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:گزارشمعرفی
وجودنمایانگرشاخصاین%51جهانیمیانگینبامقایسهدرومی باشد%32عددملیناخالصتولیدبهکشورمانتجارتنسبتشدهمنتشرآمارآخریناساسبر

نشانهمسایهکشورهایوارداتکلهبنسبتایرانکشورازوارداتمیزانخصوصدرشدهانجامبررسی هایهمچنین.استکشورمانتجارتتوسعه یورشدپتانسیل
.داشتخواهدتجارتتوسعه یبرچشم گیریاثرهمسایهکشورهایباتجارتموانعرفعکهمی دهد

ارائه یده،شدنبالهدف"کجاست؟ایرانتجاریمسائلکاَلف  سر"گزارشدرشده،انجامکشوراقتصادرویبرآن هارفعاثروتجاریمسائلشناساییبرایکاملیگزارشات
.استتجارتمسائلکالفسرکردنمشخصطریقازتجارترونقوسیاست گذاریبهکمکبرایتجاریمسائلازتحلیل

خالصه مدیریتی

:کلیدییافته هایبرخی از 

1.
.واحد به عنوان چالش اصلی تجارت با کشورهای همسایه وجود نداردیمسئلهیک 

کهیصورتدرمی کند،رفعراترکیهکشورباتجارتاولدغدغه یمالیمبادالتکانال هایایجادرویبرتمرکز
قابلعاتیاطالمنبعنبودونیستعراقبازاردرفعالتجاراولمسئله یمالیمبادالتچالشوبانکیتحریم های

.شده استمعرفییکشماره یچالشعنوانبهعراقتالطمپربازاررصدبرایاتکا

2.
رفع موانع بر بزرگ مبتنیشرکت هایو رشد ثبات اقتصادیتجاری کوچک مبتنی بر شرکت هایسیاست  توسعه 

.باید باشدتحریم
برایمانعموثر  ترینکهشدمعینتجاریکسب وکارهایویژگی هایبررسیوشدهانجامنظرسنجیاساسبر

عدمکوچکشرکت هایبرایاماشدهمطرحبانکیتحریم هایبزرگشرکت هایپیش رویتجاریفعالیتانجام
.شده استاعالمکسب وکارشانرویبرچالشاثرگذارترینارزنرخنوساناتواقتصادیثبات

3.
کلیدی متفاوتی چالش هایداشته اندتجارت تجربه یسال 10تجارتی که بیش از حوزه یفعال در کسب وکارهای

.نوپا دارندکسب وکارهایاز 
کهصورتیدرشده،اعالمبانکیتحریم هایبزرگوباسابقهشرکت های  پیش رویتجاریچالشموثرترین

نبودرادخوکسب وکارپیش رویچالشموثرترینشده اند،تاسیستازگیبهاندازههماندرکهکسب وکارهایی
.ردندکاعالممنطقه ایوبین المللیسازمان هایظرفیتازاستفادهعدمسپسواتکاقابلاطالعاتیمنبع

ثباتعدمیمسئله، دهندگانپاسخاز
ضعفوارزنوساناتواقتصادیشرایط

موثرمسئله یعنوانبهرااقتصادیسیستم
.کردنداعالمخودتجاریکسب وکاربر

88 %

ازنامناسباستفادهدهندگانپاسخاز
باالدلیلبهتجاریآزادمناطقهایظرفیت 
مبادالتانجامبهمربوطهزینه هایبودن
برموثرمسئله یعنوانبهراتجاری

.کردنداعالمخودتجاریکسب وکار

% 51تنها
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تجارت ایرانچالش هایمسائل و 
.باشدها و مطالعات اسناد آرشیو میاین مسائل حاصل مطالعات بازار و مصاحبه

:گمرکمعضالت
ازنابجاهاستفادوگمرکیهزینه هایبودنباالصادرات،درتاثیرگذاروتصمیم گیرندهسازمان هایناهماهنگیدشوار،تشریفاتوایده آلغیرگمرکیهایزیرساخت:شاملمسئلهاین

.می شودتجاریواقتصادینگاهجایبهکشوردرسیاستیوامنیتینگاهوجودوتعرفه ایابزارهای

:کشورداخلدرغیررسمیورسمیاطالعاتمطابقتعدمواطمینانقابلداده هایبهدسترسینبود
همکاری،برایههمسایکشورهایبهورودبرایایرانیتجار.آورده استوجودبهتجاربرایرامشکالتیغیررسمیورسمیاطالعاتمطابقتعدمواطالعاتیجامعسیستمبهدشواردسترسی
.ندارندکشورآنوارداتوصادراتمقرراتوقانونیهایرویهوکشورآنبازارشناختزمینهدرمعتبریوصحیحاطالعات

:ارزنوساناتواقتصادیشرایطثباتعدم
ترازکسریالی،مکسریوعمومیهایبدهیدلیلبهکهکشورهااقتصادیهایپیچیدگیاست؛وابستهاقتصادیثباتبهزیادیبسیارحدتاسرمایه گذاریتصمیماتاقتصادیادبیاتدر

.کرده استدشواررامقصدکشورهایوایرانتجاریشرایطارزنرخنوساناتاین،کناردر.افتدمیاتفاقارزیذخایرکمبودمداوم،هایپرداخت

:تجاریمبادالتانجامبهمربوطهزینه هایبودنباالدلیلبهتجاریآزادمناطقهایظرفیت ازنامناسباستفاده
آزادمناطقدرسالیانهصورتبههنگفتمبالغپرداختهمچنینوکسبپروانهدریافتاشتغال،کارتدریافتشرکت،ثبتازاعمتجاریمبادالتانجامبهمربوطهایهزینهبودنباال

.دهندانتقالهم جوارهایکشوربهمواقعبعضیدروایراندرتجاریمناطقدیگربهراخودکسب وکارباطنی،میلرغمعلیسرمایه گذارانوتجارازبسیاریشده استسبب

:صادراتهدفباخارجیسرمایه گذاریکمبود
خارجیتقیممسسرمایه گذاریسرمایه،ورودبرعالوه.داردصادراتبرمبتنیرشدبرایرقابت پذیریوظرفیتایجاددرمهمینقشخارجی،مستقیمسرمایه گذاریویژهبهسرمایه گذاری،

بنگاه هاتوسعهیکتحرورقابتافزایشانسانی،سرمایهبهبودتجارت،وبین المللیارتباطاتتقویتفناوری،انتقالطریقازنوآوریوتنوعارتقایوتولیدظرفیتبهبودباعثمی تواند
.شود
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تجارت ایرانچالش هایمسائل و 
.باشدها و مطالعات اسناد آرشیو میاین مسائل حاصل مطالعات بازار و مصاحبه

:تاثیرگذارفرآیندهایدرمحورصادراتنوینذهنیتنبود
شدهاعثبایرانیکاالیبرندسازیوبازاریابیعدمومحصوالتاستانداردسازیوتجاریفرآیندهایآموزشینهادهایوجودعدمواردات،وصادراتکیفیتکنترلهایسیاستکاراییعدم
.شودچالشدچارمقصدکشورهایباتجارتکه

:منطقه ایوبین المللیسازمان هایظرفیت هایازاستفادهعدم
کشورهاابهمکاریراهنقشهتعیینعدمهمچنین.شودمیبین المللیسطحدررقابتازمانعداخلیزیادبسیارقوانینوهاممنوعیتاعمالوجهانیتجارتسازماندرایرانعضویتعدم

.باشدمیتجاریواقتصادیدیپلماسیحوزهدرضعفنقاطترینمهمازایمنطقهاقتصادیهایبلوکدرایرانجایگاهنبودنمشخصوایمنطقههایبلوکو

:آمریکاسویازبانکیهایتحریماثردرتجاریمحدودیت هایایجاد
کشورهایاباقتصادیمراوداتدرپرداختروشرایج ترینعنوانبهکهاسنادیاعتباراتازاستفادهازجملهکرده استایجادفراوانیمحدودیت هایتجاریمبادالتوبانکیحوزهدرتحریم ها

.شده استمختلمی رود،کاربهتحریم کننده

:دانش بنیانمحصوالتصادراتبرایکافیزیرساختنبود
چنینهموفناوریودانشبرمبتنیفعالیت هایدرصادراتتوسعهبرایتوجهیقابلظرفیتایران.استموجودقوانينصحيحاجرایعدمازمتاثرحوزهایندرچالش هااززیادیبخش

راشم گیریچپیشرفتحوزهایندراست«اشتغال آفرینودانش بنیانتولید،سال»کهامسالنام گذاریشعاربهتوجهباکهداردنوآوریطریقازاقتصادحوزه هایسایردرتحولطریقاز
.دیدخواهیم



1فصل 
پیش گفتار

شرکای تجاری ایران1.

روش انجام پروژه2.

روش تحقیق استفاده شده3.

لیست منابع4.

مقدمه5.

مقاصد عمده کاالهای صادراتی6.
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شرکای تجاری ایران
.در کشورهای منطقه سه کشور ترکیه، افغانستان و عراق جزو شرکای کلیدی تجارت جمهوری اسالمی ایران می باشند

گمرک جمهوری اسالمی ایران: منبع

:1400مقصدهای صادراتی ایران در سال

صد کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان و ترکیه از مقا
.  باپتانسیل تجاری ایران محسوب می شوند

:سهم جمهوری اسالمی ایران از بازار کشورهای منطقه

گمرک جمهوری اسالمی ایران: منبع

میلیارد دالر1،129: حجم کل واردات کشورهای همسایه•

میلیارد دالر24:ایرانحجم واردات کشورهای همسایه از •

%33.4: سهم ایران از کل واردات افغانستان✓

%18.7: سهم ایران از کل واردات عراق✓

%2.5: سهم ایران از کل واردات ترکیه✓

%0.6: سهم ایران از کل واردات پاکستان✓

وجود پتانسیل رشد

:کشور

میلیارد دالر6.1: عراق

میلیارد دالر1.2: افغانستان

میلیارد دالر3.8: ترکیه

:میزان

میلیارد دالر1.26: پاکستان
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روش انجام پروژه
گام های برداشته شده برای شناسایی مسائل و راهکارهای تجارت ایران با کشورهای همسایه 

:مطالعات هر کشور شامل:کشورهای منتخب

بررسی بازار کشور مقصد1

بررسی تجارت ایران با کشور مقصد2

بررسی تجربیات تجار و سیاست گذاران3

همسایهکشورهایباایرانتجارتزمینهدرتحقیقاتومطالعه:اولگام

1

2

3

ترکیه

عراق

افغانستان

پاکستان4

1

کیفیداده هایجمع آوریومصاحبه:دومگام2
:مسئولین مصاحبه شده

آقای رضا مونسان، مشاور صادرات و مدیرعامل 
هاباکسپرت

:مسئولین مصاحبه شده

وایرانبازرگانیاتاقسابقرایزنچمنی،فرازدکترآقای
تجارتتوسعهسازماناقیانوسیهوآسیامعاونوترکیه

ترکیهوایرانبازرگانیاتاقرئیسسعادت،مهرداددکترآقای

وتانافغانسبازرگانیاتاقدبیرعلیخانی،مظفردکترآقای
ایرانبازرگانیاتاقهایاستانامورمعاون

اقتصادیکمیسیونرئیسآقازاده،محمدحاجیدکترآقای
پاکستانوایرانمشترکاتاق

فعال حوزه تجارت بین المللی و ، هادی نیلیآقای 
لجستیک
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روش انجام پروژه
گام های برداشته شده برای شناسایی مسائل و راهکارهای تجارت ایران با کشورهای همسایه 

آرشیواسنادمطالعه:سومگام 3

همسایهکشورهایباایرانتجارتمشکالتومسائلشناسایی:پنجمگام5

اسناد مذکور جهت 
افزایش اعتبار و 
صحت مسائل 

شناسایی شده مورد 
بررسی قرار گرفتند

جهت بررسی منابع )
11تحقیق به صفحه 
.(مراجعه فرمایید

شناسایی راهکارها با استفاده از روش دلفی ارائه 
راهکارها

معتبرسازی مسائل از 
طریق انتشار پرسشنامه

شناسایی مسائل تجارت

شناسایی سایر عوامل موثر بر مسائل تجارت

اولویت بندی مسائل

هاتطبیق مسائل با مطالعات و مصاحبه

دسته بندی مسائل و مشکالت

صنایع
مرتبط

سابقه تجربه 
تجاری

هاسایز شرکت

تادشارسالحوزهاینفعالینبرایکشورتجاریمسائلازشدهتهیهپرسشنامه
.شوداندازگیریشدهشناساییمسائلازتجاراثرپذیریمیزان

جامعهنمایندهعنوانبهپرسشنامه136شده،تکمیلپرسشنامه ی166بیناز
.شدندانتخابتحقیقاینآماری

کمیداده هایجمع آوری:چهارمگام 4
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روش تحقیق استفاده شده
.مسائل شناسایی شده با کمک مصاحبه به دست آمدند و با کمک پرسشنامه های بسته مورد ارزیابی قرار گرفتند

کتابخانه ایمطالعات 
.کالن اقتصادی کشورهای افغانستان، ترکیه، عراق و پاکستان مورد مطالعه قرار گرفتشاخص هایدر ابتدا 

ضامین کلیدی به عنوان میافته هایگذشته بررسی شدند و شده یدر گام بعدی مسائل کالن تجاری کشورهای مورد بررسی در مطالعات انجام 
.کالن مسائل شناسایی شدند

نیمه ساختار یافته با متخصصانمصاحبه ی
وجی این خر . جمع آوری و از نظر محتوایی مورد تحلیل قرار گرفتند( رؤسای اتاق و تجار)با کمک سواالت از پیش تعیین شده نظرات متخصصان 
ه در مسائل شناسایی شده ادامهمگراییتا زمان رسیدن به اجماع و مصاحبه ها. اقدام تعیین مسائل کلیدی تجارت با کشورهای هدف بود

.داشتند

ارسال پرسشنامه ی چند گزینه ای برای نماینده های جامعه آماری
ررسی قرار پس از تعیین مسائل کلیدی توسط متخصصان با کمک پرسشنامه ی بسته، شدت اثرگذاری هر یک از مسائل بر روی تجارت مورد ب

پرسشنامه 139الزم به ذکر است که از بین . مسائلی که توسط تجار به عنوان مسائل بدون اثر شناسایی شدند به کنار گذاشته شدند. گرفت
.  پرسشنامه به عنوان نماینده جامعه آماری این تحقیق انتخاب شدند109تکمیل شده، 

تحلیل نتایج
.  با کمک اطالعات بدست آمده از پرسشنامه های چند گزینه ای، مسائل اولویت بندی و تحلیل شدند
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لیست منابع
منابع استفاده شده برای شناسایی مسائل و راهکارهای تجارت ایران با کشورهای همسایه

ه سند نقشه راه توسع
صادراتی ایران

سند راهبردهای 
دیپلماسی تجاری

سند تحول سیاست 
تجارت خارجی جمهوری 

اسالمی ایران

سند راهبرد ملی
توسعه تجارت

سند جهت گیری 
سیاست های بازرگانی 

خارجی ایران

سند آسیب شناسی 
تطبیقی آمار تجارت 

خارجی در ايران

منابع کلیدی
مقاومتیاقتصادکلیسیاستسند•
کشاورزیومعادنصنایعبازرگانیاتاق•
افغانستانوایرانمشترکاتاقاسنادسند•
(هاروارددانشگاه)اقتصادیپیچیدگی هایاطلس•
1400ایراناسالمیشورایمجلسپژوهش هایمرکز•
2019آنکتاد،گزارش•
ایرانگمرکآمار–تجاریآزادمناطقعالیشورایدبیرخانه•
2020استاتیستا،گزارش•
2020جهانی،تجارتسازمان•
ایراناتاقپژوهش هایمرکز•
ایراناسالمیجمهوریگمرک•
جهانیتجارتمرکزاطالعاتبانک•
تجارتتوسعهسازمانمطالعات•
پولبین المللیصندوقازشدهمنتشرآمار•
•BTI 2020 Afghanistan, Iraq, Pakistan Country Report
•www.gov.uk
•www.export.gov
•www.worldbank.org
•www.oec.world
هاباکسپرتمدیرعاملوصادراتمشاورمونسان،آقایجناببامصاحبه•
وسیهاقیانوآسیامعاونوترکیهدرایرانبازرگانیسابقرایزنچمنی،آقایجناببامصاحبه•
ترکیهوایرانبازرگانیاتاقرئیسسعادت،آقایجناببامصاحبه•
اتاقهایاستانامورمعاونوافغانستانبازرگانیاتاقدبیرعلیخانی،آقایجناببامصاحبه•

ایرانبازرگانی
انپاکستوایرانمشترکاتاقاقتصادیکمیسیونرئیسآقازاده،آقایجناببامصاحبه•
عراقباتجارتمتخصصینبامصاحبه•

سایر منابع

BTI 2020 Turkey 
Country Report
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مقدمه

این.دباشمی(مختلفمعادنونفت)طبیعیمنابعبرمبتنیتوسعهدرحالاقتصادهایازیکیایران

ساختاردرتنوعاساساینبر.استداشتههمراهبهمتمادیهایسالطیراشدیدینوساناتعامل

ازیکیتر،بیشافزودهارزشباونهاییمحصوالتتولیدسمتبهحرکتوکشورصادراتیسبدوتولیدی

رایباخیرهایسالدرکهرویکردیجدیدترین.شودمیمحسوبملیاقتصادپایداررشدبرایمهمارکان

-میصولمحفضایواقتصادیپیچیدگیرویکردشده است،استفادهکشورهاصادراتیسبدمتنوع سازی

.باشد

صادراتوتولیدیادگیریاقتصادی،توسعهفرآیندکهاستآناقتصادیپیچیدگینظریهفکریمبنای

برایکشوریکظرفیتبهشدتبهاقتصادیتوسعهفرآیندکهبه طوری.استترپیچیدهمحصوالت

تولیددرکشورهااگر.داردبستگیبرترمهارتومختلفمحصوالتتولیدنیازموردهایتوانمندیانباشت

ا کنند،پیداتخصصیافتهتوسعهاقتصادهایتولیدیکاالهایمشابهکاالهایی تصادیاقرشداحتماال

تمحصوالباراخودتولیدیساختارغنی،کشورهایبهتر،عبارتبه.کردخواهندتجربهراتریسریع

کالم،یکدر.اندزدهگرهفقیرکشورهایمحصوالتباراخودساختارفقیر،کشورهایوثروتمندکشورهای

یزانمخصوصدرشدهانجامبررسی هایهمچنین.کنندمیتولیدکهشوندمیتبدیلچیزیبهکشورها

باتجارتموانعرفعکهمی دهدنشانهمسایهکشورهایوارداتکلبهنسبتایرانکشورازواردات

یبرابسیاریومفصلگزارشات.داشتخواهدتجارتتوسعه یبرچشم گیریاثرهمسایهکشورهای

مسائلکاَلف  سر"گزارشدر،شدهانجامکشوراقتصادرویبرآن هارفعاثروتجاریمسائلشناسایی

ویسیاست گذاربهکمکبرایتجاریمسائلازتحلیلارائه یشدهدنبالهدف"کجاست؟ایرانتجاری

.استتجارتمسائلکالفسرکردنمشخصطریقازتجارترونق

بررر اسرراس آخرررین آمررار منتشررر شررده 
د نسررربت تجرررارت کشرررورمان بررره تولیررر

می باشررد و % 32ناخررالص ملرری 
در مقایسرررررره بررررررا میررررررانگین جهرررررررانی 

ایررررررن شرررررراخص . می باشررررررد% 51

وجووووووود پتانسوووووویل نمایررررررانگر 
رشووود و توسوووعه ی تجوووارت 

. کشورمان است
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مقاصد عمده کاالهای صادراتی

صادراتدرصد85حدودکهایرانتجاریعمدهشرکایسهمروبه رونموداردر

نمایش،(دالرمیلیارد18معادلارزشی)شودمیانجامبازارهااینبهکشور

مقصدعراقوچینکشوردوشود،میمشاهدهکههمانطور.شده استداده

سبدتنوعمورددرهایافته.باشندمیکشورصادراتیکاالهایدرصد40حدود

ازاعظمیبخشدهد،مینشانعراقوچینکشوردودرکشورمانصادراتی

اما.شده استمتمرکزقلم145درچین،بهایرانمیلیاردی9صادرات

.شده استانجامکاالقلم1030صدورواسطهبهعراقبهمیلیاردی9صادرات

لیلدبهاماچین،بزرگبسیاربازاروجودباکهاستآنازحاکییافته هااین

تولیدیمصرفیوایسرمایهنهاییمحصوالتاندکپذیریرقابتقدرت

وباشدمیپایینبسیارکشورایندرماصادراتیسبدتنوعدرجهکشورمان،

در.استاستوارمعدنیونفتیاولیهموادصادراتبرآناعظمقسمت

باواشدبمیتوجهقابلبسیارعراقبهکشورمانصادراتیسبدتنوعمقابل

شیدنبخعمقوتنوعبرایمهمیفرصتکشور،اینرشدبهروبازاربهتوجه

منظرازترکیهوافغانستانکشوردو.داردوجودکشورمانصادراتیسبدبه

وانندتمیکهدارندقراربعدیهایرتبهدرصادراتیسبددرعمقوتنوعایجاد

.باشندداشتهکشورمانصادراتبهتوجهیشایانکمک

2.6,جمهوری کره 



2فصل 
بررسی مسائل تجارت

مسائل1.
تعریف مسئله و تحلیل آن•
تشریح مسئله با استفاده از منابع مطالعاتی•
های تاثیرگذاربررسی شاخص•
راهکارهای گردآوری شده از منابع مطالعاتی•

میزان اثرپذیری از مسائل به تفکیک کشور2.

 هاشرکتمسائل کلیدی بررسی شده با شاخص   قدمت و ابعاد 3.

