارانه پرداختي در سال ا

  .بالغ شده است 1383ميليارد ريال در سال  8/16837ميليارد ريال بوده است كه به رقم  7920

  .  برابر شده است 12/2حدود 1379نسبت به سال  1383همچنين ارزش كل يارانه پرداختي در سال 

  

  

  طي سالهاي اخير ارزش كل يارانه پرداختي: 29 نمودار

  
  

  روند ارزش يارانه پرداختي براي گندم در سالهاي  برنامه سوم: 30 نمودار
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قانون برنامه سوم توسعه، وزارت بازرگاني موظف گرديد تا يارانه كاالهاي  46در ابتداي مفاد ماده 

مقدار سرانه آن در برنامه دوم به صورت ريالي و  اساسي را در بودجه سنواتي به نحوي پيش بيني نمايد كه

لكن با توجه به تصميم مراجع ذيصالح مبني بر . ارزي، در طول سالهاي برنامه سوم توسعه نيز ادامه يابد

اصالح ساختار نظام پرداخت يارانه و هدفمند كردن آن، متعاقباً اين ماده قانوني در مجلس شوراي اسالمي 

  .ه ارايه طرح هدفمند پرداخت يارانه كاالهاي اساسي شداصالح و دولت مكلف ب

هدف از اين سياست، منطقي كردن مصرف كاالهاي يارانه اي، جلوگيري از قاچاق اين نوع كاالها، 

تشويق و توسعه سرمايه گذاري و حمايت از توليد داخلي كاالهاي يارانه اي و نيز كاهش سهم طبقات با 

طبقات با درآمد پائين از يارانه پرداختي و جايگزيني تدريجي طرحهاي رفاه درآمدهاي باال و افزايش سهم 

نيز پرداخت يارانه مطابق سالهاي قبل ادامه  1383در سال . اجتماعي به جاي پرداخت يارانه بوده است

برنامه، در رابطه با بحث هدفمند كردن يارانه كاالهاي اساسي  46لذا با عنايت به تكليف ماده . داشت

. العاتي از قبيل طرح ساماندهي بازار گندم، آرد و نان انجام پذيرفت و به هيات دولت ارائه گرديدمط

همچنين در اين راستا، عالوه بر اقدامات مقدماتي از قبيل پرداخت يارانه نقدي برخي كاالها به مراكز 

ايش سبد غذائي آموزشي، آزادسازي كاغذ چاپ و تحرير، الستيك راهسازي، محصوالت فوالدي و افز
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  :دانشجويان در سالهاي اخير، اقدامات ديگري به صورت زير انجام گرفته است

براي كليه كاالهاي اساسي، كاال برگ مستقلي براي اقشار آسيب پذير كشور در سقف ده  1382درسال 

، سيستان و استانهاي اردبيل، ايالم، بوشهر(ميليون نفر  15گسترش آن تا سقف  1383ميليون نفر و در سال 

قانون  197در راستاي اجراي بند ج ماده ) بلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كهكلويه و بوير احمد و لرستان

برنامه سوم توسعه و در جهت رفع سوء تغذيه و ايجاد امنيت غذايي مناطق محروم كشور، منظور شده 

   :است به نحوي كه

نوبت كاالبرگ سراسري تعادلي برنج در  5/0و  نوبت كاال برگ سراسري يارانه اي 5/1به جاي  - 1

، يك نوبت كاال برگ سراسري عادي، يك نوبت كاال برگ سراسري تعادلي و يك نوبت كاال برگ 81سال 

  . جايگزين گرديد) كيلوگرم 3(ويژه اقشار آسيب پذير 

راسري نوبت كاال برگ س 9نوبت كاال برگ سراسري عادي و  5در زمينه روغن نباتي به جاي  - 2

نوبت كاال برگ تعادلي سراسري و دو نوبت كاال  7نوبت كاال برگ عادي و  5، تعداد1381تعادلي در سال 

  . منظور شد) گرم 900با سرانه هر نوبت (برگ يارانه اي ويژه اقشار آسيب پذير 

و به كسر  1381دو نوبت كاال برگ تعادلي سراسري قند و شكر از برنامه سال ) 1382- 83(در سال  - 3

كيلوگرم منظور شده  2/1جاي آن دو نوبت كاال برگ ويژه اقشار آسيب پذير به صورت يارانه اي با سرانه 

  . است

و سازمان بهزيستي ) ره(اختصاص كاال برگ هاي ويژه براي مددجويان كميته امداد امام خميني  - 4

  . براي روغن نباتي، قند، شكر، برنج و پنير) يارانه(كشور 

  . كاال برگ هاي ويژه براي شهرستانهاي خرمشهر، آبادان، شادگان و دشت آزادگان اختصاص - 5

هزار  1200به  1381هزار تن در سال  538براساس تصميمات متخذه، سهميه روزانه شير خانوار از  - 6

 افزايش يافته و در ساير استان ها نيز با اولويت توجه به مناطق محروم، افزايش هايي 1383تن در سال 

  .صورت پذيرفت
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به شش استان محروم كشور، شامل سيستان و بلوچستان،  1380سهميه شير مدارس طي سال  - 7

نفر  1123070هرمزگان، كهكيلويه و بوير احمد، بوشهر، كرمانشاه، كردستان با جمعيت دانش آموزي 

ستان و سپس بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد به هفت ا 81ليكن سهميه مزبور در سال . اختصاص يافت

ميليون نفر دانش  4با جمعيت حدود (به سيزده استان » طرح شير مدرسه« در پي تصميمات كميته ملي 

ميليون دانش آموز اجرا  8استان و براي  28طرح فوق جهت  83و نهايتاً در سال . افزايش پيدا كرد) آموز

  . گرديد

ي آرد و نان به وزارت بازرگاني در سرانه مصرف آرد روستايي تا قبل از واگذاري وظايف شوراها

كيلوگرم بوده است و به محض واگذاري  5برخي از روستاها صفر و در برخي ديگر از روستاها كمتر از 

كيلوگرم و  5اين وظايف به وزارت بازرگاني و در طي دو سال اخير، در مرحله اول سرانه آرد روستايي به 

كيلوگرم افزايش يافت و نرخ آرد خبازي  8روستايي به در مرحله دوم مصرف سرانه آرد يارانه اي 

روستاها در سراسر كشور معادل نرخ شهري شده و از تبعيض مضاعفي كه سال ها بر روستاهاي كشور 

  . رفته بود جلوگيري به عمل آمد

نوع نرخ آرد در  200در فعاليت هاي مربوط به گندم، آرد و نان بايد متذكر شد كه در گذشته حدود 

ولي با اجراي سياست گزاري . ور وجود داشت كه اين مسأله در دفاتر سازمان غله ثبت شده است كش

نوع كاهش يافته و از اين طريق حجم عظيمي از عمليات حذف و  4هاي مناسب امروزه تعداد نرخ ها به 

  . مفسده هاي حاكم در اين امر از ميان رفته است 

يي استان ها بر اساس جمعيت هر استان و نيز آرد سازمان ها و تعيين و تحويل سهميه آرد مصرفي نانوا

  . دستگاه هاي سهميه بگير بر اساس ضوابط مصوب و افزايش آرد روستاها 

 1384و  1383اقدام عملي و مؤثر در جهت تثبيت قيمت نان مناطق شهري و روستايي كشور در سال 

  . رفه خدمات برق، گاز و آب واحدهاي نانوايي از طريق جلوگيري از افزايش غير معقول بهاي آرد و تع

مهمترين گام براي هدفمند كردن يارانه، شناسايي اقشار هدف مي باشد كه در اين خصوص بررسي 

ليكن عدم استقرار نظام تأمين اجتماعي كامل از موانع هدفمند نمودن يارانه ها مي . هايي انجام شده است 
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  . باشد 

استقرار نظام كارآمد اطالعاتي خانوار در تالش است تا در حين توزيع كاال  وزارت بازرگاني در راستاي

  . برگ مرحله دوازدهم نسبت به جمع آوري اطالعات مورد نياز اقدام نمايد 

، اين وزارتخانه 1381با عنايت به واگذاري وظايف كميسيون تنظيم بازار به وزارت بازرگاني در سال 

كليه دستگاههاي مرتبط در جهت تحقق هدف پيش بيني شده در مصوبه  با بهره گيري از توان اجرايي

هيئت محترم وزيران و با همكاري اين وزارتخانه ها نسبت به تأمين و توزيع كاالهاي اساسي حساس و 

ضروري از طريق تنظيم عرضه كل، از نوسانات بي رويه قيمتها جلوگيري نموده كه مهمترين ابزار سياسي 

  . سازي استراتژيك كاالهاي اساسي بوده است  اقدام به ذخيره

همان گونه كه اشاره شد يكي ديگر از وظايف مهم وزارت بازرگاني در راستاي حمايت از عامه مردم و 

  . به ويژه اقشار آسيب پذير جامعه، توزيع كاالهاي اساسي در قالب نظام توزيع كاالبرگي مي باشد 

الهاي اساسي دچار كاهش شده است كه اين امر ناشي از توجه الزم به ذكر است در مواردي توزيع كا

ويژه و افزايش سهميه هاي توزيع براي اقشار آسيب پذير و نيز جهت گيري هاي به عمل آمده براي 

كاهش تصدي گري دولت با هدف زمينه سازي در جهت افزايش حضور بخش خصوصي در عرصه 

  . فعاليت هاي بازرگاني كشور مي باشد 
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  سي عملكرد نهادها و خدمات پشتيبان بازرگانيبرر
رشد و توسعه بخش بازرگاني كشور، متاثر از رشد نهادها ي پشتيبان و بخش هاي است كه بطور 

تجربه هاي عملي و تحليل هاي آماري حاكي از آنست كه طي . مستقيم با بازرگاني كشور در ارتباطند

ي ضعيف عمل كرده، شاخص هاي رشد و بهره وري بخش سالهاي اخير، هرگاه نهادهاي پشتيبان بازرگان

از مهمترين نهادهاي پشتيبان بازرگاني . نيز دچار افت و سير نزولي شده است) داخلي و خارجي(يازرگاني 

  .  1مي توان به نهادهاي بانك، بيمه و حمل و نقل اشاره نمود

اصوالً رونق بازرگاني ملي و بين در مورد تاثيرات بيمه در فعاليت هاي بازرگاني مي توان گفت كه 

كه - المللي و موفقيت در اجراي طرحهاي بزرگ و كوچك صنعتي و عمراني و حفظ سرمايه هاي ملي 

بدين . درگرو بيمه و خدمات بيمه اي است - عامل اصلي سرمايه گذاري و هدف نهايي آن شناخته شود

چراكه سرمايه گذاران در بخشهاي دولتي، لحاظ بيمه نقش فعال و فراگيري در اين زمينه ايفا مي كند 

خصوصي و بازرگاني با تكيه بر حمايت هاي بيمه اي، بدون نگراني از خطرهايي كه ممكن است فعاليت 

 .آنها را تهديد كند مي توانند با آرامش خاطر به برنامه ريزي و فعاليت هاي اقتصادي خود ادامه دهند

ترسيم اوضاع اقتصادي كشور و . تصادي كشور مقارن استپيشرفت بيمه هاي بازرگاني با توسعه اق

افزايش مبادالت و ترقي سطح زندگي و توسعه سرمايه گذاري موجب پيشرفت بيمه در آن كشور مي شود 

و متقابال پيشرفت و اشاعه بيمه نيز به بهبود معشيت افراد كشور، حفظ ثروت ملي و تشكيل پس اندازهاي 

اد كشور متكي به بيمه و تامين ناشي از آن نباشد در معرض تهديد اگر اقتص. بزرگ كمك مي كند

تضمين سرمايه  ،رشد بيمه هاي بازرگاني از طريق تاثير بر  ثروت ملي. خطرهاي بي شمار قرار مي گيرد

و توسعه سرمايه گذاري ها تاثير مثبتي بر رشد اقتصادي كشور  گذاري ها، ايجاد اعتبار و توسعه مبادالت

  . دارد
                                                 

قيق از يگر بخشهاي مرتبط با بخش بازرگاني، صندوق ضمانت صادرات و اتاق هاي بازرگاني مي باشند كه در اين تح  - 1

  . به آنها نيز پرداخته شده است
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 بخش هر مورد سيستم حمل و نقل و تاثيرات آن در فعاليت هاي بازرگاني مي توان گفت كه تحرك در

 انجام قبال در و شود مي جا جابه مسافر يا بار آن واسطه به كه است انتقاالتي و نقل مستلزم اقتصاد از

 هر اقتصاد در مهمي جايگاه از نقل و حمل صنعت بنابراين، . گردد مي حاصل منافعي و سود خدمات،

 تواند نمي است يافتگي توسعه سوي به گذار در ايران اسالمي جمهوري كه آنجا از .است برخوردار كشور

 تجارت با پيوند در صنعت اين اينكه به نظر و بگيرد ناديده را كشور اقتصاد از بزرگي و عمده بخش چنين

قوت در حمل  و ضعف نقاط دانستن هبويژ و آن به نسبت شناخت و آگاهي لذا است گرفته قرار جهاني

 استانداردها از فاصله تعيين و )جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي(كاالهاي بازرگاني در قسمت هاي مختلف 

  . رسد مي نظر به مهم و ضروري امري جهاني الگوهاي و

مله بانك ها نيز از طريق پرداخت تسهيالت و ارائه ساير خدمات مالي به بخش هاي مختلف از ج

توسعه روز . بخش بازرگاني، نقش حياتي در توليد، توزيع، صادرات و در نهايت رشد اين بخش دارند

افزون بانك ها و صندوق هاي تخصصي جهت انجام فعاليت هاي تجاري، بازرگاني، صادراتي؛ دليل بر 

  .اهميت اين نهاد در توسعه بخش بازرگاني است

كيفي، كمي عملكرد نهادهاي پشتيبان بازرگاني و شناخت  با توجه به مطالب فوق، بررسي و تحليل

  . مي باشد) داخلي و خارجي(نقاط قوت و ضعف، گام اساسي مقدماتي توسعه بخش بازرگاني 

 بيمه

دارد  و وجود داشته فعاليتي هر ذات در هميشه خسارت وقوع احتمال يا و اطمينان عدم و ريسك عامل

  امروزه بيمه را . است عامل بوده اين تعديل يا كنترل فكر به يستنز اوايل همان از بشر خاطر همين به

مي توان يكي از عومل تعديل كننده ريسك و از اركان مهم حيات اقتصادي و اجتماعي جوامع بشري و 

  .تضمين كننده چرخه اقتصادي تلقي كرد

وچك صنعتي و اصوالٌ رونق بازرگاني ملي و بين المللي و موفقيت در اجراي طرحهاي بزرگ و ك

همه  - كه عامل اصلي سرمايه گذاري و هدف نهايي آن شناخته شود -عمراني و حفظ سرمايه هاي ملي 
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به . بدين لحاظ بيمه نقش فعال و فراگيري در اين زمينه ايفا مي كند. درگرو بيمه و خدمات بيمه اي است

كيه بر حمايت هاي بيمه اي، همين دليل سرمايه گذاران در بخشهاي دولتي، خصوصي و بازرگاني با ت

بدون نگراني از خطرهايي كه ممكن است فعاليت آنها را تهديد كند مي توانند با آرامش خاطر به برنامه 

بيمه عمر، بيمه آتش سوزي، بيمه حمل و  :انواع بيمه نظير. ريزي و فعاليت هاي اقتصادي خود ادامه دهند

ن، بيمه مهندسي، بيمه كشتي، بيمه محصوالت و ماشين آالت نقل، بيمه مسئوليت، بيمه اعتبار، بيمه تضمي

در سطح گسترده با جبران خسارت و زيان هاي مالي، بازرگانان را در مقابل بي تعادلي ... كشاورزي و  

طبيعي است كه انتقال ريسك هاي اتفاقي به . مالي ناشي از تحقيق ريسك هاي احتمالي حمايت مي كنند

در مورد فعاليت هاي بازرگاني، بازرگان با خطرهاي .  بازرگان را افزايش ميدهد دوش بيمه گر، توانايي

او نمي تواند از كليه امكانات مالي خود در . بسياري مواجه است كه بر موفقيت وي اثر مستقيم دارند

ولي هنگامي كه خاطرش از برخي از خطرهاي احتمالي . جهت فعاليت بازرگاني خويش استفاده كند

شد و تامين كافي از طريق بيمه به دست آورد كليه تالش خود را معطوف به عوامل مستقيم و مهم آسوده 

در نتيجه، مي تواند تعهداتش را به موقع انجام دهد و اعتبار خود را در بازار . تجارت خويش خواهد كرد

  .شور ايفا مي كنندرقابتي باال ببرد به اين دليل بيمه هاي بازرگاني نقش مهمي را در حيات اقتصاد ك

ترسيم اوضاع اقتصادي كشور و افزايش مبادالت و . پيشرفت بيمه با توسعه اقتصادي كشور مقارن است

ترقي سطح زندگي و توسعه سرمايه گذاري موجب پيشرفت بيمه در آن كشور مي شود و متقابال پيشرفت 

كيل پس اندازهاي بزرگ كمك مي و اشاعه بيمه نيز به بهبود معشيت افراد كشور، حفظ ثروت ملي و تش

اگر اقتصاد كشور متكي به بيمه و تامين ناشي از آن نباشد در معرض تهديد خطرهاي بي شمار قرار . كند

  :مهمترين كاركردهاي اقتصادي بيمه هاي بازرگاني عبارتند است از. مي گيرد

 حفظ ثروت ملي 

 تضمين سرمايه گذاري ها 

 ايجاد اعتبار و توسعه مبادالت 

 سعه سرمايه گذاري تو 
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 تاثير موازنه ارزي.  

  صنعت بيمه در جهان و ايران 
و  اشكال متنوع به شهري توسعه و شدن صنعتي المللي، بين تجارت توسعه با ساده شكل اين از بيمه

و  انگلستان در بعد هفدهم به قرن از كه طوري به كرده، نفوذ زندگي ابعاد همه در و است درآمده مختلفي

 رونق و توسعه نيز فرانسه و نظير هلند كشورها ديگر مستعمرات و شمالي آمريكاي يعني آن مستعمرات

 در اينكه تا يافت، توسعه شد مي آن از هايي كه حمايت با نيز متحده اياالت در صنعت اين. است داشته

 نيمه در يمهب صنعت مجموع در. شد تبديل بيمه جهاني مهمترين بازار به متحده اياالت ،1930 دهه اواخر

 هاي بيمه حق افزايش كه اي گونه به شد، برخوردار بااليي رشد از كشورهاي صنعتي در بيستم قرن دوم

است، به خصوص  بوده (GDP)داخلي ناخالص توليد افزايش از طور چشمگيري بيشتر به دريافتي

   .تحوالتي كه در بيمه هاي بازرگاني رخ داده بسيار چشمگير بوده است

تحول  و تغيير از صنعت از عرصه اي هيچ و است انداختن پوست حال در جهان در هبيم صنعت

 با مقام مقايسه در حتي خود، طوالني نسبتا سابقه رغم به نيز ايران بيمه صنعت نيست، امان در فزاينده

  .رسد نظر مي به نيافته توسعه بسيار است، كرده آغاز 1980 سال از را بيمه كه چين كشور

 صورت بيمه ايران سهامي شركت تاسيس با كه بود 1314 سال ايران در ها بيمه كار به عشرو زمان

 .وقت رسيد ملي شوراي مجلس تصويب به كشور بيمه قانون شركت، اين تاسيس از بعد سالدو .گرفت

 بيمه هاي را شركت بازار بقيه و داشت دست در را كشور بيمه بازار از سهم درصد 75 شركت اين

 در. شد تشكيل مركزي بيمه ايران، در بيمه فعاليت شروع از سال 75 از بعد  .دادند مي ششپو خصوصي

 در بيمه عمال و شدند اعالم ملي هاي خصوصي، شركت ،1357 سال در اسالمي انقالب از بعد صنعت اين

 رونق بايد بيمه بازار كه شد مي  احساس توسعه، هاي اجراي برنامه با همزمان . گرفت قرار دولت انحصار

 بيمه شركت چندين سوم برنامه طول در خاطر همين به شود، آن ايجاد در رقابتي و بگيرد بيشتري

 آن سهم چون است، برانگيز دغدغه و ضعيف خيلي ايران در صنعت اين وضعيت. شدند ايجاد خصوصي

 كه است حالي رد اين .درصد بود 8/0 يعني درصد يك از كمتر 1374- 76بازار ملي كشور طي سالهاي  در
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 بانكي نظام و بهادار اوراق بورس از سرمايه بازار در بيمه صنعت نقش يافته، توسعه كشورهاي از برخي در

  .است بيشتر

 مهمترين كه ناخالص داخلي توليد به دريافتي هاي بيمه حق كل نسبت كه دهند مي نشان آمارها

 افزايش كشورها كليه در تقريبا 1990تا  1960 هاي ل سا طي است، اقتصاد در بيمه سهم سنجش شاخص

 نسبت اين مثال عنوان به .دارد ملي اقتصاد در بيمه روزافزون بخش اهميت از حكايت امر اين  است يافته

 در نسبت اين. درصد رسيده است 57/11به  7/0درصد و  در كره جنوبي از  78/8به  4/2از  ژاپن در

 در و 89/0و  09/3و 91/0و  66/1بترتيب  فيليپين و اندونزي ،پاكستان هند، مشابه ايران مثل كشورهاي

درصد  88/5و  9/8و  5/5و  75/5ترتيب  به فرانسه و آمريكا كانادا، مثل آلمان، يافته اي توسعه كشورهاي

  .درصد است 5/1اين در حالي است كه اين شاخص در كشور ما حدود . است

 است، در درصد 10 يافته كشورهاي توسعه در كه ليداخ ناخالص توليد به حق بيمه همچنين درآمد

 بيش توسعه يافته كشورهاي در كه اي بيمه هاي هزينه سرانه .درصد است 8/0 ايران فقط و در 1/7چين 

 و كاستي چنين. شود مي دبرآور دالر 10 حدود حداكثردالر است، در ايران  31در چين  و دالر200 از

 روندها آن با را خود وضعيت و بازشناسيم را جهان در صنعت ينا اصلي مي طلبد كه روندهاي ضعفي

 اين صنعت وضعيت نزديك، هاي ل سا در سرعت با كه است ناچار ايران جمهوري اسالمي. منطبق كنيم

  .بخشد بهبود جدي را به طور

تفاوت فاحش اين نسبت ما بين كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي درحال توسعه، حاكي از نقش 

 و بيمه حق تجهيز ي و اساسي صنعت بيمه در رشد و توسعه اقتصادي كشور دارد چون از طرفي باحيات

مي كند ضمن اينكه  كمك ملي درآمد تشكيل به ها خسارت پرداخت و ها بيمه حق التفاوت انباشت مابه

 فعال عيتكل جم به بيمه شاغالن نسبت 1983 آمار طبق مثال عنوان به گذارد مي تاثير كشور اشتغال در

بوده  28/0تا  04/0بود و در كشورهاي در حال توسعه بين  16/2تا  47/0بين  يافته توسعه كشورهاي در

  .است

نسبت حق بيمه به "و  "حق بيمه سرانه"براي مقايسه عملكرد صنعت بيمه، معموال از دو شاخص 
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  .استفاده مي شود ")GDP(توليد ناخالص داخلي 

مه سرانه از تقسيم بيمه دريافتي صنعت بيمه به جمعيت كشور بدست حق بي: شاخص حق بيمه سرانه

مي آيد و بيانگر مقدار حق بيمه ايست كه بطور متوسط براي پوشش بيمه اي هر نفر در نظر گرفته شده 

در كشور ما طي سالهاي اخير، اين شاخص روند صعودي داشته كه اين امر به دليل روند صعودي . است

  . با رشد نسبتا ثابت جمعيت استحق بيمه ها همراه 

براي مقايسه وضعيت صنعت بيمه با كل : )GDP(شاخص نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي 

اين نسبت بيانگر حركت سريعتر ) كاهش(افزايش . اقتصاد كشور از اين شاخص استفاده مي شود

د سال اخير به دليل افزون در چن. صنعت بيمه در مقايسه با مجموعه اقتصاد كشور است) آهسته تر(

در . بودن رشد بيمه ها در مقايسه با رشد توليد ناخالص داخلي كشور، شاهد افزايش اين نسبت هستيم

جدول زير عملكرد صنعت بيمه كشور را در غالب دو شاخص فوق طي سالهاي اخير مشاهده مي 

  :كنيم

  نعت بيمه كشورشاخصهاي ارزيابي عملكرد ص :70 جدول

 1384 1383 1382 1381  1380  عنوان

 067/314 540/256 854/188 808/138 788/88  )ريال(حق بيمه سرانه

نسبت حق بيمه به توليد 

  )GDP(ناخالص داخلي 
87/0  02/1  13/1  25/1  27/1  

  پژوهشكده بيمه :ماخذ

  بيمه بازرگاني  اصطالحات
 نوشته آن در گذار بيمه و گر بيمه بين داد قرار كامل جزئيات كه است سندي :)policy(نامه  بيمه

  . است شده
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 و كند مي صادر نامه بيمه او براي گر بيمه كه است سازماني يا شخص :)policyholder( گذار بيمه

 .شود مي پرداخت وي به نامه منافع بيمه معموال

 .كند مي رداختپ گر بيمه به بيمه براي گذار بيمه كه است مبلغي :)premium(بيمه  حق

 و كشتي به شده وارد خسارت بيمه اين :)marine aviation and transport( هواپيما و كشتي بدنه بيمه

  . هد مي قرار پوشش تحت را هواپيما

 هنگام در نقل و حمل وسايل محموله به شده وارد خسارت :)marine insurance(دريايي  باربري بيمه

 . گيرد مي قرار پوشش تحت اين بيمه با تخليه، و بارگيري

 انداز پس و عمر هاي بيمه سرمايه پرداخت زمان براي كه است تاريخي :)maturity( موعدپرداخت

 .است پرداخت قابل آن مزاياي ديگر و نامه بيمه سرمايه هنگام آن در و شده و تعيين توافق

 شدن خراب هزينه شپوش :)mechanincal breakdown insurance( آالت ماشين شدن خراب بيمه

 .ميگيرد انجام بيمه اين با منزل لوازم و اتومبيل آالت، ماشين

 مي رهني وام كه را مؤسساتي زيان بيمه اين :)mortgage indemnity insurance(رهن غرامت بيمه

 پرداختي وام مقدار از كمتر ) مرتهن( رهن مورد كاالي يا ملك دهد تا چنانچه مي قرار پوشش تحت دهد

  .كند پرداخت را آن زيان بيمه شركت و نشوند زيان متحمل شد آنها وختهفر

 اين پوشش :)mortgage payment protection policy(رهني  وام اقساط پرداخت تضمين نامه بيمه

 گيرنده وام بيكاري يا بيماري ،همچون حادثه عللي به وام ماهانه هاي پرداخت كه است درمواردي بيمه

  .نشود انجام

 مواردي در عمر، نامه بيمه نوع اين براساس :)mortgage protection policy(بدهكار  مانده نامه مهبي

 مي برعهده را اقساط بقيه پرداخت بيمه شركت كند، فوت وام اقساط پرداخت همه از قبل گيرنده وام كه

   گيرد

 صورت به هم ها، نامه هبيم اين از :)mortgage-related policies( رهني وام جامع هاي نامه بيمه
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 موعد در وام بازپرداخت براي انداز پس وسيله نوعي به صورت هم و شود مي استفاده رهني وام تضمين

 .رود مي كار به مقرر

 مسؤوليت بيمه اين :)motor insurance(زميني  موتوري نقليه وسايل دارندگان مدني مسؤوليت بيمه

 تحت شود مي وارد افراد ديگر به زيان و خسارت اثر بر كه را لاتومبي از استفاده از ناشي قانوني هاي

 .دهد مي قرار پوشش

 .هستند شركت همان گذاران بيمه آن مالك كه است اي بيمه شركت :)mutual(متقابل 

 نو با شي ديده صدمه شي كه است مواردي براي پوشش اين :)new-for-old( نو با جايگزيني بيمه

 .نكند كسر پرداختي خسارت از را كهنه شي از استفاده و استهالك هزينه گر شود و بيمه جايگزين

 در ويژه به( پوشش دوره يك در كه هنگامي :)no claim discount; bonus( خسارت عدم تخفيف

 مقداري بعد دوره در نامه بيمه تجديد براي باشد، نگرفته گر بيمه خسارتي از گذار بيمه) اتومبيل هاي بيمه

  .شود مي كاسته تخفيف صورت ه بهبيم حق از

 .كند مي تمهيد كارگران براي كارفرما كه مستمري :)occupational pensions(گروهي  مستمري بيمه

 :است محاسبه قابل روش دو به مستمري مقدار .پردازند كارگران مي و كارفرما را بيمه حق

 .شد خواهد محاسبه خدمت آنان هسابق و حقوق مبناي بر كه كارگران دريافتي مزاياي براساس. 1 

 . هنگام بازنشستگي آنها جمع حاصل و پرداختي هاي بيمه حق مقدار مبناي بر. 2

 اختالل علت به است ممكن كه را مالي زيان نوع هر بيمه نوع اين :)pecuniary loss(پولي  زيان بيمه

 .دده مي قرار پوشش تحت افتد اتفاق رهني هاي وام اقتصادي و فعاليت در

 .شود مي پرداخت افراد به بازنشستگي از بعد كه است حقوقي :)pension(مستمري 

 قابل مستمري هاي نامه بيمه محل از ساليانه طور به كه حقوقي :)pension annuities(ساليانه  مستمري

  . است پرداخت
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 به گذار بيمه كه انيزم تا نامه بيمه اين در :)permanent health insurance(دايم  ازكارافتادگي بيمه

 تا معموال پرداخت اين. شود مي پرداخت حقوق وي به كاركردن نباشد به قادر بيماري يا حادثه علت

 . يابد ادامه مي بازنشستگي هنگام

 گر بيمه نزد را خود عمر نامه بيمه ،گذاران بيمه آن براساس كه است نرخي :)persistency(تداوم  نرخ

  .دهند ادامه مي

  در  شده بيمه چنانچه نامه بيمه اين در :)personal accident insurance( شخصي ادثحو بيمه

 معلوليت به اگرحادثه چنين هم .كند مي پرداخت وي مشخصي به مبلغ گر بيمه شود، مجروح اي حادثه

  .گيرد انجاممي يكجا يا اي دوره هفتگي، صورت به ها آن، پرداخت نوع براساس شود منجر

 شاغل دوران در گذار بيمه ها، آن براساس كه است قراردادهايي :)personalpension( ديانفرا مستمري

 به صورت مستمري به درآمدي بازنشستگي، از بعد تا كند مي پرداخت بيمه حق بيمه به شركت خود بودن

 .شود پرداخت وي

 تحت را هوا و آب بدي از ناشي هاي زيان بيمه اين :)pluvius insurance(هوا  و آب بدي بيمه

  .دهد مي قرار پوشش

 اين با خصوصي پزشكي معالجات هاي هزينه :)private medical insurance( خصوصي درمان بيمه

  .است پرداخت قابل نامه بيمه

  مسئوليت در قبال را توليدكنندگان بيمه اين :)product liability policy(محصول  مسئوليت نامه بيمه

 .دهد مي قرار پوشش تحت فروشند مي كه بودن محصوالتي بمعيو از ناشي هاي زيان 

 نامه بيمه اين :)professional indemnity insurance( اي حرفه ) خسارت( غرامت جبران نامه بيمه

 كار تحت هنگام هاي غفلت و ناشي از اشتباهات هاي خسارت قبال در را مختلف هاي رشته متخصصان

  .دهد مي قرار پوشش

 اثر حوادثي بر است ممكن كه را مشخصي اموال ها، بيمه نوع اين :)property damage(اموال  بيمه
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 .دهد مي قرار پوشش شوند تحت خراب ببينند يا زيان دزدي يا سوزي، طوفان آتش همچون

 .كند مي گذار تكميل بيمه كه است اي بيمه پوشش درخواست برگه :)proposal form(پيشنهاد  برگه

 .دهد مي درخواست بيمه گرفتن براي كه است شركتي يا شخص :)proposer( پيشنهاد دهنده

 آوردن وارد براثر كه قانوني هاي مسئوليت :)public liability policy(عمومي  مسئوليت نامه بيمه

 .گيرد مي قرار پوشش تحت نامه بيمه اين با شود، ايجاد مي ديگران به غيرعمدي زيان يا صدمه

براي .شود مي بيان پوشش واحد يك هزينه صورت به معموال كه است نامه مهبي قيمت :)rate(نرخ 

 . پوشش تحت سرمايه ريال ميليون هر يك براي ريال 1000 مثال،

 آن، خريد با توانند مي بيمه هاي شركت كه است پوششي اتكايي بيمه :)reinsurance( اتكايي بيمه

  .كنند حمايت بزرگ هاي خسارت را در قبال همديگر

   از برخي در :)renewable single premium policy(يكجا  بيمه حق تعويق قابليت با نامه بيمه

 از گذار بيمه شود، ذكر آنكه در قرارداد بي شود، مي پرداخت يكجا آن بيمه حق تمام كه هايي نامه بيمه

  .كند پرداخت بيمه را ديرتر حق تواند مي كه است برخوردار مزيت اين

 زماني دوره از بعد كه دهد مي اختيار گذار بيمه به شرط اين :)renewable term(تمديد شرط

افزايش دهد،  را خود نامه بيمه پوشش دوره بتواند بيشتر، پزشكي مدارك ارائه به بدون نياز مشخصي،

 .نرسد سال 65 از باالتر به شده بيمه سن كه آن به مشروط

 نامه، بيمه اعتبار پايان از قبل مدتي كه است اي نامه :)renewal notice(نامه  بيمه تمديد براي اعالم

 مي عمل به دعوت بيمه حق پرداخت و نامه بيمه تمديد براي وي از و شود فرستاده مي گذار بيمه براي

  .آيد

 محل از كه مبلغي منافع، در مشاركت با عمر توأم هاي بيمه در :)reversionary bonus(افزوده  سرمايه

كه در  دارد نام افزوده سرمايه شود، مي افزوده نامه بيمه سرمايه به بيمه، در سود شركت رگذا بيمه سهم

 . است دريافت قابل پرداخت موعد از قبل حادثه بروز صورت در يا مدت پايان
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 به ها آن از كه است زندگي هاي نامه بيمه از نوعي :)saving policies(انداز  پس هاي نامه بيمه

  .شود مي انداز استفاده پس براي اي وسيله صورت

 تمام كه است مدت بلند هاي نامه بيمه از نوعي:)single premium policy(يكجا  بيمه حق با نامه بيمه

 . شود مي طور يكجا پرداخت به نوبت در يك آن بيمه حق

 كه نحوي به است بيمه شركت ذخاير مقدار :)solvency margin(تعهدات  ايفاي براي مالي توان

 .بنمايد را شركت تعهدات تكافوي

 كه قانوني حقوق تمام خسارت، هر جبران از بعد اصل اين موجب به :)subrogation( جانشيني اصل

 .شود مي منتقل گر بيمه به باشد شده گذار بيمه متوجه حادثه آن به علت است ممكن

 حداكثر و شده بيمه مقدار آن به دارايي هر كه است ارزشي :)sum insured(بيمه  پوشش تحت سرمايه

گر  بيمه كه است مبلغي زندگي بيمه در. پرداخت خواهد هرخسارت براي شركت بيمه كه است مبلغي

 .شود اضافه آن به هم افزوده سرمايه است ممكن و كرده تضمين را آن پرداخت

 پرداخت موعد از قبل چنانچه زندگي بيمه از اي ويژه نوع در :)surrender value(باز خريدي  ارزش

پرداخت  گذار بيمه به شده نوشته نامه بيمه در كه اي سرمايه از كمتر نيابد، عللي تداوم به نامه بيمه مزايا،

 .شود نمي هاي زندگي بيمه همه شامل مخفف سرمايه .گويند مي مخفف سرمايه آن به كه شود مي

 معتبر معيني مدت براي فقط هك است زندگي پوشش نوع يك :)temporary policy(زماني  نامه بيمه

نامه  بيمه سرمايه كند، فوت نامه بيمه اعتبار مدت در شده بيمه كه صورتي در نامه تنها بيمه اين در. است

  . شد خواهد پرداخت

 پوشش تحت حادثه يك در كه است گر بيمه و گذار بيمه از غير شخصي :)third party(ثالث  شخص

 . بيند مي خسارت بيمه

 بيمه عمليات مانده جمع حاصل كه است گر بيمه كلي زيان يا سود :)trading result(ي تجار سود

 . است گذاري سود سرمايه و گري
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 حداكثر پوشش براي شده بيمه سرمايه كه شود مي گفته وقتي :)underinsurance(شدگي  بيمه كم

  .نباشد كافي زيان ممكن، يا خسارت

 است ناپذير اجتناب خسارت بروز و حادثه وقوع كه جايي در :)unisurable risk( ناپذير بيمه ريسك

. بيمه ناپذير است ريسك )است شده دچار مهلكي بيماري به كه شخصي يا گرفته كه آتش اي خانه مانند(

 براي. نيست پذير بيمه نيز ريسك وقوع است حال در تدريجي طور به خسارت كه جايي در همچنين،

 . شيميايي و واكنش نشك يا فلزات زدن زنگ مثال،

 موظف گذار بيمه آن براساس كه است اي بيمه اصول از يكي :)utmost good faith( نيت حسن كمال

 .دهد قرار گر بيمه اختيار در را بيمه موضوع خطر با مرتبط تمام اطالعات است

به  و است يزندگ بيمه اختياري مزاياي از يكي :)waiver of premium(بيمه  حق پرداخت از معافيت

 پرداخت را بيمه حق نتواند جسماني ديدگي آسيب يا بيماري گذار براثر چنانچه بيمه كه است آن معناي

 . پرداخت خواهد را ها بيمه حق بيمه كند، شركت

 قرار پوشش تحت را منزل لوازم تعمير هاي هزينه بيمه اين :)warranty insurance(كاال  ضمانت بيمه

  . دهد مي

 زمان تا يا عمر تمام در بيمه حق آن در كه است اي نامه بيمه :)whole life policy(عمر  تمام نامه بيمه

 پرداخت به بازماندگان كند فوت شده بيمه شخص كه زمان هر بيمه مزاياي و شود مي مشخصي پرداخت

 .شد خواهد

 هاي بيمه حق كه كجاستي بيمه حق با نامه بيمه نوعي :)with-profit bonds(سود  با همراه نامه بيمه

 هاي سودآور دارايي ،ثابت بهره نرخ با قرضه اوراق ها، شركت سهام همچون هايي درمحل شده پرداخت

  .شود مي گذاري سرمايه پول و

 از آن تعمير هزينه يا نشود درست تعمير با كه اي ديده صدمه اتومبيل :)write-off(كلي  خسارت

 .باشد بيشتر از تصادف قبل ارزش
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 در كه شرايطي براساس دوره هر آخر در كه است اي بيمه حق :)yearly premium(ساليانه  بيمه حق

  .گردد مي تكرار آن پرداخت شود مي نامه مشخص بيمه

نبايد  نامه وجود بيمه است گذار بيمه برعهده آن جبران كه است ازخسارت مبلغي يا درصد :فرانشيز

 از اموال كند بايد مراقبت مي خود اموال از كه طور همان گذار بيمه. شود گذار بيمه انگاري سهل موجب

 آن تبع به كه شود مي خسارتهاي جزئي حذف موجب فرانشيز وجود .آورد عمل به مراقبت هم شده بيمه

  .يابد مي كاهش گر بيمه و عملياتي اداري هاي هزينه

 ايران  بيمه در كالن و سياستهاي ها برنامه

 :هداف تعريف شده عرضه كنندگان بيمه هاي بازرگاني در كشورماموريت، ارزش ها و ا

  :ماموريت -الف

 از و مشتريان جامعه اي بيمه نيازهاي به مؤثر گويي پاسخ براي اي حرفه توان و ظرفيت مستمر بهبود "

 با ندهساز تعامل همچنين و گران اتكايي بيمه و كارگزاران نمايندگان، كاركنان، با پايا مشاركتي ايجاد طريق

  .بيمه صنعت نقش آفرينان

 :ها ارزش -ب

 اخالقي اصول به بندي پاي و كوشي سخت توكل، صداقت، تعهد، -

 شركت سهامداران و كاركنان مشتريان، شئون و حقوق رعايت -

 امور در تدبر و تعقل با توأم دقت و نظم  -

 خدمات و فرآيندها مستمر بهبود و پويايي نوآوري، -

  اي حرفه اخالق و مقررات و وانينق به بندي پاي -

  :اهداف بيمه بازرگاني -ج

 بازرگاني هاي بيمه انواع تعميم و انجام طريق از جامعه در خاطر اطمينان ايجاد - 
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 بازار سهم حفظ براي و تالش جايگاه ارتقاء - 

 پرتفوي سازي بهينه - 

 رتخسا ضريب كاهش و مالي هاي نسبت بهبود و ها هزينه منطقي كاهش - 

  ها مشي خط و ها سياست - 

 .اي بيمه خدمات مناسب و مطلوب ارائه طريق از بزرگ مشتريان حفظ -

 .بزرگ مشتريان به ريسك مديريت هاي آموزش عرضه -

 .ها نمايندگي بر نظارت تقويت و فروش شبكه كيفي توسعه -

 .فروش شبكة براي آموزش هاي دوره اجراي و طراحي -

 .مردم عموم به اي بيمه دماتخ رساني اطالع گسترش -

 پرداخت صدور و كارشناسان كليه به آن آموزش و ريسك انتخاب و ارزيابي مدون الگوي تدوين -

  خسارت

 .اي بيمه خدمات استانداردسازي  -

 .مشتريان به جديد اي بازرگاني بيمه هاي پوشش انواع معرفي و اي بيمه محصوالت سازي متنوع -

 . گذاري سرمايه فعاليت در شركت هاي اندوخته و خائرذ كارآمد كارگيري به -

 برنامه ريزي، تقويت جهت در انتفاعي بنگاه يك ساختار با متناسب شركت تشكيالت اصالح -

 .ها كاري موازي از پرهيز و كارآمد و مؤثر نظارت و هماهنگي

 .تمركز زدايي صلا اجراي براي تهران شعب و ها مجتمع و ها استان به بيشتر اختيارات تفويض -

 و مديريت، نظارت اطالعات نظام كه صورتي به شركت در كار انجام مراحل كامل مكانيزاسيون -

 .يابد استقرار دروني كنترل



  472/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 هاي سمت كنترل به ميل و اي تعرفه هاي كنترل كاهش و بيمه بازار منطقي آزادسازي براي تالش -

  مالي

  معتبر ريسك هاي پوشش كسب هدف با المللي بين برمعت گران بيمه با مستقيم ارتباط ايجاد -

 . شده بيمه خطرات براي مناسب اتكائي بيمه هاي پوشش گرفتن -

  اتكائي هاي بيمه افزايش جهت تالش -

 عمر، بيمه هاي زمينه رشته در الزم هاي تشويق اعمال و جديد مشتريان جذب براي فعاليت افزايش -

 مسئوليت و نقليه هوائي بدنه، درمان، مهندسي، ي،باربر سوزي، آتش سرنشين، حوادث،

 درمان و ثالث، پول شخص بيمه هاي رشته در خسارت ضريب كاهش براي مقتضي تمهيدات اعمال -

 آنها در نفوذ بيمه ضريب افزايش منظور به اي بيمه جديد ظرفيت با هاي استان در تر گسترده حضور -

 رويكرد سودآوري با عملياتي مستقل مراكز به ها استان كليه تبديل براي الزم تمهيدات اتخاذ  -

 مناسب

  كشور داخل در هدف بازارهاي بندي اولويت و مستعد بالقوه بازارهاي مستمر شناسايي -

  تقسيم بندي بيمه هاي بازرگاني
ممكن است منظور نوع انجام تعهدات .بيمه هاي بازرگاني از ديدگاههاي مختلف تقسيم بندي مي شوند

  :گر باشد كه انواع آن عبارتند از بيمه

  .بيمه هاي كه تعهد بيمه گر در آنها جبران زيان يا خسارت است -الف

  )پرداخت وجه(بيمه هاي كه تعهد بيمه گر در آنها تامين سرمايه يا مستمري است  -ب

و ب  .كه الف شامل انواع بيمه هاي اموال و منافع و جبران زيان شخص ثالث و بيمه هاي درمان است

 .شامل انواع بيمه هاي حوادث شخصي، غرامت فوت، ازكارافتادگي و مستمري ها و بازنشستگي است

 :ممكن است از نظر مورد بيمه يا بيمه شده باشد در اين صورت شامل انواع زير مي شود
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  )اشيا(بيمه هاي اموال و منافع  -الف

  بيمه هاي مسئوليت حقوقي -ب

  بيمه هاي اشخاص-پ

  ي دام و كشاورزيبيمه ها -ج

 ممكن است موقعيت جغرافيايي خطر مورد بيمه در تقسيم بندي لحاظ شود

  بيمه هاي زميني، هوايي، دريايي، داخلي و بين المللي: مانند

  باشد 3و 2ممكن است تقسيم بندي به صورت تركيبي از انواع بند 

  :گاني كشور اشاره شده استدر اينجا بطور مختصر مهمترين و كاربردي ترين انواع بيمه هاي بازر

 :نقل و حمل مسئوليت بيمه -

 نوع اين شرايط براساسC.M.R كنوانسيون  اساس بر المللي بين نقل و حمل متصديان مسئوليت بيمه

 تحت  C.M.Rالمللي  بين مطابق كنوانسيون المللي بين نقل و حمل شركتهاي مدني مسئوليت بيمه،

 مي ارائه خارجي گذاران بيمه توسط فقط نامه بيمه نوع اين هگذشت در .گيرد مي قرار اي بيمه پوشش

 سال در ايران بيمه سهامي شركت شد، مي خارج كشور از توجهي قابل ارز همين ارتباط در و گرديد

 اي طرح بيمه بيگانگان اقتصادي فشارهاي با مقابله جهت در و اسالمي دولت سياستهاي و براساس 1366

 هاي نامه بيمه بر كيفي خدمات برتري عين در و درآورد اجراء به )ريال( كشور رايح پول بر طبق را فوق

 .است آورده در خود اي بيمه تحت پوشش را كشور المللي بين نقل و حمل شركتهاي اكثريت خارجي،

 :)داخلي( زميني نقل و حمل متصديان مسئوليت بيمه -

 )نقل داخلي و حمل بنگاههاي( داخلي نيزمي نقل و حمل شركتهاي مدني مسئوليت نامه، بيمه اين در

 مي قرار اي پوشش بيمه تحت صادره هاي بارنامه شرايط و تجارت قانون مطابق كاال صاحبان برابر در

  .گيرند
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 :هوايي نقل و حمل متصديان مسئوليت بيمه -

 آنان وقذي الحق يا كاال صاحبان برابر در را هوايي نقل و حمل متصديان مدني مسئوليت نامه بيمه اين

  .دهد مي قرار تحت پوشش ورشو كنوانسيون و صادره هوايي نقل و حمل هاي بارنامه شرايط اساس بر

  

  :المللي بين نقل و حمل شركتهاي تعهدات تضمين قرارداد -

 حقوق با رابطه ايران در گمرك برابر در المللي بين نقل و حمل شركتهاي تعهدات قرارداد، اين مطابق

 با ايران بيمه. گيرد مي قرار اي پوشش بيمه تحت خودرو و كاال نقل و حمل ياتعمل گمركي عوارض و

صاحبان  و المللي بين نقل و حمل شركتهاي مشكالت درحل اي عمده سهم شده ياد اي بيمه طرح اجراي

 توسعه موجب ايران بيمه توسط طرح اين اجراي است، نموده ايفا موقت و عبور خروج ورود، خودروهاي

 و اقتصادي در توسعه مستقيما كه گرديده كشور در گردشگري و توريسم صنعت كاال، نقل و صنعت حمل

  .است بوده گذار تاثير كشور سياسي

 :اقساطي فروش قراردادهاي و بانكها تسهيالت اعتباري بيمه -

 ساطيبصورت اق را خود محصوالت و كاال كه شركتهايي مطالبات و بانكها تسهيالت طرح اين براساس

 بانكها كليه .گيرد قرار مي اي بيمه پوشش تحت مطالبات وصول عدم خطر برابر در رسانند مي فروش به

 اعتباري فروشهاي تنظيمي، عمليات فروش قرارداد براساس كه شركتهايي و اعتباري و مالي موسسات و

 ياد اي بيمه پوشش از دخو سرمايه و تضمين مطالبات وصول از اطمينان براي توانند مي دهند، مي انجام

  .نمايند استفاده شده

 :باربري هاي بيمه -

 مقابل در) بيمه شركت( طرف يك آن موجب به كه است اي بيمه كاال نقل و حمل يا باربري هاي بيمه 

 از كاال حمل جريان چنانچه در شود مي متعهد كند مي دريافت )گذار بيمه( ديگر طرف از كه اي حق بيمه

 يا و گردد خسارت دچار يا و شده كاال تلقي بيمه، موضوع خطرهاي وقوع نتيجه در ديگر نقطه به اي نقطه
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  .نمايد جبران را وارده زيان شود، را متحمل هايي هزينه خطرات اين با رابطه در گذار بيمه

  باربري هاي بيمه انواع
 زميني، هوايي، طريق از كه ترانزيت وارداتي، صادراتي، داخلي، شامل )A,B,C(كاال  نقل و حمل بيمه

 .گردد مي جابجا بيمه مورد كاالي تركيبي، يا و دريايي

 صندوق در وجوه ،راه در وجوه :شامل پول بيمه -

  كشتي بيمه -

 هواپيما بيمه -

و  بهادار اوراق نقد وجه از اعم ها شركت و موسسات ها بانك صندوق در موجودي :پول بيمه

 مسلحانه يا غير مسلحانه دزدي از ناشي حوادث و خطرات مقابل در روز شبانه مدت تمام در مسكوكات

 در اغتشاش و اعتصاب زلزله، شورش سيل، انفجار، سوزي، تهديد، آتش و قهر ، تصرف،)حرز باشكستن(

 .ميگيرد قرار اي بيمه پوشش تحت كشور جغرافيايي محدوده

 غير مسلحانه و دزدي جار،انف، سوزي آتش از ناشي خطرات مقابل در نيز انتقالي وجوه همچنين

 .گيرد مي قرار بيمه پوشش تحت خوردگي، دست و فقدان مستحانه،

بدنه  خسارت جبران مسئول شناورها پوشش نوع به توجه با بيمه شركت كشتي بيمه در :كشتي بيمه

 تحت همگاني زيان همچنين و تصادم از ناشي مسئوليت 4/3 پوششها بعضي در باشد كه مي شناورها

 مي قرار پوشش ذيل تحت خطرات از ناشي خسارت كشتي بيمه در بنابراين .گيرند مي قرار پوشش

  .گيرند

 :زير خطرات نتيجه در كشتي به وارد خسارت

 انفجار و سوزي آتش -

  طوفان -
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 صخره با برخورد يا و نشستن گل به -

 ديگر شناورهاي با شده بيمه شناور تصادم  -

  بيمه مورد به كند سقوط آنها از كه اشياي يا و ابهمش وسائل يا هواپيما برخورد  -

 تاسيسات ساحلي، زمين و تجهيزات تعميرات حوضچه زميني، نقليه وسايل با بيمه مورد برخورد -

 در شده صيد ماهي يا( كاال جابجايي يا بارگيري، تخليه از صاعقه حوادث ناشي يا آتشفشان فوران لرزه،

 نجات خسارت هاي هزينه و همگاني شفت، زيان شكست بخار، يگد تركيدن) شناورهاي صيادي مورد

 )صيادي شناورهاي مورد در( صيادي ادوات و وسايل

 تصادم ثابت يا شناور از اعم ديگري كشتي با شده بيمه كشتي كه صورتي در :تصادم از ناشي مسئوليت

 آسيب يا تلف . باشد مي پرداخت قابل ذيل موارد شود شناخته خسارت جبران مسئول بيمه گذار و كند

 استفاده عدم از ناشي معقول زيان يا ديگر تاخير شي هر يا و كشتي آن محموالت يا ديگر كشتي ديدگي

 به )قراردادي غير يا قراردادي( نجات هاي هزينه زيان همگاني، سهم كشتي آن محموالت يا ديگر كشتي

 .است قابل پرداخت آن اموال يا و ديگر كشتي

در  ذيل هاي دسته به توان مي پوشش، تحت خطرات نوع به توجه با را هوايي هاي بيمه :اهواپيم بيمه

 تقسيم فوق سبك و سبك هواپيماهاي انواع و هليكوپتر باري، و مسافربري هواپيماهاي انواع بيمه با ارتباط

  :نمود

 هواپيما بدنه نامه بيمه -

 هواپيما سرنشينان نامه بيمه -

 )مسافران از غير( ثالث اشخاص به نسبت قانوني مسئوليت نامه بيمه  -

 مسافرين همراه بار مسئوليت نامه بيمه  -

 هواپيما توسط شده حمل كاالي مسئوليت نامه بيمه  -



  477/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 هواپيما يدكي لوازم نامه بيمه -

  پرواز مهندسين و خلبانان كمك خلبان، پرواز گواهي فقدان نامه بيمه -

 :نقل و حمل بيمه در اي بيمه پوششهاي انواع

 آتش نتيجه در مرحله يك در كاال كلي خسارت بيمه نوع اين در :(Total loss)  كاال كامل تلف شرط

 .باشد مي پوشش كامل تحت غرق يا سوزي

  :Cشرط 

 :باشد مي زير بشرح خطرات مشمول بيمه اين

  انفجار يا سوزي آتش -

 شناور كشتي يا شدن واژگون يا غرق دريا، كف با برخورد شدن، گير زمين و نشستن گل به -

 زميني حمل وسيله شدن خارج خط راه از يا شدن واژگون -

 از آب غير به خارجي جسم هر با ديگر حمل وسيله يا شناور يا كشتي يرخورد يا تصادف -

 اضطراري بندر در كاال تخليه -

 عمومي خسارت جريان در كاال كردن فدا -

 كشتي ازيس سبك جهت كاال انداختن دريا به -

 نجات هاي هزينه و همگاني زيان -

 تصادف در مشترك مسئوليت -

 :Bشرط 

 بانضمام شرط باشد با بيمه در B كلوز در كه خطراتي كليه جبران متعهد گر بيمه C پوشش تحت

 :باشد مي زير بشرح خطرات از ناشي خسارات
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 صاعقه يا آتشفشان زلزله، -

 ليفت وان يا و كانتينر كاال، محفظه شناور، كشتي، هب رودخانه يا درياچه دريا، آب ورود -

 هنگام سقوط در علت به بسته هر كلي تلف و شناور يا كشتي در كاال بسته هر كامل رفتن بين از -

 شناور يا و كشتي تخليه يا و بارگيري

 كشتي عرشه روي از كاال افتادن دريا به -

 دله دزدي، شرط تحويل، به كاال بيمه در مناض B -كلوز در مذكور خطرات بر عالوه B عدم خطرات

 و ديدگي ضربه و خراشيدگي شدن، پريدگي، كج لب شكست، نشست، زدگي، زنگ سائيدگي، دزدي،

 .شود مي نيز پذيرفته كسري ريزش چنگك، از ناشي خسارت

  :Aشرط 

 مورد پذيرآسيب  و حساس كاالهاي براي بيشتر و است نقل و حمل بيمه نوع كاملترين بيمه نوع اين

  .شود مي شامل را شده استثنا موارد جز به خطرات كليه و دارد استفاده

   جهاني بيمه بازار عرف در آن انواع و اعتباري هاي بيمه 
 :ها نامه ضمانت با اعتباري هاي بيمه تفاوت -

 اعتباري،هاي  بيمه و بوده بازرگاني هاي بيمه ساير با مشابه اعتباري هاي بيمه بر حاكم اساسي اصول

 :مي گردد صادر زير تعبير با اي بيمه نفع اصل اساس بر

 گونه هر وارد آمدن و دارد ميكند بيمه آنچه به نسبت گذار بيمه كه است نفعي از عبارت اي بيمه نفع "

 "گردد مي گذار بيمه مالي و زيان ضرر باعث شده بيمه خطرات وقوع اثر در بيمه مورد به احتمالي آسيب

 هاي عمليات بيمه از اي عمده بخش در كه ميگردد مالحظه شده عنوان مطالب و تعاريف هب توجه با

 نامه، بيمه ذينفع و بيمه گذار داخلي، اعتبار هاي بيمه و گذاري سرمايه و خدمات و كاال صادرات اعتباري

 نامه ضمانت از اعتباري هاي نامه تمايز بيمه موارد مهمترين از امر اين و داده تشكيل را واحدي شخصيت
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  .است رايج

 :اعتباري هاي بيمه اهدف و انواع -

 مي گيرد، صورت نقدي پرداخت بدون كه خدمات و كاال فروش و خريد اعتباري هاي سيستم در

 نمايد تأديه را مورد معامله وجه معين تاريخ در نمايد مي تعهد و نموده دريافت را خدمات و كاال خريدار،

 خريدار زيرا گردد مي ايجاد دهنده يا اعتبار و فروشنده براي ريسكي بازرگاني مالتمعا اينگونه در بنابراين

 به قادر ورشكستگي همچون به داليلي يا و كرده وجه خودداري پرداخت از مقرر موعد در است ممكن

 .نباشد خود ديون پرداخت

 خود از حق حقيقت در فروشنده گيرد صورت اعتباري بصورت خدمات و كاال فروش كه هنگامي

 اساس كه ميشود ريسكي مواجه با ترتيب بدين و كند مي صرفنظر نقد وجه مقابل در كاال تحويل به نسبت

 عدم صورت در كه است مطمئن اعتبار كننده يا ارائه و فروشنده بيمه، داشتن با .است اعتباري هاي بيمه

 اعتباري هاي بيمه .است وجه پرداخت متعهد گر بيمه اعتبار گيرنده، يا و خريدار سوي از بدهي پرداخت

 عدم از ناشي گذار بيمه به وارده مالي زيان جبران آن هدف و بوده و بازرگاني تجاري عمليات مختص

 .باشد مي خود ديون يا و معامله مورد وجه تأديه به نسبت گيرنده اعتبار يا خريدار مالي عدم توان يا تمايل

 گر بيمه و ارائه نميشود اعتبار  %100 براي اي بيمه پوشش شرايطي هيچ تحت بازرگاني اعتبارات بيمه در

 انتخاب در دقت به را احتمالي، ايشان خسارات در گذار بيمه نمودن شريك و فرانشيز گرفتن درنظر با

 ترغيب خريداران يا و اعتبار كنندگان دريافت اعتباري و سوابق شهرت حسن بررسي و گيرندگان اعتبار

 اعتباري هاي بيمه رشته .است گذار بيمه و گر بيمه نفع به ممكن حداقل ريسك به كاهش ازير نمايد مي

 حسب ها نامه بيمه اينگونه مختلف و انواع بوده ايران در اي بيمه هاي رشته جديدترين جمله از بازرگاني

  :شود مي تقسيم هاي زير شرح به كلي دسته دو به پوشش تحت خطرات

 .خدمات و كاال صادرات خلي،دا اعتبار هاي بيمه - 1

  .گذاري سرمايه هاي بيمه - 2
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 :داخلي  اعتبار هاي بيمه  -الف

 اعطائي اعتبار تسهيالت هاي بيمه كلي دسته دو به كه اعتباري هاي نامه بيمه از نوع اين چهارچوب در

 زير بشرح دهعم خطر دو مي شوند، تقسيم غيرنقدي فروشهاي اعتبار هاي بيمه و مالي مؤسسات و بانكها

 :ميگيرد قرار تحت پوشش

 خريدار / گيرنده وام ورشكستگي .1

 در خود پرداخت ديون در خريدار/گيرنده وام سوي از قراردادي شده پذيرفته تعهدات انجام عدم .2

  .مقرر سررسيدهاي يا سررسيد

 كننده سسه اعطامؤ يا و بانك مطالبات دريافت الذكر فوق موارد از يك هر وقوع صورت در چنانچه لذا

 به اقدام احراز خسارت، متعاقب گر، بيمه گردد مواجه خطر با كاال اقساطي فروشنده يا و تسهيالت

 بيمه نفع نيز اعتباري هاي نامه بيمه از دسته اين در نامه بيمه صدور مبناي .نمود خواهد غرامت پرداخت

وام  اعتباري و مالي مؤسسه يا و بانك تواند يم نامه بيمه نوع به بسته گذار بيمه لذا گذار بوده، بيمه اي

 هاي از بيمه نوع در اين بيمه موضوع اينكه به نظر .باشد خدمات و كاال اقساطي يا فروشنده و دهنده

 وام لذا باشد، مي معين يا سررسيدهاي سررسيد در خريدار/ گيرنده وام قراردادي، تعهدات انجام اعتباري

 انجام از پس و گرفته قرار شناسائي مورد گر توسط بيمه اقساطي فروشهاي در اعتباري خريدار يا و گيرنده

 انجام جهت خريدار/تسهيالت از كننده استفاده يا و گر گذار، بيمه توسط بيمه اعتباري هاي بررسي

 ارگذ بيمه به ترتيب به الزم تضامين يا و وثيقه ارائه به ملزم خود قانوني و شده قراردادي پذيرفته تعهدات

  .بود خواهند بيمه گر يا و

 بازپرداخت تسهيالت قدرت احراز اولويت و اهميت به نظر و اعتباري هاي بيمه هدف به توجه با

 وضعيت اهميت بررسي و ضرورت خدمات، و كاال اعتباري خريدار يا و گيرنده وام توسط دريافتي

 و داخلي مالي مؤسسات بانكها و زا تسهيالت كنندگان دريافت سنجي اعتبار و خارجي خريدار اعتباري
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 اعتباري بيمه عمليات در اي ويژه ازجايگاه و داشته ضرورت كامال خدمات و كاال اعتباري خريداران

 پشتوانه بعنوان گذار بيمه يا و گر بيمه نزد كافي و وثائق الزم وجود عليرغم بعضا زيرا باشد، مي برخوردار

 به توجه با رشته اين در خسارت بازيافت روند كه گردد مي حظهعمل مال در صادره، اعتباري نامه بيمه

 وام و كاال اقساطي خريداران اعتباري سنجش لذا .باشد مي طوالني و كند مأخوذه بسيار وثائق نوع

جهت  اعتباري هاي نامه بيمه صدور خصوص متقاضيان در ها بررسي از اينگونه انجام و نوع گيرندگان

 از موجب احتراز گذشته سنوات اعتباري و مالي يا و فروش عمليات از شده ئهارا اطالعات صحت احراز

  .مي گردد گر بيمه توسط نامناسب ريسكهاي پذيرش

 :است الزم آن مورد در مختصري تعريف اعتباري هاي بيمه در اعتبار سنجي اهميت به نظر

 :شود مي تعريف اينگونه اعتباري و مالي مؤسسات نزد متداول بصورت اعتبار كلمه

 از منابع استفاده جهت اقتصادي مختلف بخشهاي در فعال اشخاص توانائي و ظرفيت حداكثر"

  ". مقررات و ضوابط چارچوب در اختيار، در بستانكاري

 بر اساس عمدتا آنها مالي وضعيت و فعاليت درحوزه اشخاص اعتبار سنجش فوق، تعريف به بنا

 در دارائيهاي گرفته شده، كار به سرمايه ميزان عاليت،ف حجم و نوع هويت، احراز شخصيت، شناخت

 مورد حسب بر الزم ساير پارامترهاي و مالي صورتهاي تحليل و تجزيه منقول، غير و منقول از اعم اختيار

 گذشته زماني دوره يك در مالي روند فعاليت و وضعيت خصوصا و فوق موارد تمامي كه ميگيرد انجام

 بررسي قابل )اعتبار سررسيد تا حداقل( آينده دوره زماني يك براي آنها ينيب پيش و )سال سه حداقل(

   .بود خواهد

 هاي از رشته باشد مي بانكي هاي نامه ضمانت جهت جايگزين، كه تضمين بيمه كه است ذكر شايان

 اي بيمه مقررات و اساس قوانين بر ليكن باشد مي المللي بين سطح در اعتباري گران بيمه فعاليت مهم

 .باشد نمي امكانپذير ايراني بيمه توسط شركتهاي اي بيمه پوششهاي چنين ارائه حاضر حال در كشور

 :گذاري سرمايه و كاال صادرات اعتبار هاي بيمه  -ب
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 گذاران و سرمايه خدمات كاال، صادركنندگان به وارده مالي زيان ضرر و اعتباري هاي بيمه از نوع اين

 پوشش تحت فعاليت مي پردازند به خارجي بازارهاي در اقتصادي و مالي منافع كسب هدف با كه را

 و سياسي ريسكهاي شامل و خدمات كاال صادركنندگان خصوص در شده بيمه و ريسكهاي قرارداده

 چهارچوب در .باشد مي ميزبان كشور سياسي به ريسكهاي محدود گذاران سرمايه با رابطه در و اقتصادي

 از ايراني صادركننده مطالبات وصول الذكر فوق ريسكهاي تحقق اي چنانچه يمهب پوششهاي از نوع اين

 گر بيمه بيندازد، خطر به را ايراني گذار سرمايه توسط شده انجام گذاري يا سرمايه و خارجي خريدار

 از گوناگوني هاي شيوه مختلف، منابع كه است ذكر به الزم .نمود خواهد جبران را يافته خسارات تحقق

 :اند نموده ارائه را بشرح زير خطرات بندي تقسيم وهنح

 - POLITICAL RISKS سياسي ريسكهاي 

- NON POLITICAL RISKS  پرداخت عدم ريسك 

- COMMERCIAL RISKS  تجاري ريسكهاي  

- COUNTRY RISKS  كشور يك با مرتبط ريسكهاي 

- BUYERS RISKS  كاال خريدار ريسكهاي 

  به محدود گذاري سرمايه هاي نامه بيمه پوشش حوزه گرديده ذكر زني قبال كه همانگونه لذا

(Country Risks) ميزبان كشور خطرات يا و " Political Risks " اينگونه و باشد سياسي مي خطرات 

 سرمايه تجاري عمليات و ريسكها يا اقتصادي و سياسي غير خطرات شرايطي هيچ تحت ها نامه بيمه از

 زير عناصر داراي صادرات اعتبار هاي بيمه صنعت جهاني عرف در .نميدهند ارقر پوشش تحت را گذار

  :باشد مي

 تسهيالت حمايتي و بوده اي منطقه يا و ملي مؤسسات از عبارت كه :صادرات اعتبار هاي آژانس 

  .نمايند مي ارائه صادركنندگان به را دولتها

 يا فراملي و اي منطقه ملي، دولتي، ،خصوصي حقوقي هاي شخصيت كليه: صادرات اعتبار گران بيمه



  483/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  .نمايند مي ارائه را اعتباري بيمه تسهيالت كه

 شامل مكانيزم صادراتي اعتبارات از حمايت ملي ساختار بر مشتمل كه  :صادرات اعتبار هاي سيستم 

 .باشد مي فراملي شركتهاي يا و خصوصي و دولتي بخش هاي

  :باشد مي زير موارد بر مشتمل صادرات اعتبار هاي آژانس فعاليت

 مدت كوتاه صادرات اعتبار هاي نامه بيمه -

 مدت بلند و ميان صادرات اعتبار هاي نامه بيمه -

 گذاري سرمايه هاي نامه بيمه -

 نقدينگي گردش و بانكها اعطائي تسهيالت -

 ضمانتنامه صدور تسهيالت -

از  مختلفي انواع و ندارد وجود صادرات اعتبار آژانس يك ساختار براي يكساني و ثابت مدل

 .باشد مي موجود فروش ابزارهاي و توليدات ساختارها،

 و گسترش اعتباري گران بيمه توسط شده كسب تجارب و اطالعات فناوري هاي پيشرفت به توجه با

 كه مدت تجاري كوتاه عمليات از اي عمده بخش اتكايي، گران بيمه توسط ريسك پذيرش ظرفيت

 بيمه شركتهاي توسط روز ميباشند؛ 180 از كمتر پرداخت سررسيد داراي تيصادرا قراردادهاي بر مشتمل

 گسترده ارتباطات با عمده اعتباري گران بوجود آمدن بيمه باعث امر اين و شود مي انجام خصوصي اعتبار

 واگذاري با صادرات اعتبار تضمين هاي آژانس الذكر، فاكتورهاي فوق به توجه با لذا .است شده جهاني

 بلند و ميان تجاري عمليات به معطوف را خود فعاليت خصوصي به بخش مدت كوتاه تجاري اتعملي

 فروشنده، سرمايه اعتبار (Supplier Credit) خريدار، اعتبار (Buyer Credit)  هاي بيمـه بر مشتمل مدت

 نموده دارد؛ ويژه به تخصصهاي نياز آنها ريسك ارزيابي و بوده برخوردار بيشتري پيچيدگي از كه گذاري

 تالش -شود مي ناشي زير دليل دو به كه- خصوصي  اعتباري گران بيمه فعاليت خالء كردن پر جهت و

  :نمايد مي
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 .خاص ريسكهاي پذيرش جهت خصوصي بخش ناتواني يا و تمايل عدم - 1

 .اقتصادي بحرانهاي يا بازار خيزهاي و افت به خصوصي بخش العمل عكس - 2

  ايران ادراتص ضمانت صندوق اي بيمه خدمات

  :گردش كل نامه بيمه -

 برابر را در مختلف كشورهاي به صادركننده صادرات كليه خود، يكساله اعتبار طول در نامه بيمه اين

 يك هر بروز اثر چنانچه در ديگر به عبارت. دهد مي قرار پوشش تحت تجاري و سياسي عمده ريسكهاي

 اين نگردد، خارجي خريدار از مطالبات خود وصول به موفق ايراني صادركننده پوشش، تحت ريسكهاي از

 ميزان .نمود خواهد اقدام صادركننده به وارده جبران خسارات به نسبت صادره نامه بيمه براساس صندوق

 خريدار به اعطايي اعتبار شرايط خريدار، كشور سياسي و اقتصادي براساس شرايط پرداخت قابل بيمه حق

طي  صادركننده نامه، بيمه اين براساس. گردد مي اخذ صادركننده از و نتعيي سررسيد پرداخت و خارجي

 بيمه ماه، حق هر طول در شده انجام صادرات به مربوط گزارش ارائه بر عالوه ماهيانه هاي اظهارنامه

  .نمايد مي پرداخت به صندوق و محاسبه را محموله هر به مربوط

 :و متوسط كوچك صادركنندگان ويژه صادرات گردش كل نامه بيمه -

 برابر در مختلف را كشورهاي به صادركننده صادرات كليه خود، يكساله اعتبار طول در نامه بيمه اين

 از يك هر بروز اثر در ديگر چنانچه عبارت. دهد مي قرار پوشش تحت تجاري و سياسي عمده ريسكهاي

 اين نگردد، خارجي خريدار از خود وصول مطالبات به موفق ايراني صادر كننده پوشش، تحت ريسكهاي

  .نمود خواهد اقدام صادركننده به وارده خسارات به جبران نسبت صادره نامه بيمه براساس صندوق

 :صادراتي خاص نامه بيمه -

 سوي صادركننده از خاص قرارداد يك قالب در كه را صادراتي محموله چند يا يك خاص، نامه بيمه

 مي قرار پوشش تحت سياسي و تجاري ريسكهاي مقابل در ردد،گ مي ارسال خارجي خريدار براي ايراني

 محموله يك مايلند كه شود مي صادر از صادركنندگاني دسته آن براي نامه بيمه اين ديگر، به عبارت .دهد



  485/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 ريسكهاي بروز از ناشي كاال وجه دريافت خطر عدم مقابل در را خريدار مشخص يك براي ارسالي خاص

 .مايندن تجاري بيمه و سياسي

 :مهندسي و فني خدمات صدور نامه بيمه -

 يا و توسط پيمانكاران كه ساختماني هاي پروژه و طرحها پيداست، نامش از كه همانطور نامه بيمه اين

 از شده ارائه مهندسي و فني همچنين خدمات و گردد مي اجرا كشورها ساير در ايراني مهندسي شركتهاي

  .دهد مي قرار پوشش تحت تجاري و ريسكهاي سياسي مقابل در را كشور از خارج در آنها سوي

 :گذاري سرمايه نامه بيمه -

 هدف دركشورهاي ايراني گذاران سرمايه مدت بلند ميان و گذاريهاي سرمايه سود و اصل نامه بيمه اين

   .دهد مي قرار پوشش تحت را

 :صادرات قرارداد شدن اثر بال نامه بيمه -

 پوشش را تحت صادراتي قراردادهاي يا و اسنادي اعتبارات شدن بالاثر از ناشي خسارات نامه بيمه اين

 كشور تحريم شامل( تحت پوشش ريسكهاي از يك هر بروز اثر در چنانچه ديگر به عبارت .دهد قرار مي

 بروز ثالث، كشور تحريم صادرات، لغو مجوز و صادركننده كشور تحريم واردات، مجوز لغو و خريدار

 سوي از دادگاه حكم قبول عدم و خريدار ايفاي تعهدات عدم خريدار، توسط دادقرار فسخ جنگ،

 بر مشروط گرديد خواهد جبران وي به وارده خسارت گردد، صادركننده ايراني متوجه خسارتي ،)خريدار

 .نباشد تعهداتش ايفاي در وي قصور از خسارت ناشي بروز اينكه

 :ايراني بانكي نامه ضمانت پوشش نامه بيمه -

 بازپرداخت صادره هاي نامه ضمانت و خواست ريسك پوشش جهت كه اي نامه بيمه از عبارتست

 كشورهاي در مهندسي ايراني و فني هاي طرح مالي كننده تامين موسسات نفع به ايراني بانكهاي توسط

  .گردد مي صادر ايراني بانكهاي نفع به صادراتي، هدف

 :صادارتي اسناد دين خريد نامه بيمه -



  486/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 توسط خريد دين جهت كه صادارتي اسناد وجه بازپرداخت عدم ريسك پوشش منظور به نامه بيمه ناي

 عدم صورت در آن اساس و بر گردد مي صادر شود مي ارايه كشور عامل بانكهاي به ايراني كننده صادر

 پرداخت اسناد، دين خريدار بانك به خسارت وارده خارجي، بانك/ خريدار  سوي از اسناد وجه پرداخت

  .گردد مي

 :صادراتي اسناد اعتبارات بابت بانك مطالبات تضمين نامه بيمه -

 پوشش را بانك ايراني به اسنادي اعتبار كننده تاييد/ گشاينده بانك پرداخت عدم ريسك نامه بيمه اين

 جودو عدم صورت در را ديداري اسنادي، اعتبار وجه بود خواهد قادر ايراني بانك ترتيب، بدين و داده

 پرداخت روند تسريع به منجر نهايتاً و نموده پرداخت L/Cدر  شده لحاظ شرايط با صادراتي اسناد مغايرت

  نمودن نقد جهت نياز مورد زمان معمول، شكل در(گردد،  ايراني كننده ديداري به صادر اسناد اعتبار وجه

L/C كشور  تجاري و سياسي شرايط به توجه با نيز بيمه حق ميزان )باشد مي روز 7 از بيشديداري

  .گردد مي دريافت و محاسبه خريدار،

  بررسي عملكرد بازار بيمه كشور در بخش بازرگاني 

اكنون به منظور تحليل دقيق تر نقش بيمه در فعاليت هاي بازرگاني داخلي، عملكرد بازار بيمه كشور را 

آتش سوزي، باربري، :شامل(ر زندگي در رشته هاي مختلف بازرگاني در دو دسته بيمه هاي بازرگاني غي

و بيمه ) حوادث، درمان، بدنه كشتي، هواپيما، مهندسي، پول، مسئوليت، اعتبار، نفت و انرژي و ساير انواع

. هاي بازرگاني زندگي طي سالهاي اخير با استفاده از آمار منتشر شده بيمه مركزي ايران بررسي مي كنيم

دريافتي و (را در رشته هاي مختلف بازرگاني، آمار سه معيار حق بيمه در بررسي عملكرد بازار بيمه كشور 

  ارائه  1373- 84و ضريب خسارت طي سالهاي ) پرداخت شده و واقع شده(و خسارت ) عايد شده

  . مي شوند

همچنين بغير از آمار عملكرد بخش بيمه به تفكيك رشته هاي بازرگاني و در قالب شاخصهاي حق 

خسارت؛ آمار تعداد خسارات پرداخت شده مشتمل بر تعداد، ميزان رشد نسبت  بيمه، خسارت و ضريب



  487/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

- 84و آمار تعداد بيمه نامه هاي صادر شده طي سالهاي  1378- 84به سال قبل و سهم از بازار طي سالهاي 

  . نيز بررسي و تحليل مي شوند 1377

ضمانت نامه (ارت هاي پرداختيهمچنين آمار مربوط به بيمه نامه ها و ضمانت ها و تعداد و ارزش خس

صندوق ضمانت صادرات را طي سالهاي ) هاي اعتباري،بيمه نامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت

ابتدا به بررسي عملكرد بازار بيمه كشور در بخش بازرگاني به تفكيك . بررسي مي كنيم 1386تا  1382

  :رشته هاي مختلف مي پردازيم

  1384عملكرد بازار بيمه كشور در سال  :71 جدول

  رشته

 ضريب خسارت  خسارت  حق بيمه

  دريافتي

  عايدشده

  پرداخت شده

  1384(%)     واقع شده
1384 

سهم از 

 (%)بازار
1384 

سهم از 

 (%)بازار

  85/32  5/482  88/2  9/416  9/1468  66/7  9/1647  آتش سوزي

  88/12  9/114  84/0  0/121  4/892  98/3  4/855  باربري

  87/45  3/177  16/1  9/167  4/386  89/1  0/406  حوادث

  53/42  1/287  67/1  1/241  1/675  38/3  8/727  حوادث سرنشين

  44/67  7/1981  39/13  0/1937  3/2938  62/14  6/3143  بدنه اتوميبل

  82/100  4/8458  15/57  9/8263  2/8389  33/43  0/9318  شخص ثالث

  84/114  7/1800  17/12  5/1759  1/1568  20/8  7/1763  درمان

  68/149  7/117  18/0  9/25  6/78  41/0  4/87  بدنه كشتي



  488/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  رشته

 ضريب خسارت  خسارت  حق بيمه

  دريافتي

  عايدشده

  پرداخت شده

  1384(%)     واقع شده
1384 

سهم از 

 (%)بازار
1384 

سهم از 

 (%)بازار

  89/28  2/85  48/1  6/214  8/294  40/1  4/301  هواپيما

  52/89  8/403  57/0  7/82  1/451  09/2  3/449  مهندسي

  90/42  1/7  03/0  8/4  6/16  09/0  2/19  پول

  71/58  0/465  67/2  5/385  0/792  08/4  9/876  مسئوليت

  42/92  1/166  59/0  6/85  8/179  82/0  6/176  اعتبار

  80/12  2/52  46/0  4/66  7/407  41/1  0/303  نفت و انرژي

  03/33  1/4  05/0  3/2  3/12  03/0  0/7  سايرانواع

  72/78 9/14603  29/95 0/13780 1/18551  40/93 1/20083  جمع غير زندگي

  96/68  0/691  71/4  8/680  0/1002  60/6  2/1420  زندگي

  22/78 8/15294  0/100 8/14460 4/19553  0/100 4/21503  جمع كل

 بيمه مركزي ايران :ماخذ

                          

  

  

  



  489/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 1384سهم بخشهاي مختلف از حق بيمه دريافتي سال :31 نمودار

  

  

   

 

   

  

  21جدول شماره  :ماخذ         

  1383سهم بخشهاي مختلف از خسارت پرداخت شده سال :32 نمودار

  

   21جدول شماره  :ماخذ
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  490/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  1383عملكرد بازار بيمه كشور در سال  :72 جدول

  رشته

 ضريب خسارت  خسارت  حق بيمه

  دريافتي

  عايدشده

  پرداخت شده

  1383(%) واقع شده
1383 

سهم از 

 (%)بازار
1383 

سهم از 

 (%)بازار

  55/42  1/459  27/3  8/327  9/1087  93/6  4/1200  آتش سوزي

  68/13  0/124  75/0  1/75  7/906  49/5  7/949  باربري

  73/43  5/144  40/1  2/140  4/330  06/2  0/357  حوادث

  64/38  2/212  92/1  2/192  1/549  44/3  8/595  حوادث سرنشين

  38/57  1/1247  09/12  4/1213  4/2173  20/15  6/2630  بدنه اتوميبل

  68/102  8/6221  27/58  3/5846  3/6059  42/40  4/6996  شخص ثالث

  99/88  8/1145  24/11  2/1128  6/1287  35/7  9/1272  درمان

  49/44  8/25  17/0  1/17  9/57  38/0  5/65  بدنه كشتي

  74/45  9/131  03/1  3/103  3/288  65/1  0/258  هواپيما

  60/42  0/163  49/0  0/49  7/382  64/2  6/457  مهندسي

  40/96  1/12  04/0  8/3  5/12  07/0  8/12  پول

  12/61  9/355  40/2  6/240  4/582  84/3  5/664  مسئوليت

  71/4  5/6  48/0  1/48  2/138  07/1  7/184  اعتبار

  44/86  6/484  16/0  6/15  6/560  20/3  4/553  نفت و انرژي



  491/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  رشته

 ضريب خسارت  خسارت  حق بيمه

  دريافتي

  عايدشده

  پرداخت شده

  1383(%) واقع شده
1383 

سهم از 

 (%)بازار
1383 

سهم از 

 (%)بازار

  18/99  9/22  22/0  5/22  1/23  12/0  4/20  سايرانواع

  54/74 2/10757  92/93  2/9423 2/14431  85/93 7/16246  جمع غير زندگي

  07/94  0/612  08/6  3/610  6/650  15/6  0/1064  زندگي

  38/75 2/11369 00/100 5/10033 8/15081 00/100 7/17310  جمع كل

  بيمه مركزي ايران :ماخذ

 1383مه دريافتي سالسهم بخشهاي مختلف از حق بي :33 نمودار

 

  22جدول  :ماخذ

  

  



  492/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  1383سهم بخشهاي مختلف از خسارت پرداخت شده سال :34 نمودار  

          
  22جدول  :ماخذ

  1382سال عملكرد بازار بيمه كشور در  :73 جدول

  رشته

  ضريب خسارت  خسارت  حق بيمه

  دريافتي
  عايد

  شده

  پرداخت شده
واقع 

  شده
 (%)1382  

1382 
سهم از 

 (%)بازار
1382  

سهم از 

 (%)بازار

  20/29  0/243  82/2  7/214  1/832  04/7  6/896  آتش سوزي

  69/17  3/136  83/0  9/62  5/770  57/6  6/837  باربري

  13/45  2/123  59/1  0/121  0/273  28/2  4/290  حوادث

  93/36  9/162  15/2  6/163  0/441  76/3  9/478  حوادث سرنشين

  95/52  9/698  05/9  2/689  9/1319  67/11  4/1487  بدنه اتوميبل

  22/109  3/4579  29/58 3/4440  5/4173  52/36  7/4653  شخص ثالث



  493/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  رشته

  ضريب خسارت  خسارت  حق بيمه

  دريافتي
  عايد

  شده

  پرداخت شده
واقع 

  شده
 (%)1382  

1382 
سهم از 

 (%)بازار
1382  

سهم از 

 (%)بازار

  35/92  0/1081  11/14 5/1074  5/1170  29/10  5/1311  درمان

  74/50  2/24  37/0  9/27  7/47  37/3  6/46  بدنه كشتي

  48/29  4/93  47/0  5/35  8/316  30/2  2/293  هواپيما

  ***  -4/35  45/0  6/34  1/296  13/2  1/271  مهندسي

  84/8  9/3  04/0  9/2  2/10  09/0  0/12  پول

  56/55  0/213  29/2  4/174  4/383  60/3  4/458  مسئوليت

  27/92  0/66  29/0  1/22  5/71  54/0  6/68  اعتبار

  19/25  0/103  34/0  9/25  1/409  49/4  6/571  نفت و انرژي

  84/134  7/30  32/0  2/24  8/22  21/0  3/27  سايرانواع

  36/71  4/7520  39/93 7/7113 2/10538  85/91 9/11704  جمع غير زندگي

  32/84  1/539  61/6  8/503  4/639  15/8  4/1038  زندگي

  10/72  5/8059  0/100 5/7617 5/11177  0/100 3/12743  جمع كل

  بيمه مركزي ايران :ماخذ

  

  



  494/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  1382سهم بخشهاي مختلف از حق بيمه دريافتي سال :35 نمودار

  
  23جدول  :ماخذ

  1382سهم بخشهاي مختلف از خسارت پرداخت شده سال :36 نمودار
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  23جدول  :ماخذ

  

  

  



  495/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  1381عملكرد بازار بيمه كشور در سال  :74 جدول

  رشته

 ضريب خسارت  خسارت  حق بيمه

  دريافتي
عايد 

  شده

  پرداخت شده
واقع 

  شده
 (%)1381  138

1  

سهم از 

 (%)بازار

138

1  

سهم از 

 (%)بازار

  27/27  0/202  42/3  0/189  8/740  45/9  4/859  آتش سوزي

  82/6  1/38  38/1  2/76  8/557  23/7  6/657  باربري

  57/55  1/116  97/1  9/108  0/209  71/2  9/246  حوادث

  90/41  6/150  52/2  4/139  5/359  22/4  1/384  حوادث سرنشين

  76/56  9/440  75/7  2/428  7/776  44/10  8/949  بدنه اتوميبل

  53/127 6/3325  47/56 2/3121 6/2607  78/33 3/3073  شخص ثالث

  04/88  1/765  23/14  3/786  0/869  54/10  1/959  درمان

  17/116  7/45  52/0  5/28  3/39  54/0  5/49  بدنه كشتي

  59/62  0/148  73/0  5/40  4/236  87/3  0/352  هواپيما

  18/76  8/164  45/0  9/24  3/216  36/3  1/306  مهندسي

  54/97  7/6  08/0  6/4  9/6  08/0  6/7  پول

  26/44  2/107  02/2  5/111  2/242  98/2  9/270  تمسئولي

  48/115  0/58  35/0  2/19  2/50  83/0  9/75  اعتبار

  89/63  1/7  13/0  0/7  1/11  18/0  0/16  سايرانواع



  496/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  رشته

 ضريب خسارت  خسارت  حق بيمه

  دريافتي
عايد 

  شده

  پرداخت شده
واقع 

  شده
 (%)1381  138

1  

سهم از 

 (%)بازار

138

1  

سهم از 

 (%)بازار

  54/80 7/5575  01/92 3/5086 7/6922  22/90 2/8028  جمع غير زندگي

  96/70  5/463  99/7  3/441  2/653  78/9  3/889  زندگي

  72/79 3/6039  0/100 6/5526 9/7575  0/100 5/9097  جمع كل

  بيمه مركزي ايران :ماخذ

  1381سهم بخشهاي مختلف از حق بيمه دريافتي سال :37 نمودار

  
  24جدول  :ماخذ

  

  

  

  



  497/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  1381ت شده سالسهم بخشهاي مختلف از خسارت پرداخ :38 نمودار

  
  24جدول  :ماخذ

  1380عملكرد بازار بيمه كشور در سال  :75 جدول

  رشته

  ضريب خسارت  خسارت  حق بيمه

  دريافتي
عايد 

  شده

  پرداخت شده
واقع 

  شده
 (%)1380  

1380  
سهم از 

 (%)بازار
1380  

سهم از 

 (%)بازار

  14/26  3/135  94/2  7/108  5/517  81/9  8/562  زيآتش سو

  70/15  3/61  88/0  5/32  4/390  11/7  1/408  باربري

  55/60  9/91  45/2  4/90  8/151  65/2  0/152  حوادث

  42/43  6/120  20/3  1/118  8/277  62/5  7/322  حوادث سرنشين

  66/51  7/261  87/6  9/253  5/506  85/9  2/565  بدنه اتوميبل

  66/129 2/2090  13/54 6/1999 1/1612  52/35 5/2038  شخص ثالث



  498/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  رشته

  ضريب خسارت  خسارت  حق بيمه

  دريافتي
عايد 

  شده

  پرداخت شده
واقع 

  شده
 (%)1380  

1380  
سهم از 

 (%)بازار
1380  

سهم از 

 (%)بازار

  26/104  4/666  35/17  1/641  2/639  78/12  8/733  درمان

  05/107  6/22  44/0  4/16  1/21  42/0  0/24  بدنه كشتي

  21/36  2/19  38/0  9/13  0/53  10/1  9/62  هواپيما

  64/15  7/11  28/0  5/10  9/74  42/1  6/81  مهندسي

  04/66  3/3  06/0  3/2  0/5  10/0  7/5  پول

  53/68  0/114  69/1  5/62  3/166  47/3  2/199  مسئوليت

  52/110  2/19  20/0  5/7  4/17  25/0  5/14  سايرانواع

  60/81 3/3617  88/90 3/3357 1/4433  09/90 9/5170  جمع غير زندگي

  57/79  2/313  12/9  1/337  6/393  91/9  8/568  زندگي

  43/81 5/3930 00/100 4/3694 7/4826 00/100 7/5739  جمع كل

  بيمه مركزي ايران :ماخذ

  

  

  

  



  499/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  1380سهم بخشهاي مختلف از حق بيمه دريافتي سال :39 نمودار
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  25جدول  :ماخذ

  1380سهم بخشهاي مختلف از خسارت پرداخت شده سال :40 نمودار

  
  25جدول  :ماخذ

  

  

  

  



  500/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  1379عملكرد بازار بيمه كشور در سال  :76 جدول

  رشته

  ضريب خسارت  خسارت  حق بيمه

  دريافتي
عايد 
  شده

  پرداخت شده
واقع 
  شده

 (%)1379  137
9  

سهم از 
 (%)بازار

137
9  

سهم از 
 (%)بازار

  08/18  4/77  09/3  9/75  4/428  06/11  6/449  آتش سوزي

  57/17  8/57  64/1  3/40  1/329  95/8  8/363  باربري

  37/56  4/57  00/3  6/73  8/133  74/3  8/151  حوادث

  83/42  3/80  58/3  8/87  5/187  18/5  5/210  حوادث سرنشين

  24/55  7/201  78/7  8/190  1/365  70/10  9/434  بدنه اتوميبل

  90/118 1/1192  09/47 6/1155 6/1002  85/26 0/1091  شخص ثالث

  09/93  6/431  36/18  6/450  7/463  24/12  2/497  درمان

  05/50  6/7  37/0  2/9  2/15  41/0  8/16  بدنه كشتي

  92/24  2/8  43/1  1/35  9/32  94/0  2/38  هواپيما

  85/36  5/21  25/0  1/6  3/58  60/1  9/64  مهندسي

  20/59  1/2  03/0  6/0  5/3  10/0  9/3  پول

  59/44  5/43  38/1  0/34  6/97  88/2  1/117  مسئوليت

  58/54  9/10  42/0  2/10  0/20  55/0  6/22  سايرانواع

  44/70 3/2210  43/88 9/2169 8/3137  21/85 2/3462 جمع غير زندگي

  52/69  6/276  57/11  9/283  8/397  79/14  2/601  زندگي

  34/70 8/2486 00/100 8/2453 6/3535 00/100 4/4064  جمع كل

  كزي ايرانبيمه مر :ماخذ



  501/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  1379سهم بخشهاي مختلف از حق بيمه دريافتي سال :41 نمودار

  
  26جدول  :ماخذ

  

  

  

  1379سهم بخشهاي مختلف از خسارت پرداخت شده سال :42 نمودار
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  26 جدول :ماخذ



  502/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  1378عملكرد بازار بيمه كشور در سال  :77 جدول

  رشته

  ضريب خسارت  خسارت  حق بيمه

  دريافتي
عايد 

  شده

  پرداخت شده
واقع 

  شده
 (%)1378  

1378  
سهم از 

 (%)بازار
1378  

سهم از 

 (%)بازار

  96/19  9/72  22/4  7/73  0/365  21/13  7/396  آتش سوزي

  41/11  4/26  44/1  1/25  4/231  23/9  1/277  باربري

  70/50  4/48  25/3  7/56  5/95  55/3  7/106  حوادث

حوادث 

  سرنشين
1/153  10/5  5/136  6/59  41/3  3/65  86/47  

  26/55  2/141  88/7  6/137  6/255  9/32  9/279  بدنه اتوميبل

  25/120  1/915  67/49  1/868  0/761  79/29  6/894  شخص ثالث

  65/102  9/329  74/17  0/310  4/321  77/13  4/413  درمان

  46/48  9/5  55/0  6/9  2/12  43/0  9/12  بدنه كشتي

  45/149  4/36  52/0  1/9  3/24  83/0  0/25  هواپيما

  96/30  0/12  39/0  7/6  7/38  61/1  5/48  مهندسي

  94/51  3/1  10/0  8/1  5/2  09/0  8/2  پول

  11/45  4/26  19/1  8/20  5/58  28/2  4/68  مسئوليت

  90/3  5/0**  - 9/0  5/13  54/0  1/16  عسايرانوا



  503/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  رشته

  ضريب خسارت  خسارت  حق بيمه

  دريافتي
عايد 

  شده

  پرداخت شده
واقع 

  شده
 (%)1378  

1378  
سهم از 

 (%)بازار
1378  

سهم از 

 (%)بازار

*  

  61/72 7/1681  30/90 1/1578 2/2316  76/89 1/2695 جمع غير زندگي

  12/81  0/191  70/9  5/169  5/235  24/10  4/307  زندگي

  39/73 8/1872 00/100 6/1747 7/2551 00/100 5/3002  جمع كل

  بيمه مركزي ايران :ماخذ

  

  

  

  1378سهم بخشهاي مختلف از حق بيمه دريافتي سال :43 نمودار

  
  27جدول  :ماخذ



  504/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  1378سهم بخشهاي مختلف از خسارت پرداخت شده سال :44 نمودار

  
  27جدول  :ماخذ

آمار تعداد خسارت پرداخت شده  ،عملكرد بيمه در بخش بازرگانيدر ادامه به منظور اطالع دقيق تر از    

 1384تا  1378و همچنين تعداد بيمه نامه هاي صادر شده را به تفكيك رشته هاي مختلف و طي سالهاي 

  :مرور مي كنيم

  

 



  536/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  1381-1384 تعداد خسارت پرداخت شده در بخشهاي مختلف صنعت بيمه كشور از سال :78 جدول

  سال          

  

  رشته

1384  1383  1382  1381  

  تعداد
  رشد

(%)  

سهم  

 از بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

  سهم 

 از بازار 
  تعداد

  رشد

(%)  

هم  از 

  بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

سهم  از 

  بازار

  72/0  37/37  13853  74/0  42/14  15849  57/0  63/5  16711  77/0  10/43  22895  آتش سوزي

  19/0  32/7  3710  20/0  15/16  4193  12/0  45/96  3390  15/0  96/41  4523  باربري

  57/5  -62/4  107668  12/5  54/1  109323  68/3  22/1  107817  69/3  82/4  110210  حوادث

  44/0  28/0  8590  43/0  81/7  9262  32/0  36/95  9500  57/0  -97/67  17106  حوادث سرنشين

  06/6  6/46  117081  37/8  63/52  178707  80/7  12/28  228664  70/16  36/98  499227  بدنه اتوميبل

  17/36  46/18  699323  14/38  39/16  813987  08/27  -41/2  793356  71/38  22/61 1157102  شخص ثالث

  55/48  -59/18  938709  20/44  48/0  943252  59/58  88/18 1716631  34/36  -44/2 1086265  درمان

  01/0  73/17  239  01/0  -71/29  168  3/0  -8/45  91  01/0  3/345  236  بدنه كشتي



  537/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  سال          

  

  رشته

1384  1383  1382  1381  

  تعداد
  رشد

(%)  

سهم  

 از بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

  سهم 

 از بازار 
  تعداد

  رشد

(%)  

هم  از 

  بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

سهم  از 

  بازار

  03/0  02/144  510  01/0  -73/63  185  01/0  -1/14  159 2/0  -72/54  72  هواپيما

  02/0  32/51  460  04/0  35/64  765  03/0  06/7  819  05/0 06/75  1495  مهندسي

  004/0  78/57  71  3/0  82/2  73  003/0  37/1  74  5/0  58/173  145  پول

  60/0  41/40  11547  73/0  15/34  15625  79/0  07/2  23238  04/1 48/38 30985  مسئوليت

  06/0 ***  1206  18/0  23/221  3874  12/0  -82/6  3610  3/0  67/66  75  سايرانواع

  43/98  -26/3  1903181  21/98  11/10 2095763  16/99  86/11  2905116  11/98  38/28  2933140  جمع غير زندگي

  01/0  28/24  215  02/0  74/136  509  03/0  18/97  986  09/0  52/337  2787  اعتبار

  ***  ***  ***  ***  ***  ***  001/0  ***  15 1/0  33/13  17  نفت و انرژي

  57/1  60/23  30343  79/1  80/25  38172  84/0  56/14  24636  89/1  96/54  56398  زندگي



  538/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  سال          

  

  رشته

1384  1383  1382  1381  

  تعداد
  رشد

(%)  

سهم  

 از بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

  سهم 

 از بازار 
  تعداد

  رشد

(%)  

هم  از 

  بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

سهم  از 

  بازار

  00/100  -93/2  1933524  100  36/10 2133935  100  89/11  2929752  100  80/28  2989538  جمع كل

  يمه مركزي ايرانب :ماخذ

   1376- 1379تعداد خسارت پرداخت شده صنعت بيمه كشور از سال : 78ادامه جدول  

  سال            

  

  رشته

1377  1378  1379  1380 

  تعداد
  رشد

(%)  

سهم  از 

  بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

سهم  از 

  بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

سهم  

 از بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

سهم  از 

  بازار

  51/0  56/24  10084  52/0  11/17  8096  55/0  13/3  5199  67/0  97/32  6913  آتش سوزي

  17/0  22/9  3458  20/0  09/13  3154  29/0  -98/7  2757  27/0  16/1  2789  باربري

  67/5  41/6  112879  84/6  49/5  105896  11/10  44/0  95726  67/9  85/5  100386  حوادث



  539/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  سال            

  

  رشته

1377  1378  1379  1380 

  تعداد
  رشد

(%)  

سهم  از 

  بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

سهم  از 

  بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

سهم  

 از بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

سهم  از 

  بازار

  43/0  89/10  8566  51/0  42/12  7945  58/0  97/28  5534  68/0  40/10  7067 حوادث سرنشين

  4  02/21  79720  25/4  31/18  65868  65/5  -89/7  53493  36/5  07/4  55672  بدنه اتوميبل

  64/29  24/9  590369  83/33  69/15  523939  40/47  02/2 448936  61/43  77/1  452865  شخص ثالث

  89/57  42/42  1153043  27/52  98/104  809592  98/33  56/56 321828  03/38  72/22  394944  درمان

  01/0  53/41  167  01/0  31/6  118  01/0 -40/27  53  01/0  43/109  111  بدنه كشتي

  01/0  96/84  209  01/0  -38/7  113  01/0  82/21  134  01/0  -96/8  122  هواپيما

  02/0  19/77  303  01/0  82/32  174  02/0  22/25  144  01/0  -36/17  119  مهندسي

  002/0 00/200  45  001/0  -00/40  15  0  86/42  10  0  00/160  26  پول

  42/0  56/73  8720  31/0  84/53  4746  17/0  92/69  1621  30/0  31/90  3085  مسئوليت



  540/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  سال            

  

  رشته

1377  1378  1379  1380 

  تعداد
  رشد

(%)  

سهم  از 

  بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

سهم  از 

  بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

سهم  

 از بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

سهم  از 

  بازار

  ***  ***  ***  ***  ***  ***  01/0  97/68  98  01/0  47/23  121  سايرانواع

  ***  ***  ***  ***  ***  ***  78/98  13/15 935533  64/98  94/9  1024220 جمع غير زندگي

  01/0 17/129  165  01/0  27/17  129  22/1  80/14  11580  36/1  35/22  14167  زندگي

