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شاخص توانمندسازی تجاری
شاخص توانمند سازی تجاری که هر دو سال یکبار تو سط مجمع جهانی اقت صاد برای ک شورهای مختلف محا سبه و اعالم
در ادامه به مرور برخی یافتههای این زارش

میشووودب به تاز ی پس از دو سووال در  03نوامبر  6302منتشوور شوودت اس و
پرداخته می شود
منظور از شاخص توانمندسازی تجاری چیست؟

شاخص توانمند سازی تجاری ()ETI1ب ن شان می دهد تا چه حد مو س ساتب سیا س هاب زیر ساخ ها و خدمات در اقت صادها
برای ت سهیل جریان آزاد کاالها در مرزها تو سعه پیدا کردت اند این شاخصب شامل مجموعهای از زیر شاخص ها ا س که
مشخصههای متنوعی از توانمندسازی تجاری را اندازت یری میکند این عوامل در شکل  0نشان دادت شدت اند
شکل  -1چارچوب شاخص توانمندسازی تجاری
زیر شاخص :A
دسترسی بازار

زیر شاخص  :Bمدیری مرزی

معیار  -1دسترسی به بازار خارجی ()22
معیار  -2دسترسی به بازار داخلی ()6
معیار  -3کارایی و شفافیت مدیریت

ارزیابی کیفی ب شوووفافی
کشور

مرزی ()13

زیرساخت های حمل و نقل ()7

زیر ساخت

سنجش قابلی دسترسی و کیفی سرویسهای حمل و نقلی از
جمله میزان حضوووور شووورک های خدمات حمل و نقل و
کشوووتیرانی در یک کشوووور و کیفی خدمات آنهاب همگنین
سهول ب هزینه و به موقع بودن حمل و نقل

معیار  -5قابلیت دسترسی و کیفیت
خدمات حمل و نقل ()6
معیار  -6قابلیت دسترسی و استفاده از
فناوری اطالعات و ارتباطات ICT(s)0
()7

زیر شاخص  :Dمحیط عملیاتی

معیار  -7محیط عملیاتی ()16

ارزیابی ب قابلی دسترسی و کیفی فناوری اطالعات و ارتباطات
در یک کشور
ارزیابی محیط عملیاتی یک کشوووورب که به طور قابل توجهی
ظرفی شوورک هایی که به صووادراتب وارداتب تجارت یا انتقال
کاال برای کسب و کار میپردازند را تح تاثیر قرار میدهد

Enabling Trade Index
 2اعداد داخل پرانتز تعداد شاخص هایی را که در هر معیار به کار رفته نشان می دهد امتیاز هر شاخص از  0تا ( 7بهترین خروجی) طبقه بندی می شوند

1

3

Information and Communication Technologies

1

محیط داخلی

زیر شاخص :C

و بهرت وری مدیری

مرزهای یک

سنجش قابلی دسترسی و کیفی زیرساخ های داخلی برای
هر یک از ا شکال چهار انه حمل و نقل (جادتایب هواییب ریلی
و دریایی) و بررسی قابلی اتصال خطوط هوایی و ارتباط خطوط
زمینی

معیار  -4قابلیت دسترسی و کیفیت
ارزیابی قابلی دسوووترسوووی و کیفی
زیرساخ های حمل و نقل یک کشورب
خد مات مرتبط و زیرسوووا خ های
ارتباطی که برای تسهیل انتقال کاال در
داخل کشووور و سووراسوور مرزهای آن
ضروری اس

ارزیابی موانع تعرفهای که صووادرکنند ان یک کشووور در بازار
مقاصد صادراتی با آن رو به رو هستند
ارزیابی میزان و پیگید ی حمای های تعرفه ای به عنوان نتیجه
سیاس های تجووووواری

محیط خارجی

زیر شاخص
ا ندازت یری سوووترد ی و پیگ ید ی
نظام تعرفهب موانع تعرفهای و ترجیحاتی
که صادرکنند ان در بازارهای خارجی
از آن بهرتمند میشوند