بررسی مسائل کلیدی در صادرات کاالهای تجاری4.
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1مسئله 

عدم ثبات شرایط 
اقتصادی و نوسانات
م ارز و ضعف سیست

اقتصادی 

ترکیه

عراق

افغانستان

پاکستان

:مسئلهتعریف
است؛هوابستاقتصادیثباتبهزیادیبسیارحدتاسرمایه گذاریتصمیماتاقتصادیادبیاتدر

مایه گذاریسر تصمیماتانجاماصوالاقتصادی،ثباتفقداندرکهکردبرداشترانتیجهاینمی توان

.استپرریسکبسیار

ایهپرداختترازکسری،مالیکسریوعمومیهایبدهیدلیلبهکشورهااقتصادیهایپیچیدگی

وایرانتجاریشرایطارزنرخنوساناتاین،کناردر.افتدمیاتفاقارزیذخایرکمبودومداوم

.کرده استدشواررامقصدکشورهای

جدیهایجریمهوهامحدودیتآن،کناردروهستنداثرگذارچالشاینبرنیزتحریم هامقوله ی

.شده استهمسایهکشورهایباایرانتجاریمراوداتکاهشباعثصادرات

پولی هایسیاستدردولتبی برنامگیازناشیاقتصادیبی ثباتیعموماتوسعهحالدرکشورهایدر

همبرموجبباشدنداشتهراالزمدقتخودسیاست هایاتخاذدردولتچههر.استمالیو

.می شودمذکورنرخ هایبی ثباتیواقتصادیسیستمنظامخوردن

:مثال

دمی کنتغییرمیزانچهبهآیندهسالیکتاساختمانیمصالحقیمتکهندانیدشمااگر•

.کنیدکاربهشروعوکردهبرنامه ریزیخاطراطمینانباراعمرانیپروژه هاینمی توانید

آنکاهشامکانیاداشتخواهدوضعیتیچهآیندهماه هایدربانکیبهرهنرخکهندانیداگر•

.کنیدانتخابراطالخریدبانکدرسرمایه گذاریجایبهشایدداردوجود

یک،شودپایینوباالدائمامتوالیروزهایطولدروباشدشدیدنوساناتدارایدائماارزنرخاگر•

.کندتصمیم گیریپستهفروشمثالخوداجناسصادراتمورددرمی تواندچگونهتاجر

موردن آالتماشیوارداتبرایممکنزمانبهترینبگیردتصمیممی تواندچگونهتولیدکنندهیک•

بود؟خواهدزمانیچهنیازش

نوپا

متوسط

هباسابق

کوچک

متوسط

بزرگ

سابقه شرکت ها

سایز شرکت ها

%75

87.5%

%95.5

%85.3

%87.5

%92.8

تمیزان اثرگذاری مسئله به تفکیک سایز شرک

کتمیزان اثرگذاری مسئله به تفکیک سابقه شر 

88%

8%
4%

موثر تا حدودی موثر بی تاثیر

همیزان اثرگذاری مسئل
لهدرصد پاسخ دهی به میزان اثرپذیری تجار از مسئ

1

1

3

:اولویت بندی مسائل در کشورها

:راهنما

هکاستاینبیانگرکشورهرقشهنداخلعدد

کشورآنبرایاولویتیچهدرمذکورمسئله

.داردقرار

4
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1مسئله 

عدم ثبات شرایط 
اقتصادی و نوسانات
م ارز و ضعف سیست

اقتصادی 

ترکیه

عراق

افغانستان

پاکستان

نوپا

متوسط

هباسابق

کوچک

متوسط

بزرگ

سابقه شرکت ها

سایز شرکت ها

%75

87.5%

%95.5

%85.3

%87.5

%92.8

تمیزان اثرگذاری مسئله به تفکیک سایز شرک

کتمیزان اثرگذاری مسئله به تفکیک سابقه شر 

88%

8%
4%

موثر تا حدودی موثر بی تاثیر

همیزان اثرگذاری مسئل
لهدرصد پاسخ دهی به میزان اثرپذیری تجار از مسئ

1

1

3

:اولویت بندی مسائل در کشورها

:راهنما

هکاستاینبیانگرکشورهرقشهنداخلعدد

کشورآنبرایاولویتیچهدرمذکورمسئله

.داردقرار

4

.رندبدین ترتیب می توان برداشت کرد که بیشتر شرکت های کوچک از این مسئله اثرپذیری دا

مسئلهیکعنوانبهرامسئلهاین(کارمند50ازبیش)بزرگشرکت هایمیاناز
.کرده اندشناساییخودکسب وکاربرموثر 75%

یکعنوانبهرامسئلهاین(کارمند50الی10بین)متوسطشرکت هایمیاناز
.کرده اندشناساییخودکسب وکاربرموثرمسئله 87.5%
یکعنوانبهرامسئلهاین(کارمند10ازکمتر)کوچکشرکت هایمیانازدرصد
.کرده اندشناساییخودکسب وکاربرموثرمسئله 95.5%

ودختجارترویبراثرگذارموضوعیعنوانبهرامسئلهاینتجاراز
.نکرده اندشناسایی 4%

وبکسرویبراثرگذارمسئله ییکعنوانبهرامسئلهاینتجاراز88%
.کردندشناساییخودکار

.دبدین ترتیب می توان برداشت کرد که بیشتر شرکت های نوپا از این مسئله اثرپذیری دارن

مسئلهیکعنوانبهرامسئلهاین(سال15ازبیش)باسابقهشرکت هایمیاناز
.کرده اندشناساییخودکسب وکاربرموثر 85.3%

مسئلهیکعنوانبهرامسئلهاین(سال15الی10بین)متوسطشرکت هایمیاناز
.کرده اندشناساییخودکسب وکاربرموثر 87.5%
مسئلهیکعنوانبهرامسئلهاین(سال10ازکمتر)نوپاشرکت هایمیانازدرصد
.کرده اندشناساییخودکسب وکاربرموثر 92.8%

.درصد از شرکت کنندگان به عنوان چالش تجاری تایید شده است88مسئله ی شناسایی شده توسط 
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عدم ثبات شرایط اقتصادی و نوسانات ارز و ضعف سیستم اقتصادی 

ولیماقتصاددرثباتایجادملی،اقتصادنیازهایبهپاسخگوییهدفباکشورمالینظامجانبههمهتقویتواصالحسیاست•
.می شودتوصیهواقعیبخشتقویتدرپیشگامی

های کلی اقتصاد سند سیاست

مقاومتی ایران

سند تحول سیاست تجارت خارجی 

جمهوری اسالمی ایران

اندشدهارآشکصادراتیسبددرهاآنمزیتکهصادراتیکاالهایتعدادیعنیتجاریتنوعشاخص  دواساسبراقتصادیپیچیدگیشاخص
توسطند،برخوردار کمتریپیچیدگیازودارندمزیتآندربیشتریکشورهایکهکاالهایییعنیصادراتیسبددرفراگیرکاالهایوجودو

رانهسدرآمدبااقتصادیپیچیدگیجدید،ایتوسعهنظریاتاساسبر.شده استمحاسبههاروارددانشگاهالمللبینتوسعهمرکز
بدونلذا.استبارزترمهارتوآموزشنهادها،کیفیتاقتصادی،رشدکنندهتعییندیگرعواملازوداشتهمثبترابطهاقتصادی
ذکرقابلهنکت.ماندخواهدگرفتارتوسعهدامندرکشوروبودنخواهدپایدارصادراتازناشیاقتصادیرشداقتصادی،پیچیدگیافزایش

وبازاریابیرایندفبودنپیچیدهبلکهمی گیردنظردرراکاالتولیددررفتهبکارتکنولوژیپیچیدگیتنهانهپیچیدگیشاخصکهاستآن
.می دهدقرارنظرمدنیزراجهانیبازاردرعرضه

رانایصادراتیتوسعهراهنقشهسند

:ازعبارتندصادراتدرموثرمحیطیعواملبرخی
آنازناشیمزمنتورمایجادودولتمستمربودجهکسریوجود•
صادراتمقداروقیمتباالینوساندلیلبهگازونفتدرآمدهایبهاتکاودولتدرآمدهایناپایداری•
صنعتبخشواقتصادیرشدکاهشدلیلبهصادراتپایینرشد•
واخلیدتورمنرخاختالفبامتناسباسمیارزنرخافزایشعدمدلیلبهحقیقیارزنرخکاهشازناشیتجاریرقابت پذیریکاهش•

خارجی
منابعنامناسبتخصیصعاملچندگانهارزهاینرخوجود•

مطالعات بازار ترکیه، عراق، 
اوره افغانستان، پاکستان  شرکت مش

مدیریت ایلیا

هایکمکهبوابستگیعراق،کشوردرداخلیناخالصتولیدکاهشونفتقیمتافزایشترکیه،کشوردربیکارینوسانوارزتضعیف
ورداتواکاهشدلیلبهتجاریکسریکاهشافغانستان،کشوربین المللیهایکمککاهشوبودجهکسریتامینجهتبین المللی

 هایپرداختترازکسریمالی،کسریخارجی،بدهیباالیسطحهمچنینوچینسرمایه گذاریافزایشدلیلبهخارجیهایبدهیافزایش
.باشدمیمذکورکشورهایاقتصادیشرایطثباتعدمموجبپاکستانکشوردرارزیذخایرکمبودومداوم

واقعرد.نداردوجوداقتصادیثباتعراقدر.داردزیادیاهمیتمقصدکشوردرسرمایه گذاریهایفرصتواقتصادیکالنشرایطشناخت
بهترین...وحسینیاربعینکامیون،ترکیدنتظاهرات،واعتصاب:مثالعنوانبه.گذارندمیتاثیرشرایطبرزیادیناشناختهمتغیرهای

وبودهنگجدچارگذشتهدرعراق.باشیمداشتهعراقدرفیزیکیحضوربایدواستمیدانی بازدیدوعراقبهرفتنتجارتشروعبرایراه
درسریعتغییراتبهامراینکهاست،سریعبسیارآنرشدسرعتودادهاقتصادیماهیتتغیرلذاافتاده عقبتجاریجریاناتاز

.می شودمنجربازاردرورویه ها

ا عراقمصاحبه با متخصصین تجارت ب

مصاحبه با جناب آقای مونسان 
مشاور صادرات و مدیرعامل 

هاباکسپرت

ارتتجریسکافزایشباعثپول،چاپباآنجبرانوخودبودجهکسریدلیلبهکشورایندولت.داردوجودعراقدرنیزارزینوسانات
.شدکاالهاارزشتغییرونوسانبهمنجرنیزوکشورتجار

:توضیحات:مطالعات پیشین و مصاحبه
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2020نرخ تورم در سال 

2020گزارش استاتیستا، : منبع

ترکیه عراق افغانستان ایران

12.28%

پاکستان

0.57%
5.61%

10.74%

36.5%

بدهی ملی کشورها در رابطه با تولید ناخالص داخلی

2020گزارش استاتیستا، : منبع

ایران

ترکیه

پاکستانعراق

افغانستان

2020او ای سی دات ورلد، : منبع 2020بانک جهانی، : منبع

19

4

15

7

18

ترکیه عراق افغانستان پاکستان ایران

2019کشور، 146رتبه پیچیدگی اقتصادی در بین 

ترکیه

عراق افغانستان

ایران

پاکستان

2020نرخ بهره بانکی در سال 

ثبووووات اقتصوووووادیفاکتورهررررای اصررررلی در 
باشررد کرره برخرری از شررامل مرروارد زیررر مرری

هررا را در کشررورهای مقصررد ایررن شرراخص
:مورد بررسی قرار دادیم

یررررا تغییرررررات قیمررررت کرررراال و تووووورم نوووورخ
خدمات در طول زمان نشان می دهرد کره 
در ایررن شرراخص ایررران نسرربت برره سررایر

.کشورها در بدترین وضعیت قرار دارد

وضرررعیت مرررالی دولرررت میرررزان طلرررب یرررا 
برررررررره سررررررررازمان ها و دولووووووووتبوووووووودهکاری

ارگان هررای مختلررف را نشرران می دهررد کرره 
کشرررور در 4وضرررعیت ایرررران نسررربت بررره 

.وضعیت متوسط قرار دارد

 ها یررا نرررخ سررود سررپردهنوورخ بهووره بووانکی 
بررررررانکی را نشرررررران نرررررررخ بهررررررره وام هررررررای 

می دهررد کرره نرررخ بهررره ایررران نسرربت برره
.سایر کشورها باالتر است

جهرررت انررردازه گیریپیچیووودگی اقتصوووادی 
پیچیرررررردگی نسرررررربی صررررررادرات کشررررررورها 

شررود و همچنررین بررا درآمررد اسررتفاده مرری
ر بررو سرررانه اقتصررادی رابطرره مثبررت دارد

ه بررررتاثیرگررررذار اسررررت؛ ثبررررات اقتصررررادی 
همررررررین دلیررررررل در ایررررررن قسررررررمت قرررررررار 

.گرفته است

7.79%

87.21% 81.15%

36.77%

42.77%

0.65

- 0.47

-1.02

- 0.59

0.0091

های بررسی شاخص
تاثیرگذار

92رتبه 

40رتبه 

123رتبه 

100رتبه 

70رتبه 
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راهکارهای گردآوری شده از منابع مطالعاتی

:می شودپیشنهادزیرراهکارهایشدهمطرحمسئلهراستایدر

تجاریهایسیاستبرناظرمقرراتوقوانیناصالحطریقازتصمیم سازنهادهایکارکردتقویت•

کشورتجاریهایسیاستتدوینفرآیندهایوساختارهابه روزرسانیوبهینه سازی•

،خارجیسرمایه گذاریوخدماتتجارتاقتصادی،کالنمرتبطهایسیاستوتجاریهایسیاستمیانهم افزاییراستایدرتجاریاقتصادیکمیسیونایجاد•

ایمنطقهتوسعهواشتغالفکری،مالکیتوفن آوریصنعتی،هایسیاست

:منابع
ایراناسالمیجمهوریخارجیتجارتسیاستتحولسند•
مقاومتیاقتصادکلیسیاست هایسند•
ایرانصادراتیتوسعهراهنقشهسند•
ایلیامدیریتمشاورهشرکتپاکستان  وافغانستانعراق،ترکیه،کشورتجاریبازارمطالعات•
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2مسئله 

ایجاد محدودیت های 
تجاری در اثر 

های بانکی ازتحریم
سوی آمریکا

ترکیه

عراق

افغانستان

پاکستان

:مسئلهتعریف
ازهاستفادجملهازکرده استایجادفراوانیمحدودیت هایتجاریمبادالتوبانکیحوزهدرتحریم ها

م کنندهتحریکشورهایبااقتصادیمراوداتدرپرداختروشرایج ترینعنوانبهکهاسنادیاعتبارات

رهاکشودیگربااقتصادیوبانکیتجاری،مراوداتدرآنازاستفادهوشدهمختلمی رود،کاربه

مالیامورانجامجهتاقتصادیفعالینوتجارکهطوریبهمی گیرد؛قرارخاصمحدودیت هایتحت

هاصرافیبهاعتمادعدمبینایندر.کنندمیمراجعههاصرافیونقدوجهبهوارداتوصادرات

قصدمومبداکشوردوهرتوسطبانکیهایسیستموضعیتبهبود.کندمیترپیچیدهراشرایط

.کندکمککشورهاتجارتتسهیلوبهبودبهتواندمی

:مثال

کهدگیر صورتصرافی هاطریقازبانکیتبادالتمی شودباعثعراقدرمعتبربانکوجودعدم•

.داردباالییریسکموضوعاین

درامادهشبرگزارمرکزیبانکبانیزمتعددیجلسات.استبانکیتبادالتمامشکلمهم ترین•

مطرح رمؤثراه حلبه عنوانبانکیتبادالتبرقراریزمانتاکاالبهکاالتهاترموضوعحاضرحال

.شده است

ازیکچهی.استپاکستانوایرانتجاریروابطتوسعهدرچالش هااصلی ترینازبانکیمشکالت•

پیداهبودببانکیروابطکهزمانیتاونیستندایرانی هاباهمکاریبهحاضرپاکستانیبانک های

علتبهتهاتریتجاریفعالیت.نیستکشوردوتجاریمبادالتتوسعهبهامیدینکند،

طریقازالیممباحثبیشتر.استایرانتاکیدموردهمچنانپاکستان،بامالیوبانکیمشکالت

.می شودانجامسنتیروش هایوصرافی ها

نوپا

متوسط

هباسابق

کوچک

متوسط

بزرگ

سابقه شرکت ها

سایز شرکت ها

%87.5

%80

%88.8

%87.8

%82.5

%85.7

تمیزان اثرگذاری مسئله به تفکیک سایز شرک

کتمیزان اثرگذاری مسئله به تفکیک سابقه شر 

85%

9%
6%

موثر تا حدودی موثر بی تاثیر

همیزان اثرگذاری مسئل
لهدرصد پاسخ دهی به میزان اثرپذیری تجار از مسئ

2

3

1

:اولویت بندی مسائل در کشورها

:راهنما

هکاستاینبیانگرکشورهرقشهنداخلعدد

کشورآنبرایاولویتیچهدرمذکورمسئله

.داردقرار

3
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های بانکی از سوی آمریکاایجاد محدودیت های تجاری در اثر تحریم

خارجیتجارتسیاستتحولسند
.تشده اسمعرفیعواملازیکیارزانتقالوآمریکاثانویهمالیهایتحریمخاصشرایطسندایندر•ایراناسالمیجمهوری

همسایهکشورهایباایرانتجاریمراوداتکاهش•
عراقباارزدرتفاوتمشکل•

هترکیکشورتجاریبازارمطالعات
پاکستان  وافغانستانعراق،
ایلیامدیریتمشاورهشرکت

، آقازادهمصاحبه با جناب آقای 
رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق
تانبازرگانی مشترک ایران و پاکس

.شده استپاکستانوایرانبینروابطدرزیادیمشکالتبروزموجبکاالهاردیفتحریم•

:توضیحات:مطالعات پیشین و مصاحبه

اطالعات گمرک جمهوری اسالمی 
ایران

به.داشته استکاهشدرصد64حدوداخیرسالدوتا2011سال هایطیکرونا،آثارگذاشتنکنارباترکیه-ایرانتجارتمجموعدر•
.یافته استکاهشدالرمیلیارد6.63بهدالرمیلیارد17.5تا16.5حدوداز2020تا2011سال هایطیدوطرفهتجارتعبارتی

مصاحبه جناب آقای سیدرضی 
حاجی آقامیری، عضو هیئت 

نمایندگان اتاق ایران

اسنادییرتغباآنجاازوصادرپاکستانوعربیمتحدهاماراتترکیه،کشورهایبهایرانیفرشتحریم هاتشدیدباواخیرسال هایدر•
دلیلبهار ایرانیفرشورودترکیهامامی شدتحمیلتجاربهاضافی ترهزینهتحریم هازدندورباالبته.می شداروپاییبازارهایروانه

.کرده استممنوعتحریم ها
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های بررسی شاخص
تاثیرگذار

گمرک جمهوری اسالمی ایران: منبع

1399تا 1383روند صادرات غیرنفتی طی سال های 

ایجواد محودودیت های تجواری فاکتورهای 
کوا های بوانکی از سووی آمریدر اثر تحریم

باشررررد کرررره رشررررد شررررامل مرررروارد زیررررر مرررری
صررادرات را در طرری سررال های گذشررته در 
کشررررورهای مقصررررد مررررورد بررسرررری قرررررار 

:دادیم

همان گونرره  ررره در نمررودار زیرررر مشرررخص 
درآمررردهای ارزی از 1390اسرررت در دهررره 

ثر حردا صادرات كاالهوای غررنفتوی محل 
ميليررررررارد دالر باقی مانررررررده 40در سررررررطح 

اسرررت  ررره اخيررررا و بررره واسرررطه تشررردید 
تری تحریم های اقتصادی، صرادرات غيرنف

برررررررا  ررررررراهش ارزشررررررری و وزنررررررری مواجررررررره 
.شده است

0

20000
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60000

80000
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120000

140000

160000
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(هزار تن)مقدار  (ميليون دالر)ارزش 
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راهکارهای گردآوری شده از منابع مطالعاتی

:می شودپیشنهادزیرراهکارهایشدهمطرحمسئلهراستایدر

همسایهکشورهایوایرانتجاریمراوداتچرخهازدالرخروجودوجانبهمشترکهایبانکتاسیسوکشوردوملیارزهایبامالیپرداختسیستمراه اندازی•

منطقه ایوبین المللیتجاریواقتصادیاتحادیه هایبهپیوستنوعضویت•

دیگرکشورهایباصادراتتوسعهصندوقاعتباریاطالعاتمشترکبانک هایایجاد•

:منابع
ایراناسالمیجمهوریخارجیتجارتسیاستتحولسند•
پاکستانوایرانمشترکبازرگانیاتاقاقتصادیکمیسیونرئیسآقازاده،آقایجناببامصاحبه•
ایلیامدیریتمشاورهشرکتپاکستان  وافغانستانعراق،ترکیه،کشورتجاریبازارمطالعات•
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3مسئله 

نبود ذهنیت نوین 
صادرات محور در 
ذارفرآیندهای تاثیرگ

نهادهای آموزشی و مرتبط با کنترل کیفیت، )
ی ، بازاریابی و برندسازاستانداردسازی محصوالت

(  کاالی ایرانی

ترکیه

عراق

افغانستان

پاکستان

:مسئلهتعریف
:می گیردجایزیربخش هایدرمعضالتاین

:وارداتوصادراتکیفیتکنترلهایسیاستکاراییعدم1.

تقویتبابایدکهشودمیکیفیتکنترلبرایزیادیهایزماناتالفباعثتولیدپیچیدهفرآیندهای

فادهاستهمچنین.یابدبهبودرونداینخصوصیبخشنقشتقویتوآزمایشگاهیهایزیرساخت

هایتسیاس.کرده استایجادرامشکالتیصادراتاجباریاستانداردهایهایسیاستازغیرمتناسب

داردهایاستانهماهنگیدلیلهمینبهدارد؛مثبتیرابطهتجاریرقابت پذیریباکیفیتمدیریت

.داردضرورتبین المللیاستانداردهایباداخلیووارداتی

:محصوالتاستانداردسازیوتجاریفرآیندهایآموزشینهادهایوجودعدم2.

تجاریخالقاومقصدکشوربازاراقتصادیکالنشرایطباآشناییعدمدلیلبهایرانیبازرگانانوتجار

ردایرشدیافتهومستمرحضورتوانندنمیمقصدکشورهایاقتصادیمحیطباآشناییعدمو

نحوهومحصوالتاستانداردهایباآشناییعدمهمچنین.باشندداشتهبین المللیبازارهای

برایهنگفتیخسارات،گمرکاموروکاالترخیصمراحلوقوانینومحصوالتاصولیبسته بندی

.داردایرانیتجار

:ایرانیکاالیبرندسازیوبازاریابیعدم3.