  77/98  23/27  1967278  77/98  36/49  1529785  00/100  12/15 947114  00/100  10/10  1038387  جمع كل

  بيمه مركزي ايران :ماخذ

  

  

  

  



  541/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  تعداد بيمه نامه صادر شده صنعت بيمه كشور :79 جدول

  سال              

  

  رشته

1384  1383  1382  1381  

  تعداد
  رشد

(%)  

سهم  از 

  بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

سهم  از 

  بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

سهم  از 

  بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

سهم  

 از بازار

 38/20  21/81  2333806  59/14  -76/6  2176140  72/15 48/11  2426794  86/12  -14/6  2280042  آتش سوزي

  60/1  48/1  182901  28/1  37/4  190956  38/1 52/12  212560  17/1  -15/1  208237  باربري

  04/5  75/38  577380  17/5  43/33  770808  10/4  16/2  632413  46/4  7/2  791604  حوادث

 60/31  65/16  3617959  86/29  10/23  4453665  04/30  18/4  4635384  22/31  58/14  5536786  حوادث سرنشين

  81/3  74/32  436296  15/4  71/41  618456  16/5 28/28  796400  69/6  62/27  1185685  بدنه اتوميبل

 29/33  88/16  3810931  05/41  40/30  6122215  75/39  09/0  6134188  38/39  84/15  6983957  شخص ثالث

  36/0  47/17  41300  50/0  71/80  74635  65/0 31/41  100656  89/0  70/21  157714  درمان

  03/0 -12/25  3472  01/0 -13/67  1140  01/0  50/3  1270  005/0  08/12  872  بدنه كشتي



  542/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 001/0  35/21  108  001/0  -85/1  106  001/0 15/14  121  001/0  63/11  1444  هواپيما

  87/1 41/34  288167  51/1  65/18  268090  مسئوليت
218682  00/30  47/1  168319  79/44  47/1  

  03/0  06/9  4777  01/0 -15/66  1990  اعتبار

  ***  ***  *** 0002/0  55/54  34 0003/0 58/31  50 0005/0  67/46  88  و انرژي نفت

 002/0  29/79  251  01/0 53/266  887  01/0 95/17  949  004/0 -64/89  663  سايرانواع

 64/97  97/27 11178807  13/98  31/21 14634601  76/98  24/5 15242059  28/98  77/11 17429608  جمع غير زندگي

  36/2  50/15  269912  87/1  33/3  279270  24/1 19/15  190764  72/1  -10/3  305461  زندگي

  04/0  28/52  4966  04/0  04/15  5714  05/0 42/23  7045  04/0 -50/49  7716  مهندسي

  01/0  76/25  1118  01/0  -18/0  1117  01/0 68/11  1243  03/0 -99/34  6020  پول

  100  64/27 11448719  100  92/20 14913871  100  36/5 15432822  100  48/11 17735069  جمع كل

  بيمه مركزي ايران :ماخذ

  



  543/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  تعداد بيمه نامه صادر شده صنعت بيمه كشور: 79ادامه جدول شماره 

  سال               

  

  رشته

1380  1379  1378  1377  

  تعداد
  رشد

(%)  

سهم  از 

  بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

سهم  از 

  بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

سهم  از 

  بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

سهم  

 از بازار

  87/10  43/16  680214  27/14  65/47  997056  53/14  45/15  1151098  35/14  89/11 1288038  آتش سوزي

  54/2  57/14  158637  42/2  44/3  169179  25/2  55/5  178448  01/2  92/0  180197  باربري

  45/2  52/89  153489  02/3  61/37  211226  35/4  44/66  344176  63/4  06/22  416124  حوادث

  75/31  04/16  1986172  58/34  63/21  2415621  94/33  40/11  2688212  55/34  78/12 3101556  حوادث سرنشين

  85/2  72/7  178220  79/2  48/15  194637  73/3  92/51  295692  66/3  13/11  328697  بدنه اتوميبل

  26/45  -65/7  2831193  30/39  73/5  2745012  87/36  40/6  2920513  32/36  64/11 3260556  شخص ثالث

  20/0  47/177  12658  39/0 22/113  27021  37/0  21/16  29285  39/0  84/5  35314  درمان

  04/0  96/8  2577  04/0  89/21  3141  05/0  53/18  3723  05/0  50/24  4635  بدنه كشتي



  544/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  سال               

  

  رشته

1380  1379  1378  1377  

  تعداد
  رشد

(%)  

سهم  از 

  بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

سهم  از 

  بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

سهم  از 

  بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

سهم  

 از بازار

  0  -26/4  45  0  67/46  66  001/0  -03/3  64  001/0  06/39  89  هواپيما

  01/0  17/2  753  02/0  85/54  1166  03/0  87/70  2223  04/0  26/45  3261  مهندسي

  01/0  -74/16  358  01/0  03/5  376  01/0  29/41  527  01/0  69/68  889  پول

  /64  -42/9  40108  76/0  50/32  53144  92/0  77/36  72767  39/1  98/71  124960  مسئوليت

  0  -74/61  171  01/0 15/138  412 ** ** *** *** ***  ***  اعتبار

 *** *** *** *** *** *** *** *** ***  ***  ***  ***  نرژينفت و ا

 *** *** *** *** *** ***  01/0 73/219  713  003/0  -79/49  236  سايرانواع

  63/96  36/3  6044595  61/97  55/17  6818057  06/97  90/12  7687441  40/97  83/12 8744552  جمع غير زندگي

  37/3  34/93  210597  39/2 -24/10  166956  94/2  65/47  232999  60/2  70/1  233688  زندگي



  545/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  سال               

  

  رشته

1380  1379  1378  1377  

  تعداد
  رشد

(%)  

سهم  از 

  بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

سهم  از 

  بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

سهم  از 

  بازار
  تعداد

  رشد

(%)  

سهم  

 از بازار

  100  00/5  5957085  100  69/16  6985013  100  69/13  7920440  100  51/12 8978240  جمع كل

بيمه مركزي ايران :ماخذ



  546/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

نرخ رشد تعداد خسارت پرداخت شده و نرخ رشد  ،مقايسه نرخ رشد عملكرد بازار بيمه :80 جدول

  مه نامه هاي صادر شده تعداد بي

  سال
نرخ رشد عملكرد 

  بازار بيمه

نرخ رشد تعداد خسارت 

  پرداخت شده

نرخ رشد تعداد بيمه 

  نامه هاي صادر شده

1384  17/24  80/28  48/11  

1383  84/35  89/11  36/5  

1382  83/38  36/10  92/20  

1381  50/58  93/2-  64/27  

1380  26/41  25/27  51/12  

1379  33/35  16/49  69/13  

1378  69/48  10/10  69/16  

1377  93/30  15/12  00/5  

1376  92/21  *** *** 

1375  ***  *** *** 

1374  83/71  *** *** 

1373  20/46  *** *** 

  جداول فوق :ماخذ

  

  



  547/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  مقايسه نرخ رشد عملكرد بازار بيمه كشور طي سالهاي اخير :45 نمودار

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

۵٠

۶٠

٧٠

١٣٨۴ ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧۶  
  

  مقايسه نرخ رشد تعداد بيمه نامه هاي صادر شده طي سالهاي اخير :46 نمودار

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

٢۵

٣٠

١٣٨۴ ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧

  
  

  

  



  548/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  مقايسه نرخ رشد تعداد خسارت پرداخت شده طي سالهاي اخير :47 نمودار

  
  

  بررسي آماري بيمه نامه ها و ضمانت نا مه هاي صادراتي صندوق ضمانت صادرات
در اين قسمت، بيمه نامه ها و ضمانت نامه هاي صادراتي را شامل تعداد بيمه نامه هاي صادره، ارزش 

ارزش حق بيمه و ارزش خسارت پرداختي مي باشد و از طرف صندوق ضمانت  ،تعهدات پذيرفته شده

   :مورد بررسي قرار مي دهيم 1386تا  1382يران ارائه شده، طي سالهاي صادرات ا

فقره بوده و  66و  68به ترتيب، معادل  83و  82تعداد بيمه نامه هاي كوتاه مدت صادراتي در سالهاي 

ميليون ريال بوده  6/323944و  66200ارزش تعهدات پذيرفته شده نيز در اين دو سال بترتيب معادل 

 9/2قع تعداد بيمه نامه هاي صادره و ارزش تعهدات پذيرفته شده طي اين دو سال به ترتيب در وا. است

  . درصد افزايش داشته اند 3/389درصد كاهش و 

فقره  111و  86برابر  1385و  1384همچنين تعداد بيمه نامه هاي كوتاه مدت صادراتي در سالهاي 

هزار دالر بوده و ارزش حق  4/121492و  5/522775با بوده است و ارزش تعهدات پذيرفته شده نيز برابر 

  .هزار دالر بوده است 1112و 2/7884بيمه ها برابر با  



  549/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

به ترتيب  ،1385و  1384همچنين تعداد بيمه نامه اي صادراتي ميان مدت و بلند مدت در سالهاي 

هزار دالر و ارزش  2/120743و  8/1030085فقره، ارزش تعهدات پذيرفته شده برابر با  21و  7برابر با 

  .هزار دالر بوده است 6164و  4/70543حق بيمه برابر با 

در سالهاي ) صدور ضمانت نامه هاي اعتباري(همچنين آمار مربوط به تعداد و ارزش تسهيالت تجاري 

فقره بوده است كه ارزش  35و  25تعداد ضمانت نامه هاي اعتباري برابر  :به اين قرار است 1385و  1384

 6/9676و  4/3244و ارزش حق بيمه آنها برابر  2/297915و  3/104217تعهدات پذيرفته شده آنها برابر 

  .ميليون ريال بوده است

مورد خسارت جهت تعهدات ضمانت نامه هاي اعتباري، بيمه نامه هاي  15، تعداد 1385در سال 

ن ريال پرداخت شده است كه ميليو 2/63015ميان مدت و بلند مدت به ارزش  ،صادراتي كوتاه مدت

درصد  40از نظر تعداد  ،)ميليون ريال 3/25384مورد خسارت به ارزش   25تعداد ( 1384نسبت به سال 

  . درصد افزايش داشته است 2/148كاهش و از نظر ارزش 

تعداد بيمه نامه هاي صادره، ارزش تعهدات (آمار مربوط به تعداد و ارزش بيمه نامه هاي صادراتي 

بر حسب بيمه نامه هاي صادراتي كوتاه مدت، ) ارزش حق بيمه و ارزش خسارت پرداخت ،رفته شدهپذي

  :در جداول زير آورده شده است 1386تا 1382ميان مدت و بلند مدت در سال 

 1383و1382سالهاي ) كوتاه مدت(تعداد بيمه نامه هاي صادراتي :81 جدول

  شرح

    1383سال   1382سال 

شش 

  ماهه اول

شش 

  ماهه دوم
 مجموع

شش 

  ماهه اول

شش 

  ماهه دوم
 مجموع

  66  40  26  68  31  37  تعداد بيمه نامه هاي صادره 

ارزش تعهدات پذيرفته شده 

  )ميليون ريال(
46864 153666  62200  6/133441 190503  6/323944 



  550/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  شرح

    1383سال   1382سال 

شش 

  ماهه اول

شش 

  ماهه دوم
 مجموع

شش 

  ماهه اول

شش 

  ماهه دوم
 مجموع

  26/7073  9/4102  36/2970  34/2595  34/2325  270  )ميليون ريال(ارزش حق بيمه 

ارزش خسارت پرداختي 

  )ميليون ريال(
-  62/1539    89/597  -    

  صندوق ضمانت صادرات ايران :ماخذ

  86و شش ماهه اول  1385و1384سالهاي ) كوتاه مدت(تعداد و ارزش بيمه نامه هاي صادراتي :82 جدول

  1385  1384  شرح

1386  

دين
رور

ف
ت  

هش
رديب

ا
  

داد
خر

  

داد  تير
مر

يور  
شهر

  

تعداد بيمه نامه هاي 

  )فقره(صادره 
111  86  -  -  12  -  6  -  

ارزش تعهدات پذيرفته 

  )هزار دالر(شده 
4/121492  5/522775 -  46/1  4/4145  1255  9/1757  4208  

هزار (ارزش حق بيمه 

  )دالر
1112  2/7884  -  3/37  2/98  45/7  6/19  98/88  

  صندوق ضمانت صادرات ايران :ماخذ

  

 



  551/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 1385و1384سالهاي ) ميان مدت و بلند مدت(تعداد و ارزش بيمه نامه هاي صادراتي :83 جدول

  1384سال   1385سال   شرح

  7  21  )فقره(تعداد بيمه نامه هاي صادره 

  8/1030085  2/120743  )هزار دالر(ارزش تعهدات پذيرفته شده 

  4/70543  6164  )هزار دالر(ارزش حق بيمه 

  صندوق ضمانت صادرات ايران :ماخذ

 1385و1384سالهاي ) صدور ضمانت نامه هاي اعتباري(تعداد و ارزش تسهيالت تجاري :84 جدول

  1384سال   1385سال   شرح

  25  35  )فقره(تعداد بيمه نامه هاي صادره 

ارزش تعهدات پذيرفته شده 

  )ميليون ريال(
2/297915  3/104217  

  4/3244  6/9676  )ميليون ريال(ارزش حق بيمه 

  صندوق ضمانت صادرات ايران :ماخذ

ضمانت نامه هاي اعتباري،بيمه نامه هاي كوتاه (تعداد و ارزش خسارت هاي پرداختي :85 جدول

 1385و1384سالهاي ) مدت، ميان مدت و بلند مدت

  1384سال   1385سال   شرح

  25  15  اد تعد

  3/25384  2/63015  )ميليون ريال(ارزش 

 صندوق ضمانت صادرات ايران :ماخذ



  552/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  نقش بيمه هاي بازرگاني در ايجاد اطمينان 
امروزه بدون پوششهاي الزم بيمه اي، ايجاد واحدهاي بزرگ اقتصادي و تمركز داراييها در يك محل به 

مه براي سرمايه گذاريهاي بزرگ نه تنها ريسك ورود شركتهاي بي. منزله واحد توليدي عاقالنه نيست

پذيري براي انجام اين گونه سرمايه گذاريها را كاهش مي دهد و اطمينان الزم را در به وجود آمدن سرمايه 

گذاريهاي زير بنايي كشور فراهم مي كند بلكه در مواقعي كه اين نوع سرمايه گذاريها يا پروژه ها مواجه 

پوشش بيمه قرار بگيرد، مي تواند با يك مكانيزم ساده كمك بكند كه نتايج  با خطر هستند، اگر تحت

از طرف ديگر باعث خواهد شد ما كمتر با توقف . حاصل از اين گونه خطرها متوجه بودجه عمومي نشود

  .پروژه هاي اين چنيني كه موجب رشد و توسعه اقتصادي در كشور خواهد بود رويارو شويم

امروز صنايع كشور در شرايط خاص : حراست از اين صنايع مي شود گفت اصوالً در بعد حفظ و

نقدينگي قرار دارند و چنانچه در اين صنايع، خطري پيش آيد، كوچك ترين اثرش تزلرل نقدينگي 

  .آنهاست و چه بسا تامين به موقع نقدينگي هم زيانهاي جبران ناپذيري را متوجه واحد صنعتي خواهد كرد

طه با صنايع موجود كه بخشي از توليد كشور را عهده دار هستند حفظ و حراست از بنابراين در راب

طريق شركتهاي بيمه و بيمه نامه هاي مناسبي كه دريافت مي دارند يكي از حمايتهاي مهم نظام بيمه اي از 

  .استمرار توسعه خواهد بود

ر صنايع به دقت ممكن نيست و در بسياري از موارد پيش بيني هزينه هاي غير مترقبه يا غير عادي د

همين، عالوه بر اينكه مي تواند محاسبات مربوط به قيمت تمام شده آن واحد را از دقت الزم خارج كند 

به نظر مي رسد مناسب ترين نظام براي توزيع . در تعيين قيمت فروش كاالهايشان هم موثر خواهد بود

به عبارت ساده تر . در قيمت فروش نظام بيمه اي باشد اين گونه هزينه ها در قيمت تمام شده و به تبع آن

پيوستن يك واحد صنعتي به يك نظام بيمه اي در واقع مشابه آن واحدها مي تواند هزينه هايي را كه براي 

هر كدام از صنايع به وجود مي آيد يا يك مكانيزم قابل قبول بين صنايع ديگر تحت عنوان حق بيمه اي كه 

ن و تسهيم نمايد، در اين صورت است كه فروش و دقت قيمت تمام شده محصوالت را مي پرداختند توزي

  .به خوبي خواهيم داشت



  553/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

روابط نيروي انساني با مديران واحد صنعتي رابطه اي است كه عموما فكر و نگرانيهاي مديران را به 

كاركنان خودشان چه مديران اين گونه صنايع با اخذ پوششهاي بيمه اي مناسب براي . خود جلب مي كند

در زمان حيات آنان و چه بعد از آن مي توانند نگرانيهاي خودشان را در رابطه با نيروي انساني به قدر 

  .كافي كاهش دهند

  :نقش بيمه هاي بازرگاني در تجارت و داد و ستدهاي داخلي و خارجي -

ماتي است كه نظام بيمه اي نقش ديگر بيمه هاي بازرگاني در رابطه با توسعه اقتصادي و اجتماعي، خد

مي تواند به بخش بازرگاني كشور ارائه دهد، هر چند، بيمه خود يك نوع فعاليت بازرگاني است ولي در 

در بازرگاني بين المللي كه رابطه . تنظيم و حمايت از فعاليتهاي بازرگاني ديگر نقش مهمي عهده دار است

ه در اين رابطه قرار دارند، مثل متصديان حمل و نقل، تنظيم بين خريدار، فروشنده، بانك و احيانا افرادي ك

  .اش بدون وجود بيمه تنظيم ساده اي نخواهد بود

خريداران . فروشنده كاال بخشي از تعهدات را در مسير حمل بايد به روشني به خريدار كاال منتقل كند

سرمايه هايش به مخاطره افتاده، كاال بدون كمك بيمه اي نخواهد توانست در موقع خطر يا در مواقعي كه 

جايگزين مناسبي براي منابع از دست رفته داشته باشد، به عبارت ساده تر وجود بيمه روابط تجارت بين 

المللي را با نقشي كه دارد تسهيل مي بخشد و اجازه مي دهد اين روابط به  سادگي وظيفه خود را انجام 

توجه كاالي تاجري مي شود شركتهاي بيمه نه تنها جبران در بسياري از مواقع وقتي كه خطري م. بدهد

خسارت را عهده دار مي شوند بلكه در دادن تضمينهاي الزم، به خصوص در خسارتهاي همگاني كه به 

معروف است، حمل مجدد كاال را به سهولت و با تسريع امكان پذير مي كنند نقش » جنرال اوريج «

انتهاي كافي و ارائه آن به مسئول رسيدگي به خسارت همگاني نقش شركتهاي بيمه در رابطه با تهيه ضم

اصوال در كشورهاي در حال توسعه، توسعه صادرات عموما با حمايت نظامهاي . غيرقابل انكاري است

سيستمي كه مي خواهد وارد بازارهاي . بيمه اي يا مشابه آن مثل صندوق ضمانت و از اين قبيل بوده است

بشود، بدون حمايتهاي الزم نسبت به بازگشت سرمايه خويش دچار مشكل خواهد  بين المللي صادرات

شد و با كمترين اتفاقي، تزلزلي به صادرات يا صادركننده دست خواهد داد كه در بسياري از مواقع، جبران 
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  .ناپذير خواهد بود

يريم، بيمه هاي عمر، اگر خانواده را به مشابه يكي از آحاد جامعه و داراي اقتصاد مستقلي در نظر بگ

حادثه و درمان مي توانند اقتصاد خانواده را از تزلزلهاي آتي مصون دارند و نگرانيهاي مالي استفاده كنند از 

به عبارت ديگر، توسعه اين گونه بيمه نامه ها در جامعه، . اين بيمه نامه ها را به حداقل ممكن كاهش دهند

  . پي خواهد داشت رفاه نسبي و رفع نگرانيهاي فردي را در

انواعي از بيمه هاي عمر با تشويق خانواده ها به پس اندازهاي اندك باعث مي شود كه نه تنها خانواده 

خانواده اي . ها قدرت خريد خودشان را حفظ كنند بلكه براي آينده خويش برنامه ريزي مالي داشته باشند

ان، هزينه ازدواج آنها و هزينه هاي ضروري ديگر كه در آينده با هزينه هايي از قبيل هزينه تحصيل فرزند

از قبيل تامين مسكن و برنامه هاي مالي ديگر مواجه است مي تواند با داشتن اين نوع بيمه نامه ها برنامه 

  . ريزي مالي بلند مدتي را براي خودش تامين كند

مالي مجدد را براي آنها فراهم بيمه نه تنها خسارت وارده به ثروتهاي ملي را جبران مي كند، بلكه تامين 

با پيوستن به نظام بيمه اتكايي و بازيافت بخش عمده اي از اين گونه خسارتها مي تواند از . مي كند

خسارتهاي وارده به نظام اقتصادي كشور با دريافت خسارت از خارج از كشور كمك كند، به ويژه زماني 

. بيعي همچون زلزله، سيل و خسارتهاي بزرگ باشدكه اين گونه خسارتها ناشي از خسارتهاي حوادث ط

  : اصوال صنعت بيمه دو رسالت دارد

 پوشش سرمايه هاي داخلي - 1

اخذ پوششهاي مناسب نسبت به سرمايه ها كه به عنوان تامين كننده اوليه از نظام بيمه اتكايي در  - 2

 .نظرگرفته شده است

هنگفتي به بار مي آورند بودجه عمومي سيل، زلزله و از اين قبيل حوادث كه خسارتهاي سنگين و 

كشور را به شدت مورد تاثير قرار مي دهند و متاثر مي سازند به طوري كه ممكن است دولت مجبور شود 

بخشي از بودجه عمومي اش را صرف جبران خسارتهاي اين گونه خسارتها كند، بودجه هاي تنظيمي 

  .ه هاي دولت تعطيلي يا توقف به وجود نخواهد آمددولت با برنامه پيش خواهد رفت و احيانا در برنام
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براي بازيافت از موسسه هاي . مهم ترين و مشهورترين اين نوع تامين خسارت، بيمه هاي باربري است

حمل و نقل شركت بيمه به سادگي و با امكاناتي كه در اختيار دارد مي تواند اين نوع خسارتها را بازيافت 

طرف صاحبان كاال جاي ترديد است هر چند خسارتي كه اتفاق افتاده متوجه  در بازيافت خسارت از. كند

يك صاحب كاالست ولي از بعد كالن مي توانيم بگوييم خسارت وارده به مملكت است در رابطه با 

كااليي كه بايد مي آمد و اتفاقي براي آن افتاده و هنوز منابع صرف شده در اين خسارت را ما نتوانسته ايم 

  .فت كنيمبازيا

به نقش ديگري از بيمه اشاره مي كنيم مبني بر اينكه اصوال وجود نظام بيمه اي و رشد و توسعه آن 

موجب كاهش حجم دعاوي زيان ديده ها و كساني كه مقصر حادثه بوده اند از نظام بيمه اي حل و فصل 

برخالف، . ايين استمي شود ما شاهد اين هستيم كه حجم دعاوي مطروحه در مراجع قضايي به شدت پ

. آنجا كه اين گونه تراكمها وجود ندارد ما شاهد يك تراكم عظيم پرونده ها در مراجع قضايي هستيم

بنابراين با توسعه اين نوع بيمه ها كه ديه و بيمه مسئوليت دارندگان وسايل نقليه نمونه هايي از آنها 

سئوليتهاي توليد مي توانند از طرح دعاوي در هستند، انواع مسئوليت از قبيل مسئوليتهاي حرفه ايي و م

  .مراجع قضايي و مشغول كردن بخشي از امكانات و نيروي انساني كشور پيشگيري كنند

اصوال در بيمه هاي كه به صورت كوتاه مدت و منحصرا براي پرداخت خسارت صادر مي شود زمان 

  زماني وجود دارد كه اين فاصله، براي  دريافت حق بيمه با زمان ايفاي تعهد يا پرداخت خسارت، فاصله

اگر به ذخايري كه به اين صورت نگهداري مي شوند، . پيش بيني هاي الزم و ايفاي تعهدات آتي آنهاست

ذخاير بلند مدتي كه در برخي از بيمه ها معمول است، مثل بيمه هاي پس انداز كه براي مدت طوالني 

اهيم داشت كه شركتهاي بيمه داري منابعي هستند كه بايد در تري صادر مي شوند را اضافه كنيم توجه خو

  . مورد آن منابع وسواس و دقت نظر الزم داشته باشند

بنابراين بحث استفاده بهينه از منابعي كه در اختيار شركتهاي بيمه است، نه تنها توان مالي شركتهاي 

نتايج سرمايه گذاري نتايج مطلوبي بيمه را به ارزش روز حفظ و نگهداري مي كند بلكه در صورتي كه 

باشد، باعث خواهد شد شركتهاي بيمه از محل سودآوري اين گونه سرمايه گذاريها در تعيين حق بيمه 
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خالصه اينكه، بايد به وظيفه سنگين و مهم صنعت بيمه توجه كافي . هاي فني در آينده تجديد نظر كند

لي خدمات بيمه اي در جامعه، الزمه رشد و تعالي توسعه داشته باشيم و از نظر دور نداريم كه رشد و تعا

و رفاه اجتماعي است كه متقابال ما در بخش بيمه هم با رشد و توسعه اقتصادي شاهد رشد صنعت بيمه از 

  .  نظر كمي و كيفي خواهيم بود

 ايران  در بيمه بازرگاني شركتهاي براي نامه هاي اعتباري بيمه صدور مشكالت

 موجود هاي مشابهت به توجه با گذاري سرمايه و اعتباري هاي بيمه توسعه زمينه در دموجو چالشهاي

 بيمه روي پيش چالشهاي(گر  بيمه منظر از كلي بطور اي بيمه فعاليت اين مختلف هاي رشته شرايط در

 رسيبر قابل زير بشرح رشته اين )اعتباري گذاران بيمه روي پيش چالشهاي(گذار  بيمه و )اعتباري گران

  :باشد مي

  اعتباري  گران بيمه روي پيش چالشهاي

  :سازماني  درون عوامل و مشكالت  -الف

  اعطائي تسهيالت حجم با مقايسه در گر بيمه شركتهاي :)فني ذخائر و سرمايه( مالي منابع كمبود - 1

 خدمات صادرات قراردادهاي به يافته تخصيص اعتبارات حجم يا و اعتباري و مالي مؤسسات و بانكها

 ضمن نيستند برخوردار كافي فني ذخائر و ازسرمايه گذاري سرمايه كالن قراردادهاي يا و مهندسي و فني

 پوشش داشتن صورت در كه نيز اعتباري مؤسسات و بانكها معوق و گذشته سررسيد مطالبات حجم اينكه

   .ميدهد اختصاص خوده ب را توجهي قابل بسيار مبالغ گردند تأديه بيمه شركتهاي توسط بايد اي بيمه

 در بدون( صادرات، ملت، تجارت، سپه و رفاه،ملي تجاري بانك شش معوق مطالبات ميزان - 2

در سال  )  ...و اعتباري مؤسسات خصوصي، بانكهاي تخصصي، بانكهاي ساير معوق مطالبات نظرگرفتن

 افزايش مبلغ و يافته شافزاي قبل سال به نسبت %55 حدود بر بالغ ساالنهحاكي از آنست كه  1381

 ريال ميليارد 2/3552 بر بالغ 1380 سال پايان به نسبت 1381 سال پايان در بانكهاي مذكور مطالبات معوق

   .باشد مي
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 سازمان بين آن تفاوت و فعاليت روند در نقدينگي قدرت تأثير و نقش به است الزم جا درهمين - 3

 به توجه با .د نمو اشاره گر بيمه شركتهاي و ) ي عتبارا مؤسسات و بانكها( تسهيالت كننده اعطا هاي

 حاصل نقدينگي منابع رشد به رو جريان از مداوم بطور معمول شرايط در اعتباري مؤسسات و بانكها اينكه

 بصورت تسهيالت از برخي بازپرداخت عدم با مواجهه در لذا، باشند مي مند بهره مردم گذاري سپرده از

 در زماني تأخير و نداشته را بعدي تسهيالت پرداخت روند ادامه جهت دينگينق كسري مشكل محسوس

 مردم گذاري سپرده از حاصل منابع وجود با انجامد مي طوله ب سال چندين بعضا كه آنها مطالبات وصول

 جريان بر چنداني تأثير شود، مي نگهداري بانكها نزد عموما كه جامعه در نقدينگي حجم افزايش و

 به توجه با گر بيمه شركتهاي مقابل در ولي .نميگذارد مذكور سازمانهاي ) تسهيالت عطايا( مصارف

 خسارت پرداخت صورت در باشد مي فني ذخائر و سرمايه شامل مشخصا كه نقدينگي منابع محدوديت

 به خسارت پرداخت محض به بخش، اين در خسارت مبلغ باالي حجم بدليل اعتباري هاي بيمه بخش در

 تأمين جهت منابع كسري با موجود تضمينات و وثائق محل از خسارت بازيافت زمان تا ميزان همان

 و شديد معضالت و مشكالت بروز موجب خسارات گونه اين تعدد و ادامه و شده مواجه بعدي خسارات

 در خسارت پرونده مورد يك حتي است ممكن بطوريكه بود خواهد گر بيمه شركتهاي براي اي ريشه

 .نمايد متزلزل را گر بيمه شركت موجوديت و اساس اعتباري هاي يمهب بخش

 نوع با رابطه در نقدينگي بحث بر عالوه گر بيمه شركتهاي و تسهيالت كننده اعطا هاي سازمان  - 4

 نقدينگي، وضعيت همانند و هستند پذيرا را متفاوتي تأثيرات آنها كفايت و مأخوذه تضمينات و وثايق

 از وثيقه بعنوان طرح اجراي محل پذيرش مانند قانوني الزامات از نظر صرف اعتباري مؤسسات و بانكها

 و وثايق از وسيعي طيف اخذ در اصوال مشابه، موارد ساير و پرداختي تسهيالت قبال در طرحها مجريان

 يشركتها با مقايسه در كمتري حساسيت دسترس در منابع و مالي قدرت بدليل و داشته اختيار تضمينات

 چنداني تأثير آنها نقدينگي قدرت بر طلب وصول بمنظور قانوني اقدامات در زماني تأخير و داشته بيمه

 سعي و داشته اصرار كافي و معتبر تضمينات و وثائق ارائه عدم بر نيز تسهيالت گيرندگان طرفي از ندارد،

   كمتر هاي هزينه با آالت ماشين صلح يا سفته و چك نوع از عمدتا تضمينات و وثايق ارائه بر آنها
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 عدم حق نهايتا و ننموده ايجاد اعتباري مؤسسات و بانكها براي مشكلي اينگونه از مواردي و باشد مي

 حاليكه در نمايد نمي وارد خللي آنها فعاليت گردش و مالي ساختار بر پرونده يك در طلب كامل وصول

 پوشش ديدگاه از آنها كفايت و بودن ولالوص سهل جهت از آنها كيفيت و تضمينات و وثائق نوع

 همينه ب است برخوردار باالئي بسيار اهميت و حساسيت از گر بيمه شركتهاي براي پرداختي خسارتهاي

 را اي عمده خسارات اعتباري هاي بيمه بخش در الوصول سهل و كافي تضمينات و وثائق فقدان جهت

 تأخير زيرا نمايد مي ممكن غير بعضاَ و مشكل سيارب آن جبران كه نمايد مي گر بيمه شركتهاي متوجه

 ممكن نيز نهايت در و درگير را شركت اصلي منابع مستقيما نقدينگي به مذكور وثايق تبديل در زماني

  .ندهد پوشش نيز را پرداختي خسارت اصل حتي حاصله وجوه است

 ،)ميليارد ريال 8/82798( 1381 سال در تجاري بانكهاي پرداختي تسهيالت رشد ميزان به توجه با - 5

 صورت اين در اعتباري؛ هاي نامه بيمه توسط مذكور تسهيالت كل گرفتن قرار پوشش تحت فرض با و

 بيمه حق نرخ متوسط احتساب با( خواهد بود ريال ميليارد 1035 معادل مبلغي دريافت بيمه حق متوسط

 2/5352 (مذكور سال در بانكها معوق لباترشد مطا ميزان با مقايسه در مبلغ اين كه ) % 25/1معادل 

 ميزان اعتباري هاي بيمه رونق براي مطلوب كامال شرايط در يعني .مي باشد%  3/19معادل ) ل ريا ميليارد

 شده ايجاد خسارات ميزان از  3/19 حدود فقط يكساله دوره، يك در بخش در اين دريافتي هاي بيمه حق

 كه باشد مي بخش اين گران بيمه براي زيان %80 از بيش مبين امر ينا كه ميدهد پوشش را دوره همان در

  .باشد مي تأمل قابل بسيار خود كه گردد تأمين بيمه شركتهاي منابع ساير از بايد خسارت بازيافت زمان تا

 باالئي بسيار حجم از ها نامه بيمه انواع ساير به نسبت اعتباري هاي نامه بيمه سرمايه اينكه به نظر - 6

 تفكيك بدليل خسارت اعالم هنگام در لذا دارد، اتكائي هاي بيمه از استفاده به نياز لزوما و است برخوردار

 مراحل و اتكائي گران بيمه سهم وصول موضوع مربوطه اداري مشكالت و گر بيمه شركتهاي سازماني

 اين ميگردد مواجه ربسيا تأخير با نتيجه حصول بطوريكه بوده خم و پرپيچ و سخت بسيار كار اجرائي

 اعتباري نامه بيمه از استفاده به تمايل عدم و دلسردي نهايتا ،رضايت عدم موجب گذار بيمه نزد در مسئله

  .آورد مي بوجود بعدي را مراحل در



  559/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 :سازماني برون عوامل و مشكالت  -ب

 تعيين محدوديتهاي قبيل از اعتباري هاي بيمه بخش در كننده محدود ضوابط و مقررات وجود - 1

 جهت شده تعيين مقررات ساير و گروهي اعتباري هاي نامه بيمه صدور در مبلغ نظر از شده

 هاي نامه بيمه اينگونه صدور نمودن منحصر همچون موردي اعتباري هاي نامه بيمه صدور

 اينگونه صدور متقاضيان از كثيري بخش بالطبع كه خدمات و كاال صادركنندگان جهت اعتباري

 تسهيالت اينگونه از استفاده از را باشند مي داخلي صنعتگران و توليدكنندگان كه ها نامه بيمه

  .مينمايد محروم بازرگاني فعاليت هاي در راهگشا

 شرايطي در اعتباري هاي بيمه تخصصي فعاليت بر بيمه صنعت نظارتي نهاد نظارت اعمال نحوه - 2

 اي بيمه خدمات بودن عمومي امتياز زا برداري بهره با خصوصي و دولتي بيمه شركتهاي ساير كه

 .نمايند مي صادر را اي بيمه هاي پوشش بيشتري سهولت با آنها فعاليت گسترش و

 بيمه شركتهاي سوي از اتكائي بصورت ريسك پذيرش ظرفيت در عمده هاي محدوديت وجود - 3

 اعتباري ريسكهاي پذيرش و خود منابع انداختن مخاطره به در شركتها اين رغبت عدم و داخلي

 ريسك ظرفيت آن تبع به و سرمايه كمبود بدليل امر اين .اختياري اتكائي قراردادهاي بصورت

 از را شركت اين عمال گذاري سرمايه و صادرات بيمه شركت در ريسك نگهداري حد و پذيري

 ريسك قبول از الخصوص علي گذاري، سرمايه و صادرات اعتبار هاي بيمه رشته در فعاليت

  .نمايد مي محروم گذاري سرمايه و مهندسي و فني خدمات صادرات اعتبار ايقرارداده

 و صادرات با مرتبط قوانين المللي، بين اقتصاد تغييرات از كشور اقتصادي شرايط پذيري تأثير - 4

 اجراي توجيه بر آنها تأثير و پارامترها ساير و بانكها سود نرخ ارز، نرخ نوسانات گذاري، سرمايه

 .باشد مي مؤثر اعتباري هاي بيمه براي تقاضا در كه توليد بخش در دياقتصا طرحهاي

   اعتباري هاي بيمه رشته در بيمه حق نرخ بودن ناكافي و ناچيز - 5
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 اعتباري در ايران گذاران بيمه روي پيش چالشها و مشكالت

 اي نههزي بعنوان بيمه حق تلقي ايراني، جامعه در بيمه فرهنگ بودن پائين و صحيح شناخت عدم -

 خدمات از كلي شناخت عدم و بودن جديد با امر اين گرديدن توأم اعتباري، مؤسسات در زائد و اضافي

 وثايق و پشتوانه داشتن بدون ها بيمه اينگونه با مطالبات تضمين انتظار و ذهنيت اعتباري، هاي بيمه

 .است نموده محدود بسيار ار اعتباري بيمه خدمات محدوديتها ساير كنار در عوامل اين مجموعه .مناسب

 هيچ تحت بيمه ماهيت از شناخت عدم نتيجه در اعتباري و مالي مؤسسات و بانكها است ذكر به الزم

 اعتباري نامه بيمه براي تقاضا و نداده نشان خود اعتباري عمليات مجموعه نمودن بيمه به تمايلي شرايطي

 وثائق به تسهيالت اعطاي در و نموده رحمط خود ناشناس يا و مشتريان بدحساب درخصوص فقط را

 .باشند مي متكي خود دريافتي

 وجود عدم و كشور غيرنفتي صادرات از اي عمده بخش در تجاري مراودات هاي شيوه از استفاده -

 توسعه حال در كشورهاي ساير حضور با صادراتي هاي بازار شدن رقابتي و ايشان از الزم هاي حمايت

 بخش بالطبع و گرديده خارجي خريداران با مذاكره در ايراني صادركنندگان امتياز هشكا باعث امر اين كه

 .پذيرد مي صورت اسنادي اعتبارات از خارج روشهاي با غيرنفتي صادرات از اي عمده

 خارجي و داخلي تسهيالت از اعم جامعه اعتباري جريان %90 بر بالغ شده ارائه آمارهاي اساس بر -

 باشد مي انجام حال در دولتي تجاري بانكهاي عمدتا و كشور بانكي سيستم توسط ) تواردا و صادرات(

 رشد ولي نبوده توجه قابل چندان هنوز برهه اين در اعتباري مؤسسات و خصوصي بانكهاي نقش و

 جوانان و متخصص و تجربه با نيروهاي و مديريتي روز هاي شيوه از استفاده با كه بانكها فعاليت اينگونه

 سالهاي طي باشند مي فعاليت درحال جامعه سطح در نوين مالي خدمات ارائه به نسبت حصيل كردهت

 حاضر حال در لذا .گيرد قرار مدنظر كشور مالي و پولي بازارهاي در مهمي بخش بعنوان بايد آينده

 قرار بررسي مبناي توانند مي كشور سطح در اعتبارات توزيع اصلي اهرم عنوان به دولتي تجاري بانكهاي

 بانكي سيستم .نمايند ايفاء را گذار بيمه اصلي نقش اعتباري هاي نامه بيمه صدور با رابطه در و گرفته

 در و سنتي مديريتهاي برخي بدليل دولتي بانكهاي بخصوص-  اش تجربه و قدمت به توجه با كشور
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 خود نزد خصوصي بخش هاي سپرده باالي بسيار حجم عليرغم و اعتبارات توزيع انحصار داشتن اختيار

 ريال ميليارد 384223 بر بالغ تجاري بانك 6 نزد 1381 سال پايان در خصوصي بخش هاي سپرده جمع(

 امر اين و بوده مواجه بانكداري روز هاي شيوه از استفاده عدم و بنيادي تغييرات كندي با -) است بوده

 و گرفته قرار اعتباري هاي نامه بيمه از استفاده در بيمه شركتهاي با تعامل به آنها توجه عدم اصلي عامل

 معوق، مطالبات كاهش ها، هزينه كاهش شامل عمدتا كه آنها براي ها نامه بيمه اينگونه امتيازات عليرغم

 .باشد مي ... و جديد تسهيالت جهت اعطاي نقدينگي بموقع تأمين تسهيالت، اعطاي جريان در تسريع

 اعطاي در تأخير مانند دالئلي البته كه نموده برخورد احتياط با بسيار اعتباري امهن بيمه از مندي بهره در لذا

 گر، شركتهاي بيمه كارمزد از ناشي تسهيالت هزينه افزايش نامه، بيمه صدور و بررسي از ناشي تسهيالت

 مشكالت ديگر و اعتبارسنجي پروسه گر، بيمه شركت و بانك در مدارك تكميل مانند كاريها دوباره برخي

 .است گرديده توجه عدم اين بر مزيد مربوطه

 اعتباري هاي نامه بيمه از استفاده به اختياري نگرشي قانوني الزامات عدم بدليل اعتباري مؤسسات-

 مي مؤسسات اين آن مشتري كه ميكند پيدا را كاال نوعي حالت اعتباري نامه بيمه حالت اين در و دارند

 )كاال( خدمات اين از استفاده براي آنها در تمايل ايجاد و تجاري هاي شيوه زا استفاده جهت بهمين باشند

 .باشد ميتواند موثر بسيار روز تبليغاتي روشهاي و عمومي روابط مديريت تقويت با

   دربخش بازرگاني داخلي كشور بيمه صنعت مشكالت
  :وررقابتي نبودن و عدم حضور گسترده بخش خصوصي در نظام بيمه بازرگاني كش

 كه زماني تا .است آن نبودن رقابتي و بودن دولتي ايران، بيمه ماندگي عقب اصلي بطور كلي محور

 انداز فرآيند پس و داشت خواهد كندي آهنگ اقتصادي رشد باشد، نگرفته صورت خصوصي بخش دراين

 نظر در بايد .دبو كم خواهد سرمايه بازار در آن سهم كلي طور به بود، خواهد ضعيف خيلي گذاري سرمايه

 است، پس سرمايه بازار توسعه گرو در بيمه بخصوص در بخش بازرگاني داخلي توسعه كه آنجا از داشت

 آن به عظيم اين منابع تا باشد ريسك كم بازاري و شود مجهز خدمات و ابزارها انواع با سرمايه بازار بايد

 .شود داده انتقال
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 سرمايه توجيه بازار نيافتگي توسعه با را ايران بيمه بازار عملكرد ضعف مسلم طور به توان نمي البته

 هاي ريسك بيمه بتوانند هاي شركت تا باشد نداشته متنوعي ابزارهاي سرمايه بازار زماني اگر چون كرد،

 نزد را خود قراردادهاي بيمه هاي يعني شركت .كرد استفاده اتكايي بيمه روش از بايد كنند، تعديل را خود

 اين با. كنند كه اين روش در مورد بيمه هاي بازرگاني كاربرد زيادي دارد بيمه گر، بيمه ديگر شركتهاي

هاي  هزينه و ببرند باال را خود فعاليتي ظرفيت توانست خواهند بيمه بازرگاني هاي شركت روش،

 نهايتا ند وشو وارد زندگي غير يا زندگي بيمه از ديگري هاي حوزه به و حتي كنند تثبيت را خود خسارتي

 به هاي اقتصادي بازرگاني فعاليت در بيشتر بازده كسب منظور به را آنها و كنند كسب را بااليي درآمدهاي

بنابراين مي توان از خصوصي سازي بعنوان يكي از راهكارهاي اساسي ترميم نظام بيمه . ببندند كار

  بيمه كشور را مورد بررسي قرار  در ادامه ابعاد فرآيند خصوصي سازي در. بازرگاني كشور نام برد

  :مي دهيم

  :خصوصي سازي راهكار برون رفت از مشكال ت فعلي -  

همانطور كه اشاره شد، يكي از مشكالت عمومي صنعت بيمه در ايران عدم تصميمي قاطع و اجرايي 

 هبيم حقوق كه بيمه جديد قانون تدوين درصورت. كردن فرآيند خصوصي سازي در اين بخش مي باشد

 شفاف شود و ساده قوانين و اصالح مردم خواست با است، متن قوانين و ها رويه شود و تامين گذار بيشتر

 فعال و بخش دولتي از بيمه اعضاي خروج با نيز كنند، و امضا را بيمه با قرارداد كامل آگاهي با مردم تا

 شود، مي منجر گذار نفع بيمه به قوانين اصالح به بيشتر مشتري سر بر رقابت خصوصي، هاي بيمه شدن

 فروش. گردد مي بيشتر مشتري ضامن جذب بيشتر تسهيالت كند، مي انتخاب كه است بيمه اين كه چرا

 و واگذاري روش براي بهترين خصوصي بيمه هاي شركت به دولتي بيمه هاي شركت پرتفوي از بخشي

   .باشد مي بيمه صنعت در سازي خصوصي

 سهام واگذاري .شود مي تقسيم انساني نيروي و پرتفو دو بخش به بيمه هاي شركت هاي دارايي

 هاي شركت است ممكن عدالت سهام طريق از آنها واگذاري يا و بخش خصوصي به بيمه هاي شركت

به  انتقال قابل و سيال صادره، هاي نامه بيمه اكثر كه اين به توجه با .كند مواجه با مشكالتي را دولتي بيمه
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 طريق واگذاري از بيمه هاي شركت سهام واگذاري است بهتر بنابراين است، بيمه هاي شركت ساير

 .بگيرد صورت خصوصي بيمه شركتهاي به آنها پرتفوي

 ها به نامه بيمه اين بنابراين شوند، مي فروخته و طراحي سال يك مدت براي ها نامه بيمه معموال

 بيمه بازار سهم درصد 55 حدود حاضر حال در :است گفتني. است خصوصي بخش به انتقال قابل راحتي

 اختيار در درصد 15 و آسيا و دانا البرز، بيمه شركت سه اختيار در درصد 30 ايران، بيمه دست در كشور

  . است بيمه خصوصي هاي شركت

 بخش ورود به براي دولتي بيمه هاي شركت در الزم هاي زيرساخت اجراي زمان مدت خصوص در

 فعال بخش يك با بايد متناسب آنها سنگين بسيار بدنه دارد، وجود مشكالتي تيدول هاي شركت خصوصي

 اين است، مدنظر نيز آنها تعهدات عين حال در سازد مي ضروري را زياد هزينه صرف كه شود خصوصي

 ابتداي از دقيق حسابرسي بلكه نيست كافي آنها چند ساله حسابرسي و هستند سابقه با بسيار ها شركت

 به آنها خارجي و داخلي تعهدات تا است ضروري آنها هاي مالي صورت روي تاكنون اسالمي انقالب

 محاسبه و آوري جمع بايد نيز آنها نشده پرداخت احتمالي هاي ذخاير خسارت .شود استخراج درستي

 سال بيش از دو ها شركت ين ا در ها زيرساخت ايجاد روند طي آنها سازي ترتيب خصوصي بدين شود

 نكته اين به بايد خصوصي بخش به دولتي هاي بيمه واگذاري درخصوص همچنين .مي انجامد ولط به

بايد  سازي خصوصي واقع در و خصوصي بخش به دولتي هاي بيمه واگذاري با كرد كه توجه

 سازي و خصوصي رقابتي اقتصاد توسعه .شود رعايت رقابتي اقتصاد و شدن خصوصي هاي دستورالعمل

 كه كشورهايي قطع طور به .اند طي كرده را آن و داده اهميت آن به دنيا كشورهاي اكثر كه است مسيري

 و ها فعاليت تمام و كرده جلوگيري و خودداري امر اقتصاد در گري تصدي از هايشان دولت ديگر امروز

 كه اند برده قضيه اين از هايي بهره و ثمرات اند كرده خصوصي واگذار بخش به را ها گري تصدي

 كننده مصرف براي خدمات شدن تمام تر ارزان و خدمات ارائه كيفيت وري و بهره افزايش آن كمترين

  . است

 هاي بيمه امروز. در ايران ماهيت و خدمات بيمه هاي بازرگاني و بيمه هاي حمايتي متفاوت است



  564/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 هاي قصندو درماني، خدمات هاي بيمه اجتماعي، تامين سازمان اي شامل مجموعه توسط حمايتي

 مي ارائه دولت مستقيم غير و مستقيم حمايت با و غيره و كشاورزي محصوالت صندوق بيمه بازنشستگي،

 .داشته باشد رضايت دريافتي خدمات از كه يابيد مي را كسي كمتر موسسات اين مشتريان در ميان .گردد

 دولت به يا وابسته دولتي نهادهاي اين شاخصه ترين مهم نارضايتي ايجاد و منابع اتالف مديريت، سوء

 عدم نيست، كافي ها اند، يارانه شده منتصب سياسي و فردي ارتباطات سابقه به مديران زيرا .است

 انتخاب در كننده مصرف و است كامال انحصاري بازار شرايط مجموع در و ندارد، مجازات پاسخگويي

 دريافت بدون را اي بيمه خدمات كه هاست شركت گروهي از شامل بازرگاني هاي بيمه اما. نيست آزاد

 مردم به )اند شده ناميده بازرگاني هاي بيمه دليل همين به( هزينه - درآمد منطق با ظاهرا و دولت از يارانه

 بازرگاني هاي بيمه عنوان به خصوصي شركت ده حدود و دولتي شركت 5 حال حاضر در. كنند مي ارائه

خطر  وقوع احتمال به آن ميزان تعيين كه ) بيمه حق( وجوهي يافتدر با گر بيمه. فعالند اقتصاد كشور در

 در چارچوب را ها ت خسار يا خسارت خطر آن وقع صورت در كه كند مي تعهد دارد بستگي بيمه مورد

 توانايي و است به آينده مربوط تعهدي قبول گري بيمه كه آنجا از. نمايد جبران )نامه بيمه شرايط( قرارداد

 موارد در كه همانگونه دولت، است كه الزم دارد بستگي گر بيمه توانگري و ماندگاري به تتعهدا ايفاي

 جامعه و مردم حقوق تا كند اعمال نظارت عاليه اي بيمه قراردادهاي اجراي بر دارد مسووليت مشابه

 عدم صورت در كه نيست خدماتي نوع از گري فعاليت بيمه اما. شود رعايت اي بيمه موسسات توسط

 در. بماند محروم خدمت اين دريافت از جامعه و باشند آن عاجز ارائه از بازار و مردم دولت تصدي

 بازرگاني هاي بيمه امر در دولت تصدي و دخالت شده ارائه داليل توجه به با و ايران اقتصاد شرايط

 و سرعت به ستا قادر خصوصي بخش بازار، گذاردن آزاد صورت در و ندارد قابل قبولي منطق و توجيه

 در متعدد ديگر تقاضاهاي وجود و خصوصي بيمه شركت ده ايجاد. نمايد تامين را نياز اين الزم با كيفيت

  .اين مدعاست گواه خصوصي هاي بيمه فعاليت مجوز صدور از پس درست بررسي نوبت
 

شيوه هاي ناكارآمد نظارت بر عملكرد بيمه هاي بازرگاني:  

ت عمده عقب ماندگي صنعت بيمه ايران بخصوص در بخش بازرگاني، همچنين يكي ديگر از مشكال
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بررسي (به شيوه هاي ناكارآمد نظارت بر عملكرد آن بر مي گردد كه در ادامه به توضيح مفصل اين مطلب 

  :مي پردازيم) وضعيت موجود و ارائه راهكار دستيابي به وضعيت بهينه

 :)درجهان و ايران(هينه نظارت اصول نظارت بر بيمه هاي بازرگاني و روشهاي ب

همانطور كه اشاره شد يكي از چالش هاي اساسي صنعت بيمه در بخش بازرگاني به شيوه هاي نظارت 

 :است امكانپذير روش چند به بازرگاني هاي بيمه بر نظارت اصوال. بر اين بخش بر مي گردد

بيمه  توسط اي بيمه ردادهايقرا شرايط و نرخ تاييد يا تعيين ضرورت :اي تعرفه نظارت  - الف

  .مركزي

عنوان  تحت عمليات از درصدي اجباري واگذاري به بيمه هاي شركت اجبار :مشاركتي نظارت  -  ب

 .درآمدها ماهانه بر دريافت طريق از خسارت و صدور بر نظارت اعمال و مركزي بيمه به اجباري اتكاي

 و كنترل بيمه هاي شركت توانگري و دگاريمان درجه براي الزم هاي شاخص تعيين :مالي نظارت -ج

 تعهدات در ايفاي آنان مالي انايي تو يا بقا كه شرايطي در عملي دخالت و ها شاخص تغييرات روند

  . مردم حقوق از صيانت جهت در است شده دار خدشه

 انيبازرگ هاي بيمه بر نظارت متولي هاي سوي دستگاه از كه نظارتي نوع تنها كشورهاي خارجي، در

 ماندگاري به توجه دنيا، بازرگاني هاي بيمه رقابتي شديدا دربازار البته .است مالي نظارت شود، مي اعمال

 به گر بيمه انتخاب در عمده مشتريان .دارد رواج بسيار نيز مشتريان ازسوي بيمه هاي شركت توانگري و

 ارزيابي بين معتبر موسسات ويس از كه ارزيابي هاي شاخص بر بيمه هاي شركت به تبليغات توجه جاي

 از اندازه اي محدوده درجات اين .كنند مي تكيه ميشود اعالم و تعيينAB و Moody Int مانند المللي

 شاخص كاربرد عالوه بر دولتي نظارتي موسسات حتي و اند بيمه هاي شركت توانگري و ماندگاري گيري

 در گيرد مي صورت ارزيابي خصوصي موسسات سطتو كه بندي رتبه و دهي اعتبار اين از خود ويژه هاي

  .برند مي بهره نظارت اعمال
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  روش نظارت بر بيمه هاي بازرگاني در ايران
 صورت دو اين از تركيبي يا و سوم يا اول روش به مركزي بيمه توسط اعمال نظارت كه صورتي در

اهم  ها، شاخص كارشناسي و نظارت ارزيابي، كه بود خواهد صرف نظارتي نهاد يك مركزي بيمه گيرد

 زيان و سود عملي در مشاركت تبع به مركزي بيمه گيرد صورت دوم شيوه به نظارت اگر.است آن وظايف

 ساماندهي و زيان و دغدغه سود كه شد خواهد تبديل بازرگاني موسسه يك به خود بيمه، هاي شركت

 اشاره بايد. كرد خواهد غلبه مديرانبر  اقتصادي فعاليت كلي طور به و كشور خارج با اتكايي معامالت

 مستلزم كه -مالي نظارت با مقايسه در بوده و ساده بسيار مشاركتي و اي نظارت تعرفه اجراي كرد

 مي برخوردار اجرا در كمتري بسيار پيچيدگي از - است موثر پيگيري و مداوم نظارت دقيق، كارشناسي

 و نرخ .است مشاركتي و اي تعرفه نظارت از ركيبيت شود اجرا مي ايران در حاضر حال در آنچه .باشد

 توسط ها نرخ محدوده قبال يا و برسد مركزي بيمه تاييد به بايست اي مي بيمه قراردادهاي در شرايط

 هاي شركت كليه براي ها نرخ و شرايط اين. است شده تعيين )مركزي بيمه در مستقر(بيمه  عالي شوراي

 فعاليت شركت رغم به دليل همين به و است يكسان فني توان و بازار سهم و توانگري از نظر بيمه صرف

 در و رقابت عمال بروز مركزي بيمه سوي از اي تعرفه نظارت اعمال با كشور بيمه بازار در متعدد هاي

 رقابت فقدان در. است كلي دشوار طور به و غيرممكن بعضا مشتريان نفع به شرايط و نرخ تعديل نتيجه

 به بيمه صنعت در بازاريابي منابع واقعيت از بهينه استفاده و ابداع نوآوري، خالقيت، بر متكي و موثر

 شد خواهد منجر مشتريان حفظ و جذب و در جلب مكارانه رقابت و پنهان بندهاي و زد و يابي دوست

 ديگر قطر از گيران تصميم رضايت جلب رقابت راه تنها يكسان باشد همه براي ها نرخ و شرايط چنانچه.

 مديران و است دولتي مديريت يا مالكيت كنترل در كشور اقتصاد درصد 70از  بيش كه آنجا از .است

 تحت بيمه گران به ناچار دهند مي بها كمتر اقتصادي فايده - هزينه پارامتر به اتخاذ تصميم در دولتي

يكي . يافت نخواهند مديران اين نظر جلب در ضابطه جاي به رابطه نشاندن جز اي چاره اي نظارت تعرفه

 دولتي پرداخت مديران زيرا است وضعيت همين از ناشي نيز كشور در بيمه فرهنگ توسعه از عوامل عدم

 خسارت وقوع و بروز حادثه صورت در .نيست اولويت حائز كه دانند مي اي فايده هزينه بي را بيمه حق
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 كاستي و محدوديت با هميشه حاليكه بودجه در راينبناب و كرد تامين دولت بودجه از را ها هزينه توان مي

 اعمال سان بدين .آمد خواهد شمار به تصميمي ناروا موسسه بودجه بر بيمه حق تحميل روست روبه

 دشواري و پيچيدگي از و تسهيل را مركزي بيمه و كاركنان مديران كار كه حال عين در اي تعرفه نظارت

 ساخته فراهم نيز را بيمه فرهنگ گسترش عدم و بازار از زندهسا حذف رقابت موجبات سازد مي فارغ

    .است

 شده تبديل مركزي بيمه نظارت نسخه تركيبي در اصلي داروي و ثقل مركز به كه مشاركتي نظارت

 بي شريك به مركزي بيمه نظارت، نوع اين در اجراي. است اي تعرفه نظارت از تر فزون آفاتي داراي

 به مربوط هاي بيمه حق درصد 25 مجبورند ها بيمه اين كليه. شود مي تبديل نيبازرگا بيمه هاي زحمت

 كه آنجا از و كنند منظور مركزي بيمه حساب به را اشخاص به هاي مربوط بيمه حق درصد 50 و اموال

 ها ريسك اين نگهداري از و است نشده سازماندهي گري بيمه فعاليت براي و قاعدتا اصوال مركزي بيمه

 مي واگذاري دريافت كارمزد و نمايد مي اتكايي خارجي گران بيمه نزد را آنها اعظم بخش باشد ميعاجز 

 .شود مي تبديل بازار جهاني در اتكايي هاي بيمه عرصه بازيگران از يكي به ناچار به رابطه اين در و دارد

 شرايط و نرخ عيينت و فني در محاسبات بيمه هاي شركت كارشناسي توان اي تعرفه نظارت اعمال با

 كه آنجا از .شود مي سلب آنان از اي بيمه هاي در پوشش تنوع ايجاد و مانور قدرت و شود مي تضعيف

 كارشناسي و تخصصي توان قاعدتا است متمركز مركزي در بيمه شرايط و نرخ به مربوط گيري تصميم

 در ابداع و نوآوري هرگونه و گرفته شكل مركزي بيمه در بايستي )محاسبات فني يا آكتواري( مربوطه

 عمده اي تعرفه نظارت با مشاركتي نظارت تركيب دليل به متاسفانه اما .گيرد آنجا سرچشمه از بيمه صنعت

 زيان مي و سود مالحظات و گذاري سرمايه و گري بيمه عمليات صرف مركزي بيمه توان كارشناسي

 نيز دليل به همين و نگرند مي بازرگاني كتشر يك عنوان به موسسه اين به مركزي بيمه مديران .شود

 بيمه سرمايه به دولتي بيمه هاي سهام درصد 65 فروش از حاصل درآمد تا شد مبذول بسياري تالش

 چه حاكميتي دستگاه يك اينكه .نيز شد چنين مصلحت تشخيص مجمع مصوبه در و شود افزوده مركزي

 ديگر بسياري همچون كه است اي مقوله دارد و زيان سود مالحظات و سرمايه افزايش و سرمايه به نيازي
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 قلب چنان سازي بومي در اما ايم گرفته غرب از را نهادها الگوي اين ما .نيست همتا بي ايران اقتصاد در

 مسئولي هيچ و شده تبديل بازرگاني شركت يك به نظارتي و حاكميتي يك نهاد كه است داده رخ ماهيت

 خرده تاكنون رخداد اين بر اقتصادداني و صاحبنظر هيچ و نداده راه خود به اي بابت دغدغه اين از نيز

 بيمه كشور، بازرگاني بيمه هاي شركت بر ممكن و متصور هاي اع نظارت انو اعمال در .نگرفته است

  . است جسته توسل آنها ترين و ساده ترين آسان به مركزي

  رگاني در ايرانمزاياي اعمال نظارت مالي جهت كنترل بيمه هاي باز
 خصوصي يا دولتي از اعم بازرگاني بيمه هاي شركت فعاليت براي كنترل مالي نظارت ابزار چنانچه

  :داشت خواهد دنبال به را زير نتايج گيرد قرار مركزي بيمه عمل مورد

 بيمه عمليات در درگيري جاي به مركزي بيمه در انساني شاغل نيروي تخصص و اي حرفه توان. 1 

 گذاري سرمايه( هاي شركت در مشاركت و بورس در گذاري اقتصادي سرمايه هاي فعاليت و گري

 ارزيابي هاي شاخص نظام و مقررات تدوين صرف ... )و گذاري سرمايه و بيمه صادرات بيمه، صنعت

  .شد خواهد بيمه هاي كت شر و ماندگاري توانگري

 طر نوآوري، خالقيت، ابتكار، سوي به ابتيبازار رق وجود ضرورت به و ناچار به بيمه هاي شركت. 2

 حرفه هاي مهارت و فني توان واقع در .آورد خواهند روي رقابتي و متعادل شرايط و نرخ با و نو هاي ح

  .يافت خواهد افزايش ها شركت اي

برخوردار  متعادل هاي نرخ و خدمات تنوع از بيمه رقابتي بازار بركت به گذاران بيمه يا مردم. 3 

  .شد ندخواه

 خواهد گسترش اقتصاد ملي در بيمه صنعت نقش و حذف تدريج به بيمه فرهنگ گسترش موانع .4 

  . يافت

 مديران ارزيابي امكان بيمه هاي عملكرد شركت شدن شفاف نتيجه در و مالي نظارت اعمال دليل به. 5

 دست به را الزم ايگاهج مديران انتخاب در شايسته ساالري و پاسخگويي و فراهم مديريتي هاي نظام و
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  .آورد خواهد

 جهاني بيمه بازار به فعاالنه ورود نتيجه در و المللي بين سطح در بندي مناسب درجه به دستيابي.6 

  .شد خواهد ممكن داخلي هاي  بيمه شركت براي

  :كمبود سرمايه و ناآگاهي بازرگانان از مقررات بيمه هاي بازرگاني

 به بايد تبديل ها شركت اين وجود اين با كه است سرمايه بودكم خصوصي، هاي بيمه از مشكالت

 قادر اگر .دارند بيمه اتكايي به نياز همگي خصوصي بيمه هاي شركت حال عين در .شوند فروشي عمده

 ارز رويه بي خروج نيز امر اين كه ايران هستند از خروج به مجبور كنند تامين را خود اتكايي بيمه نباشند

 به نيازي باشد داشته وجود اطمينان قابل اتكايي بخش بيمه اگر حال عين در. شود مي بسب كشور از را

 . نيست ايران از ها فعاليت خروج

و بازرگانان در مورد مقررات عمومي بيمه  مردم اي بيمه هاي آگاهي نبودن كافي ،مشكل ديگر

 در .باشد مي كشور در مه بازرگانيبي توسعه و رشد اصلي مانع ارتباط ناعادالنه برقراري .بازرگاني است

 با و نگرند مي است، نقدينگي و سرمايه كننده جذب كه مادر صنعتي مانند به بيمه ها دولت دنيا، تمام

 درايران اما دارند؛ مردم سرمايه جذب در سعي پرداخت، و دريافت در روشنگرانه و عادالنه برقراري رابطه

 بي باعث آزردگي، گذار است بيمه ناآگاهي و اطالعي بي از هسوءاستفاد بر مبتني كه طرفه يك رابطه

 بيمه دادن قرار در منگنه با كنند فكر نبايد ها بيمه .شود مي بيمه صنعت از ها سرمايه خروج و اعتمادي

  .است مخرب آينده مدت، كوتاه منافع اين يابند؛ مي دست خود منافع به گذار



  570/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  حمل و نقل
 مسافر يا بار آن واسطه به كه است انتقاالتي و نقل مستلزم اقتصاد از بخش هر تحرك است مسلم آنچه

 و حمل صنعت بنابراين، .گردد مي حاصل منافعي و سود ن خدمات،يا انجام قبال در و شود مي جا جابه

 به گذار در ايران اسالمي جمهوري كه آنجا از . است برخوردار كشور هر اقتصاد در مهمي جايگاه از نقل

 به نظر و بگيرد ناديده را كشور اقتصاد از بزرگي و عمده بخش چنين تواند نمي است يافتگي سعهتو سوي

 بويژه و آن به نسبت شناخت و آگاهي لذا است گرفته قرار جهاني تجارت با پيوند در صنعت اين اينكه

. رسد مي نظر به مهم امري جهاني الگوهاي و استانداردها از فاصله تعيين و قوت و ضعف نقاط دانستن

 بررسي نقش سيستم حمل و نقل بعنوان يكي از نهادهاي اصلي پشتيبان بازرگاني داخلي و خارجي كشور

جاده اي، (و شناسايي نقاط قوت و ضعف اين نهاد در حمل كاالهاي بازرگاني در قسمت هاي مختلف 

ي سطح كيفي و كمي اين نهاد جهت تجزيه و تحليل و ارائه پيشنهاد بمنظور ارتقا) ريلي، هوايي و دريايي

  . بسيار ضروري به نظر مي رسد

  حمل دريايي، هوايي و زميني مشتمل بر (بدين منظور، جايگاه هر يك از شيوه هاي حمل ونقل 

در حمل كاالهاي بازرگاني كشور، نقاط ضعف و قوت و ساير اطالعات ديگر را مورد ) جاده اي و ريلي

مشكالت اصلي و راهكارهاي مرتفع نمون اين  ،مطالب و نتيجه گيريبررسي قرار داده و با جمع بندي 

همچنين، ميزان كاالي حمل شده به تفكيك بخش هاي مختلف حمل و نقل . مشكالت، ارائه مي گردد

تا  1379بازرگاني، سهم هر يك از اين زير بخش ها در حمل كاالها و ميزان رشد حمل، طي سالهاي 
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يكي از كاركردهاي اصلي سيستم حمل و نقل بازرگاني، در بخش واردات و صادرات است كه به 

منظور تحليل عملكرد هر يك از بخش هاي حمل و نقل، ميزان سهم هر يك از شيوه هاي حمل در روند 

لهاي همچنين ميزان نرخ رشد ساالنه واردات و صادرات به تفكيك نوع حمل طي سا واردات و صادرات و

  .           مذكور محاسبه ميشود 
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 كاالي حمل شده به تفكيك بخش هاي مختلف حمل و نقل 

حمل و نقل جاده (به منظور اطالع از ميزان كاالي حمل شده توسط هر يك از بخش هاي حمل و نقل 

و  در كشور و برآورد سهم هر يك از بخش ها از حمل كل كاالها و تجزيه) اي، ريلي،هوايي و زميني

هر يك از انواع حمل از كل كاالي حمل ) سهم(درصد  ،تحليل و نتيجه گيري؛ آمار ميزان كاالي حمل شده

  :بررسي مي كنيم 1377- 84شده و رشد اين مقدار را توسط هر يك از بخش ها طي سالهاي 

  )ميليون تن(     ميزان كاالي حمل شده در بخش هاي مختلف حمل و نقل      : 86 جدول

سال             

  حمل
1377  1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  

سه ماهه 

  1386اول 

  6/115  4/452 8/406 9/388 1/348  298 5/268  247 4/226 5/199  جاده اي

  82/7  54/32  3/30  5/29  8/28  5/26  3/26  2/25  23  7/21  ريلي

جاده (زميني 

  )و ريلي اي
2/221 4/249 2/272 8/294 5/324 9/376 4/418 1/437 94/484 4/123  

  -  154/0  15/0  12/0  12/0  09/0  08/0  06/0  08/0  07/0  هوايي

  34/26  5/98  5/97  4/93  5/85  1/76  3/75  8/74  4/75  9/53  دريايي

  - 59/583 7/534 9/511 5/462 7/400 2/370 1/347 9/324 2/275  جمع

ا، سازمان هواپيمايي كشور، .ا.نامه آماري سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور،راه آهن جسال :ماخذ

  سازمان بنادر و كشتيراني و وزارت راه وترابي
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جدول زير نسبت حمل كاال توسط هر يك از بخشهاي حمل و نقل به جمع كل كاالهاي حمل شده،  

                                          :دهدسهم هر يك از بخشها را در حمل  كاالها نشان مي 

  )درصد(سهم هر يك از بخشها از حمل كاالها                      : 87 جدول

سال                        

  بخشها
1377 1378 1379  1380 1381 1382 1383 1384 1385 

  77  76  75  75  74  72  71  69  71  جاده اي

  5  5  5  6  6  7  7  7  7  ريلي

  83  80  80  81  80  79  78  76  80  )جاده اي و ريلي(زميني 

  02/0  02/0  02/0  02/0  02/0  02/0  02/0  02/0  02/0  هوايي

  8/16  19  20  19  20  21  22  24  20  دريايي

  سالنامه آماري سازمان حمل و نقل :ماخذ

  1386تا  1377هر يك از بخشها از حمل كاالها طي سالهاي  سهم: 48 نمودار

  
همانطور كه از جدول فوق برمي آيد طي سالهاي اخير، در حمل كاالها كشور توسط بخشهاي مختلف 



  573/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

درصد  5درصد جاده اي و  75حدود (درصد حمل، توسط ناوگان حمل و نقل زميني  80حدود  ،حمل

يك درصد از  –مل و نقل دريايي و قسمت بسيار محدودي درصد توسط ناوگان ح 19و حدود ) ريلي

اين آمار تا حدي مربوط به شرايط جغرافيايي، .نيز توسط ناوگان حمل و نقل هوايي انجام شده است - كل

اقتصادي كشورمان مي شود در حاليكه نبايد از ضعف و مشكالت موجود در بخشهاي حمل و نقل هوايي 

  .دو تا حدي دريايي چشم پوششي كر

  ميانگين سهم هر يك از بخشها در حمل و نقل كل كاالها طي : 88 جدول

  1377- 86سالهاي 

  ميانگين سهم از حمل كل  نوع حمل

  75/72  جاده اي

  2/6  ريلي

  95/78  )جاده اي و ريلي(زميني 

  02/0  هوايي

  62/20  دريايي

  سالنامه آماري سازمان حمل و نقل :ماخذ

  

  

  

  

  

  



  574/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  متوسط سهم هر يك از بخشها در حمل و نقل كل كاالها طي  : 49 نمودار

  1377- 86سالهاي 

  
  سالنامه آماري سازمان حمل و نقل :ماخذ

                         هر يك از بخشها از حمل كاالها طي سالهاي اخير           ) درصد تغيير(ميزان رشد : 89 جدول 

سال                       

  بخشها               
1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  

سه ماهه 

  1386اول 

  4/2  2/11  6/4  7/11  8/16  11  7/8  9  2/11  جاده اي

  - 3/4  4/7  8/2  3/2  7/8  8/0  4/4  9  9/5  ريلي

  - 75/10  5/4  11  7/21  1/10  3/8  9  7/12  )جاده اي و ريلي(زميني 

  -  29  25  0  33  5/12  7/29  -25  2/14  هوايي

  5  13  4/4  2/9  4/12  9/0  7/0  7/0  39  دريايي

  -    5/4  7/10  7/19  2/8  7/6  8/6  18  جمع

نسبت به سه ماهه  ،1386ه اول سال درصد تغيير سه ماه -سالنامه آماري سازمان حمل و نقل  :ماخذ

  .مي باشد 1385اول سال 



  575/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 نقش سيستم حمل و نقل در بخش صادرات و واردات كشور 

با توجه به . سيستم حمل و نقل، يكي از نهادهاي موثر پشتيبان صادرات و واردات كشور مي باشد 

كارايي و عملكرد اين بخش اهميت باال و حياتي بخش صادرات و واردات در روند توسعه يافتگي كشور، 

بدين منظور، آمار صادرات غير نفتي و واردات به . را در بخش صادرات و واردات بررسي مي كنيم

، هزينه هاي حمل و مشكالت و چالش هاي حمل كاالهاي )1379- 84طي سالهاي (تفكيك نوع حمل 

  .رائه خواهد شدصادراتي مورد مطالعه قرار گرفته و راهكارهايي جهت بهبود وضع موجود ا

  )ميليون تن( 1374-84آمار صادرات غير نفتي به تفكيك نوع حمل در سالهاي  :90 جدول

سال                        

  بخشها               
1379  1380  1381  1382  1383  1384  

  57/5  76/2  12/3  14/2  23/2  15/2  جاده اي

  23/0  23/0  25/0  21/0  22/0  30/0  ريلي

  80/5  99/2  37/3  35/2  45/2  45/2  )جاده اي و ريلي(زميني 

  04/0  02/0  02/0  02/0  02/0  02/0  هوايي

  13/19  05/15  06/12  97/10  73/13 78/11  دريايي

  98/24  09/18  46/15  36/13  21/16 26/14  جمع

  .ا.ا.سالنامه هاي آمار بازرگاني خارجي، گمرك ج :ماخذ

  

  

  



  576/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  آمار نرخ رشد ساليانه صادرات غير نفتي به تفكيك نوع حمل در  :91 جدول

  1374- 84سالهاي 

سال         

بخشها          
1380  1381  1382  1383  1384  

  4/58  7/12  7/45  - 9/3  3/3  جاده اي

  6/2  -11  -5/16  - 8/4  -2/25  ريلي

  1/17  6/20  8/20  2/14  -2/22  يهواي

  4/27  4/18  8/9  -20  5/16  دريايي

 .ا.ا.سالنامه هاي آمار بازرگاني خارجي، گمرك ج :ماخذ

  روند صادرات به تفكيك نوع حمل :50 نمودار

  
  )91(جدول  :ماخذ

  

  



  577/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )دايره اي(هاي حمل در صادرات كاال متوسط سهم هر يك از شيوه  :51 نمودار

  
  91جدول  :ماخذ

  )ميليون تن(          1374-84آمار واردات به تفكيك نوع حمل در سالهاي  :92 جدول

سال                           

  بخشها
1379  1380  1381  1382  1383  1384  

  99/1  56/1  12/1  10/1  84/0  91/0  جاده اي

  81/0  82/0  79/0  74/0  40/0  73/0  ريلي

 8/2 38/2 91/1 84/1 24/1 64/1  )جاده اي و ريلي(زميني 

  04/0  04/0  04/0  02/0  01/0  02/0  هوايي

90/2318/2604/2504/2802/3257/32  دريايي

 42/35 41/34  30 91/26 45/27 58/25  جمع

  .ا.ا.ي خارجي، گمرك جسالنامه هاي آمار بازرگان :ماخذ

  

  



  578/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  روند واردات به تفكيك نوع حمل :52 نمودار

  
  )92(جدول  :ماخذ

  1374-84آمار نرخ رشد ساليانه واردات به تفكيك نوع حمل در سالهاي  :93 جدول

سال                 

      بخشها           
1380  1381  1382  1383  1384 

  5/27  3/39  8/1  31  5/7  جاده اي

  - 1  4  4/5  84  -44  ريلي

  7/9  - 8/6  2/69  44  -33  هوايي

  7/1  1/14  12  - 3/4  5/9  دريايي

  .ا.ا.سالنامه هاي آمار بازرگاني خارجي، گمرك ج :ماخذ

  

  

  



  579/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  ) دايره اي(ي حمل در واردات كاال متوسط سهم هر يك از شيوه ها :53 نمودار

  
  )93(جدول  :ماخذ

  :مقايسه هزينه هاي حمل هوايي،دريايي،ريلي و جاده اي بار صادراتي در مسير هاي اصلي

  :مقايسه هزينه هاي حمل هوايي بار صادراتي در مسير هاي اصلي

  تي در مسير هاي اصليمقايسه هزينه هاي حمل هوايي بار صادرا :94 جدول

  بيمه  ساير هزينه ها  )ريال-كيلو(كرايه حمل   مقصد  مبداء

  در هزار ريال ارزش كاال 9/1  1000000  1500  امارات  تهران

  در هزار ريال ارزش كاال 9/1 1000000  2000  قطر  تهران

  در هزار ريال ارزش كاال 9/1 1000000  2000  بحرين  تهران

  در هزار ريال ارزش كاال 9/1 1000000  2500  كويت  تهران

 كميته صادرات وزارت بازرگاني :ماخذ

در جدول فوق، ساير هزينه ها شامل هزينه هاي تخليه و بارگيري، عمليات گمركي، انبارداري، 

درصد تخفيف پرداخت  10درصد تخفيف حمل بوسيله هواپيما اعمال و  25.مي باشند... ترخيص كاال و 

  .ودحق بيمه نقدي اعمال مي ش



  580/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  :مقايسه هزينه هاي حمل دريايي بار صادراتي در مسير هاي اصلي

  مقايسه هزينه هاي حمل دريايي بار صادراتي در مسير هاي اصلي :95 جدول

  مقصد  مبداء
كانتينر (كرايه حمل 

  )دالر-فوت 20

ساير هزينه 

  )ريال(ها 
  بيمه

  ر هزار ريال ارزش كاالد 9/1  5500000  900  هامبورگ بندر عباس

  در هزار ريال ارزش كاال 9/1  5500000  250  شانگهاي بندر عباس

  در هزار ريال ارزش كاال 9/1  5500000  1200  دوربان بندر عباس

 كميته صادرات وزارت بازرگاني :ماخذ

 در جدول فوق، ساير هزينه ها شامل هزينه هاي تخليه و بارگيري، عمليات گمركي، انبارداري،

درصد تخفيف پرداخت  10درصد تخفيف براي حمل كانتينر تا مقصد و  20.مي باشد... ترخيص كاال و 

در هزار ريال ارزش كاال به  5/1در صورت حمل بر روي عرشه كشتي،. حق بيمه نقدي اعمال مي شود

  .نرخ فوق اضافه مي گردد

  :اصلي مقايسه هزينه هاي حمل ريلي و جاده اي بار صادراتي در مسير هاي

  

  

  

  

  

  



  581/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  

  مقايسه هزينه هاي حمل جاده اي  بار صادراتي در مسير هاي اصلي :96 جدول

  مقصد  مبداء
كرايه حمل 

  )ريال- كاميون(

ساير هزينه 

  )ريال(ها 
  بيمه

  در هزار ريال ارزش كاال 9/1  4700000  30000000  هامبورگ  تهران

  در هزار ريال ارزش كاال 9/1  4700000  18500000  ميالن  تهران

  در هزار ريال ارزش كاال 9/1  4700000  35000000  پاريس  تهران

  در هزار ريال ارزش كاال 9/1  4700000  16000000  آسياي ميانه  تهران

 كميته صادرات وزارت بازرگاني :ماخذ

بارداري، در جدول فوق، ساير هزينه ها شامل هزينه هاي تخليه و بارگيري، عمليات گمركي، ان

درصد تخفيف  45. درصد تخفيف پرداخت حق بيمه نقدي اعمال مي شود 10.مي باشد... ترخيص كاال و 

  درصد براي بيمه نامه هاي صادراتي ارزي اعمال  65براي بيمه نامه هاي باربري صادراتي ريالي و 

  .مي گردد

  سيستم حمل و نقل دريايي   

 كشتيراني و بنادر سازمان

 تهران در كشور بنادر امور اداره منظور به 1314 سال در بنادر كل اداره عنوان به بتداا سازمان اين

 تاسيسات و بارانداز تكميل به نسبت نوشهر، در جديدي بندر ايجاد ضمن زمان، اين در  و شد تاسيس

 دو توافق براساس ،1338سال در . نمود اقدام نيز كشور جنوب و شمال بنادر ساير در الزم بندري

 سازمان "به 1339 خرداد 4 در بنگاه اين و تاسيس و بنادر كل بنگاه ،انحصارات و گمركات راه وزارتخانه

  .شد تبديل كشتيراني " كشتيراني و بنادر



  582/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 به توان مي را خارجي و داخلي مصرف عمده بازارهاي به دسترسيدر بخش حمل و نقل دريايي، 

 در جنوب و شمال سواحل كيلومتر 2700 .نمود تلقي مسايهه كشورهاي با مقايسه در مهم امتيازي عنوان

براي  منطقه كشورهاي بين اي ارزنده و خوب بسيار جايگاه تواند مي جنوب و شمال در تجارت مسير

 طريق از ايران بنادر ،جنوب و شمال كشورهاي بين ارتباطي پل ترين مناسب عنوان به و باشد داشته ايران

 جنوبي و شمالي بنادر به را خزر درياي بنادر و يافته راه بالتيك درياي و سياه ايدري به دن و ولگا رودهاي

 موقعيتي كه دارد قرار هرمز تنگه دهانه در و فارس خليج نقطه بهترين در عباس بندر .ميكند متصل اروپا

   .كنند مي گيري سوخت منطقه اين در كه است هايي كشتي براي مساعد

 ،)كشتيراني و بنادر سازمان( دولت توسط ها زيرساخت توسعه كشور، ييدريا نقل و حمل در سيستم

 خصوصي و دولتي هاي شركت توسط حمل خدمات ارائهو  خصوصي بخش توسط بندري خدمات ارائه

 خصوصي هاي شركت هاي نمايندگي و چند خصوصي شركت198و  دولتي شركت 12 .انجام مي گيرد

 :هاي اين بخش عبارتست از زيرساخت. ل مي باشند، مجريان اين بخش حمل و نقالمللي بين

  :شامل تن ميليون 8/1ملي ناوگان ظرفيت

  هزارتن 817 :كانتينربر كشتي

 هزارتن 992 :بر فله كشتي

   هزارتن 8 :رورو كشتي

 :كشتيراني به قرار زير مي باشد  و بنادر سازمان هاي ماموريت و وظايف

 كشور بازرگاني با مرتبط دريايي و بندري امور اداره -

 مربوطه قوانين طبق بازرگاني كشتيراني و دريايي بندري، مقررات اجراي و تنظيم و هيهت -

 سازمان عالي شوراي تصويب با ها كشتي راهنمايي به مربوط امور تنظيم -

 بازرگاني كشتيراني و دريايي بندري، امور در مطالعه و تحقيق -



  583/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 بندري تجهيزات و تاسيسات ساير و اسكله تاسيس اجازه و صدور -

 ايران بنادر به كاال حمل كرايه نرخ آوردن پائين در اقدام -

  ايران بنادر

 شهيد بندر خميني، امام بندر  :از عبارتند كشور جنوب بازرگاني در نظر نقطه از ايران بنادر نتري مهم

 .نوشهر بندر و انزلي بندر :شمال در و خرمشهر بندر و چابهار بندر بوشهر، بندر رجايي،

 ترين همچنين مهم .بوشهر بندر و آباد امير بندر رجايي، شهيد بندر :از عبارتند ايران بندري آزاد مناطق

  :از عبارتندايران  كشتيراني هاي شركت

 ايران اسالمي جمهوري كشتيراني -

 والفجر كشتيراني شركت -

 ايران نفت ملي شركت كشتيراني -

 :قرارند اين از ديگر انيكشتير المللي بين هاي شركت 

 شركت ،ترابر خيام كشتيراني ،ترابر سمند كشتيراني ،ميراد جنوب كشتيراني كشتيراني ،ايران خط شركت

  (Golf Agency)  ايجنسي گلف شركت ،دريا سيوند شركت ،ترابر پاكان شركت ،بار دلتا شركت ،صراط

  عملكرد بنادر در حمل و نقل كاال در سه سال اخير 

  :ل زير عملكرد بنادر كشور را در دو بخش نفتي و غير نفتي مشاهده مي كنيمدر جدو

  

  

  

  



  584/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  تناژ بار حمل شده بنادر كشور را در دو بخش نفتي و غير نفتي :97 جدول

  1386  1385  1384  فعاليت

  106993768  110150573  97521166  تخليه و بارگيري  نفتي و غير نفتي

  غير نفتي

  66707933  63595729  54821321  تخليه و بارگيري

  43322004  41929406  352888252  تخليه

  23385929  21666323  19532499  بارگيري

  41473313  39326296  32997784  واردات

  20861583  18670088  16891237  صادرات

  1102415  1098620  1341178  ترانزيت

  نفتي

  40285835  46554844  42699845  تخليه و بارگيري

  28467458  31393321  26968271  تخليه

  11818377  15161633  15731574  بارگيري

  7149852  9743983  7311144  واردات

  10047815  12414178  13957892  صادرات

  5428288  6702021  4110020  ترانزيت

  سازمان بنادر و كشتيراني :ماخذ

 يرانا كاال در دريايي نقل و حمل قوت نقاط

 آزاد آبهاي به ميانه آسياي كشورهاي دسترسي امكان -

 كانتينر و فله بصورت بار حمل ظرفيت بودن باال -



  585/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 دريايي نقل و حمل طريق از واردات و صادراتدرصد  80 از بيش انجام -

  .دنيا نقاط اقصي در معروف بنادر به دسترسي  -

  مهمترين مشكالت شيوه هاي حمل و نقل بازرگاني 

، از وجوه )دريايي، هوايي، ريلي و جاده اي(ع و مشكالت در بخشهاي مختلف حمل و نقل كاالها موان

يكي از روشهاي دسته بندي، تقسيم مشكالت به دو دسته مشكالت داخلي و . زيادي قابل بررسي است

 مربوط به بخش قوانين و مقررات، هزينه ها، فرسودگي ناوگان حمل و(مشكالت داخلي  :خارجي است

در ارتباط با مسئله تحريم هاي تجاري، سياسي و اقتصادي، عدم تطابق مقررات (و مشكالت خارجي ...) 

روش ديگر، بررسي و دسته بندي مشكالت موجود در قالب . مي باشند...) داخلي و بين المللي و 

عمده  در ذيل مشكالت. مشكالت ساختاري، مشكالت اقتصادي و هزينه اي و مشكالت سياسي مي باشد

در بخش حمل و نقل دريايي كاالها را در سه بخش مشكالت ساختاري، هزينه اي و سياسي بررسي كرده 

  .و در نهايت به بيان مشكالت كليدي اين بخش مي پردازيم

  :كاال دريايي حمل مشكالت ترين مهم

 :ها ساخت زيرو  ر ساختا مشكالت مربوط به -

دريايِي حمل ناوگان عمر بودن باال   

مقاصد از تعدادي براي منظم سفرهاي وجود عدم  

هاي ايراني لنج پهلوگيري براي فارس خليج حوزه كشورهاي توسط محدوديت ايجاد  

بنادر در بارگيري زمان بودن طوالني 

جهت حمل كاالهاي خاص استاندارد كانتينرهاي بودن ناكافي  

 بنادر در مناسبهاي نه چندان  سرويسارائه 

   :هاي حمل هزينهبوط به مشكالت مر -
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واتر تايد شركت سوي از شده ارائه بندري خدمات باالي هاي هزينه  

واتر تايد شركت براي رقيبي وجود عدم و بندري سرويس بودن انحصاري  

در كانتينرها تردد فضاي كمبود نتيجه در و كاال صاحبين انبار به كانتينري هاي محوطه شدن تبديل 

  رجائي شهيد بندر

خارجي هاي كشتي براي دموراژ نرخ بودن باال 

 :سياسي مسائلمشكالت مربوط به -

روسيه هاي اسكله در ايراني هاي كشتي پهلوگيري محدوديت ايجاد  

عربستان و قطر بنادر در بار تخليه جهت محدوديت اعمال  

بازرگاني را چنين در حمل و نقل دريايي كاالهاي  كليدي تمشكالبا جمع بندي مشكالت كلي ميتوان 

  :برشمرد 

 صادراتي هاي محموله مقياس نبودن اقتصادي  

المللي بين و داخلي مقررات و قوانين هماهنگي عدم  

روز تكنولوژيك دستاوردهاي با انطباق عدم 

 عدم وجود بستر مناسب سياسي، اقتصادي، امنيتي جهت سرمايه گذاري داخلي و خارجي در اين

 بخش 

  ي حمل و نقل هواي

 بنابر سازمان اين . شد تاسيس 1340 اسفند 15 در) هما  ( ايران اسالمي جمهوري هواپيمايي سازمان

 مقررات و قوانين اجراي وظيفه دار عهده ايران اسالمي جمهوري داخلي قوانين و المللي بين تعهدات

 كشور نظامي غير ييهوا نقل و حمل صنعت در پرواز ايمني استانداردهاي اجراي بر نظارت و هواپيمايي

 .است
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 سازمان هاي مدون دستورالعمل و ضوابط براساس ،پرواز ايمني ضرايب ارتقاء منظور به و راستا اين در

 هواپيمايي شركتهاي ناوگان كشوري هواپيمايي مقررات اجراي در. نمايد مي اقدام(ICAO) المللي بين

 :ذيلند قرار به داخلي

  نفت ، قشم ،آريا، پيام، ساها ،سفيران، آسمان، اير بن ،كاسپين، تور ايران ،اير ماهان،  اير كيش،اير ايران

وزار راه، شركت فرودگاههاي (در بخش حمل و نقل هوايي كشور، توسعه زير ساخت ها توسط دولت 

. و خدمات حمل توسط شركت هاي دولتي و غير دولتي ارائه مي شوند) كشور و سازمان هواپيمايي كشور

شركت دولتي و خصوصي و شركت هاي هواپيمايي خارجي مي  18ن در اين بخش، تعداد همچنين مجريا

بعالوه در اين . باشند  كه بخش عمده محموله هاي صادراتي توسط هواپيماهاي مسافري حمل مي گردد

  .بخش، محدوديتي براي اجاره هواپيماي باري وجود ندارد

 :ميزان حمل بار توسط پروازهاي داخلي و خارجي

  :تناژ بار جابه جا شده در پروازهاي داخلي :فال

 سال اخير 4تناژ بار جابه جا شده در پروازهاي داخلي در  :98 جدول

1386  1385  1384   شركت هواپيمايي 1383

1240  3288  2276   آريا 159

1109  598  665   آسمان -

10945  11857  13719   ايران اير 15868

3860  4201  3254   ايران اير تور 3848

-  -  -   پيام 14

3984  688  -   تابان -

-  827  6   قشم فراز -
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1386  1385  1384   شركت هواپيمايي 1383

-  -  -   ساها -

1099  656  -   فارس اير -

-  -  -   كاسپين 9

1571  1541  1430   كيش اير 1770

7009  7257  2785   ماهان اير -

857  670  840  956 
شركت حمل و نقل 

 نفت هواپيمايي ايران

-  -  -   بن اير -

-  -  -   پاريز اير -

-  -  -   صافات -

-  -  -   سفيران -

-  589  -    زاگرس -

ا.ا.شركت هواپيمايي ج :ماخذ  

  :تناژ بار جابه جا شده در پروازهاي خارجي :ب

  سال اخير 4تناژ بار جابه جا شده شركتهاي هواپيمايي در پروازهاي خارجي در : 99 جدول

شركت 

 هواپيمايي

1383 1384  1385  1386 

خروجيوروديخروجيوروديخروجيوروديخروجيورودي
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 2548 8363 2100 6487 - - - - آبان

  429  453  952  826  565  928  55  121 آريا

  205  169  449  784  161  750  -  - آسمان

  410  352  52  379  -  -  -  - اتحاد

  9678 26806  7877 26114  9225 24743  9287 17555 اير ايران

  -  -  27  2  20  7  - 17844 اير تور ايران

  -  -  1227  3087  1301  3790  2126  6029 پيام

  444  1061  46  82  -  -  -  - تابان

  -  -  -  -  -  -  -  - ساها

  -  -  390  936  1067  7226  771  3436 قشم فراز

  -  -  -  -  1  -  -  - كاسپين

  23  512  42  454  93  653  107  599 كيش اير

  6398  7733  4828  9106  3393  6108  -  - اير ماهان

  -  -  -  -  -  -  -  - سفيران

  233  222  248  60  250  91  224  112 فلوت ائرو

  -  -  -  -  -  -  -  - ارمنستان

  -  -  -  -  -  -  -  - آويا آرم

  116  2  129  1  104  1  13297  2 افغان آريانا
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  -  -  -  -  -  -  -  - آزال

  126  220  148  206  148  208  143  182 اطريشي

  -  -  -  -  -  -  -  - اردن

  -  126  -  -  46  75  258  77 آليتاليا

  3759  5109  2698  6831  1992  5240  1863  5062  امارات

  -  -  -  -  -  -  -  -  عربيا اير

  -  3  -  -  -  1  -  -  اكراين

  -  19  -  -  -  32  -  17 ويز بريتيش اير

  -  -  -  -  -  -  -  - پاكستاني

  -  -  -  -  -  -  -  - سوس پگاه

  -  -  -  -  -  -  -  - تاجيكستان

  229  437  302  334  359  335  519  259 اير تركيش

  -  -  12  4  -  -  -  - زاگرس

  -  -  -  -  -  -  -  - اير سوئيس

  46  20  21  20  16  19  11  21 سوريه

  81  81  202  89  118  121  168  362 سعودي عربستان

  821  600  684  401  404  386  -  166 ويز قطر اير

  458  550  150  133  -  -  -  - اير فارس
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  -  -  -  -  -  -  -  - يرفالي ا

  910  1694  756  1576  1354  838  1119  1129 ام.ال.ك

  - 25609  -  -  - 10526  2  1337 كارگولوكس

  247  283  261  243  169  198  359  228 كويتي

  -  -  -  -  -  -  -  - گرجستاني

  1050  216  652  373  753  437  501  195 گلف اير

  687  2373  879  2942  1061  5732  1345  3346 هانزا لوفت

  -  -  -  -  -  -  -  - ايست ميدل

  -  -  -  -  -  -  -  - اير بالكان

  -  -  -  -  -  -  -  - آستاراخان

  -  -  -  -  -  -  -  - قزاقستان

  1404  1669  1221  1234  1225  1174  868  623 ايرفرانس

  6  -  1  2  0  -  -  - عراقي

  2  120  -  -  -  -  -  - ساترن چاينا

  -  -  -  -  -  -  -  - فري برد

 

  ا.ا.واپيمايي جشركت ه :ماخذ

  كاالها  هوايي نقل و حمل قوت نقاط

 فواصل كاهش و آن العاده فوق سرعت بعلت نقل و حمل ديگر انواع به نسبت هوايي نقل و حمل
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 افزايش با و كوتاهتر را ها قاره و كشورها بين فاصله هواپيما . است برخوردار بيشتري مطلوبيت از زماني

 نمايد مي تسريع نيز را المللي بين و اجتماعي اقتصادي، توسعه و رشد ارتباطات، برقراري در سرعت

 دارو، همينطور و لوكس قيمت گران كاالهاي جابجايي و حمل براي تجارت، نظر نقطه از اينكه ضمن

 ممتاز بسيار جغرافيايي موقعيت از ايران خاروميانه، منطقه در .است حمل وسيله بهترين غيره و گل فرش،

 سودآور بازارهاي به دسترسي جهت اروپا و امريكا هوايي خطوط براي ايران مسير. است ربرخوردا هوايي

 .است صرفه به مقرون و كوتاه مسيري ميانه، آسياي رشد به رو بازارهاي و شرقي جنوب آسياي و آسيا

  :كاال هوايي حمل مشكالت ترين مهم

   :ر ساختا و ها زيرساخت-

كشور در اييهو حمل ناوگان ظرفيت بودن پايين  

صادراتي كاالهاي مقاصد به منظم پروازهاي نبود  

 : اي هزينه-

كه بارهايي اينكه به توجه با(  حمل هاي شيوه ساير با مقايسه در كاال هوايي حمل هزينه بودن باال 

 ) نيستند برخوردار بااليي افزوده ارزش از باشند مي هوايي حمل براي مناسب

مصرفي سوخت نرخ تفاوت دليل به(  خارجي هاي هواپيمايي شركت با ربا حمل هزينه بودن باال ( 

صادراتي كاالهاي مقاصد به و ويژه منظم پروازهاي نبود و مسافري پروازهاي برنامه به وابستگي  

عدم حضور گسترده بخش خصوصي در اين حوزه  

فرسوده بودن ناوگان و بكارگيري هواپيما هاي قديمي و دست دوم  

 :كشور شكالت هواپيماييساير م-

گل انتقال و نقل هاي سيستم نظير ي ضروري و پيشرفتهها سيستم به مجهز هواپيماهاي فقدان 

كشور در ناوبري و فرودگاهي خدمات باالي چندان نه كيفيت 
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هواپيماها پايين ايمني 

اي ماهواره هاي سيستم يافتگي توسعه عدم 

  حمل و نقل جاده اي
 :كشور) بخش حمل كاال( اي  جاده نقل و ملو مشخصات ح جايگاه

 بازارهاي به ورود دروازه و اروپا و آسيا اتصال حلقه عنوان به جغرافيايي موقعيت علت به ايران كشور

 عنوان به بار ديگر سابق، شوروي فروپاشي پي در ايران، .است بوده توجه مورد منطقه هميشه رونق پر

 آسياي بازارهاي به دستيابي المنافع جهت مشترك كشورهاي ( CIS) رمسي ترين اقتصادي و راه كوتاهترين

  .است مطرح ميانه

وزارت راه و سازمان ( دولت توسط ها زيرساخت توسعه كشور، جاده اي نقل و در بخش حمل

 787همچنين مجريان،  .مي شود خصوصي ارائه بخش توسط حمل خدمات و)  راهداري و حمل جاده اي

هاي اين بخش  همچنين زيرساخت. عمل مي كنند 2و فورواردر 1بصورت كرير مي باشند كه شركت 

 :عبارتست از

   هزار دستگاه 240 :ها كاميون تعداد

  دستگاه هزار 27 :كنند مي تردد المللي بين درمسير كه هايي كاميون تعداد

  دستگاه هزار 7 :ميكنند تردد اروپا درمسير كه هايي كاميون تعداد

  دستگاه هزار 20 :ميكنند تردد ميانه آسياي درمسير كه هايي كاميون تعداد

  :از پتانسيل ها و نقاط قوت شيوه جاده اي حمل و نقل در ايران، ميتوان به موارد زير اشاره كرد
                                                 

  )باربري متصدي ( ميدهد انجام را كاال نقل و حمل اجرت مقابل در كه است شخصي، كرير -1
  
 ميكند فراهم را ديگر كشور به كشور يك از كاال نقل و حمل ترتيبات ، اجرت مقابل در كه است شخصيفورواردر،  -  2

  . دندار عهده بر را كاال حمل مسئوليت ولي
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ايران در اي جاده نقل و حمل بودن الوصول سهل 

روسيه و ميانه آسياي به ايران دسترسي 

اروپايي كشورهاي به دسترسي 

افغانستان و عراق خوب بازارهاي به رسيدست  

  ظرفيت حمل و نقل جاده اي كشور 

در اين قسمت، ظرفيت حمل و نقل جاده اي كشور را در بخش حمل كاال كه شامل تعداد ناوگان 

عمومي باري، تعداد كاميون هاي حامل كاالي خارج شده از مرزهاي جاده اي، سهم تردد كاميون هاي 

ط تناژ كاالي صادراتي توسط هر كاميون ايراني و متوسط تناژ كاالي صادراتي توسط ايراني در كشور،متوس

  :بررسي مي كنيم 1379- 84مي باشد؛ طي سالهاي ) ايراني و خارجي(هر كاميون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ظرفيت حمل و نقل جاده اي كشور: 100 جدول
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  1384  1383  1382  1381  1380  1379  سال

 240000 231900 214500 203600 196200 1906900  )دستگاه(ناوگان عمومي باري تعداد 

تعداد كاميون هاي حامل كاالي 

خارج شده از مرزهاي جاده 

  )دستگاه(اي

54545  62728  64600  73000  85000  89000  

سهم تردد كاميون هاي ايراني 

  )درصد(
89  88  84  81  75  74  

متوسط تناژ كاالي صادراتي توسط 

  كاميون ايراني هر
19  19  18  18  19  19  

متوسط تناژ كاالي صادراتي توسط 

  )ايراني و خارجي(هر كاميون 
21  20  20  20  20  5/19 

 سالنامه هاي آماري حمل و نقل جاده اي، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي :ماخذ

 عضو ،جاده نقل و حمل زمينه در ايران اسالمي جمهوري حاضر حال در كه است ذكر به الزم

  .مي باشد TIRو  CMR المللي بين هاي كنوانسيون

  :TIR تير كارنه كنوانسيون

 اين كشورهاي عضو . باشد مي 1975 مصوب المللي بين نقل و حمل گمركي كنوانسيون يك اين

 كشور در توانند مي باشند دارا راTIR آرم  كه اي جاده المللي بين نقل و حمل شركتهاي كنوانسيون،

 عضو كشورهاي گمرك با ارتباط در كنوانسيون اين . بپردازند كاال حمل به و باشند داشته تردد ديگريك

 سازمان به باشد داشته ادعايي كند مي عبور آن قلمرو از كه كااليي به نسبت كشور هر گمرك اگر .است

 ديگر ويژگي از . شود مي اقدام خسارت پرداخت به نسبت تائيد صورت در و شكايت تير كارنه متولي
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 .است تردد زمان در گمركي حقوق پرداخت عدم تير كارنه

 موجب به و شود مي صادر مبدا در كه است زميني راه از كاال المللي بين ترانزيتي سند تير كارنه ضمناً

 مرز در الزم تشريفات انجام به نيازي مقصد، تا راه بين كشورهاي از ترانزيت عبور حين در كاال ،ن آ

  .داشت نخواهد كشور هر در خروجي و ديورو

  كاال جاده اي حمل مشكالت ترين بررسي مهم

 :ر ساختا و ها زيرساخت -

ميانگين عمر سال 25 حدود(اي جاده حمل ناوگان باالي عمر و فرسودگي(  

نقل و حمل بخش در گذاري سرمايه بازده تناسب عدم  

جديد هاي كاميون خريد جهت المللي ينب بازرگاني ونقل حمل هاي شركت گذاري سرمايه عدم  

المللي بين مسيرهاي در تردد جهت كاميون تعداد بودن ناكافي  

اروپا اتحاديه عضو كشورهاي به استاندارد فاقد هاي كاميون ورود جهت محدويت اعمال  

المللي بين استاندارد سوم يك(  ايران در ها كشنده وري بهره بودن پايين(  

كاال مختلف انواع براي موجود يليخچا كانتينرهاي دنبو نامتناسب  

بار مختلف انواع حمل براي بارگير در تنوع نبود  

 : ي ا هزينه -

ها كاميون رانندگان و كاال صاحبان بين توافق الزام دليل به حمل نرخ در ثبات وجود عدم  

هاي كاميون با اي مرحله ود هاي حمل به نسبت ايراني هاي كاميون با مستقيم حمل هزينه افزايش 

 ميانه آسياي كشورهاي مسير در خارجي

صادركنندگان از خارجي هاي كاميون رانندگان ويزا هزينه اخذ  



  597/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

و سياسي مسائل ... 

