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  بسمه تعالی
  
  

  
هاي اتاق بازرگانی هاي اقتصادي و رفع مشکالت آنها همواره یکی از دغدغهارتباط با تشکل

هاي موجود، تهیه پیشنهاد گرایی تقویت تشکلوصنایع و معادن تهران بوده، و توسعه تفکر تشکل
ها و ها همواره در راس این  برنامه بهبود فعالیت تشکلگیري به منظور تقویت وبراي مراجع تصمیم

از طرف دیگر با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی به . اهداف اتاق تهران قرار داشته است
عنوان موتور محرکه رهایی از وابستگی به درآمدهاي حاصل از فروش نفت، لزوم بررسی مشکالت و 

  . نموده استروي صادرات را دو چندانموانع پیش
-هاي صادراتی، و ارائه راهشناسایی مسائل و مشکالت اتحادیه«رو با عنوانمجموعه پیش

با توجه به اهمیت موضوعات » کارهایی مناسب، مفید و موثر در جهت روانسازي صادرات غیرنفتی
ل مطرح شده و به دنبال انجام رسالت اتاق تهران در امر تحقیقات و پژوهش در جهت کمک به ح

مسائل اقتصادي کشور، به عنوان یکی دیگر از طرحهاي تحقیقاتی در کارنامه پژوهشی اتاق تهران 
  .رقم خورده است

امید است با رشد صادرات غیرنفتی و تالش تشکلها در این زمینه شاهد رسیدن هر چه 
  .سریعتر به اهداف استراتژي توسعه صادرات غیرنفتی در کشور باشیم

 

 

 

 حممد مهدي راسخ
ريکل    دب
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  فصل اول
  

  مقدمه
 ساله و برنامه چهارم توسعه در خصوص 20به طور کلی قبل از اینکه به بحث چشم انداز 

استراتژي توسعه صنعتی ي است در خصوص سیر تحول  صادرات غیرنفتی وارد شویم ضرورالزامات
 بخش 3می دانیم استراتژي توسعه صنعتی هر کشور بر اساس . کشور مطالبی را بیان نماییم

بخش کشاورزي در کشور ما از دیر باز سهم کمی در . کشاورزي،خدمات و صنعت پایه ریزي می شود
ند به عنوان موتور توا میلذا این بخش ن. ن سنتی بوده استتولید ناخالص ملی داشته و تکنولوژي آ

بخش خدمات نیز به عنوان تثبیت کننده بخش صنعت .  سال آینده مطرح گردد20توسعه براي 
. لذا توسعه بخش خدمات مرهون توسعه بخش صنعت بوده است. همواره رشد مستقلی نداشته است

. ی است ورود سرمایه هاي خارجنعت مهمترین ابزار سرمایه گذاريمسلماً به منظور توسعه بخش ص
مسلماً سرمایه . نیاز به سرمایه گذاري خارجی در امر توسعه اقتصادي یک ضرورت انکار ناپذیر است

 امنیت سرمایه  مهمترین آن،گذاري خارجی نیز به پیش شرط هایی نیازمند است که از آن جمله
 محقق در غیر این صورت نه تنها توسعه. گذاري و برقراري تعامل مثبت با کشورهاي جهان است

در امر . نخواهد شد بلکه دور باطل فقر که از خصوصیات کشورهاي جهان سوم است، بروز می نماید
سرمایه گذاري آنچه که حائز اهمیت است و تاکنون به آن توجه اساسی نشده است سرمایه گذاري 

حی موتور به عنوان مثال در تولید خودرو سرمایه گذاري اصلی می بایست در طرا. در تولید علم است
لذا بحث اصلی که در تدوین سند چشم . و اجزاي خودرو باشد نه سرمایه گذاري در مونتاژ خودرو

ولید مبتنی بر مسلماً براي آنکه ت. ساله به عنوان محور قرار گرفته است، بحث تولید علم است20انداز 
ص یا به عبارت اولین شاخ.  شاخص وجود داشته باشد4بایست در هر صنعت  علم محقق گردد، می

مات آموزشی است تا توانمندي نیازمند توجه به آموزش و ارائه خد. بهتر اولین سطح، توانمندي است
دومین سطح، توانایی انجام کار و استفاده از تکنولوژي پیشرفته . ار صنعت قرار گیرد یبتواند در اخت

  .در این خصوص بحث اطالعات و انتقال آن اهمیت بسیار دارد. است
متأسفانه . است که علی رغم تمام سادگی اش کلید توسعه می باشدومین سطح، مدیریت س

لذا در یک نگاه کلی باید گفت سند چشم . در کشور ما این سطح پایین ترین مرتبه را دارا می باشد
نفتی که قصد بررسی آن را داریم، زمانی مفید واقع و الزامات آن در خصوص صادرات غیرانداز 
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بایست نوع دیدگاه ها،  ر اصلی قرار دهد و براین اساس میه بتواند تولید علم را محوشود ک می
  . نماید تا در نهایت تئوري توسعه محقق گرددتغییرساختارها و سیستم هاي حمایتی 

  
   ساله و جایگاه صادرات غیرنفتی ایران در منطقه20نگاهی به چشم انداز 

 که بعدها به چشم انداز تغییر نام داد به فرمان  بحثی تحت عنوان افق آینده1378از سال 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به . مقام معظم رهبري به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ شد

همراه سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و همچنین گروه مطالعات توسعه صنعتی کشور 
 سند چشم انداز با توجه به لذا. مسئولیت تدوین سند چشم انداز کنونی را به عهده گرفتند

تدوین ) 1404- 1384(قانون اساسی براي یک دوره بیست ساله ) 110(سیاستهاي کلی نظام و اصل 
سند چشم انداز در تعریف، سندي آرمانی است که در یک زمان بلندمدت و معین، ارزشهاي . گردید

واقع گرایی و جامع نگري را در واقع این سند نوعی آینده نگري در کنار . نظام را تعیین می کند
مطرح می سازد بدین معنا که وضعیت موجود را بررسی می کند و برآن اساس آینده را پیش بینی 

به عبارت بهتر می توان گفت سند چشم انداز مشوق مشارکت ملی و الگویی براي توسعه . می نماید
هاي اجتماعی طرح ریزي شده الگویی که با توجه به مقتضیات بومی، ارزش ها و بنیاد. کشور است

برپایه افق چشم انداز، ایران می بایست به جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح . است
  1. دست یابد) با تأکید بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي(منطقه 

رسیدن به این هدف ضرورت توجه به امکانات، قابلیتها و عملکردهاي اقتصادي ایران را مطرح 
برنامه چهارم، پنجم، ششم و ( ساله براي توسعه کشور براساس چهار برنامه، 20اهداف افق . سازدمی 

  :توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بشرح ذیل تدوین شده است) هفتم
  . تأکید بر رشد اقتصادي دانایی محور و تعامل مؤثر با جهان را دارد: برنامه چهارم
  . اقتصادي بر پایه عدالت و رفاه اجتماعی استتثبیت مبانی رشد : برنامه پنجم

  یان کشور و تأمین عدالت اجتماعیتوسعه مستمر و پایدار و دانش بن: برنامه ششم و هفتم
 –در طی این چهار برنامه، آرمان اساسی چشم انداز که همانا رسیدن به جایگاه اول اقتصادي 

  .  شدعلمی، فن آوري در منطقه آسیاي غربی است دنبال خواهد
ه  و عملیاتی گردیده به مرحله اجرا درآمد نیز ساله20با شروع برنامه چهارم توسعه چشم انداز 

موضوع برنامه چهارم همانطور که ذکر گردید رشد اقتصادي و تعامل مؤثر با جهان است و . است

                                                
1 Management.١   
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کلی ویژگی عمده آن گریزناپذیر بودن الحاق ایران به فرآیند جهانی شدن میباشد سیاست هاي 
فرآیند جهانی شدن نیز در صورت توجه به دستاوردها، ظرفیتها و چالش هاي پیش رو، بهره گیري از 

  . مزایاي صادراتی در کنار به حداقل رساندن هزینه هاي تبعی محقق خواهد شد
که نحوه حرکت . انداز حرکت به سوي توسعه پایدار در همه بخش ها است راهبرد اصلی چشم

  . قانون برنامه چهارم توسعه تعیین شده است) 158(س ماده به سوي آن براسا
این امر در . همچنین یکی از محورهاي اساسی چشم انداز رقابت مندي اقتصاد است

بر  )44(در واقع سیاست هاي اصل . قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است) 44(سیاستهاي اصل 
بدین . گردد انه اصلی سند چشم انداز تلقی میومحور یک اقتصاد رقابتی غیردولتی به عنوان پشت

معنی که در عصر جهانی شدن اصوالً نقش دولت و مفهوم سنتی آن دچار تحول اساسی گردیده 
انداز گرچه نقش دولت در زمینه ارائه کاالهاي عمومی مؤثر در توسعه اقتصادي و  در سند چشم. است

ن حال ضرورت توجه به آزادسازي تجارت اما در عی. اجتماعی همچنان به قوت خود باقی است
جهانی بصورت گرایش به تولید صادرات گرا و بهره مندي از امکاناتی که اقتصاد را در بازار جهانی 

  . عنوان اصلی مسلم در این سند قلمداد شده است رقابت پذیر نماید به
ژي تجاري و در همین راستا چارچوب ارزیابی رقابت پذیري اقتصاد مستلزم داشتن استرات

  . برنامه صادراتی در کنار تحقق کارائی دولت و توسعه زیربناها است
رقابت پذیري با گرایش صادراتی در اولین مرحله از چشم انداز یعنی برنامه چهارم توسعه در 

. باشد قانون برنامه چهارم توسعه می) 37( و) 33(که مهمترین آنها ماده .  مورد تأکید شده است26
، روان سازي تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل، توسعه صادرات )33(ه مفاد ماد

کاالهاي غیرنفتی، تقویت توان رقابتی محصوالت صادراتی کشور در بازارهاي بین المللی را هدف قرار 
دارد در جهت رشد صادرات غیرنفتی بمیزان متوسط ساالنه  نیز تصریح می )37(ماده. داده است

می بایست نظامهاي قانونی، حقوقی، اقتصادي، بازرگانی و فنی مناسب فراهم آید و زمینه %) 7/10(
  . تأسیس تشکل هاي قانونی، غیردولتی، صنفی و تخصصی ایجاد گردد

لذا با توجه به خط مشی برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز در زمینه رقابت پذیري 
ي سیاست ها و گرایش هاي مسلط و تعیین کننده در اقتصاد با گرایش صادراتی، نیازمند پی ریز

  . حوزه مسائل مربوط به تجارت جهانی هستیم
حال به منظور اینکه از جایگاه صادرات غیرنفتی ایران در منطقه بیشتر مطلع شویم، ضروري 

به همین منظور در این قسمت از . است سیاست هاي تجاري بعد از انقالب را مورد بررسی قرار دهیم
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سپس وضعیت تجارت خارجی کشور را در زمینه صادرات . وشتار به این مهم پرداخته می شودن
  . غیرنفتی به تفصیل بیان می نمائیم

  

  هاي تجاري در ایران بعد از انقالب بررسی سیاست
. در ایران تا قبل از انقالب، سیاست کالن تجاري براساس سیاست جایگزینی واردات استوار بود

پس از پیروزي انقالب در . ین این هدف هیچگونه کوشش جدي و حمایتی وجود نداشتاما براي تأم
اما در عین حال در حمایت از . راستاي دستیابی به خودکفایی، تفکر جایگزینی واردات ادامه داشت

اي و  شویق صادرات، افزایش موانع تعرفهکردن صنایع بزرگ، ت صنایع داخلی، چهار عنصر دولتی
که از این چهار عنصر، تشویق صادرات کمتر پیگیري . و برنامه تخصیص ارز مدنظر بودغیرتعرفه اي 

  .شد
ادامه وابستگی رشد صنایع ایران به درآمدهاي نفتی و واردات مواد اولیه، واسطه اي و کاالهاي 
سرمایه اي دولت را ترغیب نمود طی برنامه اول، توسعه صنعتی کشور را بر مبناي سیاست تشویق 

در این برنامه گسترش صنایع پتروشیمی، صنایع فلزات اساسی و صنایع . ات دنبال کندصادر
در کنار این هدف گذاري، باالترین اولویت . تولیدکننده ماشین آالت و تجهیزات هدف گذاري شد

براي جذب و حمایت از اشاعه فن آوریهاي جدید، توسعه صادرات صنعتی کشور با اتکاء به مزیت 
ه عبارت دیگر مهمترین اهداف کیفی که در زمینه صادرات پی ریزي گردید تقویت بنیه ب. نسبی بود

اقتصادي کشور، افزایش ارزش افزوده کاالهاي صادراتی، بهبود کیفیت کاالهاي صادراتی، نوسازي 
در زمینه واردات نیز تأمین به موقع نیازهاي وارداتی . صنایع کشور و توسعه صادرات صنعتی بود

صالح ترکیب و ساختار واردات، بهبود رابطه مبادله تجارت خارجی و اصالح مقررات عمومی کشور، ا
براین اساس استراتژیهاي تجاري که در . صادرات و واردات از جمله اهداف کیفی در زمینه واردات بود

ت به طی دوران برنامه اول دنبال گردید استراتژي تجاري جایگزینی واردات و تشویق صادرات با عنای
همچنین در برنامه اول به منظور حمایت از تولید و صادرات در قیمت . برتري هاي نسبی کشور بود

یعنی کاالهاي صنعتی از شمول قیمت . گذاري محصوالت تولیدي و صادراتی تجدیدنظر به عمل آمد
ز میان گذاري دولتی و فروش اجباري به دولت خارج شدند و پاره اي از موانع غیرتعرفه اي نیز ا

  . برداشته شد، مشوق هاي صادراتی به طور قانونی شکل گرفت و تا حدودي نرخهاي ارز تعدیل شد
در قانون برنامه دوم، مهمترین هدف در راستاي سیاست تجاري کشور کاهش وابستگی اقتصاد 

در واقع کاهش سهم . کشور به درآمدهاي حاصل از نفت و صدور بیش از پیش صادرات غیرنفتی بود
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نفت در کل درآمدهاي صادراتی و توجه به رشد صادرات غیرنفتی مهمترین سیاست تجاري کشور 
در این راستا مهیا نمودن شرایط براي ایجاد مزیت هاي نسبی کشور در سطح بین المللی . قلمداد شد

یی که دیگر سیاستها. و ایجاد رقابت در زمینه تولیدات با توجه به مصالح نظام مورد توجه قرار گرفت
در زمینه نظام تجاري کشور در طی برنامه دوم توسعه اتخاذ گردید تعیین نظام ارزي شناور مدیریت 

هاي گمرکی درخصوص   محدودیت گمرکی، بود البتهيشده و حذف قوانین دست و پاگیر و غیرضرور
. مچنان برقرار بوداي از کاالها از جمله کاالهاي درمانی و بهداشتی و یا مواد اولیه در کشاورزي ه پاره

همچنین اعمال تعرفه هاي گمرکی نیز در حد معقول به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف 
در طی سالهاي برنامه دوم نیز ایران به عضویت سازمان ها و . کنندگان داخلی کماکان ادامه یافت

  . اتحادیه هاي بین المللی و منطقه اي درآید
جهش در صادرات غیرنفتی را مورد اهتمام خود قرار ) 113(اده برنامه سوم توسعه براساس م

خارجی و لید با هدف صادرات براي بازارهاي بایست تو براساس سیاست جهش صادرات می. داد
مشتریان بین المللی صورت پذیرد و از قیمت، کیفیت، بسته بندي مناسب برخوردار باشد تا بتواند 

لذا براساس ماده . و راه توسعه پویاي صادرات را هموار سازدرضایت مندي مشتریان خارجی را جلب 
  . جهت تحقق جهش صادراتی اقداماتی بشرح ذیل هدفگذاري گردید) 113(

 حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه اي وارداتی مورد استفاده در تولید –الف 
  . کاالهاي صادراتی پس از صدور محصوالت تولیدي مسترد گردد

  .  کاالها و خدمات صادر شده از پرداخت مالیات و عوارض معاف گردند–ب 
 صادرات کاال و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري معاف –ج 

  . گردند
  .  کلیه تشویق ها که براي صادرات کاال وجود دارد به صادرات خدمات نیز تسري یابد–د 
  .  توسعه صادرات مورد حمایت دولت قرار گیرد صندوق هاي غیردولتی- ه 
 1379 به منظور پشتیبانی از صادرات کاالهاي غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی از سال –و 

به تناسب افزایش صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی منابع ارزي و ریالی از محل مازاد 
ایش سرمایه بانک توسعه صادرات در اختیار درآمد حاصل از صادرات نفت به عنوان سهم دولت در افز

  . بانک قرار گیرد
 برپایی هرگونه نمایشگاه بین المللی در داخل و خارج از کشور می بایست با هماهنگی –ز 

  . مرکز توسعه صادرات صورت پذیرد
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این قانون پیرامون تجارت خارجی تأکید می نماید صدور کلیه کاالها و ) 114(همچنین ماده 
  : به جز موارد زیر مجاز خواهد بودخدمات 
  اشیاي عتیقه و میراث فرهنگی  .1
 اقالم دامی یا نباتی  .2

البته . صادرات کاالهایی که دولت براي تأمین آنها مستقیماً یارانه پرداخت می کند .3
صادرات کاالها موضوع این قانون با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شوراي اقتصاد 

 . مجاز خواهد بود

قانون برنامه سوم به حذف موانع غیرتعرفه اي و غیرفنی با رعایت ممنوعیت هاي ) 115 (ماده
  . شرعی تأکید دارد

ین قانون نیز بر تقویت توان رقابت محصوالت صادراتی کشور در بازارهاي تأکید ) 116(ماده 
  . بین المللی تأکید نموده است

عالوه بر موارد فوق ) داخلی و بین المللی(راه اندازي شبکه جامع اطالع رسانی بازرگانی کشور 
در عین حال براي حضور فعال . تأکید شده است... در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و

شرکتها و مؤسسات فنی و مهندسی اعم از مشاور و پیمانکاري ایرانی در بازارهاي جهانی و صادرات 
توان صدور ضمانت بانکی  ها می که از جمله آن. خدمات فنی و مهندسی تسهیالتی در نظر گرفته شد

با حداقل سپرده گذاري، امکان خروج ماشین آالت موردنیاز، اجراي قرارداد بدون وثیقه گذاري، ارائه 
خدمات بیمه اي و بانکی با حداقل کارمزد، ایجاد نظام اعطاي اعتبار صادراتی، فراهم نمودن زمینه 

اشاره .... کت هاي صادرکننده خدمات فنی و مهندسی وصدور و عرضه اوراق مشارکت توسط شر
  .نمود

قانون برنامه سوم نیز درخصوص تنظیم خط مشی صادرات کشور و تعیین کمک ) 117(ماده 
ها و تسهیالت قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشکالت و موانع آن به شوراي عالی توسعه صادرات 

ه سیاست هاي صادراتی که در طی برنامه سوم به منظور الزم بذکر است از جمل. غیرنفتی می باشد
تسهیل تجارت و مقررات زدایی از صادرات غیرنفتی اجرا گردید حذف پیمان سپاري بود براین اساس 
صادرکنندگان در مدیریت منابع ارزي شان از اختیار کامل برخوردار شدند همچنین کلیه کاالها و 

ارض و مالیات معاف شدند، به منظور حمایت از صادرات خدمات صادراتی از پرداخت هرگونه عو
در عین حال سیاستهایی درخصوص . غیرنفتی صندوق هاي غیردولتی توسعه صادرات تأسیس گردید
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یکسان سازي نرخ ارز، فروش گواهی سپرده ارزي در بورس تهران، خرید و فروش ارز در سایر بانکها 
  . نیز اعمال گردید... و

اله چهارم توسعه اقتصادي در فصل دوم تحت عنوان تعامل با اقتصاد جهانی در برنامه پنج س
 روان سازي د تأکید فراوان به نوسازي و که شرح آن در صفحات پیشین ذکر گردی33بخصوص ماده 

 بند مطرح می سازد در این ارتباط 9تجارت و توسعه صادرات کاالهاي غیرنفتی و خدمات را در 
 یارانه و جوایز صادراتی، ممنوعیت برقراري مالیات و عوارض براي صادرات هدفمندسازي و ساماندهی

کاالهاي غیرنفتی و خدمات در طول برنامه، معافیت صادرات کاال و خدمات از اخذ مجوزهاي اجباري 
به استثناي مجوز استاندارد و گواهی هاي مرسوم در تجارت بین الملل، تأکید بر رشد سهم صادرات 

، تأکید بر حذف موانع غیرتعرفه اي 1388در سال %) 6/33( به 1382در سال %) 1/23(غیرنفتی از 
  . تا پایان سال اول را مطرح نموده است

  
   تاکنون1370بررسی وضعیت مبادالت خارجی کشور از دهه 

حال با توجه به سیاستهاي تجاري اعمال شده در طی برنامه هاي توسعه، وضعیت مبادالت 
  .  تاکنون به تفصیل بیان می داریم1370 دهه خارجی کشور را از

نشان داده شده ) 1( در جدول شماره 1370وضعیت مبادالت با طرف هاي عمده در دهه 
  . است

، آلمان غربی بزرگترین شریک تجاري ایران بوده 1370در سال ) 1(براساس جدول شماره 
 درصد افزایش 119 حدود 1360 نسبت به سال 1370کل واردات ایران از این کشور در سال . است

حجم کل .  رسید1370 درصد در دهه 2/20سهم نسبی واردات از این کشور نیز به . داشته است
 به 1360 میلیون دالر رسید که نسبت به دهه قبل یعنی 26818 به 1370واردات کشور در سال 

اال وارد نموده، در  کشور مختلف ک96 ایران حدوداً از 1370در سال .  درصد رشد یافت93میزان 
 8/28به طوري که . زمینه صادرات نیز بیشترین میزان صادرات ایران به کشور آلمان بوده است

در این سال مجموع بازارهاي . درصد از کل صادرات غیرنفتی به این کشور صورت گرفته است
 افزایش 1360 درصد نسبت به سال 583 درصد و از نظر ارزش 81صادراتی کشور از نظر تعداد 

 درصد از 70 کشور آلمان، امارات، ترکیه، ایتالیا، سوئیس مجموعاً حدود 5نشان میدهد در این دهه، 
در این سال ترکیب کاالهاي صادراتی کشور .کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده اند

راتی در سال  ترکیب کاالهاي صاد2جدول شماره .  تا حدودي متفاوت گردید1360نسبت به سال 
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همانطور که در جدول مزبور مشاهده می گردد در این سال کاالهایی نظیر .  را نشان می دهد1370
انواع قالی، میوه جات تازه و خشک، مس و مصنوعات مسی، فرآورده هاي صنایع شیمایی، محصوالت 

ر را به خود  درصد از کل صادرات غیرنفتی کشو85معدنی و انواع پوست و چرم در مجموع بیش از 
اقالمی نظیر مس و مصنوعات مسی، فرآورده هاي صنایع شیمیایی و محصوالت . اختصاص داده اند

 صادراتی 1360 درصد از جمله اقالمی هستند که در سال 44/3 و 47/3، 6/11معدنی به ترتیب با 
رات  درصد از کل ارزش صاد35/0(اگرچه سهم آنها اندك است . براي آنها وجود نداشته است

  .  ایجاد نمود1370ولی بازار جدیدي را براي محصوالت کارخانه اي کشور در سال ) غیرنفتی
 بوده است نمایانگر 1370 که سال پایانی دهه 1379وضعیت تجارت خارجی کشور در سال 

. تحوالت بازارها و محصوالت صادراتی کشور و همچنین اثرات اعمال شده سیاستهاي تجاري میباشد
که .  بازار بالغ شد153 بر 1379، تعداد بازار صادراتی کشور در سال )4(و ) 3(دول شماره براساس ج

مجموع واردات کشور در .  درصد افزایش مواجه بود75 و 218 با 1370 و 1360نسبت به سالهاي 
 درصد افزایش و نسبت به سال 4 با 1360 میلیون دالر و نسبت به سال 347/14این سال برابر 

  .  درصد کاهش مواجه بوده است46  با1370
 درصد از کل ارزش واردات، بزرگترین کشور 5/10در این سال همانند سالهاي قبل، آلمان با 

در ... صادرکننده کاال به ایران بوده است و امارات متحده عربی، روسیه، ایتالیا، کره جنوبی و ژاپن و
 میلیون دالر و 3764شور در این سال برابر با کل صادرات غیرنفتی ک. مقامهاي بعدي قرار داشته اند

همچنین در .  درصد افزایش بودجه بوده است60 و 911 به ترتیب با 1370 و 1360نسبت به سال 
این سال عمده ترین بازارهاي صادراتی کشور به ترتیب شامل امارات متحده عربی، آلمان، آذربایجان، 

 درصد از کل صادرات کشور 50وده اند و در مجموع بیش از ایتالیا، چین، ترکیه، هند، ژاپن و عراق ب
 نسبت به سال هاي 1379ویژگی بارز وضعیت تجاري کشور در سال . را به خود اختصاص داده اند

آلمان، امارات، ( کشور 5 تنها 1370در سال .  تنوع وسیع بازارهاي صادراتی کشور است70 و 60
که . از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده بودند درصد 70حدود ) ترکیه، ایتالیا، سوئیس

به عنوان مثال، ارزش صادرات .  کاهش یافت1379سهم نسبی صادرات کشور به این بازارها در سال 
توان کاهش نسبی   درصدي مواجه بود که از جمله دالیل اصلی آن می50ایران به آلمان با کاهش 

این امر ضربه . ، نسبت به رقباي دیگر اشاره نمودهکیفیت محصوالت ایران، علی الخصوص فرش
علل دیگر، عرضه محصوالت مشابه اما . شدیدي به اعتبار محصوالت ایرانی در این بازارها وارد آورد

به ویژه در بازار صادرات (ارزانتر از سوي رقباي آسیاي جنوب شرقی علی الخصوص چین و هند 
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 در 1379 به همراه بازارهاي صادراتی عمده آنها طی سال مهمترین اقالم صادراتی کشور. بود) فرش
 درصد از کل ارزش 5/16فرش دستباف در این سال با . نشان داده شده است) 5(جدول شماره 

پسته و . صادرات غیرنفتی، بیشترین سهم از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است
به ترتیب ... م از آهن و فوالد، محصوالت نورد شده ومغز پسته، گازهاي نفتی، محصوالت نیمه تما

 در مقایسه با دو 1379در سال . عمده ترین محصوالت صادرات غیرنفتی کشور در این سال بوده اند
دوره قبل افزایش میزان صادرات و تقلیل اقالم صادراتی نظیر قالی، پوست و میوه جات نمایانگر تنوع 

راتی کشور است که این امر خود  نسبی در سهم سایر اقالم صاداقالم صادراتی و همچنین بهبود
تواند آغاز توسعه صادرات غیرنفتی و بیانگر توجه به کسب  مزیت هاي رقابتی بویژه در صنایع  می

هاي نسبی صادراتی ایران به همراه  بیانگر اقالم عمده مزیت) 6(ماره جدول ش. کارخانه اي باشد
  .  از اقالم صادراتی استبازارهاي هدف عمده هر کدام

در نتیجه اقدامات انجام شده مبنی بر ارائه تسهیالت و حذف موانع تجاري و حذف مقررات 
زائد، صادرات غیرنفتی طی سالهاي اجراي برنامه سوم با روندي افزایشی همراه گردید و آهنگ رشد 

م صادرات غیرنفتی از به عبارت دیگر رق.  درصد رسید13 به متوسط 1379- 83صادرات طی سالهاي 
. رسید) سال پایانی برنامه سوم (1383 میلیارد دالر در سال 6/7 به 1378 میلیارد دالر در سال 3/3

اقدامات صورت گرفته طی برنامه سوم تسهیل در روان سازي صادرات و کوتاه شدن فرآیند صدور را 
 پیامدهاي مثبت در امر صادرات همچنین بروز مزیت در صدور برخی از کاالها از دیگر. در پی داشت

در ترکیب کاالهاي صادراتی نیز تغییرات قابل توجهی ایجاد شد بدین معنا که این ترکیب . بوده است
 سهم اقالم 1383طی سالهاي متمادي بطور عمده اقالم کشاورزي و سنتی را شامل می شد در سال 

صد کاهش یافت و در مقابل سهم کاالهاي  در28 درصد در آغاز برنامه پنج ساله اول به 80مذکور از 
 درصد رسید و این سهم با احتساب کاالهاي پتروشیمی طی مدت مذکور روند رو به 5/41صنعتی به 

  .  درصد از مجموع صادرات بالغ گردید6/67رشدي را بدنبال داشت و به 
ه بتواند به علی رغم افزایش روند صادرات در پرتو اصالحات بعمل آمده این افزایش درحدي ک

علت این امر آن است که اصالحات تنها در حوزه اجرا . آن جهش صادراتی را اتالق نمود، نبوده است
و اصالحات ساختاري و بنیادي که بایستی در بخش . و به منظور رفع موانع اجرایی صورت پذیرفته

یرنفتی و اقالم بیانگر صادرات غ) 7(جدول شماره . تولید و صنعت صورت گیرد انجام نشده است
نیز مقایسه اي از ) 9(و ) 8(همچنین جدول شماره .  است1384 و 1383عمده آن طی سالهاي 

  . نماید صادرات و واردات طی سالهاي مذکور را بازگو می
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 هزار تن کاال به ارزش حدود 9/21743 به میزان 1384ایران در سال .ا.براساس آمار گمرك ج
 درصد رشد داشته 85/36، 1383ادر شد که در مقایسه با دوازده ماهه  میلیارد دالر از کشور ص5/10

  .است
صادرات غیرنفتی به تفکیک بخشهاي مختلف کاالیی نیز بیانگر اختصاص بیشترین سهم از 

 درصد از کل صادرات در سال 9/70کل صادرات به بخش صنعت و پتروشیمی است بطوري که 
 درصد در رتبه بعدي قرار 9/17اورزي با سهم ارزشی  به این بخش اختصاص دارد و بخش کش1384

 درصد در 8/4 و 3/6دارد بخش هایی همچون فرش و صنایع دستی و مواد معدنی با سهمی معادل 
  . رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند

 به میزان قابل قبولی رشد داشته 1384همانطور که مشاهده گردید صادرات غیرنفتی در سال 
عددي در افزایش آن دخالت داشته است اما مهمترین علت روند افزایش صادرات است که عوامل مت

غیرنفتی طی سالهاي اخیر در راستاي سیاست هاي تجاري متخذه می باشد که به بهبود وضعیت 
از جمله این سیاست ها می توان آزادسازي هاي تجاري بشکل رفع . صادرات منجر گردیده است
اسی، ساده سازي و کوتاه نمودن فرآیند صادرات طی سالهاي اخیر اشاره موانع قانونی، کاهش بوروکر

  . نمود که در نهایت سبب گردیده تا صادرات غیرنفتی با وضعیت مطلوبی مواجه گردد
از دیگر مواردي که می توان درخصوص بهبود روند صادرات غیرنفتی برشمرد، افزایش صادرات 

 متعددي از جمله رشد قیمت صادراتی کاالهاي این بخش صنعت بوده است که خود معلول عوامل
. بخش است استفاده از فرصت هاي تجاري نیز در بهبود روند صادرات صنعتی مؤثر بوده است

بطوریکه کشور عراق بعنوان بازار مناسب براي کاالهاي صنعتی پتروشیمی کشور مورد توجه قرار 
ده عربی این کشور دومین بازار هدف صادراتی  بعد از امارات متح1384البته در سال . گرفته است

در کنار این عوامل تنوع تولید، خلق مزیت هاي نسبی، شناخت بازارها، . کشور محسوب می گردد
استفاده از فرصت هاي تجاري سبب گردید تا صادرات غیرنفتی کشور بویژه صادرات صنعتی بهبود 

 و 1383رین مقاصد صادراتی در طی سالهاي الزم بذکر است عمده ت. یافته و با رشد روبرو گردد
 کشورهاي امارات متحده عربی، عراق، هند، ژاپن، آلمان، ایتالیا، چین، عربستان سعودي و 1384

  . افغانستان بوده است
 مطابق پیش بینی برنامه چهارم توسعه 1384در ارتباط با واردات نیز قابل ذکر است طی سال 

 میلیارد دالر 7/39کاال در نظر گرفته شده بود که با توجه به عملکرد  میلیارد دالر واردات 32حدود 
 درصد بیشتر از هدف کاال 8/22یعنی .  درصد از اهداف برنامه واردات انجام گرفته است8/122یعنی 
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افزایش واردات طی سالهاي اخیر و روند رو به تزاید آن حاصل سیاستهاي مبنی بر . وارد شده است
و ثبت نرخ ارز است و تسهیل امور واردات و رفع موانع غیرتعرفه اي از عوامل مهم و آزادسازي تجاري 

  . مؤثر بر افزایش روند واردات است
ت از نوع کاالهاي واسطه اي و در ارتباط با ترکیب واردات الزم بذکر است که سهم واردا

د مورد نیاز صنایع داخلی این موضوع نیز بلحاظ تأمین موا. سرمایه اي تا حدودي افزایش یافته است
  . شرایط بهبود تولید و صادرات غیرنفتی خواهد بود. کشور خود فراهم کنند

 درصد رشد نسبت به سال 6/58 نیز صادرات غیرنفتی با 85در شش ماهه نخست سال 
در این مدت کاالهاي پتروشیمی .  هزار دالر رسید200 میلیون و 419 میلیارد و 7گذشته به رقم 

براساس اطالعات .  میزان از مجموع کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده استبیشترین
 درصد از مجموع صادرات غیرنفتی به پتروشیمی، 5/37. ا.ا.بدست آمده از روابط عمومی گمرك ج

 درصد نیز به محصوالت معدنی و 1/6 درصد به محصوالت کشاورزي، 11 درصد به صنعت، 3/36
 درصد از محصوالت صادراتی به صنایع دستی و 5/3همچنین . اص داردمحصوالت کانی اختص

  . محصوالت سنتی ایران تعلق دارد
حال به منظور اطالع بیشتر از جایگاه صادرات غیرنفتی کشور در منطقه ضروري است ساختار 

نوشتار و مزیت هاي نسبی در صدور کاال را نیز مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم لذا در این قسمت از 
  . به اجمال به بررسی این مهم پرداخته می شود

  
 بررسی ساختار مزیت هاي نسبی کشور طی سالهاي اخیر

مزیت نسبی در تعریف به توانایی یک کشور در تولید و صدور کاالهاي موردنظر با هزینه کمتر 
ته بدیهی است، الب. گردد اطالق می) متوسط بازار جهانی(و قیمت ارزانتر نسبت به کشورهاي رقیب 

مزیت نسبی یک کشور در تولید و صدور کاالهاي مختلف، در طول زمان ثابت نبوده و ممکن است با 
تغییراتی که در ساختار رقابت در بازارهاي جهانی، روشهاي تولید رقبا و ساختار هزینه عوامل رخ می 

  . دهد، دستخوش تغییر گردد
 هاي بسته بندي، حمل و نقل، بیمه، بازاریابی، بدین معنی که عوامل مختلفی از قبیل هزینه

از جمله متغیرهایی هستند که به دلیل پویائی خود و تحوالت ناشی از رشد سریع و ... تبلیغات و
پرشتاب تکنولوژي اطالعات و ارتباطات، بر مزیت نسبی کشورهاي مختلف در مقاطع مختلف زمانی 

ها در فرآیند تجارت جهانی به قدري است که امکان دارد نقش این عوامل و تأثیر آن. تأثیر می گذارند
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یک کشور در عین برخورداري از هزینه هاي پائین و مزیت نسبی در تولید، از دستیابی به مزیت 
  . ناتوان باشد) مزیت رقابتی(نسبی در صادرات 

خ رشد از ناحیه تقاضا نیز عواملی نظیر کشش تقاضا، تغییر میزان تقاضا به تبع تغییرات نر
و یا دخالت دولت کشورهاي واردکننده، از جمله مهمترین ... جمعیت، تغییر سالیق و الگوي مصرف و

عواملی هستند که بر شکل گیري و تحوالت مزیت هاي نسبی و رقابتی کشورهاي مختلف در 
به منظور مشخص شدن موضوع مزیت نسبی در امر صادرات . صادرات کاالهاي خود تأثیر می گذارند

  .استفاده می کنیم) RCA(1ز نظریه مزیت نسبی آشکار شده یعنی ا
 1998 و 1990، 1980کاالهاي صادراتی کشور در سه مقطع ›› مزیت نسبی آشکار شده‹‹

ها، که   فقط براي انواع نفت خام و کفپوشRCA مقدار شاخص 1980دهد که در سال  نشان می
شاخص ) 10جدول شماره (شد، بزرگتر از واحدبا عمده ترین زیر گروه آن صادرات فرش دستباف می

RCA براین اساس بعضی از اقالم .  بوده است13/5 و 58/1 براي این دو قلم صادراتی به ترتیب برابر
نیز در این سال در آستانه .)  نظیر مواد خام حیوانی، فرآورده هاي نفتی و پوست خام( صادراتی کشور

بدین ترتیب در سال مذکور، سایر اقالم ) RCA<0 <1 (دستیابی به مزیت نسبی قرار داشته اند
 داراي مزیت نسبی نبوده و در آستانه دستیابی به این معیار RCAصادراتی کشور از نظر شاخص 

، حجم زیادي از صادرات کشور به جهت پایین 1980نیز قرار نداشته اند؛ به عبارت دیگر، در سال 
جهانی، از قدرت تأثیرگذاري و حضور پائین تري در بودن سهم نسبی صادراتی نسبت به صادرات 

  . بازار جهانی برخوردار بوده اند
) 11جدول شماره  (1990 براي اقالم صادراتی کشور در سال RCAبررسی مقادیر شاخص 

حاکی از بهبود نسبی این شاخص براي تعداد بیشتري از اقالم صادراتی است؛ همچنان که مالحظه 
، میوه، )فرش دستباف(ها   براي انواع نفت خام، کفپوشRCA شاخص می شود در سال مذکور

، ادویه، پوست خام و ماهی و دیگر آبزیان، بزرگتر از واحد و به )پسته(مغزهاي خوراکی غیرروغنی 
به عبارت دیگر، در این سال .  بوده است24/1 و 89/1، 62/2، 35/3، 16/9، 93/15ترتیب برابر 

) سهم نسبی صادرات کاالهاي موردنظر از کل صادرات کشور(م از ایران عملکرد صادراتی این اقال
سهم نسبی صادرات کاالهاي موردنظر از کل صادرات (بهتر از عملکرد کاالهاي مشابه در بازار جهانی 

بوده است و لذا این اقالم صادراتی از توان تأثیرگذاري، رقابت و حضور مؤثرتري در بازارهاي ) جهانی
  . ردار بوده اندجهانی برخو

                                                
1 - RCA: Revealed Comparative Advantage.  
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 وضعیت اقالم صادراتی مزیت دار کشور نسبت به دو دوره قبل، بهبود قابل 1998در سال 
به طوري که تعداد اقالم صادراتی مزیت دار کشور در این ) 12جدول شماره (توجهی یافته است 

 فرش  قلم بالغ شده است که در میان آنها، صادرات14، به SITCسال، براساس کدهاي سه رقمی 
 را دارا بوده است و پس از آن نفت سیاه، روغنهاي RCAباالترین میزان ) قالی و قالیچه(دستباف 

  . قرار داشته اند... معدنی و قیري خام، محصوالت حیوانی، پوست خام، خرما، موز و انبه و
ه بنابراین همچنانکه مقایسه آمار صادرات و مزیت هاي نسبی ایران در سه مقطع مورد مطالع

نشان می دهد، کشور با سیر تکاملی نسبی در اقالم مزیت دار مواجه بوده است به طوري که به مرور 
زمان بر تعداد و تنوع اقالم صادراتی مزیت دار کشور افزوده شده است؛ اما همچنان که گفته شد، 

 سنتی بیشتر اقالم صادراتی کشور اختصاص به مواد خام و اولیه، محصوالت کشاورزي و صادرات
داشته است، به طوري که افزایش سهم نسبی ایران در صادرات این اقالم و تحول مزیت نسبی حاصل 

 که در مورد کشورهاي توسعه یافته و –شده با تحوالت تجارت جهانی و ساختار مزیت هاي نسبی 
 هم در مورد کشورهاي در حال توسعه به سمت افزایش سهم صادرات متکی بر تکنولوژي و دانش

 همسوئی و سازگاري الزم را نداشته است؛ لذا بررسی هاي موجود نشان داده است که –فنی است 
اوالً به مرور زمان از سهم نسبی مواد اولیه و صادرات متکی بر منابع طبیعی از کل صادرات جهانی 

تکی ثانیاً رابطه مبادله تجاري به ضرر کشورهایی که به صادرات این اقالم م. کاسته شده است
  . هستند، در حال تغییر می باشد

حال با توجه به بررسیهاي فوق و تحوالت ساختار مزیت هاي نسبی کشور در سه مقطع مورد 
  :  مطالعه، مزیت هاي نسبی کشور در سال هاي مورد مطالعه به شرح ذیل بوده است

  نفت و فرآورده هاي نفتی و هیدروکربنها؛  .1
 فرش دستباف و صنایع دستی؛  .2

نظیر ماهی و میگو و سایر آبزیان، خاویار و بدل خاویار، انواع پوست، روده، ( حیوانی منابع .3
 ؛ )شکمبه

پسته، زعفران، پنبه، مغزهاي خوراکی غیرروغنی، کشمش، خرما، (محصوالت کشاورزي  .4
 ؛ ...)انبه و

 ؛ )بوتان مایع، پروپان مایع(گازهاي طبیعی  .5

 ؛ ...)بنزن و(فرآورده هاي پتروشیمی  .6

 ؛ ) گوگرد–سنگ روي ( کنسانتره فلزات پایه سنگ و .7
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محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالد، شمش آهن و (محصوالت آهنی و فوالدي  .8
 ؛ )فوالد

 عناصر شیمیایی معدنی؛  .9

 ؛ )کاتود و قطعات کاتود از مس تصفیه شده(مس و فرآورده هاي مسی  .10

 پوشاك؛  .11

 کفش؛  .12

 صنایع غذایی؛  .13

 سنگ هاي تزئینی و نما؛  .14

 ؛ ...)انواع سرنگ، ست سرم، سرسوزن و(جهیزات پزشکی ت .15

 ؛ )برخی از اقالم پرمصرف(قطعات خودرو  .16

 فرآورده هاي شیري؛  .17

 شوینده ها؛  .18

با توجه به مزیت هاي نسبی آشکار شده در امر صادرات غیرنفتی در کشور مقایسه روند 
 ایران از کل صادرات جهانی صادرات غیرنفتی ایران با روند تجارت جهانی حاکی از آن است که سهم

 درصد 68/0 از سطح 1998 تا 1980در فاصله سالهاي ) ITC(براساس آمار مرکز تجارت بین الملل 
همچنین متوسط سهم ایران از کل صادرات کاالیی جهان طی .  تقلیل یافته است23/0به حدود 

ره یاد شده روندي  درصد بوده است، هرچند شاخص مزبور طی دو5/0 کمتر از 1999- 2003دوره 
 در میان 1. افزایش یافته است2003 درصد در سال 505/0 درصد به 382/0مثبت را طی نموده و از 

صنایع کشور، صنعت انرژي بیشترین سهم صادرات صنعتی ایران را از صادرات جهان بخود اختصاص 
 مذکور بیش از داده است سهم متوسط صادرات ایران از این صنعت در کل صادرات جهان طی دوره

در زمینه صادرات فرآورده هاي صنعت تولید، سیمان آهک و گچ ایران به لحاظ .  درصد بوده است4
 درصد از کل صادرات جهانی، جایگاه دوم را نصیب 77/0سهم از صادرات جهانی با سهمی معادل 

  . خود کرده است
به صنعت برش، تکمیل و مقام سوم در فهرست سهم صنایع صادراتی ایران از صادرات جهانی 

سهم .  بوده است63/0شکل دادن سنگ اختصاص دارد که بطور متوسط براي دوره مذکور معادل 
  .  افزایش نشان می دهد4/33این صنعت در دوره مورد بررسی با نرخ رشد مثبت 

                                                
  . ٢٠٠۴ نگارش PC/TAS مركز جتارت بني امللل، نرم افزار آماري:  مأخذ- 1
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صادرات صنعت تولید رشته و ماکارونی مقام چهارم صنایع ایران را از جهت کسب سهم در 
علیرغم روند نسبتاً مثبت صادرات جهانی این محصوالت، . ي هدف از آن خود کرده استبازارها

صادرات ایران از فرآورده هاي این صنعت کاهش یافته که در نهایت موجب کاهش سهم ایران از بازار 
  . جهانی در این فرآورده شده است

براساس شاخص هاي  نیز توان رقابت پذیري صادراتی صنایع کشور 1999- 2003در سالهاي 
  .  می باشد10مزیت نسبی آشکار شده به شرح جدول شماره 

جدول شاخص مزیت نسبی آشکار شده به تفکیک صنایع کشور در سطح کدهاي چهار : 10جدول شماره 
  )1999-2003(طی دوره ) داراي مزیت نسبی و روند افزایشی (ISICرقمی 

ISIC  19براساس کد 
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 - 1 - 8/14 2/20 8/11 0/1 - - فرآورده هاي کوره کک
صنعت تولید و تعمیر 

 کشتی
- - 7/1 - 0/3 8/2 - 2 - 

صنعت برش و شکل 
 دادن به سنگ

8/0 9/0 2/2 5/1 0/2 5/1 4/24 5 35 

صنعت تولید کود 
 ازتشیمیایی و ترکیبات 

0/1 7/0 1/1 5/1 8/1 3/1 3/15 6 47 

تولیدمواد صنعت
 اساسیشیمیایی

8/0 8/0 4/1 9/0 3/1 1/1 5/13 8 51  

  . مؤسسه پژوهشهاي بازرگانی: مأخذ
  

همانگونه که در جدول مشاهده می گردد صنعت تولید فرآورده هاي کوره کک از باالترین 
 متوسط این صنعت طی دوره مورد بررسی RCA. میزان تخصص گرایی صادراتی برخوردار بوده اند

 با متوسط شاخص –بعد از آن به ترتیب صنعت تولید و تعمیر کشتی قرار گرفته .  بوده است8/14
، صنعت تولید کود شیمیایی و 5/1، صنعت برش دادن و تکمیل سنگ با متوسط شاخص 8/2

، جزو 1/1با متوسط شاخص ، صنعت تولید، مواد شیمیایی 3/1ترکیبات ازت با متوسط شاخص 
حال اگر بخواهیم صنایع کشور را براساس صنایع رقابت پذیر با نرخ رشد فزاینده محسوب می گردند

براساس . توان رقابت پذیري در بازارهاي جهانی اولویت بندي کنیم نتایج متفاوتی را بدست می آوریم
 مواد شیمیایی به جز کود و هاي صورت گرفته، صنایع تولید فرآورده هاي کک، تولید پژوهش
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ترکیبات ازت، تولید محصوالت فلزي طبقه بندي نشده، تولید گیرنده هاي تلویزیون و رادیو، 
دستگاههاي ضبط یا پخش صوت و ویدئو و کاالهاي وابسته، تولید ماشین ابزارها، تولید قطعات و 

پنجره سازي، ریسندگی ملحقات وسایل نقلیه موتوري، تولید محصوالت تجاري و قفسه بندي و 
 2003الیاف منسوج، تولید جعبه و کارتن به لحاظ توان رقابت پذیري در بازارهاي جهانی تا سال 

  . در بهترین جایگاه قرار گرفته اند) 1382(
همچنین صنایع تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد، تولید سالح و مهمات، تولید آالت 

ق، سایر شناورها به جز کشتی، تولید ابزارهاي اپتیکی و تجهیزات موسیقی، تولید و تعمیر انواع قای
عکاسی، تولید الیاف مصنوعی، تولید سموم دفع آفات، عمل آوري سوخت هاي هسته اي، فعالیت 
هاي خدماتی مربوط به چاپ و انتشار نوار صوتی، آسیب پذیرترین صنایع کشور در روند جهانی شدن 

  . محسوب می گردند
  

 یت صادرات غیر نفتی با توجه به فعالیت هاي سایر رقبابررسی وضع
 علمی و فناوري از الزامات حاکم بر تحقق چشم انداز بیست –رسیدن به جایگاه اول اقتصادي 

براین اساس اگر بخواهیم مهمترین هدف چشم انداز را عملی کنیم نیازمند گسترش . ساله است
منطقه اي و برون گرایی در کنار تعامل فعال در تجارت در ابعاد وسیع به صورت همگرایی هاي 

در این راستا توجه به صادرات غیرنفتی بخصوص مزیت هاي نسبی در این . روابط بین الملل هستیم
نگاهی به روند صادرات غیرنفتی نمایانگر ارتقاء سطح . امر بیش از پیش اجتناب ناپذیر می نماید
  . تصادرات غیرنفتی در سال هاي اخیر بوده اس

 10 میلیارد دالر گذشت و به رقم 6 از مرز 1382بطوریکه میزان صادرات غیرنفتی در سال 
 نیز صادرات غیرنفتی براي نخستین بار از 1384 میلیون دالر بالغ گشت در سال 500میلیارد و 

  .  میلیارد دالر رسید12پیش بینی برنامه چهارم فراتر رفت و به حدود 
ارد که سیاستهاي اخیر دولت در زمینه تجارت خارجی تأثیر مثبت این وضعیت نشان از آن د

 صادرات 1388در روند صادرات گذاشته و لذا براساس برنامه چهارم انتظار بر آن است تا پایان سال 
 تا 1384 درصد در فاصله سالهاي 8/15 میلیارد دالر برسد و از رشدي معادل 35غیرنفتی به رقم 

دن به این اهداف ضرورت توجه به راهبردهاي توسعه تجارت را الزامی می رسی.  برخوردار شود1394
براین اساس نیازمند آن هستیم که الزامات و متدلوژیهاي مناسب در امر تجارت طرح ریزي . نماید
به امکانات و محدودیت ها توجه گردد، زیرساخت هاي موردنیاز توسعه صادرات از جمله توجه . شود
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راهکارهاي جدید توسعه صادرات با توجه به .  اتحادیه هاي صادراتی فراهم آیدبه مسائل و مشکالت
و همچنین به فرآیندهاي اجرایی در امر توسعه صادرات . گردد فرصتها و محدودیتها طرح ریزي می

توجه به این عوامل در امر صادرات غیرنفتی بخصوص با بررسی فعالیتهاي سایر . ساماندهی شود
  .  اهمیت خود را بیش از پیش نمایان می سازدکشورها در منطقه

براین اساس اگر بخواهیم عملکرد کشورهاي موفق در امر صادرات غیرنفتی در منطقه را با 
خودمان مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد کشوري مانند مالزي در زمینه صادرات بسیار موفق عمل 

 میلیارد دالر بود اما در 13در حدود  1980بطوریکه صادرات کاالیی این کشور در سال . نموده
همچنین تا .  میلیارد دالر افزایش یافته است84 میلیارد دالر به 29 به از 1999 و 1990سالهاي 

 هزار دالر سرانه صادراتی 15 تا 10ریزان اقتصادي این کشور اعالم نموده اند که   برنامه2012سال 
  . خواهند داشت

 صادرات 1990در سال .  میلیارد دالر بود3 حدود 1980 صادرات کشور ترکیه نیز در سال
.  میلیارد دالر افزایش یافت26 به 1999 میلیارد دالر رسید در سال 13کاالیی این کشور حدود 

 27سهم صادرات صنعتی از مجموع صادرات کاالیی این کشور به ترتیب در سالهاي فوق الذکر 
  .  درصد بوده است71 درصد و 68درصد و 

رغم وسعت اندك  یت صادرات امارات متحده عربی نیز بیانگر این است که این کشور علیوضع
بررسیهاي انجام شده . و بازار بسیار کوچک مصرفی، یکی از شرکاي اصلی ایران محسوب می شود

 نشان می دهد 1997-2001درخصوص تحلیل مزیت هاي نسبی صادرات این کشور در طی سالهاي 
همانند ایران از منابع نفتی برخوردار است و بخش عمده اي از درآمد ارزي این امارات متحده عربی 

مزیت نسبی آشکار  (RCAکشور از همین راه کسب می شود برهمین اساس نفت خام از باالترین 
برخوردار می باشد توتون و تنباکو از حیث شاخص مزیت نسبی پس از نفت خام در رتبه دوم ) شده

مروارید طبیعی یا پرورده نیز در سبد محصوالت مزیت دار امارات محسوب . ارددر این کشور قرار د
اگرچه . که در سالهاي اخیر تقریباً در حال خارج شدن از سبد صادراتی این کشور است. می شود

کشور امارات در مورد تمامی گروههاي صادراتی در مقایسه با کشور ما تولید داخلی ندارد و اغلب آنها 
ران وارد می کند اما توانسته با انجام بسته بندي هاي مناسب و یا ایجاد ارزش افزوده به را از ای

به . چنین وضعیتی به ویژه در مورد پسته و زعفران ایران موضوعیت دارد. صادرات مجدد اقدام نماید
 طوري که این محصوالت به صورت فله به کشور امارات صادر می شود و سپس با بسته بندي مناسب

از جمله دیگر کشورهاي منطقه که نفت خیز نیز می باشد می . به بازارهاي صادراتی ارسال می گردد
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البته تحوالت سیاسی این کشور و تحریم هاي بین المللی وقوع جنگ و . توان به عراق اشاره نمود
اما با . ویرانی در این کشور بخصوص در سالهاي اخیر، بخش نفت این کشور را نیز متأثر نموده است

وجود این نفت و درآمدهاي صادراتی آن از حیث مزیت نسبی آشکار شده رتبه اول را در این کشور 
سایر اقالم صادراتی عراق بخصوص گروه محصوالت معدنی، نمک و گوگرد علی رغم اینکه . داراست