بههمسایهکشورهایداخلدرایرانیبرندهایباکاالهاتولیدوایرانیبرندهاینامازسواستفاده

.گیردمیصورتایرانی،محصوالتوکاالبازارتخریبهدفباوتقلبیصورت

:مثال

•COSQCبرایازیاستانداردسوکیفیتکنترلزمینهدرمشاورعنوانبهکهاستمستقلدولتیآژانسیک

رقراربارتباطبین المللیاستانداردسازمان هایباومی کندعملدولتیشرکت هایودولتیوزارتخانه های

.استعراقدرآنمرکزینهادومی کند

•ISOاستانداردهای.می کندمنتشررااستانداردهاکهاستمستقل غیر دولتیسازمانیISOوراهنما

ودخمشاغلدراستانداردهاایناجرایباتامی کندکمکجهانسازمان هایسایربهکههستندچارچوب هایی

الزاماتازمجموعه ایعنوانبهوشده اندپذیرفتهجهانیسطحدرISOاستانداردهای.کنندسادهرافرآیندها

.ودشرعایتجهانیسطحدرعملیاتیفرآیندهایمتحد کردنبرایبایدکهمی شوندتلقیمنحصر به فرد

نوپا

متوسط

هباسابق

کوچک

متوسط

بزرگ

سابقه شرکت ها

سایز شرکت ها

%83.3

%85

%80

%82.9

%80

%58.7

تمیزان اثرگذاری مسئله به تفکیک سایز شرک

به تفکیک سابقه شرکتمیزان اثرگذاری مسئله

82%

14%

4%

موثر تا حدودی موثر بی تاثیر

همیزان اثرگذاری مسئل
لهدرصد پاسخ دهی به میزان اثرپذیری تجار از مسئ

7

2

2

:اولویت بندی مسائل در کشورها

:راهنما

هکاستاینبیانگرکشورهرقشهنداخلعدد

کشورآنبرایاولویتیچهدرمذکورمسئله

.داردقرار

7
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عدم ذهنیت نوین صادرات محور در فرآیندهای تاثیرگذار 

چمنی،آقایجناببامصاحبه
یهترکدرایرانبازرگانیسابقرایزن

سازماناقیانوسیهوآسیامعاونو
تجارتتوسعه

.داردبرعهدهرانظارتوکنترلوظیفهمرزیحراستوپلیسوکندمیپیرویجهانیاستانداردازترکیهدرنظارتوکنترل•

سند تحول سیاست تجارت خارجی 
جمهوری اسالمی ایران

تجاریرقابت پذیریباکیفیتمدیریتسیاست هایمثبترابطه•
بین المللیاستانداردهایباهماهنگیدرداخلیووارداتیاستانداردهاییک دستاعماللزوم•
کیفیتکنترلزمان هایکاهشوفرآیندهابهبودبهنیاز•
صادراتاجباریاستانداردهایسیاست هایازغیرمتناسباستفاده•

صادراتتوسعهوبرندسازی•
گواهینامهصدورنظام هایواستانداردهاکیفیت،مدیریتارتقای•
کسب وکارمهارت هایتوسعهوکارکنانآموزشآموزش،بهبود•
تجارتپشتیباننهادهایاصالح•

سند راهبرد ملی توسعه تجارت

:توضیحات:مطالعات پیشین و مصاحبه

مصاحبه با جناب آقای سعادت، 
ن و رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایرا

ترکیه

.بیاموزندراتجاریهایسیاست هستند،خصوصیبخشودولتحمایتتحتکهآموزشینهادهایتوسطبایدمسئولین•
وصیخصهایبخشبهراکاراینمی بایستدولتیسازمان های.گیردقرارتوجهموردآموزشبایدنتیجه،بهرسیدنبرایاولوهلهدر•

.برسندمطلوبنتایجبهوبردارندقدمراستاایندرخوش فکروجواننیروهایتاکنندواگذارکسب وکارمدارسو
.شودرعایتبایدتعهداتبهپایبندیوکیفیتکاهشعدم•

،ترکیهکشورتجاریبازارمطالعات
کتشر پاکستان  وافغانستانعراق،

ایلیامدیریتمشاوره

.داردعهدهبرراکیفیتالزاماتواستانداردهامسئولیتپاکستانکیفیتکنترلواستاندارداداره•
عراقدرایرانیکاالهایاستانداردمقبولیتعدم•
وحصوالتماستانداردسازیوتجارتاصولباایحرفهآشناییوبازاریابیوسازیبرندزمینهدرتجارومسئوالنآموزشزمینهدرضعف•

خدمات

مقصدبازارکالنشرایطشناختعدم•ا عراقمصاحبه با متخصصین تجارت ب
برندسازیواستانداردسازیوتجاریفرآیندهایزمینهدرآموزشوشناختعدم•
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نبوووود ذهنیوووت نووووینفاکتورهرررای اصرررلی
ر صووادرات محووور در فرآینوودهای تاثیرگووذا

باشررد کرره برخرری از شررامل مرروارد زیررر مرری
هررا را در کشررورهای مقصررد ایررن شرراخص

:مورد بررسی قرار دادیم

هزینووه های انطبوواق مقووررات موورزی بوورای 
، شرررررررامل میرررررررانگین هزینررررررره صوووووووادرات

، بررسررری های مختلرررف از جملررره سرررالمتی
ه ایمنررری و تطبیرررق اطالعرررات می باشرررد کررر

ایرررن شررراخص کرررارایی بخرررش اقتصرررادی 
.سازمان گمرک را نشان می د هد

، هزینه های انطبواق اسوناد بورای صوادرات
و شامل میانگین هزینره تهیره، پرردازش

ارسررال مسررتندات صررادراتی سررازمان های
.مبدا، مقصد و ترازیت می باشد

زمووووووان انطبوووووواق مقووووووررات موووووورزی بوووووورای 
ور میررانگین زمرران الزم برررای عبررصووادرات، 

محمولرره های صررادراتی از مرزهررا را نشرران 
می دهررد کرره یکرری از زمان هررای الزم برررای 

.ارسال کاال با هدف صادرات است

زموووووان انطبووووواق اسوووووناد بووووورای صوووووادرات، 
میررررررررانگین زمرررررررران الزم برررررررررای انطبرررررررراق 

ت مستندات صادراتی جهت امکان تجرار 
.ودبین الملل محصول اندازه گیری می ش

بررره طرررور کلررری مشررراهده می شرررود کررره در 
قسمت بررسری قروانین و مقرررات مررزی
بررای صررادرات، وضرعیت ایررران نررامطلوب

.است

های بررسی شاخص
تاثیرگذار

2019بانک جهانی، : منبع

ترکیه عراق افغانستان پاکستانایران

415

(دالر)هزینه های انطباق مقررات مرزی برای صادرات 

288

452

1118

338

2019بانک جهانی، : منبع

ترکیه عراق افغانستان پاکستانایران

60

(دالر)هزینه های انطباق اسناد برای صادرات 

118

344

1800

55

2019بانک جهانی، : منبع

ترکیه عراق افغانستان پاکستانایران

101

(ساعت)زمان انطباق مقررات مرزی برای صادرات 

58
48

85

10

2019بانک جهانی، : منبع

ترکیه عراق افغانستان پاکستانایران

33

(ساعت)زمان انطباق اسناد برای صادرات 

55

228

504

4
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راهکارهای گردآوری شده از منابع مطالعاتی

:می شودپیشنهادزیرراهکارهایشدهمطرحمسئلهراستایدر

نهادهامیانبیشترهم افزاییازاطمینانبرایاستانداردهاکنترلوکیفیتبامرتبطمختلفنهادهایهایمسئولیتونقشبازبینی•

(گیاهیبهداشتوبهداشتیاقداماتفنی،مقرراتاستانداردها،)خارجیبازارهایفنیالزاماتباانطباقبرایهابنگاهظرفیتافزایش•

متوسطوکوچکخرد،هایبنگاهدرکیفیتفرهنگازحمایتبرایکیفیتملیسیاستبازبینیوتدوین•

آزمایشگاهیهایزیرساختتقویتطریقازصادراتیمحصوالتارزیابیهایروشبهبود•

آزمایشگاهیبینمقایسهوتخصصیکفایتآزمونبین المللیهایبرنامهدرکالیبراسیونمراکزوهاآزمایشگاهمشارکتازحمایت•

هارویهاینپیاده سازیبرایبازرسانآموزشواروپااتحادیهرسمیکنترلجدیدمقرراتبابازرسیهایرویههم سوسازی•

بهره وریوکیفیتارتقایبرایکیفیتابزارهایپیاده سازیزمینهدرکیفیتملیانجمنطریقازمتوسطوکوچکخرد،هایبنگاهآموزش•

هاآننیازهایبهدادنپوششبرایتالشوصادرکنندگانبهارائهقابلآموزشوخدماتبهمربوطخالهایشناسایی•

استانداردهایوقوانینشناختوآشناییتجارت،اخالقآموزش:موضوعاتدرآموزش دهندهنهادهایعنوانبهخصوصیبخشتوسطالزمهایآموزشارائه•
کشورادیاقتصکالنشرایطباآشناییکشور،هردرکاالهاترخیصفرآیندآموزشوشناختها،آندقیقآنالیزومحصوالتاصولیبندیبستهوتجاریمحصوالت

االکبازرسیمراحلشناختولجستیکوگمرکونقلوحملباآشناییوپولانتقالروشکردنپیداومقصدکشوربازاربهورودمراحلباآشناییمقصد،

ایرانیبرندهایبازاریابیوحمایتجهتهمسایهکشورهایدرایرانیتجاریمراکزایجاد•

برندازحفاظتومعنویمالکیتقوانیندقیقاجرایبرنظارت•

:منابع
ایراناسالمیجمهوریخارجیتجارتسیاستتحولسند•
تجارتتوسعهملیراهبردسند•
خارجیوداخلینگاهازافغانستانباتجارتمشکالتوموانعراهکارهایسند•
افغانستانوایرانمشترکاتاقاسناد•

تجارتعهتوسسازماناقیانوسیهوآسیامعاونوترکیهدرایرانبازرگانیسابقرایزنچمنی،آقایجناببامصاحبه•
ترکیهوایرانمشترکبازرگانیاتاقرئیسسعادت،آقایجناببامصاحبه•
عراقباتجارتمتخصصینبامصاحبه•
ایلیامدیریتمشاورهشرکتپاکستان  وافغانستانعراق،ترکیه،کشورتجاریبازارمطالعات•
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4مسئله 
نبود دسترسی به 

داده های قابل اطمینان 
و عدم مطابقت 
اطالعات رسمی و 

غیررسمی در داخل 
کشور

ترکیه

عراق

افغانستان

پاکستان

:مسئلهتعریف
راالتیمشکغیررسمیورسمیاطالعاتمطابقتعدمواطالعاتیجامعسیستمبهدشواردسترسی

اطالعاتهمکاری،برایهمسایهکشورهایبهورودبرایایرانیتجار.آورده استوجودبهرتجابرای

آنوارداتوصادراتمقرراتوقانونیهایرویهوکشورآنبازارشناختزمینهدرمعتبریوصحیح

وجودعدمبهمنجربازارهاگمرکاتدراظهاریکمکالهبرداری،مثلمشکالتیهمچنین.ندارندکشور

.شودمیتجاریکاالهایمورددرمعتبررسمیهایداده

:مثال

تجارتآمارهایارائهازمناسبیسابقهبعدبه1371سالازايراناسالمیجمهوریگمرکاگرچه•

.نمی دهدارائهآمارهااينازغیرديگریطبقه بندیامادارد،HSکدهایبرحسب

ارائهبهاقدامگمرکی،اولیهآمارهایازاستفادهبانیزايرانآمارمرکزومرکزیبانکاگرچه•

وافیکانسجاممتأسفانهاماکرده اند،فعالیتکدهایبرحسبخارجیتجارتآمارطبقه بندی های

.نمی شودديدهمذکورآمارهایدرمناسبسازگاری

وقحقوعوارضپرداختمیزانکاهشبرایواردکنندگانکهداردوجودانگیزهاينطبیعیطوربه•

ردتجارمختصانگیزهاينوکننداعالمآنواقعیمیزانازکمترراوارداتیکاالیارزشورودی،

تشدباالبتهراوضعیتاينمشابهمی تواننیزصادراتیکاالهایدرخصوص.نیستايران

.کردتعريفکمتری

نوپا

متوسط

هباسابق

کوچک

متوسط

بزرگ

سابقه شرکت ها

سایز شرکت ها

%83.3

%72.5

%80

%87

%77.5

%78.5

تمیزان اثرگذاری مسئله به تفکیک سایز شرک

کتمیزان اثرگذاری مسئله به تفکیک سابقه شر 

78%

14%

8%

موثر تا حدودی موثر بی تاثیر

همیزان اثرگذاری مسئل
لهدرصد پاسخ دهی به میزان اثرپذیری تجار از مسئ

5

4

4

:اولویت بندی مسائل در کشورها

:راهنما

هکاستاینبیانگرکشورهرقشهنداخلعدد

کشورآنبرایاولویتیچهدرمذکورمسئله

.داردقرار

5
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نبود دسترسی به داده های قابل اطمینان و عدم مطابقت اطالعات رسمی و غیررسمی 
در داخل کشور

خارجیتجارتسیاستتحولسند
ایراناسالمیجمهوری

ملهجازتجاریآمارهایدرکاالییطبقه بندیدرواحدودرسترویهوجودعدموخارجیتجارتآماربهبه موقعوشفافدسترسیعدم•
.شودمیمحسوبایرانتجارتمشکالت

رمند های رسرمی و قابرل اطمینران، اطالعرات تجراری و توسرعه تجرارت بایرد بره صرورت سراختادر راستای حل چالش عدم دسترسی به داده•
ررررار ارائرره خرردمات مشرراوره ای برره صررادر نندگان و وارد ننرردگان فعررال و بررالقوه، انتش: اقررداماتی از جررنس. طراحرری و در دسررترس قرررار گیرررد

انتشرررار و اطررالع رسرررانی دربررراره قررروانين و مقررراتاسررتانداردها و قررروانين و مقرررررات بازارهرای هردف، انتشرار الزامرات صرادرات و واردات، 
د، هررررای اطالعرررراتی دربرررراره محصروالت و بخش هرای داخلری و همچنررين  شرورهای مقصرالمللری، ايجرررراد بانررررکهای بينتجاری و توافقنامه

. گشرا باشردتوانرد راههای اطالعاتی دربراره تحروالت و روندهای بازار و انتشررار مطالعررات در خصرروص بازارهررا و محيط تجاری میايجاد بانک

تجارتتوسعهملیراهبردسند

ه،ترکیکشورتجاریبازارمطالعات
رکتشپاکستان  وافغانستانعراق،

ایلیامدیریتمشاوره

فرآیندومحصوالتاستانداردازتجارکافیشناختعدمجملهازمشکالتیبهمنجرتجاریرسمیاطالعاتوهادادهبهدسترسیعدم•
روندبرکهشده است،مقصدکشوردرشدهشناختهبرندهایشناختومقصدکشوراقتصادیکالنشرایطازآگاهیوکاالترخیص
.گذاشته استتاثیردیگرکشورهایباایرانتجاریمراودات

:توضیحات:مطالعات پیشین و مصاحبه

ار سند آسیب شناسی تطبیقی آم
تجارت خارجی در ايران

.استکشوربازرگانیآمارنظاماشکاالتازيکیآمارها،ارائهدرمؤثرزمانیوقفهوجود•
.داردشباهت هايیياتفاوت هاچهآن،مشابهآمارهایباشدهارائهآمارمحتواینیستمشخصمواردازبسیاریدر•
.استمفیدآمارهایازبرخیانتشاروتهیهدراستمرارعدمکشور،خارجیبازرگانیآمارنظامضعفنقاطديگراز•
يااطالعاتیبانکساختارهیچگونهآنبرایاماهستند،دسترسدرExcelفرمتقالبدرايرانآمارمرکزوگمرکآمارهایاگرچه•

ناسبمصورتیبهراآمارهازمانیسریاطالعاتبانکقالبدرمرکزیبانکتنهازمینهايندر.نشده استطراحیاطالعاتیداشبورد
درهیچ يکايرانآمارمرکزودارايیواقتصادیاموروزارتتجارت،توسعهسازمانگمرک،سالیانهآمارهایهمچنین.می دهدارائه
.نمی شوندارائهاطالعاتیمناسبداشبوردوسامانهيکقالب

ازيکی.استمختلفدستگاه هایبینشدهمنتشرارقامواعداددراختالفوجودآمار،زمینهدرمهمبسیارموضوعاتازيکی•
اينازیبخش.می شودارائهمرکزیبانکوگمرکتوسطکهاستغیرنفتیصادراتطبقه بندیبهمربوطآماری،اختالفاتمصاديق
مرکزیبانکوگمرکسویازپتروشیمیصادراتآماراختالفدرآننمونهکهاستآماردريافتمأخذدرتفاوتازناشینیزاختالف

.استداخلیآمارهایوبین المللیمراجعآماربیننیزاختالفاتازديگریبخش.استمشاهدهقابل



اولویت بندی و تحلیل مسائل تجاریصفحه 30

های بررسی شاخص
تاثیرگذار

داده هایبهدسترسیعدمفاکتورهای
،نمونهبرای:اطمینانقابلورسمی

ووارداتارزشروندبهمی توان
اخیرسالسهطیترکیهازصادرات

میزاندرتفاوتو2018و2016،2017
گزارشصادراتووارداتمجموعارزش
هککرداشارهکشوردوگمرکاتدرشده

تجارتمرکزاطالعاتبانکتوسط
ورکشدوگمرکگزارشاساسبرجهانی
.استدسترسقابل

سالدراست،مشخصکههمان طور
ترکیهازصادراتارزشدرمجموع2016

بیشدالرمیلیارد2.2ايرانمقصدبه
گمرکدرکهشدهثبتچیزیآناز

اين.شده استارزش گذاریايران
کم2018و2017سال هایدراختالف

معکوسآنجهتحتیوشده
.شده است

تثبصادراتکلارزشروندبهنگاهی
دوگمرکاتدرترکیهبهايرانازشده
السسهدرکهمی دهدنشاننیزکشور
ارزشهمواره2018و2016،2017

یشبترکیهدرترکیه،بهايرانصادرات
ثبتمی شود،صادرايرانازآنچهاز

برحسباختالفايناماشده است،
2017سالدودريک بارهبهدالرمیلیارد

وارزیشوکآغازباهم زمان2018و
میلیارد1.5ازتحريمیمحدوديت های

سپسودالرمیلیارد3.5بهابتدادالر
هکمی يابدافزايشدالرمیلیارد4.6به

.استتوجهیقابلرقم

(بر اساس گمرکات دو کشور)بانک اطالعات مرکز تجارت جهانی : منبع

(  میلیارد دالر)مقايسه ارزش واردات از ترکیه برحسب گزارش گمرک ايران و ترکیه 

2016 2017 2018

ارزش صادرات ترکیه به ايران بر اساس گزارش گمرک ترکیه

ارزش واردات ايران از ترکیه بر اساس گزارش گمرک ايران

میزان اختالف

5.0

2.7
3.3

2.4
3.2

2.62.3

0.1 -0.2

(  میلیارد دالر)مقايسه ارزش صادرات به ترکیه برحسب گزارش گمرک ايران و ترکیه 

(بر اساس گمرکات دو کشور)بانک اطالعات مرکز تجارت جهانی : منبع

2016 2017 2018

ارزش صادرات ايران به ترکیه بر اساس گزارش گمرک ايران

ارزش واردات ترکیه از ايران بر اساس گزارش گمرک ترکیه

میزان اختالف

3.2

4.7
4.0

2.4

7.5
6.9

1.5

3.5
4.5
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راهکارهای گردآوری شده از منابع مطالعاتی

:می شودپیشنهادزیرراهکارهایشدهمطرحمسئلهراستایدر

شورکاقتصادیوضعیتآماروکشورتجاریخدماتوکاالهااطالعاتوهادادهرسمیسامانهراه اندازیطریقازبازاراطالعاتوتجاریاطالعاتبهدسترسیافزایش•

کشورهاتجاریاطالعاتسیستمبهدسترسیدرارتباطاتواطالعاتفناوریامکاناتازبهینهاستفاده•

تجارتتوسعهوتجاریاطالعاتبهمربوطخدماتارائه دهندگانبینهماهنگیشبکهتقویت•

:ذيلويژگی هایباوايرانتجارتتوسعهسازمانمحوريتباخارجیبازرگانیآمارنظامتکمیلوتوسعه•

(سالیانهوفصلیماهیانه،هفتگی،)زمانیمختلففواصلدارایوبه روز1.

مختلفتحلیل هایانجامجهتاکسلفايلقالبدر2.

آنبهپايبندیوآمارهاانتشارتقويماعالم3.

مبادلهرابطهوتجاریاکمالوتمرکزشاخص هایجملهازمختلفشاخص هایدارای4.

مناسبزمانیسریداشتنواطالعاتیبانکوداشبوردتعريفقابلیت5.

مربوطهکدجزئی ترينتا...وفعالیتکااليی،مختلفطبقه بندی هایدارای6.

