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مقدمه
با هدف ارزیابی فعالیت های صندوق بین المللی پول در زمینه تجارت ،هر پنج سال یک بار گزارشی از سوی
صندوق ارائه می شود .در این مقاله عالوه بر بررسی نتایج مطالعات گذشته ،موضوعات کلیدی الزم برای بهبود
تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و یک برنامه کاری برای پنج سال آینده نیز ارائه می شود .نتایج بررسی ها
حاکی از نیاز به عملیاتی کردن مفاهیم و چشم انداز در حال تغییر تجارت (مشتمل بر تغییر عوامل تعیین کننده و تاثیر
گذار بر تجارت – مانند زنجیره ارزش جهانی – و تغییر تکیه گاه سیاست های تجاری از توافقات تجاری چند جانبه
به سیاست های تجاری منطقه ای و چندکشوری ) است.
رشد تجارت جهانی کاهش یافته است زیرا مزایای ناشی از اصالحات گذشته و گرایش های توسعه تجارت به
مرحله بلوغ خود رسیده است و زمینه ای برای اصالحات جدید متصور نیست .در چند دهه گذشته ،تجارت با
سرعتی بیش از رشد  GDPجهانی رشد کرد و از طریق فراهم آوردن شرایط تکامل و ایجاد تخصص برای
کشورها ،به رشد و بهره وری بیشتر کمک کرد .اما در چند سال گذشته با کم رنگ شدن مومنتوم رشد اقتصادی،
تجارت جهانی نیز کند شده است و زنجیره های ارزش جهانی در برخی از مناطق جهان کامل شده است.
تجارت یکی از عناصر اصلی سیاست های جهانی برای تقویت رشد اقتصادی است .در شرایط تشدید ریسک های
مرتبط با رشد جهانی و نگرانی های مربوط به «رشد اقتصادی اندک » ،مومنتم جدیدی در سیاست ها مورد نیاز
است .اصالحات تجاری در سطح جهانی و یا در سطح یک کشور می تواند منافع حاصل از سایر اصالحات
ساختاری را تکمیل و تقویت کند .اصالحات ،عنصر اصلی و عمده در سرمایه گذاری های زیربنایی است .این
اصالحات کشورها را قادر می سازد تا در زنجیره های ارزش جهانی شرکت داشته باشند.

 .ترجمة کلمة ) (Plurilateralمیباشد .در اقتصاد و حقوق ،مذاکرات و موافقتنامهها میتوانند به این شکل انجام شوند .در این حوزهها ،مذاکره
یا توافقی است که میان بیش از دو کشور انجام میشود اما تعداد این کشورها چندان نیست .در حقیقت ،مذاکرة جمعی میان گروه کوچکی از
کشورها صورت میپذیرد .در صورتی که مذاکره یا توافق میان تعداد زیادی از کشورها باشد برای نامیدن آن از اصطالح )(Multilateral
استفاده میگردد.

( -2میانه جدید ) new mediocreاصطالحی که اولین بار توسط کریستین الگارد از صندوق بین المللی پول مطرح شد و اشاره به رشد اندک

اقتصاد جهانی برای یک دوره طوالنی دارد.
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دستاوردهای بالقوه مهمی از یکپارچگی تجاری بیشتر و توسعه زنجیره های عرضه جهانی ایجاد می شود .این
دستاوردها از:
 آزادسازی سنتی در تعداد زیادی از کشورها (به خصوص کشورهای کم درامد و اقتصادهای بازار نوظهور
که به طور متوسط تعرفه های اعمالی و تثبیت شده آنها در حدود  5برابر کشورهای توسعه یافته است)
 و کاهش موانع در سیاست های تجاری جدید (خدمات ،مقررات ،سرمایه گذاری) در برخی بخش ها
(مانند کشاورزی)
 و توسعه بیشتر زنجیره های عرضه جهانی( به خصوص برای مناطق و کشورهایی که در گذشته این فرصتها
را ازدست داده اند)
ایجاد می شود.
توسعه یکپارچگی تجارت جهانی نیاز به ساختار اقتصادی باز دارد تا شرایط را برای تالش های تجاری ترجیحی و
چند جانبه از حیث تنوع بخشی در مولفه های عمق ،سرعت و انسجام ،تامین نماید .به سرانجام رسیدن موافقتنامه
بالی خوشحال کننده است اما موانع قبلی مانند آنچه که مانع از پیشرفت در دور دوحه شد بر نیاز به لزوم حفاظت از
حاکمیت سیستم تجاری چندجانبه تأکید دارد .با اهرم تغییر جهت سیاست های تجاری به سمت منطقه ای و
چندکشوری ،طرح های آزادسازی تجاری جدید باید از قطعه قطعه کردن تجارت اجتناب کند و تالش های
جدیدی در راستای تجدید و تجهیز مجدد حاکمیت سیستم تجارت چندجانبه با بر محور  WTOصورت گیرد.
همچنین مراقبت شدید و هماهنگ برای اجتناب از اعمال اشکال جدیدی از حمایت گرایی مشابه حمایت تعرفه ای
سنتی ،مورد نیاز است.
پرداختن بهتر به موضوعات مهم تجاری کالن توسط صندوق ،نیاز به تالش هماهنگ بیشتری دارد .این امر نگرش
نهادی روشن تری درباره موضوع تجارت و سیاست های تجاری؛ مطالعات و بررسی های تحلیلی مستمر؛ تالش های
مضاعف برای بیان مفاهیم کلیدی تجارت و چشم انداز سیاست تجاری ،به خصوص برای نظارت دو جانبه و منطقه
ای؛ اولویت بندی همکاری دو جانبه در حوزه های کالن ؛ بازنگری راهنماها؛ و فرآیندهای بازبینی ،می طلبد .با

