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در  کـه  کشـور  اقتصـاد  چشـم انداز  اهـداف  تحقـق 
اسـناد باالدسـتی ترسـیم شـده، در گرو توجه به مولفه های 
پیش برنـده ی اقتصـادی اسـت کـه یکـی از مهم تریـن این 
مولفه ها، توسـعه ی صادرات غیرنفتی محسـوب می شـود. 
بررسـی شـاخص های اثرگـذار بـر اقتصـاد کشـور حاکی از 
ضـرورت توجـه بیشـتر بـه ایـن مولفـه ی مهـم و راهبـردی 
اسـت که تاثیر آن در تحرک بخشـی به تولید و جهش تولید 

نیز قابل مشـاهده اسـت. 
توسـعه ی تجـارت فرامـرزی و صـادرات غیرنفتـی بـا 
محوریت بخش خصوصی نیازمند الزامات و سازوکارهایی 
تصمیم گیـران  و  دولتمـردان  توجـه  مـورد  کـه  اسـت 
در  بازنگـری  دارد.  قـرار  کشـور  اقتصـادی  نهادهـای  در 
قوانیـن تجـارت، هماهنگـی سیاسـت های پولـی و ارزی 
بـا سیاسـت های تجـاری، حرکـت بـه سـمت تولیـد رقابتی 
در بازارهـای داخلـی و خارجـی، بهبـود فضـای کسـب وکار 
بسـترهای  کـردن  فراهـم  سـرمایه گذاری،  محیـط  و 
لجسـتیکی مانند بهبود وضعیـت جاده ها و زیرسـاخت ها، 
رفـع موانع گمرکی و مرزی و توسـعه ی صنایع پایین دسـتی 

از مهم تریـن ایـن الزامـات اسـت.
یکـی از حوزه هـای جدیـد و دارای ظرفیت هـای بـاال 
برای توسـعه ی صـادرات غیرنفتی، حـوزه ی محصوالت و 
تولیـدات دانش بنیـان اسـت. بر همین اسـاس، شناسـایی 
شـرکت ها و محصـوالت دانش بنیان دارای تـوان صادراتی 
از اولویت هایی است که در قانون جهش تولید دانش بنیان 
نـگاه ویـژه ای به آن شـده اسـت. مأموریت انجـام این مهم 
بـر عهده ی دسـتگاه های مسـئول گذاشـته شـده اسـت تا 
با هم افزایی و همکاری های مشـترک، زمینه ی توسـعه ی 
صـادرات محصوالتـی کـه بـا دانـش و تخصـص بومـی به 
تولیـد رسـیده و ظرفیـت صـادرات و ورود بـه بـازار جهانی را 

دارند، فراهم شـود. 
فعالیـت  تسـهیل  کنـار  در  سـیزدهم  دولـت 
کسـب وکارهای فناورانه در داخل کشـور، بـه دنبال ارتقای 
خدمـات  و  محصـوالت  ایـن  صادراتـی  ظرفیـت  و  تـوان 
باکیفیت نیز هسـت. استان آذربایجان شـرقی در این حوزه 
می توانـد  کـه  اسـت  و ظرفیت هایـی  توانمندی هـا  دارای 

محصـوالت  صـادرات  توسـعه ی  در  را  اثرگـذاری  نقـش 
دانش بنیـان داشـته باشـد. بر این اسـاس، به دنبـال ایجاد 
هـاب صـادرات شـرکت های دانش بنیان در تبریز هسـتیم 
را تحـت  و کشـورهای همجـوار  اسـتان ها  کـه می توانـد 

پوشـش قـرار دهـد.
در کنـار ایـن ظرفیـت قابـل توجـه، سـایر بخش های 
اقتصـادی آذربایجان شـرقی نیـز دارای نقاط قـوت فراوان 
اسـتان  صادراتـی  تـوان  می توانـد  کـه  اسـت  بالقـوه ای 
و کشـور را تـا سـطح قابـل قبولـی افزایـش دهـد. نفـوذ 
فرهنگـی و ارتبـاط تاریخـی با ملت های منطقه و اسـتفاده 
از ایـن ظرفیـت در دیپلماسـی اقتصـادی، موقعیـت ممتاز 
جغرافیایـی و قرار گرفتن در شـاهراه ترانزیتی منطقه، توان 
بـاالی ارائه ی خدمات فنی مهندسـی، محوریـت در تولید 
برخـی محصـوالت راهبـردی ماننـد پتروشـیمی، قطعـات 
خـودرو، صنایـع غذایـی، فراورده هـای معدنـی، تولیـدات 
کشـاورزی و مصالح سـاختمانی، وجـود صنایع مـادر و پایه 
به عنـوان تامین کننـده ی مـواد اولیـه سـایر صنایـع، وجـود 
نزدیـک بـه 50 شـهرک و ناحیـه صنعتـی و برخـورداری 
از ذخایـر غنـی معدنـی و مهم تـر از همـه ی بهره منـدی 
از نیـروی انسـانی متخصـص و کارآزمـوده از مهم تریـن 
توسـعه ی  در  نقش آفرینـی  بـرای  اسـتان  پتانسـیل های 

صـادرات غیرنفتـی کشـورمان اسـت.
گاهـی از ایـن  مدیریـت ارشـد آذربایجان شـرقی بـا آ
ظرفیت هـا و بـا درک ایـن واقعیـت کـه مسـیر توسـعه و 
پیشـرفت همه جانبـه ی اسـتان، از مسـیر توسـعه ی تولید، 
خـود  عـزم جـدی  و صـادرات می گـذرد،  سـرمایه گذاری 
را بـرای رفـع موانـع و تسـهیل فعالیـت سـرمایه گذاران و 
بازرگانـان جـزم کـرده اسـت. از نیمـه ی دوم سـال گذشـته 
حرکتـی مبتنـی بـر مزیت هـای اسـتان آغـاز و سـند جامع 
توسـعه و پیشـرفت استان با تکیه بر اسـناد باالدستی، نگاه 
آینده پژوهانـه و نقش آفرینی بخش خصوصی تدوین شـده 
اسـت. خروجـی همه ی اقدامـات این حوزه معطـوف به دو 
هـدف اصلـی اسـت؛ نخسـت اشـتغال و دوم صـادرات بـا 
هدف ارزآوری. مطمئنًا با اهتمام جدی مسـئوالن و تالش 

بخـش خصوصـی ایـن هـدف دور از دسـترس نیسـت.

عابدین خرّم؛ استاندار آذربایجان شرقی:

تاثیر توسعه صادرات غیرنفتی در 
تحرک بخشی به تولید و جهش تولید

از نیمه ی دوم سال 
گذشته حرکتی 

مبتنی بر مزیت های 
استان آغاز و سند 

جامع توسعه و 
پیشرفت استان 
با تکیه بر اسناد 
باالدستی، نگاه 
آینده پژوهانه و 

نقش آفرینی بخش 
خصوصی تدوین 

شده است. خروجی 
همه ی اقدامات این 
حوزه معطوف به دو 

هدف اصلی است؛ 
نخست اشتغال 

و دوم صادرات با 
هدف ارزآوری.

...
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ژائلـه درپاسـخ بـه ایـن سـوال کـه بـه نظر شـما برگـزاری 
غیرنفتـی  صـادرات  توسـعه ی  ملـی  همایـش  دوره    25
موفقیت آمیـز بوده اسـت یـا نه؛ گفـت: اینکه بگوییـم از این 
همایش هـا، نتیجـه ای کسـب نکرده ایـم، درسـت نیسـت و 
اگـر  آورده ایـم.  به دسـت  یـک سـری موفقیت هایـی  قطعـا 
اولیـن همایـش توسـعه ی صـادرات غیـر نفتـی را بـا آخرین 
دوره ی همایـش مقایسـه کنیـم، متوجـه می شـویم کـه در 
چـه جایگاهی قـرار داشـتیم و اکنون در کجا هسـتیم. بهتر 
اسـت اینطـور بگوییـم کـه ایراداتی داریـم و می تـوان بهتر از 

وضعیـت فعلـی نیز باشـیم.
وی تشـریح کـرد: هـدف از ایـن همایـش بررسـی نقـاط 
بـرای رفـع  و تـالش  ضعـف در طـول سـال های گذشـته 
ایـن نقـاط ضعـف اسـت. هـدف مـا تخریـب نیسـت بلکـه 
چالـش  بـه  و  همایش هـا  ایـن  برگـزاری  بـا  می خواهیـم 
کشـیدن مسـئوالن، بـه نقطـه ی مطلـوب رسـیده و بتوانیـم 
مشـکالت موجـود در حـوزه ی اقتصـاد و صـادرات را بـرای 

سـال آینـده حـل کنیـم.

رئیـس اتـاق تبریـز ادامـه داد: مـا نسـبت بـه وضعیـت 
فعلـی، رضایـت کامـل نداریـم و معتقـد هسـتیم جای رشـد 
وجـود دارد و بـا توجه بـه ظرفیت های موجود می تـوان رو به 
جلـو حرکـت کرد. لـذا برگـزاری این همایش اهمیـت زیادی 
دارد و تمامـی اتاق هـای بازرگانـی باید حضوری فعـال در آن 
داشـته باشـند و مـا نیـز از دیـدگاه و نظـرات آن هـا اسـتفاده 
کنیـم. چه بسـا در این همایـش، راهکارهای مناسـبی برای 

رفـع مشـکالت موجـود ارائه شـود.
ژائله در مورد بزرگترین موانع موجود بر سـر راه توسـعه ی 
صـادرات غیـر نفتی، نیـز بیان کرد: مـا تاکنون نقشـه ی راه 
مناسـبی برای صـادرات طراحـی نکرده ایم و همیشـه صرفًا 
آنچـه را کـه تولیـد کرده ایـم به بـازار عرضه می کنیـم و هرگز 
به دنبـال آن چیـزی نیسـتیم کـه بـازار می خواهـد. به عبارت 
دیگـر مـا به جـای اینکـه از طریـق بازارسـنجی بـه سـمت 
محصـول حرکـت کنیـم، از سـمت محصـول به طـرف بازار 

می رویم. پیـش 
وی تشـریح کـرد: به عنـوان مثال به جـای اینکـه ابتدا به 

رییس اتاق تبریز:

نقشه ی راه مناسبی 
برای صادرات 

طراحی نشده است

هدف از این 
همایش بررسی 

نقاط ضعف در طول 
سال های گذشته 
و تالش برای رفع 
این نقاط ضعف 
است. هدف ما 
تخریب نیست 

بلکه می خواهیم 
با برگزاری این 

همایش ها و به 
چالش کشیدن 

مسئوالن، به نقطه ی 
مطلوب رسیده و 
بتوانیم مشکالت 

موجود در حوزه ی 
اقتصاد و صادرات را 
برای سال آینده حل 

کنیم.

...

یونـس ژائلـه، رییـس اتـاق بازرگانـی تبریز پاسـخگوی سـواالت ویژه نامه اتـاق تبریز با محوریت »نقشـه راه توسـعه ی 
صـادرات غیرنفتـی توسـط بخـش خصوصی بـا ربع قرن تجربه« بـود. وی در ایـن گفتگو معتقد بود تاکنون نقشـه ی راه 
مناسـبی برای صادرات طراحی نشـده  اسـت و اینکه از علم بازارسنجی و بازاریابی برخوردار نیستیم و همیشه صرفًا آنچه 
را کـه تولیـد کرده ایـم بـه بـازار عرضه می کنیـم و هرگز به دنبال آن چیزی نیسـتیم که بـازار می خواهد. به عبـارت دیگر ما 
به جـای اینکـه از طریـق بازارسـنجی به سـمت محصول حرکت کنیم، از سـمت محصول بـه طرف بازار پیـش می رویم. 
وی در ایـن گفتگو به ضعف محتوای آموزشـی دانشـگاه ها، اهمیت لجسـتیک و حمل و نقل بین المللـی و تالش برای 

رفـع مشـکل سـرمایه در گـردش و نقدینگی تولید و صادرکنندگان تاکید کـرد. در ادامه، این گفتگـو را می خوانید. 
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بازار کشـوری مانند روسـیه رفته و از نـوع محصول، کیفیت 
و بسـته بندی کشـور مقصـد مطلـع شـویم، ابتـدا محصـول 
را تولیـد می کنیـم کـه روش درسـتی نیسـت. بنابرایـن بایـد 
را  تأمیـن محصـول  زنجیره هـای  بـازار،  اهـداف  براسـاس 
ایجـاد کنیـم که تاکنـون در ایـن موضوع کوتاهـی کرده ایم. 
در ایـن میـان بازاریابی و بازار سـنجی درسـت مغفـول مانده 
اسـت و حلقه ی گمشـده ی مهمی در صـادرات غیرنفتی ما 

است.
وی اضافـه کـرد: ایـن مشـکالت به دلیـل عـدم پـرورش 
دانشـگاه ها  در  تجـارت  و  نیروهـای متخصـص صـادرات 
اسـت. درواقـع بایـد افـراد متخصص صـادرات و مسـّلط به 
زبـان و دانش تجارت تربیت شـده و هرکدام مارکت شـناس 
بـا  محصوالتـی  هـرروز  رقبـا  چراکـه  باشـد،  کشـور  یـک 
کیفیـت بـاال و بـا بسـته بندی های بهتـر و قیمت مناسـب تر 
عرضـه کـرده و سـهم تجـارت خـود را بـاال می برنـد. مـا تـا 
زمانـی کـه نیـروی انسـانی متخصـص در بازارهـای جهانی 
نداشـته باشـیم، نمی توانیـم هیچ شـناختی از بازار داشـته و 

دیپلماسـی اقتصـادی را برقـرار کنیـم.
از  یکـی  را  اقتصـادی  دیپلماسـی  تبریـز،  اتـاق  رئیـس 
ابزارهـای مهـم در توسـعه ی صـادرات غیرنفتـی دانسـت 
افـراد  به وسـیله ی  اقتصـادی  دیپلماسـی  کـرد:  تاکیـد  و 
حرفـه ای و متخصـص برقرار می شـود و اتاق هـای بازرگانی 
بایـد به عنـوان مرکز توسـعه ی تجـارت بـا برقـراری ارتباط با 
دانشـگاه و برگـزاری دوره هـای آموزشـی مربوطـه -کـه در 
ایـن ٌبعـد از ظرفیـت اتاق های بازرگانی غفلت شـده اسـت- 
از سـوی دولـت تقویـت شـود. مـا نمی گوییـم که در شـرایط 
فعلـی تحریم هـا، می توانیـم در تمامی بازارهـای دنیا حضور 
داشـته باشـیم؛ امـا تحریم ها تنها بخشـی از اقتصـاد ما را با 
مشـکل مواجه کـرده و بخش اعظمی از مشـکالت به دلیل 
مسـائل کالن دولت هـا و خودتحریمـی به وجود آمده اسـت 
و بایـد به جـای حملـه بـه ایـن دولـت و آن دولـت، بـه فکـر 

بهبـود وضعیـت فعلی باشـیم.
وی خاطرنشـان کـرد: یکـی از خواسـته های مـا فعـال 
کـردن اتـاق بازرگانـی در بخـش بین المللـی اسـت کـه در 
ایـن راسـتا و در جهـت انتقـال لجسـتیکی کاالهـای ایرانی 
بـه مقاصـد بازارهای مصرفـی حتما باید زمینه هـای الزم در 
جهـت کمـک بـه ایجـاد و تقویـت خطـوط تجـاری از جمله 

خطـوط کشـتیرانی، زمینـی و هوایـی فراهـم شـود. 
موضـوع بعـدی بحـث ایجـاد زنجیره های لجسـتیکی با 
شـرکت های بین المللـی اسـت. دولـت بایـد از خـود محـور 
بـودن بـه سـمت شـرکت محور بـودن و ایجـاد شـرکت های 
قابـل اعتمـاد بـرای ورود بـه بازارهـای جهانی حرکـت کند.
بایـد سـهم بخش خصوصـی و بانک هـا در هدف گذاری 
صادرات 75 میلیارد دالری در سـال 1402 مشـخص شـده 
و سـرمایه ی در گـردش کاال بـرای ورود بـه بـازار در اختیـار 
واحدهـای تولیـدی قـرار داده شـود. به عبارتـی بایـد از عـدد 
و رقـم رؤیایـی خـارج شـویم در غیـر ایـن صـورت ایـن عـدد 
75 میلیـارد دالر صرفـا در روی کاغذ باقـی خواهد ماند. باید 

تسـهیالت ارزان قیمـت را بـه متوّلـی هر بخـش از صادرات 
داده و میـزان تحقـق صـادرات را مطالبـه کنیـم و اگـر یک 
شـرکت یـا واحـد تولیـدی دچـار مشـکل شـد، بـا کمـک بـه 
آن اجـازه ندهیـم دچـار چالـش شـود چراکـه تولیدکنندگان 

سـربازان خط مقـدم اقتصاد هسـتند.
ژائلـه تصریـح کـرد: مـا بایـد نظـم جدیـدی در بخـش 
صـادرات ایجـاد کنیم و توجه داشـته باشـیم کـه روش های 
تامیـن  مالـی،  تامیـن  بنابرایـن  نیسـت.  پاسـخگو  قبلـی 
به عنـوان  انسـانی  نیـروی  تامیـن  و  بازاریابـی  لجسـتیک، 
سـرفصل های اصلـی در نظـر گرفتـه شـود و به دانشـگاه ها 
بگوییـم کـه آمـوزش و تربیـت افراد بـا رویه ی فعلـی نه تنها 
بـه درد مـا نمی خـورد حتـی بـرای ما مشکل سـاز نیز اسـت.
مـا بـرای اینکـه جایـگاه ایـران را در نظـم نویـن جهانـی 
بازارهـای جهانـی حاضـر باشـیم و  بایـد در  حفـظ کنیـم، 
اینطور نیسـت که خریداران به سـراغ ما آمده و کاالی ما را 

بخرنـد بلکـه مـا بایـد در بـازار حضـور داشـته باشـیم.
رئیـس اتـاق تبریز در مـورد فرصت هـا و تهدیدهای تبریز 
غیرنفتـی  صـادرات  توسـعه ی  بـرای  آذربایجان شـرقی  و 
گفـت: تبریـز و آذربایجـان ظرفیت هـای زیـادی دارنـد کـه 
یکـی از ایـن ظرفیت هـا، تّجـار و بازرگانـان تبریـز بـوده و 
امنیـت سـرمایه گذاری نیـز بسـیار مهم اسـت و نبایـد اجازه 
دهیم فضای اقتصاد اسـتان ناامن باشـد. تجار این اسـتان 
از 150 سـال پیش، پیشـرو در امر تجارت بودند و نخسـتین 
اتـاق تجـارت ایـران در تبریز شـکل گرفتـه و در صورت بهاء 
دادن بـه بخـش خصوصی بدون شـک، تبریـز و آذربایجان 
می تواننـد همچون گذشـته نقش مهـم خـود را در صادرات 

غیرنفتـی بـازی کنند.
وی در پاسـخ بـه این سـوال که کریدور شـمال به جنوب 
تـا چـه انـدازه می توانـد بـه رونـق حمـل  و نقـل و تجـارت 
کمـک کنـد، یادآور شـد: ما بایـد روابط خود را با کشـورهای 
همجـوار بخصـوص جمهـوری آذربایجـان توسـعه دهیم و 
هـر دو طـرف بایـد از انجـام رفتـار تحریک آمیـز خـودداری 
کننـد و سـعی کنیـم رونـد رو به رشـد روابـط تجـاری بین دو 
کشـور را ادامـه دهیـم و به صـورت کالن بـه موضـوع نـگاه 
گرفتـن  رونـق  در صـورت  نشـویم.  جزئیـات  وارد  و  کنیـم 
و  تجـار  اول  بـدون شـک در گام  کریـدور شـمال-جنوب 
مـردم اسـتان و کشـور از عوایـد آن برخـوردار خواهنـد شـد.
رئیـس اتـاق بازرگانی، صنایـع، معادن و کشـاورزی تبریز 
در پایـان در پاسـخ بـه ایـن سـوال که جایـگاه اتـاق تبریز در 
میزهـای تجـاری ایـران و سـایر کشـورها را چگونـه ارزیابـی 
تاثیرگـذاری خـود را در  بایـد میـزان  می کنیـد، گفـت: مـا 
عمـل نشـان دهیـم. میزهـا اکثـرًا یـک موضوع تشـریفاتی 
بـوده و تاثیـر آنچنانـی در تجـارت ندارنـد و تّجـار مـا بـه کار 
خـود ادامـه می دهنـد. دولت ها بایـد بگویند چـه خدماتی به 
میزهـا داده  و از آن هـا چـه حمایتـی کرده اند. ما حساسـیتی 
بـه ایـن موضـوع نداریـم که میـز ایـران و ترکیه یا میـز ایران 
و آذربایجان در دسـت چه کسـی اسـت. ما تبریز هسـتیم و 

بـا قـدرت بـه کار خـود ادامـه می دهیم.

ما تاکنون نقشه ی 
راه مناسبی برای 
صادرات طراحی 

نکرده ایم و همیشه 
صرفاً آنچه را که 

تولید کرده ایم به 
بازار عرضه می کنیم 
و هرگز به دنبال آن 
چیزی نیستیم که 

بازار می خواهد.

...
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ایـران،  اتـاق  معاونـت کمیسـیون ها، مجامـع و شـوراهای 
یادداشـتی را بـا موضـوع افزایـش صـادرات غیرنفتـی در اختیـار 
ویژه نامـه اتـاق تبریز بـا محوریت »نقشـه راه توسـعه ی صادرات 
غیرنفتی توسـط بخش خصوصـی با ربع قرن تجربه« قـرار داده 

اسـت کـه آن را در ادامـه می خوانیـد.
کسـب  کانال هـای  مهم تریـن  از  یکـی  تنهـا  نـه  صـادرات 
درآمـد و توسـعه ی اقتصـادی کشـورها بـه شـمار مـی رود، بلکه 
از زاویهـی نقش آفرینـی در زنجیره هـای ارزش جهانـی، نقشـی 
کلیـدی در امنیـت اقتصـادی و سیاسـی کشـور ایفـا می کنـد. 
صـادرات در ذات خـود یـک فعالیـت اقتصـادی اسـت، بـه ایـن 
معنـا که فعـاالن اقتصادی بخـش خصوصی با توجـه به میزان 
سـوددهی و ریسک موجود نسـبت به سرمایه گذاری و توسعه ی 
بـرای  لـذا  می کننـد،  تصمیم گیـری  صادراتـی  فعالیت هـای 
توسـعه ی صـادرات غیـر نفتی کشـور بایـد موانع برطرف شـده و 

هزینه هـای تحمیلـی بـه فعـاالن اقتصـادی کاهـش یابـد.
بخـش  روی  پیـش  موانـع  مهمتریـن  از  برخـی  ادامـه  در 
خصوصی در مسـیر توسـعه ی صادرات و همچنین راهکارهای 
عملـی پیشـنهادی بـرای کاهـش اثرات مخـرب این موانـع را به 
تفکیـک مسـائل کوتاه مدت و مسـائل سـاختاری بررسـی شـده 

است.

الف.مسائلکوتاهمدتومیانمدت:

مشکل1: رفعتعهدارزی
بخش بزرگی از درآمدهای ارزی کشـور از ناحیهی نفت، مواد 
پتروشـیمی و مـواد معدنـی حاصـل می شـود، به طور مشـخص 
در سـال 2020 بیـش از 8.17 میلیـارد دالر از صـادرات 10.8 
میلیـارد دالری ایـران را بخش هـای نفتـی، فرآورده هـای نفتی و 
بخش هـای معدنـی تشـکیل داده انـد و در عمل سـایر صـادرات 
غیرنفتـی غیـر منبع محور تاثیر چندانـی در بازار ارز کشـور ندارد، 
با این وجود این بخش به واسـطه ی ایجاد اشـتغال و توسـعه ی 
دانـش بنیـان نقـش کلیـدی در اقتصاد کشـور ایفا می کنـد. این 
مسـئله از آن حیث حائز اهمیت اسـت که قوانین موجود مربوط 
بـه بازگشـت ارز بیشـترین صدمـه را بـه ایـن بخـش غیرنفتـی 
غیرمنبع محور وارد کرده اسـت بدون آنکه دسـتاورد چندانی در 

مدیریت متمرکز بازار ارز در کشـور داشـته باشـد.
پیشنهادها:

الـف( تفکیـک قائـل شـدن میـان صـادرات غیرنفتـی منبـع 
محـور و غیـر منبـع محـور از منظـر رفـع تعهـد ارزی در دسـتور 
کار بانـک مرکـزی و دولـت قـرار گرفتـه شـود و در میان مدت به 
کلـی صـادرات غیرنفتـی غیرمنبـع محـور از مقـررات مربـوط به 

در یادداشتی از سوی اتاق ایران بررسی شد؛

موانع پیش روی بخش خصوصی 
در مسیر توسعه ی صادرات غیرنفتی
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پیمان سـپاری ارزی معـاف شـوند.
از  حاصـل  ارز  بازگشـت  بـرای  مقـرر  زمانـی  فرصـت   ) ب 

پیـدا کنـد. افزایـش  تـا 12 مـاه  بـه 8  صـادرات 
ج ( رتبه بنـدی کارت هـای بازرگانـی، بـه گونـه ای کـه بـرای 
بازرگانان خوش حسـاب تشـویق و برای آنهـا مزیت هایی در نظر 

گرفتـه شـود، از جمله مهلت بیشـتر بـرای رفع تعهـد ارزی.
د ( تشـکیل شـورای حل اختالف ارزی با عضویت نمایندگان 
بانـک مرکزی، سـازمان توسـعه ی تجـارت، اتاق ایـران، گمرک 
ایـران و سـازمان امـور مالیاتـی بـه منظـور مدیریـت صحیـح 

بازگشـت ارز صادراتـی.