گمرکیکاالهایحقیقیارزشارزيابیصحتافزايشجهتدرنوينروش هایاساسبرگمرکیارزش گذاریفرآيندهایبازبینی•

آماریاختالفاتازهريکبرایمستدلتوضیحاتارائهياوخارجیتجارتبامرتبطمختلفدستگاه هایتوسطشدهارائهآمارهایوارقامبیناختالفرفع•

:منابع
ایراناسالمیجمهوریخارجیتجارتسیاستتحولسند•
تجارتپشتیبانیاصلیکارکردهایراهبردهایبخشتجارت،توسعهملیراهبردسند•
ایلیامدیریتمشاورهشرکتپاکستان  وافغانستانعراق،ترکیه،کشورتجاریبازارمطالعات•

تجارتعهتوسسازماناقیانوسیهوآسیامعاونوترکیهدرایرانبازرگانیسابقرایزنچمنی،آقایجناببامصاحبه•
ترکیهوایرانمشترکبازرگانیاتاقرئیسسعادت،آقایجناببامصاحبه•
نایرابازرگانیاتاقاستان هایامورمعاونوافغانستانبازرگانیاتاقدبیرعلیخانی،آقایجناببامصاحبه•
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5مسئله 

عدم استفاده از 
ظرفیت های 

ی سازمان های بین الملل
و منطقه ای

ترکیه

عراق

افغانستان

پاکستان

:مسئلهتعریف
ازمانعداخلیزیادبسیارقوانینوهاممنوعیتاعمالوجهانیتجارتسازماندرایرانعضویتعدم

کشورهایابیکسانشدهپذیرفتهقوانینباهم سوییبنابراینشود،میبین المللیسطحدررقابت

عدمهمچنین.گیردقرارکاردستوردربایدجهانیتجارتسازماندرعضویتوهمسایهتجاری

هایوکبلدرایرانجایگاهنبودنمشخصوایمنطقههایبلوکوکشورهاباهمکاریراهنقشهتعیین

طورهبوباشدمیتجاریواقتصادیدیپلماسیحوزهدرضعفنقاطترینمهمازایمنطقهاقتصادی

تحتدتشبهراکشوراقتصادیمنافعمی تواندمنطقه ایتجارتتوسعهپیمان هایازماندندورکلی

خواهددتبلندمدرایرانسیاسیواقتصادیانزوایمعنایبهنیزژئوپلتیکمنظرازودهدقرارتأثیر

.داردنگهعقبخودمنطقه ایرقبایازرامامی تواندبلندمدتدروبود

:مثال

زمانسادستورالعمل هایاساسبرراتعرفه هایشواستجهانیتجارتسازمانعضوپاکستان•

.دمی کنتنظیم

بهومموسجهانآزادتجارتپیمانبزرگترینبهآسیاییکشورهایاکثرپیوستنبهتوجهبا•

RCEP،ومنطقه ایاقتصادمبادالتشبکهازماندندورباعثپیمانایندرایرانحضورعدم

گرانبازیبینگمرکیتعرفه هایزمینهدرترجیحیرفتارازبرخورداریوشدخواهدکشورجهانی

.دادخواهدقرارتأثیرتحتبین المللتجارتعرصهدرراکشوررقابت پذیریقدرتپیمان،این

نوپا

متوسط

هباسابق

کوچک

متوسط

بزرگ

سابقه شرکت ها

سایز شرکت ها

%79.1

%75

%75.5

%63.4

%80

%53.5

تمیزان اثرگذاری مسئله به تفکیک سایز شرک

کتمیزان اثرگذاری مسئله به تفکیک سابقه شر 

76%

18%

6%

موثر تا حدودی موثر بی تاثیر

همیزان اثرگذاری مسئل
لهدرصد پاسخ دهی به میزان اثرپذیری تجار از مسئ

6

5

5

:اولویت بندی مسائل در کشورها

:راهنما

هکاستاینبیانگرکشورهرقشهنداخلعدد

کشورآنبرایاولویتیچهدرمذکورمسئله

.داردقرار

8
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و منطقه ایبین المللیسازمان هایعدم استفاده از ظرفیت های 

یکلی اقتصاد مقاومتسند سیاست
بامشارکتوهمکاریگسترشوراهبردیپیوندهایتوسعهطریقازکشوراقتصادآسیب پذیریکاهشومقاومتقدرتافزایش•

همسایگانویژهبهجهانومنطقهکشورهای
اقتصادیهدف هایازحمایتجهتدردیپلماسیازاستفاده•

مصاحبه با جناب آقای علیخانی،
دبیر اتاق بازرگانی افغانستان
و معاون امور استان های اتاق

بازرگانی ایران

شود؛یمبین المللیسطحدررقابتازمانعداخلیزیادبسیارقوانینوهاممنوعیتاعمالوجهانیتجارتسازماندرایرانعضویتعدم
کارستورددربایدجهانیتجارتسازماندرعضویتوهمسایهتجاریکشورهایبایکسانشدهپذیرفتهقوانینباهم سوییبنابراین

.گیردقرار

اناسناد اتاق مشترک ایران و افغانست

ارزیسیاست هایجملهازنفتیغیرصادراتمشکالتومسائلوجود•
دنبوونامناسبراه هایمانندزمینیحمل ونقلجهتمناسبزیرساخت هاینبودوکشوردوخاکازکامیون هاعبورباالیعوارض•

هرات–خوافآهنراهنبودنتکمیلکامیون ها،عبورمسیردرگروگان گیریبعضاوامنیت
گمرکاتنبودنمجهز•
مربوطهسرمایه گذارسازمان هایدرنمایندهنبود•
ایرانجغرافیایطریقازدنیانقاطسایربهافغانستانکشاورزیمحصوالتترانزیتبرایمحدودیت هاییوجود•
شرکتثبتازاعمتجاریمبادالتانجامبهمربوطهزینه هایبودنباالمانندآزادمناطقدرعمدهمشکالت•

:توضیحات:مطالعات پیشین و مصاحبه

BTI 2020 Iraq Country 
Report

تسهیللیبین الملتجارتجهترااقتصادبازاروباشدمیعراقکشوردرتجارتتوسعهنویدبخشمنطقه ای،وبین المللیتوافقات•
.دهدمی

نیافتهتوسعهبانکیسیستم-سیاسیبی ثباتیوناامنی•
(TIFA)عراقومتحدهایاالتگذاریسرمایهوتجارتچارچوبتوافقنامه•
(GAFTA)بزرگعربآزادتجارتمنطقه•

سند تحول سیاست تجارت خارجی
جمهوری اسالمی ایران

وکشورهابا(کارنیرویوسرمایهتدریجبهوخدماتکاال،)آزادتجارتمناطقتشکیلطریقازاقتصادیعمیقهم گراییایجاد•
سیه،رو)اورآسیااقتصادیاتحادیهشاملهستند،نیزایران.ا.جصادراتیبالقوهوبالفعلبازارهایکههم سومنطقه ایاتحادیه های
قطروعمانسوریه،لبنان،افغانستان،عراق،،(قرقیزستانوارمنستانبالروس،قزاقستان،

ایتعرفه هشاملجنوب-جنوباقتصادیجامعهمکاری هایوترجیحیتجارتموافقتنامه هایانعقادطریقازنسبیهم گراییایجاد•
آزادجارتتموافقتنامهعضوکشورهایخصوصبهتوسعهحالدرمناطقوکشورهاباپولیموافقتنامه هایوتجاریتسهیلترجیحی،

فیلیپینتنام،ویسنگاپور،مالزی،تایلند،اندونزی،)آن.سه.آکشورهای،(سریالنکاوبنگالدشپاکستان،هند،)سفتا-جنوبیآسیای
رکیه،تمانندصادراتیهدفکشورهایسایرباتجاریتسهیلوسرمایه گذاریواقتصادیهمکاری هایموافقتنامه هایعقدنیز(...و

قفقازومیانهآسیایکشورهای
سایرو(اتریشوفرانسهآلمان،ایتالیا،برتمرکزبا)آناعضایواروپااتحادیهبرتمرکزبااقتصادیبین المللیتعامالتسطح•

(...وسوییسمانند)غربیکشورهای
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موافقت نامه های 
تجارت آزاد منطقه

CISFT
A

CISFTA: 
منطقه تجارت آزاد کشورهای مشترک المنافع

ASEAN+3:
انجمن ملل جنوب شرقی آسیا به  عالوه سه

APTA:
توافقنامه تجاری آسیا و اقیانوسیه

SAFTA:
منطقه تجارت آزاد جنوب آسیا

AANZFTA: 
منطقه آزاد تجارت آسیان استرالیا نیوزلند

SPARTECA: 
توافقنامه همکاری تجاری و اقتصادی منطقه ای اقیانوس آرام 

جنوبی
GAFTA:

منطقه تجارت آزاد عرب کبیر
AFTZ:

منطقه آزاد تجاری آفریقا
EFTA-SACU:

توافق تجاری بین اتحادیه گمرکی آفریقای جنوبی و انجمن 
تجارت آزاد اروپا

EEA:
منطقه اقتصادی اروپا

CEMAC:
جامعه اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی

ECOWAS:
انجمن اقتصادی کشورهای غرب آفریقا

ALADI:
انجمن ادغام آمریکای التین

DR-CAFTA:
آمریکای مرکزی-توافقنامه تجارت آزاد جمهوری دومینیکن 

NAFTA:
توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی

ASEAN+
3

APT
A

SPARTEC
A

AANZFT
A

GAFT
A

AFT
Z

EFTA-
SACU

EEA
EUCZ
CEFT
A

CEMA
C

ECOWA
S

EU-
CARICOM

ALADI

DR-
CAFTA

2020سازمان تجارت جهانی، : منبع

مناطق تجارت آزاد در دنیا

SAFT
A

NAFT
A
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اتحادیرررررره موسسررررررات اعتبرررررار صرررررادراتی 
کشرررررررررورهای اسرررررررررالمی موسررررررررروم بررررررررره 

برررررره  ۰۰۰ ، در سررررررال «اتحادیرررررره امرررررران»
ی  ابتررررکار دو موسسرررره چندجانبرررره اسررررام

(ICIEC )رک بره عنروان برازوی بیمرره ای بانر
ره ب« ضمران»توسرعه اسرالمی و موسسره 

عنرررروان شرررررکت بیمرررره اعتبررررار صررررادرات
موسسرررره بیمرررره ۱۴کشررررورهای عربرررری و 

صررررادرات و سرررررمایه گذاری ملرررری یررررا برررره 
اسرالمی از جملرره صرندوق  ECAتعبیرری

، ضمانرت صادرات ایررران، ترکیرره، امرارات
الجزایررررر، مصرررر، اندونررررزی، اردن، لبنررران، 
مرالزی، عمرران، سرررنگال، سرررودان، تررونس
 ۱ تأسررررریس شرررررده و در حرررررال حاضرررررر، 

عضرررو وابسرررته و ناظرررر  ۰ عضرررو دائررم و 
.دارد

ن عضویت صندوق ضمانت صادرات ایررا
ن در اتحادیه امان، نه تنهرا دسترسری ایر

موسسه را به اطالعات خریداران خرارجی
ن بیشرررتری فرررراهم می کنرررد، بلکررره امکرررا
انرری ارائرره پوشررش برررای صررادرکنندگان ایر 

برررررا ضرررررریب اطمینررررران بررررراالتری فرررررراهم 
همچنرین، همکراری اتکرایی . خواهد شرد

ش صندوق با سرایر اعضرا، ظرفیرت پوشر
ریسک صندوق را افرزایش داده و امکران
ارائررررررررره خررررررررردمات بیشرررررررررتری را بررررررررررای 

. صادرکنندگان ایران مهیا خواهد کرد

1234567
OIC

همکاری 
اسالمی

ECO
همکاری 
اقتصادی

PGCC
شورای همکاری 
خلیج فارس

CIS
کشورهای مستقل 
مشترک المنافع

ASEAN
همکاری جنوب شرق 

آسیا

EAEC
مجمع اقتصادی 

اوراسیا

EU
اتحادیه اروپا

24,441
میلیون دالر

هزارتن61,435

7,796
میلیون دالر

هزارتن17,897

7,190
میلیون دالر

هزارتن20,920

1,822
میلیون دالر

هزارتن4,188

2,100
میلیون دالر

هزارتن4,864

616
میلیون دالر

هزارتن1,554

1,068
میلیون دالر

هزارتن1,177

1397سال 

24,661
میلیون دالر

هزارتن76,889

9,707
میلیون دالر

هزارتن29,943

5,455
میلیون دالر

هزارتن19,233

2,231
میلیون دالر

هزارتن6,476

1,936
میلیون دالر

هزارتن4,869

1,074
میلیون دالر

هزارتن3,145

713
میلیون دالر

هزارتن688

1398سال 

33%-
41/5%-

75+%
102+%

8%-
0/1+%

22+%
55+%

24%-
8%-

24/5+%
67+%

0/9+%
25+%

( وزن/ارزش)درصد تغییرات 

کاال به صادرات 
تفکیک گروه های 

1397-1398طی سال های اقتصادی 
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راهکارهای گردآوری شده از منابع مطالعاتی

:می شودپیشنهادزیرراهکارهایشدهمطرحمسئلهراستایدر

سرمایه گذاریوتجارتهایموافقتنامهطریقازهمسایگانویژهبهجهانومنطقهکشورهایبامشارکتوهمکاریگسترشوراهبردیپیوندهایتوسعه•

اقتصادیهایوزارتخانهوخارجهاموروزارتهمکاریبابین المللیاقتصادیهایهمکاریاطلستدوین•

وهدفکشورهایباسرمایه گذاریوتجارتهایموافقت نامهتوسعهوجهانیتجارتسازمانبهالحاقمذاکراتهم زمانپیشبردطریقازاقتصادبرون گراییتقویت•

ایمنطقهوجهانیبازارهایتحوالتلحاظازکارآمدوپویاتجاریدیپلماسیپیشبردوتدوینبرایمناسبزیرساختایجادنیز

صادراتکاالهایکیفیتبهبودورقابت پذیریافزایشراستایدرترجیحیتجارتهایموافقتنامهقالبدروارداتبهینهمدیریتضرورت•

ايرانيانازدعوتو شورجنوبیسواحلدرسرمايه گذارانواقتصادیفعاالنوبازرگانانفعاليتبرایباثباتسياست هایومناسببسترومحيطساختنفراهم•

مناطقايندرحضوربهفارسخليججنوبیحاشيه شورهایدرمقيم

:منابع
مقاومتیاقتصادکلیسیاستسند•
ایراناسالمیجمهوریخارجیتجارتسیاستتحولسند•
تجارتتوسعهملیراهبردسند•
افغانستانوایرانمشترکاتاقاسناد•

تجاریدیپلماسیارتقاهایراهبردسند•
ایرانصادراتتوسعهراهنقشهسند•
نایرابازرگانیاتاقاستان هایامورمعاونوافغانستانبازرگانیاتاقدبیرعلیخانی،آقایجناببامصاحبه•
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6مسئله 

معضالت گمرک

ترکیه

عراق

افغانستان

پاکستان

:مسئلهتعریف
:می گیردجایزیربخش هایدرمعضالتاین

:دشوارتشریفاتوایده آلغیرگمرکیهایزیرساخت1.
جودوعدماینبرعالوهوباشدمیمناسبزیرساختیورفاهیامکاناتفاقدنظرموردمقصدکشورهایباایرانگمرکیمرزهای

برایینهمچن.شده استایرانکالنتجارتبهآسیبموجبمربوطهمسئوالنایسلیقهعملکردبعضاوشفافمقرراتوقوانین

اخت هایزيرسونمی شودتوجهیگمرکیمبادیدرالکترونيکیسيستم هایبهاداریفسادازجلوگيریودقتضريبباالبردن

.ه استشدبیانمشخصصورتبهکشورغربیشمالمرزهایدرموضوعاین.نداردوجودالکترونيکگمرکتحققبرایموردنياز

:صادراتدرتاثیرگذاروتصمیم گیرندهسازمان هایناهماهنگی2.
ازمثبتآوریارزخالصباوافزودهارزشتناسببهخدماتوکاالهاصادراتازهدفمندجانبههمهحمایتراهکارهایازیکی

فافیتشعدموتجارتهایسیاستانسجامعدممتاسفانهاما.گیردمیصورتالزمهایمشوقگسترشومقرراتتسهیلطریق

.آورده استوجودبهایرانیتجاربرایهاییمحدودیتاختالفاتبروزصورتدرنظارتیهایارگانتصمیمات

:تعرفه ایابزارهایازنابجااستفادهوگمرکیهزینه هایبودنباال3.
نتیجهحصولعدمنادرست،هایسیاستسایرجبران کنندهعنوانبهایراندرایغیرتعرفهوایتعرفهابزارهایازنابجااستفاده

ی،غیرقانونوقانونیگریزهایراهسایروقاچاقوغیررسمیتجارتهایزمینهتشدیددلیلبهمرزیهایحمایتاعمالازمطلوب

دانش اقتصاداهدافباایتعرفههایحمایتتناسبعدمای،غیرتعرفهوایتعرفههایسیاستباالینوساناتوشفافیتعدم

لدلیبهمختلفهایبخشدرایرانداخلیبازارازوارداتپایینبسیارسهمهمچنینومحیطیزیستهایسیاستوبنیان

.باشدمیایرانغیرتعرفه ایوتعرفه ایسیاست هایاثربخشیوموفقیتعدمدالیلغیربهینه،هایحمایت

:تجاریواقتصادینگاهجایبهکشوردرسیاستیوامنیتینگاهوجود4.
نظاموارزیوتجاریهایسیاست.گیردنمیصورتآن هابهمهمفعالیت هایووظایفسپردنوخصوصیهایبخشبهاعتماد

رسمیتبهجهتدر.باشدمیدولتیاقتصادایران،اقتصاد%80اینبرعالوهاست؛بسته خصوصیبخشبرراراهمالیوپولی

بروقاتابعضیامنیتیوسیاسیاهدافوهاماموریتهمچنین.شوندتعریفبازحاکمیتیاموربایدخصوصی،بخششناختن

وپردازندمیهمسایهکشورهایباتجارتبهسیاسینگاهبامسئولینووزراازبسیاریراستاهمیندروانداخته استسایهتجارت

.هستندزمینهایندرمنسجمتجاریواقتصادینگاهفاقد

:کرداشارهزیرمواردبهتوانمیایراندرگمرکیمعضالتدالیلازجمله

خارجیتجارتحوزەدراجراییوسیاست گذاریواحدمتولینبودونهادیانسجامعدم▪

هاسیاستاجرایبرنظارتوسیاست گذاریدرذی نفعاننقشبودنکمرنگ▪

قیقدپایشونظارتسیستمیاومدتبلنداستراتژینبودومدتکوتاهای،جزیرهتصمیم گیرینظام▪

:مثال

.می شوندمدیریتمختلفیبخش هایتوسطکهگمرکدرمختلفارگان هایوجود•

.می گیردصورتمختلفارگان هایتوسطگمرکدرکامیون هاکردنچکوجست وجو•

.هستیمروبه رویخچال دارکانتینرکمبودباحمل ونقلدر•

همیزان اثرگذاری مسئل

نوپا

متوسط

هباسابق

کوچک

متوسط

بزرگ

سابقه شرکت ها

سایز شرکت ها

%66.6

%70

%64.4

%63.4

%80

%53.5

تمیزان اثرگذاری مسئله به تفکیک سایز شرک

کتمیزان اثرگذاری مسئله به تفکیک سابقه شر 

لهدرصد پاسخ دهی به میزان اثرپذیری تجار از مسئ

67%

28%

5%

موثر تا حدودی موثر بی تاثیر

3

8

7

:اولویت بندی مسائل در کشورها

:راهنما

هکاستاینبیانگرکشورهرقشهنداخلعدد

کشورآنبرایاولویتیچهدرمذکورمسئله

.داردقرار

6
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معضالت گمرک

سند تحول سیاست تجارت خارجی 

جمهوری اسالمی ایران

کاالصترخیهزینه هایبهکاالکلارزشدرصدیکمعادلگمرکیتشریفاتانجامدرتاخیرروزهرازایبهجهانی،بانکاعالماساسبر•
.خواهد شداضافه

برایالزمزمانو(ساعت120)صادراتیگمرکیوفنیامورکنترلبرایالزمزمانحیثازکماکانجهانیبانکاخیرگزارشاساسبرایران•
(ساعت101)مرزدرصادراتیاسنادکنترل

.استزمالصادراتیبازارهایبهمتوسطوکوچکبنگاه هایماندگاریوورودبسترعنوانبهالکترونیکیتجارتزیرساخت هایتقویت•
ساله5دورهیکبرایتجاریسیاست گذاریدرنسبیثباتایجادبهنیاز•
تجاریسیاست هایومقرراتدرنسبیثباتایجادموازی،وزائدتشریفاتومقرراتحذفسازی،روان•

مصاحبه با جناب آقای علیخانی،
اون دبیر اتاق بازرگانی افغانستان و مع

های اتاق بازرگانی ایرانامور استان

.گیردقرارکاردستوردربایدمرزهادرواحدفرماندهیونقلوحملوایجادهمسیروگمرکیهایزیرساختتجهیزوبهبود•
فرستادهنافغانستابهتجارتبرایکهوزراییوسفیرانراستاایندروانداخته استسایهتجارتبرامنیتیوسیاسیهایماموریت•

.شودمیتوجهزمینهایندرتجاریواقتصادینگاهبهکمترواندشدهانتخابسیاسینگاهباشودمی
قوانینباهانامهآیینتضادومکررتبصرهایوقوانینتولیدنقیض،وضدقوانینوجود•

مطالعات بازار ترکیه، عراق، 
اوره افغانستان، پاکستان  شرکت مش

مدیریت ایلیا

قرارأثیرتتحتراآنکاراررتهرانتجارتکهاستمواردیازیکینیزکشوردوسویازگمرکاتبخشدراعمالیسیاست های:ترکیهبخش
.می دهد

کالتیمشبابارانیهوایدروسردفصولدرمسافراناغلبترکیهمرزدرایرانگمرکدرمناسبزیرساختیامکاناتوجودعدمدلیلبه
.شوندمیمواجه

مصاحبه با جناب آقای چمنی،
یه و رایزن سابق بازرگانی ایران در ترک
معاون آسیا و اقیانوسیه سازمان 

توسعه تجارت

مصاحبه با جناب آقای سعادت، 
هرئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکی

افزایشبهرمنجصادراتبهمربوطبرگه هایکردنپردراشتباه.استمتفاوتترکیهکشوربهکاالورودروندباایرانازکاالخروجروند•
.می شودهزینه(تحمیل)

شورهاکدیگرسیاست گذاراناعتمادعدمومشکلایجادباعثثباتعدم.استموثربسیارواحدهاگیریتصمیمدررویه هادرثبات•
.می شود

:توضیحات:مطالعات پیشین و مصاحبه

BTI 2020 Turkey Country

Report

متناقضمستنداتومقرراتوسیاست•
تدارکاتیتصمیماتسایروهامناقصهدرشفافیتعدم•
اختالفاتحلجهتنظارتیچارچوبوقانونیدادگسترییکبینیپیشعدم•
متحدهایاالتوروسیهایران،مانندکشورهاییباچالشایجادوسیاسیتحوالت•
شرکتیودولتیبزرگهایبدهیافزایش•

ورکشصادراتتوسعهراهنقشهسند

:صادراتو(سرمایه ایوواسطه ایکاالهایویژهبه)وارداتباالیزمانمدتوهزینه•
ساعت؛141و40ترتیببهمرزیمطابقتواسنادمطابقتجهتوارداتنیازموردزمانمدتبودنباال1.
.استدالر660ایراندروارداتکانتینرهرهزینه:ایراندروارداتباالیهزینه2.
اسنادمطابقتومرزیمطابقتباالیزمان3.
.استدالر415ایراندرصادراتکانتینرهرهزینه:صادراتباالیهزینه4.
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کشور266رتبه و درصد عملکرد لجستیک در بین 

2018بانک جهانی، : منبع

147رتبه 

47رتبه 

44.33

36.74
29.63

67.03

ترکیه عراق افغانستان پاکستانایران

57.87

کشور266رتبه بهره وری ترخیص کاال از گمرک در بین 

2018بانک جهانی، : منبع

2018بانک جهانی، : منبع 2018بانک جهانی، : منبع

رتبه کیفیت زیرساخت های مربوط به تجارت و حمل و نقل در 
کشور266بین 

ترکیه عراق افغانستان پاکستانایران

شاخص قابلیت ردیابی محموله ها

معضوووالت گمرکووویفاکتورهرررای اصرررلی در 
باشررد کرره برخرری از شررامل مرروارد زیررر مرری

هررا را در کشررورهای مقصررد ایررن شرراخص
ه رتبرره ایررران برر. مررورد بررسرری قرررار دادیررم

ورها نسررربت ترکیررره و رتبررره در برررین کشررر
.قابل بهبود است

بی در مجموع بره ارزیراعملکرد لجستیک 
کیفیرررررررت زیرسررررررراخت هرررررررای تجرررررررارت و 
، حمل ونقررل، کیفیررت خرردمات لجسررتیک

توانرررایی ردیرررابی محمولررره ها و بررره موقرررع 
.رساندن آن به مقصد اشاره دارد

آیی یرا کرار بهره وری ترخیص کاال از گمرک 
مراحرررل تررررخیص کررراال از گمررررک از جملررره 