 Bali agreement .موافقتنامه تجاری است که در نهمین کنفرانس اداری سازمان تجارت جهانی در بالی اندونزی  7-3دسامبر  1 3بدست
آمده است .این موافقتنامه با هدف کاهش موانع تجاری جهانی تهیه شده است و اولین موافقتنامه ای است که توسط همه اعضای  WTOبه تصویب
رسیده است.
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توجه به محدودیت منابع و تخصص تجاری محدود صندوق ،نیاز به اولویت بندی دقیق و همکاری مستمر با سایر
نهادهای بین المللی ،وجود دارد.
تمرکز نظارت درکشورهای پیشرفته ،اقتصادهای نوظهور و کشورهای کم درآمد باید با هدف پاسخگویی به
نیازهای متفاوت اقتصادها حسب ماهیت متفاوت شرایط کالن اقتصادی آنها  ،تنظیم شود.
در اغلب کشورهای توسعه یافته موضوع کلیدی ،تالش برای توسعه حد و مرزهای سیاست های تجاری جدید ،باز
کردن بازارهای خدماتی و ایجاد سیستم های قانونی منسجم تر می باشد (به عنوان مثال هماهنگی بهتر در تنظیم
مقررات داخلی از طریق گفتگو با قانون گذاران ،به رسمیت شناختن طرفین و در برخی موارد هماهنگ سازی) .این
امر منافع بالقوه ای برای آنها به همراه دارد در صورتی که عدم یکپارچگی و انسجام به حداقل کاهش یابد.
تعداد زیادی از اقتصادهای در حال ظهور ،به عنوان مثال در آسیای جنوبی و امریکای التین کماکان می توانند از
یکپارچگی از طریق آزادسازی سنتی ،استفاده از لنگراتصال به زنجیره ارزش جهانی ،حذف سیاست های جایگزینی
واردات (سیاست های جایگزینی واردات در گذشته با شکست مواجه شده است) و اجتناب از اعمال سیاست های
حمایتی و استفاده از محدودیت های غیرتعرفه ای ،منتفع شوند .آزادسازی تجاری منافع حاصل از اعمال اصالحات
ساختاری را تکمیل و تقویت می کند و از تقویت چارچوب های سیاستی و نهادی حمایت می کند.
کشورهای کم درآمد به تجارت و یکپارچگی برای پیوستن به زنجیره ارزش جهانی به عنوان حلقه مرکزی استراتژی
رشد و توسعهشان نیاز دارند .آنها می توانند انواع روش های حمایتی را که مانع از ایجاد اشتغال و رشد صادرات می
شود حذف کنند .برای این کشورها پرداختن به موانع تجاری قدیمی از قبیل ارتقاء زیرساخت های تجاری و بهبود
نهادهای اقتصادی هنوز از اهمیت بسزایی برخوردار است .اقتصادهای مذکور ممکن است به همکاری فنی نیاز
داشته باشند از قبیل این که چگونه با محیط کمتر حمایتی ،سازگار شوند (به عنوان مثال کارکردهای مالی تعرفه های
کمتر)؛ توالی ،سرعت و هماهنگی اصالحات چگونه باشند؛ و در چه شرایطی ازبهبود دسترسی به بازارهای
اقتصادهای پیشرفته ،بهره برداری کنند.
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ارزیابی تجارت و سیاست تجاری -چشم انداز سال های اخیر
الف -چشم انداز تجارت در حال تغییر
طی چند دهه گذشته ،در راستای افزایش وابستگی های متقابل ،رشد تجارت جهانی از رشد  GDPپیشی گرفته
است .این رشد تجاری چشمگیر ،ناشی از رشد اعضای  WTOبه خصوص الحاق چین ،گسترش سریع GVCs
(زنجیره های ارزش جهانی) و نقش فزاینده تجارت جنوب – جنوب بوده است .البته این فرایند در همه کشورها
به صورت یکسانی رخ نداده است؛ بلکه در کشورهای کم درآمد و اقتصادهای نوظهور یکپارچگی تجاری
بیشتربوده است.
بازیگران قدیم و جدید تجارت جهانی
 .طی سه دهه اخیر تجارت جهانی به صورت چشمگیری (به خصوص در اقتصادهای نوظهور) افزایش یافته است.
ارزش صادرات کاالهای جهانی با رشد  8.6درصد در هر سال از