برگ و ويزا أخذ مشكل دليل به( راننده هر براي سال در اروپايي سفر 5 حداكثر محدوديت وجود 

  ) تردد

و بلغارستان آذربايجان، تركيه،( همنطق در قدرتمند رقباي وجود ...(  

   :كليديت مشكال -

عدم حضور پررنگ بخش خصوصي در اين حوزه  

ها كاميون ازدرصد  95( ايراني هاي كشنده درمورد مالكي خود سيستم رواج (  

 به خصوصي بخش هاي كاميون كه شود مي باعث عامل اين :نقل و حمل ناوگان بودن فرسوده 

 ايران جنوبي بنادر ميان كاال نقل و حمل به محدود بخش اين درنتيجه و باشد داشته آمد و ترف كمتر اروپا

  .باشد (CIS)المنافع مشترك كشورهاي و

و حمل براي تقاضا كه است حالي در اين .ددتر افزايش قبال در فصلي هاي جاده پاسخگويي عدم 

 بيمه حق آن تبع به و تصادفات ميزان يتيوضع چنين در لذا . يابد مي افزايش روز هر اي جاده نقل

  .يابد مي افزايش

مديريت ضعف 

ها جاده از بسياري بودن استاندارد غير 

گمركي تشريفات مراحل بودن طوالني 

ايران ويزاي اخذ زمان بودن طوالني 

  حمل و نقل ريلي 
   :ايران اسالمي جمهوري آهن راه

 شهر به تهران از متر ميلي 1000 عرض به لومتركي هشت حدود در آهني خط شمسي 1261 سال در



  598/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 زمين بر تهران ايستگاه فعلي محل تهران در سراسري ساختمان كلنگ اولين 1306 سال در شد كشيده ري

 آهن راه .گرديد آغاز كشور شمال - مركز -جنوب نقطه سه از آهن راه ساختمان زمان آن از شد زده

  .رسيد نپايا به 1317 ماه مرداد 27 در سراسري

 جديد بازارهاي به دسترسي براي انيهج مهم كريدورهاي از يكي عنوان به ايران آهن راه ويژه جايگاه

 امر در جهان نقاط ساير و اروپا روسيه، آسيا، قفقاز، كشورهاي مركزي، آسياي خاورميانه، در صادراتي

 موجب سرخس -عباس بندر كريدور كه است ذكر به الزم است برخوردار خاص اهميت از كاال مبادالت

 .است شده كشور ارزي درآمد رشد و بار تناژ افزايش

در بخش حمل و نقل ريلي كشور،توسعه زير ساخت ها و همچنين لوكوموتيو و خط آهن توسط 

  و واگن هاي باري و خدمات حمل، توسط شركت هاي غير دولتي اداره ) ا.ا.راه آهن ج(دولت 

شركت  فعاليت  5شركت خصوصي اند كه از اين تعداد،  38بخش، تعداد مجريان عمده در اين . مي شوند

بين المللي دارند و بخش عمده از حمل كاال در مسير آسياي ميانه منحصرا توسط واگن هاي اين شركت 

  .ها انجام مي شود

 :ردحمل و نقل ريلي كشور در بخش حمل كاال ميتوان به موارد زير اشاره ك قوت نقاط از پتانسيل ها و

كاال ترانزيت براي مناسب ظرفيتهاي از آهن راه برخورداري  

نقل و حمل وسايل ديگر و كاميون با مقايسه در قطار كم سوخت مصرف 

زيست محيط كم آلودگي  

ريلي حمل كمي و كيفي گسترش صورت در داخلي توليدات از بسياري براي صادراتي مزيت ايجاد 

نقل و حمل هزينه كاهش بعلت محصول شده تمام قيمت كاهش 

دور نقاط به سوختي مواد مطمئن ترانزيت امكان. 

برخورداري از ايمني بيشتر نسبت به طرق ديگر حمل  



  599/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 :هاي بخش حمل و نقل ريلي عبارتند از همچنين زيرساخت

  دستگاه 187 :لوكوموتيو تعداد

  دستگاه 4500 :نرمال هاي بوژي تعداد

 19848 :گردش در هاي واگن تعداد

  18299 :سرويس در هاي واگن تعداد

  ظرفيت حمل و نقل ريلي كشور  

در اين قسمت، ظرفيت حمل و نقل ريلي كشور را در بخش حمل كاال كه شامل نوع واگن، ظرفيت 

  متوسط هر واگن در گردش، ظرفيت كل واگن ها به تفكيك مجوز و مجموع ظرفيت كل واگن ها 

  :مي كنيمبررسي  1379- 84مي باشد؛ طي سالهاي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  600/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  

  كشورريلي ظرفيت حمل و نقل : 101 جدول

  در سرويس  در گردش محور  نوع واگن
ظرفيت متوسط 

هر واگن در 
  )تن(گردش 

ظرفيت كل به 
  )تن(تفكيك محور 

ظرفيت جمع 
كل واگن ها 

  )تن(

  99344  99344  56  1504  1774  4  مسقف

  6/65717  6/65717  8/56  1060  1157  4  مخصوص غالت

  2/59  3139  3390  4  لبه كوتاه
  و200688

8/403540  
200688  

  89-4/62  1396- 6014  1469- 6467  6و4  لبه بلند معدن
130741 -

8/2641  
8/534281  

  1/18329  1/57-8/23  292-105  321-111  4و2  مسطح

  15062  6/88  166  170  6  مسطح عريض  9/36330

  298  5/74  3  4  6  كمر شكن

  6/221313  6/221313  4/56  3684  3924  4  دار مخزن

  5/42318  5/42318  5/56  682  749  4  واگن حمل باالست

  جمع محوري

2  111  105  8/2641  

4  17782  16375  6/1051251  

6  1643  1565  146101  

  اداره كل واگن هاي باري راه آهن :ماخذ



  601/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  ظرفيت حمل و نقل ريلي كشور: 101ادامه جدول 

  در سرويس  در گردش  محور  نوع واگن

  60-140  74-168  4و2  واگن انتهايي

  4  8  4  زير بومي جرثقيل

  23  25  4  يخچال

  2  2  4  مولد برق

  5  10  4  متفرقه

  20  25  4  مخزن گاز

  18299  19848  جمع كل

  اختصاصي فوالد خوزستان 500  500  4  لبه بلند

  280  4  مخزن دار
اختصاصي بوتان و ايران  272

  گاز حمل اسيد

  109  4  سقفم
اختصاصي متعلق به پودر 106

  آلومينيم

  878  889  جمع واگن هاي اختصاصي

  راه آهن اداره كل واگن هاي باري :ماخذ

 :مشكالت حمل ريلي كاالهاي بازرگاني

ها واگن بودن فرسوده 

دقيق ريزي برنامه عدم 



  602/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

كاالها جابجايي جهت تخصصي امكانات كمبود 

قوانين از آگاهي عدم 

استاندارد و دار يخچال هاي واگن نبود 

امور به رسيدگي جهت تخصصي شعب نبود 

تريلي با حمل ضرورت و صنعتي مراكز در آهن خط نبودن 

صنعت اين در خصوصي بخش مشاركتبودن  ضعيف 

قوانين از بازرگانان آگاهي عدم  

  بررسي عملكرد حمل و نقل در ترانزيت كاال 
د اقتصاد جهان روندي شتابان از خود نشان داده و از جايگاه ويژه امروزه صنعت ترانزيت، همپاي رش

 .اي برخوردار شده است

 رديف در تواند مي كه است أي بالقوه پتانسيل داراي ايران در كاال ترانزيت ،اكثركارشناسان اعتقاد به

 مقصدكاالي ضاًفر (دارند ترانزيت مقوله با كمتري ارتباط حتي كه كشورهايي امروزه گردد صادرات تلقي

نظير  كشورهايي طرفي از .نمايند برداري بهره شده ايجاد ازفرصتهاي اند نموده تالش) هستند ترانزيتي

 بوده أي ويژه امتياز داراي ،اند گرفته قرار كاال ترانزيت درمسير كه هلند و آلمان ،بلغارستان ،روماني ،تركيه

 اينكه لحاظ به هم كشورايران. اند داده اختصاص خود به را ترانزيت هنگفتي از آمد در دليل به همين و

 و ميانه آسياي ،قفقاز ،بالتيك جمهوريهاي درگذرگاه و كاال در مسير ترانزيت الذكر فوق كشورهاي همانند

 از تواند ترانزيت مي ازنظرحجم لذا ،است برخوردار نظير بي و ممتاز موقعيت اين از و گرفته قرار اسالو

   . باشد رخوردارب بيشتري عملكرد

قرار گرفتن كشور ما در چهار راه ترانزيتي شرق و غرب، بخصوص پس از شكل گيري كشورهاي تازه 

  .استقالل يافته همواره بعنوان يك مزيت مطرح بوده است



  603/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

بنابراين هر گونه اقدام مثبتي جهت توسعه و پيشرفت ترانزيت بخصوص ترانزيت كاالهاي بازرگاني، 

به مسئله حمل و نقل تركيبي كه موجب افزايش سرعت جريان كاال و كاهش هزينه هاي نظير توجه بيشتر 

مشتري مي شود، تسهيل مقررات و قوانين، كاهش بوروكراسي، افزايش ايمني و استفاده از حمل و نقل 

  .هوشمند؛ بسيار حائز اهميت است

  :دازيمحال به بررسي مختصر آمار مربوط به ترانزيت كاال در كشور مان مي پر

را  1385تا  1380را طي سالهاي  1ابتدا آمار مربوط به ميزان ترانزيت مواد نفتي، غير نفتي و سواپ

  :بررسي مي كنيم

  ميزان ترانزيت مواد نفتي، غير نفتي و سواپ           ارقام به تن :102 جدول

مواد               

  سال
  كل  سواپ   غير نفتي   نفتي 

1380  328237  2343853  372640  3044730  

1381  387432  3104835  1318743  4811010  

1382  729744  3453846  3885041  8068631  

1383  1129774  3720343  4271066  9121183  

1384  1060066  4034818  4230202  9325086  

1385  1064681  4574056  6007163  11645900  

  و حمل و نقل جاده اي سازمان راهداري :ماخذ

  

                                                 
سواپ معموال به كاالهاي نفتي ترانزيتي اطالق مي شود كه در بنادر شمالي تخليه و معـادل آن از سـاير مرزهـاي كشـور بـه خـارج        -1

  .ترانزيت مي شود



  604/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  ميزان كل ترانزيت كاالها :54 نمودار

  
  102جدول  :ماخذ

 سهم شيوه هاي مهم حمل در ترانزيت كاال 

در جدول زير سهم شيوه هاي حمل جاده اي، راه آهن و سواپ را در ترانزيت كاالها طي سالهاي 

  :بررسي مي كنيم 1385تا  1383

  سهم شيوه هاي حمل در ترانزيت كاالها    ارقام به تن :103 جدول

  سال            

  شيوه حمل
1383  1384  1385  

  4499569  3772374  3431380  جاده اي

  1139168  1322510  1418737  راه آهن

  6007163  4230202  4271935  سواپ

 11645900  9325086  9121163  كل

  اهداري و حمل و نقل جاده ايسازمان ر :ماخذ

، )درصدي 45تا  37سهم (ترين مرزهاي كشور در ترانزيت ورود كاال عبارتند از بندر عباس فعال 



  605/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 3تا  5/1(و آستارا ) درصدي 6(، لطف آباد )درصدي 13(، بازرگان )درصدي 27تا  18سهم (سرخس 

درصدي  3تا  2سوار، نوردوز نيز سهم بندر امام، بيله  ،مرزهاي ديگر نيز نظير اينچه برونو ) درصدي

  .درسهم  ترانزيت ورود كاال به كشور را دارند

، )درصدي 17سهم (فعال ترين مرزهاي كشور در ترانزيت خروج كاال نيز مرزهاي بندر عباس 

 8سهم (، سرخس)درصدي 10سهم (، دوغارون )درصدي 10سهم (، آستارا )درصدي 12سهم (خسروي 

، مي باشند كه مرزهاي جلفا، نوردوز )درصدي 6سهم (، و بازرگان)درصدي 7هم س(لطف آباد ،،)درصدي

  .درصدي در ترانزيت خروج كاال از كشور را دارند 4تا  2و بندر امام نيز سهم 

  ميزان ترانزيت برحسب كاالهاي عمده عبوري بازرگاني طي سالهاي اخير نيز به قرار جدول زير 

  :مي باشد

  ميزان ترانزيت برحسب كاالهاي عمده عبوري طي سالهاي اخير    ارقام به تن :104 جدول

  85سال   84سال   83سال   82سال   81سال   80سال   كاال

  731859  720293  650320  522966  509608  369703  پنبه

  1064681  1060066  1129774  729744  387432  328237  مواد سوختني

  239645  240013  220130  273372  238277  198165  مواد غذايي

  133837  171789  154998  183563  192714  117247  انواع پارچه

  303296  241272  267926  235502  184692  146018  كاالهاي ساختماني

  143071  157557  159215  202832  183331  148697  روغن نباتي

وسايل نقليه باري و 

  مسافر
83128  176257  151056  130461  190895  184040  

  224008  212773  127822  142454  114351  121335  لوازم خانگي



  606/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  85سال   84سال   83سال   82سال   81سال   80سال   كاال

  138496  10024  97952  114484  112276  59202  محصوالت كشاورزي

  88019  88227  101605  87441  109523  34214  مواد شيميايي

          104707  133248  شكر

  77912  84434  61021  74060  85680  55166  انواع الستيك

  54231  93392  77009  79862  77140  76903  طعات يدكيانواع ق

  104943  99905  72266  78308  62875  41750  انواع نخ و الياف

  120841  83619  68040  54460  50745  40013  برنج

  59472  39886  43939  69663  47510  38993  شمش

      32520  38090  40687  45278  لوازم بهداشتي

  53607  39554  36218  35259  37255  30815  محصوالت شيشه

  -  -  -  -  36576  28377  دخانيات

  197171  53482  -  -  -  -  سيمان

  7892  41100  52794  41646  -  -  انواع ورق فلزي

  64165  36716  -  -  -  -  انواع البسه

  57458  47760  -  -  -  -  انواع پودر فلزات

  55978  47020  45120  24080  -  -  انواع تير آهن

  45111  37287  27924  19560  -  -  انواع تخته



  607/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  85سال   84سال   83سال   82سال   81سال   80سال   كاال

  -  -  -  - 28156 22824 احشام و كاالهاي دامي

  1346887  1136353  1257467  995648  712475  552777  ساير كاالها

  5638737  5094884  4850117  4183590  3492267  2672090  مجموع

  سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي :ماخذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  608/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  وع وظايف و رويه هاي گمركي به تفكيك گمركات استانيمبادي گمركات كشور بر اساس ن

 گمركات استان تهران :105 جدول

  نام
واردات 
  قطعي

صادرات 
  قطعي

ورود 
 موقت

خروج 
  موقت

ترانزيت 
  خارجي

  كارنه
 كابوتاژ

 عبوري مقصد مبدا مقصد مبدا

        + + + + +  +  مهرآباد

        + + + + + +  تجاري مهر آباد

        + + + + + +  فرودگاه امام

منطقه ويژه 

  اقتصادي پيام
+ + + +           

     + +   + + + + +  غرب تهران

     + +   + + + + +  شهريار

     + +   + + + + +  امانات پستي

     + +    + + + +  جنوب تهران

     + +    + + + +  نمايشگاه

  ا.ا.گمرك ج :ماخذ

  

  

  



  609/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 گمركات استان آذربايجان شرقي :106 جدول

  نام
واردات 

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي
  كارنه

  كابوتاژ

 عبوري  مقصد  مبدا  مقصد  مبدا

     ++   + + + + +  تبريز

     ++   + + + + +  سهالن

    + ++  + + + + + +  جلفا

    +     + +     + +  بازارچه جلفا

                 + +  وردوزن

بازارچه 

  نوردوز
                    

                      مراغه

  ا.ا.گمرك ج :ماخذ

  

  

  

  

  

  



  610/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 گمركات استان آذربايجان غربي :107 جدول

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

  كابوتاژ  كارنه

 عبوري  مقصد  مبدا  مقصد  مبدا

     ++     + + + +  اروميه

    +     + +   + +    سرو

                 + +  بازارچه سرو

                 + +  كيله سردشت

                      مهاباد

                 + +  تمرچين

       +          +    خوي

          +        +    رازي

                 + +  بازارچه رازي

 + + ++ + +   + + +  بازرگان

بازارچه ساري 

  سو

+ +                 

                 + +  پلدشت

  ا.ا.گمرك ج :ماخذ

  



  611/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 گمركات استان اردبيل :108 جدول

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

  كابوتاژ  كارنه

  عبوري  مقصد  مبدا  مقصد  مبدا

     ++     + + + +  اردبيل

   + ++ + + + + +    بيله سوار

  ا.ا.ج گمرك :ماخذ

 گمركات استان اصفهان :109 جدول

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

  موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

  كابوتاژ  كارنه

  عبوري  مقصد  مبدا  مقصد مبدا

     + +    + + + +  اصفهان

     + +        + +  ذوب آهن

     + +        + +  فوالد مباركه

  ا.ا.ج گمرك :ماخذ

  

  

  

  



  612/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 گمركات استان ايالم :110 جدول

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

  كابوتاژ  كارنه

 عبوري  مقصد  مبدا  مقصد  مبدا

         + +   + +    ايالم در مهران

  ا.ا.گمرك ج :ماخذ

 ركات استان بوشهرگم :111 جدول

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

 كابوتاژ  كارنه

 عبوري  مقصد  مبدا مقصد  مبدا

 + + + + +   + + + +  بوشهر

                 + + بازارچه بوشهر

       + +   + + + +  1منطقه ويژه 

                 + +  2منطقه ويژه 

 +       +   + + +    خارك

                 + +  دلوار

                      بوالخير

كنگان و 

  بازارچه

+ +               + 



  613/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

 كابوتاژ  كارنه

 عبوري  مقصد  مبدا مقصد  مبدا

     + + + + + + + +  منطقه پارس

                      عسلويه

                      نخل تقي

گناوه و 

  بازارچه

+ + +             + 

                      ريگ

                 + +  ديلم

  ا.ا.گمرك ج :ماخذ

 ت استان چهار محال بختياريگمركا :112 جدول

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

  كابوتاژ  كارنه

 عبوري  مقصد  مبدا  مقصد  مبدا

     ++      + + +  شهر كرد

  ا.ا.گمرك ج :ماخذ

  

  



  614/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 گمركات استان خراسان رضوي :113 جدول

واردات   نام

  قطعي

ادرات ص

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

  كابوتاژ  كارنه

 عبوري مقصد مبدا مقصد  مبدا

     ++     + + + +  مشهد

      + ++   + + +  باجگيران و بازارچه

      + ++   + + +  لطف آباد

     +   ++   + + +  سرخس و منطقه ويژه

         ++   + + +  دوغارون و بازارچه

  ا.ا.ج گمرك :ماخذ

 گمركات استان خوزستان :114 جدول

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

  كابوتاژ  كارنه

 عبوري  مقصد  مبدا  مقصد  مبدا

             + + + +  اهواز

                  +    چذابه

  +       + + + + + +  خرمشهر

         + +          شلمچه

  +       + + + + + +  بادانآ



  615/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

  كابوتاژ  كارنه

 عبوري  مقصد  مبدا  مقصد  مبدا

                      اروند كنار

                  +    چوئيبده

  +     + + + + + + +  بندر امام

منطقه ويژه 

  پتروشيمي

+ + + + +           

                      ماهشهر

                      سجافي

  ا.ا.گمرك ج :ماخذ

  

  

  

  

  

  

  

  



  616/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 گمركات استان سيستان و بلوچستان :115 جدول

واردات   امن

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

  كابوتاژ  كارنه

 عبوري مقصد مبدا مقصد  مبدا

   + ++ ++ + + + +  زاهدان

                      ايرانشهر

                      سراوان

                 + +  بازارچه كوهك

بازارچه مرزي 

  جالق

+ +                 

                      زابل

         ++     + +  ازارچهميلك و ب

         ++   + + +  ميرجاوه

                 + +  بازارچه ميرجاوه

  +       ++   + + +  چابهار

                 + +  منطقه آزاد چابهار

                 + +  پيشين و بازارچه

  ا.ا.گمرك ج :ماخذ

  



  617/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 گمركات استان زنجان :116 جدول

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  يقطع

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

  كابوتاژ  كارنه

 عبوري  مقصد  مبدا  مقصد  مبدا

      ++    + + + +  زنجان

  ا.ا.گمرك ج :ماخذ

  سمنانگمركات استان  :117 جدول

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

  كابوتاژ  كارنه

 عبوري  مقصد  مبدا  مقصد  مبدا

     ++     + + + +  سمنان

  ا.ا.گمرك ج :ماخذ

 گمركات استان فارس :118 جدول

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

 كابوتاژ  كارنه ترانزيت خارجي

 عبوري مقصد  مبدا  مقصد  مبدا

     ++ ++ + + + +  شيراز و منطقه ويژه

                  +    فرودگاه الر

                      فرودگاه المرد

  ا.ا.گمرك ج :ماخذ



  618/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 گمركات استان قم :119 جدول

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

  كابوتاژ  كارنه

 عبوري  مقصد  مبدا  مقصد  مبدا

     ++       + + +  قم

     ++ + + + + + +  سلفچگان

  ا.ا.گمرك ج :ماخذ

 گمركات استان قزوين:120 جدول

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

  كابوتاژ  كارنه

 عبوري مقصد  مبدا  مقصد  مبدا

     + +       + + +  قزوين

  ا.ا.گمرك ج :ماخذ

  

  

  

  

  

  



  619/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 گمركات استان كردستان :121 دولج

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

  كابوتاژ  كارنه ترانزيت خارجي

 عبوري مقصد  مبدا  مقصد  مبدا

     ++     + + + +  سنندج

                      بانه

               + +  بازارچه سيرانبند

         ++     +   بازارچه باشماق

                 + +  باشماق

                 + +  بازارچه سيف

  ا.ا.گمرك ج :ماخذ

 گمركات استان كرمان :122 جدول

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

 كابوتاژ  كارنه  ترانزيت خارجي

 عبوري مقصد مبدا  مقصد  مبدا

     + +     + + + +  كرمان

                  +    سنجانرف

     + + ++   + + +  سيرجان

     + + ++   + + +  بم و منطقه ويژه

  .ا.ا.گمرك ج :ماخذ



  620/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 گمركات استان كرمانشاه :123 جدول

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

 كابوتاژ  كارنه

 ريعبو مقصد مبدا مقصد مبدا

     ++     + + + +  كرمانشاه

                 + + يازارچه شيخ صله

                      پاوه

                 + +  بازارچه شوشمي

         ++    + + +  خسروي

                 + + بازارچه پرويزخان

  ا.ا.گمرك ج :ماخذ

 گمركات استان كهكلويه و بوير احمد :124 جدول

واردات   نام

  قطعي

ادرات ص

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

  كابوتاژ  كارنه

 عبوري مقصد مبدا مقصد  مبدا

                  +   كهكلويه و بوير احمد

  ا.ا.گمرك ج :ماخذ

  

  



  621/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 گمركات استان گلستان :125 جدول

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  رجيخا

  كابوتاژ  كارنه

 عبوري مقصد مبدا مقصد  مبدا

   + ++ ++ + + + +  اينچه برون

                  +    بندر تركمن

  ا.ا.گمرك ج :ماخذ

 گمركات استان گيالن :126 جدول

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

  كابوتاژ  كارنه

 عبوري مقصد مبدا مقصد  مبدا

  +   ++ ++ + + + +  انزلي

         ++   + + +  منطقه آزاد انزلي

                      فرودگاه رشت 

 + + ++ ++ + + + +  آستارا

  ا.ا.گمرك ج :ماخذ

  

  

  



  622/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 گمركات استان لرستان :127 جدول

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

ج خرو

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

  كابوتاژ  كارنه

 عبوري  مقصد  مبدا  مقصد  مبدا

     ++       + + +  لرستان

  ا.ا.گمرك ج :ماخذ

 گمركات استان مازندران :128 جدول

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

  كابوتاژ  كارنه

 عبوري  مقصد  مبدا  مقصد  مبدا

   + ++ + + + + + +  نوشهر

     ++ + + +   + +  اميرآباد

       +    +     + +  ساري

  ا.ا.گمرك ج :ماخذ

  

  

  

  

  



  623/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 گمركات استان مركزي :129 جدول

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

  كابوتاژ  كارنه

 عبوري  مقصد  مبدا  صدمق  مبدا

           + + + + +  اراك

          + +      +    ساوه

  ا.ا.گمرك ج :ماخذ

 گمركات استان هرمزگان :130 جدول

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

 كابوتاژ  كارنه

 عبوري مقصد مبدا مقصد مبدا

  +   + + + + + + + +  شهيد رجايي

          +       + +  منطقه ويژه معادن

  +                    پهل

  +               + +  خمير

  +               + +  تياب و بازارچه

                 + +  كرگان

                 + +  سيريك

                 + +  جاسك



  624/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

 كابوتاژ  كارنه

 عبوري مقصد مبدا مقصد مبدا

                 + +  هرمز و بازارچه

 +               + +  شهيد باهنر

 +               + +  بندر لنگه

 +                    چارك

                      شيو

                 + +  بازارچه كتگ

  +                    الوان

                      ابوموسي

  +                    سيري

 +       + + + + + +  قشم

 +                    الفت

 +       + +   + + +  كيش

  ا.ا.گمرك ج :ماخذ

  

  

  



  625/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 گمركات استان همدان :131 جدول

واردات   نام

  قطعي

 صادرات

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

  كابوتاژ  كارنه

 عبوري  مقصد  مبدا  مقصد  مبدا

     ++     + + + +  همدان

  ا.ا.گمرك ج :ماخذ

 گمركات استان يزد :132 جدول

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

  كابوتاژ  كارنه

 عبوري مقصد مبدا مقصد  مبدا

     ++ ++ + + + +  يزد و منطقه ويژه

  .ا.ا.گمرك ج :ماخذ

  

  

  

  

  

  

  



  626/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 گمركات استان خراسان جنوبي :133 جدول

واردات   نام

  قطعي

صادرات 

  قطعي

ورود 

 موقت

خروج 

  موقت

ترانزيت 

  خارجي

 كابوتاژ  كارنه

 عبوري مقصد مبدا مقصد مبدا

                +      بيرجند

                 + +  گمرك يزدان و بازارچه

                 + +  بازارچه دوكوهانه

و  73گمرك ميل 

  بازارچه

+ +                 

                 + +  75بازارچه ميل 

  ا.ا.گمرك ج :ماخذ

  :برخي توضيحات در مورد جداول فوق

  .محصوالت نفتي استخارك مقصد ترانزيت خارجي براي سواپ سوخت و صادرات آن  -

ايالم مبداء ترانزيت خارجي صرفا براي ورود كاميون خالي و ترانزيت خارجي صرفا براي سوخت  -

  .مي باشد

  .امور ترانزيت فقط در منطقه آزاد سرخس انجام مي شود:سرخس -

  .زاهدان مبداء ترانزيت خارجي براي كاالهاي ريلي مي باشد -

  .اروند كنار فاقد فعاليت است -

  .مبداء و مقصد ترانزيت خارجي فقط در منطقه ويژه اقتصادي برق و الكترونيك شيراز انجام مي شود -



  627/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  .در ساري ترانزيت خارجي فقط براي سوخت انجام مي گيرد -

  .در منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فقط مبداء و مقصد ترانزيت خارجي انجام مي شود -

  .د فقط مبداء و مقصد ترانزيت خارجي انجام مي شوددر منطقه ويژه اقتصادي نساجي يز -

  .در چذابه، صادرات از محل گمرك اهواز انجام مي شود -

  .در شلمچه، صادرات از محل گمرك خرمشهر انجام مي شود -

  .منظور از واردات و صادرات در بازارچه ها، فعاليت در محدوده قانوني بازارچه هاي مرزي مي باشد -

  تم حمل و نقل در بخش بازرگانيمشكالت كلي سيس
  :مشكالت قانوني -

 زيادي مشكالت با اي جاده و دريايي ريلي، هوايي، بخشهاي حمل در داخلي مقررات خصوص در

  :جمله از هستيم مواجه

دولتي نهادهاي گسترده اختيارات و قانوني مجاري پيچيدگي 

جديد قوانين تنظيم و رساني روز به ضرورت و خارجي و داخلي نيازهاي به پاسخگويي عدم 

ارشد مديران سوي از اقتصادي روابط به سياسي نگرش  

مورد مستمر بصورت قوانين كشورها ساير در اثر، كم حال عين در و متعدد نظارتي نهادهاي وجود 

 و داخلي نقل و حمل ي نيازها پاسخگوي براحتي توانند مي بطوريكه ،شوند مي روزآوري به و تجديدنظر

 در كار انجام زمان در سرعت و نقل و حمل كميت و كيفيت افزايش موجب مسئله همين .باشند يخارج

  .گردد مي بخشها كليه

 كه صورتي در گيرد مي انجام الكترونيكي روش به كار فرآيند انجام مراحل پيشرفته كشورهاي در

  .است گذشته سال 50 شرايط با منطبق ما قوانين

 :ساير مشكالت -



  628/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

وزارت ترابري، و راه وزارت جمله از(گيري  تصميم مراكز تعدد شكالت تاثيرگذار ديگر،يكي از م 

زمينه  در) ايران اسالمي جمهوري گمرك و تعزيرات سازمان دارايي، و اقتصادي امور وزارت بازرگاني،

انرژي بين اين سازمان ها ... تطابق و اجراي قوانين، مراحل حقوقي و  .مي باشد حمل و نقل بازرگاني

 .زيادي مي گيرد

 هستند فرسوده اي جاده و ريلي دريايي، زميني، ناوگان.  

بسيار پايين است آن به صادراتي حمايت درصد ولي دارد مهمي نقش صادرات در نقل و حمل. 

باعث مسئله اين و است زياد بسيار ،كنند مي خريداري جديد كاميونهاي كه كساني براي بانكي بهره 

 .رود مي باال اجناس قيمت نتيجه در شود، مي كاال حمل قيمت افزايش

شودمي استفاده ايراني ناوگان از كمتر واردكنندگان واردات براي. 

است ممنوع كشورها از بعضي به ايراني كاميونها ورود.  

شود مي دريافت ماليات كاميونها از ،ماليات از صادرات معافيت بر مبني قانون تصريح وجود با.  

 خارجي و داخلي نقل و حمل شركتهاي اي مقايسه يبررس

 كه در صورتي در اند كرده الكترونيكي را خود بليت فروش خارجي شركتهاي هوايي بخش در

 از تحريم علت به ايران هوايي شركتهاي. دهد مي انجام را كار اين ( Air Arabia)شركت  تنها خاورميانه

  . هستند بهره بي دنيا روز تكنولوژي و امكانات از و ندكن مي استفاده كند و دوم دست هواپيماهاي

 مواقع اكثر در داخلي شركتهاي ولي هستند پرواز در تاخير زمان حداقل داراي خارجي هاي شركت

  .ندارند مناسبي برخورد خود مشتريان با متاسفانه و دهند مي انجام تاخير با را پروازها

 كاميونهايي از خارجي شركتهاي كه صورتي در هستند فرسوده ايراني كاميونهاي اكثر اي جاده بخش در

 داشته تردد ديگر به كشورهاي توانند مي براحتي دليل همين به ،هستند دار برخور استانداردها آخرين با

 اروپا به توانند نمي كاميونها اين شود مي محسوبEuro 2هستيم  آن توليد حال در ما كه كاميونهاي. باشند

 مي حمايت آنان از و گذراند مي آموزشي هاي دوره خود رانندگان براي خارجي شركتهاي .شوند وارد



  629/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 شركت 50 تنها كه هستند شركت 800 حدوداً ايران اي جاده نقل و حمل المللي بين شركتهاي .كنند

 بين نقل و حمل شركت 35تنها  نقل و حمل در اي ويژه جايگاه با آلمان كشور كه صورتي در .فعالند

 اين از و هستند دارا را ها كشتي تعمير امكانات خارجي شركتهاي :دريايي بخش در .دارد اي جاده لليالم

 براي .است كم ما كشور در امكانات اين متاسفانه كه شود مي كشورشان نصيب خوبي ارزي درآمد راه

 سال در تركيه هايشركت كه است حالي در اين بروند بحرين به بايد تعمير براي ايراني هاي كشتي نمونه

  .اند كرده تعمير را كشتي فروند 1300 گذشته

در اينجا اشاره اي تيتروار به اهم اقدامات اجرايي مورد نياز توسط وزارت بازرگاني، وزارت راه و 

  :ترابري و سازمان توسعه تجارت، جهت تسهيل در حمل و نقل كاالهاي بازرگاني مي كنيم

  صادراتي  حمل تسهيل جهت ترابري و راه وزارت نياز مورد اقدامات

اي جاده بارگيرهاي براي ها كشنده انواع خريد تسهيالت اعطاي 

صادراتي هدف بازارهاي براساس المللي بين باري پرواز منظم برنامه ارائه  

صنعتي هاي شهرك مثل بار نگهداري يا توليد عمده مراكز به ريلي شبكه اتصال 

ن صادركنندگا به واگن يلتحو جهت صحيح ريزي برنامه 

كشورهاي و ايران در خارجي هاي واگن تردد هزينه متقابل حذف جهت الازم مذاكرات انجام CISو 

   ايراني هاي واگن براي ورود اجازه اخذ

استانداردهاي داراي هاي كاميون خريد و فرسوده خودروهاي جايگزيني جهت تسهيالت اعطاي 

 المللي بين ونقل حمل هاي شركت به المللي بين مسيرهاي در تردد جهت الزم

 صادراتي  حمل تسهيل بازرگاني جهت وزارت نياز مورد اقدامات

صادراتي هاي پايانه توسعه و ايجاد از حمايت  

يخچالي كانتينرهاي انواع خريد براي تسهيالت اعطاي 
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صادراتي كاالهاي شده تمام قيمت از حمل هزينه كاهش براي منابع تخصيص  

صادراتي حمل تسهيل برنامه هاي اجرايي سازمان توسعه تجارت جهت: 

10 ميزان به 1384سال در افريقايي بنادر مقاصد به صادراتي كاالهاي حمل جهت يارانه پرداخت 

  ريال ميليارد

 1384 سال در گياه و گل و بار تره ميوه، صادرات به حمل يارانه پرداخت . 

 1385 سال در صادراتي زعفران به حمل يارانه پرداخت هتج صادرات عالي شوراي مصوبه اخذ 

 .ريال ميليون 5000 ميزان به

 قيمت در توجهي قابل سهم حمل هزينه كه كاالهايي به حمل يارانه پرداخت دستورالعمل تدوين 

 .دارد آنها شده تمام

  كريدورها
 ل مورد استفاده قرار مي گيرد،به راهرو يا داالني گفته ميشود كه براي حمل ونق اصوالً كريدورها     

آبراهها و حطوط انتقال ) دريائي و جاده اي ريلي،(در هر كريدوري ميتوان از شيوهائي مختلف حمل ونقل 

  .نفت و گاز استفاده نمود انرژي،

    تعريف يك كريدور بين المللي

حمـل ونقـل بـين     يك كريدور بين المللي به شـبكه ) OSJD(از نقطه نظر سازمان همكاري راه آهنها   

و جادها بمنظور حمل ونقل و ترانزيت بين المللي كاال و  آبراهها،گفته ميشود كه از خطوط راه آهن المللي

مسافر در حداقل زمان ممكن همراه با صرفه اقتصادي استفاده مي نمايد،و به عبارتي هر كريـدور در يكـي   

  :از حالتهاي زير قرار مي گيرد

  .س غرب و بالعك-در جهت شرق  -

  .جنوب و بالعكس-در جهت طولي شمال -
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  .ما بين كريدورهاي طولي و عرضي  -

  ويژگيهاي يك كريدور بين المللي  
  .در خطوط اصلي راه آهن و در جابجائي گسترده كاال و مسافر دخيل باشد -

متناسب با پارامترهاي فني و بين المللي و مطابق بامقررات بين المللي مدرن مجاز به تـردد بـين    -

  .المللي باشد

 .از قلمرو چندين كشور عبور نمايد -

 .حداقل فاصله را با مراكز اقتصادي و صنعتي متناسب با نوع حمل ونقل كاال داشته باشد -

يعنـي  ) (Altid(در پـروژه آلتيـد   ) ESCAPاسـكاپ  (كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسـيه  

، سه كريدور شـمالي، جنـوبي و مركـزي را پيشـنهاد     )آسيا پروژه توسعه شبكه زيربنائي حمل و نقل زميني

  .كرده است

 :كريدورهاي حمل و نقل ريلي اسكاپ و اكو

  كريدور شمالي اسكاپ -الف

  كريدور مياني اسكاپ يا تراسيكا –ب 

  كريدور جنوبي اسكاپ يا كريدور سراسري  آسيا  -ج

  )UIC( كريدورهاي جهاني بار

  )كريدور چين خاورميانه ـ اروپا(كريدور جاده ابريشم  -الف

  )UIC -9شماره (جنوب  -كريدور شمال –ب 

  )N.E.W(غرب -كريدور شمالي،شرق –ج 
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 OSJDكريدورهاي حمل و نقل ريلي

  .باشد مي 11و  6بوده كه اهم آنها كريدورهاي شماره  OSJDگانه 13شامل كريدورهاي     

  :مشخصات كريدورها

 كريدور شمالي اسكاپ: الف

 قزاقستان :كشور مبدأ -

  كشورهاي اروپائي :كشور مقصد -

اين كريدور از مسير شـمال غربـي چـين، قزاقسـتان بـه روسـيه و از روسـيه سـفيد          :كشورهاي مسير -

  .گردد به اروپا متصل مي) بالروس(

  .باشد كيلومتر مي 9600از شمال غربي چين تا منطقه بالروس  :طول مسير به كيلومتر -

  حمل و نقل ريلي :نوع حمل و نقل -

، روسـيه سـفيد   )mm1520(، روسـيه  )mm1520(، قزاقسـتان  )mm1435(چـين    :عرض خط مسـير  -

)mm1520(  

  تانچين به قزاقس :ايستگاههاي تعويض بوژي -

و سـازمان  ) ESCAPاسـكاپ  (كميسيون اقتصادي اجتمـاعي آسـيا و اقيانوسـيه      :سازمان تأييد كننده -

  )OSJD(همكاري راه آهنها 

  )OSJD(سازمان همكاري راه آهنها  ،)ESCAP(سازمان اسكاپ  :موسس طرح -

  )مسكو(روسيه  :)كشور امين(مقر دبيرخانه  -

يـا  ) Trans-seibrian(تـرنس سـيبرين   ) OSJD( 1اره كريدور شم :ارتباط با ساير كريدورهاي جهاني -

  .همان كريدور سراسري سيبري در منطقه بالروس با اين كريدور با هم تالقي دارند
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اين كريدور به موازات كريدور سراسري سيبري از شمال غربي چين شروع  :موقعيت جغرافيايي طرح -

گـردد،   يد به منطقه بالروس مرتبط ميشده، و پس از پيمودن بخش شمالي مناطق روسيه و روسيه سف

  .سازد و در اصل اين كريدور شرق را به غرب در نيمكره شمالي متصل مي

 10، يا شماره)TRACECA(، يا كريدور تراسيكا )ESCAP( كريدور مياني اسكاپ :ب
)OSJD(  

يـدور  و بـه معنـي كر  ) Transport Corridor Europe Caucasus Asia(تراسيكا به اختصار عبـارت   -

  .باشد حمل و نقل اروپا ـ قفقاز ـ آسيا مي

  كشور چين :مبدأ كريدور -

  )اسكاپ يا كريدور مياني(ايران، تركيه .ا.تركمنستان، ج، اروپاي مركزي: كشور مقصد -

  )در قالب اسكاپ(تركيه ،چين، قزاقستان، ازبكستان، ايران: كشورهاي مسير -

بنـدر پـوتي و   (،باكو،آذربايجان، گرجستان، درياي سـياه  چين،تركمنستان، درياي خزر،بندر تركمن باشي

  )در قالب تراسيكا( تركيه، اروپاي مركزي  ،)باطومي

  حمل و نقل دريائي، جاده اي، ريلي: نوع حمل و نقل -

، تركمنسـتان  )mm1520(، ازبكسـتان  )mm1520(، قزاقسـتان  )mm1435(چـين  :  عرض خط مسـير  -

)mm 1520( ــران ــ)mm 1435(، اي ــتان )mm1520(ان ، آذربايج ــه )mm1520(، گرجس  mm(، تركي

1435 (  

  چين به قزاقستان، تركمنستان به ايران :ايستگاههاي تعويض بوژي -

كشـور اروپـائي و آسـيائي در     12اولين موافقتنامه چندجانبه تراسيكا با حضـور  : هاي مرتبط موافقتنامه -

  .به امضاء رسيد 1998سال 

  ) ESCAPاسكاپ (دي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه كميسيون اقتصا: سازمان تأييد كننده -
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  ).ESCAP(و سازمان اسكاپ ،)OSJD(ها  آهن اتحاديه اروپا و سازمان همكاري راه :موسس طرح -

  باكو، پايتخت جمهوري آذربايجان :)كشور امين(مقر دبيرخانه  -

ر تراسـيكا در يـك   با كريـدو ) كريدور مياني، اسكاپ(اين كريدور  :ارتباط با ساير كريدورهاي جهاني -

تالقـي داشـته و كريـدور    ) OSJD(مسير قرار گرفته و هم چنين اين كريدور با كريدور شماره شـش  

  .كند را نيز قطع مي) جنوب -شمال ( 11شماره 

اين كريدور مثل كريدور شمالي اسكاپ ارتباط دهنده شرق و غرب بوده، و  :موقعيت جغرافيايي طرح -

در اين طرح بعنوان كشور رابط و اتصال دهنده منطقه آسياي ميانه با تركيه و تواند  ا نيز مي.ا.آهن ج راه

 .اروپاي مركزي به حساب آيد

  )TAR( كريدور جنوبي اسكاپ و يا كريدور سراسري:ج

 Trans- Asian(بـه اختصـار عبـارت     TAR) TAR(كريدور جنوبي اسكاپ يا كريـدور   :نام كريدور -

Railway Southern Corridor ( باشد  معني كريدور سراسري آسيا ميو به.  

  )Kummingكيومينگ (كشور چين  :مبدأ كريدور -

  )Kapikuleكاپيكول (كشور تركيه به سمت اروپاي شرقي  :كشور مقصد -

  ايران، تركيه و بلغارستان.ا.چين، ميانمار، هند، بنگالدش، پاكستان، ج :كشورهاي مسير -

  .باشد كيلومتر مي 11.700، مجموعاً )تركيه(اپيكول تا ك) چين(از كيومينگ  :طول مسير به كيلومتر -

  .بوت در منطقه درياچه وان تركيه و فري،حمل و نقل ريلي :نوع حمل و نقل -

، هنـد  )mm1676-mm1000(بـنگالدش )mm1000(، ميانمـار  )mm1435(چـين    :عرض خط مسـير  -

)mm 1676( پاكستان ،)mm 1678( ايران ،)mm 1435( تركيه ،)mm 1435 (  

در ايستگاههاي چين به ميانمار، ميانمار به بنگالدش، بنگالدش به هنـد و  : اههاي تعويض بوژيايستگ -

  .پاكستان به ايران، ايستگاههاي تعويض بوژي نياز داريم
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  ) .ESCAPاسكاپ (كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه  :سازمان تأييد كننده -

  ).ESCAP(سازمان اسكاپ  :موسس طرح -

  .كشور هند): كشور امين(يدور مسئول كر -

ارتباط با كريدور شمال ـ جنوب در منطقه ايران، كريدور تراسـيكا    :ارتباط با ساير كريدورهاي جهاني -

  ).N.E.W(غرب  -و جاده ابريشم و كريدور شمالي، شرق 

اين كريدور ارتباط ترانزيتي جنوب شرقي آسيا را پس از طي مسير كشورهاي اندونزي : موقعيت طرح -

و سنگاپور از طريق ميانمار، بنگالدش، هندوستان، پاكستان و عبور از ايران به تركيه و اروپا متصل 

  .كند مي

  )UIC(آهن كريدورهاي جهاني بار راه

  )اروپا-خاورميانه- كريدور چين( كريدور جاده ابريشم:الف

 .در منطقه شرق چين) Lionyangang(بندر ليونيونگان  :مبدأ كريدور -

  .غرب اروپا :كشور مقصد -

، قزاقستان، ازبكستان، تركمنستان، ايران، تركيـه و غـرب   )شرق چين(بندر ليانيونگان  :كشورهاي مسير -

  اروپا

  .حمل و نقل ريلي و دريائي :نوع حمل و نقل -

، تركمنسـتان  )mm1520(، ازبكسـتان  )mm1520(، قزاقسـتان  )mm1435(چـين    :عرض خط مسـير  -

)mm 1520( ايران ،)mm 1435(يه ، ترك)mm 1435 (  

  چين به قزاقستان، تركمنستان به ايران :ايستگاههاي تعويض بوژي -

كشورهاي تركيه، قزاقستان، چين بطور كلي موافقت خود را اعالم ولي سـاير   :كشورهاي امضاء كننده -

اند، و نهايتاً مقدمات تشكيل گردهمـائي مشـترك    كشورهاي مسير هنوز نظر نهائي خود را اعالم نكرده
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ولي متأســفانه عليــرغم ،االختيــار كشــورهاي مســير مــذكور در تهــران فــراهم گرديــد دگان تــامنماينــ

هاي بعمل آمده پاسخي درخصـوص اقـدامات صـورت گرفتـه و معرفـي نماينـدگان مـذكور         پيگيري

  .دريافت نشد

  ).(UICو ) ECO(سازمان همكاريهاي اقتصادي  :سازمان تأييد كننده -

  ايران.ا.ر جكشو :)كشور امين(مقر دبيرخانه  -

در (جنـوب   -كريدور مركزي اسكاپ، تراسـيكا، كريـدور شـمال     :ارتباط با ساير كريدورهاي جهاني -

  ).منطقه ايران

اي  العـاده  هاي منحصر به فرد و فوق يكي از كريدورهاي مهمي كه از ويژگي :موقعيت جغرافيايي طرح -

رميانـه ـ اروپـا يـا همـان كريـدور راه       باشد، كريدور چين ـ خاو  در اتصال آسيا به اروپا برخوردار مي

ا با توجه به موقعيت استراتژيك خود و قرار گـرفتن در شـاهراه ارتبـاطي    .ا.آهن ج ابريشم است، و راه

المللـي و ترانزيـت    دهي مناسب و ارتقاي كيفيت خدمات حمل و نقل بـين  آسيا ـ اروپا براي سرويس 

اي را صـرف   ـ غرب سرمايه قابـل مالحظـه  خصوصاً در راستاي كريدورهاي شمال ـ جنوب و شرق   

  .ظرفيت سازي و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور نموده است

كريدورهاي ارتباطي آسيا ـ اروپا بـدليل موقعيـت خـاص جغرافيـائي و طـوالني        :مزاياي اجراي طرح -

مـان و  اي در ز بودن نسبي مسيرهاي دريائي، نقش كريدورهاي زميني را به دليل كاهش قابل مالحظـه 

  .تر كرده است هاي حمل بسيار برجسته هزينه

در سالهاي گذشته در بخش حمل و نقل كـانتينري، رشـد    40نرخ رشد باالي  :ها ها و پتانسيل ظرفيت -

ميليون تن ميتوان  4در ترانزيت كاال از كشور و رسيدن ترانزيت كاال از كشور به مرز  12مستمر باالي 

 .اشاره كرد

  وبجن –كريدور شمال -ب

  ).OSJD( 11ويا شماره ) شمال ـ جنوب( UIC 9كريدور شماره  :نام كريدور -
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  ).كشور فنالند(اروپاي شمالي :مبدأ كريدور -

جنوب خليج فارس؛ و كشورهاي حـوزه اقيـانوس هنـد و دريـاي عـرب و كشـورهاي        :كشور مقصد -

  .آسياي جنوبشرقي

از طريـق بنـادر   ) انديناوي و روسـيه منطقـه اسـك  (كشورهاي اروپايي و شمال اروپـا   :كشورهاي مسير -

آمستردام، هامبورگ، كپنهاگ، استكهلم و هلسينكي در اروپا بـه سـن پترزبـورگ و مسـكو در روسـيه      

و ) انزلـي و اميرآبـاد  (متصل و از طريق بنادر روسي در شمال درياي خزر به بنادر جنوبي درياي خزر 

تـا بنـادر   ) كسـتان، تاجيكسـتان و قرقيزسـتان   قزاقستان، تركمنسـتان، ازب (حتي كشورهاي آسياي ميانه 

امتداد داشته و از بنادر جنوبي ايران به كشورهاي حوزه خلـيج  ...  ،بندر عباس، بندر امام(جنوبي ايران 

مالزي، سنگاپور، (تا كشورهاي جنوب شرقي آسيا ...) النكا و  هندوستان، سري(فارس و اقيانوس هند 

  .امتداد دارد...) اندونزي و 

كيلـومتر، قطعـه    1100قطعه اول مسير هلسينكي به مسكو از طريق خط ريلـي   :مسير به كيلومتر طول -
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كيلومتر، قطعـه سـوم مسـير     1700دوم مسير مسكو به بندر آستارا از طريق خط ريلي به طول تقريبي 

طريـق خـط   بندر آستاراخان به بندر باكو، قطعه چهارم مسير بندر باكو به آستارا و آستارا به تهـران از  

كيلومتر، قطعه پنجم، مسير تهران ـ بندرعباس از طريق خط ريلي بـه طـول     337ريلي به طول تقريبي 

كيلـومتر   250كيلومتر، قطعه ششم؛ مسير دريـايي بنـدرعباس ـ دبـي بـه طـول تقريبـي         1483تقريبي 

  )كيلومتر 5058مجموع طول مسير (

  .و دريايي استفاده از سيستم حمل و نقل ريلي :نوع حمل و نقل -

، )mm1520(، مسير مسكو بـه بنـدر آسـتارا    )mm1520(مسير هلسينكي به مسكو   :عرض خط مسير -

  ) mm 1435(، مسير تهران ـ بندرعباس )mm1435(مسير بندر باكو به آستارا و آستارا به تهران 

  بندر باكو به آستاراي ايران :ايستگاههاي تعويض بوژي -

ايران و هنـد و فدراسـيون روسـيه در    .ا.كه ميان ج 1379مه شهريور سال موافقتنا :هاي مرتبط موافتنامه -

  .سن پترربورگ به امضاء رسيد

  ايران، روسيه، هند :كشورهاي امضاء كننده توافقنامه -

 ).OSJD(و ) UIC(:سازمان تأييد كننده -

 .1993وزراي حمل و نقل اروپا در كنفرانس هلسينكي سال  :موسس طرح -

هـاي كشـور ـ وزارت راه و     سازمان حمل و نقـل پايانـه  (ايران .ا.كشور ج :)ينكشور ام(مقر دبيرخانه  -

 )ترابري

، كريـدور تراسـيكا كـه از منطقـه     )مسكو(در منطقه روسيه  N.E.Wكريدور  :ارتباط با ساير كريدورها -

آهـن   كنـد، كريـدور جـاده ابريشـم در منطقـه ايـران و راه       قفقاز و آسياي ميانه و درياي خزر عبور مي

  .باشند ، اسكاپ، با اين كريدور در ارتباط مي)TAR(سري آسيا سرا

طبق اطالعات اعالم شده از سوي وزارت حمل و نقل روسيه فدراتيو در سال  :ها ها و پتانسيل ظرفيت -

ميليون تن بار ترانزيت كانتينري حمل شده است،  5، حدود »شمال ـ جنوب«در مسير كريدور  2003
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ميليون تن در سال  15-20و سال ميزان حمل و نقل در اين كريدوربه شود در مدت د بيني مي پيش

  .افزايش داشته باشد

  
اي ترانزيت و حمل و نقل  جنوب بزرگترين پيمان منطقه -المللي شمال  موافقتنامه كريدور بين

  . كشورهاي اروپايي و آسيايي است المللي كاال بين بين

و كشورهاي  هجنوب بود -المللي شمال  ايران، هند و روسيه موسسان كريدور حمل و نقل بين

در پي  .بالروس، قزاقستان، عمان، تاجيكستان، سوريه، آذربايجان و ارمنستان نيز عضو اين كريدور هستند

 - المللي شمال  و قرقيزستان در كريدور بينپذيرش عضويت چهار كشور اوكراين، بلغارستان، تركيه 

   .ه استكشور رسيد 14  جنوب، تعداد اعضاي رسمي اين كريدور به 

ايران در گذر مياني مسير اين كريدور كه از هندوستان و از طريق خاك ايران به روسيه و شمال اروپا 

است و از امكانات حمل و نقل چند  اي و ريلي ترين شبكه جاده يابد، قرار دارد و داراي طوالني امتداد مي

هاي ترانزيت و عبور كاال از  كاهش زمان و هزينه. وجهي و كانتينري و مبادي دريايي نيز برخوردار است

  . كند ايران نقش اساسي و مهمي را در موفقيت اين كريدور ايفا مي

  )NEW(غرب-كريدور شمالي،شرق-ج

 بندر بوستون در آمريكاي شمالي :مبدأ كريدور -

  شمال شرقي چين، ژاپن و كره :مقصد كريدور -

، انگلسـتان، نـروژ، سـوئد،    )Island(، ايسـلند  )Greenland(آمريكا، كانادا، گرينلنـد   :كشورهاي مسير -
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  .فنالند، روسيه، قزاقستان، تاجيكستان، مغولستان، چين

كيلومتر و از منطقـه   8000در كانادا حدود ) Halifax( از منطقه نارويك تا بندر :طول مسير به كيلومتر -

باشد، كه در نهايت مجموع طول اين مسير در حـدود   كيلومتر مي 7.206نارويك تا ارومچي در حدود 

  .باشد كيلومتر مي 15.206

  حمل و نقل دريايي، ريلي :نوع حمل و نقل -

 mm(، روسـيه  )mm1520(، قزاقسـتان  )mm1520(، مغولسـتان  )mm1435(چين   :عرض خط مسير -

، ايسـلند  )mm1435(، انگلستان )mm 1435(، نروژ )mm 1435(، سوئد )mm 1520(د ، فنالن)1520

)mm 1435( گرينلند ،)mm 1435( كانادا ،)mm 1435( انگلستان ،)mm 1435(  

  .چين به روسيه و سوئد به فنالند :ايستگاههاي تعويض بوژي -

و شركت توسـعه   ،و اياالت متحده المللي ريلي، بنادر نروژ سازمانهاي ملي و بين :هاي مرتبط موافتنامه -

ها در منطقه نروژ به عنوان اعضاي كميته مديريت و دپارتمان حمل و نقل و ارتباطـات كشـور    فعاليت

آهن فنالند، رهبري كميته مديريت را  الملل راه گذار اين پروژه و مسئول امور بين بعنوان سرمايه) نروژ(

  .به عهده داشته و به توافق رسيدند

  )UIC(آهنها  المللي راه اتحاديه بين :تأييد كنندهسازمان  -

  ).UIC(ها، بخش جهاني  آهن المللي راه اتحاديه بين :موسس طرح -

  )اسكانديناوي(كشورهاي منطقه نارويك  :)كشور امين(مقر دبيرخانه  -

يعنـي مسـير روسـيه، بـالروس و      OSJD) 1(اين كريدور با كريدور شماره  :ارتباط با ساير كريدورها -

توانـد از   هـاي فرعـي ايـن كريـدور مـي      و شاخه،ستان تقريباً در يك مسير شرق به غرب قرار گرفتهله

  .ايران عبور نمايد.ا.طريق كريدور شمال ـ جنوب از قلمرو ج

اين كريدور در اصل هدف ايجاد حمل و نقـل تركيبـي از منطقـه شـرق بـه       :موقعيت جغرافيائي طرح -

اي شمالي بـا عبـور از مرزهـاي سـوئد، فنالنـد و از منـاطق       غرب مابين روسيه و ساحل شرقي آمريك
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Tornio- Haparanda باشد و حمل و نقل دريائي از بندر نارويك در نروژ مي.  

هاي مختلف زمينه جهـت افـزايش پتانسـيل و     با مشاركت شركت :ها ها و پتانسيل ظرفيت -

از بزرگتــرين  Sinotransظرفيــت كريــدورها افــزايش داشــته كــه بــراي مثــال بــا مشــاركت شــركت 

فورواردهاي چين، پتانسيل خوبي جهت حمل و نقل ما بين آسياي مركزي و بازارهـاي منطقـه غربـي    

 . گردد فراهم مي

  )OSJD( كريدورهاي سيزدگانه سازمان

  ).OSJD( 1 كريدور شماره :نام كريدور

  ).روسيه(ناخودكا  :مبدأ كريدور -

  .لهستان :مقصد كريدور -

، لتـوني، ليتـوني اسـتوني، بـالروس، روسـيه، قزاقسـتان، ازبكسـتان، چـين،         لهسـتان  :كشورهاي مسير -

  .مغولستان و كره شمالي

  استفاده از سيستم حمل و نقل ريلي :نوع حمل و نقل -

 mm(، اسـتوني  )mm1520(، ليتـوني  )mm1520(، لتـوني  )mm1435(لهسـتان    :عرض خـط مسـير   -

، )mm1520(، ازبكستان )mm 1520(ان ، قزاقست)mm 1520(، روسيه )mm 1520(، بالروس )1520

  ).mm 1435(و كره شمالي ) mm 1435(، مغولستان )mm 1435(چين 

  .و ازبكستان به چين ،لهستان به لتوني :ايستگاههاي تعويض بوژي -

  ).OSJD(آهنها  سازمان همكاري راه :سازمان تأييد كننده -

  ).OSJD(آهنها  سازمان همكاري راه :موسس طرح -

اين كريدور بندر ناخودكـا در اقيـانوس آرام را پـس از طـي مسـير شـمالي        :ائي طرحموقعيت جغرافي -

  .نمايد سيبري و مسكو به كشورهاي اروپائي در ساحل درياي بالتيك متصل مي
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  ).OSJD( 2كريدور شماره  :نام كريدور

 .چين )Lianungang(بندر ليانيونگان  :مبدأ كريدور -

  )روسيه(مسكو  :مقصد كريدور -

مسكو، كورگان، آسـتانه، دروژبـا،   (مسير اصلي از كشورهاي روسيه، قزاقستان، چين  :مسيركشورهاي  -

  .شود بوده و شاخه فرعي آن وارد ويتنام مي) ليان يونگان

  .سيستم حمل و نقل ريلي :نوع حمل و نقل -

 mm(، ويتنـام  )mm1435(، چـين  )mm1520(، روسـيه  )mm1520(قزاقسـتان    :عرض خـط مسـير   -

1000(  

  .چين به قزاقستان :هاي تعويض بوژيايستگاه -

  ).OSJD(آهنها  سازمان همكاري راه :سازمان تأييد كننده -

  ).OSJD(آهنها  سازمان همكاري راه :موسس طرح -

اين كريدور از مبدأ يعني بخش شرقي چـين تـا مسـكو تقريبـاً بـا كريـدور        :موقعيت جغرافيائي طرح -

  .ستدر يك مسير واقع گرديده ا) ESCAP(شمالي اسكاپ 

  ).OSJD( 3كريدور شماره  :نام كريدور

 ).زگوژليتس(كشور لهستان  :مبدأ كريدور -

  ).روسيه(مسكو  :مقصد كريدور -

  ).زگوژلتيس، موستيسكا، كيف، مسكو(لهستان، اكراين، روسيه  :كشورهاي مسير -

  .سيستم حمل و نقل ريلي :نوع حمل و نقل -

  )mm1520(روسيه  ،)mm1435(، اكراين )mm1435(لهستان   :عرض خط مسير -

  .اكراين به روسيه :ايستگاههاي تعويض بوژي -

  ).OSJD(آهنها  سازمان همكاري راه :سازمان تأييد كننده -

  ).OSJD(آهنها  سازمان همكاري راه :موسس طرح -
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  ).OSJD( 4 كريدور شماره :نام كريدور

  كشور چك :مبدأ كريدور -

  اكراين :مقصد كريدور -

ديجـين، پراگشـا، پژريـرف،    (اكي، مجارستان، لهستان، اكـراين  كشورهاي چك، اسلو :كشورهاي مسير -

  ).ژيلينا، چوب

  .سيستم حمل و نقل ريلي :نوع حمل و نقل -

 mm(، لهسـتان  )mm1435(، مجارستان )mm1435(، اسلواكي )mm1435(چك   :عرض خط مسير -

  )mm 1435(، اكراين )1435

  .ندارد :ايستگاههاي تعويض بوژي -

  ).OSJD(آهنها  زمان همكاري راهسا :سازمان تأييد كننده -

  )OSJD(آهنها  سازمان همكاري راه :موسس طرح -

  .باشد در مسير لهستان و اكراين يكسان مي 3اين كريدور با كريدور شماره  :موقعيت جغرافيائي طرح -

  ).OSJD( 5كريدور شماره  :نام كريدور

 )بايانش يه(مجارستان  :مبدأ كريدور -

  ).انليانيونگ(چين  :مقصد كريدور -

بايانش يـه، زاخـون، ژمرينكـا،    (مجارستان، اسلواكي، اكراين، روسيه، قزاقستان، چين  :كشورهاي مسير -

  ).پنزا، كوكچتاف، دروژبا، ليانيونگان

  .سيستم حمل و نقل ريلي :نوع حمل و نقل -

، روسـيه  )mm1435(، اكـراين  )mm1435(، اسـلواكي  )mm1435(مجارسـتان    :عرض خـط مسـير   -

)mm 1520(قستان ، قزا)mm 1520( چين ،)mm1435(  

  اكراين به روسيه و قزاقستان به چين :ايستگاههاي تعويض بوژي -

  ).OSJD(آهنها  سازمان همكاري راه :سازمان تأييد كننده -
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  ).OSJD(آهنها  سازمان همكاري راه :موسس طرح -

  ).OSJD( 6كريدور شماره  :نام كريدور

 )پراگ(كشور چك  :مبدأ كريدور -

  ).باشي صفر مراد تركمن(تركمنستان  :مقصد كريدور  -

كشورهاي چك، اسلواكي، مجارستان، روماني، بلغارستان، تركيه، ايران، تركمنسـتان،   :كشورهاي مسير -

  ).باشي پراگ، براتيسالوا، بوداپست، صوفيا، آنكارا، كاپيكوي، رازي، تهران، سرخس، صفرمراد تركمن

  .ر منطقه درياچه وان تركيهبوت د و فري،حمل و نقل ريلي :نوع حمل و نقل -

 mm(، رومـاني  )mm1435(، مجارسـتان  )mm1435(، اسلواكي )mm1435(چك   :عرض خط مسير -

  )mm 1520(، تركمنستان )mm 1435(، ايران )mm 1435(، تركيه )mm 1435(، بلغارستان )1435

  .ايران به تركمنستان :ايستگاههاي تعويض بوژي -

  ).OSJD(آهنها  اري راهسازمان همك :سازمان تأييد كننده -

  ).OSJD(آهنها  سازمان همكاري راه :موسس طرح -

  .جمهوري چك :مقر دبيرخانه -

، تراسـيكا، راه  N.E.Wشـرق ـ غـرب     ،جنـوب، شـمال  -شـمال   :ارتباط با ساير كريدورهاي جهاني  -

  ).TAR(آهن سراسري اسكاپ  ابريشم و كريدور راه

  ).OSJD( 7 كريدور شماره :نام كريدور

  .لهستان :يدورمبدأ كر -

  .اكراين :مقصد كريدور -

  )گدانسك، لوبلين، ژمرينكا، ادسا(لهستان ـ اكراين  :كشورهاي مسير -

  .سيستم حمل و نقل ريلي :نوع حمل و نقل -

  )mm1435(، اكراين )mm1435(لهستان   :عرض خط مسير -
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  .ندارد :ايستگاههاي تعويض بوژي -

  ).OSJD(آهنها  سازمان همكاري راه :سازمان تأييد كننده -

  ).OSJD(آهنها  سازمان همكاري راه :موسس طرح -

  ).OSJD( 8كريدور شماره  :نام كريدور

 اكراين :مبدأ كريدور -

  ازبكستان :مقصد كريدور -

  )فاستوف، زنامنكا، ليخايا، ماكات، ناوايي(اكراين، روسيه، قزاقستان، ازبكستان  :كشورهاي مسير -

  سيستم حمل و نقل ريلي :نوع حمل و نقل -

 mm(، ازبكسـتان  )mm1520(، قزاقسـتان  )mm1520(، روسيه )mm1435(اكراين   :ط مسيرعرض خ -

1520(  

  .اكراين به روسيه :ايستگاههاي تعويض بوژي -

  )OSJD(آهنها  سازمان همكاري راه :سازمان تأييد كننده -

 )OSJD(آهنها  سازمان همكاري راه :موسس طرح -

  ).OSJD(  9 كريدور شماره :نام كريدور

  .ليتواني :دورمبدأ كري -

  .بالروس :مقصد كريدور -

  )كالپيدا، شيااوالي، ويلينوس، مينسك(ليتواني، بالروس  :كشورهاي مسير -

 حمل و نقل ريلي  :نوع حمل و نقل -

  )mm1520(، بالروس )mm1520(ليتواني   :عرض خط مسير -

  ندارد :ايستگاههاي تعويض بوژي -

  ).OSJD(آهنها  سازمان همكاري راه :سازمان تأييد كننده -
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  ).OSJD(آهنها  سازمان همكاري راه :موسس طرح -

  ).OSJD(10كريدور شماره  :نام كريدور

  .اكراين :مبدأ كريدور -

  .قزاقستان :مقصد كريدور -

اكراين، بلغارستان، روماني، گرجستان، آذربايجان، تركمنسـتان، ازبكسـتان، قزاقسـتان     :كشورهاي مسير -

  )اشكند، آكتوگايادسا، تلبيس، باكو، كراسنوودسك، ت/وارنا(

  .سيستم حمل و نقل ريلي :نوع حمل و نقل -

، گرجسـتان  )mm1435(، رومـاني  )mm1435(، بلغارسـتان  )mm1435(اكـراين    :عرض خـط مسـير   -

)mm 1520( آذربايجان ،)mm 1520( ازبكستان ،)mm 1520(قزاقستان ،)mm 1520(  

  .روماني به گرجستان :ايستگاههاي تعويض بوژي -

  ).OSJD(آهنها  سازمان همكاري راه :ندهسازمان تأييد كن -

  )OSJD(آهنها  سازمان همكاري راه :موسس طرح -

  .كريدور تراسيكا :ارتباط با ساير كريدورهاي جهاني  -

  ).OSJD(11كريدور شماره  :نام كريدور

 روسيه :مبدأ كريدور -

ياي ايران، كشورهاي حاشيه خلـيج فـارس و حـوزه اقيـانوس هنـد و كشـورهاي آسـ        :مقصد كريدور -

  .جنوبشرقي

بوسال و سكايا، مسكو، ميچورنيسك، ولگـاگرا، ماخاچكـا،   (روسيه، آذربايجان، ايران  :كشورهاي مسير -

  ).باكو، آستارا، رشت، تهران، بندرعباس

  .اي سيستم حمل و نقل ريلي، دريايي و جاده :نوع حمل و نقل -

  ) mm1435(، ايران )mm1520(، آذربايجان )mm1520(روسيه   :عرض خط مسير -
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  .آذربايجان به ايران :ايستگاههاي تعويض بوژي -

  .ايران، هند و فدراسيون روسيه :كشورهاي امضاء كننده -

  )OSJD(آهنها  سازمان همكاري راه :سازمان تأييد كننده -

  )OSJD(آهنها  سازمان همكاري راه :موسس طرح -

  هاي كشور ايران، سازمان حمل و نقل و پايانه :مقر دبيرخانه -

 6كريدور تراسيكا، ترنسن سيبرين، راه ابريشم و كريـدور شـماره    :ساير كريدورهاي جهاني ارتباط با  -

)OSJD.( 

  ).OSJD( 12كريدور شماره  :نام كريدور

  مولداوي :مبدأ كريدور -

  بلغارستان :مقصد كريدور -

  ).ديميتروگراد/، اكيسا، بخارست، وارنا)دلچينيتس(مولداوي، روماني، بلغارستان  :كشورهاي مسير -

  سيستم حمل و نقل ريلي :نوع حمل و نقل -

  ) mm1435(، بلغارستان )mm1435(، روماني )mm1435(مولداوي   :عرض خط مسير -

  ).OSJD(آهنها  سازمان همكاري راه :سازمان تأييد كننده -

  ).OSJD( 13كريدور شماره  :نام كريدور

  روسيه :مبدأ كريدور -

  لهستان :مقصد كريدور  -

  )سن پترزبورگ، تالين، تاپا، ريگا، ورشو(ستوني، لتوني، ليتواني، لهستان روسيه، ا :كشورهاي مسير -

  سيستم حمل و نقل ريلي :نوع حمل و نقل -

ــير   - ــط مس ــرض خ ــيه   :ع ــتوني )mm1520(روس ــوني )mm1520(، اس ــواني  ،)mm1520(، لت ليت

)mm1520(لهستان ،  
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  .ندارد :ايستگاههاي تعويض بوژي -

  )OSJD(آهنها  راه سازمان همكاري :سازمان تأييد كننده -

، مسير روسيه، استوني، لتوني، ليتواني، )OSJD( 1كريدور شماره  :ارتباط با ساير كريدورهاي جهاني  -

   .لهستان با اين كريدور تالقي دارد

  بانكها در بازرگاني داخلي 
به منظور تحليل عملكرد سيستم بانكي در نظام بازرگاني داخلي كشور، مهمترين متغير مرتبط با 

بازرگاني و سيستم بانكي يعني مانده تسهيالت اعطايي بانكها و موسسات اعتباري به بخشهاي دولتي و 

  . غير دولتي بخش بازرگاني داخلي را در سالهاي اخير بررسي مي كنيم

مسكن و توسعه (بانك هاي تجاري، بانك هاي تخصصي : بخش دولتي مشتمل بر بانك هاي دولتي

سسات اعتباري دولتي مي باشند و بخش غير دولتي نيز شامل بانك هاي تجاري، و بانكها و مو) صادرات 

  .بانك هاي تخصصي و بانكها و موسسات اعتباري غير دولتي مي باشند

با بررسي ميزان مانده تسهيالت اعطايي بانكها و موسسات اعتباري به بخشهاي دولتي و غير دولتي 

و برآورد درصد رشد اين مقدار براي هر سال نسبت به  1384تا  1380بخش بازرگاني داخلي طي سالهاي 

سال قبل و محاسبه سهم هر يك از بخشها و زير بخشهاي دولتي و غير دولتي در جذب كل تسهيالت 

  .  اعطايي، به تحليل عملكرد سيستم بانكي در بخش بازرگاني داخلي مي پردازيم

  :اي اخيراطالعات مربوط به بانك و بازرگاني داخلي در سال ه

بانكها و موسسات اعتباري تسهيالت اعطايي خود را به بخش بازرگاني داخلي نسبت  1381در سال 

 2/14008در اين سال، تسهيالت اعطايي بانكها به بخش غير دولتي برابر با. به سالهاي قبل افزايش دادند

وع كل تسهيالت ارائه شده به ميليارد ريال بود كه در مجم 5/2687ميليارد ريال و بخش دولتي برابر با 

بررسي عملكرد اعتباري بانكها در بخش . ميليارد ريال رسيد 7/16695بخشهاي دولتي و غير دولتي به 

بازرگاني داخلي نشان مي دهد كه در سال مورد بررسي همانند سال قبل، بخش غيردولتي، سهم عمده اي 



  649/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

در اين سال سهم بانكهاي . خود اختصاص داده استدرصد را به  9/83از مانده تسهيالت اعطايي به ميزان 

 2/2درصد، بانكها و موسسات اعتباري غيردولتي  6/96تجاري از كل مانده تسهيالت اعطايي حدود 

در بخش بازرگاني داخلي  دولتي، فقط بانكهاي تجاري . درصد و مابقي بانكهاي تخصصي بوده است

درصد از كل ماند تسهيالت پرداختي به بخش  1/61آن مبادرت به پرداخت تسهيالت نمودند كه مانده 

مانده تسهيالت اعطايي توسط بانكها و موسسات اعتباري  1381در سال . بازرگاني داخلي را تشكيل داد

درصد برخوردار بود و از  3/313غيردولتي به بخش غيردولتي بازرگاني داخلي از بيشترين رشد معادل 

اين تسهيالت به بخش غير  82 در سال .ميليارد ريال بالغ گرديد 5/362به  ميليارد ريال در سال قبل 7/87

ميليارد ريال بود  1/13061ميليارد ريال و بخش دولتي برابر با  8/27028دولتي بازرگاني داخلي، برابر با 

در  .ميليارد ريال رسيد 9/40089كه در مجموع كل تسهيالت ارائه شده به بخشهاي دولتي و غير دولتي به 

ميليارد ريال و  0/40673، تسهيالت اعطايي بانكها به بخش غير دولتي بازرگاني داخلي، برابر با 1383سال 

ميليارد ريال بود كه در مجموع كل تسهيالت ارائه شده به بخشهاي دولتي و  9/18900بخش دولتي برابر با 

سهيالت اعطايي بانكها و موسسات ، مانده ت1384در سال . ميليارد ريال رسيد 9/59573غير دولتي به 

هزار ميليارد ريال  8/91درصد نسبت به سال قبل افزايش يافت و به  54اعتباري به بخش بازرگاني داخلي 

 9/14و  2/72مانده تسهيالت اعطايي به بخشهاي غير دولتي و دولتي بازرگاني داخلي به ترتيب با. رسيد

بررسي عملكرد بانكها و موسسات . زار ميليارد ريال رسيده 7/21و  70درصد رشد نسبت به سال قبل به 

متعلق به ) درصد 3/76(اعتباري نشان  مي دهد همانند سال قبل بيشترين سهم از مانده تسهيالت اعطايي 

در سال مذكور، سهم بانكهاي تجاري دولتي از كل مانده تسهيالت اعطايي به . بخش غير دولتي بوده است

درصد و بانكهاي  7/19درصد، بانكها و موسسات اعتباري غيردولتي  1/80بخش بازرگاني داخلي 

علت رشد زياد تسهيالت به بخش غيردولتي ناشي از تمايل  1382در سال  .درصد بود 2/0تخصصي 

بانكها به اعطاي تسهيالت در اين بخش بدليل نرخ سود باالي بخش مذكور در مقايسه با ساير بخشها و 

بررسي عملكرد اعتباري . ر تخصيص مصارف بخشها بر اساس صالحديد خود استآزادي عمل بانكها د

بانكها در بخش بازرگاني داخلي نشان مي دهد كه در سال مورد بررسي همانند سال قبل، بخش غيردولتي 

در اين سال سهم . را به خود اختصاص داده است) درصد 4/67(بخش عمده مانده تسهيالت اعطايي 
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درصد، بانكها و موسسات اعتباري غير دولتي  1/97ز كل مانده تسهيالت اعطايي حدود بانكهاي تجاري ا

اگرچه در سال مورد بررسي تنها بانكهاي تجاري دولتي . درصد و مابقي سهم بانكهاي تخصصي بود 8/2

تسهيالت در اختيار بخش بازرگاني داخلي دولتي قرار دادند، مانده تسهيالت مذكور از بيشترين رشد 

. ميليارد ريال بالغ گرديد 1/13061ميليارد ريال در سال قبل به  5/2687برخوردار بود و از ) درصد 386(

بدين ترتيب حدود يك سوم از مانده تسهيالت اعطايي بانكها و موسسات اعتباري به بخش بازرگاني 

  .داخلي به فعاليت هاي بازرگاني دولت اختصاص يافت

نشان مي دهد كه همانند سال قبل بيشترين  1383ت اعتباري در سال بررسي عملكرد بانكها و موسسا

در سال مذكور سهم . متعلق به بخش غيردولتي بوده است) درصد 3/68(سهم از مانده تسهيالت اعطايي 

درصد، بانكها و  6/89بانكهاي تجاري دولتي از كل مانده تسهيالت اعطايي به بخش بازرگاني داخلي 

در اين بين . سهم بانكهاي تخصصي بود) درصد 2/0(درصد و مابقي  2/10دولتي موسسات اعتباري غير

 .   سهم بانكها و موسسات اعتباري غيردولتي از رشد زيادي برخوردار بوده است

به ترتيب  1384تا  1381بنابراين مانده تسهيالت به بخشهاي غير دولتي و دولتي بازرگاني در سالهاي 

 9/14و  7/44و  386و  6/1) بخش دولتي(درصد و  2/72و  5/50و  9/92و  9/39) بخش غير دولتي(

همچنين درصد رشد مانده تسهيالت به بخشهاي غير دولتي و دولتي بازرگاني در . درصد رشد داشته اند

  . درصد مي باشد 54و  6/48و  1/140و  9/31 ،به ترتيب 1384تا  1381سالهاي 

  :ده شده استدر جدول زير مجموعه اطالعات فوق آور
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 )ميلياردريال(طي سالهاي اخير  ) 1(مانده تسهيالت اعطايي بانكها و موسسات اعتباري به بخش بازرگاني داخلي: 134 جدول

  بخشها و بانكها
درصد   سال

  رشد كل

  )درصد(سهم

1380  1381  1382  1383  1384  1380  1381  1382  1383  1384  

بخشهاي دولتي و 

  غير دولتي
4/12660 7/16695  9/40089  9/59573  3/91769  625  100  100  100  100  100  

  3/76  3/68  4/67  9/83 1/79  599  0/70044  0/40673  8/27028  2/14008 3/10015  بخش غير دولتي

  4/56  9/57  5/64  5/80  4/78  422  5/51782  0/34515  6/25857  0/13442  6/9843  بانكهاي تجاري

  2/0  2/0  1/0  2/1  7/0  121  0/186  100  3/59  7/203  0/84  بانكهاي تخصصي

بانكها و موسسات 

  اعتباري غير دولتي
7/87  5/362  9/1111  0/6058  5/18075  17900  7/0  2/2  8/2  2/10  7/19  

  7/23  7/31  6/32  1/16  7/0  721  3/21725  9/18900  1/13061  5/2687  1/2645  بخش دولتي

  7/23  7/31  6/32  1/16  9/20  721  3/21725  9/18900  1/13061  5/2687  1/2645  بانكهاي تجاري
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  بخشها و بانكها
درصد   سال

  رشد كل

  )درصد(سهم

1380  1381  1382  1383  1384  1380  1381  1382  1383  1384  

 0/0  0/0  0/0  0/0 9/20 0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  بانكهاي تخصصي

بانكها و موسسات 

  اعتباري غير دولتي
0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0 9/20 0/0  0/0  0/0  0/0 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران: ماخذ
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 ،1384تا  1380را به تفكيك سال هاي ... رشد و  ،تسهيالت در اينجا نمودارهاي مربوط به مانده

  :مشاهده مي كنيم

  1380مانده تسهيالت اعطايي بانكها و موسسات اعتباري به بخش بازرگاني داخلي سال : 55 نمودار

  )ميليارد ريال(

  
  )134(جدول  :ماخذ

  1381ده تسهيالت اعطايي بانكها و موسسات اعتباري به بخش بازرگاني داخلي سال مان: 56 نمودار

  )ميليارد ريال(

  
  )134(جدول  :ماخذ
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  1382مانده تسهيالت اعطايي بانكها و موسسات اعتباري به بخش بازرگاني داخلي سال : 57 نمودار

  )ميليارد ريال(

  
   134جدول  :ماخذ

  1383مانده تسهيالت اعطايي بانكها و موسسات اعتباري به بخش بازرگاني داخلي سال : 58 ودارنم

  )ميليارد ريال(

  
   134جدول  :ماخذ
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  متوسط سهم هر يك از بخشها از اعطاي تسهيالت به بخش بازرگاني داخلي: 59 نمودار

  
  134 جدول :ماخذ

همانطور كه از داده ها و محاسبات جدول فوق برمي آيد درصد رشد مانده تسهيالت اعطايي بانكها و 

،  1380نسبت به سال  1384موسسات اعتباري دولتي و غير دولتي به بخش بازرگاني داخلي در سال 

گاني داخلي، درصد مي باشد كه رشد مانده تسهيالت اعطايي بخش غير دولتي به بخش بازر 625ميزان 

درصد مي  721درصد و رشد مانده تسهيالت اعطايي بخش دولتي به بخش بازرگاني داخلي،  599

كه اين تفاوت با توجه به باالتر بودن نرخ سود تسهيالت بانكي بخشهاي غير دولتي مورد انتظار بوده .باشد

بانكها و موسسات اعتباري غير همچنين يكي ديگر از ارقام قابل توجه، رشد مانده تسهيالت اعطايي . است

درصد  17900،  ميزان 1380نسبت به سال  1384دولتي به بخش بازرگاني داخلي مي باشد كه در سال 

مي باشد كه يكي از عوامل مهم آن را ميتوان رشد توان مالي و تقويت سيستم مديريتي و افزايش تعداد 

د باعث ايجاد رغبت بخش بازرگاني داخلي در بانكها و موسسات اعتباري غير دولتي دانست كه اين خو

ضعيف ترين عملكرد هم در حوزه . سال اخير شده است 5اخذ تسهيالت از اين بانكها و موسسات طي 

 121با نرخ رشد (اعطاي تسهيالت به بخش بازرگاني داخلي به بانك هاي تخصصي بخش غير دولتي 

  .مربوط مي شود) سال اخير 5درصد طي 

غير دولتي و مجموع به بخش  ،روند رشد مانده تسهيالت اعطايي بخش هاي دولتي: 60 نمودار



  661/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  بازرگاني داخلي طي سالهاي اخير

  
  134جدول  :ماخذ

  مانده مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانكها از بخش بازرگاني داخلي 
از بخش غيردولتي بازرگاني داخلي با  مانده مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانكها 1381در سال

سهم بانكهاي . ميليارد ريال افزايش يافت 7/955ميليارد ريال در سال قبل به  8/603درصد رشد از  3/58

ميليارد ريال  6/394درصد بود كه قسمت عمده آن معادل  4/96تجاري از خالص مانده مطالبات مذكور 

بين بانكهاي تخصصي نيز، بانك مسكن و توسعه صادرات  از. به مطالبات بانك صادرات اختصاص داشت

. ميليارد ريال از مانده مطالبات سررسيد گذشته و معوق را به خود اختصاص دادند 6/15و  2/8به ترتيب 

ميليارد ريال بود كه  9/10اين دسته از مطالبات بانكها و موسسات اعتباري غيردولتي در سال مورد بررسي، 

همانند سال قبل،  1381شايان ذكر است كه در سال . درصد رشد نشان مي دهد 8/202نسبت به سال قبل 

  .بخش دولتي بازرگاني داخلي مانده مطالبات سررسيد گذشته و معوق نداشت

مانده مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانكها ار بخش غير دولتي بازرگاني داخلي با  1382در سال 

سهم بانكهاي . ميليارد ريال افزايش يافت 3/1667د ريال در سال قبل به ميليار 7/955درصد رشد از  5/74

را ) ميليارد ريال 3/651(درصد بود كه قسمت عمده آن  2/96تجاري ازخالص مانده مطالبات مذكور 

ميليارد  7/23از بين بانكهاي تخصصي، بانك توسعه صادرات نيز . مطالبات بانك صادرات تشكيل مي داد



  662/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

اين دسته از مطالبات بانكها و . ه مطالبات سررسيد گذشته و معوق را به خود اختصاص دادريال از ماند

 3/263ميليارد ريال بود كه نسبت به سال قبل  6/39موسسات اعتباري غيردولتي در سال مورد بررسي، 

  .درصد رشد يافت

باري از بخش نيز، مانده مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانكها و موسسات اعت 1383در سال 

ميليارد ريال  9/2982درصد نسبت به پايان سال قبل افزايش يافت و به  9/78غيردولتي بازرگاني داخي، 

درصد  8/37درصد بود كه  0/92سهم بانكهاي تجاري دولتي در خالص مانده مطالبات مذكور، . رسيد

تخصصي نيز، بانك توسعه  از بين بانكهاي. آن به بانك صادرات تعلق داشت) ميليارد ريال 0/1038(

ميليارد ريال مطالبات سررسيد گذشته و معوق از بخش غيردولتي بازرگاني داخلي را دارا  6/32صادرات 

خالص مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانكها و موسسات اعتباري غيردولتي از بخش بازرگاني . بود

) درصد 4/419(ه در سال قبل افزايش شديدي ميليارد ريال بود كه نسبت به رقم مشاب 7/205داخلي معادل 

از ) ميليارد ريال 9/108(درصد  9/52از ميان اين موسسات، بانك پارسيان به تنهايي . نشان مي دهد

، مانده مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانكها و 1384در سال . مطالبات مذكور را به خود اختصاص داد

درصد نسبت به پايان سال قبل افزايش يافت  1/87گاني داخلي موسسات اعتباري از بخش غيردولتي بازر

درصد بود  1/88ميليارد ريال رسيد كه سهم بانكهاي تجاري دولتي در خالص مانده مطالبات  8/5580و به 

از ميان بانكهاي تخصصي نيز . آن به بانك صادرات تعلق داشت) ميليارد ريال 8/1448(درصد  5/29كه 

ميليارد ريال مطالبات سررسيد گذشته و معوق از بخش غيردولتي بازرگاني  2/124بانك توسعه صادرات 

مانده خالص مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانكها و موسسات اعتباري غيردولتي از . داخلي را دارا بود

ي ميليارد ريال بود كه نسبت به رقم مشابه سال قبل افزايش چشمگير 3/541بخش بازرگاني داخلي معادل 

ميليارد  6/277(درصد  3/51از ميان اين موسسات، بانك پارسيان به تنهايي . نشان مي دهد) درصد 2/163(

  .از مطالبات مذكور را به خود اختصاص داد) ريال 

  

  



  663/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  مانده مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانكها از بخش بازرگاني داخلي: 135 جدول

  سال                                    

  شرح

1380  1381  1382  1383  1384  

 8/5580 9/2982 3/1667  7/955  8/603  مانده مطالبات بانكها و موسسات دولتي

 7/4916 3/2744 9/1603  3/921  -  سهم بانك هاي تجاري

 8/1448  1038  3/651  6/394  -  سهم بانك صادرات

  2/124  6/32  4/63  5/34  -  سهم بانك هاي تخصصي

  2/124  6/32  7/23  6/15  -  سهم بانك توسعه صادرات

  3/541  7/205  6/39  9/10  34/5  مانده مطالبات بانكها و موسسات غير دولتي

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران: ماخذ

  مبادالت بازرگاني تهران، اسناد مبادله شده و برگشت داده شده 
ميليارد ريال سفته و بروات به  3/156تهران حدود در مجموعه مبادالت بازرگاني شهر  1381در سال 

. درصد كاهش نشان مي دهد 1/11نرخ نيم در هزار ارزش رسمي به فروش رسيد كه نسبت به سال قبل 

نسبت به سال قبل  ،1376همچنين در اين سال،  شاخص مبلغ سفته و برات واخواست شده بر پايه سال 

ميليارد ريال بالغ گرديد  5/769سفته و برات واخواست شده به درصد افزايش يافت و ميزان  9/94ميزان 

  .درصد از ارزش واقعي سفته و برات فروش رفته مي باشد 6/2كه اين حدود 

هزار ميليارد ريال در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران مبادله  4/1089برگ سند به ارزش  3/68همچنين 

در اين . درصد نسبت به سال قبل افزايش نشان داد 8/30رزش درصد و از نظر ا 1/16شد كه از نظر تعداد 

درصد از كل ارزش اسناد مبادله شده، برگشت داده  2/4هزار ميليارد ريال معادل  4/45سال در مجموع 

  .درصد رشد نشان داد 1/31شد كه نسبت سال قبل 



  664/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

ن به فروش رفت كه در ريال سفته و برات به نرخ نيم در هزار در تهرا 1/230، حدود  1382در سال 

درصد افزايش نشان مي دهد كه اين بيانگر تاكيد بيشتر عامالن اقتصادي بر  2/47مقايسه با سال قبي 

همچنين در اين سال ميزان سفته و برات . دريافت تضمين بصورت سفته و برات در مبادالت مي باشد

 9/742هش يافت و به حدود درصد نسبت به سال قبل كا 5/3واخواست شده بر اساس مبلغ اسمي، 

سال  5ميليارد ريال رسيد كه با توجه به رشد متوسط ساالنه، ارزش سفته و برات واخواست شده طي 

  .بيانگر افزايش تحقق تعهدات عامالن مي باشد) 1/22(گذشته 

ن ميليارد ريال در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهرا 7/1409ميليون برگ به ارزش  1/76همچنين تعداد 

درصد نسبت به سال قبل افزايش نشان مي  4/29درصد و از نظر ارزش  4/11مبادله شد كه از نظر تعداد 

از كل ارزش اسناد مبادله شده برگشت داده شد كه ) هزار ميليارد ريال 1/60(درصد  3/4در مجموع . دهد

اسناد برگشت داده شده  در اين سال ارزش. درصد رشد داشت 4/2اين نسبت در مقايسه با سال قبل ميزان 

  .درصد بود 6/32معادل 

ميليارد ريال سفته و برات به نرخ نيم در هزار در تهران به فروش رسيد  2/328حدود  1383در سال 

در اين سال ميزان سفته و برات واخواست شده به . درصد افزايش داشت  6/42كه در مقايسه با سال قبل، 

ميليارد ريال رسيد كه در قياس با  6/1179قبل افزايش يافت  به  درصد نسبت به سال 8/58مبلغ اسمي 

وضعيت نامطلوبتري را ) 4/28(سال گذشته  5رشد متوسط ساالنه ارزش سفته و برات واخواست شده طي 

  . نشان مي دهد

هزار ميليارد ريال در اتاق پاياپاي اسناد  8/1809ميليون برگ سند به ارزش  3/68در اين سال تعداد 

 4/28درصد كاهش و از نظر ارزش  4/10 ،نكي تهران مبادله شد كه نسبت به سال قبل از لحاظ تعدادبا

درصد بود كه اين كمترين سهم  6/11رشد ارزش اسناد برگشتي نسبت به سال قبل . درصد افزايش يافت

  .سال اخير مي باشد 30طي 

ن به فروش رسيد كه در مقايسه با سال ميليارد ريال سفته و برات در تهرا 1/378حدود  1384در  سال 

در اين سال ميزان سفته و برات واخواست شده به مبلغ اسمي با . درصد افزايش نشان ميدهد 2/15قبل



  665/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با رشد متوسط  2661درصد افزايش نسبت به سال قبل به  6/125حدود 

در اين . قابل مالحظه مي باشد) درصد 34(سال قبل  5ساالنه ارزش سفته و برات واخواست شده طي 

هزار ميليارد ريال در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران  8/2090ميليون برگ سند به ارزش  9/71سال تعداد 

. درصد افزايش يافت 5/15و  2/5مبادله شد كه نسبت به سال قبل از لحاظ تعداد و ارزش به ترتيب 

و  1383ده شده در اتاق پاياپاي تهران به توليد ناخالص داخلي در سالهاي نسبت ارزش اسناد بانكي مبا

نسبت مبلغ اسناد . درصد بود 3/31رشد ارزش اسناد برگشتي به سال قبل . بود 2/1و  3/1به ترتيب  1384

حدود (درصد بود كه در قياس با رقم مشابه سال قبل  2/4برگشتي به كل اسناد مبادله شده در اين سال 

  .واحد افزايش داشت/. 5به ميزان ) درصد 7/3

  مبادالت بازرگاني تهران، اسناد مبادله شده و برگشت داده شده      ميليارد ريال: 136 جدول

  سال                         

  شرح
1381  1382  1383  1384  1385  1386  

سفته و برات فروش رفته به ارزش 

  نيم در هزار
3/156  1/230  2/328  1/378  413  -  

  -  -  2661  6/1179  9/742  5/769  سفته و برات واخواست شده

ارزش اسناد مبادله شده در اتاق 

  )هزار ميليارد ريال( بازرگاني تهران
4/1089  7/1409  8/1809  8/2090  2998  3666  

ارزش اسناد واخواست شده در اتاق 

  )هزار ميليارد ريال( بازرگاني تهران
4/45  1/60  7/69  218  -  -  

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران: ماخذ

  .ماه اول سال مي شود 11شامل  1386اطالعات مربوط به سال  -



  666/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 بخش صادرات كشور

در بخش بازرگاني داخلي، عملكرد بانكها را در ) دولتي و غير دولتي(پس از بررسي عملكرد بانكها 

  طي سالهاي اخير بررسي ) در توسعه اقتصادي بخاطر اهميت ويژه اين بخش(بخش صادرات كشور 

ميزان تسهيالت اعطايي بانكهاي دولتي، كل تسهيالت اعطايي، نرخ رشد و سهم  ،بدين منظور. مي كنيم

  .بررسي مي كنيم 1384تا  1381تسهيالت بخش صادرات را طي سالهاي 

   عملكرد بانكها و بخش صادرات كشور : 137 جدول

  سال                                          

  تسهيالت
1381  1382  1383  1384  

كل تسهيالت اعطايي به بخش صادرات 

  )ميليارد ريال(
2/7127  5/8473  2/12128  14972  

نرخ رشد كل تسهيالت اعطايي به بخش 

  صادرات
23 -  18  43  23  

  2  1/2  9/1  2/2  )درصد(سهم از كل تسهيالت پرداختي 

  بانك مركزي :ماخذ

مي بايست آمار صادرات غير  ،جهت قياس ميزان تسهيالت پرداختي با ارزش ريالي صادرات كشور

  :نفتي را  در اختيار داشته باشيم

  

  



  667/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صادرات كاالهاي غير نفتي كشور: 138 جدول

  سال                                             

  صادرات
1381  1382  1383  1384  

  5/10  6/7  9/5  6/4  )ميليارد دالر(صادرات كاالهاي غير نفتي 

  1/38  8/28  2/28  5/9  )درصد(نرخ رشد صادرات 

 9/87903 9/59611 5/47299 4/36373  )ميليارد ريال(صادرات كاالهاي غير نفتي 

نسبت تسهيالت اعطايي به كل صادرات 

  )درصد(
5/19  18  20  3/8  

  .ا.ا.گمرك ج :ماخذ

  متوسط سهم تسهيالت اعطايي به بخش صادرات از كل تسهيالت: 61 نمودار

  
  )90(جدول  :ماخذ

مقايسه تسهيالت اعطايي به بخش صادرات با ارزش ريال صادرات : 62 نمودار



  668/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  
  90جدول  :ماخذ

  مقايسه رشد تسهيالت اعطايي به بخش صادرات با رشد كل تسهيالت پرداختي :63 نمودار

  
  )90(جدول  :ماخذ

 بازرگاني   مهم ترين نواقص و مشكالت مرتبط با دريافت تسهيالت بانكي در بخش

با تحليل اعداد و آمار  مربوط به بخش بازرگاني داخلي و تسهيالت ارائه شده به اين بخش و استفاده 

ج مطالعات تحقيقاتي در اين زمينه، به بررسي مهمترين مشكالت مرتبط با فرآيند دريافت تسهيالت از نتاي

البته اين مشكالت را به دو دسته . مي پردازيم )داخلي و خارجي(بانكي در بخش بازرگاني كشور 

ن و نحوه موانعي كه مرتفع كردن آنها زمان بر بوده و مربوط به ريشه هاي اقتصاد ايرا(مشكالت كلي 



  669/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

موانعي كه با اعمال سياست هاي مناسب (و مشكالت جزئي ) تعامل سياسي كشور با ديگر كشورهاست 

  تقسيم كرده ايم) مديريتي و استفاده از تجربيات كشورهاي موفق در زماني نه چندان طوالني قابل رفع اند 

  :مشكالت كلي -

واردات كاال عدم آشنايي كامل سيستم بانكي با شرايط خاص صادرات و 

ا در.ا.عدم عضويت جADB )كه فاينانس اكثر مناقصات آسياي ميانه و ) بانك توسعه آسيايي

 .افغانستان را بعهده دارد

 عدم امكان صدور ضمانت نامه هايback to back 

عدم وجود شعب فعال بانك هاي ايراني در كشورهاي هدف صادراتي بويژه صادرات خدمات 

ير كشورهاي آفريقايي و آسياي ميانهفني و مهندسي نظ 

كمبود نقدينگي بانك ها جهت پرداخت تسهيالت به متقاضيان بخش بازرگاني  

  مشكالت جزئي  -

 اضافه شدن هزينه ريسك نوسانات نرخ ارز به سود تسهيالت ارزي 

 نبودن كوتاه بودم دوره بازپرداخت در مورد گشايش اعتباري ديداري و در نتيجه مقرون به صرفه