ودن سرعت، سادگی و قابل پیش بینی بر
ارزیرررابی ایرررن . اشررراره دارد... فرآینررردها و

1ین سیستم که بره صرورت امتیرازی و بر
ارزیرررابی ( بسررریار بررراال)5و ( بسررریار کرررم)

.می شود

ف به برازار هردقابلیت ردیابی محموله ها 
رت کرره ارزیررابی ایررن سیسررتم کرره برره صررو

بسیار )5و ( بسیار کم)1امتیازی و بین 
.ارزیابی می شود( باال

ارت کیفیت زیرساخت های مربوط به تجو
ماننرررررد بنرررررادر، راه آهرررررن، و حمل ونقووووول 

. جاده هررررا، فنرررراوری اطالعررررات اشرررراره دارد
ارزیررررابی ایررررن سیسررررتم کرررره برررره صررررورت 

بسیار )5و ( بسیار کم)1امتیازی و بین 
.ارزیابی می شود( باال

های بررسی شاخص
تاثیرگذار

64رتبه 

122رتبه 

160رتبه 

139رتبه 

58رتبه 

1.84
2.12

1.73

2.71

ترکیه عراق افغانستان پاکستانایران

2.63

71رتبه 

158رتبه 153رتبه 

ایران

ترکیه

پاکستانعراق

نافغانستا

2.77

۳.۰۳

2.192.27

۱.۷۰

2.77

2.2

1.81
2.03

3.21 63رتبه 

121رتبه 

158رتبه 
140رتبه 

33رتبه 
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راهکارهای گردآوری شده از منابع مطالعاتی

:می شودپیشنهادزیرراهکارهایشدهمطرحمسئلهراستایدر

ونسنگیترافیککاهشوصادراتتسهیلبرایپهناورهایاتوبانایجادودولتیبخشکناردرخصوصیبخشحضورطریقازمرزیهایجادهوسازیراهتوسعه•
ایرانیتجارهایهزینهکاهش

تجاریهایهزینهکاهشجهتترکیهمثلهمسایهکشورهایبرخیدرترددهایمحدودیترفعوهمسایهکشورهایوایرانمشترکآهنراهشبکهبهبود•

الکترونیکسیستم هایازاستفادهبرایگمرککارکنانبهآموزشوالکترونیکزیرساخت هایمعرفیباگمرکیفرآیندبه روزرسانی•

(تجارتحوزهفعالینسایروتولیدکنندگانمانند)اقتصادیفعاالنبهآموزشبرایتشكل هاظرفيتحدا ثرازاستفاده•

فعاليتامهادبرایتوجيهیخوداندکمبادالتوپايينفعاليتحجمبهتوجهباگمر اتاينازبرخیولیدارند،تجهيزبهنياز ههستندمتعددیگمر اتهرچند•
.شودتوزيعهدفمندومناسبطوربهگمرگ،اختياردراندکمنابعمی بایستوندارند

خصوصیبخشبهگمرکیامورازبرخیانتقالوبخشایناختیاراتافزایشوخصوصیبخشبهاعتماد•

اجراوگذاریسیاستدرانرژیاتالفوچنددستگیازجلوگیریورویهثباتوتصمیم گیریدرانسجامجهتواحدمدیریتایجاد•

بازاربرنظارتهایشیوهبه روزرسانیوایتعرفهنظامدررویهثباتوشفافیت•

بین المللیسطحدرکشورهابینمشترکهایصندوقوبازرگانیهایاتاقمشترکهایکمیسیونتشکیل•

:منابع
تجاریدیپلماسیراهبردهایسند•
مقاومتیاقتصادکلیسیاستسند•
ایرانصادراتتوسعهراهنقشهسند•
افغانستانوایرانمشترکاتاقاسناد•
ایراناسالمیجمهوریخارجیتجارتسیاستتحولسند•

تجارتعهتوسسازماناقیانوسیهوآسیامعاونوترکیهدرایرانبازرگانیسابقرایزنچمنی،آقایجناببامصاحبه•
ترکیهوایرانمشترکبازرگانیاتاقرئیسسعادت،آقایجناببامصاحبه•
نایرابازرگانیاتاقاستان هایامورمعاونوافغانستانبازرگانیاتاقدبیرعلیخانی،آقایجناببامصاحبه•
ایلیامدیریتمشاورهشرکتپاکستان  وافغانستانعراق،ترکیه،کشورتجاریبازارمطالعات•
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7مسئله 

ی کمبود سرمایه گذار
خارجی با هدف 

صادرات

ترکیه

عراق

افغانستان

پاکستان

:مسئلهتعریف
یریرقابت پذوظرفیتایجاددرمهمینقشخارجی،مستقیمسرمایه گذاریویژهبهسرمایه گذاری،

باعثاندمی توخارجیمستقیمسرمایه گذاریسرمایه،ورودبرعالوه.داردصادراتبرمبتنیرشدبرای

و المللیبینارتباطاتتقویتفناوری،انتقالطریقازنوآوریوتنوعارتقایوتولیدظرفیتبهبود

.شودبنگاه هاتوسعهتحریکورقابتافزایشانسانی،سرمایهبهبودتجارت،

رجیخاسرمایه گذارانایران،کسب وکارمحیطدرموجودگستردهچالش هایوتحریم هااثراتبرعالوه

فصلوحلوشرکتمالکیتساختارخارجی،سرمایهانتقالزمینهدرخاصیمشکالتبااستممکن

ویسرمایه گذارریسکبهمی توانخارجیسرمایه گذاریعدمعواملجملهاز.شوندروبه رواختالفات

.کرداشارهامنیتتضمینعدم

:مثال
رایبتجاریتعرفهامتیازگرفتننظردرجهتکشاورزیجهادمقاومتترکیه،کشورخصوصدر•

رتتجاوجودعدمطرفیازاست؛کردهمشکلومحدودیتدچارراترکیهباتجارتترکیه،کشور
یهترکتجارورودازدارنددستدرراداخلیبازارکهایرانیهایشرکتمقاومتوایرانبازاردرآزاد
.استشدهایرانباتجارتبرایترکیهتمایلکاهشموجبایران،به

:اولویت بندی مسائل در کشورها

نوپا

متوسط

هباسابق

کوچک

متوسط

بزرگ

سابقه شرکت ها

سایز شرکت ها

%62.5

%70

%64.4

%68.2

%62.5

%67.8

تمیزان اثرگذاری مسئله به تفکیک سایز شرک

کتمیزان اثرگذاری مسئله به تفکیک سابقه شر 

66%18%

16%

موثر تا حدودی موثر بی تاثیر

همیزان اثرگذاری مسئل
لهدرصد پاسخ دهی به میزان اثرپذیری تجار از مسئ

4

6

8

:راهنما

هکاستاینبیانگرکشورهرقشهنداخلعدد

کشورآنبرایاولویتیچهدرمذکورمسئله

.داردقرار
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کمبود سرمایه گذاری خارجی با هدف صادرات

کلی اقتصاد مقاومتیسند سیاست

تشویقطریقازمثبتارزآوریخالصباوافزودهارزشتناسببهخدماتوکاالهاصادراتازهدفمندجانبههمهحمایت•
صادراتبرایخارجیسرمایه گذاری

بسترادایجاقتصاد،رقابت پذیریتقویتکار،نیرویتوانمندسازیتولید،عواملتقویتبااقتصاددربهره وریرشدقراردادنمحور•
کشورمناطقمزیت هایجغرافیایدرمتنوعقابلیت هایوظرفیتکارگیریبهواستان هاومناطقبینرقابت

سند تحول سیاست تجارت خارجی 
جمهوری اسالمی ایران

ترکیهوعربستانایران،کشورهایبینشاخصاینمقایسهدر.شده اندحفظ2006سالدرایرانبازارهایاز%20تنها2015سالدر
سال10طیدرواستبرخوردارخودصادراتیبازارهایحفظدرباالتریتواناییازعربستانوایرانبهنسبتترکیهکهمی شودمشاهده

صادراتماندگاریمتوسطکهمی دهدنشانموردیمطالعاتهمچنین.داشته استماندگاریصادراتیبازارهایاز%50دربررسیمورد
حالیدراین.می باشدسال2/9حدودجهانی،متوسطبامقایسهدر2005-2014دورهطیایرانپالستیکوالستیکصنعتمحصوالت

الستیکصنایعفعالیت هایرشتههمهدرایرانصادراتماندگاری.استسال5/1جهاندرصادراتماندگاریزمانمدتمتوسطکهاست
.استپایین ترجهانیمتوسطازنیزپالستیکو

مصاحبه با جناب آقای علیخانی،
دبیر اتاق بازرگانی افغانستان و

معاون امور استان های اتاق
بازرگانی ایران

رمایه گذارانسورودوکنیمحرکتطرفهدوتجارتسمتبهطرفهیکتجارتسمتازبایدافغانستانکشورباتجارتحوزهپیشرفتبرای
نیزهاحریمتکردنکمرنگ،تجاریروابطبهبودوارزشخلقبرعالوهکشوردوبینمشترکبرندایجادجهتتالشوکشوراینبهایرانی
.کردخواهدکمک

.ده استشصادراترشدوتنوعمانعبین المللیتجارتبههماهنگرویکردینبودورقابت پذیریپایینسطحخارجی،چالش هایبرعالوه
شرایطهبودبصورتدرصادراتعملکرددربیشترپیشرفتزمینهآماده سازیومدتکوتاهدرتجاریچشم اندازهایبهبودبرایبنابراین،

محیطهبرقابت پذیری،درداخلیمحدودیت هایبنیادی،الیه هایدر.استنیاز اولویت بندیوفعالیت هاکیفیتارتقایبهبین المللی،
. سازدمیمواجهمستقیم تریمحدودیت هایبارااقتصادبیشترخودنوبهبهکهمی شودمربوطانسانیسرمایهونوآوریکسب وکار،

سند راهبرد ملی توسعه تجارت

سند جهت گیری سیاست های 
بازرگانی خارجی ایران

این.استبین  المللتجارتدرآزادیبهگرایشمعرفوشده استمطرحخارجبهنظرسیاستچارچوبدرصادراتتوسعهسیاست
بهواندمی تجهانیبازاردررقابتفشارکهچرا،استآننیازهایتابعوخارجیبازارمتوجهاندازهچهتاملتیککهمی دهدنشانسیاست

.شودمنجرنیزداخلیتولیدکنندگانناکارایی هایکاهشوباکیفیت ترتولید

:توضیحات:مطالعات پیشین و مصاحبه

BTI 2020 Iraq Country Report
ا کشور،درامنیتیوضعیتبهبودبهتوجهبا رایبتالشدرحاضرحالدرفدرالدولت.داردوجودخارجیسرمایه گذاریافزایشاحتماال

.استداعشگروهازشدهآزادمناطقبازسازیبرایخارجیسرمایه گذاریجذب



اولویت بندی و تحلیل مسائل تجاریصفحه 43

ترکیه عراق افغانستان ایران

پاکستان
0.08

-0.08

0.020.19

2.94

ارزش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در داخل کشور 
(GDPدرصد از )

2019صندوق بین المللی پول، : منبع

ارزش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در داخل کشور
(میلیارد دالر)

2019صندوق بین المللی پول، : منبع

2019صندوق بین المللی پول، : منبع 2019صندوق بین المللی پول، : منبع

ارزش سرمایه گذاری مستقیم در کشورهای خارجی 
(میلیارد دالر)

ارزش سرمایه گذاری مستقیم در کشورهای خارجی
(GDPدرصد از )

در کمبوووووووووووووووود فاکتورهرررررررررررررررای اصرررررررررررررررلی 
سوورمایه گذاری خووارجی بووا هوودف صووادرات 

باشررد کرره برخرری از شررامل مرروارد زیررر مرری
هررا را در کشررورهای مقصررد ایررن شرراخص

:مورد بررسی قرار دادیم

ل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در داخو
مجمررروع سررررمایه خرررالص، شررراملکشوووور 

سررررررمایه گذاری مجررررردد درآمرررررد و سرررررایر 
سرررررررمایه های بلندمرررررردت و کوتاه مرررررردت 
سرررررمایه گذاران غیرررررمقیم در کشررررورهای 

.دیگر است

سوووورمایه گذاری مسووووتقیم در کشووووورهای
مجمرروع سرررمایه خررالص، شرراملخووارجی 

سرررررررمایه گذاری مجرررررردد سررررررود و سررررررایر 
سررررررررررررررمایه گذاری های سررررررررررررررمایه گذاران 

.غیرمقیم در کشورهای دیگر است

برررره طررررور کلرررری مشرررراهده می شررررود کررررره 
وضررررعیت ایررررران نسرررربت برررره کشررررورهای 
همسررایه در وضررعیت نررامطلوبی در ایررن

.شاخص قرار دارد

های بررسی شاخص
تاثیرگذار

ترکیه

عراق

افغانستان پاکستانایران

0.6%
0.8%

0.1%

-1.4%

1.2%

ترکیه عراق افغانستان ایران

پاکستان 0.03%

-0.03%

0.1%0.1%

0.4%

9.26

ترکیه

عراق

افغانستان پاکستانایران
-3.07

2.23 1.500.02
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راهکارهای گردآوری شده از منابع مطالعاتی

:می شودپیشنهادزیرراهکارهایشدهمطرحمسئلهراستایدر

ویژهامتیازاتارائهوبازاریابیطریقازمشترکهایسرمایه گذاریومستقیمسرمایه گذاریطریقازخارجی،سرمایه گذاریجذب•

بنگاهمحصوالتصادراتدرسرمایه گذاریباتولیدیبنگاه هایمازادظرفیتازاستفاده•

وجوهانتقالوشفافیتخارجی،داوریآراءاجرایاختالف،حلتضامین،بهمربوطهاینگرانیرفعطریقازسرمایه گذاریوکسب وکارفضایبهبود•

کسبپروانهدریافتاشتغال،کارتدریافتشرکت،ثبتازاعمتجاریمبادالتبهمربوطهایهزینهکاهشزمین،واگذاریطریقازخارجیسرمایه گذارانازحمایت•

هامعافیتطرحهمچنینو

همنطقکشورهایباویژهبهکشورهابااقتصادیپیوندهایتنوع بخشیوجدیدبازارهایشکل دهیصادراتی،نیازهایبامتناسبملیتولیدریزیبرنامه•

:منابع
تجارتتوسعهملیراهبردسند•
مقاومتیاقتصادکلیسیاستسند•
افغانستانوایرانمشترکاتاقاسناد•
ایرانصادراتتوسعهراهنقشهسند•

ایراناسالمیجمهوریخارجیتجارتسیاستتحولسند•
تجارتعهتوسسازماناقیانوسیهوآسیامعاونوترکیهدرایرانبازرگانیسابقرایزنچمنی،آقایجناببامصاحبه•
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8مسئله 

نبود زیرساخت کافی
برای صادرات 

انمحصوالت دانش بنی

ترکیه

عراق

افغانستان

پاکستان

:مسئلهتعریف
چالش هایرفع.استموجودقوانرنصحرحاجرایعدمازمتاثرحوزهایندرچالش هااززیادیبخش

ختزيرسااقتصادی،ديپلماسیبهبوددرشدهارائهراهكارهایبه کارگيریوساختاریواقتصادی

زجوايمشوق ها،گمرکی،حمايت هایکشور،داخلدرصادراتتوسعهزيرساخت هایداخلی،مديريتی

.داشته باشندجدیاهتمامدانش بنيانصادراتارتقایبرایمالیمعافيت هایوصادراتی

چنینهموفناوریودانشبرمبتنیفعالیت هایدرصادراتتوسعهبرایتوجهیقابلظرفیتایران

کهامسالنام گذاریشعاربهتوجهباکهداردنوآوریطریقازاقتصادحوزه هایسایردرتحولطریقاز

.یددخواهیمراچشم گیریپیشرفتحوزهایندراست«اشتغال آفرینودانش بنیانتولید،سال»

.دمی طلبرابیشتریتوجههمایرانمحیطیچالش هایباسازگاریونوآوریزمینهدرسرمایه گذاری

:مثال

برایصريحسياست هایوجودبادانش بنيانخدماتومحصوالتتوليدزيرساختحوزهدر•

کافیختشناونيافته اندتوسعهکافیميزانبهتحقيق وتوسعهفعاليت هایحوزه،اينازحمايت

.نداردوجودصادراتپتانسيلدارايبازارهایاز

اندانش بنيمحصوالتصادراتجهتدردانش بنيانشرکت هایظرفيتازمناسببهره برداری•

.نگرفته استصورت

اشارهوعموضاينبهکلیصورتبهسياستوقانونچندسیاسیواقتصادیدیپلماسیحوزهدر•

وریضر کشورخارجهاموردرفعاالنوبين المللیسياسیروابطدراقتصادیرويكردايجاددارد،

هدفهایکشور باديپلماتيکمذاکراتگسترشهدفبارويكردتغييرنيازمندامامی شود،ديده

.استصادراتی

اندانش بنيصادراتتوسعهزمينهدرذی ربطنهادهایتعددداخلیمدیریتیزیرساختحوزهدر•

صادراتمنظمپايشوگزارشدهیاندازه گيری،برایمشخصمتولینهادحالاينبادارد،وجود

.نداردوجوددانش بنيان

زنيگمرکیحمايت هایومالیمعافيت هایصادراتی،جوايزمشوق ها،اقتصادی،شرايطحوزهدر•

.استقوانيندقيق تروبهتراجراینحوهبهناظرشدهارائهراهكارهایکهداردوجودچالش هايی

نوپا

متوسط

هباسابق

کوچک

متوسط

بزرگ

سابقه شرکت ها

سایز شرکت ها

%58.3

%62.5

%64.4

%65.8

%65

%53.5

تمیزان اثرگذاری مسئله به تفکیک سایز شرک

به تفکیک سابقه شرکتمیزان اثرگذاری مسئله

63%19%

18%

موثر تا حدودی موثر بی تاثیر

همیزان اثرگذاری مسئل
لهدرصد پاسخ دهی به میزان اثرپذیری تجار از مسئ

8

9

6

:اولویت بندی مسائل در کشورها

:راهنما

هکاستاینبیانگرکشورهرقشهنداخلعدد

کشورآنبرایاولویتیچهدرمذکورمسئله

.داردقرار
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عدم زیرساخت کافی برای صادرات محصوالت دانش بنیان

خارجیتجارتسیاستتحولسند

ایراناسالمیجمهوری

سالدرمنطقهسومرتبهاز(نفتاحتساببدون)صادراتیاولکاالیسهسهملحاظازایران:صادراتیکاالهایسبددرتنوععدم•
زنیصادراتیکاالهایتمرکزاندازه گیریبامرتبطشاخص هایسایر.کرده استپیداتنزل2016سالدرمنطقههشتمرتبهبه2012
.می نمایندتاییدرانامطلوبوضعیتوجود

دتشبهوارداتیوصادراتیبازارهایتمرکزبین المللی،تحریم هایطولدرمخصوصاواخیردههدر:صادراتیبازارهایدرتنوععدم•
سالدرمیازدهرتبهازمنطقهکشورهایبهنسبت(نفتاحتساببدون)صادراتیاولکشورسهسهملحاظازایران.رفته استباال

.استصادراتیبازارهایتمرکزافزایشمعنایبهکهکرده استپیداتنزل2016سالدرمنطقهپانزدهمرتبهبه2012
محیطیزیستهایسیاستوبنیاندانشاقتصاداهدافباایتعرفههایحمایتتناسبعدم•

:خصوصیبخشبلندمدتنیازهایباهم سوانسانیسرمایهتوسعهوجمعیتیمزیتازاستفاده•
کار؛نیرویوفنیخدماتمهندسی،گردشگری،هایحوزهدرصادراتیبازارهایتوسعهوپیشروکشورهایازنوآوریودانشجذب✓
جوانان؛برتمرکزباقوینوآوریوکارآفرینیبستریکایجاد✓

تجارتتوسعهملیراهبردسند

ومتیمقااقتصادکلیسیاستسند

جایگاهقاءارتمنظوربهنوآوریملینظامساماندهیوکشورعلمیجامعنقشهاجرایوپیاده سازیطریقازدانش بنیاناقتصادپیشتازی
ازمنطقهرددانش بنیاناقتصاداولرتبهبهدستیابیودانش بنیانخدماتومحصوالتصادراتوتولیدسهمافزایشوکشورجهانی
:طریق

2020سالتاداخلیناخالصتولیدازدرصد15تاغیرنفتیصادراترشد•
تجاریظرفیتباوباالکیفیتبامحصوالتتولیدبرایکشاورزیمحصوالتفراوریبخشدروریبهرهافزایش•
.شدخواهدمیسرایرانسواحلامتداددرگردشگریهایزیرساخترشدتشویقوگردشگریصنعتتوسعهتسهیل•

:توضیحات:مطالعات پیشین و مصاحبه

سند جهت گیری سیاست های 
بازرگانی خارجی ایران

جهانیبازاردررقابتفشارکهچرااست،آننیازهایتابعوخارجیبازارمتوجهاندازهچهتاملتیککهمی دهدنشانبرون گراسیاست
دررشدعملکردکهمی دهدنشانتجربه.شودمنجرنیزداخلیتولیدکنندگانناکارایی هایکاهشوباکیفیت ترتولیدبهمی تواند

 هایسیاستکهکشورهایی.بوده استرضایت بخش تروارداتجانشینیاستراتژی هایبامقایسهدرصادراتتوسعهاستراتژی های
ثباتادایجومناسباقتصادیکالنسیاست هایاتخاذسرمایه،بازاروتجارتآزادسازیارز،نرخدرمناسبتعدیالتباراخودبرون نگر

ازشتربیاستفادهمنابع،بهینهتخصیصامکانخودصادراترشدبهبخشیدنشتابباتوانسته اندنموده اندآغازتورمنرخدر
.سازندفراهمرااشتغالافزایشوموجودظرفیت های

سند نقشه راه توسعه صادرات 
ایران

:برندونوآوریتوسعه•
هاSMEودانش بنیانبنگاه هایمیانپیوندایجادبهتسهیلوکمک✓
فناوریجذبکلینیکراه اندازی✓
بنگاهیومحصولیملی،برندتقویتهدفباایرانبرندتوسعهمرکزایجاد✓
منطقه ایوملیبرندتقویتبرنامهتدوین✓
صادراتحوزهدراستارتاپ هاو((ITجدیدفناوریگسترش✓

چالشها و راهكارهاي توسعه سند 
صادرات محصوالت و خدمات

دانش بنران

توليدیصنايعدرتوسعهوتحقيقفعاليت هایازالزمحمايتعدم•
کشوردرپتانسيلدارایصادراتيوبازارهایحوزه هابهنسبتشناختعدم•
دانش بنيانمحصوالتصادراتافزايشجهتدردانش بنيانشرکت هایظرفيتازکاملبهره برداریعدم•
دانش بنيانصادراتازحمايتبهمربوطحمايتیبسته هایانسجامعدم•
دانش بنيانصادراتحجممنظمپايشوگزارش دهیاندازه گيری،برایمشخصمتولینهادوجودعدم•
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های بررسی شاخص
تاثیرگذار