مشـکل2: تحریمهایبینالمللیومحدودیتهای
ناشیازفقدانارتباطاتبانکیبینالمللی

شـده  ایجـاد  محدودیت هـای  و  بین المللـی  تحریم هـای 
در حـوزه ی روابـط بانکـی بـا نظـام بانکـی بین الملـل در عمـل 
بـه  ارز  بازگشـت  بـرای  غیـر ضـروری  و  اضافـی  هزینه هـای 
صادرکننـدگان تحمیـل کـرده کـه این مسـئله حاشـیه ی سـود 

را کاهـش داده اسـت. فعالیت هـای صادراتـی 
پیشنهادها:

الـف( ارائـه فهرسـت دقیقـی از صرافی هـای معتمـد بانک 
مرکـزی جهـت تسـویهی ارز صادراتـی و رفـع تعهـد ارزی در 
کشـورهای افغانسـتان، عراق و حوزه ی اوراسـیا جهت کاهش 

هزینه هـای مبادلـه بـرای صادرکننـدگان.
ج( فعال سـازی صرافی هـای مـورد اعتمـاد بانـک مرکـزی 
بـرای تسـهیل نقـل و  در گذرگاه هـای زمینـی مـرزی کشـور 
انتقـال پـول در شـرایط تحریمـی و کاهـش هزینه هـای بخش 

خصوصـی بـرای بازگردانـدن ارز صادراتـی.
بهره گیـری  بـرای  الزم  زیرسـاخت های  کـردن  فراهـم  د( 
خارجـی  پرداخت هـای  انجـام  جهـت  نویـن  فناوری هـای  از 
همچـون رمزارزهـا و تسـهیل مبـادالت پولی خارج از سیسـتم 
و  مرکـزی  بانـک  اعتمـاد  مـورد  صرافی هـای  ماننـد  بانکـی 
آمـوزش نحـوه ی اسـتفاده از آنها بـه فعاالن اقتصادی توسـط 

بانـک مرکـزی.
ه( ارائـه ی فهرسـت دقیقـی از صرافی هـای معتمـد بانـک 
مرکـزی جهـت تسـویهی ارز صادراتـی و رفـع تعهـد ارزی در 

 CISکشـورهای عـراق و افغانسـتان و
و ( رایزنی با کشـورهای مختلف برای اسـتفاده از ابزارهای 
پیام رسـان جایگزیـن سـوئیفت )همچون پیام رسـان سـپام( با 

کشـورهای هدف تجـاری )با اولویت پاکسـتان.(
شـود  مکلـف  ایـران  صـادرات  ضمانـت  صنـدوق  ذ( 
صادرکننـدگان  نیـاز  مـورد  بانکـی  اعتبـار  ضمانت نامه هـای 
خدمـات فنـی و مهندسـی را حداکثـر ظـرف یـک مـاه از تاریخ 

کنـد. صـادر  درخواسـت 

مشـکل3:کمبـودومسـتهلکشـدنتجهیـزات
حمـلونقل

ایـن مسـئله نـه تنها موجب شـده اسـت کـه هزینهی حمل 
و نقـل و جابـه جایـی محصـوالت صادراتـی افزایش پیـدا کند، 

بلکـه بـه دلیـل اسـتهالک تجهیـزات، بعضـا منجـر بـه از بین 
رفتـن و کاهش کیفیت کاالهـای صادراتی و در نتیجه تحمیل 

هزینه هـای اضافـی بـه صادرکنندگان می شـود.
پیشنهادها:

الـف( رفـع ممنوعیـت و انحصـار در واردات کانتینرهـای 
جایـی  جابـه  هزینه هـای  در  اساسـی  کـه سـهم  یخچـال دار 

دارنـد. کشـاورزی  محصـوالت  صـادرات 
ب ( سـرمایه گذاری در زیرسـاخت های حمـل و نقل دریایی 
در دریـای خـزر بـا تمرکز بـر قایق هـای رو-رو، تـا از این طریق 
فـارغ از مشـکالت مرزهـای زمینـی بـه صـورت مسـتقیم بـا 

روسـیه و قزاقسـتان ارتبـاط تجـاری دریایـی ایجاد شـود.
ج ( رفـع ممنوعیت واردات کامیون و تسـهیل مقررات برای 

واردات کامیون های حتی دسـت دوم اما قابل اسـتفاده

مشکل4: مدیریتنامناسبگذرگاههایمرزی
عـزم  همینطـور  و  بین المللـی  تحریم هـای  بـه  توجـه  بـا 
دولـت سـیزدهم بـرای در اولویـت قـرار دادن توسـعه تجـارت 
بـا همسـایگان، موضـوع مدیریـت گذرگاه هـای مـرزی بیش از 
پیـش اهمیت پیـدا کرده اسـت. در حال حاضر، عـدم مدیریت 
یکپارچـه در پایانه هـای مـرزی، تعـدد متولیـان و کنترل هـای 
مـوازی منجـر بـه ناهماهنگـی بیـن سـازمان های مسـتقر در 

پایانه هـای مـرزی و ناکارآمـدی قابـل توجهـی شـده اسـت.
پیشنهادها:

الـف( مدیریـت واحد گذرگاه های مرزی توسـط معـاون اول 
دولت قبل به وزارت راه و شهرسـازی محول شـده اسـت لیکن 
متاسـفانه هنوز عملیاتی نشـده و منازعاتی در دستگاه ها وجود 

تحریم های 
بین المللی و 

محدودیت های 
ایجاد شده در 
حوزه ی روابط 

بانکی با نظام بانکی 
بین الملل در عمل 
هزینه های اضافی 

و غیر ضروری 
برای بازگشت ارز 
به صادرکنندگان 

تحمیل کرده که این 
مسئله حاشیه ی 

سود فعالیت های 
صادراتی را کاهش 

داده است.

...
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دارد. اتـاق پیشـنهاد می کنـد کـه هرچـه زودتـر انتخـاب یـک 
سـازمان دولتی به عنـوان مدیریت واحـد در گذرگاه های مرزی 
در دسـتور کار دولـت قـرار بگیـرد تـا از ایـن طریـق مشـکالت 
موجـود از قبیـل ضعف هـای لجسـتیکی و رویه هـای زمان بـر 

و هزینه بـر در گذرگاه هـای مـرزی هرچـه سـریعتر حل شـوند.
ب( بـرای تکمیـل مدیریـت واحـد مـرزی ضـروری اسـت، 
کاسـتی های سـامانه ی پنجـره ی واحد تجارت اصالح شـود و 
فرآینـد تجـارت خارجی با هـدف کاهش زمان انجام تشـریفات 
گمرکـی بـه صـورت کامـل الکترونیکی شـود. به طـور خاص، 
گمـرک ج.ا.ایران مکلف شـود زیرسـاخت های مـورد نیاز برای 
اجـرا و اسـتقرار پنجره ی واحـد در فعالیت هـای گمرکی را طی 

یـک دوره ی زمانـی شـش ماهه فراهـم کند.
ج( تجهیـز گمـرکات مـرزی بـرای رفـع صف هـای طوالنی 
کامیون هـا در مـرز و توقـف زمان بر آنها برای مبـارزه با پدیده ی 
صف فروشـی )افزایـش پرسـنل، افزایـش تجهیـزات گمرکـی 
چون باسـکول و دسـتگاه X Ray ، افزایش سـاعات کاری به 
صـورت شـبانه روزی و بـدون تعطیلـی و امـکان اینترنتی کردن 

برخـی خدمات(
کشـورهای  گمـرک  ادارات  بیـن  الکترونیکـی  اتصـال  د( 
همسـایه از قبیل عـراق، آذربایجـان، افغانسـتان و ترکیه برای 
تسـریع در عبـور و مـرور مـرزی در دسـتورکار وزارت صمـت، 

وزارت امـور خارجـه و گمـرک ج.ا .ایـران قـرار گرفتـه شـود.
و  نقـل  و  حمـل  دیپلماسـی  ملـی  »کارگـروه  تقویـت  ه( 
ترانزیـت« در معاونت دیپلماسـی اقتصـادی وزارت امور خارجه 
بـرای اجرایـی کـردن کامـل کریـدور شـمال – جنـوب و کریدور 

خلیـج فـارس - دریـای سـیاه.

بـه مربـوط مقـررات فعلـی نظـام : 5 مشـکل
دارای و غیرشـفاف پیچیـده، بسـیار صادرکننـدگان

اسـت متعـددی تبصرههـای
این مسئله نه تنها کارآمدی این قوانین را مختل ساخته است 
بلکه زمینه سازی بروز فساد و اعمال نظر شخصی در استفاده از 
این قوانین را بوجود آورده است، تا جایی که در دیدار اسفندماه 
1400 مقام معظم رهبری با فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان 
نیز مسئله ی حل تورم قوانین و صدور خلق الساعه بخشنامه ها در 

حوزه ی بازرگانی و تجارت خارجی مورد تاکید ایشان قرار گرفت.
پیشنهادها:

الف( بازبینی در این قوانین و انجام اصالحات معطوف به 
ساده سازی قوانین و کاهش تبصره ها و استثنائات می تواند نقش 
مهمی در بهبود فضای کسب و کار، کاهش فساد و مانع زدایی بر 

سر راه تولید و تجارت کشور داشته باشد.
ب( پرهیز از صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های مکرر و 
خلق الساعه و غیرکارشناسی از طریق رایزنی ها و همکاری های 
به صورت مشخص  با بخش خصوصی.  دولتی  دستگاه های 
و  دستورالعمل ها  و  قوانین  تمامی  ابالغ  می شود  پیشنهاد 
نظر  کسب  به  منوط  صادرات  بحث  با  مرتبط  بخشنامه های 
مکتوب و رسمی اتاق ایران به عنوان نمایندهی بخش خصوصی 

شوند.
ج( قبل از هرگونه تصمیم گیری در خصوص ممنوعیت های 
صادراتی و وارداتی، مهلت سه ماهه برای تجار در نظر گرفته 

شود.

تعیین برای فعلی نظام ناکارآمدی : 6 مشکل
رایزنانبازرگانیکشور

طی سال های اخیر، سازمان توسعه تجارت سعی کرده است 
ماهیت  راستای  در  و  خصوصی  بخش  تقاضای  به  پاسخ  در 
سفارت   های  در  مستقر  بازرگانی  رایزنان  اعزام  طریق  از  خود، 
جمهوری اسالمی نسبت به بازاریابی و تقویت روابط و تعامالت 
خارجی، بازرگانان ایران اقدام کند. متاسفانه آمارهای صادراتی و 
تجربیات عملی بازرگانان گویای آن است که به رغم تالش های 
صورت گرفته، این رایزنان نتوانسته اند دستاوردهای مورد انتظار 
را محقق سازند. به نظر می رسد که جو سیاسی و امنیتی حاکم 
بر سفارتخانه ها باعث به حاشیه رفتن رسالت اصلی این بازرگانان 

شده است.
پیشنهادها:

الف( بازبینی و اصالح روند موجود در فرآیند انتخاب و نظارت 
بر عملکرد رایزنان بازرگانی با محوریت مشارکت اتاق ایران به 

نمایندگی از فعاالن بخش خصوصی.
ب( اتاق ایران با همکاری سازمان توسعه تجارت و اتاق های 
مشترک اقدام به تاسیس دفاتر تجاری و دفاتر خدمات مشاورهای 
در کشورهای که بیشترین ظرفیت را برای تامین نیازهای اقتصاد 
کشور و همچنین بیشترین قابلیت را برای صدور کاالهای ایران 
دارند، کند. با توجه به محدودیت های بودجه ای موجود و این 
واقعیت که ایران شرکای تجاری محدودی دارد، می توان برای 

 اتاق پیشنهاد 
می کند که هرچه 

زودتر انتخاب یک 
سازمان دولتی به 

عنوان مدیریت 
واحد در گذرگاه های 
مرزی در دستور کار 

دولت قرار بگیرد 
تا از این طریق 

مشکالت موجود 
از قبیل ضعف های 

لجستیکی و 
رویه های زمان بر 

و هزینه بر در 
گذرگاه های مرزی 

هرچه سریعتر حل 
شوند.

...
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)افغانستان(،  کابل  )امارات(،  دوبی  در شهرهایی چون  شروع 
استانبول  )عراق(،  اربیل  )عراق(،  بغداد  )گرجستان(،  باتومی 
نورسلطان  )تاجیکستان(،  دوشنبه  )هند(،  نو  دهلی  )ترکیه(، 
)قزاقستان(، شانگهای )چین(، شنزن )چین( اقدام به تاسیس 

این دفاتر کرد.

مشـکل7:ناکارآمـدیمدیریـتنمایشـگاههـاو
پاویـونهـایتجـاریواقتصـادیدرسـطحمنطقهو

بینالمللـی
تجربیـات یـک دهـه ی گذشـته ی کشـور دربـاره ی حضـور 
در نمایشـگاه های بـزرگ جهانـی همچـون اکسـپوی دبـی را 
نمی تـوان موفقیت آمیـز ارزیابـی کـرد. حتـی از نمایشـگاه های 
ملـی و منطقـه ای در کشـورهای همسـایه نیـز نتوانسـته ایم بـه 
صـورت بایسـته بهره منـد شـویم. ایـن ناکارآمـدی بـه روشـنی 
را  زمینـه  ایـن  در  و سـازماندهی موجـود  رویه هـا  در  بازنگـری 

می کنـد. اجتناب ناپذیـر 
پیشنهاد:

برگـزاری نمایشـگاه ها و پاویون هـای تجاری و اقتصـادی در 
کشـورهای هـدف تجـاری بـا نظـارت وزارت صمت بـر عهدهی 
بخش خصوصی و به طور مشـخص اتاق ایران گذاشـته شـود.

مشـکل8: برگزاریناکارآمدمراسـمصادرکنندهی
کشور نمونه

در حـال حاضـر مراسـم صادرکننـده ی نمونـه کشـور توسـط 
وزارت صمت و تنها با تمرکز بر ارزش دالری صادرات و بدون در 
نظـر گرفتـن میـزان رقابت پذیـری و دانش بنیان بـودن صادرات 
مـورد بررسـی قرار می گیـرد. این نـگاه کمی به صـادرات موجب 
شـده اسـت کـه این جایـزه اثرگـذاری محـدودی برای تشـویق و 
ترغیـب صادرکننـدگان بـه سـمت فعالیت هـای دانش بنیـان و 

صنعتی داشـته باشد.
پیشنهاد:

برگزاری مراسـم صادرکننده ی نمونه کشـور با نظارت صمت 
بـه اتاق ایران محول شـود.

مشـکل9:برگشـتخوردنکاالهـایصادراتیبه
دلیلعـدمرعایتاسـتانداردهایبـازارهدف

از  خصوصـی  بخـش  فعـاالن  گاهـی  آ عـدم  به دلیـل 
بـا  صادرکننـدگان  بعضـا  هـدف،  بازارهـای  اسـتانداردهای 
مشـکالت جـدی در مراحـل پایانـی صـدور کاالی خـود مواجـه 
می شـوند کـه این مسـئله هـم ضـرر و زیـان مالی قابـل توجهی 
متوجـه صادرکننـدگان می کنـد و هـم باعث خدشـه وارد شـدن 
بـه اعتبـار فرد و برنـد ایرانـی کاال و در نهایت از دسـت رفتن بازار 

صادرکننـدگان خواهـد شـد.
پیشنهاد:

الف( پیشـنهاد می شود سـازمان ملی اسـتاندارد مکلف شود 
بـا همکاری اتـاق بازرگانی، صنایـع و معادن و کشـاورزی ایران و 
سـازمان توسـعه تجارت، سازوکار مناسـب جهت اطالع رسانی و 
معرفی اسـتانداردهای بازارهای هدف به تجار بخش خصوصی 

طراحـی و به صورت منظـم اعالم نماید.
ب( اتـاق ایـران با همکاری سـازمان توسـعه تجـارت و وزارت 
امور خارجه نسـبت به برگزاری دوره  های آموزشـی برای افزایش 
گاهـی و شـناخت صادرکننـدگان نسـبت بـه بـازار کشـورهای  آ
هـدف بـه صورت مـوردی اقدام کرده و محتوای تولید شـده را به 

صـورت مسـتمر بروزرسـانی و در اختیار عموم قـرار دهد.

واردات مالیاتـی معافیـت حـذف  : 10 مشـکل
تولیـد خـط ماشـینآالت

سـالها تحریـم و افزایـش مسـتمر قیمـت ارز موجـب شـده 
اسـت که توان تولیدکنندگان برای بروزرسـانی فناوری خط تولید 
کاهـش پیـدا کنـد و در قانـون جهش تولیـد دانش بنیـان به رغم 
اعالم مخالفت اتاق، معافیت مالیاتی واردات ماشـین آالت خط 
تولیـد با چنیـن اقدامی منجـر به افزایش شـکاف فنـاوری میان 

محصـوالت تولیـد داخل و اسـتانداردهای جهانی خواهد شـد.
پیشنهاد:

الف( دولت مکلف شـود تعرفه ی حقوق ورودی ماشین آالت 
مـورد نیـاز تولیـد را بـه گونه ای تغییر دهـد که نرخ مؤثـر تعرفه ی 

قبـل و بعـد از اجـرای این حکم بدون تغییـر باقی بماند.
ب( همچنیـن، دولـت مکلف شـود نـرخ مؤثر تعرفـه ی قبل 
و بعـد از اجـرای ایـن حکـم را بـا در نظـر گرفتـن نوسـانات نـرخ 
ارز در فواصـل زمانـی ٣ ماهـه بازنگـری کند و گمـرک جمهوری 
اسـالمی ایـران نیـز موظـف شـود بـر اسـاس دسـتورالعملی که 
بـه تصویـب وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی می رسـد بـه گونه ای 
عمـل کنـد که پرداخـت وجوه حقـوق و عـوارض گمرکی مربوط 
بـه واردات کاالهای سـرمایه ای بخش تولید حسـب درخواسـت 

متقاضـی، بـه صـورت اعتبـاری قابل انجام باشـد.

تجربیات یک دهه ی 
گذشته ی کشور 
درباره ی حضور 

در نمایشگاه های 
بزرگ جهانی 

همچون اکسپوی 
دبی را نمی توان 

موفقیت آمیز 
ارزیابی کرد. حتی 
از نمایشگاه های 

ملی و منطقه ای در 
کشورهای همسایه 

نیز نتوانسته ایم 
به صورت بایسته 

بهره مند شویم. این 
ناکارآمدی به روشنی 
بازنگری در رویه ها و 
سازماندهی موجود 

در این زمینه را 
اجتناب ناپذیر 

می کند.

...
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ب.مسائلساختاری:

مشـکل1.قـرارگرفتـنکشـوردرلیسـتسـیاه:
FATF

لیکـن  شـوند  برداشـته  نیـز  تحریم هـا  همـه ی  چنانچـه 
مشـکل FATF حـل نشـود، بـاز هـم در فعالیت هـای بانکی با 
بانک هـای دنیا رونـد عادی وجود نخواهد داشـت. مضافًا اینکه 
قرار گرفتن در لیسـت سـیاه، موجبات افزایش ریسـک کشـور و 
عـدم ورود سـرمایه گذاری خارجـی بـه کشـور خواهد شـد. حتی، 
 FATF در شـرایط وجـود تحریم هـا نیـز در عمل، نپیوسـتن بـه
مانـع مهمی بـرای توسـعه ی روابط اقتصادی کشـور با شـرکای 
سیاسـی از قبیـل چین و روسـیه بشـمار می رود لذا منـوط کردن 
بحـث FATF بـه حل مشـکل تحریم هـا و بازگشـت طرفین به 
برجـام، نیـز بـه نوعـی خودتحریمی مضاعف به شـمار مـی رود.

پیشنهادها:
الـف( بانـک مرکـزی برنامـه ی مشـخصی بـرای اصالحات 
بانکـی در کشـور بـا هـدف ارتقـای کارایـی و شـفافیت در نظـام 
بانکـی و رعایـت اسـتانداردهای بین المللـی تهیـه و اجـرا کنـد.

ب( مذاکـره بـا FATF مشـابه موقعیـت سـال1٣94 و رفـع 
FATFتدریجـی موانـع پیوسـتن بـه

و اقتصـادی کالن محیـط بیثباتـی : 2 مشـکل
بـرتولیـدداخلـی اثـراتمخـربآن

نوسـانات نـرخ ارز و اسـتفاده از رویکردهـای مبتنی بر شـوک 
درمانـی، نااطمینانـی را برفضـای کالن اقتصادی کشـور حاکم 
نموده اسـت. این مسـئله امنیت سـرمایه گذاری در فعالیت های 
تولیـد را زیـر سـوال بـرده و مشـکل جـدی تامیـن سـرمایه بـرای 

فعالیت هـای مولـد ایجـاد نمـوده اسـت. شایسـته ی ذکر اسـت 
کـه به دو دلیل نوسـانات نـرخ ارز در ثبات محیـط کالن اقتصاد 
کشـور از جایـگاه حساسـی برخـوردار اسـت: اول آنکـه سـاختار 
تولیـدات داخلـی کشـور از منظـر تامیـن مـواد اولیـه و فنـاوری 
تولیـد، وابسـتگی باالیـی بـه خـارج از کشـور دارد و بـه اصطالح 
از ضریـب مونتاژکاری باالیی برخوردار اسـت. بنابراین با افزایش 
نـرخ ارز نـه تنها قیمـت کاالهـای وارداتی مصرفـی افزایش پیدا 
می کنـد، بلکـه قیمـت کاالهـای تولید داخلـی نیز افزایـش پیدا 
می کنـد کـه این امر منجـر به افزایش سـطح عمومی قیمت ها، 
کاهـش تقاضـای موثـر در بـازار، کاهـش قـدرت رقابت پذیـری 
صادرکننـدگان و افزایـش هزینه هـای حقیقـی دولت بـه عنوان 
ایـن زاویـه بـه کسـری  از  بزرگتریـن مصرف کننـده می شـود و 
بودجـه نیـز دامـن می زند. دومیـن دلیل نیز بـار روانی قیمـت ارز 
در اقتصـاد ایـران اسـت کـه به دلیـل تجربه ی تاریخـی و تقویت 
انتظـارات تورمـی، از طریـق تقویـت فعالیت هـای سـوداگرانه 
و داللـی، اثـرات تورمـی را تشـدید می کنـد. متاسـفانه طـی یک 
دهـه ی گذشـته اثـرات مخـرب بی ثباتـی در بـازار نـرخ ارز در 
عمل ثابت شـده اسـت و هیچ شـک و شـبهه ای برای اختالف 
نظرهـای علمـی و تئوریـک باقی نگذاشـته اسـت. لـذا تقاضای 
بخـش خصوصـی از دولـت این اسـت کـه یادگیری سـازمانی از 
ایـن تجربیـات تلـخ را که هزینهی سـنگین بـه کشـور وارد کرده 
اسـت، در صـدر برنامه هـای اصالحی خـود در دولـت جدید قرار 

دهد.
پیشنهادها:

و  شـوک درمانی  بـر  مبتنـی  راهبردهـای  هرگونـه  از  الـف( 
اجتنـاب شـود. کلیـدی  قیمتهـای  در  یکبـاره  دسـتکاری 

ب( بـا تغییـر نحـوه ی اسـتفاده از منابـع حاصـل از صـادرات 
نفـت و گاز در بودجـه، زمینـه ی اصـالح سـاختاری رابطـه ی 
بانـک مرکـزی با دولت فراهم شـود تا تعیین نـرخ ارز با قاعده ی 
مشـخصی و بـا هـدف تقویت قـدرت رقابت پذیـری ملـی در بازار 

انجام شـود.

مشـکل3: نادیدهگرفتناهمیـتوجایگاهتجارت
خارجیدرنظامتصمیمگیریکالنکشـور

اهمیـت تجـارت خارجـی بـرای بقـای اقتصادی و توسـعه ی 
کشـور آنطـور کـه الزم اسـت در نظـام تصمیم گیـری کشـور بـه 
رسـمیت شـناخته نمی شـود و عمومـا مالحظـات سیاسـی و 
امنیتـی بـر اولویت های این بخش، سـیطرهی کامـل دارند. این 
رویکـرد موجـب شـده اسـت دولت نتوانـد حکمرانـی مطلوبی در 

ایـن حـوزه بـه نمایش بگـذارد.
پیشنهاد:

الـف( ایجـاد یکپارچگـی و هماهنگی میان بازیگـران اصلی 
نظـام بازرگانی کشـور با محوریت سـازمان توسـعه تجـارت ایران
بـا  ایـران  بهـره وری سـازمان توسـعه تجـارت  افزایـش  ب( 

وظایـف شـرح  در  بازنگـری 

مشـکل4: ضعـفنظـامتولیـدداخلـیبـهعنـوان
غیرنفتـی: پیشنیـازصـادرات

چنانچه همه ی 
تحریم ها نیز 

برداشته شوند لیکن 
مشکل FATF حل 
نشود، باز هم در 

فعالیت های بانکی با 
بانک های دنیا روند 

عادی وجود نخواهد 
داشت. مضافًا 

اینکه قرار گرفتن 
در لیست سیاه، 

موجبات افزایش 
ریسک کشور و عدم 
ورود سرمایه گذاری 

خارجی به کشور 
خواهد شد. در 

عمل، نپیوستن به 
FATF مانع مهمی 

برای توسعه ی روابط 
اقتصادی کشور با 
شرکای سیاسی از 

قبیل چین و روسیه 
بشمار می رود.

