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مروری بر وضعیت تجاری ایران
با تاکید بر پیوستن به سازمان تجارت جهانی
رابطه پیچیده ای میان تجارت و توسعه اقتصادی کشورها برقرار است .تجارت و سرمایه گذاری مستقیم
خارجی فواید بسیاری را از طریق پرورش نیروی کار بین المللی و اکتساب پیشرفت های تکنولوژیکی برای کشورها به
همراه می آورد که منجر به رشد اقتصادی آنها می شود و در نهایت به توسعه کشورها می انجامد (المی . )0222 ،
تحقیقات اقتصادی و داده های تجربی فوایدی را که در نتیجه پیوستن کشورهای در حال توسعه به اقتصاد
جهانی نصیب آنها خواهد شد ،به تصویر می کشند .آنچه در اغلب آنها به چشم می خورد رابطه میان تجارت ،رشد و
توسعه اقتصادی کشورهاست .اگرچه تجارت مولفه ای ضروری برای توسعه کشور محسوب می شود ،اما کافی به نظر
نمی رسد .اثر بخشی نتایج مثبت آزاد سازی تجاری در صورت افزایش توان تجاری کشورهای در حال توسعه نمایان
خواهد شد .در این راستا ،برخی از کشورها عضویت در سازمان تجارت جهانی و بهره مندی از حمایت های این سازمان
بین المللی را به عنوان رویکردی در جهت تقویت توانمندی تجاری و افزایش سهم خود در زنجیره ارزش افزوده جهانی
برگزیده اند ،اما این کشورها پیش از عضویت در سازمان تجارت جهانی توانسته اند تا حدودی زیرساخت های داخلی و
توان دیپلماسی تجاری خود را بهبود دهند و موانع تجاری خود را از میان بردارند.
با توجه به اهمیت آزادسازی تجاری و ضرورت عضویت در سازمان تجارت جهانی ،کشور ایران نیز در تاریخ
 1ژوالی  111درخواست خود را برای عضویت به این سازمان ارسال نمود .در  01می ( 0222معادل  2خرداد ) 831
کارگروهی در سازمان تجارت جهانی به منظور بررسی درخواست ایران تشکیل شد .0اکنون  2سال از تشکیل این کار
گروه می گذرد و ایران به دلیل اعمال تحریم ها و عدم برخورداری از شرایط الزم برای الحاق به سازمان تجارت جهانی
همچنان به عنوان عضو ناظر این سازمان تلقی می گردد.
عالوه بر رفع موانع و مشکالت قانونی تجارت ،یکی از مهم ترین گام هایی که برای الحاق ایران به سازمان
تجارت جهانی باید برداشته شود ،ساماندهی تعرفههای تجاری کشور است .بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی،8
حدود  02درصد خطوط تعرفه ای محصوالت کشاورزی و بیش از  12درصد تعرفه محصوالت صنعتی ایران ،نرخ تعرفه
واردات باالی  2درصد دارند .مادامی که چنین ارقام باالیی برای خطوط تعرفه ای کشور وضع می شود ،امکان الحاق
ایران به سازمان تجارت جهانی وجود نخواهد داشت .تحقق این امر مستلزم تغییر سیاست های تعرفه ای ،فراهم ساختن
زیرساخت های تجاری ،صنعتی ،فناوری و سرمایه گذاری الزم خواهد بود .عالوه بر این ،بهتر است بخش های آسیب
پذیر اقتصادی که توان رقابت پذیری نسبتا پایینی دارند ،شناسایی گردند و مطابق قوانین سازمان تجارت جهانی مورد
حمایت قرار گیرند.
در راستای مطالب عنوان شده ،این گزارش تصویری کلی از وضعیت تجاری کشور بر اساس آخرین اطالعات
در دسترس ارائه می کند و وضعیت تعرفه ای ایران را با سایر کشورهای جهان مورد مقایسه می دهد .در نهایت ،به
ضرورت الحاق و منافع حاصل از عضویت کشورهای در حال توسعه در سازمان تجارت جهانی اشاره می شود.