ای نبوووود زیرسووواخت کوووافی بووور فاکتورهرررای 
شرراملصووادرات محصوووالت دانش بنیووان 

باشررد کرره میررزان صررادرات مرروارد زیررر مرری
محصررررروالت برررررا فنررررراوری بررررراال را در طررررری 
سررررال های اخیررررر بررررره نمررررایش گذاشرررررته 

:شده است

همان گونه  ه در نمرودار روبررو مشرخص
است در طی سال های اخیر ميزان ارزش 
ارزی ايررن محصرروالت رشررد قابررل ترروجهی
نداشررررته اسررررت و حترررری ايررررن ميررررزان از 

نيز کمتر 2014و 2013متوسط سال های 
البترره بايررد توجرره داشررت کرره در. اسررت

چنرد سرال اخيررر تحريم هرای اقتصررادی از 
جنبرره تررامين مررواد مررورد نيرراز از خررارج از 
کشررررور و عرضرررره رسررررمی محصرررروالت برررره 

ذاری صورت صادرات نقش بسيار تاثيرگر
.ايفا می کند

همچنرررررررین در نمرررررررودار روبررررررررو میرررررررزان 
ری صررادرات ترکیرره در محصرروالت بررا فنرراو
تان باال و همچنین این میزان برای پاکس

کرره هررم از نظررر دالری و هررم سررهم از کررل 
صرررادرات نسررربت بررره ایرررران قابرررل توجررره

.است

بانک جهانی: منبع

(میلیون دالر( )2013-2018)روند مرزان صادرات محصوالت با فناوری باال 

(2018-2013)روند سهم صادرات محصوالت با فناوری باال به کل صادرات محصوالت غیرنفتی 
(درصد)

بانک جهانی: منبع
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ترکیه پاکستان ایران

3793
4311

3881
3439

4103 3765

354 264 267 311 360 374280 309 278 249 279 175

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

2013 2014 2015 2016 2017 2018

ترکیه پاکستان ایران
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راهکارهای گردآوری شده از منابع مطالعاتی

:می شودپیشنهادزیرراهکارهایشدهمطرحمسئلهراستایدر

کارآفرینانبرایقانونیواداریفرآیندهایتسهیلوکارآفریناننیازهایباقانونیوسیاستیهایچارچوبهم سوسازی•

آموزشحوزهوکارآفرینیزیست بومبینهمکاریتقویتطریقازکارآفرینیبراینیازموردکاربردیهایمهارتایجاد•

وتولیدسهمافزایشوکشورجهانیجایگاهارتقاءمنظوربهنوآوریملینظامساماندهیوکشورعلمیجامعنقشهاجرایوپیاده سازیدانش بنیان،اقتصادپیشتازی•
منطقهدردانش بنیاناقتصاداولرتبهبهدستیابیودانش بنیانخدماتومحصوالتصادرات

کاالهایتامینمبادیدرتنوعایجادوراهبردیخدماتومحصوالتتولیدبهدادناولویتو(وارداتیاقالمدرویژهبه)اساسیکاالهایوهانهادهداخلیتولیدافزایش•
خاصومحدودکشورهایبهوابستگیکاهشهدفباوارداتی

:منابع
ایراناسالمیجمهوریخارجیتجارتسیاستتحولسند•
تجارتتوسعهملیراهبردسند•
مقاومتیاقتصادکلیسیاستسند•
ایرانخارجیبازرگانیهایسیاستجهت گیریسند•

ایرانصادراتتوسعهراهنقشهسند•
نایرابازرگانیاتاقاستان هایامورمعاونوافغانستانبازرگانیاتاقدبیرعلیخانی،آقایجناببامصاحبه•
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9مسئله 
از استفاده نامناسب

های مناطق ظرفیت 
آزاد تجاری به دلیل 
باال بودن هزینه های

مربوط به انجام 
مبادالت تجاری

ترکیه

عراق

افغانستان

پاکستان

:مسئلهتعریف
ایهحمایتومقرراتوقوانینپشتیبانیبهکههستندهاییموقعیتجملهازتجاریآزادمناطق

وتولیدتوسعهوسرمایه گذارجذبآمادهآزادمناطقدرسرمایه گذاریفرصتعنوانبهحکومتی،

افتدریشرکت،ثبتازاعمتجاریمبادالتانجامبهمربوطهایهزینهبودنباال.هستندصنعت

مناطقدرسالیانهصورتبههنگفتمبالغپرداختهمچنینوکسبپروانهدریافتاشتغال،کارت

دیگرهبراخودکسب وکارباطنی،میلرغمعلیسرمایه گذارانوتجارازبسیاریشده استسببآزاد

.دهندانتقالهم جوارهایکشوربهمواقعبعضیدروایراندرتجاریمناطق

:مثال

دریاوشوندخارجآزادمناطقازتوانندنمیاقامتبهمربوطمشکالتدلیلبهسرمایه گذاران•

امراینکهدارندرامنطقهازخروجاجازهروز5مدتبهوخروجوورودبرگهبافقطخاصشرایط

.شودمیبازرگاناننارضایتیباعث

هارچابآزادمنطقهدرمثالطوربهاستمتفاوتسرمایه گذارانبرایآزادمناطقدرشرکتثبت•

آزادمناطقدیگردرولیپذیردمیصورتساعت48طی...وبازرگانیکارتصدورپروانه،صدور

دروناستمناسب ترلذااست،برزماناینازبیشخیلیقشمآزادمنطقهدرجملهازکشور

.شودتعریفهمسانویکسانصورتبهآزادمناطقکلیهدرسرمایه گذاری

دالر20000کهشخصیمثالبه طوروشودنمیارزیابیسرمایه گذارانتوانمندیآزادمناطقاکثردر•

یکسانامکاناتدارایدوهرکرده است،واردسرمایهدالر200000کهشخصیوکردهواردسرمایه

.شودمیصادریکسانفعالیتپروانهسرمایه  گذاردوهربرایوهستندمنطقهدر

نوپا

متوسط

هباسابق

کوچک

متوسط

بزرگ

سابقه شرکت ها

سایز شرکت ها

%54.1

%50

%48.8

%48.7

%47.5

%57.1

تمیزان اثرگذاری مسئله به تفکیک سایز شرک

کتمیزان اثرگذاری مسئله به تفکیک سابقه شر 

51%
32%

17%

موثر تا حدودی موثر بی تاثیر

همیزان اثرگذاری مسئل
لهدرصد پاسخ دهی به میزان اثرپذیری تجار از مسئ

9

7

9

:اولویت بندی مسائل در کشورها

:راهنما

هکاستاینبیانگرکشورهرقشهنداخلعدد

کشورآنبرایاولویتیچهدرمذکورمسئله

.داردقرار

2
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دن های مناطق آزاد تجاری به دلیل باال بواستفاده نامناسب از ظرفیت 
هزینه های مربوط به انجام مبادالت تجاری

وکاالصادراتتولید،تسهیلوگسترشپیشرفته،فناوری هایانتقالمنظوربهکشوراقتصادیویژهوآزادمناطقعملحوزهتوسعهتیسند سیاست کلی اقتصاد مقاوم
.گرفته استقرارتوجهموردکمترخارجازمالیمنابعوضرورینیازهایتأمینوخدمات

له در ایران از جمگذاران افغان برای سرمایه گذاری در جمهوری اسالمی ایران و همچنین در مناطق آزاد تجاری و صنعتی تشویق سرمایه •اناسناد اتاق مشترک ایران و افغانست
.چابهار جهت ترانزیت کاالهای وارداتی و صادراتی

طریقازایرانیتجارورود.هستندمشغولاروپاباتجارتبهصفرتعرفهباوهستنداروپااتحادیهعضوکهداردآزادمنطقه5ترکیه•
جارتترشدزمینهداردوجودآزادمناطقایندرکهمنسجمیایرانیجامعهدلیلبهتولیدیکارانجاموسولهدریافتشرکت،ثبت
.کندمیفراهمراترکیهباایران

ورقابتیازاربواستآزادتجارتدارایباشد،میاروپااتحادیهعضوواستمتفاوتافغانستانوپاکستانوعراقکشورباترکیهبازار•
.گرفته استقرارتشویقموردهموارهترکیهبازاردرکاروکسبایجادوشودمیمدیریتسیاهبازاروداردسالمی

مصاحبه با جناب آقای چمنی،
یه و رایزن سابق بازرگانی ایران در ترک
معاون آسیا و اقیانوسیه سازمان 

توسعه تجارت

انسند نقشه راه توسعه صادرات ایر 

سرمایه گذاریوصادراتتوسعهراستایدر...وآزادمناطقبازارچه ها،مرزی،استان هایظرفیت هایازبهره ورتراستفاده•
صادراتتوسعهوسرمایه گذاریجذبرویکردبااقتصادیویژهمناطقتوسعهراهبردیسندتدوین•
خوشه هاتوسعهوصادراتتوسعهمناسب،مکان یابیبرتاکیدباغیرفعالاقتصادیویژهمناطقتکلیفتعیین•
آنازناشیاجتماعیهزینه هایکاهشمنظوربهلنجیتهوپیله وریمرزی،بازارچه هایمعافیت هایساماندهی•
(اخیردههدرآزادمناطقدرخارجیسرمایهدالرمیلیون200ازکمترساالنهجذب)داخلیوخارجیسرمایهجذبدرآزادمناطقناکامی•

منطقهکشورهایآزادمناطقسایربامقایسهدر
(هستندغیرفعالمنطقه64ازمنطقه35)ویژهمناطقازاعظمبخشبودنغیرفعال•
شدهتعییناهدافبامتناسباقتصادیویژهمناطقدراندکسرمایه گذاری•
مدیریتازبرخورداریعدمومناسبواجراییسازمانفقدانبوروکراسی،وجود)ویژهوآزادمناطقدریکپارچهمدیریتدرضعف•

(کاراوصحیح

:توضیحات:مطالعات پیشین و مصاحبه
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2.9%

ی عوودم بهره منوودی کووافاصررلی فاکتورهررای 
هووای منوواطق آزاد تجوواری بوورای از ظرفیووت

د باشرشامل موارد زیرر مریسرمایه گذاری 
هررررررا را در شرررررراخصکرررررره برخرررررری از ایررررررن 

کشررررورهای مقصررررد مررررورد بررسرررری قرررررار 
:دادیم

، قلمرو معینری (FTZ)مناطق آزاد تجاری 
اسررت کرره غالبررا در محرردوده داخررل یررک 
بنرردر یررا در مجرراورت آن قرررار گرفترره و در
آن تجارت آزاد با سایر نقراط جهران مجراز

تعررداد ایررن منرراطق. شررناخته شده اسررت
در کشرررورها، نشررران از توجررره بررره رشرررد و 
توسرررعه صرررادرات برررا کشرررورهای خرررارجی 

.  است

،توووووراز تجوووووواری در مجمووووووع منوووووواطق آزاد
تفرراوت ارزش صررادرات کرراال و خرردمات بررا
ارزش واردات کاال و خدمات در یک سال 

.را نشان می دهد

ری، یکی از پتانسیل های مناطق آزاد تجوا
جوووووذب سووووورمایه گذاری خوووووارجی در ایووووون 

اسررت کرره باعررث رشررد و توسررعهمنوواطق 
.تجارت در آن مناطق می شود

ق نسبت صادرات کاال و خودمات از منواط
ان می توآزاد تجاری به صادرات کل ایران 

سرررررهم اسرررررتفاده از پتانسررررریل های ایرررررن 
منررراطق در رشرررد صرررادرات برررا کشرررورهای 

.خارجی را به خوبی مشادهده کرد

های بررسی شاخص
تاثیرگذار

2019آنکتاد، : منبع

(FTZ)تعداد مناطق آزاد تجاری 

ترکیه عراق افغانستان پاکستانایران

21

4 0 2

9

جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران 
(درصد از کل سرمایه گذاری خارجی جذب شده در ایران)

آنکتاد-دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری : منبع

14.9%

1395 1397 139913981396

8.9%

12.9%
13.9%

11.8%

صادرات کاال و خدمات از مناطق آزاد تجاری ایران 
(درصد از کل صادرات کاال و خدمات ایران)

آمار گمرک ایران–دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری : منبع

1395 1397 139913981396

2.8%

2.25%
2.5% 2.3%

(میلیون دالر)تراز تجاری در مجموع مناطق آزاد تجاری ایران 
(تفاوت ارزش صادرات کاالو خدمات با ارزش واردات کاالو خدمات)

1400مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ایران، : منبع

-869

1394 1396

1398

13971395

-906
-980

-273

222
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راهکارهای گردآوری شده از منابع مطالعاتی

:می شودپیشنهادزیرراهکارهایشدهمطرحمسئلهراستایدر

مرزیبازارچه هایواقتصادیویژهوآزادمناطقتوسعهدرداراییواقتصادیاموروزارتتجارت،ومعدنصنعت،وزارتعالیشورایهمکاری•

صادراتتوسعهوسرمایه گذاریجذبرویکردبااقتصادیویژهمناطقتوسعهراهبردیسندتدوین•

صادراتتوسعهومناسبمکان یابیبرتاکیدباغیرفعالاقتصادیویژهمناطقتکلیفتعیین•

آنازناشیاجتماعیتبعاتکاهشمنظوربهمرزیبازارچه هایمعافیت هایساماندهی•

اگذاریومثلتسهیالتدریافتطریقازسرمایه گذارانتشویقوصنعتیهایشهرکوآزادمناطقدرسرمایه گذاریبرایموردنیازهایزیرساختتوسعهبرایتالش•

هاآنبهزمین

خارجیسرمایه گذارانبهتسهیالتوامکاناتاختصاصرویکردوآزادمناطقبهخارجیسرمایه گذارانورودفرآیندشفاف سازیومعرفی•

باشدداشتهمشخصیتعریفگیرد،میقرارآناناختیاردرکهامکاناتیمقابلدروشوندطبقه بندیواردهسرمایهمیزاناساسبرسرمایه گذاران•

:منابع
افغانستانوایرانمشترکاتاقاسنادسند•
مقاومتیاقتصادکلیسیاستسند•
ایرانصادراتتوسعهراهنقشهسند•
تجارتعهتوسسازماناقیانوسیهوآسیامعاونوترکیهدرایرانبازرگانیسابقرایزنچمنی،آقایجناببامصاحبه•
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میزان اثرپذیری از مسائل به تفکیک کشور

ترکیه

عراق

افغانستان

پاکستان

بسیار زیاددبسیار بسیار زیا

نسبتا زیادزیاد

:کهمی گیریمنتیجهشده،گفتهاثرپذیریمیزانبهتوجهبا
.داردمسائلبیشترازراتاثیرپذیریکمترینترکیه•
تجاراولله یمسئمالیمبادالتچالشوبانکیتحریم هایکهصورتیدرمی کند،رفعراترکیهکشورباتجارتاولدغدغه یمالیمبادالتکانال هایایجادرویبرتمرکز•

.شده استمعرفییکشماره یچالشعنوانبهعراقتالطمپربازاررصدبرایاتکاقابلاطالعاتیمنبعنبودونیستعراقبازاردرفعال
.استاولویتدراقتصادیسیستمضعفوارزنوساناتواقتصادیشرایطثباتعدممسئلهترکیهدر•
.استاولویتدراقتصادیسیستمضعفوارزنوساناتواقتصادیشرایطثباتعدممسئلهعراقدر•
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مسائل کلیدی بررسی شده با شاخص   قدمت و ابعاد شرکت ها

:تحلیل

ونوپاکوچکشرکت هایاولمسئله ی3•
هکحالیدر.استیکیتماماباسابقهکوچک
نسبتبهبزرگسازمان هایکلیدیمسائل

.می شودمتفاوتتاسیسشانسابقه ی
تازگیبهبزرگابعاددرکهشرکت هایی•

ازرااثرپذیریکمترینشده اند،تاسیس
.دارندتحریم هامسئله ی

مسائلاتکاقابلداده یمرکزیکتاسیس•
درمی کند،رفعرابزرگشرکت هایکلیدی
اتکاقابلداده یمرکزیکوجودکهحالی

رفعراکوچکشرکت هایکلیدیمسائل
.نمی کند

بررسیوشدهانجامنظرسنجیاساسبر•
کهشدمعینتجاریکسب وکارهایویژگی های
تجاریفعالیتانجامبرایمانعموثر ترین
بانکیتحریم هایبزرگشرکت هایپیش روی

عدمکوچکشرکت هایبرایاماشدهمطرح
ریناثرگذارتارزنرخنوساناتواقتصادیثبات

.شده استاعالمکسب وکارشانرویبرچالش
شرکت های  پیش رویتجاریچالشموثرترین•

ده،شاعالمبانکیتحریم هایبزرگوباسابقه
هماندرکهکسب وکارهاییکهصورتیدر

نموثرتریشده اندتاسیستازگیبهاندازه
عمنبنبودراخودکسب وکارپیش رویچالش

ازاستفادهعدمسپسواتکاقابلاطالعاتی
منطقه ایوبین المللیسازمان هایظرفیت
.کردنداعالم

:نکته

.شده استدادهقرارمطالب،ارتباطتشخیصبرایمخاطبچشمبهکمکبرایصرفاوندارندمفهومیاسالیداینرنگ های

های بانکیایجاد محدودیت های تجاری در اثر تحریم 
از سوی آمریکا

نبود دسترسی به داده های قابل اطمینان و
عدم مطابقت اطالعات رسمی و غیررسمی

نبود رویکرد نوین صادرات محور
در فرآیندهای تاثیر گذار در تجارت

عدم ثبات شرایط اقتصادی و
نوسانات نرخ تبدیل ارز

کمبود سرمایه گذاری خارجی با هدف صادرات

عدم استفاده از ظرفیت های
سازمان های بین المللی و منطقه ای

معضالت مربوط به گمرک

نبود زیرساخت کافی
برای صادرات محصوالت دانش بنیان

نوپابزرگباسابقهبزرگ باسابقهکوچک نوپاکوچک

مناطق آزاد تجاری به استفاده نامناسب از ظرفیت 
دلیل باال بودن هزینه های مربوط به انجام مبادالت 

تجاری

مسائل
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بررسی مسائل کلیدی در صادرات کاالهای تجاری

در نظرسنجیباالترین امتیاز  در نظرسنجیپایین ترین امتیاز نوع کاالی تجاری

:تحلیل

.گیردقراردستورکاردرمعدنیوپتروشیمیبرقی،کاالهایمانندصنایعیاولویتباداده مرکزیکایحاد•
.داردقراراولویتدرتعرفه هاوگمرکبهمربوطمسائلرفعکشاورزی،وغذاییمحصوالتصادراتبهکمکبرای•

محصوالت غذایی

محصوالت کشاورزی

کاالهای مربوط به برق و مکانیک

کاالهای معدنی

کاالهای پتروشیمی

کاالهای مصرفی

اهای بانکی از سوی آمریکایجاد محدودیت های تجاری در اثر تحریم  1
ارتنبود رویکرد نوین صادرات محور در فرآیندهای تاثیر گذار در تج 2

ال های مناطق آزاد تجاری به دلیل بااستفاده نامناسب از ظرفیت 
بودن هزینه های مربوط به انجام مبادالت تجاری 1

ه ایباال بودن هزینه های گمرکی و استفاده نابجا از ابزارهای تعرف 2

کمبود سرمایه گذاری خارجی با هدف صادرات1

اهای بانکی از سوی آمریکایجاد محدودیت های تجاری در اثر تحریم 2

کمبود سرمایه گذاری خارجی با هدف صادرات1

اهای بانکی از سوی آمریکایجاد محدودیت های تجاری در اثر تحریم 2

ارتنبود رویکرد نوین صادرات محور در فرآیندهای تاثیر گذار در تج1

ه ایباال بودن هزینه های گمرکی و استفاده نابجا از ابزارهای تعرف2

کمبود سرمایه گذاری خارجی با هدف صادرات1

ه ایباال بودن هزینه های گمرکی و استفاده نابجا از ابزارهای تعرف2

عدم ثبات شرایط اقتصادی و نوسانات نرخ تبدیل ارز 1
های مناطق آزاد تجاری به دلیل باال استفاده نامناسب از ظرفیت 

بودن هزینه های مربوط به انجام مبادالت تجاری 2

عدم ثبات شرایط اقتصادی و نوسانات نرخ تبدیل ارز 1
نبود رویکرد نوین صادرات محور در فرآیندهای تاثیر گذار در تجارت 2

ات نبود دسترسی به داده های قابل اطمینان و عدم مطابقت اطالع1
رسمی و غیررسمی در داخل کشور

ناهماهنگی سازمان های تصمیم گیرنده و تاثیر گذار در صادرات2

نبود دسترسی به داده های قابل اطمینان و عدم مطابقت اطالعات 1
رسمی و غیررسمی در داخل کشور

وجود نگاه امنیتی و سیاسی در کشور به جای نگاه اقتصادی و 2
تجاری

ات نبود دسترسی به داده های قابل اطمینان و عدم مطابقت اطالع1
رسمی و غیررسمی در داخل کشور

عدم ثبات شرایط اقتصادی و نوسانات نرخ تبدیل ارز2

عدم ثبات شرایط اقتصادی و نوسانات نرخ تبدیل ارز1

ناهماهنگی سازمان های تصمیم گیرنده و تاثیر گذار در صادرات2



3فصل 
راهنمای کشورهای هدف

مروری بر صادرات به کشورهای مقصد1.
عمده کاالهای وارداتی کشور مقصد•
شرکای تجاری کشور مقصد •

بررسی بازار کشورهای مقصد2.
های تاثیرگذار بر صادراتچالش•
ها و نقاط قوت صادارت پتانسیل•

مالحظات قانونی3.

بررسی تجارت ایران و کشور مقصد4.
اقتصادی ایران و کشور مقصدشاخص هایبررسی •
بررسی اقالم تجارتی ایران و کشور مقصد •

مصاحبه هاشده از احصاپیشنهادات 5.