ه در طی در سبد کاالهاي صادراتی این کشور قرار گرفته اما از نظر شاخص مزیت نسبی آشکار شد
دیگر محصوالت صادراتی این کشور نیز از جمله . دوره مورد بررسی وضعیت مطلوبی را نداشته است

ها در آن   آنRCAفلزات معمولی و مصنوعات داراي مزیت نسبی آشکار شده است اما شاخص 
  . کشور طی سالهاي مورد بررسی روندي ملی را نشان می دهد

 حضور بازرگانان ایرانی در عراق می تواند گام مثبتی در در هر صورت توسعه تجارت کاالیی و
  . جهت ایجاد بازارهایی براي کاالهاي ایرانی باشد

عربستان سعودي نیز از جمله کشورهاي نفت خیز و به عنوان یکی از شرکاي تجاري ایران در 
ین راه این کشور نیز بخش عمده اي از درآمدهاي ارزي خود را از هم. منطقه محسوب می گردد

 گروه از اقالم صادراتی 3با وجود این در مقایسه با ایران، عربستان سعودي تنها در . کسب می کند
عالوه بر نفت (این گروهها عبارتند از گروه محصوالت معدنی . داراي مزیت نسبی آشکار شده است

یع وابسته همچنین در گروه محصوالت شیمیایی و صنا. و در زمینه نمک، گوگرد، سنگ خاك) خام
به آن گرچه داراي فعالیت صادراتی است اما در این گروه تنها کودها و محصوالت شیمیایی آلی 

در گروه فلزات معمولی و مصنوعات عربستان گرچه فعالیت . باشد داراي مزیت نسبی صادراتی می
  . صادراتی دارد اما داراي مزیت نسبی صادراتی نیست

ها از مو، مصنوعات از سنگ،  یمیایی، فرش و کف پوشدر مجموع عربستان در محصوالت ش
گچ، سیمان و نیز شیشه و تا حدي در صنایع غذایی در حال افزایش تخصص گرایی صادراتی است و 

  . در محصوالت معدنی در حال کاهش تخصص گرایی صادراتی می باشد
می دهد که در نهایت براساس آخرین گزارش هاي موجود وضعیت تجارت خارجی ایران نشان 

 تریلیون دالر بود که سهم ایران با احتساب 10 میالدي ارزش تجارت جهانی معادل 2005در سال 
این وضعیت .  درصد بوده است1/0 درصد و با احتساب صادرات بدون نفت 65/0صادرات نفت 

 وري لذا ضروري است مسائلی از قبیل بهره. باشد نمایانگر لزوم توجه به امر صادرات غیرنفتی می
پایین به باال بردن هزینه هاي مالی تولید، چالش هاي رقابتی، الزامات قانونی، فنی، تکنولوژیکی در 

در عین حال نقش اتحادیه هاي صادراتی در . مسیر رسیدن به اهداف صادراتی مورد توجه قرار گیرد
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تی با توجه به امر تصمیم سازي و تصمیم گیري و تأثیري که می توانند در بهبود صادرات غیرنف
  . تحوالت جهانی داشته باشند مورد توجه مسؤوالن قرار گیرد
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  مقایسه تطبیقی عملکرد دولت در بخش صادرات غیرنفتی 
  

یف
رد

 

از سال (اهم مشکالتی که صادرکنندگان 
 ) تاکنون با آن مواجه بوده اند1376

شرایط به وجود آمده براي صادرکنندگان کشور بر اثر 
  سال اخیر5ر اقدامات دولت د

ارز حاصــل از صــادرات در اختیــار % 50 ١
دیگر % 50صادرکننده قرار می گرفت و      

ــا  ــازار آزاد  % 30آن بـ ــت بـ ــر قیمـ زیـ
 .  خریداري می شد

ارز حاصل از صادرات متعلق به خود صادرکننده است % 100
و در شبکه بانکی به قیمت روز خریداري می شود و یـا مـی         

 . ال نمایدتواند مبادرت به واردات کا

ارز حاصل از صادرات مـشمول مقـررات         ٢
ــاي  ــاال و ارز و فعالیـــت هـ قاچـــاق کـ
صادرکنندگان مشمول مقررات تعزیرات    

 . حکومتی بود

صادرات کاال و خدمات از شمول مقررات تعزیـرات و قاچـاق      
همچنـین تعهـدات معـوق ارزي       . کاال و ارز معاف شده است     

مـشمول مقـررات   ناشی از پیمان سپاري صادرکنندگان کـه      
سازمان تعزیرات حکـومتی بـود، مـشمول بخـشودگی و یـا             

 . تسهیالت ویژه جهت تسویه تعهدات گردیدند
ــا     ٣ ــده اي از کااله ــش عم ــادرات بخ ص

ممنوع و بخش قابل مالحظـه اي مجـاز     
مشروط بود و براي صدور اغلـب کاالهـا        

 . نیاز به مجوز بود

 مـورد  3 بـه جـز  . صادرات همه کاالها و خـدمات آزاد اسـت    
ذخایر ژنتیک، میراث فرهنگی و کاالهایی که یارانه مستقیم         
دریافت می کنند و صدور کاال و خدمات نیاز به اخـذ مجـوز        

 .ندارد
کنترل بر صادرات در راسـتاي سیاسـت        ۴

تنظیم بازار داخلی به شدت اعمال مـی        
 . شد

. تنظیم بازار داخلـی موجـب ممنوعیـت صـدور نمـی شـود             
ات آزاد است و چنانچه در بـازار داخلـی   صادرات کاال و خدم  

کمبود ایجاد شود از طریق واردات بـدون انتقـال ارز تـأمین             
 . می شود

ــی در   ۵ ــادراتی رقم ــر دالر ص ــه ازاي ه ب
 ریـال نـصیب صـادرکننده      4800حدود  

از قیمت ارز   % 30می گردید که حداقل     
 . در بازار آزاد کمتر بود

ستم بانکی و یا خارج  صادرکننده می تواند ارز خود را در سی       
از سیستم بانکی بـه فـروش برسـاند کـه البتـه نـرخ ارز در                 

 1/1/81از تاریخ   . سیستم بانکی با نرخ ارز آزاد یکسان است       
 . نیز نظام تک نرخی ارز در کشور پیاده شده است

درآمد حاصل از صادرات از مالیات      % 50 ۶
 . معاف بود

 . اف استدرآمد حاصل از صادرات از مالیات مع% 100

ــت   ٧ ــوارض دریافـ ــادرکنندگان عـ از صـ
 . شد می

صادرات کاال و خـدمات از هـر نـوع عـوارض معـاف اسـت و        
الیحه معافیت بخش تولید از عوارض نیز مراحل نهایی خود          
را طی می کند که موجب کاهش قیمت تمام شده کاالهـاي     

 . صادراتی خواهد شد
مؤسسات مالی غیردولتی براي حمایـت       ٨

 . مجوز فعالیت نداشتنداز صادرات
در قانون برنامه سوم تأسیس صندوق هاي غیردولتی توسعه       
صادرات مورد حمایت دولت قرار گرفته اسـت و آیـین نامـه            
اجرایی آن نیز تهیه و به تصویب رسیده است و این صندوق            
ها همسوي با سیاست تقویت تشکل هاي صادراتی در کنـار         

ی صـادرات، بازاریـابی و      این تشکل ها و به منظور تأمین مال       
 . فعال خواهند شد... تبلیغات، انجام خدمات صادراتی و
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شرایط به وجود آمده براي صادرکنندگان کشور بر اثر 
  سال اخیر5ر اقدامات دولت د

صادرات در مجامع تصمیم گیري کشور       ٩
 . جایگاه مناسبی نداشت

ــرح     ــت در ط ــصمیمات دول ــه اي از ت ــل مالحظ ــش قاب بخ
، جلسات هیأت وزیـران، شـوراي    %)70(ساماندهی اقتصادي   

اسـتاي تـشویق و     عالی صادرات و ستاد اقتصادي دولت در ر       
توسـعه صـادرات بـوده اسـت و بـه شـوراي عـالی صــادرات        

 . اختیارات هیأت وزیران تفویض شده است
به دلیل تنش در روابط ایران بـا دنیـاي        ١٠

خارج ورود کاالهاي ایرانی به بسیاري از     
 . بازارهاي جهانی دچار مشکل بود

اعمال سیاست تنش زدایی و روابـط خـوب ایـران بـا اروپـا،             
رهاي عربـی، کــشورهاي آسـیایی و آفریقـایی و ســایر    کـشو 

کشورهاي جهان بازار وسیع و جدیدي را به روي محصوالت          
 . ایرانی و صادرکنندگان کشور ما گشوده است

وجود مقررات تبعیض آمیز در تسهیالت  ١١
 صادراتی به گروههاي مختلف کاال 

کلیه مشوق ها و تـسهیالت صـادراتی بـراي صـادرات کلیـه        
 .  و خدمات یکسان استکاالها

ــه   ١٢ ــانکی بــ ــسهیالت بــ ــاي تــ اعطــ
صادرکنندگان در سطح بـسیار محـدود       

 . انجام می شد

از تسهیالت بانکی کـشور بـه       % 5/13 معادل   1378در سال   
صادرکنندگان اعطـا شـده اسـت و صـادرکنندگان نمونـه از          

همچنـین  . سپردن وثیقه براي دریافت وام معاف گردیده اند       
کمتـر از   % 2اعطایی بـه صـادرکنندگان      نرخ سود تسهیالت    

 . نرخ سایر تسهیالت بانکی می باشد
تشریفات زاید و دسـت و پـاگیر پیمـان         ١٣

ــی   ــل بوروکراس ــب تحمی ــپاري موج س
پیچیده اي بـر صـادرکنندگان گردیـده        
بود و وثیقه هاي پیمان ارزي نقـدینگی        

 . آنها را بلوکه کرده بود

هرگونـه تعهـد و   صادرات کلیه کاالها و خـدمات از سـپردن      
 . پیمان ارزي معاف گردیده است

مقررات کاالهاي همراه مسافر غیرشفاف    ١۴
و در پـاره اي مــوارد موجـب لطمــه بــه   

 . صادرات رسمی کشور می شد

مقررات کاالهاي همراه مسافر در راسـتاي اهـداف صـادراتی        
کشور اصالح شده است، تجارت چمدانی بـه آسـیاي میانـه            

 و دست آوردهاي قابل مالحظه اي      ضابطه مند گردیده است   
 CISدر زمینه رسوخ کاالهاي ایرانـی بـه بـازار کـشورهاي             

 . داشته است
 CISصادرکنندگان کاال به کـشورهاي      ١۵

مجاز به واردات کـاال از سـایر کـشورها          
 . نبودند

 مـی تواننـد از سـایر        CISصادرکنندگان کاال به کشورهاي     
 میانه کـاال وارد     کشورهاي جهان در ازاي صادرات به آسیاي      

 . نمایند
استرداد حقوق و عوارض گمرکی، سـود       ١۶

ــافتی از   ــاوت دری ــه التف ــانی و ماب بازرگ
ــصوالت    ــه در مح ــی ک ــاي واردات کااله
صادراتی به کار می روند سالها به تعویق 

 . افتاده بود

 . به روز به صادرکنندگان پرداخت می شود
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شرایط به وجود آمده براي صادرکنندگان کشور بر اثر 
  سال اخیر5ر اقدامات دولت د

هیچگونه تسهیالتی براي بازاریابی وجود ١٧
 . شتندا

عرضه کاال به منظور بازاریابی و یا شرکت در نمایـشگاههاي           
هیأت هاي تجاري . خارجی از تودیع پیمان ارزي معاف است

و بازاریابی با تکیه بـر بنگاههـاي تولیـدي صـادراتی بخـش              
خصوصی از سوي مرکز توسعه صادرات به طـور مـستمر بـه     

 این  هزینه هاي % 50 تا   20بازارهاي هدف اعزام می شوند و       
هیأت ها و هزینه هـاي مـشارکت در نمایـشگاهها از طریـق          

 .مرکز توسعه صادرات تأمین می شود
قیمت گذاري کاالهاي صـادراتی گـاهی       ١٨

 . هفته ها و ماهها به طول می انجامید
 تـصمیم   15فرآیند قیمت گذاري کاالهاي صادراتی با اتخاذ        

 اساسی و مدیریتی اصالح و روان گردیـده اسـت، قریـب بـه             
اتفاق کاالهاي صادراتی کشور داراي قیمت صادراتی هستند        
و براي کاالهاي جدید نیز طبق اظهار صادرکننده عمل مـی           

 بانک اطالعات قیمت هاي صادراتی به گمرکات     CDشود و   
کشور ابالغ شده است و هیچ صادرکننده اي نیاز به مراجعـه    

 نیـز  1/1/81از تـاریخ  . به کمیـسیون قیمـت گـذاري نـدارد        
بـا لغـو    . یستم خوداظهاري در گمرکـات اجـرا مـی شـود          س

مقررات پیمان سپاري، قیمت گذاري کاالهاي صادراتی عمالً    
ماهیت خود را از دست داده است و صرفاً از اطالعات قیمـت   
هاي صادراتی جهت پرداخت جوایز و یارانه هـاي صـادراتی           

 . استفاده می شود
صــــادرکنندگان در اغلــــب مــــسایل ١٩

ربوط به صادرات و فرآینـد      کارشناسی م 
 . تصمیم سازي نقشی نداشتند

همه تصمیمات صـادراتی در سـه سـال اخیـر بـا مـشارکت               
. صادرکنندگان و تشکل هاي صادراتی اتخاذ گردیـده اسـت         

میزهاي تخصـصی کـاال بـا مـشارکت صـادرکنندگان فعـال            
گردیده اند و در کلیه امـور کارشناسـی و تـصمیم گیـري از          

صـادرکنندگان و  . گان استفاده می شـود  تجربیات صادرکنند 
تشکل هاي بخش خصوصی در جلسات کمیتـه کارشناسـی          

 . صادرات غیرنفتی نیز حضوري فعال دارند
تقاضا براي ارز صادراتی در بازار به علت        ٢٠

اینکه فهرست اقـالم مجـاز وارداتـی در          
 قلم خالصـه مـی      30مقابل صادرات به    

 . شد محدود بود

 مجاز و مجاز مشروط بـا ارز حاصـل از       واردات کلیه کاالهاي  
 . صادرات و یا به صورت بدون انتقال ارز آزاد شده است

صادراتی مجـاز بـه      –واحدهاي تولیدي   ٢١
ــور     ــه ط ــود ب ــدیهاي خ واردات نیازمن
مستقیم از محل ارز حاصـل از صـادرات    

 . نبودند

صادراتی مجازند مواد، قطعات، ماشـین       –واحدهاي تولیدي   
 تجهیزات موردنیاز خود را مستقیماً وارد کشور     آالت، لوازم و  

 . نمایند
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نظام آماري صادرات از انـسجام و دقـت       ٢٢
 . الزم برخوردار نبود

آیین نامه تنظیم آمارهاي صادراتی کشور به صورت جامع و          
همه جانبه تهیه و به گمرکات و دستگاههاي اجرایی ذیـربط   

ر اعـالم   و در حـال حاضـ     . ابالغ شده اسـت و قـول داده انـد         
 . آمارهاي صادراتی براساس این آیین نامه صورت می پذیرد

ــادرات مــانع از    ٢٣ ــشکالت روزمــره ص م
ــشکالت    ــل م ــه ح ــت ب ــرداختن دول پ

 . ساختاري صادرات بود

مشکالت جاري صادرات مرتفع گردیده و دولت پا به عرصـه        
حل تنگناهاي ساختاري صادرات بویژه کاهش هزینـه هـاي          

 . ه استسر راه صادرات گذاشت
اخذ روادید براي خریـداران و بازرگانـان    ٢۴

 . خارجی با مشکل مواجه بود
ویـزاي چنـد    – ساعته در فرودگاه صادر می شود   72روادید  

باره به بازرگانـان خـارجی داده مـی شـود و در امـر صـدور              
روادید بنا به درخواسـت اتحادیـه هـا و سـازمانهاي ذیـربط              

 تجـار خـارجی فـرش       بـراي . تسهیالتی به وجود آمده است    
 روزه در فرودگاه مهرآبـاد صـادر مـی    15دستباف نیز ویزاي   

 سـاعت بـراي   48شود و سفارتخانه هـاي ایـران نیـز ظـرف      
 . بازرگانان خارجی فرش ویزا صادر می کنند

ــالی جهــت ثبــت % 100اخــذ ٢۵ مبلــغ ری
ســـفارش واردات نیازمنـــدیهاي واردات 

ــدهاي تولیـــدي   ــدیهاي واحـ  –نیازمنـ
کالتی نقدینگی حادي براي صادراتی مش

 . آنها به وجود آورده بود

تقلیل % 10پیش پرداخت ثبت سفارش براي واردات کاال به         
 .یافته است

وثایق سـنگین ورود موقـت کـاال بـراي          ٢۶
اســتفاده از فرآینــد تولیــد کاالهــاي    
صـــادراتی موجـــب مـــشکالتی بـــراي 

 . صادراتی شده بود –واحدهاي تولیدي 

رکنندگان خوشنام این وثایق دریافـت      در حال حاضر از صاد    
 . نمی شود

مقررات بانکی بسیار پیچیده و دسـت و        ٢٧
 . پاگیر بود

تا حد زیادي مقـررات بـانکی صـادرات اصـالح شـده و اداره          
صادرات نیز در بانک مرکزي بـراي تـشویق صـادرات ایجـاد        

 . شده است
مستقیم به همه صادرکنندگان و تـشکل       اطالع رسانی بطور     . توزیع اطالعات صادراتی نامتعادل بود٢٨

 . هاي صادراتی صورت می پذیرد
ــه صــادرکنندگان از    ٢٩ ــدمات ب ــه خ ارای

انـــسجام و کـــارآیی و ســـرعت الزم   
 . برخوردار نبود

با تأسـیس مرکـز خـدمات صـادراتی، ایـستگاههاي سـر راه           
صادرات شفاف گردید و دولت در جهت کاهش آنهـا برنامـه          

 سال این ایـستگاهها از      3مدت  ریزي نمود بطوري که ظرف      
 مورد شامل شبکه بانکی، گمرکات و مؤسـسه     3 مورد به    30

استاندارد کاهش یافتند تا جایی که دیگـر نیـازي بـه ادامـه           
فعالیت مرکز خدمات صادراتی نبود و حسب ضرورت تبدیل         

 . به مرکز اطالع رسانی گردید
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یف
رد

 

از سال (اهم مشکالتی که صادرکنندگان 
 ) تاکنون با آن مواجه بوده اند1376

شرایط به وجود آمده براي صادرکنندگان کشور بر اثر 
  سال اخیر5ر اقدامات دولت د

اطالعات مدون، منـسجم و کارآمـدي از    ٣٠
ساختار صادراتی کشور   صادرکنندگان و   

 . وجود نداشت

بانک اطالعات صادرکنندگان کشور ایجاد شده است و مزیت 
. هاي رقابتی محصوالت صادراتی کشور شناسایی شده است       

دهها نرم افزار، راهنما و بروشور صادراتی به زبانهاي خارجی       
جهت معرفی گروههاي مختلف محصوالت صـادراتی کـشور         

 . دف توزیع شده استتولید و در بازارهاي ه
فقدان نظام سیاست گذاري واحد بـراي       ٣١

 تصمیم گیري در مسایل صادرات کشور 
شورایعالی صادرات، کمیته کارشناسی شورا و دبیرخانـه آن         
فعال شده اند و با صرف وقت زیاد درخصوص همـه مـسایل            
صادراتی کشور، هماهنگی، کارشناسی و تصمیم سازي مـی         

 . نمایند
 کارآمــد بیمــه و ضــمانت فقــدان نظــام٣٢

 صادرات 
فعال شدن صندوق ضمانت صادرات، ایجاد تنوع در پوشـش       
ریسک صادرات از جمله تضمین زیان صادرکنندگان ناشـی         
از نوسانات ارزي، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و         

 بانک توسعه صادرات
وجود ایـستگاههاي متعـدد بـر سـر راه          ٣٣

 صادرکنندگان 
ن فرآیند صادرات، فقط یک ایـستگاه بـه         یک مرحله اي شد   

نام گمرك بر سر راه صادرکنندگان وجود دارد کـه در همـه        
جاي دنیا وجود دارد و صادرات و واردات کشورها را ثبـت و              

 . کنترل می کند
عدم وجود هدف هاي کمی شفاف براي       ٣۴

بخــش هــا، گروههــاي کــاالیی و اقــالم 
 صادراتی کشور

 و خدمات به تفکیک بخش      هدف گذاري دقیق صادرات کاال    
ها، گروههاي کاال و اقالم صادراتی کشور و پیگیري مـستمر           
جهت تحقق آنها از دستگاههاي اجرایی مسؤول، اتحادیه ها،     

 .تشکل ها و بنگاههاي صادراتی
عدم توجه بـه خـسارات صـادرکنندگان      ٣۵

 ناشی از نوسانات ارزي
ول تأمین خسارات صادرکنندگان ناشـی از تقویـت ارزش پـ          

 ملی و کاهش نرخ ارزهاي خارجی در برابر ریال 
بی توجهی به بحران هاي مقطعـی کـه         ٣۶

براي برخی از کاالهاي صادراتی ایران به 
ویژه صـادرات کـشاورزي و صـنعتی در         

 . بازارهاي جهانی به وجود می آمد

اعطاي یارانه صادراتی به کاالهاي کشاورزي نظیر کـشمش،         
 مرغ و چاي و محـصوالت صـنایع   میوه و تره بار، مرغ و تخم  

 نساجی و چرم و میگو

گرایش به حل مشکالت و تنگناهاي ساختاري صادرات نظیر  عدم توجه به مسایل ساختاري صادرات ٣٧
تولید رقابتی، کاهش هزینه هاي صـادراتی، حـل مـشکالت           

  ... حمل و نقل و
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 سعه بررسی جایگاه و نرخ رشد صادرات غیر نفتی در برنامه هاي تو
، صادرات غیرنفتی کشور به دالیلی چون )1361 تا 1358( در سالهاي آغازین انقالب اسالمی 

 میلیون 7/283 درصد کاهش به 65بروز جنگ تحمیلی و اعمال تحریم هاي اقتصادي علیه ایران، با 
حال آنکه چنین شرایطی از لزوم تامین نیازهاي جنگ تحمیلی به شیوه هاي صرفه . دالر رسید

لذا دولت برآن شد تا با اعمال سیاست هاي . ویی و افزایش منابع ارزي کشور حکایت می نمودج
تشویقی مانند پرداخت جوایز ریالی، صدور مجوز واردات در ازاي صادرات و معافیت درصدي یا کامل 

 اي همچون فرش که در سبد صادراتی ایران نیز جایگاه ویژه( پیمان سپاري ارزي براي برخی کاالها 
، 1367 تا 1361با چنین اقداماتی در طی سالهاي . ، صادرات غیر نفتی کشور را افزایش بخشد)داشت

شایان ذکر است .  میلیون دالر رسید8/1035 درصد رشد به 1/265ارزش صادرات غیر نفتی کشور با 
ات  درصد از مجموع صادر7/84در این دوره، کاالهاي کشاورزي و سنتی به ویژه فرش و پسته 

  .غیرنفتی کشور را تشکیل می داده اند
 و همزمان با پایان جنگ تحمیلی، اولین برنامه پنج ساله توسعه کشور اجرایی 1368در سال 

این برنامه در شرایطی تدوین و اجرا شد که عالوه بر وابستگی صنایع کشور ). 1368- 1372(گردید 
تنگناهاي زیربنایی و خسارات شدید ناشی از به مواد اولیه و واسطه اي وارداتی، اقتصاد کشور با 

لذا می بایست ضمن پیگیري برنامه هاي تعدیل اقتصادي، صادرات . جنگ تحمیلی مواجه بود
بر این . غیرنفتی به عنوان یکی از مهمترین خط مشی هاي این برنامه مورد توجه جدي قرار گیرد

  :این قبیل تشکیل می دادنداساس، عمده سیاست هاي تجاري برنامه اول را مواردي از 
  تسهیل در امر واردات کاالهایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در تولید کاالهاي صادراتی

 رقابتی براي واردات مواد - از طریق تخصیص نرخ ارز ترجیحی( مورد استفاده قرار می گرفتند 
قال ارز، حذف تدریجی اولیه و قطعات یدکی، آزادي ورود برخی از اقالم مهم کاالیی بدون انت

محدودیت در واردات بسیاري از کاالهاي سرمایه اي و افزایش فهرست کاالهاي مشمول 
 )واردات در مقابل صادرات

 ایجاد صندوق پشتیبانی ارزي صادرات غیرنفتی 

  حذف و تخفیف در پیمان سپاري ارزي براي بسیاري از اقالم صنایع دستی و مواد معدنی 

ق، در سالهاي پایانی برنامه اول، تغییراتی در قانون مقررات صادرات و  عالوه بر موارد فو
 ریال به نرخ ارز شناور 70واردات کشور صورت پذیرفت و نرخ ارز مبناي سود بازرگانی از هر دالر 

در نتیجه اعمال چنین سیاست هایی، ارزش .  ریال تغییر و متعاقباً سود بازرگانی کاهش یافت1750
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 8/3746 درصد رشد به 92/258 با 1368 میلیون دالر سال 9/1043ی کشور از صادرات غیرنفت
 درصد از اهداف برنامه اول 66که این رقم بیانگر تحقق . میلیون دالر در سال پایانی برنامه رسید

 میلیارد دالر 8/17 میلیارد دالر از مجموع 7/11( توسعه در بخش صادرات غیر نفتی می باشد 
 146در این میان صادرات مواد معدنی و فلزات با ). ه در این خصوص محقق شداهداف کمی برنام

 درصد کمترین 15 درصد، بیشترین و کاالهاي صنعتی با حدود 128درصد و محصوالت کشاورزي با 
  .تحقق اهداف را داشته اند

در پی تنگناهاي ارزي، بحران بدهی هاي خارجی و عدم تحقق برخی پیش بینی هاي انجام 
ه براي متغیرهاي کلیدي بخش خارجی اقتصاد در برنامه اول توسعه، در برنامه دوم توجه بیشتري شد

طی این . معطوف به صادرات غیرنفتی گردید و استراتژي توسعه برون گرا در سرلوحه کار قرار گرفت
 برنامه درخواست عضویت در سازمان توسعه تجارت مطرح شد و متعاقباً سیاستهاي اصالحی نظام

رئوس سیاست هایی پیش بینی شده در برنامه دوم که ( تجاري کشور بدین شرح تعیین گردید 
  ):عمدتاً در برنامه سوم به مرحله اجرا درآمد

 اصالح نظام ارزي کشور به شناور مدیریت شده 

  ،ساده سازي روش هاي تجارت خارجی از طریق حذف   رویه هاي دست و پاگیر گمرکی
االهاي صادراتی و تدوین نظام تعرفه اي مناسب تولیدکنندگان و تسهیل مراحل ترخیص ک

 مصرف کنندگان داخلی

 زمینه سازي براي به کارگیري مزیت نسبی تولیدات کشور در بازارهاي بین المللی 

 یکسان سازي نرخ ارز 

براین اساس، در طول برنامه دوم توسعه اقداماتی نظیر تثبیت نرخ دالر صارداتی در سطح هر 
 ریال، اخذ پیمان سپاري ارزي، الزام صادرکنندگان به واریز صد در صد از ارز حاصل به 3000 دالر

که مجموعه این اقدامات ارزش . سیستم بانکی و سلب امتیاز واردات در مقابل صادرات، انجام پذیرفت
زولی  با روندي ن1376رسمی کاالهاي صادراتی را به دلیل کاهش صادرات و یا کم اظهاري تا سال 

لذا تعدیل برخی از این رویکردها در دستور کار قرار گرفت و با در نظر گرفتن . مواجه ساخت
راهکارهایی چون امکان واگذاري ارز حاصل از صادرات به صورت معامله واریزنامه در بورس اوراق 

درات در کل طی برنامه دوم توسعه، صا. بهادار، صادرات غیر نفتی مجدداً روندي فزاینده یافت
 5/27 درصد از رقم کمی هدفگذاري شده 6/59 میلیارد دالر بالغ گردید که 4/16غیرنفتی کشور به 
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متذکر می شود در این سال نیز بیش از نیمی از صادرات . میلیارد دالري در طول برنامه است
  .غیرنفتی کشور را کاالهاي سنتی تشکیل می داده اند

جهانی، آزادسازي تجاري و تحقق جهش صادراتی از احراز آمادگی جهت پیوند با اقتصاد 
طریق   بهره گیري از مزیت هاي نسبی موجود و کمک به خلق مزیت هاي نسبی جدید، از جمله 

) 118(تا ) 113(در این راستا مواد . بود) 1379- 1383(اهداف منظور شده در برنامه سوم توسعه 
خصیص یافت و جهت ارتقاء صادرات غیرنفتی قانون برنامه مزبور به سیاست استراتژیک تجاري ت

 :کشور، اقدامات ذیل در دستور کار قرار گرفت

 ادامه سیاست هاي واگذاري ارز صادراتی در بازار بورس به نرخ گواهی سپرده ارزي  
  معافیت صادرات از هرگونه پرداخت عوارض و مالیات، دریافت مجوز، پیمان سپاري و مقررات

 10 درصد به 90 پیش پرداخت گشایش اعتبارات اسنادي از تعزیرات حکومتی و کاهش
 )ساده سازي و تسهیل فرآیند صادرات( درصد

 اعطاي یارانه و جوایز صادراتی به صادرکنندگان 

 پرداخت بخشی از هزینه هاي بازاریابی و برپایی نمایشگاه در خارج 

  استفاده در تولید کاالهاي استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه اي مورد
 صادراتی پس از صدور 

 اجراي سیاست یکسان سازي نرخ ارز و واگذاري ارز صادراتی بر اساس نرخ هاي بین بانکی 

 صادراتی جهت بازسازي خطوط تولید و استفاده از - اعطاي وام ارزي به واحدهاي تولیدي 
 ه سال8 تا 5 درصد و بازپرداخت 5فناوري هاي جدید با کامزد 

 صادراتی- اجازه ورادات مستقیم در مقابل صادرات به تمامی واحدهاي تولیدي  

  حذف موانع غیر تعرفه اي و غیرفنی واردات و تبدیل آنها  به موانع تعرفه اي و تهیه برنامه
 زمانبندي اصالح نرخ هاي معادل تعرفه 

 و   وي  اول ر یا معاون جمهو  رئیس  ریاست  به  غیرنفتی  صادرات  توسعه  عالی تشکیل شوراي 
 و  ، امور اقتصادي ، نفت ، امور خارجه ، تعاون  و فلزات ، معادن ، صنایع  بازرگانی  وزیران عضویت
 و   ایران  اسالمی  جمهوري  مرکزي  بانک  کل  و رئیس ، جهاد سازندگی ، کشاورزي دارائی

   اسالمی  جمهوري ، گمرك  ایران ات صادر  مرکز توسعه  و رؤساي  صادرات  توسعه  بانک مدیرعامل
  هاي  مشی  خط  منظور تنظیم  تعاون به  و اتاق  ایران  و معادن ، صنایع  بازرگانی ، اتاق ایران
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   و موانع  مشکالت  و رفع  صادرات  بخش  به  ارائه  قابل  کمکها و تسهیالت  کشور و تعیین صادرات
   سوم  برنامه  مصوب هاي  سیاست  و اجراي آن

بدون احتساب ( با اجراي سیاست هاي اجرایی برنامه توسعه سوم، صادرات غیر نفتی کشور
 درصدي و روندي فزآینده و مستمر از رقم 100با رشد) هاي مرزي تجارت چمدانی و صادرات بازارچه

این رسید و بر)1383( میلیارد دالر در سال پایانی برنامه 6/7 به 1379 میلیارد دالر در سال 8/3
 میلیارد دالري صادرات غیر نفتی در طول برنامه سوم نزدیک به 7/27اساس با توجه هدف کمی 

ضمن آنکه در این دوره بر سهم صادرات کاالهاي صنعتی از .  درصد اهداف برنامه محقق گردید4/90
  . درصد رسید60کل صادرات غیر نفتی کشور افزوده و به حدود 

 برنامه سوم توسعه اقتصادي کشور، برنامه جامع توسعه شایان ذکر است در سال پایانی
 بهبود رفتار و عملکرد بنگاههاي "در این برنامه. صادرات کشور به تصویب هیئت محترم وزیران رسید

 تشویق و حمایت از تشکل هاي صادراتی و "کلی برنامه قلمداد شد و  به عنوان راهبرد"صادراتی 
واگذاري وظایف تصدي گري دولت " "ر بخش صادرات به آنهاواگذاري تدریجی امور تصدي گري د

 مشارکت دادن تشکلها در امور اجرایی و " "در بخش صادرات به تشکل هاي ذیربط  بخش غیردولتی
نظارت بر تجارب کشور ، نظارت بر فعالیت هاي تجاري صادر کنندگان و جلوگیري از سوء رفتار 

د تقسیم کار ملی در امور اقتصادي و بازرگانی مطابق  ایجا" و"تجاري آنها از طریق تشکل ها 
اي که دستگاههاي دولتی در اموري که توسط اتاق هاي بازرگانی یا  رویکردهاي بین المللی به گونه

 به عنوان مهمترین راهکارها و سیاست هاي اجرایی "تشکل انجام می شود دخالت نداشته باشند
  .تاکید قرار گرفتبرنامه جامع توسعه صادرات کشور مورد 

  
  صادرات غیر نفتی در برنامه چهارم توسعه

در عصر جهانی شدن، نقش دولت و مفهوم سنتی حاکمیت آن دچار تحوالتی اساسی گردیده 
گرچه نقش دولت در زمینه ارایه کاالهاي عمومی موثر در توسعه اقتصادي و اجتماعی همچنان . است

 حیطه هاي ، منجر به ورود اطالعات و ارتباطاتفناوريات  تغییراما ،حمایت باقی ماندهدر خور 
را در مباحث  دخالت دولت گردیده که با گسترش پهنه فعالیت،رقابت ایجاد به عرصه جدیدي 

گاهی به وضعیت کشور در چند دهه اخیر و بویژه در  حال آنکه .نموده استشکست بازار الزامی 
 که کشور ما تا حدود بسیار زیادي از فرایند جهانی سالهاي بعد از انقالب اسالمی حاکی از آن است

  : می باشندبرخی از شاخصهاي قابل ذکر در این زمینه به شرح زیر. شدن به دور مانده است



 33 صفحه - شناسایی مسائل و مشکالت اتحادیه هاي صادراتی و ارائه راهکارهاي مناسب و مفید و موثر در جهت روانسازي صادرات غیر نفتی کشور
 

   کاهش سهم ایران در تجارت کاالیی جهان-الف 
   کاهش سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی- ب 
  تقیم خارجی جهان ناچیز بودن سهم ایران در سرمایه گذاري مس-  ج 
طی دهه هاي اخیر، حمایت روزافزون از تولیدات کشور را شاهد ؛  حمایتگرایی گسترده-  د 

بوده ایم که به صورتهاي مختلف از طریق ممنوعیت ورود، سهمیه بندي، مشروط ساختن واردات به 
رگانی، حق صدور مجوز از یک یا چنددستگاه، اعمال نرخهاي ارز چندگانه، حقوق گمرکی، سود باز

گرچه نقش حمایتهاي غیرتعرفه اي به . ثبت سفارش، مابه التفاوت و عوارض اعمال می گردیده است
مراتب بیش از تعرفه اثرگذار بوده است اما حتی نرخ موثر تعرفه نیز در طی این سالها روندي صعودي 

  .داشته است
؛ ب از ترتیبات منطقه اي عدم عضویت در ترتیبات تجاري جهانی و عدم بهره گیري مناس-  ـه

 دورماندن کشور از روند جهانی شدن، عدم عضویت در سازمانهاي تجاري جهانی  اصلییکی از دالیل
به دلیل بازبودن نسبی اقتصاد و  50دهه این عدم عضویت گرچه در سالهاي .  بوده استWTOنظیر

یین بودن سهم کاالهاي امتیازاتی که شرکاي عمده تجاري براي ما در نظر می گرفتند و نیز پا
 ارزش صادرات 1356در سال (صنعتی در صادرات غیرنفتی کشور تا حدودي قابل توجیه بود

درصد آن به  30معادل  میلیون دالر 182 میلیون دالر بود که تنها حدود 625غیرنفتی کشور 
ارد دالري  میلی20این رقم، در قیاس با صادرات . صادرات کاالهاي صنعتی و معدنی اختصاص داشت

بعدها و نفت آنقدر کوچک بود که انگیزه اي براي پیگیري عضویت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 
WTOکه در حال حاضر به(اما باافزایش سهم کاالهاي صنعتی صادرات کشور ).   باقی نمی گذاشت 
غیرنفتی و نیز پیگیري سیاستهاي توسعه صادرات و جهش صادرات )  درصد رسیده است60 حدود 

برنامه هاي اول تا سوم توسعه، خدمات و تدابیر سرمایه گذاري مرتبط با تجارت، تا حدود زیادي 
  .موضوعیت خود را دست داده است

نگاه به ؛  عدم هماهنگی قوانین، مقررات و سیاستهاي اقتصادي کشور با تحوالت جهانی- و 
یم قوانین و مقررات به صورت موانعی درون و عدم عنایت الزم به شرایط و تحوالت جهانی در تنظ

به رغم تمامی تالشهاي به  ( عمده در فاصله گرفتن ما از روند جهانی شدن نقش مهم ایفا کرده است
عمل آمده در سالهاي اخیر از نقطه نظر موسسات بین المللی که درجه ریسک و آزادي اقتصاد 

ترین اقتصادهاي جهان و داراي ریسک کشورها را اندازه گیري می کنند، کشور ما یکی از محدود
  .)بسیار باال ارزیابی می شود
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نبود گسترش فناوري اطالعات و نبود زیرساختها و قواعد حقوقی مربوط به آن در کشور و نیز 
ممنـوعیت خروج (نبود آزادي الزم براي تحرك عوامل تولید بین ایران و دیگر کشورهاي جهان 

از محدودیتهاي دیگر جهانی شدن اقتصاد ایران ) ارجی در بورسسرمایه، عدم حضور سرمایه هاي خ
  .است

از . ردبدین ترتیب برنامه چهارم توسعه رویکردي متفاوت از برنامه هاي قبل به مقوله تجارت دا
آنجا که تجارت یک مقوله فرابخشی است که بخشهاي مختلفی نظیر صنایع و معادن، کشاورزي، 

ري، ارتباطات، استاندارد و حتی محیط زیست را در برگرفته و از خدمات تجاري، حقوق مالکیت فک
 که در کلیه بخشها حتی در بخشهاي سیاست خارجی و  گفتمی گردد، به جرات می توان آنها متاثر

برنامه در به عبارت دیگر،  .مالحظات تجاري و جهانی می باید مورد عنایت ویژه قرار گیرد. نظامی
 برون نگر و سازگار با شرایط و الزامات جهانی و سیاستها هبردها به شکلیمی بایست راچهارم توسعه 

و اهداف کمی ما باید براساس نیازها و استانداردهاي جهانی از یکسو و مزیتهاي بالقوه و بالفعل کشور 
 بر این اساس سیاست جهش صادراتی اتخاذ شده طی برنامه .مد نظر قرار می گرفتاز سوي دیگر 
ر برنامه چهارم نیز که محوریت آن را تعمیق و تفاهم ملی بر مبناي حضور فعالتر در سوم توسعه د

اقتصاد جهانی با رویکرد دانایی و رقابت مندي تشکیل می دهد، با در نظر گرفتن الزامات ذیل 
  :پیگیري شد

  پول هاي تبادل  سازي رویه  برقراري نظام بانکداري الکترونیکی و پیاده-  10 بند ج ماده 4جزء
 المللی در کلیه بانکهاي کشور و براي همه مشتریان  و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بین

  هاي صنعت و معدن به نحوي که صادرات صنعتی از   تدوین سند ملی توسعه بخش- 21ماده
 .رشد متوسط ساالنه چهارده و هشت دهم درصد برخوردار گردد

 هاي  سانی، توسعه و گسترش پایگاههاي دادهر هاي اطالع بند د ـ بهبود و گسترش سیستم
 گذاران و کارآفرینان به اطالعات مورد نیاز علوم زمین به منظور دسترسی سرمایه

 گرا در چارچوب سیاستهاي بازرگانی کشور بند هـ ـ گسترش تولید صادرات 

  الملل، توسعه  سازي تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین  ـ نوسازي و روان33ماده
صادرات کاالهاي غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصوالت صادرات کشور در 

المللی و به منظور گسترش کاربرد فناوري ارتباطات و اطالعات در اقتصاد،  بازارهاي بین
  بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور 
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  ع دریایی، گسترش گردشگري،  ـ تسهیل تجاري و حمل و نقل از طریق استقرار صنای34ماده
برداري پایدار منابع شیالتی و استفاده بهینه از این مناطق، براي توسعه  کمک به بهره

ریزي و نظارت براي  گذاري، برنامه هاي تولیدي و خدمات دریایی، با حفظ امور سیاست فعالیت
ی و دریاها، با هاي غیردولتی در مناطق ساحل خود، ضمن واگذاري رقابتی امور تصدي به بخش

ها و شرح وظایف  ها، اساسنامه نامه انجام مطالعات تطبیقی در قوانین، مقررات، آیین
هاي  هاي دریایی، لوایح مورد نیاز براي توسعه فعالیت دستگاههاي اجرایی مرتبط با فعالیت

دریایی را با اصالح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازي، مشابه و متضاد و تجمیع وظایف 
  مگن و متجانس هر یک از دستگاهها، تفکیک کامل وظایف دستگاهها براي اعمال حاکمیت ه

  ـ اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادي مناسب در مناطق آزاد تجاري35ماده  

  قانون برنامه سوم توسعه ) 86(ماده ) 2(و تبصرة ) 117(، )114(ـ تنفیذ  مواد 36ماده
هاي   و اصالحیه17/1/1379جمهوري اسالمی ایران مصوب اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 

 1آن

                                                
گردد و صدور كلیه  ـ تنظیم بازار داخلي موجب ممنوعیت صدور مني ١١٤ماده  1

  :كاالها و خدمات، به جز موارد ذیل جماز خواهد بود

  الف ـ اشیاء عتیقه و مرياث فرهنگي

ب ـ اقالم دامي یا نباتي كه جنبه حفظ ذخایر ژنتیك و یا حفاظت حمیط زیست 

  .داشته باشند

كند  ـ صادرات كاالهائي كه دولت براي تأمني آا مستقیمًا یارانه پرداخت ميج 

  .باشد با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شواري اقتصاد جماز مي

وزارت بازرگاني   به منظور تنظیم بازار داخلي و جربان كمبود احتمايل،:تبصره 

دون انتقال ارز دهد از طریق واردات ب جماز است در مواردي كه تشخیص مي

  .نسبت به جربان نیازهاي داخلي اقدام مناید

هاي صادرات كشور و تعیني كمكهاي و  ـ به منظور تنظیم خط مشي ١١٧ماده 

تسهیالت قابل ارائه به خبش صادرات و رفع مشكالت و موانع آن و اجراي 

هاي مصوب برنامه سوم، شوراي عايل توسعه صادرات غرينفيت به ریاست  سیاست

ئیس مجهور یا معاون اول وي و عضویت وزیران بازرگاني، صنایع، معادن ر

و فلزات، تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادي و دارائي، 

 جهادسازندگي و رئیس كل بانك مركزي مجهوري اسالمي ایران و  كشاورزي،

مدیرعامل بانك توسعه صادرات و رؤساي مركز توسعه صادرات ایران، 

اتاق بازرگاني، صنایع و معادن ایران و   اسالمي ایران،گمرك مجهوري

دبريخانه شوراي مزبور در وزارت بازرگاني . شود اتاق تعاون تشكیل مي

مستقر بوده و پیشنهادهاي این شورا پس از تصویب هیأت وزیران در 

حدود قوانني مربوط در ارتباط با اجياد تسهیالت صادراتي براي كلیه 

سات و شركتهاي دوليت و مؤسسات و ادهاي عمومي غريدوليت مؤس ها، وزارختانه

سه . االجراء خواهد بود و مهچنني اشخاص خصوصي اعم از حقوقي و حقیقي الزم
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  ـ ارتقاء سهم صادرات کاالهاي فناوري پیشرفته در صادرات غیرنفتی از دو درصد به 37ماده 
هاي قانونی، حقوقی، اقتصادي، بازرگانی و فنی مناسب، حمایت از  شش درصد با وضع نظام

هاي قانونی غیردولتی  جاد زمینه مشارکت تشکلهاي نوین، ای تولید کاالها و خدمات در عرصه
ریزي و سیاستگذاریهاي مربوطه و توسعه یا  هاي مختلف در برنامه صنفی ـ تخصصی بخش

 اي پیشرفته  ایجاد خدمات بازرگانی، فنی، مالی، بانکی و بیمه

  هاي اقتصادي از طریق  اقدامهایی چون اصالح  تجدید ساختار و نوسازي بخش  ـ39ماده
با حمایت از ( پذیري آنها  تار و ساماندهی مناسب بنگاههاي اقتصادي و تقویت رقابتساخ

 متوسط و بزرگ، رفع مشکالت و موانع رشد و  ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههاي کوچک،
، انطباق )پذیر و اصالح ساختار قطبی کنونی توسعه و تبدیل آنها به بنگاههاي بزرگ و رقابت

گذاري، به کاالها و  المللی و محدود نمودن قیمت یفیت با استانداردهاي بینهاي ارزیابی ک نظام
 خدمات عمومی و انحصاري و کاالهاي اساسی 

  هاي مختلف اقتصادي از طریق ادغام  ارتقاي سطح و جذب فناوریهاي برتر در بخش ـ 40ماده
پذیري  ان رقابتگیري شرکتهاي بزرگ در مقیاس جهانی و افزایش تو شرکتها، بنگاهها و شکل

 بنگاههاي فعال در صنایع نوین 

سازي توسعه اقتصادي  براي بهبود فضاي کسب و کار در کشور و زمینههمچنین در این برنامه 
  :و تعامل با جهان پیرامون، اقدامهاي زیر مدنظر قرار گرفته است

صورت نرخ سازي نرخ ارز، به  کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان: الف
شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن مالحظات حفظ توان 

  .هاي صادر کننده، و سیاست جهش صادرات رقابت بنگاه

                                                                                                                                        
هاي امور بازرگاني و  نفر از منایندگان جملس شوراي اسالمي از كمیسیون

توزیع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون به 

. منایند  ناظر در جلسات شوراي عايل توسعه صادرات غرينفيت شركت ميعنوان

دبريخانه شوراي مذكور موظف است گزارش عملكرد شورا را هر سه ماه یك 

  .هاي مذكور ارسال مناید بار به كمیسیون

 وزارت بازرگاني مسئول تنطیم تراز جتاري كشور خواهد بود  ـ٨٦ ماده ٢تبصره 

هاي عملیاتي و تقسیم اهداف  موظفند در هتیه برنامهها  و كلیه وزارختانه

كمي و كیفي، تنظیم و تفوق تراز جتاري كشور مهكاري الزم با وزارت 

  .بازرگاني بعمل آورند
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، مبتنی بر )آالت و مواد اولیه ماشین(هاي کاالیی تولید  هاي واردات نهاده تنظیم تعرفه: ب
زیتهاي رقابتی از تولید داخلی آنها و در جهت تسهیل فعالیتهاي حمایت منطقی و منطبق با م

  .)41ماده ( گرا تولیدي صادرات 
از  ربراي نخستین با ،1384 کشور در سال صادرات غیرنفتی در نتیجه اقدامات فوق، 

این وضعیت نشان از آن . میلیارد دالر رسید 10بیش از فراتر رفت و به نیز برنامه قانون بینی  پیش
هاي دولت نیز تاثیر مثبت را در روند  ارد که صادرات در بستر توسعه در حال خیزش بوده و سیاستد

  صادرات گذاشته است
  بدون احتساب تجارت چمدانی و صادرات بازارچه هاي مرزي

هاى اخیر، به ویژه از ابتداى دهه هشتاد،    مالحظه می گردد طى سالپیوستچنانکه در جدول 
هاى حمایتى و تشویقى دولت روندى رو به رشد داشته  وجه به اعمال سیاستصادرات کشور با ت

  . است
حذف پیمان سپارى ارزي، اصالح ساختار مقرراتى تجارت خارجى کشور، حذف موانع و 

اى شدن صادرات تا حد زیادى توانست امر  ها و تسهیل فرآیند صادرات و تک مرحله محدودیت
هاى  در پى اصالح مقررات صورت گرفته، اعمال سیاست. تجارت خارجى را شفاف و آسان کند

ها و جوایز صادراتى به صورت عام و  هاى بانکى کم بهره، پرداخت یارانه تشویقى از قبیل اعطاى وام
خاص در گروههاى مختلف کاالیى از دیگر عوامل مشوق در توسعه صادرات بوده است، به طورى که 

اف کمى صادرات، بیشترین رشد طى سالهاى اول این دهه  درصد تحقق اهد123 با 1384در سال 
  ). 12جدول شماره ( حاصل شد 

توان به عنوان منشا اثر این  رسد آنچه مهمتر از موارد فوق بوده و از آن مى به نظر مى
. تصمیمات  واقدامات نام برد تغییر نگرش جامعه و دولتمردان در خصوص تجارت خارجى بوده است

ها از جمله تجارت در جریان بوده و هر  قعیت که بازى رقابت جهانى در همه عرصهپذیرفتن این وا
کشورى که در بازى تجارت جهانى نقش نداشته یا نقش کم رنگى داشته باشد به همان نسبت در 

در دستیابى به ) صادرات(ها تضعیف خواهد شد موجب شد تا اهمیت توسعه تجارت  سایر عرصه
  . تر شده و پذیرفته شود ى و بهبود استاندارد زندگى افراد جامعه مشخصاقتدار اجتماعى و جهان

 مشخص شده است، اگر چه در این مدت بر سهم  پیوست)13(چنانکه در جدول شماره 
به علت تغییر رویکرد بر  بهره مندي از مزیت انرژي و توجه به ( کاالهاي صنعتی و پتروشیمی   

ه شده، لکن ارزش صادرات فرش و صنایع دستی کشور با ، افزود)صادرات کاالهاي ساخته شده
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مروري بر بازار فرش جهان در سالهاي گذشته در این زمینه با . کاهش چشمگیري مواجه بوده است
 میلیارد دالر فراتر نرفته  و 5/2که ارزش تقاضاي کل در بازار فرش جهان از حدود مشخص می شود 

بطوریکه این بازار طی سالهاي .  میلیارد دالر رسیده است3/1 به 2003با روند نزولی در سال حتی 
بررسی ها در خصوص سهم   از سویی. درصد رشد منفی روبرو بوده است7 ساالنه با 1999- 2003

 هزار دالر فرش 700 میلیون و 471کشورهاي مختلف از این بازار نشان می دهد که ایران با صدور 
 درصد مقام نخست در صادرات فرش به بازارهاي 40عادل  با سهمی م1383به این بازار در سال 

درصد، 10 درصد، چین با 12 درصد، هند با 17پس از ایران، پاکستان با . نی را کسب کرده استجها
دو کشور .  درصد سهم از بازار جهانی، از دیگر رقباي فرش ایران هستند3 درصد و ترکیه با 6نپال با 

  . رش صادراتی جهان را در این سال به خود اختصاص داده اند درصد ف3آلمان و آمریکا حدود 
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   به تفکیک بخش هاي اقتصادي1379-84 روند تغییرات صادرات غیرنفتی کشور در طول سالهاي -)1(نمودار شماره 
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  )3(جدول شماره : ماخذ  

) 1384(مطابق آمار گمرك جمهوري اسالمی ایران، در سال نخستین برنامه چهارم توسعه 
 درصد افزایش ارزشی نسبت به 6/38 درصد افزایش وزنی و 27صادرات کاالهاي غیرنفتی کشور با 

 88/9، 1384در سال .  میلیارد دالر رسیده است5/10 میلیون تن با ارزش 7/21، به 1383سال 
 میلیون دالر از محل 3/39میلیارد دالر  ارزش کاالهاي صادراتی کشور از محل گمرکات رسمی، 

 میلیون دالر از طریق بازارچه هاي مرزي کاال از کشور خارج گردیده 2/575 چمدانی و تجارت
 به تفکیک بخش هاي 1384سهم ترکیب ارزش صادرات کاالهاي غیرنفتی کشور در سال . 1است

در این خصوص متذکر می گردد بخشس صنعت . ترسیم گردیده است) 2(مختلف در نمودار شماره 
 درصد بیشترین رشد صادرات کاالهایی نسبت 34درصد و کشاورزي با 60ا  درصد، معدن ب2/70با 

  .به سال ماقبل را به خود اختصاص داده اند

                                                
 .١٣٨۵دفرت برنامه ریزي جتاري سازمان توسعه جتارت ایران، مهرماه  1
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   به تفکیک بخش ها1384 سهم ارزشی صادرات کاالهاي غیرنفتی سال -)2(نمودار شماره 
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  ایران.ا.گمرك ج: ماخذ

  
 کشور جهان 163ان به  ایر1384در ضمن مطابق آمار کارشناسی نشده گمرك در سال 

سیستم هماهنگ شده توصیف و  ( HSصادرات داشته و از نظر تنوع اقالم صادراتی بر اساس تعرفه 
که مطابق جدول شماره .  نوع کاال به این کشورها صادر نموده است4000در حدود ) کدگذاري کاال

  . و متنوع تر می باشدنمودي از بهبود وضعیت صادرات کشور و توجه به کاالهاي ساخته شده) 14(

  
 بررسی مسائل، مشکالت و موانع صادرات غیر نفتی کشور

در طی دهه اخیر توسعه صادرات غیر نفتی به دلیل نوسانات موجود در درآمدهاي حاصل از 
صدور نفت و کاهش قدرت خرید درآمدهاي نفتی و مهمتر از همه پایان پذیر بودن منابع نفت بیش 