1

Lamy
)https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_iran_e.htm (24 may 2015
3
World Tariff Profiles 2013
2

1

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

سهم ایران از تجارت جهانی
بر اساس آمارهای سازمان تجارت جهانی ،کشور ایران با صادرات کاالیی  8888میلیارد دالر،
 4807درصد از مجموع صادرات جهان را در سال  1420به خود اختصاص داده که این مقدار نسبت به سال ،02 8
 888درصد بهبود یافته است .ارزش صادرات کاالیی ایران در سال  02 1در مقایسه با سال  02 8با رشد 788
درصدی همراه بوده است .بیش از  74درصد صادرات کاالیی ایران در سال  02 8مربوط به سوخت و
محصوالت معدنی و حدود  12درصد متعلق به کاالهای صنعتی می باشد.
در سال  21 ،02 1میلیارد دالر کاال وارد کشور ایران شده است که سهم آن از کل ارزش واردات
جهانی حدود  4817درصد بوده است که با توجه به رشد  1.درصدی واردات ایران ،سهم ایران در واردات جهانی نیز
از  2.01درصد در سال  02 8با افزایش جزئی به  2.00درصد در سال  02 1رسیده است .از  11میلیارد دالر کاالی
وارداتی به ایران در سال  25 ،02 8درصد مربوط به کاالهای صنعتی و حدود  04درصد مربوط به محصوالت
کشاورزی است .جدول ( ) ارزش صادرات و واردات کاالیی ایران و سهم آن از کل جهان را در سال های  02 8و
 02 1نشان می دهد.
جدول  -تجارت خارجی (کاال) ایران
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شاخص تجارت فرامرزی
بانک جهانی هر ساله ده حوزه مختلف چرخه کسب و کار را در کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار می دهد و
بر اساس وضعیت فضای کسب و کار به رتبه بندی کشورها می پردازد .یکی از مهم ترین حوزه هایی که در این زمینه
مورد توجه قرار می گیرد ،شاخص تجارت فرامرزی است .بر اساس آخرین گزارش کسب و کار بانک جهانی ،1کشور
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ایران از نظر این شاخص در جایگاه ( 208در میان  31کشور جهان) قرار گرفته است که موید سقوط  7پله ای
ایران نسبت به گزارش پیشین بانک جهانی می باشد .بانک جهانی به منظور محاسبه شاخص تجارت فرامرزی در
کشورهای مختلف جهان از هشت زیرشاخص استفاده می کند که در جدول نشان داده شده اند .زیرشاخص های
تجارت فرامرزی ایران با متوسط کشورهای عضو  OECDو کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مقایسه شده است.
جدول  -زیرشاخص های تجارت فرامرزی در ایران و متوسط کشورهای عضو  OECDو خاورمیانه و شمال آفریقا

شاخص ها
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تعداد اسناد مورد نیاز برای صادرات
زمان مورد نیاز برای صادرات (روز)
هزینه صادرات (دالر به ازای هر کانتینر)
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هزینه صادرات (دالر به ازای هر کانتینر -واقعی )
تعداد اسناد مورد نیاز برای واردات
زمان مورد نیاز برای واردات
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منبع :بانک جهانی -گزارش Doing Business 2015
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مطابق جدول فوق ،تعداد اسناد مورد نیاز ،زمان و هزینه صادرات و واردات ایران از متوسط کشورهای عضو
 OECDبیشتر و از متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر است.

تجارت و رشد اقتصادی
بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی ج.ا.ا ،صادرات کاال و خدمات طی نه ماهه نخست سال
 ،2050با رشد  2480درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده و از  011هزار میلیارد ریال در نه ماهه
نخست سال  810به  150هزار میلیارد ریال در پایان فصل سوم سال  2050رسیده است (بر اساس قیمت
های ثابت سال .1) 838
رشد مثبت صادرات کاال و خدمات طی بازه زمانی مذکور با رشد منفی واردات این گروه همراه بوده است.
واردات کاال و خدمات طی سه فصل نخست سال  ،2050به حدود  250هزار میلیارد ریال رسیده است که
بیانگر کاهش  1هزار میلیارد ریالی واردات کاال و خدمات نسبت به مدت مشابه سال  810می باشد.
خالص صادرات به عنوان یکی از اقالم مهم تعیین کننده در رشد تولید ناخالص داخلی ،از سال 2088
تاکنون سهم مثبتی در رشد اقتصادی کشور داشته است (نمودار ) .در سال  ، 810تنها عامل مثبت اثر گذار بر
سهم خالص صادرات در رشد تولید ناخالص داخلی ،با افزایش قابل مالحظه ای همراه بوده است.