یهتجارت کشور ترک
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سرانه80رتبه،کلواردات26رتبهکل،صادراتدر29رتبه،اقتصاد19رتبهداخلیناخالصتولیدنظرازترکیه2018سالدر
.دارداقتصادیپیچیدگیشاخصاساسبررا43رتبهوکلداخلیناخالصتولید

میلیارد92.1)دستبافتفرشو(دالرمیلیارد33.3)خامآهنهایمیلهصادرکنندهبزرگترینترکیه،2018سالدرهمچنین
.بودجهاندر(دالر

مصر،برس،قبادریاطریقازوسوریهوعراقایران،یونان،گرجستان،بلغارستان،آذربایجان،ارمنستان،بازمینیطریقازترکیه
.استهمسایهاوکراینوروسیهرومانی،

:عمده کاالهای وارداتی ترکیه

(:درصد از کل-ارزش)شرکای تجاری ترکیه 

گاز نفتی
میلیارد دالر17.6

8.47%

آهن آالت
میلیارد دالر14

6.77%

جواهرات و فلزات گرانبها
میلیارد دالر25.1
12.1%

وسایل نقلیه و قطعات آنها
میلیارد دالر16.2

7.82%

پالستیک 
میلیارد دالر11.6

5.59%

ماشین آالت و لوازم خانگی
میلیارد دالر25.7
12.4%

مروری بر صادرات به
ترکیه

:منبع
oec.world

روسیه
میلیارد دالر13.1
6.29%

چین
میلیارد دالر22.1
10.7%

آلمان
میلیارد دالر24

4.31%
ایتالیا

میلیارد دالر8.94
4.31%

تر و برای دسترسی به اطالعرات بیشر
را اسرررررکن QR-Codeبررررره روز ترکیررررره 

.فرمایید
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های تاثیرگذار بر صادراتچالش
اقتصادیثباتعدم•
کنندهمصرفتقاضایکاهش✓

بیکارینوسانوارزتضعیف✓

جملهازپوپولیستیوگرایانهحمایتاقداماتافزایش✓
وارداتهایتعرفه

سازیبومیاقدامات✓

کروناشیوع•
اشتغالاصلیمنبععنوانبهگردشگرینرخکاهش✓

2020سالسومماههسهدراشتغالکاهش✓

ترکیهلیرپولارزشکاهشواقتصادیرکود✓

محصوالتازایگستردهطیفوارداتهایتعرفهافزایش✓

ضعیفزیرساخت•
متناقضمستنداتومقرراتوسیاست✓

تدارکاتیتصمیماتسایروهامناقصهدرشفافیتعدم✓

ینظارتچارچوبوقانونیدادگسترییکپیش بینیعدم✓
اختالفاتحلجهت

،ایرانمانندکشورهاییباچالشایجادوسیاسیتحوالت✓
متحدهایاالتوروسیه

شرکتیودولتیبزرگهایبدهیافزایش✓

بررسی بازار کشور 
ترکیه

شناختیجمعیتهایویژگی•
مناسبجغرافیاییموقعیت✓
  بزرگمتوسططبقهیکدارای✓
کارآفرینیاحساسو(سال31متوسطسن)جوانجمعیت✓

.استقوی

منطقهدرمطلوبموقعیت•
ن،امبندرکنندهتامینکشوریکعنوانبهترکیهقدرت✓

خلیجخاورمیانه،متحده،ایاالتاروپا،ازراخودسفارشات
.کردخواهدبرابرچندآفریقاوفارس

هایشرکتحضوروخاورمیانهواروپاتقاطعدرشدنواقع✓
ها،زیرساختدفاع،هوافضا،وانرژیهایزمینهدرآمریکایی

.ترکیهکشوردربهداشتیهایمراقبتونقلوحمل
وانرژیمهمکریدوریکبهراآنترکیهجغرافیاییموقعیت✓

وانهخاورمیبارااروپاکهبطوری،کرده استتبدیللجستیک
.دهدمیپیوندمیانه،آسیای

المللیبینهاینامهتوافق•
ازوداردحضورایمنطقههایتوافقنامهازوسیعیطیفدر✓

.استناتوعضو1952سال
دووجانبهچندهایتوافق نامهازبسیاریدرهمچنینترکیه✓

.داردحضورجانبه

هاپتانسیلسایر•
3.4ازبیشمیزبانواستفعالانسانیبحرانزمینهدر✓

نایواستکشورهاسایروعراقسوریه،ازپناهندهمیلیون
لتبدیجهاندرپناهندگانمیزبانبزرگترینبهراکشور
.استکرده

تأمینهایزنجیرهساختارتغییرجملهازمباحثیپیدر✓
وچینبهحدازبیشوابستگیکاهشمنظوربهجهانی
ونایمتولیدوتجارتشدندیجیتالیوسازیمنطقهآسیا،
.داردوجودترکیهدرزیستمحیطباسازگار

دگانصادرکننتولید،برایجدیدجهانیاستانداردسازیپیدر✓
یدتولبرایجدیدمعتبراعتباراتوگواهینامه هابایدترک

.آورندبدستراسبزتولیدوبهداشت

ها و نقاط قوت صادارت پتانسیل

:  منبع
BTI 2020 Turkey Country Report

www.export.gov
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مالحظات قانونی

:مهم ترین آن ها عبارتند از. در ترکیه، موسسات نظارتی وجود دارد که در زمینه های مختلف تخصص دارند

.پردازیممیترکیهبررسیبهوارداتبراینیازموردمستنداتونظارتیموسساتبخشدودر

افشفوپایداربازاریکاقتصادی،نظرازومی کندکنترلوتنظیمراانرژیبازارکه(EMBA)انرژیبازارتنظیمسازمان
.کندمیتضمینرقابتیفضاییکدرراانرژی

جلوگیریآنهدف.می کندمحافظتسپرده گذارانمزایایوحقوقازکه(BRSA)بانکیاموربرنظارتوتنظیمآژانس
اقتصادبهاستممکنیابیندازدخطربهرابانک هاایمنومنظمعملکرداستممکنکهاستمعامالتیوعملیاتاز

.می کندتسهیلرااعتباریسیستمکاراییآژانساین.برساندآسیب

ربنظارتوتنظیممسئولیت.استترکیهبهاداراوراقبازارهاینظارتیمرجعکه(CMB)ترکیهسرمایهبازارهایهیئت
برراگذارانسرمایهمنافعوحقوقازحمایتوسرمایهبازارهایعملیاتیاصولتعیینبهادار،اوراقموسساتوبازارها
.داردعهده

.می دهدانجاممخابراتبازاردررافعالیت هابرنظارتوتنظیمکه(BTK)ارتباطاتواطالعاتفناوریسازمان

موسسات نظارتی 

:  منبع
www.gov.uk
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.پردازیممیترکیهبررسیبهوارداتبراینیازموردمستنداتونظارتیموسساتبخشدودر

مستندات مورد نیاز واردات

مالحظات قانونی

بسته .الیحه راه هوایی همراه همه محموله های تجاری باشد/های اسناد ترکیه ایجاب می کند که یک فاکتور تجاری و بارنامهرویه
ذایی و گواهی بهداشت برای واردات کاالهای غ. به نوع محصول، ممکن است واردکنندگان ملزم به ارائه گواهی مبدا نیز بشوند

:در این قسمت به توضیح هر یک از آن ها می پردازیم. کشاورزی ضروری است

لیسیانگزبانبهبایدونیستمجازسندایندرتصحیحیهیچ
ا مبداگواهییک.باشد قلنوحملیاصادرکنندهتوسطمعموال
تجارتمرکزیکیامحلیبازرگانیاتاقتوسطومی شودتهیهکاال

دربایدسندازنسخهیک.می شودگواهیمحضری،جهانی
.داده شودتحویلگمرکیمقاماتبهوارداتهنگام

گواهی مبدا

مقدار،کامل،شرححاویبایدوشودارائهنسخهسهدرباید
همچنینومبداکشوروکاالتحویلروش،HSکدواحد،هزینه
ازلهمعامصورتدرباشد،اسنادیاعتباروپرداختشرایطکلیه
.می شودانجامپرداختروشاینطریق

فاکتور تجاری

دامیفرآورده هایوزندهحیواناتدانه ها،گیاهان،وارداتبرای
وهامیوهجملهازگیاهان،.استالزمویژهبهداشتگواهی

ا بایدسبزیجات، دردبایوباشندبیماری هاوآفاتازعاریکامال
ا منطقه ای کشتممنوعبیماری هایوآفاتازعاریکامال

.شده باشند

گواهینامه بهداشت

ا بایدبارنامهجزئیات حملاداسندرشدهذکرمواردبامطابقدقیقا
.ودشارسالنسخهسههمراهبهبایداصلیبارنامه.باشدنقلو

الیحه راه هوایی/بارنامه

:منبع
www.gov.uk

www.export.gov
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و بررسی تجارت ایران
ترکیهترکیه

میلیارد دالر720.1
تولید ناخالص داخلی 

میلیون84.34
جمعیت

لیر14.7= دالر 1
نرخ برابری ارز
[1401.02.05]

میلیارد دالر1.435
میزان بدهی کشور

[ 99سال  ]

میلیارد دالر384
مجموع تجارت

ایران
میلیارد دالر191.7

تولید ناخالص داخلی 

میلیون83.99
جمعیت

ریال278,060= دالر 1
نرخ برابری ارز
[1401.02.05]

میلیون دالر348.9
میزان بدهی کشور

[ 99سال  ]

میلیارد دالر53
مجموع تجارت

[World Bank 2020]

[World Bank 2020]

[Xeconvert]

[Irna.ir]
[Ceicdata.com]

[Oec.world2020 ]

(:1399)بررسی اقالم تجارتی ایران و ترکیه 

اوره 1.

روی2.

کاتود3.

آلومینیوم4.

پلی اتیلن5.

ارزش دالریبیشترین کاالهای صادراتی

میلیارد دالر3.4: مجموع صادرات ترکیه به ایرانمیلیارد دالر7.1: مجموع صادرات ایران به ترکیه

ذرت دامی1.

کنجاله1.

روغن2.

مخلوط های گندم3.

موز4.

ارزش دالریبیشترین کاالهای وارداتی

298,870,313

287,701,901

223,965,132

147,599,631

129,856,031

285,597,690

167,423,208

115,988,612

101,707,458

86,209,975

:  منبع
سایت گمرک جمهوری اسالمی ایران

بررررای دسترسررری بررره اطالعرررات بررره روز
.را اسکن فرماییدQR-Codeترکیه 



تجارت کشور عراق
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56رتبهکل،صادراتدر40رتبه،(آمریکافعلیدالر)جهاناقتصاد48رتبهداخلیناخالصتولیدنظرازعراق2018سالدر
.دارداقتصادیپیچیدگیشاخصاساسبررا109رتبهوکلداخلیناخالصتولیدسرانه105رتبهکل،واردات

.(دالرمیلیون540)بودجهاندرگندمآردکنندهواردبزرگترینعراق،2018سالدرهمچنین
.می گیردصورتاماراتوترکیهکشوردوازعراقوارداتازنیمیبهنزدیک

.استمرزهمترکیهوسوریهسعودی،عربستانکویت،اردن،ایران،بازمینیطریقازعراق

هند
میلیارد دالر46.1

3.12%

چین
میلیارد دالر10.9

23.4%

امارت متحده عربی
میلیارد دالر13.1
28.1%

ترکیه
میلیارد دالر9.14
19.6%

:عمده کاالهای وارداتی عراق

(:درصد از کل-ارزش)شرکای تجاری عراق 

های معدنیسوخت
میلیارد دالر2.66
5.69%

آهن آالت
میلیارد دالر1.74
3.72%

فلزات گران بها و جواهرات
میلیارد دالر1.81

3.87%

هاوسایل نقلیه و قطعات آن
میلیارد دالر3.48
7.46%

کیماشین آالت و تجهیزات الکترونی
میلیارد دالر1.66
15.2%

ماشین آالت و لوازم خانگی
میلیارد دالر1.73
15.8%

مروری بر صادرات به
عراق

:منبع
oec.world

تر و برای دسترسی به اطالعرات بیشر
را اسررررررکن QR-Codeبرررررره روز عررررررراق 

.فرمایید
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های تاثیرگذار بر صادراتچالش
اقتصادیثباتعدم•
داخلیناخالصتولیدکاهشونفتقیمتافزایش✓

عراقوایرانمرزدرخصوصبهقاچاقافزایش✓

عراقکشوردرفقرنرخ%30افزایش✓

مالیپیچیدگی•
اختپردضمانتواسنادیاعتبارآوردندستبهدرمشکالت✓

پرداختدرتأخیرو

اداریفسادوخواریرشوهشفافیتعدم✓

نیافتهتوسعهبانکیسیستم✓

عراقعلیهمالیهایتحریم✓

ضعیفزیرساخت•
سیاسیثباتیبیوناامنی✓

برق،تأمینکمبودویزا،شرایطشاملسختورودشرایط✓
حلبرایاعتمادقابلغیرمکانیزم هایگمرکی،مقررات
مالیمنابعبهدسترسیعدمواختالف

کروناویروسشیوعدلیلبهعراقبهسفرمحدودیت✓

امنیتیهاینگرانیوتروریسمتهدید✓

بررسی بازار کشور 
عراق

اقتصادیتوسعه•
ا کشور،درامنیتیوضعیتبهبودبهتوجهبا✓ زایشافاحتماال

حاضرحالدرفدرالدولت.داردوجودخارجیگذاریسرمایه
بازسازیبرایخارجیگذاریسرمایهجذببرایتالشدر

.استداعشگروهازشدهآزادمناطق

طبیعیمنابعوعظیمثروت•
دارد؛اختیاردرراگازونفتعظیمهایسرمایهعراقکشور✓

وزایشافتاثیرتحتشدتبهنفتیاقتصاددلیلبهچهاگر
هاییچالشباروایناز استنفتقیمتکاهش

.مواجه است

(FTA)آزادتجارتنامهتوافق•
عراقواروپااتحادیههمکاریتوافق نامه✓
ومتحدهایاالتسرمایه گذاریوتجارتچارچوبنامهتوافق✓

(TIFA)عراق
(GAFTA)بزرگعربآزادتجارتمنطقه✓
عراقکشوردرتجارتتوسعهبخشنویدتوافقات،این✓

یلتسهبین المللیتجارتجهترااقتصادبازاروباشدمی
.دهدمی

مدنیجامعهرشد•
بصرهاعتراضاتماننداعتراضی،جنبش هایگسترش✓
اجتماعیشبکه هایبهدسترسیواستفادهافزایشو✓

ها و نقاط قوت صادارت پتانسیل

:منبع
BTI 2020 Iraq Country Report

www.gov.uk
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مالحظات قانونی

.شده استگرفتهنظردرفنیمقرراتوگمرکیومالیاتیهایاظهارنامهاستانداردها،بخشسهدر

ISOاستانداردهایمی کند،منتشررااستانداردهاکهاستمستقل غیر دولتیسازمانیISOچارچوب هاییوراهنما
.نندکسادهرافرآیندهاخودمشاغلدراستانداردهاایناجرایباتامی کندکمکجهانسازمان هایسایربهکههستند

کهمی شوندتلقیمنحصر به فردالزاماتازمجموعه ایعنوانبهوشده اندپذیرفتهجهانیسطحدرISOاستانداردهای
.ستشده اواقعسوئیسدرایزومرکزیدفتر.شودرعایتجهانیسطحدرعملیاتیفرآیندهایمتحد کردنبرایباید

استاندارد ها

COSQCخانه هایوزارتبرایسازیاستانداردوکیفیتکنترلزمینهدرمشاورعنوانبهکهمستقلدولتیآژانسیک
درمرکزینهاداین.می کندبرقرارارتباطبین المللیاستانداردسازمان هایباومی کندعملدولتیشرکت هایودولتی
.استعراق

FATFاین.می کندترویجوطراحیرامالیجرایمبامبارزهاستانداردهایوسیاست هاکهاستفرادولتیسازمانیک
قرارهدفرابین المللیمالیسیستمبهمربوطتهدیدهایسایروتروریسممالیتامینپولشویی،استانداردها،

هداتتعانجامبرایکهنظارتیوقانونیچارچوبمخدر،موادبامبارزهدرچشمگیرپیشرفتدلیلبهعراق.داده ا ست
.نداردقرارسازماناینپیگیریتحتدیگردارد،

اظهارنامه های مالیاتی و گمرکی

مستندات
:ازعبارتندعراقاز/بهکاالصادراتووارداتبراینیازمورداسناد
(وجودصورتدر)کیفیتوبهداشتگواهیفرود،صورتحساب هایمبدا،گواهیتجاری،فاکتور

گمرک
.می کندفراهمعراقدرآزادمنطقه4ازیکیدرشدهایجادپروژه هایبرایراخاصیگمرکیمعافیت هایآزادمناطققانون

.هستندمعافترانزیتیکاالهایوکتابلباس،داروها،غذایی،محصوالتجملهازنیزکاالهاازدستهچندین
:منبع

www.gov.uk
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مالحظات قانونی

.شده استگرفتهنظردرفنیمقرراتوگمرکیومالیاتیهایاظهارنامهاستانداردها،بخشسهدر

یرساوارداتوصادراتمعموالاسلحه،ومنفجرهموادحرام،مشروباتمخدر،مواداستثناءبه:عراقگمر یقوانین
ی نحوبهواردهیاصادره االهایارزیابی.می شوندترخیصعراقمرزهایدرموجودگمر اتطریقازوبودهمجاز االها
عیینتوارزیابی االییگروهاساسبرصرفاواستویژه  ارشناسیهایبررسییاخاصتشریفاتفاقد هاست

.می شوندعوارض

جذببرایالزماجراییوقانونیپشتوانهایجادزمینهدرتالش هاییعراقمرکزیبانک:عراقبانكیقوانین
بانک هایدرخارجیمشارکت های.داده استصورتعراقدرخارجیبانک هایتأسیسدرخارجیسرمایه گذاری های

ارت هایکصدوربهمی توانعملكرداینمثبتتاثیراتازکهشدهبانک هااینعملکردکیفیتارتقایباعثعراقی
.ودنماشارهکشورازخارجبهپولحوالهومختلفوام هایپرداختوالکترونیکیخودپردازهایازاستفادهاعتباری،

مقررات فنی

:منبع
www.gov.uk
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:منبع

سایت گمرک جمهوری اسالمی ایران

میلیارد دالر167.2
تولید ناخالص داخلی 

میلیون40.22
جمعیت

دینار1,460= دالر 1
نرخ برابری ارز
[1401.02.05]

میلیارد دالر ۱۳۳
میزان بدهی کشور

[ 99سال  ]

میلیارد دالر96
مجموع تجارت

و بررسی تجارت ایران
عراقعراق ایران

میلیارد دالر191.7
تولید ناخالص داخلی 

میلیون83.99
جمعیت

ریال278,060= دالر 1
نرخ برابری ارز
[1401.02.05]

میلیون دالر348,9
میزان بدهی کشور

[ 99سال  ]

میلیارد دالر53
مجموع تجارت

[World Bank 2020]

[World Bank 2020]

[Xeconvert]

[Irna.ir]

[tpo.ir 2020]

(:1399)بررسی اقالم تجارتی ایران و عراق 

میله های آهنی یا فوالدی1.

قطعات توربین بخار2.

سیب3.

رب گوجه فرنگی4.

پیاز5.

ارزش دالریبیشترین کاالهای صادراتی

میلیون دالر134: مجموع صادرات عراق به ایرانمیلیارد دالر9.4: مجموع صادرات ایران به عراق

آلومینیم1.

ماشین آالت تولید نخ2.

الستیک3.

خمیر چوب4.

کاغذ5.

ارزش دالریبیشترین کاالهای وارداتی

36,001,479

13,309,369

12,470,539

10,497,573

3,700,390

376,021,841

134,126,077

105,263,606

87,331,622

75,675,831

بررررای دسترسررری بررره اطالعرررات بررره روز
.را اسکن فرماییدQR-Codeعراق 



انتجارت کشور افغانست
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صادراتدر138رتبه،(آمریکافعلیدالربرحسب)جهاناقتصاد113رتبهداخلیناخالصتولیدنظرازافغانستان2019سالدر
.دارداقتصادیپیچیدگیشاخصاساسبررا133رتبهوکلداخلیناخالصتولیدسرانه182رتبهکل،واردات118رتبهکل،

به2014سالدردالرمیلیارد11ازوکرده استتغییردالرمیلیارد-05.4افغانستانواردات،گذشتهسالپنجطیدرهمچنین
.استیافتهتغییر2019سالدردالرمیلیارد92.6

.استهمسایهازبکستانوترکمنستانتاجیکستان،پاکستان،ایران،چین،بازمینیطریقازافغانستان

.کردتبدیلجهاندرتجاریمقصد118رتبهبهراکشوراینواستداشتهوارداتدالرمیلیارد92.6افغانستانبه2019سالدر

هند
میلیون دالر855

4.12%

قزاقستان
میلیون دالر622
9.01%

امارت متحده عربی
میلیارد دالر1.66
24%

پاکستان
میلیون دالر870
12.6%

:عمده کاالهای وارداتی افغانستان

(:درصد از کل-ارزش)شرکای تجاری افغانستان 

آرد گندم
میلیون دالر564
8.17%

توتون و تنباکو
میلیون دالر515

7.46%

ماشین آالت و تجهیزات الکترونیکی
میلیون دالر569

8.25%

روغن های گیاهی و حیوانی
میلیون دالر268
88.3%

های معدنیسوخت
میلیون دالر452

6.55%

وسایل نقلیه و قطعات آنها
میلیون دالر476
6.9%

مروری بر صادرات به
افغانستان

:منبع
oec.world

تر و برای دسترسی به اطالعرات بیشر
را QR-Codeبرررررررررره روز افغانسررررررررررتان 

.اسکن فرمایید
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های تاثیرگذار بر صادراتچالش
شناختیجمعیتهایویژگی•
غذاییناامنیوبیکاری،(جمعیتاز٪66)زیادفقر✓

وکوهستانیبخشیوخشکیدرمحصوردشوارجغرافیای✓
طبیعیبالیایبرابردرپذیریآسیب

قابلهایهزینهایجادومسلحانهدرگیریوقومیتجزیه✓
یغیرنظامونظامیقربانیانوجمعیتآوارگیعمومی،توجه

اقتصادیثباتعدم•
ودجهبکسریتامینجهتبین المللیهایکمکبهوابستگی✓

بین المللیهایکمککاهشو

کروناشیوع•
بهنقلوحملهایچالشووارداتوصادراتمیزانکاهش✓

مرزهاشدنبستهدلیل

ضعیفزیرساخت•
شکنندهوضعیفاعتباربابانکیسیستم✓

ازدرصد47)طالبانقدرتافزایشوضعیفحکمرانی✓
19وشودنمیکنترلمرکزیدولتتوسطکههاسرزمین

(استطالباندستدرآندرصد

نظارتینهادهایفقدانوقوانیناجرایعدمواداریفساد✓

نقل،وحملآب،انرژی،شاملناکافیهایزیرساخت✓
بهداشت

هواییوآبشرایطمعرضدرکشاورزیبهوابستگی✓

نیروهایافزایشوطالبانودولتبینمذاکراتآغاز✓
امنیتیوضعیتشدنوخیمصورتدرآمریکایی

هادادگاهدرشفافیتعدموعمومیمحاکماتعدم✓

بررسی بازار کشور 
افغانستان

منطقهدرمطلوبموقعیت•
موادونفت،گازجملهازکاالهاازبرداریبهرهپتانسیل✓

معدنی

اقتصادیوضعیت•
ازکرونابیماریازناشینامطلوبتجاریوضعیتبهبود✓

برداشتدلیلبه2020سالدرآنرشدکهکشاورزیطریق
.افتاداتفاقهواییوآبشرایطوخوب

المللیبینهایتوافقنامه•
دریهترکبهافغانستاناتصال)ترانزیتیکریدورتوسعه✓

(2020سالپایان
توافقدرنظرتجدیدبرای2020سالپایاندرمذاکراتآغاز✓

حیترجیتجارتقراردادانعقادوپاکستانباترانزیتنامه
ایآسیبرقخطگاز،لولهخط)ایمنطقهانرژیکریدورتوسعه✓

(ازبکستانبابرقخطومیانه
پولیالمللبینصندوقازویژهبهالمللی،بینمالیحمایت✓

هاپتانسیلسایر•
ازبخشیعنوانبهالمللی،بینجامعهازنظامیحمایت✓

-2025هایسالدر"افغانستانتوسعهوصلحملیچارچوب"
خودکفاییبهدستیابیهدفبا،2021

ایرانبازبانیوفرهنگیقرابت✓

ها و نقاط قوت صادارت پتانسیل

:منبع
BTI 2020 Afghanistan Country Report

www.worldbank.org
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میلیارد دالر19.81
تولید ناخالص داخلی 

میلیون38.93
جمعیت

افغانی86.89= دالر 1
نرخ برابری ارز
[1401.02.05]

میلیون دالر 1,157
میزان بدهی کشور

[ 2019سال  ]

میلیارد دالر6
مجموع تجارت

:منبع
سایت گمرک جمهوری اسالمی ایران

و بررسی تجارت ایران
افغانستانافغانستان ایران

میلیارد دالر191.7
تولید ناخالص داخلی 

میلیون83.99
جمعیت

ریال278,060=دالر 1
نرخ برابری ارز
[1401.02.05]

میلیون دالر348,9
میزان بدهی کشور

[ 99سال  ]

میلیارد دالر53
مجموع تجارت

[World Bank 2020]

[World Bank 2020]

[Xeconvert]

countryeconomy.com
Irna.ir

[tpo.ir 2020]

(:1399)بررسی اقالم تجارتی ایران و افغانستان 

میله های آهنی یا فوالدی1.