سیاستگذاران بر این باور رسیده اند که اقتصاد در کشور . ي قرار گرفته استاز گذشته مورد توجه جد
لذا براي کاهش آسیب پذیري . در قبال نوسان هاي درآمدهاي نفتی به شدت آسیب پذیر می باشد

در همین راستا . چاره اي جز تنوع بخشیدن به صادرات غیر نفتی و افزایش دادو ستد جهانی ندارند
در اکثر کشورهاي نفت خیز یعنی راهبرد جایگزینی واردات، . ناموفق اعمال شدهسیاستهاي تجاري 

  .پذیر نموده است توجه به سیاستهاي توسعه صادرات غیرنفتی را اجتناب
گیري سیاستهاي اقتصادي در جهت توسعه صادرات غیر نفتی به راحتی امکان  مسلماً سمت

این مشکالت بعد از پیروزي انقالب به طور .  هستپذیر نبوده و با مشکالت عدیده اي مواجه بوده و



 41 صفحه - شناسایی مسائل و مشکالت اتحادیه هاي صادراتی و ارائه راهکارهاي مناسب و مفید و موثر در جهت روانسازي صادرات غیر نفتی کشور
 

عمده شامل قاچاق کاال، اختالف فاحش نرخ ارز در بازار آزاد و شبکه بانکی، ضرورت اخذ پیمان 
سپاري ارزي، نظارت بر امر قیمت گذاري، تحریم اقتصادي، تشدید رقابت در سطح بین المللی به 

ها در فهرست اقالم  ولید برخی از کاالهایی که سالویژه در زمینه خشکبار و فرش، کاهش میزان ت
مشکالت مربوط به حمل و نقل کاالها، کمبود مواد اولیه مورد نیاز ). مانند پنبه(قابل صدور بود

صنایع، مشکالت مربوط به پایین بودن کیفیت برخی از کاالها صادراتی و عدم انطباق آنها با 
جهت مقابله با این . ه بندي و نظایر آنها بوده استاستانداردهاي بازارهاي مصرف  و ضعف بست

مشکالت هرچند فعالیت هایی صورت گرفت که از آن جمله به توان به تشکیل اتحادیه ها و تعاونی 
ها، اعزام هیأت هاي بازار یاب و شرکت در نمایشگاهاي بین المللی و ارائه کاالهاي صادراتی، تماس با 

ین المللی، شناسایی بازارهاي کاالهاي صادراتی، تأسیس دفاتر سازمانها و مؤسسات اطالعاتی ب
اشاره ... نمایندگی بازرگانی ایران در خارج از کشور، تربیت افراد متخصص، بها دادن به آموزش و 

اما علی رغم این فعالیتها کماکان صادرات غیر نفتی کشور با معضالتی روبرو است که در ذیل . نمود
  :ره می گرددبه مهمترین آنها اشا

  فقدان زیر ساختهاي اقتصادي .1
استراتژي توسعه صادرات غیر نفتی در شرایطی مالك عمل قرار گرفته است که بنیانهاي 

به عبارت دیگر زیرساختهاي الزم که نیازمند حمایت بخش . اقتصادي کشور تحکیم نگردیده اند
یکی از بسترهاي . ده استدولتی است و اصوالً از سوي بخش خصوصی محقق نمی گردد ایجاد نش

الزم جهت تحقق اهداف صادراتی بخش حمل و نقل کشور و پایانه هاي صادراتی که هنوز با مشکل 
  .مواجه می باشد

 تاخیر در تدوین و اجراي استراتژي توسعه صنعتی .2

تاکنون اصالحات انجام شده در حوزه تجارت خارجی عمدتاً در زمینه اجرا بوده است بدیهی 
 و عدم اجراي استراتژي توسعه صنعتی مانع افزایش قابل توجه صادرات غیر نفتی است تدوین
هاي تولیدي کشور محدود است و چنانچه برنامه ریزي الزم جهت تقویت  زیرا ظرفیت. گردیده است

توان تولیدي کشور صورت نگیرد ایجاد جهش در صادرات امکانپذیر نخواهد شد، از این رو اولویت 
نعت جهت حمایت هاي اصولی و افزایش تولید با هدف صادراتی یکی از مهمترین بندي در بخش ص

  .اقداماتی است که خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است
 وجود انحصارات و کمرنگ بودن فعالیت بخش خصوصی  .3

یکی از عوامل مهم توسعه صادرات غیر نفتی وجود بازار رقابتی و امکان حضور بخش خصوصی 
اما متأسفانه . هبود کیفیت تولیدات و قابل رقابت شدن تولیدات صنعتی صادراتی استبه منظور ب
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بخش خصوصی فعالیت چشمگیري خصوصاً در این حوزه در کشور نداشته این مهم به علت حمایت 
هاي غیر منطقی از برخی صنایع و وجود انحصارات که با هزینه فرصت باال ادامه حیات می دهند 

خصوصی سازي و تضعیف انحصارات و منطقی شدن حمایت ها از جمله از . ده استالینحل باقی مان
طریق تغییر جایگاه دولت در بخش تجارت خارجی از سمت عاملیت به نظارت و حمایت ضروري 

  .است
  اتکاء به بازارهاي سنتی هدف .4

اتکاء بیش از حد به بازارهاي محدود هدف سبب گردیده است تا کشور از خلق مزیت هاي 
فقدان پایگاههاي . نسبی و افزایش سهم صادرات غیر نفتی در تجارت جهانی بی نصیب گردد

اطالعاتی مناسب که بتواند تولیدکنندگان و صادرکنندگان را دریافتن بازارهاي جدید صادراتی یاري 
  .دهد از مشکالت عمده در این زمینه است

  نامرتبط بودن واردات کاال با صادرات غیر نفتی .5
افزایش واردات کاال جهت رفع نیاز بخش تولیدي کشور که به افزایش صادرات منجر ضرورت 

گردد، انکارناپذیر است اما شکاف عمیق به وجود آمده در واردات و صادرات غیر نفتی موید این 
مطلب است که واردات کاال با هدف تأمین نیازهاي صادراتی صورت نگرفته و تزریق به بخشهاي 

این موضوع، مادامی که واردات کاال با هدف گذاري . ه بازار داخلی انجام شده استتولیدي معطوف ب
  .و اولویت بندي انجام نگیرد تداوم خواهد داشت

  دیدگاههاي فرهنگی و مشکالت سیاسی .6
از جمله عواملی که کشور را از فرایند حضور مؤثر در عرصه اقتصاد جهانی بازداشته 

اي منفی به مقوله سرمایه و سرمایه گذاري ها و ورود سرمایه دیدگاهه. دیدگاههاي فرهنگی است
گذاران خارجی به کشور سبب گردیده تا در برابر فرایند حضور در عرصه بین المللی مقاومت صورت 
گیرد و سرمایه گذاران خارجی نیز کشور را در وضعیت مطلوب براي مشارکت و حضور ارزیابی 

  .ننماید
   عدم جذب سرمایه هاي خارجی .7

توسعه بخش تجارت خارجی مستلزم توسعه بخش تولیدي کشور است که این امر در مدت 
زمان کوتاه و با امکانات محدود کنونی قابل دستیابی نمی باشد مگر با افزایش سرمایه گذاري ها و 

هر چند اقداماتی در جهت جلب مشارکت بخش خارجی و . انتقال سرمایه هاي خارجی به کشور
ایه گذار خارجی در سالهاي اخیر صورت گرفته است اما این مشارکتها عمدتاً در شرکت هاي سرم
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بخشهاي صنایع جنبی نفت بوده که منجر به افزایش تولید و صدور کاالهاي فرآوري شده نفتی نظیر 
اما ایجاد زمینه حضور فعال تر و گسترده تر سرمایه گذاران . پتروشیمی و مواد شیمیایی گردیده است

با توجه به کمبود نقدینگی در بخشهاي تولیدي کشور و به منظور افزایش حجم صادرات خارجی 
  .غیرنفتی ضروري است

  تنزل کیفیت کاالهاي تولید شده درداخل  .8
علی رغم آزادسازي نسبی در تجارت، شرایط رقابتی به شکل مطلوب در کشور به وجود نیامده 

از سوي دیگر حمایتهاي . یدات داخلی وجود ندارداز این رو انگیزه براي ارتقاء کیفیت تول. است
غیرمنطقی از برخی تولیدات در قالب نرخهاي باالي تعرفه واردات سبب گردیده تا محصوالت با 
کیفیت نازل به مصرف کننده داخلی تحمیل و سهم صادرات در تولیدات داخلی بی اهمیت جلوه 

لی هرگز توان رقابت با کاالهاي مشابه خارجی را بدیهی است با تداوم این جریان تولیدات داخ. نماید
  .نخواهند داشت

  عدم توجه به استاندارهاي بین المللی و بسته بندي کاال .9
یکی از مهمترین عوامل بازدارنده صادرات در کشور، عدم توجه به بسته بندي کاال است که 

لیدات و محصوالت بسیاري از تو. امروزه مهمترین فاکتور فروش بین الملل محسوب می گردد
کشاورزي و صنعتی کشور علی رغم برخورداري از مرغوبیت الزم جهت عرضه در بازارهاي بین المللی 
به لحاظ عدم برخورداري از بسته بندي مناسب به قیمتهاي نازل در بازارهاي خاصی که به صادرات 

رزش افزوده براي کشور مجدد کاال اقدام می ورزند عرضه می گردد و پس از بسته بندي با ایجاد ا
  .مورد نظر رهسپار کشورهاي ثالث می گردند

  کشورهاي حاشیه خلیج فارس  .10
کشورهاي عربی واقع در حوزه خلیج فارس بویژه امارات متحده عربی به دلیل اتخاذ 
تصمیماتی که به جذب سرمایه هاي خارجی منجر گردیده است و تدابیر و تمهیداتی که در این 

از این .  است توانسته حتی بسیاري از سرمایه هاي کالن ایران را جذب نمایدخصوص صورت گرفته
در . رو یکی از عوامل عدم موفقیت ایران در امر صادرات وجود این بازارهاي بالفعل صادراتی است

شرایطی که ایران می تواند جایگزین مناسبی به دلیل برخورداري از منابع غنی کشاورزي و معدنی 
استفاده از تجربیات آنها و بررسی علل موفقیت این قبیل کشورها و به . حسوب گرددبراي آنها م

  .کارگیري روشهاي موجود در آنها می تواند مفید واقع گردد
  ب بودن فعالیت مناطق آزاد تجارينامطلو .11
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مناطق آزاد کشور خصوصاً مناطق آزاد مستقر در جنوب کشور به لحاظ موقعیت جغرفیاي 
 به کشورهاي خاورمیانه، انرژي ومواد اولیه ارزان ونیروي انسانی با قیمت مناسب مناسب و دسترسی

لیکن عدم برخورداري آنها از زیر . می توانند به مرکزي جهت تجارت بین الملل تبدیل شوند
ساختهاي الزم و انحراف از فعالیت مدنظر در قانون سبب گردیده است تا این مناطق به معضلی براي 

رفع مشکالت قانونی و اجرایی در این مناطق می تواند اهداف مدنظر را . ر تبدیل گردنداقتصاد کشو
  .محقق نماید

   عدم عضویت در ترتیبات تجاري  .12
عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی و غیر فعال بودن در ترجیحات تجاري منطقه اي سبب 

ت از تخفیفات و امتیازات تعرفه محرومی. گردیده است تا کشور از منافع مترتب بر آن محروم گردد
اي باعث شده است تا هزینه انجام مبادالت افزایش یافته و تقاضا براي کاالها و خدمات قابل صدور 

  . کاهش یابد که این امر به کاهش موقعیت رقابتی منجر خواهد شد
ائه یک حال به منظور اطالع بیشتر از شرایط موجود در امر صادرات، براي صادرکنندگان به ار

 تاکنون 1376د از سال بررسی تطبیقی از سیاستهاي دولت در جهت مقابله با مشکالت موجو
  پردازیم می
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  جمع بندي و نتیجه گیري
هرچند توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی، از جمله اهداف نظام 

وجود مشکالت متعدد در اما . جمهوري اسالمی ایران پس از پیروزي انقالب اسالمی بوده است
ساختار تولیدي و اداري کشور، قیمت نسبتاً باالي نفت در سالهاي اولیه پس از انقالب و بروز جنگ 
تحمیلی، تصورات اولیه را به تدریج کمرنگ نمود و مجدداً استراتژي جایگزینی واردات قبل از انقالب 

  . دنبال گردید
خرابی هاي ناشی از آن، کاهش تدریجی پس از پایان جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازي 

قیمت نفت، افزایش بی سابقه جمعیت کشور، وجود پتانسیل هاي عظیم جغرافیایی، کشاورزي، 
افزایش صادرات غیرنفتی جهت دستیابی به منابع . زیست محیطی، سوق الجیشی، تاریخی و فرهنگی

ن و برنامه ریزان اقتصادي کشور بر آن از این رو سیاستگزارا. پایدار ارزي را اجتناب ناپذیر می نمود
شدند تا با احیاء تصورات قبلی درخصوص توسعه صادرات غیرنفتی در قالب برنامه هاي اول و دوم 
توسعه کشور، به تدریج کشور را از بند وابستگی به محصولی خاص که نوسانات بسیار زیادي نیز 

 کم توجهی به پیش شرط هاي منطقی و داشت برهانند لکن در این مقطع تصورات اولیه و دالیل
اصولی توسعه صادرات از جمله لزوم برنامه ریزي دقیق و مبتنی بر بررسی هاي کارشناسانه، مشارکت 
فعال و عملی گروههاي دولتی و خصوصی، کاهش دخالت دولت در اقتصاد، تولید و تجارت، مبارزه با 

 اقتصاد، به حداقل رساندن دخالت توسعه انحصارات اقتصادي، ضرورت رقابتی نمودن عرصه
متغیرهاي سیاسی در تصمیم گیریهاي اقتصادي و تجاري، پرهیز از کاربرد برخی از تئوریهاي 

لزوم ایجاد و تقویت بانکهاي اطالعاتی کارا و به هنگام در . اقتصادي که مورد آزمون جدي واقع گردید
ي وقت گیر، استفاده از نیروهاي تحصیل تمامی حیطه ها، حذف مقررات زائد و کاهش تشریفات ادار

کرده با تجربه و تصمیم گیرنده در مسائل مدیریتی، رعایت اصل توجیه اقتصادي در سرمایه گذاریها 
از مهمترین اقالم صادراتی کشور طی این مدت می توان به انواع . و عواملی از دست کامالً محقق نشد

ه و ساالمبور، محصوالت معدنی، پشم و کرك، انواع قالی و قالیچه، پوست و چرم، صیفی جات، رود
کفش و فرآورده هاي صنایع شیمیایی اشاره نمود که حاکی از وابستگی فراوان عایدات ناشی از 

  . صادرات غیرنفتی از محل مواد اولیه و کاالهاي واسط و سنتی بوده است
صورت پذیرفت و احراز براین اساس در برنامه سوم توسعه توجه به مقوله صادرات غیرنفتی 

جهت پیوست با اقتصاد جهانی، آزادسازي تجاري، تدوین برنامه جامع توسعه صادرات کشور، توجه به 
لزوم تثبیت جایگاه اتحادیه هاي صادراتی، بهره گیري از مزیت هاي نسبی موجود و کمک به خلق 
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ات صورت گرفته در این اقدام. مزیت هاي جدید از جمله سیاست هاي استراتژیک این برنامه بود
برنامه همانند معافیت صادرات از پرداخت عوارض و مالیات، اعطاي جوایز صادراتی، یکسان سازي 

 صادراتی جهت بازسازي خطوط تولید و –نرخ ارز، اعطاي وامهاي ارزان قیمت به واحدهاي تولیدي 
 تجارت چمدانی و صادرات بدون احتساب(استفاده از فناوري هاي جدید، صادرات غیرنفتی کشور را 

 میلیارد دالر به پایان برنامه سوم 6/7 به 1379 میلیارد دالر در سال 8/3از رقم ) بازارچه هاي مرزي
  . رسانید

، رقابت مندي اقتصاد به عنوان یکی 1404- 1384 ساله طی دوره 20تصریح سند چشم انداز 
رنامه چهارم توسعه با رویکردي از محورهاي اصلی سیاستی کشور مطرح گردید و متعاقب آن ب

متفاوت به مقوله تجارت تدوین شد و راهبردهاي صادراتی به شکل برون گرا و سازگار با شرایط و 
الزامات جهانی، متکی به نیازها و استانداردهاي جهانی، مزیت هاي بالقوه و بالفعل کشور مدنظر قرار 

رم که محوریت آن را تعمیق و تفاهم بر براین اساس سیاست جهش صادرات در برنامه چها. گرفت
مبناي حضور فعال تر در اقتصاد جهانی با رویکرد دانایی و رقابت مندي تشکیل می دهد هم اینک 
در قالب راهکارها و تأمین زیرساخت هاي همچون برقراري نظام بانکداري الکترونیک، بهبود و 

قل، ارتقاي سطح و جذب فناوریهاي گسترش سیستم هاي اطالع رسانی، تسهیل تجاري و حمل و ن
برتر، تجدید ساختار و نوسازي بخش هاي اقتصادي و یکسان سازي نرخ ارز به صورت شناور مدیریت 

نتیجه چنین اقداماتی در سال نخستین برنامه نمایانگر آن بود گرچه . شده در حال پیگیري است
ن سپاري ارزي، اصالح ساختار صادرات در بستر توسعه در حال خیزش قرار گرفته و حذف پیما

مقررات تجارت خارجی کشور و تسهیل فرآیند تک مرحله یی شدن صادرات تا حدود زیادي در 
لیکن هنوز هم صادرات غیرنفتی کشور با . شفاف سازي و آسان سازي تجارت خارجی مؤثر بوده است

 هاي اقتصادي مشکالت مسائل و مشکالت و موانعی روبرو می باشد که از جمله آن فقدان زیرساخت
حمل و نقل، حضور کمرنگ بخش خصوصی از سویی و انحصارات گسترده بخش غیردولتی از سوي 
دیگر، اتکاي بیش از اندازه به بازارهاي محدود صادراتی، فقدان پایگاههاي اطالع رسانی مناسب براي 

صادراتی، وجود نگرش شناخت بازارهاي جدید، کم توجهی به لزوم واردات با هدف تأمین نیازهاي 
هاي صنفی به مقوله سرمایه و سرمایه گذاري و در عرصه گسترده فرهنگ و سیاست، ناتوانی در 
جذب سرمایه هاي خارجی، کیفیت پایین تولیدات، حمایت هاي غیرمنطقی و ناکارآمد بخش هاي 

پایین بسته تولیدي، کم توجهی به استانداردهاي بین المللی، بخصوص مشکالت مرتبط با کیفیت 
بندي، فرار سرمایه ها و جریان منفی ورود سرمایه به کشور همچنین پاره اي از مناقشات بین المللی 
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در کنار ضعف مدیریت بخش صادرات و حضور متولیان متعدد همه و همه مؤید نیاز به اقدامات ... و 
اهداف صادراتی و لذا به منظور تحقق . ریشه اي و اساسی در ساختار تجارت خارجی کشور است

الزامات چشم انداز بیست ساله می باید نوسازي و روان سازي تجارت به ویژه صادرات غیرنفتی به 
براین اساس تأملی مجدد . منظور تقویت توان رقابت پذیري محصوالت کشور سرلوحه کار قرار گیرد

گانی، اتاق بازرگانی و بر نهادهاي مرتبط با امر صادرات و متولیان این بخش از جمله وزارت بازر
صنایع و معادن ایران و تهران، سازمان توسعه تجارت و سایر دستگاههاي صادراتی ضرورتی 

از این رو در سایر بخش ها تالش براین است که ضمن شناسایی این نهادها، سامانه . انکارناپذیر است
وصی در حوزه صادراتی فعالیت اتحادیه هاي صادراتی که به عنوان اصلی ترین بلندگوي بخش خص

  . است مورد توجه و بررسی قرار گیرد
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  دومفصل 
  

   مقدمه
 1369قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسالمی ایران در پانزدهم اسفند 

  . نیز اصالحاتی بر آن اعمال گردید1374تصویب شد و در پانزده آذر 
معادن ایران، اتاق بازرگانی به منظور کمک و براساس ماده یک قانون اتاق بازرگانی و صنایع و 

فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور و همچنین تبادل افکار و آراء و عقاید مدیران 
  . صنعتی، معدنی، کشاورزي براساس وظایف و اختیارات تعیین شده تشکیل می گردد

سه اي غیرانتفاعی است که اتاق بازرگانی موس‹‹ این قانون 2در تعریف با توجه به ماده 
 از این قانون آمده که اتاق ایران 3مرکز اتاق بازرگانی که در ماده . شخصیت حقوقی و مالی دارد

  . نامیده می شود، در تهران می باشد
  :  این قانون وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است از5در ماده 

احبان صنایع و معادن و کشاورزي در  ایجاد هماهنگی و همکاري بین بازرگانان و ص–الف 
  . اجراي قانون مربوطه و مقررات جاري مملکتی

 ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادي کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و –ب 
  .مانند آن به قواي سه گانه

 مقررات  همکاري با دستگاههاي اجرایی و سایر مراجع ذي ربط به منظور اجراي قوانین و–ج 
  .مربوط به اتاق

 ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق هاي مشترك و کمیته هاي مشترك با آنها –د 
  .ایران.ا.براساس سیاست هاي کلی نظام ج

 تشکیل نمایشگاههاي تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت -ه 
ربوط به فعالیت هاي بازرگانی، صنعتی و معدنی و بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانسهاي م

  .کشاورزي اتاق
   کوشش در راه شناسایی بازار کاالهاي صادراتی ایران در خارج از کشور –و 
 تشویق و ترغیب سرمایه گذاري داخلی در امور تولیدي باالخص تولید کاالهاي صادراتی –ز 

  . که داراي مزیت نسبی باشد
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 و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و  تالش در جهت بررسی–ح 
  . سایر متقاضیان

  .هاي اتاق  ایجاد و ادارة مرکز آمار و اطالعات اقتصادي به منظور انجام وظایف و فعالیت–ط 
 صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارك صدور کارت –ي 

  . بازرگانی
  .هاي صادراتی و وارداتی و سندیکاهاي تولیدي تشکیل اتحادیه –ك 
  .  دایر کردن دوره هاي کاربردي در رشته هاي مختلف متناسب با احتیاجات کشور–ل 
ین المللی به عهده اتاق ایران  تهیه، صدور، تفریغ و تأیید اسنادي که طبق مقررات ب–م 

  . باشد می
نگی وزارتهاي بازرگانی و امور  تشکیل اتاق هاي مشترك با کشورهاي دوست با هماه–ن 

 نایب 5خارجه، هیأت رئیسه اتاق ایران که براي چهار سال انتخاب می شوند شامل رئیس اتاق ایران، 
  .  عضو هیأت رئیسه و یک خزانه دار می باشند4رئیس، 

  . اعضاي هیأت رئیسه اتاق ایران به انتخاب اعضاي اتاق منصوب و مشغول به فعالیت می شوند
  

  خچه اتاق بازرگانی بین المللی تاری
 میالدي 1919اتاق بازرگانی بین المللی یک نهاد غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که در سال 

دبیرخانه این اتاق در . توسط جمعی از فعاالن و صاحب نظران در تجارت بین المللی تأسیس شد
  : پاریس مستقر می باشد

  :  المللی عبارتند ازعمده ترین اهداف تشکیل اتاق بازرگانی بین
تسهیل فعالیت هاي بازرگانی بین المللی و تالش براي از میان بردن موانع و مشکالت  )1

  . توسعه آن
 .تقویت سیستم اقتصاد بازار بر مبناي رقابت بین مؤسسات بازرگانی )2

 . تسریع در پیشرفت اقتصادي کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه )3

 .جارت بین المللی از طریق تدوین مقررات متحدالشکلیکسان سازي مقررات ت )4

 . آموزش مبانی تجارت بین المللی از طریق برقراري همایش ها و انتشار  کتاب و نشریات )5

کوشش در حل اختالفات بازرگانی از طریق داوري و فراهم ساختن امکان سازش بین  )6
 .طرفهاي ذي نفع
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والنی و مطالعات گسترده اي که منتهی به اتاق بازرگانی بین المللی حتی در مذاکرات ط
و نیز ایجاد سازمان جهانی تجارت ) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(تدوین سند نهایی گات 

)WTO (شد، نقش فعالی داشته است .  
  

  تاریخچه اتاق ایران
 شمسی، با تالش جمعی از بازاریان، قانون1320پس از شهریور : قانون تشکیل اتاق بازرگانی  

به تصویب رسید و به تدریج، دو انجمن ›› قانون تشکیل اتاق بازرگانی‹‹جدیدي به نام 
در . سیاسی بازار، یعنی اتحادیه بازرگانان و اتحادیه اصناف، به اتاق بازرگانی تهران پیوستند

، الیحه قانونی افزایش تعداد نمایندگان اتاق تهران تهیه شد، و نمایندگان 1331سال 
 اصناف، پیشه وران، صنایع شرکتهاي حمل و نقل، بیمه، بانک ملی، وزارت اتحادیه هاي

 مرداد سال 28اقتصاد نیز به عضویت هیأت نمایندگان اتاق در آمدند، اما پس از کودتاي 
 کابینه جدید دولت، انجمن بازرگانان، اصناف و پیشه وران را غیرقانونی شناخت و در 1332
 را تصویب کرد و بالفاصله انتخابات اتاق تهران برگزار ، مجلس الیحه جدیدي1333دیماه 

  . شد
 پیش نویس طرح تأسیس اتاق صنایع و معادن 1336در سال : تشکیل اتاق صنایع و معادن 

تا اینکه در اثر تالشهاي بعدي اتحادیه . تقدیم، مجلس شد، ولی مجلس با آن مخالفت کرد
 ماده به تصویب 22تاق صنایع و معادن در ، اساسنامه ا1341صاحبان صنایع و در آبان ماه 

 اصالحاتی در قانون تأسیس اتاق صنایع و معادن ایران به عمل آمد و 1343در سال . رسید
 .تر شد  کامل1341بعضی از مواد آن نسبت به سال 

 و براساس ماده واحده 1348در اسفند سال : تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 
راي ملی، اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن در یکدیگر ادغام شدند و در مصوب مجلس شو

 به 1349نتیجه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به وجود آمد و آئین نامه اجرایی آن در سال 
 . تصویب رسید

 بالفاصله پس از پیروزي انقالب اسالمی، به 1357در سال : بعد از پیروزي انقالب اسالمی 
حاج طرخانی، مهندس علینقی، : هیأتی مرکب از آقایان) ره(ضرت امام خمینی فرمان ح

عسگر اوالدي، عالءالدین میرمحمد صادقی، میرفندرسکی، محمدعلی ... سید خاموشی، اسدا
 .نوید و ابوالفضل احمدي، اداره امور اتاق را در دست گرفتند
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 ست اتاق ایران و ریاست اتاق و در اولین انتخابات، مهندس علینقی خاموشی به عنوان ریا
سپس به وزیران بازرگانی و صنایع و معادن اختیار داده شد که نصف . تهران برگزیده شد

منهاي یک نفر از اعضاي هیأت نمایندگان را انتخاب کنند و نصف به عالوه یک نفر نیز از 
 . طرف بخش خصوصی انتخاب شوند

 سالمی و همچنین پایان جنگ تحمیلی عراق از آنجا که وقوع انقالب ا: قانون حاکم فعلی
علیه ایران، شرایط تازه اي را براي فعالیت هاي بخش هاي گوناگون اقتصادي فراهم آورده 

 اسفند ماه 15بود و مقتضیات جدید هم قوانین و مقررات تازه اي را ایجاب می کرد، لذا در 
المی ایران به تصویب  قانون جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اس1369

 از تصویب قانونی 1373 آذر 15مجلس شوراي اسالمی رسید و اصالحیه آن هم در تاریخ 
قانونی درباره این نهاد مردمی گذشت و همین مجموعه در حال حاضر، آخرین مصوبات 

 . باشد می

  
  هاي اتاق بازرگانی  چالش

بازرگانی و صنایع و معادن کشور در آستانه برگزاري انتخابات هیأت نمایندگان اتاق هاي 
موضوعات مربوط به آینده اتاق ایران، تحوالت و اصالحاتی که باید در ساختار، قانون و رویکردهاي 

  .این اتاق قرار گیرد، از جمله اساسی ترین موضوعات مطرح شده بوده است
ضاي بحث هاي محوري بسیار مهمی که در حال حاضر مطرح است در ارتباط با ترکیب اع

هیأت نمایندگان و نقش جایگاه اتاق ایران در آینده اقتصاد کشور است این مباحث حاکی از تحولی 
بنیادي است که در سالهاي اخیر در میان اکثریتی از جامعه صنعت و تجارت ما به وقوع پیوسته 

  . است
ک از دیدگاه ها و نظرات ابراز شده به خصوص از آن جهت در خور توجه است که در هیچ ی

خورد و  آنها نشانه اي از افراط و تفریط و یا موضع گیري هاي خاص سیاسی و جناحی به چشم نمی
دغدغه اصلی آن است که از مجاري قانونی، اتاق ایران را به نهادي صرفاً در خدمت به فعاالن 

عی اقتصادي بخش خصوصی و کمک به توسعه اقتصادي کشور تبدیل کنند و اتاق ایران جایگاه واق
خود را به عنوان نماینده و سخنگوي قدرتمند مطالبات و انتظارات مشروع فعاالن اقتصادي بخش 

  . خصوصی در کشور ایفا کند و دولت ها را به تمکین در برابر این مطالبات وادار سازد
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مهمترین چالش موجود اتاق مسائلی است که بر سر راه خصوصی سازي در کشور وجود دارد 
  .یز پیش روي اصالحات بنیادي در قانون اتاق ایران خواهد بودو در آینده ن

  
  نقش اتاق بازرگانی در ارتباط با اتحادیه ها

ارتباط با مجموعه هاي اقتصادي و رفع مشکالت آنها همواره بخشی از وظایف اتاق بازرگانی 
ولی به . ه استبوده است و به همین لحاظ از سالهاي گذشته تشکل هایی وابسته به اتاق وجود داشت

 1373 آذر ماه 15 اصالح شده در 1369 قانون اخیر اتاق مصوب اسفند ماه 5موجب بند ك ماده 
تشکیل اتحادیه هاي صادراتی، وارداتی، سندیکاهاي تولیدي در ضمیمه فعالیت هاي بازرگانی، (

 لذا به منظور .جزو اختیارات اتاق ایران منظور گردیده است) صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات
ساماندهی روابط با تشکل ها در مراحل تأسیس، فعالیت، بروز اختالف و توقف آنها، هیأت نمایندگان 

 قانون اتاق اقدام به 16 با استفاده از اختیارات حاصل از بند د ماده 3/5/1374اتاق ایران در مورخه 
 گانه نهاز کمیسیون هاي مشورتی ایجاد کمیسیون اتحادیه ها، سندیکاها و تشکل ها به عنوان یکی 

هدف از ایجاد آن .  آیین نامه موضوعی این کمیسیون مذکور است2اتاق نمود و به طوري که در ماده 
توسعه تفکر تشکل گرایی، تقویت تشکل هاي موجود، ایجاد تشکل هاي جدید هماهنگی بین 

و تهیه پیشنهاد براي مراجع مجموعه ها، حل و فصل اختالفات در ارتباط با فعالیت اتحادیه ها 
کمیسیون مورد بحث، ضمن . تصمیم گیري به منظور تقویت و بهبود فعالیت تشکل ها بوده است

  :انجام امور جاري در چارچوب ضوابط مصوب کمیسیون ها، اقداماتی به شرح زیر انجام داده است
رد آن را تدوین آیین نامه حدود وظایف و اهداف کمیسیون که خط مشی و نحوه عملک )1

  . مشخص نموده و چگونگی تأسیس و عضویت تشکل ها
 . تدوین آیین نامه نظارتی )2

 سندیکا، اتحادیه ها و انجمن و 14بررسی و اظهارنظر درخصوص درخواست ایجاد  )3
 . راهنمایی آنها

ایجاد ارتباط با تشکل هاي موجود از طریق برگزاري جلسات و نظرخواهی کتبی به منظور  )4
ي تقویت تشکل ها، نارساییهاي موجود، چگونگی ترغیب دست اندرکاران آگاهی از راهها

 . به عضویت و باالخره امور اجرایی که قابل واگذاري به مجموعه می باشد

هاي صادراتی اتاق بازرگانی صنایع و  ها و اتحادیه طبق اساسنامه نمونه تنظیم شده تشکل
دمات در امور مربوط به حفظ توازن و نظم و معادن ایران، به منظور ساماندهی صادرات کاال و خ
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فراهم کردن امکان بهره برداري بیشتر از سرمایه گذاري و تولید و همچنین استفاده از انتقال 
تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام کردن آن براي نیل به اهداف قانونی توسعه در 

حقیقی و حقوقی عضو اتحادیه صادرکنندگان به این گونه موارد و دفاع از منافع مشروع اشخاص 
  .  قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می گردد5استناد بند ك ماده 

 نفر عضو تشکیل می شود و داراي شخصیت حقوقی مستقل و 25این اتحادیه ها با حداقل 
و حوزه فعالیت اتحادیه ها . نداستقالل مالی می باشد و به صورت صنفی و غیرانتفاعی فعالیت می کن

در سراسر ایران است و اتحادیه ها می تواند پس از تصویب هیأت مدیره و تأیید اتاق بازرگانی و 
  .صنایع و معادن ایران در مراکز استانها شعبه و در شهرستانها عنداللزوم نمایندگی دایر نماید
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  گیري  جمع بندي و نتیجه
 بر می گردد در آن زمان به منظـور تـسهیل و   1919 در دنیا به سالهاي      تاریخچه ایجاد اتاق بازرگانی   

تسریع فعالیت هاي بازرگانی بین المللی تدوین مقررات متحدالـشکل نهـادي بـه نـام اتـاق بازرگـانی          
 1320در ایران نیز پس از شـهریور      . توسط جمعی از فعاالن تجارت بین الملل در پاریس تشکیل شد          

، در ابتدا قانون تشکیل اتاق بازرگانی به تصویب رسید و بعد از سـیر تحـوالتی   با تالش جمعی از تجار  
 به تصویب رسید بعد از 1349بطور رسمی آئین نامه تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در سال         

اداره امور اتـاق  ) ره( هیأتی به فرمان رهبر انقالب حضرت امام خمینی      1357پیروزي انقالب در سال     
 تغییراتی متناسب با مقتضیات موجود در قوانین و مقررات مـرتبط            1369ست گرفتند و تا سال      را بد 

و در طی سالها اتاق بازرگانی به عنوان نهادي در کنار فعاالن اقتـصادي         . با اتاق بازرگانی به وجود آمد     
اق در حـال حاضـر مهمتـرین چـالش اتـ     . در تصمیم گیریهاي تجاري نقش مهمی را ایفا نموده اسـت         

در ارتباط بـا اتحادیـه هـا کـه        . بازرگانی مسائلی است که در امر خصوصی سازي در کشور وجود دارد           
 تـشکیل اتحادیـه   1373موضوع اصلی پژوهش حاضر می باشد می توان گفت به طور رسمی از سـال       

اسـر  هاي صادراتی، وارداتی جزو اختیارات اتاق قرار گرفت و لذا موضوعیت فعالیت اتحادیه هـا در سر         
  . ایران پس از تصویب هیأت مدیره و تأیید اتاق بازرگانی امکانپذیر می باشد
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  فصل سوم

  مقدمه
چنانکه اشاره شد در رویکردهاي گذشته سیاست هاي تشویق صادرات، حمایت از 
صاردکنندگان براي توسعه صادرات به عنوان راهبردي اصلی جهت رفع مشکالت فراروي 

به بیان دیگر بررسی سیاست هاي تشویق صادرات نشان می دهد . تصادرکنندگان مطرح بوده اس
دولت با هدف ارتقاي صادرات غیرنفتی، میزان حمایت ها و توجه خود را به سمت فعاالن امور مربوط 
به صادرات افزایش داده است چنین رویکردي با این دیدگاه اتخاذ شد که با ایجاد رونق تجاري در 

یدي کشور می توان از طریق ارتقاء و توسعه فن آوري و کاهش هزینه هاي بازار مصرف کاالهاي تول
از سویی . تولید، به ساختار تولید رقابتی جهت بقاء در آینده گریز ناپذیر جهانی شدن دست یافت

بررسی ها نشان می دهد بیشتر سیاستهایی که در این زمینه اتخاذ شده اند از کوتاه مدت مانند 
حال آنکه اصوالً چنین اقداماتی قادر به کاهش اثرات سوء . و جوایز صادراتی هستندپرداخت یارانه ها 

تقویت : عوامل بازدارنده موجود نمی باشند و الزم است نیل به هدف از طریق راهکارهاي مانند
  .جایگاه و عملکرد تشکیالت و نهادهاي متولی امر صادرات مورد توجه قرار گیرد

  
  تاریخچه اتحادیه

تحادیه درتعریف به جمعی از اشخاص حقیقی یا حقوقی اطالق می گردد که پیرو عالیق واژه ا
و خواسته هاي مشترك گرد هم آمده و در چهارچوب قانون براي امنیت اقتصادي و معنوي خود 

حتی با شغل ( در واقع، اتحادیه در معناي واقعی خود بیانی از اجتماع افراد مختلف . تالش می نمایند
در یک سازمان حقوقی است که در آن تالش اعضاء براي رسیدن به هدف یا اهداف ) واحدو حرفه 

در تعریف دیگر اتحادیه در .مورد قبول و توافق همگان در یک نظام برنامه ریزي شده معنا می یابد
معنی واقعی کلمه چیزي فراتر از اجتماع افراد مختلف، حتی با شغل و حرفه واحد، در یک مکان 

در یک اتحادیه واقعی داشتن هدف یا اهداف مورد قبول . ایی یا در یک سازمان حقوقی است جغرافی
  .همگان و تالش همه اعضا براي رسیدن به آن اهداف تحت نظر برنامه ریزي شده اساس کار است

زمانی که آلفرد مارشال .  میالدي باز می گردد1890پشتوانه نظري تشکیل اتحادیه به سال 
موضوعی که افرادي . صاد خرد خود به بیان صرفه هاي اقتصادي ناشی از تجمیع پرداختدر کتاب اقت
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که بر مبناي آن، نقش سازمان .  نظرات جدیدي به آن افزودند4 و پایک3، بکاتینی2، پیور1نظیر پرو
هاي دموکراتیکی همچون اتحادیه ها و مراکز خدمات اطالع رسانی در فعالیت هاي زنجیره اي تولید، 

  :نماید  دالیلی بشرح ذیل مهم میبه
ایجاد و تقویت روحیه همکاري و هماهنگی بین موسسات کوچک و متوسط از طریق تبادل  .1

 ...اطالعات در زمینه هاي بازار، فن آوري، مقررات و 

 تامین نیازهاي عمومی اعضاء در زمینه هاي اعتبارات، تبلیغات و غیره .2

( شکالت در مواجهه با بخش هاي مختلف فعالیت تجمیع اعضاء جهت هدایت امور و تسهیل م .3
 ...)از قبیل بازار، دولت و 

از مزایاي ( بهره مندي از امکان حضور قوي در بازار، رقابت، تنوع بخشی و تحقیق و توسعه  .4
در کنار انعطاف پذیري، خالقیت و کارآفرینی ناشی از ساختارهاي کوچک و ) بنگاههاي بزرگ

 ع تقاضاهاقابلیت پاسخگویی به انوا

 فرهنگی و تضادها و تناقض هاي ناشی از طی مراحل گذار از -کاهش شکاف هاي اجتماعی .5
 نظام هاي سنتی به فضاي اقتصاد مدرن

حمایت دولت از بنگاههاي کوچک و ( امکان برخورداري از از حمایت هاي موثر دولتی  .6
 )دمتوسط، عالوه بر مشکل بودن منجر به ایجاد هزینه هاي گزافی می شو

 ارائه " مقدمه اي بر خوشه سازي صنعتی"مورد اخیر بنا به نظریه اشمیتز و ندوي در مقاله 
آنها تاکید می کنند سیاستهاي حمایتی در صورتی می توانند موثر واقع شوند که حائز . شده است

  .سه ویژگی مشتري نگر، جمعی بودن و انباشتی بودن باشند
ه شرکت ها تشخیص سریعتر، بهتر و جامع تري از  چنانچه کمک شود ک:مشتري نگر بودن

نیاز مشتریات خود داشته باشند، مسلماً قادر خواهند بود در شرایط بهتري به حل مشکالت و رقابت 
  .در بازار بپردازند

 حمایت از شرکت هاي سازمان یافته و نه منفرد، عالوه بر کاهش هزینه هاي :جمعی بودن
  .اري و تقابل اطالعات و یادگیر متقابل می شودمعامالتی، منجر به تشویق همک

 تجمیع شرکتهاي داراي هدف مشترك منجر به بهبود عملکرد اعضاء و کاهش :انباشتی بودن
به عنوان نمونه حمایت هاي دولت ژاپن در سه عرصه . وابستگی به حمایت هاي دولت می گردد

                                                
1 Perroux 
2 Piore 
3 Becattini 
4 Pyke 
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 و 1لیلی قوام یافتن شرکت هاي تجاريکه به د. حمایت هاي فنی، بازاریابی و مالی تقسیم می شود
  .، در بخش بازاریابی حضور دولت کمرنگ تر از سایر بخش ها است2اتاق هاي بازرگانی

با عنایت به آنچه گفته شد و ابعاد نظري موجود، اتحادیه ها از سه رویکرد متفاوت ذیل قابل   
  :ارزیابی هستند

اه مرتبط به هم که با موضوع کاري جنبه عملکردي؛  این رویکرد بر تمرکز تعدادي بنگ .1
  .مشترك دوره هم گرد آمده اند داللت دارد

جنبه فضایی؛ در این رهیافت، اتحادیه به عنوان یک اجماع منطقه اي و فضایی مورد بررسی  .2
 . قرار می گیرد که در آن مشاغل مرتبط با هم در یک مکان جغرافیایی تمرکز یافته اند

یکردي از اتحادیه به عنوان ابزاري پیشرو در امر راهگشایی جنبه راهبردي؛ در چنینی رو .3
فعالیت اعضاء یاد می شود که از طریق آن سعی می گردد با الگو برداري از کشورهاي نمونه 

 .موفق  و تطبیق آن با شرایط حاکم، به اهداف در نظر گرفته شده دست یافت

 1369قانون اتاق مصوب ) 5(اده  م"ك"در راستاي آنچه گفته شد در کشور ما به موجب بند 
 وارداتی و سندیکاهاي - نیز تشکیل اتحادیه هاي صادراتی) 1373 آذر 15مربوط به ( و اصالحیه آن 

با توجه به اقدامات . تولیدي بازرگانی، صنعتی و معدنی از اختیارات اتاق بازرگانی دانسته شده است
لی تشکیل اتحادیه هاي صادراتی در ایران مربوطه و اساسنامه نمونه تنظیم شده اتاق، اهداف ک

  :عبارت است از
 ساماندهی صادرات کاال و خدمات در امور مربوطه؛ 

 حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداري بهینه از سرمایه گذاري هاي محقق شد؛ 

 هداف استفاده از تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن جهت نیل به ا
 قانونی توسعه؛

 دفاع از منافع مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی عضو اتحادیه هاي صادراتی  .  

  
  وظایف اتحادیه هاي صادراتی

به منظور ازدیاد تولید و توسعه صادرات مجاز و حداکثر استفاده از تسهیالت مصرح در قانون 
هاي مربوط به   و آیین نامه و سایر قوانین و تصویبنامه ها1333تشویق صادرات و تولید مصوب 

  : ها وظایف زیر را به عهده خواهند گرفت شوراي صنفی اتحادیه
                                                

1 Parent Companies 
2 Trade Houses(ht) 
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 حفظ و حمایت منافع صنفی صادرکنندگان و تولیدکنندگان کاال در رشته هاي –الف 
  . صادراتی و ایجاد تفاهم میان آنها

ادراتی و تهیه  راهنمایی و کمک الزم به تولیدکنندگان داخلی براي بهبود کاالهاي ص–ب 
  . کاالهاي مناسب و مرغوب براي بازارهاي مختلف جهانی

 راهنمایی و کمک الزم به صادرکنندگان داخلی براي سعی در بهبود نوع مطابقت با –ج 
استانداردهاي مرغوب و اصالح وضع بسته بندي و عرضه کاالهاي صادراتی بر حسب مقتضیات 

  . بازارهاي مختلف جهان
مکاري میان صادرکنندگان و جلوگیري از رقابتهاي نامشروع و مضر میان  ایجاد حس ه–د 

  . آنها در بازارهاي خارجی
 تشکیل یک دفتر مرکزي براي تحصیل و تهیه و توزیع اطالعات مربوط به صادرات و - ه 

  . بررسی مداوم در میزان بها و شرایط و مقتضیات و مقررات فروش در بازارهاي مختلف جهان
در نمایشگاهها و غرفه ها و بازارهاي داخلی و بین المللی به منظور معرفی و عرضه  شرکت –و 

  . کاالهاي صادراتی ایران
 ایجاد ارتباط و تماس نزدیک و مداوم با صادرکنندگان یا شوراهاي صادراتی کاالهاي –ز 

تأمین منافع مشابه در سایر کشورهاي تولیدکننده به منظور تبادل نظر و اتخاذ تصمیمات الزم در 
  . مشترك

 تهیه و پیشنهاد طرح هاي عملی و مفید براي بهبود کاال و توسعه صادرات و در صورت –ح 
  . لزوم تحصیل کمک دولت در اجراي این طرحها و تصمیمات

 پیشنهاد و توصیه به دولت براي اجراي صحیح یا بهبود قانون تشویق صادرات و تولید و –ط 
  . بوط به صادراتسایر قوانین و مقررات مر

همچنین در سالهاي گذشته رقابت صادرکنندگان با یکدیگر و عدم تشکل و انسجام آنها در 
یک واحد صنفی مشکالت زیادي براي صادرات به بار می آورد، بدین ترتیب که هر صادرکننده اي به 

ي بتواند به خاطر نفع شخصی خود کوشش می کرد قیمتی به خریدار خارجی ارائه نماید که کاالي و
عالوه بر آن، در صورت عدم توجه به مرغوبیت کاال، مؤسسه مشخصی وجود نداشت که . فروش برسد

خریداران خارجی بتوانند نظرات خود را با آن مؤسسه در میان بگذارند و توصیه هاي الزم را براي 
نهاد مرکز توسعه به همین سبب بنا به پیش. بهبود کیفیت به آگاهی صادرکنندگان ذي ربط برسانند

صادرات ایران و همکاري اتاق بازرگانی و صنایع و و معادن ایران، به تدریج چندین اتحادیه صادراتی 
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به وجود آمد که اتحادیه هاي صادرکنندگان فرش، پوست و ساالمبور و چرم، روده، خشکبار، کتیرا و 
  . فرش از آن جمله اندصمغ هاي نباتی و ریشه هاي گیاهی و دانه هاي کشاورزي، تریکو و 

اهمیت اتحادیه هاي فوق به قدري گسترش یافت که در مواردي که براي کاالهاي خاصی 
اتحادیه وجود داشت، صدور کاال منوط به ارائه کارت عضویت اتحادیه مربوط نیز بود، اما در مقررات 

 امکانات مشارکت  به منظور مقابله با انحصارگرایی و فراهم نمودن1363صادرات و واردات سال 
  . بازرگانان نوپا در امر صادرات، شرط عضویت در اتحادیه براي صدور کاال حذف شد

شوراي توسعه صادرات استان یکی دیگر از تشکل هایی است که بعد از پیروزي انقالب 
بر طبق آیین نامه .  هیأت وزیران شکل گرفته است21/3/1365اسالمی به موجب تصویب نامه مورخ 

  : ی این شورا، اهداف آن به صورت زیر تصویر شده استاجرای
 تالش براي تحقق هرچه سریعتر خودکفایی و استقالل اقتصادي کشور و طرح نقشه –الف 

  . کلیدي صادرات و محور قراردادن صادرات غیرنفتی در مقابل صادرات نفتی و تک محصولی
ي انقالب اسالمی مرتبط با امر  ایجاد هماهنگی الزم بین دستگاههاي اجرایی و نهادها–ب 

  . صادرات غیرنفتی در سطح استان جهت توسعه امر صادرات کاالهاي تولیدي استانها
 ایجاد تسهیالت در امر صادرات به نحوي که کلیه امور مربوط به صادرات در استانها رأساً –ج 

  . صورت پذیرد
ابل ارز حاصله از صدور کاالهاي  تأمین اقالم مورد نیاز استان و سایر نقاط کشور در مق–د 

  . غیرنفتی با رعایت مقررات صادرات و واردات
از . براي تحقق اهداف مزبور، وظایف متنوع و گسترده اي براي شورا در نظر گرفته شده است

این نقطه نظر، شوراي توسعه صادرات استان باالترین مرجع براي هماهنگی و سیاست گذاري در امر 
رنفتی استان، در چارچوب مقررات صادرات و واردات کشور، سیاست ها و مصوبات توسعه صادرات غی

دولت است و مصوبات شورا براي ارگانهاي اجرایی محلی در امر صادرات غیرنفتی طبق این آیین نامه 
در این ارتباط شورا مسؤولیت هماهنگی و سامان دادن امکانات استان در . الزم االجرا خواهد بود

یري و حداکثر استفاده از آن به منظور رشد و توسعه صادرات و بهبود اقتصاد منطقه، از جهت بکارگ
  . طریق به کارگیري تمهیدات و تسهیالت الزم در این راستا را عهده دار است

تا اینجا دستگاهها و تشکیالتی که عمدتاً به منظور توسعه و بهبود صادرات غیرنفتی تأسیس یا 
عالوه بر تشکیالت فوق، دستگاهها و تشکیالت دیگري نیز .  اشاره قرار گرفتندادغام شده بودند مورد

. هستند که کمک به توسعه صادرات غیرنفتی، به عنوان یکی از اهداف و وظایف اصلی آنها بوده است
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اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانکها، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان حمایت مصرف 
از جمله این دستگاهها می باشند که اجماالً به وظایف و مسؤولیت این ...  و تولیدکنندگان وکنندگان

  . دستگاهها در ارتباط با صادرات غیرنفتی می پردازیم
 به موجب ماده واحده اي که به 1348اسفند سال  در :اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

ی تهران و اتاق صنایع و معادن ایران در هم ادغام رسید اتاق بازرگانمجلس شوراي ملی تصویب 
یع و معادن اتاق بازرگانی و صنا‹‹شدند و مؤسسه اي با شخصیت حقوقی و استقالل مالی به نام 

  . به تصویب رسید1348نامه اجرایی آن در سال  به وجود آمد و آیین›› ایران
ی براساس آئین نامه اجرایی وظایف این مؤسسه در ارتباط با صادرات غیرنفتواهداف و اهم 

  :  کمیسیون هاي مجلسین به شرح زیر است1349مصوب دي ماه 
 ایجاد هماهنگی و همکاري بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن .  
 انجام مطالعات الزم براي پیشرفت و توسعه امور بازرگانی و صنعتی و معدنی کشور . 

 گانی و صنعتی و معدنی و تشویق بازرگانان و اقدام به تشکیل و اداره نمایشگاههاي بازر
 . صاحبان صنایع و معادن به شرکت در نمایشگاههاي مملکتی و بین المللی

  تشکیل کنفرانس ها و کنگره ها و شرکت در مجامع اقتصادي و بازرگانی و صنعتی و معدنی
  . منطقه اي و بین المللی–در سطح مملکتی 

 ه در کشورهاي دیگرتماس و همکاري با سازمانهاي مشاب .  
  راهنمایی و تشریک مساعی الزم با بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن مخصوصاً در امور

 . مربوط به مدیریت و برنامه ریزي براي بهبود تولید و توزیع و بازاریابی کاالهاي صادراتی

 کوشش در ایجاد تخصص در رشته هاي مختلف بازرگانی و صنعتی و معدنی . 

  ... 