تریلیون دالر در سال  861به بیش از 6

تریلیون دالر در سال  1 3رسیده است؛ همچنین طی بازه زمانی مشابه حجم تجارت چهار برابر افزایش یافته
است( .)WTO- 1 3کاهش معنی دار موانع تجاری به دلیل تغییرات فنی ،حمل و نقل و سیاست گذاری تجاری
این امر را ممکن ساخته است .در سال  861اقتصادهای توسعه یافته نزدیک به  73درصد صادرات کاالهای جهانی
را به خود اختصاص داده بودند.آمریکا با در اختیار داشتن سهم  3درصدی از صادرات کاالهای جهانی،
صادرکننده برتر(عمده) بوده است(نمودار ) .طی این دوره ،سهم کشورهای نوظهور و کشورهای کم درامد از
صادرات کاالهای جهانی از  7درصد در سال  861به  33درصد در سال  1 3رسیده است .سهم صادرات چین
از یک درصد در سال  861به

درصد در سال  1 3رسیده است( در سال  4102کل صادرات کاالیی ایران

 8888میلیارد دالر و کل ارزش واردات  24میلیارد دالر بوده است؛ سهم ایران از صادرات کاال در جهان 1824

درصد و سهم واردات ایران از جهان 1844درصد در سال  4102می باشد) .افزایش صادرات منجر به افزایش
 GDPدر کشورهای کم درآمد و اقتصادهای نوظهور شده است به طوری که سهم آنها از واردات کاالهای جهانی
از  3درصد در سال  861به  31درصد در سال  1 3رسیده و تقریبا به دو برابر افزایش یافته است.
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نمودار -0صادرات به تفکیک کشورها

 .در هر حال یکپاچگی تجاری اقتصادهای نوظهور و کشورهای کم درامد به شدت متفاوت بوده و فضای قابل
توجهی برای یکپارچگی بیشتر وجود دارد .یکپارچگی کشورهای نوظهور در سیستم تجارت جهانی در بین
کشورهای مختلف به شدت متفاوت بوده است .به عنوان مثال شدت تجارت چین (نسبت مجموع صادرات و
واردات به  )GDPبا رشد فوق العاده از  3درصد در سال  861به  38درصد در سال  1 3رسیده است در حالی
که شدت تجارت برزیل با رشد مالیم از  1درصد به  6درصد رسیده است .کشورهای کم درآمد در سال  1 3با
توجه به موانع ساختاری قوی در مقابل تجارت ،کمتر از  3درصد صادرات را به خود اختصاص دادند .نمودار
رابطه مثبت بین تنوع محصوالت صادراتی و  GDPسرانه را نشان می دهد .کشورهای کم درآمد که در زیربناها،
شبکههای تجاری و سرمایه انسانی سرمایه گذاری کرده اند ،تعداد شرکای تجاری و محصوالت صادراتی خود را
افزایش دادهاند .تجارت و یکپارچگی تجاری نقش های متفاوتی در استراتژی رشد کشورهای مختلف ایفا می کند
فضای زیادی برای رشد تجارت بین المللی اقتصادهای نوظهور و کشورهای کم درآمد وجود دارد.

درجه تمرکز صادرات شاخصی است که نشان دهنده تنوع محصوالت صادراتی یک کشور می باشد .هر چه تنوع محصوالت صادراتی یک کشور کمتر باشد،درجه تمرکز صادرات آن کشور بیشتر است.
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نمودار -4درجه تمرکز صادرات و  GDPسرانه

نقاط روی نمودار سطوح مختلف درآمدی و درجه تمرکز صادرات برای کل کشورهای جهان (گروه کشورهای توسعه یافته ،نوظهور
و کم درآمد) را طی بازه زمانی  881 - 1 1نشان می دهد .مقادیر بزرگتر تمرکز صادرات نشان می دهد که شرکای تجاری و
محصوالت صادراتی محدود و متمرکز شده اند.