...
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واقعیـت آن اسـت کـه بـدون بهره منـدی از یـک نظـام تولیـدی 
داخلـی کـه تـوان تولیـد کاالهـای رقابت پذیـر، بـا کیفیـت، متنوع و 
فناورانه را داشـته باشـد، عمال صادرات و نقش آفرینـی در بازارهای 
جهانـی و زنجیره هـای ارزش بین المللـی بی معنی اسـت. حتی اگر 
تمامـی موانـع صـادرات برطـرف شـوند، تـا زمانی کـه کاالیـی برای 
عرضـه وجـود نداشـته باشـد، توسـعه ی صـادرات غیر منبـع محور 
محقـق نخواهـد شـد. واقعیـات اقتصـادی کشـور نشـان می دهـد 
کـه طـی یک دهه ی گذشـته نظـام تولیـد داخلی بـا رکـود و فقدان 
سـرمایه گذاری در سـطوح گسـترده ای روبه رو بوده است. بر مبنای 
آمارهـای صـادرات کشـور در حـال حاضر بسـیار غیرمتنـوع و فقط 
بـا کشـورهای محـدودی صـورت می پذیـرد، ایـن مسـئله نشـان 
می دهـد کـه بـدون توجـه بـه ضـرورت اصـالح نظـام تولیـد کشـور 
نمی توان نسـبت به توسـعه ی صادرات غیرمنبع محور امیدوار بود.

پیشنهادها:
الـف( تدوین اسـتراتژی توسـعه ی صنعتی با هـدف ارتقای تولید 

و تشـویق صنایع با ارزش افـزوده باال
ب( حمایت هـای هدفمند، مشـروط و در طول زمـان کاهنده از 

بخش هـای تولیدی منتخب بر اسـاس سـند توسـعه ی ملی
ج( تمرکـز سیاسـت های توسـعه ی اقتصاد دانـش بنیان مبتنی 
بـر ارتقـای بهـره وری عوامـل تولیـد و تقویت شـرکت های صـادرات 

محـور بـه جای توجـه بـه تعـداد شـرکت های دانش بنیان.

مشـکل5. ضعـفدرزیرسـاختهایحمـلونقـلو
پایانههـایصادراتـیکشـور:

بـه دلیـل آنکـه سـالیان طوالنـی سـرمایه گذاری قابـل توجهـی 
بـرای توسـعه و بهسـازی زیرسـاخت های صادراتـی کشـور صـورت 
نگرفتـه اسـت، هزینه هـای بسـیار باالیـی از ایـن زاویـه بـه بخـش 
خصوصـی کشـور تحمیـل می شـود. ضمـن آنکـه بـه دلیـل ایـن 
ضعف زیرسـاختی، کشور نتوانسته اسـت از موقعیت ژئواستراتژیک 
جغرافیایـی خـود در راسـتای کسـب درآمدهـای ترانزیتـی بهره مند 

شود.
پیشنهادها:

الـف( سـرمایه گذاری های مشـترک بـا کشـورهای هنـد و چین 
و افزایـش ظرفیـت پایانه هـای صادراتـی داخلـی بـا محوریـت دو 
مسـیر ترانزیتی بین المللـی: الف( ابتکار کمربنـد و راه ، ب( گذرگاه 

بین المللـی شـمال – جنوب
ب( سـرمایه گذاری در پایانه هـای زیرسـاختی حمـل و نقلـی در 
کشـورهای همسـایه هدف بـا رویکرد تکمیـل مسـیرهای ترانزیتی 
داخلـی و اتصـال پایانه هـای صادراتـی داخلـی بـا بازارهـای هدف.

تجـارت توافقنامههـای ناکارآمـدی  : 6 مشـکل
ترجیحـیفعلـیکشـوردرراسـتایجهـشصـادراتبا

هـدف: کشـورهای
کـه  می دهـد  نشـان  تجـاری  آمارهـای  و  داده هـا  بررسـی 
توافقنامه هـای تجـارت ترجیحـی اجـرا شـده در عمـل نتوانسـته اند 
قابـل مالحظـه  قالـب جهـش  در  را  انتظـار  مـورد  دسـتاوردهای 
ایـن مسـئله  قـرارداد محقـق سـازند.  بـه کشـور طـرف  صـادرات 
بازتابدهنده خالءهای موجـود در نحوه ی انعقاد قراردادهای مذکور 

در راسـتای بـه فعل درآوردن پتانسـیل های صادراتی کشـور اسـت.
پیشنهادها:

الـف( وزارت صمـت بـا همکاری اتـاق بازرگانـی ایـران، توافقات 
تجارت ترجیحی و آزاد فعلی کشـور را بازبینی و مورد آسیب شناسـی 
قـرار دهـد و بـا توجه بـه گزارش های کارشناسـی و تجربیات عملی 

نسـبت به اصـالح آنها اقـدام کند.
ب( از تجربیـات فعلـی و نتایـج آسیب شناسـی توافقنامه هـای 
قبلـی، برای اسـتخراج یک دسـتورالعمل اسـتاندارد و یـک رویکرد 

علمـی در راسـتای بهبـود کارآیـی توافقات پیشـرو اسـتفاده شـود.
ج( طراحـان توافقنامه هـای پیشـرو، ملـزم بـه ارائـه یـک سـند 
نیازهـای مشـخص  اهـداف کمـی صادراتـی،  بـرآورد  از  پیوسـت 
وارداتـی و بخش های تولیدی هدف در راسـتای ارزشـیابی موفقیت 

موافقتنامه هـای اقتصـادی و تجـاری شـوند.

مشـکل7: فقـدانسـازوکارکارآمـدحـلمشـکالت
حقوقـیبیـنبخـشخصوصـیداخلـیوکشـورهای

هـدفتجـاری:
در حـال حاضـر حل مشـکالت حقوقی میـان بخش خصوصی 
ایـران و کشـورهای هدف با پیچیدگی های قابـل مالحظه ی اداری 
و حقوقی مواجه اسـت که این مسـئله ریسـک تعامل با تجار ایرانی 

را بـرای بخش خصوصی خارجی افزایش داده اسـت.
پیشنهاد:

وزارت دادگسـتری مکلـف شـود با همـکاری وزارت امـور خارجه 
و اتـاق ایـران، سـازوکار دوجانبـه الزم را بیـن اتاق هـای بازرگانـی 
کشـورهای هـدف صادراتـی همسـایه و دوسـت )بویژه کشـورهای 
منظـور  بـه  سـوریه(  و  پاکسـتان  افغانسـتان،  عـراق،  همچـون 
رسمیت بخشـی به مراکـز داوری و میانجی گری تجـارت بین الملل 

آورد. فراهـم  مرضی الطرفیـن 

نظـام برنامهریـزی و آمادگـی عـدم : 8 مشـکل
پیشـرو اقتصـادی تحـوالت بـرای تصمیمگیـری

در صـورت احیـای برجـام، آزادسـازی منابـع مالی بلوکه شـده ی 
ایـران و همچنیـن فروش نفت کشـور، نقدینگـی قابل مالحظه ای 
را در مدت کوتاهی در دسـترس مدیران کشـور قرار خواهد داد. یک 
خطـای راهبـردی در چنیـن شـرایطی واردات بی رویـه ی کاالهـای 
مصرفـی و لوکـس و پیگیـری سیاسـت های ناپایـدار پوپولیسـتی و 
ایجـاد رونـق بی کیفیـت و موقتـی در عرصه ی نظـام تصمیم گیری 
اقتصـادی کشـور اسـت. ایـن مسـئله هـم بـه لحـاظ نظـری و هم 
بـه لحـاظ تجربـه ی تاریخـی کشـور باعـث آسـیب های جـدی بـه 
اقتصـادی ملـی خواهـد شـد، به ویـژه آنکـه طـی چند دهـه ی اخیر 
کشـور بارهـا از پیامدهای بیماری هلندی آسـیب دیده اسـت. برای 
جلوگیـری از اشـتباهات گذشـته و از دسـت رفتـن فرصت هـای 
تاریخـی، الزامی اسـت کـه دولت قبـل از وقوع تحـوالت احتمالی، 
آمادگی هـا و برنامه ریزی هـای الزم در ایـن خصـوص را مهیا سـازد.

پیشنهاد:
برنامـه ای بـا مشـارکت بخـش خصوصی با هـدف تقویـت تولید 
صنعتـی فناورانه و ایجاد زیرسـاخت های الزم برای تقویت صادرات 
بـا پروژه های مشـخص مبتنی بر سـناریو رفع تحریم ها تهیه شـود.
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دیدگاه اتاق های 
سراسر کشور

در رابطه با برگزاری بیست و ششمین همایش ملی توسعه ی صادرات غیرنفتی سواالتی به 
تمامی اتاق های بازرگانی سراسر کشور ارسال شد که روسای 10 اتاق در موعد مقرر پاسخ های 

خود را به دفتر روابط عمومی اتاق تبریز ارسال کردند که در ادامه آنها را می خوانید.
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●تجربـهیدهههـایگذشـتهوبرگـزاری25دوره
همایـشملـیتوسـعهصـادراتغیرنفتـینشـان
نقشـه تدویـن لـزوم زمـان، هـر از بیـش داده
بخـش توسـط غیرنفتـی صـادرات توسـعه راه
خصوصـیحـسمیشـود.نظـرجنابعالـیدراین

چیسـت؟ خصـوص
توسـعه ی  اسـتانی  کارگروه هـای  کـه  می شـود  پیشـنهاد 
صـادرات بـا توجـه بـه مسـائل و مشـکالت موجـود در ایـن حوزه، 
پیشـنهادات خـود را به کارگروه توسـعه صادرات ملی ارسـال کنند 
تـا ضمـن جمع بنـدی مـوارد، زمینـه ی طـرح آن هـا را در مجلـس 
شـورای اسـالمی بـه منظـور لحـاظ در برنامـه ی هفتم توسـعه ی 

کشـور فراهـم کنند.
صـادرات توسـعهی راه بهتریـن شـما نظـر بـه   ●
ازشـعارچـهمـواردومسـائلی بـهدور غیرنفتـی

اسـت؟
-کاالی باکیفیـت و رقابت پذیـر قابل مبادله مـازاد بر مصرف 

داخلی در کشـور تولید شـود
-  بهره گیـری از یـک رونـد باثبـات در بلندمـدت و در جهـت 

تعامـل بیشـتر با کشـورهای هـدف تجاری 
-  بازاریابـی فعـال بـا همـکاری حداکثـری سـازمان توسـعه 

تجـارت و معاونـت اقتصـادی وزارت امورخارجـه کشـور 
- ایجـاد شـرکت های مدیریـت صـادرات بـرای اتحادیه های 

کاالهـای مزیـت دار صادراتی هر اسـتان
●دراسـتاناصفهـان،بزرگتریـنموانـعوعمدهترین
نقـاطقّوتصـادراتغیرنفتـیچهمواردیاسـت؟
ارزی،  پیمان سـپاری  موانـع  شـامل  مشـکالت  و  موانـع 
نوسـانات بـاالی نـرخ ارز، نبـود نظـام ارزی مشـخص، افزایـش 
هزینـه ی تولیـد، عـدم بازاریابـی مناسـب و مسـتمر، توسـعه کنـد 
لجسـتیک و حمـل و نقـل، ضمانت نامه ها و بیمه هـای صادراتی، 

تحریـم و هزینه هـای مبادلـه انتقـال ارز

نقـاط قـوت شـامل تربیـت شـرکت های مدیریـت صـادرات 
همـکاری  و  همدلـی  اسـتان،  صادراتـی  شـتاب دهنده ی  ذیـل 
دسـتگاه های اجرایـی اسـتان، وجـود 10 میـز توسـعه صـادرات 
متناسـب سـازی مشـّوق های  و  افزایـش  در صنـوف مختلـف، 

صادراتـی، حمایـت از برنـد منطقـه ای 

●عملکـردرایزنـیاقتصـادیسـفارتخانههـایایـران
راچگونـهارزیابـیمیکنیـد؟دیپلماسـیاقتصادی
میـزان بـهچـه توسـعهیصـادراتغیرنفتـی در

تاثیرگـذاراسـت؟
گذار از دیپلماسـی سـنتی به دیپلماسـی اقتصادی به عنوان 
ابـزار نویـن و کارآمـد تعامـل در اقتصـاد جهانـی و دسـتیابی بـه 
توسـعه قابـل مشـاهده اسـت. دسـتیابی بـه توسـعه ی اقتصـادی 
نیازمند تعامل با سـاختارهای اقتصاد سیاسـی جهانی خواهد بود. 
دغدغـه ی حاکـم بر سـاختار اقتصاد سیاسـی جمهوری اسـالمی 
ایران نیز در برهه ی کنونی مسـئله ی توسـعه ی اقتصادی اسـت. 
بـرای ایـران به عنوان کشـوری در حال توسـعه، اسـتراتژی رهایی 
از فـروش مـواد خـام و دسـتیابی بـه مدارهایـی از تولیـد کاالهـای 
صنعتـی یـا مشـتقات حاصـل از فـرآوری مـواد خـام، آنگونـه کـه 
مقـام معظـم رهبـری تأکید می کننـد، نه تنهـا یک ضـرورت بلکه 
یـک الـزام اسـت. نقش رایزنـان اقتصـادی و بازرگانی در توسـعه و 

تسـهیل ایـن تعامـالت بسـیار قابل توجه اسـت

و تولیـد در موفقیـت بـرای پسـاکرونا دوران در  ●
توسـعهیصادراتغیرنفتیبایدچـهرویکردهایی

اخـذکنیـم؟
تولیـد کاالی باکیفیـت، تقویـت بازاریابـی، حمایـت دولـت از 
صادرات غیر نفتی، تسـهیل قوانین، ایجاد بسـته های حمایتی به 
منظـور تشـویق فعـاالن اقتصادی حـوزه ی غیرنفتی بـه صادرات

گذار از دیپلماسی 
سنتی به 

دیپلماسی 
اقتصادی به عنوان 
ابزار نوین و کارآمد 

تعامل در اقتصاد 
جهانی و دستیابی 

به توسعه قابل 
مشاهده است. 

دستیابی به 
توسعه ی اقتصادی 

نیازمند تعامل 
با ساختارهای 

اقتصاد سیاسی 
جهانی خواهد 

بود. 

رییس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد:

لزوم ایجاد یک روند باثبات 
در تعامل بیشتر با کشورهای 

هدف تجاری

...

مسـعود گلشـیرازی، رییـس اتـاق بازرگانـی اصفهـان پاسـخگوی سـواالت ویژه نامه اتـاق تبریز بـا محوریت 
»نقشـه راه توسـعه ی صـادرات غیرنفتـی توسـط بخـش خصوصـی بـا ربـع قـرن تجربه« بـوده اسـت که در 

ادامـه، ایـن گفتگـو را می خوانید.
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دوره 25 برگزاری و گذشته دهههای تجربهی  ●
همایشملیتوسعهصادراتغیرنفتینشانداده
توسعه راه نقشه تدوین لزوم زمان، ازهر بیش
توسطبخشخصوصیحس غیرنفتی صادرات
میشود.نظرجنابعالیدراینخصوصچیست؟

با توجه به ابالغ سند نقشه راه توسعه ی صادرات کشور در سال 
1۳99 از سوی وزارت صمت )1۳99-1404( و با عنایت به تعریف 
نقشه راه توسعه ی صادرات کشور در سند مذکور و جایگاه ضعیف 
بخش خصوصی در این سند اعم از چشم انداز، اهداف، الزامات 
و برنامه ها به نظر می رسد باید نسبت به اصالح سند یادشده با 
کاهش تولی گری دولت در حوزه ی تجارت و تقویت و محوریت 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  وظایف  ارتقای  به ویژه  خصوصی  بخش 
معادن و کشاورزی ایران در تقسیم وظایف نهادی نقشه راه توسعه 
توسعه ی  راه  نقشه  سند  اصلی  ارکان  عنوان  به  کشور  صادرات 
صادرات غیرنفتی کشور و همچنین تصویب آن در هیئت محترم 

وزیران اقدام شود.

●بهنظرشمابهترینراهتوسعهیصادراتغیرنفتی
بهدورازشعارزدگیچهمواردومسائلیاست؟

و  انعقاد  می توان  را  غیرنفتی  صادرات  توسعه ی  راه  بهترین 
نتایج  به  دسترسی  تسهیل  تجاری،  موافقت نامه های  توسعه ی 
مالی، توسعه ی لجستیک و حمل و نقل، ثبات نرخ ارز، افزایش 
رفع  سهولت  صادرات،  تعرفه های  تعدیل  صادراتی،  مشوق های 
تعهد ارزی، سهولت خرید مواد اولیه، ماشین آالت، تجهیزات و 
قطعات یدکی، تسهیل امور مربوط به ترخیص مواد اولیه، ایجاد 
منظور  به  صادرات  امر  در  دخیل  سازمان های  بین  هماهنگی 

تسهیل امور گمرکی و کاهش نرخ تورم )تک رقمی( دانست.

●دراستانمازندران،بزرگترینموانعوعمدهترین
نقاطقّوتصادراتغیرنفتیچهمواردیاست؟

بزرگترین موانع استان مازندران را می توان کمبود سرمایه گذاری 

در امر صادرات، افزایش قیمت تمام شده به واسطه ی به روز نبودن 
تکنولوژی و فرسودگی )بهره وری پایین و عدم رقابت(، غیرقابل 
پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت، دشواری 
تامین مالی از بانک ها و موانع در فرآیند اداری و اخذ مجوزهای 
کسب و کار در دستگاه های اجرایی، برندسازی در امر تجارت و 

آموزش عمومی مباحث مرتبط با صادرات دانست.

●عملکردرایزنیاقتصادیسفارتخانههایایرانرا
در اقتصادی دیپلماسی میکنید؟ ارزیابی چگونه
توسعهیصادراتغیرنفتیبهچهمیزانتاثیرگذار

است؟
توسعه ی  امر  در  اقتصادی  دیپلماسی  تقویت  راستا،  این  در 
صادرات با تاکید بر اعزام رایزنان اقتصادی متخصص و مجرب 

برای توسعه صادرات غیرنفتی ضروری است.

●دردورانپساکرونابرایموفقیتدرتولیدوتوسعهی
صادراتغیرنفتیبایدچهرویکردهاییاخذکنیم؟

سیاست های حمایتی همچون تامین مالی و سرمایه در گردش 
کارها(،  و  کسب  از  مالی  حمایت های  )افزایش  کارها  و  کسب 
معافیت یا کاهش حق بیمه ی تأمین اجتماعی کارفرمایان، ارائه ی 
یارانه ی تأمین اجتماعی به کسب و کارهای کوچک و متوسط، 
معافیت یا کاهش اجاره بهای کسب وکارها، حذف عوارض اداری 
سربار بر کسب و کارها، معافیت یا امکان تأخیر در پرداخت مالیات 
کسب و کارها و همچنین پرداخت یارانه به فعالیت های تحقیق و 

توسعه کسب و کارها از جمله ضروریات است.
بهبود کارآیی زنجیره تامین، حفظ ارتباط با مشتریان، بهبود و 
اصالح سیاست های کالن اقتصادی )سیاست های پولی، مالی-
بودجه ای و ساختاری(، برنامه ریزی سیستم های نوآورانه و ایجاد 
صنایع جدید و مشاغل مختلف، توسعه ی تجارت الکترونیک و 
از دیگر  بنیان صادرات محور  اقتصاد دانش  کارآفرینی  توسعه ی 

ضروریات این حوزه است.

رییس اتاق بازرگانی مازندران مطرح کرد:

اصالح سند نقشه راه 
توسعه ی صادرات کشور با 

محوریت توجه به بخش خصوصی

تقویت دیپلماسی 
اقتصادی در امر 

توسعه ی صادرات 
با تاکید بر اعزام 
رایزنان اقتصادی 

متخصص و مجرب 
برای توسعه 

صادرات غیرنفتی 
ضروری است.

...

بـا  تبریـز  اتـاق  ویژه نامـه  پاسـخگوی سـواالت  مازنـدران  بازرگانـی  اتـاق  رییـس  دارابـی،  عبدالـه مهاجـر 
محوریـت »نقشـه راه توسـعه ی صـادرات غیرنفتی توسـط بخش خصوصی بـا ربع قرن تجربه « بوده اسـت 

کـه در ادامـه، ایـن گفتگـو را می خوانیـد.
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برگزاری و گذشته دهههای تجربهی  ●
صادرات توسعه ملی همایش دوره 25
زمان، هر از بیش داده نشان غیرنفتی
صادرات توسعه راه نقشه تدوین لزوم
حس خصوصی بخش توسط غیرنفتی
خصوص این در جنابعالی نظر میشود.

چیست؟
و  گسـتردگی  لحـاظ  بـه  راه  نقشـه  شـک  بـدون 
اجرایـی  دسـتگاه های  بیـن  مـا  فـی  تنگاتنـگ  ارتبـاط 
دولتـی و بخـش خصوصـی می بایسـتی بـا مشـارکت و 
حضـور توأمـان دسـتگاه های اجرایـی موظـف دولتـی و 
تشـکل های ذیربـط بخـش خصوصـی، تهیـه و تدویـن 
شـده و نقطـه نظـرات بخـش خصوصـی کامـال لحـاظ 

شـود.
در ضـرورت حضـور بخـش خصوصـی در تهیـه و 
تدویـن نقشـه راه می بایسـتی بـه حضـور تخصصـی ایـن 
بخـش، توجـه خـاص و کامـل صـورت گیـرد. ضـرورت 
موضـوع  در  مؤثـر  عوامـل  تمامـی  بـه  جامع نگـری 
تمامـی تشـکل های  و مؤثـر  پررنـگ  صـادرات، حضـور 
تخصصـی بخـش خصوصـی و دسـتگاه های دولتـی و 

می طلبـد. را  حاکمیتـی 
همچنیـن لـزوم حرکـت متعـادل در طـی طریق راه 
صـادرات متضمـن تعـادل در تمامـی ابعـاد مؤثـر آن در 
تدوین نقشـه راه بوده و از سـویی، ضـرورت تأکید پرقدرت 
بـر تأمیـن ضمانت هـای الزم جهـت اجـرای برنامه هـای 

نقشـه راه یـک اصـل مسـلم اسـت. تخصـص و تجـارب 
اقتصـادی  بـزرگ  و  فعـال  واحدهـای  و  علمـی  مراکـز 
بایـد مـورد بهره بـرداری قـرار گرفتـه و از حضـور آن ها در 

تدویـن نقشـه راه بهـره برد.
تشـکیل و تدویـن شـورای عالـی و کمیسـیون های 
هرگونـه  بـدون  اسـتانی  و  ملـی  سـاختار  در  تخصصـی 
هزینه کردهـای  و  جدیـد  تشـکیالت  ایجـاد  و  افزایـش 
مترتـب، تحت قالـب و چارچوب شـورای گفتگوی دولت 

و بخـش خصوصـی نیـز اصـل مهـم دیگـری اسـت.

●بهنظرشمابهترینراهتوسعهیصادرات
و موارد چه شعار از دور به غیرنفتی

مسائلیاست؟
ممنوعیت  برای  شده  اعالم  الزم  زمان  رعایت 
صورت  اعالم  قانون،  اساس  بر  بایستی  صادرات 
از  پاره ای  فسادپذیری  به  نسبت  باید  همچنین  پذیرد. 
کشاورزی  محصوالت  خصوصًا  صادراتی  محصوالت 
که نمی تواند برای صادرکننده همان تعهدات اولیه را در 
اولویت بخشی به تعهدات ارزی و ترخیص داشته باشد، 

توجه شود.
ارز  برگشت  جهت  قانونی  الزم  مکانیزم  ایجاد 
حاصل از صادرات و جلوگیری از داللی و واسطه گری، 
بر  تأکید  و  تشویفی  بسته های  ارائه ی  و  تعریف  لزوم 
اجرای آن برای محصوالت و تولیدات داخلی که مجاز 
و  تولید  امر  در  ارز  شدن  تک نرخی  و  می شود  دانسته 

رییس اتاق بازرگانی همدان تاکید کرد:

ضرورت بهره مندی از تجربیات 
فعاالن بخش تولید در تدوین 

نقشه راه اقتصادی کشور

علـی اصغـر زبردسـت، رییـس اتـاق بازرگانی همدان پاسـخگوی سـواالت ویژه نامـه اتاق تبریز بـا محوریت 
» نقشـه راه توسـعه ی صـادرات غیرنفتـی توسـط بخـش خصوصـی بـا ربـع قـرن تجربـه« بوده اسـت که در 

ادامـه، ایـن گفتگـو را می خوانید. 
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محصول صادراتی از دیگر موارد مهم است. 
تولید  جهت  الزم  سرمایه ی  تأمین  به  توجه 
برای  تولید  موضوعیت  به  توجه  صادراتی،  محصوالت 
به  توجه  همچنین  و  دولت  برای  تولید  جای  به  بازار 
به کارگیری  و  صادراتی  و  تولیدی  محصوالت  کیفیت 
راه کارهای تشویق در این مورد نیز از اصل های مهم به 

شمار می رود. 

و موانع بزرگترین همدان، استان در ●
غیرنفتی صادرات قّوت نقاط عمدهترین

چهمواردیاست؟
بایـد اشـاره داشـت کـه عمـده مشـکالت موجـود 
کمبـود  اسـت.  ملـی  صـورت  بـه  صـادرات  امـر  در 
باعـث  کـه  اسـتان  در  یخچـال دار  کشـنده های  شـدید 
افزایـش هزینه هـای حمـل و نقـل پـاره ای از کاالهـای 
و  نبـود  همچنیـن  و  می شـود  اسـتان  صادراتـی 
ارائـه ی  در  تخصصـی  و  فنـی  آزمایشـگاه های  کمبـود 
گواهی هـای الزمـه ی صادراتـی و عدم توجـه به صنعت 
برندینـگ در اسـتان از مهم تریـن موانـع در ایـن حـوزه 

اسـت. 
در  معدنی(  و  )کشاورزی  اولیه  مواد  تأمین  و  تولید 
راه های  وجود  غربی،  مشترک  مرز  به  نزدیکی  استان، 
ارتباطی مناسب، موقعیت جغرافیایی استان )نزدیکی به 
نیروهای  وجود  کشور(،  غربی  جنوب  و  شمال  و  مرکز 
با  دیرینه  ارتباط  و  مربوطه  موضوع  در  الزم  تخصصی 

بعضی از کشورها در زمینه ی صادرات از مهم ترین نقاط 
قوت استان در حوزه ی صادرات است. 