 اكثر وام هاي دريافتي

باال بودن جريمه تاخير تاديه تسهيالت 

 باال بودن نرخ نقد كردنLC هاي مدت دار 

تمركز پرداخت تسهيالت به بخش صادرات در بانكهاي تخصصي بخصوص بانك توسعه صادرات 

كوتاهي دوره بازپرداخت تسهيالت دريافتي 

دور ضمانت هاي صدور خدمات فني و مهندسيباال بودن سهم سپرده گذاري نقدي جهت ص 
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 كندي فرآيند صدور ضمانت نامه هاي بانكي و طوالني بودن زمان بررسي درخواست هاي تسهيالت

 صادراتي مربوط به بخش بازرگاني

  عدم وجود ضابطه مشخص و همگن مابين ميزان پرداخت تسهيالت و نوع وثايق دريافتي در اين

  بخش

 :بانكي تسهيالت دريافت زمينه بازرگاني داخلي و خارجي در بخش ديگر مشكالت -

 :اوليه در بخش بازرگاني سپرده گذاري و وثيقه به مربوط مشكالت - 1

 .وام اخذ براي نياز مورد هاي وثيقه بودن سنگين  -

 .روز قيمتهاي براساس ملكي وثايق ارزيابي عدم -

 .وثيقه نوانع به )آالت ماشين نظير( منقول اموال پذيرش عدم -

  .ديگر شهر در غيرمنقول يها وثيقه پذيرش عدم -

 بانكي، تسهيالت از استفاده زمان مدت تمامي براي شده گذاشته وثيقه به مورد كردن بيمه به اجبار -

 .آن از ناشي سنگين هاي هزينه و پرونده تشكيل زمان در و جا يك صورت به

 .وام اخذ جهت اوليه گذاري سپرده بودن باال -

 :وعده بانكها در بخش بازرگاني خلف به مربوط مشكالت - 2

 مبتني خود وعده به ها بانك تعهد عدم خاطر به صادركنندگان به نااطميناني و ريسك هزينه حميلت -

  .مقرر موعد در وام پرداخت بر

 .الزم شرايط همه داشتن وجود با حتي تسهيالت گرفتن از شديد نااطميناني -

 صدور احتمال و ندارد وجود بازپرداختي هاي وام مجدد دريافت جهت نيتضمي گونه هيچ -

 .است كرده ايجاد نااطميناني وام، پرداخت از ممانعت و جديد دستورالعمل

 :در بخش بازرگاني بانكهاعملكرد  شفافيت و اطالع رساني به مربوط مشكالت - 3
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 .متقاضيان براي شفافيت دمع و مختلف بانكهاي در تسهيالت پرداخت شرايط بودن متفاوت -

 .ارزي ذخيره حساب محل از تسهيالت هائار با رابطه در بانكها مناسب رساني اطالع عدم -

 صادرات ضمانت صندوق ضمانتي و حمايتي تسهيالت از استانها بانكي لينئومسكامل  آگاهي عدم -

 .ايران

  .موجود مقررات و نينقوا و اعتبارات منابع از بنگاهها از بسياري كافي اطالععدم  -

 :مقررات در بخش بازرگاني و قوانين و بوروكراسي به مربوط مشكالت - 4

   .داخلي مقررات و قوانين )بدون زمينه سازي قبلي(يكباره و مداوم تغييرات -

 LC سيستم از استفاده نبودن روان -

 .صادراتي جوايز در تغيير نظير حمايتي صميماتت در نوسان -

 .ميباشد اي مضاربه ،تسهيالت بيشتر اينكه خصوص به بازپرداخت، زمان مدت بودن كم-

 ارايه براي حسابرسي گزارش نظير است اقدام و تهيه غيرقابل غالباً كه صادركننده از مداركي مطالبه -

 .است زمانبر و بوده بااليي بسيار هزينه نيازمند آن تهيه كه مالي صورت

 .در زمينه پرداخت تسهيالت بخش بازرگاني داخلي بانكي سيستم در اداري مشكل وجود -

   هاي فرصت بعضاً كه وام درخواست به رسيدگي زمان بودن طوالني و پايين سرعت -

  .ميكند سلب بازرگانان از را سرمايه گذاري و صادراتي

 :استانها در بخش بازرگاني به مربوط مشكالت -5

 با صندوق آن نزديك ارتباط عدم و ايران صادرات ضمانت صندوق اندك شعب اددتع -

 .استان مقيم صادركنندگان خصوص به صادركنندگان

 .به بخش بازرگاني تسهيالت ارايه در بانكها استاني شعب پايين اختيارات  -

 .استانها بانكهاي در اسنادي اعتبار كننده گشايش و ارزي دواير دوجو عدم -
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  .استانها در صادرات توسعه بانك اندك شعب -

 :مشتريان در بخش بازرگاني اعتبار شناسايي به مربوط مشكالت - 6

 .در بخش بازرگاني مشتريان اعتبار بررسي و شناسايي در بانكي سيستم ضعف -

 ها طرح فني مسايل و فيزيكي هاي پيشرفت بررسي و رسيدگي در بانكي سيستم ضعف -

 .خصوصي بخش مشاور مهندسين با نظارت قرارداد هاي هزينه تحميل عليرغم

 وضعيت بدترشدن نتيجه در و توليدكنندگان و بازرگانان قبل سال سود مبناي بر تسهيالت پرداخت -

  .زيانده صادركنندگان و توليدكنندگان

 .غيرسرشناس و خوشنام و سرشناس تجار براي اعتبار سقف بودن يكسان -

 :اعطايي در بخش بازرگاني تسهيالت تنوع عدم به مربوط مشكالت - 7

 .توليدي بنگاههاي در تحقيقاتي واحدهاي توسعه و ايجاد براي تسهيالت وجود عدم -

 .المللي بين تخصصي نمايشگاههاي در حضور از پشتيباني براي تسهيالت وجود عدم -

 خريد براي المللي بين هاي نرخ با ارزي ذخيره صندوق محل از داخلي اعتبار گشايش عدم -

 .صادراتي محصوالت

 صادرات قابل محصوالت خريد جهت خارجي خريداران براي ارزي فاينانس اعتبار خط وجود عدم -

  .بانكها اعتباري خطوط اندك تنوع و ارزي ذخيره صندوق محل از

 CIS  كشورهاي هاي بانك و ايراني هاي بانك بين مناسب ارتباط وجود عدم -

 به صادرات از زيادي درصد ليكهحا در ،تسهيالت ارايه براي از صادركنندگان L/C مطالبه مدارك -

  .باشد مي اماني صورت

 :تسهيالت در بخش بازرگاني ارايه در اولويت بندي به مربوط مشكالت -8

 در داير هاي بنگاه به نسبت بازده زود هاي طرح ارزي، ذخيره صندوق تسهيالت از برخورداري در -
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  .ميباشند اولويت

 .كمتر سود نرخ با تسهيالت از ورداريبرخ در صادركنندگان به دهي اولويت عدم -

 .تسهيالت انواع ساير به نسبت صادراتي بازرگاني و تسهيالتاخذ  اداري روال بودن تر پيچيده -

 واحدهاي به موارد بيشتر در ها بانك كه نحوي به بازرگانان و تجار به ها بانك اعتماد عدم -

 اكراه با را و بازرگانان ادركنندگانص به تسهيالت پرداخت اما كرده پرداخت تسهيالت صنفي

  .ميپذيرند

   :مشكالت اخذ تسهيالت بانكي در بخش بازرگاني خارجي ساير - 9

 از ها بانك دارند، احتياج مالي منابع به آن از قبل و صادرات براي صادركنندگان كه حالي در -

 .ميكنند طلب صادراتي اظهارنامه صادركنندگان

 .در بخشهاي بازرگاني داخلي و خارجي خارجي بانكهاي به نسبت يبانك سود درصد باالبودن -

 .دالر و يورو ارز كارمزد بودن متفاوت -

 بانكهاي باشند مي معاف ماليات پرداخت از صادركنندگان و صادراتي هاي بنگاه اينكه رغم علي -

 .مايندمين مطالبه حساب مفاصا بانكي تسهيالت پرداخت جهت آنها از موارد برخي در عامل

 عرضه در اما باشند مي فصلي ) ي كشاورز محصوالت خصوص به( صادراتي كاالهاي از برخي -

 .نميشود گرفته نظر در مسئله اين اعتبارات

 مناسبي صورت به پرداخت و محاسبه نحوه و مشمولين تعيين نظر از صادراتي جوايز ارايه  -

 .است نشده طراحي

 است حالي در اين .گيرد مي صورت گمركي هاي پروانه در درجمن ارزش به توجه با وام پرداخت -

 باالبودن خاطر به(  باشد مي صادراتي اظهارنامه ارزش برابر دو از بيش معموالً صادرات واقعي ارزش كه

 .) صادراتي پايه نرخ بودن پايين و مقصد كشورهاي گمركي تعرفه
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 به قادر كشورها آن خاص شرايط به توجه اب افغانستان و عراق نظير كشورهايي به صادركنندگان -

  .مانند مي محروم تسهيالت گرفتن از معموالً لذا و نبوده اعتبار دريافت براي بانك به اسناد ئهارا
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  فصل سوم

  

  جايگاه ايران تحليل 

  در تجارت جهاني
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  مقدمه
هتر ديده شد به منظور بررسي دقيق وضعيت تجارت خارجي ايران در تجارت جهاني در بدو امر ب

وضعيت ايران با گروه كشورهاي مختلف جهان مورد بررسي قرار گيرد تا بدين ترتيب در مورد هر يك از 

در ادامه با توجه به . شاخصهاي مطرح در اين زمينه، تصويري كلي از وضعيت ايران در جهان بيان گردد

هاي مدنظر در آن دست  ي از افقيك 1404انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  آنكه بر اساس سند چشم

يافتن به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي با تأكيد بر رشد 

پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء سطح نسبي درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل است از اين رو 

كه شامل (انداز  قه مورد نظر در سند چشممقياس مقايسه وضعيت تجارت خارجي ايران در منطقه، منط

  .باشد مي) كشورهاي آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه 

اي با كشورهاي مورد نظر، در گام بعدي وضعيت تجارت خارجي كشور، نقش  پس از بررسي مقايسه

ترين  ي جهان و عمدهآن در اقتصاد جهاني و ميزان حجم تجارت خارجي كشور در قياس با تجارت خارج

هاي زماني مختلف و نيز سهم ايران در اين محصوالت در  محصوالت صادراتي و وارداتي كشور در بازه

   1. گيرد تجارت خارجي جهان و به عبارتي سهم بازار كشور مورد تحليل و بررسي قرار مي

  تجاري بودن باز
صي براي نشان دادن درجه باز بودن نسبت حجم تجارت خارجي به توليد ناخالص ملي به عنوان شاخ

تر از ديگر مناطق و تقريباً براي با متوسط  درجه باز بودن تجاري در ايران پايين. شود اقتصاد استفاده مي

بيشترين ميزان اين شاخص متعلق به آسياي شرقي است كه نسبت به توليد ناخالص . جهاني است

نسبت در منطقه خاورميانه هم باالتر از كشورهاي و اين . اش بيشترين تجارت را داشته است داخلي

                                                 
هـاي   تحليل جايگاه و ميزان مشـاركت جمهـوري اسـالمي ايـران در اتحاديـه     "اي تحت عنوان  اين مهم در مبحث جداگانه 1

  .ارائه خواهد شد "اي فرامنطقه اي و تجاري منطقه
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. باشد البته اين حجم تجارت شامل تجارت نفت و مواد نفتي هم مي. پردرآمد و متوسط جهان بوده است

اين امر . اگر اين بخش از تجارت ايران كنار گذاشته شود شاخص مزبور به شدت كاهش خواهد يافت

  .د تعامل تجاري الزم با جهان استبيانگر بسته بودن اقتصاد ايران و نبو

  در مناطق منتخب جهان GDPحجم تجارت به صورت درصدي از : 139 جدول

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998  منطقه 1996 1997

15/51  20/52  90/48  33/48  99/48  43/49  06/45  68/44 31/44 51/42  جهان 

.. 41/49  55/46  35/46  57/47  90/47  60/43  34/43 15/43 28/41  
كشورهاي 

 پردرآمد

77/68  38/67  20/62  74/59  93/57  96/58  02/54  20/53 81/51 21/50  
كشورهاي با 

 درآمد متوسط

96/53  52/50  07/44  40/42  08/40  70/40  43/37  80/35 79/35 42/35  
كشورهاي با 

 درآمد پايين

92/72  72/70  97/67  41/69  99/71  49/72  33/64  35/63 60/61 39/57  
اتحاديه پولي 

 اروپا

75/72  49/66  50/60  35/60  53/54  58/54  39/50  75/48 30/52 51/54  
خاورميانه و 

 شمال آفريقا

71/86  75/82  08/74  65/67  67/65  92/67  91/59  53/60 19/57 23/54  
آسياي شرقي و 

 حوزه پاسفيك

95/98  98/54  94/52  27/49  29/39  14/40  29/36  30/29 71/32 80/35  ايران 
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شود نسبت مذكور براي كشور ايران در طي سالهاي گذشته به  همان طور كه در نمودار زير مشاهده مي
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تر از متوسط جهان بوده  تر از ساير مناطق منتخب جهان حتي با فاصله محسوسي پايين طور پيوسته پايين

هاي اتخاذ شده  البته با توجه به سياستها و استراتژي. دهنده بسته بودن اقتصاد ايران است  كه اين نشان است

نسبت ) كه شرح آن در بخش بعدي بيان خواهد شد(هاي سوم و چهارم توسعه كشور  در طي برنامه

  .مذكور روند رو به رشدي را آغاز كرده است

  در مناطق منتخب جهان GDPحجم تجارت به صورت درصدي از  :64 نمودار

25.00

35.00

45.00

55.00

65.00

75.00

85.00

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

جهان  كشورهاي با درآمد متوسط آسياي شرقي   ايران 
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در نظر گرفته شده در سند (اي شاخص مذكور براي ايران و كشورهاي منطقه  بررسي مقايسه

الت دهد كه كشورهاي بحرين و امارات متحده عربي بيشترين ميزان نسبي مباد نشان مي) انداز چشم

واردات بعالوه (بر اساس آخرين آمار نسبت حجم تجارت خارجي . باشند خارجي را در منطقه دارا مي

 62/146، 64/170، 25/223كشورهاي مالزي، امارات متحده عربي، بحرين و اردن به ترتيب با ) صادرات

كيه، لبنان، ارمنستان تر ،درصد بيشترين ميزان در منطقه بوده و كشورهاي پاكستان، مصر، هند، 25/145و 
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در واقع اقتصاد ايران . اند درصد كمترين ميزان مبادالت را با دنياي خارج داشته 95/68و  85/66، 52/63و  40/61، 72/44، 18/61، 21/35و ايران به ترتيب با 

  .يك اقتصاد بسته بوده و تبادل چنداني با اقتصاد جهاني ندارد

  )درصد(نسبت تجارت به توليد ناخالص داخلي : 140 جدول

 كشور 1994 1995  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  2005

95/68  98/54  94/52  27/49  29/39  14/40  29/36  30/29  71/32  80/35  82/34  39/43   ايران 

08/68  17/67  09/82  09/99  افغانستان .. .. .. .. .. .. .. .. 

5/66  51/69  19/82  94/75  62/71  92/73  56/70  84/71  55/78  23/79  11/86  43/112  ارمنستان 

23/111  48/121 65/107  82/92  24/78  42/77  86/69  23/77  05/82  06/85  66/87  72/153  آذربايجان 

.. 62/146 02/145  79/147  79/142 83/153 83/141 49/128  58/148  12/164  46/152 18/155  بحرين 

72/44  06/40  55/31  96/30  59/27  36/28  28/25  13/24  96/22  36/22  21/23  37/20  هند 

 عراق .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

20/97  33/93  11/83  97/82  88/77  98/84  08/80  54/70  32/71  21/73  95/75  58/80  رژيم اشغالگر قدس 

25/145  17/135 75/115  17/114  35/109 42/110 60/104 17/109  87/120  04/131  59/124 31/118  اردن 

17/98  72/95  46/91  03/94  85/92  70/105 58/82  20/65  36/72  27/71  52/82  18/84  قزاقستان 



  679/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 كشور 1994 1995  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  2005

01/98  56/89  64/86  26/81  84/86  62/86  37/85  95/94  45/92  47/91  32/94  18/93  كويت 

20/97  82/93  93/83  92/82  75/73  43/89  20/99  51/94  48/84  30/87  83/71  83/73  قرقيزستان 

53/63  04/64  46/54  91/51  33/56  61/50  77/50  61/54  77/61  10/68  14/73  27/70  لبنان 

25/223  86/220 79/205  26/211  42/214 88/228 57/217 49/209  67/185  77/181  11/192 91/179  مالزي 

.. 72/99  88/93  01/93  74/92  53/90  25/86  69/91  63/88  58/85  59/79  79/77  عمان 

21/35  89/30  20/33  89/30  72/30  37/28  32/32  01/34  85/36  33/38  13/36  33/35  پاكستان 

71/101  25/92  16/90  47/88  97/94  61/89  73/85  06/91  45/84  51/83  67/87  65/78  قطر 

07/87  54/77  23/70  95/64  95/63  55/68  12/58  47/56  57/65  04/67  45/65  45/60  عربستان سعودي 

66/126  24/128 87/136  04/137  39/١۴١ 63/170 86/129 83/106  86/174  48/150  68/131 74/94  تاجيكستان 

40/61  56/63  05/58  94/59  02/65  58/55  08/50  25/52  97/54  99/48  24/44  75/41  تركيه 

33/113  93/122 92/118  46/122  47/162 65/179 63/139 47/103  43/113  19/152  42/170 73/174  تركمنستان 

64/170  96/164 30/144  06/137  50/133 65/128 99/134 13/148  99/156  43/151  99/131 03/139  امارات متحده عربي 

63/69  03/73  84/67  16/60  72/55  11/46  55/36  29/45  04/57  86/61  00/56  33/37  ازبكستان 



  680/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 كشور 1994 1995  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  2005

59/83  82/76  44/79  23/79  34/75  98/78  67/73  78/73  23/80  43/91  76/108 91/109  يمن 

18/63  82/57  18/46  99/40  81/39  02/39  36/38  93/41  74/43  95/46  25/50  63/50  مصر 

83/76  03/66  98/59  61/68  61/64  97/63  31/64  42/61  22/66  91/69  98/68  45/78  سوريه 
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  نسبت تجارت خدمات به توليد ناخالص داخلي
. شود در اين زمينه نيز فاصله محسوسي ما بين ايران و مناطق منتخب در سطح جهان وجود دارد ر خصوص تجارت خدمات نيز همان طور كه مشاهده ميد

  .باشد تر مي حتي از متوسط سطح جهاني و خاورميانه پايينداري  با فاصله معنينسبت مذكور براي كشور ايران 

  

  

  

  



  681/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )درصد(نسبت تجارت خدمات به توليد ناخالص داخلي : 141 جدول

2005  منطقه 1994 1995 1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

02/11 83/10 19/10  04/10 84/9  72/9  41/9  39/9  01/9  67/8  31/8  جهان 8 

12/11 83/10 18/10  02/10 89/9  79/9  44/9  43/9  95/8  60/8  16/8  89/7  رهاي پردرآمدكشو 

46/10 72/10 31/10  19/10 63/9  46/9  38/9  31/9  42/9  12/9  17/9  69/8  كشورهاي با درآمد متوسط 

.. .. 79/9  64/9  28/9  06/9  70/8  56/8  03/8  94/7  89/7  43/7  كشورهاي با درآمد پايين 

91/15 30/15 98/14  47/15 86/15  51/15 93/13  53/13 89/12  90/11 68/11 63/11  حاديه پولي اروپاات

.. .. .. .. .. 88/11 04/12  32/12 38/12  03/12 77/12 94/14  خاورميانه و شمال آفريقا

29/10 24/10 25/9  59/9  38/9  70/9  54/9  23/10 78/11  05/11 20/11 81/10  آسياي شرقي و حوزه پاسفيك

.. .. .. .. .. 63/3  51/3  43/4  33/4  57/3  23/3  46/5  ايران 
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  682/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )درصد(نسبت تجارت خدمات به توليد ناخالص داخلي : 65 نمودار
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جهان كشورهاي با درآمد متوسـط  آسياي شرقي    ايران

  World Develoment Indicators, 2007: مأخذ

دهنده اين واقعيت است كه ايران  اي شاخص مذكور براي ايران و كشورهاي منطقه نشان بررسي مقايسه

ارائه شده خارجي ) 2005(بر اساس آخرين آمار . گيرد ه انتهايي در بين كشورهاي منطقه قرار ميدر رتب

) درصد 14/28(، مصر )درصد 87/31(، مالزي )درصد 95/37(، اردن )درصد 82/84(كشورهاي لبنان 

هاي تر در كشور به عبارت روشن. داراي باالترين نسبت تجارت خدمات به توليد ناخالص داخلي هستند

  .نمايد تري را نسبت به ساير كشورها ايفا مي مذكور، تجارت خدمات نقش پررنگ

، تركيه )درصد 18/10(، يمن )درصد 08/10(همچنين در بين كشورهاي منطقه، كشورهاي پاكستان 

داراي كمترين نسبت تجارت خدمات به توليد ناخالص ) درصد 93/10(و عربستان ) درصد 41/10(

تر  همان گونه كه مالحظه گرديد بر اساس شاخص مورد نظر وضعيت ايران نه تنها پايين. باشند داخلي مي

انداز نيز از جايگاه مناسبي  از متوسط سطح جهاني است بلكه در بين كشورهاي مورد نظر در سند چشم

  .باشد برخوردار نمي



  683/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )درصد(لي نسبت تجارت خدمات به توليد ناخالص داخ: 142 جدول

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997  كشور 1994 1995  1996
.. .. .. .. .. 63/3  51/3  43/4  33/4  57/3  23/3  46/5   ايران 
 افغانستان .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

74/14 77/15  21/17  18/17  45/18 25/17  08/18 90/17  61/15  91/12  51/5  13/4  انارمنست 

56/26 12/37  07/34  62/26  73/16 12/14  19/16 22/23  94/26  58/18  63/15  آذربايجان ..

43/20 63/22  12/22  61/23  42/21 98/20  55/23 26/22  04/20  96/20  52/22 87/25  بحرين 

.. .. 16/8  98/7  83/7  79/7  05/7  34/6  26/5  78/4  80/4  41/4  هند 

 عراق .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

46/25 75/24  22/22  72/21  31/21 29/23  29/21 29/18  27/17  19/17  99/17 97/18  رژيم اشغالگر قدس 

95/37 88/36  60/35  17/38  75/35 70/39  72/41 61/45  18/45  71/49  41/49 37/47  اردن 

11/17 49/16  72/17  61/20  58/17 87/15  07/12 30/9  87/8  62/7  43/6  قزاقستان .. 

76/16 11/19  40/30  63/19  11/20 76/17  16/22 95/27  47/22  85/20  78/24 93/23  كويت 

41/22 60/19  59/16  07/18  60/13 35/15  62/17 49/14  23/12  35/15  10/14 17/6  قرقيزستان 

82/84 78/82  56/80  66/41  لبنان .. .. .. .. .. .. .. .. 

87/31 26/30  91/29  92/32  35/35 98/33  68/33 14/34  97/33  43/32  92/29 69/28  مالزي 

.. 34/14  09/13  24/12  56/12 12/11  54/13 18/16  52/11  25/10  23/7  07/7  عمان 



  684/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997  كشور 1994 1995  1996
08/10 41/8  60/7  53/6  30/5  95/4  59/5  89/5  86/6  65/8  91/7  25/8  پاكستان 

 قطر .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

93/10 60/12  38/12  34/13  27/13 92/15  04/15 80/14  29/18  14/17  96/15 79/15  عربستان سعودي 

21/17 16/16  52/13  04/14  تاجيكستان .. .. .. .. .. .. .. .. 

41/10 94/10  61/10  99/10  68/14 89/13  81/13 64/16  76/14  78/10  59/11 24/11  تركيه 

.. .. .. .. .. .. .. .. 39/39  91/20  تركمنستان .. .. 

 امارات متحده عربي .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 ازبكستان .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

18/10 11 12 12/11  72/10 81/10  08/12 73/13  76/12  79/12  33/19 46/22  يمن 

14/28 18/28  16/21  15/18  47/16 34/17  58/17 25/17  59/20  23/21  38/22 43/26  مصر 

76/20 32/19  26/14  25/16  14/17 27/18  56/20 77/20  17/21  27/24  15/30 32/34  سوريه 
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  685/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  سهم صادرات با فناوري باال
هايي كه براي بررسي وضعيت پيشرفت تكنولوژيك و اقتصادي  سهم صادرات با فناوري باال از كل صادرات كاالهاي ساخته شده يكي از مهمترين شاخص

افزايش  2004درصد كل صادرات كاالهاي ساخته شده در سال  59/2به  1997درصد در سال  08/0سهم صادرات با فناوري باال از . شود كشور استفاده مييك 

ورميانه و شود نسبت مذكور نسبت به متوسط جهاني و حتي گروه كشورهاي منطقه خا يافته كه از رشد مناسبي برخوردار است ولي همان طور كه مالحظه مي

دهد كه آسياي شرقي و پاسفيك بيشترين نسبت صادرات كاالهاي ساخته شده را به كاالهاي با فناوري باال  آمارها نشان مي. باشد شمال آفريقا نيز بسيار پايين مي

به . بوده است 2004درصد در سال  16/3ا و در خاورميانه و شمال آفريق 2004درصد در سال  59/2در حالي كه اين نسبت در ايران تنها . اختصاص داده است

. دهند كه از ارزش افزوده پاييني برخوردار هستند عبارت ديگر كاالهاي صادراتي اين منطقه از جمله ايران را اكثر كاالهاي با فناوري پايين و قديمي تشكيل مي

بوده و همچنين اين سهم براي كشورهاي با درآمد متوسط  54/21معادل ، 2005سهم تجارت كاالهاي با فناوري باال از كل كاالهاي صادراتي جهان در سال 

  .درصد بوده است 47/21

خيز بودن منطقه و توجه بيش از حد به سمت كاالهاي مشتقه نفتي يا  يكي از مهمترين داليل پايين بودن اين سهم در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، نفت

  .گيرد يافته جهان، ديگر انجام نمي توليد اين كاالها در مناطق پيشرفته و توسعهبر ديگر بوده است كه  كاالهاي انرژي

  

  



  686/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )درصدي از كاالهاي صنعتي(صادرات با فناوري باال  :143 جدول

2005  منطقه 1994 1995 1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

54/21 33/21 42/21  15/22 67/22  89/22 73/21  82/20 98/19  89/18 72/18 29/18  جهان

68/21 35/22 36/22  46/23 25/24  29/24 78/22  24/22 68/21  42/20 18/20 73/19  كشورهاي پردرآمد

47/21 33/19 99/19  27/19 55/18  34/19 76/18  54/16 81/14  64/13 50/12 58/11  كشورهاي با درآمد متوسط

.. .. 82/3  83/3  40/4  51/4  87/4  54/3  33/3  07/3  كشورهاي با درآمد پايين .. .. 

06/19 65/15 67/15  95/15 41/17  08/18 42/16  03/16 97/14  16/14 94/13 75/13  اتحاديه پولي اروپا

.. 16/3  93/2  02/3  47/2  50/3  56/3  44/2  52/1  خاورميانه و شمال آفريقا .. .. .. 

61/33 42/33 37/32  35/31 41/30  29/31 74/30  56/28 38/26  25 39/21 31/19 آسياي شرقي و حوزه پاسفيك
.. 59/2  68/1  57/2  02/1  88/1  49/0  13/0  08/0  ايران .. .. .. 
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  687/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )درصدي از كاالهاي صنعتي(صادرات با فناوري باال : 66 نمودار
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جهان كشورهاي با درآمد متوسـط  آسياي شرقي    ايران

 World Develoment Indicators, 2007: مأخذ

درصد باالترين سهم صادرات  36/55بررسي شاخص مذكور نيز مؤيد اين نكته است كه كشور مالزي با 

كشورهاي رژيم اشغالگر قدس، يمن، اردن و . باشد با فناوري باال از كل صادرات ساخته شده را دارا مي

  . هاي بعدي دارند ر ردهدرصد د 88/4و  32/5، 97/12، 82/18هند به ترتيب با 

درصد است كه با توجه به وضعيت  59/2همان طور كه بيان شد نسبت مذكور براي كشور ايران 

عمومي كشورهاي منطقه و پايين بودن شاخص مذكور براي اكثريت كشورها، به رغم پايين بودن آن 

تري نسبت به  مناسبنسبت به متوسط جهاني و حتي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، از جايگاه 

 27/1(، عمان )درصد 07/1(، ارمنستان )درصد 82/0(، عربستان )درصد 74/0(كشورهايي نظير قطر 

  .باشد برخوردار مي) درصد 99/1(و حتي تركيه ) درصد 32/1(، پاكستان )درصد



  688/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )درصدي از كاالهاي صنعتي(صادرات با فناوري باال : 144 جدول

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994  

.. 59/2  68/1  57/2  02/1  88/1  49/0  13/0  08/0   ايران .. .. .. 

 افغانستان .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

73/0  07/1  32/1  48/1  50/4  20/2  12/2  .. 40/5  ارمنستان .. .. .. 

81/0  06/2  73/4  76/7  85/8  49/4  8 66/13  56/4  21/2  آذربايجان .. .. 

03/2  73/2  45/1  99/0  01/0  42/0  .. .. .. 06/2  45/0  07/1  بحرين 

.. 88/4  75/4  76/4  39/5  01/5  26/4  12/4  77/4  12/5  31/4  98/2  هند 

 عراق .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

93/13 82/18  10/18  74/19  51/24 09/25 06/19 56/19  28/18  83/16  83/15 89/12  رژيم اشغالگر قدس 

20/5  32/5  01/5  13/7  94/8  44/9  31/9  93/1  43/7  .. 86/5  50/8  اردن 

.. 35/2  68/8  .. 62/9  75/10 70/9  33/9  68/5  24/5  45/4  قزاقستان .. 

.. .. .. .. 96/0  78/3  42/1  5/0  44/0  87/1  54/1  05/1  كويت 

23/2  99/9  91/1  66/5  26/16 69/17 49/5  92/12  .. 88/17  51/12  قرقيزستان ..

.. 40/2  13/2  37/2  81/2  35/2  69/2  09/3  32/3  لبنان .. .. .. 

71/54 36/55  89/58  17/58  09/58 53/59 90/58 88/54  99/48  38/44  10/46 24/44  مالزي 

18/2  27/1  67/1  17/2  10/3  09/3  52/3  73/4  03/6  95/3  46/2  34/1  عمان 



  689/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994  

61/1  32/1  35/1  78/0  36/0  59/0  61/0  15/0  31/0  08/0  07/0  پاكستان .. 

24/1  74/0  40/1  20/2  0 34/1  47/1  90/0  .. 29/1  14/1  99/0  قطر 

26/1  82/0  12/1  56/1  31/1  38/1  83/1   .. 98/0  56/0  48/0  عربستان سعودي 

.. .. .. .. .. 77/41  تاجيكستان .. .. .. .. .. ..

51/1  99/1  04/2  88/1  91/3  81/4  30/4  20/2  24/2  68/1  25/1  70/1  تركيه 

.. .. .. .. .. 89/4  66/11  تركمنستان .. .. .. .. 0

.. .. .. .. 18/10 11/6  50/6  امارات متحده عربي .. .. .. .. .. 

 ازبكستان .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

30/5  97/12  51/2  96/1  92/0  يمن .. .. .. .. .. .. .. 

.. 64/0  50/0  76/0  89/0  29/0  24/0  17/0  21/0  49/0  43/0  34/0  مصر 

.. 02/1  79/0  61/0  41/0  53/0  سوريه .. .. .. .. .. .. 
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  690/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  نسبت صادرات كاالها و خدمات به توليد ناخالص داخلي
ص داخلي كه در بين مناطق منتخب، بررسي شاخص نسبت صادرات كاالها و خدمات به توليد ناخال

بررسي . باشد درصد باالترين نسبت را دارا مي 87/45منطقه كشورهاي آسياي شرقي و حوزه پاسفيك با 

دهنده آن است كه شاخص مذكور از روند صعودي برخوردار بوده و  اين شاخص براي كشور ايران نشان

البته بايد در نظر داشت كه در . باشد ريقا باالتر مياز متوسط جهاني و نيز كشورهاي خاورميانه و شمال آف

خيز، صادرات نفت كه بيشترين ميزان صادرات اين قبيل  محاسبه شاخص مذكور براي كشورهاي نفت

بنابراين با در نظر نگرفتن صادرات نفتي، شاخص مذكور . دهد، لحاظ شده است كشورها را تشكيل را مي

البته همان . باشد تر از ارقام ارائه شده مي يقا و كشورايران بسيار پايينبراي منطقه خاورميانه و شمال آفر

تر از  شود شاخص مذكور براي ايران در طي دوره مورد بررسي در اكثر سالها پايين طور كه مالحظه مي

رقم شاخص مورد ) 2002- 2005(متوسط جهاني بوده است اما در سالهاي پاياني دوره زماني مورد نظر 

توان تا حدودي ناشي از سياستهاي توسعه  اين امر را مي. سطح متوسط جهاني فراتر رفته استنظر از 

  .دانست 1تجارت در طي برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور

  

  

  

  

  

                                                 
ها در اين زمينـه در   ها و سياست گيري ترين جهت هاي توسعه و اصلي بررسي وضعيت تجارت خارجي ايران در طي برنامه 1

 .گردد مبحث مجزايي در بخش بعدي ارائه مي



  691/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )درصد(نسبت صادرات كاالها و خدمات به توليد ناخالص داخلي : 145 جدول

2005  منطقه 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

47/25 06/26 51/24  28/24 43/24  65/24 56/22  46/22 33/22  37/21 14/21 04/20  جهان

.. 50/24 17/23  14/23 64/23  74/23 79/21  90/21 90/21  86/20 49/20 39/19  كشورهاي پردرآمد

83/35 78/34 26/32  03/31 48/29  24/30 55/27  41/26 55/25  83/24 28/25 20/24  كشورهاي با درآمد متوسط

92/24 59/23 83/20  08/20 04/19  68/19 73/16  18/16 46/16  43/16 65/16 51/15  كشورهاي با درآمد پايين

20/37 45/36 08/35  02/36 76/36  60/36 89/32  74/32 02/32  73/29 24/29 73/27  اتحاديه پولي اروپا

08/37 07/33 07/30  49/30 33/27  36/28 35/24  12/21 04/25  25/26 51/26 80/27  خاورميانه و شمال آفريقا

87/45 02/43 68/38  63/35 50/34  10/36 09/32  08/33 86/29  22/27 37/29 82/29  آسياي شرقي و حوزه پاسفيك

80/38 05/29 23/27  54/26 50/20  71/22 42/21  63/13 43/17  84/20 71/21 35/30  ايران

 World Develoment Indicators, 2007 :مأخذ



  692/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )درصد(نسبت صادرات كاالها و خدمات به توليد ناخالص داخلي : 67 نمودار
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 باشند و در بين كشورهاي منطقه، كشورهاي مالزي و امارات متحده عربي باالترين نسبت را دارا مي

هاي  در رتبه) درصد 27/19(، لبنان )درصد 29/15(، پاكستان )درصد 43/12(كشورهايي نظير افغانستان 

نمايد كه  اي وضعيت ايران با كشورهاي مورد نظر در مطالعه مشخص مي بررسي مقايسه. پاياني قرار دارند

ص مذكور نيز كشور ايران در بنابراين بر اساس شاخ. قرار دارد 15، كشور ايران در رتبه 1كشور 23در بين 

  .باشد بين كشورهاي منطقه از وضعيت مناسبي برخوردار نمي

                                                 
 .كشور منطقه كه اطالعات آن توسط منبع مورد نظر ارائه شده است 23 1



  693/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )درصد(نسبت صادرات كاالها و خدمات به توليد ناخالص داخلي : 146 جدول

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996  1995  كشور 1994
80/38  05/29  23/27  54/26  50/20  71/22  42/21  63/13  43/17 84/20  71/21 35/30   ايران 
43/12  46/11  11/11  87/32  افغانستان .. .. .. .. .. .. .. .. 

92/26  38/27  15/32  36/29  47/25  38/23  76/20  19 27/20 24/23  93/23 33/39  ارمنستان 

44/57  78/48  07/42  77/42  92/40  04/39  98/27  70/22  02/29 52/29  24/35 66/68  آذربايجان 

.. 42/82  04/81  23/81  32/82  44/89  87/78  60/64  08/79 91/87  99/81 19/81  بحرين 

54/20  42/18  48/15  29/15  48/13  80/13  66/11  22/11  85/10 59/10  11 03/10  هند 

 عراق .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

92/45  05/44  74/38  30/37  16/35  80/39  17/36  48/31  58/30 91/29  81/30 62/32  رژيم اشغالگر قدس 

85/51  55/52  34/47  48/47  13/42  84/41  36/43  84/44  30/49 87/52  72/51 85/47  اردن 

55/53  23/52  42/48  99/46  90/45  60/56  46/42  34/30  92/34 27/35  97/38 06/37  قزاقستان 

66/67  08/57  14/52  64/44  30/51  47/56  94/45  86/43  85/52 28/52  35/52 85/50  كويت 

03/39  56/42  68/38  58/39  72/36  85/41  20/42  48/36  29/38 74/30  47/29 76/33  قرقيزستان 

27/19  05/19  71/16  26/16  51/15  85/13  27/13  88/12  73/13 85/12  81/10 87/7  لبنان 

39/123 06/121  33/113  77/114 40/116 41/124 31/121 74/115 29/93 58/91  09/94 15/89  مالزي 

.. 97/56  16/56  05/57  27/57  18/59  69/48  97/41  04/50 81/49  04/44  عمان 43



  694/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996  1995  كشور 1994
29/15  97/15  90/16  40/15  83/14  56/13  35/15  48/16  08/16 90/16  71/16 28/16  پاكستان 

25/68  17/64  70/61  34/60  89/65  28/67  04/60  10/51  28/48 73/43  34/44 88/44  قطر 

68/60  67/52  12/46  18/41  88/39  65/43  83/34  84/29  39/39 26/40  57/37 22/34  عربستان سعودي 

89/53  32/58  38/63  02/62  67/64  34/84  20/64  92/48  07/84 54/73  47/63 62/41  تاجيكستان 

42/27  88/28  38/27  23/29  71/33  05/24  22/23  34/24  58/24 52/21  89/19 36/21  تركيه 

33/65  54/62  31/62  05/69  56/83  24/97  14/56  66/32  53/43 67/75  09/85 18/87  تركمنستان 

33/94  88/89  88/78  90/72  03/73  32/73  91/69  76/72  06/83 54/80  96/68 72/71  امارات متحده عربي 

63/39  21/40  27/37  81/30  08/28  59/24  15/18  50/22  04/27 69/27  95/27 78/16  ازبكستان 

82/45  56/38  38 95/38  68/36  34/42  65/35  57/26  77/35 26/42  72/50 24/51  يمن 

45/30  23/28  80/21  32/18  48/17  20/16  05/15  21/16  84/18 75/20  55/22 57/22  مصر 

63/36  76/33  39/31  07/38  38/35  39/35  32/32  53/30  42/32 83/31  04/31 06/33  سوريه 
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  695/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  رشد صادرات كاالها و خدمات
اي شاخص نرخ رشد صادرات كاالها و خدمات با متوسط اين شاخص در سطح جهاني  بررسي مقايسه

بيانگر اين واقعيت است كه صادرات كاالها و خدمات كشور به سرعت تحت تأثير نوسانات جهاني قرار 

ت صادرات كاالها و خدمات كشور را گيرد و افزايش يا كاهش شاخص مذكور در سطح جهاني، وضعي مي

  .متأثر ساخته است

 1996البته ذكر اين نكته ضروري است كاهش شديد نرخ رشد صادرات در برخي از سالها نظير سال 

كه متأثر بودن صادرات كاالها و خدمات كشور و . باشد ناشي از كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني مي

  .دهد ت را نشان ميهمچنين نرخ رشد آن از صادرات نف

همچنين بررسي شاخص مذكور بيانگر آن است كه به طور متوسط نرخ رشد صادرات كاالها و 

  .باشد تر مي پايين) به جز در برخي از سالها(خدمات كشور از حد متوسط جهاني  



  696/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  نرخ رشد صادرات كاالها و خدمات: 147 جدول

 منطقه 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

05/8  70/10 62/5  75/3  46/0  06/12 10/5  62/4  58/9  43/6  07/9  27/9  جهان 

.. 73/8  73/3  06/2  29/0-  21/11 09/5  34/4  03/10  28/6  56/8  50/8  كشورهاي پردرآمد 

24/12  54/16 32/11  43/9  95/2  33/16 65/4  51/5  92/8  69/6  12/10  25/12  كشورهاي با درآمد متوسط

11/14  54/14 42/13  37/9  47/4  89/4  52/9  83/6  15/0  48/9  53/18  47/11  كشورهاي با درآمد پايين

18/4  69/6  25/1  71/1  59/3  96/11 07/5  24/7  13/10  51/4  34/8  22/9  اتحاديه پولي اروپا 

51/4  42/8  85/4  24/3  51/4  74/4  72/5  49/2  79/2  03/6  46/2-  38/5  خاورميانه و شمال آفريقا 

88/17  72/22 74/17  36/17 52/2  15/24 37/5  81/3  48/13  23/4  14/11  02/20  آسياي شرقي و حوزه پاسفيك

17/13- 85/0- 17/11  33/8  86/1-  67/1  08/2  47/10 77/4-  48/2  82/20- 46/6  ايران 
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  697/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  نرخ رشد صادرات كاالها و خدمات: 68 نمودار
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نرخ رشد  2004-2005بررسي شاخص مذكور در بين كشورهاي منطقه بيانگر آن است كه در سالهاي 

 - 17/13(ترين نرخ رشد  ايران پايين 2005و در سال . صادرات كاالها و خدمات كشور منفي بوده است

و )  -79/6(را در بين كشورهاي منطقه داشته است و پس از ايران، كشورهايي نظير قرقيزستان )درصد

كشورهايي نظير ) 2005(در مقطع زماني مدنظر . هاي بعدي قرار دارند در رده) درصد 4/1(قزاقستان 

) درصد 53/22(و مصر ) درصد 25(، تركمنستان )درصد 4/31(، افغانستان )درصد 49/58(آذربايجان 

  .اند باالترين نرخ رشد را داشته



  698/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )درصد(نرخ رشد صادرات كاالها و خدمات : 148 جدول

 2005  2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995  كشور

 -17/13 -85/0  17/11  33/8  -86/1  67/1  08/2  47/10  -77/4  48/2 -82/20  ايران

  40/31 -81/2 -57/58  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... افغانستان

  90/15 -70/1  10/29  80/35  00/27 90/18  70/13  -60/1  -50/6  20/7 -80/51 ارمنستان

  49/58 70/10  -38/4  71/16  53/29  71/7  06/15  56/31  -78/1  -33/0 -53/18 آذربايجان

  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... بحرين

  85/21 19/18  79/9  89/21  61/5 -24/7  99/17  90/13  -34/2  30/6  43/31 هند

  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... عراق

  62/5 44/17  45/7  -45/2 -48/11 86/22  12/13  32/6  80/8  71/5  ...رژيم اشغالگر قدس

  83/5 36/20  87/3  24/19  98/5  59/0  -02/0  -30/6  -67/3  36/4  78/14 اردن

  40/1 90/10  50/7  60/16  -80/1 20/26  3 -90/11  20/1  00/2  5 قزاقستان

  ...  79/5  86/30 -12/12  -34/0  99/8 -32/14  59/2  40/0  -49/0  ... كويت

  -79/6 81/12  29/5  08/8  -24/3 51/10 -40/10  -74/8  05/21  70/6 -36/17 قرقيزستان



  699/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 2005  2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995  كشور

  97/1 43/19  48/6  26/13  83/18  35/4  25/5  57/2  22/15  60/23  34/35 لبنان

  62/8 31/16  70/5  49/4  -50/7 07/16  16/13  49/0  49/5  23/9  96/18 مالزي

  ... 09/14  66/4  -07/3  25/20  79/9  08/1  49/1  72/8  18/9  99/1 عمان

  57/7 -53/1  38/28  96/9  18/12 02/16  -85/2  -73/5  -54/6  99/1  -08/3 پاكستان

  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... قطر

  ...  ...  96/19  -18/7  -13/1  88/5  -80/7  06/2  ...  ...  ... عربستان سعودي

  63/11 65/30  78/6  03/12  79/6  82/2  97/2  -47/7  55/12  -79/2  -69/7 تاجيكستان

  56/8 47/12  98/15  14/11  40/7 18/19  -04/7  12  12/19  96/21  98/7 تركيه

  00/25 20/13  89/20  09/7  71/3 6/101  67/61 -63/18 -06/41 -87/14  -20/4 تركمنستان

  ... 23/11  64/19  71/4  01/14 -86/0  -53/4  -19/1  38/9  85/21  35/2امارات متحده عربي

  09/7 76/21  28/8 -40/10  09/1  10/4  -30/0  -66/7  66/6  19/10  82/5 ازبكستان

  74/4 -10/8  49/2  34/8 -15/10 02/30  84/37 -93/20  -61/8 -66/11  53/10 يمن

  53/22 32/25  83/13  -80/7  29/3  8/3  11/9  -59/3  -92/0  01/9  46/1 مصر



  700/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 2005  2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995  كشور

  91/3 28/13 -32/23  73/8  96/12  47/0  62/9  63/4  29/12  31/27  93/1 سوريه
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  701/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  توليد ناخالص داخلي درواردات كاالها و خدمات 
الها و خدمات به توليد ناخالص داخلي براي كشور ايران بيانگر آن است كه بررسي نسبت واردات كا

اگر . در طي دوره زماني مورد نظر، روند شاخص مذكور از يك سير صعودي مداوم برخوردار بوده است

باشد ولي همان طور  تر مي چه همچنان از حد متوسط جهاني و نيز منطقه خاورميانه و شمال آفريقا پايين

روند شاخص مذكور از جهش مناسبي برخوردار بوده  2002- 2005شود در طي سالهاي  هده ميكه مشا

  .است



  702/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )درصد(نسبت واردات كاالها و خدمات به توليد ناخالص داخلي : 149 جدول

  2005 2004 2003  2002 2001 2000  1999 1998 1997  1996 1995  منطقه

  ... 14/26 38/24 04/24 55/24 79/24 49/22 22/22 98/21 15/21 96/20 جهان

  ... 91/24 38/23 22/23 93/23 16/24 80/21 43/21 25/21 41/20 07/20 كشورهاي پردرآمد

 94/32 60/32 93/29 71/28 46/28 72/28 46/26 79/26 26/26 38/25 87/25 كشورهاي با درآمد متوسط

 04/29 93/26 24/23 31/22 04/21 02/21 41/20 62/19 33/19 99/18 52/19 كشورهاي با درآمد پايين

 72/35 27/34 90/32 40/33 23/35 89/35 44/31 61/30 58/29 66/27 53/27 اتحاديه پولي اروپا

 67/35 43/33 43/30 86/29 21/27 22/26 04/26 62/27 26/27 26/28 47/29 خاورميانه و شمال آفريقا

 83/40 73/39 41/35 02/32 16/31 82/31 53/27 44/27 33/27 01/27 30/29 آسياي شرقي و حوزه پاسفيك

 16/30 93/25 70/25 73/22 79/18 43/17 87/14 67/15 28/15 96/14 12/13 ايران
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  703/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )درصد(الص داخلي نسبت واردات كاالها و خدمات به توليد ناخ: 69 نمودار
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اي كشورهاي منطقه بيانگر آن است كه در بين كشورهاي منطقه، كشورهاي مالزي  بررسي مقايسه

باالترين نسبت را دارا ) درصد 31/76(و امارات متحده عربي )درصد 4/93(، اردن )درصد 86/99(

، )39/26(، عربستان سعودي )درصد 18/24(، هند )درصد 92/19(تان باشند و كشورهايي نظير پاكس مي

اي وضعيت  بررسي مقايسه. هاي پاياني قرار دارند در رتبه) درصد 16/30(و ايران ) درصد 30(ازبكستان 

 15، كشور ايران در رتبه 1كشور 23نمايد كه در بين  ايران با كشورهاي مورد نظر در مطالعه مشخص مي

تايج بدست آمده از نسبت صادرات و واردات كاالها و خدمات به توليد ناخالص داخلي براي ن. قرار دارد

كشور مورد  23در بين  15كشور ايران بيانگر آن است كه بر اساس هر دو شاخص مذكور، ايران در رتبه 

ه سوم توسعه رغم سياستهاي اتخاذ شده در برنام دهنده اين واقعيت است كه علي مطالعه قرار دارد كه نشان

هاي پيش از آن جهت توسعه صادرات غير نفتي همچنان از وضعيت مناسبي حتي در بين  و برنامه

  .باشد كشورهاي منطقه برخوردار نمي

                                                 
 .ه اطالعات آن توسط منبع مورد نظر ارائه شده استكشور منطقه ك 23 1



  704/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )درصد(نسبت واردات كاالها و خدمات به توليد ناخالص داخلي : 150 جدول

 2005  2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995  كشور

 16/30 93/25 70/25 73/22 79/18 43/17 87/14  67/15  28/15 96/14  12/13  ايران

  66/55 71/55  99/70  22/66  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... افغانستان

  93/39 13/42  03/50  59/46  15/46  54/50  80/49  84/52  27/58  99/55  19/62 ارمنستان

  79/53 69/72  58/65  05/50  32/37  38/38  88/41  53/54  02/53  55/55  42/52 آذربايجان

  ... 19/64  97/63  56/66  47/60  39/64  96/62  89/63  51/69  20/76  47/70 بحرين

  18/24 64/21  07/16  67/15  11/14  56/14  61/13  91/12  11/12  77/11  20/12 هند

  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... عراق

  29/51 28/49  37/44  67/45  72/42  19/45  91/43  07/39  73/40  30/43  14/45 الگر قدسرژيم اشغ

  40/93 62/82  41/68  69/66  22/67  58/68  23/61  33/64  57/71  17/78  86/72 اردن

  63/44 49/43  05/43  04/47  95/46  10/49  12/40  86/34  44/37  00/36  55/43 قزاقستان

  35/30 47/32  50/34  62/36  54/35  15/30  44/39  09/51  59/39  19/39  96/41 كويت

  16/58 26/51  25/45  34/43  02/37  58/47  00/57  03/58  19/46  56/56  36/42 قرقيزستان



  705/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 2005  2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995  كشور

  25/44 00/45  75/37  65/35  82/40  76/36  50/37  73/41  03/48  25/55  33/62 لبنان

  86/99 80/99  46/92  49/96  01/98 46/104  26/96  75/93  38/92  19/90  02/98 مالزي

  ... 74/42  72/37  96/35  47/35  35/31  56/37  72/49  59/38  77/35  56/35 عمان

  92/19 92/14  30/16  49/15  89/15  81/14  97/16  53/17  77/20  43/21  42/19 پاكستان

  45/33 08/28  47/28  13/28  08/29  33/22  69/25  96/39  17/36  78/39  33/43 قطر

  39/26 87/24  11/24  78/23  07/24  90/24  29/23  64/26  18/26  79/26  88/27 عربستان سعودي

  77/72 92/69  49/73  03/75  72/76  29/86  67/65  92/57  79/90  93/76  21/68 تاجيكستان

  98/33 68/34  67/30  71/30  31/31  53/31  87/26  90/27  39/30  47/27  35/24 تركيه

  00/48 39/60  61/56  41/53  91/78  41/82  49/83  81/70  90/69  52/76  33/85 تركمنستان

  31/76 07/75  42/65  16/64  47/60  34/55  08/65  37/75  93/73  90/70  02/63 امارات متحده عربي

  00/30 83/32  57/30  35/29  65/27  52/21  41/18  80/22  00/30  18/34  05/28 ازبكستان

  77/37 26/38  44/41  28/40  66/38  65/36  03/38  21/47  46/44  17/49  04/58 يمن

  72/32 59/29  38/24  67/22  33/22  82/22  31/23  71/25  90/24  20/26  70/27 مصر



  706/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 2005  2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995  كشور

  20/40 27/32  59/28  54/30  24/29  58/28  99/31  90/30  80/33  09/38  94/37 سوريه
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  707/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  رشد واردات كاالها و خدمات
با متوسط اين شاخص در سطح جهاني  اي شاخص نرخ رشد واردات كاالها و خدمات بررسي مقايسه

بيانگر اين واقعيت است كه همانند صادرات كاالها و خدمات، واردات كشور نيز به سرعت تحت تأثير 

گيرد و افزايش يا كاهش شاخص مذكور در سطح جهاني، وضعيت واردات كاالها  نوسانات جهاني قرار مي

  . سازد و خدمات كشور را متأثر مي

  1996نكته ضروري است افزايش شديد نرخ رشد واردات در برخي از سالها نظير سال البته ذكر اين 

ناشي از كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و به تبع آن كاهش درآمدهاي ارزي كشور، و نياز شديد 

همچنين بررسي شاخص مذكور بيانگر آن است كه روند نرخ . باشد كشور به واردات كاالها و خدمات مي

كند كه علت نامنظم بودن آن وابستگي شديد  واردات كشور از سير صعودي نامنظم تبعيت ميرشد 

  .واردات به درآمدهاي ارزي نفتي و متقابالً تأثيرپذيري آن از قيمتهاي نفت در بازارهاي جهاني است



  708/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  نرخ رشد واردات كاالها و خدمات:151 جدول

  2005  2004 2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997 1996  1995  منطقه

  ... 28/11  89/5  75/3  52/0 67/11  23/6  31/5  58/9  77/6  28/9 جهان

  ...  98/8  35/4  66/2 -05/0 14/11  92/7  26/6  20/9  69/6  59/8 كشورهاي پردرآمد

  10/10 96/17 17/11  52/7  42/2 10/17 -42/0  02/1 03/11  31/7 74/10 كشورهاي با درآمد متوسط

  87/19 85/24 29/11  82/8  66/4 -53/9  76/4 50/10  75/9  96/4 74/19 كشورهاي با درآمد پايين

  89/4  72/6  07/3  33/0  78/1 76/10  27/7 18/10  90/8  41/3  85/7 اتحاديه پولي اروپا

  06/5 06/15  04/7  50/6  91/6  32/2 -35/0  86/4  09/1  15/2  63/3 خاورميانه و شمال آفريقا

  59/10 59/20 08/17 48/17  65/3 40/23  42/5 -95/7  19/7  58/4 91/15 شرقي و حوزه پاسفيكآسياي 

 -17/13 90/13 86/23 26/23 28/17  29/8 -27/5  36/0 -46/6 76/16 -93/0 ايران
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  709/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  دماتنرخ رشد واردات كاالها و خ: 70 نمودار
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نرخ رشد صادرات  2005بررسي شاخص مذكور در بين كشورهاي منطقه بيانگر آن است كه در سال 

را ) درصد -17/13(ترين نرخ رشد  ايران پايين 2005و در سال . كاالها و خدمات كشور منفي بوده است

و تركمنستان ) درصد  - 3/8(از ايران، كشورهايي نظير لبنان در بين كشورهاي منطقه داشته است و پس 

كشورهايي نظير پاكستان ) 2005(در مقطع زماني مدنظر . هاي بعدي قرار دارند در رده) درصد -89/4(

  .اند باالترين نرخ رشد را داشته) درصد 25/21(، اردن )درصد 82/23(، مصر )درصد 11/44(



  710/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  نرخ رشد واردات كاالها و خدمات: 152 جدول

 2005  2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995  كشور

-17/13  90/13 86/23 26/23 28/17 29/8 -27/5  36/0  -46/6 76/16  -93/0  ايران

  87/20 -66/25  97/30  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... افغانستان

  -90/2  50/26  90/18  40/6  20/7  -90/1  -90/4  60/11  -60/0 -60/32  10/27 ارمنستان

  -56/0  30/23  46/43  39/48  45/8  75/7 -61/20  93/19  01/28  48/46  87/17 آذربايجان

  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... بحرين

  07/22  00/45  70/11  30/10  38/3 -84/24  02/7  85/20  23/13  -47/2  02/28 هند

  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... عراق

  03/4  83/11  -71/1  -67/1  -91/4  50/12  92/14  75/1  30/3  66/7  ... رژيم اشغالگر قدس

  25/21  96/30  86/6  95/4  19/3  75/16  -58/1  -41/7  -42/5  52/9  81/9 اردن

  30/13  80/14  -60/7  10/3  -50/1  00/28  60/0  -20/7  50/7 -10/17 -90/19 قزاقستان

  ...  13/10  05/13  90/6  02/7  -11/4  -07/9  44/14  -13/0  57/2  ... كويت

  69/12  27/16  00/16  08/13 -84/13  39/0  -92/4  55/1 -18/20  89/6 -45/18 قرقيزستان



  711/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 2005  2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995  كشور

  -30/8  31/18  98/5  -24/2  79/20  -48/4  -26/6  13/1  -88/9  -84/7  40/6 لبنان

  04/8  68/20  24/4  35/6  -61/8  37/24  56/10 -75/18  82/5  89/4  70/23 مالزي

  ...  42/27  54/11  52/4  67/13  02/5 -76/13  32/15  00/13  97/9  58/5 عمان

  11/44  -58/8  22/11  04/3  16/2  -25/2  -40/5  -62/5  -79/3  59/13  97/3 پاكستان

  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... قطر

  ...  ...  52/11  83/0  -66/4  92/22  -17/2  -17/7  ...  ...  ... عربستان سعودي

  ...  ...  90/2  00/6  -87/4  41/10  07/3  10/11  -24/5 -12/19  89/0 تاجيكستان

  64/11  69/24  06/27  83/15 -84/24  40/25  -66/3  33/2  44/22  52/20  58/29 تركيه

  -89/4  30/20  01/42 -29/12  57/15  90/14  91/10  86/9  -40/6 -16/14  -33/4 تركمنستان

  ...  95/6  96/6  80/10  94/36  70/2  -36/1  -96/2  01/11  88/22  16/3 ت متحده عربيامارا

  30/7  27/19  82/1  -66/8  65/9  -76/3  -71/7 -63/19  -21/2  15/33  06/7 ازبكستان

  36/15  60/0  05/8  32/6  41/9  49/5 -24/17  06/13  -39/2 -16/10  44/10 يمن

  82/23  24/17  28/1  -00/6  -13/1  -40/3  94/2  01/8  46/5  93/1  03/1 مصر



  712/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 2005  2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995  كشور

  89/17  98/26  -09/4  81/6  36/10  -40/2  53/11  -93/1  -31/6  15/31  33/0 سوريه
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  713/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

همان طور كه پيشتر به طور مختصر بر اساس شاخصهاي مختلفي نظير حجم تجارت به صورت درصدي 

توليد ناخالص داخلي، نسبت واردات كاالها و خدمات به  ، نسبت صادرات كاالها و خدمات بهGDPاز 

بيان گرديد تجارت خارجي كشور روند رو به رشدي را خصوصاً در خالل ) درصد(توليد ناخالص داخلي 

در زير ارزش صادرات، واردات و خالص تجارت . سالهاي برنامه سوم و چهارم توسعه طي نموده است

المللي  بر اساس اطالعات اخذ شده از مركز توسعه تجارت بين  2006تا  2002ايران در طي سالهاي 

)ITC( اند و  شود كليه متغيرهاي مذكور روند صعودي داشته همان طور كه مشاهده مي. ارائه شده است

نرخ رشد واردات از نرخ رشد صادرات در طي سالهاي پاياني پيشي گرفته است چرا كه شيب تراز 

  .شي را در طي سالهاي پاياني داشته استتجارت خارجي كشور روند كاه

توان افزايش در حجم صادرات كشور را  نكته قابل توجه در اين خصوص آن است كه تا چه ميزان مي

ناشي از افزايش در حجم صادرات غيرنفتي و تنوع در محصوالت صادراتي كشور در طي سالهاي گذشته 

  دانست؟ 

  )ميليون دالر آمريكا) (2002-06(صادرات، واردات و خالص تجارت ايران ارزش : 153 جدول
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  714/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

ت دهد كه اگر چه حجم صادرا بررسي تركيب صادرات كشور در طي سالهاي مورد نظر نشان مي

مشتقات آن سهم قابل ما با اين وجود نفت و كشور روند رو به رشدي را طي نموده است ا غيرنفتي

درصد از  83باشند به طوري كه در بهترين حالت بيش از  توجهي را در تركيب صادراتي كشور دارا مي

شود   همان زور كه در جدول و نمودار بعدي مشاهده مي. دهند صادرات كشور را به خود اختصاص مي

 2006ميليارد دالر در سال  5/10به رقم  2002الر در سال ميليارد د 8/3صاردات غيرنفتي كشور از رقم 

اين امر در حالي است كه ارزش صادرات نفتي كشور با توجه به افزايش قيمت نفت . افزايش يافته است

) برابر 16/2(ميليارد دالر  6/52ميليارد دالر به  3/24در بازارهاي جهاني در طي همين مدت از رقم 

شود در تركيب صادراتي كشور وابستگي بااليي به نفت و  ن طور كه مشاهده ميهما. افزايش يافته است

  .شود مشتقات آن مشاهده مي

  )هزار دالر آمريكا) (2002- 06(مقايسه تركيب صادرات ايران : 154 جدول

 2006 2005 2004 2003 2002 سال/ شاخص 
سوخت و مواد , ارزش صادرات نفت

 مشتقه 
24348097 28910976 39036507 52033306 52678803 

ارزش صادرات غير از نفت و سوخت 
 و تركيبات آن

3837903 4877024 5591493 7978694 10568197 

سهم نفت و تركيبات آن از كل 
 )درصد(صادرات 

384/86  566/85  481/87  705/86  291/83  
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  715/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )يكاميليون دالر آمر) (2002-06(مقايسه تركيب صادرات ايران : 71 نمودار
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رغم وابستگي شديد كشور به درآمدهاي نفتي و سهم عمده اين محصول در تركيب صادراتي  علي

به . باشد اي نمي كشور نكته قابل تأمل آن است كه كشور ايران در تجارت جهاني داراي سهم قابل مالحظه

سهم ايران در صادرات و واردات جهاني ) با احتساب درآمدهاي نفتي كشور(بهترين حالت  طوري كه در

دهنده آن است كه كشور حتي در طي سالهايي  اين امر نشان. باشد درصد مي 36/0درصد و  58/0به ترتيب 

جهاني كه روند رو به رشدي را طي كرده است داراي يك اقتصاد بسته بوده و تبادل چنداني با اقتصاد 

  )نمودار زير. (ندارد



  716/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2006(سهم ايران در صادرات و واردات جهاني : 72 نمودار
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 )2006(در جداول بعدي جايگاه و رتبه كشور در صادرات و واردات جهاني در سال پاياني مطالعه 

با توجه به سهم باالي نفت در ( 2006گردد كشور ايران در سال  همان طور كه مالحظه مي. ارائه شده است

جهان و  36از نظر صادرات در رتبه ) تركيب صادراتي كشور و وابستگي شديد كشور به درآمدهاي نفتي

  )25و  24جداول (. جهان قرار گرفته است 44از نظر واردات در رتبه 

تر شدن وضعيت تركيب صادراتي و وارداتي كشور، تركيب صادراتي و وارداتي  هت مشخصدر ادامه ج

در قالب جداول مجزايي  2002-06در طي سالهاي ) HSبندي  طبقه بر اساس كدهاي دو رقمي(كشور 

ترين محصول  شود عمده همان طور كه در اين جداول نيز مشاهده مي. ارائه شده است) 26- 30جداول (

شور، نفت و مشتقات آن بوده است و صادرات غيرنفتي كشور همچنان بر پايه صدور صادراتي ك

قالي و  ،فرشو  )08(هندوانه  ،خالل ميوه مركبات ،خشكبار ،خوردنيميوه (محصوالت سنتي و طبيعي 

قابل توجه آن است كه اوالً جايگاه ايران در  نكته. بوده است) 57(زيلو و ديگر محصوالت پوشش كف 

قالي و  ،فرشاي از اين محصوالت نظير  ثانياً در پاره. باشد صدور اين محصوالت نيز در خور توجه نمي



  717/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

سهم ايران در صادرات جهاني در طي سالهاي مورد مطالعه  )57(زيلو و ديگر محصوالت پوشش كف 

  .كاهش نيز يافته است

  )هزار دالر آمريكا) (2006(وضعيت صادرات جهاني برحسب كليه صنايع : 155 جدول

 كشور رتبه

ارزش صادرات 
بر حسب گزارش 

 كشور

تعداد شركاي 
 تجاري

ارزش صادرات بر 
حسب گزارش ساير 

 كشورها

تعداد شركاي  تجاري 
برحسب گزارش ساير 

  كشورها
 129 301/736/071/1 226  887/962/121/1 آلمان 1

 129 134/098/994 219  247/029/037/1 آمريكا 2

 128  918/861/923 210  597/935/968 چين 3

 126 115/047/627 215  061/725/646 ژاپن 4

 129 501/105/459 222  857/012/479 فرانسه 5

 129 947/129/429 221  193/439/444 انگلستان 6

 130  691/811/386 222  162/845/410 ايتاليا 7

 128  834/566/384 211  011/020/388 كانادا 8

 129  796/033/358 223  492/209/370 هلند 9

 129  593/409/360 215  041/256/369 بلژيك 10

 129  500/345/304 210  247/457/325 كره جنوبي 11

 120  366/159/316 193  794/668/322 هنگ كنگ 12

 120  072/972/237 179  437/304/301 روسيه 13

 100  425/782/255 144  897/800/271 سنگاپور 14

 121  612/638/248 185  550/960/249 مكزيك 15

 129  657/671/212 214  894/011/224 تايوان 16

 129  879/652/198 211  203/061/214 اسپانيا 17

 108  099/436/197 154  815/305/211 عربستان  18

 127  422/940/153 212  232/669/160 مالزي 19



  718/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 كشور رتبه

ارزش صادرات 
بر حسب گزارش 

 كشور

تعداد شركاي 
 تجاري

ارزش صادرات بر 
حسب گزارش ساير 

 كشورها

تعداد شركاي  تجاري 
برحسب گزارش ساير 

  كشورها
 129  635/279/144 212  289/856/147 سوئيس 20

 127  320/632/143 212  413/370/147 سوئد 21

 127  500/057/126 206  189/806/137 برزيل 22

 129  247/470/128 206  298/053/134 اتريش 23

 128  561/740/119 213  047/580/130 تايلند 24

 128  870/802/101 217  507/125/126 هند 25

 124  413/179/98 209  781/322/123 استراليا 26

 126  907/180/116 194  594/623/121 نروژ 27

 126  953/933/106 199  114/584/109 لهستان 28

 127  427/471/107 199  931/851/108 ايرلند 29

 126  535/224/96 210  618/798/100 اندونزي 30

 125  853/369/92 200  987/140/95 چك 31

 128  284/808/82 217  240/118/90 دانمارك 32

 112  006/467/37 161  955/525/85 تركيه 33

 127  242/386/72 205  101/279/77 فنالند 34

 122  379/942/68 186  483/055/74 مجارستان 35

 102  163/224/47 149  003/247/63 ايران 36

 73  009/326/41 97  241/385/61 ونزوئال 37

 109  781/478/54 152  979/880/55 شيلي 38

 74  584/382/53 107  697/612/54 الجزاير 39

 124  100/356/48  202  883/169/53 آفريقاي جنوبي 40

www.Intracen.org :مأخذ



  719/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )هزار دالر آمريكا) (2006(نايع وضعيت واردات جهاني برحسب كليه ص: 156 جدول

 كشور رتبه

بر  وارداتارزش 
حسب گزارش 

 كشور

تعداد 
شركاي 
 تجاري

بر  وارداتارزش 
حسب گزارش ساير 

 كشورها

تعداد شركاي  تجاري 
برحسب گزارش ساير 

  كشورها
096/997/918/1 آمريكا 1  218 804/163/820/1  129 

393/213/922 آلمان 2  225 093/220/860  129 

867/460/791 چين 3  193 957/596/760  122 

350/428/606 انگلستان 4  217 934/260/541  129 

942/063/579 ژاپن 5  211 799/405/527  124 

264/902/529 فرانسه 6  225 772/168/504  129 

667/396/437 ايتاليا 7  213 893/132/386  129 

954/789/353 بلژيك 8  193 845/267/347  124 

408/889/349 كانادا 9  210 688/256/344  129 

793/753/335 هنگ كنگ 10  181 001/685/332  117 

171/496/331 هلند 11  212 159/144/322  127 

830/975/329 اسپانيا 12  203 983/236/310  128 

478/379/309 كره جنوبي 13  202 721/393/283  126 

917/085/256 مكزيك 14  209 214/445/254  125 

168/704/238 سنگاپور 15  140 589/216/227  97 

776/685/202 تايوان 16  198 275/089/185  123 

934/384/185 هند 17  206 513/217/151  126 

527/399/141 سوئيس 18  205 396/648/137  128 

786/580/138 تركيه 19  133 333/112/76  101 

477/702/137 روسيه  20  173 248/042/134  116 

269/248/134 اتريش 21  198 071/406/127  126 

749/650/132 استراليا 22  197 800/334/122  124 

045/127/131 مالزي 23  187 899/887/127  119 



  720/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 كشور رتبه

بر  وارداتارزش 
حسب گزارش 

 كشور

تعداد 
شركاي 
 تجاري

بر  وارداتارزش 
حسب گزارش ساير 

 كشورها

تعداد شركاي  تجاري 
برحسب گزارش ساير 

  كشورها
479/584/128 تايلند 24  205 521/546/115  127 

921/100/127 سوئد 25  192 078/464/126  126 

342/645/125 لهستان 26  200 954/160/121  121 

473/429/93 چك 27  199 634/391/91  122 

784/342/91 برزيل 28  175 926/763/84  117 
996/510/84 دانمارك 29  189 421/891/82  124 

582/978/76 مجارستان 30  151 081/018/69  106 

605/509/76 ايرلند 31  193 073/488/74  122 

241/800/69 عربستان  32  171 175/951/65  116 

446/427/69 فنالند 33  168 619/565/68  114 

819/184/69 آفريقاي جنوبي 34  199 568/838/64  124 

779/693/66 پرتقال 35  173 601/337/61  113 

795/182/64 نروژ 36  174 188/326/63  120 

968/738/63 يونان 37  176 018/881/60  121 

464/065/61 اندونزي 38  184 916/474/57  117 

982/077/54 فيليپين 39  132 765/690/52  94 

039/106/51 روماني 40  165 091/480/50  113 

446/834/47 رژِيم اشغالگر  41  145 570/421/40  103 
617/021/45 اوكراين 42  163 026/724/40  113 

239/383/44 اسلواكي 43  178 132/258/41  116 

754/685/40 ايران 44  50 324/084/10  39 

406/726/34 شيلي 45  124 255/265/32  93 
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  721/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )هزار دالر آمريكا( 2002تركيب صادرات و واردات ايران در سال : 157 جدول

 صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
 واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 
جهاني 

 )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

000/186/28249/335/20251/850/7 )00(كل صنايع   100 100 4431/0  3116/0  2/16  

097/348/24345/545  )27(سوخت و مواد مشتقه , نفت  
 

752/802/23384/86  682/2  0727/4  0857/0  6/95  

خالل ميوه , خشكبار, ميوه خوردني
 )08(هندوانه , مركبات

684/627  728/54  956/572  227/2  269/0  0213/2  151/0  84 

قالي و زيلو و ديگر , فرش 
 )57(محصوالت پوشش كف 

102/625  050/3  052/622  218/2  015/0  6637/7  0377/0  99 

191/260 )72(آهن و فوالد    284/258/1  093/998-  923/0  188/6  208/0  9559/0  7/65-  

595/180 )29(شيميايي آلي   480/454  885/273-  641/0  235/2  1109/0  2565/0  1/43-  

582/149 )39(پالستيك و مواد همانند   784/615  202/466-  531/0  028/3  0741/0  2995/0  9/60-  

نه باقته و , كاالها و لوازم پوششي
 )62(قالبدوزي 

488/114  206 282/114  406/0  001/0  1069/0  0002/0  6/99  



  722/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
 واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 
جهاني 

 )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

برخي ساقه ها , سبزيهاي خوردني
 )07(و قارچ ها 

998/112  034/2  964/110  401/0  01/0  483/0  0081/0  5/96  

, گچ, سنگهاي قيمتي, گوگرد, نمك
 )25(آهك و سيمان 

348/87  665/60  683/26  31/0  298/0  4959/0  2837/0  18 

602/77 )76(آلومينيم و مواد نظير    341/138  739/60 -  275/0  68/0  1179/0  2086/0  1/28-  

ديگر پوست ها , پوست خام , چرم
 )41(و نظاير آن 

307/75  335/3  972/71  267/0  016/0  3352/0  0151/0  5/91  

راكتور , ماشين آالت, ديگ بخار
 )84(هسته اي و نظاير آن 

465/74  678/634/4  213/560/4-264/0  791/22  0082/0  5063/0  8/96-  

374/73 )09(ادويه , چاي, قهوه  134/7  240/66  26/0  035/0  63/0  0574/0  3/82  

535/71 )73(مواد آهني يا فوالد   450/457  915/385-  254/0  249/2  0745/0  4676/0  73-  

ير پوشش روي كفش و نظا, كفش
 )64(آن يا بخشي از آن 

735/68  522 213/68  244/0  003/0  1415/0  001/0  5/98  

299/67 )38(محصوالت شيميايي متفرقه   233/411  934/343-  239/0  022/2  111/0  6525/0  9/71-  



  723/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
 واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 
جهاني 

 )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

تركيبات معدني , شيميايي معدني
 )28(ايزوتوپ , گرانبها

263/67  479/160  216/93 -  239/0  789/0  1639/0  3496/0  9/40-  

بافته و , مواد و لوازم پوششي
 )61(قالبدوزي 

748/65  157 591/65  233/0  001/0  0758/0  0002/0  5/99  

وسايل نقليه به جز راه آهن و 
 )87(تراموا 

572/62  538/253/3  966/190/3-222/0  999/15  0102/0  5277/0  2/96-  

تجهيزات الكترونيكي و اتصال برق 
)85( 

256/61  701/483/1  445/422/1-217/0  296/7  0068/0  1605/0  1/92-  

محصوالت ورقه ورقه , حيوان
دانه هاي روغني و نباتات , شده

 )15(چربي دار و مانند آن 

124/59  501/375  377/316-  21/0  847/1  2431/0  5285/1  8/72-  

مس و تركيبات مسي و مواد 
 )74(مشابه 

134/57  480/61  346/4-  203/0  302/0  1623/0  1707/0  7/3 -  

262/53, شمع, موم, روغن, صابون  843/29  419/23  189/0  147/0  2604/0  1453/0  2/28  



  724/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
 واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 
جهاني 

 )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

  )34(چسبهاي مدلسازي 
پنبه , سيمان, گچ, سنگ قيمتي

 )68(ميكا و مانند آن , نسوز
721/44  193/21  528/23  159/0  104/0  2555/0  1154/0  7/35  

052/39 )40(كائوچو و محصوالت مشابه   984/214  932/175-  139/0  057/1  0656/0  3398/0  3/69-  

آجيل و ساير مواد , ميوه, سبزيجات
 )20(غذايي فرآوري شده 

516/36  638 878/35  13/0  003/0  1671/0  0029/0  6/96  

020/34 )70(ليوان و بلورآالت   608/71  588/37 -  121/0  352/0  1039/0  2195/0  6/35-  

خاكستر فلز و گدازه آتشنشاني 
)26( 

33/319  049/87  730/53 -  118/0  428/0  1312/0  2851/0  6/44-  

958/30 )69(محصوالت سفالي   219/55  261/24 -  11/0  272/0  1474/0  2668/0  2/28-  

ديگر محصوالت پوشاك ساخته 
 )63(شده 

379/27  867 26/512  097/0  004/0  1422/0  0042/0  9/93  

پارچه و نخ بافته شده از پشم و مو 
 )51(جانور و نظاير آن 

337/27  679/25  658/1  097/0  126/0  242/0  235/0  1/3  



  725/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
 واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 
جهاني 

 )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

ماهي، خرچنگ و سيار حيوانات 
 )03(آبزي بدون مهره 

135/27  020/7  115/20  096/0  035/0  0632/0  0146/0  9/58  

هاي ارگانيك جانوري  فرآورده
)05( 

756/25  727/1  029/24  091/0  008/0  7219/0  0441/0  4/87  

هاي خاص نظير مليله دوزي و  بافته
 )58(غيره 

458/25  306/2  152/23  09/0  011/0  2897/0  0303/0  4/83  

ميز آرايش، وسايل آرايش، عطر و 
) ...33( 

075/25  659/24  416 089/0  121/0  0653/0  0673/0  8/0  

گوشت، ماهي و غذاهاي تهيه شده 
 )16(از جانوارن دريايي 

741/23  31 710/23  084/0  0 1455/0  0002/0  7/99  

حبوبات، آرد، نشاسته و 
محصوالت و فرآوريهاي تهيه شده 

 )19(از شير 

419/22  133 286/22  08/0  001/0  1159/0  0007/0  8/98  

160/22 )79(روي و مواد  منتج از آن   100/7  060/15  079/0  035/0  4303/0  1348/0  5/51  



  726/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
 واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 
جهاني 

 )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

701/21 )30(محصوالت دارويي   887/340  186/319-  077/0  676/1  0146/0  2194/0  88-  

اسلحه و مهمات، لوازم يا 
 )93(بخشهايي از آن 

864/20  095/102  231/81 -  074/0  502/0  3817/0  965/1  1/66-  

اسباب و وسايل، روشنايي، 
 )94(هاي پيش ساخته  خانه

685/17  210/13  475/4  063/0  065/0  0214/0  0149/0  5/14  

788/16 )17(قند، شكر و صنعت آن   626/189  838/172-  06/0  932/0  1036/0  1188/1  7/83-  

محصوالت لبني، تخم مرغ، عسل و 
يار محصوالت حيواني خوردني 

)04( 

321/16  716/52  395/36 -  058/0  259/0  0564/0  1779/0  7/52-  

807/14 )52(پنبه   583/1  224/13  053/0  008/0  0425/0  0045/0  7/80  

جوهر، رنگ و ساير مواد رنگي 
)32( 

362/14  404/161  042/147-  051/0  794/0  0385/0  4287/0  7/83-  

069/13 )31(كود   496/125  427/112-  046/0  617/0  085/0  7071/0  1/81-  

374/11هاي روغني،  هاي روغني، ميوه دانه  057/111  683/99 -  04/0  546/0  0542/0  4896/0  4/81-  



  727/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
 واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 
جهاني 

 )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

 )12(حبوبات، بذر، ميوه و غيره 

515/10 )83(مواد متفرقه از فلز   289/44  774/33 -  037/0  218/0  043/0  173/0  6/61-  

آلبومين، نشاسته تعديل كننده، 
  )35(آنزيم 

256/10  493/16  237/6-  036/0  081/0  0923/0  149/0  3/23-  

چوب، كاالهاي چوبي، زغال 
 )44(چوب 

133/10  883/67  750/57 -  036/0  334/0  0149/0  0925/0  74-  

عروسك، اسباب بازي و لوازم 
 )95(ورزشي 

092/10  499/5  593/4  036/0  027/0  0216/0  0092/0  5/29  

هاي گياهي و  الك، صمغ، عصاره
 )13(مواد مشتقه 

751/9  179/3  572/6  035/0  016/0  4163/0  1269/0  8/50  

412/8  )48(كاغذ، مقوا، خمير كاغذ   080/367  668/358-  03/0  805/1  0081/0  3494/0  5/95-  

54 Manmade filaments 171/7  736/60  565/53 -  025/0  299/0  0237/0  2162/0  9/78-  

نوشابه، سركه و مشروبات الكي 
)22( 

057/7  19 038/7  025/0  0 0172/0  0 5/99  



  728/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
 واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 
جهاني 

 )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

963/6 )42(مواد چرمي و روده حيوان   216 747/6  025/0  001/0  0284/0  0008/0  94 

محصوالت خوراكي تهيه شده 
 )21(متفره 

516/6  832/8  316/2-  023/0  043/0  0338/0  0435/0  1/15-  

گشت و موادزائد خوراكي گوشت 
)02( 

433/6  758/15  325/9-  023/0  077/0  0156/0  0373/0  42-  

835/5 )55(فيبرهاي خام ساخته شده   580/165  745/159-  021/0  814/0  026/0  6791/0  2/93-  

، ريسمان چند ال، پشم نخ تابيده
ماليده شده، طنابهاي كشتي و مانند 

 )56(آن 

680/5  026/10  346/4-  02/0  049/0  0576/0  1085/0  7/27-  

خمير كاغذ، مواد سلولزي فيبر و 
 )47(ضايعات آن 

640/5  329/31  
 
689/25 -  02/0  154/0  03/0  1472/0  5/69-  

اسباب و لوازم پزشكي، نوري، 
 )90(تكنيكي و اپتيكال 

066/5  756/561  690/556-  018/0  762/2  0026/0  2822/0  2/98-  

636/3پسماند، ضايعات صنايع غذايي،   745/215  109/212-  013/0  061/1  0166/0  9048/0  7/96-  



  729/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
 واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 
جهاني 

 )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

 )23(علوفه جانوري 

482/3 )18(ائو و تهيه شده از آن كاك  554/10  072/7-  012/0  052/0  0287/0  0713/0  4/50-  

يم تنه و پارچه پوشاك ورقه ورقه، ن
 )59(بارداري 

858/2  682/101  824/98 -  01/0  5/0  0219/0  908/0  5/94-  

852/2 )01(حيوانات زنده   304/2  548 01/0  011/0  0294/0  0247/0  6/10  

مواد اصلي پيچيدن سبزيجات، 
محصوالت سبزيجات  و نظاير آن 

)14( 

658/2  22 636/2  009/0  0 6996/0  0045/0  4/98  

ها و كتابهاي  ها، روزنامه عكس
 )49(چاپي 

627/2  294/25  667/22 -  009/0  124/0  0099/0  0959/0  2/81-  

626/2 )96(كاالهاي ساخته شده متفرقه   584/22  958/19 -  009/0  111/0  0185/0  15/0  2/79-  

سبد و مواد اصلي توليد شده 
 )46(بندي و نظاير آن  بسته

215/2  30 185/2  008/0  0 1686/0  002/0  3/97  

080/2ها، فلز، سنگهاي گرانبها،  سكه  437/443/1  357/441/1-007/0  098/7  0017/0  1288/1  7/99-  



  730/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
 واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 
جهاني 

 )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

 )71(مرواريد و مانند آن 

ابزار، آالت، كارد و چنگال ساخته 
 )82(شده از فلز و مانند آن 

941/1  170/92  229/90 -  007/0  453/0  0072/0  3844/0  9/95-  

526/1 )65(چرخ دنده يا بخشي از آن   520 006/1  005/0  003/0  0494/0  0139/0  2/49  

221/1 )78(سرب و مواد منتج از آن   751/6  530/5-  004/0  033/0  075/0  3997/0  4/69-  

مچي يا بخشي از  ساعت ديواري و
  )91(آن 

159/1  003/12  844/10 -  004/0  059/0  006/0  0609/0  4/82-  

هواپيما، فضاپيما يا بخشي از آن 
)88( 

105/1  875/181  180770 -  004/0  894/0  009/0  1635/0  8/98-  

زا، منفجر شونده، آتش  مواد آتش
 )36(بازي 

930 238/4  3308 -  003/0  021/0  0568/0  2384/0  64-  

درختان زنده، گياهان، پيازها، 
 )06(هاو گياهان بريده شده  ريشه

779 546 233 003/0  003/0  0081/0  0055/0  6/17  

-83505 84235 730آهن، تراموا، لوكوموتيو و  راه  003/0  414/0  006/0  9132/0  98/3-  



  731/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
 واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 
جهاني 

 )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

  )86(تجهيزات غلطك دار 
- 901837 902313 476 )10(حبوبات   002/0  4437 0013/0  3808/2  9/99-  

محصوالت آرد شده، مالت، 
 نشاسته، موم گندم

389 613 224-  001/0  003/0  0064/0  01/0  4/22-  

دوزي  پارچه بافته شده يا قالب
 )60(شده 

384 101 283 001/0  0 0024/0  0008/0  4/58  

توتون، تنباكو و محصوالت 
 )24(جانشين ساخته شده از تنباكو 

381 80098 79717-  001/0  394/0  0018/0  3572/0  1/99-  

001/0 16360 16710 350 )75(نيكل و مواد منتج از آن   082/0  0038/0  1828/0  9/95-  
پوست پرنده، پرها، گلهاي 

 )67(مصنوعي و موي انسان 
310 282 28 001/0  001/0  0124/0  0093/0  4/7  

هاي ادبي،  ي هنري، مجموعهكارها
 )97(موسيقي و عتيقه

284 0 284 001/0  0 003/0  0 100 

001/0 160 108 268 )50(ابريشم و پارچه ابريشمي   001/0  0128/0  0058/0  6/42  



  732/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
 واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 
جهاني 

 )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

خز و خز مصنوعي و محصوالت 
 )43(ساخته شده از آن 

178 4 174 001/0  0 0041/0  0001/0  6/95  

ديگر از فلز و مواد منتج از آن 
)81( 

118 5316 5198 -  0 026/0  002/0  0904/0  7/95-  

ها و منسوجات گياهي،  الياف پارچه
هاي بافته  نخهاي كاغذي و پارچه

 )53(شده 

42 46690 46648-  0 23/0  0014/0  6847/1  8/99-  

ها و ديگر شناورها  ها، قايق كشتي
)89( 

35 32080 32045-  0 158/0  0001/0  1025/0  8/99-  

كاالهاي عكاسي، سينما و فيلم 
 )37(برداري  

34 47875 47841-  0 235/0  0002/0  2735/0  9/99-  

لوازم و آالت موسيقي و بخشي از 
 )92(آن 

16 6034 6018 -  0 03/0  0004/0  1516/0  5/99-  

- 3941 3948 7 )80(قلع و مواد منتج از آن   0 019/0  0005/0  2793/0  6/99-  



  733/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
 واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 
جهاني 

 )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

و ها  ها، چترها، صندلي حفاط
 )66(ها  ورقه

3 107 104-  0 001/0  0002/0  0072/0  5/94-  

-551 552 1 )45(چوب پنبه و مواد از آن   0 003/0  0001/0  0393/0  6/99-  

كاالهايي كه در جاي ديگري 
 )99(اند  مشخص نشده

0 0 0  0  0 0  0  0  

   www.Intracen.org:مأخذ



  734/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )هزار دالر آمريكا( 2003تركيب صادرات و واردات ايران در سال : 158 جدول

  صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

  )درصد(

سهم از 
كل 

واردات 
 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 
جهاني 

  )درصد(

 جريان خالص 
 تجارت

(X-M)/(X+M)*100 

454/0 100 100 33788000256381238149877 )00(كل صنايع   3365/0  7/13  
566/85 27441993 289109761468983 )27(سوخت و مواد مشتقه , نفت  73/5  8975/3  1825/0  03/90  

, خالل ميوه مركبات, خشكبار, ميوه خوردني
 )08(هندوانه 

881646 91996 789650 2609 359/0  38/2  2129/0  1/81  

قالي و زيلو و ديگر محصوالت , فرش 
 )57(پوشش كف 

666080 1034 665046 971/1  004/0  9501/6  0116/0  7/99  

- 483883 755248 271365 )29(شيميايي آلي   803/0  946/2  1379/0  3608/0  1/47-  
-2359046 2536978 177932 )72(آهن و فوالد    527/0  895/9  1093/0  4729/1  9/86-  

  914629 156512 )39(پالستيك و مواد همانند 
758117 -  463/0  567/3  0657/0  3783/0  8/70-  

- 114662 234218 119556 )76(آلومينيم و مواد نظير    354/0  914/0  1584/0  3076/0  4/32-  
353/0 36081 83268 119349آهك و , گچ, سنگهاي قيمتي, گوگرد, نمك  325/0  6023/0  336/0  8/17  



  735/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

  )درصد(

سهم از 
كل 

واردات 
 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 
جهاني 

  )درصد(

 جريان خالص 
 تجارت

(X-M)/(X+M)*100 

 )25(سيمان 

نه باقته و قالبدوزي , كاالها و لوازم پوششي
)62( 

118306 1711 116595 35/0  007/0  0977/0  0014/0  1/97  

-10871 127048 116177 )74(مس و تركيبات مسي و مواد مشابه   344/0  496/0  289/0  3113/0  5/4 -  
راكتور هسته اي و , ن آالتماشي, ديگ بخار

 )84(نظاير آن 
115038 6351767 6236729-  34/0  775/24  0109/0  6053/0  4/96-  

, تركيبات معدني گرانبها, شيميايي معدني
 )28(ايزوتوپ 

113388 215787 102399 -  336/0  842/0   
2432/0  4088/0  1/31-  

306/0 102777 699 103476 )61(بافته و قالبدوزي , مواد و لوازم پوششي  003/0  1013/0  0007/0  7/98  
- 353968 456591 102623 )38(محصوالت شيميايي متفرقه   304/0  781/1  145/0  6211/0  3/63-  

  98516 )09(ادويه , چاي, قهوه
8419 90097 292/0  033/0  7407/0  0586/0  3/84  

برخي ساقه ها و قارچ ها , سبزيهاي خوردني
)07( 

92395 3576 88819 273/0  014/0  3315/0  0124/0  5/92  



  736/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

  )درصد(

سهم از 
كل 

واردات 
 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 
جهاني 

  )درصد(

 جريان خالص 
 تجارت

(X-M)/(X+M)*100 

ديگر پوست ها و نظاير , پوست خام , چرم
 )41(آن 

489/90  227/19  262/71  268/0  075/0  3724/0  0814/0  65 

پوشش روي كفش و نظاير آن يا , كفش
 )64(بخشي از آن 

86693 1634 85059 257/0  006/0  1604/0  0027/0  3/96  

آجيل و ساير مواد غذايي , ميوه, سبزيجات
  )20(فرآوري شده 

78434 5159 73275 232/0  02/0  3032/0  0201/0  7/87  

-2232993 2306092 73099 )87(وسايل نقليه به جز راه آهن و تراموا   216/0  995/8  0103/0  3241/0  9/93-  
- 553137 625732 72595 )73(مواد آهني يا فوالد   215/0  441/2  0652/0  5533/0  2/79-  

-1864782 1936651 71869 )85(تجهيزات الكترونيكي و اتصال برق   213/0  554/7  007/0  1829/0  8/92-  
ميكا و , پنبه نسوز, سيمان, گچ, سنگ قيمتي

 )68(مانند آن 
69960 32377 37583 207/0  126/0  3427/0  1529/0  7/36  

چسبهاي , شمع, موم, روغن, صابون
 )34(مدلسازي 

55287 36598 18689 164/0  143/0  2272/0  1501/0  3/20  

- 235564 290372  )40(كائوچو و محصوالت مشابه   162/0  133/1  0762/0  382/0  2/68-  



  737/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

  )درصد(

سهم از 
كل 

واردات 
 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 
جهاني 

  )درصد(

 جريان خالص 
 تجارت

(X-M)/(X+M)*100 

54808 
- 816774 867539 50765 )89(ها و ديگر شناورها  ا، قايقه كشتي  15/0  384/3  0913/0  1581/2  9/88-  

دانه هاي , والت ورقه ورقه شدهمحص, حيوان
  )15(روغني و نباتات چربي دار و مانند آن 

49143 690169 641026 -  145/0  692/2  1596/0  1228/2  7/86-  

ماهي، خرچنگ و سيار حيوانات آبزي بدون 
 )03(مهره 

46242 26788 19454 137/0  104/0   
0967/0  0507/0  6/26  

134/0 42314 2847 45161 )05(هاي ارگانيك جانوري  فرآورده  011/0  126/1  0653/0  1/88  
نظير مليله دوزي و غيره  هاي خاص بافته

)58( 
41939 5985 35954 124/0  023/0  433/0  0703/0  75 

 

-85445 127352 41907 )70(ليوان و بلورآالت   124/0  497/0  
 

1113/0  3392/0  5/50-  

-56820 97545 40725 )26(خاكستر فلز و گدازه آتشنشاني   121/0  38/0  1366/0  2564/0  1/41-  

-20524 59985 39461 )69(محصوالت سفالي   117/0  234/0  1625/0  2476/0  6/20-  
 



  738/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

  )درصد(

سهم از 
كل 

واردات 
 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 
جهاني 

  )درصد(

 جريان خالص 
 تجارت

(X-M)/(X+M)*100 

115/0 8165 30570 38735 )33... (ميز آرايش، وسايل آرايش، عطر و   119/0  0817/0  0683/0  8/11  
حبوبات، آرد، نشاسته و محصوالت و 

 )19(فرآوريهاي تهيه شده از شير 
37588 692 36896 111/0  003/0  1621/0  003/0  4/96  

گوشت، ماهي و غذاهاي تهيه شده از 
 )16(جانوارن دريايي 

34613 1 34612 102/0  0 1821/0  0 100 

 27800 1690 29490 )63(ديگر محصوالت پوشاك ساخته شده 
087/0  
 

007/0  116/0  0068/0  2/89  

- 461915 490960 29045 )30( محصوالت دارويي  086/0  915/1   
016/0  2569/0  8/88-  

انور و پارچه و نخ بافته شده از پشم و مو ج
 )51(نظاير آن 

28255 30453 2198 -  084/0  119/0  2393/0  2647/0  7/3 -  

- 171429 197811 26382 )32(ي جوهر، رنگ و ساير مواد رنگ  078/0  772/0  0615/0  4607/0  5/76-  
ر محصوالت لبني، تخم مرغ، عسل و يا

 )04(محصوالت حيواني خوردني 
25730 71888 46158-  076/0  28/0  0731/0  2029/0  3/47-  



  739/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

  )درصد(

سهم از 
كل 

واردات 
 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 
جهاني 

  )درصد(

 جريان خالص 
 تجارت

(X-M)/(X+M)*100 

-59572 84658 25086 )17(قند، شكر و صنعت آن   074/0  33/0  1397/0  4435/0  3/54-  
067/0 11402 11253 22655 )52(پنبه   044/0  0527/0  0286/0  6/33  

هاي پيش  اسباب و وسايل، روشنايي، خانه
 )94(ساخته 

20139 18541 1598 06/0  072/0  021/0  0178/0  1/4  

055/0 18046 480 18526 )22(نوشابه، سركه و مشروبات الكي   002/0  0377/0  001/0  9/94  
- 461651 479288 17637 )48(كاغذ، مقوا، خمير كاغذ   052/0  869/1  0151/0  4014/0  9/92-  

048/0 167224 183599 16375 )31(كود   716/0  0867/0  8574/0  6/83-  
047/0 6920 8913 15833 )79(روي و مواد  منتج از آن   035/0  2732/0  1558/0  28 

-12188 26553 14365 )35(آلبومين، نشاسته تعديل كننده، آنزيم   043/0  104/0  1128/0  2074/0  8/29-  

ها، فلز، سنگهاي گرانبها، مرواريد و  سكه
 )71(مانند آن 

14097 37834 23737-  042/0  148/0  0097/0  0267/0  7/45-  

-42494 55371 12877 )83(مواد متفرقه از فلز   038/0  216/0  046/0  1904/0  3/62-  

هاي گياهي و مواد مشتقه  الك، صمغ، عصاره
)13( 

12434 3890 8544 037/0  015/0  4651/0  1351/0  3/52  



  740/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

  )درصد(

سهم از 
كل 

واردات 
 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 
جهاني 

  )درصد(

 جريان خالص 
 تجارت

(X-M)/(X+M)*100 

- 255106 266909 11803 )55(فيبرهاي خام ساخته شده   035/0  041/1  0488/0  0276/1  5/91-  

034/0 9751 1903 11654 )42(مواد چرمي و روده حيوان   007/0  0412/0  0062/0  9/71  

- 1024 11986 10962 )21(خوراكي تهيه شده متفره محصوالت   032/0  047/0  0477/0  0487/0  5/4 -  

ند ال، پشم ماليده شده، نخ تابيده، ريسمان چ
 )56(طنابهاي كشتي و مانند آن 

10740 26702 15962-  032/0  104/0  0902/0  2487/0  6/42-  

آهن، تراموا، لوكوموتيو و تجهيزات غلطك  راه
 )86(دار 

10157 133438 123281 -  03/0  52/0  0587/0  0593/1  9/85-  

- 102714 111774 9060 )44(چوب، كاالهاي چوبي، زغال چوب   027/0  436/0  0118/0  1343/0  85-  

- 7883 16251 8368 )49(اي چاپي ها و كتابه ها، روزنامه عكس  025/0  063/0  0276/0  0541/0  32-  

- 7573 15906 8333 )95(عروسك، اسباب بازي و لوازم ورزشي   025/0  062/0  0166/0  0245/0  2/31-  

54 Manmade filaments 8280 107806 99526-  025/0  42/0  0246/0  3557/0  7/85-  

هاي روغني، حبوبات،  هاي روغني، ميوه دانه
 )12(بذر، ميوه و غيره 

8110 264082 255972 -  024/0  03/1  0295/0  8925/0  94-  

-52984 60711 7727 )02(گشت و موادزائد خوراكي گوشت   023/0  237/0  0161/0  1251/0  4/77-  



  741/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

  )درصد(

سهم از 
كل 

واردات 
 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 
جهاني 

  )درصد(

 جريان خالص 
 تجارت

(X-M)/(X+M)*100 

خمير كاغذ، مواد سلولزي فيبر و ضايعات آن 
)47( 

7649 38100 30451-  023/0  149/0  0349/0  1579/0  6/66-  

پارچه پوشاك ورقه ورقه، نيم تنه و بارداري 
)59( 

6487 105500 99013-  019/0  411/0  0456/0  8551/0  4/88-  

- 8064 14448 6384 )18(كاكائو و تهيه شده از آن   019/0  056/0  0404/0  0744/0  7/38-  

پسماند، ضايعات صنايع غذايي، علوفه 
 )23(جانوري 

5835 227643 221808 -  017/0  888/0  0234/0  8564/0  95-  

اسباب و لوازم پزشكي، نوري، تكنيكي و 
  )90(اپتيكال 

5719 643428 637709 -  017/0  51/2  0025/0  2674/0  2/98-  

توتون، تنباكو و محصوالت جانشين ساخته 
 )24(شده از تنباكو 

4898 263507 258609 -  014/0  028/1  0226/0  0784/1  4/96-  

ابزار، آالت، كارد و چنگال ساخته شده از فلز 
 )82(و مانند آن 

3983 107087 103104 -  012/0  418/0  0134/0  3576/0  8/92-  

-31637 35610 3973 )96(كاالهاي ساخته شده متفرقه   012/0  139/0  0253/0  214/0  9/79-  



  742/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

  )درصد(

سهم از 
كل 

واردات 
 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 
جهاني 

  )درصد(

 جريان خالص 
 تجارت

(X-M)/(X+M)*100 

مواد اصلي پيچيدن سبزيجات، محصوالت 
 )14(سبزيجات  و نظاير آن 

3965 0 3965 012/0  0 7972/0  0 100 

-985 4467 3482 )01(حيوانات زنده   01/0  017/0  0345/0  0473/0  4/12-  

01/0 1368 2044 3412 )78(سرب و مواد منتج از آن   008/0  2019/0  1175/0  1/25  

-24520 27691 3171 )91(ساعت ديواري و مچي يا بخشي از آن   009/0  108/0  0148/0  128/0  5/79-  