 .3رشد تجارت در اواخر سال  116و اوایل  118دچار سقوط  ،ریزش ناگهانی و شدید شد .کاهش ساالنه
واردات بین فصل چهارم  116و اولین فصل  31 ، 118درصد بود و اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته را به
طور برابر متاثر ساخت ( .)IMF,0202واردات با نرخ ساالنه  1درصد طی سه فصل بعد از آن شروع به افزایش
کرد .اما با وجود بهبود ،کماکان تجارت جهانی پایین تر از روند قبل از بحران بود .به عالوه برای کشورهایی که به
طور مستقیم از بحران مالی و بانکی متاثر شدند ،واردات در سطوح پایین تر از سال های قبل از بحران قرار گرفت و
این امر بهبود صادرات کشورهایی که به طور مستقیم از بحران مالی متاثر نشده بودند را نیز محدود کرد.
 .3رشد تجارت ،پس از بهبود بحران بزرگ کند بوده است .حجم تجارت در سال

 1و  1 3فقط در حدود 3

درصد رشد کرده است که از میانگین سال های قبل از بحران ( 867تا  ) 117که  7.درصد بوده است خیلی
کمتر است (نمودار  )3ضمنا رشد حجم تجارت در سال های

 1 3- 1از رشد اقتصاد جهان در همین بازه زمانی

نیز کمتر بوده است که چنین مشاهده ای در بازه های قبلی زمانی مالحظه نمی شود .شاید بتوان گفت تغییرات
ساختاری که قبل از بحران شروع شد منجر به کاهش تجارت جهانی شده است :برآوردکشش بلندمدت تجارت
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نسبت به  ، GDPاز  .در بازه زمانی  868- 111به  .3در سال های  11 - 1 3کاهش یافته است و این
مقدار برابر با کشش بلندمدت تجارت به  GDPدر بازه زمانی  871- 865می باشد .تغییرات در ساختار تجاری ،به
خصوص گسترش سریع زنجیره های ارزش جهانی در دهه  881و کند شدن آن در دهه  111می تواند این
وضعیت را توضیح دهد .همچنین کاهش آزاد سازی تجاری در دهه  111میالدی نسبت به دهه  881به کاهش
تجارت جهانی در سال های اخیر کمک کرده است.
نمودار  -3متوسط نرخ رشد حجم واردات و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی

الگوهای در حال تغییر تجارت
 .5کشورهای نوظهور اقتصادی و کشورهای کم درآمد نه تنها با رشد حجم تجارت مواجه بوده اند بلکه حجم
تجارت بین این کشورها نیز با رشد چشمگیری همراه بوده است .تجارت بین اقتصادهای پیشرفته به عنوان سهمی از
تجارت جهانی در طی دو دهه اخیر افت کرده است به طوری که سهم صادرات بین اقتصادهای توسعه یافته از
صادرات جهانی (تجارت شمال– شمال) از  87درصد کل صادرات در سال  881به  36درصد در سال 1 3
کاهش یافته است (نمودار  ،)3در حالی که سهم صادرات بین کشورهای کم درآمد و اقتصادهای نوظهور (تجارت
جنوب – جنوب) از  5درصد کل صادرات جهان در سال  881به  7درصد در سال  1 3افزایش یافته است.
8

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

معاونت بررسی های اقتصادی -مرکز گردآوری و تحلیل آمار

همچنین سهم تجارت بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای کم درآمد و ا قتصادهای نوظهور از تجارت جهانی
(تجارت شمال -جنوب) تقریبا ثابت بوده است.
نمودار-2صادرات جهانی کاال

 .8زنجیره های ارزش جهانی (ایجاد رابطه تجاری -سرمایه گذاری -خدمات) در برخی مناطق افزایش چشمگیری
داشت .پیشرفت های تکنولوژیکی در حمل و نقل و ارتباطات و آزادسازی تجاری هزینه های مبادالت را کاهش
داد و کاهش تمرکز تولید در درون مرزها را تسهیل کرد .زنجیره های ارزش جهانی یکی از دالیل عمده رشد
تجارت جهانی و افزایش سهم اقتصادهای نوظهور مانند چین هستند .حجم تجارت کاالیی جهان طی سه دهه

گذشته بسیار سریعتر از  GDPجهانی رشد نموده است ( .)WTO,0202ظهور زنجیره های ارزش جهانی ،رشد
سریع تجارت ناخالص جهانی را در پی داشته است چرا که صادرات به طور عمده شامل کاالهای واسطه ای و نهاده
هایی بوده است که تا مونتاژ نهایی و فروش به مصرف کننده نهایی چندین بار از مرزها عبور کرده است.
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" تخصص عمودی" از اواسط دهه  881میالدی افزایش یافته است (نمودار  .)5این افزایش به خصوص برای چین
(سهم ارزش افزوده وارداتی (خارجی) در صادرات از  885تا ، 115