سفارتخانههای اقتصادی رایزنی عملکرد  ●
میکنید؟ ارزیابی چگونه را ایران
دیپلماسیاقتصادیدرتوسعهیصادرات

غیرنفتیبهچهمیزانتاثیرگذاراست؟
داشتن  عدم  لحاظ  به  رایزن ها  اغلب  متاسفانه 
تخصص الزم از تبحر کافی برخوردار نبوده و همین امر 

عدم کارآیی آن ها را به همراه داشته است.
در  بازرگانی  اتاق های  مشارکت  دیگر  سوی  از 
معرفی رایزن های اقتصادی به عنوان یک ضرورت بوده 
و ارزیابی عملکرد آن ها نیز باید توسط بخش خصوصی 

و اتاق بازرگانی انجام گیرد. 

●دردورانپساکرونابرایموفقیتدرتولید
چه باید غیرنفتی صادرات توسعهی و

رویکردهاییاخذکنیم؟
واحدهای  گردش  در  سرمایه  تأمین  و  افزایش 
به  توجه  با  تولید  کیفیت  افزایش  صادراتی،  و  تولیدی 
مقصد،  کشورهای  و  داخل  بهداشتی  پروتکل های 
مربوطه  صنایع  از  حمایت  و  بسته بندی  ارتقاء  بر  تأکید 
و همچنین جلوگیری از صادرات محصوالت به صورت 
در  توجه  قابل  موارد  از  بسته بندی  بدون  و  خام فروشی 

این حوزه است.

در ضرورت 
حضور بخش 

خصوصی در تهیه 
و تدوین نقشه 

راه می بایستی به 
حضور تخصصی 

این بخش، توجه 
خاص و کامل 

صورت گیرد.

...
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●تجربهیدهههایگذشتهوبرگزاری25دوره
همایشملیتوسعهصادراتغیرنفتینشان
تدویننقشه لزوم ازهرزمان، دادهبیش
راهتوسعهصادراتغیرنفتیتوسطبخش
خصوصیحسمیشود.نظرجنابعالیدر

اینخصوصچیست؟
بیـش از یـک دهـه اسـت کـه سـند ملـی راهبـردی 
مهـر  بـه  کـه  کشـور  غیرنفتـی  صـادرات  توسـعه 
تصویب نامـه هیئـت وزیـران مزیـن گشـته، ابـالغ شـده 
اسـت. سـازمان توسـعه تجـارت ایـران موظـف بـوده در 
راسـتای تحقـق برنامه هـای بخشـی، گـزارش عملکـرد 
بـه  بـار  یـک  مـاه  شـش  هـر  را  یادشـده  سـند  اجـرای 

کنـد. ارائـه  کشـور  صـادرات  کارگـروه 
اینـک بعـد از گذشـت یـک دهـه بـه اهـداف مدنظـر 
کـه عبـارت از نقـش مدیریتی ایـران در توزیـع و ترانزیت 
انـرژی، افزایـش فرصت هـای صادراتی، جذب سـرمایه 
نظـام  اسـتقرار  بـه  کمـک  و  پیشـرفته  فناوری هـای  و 
پولـی، بانکـی و بیمـه ای مسـتقل بـا کمـک کشـورهای 
کاهـش  هـدف  بـا  و  دوسـت  و  اسـالمی  و  منطقـه ای 
بایـد  نرسـیده ایم؛  اسـت،  پولـی  سیسـتم  بـه  وابسـتگی 
ریشـه ی عـدم دسترسـی را در سیاسـت های ناهمگـون 

بخـش کالن کشـور بررسـی کـرد.

توسعهیصادرات راه بهترین نظرشما به  ●

غیرنفتیبهدورازشعارچهمواردومسائلی
است؟

توسعه ی صادرات غیرنفتی باید به دور از شعارزدگی 
و با اجرای راهکارهای قانونی که در قالب قوانین بهبود 
محیط کسب و کار در مجلس شورای اسالمی مصوب 
شده، اعمال شود. عالوه بر آن، اجرای منویات رهبری 
باید در دو  در سیاست های اقتصاد مقاومتی است که 

بخش عملیاتی شود:
دستورالعمل های  و  آئین نامه ها  قوانین،  تمامی   -1
اقتصادی کشور باید در مرکز پژوهش های مجلس شورای 
جمهوری  ریاست  قوانین  تنقیح  کل  اداره ی  و  اسالمی 
احصاء، پایش و پاالیش شود به نحوی که با روح حاکم بر 

این سیاست ها، تطابق و همخوانی داشته باشد.
2- از گسترش حوزه ی عملکرد شرکت های شبه دولتی 
و سازمان های خاص بخصوص در حوزه های غیر مرتبط 
و مالی، بانکی و بیمه ای جلوگیری شود و فضای رقابتی 

بر بنگاه ها حاکم شود.
تعاملی  روابط  برقراری  و  برجام  مانند  مسائلی 
بین المللی با در نظر گرفتن پروتکل ها و فعال شدن در 
سازمان و نهادهای منطقه ای و بین المللی از ضروریات 
البته  است.  نفتی  غیر  صادرات  توسعه  اولویت های  و 
تولید  رویکرد  با  بین المللی  سرمایه گذاران  جذب 
مورد  باید  است،  افزوده  ارزش  دارای  که  دانش بنیان 

توجه قرار گیرد.

در بین کشورهای 
پیشرفته ی 

اقتصادی، کشوری 
در مبادالت 

اقتصادی موفق 
است که رایزن 

اقتصادی مّطلع 
و مسلّط داشته 
باشد تا بتواند 

با مطالعه و 
شناخت، آنچه را 

که می تواند مبنای 
دادوستد باشد، 

رصد کرده، به 
جریان انداخته و 
مورد پیگیری قرار 

دهد

رییس اتاق بازرگانی سمنان:

توسعه ی صادرات غیرنفتی 
در فضایی به دور از شعارزدگی 

ممکن است

...

علی اصغـر جمعـه ای، رییـس اتـاق بازرگانـی سـمنان پاسـخگوی سـواالت ویژه نامه اتـاق تبریز بـا محوریت 
»نقشـه راه توسـعه ی صـادرات غیرنفتـی توسـط بخـش خصوصـی بـا ربـع قـرن تجربه« بـوده اسـت که در 

ادامـه، ایـن گفتگـو را می خوانید.
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و موانع بزرگترین سمنان، استان در  ●
عمدهتریننقاطقّوتصادراتغیرنفتیچه

مواردیاست؟
متولی  دستگاه های  خوشبختانه  سمنان  استان  در 
همکاری  و  تعامل  سمنان،  بازرگانی  اتاق  با  دولتی 
به  مربوط  که  مشکالتی  رفع  جهت  به  خوبی  بسیار 
را می توان  این همکاری  استان است، دارند که میزان 
و  بیشتر موانع در بخش کشوری  رضایتمندانه دانست. 

ملی به چشم می خورد. 
خشکسالی،  همانند  موانع  برخی  است  ذکر  قابل 
مشکل تامین منابع آب و انرژی برای واحدهای تولیدی 
و مشکالت حمل ونقل به طور عمده مشاهده می شود 
نفتی  غیر  صادرات  در  سمنان  استان  قوت  نقاط  از  و 
می توان به وجود معادن، محصوالت باغی همانند پسته 

و انگور و نزدیکی به پایتخت اشاره کرد. 

سفارتخانههای اقتصادی رایزنی عملکرد  ●
ایرانراچگونهارزیابیمیکنید؟دیپلماسی
اقتصادیدرتوسعهیصادراتغیرنفتیبه

چهمیزانتاثیرگذاراست؟
کشوری  اقتصادی،  پیشرفته ی  کشورهای  بین  در 
در مبادالت اقتصادی موفق است که رایزن اقتصادی 
مّطلع و مسّلط داشته باشد تا بتواند با مطالعه و شناخت، 
آنچه را که می تواند مبنای دادوستد باشد، رصد کرده، 

پیگیری قرار دهد. همچنین  انداخته و مورد  به جریان 
رایزن  دفتر  کنار  در  سفارت  هر  اقتصادی  رایزن  دفتر 
باشد که  فعال  در حدی  باید  نظامی،  رایزن  و  فرهنگی 
در خاک خود  را  میزبان  موجبات سرمایه گذاری کشور 

فراهم آورد. 
با رصد اجمالی در کشورهایی مانند مالزی، اندونزی 
شاهد  مدت،  کوتاه  در  و  ناگهانی  طور  به  که  امارات  و 
شکوفایی اقتصاد خود بودند، مشخص می شود که دفاتر 
سرمایه گذاری  و  کرده  عمل  به خوبی  آن ها  اقتصادی 
خارجی با تالش رایزنان اقتصادی آن کشور باعث شده 
داشته  جهش  صادرات،  و  فروش  تولید،  در  که  است 

باشند. 
دفتر  به  توجه  ضمن  باید  ایران  اسالمی  جمهوری 
قانونی  امر  به  مسلط  و  زبده  افراد  از  اقتصادی،  رایزن 
سرمایه گذاری خارجی استفاده کند. امیدوارم با تأسیس 
نمایندگی های وزارت خارجه در استان ها، تعامل با اتاق 
یا  اقتصادی  رایزن  طرفی  از  و  شود  دوچندان  بازرگانی 

بازرگانی به نظر باید از جنس بخش خصوصی باشد . 

تولید در موفقیت برای پساکرونا دوران در  ●
چه باید غیرنفتی صادرات توسعهی و

رویکردهاییاخذکنیم؟
در دوران پسا کرونا باید سهم تجارت الکترونیک خود 

را دوچندان کنیم.
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دوره 25 برگزاری و گذشته دهههای تجربهی  ●
همایشملیتوسعهصادراتغیرنفتینشانداده
راهتوسعه نقشه تدوین لزوم ازهرزمان، بیش
صادراتغیرنفتیتوسطبخشخصوصیحس
میشود.نظرجنابعالیدراینخصوصچیست؟

عدم  و  غیرنفتی  صادرات  توسعه ی  جامع  برنامه ریزی  عدم 
راه  سر  بر  موانع  عمـده تـرین  از  یکی  همواره  صادرات  اولویت 
این  در  جّدیت  عدم  دالیل  عمده  از  یکی  و  است  بوده  صادرات 
خصوص را می تـوان، نـبـود مـتـوّلی واحد در امر تجارت کشور 
دانست. نبود متوّلی مشخص، به توسعه ی صادرات آسیب وارد 
کرده چرا که آنچه در ارتباط با تصمیمات در خصوص صادرات 
و  می پذیرد  صورت  مختلف  سازمان های  توسط  است،  مطرح 
اتخاذ شده بسیار ضعیف  ایـن تصمیمات  پاسخگویی در مقابل 

است. 

●بهنظرشمابهترینراهتوسعهیصادراتغیرنفتی
بهدورازشعارچهمواردومسائلیاست؟

به نظر می رسد بهترین راه توسعه ی صادرات غیرنفتی، معرفی 
با  صادرات  توسعه ی  استراتژی های  تدوین  و  واحد  متوّلی  یک 
هماهنگی تمام سازمان ها و افراد ذینفع در آن است تا با تقسیم 
وظایف و اختیارات مشخص در این برنامه هر کدام از ذینفعان به 
صورت مشخص پیگیر و مجری برنامه های عملیاتی خود باشند.

عمدهترین و موانع بزرگترین کرمان، استان در  ●
نقاطقّوتصادراتغیرنفتیچهمواردیاست؟

از عمده ترین نقاط قّوت استان کرمان این است که در تولید 
محصوالت صادراتی کشور نقش قابـل توجهی را ایفا می نماید. 
ازجمله  تولیدکننده ی عمده ی محصوالت کشاورزی  این استان 
پسته، خرما، گردو، محصـوالت جالیزی، مرکبات و ... و همچنین 
تولیدکننده ی محصوالت در خارج از فصل کشت و کشت های 
گلخانه ای است. ایـن استان دارای منابع غنی و متعّدد است به 
نحوی که عمده ترین تولیدکننده ی سنگ آهـن، مـس و زغـال 

سـنگ می باشد.
فرش های  صادرات  و  تولید  در  استان  دیرینه ی  سابقه ی 
دستباف به همراه وجود قابلیت های توریستی منحصر به فرد در 
سطح ملی و بین المللی، اهمیت استان را در توسعه ی صادرات 

غیر نفتی بیش از پیش مشخص می نماید.
از عمده ترین موانع صادرات این استان، مشکالت کمبود آب، 
شرکت های  کافی  تعداد  وجود  عدم  دولت،  ارزی  سیاست های 
بودن  باال  صادراتی،  کنسرسیوم های  و  صادرات  مدیریت 
نیاز  مـورد  زیرساخت های  در  ضعف  نقل،  و  حمل  هزینه های 
تجارت، قوانین و بخشنامه های خلق الساعه، کمبود نقدینگی و 

ضعف در میزان و روش های تامین مالی موجـود است.

●عملکردرایزنیاقتصادیسفارتخانههایایرانرا
در اقتصادی دیپلماسی میکنید؟ ارزیابی چگونه
توسعهیصادراتغیرنفتیچقدرتاثیرگذاراست؟
فعالیت  رقابتی  محیطی  در  صادرکنندگان  اینکه  به  توجه  با 
وضعیت  است  بهتـر  سـوال  ایـن  به  پاسخ  برای  می کنند، 
کشورهای رقیب را در ارتباط با عملکرد سفارتخانه ها و رایزنـان 
اقتصادی و همچنین دیپلماسی اقتصادی بررسی کرد. به عنوان 
مثال تعداد رایزنان اقتصادی ترکیه در عراق بیش از 10 نفر است. 
تعرفـه هـای ترجیحی تدوین شده بین کشورهای رقیب از لحاظ 
تعداد و دامنه ی شمول بسیار باال است و لذا نیازمند توسعه ی ایـن 
موضوع هستیم که ضمن توسعه ی تعداد رایزنان، از لحاظ کیفیت 
خدمات تخصصی ارائـه شـده نیز برنامه ریزی الزم صورت پذیرد و 
رویکرد تغییر نماید و در مجموع در خصوص دیپلماسی اقتصادی 

فعاالنـه تـر و هدفمندانـه تـر گـام برداریم.

و تولید در موفقیت برای پساکرونا دوران در  ●
بایدچهرویکردهایی توسعهیصادراتغیرنفتی

اخذکنیم؟
در  غیرنفتی  صادرات  توسعه ی  منظور  به  راهکارها  بهترین 

دوران پساکرونا را می تـوان مـوارد ذیـل نـام برد:
همکاری  با  کشور  اقتصادی  دیپلماسی  سند  تدوین  الف(   

بخش خصوصی و تمام طرف های ذینفع 
با کشورهای  آزاد  قراردادهای دوجانبه ی تجارت  اجرای  ب( 

عضو سازمان های بین المللی منطقه و همسایه
پ( تقویت صادرات حوزه های دارای مزیت و تقاضا از جمله 

محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی و پرهیز از خـام فروشی
منظور  به  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  جهت  تالش  ت( 

توسعه ی زیرساخت های صادرات محصوالت غیرنفتی

رییس اتاق بازرگانی کرمان مطرح کرد:

نبود متولّی واحد در امر تجارت کشور

به نظر می رسد 
بهترین راه توسعه 

ی صادرات 
غیرنفتی، معرفی 

یک متولّی 
واحد و تدوین 
استراتژی های 

توسعه ی صادرات 
با هماهنگی 

تمام سازمان ها 
و افراد ذینفع 

در آن است تا با 
تقسیم وظایف 

و اختیارات 
مشخص در این 

برنامه هر کدام از 
ذینفعان به صورت 

مشخص پیگیر و 
مجری برنامه های 

عملیاتی خود 
باشند.

...

سـیدمهدی طبیـب زاده، رییـس اتاق بازرگانـی کرمان پاسـخگوی سـواالت ویژه نامه 
توسـط بخـش  توسـعه ی صـادرات غیرنفتـی  راه  »نقشـه  بـا محوریـت  تبریـز  اتـاق 
خصوصـی بـا ربـع قـرن تجربـه« بـوده اسـت کـه در ادامـه، ایـن گفتگـو را می خوانیـد.
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25 برگــزاری و گذشــته دهههــای تجربــهی ●
دورههمایــشملــیتوســعهصــادراتغیرنفتــی
ــزومتدویــن نشــاندادهبیــشازهــرزمــان،ل
ــیتوســط نقشــهراهتوســعهصــادراتغیرنفت
نظــر میشــود. حــس خصوصــی بخــش

جنابعالــیدرایــنخصــوصچیســت؟
ــی  ــادرات غیرنفت ــعه ص ــای توس ــت طرح ه ــدم موفقی ع
توســط دولــت و لــزوم تدویــن نقشــه راه توســعه صــادرات 
فعلــی  شــرایط  در  خصوصــی  بخــش  توســط  غیرنفتــی 
ناموفــق  عملکــرد  نیــز  آن  دلیــل  کــه  میشــود  احســاس 

دولت هــای وقــت در چنــد دهــه ی اخیــر اســت. 

ــنراهتوســعهیصــادرات ــهنظــرشــمابهتری ●ب
غیرنفتــیبــهدورازشــعارچــهمــواردومســائلی

اســت؟
خبــره ی  کارشناســان  پیشــنهادات  و  آراء  از  اســتفاده 

داخلــی بــا بهره گیــری از الگوهــای موفــق کشــورهای توســعه 
یافتــه ی جهــان ســومی بــا توجــه بــه امکانــات بومــی جهــت 
ــادرات  ــعه ی ص ــه ی توس ــدون در زمین ــه ای م ــه ی برنام ارائ

بهتریــن راه محســوب می شــود.

و موانــع بزرگتریــن خورســتان، اســتان در  ●
عمدهتریــننقــاطقــّوتصــادراتغیرنفتــی

چــهمــواردیاســت؟
عمــده تریــن نقــاط قــوت اســتان خوزســتان در زمینــه ی 
و  بــزرگ  گمــرکات  و  بنــادر  وجــود  صــادرات،  توســعه ی 
کوچــک متعــدد مشــرف بــه خلیــج فــارس و مرزهــای زمینــی 
ــادان و  ــا کشــور عــراق و فرودگاه هــای بین المللــی آب ــی ب و آب
اهــواز اســت کــه خطــوط ریلــی را نیــز می تــوان بــه آن اضافــه 
ــور و  ــادرات در کش ــد ص ــدم رش ــت ع ــه عل ــفانه ب ــرد. متاس ک
ــرار  ــت واردات ق ــات در خدم ــن امکان ــی، ای ــد مل ــف تولی صع

گرفتــه اســت. 

استفاده از آراء 
و پیشنهادات 

کارشناسان خبره ی 
داخلی با بهره گیری 

از الگوهای موفق 
کشورهای توسعه 

یافته ی جهان 
سومی با توجه 

به امکانات بومی 
جهت ارائه ی 

برنامه ای مدون در 
زمینه ی توسعه ی 
صادرات بهترین 

راه محسوب 
می شود.

رییس اتاق بازرگانی آبادان مطرح کرد:

ضرورت استفاده از 
پیشنهاد کارشناسان داخلی 

و الگوهای موفق خارجی 
برای تدوین نقشه راه صادرات

...

اسـداله کـرد زنگنـه، رییـس اتـاق بازرگانـی آبـادان پاسـخگوی سـواالت ویـژه نامـه اتـاق تبریز بـا محوریت 
»نقشـه راه توسـعه ی صـادرات غیرنفتـی توسـط بخـش خصوصـی بـا ربـع قـرن تجربه« بـوده اسـت که در 

ادامـه، ایـن گفتگـو را میخوانید.
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25 برگزاری و گذشته دهههای تجربهی  ●
دورههمایشملیتوسعهصادراتغیرنفتی
نشاندادهبیشازهرزمان،لزومتدوین
توسعهصادراتغیرنفتیتوسط راه نقشه
نظر میشود. حس خصوصی بخش

جنابعالیدراینخصوصچیست؟
صـادرات غیرنفتـی ایـران امـروز بـا عـدم واقع بینـی 
کاری  فرهنـگ  در  ریشـه  امـر  ایـن  و  اسـت  روبـرو 
منظـور  دارد.  کشـور  اقتصـادی  حـوزه ی  تصمیم گیـران 
از نقشـه راه اگـر برنامـه عملیاتـی اجرایی بـرای راهبردها 
باشـد، نیـاز به تنظیـم و تدویـن دارد اما در شـرایط کنونی 
کـه شـرایط تحریـم و جنـگ اقتصـادی اسـت، نیـاز بـه 
نقشـه راه جدیـد منطبـق و متناسـب بـا نقشـه ی تنظیـم 
بـازار داریـم. نقشـه راه تنظیـم بـازار و نقشـه راه توسـعه ی 
قطعـًا  بگیرنـد.  شـکل  هـم  مـوازات  بـه  بایـد  صـادرات 
تفویـض اختیـارات در ایـن زمینـه بـه بخـش خصوصـی 
گام مؤثـری در جهـت ارتقـاء افزایـش صـادرات غیرنفتی 

ایـران خواهـد بـود.

توسعهیصادرات راه بهترین نظرشما به  ●
غیرنفتیبهدورازشعارچهمواردومسائلی

است؟
برای افزایش صادرات غیرنفتی و تأثیر آن بر جهش 
تجارت  حوزه ی  در  نهادی  و  ساختاری  اقدامات  تولید، 
تعیین مزیت های صادراتی کشور و سرمایه گذاری  نظیر 

وجود  گیرد.  قرار  اولویت  در  باید  کاالها  این  تولید  در 
در شرایط  آن ها  با  مبادله  امکان  که  جایگزین  بازارهای 
در  عضویت  و  همکاری  و  باشد  داشته  وجود  تحریم 
اتحادیه های منطقه ای دارای سود متقابل تجاری برای 
بازارهای  برای  جایگزین  بازارهای  شناسایی  و  طرفین 
داخلی  برای محصوالت  تجاری  روابط  و گسترش  فعلی 
نیز می تواند بسیار مؤثر باشد. البته باید توجه داشت صرفًا 
توافق تجاری مشکل صادرات را حل نمی کند و مشکالت 
مربوط به حوزه نقل و انتقال ارز، زیرساخت های مورد نیاز 
... بر حجم تجارت مؤثر  بانکی و  تبادالت  حمل و نقل، 
هستند و توافق تجاری این مسائل را شامل نمی شود که 

نیازمند توجه به این حوزه ها هستیم.
با  تجاری  توسعه ی  کوچک،  بنادر  بیشتر  رونق 
و  جاسک  بندر  زیرساخت های  افزایش  و  عمان  کشور 
استان  در  صادرات  رونق  راهکارهای  جمله  از  سیریک 
بندر  بندرعباس،  رجایی  شهید  بندر  است.  هرمزگان 
از  بندر سیریک  و  بندر جاسک  بندرلنگه،  باهنر،  شهید 
برای  هرمزگان  استان  لجستیکی  زیرساخت های  جمله 

صادرات بیشتر محسوب می شود.

و موانع بزرگترین هرمزگان، استان در  ●
غیرنفتی صادرات قّوت نقاط عمدهترین

چهمواردیاست؟
است  متعددی  مشکالت  دارای  غیرنفتی  صادرات 
که برخی از آنها شامل موانع پیمان سپاری ارزی، نوسانات 

در حال حاضر، 
سفارتخانه ها باید 

با فعال کردن 
ظرفیت و افزایش 

تعامل خود با 
بخش خصوصی 

و بازرگانان 
داخلی و بازاریابی 

و بازارسازی، 
بزرگ ترین حامی 
منافع کشور به 

لحاظ اقتصادی در 
بازارهای جهانی 

باشند.

رییس اتاق بازرگانی هرمزگان مطرح کرد:

نیازمند نقشه ی راه صادراتی 
متناسب با نقشه ی تنظیم بازار 

هستیم

...

محمدرضـا صفـا، رئیـس اتـاق بازرگانـی هرمـزگان پاسـخگوی سـؤاالت ویژه نامـه اتـاق تبریـز بـا محوریـت 
»نقشـه راه توسـعه ی صـادرات غیرنفتـی توسـط بخـش خصوصـی بـا ربـع قـرن تجربه« بـوده اسـت که در 

ادامـه، ایـن گفتگـو را می خوانیـد.
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افزایش  مشخص،  ارزی  نظام  نبود  ارز،  نرخ  باالی 
و مستمر، ضعف  مناسب  بازاریابی  تولید، عدم  هزینه ی 

دستگاه دیپلماسی اقتصادی و ... است.
محصوالت شیمیایی، کاالهای ساختمانی، معدنی، 
از عمده ترین کاالهای غیرنفتی  تره بار  صنعتی و میوه و 
فارس  خلیج  جنوبی  حاشیه ی  کشورهای  به  که  است 
صادر می شود. در مجموع به 15 کشور همسایه کاالهای 

غیرنفتی صادر می شود.
بنابر اطالعات تقسیم بندی کاال، صادرات غیرنفتی 
فلزات  ارزش دالر،  بیشترین  اساس  بر  استان هرمزگان 
معمولی و مصنوعات آن )شامل کاالهایی چون شمش، 
از آهن(، مواد پالستیکی )شامل  نیمه تمام  محصوالت 
و  )گوگرد  معدنی  محصوالت  کائوچو(،  و  پلی اتیلن 
سیلیسیت و سیمان و سنگ گچ و ...(، محصوالت نباتی 
محصوالت  و   )... و  برنج  و  سبزیجات  و  میوه  )شامل 
صنایع شیمیایی )اوره و فور آلدئید و کربنات سدیم و ...( 
بیشترین ارزش دالر صادرات استان را به خود اختصاص 

داده اند.
همچنین در تقسیم بندی کشورهای هدف صادرات، 
کشورهای چین و هند و امارات و عمان بیشترین ارزش 
دالر صادرات به کشورهای هدف را در برگرفته اند. عالوه 
رده ی  در  نیز  غنا  و  اندونزی  و  تایلند  کشورهای  این  بر 

باالی صادرات از استان هرمزگان قرار دارند.