 وظایف دیگري درخصوص صادرات به عهده 15/12/1369چنین به موجب قانون مصوب هم
این سازمان بازرگانی گذاشته شد که کوشش در راه شناسایی بازار جهت کاالهاي صادراتی ایران در 
خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاههاي بازرگانی داخلی 

 ترغیب سرمایه گذاري داخلی در امور تولیدي باالخص تولید کاالهاي صادراتی و خارجی، تشویق و
  . که داراي مزیت نسبی باشند از جمله این وظایف می باشد
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  اهداف اتحادیه هاي صادراتی طبق قانون اتاق

 .تالش براي ساماندهی صادرات و بهبود کیفیت خدمات دهی اعضا .1

بازارهاي مصرف و تولید براي , قیمت, وط به عرضه و تقاضابازاریابی مستمر با کسب اطالعات مرب .2
هاي جهانی جهت نیل به اهداف قانونی توسعه  عرضه به اعضا با بهره گیري از آخرین رهیافت

 .صادرات

ها و تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مصوبات  مشارکت گروهی در تصمیم سازیها و تصمیم گیري .3
 .ات در جهت حفظ منافع ملی و اعضا با هماهنگی اتاق ایرانمرتبط با صادرات کاالها و خدم

ایجاد ارتباط با بانکها وسازمانهاي اعتباري کشور و همچنین سازمانهاي مالی و پولی بین المللی در  .4
قالب قوانین جمهوري اسالمی و فراهم سازي زمینه تسهیالت مالی در جهت توسعه فعالیتهاي 

 .اعضاء

 زمینه هاي مرتبط با اهداف و وظایف اتحادیه و فعالیت هاي صادراتی اعضاء ایجاد بانک اطالعاتی در .5
 .و اطالع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطالع رسانی و نشر کتب و مجالت وبروشورهاي تخصصی

 .فعالیت براي جذب ومشارکت اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط جهت عضویت در اتحادیه .6

 .حادیه از طریق ساماندهی و ایجاد روابط مناسب بین واحدهاي عضوارتقاء اعتبار و حیثیت اعضاء ات .7

انجام هر گونه فعالیت هاي علمی و تحقیقاتی در داخل وخارج کشور در چارچوب قوانین موضوعه  .8
 .براي نیل به اهداف اتحادیه

 .تالش براي توسعه صادرات کاالها و یا خدمات موضوع فعالیت اتحادیه .9

 و کیفی تعین شده براي صادرات کاالها و یا خدمات موضع فعالیت کمک به تحقق هدفهاي کمی .10
 .اتحادیه

 .حمایت از منافع مشترك اعضاء .11

 .ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء  .12

 تشویق و حمایت از سرمایه گذاري در آن بخش از تولید که زمینه افزایش صدور کاال یا خدمات را  .13
 .فراهم می کند

ی از طریق اعمال ضوابط کمیته انضباطبتهاي ناسالم اعضاء در بازارهاي هدف جلوگیري از انجام رقا .14
 .اتاق ایران
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تالش براي افزایش دسترسی به بازارهاي جهانی کاال ها و یا خدمات صادراتی کشور و ایجاد فرصت  .15
 .هاي مناسب براي کلیه اعضاء جهت ورود به این بازارها

مورد نیاز صادرات کاالها و خدمات موضوع فعالیت مشارکت در تدوین و اجراي استانداردهاي  .16
 .اتحادیه وکنترل آن از طریق تاسیس شرکتهاي بازرسی

کوشش در جهت رفع اختالفات فی ما بین اعضاء و عندالزوم از طریق حکمیت مرکز داوري اتاق  .17
 .ایران

 .ت مورد نیازمعرفی اعضا به وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیال .18

اجراي آن دسته از وظایف اجرایی مرتبط با صادرات وزارتخانه ها و سازمانهاي اقتصادي که به  .19
 .اتحادیه تفویض می شود

طرح مسائل و مشکالت همراه با , ها و ارزیابی آن تهیه گزارشات هر شش ماه یکبار از عملکرد اتحادیه .20
 .ارائه گزارش مزبور به اتاق ایرانپیشنهاد راه حل هاي اجرایی براي رفع مشکالت و 

ارائه پیشنهادهاي اجرایی جهت رفع مشکالت صادرات گروه کاالیی و یا خدماتی موضوع فعالیت  .21
اتحادیه مربوطه به نهادها و سازمانها و وزارتخانه هاي ذیربط و ارسال رو نوشت آن به اتاق بازرگانی و 

 .صنایع ومعادن ایران جهت اطالع

صنعتی و تجاري مورد نیاز اعضاء و برگزاري , اي آموزشی و انجام تحقیقات علمیبرگزاري دوره ه .22
همایشهاي تخصصی ومیزگردها و همچنین حضور در همایشهاي مختلف داخلی و خارجی وتألیف و 

 .ترجمه مقاالت علمی در زمینه موضوع فعالیت اتحادیه

 .ا وظایف اتحادیهبرگزاري و یا حضور در نمایشگاه هاي داخلی و خارجی مرتبط ب .23

کوشش براي جذب سرمایه، فن آوري، مدیریت، دانش فنی و نیروي انسانی ماهر خارجی براي رشد  .24
 .وارتقاء زمینه هاي موضوع فعالیت اتحادیه

الزام اعضاء به اجراي صحیح مقررات تجاري کشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط اتحادیه و همکاري  .25
  . ایرانمستمر با کمیته انضباطی اتاق

 و حقوقی و مقیم خارج از کشور طبق قانون اتاق، کلیه صادر کنندگان اعم از اشخاص حقیقی* 
اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم ایران نیز به شرط . توانند به عضویت اتحادیه ها درایند می

رات مربوط به عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور می توانند با رعایت مقر
  .عضویت اتحادیه درآیند
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اتحادیه (ها اتحادیه نقش دولت در ایجاد و حمایت از و ها ضرورت وجود اتحادیه
  )صادراتی

 میالدي به بعد رفته رفته از اعتبار شخصیت فردي 16تغییرات عمیق جامعه بشري  از قرن 
 سرعتی بیشتر گرفته 18 اواخر قرن این روند از. افراد به نفع سازمانها و تشکیالت صنفی کاسته است

 بسیاري از اشخاص و سازمانهاي دولتی و خصوصی امور خود را از طریق سازمانها "اینک عمال. است
  . و تشکیالت شناخته شده انجام می دهند و از مراجعه به افراد حقیقی خوداري می کنند

ستاندارد در صنایع پیشرفت به دلیل تحول عمیق در دنیاي صنعت وکار و حرفه، به تدریج که ا
کرد از اعتبار فردي صاحبان حرفه و مشاغل و درجه مهارت جامع انها کاسته شد واعتبار افراد 

در مقابله با این تهاجم بی امان صنعت، کارگران قدرت هر نوع مقاومت فردي و . درصنایع تنزل کرد
 وحقوق از دست رفته خود به شخصی را از دست دادند از این جهت آنان نیز براي احیاي شخصیت

سازمان و تشکل و اتحادیه ها روي آوردند تشکلهاي صنفی واتحادیه ها وسندیکاهاي کارگري هر روز 
شوند به این ترتیب سازمانهاي تولیدي و سازمانهاي کارگري و صنفی در برابر هم قرار  قدرتمندتر می

 و در همه امور سازمان وتشکل ابراز وجود سازمانی درآمد و همه جا–گرفتند و فرد به صورت انسانی 
  .کرد

بدون شک در تشکلهاي صنفی تولیدي و حتی در برخی از تشکلهاي صنفی خدماتی، مسئله 
هاي ضروري تولیدکنندگان و  زي صادرات و حضور در بازارهاي جهانی امروزه به عنوان یکی از استرات

یابی با توجه به نرخ ارز، آنقدر سنگین است که هزینه بازار. ارائه کنندگان خدمات شناخته شده است
به بسیاري از واحدهاي صنفی و خدماتی اجازه ورود به مطالعات بازاریابی و شناخت بازار را نمی 

. حال که بسیاري از این واحدها قابلیت و شایستگی الزم براي ورود به این بازارها را دارند. دهد
از طیف مطالعات بازاریابی , ظایف متنوع ایجاد و اداره شونداتحادیه هاي صادراتی می توانند با و

تشکیل این اتحادیه ها نه تنها از رقابتهاي غیر اصولی . صرف گرفته تا صدور مستقیم کاال به خارج
جلوگیري خواهد کرد بلکه با شناخت کافی از بازارها در انتخاب مناسب ترین بازار آگاهی از زمینه 

 .ادرات را اقتصادي وبهینه خواهد ساختهاي بالقوه آن، امر ص

توانند هماهنگ  اتحادیه ها عالوه بر کمک به صادرات از طریق برطرف کردن موانع قانونی، می
کننده فعالیتهاي بین صادر کنندگان باشند چون در غیر این صورت فعالیتها تداخل پیدا کرده و 

  .منافع شخصی مانع عملکرد بهتر انها خواهد شد
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چون در حال حاضر . ده اي از عوامل مشوق تشکل گرایی در اختیار دولت استقسمت عم
. اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است و بازار سرمایه و بورس هم بازاري محدود و داخلی است

چنانچه اقتصاد مبتنی بر بازار که داراي موازین و مقررات مشخصی براي تامین منافع جامعه باشد و 
دولتی اعمال شود و تبعیض اقتصادي کنار گذاشته شود و مفهوم اعمال مشی در بخش خصوصی و 

موزون در بخش خصوصی و دولتی مصداق عینی پیدا کند، کارهاي زیادي وجود خواهد داشت که 
 به اتحادیه ها و تشکل ها واگذار نماید واین اقدام می تواند از "دولت در اقتصاد مبتنی بر بازار ضرورتا

هاي صادراتی در جهت  بستر مناسبی براي تحرك و اعمال نظارت اتحادیه ها در فعالیتلحاظ اجرایی 
با این روش اتحادیه هاي صاداراتی با قبول مسؤلیت از بار . موفقیت امور صادراتی صادرکنندگان باشد

توانند در مواجه با قدرت  کاهندو به عنوان ابزار دفاعی  اقتصادي می اجرایی و نظارتی دولت می
اقتصادي رقبا در بازارهاي دنیا اعضاء خود را به سوي اهداف تعیین شده، با صادرات کاال ویا خدمات 

لذا دولت براي کاستن از تبعیض در نظام اقتصاد کشور به نفع واحد هاي . رقابت پذیر هدایت کنند 
به اعمال خصوصی، ضمن اجراي مقررات سلبی در مورد واحدهاي اقتصادي دولتی، باید توجه الزم 

مقررات ایجابی براي کاستن از اعمال تصدي و مداخله در فعالیت اقتصادي مردم مورد عنایت قرار 
  .دهد

هاي گذشته به دالیل گوناگون مجلس ودولت مجال توجه پایدار و مؤثر در مورد  در سال
گیري و توسعه وتقویت تشکل هاي اقتصادي حرفه اي و تخصصی از طریق تصویب قوانین  شکل

واجراي آن را نداشتند و نتوانستند با رفع موانع و ایجاد اهرمهاي تشویقی کمکی در این جهت بنماید 
  :به طور مثال

دستور العمل هاي اقتصادي و بازرگانی و همچنین ,  تصویب و اجراي قوانین ومقررات- 1
ل گیري موفق نه تنها در شک, اعمال سلیقه هاي بازدارنده و مشکل آفرین در نحوه اجراي مقررات

اتحادیه هاي صادراتی نقش مثبتی داشته است، بلکه موجب تضعیف بیشتر تشکل گرایی موجود شده 
 .است

 
 افزایش حضور دولت در فعالیتهاي اقتصادي و حمایتهاي زیاد و تبعیض آمیز در اکثر - 2

ید بیشتر تول, سازمانهاي اقتصادي و انتفاعی تولیدي و خدماتی یا تحت پوشش بخش عمومی
کنندگان و صادرکنندگان را بی نیاز از ضرورت توجه به کارایی خود از طریق اتحادیه هاي صادراتی 

در نتیجه اکثرآنها مواجه با انباشت زیان، بدهی هاي سنگین و پر .براي رفع مشکالتشان نموده است
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صادرات شده هزینه شدن تولیدات وکاهش قدرت رقابت پذیري کاالها و خدماتشان در بازار داخلی و
 .اند وبا دریافت حمایتهاي خاص کمتر تمایل به عضویت در اتحادیه ها دارند

 
در حاشیه قرار گرفتن وسهم محدود بخش خصوصی در فعالیت اقتصادي کشور تاکنون . 3

هاي اقتصادي و اداري ببینند  موجب شده است که بخش خصوصی کارآفرین خود را در انزوا و تنگنا
کند و   شود که دولت به نحوي از شکل گیري اتحادیه هاي صادراتی ممانعت میواین طور وانمود

 به "کنند ولی عمال وضع چنان شده است که مردم ضمن اینکه احساس نیاز به تشکل گرایی می
خاطر نبود فضاي عمومی مناسب و موثر براي موفقیت عملی اتحادیه ها تمایل به عضویت در اتحادیه 

  .هایی هستند عالقمند به حضور فعال در اتحادیه ها نباشند اگر عضواتحادیهها نشان ندهند ویا 
 
 اقتصادي ایران - ضعف روحیه تشکل گرایی به طور عام در جامعه ناشی از ساختار اجتماعی- 4

در قرن بیستم است که ریشه در عدم تطابق علم نوین و فرهنگ جامعه ایرانی دارد و موجب احساس 
تلقی شدن فعالیت تشکلها از جمله اتحادیه هاي صادراتی موجود و عدم بی قدرتی وکم نتیجه 

چون تولیدکنندگان بین آنچه فکر می کنند و . احساس تعلق و مشارکت جدي در افراد شده است
آنچه در اجرا تحقق می یابد فاصله زیاد می بینند و احساس می کنند اتحادیه ها تاثیر و حاصل 

همین جهت براي جبران چنین ضعفی در کارهاي خود موفقیت خود را در به . چندانی برایشان ندارد
ارکان قدرت دولت جستجو میکنند نه در توانایی استعدادهاي خود و جمع این استعدادها در 

ها، و گاه چنین می پندارند که جامعه اقتصادي راگروهی افراد و مراجع قدرتمند در ساختار  اتحادیه
وجه به نیاز و عالقه آنها اداره می کنند و صرف نظر از کار و عمل افراد دولت و بخش عمومی بدون ت

پس در حالت ناامیدي از توانمندي . در بخش خصوصی در جهت برنامه هاي خاص خود عمل میکنند
در حالی که در جهان , نیاز خود را از دولت به عنوان مظهر قدرت مطالبه می کنند, خود و اتحادیه ها

ز عهده هیچ دولتی حل وفصل تمام مسایل و مشکالت تولید کنندگان در زمینه  ا"امروز مسلما
در نتیجه، این گونه تولید کنندگان هم بی توجه به فعال کردن . آید فعالیت هاي اقتصادي بر نمی

استعدادهاي خود می شوند وآن را معطل می سازند و هم از خوان رحمت دولت، نصیب مورد نظر را 
ین اوضاعی جمعی از سازمانها در فعالیت اقتصادي خود احساس بی معنی بودن کار در چن. نمی برند

جمعی می کنند و عدم اطاعت از ضوابط اخالقی وعمومی و قاعده مند را انتخاب می کنند وآنچه از 
  .آید انجام می دهندتا کارشان پیش رود دستشان بر می
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  ادیه هاي صادراتیبررسی دیدگاه هاي موجود در خصوص نقش و عملکرد اتح
جهانی شدن اقتصاد و قواعد حاکم در بازارهاي جهانی، ضرورت حضور در بازارهاي جهانی را 

در این راستا نهادینه کردن اتحادیه هاي صادراتی به عنوان حلقه واسط . امري اجتناب پذیر می نماید
  .میان بخشهاي تولید و صادرات امري مسلم و ضروري است

  :همانطور که بیان گردید در یک تعریف عبارتند ازاتحادیه صادراتی 
مجموعه صادرکنندگان حقیقی و حقوقی که اعضاي آن در یک گروه خاص کاالیی به صادرات 

  .اشتغال دارند
هاي صادراتی مجموعه اي است که هدف آن ایجاد هماهنگی بین  در تعریف دیگر، اتحادیه

فعالیت هایشان را براي افزایش تولید و رونق صادرات تولیدکنندگان و صادرکنندگان است تا بتوانند 
  .تقویت نمایند

پا را گرد هم  در یک تعریف کلی اتحادیه صادراتی، مجموعه اي است که عرضه کنندگان خرده
اي قوي تر در تعادل بخشی به بازار و سهم بیشتر از بازار را ایجاد می کند و می تواند  آورد و بنیه می

همچنین نقش قوي تر در چانه زنی با .  پوشش خود را در یک بازار تقویت کندرقابت مجموعه زیر
  مشتریان خارجی را ایفا 

در بعد داخلی . می کند و به عبارت کلی تر اتحادیه صادراتی حافظ منافع اعضایش می باشد
 و نیز با ارائه پیشنهاد هاي کارشناسی به مسئوالن و تصمیم سازان در رفع بسیاري از تنگناها

لذا آشنایی با نظرات و تشکالت صادرکنندگان با توجه به . محدودیت هاي موجود مؤثر واقع می شود
نوع فعالیت آنها به شناسایی هر چه بیشتر نقش اتحادیه هاي صادراتی در امر صادرات غیر نفتی 

خصوص بر این اساس در این قسمت از نوشتار به بیان نظرات چند اتحادیه در . کمک خواهد نمود
  :عملکرد و فعالیتها و مشکالت آنها در امر صادرات به شرح ذیل می پردازیم

  اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی پوشاك؛ .1
 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی ایران؛ .2

 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوست، ساالمبور و چرم ایران؛ .3

 ولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش؛اتحادیه ت .4

 اتحادیه صادرات خدمات فنی و مهندسی ؛ .5

 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان لوستر؛ .6

 افزار ایران؛ اتحادیه صادرکنندگان نرم .7



 67 صفحه - شناسایی مسائل و مشکالت اتحادیه هاي صادراتی و ارائه راهکارهاي مناسب و مفید و موثر در جهت روانسازي صادرات غیر نفتی کشور
 

 مشکالت مربوط به اتحادیه هاي صادراتی از دیدگاه شرکت سیستم هاي انبارداري همساز؛ .8

 اتحادیه محصوالت معدنی؛ .9

 .هاي غذایی ایران ادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآوردهاتحادیه ص .10

  
  اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاکی

از دیدگاه این اتحادیه، به طور کلی هدف اساسی از تشکیل اتحادیه هاي صادراتی، تالش در 
صادرات غیر جهت توسعه صادرات کاالهاي تحت پوشش و تحقق اهداف کمی و کیفی در بخش 

  .نفتی می باشد
 کاالهاي صادراتی در بازارهاي جهانی و عرضه مناسب کاالها در بازارهاي منظور افزایش بهلذا 

هدف و همچنین جهت دادن و هدفمند کردن امکانات به همراه حفظ و حمایت منافع کلیه اعضاء و 
ت و قیمت کاال در بازار هاي جلوگیري از هرگونه رقابت ناسالم در بین اعضاء که به کیفیت و کمی

بر این اساس وظایف . هدف لطمه وارد نسازد، از مهمترین اهداف شکل گیري اتحادیه ها می باشد
  :عمده این اتحادیه ها عبارتند از

تحقیق در زمینه ذوق و سلیقه مصرف کنندگان خارجی و ارائه نتیجه آن به تولید کنندگان  .1
  ؛نیاز هاي خاص بازارهاي مصرفبه منظور انطباق کیفیت کاالها با 

طرح مشکالت اجرایی صادرکنندگان در زمینه هاي حقوقی حمل و نقل در مراجع و حضور  .2
  ؛نماینده اتحادیه در مراجع قانونی

  ؛هاي تجاري خارجی و داخلی کوشش به منظور حل اختالفات اعضاء با یکدیگر و حریف .3
هاي فنی که منجر به بهبود  حمایت از صادرکنندگان در جهت برخورداري از تکنیک .4

   بندي و ارتقاء کیفیت تولید گردد؛کیفیت فرآیند بسته
در بازارهاي (مجهز شدن به بسته هاي اطالعاتی جهت ارائه اطالعات در مورد کاال و بازار .5

  ؛به صادرکنندگان و صادرکنندگان مبتدي) داخلی و بین المللی
. تسریع فرآیند صادرات و بهبود کیفیتارائه خدمات آموزشی به اعضاء در جهت تسهیل و  .6

از جمله تشکیل کالسهاي آشنایی با زبانهاي خارجی، حقوق و تجارت بین الملل، بازاریابی و 
  ؛...

ارائه خدمات تبلیغاتی به اعضاء و بازارهاي خارجی از جمله کمک به برپایی سمینارهاي و  .7
  ؛ي گروهینمایشگاه هاي مختلف، ارائه خدمات نشرو چاپ در رسانه ها



 68 صفحه - شناسایی مسائل و مشکالت اتحادیه هاي صادراتی و ارائه راهکارهاي مناسب و مفید و موثر در جهت روانسازي صادرات غیر نفتی کشور
 

همکاري و هماهنگی با وزارتخانه ها و موسسات و نهادها و سایر سازمانهاي ذي ربط در  .8
  ؛امر تولید و صادرات

  ؛ایجاد تسهیالتی براي اعزام هیأت هاي بازاریابی به خارج از کشور .9
ایجاد تسهیالتی براي دعوت از متخصصان خارجی به منظور بهبود کیفیت کاال و تجار  .10

  ازاریابی و خرید کاالهاي ایرانی؛بخارجی براي 
اجراي تعهدات اتحادیه در برابر جبران و سهم تعیین شده در چارچوب اهداف کمی  .11

  ؛صادرات کشور براي اقالم صادراتی تحت پوشش اتحادیه
  ؛ارائه خدمات آموزشی به اعضاء .12
تی، بیمه اعم از سهمیه هاي مواد اولیه و مجوز هاي صادرا( کمک به توزیع عادالنه امکانات .13

 ....)هاي اعتباري، ظرفیت حمل و نقل و 

  مسائل و مشکالت اتحادیه
  کمبود دانش اقتصادي، مالی و مدیریتی و بر این اساس ضرورت ارتقاء دانش در زمینه هاي

  مدیریتی، بازاریابی و اخذ و روزآمدن کردن آن؛
 عدم توان رقابتی با کاالهاي خارجی؛  
 ایان و مدیران، تولیدي؛پایین بودن سطح تحصیالت کارفرم  
 ناهماهنگی ها و ارتباطات میان اعضاي اتحادیه ها؛  
 وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر؛  
  نبود حمایتهاي دولتی در امور بازاریابی و صادرات که این امر هزینه هاي صادراتی مرتبط با

  آن را افزایش می دهد؛
 کنندگان و عدم تسهیالت الزم؛نبود آیین نامه ها اجرایی قوي جهت حمایت از صادر  
 عدم ثبات در فضاي محاسباتی کشور؛  
 عدم شفافیت قوانین؛  
 پایین بودن سطح آگاهی اعضاء و عدم آشنایی با زبانهاي خارجی؛  
 وجود محدودیتهاي فرهنگی؛  
  گران بودن هزینه هاي تولید و در نتیجه قابل رقابت نبودن کاالهاي تولیدي در بازارهاي

  جهانی؛
 الهاي مشابه خارجی؛ ورود کا  
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 وابستگی به مواد اولیه. 

  
  ضرورت ها

  ایجاد زمینه هاي الزم به منظور افزایش نقش اتحادیه ها به صورت دادن اختیارات کافی و
  اجرایی به 

 اتحادیه ها از طریق مجامع اتحادیه ها در امر تصمیم گیري ها و سیاست گذاري هاي صادراتی؛  
 ي نهادهاي دولتی به خصوص وزارت بازرگانی؛حمایتهاي مالی و اداري از سو  
  ؛...واگذاري پاره اي از مسئولیتها دولتی به اتحادیه ها مانند نظارت، نرخ گذاري و  
 ارائه آموزشهاي مورد نیاز؛  
 برقراري همکاري مستمر و متقابل میان اتحادیه و مجامع؛  
 بازنگري در قوانین؛  
 در راستاي وسعت بخشیدن به بازار؛ارائه فعالیت هایی جهت افزاشی اطالع رسانی   
 ایجاد و توسعه مراکز خدمات مشاوره اي تخصصی؛  
 مشارکت اتحادیه ها در تنظیم و اجراي برنامه هاي حمایتی؛  
  بازنگري در خصوص وظایف اتحادیه ها و استفاد از آنها در در زمینه کمکهاي کارشناسی و

  اي مشاوره
همترین موارد در مقررات صادرات و واردات موضوع به طور کلی آنچه که مسلم است یکی از م

  ها می باشد؛ اتحادیه
  اتحادیه هاي صادرکنندگان یک نقش تخصصی و حرفه اي تر از مجامع و اتحادیه هاس صنفی

در این خصوص نقش اتاق بازرگانی و صنایع و . است ضرورت توجه به آنها امري الزامی است
  . همایت کننده امور اتحادیه ها بسیار مهم می نمایدمعادن ایران در  حمایت و سازندهی و

  
  دیدگاههاي اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی ایران

اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان محصوالت معدنی نیز، هدف ایجاد هماهنگی بین 
ن اتحادیه در سالهاي عمده وظیفه ای. تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایجاد شده است

در عین حال فعالیتهاي در خصوص نظارت بر کار . اخیر مربوط به قانون معادن ایران بوده است
  .معادن و ارائه خدمات مناسب به معدن کاران به منظور افزایش توان فعالیتشان صورت پذیرفته است
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  :در حال حاضر مهمترین مشکالت این اتحادیه به شرح زیر است
 ل و نقل به خصوص نرخ کرایه حمل داخلی؛وضعیت حم  
 عدم توجه کافی به نقش مراکز تجاري بخش خصوصی در خارج از کشور؛  
  مسئله کمبود نقدینگی در امر صنایع معدنی و لزوم تأمین مالی از طریق سیستم بانکی و

  موسسات اعتباري و سرمایه گذاران؛
 ختمانی؛ ها با سنگهاي سامشکالت مربوط به برگزاري نمایشگاه  
 مشکالت مرتبط با شناسایی بازار هاي هدف؛  
 وضعیت اطالع رسانی چه در خصوص قوانین بازرگانی داخلی و خارجی و چه در موارد خاص؛  
 مشکالت مرتبط با بسته بندي به خصوص روش هاي بسته بندي کانی هاي صنعتی؛  
 مشکالت مرتبط با شناسایی معیارهاي صادراتی و بین المللی؛  
 رتبط با تعیین کیفیت و استندارد کردن محصوالتمشکالت م.  

  
  دیدگاههاي اتحادیه صادرکنندگان پوست و ساالمبور و چرم ایران

اکثر .  تأسیس شده است1352اتحادیه صادرکنندگان پوست و ساالمبور و چرم ایران در سال 
اء و جلوگیري از وظیفه اتحادیه حفظ و حمایت از منافع اعض. صادرکنندگان عضو اتحادیه می باشند

  . رقابت ناسالم و عواملی که موجب رکود و بحران در بازار محصوالت فوق می باشد
مهمترین هدف اتحادیه، افزایش صادرات ساالمبور، کراست و چرم به بازارهاي بین المللی 

ي است و لذا در این راستا تالش اتحادیه افزایش کیفیت تولیدات، ارائه بسته بندي مناسب و اجرا
مقررات استانداردسازي محصوالت، شناسایی بازارهاي هدف و برقراري ارتباط با سازمانهاي دولتی 

  .مرتبط با نوع کاالهاي صادراتی می باشد
مهمترین مشکل مرتبط با اتحادیه پوست و ساالمبور ، هزینه هاي حمل و نقل محموله هاي 

به دست آوردن بازارهاي هدف و توان البته استانداردکردن محصوالت و کماکان . صادراتی است
  .رقابت با محصوالت دیگر کشورها از جمله دغدغه هاي این اتحادیه می باشد
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  دیدگاههاي اتحادیه فرش

  . دچار تحول اساسی شده است1975 - 2000ساختار تجارت جهانی فرش طی دوره 
  ورزند مبادرت میاکثر کشورهاي اصلی وارد کننده فرش دستباف ایران به صادرات مجدد آن .

بی مراکز مهم تجارت جهانی فرش کشورهایی مانند آلمان، هنگ کنگ و امارات متحده عر
  باشند؛ می

 فرش مهمترین کاالي صادراتی غیر نفتی کشور است؛  
  از تولید جهانی این کاالرا در اختیار دارند؛% 85ایران، چین، هند و ترکیه، پاکستان بیش از  
 و ایتالیا از جمله کشورهایی هستند که اقدام به صادرات مجدد فرش آلمان، انگلیس، آمریکا 

  می نمایند؛
  طی سالهاي گذشته از قدرت چانه زنی ایران در میان متقاضیان وارداتی فرش کاسته شده

  است؛
  لزوم توجه به فن آوري تولید و وسیاست گذاري ، بازار رسانی و شناسایی بازار مصرف جهانی

  ضروري است؛
 وجه به امر تحقیقات در این زمینه؛لزوم ت  
 تشکیل کاالیی؛  
 تبلیغات موثر؛  
 ارتقاء استانداردها؛  
  برگزاري نمایشگاه هاي تخصصی؛  
 ارتقاء کیفیت؛  
 لحاظ کردن ذوق و سلیقه مصرف کننده.  

  
  دیدگاه هاي اتحادیه صادرات خدمات فنی و مهندسی

 کاربرد هوشمندانه براي ":ازبه طور کلی خدمات فنی و مهندسی در یک تعریف عبارت است 
لذا طیف گسترده اي از فعالیت هاي علمی و صنعتی در گسترده مفهوم . "حل مطلوب مسائل علمی

خدمات مهندسی به عنوان شرط الزم توسعه صنعتی نیز .خدمات فنی و مهندسی جاي می گیرد
ما با مشکالت متعددي اما علی رغم اهمیت وافر این مقوله از رشد صنعتی در کشور .قلمداد می شود

بدیهی است که . در بخش صادرات مهمترین نمود آن در مقوله ایجاد بازار معنا می یابد. روبرو است
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اگر محصول یا خدمات یک شرکت نتواند بین مشتریان براي خود بازاري کسب کند، آن محصول از 
بازار ها در یک . استدر واقع وجود بازار خوب یکی از شروط مهم رشد شرکت ه. بین خواهد رفت

هر کدام از این دو شرایط . بازار بخش داخلی و بازار بخش خارجی: دسته بندي کلی دو دسته هستند
در بخش صادرات خدمات فنی و . و قوانین خود را دارند و لذا بایستی به شناسایی آنها پرداخت

  . مهندسی
  :الصه به شرح زیر استمهمترین مشکالت که این اتحادیه با آن روبرو است به طور خ

این امر منجر به بروز نا هماهنگی هاي میان محصوالت : ضعف سیستم استاندارد کشور .1
تولیدي شرکتهاي مهندسی قطعه ساز می گردد و لذا یکی از روشهاي مهم بازاریابی یعنی 

  بازاریابی گروهی را که صادر کنندگان باید به آن توجه کنند را دچار مشکل می نماید؛
مسلماً براي اینکه یک کارفرما حاضر شود کار : ین ضمانت بانکی براي پروژه هاي خارجیتأم .2

خود را به یک شرکت بدهد در ابتدا ضمانتی از آن شرکت براي انجام کار، طبق شرایط قرارداد 
یعنی بانک ضمانت کننده تا سقف . این ضمانت نامه ها را بانکها صادر می کنند. می خواهد

مشکل . ت متقاضی کار را نزد بانکی که نماینده کارفرماست تضمین می کندمعینی از شرک
صادرکنندگان خدمات مهندسی در این است که بانکهاي داخلی به راحتی نمی شوند و این 
موضوعی است که گاهی اوقات موجب می شود یک شرکت ایرانی نتواند در مناقصه شرکت 

  کند و یا برنده شود؛
ر می رسد مهمترین راه حل جلوگیري از رقابت ناسالم تقویت اتحادیه و به نظ: رقابت ناسالم .3

  تشکل هاي صنفی مهندسی است؛
  محدویت گسترده فعالیت بیمه هاي ایرانی؛ .4
  کم اعتبار بودن شرکتهاي ایرانی در محافل بین المللی؛ .5
  .نبود ارتباطات الزم ما بین تشکل هاي صنفی داخلی و خارجی .6

  
  لیدکنندگان لوسترهاي اتحادیه تو دیدگاه

دیدگاه هاي مسئولین اتحادیه تولیدکنندگان لوستر در خصوص مشکالت مرتبط با نوع 
  :فعالیت آنها به شرح ذیل می باشد

  مشکالت مرتبط با شناسایی بازارهاي هدف و امر بازاریابی؛ .1
  عدم حمایتهاي دولتی؛ .2



 73 صفحه - شناسایی مسائل و مشکالت اتحادیه هاي صادراتی و ارائه راهکارهاي مناسب و مفید و موثر در جهت روانسازي صادرات غیر نفتی کشور
 

  مشکالت مرتبط با حمل و نقل؛ .3
   هزینه برق؛مشکالت مربوط به گرانی و باالبودن .4
  از دست دادن بازار داخلی به دلیل ورود کاالهاي ارزان قیمت تر از کشور چین؛ .5
باالبودن هزینه تمام شده کاالهاي ساخت داخل و در نتیجه باالبودن قیمت کاالهاي ساخت  .6

  داخل؛
  مشکالت مرتبط با تهیه مواد اولیه؛ .7
  بط با آن براي صادرکنندگان؛نبود آموزش هاي الزم به خصوص در امر صادرات و مسائل مرت .8
  مشکالت مرتبط با استاندارد سازي محصوالت ؛ .9

  عدم همکاري و تبادل نظر در میان اعضاء اتحادیه ها در خصوص مشکالت موجود؛ .10
  عدم حمایت هاي دولتی به خصوص در امر برگزاري مشکالت نمایشگاه ها در خارج از کشور؛ .11
  وجود بوروکراسی اداري در دریافت تسهیالت؛ .12
  نبود مراکزي که خدمات مشاوره اي به اعضاء ارائه دهند؛ .13
  مشکالت مرتبط با ارائه خدمات تبلیغاتی و در واقع ضعف در این زمینه؛ .14
عدم آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با پرداختها و دریافتها در کشورهاي وارد کننده  .15

 .محصوالت ایران

  
  یران دیدگاههاي اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ا

مهمترین اهداف و اقدامات اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران، تعامل با سایر اتحادیه هاي 
مشترك جهت تدوین سیاست هاي کالن صادرات و رفع مشکالت مشترك صادرات در اتحادیه هاي 

  : داتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران درحوزه هاي ذیل نیز فعالیت می نمای. مختلف می باشد
  تعامل با سازمان مالیاتی کشور جهت رفع مشکالت مالیاتی صادرکنندگان؛  
  تجاري به کشورهاي بازار هدف؛/ اعزام هیأت هاي تخصصی 

 همکاري با وزارتخانه هاي مختلف جهت تدوین پروتکل هاي همکاري با کشورهاي مختلف . 

  :  ازمهمترین مشکالت اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران عبارتند
عدم وجود قوانین و مقررات الزم بر صدور خدمات نرم افزاري به علت نامشهود و غیرفیزیکی  .1

  بودن آن؛
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عدم شناسایی سازمان مالیاتی کشور با صدور خدمات نرم افزاري و مشکالت مالیاتی ناشی از  .2
 آن براي صادرکنندگان هرگونه کاال و خدمات؛ 

تسهیالت به صنعت نرم افزار به علت عمده بودن مشکالت سیستم بانکی کشور جهت پرداخت  .3
 . هزینه هاي مربوط به نیروي انسانی و خرید دانش فنی

  
  دیدگاه اتحادیه محصوالت معدنی

  :ین این اتحادیه به شرح ذیل استمهمترین مشکالت محصوالت معدنی از دیدگاه مسؤول
مات اتخاذ شده و میل به عدم اشراف کامل مسؤوالن سازمان هاي دولتی نسبت به نتایج تصمی .1

  . سودآور نمودن واحدهاي خدماتی دولتی از قبیل صادرات
ها در  حجیم بودن محصوالت معدنی و بالطبع هزینه بر بودن، مشکالت حمل و بارگیري آن .2

 : اي و دریایی که به شرح ذیل می باشد شیوه هاي مختلف حمل و نقل ریلی، جاده

 هاي حمل و نقل سراسر کشور با تظاهر به نگرانی از بابت سازمان پایانه: حمل و نقل جاده اي 
این در حالی . تضییع حقوق رانندگان هر ساله اقدام به افزایش تعرفه حمل و نقل می نمایند

است که صاحبان کاال و رانندگان کامیونها براي حمل محموله ها با قیمت هایی به مراتب 
  . پایین تر تعرفه هاي حمل شده توافق می کنند

 سازمان راه آهن جمهوري اسالمی ایران، خدمات حمل و نقل ریلی را در : حمل و نقل ریلی
راه آهن حمل و نقل، متمرکز کرده است که با توجه به انحصاري بودن این ‹‹شرکتی به نام 

 .تغییرات هزینه حمل با اراده مسؤوالن ذیربط تغییر می کند

 هاي  بندري و انبارداري و تفاوت قیمت و نرخهزینه هاي سرسام آور : حمل و نقل دریایی
 . خطوط کشتیرانی از دیگر معضل هاي موجود در بخش حمل و نقل است

گمرك؛ در حال حاضر و براساس ضوابط مصوب، گمرکات کشور از محموله هاي صادراتی  .3
 نمونه گیري کرده و نمونه ها را براي تعیین ماهیت به مؤسسات استاندارد و استانها ارسال

حال آنکه اغلب این مؤسسات فاقد تجهیزات آزمایشگاهی الزم بوده و این موضوع . نمایند می
ضمن اینکه هزینه . تأخیر در دریافت پاسخ از سوي مؤسسه استاندارد تهران را به دنبال دارد

 . ارزیابی کاالهاي صادراتی از صادرکننده دریافت می شود

نرخهاي قبلی در اختیار گمرکات می باشد، و بر ارزیابی ارزش کاالهاي صادراتی براساس  .4
همان مبنا، اظهارنامه خروج کاال صادر می گردد و فقط در مواردي که صدور کاال از طریق 
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حال آنکه نرخهاي . اعتبار اسنادي باشد، رقم مندرج در اعتبار نامه مالك عمل قرار می گیرد
مصوب سازمان است و براین اساس ارقام  درصد باالتر از نرخهاي 80 تا 20واقعی کاالها بین 

 . صادرات به قیمتی پایین تر از قیمت داخلی اظهار می گردند

وزارت امور اقتصادي و دارایی مالك محاسبه صادرات را در دفاتر قانونی، اظهارنامه خروج کاال  .5
باشد به تلقی می نماید، و عمالً وجوه حاصل از صادرات را که مازاد بر اظهارنامه خروج کاال 

 . مسؤول فروش داخلی تلقی می نماید و مشکالتی را براي صادرکنندگان به وجود می آورد

هاي  جوایز صادراتی که براي جبران ثابت بودن نرخ دالر در نظر گرفته شده براي شرکت .6
صادراتی از نظر تقویت بنیه و جبران بخشی از خسارات تأثیر گذار است ولی با توجه به تورم 

 . پاسخگوي افزایش هزینه ها نیستموجود، 

  
  اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده هاي غذایی ایران

در . این اتحادیه یکی از قدیمی ترین اتحادیه هایی است که در زمینه صادرات فعالیت دارد
 صادرکننده عضو آن هستند از جمله اهداف این 282 تأسیس شد و در حال حاضر 1345سال 
یه، ارتقاء سطح کشت، داشت و برداشت است از مهمترین فعالیت هاي این اتحادیه واکنش در اتحاد

از این رو اتحادیه هر زمان . برابر تبلیغات منفی شرکتهاي خارجی درخصوص کاالهاي صادراتی است
با چنین مسأله اي روبرو شده خود را موظف دانسته براي دفاع از صیانت صادرکنندگان در برابر 

از دیگر فعالیت هاي اتحادیه فوق می توان به تالش براي . نگونه تبلیغات عکس العمل نشان دهدای
مهمترین مشکالتی که این اتحادیه در حال حاضر با آن رو . هاي صادرات اشاره کرد رفع محدودیت

  در رو است؛ 
  باال بودن نرخ تسهیالت بانکی  .1
 )  درصد3(پایین بودن میزان جوایز صادراتی  .2

ت آن براي تمام اعضاء الزامی مسئله دیگر که از نظر این اتحادیه رعای. وان شده استعن
ه هنگام بررسی اظهارنامه گمرك باشد داشتن کارت عضویت در اتحادیه است به گونه اي ک می
بایست در کنار کارت بازرگانی، کارت اتحادیه نیز به گمرك ارائه شود این امر  می تواند از  می

  . ه ها و اظهارات خالف قانون برخی از افراد سودجو جلوگیري نمایدسوءاستفاد
  از دیدگاه این اتحادیه یکی از دالیلی که تاکنون اتحادیه ها نتوانسته اند در کشور ما به طور

موفق عمل نمایند نداشتن قدرت اجرایی است در نتیجه اتحادیه ها  نمی توانند اثرگذاري 
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به طور آشکارا به اعضاء منتقل کنند براساس پیشنهاد این خود را بر فعالیت هاي صنفی 
اتحادیه دولت براي حمایت از اتحادیه هاي صادراتی  می بایست الزام ارائه کارت عضویت در 
اتحادیه را در کشور قانونی کنند تا اتحادیه ها در هر صنف بر صادرکنندگان نظارت دقیق 

  . داشته باشند
 سط این اتحادیه، نداشتن اطالعات درست درخصوص تولید و دیگر از مسائل مطرح شده تو

 نوع کاال تحت پوشش 180اتحادیه مذکور بیان نمود که تابحال . صادرات عنوان شده است
دلیل نبود متولی معین و عدم نظارت،  بهاین اتحادیه قرار دارد اما بیشتر آنها در گمرك 

تحادیه، تأمین منابع مالی اتحادیه است همچنین از جمله خواسته هاي این ا. ناشناخته است
همچنین تعیین جایزه صادراتی . که تابحال این امر از طریق حق عضویت ها به دست می آید

 . توسط اتحادیه ها از دیگر خواسته هاي اتحادیه فوق است

  
  دژپادمشکالت مربوط به اتحادیه هاي صادراتی از دیدگاه شرکت سیستم هاي انبارداري 

  کرد منسجم در امر صادرات؛نبود روی .1
مشکالت مربوط به متمرکز کردن فعالیتها و نبود هماهنگی ها در امر صادرات در وزارتخانه  .2

  هاي صنایع و بازرگانی؛
  مشکالت مربوط به عدم ثبات قوانین  ولزوم بازنگري در قوانین بازرگانی؛ .3
   امر بازرگانی؛عدم هماهنگی و همکاري میان انجمن هاي صنفی و انجمن هاي علمی در .4
  وجود ابهامات در عملکرد اتحادیه ها؛ .5
  اعمال نظرات شخصی اعضاي هیأت مدیره ها در تصمیم گیري ها؛ .6
  نبود هدف و جهت مشترك در اتحادیه ها؛ .7
  ؛)اتحادیه ها(نبود نقش تصمیم گیري و تصمیم سازي در تشکل ها .8
  وضعیت نامطلوب مدیریت ها؛ .9

  محدود بودن منابع مالی اتحادیه ها؛ .10
نبود کارایی الزم در خصوص فعالیت اتحادیه ها به طوري که گاهی بخش خصوصی اعتقادي  .11

  به وجود فعالیت اینگونه اتحادیه ها ندارد؛
  کم اطالع بودن و به نوعی کم سواد بودن تعدادي از صادرکنندگان نسبت به الفباي صادرات؛ .12
 .امنیت اقتصادينبود  .13
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  ها بندي دیدگاه جمع

  .گردد ورت هاي ذیل امري بدیهی در بهبود وضعیت اتحادیه ها تلقی میبر این اساس ضر
  لزوم بهینه سازي در درون بنگاه ها به طوریکه توان رقابت به خصوص رقابت جهانی را پیدا

  کنند؛
 لزوم ترکیب در فعالیت هاي مرتبط با تصمیم گیري در اتحادیه ها با نهاد تصمیم گیر دولتی؛  
  مسئله در اتحادیه ها  به جاي الگوي انتقال فشار بر آنها؛لزوم حاکمیت الگوي حل  
 لزوم دخالت جدي دولت در حل مشکالت اتحادیه ها؛  
 لزوم تعریف جایگاه اتحادیه ها؛  
 لزوم بازنگري در قوانین؛  
  قانون 44لزوم تغییر در فضاي کسب و کار با توجه به رقابت پذیر ي اقتصاد و تأکید اصل 

  اساسی؛
 ادیه ها از بعد ذاتی و در واقع توجه به مسائل آنها از دیدگاه استراتژیک؛لزوم تقویت اتح  
 لزوم انتقال اطالعات مابین اتحادیه ها؛  
 لزوم کمک مالی به اتحادیه ها به خصوص در امر انتقال اطالعات؛  
  اقتصاد در خدمت دیپلماسی؛ولزوم به خدمت درآمدن دیپلماسی در خدمت اقتصاد   
 تماد نسبت به رفع مشکالت صادرکنندگان؛ فضاي اع ایجادلزوم  
  لزوم تقویت درست رابطه بخش خصوصی و دولت در ارتباط با مسائل مالی به خصوص جبران

  . خسارتهاي صادرکنندگان
  

 بررسی جایگاه و نقش فرهنگ در تشکل گرایی
هاي  عیتها با واق ها و سلیقه ها، باورها، ذهنیت گرایی حاصل تالقی گرایش امر تشکلدر فرهنگ 

گیرد و ما را با   می و خارج کشور است بدین معنا فرهنگ از آرزوهاي انسانی ماهیت زندگی در داخل
  .کند  میدهد و همچنین از ما در برابر دنیاي خارج دفاع   میدنیاي خارج ربط 

ها بحث  گرایی و حفظ تشکل هاي اخیر به منظور ایجاد انگیزه در امر تشکل در طی سال
گرایی  مردمی تشکلفرهنگ علمی به عنوان بستر و فضاي . ی بسیار مرسوم شده استفرهنگ علم

به خصوص از محسوب شده است و بر این اساس این باور ایجاد شده است که فراهم سازي امکانات 
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تواند به انجام کارهایی    مینظر سازمانی و ارتباطی و اطالعاتی و خدمات کارشناسی و تخصصی 
وري را توسعه دهد و  صی به صورت گروهی منجر گردد و در نهایت فرهنگ بهرهصحیح فنی و تخص

  .خود منجر به تحقق عدالت اجتماعی گردد
گرایی هم نیاز به علم داریم و هم به فرهنگ، علم را در موفقیت   بر این اساس در تشکل

ظم و وحدت روش توان جستجو کرد و فرهنگ را در ایجاد ن   میهاي کشور صنعتی و پیشرفته  تشکل
  .توان یافت   میهاي کاري  و عمل و استفاده  بهتر از امکانات و فرصت

گردد تعمیق فرهنگ    میبحث مهم دیگري که در این راستا در خصوص فرهنگ مطرح 
بخشی به  افکار عمومی را براي نظم بایست   میبدین معنا که  .ان آحاد جامعه استمیصادراتی در 

البته در این خصوص نقش ز تولیدات داخلی به بازار جهانی آماده کرد مصرف و عرضه بخشی ا
باشد لذا ضرورت تعمیق فرهنگ صادراتی میان فعاالن و   میتأثیر ن هاي مدیریتی در جامعه نیز بی الیه

هاي صادراتی که  رسماً نقش تشکل. باشد  میکارآفرینان اقتصادي به مراتب پیش از عموم مردم 
بدیهی است اگر فرهنگ صادراتی . نماید  میباشد نیز بیش از پیش مهم   میپژوهش موضوع اصلی این 

وري،  اندکاران صادراتی کشور اعم از بخش دولتی و خصوصی رسوخ کند ارتقاي بهره در میان دست
گذاري صادرات را به بازاریابی و جهش صادراتی به مراتب سهل تر خواهد  خصوصی سازي، سرمایه

امر نیز آن است که فضاي مساعد براي تدوین قوانین و مقررات روشن و تسهیل کننده دلیل این . بود
ریزان با نظارت مستمر و ارتباط نزدیک با صادرکنندگان  گذاران و برنامه آید و رسماً سیاست  میفراهم 

  .گیرند  میو تولیدکنندگان در رفع موانع موجود قرار 
اي مردم و ه گرایی در میان توده رشد مصرفنماید   مینکته دیگر که ذکر آن ضروري 

هاي تجاري از اهداف اصلی  اي غیرنفتی است که سبب شده است سیاستهتوجهی به صادرات کاال بی
خود دور شود بر این اساس فرهنگ سازي در جامعه در زمینه کار و تالش در عرصه تولید و تجارت 

  .وردار استاي برخ جویی در مصرف از اهمیت فزاینده و نیز صرفه
جویی و پرهیز از اسراف و نیز افراط و تفریط همواره از  در فرهنگ اسالمی ما قناعت صرفه

و توسعه گرایی بر رشد  رغم این امر تأثیر نامطلوب مصرف سوي رهبران دینی تأکید شده است اما علی
مشاهده اقتصادي کشور قابل لمس است این امر به صورت واردات کاالیی لوکس و غیر ضروري 

ذا ضروري است ارزش نهادن به کار و خالقیت نیروي انسانی و خودداري از اسراف و تبذیر ل. گردد می
هاي پر  گذاري در طرح به همراه ساده زیستی در زندگی و نظارت بر الگوي مصرف و توجه به سرمایه
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ران و عامه مردم اندرکا بازده صادراتی به منظور دستیابی به یک توازن تجاري سر لوحه همه دست
  .قرار گیرد

  برررسی جایگاه و نقش اطالع رسانی در تشکل گرایی
دستیابی به اطالعات بازرگانی از ابزارهاي مهم به منظور حضور مؤثر و فعال در بازارهاي بین 

مسلماً اگر اطالعات صحیح، شفاف و به هنگام باشد و در کوتاهترین وقت در اختیار . المللی است
با پیشرفت هاي انجام شده در زمینه .  می تواند در امر تصمیم گیري مؤثر باشد،ار گیردمخاطبان قر

انتقال اطالعات در صورتی که نتوان از ابزارهاي نوین تجاري و سیستم هاي اطالع رسانی استفاده 
لذا آگاهی از اطالعات اقتصادي و . کرد بسیاري از فرصت هاي تجاري از دسترس خارج می شود

  . ي بازار جهانی کاال بسیار با اهمیت می باشدروندها
 فقر اطالعات تجاري در بسیاري از مواقع موجب می شود نه تنها ،در کشورهاي در حال توسعه

فعاالن بخش خصوصی بلکه بخش دولتی نیز نتوانند به موقع و به طور صحیح از منابع و توانمندیهاي 
 در بسیاري از مواقع امکانات اقتصادي به سهولت از اقتصادي و تجاري موجود بهره جویند و چه بسا

براین اساس ضروري است افراد دست اندرکار فعالیت هاي تجاري بتوانند ارزیابی . دست می رود
درستی از عرضه و تقاضا چه در بازارهاي داخلی و چه در بازار خارجی براي محصوالت تولیدي خود 

بدیهی .  برنامه ریزي تولید با مشکل مواجه خواهند شدداشته باشند در غیر این صورت مسلماً در
 قیمت آنها  واست بنگاههاي اقتصادي در صورت دریافت اطالعات دقیق و قابل اعتماد از عرضه کاالها

 .در بازارهاي جهانی خواهند توانست نسبت به خرید به موقع و با قیمت مناسب، اقدام نمایند
 برنامه ریزي تولید و فروش در بازار داخلی و خارجی برخوردار همچنین با توجه به این اطالعات از

که در نهایت ضمن افزایش بازده اقتصادي، . گردند و لذا تصمیم سازي آنها نیز مفید واقع خواهد شد
در عین حال که این امر باال رفتن کارایی تولید و . حداکثر سود را نیز براي آنها به ارمغان خواهد آورد

  همه مهمتر صرفه جویی ارزي را نیز به دنبال خواهد داشت تجارت و از 
بدین معنا که صادرکنندگان با در اختیار داشتن اطالعات می توانند برآوردي از میزان تولید و 

 موقع کاال صدور بههمچنین میزان تقاضاي بازار داخلی داشته باشد و براین اساس نیز نسبت به 
 آنها از فروش نفت به  مانند ایران که قسمت اعظم درآمدهاي ارزياقدام نمایند لذا براي کشورهایی

اي برخوردار است چرا که با   بازرگانی در کشور از اهمیت ویژه موضوع اطالعات،دست می آید
  . گردد اقتصاد کشور به شدت آسیب پذیر میتغییرات قیمت نفت در بازارهاي جهانی 
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ادراتی نیازمند برنامه ریزي دقیق به منظور جمع براین اساس اطالع رسانی با درك نیازهاي ص
بدیهی . آوري به موقع اطالعات و پردازش آن و ارایه سریع به مخاطبان یعنی فعاالن اقتصادي است

 صحنه تولید و تجارت بهره مند اطالع رسانی تجاري صحیح نه تنها فعاالن اقتصادي در است
سوي الگوي صحیح مصرف منابع و پس انداز و سازد بلکه مردم یعنی مصرف کنندگان را به  می

  . سرمایه گذاري هدایت می نماید
لذا بحث اطالع رسانی بخصوص اگر از طریق اتحادیه هاي صادراتی به اعضاء اتحادیه صورت 

یکی از طریق تأثیري که در کاهش هزینه خدمات بازرگانی . پذیرد از دو جهت حائز اهمیت است
مسلماً در مورد اول باید در .  می تواند در توزیع عادالنه درآمد داشته باشددارد و دوم تأثیري است که

نظر داشت که فرآیند بازرگانی ترکیبی است از تصمیمات مختلف به منظور فروش یا خرید کاال از 
  . داخل یا خارج کشور، این فرآیند از اجزاء مختلفی تشکیل شده که معموالً زمان بر می باشد

 هرچه اطالعات بازرگانی صحیح تر مبادله شود فرصت تصمیم گیري مبناي آنچه گفته شد بر
بیشتر می شود و در زمان کوتاهتري بنگاههاي اقتصادي قادر خواهند بود که تصمیمات بهینه اتخاذ 
کنند و هرچه اطالعات  نادرست تر باشد و سخت تر در دسترس قرار گیرد زمان تصمیم گیري 

یت بازرگانی صرف می شود منجر به المسلماً زمانی که براي انجام یک فع. واهد شدطوالنی تر خ
 .تحمیل هزینه اي خواهد شد و قیمت تمام شده آن در نهایت به مصرف کننده تحمیل می گردد

مسئله دیگر بخصوص در ارتباط با در اختیار قرار دادن اطالعات بازرگانی به صادرکنندگان وجود 
جامع تر را بخصوص با توجه به رشته هاي مختلف  ازرگانی است که اطالعاتنشریات تخصصی ب

لذا ضرورت توجه به اینگونه نشریات اهمیت فراوانی در . صادراتی می تواند در اختیار تجار قرار دهد
بدیهی است یک صادرکننده می بایست با تمامی قوانین مرتبط در امر . اطالع رسانی تجاري دارد

در این ارتباط مسلم است . اشد تا بتواند تصمیمات خود را صحیح و به موقع اتخاذ کندصادرات آشنا ب
که اطالعات تجاري فقط به معناي آمار و ارقام نیست بلکه بخشنامه ها و دستورالعمل ها نیز اهمیت 

اوت  نکته مورد توجه دیگر آنست که اصوالً در کشور ما بدلیل وجود مراجع اقتصادي متف.فراوانی دارد
ها، تصمیمات متفاوتی اتخاذ می گردد که دلیل اصلی آن ناهماهنگی است که بین  در برخی زمینه

مسئله مورد اهمیت .  رفع این امر مسلماً بر عهده مراجع دولتی است.دستگاههاي دولتی وجود دارد
اص وجود رانت اطالعاتی است که براي افراد خ. دیگر که ضرورت توجه به آن الزامی می باشد

امتیازات ویژه ایجاد می کند که در نتیجه آن چون اطالعات سریع و صحیح در دسترس همگان قرار 
 برخی افراد به دلیل داشتن یکسري ارتباطات با سرعت بیشتري به آن اطالعات دسترسی ،نمی گیرد
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 و پیدا می کند و این خود در یک جمله می تواند عین ظلم تلقی گردد و مسلماً ضرورت برخورد
توجه به نظارت در این مسئله امري است که می بایست مورد اهتمام جدي مسؤوالن قرار گیرد تا 

  . بتواند از توزیع ناعادالنه ثروت جلوگیري کند
  

  نیازهاي اطالعاتی صادرکنندگان 
نیازهاي اطالعاتی صادرکنندگان شامل اطالعات سنتی بازار و همچنین اطالعات حاصل از 

  : نیازهاي اطالعاتی در این راستا به طور عمده عبارتند از. ی باشدبازارهاي هدف م
 آگاهی از شرایط ورود موقت به منظور تجارت؛  
 آشنایی و کسب اطالعات از اتحادیه هاي مهم صادراتی در داخل و خارج از کشور؛ 

  آگاهی از فعالیت هاي صادراتی و خدماتی دولت بخصوص در ارتباط با قوانین وضع شده و
 اردادهاي منعقده؛قر

  آگاهی از برنامه هاي تأمین مالی درخصوص فعالیت هاي تجاري؛ 

  ؛فرهنگ تجاري بازارهاي هدفآگاهی از 

  آشنایی و کسب اطالعات در ارتباط با روشهاي مالقات با شرکاي تجاري؛ 

 کسب اطالعات از روشهاي تبلیغاتی؛ 

  آگاهی از برگزاري نمایشگاههاي تجاري؛ 

 نداردهاي بین المللی تضمین کیفیت کاالهاآگاهی از استا . 