اسلحه و مهمات، لوازم يا بخشهايي از آن 
)93( 

2436 2116 320 007/0  008/0  0487/0  0418/0  7 

هاو  درختان زنده، گياهان، پيازها، ريشه
  )06(گياهان بريده شده 

2121 1444 677 006/0  006/0  0181/0  0126/0  19 

-146 2101 1955 )65(چرخ دنده يا بخشي از آن   006/0  008/0  056/0  0498/0  6/3 -  

004/0 1023 301 1324 )46(بندي  سبد و مواد اصلي توليد شده بسته  001/0  0874/0  0183/0  63 

-202 1322 1120 )60(دوزي شده  افته شده يا قالبپارچه ب  003/0  005/0  0063/0  0092/0  3/8 -  

مالت، نشاسته، موم  محصوالت آرد شده،
 )11(گندم 

833 2028 1195 -  002/0  008/0  0118/0  0282/0  8/41-  



  743/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

  )درصد(

سهم از 
كل 

واردات 
 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 
جهاني 

  )درصد(

 جريان خالص 
 تجارت

(X-M)/(X+M)*100 

002/0 246 469 715 )50(ابريشم و پارچه ابريشمي   002/0  031/0  0231/0  8/20  

- 887334 877912 578 )10(حبوبات   002/0  424/3  0015/0  1036/2  9/99-  

- 9889 10183 294 )75(نيكل و مواد منتج از آن   001/0  04/0  0028/0  082/0  4/94-  

هاي ادبي، موسيقي و  كارهاي هنري، مجموعه
 )97(عتيقه

193 18 175 001/0  0 0017/0  0002/0  9/82  

ها و منسوجات گياهي، نخهاي  لياف پارچها
 )53(هاي بافته شده  كاغذي و پارچه

190 41456 41269-  001/0  162/0  0056/0  2751/1  1/99-  

پوست پرنده، پرها، گلهاي مصنوعي و موي 
  )67(انسان 

161 1095 934-  0 004/0  0062/0  0343/0  4/74-  

0017/0 0 0 90 0 90 )43(خز و خزمصنوعي و محصوالت آن   0 100 

001/0 0 0 21 0 21 )36(بازي زا، منفجر شونده، آتش  مواد آتش  0 100 

- 7516 7533 17 )80(قلع و مواد منتج از آن   0 029/0  0011/0  4163/0  5/99-  

- 9988 10000 12 )92(لوازم و آالت موسيقي و بخشي از آن   0 039/0  0003/0  2313/0  8/99-  

-68622 68630 8 )37(برداري  كاالهاي عكاسي، سينما و فيلم   0 268/0  0 3677/0  100-  



  744/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

  )درصد(

سهم از 
كل 

واردات 
 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 
جهاني 

  )درصد(

 جريان خالص 
 تجارت

(X-M)/(X+M)*100 

- 5292 5293 1 )81(ديگر از فلز و مواد منتج از آن   0 021/0  0 0784/0  100-  

-516 517 1 )45(چوب پنبه و مواد از آن   0 002/0  0001/0  031/0  6/99-  

-261 262 1 )66(ا ه ها و ورقه ها، چترها، صندلي حفاط  0 001/0  0001/0  0161/0  2/99-  

 0 0 0 0 0 0 0 0 )99( در جاي ديگر كاالهايي مشخص نشده

 0  0 0 0  0 0 0 0 )88(هواپيما، فضاپيما يا بخشي از آن 

   www.Intracen.org:مأخذ

  



  745/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )هزار دالر آمريكا( 2004تركيب صادرات و واردات ايران در سال : 159 جدول

  صنعت
ارزش 
  صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

م از كل سه
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

  )درصد(

سهم از كل 
واردات جهاني 

  )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

  )00(كل صنايع 
 

446280003299706911630931 100 100 4922/0  3531/0  15 

سوخت و مواد مشتقه , نفت
)27( 

390365072555888 36480619 471/87  746/7  879/3  2275/0  7/87  

, خشكبار, ميوه خوردني
هندوانه , خالل ميوه مركبات

)08( 

809028 93574 715454 813/1  284/0  9054/1  1906/0  3/79  

-2988655 3675900 687245 )72(آهن و فوالد    54/1  14/11  2741/0  3898/1  5/68-  

قالي و زيلو و ديگر , فرش 
محصوالت پوشش كف 

)57( 

629688 1492 628196 411/1  005/0  8607/5  0145/0  5/99  

- 470891 798177 327286 )29(شيميايي آلي   733/0  419/2  1347/0  3115/0  8/41-  



  746/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
  صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

م از كل سه
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

  )درصد(

سهم از كل 
واردات جهاني 

  )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

پالستيك و مواد همانند 
)39( 

188240 1213896 1025656-  422/0  679/3  0639/0  4086/0  1/73-  

, ماشين آالت, ديگ بخار
راكتور هسته اي و نظاير آن 

)84( 

160519 8027660 7867141-  36/0  328/24  0127/0  6384/0  1/96-  

- 125469 275986 150517 )76(آلومينيم و مواد نظير    337/0  836/0  167/0  2947/0  4/29-  

سايل نقليه به جز راه آهن و
 )87(و تراموا 

148437 1947233 1798796-  333/0  901/5  0177/0  2325/0  8/85-  

سنگهاي , گوگرد, نمك
آهك و سيمان , گچ, قيمتي

)25( 

138400 85943 52457 31/0  26/0  5882/0  282/0  4/23  

تركيبات , شيميايي معدني
ايزوتوپ , معدني گرانبها

)28( 

132242 312981 180739 -  296/0  949/0  2291/0  4877/0  6/40-  



  747/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
  صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

م از كل سه
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

  )درصد(

سهم از كل 
واردات جهاني 

  )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

258/0 73820 41390 115210 )09( ادويه, چاي, قهوه  125/0  7336/0  2539/0  1/47  

مس و تركيبات مسي و مواد 
 )74(مشابه 

108172 135636 27464-  242/0  411/0  1747/0  218/0  3/11-  

- 712347 819244 106897 )73(مواد آهني يا فوالد   24/0  483/2  0745/0  5715/0  9/76-  

محصوالت شيميايي متفرقه 
)38( 

95811 64666 368855 -  215/0  408/1  1143/0  5389/0  8/65-  

برخي , سبزيهاي خوردني
  )07(ساقه ها و قارچ ها 

92128 5208 86920 206/0  016/0  2946/0  0162/0  3/89  

بافته , مواد و لوازم پوششي
 )61(و قالبدوزي 

90169 2694 87475 202/0  008/0  0783/0  0023/0  2/94  

ديگر , پوست خام , چرم
 )41(پوست ها و نظاير آن 

90105 673 89432 202/0  002/0  3379/0  0026/0  5/98  

195/0 77412 9602 87014نه , كاالها و لوازم پوششي  029/0  065/0  007/0  1/80  



  748/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
  صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

م از كل سه
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

  )درصد(

سهم از كل 
واردات جهاني 

  )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

 )62(باقته و قالبدوزي 

تجهيزات الكترونيكي و 
 )85(اتصال برق 

79606 2199892 2120286-  178/0  667/6  0063/0  1672/0  93-  

, سيمان, گچ, سنگ قيمتي
ميكا و مانند آن , پنبه نسوز

)68(  
78658 39080 39578 176/0  118/0  3189/0  154/0  6/33  

خاكستر فلز و گدازه 
 )26(آتشنشاني 

76404 166565 90161-  171/0  505/0  1656/0  2663/0  1/37-  

- 102954 165293 62339 )70(ليوان و بلورآالت   14/0  501/0  1406/0  3742/0  2/45-  

آجيل و , ميوه, سبزيجات
ساير مواد غذايي فرآوري 

  )20(شده 
57728 10649 47079 129/0  032/0  1991/0  0367/0  9/68  

كفش، پوشش روي كفش و 
نظاير آن يا بخشي از آن 

57611 7919 49692 129/0  024/0  0962/0  012/0  8/75  



  749/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
  صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

م از كل سه
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

  )درصد(

سهم از كل 
واردات جهاني 

  )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

)64( 

, شمع, موم, روغن, صابون
 )34(چسبهاي مدلسازي 

54351 55591 1240 -  122/0  168/0  1936/0  1992/0  1/1 -  

- 9411 62523 53112 )69(محصوالت سفالي   119/0  189/0  1859/0  2221/0  1/8 -  

كائوچو و محصوالت 
 )40(مشابه 

51726 363780 312054 -  116/0  102/1  0583/0  3964/0  1/75-  

هاي ارگانيك  فرآورده
 )05(جانوري 

51676 3416 48260 116/0  01/0  0817/1  0672/0  6/87  

ماهي، خرچنگ و سيار 
حيوانات آبزي بدون مهره 

)03( 

49506 13511 35995 111/0  041/0  0931/0  0233/0  1/57  

محصوالت ورقه , حيوان
دانه هاي روغني , ورقه شده

و نباتات چربي دار و مانند 
42567 670453 627886 -  095/0  032/2  1151/0  7339/1  1/88-  



  750/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
  صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

م از كل سه
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

  )درصد(

سهم از كل 
واردات جهاني 

  )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

 )15(آن 

هاي خاص نظير مليله  بافته
 )58(دوزي و غيره 

37313 13002 24311 084/0  039/0  3511/0  1366/0  3/48  

پارچه و نخ بافته شده از 
پشم و مو جانور و نظاير آن 

)51( 

36539 38639 2100 -  082/0  117/0  2711/0  2987/0  8/2 -  

ها، فلز، سنگهاي  سكه
گرانبها، مرواريد و مانند آن 

)71(  
34559 21930 12629 077/0  066/0  0195/0  0122/0  4/22  

حبوبات، آرد، نشاسته و 
محصوالت و فرآوريهاي 

 )19(تهيه شده از شير 

34520 1557 32963 077/0  005/0  126/0  0058/0  4/91  

077/0 30735 3464 34199نوشابه، سركه و مشروبات   01/0  0615/0  0063/0  6/81  



  751/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
  صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

م از كل سه
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

  )درصد(

سهم از كل 
واردات جهاني 

  )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

 )22(الكي 

- 489282 522584 33302 )30(رويي محصوالت دا  075/0  584/1  0148/0  2237/0  88-  

جوهر، رنگ و ساير مواد 
 )32(رنگي 

29259 221578 192319 -  066/0  672/0  0597/0  4498/0  7/76-  

قند، شكر و صنعت آن 
)17( 

28136 40650 12514-  063/0  123/0  1391/0  1915/0  2/18-  

گوشت، ماهي و غذاهاي 
تهيه شده از جانوران دريايي 

)16( 

27494 27487 27487 062/0  0 1239/0  0 9/99  

ديگر محصوالت پوشاك 
 )63(ساخته شده 

26673 4890 21783 06/0  015/0  0916/0  017/0  69 

- 345646 371487 25841 )31(كود   058/0  126/1  1114/0  3076/1  87-  

- 132957 156803 23846اسلحه و مهمات، لوازم يا   053/0  475/0  3809/0  5471/2  6/73-  



  752/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
  صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

م از كل سه
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

  )درصد(

سهم از كل 
واردات جهاني 

  )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

 )93(بخشهايي از آن 

اسباب و وسايل، روشنايي، 
 )94(هاي پيش ساخته  خانه

23165 48817 25652-  052/0  148/0  0204/0  0399/0  6/35-  

آلبومين، نشاسته تعديل 
 )35(كننده، آنزيم 

21177 35111 13934-  047/0  106/0  1424/0  232/0  8/24-  

روي و مواد  منتج از آن 
)79( 

19793 15609 4184 044/0  047/0  2823/0  2128/0  8/11  

كاغذ، مقوا، خمير كاغذ 
)48( 

18434 510484 492050 -  041/0  547/1  0141/0  3812/0  93-  

ميز آرايش، وسايل آرايش، 
 )33... (عطر و 

18245 51822 33577-  041/0  157/0  0329/0  0985/0  9/47-  

فيبرهاي خام ساخته شده 
)55( 

16540 341091 324551 -  037/0  034/1  0605/0  1786/1  8/90-  

-47651 63434 15783 )83(فلز  مواد متفرقه از  035/0  192/0  0467/0  1831/0  2/60-  



  753/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
  صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

م از كل سه
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

  )درصد(

سهم از كل 
واردات جهاني 

  )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

ساعت ديواري و مچي يا 
 )91(بخشي از آن 

14873 66301 51428-  033/0  201/0  0613/0  2714/0  4/63-  

745/14  )52(پنبه   169/38  424/23 -  033/0  116/0  0307/0  0833/0  3/44-  

54 Manmade filaments 330/14  889/173  559/159-  032/0  527/0  038/0  5266/0  8/84-  

هاي  الك، صمغ، عصاره
  )13(گياهي و مواد مشتقه 

365/13  230/4  9/135  03/0  013/0  432/0  1293/0  9/51  

توتون، تنباكو و محصوالت 
جانشين ساخته شده از 

  )24(تنباكو 
484/12  845/334  361/322-  028/0  015/1  0527/0  2267/1  8/92-  

محصوالت خوراكي تهيه 
 )21(شده متفرقه 

412/12  437/23  025/11 -  028/0  071/0  0457/0  0821/0  8/30-  

محصوالت لبني، تخم مرغ، 
عسل و يار محصوالت 

  )04(حيواني خوردني 
725/11  974/88  249/77 -  026/0  27/0  0281/0  2143/0  7/76-  



  754/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
  صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

م از كل سه
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

  )درصد(

سهم از كل 
واردات جهاني 

  )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

092/11 )01(حيوانات زنده   094/7  998/3  025/0  021/0  1002/0  0658/0  22 

چوب، كاالهاي چوبي، 
 )44(زغال چوب 

551/9  211/269  660/259-  021/0  816/0  0101/0  2645/0  1/93-  

گشت و موادزائد خوراكي 
 )02(گوشت 

390/9  333/106  943/96 -  021/0  322/0  0168/0  1913/0  8/83-  

عروسك، اسباب بازي و 
 )95(لوازم ورزشي 

715/8  409/23  694/14 -  02/0  071/0  016/0  329/0  7/45-  

هاي  هاي روغني، ميوه دانه
روغني، حبوبات، بذر، ميوه 

  )12(و غيره 
535/7  802/348  267/341-  017/0  057/1  0254/0  009/1  8/95-  

خمير كاغذ، مواد سلولزي 
 )47(فيبر و ضايعات آن 

433/7  497/58  064/51 -  017/0  177/0  03/0  2061/0  5/77-  

مواد چرمي و روده حيوان 
)42(  

003/7  247/4  756/2  016/0  013/0  0218/0  012/0  5/24  



  755/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
  صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

م از كل سه
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

  )درصد(

سهم از كل 
واردات جهاني 

  )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

پسماند، ضايعات صنايع 
غذايي، علوفه جانوري 

)23( 

679/5  371/350  693/344-  013/0  062/1  0199/0  0987/1  8/96-  

اسباب و لوازم پزشكي، 
نوري، تكنيكي و اپتيكال 

)90( 

662/5  592/645  930/639-  013/0  957/1  002/0  215/0  3/98-  

سرب و مواد منتج از آن 
)78( 

139/5  388/2  751/2  012/0  007/0  1966/0  0846/0  5/36  

كاالهاي ساخته شده متفرقه 
)96( 

643/4  123/35  480/30 -  01/0  106/0  0258/0  1893/0  6/76-  

ها و  ها، روزنامه عكس
 )49(كتابهاي چاپي 

478/4  446/32  968/27 -  01/0  098/0  0132/0  097/0  7/75-  

نخ تابيده، ريسمان چند ال، 
پشم ماليده شده، طنابهاي 

433/4  449/27  016/23 -  01/0  083/0  0342/0  2211/0  2/72-  



  756/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
  صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

م از كل سه
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

  )درصد(

سهم از كل 
واردات جهاني 

  )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

 )56(كشتي و مانند آن 

كاكائو و تهيه شده از آن 
)18( 

050/4  178/24  128/20 -  009/0  073/0  0198/0  118/0  3/71-  

ابزار، آالت، كارد و چنگال 
ساخته شده از فلز و مانند 

 )82(آن 

373/3  528/152  791/148-  008/0  462/0  0108/0  4273/0  2/95-  

پارچه پوشاك ورقه ورقه، 
 )59(نيم تنه و بارداري 

247/3  890/91  643/88 -  007/0  278/0  0205/0  6627/0  2/93-  

زا، منفجر شونده،  مواد آتش
 )36(آتش بازي 

832/2  467/2  365 006/0  007/0  1192/0  0995/0  9/6  

مواد اصلي پيچيدن 
سبزيجات، محصوالت 

 )14(سبزيجات  و نظاير آن 

721/2  48 673/2  006/0  0 5987/0  0081/0  5/96  

239/2درختان زنده، گياهان،   407/3  168/1-  005/0  01/0  0173/0  0264/0  7/20-  



  757/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
  صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

م از كل سه
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

  )درصد(

سهم از كل 
واردات جهاني 

  )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

هاو گياهان  پيازها، ريشه
  )06(بريده شده 

سبد و مواد اصلي توليد 
بندي و نظاير آن  شده بسته

)46( 

999/1  337/3  338/1-  004/0  01/0  1166/0  1838/0  1/25-  

ها و ديگر  ها، قايق كشتي
 )89(شناورها 

981/1  151/117  170/115-  004/0  355/0  003/0  2488/0  7/96-  

آهن، تراموا، لوكوموتيو و  راه
 )86(تجهيزات غلطك دار 

766/1  260/205  494/203-  004/0  622/0  0079/0  3193/1  3/98-  

ا بخشي از آن چرخ دنده ي
)65( 

400/1  758/2  358/1-  003/0  008/0  0341/0  0569/0  7/32-  

محصوالت آرد شده، مالت، 
 )11(شاسته، موم گندم ن

866 300/2  434/1-  002/0  007/0  0109/0  0275/0  3/45-  

351/10 557 )80(قلع و مواد منتج از آن   794/9-  001/0  031/0  0179/0  2952/0  8/89-  



  758/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
  صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

م از كل سه
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

  )درصد(

سهم از كل 
واردات جهاني 

  )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

پارچه بافته شده يا 
 )60(دوزي شده  قالب

488 988 500-  001/0  003/0  0025/0  0063/0  9/33-  

265/807 474 )10(حبوبات   791/806-  001/0  446/2  0011/0  6168/1  9/99-  

ها و منسوجات  الياف پارچه
گياهي، نخهاي كاغذي و 

 )53(هاي بافته شده  پارچه

349 678/47  329/47 -  001/0  144/0  0092/0  3251/1  5/98-  

پوست پرنده، پرها، گلهاي 
مصنوعي و موي انسان 

)67( 

342 109/3  767/2-  001/0  009/0  0124/0  0926/0  2/80-  

كارهاي هنري، 
هاي ادبي، موسيقي  مجموعه

 )97(و عتيقه

193 145/6  952/5-  0 019/0  0015/0  0485/0  9/93-  

ابريشم و پارچه ابريشمي 
)50( 

99 991/1  892/1-  0 006/0  0035/0  0813/0  5/90-  



  759/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
  صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

م از كل سه
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

  )درصد(

سهم از كل 
واردات جهاني 

  )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

نيكل و مواد منتج از آن 
)75( 

74 790/16  716/16 -  0 051/0  0004/0  0883/0  1/99-  

كاالهايي كه در جاي 
اند  ديگري مشخص نشده

)99( 

66 805/956/1739/956/1-0 93/5  0 9627/0  100-  

خز و خز مصنوعي و 
محصوالت ساخته شده از 

 )43(آن 

65 6 59 0 0 0009/0  0001/0  1/83  

چوب پنبه و مواد از آن 
)45( 

18 617 599/0  0 002/0  001/0  0347/0  3/94-  

كاالهاي عكاسي، سينما و 
 )37(برداري  فيلم 

17 354/58  337/58 -  0 177/0  0001/0  2893/0  9/99-  

لوازم و آالت موسيقي و 
 )92(بخشي از آن 

7 375/9  368/9-  0 028/0  0002/0  1889/0  9/99-  



  760/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
  صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش 
خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

م از كل سه
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 
جهاني 

  )درصد(

سهم از كل 
واردات جهاني 

  )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

هواپيما، فضاپيما يا بخشي 
 )88(از آن 

4 396/134  392/134-  0 407/0  0 1134/0  100-  

ها  صندليها، چترها،  ظحفا
 )66(ها  و ورقه

4 069/1  065/1-  0 003/0  0003/0  059/0  3/99-  

ديگر از فلز و مواد منتج از 
 )81(آن 

3 528/6  525/6-  0 02/0  0 0623/0  9/99-  

   www.Intracen.org:مأخذ

  
  



  761/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )هزار دالر آمريكا( 2005تركيب صادرات و واردات ايران در سال : 160 جدول

  صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش خالص 
 تجارت

سهم از كل 
ت صادرا

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(جهاني 

سهم از كل 
واردات جهاني 

 )درصد(

 ن خالصجريا 
 تجارت

(X-M)/(X+M)*100  

000/012/60660/674/38340/337/21  )00(كل صنايع   100 100 5859/0  3678/0  6/21  

سوخت و مواد مشتقه , نفت
)27( 

306/033/52012/750/3  294/283/48  705/86  696/9  6563/3  2481/0  6/86  

, خشكبار, ميوه خوردني
هندوانه , خالل ميوه مركبات

)08( 

210/255/1  998/163   
212/091/1  092/2  424/0  5275/2  2975/0  9/76  

879/981 )72(آهن و فوالد    152/069/4  273/087/3-  636/1  521/10  3463/0  3574/1  1/61-  

464/730 )29(شيميايي آلي   579/743  115/13 -  217/1  923/1  2683/0  2573/0  9/0 -  

لي و زيلو و ديگر قا, فرش 
 )57(محصوالت پوشش كف 

952/637  182/2  770/635  063/1  006/0  4144/5  0197/0  3/99  

179/370 )39(پالستيك و مواد همانند   643/423/1  464/053/1-  617/0  681/3  1086/0  415/0  7/58-  

941/252 )76(آلومينيم و مواد نظير    798/364  857/111-  421/0  943/0  2418/0  3478/0  1/18-  

475/316 تركيبات , شيميايي معدني  648/115-  335/0  818/0  2893/0  4133/0  4/22-  



  762/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش خالص 
 تجارت

سهم از كل 
ت صادرا

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(جهاني 

سهم از كل 
واردات جهاني 

 )درصد(

 ن خالصجريا 
 تجارت

(X-M)/(X+M)*100  

ايزوتوپ , معدني گرانبها
)28( 

827/200  
 

وسايل نقليه به جز راه آهن و 
 )87(تراموا 

929/199  354/111/1  425/911-  333/0  874/2  022/0  1244/0  5/69-  

, ماشين آالت, ديگ بخار
راكتور هسته اي و نظاير آن 

)84( 

193/172  586/520/9  393/348/9-  287/0  617/24  0123/0  6786/0  4/96-  

سنگهاي , گوگرد, نمك
آهك و سيمان , گچ, قيمتي

)25( 

532/169  142/119  390/50  282/0  308/0  6419/0  3499/0  5/17  

محصوالت شيميايي متفرقه 
)38( 

201/159  386/464  185/305-  265/0  201/1  1704/0  4793/0  9/48-  

خاكستر فلز و گدازه 
 )26(آتشنشاني 

673/157  147/60  526/97  263/0  156/0  2267/0  0684/0  8/44  

504/150 )73(مواد آهني يا فوالد   300/153/1  796/002/1-  251/0  982/0  0874/0  6682/0  9/76-  



  763/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش خالص 
 تجارت

سهم از كل 
ت صادرا

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(جهاني 

سهم از كل 
واردات جهاني 

 )درصد(

 ن خالصجريا 
 تجارت

(X-M)/(X+M)*100  

000/137 )01(حيوانات زنده   984/8  016/128  228/0  023/0  0544/0  0694/0  7/87  

پنبه , سيمان, گچ, سنگ قيمتي
 )68(ميكا و مانند آن , نسوز

532/132  139/48  393/84  221/0  124/0  4693/0  1659/0  7/46  

برخي , وردنيسبزيهاي خ
 )07(ساقه ها و قارچ ها 

405/126  670/5  735/120  211/0  015/0  3752/0  0161/0  4/91  

695/121 )09(ادويه , چاي, قهوه  040/98  23655 203/0  253/0  6388/0  4988/0  8/10  

مس و تركيبات مسي و مواد 
 )74(مشابه 

442/117  713/135  271/18 -  196/0  351/0  1524/0  1781/0  2/7 -  

بافته و , مواد و لوازم پوششي
 )61(قالبدوزي 

654/100  356/3  298/97  168/0  009/0  0817/0  0027/0  5/93  

ها، فلز، سنگهاي گرانبها،  سكه
 )71(مرواريد و مانند آن 

958/93  652/62  306/31  157/0  162/0  0481/0  0311/0  20 

حبوبات، آرد، نشاسته و 
محصوالت و فرآوريهاي تهيه 

 )19(شده از شير 

769/93  977/3  792/89  156/0  01/0  3104/0  0134/0  9/91  



  764/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش خالص 
 تجارت

سهم از كل 
ت صادرا

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(جهاني 

سهم از كل 
واردات جهاني 

 )درصد(

 ن خالصجريا 
 تجارت

(X-M)/(X+M)*100  

ديگر , پوست خام , چرم
 )41(پوست ها و نظاير آن 

040/90  299/1  741/88  15/0  003/0  3355/0  005/0  2/97  

698/89 )69(محصوالت سفالي   050/79  648/10  149/0  204/0  2951/0  2564/0  3/6  

507/88 )70(ليوان و بلورآالت   455/176  948/87 -  147/0  456/0  1882/0  3699/0  2/33-  

تجهيزات الكترونيكي و 
 )85(اتصال برق 

333/85  105/758/2  772/672/2-  142/0  132/7  0061/0  1884/0  94-  

, شمع, موم, روغن, صابون
 )34(چسبهاي مدلسازي 

935/79  827/48  108/31  133/0  126/0  2623/0  1599/0  2/24  

كفش، پوشش روي كفش و 
 )64(نظاير آن يا بخشي از آن 

650/66  305/11  345/55  111/0  029/0  1/0  0154/0  71 

312/66)79( روي و مواد  منتج از آن  157/16  155/50  11/0  042/0  7546/0  1843/0  8/60  

آجيل و , ميوه, سبزيجات
ساير مواد غذايي فرآوري 

 )20( شده

231/66  246/15  985/50  11/0  039/0  2095/0  0478/0  6/62  

156/61هاي ارگانيك  فرآورده  116/4  040/57  102/0  011/0  1792/1  0771/0  4/87  



  765/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش خالص 
 تجارت

سهم از كل 
ت صادرا

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(جهاني 

سهم از كل 
واردات جهاني 

 )درصد(

 ن خالصجريا 
 تجارت

(X-M)/(X+M)*100  

  )05(جانوري 
نه , كاالها و لوازم پوششي

 )62(باقته و قالبدوزي 
742/59  280/20  462/39  1/0  052/0  0408/0  0139/0  3/49  

ديگر محصوالت پوشاك 
  )63(ساخته شده 

588/59  508/8  080/51  099/0  022/0  1757/0  0267/0  75 

كائوچو و محصوالت مشابه 
)40( 

841/58  660/383  819/324-  098/0  992/0  058/0  3685/0  4/73-  

نوشابه، سركه و مشروبات 
 )22(الكي 

938/56  659/5  279/51  095/0  015/0  0948/0  0093/0  9/81  

925/49 )17(قند، شكر و صنعت آن   729/138  804/88 -  083/0  359/0  2062/0  539/0  1/47-  

محصوالت ورقه ورقه , حيوان
دانه هاي روغني و , شده

نباتات چربي دار و مانند آن 
)15( 

786/49  777/653  991/603-  083/0  69/1  1295/0  6535/1  8/85-  

033/49 )30(محصوالت دارويي   772/593  739/544-  082/0  535/1  0196/0  226/0  7/84-  



  766/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش خالص 
 تجارت

سهم از كل 
ت صادرا

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(جهاني 

سهم از كل 
واردات جهاني 

 )درصد(

 ن خالصجريا 
 تجارت

(X-M)/(X+M)*100  

جوهر، رنگ و ساير مواد 
 )32(رنگي 

633/44  757/236  124/192-  074/0  612/0  0849/0  4503/0  3/68-  

محصوالت لبني، تخم مرغ، 
عسل و يار محصوالت 

  )04(حيواني خوردني 
316/36  636/130  320/94 -  061/0  338/0  0812/0  2943/0  5/56-  

آلبومين، نشاسته تعديل كننده، 
 )35(آنزيم 

487/34  834/39  347/5-  057/0  103/0  2178/0  2434/0  2/7 -  

هاي خاص نظير مليله  بافته
 )58(دوزي و غيره 

249/30  873/13  376/16  05/0  036/0  2627/0  1355/0  1/37  

ماهي، خرچنگ و ساير 
حيوانات آبزي بدون مهره 

)03( 

398/29  785/16  613/12  049/0  043/0  0508/0  0264/0  3/27  

پارچه و نخ بافته شده از پشم 
 )51(و مو جانور و نظاير آن 

447/27  300/34  853/6-  046/0  089/0  2085/0  2709/0  1/11-  

458/22اسباب و وسايل، روشنايي،   416/66  958/43 -  037/0  172/0  0181/0  0495/0  5/49-  



  767/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش خالص 
 تجارت

سهم از كل 
ت صادرا

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(جهاني 

سهم از كل 
واردات جهاني 

 )درصد(

 ن خالصجريا 
 تجارت

(X-M)/(X+M)*100  

  )94(هاي پيش ساخته  خانه
ميز آرايش، وسايل آرايش، 

 )33... (عطر و 
919/21  355/58  436/36 -  037/0  151/0  0365/0  1006/0  4/45-  

درختان زنده، گياهان، پيازها، 
هاو گياهان بريده شده  ريشه

)06(  
729/21  342/4  387/17  036/0  011/0  1583/0  0315/0  7/66  

چوب، كاالهاي چوبي، زغال 
 )44(چوب 

389/19  010/196  621/176-  032/0  507/0  0191/0  1818/0  82-  

گوشت، ماهي و غذاهاي تهيه 
 )16(شده از جانوران دريايي 

872/18  28 844/18  031/0  0 0729/0  0001/0  7/99  

محصوالت خوراكي تهيه 
 )21(شده متفرقه 

643/18  353/31  710/12 -  031/0  081/0  0613/0  0991/0  4/25-  

فيبرهاي خام ساخته شده 
)55( 

678/15  033/332  355/316-  026/0  859/0  0559/0  162/1  91-  

650/15هاي  هاي روغني، ميوه دانه  045/303  395/287-  026/0  784/0  0515/0  8898/0  2/90-  



  768/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش خالص 
 تجارت

سهم از كل 
ت صادرا

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(جهاني 

سهم از كل 
واردات جهاني 

 )درصد(

 ن خالصجريا 
 تجارت

(X-M)/(X+M)*100  

روغني، حبوبات، بذر، ميوه و 
  )12(غيره 

-53276 67633 14357 )83(مواد متفرقه از فلز   024/0  175/0  0378/0  1735/0  65-  

54 Manmade filaments 14175 193586 179411 -  024/0  51/0  0376/0  5796/0  4/86-  

021/0 706258 718999 12761 )48(كاغذ، مقوا، خمير كاغذ   859/1  0093/0  5092/0  5/96-  

هاي  الك، صمغ، عصاره
 )13(گياهي و مواد مشتقه 

12149 7057 5092 02/0  018/0  343/0  1891/0  5/26  

گشت و موادزائد خوراكي 
 )02(گوشت 

11869 51807 39938-  02/0  134/0  0118/0  0828/0  7/62-  

-12696 24497 11801)18(كاكائو و تهيه شده از آن   02/0  063/0  0544/0  1105/0  35-  

خمير كاغذ، مواد سلولزي 
 )47(فيبر و ضايعات آن 

11035 59699 48699-  018/0  154/0  0421/0  1966/0  8/68-  

ها و  ها، روزنامه عكس
 )49(كتابهاي چاپي 

10030 15309 5279 -  017/0  04/0  0276/0  0424/0  8/20-  

-28599 37809 9210عروسك، اسباب بازي و   015/0  098/0  0149/0  0471/0  8/60-  



  769/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش خالص 
 تجارت

سهم از كل 
ت صادرا

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(جهاني 

سهم از كل 
واردات جهاني 

 )درصد(

 ن خالصجريا 
 تجارت

(X-M)/(X+M)*100  

  )95(لوازم ورزشي 
نخ تابيده، ريسمان چند ال، 
پشم ماليده شده، طنابهاي 

 )56(كشتي و مانند آن 

9012 17416 8404 -  015/0  045/0  0625/0  127/0  8/31-  

اسباب و لوازم پزشكي، 
نوري، تكنيكي و اپتيكال 

)90(  
8321 721856 717174 -  014/0  876/1  0026/0  2184/0  7/79-  

پسماند، ضايعات صنايع 
 )23(غذايي، علوفه جانوري 

6886 108743 101861 -  011/0  281/0  0231/0  3364/0  1/8 -  

- 3494 9554 6060)78(سرب و مواد منتج از آن   01/0  025/0  1907/0  2937/0  4/22-  

- 372176 378019 5843 )31(كود   01/0  977/0  0208/0  1518/1  97-  

توتون، تنباكو و محصوالت 
جانشين ساخته شده از تنباكو 

)24( 

5612 370524 364912 -  009/0  958/0  0224/0  295/1  97-  

- 3235 7867 4632مواد چرمي و روده حيوان   008/0  02/0  0131/0  0202/0  9/25-  



  770/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش خالص 
 تجارت

سهم از كل 
ت صادرا

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(جهاني 

سهم از كل 
واردات جهاني 

 )درصد(

 ن خالصجريا 
 تجارت

(X-M)/(X+M)*100  

)42(  
-40906 45306 4400 )52(پنبه   007/0  117/0  0093/0  1027/0  3/82-  

پارچه پوشاك ورقه ورقه، نيم 
 )59(تنه و بارداري 

3855 76852 72997-  006/0  199/0  0234/0  5182/0  4/90-  

محصوالت آرد شده، مالت، 
 )11(نشاسته، موم گندم 

3274 3085 189 005/0  008/0  037/0  0361/0  3 

ابزار، آالت، كارد و چنگال 
ساخته شده از فلز و مانند آن 

)82( 

2985 157770 154785 -  005/0  408/0  0078/0  4049/0  3/96-  

كاالهاي ساخته شده متفرقه 
)96( 

2663 36269 33606-  004/0  094/0  0138/0  1842/0  3/86-  

مواد اصلي پيچيدن 
سبزيجات، محصوالت 

 )14(سبزيجات  و نظاير آن 

2597 132 2465 004/0  0 5257/0  0196/0  3/90  

-87241 89075 1834ساعت ديواري و مچي يا   003/0  23/0  0073/0  3538/0  96-  



  771/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش خالص 
 تجارت

سهم از كل 
ت صادرا

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(جهاني 

سهم از كل 
واردات جهاني 

 )درصد(

 ن خالصجريا 
 تجارت

(X-M)/(X+M)*100  

  )91(بخشي از آن 
سبد و مواد اصلي توليد شده 

 )46(بندي و نظاير آن  بسته
1486 906 580 002/0  002/0  0792/0  0477/0  2/24  

آن چرخ دنده يا بخشي از 
)65( 

1138 2705 1567 -  002/0  007/0  0257/0  053/0  8/40-  

001/0 959819 960497 682 )10(حبوبات   484/2  0015/0  9803/1  9/99-  

ديگر از فلز و مواد منتج از آن 
)81( 

464 7569 7105 -  001/0  02/0  0037/0  0587/0  4/88-  

پارچه بافته شده يا 
 )60(دوزي شده  قالب

441 842/1  401/1-  001/0  005./0  0022/0  0112/0  4/61-  

آهن، تراموا، لوكوموتيو و  راه
 )86(تجهيزات غلطك دار 

426 429/320  003/320-  001/0  829/0  0018/0  8444/1  7/99-  

پوست پرنده، پرها، گلهاي 
 )67(مصنوعي و موي انسان 

359 348/3  989/2-  001/0  009/0  0125/0  0973/0  6/80-  

938/447/3 297كاالهايي كه در جاي ديگري   641/447/3-  0 915/8  0001/0  9269/1  100-  



  772/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش خالص 
 تجارت

سهم از كل 
ت صادرا

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(جهاني 

سهم از كل 
واردات جهاني 

 )درصد(

 ن خالصجريا 
 تجارت

(X-M)/(X+M)*100  

  )99(اند  مشخص نشده
940/13 246 )80(قلع و مواد منتج از آن   694/13 -  0 036/0  007/0  3764/0  5/96-  

ابريشم و پارچه ابريشمي 
)50( 

242 095/2  853/1-  0 005/0  0075/0  0752/0  3/79-  

ها و ديگر  ها، قايق كشتي
 )89(شناورها 

200 274/442  074/442-  0 144/1  0003/0  8162/0  9/99-  

خز و خز مصنوعي و 
محصوالت ساخته شده از آن 

)43(  
186 21 165 0 0 0024/0  0004/0  7/79-  

لوازم و آالت موسيقي و 
 )92(بخشي از آن 

152 127/7  975/6-  0 018/0  0031/0  1352/0  8/95-  

ها و منسوجات  الياف پارچه
گياهي، نخهاي كاغذي و 

 )53(هاي بافته شده  پارچه

139 158/65  019/65 -  0 168/0  0038/0  833/1  6/99-  

356/99 120هاي  كارهاي هنري، مجموعه  236/99 -  0 257/0  0008/0  7063/0  8/99-  



  773/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش خالص 
 تجارت

سهم از كل 
ت صادرا

 )درصد(

سهم از كل 
واردات 

 )درصد(

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(جهاني 

سهم از كل 
واردات جهاني 

 )درصد(

 ن خالصجريا 
 تجارت

(X-M)/(X+M)*100  

  )97(ادبي، موسيقي و عتيقه
-854 972 118 )45(چوب پنبه و مواد از آن   0 003/0  0066/0  0539/0  3/78-  

كاالهاي عكاسي، سينما و 
 )37(برداري  فيلم 

93 997/61  904/61 -  0 16/0  0004/0  3081/0  7/99-  

305/25 38 )75(نيكل و مواد منتج از آن   267/25 -  0 065/0  0002/0  1171/0  7/99-  

ا و ه ها، چترها، صندلي حفاط
 )66(ها  ورقه

10 685 675-  0 002/0  0006/0  036/1/0  1/97-  

زا، منفجر شونده،  مواد آتش
 )36(آتش بازي 

0 0 0 0 0 0 0 0 

اسلحه و مهمات، لوازم يا 
 )93(بخشهايي از آن 

0 0 0 0 0 0 0 0 

هواپيما، فضاپيما يا بخشي از 
 )88(آن 

0 0 0 0 0 0 0 0 

   www.Intracen.org:مأخذ



  774/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )هزار دالر آمريكا( 2006تركيب صادرات و واردات ايران در سال : 161 جدول

  صنعت
ارزش 
 صادرات

ارزش 
  واردات

ارزش خالص 
 تجارت

سهم از كل 
صادرات 

 )درصد(

كل سهم از 
واردات 

 )درصد(

سهم از 
كل 

صادرات 
جهاني 

  )درصد(

از  سهم
كل 

واردات 
جهاني 

 )درصد(

 تجارت جريان خالص 

(X-M)/(X+M)*100 

5276/0 100 000/247/63759/685/40241/561/22100 )00(كل صنايع   3329/0  7/21  

803/678/52063/626/1 )27(سوخت و مواد مشتقه , نفت  740/052/51291/83  997/3  9926/2  0894/0  94 

خالل ميوه , خشكبار, خوردني ميوه
 )08(هندوانه , مركبات

580/493/1  630/99  950/393/1  362/2  245/0  8506/2  1657/0  5/87  

162/115/1 )72(آهن و فوالد    816/797  346/317  763/1  961/1  34/0  2383/0  6/16  

613/797 )39(پالستيك و مواد همانند   129/212  484/585  261/1  521/0  2077/0  0552/0  58 

589/660 )29(شيميايي آلي   849/291  740/368  440/1  717/0  2221/0  0927/0  7/38  

قالي و زيلو و ديگر محصوالت , فرش 
 )57(پوشش كف 

675/597  442 233/597  945/0  001/0  7203/4  0037/0  9/99  

586/597 )74(مس و تركيبات مسي و مواد مشابه   294/17  292/580  945/0  043/0  4438/0  0135/0  4/94  

487/310 )87(وسايل نقليه به جز راه آهن و تراموا   983/622  496/312-  491/0  531/1  0312/0  0626/0  5/33-  



  775/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

913/301 )26(آتشنشاني خاكستر فلز و گدازه   076/6  837/295  477/0  015/0  3159/0  0052/0  1/96  

راكتور هسته اي و , ماشين آالت, ديگ بخار
 )84(ر آن نظاي

271/276  631/547/1  360/271/1-437/0  804/3  0176/0  0993/0  7/69-  

قارچ  برخي ساقه ها و, سبزيهاي خوردني
 )07(ها 

058/260  325/19  733/240  411/0  047/0  6827/0  0486/0  2/86  

, ي گرانبهاتركيبات معدن, شيميايي معدني
 )28(ايزوتوپ 

273/259  966/147  307/111  41/0  364/0  3174/0  168/0  3/27  

642/248 )76(آلومينيم و مواد نظير    954/72  688/175  393/0  179/0  1805/0  0534/0  6/54  

173/207 )73(مواد آهني يا فوالد   542/603  369/369-  328/0  483/0  0999/0  2904/0  9/48-  

389/186 )79(روي و مواد  منتج از آن   093/6  296/180  295/0  015/0  9644/0  0352/0  7/93  

335/174 )38(محصوالت شيميايي متفرقه   619/137  716/36  276/0  338/0  1633/0  126/0  8/11  

آهك و , گچ, سنگهاي قيمتي, گوگرد, نمك
 )25(سيمان 

341/165  512/51  829/113  261/0  127/0  5621/0  1418/0  5/52  

حبوبات، آرد، نشاسته و محصوالت و 
 )19(فرآوريهاي تهيه شده از شير 

510/155  762 847/154  246/0  002/0  476/0  0024/0  99 

082/150 )85(تجهيزات الكترونيكي و اتصال برق   861/894  779/744-  237/0  199/2  0092/0  0528/0  3/71-  

523/140 )09(ادويه , چاي, قهوه  441/25  082/115  222/0  063/0  6389/0  1154/0  3/69  

285/140ميكا , پنبه نسوز, سيمان, گچ, سنگ قيمتي  573/21  712/118  222/0  053/0  4293/0  0655/0  3/73  



  776/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )68(و مانند آن 
ها، فلز، سنگهاي گرانبها، مرواريد و  سكه

 )71(مانند آن 
835/139  766/1  069/138  221/0  004/0  0593/0  0008/0  5/97  

279/128 )69(محصوالت سفالي   728/20  551/107  203/0  051/0  3799/0  0611/0  2/72  

111/121 )70(ليوان و بلورآالت   261/62  850/58  191/0  153/0  2324/0  1195/0  1/32  

چسبهاي , شمع, موم, روغن, صابون
 )34(مدلسازي 

037/117  536/13  501/103  185/0  033/0  3454/0  0397/0  3/79  

ديگر پوست ها و نظاير , پوست خام , چرم
 )41(آن 

765/114  493 272/114  181/0  001/0  3963/0  0018/0  1/99  

آجيل و ساير مواد غذايي , ميوه, سبزيجات
 )20(فرآوري شده 

303/112  804/6  499/105  178/0  017/0  314/0  0192/0  6/88  

دانه , محصوالت ورقه ورقه شده, حيوان
هاي روغني و نباتات چربي دار و مانند آن 

)15( 

125/99  203/106  078/7-  157/0  261/0  2234/0  2368/0  4/3 -  

كفش، پوشش روي كفش و نظاير آن يا 
 )64(بخشي از آن 

139/89  244/2  895/86  141/0  006/0  1193/0  0028/0  1/95  

بافته و قالبدوزي , مواد و لوازم پوششي
)61( 

873/86  959 914/85  137/0  002/0  0597/0  0007/0  8/97  



  777/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

محصوالت لبني، تخم مرغ، عسل و ساير 
 )04(محصوالت حيواني خوردني 

604/85  493/61  111/24  135/0  151/0  1811/0  1309/0  4/16  

968/82 )22(نوشابه، سركه و مشروبات الكي   736/1  232/81  131/0  004/0  1215/0  0025/0  9/95  

068/79 )63(ديگر محصوالت پوشاك ساخته شده   709/1  359/77  125/0  004/0  2188/0  0048/0  8/95  

932/78 )17(قند، شكر و صنعت آن   285/11  647/67  125/0  028/0  2666/0  037/0  75 

427/76 )32(جوهر، رنگ و ساير مواد رنگي   624/56  803/19  121/0  139/0  1337/0  0989/0  9/14  

660/73 )05(هاي ارگانيك جانوري  فرآورده  328/2  332/71  116/0  006/0  3759/1  0427/0  9/93  

كاالهايي كه در جاي ديگري مشخص 
 )99(اند  نشده

310/59  902/256/31
- 

592/197/31
094/0  825/76  0184/0  3657/8  6/99-  

628/58 )40(كائوچو و محصوالت مشابه   990/179  362/121-  093/0  442/0  0498/0  1496/0  9/50-  

542/55 )30(محصوالت دارويي   532/204  990/148-  088/0  503/0  0193/0  0695/0  3/57-  

نه باقته و , كاالها و لوازم پوششي
 )62(قالبدوزي 

702/45  783/3  919/41  072/0  009/0  0287/0  0024/0  7/84  

ماهي، خرچنگ و ساير حيوانات آبزي 
 )03(بدون مهره 

367/41  716/8  651/32  065/0  021/0  0659/0  0125/0  2/65  

770/40 )44(چوب، كاالهاي چوبي، زغال چوب   040/37  730/3  064/0  091/0  0369/0  0324/0  8/4  

پارچه و نخ بافته شده از پشم و مو جانور 
 )51(و نظاير آن 

926/38  372/18  554/20  062/0  045/0  2908/0  1436/0  9/35  



  778/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

105/35 )01(حيوانات زنده   564/2  541/32  065/0  006/0  2443/0  0178/0  4/86  

هاي پيش  اسباب و وسايل، روشنايي، خانه
 )94(ساخته 

493/32  560/31  933 051/0  078/0  0237/0  0213/0  5/1  

578/31 )21(محصوالت خوراكي تهيه شده متفرقه   666/3  912/27  05/0  009/0  0957/0  
 

0106/0  2/79  

969/28 )78(سرب و مواد منتج از آن   342/2  627/26  046/0  006/0  6839/0  0543/0  85 

هاي خاص نظير مليله دوزي و غيره  بافته
)58( 

868/27  991/1  877/25  044/0  005/0  2304/0  0188/0  7/86  

235/27 )48(كاغذ، مقوا، خمير كاغذ   947/84  712/57 -  043/0  209/0  0185/0  0565/0  4/51-  

042/0 12219 14512 26731 )35(آلبومين، نشاسته تعديل كننده، آنزيم   036/0  1604/0  0833/0  296 

041/0 13264 12806 25869 )33... (ميز آرايش، وسايل آرايش، عطر و   031/0  0398/0  02/0  345 

-87326 110517 23191 )55(فيبرهاي خام ساخته شده   037/0  272/0  0806/0  391/0  3/65-  

هاي گياهي و مواد  الك، صمغ، عصاره
 )13(مشتقه 

22700 2462 20238 036/0  006/0  655/0  0646/0  4/80  

گوشت، ماهي و غذاهاي تهيه شده از 
 )16(جانوران دريايي 

18436 0 18436 029/0  0 0631/0  0 100 

027/0 7328 9997 17325 )02(دزائد خوراكي گوشت گشت و موا  025/0  0256/0  0151/0  8/26  

-12523 29785 17262 )83(مواد متفرقه از فلز   027/0  073/0  0398/0  0678/0  6/26-  



  779/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

خمير كاغذ، مواد سلولزي فيبر و ضايعات 
 )47(آن 

16454 3235 13219 026/0  008/0  0547/0  0097/0  1/97  

هاي روغني، حبوبات،  هاي روغني، ميوه دانه
 )12(بذر، ميوه و غيره 

15527 80476 64949-  025/0  198/0  0486/0  2354/0  7/67-  

023/0 11125 3540 14665 )49(ها و كتابهاي چاپي  ها، روزنامه عكس  009/0  0385/0  0094/0  1/91  

023/0 6616 7834 14450  )18(كاكائو و تهيه شده از آن   019/0  0622/0  0335/0  7/29  

نخ تابيده، ريسمان چند ال، پشم ماليده شده، 
 )56(طنابهاي كشتي و مانند آن 

11629 2725 8904 018/0  007/0  0731/0  0182/0  62 

54 Manmade filaments 11094 30458 19364-  018/0  075/0  0293/0  0891/0  6/46-  

اسباب و لوازم پزشكي، نوري، تكنيكي و 
 )90(اپتيكال 

9370 252104 242734 -  015/0  62/0  0025/0  0664/0  8/92-  

عروسك، اسباب بازي و لوازم ورزشي 
)95( 

8111 21983 13872-  013/0  054/0  0119/0  0249/0  1/46-  

هاو  درختان زنده، گياهان، پيازها، ريشه
 )06(گياهان بريده شده 

7683 4081 3608 012/0  01/0  0521/0  0281/0  6/30  

- 2737 9515 6778 )52(پنبه   011/0  023/0  0136/0  0204/0  8/16-  

تجهيزات  آهن، تراموا، لوكوموتيو و راه
 )86(غلطك دار 

6324 143539 137215 -  01/0  353/0  0244/0  801/0  6/91-  



  780/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

ته توتون، تنباكو و محصوالت جانشين ساخ
 )24(شده از تنباكو 

5419 16293 10874-  009/0  04/0  0211/0  0569/0  1/50-  

نشاسته، موم  محصوالت آرد شده، مالت،
 )11(گندم 

4433 1631 2804 007/0  004/0  0494/0  018/0  2/46  

پارچه پوشاك ورقه ورقه، نيم تنه و 
 )59(ارداري ب

4211 23789 19578-  007/0  058/0  0246/0  1519/0  9/69-  

مواد اصلي پيچيدن سبزيجات، محصوالت 
 )14(بزيجات  و نظاير آن س

3911 112 3799 006/0  0 7044/0  0156/0  4/49  

-538 4353 3815 )42(مواد چرمي و روده حيوان   006/0  011/0  0099/0  0102/0  6/6 -  

پسماند، ضايعات صنايع غذايي، علوفه 
 )23(جانوري 

3605 18728 15123-  006/0  046/0  0112/0  054/0  7/67-  

ابزار، آالت، كارد و چنگال ساخته شده از 
 )82(فلز و مانند آن 

3600 47464 43864-  006/0  117/0  0085/0  1102/0  9/85-  

-16245 18980 2735 )96(كاالهاي ساخته شده متفرقه   004/0  047/0  013/0  0894/0  8/74-  

بندي و  سبد و مواد اصلي توليد شده بسته
 )46(نظاير آن 

2650 747 1903 004/0  002/0  1293/0  0381/0  56 

ساعت ديواري و مچي يا بخشي از آن 
)91( 

2329 15656 13327-  004/0  038/0  0086/0  0574/0  -74/1 



  781/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

-57658 59451 1793 )31(كود   003/0  146/0  0062/0  1812/0  1/94-  

- 2433 3967 1534 )75(نيكل و مواد منتج از آن   002/0  01/0  0053/0  0125/0  2/44-  

و خز مصنوعي و محصوالت ساخته خز 
 )43(شده از آن 

1425 0 1425 002/0  0 0192/0  0 100 

002/0 440 717 1157 )65(چرخ دنده يا بخشي از آن   002/0  0231/0  0128/0  5/23  

- 279883 280833 955 )10(حبوبات   002/0  69/0  0019/0  5317/0  3/99-  

- 3521 4291 770 )80(قلع و مواد منتج از آن   001/0  011/0  0205/0  1082/0  6/69-  

-193 933 740 )50(ابريشم و پارچه ابريشمي   001/0  0025/0  0222/0  0311/0  5/11-  

- 1865 2435 570 )81(ديگر از فلز و مواد منتج از آن   001/0  006/0  0037/0  0163/0  1/62-  

-157 588 431 )45(چوب پنبه و مواد از آن   001/0  001/0  0235/0  033/0  4/15-  

-30833 31183 350 )89(ها و ديگر شناورها  ها، قايق كشتي  001/0  077/0  00074/00455/0  8/97-  

پوست پرنده، پرها، گلهاي مصنوعي و موي 
 )67(انسان 

339 1504 1165 -  001/0  004/0  011/0  0417/0  2/63-  

هاي ادبي، موسيقي  كارهاي هنري، مجموعه
 )97(و عتيقه

253 130 123 0 0 0015/0  0008/0  1/32  

0011/0 0 0 103 133 236 )60(دوزي شده  پارچه بافته شده يا قالب  0007/0  9/27  

ها و منسوجات گياهي، نخهاي  الياف پارچه
 )53(هاي بافته شده  كاغذي و پارچه

131 7040 6909 -  0 017/0  0036/0  2015/0  3/96-  



  782/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

برداري  كاالهاي عكاسي، سينما و فيلم 
)37( 

62 12943 12881-  0 032/0  0003/0  0646/0  99-  

- 2165 2187 22 )92(لوازم و آالت موسيقي و بخشي از آن   0 005/0  0004/0  0393/0  98-  

-139 158 19 )66(ها  ها و ورقه ، چترها، صندليها حفاط  0 0 001/0  0079/0  5/78-  

زي زا، منفجر شونده، آتش با مواد آتش
)36( 

0 0 0 0 0 0 0 0 

اسلحه و مهمات، لوازم يا بخشهايي از آن 
)93( 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 )88(هواپيما، فضاپيما يا بخشي از آن 
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  783/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

ترين محصوالت صادراتي و وارداتي كشور درقالب جداول مجزايي ارائه شده  جداول بعدي عمدهدر      

محصول برتر صادراتي و وارداتي كشور در  10شود  همان طور كه در جداول مذكور مشاهده مي. است

شود تركيب  در خصوص صادرات همان طور كه مشاهده مي. طي سالهاي مورد نظر اقالم ثابتي بوده است

باشد و سهم محصوالت  صادرات غيرنفتي كشور عمدتاً بر پايه صدور محصوالت طبيعي و معدني مي

اگر چه در سالهاي پاياني دوره مطالعه تحركاتي در زمينه حركت به . باشد صنعتي در آن بسيار ناچيز مي

حسوس به شود ولي اين تغييرات چندان م سمت تغيير تركيب صادراتي به سمت صنعتي شدن مشاهده مي

اي  شود همچنان نفت و مشتقات آن سهم عمده همان طور كه در اين جداول نيز مشاهده مي. رسد نظر نمي

  . در صادرات كشور دارا هستند

  )هزار دالر آمريكا: ارزش) (2002(عمده ترين محصوالت صادراتي و وارداتي ايران : 162 جدول

 صادرات واردات

4634678 
راكتور , ماشين آالت, ديگ بخار

 )84(هسته اي و نظاير آن 
 )27(سوخت و مواد مشتقه , نفت 24348097

3253538 
وسايل نقليه به جز راه آهن و 

 )87(تراموا 
627684 

ميوه خالل , خشكبار, ميوه خوردني
 )08(هندوانه , مركبات

1483701 
تجهيزات الكترونيكي و اتصال برق 

)85( 
625102 

قالي و زيلو و ديگر , فرش 
 )57(محصوالت پوشش كف 

1443437 
ها، فلز، سنگهاي گرانبها،  سكه

 )71(مرواريد و مانند آن 
 )72(آهن و فوالد   260191

 )29(آلي شيميايي  180595 )72(آهن و فوالد   1258284

 )39(پالستيك و مواد همانند  149582 )10(حبوبات  902313

 114488 )39(پالستيك و مواد همانند  615784
نه باقته و , كاالها و لوازم پوششي

 )62(قالبدوزي 

561756 
اسباب و لوازم پزشكي، نوري، 

 )90(تكنيكي و اپتيكال 
112998 

برخي ساقه ها و , سبزيهاي خوردني
 )07(قارچ ها 



  784/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 87348 )27( سوخت و مواد مشتقه, نفت 545345
, گچ, سنگهاي قيمتي, گوگرد, نمك

 )25(آهك و سيمان 

 )76(آلومينيم و مواد نظير   77602 )73(مواد آهني يا فوالد  457450

15156286  محصول برتر صادراتي 10جمع  26583687 محصول برتر وارداتي 10جمع 

20335749  جمع كل صادرات  28286000 جمع كل واردات

 )درصد(سهم نسبت به كل صادرات  31/94 )درصد(سهم نسبت به كل واردات  53/74
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  785/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  ) هزار دالر آمريكا: ارزش) (2003(عمده ترين محصوالت صادراتي و وارداتي ايران : 163 جدول

 صادرات واردات

6351767 
راكتور , ماشين آالت, ديگ بخار

 )84(هسته اي و نظاير آن 
 )27(سوخت و مواد مشتقه , نفت 28910976

 881646 )72(آهن و فوالد   2536978
خالل ميوه , خشكبار, ميوه خوردني

 )08(هندوانه , مركبات

2306092 
وسايل نقليه به جز راه آهن و 

 )87(تراموا 
666080 

 قالي و زيلو و ديگر, فرش 
 )57(محصوالت پوشش كف 

1936651 
تجهيزات الكترونيكي و اتصال 

 )85(برق 
 )29(شيميايي آلي  271365

 )72(آهن و فوالد   177932 )27(مواد مشتقه سوخت و , نفت 1468983

 )39(پالستيك و مواد همانند  156512 )39(پالستيك و مواد همانند  914629

 )76(  آلومينيم و مواد نظير 119556 )10(حبوبات  877912

867539 
ها و ديگر شناورها  ها، قايق كشتي

)89( 
119349 

, گچ, سنگهاي قيمتي, گوگرد, نمك
 )25(آهك و سيمان 

 118306 )29(شيميايي آلي  755248
نه باقته و , كاالها و لوازم پوششي

 )62( قالبدوزي

690169 

محصوالت ورقه ورقه , حيوان
دانه هاي روغني و نباتات , شده

 )15(چربي دار و مانند آن 

116177 
مس و تركيبات مسي و مواد مشابه 

)74( 

 محصول برتر صادراتي 10جمع  31537899 محصول برتر وارداتي 10جمع  18705968

 جمع كل صادرات  33788000 كل وارداتجمع  25638123

96/72 
سهم نسبت به كل واردات 

 )درصد(
 )درصد(سهم نسبت به كل صادرات   34/93
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  786/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  ) هزار دالر آمريكا: زشار) (2004(ترين محصوالت صادراتي و وارداتي ايران  عمده: 164 جدول

  صادرات واردات

8027660 
راكتور , ماشين آالت, ديگ بخار

 )84(هسته اي و نظاير آن 
 )27(سوخت و مواد مشتقه , نفت 39036507

 809028 )72(آهن و فوالد   3675900
ه خالل ميو, خشكبار, ميوه خوردني

 )08(هندوانه , مركبات

 )72(آهن و فوالد   687245 )27(سوخت و مواد مشتقه , نفت 2555888

2199892 
و اتصال برق تجهيزات الكترونيكي 

)85( 
629688 

قالي و زيلو و ديگر محصوالت , فرش 
 )57(پوشش كف 

1956805 
كاالهايي كه در جاي ديگري 

 )99(اند  مشخص نشده
 )29(شيميايي آلي  327286

1947233 
وسايل نقليه به جز راه آهن و تراموا 

)87( 
 )39(پالستيك و مواد همانند  188240

 160519 )39(پالستيك و مواد همانند  1213896
راكتور هسته , ماشين آالت, ديگ بخار

 )84(اي و نظاير آن 

 )76(آلومينيم و مواد نظير   150517 )73(مواد آهني يا فوالد  819244

 148437 )10(حبوبات  807265
وسايل نقليه به جز راه آهن و تراموا 

)87( 

 138400 )29(شيميايي آلي  798177
, گچ, سنگهاي قيمتي, گوگرد, نمك

 )25(آهك و سيمان 

24001960  محصول برتر صادراتي 10جمع  42275867 محصول برتر وارداتي 10جمع 

32997069  جمع كل صادرات  44628000 جمع كل واردات

 )درصد(سهم نسبت به كل صادرات  72/94 )درصد(سهم نسبت به كل واردات  73/72
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  787/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  ) هزار دالر آمريكا: ارزش) (2005(ترين محصوالت صادراتي و وارداتي ايران  عمده: 165 جدول

  صادرات واردات

9520586 
راكتور , تماشين آال, ديگ بخار

 )84(هسته اي و نظاير آن 
 )27(سوخت و مواد مشتقه , نفت 52033306

 1255210 )72(آهن و فوالد   4069152
خالل ميوه , خشكبار, ميوه خوردني

 )08(هندوانه , مركبات

 )72(آهن و فوالد   981879 )27(سوخت و مواد مشتقه , نفت 3750012

3447938 
كاالهايي كه در جاي ديگري 

 )99(اند  مشخص نشده
 )29(شيميايي آلي  730464

2758105 
تجهيزات الكترونيكي و اتصال برق 

)85( 
637952 

قالي و زيلو و ديگر محصوالت , فرش 
 )57(پوشش كف 

 )39(پالستيك و مواد همانند  370179 )39(پالستيك و مواد همانند  1423643

 )76(آلومينيم و مواد نظير   252941 )73(مواد آهني يا فوالد  1153300

1111354 
وسايل نقليه به جز راه آهن و تراموا 

)87( 
200827 

تركيبات معدني , شيميايي معدني
 )28(ايزوتوپ , گرانبها

 199929 )10(حبوبات  960497
وسايل نقليه به جز راه آهن و تراموا 

)87( 

 172194 )29(شيميايي آلي  743579
راكتور هسته , ماشين آالت, ديگ بخار
 )84(اير آن اي و نظ

28938166  محصول برتر صادراتي 10جمع  56834880 محصول برتر وارداتي 10جمع 

38674660  جمع كل صادرات  60012000 جمع كل واردات

 )درصد(سهم نسبت به كل صادرات  71/94 )درصد(سهم نسبت به كل واردات  82/74
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  788/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  ) هزار دالر آمريكا: ارزش) (2006(عمده ترين محصوالت صادراتي و وارداتي ايران : 166 جدول

  صادرات واردات

31256902 
كاالهايي كه در جاي ديگري 

 )99(اند  مشخص نشده
 )27(سوخت و مواد مشتقه , نفت 52678803

 1493580 )27(سوخت و مواد مشتقه , نفت 1626063
خالل ميوه , خشكبار, ميوه خوردني

 )08(هندوانه , مركبات

1547631 
راكتور , ماشين آالت, ديگ بخار

 )84(هسته اي و نظاير آن 
 )72(آهن و فوالد   1115162

894861 
تجهيزات الكترونيكي و اتصال 

 )85(برق 
 )39(پالستيك و مواد همانند  797613

 )29(شيميايي آلي  660589 )72(آهن و فوالد   797816

622983 
ه به جز راه آهن و وسايل نقلي

 )87(تراموا 
597675 

قالي و زيلو و ديگر , فرش 
 )57(محصوالت پوشش كف 

 597586 )73(مواد آهني يا فوالد  603542
مس و تركيبات مسي و مواد مشابه 

)74( 

 310487 )29(شيميايي آلي  291849
وسايل نقليه به جز راه آهن و تراموا 

)87( 

 )26(خاكستر فلز و گدازه آتشنشاني  301913 )10(حبوبات  280838

252104 
اسباب و لوازم پزشكي، نوري، 

 )90(تكنيكي و اپتيكال 
276271 

راكتور , ماشين آالت, ديگ بخار
 )84(هسته اي و نظاير آن 

 محصول برتر صادراتي 10جمع  58829679  محصول برتر وارداتي 10جمع  38174589

 جمع كل صادرات  63247000 جمع كل واردات 40685759

83/93 
سهم نسبت به كل واردات 

 )درصد(
 )درصد(سهم نسبت به كل صادرات  02/93
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المللي  بندي مركز تجارت بين گروه كااليي طبقه 14در جدول زير تركيب صادراتي كشور بر اساس 



  789/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

)ITC( همان طور كه در جدول . ارائه شده است 2006و  2002اي براي سالهاي  و به صورت مقايسه

صادراتي كشور با تكيه بر صدور مواد معدني، مواد غذايي تازه، شود عمده محصوالت  مذكور مشاهده مي

نكته قابل توجه در اين خصوص آن . مواد غذايي پردازش شده، منسوجات و مواد شيميايي بوده است

به طوري . باشد است كه سهم و رتبه ايران در بازار جهاني حتي در اين محصوالت نيز در خور توجه نمي

در برخي . ت نظير مواد معدني، منسوجات و پوشاك جايگاه ايران تنزل يافته استكه در برخي از محصوال

جايگاه ... از محصوالت نظير محصوالت چوبي، محصوالت ساخته شده اساسي، تجهيزات حمل و نقل و 

المللي  ايران در سطح جهاني بهبود نسبي يافته است ولي همچنان كشور از سهم قابل توجهي در سطح بين

  .باشد ر محصوالت برخوردار نميدر صدو

رتبه ايران در  15به منظور بهتر مشخص شدن وضعيت كشور در گروه صنايع عنوان شده، در نمودار 

وضعيت . ارائه شده است 20006و  2002بازار جهاني بر اساس گروه محصوالت مختلف براي سالهاي 

ه، مواد غذايي پردازش شده، مواد غذايي تاز(گروه محصول  8جايگاه كشور در سطح جهاني در 

گروه عنوان شده بهتر شده است ولي همچنان همان طور كه مشهود  14از ...) محصوالت چوبي و 

باشد كشور حتي در گروه صنايعي كه روند رو به رشدي را طي نموده است داراي جايگاه مناسبي در  مي

  .باشد سطح جهاني نمي



  790/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2002- 06(يسه تركيب صادرات ايران مقا: 167 جدول

 2006  2002 سال

 شاخص/ گروه محصول

ارزش صادرات 
هزار دالر (

  )آمريكا

سهم در 
صادرات 

ملي 
 )درصد(

سهم در 
بازار 

جهاني 
 )درصد(

رتبه در بازار 
 جهاني

ارزش 
  صادرات

هزار دالر (
  )آمريكا

سهم در 
صادرات ملي 

 )درصد(

سهم در بازار 
جهاني 

 )درصد(

  رتبه در
 بازار جهاني

%4 939747 مواد غذايي تازه   37/0%  41 2132112 3%  52/0%  34 

مواد غذايي پردازش  
 شده 

213373 0%  09/0%  74 700753 1%  17/0%  53 

%0 23659 محصوالت چوبي   01/0%  91 84435 0%  03/0%  80 

%3 724706 منسوجات   49/0%  30 764878 1%  37/0%  32 

%2 585384 شيميايي   08/0%  53 2101021 3%  16/0%  47 

%0 123570 محصوالت چرمي  17/0%  50 199979 0%  18/0%  52 

محصوالت ساخته شده 
 اساسي

635000 2%  14/0%  55 2731206 4%  27/0%  48 

ماشين آالت غير 
  الكتريكي 

75584 0%  01/0%  63 309248 0%  03/0%  55 



  791/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

IT  و لوازم الكتريكي
  مصرفي

0 0% 0%  44694 0% 0%  68 

%0 53018 تركيبات الكترونيكي   01/0%  65 103795 0%  01/0%  65 

%0 55191 تجهيزات حمل و نقل   01/0%  67 277448 0%  02/0%  62 

%0 182374 پوشاك   1/0%  69 137812 0%  05/0%  78 

محصوالت ساخته شده 
 متفرقه 

117571 0%  02/0%  66 399950 0%  05/0%  59 

%84 19906437 مواد معدني   89/2%  10 53188026 84%  73/2%  12 
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  792/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2002- 06(مقايسه رتبه ايران در بازار جهاني در گروه محصوالت مختلف : 73 نمودار

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

مواد غذايی تازه 

مواد غذايی پردازش  شده 

محصوالت چوبی 

منسوجات 

شيميايی 

محصوالت چرمی

محصوالت ساخته شده اساسی

ماشين آالت غير الکتريکی 

IT و لوازم الکتريکی مصرفی 

ترکيبات الکترونيکی 

تجھيزات حمل و نقل 

پوشاک 

محصوالت ساخته شده متفرقه 

مواد معدنی 

رتبه در بازار جھانی سال 2002 رتبه در بازار جھانی سال 2006
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در خاتمه جهت مقايسه تركيب صادرات و وارداتي دو كشور ايران و تركيه در قالب جداول 

شود  همان طور كه در اين جداول نيز مشاده مي. ارائه شده است 2006اي براي مقطع زماني سال  جداگانه

برخوردار  كشور ايران تنها در صدور مواد معدني نسبت به كشور تركيه از جايگاه مناسبي در سطح جهاني

منسوجات، مواد غذايي تازه و مواد غذايي در صدور محصوالت عمده غيرنفتي كشور نظير . باشد مي

تري نسبت به كشوري مانند تركيه در سطح جهاني  پردازش شده نيز ايران از جايگاه به مراتب پايين

  .برخوردار است

  

  

  



  793/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

در  هاي گذشته هاي جاري دولت و برنامه گيريهاي ترين جهت اصلي
  بازرگاني خارجي

هاي اصلي اقتصاد ايران و  توان گفت كه از جمله مشخصه در مورد جايگاه تجارت در اقتصاد ايران مي

افت و خيزهاي قابل مالحظه در عوايد . خصوصاً تجارت خارجي، اتكاي شديد آن به صادرات نفت است

  .ي را سبب شده استبدست آمده از نفت، عدم تعادل ساختاري در بخشهاي گوناگون اقتصاد

اي از صادرات كااليي كشور به  دهد كه سهم عمده بررسي ساختار تجارت خارجي كشور نيز نشان مي

درصد صادرات كاال را صادرات نفت تشكيل داده  83حدود  1386در سال (صادرات نفت اختصاص دارد 

ات نفت وابستگي زيادي دارد اي به ارز حاصل از صادر اي و سرمايه از طرف ديگر، واردات واسطه). است

درصد صادرات  75اي در حدود  اي و سرمايه به طور متوسط سالهاي برنامه سوم توسعه واردات واسطه(

گيرد و به  بنابراين با تغيير در قيمتهاي جهاني نفت، واردات كشور تحت تأثير قرار مي). نفت بوده است

  .طور طبيعي توليد كشور با نوسان مواجه خواهد شد

در زمينه اتخاذ سياستهاي تجاري بر اساس شواهد تاريخي، اصوالً اقتصاد ايران بيشتر به سياستهاي 

سياستهاي نرخ ارز ثابت و : شواهدي از قبيل. جايگزيني واردات توجه نشان داده است تا تشويق صادرات

از صنايع و دولتي بودن  اجراي آن براي ساليان متوالي، ايجاد صنايع مادر، دولتي شدن يا ملي شدن بسياري

اي و  هاي تعرفه برقراري حفاظ(ها، انحصار دولت در زمينه تجاري  فعاليتهاي نظام بانكي و بيمه

و همچنين مالحظات ديدگاهي نظير خودكفايي، خوداتكايي، محوريت بخش كشاورزي و ) اي غيرتعرفه

البته . نگر قلمداد كرد مره اقتصادهاي درونهاي مديريت اقتصادي و نظاير آن اقتصاد ايران را بايد در ز شيوه

در سالهاي اخير و خصوصاً از برنامه سوم، نگرش به سمت سياست گسترش صادرات بوده و سياستهايي 

سازي، گسترش سياست نرخ ارز شناور، تأسيس مناطق آزاد تجاري، اصالح قوانين و  خصوصي: از قبيل

گذاري مستقيم  تصويب قوانين مربوط به سرمايه مقررات گمركي، اجازه تأسيس بانكهاي خصوصي و

  . خارجي در جهت سياست گسترش صادرات بوده است



  794/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

هاي گذشته دولت در بخش بازرگاني  ها و برنامه گيري ترين جهت در اين نوشتار ضمن بيان اصلي

اي كشور و ميزان  هاي توسعه خارجي، تحليلي هر چند مختصر در خصوص وضعيت اين بخش در برنامه

از آنجا كه همان طور كه در بخشهاي پيشين بدان اشاره شده . گردد ها ارائه مي تحقق اهداف در اين برنامه

است امروزه حركت عمده اقتصادهاي جهان به سمت صدور محصوال با فناوري باال و صنعتي شدن 

بررسي اجمالي  اي كشور نيز در اين خالل مورد هاي توسعه باشد، عملكرد صادرات صنعتي در برنامه مي

  .گيرد  قرار مي

  1)1362-66(برنامه اول 

اي كه پس از انقالب تدوين شد به داليل مختلف از جمله مسأله جنگ تحميلي به مرحله  اولين برنامه

مشاركت در تأمين استقالل اقتصادي از طريق افزايش "در اين برنامه هدف كلي بخش صنعت . اجرا نرسيد

ذكر  "هاي توليد صنعت موجود برداري از ظرفيت ل كشور همراه با حداكثر بهرهپيگير توان توليدي در داخ

در اين برنامه با توجه به پيروي از استراتژي جايگزيني واردات و تأكيد بر خودكفايي، همچنين . شده بود

هاي صادراتي عمالً صادرات صنعتي كشور به كاالهاي سنتي متكي بود، لذا اهداف  عدم وجود زمينه

در جدول زير اهداف كمي صادرات غيرنفتي و صنعتي و عملكرد اين . راتي بااليي تعيين نشده بودصاد

  .اول آورده شده است  ها در برنامه شاخص

                                                 
  .اين برنامه به تصويب مجلس شوراي اسالمي نرسيد و عمالً به اجرا درنيامد 1



  795/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )ميليون دالر( )1362-66(ارزش صادرات غيرنفتي و صنعتي در برنامه اول اجرا نشده : 168 جدول
  سال                                            

  
  شاخص

متوسط   1366  1365  1364  1363  1362
رشد دوره 

  )درصد(
 عملكرد برنامه عملكرد برنامه عملكرد برنامه عملكرد برنامه عملكرد برنامه

  -12 11916  -  7171  - 14175  - 17087  - 21507  -  كل صادرات
  5/26  1156  763  915  427  463  711  2/359  664  356  667  صادرات غيرنفتي

  -  5/151  3/214  1/65  1/54  4/53  درصد تحقق برنامه
  42  7/9  -  8/12  -  3/3  -  1/2  -  7/1  -  )درصد(سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات 

  38  8/131  -  -  110  64  -  3/27  -  26  -  صادرات صنعتي
  9  4/11  -  12  -  8/13  -  6/7  -  3/7  -  )درصد(سهم صادرات صنعتي از صادارت غيرنفتي 



  796/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

از روند  1362-66گردد ارزش صادرات غيرنفتي در سالهاي  همان طور كه در جدول فوق مشاهده مي

درصد  26به طوري كه صادرات غيرنفتي كشور با نرخ متوسط ساليانه . رو به رشدي برخوردار بوده است

  .رسيده است 1366ميليون دالر در سال  1156ميليون دالر به  356از 

خ رشد باالي صادرات غيرنفتي همراه با كاهش ارزش كل صادرات كشور باعث شده تا در اين دوره نر

افزايش  1366درصد در سال  7/9به  1362درصد در سال  7/1سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات از 

  .يابد

حاكي از ) اجرا نشده(مقايسه عملكرد صادرات غيرنفتي با اهداف در نظر گرفته شده طي برنامه اول 

ين است كه طي سه سال اول به دليل شرايط جنگي و فضاي كلي عملكرد صادرات غيرنفتي كمتر از ا

ارزش صادرات ) 1366و  1365(بيني شده در برنامه بوده است، ولي طي دو سال آخر  اهداف پيش

نمودار زير مقايسه اهداف با عملكرد صادرات . بيني شده محقق شده است غيرنفتي بيش از اهداف پيش

  .دهد غيرنفتي را طي سالهاي برنامه نشان مي

  )اجرا نشده(مقايسه اهداف و عملكرد صادرات غيرنفتي در برنامه اول : 74 نمودار
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اهداف برنامه عملكرد صادرات غيرنفتي
  

كه اين رقم در الر بوده ميليون د 2/3249به طور كلي مجموع صادرات غيرنفتي كشور در برنامه اول 



  797/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  .از تحقق هدف برنامه در اين زمينه دارد فته شده حكايتمقايسه با اهداف در نظر گر

به . باشد دهنده روند رو به رشد اين شاخص مي بررسي آمار صادرات صنعتي در برنامه اول نيز نشان

 1362ميليون دالر در سال  26درصد از  38طوري كه صادرات صنعتي كشور با نرخ رشد متوسط ساليانه 

  .رسيده است 1366ل ميليون دالر در سا 8/131به 

دهد كه طي سالهاي برنامه اين  نگاهي به وضعيت سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي نشان مي

به طوري كه سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي از سال . ثباتي را طي كرده است شاخص روند بي

تا  1364است ولي از سال  درصد رسيده 8/13درصد به  3/7رو به رشد بوده و از  1364تا سال  1362

نمودار زير روند . كاهش يافته است 1366درصد در سال  4/11اين شاخص روند نزولي داشته و به  1366

  :دهد سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي را نشان مي

  )نشدهاجرا (سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي در برنامه اول : 75 نمودار
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در حالي اتفاق افتاده كه طي همين دو  1366و  1365نسبي سهم صادرات صنعتي طي سالهاي كاهش 

لذا توفيق نسبي صادرات . بيني شده بوده است سال عملكرد صادرات غيرنفتي فراتر از اهداف برنامه پيش



  798/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  .جستغيرنفتي در اين دو سال را بايد در صدور كاالهاي غيرصنعتي، كشاورزي و سنتي 

درصد افزايش يافته و تداوم اين  100بيش از  1365بنا بر آمار موجود صادرات غيرصنعتي در سال 

همراه با افزايش قيمت صنايع دستي و پسته در بازارهاي جهاني باعث شده تا ارزش  1366رشد در سال 

  .صادرات غيرنفتي نسبت به دو سال قبل از افزايش چشمگيري برخوردار باشد

مدارانه در داخل همراه با  دوره تعارضات سياسي با جهان خارج و حاكميت ديدگاه دولتدر اين 

مسايل و مشكالت جنگ باعث شد تا تمركز عمده صنايع كشور به سمت برطرف كردن نيازهاي داخلي 

رغم روند رو به رشد صدور كاالهاي صنعتي، اين  معطوف گردد و به همين سبب طي اين دوره علي

  .قابل قياس با سالهاي قبل نبوده است) 1366ميلون دالر در سال  8/131(ر بهترين شرايط شاخص حتي د

  )1368-1372(برنامه اول 

برنامه اول توسعه در حالي اجرا شد كه جنگ تحميلي خسارات زيادي به زيربناهاي اقتصادي كشور 

سعه انتخاب شد ولي بحث كاهش در اين برنامه با اينكه بخش كشاورزي به عنوان محور تو. وارد كرده بود

وابستگي اقتصاد ملي به نفت و رشد صادرات غيرنفتي به ويژه صادرات كاالهاي صنعتي از جايگاه خاصي 

در اين برنامه بهبود و تقويت بنيه اقتصادي كشور، كمك به افزايش ارزش افزوده . برخوردار بوده است

راتي با تأكيد بر توسعه صادرات صنعتي به عنوان كاالهاي صنعتي و بهبود كيفيت و كميت كاالهاي صاد

  .يك هدف كلي مورد توجه قرار گرفت و دولت موظف به حمايت از صادركنندگان گرديد

پذير  طي سالهاي آغازين برنامه اول بدنه اقتصادي كشور به دليل مسايل و مشكالت حاكم بسيار آسيب

اي  برد و بازار فروش محصوالت مواجه با جامعه يبخش صنعت نيز از فناوريهاي فرسوده رنج م. شده بود

در اين دوره با آزادسازي اقتصادي و . با درآمد سرانه بسيار پايين و ساختار بازار به شدت انحصاري بود

اصالح قيمتهاي نسبي فضاي حداقلي براي تنفس بخش صنعت فراهم شد و آن را از اضمحالل و نابودي 

هاي تجربه استراتژي توسعه  توان دوره فراهم كردن زمينه مه اول را ميدر حقيقت برنا. كامل نجات داد
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  .صادرات به جاي استراتژي جايگزيني واردات ناميد

به طور كلي در دوران برنامه اول توسعه، دولت با اجراي برخي سياستهاي اقتصادي و بازرگاني نظير 

ت يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي، رقابتي براي واردات مواد اوليه و قطعا -اختصاص ارز ترجيحي

اعالم آزادي ورود برخي از اقالم مهم به صورت بدون انتقال ارز، حذف تدريجي محدوديت در واردات 

اي، افزايش فهرست كاالهاي مشمول واردات در مقابل صادرات، ايجاد صندوق  بسياري از كاالهاي سرمايه

تا حدودي بسترهاي الزم را براي توسعه صادرات غيرنفتي و پشتيباني از اقالم صنايع دستي و مواد معدني 

  .صنعتي فراهم ساخت

 و اقتصادي گسترده اصالحات و بازسازي رويكرد جنگ، از پس اقتصادي شرايط دليل به دوره اين در

 خصوصي نظير اساسي اصالحات برنامه، اين در .گرفت قرار تأكيد مورد بازار بر سازوكارهاي تأكيد

 صادرات و واردات كنترلهاي حذف يا كاهش ها، نرخ آزادسازي بهادار، اوراق فعاليت بورس دتجدي سازي،

  . گرفت قرار مدنظر پولي سياستهاي اصالح و ارز، نرخهاي كاهش تعدد ها، تعرفه كاهش و

 از راستا همين در و شد اعالم اصلي اولويتهاي يكي از نفتي غير صادرات توسعه ،مذكور برنامه در

 ورود افزايش طريق از صادراتي خام مواد سهم كاهش و نهايي صادرات محصوالت سهم رتقاءا طريق

. شد گيري جهت اي واسطه كاالي سهم حفظ نيز و مصرفي واردات كاالهاي كاهش و اي سرمايه كاالهاي

 صنعت، بخشهاي در كه شد مي محسوب اساسي و مهم از سياستهاي خوداتكايي، و خودكفايي كماكان البته

  .گرديد مي دنبال كشاورزي و معدن،

 كاهش و ها قيمت آزادسازي ارز، نرخهاي تعديل تورمي، فشارهاي از ناشي هاي اختالل دوره اين در

 بعد هاي دوره در كه ساخت فراهم را ها بدهي و جاري حساب در توازن عدم موجبات كنترلهاي وارداتي،

 .ساخت وارد هايي آسيب نفتي غير صادرات به آن، با مقابله جهت در مختلف، برقراري كنترلهاي علت به

 قرار بيشتري توجه مورد دوره اين در مهندسي و نفتي خدمات ويژه به و خدمات تشويق صادرات موضوع

  .گرفت
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بيني شده بود، اما عملكرد  ميليارد دالر پيش 8/17مجموع ارزش صادرات غيرنفتي در برنامه اول معادل 

  .درصد از اهداف برنامه تحقق يافت 66د دالر بود و به ابن ترتيب حدود ميليار 739/11برنامه 

ميليون دالر برآورد گرديده، در حالي  17836سال برنامه، جمعاً معادل  5حجم صادرات غير نفتي طي 

ميليون دالر تجاوز نكرده  12559كه جمع ارقام عملكرد صادرات كاالهاي غير نفتي طي پنج سال برنامه از 

درصد هدف برنامه در زمينه صادرات غيرنفتي  70توان گفت كه از نظر كمي در حدود  در واقع مي. است

البته بايد گفت كه در قانون برنامه اول، صادرات صنعتي جايگاه نخست را دارد و . تحقق پيدا كرده است

رش درصد كل صادرات غير نفتي برنامه را به خود اختصاص داده است و صادرات ف 4/50حدود 

  . هاي دوم و سوم قرار دارند وصادرات كاالهاي كشاورزي در رتبه
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  )ميليون ريال(تركيبات صادرات كاالهاي غير نفتي در قانون برنامه اول : 169 جدول

  نفتيسهم از كل صادرات كاالهاي غير  )1368-72(ساله اول  برنامه پنج  عنوان
  9/16  3024  صادرات كاالهاي كشاورزي
  4/50  9000  صادرات كاالهاي صنعتي

  7/24  4400  صادرات فرشي
  3/7  1300  صادرات محصوالت معدني

  6/0  112  صادرات مواد داروئي
  -  6/1783  جمع كل

قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، چاپ سوم، : مأخذ

  81، ص 1376سال 

دهند، طي سالهاي اجراي برنامه، صادرات كاالي صنعتي  ارقام عملكرد برنامه نشان مي طور كه اما همان

در رتبه سوم قرار گرفته و صادرات كاالهاي كشاورزي و صادرات فرش و صنايع دستي به ترتيب در رتبه 

  . دوم و اول قرار دارند

  )ميليون دالر) (1368 -1372(سالهاي اجراي برنامه اول  صادرات گروه كاالهاي غير نفتي در: 170 جدول

  )1368-72(ساله اول  عملكرد برنامه پنج  عنوان
سهم از كل صادرات كاالهاي 

  نفتيرغي
  8/66  8474  كاالهاي سنتي و كشاورزي

  8/24  3145  كاالهاي صنعتي
  5/1  191  هاي كاني وفلزي كلوخه

  8/6  816  ساير كاالها
    12671  جمع

  5/33  4242  صنايع دستيفرش و
  ، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران1370و  1369خالصه تحوالت اقتصادي كشور در سالهاي : مأخذ
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توان گفت كه در برنامه مذكور در زمينه صادرات كاالهاي غير نفتي به اهداف مورد نظر  در واقع مي

  . ايم دست پيدا نكرده

بيني گرديده  ميليارد دالر در نظر گرفته شده و پيش 4/114ل حجم واردات كاالها طي برنامه اول معاد

اي و  كه در طول برنامه، سهم واردات مصرفي در كل واردات كاال، كاهش و سهم كاالهاي واسطه

دهد كه كل ميزان  ارقام عملكرد نشان مي. گذاريهاي جديد، افزايش يابد اي، به علت انجام سرمايه سرمايه

ميليارد دالر است كه اختالف چنداني با مقدار  6/110) 1368 -1372(ي برنامه واردات كاال طي سالها

دهد سهم كاالهاي مصرفي از كل  طور كه مندرجات جدول زير نشان مي همان. مورد هدف برنامه ندارد

  .اي روال خاصي نداشته است اي و واسطه واردات تقريباً رو به كاهش بوده است اما سهم كاالهاي سرمايه

  )ميليون دالر) (1368 -1372(تركيب واردات گمركي طي برنامه اول : 171 لجدو

  عنوان
سال  5ميزان عملكرد در طول 

  برنامه
  سهم از كل واردات كاال

1368 1369 1370 1371 1372 
 7/62 09/6  55 3/63 9/58  66489 اي مواد اوليه وكاالهاي واسطه

 4/25 5/27 4/33 3/23 8/22  30486  اي كاالهاي سرمايه
 1/11 6/11 6/11 4/13 3/18  14664  كاالهاي مصرفي
            110639  جمع كل

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 1372و  1370، 1369گزارش اقتصادي ترازنامه سال : مأخذ

ت غيرنفتي اي بين اهداف و عملكرد صادرا در زمينه صدور محصوالت صنعتي، در جدول زير مقايسه

  .و صنعتي طي سالهاي برنامه اول انجام شده است
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  )ميليون دالر( صادرات غيرنفتي و صنعتي در برنامه اول توسعه: 172 جدول
  سال

  شاخص
متوسط رشد   1372  1371  1370  1369  1368

 عملكرد برنامه ردعملك برنامه عملكرد برنامه عملكرد برنامه عملكرد برنامه  )درصد(دوره 
  7/6 18080  - 19868  - 18661  - 19305  - 13081  -  كل صادرات

  29  4747 6316  2988 4248  2649 3150  1312 2384  1044 1740  صادرات غيرنفتي
  -  3/59  3/70  1/84  55  60  درصد تحقق برنامه

  21  7/20  -  15  -  2/14  -  8/6    8  -  )درصد(سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات 
  8/54  1331 4231  1/992 2403  2/711 1463  269 1038  4/149  752  ادرات صنعتيص

  -  5/31  3/41  6/48  9/25  9/19  درصد(درصد تحقق برنامه 
  9/19  5/35  2/43  9/26  5/20  3/14  )درصد(سهم صادرات صنعتي از صادارت غيرنفتي 

هسالنامه آماري بازرگاني خارجي كشور و قانون برنامه اول توسع: مأخذ



  804/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

اطالعات جدول فوق بيانگر اين است كه ارزش صادرات غيرنفتي طي سالهاي برنامه اول با اينكه 

به طوري كه . تر از اهداف در نظر گرفته شده بوده ولي روند رو به رشدي را طي كرده است همواره پايين

 1368ر در سال ميليون دال 1044درصد از  29ارزش صادرات غيرنفتي كشور با نرخ رشد متوسط ساليانه 

از سوي ديگر باالتر بودن نرخ رشد صادرات غيرنفتي از . رسيده است 1372ميليون دالر در سال  3747به 

درصد در سال  8كل صادرات كشور در اين دوره باعث شده تا سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات از 

بين اهداف و عملكرد صادرات  نمودار زير مقايسه. افزايش يابد 1372درصد در سال  7/20به  1368

  :دهد غيرنفتي طي سالهاي برنامه را نشان مي

  )ميليارد دالر( مقايسه اهداف و عملكرد صادرات غيرنفتي طي سالهاي برنامه اول توسعه: 76 نمودار
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  جي كشور و قانون برنامه اول توسعهرگاني خارسالنامه آماري باز: مأخذ
  

دار فوق مشخص است با وجود روند رو به رشد صادرات غيرنفتي، عملكرد طور كه در نموهمان 

 1370تر از اهداف در نظر گرفته شده بوده و در بهترين حالت طي سال  صادرات غيرنفتي همواره پايين

  .درصد از هدف برنامه محقق شده است 84تنها 



  805/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

دهد كه عملكرد صادرات صنعتي  نيز نشان مينگاهي به وضعيت صادرات صنعتي در برنامه اول توسعه 

به . ثبات رو به رشدي را طي كرده است تر از اهداف برنامه بوده و صادرات صنعتي روند بي همواره پايين

 1331ميليون دالر به  4/149درصد از  55طوري كه صادرات صنعتي كشور با نرخ رشد متوسط ساليانه 

بررسي سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي طي اين سالها  .رسيده است 1372ميليون دالر در سال 

دهد كه به دليل باالتر بودن نرخ رشد صدور محصوالت صنعتي در مقايسه با صادرات  نيز نشان مي

درصد  3/14كاالهاي غيرنفتي، سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي رو به رشدي را طي كرده و از 

نمودار زير سهم صادرات صنعتي از صادرات . رسيده است 1372ر سال درصد د 5/35به  1368در سال 

  .دهد غيرنفتي را نشان مي

  سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي: 77 نمودار
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  وسعهامه اول تسالنامه آماري بازرگاني خارجي كشور و قانون برن: مأخذ

شور به دليل اتخاذ برخي سياستهاي حمايتي در فتي و صنعتي كدر مجموع با اينكه روند صادرات غيرن

سالهاي برنامه اول رو به بهبود گذاشت ولي به دليل اعمال برخي سياستهاي نادرست و تغييرات پي در پي 
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قوانين حاكم بر صادرات از جمله تغييرات مداوم نرخ ارز اهداف برنامه در زمينه صادرات غيرنفتي به 

  .هاي صنعتي، كه وابستگي شديدي به واردات مواد اوليه دارد، محقق نشدخصوص صادرات كاال

  )1374-78(برنامه دوم توسعه 

در اين برنامه همزمان با . گذراند برنامه دوم توسعه زماني تصويب شد كه كشور دوران بازسازي را مي

ن بر ترازپرداختها و اتخاذ سياستهاي تعديل اقتصادي، استراتژي خودكفايي به معني اعمال فشار سنگي

هاي متعدد براي انجام تجارت با جهان خارج و تأكيد بر توليد داخلي با حداقل  گسترش ممنوعيت

وابستگي به اقتصاد جهاني نيز كه در مواردي با سياست تعديل اقتصادي در تناقض بود، به مرحله اجرا 

تگي اقتصاد ملي به نفت و افزايش در اين برنامه همانند برنامه اول توسعه بحث كاهش وابس. درآمد

توليدات صنعتي و بهبود تراز تجاري بخش صنعت همراه با ارتقا ارزش توليدات صنعتي در بازارهاي 

برنامه دوم توسعه به دليل شروع سياستهاي . جهاني و توسعه صادرات صنعتي مورد توجه قرار گرفت

در اين برنامه . ور عمالً بدون برنامه بودكش 1373شروع شد و در سال  1374تعديل اقتصادي از سال 

  . ميليارد دالر به عنوان هدف كمي اين بخش در نظر گرفته شد 6/10صادرات محصوالت صنعتي به ميزان 

 ساير و ها قيمت آزادسازي ها، يارانه كاهش بازار، سازوكارهاي اول، برنامه همانند نيز برنامه اين در

 5/27ميزان  به نفتي غير صادرات جمله از و اقتصاد براي گذاريهايي هدف و شد دنبال اقتصادي اصالحات

  .گرديد ميليارد دالر اعالم

 بازار، در رقابت ايجاد ملي، منابع كارآيي ارتقاء نتيجه در و مالي و پولي سياستهاي به اتكاء افزايش

 به. گرفت رارق تأكيد مورد زدايي مقررات و سازي خصوصي دولت، ساختار اصالح كاهش انحصارات،

 نظام اصالح آنها مجموعه اقداماتي مدنظر قرار گرفت كه مهمترين خارجي، نظام تجارت اصالح منظور

همچنين  .شد تعريف شده، مديريت شناور نظام بر منطبق كشور ارزي نظام دوم، برنامه در قانون .بود ارزي

 روشهاي كارگيري به صادراتي، كاالهاي ترخيص مراحل تسهيل و گمركي پاگير و هاي دست رويه حذف

 مناسب اي تعرفه نظام تدوين باالخره و تجاري روابط در خاص امتيازات از گيري منظور بهره به مناسب
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 بروز براي سازي زمينه و داخلي كنندگان مصرف و توليدكنندگان از حمايت معقول منظور به گمركي

 .گرفت تأكيد قرار مورد كشور نسبي هاي مزيت

محيط  ايجاد. بود شده گنجانده برنامه اين اصلي استراتژيهاي بين در نيز نفتي غير راتصاد توسعه

 در ها گذاري سرمايه از حمايت واردات، و صادرات مقررات قانون اصالح صادرات، رشد براي مساعد

 بهبود صادرات، ضمانت صندوق و صادرات توسعه بانك نقش توسعه داخلي، افزوده افزايش ارزش جهت

 توسعه بوروكراسي، و مقررات كاهش ها، تشكل تقويت خارجي، خريداران نياز توليد طابق و بندي هبست

 توسعه جهت در اعتباري و مالياتي سياستهاي صادرات، توسعه هدف با تبديلي كشاورزي صنايع ظرفيتهاي

 برنامه اين در. بود نظر مورد برنامه اين در صادرات جهت داخلي توليد بخشي از اختصاص و صادرات،

 صدور محل از بك باي قرارداد انعقاد و خارج از استقراض صادراتي، امكان هاي ظرفيت توسعه راستاي در

  .گرديد فراهم نهايي محصول

 به صادركنندگان الزام بر مبني جديد مقررات و ارزي كنترلهاي و سياستها دوره، اين ابتداي در البته

 ارزي هاي پيمان واريز بر حاكم مقررات و دولت به بتثا نرخ به صادارت از ارز حاصل فروش

  .گرديد كشور صادرات سطح كاهش و صادرات سودآوري و جذابيت به كاهش منجر صادركنندگان،

افزايش  1373ميليارد دالر سال  8/4به  1372ميليارد دالر سال  7/3در نتيجه ميزان صادرات كه از 

 1376ميليارد دالر و سال  25/3به  1374به نحوي كه در سال يافته بود به سرعت شروع به كاهش نمود، 

 نظير اقداماتي غيرنفتي صادرات بيشتر كاهش از جلوگيري منظور به گرچه .ميليارد دالر رسيد 2/ 87به 

 معامله اجازه كاالها، ساير درصدي پنجاه و ماليات از كشاورزي و صنعتي صددرصدي كاالهاي معافيت

 اعتبارات افزايش و پيمان از معافيت پيمانها، واريز مهلت افزايش تهران، در بورس تيصادرا هاي واريزنامه

  .باز نگشت 74 و 73 سالهاي سطح به ليكن صادرات شد، گذاشته اجرا به

 صادرات جهت در هايي گيري جهت و گرفت قرار جدي توجه مورد دوره اين در خدمات صادرات

 صورت آفريقا و همجوار كشورهاي در مهندسي و فني يها پروژه اجراي و و مهندسي فني خدمات
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 74/56بيني صادرات غيرنفتي، فقط  ميليارد دالر رقم پيش 5/27ساله دوم از مجموع  پنج برنامه در .گرفت

  .ميليارد دالر تحقق پيدا كرد 6/15درصد معادل 

 ارزش از نيمي از شبي همواره كه دهد مي نشان دوم و اول هاي برنامه در نفتي غير صادرات تركيب

 نفتي غير صادرات تركيب ديگر به عبارت .است داده تشكيل خشكبار و فرش را كشور غيرنفتي صادرات

  .است داشته قرار پيشين، شده شناخته بازارهاي شرايط تحت تأثير و سنتي همچنان

  .در جدول زير عملكرد صادرات غيرنفتي و صنعتي طي سالهاي برنامه دوم آورده شده است
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  )ميليون دالر( صادرات غيرنفتي و صنعتي در برنامه دوم توسعه: 173 جدول
  سال

  شاخص
متوسط رشد   1378  1377  1376  1375  1374  1373

دوره 
  )درصد(

 عملكرد برنامه عملكرد برنامه عملكرد برنامه عملكرد برنامه عملكرد برنامه عملكرد برنامه

  5/1 19726  - 13118  - 18381  - 22391  - 18360  - 19434  -  كل صادرات
  8/0  3362 6169  3013 5688  2876 5237  3106 4841 2/3227 4366  4824 4120  صادرات غيرنفتي

  -  5/54  53  9/54  2/64  9/73  1/117  درصد تحقق برنامه
  - 7/0  17  -  23  -  6/15  -  9/13  -  6/17  -  8/24  -  درصد صادرات غيرنفتي از كل صادرات 

  - 2/2  1148  970  1168  1290  3/1276  1510  صادرات صنعتي
  - 3  1/34  2/32  6/40  5/41  5/39  31//3 درصد صادرات صنعتي از صادارت غيرنفتي 
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وب بوده چرا كه طي براي صادرات غيرنفتي يك سال خ 1373دهد كه سال  آمار جدول باال نشان مي

اين سال صادرات غيرنفتي به دليل عدم الزام صادركنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به سيستم 

بانكي و امكان واردات كاال با ارز حاصل از صادرات و سودآوري باالي واردات با رشد قابل توجهي به 

درصدي  117ف در نظر گرفته شده حاكي از تحقق ميليون دالر رسيده كه اين رقم در مقايسه با اهدا 4824

  .باشد هدف برنامه مي

ميليون  1510ارزش صادرات صنعتي نيز در مقايسه با سال قبل افزايش يافته و به رقم  1373در سال 

دالر رسيد ولي به دليل رشد باالتر صدور محصوالت كشاورزي و سنتي سهم نسبي صادرات صنعتي از 

طي سال . كاهش يافت 1373درصد در سال  3/31به  1372درصد در سال  5/35صادرات غيرنفتي از 

ريال و لغو  3000و به دنبال اتخاذ سياستهاي جديد تجاري نظير تثبيت نرخ ارز صادراتي در سطح  1374

سياست واردات در مقابل صادرات و اخذ مجوز پيمان ارزي صادركنندگان، صادرت غيرنفتي كشور دچار 

طي اين سال صدور . ميليون دالر رسيد 3227درصد كاهش نسبت به سال قبل به  33و با افت شديد شد 