سفارتخانههای اقتصادی رایزنی عملکرد  ●
ایرانراچگونهارزیابیمیکنید؟دیپلماسی

اقتصادیدرتوسعهیصادراتغیرنفتیبه
چهمیزانتاثیرگذاراست؟

متاسفانه سفارتخانه های ایران به جز تعداد محدود، 
فعالیت اقتصادی چشم گیری ندارند و توجه به این امر را 
به طور کلی از دایره ی امور خود خارج کرده اند. در اغلب 
موارد افراد کارنابلد و ناآشنا با مسائل و مفاهیم اقتصادی 
مانند بازارسازی و بازاریابی در سفارتخانه ها مشغول به کار 
هستند و نمی توانند از عهده ی چنین وظیفه ی خطیری 
جایگاه  و  جغرافیایی  نقشه ی  به  توجه  با  قطعا  برآیند. 
ایران با دیپلماسی اقتصادی مناسب می توان از ظرفیت 
تقویت  برای  همسایه  کشورهای  بخصوص  اقتصادی 

چرخه ی اقتصادی در کشور استفاده کرد.

تولید در موفقیت برای پساکرونا دوران در  ●
چه باید غیرنفتی صادرات توسعهی و

رویکردهاییاخذکنیم؟
همه ی  بین الملل  بخش  پساکرونا،  دنیای  در 
صادرات  بخش  در  باید  دولتی  نهادهای  و  وزارتخانه ها 
قطعًا  بین،  این  در  البته  که  شوند  هم راستا  و  فعال 
حال  در  برخوردارند.  بیشتری  اهمیت  از  سفارتخانه ها 
حاضر، سفارتخانه ها باید با فعال کردن ظرفیت و افزایش 
و  داخلی  بازرگانان  و  خصوصی  بخش  با  خود  تعامل 
کشور  منافع  حامی  بزرگ ترین  بازارسازی،  و  بازاریابی 
باشند. ضروری  بازارهای جهانی  در  اقتصادی  لحاظ  به 
کشورهای  به  بیشتر  رایزنان  اعزام  به  نسبت  که  است 

موردنظر، بخصوص کشورهای همسایه اقدام شود.

برای افزایش 
صادرات غیرنفتی 

و تأثیر آن بر 
جهش تولید، 

اقدامات ساختاری 
و نهادی در حوزه ی 

تجارت نظیر 
تعیین مزیت های 
صادراتی کشور و 
سرمایه گذاری در 
تولید این کاالها 
باید در اولویت 

قرار گیرد.

...
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25 برگـزاری و گذشـته دهههـای تجربـهی ●
دورههمایـشملیتوسـعهصـادراتغیرنفتی
نشـاندادهبیـشازهـرزمـان،لـزومتدویـن
نقشـهراهتوسـعهصـادراتغیرنفتـیتوسـط
نظـر میشـود. حـس خصوصـی بخـش

جنابعالـیدرایـنخصـوصچیسـت؟
جنـگ  و  تحریـم  شـرایط  کـه  کنونـی  شـرایط  در 
اقتصـادی اسـت، نیـاز بـه نقشـه راهـی منطبق و متناسـب 
بـا نقشـه تنظیـم بـازار داریـم کـه ایـن نقشـه راه می بایسـت 
یـک برنامـه ی عملیاتـی اجرایی بـرای راهبردهایی باشـد که 
نیـاز بـه تدویـن و تنظیـم دارد. توسـعه ی صـادرات غیرنفتی 
شـود.  منطبـق  بـازار  تنظیـم  سیاسـت های  بـا  می بایسـت 
صـادرات بیشـتر از آنکـه خروجـی واقعیت هـای اقتصـادی 

باشـد، نتیجـه ی روابـط سیاسـی کشورهاسـت.
در حـال حاضـر بـا توجـه بـه اینکـه در شـرایط تحریم، 
پارامترهـای کنتـرل نشـده ای بر حـوزه ی تجـارت خارجی ما 
ناظر اسـت، بایـد بیش از اینکه بخواهیم نقشـه راه صادراتی 
بنویسـیم، بیشـتر بـه فکـر اصـالح و بهبـود شـرایط موجـود 
و تقویـت بنگاه هـا بـرای نفـوذ در بازارهـای کنونـی باشـیم. 
متاسـفانه مـا هیچـگاه تاکنـون بـرای توسـعه ی صـادرات 
برنامه نداشـتیم و ظرفیت ها را نشـناختیم و این درحالیسـت 
کـه اگـر نـگاه صادراتی نداشـته باشـیم، توسـعه ی صادراتی 

شـکل نمی گیـرد. 
بخشـنامه های متناقـض و بعضـًا متضـاد در حـوزه ی 
صـادرات و تولیـد، ضـرر و زیـان زیـادی را متوجـه صـادرات 
غیرنفتـی کشـور کـرده و ایـن امـر منجـر بـه از دسـت رفتـن 
برخـی بازارهـای صادراتـی نیـز شـده اسـت. از سـوی دیگر، 
ممنوعیـت در صـادرات برخـی از کاالهـا آن هـم در مقاطـع 

شـده  موجـب  گهـی  آ پیـش  بـدون  و  کوتاه مـدت  زمانـی 
بسـیاری از محموله هـای صادراتـی کشـور، بـا مشـکالت 
عدیـده بـرای حضـور به موقـع و مطابـق بـا قراردادهـا، در 
بازارهـای هـدف مواجه شـوند و همیـن امر، تا حـدود زیادی 

رونـد صـادرات غیرنفتـی کشـور را کنـد کـرده اسـت.
لـذا چنانچـه نقشـه راه توسـعه ی صـادرات بـا تمرکـز 
بخـش  توسـط  هـدف  کشـورهای  در  بنگاه هـا  تقویـت  بـر 
خصوصـی تدوین شـود، بسـیار موثـر خواهد بـود. در تنظیم 
خصوصـی  بخـش  توسـط  صـادرات  توسـعه ی  راه  نقشـه 
می بایسـت هـر دو موضـوع صـادرات و بـازار داخلـی مدنظر 
صـادرات  توسـعه ی  کـه  داشـت  توجـه  بایـد  بگیـرد.  قـرار 
غیرنفتی ضروری اسـت تا اقتصاد کشـور را به سـمت توسعه 
بیشـتر پیـش ببـرد و هـدف از توسـعه ی صـادرات رسـیدن 
بـه توسـعه ی اقتصـادی اسـت کـه در نهایـت افزایـش رفـاه 

اجتماعـی جامعـه را در پـی خواهـد داشـت.

●بـهنظـرشـمابهتریـنراهتوسـعهیصـادرات
غیرنفتـیبـهدورازشـعارزدگیچـهمـواردو

مسـائلیاسـت؟
توسـعه ی صـادرات در هـر کشـور بـه عوامـل زیـادی 
بسـتگی دارد کـه زیربنای همـه ی آن ها به میـزان پژوهش 
و تحقیقـات در زمینـه ی توسـعه ی صادرات وابسـته اسـت. 
از عمده تریـن مـوارد جهـت بهبـود توسـعه ی صـادرات غیـر 
نفتـی در دو بخش کشـوری و اسـتانی می توان به مـوارد زیر 

اشـاره کرد:
الف:بخشکشوری

- تعییـن راهبـرد کالن و چنـد وجهـی در تجـارت خارجـی 
ر کشو

رییس اتاق بازرگانی ارومیه تاکید کرد:

ضرورت توجه به مؤلّفه های 
»صادرات« و »بازار داخلی« 

در تدوین نقشه راه صادرات غیرنفتی

حسـن انتظـار، رییـس اتـاق بازرگانـی ارومیـه پاسـخگوی سـواالت ویژه نامـه اتاق تبریـز با محوریت »نقشـه 
راه توسـعه ی صـادرات غیرنفتـی توسـط بخـش خصوصـی بـا ربـع قـرن تجربـه« بـوده اسـت کـه در ادامه، 

ایـن گفتگـو را می خوانیـد.
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- تعییـن اهـداف بـر اسـاس واقعیت های موجـود در تجارت 
جهانی

- عـدم حـذف بخـش قابـل توجهـی از جغرافیـای جهـان از 
نقشـه ی تجاری کشـور

- توجه بیشـتر به بازار کشـورهایی که از اهمیت استراتژیک 
اقتصادی باالیی برخوردارند

- رفع محدودیت مالی و بانکی برای انتقال ارز صادراتی
-  استفاده ی بهینه از ترجیحات تجاری

- برنامه ریزی برای حضور موثر در بازارهای هدف
اتحادیه هـا  از ظرفیت هـای تجـاری  بهینـه  اسـتفاده ی    -

اوراسـیا اتحادیـه ی  بخصـوص 
- سیاسـتگذاری در خصـوص تمرکـز بـر تولیـد کاالهایـی با 

مزیت هـای رقابتـی و قیمتـی صادراتـی
- توجه جدی به گسترش زنجیره ی صادرات 

- توسعه ی مراکز تجاری در بازارهای هدف
- افزایش کیفیت محصول و برندسازی محصوالت

به کارگیـری  و  انجـام صـادرات  مـازاد در  - حـذف مراحـل 
صـادرات در  نویـن  روش هـای 

آوردن  پاییـن  و  کاال  شـده ی  تمـام  قیمـت  کاهـش   -
صادراتـی هزینه هـای 

-  لـزوم توجـه بـه روش هـای تولید دانـش بنیـان و ضرورت 
ایجـاد خوشـه های صنعتی

- اجتناب از خام فروشی و صادرات مواد اولیه
تبدیلـی  و  پایین دسـتی  صنایـع  صـادرات  توسـعه ی   -

کشـاورزی و  فلـزات  پتروشـیمی،  ماننـد  منبع محـور 
- تغییـر رویکـرد صادراتـی در ارتبـاط بـا صـادرات کاال بـا 

بـاال افـزوده  ارزش  و  فنـاوری 
تقویـت  و  تشـکیل  بـرای  الزم  مشـوق های  اعطـای   -

صـادرات مدیریـت  شـرکت های 
- تسـهیل برگشـت ارز حاصل از صادرات با اتخاذ تمهیدات 
الزم زیرسـاختی و معرفـی صرافی هـای معتبـر بـه همـراه 
بـرای  اسـتان ها  در  مرکـزی  بانـک  ویـژه  نماینـده  معرفـی 
پاسـخگویی بـه مشـکالت رفـع تعهـد ارزی صادرکننـدگان

روسـتاهای  و  شـهرها  خـروج  بـرای  قوانیـن  تصویـب   -
مـرزی کشـور از فقـر محیطـی، انـزوای جغرافیایـی و تقویت 
و  توسـعه  بـرای  سـرمایه گذار  جـذب  بـا  ارتباطـی  راه هـای 
محرومیت زدایـی از ایـن مناطق و پاییـن آوردن نرخ بیکاری
- تقویـت مبـادالت مـرزی و تجاری سـازی آن بـا رسـیدگی 
اضافـه  و  مرزنشـین  تعاونـی  شـرکت های  مشـکالت  بـه 
کـردن ایـن شـرکت ها به معافیـت موضوع مـاده 1۳۳ قانون 

مالیاتهـای مسـتقیم 
- ایجـاد ثبـات در قوانیـن، دسـتورالعمل و بخشـنامه های 

تاثیرگـذار در سـرمایه گذاری و صـادرات
و  ریلـی  زمینـی،  نقـل  و  زیرسـاخت های حمـل  تقویـت   -

بازرگانـان و  تجـار  اسـتفاده ی  بـرای  هوایـی 
- ایجـاد تعامـل هم افـزا میـان حوزه هـای مختلـف بخـش 
دولتـی، بخـش خصوصـی، مدیـران، بخـش دانشـگاهی و 

واحدهـای تحقیـق و توسـعه
ب:بخشاستانی

توسـعه ی  و  رشـد  محـرک  منابـع  صـادرات  بـر  تمرکـز   -
بـاال افـزوده  ارزش  بـا  اسـتان  اقتصـادی 

- تامیـن مالـی الزم بـرای تکمیـل پایانه هـای صادراتـی بـا 
عنایـت بـه اهمیت این اسـتان در صـادرات به ویژه محصول 

سیب
- تسـهیل صـادرات از مرز تمرچین، سـرو و بـازرگان با ایجاد 

الزم زیرساخت های 

توسعه ی 
صادرات غیرنفتی 

می بایست با 
سیاست های 

تنظیم بازار 
منطبق شود. 

صادرات بیشتر 
از آنکه خروجی 

واقعیت های 
اقتصادی 

باشد، نتیجه ی 
روابط سیاسی 
کشورهاست.

...
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- مصوبـات الزم بـرای تسـهیل تجـارت مـرزی بـا توجـه بـه 
جایـگاه این اسـتان به عنـوان دروازه ی ارتباطـات بین المللی 
معـدن،  بازرگانـی،  ترانزیـت،  لجسـتیک،  نقـش  دارای  و 

گردشـگری در مقیـاس ملـی
شـرکت های  و  کشـاورزی  محصـوالت  کـردن  اسـتثناء   -

ارزی تعهـد  از رفـع  تعاونـی مرزنشـینان 
- تامیـن مالـی الزم بـرای بروزرسـانی تکنولـوژی واحدهـای 

صنایـع موجود اسـتان 
- تمیهـدات الزم بـرای تسـریع و اتمـام عملیـات عمرانـی 

پایانـه ی مـرز رازی و بهسـازی جـاده ی خوی_قطـور
- افزایش اعتبارات کمک های فنی اعتباری برای استان

- تقویـت دیپلماسـی تجـاری و تعامـل هـر چـه بیشـتر بـا 
همسـایه کشـورهای  تمامـی 

در نهایـت بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه ویـژه داشـت کـه 
تنهـا افزایـش صـادرات، منجر به توسـعه ی اقتصـادی یک 
کشـور نمی شـود بلکه تسـهیل کاالهای وارداتی هـم دارای 
اهمیت هسـتند چـرا که اگـر واردات کاالهای سـرمایه ای و 
واسـطه ای و مـواد اولیـه افزایـش یابـد، می توانـد بـه تولیـد و 
بهبـود تکنولـوژی کمـک کـرده و در نهایـت خود ایـن عامل 

نیـز باعـث کمـک به صـادرات می شـود.

●دراسـتانآذربایجانغربـی،بزرگترینموانع
وعمدهتریـننقـاطقـّوتصـادراتغیرنفتی

چهمواردیاسـت؟
اسـتان  صـادرات  توسـعه  موانـع  مهم تریـن  از 
کـرد: اشـاره  زیـر  مـوارد  بـه  می تـوان  آذربایجان غربـی 

- صادرات خرد کاال بدون برند مشخص
تبلیغـات  عـدم  به همـراه  کاال  نامناسـب  بسـته بندی   -

کاال مناسـب 
- مشکالت نقل و انتقال ارز

- مشـکالت موجـود در حمل و نقل محصـوالت صادراتی 
از جملـه کمبـود کامیون هـای یخچالـی بـرای محصوالت 

کشاورزی
- مشـکالت ناشـی از تحریم هـا کـه موجـب محدودیـت 

بـاالی صادراتـی می شـود بسـیار 
- مشکالت مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

- نبود تضمین مناسب برای صادرکنندگان استان
- مشکالت موجود در بازاریابی محصوالت

- مشکالت در اخذ روادید
- نبـود پروازهـای مسـتقیم بـه شـهرهای هـدف صادراتـی 

در فـرودگاه اسـتان و کمبـود ایـن پروازهـا در کشـور
- تـورم باال و نیـاز واحدهای صادراتی بـه گردش نقدینگی 

بـاال برای صادرات مشـابه سـال های قبل
تقویـت  بـرای  کم بهـره  تسـهیالت  تخصیـص  عـدم   -

جـاری  سـال  طـی  در  اسـتان  نفتـی  غیـر  صـادرات 
- کمبود ظرفیت تولید کاال و خدمات

-  مشکالت ناشی از ساختار اقتصادی کشور
- محدودیـت کاالهـای صادراتـی بـه ایـن معنـی که سـبد 

پایـه ی  بـا  کاالهـای  عمدتـًا  ایـران  غیرنفتـی  صـادرات 
نفتـی بـوده و سـایر کاالهـا چنـدان بـازار بزرگـی را بـه خود 

نداده انـد اختصـاص 
نقاطقوت:

وجـود 9۶7 کیلومتـر مـرز مشـترک، هم مـرز بـودن بـا 
سـه کشـور، فعالیت 9 گمرک مرزی و داخلی، وجود شـش 
پایانـه ی مرزی، همچنین یدک کشـیدن نـام دروازه ی اروپا 
از جملـه مهم تریـن ظرفیت هـای تجـاری آذربایجانغربـی 
نـوع  اسـت.  شـده  اسـتفاده  آن  از  به خوبـی  کـه  بـوده 
محصـوالت صادراتـی نیـز از مهم تریـن مسـائلی اسـت که 
همیشـه مـورد توجه بوده و نشـان از جایـگاه و روند فعالیت 
هـر خطـه دارد و در ایـن بیـن، آذربایجان غربی بـا افزایش 
صـادرات محصـوالت پتروشـیمی بـه جایـگاه مهـم خـود 
در شـمال غربی ترین نقطـه ی کشـور تاکیـد دارد. در کنـار 
توسـعه ی صادرات انـواع کاال از گمـرکات آذربایجان غربی 
نبایـد از بخـش صادراتـی شـهرک های صنعتی غافل شـد.
ایجـاد  بـرای  مناسـبی  بسـتر  صنعتـی  شـهرک های 
اشـتغال و رونـق تولیـد و جـذب سـرمایه گذاران مختلـف 
هسـتند و می تـوان از ایـن ظرفیت ایجاد شـده در راسـتای 
توسـعه ی صنعتـی هـر شهرسـتان اسـتفاده کـرد چـرا کـه 
و  کشـور  هـر  توسـعه  بخـش  مهم تریـن  تولیـد،  افزایـش 
موتـوری محـرک بـرای رشـد و توسـعه بـوده و در ایجـاد 
رفـاه عمومـی بیشـترین نقـش را برعهـده دارد. توسـعه ی 
صـادرات کنسرسـیومهای صنعتـی نیـز بخشـی قابل توجه 
بـرای توسـعه ی صـادرات در اسـتان آذربایجان غربـی بـه 

می آیـد. شـمار 
صـادرات  توسـعه ی  در  قـوت  نقـاط  از  دیگـر  یکـی 
اسـتان آذربایجان غربـی ترانزیت محـور بـودن ایـن اسـتان 
اسـت. از نقـاط قـوت دیگـر اسـتان می تـوان بـه منطقـه ی 
بـه  ماکـو  تجـاری  آزاد  منطقـه ی  کـرد.  اشـاره  ماکـو  آزاد 
عنـوان یکـی از بزرگتریـن مناطـق آزاد تجـاری جهـان در 
تبدیل شـدن اسـتان بـه هـاب اقتصـادی و صادراتی نقش 
موثـری خواهد داشـت لذا بایـد از تمامـی ظرفیت های این 
منطقـه با اتخـاذ تصمیمات درسـت و مقتضی بـرای ایجاد 
و  داخلـی  سـرمایه گذاران  جـذب  و  اشـتغال  فرصت هـای 

خارجـی صـادرات بهره منـد شـد.
آزاد  منطقـه  مزایـای  و  ظرفیـت  از  بهره منـدی 
تجـاری صنعتـی، مناطـق ویـژه اقتصـادی و بازارچه هـای 
صـادرات  به ویـژه  تجـارت  توسـعه ی  راسـتای  در  مـرزی 
درآمـدزا بـا افزایـش شـاخصه های سـرمایه گذاری به ویـژه 
سـرمایه گذاری خارجـی صـادرات محـور در ایـن مناطـق، 
یکـی دیگـر از عمده تریـن نقـاط قـوت صـادرات غیـر نفتی 
در اسـتان اسـت. از جملـه ی ایـن مناطـق، منطقه ی سـرو 
از مناطـق بسـیار بکـر و در عیـن حـال  اسـت کـه یکـی 
دارای ظرفیـت در جهـت توسـعه می باشـد. بهره بـرداری از 
ظرفیـت تجـاری و اقتصـادی سـرو، بـه علـت نزدیکـی بـه 
بنـدر "مرسـین" ترکیـه بسـیار با اهمیت بـوده و لـذا پایانه ی 
واردات  و  مهـم صـادرات  قطـب  عنـوان  بـه  سـرو  مـرزی 

حل مشکالت 
سیاسی در روابط 

با کشورهای 
همسایه و سایر 
کشورها، پرهیز 

از رفتارهای 
تنش آفرین 
در منطقه و 

جهان، ترغیب 
سرمایه گذاران 

خارجی و ایرانیان 
خارج از کشور به 

سرمایه گذاری، 
بهره گیری از دانش 

و تکنولوژی روز 
دنیا و شناسایی 

بازاهای جدید 
برای دستیابی به 
بازارهای صادراتی 

از جمله مواردی 
است که وزارت 

امور خارجه باید به 
آن توجه کند.

...
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کشـور ترکیـه، از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت کـه بـا 
توجـه بـه ایـن امـر، ایـن پایانـه می توانـد نقـش باالیـی در 
توسـعه ی اسـتان از نظـر تجـاری ایفـا کنـد و نیـز به عنـوان 
در  بسـزایی  نقـش  کشـور  خـروج  و  ورود  رسـمی  مبـادی 
اقتصـاد و ارزآوری و صـادرات و واردات بـه کشـور خواهـد 
داشـت. از دیگـر نقـاط قـوت اسـتان می توان بـه منطقه ی 
ویـژه ی اقتصـادی سـلماس و منطقه ی ویـژه ی اقتصادی 

سـرو اشـاره کـرد.