معیار
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جایگاه منطقه  MENAدر رتبه بندی این شاخص چگونه است؟
براساس ردتبندیهای منطقهای مجمع جهانی اقتصووادب منطقه خاورمیانه و شوومال آفریقا ( )MENAبا ثب عملکرد نسووبتا
خوب چند کشور از جمله امارات متحدت عربی (رتبه )60ب توانسته رتبه سوم منطقهای را از نظر شاخص توانمندسازی تجاری
درمیان مناطق مختلف جهان ثب کند
جدول  -1شاخص توانمندسازی تجاری برخی مناطق جهان طی سال های  6112و 6112
ردیف

1
2
3
4
5
6
7

منطقه

شاخص 4102

شاخص 4102

69.2
6952
6907
6906
6900
0927
0926

5935
6924
6966
6903
6902
0974
0977

اروپا و شمال آمریکا
شرق آسیا و اقیانوس آرام
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
اوراسیا
آمریکای التین و منطقه کارائیب
جنوب صحرای آفریقا
آسیای جنوبی

همانطور که در جدول  0قابل م شاهدت ا س ب در سال  6302اکثر مناطق (به غیر از اورا سیا) با ر شد شاخص توانمند سازی
تجاری همرات بودتاند (امتیازها هر چه به عدد  7نزدیکتر با شندب ک شور از نظر تجاری توانمندتر ا س ) اروپا و شمال آمریکاب
بهترین امتیاز را در سال  6302کسب کردت و پس از آن شرق آسیا و اقیانوس آرام و منطقه  MENAقرار دارند
جدول  - 6تغییرات شاخص توانمند سازی تجاری در گروه های منطقه ای -اختالف امتیاز در سالهای  6112و 6112

منطقه

معیار :0دسترسی

معیار  :4دسترسی به

به بازار خارجی

بازار داخلی

3906
-3963
390.
-3936
-3930
3900
3952

3904
-3966
3936
3906
3962
-3937
3906

شرق آسیا و اقیانوس آرام
اوراسیا
اروپا و شمال آمریکا
آمریکای التین و منطقه کارائیب
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
آسیای جنوبی
جنوب صحرای آفریقا

معیار  :3کارایی و
شفافیت مدیریت
مرزی

معیار  :2قابلیت
دسترسی و کیفیت
زیرساخت های حمل و
نقل

-3936
3930
3930
3933
-3935
-3936
-3935

3935
3937
3932
-3936
-3936
3903
3930

بیشترین کاهش

معیار  :5قابلیت

معیار :2قابلیت دسترسی

دسترسی و کیفیت

و استفاده از فناوری

خدمات حمل و نقل

اطالعات و ارتباطات

-3930
-3900
-3930
-3902
3934
3937
-3930

3905
3955
3906
3963
3963
395.
3902

معیار  :7محیط
عملیاتی

3930
3906
3937
3900
3930
393.
3900
بیشترین افزایش

نتایج سال  6306براساس متدولوژی سال 6302ب دوبارت محاسبه شدت اس
منبع :مجمع جهانی اقتصاد ()WEF
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با توجه به جدول 6ب در سوووال  6302در میان  7معیار مربوط به شووواخص توانمندسوووازی تجاری ()ETIب منطقه MENA

بی شترین ر شد شاخص را در معیار قابلی د ستر سی و ا ستفادت از فناوری اطالعات و ارتباطات دا شته و بی شترین کاهش
شاخص این منطقه نیز مربوط به معیار قابلی دسترسی و کیفی زیرساخ های خدمات حمل و نقل اس
در طول دو سال ذ شته (از سال  6306تا  )6302د ستر سی به بازار داخلی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ت سهیل شدت
بطوریکه متوسط نرخ تعرفه اعمال شدت در این منطقه از  .96درصد در سال  6306به  496درصد در سال  6302رسیدت اس
اما اقت صادهای نفتی این منطقه به طور قابل توجهی در پ ش پتان سیل های بالقوت خود پنهان شدت و بهبودی در و ضعی
آنها م شاهدت ن شدتاس