deflated US$ per container
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بر اساس آخرین آمارهای موجود ،طی نه ماهه نخست  ،2050خالص صادرات سهم  1واحد
درصدی در رشد  080درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت های ثابت سال  ) 838داشته است.
در نمودار  ،سهم چهار گروه تعیین کننده اقالم هزینه نهایی تولید ناخالص داخلی در رشد اقتصادی به همراه
سهم هر یک از آنها در تولید ناخالص داخلی طی سال  832تا نه ماهه نخست سال  818نشان داده شده است.
نمودار  -رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار و سهم اقالم هزینه از رشد به واحد درصد (به قیمت های ثابت سال ) 838
15
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هزینه های مصرفی

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا -نماگرهای اقتصادی

صادرات و واردات کاال
گمرک ج.ا.ا میزان صادرات غیرنفتی را در سال  0587 ، 818میلیارد دالر برآورد کرده که نسبت به
سال پیش از آن  28887درصد افزایش داشته است .در سال مذکور 2180 ،میلیارد دالر کاال به کشور وارد شده
که نسبت به سال گذشته با رشد  2827درصدی همراه بوده است.
بر مبنای آخرین آمار سازمان مذکور ،میزان صادرات غیرنفتی نخستین ماه سال  187 ، 811میلیارد دالر
بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل  787درصد کاهش داشته است (نمودار  .)0عامل مسلط در رشد منفی صادرات
غیرنفتی فروردین ماه  ، 811کاهش  02درصدی صادرات میعانات گازی بوده که ناشی از تنزل قیمت های
جهانی وکاهش قیمت نفت خام است .صادرات محصوالت پتروشیمی به عنوان تنها عامل محرک با اثر مثبت
در تغییر صادرات کاالیی فروردین ماه ،با رشد  25درصدی نسبت به ماه نخست سال  811همراه بوده است.
ارزش دالری واردات نیز با کاهش  10درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به حدود  285میلیارد
دالر در فروردین ماه  811رسیده است (نمودار .)0
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نمودار  -0نرخ رشد نقطه به نقطه (نسبت به مدت مشابه سال قبل) صادرات و واردات غیر نفتی ایران طی سال های  818و 811
80
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منبع :آمار گمرک ج.ا.ا

چنانچه صادرات میعانات گازی از مجموع کل صادرات کسر گردد ،تراز بازرگانی کشور با احتساب 181
میلیارد دالر صادرات و  285میلیارد دالر واردات در فروردین ماه سال  ، 811حدود  107میلیون دالر به نفع
صادرات غیر نفتی خواهد بود.
بر اساس آمار بانک مرکزی ج.ا.ا ،میزان صادرات و واردات غیر نفتی طی نه ماهه نخست سال ، 818
به ترتیب  1182و  0188میلیارد دالر برآورد شده است که مبین تراز بازرگانی غیر نفتی  1481میلیارد
دالری به نفع واردات می باشد .این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود  8درصد کاهش یافته است.