سـفارتخانههای اقتصـادی رایزنـی عملکـرد  ●
میکنیـد؟ ارزیابـی چگونـه را ایـران
دیپلماسـیاقتصـادیدرتوسـعهیصـادرات
اسـت؟ تاثیرگـذار میـزان چـه بـه غیرنفتـی
یکـی از موضوعـات بـا اهمیتـی کـه در روابـط ایـران 
بـا کشـورهای هـدف صادراتـی در توسـعه ی صـادرات غیر 
تقویـت  اسـت.  اقتصـادی  دیپلماسـی  بـوده،  موثـر  نفتـی 
دیپلماسـی اقتصـادی بـه منظـور دسترسـی بـه بازارهـای 
صادراتـی، افزایـش صـادرات و سـرمایه گذاری خارجـی و 
تاثیرگـذاری بـر قواعـد بین المللـی ضرورتـی بوده کـه بدون 
آن دسـتیابی به رشـد و توسـعه ی اقتصادی دشـوار اسـت. 
دیپلماسـی اقتصـادی بایـد مبتنـی بر سـه محور دسترسـی 
خارجـی  سـرمایه گذاری  جـذب  خارجـی،  بازارهـای  بـه 
فرآیندهـای  و  اسـناد  تعامـالت،  بـر  بیشـتر  اثرگـذاری  و 
بین المللـی تدویـن شـود و چهـره ی سیاسـی سـفارتخانه ها 
بـه چهـره ی اقتصـادی نیز تغییـر یافتـه و نقش اسـتان ها، 
ترانزیـت و گمـرک و غیـره در تقویـت دیپلماسـی اقتصادی 

باید روشـن شـود.
جمهـوری اسـالمی ایـران به دلیـل تحریم هـا نیازمند 
جملـه  از  کشـورها  سـایر  بـا  خـود  ارتباطـات  گسـترش 
کشـورهای همسـایه و کشـورهایی اسـت دارای ارتباطـات 
و اشـتراکات قومـی و فرهنگـی، اشـتراکات جغرافیایـی و 
سـایر مولفه هـای نزدیکـی هسـتند و کشـورهای آسـیای 
مرکـزی از ایـن جهـت می تواننـد گزینه هـای خوبـی بـرای 
ابتـدا می بایسـت ظرفیت هـای داخـل  لـذا  باشـند.  ایـران 
کشـور و کشـورهای ایـن منطقـه شناسـایی شـود و سـپس 
طراحـی و تدویـن اسـتراتژی هایی کـه جمهـوری اسـالمی 
ایـران بتوانـد بـا کشـورهای مختلـف ایـن منطقـه ارتبـاط 

برقـرار کنـد، صـورت پذیـرد.
ایـن اسـتراتژی بایـد براسـاس شـناختی باشـد کـه از 
چالش هـا، ظرفیت ها و مشـکالت شناسـایی شـده اسـت. 
رشـد پایـدار صـادرات نیازمنـد اتخـاذ دیپلماسـی اقتصادی 
و  اقتصـادی  دسـتگاه های  و هماهنگـی  کارآمـد  و  قـوی 
سیاسـی به ویـژه وزارت امـور خارجـه اسـت. از همیـن رو، 
دولـت و در راس آن وزارت امـور خارجه در جهت رفع موانع 
سیاسـی و تسـهیل تجـارت بـا کشـورها، بایـد دیپلماسـی 
فعال تـری را در دسـتور کار قـرار دهـد. انتخـاب رایزنـان 
گاه و مسـّلط بـا مشـورت و تعامـل دسـتگاه های  بازرگانـی آ
دولتـی و بخـش خصوصـی، هماهنگـی در انتخـاب سـفرا 

و نیروهـای سـفارتخانه ها در خـارج از کشـور، حمایـت و 
تقویـت از ایجـاد تشـکل های تجـار مقیـم در کشـورهای 
دیگـر، حمایت و تسـهیل ایجـاد دفتر، شـعب، نمایندگی ها 
جملـه  از  خصوصـی  بخـش  سـوی  از  تجـاری  مراکـز  و 
راهکارهایـی اسـت که همراه بـا یک دیپلماسـی اقتصادی 

قـوی بـرای بهبـود وضعیـت تجـارت خارجـی نیـاز اسـت.
صادرات محـور  اقتصـادی  دیپلماسـی  تحقـق  بـرای 
نیـاز اسـت سـفارت خانه ها مسـائل اقتصـادی و تجـاری را 
بـه عنـوان یکـی از اصلی ترین وظایف در کشـورهای هدف 
دنبال کنند و شـرایط عملی سـاختن طرح هـای اقتصادی 
و تجـاری منطقـه ای، بیـن المللـی و انعقـاد تفاهم نامه هـا 
و پیمان نامه هـا را فراهـم کننـد. حـل مشـکالت سیاسـی 
در روابـط بـا کشـورهای همسـایه و سـایر کشـورها، پرهیـز 
ترغیـب  جهـان،  و  منطقـه  در  تنش آفریـن  رفتارهـای  از 
بـه  کشـور  از  خـارج  ایرانیـان  و  خارجـی  سـرمایه گذاران 
سـرمایه گذاری، بهره گیـری از دانـش و تکنولـوژی روز دنیا 
و شناسـایی بازاهـای جدیـد بـرای دسـتیابی بـه بازارهـای 
صادراتـی از جملـه مـواردی اسـت کـه وزارت امـور خارجـه 

بایـد بـه آن توجـه کند.
تجـاری،  پیمان نامه هـای  انعقـاد  فرصـت  ایجـاد 
همچنیـن  و  چندجانبـه  و  دوجانبـه  جهانـی  منطقـه ای، 
و  کشـورها  بـا  آزاد  و  ترجیحـی  تجـارت  توافقنامه هـای 
اتحادیه هـای اقتصـادی و اسـتفاده از امتیازهای حاصل از 
موقعیـت ژئوپلیتیکـی کشـور و بهره گیـری از ایـن امتیازات 
در قالـب یـک دیپلماسـی صادراتـی موثـر نیـز بـه پیشـبرد 
اهـداف صادراتی کمک خواهد کـرد. در خصوص عملکرد 
رایزن هـای  معرفـی  اختیـار  چنانچـه  اقتصـادی  رایـزن 
بازرگانـی متخصـص در امر اقتصادی بـه بخش خصوصی 
واگـذار شـود، عملکـرد ایـن رایزنـان مطلوب خواهـد بود و 
لذا سـمت و سـوی نهایـی در دیپلماسـی اقتصـادی باید به 
گونـه ای باشـد کـه بـه تقویت جایـگاه اتـاق ایـران و جایگاه 
مـرزی  بـرون  اقتصـادی  روابـط  در  مشـترک  اتاق هـای 
منجـر شـود و به تعبیـری دیگر جایـگاه اتاق های مشـترک 
مـراودات  تنظیـم  در  و  اقتصـادی  دیپلماسـی  طـرح  در 
اقتصـادی بین المللی با کشـورهای دیگر مشـخص شـود. 
زیـرا بازیگـر اصلی دیپلماسـی اقتصادی بخـش خصوصی 
و  نقـش  کنونـی  اقتصـادی  دیپلماسـی  در  گرچـه  اسـت 

جایـگاه بخـش خصوصـی مشـخص نیسـت. 

●دردورانپسـاکرونابـرایموفقیـتدرتولیـد
چـه بایـد غیرنفتـی صـادرات توسـعهی و

کنیـم؟ اخـذ رویکردهایـی
بـا عنایـت بـه مشـکالت متعـدد در تجـارت خارجـی از 
جملـه دیپلماسـی اقتصـادی و وضعیـت حاکـم کشـورمان 
در  تاثیـر کوویـد 19  تجـارت جهانـی، علی رغـم  روابـط  در 
امـر توسـعه ی صـادرات در ایـران هماننـد سـایر کشـورهای 
جهـان، بدیهـی اسـت حـل مشـکالت بـه شـرح فـوق در 

دوران پسـاکرونا هـم موثـر خواهـد بـود.

برای تحقق 
دیپلماسی 
اقتصادی 

صادرات محور 
نیاز است 

سفارت خانه ها 
مسائل اقتصادی 

و تجاری را به 
عنوان یکی از 

اصلی ترین وظایف 
در کشورهای 

هدف دنبال کنند 
و شرایط عملی 

ساختن طرح های 
اقتصادی و تجاری 

منطقه ای، بین 
المللی و انعقاد 
تفاهم نامه ها و 
پیمان نامه ها را 

فراهم کنند.

...
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●تجربهیدهههایگذشتهوبرگزاری25دوره
همایشملیتوسعهصادراتغیرنفتینشان
نقشه تدوین لزوم زمان، هر از بیش داده
بخش توسط غیرنفتی صادرات توسعه راه
در جنابعالی نظر میشود. حس خصوصی

اینخصوصچیست؟
در فرآیند توسعه ی اقتصادی، تقویت تولیدات داخلی 
به  خصوصی  بخش  ظرفیت  بر  تکیه  با  صادرات محور 
زیرا  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  اساسی  راهکار  یک  عنوان 
نظیر  معضالت  کاهش  به  کمک  کنار  در  امر  این  تحقق 
به  و  می شود  جامعه  توانمندسازی  موجب  بیکاری،  و  فقر 
همین دلیل در تدوین نقشه راه توسعه ی صادرات غیرنفتی 
بحث تسهیل گری در امر تجارت از جمله حذف بروکراسی 
پیچیدهی اداری، جلوگیری از صدور دستورالعمل، مصوبه 
نهادها،  کارشناسی  پشتوانه ی  بدون  و  و تصمیمات سریع 
قرار  جدی  توجه  مورد  باید  ادارات  و  سازمان ها  ارگان ها، 

گیرد. 
صادرات  توسعه  راه  نقشه  تدوین  دیگر  عبارت  به 
با  حداقل  یا  و  خصوصی  بخش  توسط  می بایست  حتمًا 
کارشناسی بخش خصوصی صورت گرفته  نظرات  اعمال 
توسعه ی  متولی  عنوان  به  تجارت  توسعه ی  سازمان  و 
صادرات به کشور باید به صورت جدی در جهت تحقق موارد 
فوق ایفای نقش کرده و امر تسهیل گری صرفًا محدود به 

برگزاری همایش نشود.

صادرات توسعهی راه بهترین شما نظر به   ●
و موارد چه شعارزدگی از دور به غیرنفتی

مسائلیاست؟
یکی از اساسی ترین چالش ها در حوزه ی صادرات غیر 
تصمیم سازی  حوزه ی  در  متعدد  دستگاه های  وجود  نفتی 

با مشکالت  و تصمیم گیری است که فعاالن این حوزه را 
جدی مواجه ساخته است، لذا داشتن برنامه های توسعه ای 
بلندمدت به عنوان سند فرادستی، تشکیل شورای مشورتی 
بستر  کردن  فراهم  کنار  در  خارجی  تجارت  حوزه ی  در 
استثنائات  محدودیت   ها،  حذف  آزاد  با  تجارت  جهت  الزم 
از  موجب  نهایت  در  که  آن  نظایر  و  طالیی  امضاهای  و 
و همچنین  افراد خاص می شود  برای  انحصار  رفتن  بین 
اجرای صحیح  با  تجاری  روابط  در  به تسهیل  توجه جدی 
دیپلماسی و تعامل سازنده با دیگر کشورها از عمده مطالبی 

است که می تواند در تحقق این امر مهم موثر واقع شود.

●دراستانالبرز،بزرگترینموانعوعمدهترین
مواردی چه غیرنفتی صادرات قّوت نقاط

است؟
از عمده موانع و مشکالت حوزه صادرات استان البرز 
همانند سایر استان های کشور تعداد قوانین، بخشنامه ها، 
دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی است که در عمل به 
جای تسهیل در امر تجارت موجب بروز مشکالت عدیده ای 
شده است. در کنار این موضوع تنگناهای ناشی از  شیوع 
اعمال  اقتصادی،  تحریم های  سطح  افزایش  کرونا، 
و  صادراتی  هدف  کشورهای  در  گمرکی  باالی  تعرفه ی 
نوسانات شدید نرخ ارز موجب کاهش تدریجی سهم کشور 

در بازارهای خارجی شده است.
از دیگر موانع عمده در استان البرز نزدیکی به پایتخت 
بوده که در مواردی باعث عدم تصمیم گیری سریع مدیران 
دستگاه  به  مدیران  مسئولیتی  بار  می شود  سعی  و  شده 
مدیران  عماًل  و  منتقل  پایتخت  در  خود  ملی  و  فرادستی 

استانی از اختیارات مدیریتی خود استفاده بهینه کنند. 
از نقاط قّوت استان البرز توان تولیدی قابل توجه در 
بخش های مختلف با وجود بیش از ۳ هزار واحد تولیدی 

یکی از 
اساسی ترین 
چالش ها در 

حوزه ی صادرات 
غیر نفتی وجود 

دستگاه های 
متعدد در حوزه ی 

تصمیم سازی و 
تصمیم گیری است 

که فعاالن این 
حوزه را با مشکالت 

جدی مواجه 
ساخته است.

رییس اتاق بازرگانی البرز مطرح کرد:

تسهیل گری در امر تجارت 
اساس تدوین نقشه راه 

توسعه ی صادرات

...

پرهـام رضایـی، رییـس اتـاق بازرگانی البرز پاسـخگوی سـواالت ویژه نامه اتـاق تبریز با محوریت »نقشـه راه 
توسـعه ی صـادرات غیرنفتـی توسـط بخـش خصوصـی بـا ربـع قـرن تجربه« بوده اسـت کـه در ادامـه، این 

گفتگـو را می خوانید.
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و صنعتی در حوزه های مختلف و متنوع است که جایگاه 
استان البرز را در بازارهای رقابتی برخی صنایع مانند صنایع 
غذایی، دارویی و قطعات خودرو و ... متمایز ساخته است. 
عالوه بر این تولید و به ویژه صادرات محصوالت کشاورزی 
از جمله سبزیجات، صیفی جات و میوه جات نیز در استان 
البرز قابل توجه بوده و فعاالن این حوزه نیز در کنار تولیدات 
از  خارج  در  مشتریان  نیاز  از  بخشی  تأمین  توان  صنعتی 

کشور را دارا هستند.

سفارتخانههای اقتصادی رایزنی عملکرد ●
ایرانراچگونهارزیابیمیکنید؟دیپلماسی
به غیرنفتی توسعهیصادرات در اقتصادی

چهمیزانتاثیرگذاراست؟
یکی از مؤلفه های خروج اقتصاد یک کشور از رکود، 
ناخالص  تولید  افزایش  صادرات است که نقش مهمی در 
ملی و افزایش درآمد ارزی دارد. از جمله روش های تسهیل 
عملکرد  و  اقتصادی  دیپلماسی  به  توجه  صادرات  امر  در 
موثر سفارتخانه ها و رایزن های اقتصادی جهت ایجاد و یا 
تقویت روابط مناسب با بازار هدف و نیز ایرانیان مقیم خارج 
از کشور و جلب اعتماد آنان برای سرمایه گذاری در کشور 
است. با توجه به وجود تحریم های ظالمانه و اثرات آن از 
صادرکنندگان  بازاریابی  و  چانه زنی  قدرت  کاهش  جمله 
برای  مؤثری  نقش  می توانند  اقتصادی  رایزن های  ایرانی، 
ایجاد و یا بسط ارتباطات بین فعاالن این حوزه و بازار هدف 
این نکته ضروری است که متاسفانه عملکرد  باشند. ذکر 
مثبت  مجموع  در  کشور  سفارتخانه های  اقتصادی  رایزن 
ارزیابی نشده و به نظر می رسد در این حوزه نیز می بایست از 

بخش خصوصی کمک گرفته شود.
آنچه مسلم است دیپلماسی اقتصادی تاثیر بسزایی در 
توسعه ی صادرات غیرنفتی خواهد داشت مشروط بر اینکه 

ابتدا دیپلماسی سیاسی نقش مفید و موتر خود را ایفا نموده 
و بستر الزم را جهت فعالیت اقتصادی فراهم کند.

تولید در موفقیت برای پساکرونا دوران در  ●
چه باید غیرنفتی صادرات توسعهی و

رویکردهاییاخذکنیم؟
با  رویارویی  در  کشور  شرایط  بهبود  با  خوشبختانه 
بیماری کرونا می توان بر رفع موانع صادراتی از جمله تسریع 
موضوع  بر  عالوه  کرد.  تمرکز  مالی  مراودات  انجام  در 
فوق الذکر موارد زیر نیز جهت استحضار و بذل توجه تقدیم 

حضور می شود:
جهت  اطالعات  فناوری  دانش  از  بهره مندی  الف( 
توسعه ی صادرات در اولویت خواهد بود زیرا در دوران کرونا 
سرعت  و  شدت  با  مختلف  کشورهای  ضرورت  حسب  و 

بیشتر به این سمت و سو حرکت کرده اند.
در  سابقه  با  اشخاص  تجارب  از  بهره مندی  ب( 
فعالیت های تجاری در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها 

و اعتماد بیشتر به فعاالن بخش خصوصی
ج( حذف و بال اثر نمودن قوانین، مقررات، مصوبات و 
دستورالعمل هایی که به نوعی موجب کاهش سرعت انجام 
امور تجاری به ویژه در حوزه صادرات شده و مانع محسوب 
بازنویسی  به  نیاز  بدون  صادرات  از  حمایت  زیرا  می شوند 
قوانین و مقررات جدید و نیز بهره گیری از تجارب و مقررات 

کشورهای موفق در این حوزه امکان پذیر نخواهد بود.
در کنار موارد فوق افزایش توان رقابت پذیری کاالهای 
تولید داخل با رعایت مواردی مانند بهبود کیفیت بسته بندی 
محصوالت صادراتی و تمرکز بر شناخت کاالهای تولیدی 
مشابه پرطرفدار در دیگر کشورها و همچنین رفع مشکالت 
از  می تواند  نیز  ترانزیت  بحث  در  به ویژه  نقل  و  حمل 

رویکردهای موثر و مفید در این زمینه باشد.

آنچه مسلم 
است دیپلماسی 

اقتصادی تاثیر 
بسزایی در توسعه 
صادرات غیرنفتی 

خواهد داشت 
مشروط بر اینکه 
ابتدا دیپلماسی 

سیاسی نقش 
مفید و موتر خود 

را ایفا نموده و 
بستر الزم را جهت 
فعالیت اقتصادی 

فراهم کند.

...
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برگـزاری و گذشـته دهههـای تجربـهی   ●
25دورههمایـشملـیتوسـعهصـادرات
غیرنفتـینشـاندادهبیـشازهـرزمـان،
لـزومتدویـننقشـهراهتوسـعهصـادرات
غیرنفتـیتوسـطبخـشخصوصـیحس
میشـود.نظـرجنابعالـیدراینخصوص

؟ چیست
تدوین نقشـه راه برای توسـعه ی صادرات غیرنفتی 
توسـط دولـت بـدون ترتیب اثـر دادن به نظـرات بخش 
در  حداقـل  یـا  بـود  نخواهـد  امکان پذیـر  خصوصـی 
کوتاه مـدت نتایجـی سـطحی بوجود آمـده امـا نهایتًا به 
شکسـت منجـر می شـود. تجربـه ی 25 دوره همایـش 
همایش هـای  و  جلسـات  می دهـد،  نشـان  متشـکله 
برگـزار شـده حـاوی شـعارهای بی پشـتوانه و بـدون اثـر 
و  اسـت  بـوده  اقتصـاد کشـور  معنـادار در منظومـه ی 
تکـرار آن صـرف اتـالف منابع )زمـان و هزینـه( خواهد 

بود.

توسـعهی راه بهتریـن شـما نظـر بـه  ●
ازشـعارچـه بـهدور صـادراتغیرنفتـی

اسـت؟ مسـائلی و مـوارد
بـرای رهیافت و دسـتیابی بـه مهمتریـن گام های 
توسـعه ی صـادرات غیر نفتـی، دولت باید همانند سـایر 
کشـورها و به ویژه کشـورهای توسـعه یافته بـا اعتماد به 
بخش خصوصی )نه در شـعار و لفاظی ها( پیشـنهادات 

را بـر پایـه اصالـت کار و مأموریـت که مربوط به تشـکل 
بخـش خصوصـی )اتاق هـای بازرگانـی( اسـت، مطرح 

کـرده و شـاخص های کاربردی تعیین شـود.

و موانـع بزرگتریـن قـم، اسـتان در ●
صـادرات قـّوت نقـاط عمدهتریـن

اسـت؟ مـواردی چـه غیرنفتـی
اسـتان ها،  در  صـادرات  توسـعه  موانـع  نظـر  از 
بیـن  به نظـر می رسـد چالش هـا در حـدود 80 درصـد 
اسـت  شـده  تکـرار  بارهـا  و  بـوده  مشـترک  اسـتان ها 
امـا به طـور خـاص در اسـتان قـم )سـهم 20 درصـد( 

از: عبارتنـد  اصلـی  محورهـای 
الـف( چندگانگـی و عـدم یکپارچگـی در زمینـه ی 
و  صمـت  سـازمان  بیـن  بازرگانـی  کارت هـای  صـدور 
اتـاق بازرگانـی در ایسـتگاه های مختلـف فراینـدی کـه 
بـازه ی حداقـل ۶  نتیجـه ی آن صـدور کارت در یـک 
ماهـه صـورت می پذیـرد و ایـن خـود یک رکـورد جهانی 

. ست ا
و  صـادرات  از  حاصـل  ارز  بازگشـت  نظـام  ب( 
نشـانگر  و روش دولتـی  بـا سـلیقه  ارز  بازگشـت  روش 
خصوصـی  بخـش  سـامانه ی  دو  بـه  بی اعتمـادی 
اسـت و عقب گـرد در آمـار صـادرات رسـمی و قانونـی 
تلّقـی می شـود. مضافـًا کـه در همیـن فراینـد ناقـص 
و پیچیـده و مبهـم گاهـی ۳ سـامانه ی امـور مالیاتـی، 
بانک مرکزی و سـازمان توسـعه تجارت همسـان عمل 

عملکرد رایزنان 
اقتصادی و 

وابسته های تجاری 
در سفارتخانه های 

ایران عالوه بر 
آنکه از نظر کمیت 

بسیار محدود 
و ناچیز است، 
از نظر کیفیت 
هم نتوانسته 

پاسخگوی نیازهای 
تّجار و اتاق های 

بازرگانی باشد. 

رییس اتاق بازرگانی قم:

تدوین نقشه راه صادرات بدون 
توجه به نظرات بخش خصوصی 

ممکن نیست

...

ابوالفضـل خاکـی، رییـس اتـاق بازرگانـی قـم پاسـخگوی سـواالت ویژه نامـه اتاق تبریـز با محوریت »نقشـه 
راه توسـعه ی صـادرات غیرنفتـی توسـط بخـش خصوصـی بـا ربـع قـرن تجربـه« بـوده اسـت کـه در ادامه، 

ایـن گفتگـو را می خوانیـد.
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نکـرده و اطالعـات متفـاوت را ارائـه می کنندکـه نیاز به 
بروزرسـانی مـداوم دارنـد.

نمونه هـای  و  برترهـا  بـه  صادراتـی  جوایـز  ج( 
اسـتانی، بی خاصیـت بـوده و انگیـزه ی پایـداری بـرای 
قـرار گرفتن افـراد در کاندیداتـوری صادرکننده ی نمونه 
و برتـر ایجـاد نمی کنـد چـون اصـوال اختیـار و امتیـازی 
بـرای واحدهای نمونه ی اسـتانی تعریف نشـده اسـت.
د( عـدم وجود شـرکت های بـزرگ مقیاس تجاری 
به ویـژه در بخـش محصـوالت کشـاورزی  و صادراتـی 
)مگاپـروژه( بـرای پاسـخگویی بـه مشـتریان حرفـه ای 
بخصوص در حوزه ی اوراسـیا و کشـور روسـیه که یکی 
از عقب ماندگـی مـا نسـبت بـه تّجـار سـایر کشـورها در 

اوراسیاسـت. معامالت 
بـرای  خـاص  نقـل  و  حمـل  سیسـتم های  ه( 
و  ناکافـی  کاالهـای آسـیب پذیر )میـوه و سـبزیجات( 
سـنتی بـوده و وضعیت کلـی در انتقال این نـوع کاالها 
شـده  اسـتان  ظرفیـت  از  بخشـی  بـه  آسـیب  موجـب 

اسـت.

●عملکردرایزنیاقتصادیسـفارتخانههای
میکنیـد؟ ارزیابـی چگونـه را ایـران
توسـعهی در اقتصـادی دیپلماسـی
میـزان چـه بـه غیرنفتـی صـادرات

اسـت؟ تاثیرگـذار
وابسـته های  و  اقتصـادی  رایزنـان  عملکـرد 
آنکـه  بـر  عـالوه  ایـران  سـفارتخانه های  در  تجـاری 

از نظـر کمیـت بسـیار محـدود و ناچیـز اسـت، از نظـر 
و  تّجـار  نیازهـای  پاسـخگوی  نتوانسـته  هـم  کیفیـت 
دیپلماسـی  توسـعه ی  لـذا  باشـد.  بازرگانـی  اتاق هـای 
اقتصـادی از طریـق نیـروی انسـانی توانمنـد، خـالق 
و کارآمـد امکان پذیـر اسـت کـه اخیـرًا از نظـر گفتمـان 
از سـوی دولتمـردان تکـرار می شـود. لیکن هنـوز نماد 
عینـی و عملیاتـی آن به وجـود نیامـده اسـت. مشـورت 
ایـن  بـه  افـراد  انتصـاب  بـرای  اتاق هـای مشـترک  بـا 

اسـت. اهمیـت  حائـز  مسـئولیت ها 

در موفقیـت بـرای پسـاکرونا دوران در   ●
تولیـدوتوسـعهیصـادراتغیرنفتـیباید

چـهرویکردهایـیاخـذکنیـم؟
اقتصـادی  شـاخص های  پسـاکرونا،  دوران  در 
سـخت گیرانه تر  نظـام  امـا  ندارنـد  زیـادی  تفـاوت 
تحریم هـا، گلـوی اقتصـاد را بیـش از پیـش می فشـارد 
و اقتصـاد را از نفـس انداختـه اسـت لـذا امضـاء برجـام 
- هـر چنـد بـا حداقل هـای امتیـاز بـرای کشـور - تـا 
را  اقتصـاد  بـه  آرامـش  برگشـت  زمینـه ی  حـدودی 
به وجـود مـی آورد. آمـار خـروج سـرمایه از تـاالر بـورس 
و رونـد صعـودی آن طـی هفته هـای اخیـر، تنش های 
اقتصـادی را بوجـود آورده و بـا توجـه بـه ضریـب توانـی 
آن )گسـترش شـایعه های اقتصادی و انتشـار آمار زرد( 
تأثیـرات آن را به صـورت امواجـی گسـترش خواهد داد. 
لذا پیشـنهاد می شـود دولـت مجدد از توان کارشناسـی 
و مشـاوره ی اتاق هـای بازرگانـی خود را بی بهره نسـازد.

تدوین نقشه 
راه برای توسعه 

صادرات غیرنفتی 
توسط دولت 

بدون ترتیب اثر 
دادن به نظرات 
بخش خصوصی 

امکان پذیر 
نخواهد بود یا 

حداقل در کوتاه 
مدت نتایجی 

سطحی بوجود 
آمده اما نهایتًا 

به شکست منجر 
می شود.

...
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موانع و مشکالت 
صادرکنندگان آذربایجان شرقی

برای صحبت  بهانه ای شد،  نفتی  غیر  ملی توسعه صادرات  بیست و ششمین همایش  برگزاری 
با تعدادی از صادرکنندگان باسابقه و موفق استان تماس گرفتیم تا در مورد  با صادرکنندگان. 
زدند.  باز  سر  مصاحبه  از  کل  به  عده ای  کنیم.  صحبت  استان  در  صادرات  موانع  و  چالش ها 
مشخص بود دل ُپری دارند، اما زبان به سخن نگشودند، گویا روزه ی سکوت گرفته اند در برابر 
را تیتروار  این همه دشواری. برخی نیز سخن گفتند، هر چند کوتاه. برخی هم درددل هایشان 
را که سال ها  گفتند تا شاید در فرصت چند دقیقه ای یک مکالمه ی تلفنی بتوانند تمام رنجی 
متحمل شده اند تا نام ایران در بازارهای جهانی بر زبان ها جاری شود، را در چند جمله بیان کنند. 
در نهایت توانستیم با 1۶ نفر صحبت کنیم و بشنویم آنچه را که زیسته اند تا اقتصاد ایران سرپا 

بماند. ماحصل این مصاحبه ها چکیده ای از درد دل و خواسته های صادرکنندگان است.
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سامان وطن خواه علمدار
شرکت ارسا تجارت گستر آذر ارس

اصلی ترین مانع بر سر راه صادرات، تحریم است

ارز  برگشـت  کـه  اسـت  شـده  باعـث  تحریـم  مسـئله ی  حاضـر  حـال  در 
حاصـل از صـادرات بـه کشـور مشـکل شـود. از یـک سـو قانـون مـا را متعهد 
بـه برگردانـدن ارز می کنـد، امـا از سـویی دیگر ایـران در کشـورهای خارجی نه 
سـوئیفت دارد، نـه حسـاب بانکی و نه امکان وارد کردن مسـتقیم اسـکناس، 
بـه همیـن دلیـل مـا بـرای بازگردانـدن ارز بـه کشـور، واردات انجـام دهیم که 
همیـن امـر رونـد کار را بـرای مـا سـخت تر می کنـد؛ چـرا کـه خـود پروسـه ی 

واردات کلـی موانـع و چالـش دارد. 
در کنـار ایـن عوامـل باید به مشـکالت مربـوط به حمل ونقل، لجسـتیک، 

نبـود تریلی یخچالـدار و... نیز اشـاره کرد.