از جمله این کشورها میتوان به بحرین (جایگات  66با اف یک رتبه)ب قطر (جایگات  60با اف 04

رتبه)ب عمان (جایگات  62با اف  7رتبه)ب عرب ستان سعودی (جایگات  27با اف  00رتبه) و کوی (جایگات  47با اف دو رتبه)
اشارت کرد با توجه به روند فعلی که این کشورها پیش رفتهاند نیاز ضروری به توقف این روند و انتقال بیشتر به سم تولید
و سایر فعالی های غیروابسته به منابع انرژی وجود دارد
از سوی دیگر در این منطقهب دو کشور الجزایر (با جایگات  060و رشد  2پلهای) و مراکش (با جایگات  6.و رشد سه رتبهای)
به طور قابل توجهی جایگات خود را در سال  6302نسب به سال  6306بهبود دادتاند که این امر را میتوان ناشی از افزایش
یکپارچگی اقتصووادی 6در مدیترانه غربی دانس و

سووایر کشووورهای منطقه از جمله ایران (با جایگات  )006و یمن (با جایگات

 )006نیز همگنان با جریان و ضعی تجاری ضعیفی همرات ه ستند که بر ا ساس زارش مجمع جهانی اقت صاد با توجه به
برداشته شدن تحریمهای بینالمللی احتمال بهبود وضعی ایران در آیندت انتظار میرود
بهترین و بدترین عملکردها در هر منطقه مربوط به کدام کشورهاست؟
منطقه اروپا و آمریکای شمالی بهترین محیط را برای تجارت در مقای سه با سایر مناطق جهان دارند؛ البته الزم به ذکر ا س
که و ضعی منطقه شرق آ سیا و اقیانوس آرام نیز با فا صله کمی از اروپا و آمریکای شمالی قرار دارد و طی دو سال اخیر
توان سته به طور قابل توجهی فا صله بین باالترین و پایین ترین امتیاز  ETIرا بین ک شورهای خود کاهش دهد ک شورهای با
بهترین عملکرد در سایر مناطق از جمله شیلیب امارات متحدت عربی و موریس نیز عملکردی همتای عملکرد کشورهای واقع
در اروپا و آمریکای شوومالی داشووتهاند نمودار 0ب کشووورهای با بهترین و بدترین امتیاز شوواخص توانمندسووازی تجاری در هر
منطقه را نشان میدهد

 4منظور از یکپارچگی اقتصادی ()Economic Integrationب توافقی میان کشورها در مناطق جغرافیای مختلف برای کاهش و یا در نهای حذف موانع تعرفه ای و غیرتعرفه
ای جریان آزاد کاال و خدمات و عوامل تولید میان یکدیگر اس
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نمودار  -1عملکرد منطقه ای در سال 2016
موریس