شاخص بهای کاالهای صادراتی
شاخص بهای کاالهای صادراتی یکی از انواع شاخصهای قیمتی است که تغییرات سطح عمومی قیمت
کاالهای غیرنفتی صادراتی را نشان میدهد .بر اساس آمار بانک مرکزی شاخص مذکور در فروردین ماه سال  811به
 10085واحد رسیده و نسبت به ماه قبل (اسفند سال  080 ) 818درصد کاهش یافته است .شاخص بهای کاالی
صادراتی چهار ماه متوالی رشد منفی را تجربه کرده است .رشد نقطه به نقطه این شاخص نیز در ماه نخست سال
 ، 811منفی  2180درصد می باشد.
مهم ترین دالیل کاهش این شاخص را می توان در "تغییرات قیمت کاالهای صادر شده در بازار جهانی" و
"نوسانات نرخ آزاد ارز" (به دلیل تبدیل قیمت کاالهای صادراتی به ریال در محاسبه شاخص) جست و جو کرد .آمارها
نشان می دهد ارزش محصوالت پتروشیمی که حدود نیمی از وزن شاخص بهای صادراتی را تشکیل می دهد،
نسبت به فروردین ماه سال گذشته  10درصد کاهش یافته است .کاهش ارزش کاالهای پتروشیمی به دلیل کاهش
قیمت نفت در بازارهای جهانی در حالی رخ داده که بر اساس آمار بانکی نرخ آزاد دالر در فروردینماه سالجاری نسبت
به مدت مشابه سال قبل معادل  1 /1درصد افزایش یافته است ،اما عامل افت قیمت جهانی محصوالت صادراتی به
مراتب بر افزایش قیمت ارز غلبه کرده و کاهش بهای صادراتی را به دنبال داشته است.
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صادرات و واردات خدمات
آمارهای بانک مرکزی ج.ا.ا نشان می دهد تراز تجاری خدمات طی سال های  833-10همواره منفی
بوده است .در سال  ، 810مازاد واردات خدمات نسبت به صادرات آن معادل  8میلیارد و  854میلیون دالر
برآورد شده که نسبت به سال پیش از آن  880درصد افزایش یافته است (نمودار .)8
در میان اقالم خدماتی سال  ، 810تنها تراز تجاری خدمات بیمه ای و ساختمانی مثبت بوده است.
مازاد صادرات در این بخش ها به ترتیب معادل  20و  2487میلیون دالر می باشد.
میزان صادرات خدمات در سال  810با کاهش  280درصدی نسبت به سال پیش از آن همراه بوده و
به حدود  8میلیارد و  844میلیون دالر رسیده است .در میان اقالم صادراتی خدمات ،خدمات حمل و نقل با
حدود  0میلیارد دالر ،بیشترین سهم ( 0080درصد) را به خود اختصاص داده است .پس از آن نیز خدمات
ساختمانی و مسافرت به ترتیب با حدود  12و  14درصد باالترین سهم را از صادرات خدمات داشته اند .از
مجموع  011میلیون دالر خدمات مسافرتی 7888 ،درصد به خدمات شخصی و  1080درصد به خدمات
تجاری اختصاص داشته است.
علی رغم رشد منفی صادرات خدمات در سال  ، 810واردات این گروه به لحاظ ارزش دالری با رشد
 1080درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده و به حدود  20میلیارد و  180میلیون دالر رسیده است.
بیش از  20درصد واردات خدمات در سال ( 810حدود  7میلیارد و  184میلیون دالر) مربوط به خدمات
مسافرت بوده و بیش از  02درصد آن (حدود  8میلیارد دالر) به سفرهای شخصی اختصاص داشته است.
نمودار  -8صادرات و واردات خدمات طی سال های( 833-10میلیارد دالر)
واردات خدمات