  : دیگر اطالعات که به عنوان نیازهاي اطالعاتی تجار محسوب می شود عبارتند از
 تصمیمات پولی و بانکی که در امر تجارت بسیار تأثیرگذار است؛  
 تحوالت اقتصادي؛ 

  استاطالع از آمار و ارقام و اطالعاتی که در تصمیمات اقتصادي بنگاهها مؤثر.  
 

  ویژگی هاي الزم براي شبکه متمرکز اطالع رسانی تجاري   
  امکان دسترسی به اطالعات تجاري؛  
 امکان دسترسی به اطالعات بورس، ارز، طال؛ 

 ارایه اخبار و اطالعات بازرگانی؛ 

 امکان دسترسی به بانک هاي اطالعاتی اقتصادي و بازرگانی؛ 

 ها؛  کترونیکی کاالهاي تولیدي کارخانهایجاد امکاناتی به منظور خرید و فروش ال 
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 ایجاد امکانات تبلیغاتی و آگهی هاي بازرگانی روي شبکه نقطه تجاري ایران؛ 

 امکان ارائه کاتالوگ الکترونیکی محصوالت روي شبکه نقطه تجاري ایران. 

  
  هاي صادراتی ها و موانع و مشکالت اتحادیه شناسایی و بررسی آسیب
هاي صادراتی در یک تقسیم بندي کلی  هها، بطور کلی مشکالت اتحادیهبا توجه به بیان دیدگا

  :باشد بشرح ذیل می
  : مشکالت ذاتی-1
   ضعف روحیه تشکل گرایی در اتحادیه هاي موجود 1- 1

روحیه کارگروهی بستر مناسبی براي سرعت بخشیدن به فعالیت هاي اتحادیه ها است که از 
یچیده است و باید طوري باشد که اکثریت عضوها در آن این فضاي روحی امري پ.همه مهمتر است

این فضاي روحی , اتحادیه پایگاهی است که در صورت فعال بودن. احساس سردرگمی و غربت نکنند
  .آورد ند وبستر مناسبی را براي عضو شدن اعضا به وجود میک را براي اعضا مساعد می

  :ها  این اتحادیهعملکرد بسیاري ازهنگی و  رویکرد منسجم در پایه ریزي، هما عدم-1- 2
توانند تأثیرات  یه ها، این اتحادیه ها میدر صورت مشخص و سیستماتیک فعالیت کردن اتحاد

  .بهتري در نظم دهی و سامان دهی به امر صادرات داشته باشند
 عملکرد ضعیف این اتحادیه ها در توسعه صادرات که باعث ناامیدي صادرکنندگان شده -1- 3

  .است 
  .عمل نکردن به وظایف تعیین شده به طور کامل وپشت گوش انداختن امور-1- 4
  .نداشتن یک سیستم اطالعاتی کامل و منسجم جهت راهنمایی اعضاء-1- 5
  : مشکالت محیطی-2
  :ضعف ساختاري در فعالیت هاي اقتصادي کشور-2- 1

به دلیل اینکه فکر و .  در توانایی فعالیت اقتصادي کشور آشکار استآثار پراکندگی و هرزرفتن
اکنون بینی، کم توجهی به اصول و معیار و منطق , بیراهه جویی, عمل اقتصاد کشور متوجه تکروي

مسلماً این روشها با اصل تشکل گرایی در تعارض است واتحادیه ها را . اقتصادي متحول وسالم است
با زحمت دنبال میشود در فراز و نشیب فعالیتش دچار نارسایی می کند و حفظ و تقویت آن 

به انزوا می کشد تا در کشاکش مسایل روزمره در جا بزند و واتحادیه را در یک مدار بسته قرار داده 
  .ویا سیر قهقرایی داشته باشد
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 نبود قوانین ثابت، ساده و منظم در تولید و صادرات براي تنظیم برنامه کار اتحادیه ها -2- 2
  .جهت هدایت اعضاء

ودن تسهیالت الزم و کافی اعم از مالی و پولی و فنی براي تشویق اعضاء به  فراهم نب-2- 3
  .فعالیت بیشتر و بهتر تا اینکه اعضاء با کسب درآمد بیشتر پشتوانه مالی اتحادیه هایشان باشند

 احساس بی تأثیري و بی حاصلی از اقدامات صوري دولت براي حمایت از تشکل گرایی -2- 4
دیه هادر مراجع تصمیم گیري به علت فقدان اختیارات قانونی براي اتحادیه وبه حساب نیامدن اتحا

  .هاي صادراتی
 نبود امکانات تحقیق و تفحص براي کار کارشناسی وعدم دسترسی به امکانات پیشرفته -2- 5

اطالعات وارتباطات وسیع در اتحادیه هاي صادراتی براي ارایه راه حل هاي علمی و کارشناسی و 
  .ه قابل تبادل با مقامات دولت و مطرح شدن در سطح جامعه صنعتی و بازرگانی باشدکاربردي ک

 نا مشخص بودن حیطه عملکرد اتحادیه هاي صادراتی در قانون و کم اهمیت بودن نقش - 2- 6
  .آنها براي صادرکنندگان

 سر در گمی اتحادیه ها و صادر کنندگان به دلیل عدم هماهنگی توسعه بازرگانی -2- 7
  .جی و داخلی وعدم وجود نظام تصمیم گیري واحد در خصوص اتحادیه هاخار

  . سرخوردگی  تولید کنندگان و صادر کنندگان از عملکرد ضعیف اتحادیه هاي پیشین-2- 8
 تخصیص ناچیز بودجه و عدم حمایت دولت از نظر مالی به این اتحادیه ها جهت تحقیق -2- 9

  .در ضمینه صادرات
اینده بخش خصوصی در دولت هستند ولی به دلیل اینکه ساختار قانون  اتحادیه ها نم- 2- 10

 عملکردآنها تضعیف "باشد عمال گذاري به صورتی است که فعالیت بخش خصوصی در ان کمرنگ می
  .شوند شده و به رسمیت شناخته نمی

م هاي دولتی ک هاي صادراتی بر قانون گذاري و دستگاه  به دلیل اینکه تأثیر اتحادیه- 2- 11
ورزند وفقط در  باشد صادرکنندگان را از این اتحادیه ها دلسرد کرده و از عضویت در آن امتناع می می

سراغ این اتحادیه ها رفته ودر غیر این صورت ) دریافت جوایز صادراتی(مواقعی که احساس نیاز کنند
  .نیازي به همکاري با اتحادیه ها نمی بینند

اي که حتی عضو اتحادیه  شده است که هر صادرکننده وجود کارت بازرگانی باعث - 2- 12
بینند  هاهم نیستند به طور مستقل اقدام به صادرات می نمایند وخود را بی نیاز از عضویت در آن می

  .این یکی از عواملی است که عملکردآنها را تضعیف میکند
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تحادیه ها می  وجود تشکل هاي موازي نیز باعث تداخل امور و  تضعیف عملکرد این ا- 2- 13
  .شوند

 موازي شده که وظایف متعددي هاي سازمان وجود مراکز متعدد باعث به وجود آمدن - 2- 14
براي آنها تنظیم میشود که متفاوت با وظایف ثبت شده طبق اساسنامه تنظیم شده توسط اتاق 

  .  باعث تضعیف عملکرد هم می شوند"بازرگانی صنایع ومعادن ایران است  وعمال
وجود نماینده در مجامع تصمیم گیري می تواند به روشن کردن مشکالت  - 2- 15

صادرکنندگان وصادرات وتقویت موضع این اتحادیه ها بینجامد ولی عدم وجود نماینده از جانب 
  .بهره ساخته است  در امور صادرات بیگذارياتحادیه ها انها را در تأثیر

تواند این مراکز  اتی در زمینه صادرات می گسترش و توسعه فعالیت اتحادیه هاي صادر- 16-2
هاي اتحادیه ها بسیار محدود بوده و انگیزه  ها وتوانایی را با انگیزه تر وفعالتر سازد با این وجود فعالیت

  .وتعهد جهت بهتر کردن فعالیتها را در این اتحادیه ها از بین میبرد
 به اتحادیه ها از جمله اتحادیه هاي  متأسفانه در ایران در بسیاري از امور توجه زیادي- 2- 17

صادراتی نمیشود و سندیکاها وانجمن ها واتحادیه هاي موجود نیز کمتر موفق به ایفاي نقش خود به 
طور مطلوب بوده اند که علت ان عدم اگاهی وفقدان فرهنگ تشکل گرایی می باشد در این شرایط از 

 هایی با اختیارات کافی موجب کاهش قدرت یک طرف دولتمردان نگرانند که حضور مؤثر اتحادیه
انها گردیده و حتی به صورت یک عامل فشار برمسؤالن دولتی تحمیل شوند واز طرف دیگر اشخاص 

کنند، در حالی که باید این نگرش وجود   منافعی براي عضویت در مجموعه ها جستجو می"بدوا
  . تأمین گردد را اعضاءداشته باشد که با تجمع و کوشش همه جانبه درآینده منافع

.  تاریخ نشان می دهد که رابطه دولت با مردم همواره یک رابطه باال به پایین بوده است- 2- 18
به همین دلیل دولت به اتحادیه ها به عنوان سازمانی که می توانند در تصمیم گیري ها به او کمک 

نیازمند اتحادیه ها و بازخورآنها این نگاه موجب شده که نظام دولتی خودش را .کنند نگاه نمی کند 
  . را محدود کند آنهاثیر نداده و محدوده کاري و قدرتن تأندانسته و نظر انها را در اجرا وتصویب قوانی

کنندگان به دالیل مختلف از بین تولیدکنندگان وصادر نبود فرهنگ تشکل گرایی در - 2- 19
  .جمله عوامل روانشناختی
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هاي صـادرات     د تحول از زنجیره تشکل صادراتی در جهت تحقق برنامه         بازسازي و نوسازي و ایجا    
  غیرنفتی

مجموع عملیات هماهنگ شده و ‹‹در تعاریف متعدد موجود از واژه استراتژي با عباراتی نظیر 
پیش بینی آینده اي مطلوب، برنامه ریزي و تدوین ‹‹، ››فعالیت براي دستیابی به هدف نهایی

الگویی براي ‹‹و ›› الگوي به جریان انداختن تصمیمات‹‹، ››براي خلق آنراهکارهاي علمی و عملی 
. یاد می شود›› منظورها، مقاصد، اهداف، خط مشی هاي اصلی و طرحهایی جهت دستیابی به اهداف

 هیأت 9/1/1383از این رو جهت تحقق اهداف استراتژي توسعه صادرات، مصوب جلسه مورخ 
تلزم توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصاد بین المللی با اعتقاد و وزیران، که توسعه صادرات را مس

عمل به اصول یک نظام اقتصادي رقابتی آزاد می داند، الزم است کلیه ساختارهاي موجود به نفع 
. استراتژي اندیشیده شده، تعدیل و براي دستیابی به افزایش صادرات غیرنفتی برنامه ریزي گردد

 این واقعیت پیگیري می شود که رشد اقتصادي در یک نظام غیررقابتی و چنین رویکردي با علم به
. بسته اقتصادي، علی رغم موفقیت هاي کوتاه مدت، در نهایت به کندي می گراید و سقوط می کند

لذا امروزه دولتهاي مردم ساالر موظفند با فراهم آوردن محیط رقابت سالم در همه زمینه ها، خواست 
همسوگرایی و درون .  خود را که بابت آن مالیات نیز می پردازند، پاسخگو باشندو نیازهاي ملتهاي

گرایی بنگاههاي صادراتی به همراه بزرگتر کردن بازار و وسیعتر نمودن حوزه رقابت، ضمن افزایش 
  . قدرت رقابت سازنده میان اعضاء از جمله این وظایف است

 و به منظور حمایت از 1345ران که در سال براین اساس فعالیت هاي مرکز توسعه صادرات ای
بنگاههاي صادراتی کشور، بازاریابی و اطالع رسانی در زمینه محصوالت صادرات ایرانی به بازارهاي 
جهانی و ایجاد ارتباط بین صادرکنندگان ایرانی و واردکنندگان خارجی تشکیل شده بود، هم اکنون 

 1385به نحوي که اینک و این سازمان در سال . ته استبا نام سازمان توسعه تجارت ایران بسط یاف
  . متولی امر افزایش صادرات غیرنفتی با اهداف و مسؤولیت هاي متنوع ذیل گردیده است

هماهنگی امور سیاستگذاري و اجرایی مرتبط با صادرات در زیر بخش هاي صنعت و معدن،  .1
ور اجرایی صادرات و رفع مشکالت کشاورزي و خدمات با اقداماتی نظیر پیگیري و هماهنگی ام

صادرکنندگان با همکاري وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي ذیربط و بهره گیري از 
خدمات مشاوره اي مدیران و کارشناسان همه بخش ها و مؤسسات اقتصادي و تولیدي کشور 

  جهت پیشبرد اهداف توسعه صادرات؛ 
تجاري از طریق پیگیري تشکیل و سازماندهی اتحادیه  –توسعه و تقویت تشکل هاي تولیدي  .2

 صادراتی به صورت تخصصی با مشارکت بنگاههاي - ها، انجمن ها و سندیکاهاي تولیدي 
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اقتصادي فعال در رشته هاي مختلف، حمایت از تشکیل صندوق هاي غیردولتی توسعه 
 رسانی و ارایه صادرات در راستاي تقویت بنیه مالی، گسترش خدمات بازاریابی، اطالع

  صادراتی؛ - تسهیالت مورد نیاز به بنگاههاي تولیدي 

گسترش مشارکت بنگاههاي اقتصادي در فرآیند توسعه صادرات کشور با تشکیل میزهاي  .3
 –تخصصی براي هر گروه از محصوالت صادراتی کشور با مشارکت بنگاههاي تولیدي 

هدف انجام امور کارشناسی و تصمیم صادراتی، تشکل هاي صادراتی و کارشناسان ذیربط با 
 سازي؛ 

بسترسازي و اصالح مقررات تجاري از طریق دبیرخانه شوراي عالی توسعه صادرات غیرنفتی  .4
 کشور مستقر در سازمان؛ 

ارائه خدمات صادراتی از طریق پیگیري مشکالت بانکی، گمرکی، بیمه اي، استاندارد، حمل و  .5
بهره گیري از سازمانهاي ذیربط، پیگیري و تأمین خسارت نقل بنگاههاي تولیدي و صادراتی با 

صادرکنندگان در بحران هاي اقتصادي و نوسانات بازار، ارائه خدمات مشاوره اي و تخصصی در 
 زمینه بسته بندي، تولید رقابتی، قیمت هاي جهانی و بازاریابی براي صادرکنندگان؛ 

بط با مراکز توسعه صادرات و تجارت دیگر برقراري ارتباطات بین المللی به شیوه تنظیم روا .6
کشورها، انعقاد قراردادهاي همکاري، تبادل هیأت هاي تجاري، مشارکت در کمیسیون هاي 
 مشترك و ارتباط با اتحادیه ها، سندیکاها و انجمن هاي تولیدي و تجاري کشورهاي خارجی؛ 

ط به مقررات تجاري، مدیریت تبلیغات و بازاریابی از طریق چاپ و انتشار کتب و نشریات مربو .7
 صادراتی، استانداردها، مقررات بهداشتی و آموزش بازاریابی و صادرات –بنگاههاي تولیدي 

 – صادراتی کشور، ایجاد بانک اطالعاتی بنگاههاي تولیدي –جهت استفاده بنگاههاي تولیدي 
ان، چاپ کاتالوگ صادراتی کشور، راه اندازي بانک اطالعات قیمت هاي محصوالت صادراتی ایر

 و بروشورهاي گروههاي مختلف محصوالت صادراتی ایران به زبانهاي مختلف؛ 

ارایه تسهیالت ارزي جهت انجام امور بازاریابی به صادرکنندگان و صدور مجوز برپایی  .8
 نمایشگاه یا شرکت در نمایشگاههاي تخصصی و بین المللی؛ 

یابی محصوالت صادراتی ایران از طریق ایجاد اطالع رسانی تجاري جهت توسعه صادرات و بازار .9
شبکه گسترده اطالع رسانی و بانک اطالعات تجاري کشور در جهت معرفی کاالها و خدمات 

 صادراتی کشور به سایر کشورهاي جهان؛ 
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آموزش با به کارگیري روش هایی مانند گسترش همکاري هاي فنی و آموزشی و تبادل  .10
 صادراتی کشور و ارتقاء – توسعه فناوري واحدهاي تولیدي به منظور(اطالعات و دانش فنی 

، برگزاري دوره هاي )کیفیت محصوالت آنها و استفاده از تجارب جهانی در این زمینه ها
کاربردي به منظور باال بردن مهارت بازرگانی کشور در عرصه تجارت جهانی با تکیه بر آموزش 

گ صادراتی در بنگاههاي اقتصادي، کشور و هاي کاربردي صادراتی و گسترش و تعمیق فرهن
 جامعه؛ 

تحقیق و توسعه در امر تجارت خارجی، اطالعات روز تجاري و اقتصادي بین المللی و نشریه  .11
 . هاجهت بهبود مزیت هاي نسبی و رقابتی کشور

شرح مسؤولیت هاي سازمان توسعه تجارت و لزوم همکاري این سازمان با اتاق بازرگانی و 
که ایجاد هماهنگی و همکاري بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن، (معادن ایران صنایع و 

توسعه هماهنگ امور بازرگانی و صنعتی و معدنی کشور و تشریک مساعی با بازرگانان و صاحبان 
فعالیت هاي تولیدي به ویژه در امور مربوط به مدیریت و برنامه ریزي براي بهبود تولید، توزیع و 

از سویی و وضعیت فعلی صادرات غیرنفتی کشور از سوي دیگر، بیانگر ) یابی از وظایف آن استبازار
لزوم نگرش مجدد بر زنجیره همکاري این گونه تشکلها با وزارتخانه هاي مرتبط از جمله صنایع و 

امور معادن، امور خارجه، بازرگانی، جهاد کشاورزي، راه و ترابري، نیرو، علوم تحقیقات و فناوري، 
اقتصادي و دارایی، دادگستري و ارتباطات و فناوري اطالعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 

ضمن اینکه از لزوم بازسازي زنجیره هاي تولید و توزیع نیز نمی توان غفلت . و بانک مرکزي است
مورد انتظار آن اهمیت این موضوع زمانی روشن تر می شود که بدانیم توسعه صادرات و اهداف . نمود

از جمله افزایش درآمدهاي ارزي، ارتقاء قدرت چانه زنی در سطوح بین المللی، گسترش و تنوع 
بازارهاي هدف، افزایش تنوع کاالها و خدمات صادراتی و بهبود کیفیت محصوالت و خدمات تولیدي 

 همسو طراحی و صادراتی کشور در صورتی محقق خواهند شد که براي این منظور نظامی هماهنگ و
  : و اجرا گردد و راهبردهاي ذیل در دستور کار قرار گیرد

 و کار؛ توسعه آزادي و رقابت در محیط کسب   
  ارتقاء دانش و فرهنگ صادراتی جامعه؛ 

  افزایش تولید کاالها و خدمات قابل صدور؛ 

 ؛ هاي جدید مزیت نسبی یا ي برخوردار از مزیت هايتوسعه صنایع و فعالیت ها 

 همه جانبه از توسعه تولید محصوالت صادراتی بخش کشاورزي؛ حمایت  
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  افزایش درآمدهاي ارزي کشور از محل صدور خدمات؛ 

  تشویق و حمایت از سرمایه گذاري جانبی با هدف توسعه صادرات؛ 

  عضویت در سازمان هاي تجاري بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی)WTO( ؛ 

 اههاي صادراتی؛ بهبود رفتار و عملکرد بنگ 

  ،توسعه زیرساخت هاي مرتبط با امر صادرات از قبیل حمل و نقل دریایی و زمینی، ریلی
 هوایی و خدمات بیمه و بانک؛ 

  بسط بازار سرمایه و رقابتی کردن آن؛ 

  ایجاد ظرفیت هاي جدید ویژه صادرات در بخش هاي مختلف اقتصادي کشور؛ 

 ابتی نمودن محصوالت و خدمات صادراتی کشور؛ کاهش هزینه هاي صادرات به منظور رق 

) کارگر، سوخت، آماده سازي کاال(ها شامل هزینه حمل و نقل، بهره بانکی، هزینه تولید  این هزینه
 ...بندي، مذاکره براي فروش، مالیات، بهره اعتبارات دریافتی و هزینه بسته

 صادرات و دستیابی به سهم برقراري مشوق ها و تسهیالت ویژه و هدفمند به منظور توسعه 
 . بیشتري از بازارهاي جهانی

از این رو بدیهی است پیگیري سیاست هاي زیر از طریق جلب مشارکت کلیه نهادهاي مسؤول 
  . و مرتبط و در راستاي اجرایی نمودن راهبردهاي یاد شده الزامی می باشد

 ابالغیه مقام معظم رهبري استقرار نظام اقتصاد آزاد رقابتی و خصوصی سازي گسترده مطابق 
  قانون اساسی ) 44(درخصوص سیاست هاي کلی اصل 

  نهادینه شدن استراتژي جهش صادرات در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی
 جمهوري اسالمی ایران با تکیه بر مزیت هاي موجود و قابل خلق 

 نظور دستیابی به اهداف حرکت به سمت استقالل بیشتر بانک مرکزي تصمیم گیري به م
 توسعه اقتصادي و به ویژه تحقق راهبرد جهش صادراتی 

  تالش در جهت استقالل بورس اوراق بهادار 

  اتصال بازارهاي مالی داخلی به بازارهاي مالی بین المللی 

  هماهنگ نمودن سیاست هاي ارزي، پولی و مالی کشور با اهداف توسعه صادرات 

  المللی به عنوان شرط الزم براي توسعه همکاریهاي اقتصادي و بسط روابط سیاسی و بین
 تجاري بین المللی 

  تالش براي کاهش ریسک فعالیت هاي اقتصادي سرمایه گذاران خارجی در کشور 
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  کاهش مقررات زائد و دست و پاگیر و مغایر با اهداف توسعه صادرات و وضع قوانین تسهیل
 کننده و منطبق با اقتصاد بازار 

 آمد کردن فناوري تولید به منظور ارتقاي کیفیت محصوالت صادراتی روز 

  تشویق و حمایت از تشکل ها و اتحادیه هاي صادراتی و واگذاري تدریجی امور تصدي گري در
 بخش صادرات به آنها، ضمن ممانعت از رفتار سوء تجاري 

 ن اصول اقتصادي و تمرکز بر حمایت از تولیدکنندگانی که در زمینه صادرات فعال و به ای
ارزآوري، بازارسازي و حفظ بازارها، کاهش هزینه هاي تولید، افزایش : اخالقی پایبند می باشند

ارزش افزوده، مشتري مداري، کاهش اثرات منفی فعالیتها بر سالمت محیط زیست، متعهد به 
 ... رقابت سازنده و 

  صادراتی توسط بخش غیردولتی ایجاد مشوق هاي الزم براي تشکیل شرکتهاي بزرگ و قواعد 

  توسعه تجارت الکترونیک و تقویت نقطه تجاري ایران 

  مشخص نمودن انتظارات بر حق اتحادیه ها و تشکل هاي صادراتی از سفارتخانه ها و
کنسولگري هاي ایران در خارج از کشور از طریق تشکیل کمیته اي متشکل از اتاق بازرگانی و 

ق تعاون، سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه جهت ابالغ به صنایع و معادن ایران، اتا
سفارتخانه ها و تقویت و تجهیز بخش هاي اقتصادي سفارتخانه ها و انتخاب رایزن هاي 

 بازرگانی در بازارهاي هدف با مطالعات کافی و مسلط به تخصص الزم در امر بازرگانی

ارتخانه هاي متبوع و مرتبط از طریق شوراي براین اساس همکاري سازمان توسعه تجارت با وز
عالی صادرات و کمیته هاي تخصصی ویژه از سویی و اتحادیه هاي تجاري در تنظیم روابط بازرگانی 

  . و صادراتی از سوي دیگر مثمرثمر می باشد
لذا جهت تکمیل زنجیره ارتباط اتحادیه ها و تسهیل تعامل الزم است نهادي واسط نقش 

تأسیس .  اتحادیه ها، اتاق بازرگانی و سازمان توسط توسعه تجارت را بر عهده گیردهماهنگ کننده
کنفدراسیون صادرات ایران در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با عضویت اغلب اتحادیه ها 

ه که با توجه به نوپا بودن این اتحادیه و عضویت اغلب اتحادی. راهکار مؤثري در این جهت می باشد
هاي مستقر در تهران، الزم است ضمن پذیرش عضویت و ایجاد ارتباطات الکترونیک و سامانه اطالع 
رسانی اینترنتی از سوي این نهاد کلیه اتحادیه هاي صادراتی کشور از نقش فعالی برخوردار شوند تا 

مانعت و روند عالوه بر فراهم آوردن امکان تعامل مثبت و سازنده، از اقدامات همسو و هزینه بر م
  . صادرات غیرنفتی کشور تسهیل گردد
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شایان ذکر است که برخورداري تمامی اتحادیه ها و سازمان ها و نهادهاي تسهیل کننده 
صادرات، از اطالعات روز تجاري و حقوقی از سویی و نیروي انسانی متخصص و مسؤول از سوي دیگر 

اي ناکارآمد فعال و تعبیه حلقه هاي مفقوده در امري الزم و ضروري است و تغییر و بازسازي حلقه ه
زنجیره هاي موجود امري انکارناپذیر می باشد و این امر حتی می تواند با اثبات ناکارآمدي روابط 

  .  موجود و یا بروکراسی هاي مشکل زا، به تغییر ساختارها نیز منجر شود
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  گیري جمع بندي و نتیجه
یقی و حقوقی اطالق می گردد که پیرو عالقه و خواست واژه اتحادیه به جمعی از اشخاص حق

. مشترك گرد هم آمده اند و در چهارچوب قانون براي امنیت اقتصادي اعضا فعالیت می کنند
 میالدي و نظریه آلفرد مارشال باز می گردد که صرفه 1890پشتوانه نظري چنین سامانه اي به سال 

پس از آن نیز اشمیتز و ندوي بر مشتري نگري، . قرار دادهاي اقتصادي ناشی از تجمیع را مورد توجه 
ترتیباتی که . جمعی بودن و انباشتی بودن سیاستهاي حمایتی دولت به عنوان یک ضرورت یاد کردند

بر این اساس با وجود تعابیر متفاوت از جمع گرایی، . در بسیاري از کشورها با موفقیت آزمون شد
 تشکلهایی، تجربه نشان داده که هزینه هاي باالي مبادله، از نحوه چیدمان و حیطه وظایف چنین

قبیل بازاریابی، به حدي سنگین است که بهره گیري از مزایاي ناشی از حضور در بازارهاي بین 
حال آنکه بسیاري . المللی را براي بسیاري از واحدهاي صنفی، خدماتی و تولیدي، ناممکن می سازد

یستگی الزم براي ورود به بازارهاي بین المللی را دارا می باشند و چنانچه از این واحدها، قابلیت و شا
از خدمات ارائه شده در تشکل ها و بهره گیري از مزایاي ناشی از  هم افزایی اطالعات درون گروهی 
بهره مند گردند می توانند ضمن استفاده از فضاي رقابت موثر، از ارزهاي صادراتی نیز برخوردار 

مري که درك اهمیت آن در نهادهاي قانون گذار و برنامه ریز، به تصریح شفاف رویکرد مزبور ا. گردند
در این قانون بر حفظ و حمایت از منافع . ، انجامید1333در قانون تشویق صادرات و تولید، مصوب 

صنفی صادرکنندگان و تولیدکنندگان در رشته هاي صادراتی تاکید شد و از ایجاد حس همکاري 
ن صادرکنندگان و جلوگیري از رقابت هاي نامشروع و مضر میان آنها در بازارهاي خارجی، به میا

در پی این قانون تشکل و انسجام صادرکنندگان در قالب واحدهاي . عنوان یک ضرورت یاد شد
صنفی مورد توجه قرار گرفت و در مراحل اولیه آن، بنا به پیشنهاد مرکز توسعه صادرات ایران و 

ي اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتحادیه هاي صادرکنندگان فرش، پوست و چرم و همکار
  . ساالمبور، روده، خشکبار، کتیرا و صمغ هاي نباتی و ریشه هاي گیاهی، تاسیس شدند

بر اساس سامانه هاي شکل گرفته، اتحادیه هاي صادراتی در ایران به مجموعه اي اطالق می 
در یک گروه خاص کاالیی به صادرات اشتغال دارند و تالش این نهاد حقوقی بر گردد که اعضاء آن 

آن است که بنیه اي قوي تر در تعادل بخشی به بازار و افزایش سهم بازار تولیدکنندگان و 
در واقع چنین سامانه اي می تواند در طیف وسیعی از فعالیت ها و . صادرکنندگان عضو فراهم آورد

یابی صرف گرفته تا صدور مستقیم، فعالیت نماید و در رفع بسیاري از تنگناها و مطالعات از بازار
لکن شواهد تجربی حاکی از این است که با . محدودیت هاي صادرات غیرنفتی موجود موثر واقع شود
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وجود عمر نسبتاً طوالنی حیات اتحادیه هاي در ایران، تعبیه و گسترش آنها آنچنان که باید و شاید 
معلولی که باید علت آن را در رده هاي . رش صادرات غیر نفتی کشور مثمر ثمر نبوده استدر گست

  .مختلف قانونی و حکومتی، نبود ساختارها و الزامات مورد نیاز و مشکالت فرهنگی دسته بندي نمود
به عنوان مثال، برخوردهاي غیرهدفمند و موردي دولت در امور حمایتی از سویی و افزایش 

لت در فعالیت هاي اقتصادي و رفتار تبعیض آمیز حاکمیت در غالب سازمانهاي اقتصادي و حضور دو
انتفاعی تولیدي وخدماتی، بیشتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان را از مزایاي اتحادیه ها بی نیاز کرده 

وانین عالوه بر این تعدد نهادهاي تصمیم گیر و تصمیم ساز که به تالقی، تعدد و عدم ثبات ق. است
انجامیده، این ذهنیت را به بخش خصوصی القا نموده که نهاد جوابگویی نخواهد یافت و در عین حال 

لذا عاملین اقتصادي قدرت و توانایی . دولت مسبب تمامی شرایط مستولی شده بر این بخش است
  .ه ها ندارندخود در حل مشکالت را بسیار اندك دیده و تمایلی به عضویت یا فعالیت موثر در اتحادی

چنانکه یاد شد، نبود فرهنگ تشکل گرایی و زیرساخت هاي اطالعاتی از دیگر نقوص حاکم بر 
در تعاریف از ایجاد و توسعه فرهنگ علمی به عنوان بستر و . فضاي کسب و کار اتحادیه ها است

ات در چنین رویکردي باور لزوم و استقرار امکان. فضاي روحی تشکل گرایی محسوب می گردد
سازمانی، ارتباطی، اطالعاتی و خدمات کارشناسی و تخصصی، موجبات انجام صحیح فعالیت و 

بنابراین کم توجهی به گسترش و تعمیق فرهنگ تشکل گرایی در . افزایش بهروري را فراهم می آورد
 به ویژه آنکه چنینی. امر افزایش صادرات، نخستین گامی است که سهواً مورد غفلت واقع شده است

فرهنگی خود مولد تشکیل و به روز رسانی پایگاه اطالعاتی جامعی در جهت عیان سازي فرصت هاي 
به عبارت بهتر، فقر اطالعاتی کشورهاي در حال توسعه، ناتوانی استفاده صحیح از . تجاري می باشد

به منابع و توانمندي هاي اقتصادي و تجاري موجود و سهولت از دست رفتن فرصت هاي طالیی را 
  .دنبال دارد

کرد نظرات اتحادیه هاي نیز  متذکر می گردد اهمیت تکمیل این بخش از مطالعه ایجاب می
بر این اساس، طی مصاحبه هاي مختلف موارد زیر به عنوان اهم مشکالت . مورد عنایت قرار گیرد

د در فصول آتی اتحادیه ها دانسته شد که در ادامه و براي پاسخگویی به نیازها و بهبود شرایط موجو
شود ضمن مقایسه اي تطبیقی از شرایط و نحوه فعالیت اتحادیه ها، از نتایج این فصل در  تالش می

  .بازسازي و نوسازي سامانه موجود، استفاده گردد
  ضعف اتحادیه ها در شناخت بازارهاي هدف و اعزام هیات هاي بازاریابی به به کشورهاي

 ع رسانی؛مختلف به دالیل ضعف مالی و  اطال
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  پایین بودن سطح آموزه ها، اطالعات و تحصیالت تخصصی کارفرمایان و مدیران تولید و
 صادرکنندگان و کم توجهی به لزوم انجام تحقیقات مداوم و کاربردي؛

  مشکالت تعیین کیفیت و استاندارد نمودن محصوالت صادراتی؛ 

 سب بسته بندي؛کم اطالعی از سلیقه مصرف کنندگان یا نبود ساختارهاي منا 

  بهره مند نبودن از ابزارهاي تبلیغاتی موثر در کنار کم توجهی توایدکنندگان به ایجاد نام هاي
 معتبر تجاري و لذا کم اعتباري محصوالت ایرانی در بازارهاي بین المللی؛

  محدودیت فعالیت هاي نظام بیمه کشور؛ 

 نبود مراکز تخصصی مشاوره در زمینه هاي متعدد تجاري؛ 

 فرآیند مستقل واردات از صادرات و کم توجهی به لزوم استفاده ابزاري از واردات؛ 

  ورود بی رویه و قاچاق کاالهاي بی کیفیت و ارزان قیمت تولید کشور چین که به نقض مسلم
 حقوق تولیدکنندگان و واردکنندگان انجامیده است؛

 نبود رویکرد منسجم در صادرات؛ 

 حادیه ها و عدم مشارکت دهی آنها در تصمیمات مرتبط در وجود ابهامات در عملکرد ات
 نهادهاي تصمیم ساز؛

 ؛عدم ثبات اقتصادي 

 نامناسب بودن تاسیسات حمل و نقل و هزینه تمام شده باالي مبادالت منتج از آن؛ 

 رفتار سنتی و انفعالی اتحادیه ها به سبب ساختار ناکارآمد موجود.  
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  چهارمفصل 
  
  مقدمه

هایی دارد، اول اینکه صادرات در صورت وجود  شرط  صادرات، لوازم و پیشگسترش و توسعه
هاي  به مزیتها، منابع و امکانات بالفعل و بالقوه امکان پذیر است، به عبارت دیگر با توجه  ظرفیت

دوم اینکه تسریع صادرات . توان زمینه صادرات را فراهم نمود موجود و خلق مزیتهاي جدید می
  .هادهاي صادراتی با قدرت و ضمانت اجرایی الزم استمستلزم تاسیس ن

ها و تشکلهاي صادراتی به عنوان حلقه واسط بین تولید کنندگان و مشتریان خارجی  اتحادیه
تشکلهاي مذکور با فراهم نمودن بسترهاي . نقش مهمی در توسعه صادرات دارند) بازارهاي جهانی(

نونی، ایجاد همبستگی و یکپارچگی بین الزم جهت توسعه صادرات همچون رفع موانع قا
از حقوق ... بندي، بهبود قوانین بیمه وگمرکی و  صادرکنندگان، بازاریابی، ایجاد صنایع بسته

  .کنند صادرکنندگان حمایت می
هاي صادارتی فرش،  همچون اتحادیه(هاي صادراتی به رغم قدمت طوالنی  در ایران، اتحادیه

با بررسی ساختار سنتی .  سنتی از کارآمدي الزم برخوردار نیستند، به علت بافت... )خشکبار و 
هاي صادراتی در کشورهایی  هاي صادراتی در ایران و مطالعه تطبیقی الگوهاي مطلوب اتحادیه اتحادیه

اند، امید است بتوان الگویی مطلوب و کارایی را با توجه به ساختار و شرایط ایران  که موفق عمل کرده
  .را نمودطراحی  و اج

هاي صادارتی  در این بخش با تأکید به اهمیت موضوع، تجربه کشورهایی که در زمینه اتحادیه
  .شود اند بررسی می موفق عمل کرده

  
  )هاي صادراتی تشکلها و اتحادیه(اهمیت موضوع 

شدن اقتصاد و قواعد حاکم در بازارهاي  باتوجه به قوانین و مقررات جدید تجاري و جهانی
در این راستا، ایجاد و . بایست زمینه حضور در بازارهاي جهانی رافراهم نمائیم یر یا زود میجهانی،د

ها و تشکلهاي صادراتی بعنوان حلقه واسط میان بخشهاي تولید و صادرات  نهادینه کردن اتحادیه
  .بعنوان یک ضرورت جدي مطرح است

 صنعت خاص و گسترش توانند در رشد و شکوفایی تشکلهاي تجاري با اهداف صنفی می
توانند از طریق هماهنگی  ها از یک سو می اینگونه تشکل. تجارت تولیدات آن، نقش فعالی ایفا نمایند
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 بازرگانی را شناسایی نمایند و به –و همفکري میان اعضاء موانع قانونی گسترش فعالیتهاي اقتصادي 
 دیگر از طریق گفتگو با مراجع راهبردهاي عملی براي حل اینگونه موانع دست یابند و از سوي

هاي صادراتی قادرند با انجام  ها و اتحادیه تشکل.  مؤثر باشندها ذیصالح، در اصالح امور فعالیت
ها و بررسی کارشناسانه مسائل و مشکالت موجود در عرصه  بندي فعالیت مطالعات میدانی، جمع

هاي  میم، تدوین مقررات، آیین نامهفعالیتهاي مربوط به خود، راهکارهاي مناسبی براي اتخاذ تص
هاي آتی  گذاري ارائه نمایند و فضاي  فعالیت به مسئوالن بخشهاي دولتی و قانون... اجرایی و 

  .اي خود را بازتر نمایند حرفه
تشکلها و سندیکاهاي صادراتی در همه جاي دنیا بازوي توانمند تولیدکنندگان و 

بسته به میزان توانمندي و توانایی در عرصه صدور کاال ها  صادرکنندگان هستند، اینگونه تشکل
آورند و از این طریق قادر هستند  المللی را بدست می زنی و تعیین قیمت در بازارهاي بین قدرت چانه

آوري اطالعات  هاي صادراتی با جمع معموالً اتحادیه. منافع و قدرت اقتصاد اعضایشان را تقویت نمایند
کنندگان و  هاي مدیریتی را براي تولید گیري ارائه آنها به اعضاء قدرت تصمیمالزم و به هنگام، و 

  .صادرکنندگان اقالم خاص باال می برند
اند و  ها و تشکلهاي صادراتی در کشورهایی که موفق عمل کرده با نگاهی به تجربیات اتحادیه

لگو و مدلی مناسب با توجه توان ا هاي سنتی در ایران، می همچنین بررسی ساختار و شرایط اتحادیه
هاي صادراتی  شایان ذکر است، ایجاد اتحادیه. به شرایط خاص اقتصادي ایران، تدوین و طراحی نمود

یه شکل نوین آن در کشور تنها یکی از ملزومات گسترش و توسعه صادرات غیر نفتی است و شرایط 
رود با تشکیل  ن انتظار میولیک. آوري از پارامترهاي مهم صادرات است تولید، کیفیت و فن

روي صادرکنندگان را  هاي صادارتی قوي و منسجم کردن آنها، بتوان بسیاري از موانع پیش اتحادیه
  .برداشت

  
  هاي صادراتی بررسی تجربه کشورهاي مختلف در زمنیه اتحادیه

  :ژاپن -1

جهان ژاپن یکی از کشورهاي پیشرفته آسیایی است و به عنوان دومین قدرت اقتصادي 
توانایی رهبریت صنعتی و متخصصین فنی، نیروي کار آموزش یافته، نرخهاي پس . محسوب می شود

انداز و سرمایه گذاري باال، هزینه هاي دفاعی نسبتاً کم، گسترش همه جانبه توسعه صنعتی و تجارت 
  . خارجی این کشور را به یک قدرت صنعتی کامالً توسعه یافته اي تبدیل نموده است
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در این .  آغاز گردید19نظر پیشینه تاریخی دوران پیشرفت اقتصادي ژاپن از نیمه دوم قرن از 
در ...  و 1889 در سال Mitsubishi و 1876در سال  Mitsuiزمان بود که کمپانی هایی چون 

این کمپانی ها به موفقیت هاي زیادي نائل آمدند به طوري که در سال . این کشور شکل گرفت
در . ها انجام می دادند  درصد واردات ژاپن را این کمپانی90 درصد از صادرات و 70 حدود 1920
 آنها به صورت واسطه گر و دالل فعالیت خود را گسترش دادند و سپس مالک ناوگان 1930سال 

  . تجاري شدند و در زمینه منابع طبیعی سرمایه گذاري نمودند
 ژاپنی، به موفقیت ها، تنوع دادن به )TH( اتحادیه هاي صادراتی 1990- 70در دهه هاي 

 نامیده 1 واحد اتحادیه صادراتی که به سوگوشاشا9، 1980در آغاز دهه . کارها و رشد ادامه دادند
  . شد از ادغامهاي مالی و صنعتی تشکیل گردید می

کوچک به نام سومن  TH هزار 80به جز این اتحادیه هاي صادراتی، در ژاپن بیش از 
این اتحادیه هاي صادراتی کوچک نسبت به اتحادیه هاي صادراتی عمومی، . د آمد به وجو2شاشاس

دارند و در واردات و توزیع داخلی نقش مهمی را ) مواد اولیه و منسوجات(تخصص باالیی در تولید 
الهاي نهایی اکثر اتحادیه هاي صادراتی کوچک و بزرگ در ژاپن در بخش کا. ایفا می کنند

، Hondaبزرگی مانند ) TH(الزم به ذکر است اتحادیه هاي صادراتی . کند میغیرخوراکی فعالیت 
Toyota المللی شان را حفظ و کنند و خود بازارهاي بین اتحادیه هاي صادراتی استفاده نمی از 

  . نمایند نگهداري می
بزرگ و کوچک در ژاپن، ارتباط تنگاتنگ مابین ) TH(نکته مهم و بارز در بقاي 

ن، عرضه کنندگان و توزیع کنندگان می باشد بطوریکه منجر به تشکیل گروههاي به هم  تولیدکنندگا
این گروهها در افزایش بازدهی بخش هاي مختلف تجاري در این .  شده است3پیوسته اي بنام کرتسو

کشور تأثیر بسزایی دارند در واقع وجود یک ارتباط منسجم و خیلی نزدیک بین مؤسسات تجاري و 
این خصوصیت باعث شده که تا . ید و زنجیره بازاریابی، از خصوصیت بارز کرتسو می باشدنظام تول

  . حدود زیادي بازار این کشور را غیرقابل نفوذ نموده است
 یا سازمان تجارت خارجی ژاپن به 4به عنوان جترو) TH(اتحادیه هاي صادراتی در ژاپن 

دو طرفه و سرمایه گذاري مابین ژاپن با دیگر صورت یک سازمان دولتی است که جهت ارتقاء تجارت 
.  به منظور ارتقاء صادرات ژاپن تشکیل گردید1958جترو در سال . نقاط جهان فعالیت می کند

                                                
1 - Sogo Shasha 
2 - Somen Shoshas 
3 - Keiretsu 
4 - JETRO (Japan External Trade Organization)  
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تمرکز اصلی این سازمان در قرن حاضر در جهت ارتقاء سرمایه گذاري مستقیم خارجی در ژاپن و 
. ایش پتانسیل صادراتی آنها استهاي کوچک و متوسط ژاپنی به منظور افز کمک به شرکت

JETRO) شرکت 38 کشور جهان دارد و 55 نماینده در 73در حال حاضر ) اتحادیه صادراتی ژاپن 
  . پردازند در خود ژاپن به فعالیت می

. توسعه تجارت خارجی در این کشور است) JETRO(وظایف عمده اتحادیه صادراتی ژاپن 
کانالهاي ارتباطی بین مراکز تصمیم گیري دولتی با بخش در این راستا این سازمان در ایجاد 
  . کند اط مختلف جهان نقش کلیدي ایفا میخصوصی و طرف هاي تجاري آنها در نق

JETROل  همچنین به عنوان یک مشاور قوي جهت ارائه خدمات به بخش خصوصی عم
وژي برتر جهان و همچنین نماید این خدمات  از بازاریابی گرفته تا عقد قرارداد و تحصیل تکنول می

  . شود  و ترغیب صادرکنندگان را شامل میتشویق
  :  در زمینه توسعه تجارت خارجی عبارتند ازJETROدیگر فعالیتهاي عمده  

  ارتقاء سرمایه گذاري مستقیم خارجی  
  کمک به رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه 

  مشارکت در توافق هاي اقتصادي 

 وچک صادراتی در ژاپن کمک به شرکتهاي ک 

  تجهیز اطالعات اقتصادي خارجی 

 هاي ژاپنی  ارتقاء صنعت با تکنولوژي پیشرفته و همکاري بین شرکتهاي خارجی و شرکت 

  اقدامات حمایتی از آنها(کمک به شرکتهاي ژاپنی در خارج از کشور ( 

ت اصلی این  شرکت تجاري در ژاپن در امر صادرات دخیل هستند صادرا8000در حال حاضر 
 نقلیه موتوري، مواد دارویی و شیمیایی، آهن، فوالد، کامپیوتر، قطعات اتومبیل، ها وسائط شرکت

کا، چین بیشترین میزان صادرات ژاپن به امری. موتور ماشین آالت، قطعات الکترونیکی و کشتی است
  . باشد و تایوان می

اي  ی در ژاپن حمایت هاي گستردههمانطور که در مطالب پیشین ذکر گردید اتحادیه صادرات
از شرکتهاي کوچک و متوسط ژاپنی به عمل می آورد این حمایت ها شامل تحقیقات بازاریابی، ارائه 
پیشنهادات و مشاوره هاي مفید در جهت توسعه تجارت و همچنین تنظیم قوانین حمایتی از 

و بین المللی تجارت، شرکت ها، ارائه خدمات آموزشی به صورت شرکت در کالس هاي داخلی  شرکت
در نمایشگاهها، ایجاد ارتباط مابین شرکتهاي کوچک و متوسط با کشورهایی که دارایی پتانسیل 
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ارائه تسهیالت اعتباري (حمایت هاي مالی که خود در برگیرنده . باالیی در تجارت محصوالت هستند
ن گونه شرکتها با ارائه سیستم بیمه از مؤسسات مالی دولتی در ژاپن، کمک به توانایی اعتباري به ای

اعتباري و سیستم گارانتی اعتباري، افزایش سرمایه به وسیله شرکتهاي سرمایه گذار تجاري کوچک 
  . می باشد) و متوسط و بنگاههاي مشاوره اي

سازمانهاي حمایت کننده شرکت هاي کوچک و متوسط در ژاپن در یک دسته بندي عبارتند 
  : از

 ) اي ناحیه(تهاي محلی مرکز حمایت شرک .1

 قسمت از کشور ژاپن به عنوان مرکز حمایت شرکتهاي کوچک 251این مؤسسه در 
سازماندهی شده است برنامه این شرکت بحث و مشاوره با شرکتهاي کوچک در ارتباط با شروع 
تجارت و پایه گذاري خالقیت هاي تجاري شرکتها می باشد و مکانی در این خصوص به آنها 

  .  داده شده استاختصاص
 مرکز حمایت شرکتهاي اداري  .2

 مکان به عنوان مرکز حمایت از پروژه هاي شرکتها سازماندهی شده است 57این مؤسسه در 
و به موجب قانون، منابع شرکت اعم از منابع انسانی، منابع تجاري، تکنولوژیکی، و نیازهاي متفاوت 

اي،  همچنین ارائه خدمات مشاوره.  دهدار میشرکتهاي کوچک و متوسط را پاسخگو مورد حمایت قر
  . آورد ن تجارت را براي شرکتها فراهم میآماده سازي اطالعات، اعزام کارشناسان و ارزیابی امکا

 مرکز حمایت از معامالت اقماري شرکتهاي کوچک و متوسط  .3

ي مالی و با فراهم آوردن کمک ها.  مکان در کشور ژاپن ایجاد شده است8این مؤسسه نیز در 
و تکنولوژیکی و خدمات مشاوره اي درخصوص مدیریت مالی و مسائل قانونی جهت کمک به شرکتها 

  .  تشکیل شده است
 انجمن صنعت و تجارت  .4

 اتاق تجارت و صنعت  .5

 عالوه بر کمک به صادرکنندگان جهت ارتقاء صادراتشان به JETROالزم به ذکر است 
 دیگري را در سطح بین المللی و داخلی انجام می دهد که عنوان اتحادیه صادراتی فعالیتهاي وسیع

تعداد اتحادیه هاي صادراتی . این فعالیت ها تأثیر بسزایی بر صنعت، اقتصاد بازرگانی این کشور دارد
 اتحادیه و همچنین تعداد اتحادیه هایی که 4که در ژاپن به طور عام به امر صادرات اهتمام می ورزد 

  .   اتحادیه است25ادرکنندگان رسیدگی می کند به طور خاص به امر ص
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 14تعداد اتحادیه هاي صادراتی که در ژاپن به طور عام به امر صادرات اهتمام می ورزند 
کنند  اتحادیه و همچنین تعداد اتحادیه هایی که به طور خاص به امور صادرکنندگان رسیدگی می

  .  اتحادیه است25
 
  : کانادا-2

تجاري و روند کاهشی موانع گمرکی به همراه صنعتی شدن کشورهاي رشد سریع آزادسازي 
مطرح بودند به  1عنوان کشورهاي مشتري  به در حال توسعه باعث شده است کشورهایی که قبالً

  .تبدیل شوند 2کشورهاي عرضه کننده
نامه عمومی تعرفه و  و موافقت) WTO(باتوجه به تشکیل سازمان تجارت جهانی

اي کمی در بازارهاي داخلی نیز با افزایش رقابت مواجه  ر کانادا از مزیت منطقه، کشو)گات(تجارت
آوري  هایی که در حفظ و نگهداري بازارهاي داخلی در مقابل رقباي خارجی، با فن هست، بنگاه

توانند در  اند، در واقع ثابت کردند که می پیشرفته و یا ارتقاء و بهبود خط تولید موفق عمل کرده
  .المللی رقابت نمایند، حتی اگر پیشتر کاالیی را صادرنکرده باشند ي بینها عرصه

که به ) ایالتی در شرق کانادا(در کانادا و ایالت کبک ) SMES(3 هاي کوچک و متوسط بنگاه
شود، در توسعه صادارت و حفظ جایگاه خود در تجارت  اطالق می) هاTH(آنها اتحادیه صادارتی 

در عمل، تولیدکنندگان و . شوند ارها، بسیار با انگیزه ظاهر میجهانی و یا ورود به باز
داران و  ، کارخانه)هاTH(هاي صادراتی  یک بازار معین را در اختیار دارند، اما اتحادیه داران، کارخانه

  .گیرند تولیدکنندگان را در خدمت می
THتند، در حالی که  ها به عرضه کنندگان، به دلیل صدور کاالهاي صادراتی آنها وابسته هس

ها همکاري و یا اینکه اداره صادراتی باي خود THداران با دو گزینه مواجه هستند؛ یا با  کارخانه
  .ایجاد نمایند

 در کشور کانادا وجود TH 1000 در ایالت کبک و بیش از TH 300در حال حاضر تعداد 
  .دارد

                                                
1Client Countries 
2Supplier Countries   
3Small and medium sized enterprises(SMES1- Client Countries)  
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دله کاال بین تولیدکنندگان تواند رابط مبا  میTHدهد که چطور یک  نمودار زیر نشان می
  : باشدو خریداران در همه بازارها) دگانکنن عرضه(

  

  
        

  هاي صادراتی به عنوان واسطه اتحادیه): 1(نمودار
  

  :هاي تجاري زیر در ارتباط هستند در کانادا با فعالیت)  هاTH(هاي صادراتی  اتحادیه
  ر کانادا به کشورهاي خارجی؛صادرات کاالهاي تولیدي د .1
 واردات کاالهاي تولیدي به داخل کانادا؛ .2

در این حالت کاالها وارد ( بین تولیدکنندگان و خریداران غیر کانادایی 1اي تجارت واسطه .3
 ).شود خاك کشور کانادا نمی

دهد که بطور همزمان در  ها اجازه می هاي صادراتی به آن پذیري اتحادیه چاالکی و انعطاف
هاي  بنابراین، اتحادیه. سیاري از بازارها فعالیت کنند و با بیش از یک کاال سروکار داشته باشندب

کنند، اگر چه یک اتحادیه صادراتی  صورت جند جانبه در مبادالت کاال نقش ایفاء می صادراتی  به
نوان یک هاي صادراتی به ع ها را بازي کند ولیکن فعالیت اتحادیه خاص ممکن است همه این نقش

  :شود بندي می صنعت، یه صورت زیر طبقه
 شود  درصد از کل درآمد تجاري را شامل می60هاي صادراتی بیش از  فعالیت.  
 شود  درصد از کل درآمد تجاري شامل می30بیش از ) تجارت سه جانبه(اي  فعالیت واسطه. 