جعفر فرجی پور
 شرکت کیسه تبریز

عمده ترین مشکل ما تهیه ی مواد اولیه است

تامیـن مـواد اولیـه ی تولیـد مشـکلی اسـت کـه مـا تولیدکننـدگان در ایـن 
صنـف همـواره بـا آن مواجـه بـوده و هسـتیم. 

تصـور کنیـد شـرکت مـا بـا کارخانجـات سـیمان قـرارداد بسـته و متعهد به 
تامیـن محصـوالت درخواسـتی طـی زمـان مشـخص بـا قیمـت معیـن شـده 
اسـت، امـا به دلیـل افزایش لجام گسـیخته ی قیمـت مواد اولیـه عمال قیمت 
تمـام شـده بـرای محصول، بیشـتر از مبلـغ قرارداد تمام می شـود. بـا این حال 
بـا توجـه بـه تعهـد اخالقی که بـه مشـتری داریـم و هم چنین چـک تضمینی 
کـه به شـرکت طرف قـرارداد داده ایم، نمی توانیم سـفارش را لغـو کنیم. در این 
شـرایط اگـر کار کنیـم، چطور کار کنیـم؟ اگر کار نکنیم چه کسـی چک های 

برگشـتی مـا را پـاس می کند؟!
مـن نمی دانـم چـرا زمانی که خـود ما در کشـور تولید داریم، باید مـواد اولیه 

کم عرضه شـود و قیمت هـا افزایش یابد؟! 

میر جالل سید جاللی
شرکت نگین گام پارس

اول باید صادرات کنیم که بعد مشکل پیش بیاید

مشـکل بـزرگ و اساسـی مـا این اسـت که عمال در کشـور جلـوی صادرات 
را گرفته انـد.

مـا قبـال به کشـور ترکیه صادرات داشـتیم، اما بعد از محدود کـردن واردات 
از ترکیـه، ایـن کشـور از سـال 98 متقابـال واردات قیـر از ایـران را ممنـوع کرده 
اسـت، بـه تبـع آن صـادرات مـا بـه گرجسـتان بـه دلیـل مشـکل عبـور کاال از 
ترکیـه نیـز تقریبـا قطع شـده اسـت. ما عمال فقـط بازار ارمنسـتان را در دسـت 

داریم.
در ایـن شـرایط کشـور عـراق محصوالتـش را بعـد از عبـور از ایـران و ترکیه 
به راحتـی بـه گرجسـتان می فرسـتد، مـا نیـز بعضـا مجبـور می شـویم تولیدات 

خـود را بـه اسـم عـراق به این کشـور بفرسـتیم.
در اصـل مـا نمی توانیـم صادراتی انجـام دهیم که به دنبال آن مشـکل هم 
بـه وجـود بیاید. در این اوضاع مشـکل مربـوط به اخذ عـوارض و ارزش افزوده 
را هـم کـه اضافـه کنیـد، متوجـه سـختی هایی کـه تولیدکننـدگان می کشـند، 

می شوید.

جمال صفائیان
شرکت ترمه بافت آذر

موانع صادرات یک واحد درسی است

هنـگام سـخن گفتـن از موانع صـادرات در ابتـدا باید به پیش پـا افتاده  ترین 
مـورد کـه همـان تامیـن مـواد اولیه اسـت، برگردیـم. در صنعت ما این مشـکل 
از همـان ابتـدا بوده اسـت. در حـال حاضر چون مـواد اولیه مـا از بورس تامین 
می شـود، قیمـت باالتـر از نـرخ جهانـی درمی آیـد؛ بـا توجـه بـه وجـود فضای 
رقابتـی در بـورس، دالری کـه بـه طـور مثـال در بـازار آزاد ۳۳ هـزار تومـان 
معاملـه می شـود، در بـورس بـه 40 هـزار تومـان می رسـد، این در حالی اسـت 
کـه مبنـای بـورس ارز نیمایـی اسـت. بـا ایـن اوصـاف وقتـی مـا می خواهیـم 
محصولـی را صـادر کنیـم، به دلیـل قیمت تمام بـاال، در بازار جهانـی از رقابت 

می ماند. بـاز 
مشـکل دیگـری کـه مـا صادرکننـدگان بـا آن دسـت بـه گریبـان هسـتیم، 
مسـئله برگشـت پـول صـادرات اسـت. بـه دلیـل نبـود شـعب بانـک ایرانـی 
در کشـورهای دیگـر، مـا بایـد بـرای بازگشـت پـول محصـوالت صادراتـی بـه 
صرافی هـا مراجعـه کـرده و بابت حوالـه ی پول هم هزینـه ی هنگفتی پرداخت 
کنیـم. صرافی هـا بـه مـا ریال می دهنـد، اما دولت از مـا دالر می خواهـد، اما از 

مـا نمی پرسـد کـه چطـور بایـد بـا خـود دالر بیاوریم! 
بـه نظـر مـن در شـرایطی کـه سیسـتم بانکـی تحریـم اسـت، دولت بایـد از 

صادرکننـده حمایـت کنـد، نـه اینکـه از پایش بکشـد. 
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حسین دقیقی 
توسعه تجارت نگین پارس ایرانیان

بانک ها و گمرک اصلی ترین موانع صادرکنندگان

گمـرک و بانک هـا بـا سـنگ اندازی، بیشـترین اذیـت را بـه صادرکننـدگان 
می دهنـد. بانک هـا در شـرایطی کـه بـه خاطـر تحریم بـا مشـکالت متعددی 
مواجـه هسـتیم مـا را ملـزم بـه رعایـت تعهـد ارزی می کننـد و این قضیـه واقعا 
مـا را به دشـواری انداخته اسـت. از طرف دیگـر گمرک و اداره ی اسـتاندارد هر 

کـدام بـه نحـوی باعـث پیچیده شـدن امور می شـوند.
مـا صادرکننـدگان مـدام بـه کشـورهای دیگـر رفتـه، خودمـان را بـه آب و 
آتـش می زنیـم تـا بـرای محصوالتمـان بازاریابـی کنیم، امـا در نهایـت به دلیل 
موانعـی کـه در کشـور خودمـان داریـم، از سـوی کشـور مقصد مجرم شـناخته 

می شـویم.
بایـد در کشـور آنقـدر بـه صادرکننده اهمیـت داده شـود، که در ایـن اوضاع 

سـخت از فعالیت دلسـرد نشود.

محمدعلی آقائی زاده نیکجو 
نقشینه چاپ تبریز

»تحریم« اصلی ترین چالش صادرکنندگان

اصلی تریـن چالـش امـروز مـا صادرکننـدگان مسـئله ی تحریم اسـت که به 
تنهایـی به بـروز انواع مسـائل انجامیده اسـت. 

مشـکالت مـا صادرکننـدگان زیـاد اسـت، امـا در واقـع منشـاء بیشـتر ایـن 
مشـکالت بـه تحریم ها بازمی گـردد، از ابتدایی ترین مواحل تولیـد تا صادرات! 

اگـر ایـن مشـکل رفع شـود، باقـی قضایـا قابل حل هسـتند.
یکـی از مـواردی کـه از همیـن تحریم هـا سرچشـمه می گیـرد، مقولـه ی 

بازگشـت پـول صـادرات بـه کشـور اسـت. 
رفـع تعهـد ارزی از جملـه مشـکالت صادرکننـدگان اسـت. دولت خواسـتار 
بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات از ما اسـت، مـا هم در واقع همین خواسـته را 

داریـم، امـا راهـی بـرای ایـن کار در عمل وجـود ندارد. 

میر محمد موسی زاده 
کارخانه خشکبار میر محمد موسی زاده

وظیفه ی دولت حمایت از باغدار و صادرکننده است

که  مراغه  و  عجبشیر  بناب،  ملکان،  شهرستان های  باغداران  از  بسیاری 
تاکستان انگور دارند، محصول باغ های خود را در ابتدا در بازارهای داخلی عرضه 
می کنند، اما به دلیل نبود استقبال از یکسری محصوالت، 90 درصد آنها را به 
شکل انگوری درآورده و برای صادرات به ما می فروشند. ما نیز اقدام به صادرات 
انگور و کشمش به برخی کشورهای عربی و کشورهای آسیای میانه می کنیم. اما 
در این بین با دو مسئله ی مهم مواجه هستیم اولی قیمت تمام شده ی محصوالت 
عرضه شده ی ما در کشورهای مقصد است که مانع از فروش آن می شود، به 
طوریکه اکنون کشور ازبکستان عمال به خاطر قیمت تمام شده ی پایین، در بازار 

فروش از ما جلو زده است. 
دومین مورد که به ضرر باغدار تمام می شود، اخذ نیم درصد گمرکی از کشاورز 
است. کسی نیست بگوید آخر کشاورز ارز نیمایی چه می داند چیست؟ یا چرا باید 
هزینه ی گمرک بدهد؟! این انصاف نیست کشاورزی که با سن باال و به سختی 
هزینه های خانواده اش را تامین می کند، چنین هزینه های اضافی را متحمل 

شود.
در  برای صادرکنندگان مشوق هایی  آقای خاتمی،  ریاست جمهوری  زمان 
نظر گرفته بودند و این کار ما را دلگرم می کرد، اما االن ما جز ضرر و زیان هیچ 

نتیجه ای از فعالیت هایمان نمی بینیم.

میر علی حسنی کجاباد 
تولیدی تبریز مهیان گاز

سیاست خارجی ایران در صادرات ضعیف عمل می کند

سیاســت خارجــی مــا در زمینــه ی سیاســت ضعیــف عمــل کــرده اســت. 
ــا  ــته ایم ت ــط توانس ــم. فق ــی نداری ــورهای خارج ــا کش ــی ب ــچ ارتباط ــا هی م
ــی  ــن در حال ــم. ای ــه دســت بیاوری ــازار ب ــی ب حــدودی بیــن کشــورهای عرب
ــرای  ــک راه را ب ــالت دیپلماتی ــا تعام ــد ب ــه بای ــور خارج ــه وزارت ام ــت ک اس

صادرکننــدگان همــوار می کــرد. 
ــرای ســاده ترین معاملــه و تجــارت در عرصــه ی بین الملــل بایــد  امــروز ب
تعهــد داد، امــا مــا حتــی بانکــی قانونــی و رســمی در خــارج از ایــران نداریــم، 
ــند و در  ــمیت نمی شناس ــه رس ــرارداد ب ــد ق ــرای عق ــا را ب ــا م ــه آنه در نتیج

نهایــت مــا نمی توانیــم ســهمی در بازارهــای جهانــی بــه دســت بیاوریــم. 
بــه فــرض هــم بــا هــزار زور و زحمــت قــراردادی بســته و محصوالتمــان 
را صــادر کنیــم، تــازه در ایــن لحظــه بایــد فکــر نحــوه ی انتقــال ارز باشــیم 
و در ایــن مــورد یــا بایــد بــه صرافــی مراجعــه کنیــم یــا بــه طریقــی خودمــان 

پــول را مســتقیم بــه کشــور بیاوریــم. 
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صمد صفایی کجابادی
 تولیدی صنعتی آیسان خزر

چین در حال تصاحب بازارهای ایرانی در منطقه

رقبـای خارجـی به خصـوص چیـن بـازار ایـران را در عـراق و سـوریه تسـخیر 
کـرده اسـت. تنهـا دلخوشـی مـا ایـن بـود کـه چیـن بـه دلیـل دوری از ایـن دو 
کشـور وارد تعامـل تجـاری با آنها نمی شـود، اما اکنـون از طریق باربـری دریایی 
نـه تنهـا بـه سـهولت بـه بازارهـای منطقـه راه یافته اسـت، بلکـه به دلیـل اینکه 
کیفیـت محصوالتـش یـا بـا تولیدات ایرانـی برابر یا بیشـتر از آن اسـت، و قیمت 

محصـوالت نیـز ارزانتـر اسـت، بـازار را به تسـخیر خـود درآورده اسـت. 
ما از قدیم االیام با مشـکالت عدیده ای از قبیل مشـکالت ارزی، صرافی ها، 
نوسـان قیمـت ارز و... در حـوزه ی صادرات مواجه بوده و هسـتیم، اما چین طی 
دو- سـه مـاه اخیـر، تازه تریـن و مهم ترین دغدغه ی ما اسـت که اگـر فکری در 

ایـن زمینـه نکنیم، بـه زودی باید با همین بازارهـا نیز خداحافظی کنیم.
از یـک طـرف مـا بـا مسـئله ی نبـود قانـون ثابـت در زمینـه ی واردات مواجه 
هسـتیم؛ یـک روز قانونـی را بـه تصویـب می رسـانند و روز بعـد لغـو می کننـد. 
یـک روز واردات فـالن کاال مجـاز اسـت و روز بعـد غیـر مجاز. همیـن امر باعث 

سـردرگمی می شـود.
از طـرف دیگـر مـا را ملـزم بـه تعهـد ارزی می کنند. خـب زمانی که مـن ارز را 
بـا نـرخ آزاد می خـرم، چه انتظـاری دارند بـا ارز نیمایی محصول را به کشـور وارد 

کنـم؟! چه کسـی قرار اسـت ایـن مابه التفاوت را بـه من صادرکننـده بدهد؟!  

علی جوهری کجاباد
 آرام کاالی سبالن

تعهد ارزی، مانع اصلی سر راه صادرات

تعهد ارزی، اصلی ترین مانع صادرات در ایران است. زمانی که من صادرکننده 
به عنوان مثال 20 میلیارد دالر فروش می کنم، باید دو میلیارد تومان هزینه ی 

دارایی و تعهد ارزی و... بدهم.
اکثر فروش های ما به کشورهای همسایه ریالی است، وقتی ما با ریال داد و 
ستد می کنیم، اداره ی دارایی فروش ما را داخلی حساب کرده و عالوه بر تعهد 
ارزی، ما باید به دارایی هم جواب پس بدهیم. در این بین مشخص نیست زمانی 
که اظهارنامه، بارنامه و تمام اسناد ما موجود است، دارایی با چه حساب و کتابی 
نرخ تعیین می کند، خدا می داند. وقتی من کاالیی را ۳0 دالر می فروشم، گمرک 
همان کاال را 50 دالر قیمت گذاری می کند. معلوم نیست معیار ارزش گذاری 

محصوالت در گمرک بر چه مبنایی است. 
مابه التفاوت ارز نیمایی با ارز آزاد تقریبا سه هزار تومان است. دولت در این 
شرایط به ما می گوید با ارز آزاد صادر کنید، با ارز نیمایی واردات انجام دهید. 
در نتیجه به دلیل این مابه التفاوت ما با ریال داد و ستد می کنیم. از طرفی ما 
نمی توانیم از کشوری مثل افغانستان و عراق به هنگام معامله بخواهیم که به 

ما دالر بدهند. 

علی رضا ولی زاده سرابی
شرکت پاالیش نگین سیاه آذربایجان

 تاخیر در پرداخت ارزش افزوده به ضرر صادرکننده است

دولـت بـا تاخیـر در پرداخـت ارزش افزوده باعث می شـود مـا صادرکنندگان 
متضـرر شـوند. بـه عنـوان مثـال ما دولـت حـدود 10 میلیـارد دالر از سـال 98 
بایـد بـه مـن ارزش افـزوده پرداخت کند، اما هنوز بعد از سـه سـال هیچ مبلغی 
دریافـت نکرده ایـم. طـی این سـه سـال قیمـت دالر چندین برابر شـده اسـت و 
برابـری ریـال تـا حـد زیـادی پایین آمـده. کارهایـی که بـا 10 میلیـارد دالر چند 

سـال قبـل می شـد انجـام داد، اکنون نمی شـود، حـل کرد.
مـا قبـال بـه کشـورهای ارمنسـتان، گرجسـتان، ترکیـه و ونزوئال صـادرات 
داشـتیم، امـا االن بـه دلیل اینکه قیمت نهایی تولیدات ایرانی نسـبت به سـایر 
کشـورها گران تـر تمـام می شـود، عمـال از رقابـت بازمانده ایـم. در حـال حاضر 
کشـور عـراق بـه دلیـل پایین بودن قیمـت نهایی محصـوالت، بازار گرجسـتان 
را از دسـت مـا درآورده اسـت. و تنهـا بخـش کوچکی از بازار ترکیه و ارمنسـتان 

فعـال در اختیـار ما مانده اسـت. 
مـورد دیگـری کـه مـا بـا آن درگیـر هسـتیم بحـث مالیـات اسـت، »قیـر« 
محصـول نهایـی ما اسـت، اما دولـت آن را محصول نیمه خام حسـاب می کند 

و شـامل مالیـات بیشـتری می شـود. 

محمد حمل کاری
گروه صنعتی آریا سهند تبریز

عدم ثبات قیمتی در بازار، کمر کارخانه داران را شکسته 
است

ــی از  ــر یک ــن ام ــت و همی ــت نیس ــه ثاب ــچ وج ــه هی ــران ب ــا در ای قیمت ه
چالش هــای اساســی تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان اســت. عدم ثبــات قیمتی 
در بــازار عمــال کمــر کارخانــه داران را شکســته اســت. عــالوه بــر ایــن بــازار بــه 
ــزان فــروش کاهــش  ــز واکنــش نشــان می دهــد و می ــن مســائل نی کوچکتری
می یابــد. در ایــن شــرایط مــا ملــزم بــه دادن مالیــات هســتیم، امــا زمانــی کــه 
ــت  ــود را پرداخ ــات خ ــت مالی ــر وق ــم س ــم، نمی توانی ــودی نکرده ای ــوز س هن
ــه ی  ــد هزین ــاره بای ــا دوب ــده و م ــرد ش ــث دیرک ــاره باع ــر دوب ــن ام ــم. همی کنی

بیشــتری پرداخــت کنیــم. 
در کنــار ایــن مــوارد بایــد بحــث گمــرک و عــدم بازگشــت ارزش افــزوده ســر 
ــن  ــا در ای ــه کــرد کــه دســت مــا را کامــال بســته اســت. آی وقــت مقــرر را اضاف

ــرد؟!  ــت ک ــی رقاب ــای جهان ــوان در بازاره ــرایط می ت ش
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فرهاد اللهقلی یاری بناب 
فوالد جاوید بناب

محدودیت مبادی خروجی و بخشنامه های خلق الساعه 
بالی جان صادرکنندگان

اینجا شرایط به گونه ای است که در عرض 24 ساعت صادرات چیزی که آزاد بود 
به یکباره ممنوع می شود. ما دیگر به این بخشنامه های خلق الساعه عادت کرده ایم. 
از سوی دیگر زیرساخت های گمرک برای صادرات اصال فراهم نیست. مدت زمانی 
که محصول ما در گمرک برای ترخیص یا حتی یافتن ماشین حمل در آن سوی مرز 
معطل می ماند، هزینه ی خواب ماشین را به ما تحمیل می کند. در بیشتر کشورهای 
از گمرک  از عبور  باید پس  اینجا  اما ما در  بار در مقصد است،  همسایه تحویل 
محصول را دوباره از خودروی ارسالی خودمان خارج کنیم و در خودرویی که شرکت 
خارجی طرف قرارداد فرستاده است، بار بزنیم. همین امر باعث می شود کیفیت 
بسته بندی محصول به دلیل جابجا شدن مداوم پایین بیاید و مشتری ناراضی شود.

با آن مواجه هستیم، محدودیت مبادی های خروجی  مشکل دیگری که ما 
است. در غرب کشور ما شش مبادی خروجی داریم اما کاالها اکثرا فقط از یک مرز 
می توانند خارج شوند، به همین دلیل در مرزها ازدحام ایجاد می شود، این در حالی 

است که اگر کاالها بتوانند از چند مرز عبور کنند، دیگر در مرز معطل نمی مانیم. 
از طرف دیگر پول ما سال ها در خزانه ی گمرک می خوابد و تازه پس از چند سال 
همان مبلغ بدون در نظر گرفتن تورم به حساب ما واریز می شود و ما دوباره متضرر 

می شویم.
واحدهای تولیدی و صادراتی واقعا االن فشار بزرگی را متحمل می شوند، ما نه 
تنها مشوق های صادراتی نداریم، بلکه با انواع و اقسام چالش ها و محدودیت ها 

مواجه هستیم.

جالل عیوضی زاده خسروشاهی 
بازرگانی خسروشاهی

بانک ها حامی صادرکنندگان نیستند

قوانیـن بانکـی کشـور طوری اسـت که متاسـفانه نه تنهـا از صـادرات حمایت 
نمی شـود، بلکه بیشـتر سـد راه ما می شـوند.

دولـت و بانک هـا بایـد تسـهیالت در اختیار صادرکننـدگان قرار دهنـد، اما در 
عمـل ما چنیـن حمایتـی را ندیده ایم. 

مـا از ابتـدا بـا بانـک صـادرات کار کرده ایم، اما متاسـفانه سیسـتم ایـن بانک 
متعلـق بـه عهـد بـوق اسـت. و مبالـغ واریـزی 24 تـا 48 سـاعت طول می کشـد 
تـا به حسـاب بنشـیند. اگر هم بخواهیـم بانک دیگـری را جایگزیـن کنیم، تمام 

سـوابق کاری مـا از بیـن می رود. 
ما صادرکننده ی میوه هسـتیم و دسـترنج باغدار را پس از بسـته بندی در بازار 
عرضـه می کنیـم. ایـن محصـوالت فسـادپذیر هسـتند و همین امـر کار مـا را در 
مـرز و گمـرک دوچنـدان می کنـد. مخصوصا با قوانین و شـرایط سـخت گمرکی 
کـه در ایـران داریـم! تـازه مـا در ازای صـادرات برای ارزآوری به کشـور، مـوز وارد 
می کنیـم. متاسـفانه محصـوالت مـا چنـد روز در گمـرک می ماننـد. هزینه ی هر 
روز خـواب خـودرو در گمـرک 150 دالر اسـت، اگـر سـه روز بار در گمـرک بماند، 

می شـود 450 دالر. 
بـا  بلغارسـتان هـم صـادرات داشـتیم امـا االن تنهـا  بـه کشـور  زمانـی مـا 

هسـتیم.  تعامـل  در  میانـه  آسـیای  و  افغانسـتان  عـراق،  کشـورهای 

محمدرضا اسمعیل نائینی 
پاالیش نفت جی ارس

صادرکنندگان  نرخ  با  گمرک  محاسبات  نبودن  همخوان 
معضل بزرگ صادرکنندگان

معضـل بزرگـی که داریـم، همخوان نبودن محاسـبات گمرک بـا نرخ فروش 
مـا صادرکننـدگان اسـت. معلـوم نیسـت چرا گمـرک هزینـه ای که ما مشـخص 

می کنیـم را قبـول نـدارد و بـا نـرخ باالتـری قیمت را ثبـت می کند.
عدم بازگشـت ارزش افزوده نیز مشـکل دیگر ما اسـت. ما قبل از هر کاری 9 
درصـد ارزش افـزوده بـه تولیدکننده پرداخـت می کنیم، اما چـون دولت این مبلغ 
را بـا تاخیـر چند سـاله به مـا برمی گرداند، مـن صادرکننده مجبور می شـوم برای 
جبـران ایـن هزینـه، قیمـت محصـول را افزایـش دهـم. در نهایـت قیمـت تمام 
شـده در ایـران بـاال مـی رود و چـون هزینه هـا مقـرون به صرفه نیسـت، مشـتری 

رغبتـی بـرای خریـد از خود نشـان نمی دهد.
خریـد مـواد اولیـه از بـورس، الـزام بـه تعهـد ارزی، عـدم ثبـات قیمت هـا و 
چنـد نرخـی بـودن نـرخ ارز در ایـران، همـه و همـه از چالش هـای پیـش روی 

می شـوند. محسـوب  صادرکننـدگان 

سید امیر سیاوش مقیمی اصل
تولیدی مهر اصل

عرضه ی کاال در بورس به ضرر صادرکننده است

زمانـی کـه کاال یـا محصولـی در بـورس عرضـه می شـود، بـه دلیـل رقابتـی 
بـودن عمـال قیمت دالر بیشـتر از نـرخ آزاد بـرای ما تمام می شـود. این قضیه به 

هیـچ وجـه نـه به نفـع تولیدکننـده اسـت و نـه صادرکننده. 
قیمـت داخلـی مـواد اولیـه بـا توجـه بـه اینکـه نـرخ ارز یکسـان نیسـت، مـا را 
دچـار مشـکل می کنـد. مـا ارز را گاه با قیمـت آزاد می خریم گاه بـا قیمت نیمایی. 
بـا یـک قیمـت ارزی صـادر می کنیم، بـا قیمت دیگر بایـد وارد کنیم. این شـرایط 

اصـال بـه نفع ما نیسـت. 
در تمام کشـورهای همسـایه، ماشـین آالت از حقوق گمرکی معاف هسـتند، 
امـا مـا نـه تنهـا چنیـن معافیتـی نداریـم، بلکـه از جیـب خودمـان ارزش افـزوده 
پرداخـت می کنیـم و بـه همین دلیـل مجبور می شـویم برای جبـران هزینه های 

ارزش افـزوده و گمـرک قیمـت نهایـی را 25 تـا ۳0 درصـد افزایـش دهیم.
در کشـورهای همسـایه تمـام زیرسـاخت ها بـرای تولیدکننده از قبیـل زمین، 
آب و بـرق و گاز و ... به راحتـی مهیـا می شـود، امـا مـا در همیـن امـر سـاده هـم 

مشـکل داریم. 
سـایت اداره ی گمـرک هیـچ وقـت بـه روز نیسـت و مبنـای مشـخصی بـرای 

قیمت گـذاری وجـود نـدارد.
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بــرایتوســعۀصــادراتغیرنفتــیچهنســخهای
تجویــزمیکنیــد؟بــهعبــارتبهتــرپیشنیــازیــا
توفیــقدرزمینــۀرونــقصــادرات پیشنیازهــای

ــیچیســت؟ غیرنفت
بســم اللــه الرحمــن الرحیــم. در کّل جهــان هســتی، 220 
کشــور وجــود دارد کــه ایــران یکــی از ایــن 220 کشــور اســت. 
ــران  ــی ای ــد کــه ســهم جمعیت ــد نیســت بدانی ــان ب ــن می در ای
ــد  ــهم تولی ــا س ــت ام ــد اس ــان 1.1 درص ــت کّل جه از جمعی
کشــورمان از تولیــد جهانــی، یــک ســوِم ســهم جمعیتی مــان، 

یعنــی حــدود 0.۳ درصــد اســت. اگــر مــا بتوانیــم ســهم 
ــانیم،  ــان برس ــهم جمعیتی م ــراز س ــه ت ــل ب ــان را حداق تولیدم
ــکالت  ــه مش ــت بلک ــد گرف ــق خواه ــادرات رون ــا ص ــه تنه ن
مربــوط بــه عرصه هــای دیگرمــان نیــز حــل و فصــل خواهــد 

شــد.