تراز تجاری خدمات
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وضعیت نظام تعرفه ای کشور
تعرفه ،0عوارض گمرکی 3مرتبط با واردات کاال است که برای کاالهای تولیدی داخل کشور نسبت به کاالهای
وارداتی ،مزیت قیمتی ایجاد می نماید و درآمد دولت را نیز افزایش می دهد .1ساختار تعرفه گذاری کشورهای مختلف
متناسب با سیاست گذاری های هر کشور ،متفاوت خواهد بود.
2
وضعیت نظام تعرفه ای ایران از دو منبع قابل بررسی است .از یک سو ،سازمان تجارت جهانی در
گزارش های ساالنه اش ،امکان مقایسه ساختار تعرفه ای کشورهای مختلف را فراهم می آورد و از سوی دیگر ،بر اساس
اخبار و مندرجات کتاب مقررات صادرات و واردات ،می توان آمارهایی را در این خصوص ارائه نمود.
مهم ترین شاخص هایی که درخصوص وضعیت نظام تعرفه ای کاال می توان مطرح نمود ،عبارتند از:
میانگین ساده تعرفه :
این مقدار برابر میانگین ساده تعرفه های ارزشی یا معادل های آن (میانگین عوارض گمرکی خطوط تعرفه
شش رقمی  )HSاست.
کل محصوالت:
بر اساس آخرین گزارش سازمان تجارت جهانی ، 0میانگین ساده تعرفه ایران در سال  1422معادل
 1888درصد برآورد شده است .این رقم در مقایسه با میانگین ساده تعرفه سایر کشورها در سطح نسبتا باالیی قرار
دارد .در میان  225کشور عضو سازمان تجارت جهانی و تعدادی از کشورها و مناطق گمرکی دیگر،
تعرفه کاالهای وارداتی به ایران پس از کشور باهاما ( 82.0درصد در سال  )02 8دارای باالترین میانگین ساده
تعرفه هستند .کشورهای ترکیه ،مالزی ،جمهوری کره ،اندونزی ،امارات متحده عربی و ایاالت متحده
امریکا به ترتیب دارای میانگین ساده تعرفه  080 ، 087 ، 885 ، 2080 ، 8 ، 2488درصد در سال  02 8بوده اند.
به نظر می رسد ایران بیش از سایر کشورها از ابزار تعرفه ای برای حمایت از تولید محصوالت داخلی خود استفاده کرده
است.
بر مبنای مندرجات کتاب مقررات صادرات و واردات سال  ، 818میانگین ساده نرخ تعرفه (حقوق
ورودی) در سال  ،2050برابر  25882درصد می باشد که این رقم کاهش جزئی در مقایسه با میانگین نرخ
تعرفه در پایان سال ( 2051برابر با  25878درصد) را نشان می دهد.
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محصوالت کشاورزی:
بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی ،میانگین ساده تعرفه محصوالت کشاورزی ایران در سال
 1422معادل  0480درصد برآورد شده است .این مقدار برای کشورهای ترکیه ،مالزی ،جمهوری کره،
اندونزی ،امارات متحده عربی و ایاالت متحده امریکا به ترتیب برابر  282 ، 782 ، 2187 ، 885 ، 0180و
 280درصد در سال  02 8می باشد .به نظر می رسد کشورهای مصر ،جمهوری کره ،نروژ و ترکیه بیش از سایر
کشورها از ابزار تعرفه برای حمایت از بخش کشاورزی خود استفاده می کنند.
نتایج مطالعات دفتر نمایندگی تجاری ایران در سازمان توسعه تجارت نشان می دهد میانگین تعرفه
محصوالت کشاورزی در سال  ،2050معادل  18880درصد بوده که نسبت به سال پیش از آن
( 18887درصد) تغییر چندانی نداشته است.
محصوالت صنعتی:
بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی ،ایران باالترین میانگین تعرفه محصوالت صنعتی (1882
درصد در سال  )1422را نسبت به سایر کشورها به خود اختصاص داده است .این مقدار برای کشورهای ترکیه،
مالزی ،جمهوری کره ،اندونزی ،امارات متحده عربی و ایاالت متحده امریکا به ترتیب برابر ، 282 ، 282
 088 ، 887 ، 888و  082درصد در سال  02 8می باشد .به نظر می رسد بسیاری از کشورها برای محصوالت
کشاورزی خود نسبت به محصوالت صنعتی تعرفه باالتری در نظر گرفته اند ،اما در ایران میانگین ساده تعرفه
محصوالت کشاورزی و صنعتی تفاوت چندانی ندارد.
نتایج مطالعات دفتر نمایندگی تجاری ایران در سازمان توسعه تجارت نشان می دهد میانگین تعرفه
محصوالت صنعتی در سال  28810 ،2050درصد بوده که نسبت به سال قبل از آن  4825درصد
کاهش داشته داشته است.
میانگین موزون تعرفه: 8
میانگین موزون تعرفه ،نسبت درآمد گمرکی به ارزش واردات هر کشور است؛ در واقع این مقدار همان میانگین
تعرفه هاست که بر اساس ارزش واردات موزون شده است.
آخرین آماری که در خصوص میانگین موزون تعرفه کشور ایران از سوی سازمان تجارت جهانی
اعالم شده است ،مربوط به سال  1424می باشد .این نرخ در سال مذکور معادل  2088درصد گزارش شده است.
میانگین موزون تعرفه گمرکی کشورهای ترکیه ،مالزی ،جمهوری کره ،اندونزی و ایاالت متحده امریکا در
سال  1420به ترتیب معادل  087 ، 787 ، 080 ، 281و  182درصد می باشد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی و آمارهای گمرک ج.ا.ا ،میانگین موزون تعرفه طی سال های 833
تا یازده ماه  818به صورت جدول  0محاسبه شده است.

Trade weighted average
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جدول  -0میانگین موزون تعرفه کل کاالیی طی سال های 833-18

سال

833
831
812
81
810
یازده ماهه 818

مالیات بر واردات

ارزش واردات گمرکی

میانگین موزون

(هزار میلیارد ریال)

(هزار میلیارد ریال)

تعرفه ها

10.2
00.33
03.10
01.12
32.81
31.1

210.1
111.0
108.21
388.
08 .0
011.1

% .10
% .00
% .08
%1. 0
%1.28
%0.