درصد افزایش یافته است)  ،آلمان و

ژاپن(به ترتیب  6و  8درصد) کامال مشخص است .ظهور زنجیره ارزش جهانی به این کشورها کمک کرده است تا
قدرت صادراتی خود را افزایش دهند .در مقایسه با این کشورها در آمریکا «سهم محتوی خارجی » در صادرات
ناخالص کمترین مقدار است .زنجیره های ارزش جهانی در مناطق خاصی مانند آمریکای شمالی ،اروپا و آسیای
جنوب شرقی متمرکز شده اند.
نمودار  -2ارزش افزوده خارجی در ناخالص صادرات جهانی

 .تخصص عمودی اشاره به کاالهای وارداتی دارد که به عنوان نهاده برای تولید کاالهای صادراتی مورد استفاده قرار می گیرد .به عبارتی دیگر وقتی کشوری در
زنجیره ارزش جهانی تخصص عمودی پیدا می کند به این معنی است که آن کشور بخشی از فرآیند تولید را به عهده داشته و فقط قسمتی از ارزش افزوده مربوط
به کاالهای صادراتی متعلق به ان کشور است و سایر کشورها نیز در ارزش افزوده صادراتی سهیم هستند.

.

 Foreign contentبا توجه به این که کشورها در زنجیره ارزش جهانی تخصص عمودی پیدا کرده اند قسمتی از ارزش افزوده صادرات هر کشور متعلق به

سایر کشورهایی است که در زنجیره ارزش مشارکت دارند لذا «سهم محتوای خارجی» اشاره به قسمتی از ارزش افزوده صادرات دارد که متعلق به سایر کشورها
است.
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 .7کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور وکشورهای کم درآمد نقش های متفاوتی در زنجیره های ارزش
جهانی بازی می کنند .کشورهای توسعه یافته در زنجیره ارزش ،در بخش باالدستی حضور دارند که ارزش افزوده
خارجی کمی در صادرات خود دارند و تولیدات خود را به کشورهای نوظهور و کم درآمد صادر می کنند لذا
کشورهای نوظهور و کم درآمد در بخش پایین دستی زنجیره قرار می گیرند که ارزش افزوده خارجی صادرات
آنها نسبتاً بزرگ است ( .)IMF,0200aبنابراین افزایش کل صادرات لزوماً به معنی افزایش رشد اقتصادی نیست

بلکه باید ارزش افزوده هر مرحله از تولید مدنظر قرار گیرد(با بزرگتر شدن زنجیره ارزش  ،صادرات کشورهای
کم درآمد که در بخش پایین دستی زنجیره قرار می گیرند افزایش چشم گیری می یابد در حالی که بخش عمده
این صادرات  ،ارزش افزوده خارجی است لذا در این صورت افزایش کل صادرات لزوما به معنی افزایش رشد
اقتصادی نمی باشد) .اما در هر صورت ظهور زنجیره ارزش شرایطی را فراهم کرد که برخی از کشورهای نوظهور
بتوانند محتوای تکنولوژیکی صادرات خود را افزایش داده و در زنجیره ارزش افزوده به سمت باالدستی حرکت
کنند و در بخش صادرات همانند کشورهای توسعه یافته عمل کنند.
تغییرات در ترکیب تجارت
 .6تجارت خدمات بازرگانی طی سه دهه گذشته کمی سریعتر از تجارت کاالها رشد کرد .ارزش صادرات خدمات
بازرگانی جهانی با رشدی در حدود  6درصد به طور ساالنه ،از  371میلیارد دالر در سال  8( 861درصد کل
صادرات) به  3.8تریلیون دالر در سال ( 1 3

درصد کل صادرات) افزایش یافته است()WTO,0202

(نمودار .)8خدماتی از قبیل حمل و نقل و خدمات مالی تا حدود زیادی به تجارت کاال وابسته هستند و در زنجیره
جهانی ارزش ،ارزش افزوده بزرگتری نسبت به صنایع کارخانه ای دارند.
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نمودار -6ترکیب تجارت جهانی

 .8خدمات مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند چرا که سرمایه مورد نیاز برای فعالیت ها را فراهم کرده و
ریسک پرداختها را در تجارت بین الملل کاهش می دهد(تامین مالی تجارت) .واسطه های بانکی و مالی ،یک
سوم از تجارت جهانی را ممکن می سازند و در کشورهای نوظهور و کم درآمد رشد سریعتری داشته
اند( .)BIS,0200در بحران مالی جهانی ،تامین مالی تجارت به شدت کاهش یافت اما به سرعت بهبود پیدا کرد؛ لذا
می توان نتیجه گرفت که تامین مالی تجارت نقش زیادی در کاهش تجارت نداشته است (