شیرینی2.

سیب3.

سیب زمینی4.

اوره5.

ارزش دالریبیشترین کاالهای صادراتی

میلیون دالر4.1: مجموع صادرات افغانستان به ایرانمیلیارد دالر1.7: مجموع صادرات ایران به افغانستان

دانه کنجد1.

کک سنگ ها2.

تخم گیاهان3.

نباتات4.

زردچوبه5.

ارزش دالریبیشترین کاالهای وارداتی

982,290

729,809

469,977

445,682

312,211

107,268,548

53,509,166

51,678,893

51,443,975

46,757,066

بررررای دسترسررری بررره اطالعرررات بررره روز
را اسرررررررررکن QR-Codeافغانسرررررررررتان 

.فرمایید



انکشور پاکست
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159رتبهکل،واردات49رتبهکل،صادراتدر67رتبهجهان،اقتصاد42رتبهداخلیناخالصتولیدنظرازپاکستان2019سالدر
.دارداقتصادیپیچیدگیشاخصاساسبررا106رتبهوکلداخلیناخالصتولیدسرانه

(دالرمیلیارد2/25)برنجو(دالرمیلیارد3/52)منزلهایملحفهوپارچهصادرکنندهبزرگترینپاکستان،2019سالدرهمچنین
2019سالدردالرمیلیارد52/8به2014سالدردالرمیلیون833ازپاکستانوارداتگذشته،سالپنجطیدر.بودجهاندر

.کرده استتغییر
.استهمسایهعمانکشورباخشکیطریقازوایرانوهندچین،افغانستان،بادریاطریقازپاکستان

اندونزی
میلیارد دالر2.43

4.8%

چین
میلیارد دالر14.7

29%
امارت متحده عربی

میلیارد دالر5.34
10.6%

یعربستان سعود
میلیارد دالر1.8

3.57%

:عمده کاالهای وارداتی پاکستان

(:درصد از کل-ارزش)شرکای تجاری پاکستان 

پنبه خام
دالرمیلیارد1.68

3.33%

نفت خام
دالرمیلیارد1.92
3.8%

روغن نخل
دالرمیلیارد2.15
4.26%

گاز نفتی
دالرمیلیارد2.24
4.42%

نفت تصفیه شده
دالرمیلیارد3.87
7.66%

تجهیزات مخابراتی
دالرمیلیارد1.56
3.09%

مروری بر صادرات به
پاکستان

:منبع
oec.world

تر و برای دسترسی به اطالعرات بیشر
را اسررکن QR-Codeبرره روز پاکسررتان 

.فرمایید
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های تاثیرگذار بر صادراتچالش
اقتصادینامطلوبوضعیت•
وارداتکاهشدلیلبهتجاریکسریکاهش✓

صادرات،پایهو(داخلیناخالصتولید٪20)ضعیفتولید✓
ضعیفبخشیتنوع

به(%40)کارنیرویو(%20)داخلیناخالصتولیدوابستگی✓
کشاورزیتولیدات

طشرایوجهانیهایقیمتبهکشاورزیتولیداتحساسیت✓
وهواییآب

سرمایه گذاریافزایشدلیلبهخارجیهایبدهیافزایش✓
چین

پرداختترازکسریمالی،کسریخارجی،بدهیباالیسطح✓
ارزیذخایرکمبودمداوم،های

کرونابیماریشیوع•
بهداشتیاقداماترعایتدلیلبهوارداتمیزانکاهش✓

ضعیفزیرساخت•
داخلیناامنیوسیاسیشکنندگیپرتنش،همسایگی✓

هتوسعپایینسطحوجمعیتسریعرشدوگستردهفقر✓
کشورفناوری

درضعیفهایزیرساخت،(بی سواد٪40)ناکافیآموزش✓
کشاورزیوبهداشت

برقتولیدکمبودانرژی،بهوابستگی✓

هایحمایتشاملعمومیهایهزینهافزایشودرآمدکاهش✓
روپیشهایسالدرمسکنوآموزشبهداشت،اجتماعی،

عدموشفافیتعدموضعیفنهادیهایسیستم✓
گمرکیارزیابیدریکنواختی

بررسی بازار کشور 
پاکستان

شناختیجمعیتهایویژگی•
پویاجمعیتپشتیبانیبابزرگداخلیبازار✓
ارزانوبزرگکارنیروی✓
مهاجرکارگرانازکالنهایحوالهدریافت✓

منطقهدرمطلوبموقعیت•
هبدریمیانه،آسیایوچینبااقتصادیکریدورهایتوسعه✓

هنداقیانوس
سازوساختواطالعاتفناوریدرصادراترشدپتانسیل✓

المللیبینهایتوافقنامه•
جهت2019ژوئیهدرپولبین المللیصندوقباقراردادانعقاد✓

عمومیکسریمجددتوازن

هاپتانسیلسایر•
فراوانمعدنیموادوجود✓
تجارتهزینهکاهشنتیجهدرومشاغلورودموانعکاهش✓

پاکستاندر
اسالمیمالیاموردرمهمبازیگریک✓
اخیرهایسالدرانسانیمنابعتوسعهبهبود✓
معنویمالکیتازپاکستاناساسیقانونحمایت✓
منطقهوآنگستردهآبیاریسیستمسند،رودخانهحوزه✓

داراییعنوانبهکشاورزیمحصوالتتولیدخیز،حاصل
پاکستانارزشمند

ها و نقاط قوت صادارت پتانسیل

:منبع
BTI 2020 Pakistan Country Report

www.worldbank.org
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مالحظات قانونی

ومالیاتیمالحظاتومعنویمالکیتوفنیمقرراتواستاندارد هاودولتیآژانس هایبخشچهاردر
.شده استگرفتهنظردرگمرکی

:ازعبارتنددارندمشارکتپاکستاندرشرکت هامقرراتتنظیمدرکهدولتیاصلیآژانس های
.داردعهدهبرراشرکت هاثبتمسئولیت:(CECP)پاکستانبهاداراوراقوبورسکمیسیون•
تسهیلخدماتومی دهدارتقااقتصادبخش هایتمامدرراسرمایه گذاریفرصت های:(BOI)گذارسرمایههیئت•

.می دهدارائهخارجیوداخلیسرمایه گذارانبهراسرمایه گذاری

آژانس های دولتی

مالحظات مالیاتی و گمرکی

اساسبرآنمبلغ.می شوددریافتشرکت هاازکهاستمالیاتیشرکت هادرآمدبرمالیاتنرخ:شرکت هامالیات
درشرکت هامالیاتنرخ.استکاریسالیکطولدرمعمولطوربهکسب وکار،هنگامشرکت هاخالصدرآمد

.استدرصد30شده است،تعیینفدرالدرآمدشورایتوسطکهپاکستان،
انمصرف کنندگازخاصخدماتوکاالهاخریدقیمتاساسبرکهاستمالیاتیفروشمالیاتنرخ:فروشمالیات
.می شودتعیینفدرالدرآمدهیئتتوسطواستدرصد17پاکستاندرفروشمالیاتنرخ.می شوددریافت
٪25ازراعمومیتعرفهنرخحداکثرپاکستاندولت2017سالبودجهدر.می کنندتغییرساالنهتعرفه ها:گمرکیعوارض

.(نقلیهوسایلاستثنایبه)دادکاهش٪20به

:منبع
www.gov.uk

.داردعهدهبرراکیفیتالزاماتواستانداردهامسئولیتپاکستانکیفیتکنترلواستاندارداداره

استانداردها و مقررات فنی

.دادانجامپاکستاندرمعنویمالکیتازموثرترحفاظتازاطمینانبرایرااقداماتی2005سالدرپاکستاندولت

مالکیت معنوی
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میلیارد دالر263.7
تولید ناخالص داخلی 

میلیون220.9
جمعیت

روپیه186.25= دالر 1
نرخ برابری ارز
[1401.02.05]

میلیارد دالر 86.4
میزان بدهی کشور

[ 99سال  ]

میلیارد دالر4.79
مجموع تجارت

:منبع
سایت گمرک جمهوری اسالمی ایران

و بررسی تجارت ایران
پاکستانپاکستان ایران

میلیارد دالر191.7
تولید ناخالص داخلی 

میلیون83.99
جمعیت

ریال278,060=دالر 1
نرخ برابری ارز
[1401.02.05]

میلیون دالر348,9
میزان بدهی کشور

[ 99سال  ]

میلیارد دالر53
مجموع تجارت

[World Bank 2020]

[World Bank 2020]

[Moneyratestoday]

Irna.ir

[tpo.ir 2020]

(:1400)پاکستان بررسی اقالم تجارتی ایران و 

گازهای نفتی1.

قیر نفت2.

شیرخشک3.

گوجه فرنگی4.

پسته5.

ارزش دالریبیشترین کاالهای صادراتی

میلیون دالر177: مجموع صادرات پاکستان به ایرانمیلیارد دالر1.26: مجموع صادرات ایران به پاکستان

انبه1.

برنج2.

دانه کنجد3.

موز4.

شتر5.

ارزش دالریبیشترین کاالهای وارداتی

47,139,000

47,123,000

31,147,000

27,023,000

7,326,000

238,000,000

88,000,000

72,000,000

59,000,000

41,000,000

بررررای دسترسررری بررره اطالعرررات بررره روز
را اسررررررررررررکن QR-Codeپاکسررررررررررررتان 

.فرمایید
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پیشنهادات احصا شده از مصاحبه ها
.این پیشنهادات در دو سطح سیاست گذار و تجار طبقه بندی شده است

:تجاردر سطح 

بدهیمیزان)اقتصادیکالنشرایطشناخت▪

(کشور

خاصخدماتومحصوالتصادراتافزایش▪

هاآندقیقآنالیزومحصوالتاصولیبندیبسته▪

صترخیفرآیندومحصوالتاستانداردشناخت▪

وارداتارقاموآماربررسی▪

بازاریابیوبرندساختفراگیری▪

تجارتاخالقفراگیری▪

بدیلتنرخنوساناتواقتصادیشرایطثباتعدم
ارز 1

:مهمترین مسائل :در سطح سیاست گذار

جایگزینی تجارت آزاد به جای تجارت ترجیحی▪

تدوین و بهبود استراتژی توسعه صادرات▪

ارتقا و بهبود امکانات زیرساختی گمرک▪

های مرزیسازی و جادهتسهیل راه▪

ایجاد مدیریت واحد گمرک▪

حمایت از تولید داخلی▪

آموزش اخالق تجارت▪

:تجاردر سطح 

مبداکشورشرایطوقوانینشناخت▪

مقصدبازاربررسیوشناخت▪

محصوالتاستانداردشناخت▪

گمرکیقوانینوترخیصفرآیندشناخت▪

وارداتارقاموآماربررسی▪

هایفرصتواقتصادیکالنشرایطشناخت▪

مقصدکشوردرسرمایه گذاری

تجارتروشانتخاب▪

عراقبازاربهورودمراحلفراگیری▪

:مهمترین مسائل :در سطح سیاست گذار

حذف محدودیت های مربوط به تحریم▪

تسهیل مراودات مالی▪

ایجاد مدیریت واحد گمرک▪

وضع قوانین تجاری ثابت در ایران▪

ی اعتماد و واگذاری اختیارات به بخش خصوص▪

و تجار

هایتحریم اثردرتجاریمحدودیت هایایجاد
آمریکاسویازبانکی 2

معدواطمینانقابلداده هایبهدسترسینبود
داخلدرغیررسمیورسمیاطالعاتمطابقت
کشور

1

عوووووووودم اسووووووووتفاده از ظرفیت هووووووووای سووووووووازمان های 
بین المللی و منطقه ای 2
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پیشنهادات احصا شده از مصاحبه ها
.شده استاین پیشنهادات در دو سطح سیاست گذار و تجار طبقه بندی 

:تجاردر سطح 

بهنسبتحمایتواعتمادواحترام▪

انافغانستتجاروایرانمقیمهایافغانستانی

ردافغانستانکشوردرشیعهمذهبگسترش▪

بازرگانانتجاریاخالقومنشتوسطوعمل

ایرانی

بهتجاروخصوصیبخشتعهدومداریاخالق▪

تجاریمعامالتکلیهوقراردادها

بازاردرمستقیمهایسرمایه گذاریشروع▪

ودوطرفهتجارتسمتبهحرکتوافغانستان

مشترکهایارزشخلقومشترکبرندایجاد

هاتحریمزدندورجهت

:مهمترین مسائل :در سطح سیاست گذار
کشورهایباایرانتجارتنوعشدنمشخص•

همسایه

ایتعرفهنظاموآزادتجارتازحمایت•

ومالکیتمشروعیتگسترهشدنمشخص•
ثروتمالکیت

کاهشوقانون گذارینظاماصالح•
کشوربرایایرانوارداتیهایممنوعیت
افغانستان

تانافغانسکشوربهایرانعمومینگاهبهبود•
رکشوتوسعهوهابازسازیبهتوجهطریقاز

ووزرابهاعتمادواحتراموافغانستان
افغانستانکشورسفیران

حمایتواقامتتحصیل،شرایطکردنفراهم•
ایرانمقیمافغانستانیسرمایه گذاراناز

تربزرگسرمایه گذارانورودتسهیلجهت

وحمل ونقلوگمرکیزیرساختتجهیز•
مرزهادرواحدفرماندهی

:تجاردر سطح 

پاکستانبازارشرایطشناخت▪

تجارتاخالقفراگیری▪

:مهمترین مسائل :در سطح سیاست گذار

حذف محدودیت های مربوط به تحریم▪

تسهیل مراودات مالی▪

اصالح عملکرد رسانه ها▪

طراحی مکانیزم تهاتر با پاکستان▪

زیعملی سازی قراردادهای تهاتر با کمک بانک مرک▪

عملی سازی قرارداد تعرفه ترجیحی▪

محصوالتصادراتبرایکافیزیرساختنبود
دانش بنیان 1

صادراتهدفباخارجیسرمایه گذاریکمبود 2

آزادمناطقهایظرفیت ازنامناسباستفاده
بهمربوطهزینه هایبودنباالدلیلبهتجاری
تجاریمبادالتانجام

1

گمرکبهمربوطمعضالت 2
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مراجع کلیدی
.ها را اسکن فرمایید QR-Codeجهت آشنایی بیشتر با اطالعات تجارت کشورها،

اطلس پیچیدگی
تجاری کشورها

اطالعات تجاری، بازار، قوانین و 
پتانسیل صادرات کشورها

اطالعات تجاری تجمیع شده 
سازمان های بین المللی

آمار تجاری ایران به تفکیک
تعرفه، گمرک ترخیص، وزن و ارزش

راهنمای تجارت با کشورها

آمار تجاری ایران به تفکیک
رفهگمرک ترخیص، کشور و تع

مقایسه داده های اقتصادی و 
تجاری کشورها

گزارش های مرتبط با
تجارت کشورها

داده های اقتصادی، اجتماعی، 
دموگرافیکی کشورها
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ثنا علینقیان
تحلیلگر ایلیا

تیم اجرایی پروژه

تیم پروژه
.این پروژه با همکاری مشترک تیم تکاپو و ایلیا صورت گرفته است

امیرحسین ترکابادی
مدیر ایلیا

تیم اجرایی پروژه

محمدرضا بحرینیان
ومدیر علمی ارشد صادرات تکاپ

تیم راهبردی پروژه

فراز چمنی

ون رایزن سابق  بازرگانی ایران و ترکیه و معا
سازمان توسعه تجارتاقیانوسیهآسیا و 

عماد قائنی
مدیرعامل ایلیا

تیم راهبردی پروژه

علی زواشکیانی
معاون علمی تکاپو 

تیم راهبردی پروژه

مهرداد سعادت

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه

رضا مونسان

هابمشاور صادرات و مدیرعامل اکسپرت

فرزانه رسالتی
یاتحلیلگر ارشد سابق ایل

تیم اجرایی پروژه

سجاد فخاریان
اپومدیر ارشد پروژه تک

تیم اجرایی پروژه

هادی نیلی

فعال حوزه تجارت بین المللی و لجستیک

مظفر علیخانی
تان و دبیر سابق اتاق مشترک بازرگانی افغانس

راناتاق بازرگانی ایهایاستانمعاون سابق امور 

محمدحاجی آقازاده
ران و رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق مشترک ای

پاکستان

:همراهان پروژه:تیم راهبردی و اجرایی پروژه

حسنت به اتفاق مالحت، جهان گرفت
آری، به اتفاق، جهان می توان گرفت

حافظ

دامرودیفهیمه
انپاکستدبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
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درباره مدرسه کسب وکار تکاپو
. تکاپو به ارائه خدمات حرفه ای آموزش، پژوهش و مشاوره برای توسعه کسب وکارهای ایرانی می پردازد

کشور4نسلدانشگاهاولینبه عنوانتکاپوکسب و کارمدرسه

ابجدیدخدماتوارزشخلقبرمتمرکزتکاپوکسب و کارمدرسهچهارم،نسلدانشگاهیکبه عنوان

کسب و کارهادغدغه هایومسائلطرحبرایمحلیمی کوشدمدرسه.استخودشرکایوخودتوانمندسازی

دیشهانجریان سازیبرایجایگاهیتامی کندتالشمدرسهراهایناز.باشدآنهارفعبرایراه حلییافتنو

رسهمد.باشدیادگیرندهوعمل گرافکریالگوییکبهتکیهبارهبریوکسب و کارتوسعه یحوزه یدر

.کنندمتحولراپیشینمتداولروندهایکهکندتربیترامدیرانیاستامیدوار

چیست؟ماتمایزوجه

بازیگرانتتقویبهبایدخودتقویتبرایتالشبرعالوهارزش،تولیدهدفباکهاستباوراینبرتکاپو

نعت،صصاحب نظرانمختلفحوزه هایفکراتاق هایتشکیلبامدرسه.بپردازداکوسیستمتاثیرگذار

دفه.می کندجمعگردهمراخارجوداخلمتخصصایرانیانودانشگاهیاساتیدحاکمیت،ازنمایندگانی

اجرای-3ومسائل؛تحلیل-2ذینفعان؛همفکریباکشورمسائلهمه جانبهودرستتشخیص-1ما

.استذینفعانمشارکتباراهکارها

کاپومبانی فرایند عملیاتی مدرسه ت

شناخت مساله و درک دیدگاه 
متخصصان

درک انگیزه و نیاز ذی نفعان مطالعات اسنادی و بهینه کاوی تدوین خط مشی و استراتژی 
مدرسه
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فرمول کاری در شرکت ایلیا

درباره ایلیا
.های مدیریتی می پردازدای مشاوره و تحقیقات در زمینهایلیا به ارائه خدمات حرفه

انایر درمدیریتتحقیقاتومشاورهعرصهدرپیشروایمجموعهایلیا،شرکت

.می پردازدمشاورهوپژوهشحرفه ایخدماتارائهبه1386سالازایلیامدیریتمشاورهبین المللیشرکت

بودبهاستراتژی،پیاده سازیوطراحیبازار،مطالعاتکسب وکار،توسعهوطراحیزمینهدرایلیاخدمات

یسازمانتوسعهوانسانیسرمایه هایمدیریتنوآوری،راهکارهایپیاده سازیدیجیتال،تحولعملکرد،

تأکیدبامتناسبراهکارهایطراحیومشتریاننیازازعمیقدرکحاصلایلیا،دریادگیریوپویایی.است

.استکشوردرمدیریتمشاورهخدماتاستانداردسطحارتقایبر

چیست؟ماتمایزوجه

صرفهراهنمایی کنندوپیشنهاد دهندهیکازفراتربایستیمشاورهشرکتیککهاستاینبرماباور

حاصلهنتایجپیشبردوتبیینبه،هاپروژهبرتاکیدجایبهودادهقرارمشتریجایبهراخودما.باشد

خوردهگرهمشتریانمانموفقیتکلیدیعواملباما،وکارکسبتوسعههایمحرکوهاانگیزه.پردازیممی

زشار ایشان،کاریتوسعههایپتانسیلشکوفاییجهتهمکاریوهمراهیهدفباوراستاایندر.است

.رددگمیتعیینهمکاریهایطرحازحاصلبهبودنتایجاساسبرمستقیماماهایتالشمعنویومادی

استانداردهای کیفی 
بین المللی

فرهنگ سازمانی مبتنی بر
پیشرفت مسئولیت پذیری

اهمیت مشتری و فهم 
آنانگیزه هایعمیق 

اتی تیم پرانگیزه و متعهد عملی
با تجربیات بین المللی

شبکه متخصصان داخلی
و خارجی مجرب
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