  شود  درصد درآمد حاصله را شامل می5- 10فعالیت وارداتی در حدود. 

آنها همانند کارخانه . دهند هایی هستند که خدمات ارائه می هاي صادراتی، کمپانی دیهاتحا
المللی، ارزش  آوري در جهت مبادالت بین کنند، ولیکن از طریق ابداع و نوع کاالیی را تولید نمی

                                                
1Offshore Trading 

 خارجي ریدارانخ

 کنندگانعرضھ

 خارجيخریداران

صادراتياتحادیھ
TH  

صادراتياتحادیھ
TH 

 کانادایيکنندگانعرضھ

 داخلي خریدارن

صادراتياتحادیھ خارجيکنندگانعرضھ
TH 

 =کننده وارد

 =صادرکننده

  =١گريواسطھ
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 ها THکند که آیا  نماي آن تعیین می دار، نوع بازار و دور براي یک کارخانه. کنند افزوده ایجاد می
  ؟ است یا خیرمندبراي او سود

  :شود بندي می دار به صورت زیر طبقه رو و قابل دسترس براي یک کارخانه بازارهاي پیش
  کشور کانادا(بازارهاي ملی( 

 مانند امریکا( 1بازارهاي مرزي( 

 2بازارهاي خارجی 

 

  
  

  )کانادا(بازارهاي ملی ): 2(نمودار 
  .هاي تجاري در بازارهاي داخلی کشور کانادا اي از فعالیت ، شرح ساده)2 (نمودار

تولید . روي یک تولیدکننده اهل کبک، بازارهاي داخلی در کبک و کانادا است اولین بازار پیش
هاي بازاریابی و حمل و نقل به راحتی  داند که در یک محیط رقابتی، سازمان کننده مذکور می

از یک ) بازارهاي مالی(هاي تجاري در داخل  فعالیت. را مبادله و به فروش برسانندتوانند کاالي او می
هاي تجاري بین استانی یا  در این حالت تعرفه. زبان و پول رایج براي معامالت کاال برخوردار است

براي محصوالت تولید شده، وجود ندارد و بدون هیچ مشکلی کاال در بازارهاي دوردست  3یایالت
  .شود  میمبادله

                                                
1Cross- Border   
2Overseas   
3Inter - provincial   

 ازارھايب
 ملي

 )کانادا(

 متوسط و کوچک بنگاھاي
 (SME) خارجي تولیدکننده

 نقل و حمل
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  )Cross – Border  (بازارهاي مرزي) 3(نمودار     
  

اي یک کاالي رقابتی را تولید و بخواهد آن را صادر کند، او معموالً از بازاهاي  اگر تولید کننده
 افراد، زیرا که استانداردهاي زندگی، صالیق): 3نمودار (کند  آغاز می) بازارهاي مرزي(آمریکا 

به عبارت دیگر بازارهاي . هاي تجاري و بانکی در دو کشور شبیه هم است مشخصات فنی و فعالیت
  .همچنین زبان مشترك نیز وجود دارد. است) کانادا(آمریکا در امتداد بازارهاي داخلی 

  :البته سه تفاوت در دو کشور وجود دارد
ل است و تاجري نیست که نتواند چنین راحتی قابل تبدی هاي رایج متفاوت است، اما به پول .1

 .کاري را انجام دهد

توانند کار را انجام داده و عوارض  راحتی می ها به یک مرز بین المللی وجود دارد، اما دالل .2
 .گمرکی را پرداخت نمایند

هاي تجاري داشته باشند، اما  توانند نقطه نظرهاي متفاوتی راجع به سیاست دو دولت می .3
 .ارت آزاد به طرق مختلفی موانع را کاهش داده استنامه تج موافقت

تواند کاالیش را به طور مستقیم از کارخانه با خریداران آمریکایی  دار کانادایی می البته، کارخانه
راحتی با کمبودهاي عمومی هماهنگ نماید و تسهیالتی  تواند خود را به همچنین او می. مبادله نمایند

 بازارھاي
 داخلي

 متوسط و کوچک بنگاھاي
 (SME) خارجي تولیدکننده

 نقل و حمل

 واسطھ و دالل

 سردخانھ و انبار
Ware House 

 بازارھاي
 مرزي
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همانطور که گفته شد صاحبان کارخانه با دو . نیازهاي مشتریان فراهم سازدمنظور پاسخگویی به  را به
هاي صادراتی واگذار کنند و یا اینکه اداره صادراتی  انتخاب مواجه هستند، یا امر صادرات را به اتحادیه

  .براي صدور کاالي خود ایجاد نمایند
کنندگان آمریکایی چه  توزیعتواند تشخیص دهد که خریداران و  ها می اداره صادرات کارخانه

داده  دهد که براي شهرهاي مختلف کانادا انجام می نیازهایی دارند؛ در واقع همان کاري را انجام می
  .است

داران بخواهند کاالیش را به خارج عرضه نمایند، با مشکالتی مواجه  با وجود این، اگر کارخانه
توانند اداره صادرات را که فعالیتش  انه میصاحبان کارخ.  شرح داده است4هستند که در نمودار 

تاسیس 1 کامالً از ارائه خدمات داخلی مجزاست، به منظور گسترش و فعالیت در بازارهاي خارجی
  .نمایند

این انتخاب بدلیل وجود تمایز بین بازارهاي داخلی و خارجی مهم است چرا که بازارهاي 
هاي  الیق، فعالیتاستانداردهاي زندگی و س: ستواجه اهاي مختلفی از این نوع م خارجی با چالش

هاي  اي، شیوه اي و غیر تعرفه تجاري و بانکی، نوع پول رایج و بیشتر اوقات زبان کارفرما، موانع تعرفه
هاي سیاسی، قانونی، تجاري، نسبت به بازارهاي داخلی و آمریکا  ؛ همچنین ریسک...گذاري و قیمت

  .بسیار زیادتر است

                                                
 .استNon –US Market)  (منظور از بازارهاي خارجي، بازارهاي غري بازار آمریکا 1
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  )Overseas Markets(بازارهاي خارجی): 4(نمودار  
  

ادارة .  سال است3 الی 2حضور در بازارهاي خارجی، مستلزم تالش مداوم به مدت حداقل 
هاي صادراتی  اداره. دهد اش را همانند مرکز فروش کاال در داخل با موفقیت انجام می صادارت وظیفه

 مستقیم غیر فروش

 اتحادیھ
 صادارتي
(TH ) 

 ھايبنگاه صاحبان صادارت مرکز
 متوسط و کوچک

(SME ) 

 واسطھ و دالل
 عنوانبھ

 کنندهتوزیع

 بازاریابي

 واسطھ و دالل

 انباروونقلحمل
 سردخانھو

 فروش
 مستقیم

 بازاریابي
 تولید
 قیمت

 ارائھ و عرضھ
 یابيمکان

 ملي بازارھاي
  )کانادا(

 مرزي بازارھاي
 )امریکا(

 بازارھاي
 خارجي

 مشتریان / بازارھا شناسایي
 

 کاال نوع تعیین و شناسایي
 

 کاالھاي ذاريگقیمت
 صادارتي

 
 تجاري مذاکره

 
 ھاپرداخت و مالي مسائل

 
 الزم مدارک و اسناد ارائھ

 
 مناسب نقل و حمل ارائھ

 
 طرفین مطالبات فصل و حل

 
 )هتولیدکنند(مشتریان بین ارتباط

 )رخریدا( مشتریان و

 بیمھ کردن فراھم
 ھاریسک وششپمنظوربھ
 

 کاال گمرکي تشریفات
 

 ریزينامھبر / انبارداري
 

 تجاري مسائل تثبیت
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هایی را جهت گسترش  هاي بازاریابی تطبیق داده و بودجه تد و شیوهبایست خود را م مذکور می
  .صادرات در بلند مدت تخصیص دهند

است، چرا که آنها در  ) TH(هاي صادراتی  داران، استفاده از اتحادیه انتخاب دیگر کارخانه
اي صادراتی ه اتحادیه. اند هایی را بدین منظور تأسیس کرده زمینۀ تجارت خارجی تبحر دارند و شبکه

  .هاي فروش کاال در بازارهاي خاص اطالع دارند متخصص، کامالً از نوع محصوالت و ویژگی
به صورت یک عامل مستقل، خدمات مهمی را در زمینه مبادالت  ) TH(یک اتحادیه صادارتی

 ها زمینه ورود به بازار را به آسانی فراهم کرده و THنمایند، کاال یه تولیدکنندگان عرضه می
در حقیقت، اگر هدف فروش کاال در داخل باشد، . دهند ها و تشریفات صادرات را کاهش می ریسک

بازارهاي خارجی براي تولیدکنندگانی که قادرند خود را با . انجام مبادالت کاال نوعی گفتگو است
ند، از تعدیل کن) ها ها و ریسک همانند حداکثر کردن سود، حداقل کردن هزینه(هاي بازار  استراتژي

  .نظر اهمیت متفاوت هستند
زمانی که .  واگذار شود امیدوارکننده هستندTHبازارهاي خارجی آن هنگام که به یک 

. کند ممکن است که حاشیه اطمینان بسیار پایین باشد دار مستقیماً خدمات را ارائه می کارخانه
هاي صادارتی   موافقت اتحادیهبا)1(ها این است که در چارچوب برنامۀ زمانی وظیفه مالکان کارخانه

)TH(عرضه کاال را به لحاظ کیفی، کمی و قیمت تنظیم نمایند ،.  
  :شود هاي صادارتی به صورت زیر توصیف می سایر وظایف و کارکردهاي اتحادیه

  شناسایی بازارهاي بالقوه براي محصول معین؛ .1
 ها؛ تمایالت آنها و   ها به عنوان مشتري و یافتن سلیقه جلب خریداران و سازمان .2

هاي  تامین اطالعات دربارة بازار با توجه به نیازهاي بازار، استانداردها، قوانین براساس ظرفیت .3
 کنندگان؛ عرضه

 فراهم نمودن حمل و نقل مناسب و راحت، با عنایت به هزینه، کیفیت خدمات و امنیت؛ .4

 تعیین قیمت کاال براي تحویل در مقصد؛ .5

 جاري؛مذاکره به منظور مبادالت ت .6

 اجراي مراحل منطقی و قانونی که براي دریافت و تحویل کاال ضروري است؛ .7

 المللی؛ فراهم کردن اسناد و مدارك به منظور مشخص کردن موضوع تجارت بین .8

 ها؛ تعیین و انتخاب خریداران براساس ارزش و اعتبار آن .9

 هاي پولی؛ هاي بازرگانی و نوسان اي مناسب در مقابل ریسک فراهم کردن پوشش بیمه .10
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 تامین مالی مبادالت کاال و پرداخت براي کاال و خدمات دریافت شده؛ .11

 شده؛ پرداخت براي کاالهاي مبادله .12

 1ویه حساب براي طرفین تجاري و پاسخگو بودن؛انجام تس .13

 هاي ضروري و رابطه مناسب با عرضه کنندگان و مشتریان؛ اطمینان از پیگیري .14

 .عات تجاري به منظور گسترش بازارهابه دست آوردن و به روز کردن اطال .15

  
ها به عنوان  آن. نمایند ها یه صورت عامل مستقل براي کشور خود عمل میTHبیشتر

هایی هستند که در ازاء انجام مبادله کاال سود به  کنند، بلکه بنگاه اي عمل نمی هاي مشاوره سازمان
اي صورت  ها،اگر مبادله ند، این نوع داللکن عمل می 3ها همانند دالل 2بعضی از تاجران. آورند دست می

کنند در این حالت بخشی از هزینه روي هزینه مستقیم مبادله کاال  گیرد، حق کمیسیون دریافت می
  .هاي باال سري ندارد اي روي هزینه گذارد،و هیچ هزینه اثر می

ز طریق داران در وقت و هزینه به منظور وارد شدن در یک بازار جدید ا همچنین کارخانه
این زمانی اهمیت . نمایند جویی می اند، صرفه هایی ایجاد کرده ها که در بازارها شبکهTHهمکاري با 

به عنوان مثال وسایل الکترونیکی (کند که به طور نسبی، دوره تجاري کاال کم باشد  خاصی پیدا می
  ).هاي فنی ناشی از پیشرفت

 اجراي قرارداد دو طرفه بین دالل و عمل پس از حضور مطمئن در بازارهاي خارجی، و پس از
زمانی . تواند تصمیم بگیرد که یک مرکز صادراتی براي خود تأسیس نماید صاحب کارخانه می)2(اصلی

هاي تولیدي در کنار بازاریابی در  شود، دیگر فعالیت هاي صادراتی می دار وارد فعالیت که یک کارخانه
شود، و این بازار خارجی است که کیفیت  عی تلقی میالمللی به عنوان یک فعالیت فر سطح بین

دار دیکته  المللی را به کارخانه گذاري در سطح رقابت بین محصول، عرضه کاال، تحویل کاال و قیمت
  .کند می

المللی مجهز شوند و ضروري است که  بایست به طرز تفکر و اندیشه بین صاحبان کارخانه می
حمایت ) هاTH(هاي صادراتی   از مرکز صادارت یا اتحادیهها در حالتی که ممکن است همه آن

پذیري به  وري و رقابت اش را در زمینه بهبود و ارتقاء بهره در غیر این صورت، بهتر است منابع. نمایند
  .گذاري نماید منظور آشنایی بهتر با ابزارهاي سرمایه

                                                
1Tim Frame   
2Agents   
3Principal and Agent   
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صد صادرات کشور کانادا  در13 بیش از 1983دهد که درسال  نشان می) 1(آمار جدول شماره 
 40دهد که بیش از  هاي یخش صادارت نشان می اند؛همچنین بیشتر تحلیل ها انجام داده)TH(را 

، صادارت 1990اند در سال              ها انجام دادهTHرا ) غیر آمریکا(درصد صادرات به بازارهاي خارجی 
این .  درصد گذشته است50از مرز ) اغیر از آمریک(ها به بازارهاي خارجیTHها توسط  کانادایی

هاي آماري براساس بازارهاي  تحلیل. رساند ها را در اقتصاد کانادا میTHموضوع اهمیت و نقش 
هاي کانادایی، با فروش THدهد سه تا پنج درصد صادرات کانادا به آمریکا را  آمریکا، نشان می

تجارت (ریکا فعالیت زیادي دارند محصوالت تولیدي غیر کانادایی کشور ثالث در بازارهاي آم
  )اي واسطه

  
  در کانادا) TH(هاي صادارتی  تصویر آماري از عملکرد اتحادیه): 1(جدول 

 کانادا ایالت کبک
1990 1983 1990 1983 

 

 )TH(ها ه تعداد بنگا 400 713 100 200
 )TH(تعداد شاغلین 6000 11995  - 3200

 )بیلیون دالر(ا هTHصادرات 7/11% 6/22%  8/1%  6/3%
 )بیلیون دالر(کل صادرات  88 141 6/22  -
ها نسبت به کل THدرصد صادارت 13% 16%  -  -

 صادرات کانادا

ها نسبت به کل THدرصد صادرات  -  -  7/15%  -
 صادرات ایالت کبک

درصد صادرات به بازارهاي خارجی   40%  50%  -  -
  )غیر آمریکایی(

  
  :شوند بندي می در کانادا به چهار گروه طبقهها TH) مقیاس(براساس اندازه 

1. THهاي خیلی کوچک)Very Small)(؛ تقریباً )با فروش کمتر از یک میلیون دالر در سال
هاي صادراتی، کمتر از یک درصد از صادرات را به   درصد از کل کمپانی46با سهمی معادل 

 .عهده دارند
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2. THهاي کوچک)Small ( با توجه )  میلیون دالر در هر سال25با توجه به فروش بین یک تا
 درصد از 39 میلیون دالر در هر سال؛ تقریباً با سهمی معادل 25به فروش بین یک تا 

 . درصد از کل صادرات را به عهده دارند5هاي صادراتی،  اتحادیه

3. TH هاي متوسط)Medium Sized ( میلیون دالر در سال؛ 100 تا 25با فروش بین 
 . درصد از صادرات را به عهده دارند7ها، THز درصد ا6تقریباً با 

4. TH 87هاي صادراتی،   درصد از کل اتحادیه9 میلیون دالر؛ با 100هاي بزرگ با فروش باالي 
 .درصد از صادرات را به عهده دارند

  
TH هاي خیلی کوچک در صادرات کاالهاي نهایی بسیار متخصص وTH هاي بزرگ درگیر

هاي کوچک و بزرگ مکمل THدر زمینه تجارت، . ندتجارت کاالها و مواد خام هست
هاي خیلی کوچک بیشتر در THکنند، اما  ها در همه بازارها فعالیت میTHمعموالً.یکدیگرند

هاي بزرگتر بیشتر THکه  کنند، در حالی بازراهاي مکزیک، آمریکاي مرکزي و غرب هند فعالیت می
  .کنند میدر بازارهاي ژاپن و کشورهاي جامعۀ اروپا فعالیت 

، کبک ) درصدOntario)(45(هاي انتاریو  ها بیشتر در ایالتTHاز نظر مکانی، 
)Quebec)(25متمرکزند) درصد15(و کلمبیا)  درصد.  

THبندي نمود توان در قالب شش گروه طبقه ها را بر حسب خدمات عرضه شده می:  
1. TH؛پردازند هایی که در کشور خود به خرید و فروش کاالها و خدمات می  
2. THها کار  هایی که براي کشورهاي دیگر براساس دریافت حق کمیسیون و یا سایر پاداش

 .کنند می

هاي مدیریت صادرات که همه یا یخشی از صادرات یک یا چند کارخانه را مدیریت  کمپانی .3
 .کنند می

هاي متعلق  کنند و صادرات گروه هاي صادراتی که به صورت یک مجموعه فعالیت می کمپانی .4
 .کنند خود را مدیریت میبه 

 .کنند شان فعالیت می هاي خارجی هاي خریداري که از طرف مشتري کمپانی .5

 .کنند کنندگان را در بازارهاي خارجی هماهنگ و منظم می هایی که عرضه کمپانی .6

ها چندین نقش را که THها مطابقت ندارد، بیشترTHالبته در واقعیت، تعاریف فوق با انواع 
  .کنند کنندگان باشد بازي می اي مشتریان و عرضهمنطبق بر نیازه
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ها براساس THدر بیشتر موارد، . تعریف نشده استTHبه هر حال، ساختار استانداردي براي
داراي ... کاالي مورد تجارت، اهمیت فعالیتهاي صادراتی و وارداتی، تجارت متقابل، مقیاس فعالیت و 

  .هاي مشترکی هستند ویژگی
  
  :دهن -3

را از سال  1 اقتصادي، سیاستهاي اصالح ساختاريوري ي ارتقاء میزان کارآیی و بهرههند برا
هاي مختلف اقتصادي، در جهت کاهش  خشببدین صورت، تمرکززایی و آزادسازي .  آغاز کرد1991
هاي  از جمله بخش. گري دولت، با هدف مهم ادغام اقتصاد هند در اقتصاد جهانی، اجرا شد تصدي

لذا، سیاستگذاران هند برنامه دقیق و جامعی را در .  سیاست مذکور، بخش تجارت بودمورد تاکید در
  .تدوین نمودند... ها و  ها، مجوز ها، تعرفه هاي مختلف تجاري از جمله صادارت، واردات، یارانه زمینه

هاي مناسبی نیز جهت حضور در عرصه جهانی، با تاکید بر  شایان ذکر است که سیاست
هاي کالن تجاري هند  هاي صادراتی تدوین شد که بخشی از سیاست ش مهم اتحادیهصادرات و نق

هاي  هاي صادراتی را نباید فقط ناشی از سیاست هاي اتحادیه ها و عدم موفقیت بنابراین موفقیت. است
هاي تجاري در  هاي صادراتی دانست؛ باید آثار متقابل مجموعه سیاست ذکر شده در بخش اتحادیه

  .ها در نظر گرفت ه شده را در تحلیل علل موفقیتنظر گرفت
صورت زیر  هاي صادرکننده به هاي تجاري تدوین شده در کشور هند، گروه براساس برنامه

  :اند بندي شده طبقه
Export House / Trading House / Star Trading House / Super 

Star Trading  House  
بندي، عبارت است  ک از صادرکنندگان در این طبقهمعیار بکار گرفته شده براي تشخیص هر ی

بدست آمده در طول سه سال و یا در  2از میزان صادرات به ارزش فوب و یا میزان خالص درآمد ارزي
  .طول سالی که براي صادرکنندگان مجوز صادرشده است

تی شایان ذکر است که عالوه بر میزان صادرات کاالهاي فیزیکی میزان سایر اقالم صادرا
هاي در نظر گرفته شده به شمار  نیز از معیارهاي شایستگی براي قرار گرفتن در گروه) خدمات(

تواند در گروه  اي می در عین حال، شروط دیگري نیز وجود دارد، به عنوان مثال، صادرکننده. رود  می
)SSTH)   Super Star Trading Houseآن، 3 قرار گیرد که گردش مالی یا عملکرد مالی 

                                                
1 Structural Perform 
2 Net Foreign Exchange 
3 Turnover 
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، طی سه سالی که مجوز برایش صادر شد، و Fob میلیون روپیه به ارزش 40000به طور متوسط  
  . میلیون روپیه طی یک سال باشد60000یا 

هاي خاص مبتنی بر میزان صادرات به ارزش فوب و خالص درآمد ارزي  در مجموع وزن
هاي مذکور  گرفتن آن در گروه، در ارزیابی عملکردیم اتحادیه صادراتی و قرار )NFE( دست آمده به

  :آمده است) 2(نقش دارد، که به طور خالصه در جدول 
  هاي صادراتی در کشور هندوستان بندي گروه  معیار و مالك طبقه-)2(جدول 

  )میلیون روپیه(

درآمد ارزي صادراتی 
بدست آمده نسبت 
به صادرات مطلوب 
طی سالی که مجوز 

 داده شده است

متوسط میزان 
ه ارزش صادرات ب

فوب در طول سالی 
که مجوز داده شده 

 است

متوسط خالص 
درآمد ارزي بدست 

آمده نسبت به 
 صادرات

 نوع اتحادیه صادراتی تعداد

120 60 150 100 Export House 
600 300 750 500 Trading House 

1500 1250 3000 2500 Star TH 
6000 4000 10000 7500 Super Star TH 

  
این است که از ) NFE( نظور از صادرات مطلوب بر حسب خالص درآمد ارزيجا، م در این

ارزش کل صادرات میزان صادرات میزان کاالهاي وارداتی مؤثر در تولید کاالهاي صادراتی کسر 
  .شود می

هاي صادراتی را به طرق مختلف چون  دولت هند براي ارتقاء کارایی و بهبود عملکرد، اتحادیه
همچنین به نسبت . کند تشویق می... ردات کاال، پرداخت درصدي از صادرات، و ارائه مجوزهاي وا

ها  ها، بانک گذارد و بسته به عملکرد آن هاي صادراتی وام در اختیارشان می سطح فعالیت  اتحادیه
به عنوان مثال، براي تشویق صادرات در . گذارند هاي سنگین با بهره کم در اختیارشان می وام

 وجود دارد که معیاري براي پرداخت اعتبارات 1اي تحت مقام طالیی ک مقیاس جایزههاي کوچ بخش
به دنبال کسب این ) EH/TE/STH/SSTH(هاي صادراتی  بانکی است؛ از این رو همه اتحادیه

  .مقام هستند

                                                
1 Golden Status 
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 اجازه دارند که Super Star Trading Houseهاي صادراتی از نوع  همچنین اتحادیه
 درصد از خالص 15، 12، 10، 7/5 درصد از ارزش فوب کاالهاي صادراتی و یا 6،8،10،12در حدود 

که مجوز برایشان صادر شده است در قالب کاالهاي تخصصی  اي درآمد ارزي صادرات را در طول دوره
  .وارد نمایند SIL(1(قابل انتقال به صورت رایگان 

رد صادرات خدمات نیز صدق ، در مو)فیزیکی(بندي ذکر شده راجع به صادرات کاال  تقسیم
 :شوند بندي می روهصورت زیر گ هاي صادراتی خدماتی به کند و اتحادیه  می

Service Export House  
International Service Export House 

International Star Service Export House  
International Super Star Service Export House  

  
، با صادرات کاال و خدمات اطالعات بی نظیري در باره بازارهاي )هاTH(هاي صادراتی  اتحادیه

ها در زمینه صادرات، مسائل مالی مرتبط، TH. کنند هاي تولیدي، فراهم می خارجی براي بنگاه
ها نیاز بازار و  آن. هاي مالی را به حداقل برسانند متخصص هستند و قادرند ریسک... مدیریت بازار و 

ها  اران خارجی را به خوبی می شناسند و قادر هستند که خدمات مورد نیاز کارخانههاي خرید سلیقه
هاي  اتحادیه. هاي خریداران را از طرف دیگر با یکدیگر مرتبط سازند را از یک طرف و نیازمندي

صادراتی در هند، ریسک مرتبط با مبادالت در سطح جهانی را با ایجاد رابطه با مشتریان خارجی و 
به عبارت دیگر با . سازو کارهاي مناسب، به طور صحیح هدایت و آن را کاهش می دهندتأمین 

  .دهند گسترش بازارها و تنوع کاالهاي صادراتی، ریسک را کاهش می
  :دهند در کشور هند خدمات زیر را ارائه می) هاTH(هاي صادراتی اتحادیه

  شناسایی و انتخاب بازار؛ .1
 یان؛شناسایی، انتخاب و ارزیابی مشتر .2

 فراهم کردن اسناد مورد نیاز جهت صادرات؛ .3

 بازاریابی و فروش کاال؛ .4

 ؛)...ائل مالی، بیمه، حمل و نقل و شامل مس(انجام مذاکرات تجاري جهت فروش کاال .5

 - شامل عوامل تجاري( هاي صادراتی حفظ و حمایت از مشتریان در ارتباط با ریسک .6
 ؛)و نرخ ارزها و مشکالت حمل و نقل  سیاسی، بعالوه نوسان

                                                
   انتقال به صورت رایگان یعين جموز واردات کاالهاي ختصصي قابلSIL سیل  1 
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 هاي الزم پس از فروش کاال و خدمات؛ ارائه خدمات و حمایت .7

هاي تولیدي مستقیماً به صدور کاال  شایان ذکر است که بعضی از تولیدکنندگان بنگاه
هاي صادراتی  هاي تولیدي می توانند از خدمات اتحادیه پردازند؛ با این حال در این مورد نیز بنگاه می

  :د شوندمن به شرح زیر بهره
هاي فروش در خارج از کشور و جلوگیري از اتالف وقت و کوتاه کردن زمان  تأسیس شبکه .1

  .صدور کاال
 هاي نسبت به مقیاس؛ هاي مختلف و تخصیص و ایجاد صرفه صدور کاالهاي بنگاه .2

 در بازارهاي خارجی؛) هاTH(هاي صادراتی  منتفع شدن اعتبار و شهرت اتحادیه .3

  در بازارهاي خاص؛) هاTH(هاي صادرات حادیهمنتفع شدن از تخصیص ات .4
 .متنوع ساختن بازار و بهبود رهیافت صادرات .5

بـه شـرح   ) با تمرکز بر صادرات مؤسـسات کوچـک  (برنامه ها و سیاست هاي ارتقایی صادرات در هند      
  :  ذیل است
 شرکت در نمایشگاههاي بین المللی  - 1

گاه هاي  جهت شرکت در نمایشبه همین منظور حمایت و کمک به صادرکنندگان کوچک
 Development Commissioner (Small Scale Industries)المللی توسط اداره بین

(SSI) 1998 تا 1999 انجام می شود و در فاصله سالهاي SSI نمایشگاه بین المللی 70 در 
  . تجاري شرکت مؤثر داشته است

 براي صادرات بیشتر در هند الزم به ذکر است شرکت در این نمایشگاهها فرصت هایی را
  . فراهم می آورد و این امر به ارتقاء صادرات در هند کمک می کند

  بسته بندي محصوالت صادراتی  - 2

این امر توسط اتحادیه هایی با همکاري مؤسسه بسته بندي که به درخواست صادرکنندگان 
  . در هند تأسیس شده است سازماندهی و نظارت می شود

آموزشی جهت بسته بندي تکنیکی و علمی در این مؤسسات براي معرفی بهتر  برنامه 25و 
  . محصوالت ارائه شده است

  ارائه خدمات مشاوره اي مدیریتی و تکنیکالی توسط اتحادیه هاي صادراتی مربوطه  - 3

  اعطاي جوایز بین المللی براي محصوالت با کیفیت باال  - 4
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 محصوالت با کیفیت باال انجام کوچک براي تولیداین سیاست براي تشویق تولیدکنندگان 
اي خارجی در امر صادرات اعمال شود و همچنین در جهت وارد کردن این مؤسسات به بازاره می
  . گردد می

  کمک به بهبود بازاریابی  - 5

 به صادرکنندگان Ministry of Commerceبا همکاري ) MDA(روش ارتقاء بازاریابی 
 Export Promotionالزم به ذکر است که . ات ارائه می شوددر هند جهت رشد صادر

Councilsزیر ارتقاء بازاریابی و با استفاده از روشهاي.  نیز در امر ارتقاء بازاریابی نقش مهمی دارد 
  . می شوداعمال 
 ها ت آموزش و شرکت در نمایشگاهاعزام صادرکنندگان جه  
 تی که تحت عنوان ایجاد دوره هاي آموزشی در اتحادیه هاي صادراExport Houses 

 .  نامیده می شودTrading Housesو 

همچنین به ) MDA (Marketing Development Schemeالزم به ذکر است (
  . شرکتها کمک مالی جهت حضور در نمایشگاهها اعطا می کنند

  جایزه به صادرکنندگان  - 1

Ministry of Commerceندگانی که کارایی آنها در  در هند جایزه هایی را به صادرکن
  . امر صادرات خیلی بهتر از دیگران باشد اعطا می کند

 جایزه آن براي مؤسسات در 8 جایزه می باشد که شامل 20جوایز صادراتی در کل شامل  - 2
  . سایز کوچک در نظر گرفته شده است که همه ساله به آنها اعطا می شود

 نولوژي براي پیشرفت صادرات  روشهاي مالی مدرنیزه کردن و ارتقاء تک

 در هند انجام Small Industries Development Bankاین روشها زیر نظر 
  گیرد  می

 SSI که توسط ISO-9000 اهداي کمک هاي مالی جهت گرفتن گواهینامه کیفیت  - 3
 . انجام می شود

4 -  TOOL ROOMS  

Tool Roomر قیمت هاي پایین ارائهوچک د، ابزار و وسایل را براي واحدهاي تولیدي ک 
. ها را قادر سازد با تولید محصوالت با کیفیت خوب با واحدهاي بزرگتر رقابت کنند می دهد تا آن

  . در سراسر کشور هند ساخته شده است) Tool Room (10حدود 
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SME ها در هند عاملی هستند که نقش مهمی را در قوي نگه داشتن رشد اقتصادي، باال 
  . صت کاري و خلق روابط بین سازمانها بازي می کندبردن تجارت، فر

SME ها در هند همچنین به ارائه خدمات و توصیه هاي تجاري به منظور کسب مزیت هاي 
  . رقابتی باال در جهان فعالیت می کنند

  : فعالیت هاي این مؤسسات تحت عنوان اتحادیه صادراتی شامل موارد ذیل است
  ي وام به صادرکنندگان؛ز طریق اعطاحمایت هاي مالی ا .1
 ارائه اطالعات از بازارهاي خارجی؛ .2

  ؛تضمین و گارانتی جهت دو طرف صادرکننده و واردکننده در خارج .3

 الع رسانی؛چاپ مجله جهت اط .4

 محصوالت جهت ارائه کمک به صادرکنندگان به منظور ارتقاء کیفیت و مدرنیزه کردن .5
 .بهتر به جهان

یت صادرکنندگان در هند تشکیل شده با عنوان یکی از مؤسسات مهم که جهت حما
)Export-import Bank of India (که وظیفه اش رسیدگی به امور صادرکنندگان است .  

 ها تشکیل شده SMEهمچنین در هند سازمان هایی نظیر سازمان هاي زیر جهت حمایت 
مهمترین این .  ها در هند زیر نظر این مؤسسات به فعالیت اقتصادي می پردازندSMEاست و 

 Institutional Support to SMES A Study of trade and(سازمان ها با عنوان 

investment( به همت فردي به نام 1857 در سال Lavchand Amarchand تشکیل 
گردید این فرد جهت کشف فرصت هاي خارجی به کشورهاي خارجی سفر کرد وي کار خود را اولین 

  .  تشکیل دادLovson و شرکت خود را با اسم بار در سودان آغاز کرد
 شروع به راه اندازي و Lovsonهمزمان با استقالل هند و مدرنیزه شدن این کشور شرکت 

  . صادرات یک نوع ماشین انگلیسی کرد
و به زودي توانست با گسترش بازار جهانی، و افزایش کنترل کیفیت ماشین آالت خود را تحت 

  . ختلف جهان صادر کنند به نقاط مLovsonمارك 
 Exportدولت هند نیز به پاس خدمات این شرکت در راه پیشرفت صادرات آن را با عنوان 

House ثبت کرد1977 در سال  .  
یدکنندگان و صادرکنندگان در از آن زمان به بعد این شرکت از طریق همکاري با تول

  . هاي مختلف توسعه و گسترش یافت رشته
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 به عنوان یک اتحادیه صادراتی مهم Export Houseحت عنوان  تLovsonهم اکنون 
این شرکت محصوالت مختلفی را از . جهت ارائه بهتر خدمات و محصوالت کشور هند فعالیت دارد

  . کشور جهان صادر می کند36جمله مهندسی، دارویی، معدنی به بیش از 
  :سریالنکا -4

  .ریزي کرده است  اهداف زیر پایههاي تجاري خود را براساس کشور سریالنکا سیاست
  با تاکید بر نگاه به بیرون؛) SMEs(هاي کوچک و متوسط تشوق و حمایت از بنگاه .1
 حمایت از صادرات؛ .2

هاي کوچک و متوسط به منظور بازاریابی صادراتی در سطح  ها و توانایی افزایش ظرفیت .3
 المللی؛  ملی و بین

ترش و توسعه روستاها ایفاء کرده و باعث هاي کوچک و متوسط نقش مهمی را در گس بنگاه
در واقع، دولت سریالنکا با . اند زایی و گسترش صادرات کاالهاي تولیدي شده رشد اشتغال

ها را براي  ها را افزایش داده؛ سپس آن ها، ابتدا قدرت تولیدي و رقابتی آنSMEsگذاري در  سرمایه
، اهداف NEDP)1( به طرح توسعه صادرات ملیبا توجه. حضور در بازارهاي جهانی آماده کرده است

  :بخش صادرات براي دهه آینده بدین صورت تدوین شده است
افزایش درآمد ارزي ناشی از صادرات کاال و خدمات و حداقل کردن وابستگی به  .1

  هاي خارجی؛ کمک
 تغییر ساختار صادراتی به سمت کاالها و خدمات جدید؛ .2

 .تولید کاال با نگرش صادراتی .3

، مسؤوالن سریالنکا برنامه صادراتی این کشور را با توجه به هدف اولیه 80واخر دهه از ا
منطق اقدام فوق به این دلیل . برقراري ارتباط تولید کنندگان کوچک با صادرکنندگان تدوین نمودند

  :بوده است
رود ایجاد رابطه بین  بدلیل وجود پتانسیل و نیروي بالقوه براي صادرات، انتظار می .1

ریزي  کنندگان کوچک مقیاس و صادرکنندگان، کاالهاي صادراتی جدیدي طرح ولیدت
  شود؛

هاي جدیدي را مخصوصاً براي روستاها ایجاد  تولید محصول با نگرش صادراتی، فرصت .2
 کند؛ می

                                                
1National Export Development Plan   
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 المللی؛ دهی تولید براي بازارهاي بین سازمان .3

وچک؛ همچنین برقراري هاي صادراتی و تولیدکنندگان با مقیاس ک ارتقاء کارایی شرکت .4
 .اند ارتباط با صادرکنندگانی که بهترین عملکرد را داشته

 امکاناتی را براي فراهم  ها در روند توسعه،SMEsدولت سریالنکا پس از تشخیص اهمیت
هاي آزادسازي تجاري در  در سریالنکا، با اجراي سیاست. کردن زمینه صدور کاال و خدمات ارائه نمود

  .تر شده است ها رقابتیSMEsهاي خارجی، محیط براي گذاري  تشوق سرمایههاي کنار سیاست
هاي صادرکننده  ها نقش مهمی را در عرضه کاال و خدمات به بنگاهSMEsبا وجود این، 

  .کنند مستقیم ایفاء می
هاي کوچک را فراهم کرده و خود  هاي بزرگ در سریالنکا مواد اولیه و لوازم مورد نیاز بنگا بنگاه

ها را براي صادرات  هاي کوچک آن کنند، و با گرفتن تولیدات بنگاه  سازمان مرکزي را بازي مینقش
  .کنند آماده می

هایی همچون  هایی که سرمایه کمی دارند، کمک هاي مالی، به بنگاه دولت در کنار حمایت
رصدي از کاالهایشان را به ها د ه اگر بنگا. دهد را ارائه می... فنی و  افزاري، سردخانه، دانش امکانات نرم

هاي خاصی طبق برنامه قرار می گیرند که شامل  بازارهاي خارجی عرضه کنند، مورد حمایت
دادن اعطاي وام با شرایط آسان ) هاي گمرکی در قالب تعرفه( هاي گمرکی  تخفیفات مالیاتی، حمایت

  .است... و 
اري سریالنکا داشته است؛ در ، تأثیر زیادي در روند توسعه تج1990ها در دهه SMEsرشد 

ها  ها، تهیه اسناد و مدارك، اصالح زیر ساخت هاي حمایتی دولت، شامل بهبود روش واقع سیاست
 1998 میلیون دالر 4721 به 1993 میلیون دالر در سال 1548موجب افزایش صادرات سریالنکا از 

  .شده است
  :شود مل موارد ذیل میها در زمینه صادرات شاSMEsبرنامه دولت جهت حمایت از 

  شناسایی بازارهاي مناسب؛ .1
 فراهم کردن اطالعات مورد نیاز و شناسایی بازارهاي صادراتی؛ .2

ها و  آوري، برنامه ارتباط با بازارهاي خارجی در جهت انعقاد قرارداد آموزش، فراگیري فن .3
 کنترل کیفیت؛

 برقراري نظم و امنیت در صادرات کاال و خدمات؛ .4

 ؛)TH(هاي صادراتی  نه براي تجارت اتحادیهفراهم کردن زمی .5
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 فراهم کردن انگیزه براي بخش خصوصی و فراهم کردن صادرات خدمات؛ .6

 وري؛ ها به منظور افزایش کارایی و بهره بهبود ارتقاء مدیریت خالقیت .7

هاي مالی و پرداخت  حمایت از صنایع کوچک و متوسط در جهت صادرات، ابتدا شامل کمک
هاي  همچنین حمایت. شد می... آوري حمل ونقل کاال و  هاي تجاري، فن سیاستها و  وام، رویه

هایی که ارزش افزوده  ها باعث شده که شرکت است و این حمایت ه اي از صادرات انجام گرفت تعرفه
  .باالتري دارند، مواد اولیه خود را به راحتی وارد نمایند

هت افزایش صادرات موارد ذیل را در بر هاي کوچک و متوسط در ج ها از بنگاه حمایت بانک
  :گیرد می

  تحقیق و توسعه بازار و بازاریابی؛ .1
 هاي تجاري؛ ایجاد نمایشگاه .2

 مطالعات امکان سنجی؛ .3

 ؛)مانند اعطاي وام با شرط آسان(هاي مالی از صادرکنندگان  حمایت .4

اطالعات تجاري، حمایت از گسترش بازارهاي جدید، : فراهم نمودن خدماتی همچون .5
اي، آموزش، حمایت از  برقراري رابطه بین خریدارن و فروشندگان، ارائه خدمات مشاوره

 .ها و کنترل کیفیت برنامه

 هاي صادراتی هاي تجاري یا اتحادیه کمپانی   
هاي تجاري از صادرکنندگان شامل دادن اطالعات تجاري و بازاریابی، مشارکت در  حمایت

  .است... هاي تشویق قرارداد و  ات خریدار و فروشنده، برنامهها، فراهم کردن زمینه مالق نمایشگاه
استفاده  2در سریالنکا، به منظور توسعه صادرات در روستاها از عبارت روستاهاي صادراتی

شود؛ در این روستاها تولیدکنندگان روستایی، محصوالت کشاورزي را ساماندهی کرده و براي رفع  می
براساس . کنند راتی براي عرضه محصوالتشان ارتباط برقرار میهاي صاد ها با اتحادیه محدودیت

شود، همچنین  هاي محلی به منظور تشویق صادرات هرساله برگزار می هاي ایالتی، نمایشگاه سیاست
گذاري،  به صادرات، سرمایه) SMEs(هاي کوچک هاي محلی به منظور تشویق نمایشگاه نمایشگاه

با توجه به . شود  زمینه مالقات خریداران و فروشندگان ایجاد میورود خریداران خارجی، فراهم کردن
هاي بازار صادراتی به طور مستقیم برخورددار شده و زمینه صدور  ها از فرصت این اقدام، اکثر بنگاه

، هنوز به شکل نوین آن در سریالنکا جانیفتاده THمفهوم . شود ها فراهم می کاال و خدمات براي آن
دهی شرکت در  تشویق بخش خصوصی به منظور سازمان.  استTHحله ایجاد است، چون در مر
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هاي ژاپنی صورت گفته است به همین منظور، سازمان تجارت سریالنکا، THبازارها براساس مدل
ساختار و . ها ایجاد کرده استTHدهی و تامین مالی  اي را به منظور راهنمایی و سازمان کمیته

اي برنامه توسعۀ   ترکیب شده و سطوح ریشهTHعناصر کلیدي مفهوم ماهیت روستاهاي صادراتی با 
  .دهد صادرات کشور سریالنکا را شکل می

  
  :اروپاي غربی -5

ها در  گردد، زمانی که آن هاي خیلی قدیمی باز می هاي اروپاي غربی، به زمانTHسابقه 
و از زمان رنسانس به بعد، ها طی قرون وسطی رشد یافته  آن. نواحی مدیترانه، مراکز تجاري داشتند

هاي صادراتی فرانسه، هلند، انگلیس و  در آن زمان اتحادیه. با کشف دنیاي جدید، گسترش یافتند
 در بندر TH هزار 31امروزه کشور آلمان به تنهایی بیش از . کردند آلمان به صورت سنتی تجارت می

وچک و متوسط با دو جین کارمند در هاي ک  به صورت کمپانیها، شتر این اتحادیهبی. همبورگ دارد
کنند و  ها در تولید تخصص دارند و به صورت یک عامل مستقل فعالیت می آن. حال فعالیت هستند

ها بیشتر ناشی از  شهرت این. دهند دامنه وسیعی از خدمات را به عرضه کنندگان و مشتریان ارائه می
دهد که اهمیت  هاي آلمانی نشان میTH تجربه. شان پذیریشان است تا قدرت مالی اهمیت رقابت

چنین . کند صادرکننده موفق لزوماً به بزرگی آن نیست، بلکه به نوع خدماتی است که ارائه می
 Metallgeselschaftهاي بزرگ همچون کنند در کنار کمپانی هاي کوچکی سعی می کمپانی

  1.کنند پیشرفت کنند و عمدتاً در زمینه کاال و مواد خام، تجارت می
هاي مواد غذایی، مواد خام و  وجود دارد که در زمینه TH هزار 600ر کشور فرانسه حداقل د

عمده ( به صورت توزیع کننده THهمچنین،همین تعداد. کنند کاالي نیمه ساخته فعالیت می
 هاي تجاري فرانسه همچون تعدادي از کمپانی. کنند در بیرون از مرزهاي فرانسه فعالیت می) فروش

SCOA بزرگ هستند و فعالیت متنوعی دارند، و عمدتاً به طور مستقیم در مستعمرات پیشین 
هاي کوچکی هستند که به صورت  هاي فرانسوي، کمپانیTHبا وجود این بیشتر .نمایند فعالیت می

  .کنند هاي واردات کاالهاي مصرفی به صورت عمده فروشی کار می عامل مستقل در زمینه
در کشورهاي بنلوکس، . کنند ی در این زمینه نسبتاً یکسان عمل میسایر کشورهاي اروپای

 کوچک وجود دارد که در زمینه کاالهاي THاسکاندیناوي، بریتانیاي کبیر و اتریش تعداد زیادي 
. کنند هاي بزرگی نیز وجود دارند که کاالها و مواد خام را مبادله می نهایی، تخصص دارند، کمپانی

                                                
1Trading Companies / Export Houses   
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TH دهند کنند و خدمات ارزشمندي را ارائه می المللی فعالیت می بازارهاي بینهاي بزرگ در حیطه .
کنند و هیچ یک از  گذاري می هاي تولیدي در خارج سرمایه ها در رابطه با بخشTHحتی بعضی از 

  .هاي ژاپنی نیستندSogo  ،Shoshasها شبیه  آن
  

  :آلمان
در کشورهاي بنلوکس، . کنند ل میسایر کشورهاي اروپایی در این زمینه نسبتاً یکسان عم 

 کوچک وجود دارد که در زمینه کاالهاي THاسکاندیناوي، بریتانیاي کبیر و اتریش تعداد زیادي 
. کنند هاي بزرگی نیز وجود دارند که کاالها و مواد خام را مبادله می نهایی، تخصص دارند، کمپانی

THدهند کنند و خدمات ارزشمندي را ارائه می المللی فعالیت می هاي بزرگ در حیطه بازارهاي بین .
کنند و هیچ یک از  گذاري می هاي تولیدي در خارج سرمایه ها در رابطه با بخشTHحتی بعضی از 

  .هاي ژاپنی نیستندSogo  ،Shoshasها شبیه  آن
  . جمهوري فدرال آلمان به عنوان یکی از کشورهاي مهم صنعتی در جهان به حساب می آید

حاظ مواد معدنی و محصوالت کشاورزي بسیار غنی بوده و سومین قدرت آلمان از ل
  . تکنولوژیکی و اقتصادي بعد از آمریکا و ژاپن محسوب می شود

 میلیون دالر که شامل ماشین آالت، وسایل نقلیه، محصوالت 610صادرات آلمان حدود 
 میلیون 587ردات آن  و وادارویی، محصوالت غذایی، فلزات و محصوالت تولیدي، منسوجات است

  . باشد دالر می
یکی از مهمترین موارد مورد توجه تأکید دولت آلمان بر ارتقاء درآمد شرکتهاي تجاري کوچک 

 مؤسسه هاي صادراتی از جمله.  نیر صادق می باشداست که این در مورد مؤسسه هاي صادراتی
  . باشد  می Federal Export Credit Guaranteesمذکور، مؤسسه صادراتی 

 سال با 50 سال است که فعالیت می کند و ارزش خود را در این 50این مؤسسه حدود 
حمایت از اعتبار صادراتی خود نشان داده است فعالیت هاي این مؤسسه عمدتاً در ارتقاء تجارت 

  . خارجی در آلمان مؤثر بوده است
یدکنندگان و هدف اصلی این مؤسسه حمایت از ایجاد موقعیت هاي شغلی توسط تول

 200000و تاکنون توانسته است . صادرکنندگان با گسترش فعالیتها و حمایت از آنها می باشد
الزم به ذکر است فقط . موقعیت شغلی را در آلمان در تمام زمینه هاي اقتصادي ایجاد و حمایت کند

کشورهاي (ن صادرکنندگان از این مؤسسه سود نمی برند بلکه آنها نقش مهمی را براي خریدارا
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با کمک این مؤسسه کشورهاي کمتر توسعه یافته قادر هستند که آخرین . ایفا می کنند) واردکننده
از گارانتی ایجاد شده توسط این % 80همچنین . نتایج تکنولوژي را از جهان صنعتی وارد کنند

  . اشدمؤسسه به حمایت صادرات از گیاهان، ماشین آالت، ابزارآالت، کشتی، هواپیما می ب
شکیالتی خود از این کشورهاي توسعه یافته نیز درخصوص برآورد مالی برنامه هاي پیشرفته ت

  . گیرند و زیربناي آینده اقتصادي شان را پایه ریزي می کنند مؤسسه کمک می
با توجه به اینکه یکی از مهمترین موارد توجه دولت فدرال آلمان تأکید بر ارتقاء درآمد 

توصیه ها و سرویس هاي اطالعات این مؤسسات با عنوان . متوسط استهاي کوچک و  شرکت
Federal guarantees هاي کوچک و متوسط مناسب بوده  نیز جهت رفع احتیاجات شرکت

  . است
از آنجا که صادرکنندگان کوچک و متوسط به طور اخص فقط قادر به انجام سفارشات از 

ت تضمین هاي کوتاه مدت از یادي این مؤسسادر موارد ز. کشورهاي با ریسک باال می باشند
هاي صادرکنندگان کوچک به عمل می آورند و به طور منظم این شرکتها تحت عنوان  فعالیت

  . کنند  هاي بزرگ نیز به خوبی فعالیت میپیمانکارهاي جزء در پروژه
  

 :سانگلی
 اقتـصادي بـزرگ و      ایـن کـشور داراي    . اقتصاد در انگلیس بیش از هر کشوري یک اقتـصاد بـاز اسـت             

ر محـور خـدمات کـه     . ترکیبی است که توسط صادرات و تولیدگرایی شکل داده شـده اسـت        3/2و ـب
GDP انگلیس را تشکیل می دهد می چرخد.  

استانداردهاي زندگی و رقابت صنعت در این کشور به توانایی سرمایه گذاري و تجارت خارجی 
 و با تأکید بر monetarism اخیر تحت عنوان سیاست دولت انگلیس در سالهاي. آن بستگی دارد

  . افزایش آزادي تجاري بر پایه اقتصاد بازار و رقابتی می باشد
 بیلیون دالر در سال 191(انگلیس همچنین هشتمین صادرکننده بزرگ کاال در جهان 

صادرات اصلی . است) 2004 بیلیون دالر در سال 96(و دومین صادرکننده بزرگ خدمات ) 2004
ن کشور کاالهاي تولیدي دارویی و مواد غذایی است و همچنین صادرکننده خدمات مالی در ابعاد ای

  . وسیعی در این کشور رواج دارد
ساختار و جهت اصلی تجارت انگلیس نشان دهنده ارزشی است که تجارت انگلیس به اصول 

 در انگلیس صادرات . بیشتر به آن توجه شده است1990تجارت کاال و خدمات می دهد و از سال 
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تقریباً یک چهارم را تشکیل می دهد و همچنین این کشور داراي باالترین نرخ سرمایه گذاري داخلی 
  . و به عنوان یک اقتصاد باز از سیستم تجارت آزاد در جهان سود می برد. و خارجی است

  .  می باشدلیلبیشترین عالیق اقتصاد انگلیس به حداکثر رساندن فرصتها براي تجارت بین الم
تجارت آزاد به شرکتها، افراد اجازه می دهد که در فعالیت هاي اقتصادي خاص شوند بطوریکه 
بهترین استفاده را از قدرت، رابطه، توانایی و منابع و مهارتهاي خود به ویژه در امر خرید و فروش به 

  . سایر کشورها ببرند
  : اصول این تجارت شامل موارد زیر است

   ؛ین و انتخاب وسیع تر براي مصرف کنندگانقیمت پای .1
کسب کردن سود در صنعت از طریق ایجاد رقابت در صنایع و باال بردن کارایی آنها در  .2

  ؛کشور و خارج از آن

رقابت فعال و ایجاد نوآوري و ایجاد شرایط جهت مبادله نظرها و آگاهی از چگونگی  .3
  ؛تکنولوژي در خارج از کشور

 .قتصادهاي پیشرفته و کمتر پیشرفتهي در اارتقاء رشد اقتصاد .4

این مؤسسه در .  می باشدInstitue of Exportاز جمله مؤسسات صادراتی در انگلیس 
و هدف آن افزایش کارایی صادرات .  تشکیل شده استBoard of Trade با تضمین 1935سال 

یت تجارت بین المللی یردر انگلیس به وسیله هماهنگ و بیشتر کردن استانداردهاي حرفه اي در مد
این مؤسسه همچنین یکی از . باشد و این هدف را از طریق آموزش تأمین می کند و صادرات می

 که به International Association ofاعضاي اتحادیه بین المللی مؤسسه صادرات 
International Association of  Trade Training Organizations (IATTO)( 

  . باشد افته میتغییر نام ی
 بین ت که نحوه کیفیت را در تجارتاین مؤسسه یکی از مؤسسات حرفه اي در انگلیس اس

المللی بررسی می کند این امر به وسیله آزمون انجام می شود و منجر به اعطاي جوایز یا گواهی 
  . شود مللی به همراه عضویت در مؤسسه میتجارت بین ال

  .  سال تجربه عملی در صادرات است10ط به حداقل عضویت دائم در این مؤسسه مشرو
هاي پیشرفته  برنامه هاي آموزشی کوتاه مدت در این مؤسسه شامل ارائه دانش به روز و مهارت

  .  بین المللی استام سطوح و مکان ها در تجارتجهت توانا ساختن اعضا و درگیر شدن در تم
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جارت بین المللی، فروش و بازاریابی، حمل این برنامه ها همچنین شامل هر جنبه از مدیریت ت
  . و نقل و طبقه بندي احتیاجات و برآوردهاي مهم مالی تجارت بین المللی است

  .  در انگیس یکی دیگر از مؤسسات مرتبط با تجارت این کشور است1سازمان کنترل صادرات
تیاز جهت هایی است که براي گرفتن ام وظیفه اصلی این سازمان پاسخگویی به درخواست

  . صادرات کاال از انگلیس داده می شود
وظیفه .  گفته می شودECOهاي تجاري نیز مؤسسه اي است که به اختصار به آن  ترل کن- 
ECOداده اجازه جابجایی به کاالهاي نظامی است که انتقال آن بین دو مکان مشکل است  .  