Ahn, 0200, and

 .)Asmundson et al., 0200در سال های اخیر رشد سریع خدمات تامین مالی تجارت به دلیل رشد زنجیره ارزش
جهانی بوده است.
ب -چشم انداز سیایت های تجاری در حال تغییر
در سمت سیاست تجاری دو جابجایی مهم در سال های اخیر اتفاق افتاده است :تالش های آزادسازی تجاری از
مذاکرات چندجانبه به مذاکرات ترجیحی و چندکشوری تبدیل شده است و تمرکز از موانع تعرفه ای به موانع
غیرتعرفه ای و معیارهای آن معطوف شده است.
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بحران و ریسک حمایت گرایی
 . 1طی بحران جهانی بر خالف نگرانی های اولیه ،موانع تجاری متعارف به طور معنی داری افزایش نیافت اما در
سمت مقابل نگرانی هایی از ایجاد انواع روش های حمایتی غیرشفاف بوجود آمد .تجربه رکود بزرگ ( ) 8 8نشان
داد که تعرفه های واردات و موانع تجاری موقت (از جمله آنتی دامپینگ و اقدامات جبرانی) در دوره های رکود
اقتصادی ،گرایش به افزایش و تشدید دارد .اما این موضوع طی بحران بزرگ ( ) 116در مورد کشورهای توسعه
یافته و اغلب کشورهای کم درآمد و نوظهور اتفاق نیفتاد .اگر چه اخیرأ محدودیت های وارداتی دو جانبه از طریق
موانع تجاری موقتی در کشورهای توسعه یافته بکار گرفته شده است(نمودار .)7شاید بتوان گفت این یکی از
اقدامات کلیدی اتخاذ شده توسط جامعه بین المللی در یک برهه بسیار مهم برای به حداقل رساندن گسترش و
تقویت پس لرزه های بحران مالی جهانی بوده است .به هر حال بر اساس گزارش Global trade alert
بکارگیری روش های حمایتی غیرشفاف از قبیل روش های متعدد پرداخت یارانه (مانند کمک های مالی ،تخفیف
های مالیاتی و یارانه های صادراتی و رعایت الزام سهم داخلی) افزایش یافته است.

 آنچه در  WTOاز اهمیت باالیی برخوردار میباشد این است که تجارت جهانی کاالها براساس  3موافقتنامه مختلف حاکم بر تجارت بین-المللی صورت گیرد .یکی از مهمترین موافقتنامهها در مورد موانع غیرتعرفهای میباشد .موافقتنامه  TBTمسائل مربوط به موانع فنی تجارت
ناشی از قوانین فنی ،استانداردها و ارزیابی انطباقهای مختلف که هر کشور عضو آنها را پیادهسازی و اجرا نموده است را پوشش میدهد.
هدف اولیه از موافقتنامه ( ، )TBTاین است که اطمینان حاصل گردد قوانین فنی ،استانداردها و ارزیابی انطباق ،موانع غیرضروری در تجارت
ایجاد نمیکنند .موافقتنامه ( )TBTتوصیه می کند که هماهنگی و شفافیت در بین کشورهای عضو صورت گیرد که سه مقوله مذکور موانع
تجارت نباشند ،در حالیکه هیچ کشوری نباید از اقدامات مناسب برای حیات و سالمتی انسانها ،حیوانات و گیاهان و حمایت از محیطزیست
جلوگیری نماید
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نمودار G41 -4کشورهای با درآمد باال G41 .اقتصادهای نوظهور که از موانع تجاری موقت استفاده می کنند

روش ها و ابزارهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای
ابزارهای غیر تعرفه ای بسیار مهم تر از موانع تعرفه ای سنتی بوده و شناسایی و اندازه گیری آن هم بسیار مشکل تر
است .در ادوار پس از جنگ های جهانی کاهش شدیدی در موانع تجاری اتفاق افتاد .متوسط تعرفه ها در اروپای
غربی و آمریکای شمالی با کاهش های شدید در دهه های  851و  881میالدی همراه بوده به طوری که از 5
درصد در سال  85به  3درصد در سال  115رسید( .)WTO,0222تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه این
مسیر را فقط در دهه  861میالدی طی کردند و تعرفه های خود را به طرز چشمگیری کاهش دادند( IMF,0200a

 .)and 0200bاما موانع غیرتعرفه ای به نظر می رسد هم از حیث تعداد کاالهای تحت پوشش و هم تعداد
کشورهایی که از آن بهره می گیرند به شدت افزایش یافته است .موانع غیرتعرفه ای به دو دسته موانع فنی مانند موانع
فنی برای تجارت ) ( TBTیا مراقبت های بهداشتی و گیاهی ) (SPSو ابزار غیرفنی مانند اقدامات ابزار حفاظتی
0