 1374درصد در سال  5/39به  1373درصد درسال  3/31كاالهاي صنعتي از كل صادرات غيرنفتي از 

رغم كاهش صادرات غيرنفتي ادامه  روند رو به رشد صادرات صنعتي علي 1375در سال . افزايش يافت

علت عمده رشد سهم صادرات . درصد رسيد 5/41م صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي به يافت و سه

. درصدي صادرات محصوالت كشاورزي بوده است 23صنعتي از صادرات غيرنفتي طي اين سال، كاهش 

همانند سالهاي قبل برنامه، باعث شد تا  1376تداوم سياستهاي انقباضي دولت در بخش بازرگاني در سال 

صادرات  1376به طوري كه در سال . نزولي صادرات غيرنفتي طي اين سال نيز ادامه داشته باشد روند

طي سالهاي برنامه . ميليون دالر رسيد 2876درصد كاهش يافته و به  5/7غيرنفتي در مقايسه با سال قبل 

اين سال به طوري كه . بدترين سال به لحاظ صادرات كاالهاي صنعتي از كشور بود 1377دوم سال 

ترين ميزان خود طي سالهاي برنامه رسيد بلكه اين رقم صادرات صنعتي  صادرات صنعتي نه تنها به پايين

تا  1375روند كاهشي صادرات محصوالت صنعتي از سال . سال گذشته بوده است 7ترين ميزان طي  پايين

و ادامه اين روند در  1376نسبت به سال  1377از يك طرف و افزايش صادرات غيرنفتي در سال  1377
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به طوري كه سهم . ر باعث كاهش سهم صادرت صنعتي از صادرات غيرنفتي شداز سوي ديگ 1378سال 

در نمودارهاي زير مقايسه . درصد در سال پاياني برنامه رسيد 34صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي به 

رات غيرنفتي طي برنامه دوم ارائه بين اهداف و عملكرد صادرات غيرنفتي سهم صاردات صنعتي از صاد

  .شده است

  )ميليارد دالر( مقايسه اهداف و عملكرد صادرات غيرنفتي طي سالهاي برنامه دوم توسعه: 78 نمودار
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  سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي: 79 نمودار
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  سالنامه آماري بازرگاني خارجي كشور و قانون برنامه دوم توسعه: مأخذ

برنامه دوم توسعه به دليل تغييرات پياپي مقررات حاكم بر بخش بازرگاني و اعمال مجدد قانون پيمان 

تي و صنعتي نداشته است به طوري كه سپاري ارزي براي صادرات كاالها توفيق چنداني در صادرات غيرنف

رشد ارزش صادرات غيرنفتي در سال پاياني نسبت به سال آغاز برنامه بسيار كم بوده و طي اين مدت 

  .صادرات صنعتي كاهش يافته است

علي رغم اينكه طي دو برنامه اول و دوم توسعه اقتصادي سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي 

عودي داشته ولي اكثر كارشناسان اين دوران را دوران شكست نسبي صادرت دراغلب سالها روند ص

ها سهم صادرت غيرنفتي در دنيا از صادرات كل و سهم  دانند چرا كه طي اين دوره غيرنفتي و صنعتي مي

عمده دليل اين اتفاق را . صادرت صنعتي از صادرات غيرنفتي به مراتب بيشتر از كشور افزايش يافته است

در تركيب صادرات غيرنفتي كشور و رويكرد صنايع موجود در توليد محصوالت صنعتي جستجو بايد 

به عقيده بسياري از كارشناسان عدم موفقيت صادرات غيرنفتي كشور در اغلب سالهاي برنامه اول و . كرد
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ت درصد از صادرات غيرنفتي را در اين سالها صدور محصوال 50دوم به اين دليل بوده كه بيش از 

اين در حالي است كه بررسي بافت صادرات غيرنفتي كشورهاي . كشاورزي و سنتي تشكيل داده است

پيشرفته داللت بر كاهش سهم محصوالت كشاورزي و سنتي در تجارت جهاني داشته و سهم محصوالت 

  .صنعتي و صنايع با تكنولوژيهاي پيشرفته در تجارت جهاني در حال افزايش بوده است

  توسعه برنامه سوم

بعد از پايان برنامه دوم، برنامه سوم توسعه اقتصادي با اتخاد سياستهاي استراتژيك تجاري مبتني بر 

هاي نسبي موجود و كمك به خلق مزيتهاي جديد به منظور جهش صادراتي تدوين  گيري از مزيت بهره

  .شد

ز وابستگي اقتصاد به در برنامه سوم توسعه توجه به گسترش صادرات غيرنفتي و صنعتي و رهايي ا

اي كه در متن قانون  درآمدهاي نفتي يا به عبارت بهتر اتخاذ استراتژي توسعه صادرات قوت گرفت به گونه

از اين رو و براي دستيابي به جهش . برنامه به اين موضوع به عنوان يك مسأله محوري نگريسته شد

معافيت صدور كاال و . هيداتي انديشيده شدقانون برنامه سوم توسعه تم 118تا  113صادراتي، طي مواد 

درصد  50خدمات از پرداخت عوارض و ماليات، تأسيس صندوقهاي غيردولتي توسعه صادرات، پرداخت 

هاي بازاريابي و برپايي نمايشگاههاي خارجي توسط وزارت بازرگاني، حمايت دولت از بانك  از هزينه

اي، شناسايي  گان كاال و خدمات، حذف موانع تعرفهتوسعه صادرات جهت اعطاي تسهيالت به صادركنند

و تشويق صادركنندگان از جمله مهمترين سياستهاي تجاري برنامه سوم توسعه جهت دسترسي به هدف 

  .جهش صادراتي در سالهاي برنامه بود

 غيرنفتي صادرات توسعه براي رويكرد يك عنوان به تجاري، استراتژيك سياست توسعه، سوم برنامه در

 خاصي بخشهاي گيري هدف با را داخلي توليدات از حمايت كشورها رويكرد، اين در .گرفت دنظر قرارم

 در موردي صورت به ها حمايت اين و دهند مي انجام نوآوري و كارآيي ميزان فني، براساس معيارهاي

 از استفاده با تجاري استراتژيك سياست قالب در دولت حمايت ابزارهاي .پذيرد انجام مي محدود زمان
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 واردات بر تعرفه وضع و صادراتي جوائز اعطاي صادراتي، كاالهاي توليد يارانه به اعطاي مانند ابزارهايي

  .گيرد مي صورت ... رقيب،

 بر .است " مزيت خلق" براي مناسبي كاربرد توسعه، حال در كشورهاي در تجاري استراتژيك سياست

 موفقيت احتمال كه كند مي تشويق را صنايعي توسعه يا و ايجاد مناسب، سياست اتخاذ با دولت اين اساس،

 استراتژيك، سياست انتخاب در .باشند داشته را المللي بين بازار در مؤثر حضور و امر صادرات در

 افزايش عدم داخلي، صنعت با خارجي جدي رقابت وجود صنعت، سودآوري: قبيل از محورهايي

 خصوص در گيري جهت خارجي، رقباي مقابل در توليد تر پايين ينهبودن هز دارا عوامل، قيمت چشمگير

 در .گيرند مي قرار استفاده مورد صنعت هاي هزينه در سرمايه هاي باالي هزينه سهم وجود تكنولوژي، انتقال

 مدنظر كشور در توسعه سوم برنامه طي بار اولين براي جوائز صادراتي و ها يارانه پرداخت راستا، همين

  .رفتگ قرار

 به مربوط سهم بيشترين كه توسعه دوم و اول هاي برنامه غيرنفتي صادرات عملكرد برخالف

 پتروشيمي و صنعت به سهم بيشترين سوم برنامه در بود، )دستي صنايع و كشاورزي(سنتي  محصوالت

د من طي سالهاي برنامه سوم صادرات محصوالت كشاورزي نيز از رشد مناسبي بهره در .يافت اختصاص

در . اند باشند، هر چند كه صادرات فرش و صنايع دستي و نيز مواد معدني با كاهش مواجه شده مي

ها و  توان حاصل اجراي سياست تر برنامه سوم نسبت به اهداف برنامه را مي مجموع، عملكرد موفق

  :اقداماتي به شرح ذيل دانست

 سازي نرخ ارز يكسان 

 ات به غير از موارد استثناءمجاز بودن صادرات كليه كاالها و خدم 

 اعطاي تسهيالت جهت كمك و تشويق صادرات خدمات فني و مهندسي 

 معافيت از پرداخت ماليات و عوارض 



  815/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 معاف نمودن ارز حاصل از صادرات از مقررات تعزيرات حكومتي 

 كاهش نرخ سود اعطاي تسهيالت بانكي به بخش صادرات 

 ها و جوايز صادراتي پرداخت يارانه 

 د حقوق گمركي مواد اوليه به كار رفته در ساخت كاالهاي صادراتياستردا 

 اجازه واردات مستقيم در مقابل صادرات به تمام واحدهاي توليدي 

  درصد از تسهيالت بانكي به بخش صادرات 5/9تخصيص 

   اعطاي وام ارزي به واحدهاي توليدي صادراتي جهت بازسازي خطوط توليـد و

  ساله 8تا  5درصد و بازپرداخت  5با كارمزد استفاده از تكنولوژي جديد 

 شورايعالي مختلف، هاي دستگاه بين هماهنگي ايجاد و صادرات امر به بخشيدن اولويت منظور به

 ساختار به توجه با .گرديد تشكيل برنامه اين طي ،)سوم برنامه قانون 117 ماده موضوع(غيرنفتي  صادرات

 جمهوري رياست و صادرات امر در ربط ذي هاي وزارتخانه وزراي متشكل از كه شورا اين تشكيالتي

  .باشد بوده غيرنفتي صادرات ةتوسع جهت در مؤثري گام رسد مي به نظر باشد، مي

 پرداخت بر مبتني اي نامه آيين باال، افزوده ارزش داراي كاالهاي صادرات تشويق منظور به برنامه اين در

 هيئت تصويب به و تدوين صادراتي كاالي در شده ايجاد دهافزو ارزش ميزان صادراتي براساس جوائز

 و بازار گسترش به صادراتي محصوالت راستاي در كه ديگري مؤثر همچنين گام .رسيد وزيران محترم

 بازار به صادراتي محصوالت براساس جوائز پرداخت شد، برداشته صادراتي محصوالت در تنوع ايجاد

  .1بود صادراتي جديد محصوالت يا و جديد

 براي سازوكارهايي و گرفت قرار مدنظر سوم برنامه در بار اولين براي خدمات صادرات از حمايت

 مهندسي و فني خدمات صادرات از حمايت جهت اي نامه آيين راستا، همين در .بيني گرديد پيش آن توسعه

                                                 
 .1383قانون بودجه  19تبصره ) پ(نامه اجرايي موضوع بند  آيين 1



  816/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  .درآمد اجرا مرحله به و وزيران رسيد محترم هيأت تصويب به

روند  1379هاي اتخاذ شده در برنامه باعث شد تا صادرات غيرنفتي كشور در سال اجرايي شدن سياست

درصد بيش از سال  12ميليون دالر برسد كه اين ميزان حدود  8/3762رو به رشدي به خود گرفته و به 

طي اين سال صادرات صنعتي نيز در مقايسه با سال قبل زا رشد قابل توجهي برخوردار . قبل بوده است

 2259درصد افزايش نسبت به سال قبل به  97با  1379د به طوري كه صادرات صنعتي در سال گردي

ارقام مربوط . درصد افزايش يافت 60ميليون دالر رسيد و سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي به 

  :به صادرات غيرنفتي و صنعتي كشور در طي سالهاي برنامه سوم توسعه به شرح جدول زير است



  817/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )ميليون دالر( صادرات غيرنفتي و صنعتي در برنامه سوم توسعه: 174 لجدو
  سال

  شاخص
متوسط رشد   1383  1382  1381  1380  1379

 عملكرد برنامه عملكرد برنامه عملكرد برنامه عملكرد برنامه عملكرد برنامه  )درصد(دوره 
  5/4  -  - 33991  - 28237  - 23904  - 28461  -  كل صادرات

  11  6337 8353  5972 5970  4608 5288  4224 4273  3763 3809  صادرات غيرنفتي
  -  9/75  100  1/87  9/98  8/98  درصد تحقق برنامه

  4/7  -  -  6/17  -  3/16  -  7/17  -  2/13  -  )درصد(سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات 
  8/14  4504 3835  3823 3190  2852 2865  2544 2470  2259 2180  صادرات صنعتي

  -  4/117  8/119  5/99  103  6/103  درصد(درصد تحقق برنامه 
  4/3  1/71  64  9/61  2/60  60  )درصد(سهم صادرات صنعتي از صادارت غيرنفتي 

  سالنامه آماري بازرگاني خارجي كشور و قانون برنامه سوم توسعه: مأخذ



  818/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

هر نوع ماليات و عوارض مستقيم و  و به دنبال معافيت كاالهاي صادراتي از پرداخت 1380در سال 

طي اين سال رشد صادرات غيرنفتي و صنعتي نسبت . غيرمستقيم تعداد كاالهاي قابل صدور افزايش يافت

درصد  2/60درصد بوده و سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي به  6/12و  12به سال قبل به ترتيب 

نيز روند رو به رشد صادرات غيرنفتي و صنعتي تداوم  1383تا سال  1381در سالهاي . افزايش يافته است

ميليون دالر رسيده كه از  6337به  1383داشته است به طوري كه ارزش صادرت غيرنفتي كشور در سال 

مقايسه . درصد مربوط به صادرات كاالهاي صنعتي بوده است 1/71ميليون دالر معادل  4504اين ميزان 

دهد كه در اغلب سالها  رنفتي و صنعتي در برنامه سوم توسعه نشان ميبين اهداف و عملكرد صادرات غي

نمودار . اهداف برنامه محقق شده و در برخي از سالها عملكرد صادرات صنعتي بيش از اهداف بوده است

  .دهد زير مقايسه بين اهداف و عملكرد صادرات غيرنفتي و صنعتي را نشان مي

  صادرات صنعتي در برنامه سوم توسعه مقايسه اهداف و عملكرد: 80 نمودار
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  سالنامه آماري بازرگاني خارجي كشور و قانون برنامه سوم توسعه: مأخذ



  819/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  صادرات غيرنفتي در برنامه سوم توسعه مقايسه اهداف و عملكرد: 81 نمودار
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  كشور و قانون برنامه سوم توسعهسالنامه آماري بازرگاني خارجي : مأخذ

دهد تحقق اهداف برنامه در زمينه صادرات صنعتي بهتر از صادرات  همان طور كه نمودار فوق نشان مي

درصد در سال اول برنامه  60از اين رو سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي از . غيرنفتي بوده است

در نمودار زير سهم صادرات صنعتي از صادرات  .درصد در سال پاياني برنامه رسيده است 1/71به 

  .غيرنفتي طي سالهاي برنامه سوم ارائه شده است



  820/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي: 82 نمودار
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  سالنامه آماري بازرگاني خارجي كشور : مأخذ

ادرات غيرنفتي رشد ات صنعتي از صود، طي سالهاي برنامه سوم توسعه سهم صادرآمار موج بر اساس

اي از صادرات غيرنفتي به صادرات صنعتي اختصاص يافته  خوبي داشته است به طوري كه سهم عمده

توان گفت برنامه سوم توسعه در خصوص دستيابي به اهداف صادراتي خود در بخش  در مجموع مي. است

ان طور كه در جدول و نمودار زير مشاهده همغيرنفتي و صنعتي موفق عمل كرده است ولي با اين وجود، 

شود علي رغم روند رو به رشد صادرات غيرنفتي كشور، هيچ گاه اهداف مندرج در قانون برنامه كشور  مي

  .محقق نگرديد



  821/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 بيني شده در برنامه سوم توسعه مقايسه عملكرد صادرات كاالهاي غير نفتي با اهداف پيش :175 جدول
  )ميليارد دالر: ارزش(

 درصد تحقق عملكرد اهداف سال

1379 8/3  7/3  97 

1380 4/3  2/4  98 

1381 4/5  6/4  85 

1382 97/6  9/5  85 

1383 7/7  6/7  99 

  سالنامه آماري بازرگاني خارجي كشور و قانون برنامه سوم توسعه: مأخذ

لكرد صادرات كاالهاي غير نفتي با اهداف پيش بيني شده در برنامه مقايسه روند ارزش عم :83 نمودار
  سوم توسعه
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اهداف عملكرد
  

  سالنامه آماري بازرگاني خارجي كشور و قانون برنامه سوم توسعه: مأخذ

همان طور كه پيشتر ذكر گرديد با توجه به رويكرد مدنظر در طي برنامه سوم توسعه، سهم بخش 



  822/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

درصد افزايش يافت و به  4/56در ابتداي دوره برنامه به  8/45ز صنعت و پتروشيمي در طي اين برنامه ا

اي از  هاي پيشين سهم قابل مالحظه تبع آن سهم بخشهاي كشاورزي و فرش و صنايع دستي كه در برنامه

درصد كاهش  2/7درصد و  2/16دادند به ترتيب به  حجم صادرات كاالهاي غيرنفتي كشور را تشكيل مي

  .شده در جدول و نمودار زير مؤيد اين مطلب است اطالعات ارائه. يافت



  823/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )ميليون دالر: ارزش( صادرات كاالهاي غير نفتي به تفكيك بخشهاي مختلف طي سالهاي برنامه سوم توسعه :176 دولج

  

  گروههاي كااليي

  1383سال  1382سال  1381سال  1380سال  1379سال

 ارزش

سهم از 

ارزش 

 )درصد(

  ارزش

سهم از 

ارزش 

 )درصد(

 ارزش

سهم از 

ارزش 

 )درصد(

  ارزش

سهم از 

ارزش 

 )درصد(

 ارزش

سهم از 

ارزش 

 )درصد(

8/45 1722 صنعت و پتروشيمي  1774 42 2044 3/44 3131 52 4273 4/56 

6/18 699  كشاورزي  878 8/20  985 5/21 1313 22 1223 1/16 

5/18 697 فرش و صنايع دستي  633 15 619 4/13 701 12 547.5 2/7 

8/14 558 مواد معدني  763 1/18  611 3/13 827 14 278.1 7/3 

3/2 87 ساير   175 1/4  350 5/7 - - 1260.76/16 

 7582.3100 100 5972 100 4609 100 4223 100 3763 جمع

  سالنامه آماري بازرگاني خارجي كشور: مأخذ



  824/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  1379-1383صادرات كاالهاي غير نفتي به تفكيك بخشهاي مختلف طي سالهاي ارزش  :84 نمودار
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صنعت و پتروشــيمي كشاورزي فرش و صنايع دسـتي  مواد معدني 

سال1379 سال 1380 سال 1381 سال 1382 سال 1383
  

  سالنامه آماري بازرگاني خارجي كشور و قانون برنامه سوم توسعه: مأخذ

  )دالر ميليون به ارقام( سوم برنامه طي نفتي غير صادرات عملكرد :177 دولج

  درصد تحقق  هدف برنامه  )درصد(روهسهم هر گ  عملكرد  گروههاي كااليي
  03/107  5820  52/24  2/6229 صنعت

  46/78  6850  16/21  8/5374 پتروشيمي
  76/87  5839  17/20  1/5124 كشاورزي

  79/73  4105  92/11  3029فرش و صنايع دستي
  48/91  4615  62/16  8/4221 مواد معدني

  35/307  464  61/5  1/1426  ساير
  74/91  27693  100  25405  صادرات غيرنفتي

  سالنامه آماري بازرگاني خارجي كشور و قانون برنامه سوم توسعه: مأخذ
  

هاي اول و سهم تركيب ارزش صادرات كاالهاي غير نفتي به تفكيك بخشهاي مختلف طي سال :85نمودار 



  825/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  انتهاي برنامه سوم توسعه
  1383سال 

42.0%

20.8%

15.0%

18.1%
4.1%

صنعت و پتروشــيمي كشاورزي فرش و صنايع دسـتي  مواد معدني  ساير  

 

  1379سال 

45.8%

18.6%

18.5%

14.8% 2.3%

صنعت و پتروشــيمي كشاورزي فرش و صنايع دسـتي  مواد معدني  ساير  

 
  

در خصوص  1381و  1379ات كاال در طي برنامه سوم توسعه به جز سالهاي در خصوص وارد

موفق عمل ) خصوصاً درآمد ناشي از نفت(واردات كاال، دولت با توجه به افزايش درآمدهاي صادراتي 

ميليارد دالري در  7/30با رقم پيش بيني شده  1383مقايسه عملكرد واردات كاال در سال . نموده است

درصد بيش از ميزان  15يانگر اين مطلب است كه عملكرد واردات كاال در اين سال حدود برنامه سوم ب

  .بيني شده در برنامه سوم تحقق يافته است پيش

  )ميليارد دالر( بيني شده در برنامه سوم توسعه مقايسه عملكرد واردات كاال با اهداف پيش: 178جدول 

 سال
 واردات كاال 

 درصد تحقق عملكرد  اهداف

1379 4/18 3/14 7/77 

1380 5/16 6/17 7/106 

1381 8/23 3/22 94 

1382 3/24 6/26 109 

1383 7/30 4/35 3/115 

  برنامه سوم توسعهدر  ايران.ا.آمار بازرگاني خارجي گمرك ج: ماخذ
  كاال با اهداف پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه مقايسه روند ارزش عملكرد واردات: 86نمودار 



  826/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش
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اهداف   عملكرد
  سالنامه آماري بازرگاني خارجي كشور و قانون برنامه سوم توسعه: مأخذ

كشور جهان واردات داشته و از نظر تنوع اقالم وارداتي بر اساس  111كشور ايران از  1383در سال 

كاال به كشور وارد شده  5200حدود  در) سيستم هماهنگ شده توصيف و كد گذاري كاال( HSتعرفه 

. به ترتتيب ارزش ارائه شده است 1383ترين كاالهاي وارداتي كشور در سال  در جدول زير عمده .است

اي اطالعات اخذ شده از طريق گمرك جمهوري اسالمي ايران و اطالعات ارائه شده از  برري مقايسه

دهنده آن است كه آمارهاي مذكور تقريباً با  ، نشانكه در بخشهاي پيشين بدان اشاره شده است ITCسايت 

  .يكديگر همپوشاني دارند

  

  

  

  

  

  



  827/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  به ترتيب ارزش 1383ده قلم عمده كاالهاي وارداتي در سال  :179جدول

)هزارتن(وزن نام كاال

  ارزش

 ونميلي(

 )دالر

از  ارزش درصد سهم

 واردات كل

 2/19 6552 620 عتي مكانيكيساير لوازم وماشين آالت صن

 5/12 4276 7811 آهن آالت

 3/8 2845 318 لوازم صنعتي برقي

 7/3 1272 865 مواد اوليه پالستيك

 2/3 1098 1076 مواد شيميايي

 7/2 904 119 كشاورزي الت راه سازي جرثقيل وماشين آالتماشين آ

 1/2 718 1022 روغن خوراكي

 7/1 569 714 كاغذ و مقوا

 6/1 531 4 حصوالت داروييم

 5/1 519 75 ماشين آالت صنعت نساجي چرم

 5/56 19.284 12.624 جمع

  .ايران.ا.آمار بازرگاني خارجي گمرك ج: ماخذ

آالت و  ، آهنلوازم وماشين آالت صنعتي مكانيكيشود كه  همان گونه كه در نمودار زير نيز مشاهده مي

  . اند دات كشور را به خود اختصاص دادهاي از وار لوازم صنعتي برق، سهم عمده

  

  



  828/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  1383مقايسه ارزش اقالم عمده وارداتي در سال  :87نمودار
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آالت صنعتي مكانيكي    

آهن آالت  لوازم صنعتي برقي    مواد اوليه پالستيك     مواد شيميايي  ماشين آالت راه سازي  
جرثقيل وماشين آالت  

كشاورزي  

روغن خوراكي   كاغذ و مقوا    محصوالت دارويي    ماشين آالت صنعت  
نساجي چرم 

  
درصد  47گر آن است كه بيش از  كشور در سال پاياني برنامه سوم توسعه نشان بررسي تركيب واردات

  .اند دادهاي به خود اختصاص  از واردات كشور را كاالهاي واسطه



  829/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  1383سهم ارزشي واردات كاال به تفكيك گروه بندي كاال در سال  :88نمودار
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سرمايه اي واسطه اي مصرفي كاالهايي كه طبقه بندي نشده اند
  

 

  
  برنامه چهارم توسعه

 كشور توسعه محورهاي از يكي به عنوان غيرنفتي صادرات توسعه كماكان، نيز توسعه چهارم برنامه در

 جوائز و ها يارانه ساماندهي و هدفمندسازي: مانند استهاييسي راستا اين در و بود تأكيد توجه و مورد

 بر عوارض و ماليات برقراري ممنوعيت ايران، صادرات ضمانت صندوق افزايش سرمايه صادراتي،

 توسعه سازمان مرزي برون نمايندگيهاي يا و شعب دفاتر، اندازي راه و خدمات، غيرنفتي كاالهاي صادرات

 شوراي عالي طريق از صادراتي هاي مشي خط تنظيم خدمات، و يه كاالهاكل صدور بودن مجاز تجارت،

 توسعه چهارم برنامه در ...و  غيرنفتي صادرات در فناوري پيشرفته با كاالهاي سهم ارتقاء صادرات،

در ادامه اهداف اساسي بخش بازرگاني خارجي در برنامه چهارم . شد گذاشته اجرا مورد به و بيني پيش

اين برنامه و اهم اقدامات انجام شده در راستاي وسعه بازرگاني خارجي در هاي اجرايي ت مهتوسعه، برنا

  . گردد  سياستگزاريهاي صورت گرفته بيان مي

  اهداف اساسي بخش بازرگاني خارجي

  روان سازي جريان تجارت 



  830/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  الملل  افزايش سهم كشور در تجارت بين 

   توسعه صادرات كاالها و خدمات غير نفتي 

  المللي  قويت توان رقابتي محصوالت صادراتي كشور در بازارهاي بينت 

   گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطالعات در اقتصاد بازرگاني و تجارت 

   فراهم سازي شرايط الحاق به سازمان جهاني تجارت)WTO ( 

  اي مربوطيق حضور فعال در سازمانهالمللي از طر اي و بين بسط و توسعه همكاريهاي منطقه 

   كاهش تجارت غير رسمي  

  هاي اجرايي توسعه بازرگاني خارجي در برنامه چهارم توسعه  برنامه

هاي اجرايي ذيل طي سالهاي برنامه چهارم براي بخش  در راستاي تحقق اهداف مورد اشاره برنامه

  :بازرگاني خارجي تدوين شده است

  صادرات غير نفتي سعهتو 

  ،ايت از صادراتتجاري در حم كمكهاي فني 

  ها و جوايز صادراتي هدفمندسازي و ساماندهي يارانه 

  فراهم سازي شرايط الحاق به سازمان جهاني تجارت  

   ايجاد توازن تجاري با كشورهاي طرف همكاري و بلوك هاي اقتصادي 

    بازنگري و اصالح قانون مقررات صادرات و واردات قانون گمركي، قانون منـاطق آزاد تجـاري– 

 عتي و تدوين مقررات ضد دامپينگ صن

  از طريق تشكيل شورايعالي صادرات كشور .... هاي صادراتي و  مشي تنظيم خط 

  جبراني و ضد دامپ ،اتخاذ و اعمال تدابير و اقدامات موثر حفاظتي  



  831/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 :از عبارتند الذكر فوق سياستهاي اجراي راستاي در شده انجام اقدامات اهم

  ،هـاي  نمايشـگاه  در كننـدگان  مشـاركت  بـه  يارانـه  پرداخـت  ستورالعملد تدوين و تهيه بازنگري 

 گذاري سرمايه و تجاري هاي و هيأت خارجي

  1384 ماه ارديبهشت در دبي در ايران تجاري مركز افتتاح 

  پاكستان و ازبكستان انگلستان، فرانسه، كشورهاي به بازرگاني رايزن اعزام 

  ترويج  جهت تخصصي هاي نشست برگزاري و اريابيباز و توسعه و تحقيق هاي شركت شناسايي

 بازاريابي و بازار تحقيقات هاي فعاليت

  مهندسي و فني خدمات صادركنندگان خصوصاً بازاريابي تخصصي هيأتهاي اعزام 

  اخذ  جهت روان و سهل شرايط قالب در مهندسي و فني خدمات صادركننده شركتهاي از حمايت

  المللي بين مناقصات در حضور و بانكي هاي نامه ضمانت

  صادرات تشكلهاي شناسنامه تهيه 

  و مهندسـي  و فنـي  خـدمات  صـادرات  قراردادهـاي  تنظـيم  جهت تخصصي هاي دوره برگزاري 

 در مهندسـي  و فني خدمات صادرات هاي پروژه به بيشتر صادراتي هاي مشوق و پرداخت جوائز

 كشورهاي مختلف

  صادرات توسعه مديريت و كشور ارجيخ تجارت تخصصي آموزش هاي دوره برگزاري  

  و هـا  فرصـت  از سـريع  رسـاني  اطالع و ايران تجارت توسعه سازمان رساني اطالع مركز تقويت 

 هـاي  نمايشـگاه  رسـاني  اطـالع  غرفـه  ايجاد و كشور هاي بنگاه و ها تشكل به جهاني نيازهاي بازار

  1خارجي تشكلهاي و بنگاهها هب كشور صادرات و توليدي توانمنديهاي از رساني و اطالع خارجي

 تجارت توسعه غيرنفتي، صادرات ارتقاء جهت چهارم برنامه در شده بيني پيش هاي سياست ديگر از

                                                 
 ريزي كشور  ريت و برنامهنقل از سازمان مدي به 1384-85 يبرنامه چهارم در سالها يگزارش عملكرد مواد قانون 1



  832/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 اقداماتي نيز زمينه اين در .است پذيري رقابت تحكيم و تقويت منظور به الزم ايجاد بسترهاي و الكترونيك

  :است شده انجام ذيل شرح به

 الكترونيك تجارت هتوسع مركز اندازي راه 

 استقرار متدلوژي ارائه و الكترونيك تجارت استانداردهاي تدوين 

 الكترونيك تجارت پيشگام مركز تأسيس 

 وزارت در نـانو  و پيشـرفته  فنـاوري  محصـوالت  صـادرات  گـروه  كـار  تشكيل 

 بازرگاني

 جديد بازارهاي به خدمات و كاال صادرات از حمايت 

 جديد خدمات و كاال صادرات از حمايت 

 باالتر افزوده ارزش با صادراتي كاالي صادرات از حمايت 

 مصوب نامه آيين اساس بر صادراتي توانمند و بزرگ شركتهاي ايجاد از حمايت 

  1صادراتي و تسهيالت ها مشوق ارائه

الذكر در راستاي اقدامات سالهاي پيشين منجر به رشد  ها و اقدامات انجام شده فوق مجموع سياست

به طوري كه در اين سال، عملكرد صادرات . گرديد 1384ي صادرات غيرنفتي در سال درصد 6/38

. ميليارد دالر بود را پشت سر گذاشت 5/8ميليارد دالر، هدف برنامه كه بالغ بر  5/10غيرنفتي به ميزان 

درصدي برخوردار  50مخصوصاً صادرات خدمات فني و مهندسي در اين سال نسبت به سال قبل از رشد 

درصد به صادركنندگان خدمات فني و  8هاي صادراتي به ميزان  ترديد پرداخت جوائز و يارانه بي. ودب

  .مهندسي، عامل مؤثري در رشد اين بخش بوده است

 اختصاص پتروشيمي و صنعتي محصوالت به غيرنفتي صادرات سهم درصد 70 از بيش ،1384سال در

                                                 
  همان 1



  833/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 سوم برنامه ابتداي از كه تجاري استراتژيك سياست تحقق راستاي در توان مي را امر كه اين است داشته

 محصوالت اين جهاني قيمت افزايش بعلّت افزايش اين از بخشي هرچند كه . دانست بود، تأكيد مورد

شود، رشد ارزشي محصوالت صنعتي و پتروشيمي به  مالحظه مي زير جدول در كه همانگونه زيرا است،

  .باشد مي) درصد 6/64(ني اين محصوالت درصد بيش از رشد وز 9/70ميزان 

  1384 سال در كااليي عمده هاي گروه صادرات ارزش و وزن :180 جدول
  1384  گروه كااليي

  )ميليون دالر(ارزش  )هزار تن(وزن   
  سهم هر گروه

  ارزش  وزن
  9/70  6/64  8/6511  13142  صنعت و پتروشيمي

  9/17  2/5  1/1643  1055  كشاورزي
  3/6  1/0  5/582  9/24 فرش و صنايع دستي

  8/4  1/30  4/444  6131  مواد مصرفي
  5/12  4/6  1312  1391  ساير
  100  100  6/10494  9/21743  جمع

  ايران. ا.به نقل از گمرك ج 1385نشريه مجموعه بولتنهاي آماري سازمان توسعه تجارت، آبان : مأخذ

دهد كه سهم محصوالت  نشان مي 1368-84كشور طي سالهاي بررسي سير تاريخي تركيب صادراتي 

صنعتي و پتروشيمي در صادرات غيرنفتي كشور به طور مداوم در حال افزايش است، مخصوصاً از سال 

 6511به  1368ميليون دالر در سال  126صادرات صنعتي از . شاهد جهش ناگهاني آن هستيم 1383

برابر شده است و اين امر يكي از نقاط قوت و  51ه در واقع رسيده است ك 1384ميليون دالر در سال 

  .حائز اهميت در زمينه تغيير ساختار تركيب صادرات غيرنفتي است

صادرات محصوالت كشاورزي تقريباً آهنگ رشد ماليم و ثابتي را حفظ نموده و صادرات آن طي دوره 

  .برابر شده است 1/3مورد بررسي حدود 



  834/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  

  

  روند تغييرات ساختار كااليي صادرات غيرنفتي كشور :89نمودار

  سالنامه آماري بازرگاني كشور: مأخذ

 40 به نوساناتي طي 1377سال تا كه بود دالر ميليون 47 معادل 1368 در سال معدني مواد صادرات

 ميليون 68 به و شد مواجه رشد درصد 70 با بخش اين صادرات 1371 سال در .كاهش يافت دالر ميليون

 تعلق درصدي 346 رشد با 1382 سال در معدني محصوالت به رشد صادرات ميزان بيشترين .رسيد دالر

 1382ميليون دالر در سال  757به  1381ميليون دالر در سال  5/169از  بخش اين صادرات و دارد

در . باشد مي 1368-84ه در واقع صادرات در اين سال نقطه اوج صادرات اين بخش طي دور. رسد مي

با توجه به ارزش افزوده پايين اين . باشد ميليون دالر مي 4/444، صادرات مواد معدني به ميزان 1384سال 

  .توان به عنوان يك تحول مثبت تلقي كرد بخش، محدود شدن صادرات آن را مي

 در كشور مزيت يدارا و المللي بين شده شناخته محصوالت عنوان به دستي صنايع و فرش صادرات

 روند يك با 1373 سال تا و است برخوردار درصدي 134 رشد از آن از قبل سال نسبت به ،1370سال



  835/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 كند مي طي را نزولي روند يك تقريباً ،1384سال تا آن از پس ولي داده است، ادامه خود رشد به صعودي

رسيده است و طي  1384ر در سال ميليون دال 5/582، به 1368سال  در دالر ميليون 353 از آن صادرات و

  .برابر شده است 2ساله، صادرات آن كمتر از  17دوره 

 صادرات .است خدمات صادرات فزاينده روند كشور، غيرنفتي صادرات بررسي در قوت نقاط از يكي

 سوم برنامه در و گرفت قرار مدنظر توسعه اول برنامه ابتداي از مهندسي و فني باالخص خدمات خدمات

 با .گرفتند قرار حمايت مورد بخش اين صادركنندگان صادراتي، هاي و يارانه جوائز پرداخت واسطه به

 اين در صادرات براي زيادي پتانسيل از كشور فعلي، و تحصيلكرده جوان جمعيت باالي حجم به توجه

 بازسازي اندور و منطقه كشورهاي در مهارتي و دانش فني تر پايين سطح مخصوصاً .است برخوردار بخش

 مهندسي و فني خدمات صادرات مناسبي براي فرصت افغانستان، و عراق نظير همجوار كشورهاي در

 .است آورده فراهم

 صادرات در پتروشيمي و صنعت بخش باالي سهم كشورها غيرنفتي صادرات ساختار ديگر بعد

 است، دولتي شبه و دولت شبخ اساساً بخش اين متولي كه مهم اين گرفتن با درنظر است كشور غيرنفتي

 رسد مي به نظر لذا است، دولت به متكي كشور غيرنفتي عمده صادرات داشت اذعان توان مي واقع در

 در سازي، خصوصي جهت در اساسي قانون 44اصل نمودن اجرايي راستاي در دولت اخير اقدامات

 داشته كشور غيرنفتي تدر صادرا خصوصي بخش تر رنگ پر حضور در بسزايي تأثير نزديك آيندهاي

  .باشد

 محصول تن هر ارزش كاهشي روند غيرنفتي، صادرات روند بررسي در تأمل قابل نكات از يكي

 كاالي تن هر ارزش متوسط شود، مي نمودار زير مالحظه در كه همان گونه .دالر است حسب بر صادراتي

 افزايش به علّت اخير سالهاي در هك چند هر كند، مي دنبال نزولي را روند يك 1369 سال از صادراتي

 .است يافته افزايش قدري مذكور جهاني، شاخص سطح در فوالد و آهن پتروشيمي، محصوالت قيمت

. است المللي بين كاهنده قيمتهاي روند از صادراتي محصوالت قيمت تأثيرپذيري از ناشي امر اين دليل



  836/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 المللي بين در بازارهاي كشور صادراتي صوالتمح شدن تر رقابتي جهت در را موضوع اين توان مي گرچه

 قيمت تمام افزايش يعني اثر دو اين برآيند رسد مي نظر به كشور، داخلي تورم به توجه با اما كرد، تلقي

 بخش بر سويي تأثير ديگر، سوي از صادراتي كاالي تن هر ارزش كاهش و سويي، از داخلي شده

  .داشت اهدخو صادركنندگان و غيرنفتي كشور صادرات

  روند ارزش هر تن صادرات غيرنفتي كشور :90نمودار

  سالنامه آماري بازرگاني كشور: مأخذ

دهد كه تا قبل  ها نيز نشان مي بررسي تغييرات سهم بخشهاي مختلف از صادرات غيرنفتي طي اين دوره

سنتي همواره ببيشتر از كاالهاي صنعتي بوده كه اين امر حاكي سهم محصوالت كشاورزي و  1376از سال 

به بعد سهم  1376ولي از سال . از سنتي بودن توليد و عدم رشد و توسعه كافي بخش صنعت بوده است

دهد كه سهم  آمار نشان مي. صادرات صنعتي همواره بيشتر از كاالهاي سنتي و كشاورزي بوده است

رسيده  1383درصد در سال  71به  1362درصد در سال  3/7رنفتي از صادرات صنعتي از صادرات غي

هاي  نمودار صفحه بعد روند تغييرات سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي را به تفكيك برنامه. است

  .دهد توسعه نشان مي
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  از صادرات غيرنفتي نرخ رشد صادرات صنعتي و غيرنفتي و سهم صادرات صنعتي:91 نمودار

  

نمودار باال حاكي از اين است كه سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي در اغلب سالها روند رو به 

دهد كه در برنامه سوم توسعه سهم صادرت صنعتي از صادرات غيرنفتي  آمار نشان مي. رشد داشته است

در حالت كلي روند رو به . سعه رسيده استهاي تو با رشد بسيار زياد به باالترين ميزان خود طي برنامه

رشد سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي و كاهش سهم كاالهاي سنتي و محصوالت كشاورزي امر 

در اكثر كشورهاي پيشرفته و صنعتي در . مطلوبي است ولي چگونگي اين تغييرات اهميت بيشتري دارد

صنعتي از صادرات غيرنفتي صعودي و سهم كاالهاي مراحل اوليه توسعه سهم توليد و صادرات كاالهاي 

ولي بايد گفت كه در اين كشورها افزايش سهم صادرات . سنتي و محصوالت كشاورزي نزولي بوده است

صنعتي و كاهش سهم صادرات محصوالت كشاورزي و سنتي لزوماً به معني كاهش صادرات بخش 

عتي در مقايسه با صادرات كشاورزي باعث كاهش كشاورزي نبوده بلكه باالتر بودن نرخ رشد صادرت صن

در اين كشورها علي رغم اينكه سهم صادرت . سهم صادرات صنعتي در صادرات غيرنفتي شده است

اين . كشاورزي در فرآيند توسعه نزولي بوده ولي رشد توليد و صادرات اين بخش همواره مثبت بوده است

افزايش سهم صادرات كاالهاي صنعتي و روند صعودي اين  در حالي است كه در كشور ما درصد بااليي از
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بايد توجه داشت كه افزايش سهم . سهم به دليل منفي شدن صادرات ساير كاالها اتفاق افتاده است

صادرات صنعتي زماني مطلوب است كه رشد اين شاخص به دليل باالتر بودن رشد صادرات صنعتي از 

باشد چرا كه بررسي سهم صادرات يك بخش و بدون توجه به  رشد صادرات سيار بخشها اتفاق افتاده

  .كننده باشد تواند گمراه روند سهم  سيار بخشها مي

اي از تجارت جهاني را به خود اختصاص داده  آنچه مسلم است اينكه صادرات صنعتي سهم عمده

نعتي به سرعت دهد كه صادرات ص آمار مربوط به سهم بخشهاي مختلف از تجارت جهاني نشان مي. است

  .جايگزين صادرات ساير بخشها شده و اين روند به سرعت در حال پيشروي است

در كشور ما نيز براي همپيوندي با دنيا و كسب سهم مناسب از تجارت جهاني الزم است به بخش 

دهد كه در بين فعاليتهاي  ها نشان مي بررسي. صنعت و توسعه صادرات آن توجه بيشتري معطوف گردد

از اين رو بدون حمايت دولت امكان توسعه . لف اقتصادي كمترين سود متعلق به بخش صادرات استمخت

  .باشد پذير نمي ، امكان صادرات به خصوص صادرات صنعتي با وجود رقابت بسيار زياد در اين عرصه

اي و  در اتحاديه هاي تجاري منطقه ايرانجايگاه و ميزان مشاركت تحليل 
 اي  فرا منطقه

ي كشورهاي در حال توسعه كه آمادگي ورود ناگهاني به عرصه هاي تجارت جهاني را ندارند، برا

منطقه گرائي  و تشكيل بلوكهاي منطقه اي و فرا منطقه اي مي تواند راه موثري براي گشودن تدريجي 

ين در چارچوب چن. اقتصادهاي ملي اين قبيل كشورها و ادغام آنها در اقتصاد و تجارت جهاني باشد

تشكلهائي موانع تجاري و تعرفه ها در سطح منطقه حذف مي گردد و دسترسي به بازارهاي بزرگتر فراهم 

  .مي شود

تجاري متعددي وجود دارد و همچنين پيمانهاي جديدي در حال  -در دنيا پيمانهاي همكاري اقتصادي

سازمان همكاري هاي اقتصادي در شرق آسيا،  "آسه آن"در اروپا، پيمان "اتحاديه اروپا ".شكل گيري است
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از جمله همگرائي هاي موجود ... در خاورميانه و آسياي مركزي، شوراي همكاري خليج فارس و  "اكو"

  .مي باشند

ايران نيز در راستاي گسترش همكاري هاي تجاري عضو برخي پيمانهاي منطقه اي و فرا منطقه اي 

يزان مشاركت آن در اين اتحاديه ها مورد بررسي است كه در اين بخش سعي شده است جايگاه ايران و م

  .قرار گيرد

  منطقه گرايي 
به معني مجموعه اقـداماتي اسـت   » اصالحات سياست تجاري«نامه  گرايي در واژه مفهوم منطقه

ها، به منظور آزادسـازي   كه گاهي از طريق ايجاد منطقه تجارت آزاد يا اتحاديه گمركي بين دولت

اي در نگـاه   هاي تجاري منطقه اما موافقت نامه. گيرد ح منطقه صورت مييا تسهيل تجارت در سط

هايي ممكـن اسـت    نامه به اين معنا كه چنين موافقت. تر دارد سازمان جهاني تجارت، مفهومي عام

  . بين دو يا چند كشور كه لزوماً در يك منطقه جغرافيايي نباشند منعقد شود

مـيالدي   60و  50قبل از اين تاريخ در دهه . ميالدي بود 80گرايي در نيمه دوم دهه  اوج منطقه

اياالت متحـده كـه منـافع    . گرايي تحت تأثير جنگ سرد و دو قطبي شدن جهان قرار داشت منطقه

ديد، حتي با تشكيل بازار مشـترك اروپـا موافـق     خود را در سياست آزادسازي تجارت جهاني مي

وپاي متحد و قوي به عنوان سدي در برابر نفـوذ  ولي به علت شرايط جنگ سرد از وجود ار. نبود

از سوي ديگر در اين دو دهه اكثر كشورها سياست جايگزيني واردات . كرد كمونيسم حمايت مي

هاي سياسي  اي شكل گرفته در اين دو دهه بيشتر هدف هاي منطقه كردند و تشكل را پي گيري مي

  . كردند و امنيتي را دنبال مي

با هدف تأمين صلح و امنيـت تشـكيل    60اي كه در دهه  هاي منطقه تشكلترين  يكي از قديمي

ايـن  . تأسـيس شـد   1967بود كه در سال ) آن.سه.آ(هاي جنوب شرقي آسيا  شد اتحاديه همكاري

  . با امضاي قرارداد تجاري، اهداف اقتصادي و تجاري را دنبال نمود 1970پيمان بعدها در دهه 
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هاي اقتصادي و تجاري برون گرايانـه در دسـتور    د كه سياستميالدي زماني بو 70اواخر دهه 

اي مهمـي بـه    ترتيبات تجاري منطقه 80گذاران اقتصادي قرار گرفت و از اواسط دهه  كار سياست

گرايانـه اقتصـادي نبودنـد بلكـه      هاي درون وجود آمدند كه همانند اتحاديه اروپا ناشي از سياست

  . بازار آزاد و توسعه صادرات بود هاي مبتني بر علت وجودي آنها سياست

همچنين كندي مذاكرات دور اروگوئه، كشورهايي كه خواهان تحقق آزادسازي تجارت بودنـد  

هاي اقتصاد و تجارت  اي به عنوان راه حلي براي حل دشواري را بر آن داشت تا به ترتيبات منطقه

تـر از   تـر و قابـل دسـترس    آسـان اي  خارجي روي آورند، زيرا كه آزادسازي از طريق ادغام منطقه

تر در سطح  كنند كه ادغام عميق ها مطرح مي حتي برخي از نظريه. آزادسازي در سطح جهان است

  . تر از ادغام همه جانبه است اي مناسب منطقه

مـيالدي و دهـه    90و دهـه   80همان طوري كه در باال اشاره شد، اوج منطقه گرايي نيمه دوم 

  . گرايي دانست توان منطقه هاي اخير را مي كه روند غالب دهه به طوري. باشد جاري مي

گرايـي بـا    امـا ايـن منطقـه   . روند منطقه گرايي بعد از پايان جنگ سرد شدت بيشتري پيدا كرد

هاي بعد از جنگ جهاني دوم تفـاوت اصـولي دارد بـه طـوري كـه كشـورها سـعي         منطقه گرايي

  . هاي جهاني آماده كنند د را براي ورود به عرصهاي خو هاي منطقه اند در قالب سازمان  كرده

كننـد بـراي ورود بـه     جريانات ادغام اقتصاد جهاني به نحوي است كه كشورها احسـاس مـي  

بنابراين منطقه گرايـي در  . تواند تسهيل كننده باشد اي مي  هاي منطقه اقتصاد جهاني، ورود به پيمان

هـاي اقتصـاد    ست كه سيطره خود را بر سياستهاي كليدي اقتصاد جهاني ا واقع يكي از شاخص

  . ملي تحميل كرده است

توانـد   هاي متفاوتي مـي  دهد كه داليل و انگيزه اي نشان مي هاي منطقه مطالعه ترتيبات و تشكل

ها بيشتر با انگيزه سياسي شكل  اگر چه در گذشته اين قطب. ها گردد گيري اين تشكل باعث شكل

  . اند هاي اقتصادي و باالخص تجاري قوت بيشتري گرفته گرفت ولي اكنون انگيزه مي
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اي تالش دارند بـا ايجـاد امكانـات مختلـف از قبيـل مقـررات        هاي منطقه به طور كلي سازمان

اي، اقتصـادهاي منطقـه را    اي ترجيحي منطقـه  زدايي، آزادسازي، تسهيل ترانزيت و ترتيبات تعرفه

. هاي متفـاوتي همـراه باشـد    ارها ممكن است با هدفاستفاده از اين ابز. مورد حمايت قرار دهند

هاي سياسي و اجتماعي، نگراني از انزوا در محيط  داليلي چون دنبال كردن منافع اقتصادي، انگيزه

المللي، تقويت و حمايـت از صـنايع نوپـا و تثبيـت اصـالحات اقتصـادي داخلـي را         تجارت بين

  . ها دانست توان از جمله علل اين گرايش مي

اي را به يـك يـا دو عامـل     توان تشكيل يك تشكل منطقه  ين ترتيب مشخص است كه نميبد

هـاي   بنـدي  توان يك عامل را به عنوان شاخص و علت گرايش به گـروه  محدود كرد و حتي نمي

در عين حال بـر سـر مطلوبيـت و بـه دسـت آوردن نتـايج مثبـت و منفـي         . اقتصادي عنوان كرد

گذاران وجود  نظرهاي چشمگيري بين اقتصاددانان و سياست اختالف اي هاي اقتصادي منطقه ادغام

» انحـراف تجـارت  «و يا » ايجاد تجارت«ريشه اين اختالف نظرها به طور خالصه به مفهوم . دارد

اين دو مفهوم عامل به وجود آمدن اخـتالف نظـر در   . گردد ها باز مي بندي پس ازتشكيل اين گروه

شـود از آن   اي سبب ايجـاد تجـارت مـي    ي كه معتقدند ادغام منطقهآنهاي. گرايي است مورد منطقه

اي را موجب بوجود آمدن تبعيض  كنند، در حالي كه آنهايي كه ترتيبات تجاري منطقه پشتيباني مي

   .ورزند دانند با آن مخالفت مي هاي تجاري كشورها و انحراف تجارت مي در طرف

  اي و جهاني شدن  ترتيبات تجاري منطقه
. اند اي را برخي مكمل آزادسازي تجارت و ارتقاي تجارت چند جانبه دانسته سازي منطقهآزاد

توافق حاصل كنند كه ترتيبات  1971دارا بودن چنين نقشي باعث شد اعضاي گات در سال 

ها هر دو سال يك بار  اي بر خالف اصول گات نيست و الزم دانسته اند كه اين قبيل تشكل منطقه

  . ود را به دبيرخانه گات ارايه دهندگزارش فعاليت خ

تفاهم دور اروگوئه خواستار . باشد مهمترين تحول در اين رابطه مربوط به دور اروگوئه مي
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اي در سازمان جهاني تجارت  بدين منظور كميته. اي موجود بود گزارش كليه ترتيبات منطقه

تورالعملي در مورد محتوي اما در اين دور دس. تشكيل شد تا اين گزارشات را دريافت نمايد

اي را تعيين نمايد  هاي منطقه نامه تواند وجوه مشترك موافقت اين كميته مي. گزارش ارائه نگرديد

و براساس واقعيات مشخص سازد كه اين ترتيبات در جهت آزادسازي تجاري و ادغام اقتصادي 

  . دارند كنند يا بر خالف آن گام بر مي المللي حركت مي بين

اي با مقررات و  هاي تجاري منطقه نامه سازگاري يا عدم سازگاري موافقتتعيين 

هاي چند جانبه سازمان جهاني تجارت به عهده سيستم حل اختالف سازمان جهاني  نامه موافقت

طرف مذاكره كننده را ملزم ) دولت كامله الوداد(اصل اول گات . تجارت گذاشته شده است

اي تجاري خود رفتار يكساني داشته باشند و در تجارت تبعيض ه كند كه در مقابل تمام طرف مي

هاي تجاري خود درنظر گرفت  بدين معنا كه اگر دولتي امتيازي براي يكي از طرف. قائل نشوند

استثنا بر اين قاعده مربوط به اصل بيست و . بايست به كليه كشورها تعميم يابد اين امتياز مي

گمركي و مناطق آزاد تجاري براي تجارت كاال را مورد چهارم گات است كه اصول اتحاديه 

طبق اين اصل تسهيل تجارت بين اعضاي اتحاديه يا منطقه آزاد تجاري يا . دهد بحث قرار مي

ترتيبات موقتي مجاز است به شرط آنكه تجارت كاال با خارج از منطقه يا اتحاديه مشمول 

به عبارت ديگر، اعضاي يك اتحاديه . گرددن) ها مثل افزايش در تعرفه(افزايش موانع تجاري 

هاي بين خود را كاهش دهند و اين كاهش شامل غير اعضا نخواهد شد ولي  توانند تعرفه مي

هاي تجاري خود را براي كشورهاي خارج از اتحاديه افزايش  توانند تعرفه اعضاي اتحاديه نمي

  . دهند

ها به صورت ضد  ض گوناگون و مالياتعالوه بر تعرفه، مقررات ديگر بازرگاني مانند عوار

هاي گمركي و مناطق آزاد تجاري وجود دارند كه  در اتحاديه (Anti dumping) قيمت شكني

در نشست . اند هنوز از نظر سازگاري با مقررات سازمان جهاني تجارت مورد ارزيابي قرار نگرفته

دداً به موضوع ترتيبات مج) 1996دسامبر (وزيران كشورهاي عضو اين سازمان در سنگاپور 
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اي به عنوان ترتيباتي كه به  هاي منطقه نامه اي پرداخته شد و در بيانيه اين اجالس به موافقت منطقه

آزادسازي تجارت كمكي كنند و باعث ادغام اقتصادهاي در حال توسعه وكمتر توسعه يافته در 

  . شوند اشاره شده است اقتصاد جهاني مي

اي  دعا كرد كه اعضاي سازمان جهاني تجارت كه در ترتيبات منطقهتواند ا به طور كلي مي

اي تعهدات بيشتري را نسبت به نظام تجارت چند جانبه قبول  هاي منطقه عضو هستند، در سازمان

هاي پيشرفت برخي از  اند كه پايه اي نظامي را بوجود آورده در واقع ترتيبات منطقه. اند كرده

اين ترتيبات همچنين . را فراهم آورده است) تجارت در خدمات(ئه هاي دور اروگو نامه موافقت

مسائل مورد بحث آينده سازمان جهاني تجارت چون استانداردهاي زيست محيطي، 

عالوه بر اينها اين ترتيبات ميدان . اند هاي رقابتي را مورد توجه قرار داده گذاري و سياست سرمايه

  . باشند كشور با پرداختن به موانع فني تجارت ميتر اقتصادي  آزمايشي براي ادغام وسيع

كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در نشست دوحه نيز به مذاكرات با هدف 

هاي موجود در سازمان جهاني تجارت  در  سازي و بهبود در نظامات و مقررات و نيز رويه شفاف

  .اي تأكيد ورزيدند هاي تجارت منطقه نامه ارتباط با موافقت

  اي  روري بر نظريات مربوط به ترتيبات منطقهم
اي را مورد توجـه قـرار داد، اقتصـاددادن كانـادايي      هاي منطقه اولين اقتصادداني كه آثار تشكل

تـا   "هاوانـا "از منشـور  » موضـوع اتحاديـه گمركـي   «ژاكوب واينر بود كه در مقاله مشهور خـود  

او در اين مقاله نگراني خود را در . قرار دادالمللي را مورد بررسي  سازمان منحل شده تجارت بين

تا قبل از ارائه اين نظريه اعتقاد بر اين بود كـه تجـارت در   . مورد اين ترتيبات تجاري بيان داشت

اي همانند تجارت آزاد بـين كشـورها بـه تخصـيص مجـدد منـابع و        قالب پيمان همكاري منطقه

او نشـان داد  . ط بودن اين عقيده را اثبات كـرد ولي نظريه واينر غل. افزايش رفاه منجر خواهد شد

هـاي تجـاري و    شـود او برقـراري همكـاري    تجارت ترجيحي هميشه به افزايش رفاه منجر نمـي 
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ناشـي از  (اقتصادي بين دو يا چند كشور را عامل بروز تغييراتي در الگوي توليد، الگوي مصـرف  

هـا و نـرخ رشـد اقتصـادي      راز پرداخـت هاي تجاري، رابطه مبادله، ت جريان) تغيير قيمت واردات

. داند، ولي طبق نظريه او اين كه چنين تجارتي قطعاً باعث افزايش رفاه شود محل ترديد است مي

نشان داد كـه اثـرات رفـاهي ناشـي از     ) وجود سه كشور و يك كاال(او در يك مدل تعادل جزئي 

  . رت بستگي داردتشكيل يكپارچكي به برآيند دو اثر ايجاد تجارت و انحراف تجا

نظريه واينر توسط بسياري از اقتصاددانان معاصر وي مورد انتقاد قرار گرفت، در مقابل نظريـه  

نظريه شركاي طبيعي بر مبناي برقراري حجـم تجـارت   . مطرح گرديد واينر نظريه شركاي طبيعي،

ادداناني اقتصـ . شـود  باال در ميان دو يا چنـد كشـور بـا كمتـرين فاصـله جغرافيـايي تعريـف مـي        

بر اين باورنـد   (Laweence Summers 1991)و  (Paul Vonnacott & Mark Lutz, 1989)مانند

) طبيعـي (اي بدين لحاظ كه بين چند كشور در يك منطقـه جغرافيـايي    كه ترتيبات تجاري منطقه

  . برقرار است، منافعشان بيش از انحرافشان است

ظـر را مـورد بحـث قـرار داد كـه اگـر چـه        نيز اين ن (Paul Krugman 1991) از طرف ديگر

تجارت بر مبناي مزيت نسبي استوار است ولي تحت تأثير مسايلي از قبيل جغرافيا نيز قـرار دارد  

از ايـن رو همسـايگان در   . دهـد  هاي حمل و نقل را كاهش مـي  و حذف فاصله جغرافيايي، هزينه

پردازنـد و در صـورت تشـكيل     مـي هايي در گستره وسيعي با يكديگر به داد و سـتد   چنين منطقه

  . اي انحراف تجاري بسيار اندك خواهد بود ترتيبات منطقه

اي را به صورت  باگواتي معتقد است كه اقتصاددانان قبل از وي موضوع ترتيبات تجاري منطقه

اند و اثرات پوياي اين ترتيبات كه با درنظر گرفتن عامل زمان در تسـريع و يـا    ايستا درنظر گرفته

بـاگواتي دو  . انـد  شود، در نظـر گرفتـه نشـده    ش موانع تجاري در تجارت جهاني سنجيده ميكاه

ايـن دو اصـطالح بـه مفـاهيم     . كنـد  هاي سازنده را مطرح مـي  هاي بازدارنده و بلوك مفهوم بلوك

  . انحراف تجارت و ايجاد تجارت واينر نزديك است
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گيـري   اي بـه سـادگي قابـل انـدازه     قهالبته انحراف تجارت و يا بازدارنده بودن يك تشكل منط

  . ها و اصول تشكل يك مطقه تجاري توجه كرد نيست و بدين لحاظ بيشتر بايد به هدف

  اي جهان  هاي تجارت منطقه نامه موافقت
در اين دهه تعداد . شود اي محسوب مي دهه فعال و پرباري براي ترتيبات منطقه 1990دهه 

ه مورد مذاكره اعضاي تشكل قرار گرفته به طور تصاعدي اي ك هاي تجاري منطقه نامه موافقت

اين روند حتي پس از اتمام دور اوروگوئه و تشكل سازمان جهاني تجارت . افزايش يافته است

بيشترين رشد در اين زمينه را  90به افزايش خود ادامه داد به طوري كه آمار دو سال آخر دهه 

  . دهد نشان مي

اي  هاي منطقه و تأسيس سازمان جهاني تجارت، شكل گيري تشكلپس از پايان دور اروگوئه 

اي جديد  موافقتنامه تجارت منطقه 125تشكيل بيش از  1995از ابتداي ژانويه . ادامه داشته است

و اين در حالي ) مورد 15به طور متوسط ساالنه (به سازمان جهاني تجارت اعالم شده است 

ها شكل  نامه مورد از اين گونه موافقت 3تر از سال عمر گات ساالنه كم 45است كه طي 

  . گرفت مي

موافقتنامـه تجـارت    250بـه حـدود   ) 1381تيـر  ( 2002تعداد اين ترتيبات تا ماه ژوئن سـال  

 125از ميـان  . االجـرا اسـت   مورد در حال حاضـر الزم  172اي رسيده است كه از اين ميان  منطقه

مـورد در حـال حاضـر     51ت تشكيل شـده بـود فقـط    اي كه در زمان گا نامه منطقه مورد موافقت

ها در گذر زمان است بـه طـوري    نامه اين امر بيانگر تكامل تدريجي اين موافقت. االجرا است الزم

اند و يـا ايـن    تر شده هاي جديدتر با حيطه وظايف گسترده نامه كه برخي از آنها جايگزين موافقت

  . اند تري ادغام شده بندي قوي كه در گروه

هايي كه هنوز به اين سازمان اعالم نشده اما وجود دارند نيز مورد محاسبه  نامه چنانچه موافقت

 243االجرا است به  اي كه در حال حاضر الزم هاي تجارت منطقه نامه قرار گيرند، مجموع موافقت
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 مورد آن يا به صورت منطقه تجارت آزاد و يا به صورت اتحاديه گمركـي  197رسد كه  مورد مي

هايي كه در حال حاضر در حال برنامه ريزي و يا تحت مذاكره  نامه با فرض اين كه موافقت. است

مـورد موافقتنامـه تجـارت     82بـيش از   2007شود كه تا سـال   بيني مي هستند تشكيل شوند، پيش

  . االجرا گردد اي ديگر تأسيس و الزم منطقه

  اي  هاي تجارت منطقه نامه ترين موافقت شايع
هـاي   نامـه  اي را موافقـت  هاي تجـارت منطقـه   نامه ترين نوع موافقت دهد كه شايع نشان ميآمار 

كـل  ) مـورد  175(درصـد   72هـا حـدود    نامـه  ايـن نـوع موافقـت   . دهند تشكيل مي 1تجارت آزاد

هـاي   و همچنـين اتحاديـه   2هـاي آزادسـازي محـدود    نامه موافقت. شود ها را شامل مي نامه موافقت

اي را  هـاي تجـارت منطقـه    نامه موافقت) مورد 22و  46(درصد  9درصد و  19به ترتيب  3گمركي

ها مشتمل بر تعهداتي در زمينه تجارت خـدمات بـه    نامه مورد از اين موافقت 18. دهند تشكيل مي

  . اي كاال هستند عالوه امتيازات تعرفه

خوردارنـد و  هـاي تجـارت آزاد كـه از درجـه يكپـارچگي كمتـري بر       نامه روند انعقاد موافقت

در يـك موافقتنامـه   . هاي اخير شدت زيادي پيدا كـرده اسـت   رسند طي سال سريعتر به نتيجه مي

هاي خود را در برابر طرف ثالث تغيير نداده و كاهش  منطقه تجارت آزاد هر يك از طرفين، تعرفه

يه گمركي مذاكرات مربوط به تأسيس اتحاد. دهند دهد ولي تعرفه در بين اعضاء را كاهش مي نمي

سـازي سياسـت تجـاري در بـين      كه مبتني بر ايجاد يك تعرفه مشترك خارجي است و هماهنـگ 

  . انجامد و مراحل اجرايي طويل المدتي دارد اعضاء را دربر دارد اغلب سالها به طول مي

پوشي كه بين آنها  اي آرايش متفاوتي دارند و به خصوص با هم هاي تجارت منطقه نامه موافقت

هـا را در   هاي مزبور كه داخل و بـين قـاره   نامه هايي از موافقت ارد و همچنين وجود شبكهوجود د

الزم است به اين نكتـه اشـاره   . اند اي پيچيده شده نمايد به طور فزاينده اي متصل مي سطوح منطقه
                                                 

1 - Free Trade Agreement 
٢- Partial Scope Agreement 
٣- Custom Union "CU" 
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و شـود   ها به طور فزاينده بين كشورهاي غير همجوار نيز منعقد مـي  نامه شود كه اين قبيل موافقت

  . اي شايد در آينده نزديك چندان مناسب به نظر نرسد اصطالح منطقه

اي است كه بين دو متعاهد شكل  هاي دو جانبه نامه ها، موافقت نامه ترين شكل اين موافقت ساده

 60االجـرا فعلـي و بـيش از     اي الزم هـاي تجـارت منطقـه    نامه گيرد كه حدود نيمي از موافقت مي

هاي تجـارت   نامه تر آن موافقت انواع پيچيده. گيرد تحت مذاكره را دربر ميهاي  نامه درصد موافقت

نامـه جداگانـه    هاي متشكل از چنـد موافقـت   نامه و يا موافقت) چندگانه(اي بين چند طرف  منطقه

االجـراي   هـاي الزم  نامـه  درصد كل موافقت 25نامه مجموعاً  باشد كه اين نوع موافقت اي مي منطقه

هـاي تجـارت    نامـه  هـا، موافقـت   نامـه  ظهور انواع جديدي از ايـن موافقـت  . گيرد يفعلي را دربر م

ايـن نـوع از   . كننـد  اي ايجاد مـي  اي است كه با يكديگر يك موافقنامه جديد تجارت منطقه منطقه

در حـال  . سـال آينـده ظهـور خواهنـد يافـت      5ترين موارد است كه در  ها از پيشرفته نامه موافقت

اي با اين ويژگي عمالً وجود ندارد اما چندين مـورد آن در حـال مـذاكره     امهن حاضر هيچ موافقت

ايـن رونـد جديـدي    . هاي آينده شدت يابد گيري آن در سال رود كه روند شكل است و انتظار مي

  . باشد تر مي اي قوي است كه نشانگر ادغام فزاينده ترتيبات تجارت منطقه

هـا در بـين كشـورهاي     د هد اين قبيل همكاري يهاي همكاري اقتصادي نشان م بررسي پيمان

توسعه يافته با موفقيت، در بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه با موفقيـت نسـبي و در   

و اگر چه تمام كشـورهاي  . بين كشورهاي در حال توسعه غالباً با عدم موفقيت مواجه بوده است

ولـي سـطوح توسـعه يـافتگي آنهـا       باشـند  عضو گروه هشت جزء كشورهاي در حال توسعه مي

  . باشد متفاوت مي

ايران به عنوان يك كشور آسيائي كه در مرز كشورهاي آسياي عربي و آسياي مركزي و شرقي 

قرار دارد، تنها در پيمان منطقه اي اكو و همكاريهاي فرا منطقه اي گروه هشت كشور اسـالمي در  

ن هاي منطقه اي براي دستيابي بـه اهـداف   عضويت ايران در پيما. عضويت دارد D8حال توسعه 

توسعه اقتصادي و تجاري و آمادگي براي ورود به عرصه هاي جهاني رقابـت تجـاري، ضـروري    
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لذا در ذيل به تحليل جايگاه و ميزان مشاركت جمهوري اسالمي ايـران در پيمانهـاي فـوق    . است

  :الذكر پرداخته شده است

هاي درون  تشكيالتي و فعاليتنگاهي به ساختار ( D8شناخت كلي گروه 
  )D8سازمان 

  

  
متشكل از انـدونزي،   D8انديشه تشكيل گروه هشت كشور مسلمان در حال توسعه موسوم به 

الـدين اربكـان    ايران، بنگالدش، پاكستان، تركيه، مالزي، مصر ونيجريه نخستين بار از سـوي نجـم  

ه به منظور ايجاد روابط مستحكم اقتصادي وزير وقت تركيه و رهبر حزب اسالم گراي رفا نخست

. بين كشورهاي در حال توسعه اسالمي و تقويت نفوذ اين كشورها در بازار جهاني مطرح گرديـد 

ضـمن  ) 1996جوالي ( 1375وزيري در تيرماه  وي به فاصله كوتاهي پس از احراز  پست نخست

را با سران اين كشورها در ميان انديشه خود ) بجز بنگالدش(بازديد از پايتخت كشورهاي مزبور 

  . نها از اين پيشنهاد شد گذاشته وخواستار حمايت آ

كشـور   8با حمايت سران كشورهاي ذكر شده از اين پيشنهاد، آقاي اربكـان وزيـران خارجـه    

 75اي تحت عنوان همكاري براي توسعه كه در تـاريخ اول آبـان    موردنظر را به نشست يك روزه

در اين نشست آقاي اربكان انديشه خود بـراي ايجـاد   . استامبول دعوت كرد در) 1996اكتبر  22(

D8 وي همكاريهاي اقتصادي ميان اعضا و برقراري گفتگو بـا گـروه   . را به طور رسمي بيان نمود

  . اعالم كرد D8را از اهداف عمده  (G-7)هفت كشور صنعتي 

ز ايـن پيشـنهاد، نسـبت بـه     در اين نشست با توجه به حمايت عمومي وزراي شركت كننـده ا 
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كشور به منظور تعيـين   8متشكل از معاونان وزارت امور خارجه » كميسيون مقامات ارشد«ايجاد 

 D8و انجام تمهيدات براي برگزاري اجالس سران جهت ايجاد  D8هاي همكاري در قالب  زمينه

  .توافق حاصل شد

باشند  ه اهداف و اصول آن پايبندعضويت در اين گروه براي ديگر كشورهاي در حال توسعه كه ب

كشورهاي عضو با ديگر  پذير است و همچنين عضويت در آن تاثير در روابط دوجانبه يا چندجانبه امكان

 .المللي نيست اي و بين منطقه هاي كشورها نداشته و مانعي نيز جهت عضويت آنان در سازمان

شد،  در تركيه برگزار 1997ئن ژو 15بر اساس تصميمات اجالس سران اين هشت كشور كه در 

 :سازمان مزبور داراي سه ركن اصلي زير است

 ناجالس سرا -

 شوراي وزيران -

 كميته متشكل از كارشناسان ارشد هر كشور -

تركيه برگزار گرديد تصميم گرفتند  كميته كارشناسان ارشد در سومين اجالس خود كه در شهر آنتالياي

 :اين ده گروه عبارتند از. تاسيس گردد ي همكاريها كه ده گروه كاري براي بررسي زمينه

 صنعت -

 كشاورزي -

 مخابرات و اطالعات -

 تجارت -

  تكنولوژي علوم و -

 توسعه نيروي انساني -
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 بهداشت -

 توسعه روستايي -

 بانكداري -

 انرژي -

ايران نيز . است مسئوليت دو گروه كاري مخابرات و اطالعات، علوم و تكنولوژي به ايران واگذار شده

  :ترا به شرح زير اعالم كرده اس D-8 ود در گروهاهداف كلي خ

در جهت  تقويت هرچه بيشتر نقش اسالم در ميان اعضاي گروه، همكاري اقتصادي با كشورهاي عضو

و همياري با كشورهاي  گيري از امكانات گسترده آنها، همكاري تحقق اهداف اقتصادي نظام از طريق بهره

همكاري و اتخاذ مواضع  ي و تحكيم پيوندهاي سياسي،عضو در عرصه سياسي، فرهنگي و اقتصاد

المللي،  روابط اقتصادي بين مشترك اقتصادي در ميان كشورهاي در حال توسعه مسلمان در عرصه

هاي  پيوندهاي سياسي از طريق همكاري همكاري و هماهنگي در امور صنعتي و فناوري، تحكيم

گيري  رفع تنگناهاي اجتماعي و اقتصادي و بهره هتجانبه، استفاده از تجارب كشورهاي عضو در ج همه

  .هاي بين المللي چالش از گروه به منظور برخورد با تهديدها و

   D8جايگاه ايران در گروه 

توان اين كشورها را بر اساس  هاي توسعه جهاني، مي در گزارش بندي بانك جهاني طبق تقسيم

 :در سه گروه جاي داد هاي عمده اقتصادشان شاخص

 .شود شورهاي صادركننده نفت كه شامل سه كشور اندونزي، ايران و نيجريه ميك -

 .شود مي كشورهاي با درآمد متوسط كه چهار كشور پاكستان، تركيه، مالزي و مصر را شامل -

  .گيرد بنگالدش در اين گروه قرار مي كشور تنها كشور 8كه در ميان اين  كشورهاي كمتر توسعه يافته
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   D8ايران در گروه جايگاه اقتصادي 

  كـل مربـوط بـه كشـور تركيـه       GDPدر بين كشورهاي عضـو گـروه هشـت بيشـترين رقـم      

مي باشد و بعد از آن به ترتيب اندونزي، ايران، مالزي، نيجريه، پاكستان، مصر و بـنگالدش قـرار   

  :دارند

  )بر اساس قيمت جاري( D8اعضاي گروه  :181GDP جدول

  سال     

  كشور
2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

 944/432 379/364 856/285 005/257 834/234 593/195 657/160 521/165  اندونزي

 089/294 128/222 046/188 261/161 969/133 421/116 435/115  440/96  ايران

  424/72  854/64  127/61  120/59  476/54  560/49  194/47  048/47  بنگالدش

 766/143 002/127 599/109  094/98  496/83  685/72  268/72  08/74  پاكستان

 419/663 686/528 782/482 886/392 141/304 030/231 672/192 177/265  تركيه

 482/186 091/156 232/137 749/124 202/110 845/100  784/92  789/93  مالزي

 930/127 375/107  794/89  802/78  384/81  506/87  399/95  155/99  مصر

 778/166 889/146 248/112  949/86  808/66  331/58  847/43  138/46  نيجريه

Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database 
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  2006در سال  8سرانه كشورهاي گروه  GDP :182 جدول

 سال  

  كشور
GDP  به  2006در سال

  )بيليون دالر(قيمت جاري

جمعيت در سال 

 )ميليون نفر( 2006

GDP  سرانه در سال

  به قيمت جاري 2006
رتبه در 

  بين گروه

  4  9/1640  051/222  379/364  اندونزي

  3  5/3197  468/69  128/222  ايران

  8  7/415  005/156  854/64 بنگالدش

  7  2/817  4/155  002/127  پاكستان

  1  6/7759  133/68  686/528  تركيه

  2  3/5914  392/26  091/156  مالزي

  5  6/1488  131/72  375/107  مصر

  6  2/1049  004/140  889/146  نيجريه

Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database  

  

نشان مي دهد كه كشور تركيه باالترين رتبه را  2006سرانه اين كشورها در سال GDPمقايسه 

ايران، اندونزي، . داراست و كشور مالزي از اين نظر مقام دوم را دارد D8ر بين كشورهاي گروه د

  . مصر، نيجريه، پاكستان و بنگالدش در رتبه هاي بعدي قرار دارند

   D8عملكرد تجاري كشورهاي گروه 

در مبادالت كشورهاي عضو گروه هشـت   2007و  2000جدول زير سهم ايران را در سالهاي 

  :ان مي دهدنش
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  2007و  2000در سالهاي  8مبادالت ايران با اعضاي گروه : 183 جدول

  2007سال   2000سال   كشور

صادرات 

  ايران

واردات 

  ايران

صادرات 

  ايران

واردات 

  ايران

  268  205  147  85  اندونزي

  6/50  154  36  18  بنگالدش

  153  269+149  17  302  پاكستان

  650 463+4337  236  816  تركيه

  420  4/31+492  130  95  مالزي

  6/47  9/43  -   -   مصر

  6/0  8/13  -   -   نيجريه

  9/1589  1/6158  566  1316  كل

Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database  

  

  

  

  

  

  2007در سال  8مبادالت ايران با اعضاي گروه  :92 نمودار
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  2007مبادالت ايران با اعضاي گروه هشت در سال :93 نمودار

 تركيه
واردات از 

  نفتي4337+463:ايران
 650:صادرات به ايران

  مصر
   9/43:واردات از ايران
 6/47:صادرات به ايران

 

  نيجريه
  8/13:واردات از ايران
 6/0:صادرات به ايران

 

 اندونزي
  205:واردات از ايران
 268:صادرات به ايران

 

  پاكستان
 149+269:واردات از ايران
  نفتي

 153:صادرات به ايران

 مالزي
واردات از 

  نفتي492+4/31:ايران
 420:صادرات به ايران

  بنگالدش
 نفتي154:واردات از ايران

 6/50:صادرات به ايران

 
 ايران
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  اكو-سازمان همكاريهاي اقتصادي
و  پاكسـتان ، ايـران سـه كشـور   . اي اسـت  اكو يا سازمان همكاري اقتصادي يك سازمان اقتصادي منطقه

 ،افغانسـتان  ؛شـوروي پـس از فروپاشـي    .ريزي كردند نخستين بار اين سازمان را پايه1962؛ در سال تركيه

اين سازمان . ان اكو پيوستندنيز به سازم تاجيكستانو  ازبكستان ،انقرقيزست ،تركمنستان ،قزاقستان،آذربايجان

 گـاز ،نفتكيلومتر مربع وسعت كشورها، امكانات  7ميليون نفر جمعيت و  330اكنون با ده عضو، حدود  هم

طبق اساسنامه اين سـازمان، اكـو بـراي بهبـود شـرايط توسـعه اقتصـادي پايـدار         . در اختيار دارد صنعتو 

ديگـر  از . كند؛و براي حذف تدريجي موانع تجاري در اين منطقـه فعاليـت دارد   كشورهاي عضو تالش مي

چنين براي  اين سازمان هم. اهداف اكو، تهيه برنامه مشترك براي توسعه منابع انساني در اين ده كشور است

اسـت و مقـر اصـلي     انگليسيزبان رسمي اكو .كند تسريع برنامه توسعه حمل و نقل و ارتباطات فعاليت مي

  .است ايراندر  تهرانآن، شهر 

  مؤسسين و اعضاء

 

  

الدولي  يك سازمان بين (Economic Cooperation Organization) هاي اقتصادي اكو سازمان همكاري

يج سـه كشـور ايـران، پاكسـتان و تركيـه، بـه منظـور تـرو         ميالدي توسط 1985اي است كه در سال  منطقه

 .هاي اقتصادي، فني و فرهنگي بين كشورهاي عضو تأسيس شد همكاري

تـا   1964است كه در طـول سـالهاي    (RCD) "اي سازمان همكاري عمران منطقه"سازمان اكو جانشين 

نام اين سـازمان بـه اكـو تغييـر يافـت و دور       1985ميالدي به طور عملي كارايي نداشت و در سال  1979

 .شدجديد فعاليت آن آغاز 

هفت كشور ديگر به اعضاي اكو ملحق شدند و به اين ترتيب اكو به يك سازمان بـزرگ   1992در سال 
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اي در  اين سازمان به لحاظ وسعت و جمعيت دومين سـازمان همكـاري منطقـه   . اي تبديل شد و مهم منطقه

يازده كيلـومتر  رود و مساحت تحت پوشش فعاليت آن برابر با هفت ميليون و دويست و  جهان به شمار مي

  .مربع است

  

  اهداف 

هاي اقتصادي فيمابين كشورهاي  سازمان همكاري اقتصادي اكو به منظور تأمين و برقراري همكاري

عضو بر اساسي اصولي همچون دسترسي آزاد به بازارهاي يكديگر، دستيابي به رشد اقتصادي پايدار در هر 

المللي در جهت كمك  مشترك تجاري در مجامع بين هاي يك از كشورهاي عضو و اتخاذ سياستها و رويه

به رشد تجارت جهاني و اجتناب از اثرات سياستهاي تجاري ناعادالنه و پرهيز از رقابت ناسالم تجاري در 

 :اهداف اكو عبارتند از. بين كشورهاي عضو تأسيس گرديده است

  توسعه اقتصادي پايدار كشورهاي عضو -1

اي، افزايش نقش منطقه اكو در رشد تجارت جهـاني   ب تجارت بين منطقهرفع موانع تجاري و ترغي -2

  .و يكپارچگي تدريجي اقتصاد كشورهاي عضو با اقتصاد جهان

توسعه زيرساختهاي حمل و نقل و ارتباطات كه كشورهاي عضو را به يكديگر و به سـاير كشـورها    -3

  .سازد متصل مي
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  .سازي آزاد سازي اقتصادي و خصوصي -4

  .يز استفاده از منابع عمده منطقه اكوتجه -5

  .هاي كشاورزي و صنعتي منطقه اكو استفاده بهينه از پتانسيل -6

اي جهت كنترل استفاده از مواد مخدر، حفاظت از محـيط زيسـت و اكـو سيسـتم و      همكاري منطقه -7

  .همچنين تقويت عاليق تاريخي و فرهنگي بين مردم منطقه اكو

  .جانبه با سازمانهاي منطقه اي و بين الملليهمكاري هاي مفيد چند -8

  ساختار و تشكيالت 
  

  

گيري و سياستگذاري اكو بوده و متشكل از وزراي  عاليترين مرجع تصميم (COM)شوراي وزيران 

  .باشد خارجه كشورهاي عضو مي

اجالس شوراي وزيران حداقل سالي يكبار و به صورت چرخشي در يكي از كشورهاي عضو برگزار 

) افغانستان(در شهر هرات  2007اكتبر سال  20الي  16هفدمين اجالس شوراي وزيران از تاريخ . شود مي

 .برگزار شد

اين . باشد مركب از نمايندگان دائمي يا سفيران كشورهاي عضو مي (CPR)شوراي نمايندگان دائم 
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تصميمات شوراي شود كه پيگيري اجراي  شورا به عنوان بازوي اجرايي شوراي وزيران محسوب مي

  .وزيران و حتي درصورت لزوم اتخاذ تصميم و سپاسگزاري بجاي شوراي مذكور را به عهده دارد

  :جايگاه ايران در بين كشورهاي عضو

نشان مي دهد كه كشور تركيه باال ترين رتبه را در بين  2005اين گروه كشورها در سال  GDPمقايسه 

پاكستان، قزاقستان، تركمنستان، ازبكستان، . مقام دوم قرار دارد كشورها داراست و ايران از اين منظر در

 GDPنرخ رشد . آذربايجان، افغانستان، قرقيزستان و تاجيكستان به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار دارند

نسبت به سال قبل از آن به ترتيب ازبكستان، افغانستان، تركمنستان، قزاقستان، پاكستان،  2005نيز در سال 

  :يه، ازبكستان، تاجيكستان، ايران و قرقيزستان قرار دارندترك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  859/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  2005-2001در كشورهاي عضو اكو در سالهاي  GDPو نرخ رشد  GDP :184 جدول

  2005  2004  2003  2002  نام كشور

GDP  نرخ رشد GDP نرخ رشد GDP  نرخ رشد  GDP نرخ رشد  

  5/14  1/6853  4/9  1/5729  3/14  5/4762  6/28  9/4387  افغانستان

  4/26 6/12553  2/10  2/8680  2/11  3/7276  6/10  1/6236  ازبكستان

  4/5  231242  5/6  172408  03/8  143508  83/7  117787  ايران

  4/9  56088  6/9  1/43150  3/9  8/30832  8/9  5/24636  قزاقستان

  - 2/0  8/2460  7  5/2218  7  1933  0  8/1614  قرقيزستان

  6/8  110924  5/7  97978  7/4  83344  10/3  72483  اكستانپ

  7/6  2310  3/10  7/2075  11  6/1556  8/10  9/1220  تاجيكستان

  4/7  361470  9/8  300578  8/5  241302  9/7  182564  تركيه

  6/9  17174  7/14  14196  1/17  11424  8/15  8700  تركمنستان

  7  13670  7/7  12001  2/4  10129  4  9657  ازبكستان

  8 6/659014  9/6 2/536068  3/7 2/429287 كشورها جمع
5/

814745  
6/7  

  www.ecosecretariat.org: منبع
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  ميزان مشاركت ايران در مبادالت بين گروهي اعضاي اكو

  واردات: الف

با نگاهي . نشان مي دهد 2006تا  2002جدول زير ميزان واردات درون گروهي اعضاي اكو را از سال 

  :ول مالحظه مي شود كهاجمالي به اين جد

طي دوره فوق . واردات ايران از كشورهاي عضو اكو در سالهاي اخير روند افزايشي داشته است  -

ميليون دالر در سال  1/2301به  2002ميليون دالر در سال  9/837ارزش واردات ايران از اكو از 

 .رسيده است كه رشد قابل توجهي را نشان مي دهد 2006

درصد بوده كه با رشد قابل توجهي اين سهم  8/3سهم ايران از كل واردات اكو  در ابتداي دوره  -

 .رسيده است 2006درصد در پايان  13به 

در ابتداي دوره بيشترين ميزان واردات ايران از اعضاي اكو به ترتيب از كشورهاي تركيه،   -

به ترتيب  2006ه در سال بوده ك) ميليون دالر 88و  1/262، 8/368به ميزان (قزاقستان و پاكستان 

 .تغيير يافته است) ميليون دالر 7/281، 6/286، 9/1066به ميزان (تركيه، تركمنستان و آذربايجان
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  )ميليون ريال( 2006تا  2002ميزان واردات درون گروهي اعضاي اكو از سال :185 جدول

تان  سال  كشور
انس

افغ
جان  

رباي
آذ

  

ران
اي

قست  
قزا

تان  ان
زس

رقي
ق

  

تان
كس

پا
تان  

كس
اجي

ت
 

كيه
تر

تان  
منس

ترك
تان 

كس
ازب

اكو  
ل 
ك

  

% 
ل 
ز ك

ا

ات
ارد

و
  

  افغانستان

2002  … … 116 14 … 207 5 92 50 88 572 33/23 

2003  … … 105  7 … 181 1 8 14 25 341 23/16 

2004  … … 183 13 … 326 2 11 28 95 658 22/30 

2005  … 34  183 13 … 326 2 11 26 95 690 92/27 

2006  … 2/32 514  5/178 76  1063 6/18 1/91 28 7/161 2164 2/12 

  آذربايجان

2002  0  … 9/57 8/149 7/0 1/1 4/0 2/156 8/119 8/119 7/605 8/15 

2003  0 … 6/50 7/138 8/0 1/1 1 3/195 4/188 4/188 3/764 7/14 

2004  0 … 3/45 7/236 4/1 6/1 0 225 4/114 4/114 8/738 4/10 

2005  0 … 3/76 3/95 5/1 3/2 1/0 313  243 243 5/974 4/11 
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2006  0 … 9/85  2/127 5/0 5/1  3/0 385 369 5/27 9/996 6/5 

  ايران

2002  5/0  
3/

25 
… 1/262 7/8 88 2/8 8/368 1/19 2/57 9/837 8/3 

2003  8/1 5/96 … 6/284 6/7 5/88 7/13 8/51 7/52 96 1/693 3/2 

2004  4  5/153 … 712 5/3  2/102 6/29 813 7/52  4/336 9/2206 6 

2005  … 5/166 … 1/886 9/3 9/177 7/36 5/899 7/52 7/431 2655 5/6 

2006  8/8  7/281 … 5/280  3/16 3/169 4/7 9/1066 6/286 6/183 1/2301 13 

  قزاقستان

  

2002  0 5/15 4/12  …8/31 4/0 3 7/173 6/74 5/86 9/397 6 

2003  0 7/13 8/12 …8/54 7/0 3/7 209 1/49 7/89 1/437  2/5 

2004  3/00  1/16 13 …2/91 7/0 5/3 4/42 6/75 6/227 1/770 6 

2005  2/0  3/21 8/14 …6/118 1/2 17 9/399 7/50 5/254 9/878 1/5 

2006  9/0 8/70 6/21 …9/138 1/12 7/27 4/558 6/132 1/319 1/1281 2/7 



  863/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  قرقيزستان

2002  … 4/2 3/4 9/123 … 3/0 5/3 17 7/1 1/60 2/213 3/36 

2003  1/0  3/0 6 171  … 1/0 1/3 26 1/0 2/39 8/245 3/34 

2004  2/0 3/0 7 203 … 1/0 2/2 2/33 2/1  9/51 1/299 8/31 

2005  2/0 8/1 6/5 4/174 … 3/1 2 4/33 13 1/60 8/291 5/26 

2006  1/0 3/5 2/8 1/199 … 9/0 8/2 8/39 8/1 7/84 7/342 9/1 

  پاكستان

2002  6/30 0  7/204 1/0 0   1/0 8/106 9/0 2/4 4/347 3/3 

2003  2/31  0 4/301  1/0 0  1/0  4/66 1/0 3/1 6/400 1/3 

2004  9/49 4/0 7/271 8/0 0  5/72/893/9  3/6 1/434 4/2 

2005  1/53 1  7/362 7/0 0  4/7 186 5/11 6/11 634 5/2 

2006  5/47 3/0  9/449 1  4/0  5 8/188 6/6  7/10 2/710 4 

  تاجيكستان
2002  3/0 1/41 6/15 2/72 2/5 1/0 … 5/10 1/47 4/132 2/324 45 

2003  6/1 3/62 7/23 8/95 5/27 0 … 5/29 6/31 7/132 1/403 8/45 



  864/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

2004  4 86 3/26 6/152 6/17 3/0 … 9/37 7/33 8/168 2/523 9/43 

2005  4/3 9/114 9/30 3/168 6/20 7/1 … 9/21 8/53 8/152 9/564 5/42 

2006  5/6 2/138 34 7/186 1/28 3/0 … 3/36  2/60 1/176 4/666 8/3  

  تركيه

  

  

  

2002  1/1 6/64 921 9/203 6/17 7/117 7/40 … 3/106 3/75 1/1547 3 

2003  7/2 6/122 7/1860 6/266 9/10 192 57 … 7/123 5/99 2733 9/3 

2004  8/6 5/135 1/1962 2/442 4/13 7/240 8/62 … 8/175 7/178 3218 3/3 

2005  3/8 6/270 6/3468 557 6/13 5/314 3/47 … 9/159 5/257 3/5097 4/4 

2006  6/9 5/340 6/5626 7/993 5/27 6/379 4/118 … 9/189 8/415 6/8101  6/45 

  تركمنستان

2002  … 6/8 4/88 3/15 4/2 1/2 10 110 … 5/64 3/301 2/14 

2003  … 8/5 6/135 2/37 3/2 6/1 2/2 3/170 … 5/75 5/430 1/17 

2004  … 4/143 … 1/26 4  9/0 6/7 8/214 … 7/143 5/540 19 

2005  … 6/273 …  3/17  8/2  1  0  4/180  …  38  1/513 8/11  



  865/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

2006  10  5/9 1/144  7/20 2/2 9/0  1/0  3/281  … 6/33 4/502 8/2  

  ازبكستان

2002  2/0 5/5 9/31 182 35 9/3 8/15 7/87 8/11 … 8/373 8/13 

2003  6/0 8/3 3/28 1/196 3/26 6/3 3/24 8/141 9/13 … 7/438 8/14 

2004  7/2 6/0 5/35 1/241 4/24 1/6 6/37 5/172 5/15 … 4/541 2/14 

2005  1/1 7/6 5/30 270 3/26 2/8 4/18 8/177 7/13 … 7/522 5/13 

2006  9/1 7/6 8/37 9/413 1/31 7/10 16 4/150 3/13 … 8/681 8/3 

  www.ecosecretariat.org: منبع



  866/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  :صادرات :ب

نشان مي دهد با نگاهي  2006تا  2002جدول زير ميزان صادرات درون گروهي اعضاي اكو را از سال 

  :اجمالي به اين جدول مالحظه مي شود كه

. نيز روند قابل توجهي داشته استصادرات ايران به كشورهاي عضو اكو در سالهاي اخير  -

به  2002ميليون دالر در سال  2/937طي دوره فوق ارزش صادرات ايران به اعضاي اكو از 

 .رسيده است  2006ميليون دالر در سال  6/7251

درصد بوده كه با رشد قابل توجهي  3/3در ابتداي دوره سهم ايران از كل صادرات به اكو  -

 .رسيده است 2006پايان  درصد در 6/34اين سهم به 

در ابتداي دوره بيشترين ميزان صادرات ايران به اعضاي اكو به ترتيب به كشورهاي  -

بوده كه در سال ) ميليون دالر9/141، 1/150، 1/250به ميزان (آذربايجان، افغانستان و پاكستان  

) ميليون دالر 1/343 ،6/514، 7/5626به ميزان (به ترتيب به تركيه، افغانستان و آذربايجان 2006

 .تغيير يافته است

  

  

  

  

  

  

  



  867/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )ميليون دالر(2006تا  2002ميزان صادرات درون گروهي اعضاي اكو از سال  :186 جدول

  سال  كشور

تان
انس

افغ
جان  

رباي
آذ

  

ران
اي

تان  
اقس

قز
تان  

زس
رقي

ق
  

تان
كس

پا
تان  
كس

اجي
ت

 

كيه
تر

  

تان
منس

ترك
  

تان
كس

ازب
  

اكو
ل 
ك

  

% 
كل

از 
  

  افغانستان

2002  … …1 …… 26  …4 … … 31 31 

2003  … …2 …… 99 …5 … 1 107 3/74 

2004  … … 4 …… 258 2/0 5 … 1  2/268 9/87 

2005  … … 4 … … 258 2/0 5 … 1 2/268 84/69 

2006  … 0  8/8 9/0 1/0  5/47 5/6 6/9 3/0  9/1 6/75 3/0 

  آذربايجان

2002  7/0  … 9/29 6/11 1/1 5/2 28 4/83 6/8 6/8 4/174 7/4 

2003  6/0  … 1/49 1/10 2/0 0 4/34 107 8/5 8/5 213 2/4 

2004  2/2 … 5/153 4/9 3/0 0 5/46 6/182 4/143 4/143 3/681 7/9 

2005  7/11 … 5/166  2/17 8/1 7/09/78 276 6/273 6/273 1100 6/13 



  868/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  سال  كشور

تان
انس

افغ
جان  

رباي
آذ

  

ران
اي

تان  
اقس

قز
تان  

زس
رقي

ق
  

تان
كس

پا
تان  
كس

اجي
ت

 

كيه
تر

  

تان
منس

ترك
  

تان
كس

ازب
  

اكو
ل 
ك

  

% 
كل

از 
  

2006  2/32 … 9/295 7/105 7/0 9/0 9/130 1/388 5/9 9/6 1/977 7/4 

  ايران

2002  1/150 1/250 … 8/50 6/22 9/141 61 7/102 4/88 6/69  2/937  3/3 

2003  9/259 4/307 … 7/47 1/30 138 5/77 6/110 6/135 3/76 1/1183 7/28 

2004  183 3/45 … 13 7 7/271 3/26 1/1962 6/135 5/35 5/2679 6 

2005  … 3/76 … 8/14 6/5 7/362 9/30 6/3468 6/135 5/30 4125 9/6 

2006  6/514  1/343 … 6/72 7/46 2/307 9/128 7/5626 1/144 7/676/7251 6/34 

  قزاقستان

  

2002  1/31 7/112 9/309 … 6/108 4/0 7/45 4/97 3/15 101 1/822 5/8 

2003  4/49 5/113 1/411 … 4/156 7/0 7/75 2/99 2/37 9/137 1/1081 4/8 

2004  4/86 1/287 712 … 222 7/0 1/136 1/147 1/26 7/201 2/1819  1/9 

2005  9/163 1/129 1/886 … 5/225 1/2 6/150 157 3/17 6/242 2/1974 1/7 



  869/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  سال  كشور

تان
انس

افغ
جان  

رباي
آذ

  

ران
اي

تان  
اقس

قز
تان  

زس
رقي

ق
  

تان
كس

پا
تان  
كس

اجي
ت

 

كيه
تر

  

تان
منس

ترك
  

تان
كس

ازب
  

اكو
ل 
ك

  

% 
كل

از 
  

2006  5/178 4/226 6/2077 … 8/267 7/1 4/157 2/348 7/20 7/384 3663 5/17 

  قرقيزستان

2002  4/4 6/5 7/4 8/36 … … 2/10 4/16 4/2 8/27 3/108 3/22 

2003  1/6 2 1/2 1/57 … 1/0 9/18 11 3/2 3/16 9/115 9/19 

2004  8 2/1 5/3 3/87 … … 1/22 17 4 7/14 8/157 22 

2005  4/12 2 9/3 1/116 … 1/0 23 1/18 8/2 17 4/195 1/29 

2006  76 9/1 6/7 5/163 … 1/0 5/22 1/28 2/2 8/27 7/329 6/1 

  پاكستان

2002  4/223 8/1 9/41 1/11 1/1  - 6/0 8/109 1/2 6/7 4/399 4 

2003  5/408 1/1 82 10 8/2 - 2/0 199 6/1 3/3 5/708 6 

2004  3/465 2 2/102 7/8 4/5 - 3/0 4/217 9/0 1/3 3/805 2/6  

2005  5/1036 3/2 9/177 9/9 2 - 4/1 299 1 5/2 8/1532 6/9 



  870/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  سال  كشور

تان
انس

افغ
جان  

رباي
آذ

  

ران
اي

تان  
اقس

قز
تان  

زس
رقي

ق
  

تان
كس

پا
تان  
كس

اجي
ت

 

كيه
تر

  

تان
منس

ترك
  

تان
كس

ازب
  

اكو
ل 
ك

  

% 
كل

از 
  

2006  4/1063 8/2 188 4/9 8/1  - 1/1 4/304 9/0 5/2 3/1574 5/7 

  تاجيكستان

2002  3/6 5/0 4/28 5/3 7/3 0 … 5/118 10 9/72 8/243 1/33 

2003  8/5 7/0 4/51 6/4 7/3 1/0 … 2/193 2/2 1/67 8/328 2/41 

2004  7/7 4/15 6/29 5/3 4/4 2/0 … 7/139 6/7 9/65 274 9/29 

2005  1/12 6/0 7/36 7/19 2/3 3/0 … 4/143 0 5/66 5/282 1/31 

2006  6/18 6/2 1/76 8/27 2/11 1/0 … 3/442 1/0 4/67 2/646 1/3 

  تركيه

2002  2/20 4/231 334 2/160 24 5/57 9/10  … 110  7/93 9/1041 9/2 

2003  5/36 5/315 8/533 234 9/40 4/70 5/29 … 3/170 4/138 3/1569 3/3 

2004  9/70  9/403 813 6/355  7/74 4/86 6/41 … 8/214 2/145 1/2206 5/3 

2005  2/113 1/524 5/899 2/459 9/88 5/187 6/46 … 4/180 151 4/2650 6/3 



  871/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  سال  كشور

تان
انس

افغ
جان  

رباي
آذ

  

ران
اي

تان  
اقس

قز
تان  

زس
رقي

ق
  

تان
كس

پا
تان  
كس

اجي
ت

 

كيه
تر

  

تان
منس

ترك
  

تان
كس

ازب
  

اكو
ل 
ك

  

% 
كل

از 
  

2006  1/91 3/695 9/1066  8/696  2/132 6/129 8/71 … 3/281 176 3341 9/15 

  تركمنستان

2002  50 8/119 1/19 6/74 7/1 9/0 1/47 3/106 … 8/11 3/431 1/15 

2003  14 4/188 7/62 1/49 1/0 1/0 6/31 7/123 …  9/13 6/473 13 

2004  28 4/114 … 6/75  2/1 3/9 7/33 8/175 …  5/15 5/453 3/11 

2005   243 … 7/50 13 5/11 8/53 9/159 … 7/13 6/545 8/8 

2006  56 369 6/286 6/132 8/1 6/6 2/60 9/189 … 3/13 1116 3/5 

  ازبكستان

2002  5/61 2/5 1/174 8/81 6/76 1/2 1/101 103 5/64  … 9/669 4/22 

2003  3/89 6/5 2/274 1/99 1/50 6/5 5/121 129 5/75 … 9/849 8/22 

2004  6/127 147 4/336 7/184 6/43 3/2 1/147 9/215 7/143 … 3/1348 8/27 

2005  4/170 129 7/431 9/246 6/45 1/1 7/136 3/346 38 … 7/1545 6/28 



  872/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  سال  كشور

تان
انس

افغ
جان  

رباي
آذ

  