منبع :نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا و آمار گمرک ج.ا.ا

همان گونه که اشاره شد ،میانگین موزون تعرفه ها که یکی از شاخص های تعیین کننده وضعیت تعرفه ای
کشور است ،از نسبت درآمد گمرکی (مالیات بر واردات) بر ارزش واردات به دست می آید .ارقام مندرج در جدول  0نشان
می دهد که این ارقام طی سال های اخیر (تا سال  ) 810رو به کاهش بوده است.
الزم به ذکر است میانگین موزون تعرفه در حالی از سوی سازمان تجارت جهانی معادل  1.3درصد در سال
 02 2اعالم شده که آمارهای بانک مرکزی و گمرک ایران گویای نرخ  1. 0درصدی برای سال  81می باشد.
تعداد طبقات تعرفه: 1
بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی ، 2تعداد طبقات تعرفه ای ایران در سال ،1422برابر با
 10طبقه اعالم شده است .این در حالی است که بر اسااس کتاب مقررات صادرات و واردات ساال ،2050
تعداد طبقات حقوق ورودی ایران 20 ،طبقه می باشد که در فاصله  0درصد تا  244درصد قرار گرفته اند.
بنابر کتاب مقررات صادرات و واردات سال  811که از سوی سازمان توسعه تجارت منتشار شاده ،طبقاات
تعرفهای واردات در سال  50از  1طبقه به  24طبقه کاهش یافته اسات .همچناین در ساال  ،11کمتارین
طبقه تعرفهای واردات  0درصد و باالترین نرخ تعرفه نیز  72درصد خواهد بود.
بر اساس آخرین گزارش سازمان تجارت جهانی ،تعداد طبقات تعرفه در اتحادیه اروپا و امریکا تفاوت قابل
مالحظه ای با سایر کشورها دارد .تعداد طبقات تعرفه در اتحادیه اروپا و ایاالت متحده امریکا به ترتیب معاادل 2280
و  22000طبقه است که نسبت به کشورهایی مانند ترکیه ( 112طبقه تعرفه) ،جمهوری کره ( 222طبقاه
تعرفه) ،مالزی ( 72طبقه تعرفه) و اندونزی ( 08طبقه تعرفه) در سطح باالیی قرار دارد .برخی از کارشناسان
علت باالبودن تعداد طبقات تعرفه برخی از کشورها را در افزایش قدرت مانور آنها در مذاکرات تجاری عناوان
می کنند که یافتن چرایی باال بودن طبقات تعرفه در برخی از اقتصادها به ویژه اقتصادهای توسعه یافته نیاز به بررسای
دقیق سیاست های تجاری و تعرفه ای این کشورها دارد.

Number of distinct duty rates
World Tariff Profiles 2013

6

14
15

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

شایان ذکر است شاخص های دیگری نیز مانند انحراف استاندارد نسبت به میانگین تعرفاه هاا ،ساهم تعرفاه
های با نرخ باالتر از پیک بین المللی تعرفه ( ،)% 2سهم تعرفه های با نرخ باالتر از پیک ملی ( سه برابر میانگین ساده
تعرفه)  ،سهم تعرفه های معاف و یا سهم تعرفه های مبتنی بر سهمیه های مقداری نیز در ارائه تصویر مشخص تری از
وضعیت نظام تعرفه ای یک کشور اهمیت دارند و بررسی دقیق تر نظام تعرفه یک کشور نیازمند بررسی دقیق و جاامع
کلیه شاخص های مذکور است.
در مورد نظام تعرفه ای ایران اگرچه اقدامات خوبی در زمینه کاهش نرخ تعرفه های باال و یا کااهش طبقاات
تعرفه در دولت یازدهم به عمل آمده ،اما الزم است ضمن شفاف تر نمودن نظام تعرفه ای کشور ،از معیارهای مناسابی
برای هدف گذاری اصالح نظام تعرفه ای کشور استفاده شود به عنوان نمونه؛ بهتر است از گزینه های متاوازن ساازی
تعرفه ها و کاهش انحراف استاندارد به جای کاهش صرف میانگین ساده یا طبقات تعرفه بهره جست.

ضرورت الحاق به سازمان جهانی تجارت
• الحاق به سازمان تجارت جهانی پیش شرط اساسی دسترسی با ثبات به بازارهای جهانی و منطقه ای است.
• اکثر کشورهای منطقه یا عضو سازمان هستند و یا زودتر از ایران عضو خواهند شد که این می تواند به کاهش
جدی دسترسی ایران به بازارهای منطقه بیانجامد.
• تجارت چندجانبه زمینه ساز بهبود شاخص های رقابت پذیری ،بهره وری ،شفافیت و فضای کسب و کار خواهد
بود.
• پیروی از قواعد سازمان تجارت جهانی مانع از عدم اعمال شفافیت در نظام تعرفه ای و اتخاذ رویه هایی مانناد
افزایش غیر منطقی تعرفه واردات برای گروه کاالیی خاص در چارچوبی غیر شفاف و عدم درج آن در کتاب مقررات
صادرات و واردات کشور ،می گردد.
• افزایش سهم ایران در زنجیره ارزش افزوده تجاری منجر به ایجاد پتانسیل های جذب سرمایه گذاری خاارجی
خواهد شد.
• الحاق به سازمان تجارت جهانی در راستای رفع موانع صادرات غیر نفتی موثر خواهد بود.
• الحاق منجر به استانداردسازی محصوالت صادراتی و وارداتی به لحاظ کیفیت و نظام تعرفه ای خواهد شد.
• عدم اتکا به صادرت نفتی از طریق آزاد سازی تجارت (هم در بخش کاال و هم خدمات) میسر می شود.
• الحاق به سازمان تجارت جهانی منجر به اصالح نظام تعرفه ای کشور خواهاد شاد کاه یکای از مهام تارین
دستاوردهای آن کاهش و تثبیث سقف تعرفه های وارداتی به همراه کاهش پراکندگی تعرفاه هاای تماامی خطاوط
تعرفه ای خواهد بود.