)-TTB (Temporary trade barriers
)0 - TTB (Technical barriers to trade
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تجاری مشروط تقسیم می شود .استفاده از موانع غیر تعرفه ای از اواسط دهه  881به تدریج رشد کرد و در اوایل
دهه  111به شدت رشد کرد(  )WTO, 1و پس از آن بدون تغییر ماند .اما به هر حال ارائه ارزیابی دقیق از موانع
غیر تعرفه ای بسیار مشکل است چرا که داده های مربوط به موانع غیرتعرفه ای بطور کامل در دسترس نیست؛ زیرا
این موانع در کشورهای مختلف متفاوت بوده و به طور سیستمی ثبت نمی شوند(.)UNCTAD, 1 3
 .استفاده از موانع غیرتعرفه ای چالشی است که با سیاست های عمومی قانونی و ضوابط نظارتی در تقابل است.
موانع غیرتعرفه ای یکی از اجزای مهم هزینه های تجارت است که اغلب محدودیت های تجاری تعرفه ها را دو برابر
می کند .این موضوع به خصوص برای کشورهای پیشرفته و محصوالت کشاورزی (در مقایسه با محصوالت
کارخانه ای) از اهمیت بسزایی برخوردار است .به هر حال تعداد زیادی از موانع غیرتعرفه ای از سیاست های ملی و
ضوابط مقرراتی از قبیل سالمتی غذا یا موضوعات محیط زیست ناشی می شود که ارزیابی آن را مشکلتر می سازد.
بنابراین شفافیت بیشتر در استفاده از موانع غیرتعرفه ای و وجود ساختار نهادی متحد در میان کشورها از اهمیت
باالیی برخوردار است( .)WTO, 1

5

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

معاونت بررسی های اقتصادی -مرکز گردآوری و تحلیل آمار

وضعیت تجارت در کشور ایران نیز با موانع و مشکالتی روبرو است .رفع مشکالت مذکور و تدوین سیاست های تجاری
همواره در دولت های مختلف مورد توجه بوده است .طی سال های اخیر برزو تحریم بر مشکالت تجارت کشور افزود و
توجه ویژه ای به این موضوع در بسته سیاست های خروج غیر تورمی از رکود دولت شد؛ که پیگیری برای اجرایی شدن
سیاست های پیشنهادی در این بسته می تواند اقدامی مثبت برای رفع موانع دست و پاگیر در بخش تجارت کشور محسوب
شود .در ادامه تصویری از وضعیت تجارت کشور از حیث مقررات و موانع قانونی و مجوزهای دستگاه هاس مختلف ارائه می
شود:

نکات زیر از گزارش نقش سازمان توسعه تجارت در بهبود فضای کسب و کار با رویکرد کاهش اسناد و زمان تجارت،
شهریور 83در رابطه با موانع تجاری درکشور ایران استخراج شده است:
اسناد الزم جهت انجام صادرات:
) بارنامه دریایی  /هوایی BILL OF LADING/ AIRWAR
) سیاهه تجاری COMMERCIAL INVOICE
 )3اظهارنامه گمرکی صادرات کاال CUSTOMS EXPORT DECLARATION
 )3فهرست بستهبندی PACKING LIST
 )5بیمه نامه INSURANCE
 )8گواهی استاندارد فنی TECHNICAL STANDARD CERTIFICATE
 )7رسید جابجایی کاال TERMINAL HANDLING RECEIPT
 )6گواهی مبدأ CERTIFICATE OF ORIGIN
اسناد الزم جهت انجام واردات:
) بارنامه دریایی  /هوایی BILL OF LADING/ AIRWAR
) سیاهه تجاری COMMERCIAL INVOICE
 )3اظهارنامه گمرکی واردات کاال CUSTOMS IMPORT DECLARATION
 )3فهرست بسته بندی PACKING LIST
 )5بیمه نامه INSURANCE
 )8گواهی استاندارد فنی TECHNICAL STANDARD CERTIFICATE
 )7رسید جابجایی کاال TERMINAL HANDLING RECEIPT
 )6گواهی مبدأ CERTIFICATE OF ORIGIN
 )8ثبت سفارش
 ) 1ترخیصیه RELEASE ORDER
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دستگاه های صادر کننده مجوز واردات
سازمان

تعداد مجوز

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي

6951

ردیف

موسسه استاندارد

6731

3

وزارت جهاد و کشاورزي

6171

3

وزارت صنايع و معادن جديد

766

5

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

691

8

سازمان انرژي اتمي

16

7

وزارت ارتباطات و فنآوري اطالعات

16

6

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

96

8

سازمان حفاظت محيط زيست

76

1

وزارت نفت

11

سازمان هواپيمايي کشوري

65

شرکت کشتيراني ج.ا.ا.