ران
اي

تان  
اقس

قز
تان  

زس
رقي

ق
  

تان
كس

پا
تان  
كس

اجي
ت

 

كيه
تر

  

تان
منس

ترك
  

تان
كس

ازب
  

اكو
ل 
ك

  

% 
كل

از 
  

2006  7/161 1/50 6/620 7/304  80  8 170  8/576 6/33 … 5/2005 6/9 

  www.ecosecretariat.or: منبع



  873/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

ي ايران با هر يك از اعضاي اكو را به طور جداگانه از مجموعه نمودارهاي زير ميزان مبادالت درون گروه

  :همانطوري كه مالحظه مي شود. نشان مي دهد 2006تا  2002سال 

بتداي دوره ميزان صادرات ايران به كل اعضاي اكو تقريباً با ميزان واردات از گرچه در ا -

كشورهاي فوق يكسان بوده اما به تدريج و بخصوص در سالهاي اخير صادرات ايران به 

برابر ميزان  3ميزان صادرات بيشتر از  2006كشورهاي فوق افزايش يافته به طوري كه در سال 

 .ده استواردات از كل اعضاي فوق ش

رشد  2006تراز تجاري ايران با افغانستان در طي دوره فوق همواره مثبت بوده و در سال  -

قابل توجهي داشته است اما در مجموع با توجه به شرايط ويژه اين كشور ميزان صادرات ايران در 

 .سطح پائين تري قرار دارد

بوده ولي در مجموع ميزان  تراز تجاري ايران با آذربايجان در دوره فوق با نوسان مواجه -

 .صادرات ايران به اين كشور طي دوره فوق از ميزان واردات آن بيشتر بوده است

تراز تجاري ايران با قزاقستان طي دوره فوق همواره منفي بوده ولي تراز تجاري با  -

 .قزاقستان با آنكه نوسان داشته اما همواره مثبت بوده است

و تاجيكستان طي دوره فوق مثبت بوده اما تراز تجاري ايران تراز تجاري ايران با پاكستان  -

 2006با تركيه با آنكه در سال اول منفي بوده ولي پس از آن مصبت شده به طوري كه در سال 

 .برابر ميزان واردات از اين كشور بوده است 5ميزان صادرات 

وده ولي در سال ميزان صادرات ايران به تركمنستان همواره از ميزان واردات بيشتر ب -

 .اين روند معكوس شده است 2006

مثبت بوده اما در سالهاي پس  2002و نهايت آنكه تراز تجاري ايران با ازبكستان در سال  -

 .از آن منفي شده است

  

  



  874/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  2006تا  2002جريان مبادالت ايران با كل اعضاي اكو از سال :94نمودار 

  
  

  2006تا  2002جريان مبادالت ايران با افغانستان از سال  :95نمودار 

  
  

  

  

  



  875/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  2006تا  2002جريان مبادالت ايران با آذربايجان از سال  :96نمودار 

  
  

  2006تا  2002جريان مبادالت ايران با قزاقستان از سال  :97نمودار 

  
  

  

  



  876/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  

  2006تا  2002جريان مبادالت ايران با قرقيزستان از سال  :98نمودار 

  
  

  2006تا  2002جريان مبادالت ايران با پاكستان از سال  :99نمودار 

  
  

  



  877/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  

  

  2006تا  2002اجيكستان از سال جريان مبادالت ايران با ت :100نمودار 

  
  

  2006تا  2002جريان مبادالت ايران با تركيه از سال  :101نمودار 

  
  



  878/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  

  

  

  2006تا  2002جريان مبادالت ايران با تركمنستان از سال  :102نمودار 

  
  

  2006تا  2002يان مبادالت ايران با ازبكستان از سال جر :103نمودار 

  



  879/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  2006جريان مبادالت بين ايران و اعضاي اكو در سال  :104نمودار  



  880/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  تحليل مهمترين بازارهاي هدف تجاري ايران 
 بندي به كشورهاي عضو شوراي بيشترين ارزش صادرات كشور به تفكيك گروه 1385در سال 

 درحدود  1384ميليارد دالر صورت پذيرفته است كه نسبت به سال  4/5همكاري خليج فارس و به ارزش 

هاي  رتبه ميليارد دالر 1/2و8/2كشورهاي همجوار ايران و اتحاديه اروپا با . درصد رشد داشته است 44

ترين  زير عمده در جدول و نمودار .اند دوم و سوم را از لحاظ ارزش صادرات به خود اختصاص داده

  .ارائه شده است 1384و  1385مناطق واردكننده از ايران براي سالهاي 

  )هزار تن /ميليون دالر( 1384- 85بندي طي سالهاي  آمار صادرات غيرنفتي به تفكيك گروه: 187 جدول

 نام گروه
1385سال 1384سال   درصد تغييرات 

 زنو ارزش وزن ارزش وزن ارزش

4/44 9494 3716 10881 5365 شوراي همكاري خليج فارس  6/14  

4/4 2924.46555 5577 2796 كشورهاي همجوار ايران  9/14  

4/61 1382 1282 2280 2069  اتحاديه اروپا  0/65  

2/2 3495 1736 3180 1697  اكو  0/9  
CIS 1262 1477 1180 1453 9/6  7/1  

1/287 681 286 2083 1107  آن-سه-آ  9/205  

5/11 30 148 34 165 نفتا  3/13  

2/246 5 26 64 90 مركوسور  1180 
3/233 300 06/0 05/0 2/0 2/0 بازار مشترك حوزه كارائيب  

 700 400 005/0 02/0 04/0 1/0 بازار مشترك آمريكاي مركزي 
  ايران.ا.آمار مقدماتي گمرك ج: ماخذ

  
  



  881/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )ميليون دالر( )1384- 85( كاال به تفكيك گروهبندي طي سالهاي  ه ارزش صادراتمقايس:  105نمودار 

  

فارس، كشورهاي همجوار ايران سهم  شود كشورهاي شوراي همكاري خليج همان طور كه مشاهده مي

اند و در ضمن سهم مناطق ديگر نظير بازار  واردات از ايران را به خود اختصاص دادهاي از   عمده

  .باشد كشورهاي آمريكاي شمالي، مركزي و جنوبي در واردات از ايران بسيار ناچيز مي

  .اند ترين مناطق از نظر وزن واردات از ايران ارائه شده در نمودار زير عمده
  



  882/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )هزار تن: وزن(1384-85بندي طي سالهاي  مقايسه وزن صادرات كاال به تفكيك گروه:  106نمودار 

  

درصد از سهم كل صادرات از  62از بين كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، امارات با 

درصد ازكل صادرات كشور، بزرگترين بازار ايران در سال 20.5اظ ارزشي به اين اتحاديه وهمچنين لح

هاي بعدي را از  به ترتيب، رتبه) درصد 4/6(سعودي ، عربستان)درصد22(و كشورهاي عراق  بوده 1385

  .اند لحاظ ارزش صادرات در بين كشورهاي عضو اين شورا به خود اختصاص داده

ساير گازهاي طبيعي مايع شده، پسته تازه ياخشك كرده، : صادراتي به مقصد امارات شاملاقالم عمده 

  .ساير گازهاي نفتي مايع شده وساير مخلوط هيدروكربورهاي بوداراست

پودر يا مايع شوينده، سيب تازه، پسته  ها، آب، بيسكويت: اقالم عمده صادراتي به مقصد عراق شامل

  .تازه يا خشك كرده است

كاتود وقطعات كاتود ازمس تصفيه شده، بنزن : م عمده صادراتي به مقصد عربستان سعودي شاملاقال



  883/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  .وشمش از آهن و فوالد است

بيشترين ارزش صادرات كشور به  1385در سال از لحاظ پراكندگي جغرافيايي صارات غيرنفتي كشور، 

آفريقا  هاي اروپا و قاره. ذيرفته استدرصد صورت پ 82ميليارد دالر وسهم ارزشي 13.3قاره آسيا به ارزش 

هاي دوم و سوم را از لحاظ ارزش صادرات به  درصد رتبه 2درصد و 14يك به ترتيب با سهم ارزشي  هر

نسبت به  1385هاي اروپا و آفريقا در سال  افزايش سهم صادرات ايران به قاره. اند خود اختصاص داده

اي جهت توسعه بازارهاي  الوه بر بازارهاي سنتي اهتمام ويژهبيانگر اين است كه صادركنندگان ع  84سال 

  .اند داشتهخود 

  )هزار تن/ ميليون دالر(1384- 85ها طي سالهاي آمار صادرات غيرنفتي به تفكيك قاره:  188جدول 

 نام گروه
1385سال 1384سال    درصد تغييرات 

 وزنارزش وزن ارزش وزن ارزش

 7/33 1/53 23134 8683 30934 4/13297 آسيا

 2/63 5/57 1441 5/1395 2352 2198  اروپا

 5/1122/27 285 138 5/362 3/293 آفريقا

4/168 8/47 38 179 102 5/264 آمريكا
-4/47 7/16 24 18 14 21 اقيانوسيه

  ايران.ا.آمار مقدماتي گمرك ج: ماخذ
  

 به اروپايي كشورهاي سهم كاهش شاهد ،68سال  از كه دشو مي مشاهده نمودار زير همان طور كه در

 كشورهاي به كشور غيرنفتي صادرات مقابل در و هستيم غيرنفتي محصوالت صادرات هدف بازار عنوان

سهم بازارهاي اروپايي و آسيايي از صادرات غيرنفتي ايران در  به طوري كه است، يافته افزايش آسيايي

درصد  43/81و  89/16به  1383ها در سال   باشد و اين سهم درصد مي 08/29و  79/66به ترتيب  68سال 

  .اند تغيير يافته



  884/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  روند صادرات غيرنفتي كشور به كشورهاي اروپايي :107نمودار

                     
  سالنامه آماري بازرگاني كشور: مأخذ

 نه آسيايي كشورهاي به اروپايي كشورهاي سمت از هدف بازارهاي هتج تغيير كه ذكراست شايان

به  ،)جدول بعدي(دارد  مصداق نيز غيرنفتي صادرات ارزش مطلق مقادير لحاظ از سهم، بلكه لحاظ به تنها

 ميليون 1616 معادل اروپايي كشور 10 به شده صادر صادرات غيرنفتي ارزش ،1372 سال در طوري كه

 اين تعداد .است يافته كاهش دالر ميليون 1044به  1384 سال در رقم اين كه حالي در است، بوده دالر

 يافته تقليل كشور 5 به 1384 در سال دارند، قرار ايران اول صادراتي هدف بازار 30بين در كه كشورها

 دست از كامل را به طور اروپايي بازارهاي از بعضي در حضور سالها اين طي گفت توان مي بنابراين است،

 دالر هزار 885از كشور اين به صادرات و شده تر كمرنگ ايران حضور آلمان نظير ديگر برخي در و ايم داده

  .است رسيده 1384 سال در دالر هزار 365 يعني نصف كمتر از به1372سال در

 محصوالت از كشور صادراتي محصوالت كااليي ساختار تغيير از ناشي عمدتاً امر اين است بديهي

 محصوالت از دسته اين براي تقاضا غالب كه باشد، مي پتروشيمي و صنعتي سمت محصوالت به سنتي

جديد  بازارهاي گر چه .باشد مي پتروشيمي محصوالت براي و مخصوصاً عراق مانند همجوار كشورهاي



  885/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

ه ب مذهبي و فرهنگي اشتراكات و همجواري حسن از برخورداري به علّت و افغانستان CIS كشورهاي

 عدم و كشورها اين يافتگي پايين توسعه سطح به علّت اما .شوند مي محسوب ايران طبيعي بازارهاي عنوان

 محدود كشور را در محصول كيفيت و وري بهره رشد بلندمدت در است ممكن كاال كيفيت بر آنها تأكيد

و  باشد مي محدود آنها تقاضاي ميزان كشورها، اين اقتصادي رشد بودن پايين به علّت همچنين .نمايد

 و عراق مانند كشورها اين از بعضي آنكه ضمن .دارد وجود نزديك آينده در بازارها اين اشباع امكان

  .باشند مي باال ريسك با افغانستان، كشورهاي

 حداقل يا و اروپايي بازارهاي گسترش جهت در آسيايي، بازارهاي حفظ ضمن است، ضروري بنابراين

 صنايع تجاري نشان از استفاد جهت به مشترك گذاري سرمايه نظير تدابيري بازارها اين در نفوذ كاهش

  .شود گرفته كار به شده شناخته ليسانس ماركهاي تحت توليد و پيشرو

  

  

  

  

  

  

  



  886/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  1372- 1384صادرات به كشورهاي اروپايي طي دوره  :189جدول 
  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  1377  1376  1375  1374  1373  1372  وركش

  265000  326056 347315 6/288855 312479 312479 423013 410081 268826  570159  722085 1127593  885089  آلمان
  236000  308964 169754  156556 191525 191526 179725 202225 168045  205402  263028  469258  259924  ايتاليا
  147000  159733 100929  98963  78005  78005  55993  51035  64781  38625  27180  40870  21519  اسپانيا
  72000  139357                28567  27720  51126  24685  بلژيك
    70319          31823  22509    32161  66438  81818  81972  انگلستان
    48668    35328  59267  59267  45720  61667    34248  53878  60913  112543  90142  فرانسه
      45202        49976  57411    70937  129098  264029  176117  سوئيس
  223000            59605  74647    49230  30234  39755  15219  هلند
                    32375    61545  46312  اتريش
                        32458  14234  سوئد
  1044384  1054480 664582 6/581083 642656 642656 847243 880952 537276 1083709 1328070 2282368 1616585  جمع

  ايران. ا.نشريات آماري سازمان توسعه تجارت به نقل از گمرك ج: مأخذ



  887/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

دهد،  به تفكيك گروههاي اقتصادي نشان مي 1384جدول بعدي صادرات غير نفتي كشور را در سال 

هر چند . درصد كاهش داشته است 3/10، 1383سال شود، صادرات به اتحاديه اروپا نسبت به  مالحظه مي

كه اين امر تا حدودي به دليل تركيب ساختار كااليي صادرات غيرنفتي از كاالهاي سنتي و كشاورزي به 

تواند ناشي از تنشهاي سياسي و فشار غرب بر  باشد، اما عامل ديگر مي محصوالت صنعتي و پتروشيمي مي

ه حائز اهميت ديگر در جدول مزبور، ميزان پايين صادرات درون نكت. جمهوري اسالمي ايران باشد

ميليون دالر بيش از  2075اي است، به طوري ايران به امارات متحده عربي به تنهايي به ميزان  منطقه

  .باشد و اكو مي )CIS(صادرات ايران به كشورهاي مستقل المنافع 

 37ميليون دالر،  2966فارس به ميزان  در اين ميان، صادرات به كشورهاي شوراي همكاري خليج

 4/74دهد و از رشد  درصد از سهم صادرات جمهوري اسالمي ايران به گروههاي اقتصادي را تشكيل مي

دليل اصلي اين رشد، حضور امارات در بين اين . برخوردار بوده است 1383درصدي نسبت به سال 

، صادرات به كشورهاي اكو نسبت 1385ر سال د. باشد كشورها و افزايش صادرات به كويت و عراق مي

رسد علت اصلي اين امر، رشد صادرات ايران  درصد رشد داشته است كه به نظر مي 8/48، 1383به سال 

  .باشد به افغانستان به عنوان يكي از كشورهاي عضو اكو مي

 در اساسي يها جهت تغيير دهنده، نشان 1384 و 1383 سالهاي طي كشور صادراتي بازارهاي بررسي

 هدف بازارهاي بين در را ششم و پنجم هاي رتبه ،1384سال در كه ايتاليا و آلمان .باشد هدف مي بازارهاي

گر  .اند يافته تنزل دوازدهم جايگاه به ايتاليا و هشتم رتبه به آلمان ،1384در سال اند داشته ايران صادراتي

افزايش يافته  1384ميليون دالر در سال  365به  1383دالر در سال  ميليون 326 از آلمان به صادرات چه

 1384ميليون دالر در سال  236به  1383ميليون دالر در سال  9/308است، ولي صادرات به ايتاليا از 

  .رسيده است

 آلمان، كشورهاي شامل 1384 سال در كشور دستي صنايع و فرش بخش در كاال بازارهاي ترين عمده

، 3/18معادل  سهمي ترتيب به كه است بوده ايتاليا و عربي متحده امارات عراق، متحده، آمريكا، اياالت



  888/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 در و اند داده اختصاص خود به را دستي صنايع و فرش صادرات كل درصد از 7و  1/7، 3/9، 1/15

 سهم به توجه با .دارد تعلق كشورها اين به درصد از كل صادرات فرش و صنايع دستي 8/56مجموع 

جذب فرش و صنايع دستي ايران، و از  در )درصد 40 حدود(ايتاليا  و آلمان امريكا، كشورهاي باالي

تواند دليلي براي رشد پايين صادرات بخش فرش و  طرفي محدود شدن صادرات به اين كشورها، مي

 .صنايع دستي باشد

 ازارهايب اول رتبه 7 افغانستان و كويت ژاپن، چين، هند، عراق، امارات، كشورهاي 1384 سال در

 بودن پايين و همجواري به علّت بازارها اين كه چند هر )جدول زير(دهند  تشكيل مي را كشور هدف

 بودن پايين به علّت اوالً اما هستند، مزيت داراي و مذهبي فرهنگي تشابهات و نقل، و حمل هزينه

 نزول باعث آينده در كه رود مي آن اروپايي بيم كشورهاي به نسبت كشورها اين در زندگي استانداردهاي

 ساليان كه دادن بازارهايي دست از و بازارها اين بر تمركز ثانياً شوند، كشور صادراتي محصوالت كيفي

 در جايگزين ما صادراتي رقباي بالطبع اكنون و اند بوده ايراني محصوالت تقاضاكنندگان ةزمر در متمادي

 كه اين ضمن .برند مي باال را اروپايي بازارهاي رد مجدد حضور فرصت هزينه شد، خواهند كشورها اين

 ريسك افزايش باعث هستند پرريسكي كشورهاي كه) افغانستان و عراق(همجوار  بر بازارهاي تمركز

  .شوند مي بازاري



  889/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )دالر ميليون( 1384سال   در غيرنفتي صادرات هدف بازارهاي :190جدول

  .ايران.ا.به نقل از گمرك ج 1385، سازمان توسعه تجارت، آبان "ه بولتنهاي آماريمجموع"نشريه : مأخذ

 نموده رشد درصد 67 هندوستان و درصد 62 تركيه درصد،108 چين به صادرات ارزش ،1384سال در

 اين آنها، تجاري ظرفيت افزايش تبع به و كشورها اين براي آتي اقتصادي رشد بيني به پيش توجه با .است

 وارداتي نيازهاي است ضروري و شود مي تلقي ايران صادراتي در بازارهاي قوت نقطه يك به عنوان امر

  .گيرد قرار مدنظر كشور و صادراتي توليدي استراتژي در آينده، در كشورها اين

  ترين شركاي تجاري كشور در گذشته تحليل جايگاه عمده
بر  2006و  2002ر در ابتدا دو مقطع زماني ترين شركاي تجاري كشو به منظور تحليل جايگاه عمده

مدنظر قرار گرفته است تا از اين طريق  )ITC(المللي  اساس آمارهاي مندرج در سايت مركز تجارت بين

پس از آن با تكيه بر اطالعات اخذ شده از . ترين شركاي تجاري كشور ارائه گردد شماي كلي از عمده

و سازمان توسعه تجارت، سالهاي پاياني دوره مورد نظر  منابع داخلي نظير گمرك جمهوري اسالمي



  890/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  .گيرد  مورد تحليل و ارزيابي قرار مي) 1385-1383(

ترين شركاي تجاري كشور بر اساس گزارشهاي ارائه شده به مركز تجارت  در جداول زير عمده

رات رفته رفته گردد در مبحث صاد همان طور كه در جدول زير مالحظه مي. المللي ارائه شده است بين

  . اي نظير بازار افغانستان و عراق جايگاه خود را در تركيب شركاي كشور پيدا خواهند نمود بازارهاي تازه

شود كشورهاي چين، ژاپن، ايتاليا، امارات متحده عربي، آلمان  در همين رابطه همان طور كه مشاهده مي

  .اند ر بودهو هلند جزو بزرگترين واردكنندگان كاال و خدمات از كشو

شود به طوري  در زمينه واردات كاالها و خدمات نيز تغيير جهت در زمينه شركاي تجاري مشاهده مي

  .كه سهم كشورهايي نظير ژاپن و چين در صادرات به ايران افزايش چشمگيري داشته است

  



  891/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )2002-2006(ترين كشورهاي واردكننده از ايران  عمده :108نمودار 

2002  

8.5

10.9

0.71.11.4

35.9
1.6

1.7
4.24.6

29.3

چين  ژاپن  ايتاليا  امارت متحده عربي   فرانسه هلند آلمان آذربايجان عراق اياالت متحده آمريكا   بقيه 

  

2006  

2.9

14.3

0.80.91.0
32.0

1.13.83.9
9.3

30.1

ژاپن  چين  ايتاليا  فرانسه امارات متحده عربي   عراق افغانستان آلمان هلند عربستان سعودي  بقيه 

  
 www.Intracen.org : مأخذ



  892/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  ) 2002-2006(ترين كشورهاي صادركننده به ايران  عمده :109نمودار 

2002  

31.3

9.13.6
3.6

4.4

17.3

4.8 4.8
5.9 6.0

9.4

آلمان سوئيس  امارات متحده عربي   فرانسه ايتاليا  كره جنوبي  چين  ـيه  فدراسيون روس ژاپن  برزيل بقيه 

  

2006  

20.0

10.4

1.1
1.6

2.3

24.4

2.7

2.8
3.3

9.6
21.9

چين  فرانسه ژاپن  هلند مالزي قزاقستان كانادا فنالند پاكستان  كويت بقيه 

  
  www.Intracen.org : مأخذ

 

  

  



  893/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )گزارش شده به وسيله ساير كشورها) (2002- 06(ترين شركاي تجاري كشور  عمده:191 جدول

  2006 2002 سال

 واردات صادرات واردات  صادرات 

 10084324 جهان 47224163 جهان 20137945 جهان 17349879 جهان 0

 2456576 ينچ 15109753 ژاپن 3474638 آلمان 6236529 چين 1

 2205464 فرانسه 14199204 چين 1895970 سوئيس 5076408 ژاپن 2

 1045256 ژاپن 6739639 ايتاليا 1834959 امارات  1884402 ايتاليا 3

 965984 هلند 4392959 فرانسه 1207445 فرانسه 805515 امارت  4

 332596 مالزي 1858820 امارات  1179222 ايتاليا 734662 فرانسه 5

 283029 قزاقستان 1809385 عراق 966020 كره جنوبي 291092 هلند 6

 276866 كانادا 503052 افغانستان 958004 چين 280427 آلمان 7

 233821 فنالند 461992 آلمان 878702 روسيه 249898 آذربايجان 8

 157641 پاكستان 407794 هلند 719412 ژاپن 184108 عراق 9

 107219 كويت 361129 عربستان  715612 برزيل 127527 آمريكا 10

 97116 فيليپين 321518 آذربايجان 688968 انگلستان 123975 افغانستان 11

 69955 نيوزلند 320072 تركيه 334280 تركيه 119536 پاكستان 12

 5750 قبرس 300044 كويت 323085 سوئد 116651 كويت 13

 55450 لهستان 289310 پاكستان 313564 استراليا 95214 اسپانيا 14

 50735 هنگ كنگ 263685 روسيه 298612 هلند 91737 تركيه 15

 44965 لبنان 219814 كره جنوبي 261578 اسپانيا 88491 تركمنستان 16

 33575 مكزيك 209481 هنگ كنگ 261503 عربستان  82472 عربستان  17

 32817 مراكش 180852 اسپانيا 239903 قزاقستان 76449 ازبكستان 18

 30738 قطر 165481 سوريه 222794 كانادا 68143 هنگ كنگ 19

 27685 مجارستان 151338 تركمنستان 219801 اتريش 65444 سوريه 20

 24142 پرتقال 147159 ارمنستان 206440 آرژانتين 63004 سنگاپور 21

 23352 نروژ 134656 ورپسنگا 203596 سنگاپور 62393 روسيه 22



  894/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  2006 2002 سال

 واردات صادرات واردات  صادرات 

 14230 قرقيزستان 128474 تاجيكستان 190355 مالزي 58827 ارمنستان 23

 12742 يونان 109718 اياالت  189074 تايوان 57662 اندونزي 24

   104939 قطر 110884 اوكراين 53454 اوكراين 25
 10300 مصر 93034 ويتنام 105550 اندونزي 52757 تاجيكستان 26

 7387 وئيسس 80539 مصر 104143 تايلند 46833 قزاقستان 27

 6994 ليتواني 71342 انگلستان 90351 دانمارك 40536 تايلند 28

 6314 ونزوئال 71195 قزاقستان 84693 فنالند 34762 قطر 29

 5793 يونان 70819 بحرين 70295 پاكستان 34000 كانادا 30

 5008 پاراگوئه 70451 ازبكستان 57146 آمريكا 33618 گرجستان 31

 3511 كويا 67296 ونزوئال 52191 ارستانمج 27482 سوئيس 32

 2665 كنيا 63028 اندونزي 51637 بحرين 26310 سودان 33

 2540 ويتنام 60670 عمان 51331 مكزيك  25237 انگلستان 34

 1362 صربستان 59168 نياوكرا  45480 اسووني 21076 قرقيزستان 35

  ntracen.orgwww.I : مأخذ
حال پس از ارائه يك شماي هر چند مختصر از شركاي تجاري كشور بر اساس اطالعات مركز تجارت 

ترين شركاي تجاري كشور در سالهاي پاياني  اكنون بر پايه منابع داخلي وضعيت عمده )ITC(المللي  بين

  .گردد دوره مورد نظر بيان مي

ن واردات داشته و از نظر تنوع اقالم وارداتي بر اساس كشور جها 111كشور ايران از  1383در سال 

كاال به كشور وارد شده  5200در حدود ) سيستم هماهنگ شده توصيف و كد گذاري كاال( HS تعرفه

  .است

  .ارائه شده است 1383ترين اقالم وارداتي كشور در سال  در جدول زير عمده

  



  895/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  به ترتيب ارزش 1383الهاي وارداتي در سال ده قلم عمده كا :192جدول

)هزارتن(وزن نام كاال
   ارزش

 )ميليون دالر( 

از  درصد سهم ارزشي
 كل واردات

 2/19 6552 620 ساير لوازم وماشين آالت صنعتي مكانيكي 

 5/12 4276 7811 آهن آالت 

 3/8 2845 318 لوازم صنعتي برقي 

 7/3 1272 865 مواد اوليه پالستيك 

 2/3 1098 1076 مواد شيميايي

ماشين آالت راه سازي جرثقيل وماشين آالت 

 كشاورزي 
119 904 7/2 

 1/2 718 1022 روغن خوراكي 

 7/1 569 714 كاغذ و مقوا 

 6/1 531 4 محصوالت دارويي 

 5/1 519 75 ماشين آالت صنعت نساجي چرم

 5/56 19.284 12.624 جمع

  

. اي ارائه شده است تجاري كشور در زمينه واردات در قالب جدول جداگانه ترين شركاي در ادامه عمده

ترين حجم واردات كشور از كشورهاي امارات متحده عربي، آلمان،  شود عمده همان طور كه مشاهده مي

  . فرانسه، ايتاليا و چين بوده است

  

  



  896/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  واردات  ديگركشورها به ترتيب ارزش ايران با.ا.تراز تجاري غير نفتي ج :193جدول 
  )ميليون دالر: ارزش) (شريك بزرگ تجاري ايران 10(  1383در سال 

 نام كشورها رديف
صادرات غير 

 نفتي
 تراز بازرگاني واردات

سهم از كل 
%واردات  

1 
امارات متحده

 عربي 
1226 6093 

4867 -  17 

- 4155 4481 326 آلمان 2  13 

- 2546 2585 39 فرانسه 3  3/7  

- 2123 2432 309 ايتاليا 4  8/6  
- 1796 2062 266 چين 5  9/5  

- 1738 1871 133جمهوري كره 6  4/5  

5/0 فنالند 7  1506 1506 -  2/4  

8/29 سوئيس 8  1441 1411 -  9/3  

-748 1221 473 هند 9  4/3  

- 1031 1046 15 سوئد 10  8/2  

3/2817 جمع    24738 21921-  7/69  

 10درصد از كاالهاي مورد نياز كشور از  70در حدود  مذكور،در سال شود  ميهمان طور كه مشاهده 
  .تكشور مذكور وارد گرديده اس



  897/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  كشور عمده طرف تجاري ايران در واردات آن 10سهم  :110نمودار 

17%

13%

7%

7%6%5%4%4%
3%

3%

31%

امارات متحده عربي  آلمان فرانسه ايتاليا چين جمهوري كره فنالند سوئيس هند سوئد ساير
  

  
  1383رزش واردات از كشورها در سال رابطه تجاري ايران بر اساس بيشترين ا: 111نمودار 

  شريك عمده تجاري 10

-6000
-4000
-2000

0
2000
4000
6000
8000

حده عربي
امارات مت آلمان فرانسه ايتاليا وري كرهچين

جمه فنالند سوئيس هند سوئد

تراز بازرگاني واردات صادرات غير نفتي
  

كشور جهان صادرات داشته و از نظر تنوع اقالم صادراتي  163كشور ايران به  1384در سال 

نوع كاالبه كشورها  4000در حدود )سيستم هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كاال( HSبراساستعرفه 

  .ده كاالهاي صادراتي كشور ارائه شده استدر جدول زير ده قلم عم .صادر كرده است



  898/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )ميليون دالر: ارزش( 1383-84ده قلم عمده صادراتي در سال : 112نمودار 

  

     



  899/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

شود  همان طور كه مشاده مي. عمده واردكننده در ايران نشان داده شده استكشور  10در نمودار زير 

اي به سمت بازارهاي تازه نظير بازار افغانستان، عراق، هند و  در زمينه بازار صادراتي تغير جهت عمده

شود تحركاتي هر چند ناچيز در جهت بازاريابي  همان طور كه مشاهده مي. شود پاكستان مشاهه مي

  .المنافع صورت گرفته است مشترك كشورهاي

  1384رابطه تجاري ايران بر اساس بيشترين ارزش صادرات به كشورها در سال : 113نمودار 
  )شريك عمده تجاري10(

  
بر اساس  كشور جهان واردات داشته و از نظر تنوع اقالم وارداتي 154كشور ايران از  1384ر سال د

در نمودار زير ده قلم عمده وارداتي كشور ارائه  .به كشور وارد شده است كاال  5700 در حدود HSتعرفه 

  .شده است



  900/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )ميليون دالر: ارزش( 1383-84هاي ده قلم عمده وارداتي طي سال: 114نمودار 

  

همان . ارائه شده استاي  اگانهترين شركاي تجاري كشور در زمينه واردات در قالب نمودار جد  عمده

ترين صادركنندگان  ت متحده عربي، آلمان، فرانسه و ايتاليا عمدهگردد، كشورهاي امار طور كه مالحظه مي

نشانگر آن است كه در  1383ات ارائه شده براي سال مقايسه نمودار زير با اطالع. باشند به كشور ايران مي

  .زمينه عمده كشورهاي صادركننده به ايران تغيير محسوسي صورت نگرفته است



  901/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  1384رابطه تجاري ايران بر اساس بيشترين ارزش واردات از كشورها در سال : 115نمودار 

  )شريك عمده تجاري 10(

  

  .ائه شده استار 1385ل زير ده قلم عمده كاالهاي وارداتي كشور براي سال در جدو

ه در سال قبل از لحاظ و مقايسه آن با مدت زمان مشاب 1385 ده قلم عمده وارداتي در سال: 116نمودار 
  )ميليون دالر: ارزش(ارزش 

  

ار فوق با اطالعات ارائه شده در سالهاي پيش بيانگر آن است كه همواره كشور ايران به مقايسه نمود

  .الت را وارد نموده استطور تقريبي تركيب ثابتي از محصو



  902/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

همان گونه كه در اطالعات . ترين كشورهاي صادركننده به ايران ارائه شده است در جدول زير عمده

ترين شركاي تجاري كشور، افزايش سهم   گردد در زمينه عمده يارائه شده در سال مذكور نيز مشاهده م

  .رسد چين در صادرات به ايران محسوس به نظر مي

ايران با ده شريك عمده تجاري كشور به ترتيب ارزش واردات در .ا.تراز تجاري غير نفتي ج: 194 جدول
  )ميليون دالر :ارزش( 1385سال 

درصد سهم از 
 ل وارداتك

تراز 
 بازرگاني

واردات
صادرات 

غير 
 نفتي

رديف نام كشورها

 1 امارات متحده عربي 2545 9259 - 6714  4/22

 2 آلمان 352 5008 - 4656 1/12

 3 چين 1723 2936 - 1213 1/7

 4 سوئيس 20 2255 - 2235 4/5

 5 فرانسه 68 2113 - 2046 1/5

 6 جمهوري كره  233 1926 - 1693 7/4

 7 ايتاليا 622 1688 - 1066  1/4

 8 انگلستان 74 1404 - 1330 4/3

 9  هند 775 1394 -619 4/3

 10 هلند 341 949 -608 3/2

9/69 8/9847 - 28932  جمع ده كشور  6753

  ايران.ا.آمار كارشناسي نشده گمرك ج: ماخذ

خود به  1385درصد از كل واردات كشور را در سال  69.9ده كشور مذكور سهمي در حدود 
  .اند ترين كشورهاي صادركننده به ايران در قالب نمودار ارائه شده در زير عمده .اند اختصاص داده

   

  
ده شريك عمده تجاري كشور به ترتيب ارزش واردات در  ايران با.ا.تراز تجاري غير نفتي ج: 117نمودار 



  903/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  1385سال 

  

ترين  به تفكيك عمده 1385همچنين در ادامه مطالعه و آمار مرتبط با ثبت سفارش كشور در سال 

همان طور . ترين كاالهاي ثبت سفارش شده ارائه گرديده است كننده سفارش و نيز عمده كشورهاي ثبت

جداول مذكر نيز مؤيد اين نكته است كه كشورهاي امارات متحده عربي و شود آمارهاي  كه مشاهده مي

البته در . رود ترين شريك تجاري كشور در زمينه واردات در سالهاي اخير به شمار مي آلمان و فرانسه عمده

اين زمينه تغيير جهت محسوسي به واردات از كشورهاي آسياي شرقي نظير چين، كره جنوبي و ژاپن به 

  .خورد چشم مي

  



  904/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )1385ال س( عمده طرف ثبت سفارش ده كشور: 195 جدول
 پنج كاالي عمده ثبت سفارش شده ارزش دالري نام كشوررديف 

 لوله )شمش كوچك(فوالدي  بليت-شده شكرتصفيه -6اميد پلي 53/8351693582 امارات 1
 شكرتصفيه نشده -درزدارفشارقوي

بليت فوالدي  -ريزي تزريقي ماشين قالب - لوله درزدارفشارقوي 61/3667292491 آلمان 2
ماشين  -سايرورقهاازسايرفوالدهاي ممزوج-)شمش كوچك(

 براي خط توليدمحصوالت غيرمذكور ودستگاهها

شكرتصفيه شده -  شكرتصفيه نشده -روغن سويا خام  -سيگار 56/3184518924 سوئيس 3
 دانه سويا -

اجزاوقطعات روان نويس -نواع قطعات منفصله انواع كاميونهاا 2636438541 چين 4
ميله ) ورقه نازك نوار استاتهاي سلولزمختلف(سايرلوح وورق 

نخ غير يكسره با حداقل  - گرد فوالدي گرم نوردشده اجدار
 10/3پلي استررنگي نمره  085/0

بليت فوالدي  - دانه سويا - شكرتصفيه شده - شكرتصفيه نشده 62/1855817674 انگلستان 5
 شمش آلمينيوم -)شمش كوچك (

كره  6
 جنوبي

سايرلوازم  - ميلي متروكمتر3ورق فوالدي سرد نوردشده كويل 87/1396602518
ورق گرم نوردشده  -غيرمذكوربراي سايرانواع سواريها و وانتها

ميله گرد فوالدي گرم نورد  - ميلي متر 475فوالدي تخت باالي 
 فصله انواع سواريهاانواع قطعات من -شده اجدار

ساير لوازم غير مذكور  -انواع قطعات منفصله انواع سواريها 71/1312371745 فرانسه 7
 -سيلين داروهاي حاوي پني-براي ساير انواع سواريها ووانتها

هاي سواري  انواع اتومبيل -انواع قطعات منفصله انواع كاميونها
 رنو

تغيير درجه  با ربراي عمل آوردن مواددستگاههاي غيرمذكو 60/860258512 ايران 8
لوله سياه  - دستگاه بوداركننده - لوله درزدار فشار قوي-حرارت
 ريل راه آهن و تراورس -درزدار

انواع قطعات منفصله انواع  -انواع قطعات منفصله انواع سواريها 21/847963533 ژاپن 9



  905/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 پنج كاالي عمده ثبت سفارش شده ارزش دالري نام كشوررديف 

 وساير انواع سواريها  ساير لوازم غيرمذكور براي -كاميونها 
اجزا وقطعات آب  -دستگاههاي ضميمه اكسترودرها  -وانتها

 سرد كن مخصوص تهويه

بليت  -دانه ذرت قرمز -ميله گرد فوالدي گرم نورد شده اجدار 57/717004068 اتريش 10
تا 05مفتول ميله ساخت بيش از  - جو-)شمش كوچك(فوالدي 

10 

  



  906/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  )1385( قلم كاالي وارداتي 14ثبت سفارش آمار: 196 جدول

 ارزش دالري مقدار كاالرديف
كشورعمده طرف ثبت 3

 سفارش

سوئيس -انگلستان -امارات28/823405652 كيلو گرم 84/71724978/تن 2030194 شكرتصفيه شده 1
سوئيس -انگلستان -امارات82/695523057 كيلو گرم 27867720/تن 1865875 شكرتصفيه نشده 2
 /كيلوگرم 712221 /تن 66/1244782 ت زرددانه ذر 3

 بسته 98

 هلند -انگلستان -سوئيس52/223275679

انگلستان -اتريش -سوئيس74/192577624 كيلوگرم 30216800/تن 43/956603 دانه ذرت قرمز 4
 پاكستان -ايران - تايلند35/180402448 كيلوگرم 3273880 /تن 75/481986 برنج سفيد 5

 فيليپين -تركيه -امارات96/145597921 كيلوگرم 369642567 /تن 34/73116 موزتازه 6

 امارات - اتريش  -سوئيس85/107131391 تن 583325 جو 7

 -جنوبيي آفريقا-امارات 93/59063492 كيلوگرم 60374214 /تن 50/83286 پرتقال 8
 مصر

آفريقاي  -پاكستان -امارات 89/17160351 كيلوگرم 54393580/تن 45800 نارنگي 9
 جنوبي

 كانادا -سريالنكا -امارات 01/2355073 كيلوگرم 50/2637762 /تن 3210 عدس 10

 امارات 1915000 كيلوگرم 5355000 سيب 11

 تركيه 79/1664722 تن 5000 سيب زميني 12

 71000/كيلوگرم666610 /تن 7672 نارگيل 13
 عدد

 مالزي -امارات -سريالنكا 95/1328239

 مالزي -تايلند -امارات 45/1040007 كيلوگرم 2161600/تن 2200 تازهآناناس  14

 كانادا - تركيه  -امارات 47/480524 كيلو گرم 550000 /تن 960 نخود 15

 -اياالت متحده آمريكا 120625 كيلوگرم 216700 انگور 16
 امارات

 امارات 80/64792 كيلوگرم 215976 لوبيا 17

 امارات 53500 كيلوگرم 100000 گالبي 18

 هندوستان 3950 تن 40 پياز 19



  907/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 ارزش دالري مقدار كاالرديف
كشورعمده طرف ثبت 3

 سفارش

هلند -ايرلند جنوبي - برزيل48/161564215 تن  62781 گوشت  20
 60/25577709/تن 59/308590 عدس سبز 21

 كيلوگرم

 تركيه  -امارات -كانادا 06/27548092

 امارات  40600 كيلوگرم  140000 عدس قرمز 22

 امارات 13800 كيلو گرم  46000 ساير عدس  23

هلو و  -زرد آلو 24
 همانند

 يونان  22880 بسته  7200

-)كيش(ايران -امارات81/679678184 دستگاه  41022 خودرو 25
 كويت 

  

كشور جهان صادرات داشته و از نظر تنوع اقالم صادراتي بر اساس  164كشور ايران به  1385در سال 

 صادر نوع كاال از كشور 3811در حدود ) كاالسيستم هماهنگ شده توصيف و كد گذاري ( HSتعرفه 

  .شده است

ميليارد دالر بوده، كه  4/16ارزش صادرات كاالهاي غير نفتي ايران به كشورها برابر با  مذكوردر سال 

 2.5از اين ميان بيشترين ميزان صادرات كاالهاي غير نفتي ايران به مقصد امارات متحده عربي و به ارزش 

كشور چين دومين شريك . درصد رشد داشته است 65حدود  84ه كه نسبت به سال ميليارد دالر بود

سومين شريك . بوده است 1385بزرگ تجاري ايران از لحاظ ارزش صادرات پس از امارات در سال 

عراق است كه صادرات ايران به اين كشور از  كشور 1385تجاري ايران از لحاظ ارزش صادرات در سال 

  .درصد برخوردار بوده است 75 رشد چشمگيري حدود
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   1385صادرات در سال  ايران ازلحاظ ارزش .ا.ده شريك بزرگ تجاري ج: 197 جدول

  )هزار تن: ميليون دالر وزن: ارزش(

درصدسهم از كل 

 صادرات
 رديف نام كشورها ارزش وزن

 1 امارات متحده عربي 2545 5207  1/16

 2 چين  1724 8509 9/10

 3 عراق 1149 2110  3/7

 4 ژاپن 990  1993 3/6

 5 هند 775 1915 9/4

 6 سنگاپور 761 1490 8/4

 7 ايتاليا 622 439 9/3

 8 افغانستان 5/358 346 3/2

 9 آلمان 352 71 2/2

 10 هلند 342 596 2/2

 جمع كل 9618.5 22767 59

  ايران.ا.آمار كارشناسي نشده گمرك ج: ماخذ

  .اند خود اختصاص دادهه درصد از كل صادرات ايران را ب 59مذكور سهمي در حدود  رده كشو

ترين شريك تجاري ايران در  همان طور كه مشاهده گرديد كشور امارات متحده عربي همچنان عمده 

جنوبي  اگر چه در زمينه واردات همان طور كه بيان شد سهم كشورهاي چين، ژاپن و كره. باشد تجارت مي

  .طي سالهاي اخير افزايش يافته استدر 

نكته حائز اهميت در خصوص جدول مذكور آن است كه از سهم كشورهاي اروپايي در تركيب 

گيري صادراتي كشور به سمت بازارهاي  صادرات غيرنفتي كشور كاسته شده است و در عوض جهت
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ر بخش بازارهاي هدف تجاري ايران همان طور كه پيشتر د. بوده است...  اي نظير افغانستان، عراق و  تازه

 تشابهات و نقل، و حمل هزينه بودن پايين و همجواري به علّت بازارها اين كه چند بيان گرديد هر

 كشورها اين در زندگي استانداردهاي بودن پايين به علّت اوالً اما هستند، مزيت داراي و مذهبي فرهنگي

 كشور صادراتي محصوالت كيفي نزول باعث آينده در كه رود مي آن اروپايي بيم كشورهاي به نسبت

 تقاضاكنندگان ةزمر در متمادي ساليان كه دادن بازارهايي دست از و بازارها اين بر تمركز ثانياً شوند،

 هزينه شد، خواهند كشورها اين در جايگزين ما صادراتي رقباي بالطبع اكنون و اند بوده ايراني محصوالت

 عراق(همجوار  بر بازارهاي تمركز كه اين ضمن .برند مي باال را اروپايي ازارهايب در مجدد حضور فرصت

  .شوند مي بازاري ريسك افزايش باعث هستند پرريسكي كشورهاي كه) افغانستان و
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  خالصه 

  و 

  گيري نتيجه 

  



  911/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

  وضعيت تجارت جهاني
د، پس از بررسي در اين نوشتار بعد از تجزيه و تحليل ادبيات و مباني نظري تجارت و رش

) نسبت حجم تجارت خارجي به توليد ناخالص ملي(هاي مختلف از جمله درجه باز بودن اقتصاد  شاخص

مشخص گرديد كه اوالً حجم مبادالت تجاري نسبت به توليد جهاني رشد بيشتر يافته كه مؤيد آن ... و 

گرا در برنامه رشد و  رويكرد برونهاي تجاري شكل گرفته، و  است كه توليد جهاني بيشتر بر اساس انگيزه

به عبارتي جهان به سمت اقتصاد باز و تعامل . توسعه اقتصادهاي جهاني اهميت بيشتري يافته است

  .رود كشورها با يكديگر پيش مي

ها نشان داد كه در طي دوره مورد مطالعه تغييرات محسوسي در نوع محصوالت مبادله شده در  بررسي

ود به طوري كه تغيير تركيب كاالهاي صادراتي به نفع كاالهاي صنعتي بوده ش سطح جهان مشاهده مي

تر و وابستگي كمتر به منابع طبيعي يكي از  بنابراين رشد سريع كاالهاي صنعتي با فناوري پيشرفته. است

  . بايست مورد توجه قرار گيرد ويژگيهاي مهم تجارت جهاني كنوني و آينده است كه مي

دهنده اين واقعيت است كه تجارت خدمات نيز  تبط با تجارت خدمات نيز نشانبررسي شاخصهاي مر

دهنده اين واقعيت  هاي مناطق منتخب جهان نشان همچنين بررسي گروه. روند رو به رشدي را داشته است

است كه در گروه كشورهاي اتحاديه پولي اروپا اهميت اين بخش در تركيب توليد ناخالص داخلي نسبت 

  . باشد مناطق منتخب جهان بيشتر ميبه ساير 

المللي در عرصه تجارت خارجي به  در ادامه به منظور انجام تحليل صحيحي از وضعيت موجود بين

منظور تهيه سند آمايش سرزمين، حجم و نوع مبادالت بين مناطق مختلف جغرافيايي در سطح جهان مورد 

  .المللي مبادالت در عرصه جهاني فراهم آيد نتوجه قرار گرفت تا تحليل صحيحي از سازمان فضايي بي

در اين . اي از وضعيت تجارت كاالها و خدمات در سطح جهان بيان گرديد در اين بخش خالصه

خصوص شاخصهايي نظير رشد حجم تجارت كااليي در نواحي منتخب جهان، وضعيت تجارت كاالها و 
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خارج نواحي مختلف جهان، سهم جريان خدمات در نواحي مختلف جهان و تجارت كااليي در داخل و 

حه در قالب وتجارت نواحي مختلف در صادرات كااليي و وضعيت صادرات و واردات كاال در مناطق مطر

پس از بيان شماي كلي از وضعيت تجارت كاالها و . اي بيان شد هاي جداگانه جداول، نمودارها و نقشه

ورهاي صادركننده و واردكننده كاالها و خدمات در ترين كش خدمات در مناطق مختلف جغرافيايي، عمده

پس از بيان شماي كلي از وضعيت تجارت جهاني در سطح كالن، وضعيت تجارت . سطح جهاني بيان شد

از جمله شاخصهاي . جهاني در مناطق مختلف در سطح خرد و براي گروه محصوالت مختلف بيان گرديد

و واردات كاالها و خدمات به تفكيك نوع محصول و  توان به صادرات عنوان شده در اين قسمت مي

خدمت در سطح مناطق، سهم هر يك از محصوالت و خدمات در تجارت به تفكيك مناطق، وضعيت هر 

ترين صادركنندگان و واردكنندگان گروه محصوالت عنوان  يك از گروه محصوالت در تجارت و عمده

  .شده در سطح جهاني اشاره نمود

ر سطح جهاني در طي سالهاي اخير به دليل اتخاذ سياست استراتژي توسعه صادرات ميزان صادرات د

همچنين تركيب صادرات كااليي در سطح جهاني نيز از . و رويكرد آنها به اقتصاد باز رشد يافته است

صدور محصوالت پايه و سنتي و متكي بر منابع طبيعي به سمت صدور محصوالت صنعتي، پردازش شده 

همچنين در خالل سالهاي مورد مطالعه، در سطح نواحي مختلف . ري باال تغيير جهت داده استو با فناو

. اند المنافع از رشد باالتري نسبت به ساير مناطق برخوردار بوده جغرافيايي، قاره آسيا و كشورهاي مشترك

ت وهم در هم در صادرا(و در سطح قاره آسيا نيز شش كشور آسياي جنوب شرقي، در تجارت كااليي 

 . اند از رشد باالتري نسبيت به متوسط جهاني برخوردار بوده) واردات

) درصد 1/24(و آسيا ) درصد 4/43(در رابطه با ميزان ارتباط بين نواحي مختلف جهان، قاره اروپا 

همچنين قاره آفريقا و . اند باالترين جريان حجم تجارت كااليي در سطح جهان را به خود اختصاص داده

عمده حجم . ترين سطح تجارت كااليي در سطح جهان برخوردار هستند المنافع از پايين ورهاي مشترككش

به عبارت ديگر عمده مبادالت . در داخل خود اين قاره قرار دارد) درصد 6/73(تجارت كااليي قاره اروپا 

ايي با كشورهاي تجاري كشورهاي اروپايي با يكديگر بوده و پس از آن عمده مبادالت كشورهاي اروپ
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همچنين عمده مبادالت . باشد مي) درصد 4/7(و كشورهاي آسيايي ) درصد 7/8(آمريكاي شمالي 

باشد و پس از آن كشورهاي آسيايي بيشترين حجم مبادله را با  كشورهاي آسيايي در سطح همين قاره مي

اي آسيايي كمترين حجم ذكر اين نكته ضروري است كه كشوره. باشند كشورهاي آمريكاي شمالي دارا مي

  .  باشند المنافع دارا مي مبادله تجاري را با كشورهاي مشترك

پس از دو قاره اروپا و آسيا، آمريكاي شمالي باالترين حجم مبادله تجاري را نسبت به ساير مناطق 

اره حوزه در درون خود اين قعمده حجم مبادالت تجاري كشورهاي اين . باشد منتخب جغرافيايي دارا مي

همچنين ارتباط تجاري با كشورهاي آسيايي در درجه بعدي اهميت در حجم مبادالت . پذيرد صورت مي

 1/3(ترين حجم مبادالت تجارت كااليي در سطح قاره آفريقا  پايين. تجاري كشورهاي اين منطقه قرار دارد

باشد و  ايي ميعمده حجم مبادالت تجاري اين منطقه با كشورهاي آفريق. پذيرد صورت مي) درصد

  .كشورهاي آمريكاي شمالي و آسيايي در درجه بعدي ارتباط قرار دارند

بررسي نحوه مبادله تجاري مناطق مختلف جهان نشان داد كه بخش عمده مبادالت كشورهاي آسيايي 

درصد از صادرات به كشورهاي اين  7/57در داخل منطقه صورت گرفته است به عبارت ديگر بيش از 

اي،  پس از مبادالت درون منطقه. ط خود كشورهاي منطقه و در درون منطقه بوده استمنطقه توس

كشورهاي اروپايي مهمترين صادركنندگان كاال به كشورهاي آسيايي محسوب شده و كشورهاي مذكور 

در مورد كشورهاي خاورميانه . اند آسيا را به خود اختصاص داده  درصد از حجم صادرات به قاره 9/12

عمده صادرات صورت . باشد مي) درصد 8/33(ان بيان نمود كه عمده صادرات اين منطقه به اروپا تو مي

بدين ترتيب كه مناطق مذكور به . باشد آفريقايي توسط دو منطقه اروپا و آسيا مي كشورهايگرفته به 

  .اند درصد از حجم صادرات به منطقه آفريقا را به خود اختصاص داده 7/24درصد و  6/42ترتيب 

 7/48به طوري كه بيش از . گيرد المنافع نيز با اروپا صورت مي عمده حجم مبادالت كشورهاي مشترك

اي اين ناحيه  البته حجم تجارت درون منطقه. باشد درصد از صادرات به اين منطقه توسط منطقه اروپا مي

طقه توسط خود كشورهاي درصد از صادرات به اين من 7/27نيز از اهميت قابل توجهي برخوردار است و 
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  .گيرد المنافع صورت مي مشترك

براي قاره اروپا نيز عمده صادرات به كشورهاي اين منطقه در درون منطقه و با كشورهاي اروپايي 

البته با . گيرد و مناطق ديگر سهم چندان بااليي در صادرات با اين منطقه ندارند  صورت مي) درصد 3/71(

كشورهاي آسيايي در سالهاي اخير ميزان مبادالت تجاري اين منطقه با منطقه توجه به رشد حجم صادرات 

درصد از صادرات به اروپا را به خود  8/11در حدود  2006اروپا افزايش يافته است به طوري كه در سال 

  . اختصاص داده است

ه عمده حجم توان به اين نكته اشاره نمود ك مورد مناطق آمريكاي شمالي، مركزي و جنوبي ميدر  

باشد و مناطق ديگر سهم بااليي  مبادالت تجاري در اين مناطق با يكديگر و در درون خود اين مناطق مي

مناطق  اي، بيشترين رابطه تجاري مناطق مذكور با پس از تجارت درون منطقه. در تجارت اين مناطق ندارند

  .باشد آسيا و اروپا مي

ان آن است كه عليرغم سير صعودي حجم صادرات در سطح نكته حائز اهميت در صادرات كااليي جه

به طوري كه در طي سالهاي اخير سهم . جهان، نوعي جابجايي در سهم مناطق نيز صورت گرفته است

به موازات اين . برخي از مناطق نظير آسيا در صادرات جهاني به طور صعودي در حال افزايش بوده است

  .اي جنوبي و مركزي، آفريقا و آمريكاي شمالي كاسته شده استامر سهم برخي از مناطق نظير آمريك

اگرچه سهم منطقه آسيا از سهم صادرات جهاني در طي سالهاي مورد اشاره افزايش يافته است روند 

. واردات جهاني نيز در طي سالهاي موردمطالعه همچون صادرات كااليي جهان سير صعودي داشته است

صورت ) درصد 1/43(گذشته، عمده واردات جهان توسط منطقه اروپا  در مورد واردات جهاني همچون

و همانند فرايند حجم صدور كاال در سطح جهان كه پيشتر بيان شد كشورهاي آسيايي پس از . گيرد مي

نكته حائز اهميت در خصوص . باشند را دارا مي) درصد 25(منطقه اروپا باالترين سهم واردات جهاني كاال 

برخي از مناطق نظير آمريكاي شمالي، جنوبي و مركزي و آفريقا در واردات جهاني نيز  آن است كه سهم

اين بدان معني است كه به طور كلي سهم مبادالت تجاري مناطق . همچون صادرات كاهش يافته است
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اين امر در حالي است كه سهم مبادالت تجاري منطقه آسيا و . مذكور در سطح جهاني كاهش يافته است

به طوري كه سهم منطقه آسيا از واردات كااليي جهان با بيش از . ا افزايش چشمگيري داشته استاروپ

  .افزايش يافته است) 2006(درصد  25به )  1948(درصد  9/13درصد افزايش از  8/79

. در بخش دوم، وضعيت تجارت جهان در مناطق مورد نظر به تفكيك گروه و محصوالت ارائه شد

و در بين (باشد  مربوط به كاالهاي ساخته شده مي) 9/71(جم صادرات كااليي جهان بيشترين ميزان ح

كاالهاي ساخته شده نيز محصوالت شيميايي بيشترين حجم صادرات را به خود اختصاص داده است، و 

  .باشد درصد، كمترين سهم را در صادرات كااليي جهان دارا مي 2/8توليدات كشاورزي با 

، آسيا و آمريكاي شمالي، در ساير مناطق، صدور محصوالت مواد معدني و سوخت به جز مناطق اروپا

به عبارت ديگر تكيه اصلي صادرات در اين مناطق بر صدور مواد اوليه، . در درجه اول اهميت قرار دارد

  .باشد طبيعي و خدادادي مي

ساخته شده  در منطقه اروپا، عمده محصوالت صادراتي اين منطقه مربوط به صدور محصوالت

اين منطقه . در اين بين صدور محصوالت شيميايي و خودرو در درجه اول اهميت قرار دارد. باشد مي

را به خود اختصاص داده است و ) درصد 3/44(همچنين باالترين سهم صدور محصوالت كشاورزي 

صوالت هاي بعدي صدور مح و  در رده) درصد3/18(و آسيا ) درصد 9/20(مناطق آمريكاي شمالي 

پس از . ترين صادرات منطقه اروپا به خود كشورهاي اروپايي بوده است عمده .كشاورزي قرار دارند

به طور كلي . باشد ترين واردكننده محصوالت كشاورزي منطقه اروپا مي اي، آسيا عمده تجارت درون منطقه

ترين واردكننده  قه آسيا عمدهاي در اين مناطق، منط در كليه مناطق عنوان شده، پس از تجارت درون منطقه

  .باشد محصوالت كشاورزي از اين مناطق مي

 1/21(، خاورميانه )درصد 5/23(در زمينه صدور محصوالت گروه سوخت و مواد معدني، منطقه اروپا 

 8/79(عمده صادرات منطقه اروپا . هاي اول تا سوم قرار دارند  در رده) درصد 7/14(و منطقه آسيا ) درصد

هاي بعدي  باشد و كشورهاي منطقه آمريكاي شمالي و آسيا در رده ه خود كشورهاي اروپايي ميب) درصد
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درصد از صادرات سوخت و مواد معدني منطقه  5/3درصد و  11مناطق مذكور به ترتيب . قرار دارند

  .اند اروپا را به خود اختصاص داده

سوخت و مواد معدني اين ناحيه،  ترين واردكنندگان محصوالت در خصوص منطقه خاورميانه، عمده

  .باشد مي) درصد 5/11(و آمريكاي شمالي ) درصد 4/14(، اروپا )درصد 3/62(مناطق آسيا 

ترين  عمده) درصد 9/6(و آمريكاي شمالي ) درصد 6/6(، اروپا )درصد 8/79(كشورهاي مناطق آسيا 

رت ديگر در منطقه آسيا، در به عبا. باشند خريداران محصوالت سوخت و موادمعدني منطقه آسيا مي

  .پذيرد اي صورت مي خصوص گروه محصوالت سوخت و مواد معدني تجارت به صورت درون منطقه

 6/22(، كشورهاي مشترك المنافع )درصد 1/42(عمده واردات سوخت اتحاديه اروپا از منطقه اروپا 

به ) درصد 5/2(كننده سوخت  كشور ايران هفتمين عرضه. باشد مي) درصد 1/13(و منطقه آفريقا ) درصد

  .باشد اين اتحاديه مي

 4/31(در مورد اياالت متحده آمريكا، عمده واردات سوخت اين كشور از مناطق آمريكاي شمالي 

ترين  عمده.  باشد مي) درصد 6/18(و آمريكاي جنوبي و مركزي ) درصد 3/20(، آفريقا )درصد

  .باشند ، ونزوئال، مكزيك و عربستان سعودي ميصادركنندگان سوخت به اين كشور كشورهاي كانادا

ترين  عمده. باشد مي) درصد 1/30(و آسيا ) درصد 3/64(عمده واردات كشور ژاپن از مناطق خاورميانه 

) درصد 15(، قطر )درصد 15(كنندگان سوخت به اين كشور، به ترتيب كشورهاي عربستان سعودي  عرضه

درصد از واردات سوخت اين كشور را به  7/7كشور ايران، . ندباش مي) درصد11(و امارات متحده عربي 

  .است  خود اختصاص داده

و آسيا ) درصد 7/23(، آفريقا )درصد 4/38(عمده واردات سوخت كشور چين از مناطق خاورميانه 

ترين صادركنندگان سوخت به اين كشور به ترتيب كشورهاي عربستان  عمده. باشد مي) درصد 8/19(

) درصد 1/10(و ايران ) درصد 6/10(، فدراسيون روسيه )درصد 3/12(، آنگوال )درصد 3/13(سعودي 
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  .باشند مي

در خصوص گروه محصوالت ساخته شده، عمده صادرات محصوالت ساخته شده توسط مناطق اروپا 

  . باشد مي) درصد 9/14(و آمريكاي شمالي ) درصد 5/32(، آسيا )درصد 1/47(

و آسيا ) درصد 1/9(، آمريكاي شمالي )درصد 1/72(اروپا نيز به مناطق  عمده صادرات منطقه اروپا

به عبارت ديگر عمده خريداران محصوالت ساخته شده كشورهاي اروپايي، خود . باشد  مي) درصد 2/8(

  .باشند اين كشورها مي

لي آمريكاي شما ،)درصد 7/45(عمده واردات محصوالت ساخته شده منطقه آسيا، توسط منطقه آسيا 

نكته حائز اهميت در خصوص مناطق واردكننده از منطقه . باشد مي) درصد 9/19(و اروپا ) درصد 4/24(

از (، سهم واردات منطقه آمريكاي شمالي از منطقه آسيا 2000-2006آسيا آن است كه در طي سالهاي 

آسيا به در عوض سهم صادرات منطقه . كاسته شده است) درصد 4/24به  2002درصد در سال  1/29

المنافع  مناطقي نظير اروپا، خاورميانه، آمريكاي جنوبي و مركزي، آفريقا و مخصوصاً كشورهاي مشترك

  .افزايش يافته است

عمده خريداران محصوالت ساخته شده منطقه آمريكاي شمالي نيز  در بدو امر خود منطقه آمريكاي 

  .باشد مي) درصد 6/17(و اروپا ) درصد 8/18(هاي بعدي مناطق آسيا  ، و در رده)درصد 6/52(شمالي 

اي آمريكاي شمالي كاهش يافته است ولي در  در بازه زماني مورد اشاره سهم صادرات درون منطقه

  .عوض سهم واردات ساير مناطق خصوصاً منطقه آمريكاي جنوبي از اين منطقه افزايش يافته است

هاني در طي سالهاي مورد مطالعه، شاهد عالوه بر بخش كااليي، بخش خدمات تجاري نيز در سطح ج

بخش در منطقه آسيا و خصوصاً منطقه خاورميانه  ايناين رشد بيشتر متوجه رشد . رشد بااليي بوده است

در اين بين جابجايي نيز در بين زير بخشهاي اين بخش صورت گرفته است به طوري كه سهم . باشد مي

خدمات تجاري كاهش يافته است و ) ادرات و وارداتص(نقل و مسافرتي از تجارت جهاني   بخش حمل
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  .در عوض بر سهم ديگر بخشهاي خدمات تجاري افزوده شده است

  . گردد در زير بخشهاي خدمات تجاري نكات قابل توجهي بدست آمد كه در زير به اين موارد اشاره مي

ونقل دارا  واردات حملمناطق اروپا و آسيا باالترين سهم در صادرات و ونقل،  در بخش خدمات حمل

اين امر در . ونقل است سهم منطقه اروپا در صادرات بيشتر از سهم آن در واردات جهاني حمل. باشند مي

تر سهم منطقه آسيا از واردات جهاني  به عبارت روشن. باشد خصوص منطقه آسيا كامالً معكوس مي

  .باشد ازرگاني ميونقل بيش از سهم اين منطقه در صادرات جهاني اين خدمت ب حمل

ونقل آن است كه از سهم مناطق آمريكاي شمالي، مركزي   نكته حائز اهميت در خصوص تجارت حمل

  .هم در صادرات و هم در واردات كاسته شده است) 2000- 2006(و جنوبي در طي سالهاي مورد مطالعه 

كنندگان  ترين عرضه مدهو ژاپن ع) درصد 1/11(، اياالت متحده آمريكا )درصد 4/44(اتحاديه اروپا 

) درصد 4/12(، اياالت متحده آمريكا )درصد 4/35(ونقل در سطح جهاني و اتحاديه اروپايي  خدمات حمل

  .باشند ونقل در سطح جهان مي ترين متقاضيان خدمات حمل عمده) درصد 7/5(و ژاپن 

به (نقل  تجارت حملدر ) 2000-2006(سهم اياالت متحده آمريكا و ژاپن در طي بازه زماني مدنظر 

در . كاسته شده است) درصد 3/2درصد،   3/3درصد و در واردات  3/1درصد،  4/3ترتيب در صادرات 

عوض سهم كشورهايي نظير چين  و كره جنوبي در صادرات و چين، هند، كره جنوبي، تايلند و امارات 

  .ونقل افزايش يافته است متحده عربي در واردات حمل

سافري، نيز مناطق اروپا و آسيا باالترين سهم را در تجارت جهاني خدمات مسافري در زمينه خدمات م

ونقل از سهم مناطق آمريكاي شمالي، مركزي و جنوبي كاسته شده  همانند خدمات حمل. باشند دارا مي

نكته قابل توجه در خصوص . است و سهم مناطق اروپا و آسيا در بازه زماني مدنظر افزايش يافته است

المنافع و آفريقا به تدريج در حال  رت خدمات مسافري آن است كه سهم مناطق كشورهاي مشتركتجا

  .باشد افزايش مي
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ترين  عمده) درصد 5/4(و چين ) درصد 3/14(، اياالت متحده آمريكا )درصد 8/41(اروپايي   اتحاديه

، اياالت )درصد 9/44(ايي همچنين اتحاديه اروپ. باشند كنندگان خدمات مسافري در سطح جهان مي ارائه

ترين متقاضيان خدمات مسافري در سطح  در زمره عمده) درصد 3/5(و تركيه ) درصد 3/11(متحده آمريكا 

  . جهان قرار دارند

 2/6، 2006تا  2000در زمينه صادرات خدمات مسافري، سهم اياالت متحده آمريكا در طي سالهاي 

ست كه سهم كشورهايي نظير چين، استراليا، تركيه، تايلند و اين امر در حالي ا. درصد كاهش يافته است

  .افزايش يافته است... ماكائو و 

همچنين سهم اياالت متحده آمريكا در زمينه واردات خدمات مسافري نيز كاهش يافته است به طوري 

 در عوض سهم. تقليل يافته است) 2006(درصد  3/11به ) 2000(درصد  1/15كه سهم اين كشور از 

  .در طي دوره مورد نظر افزايش يافته است... كشورهايي نظير چين، كانادا، فدراسيون روسيه، كره جنوبي و 

در خصوص وضعيت تجارت در ديگر خدمات تجاري نيز همانند موارد فوق مناطق اروپا و آسيا 

ي بيان شده در در اين بخش نيز همانند ساير بخشها. اند باالترين سهم را در تجارت جهاني دارا بوده

خدمات تجاري سهم مناطقي چون آمريكاي شمالي و مركزي و جنوبي در مبادالت تجاري جهان در اين 

  . كاهش يافته است 2000- 2006گروه در طي بازه زماني 

ترين طرفهاي تجاري در اين زمينه در سطح جهان  اتحاديه اروپا، اياالت متحده آمريكا و ژاپن عمده

ئز اهميت آن است كه سهم كشورهاي مذكور در صادرات جهاني ديگر خدمات تجاري نكته حا. باشند مي

  .در طي دوره مورد نظر كاهش يافته است

به طوري كه در زيربخش . باشد در زير بخشهاي ديگر خدمات تجاري زير وضعيت به همين ترتيب مي

نكته حائز اهميت در اين . باشند خدمات ارتباطي، اروپا و آمريكاي شمالي بيشترين سهم را دارا مي

  .باشد زيربخش كاهش سهم قاره آسيا در صادرات اين بخش از خدمات مي
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در اين زيربخش نيز اتحاديه اروپا بيشترين سهم را در صادرات و واردات خدمات ارتباطاتي به خود 

درصد خدمات ارتباطاتي جهان در اين حوزه صورت  63اختصاص داده است به طوري كه بيش از 

 . گيرد مي

به طوري كه در . در زمينه خدمات مخابراتي نيز اتحاديه اروپا، بيشترين حجم مبادله را دارا بوده است

درصد خدمات مخابراتي را به خود اختصاص  70درصد و در زمينه واردات  65زمينه صادرات بيش از 

  . داده است

آنچه . باشد مي) درصد 6/56(اروپا در زير بخش ساخت وساز نيز عمده صادرات جهان در حوزه قاره 

هاي آمريكاي جنوبي و  باشد كاهش صادرات در ساخت و ساز در حوزه در اين زمينه قابل توجه مي

به طوري كه نرخ . باشد المنافع و آسيا مي مركزي و اروپا و افزايش اين مقوله در نواحي كشورهاي مشترك

  .باشد از دو برابر حد متوسط در سطح جهان مي المنافع بيش رشد ساالنه در حوزه كشورهاي مشترك

باشد و  در زمينه صادرات خدمات بيمه سهم عمده مربوط به نواحي اروپا و آمريكاي شمالي مي

  . باشند ترين سهم را دارا مي المنافع پايين كشورهاي مشترك

باشد  آمريكا مي ترين طرفهاي تجاري در خصوص خدمات بيمه نيز اتحاديه اروپا و اياالت متحده عمده

 . باشد و سهم ساير كشورها در اين خصوص چندان قابل توجه نمي

همچنين در خصوص وضعيت صادرات نواحي مختلف جهان در زمينه خدمات مالي همانند ساير 

هاي بخش خدمات كه پيشتر بيان گرديد عمده سهم صادرات در اين خصوص نيز مربوط به حوزه  زمينه

در اين منطقه . باشد درصد صادرات خدمات مالي از اين منطقه مي 63ي كه در حدود باشد به طور اروپا مي

  .نمايند نيز كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نقش بارزي را ايفا مي

هاي بخش خدمات، اتحاديه اروپا و اياالت متحده آمريكا نقش قابل توجهي را در  همانند ساير زمينه

 . باشند در سطح جهان دارا ميزمينه صادرات و واردات خدمات مالي 
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در ادامه وضعيت نواحي مختلف جهان در خصوص صادرات خدمات اطالعاتي و كامپيوتر ارائه 

و ) درصد 59بيش از (درصد صادرات خدمات اطالعاتي و كامپيوتر از دو ناحيه اروپا  80بيش از . گرديد

ترين  يكاي جنوبي در اين زمينه در پايينالمنافع و آمر باشد و كشورهاي مشترك مي) درصد 21حدود (آسيا 

همچنين سهم كشورهاي اروپايي در طي سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته است به . سطح قرار دارند

به  2000درصد در سال  4/54طوري كه سهم اين ناحيه از صادرات خدمات اطالعاتي و كامپيوتر جهان از 

  .افزايش يافته است 2005درصد در سال  8/59

مناطق اروپا و آسيا . ونقل نيز بيان گرديد ر ادامه وضعيت تجارت جهان در بخش خدمات حملد

باشند و نواحي آمريكاي جنوبي و مركزي و  ونقل دارا مي ترين سهم را در صادرات خدمات حمل عمده

  . هستندترين سهم برخوردار  آفريقا از پايين

پا و آسيا از بيشترين سهم و كشورهاي ونقل نيز نواحي ارو در زمينه واردات خدمات حمل

طور بارزي نمود ب كهآنچه . المنافع و آمريكاي جنوبي و مركزي از كمترين سهم برخوردار هستند مشترك

  .باشد ونقل مي دارد كاهش حجم مشاركت منطقه آمريكاي جنوبي و مركزي در زمينه خدمات حمل

االختراع در نواحي مختلف جهان، بيشترين سهم در  قها و ح در زمينه دريافتيها بر اساس مالكيت پروانه

به عبارت . باشد مي) درصد 9/36(و اروپا ) درصد 2/44(اين خصوص مربوط به نواحي آمريكاي شمالي 

االختراع در دو ناحيه ذكر شده  ها و حق هاي از محل مالكيت پروانه درصد از دريافتي 81ديگر بيش از 

. ترين سهم را دارا هستند المنافع پايين و مركزي و كشورهاي مشترك نواحي آمريكاي جنوبي. باشد مي

همچنين در طي سالهاي مورد مطالعه سهم منطقه آمريكاي شمالي كاهش چشمگيري يافته است اما با اين 

در اين زير بخش نيز اتحاديه اروپا و . وجود، سهم منطقه اروپا در طي همين مدت افزايش داشته است

  . ترين سهم را دارا هستند آمريكا عمدهاياالت متحده 

كشورهاي آسيايي  چشمگيررسد حضور  آنچه در كليه بخشهاي كااليي و خدماتي مشهود به نظر مي

نظير هند، چين، مالزي، سنگاپور، ژاپن و تركيه در فهرست صادركنندگان و واردكنندگان برتر در سطح 
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  .اي نمود بايد به آن توجه ويژهباشد كه  جهاني و روند رو به رشد اين كشورها مي

   ازرگاني داخليب
  :اهداف تشكيل وزارت بازرگاني در دو حوزه زير خالصه مي شود -

 فراهم نمودن موجبات توسعه و  بهبود امور بازرگاني كشور - 1

 تنظيم و اجراي سياستها، خط مشي و مقررات بازرگاني به طور گسترده و همه جانبه - 2

ر بازرگاني داخلي و خارجي در چارچوب سياستهاي اقتصادي به منظور توسعه و پيشبرد امو -

  :كشور، وزارت بازرگاني براي انجام وظايف زير تشكيل مي شود

 تنظيم و اجراي سياستها، خط مشي ها و مقررات بازرگاني كشور :الف

  تهيه و اجراي برنامه ها و طرح هاي توسعه بازرگاني داخلي و خارجي :ب

  ازرگاني با كشورهاي خارجي، با رعايت مقررات مربوط انعقاد قراردادهاي ب :ج

تهيه و تدوين نظامات و مقررات صادرات و نظارت بر اجراي آن با توجه به سياست حمايت از  :د

 توليدات داخلي و حمايت اط مصرف كننده

نظارت و حفظ تعادل بهاي توليدات داخلي و كاالهاي وارده به كشور و بررسي شرايط توليد و  :ه

  توزيع تا مرحله مصرف

ايجاد تسهيالت و تهيه تجهيزات الزم براي واردات و توسط صادرات و ايجاد هماهنگي بين فعاليتها  :و

  و خدمات مورد نياز بازرگاني داخلي و خارجي 

  تنظيم ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ارائه خدمات مورد نياز بازرگاني داخلي و خارجي كشور: ز

  زاريابي و تشكيل نمايشگاههاي داخلي و بين المللياقدام به با :ح

  مجامع بين المللي مزبور به امور بازرگاني. قبول عضويت و شركت در سازمانها : ط
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  تنظيم ضوابط و اجراي مقررات مربوط به تشويق صادرات  :ي

  :تشكيالت وزارت بازرگاني شامل پنج معاونت مي باشد -

 مجلس معاونت هماهنگي توسعه منابع و امور - 1

 معاونت توسعه بازرگاني داخلي - 2

 معاونت اداري و مالي - 3

 معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي - 4

 معاونت بازرگاني خارجي و امور بين الملل  - 5

از مجموع معاونتهاي زير مجموعه وزارت بازرگاني، معاونت توسعه بازرگاني داخلي به طور خاص 

  . ستمسئول ساماندهي و هدايت بخش بازرگاني داخلي ا

پس از سياستگذاريها و برنامه ريزي هاي الزم در حوزه هاي مختلف بازرگاني داخلي توسط معاونت 

بازرگاني داخلي، اجراي امور نظارتي بازار، تأمين و توزيع كاالهاي اساسي، حمايت از مصرف كنندگان و 

بدين ترتيب كه . رد قيمت گذاري توسط هر يك از واحدهاي اجرايي مورد اشاره در حوزه، صورت مي گي

شركت بازرگاني دولتي بعنوان تنها عامل دولتي نظام توزيع، عمليات بازرگاني الزم در زمينه هرگونه خريد 

سازمان بازرسي و نظارت، اعمال نظر بر اجراي قيمت ها در . و فروش داخل و خارج را انجام مي دهد 

ب بر چسب فروش و نظارت بر برنامه توليد و قيمت هاي مصوب، صدور فاكتور، نص :كليه موارد از قبيل

شبكه توزيع كاال را عهده دار مي باشد و سازمان حمايت نيز قيمت گذاري كاالها و خدمات مشمول 

  .    شرايط خاص، پرداخت يارانه اساسي را انجام مي دهد

ن نيست، بلكه مجموعه فعاليتهاي بازرگاني داخلي صرفاً محدود به وزارت بازرگاني و حوزه وابسته آ

فعاليت هاي بازرگاني با وجود شركت هاي بازرگاني در ساير دستگاههاي اجرايي دولتي نظير شركت 

بازرگاني پتروشيمي، كاالي نفت، پخش و پااليش فرآورده هاي نفتي وزارت جهاد كشاورزي و وزارت 

و مانع از تعميق  تعاون صورت مي گيرد كه متأسفانه موجب محدود شدن گسترده فعاليت بخش خصوصي

آن در بازرگاني كل كشور و عدم تمركز سياست گذاري بازرگاني به ويژه در محصوالت دامي و زراعي 



  924/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

در عين حال، براي دستيابي به رشد و پيشرفت در بازرگاني كشور مي بايست توليت . شده است 

امليت دولت از بخش مورد سياستهاي بازرگاني كشور صرفاً در اختيار وزارت بازرگاني با شرط حداقل ع

بطوريكه امور حاكميتي بر كليه عرصه هاي دولتي و خصوصي بازرگاني نيز توسط وزارتخانه  ،نظر باشد

  .                                                                        مذكور انجام شود 

است كه تامين و توزيع كاالهاي اساسي  معاونت بازرگاني داخلي يكي از معاونتهاي وزارت بازرگاني

همچنين ساماندهي بخش عمده اي از بنگاههاي اقتصادي كه تحت عنوان واحدهاي . را بر عهده دارد

  .صنفي فعاليت مي نمايند از وظايف اين معاونت است

  :از جمله وظايف مهم اين معاونت مي توان موارد ذيل را نام برد

مصرفي از طريق بررسي و نظارت دائم و اتخاذ تدابير جهت كنترل  ايجاد ثبات الزم در قيمت مواد - 9

 .نوسان قيمتها

توجه به مكانيزم عرضه و تقاضا در تنظيم بازار و استفاده از ابزارهاي مناسب ديگر در شرايطي كه  -10

 .عرضه و تقاضا پاسخگو نباشد

 انتامين و ذخيره سازي كاالهاي اساسي در جهت تامين حداقل نيازهاي شهروند -11

 اصالح شبكه هاي توزيع در جهت به حداقل رساندن هزينه توزيع و تعداد واسطه ها -12

 بررسي و ايجاد هماهنگي در زمينه تهيه و توزيع كاالهاي مورد نياز عموم شهروندان -13

 كمك به ايجاد تعادل منطقه اي و رساندن كاال به نقاط محروم استان -14

ي به نحوي كه ضمن تنظيم بازار از ساير هماهنگي بخش بازرگاني با ساير بخشهاي اقتصاد -15

 .فعاليتهاي اقتصادي نيز حمايت گردد

 . هماهنگي الزم در جهت تشكيل نمايشگاه داخلي توسط اصناف مربوطه در سطح استان -16

  

  :وظايف و اختيارات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان -
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صوبات شوراي اقتصادي و ستاد پشتيباني قيمت گذاري كاالهاي توليدي و وارداتي كه بر اساس م - 1

برنامه تنظيم بازار و ديگر مراجع قانوني صورت مي گيرد و عمدتاً شامل كاالهاي اساسي، حساس و 

  :ضروري واجد مشخصه هاي زير است

  . مشمول يارانه باشد  -

  . در شاخص هزينه خانوار نقش اساسي داشته باشد  -

  . ورد نظر در بازار نرسيده باشد از نظر عرضه و تقاضا به تعادل م -

  . به عنوان ماده اوليه و اصلي در توليد ساير مايحتاج عمومي نقش اساسي داشته باشد  -

  . مشمول ارز شناور يا صادراتي سيستم بانكي باشد  -

  پرداخت يارانه كاالهاي اساسي  - 2

، سم و بذر كود شيميايي به منظور براي اقالمي نظير گندم، برنج، روغن نباتي، قند و شكر، شير و پنير

  . حمايت از اقشار مختلف جامعه يارانه در نظر گرفته شده است 

  اخذ مابه التفاوت - 3

بر اساس وظايف و اختيارات اين سازمان از برخي كاالهاي وارداتي و توليد داخل با اعالم وزارت 

دولت مي تواند معادل صد در . مي نمايندبازرگاني و پس از انجام محاسبات الزم، ما به التفاوت دريافت 

صد وجوه ما به التفاوت ماخوذه را بر اساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد، نظام 

  . پرداخت يارانه كاالها و يا خدماتي كه ضرورت استفاده از يارانه را دارند استفاده نمايد 

شده براي اين سازمان حمايت از توليدات داخلي و با توجه به آنكه بخش عمده اي از وظايف تعريف 

همكاري در خصوص صادرات فرآورده هاي داخلي است لكن حمايت هاي اين سازمان از توليدات 

داخلي به صورت مقطعي بوده و عمالً وظايف اين سازمان منحصر با اجراي قيمت گذاري مصوب دولت 

هي نامه رعايت حقوق مصرف كنندگان مي باشد كه در يكي از اقدامات اين سازمان دادن گوا. بوده است 
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براي انتخاب و تشويق واحدهاي توليدي كه در چارچوب ضوابط اعالم شده  80پي اقدام سازمان در سال 

  . گام هاي عملي را در رعايت حقوق مصرف كنندگان برداشته اند، صورت گرفت است 

   :شده استحوزه اصلي تعريف  11فعاليت مركز توسعه صادرات در 

هماهنگي امور سياست گذاري و اجراي مرتبط با صادرات در زير بخش هاي صنعت و معدن،  - 1

  كشاورزي و خدمات  

  تقويت و توسعه تشكل هاي توليدي تجاري  - 2

  گسترش مشاركت بنگاه هاي اقتصادي در فرآيند توسعه صادرات كشور  - 3

  بستر سازي و اصالح مقررات تجاري كشور  - 4

  مات صادراتي خد - 5

  ارتباط بين المللي  - 6

  ارائه تسهيالت ارزي  - 7

  اطالعات تجاري  - 8

  آموزش  - 9

  تبليغات و بازاريابي  -10

  تحقيق و توسعه  -11

  

  اهداف نقطه تجاري

امكان دسترسي به پست الكترونيكي جهت ارسال و دريافت مكاتبات مختلف تجاري در هر زمان  -

 و به هر مكان
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اطالعات خريداران و فروشندگان كاال و خدمات در سراسر دنيا از طريق اتصال به امكانات تبادل  -

 شبكه نقاط تجاري جهان 

امكان معرفي كاال و خدمات در شبكه جهاني اينترنت به صورت متني و گرافيكي در فضاي نا  -

 محدود رايانه اي

 تكميل و گسترش محيط مجازي گسترده براي تسهيل در فعاليت هاي تجاري -

 سازمان بازرگاني كشور  28اه اندازي پايگاه ارائه خدمات مشاوره اقتصادي در ر -

 .تقويت ارتباطات بين المللي با مراكز اطالع رساني تجاري ساير كشورها -

 

  اهداف ادارات كل بازرگاني استان ها 

بررسي زمينه هاي اشتغال در بخش بازرگاني علي الخصوص اصناف و تدوين طرح هاي اجرايي  - 1

 . عالم آن به اداره كل پشتيباني اصناف توليدي و خدماتي فني و ا

اطالع رساني به اصناف كشور در زمينه بازارها و بازاريابي در بخش بازرگاني داخلي و بين  - 2

 .المللي

تدوين برنامه هاي اجرايي و همكاري با اداره كل پشتيباني اصناف توليدي و خدمات فني در  - 3

صادرات صنوف به منظور حضور در نمايشگاه هاي خارجي و  تنظيم و اجراي سياست تشويق

 .بازارهاي جهاني 

هماهنگي با دستگاه ها و دواير ذي ربط به منظور تخصيص اعتبارات و تسهيالت در جهت  - 4

تقويت اصناف به منظور توليد كاال با گرايش صادرات و صدور كاال به ديگر كشورها، هدايت و 

 . حمايت صنوف به منظور همراهي 

هدايت و حمايت از اصناف به منظور هيات هاي اعزامي به ديگر كشورها جهت عقد قراردادهاي  - 5

 . تجاري 

 :حمايت از توليدات داخلي - 6
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حمايت از صنوف توليدي كشور در زمينه تامين مواد اوليه از توليدات داخلي يا واردات رفع  -

 مشكالت مالي به منظور بهبود و توسعه توليد 

 گي و اجراي وظايف در ارتباط با حمايت از واحدهاي توليدي مسئوليت هماهن -

تدوين و اجراي طرح بانك اطالعات توليدات صنفي استان از طريق همكاري با ادارات كل  -

 بازرگاني استان ها به منظور ساماندهي اصناف توليدي كشور 

 حمايت از مصرف كنندگان - 7

 حمايت از اقشار آسيب پذير  - 8

 تنظيم بازار - 9

  توزيع كاالهاي اساسي و ضروري تامين و  -10

اگر چه مطابق تشكيالت جديد سازمان بازرگاني استان ها، وظايف متعددي براي آن ها تعريف شده، 

لكن بخش عمده اي از پتانسيل استان ها صرف امور اجرايي استان نظير، تهيه و توزيع كاالهاي اساسي 

  .شده است

  ياصلي ترين جهت گيري دولت در بازرگاني داخل
و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ) 1404ايران (ساله كشور  20سند چشم انداز 

اصلي ترين  ،كه با رويكرد رشد پايدار اقتصادي و دانايي محور تنظيم شده) 1384-1388.(ا.ا.فرهنگي ج

  . جهت گيري جاري دولت را در زمينه هاي مختلف نشان مي دهد

   :ساله ستسند چشم انداز بي :الف

ي  ريزي شده و مدبرانه با اتكال به قدرت اليزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه«

ايران كشوري است  انداز بيست ساله، ، در چشم ها و اصول قانون اساسي جمعي و در مسير تحقق آرمان

ويت اسالمي و انقالبي، الهام توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي علمي و فناوري در سطح منطقه با ه

  ».الملل بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين
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  : هايي خواهد داشت انداز چنين ويژگي ي ايراني در افق اين چشم جامعه

توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود، متكي بر اصول اخالقي و   -

هاي مشروع،  مي، ملي و انقالبي، با تاكيد بر مردم ساالري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي اسال ارزش

  .مندي از امنيت اجتماعي و قضايي ها و بهره حفظ كرامت و حقوق انسان

برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و  -

  .د مليي اجتماعي در تولي سرمايه

  .امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت -

هاي برابر، توزيع مناسب درآمد،  برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت -

  .مند از محيط زيست مطلوب نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، تبعيض و بهره

ي  مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه رضايت ،فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مومن -

تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني 

  .بودن

بي ي آسياي جنوب غر دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه -

با تاكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، ) شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه(

  .رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل

كارآمد، ي  الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسالم با تحكيم الگوي مردم ساالري ديني، توسعه -

اي بر  ي اخالقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تاثيرگذار بر همگرايي اسالمي و منطقه جامعه

  ).ره(هاي امام خميني  اساس تعاليم اسالمي و انديشه

 .داراي تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت -
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  :برنامه چهارم توسعه: ب

  خش بازرگاني داخلي در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيمواد مرتبط با ب

 لغو معافيت حقوق گمركي .1

  بانكداري الكترونيكي ملي و بين المللي .2

 تركيب مجمع عمومي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار .3

 گسترش سيستمهاي اطالع رساني و توليد صادرات  گرا .4

 و افزايش صادرات كاال و خدماتنوسازي روان سازي جريان تجارت  .5

 تسهيل تجاري و حمل و نقل و خدمات دريايي .6

 اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در مناطق آزاد .7

به ترتيب تنفيذ (تنظيم تراز تجاري  ،مجاز بودن صدور كليه كاالها و خدمات، شورايعالي صادرات .8

 86ماده  2و تبصره  117، 114مواد 

رشد صادرات غير نفتي، ارتقاء  ،يم رقابت پذيري، افزايش بهره وري نيروي كارتقويت و تحك .9

 سهم صادرات كاالهاي فناوري پيشرفته

  كنترل و جلوگيري از شكل گيري انحصارات، تهيه اليحه تسهيل شرايط رقابتي و ضد انحصار .10

 االجرا شدن قانون نحوه توزيع قند و شكر موقوف .11

  سب بنگاههاي اقتصاديتجديد ساختار و ساماندهي منا .12

  سياستهاي حمايت رقابت پذيري .13

 محدود نمودن دامنه قيمت گذاري كاال و خدمات .14

شكل گيري شركتهاي بزرگ در مقياس جهاني و افزايش توان رقابت پذيري بنگاهها در صنايع  .15

 نوين

 توسعه زيربناها و بازنگري قوانين و مقررات مربوط به كار ،سياستهاي ارزي .16

 وب غذايي، ايمني غذا و كاهش ضايعات مواد غذاييتأمين سبد مطل .17
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  )  46تنفيذ بند الف ماده ( غذاي سالم و سبد مطلوب غذايي يارانه كاالهاي اساسي  .18

  

  تامين، ذخيره سازي و توزيع كاالهاي اساسي

  :تامين و ذخيره سازي گندم
 1377ول در سال كمتر از خريد داخلي اين محص% 30حدود  1379ميزان خريد داخلي گندم در سال 

دولت به منظور حمايت از  1380در سال . مي باشد 1379كه گوياي روند خشكسالي در سال . بوده است

كه نسبت به (ريال براي خريد تضميني هر كيلو گندم  1050توليدات داخلي، براي نخستين بار قيمت 

  .ار دادبه پيشنهاد وزارت بازرگاني مورد تصويب قر) قيمتهاي جهاني فزوني داشت

درصدي نسبت به  5/52با برخوارداري از رشد قابل مالحظه  1381ميزان خريد گندم داخلي در سال 

هزار تن بالغ گرديد كه اين امر از يك سو مبين اقدامات به موقع زراعي و نيز  8643سال قبل آن، به رقم 

مبني بر رجحان (نامه سومقانون بر 87از سوي ديگر بيانگر شرايط مساعد آب و هوائي و اجراي ماده 

و نيز تشويق كشاورزان به توليد اين محصول از طريق افزايش قيمت ) خريد كاالهاي اساسي از داخل

ريال به  1300درصد افزايش به  1/28با  1381تضميني گندم بوده است زيرا قيمت تضميني گندم در سال 

ريال، توليد داخلي گندم با  1500ي گندم به با افزايش قيمت تضمين 1382در سال . ازاء هر كيلوگرم رسيد

درصد افزايش به حدود  6/8با  1383هزار تن بالغ گرديد و در سال  10300درصد افزايش به حدود  2/19

در . هزار تن رسيد كه بيانگر رسيدن كشور به شرايط خودكفائي اين محصول استراتژيك است 11185

مجموع خريد  1385ادامه يافت به طوري كه در سال  نيز رشد خريد اين محصول  85و  84سالهاي 

  :هزار تن رسيد 12372داخلي و  واردات گندم به حدود 

سيستم نگهداري و ذخيره سازي، فعاليتي اقتصادي با نقش هاي چند بعدي است كه با انتقال كاال از 

تظاري را براي عرضه يك دوره به دوره هاي ديگر ارزش افزوده جديدي براي كاال و سود زماني مورد ان
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  . كنندگان پديد مي آورد

نقش عمده و حياتي اين سيستم عمدتاً در آن است كه منافع قابل توجهي را براي توليد كننده و 

از جمله عوامل مهم . مصرف كننده تضمين و انگيزه بيشتري را جهت تدارك توليد بيشتر فراهم مي آورد

ظرفيتهاي نگهداري، فرآوري و ذخيره سازي متناسب در نقاط در افزايش قدرت صادراتي در كشور، وجود 

  . مختلف كشور است

) 1385- 1376(در طي اين دوره . شدبررسي ظرفيت سازي براي نگهداري گندم طي سالهاي اخير 

واحد افزايش يافته، كه به موجب آن ظرفيت نگهداري  94واحد به  64تعداد سيلوهاي گندم كشور از 

  .بالغ گرديده است 1385هزار تن در سال  2881درصد افزايش، به  51ا با گندم در اين سيلوه

 7/33با  1385هزار تن بود، در سال  1823حدود  1376ظرفيت انبارهاي ذخيره گندم نيز كه در سال 

هزار تن در سال  3728بدين ترتيب ظرفيت نگهداري گندم از . هزار تن رسيد 2438درصد رشد، به رقم 

  .رسيده است  1385هزار تن در سال  5319به  1376

  تامين و توزيع شكر
قانون برنامه سوم توسعه، كه در خصوص عدم الزام رعايت قانون انحصار شكر و  32بر اساس ماده 

تهيه استانداردهاي مرتبط با قيمت گذاري و فروش، توزيع، صادرات و واردات كاال مي باشد، وزارت 

در زمينه اجراي . نياز آن را تهيه و به تصويب هيات دولت رسانده استبازرگاني آئين نامه اجرائي مورد 

اين راهكار وزارت بازرگاني با كاهش تصدي گري واحدهاي تحت پوشش نسبت به واگذاري واردات 

  .مصارف صنفي و صنعتي به بخش خصوصي اقدام نمود

و پس از آن روند صعودي به روند نزولي داشته  1383ميزان واردات كاال طي سالهاي مذكور و تا سال 

الزم به ذكر است در جهت حمايت از صنايع توليد كننده شكر در كشور، وزارت . خود گرفته است

بازرگاني اقدام به تامين بخش قابل توجهي از شكر تكاليف دولتي از توليدات داخلي، وضع تعرفه هاي 

و پرداخت ) 83ريال در سال  1000(ب ، وضع مبلغ مابه التفاوت مناس)1383در سال % 100(ورودي موثر
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يارانه به تمامي شكر توليد داخلي كشور حتي براي مقاديري كه توسط دولت خريداري نمي شود، نموده 

  .است

  تامين و توزيع روغن
طي سالهاي اخير روند واردات و يا مقدار خريد خارجي روغن خام با عامليت وزارت بازرگاني به 

هزار تن در سال  540به  1379هزار تن در سال  5/852به نحوي كه از حدود طور كلي كاهش يافته است 

  .درصد در سال مي باشد 3/7تقليل يافته است كه بيانگر متوسط نرخ كاهشي معادل  1383

تامين روغن نباتي  ةهمچنين طي سالهاي برنامه سوم توسعه عمده سياست وزارت بازرگاني در زمين

ين واقعيت بوده كه به هدف حمايت از توليد داخل و ايجاد اشتغال، به جاي مورد نياز كشور معطوف به ا

  .واردات روغن آماده مصرف، اقدام به واردات روغن خام نموده است

بعالوه در همان سقف نياز واردات روغن خام مطابق مصوبات شوراي محترم اقتصاد، طي سالهاي  

ه مقدار زيادي از واردات روغن خام از طريق واردات دانه مقرر گرديد ك ،اخير بر اساس پيشنهاد ارائه شده

هزار تن از روغن خام مورد نياز  65هاي روغني تامين شود به طوري كه، به طور متوسط ساالنه حدود 

  .كشور از طريق استحصال دانه هاي روغني توليد داخل يا واردات آن تامين گرديده است

  تامين و توزيع برنج
از طريق واردات بر اساس ميزان كسري توليد داخلي برنج نسبت به كل نياز مصرفي تامين برنج كشور 

كشور كه به موجب مصوبات ستاد تنظيم بازار و شوراي اقتصاد، همه ساله توسط وزارت بازرگاني تامين 

بخش عمده اي از برنج هاي وارداتي، صرف تامين نيازهاي مردم در بخش كاال برگي مي شود . مي گردد

باقيمانده نيز براي تامين نياز مراكز آموزشي، درماني، نذورات، نيروهاي مسلح و سبد كاالهاي كارمندي كه 

قانون برنامه سوم توسعه، مبني بر رجحان خريد كاالهاي اساسي از  87در اجراي ماده . شود و كارگري مي

از برنج مورد نياز بخش  قسمتي 1379داخل كشور و نيز در راستاي حمايت از توليدات داخلي، از سال 

. دولتي براي تامين نظام توزيع كاال برگي و غير كاال برگي، از محل توليدات داخلي تامين گرديده است
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نكته حائز اهميت اينكه نسبت قيمت تضميني برنج پرمحصول داخلي نسبت به معادل ريالي هزينه خارجي 

درصد بوده كه اين نسبت در روندي  115د حدو 1379در سال ) بر اساس نرخ ارز آزاد(تامين برنج 

به بيان ديگر قيمت تضميني خريد برنج . درصد بالغ گرديده است 250به  1382صعودي، در سال 

درصد فراتر از هزينه تامين برنج مشابه از طريق واردات  5/152حدود  1382پرمحصول داخلي در سال 

  .مي باشد

 100(زرگاني با وضع تعرفه هاي ورودي موثر براي برنج الزم به ذكر است در همين راستا وزارت با

عالوه بر تعرفه هاي ) 1383ريال در سال  1500(و وضع مبلغ مابه التفاوت مناسب ) 1383درصد در سال 

مقدار خريد خارجي برنج طي سالهاي . ورودي از توليد داخلي برنج در قبال واردات حمايت نموده است

  . رسيده است 1383هزار تن در سال  707به  1379هزار تن در سال  602برنامه سوم توسعه از حدود 

  حمل و نقل بازرگاني
  :كاال دريايي حمل مشكالت ترين مهم

  :ها ساخت زيرو  ر ساختا مشكالت مربوط به -

 دريايِي حمل ناوگان عمر بودن باال

  مقاصد از تعدادي براي منظم سفرهاي وجود عدم

  هاي ايراني لنج پهلوگيري براي فارس خليج حوزه ايكشوره توسط محدوديت ايجاد

 بنادر در بارگيري زمان بودن طوالني 

  جهت حمل كاالهاي خاص استاندارد كانتينرهاي بودن ناكافي

 بنادر در مناسبهاي نه چندان  سرويسارائه 

  :هاي حمل هزينهمشكالت مربوط به  -

  واتر تايد كتشر سوي از شده ارائه بندري خدمات باالي هاي هزينه
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  واتر تايد شركت براي رقيبي وجود عدم و بندري سرويس بودن انحصاري

 در كانتينرها تردد فضاي كمبود نتيجه در و كاال صاحبين انبار به كانتينري هاي محوطه شدن تبديل

  رجائي شهيد بندر

 خارجي هاي كشتي براي دموراژ نرخ بودن باال

 :سياسي مسائلمشكالت مربوط به -

  روسيه هاي اسكله در ايراني هاي كشتي پهلوگيري محدوديت جاداي

  عربستان و قطر بنادر در بار تخليه جهت محدوديت اعمال

در حمل و نقل دريايي كاالهاي بازرگاني را چنين  كليدي تمشكالبا جمع بندي مشكالت كلي ميتوان 

  :برشمرد 

  صادراتي هاي محموله مقياس نبودن اقتصادي 

  المللي بين و داخلي مقررات و قوانين يهماهنگ عدم

 روز تكنولوژيك دستاوردهاي با انطباق عدم

 عدم وجود بستر مناسب سياسي، اقتصادي، امنيتي جهت سرمايه گذاري داخلي و خارجي در اين بخش 

  :كاال هوايي حمل مشكالت ترين مهم

 :ر ساختا و ها زيرساخت -

  شورك در هوايي حمل ناوگان ظرفيت بودن پايين

  صادراتي كاالهاي مقاصد به منظم پروازهاي نبود

 : اي هزينه -

 كه بارهايي اينكه به توجه با(  حمل هاي شيوه ساير با مقايسه در كاال هوايي حمل هزينه بودن باال
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 ) نيستند برخوردار بااليي افزوده ارزش از باشند مي هوايي حمل براي مناسب

 ) مصرفي سوخت نرخ تفاوت دليل به(  خارجي هاي هواپيمايي شركت با بار حمل هزينه بودن باال

  صادراتي كاالهاي مقاصد به و ويژه منظم پروازهاي نبود و مسافري پروازهاي برنامه به وابستگي