زء کشورهایی باشند که کاال از الزم به ذکر است اگر بیشتر از دو کشور درگیر معامله یا ج
UKشوند، ضروري است صادرکنندگان اجازه نامه داشته باشند تا بتوانند براي  ها صادر می  به آن

  . جابجایی کاال اقدام نمایند
 UK Tradeصادرکنندگان باید به خاطر داشته باشند که فقط به صرف وجود اجازه نامه، 

  . دهد  به هر منطقه اي به آنها را نمیااجازه دریافت یا انتقال هر کاالیی ر
  : دهد تسهیل امور صادرکنندگان انجام می این سازمان فعالیت هاي زیر را جهت - 
  سایت(کمک به امور صادرکنندگان از طریق ارائه اطالعات در اینترنت (DVD و فیلم 

هاي ویدیو و برگزاري برنامه ها و سمینارها، نمایشگاههاي کوچک و ارتباط با گروه
 صنعتی 

  ایجاد سرویس هایی که توصیه هاي الزم را به صادرکنندگان ارائه داده و در شرایط
 . آورد ها فراهم نمی  اجازه نامه براي آنخاصی که نیز

 نترل دولت و بروز در آوردن شرکت کردن در عملیات نظامی بین المللی تحت ک
 هاي کنترل  سیستم

 هت گسترش فعالیت هاي صادراتی فعالیت با سایر قسمت هاي دولتی در ج 

  این سازمان بر پایه توافق بین المللی پایه گذاري شده است، و لذا جهت معامالت و
صادرات سالح هاي موشکی، شیمیایی، هسته اي، کاال، تکنولوژي و ترکیبات آنها مختار 

 .  است

ECGD1گلیس  یکی دیگر از مؤسسات تجاري، صادراتی است که در سودآوري اقتصاد ان
نقش مهمی دارد هدف آن کمک کردن به صادرکنندگان کاال و خدمات بازرگانی انگلیس و تشویق 

                                                
1 - Export Control Organization  
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هاي خارجی براي سرمایه گذاري با استفاده از بهبود ضمانت ها و بیمه و پرداخت بیمه در  شرکت
  . صورت خسارت است

  : بطور خالصه عبارت است از ECGDمهمترین اهداف 
  ؛ضع شده به وسیله وزرارسیدن به اهداف مالی و .1
 رگانی؛هماهنگ عمل کردن با قواعد باز .2

تضمین فعالیت هاي مؤسسه با دیگر موضوعات دولت که شامل پیشرفت قابل قبول و  .3
  بشر و نظارت بر کاال و تجارت است؛حقوق 

س آن رقابت ترویج یک چارچوب کاري بین المللی به صادرکنندگان انگلیسی که براسا .4
 اشند؛دوستانه داشته ب

  ؛شوند داخت میبهبود بخشیدن و حداکثر کردن وامهایی که پر .5

 ؛تأمین کردن امکانات در یک دوره ي نسبتاً طوالنی و اعمال آنها در بخشهاي خصوصی .6

یی که بر امر ها را و حرفه اي و عملیاتی به مشتريبهبود بخشیدن و ارائه سرویس کا .7
  نوآوري تمرکز دارند؛

ر نتیجه استخدام هاي جدید و حفظ کردن افرادي که به استخدام مدیران خوب و د .8
 . رسیدن به هدف کلی سازمان کمک می نماید

  
  :مالزي -6

  . مالزي سومین کشور ثروتمند در جنوب شرقی آسیا می باشد
مالزي یکی از بزرگترین تولیدکنندگان الکترونیک در جهان است و صنایع دیگر آن شامل 

قوانین آسان جهت تجارت خارجی این کشور را به جهت سرمایه . اشدمی ب... الستیک، نفت خام و 
هدف این کشور از تجارت خارجی، ایجاد یک کشور کامالً صنعتی با . گذاري جذاب ساخته است

دستیابی به صنعت بر پایه تمرکز بر تالش به منظور باال بردن ارزش صادرات و تکنولوژي جدید و 
  . باشد دانش می

)MATRADE (نوان یک اتحادیه صادراتی و بازوي ارتقاء تجارت خارجی به ع)MIT ( از
این مؤسسه به عنوان کانون صادرکنندگان در مالزي و واردکنندگان .  تشکیل شد1993مارچ 

عمده فعالیت هاي این مؤسسه آماده کردن اطالعات جهت . خارجی و منبع تأمین اطالعات است

                                                                                                                                        
1Export Control Guarantee Department   
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سب به صادرکنندگان مالزیایی به منظور بهتر کردن موقعیت شناسایی بازار و ارائه توصیه هاي منا
به طور خالصه هدف اساسی مؤسسه مذکور . ها در رقابت بازار جهانی، می باشد تولیدات و خدمات آن

  : هاي اساسی آن عبارت است از پیشرفت و ارتقاء صادرات مالزي در جهان است و  فعالیت
الزي با تأکید بر محصوالت تولیدي و خدمات ارتقاء و کمک به پیشرفت تجارت خارجی م .1

  ؛صادراتی

پیاده سازي و فرمول بندي استراتژي بازار صادرات و ارتقاء فعالیت هاي تجاري با تحقیق  .2
  ؛در بازار و خلق پایگاه داده هاي اطالعاتی براي پیشرفت تجارت مالزي

ن المللی صادرکنندگان سازماندهی برنامه آموزشی جهت بهتر کردن مهارتهاي بازاریابی بی .3
  ؛مالزیایی

  ؛حمایت سرمایه گذاري بین المللی مالزي در خارج .4

 حیطه خدمت دهی در رابطه با تجارت؛ارتقاء و تجهیز کردن و کمک در  .5

 .برنامه نمایشگاهی .6

 می باشد که حدود Timber Exporterیکی دیگر از اتحادیه هاي صادراتی در مالزي 
 .  فعالیت خود را آغاز کرده است1956 دسامبر 14پنجاه سال قدمت دارد و در 

هدف اولیه این اتحادیه صادراتی تسهیل شرایط جهت تجارت و صادرکردن تولیدات چوب در 
 . مالزي بود

 با هدف ارتقاء و آماده کردن و حمایت 1995 جوالي 13 در مالزي در SMIهمچنین 
 و شرکتهاي کوچک و متوسط در مالزي خدمات و ارائه راه حل هایی براي بهبود عملکرد صنایع

  . سازماندهی شد
 چندین کنفرانس بین المللی، سمینار و نمایشگاه جهت آموزش، SMIاز زمان شروع فعالیت 

  . ارائه محصوالت صادراتی و بهتر کردن عملکرد در مالزي تشکیل شده است
هاي  هی سازمان همانطوري که اشاره شد پیشرفت سریع در مالزي لزوم تشکیل و سازماند

به همین دلیل دولت مالزي تشکیل شرکتهایی را جهت . کوچک و متوسط را در آن بیشتر کرده است
سازماندهی صادرکنندگان کوچک و متوسط و نظارت بر کار آنها را در اولویت سیاستهاي صادراتی 

 . خود قرار داده است

توسط در این کشور بیشتر به همین دلیل تنوع این اتحادیه ها و سازمانهاي کوچک و م
  . باشد محسوس می
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  : مهمترین خدمات این اتحادیه هاي صادراتی شامل
 زها و احتیاجات صادرکنندگان کوچک؛بررسی نیا  
 و مشاوره براي رفع مشکالت اعضاء؛ارائه راه حل   

 عضاء از نظر مالی؛حمایت ا 

 است آنها باشد؛ایت اعضاء و به درخوارائه خدمات آموزشی و هر خدمتی که باعث رض  

  خدمات حمل و نقل کاالهاي صادراتیارائه. 

 ارتقاء صادرات این اتحادیه ها در مالزي همچنین آماده ارائه مشاوره و توصیه هاي مهم جهت
 . باشند به دولت مالزي می

در حال حاضر یکی از مشکالت عمده این اتحادیه ها در مالزي کوچک بودن اندازه عملیات 
  . طوري که قادر به پرداخت هزینه هاي مالی و مالیاتی خود به طور کامل نیستندبه . آنها است

 
 : عربستان-7

نفت و گاز درصد اصلی اقتصاد . عربستان بزرگترین صادرکننده نفت خام در جهان می باشد
% 40از درآمد بودجه و % 75با توجه به اینکه نفت خام به طور خالص . عربستان را تشکیل می دهد

از درآمد این کشور را صادرات نفت خام که % 90را تشکیل می دهد )  بیلیون دالرGDP (128از 
  . است تشکیل داده است1999 میلیون دالر در سال 48معادل 

دولت عربستان در سالهاي اخیر به منظور کم کردن وابستگی درآمدهاي خود به صادرات نفت 
اما در عین حال صنعت غیرنفتی در حال حاضر . خام سعی به متنوع ساختن اقتصاد خود داشته است

از صادرات این کشور را تشکیل می دهد و هدف اصلی دولت عربستان این است که توزیع % 10
  .  برساند% 20محصوالت صنعتی غیرنفتی خود را به دو برابر یعنی 

 بیلیون دالري 28واردات . عربستان یکی از بزرگترین اقتصاد باز در خاورمیانه را دارا می باشد
 حمل و نقل، عربستان شامل ماشین آالت الکترونیکی، محصوالت غذایی، ماشین و سایر وسایل

  . باشد دارویی و شیمیایی می
با این اوصاف در امر صادرات در این کشور مؤسسه اي تحت عنوان یا مشابه با اتحادیه هاي 

با این . وز به طور کامل شکل نگرفته استصادراتی شناخته نشده است و اگر هم باشد نوپا بوده و هن
رات در آن کشور رسیدگی می کند حال به معرفی یکی از سازمانهاي دولتی مهم که به امور صاد

  . پردازیم می
  ): CCIC(انجمن اتاق صنایع و بازرگانی عربستان سعودي 
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و اتاق این انجمن به عنوان یک مؤسسه مستقل که حافظ منافع مشترك بازرگانی عربستان 
  . صنایع انگلیس است پایه گذاري شده است

این انجمن در سطح ملی و بین المللی فعالیت دارد و تعهد دارد که نقش بخش خصوصی را 
  . در اقتصاد ملی حمایت کند و براي رسیدن به این هدف تالش می کند

انگلیس به  در این انجمن به وسیله اتاق صنایع و بازرگانی عربستان و سازمانهاي مربوطه
  . می شوداي مختلف بازرگانی تجاري حمایت ها و اجراي کارهاي مهم و روشه منظور درك توانایی

اهداف این انجمن شامل نظارت بر امور بخش خصوصی و دنبال کردن تأثیرات مربوط به 
 ارائه راه حل هاي مناسب فعالیت بخش خصوصی و تأثیر آن در تجارت خارجی این کشور و همچنین

  . آمدهاي احتمالی و سازگار کردن اتحادیه ها و بخش خصوصی می باشد اي پیبر
  

  المللی ها در اقتصاد و سطح تجارت بینTHنقش و مشارکت 
TH کنند بازي می) و اغلب داخلی(ها نقش مهم و بعضاً نقش مسلط را در تجارت جهانی .

) GNP(یش تولید ناخالص ملی ها در افزا طور که در بررسی تجربۀ کشورها ذکر شد، نقش آن همان
 درصد 48درصد واردات و 55هاي ژاپن، تقریباً TH نه مورد از بزرگترین 1980در سال . مهم است

 ژاپن و فروش داخلی GNPدرصد کل30ها به اندازه  ارزش فروس آن اند؛ صادرات را به عهده داشته
 THگونگی و میزان اهمیت نه باتوجه به این آمار، چ. درصد فروش کل بوده است40ها بیش از  آن

هاي تجاري  هادر بخشی از موفقیت قابل ذکر است، این اتحادیه. شود ژاپنی در اقتصاد مشخص می
  ژاپن نقش بسزایی ایفا کرده اند

TH ًدرصد از 60 تا 40ها  عهده دارند، آن  درصد کل صادرات را به25هاي فرانسوي تقریبا 
 درصد صادرات مواد خام و کاالهاي نیمه ساخته را 15 تا 10 و صادرات مواد غذایی و کاالهاي نهایی،

  .تحت اختیار خود دارند
TH در کشور . عهده دارند  درصد صادرات را به50 درصد کل صادرات آلمان و 30هاي آلمانی

 80 درصد بازار صادراتی را تحت پوشش خود دارند و در برزیل، 70، بیش از 11THجنوبی،  کره
TH دهند از    صادرات کشور را انجام می دولتی، بیش.  

توانند به صورت ابزار و امتیاز ویژه در گسترش و ارتقاء تجارت  ها میTHدر تمام موارد فوق، 
هاي بازیگرانی قوي و سودمند هستند که لوازم THدر مقیاس جهانی، . المللی مؤثر واقع شوند بین

ه مورد براي مثال، ن. رشناس و مجرب هستند کاها در کار خود کنند، چرا که آن تجارت را فراهم می
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ژاپنی، تقریباً چهار درصد تجارت جهانی امروز ) اتحادیه صادراتی(Sogo Shoshasاز بزرگترین 
  .عهده دارند، که این به اندازه کل تجارت خارجی کشور کانادا است را به

  
  المللی المللی در اقتصاد تجارت بین هاي بینTHنقش و اهمیت 

THها در بعضی از کشورها وجود دارند و  هاي مختلفی دارند، آن المللی اشکال و فرم  بینهاي
هاي دولت و ویژگی  هایشان براساس یک سابقه تاریخی است، و متأثر از سیاست سازمان و نوع فعالیت

  :شوند، به عنوان مثال  هاي مختلف در کشورهاي مختلف شناخته می ها با نامه آن. هاي ملی هستند
Sogo Shosha(TH  و ) هـاي عمـومیSemen Shosha(TH   هـاي متخـصص در

 1EMCدر فرانــسه،  OSCE در آمریکــاي التــین، Comercializadorasدر ژاپــن ) تولیــد

 ،ETC ،در آمریکا Export House در کشور هند و سرانجام Trading House  در کانـادا و 
  .هنگ کنگ

 یکدیگر فرق داشته باشند اما، تعریفی که هاي فوق ممکن است  با به لحاظ ساختاري، تشکل
  :هاي مذکور را پوشش دهد بدین صورت است تمام سازمان
THهاي تجاري در گسترش و توسعه بلند مدت کاالها و  المللی در مقام واسطه هاي بین

هایشان را روي صادرات، واردات و  ها فعالیت آن. هاي مختلف مؤثر هستند خدمات عرضه شده بخش
ها عالوه بر فراهم نمودن شبکه توزیع از بازارهاي  کنند؛ همچنین ، آن اي متمرکز می اسطهتجارت و

  .کنند هاي آن استفاده می خارجی و زیرساخت
کنند و با بسیاري از   در بسیاري از بازارها فعالیت میپذیر ها به صورت چاالك و انعطاف آن

هاي تجاري  ها واسطه آن. اند  در ارتباطالمللی کاالها  به طور همزمان در سطح بازارهاي بین
همچنین ممکن . گیرند کنندگان و خریداران محلی در کشورهاي مختلف را به خدمت می عرضه بین

) گاهی اوقات(و یا به صورت خریدار) بیشتر اوقات(است به صورت کارگزاري که صاحب کارخانه است 
  2.یافت نمایندعمل کرده و حق کمیسیونی براي ارائه خدمات مختلف در

داران، ارزش افزوده تجاري  هاي تجاري بین مشتریان و کارخانه بدین وسیله با ایجاد شبکه
کند و بعضاً فعالیت تجاري  ها را دولت یا سازمان تجارت ثبت می نام و فعالیت آن. کنند ایجاد می

  .دهند دولت را نیز انجام می
THکنند ا و مشتریان خارجی فراهم میه ها به طور کلی خدمات زیر را براي کارخانه:  

                                                
1 Export Management Companies 
2Operateur Speeiallise en Commmerce Exterieur   
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 انتخاب نوع بازار و تحقیقات بازاریابی؛ .1

 تعیین مشتري و ارزشیابی آن؛ .2

 انجام مذاکرات فنی و تجاري؛ .3

 گسترش و توسعه مراکز فروش؛ .4

 آوري؛ ها و ارتقاء فن پذیرش و تطبیق نوع تولید با برنامه .5

 رود؛ بکار میانجام واردات، بویژه مواردي که در جهت توسعه صادرات  .6

 هاي مالی شامل امنیت اعتبارات؛ اقدام .7

 ؛1تجارت متقابل .8

 ها؛ هاي صادراتی با کمک انواع بیمه نامه حفظ و حمایت در برابر ریسک .9

 ها؛ تضمین پرداخت .10

 فراهم کردن اسناد مربوط به صادرات و حمل و نقل؛ .11

 ها؛ ایجاد حاشیه امنیت در مقابل بحران .12

 ؛مبادله کاال با افراد متقاضی .13

 ارائه خدمات پس از فروش، لوازم یدکی و قطعات مورد نیاز؛ .14

 هاي صادراتی، کنسرسیوم، و پیشنهادهاي تجاري؛ ارائه طرح .15

 هاي خارجی در بازارهاي خارجی؛ ایجاد شبکه .16

 ها؛ برقراري رابطه با دولت .17

 و اي در افزایش تجارت جهانی تواند سهم عمده المللی به اقتصاد جهانی، می  بینTHورود یک 
هاي مالی و تجاري،  انجام چنین کارکردي، مستلزم حمایت سازمان. باشد توسعه اقتصادي داشته

  .ها و سایر عوامل مرتبط است دولت و سیاستمداران، رسانه

  هاي صادراتی ها و نقش دولت در زمینه تشویق و ایجاد اتحادیه اقدام
داخله دولت، رشد وگسترش با م) TH(هاي صادراتی  در بسیاري از کشورها بخش اتحادیه

بهترین مثال در این مورد کشور ژاپن در پیش از قرن نوزدهم است؛در این کشور دولت با . یافته است
به . ها رافراهم نمودTHهاي مختلف  هاي حمایتی زمینه فعالیت تشویق، پرداخت یارانه و سیاست

ي فیزیکی، سود و درآمد مالی،به صورت ها در ابتدا اجازه داده شد که با توجه به شرایط و معیارها آن
  2.المللی فعالیت نمایند نیمه انحصاري در سطح تجارت بین
                                                

1Export trading Company  
2Counter - Trading   
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ها داده شد که این موضوع در کشورهاي غربی  هاي وسیع به آن همچنین اجازه انجام ادغام
هاي صادراتی در همین حد متوقف نشد، بلکه  البته حمایت دولت از اتحادیه. غیر قابل تصور است

هاي قوي سازماندهی  ها را به صورت گروهTHحتی . هاي تشویقی را نیز بکار گرفت لت سیاستدو
هاي صادراتی، تدوین قوانین ومقررات مناسب باشد که  شاید مهمترین عامل پیشرفت اتحادیه. کرد

  .ها، در امر صادرات و واردات شدTHدارها با  وجود، موجب همکاري کارخانهمبراساس متون 
هاي قویتر و مؤثرتري در این زمینه انجام دادند، به عنوان مثال کره جنوبی  رها اقدامسایر کشو

برزیل نیز از اقدام ها و استراتژي یکسان استفاده کرد، . ها بسیار موفق عمل کرد براساس مدل ژاپنی
هاي نیمه خصوصی و دولتی، امتیاز THدر کشور برزیل وجود . دست آورد لیکن موفقیت کمتري به

ها در زمینه تشریفات و کاغذبازي مشهور هستند و این  اصی به حساب می آید ولیکن با وجود آنخ
ها در  آن. المللی سودمند نیست امر با توجه به نیاز انعطاف پذیري و سرعت عمل در سطح تجارت بین

با مشکالت جدي )SMEs(هاي کوچک و متوسط  دادن مجوزهاي صادراتی کاالهاي نهایی به بنگاه
 Sogoهمچنین سایر کشورها سعی کردند با پذیرش مدل . و فراوانی مواجه هستند

Shoshas هاي ژاپن و یا با ایجاد سازو کارهاي مشابه، در زمینه صادرات از کشور ژاپن تقلید
  .نمایند

هاي فرانسه، استرالیا و  و دولت) به عنوان کشورهاي در حال توسعه(هاي تونس و تایلند دولت
عنوان اقدامی  ها را بهTHاعطاء امتیاز و حقوق ویژه به ) عنوان کشورهاي توسعه یافته به(نیوزیلند 

این اقدام ها و امتیازات ویژه شامل پرداخت یارانه، تسهیالت مالی و فراهم کردن . اند مهم پذیرفته
  .باشد که امروزه بیشترین نتایج را به همراه داشته است می 1شرایط انحصاري 
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  گیري  نتیجه وجمع بندي
با بررسی تجربه کشورها مشخص گردید اتحادیه هاي صادراتی به عنوان حلقه واسط میان 
بخش هاي تولید و صادرات نقش مهمی را در توسعه صادرات کشورهاي خود ایفا می کنند و بعنوان 

زومات بازوي توانمند تولیدکنندگان و صادرکنندگان تلقی می گردند و در شکل نوین خود یکی از مل
لذا ضرورت توجه نسبت به گسترش و . اصلی گسترش و توسعه صادرات غیرنفتی محسوب می شوند

اختی توسعه صادرات را سریع تر زیرساختهاي توسعه صادرات غیرنفتی، مسیر رشد و اعتالي زیرس
  . نماید می

اند  مودهعمل نبا نگاهی به تجربیات اتحادیه ها و تشکل هاي صادراتی در کشورهایی که موفق 
مشخص گردید که با تشکیل اتحادیه هاي صادراتی منسجم می توان بسیاري از موانع موجود بر سر 

درخصوص اتحادیه هاي صادراتی در کشورهاي مورد بررسی . راه صادرات غیرنفتی را از میان برداشت
رفی نشده مشخص گردد که اصوالً ساختار استانداردي و یک شکلی براي اتحادیه هاي صادراتی مع

است و اتحادیه هاي صادراتی اصوالً در کشورها براساس کاالي مورد تجارت، اهمیت فعالیت صادراتی 
و وارداتی، تجارت متقابل، نقش دولت ها در سیاست گزاري مرتبط با اتحادیه ها و اصوالً تجارت 

دراتی در ژاپن اتحادیه صا. خارجی، هدایت، حمایت و نظارت داراي ویژگی هاي مشترکی می باشند
 زمینه هاي ایجاد چنین تشکیالتی با توجه 19داراي پیشینه تاریخی و بطور کلی از نیمه دوم قرن 

به موفقیت هاي بسیار کمپانی هاي ژاپنی احساس گردیده است و عمدتاً اتحادیه هاي صادراتی در 
 اتحادیه 9ر ژاپن  د1980این کشور از ادغامهاي مالی و صنعتی به وجود آمدند و در آغاز دهه 
مهمی را ایفا کردند عمده صادراتی به نام سوگوشاشا و در امر تولید واردات و توزیع داخلی نقش 

هاي صادراتی کوچک و بزرگ در ژاپن در بخش کاالهاي نهایی غیرخوراکی فعالیت می کنند  اتحادیه
ه اي است که آنها در نکته مهم و قابل توجه دیگر درخصوص اتحادیه هاي صادراتی ژاپن نقش عمد

سازمان تجارت (تجارت خارجی این کشور ایفا می کنند و در واقع این اتحادیه ها که به نام جترو 
در جهت ارتقاء سرمایه گذاري مستقیم خارجی در ژاپن و کمک به شرکتهاي کوچک ) خارجی ژاپن

 و در امر توسعه تجارت  کشور جهان فعالیت می نمایند55 نماینده در 73و متوسط ژاپنی با تشکیل 
عالوه بر این جترو در ژاپن به امر ارائه خدمات به بخش . خارجی ژاپن نقش کلیدي را به عهده دارند

خصوصی نیز فعالیت گسترده اي را انجام می دهد این خدمات از امر بازاریابی، مشاوره، خدمات 
انادا نیز اتحادیه هاي صادراتی در کشوري مانند ک. آموزش تا اقدامهاي حمایتی را در برمی گیرد

)THاتحادیه هاي صادراتی به . عمدتاً کارخانه داران و تولیدکنندگان را در برمی گیرد) ها
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تولیدکنندگان به دلیل صدور کاالهاي صادراتی آنها وابسته می باشند و کارخانه داران نیز در عمل یا 
اره امور صادراتی خود را به عهده می گیرند  ها همکاري می کنند و یا اینکه به طور مستقل ادTHبا 

هاي صادراتی در کانادا به عنوان یک واسطه گري قوي در   عبارت بهتر می توان گفت اتحادیهو به
فعالیتهاي تجاري صادرات و واردات عمل می نمایند این اتحادیه ها عمدتاً به صورت چندجانبه در 

یگر اتحادیه هاي صادراتی در این کشور هم فعالیت مبادالت کاال نقش ایفا می کنند به عبارت د
هاي  جام می دهند، و بطور عمده فعالیتصادراتی، هم فعالیت وارداتی و هم فعالیت واسطه اي را ان

آنها را می توان ارائه خدمات دانست که بدون آنکه به تولید کاالیی بپردازند با ارائه خدمات خود در 
  . ین کشور ایجاد ارزش افزوده می نمایندجهت مبادالت بین المللی در ا

شور فعالیت می نمایند این هاي تجاري در این ک هاي صادراتی در هند براساس برنامهاتحادیه 
ها و سیاست هاي تجاري عمدتاً در جهت حضور هند در عرصه جهانی با تأکید بر صادرات این  برنامه

تحادیه ها در هند به گونه اي است که هرکدام برنامه هاي به کار گرفته شده درخصوص ا. کشور است
درات خدمات اقدام نمایند و در مورد صا) فیزیکی(از اتحادیه ها می توانند هم به صادرات کاال 

هاي صادراتی همچنین به ارائه اطالعات در بازارهاي جهانی و سایر اطالعات مرتبط به  اتحادیه
گسترش بازارها و شناسایی خریداران خود و همچنین صادرات را فراهم می آورند و قادر هستند با 

که اتحادیه هاي عمده خدماتی را . ارائه کاالهاي متنوع ریسک معامالت خود را کاهش دهند
 مشتریان، بازاریابی و فروش کاال،  مختصر شامل شناسایی و انتخابکند به طور صادراتی ارایه می

  . باشدمی ... مذاکرات تجاري، حمایت از مشتریان و 
در کشور سریالنکا با توجه به سیاست هاي تجاري که همانا حمایت و تشویق بنگاههاي 

هاي  هاي می باشد اتحادیه هاي این بنگاه ها و توانائی و افزایش ظرفیت) SME(کوچک و متوسط 
ین صادراتی یا کمپانی تجاري در این کشور نیز به حمایت هاي تجاري از اینگونه بنگاه می پردازند ا

ها، فراهم کردن  حمایت ها عمدتاً شامل دادن اطالعات تجاري و بازاریابی، مشارکت در نمایشگاه
 به مفهوم واقعی خود در THالبته اتحادیه یا . باشد... زمینه ارتباط میان خریدار و فروشنده و 

هت سامان  ژاپنی در جTH به شکل THسریالنکا جا نیفتاده است و اما اقداماتی به منظور ایجاد 
که از جمله آن می تواند توسعه صادرات در روستاها یا عبارت . دهی به بازارها صورت گرفته است

 ترکیب شده THساختار و ماهیت روستاهاي صادراتی عمدتاً با مفهوم . روستاهاي صادراتی را نام برد
 در این کشور و هدف عمده آن همانا ساماندهی برنامه توسعه صادرات بخصوص محصوالت کشاورزي

  . می باشد
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سابقه ایجاد اتحادیه هاي صادراتی در اروپاي غربی به زمانهاي گذشته بر می گردد و به عبارت 
بهتر می توان گفت از زمان رنسانس به بعد اتحادیه هاي صادراتی در کشورهایی مانند آلمان، 

  . انگلیس، فرانسه، هلند به صورت سنتی به امر تجارت مشغول بوده است
ها در واقع از قدیم االیام کمپانی هاي کوچک و یا متوسط هستند که به ارائه دامنه وسیعی  آن

از خدمات صادراتی مبادرت می ورزند این خدمات در برگیرنده توصیه ها و سرویس هاي اطالعات و 
 در واقع می توان گفت موفقیت. حتی انجام تضمین هایی از فعالیت صادرکنندگان کوچک می باشد

THها در آلمان به نوع خدماتی که ارائه می کنند وابسته است .  
در انگلیس با توجه به برنامه هاي اقتصادي این کشور که اصول اقتصاد بازار و رقابتی و افزایش 
آزاد تجاري است بر این اساس مؤسسات صادراتی عمدتاً فعالیت هاي خود را در جهت افزایش کارایی 

دن حرفه اي در مدیریت تجارت بین المللی از طریق ایجاد برنامه هاي صادرات و استاندارد کر
ها مؤسساتی هستند که بهبود کیفیت تجاري را در THدر واقع . آموزشی وسیع تأمین می نمایند

برنامه هاي آنها در راستاي ارتقاء رشد اقتصادي و بهره گیري از . تجارت بین المللی بررسی می کنند
لمللی، فروش، بازاریابی، حمل و نقل و اصوالً تأمین نیازهاي مهم مالی تجارت مدیریت تجارت بین ا
براین اساس مؤسسات بسیار عظیم پیچیده اي در امر صادرات در انگلیس . بین المللی می باشد

هاي  نیز شده اند از جمله توسعه کنترلفعالیت می کنند و براساس فعالیت هاي خود نامگذاري 
  . گفته می شودECO 1ر به آن تجاري که به اختصا
این مؤسسه صادراتی نیز در سودآوري اقتصاد انگلیس نقش مهمی را ایفا ECD 2و یا مؤسسه 

می کند و یکی از مهمترین اهداف آن ترویج یک چارچوب کاري بین المللی به صادرکنندگان 
  . انگلیسی می باشد

 هزار و 2یریت صادراتی، در حدود در امریکا اتحادیه هاي صادراتی به صورت کمپانی هاي مد
 هزار اتحادیه صادراتی را پوشش می دهد و عمده فعالیت این کمپانی ها عظیم اعمال 2یا بیش از 

البته اعمال مدیریت صادراتی این . مدیریت صادراتی براي کارخانه داران و تولیدکنندگان می باشد
هاي بزرگ بین المللی مانند جنرال الکتریک  ها با مشارکت و حمایت بانکها و دیگر کمپانی کمپانی

  . است
در مالزي وجود قوانین آسان تجاري این کشور را به صورت یکی از جاذبه هاي سرمایه گذاري 

به عنوان ) MATRADE(اتحادیه هاي صادراتی در این کشور از جمله اتحادیه . درآورده است
                                                

1Export Control Organization  
2Export Control Department  
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ود که فعالیت اساسی آن آماده کردن بازوي ارتقاي تجارت خارجی در این کشور نامیده می ش
اطالعات به منظور شناسایی بازار به صادرکنندگان و ارائه مشاوره هاي الزم به صادرکنندگان در 

دیگر اتحادیه هاي صادراتی از جمله . جهت بهبود کیفیت تولیدات آنها در بازارهاي جهانی می باشد
SMI هاي کوچک   بهبود عملکرد صنایع و شرکتو در این کشور نیز در جهت تسهیل شرایط تجارت

و متوسط در مالزي فعالیت می کنند و خدماتی را از جمله بررسی نیازها و احتیاجات صادرکنندگان، 
حمایت مالی از صادرکنندگان، خدمات آموزشی، خدمات حمل و نقل کاالهاي صادراتی، خدمات 

  . مشاوره اي را به صادرکنندگان ارائه می کنند
ی تجربه کشورها عربستان با ساختار اقتصادي تقریباً مشابه با کشور ما یعنی وابستگی در بررس

مطالعات صورت گرفته درخصوص . عمده درآمد کشور به صادرات نفت خام مورد توجه قرار گرفت
جایگاه اتحادیه هاي صادراتی نشان داد که اصوالً تاکنون مؤسسه اي به این نام در این کشور ایجاد 

است و عمده فعالیت هاي صادراتی این کشور تحت نظر انجمن اتاق صنایع و بازرگانی نشده 
کند و هدف هاي صادراتی اقدام می  عربستان می باشد و در سطح ملی و بین المللی به فعالیت

  . اساسی آن حمایت از نقش بخش خصوصی تجارت خارجی این کشور است
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  پنجمفصل 
  

  مقدمه
یل فعالیت محدود نقش تعیین  در کشور ما با وجود قدمت زیاد، بدلاتحادیه هاي صادراتی

کنند در حالیکه در اکثر کشورهاي دنیا اتحادیه هاي صادراتی  اي در صادرات غیرنفتی ایفا نمی کننده
موتور محرك صادرات محسوب می شوند مسلماً گسترش و توسعه صادرات به پیش شرط هایی نیاز 

یت ها منابع و امکانات و خلق مزیت هاي جدید است که می توان زمینه دارد و در صورت وجود ظرف
 قانون برنامه سوم ضرورت جهش صادراتی را منوط 113در همین راستا ماده . صادرات را فراهم نمود

به واگذاري مسؤولیت ها و اختیارات اجرایی به اتحادیه هاي صادراتی و استفاده از توان کارشناسی و 
همچنین حذف . نها در عرصه هاي تصمیم سازي و تصمیم گیري دانسته استنظرات تخصصی آ

انحصارات و رانت ها و ایجاد فرصت هاي مساوي و عادالنه براي کلیۀ بنگاههاي صادراتی به همراه 
کردهاي بین المللی در بسترسازي براي ایجاد شرکت هاي بزرگ و توانمند صادراتی با توجه به روی

ی دولت از طریق اعطاي تسهیالت و مشوق به صادرکنندگان و الزام به عضویت هاي مال کنار حمایت
همگی ... از رقابت ناسالم وصادرکنندگان در اتحادیه ها به منظور فراگیر شدن آنها و جلوگیري 

  . هاي روان سازي فرآیند صادرات غیرنفتی را محقق خواهد نمود زمینه
هاي صادراتی و نقش  اتحادیهد پیدایش و عملکرد بررسی فرآیندر این بخش از نوشتار ابتدا 

هاي اساسی که در  ها در بوجود آوردن اقتضائات جدید را، مطرح خواهیم کرد و سپس به چالش آن
هاي صادراتی و  شود و در قسمت بعدي اتحادیه ها تأثیرگذار است، بررسی می عملکرد مطلوب اتحادیه

هاي مختلف مورد توجه است و بعد راهکارها براي رفع  رصهها در ع ارائه راهکارهایی جهت نوسازي آن
هاي صادراتی را ارائه  شود و در آخر مدل اتحادیه هاي صادراتی بررسی می موانع کنونی اتحادیه

  .خواهیم داد 



 135 صفحه - شناسایی مسائل و مشکالت اتحادیه هاي صادراتی و ارائه راهکارهاي مناسب و مفید و موثر در جهت روانسازي صادرات غیر نفتی کشور
 

بررسی فرآیند پیدایش و عملکرد اتحادیه هاي صادراتی و نقش آنها در بوجود آوردن 
  اقتضائات جدید 

ادراتی در کشور ما سابقه نسبتاً طوالنی دارند اما از کارآمدي الزم برخوردار اتحادیه هاي ص
نیستند در واقع این اتحادیه ها تشکیل شده است از تولیدکنندگان یا نمایندگان آنها که به صورت 

  . صنفی به فعالیت تولیدي و صادراتی اشتغال دارند
هایی  اتحادیهر ما نشان می دهد اولین  کشوبررسی تاریخچه پیدایش اتحادیه هاي صادراتی در

  :که بصورت رسمی شروع به فعالیت صادراتی نمودند عبارتند از
 1534 تحت شماره 27/5/1353این اتحادیه در تاریخ : اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران .1

 نفر از 500 عضو پذیرفته است که در حال حاضر بیش از 1536به ثبت رسیده و تاکنون 
  . می باشدها فعال  آن

اگرچه تاریخ صادرات خشکبار ایران به سالیان بسیار : اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران .2
دور می رسد اما اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران پس از سالها فعالیت مستقل و 

  تشکیل رسماً وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران1348پراکنده از سال 
الیت خود را به طور گسترده و پیگیر دنبال نموده و در حال حاضر با داشتن گردیده و فع

 عضو رسمی و غیررسمی نقش بسیار پراهمیتی را در صادرات غیرنفتی ایران به 1000
 خشکبار در صادرات کاالهاي غیرنفتی کشور مقام اول 1381عهده دارد بطوریکه از سال 

 . را بدست آورده است

 قانون اتاق بازرگانی و 5ماده ›› ك‹‹در اجراي بند : ان نرم افزار ایراناتحادیه صادرکنندگ .3
، اتحادیه 15/9/1373 اصالح شده در 15/12/1369صنایع و معادن ایران، مصوب 

از .  تشکیل شد2/7/1380صادرکنندگان نرم افزار ایران وابسته به اتاق بازرگانی در تاریخ 
 : ی توان به موارد زیر اشاره نمودجمله مهمترین رویکردهاي این اتحادیه م

  کوشش براي جذب سرمایه، تکنولوژي، مدیریت، دانش فنی و نیروي انسانی ماهر
 . خارجی براي رشد و ارتقاي زمینه هاي موضوع فعالیت اتحادیه

 اعطاي مجوز جهت تولید نرم افزارهاي صادراتی .  
 وقی و حرفه اي حضور فعال به عنوان تنها مرجع رسمی و تخصصی در مسایل حق

 .در کلیه زمینه هاي مربوط به تولید نرم افزارهاي صادراتی
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اتحادیه تولیدکنندگان و : اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی ایران .4
اتحادیه صادرکنندگان ‹‹ تحت عنوان 1365صادرکنندگان محصوالت معدنی در سال 
با توجه به . ایع و معادن ایران به ثبت رسیدکانی هاي غیرفلزي در اتاق بازرگانی و صن

 به اتحادیه صادرکنندگان 1370طیف وسیع فعاالن بخش معادن و صنایع وابسته در سال 
محصوالت معدنی ایران تغییر نام داده و نهایتاً با هدف تحت پوشش قرار دادن بخش 

پل ارتباطی میان اصلی و اثرگذار تولیدکننده محصوالت موردنیاز صادرکنندگان و ایجاد 
 بخش به عنوان اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی ایران 2این 

این اتحادیه تاکنون توانسته است اقدامات مؤثري در زمینه توسعه . تکمیل و اصالح گردید
در این راستا از جمله مهمترین اقدامات این . و شکوفایی بخش معدنی کشور ایفا نماید

 می توان به مواردي نظیر تالش در جهت حذف پیمان سپاري ارزي و بسیاري از اتحادیه
قوانین دست و پاگیر صادرات و کدهاي اقتصادي، تصویب معافیت هاي مالیاتی بر 
صادرات و تدوین قوانین جدید معادن در جهت رفع کاستی ها و نواقص قوانین قبلی و 

 . مودتوجه بیشتر به معدنکاران بخش خصوصی اشاره ن

اتحادیه صادرکنندگان پوست : اتحادیه صادرکنندگان پوست، ساالمبور و چرم ایران .5
در تاریخ ) وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران(ساالمبور و چرم ایران 

  عضو اصلی است که از این149 تأسیس گردیده که در حال حاضر داراي 28/12/1352
 عضو وابسته 153باشند و همچنین این اتحادیه تعداد   می عضو صادرکننده فعال59تعداد 

دارد که عمدتاً در تولید ساالمبور، وت، بلو، کراست و چرم  فعالیت دارند و اکثر 
 . صادرکنندگان کاالهاي فوق عضو این اتحادیه می باشند

پس از تصویب قانون امور گمرکی و آئین نامه : اتحادیه حق العملکاران گمرکی ایران .6
 اختصاص فعلی در آئین نامه مذکور به نام حق 1351 و 1350جرایی آن در سالهاي ا

العملکاران گمرکی، اتحادیه حق العملکاران در نقاط پنجگانه گمرکی ایران تأسیس شد 
 مهاجرت چند تن از اعضاي دامه داشت و پس از انقالب به علتکه تا قبل از انقالب ا

 با انجام انتخاباتی زیر نظر اتاق ایران، 1368ر سال د. هیأت مدیره به حال رکود درآمد
اتحادیه قبلی احیاء شد که با به طول کشیدن مراحل ثبت اتحادیه و تأیید صالحیت 
انتخاب شوندگان به ترتیب به اداره ثبت شرکتها و اداره اطالعات شهربانی و نهایتاً به 

 تشکیل تشکل ها در اتاق  قانون5 براساس ماده 1378وزارت کشور در نهایت در سال 
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ایران مجدداً انتخاباتی در اتاق ایران انجام و بدین ترتیب اتحادیه فعلی حق العملکاران 
 .  در اداره ثبت  شرکت ها به ثبت رسید138گمرکی ایران تأسیس و تحت شماره 

اتحادیه صادرکنندگان صنایع نساجی و : اتحادیه صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاك .7
 به عنوان یکی از اتحادیه هاي صادراتی وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن پوشاك

 اتحادیه اي است که قبالً تحت  تأسیس شد، جایگزین1378شت سال ایران که در اردیبه
 . کرد فعالیت می›› کشبافان صادرکننده‹‹عنوان 

تاق بازرگانی و  تأسیس شد در آن زمان ا1363اتحادیه کشبافان صادرکننده در سال  .8
ل هاي تخصصی اعضاي خود که در حیطه ع و معادن ایران در پی ایجاد تشکصنای

و پارچه هاي تاري ) پنبه اي، پشمی تریکو(فعالیتهاي صادراتی عمل می کردند پوشاك 
 تأسیس کرد که دبیرخانه آن در محل اتاق بازرگانی و صنایع 

 :  پتروشیمیاتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و .9

بخش نفت، گاز و پتروشیمی اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور، و نقطه اتکاي اقتصاد 
با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنگی و سازماندهی هرچه بیشتر فعاالن . ایران است

حوزه تولید و صادرات فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشیمی عده اي از دوراندیشان و کارآفرینان 
بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتند به جهت اقدامات جمعی و برخورد یکپارچه با تهدیدها و 

با این تفکر اتحادیه صادرکنندگان . فرصت ها و بهره گیري از توان و خرد جمعی گرد هم آیند
  .  شرکت شکل گرفت54 با حضور 30/7/82فرآورده هاي نفتی ایران در تاریخ 
حسب برتأسیس اتحادیه هاي صادراتی کشور بسیار متنوع و چنانچه مالحظه می گردد زمان 

حدود اختیارات اتحادیه هاي صادراتی براساس قوانین اتاق بازرگانی . نیاز یا الزامات قانونی بوده است
در هر صورت . و صنایع و معادن ایران تعیین شده است که در فصول پیشین بدان اشاره گردید

به وظایف خود به عنوان چتر حمایتی در ارتباط با صادرات کاال و اتحادیه هاي صادراتی با توجه 
خدمات محسوب می گردند اما عمالً تاکنون نتوانسته اند براساس وظایف تعیین شده خود عمل 

در واقع علی رغم اینکه آنها به نوعی عاملین صادرات محسوب می شوند و از طریق اتاق . نمایند
ان، سازمان توسعه تجارت، مرکز اصناف و بازرگانان ایران با مجریان و بازرگانی و صنایع و معادن ایر

برنامه ریزان صادراتی کشور مرتبط می شوند اما بدالیل متفاوت نقش مؤثري در ایجاد اقتضائات 
به در واقع رسالت اصلی اتحادیه هاي صادراتی . جدید و گذار از شکل سنتی به مدرن را نداشته است

باشد در حالیکه تفکر جمعی و مشارکتی در حال حاضر در  گرا می  فعالیت دانشنوعی تولید فکر و
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ضمن آنکه ارسال اطالعات شفاف بازرگانی و آشنایی . اتحادیه ها با چالش هاي بسیار رو به رو است
صادرکنندگان با قوانین و مقررات ملی و بین المللی و همکاري با مراجع ذیربط بازرگانی کشور و 

اسایی بازارهاي هدف، حمایت از منافع مشترك اعضاء ارائه خدمات حقوقی و مشورتی همچنین شن
  .ی با مشکالت عدیده اي مواجه استهمگ... به اعضاء توجه به مسائل آموزشی و تحقیقاتی اعضاء و 

در هر صورت عملکرد مطلوب اتحادیه ها و نقشی که آنها در امر صادرات غیرنفتی و به تبع آن 
  . د داشته باشند با تردید مواجه شده استنن اقتصادي می توانافزایش توا

  
  چالش هاي اساسی که در عملکرد مطلوب اتحادیه تأثیرگذار است 

 –وجود نوعی اقتصاد پنهان که موجب گرایش فعاالن اقتصادي از جمله واحدهاي تولیدي  .1
هاي  در اتحادیه پنهان می شود و حضور صادراتی به سمت فعالیت هاي اقتصادي غیرشفاف و

  صادراتی به دلیل تعامل فعالیت هاي تجاري در تضاد با اقتصاد پنهان است؛ 
 ضعف فرهنگ جمع گرایی و تشکل محوري در جامعه تولیدهاي تجاري کشور؛  .2

هاي   از شکل گیري تشکل ها و  اتحادیهبافت به نسبت سنتی حاکم بر تجارت کشور مانع .3
 صادراتی پویا و نوگراست؛ 

هاي صادراتی  لرخی انحصارها در تجارت خارجی کشور مانع از ورود دیگران به تشکوجود ب .4
 شود؛  می

کم رنگ بودن تفکر ملی در مدیریت تشکل هاي موجود و گرایش به انجام امور شخصی از  .5
 طریق و تحت نام تشکل ها؛ 

 تقویت برخی مشکالت ساختاري اتاق هاي بازرگانی و صنایع و معادن کشور به عنوان متولی .6
و توسعه تشکل هاي صادراتی؛ توضیح آنکه اتاق هاي بازرگانی و صنایع و معادن و همچنین 
اتاق هاي تعاون از جایگاه قانونی مناسبی در فرآیند توسعه تجارت خارجی کشور برخوردارند 
ولی ضعف بخش خصوصی کشور از یک سو و بیماري ها و ناهنجاري هاي ساختاري اقتصاد 

 دیگر مانع از شکل گیري اتاق هاي بازرگانی مطابق رویکردهاي بین المللی و ایران از سوي
 داراي جایگاه قوي در اقتصاد کشور شده است؛ 

وجود رقابت هاي ناسالم در میان برخی صادرکنندگان کشور مانع تعاون آنها در امور  .7
 مشترك در بازارهاي جهانی می شود؛ 
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 و صادرکنندگان به ویژه درخصوص سود تجارت تعارض گاه به گاه منافع تولیدکنندگان .8
 خارجی و صادرات؛ 

هاي ویژه در مقررات کشور براي اتحادیه هاي زتیاترجیح ها، مزیت ها و امناچیز بودن  .9
 صادراتی و نبود وحدت رویه در میان آنها به دلیل نداشتن اساسنامه جامع و واحد؛ 

 توسعه اتاقهاي بازرگانی در حد ضرورت حاکمیت اقتصاد دولتی در کشور؛ که مانع از رشد و .10
مادامی که . و دستیابی آنها به جایگاه برجسته و در خور شأن در اقتصاد کشور شده است

بخش خصوصی از منزلت و جایگاه مناسب در اقتصاد ایران برخوردار نشود بدون شک 
 بازار تجارت خارجی کشور آسیب پذیر و دستخوش نوسان هاي غیرمتعارفی خواهد بود که

 داخلی را نیز دچار بی ثباتی می کند؛ 

کم توجهی به لزوم فعال سازي رایزنان بازرگانی در سفارتخانه ها؛ اخیراً سازمان توسعه  .11
تجارت به منظور دستیابی به هدف توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه به عنوان متولی اصلی 

وتاه مدت، میان مدت و صادرات کشور استراتژي هدفمند توسعه خود را در سه مقطع ک
 : درازمدت به شرح زیر اعالم داشته است

  برنامه کوتاه مدت این سازمان اعالم رایزنان بازرگانی به کشورها هدفی است که فرصت
ها و امکانات مناسبی با توجه به پتانسیل و مزیت هاي نسبی کاالهاي کشور در روند 

 کشورهاي افغانستان، ترکمنستان، در حال حاضر این سازمان در. توسعه تجاري دارند
ازبکستان، قزاقستان، روسیه، پاکستان، عربستان سعودي، امارات متحده عربی، انگلیس، 

 . فرانسه و کویت رایزنان فعال بازرگانی دارند

  برنامه میان مدت سازمان به منظور وسعت و توسعه ارتباطات و تعامالت تجاري تالشی
ایندگی سازمان توسعه تجارت به کار گرفته است تا عمده را براي تأسیس شعب و نم

نمایندگان سازمان از آن پس در کشور هدف با امکان و گستردگی بیشتري به تعامالت 
 . تجاري و به ویژه امر صادرات بپردازند

  برنامه درازمدت سازمان نیز تأسیس مراکز تجاري با همکاري بخش خصوصی و
رگانی و مراکز و تشکل هاي صنفی و تجاري داخلی مشارکت اصلی و عمده اتاق هاي باز

یا تاجران ایرانی خارج از کشور است که ضمن تالش در امر توسعه صادرات دامنه 
در این ر استا مرکز تجاري . گسترده رقابت را نیز در عرصه بین المللی افزایش دهد

آمریکاي التین، ایران در دبی راه اندازي شده است و مراکز دیگري در آفریقاي جنوبی، 
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آسیاي جنوب شرقی و روسیه در دست بررسی است تا اقدامات الزم از طریق کمیسیون 
 .اهم  نامه هاي دولتی صورت گیردهاي اقتصادي و تجاري مشترك و تف

  
  اتحادیه هاي صادراتی و ارائه راهکارهایی جهت نوسازي آنها در عرصه هاي مختلف

 می  بر1340ر کشور ما به سالهاي  هاي صادراتی دبه طور کلی زمینه شکل گیري اتحادیه
گردد هرچند در آن سالها ضابطه هاي خاص و محدودکننده براي صادرات و صادرکننده وجود داشت 
اما فعالیت هاي صادراتی عمدتاً در قالب سازمانهاي صنفی بسیار محدود و تحت کنترل شدید 

ن صادرات به معناي فروش هر نوع کاالي در واقع در آن زما. سازمان هاي سیاسی قرار داشت
کشاورزي، صنعتی و غیره از ایران به کشورهاي دیگر بود و در قبال آن، ارز یا کاالهاي خارجی به 

 5کشور انتقال می یافت صادرکننده نیز به هر شخص حقیقی یا حقوقی اطالق می شد که به مدت 
ت ساالنه کشور می بایست توسط او  درصد کل صادرا10سال در امر صادرات مباشرت داشت و 

  . صورت می گرفت
بعد از انقالب با توجه به سیاست هاي کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتی و به 
موجب قانون برنامه هاي توسعه اتحادیه هاي صادراتی که نماینده صنوف مختلف تولیدي بودند به 

ش، خشکبار، پوست و ساالمبور، گیاهان دارویی و اتحادیه فر. منظور امر صادرات ایجاد گردیدند
به نوعی میتوان گفت پیشگامان . صنعتی از جمله اولین اتحادیه هاي صادراتی محسوب می شوند

تري برخوردار هاي صادراتی عمدتاً بازرگانی بودند که در صدور کاال از سابقه طوالنیابتدایی اتحادیه
 اقدام به ایجاد اتحادیه صادراتی نمودند این امر به منظور تسهیل بودند برخی از آنها در بازارهاي مهم

در صادرات و واردات کاال صورت می پذیرفت از جمله آنها می توان به اتحادیه واردکنندگان فرش 
ها که در کشور ما به غیر از اتحادیه فرش ایجاد  مهمترین اتحادیه. لمان اشاره کرددستباف ایران در آ

  : ازشدند عبارتند 
  اتحادیه صادرکنندگان پوست، ساالمبور و چرم ایران  
 ؛اتحادیه روده ایران  

 ؛اتحادیه صمغ هاي نباتی، کتیرا، ریشه هاي گیاهی  

 میوه، تره بار، گل و گیاه ایران؛اتحادیه  

 ؛اتحادیه محصوالت معدنی ایران  

 اتحادیه صنایع دستی ایران. 
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 اتحادیه می باشند که 57ادراتی صنفی بالغ بر هاي ص ها و تشکل  حال حاضر نیز اتحادیهدر
د یک یا چند کاال ها می باشند که در تولی عمدتاً شامل عده اي از تولیدکنندگان یا نمایندگان آن

دراتی را به شوند و به این وسیله اتحادیه صا ند و به صورت صنفی دور هم جمع میکن فعالیت می
ها تاکنون  لعات انجام شده اغلب این اتحادیه مطانمایند با توجه به صورت حقوقی تأسیس می

قع این اتحادیه ها علی در وا. نتوانسته اند در امر صادرات غیرنفتی بطور مؤثر و موفق عمل نمایند
هاي خود بیان نموده اند یعنی حمایت از منافع صنفی صادرکننده،  شان که در اساسنامه رغم وظایف