منافع حاصل از عضویت کشورهای در حال توسعه
تجارت عامل اصلی توسعه در قرن بیست و یکم به شمار می رود .این موضوع اهمیت مقررات و قواعد سازمان
تجارت جهانی را بیش از پیش آشکار می سازد .کشورهای در حال توسعه از طریق تجارت امکان بهره گیری از فرصت
های ایجاد شده در بازارهای جدید نوظهور را خواهند داشت .آنها می توانند با هزینه های پایین تری از طریق زنجیره
ارزش جهانی ،وارد بازارهای بین المللی شوند و به وسیله قیمت های باالتر جهانی کاالها به نتایج بهتری دست یابند.
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بنابر گزارش سازمان تجارت جهانی ، 1پیوستن کشورها به این سازمان از چهار مسیر به کشورهای در حال
توسعه کمک کرده است:
افزایش جهان در حال توسعه:
درآمد کشورهای در حال توسعه رو به همگرایی با کشورهای ثروتمند است .به طوری که؛ طی سال های
 0222تا  ،02 1تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای در حال توسعه  1.0درصد رشد کرده است (مخصوصا کشورهای
در حال توسعه عضو گروه )02 0؛ در حالی که تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته  2.1درصد رشد داشته است.
بنابراین ،در حال حاضر کشورهای در حال توسعه بیش از نیمی از تولید جهان را در اختیار دارند( .بر اساس برابری قدرت
خرید).
توسعه تجارت منافع درآمدی کشورهای در حال توسعه را تضمین می کند .سهم کشورهای در حال توسعه در
تجارت جهانی طی سال های  0222-02 1از  88درصد به  13درصد افزایش یافته است.
در طول چند دهه اخیر ،کشورهای در حال توسعه ای که تعرفه های خود را کاهش داده اند ،توانسته اند به
توسعه تجارت دست یابند .متوسط کاهش نرخ تعرفه در میان کشورهای عضو گروه  02بیشتر بوده است.
افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه در زنجیره ارزش جهانی:28
کشورهای در حال توسعه به طور فزاینده ای وارد شبکه تولید جهانی از جمله صادرات خدمات شده اند.
مشارکت در زنجیره ارزش افزوده جهانی ،موجب افزایش بهره وری ،انتقال دانش و تکنولوژی می شود .کشورهایی با
مشارکت باالتر در زنجیره ارزش افزوده جهانی ،نرخ رشد باالتری را تجربه خواهند کرد .موانعی که کشورهای در حال
توسعه برای مشارکت در زنجیره ارزش افزوده جهانی با آن روبه رو هستند ،شامل موانع گمرکی و زیرساختی می شود
که رفع موانع مذکور باید در الویت قرار گیرند.
قیمت باالتر کاال:
قیمت مواد غذایی ،انرژی ،فلزات و مواد معدنی از سال  0222تا  02 1تقریبا دو برابر شده است .یکی از
دالیل پایداری قیمت باالی کاالهای استراتژیک ،تقاضای باالی کشورهای در حال توسعه بزرگ ،عنوان می شود.
شایان ذکر است که با توجه به ارتقاء تکنولوژی در زمینه افزایش تولید نفت خام به ویژه از محل تولید نفت شل ،قیمت
برخی از نهاده های تولید از نیمه سال  02 1به بعد کاهش قابل توجهی یافته است.
چالش ها و فرصت هایی که از قیمت های باال ناشی می شود ،به طور معناداری در کشورهای مختلف متفاوت
خواهد بود .بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از نظر مصرف ،تولید و اشتغال دارای اهمیت است.
این امر بیانگر نقش مهم بخش کشاورزی در استراتژی های توسعه در جهان در حال توسعه می باشد ،اما افزایش قیمت
محصوالت این بخش چالش هایی را برای واردکنندگان صرف این کاالها به وجود می آورد.
کشورهای در حال توسعه طی سال های  0222-02 1سهم خود را در صادرات جهانی محصوالت کشاورزی
از  00درصد به  81درصد در سال  02 8افزایش داده اند .تجارت در منابع طبیعی به شدت رشد کرده است (هم به
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گروه  ،02متشکل از بزرگترین اقتصادهای نوظهور و پیشرفته دنیاست که در مجموع دوم سوم جمعیت جهان 32 ،درصد تولید ناخالص داخلی جهان و بیش از 02

درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند .بیست عضو این گروه عبارتند از :آرژانتین ،استرالیا ،برزیل ،کانادا ،چین ،فرانسه ،آلمان ،هند ،اندونزی ،ایتالیا ،ژاپن ،مکزیک،
روسیه ،عربستان سعودی ،آفریقای جنوبی ،جمهوری کره  ،ترکیه ،انگلستان ،ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا.
18
)Global value chains (GVCs
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

لحاظ ارزشی و هم از نظر وزنی) .کشورهای ثروتمند متعددی در نهایت به رشد باالیی دست یافته اند ،اما اثرات محیطی
استخراج منابع نیز به اندازه تنوع سازی اقتصاد برجای می ماند.
ارتقاء هماهنگی در جهانی سازی شوک های اقتصاد کالن:
به هنگام بحران اقتصاد جهانی  ،0223-1ارزش تجارت جهانی در طول چند ماه بیش از  82درصد کاهش
یافت .این رویداد ،وابستگی کشورهای در حال توسعه به تحوالت جهانی را نشان داد که منشا اصلی آن کشورهای
توسعه یافته بودند .هماهنگی میان رکود و رونق بازار در سراسر جهان نشان دهنده وابستگی قوی میان کشورها به
واسطه ارتباط بین تامین مالی و تجارت است .از آنجا که تجارت به منابع مالی وابسته است ،هرگونه بحرانی از منظر
مالی ،تجارت را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
با وجود صدمات ناشی از بزرگترین بحران اقتصادی دهه  ، 182در بحران اقتصادی بعدی (سال )0223-1
جهان مجددا روی آوردن کشورها به سیاست های تجاری حمایت گرایی را تجربه نکرد .علت این رویداد را می توان در
قوانین تجاری چندجانبه ،اثربخشی اقدامات نظارتی سازمان تجارت جهانی ،پیش بینی کشورها از اثرات زیان باری که
حمایت گرایی به مشارکت آنها در زنجیره ارزش جهانی وارد می کند و پاسخ کالن هماهنگ و بین المللی به بحران
مالی (به واسطه سازمان تجارت جهانی) جست و جو کرد.
زمانی که قواعد جهانی بر کشورها حاکم است ،مانعی برای اقدامات یک جانبه کشورها در راستای اعمال
روش های حمایتی به ویژه تعرفه ای وجود خواهد داشت .مقررات سازمان تجارت جهانی مانع از این شد تا در خالل
بحران مالی اخیر ،برخی از کشورها بتوانند از طریق تحمیل هزینه های تجاری خود بر سایر کشورها و افزایش حمایت
های تعرفه ای ،اقدام کنند .عالوه بر این ،در شرایطی که شوک های مالی دامن گیر اقتصاد یک کشور می شود،
استمرار اعمال اقدامات حمایتی ،علی رغم ایجاد شرایط ظاهری از بهبود موقتی در سطح پایینی از رشد اقتصادی ،در
بلند مدت هزینه هایی را بر اقتصاد تحمیل نموده وحتی می تواند منجر به تعمیق بحران و بروز شرایط رکود شود.
قرار گرفتن کشورها در زنجیره ارزش جهانی به هنگام وقوع بحران جهانی از منظری دیگر نیز قابل تامل
است .کشورهایی که به هنگام وقوع بحران در زنجیره ارزش قرار ندارند ،از تجارب کشورهایی که در این شرایط قرار
داشته و تالش هایشان برای برون رفت از آن موفقیت آمیز بوده است ،بی بهره می مانند و ضمن متحمل شدن هزینه
ناشی از بحران مالی جهانی به واسطه عدم یادگیری ،برگشت آنها به شرایط عادی ،دشوار تر وآسیب پذیری شان در
برابر شوک های خارجی از جمله بحران های بعدی احتمالی افزایش خواهد یافت.
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