  عدم حضور گسترده بخش خصوصي در اين حوزه

  فرسوده بودن ناوگان و بكارگيري هواپيما هاي قديمي و دست دوم

 :كشور اييساير مشكالت هواپيم -

 گل انتقال و نقل هاي سيستم نظير ي ضروري و پيشرفتهها سيستم به مجهز هواپيماهاي فقدان

 كشور در ناوبري و فرودگاهي خدمات باالي چندان نه كيفيت

 هواپيماها پايين ايمني

 اي ماهواره هاي سيستم يافتگي توسعه عدم

  :كاال جاده اي حمل مشكالت ترين مهم

  :ر ختاسا و ها زيرساخت -

  )ميانگين عمر سال 25 حدود(اي جاده حمل ناوگان باالي عمر و فرسودگي

  نقل و حمل بخش در گذاري سرمايه بازده تناسب عدم

  جديد هاي كاميون خريد جهت المللي بين بازرگاني ونقل حمل هاي شركت گذاري سرمايه عدم

  المللي بين مسيرهاي در تردد جهت كاميون تعداد بودن ناكافي

  اروپا اتحاديه عضو كشورهاي به استاندارد فاقد هاي كاميون ورود جهت محدويت اعمال

  )المللي بين استاندارد سوم يك(  ايران در ها كشنده وري بهره بودن پايين

  كاال مختلف انواع براي موجود يليخچا كانتينرهاي بودن نامتناسب

  بار مختلف انواع حمل براي بارگير در تنوع نبود
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 : ي ا هزينه -

  ها كاميون رانندگان و كاال صاحبان بين توافق الزام دليل به حمل نرخ در ثبات وجود عدم

 هاي كاميون با اي مرحله دو هاي حمل به نسبت ايراني هاي كاميون با مستقيم حمل هزينه افزايش

 ميانه آسياي كشورهاي مسير در خارجي

  صادركنندگان از جيخار هاي كاميون رانندگان ويزا هزينه اخذ

 ... و سياسي مسائل -

 برگ و ويزا أخذ مشكل دليل به( راننده هر براي سال در اروپايي سفر 5 حداكثر محدوديت وجود

 )تردد

  )... و بلغارستان آذربايجان، تركيه،( منطقه در قدرتمند رقباي وجود

   :كليديت مشكال -

  عدم حضور پررنگ بخش خصوصي در اين حوزه

  ) ها كاميون ازدرصد  95( ايراني هاي كشنده درمورد مالكي خود ستمسي رواج

  نقل و حمل ناوگان بودن فرسوده 

 :مشكالت حمل ريلي كاالهاي بازرگاني

 ها واگن بودن فرسوده  -

 دقيق ريزي برنامه عدم -

 كاالها جابجايي جهت تخصصي امكانات كمبود  -

 قوانين از آگاهي عدم -

 استاندارد و دار خچالي هاي واگن نبود  -

 امور به رسيدگي جهت تخصصي شعب نبود  -
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 تريلي با حمل ضرورت و صنعتي مراكز در آهن خط نبودن -

 صنعت اين در خصوصي بخش مشاركتبودن  ضعيف  -

 قوانين از بازرگانان آگاهي عدم -

 كريدورها

يعنـي  ) (Altid(ه آلتيـد  در پـروژ ) ESCAPاسـكاپ  (كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسـيه  

، سه كريدور شـمالي، جنـوبي و مركـزي را پيشـنهاد     )پروژه توسعه شبكه زيربنائي حمل و نقل زميني آسيا

 .كرده است

 :كريدورهاي حمل و نقل ريلي اسكاپ و اكو

 لي اسكاپكريدور شما -الف

  كريدور مياني اسكاپ يا تراسيكا –ب 

  كريدور جنوبي اسكاپ يا كريدور سراسري  آسيا  -ج

  )UIC(ورهاي جهاني بار كريد

 )اكريدور چين خاورميانه ـ اروپ(كريدور جاده ابريشم  -الف

  )UIC -9شماره (نوب ج -كريدور شمال –ب 

  )N.E.W(غرب -كريدور شمالي،شرق –ج 

 OSJDكريدورهاي حمل و نقل ريلي

  .باشد مي 11و  6بوده كه اهم آنها كريدورهاي شماره  OSJDگانه 13شامل كريدورهاي     

  جنوب –كريدور شمال 

اي ترانزيت و حمل و  جنوب بزرگترين پيمان منطقه -المللي شمال  موافقتنامه كريدور بين -
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  . المللي كاال بين كشورهاي اروپايي و آسيايي است نقل بين

و  هجنوب بود -المللي شمال  ايران، هند و روسيه موسسان كريدور حمل و نقل بين -

كشورهاي بالروس، قزاقستان، عمان، تاجيكستان، سوريه، آذربايجان و ارمنستان نيز عضو اين كريدور 

لغارستان، تركيه و قرقيزستان در كريدور در پي پذيرش عضويت چهار كشور اوكراين، ب .هستند

   .ه استكشور رسيد 14  جنوب، تعداد اعضاي رسمي اين كريدور به  -المللي شمال  بين

ايران در گذر مياني مسير اين كريدور كه از هندوستان و از  -

اي  ه جادهترين شبك يابد، قرار دارد و داراي طوالني طريق خاك ايران به روسيه و شمال اروپا امتداد مي

. و ريلي است و از امكانات حمل و نقل چند وجهي و كانتينري و مبادي دريايي نيز برخوردار است

هاي ترانزيت و عبور كاال از ايران نقش اساسي و مهمي را در موفقيت اين  كاهش زمان و هزينه

  .كند كريدور ايفا مي

  هاي بازرگاني بيمه
 خصوصي يا دولتي از اعم بازرگاني بيمه هاي شركت عاليتف براي كنترل مالي نظارت ابزار چنانچه

  :داشت خواهد دنبال به را زير نتايج گيرد قرار مركزي بيمه عمل مورد

 بيمه عمليات در درگيري جاي به مركزي بيمه در انساني شاغل نيروي تخصص و اي حرفه توان. 1 

 گذاري سرمايه( هاي شركت رد مشاركت و بورس در گذاري اقتصادي سرمايه هاي فعاليت و گري

 ارزيابي هاي شاخص نظام و مقررات تدوين صرف ... )و گذاري سرمايه و بيمه صادرات بيمه، صنعت

  .شد خواهد بيمه هاي كت شر و ماندگاري توانگري

 طرح نوآوري، خالقيت، ابتكار، سوي به بازار رقابتي وجود ضرورت به و ناچار به بيمه هاي شركت. 2

 اي حرفه هاي مهارت و فني توان واقع در .آورد خواهند روي رقابتي و متعادل شرايط و نرخ با و نو هاي

  .يافت خواهد افزايش ها شركت



  940/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

برخوردار  متعادل هاي نرخ و خدمات تنوع از بيمه رقابتي بازار بركت به گذاران بيمه يا مردم. 3 

  .شد خواهند

 خواهد گسترش اقتصاد ملي در بيمه صنعت نقش و حذف تدريج به بيمه فرهنگ گسترش موانع .4 

  . يافت

 مديران ارزيابي امكان بيمه هاي عملكرد شركت شدن شفاف نتيجه در و مالي نظارت اعمال دليل به. 5

 دست به را الزم جايگاه مديران انتخاب در شايسته ساالري و پاسخگويي و فراهم مديريتي هاي نظام و

 بيمه بازار به فعاالنه ورود نتيجه در و المللي بين سطح در ندي مناسبب درجه به دستيابي.6 .آورد خواهد

  .شد خواهد ممكن داخلي هاي  بيمه شركت براي جهاني

  بانك ها و بخش بازرگاني كشور
با توجه به آمار تسهيالت اعطائي بانك ها به بخش بازرگاني و انواع تسهيالت اعطائي و ساير موارد كه 

ه، مشكالت و نواقص كلي سيستم بانكي كشور در بخش بازرگاني كشور را مي در متن مفصال بررسي شد

  :توان در موارد زير خالصه كرد

 :مهم ترين نواقص و مشكالت مرتبط با فرآيند دريافت تسهيالت بانكي در بخش بازرگاني كشور -

ن بخش و همچنين با تحليل اعداد و آمار  مربوط به بخش بازرگاني داخلي و تسهيالت ارائه شده به اي

مصاحبه با خبرگان و استفاده از نتايج مطالعات تحقيقاتي در اين زمينه، به بررسي مهمترين مشكالت 

البته . مي پردازيم) داخلي و خارجي(مرتبط با فرآيند دريافت تسهيالت بانكي در بخش بازرگاني كشور 

ا زمان بر بوده و مربوط به ريشه هاي موانعي كه مرتفع كردن آنه(اين مشكالت به دو دسته مشكالت كلي 

موانعي كه با اعمال (و مشكالت جزئي ) اقتصاد ايران و نحوه تعامل سياسي كشور با ديگر كشورهاست 

سياست هاي مناسب مديريتي و استفاده از تجربيات كشورهاي موفق در زماني نه چندان طوالني قابل رفع 

  :تقسيم شده اند) اند 
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 :مشكالت كلي -

 آشنايي كامل سيستم بانكي با شرايط خاص صادرات و واردات كاالعدم 

كه فاينانس اكثر مناقصات آسياي ميانه و ) بانك توسعه آسيايي( ADBا در .ا.عدم عضويت ج

 .افغانستان را بعهده دارد

 back to backعدم امكان صدور ضمانت نامه هاي 

 صادراتي بويژه صادرات خدماتعدم وجود شعب فعال بانك هاي ايراني در كشورهاي هدف 

 فني و مهندسي نظير كشورهاي آفريقايي و آسياي ميانه

 كمبود نقدينگي بانك ها جهت پرداخت تسهيالت به متقاضيان بخش بازرگاني

  مشكالت جزئي -

 اضافه شدن هزينه ريسك نوسانات نرخ ارز به سود تسهيالت ارزي 

تباري ديداري و در نتيجه مقرون به صرفه نبودن كوتاه بودن دوره بازپرداخت در مورد گشايش اع

 اكثر وام هاي دريافتي

 باال بودن جريمه تاخير تاديه تسهيالت

 هاي مدت دار LCباال بودن نرخ نقد كردن 

 تمركز پرداخت تسهيالت به بخش صادرات در بانكهاي تخصصي بخصوص بانك توسعه صادرات

 كوتاهي دوره بازپرداخت تسهيالت دريافتي

  بودن سهم سپرده گذاري نقدي جهت صدور ضمانت هاي صدور خدمات فني و مهندسيباال

كندي فرآيند صدور ضمانت نامه هاي بانكي و طوالني بودن زمان بررسي درخواست هاي 

 تسهيالت صادراتي مربوط به بخش بازرگاني

تي در اين عدم وجود ضابطه مشخص و همگن مابين ميزان پرداخت تسهيالت و نوع وثايق درياف 

 بخش
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 :بانكي تسهيالت دريافت زمينه بخش بازرگاني داخلي و خارجي در ديگر مشكالت

 :اوليه در بخش بازرگاني سپرده گذاري و وثيقه به مربوط مشكالت - 1

 :وعده بانكها در بخش بازرگاني خلف به مربوط مشكالت - 2

 :خش بازرگانيدر ب بانكهاعملكرد  شفافيت و اطالع رساني به مربوط مشكالت - 3

 :مقررات در بخش بازرگاني و قوانين و بوروكراسي به مربوط مشكالت - 4

 :استانها در بخش بازرگاني صادركنندگان به مربوط مشكالت  - 5

 در بانكي سيستم ضعف  -مشتريان در بخش بازرگاني  اعتبار شناسايي به مربوط مشكالت -6

 .گانيدر بخش بازر مشتريان اعتبار بررسي و شناسايي

 :اعطايي در بخش بازرگاني تسهيالت تنوع عدم به مربوط مشكالت - 7

 :تسهيالت در بخش بازرگاني ارايه در اولويت بندي به مربوط مشكالت -8

 :مشكالت اخذ تسهيالت يانكي در بخش بازرگاني خارجي ساير - 9

  تجاري بودن باز
ي براي نشان دادن نسبت حجم تجارت خارجي به توليد ناخالص ملي به عنوان شاخص -

تر از ديگر مناطق و  درجه باز بودن تجاري در ايران پايين. شود درجه باز بودن اقتصاد استفاده مي

بيشترين ميزان اين شاخص متعلق به آسياي شرقي است كه نسبت . تقريباً برابر با متوسط جهاني است

نسبت در منطقه خاورميانه هم و اين . اش بيشترين تجارت را داشته است به توليد ناخالص داخلي

البته اين حجم تجارت شامل تجارت نفت و . باالتر از كشورهاي پردرآمد و متوسط جهان بوده است

اگر اين بخش از تجارت ايران كنار گذاشته شود شاخص مزبور به شدت . باشد مواد نفتي هم مي

  .د تعامل تجاري الزم با جهان استاين امر بيانگر بسته بودن اقتصاد ايران و نبو. كاهش خواهد يافت

در نظر گرفته شده در (اي شاخص مذكور براي ايران و كشورهاي منطقه  بررسي مقايسه -

دهد كه كشورهاي بحرين و امارات متحده عربي بيشترين ميزان نسبي  نشان مي) انداز سند چشم
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جم تجارت خارجي بر اساس آخرين آمار نسبت ح. باشند مبادالت خارجي را در منطقه دارا مي

كشورهاي مالزي، امارات متحده عربي، بحرين و اردن به ترتيب با ) واردات بعالوه صادرات(

درصد بيشترين ميزان در منطقه بوده و كشورهاي پاكستان،  25/145و  62/146، 64/170، 25/223

، 52/63و  40/61، 72/44، 18/61، 21/35تركيه، لبنان، ارمنستان و ايران به ترتيب با  ،مصر، هند،

در واقع اقتصاد ايران يك . اند درصد كمترين ميزان مبادالت را با دنياي خارج داشته 95/68و  85/66

  .اقتصاد بسته بوده و تبادل چنداني با اقتصاد جهاني ندارد

  تجارت خدمات 
شود در اين زمينه نيز فاصله محسوسي ما  در خصوص تجارت خدمات نيز مشاهده مي -

نسبت مذكور براي كشور ايران با فاصله . و مناطق منتخب در سطح جهان وجود داردبين ايران 

 .باشد تر مي داري حتي از متوسط سطح جهاني و خاورميانه پايين معني

دهنده اين واقعيت  اي شاخص مذكور براي ايران و كشورهاي منطقه نشان بررسي مقايسه -

) 2005(بر اساس آخرين آمار . گيرد منطقه قرار مياست كه ايران در رتبه انتهايي در بين كشورهاي 

، )درصد 87/31(، مالزي )درصد 95/37(، اردن )درصد 82/84(ارائه شده خارجي كشورهاي لبنان 

به . داراي باالترين نسبت تجارت خدمات به توليد ناخالص داخلي هستند) درصد 14/28(مصر 

تري را نسبت به ساير كشورها  ش پررنگتر در كشورهاي مذكور، تجارت خدمات نق عبارت روشن

  .نمايد ايفا مي

، تركيه )درصد 18/10(، يمن )درصد08/10(در بين كشورهاي منطقه، كشورهاي پاكستان  -

داراي كمترين نسبت تجارت خدمات به توليد ناخالص ) درصد 93/10(و عربستان ) درصد 41/10(

شاخص مورد نظر وضعيت ايران نه تنها  همان گونه كه مالحظه گرديد بر اساس. باشند داخلي مي

انداز نيز از  تر از متوسط سطح جهاني است بلكه در بين كشورهاي مورد نظر در سند چشم پايين

  .باشد جايگاه مناسبي برخوردار نمي
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  سهم صادرات با فناوري باال 

سهم صادرات با فناوري باال از كل صادرات كاالهاي ساخته شده يكي از مهمترين  -

. شود هايي كه براي بررسي وضعيت پيشرفت تكنولوژيك و اقتصادي يك كشور استفاده مي شاخص

درصد كل صادرات كاالهاي  59/2به  1997درصد در سال  08/0سهم صادرات با فناوري باال از 

افزايش يافته كه از رشد مناسبي برخوردار است ولي همان طور كه  2004ساخته شده در سال 

بت مذكور نسبت به متوسط جهاني و حتي گروه كشورهاي منطقه خاورميانه و شود نس مالحظه مي

دهد كه آسياي شرقي و پاسفيك بيشترين نسبت  آمارها نشان مي. باشد شمال آفريقا نيز بسيار پايين مي

در حالي كه اين . صادرات كاالهاي ساخته شده را به كاالهاي با فناوري باال اختصاص داده است

درصد در سال  16/3و در خاورميانه و شمال آفريقا  2004درصد در سال  59/2ن تنها نسبت در ايرا

به عبارت ديگر كاالهاي صادراتي اين منطقه از جمله ايران را اكثر كاالهاي با . بوده است 2004

سهم تجارت . دهند كه از ارزش افزوده پاييني برخوردار هستند فناوري پايين و قديمي تشكيل مي

بوده و همچنين  54/21، معادل 2005با فناوري باال از كل كاالهاي صادراتي جهان در سال  كاالهاي

  .درصد بوده است 47/21اين سهم براي كشورهاي با درآمد متوسط 

خيز  يكي از مهمترين داليل پايين بودن اين سهم در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، نفت -

بر ديگر بوده است كه  كاالهاي مشتقه نفتي يا كاالهاي انرژيبودن منطقه و توجه بيش از حد به سمت 

  .گيرد يافته جهان، ديگر انجام نمي توليد اين كاالها در مناطق پيشرفته و توسعه

درصد باالترين  36/55بررسي شاخص مذكور نيز مؤيد اين نكته است كه كشور مالزي با  -

كشورهاي رژيم اشغالگر . باشد را دارا مي سهم صادرات با فناوري باال از كل صادرات ساخته شده

  . هاي بعدي دارند درصد در رده 88/4و  32/5، 97/12، 82/18قدس، يمن، اردن و هند به ترتيب با 

درصد است كه با توجه به وضعيت عمومي  59/2نسبت مذكور براي كشور ايران  -

غم پايين بودن آن نسبت به كشورهاي منطقه و پايين بودن شاخص مذكور براي اكثريت كشورها، به ر

تري نسبت به كشورهايي  متوسط جهاني و حتي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، از جايگاه مناسب
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، )درصد 27/1(، عمان )درصد 07/1(، ارمنستان )درصد 82/0(، عربستان )درصد 74/0(نظير قطر 

 .باشد برخوردار مي) درصد 99/1(و حتي تركيه ) درصد 32/1(پاكستان 

  صادرات كاالها و خدمات
بررسي شاخص نسبت صادرات كاالها و خدمات به توليد ناخالص داخلي كه در بين  -

درصد باالترين نسبت را  87/45مناطق منتخب، منطقه كشورهاي آسياي شرقي و حوزه پاسفيك با 

وند دهنده آن است كه شاخص مذكور از ر بررسي اين شاخص براي كشور ايران نشان. باشد دارا مي

. باشد صعودي برخوردار بوده و از متوسط جهاني و نيز كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا باالتر مي

خيز، صادرات نفت كه  البته بايد در نظر داشت كه در محاسبه شاخص مذكور براي كشورهاي نفت

ن با در نظر بنابراي. دهد، لحاظ شده است بيشترين ميزان صادرات اين قبيل كشورها را تشكيل را مي

نگرفتن صادرات نفتي، شاخص مذكور براي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و كشورايران بسيار 

شاخص مذكور براي ايران در طي دوره مورد بررسي در اكثر . باشد تر از ارقام ارائه شده مي پايين

) 2002-2005(مورد نظر تر از متوسط جهاني بوده است اما در سالهاي پاياني دوره زماني  سالها پايين

توان تا حدودي ناشي  اين امر را مي. رقم شاخص مورد نظر از سطح متوسط جهاني فراتر رفته است

 .دانست از سياستهاي توسعه تجارت در طي برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور

در بين كشورهاي منطقه، كشورهاي مالزي و امارات متحده عربي باالترين نسبت را دارا  -

 27/19(، لبنان )درصد 29/15(، پاكستان )درصد 43/12(اشند و كشورهايي نظير افغانستان ب مي

اي وضعيت ايران با كشورهاي مورد نظر در  بررسي مقايسه. هاي پاياني قرار دارند در رتبه) درصد

اس بنابراين بر اس. قرار دارد 15، كشور ايران در رتبه 1كشور 23نمايد كه در بين  مطالعه مشخص مي

 .باشد شاخص مذكور نيز كشور ايران در بين كشورهاي منطقه از وضعيت مناسبي برخوردار نمي

اي شاخص نرخ رشد صادرات كاالها و خدمات با متوسط اين شاخص در  بررسي مقايسه -

                                                 
 .كشور منطقه كه اطالعات آن توسط منبع مورد نظر ارائه شده است 23 1
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سطح جهاني بيانگر اين واقعيت است كه صادرات كاالها و خدمات كشور به سرعت تحت تأثير 

گيرد و افزايش يا كاهش شاخص مذكور در سطح جهاني، وضعيت صادرات  مينوسانات جهاني قرار 

  .كاالها و خدمات كشور را متأثر ساخته است

ناشي از كاهش  1996كاهش شديد نرخ رشد صادرات در برخي از سالها نظير سال  -

 باشد كه متأثر بودن صادرات كاالها و خدمات كشور و همچنين قيمت نفت در بازارهاي جهاني مي

همچنين بررسي شاخص مذكور بيانگر آن است كه به . دهد نرخ رشد آن از صادرات نفت را نشان مي

به جز در برخي از (طور متوسط نرخ رشد صادرات كاالها و خدمات كشور از حد متوسط جهاني  

  .باشد تر مي پايين) سالها

-2005ي بررسي شاخص مذكور در بين كشورهاي منطقه بيانگر آن است كه در سالها -

ترين  ايران پايين 2005و در سال . نرخ رشد صادرات كاالها و خدمات كشور منفي بوده است 2004

را در بين كشورهاي منطقه داشته است و پس از ايران، كشورهايي نظير )درصد - 17/13(نرخ رشد 

اني مدنظر در مقطع زم. هاي بعدي قرار دارند در رده) درصد 4/1(و قزاقستان )  - 79/6(قرقيزستان 

 25(، تركمنستان )درصد 4/31(، افغانستان )درصد 49/58(كشورهايي نظير آذربايجان ) 2005(

  .اند باالترين نرخ رشد را داشته) درصد 53/22(و مصر ) درصد

  واردات كاالها و خدمات 
بررسي نسبت واردات كاالها و خدمات به توليد ناخالص داخلي براي كشور ايران بيانگر  -

كه در طي دوره زماني مورد نظر، روند شاخص مذكور از يك سير صعودي مداوم برخوردار آن است 

تر  اگر چه همچنان از حد متوسط جهاني و نيز منطقه خاورميانه و شمال آفريقا پايين. بوده است

روند شاخص مذكور از جهش مناسبي برخوردار بوده  2002-2005باشد ولي در طي سالهاي  مي

  .است

اي كشورهاي منطقه بيانگر آن است كه در بين كشورهاي منطقه،  ايسهبررسي مق -
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باالترين ) درصد 31/76(و امارات متحده عربي )درصد 4/93(، اردن )درصد 86/99(كشورهاي مالزي 

، عربستان )درصد 18/24(، هند )درصد 92/19(باشند و كشورهايي نظير پاكستان  نسبت را دارا مي

. هاي پاياني قرار دارند در رتبه) درصد 16/30(و ايران ) درصد 30( ، ازبكستان)39/26(سعودي 

 23نمايد كه در بين  اي وضعيت ايران با كشورهاي مورد نظر در مطالعه مشخص مي بررسي مقايسه

نتايج بدست آمده از نسبت صادرات و واردات كاالها و . قرار دارد 15، كشور ايران در رتبه 1كشور

لص داخلي براي كشور ايران بيانگر آن است كه بر اساس هر دو شاخص خدمات به توليد ناخا

دهنده اين واقعيت است كه  كشور مورد مطالعه قرار دارد كه نشان 23در بين  15مذكور، ايران در رتبه 

هاي پيش از آن جهت توسعه صادرات  رغم سياستهاي اتخاذ شده در برنامه سوم توسعه و برنامه علي

 .باشد از وضعيت مناسبي حتي در بين كشورهاي منطقه برخوردار نمي غير نفتي همچنان

اي شاخص نرخ رشد واردات كاالها و خدمات با متوسط اين شاخص در  بررسي مقايسه -

سطح جهاني بيانگر اين واقعيت است كه همانند صادرات كاالها و خدمات، واردات كشور نيز به 

رد و افزايش يا كاهش شاخص مذكور در سطح گي سرعت تحت تأثير نوسانات جهاني قرار مي

  . سازد جهاني، وضعيت واردات كاالها و خدمات كشور را متأثر مي

ناشي از كاهش   1996افزايش شديد نرخ رشد واردات در برخي از سالها نظير سال  -

قيمت نفت در بازارهاي جهاني و به تبع آن كاهش درآمدهاي ارزي كشور، و نياز شديد كشور به 

همچنين بررسي شاخص مذكور بيانگر آن است كه روند نرخ رشد . باشد دات كاالها و خدمات ميوار

كند كه علت نامنظم بودن آن وابستگي شديد واردات  واردات كشور از سير صعودي نامنظم تبعيت مي

  .به درآمدهاي ارزي نفتي و متقابالً تأثيرپذيري آن از قيمتهاي نفت در بازارهاي جهاني است

نرخ  2005رسي شاخص مذكور در بين كشورهاي منطقه بيانگر آن است كه در سال بر -

ترين نرخ رشد  ايران پايين 2005و در سال . رشد صادرات كاالها و خدمات كشور منفي بوده است

 -3/8(را در بين كشورهاي منطقه داشته است و پس از ايران، كشورهايي نظير لبنان ) درصد - 17/13(

                                                 
 .كشور منطقه كه اطالعات آن توسط منبع مورد نظر ارائه شده است 23 1
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) 2005(در مقطع زماني مدنظر . هاي بعدي قرار دارند در رده) درصد - 89/4(نستان و تركم) درصد 

باالترين نرخ ) درصد 25/21(، اردن )درصد 82/23(، مصر )درصد 11/44(كشورهايي نظير پاكستان 

  .اند رشد را داشته

، نسبت GDPبر اساس شاخصهاي مختلفي نظير حجم تجارت به صورت درصدي از  -

و خدمات به توليد ناخالص داخلي، نسبت واردات كاالها و خدمات به توليد صادرات كاالها 

ناخالص داخلي، تجارت خارجي كشور روند رو به رشدي را خصوصاً در خالل سالهاي برنامه سوم 

در زير ارزش صادرات، واردات و خالص تجارت ايران در طي . و چهارم توسعه طي نموده است

ارائه  )ITC( المللي س اطالعات اخذ شده از مركز توسعه تجارت بين بر اسا 2006تا  2002سالهاي 

اند و نرخ رشد  شود كليه متغيرهاي مذكور روند صعودي داشته همان طور كه مشاهده مي. شده است

واردات از نرخ رشد صادرات در طي سالهاي پاياني پيشي گرفته است چرا كه شيب تراز تجارت 

  . ر طي سالهاي پاياني داشته استخارجي كشور روند كاهشي را د

دهد كه اگر چه حجم  بررسي تركيب صادرات كشور در طي سالهاي مورد نظر نشان مي -

صادرات غيرنفتي كشور روند رو به رشدي را طي نموده است اما با اين وجود نفت و مشتقات آن 

هترين حالت بيش از باشند به طوري كه در ب سهم قابل توجهي را در تركيب صادراتي كشور دارا مي

 8/3صاردات غيرنفتي كشور از رقم . دهند درصد از صادرات كشور را به خود اختصاص مي 83

اين امر در . افزايش يافته است 2006ميليارد دالر در سال  5/10به رقم  2002ميليارد دالر در سال 

ارهاي جهاني در طي حالي است كه ارزش صادرات نفتي كشور با توجه به افزايش قيمت نفت در باز

همان . افزايش يافته است) برابر 16/2(ميليارد دالر  6/52ميليارد دالر به  3/24همين مدت از رقم 

شود در تركيب صادراتي كشور وابستگي بااليي به نفت و مشتقات آن مشاهده  طور كه مشاهده مي

  .شود مي

ين محصول در تركيب رغم وابستگي شديد كشور به درآمدهاي نفتي و سهم عمده ا علي -

صادراتي كشور نكته قابل تأمل آن است كه كشور ايران در تجارت جهاني داراي سهم قابل 
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سهم ايران ) با احتساب درآمدهاي نفتي كشور(به طوري كه در بهترين حالت . باشد اي نمي مالحظه

دهنده آن  نشان اين امر. باشد درصد مي 36/0درصد و  58/0در صادرات و واردات جهاني به ترتيب 

است كه كشور حتي در طي سالهايي كه روند رو به رشدي را طي كرده است داراي يك اقتصاد بسته 

  . بوده و تبادل چنداني با اقتصاد جهاني ندارد

المللي  بندي مركز تجارت بين گروه كااليي طبقه 14تركيب صادراتي كشور بر اساس  -

)ITC( اتي كشور با تكيه بر صدور مواد معدني، مواد غذايي نشان مي دهد كه عمده محصوالت صادر

نكته قابل توجه در اين . تازه، مواد غذايي پردازش شده، منسوجات و مواد شيميايي بوده است

خصوص آن است كه سهم و رتبه ايران در بازار جهاني حتي در اين محصوالت نيز در خور توجه 

ير مواد معدني، منسوجات و پوشاك جايگاه ايران به طوري كه در برخي از محصوالت نظ. باشد نمي

در برخي از محصوالت نظير محصوالت چوبي، محصوالت ساخته شده اساسي، . تنزل يافته است

جايگاه ايران در سطح جهاني بهبود نسبي يافته است ولي همچنان كشور ... تجهيزات حمل و نقل و 

  .باشد صوالت برخوردار نميالمللي در صدور مح از سهم قابل توجهي در سطح بين

 

  هاي دولت در بازرگاني خارجي گيريهاي ترين جهت اصلي
اي از صادرات  دهد كه سهم عمده بررسي ساختار تجارت خارجي كشور نيز نشان مي -

درصد صادرات كاال را  83حدود  1386در سال (كااليي كشور به صادرات نفت اختصاص دارد 

اي به ارز حاصل از  اي و سرمايه طرف ديگر، واردات واسطهاز ). صادرات نفت تشكيل داده است

اي و  به طور متوسط سالهاي برنامه سوم توسعه واردات واسطه(صادرات نفت وابستگي زيادي دارد 

بنابراين با تغيير در قيمتهاي جهاني نفت، ). درصد صادرات نفت بوده است 75اي در حدود  سرمايه

  .گيرد و به طور طبيعي توليد كشور با نوسان مواجه خواهد شد واردات كشور تحت تأثير قرار مي

در زمينه اتخاذ سياستهاي تجاري بر اساس شواهد تاريخي، اصوالً اقتصاد ايران بيشتر به  -

سياستهاي : شواهدي از قبيل. سياستهاي جايگزيني واردات توجه نشان داده است تا تشويق صادرات
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يان متوالي، ايجاد صنايع مادر، دولتي شدن يا ملي شدن بسياري از نرخ ارز ثابت و اجراي آن براي سال

برقراري (ها، انحصار دولت در زمينه تجاري  صنايع و دولتي بودن فعاليتهاي نظام بانكي و بيمه

و همچنين مالحظات ديدگاهي نظير خودكفايي، خوداتكايي، ) اي اي و غيرتعرفه هاي تعرفه حفاظ

هاي مديريت اقتصادي و نظاير آن اقتصاد ايران را بايد در زمره  همحوريت بخش كشاورزي و شيو

البته در سالهاي اخير و خصوصاً از برنامه سوم، نگرش به سمت . نگر قلمداد كرد اقتصادهاي درون

سازي، گسترش سياست نرخ ارز  خصوصي: سياست گسترش صادرات بوده و سياستهايي از قبيل

اصالح قوانين و مقررات گمركي، اجازه تأسيس بانكهاي  شناور، تأسيس مناطق آزاد تجاري،

گذاري مستقيم خارجي در جهت سياست گسترش  خصوصي و تصويب قوانين مربوط به سرمايه

  صادرات بوده است

  1)1362-66(برنامه اول  

اي كه پس از انقالب تدوين شد به داليل مختلف از جمله مسأله جنگ  اولين برنامه -

مشاركت در تأمين استقالل "در اين برنامه هدف كلي بخش صنعت . ا نرسيدتحميلي به مرحله اجر

برداري از  اقتصادي از طريق افزايش پيگير توان توليدي در داخل كشور همراه با حداكثر بهره

در اين برنامه با توجه به پيروي از استراتژي . ذكر شده بود "هاي توليد صنعت موجود ظرفيت

هاي صادراتي عمالً صادرات  د بر خودكفايي، همچنين عدم وجود زمينهجايگزيني واردات و تأكي

اهداف كمي . صنعتي كشور به كاالهاي سنتي متكي بود، لذا اهداف صادراتي بااليي تعيين نشده بود

  .نداول آورده شد  ها در برنامه صادرات غيرنفتي و صنعتي و عملكرد اين شاخص

رنفتي همراه با كاهش ارزش كل صادرات كشور در اين دوره نرخ رشد باالي صادرات غي -

درصد در  7/9به  1362درصد در سال  7/1باعث شده تا سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات از 

  .افزايش يابد 1366سال 

اجرا (مقايسه عملكرد صادرات غيرنفتي با اهداف در نظر گرفته شده طي برنامه اول  -
                                                 

  .لس شوراي اسالمي نرسيد و عمالً به اجرا درنيامداين برنامه به تصويب مج 1
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ول به دليل شرايط جنگي و فضاي كلي عملكرد صادرات حاكي از اين است كه طي سه سال ا) نشده

) 1366و  1365(بيني شده در برنامه بوده است، ولي طي دو سال آخر  غيرنفتي كمتر از اهداف پيش

  . بيني شده محقق شده است ارزش صادرات غيرنفتي بيش از اهداف پيش

يون دالر بوده كه ميل 2/3249به طور كلي مجموع صادرات غيرنفتي كشور در برنامه اول  -

  .اين رقم در مقايسه با اهداف در نظر گرفته شده حكايت از تحقق هدف برنامه در اين زمينه دارد

دهنده روند رو به رشد اين شاخص  بررسي آمار صادرات صنعتي در برنامه اول نيز نشان -

ميليون  26درصد از  38به طوري كه صادرات صنعتي كشور با نرخ رشد متوسط ساليانه . باشد مي

  .رسيده است 1366ميليون دالر در سال  8/131به  1362دالر در سال 

دهد كه طي  نگاهي به وضعيت سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي نشان مي -

به طوري كه سهم صادرات صنعتي از . ثباتي را طي كرده است سالهاي برنامه اين شاخص روند بي

درصد رسيده  8/13درصد به  3/7رو به رشد بوده و از  1364 تا سال 1362صادرات غيرنفتي از سال 

 1366درصد در سال  4/11اين شاخص روند نزولي داشته و به  1366تا  1364است ولي از سال 

  . كاهش يافته است

در حالي اتفاق افتاده كه  1366و  1365كاهش نسبي سهم صادرات صنعتي طي سالهاي  -

لذا . بيني شده بوده است رنفتي فراتر از اهداف برنامه پيشطي همين دو سال عملكرد صادرات غي

توفيق نسبي صادرات غيرنفتي در اين دو سال را بايد در صدور كاالهاي غيرصنعتي، كشاورزي و 

  .سنتي جست

درصد افزايش يافته و  100بيش از  1365بنا بر آمار موجود صادرات غيرصنعتي در سال  -

ه با افزايش قيمت صنايع دستي و پسته در بازارهاي جهاني باعث همرا 1366تداوم اين رشد در سال 

  .شده تا ارزش صادرات غيرنفتي نسبت به دو سال قبل از افزايش چشمگيري برخوردار باشد

مدارانه در داخل  در اين دوره تعارضات سياسي با جهان خارج و حاكميت ديدگاه دولت -
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ز عمده صنايع كشور به سمت برطرف كردن همراه با مسايل و مشكالت جنگ باعث شد تا تمرك

رغم روند رو به رشد صدور  نيازهاي داخلي معطوف گردد و به همين سبب طي اين دوره علي

قابل قياس ) 1366ميلون دالر در سال  8/131(كاالهاي صنعتي، اين شاخص حتي در بهترين شرايط 

 .با سالهاي قبل نبوده است

  1368-1372(برنامه اول(  

ول توسعه در حالي اجرا شد كه جنگ تحميلي خسارات زيادي به زيربناهاي برنامه ا -

در اين برنامه با اينكه بخش كشاورزي به عنوان محور توسعه انتخاب . اقتصادي كشور وارد كرده بود

شد ولي بحث كاهش وابستگي اقتصاد ملي به نفت و رشد صادرات غيرنفتي به ويژه صادرات 

در اين برنامه بهبود و تقويت بنيه اقتصادي . خاصي برخوردار بوده است كاالهاي صنعتي از جايگاه

كشور، كمك به افزايش ارزش افزوده كاالهاي صنعتي و بهبود كيفيت و كميت كاالهاي صادراتي با 

تأكيد بر توسعه صادرات صنعتي به عنوان يك هدف كلي مورد توجه قرار گرفت و دولت موظف به 

  .گرديدحمايت از صادركنندگان 

طي سالهاي آغازين برنامه اول بدنه اقتصادي كشور به دليل مسايل و مشكالت حاكم  -

برد و بازار فروش  بخش صنعت نيز از فناوريهاي فرسوده رنج مي. پذير شده بود بسيار آسيب

در . اي با درآمد سرانه بسيار پايين و ساختار بازار به شدت انحصاري بود محصوالت مواجه با جامعه

ن دوره با آزادسازي اقتصادي و اصالح قيمتهاي نسبي فضاي حداقلي براي تنفس بخش صنعت اي

توان دوره  در حقيقت برنامه اول را مي. فراهم شد و آن را از اضمحالل و نابودي كامل نجات داد

  .هاي تجربه استراتژي توسعه صادرات به جاي استراتژي جايگزيني واردات ناميد فراهم كردن زمينه

ه طور كلي در دوران برنامه اول توسعه، دولت با اجراي برخي سياستهاي اقتصادي و ب -

رقابتي براي واردات مواد اوليه و قطعات يدكي مورد نياز  - بازرگاني نظير اختصاص ارز ترجيحي

واحدهاي توليدي، اعالم آزادي ورود برخي از اقالم مهم به صورت بدون انتقال ارز، حذف تدريجي 

اي، افزايش فهرست كاالهاي مشمول واردات در  در واردات بسياري از كاالهاي سرمايهمحدوديت 
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مقابل صادرات، ايجاد صندوق پشتيباني از اقالم صنايع دستي و مواد معدني تا حدودي بسترهاي الزم 

  .را براي توسعه صادرات غيرنفتي و صنعتي فراهم ساخت

 اصالحات و بازسازي رويكرد نگ،ج از پس اقتصادي شرايط دليل به دوره اين در -

 اصالحات برنامه، اين در .گرفت قرار تأكيد مورد بازار بر سازوكارهاي تأكيد و اقتصادي گسترده

 حذف يا كاهش ها، نرخ آزادسازي بهادار، اوراق فعاليت بورس تجديد سازي، خصوصي نظير اساسي

 پولي سياستهاي اصالح و ارز، هاينرخ كاهش تعدد ها، تعرفه كاهش و صادرات و واردات كنترلهاي

  . گرفت قرار مدنظر

 در و شد اعالم اصلي اولويتهاي يكي از نفتي غير صادرات توسعه برنامه مذكور، در -

 از صادراتي خام مواد سهم كاهش و نهايي صادرات محصوالت سهم ارتقاء طريق از راستا همين

 كاالي سهم حفظ نيز و مصرفي االهايواردات ك كاهش و اي سرمايه كاالهاي ورود افزايش طريق

 اساسي و مهم از سياستهاي خوداتكايي، و خودكفايي كماكان البته. شد گيري جهت اي واسطه

 .گرديد مي دنبال كشاورزي و معدن، صنعت، بخشهاي در كه شد مي محسوب

 آزادسازي ارز، نرخهاي تعديل تورمي، فشارهاي از ناشي هاي اختالل دوره اين در -

 فراهم را ها بدهي و جاري حساب در توازن عدم موجبات كنترلهاي وارداتي، كاهش و اه قيمت

 صادرات به آن، با مقابله جهت در مختلف، برقراري كنترلهاي علت به بعد هاي دوره در كه ساخت

 و نفتي خدمات ويژه به و خدمات تشويق صادرات موضوع .ساخت وارد هايي آسيب نفتي غير

  .گرفت قرار بيشتري توجه مورد رهدو اين در مهندسي

بيني شده  ميليارد دالر پيش 8/17مجموع ارزش صادرات غيرنفتي در برنامه اول معادل  -

درصد از اهداف برنامه  66ميليارد دالر بود و به ابن ترتيب حدود  739/11بود، اما عملكرد برنامه 

  .تحقق يافت

ميليون دالر برآورد  17836دل سال برنامه، جمعاً معا 5حجم صادرات غير نفتي طي  -

 12559گرديده، در حالي كه جمع ارقام عملكرد صادرات كاالهاي غير نفتي طي پنج سال برنامه از 
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درصد هدف  70توان گفت كه از نظر كمي در حدود  در واقع مي. ميليون دالر تجاوز نكرده است

ايد گفت كه در قانون برنامه اول، البته ب. برنامه در زمينه صادرات غيرنفتي تحقق پيدا كرده است

درصد كل صادرات غير نفتي برنامه را به خود  4/50صادرات صنعتي جايگاه نخست را دارد و حدود 

هاي دوم و سوم قرار  اختصاص داده است و صادرات فرش وصادرات كاالهاي كشاورزي در رتبه

  .  دارند

رد دالر در نظر گرفته شده و ميليا 4/114حجم واردات كاالها طي برنامه اول معادل  -

بيني گرديده كه در طول برنامه، سهم واردات مصرفي در كل واردات كاال، كاهش و سهم  پيش

ارقام عملكرد . گذاريهاي جديد، افزايش يابد اي، به علت انجام سرمايه اي و سرمايه كاالهاي واسطه

ميليارد دالر است  6/110) 1368 -1372(دهد كه كل ميزان واردات كاال طي سالهاي برنامه  نشان مي

سهم كاالهاي مصرفي از كل واردات تقريباً رو . كه اختالف چنداني با مقدار مورد هدف برنامه ندارد

  .اي روال خاصي نداشته است اي و واسطه به كاهش بوده است اما سهم كاالهاي سرمايه

تر از اهداف در نظر  پايينارزش صادرات غيرنفتي طي سالهاي برنامه اول با اينكه همواره  -

به طوري كه ارزش صادرات غيرنفتي . گرفته شده بوده ولي روند رو به رشدي را طي كرده است

ميليون دالر  3747به  1368ميليون دالر در سال  1044درصد از  29كشور با نرخ رشد متوسط ساليانه 

ات غيرنفتي از كل صادرات از سوي ديگر باالتر بودن نرخ رشد صادر. رسيده است 1372در سال 

به  1368درصد در سال  8كشور در اين دوره باعث شده تا سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات از 

 . افزايش يابد 1372درصد در سال  7/20

تر از  با وجود روند رو به رشد صادرات غيرنفتي، عملكرد صادرات غيرنفتي همواره پايين -

درصد از هدف برنامه  84تنها  1370در بهترين حالت طي سال اهداف در نظر گرفته شده بوده و 

  .محقق شده است

دهد كه عملكرد  نگاهي به وضعيت صادرات صنعتي در برنامه اول توسعه نيز نشان مي -

ثبات رو به رشدي  تر از اهداف برنامه بوده و صادرات صنعتي روند بي صادرات صنعتي همواره پايين
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درصد از  55ه صادرات صنعتي كشور با نرخ رشد متوسط ساليانه به طوري ك. را طي كرده است

بررسي سهم صادرات صنعتي از . رسيده است 1372ميليون دالر در سال  1331ميليون دالر به  4/149

دهد كه به دليل باالتر بودن نرخ رشد صدور محصوالت  صادرات غيرنفتي طي اين سالها نيز نشان مي

كاالهاي غيرنفتي، سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي رو به  صنعتي در مقايسه با صادرات

  . رسيده است 1372درصد در سال  5/35به  1368درصد در سال  3/14رشدي را طي كرده و از 

در مجموع با اينكه روند صادرات غيرنفتي و صنعتي كشور به دليل اتخاذ برخي  -

د گذاشت ولي به دليل اعمال برخي سياستهاي سياستهاي حمايتي در سالهاي برنامه اول رو به بهبو

نادرست و تغييرات پي در پي قوانين حاكم بر صادرات از جمله تغييرات مداوم نرخ ارز اهداف 

برنامه در زمينه صادرات غيرنفتي به خصوص صادرات كاالهاي صنعتي، كه وابستگي شديدي به 

  .واردات مواد اوليه دارد، محقق نشد

  1374-78(برنامه دوم توسعه(  

 آزادسازي ها، يارانه كاهش بازار، سازوكارهاي اول، برنامه همانند نيز برنامه اين در -

 صادرات جمله از و اقتصاد براي گذاريهايي هدف و شد دنبال اقتصادي اصالحات ساير و ها قيمت

  .گرديد ميليارد دالر اعالم 5/27ميزان  به نفتي غير

 رقابت ايجاد ملي، منابع كارآيي ارتقاء نتيجه در و مالي و پولي سياستهاي به اتكاء افزايش -

 قرار تأكيد مورد زدايي مقررات و سازي خصوصي دولت، ساختار اصالح كاهش انحصارات، بازار، در

 آنها مجموعه اقداماتي مدنظر قرار گرفت كه مهمترين خارجي، نظام تجارت اصالح منظور به. گرفت

 شده، مديريت شناور نظام بر منطبق كشور ارزي نظام دوم، برنامه در قانون .بود ارزي نظام اصالح

 كاالهاي ترخيص مراحل تسهيل و گمركي پاگير و هاي دست رويه همچنين حذف .شد تعريف

 و تجاري روابط در خاص امتيازات از گيري منظور بهره به مناسب روشهاي كارگيري به صادراتي،

 مصرف و توليدكنندگان از حمايت معقول منظور به ركيگم مناسب اي تعرفه نظام تدوين باالخره

 .گرفت تأكيد قرار مورد كشور نسبي هاي مزيت بروز براي سازي زمينه و داخلي كنندگان
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. بود شده گنجانده برنامه اين اصلي استراتژيهاي بين در نيز نفتي غير صادرات توسعه -

 از حمايت واردات، و صادرات مقررات قانون اصالح صادرات، رشد براي محيط مساعد ايجاد

 و صادرات توسعه بانك نقش توسعه داخلي، افزوده افزايش ارزش جهت در ها گذاري سرمايه

 ها، تشكل تقويت خارجي، خريداران نياز توليد طابق و بندي بسته بهبود صادرات، ضمانت صندوق

 صادرات، توسعه دفه با تبديلي كشاورزي صنايع ظرفيتهاي توسعه بوروكراسي، و مقررات كاهش

 جهت داخلي توليد بخشي از اختصاص و صادرات، توسعه جهت در اعتباري و مالياتي سياستهاي

 صادراتي، امكان هاي ظرفيت توسعه راستاي در برنامه اين در. بود نظر مورد برنامه اين در صادرات

 در البته.گرديد مفراه نهايي محصول صدور محل از بك باي قرارداد انعقاد و خارج از استقراض

ارز  فروش به صادركنندگان الزام بر مبني جديد مقررات و ارزي كنترلهاي و سياستها دوره، اين ابتداي

 صادركنندگان، ارزي هاي پيمان واريز بر حاكم مقررات و دولت به ثابت نرخ به صادارت از حاصل

  .گرديد كشور صادرات سطح كاهش و صادرات سودآوري و جذابيت به كاهش منجر

ميليارد دالر سال  8/4به  1372ميليارد دالر سال  7/3در نتيجه ميزان صادرات كه از  -

ميليارد  25/3به  1374افزايش يافته بود به سرعت شروع به كاهش نمود، به نحوي كه در سال  1373

 راتصاد بيشتر كاهش از جلوگيري منظور به گرچه .ميليارد دالر رسيد 2/ 87به  1376دالر و سال 

 درصدي پنجاه و ماليات از كشاورزي و صنعتي صددرصدي كاالهاي معافيت نظير اقداماتي غيرنفتي

 پيمانها، واريز مهلت افزايش تهران، در بورس صادراتي هاي معامله واريزنامه اجازه كاالها، ساير

 باز 74 و 73 يسالها سطح به ليكن صادرات شد، گذاشته اجرا به اعتبارات افزايش و پيمان از معافيت

  .نگشت

 در هايي گيري جهت و گرفت قرار جدي توجه مورد دوره اين در خدمات صادرات -

 و همجوار كشورهاي در مهندسي و فني هاي پروژه اجراي و و مهندسي فني خدمات صادرات جهت

 بيني صادرات ميليارد دالر رقم پيش 5/27ساله دوم از مجموع  پنج برنامه در .گرفت صورت آفريقا

  .ميليارد دالر تحقق پيدا كرد 6/15درصد معادل  74/56غيرنفتي، فقط 
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 نيمي از بيش همواره كه دهد مي نشان دوم و اول هاي برنامه در نفتي غير صادرات تركيب -

 تركيب ديگر به عبارت .است داده تشكيل خشكبار و فرش را كشور غيرنفتي صادرات ارزش از

  .است داشته قرار پيشين، شده شناخته بازارهاي شرايط ت تأثيرتح و سنتي همچنان نفتي غير صادرات

ارزش صادرات صنعتي نيز در مقايسه با سال قبل افزايش يافته و به رقم  1373در سال  -

ميليون دالر رسيد ولي به دليل رشد باالتر صدور محصوالت كشاورزي و سنتي سهم نسبي  1510

 1373درصد در سال  3/31به  1372رصد در سال د 5/35صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي از 

و به دنبال اتخاذ سياستهاي جديد تجاري نظير تثبيت نرخ ارز صادراتي  1374طي سال . كاهش يافت

ريال و لغو سياست واردات در مقابل صادرات و اخذ مجوز پيمان ارزي  3000در سطح 

درصد كاهش نسبت به سال قبل  33صادركنندگان، صادرت غيرنفتي كشور دچار افت شديد شد و با 

 3/31طي اين سال صدور كاالهاي صنعتي از كل صادرات غيرنفتي از . ميليون دالر رسيد 3227به 

روند رو به رشد  1375در سال . افزايش يافت 1374درصد در سال  5/39به  1373درصد درسال 

رات صنعتي از صادرات رغم كاهش صادرات غيرنفتي ادامه يافت و سهم صاد صادرات صنعتي علي

علت عمده رشد سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي طي اين . درصد رسيد 5/41غيرنفتي به 

تداوم سياستهاي انقباضي دولت . درصدي صادرات محصوالت كشاورزي بوده است 23سال، كاهش 

ي صادرات همانند سالهاي قبل برنامه، باعث شد تا روند نزول 1376در بخش بازرگاني در سال 

صادرات غيرنفتي در مقايسه  1376به طوري كه در سال . غيرنفتي طي اين سال نيز ادامه داشته باشد

 1377طي سالهاي برنامه دوم سال . ميليون دالر رسيد 2876درصد كاهش يافته و به  5/7با سال قبل 

ال صادرات صنعتي به طوري كه اين س. بدترين سال به لحاظ صادرات كاالهاي صنعتي از كشور بود

ترين  ترين ميزان خود طي سالهاي برنامه رسيد بلكه اين رقم صادرات صنعتي پايين نه تنها به پايين

 1377تا  1375روند كاهشي صادرات محصوالت صنعتي از سال . سال گذشته بوده است 7ميزان طي 

دامه اين روند در و ا 1376نسبت به سال  1377از يك طرف و افزايش صادرات غيرنفتي در سال 

به طوري كه . از سوي ديكر باعث كاهش سهم صادرت صنعتي از صادرات غيرنفتي شد 1378سال 
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 . درصد در سال پاياني برنامه رسيد 34سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي به 

برنامه دوم توسعه به دليل تغييرات پياپي مقررات حاكم بر بخش بازرگاني و اعمال مجدد  -

پيمان سپاري ارزي براي صادرات كاالها توفيق چنداني در صادرات غيرنفتي و صنعتي نداشته  قانون

است به طوري كه رشد ارزش صادرات غيرنفتي در سال پاياني نسبت به سال آغاز برنامه بسيار كم 

  .بوده و طي اين مدت صادرات صنعتي كاهش يافته است

عه اقتصادي سهم صادرات صنعتي از علي رغم اينكه طي دو برنامه اول و دوم توس -

صادرات غيرنفتي دراغلب سالها روند صعودي داشته ولي اكثر كارشناسان اين دوران را دوران 

ها سهم صادرت غيرنفتي در  دانند چرا كه طي اين دوره شكست نسبي صادرت غيرنفتي و صنعتي مي

راتب بيشتر از كشور افزايش دنيا از صادرات كل و سهم صادرت صنعتي از صادرات غيرنفتي به م

عمده دليل اين اتفاق را بايد در تركيب صادرات غيرنفتي كشور و رويكرد صنايع موجود . يافته است

به عقيده بسياري از كارشناسان عدم موفقيت صادرات . در توليد محصوالت صنعتي جستجو كرد

درصد از صادرات  50ه كه بيش از غيرنفتي كشور در اغلب سالهاي برنامه اول و دوم به اين دليل بود

اين در حالي است . غيرنفتي را در اين سالها صدور محصوالت كشاورزي و سنتي تشكيل داده است

كه بررسي بافت صادرات غيرنفتي كشورهاي پيشرفته داللت بر كاهش سهم محصوالت كشاورزي و 

لوژيهاي پيشرفته در سنتي در تجارت جهاني داشته و سهم محصوالت صنعتي و صنايع با تكنو

  .تجارت جهاني در حال افزايش بوده است

 برنامه سوم توسعه  

توان حاصل اجراي  تر برنامه سوم نسبت به اهداف برنامه را مي در مجموع، عملكرد موفق

  :ها و اقداماتي به شرح ذيل دانست سياست

 سازي نرخ ارز يكسان 

 وارد استثناءمجاز بودن صادرات كليه كاالها و خدمات به غير از م 

 اعطاي تسهيالت جهت كمك و تشويق صادرات خدمات فني و مهندسي 
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 معافيت از پرداخت ماليات و عوارض 

 معاف نمودن ارز حاصل از صادرات از مقررات تعزيرات حكومتي 

 كاهش نرخ سود اعطاي تسهيالت بانكي به بخش صادرات 

 ها و جوايز صادراتي پرداخت يارانه 

 واد اوليه به كار رفته در ساخت كاالهاي صادراتياسترداد حقوق گمركي م 

 اجازه واردات مستقيم در مقابل صادرات به تمام واحدهاي توليدي 

  درصد از تسهيالت بانكي به بخش صادرات 5/9تخصيص 

  اعطاي وام ارزي به واحدهاي توليدي صادراتي جهت بازسازي خطوط توليد و

  ساله 8تا  5صد و بازپرداخت در 5استفاده از تكنولوژي جديد با كارمزد 

 مختلف، هاي دستگاه بين هماهنگي ايجاد و صادرات امر به بخشيدن اولويت منظور به -

 با .گرديد تشكيل برنامه اين طي ،)سوم برنامه قانون 117 ماده موضوع(غيرنفتي  صادرات شورايعالي

 و صادرات امر در ربط ذي هاي وزارتخانه وزراي متشكل از كه شورا اين تشكيالتي ساختار به توجه

  .باشد بوده غيرنفتي توسعة صادرات جهت در مؤثري گام رسد مي به نظر باشد، مي جمهوري رياست

 اي نامه آيين باال، افزوده ارزش داراي كاالهاي صادرات تشويق منظور به برنامه اين در -

 تدوين صادراتي كاالي رد شده ايجاد افزوده ارزش ميزان صادراتي براساس جوائز پرداخت بر مبتني

 محصوالت راستاي در كه ديگري مؤثر همچنين گام .رسيد وزيران محترم هيئت تصويب به و

 براساس جوائز پرداخت شد، برداشته صادراتي محصوالت در تنوع ايجاد و بازار گسترش به صادراتي

  .بود صادراتي جديد محصوالت يا و جديد بازار به صادراتي محصوالت

 و گرفت قرار مدنظر سوم برنامه در بار اولين براي خدمات صادرات از حمايت -

 صادرات از حمايت جهت اي نامه آيين راستا، همين در .بيني گرديد پيش آن توسعه براي سازوكارهايي

  .درآمد اجرا مرحله به و وزيران رسيد محترم هيأت تصويب به مهندسي و فني خدمات

ر برنامه باعث شد تا صادرات غيرنفتي كشور در اجرايي شدن سياستهاي اتخاذ شده د -
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 12ميليون دالر برسد كه اين ميزان حدود  8/3762روند رو به رشدي به خود گرفته و به  1379سال 

طي اين سال صادرات صنعتي نيز در مقايسه با سال قبل زا رشد . درصد بيش از سال قبل بوده است

درصد افزايش  97با  1379درات صنعتي در سال قابل توجهي برخوردار گرديد به طوري كه صا

 60ميليون دالر رسيد و سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي به  2259نسبت به سال قبل به 

  . درصد افزايش يافت

و به دنبال معافيت كاالهاي صادراتي از پرداخت هر نوع ماليات و عوارض  1380در سال  -

طي اين سال رشد صادرات غيرنفتي و . ابل صدور افزايش يافتمستقيم و غيرمستقيم تعداد كاالهاي ق

درصد بوده و سهم صادرات صنعتي از صادرات  6/12و  12صنعتي نسبت به سال قبل به ترتيب 

نيز روند رو به رشد  1383تا سال  1381در سالهاي . درصد افزايش يافته است 2/60غيرنفتي به 

ت به طوري كه ارزش صادرت غيرنفتي كشور در سال صادرات غيرنفتي و صنعتي تداوم داشته اس

درصد مربوط به  1/71ميليون دالر معادل  4504ميليون دالر رسيده كه از اين ميزان  6337به  1383

مقايسه بين اهداف و عملكرد صادرات غيرنفتي و صنعتي در . صادرات كاالهاي صنعتي بوده است

سالها اهداف برنامه محقق شده و در برخي از سالها دهد كه در اغلب  برنامه سوم توسعه نشان مي

 . عملكرد صادرات صنعتي بيش از اهداف بوده است

از اين . تحقق اهداف برنامه در زمينه صادرات صنعتي بهتر از صادرات غيرنفتي بوده است -

درصد در  1/71درصد در سال اول برنامه به  60رو سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي از 

  . ل پاياني برنامه رسيده استسا

بر اساس آمار موجود، طي سالهاي برنامه سوم توسعه سهم صادرات صنعتي از صادرات  -

اي از صادرات غيرنفتي به صادرات صنعتي  غيرنفتي رشد خوبي داشته است به طوري كه سهم عمده

ي به اهداف توان گفت برنامه سوم توسعه در خصوص دستياب در مجموع مي. اختصاص يافته است

صادراتي خود در بخش غيرنفتي و صنعتي موفق عمل كرده است ولي با اين وجود، عليرغم روند رو 

 .به رشد صادرات غيرنفتي كشور، هيچ گاه اهداف مندرج در قانون برنامه كشور محقق نگرديد
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با توجه به رويكرد مدنظر در طي برنامه سوم توسعه، سهم بخش صنعت و پتروشيمي در  -

درصد افزايش يافت و به تبع آن سهم بخشهاي  4/56در ابتداي دوره برنامه به  8/45اين برنامه از طي 

اي از حجم صادرات  هاي پيشين سهم قابل مالحظه كشاورزي و فرش و صنايع دستي كه در برنامه

  . درصد كاهش يافت 2/7درصد و  2/16دادند به ترتيب به  كاالهاي غيرنفتي كشور را تشكيل مي

در  1381و  1379در خصوص واردات كاال در طي برنامه سوم توسعه به جز سالهاي  -

) خصوصاً درآمد ناشي از نفت(خصوص واردات كاال، دولت با توجه به افزايش درآمدهاي صادراتي 

 7/30با رقم پيش بيني شده  1383مقايسه عملكرد واردات كاال در سال . موفق عمل نموده است

 15برنامه سوم بيانگر اين مطلب است كه عملكرد واردات كاال در اين سال حدود ميليارد دالري در 

  .بيني شده در برنامه سوم تحقق يافته است درصد بيش از ميزان پيش

كشور جهان واردات داشته و از نظر تنوع اقالم  111كشور ايران از  1383در سال  -

كاال  5200در حدود ) كد گذاري كاال سيستم هماهنگ شده توصيف و( HSوارداتي بر اساس تعرفه 

به ترتيب ارزش ارائه شده  1383ترين كاالهاي وارداتي كشور در سال  عمده .به كشور وارد شده است

اي اطالعات اخذ شده از طريق گمرك جمهوري اسالمي ايران و اطالعات ارائه  برري مقايسه. است

دهنده آن است كه آمارهاي  ه است، نشانكه در بخشهاي پيشين بدان اشاره شد ITCشده از سايت 

  .مذكور تقريباً با يكديگر همپوشاني دارند

گر آن است كه بيش  بررسي تركيب وارداتي كشور در سال پاياني برنامه سوم توسعه نشان -

  .اند اي به خود اختصاص داده درصد از واردات كشور را كاالهاي واسطه 47از 

 

  برنامه چهارم توسعه
 محورهاي از يكي به عنوان غيرنفتي صادرات توسعه كماكان، نيز توسعه ارمچه برنامه در -

 ساماندهي و هدفمندسازي: مانند سياستهايي راستا اين در و بود تأكيد توجه و مورد كشور توسعه

 ماليات برقراري ممنوعيت ايران، صادرات ضمانت صندوق افزايش سرمايه صادراتي، جوائز و ها يارانه
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 برون نمايندگيهاي يا و شعب دفاتر، اندازي راه و خدمات، غيرنفتي كاالهاي ادراتص بر عوارض و

 صادراتي هاي مشي خط تنظيم خدمات، و كليه كاالها صدور بودن مجاز تجارت، توسعه سازمان مرزي

 در ...و  غيرنفتي صادرات در فناوري پيشرفته با كاالهاي سهم ارتقاء صادرات، شوراي عالي طريق از

در ادامه اهداف اساسي بخش بازرگاني . شد گذاشته اجرا مورد به و بيني پيش توسعه چهارم مهبرنا

اين برنامه و اهم وسعه بازرگاني خارجي در هاي اجرايي ت خارجي در برنامه چهارم توسعه، برنامه

  . گردد  اقدامات انجام شده در راستاي سياستگزاريهاي صورت گرفته بيان مي

 و صنعتي محصوالت به غيرنفتي صادرات سهم درصد 70 از بيش ،1384سال در -

 تجاري استراتژيك سياست تحقق راستاي در توان مي را امر كه اين است داشته اختصاص پتروشيمي

 افزايش بعلّت افزايش اين از بخشي هرچند كه . دانست بود، تأكيد مورد سوم برنامه ابتداي از كه

 9/70رشد ارزشي محصوالت صنعتي و پتروشيمي به ميزان  زيرا است، محصوالت اين جهاني قيمت

  .باشد مي) درصد 6/64(درصد بيش از رشد وزني اين محصوالت 

دهد كه سهم  نشان مي 1368-84بررسي سير تاريخي تركيب صادراتي كشور طي سالهاي  -

 محصوالت صنعتي و پتروشيمي در صادرات غيرنفتي كشور به طور مداوم در حال افزايش است،

ميليون دالر در  126صادرات صنعتي از . شاهد جهش ناگهاني آن هستيم 1383مخصوصاً از سال 

برابر شده است و اين امر  51رسيده است كه در واقع  1384ميليون دالر در سال  6511به  1368سال 

  .يكي از نقاط قوت و حائز اهميت در زمينه تغيير ساختار تركيب صادرات غيرنفتي است

محصوالت كشاورزي تقريباً آهنگ رشد ماليم و ثابتي را حفظ نموده و صادرات  -

  .برابر شده است 1/3صادرات آن طي دوره مورد بررسي حدود 

 طي 1377 سال تا كه بود دالر ميليون 47 معادل 1368 در سال معدني مواد صادرات -

 مواجه رشد درصد 70 با بخش اين صادرات 1371 سال در .كاهش يافت دالر ميليون 40 به نوساناتي

 با 1382 سال در معدني محصوالت به رشد صادرات ميزان بيشترين .رسيد دالر ميليون 68 به و شد

 757به  1381ميليون دالر در سال  5/169از  بخش اين صادرات و دارد تعلق درصدي 346 رشد
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ات اين بخش طي در واقع صادرات در اين سال نقطه اوج صادر. رسد مي 1382ميليون دالر در سال 

. باشد ميليون دالر مي 4/444، صادرات مواد معدني به ميزان 1384در سال . باشد مي 1368- 84دوره 

توان به عنوان يك تحول  با توجه به ارزش افزوده پايين اين بخش، محدود شدن صادرات آن را مي

  .مثبت تلقي كرد

 داراي و المللي بين شده شناخته محصوالت عنوان به دستي صنايع و فرش صادرات -

 سال تا و است برخوردار درصدي 134 رشد از آن از قبل سال نسبت به ،1370سال در كشور مزيت

 يك تقريباً ،1384سال تا آن از پس ولي داده است، ادامه خود رشد به صعودي روند يك با 1373

ميليون دالر در  5/582ه ، ب1368سال  در دالر ميليون 353 از آن صادرات و كند مي طي را نزولي روند

  .برابر شده است 2ساله، صادرات آن كمتر از  17رسيده است و طي دوره  1384سال 

 خدمات صادرات فزاينده روند كشور، غيرنفتي صادرات بررسي در قوت نقاط از يكي -

 قرار مدنظر توسعه اول برنامه ابتداي از مهندسي و فني باالخص خدمات خدمات صادرات .است

 بخش اين صادركنندگان صادراتي، هاي و يارانه جوائز پرداخت به واسطه سوم برنامه در و گرفت

 از كشور فعلي، و تحصيلكرده جوان جمعيت باالي حجم به توجه با .گرفتند قرار حمايت مورد

 و دانش فني تر پايين سطح مخصوصاً .است برخوردار بخش اين در صادرات براي زيادي پتانسيل

 فرصت افغانستان، و عراق نظير همجوار كشورهاي در بازسازي دوران و منطقه ورهايكش در مهارتي

 .است آورده فراهم مهندسي و فني خدمات صادرات مناسبي براي

 در پتروشيمي و صنعت بخش باالي سهم كشورها غيرنفتي صادرات ساختار ديگر بعد -

 شبه و دولت بخش اساساً بخش اين متولي كه مهم اين گرفتن با درنظر است كشور غيرنفتي صادرات

به  لذا است، دولت به متكي كشور غيرنفتي عمده صادرات داشت اذعان توان مي واقع در است، دولتي

 جهت در اساسي قانون 44اصل نمودن اجرايي راستاي در دولت اخير اقدامات رسد مي نظر

 در صادرات خصوصي خشب تر رنگ پر حضور در بسزايي تأثير نزديك آيندهاي در سازي، خصوصي

  .باشد داشته كشور غيرنفتي



  964/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

 تن هر ارزش كاهشي روند غيرنفتي، صادرات روند بررسي در تأمل قابل نكات از يكي -

 روند يك 1369 سال از صادراتي كاالي تن هر ارزش متوسط .دالر است حسب بر صادراتي محصول

 پتروشيمي، محصوالت قيمت افزايش به علّت اخير سالهاي در كه چند هر كند، مي دنبال نزولي را

 از ناشي امر اين دليل .است يافته افزايش قدري مذكور جهاني، شاخص سطح در فوالد و آهن

 اين توان مي گرچه. است المللي بين كاهنده قيمتهاي روند از صادراتي محصوالت قيمت تأثيرپذيري

 اما كرد، تلقي المللي بين ارهايدر باز كشور صادراتي محصوالت شدن تر رقابتي جهت در را موضوع

 داخلي شده قيمت تمام افزايش يعني اثر دو اين برآيند رسد مي نظر به كشور، داخلي تورم به توجه با

 صادرات بخش بر سويي تأثير ديگر، سوي از صادراتي كاالي تن هر ارزش كاهش و سويي، از

  .داشت خواهد صادركنندگان و غيرنفتي كشور

ها نيز نشان  هم بخشهاي مختلف از صادرات غيرنفتي طي اين دورهبررسي تغييرات س -

سهم محصوالت كشاورزي و سنتي همواره ببيشتر از كاالهاي صنعتي  1376دهد كه تا قبل از سال  مي

ولي . بوده كه اين امر حاكي از سنتي بودن توليد و عدم رشد و توسعه كافي بخش صنعت بوده است

. درات صنعتي همواره بيشتر از كاالهاي سنتي و كشاورزي بوده استبه بعد سهم صا 1376از سال 

 71به  1362درصد در سال  3/7دهد كه سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي از  آمار نشان مي

 . رسيده است 1383درصد در سال 

. سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي در اغلب سالها روند رو به رشد داشته است -

دهد كه در برنامه سوم توسعه سهم صادرت صنعتي از صادرات غيرنفتي با رشد بسيار  ان ميآمار نش

در حالت كلي روند رو به رشد سهم . هاي توسعه رسيده است زياد به باالترين ميزان خود طي برنامه

صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي و كاهش سهم كاالهاي سنتي و محصوالت كشاورزي امر 

در اكثر كشورهاي پيشرفته و صنعتي . ولي چگونگي اين تغييرات اهميت بيشتري دارد مطلوبي است

در مراحل اوليه توسعه سهم توليد و صادرات كاالهاي صنعتي از صادرات غيرنفتي صعودي و سهم 

ولي بايد گفت كه در اين كشورها افزايش . كاالهاي سنتي و محصوالت كشاورزي نزولي بوده است
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عتي و كاهش سهم صادرات محصوالت كشاورزي و سنتي لزوماً به معني كاهش سهم صادرات صن

صادرات بخش كشاورزي نبوده بلكه باالتر بودن نرخ رشد صادرت صنعتي در مقايسه با صادرات 

در اين كشورها علي . كشاورزي باعث كاهش سهم صادرات صنعتي در صادرات غيرنفتي شده است

ر فرآيند توسعه نزولي بوده ولي رشد توليد و صادرات اين رغم اينكه سهم صادرت كشاورزي د

اين در حالي است كه در كشور ما درصد بااليي از افزايش سهم . بخش همواره مثبت بوده است

صادرات كاالهاي صنعتي و روند صعودي اين سهم به دليل منفي شدن صادرات ساير كاالها اتفاق 

سهم صادرات صنعتي زماني مطلوب است كه رشد اين بايد توجه داشت كه افزايش . افتاده است

شاخص به دليل باالتر بودن رشد صادرات صنعتي از رشد صادرات سيار بخشها اتفاق افتاده باشد 

تواند  چرا كه بررسي سهم صادرات يك بخش و بدون توجه به روند سهم  سيار بخشها مي

  .كننده باشد گمراه

آمار . ت جهاني را به خود اختصاص داده استاي از تجار صادرات صنعتي سهم عمده  -

دهد كه صادرات صنعتي به سرعت  مربوط به سهم بخشهاي مختلف از تجارت جهاني نشان مي

  .جايگزين صادرات ساير بخشها شده و اين روند به سرعت در حال پيشروي است

ت به در كشور ما براي همپيوندي با دنيا و كسب سهم مناسب از تجارت جهاني الزم اس -

دهد كه در بين  ها نشان مي بررسي. بخش صنعت و توسعه صادرات آن توجه بيشتري معطوف گردد

از اين رو بدون حمايت . فعاليتهاي مختلف اقتصادي كمترين سود متعلق به بخش صادرات است

،  دولت امكان توسعه صادرات به خصوص صادرات صنعتي با وجود رقابت بسيار زياد در اين عرصه

  .باشد پذير نمي نامكا

  منطقه گرائي
هاي متفاوتي  دهد كه داليل و انگيزه اي نشان مي هاي منطقه مطالعه ترتيبات و تشكل -

ها بيشتر با انگيزه سياسي  اگر چه در گذشته اين قطب. ها گردد گيري اين تشكل تواند باعث شكل مي
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  . اند بيشتري گرفتههاي اقتصادي و باالخص تجاري قوت  گرفت ولي اكنون انگيزه شكل مي

اي تالش دارند با ايجاد امكانات مختلف از قبيل مقررات  هاي منطقه به طور كلي سازمان -

اي، اقتصادهاي منطقه را مورد  اي ترجيحي منطقه زدايي، آزادسازي، تسهيل ترانزيت و ترتيبات تعرفه

داليلي چون . ي همراه باشدهاي متفاوت استفاده از اين ابزارها ممكن است با هدف. حمايت قرار دهند

هاي سياسي و اجتماعي، نگراني از انزوا در محيط تجارت  دنبال كردن منافع اقتصادي، انگيزه

توان از جمله  المللي، تقويت و حمايت از صنايع نوپا و تثبيت اصالحات اقتصادي داخلي را مي بين

  . ها دانست علل اين گرايش

ها در بين  د هد اين قبيل همكاري ان ميهاي همكاري اقتصادي نش بررسي پيمان -

كشورهاي توسعه يافته با موفقيت، در بين كشورهاي در حال توسعه با موفقيت نسبي و در بين 

و اگر چه تمام كشورهاي عضو . كشورهاي كمتر توسعه يافته غالباً با عدم موفقيت مواجه بوده است

طوح توسعه يافتگي آنها متفاوت باشند ولي س گروه هشت جزء كشورهاي در حال توسعه مي

  . باشد مي

ايران به عنوان يك كشور آسيائي كه در مرز كشورهاي آسياي عربي و آسياي مركزي و  -

شرقي قرار دارد، تنها در پيمان منطقه اي اكو و همكاريهاي فرا منطقه اي گروه هشت كشور اسالمي 

منطقه اي براي دستيابي به اهداف عضويت ايران در پيمان هاي . عضويت دارد D8در حال توسعه 

 .توسعه اقتصادي و تجاري و آمادگي براي ورود به عرصه هاي جهاني رقابت تجاري، ضروري است

كل مربوط به كشور تركيه مي  GDPدر بين كشورهاي عضو گروه هشت بيشترين رقم  -

  :بنگالدش قرار دارندباشد و بعد از آن به ترتيب اندونزي، ايران، مالزي، نيجريه، پاكستان، مصر و 

نشان مي دهد كه كشور تركيه باالترين  2006سرانه اين كشورها در سال GDPمقايسه  -

ايران، . داراست و كشور مالزي از اين نظر مقام دوم را دارد D8رتبه را در بين كشورهاي گروه 

 . اندونزي، مصر، نيجريه، پاكستان و بنگالدش در رتبه هاي بعدي قرار دارند



  967/ هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش

نشان مي دهد كه كشور تركيه باال ترين  2005اين گروه كشورها در سال  GDPه مقايس -

پاكستان، قزاقستان، . رتبه را در بين كشورها داراست و ايران از اين منظر در مقام دوم قرار دارد

تركمنستان، ازبكستان، آذربايجان، افغانستان، قرقيزستان و تاجيكستان به ترتيب در رتبه هاي بعدي 

نسبت به سال قبل از آن به ترتيب ازبكستان،  2005نيز در سال  GDPنرخ رشد . دارند قرار

 .افغانستان، تركمنستان، قزاقستان، پاكستان، تركيه، ازبكستان، تاجيكستان، ايران و قرقيزستان قرار دارند

طي . واردات ايران از كشورهاي عضو اكو در سالهاي اخير روند افزايشي داشته است -

ميليون دالر در  1/2301به  2002ميليون دالر در سال  9/837وق ارزش واردات ايران از اكو از دوره ف

 .رسيده است كه رشد قابل توجهي را نشان مي دهد 2006سال 

درصد بوده كه با رشد قابل توجهي اين  8/3سهم ايران از كل واردات اكو  2002در سال  -

 .رسيده است 2006درصد در پايان  13سهم به 

بيشترين ميزان واردات ايران از اعضاي اكو به ترتيب از كشورهاي تركيه،  2002در سال  -

به ترتيب  2006بوده كه در سال ) ميليون دالر 88و  1/262، 8/368به ميزان (قزاقستان و پاكستان 

 .تغيير يافته است) ميليون دالر 7/281، 6/286، 9/1066به ميزان (تركيه، تركمنستان و آذربايجان

. صادرات ايران به كشورهاي عضو اكو در سالهاي اخير نيز روند قابل توجهي داشته است -

 6/7251به  2002ميليون دالر در سال  2/937طي دوره فوق ارزش صادرات ايران به اعضاي اكو از 

 .رسيده است  2006ميليون دالر در سال 

ه كه با رشد قابل توجهي درصد بود 3/3سهم ايران از كل صادرات به اكو  2002در سال  -

 .رسيده است 2006درصد در پايان  6/34اين سهم به 

بيشترين ميزان صادرات ايران به اعضاي اكو به ترتيب به كشورهاي  2002در سال  -

 2006بوده كه در سال ) ميليون دالر9/141، 1/150، 1/250به ميزان (آذربايجان، افغانستان و پاكستان  

تغيير يافته ) ميليون دالر 1/343، 6/514، 7/5626به ميزان (غانستان و آذربايجانبه ترتيب به تركيه، اف
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  .است

ميزان صادرات ايران به كل اعضاي اكو تقريباً با ميزان واردات از  2002گرچه در سال  -

كشورهاي فوق يكسان بوده اما به تدريج و بخصوص در سالهاي اخير صادرات ايران به كشورهاي 

برابر ميزان واردات از كل  3ميزان صادرات بيشتر از  2006ته به طوري كه در سال فوق افزايش ياف

 .اعضاي فوق شده است

رشد  2006تراز تجاري ايران با افغانستان در طي دوره فوق همواره مثبت بوده و در سال  -

ن در قابل توجهي داشته است اما در مجموع با توجه به شرايط ويژه اين كشور ميزان صادرات ايرا

 .سطح پائين تري قرار دارد

تراز تجاري ايران با آذربايجان در دوره فوق با نوسان مواجه بوده ولي در مجموع ميزان  -

 .صادرات ايران به اين كشور طي دوره فوق از ميزان واردات آن بيشتر بوده است

با تراز تجاري ايران با قزاقستان طي دوره فوق همواره منفي بوده ولي تراز تجاري  -

 .قزاقستان با آنكه نوسان داشته اما همواره مثبت بوده است

تراز تجاري ايران با پاكستان و تاجيكستان طي دوره فوق مثبت بوده اما تراز تجاري ايران  -

ميزان  2006با تركيه با آنكه در سال اول منفي بوده ولي پس از آن مصبت شده به طوري كه در سال 

 .ت از اين كشور بوده استبرابر ميزان واردا 5صادرات 

ميزان صادرات ايران به تركمنستان همواره از ميزان واردات بيشتر بوده ولي در سال  -

 .اين روند معكوس شده است 2006

مثبت بوده اما در سالهاي پس از آن منفي  2002تراز تجاري ايران با ازبكستان در سال  -

 .شده است
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  مهمترين بازارهاي هدف تجاري ايران
بندي به كشورهاي عضو  بيشترين ارزش صادرات كشور به تفكيك گروه 1385ل در سا -

ميليارد دالر صورت پذيرفته است كه نسبت به سال  5.4شوراي همكاري خليج فارس و به ارزش 

 2.1و2.8كشورهاي همجوار ايران و اتحاديه اروپا با . درصد رشد داشته است 44 درحدود  1384

  .اند م و سوم را از لحاظ ارزش صادرات به خود اختصاص دادههاي دو رتبه ميليارد دالر

اي از   فارس، كشورهاي همجوار ايران سهم عمده كشورهاي شوراي همكاري خليج -

اند و در ضمن سهم مناطق ديگر نظير بازار كشورهاي  واردات از ايران را به خود اختصاص داده

  .باشد ن بسيار ناچيز ميآمريكاي شمالي، مركزي و جنوبي در واردات از ايرا

درصد از سهم كل  62از بين كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، امارات با  -

درصد ازكل صادرات كشور، بزرگترين بازار 20.5صادرات از لحاظ ارزشي به اين اتحاديه وهمچنين 

رتيب، به ت) درصد 4/6(سعودي ، عربستان)درصد22(و كشورهاي عراق  بوده 1385ايران در سال 

هاي بعدي را از لحاظ ارزش صادرات در بين كشورهاي عضو اين شورا به خود اختصاص  رتبه

  .اند داده

ساير گازهاي طبيعي مايع شده، پسته تازه : اقالم عمده صادراتي به مقصد امارات شامل -

  .ياخشك كرده، ساير گازهاي نفتي مايع شده وساير مخلوط هيدروكربورهاي بوداراست

پودر يا مايع شوينده، سيب  ها، آب، بيسكويت: ه صادراتي به مقصد عراق شاملاقالم عمد -

  .تازه، پسته تازه يا خشك كرده است

كاتود وقطعات كاتود ازمس : اقالم عمده صادراتي به مقصد عربستان سعودي شامل -

  .تصفيه شده، بنزن وشمش از آهن و فوالد است

بيشترين ارزش  1385در سال كشور، از لحاظ پراكندگي جغرافيايي صارات غيرنفتي  -

درصد صورت پذيرفته  82ميليارد دالر وسهم ارزشي 13.3صادرات كشور به قاره آسيا به ارزش 
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هاي دوم و  درصد رتبه 2درصد و 14يك به ترتيب با سهم ارزشي  آفريقا هر هاي اروپا و قاره. است

هاي  يش سهم صادرات ايران به قارهافزا. اند سوم را از لحاظ ارزش صادرات به خود اختصاص داده

بيانگر اين است كه صادركنندگان عالوه بر بازارهاي   84نسبت به سال  1385اروپا و آفريقا در سال 

  .اند داشتهاي جهت توسعه بازارهاي خود  سنتي اهتمام ويژه

محصوالت  هدف بازار عنوان به اروپايي كشورهاي سهم كاهش شاهد ،68سال از -

 يافته افزايش آسيايي كشورهاي به كشور غيرنفتي صادرات مقابل در و هستيم تيغيرنف صادرات

به ترتيب  68سهم بازارهاي اروپايي و آسيايي از صادرات غيرنفتي ايران در سال  به طوري كه است،

  .اند درصد تغيير يافته 43/81و  89/16به  1383ها در سال   باشد و اين سهم درصد مي 08/29و  79/66

 به تنها نه آسيايي كشورهاي به اروپايي كشورهاي سمت از هدف بازارهاي جهت يرتغي  -

  .دارد مصداق نيز غيرنفتي صادرات ارزش مطلق مقادير لحاظ از سهم، بلكه لحاظ

 حسن از برخورداري به علّت و افغانستان CIS جديد كشورهاي بازارهاي گرچه -

به  اما .شوند مي محسوب ايران طبيعي ازارهايب به عنوان مذهبي و فرهنگي اشتراكات و همجواري

 بلندمدت در است ممكن كاال كيفيت بر آنها تأكيد عدم و كشورها اين يافتگي پايين توسعه سطح علّت

 رشد بودن پايين به علّت همچنين .نمايد محدود كشور را در محصول كيفيت و وري بهره رشد

 نزديك آينده در بازارها اين اشباع و امكان باشد مي دمحدو آنها تقاضاي ميزان كشورها، اين اقتصادي

 باال ريسك با و افغانستان، كشورهاي عراق مانند كشورها اين از بعضي آنكه ضمن .دارد وجود

 اروپايي بازارهاي گسترش جهت در آسيايي، بازارهاي حفظ ضمن است، ضروري بنابراين. باشند مي

 نشان از استفاد جهت به مشترك گذاري سرمايه نظير تدابيري اين بازارها در نفوذ كاهش حداقل يا و

 .شود گرفته كار به شده شناخته ليسانس ماركهاي تحت توليد و پيشرو صنايع تجاري

هر چند . درصد كاهش داشته است 3/10، 1383صادرات به اتحاديه اروپا نسبت به سال  -

ت غيرنفتي از كاالهاي سنتي و كشاورزي كه اين امر تا حدودي به دليل تركيب ساختار كااليي صادرا

تواند ناشي از تنشهاي سياسي و فشار  باشد، اما عامل ديگر مي به محصوالت صنعتي و پتروشيمي مي
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اي است،  نكته حائز اهميت، ميزان پايين صادرات درون منطقه. غرب بر جمهوري اسالمي ايران باشد

ميليون دالر بيش از صادرات ايران  2075به ميزان  به طوري ايران به امارات متحده عربي به تنهايي

  .باشد و اكو مي )CIS(به كشورهاي مستقل المنافع 

 37ميليون دالر،  2966فارس به ميزان  صادرات به كشورهاي شوراي همكاري خليج  -

دهد و از رشد  درصد از سهم صادرات جمهوري اسالمي ايران به گروههاي اقتصادي را تشكيل مي

دليل اصلي اين رشد، حضور امارات در بين . برخوردار بوده است 1383دي نسبت به سال درص 4/74

، صادرات به كشورهاي اكو 1385در سال . باشد اين كشورها و افزايش صادرات به كويت و عراق مي

رسد علت اصلي اين امر، رشد  درصد رشد داشته است كه به نظر مي 8/48، 1383نسبت به سال 

  .باشد به افغانستان به عنوان يكي از كشورهاي عضو اكو مي صادرات ايران

 جهت تغيير دهنده، نشان 1384 و 1383 سالهاي طي كشور صادراتي بازارهاي بررسي -

 در را ششم و پنجم هاي رتبه ،1383سال در كه ايتاليا و آلمان .باشد هدف مي بازارهاي در اساسي هاي

 جايگاه به ايتاليا و هشتم رتبه به آلمان ،1384در سال اند داشته ايران صادراتي هدف بازارهاي بين

ميليون  365به  1383دالر در سال  ميليون 326 از آلمان به صادرات گر چه .اند يافته تنزل دوازدهم

به  1383ميليون دالر در سال  9/308افزايش يافته است، ولي صادرات به ايتاليا از  1384دالر در سال 

  .رسيده است 1384ر سال ميليون دالر د 236

 شامل 1384 سال در كشور دستي صنايع و فرش بخش در كاال بازارهاي ترين عمده -

 ترتيب به كه است بوده ايتاليا و عربي متحده امارات عراق، متحده، آمريكا، اياالت آلمان، كشورهاي

 خود به ار دستي صنايع و فرش صادرات كل درصد از 7و  1/7، 3/9، 1/15، 3/18معادل  سهمي

كشورها  اين به درصد از كل صادرات فرش و صنايع دستي 8/56مجموع  در و اند داده اختصاص

جذب فرش  در )درصد 40 حدود(ايتاليا  و آلمان امريكا، كشورهاي باالي سهم به توجه با .دارد تعلق

براي رشد  تواند دليلي و صنايع دستي ايران، و از طرفي محدود شدن صادرات به اين كشورها، مي

 .پايين صادرات بخش فرش و صنايع دستي باشد
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 اول رتبه 7 افغانستان و كويت ژاپن، چين، هند، عراق، امارات، كشورهاي 1384 سال در -

 بودن پايين و همجواري به علّت بازارها اين كه چند دهند هر تشكيل مي را كشور هدف بازارهاي

 بودن پايين به علّت اوالً اما هستند، مزيت داراي و مذهبي فرهنگي تشابهات و نقل، و حمل هزينه

 باعث آينده در كه رود مي آن اروپايي بيم كشورهاي به نسبت كشورها اين در زندگي استانداردهاي

 كه دادن بازارهايي دست از و بازارها اين بر تمركز ثانياً شوند، كشور صادراتي محصوالت كيفي نزول

 صادراتي رقباي بالطبع اكنون و اند بوده ايراني محصوالت نندگانتقاضاك زمرة در متمادي ساليان

 باال را اروپايي بازارهاي در مجدد حضور فرصت هزينه شد، خواهند كشورها اين در جايگزين ما

 هستند پرريسكي كشورهاي كه) افغانستان و عراق(همجوار  بر بازارهاي تمركز كه اين ضمن .برند مي

  .شوند مي يبازار ريسك افزايش باعث

 67 هندوستان و درصد 62 تركيه درصد، 108 چين به صادرات ارزش ،1384سال در -

 افزايش تبع به و كشورها اين براي آتي اقتصادي رشد بيني به پيش توجه با .است نموده رشد درصد

 و شود مي تلقي ايران صادراتي در بازارهاي قوت نقطه يك به عنوان امر اين آنها، تجاري ظرفيت

 مدنظر كشور و صادراتي توليدي استراتژي در آينده، در كشورها اين وارداتي نيازهاي است روريض

  .گيرد قرار

  ترين شركاي تجاري كشور  عمده
اي نظير بازار افغانستان و عراق جايگاه خود  در مبحث صادرات رفته رفته بازارهاي تازه -

شود  ابطه همان طور كه مشاهده ميدر همين ر. را در تركيب شركاي كشور پيدا خواهند نمود

كشورهاي چين، ژاپن، ايتاليا، امارات متحده عربي، آلمان و هلند جزو بزرگترين واردكنندگان كاال و 

  .اند خدمات از كشور بوده

در زمينه واردات كاالها و خدمات نيز تغيير جهت در زمينه شركاي تجاري مشاهده  -

ژاپن و چين در صادرات به ايران افزايش چشمگيري شود به طوري كه سهم كشورهايي نظير  مي
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  .داشته است

كشور جهان واردات داشته و از نظر تنوع اقالم  111كشور ايران از  1383در سال  -

كاال  5200در حدود ) سيستم هماهنگ شده توصيف و كد گذاري كاال( HSوارداتي بر اساس تعرفه 

  .به كشور وارد شده است

كشور جهان صادرات داشته و از نظر تنوع اقالم  163ن به كشور ايرا 1384در سال  -

نوع  4000در حدود )سيستم هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كاال( HSتعرفه  صادراتي براساس

  .كاالبه كشورها صادر كرده است

اي به سمت بازارهاي تازه نظير بازار افغانستان،  در زمينه بازار صادراتي تغير جهت عمده -

  . شود پاكستان مشاهده مي عراق، هند و

كشور جهان واردات داشته و از نظر تنوع اقالم  154كشور ايران از  1384در سال  -

  .به كشور وارد شده است كاال  5700 در حدود HSبر اساس تعرفه  وارداتي

ترين صادركنندگان به كشور  كشورهاي امارت متحده عربي، آلمان، فرانسه و ايتاليا عمده -

ترين شركاي تجاري كشور، افزايش سهم چين در صادرات به ايران   در زمينه عمده. شندبا ايران مي

  .رسد محسوس به نظر مي

ترين  به تفكيك عمده 1385مطالعه و آمار مرتبط با ثبت سفارش كشور در سال  -

ترين كاالهاي ثبت سفارش شده مؤيد اين نكته است كه  كننده سفارش و نيز عمده كشورهاي ثبت

ترين شريك تجاري كشور در زمينه واردات  ي امارات متحده عربي و آلمان و فرانسه عمدهكشورها

البته در اين زمينه تغيير جهت محسوسي به واردات از كشورهاي . رود در سالهاي اخير به شمار مي

  . خورد آسياي شرقي نظير چين، كره جنوبي و ژاپن به چشم مي

جهان صادرات داشته و از نظر تنوع اقالم  كشور 164كشور ايران به  1385در سال  -

نوع  3811در حدود ) سيستم هماهنگ شده توصيف و كد گذاري كاال( HSصادراتي بر اساس تعرفه 
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 .شده است صادر كاال از كشور

ميليارد  4/16ارزش صادرات كاالهاي غير نفتي ايران به كشورها برابر با  مذكوردر سال  -

يشترين ميزان صادرات كاالهاي غير نفتي ايران به مقصد امارات متحده دالر بوده، كه از اين ميان ب

. درصد رشد داشته است 65حدود  84ميليارد دالر بوده كه نسبت به سال  2.5عربي و به ارزش 

 1385كشور چين دومين شريك بزرگ تجاري ايران از لحاظ ارزش صادرات پس از امارات در سال 

عراق است كه  كشور 1385ايران از لحاظ ارزش صادرات در سال سومين شريك تجاري . بوده است

   .درصد برخوردار بوده است 75صادرات ايران به اين كشور از رشد چشمگيري حدود 

. باشد ترين شريك تجاري ايران در تجارت مي كشور امارات متحده عربي همچنان عمده -

 .فزايش يافته استجنوبي در طي سالهاي اخير ا سهم كشورهاي چين، ژاپن و كره

گيري  سهم كشورهاي اروپايي در تركيب صادرات غيرنفتي كشور كاسته شده است و در عوض جهت

همان طور كه پيشتر در . بوده است...  اي نظير افغانستان، عراق و  صادراتي كشور به سمت بازارهاي تازه

 بودن پايين و همجواري به علّت بازارها اين كه چند بخش بازارهاي هدف تجاري ايران بيان گرديد هر

 بودن پايين به علّت اوالً اما هستند، مزيت داراي و مذهبي فرهنگي تشابهات و نقل، و حمل هزينه

 نزول باعث آينده در كه رود مي آن اروپايي بيم كشورهاي به نسبت كشورها اين در زندگي استانداردهاي

 ساليان كه دادن بازارهايي دست از و بازارها اين بر تمركز ثانياً شوند، كشور صادراتي محصوالت كيفي

 اين در جايگزين ما صادراتي رقباي بالطبع اكنون و اند بوده ايراني محصوالت تقاضاكنندگان زمره در متمادي

 تمركز كه اين ضمن .برند مي باال را اروپايي بازارهاي در مجدد حضور فرصت هزينه شد، خواهند كشورها

 بازاري ريسك افزايش باعث هستند پرريسكي كشورهاي كه) افغانستان و عراق(جوار هم بر بازارهاي

  .شوند مي
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  منابع 

  و

  مĤخذ 
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  ،؛ »ايران و عضويت در سازمان تجارت جهاني بازرگاني با يك بحث انتقادي«؛ )2002(الياسي، حميد

  .، تهران177 – 178اقتصادي، صص  –ترجمه خيرخواهان، اطالعات سياسي 

 و  محمدرضا رفعتيبخش، اسفنديار، حميدرضا اشرف زاده، بيژن بيدآباد، اكبر كميجاني، اميد ...

؛ بررسي آثار عضويت جمهوري اسالمي ايران در سازمان جهاني تجارت بر بخش صنعت، )1375(

 .سازمان مديريت صنعتي، وزارت صنايع، تهران

  موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت ؛ آشنايي با )1372(اميدبخش، اسفنديار و مسعود طارم سري

 .و بررسي تبعات الحاق ايران به آن، موسسه مطالعات پژوهشهاي بازرگاني، تهران) گات(

  ،ي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني در بخش صنعت، تهران)1382(بيدآباد، بيژن؛ آثار كم. 

http://www.bidabad.com/ 

 بررسي آثار احتمالي پذيرش ايران در «؛ )1382(اران، اترك، مه لقا، شهيندخت خوارزمي و همك

بر سيستم بانكي كشور و ارائه پيشنهادات كلي جهت مذاكرات آتي  (WTO)سازمان تجارت جهاني 

 . ، تهران4؛ مديرساز، سال چهارم، شماره » )مطالعه موردي بانكهاي تجاري(ايران در اين سازمان 

  ،اي در سازمان جهاني تجارت و حذف از بازرگاني خارجي  فه؛ موانع غيرتعر)1381(بيدآباد، بيژن

 ./http://www.bidabad.comايران، 

  ،مقاله، منتشر شده  40؛ مسائل سياستگذاريهاي كالن اقتصادي در ايران، مجموعة )1383(بيدآباد، بيژن

 /http://www.bidabad.com: در

  ،اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن، نشر ني، چاپ دوم، تهران)1381(بهكيش، محمد مهدي ،. 

  ،ها و سياستهاي بازرگاني، چاپ پنجم، نشر ني،  ، تجارت بين الملل نظريه)1378(پور مقيم، سيد جواد

  .تهران

  ،؛ نشريه داخلي بانك ملي، سازمان اداره » جهانيايران و سازمان تجارت «؛ )1380(تفرشيان، بيژن

  . خارجه، تهران
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 ،؛ نشريه صنايع نساجي، تهران»آشنايي با سازمان تجارت جهاني« ؛ )1378(حقي، محمد علي .  

  ،نمايندگي )58(؛ سال هشتم، شماره )1383(خبرنامه رويدادها و تحوالت سازمان تجارت جهاني ،

  . ناالختيار تجاري ايران، تهرا تام

  ،ابوالقاسم بينات، حامد : ترجمه. ؛ چگونگي الحاق به سازمان تجارت جهاني)1381(دبيرخانه آنكتاد

روحاني، محمد حسن زارع احمدآبادي، علي زاهدطلبان، امير هوشنگ فتحي زاده، موسي موسوي 

  .  زنوز، نمايندگي تام االختيار تجاري ايران، تهران

  ،ارزيابي عملكرد وزارت بازرگاني در برنامه سوم توسعه اقتصادي، ، )1383(دفتر برنامه ريزي و توسعه

معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي، . 1382تا  1379ايران طي سالهاي .ا.اجتماعي و فرهنگي ج

 .وزارت بازرگاني، تهران

  ،ز ها، مرك ها و سياست تئوري: المللي معاصر روابط تجاري بين؛ )1374(رحيمي بروجردي، عليرضا

   .تهرانانتشارات علمي دانشگاه آزاد اسالمي، 

  ،4؛ نشريه اتاق بازرگاني، شماره »طرز پيوستن به سازمان تجارت جهاني«؛ )1374(رشيدي، يحيي ،

  . تهران

  ،مجموعه مقاالت همايش جهاني شدن اقتصاد، موسسه )1382(رضايي، مهدي، شهرزاد كتان ،

  . مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، تهران

 اليحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و )1383(ريزي كشور  ازمان مديريت و برنامهس ،

  . ، تهران1384- 88فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

  ،نشر ني، تهران؛ تجارت بين الملل؛ ترجمه حميدرضا ارباب، )1386(سالواتوره، دومينيك. 

  ،تن ايران به سازمان تجارت جهاني با نگرشي بر بررسي موانع قانوني پيوس«؛ )1378(سرافراز، ليال

  .، تهران177 – 178؛ مجله سياسي اقتصادي، شماره »سياستهاي موجود

  ،الزامات، پيامدها و راه كارهاي (پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني «؛ )1379(شيركوند، سعيد
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  . زمستان، تهران 51مجله دانش مديريت، سال سيزدهم، شماره . »)عملي

  ،؛ مجتمع آموزش »سازمان تجارت جهاني اهداف، مباني و ساختار«؛ )1378(شيرودي، عبدالحسين

  . عالي قم، سال اول، شماره چهارم زمستان، قم

  ،؛ مجتمع » سازمان تجارت جهاني و تأثير آن بر مقررات داخلي«؛ )1379(شيرودي، عبدالحسين

  . آموزش عالي قم، سال دوم، شماره پنجم، بهار، قم

  ؛ شماره »اقتصادي –ايران و سازمان تجارت جهاني، مجله اطالعات سياسي «؛ )1382(عزيزي، خسرو

  . ، تهران176-175

  ،؛ وضعيت تجارت خارجي ايران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهاني؛ )1381(فتحي، يحيي

  . از سري مقاالت پژوهشي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ايران، تهران

 ؛ بررسي ساختار حمايتي در برخي از صنايع ايران، دانشگاه عالمه )1379(رزين، محمدرضا، ف

  .طباطبائي، رساله كارشناسي ارشد، تهران

  ،ا.ا.، سايت گمرك ج)1386(قانون مقررات صادرات و واردات ايران. ww.irica.gov.irhttp://  

    سايت مجمع تشخيص مصلحت نظام.ا.ا.رنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جقانون ب ،. 

http://www.maslehat.ir/  

 سايت مجمع تشخيص مصلحت نظام.ا.ا.قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج ،. 

http://www.maslehat.ir/  

 سايت مجمع تشخيص مصلحت نظام.ا.ا.قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج ،. 

http://www.maslehat.ir/  

 تشخيص مصلحت نظام ، سايت مجمع.ا.ا.قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج. 

http://www.maslehat.ir/  

 وابسته به وزارت بازرگاني ايران. االختيار تجاري ايران دفترنمايندگي تام :http://www.irtr.gov.ir/ 
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