امارات متحده عربی

سنگاپور

هلند

6
5

بوتان
مغولستان

بنگالدش

ونزوئال

یمن

آمریکای التین و

خاورمیانه و شمال

آسیای شرقی و

منطقه کارائیب

آفریقا

اقیانوس آرام

بوسنی و هرزگوین

4
3
2
1
0

آسیای جنوبی

پایین ترین

باالترین

اروپا و شمال آمریکا

امتیاز شاخص توانمند سازی تجاری ( 1تا )7

7

میانگین

منبع :مجمع جهانی اقتصاد ()WEF

شاخص توانمندسازی تجاری چه رابطهای با سطح درآمد کشورها دارد؟
نمودار 6ب رابطه بین سطح درآمد کشورها و امتیاز آنها در شاخص توانمندسازی تجاری را به تصویر میکشد براساس این
نمودار می توان ف اقت صادهای تو سعه یافتهب در توانمند سازی تجاری خود عملکرد بهتری ن سب به ک شورهای در حال
توسعه داشتهاند
به طور کلیب کشورهای توسعه یافته (با سطح درآمدی باال) عموما هزینههای تجارت پایینتری دارند و این امر تنها به خاطر
سووطح پایین تعرفههای وارداتی نبودت بلکه به دلیل ارتباط تنگاتنگی اس و که توسووعه اقتصووادی با قابلی های پیشوورفته در
مدیری ب زیرساخ هاب ارتباطات رات دور و مقررات مرتبط با آنها دارد
از سوووی دیگرب همانطور که در شووکل نیز قابل مشوواهدت اسو ب به طور کلی کشوورهایی با تنوع صووادراتی باالتر امتیازهای
بهتری در شاخص توانمند سازی تجاری ن سب به ک شورهای واب سته به صادرات کاال (با سهم باالی مح صوالت معدنی و
سوختی از کل صادرات) کسب کردتاند وابستگی باال به صادرات یک کاال بدین معنی اس که رابطه مبادلهب با تغییر قیم
کاالها نوسان خواهد داش که این امر ممکن اس اثری منفی بر رشد اقتصادی آن کشور داشته باشد
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نمودار  -2سطح درآمد و شاخص توانمند سازی تجاری
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شاخص توانمندسازی تجاری سال 2016

6

سرانه درآمد ناخالص ملی ،روش ( Atlasدالر به قیمت جاری) 2015 ،یا آخرین آماری که موجود بوده است.
هلند

سنگاپور

هنگ کنگ

عربستان سعودی

یمن

کنیا

ایران

کویت

نروژ

قطر

روسیه

ونزوئال

منبع آمارها :مجمع جهانی اقتصاد ()WEFب بانک جهانی ( )WBو سازمان تجارت جهانی ()WTO

*اندازت دایرتها براساس سهم محصوالت معدنی و سوختی از کل صادرات در کشورها مقیاسیندی شدت اس

عملکرد ایران در شاخص توانمندسازی تجاری سال  4102چگونه بوده است؟
در ردتبندی شاخص توانمندسازی تجاری سال 6302ب ایران با کسب امتیاز حدود  096از 7ب جایگات  006ام را در میان 002
کشور جهان به خود اختصاص دادت اس الزم به ذکر اس که در ردت بندی سال  6306ایران امتیاز  0937و رتبه ( 003از
 006کشور) را کسب کردت بود
نمودار  -3نمره و رتبه ایران در  7معیار مربوط به شاخص توانمندسازی تجاری در سال 2016
3.8

111

82

29

3.2
2.4
1.8

112

معیار  :7محیط
عملیاتی

معیار :6قابلیت

معیار  :5قابلیت

دسترسی و استفاده از دسترسی و کیفیت
فناوری اطالعات و خدمات حمل و نقل
ارتباطات

163

معیار  :4قابلیت

معیار  :3کارایی و

دسترسی و کیفیت شفافیت مدیریت
زیرساخت های حمل
و نقل

منبع آمارها :مجمع جهانی اقتصاد
اعداد قرمز رنگ داخل هر ستونب رتبه آن معیار را در سال  6302نشان میدهد
5