61

3

فدراسيون موتور سواري

61

3

بانک مرکزي

66

5

انجمن صنايع روغن نباتي ايران

61

8

شرکت دخانيات ايران

1

7

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

16

6

ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت

6

8

سازمان بنادر و دريانوردي

6

1

سازمان ميراث فرهنگي

6

اجزا شاخص تجارت فرامرزی ایران به تفکیک صادرات و واردات بر اساس اعالم گمرک ایران در جدول زیر نشان داده شده است
صادرات

شرح
آماده سازی اسناد
كنترل فني و ترخيص گمركي
حمل ونقل در بندر و ترمينال
حمل در داخل كشور
جمع

واردات

زمان روز

هزینه $

زمان روز

هزینه $

61
1
6
3
19

131
639
119
111
6631

65
1
9
1
71

771
111
191
6711
1611

طی مطالعه مقایسه ای انجام شده در مورد برخی کشور های منطقه از جمله عمان و ترکیه ،مشخص گردیده است که تعداد اسناد تفاوت
قابل مالحظه ای با ایران ندارد اما تعداد روز و هزینه انجام تجارت دارای اختالف بسیاری است.
بهره گیری از فرآیند های تجارت الکترونیکی ،کاهش قوانین مخل تجارت و محدود کننده ،شفافیت فضای اقتصادی و زیر ساختهای
مناسب و کافی بویژه در حوزه خدمات لجستیکی از مهمترین دالیل اختالف رتبه کشورهای مذکور با ج.ا.ایران می باشد.
همپوشانی صدور مجوز بین وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف در واردات ،بسیار وجود دارد:
در صورت رفع همپوشانی مجوزهای صادره از سوی دستگاه ها ،تجارت تسهیل و زمان ترخیص کاال از گمرک کوتاه تر می شود.
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خالصه ای از مشکالت موجود در فضای کسب و کار کشور:


تاثیر تحریم های اعمال شده بر علیه کشورمان و به تبع آن مشکالت ایجاد شده در بخش های بانک ،بیمه و  ...که موجب
افزایش زمان و هزینه گردیده است.



اعمال محدودیت های قانونی ،تعدد استثنائات قانونی در امر تجارت کشور و اجرای طرح های محدود کننده بدون پشتوانه
کارشناسی الزم در سنوات اخیر که منجر به عدم شفافیت مورد انتظار فضای اقتصادی کشور گردید.




تغییرات بسیار و تعدد ضوابط و قوانین مربوط به صادرات و واردات (وجود حداقل  3قانون) که موجب ایجاد تأخیر و تحمیل
هزینه های گزاف و آخرین قیمت تمام شده کاال می گردد
فقدان زیرساختهای الزم در حوزه لجستیکی (بسته بندی ،حمل و نقل ،بارگیری بر روی کشتی ،پیاده سازی کانتینر از روی
کشتی.)...



موازی کاری سازمان های متولی نظارت بر امر صادرات و واردات.



عدم بهره گیری از خدمات شرکت های بازرسی در بررسی کیفی کاالهای وارداتی در تمامی کشورهای هدف تجاری.



هزینه های باالی حمل ونقل در مرحله اجرا و بصورت متفاوت با آنچه مصوب است.



مشکالت بانکی ایجاد شده بر اثر تحریم ها که منجر به افزایش هزینه و ریسک تجارت گردیده است.



مشکالت حمل و نقل دریایی بر اثر تحریم ها که منجر به افزایش هزینه تجارت گردیده است

پیشنهادات



انجام مطالعه میدانی و مقایسه ای جهت ارزیابی و رفع اختالف آماری موجود در انجام فرآیند های مربوطه توسط هر یک از دستگاههای
ذیربط با در نظر گرفتن سه مولفه موثر بر بهبود شاخص تجارت فرامرزی ( اسناد ،زمان و هزینه ).
لزوم شناخت روشن و ارزیابی صحیح از وضع موجود زیرا بدون آن برنامه ریزی دقیق برای بهبود رتبه شاخص تجارت فرامرزی و
مرتفع نمودن موانع و مشکالت ،عملیاتی نخواهد بود.



انجام مطالعات میدانی و تطبیقی در مورد کشورهای دارای تجربه موفق در بهبود فضای کسب و کار و به طور اخص شاخص تجارت
فرامرزی.



پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت ریسک.



استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در گمرکات.



بهره گیری از حمل و نقل یکسره کاالها.



کاهش تعداد اسناد تجاری با هماهنگی های بین دستگاهی و کاهش تعداد دستگاههای مجوز دهنده و ارزیابی کننده.



بهبود عملیات بندری.



اجرای کامل ماده




قانون امور گمرکی.

راه اندازی کامل پنجره واحد تجاری.
ایجاد زیرساخت های مناسب نظیر جاده های ارتباطی ،تیر پارک ،مراکز خدماتی مجهز ،آزمایشگاه ،تجهیزات تخلیه و بارگیری ،انبار و
بسترهای اینترنتی و مخابراتی مناسب.
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