ر ارتباط با ارتقاء کیفیت کاالهاي صادراتی، بهبود بسته بندي ارایه نظر مشورتی به صادرکننده د
کاالهاي صادراتی، گسترش همکاري بین صادرکنندگان، جلوگیري از رقابت ناسالم صادرکننده ها در 
بازارهاي جهانی، تهیه و توزیع اطالعات صادراتی، مشارکت در برگزاري نمایشگاه و عرضه کاالهاي 

نسته اند به طور منسجم و کارآمد به صادرکنندگان کمک نمایند و در رفع هنوز نتوا... صادراتی و 
در واقع همواره عدم همفکري یا بی اطالعی از . موانع صادراتی اقدامی مؤثر و مفید به عمل آورند

وضعیت تولیدکنندگانی که خود صادرکننده نیز می باشند مشکالت عدیده اي براي صادرکنندگان 
  .توان به موارد ذیل اشاره نمود مله این مشکالت میآورد از ج م میفراه

 مت شکنی در یک بازار بروز رقابت هاي ناسالم در میان صادرکنندگان که منجر به قی
   خاص می گردد؛

 اگیر در واردات مواد اولیه هاي دست و پ آیین نامه(ها  موانع قانونی و بی توجهی به رفع آن
 ؛...)و

 ها؛ ه گسترده تبلیغاتی در خارج از کشور براي صادرکنندعدم اجراي برنامه هاي وسیع و 

 ري و تحوالت بازارهاي بین المللی؛عدم اطالع صادرکنندگان از فرصت هاي تجا 

 ح دانش تخصصی اکثریت صادرکنندگان؛پائین بودن سط 

 کم تجربگی در بازاریابی؛ 

 مشکالت اداري؛ 

 ؛پائین بودن کیفیت محصوالت  

 ؛هاي بازرگانی داخلی دیه ها با سازمانهمکاري محدود مابین اتحا  

 ؛فقدان قدرت اجرایی و نظارتی به منظور جلوگیري از تخلفات احتمالی  



 142 صفحه - شناسایی مسائل و مشکالت اتحادیه هاي صادراتی و ارائه راهکارهاي مناسب و مفید و موثر در جهت روانسازي صادرات غیر نفتی کشور
 

 هاي دولتی با کارگزاران  ها و سازمان اي ارتباطی مؤثر مابین وزارتخانهه انیسمنبود مک
ریزي   سیاست گذاري و برنامهم گیري،صادراتی بخش خصوصی بخصوص در مراحل تصمی

 هاي صادراتی و تولیدي؛ یق اتحادیه طراز

 ؛افزایش هزینه و بهاي کاالهاي دولتی بدون توجه به مقررات تثبیت قیمت ها  

 ین صادراتی حتی با الفباي ناآشنایی و عدم تسلط تعداد کثیري از صادرکنندگان با قوان
 ؛ قوانین و مقررات صادراتیصادرات

 ؛...رها، کمبود کانتینرها و مشکالت مرتبط با تجهیزات بندري شامل انبا  

  هاي آنها که از سویی  نمایندگان صادراتی کشور و اتحادیهنبود رابطه کارگزاران دولتی با
هاي موجود اتخاذ  صمیمات به دور از شرایط و واقعیتگردد تا سیاست ها و ت موجب می

 باقی رات وجود دارد الینحلشود و از سوي دیگر موانع و مشکالتی که در مسیر صاد
  بماند؛

 ؛مبهم بودن نقش مؤسسه استاندارد از نظر نظارت بر کیفیت به عنوان یک نهاد ناظر  

 ر آماده سازي کاالها براي صادرات؛مکانیزه نبودن نظام بسته بندي و ناتوانی د 

 هاي  هاي صادراتی از صادرکنندگان در بازارهاي خارجی از سوي  وابسته فقدان حمایت
  ؛ی ایران در خارجاقتصادي و بازرگان

 ؛وجود فرهنگ غالب در جامعه ایرانی نسبت به ترجیح کاالهاي خارجی به تولیدات داخلی  

 ها، گفتگوهاي تجاري و  کمبود اطالعات در زمینه تولید، بازاریابی، تشکیل نمایشگاه
  ؛تبلیغات

 وجود مسائل مرتبط با بوروکراسی؛ 

 وارده ناشی از حمل محموله تجاري به هاي حمل و نقل به خسارتهاي  عدم توجه بنگاه
 .و نقلعبارت بهتر مشکالت مرتبط با حمل 

ه ها محسوب می گردد که وجود اینگونه مشکالت به عنوان ضعف مهم در ساختار اتحادی
توجهی به آن خود زمینه هاي ورود انبوهی از صادرکنندگان غیرحرفه اي و ناآگاه را به  مسلماً بی

  . کشور را فراهم آورده استچرخه بازرگانی خارجی 
هاي صادراتی می تواند  رین راهکارها جهت نوسازي اتحادیهحال با توجه به مطالب فوق مهمت

  . در برگیرنده موارد ذیل باشد
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  راهکارها براي رفع موانع کنونی اتحادیه هاي صادراتی 
عه و رفع تبعیض وضع قوانین و مقررات ساده و باثبات با توجه به واقعیت هاي حاکم بر جام .1

  و حمایت از بخش خصوصی 
 فراهم سازي امکانات ارتباطی و اطالعاتی و خدمات کارشناسی و تخصصی به صادرکنندگان  .2

هاي بخش خصوصی  ی مؤثرتر در جهت حمایت از فعالیتایجاد حمایت هاي دولت .3
از قبیل بانک ها، مؤسسات بیمه، صندوق ضمانت صادرات، ارتباطات، ) صادرکنندگان(

 گمرك 

  .کاهش تشریفات زاید دیوان ساالري .4

واگذاري امور مرتبط با نظارت بخصوص در کد کنترل کیفیت و تشخیص درجه بندي و  .5
 ترتیب از امکانات تخصصی ها تا بدین ندگان کاالها و خدمات به اتحادیهصالحیت صادرکن

یند اط بیشتر پیدا نماها استفاده گردد و همچنین فعاالن اقتصادي با اتحادیه ها ارتب اتحادیه
 . ها گردد و همچنین موجب تقویت اتحادیه

ارایه کارت عضویت اتحادیه ها براي صادرکنندگان تا بدین ترتیب صادرکنندگانی که عمداً و  .6
یا سهواً مرتکب خطا و اشتباه و تخلف شده اند در مقاطع مشخصی قابل کنترل باشند و 

براین اساس ارایه کارت . مخدوش نشودحیثیت صادراتی کشور در بازارهاي خارجی 
 . ها به هنگام صدور در گمرکات الزامی است اتحادیه

هاي مناسب قانونمند به منظور حضور نمایندگان اتحادیه ها به عنوان نمایندگان  ایجاد راه .7
مربوط به فعالیت هریک از اتاق ایران در سازمان هاي دولتی و جلساتی که تصمیمات 

 .  می شودها گرفته اتحادیه

  .همگرایی اتحادیه ها در جهت مقابله با واردات و تسخیر بازارهاي جدید صادراتی .8

در واقع این امر چه ›› دمپینگ‹‹ایجاد امکاناتی جهت برخورد اتحادیه ها با معامالت مزورانه  .9
در بازار داخلی اتفاق بیفتد و چه در بازارهاي خارجی علیه یک کشور و یا به صورت 

 که کشورهاي صادراتی به صادرکننده خودشان می دهند براي این که بتواند در سوبسیدایی
 می آورد که از نظر اخالقی رد شود یکسري مشکالتی پدیدبازار داخلی کشور دیگري وا

به عبارتی ارائه کاالها زیر قیمت تمام شده و فقط به قصد خارج کردن . پسندیده نیست
ها می تواند از طریق اطالع رسانی صحیح با   که اتحادیهر از جمله مسائلی استرقیب از بازا

 . آن مقابله کنند
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ها با آن برخورد جدي ننموده اند در  آموزش و تحقیقات نیز یکی از مقوالتی است که اتحادیه .10
ها بها ندادن آنها به وظیفه   موانع در سر راه پیشرفت اتحادیهواقع یکی از اساسی ترین

 اتحادیه ها تدوین استاندارد و  یکی از اساسی ترین وظایفلذا. تآموزش و تحقیق اس
ري از اتحادیه هاي دنیا تضمین کیفیت اجناس خود است این در واقع فعالیتی است که بسیا

 دقیق از دل اتحادیه ها دهند و بهترین تدوین استانداردها به صورت تخصصی و انجام می
قت استاندارد تولیدکنندگان صنعت نفت و  که در حقیAPIمانند استاندارد . آید بیرون می
 . گاز است

در ارتباط با معضل حمل و نقل وظیفه اتحادیه است که بخصوص در حمل و نقل هوایی که  .11
پیدا نمودن پل هوایی مناسب براي حمل و نقل محصوالت صادراتی صادرکننده را با 

ی یا چارتر کردن یک پرواز گروه. مشکالت عدیده اي مواجه می سازد در حالیکه می توان
در ارتباط با حمل و . پرواز دوره اي و یا با در اختیار اعضاء گذاشتن این مشکل را حل کرد

و . نقل دریایی نیز اتحادیه ها می توانند حتی براي خودشان ناوگان دریایی خاص اجاره کنند
خاص نیز کننده از تخفیف هاي هاي بیمه  ضمن انعقاد قراردادهاي جمعی خاص با سازمان

 . مند گردند بهره

ها حاکم  ل نیز می بایست بر وظایف اتحادیهبا توجه به راهکارهاي موجود اصول و مبانی ذی
 : گردد

 تدوین وظایف صریح و معین  .1

ها  ها به نحوي که از دوباره کاري ن وظایف اتاق بازرگانی و اتحادیهتشخیص خط فاصل بی .2
 . یاسی اجتناب گرددپرهیز شود و از تعارضات اجتماعی و یا س

تعیین خطوط ارتباطی بین اتحادیه ها و اتاق بازرگانی که می بایست به سادگی و سرعت  .3
 . برقرار گردد و دسترسی به گفتگوها و تبادل نظرها را تسهیل کند

هایی همگون و مشابه انجام  در ایجاد اتحادیه هایی که فعالیتممانعت از کثرت گرایی  .4
 . دهند می

بایست در  عضا میدر اعضا اتحادیه ها، بدین معنی که ا›› روحیه اقناعی‹‹جاد توجه به ای .5
 دست یابند در واقع انتخاب هدف ها، راهکارها و سطح مشارکت خود به یک باور و اعتقاد

ها باید توجیه شوند که منافعشان در قالب منافع کل اعضاء دست یافتی و  اعضا اتحادیه
هایی  هاي اتحادیه در تأمین هدف تواناییها و  ست به قابلیتبای لذا میو . قابل حصول است
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هاي خویش را با تصمیمات و  ست معتقد شدند تا رفتارها و حرکتکه تعیین شده ا
هاي  همچنین اتحادیه. است منطبق سازندقواعدي که از سوي اتحادیه وضع شده 

هاي ارز، جریانات آوري اطالعات مربوط به اقتصاد مانند تغییرات ب بایست به جمع می
... هاي بازاریابی و  ها و فرصت ی و خارجی، زمینهمربوط به داد و ستد، آمار بازارهاي داخل

 . بپردازند

عنوان یکی از ضروریترین مسئله مهم دیگر حضور در بازارهاي جهانی که امروزه به  .6
عات هاي صادراتی با انجام مطال محسوب می شود براین اساس اتحادیهها  استراتژي

کنند و همچنین با ترین بازار را انتخاب  من شناخت کافی از بازارها، مناسببازاریابی ض
در عین حال که از .  نمایندهاي بالقوه صادرات را اقتصادي و بهینه آگاهی از زمینه

 . هاي غیراصولی نیز جلوگیري به عمل آورند رقابت

د در ایجاد محیط هاي گفتگو و ها می توانن دیگر پیرامون نقشی است که اتحادیهبحث  .7
در واقع اتحادیه ها با تشخیص امکانات و محدودیت ها می تواند . تبادل نظر ایجاد کنند

هاي شغلی   عرصههاي علمی و پژوهشی چه در عرصهدر ایجاد ارتباط با جهان خارج چه 
هاي  هاي صنعتی و تولیدي، صادرکنندگان را در جریان آخرین پدیده یعنی در سطح بنگاه

هاي  درکنندگان با سیاستهمچنین آشنا ساختن صا. علمی و تکنولوژیکی قرار دهند
تجاري، اشکاالت و تنگناهاي اجرایی، و مسائلی از قبیل استانداردها بخصوص شناخت 
استانداردهاي کشورهاي خارجی و ضوابط مربوط به استاندارد کاالها به منظور بهبود 

 .  از زمره مهمترین اقدامات اتحادیه ها محسوب می گرددکیفیت کاالها و خدمات صادراتی

 
  مدل اتحادیه صادراتی 

بررسی تجربه نهادهایی به نام اتحادیه هاي صادراتی در چند کشور منتخب مورد بررسی و 
هاي صادراتی به شکل کنونی  د نقاط ضعف و قوت فعالیت اتحادیهچگونگی فعالیت آنها نمایانگر وجو

  . اشددر کشور ما می ب
با توجه به تجربه کشورها، اتحادیه هاي صادراتی در کشورهاي مختلف عمدتاً به عنوان واسطه 

اخلی و بین المللی و حتی گر بین تولیدکنندگان و مشتریان خارجی می باشند و در تمام بازارهاي د
ه خدمات ها قراردادهاي تجاري منعقد می کنند و در سطح گسترده و یا کوچکتر به ارائ با دولت

هاي   از طریق ادغام1980صادراتی مبادرت می ورزند در ژاپن اتحادیه هاي صادراتی بخصوص از دهه 
هاي مالی و صنعتی به وجود آمدند و می توان گفت اتحادیه هاي صادراتی عظیمی را تشکیل  کمپانی
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ثال کمپانی میتسویی باشند به عنوان م  اتحادیه هاي صادراتی اروپایی میدادند که قادر به رقابت با
 دفتر در دنیا می باشد و البته به غیر از اتحادیه هاي صادراتی عام و بزرگ، ژاپن داراي 135داراي 

مواد اولیه و (تعدادي اتحادیه کوچک و تخصصی نیز می باشد تخصص آنها به طور عمده تولید 
لذا . می کننداین کشور ایفا البته در واردات و توزیع داخلی نیز نقش مهمی را در . است) منسوجات

هاي بزرگ خود تمامی امور به صادرات اعم از فروش، سرمایه گذاري، دسترسی  در این کشور کمپانی
اي ه  اتحادیه ها، اتحادیه در کنار ایندهند و تحت کنترل دارند  بازارهاي بین المللی را پوشش میبه

 کمپانی هاي د در واقع تحت عنوانخاصی به فعالیت مشغول هستنکوچک و تخصصی نیز در امور
هاي واردکننده فعالیت می کنند و این نمایانگر وجود یک نظام هماهنگ و  صادرکننده، یا کمپانی

متشکل در امر صادرات، واردات و تجارت واسطه اي می باشد که عالوه بر فراهم نمودن نیازهاي 
نیز فعالیت می کنند و در عین حال براي صادراتی صادرکنندگان در بسیاري از بازارهاي بین المللی 

  . کشور متبوع خود، به ایجاد ارزش افزوده تجاري نیز مبادرت می ورزند
. بررسی اتحادیه هاي صادراتی در کانادا، شکل دیگري از این نهاد مهم تجاري را نمایان ساخت

براي داران   کارخانهیعنی.  داران وابسته استکه فعالیت آنها به نوعی با فعالیت کارخانه بطوري
صادرات کاالهاي خود یا با اتحادیه هاي صادراتی همکاري می کنند و یا اینکه خود مستقالً مرکز 

فعالیت تجاري . می ورزند ه امر صادرات کاالهاي خود مبادرتصادراتی ایجاد می نمایند و ب
در این . ارت واسطه اي استهاي صادراتی در این کشور نیز عمدتاً حول صادرات، واردات و تج اتحادیه

  . راستا دامنه وسیعی از خدمات به کلیه فعاالن تجاري ارائه می گردد
هاي  در دیگر کشورها از جمله آلمان و انگلیس اتحادیه هاي صادراتی به صورت کمپانی

کوچک و یا متوسط، بزرگ و بصورت تخصصی به فعالیت هاي خدماتی مرتبط به صادرات، واردات، 
تمرکز اتحادیه هاي صادراتی بر فعالیت هاي پشتیبانی صادرات و واردات قرار دارد به . ارنداشتغال د

عبارت بهتر فعالیت هایی از قبیل شناسایی و انتخاب بازار، انتخاب و ارزیابی مشتریان، بازاریابی و 
سی، مسائل فروش کاال، انجام مذاکرات تجاري و حمایت از مشتریان در ارتباط با عوامل تجاري، سیا

  . می باشد... پولی و ارزي و 
در کشوري مانند عربستان که ساختار اقتصادي آن متکی به درآمدهاي حاصل از فروش نفت 
است، هرچند که اتحادیه صادراتی به عنوان یک نهاد مستقل ایجاد نشده است ولی در عین حال 

المللی تحت   بیندر سطح ملی وهاي تجاري را  عالیتانجمن اتاق بازرگانی و صنایع این کشور ف
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هاي بخش خصوصی در  حمایت همه جانبه از فعالیت آن ف مهمکنترل خود دارد و یکی از اهدا
  . تجارت خارجی این کشور می باشد

ها هرچند که از نظر ماهیت و  شورهاي منتخب مورد بررسی اتحادیهکم و بیش در دیگر ک
ها ارائه خدمات تجاري در  طه مشترك در تمامی آنهایی دارند اما یک نق شکل با یکدیگر تفاوت

اتحادیه ها عمدتاً متشکل از کمپانیهاي کوچک، متوسط و بزرگ . سطح ملی و بین المللی است
هستند که لوازم تجارت را فراهم می آوردند و بعنوان ابزار و امتیاز ویژه در گسترش و ارتقاء تجارت 

 اتحادیه هاي صادراتی در کشور ما با دیگر کشورها تفاوت فلسفه وجودي. بین المللی فعالیت دارند
اتحادیه هاي صادراتی در کشور ما همان تولیدکنندگان یا نمایندگان آن هستند که . اساسی دارد

هرکدام به صورت صنفی فعالیت می کنند و صرفاً در گیر و دار مسائل و مشکالت مرتبط با صنف 
تی اعضاي یک اتحادیه بصورت مخرب نیز با یکدیگر رقابت خود هستند و وضع بگونه اي است که ح

می کنند و پدیده قیمت شکنی، صادرات فله اي، سیر نزولی قیمت کاالهاي صادراتی، از دست دادن 
بازارها، ناآشنایی با قواعد تجاري همه و همه به عنوان ضعف ساختاري در فعالیت اتحادیه در ایران 

یش صادرات غیرنفتی نیازمند بسترسازي، سرمایه گذاري و فراهم محسوب می گردد بدیهی است افزا
به عبارت بهتر می توان . آوردن تحول عمیق در همه ابعاد تولیدي و تجاري، قوانین و ساختارها است

 فعالیت نهادي مناسب در ،گفت توسعه صادرات غیرنفتی پیش شرط هایی را نیاز دارد که یکی از آن
 طیف وسیعی از خدمات تجاري کاالهاي هدایتنهادي که بتواند با . بخش بازرگانی خارجی است

  . ایرانی را به بازارهاي جهانی عرضه کند
مسلماً همانطور که در تجربه کشورها مالحظه گردید اتحادیه هاي صادراتی اشکال و فرمهاي 

سیاستهاي تجاري مختلفی دارند و سازمان و طریقه ارائه خدماتشان با یکدیگر تفاوت دارد و بواسطه 
خاص کشورهاي خود در سطح ملی و بین المللی فعالیت می کنند لذا شرایط، موقعیت، امکانات 

و لذا نمی توان . هاي تجاري هر کشور مسلماً مدل اتحادیه صادراتی خود را طلب می کند سیاست
راتی را طراحی صرفاً با کپی برداري از سایر کشورها بدون توجه به پیش نیازها مدل اتحادیه صاد

اما در عین حال تشکیل اتحادیه صادراتی با ماهیت متفاوت با آنچه که وجود دارد با توجه به . نمود
ي تحقق افزایش مشکالت عدیده اي که اکثریت اتحادیه ها با آن رو در رو هستند از الزامات ضرور

  . باشد صادرات غیرنفتی می
جمع بندي . ادیه هاي صادراتی را بیان نمائیملذا قبل از آنکه مدل پیشنهادي درخصوص اتح

  .از تجربه کشورها بصورت مختصر به شرح ذیل ارائه می گردد
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بررسی ها نمایانگر آن است که اتحادیه هاي صادراتی در اکثریت کشورهاي مورد بررسی به  .1
  . عنوان ابزار مهم تجاري در خدمت تولیدکنندگان و صادرکنندگان هستند

 . راتی منافع و قدرت اقتصادي اعضاي خود را تقویت می کننداتحادیه هاي صاد .2

اتحادیه هاي صادراتی به ایجاد همبستگی و یکپارچگی در بین صادرکنندگان کمک شایان  .3
 . توجهی می نمایند

بررسی ها نشان داد ساختار استانداردي یکسانی براي اتحادیه هاي صادراتی تعریف نشده  .4
هاي مورد تجارت، اهمیت فعالیت صادراتی، وارداتی، داراي عمدتاً آنها براساس کاال. است

 . ویژگی مشترکی هستند

در هر کشور با توجه به زمینه هاي تاریخی، وضعیت اقتصادي، سهم از بازارهاي جهانی،  .5
سیاست هاي تجاري، وجود کمپانی هاي بزرگ اقتصادي، اتحادیه هاي خاصی ایجاد شده و 

 بارز آن است که اکثریت این اتحادیه ها مانند صنایع کاالیی فعالیت می نمایند نکته مهم و
را تولید نمی کنند ولی از طریق ابداع، نوآوري قادر هستند در زمینه مبادالت بین المللی، 

 . ارزش افزوده ایجاد نمایند

با توجه به بررسی هاي انجام شده اکثریت اتحادیه هاي صادراتی در ازاي ارائه خدمات  .6
 امر بخصوص در ارتباط با بادله کاال، سود و زیان بدست می آورند اینمرتبط با م

 . هاي کانادایی و امریکایی موضوعیت دارد اتحادیه

در اکثر کشورهاي منتخب مورد بررسی، ادغام در بازارهاي جهانی به عنوان یک ضرورت  .7
 عنوان یک این امر در کشور ما تبعات مثبت و منفی فراوانی دارد و هنوز به. مطرح است

 . مسئله بحث انگیز در محافل اقتصادي مطرح می باشد

ارتباط گسترده با بازارهاي خارجی به صورت انعقاد قرارداد از جمله مسائلی است که از نظر  .8
 . شرایط فرهنگی در کشور ما جاذبه پذیر نمی باشد

و واردات عمده خدماتی که اتحادیه ها در کشورهاي منتخب مورد بررسی در امر صادرات  .9
انجام می دهند شامل جمع آوري اطالعات و تحقیقات بازاریابی، برنامه هاي آموزشی، 

هاي  ، ارائه خدمات حمل و نقل، مشاورههاي مالی رگزاري نمایشگاههاي تخصصی، حمایتب
 . هاي توسعه بازار، و بطور کلی ارتقاء فعالیت هاي تجاري می باشد تخصصی، تدوین استراتژي
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ه به بررسی هاي انجام گرفته اگر قرار است اقتصاد کشور ما بر پایه استغناء از نفت لذا با توج
بکه ضروري است با توجه به تحرکاتی که در اقتصاد و تجارت در حال انجام است ش. طراحی شود

  . هاي موجود دچار تحول و دگرگونی شود صادراتی کشور به لحاظ قابلیت
حوالتی که می تواند در بهبود عملکرد بنگاههاي تولیدي و در این راستا یکی از مهمترین ت

بدیهی . تغییر ماهیت فعالیت اتحادیه ها و تشکل هاي صادراتی کنونی است. صادراتی مؤثر واقع شود
کنند نقش مهمی در  می ه ها در صورت عملکرد مطلوب ایجاداست منافع درآمدهایی که این اتحادی
لذا با توجه به مشکالت موجود و ناکارآمدي اتحادیه هاي . اردساختار اقتصادي کشور به جا می گذ

راتی می بایست این نهادها به  اتحادیه هاي صاد می رسد در طراحی مدل بهینه برايکنونی، بنظر
اي سازماندهی گردند که فعالیت هاي آنها از نظر موضوعی تغییر یابد به طوري که اتحادیه ها  گونه

سودمند، لوازم تجارت را فراهم آورند براین اساس مدل پیشنهادي به شرح بعنوان بازیگرانی قوي و 
  .ذیل ارائه می گردد

از نظر موضوعی در شکل جدید، موضوع فعالیت اتحادیه ها، ارائه خدمات تخصصی در  )1
 .زمینه صادرات به صادرکنندگان می باشد

 و در قالب خدمات اتحادیه هاي صادراتی در طراحی جدید از نظر تعداد محدود می گردند )2
 . ارائه شده معرفی و شناسایی خواهند شد

 نمی کنند ه عنوان سازمانهاي مشاوره اي عملاتحادیه هاي صادراتی در شکل جدید ب )3
 . هایی هستند که در ازاي ارائه خدمات کسب درآمد نیز می کنند بلکه بنگاه

د که از طریق کنندگان می باشنمخاطبین اصلی اتحادیه هاي تخصصی الزاماً صادر )4
هاي اتحادیه ها قادر خواهند بود پتانسیل هاي تجاري خود را بهتر شناسایی کرده و  کمک

 . ارتباطات وسیعی را با بازارها برقرار کنند

عمده اتحادیه هاي تخصصی که براساس نوع ارائه خدمات نامگذاري می شوند می تواند  )5
  :هایی به شرح ذیل باشد  اتحادیهشامل

  رائه خدمات حقوقی؛اتحادیه ا )1
  ؛اتحادیه ارائه خدمات پولی و ارزي )2

  ؛ و تحقیقاتیاتحادیه ارائه خدمات آموزشی )3

  ؛اتحادیه ارائه خدمات بازاریابی )4

  ؛اتحادیه ارائه اطالعات تجاري )5
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نقل و  و مسائل بیمه، حمل(اتحادیه برقراري مذاکرات تجاري جهت فروش کاال  )6
 ؛..).

  ؛ هاي پس از فروش کاال و خدماتاتحادیه ارائه خدمات و حمایت )7

  ... و  )8
هاي فوق ممکن است با  ت هرچند به لحاظ موضوعی، اتحادیهدر توضیح الزم به ذکر اس

یکدیگر تفاوت داشته باشند اما تعریفی که تمام اتحادیه هاي مذکور را پوشش می دهد به این 
  : صورت است

هاي تجاري در گسترش و توسعه  تی بین المللی که به عنوان واسطههاي صادرا اتحادیه
 ازاي ارائه خدمات، کسب درآمد پردازند و در و خدمات صادراتی به ایفاي نقش میبلندمدت کاالها 

  . کنند می
هاي تخصصی همچنین می توانند براي رفع  د توجه دیگر آنست که این اتحادیهنکته مور

 میزهاي کاال، امکان ارتباط مشکالت جاري صادرکنندگان از طریق تشکیل جلسات ویژه مشابه
خدماتی هاي  همچنین فعالیت. مستقیم بین مسؤولین وزارتخانه ها با صادرکنندگان را فراهم آورند

تواند با توجه به مشکالت عدیده  گردد می هاي صادراتی اعمال می که در طراحی جدید اتحادیه
  . صادرکنندگان نیز دسته بندي گردد

باشد   در عین حال که ماهیتاً غیردولتی میهاي صادراتی هاي اتحادیه  نکته آخر اینکه، فعالیت
لذا ضروري است که اساسنامه براي فعالیت . اما در عمل نیازمند حمایت هاي دولتی نیز هست

از یکپارچه آنها تحت نظارت کامل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تدوین گردد و هرکدام 
 هماهنگی و اي براي شرکت در جلسات اتاق داشته باشد تا ضمن هاي فوق الذکر نماینده اتحادیه

هاي اتحادیه ها به عینه مسائل و مشکالت موجود در امر صادرات غیرنفتی به نظارت اتاق بر فعالیت 
 ربط يهاي اجرایی و سایر مراجع ذ مسؤولین ذیربط منتقل نمایند و در عین حال همکاري دستگاه

  . هاي آنها تسهیل گردد استهنیز در جهت رفع مشکالت و خو
 تخصصی زیر نظر مجمع خاصی هاي شنهاد می گردد نمایندگان اتحادیههمچنین پی

و درخصوص اعضاء اتحادیه ها نیز الزامی است اعضاء پیرامون خدمات . هایشان هماهنگ گردد فعالیت
وعات مرتبط به هاي الزم برخوردار باشند و صرفاً با موض ائه شده به صادرکنندگان از آموزشار

  . صادرکنندگان به طور تخصصی برخورد نمایند
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هاي ارائه خدمات نیز بایستی به گونه اي مشخص گردد که  منجر به افزایش  همچنین هزینه
  . هزینه هاي صادرات و تحمیل به صادرکنندگان نگردد
د توجه نمای   میهاي صادراتی مهم  هاي اتحادیه نکته دیگري که ذکر آن در خصوص فعالیت

هاي  این موضوع است که سیاست.  جهانی و قرار گرفتن در روند اقتصاد جهانی است به الزاماتویژه
در واقع در شرایطی که تمام کشورهاي جهان در تالشند تا جایگاه .  به آن پرداخته است44اصل 

کسب شرایط المللی کسب کنند کشور ما نیز مسلماً به منظور  مستحکم و پایداري را در صحنه بین
.  هماهنگ نمایندWTOبایست خود را با الزامات   می در سازمان تجارت جهانی الزم براي عضویت 
. اي برخوردار است سازي اقتصادي، رقابت پذیري، خصوصی سازي از اهمیت ویژهبر این اساس آزاد

 جهانی قرار توان در مقابل با اقتصاد  میبدیهی است بدون وجود یک بخش خصوصی فعال و پرتوان ن
اي را به  هاي صادراتی منسجم و تخصصی که بتوانند خدمات ویژه ها و اتحادیه لذا وجود تشکل. گرفت

یک ضرورت . هاي صادراتی تجهیز نماید صادرکننده ها ارائه نمایند و آنها را از لحاظ فعالیت
 فرصتی را 44ي اصل ها توان بیان نمود ابالغ سیاست  میگردد در نهایت   میانکارناپذیر محسوب 

فراروي اقتصاد دولتی نهاده است که عمل به آن سیاست ها بخشی از اصالحات ساختاري است که 
المللی  اي براي اقتصاد کشور در صحنه بین ویژهاگر به درستی و مبتنی بر عقالنیت اجرا گردد جایگاه 

  .آورد  میفراهم 
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  چگونگی ایجاد اتحادیه هاي خدمات صادراتی
طور که در بحث مدل اتحادیه صادراتی بیان گردید اتحادیه هاي صادراتی موجود در همان

کشور ما به دالئل مختلف از کارایی الزم برخوردار نیستند و اصوالً اینگونه اتحادیه ها همان صنوف 
تولیدي یا نمایندگان آنها هستند که براساس صنوف خود تقسیم بندي شده اند و در حال حاضر به 

تحادیه صادراتی بالغ می شوند و لذا با توجه به بررسی هاي انجام شده در این پژوهش آنها از  ا57
مشکالت . ظرفیت و توانایی هاي الزم درخصوص رفع مشکالت صادراتی خود برخوردار نمی باشند

موجود در این اتحادیه ها در کنار مشکالت موجود در امر صادرات غیرنفتی و مشکالتی که 
گان خود با آن مواجه هستند ضرورت تغییر ماهیت فعالیت اتحادیه هاي صادراتی کنونی را صادرکنند

  . اجتناب ناپذیر می نماید
لذا با توجه به بررسی تجربه چند کشور منتخب و با توجه به امکانات و موقعیت موجود در 

  . کشور در این پژوهش ایجاد اتحادیه خدمات صادراتی پیشنهاد گردید
نظور چگونگی ایجاد اتحادیه هاي خدمات صادراتی به نظر می رسد اتاق بازرگانی حال به م

ایران و مرکز توسعه تجارت بدلیل دارا بودن صالحیت و شایستگی علمی الزم می توانند به عنوان 
نماینده و سخنگوي قانونی و دولتی به ایجاد نهادي متمرکز به نام اتحادیه خدمات تخصصی صادراتی 

  .اینداقدام نم
  .اعضاء اصلی اتحادیه خدمات تخصصی صادراتی از ارکان ذیل تشکیل می گردد

نمایندگانی از اتاق بازرگانی و مرکز توسعه تجارت که به عنوان نهادهاي قانونی نقش  - 1
  .مؤثري در امر نظارت و ایجاد ارتباط با بازارهاي خارج از کشور را ایفا می کنند

 ان ایران نمایندگانی از انجمن صادرکنندگ - 2

نمایندگانی از مراکز علمی و دانشگاهی کشور مانند انجمن علمی بازرگانی کشور و  - 3
دانشکده هاي مختلف، این مراکز می تواند نقش مشاوره اي در تصمیم گیریهاي اتحادیه 

 . ایفا کند

 . اند نمایندگانی از اتحادیه هاي صادراتی موجود که نقش فعال تري در امر صادرات داشته - 4

همانطور که ... ایندگانی از دستگاهها و ارگانهاي دولتی از جمله قوه قضائیه یا مجلس و نم - 5
عنوان گردید مهمترین وظیفه اتحادیه خدمات تخصصی صادراتی ارائه هرچه بیشتر 

بر این اساس با توجه به چارت . خدمات مرتبط با صادرات به صادرکنندگان می باشد
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رائه کننده خدمات تخصصی صادراتی یعنی شرکت ترسیم شده هرکدام از شرکتهاي ا
خدمات حقوقی، شرکت خدمات بازاریابی، شرکت خدمات پولی، ارزي، شرکت خدمات 

وظیفه تولید ... بیمه، شرکت خدمات مشاوره اقتصادي، شرکت خدمات آموزشی و 
 .اطالعات موردنیاز صادرکنندگان را به عهده دارند

ازهاي صادراتی، صادرکنندگان ایجاد شده اند و به منظور در واقع این شرکتها به تفکیک نی
ارائه خدمات خود اتاق هایی تحت عنوان مشاوران تخصصی در رشته هاي مختلف فعالیت صادراتی 
یعنی فعالیتهاي مرتبط با صادرات محصوالت کشاورزي، فعالیتهاي مرتبط با صادرات محصوالت 

در کنار این . ایجاد می کنند...  فنی و مهندسی و صنعتی، فعالیت هاي مرتبط با صادرات خدمات
گونه اتاق ها که به ارائه اطالعات موردنیاز صادرکنندگان می پردازند اتاق دیگري نیز به عنوان اطالع 
رسانی عمومی ایجاد می گردد ایجاد این اتاق به منظور جلوگیري از به وجود آمدن انحصار اطالعاتی 

  . ایجاد رانت اطالعاتی براي اتاق هاي مذکور می باشدو به نوعی بازدارندگی از 
لذا به عبارت بهتر و ساده تر می توان گفت در مجموع اتاق هاي مشاوره تخصصی وظیفه 
عرضه اطالعات را به صادرکنندگان در رشته هاي مختلف صادراتی به عهده دارند و صادرکننده از 

  . طریق ارائه اطالعات حمایت می کنند
ال آنها می توانند براي جبران هزینه هاي خود به صورت انتفاعی عمل نمایند نکته در عین ح

دیگر که ذکر آن مهم تلقی می گردد آنست که با ایجاد چنین اتاق هایی هرگونه فعالیت مشابه در 
  . سطح کشور ملغی می گردد و در چارچوب فوق ادغام خواهد شد
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  :هاي مشاوره و نیز اطالع رسانی رویکردهاي اساسی تخصصی و نیز اتاقهاي خدماتی  بطور کلی در خصوص شرکت

  .وار در امر صادرات باشد فرآیندي و زنجیره .١
  .هاي انجام شده جنبه حمایتی و هدایتی و نظارتی داشته باشد عمده فعالیت .٢
  .موضوعات هر خدمت بصورت تخصصی مدنظر قرار گیرد .٣
 .ات مدنظر قرار گیرداي، جغرافیایی نیز در امر خدم نگاه منطقه .۴
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  گیري جمع بندي و نتیجه

هاي مزبور علیرغم  در این پژوهش نشان داد که اتحادیههاي صادراتی  بررسی عملکرد اتحادیه
در کشور ما سابقه ایجاد اتحادیه صادراتی . سابقه نسبتاً طوالنی از کارآمدي الزم برخوردار نمی باشند

هاي شکل گرفته اتحادیه صادرکنندگان   رسمی اولین اتحادیهردد اما بطورگ  بر می1340به سالهاي 
، اتحادیه پوست، ساالمبور و چرم ایران 1348، اتحادیه خشکبار ایران در سال 1353فرش در سال 

، اتحادیه کشبافان صادرکننده 1350، اتحادیه حق العملکاران گمرکی ایران در سال 1352در سال 
همانگونه . در سالهاي مختلف بر حسب ضرورت تشکیل گردیده اند و دیگر اتحادیه ها 1363در سال 

که مشاهده می گردد اتحادیه هاي موجود در کشور ما متنوع و زمان تأسیس آنها بر حسب نیاز یا 
حدود اختیارات اتحادیه هاي صادراتی نیز براساس قوانین اتاق بازرگانی و . الزامات قانونی بوده است

  .عیین شده استصنایع و معادن ایران ت
و به نوعی آنها عاملین صادرات در کشور محسوب می شوند اما بدالیل متفاوت نقش مؤثري 

نکته مهم و بارز که نقش آنها را کم رنگتر کرده . در ارتقاي صادرات غیرنفتی نتوانسته ایفا نمایند
  . باشد ه نوعی فکر و فعالیت دانش گرا مینبود تفکر جمعی و مشارکتی و ب. است

در کنار این عامل مشکالت عدیده دیگر از جمله وجود نوعی اقتصاد پنهان که موجبات 
هاي غیرشفاف هدایت می کند، ضعف فرهنگ جمع گرایی  گرایش فعاالن اقتصادي به سمت فعالیت

و تشکل محوري، بافت سنتی حاکم بر تجارت، وجود انحصارها، کم رنگ بودن تفکر ملی در مدیریت 
ت ساختاري اتاق بازرگانی و جایگاه این نهاد در ساختار اقتصادي کشور، رقابت هاي تشکل ها، مشکال

ناسالم در میان برخی صادرکنندگان، تعارض منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان، حاکمیت اقتصاد 
دولتی، کم توجهی به لزوم فعال سازي رایزنان بازرگانی در سفارتخانه ها، ناچیز بودن ترجیح ها، 

ت ها و اختیارهاي ویژه در مقررات کشور براي اتحادیه هاي صادراتی، نبود وحدت رویه در میان مزی
آنها بدلیل نداشتن اساسنامه جامع و واحد، همه و همه عرصه را براي فعالیت این نهاد مهم در امر 

  . تجارت با مشکل مواجه ساخته است
قبیل وضع قوانین و مقررات ساده و باثبات، لذا اتخاذ تمهیداتی براي رفع موانع کنونی آنها از 

اعمال حمایت هاي دولتی، کاهش تشریفات زاید دیوان ساالري، همگرایی اتحادیه ها، حضور 
نمایندگان اتحادیه ها در امر تصمیم گیري مسائل مرتبط با فعالیت آنها، الزامی بودن امر آموزش و 

 اتاق بازرگانی، ایجاد روحیه اقناعی در اعضاء تحقیقات، ارتباط منسجم بین فعالیت اتحادیه ها و
می تواند به عنوان مهمترین راهکارها جهت نوسازي ... اتحادیه ها، آشنایی با بازارهاي صادراتی، و 
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آنها تلقی گردد با توجه به این مسائل مهمترین موضوع که در فصل چهارم بدان پرداخته شد بحث 
  . دید براي اتحادیه صادراتی می باشد ایجاد ساختار جبمنظورمدل پیشنهادي 

هاي صادراتی   ماهیت اتحادیه ها و تشکلتغییری در طراحی مدل اتحادیه صادراتی موضوع اصل
لذا در مدل موردنظر، موضوع فعالیت اتحادیه ها، ارائه خدمات . کنونی از نظر موضوعی بوده است

ن با توجه به بروز مشکالت عدیده در همچنی. تخصصی در زمینه صادرات به صادرکنندگان بوده است
. طراحی جدید تعداد اتحادیه ها محدود و در قالب خدمات ارائه شده معرفی و شناسایی شده اند

هاي صادراتی تخصصی براساس نوع  عمده اتحادیه. صادرکنندگان هستندمخاطبین اصلی آنها 
ه ارائه خدمات بازاریابی، اتحادیه ارائه خدمات ارائه شده مانند اتحادیه ارائه خدمات حقوقی، یا اتحادی

توان با توجه به مشکالت عدیده   نامگذاري شده اند در عین حال می...خدمات پولی و ارزي و 
در عین حال براي آنکه فعالیت . صادرکنندگان اتحادیه هاي صادراتی خدماتی خاص را تشکیل نمود

اي براي فعالیت یکپارچه آنها تحت نظارت کامل  مندتر گردد ضروري است اساسنامه ها قانون تحادیها
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تدوین گردد تا بتواند بصورت زنجیره وار از پشتیبانی اتاق 

  . برخوردار باشند و در عین حال در روان سازي فرآیند صادرات غیرنفتی مؤثر واقع گردند
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  : فهرست منابع و مآخذ 
     غیرتعرفـه اي صـادرات در بازارهـاي هـدف، مؤسـسه مطالعـات و پژوهـشهاي              موانع تعرفـه اي و 

  . 1385بازرگانی، سال 
                   اولویت بندي صنایع ایران براساس رقابت پذیري در بازارهاي جهـانی بـا هـدف منطقـی نمـودن

 . 1384سیاست هاي تجاري، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی، سال 

      موعه مقاالت همایش سیاست ها و مدیریت برنامه هاي رشد و  مدیریت و برنامه ریزي توسعه، مج
 . 1382توسعه در ایران، اسفند 

                  راهبرد توسعه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران و عضویت در سـازمان جهـانی تجـارت، مؤسـسه
 . 1383مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی، سال 

          ن و کـشورهاي عربـی، مؤسـسه     پیامدهاي بازرگانی برقراري ترتیبات تجاري ترجیحی میـان ایـرا
 . 1383مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی سال 

       مجموعه مقاالت همایش جهش صادراتی و سیاستهاي اسـتراتژیک تجـاري، مؤسـسه مطالعـات و
 .  1380پژوهشهاي بازرگانی، سال 

  1379، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی، بهار 14فصلنامه شماره . 

 1379، بهار 14ماره پژوهشنامه بازرگانی، ش . 

               پیامدهاي بازرگانی برقراري ترتیبات تجاري ترجیحی میـان ایـران و کـشورهاي عربـی، مؤسـسه
 . 1383مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی، سال 

                موانع تعرفه اي و غیرتعرفه اي صادرات ایران در بازارهاي هدف، مؤسسه مطالعـات و پژوهـشهاي
 . 1381بازرگانی، سال 

    و جایگاه نقاط تجـاري در توسـعه صـادرات کاالهـا و خـدمات، مؤسـسه مطالعـات و             تبیین نقش
 . 1383پژوهشهاي بازرگانی، سال 

  1379سیاستهاي تجاري و توسعه اقتصادي، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی، سال . 

             توسعه تجارت دو جانبه ایران با اعضاي گروه هشت کشورهاي اسالمیD-8   مؤسسه مطالعات و ، 
 . 1382پژوهشهاي بازرگانی، سال 

 مصاحبه با اعضاء اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصوالت معدنی ایران . 

  1385مجله صنایع معدنی و مصالح ساختمانی، پاییز . 

  پژوهشکده امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارایی1353-1383آمارنامه اقتصادي ، . 
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 ري اسالمی ایراننماگرهاي بانک مرکزي جمهو . 

 پایگاه اطالع رسانی نقطه تجاري ایران . 

 پایگاه اطالع رسانی سازمان توسعه تجارت ایران . 

                 مقایسه تطبیقی راهبردهاي توسعه صادرات بین چند کشور از جمله کره جنوبی، ترکیـه، مـالزي
 . 1382با کشور ایران، تقی جامه بزرگ، مرداد 

 م و چهارم پس از انقالببرنامه هاي توسعه اول، دوم، سو . 

 مصاحبه با اعضاي اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران . 

 مصاحبه با اتحادیه صادرکنندگان صنایع دستی ایران . 

                     گزارش روش ها و دستورالعمل هاي فعلی کشور در زمینـه تـشویق، محـدود نمـودن صـادرات و
 . 1384بررسی آنها، فرخ مهدیان، 

 اه اطالع رسانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایرانمنابع موجود روي پایگ . 

  ،9/1/1383استراتژي توسعه صادرات، تصویب نامه هیأت محترم وزیران . 

                 طرح خوشه گردشگري رهیافتی تدوین در صنعت گردشـگري، مؤسـسه مطالعـات و پژوهـشهاي
 . 1385بازرگانی، 

  ،سازمان توسعه تجارت ایرانگزارش هاي صادرات سالهاي مختلف، مجله پیام صادرات . 

 صادرات خدمات فنی و مهندسی، سازمان توسعه تجارت ایران . 

  1385 مهر –بررسی موانع شکوفایی صادرات غیرنفتی ایران، ماهنامه اقتصاد توسعه، آبان . 

            نقش نرخ ارز در توسعه صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران، احسان طـاهري فـرد، مجلـه برنامـه و
 . 89اره بودجه، شم

 نقش نقطه تجاري در رفع مشکالت صادرات، علی لطفی . 

 اساسنامه مرکز اصناف و بازرگانان ایران. 

 صادرات غیرنفتی و موانع پیش رو، شهناز حسینی . 

  1384توجیهی در خصوص صادرات غیرنفتی، راضیه حیدري مطلق، معاونت اقتصادي، گزارش. 

        ناي اندیشه اي برنامه چهـارم توسـعه، مجلـه تـدبیر،        چالش ها و چشم اندازهاي توسعه ایران، مب
 . 133شماره 

 نگاهی بر توسعه تجارت جانبی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران . 

  25/3/1384سخنرانی دکتر فرهاد دژپسند در مراسم اختتامیه کارگاه آموزشی ایسکو در تهران . 
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       نقش تعاونی هـا، اتحادیـه هـا و         ، تحقیقی پیرامون  )1381(مرکز تحقیقات فرش دستباف دولتی 
 . دیگر تشکل هاي صادراتی در سازماندهی صادرات فرش دستباف

   25جایگاه اتحادیه هاي صادراتی در برنامه سوم توسعه، پیـام فـردا، شـماره     : بررسی یک موضوع ،
1381 . 

  1382، سال 1578چالش اساسی تشکل هاي صادراتی، ابرار اقتصادي، شماره . 

 دیه صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاكاساسنامه اتحا . 

 اساسنامه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشیمی ایران . 

               هاي   بدون کمک دولت، ارتقاء جایگاه چرم ایران در بازار جهانی امکان پذیر نیست، نشریه بررسی
  .1381بازرگانی سال

 یرانشرحی مبسوط بر وظایف مرکز اصناف و بازرگانی ا . 

 - کارشناس جترو: یوشی یوکی وارا(سمینار راهکارهاي  صنایع کوچک ومتوسط(  
 مجموعه سخنرانی هاي نخستین همایش توسعه تشکل هاي اقتصادي.  
  محمد ابراهیم گوهریان: مدیریت صادرات غیر نفتی.  
  حکیمی-اخوي-نادري:بررسی مسائل و مشکالت  غیر نفتی.  
 هر خوئیمنوچ: راهنماي صادرات به ژابن.  
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 :اسامی منابع ترجمه شده

 
uk.gov.dti.www -  

  
Export Control Organization-  
Import and Export Agents-Saudi Arabia-  

spa.sme/in.eximbankindia.www- 
-Export-Import Bank of India 
-Lovson Exports 

org.rengo-jtuc.www-  
-Japanese Trade Union Confederation 

jp.go.jetro.www-  
Japan External Trade Organization (JETRO)- 

-Federal Export Credit Guarantees 
-Small and Medium-sized Enterprises(SMEs) 

uk.co.exports2link.www  
-Organization for Economic co-operation and Development(OECD) 

org.oecd.www 
-Export Credits, Official Export Credits Agencies 
-Timber Exporters Association of Malaysia 

my.com.mtc.www 
-SMI Association of Malaysia 

com.smisme.www 
my.gov.matrade.www 

Malaysia External Trade Development Corporation-  
NIPPON 2006(business facts &figures)- 

-Japanese Economy in 2005 and Beyond: Beginning of a Sustained Growth Cycle 
-Japanese Economy Division, Economic Research Department, JETRO 
-Japan NGO Center for International Cooperation 
-Background of the Growth of Japanese NGOs 

-www.jetro.go.jp  
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صوص صادرات غیرنفتي گزارش تحلیلي معاونت اقتصادي وزارت  امور اقتصادي و دارایي در خ: مأخذ
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  درصد) میلیون دالر(  صادرات غیرنفتی کشور در سالهاي پس از انقالب اسالمی-)11(جدول شماره 

صادرات   سال
صادرات کاالهاي   نرخ رشد  *غیرنفتی

  صنعتی

سهم از 
صادرات 
  غیرنفتی

  نرخ رشد

1358  8/811  6/49  4/66  2/8  3/59-  
1359  2/645  5/20-  24  7/3  9/63-  
1360  5/339  4/47-  2/13  9/3  45-  
1361  7/283  4/16-  3/21  5/7  4/61-  
1362  6/356  7/25  26  3/7  1/22-  
1363  1/361  3/1  3/27  6/7  5  
1364  465  7/28  64  8/13  4/134  
1365  5/915  9/96  9/109  12  7/71  
1366  8/1160  8/26  8/131  4/11  9/19  
1367  8/1035  8/10-  7/232  5/22  6/76  
1368  9/1043  8/0  6/122  7/11  3/47-  
1369  2/1312  7/25  5/241  4/18  97  
1370  7/2648  9/101  660  9/24  3/173  
1371  7/2987  8/12  9/970  5/32  1/47  
1372  8/3746  4/25  7/1191  8/31  7/22  
1373  5/4824  8/28  1510  3/13  7/26  
1374  7/3250  6/32-  3/1276  3/39  5/15-  
1375  7/3105  5/4-  1/1413  5/45  7/10  
1376  6/2875  4/7-  8/1579  9/54  8/11  
1377  3/3013  8/4  2/1588  7/52  5/0  
1378  3362  6/11  7/1847  55  3/16  
1379  7/3762  9/11  2/2259  60  3/22  
1380  8/4223  3/12  4/2543  2/60  6/12  
1381  4/4608  1/9  2852  9/61  1/12  
1382  2/5972  6/29  6/3822  64  34  
1383  6847  4/22  6/4208  9/67  1/10  
1384  10474  1/51  -  -  -  

  ایران.ا.و آمار گمرك ج) ایران. ا.بانک مرکزي ج (1381گزارش اقتصادي بانک مرکزي، خالصه تحوالت اقتصادي کشور در سال : ماخذ



 

 با اهداف پیش بینی شده در برنامه سوم و  مقایسه عملکرد صادرات غیر نفتی کاال-)12(جدول شماره 
  چهارم

  میلیارد دالر:  ارزش

  اهداف برنامه  سال
درصد تحقق اهداف   عملکرد  )مصوب هیات وزیران( 

  برنامه
1379  8/3  7/3  97  
1380  3/4  2/4  98  
1381  4/5  6/4  85  
1382  97/6  9/5  85  
1383  7/7  6/7  99  
1384  5/8  5/10  123  

  .ران و سازمان توسعه تجارت ایرانای. ا.گمرك ج: ماخذ
  
  
  

 صادرات کاالهاي غیرنفتی به تفکیک بخش هاي مختلف در سالهاي اجرایی برنامه -)13(جدول شماره 
  هاي سوم و چهارم توسعه

  میلیون دالر: رزشا
گروههاي   1384سال   1383سال   1382سال   1381سال   1380سال   1379سال 

  کاالیی
سهم   ارزش  

م سه  ارزش  از کل
  ارزش  از کل

سهم 
از 
  کل

  ارزش
سهم 
از 
  کل

  ارزش
سهم 
از 
  کل

  ارزش
سهم 
از 
  کل

صنعتی و 
  62  6511  4/56  4273  52  3131  3/44  2044  9/41  1774  6/18  1722  پتروشیمی

  7/15  1/1643  1/16  1223  22  1313  5/21  985  8/20  878  8/14  699  کشاورزي
فرش و 

  6/5  5/582  2/7  5/547  12  701  4/13  619  9/14  633  8/45  697  صنایع دستی

  2/4  4/444  7/3  1/278  14  827  3/13  611  2/18  763  5/18  558  مواد معدنی
  5/12  6/1313  6/16  7/1260  --  --  5/7  350  2/4  175  3/2  87  سایر
  100  6/10494  100  3/7572  100  5972  100  4609  100  4223  100  3763  جمع

  ایران.ا.گمرك ج: ماخذ
  
  
  
  

  
  

  1384 و 1383 شاخص هاي مهم صادرات کاالهاي غیرنفتی کشور در سالهاي -)14(جدول شماره 
  درصد تغییر  1384سال   1383سال   عنوان شاخص



 

  6/38  6/10494  3/7572  )میلیون دالر( ارزش صادرات کاالهاي غیر نفتی 
  9/26  9/21743  8/17135  )هزار تن(وزن صادرات کاالهاي غیر نفتی 
  2/9  6/482  9/441  )دالر( دراتی متوسط قیمت هر تن کاالي صا

  29  4000  3100  تعداد اقالم صادراتی بر اساس تعرفه
  8/5  163  154  تعداد کشورهاي مقصد

  .1385سازمان توسعه تجارت ایران، : ماخذ
  
 