مرزی

132

132

معیار  :2دسترسی به معیار :1دسترسی به
بازار داخلی

بازار خارجی

نمره ETI
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بررسی وضعی ایران در هف معیار مربوط به شاخص توانمندسازی تجاری نشان میدهد که ایران در سال  6302بهترین
عملکرد (امتیاز) را در معیار ( 7محیط عملیاتی) و بدترین وضووعی را در معیار ( 0دسووترسووی به بازار خارجی) داشووته اسو
همگنین ایران در معیار ( 6قابلی د ستر سی و کیفی زیر ساخ های حمل و نقل) بهترین رتبه را ن سب به سایر معیارها
کسب کردتاس (نمودار )0
ایران از نظر توانمندسازی تجاری در منطقه  MENAچه جایگاهی دارد؟
به طور کلیب میتوان ف کشورهای منطقه منا در سال  6302عملکرد بهتری را (به لحاظ امتیاز شاخص توانمندسازی
تجاری) نسب به دورت قبل ( )6306در تسهیل تجاری خود داشتهاند امارات متحدت عربی در بین کشورهای منطقه مناب
بهترین امتیاز و رتبه را کسب کردت و یمن نیز با فاصله کمی از ایران بدترین امتیاز و رتبه را کسب کردت اس همانطور که
در نمودار  6مشاهدت میشود ایران در بین کشورهای منطقهب وضعی مناسبی نداشته و بعد از یمنب پایین ترین میزان
توانمندسازی تجاری را در منطقه دارد با توجه به نمودار مشاهدت میشودب کشورهای نفتی عمانب اردنب بحرین و قطر به
نسب وضعیتی نزدیک به یکدیگر را دارند
نمودار  -4وضعیت کشورهای منطقه  MENAدر شاخص توانمند سازی تجاری (سال )2016
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بررسی ها از وضعی ایران در هر کدام از معیارهای مربوط به شاخص توانمندسازی تجاری نشان میدهد که ایران در همه
 7معیار مذکور امتیازی پایینتر از متوسط امتیاز منطقه منا را رقم زدت اس همگنین در دو معیار ( 0دسترسی به بازار خارجی)
و ( 6دسترسی به بازار داخلی) پایینترین امتیاز منطقه را داشته اس نکته قابل توجه اینجاس که در معیار  0بهترین عملکرد
منطقه مربوط به یمن (کشوری با نامناسبترین محیط تجارت در منطقه) بودت اس در معیار  6نیز بهترین عملکرد منطقه
به عمان اختصاص داشته اس در سایر معیارها (از  0تا )7ب بهترین عملکرد مربوط به امارات متحدت عربی و بدترین عملکرد
مربوط به یمن بودت اس
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

نمودار  -5جایگاه معیارهای مربوط به شاخص توانمند سازی تجاری ایران در
منطقه منا در سال 2016
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معیار  :4قابلیت دسترسی و کیفیت

معیار  :5قابلیت دسترسی و کیفیت

زیرساخت های حمل و نقل

خدمات حمل و نقل

پایین ترین امتیاز معیار در منطقه

باالترین امتیاز معیار در منطقه

ایران
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موانع صادراتی و وارداتی ایران کدامند؟
مجمع جهانی اقتصووادب در خصوووص مهمترین مشووکالت صووادرات و واردات کشووورهاب از فعاالن کسووب و کار هر کشووور
نظرسوونجی به عمل آوردت اس و بر ا ساس نظرات جمع آوری شده برای اقت صاد ایران ،مهمترین م شکل پیش روی
واردات ایران ،موانع تعرفهای و غیر تعرفهای و مهم ترین م شکل پیش روی صادرات ایران نیز شنا سایی خریداران و
بازارهای بالقوه عنوان شده است.

در این بینب با مقایسه موانع صادراتی ایران در سال های  6306و 6302ب میتوان ف در سال  6302موانع صادراتی کشور
از جمله هزینههای باال یا تاخیر زمانی حمل و نقل بینالمللیب رویههای دس و پا یر در مرزهای خارجیب هزینه های باال یا
تاخیر زمانی حمل و نقل داخلیب موانع تعرفه ای سووایر کشووورهاب اسووتانداردها و الزامات فنی خارش از کشووور و مهارتها و
تکنولوژی تولید نامنا سب و در ارتباط با موانع وارداتی نیز سه مانع صادراتی ف ساد در مرزهاب هزینههای باال یا تاخیر زمانی
حمل و نقل داخلی و زیرساخ های ارتباط از رات دور نامناسب نسب به سال 6306ب تشدید شدتاند
فهر ستی از مهمترین موانع صادراتی و وارداتی ایران که در زارش مجمع جهانی اقت صاد مورد ا شارت قرار رفته به همرات
امتیازات مربوط به هر کدامب در نمودارهای  2و  7آمدت اس
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

نمودار  -6موانع صادراتی ایران در سال 2016
1.5
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نمودار  -7موانع وارداتی ایران در سال 2016
2.6
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