برایرسیدنبهاینسهمچکاربایدکرد؟
ــاوری«  ــا دنیــا« و »علم ب بــه نظــر مــن، از مســیر »ارتبــاط ب
ــر  ــا ذک ــخ را ب ــن پاس ــش اول ای ــد بخ ــازه بدهی ــذرد. اج می گ

یک اقتصاددان، دلیل ناکامی ایران در رسیدن به جایگاه واقعی 
در عرصۀ صادرات را پایین بودن سهم کشورمان از تولید جهانی در 

قیاس با سرانۀ جمعیتی دانست

رونق صادرات در گرو رشد تولید

دکتـر »محمدباقـر بهشـتی« اقتصـاددان و از مدیـران ارشـد اجرایی سـابق آذربایجانشـرقی، دلیل ناکامی کشـورمان در رسـیدن به جایـگاه واقعی 
در عرصـۀ صـادرات را در یـک نکتـه میدانـد: »سـهم پاییـن تولید ایـران از تولید جهانی در مقایسـه با سـرانۀ جمعیتـی.« او در تبییـن موضوع مورد 

اشـارهَاش بـه مسـایل دیگـری هم اشـاره کرده اسـت کـه توجه مسـئوالن امر بـه آن نکات میتواند راهگشـا باشـد.
مـرور متـن سـوالهای مـا و پاسـخهای جـّذاب، صریـح و جسـورانۀ دکتر بهشـتی خالـی از لطف نیسـت با ایـن توضیح که او اسـتاد تمام بازنشسـتۀ 
اقتصاد دانشـگاه تبریز اسـت و در سـالهای گذشـته، ریاسـت سـازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شـرقی را عهده دار بود. دکتر بهشـتی که 
سـابقۀ ریاسـت مرکـز پژوهش هـای شـورای اسـالمی کالنشـهر تبریـز را هـم در کارنامـۀ مدیریتـی و اجرایی خـود دارد، ایـن روزها به عنـوان عضو 

انجمـن اقتصاددانـان ایـران بـر روی کارهای تحقیقاتی و پژوهشـی متمرکز اسـت.
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مثالــی شــرح دهــم. میــدان پــارس جنوبــی، بزرگ تریــن 
ــور  ــارس و به ط ــج ف ــه در خلی ــت ک ــان اس ــدان گازی جه می
ــده  ــع ش ــر واق ــران و قط ــرزمینی ای ــای س ــترک در آب ه مش
مترمکعــب  تریلیــون   40 بــا  گازی  میــدان  ایــن   اســت. 
ذخیــره ی گاز، 10 درصــد و بــه روایــت دیگــری 1۶ درصــد از 

ــت. ــای داده اس ــود ج ــان را در خ ــع گاز جه مناب
ــت و  ــئوالن وزارت نف ــل مس ــدی قب ــه چن ــرایطی ک در ش
شــرکت ملــی گاز ایــران از کمبــود گاِز زمســتانی و قطعــی 
ــرد  ــای س ــل ه ــرف گاز در فص ــد و مص ــرازی تولی ــودن نات ب
امســال خبــر داده و مــردم را بــه صرفه جویــی در مصــرف 
گاز دعــوت کردنــد، قطــر از همیــن میــدان مشــترک، گاز 
را اســتحصال و پــس از تبدیــل کــردن بــه »ال ان جــی« 
ــد. »ال ان  ــادر می کن ــان ص ــاط جه ــی نق ــه اقص )LNG( ب
ــرای  ــًا ب ــه موقت ــود ک ــه می ش ــی  ای گفت ــه گاز طبیع ــی« ب ج
ــع  ــت مای ــه حال ــیار ب ــم بس ــری در حج ــا تراب ــازی ی ذخیره س
تبدیــل می شــود. ایــن را هــم بگویــم کــه برابــر آمــار پیارســال، 
صــادرات ال ان جــی قطــر معــادل کل درآمــد حاصــل از 
ــن  ــوال در ذه ــن س ــا ای ــود. آی ــران ب ــام ای ــت خ ــادرات نف ص
ــم  ــن حج ــد ای ــر می توان ــرا قط ــه چ ــود ک ــاد نمی ش ــما ایج ش
عظیــم از گاز را از میــدان مشــترک پــارس جنوبــی برداشــت و 
ــه ال ان جــی به راحتــی صــادر کنــد  ــل کــردن ب پــس از تبدی
ــد در  ــن کار نیســت بلکــه بای ــه ای ــادر ب ــه تنهــا ق ــران ن ــا ای ام
ــدون قطعــی گاز از  ــرای عبــوِر ب انتظــار صرفه جویــی مــردم ب
ــان خطــور  ــه ذهنت ــن ســوال ب روزهــای ســرد باشــد؟ اگــر ای
کــرده اســت، می خواهــم پاســخش را بدهــم تــا راحــت شــوید: 
ــا،  ــرفتۀ دنی ــورهای پیش ــا کش ــاط ب ــو ارتب ــر در پرت ــون قط چ
فنــاوری تبدیــل گاز اســتحصال شــده از ایــن میــدان مشــترک 
بــه ال ان جــی را بــه دســت آورده اســت امــا ایــران محــروم از 

ــت. ــرفته اس ــوژی پیش ــن تکنول ای

میتوانیــمبگوییــمکــهیکــیازدالیــلعــدم
توفیــقایــراندرارتباطگیــریبــادنیــا،ضعــف
دیپلماســیدرمعنــایعــاموضعــفدیپلماســی

اقتصــادیدرمعنــایخــاصاســت؟
مــن بــر ایــن بــاورم کــه اساســًا مــا دیپلماســی را بلــد 
نکتــه ای  بــه همــان  ایــن مســئله هــم  نیســتیم. ریشــۀ 
برمی گــردد کــه در پاســخ بــه ســوال قبلــی بیــان کــردم: 
ــی  ــا علم ــای م ــون مدیریت ه ــا. چ ــودِن« م ــاور نب ــم ب »عل
ــاد و  ــم و در ایج ــره کنی ــه مذاک ــتیم چگون ــد نیس ــت، بل نیس

هســتیم. ناتــوان  بین الملــل  روابــط  گســترش 
یعنــی  »ایرانّیــت«  هســتیم؛  مســلمان«  »ایرانــِی  مــا، 
منافــع ملــی کــه »اســالمّیت« هــم در کنــار آن قــرار گرفتــه 
اســت. معنــِی دیگــر ایــن حــرف آن اســت کــه بایــد همــگان، 
ــم.  ــرار دهی ــت ق ــی را در اولوی ــع مل ــل، مناف ــا ذی ــدر ت از ص
ــه  ــا از جمل ــام عرصه ه ــی در تم ــر، دیپلماس ــارت بهت ــه عب ب
ــا و مفهــوم  دیپلماســی اقتصــادی در قالــب منافــع ملــی معن

پیــدا می کنــد.

ــم کــه  ــاط داری ــل بورکینافاســو ارتب ــا کشــوری مث ــی ب وقت
هزینه هــای ایــن ارتبــاط بیشــتر از منافــع آن اســت و یــا اقــدام 
بــه تأســیس ســفارتخانه در کشــوری می کنیــم کــه هیــچ نفعی 
بــرای مــا نــدارد، یعنــی ایــن کــه تشــخیص مــا در دیپلماســی 
اشــتباه بــوده اســت. مفهــوم صحیــح دیپلماســی ایــن اســت 
ــا همــۀ کشــورها بجــز  ــا نظرداشــِت منافــع ملی مــان، ب کــه ب

رژیــم صهیونیســتی رابطــه داشــته باشــیم.
در شــرایطی کــه در طــول تاریــخ همیشــه بــا اروپــا ارتبــاط 
داشــته ایم، در تعّجبــم کــه چــه کســی گفتــه بایــد بــه ســمت 
شــرق گرایــش داشــته باشــیم!؟ ایــن مــزاح را از مــن داشــته 
باشــید کــه از ســمت روســیه ســوز و ســرما می آیــد و از ســمِت 

اروپــا، باران.)بــا تبّســم(
نکتــۀ دیگــر در همیــن بــاب ایــن کــه مــرغ دیپلماســی یک 
پــا نــدارد. »چرچیــل وینســتون« سیاســت مدار و نویســندۀ 
بریتانیایــی کــه زمانــی نخســت وزیر ایــن کشــور بــود، اعتقــاد 
داشــت کــه سیاســت ها و منافــع ملــی، ثابــت امــا کشــورهای 

دوســت و دشــمن متغّیــر هســتند.
اگــر بخواهــم یــک جمع بنــدی بــرای ایــن بخــش از 
ــۀ وزارت  ــم کــه وظیف ــد بگوی ــم داشــته باشــم بای صحبت های
خارجــه تامیــن منافــع ملــی در قبــال ســایر کشــورها از مســیر 
ــزاری  ــد اب ــی بای ــت خارج ــا، سیاس ــت. نهایت ــی اس دیپلماس

ــز دیگــر. ــه چی ــی باشــد و ن ــع مل ــن مناف ــرای تامی ب

بــاایــنحســاباگــربخواهیــمبــهواســطۀ
اســتاداقتصــادبودنتــان،بــهدیپلماســِیاقتصــادِی
نمــرهایمنظــور نمــرهبدهیــد،چــه کشــورمان

میکنیــد؟
صفــر! فاصلــۀ مــا بــا یــک دیپلماســی اقتصــادِی اصولــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــدای نکت ــت. ابت ــاد اس ــیار زی ــیار بس بس
وابســتگان اقتصــادی نمایندگی هــای خارجــی مــا اصــل 
کارشــان بایــد ایــن باشــد کــه اقتصــاِد محــِل مأموریــت خــود 
ــه  ــا ن ــد. م ــاط بگیرن ــه ارتب ــه چگون ــد ک ــند و بدانن را بشناس
تنهــا ایــن خصیصــه را در بســیاری از رایزن هــای اقتصــادی 
ــا انتخــاب ســفرایی مواجــه  ــم، بلکــه بعضــًا ب ــران نمی بینی ای
شــده ایم کــه بجــای انجــام مأموریت هــای دیپلماتیــک، 
ایــن  داشــتند!  اشــتغال  فــروش دالر  و  بــه خریــد  مثــاًل 
شــخص، »محمدجمشــید گوهــری« ســفیر ایــران در رومانــی 
در ســال های پایانــی دهــۀ ۶0 بــود کــه نــام و جزئیــات 
بیشــتری از حواشــی دوران مســئولّیتش را در کتــاب »در گــذار 

روزگاران« منتشــر کــرده ام.

وسخنپایانی؟
بازگــو  ابتــدا طــرح کــردم را دوبــاره  عرایضــی کــه در 
می کنــم. حجــم تولیــد دنیــا 9۶ هــزار میلیــارد دالر اســت امــا 
ســهم ایــران از ایــن حجــم، متناســب بــا ســرانۀ جمعیتــی َاش 
ــگاه  ــی در جای ــد جهان نیســت. مادامــی کــه تولیدمــان از تولی
فعلــی باشــد، صادرات مــان نیــز روی رونــق را نخواهــد دیــد.

فاصلۀ ما با یک 
دیپلماسی اقتصادِی 
اصولی بسیار بسیار 
زیاد است. ابتدای 
نکته این است که 

وابستگان اقتصادی 
نمایندگی های خارجی 
ما اصل کارشان باید 
این باشد که اقتصاِد 
محِل مأموریت خود 
را بشناسند و بدانند 

که چگونه ارتباط 
بگیرند. 

...
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نامطلوببودن ازچرایی را تمایلداریدگفتوگو آیا  
وضعیتتجارتخارجیایرانشروعکنیم؟

بله، اما در ابتدای سخن، هم می خواهم از شما بابت ترتیب دادن این 
مصاحبه تشکر کنم و هم عالقه مند هستم به مسئوالن اتاق بازرگانی 
تبریز بابت تالش های ربع قرن شان جهت برگزاری همایش های توسعۀ 
صادرات غیرنفتی خدا قوت بگویم و امیدوارم همایش بیست و ششم، 

موفقیت آمیز باشد.
سیاست توسعۀ صادرات غیرنفتی یکی از سیاست های رسمی و البته 
مورد تاکید و تعقیِب تقریبًا همۀ دولت های پس از پیروزی انقالب اسالمی 
با سالیق سیاسِی مختلف بوده است اما همواره شاهد فراز و نشیب هایی 
در نحوۀ اجرای این سیاست اصولی بوده ایم و جالب تر این که، خیلی 

وقت ها توفیق 100درصدی در اجرای این سیاست ها نیز پیدا نکرده ایم.
به عقیدۀ من، ما در اقتصادمان و به خصوص در حوزه ی صادرات 

غیرنفتی دچار پارادوکس هایی هستیم که همین پارادوکس ها حرکت های 
سیاست های  از  یکطرف  از  مثاًل  می کند.  خنثی  تقریبًا  را  ما  خوب 
حرف  صادراتی  مشوق های  یا  غیرنفتی  صادرات  توسعۀ  هدفگذاری 
می زنیم و از طرف دیگر موانعی برای توسعۀ صادرات ایجاد می کنیم که 

برایند این تناقض، چیزی می شود که االن می بینیم.

ازکدامموانعسخنمیگویید؟
مفهومی به نام »بیماری هلندی« در اقتصاد وجود دارد که مخصوصًا 
کشورهای مّتکی به منابع طبیعی و از جمله نفت، مثل ایران را بیشتر درگیر 
می کند. این عارضه در کشورمان البته ریشه ای دارد که به سال های قبل 
از انقالب بازمی گردد و در عین حال در دوران بعد از پیروزی انقالب نیز به 

تناوب می توان ریشه های آن را دید.
در چارچوب این مفهوم، وقتی درآمدهای نفتی باال می رود، حرکت 

یک اقتصاددان، از حاکمّیت دوگانگی های متعّدد بر عرصۀ سیاست گذاری 
و اجرایی حوزۀ تجارت خارجی ایران انتقاد می کند

پارادوکس شعار تا عمِل 
توسعۀ صادرات غیرنفتی

دکتر »داود بهبودی« عضو هیئت علمی دانشکده ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز با مرتبۀ استاد تمام و از اقتصاددانان شاخص منطقه است. 
عالوه بر اشتغال به فعالیت آموزشی و تحقیقاتی، سابقۀ طوالنِی تکیه دادن به مناصب مدیریتی را هم دارد ضمن اینکه در برهه هایی مشاور 
مدیران ارشد اجرایی نیز بوده است. مدیرکلی دفتر برنامه ریزی و توسعه وزارت وقت بازرگانی، ریاست سازمان وقت برنامه و بودجه آذربایجان شرقی، 
مشاور اقتصادی و سرپرست گروه مشاوران استاندار آذربایجان شرقی، معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی و ریاست سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی آذربایجان شرقی از جملۀ این سوابق است.
دارا بودن این ویژگی که به نوعی پیوند حوزه های علمی و اجرایی است، او را به یک صاحبنظِر خبره ی اقتصادی تبدیل کرده است؛ صاحبنظری 
که در گفت وگو با ما از حاکمّیت دوگانگی های متعّدد بر عرصۀ تجارت خارجی ایران انتقاد می کند و اعتقاد دارد که راه توسعۀ صادرات غیرنفتی از 

مسیر بهبود نظام حکمرانی اقتصادی می گذرد. متن زیر ماحصل مصاحبۀ کوتاه ما با این اقتصاددان است که می خوانید:
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باید  احساس می کنیم  که  به سمتی می رود  اقتصادی  متغّیرهای 
صادرات نفت بیشتری داشته باشیم ضمن اینکه این درآمد، احساس 
نیاز دولت به تحصیل ارز از منابع دیگر را کمرنگ می کند. همین 
مسئله باعث می شود صادرات غیرنفتی شکل نگیرد و از همین نقطه 
اختالل در چرخۀ اقتصاد کشور آغاز می شود و در ادامه باعث می شود 
حّتی صنعت نیز در کشور پا نگیرد چون در چنین شرایطی صنعت، 
اصطالحًا مبتال به خودخوری می شود، به این معنی که در داخل 

خودش عارضه پیدا می کند.
این  یعنی  می آوریم  میان  به  سخن  پارادوکس ها  از  وقتی  پس 
غیرنفتی  صادرات  می خواهد  رسمی َاش  سیاست  طبق  دولت  که 
رونق بگیرد و حتی بخش خصوصی با برگزاری همایش، برگزاری 
نمایشگاه، پذیرش هیئت های خارجی و ... تمام تالش خود را در 
این مسیر صرف می کند اما چون متغّیرهای کالن اقتصادی متاثر 
از درآمدهای نفتی است، در عمل صادرات غیرنفتی به جای داشتن 
رشد، به تحلیل می رود. شواهد نشان می دهد ابتال به این بیماری 
حتی در سال هایی که درآمدهای نفتی کم بوده نیز تجربه شده است.
تغییر  توّرم، سوءتدبیر،  از موانع دیگری مانند تحریم،  باید  البته 
مدیرّیت ها، حکمرانی نامناسب اقتصادی و تولید غیرمتناسب با نیاز 
جهانی و بازارهای بین المللی که نه در کیفیت سرآمد هستند و نه 

قیمِت قابل رقابت با دنیا دارند نیز یاد شود.

برایدستیابیبهرشدصادراتغیرنفتیباید
ً
وطبیعتا

براینپارادوکسهافائقآمد.براینعقیدههستید؟
دقیقًا. اواًل باید به حاکمّیت پارادوکس ها پایان دهیم و ثانیًا تکلیف 
خودمان را با بعضی از موضوعات روشن کنیم. مثاًل این که آیا باالخره 

تعامل با اقتصاد جهانی را می پذیریم، یا نمی پذیریم؟
در کنار تعیین تکلیِف تعامل با اقتصاد جهانی باید در مواجهه با 
تحّوالت نظام ارزی از سرکوب قیمت ارز بپرهیزیم و اجازه دهیم به 
موازات تورم، نرخ ارز نیز حرکت داشته باشد، همانطور که دستمزدها 

و حقوق ها را متناسب با آهنگ تورم تعدیل می کنیم. 
اذیت کننده ای است که در  توّرمی، خود عامل  همچنین فشار 
کنار دشواری بازگرداندِن ارز حاصل از صادرات که از تحریم ها نشأت 

می گیرد، باید مورد حل و فصل قرار گیرد.

هم و اقتصادی متغّیرهای هم اظهاراتتان، در  
متغّیرهایسیاسیرامورداشارهقراردادید.ازآنجاکه
جنابعالیهماستاداقتصاددانشگاههستیدوهمسابقۀ
سازمان ریاست مانند سطوحی در اجرایی فعالیت
کدام نقش داشتید، را استان برنامهریزی و مدیریت
یکازمتغّیرهارادرگرفتارشدنحوزۀصادراتبهوضع

نامطلوِبفعلیبیشترازدیگریدخیلمیدانید؟
من بر این باور هستم که اصلی ترین عامل، نظام تدبیر و حکمرانی 
ماست. بر این اساس، ایجاد یک دگرگونی در این نظام می تواند نقطۀ 

شروعی برای رونق صادرات غیرنفتی باشد.
نکته ای که دوباره می خواهم بیان کنم این است که باید فکری 
به حال دوگانه های متناقض کرد. اینک اتاق بازرگانی تبریز به عنوان 
مّلی  همایش  دورۀ  وششمین  بیست  خصوصی،  بخش  پارلمان 
صادرات غیرنفتی را برگزار می کند. هدف از همایش، این است که 

گذاشتن  فشار  تحت  با  و  مطرح شده  خصوصی  بخش  مطالبات 
من  کند.  تغییر  ناکارآمد  قوانین  مثاًل  دیگران،  و  مجلس  دولت، 
نمی گویم این همایش بی تاثیر بوده، بلکه با افتخار می گوییم که برخی 
از موانع از رهگذر برگزاری همین همایش مرتفع شده است اما باید 
این نکته را هم بپذیریم که در طی این سال ها موانع تازه ای نیز به 
وجود آمده است و لذا درمان اساسی مشکالت این حوزه، غلبه بر 

پارادوکس هاست. 
چون سر صحبت در این خصوص دوباره باز شد، می خواهم حرفم 
را با بیان یک مصداق تکمیل کنم. بر اساس برنامه ی چهارم توسعه، 
دولت حق نداشت صادرات هیچ کاالیی را ممنوع کند، مگر ۳ قلم 
کاال که شامل عتیقه جات، کاالهایی که جنبۀ ذخیرۀ ژنتیکی دارند 
و کاالهای یارانه ای بود. اما دولت با یک تصمیم، به قانون و به مفاد 
این سند باالدستی بی اعتنایی کرد و دست بخش خصوصی و تاجر 
را در پوست گردو گذاشت. هنوز که هنوز است دولت ها نپذیرفته اند 
در سیاستگذاری تجارت خارجی، احکام برنامه های پنج سالۀ توسعه 
را اجرایی کنند. یعنی، قانون روی کاغذ است ولی عملی نمی شود. 
و لذا باید دیدگاه هایمان را اصالح کنیم که متعاقب آن رفتارمان نیز 

اصالح خواهد شد.
و نکتۀ دیگر این که، در کنار همۀ مشکالتی که باعث و بانی آنها 
دولت است، خوِد بخش خصوصی هم ضعف هایی دارد که نباید از اثر 
سوء همین ضعف ها بر کّم و کیف صادرات غافل شد. منتهای مراتب 
باید اذعان کرد که گام نخست در سامان دادن به وضع نامطلوب 
صادرات، بهبود نظام حکمرانی اقتصادی است و اگر این مهم محقق 
شود، ضعف های بخش خصوصی بسرعت قابل برطرف شدن است.

دراینمیانآیامیتوانازضعفرایزنهایبازرگانی
هایاثرگذاربروضعیتصادرات

ّ
کشورمانبهعنوانمؤلف

نامبرد؟
رایزن های بازرگانی در مساعد کردن بستِر رونق صادرات بی تأثیر 
نیستند اما مشکالت، تا از سرچشمه حل و فصل نشوند، دستیابی به 

توفیق خیره کننده غیرممکن است.
بهتر است این را هم گفت که رایزن بازرگانی لزومًا نباید کارمند 
دولت باشد چون فضاهای مربوط به تجارت و بازرگانی، کارمندساالری 
را نمی پذیرد. بر این اساس می توان از خوِد فعاالن بخش خصوصی به 
عنوان رایزن بازرگانی استفاده کرد. اصاًل از ظرفیت همین اتاق های 
و  گرفت  بهره  بازرگانی  رایزن های  تعیین  برای  می توان  بازرگانی 
اطمینان دارم که تحقق این ایده نتایجی به مراتب بهتر از انتخاب 
و اعزام 2 کارمندی خواهد داشت که نه از چارچوب های دیپلماتیک 

سررشته ای دارند و نه به اصول تجارت خارجی مسّلط هستند.
دیپلماسی  تقویت  ضرورت  از  مرتبًا  گذشته  دهۀ   ۳ حدود  طی 
در  اسالمی  جمهوری  بازرگانی  رایزن های  تقویت  و  اقتصادی 
نمایندگی های خارج از کشور سخن ها و وعده ها شنیده ایم اما نه 
تاکنون اتفاق خاصی را دیده ایم و نه بخش اقتصادی وزارت خارجه در 
طول این مدت گل کرده است. بنابراین عملیاتی کردن برنامۀ تقویت 
دیپلماسی اقتصادی و رایزن های بازرگانی، یک »اقدام الزم« است اما 
»کافی نیست.« خالصۀ کالم این که، اگر اراده کرده و قدم نخست 
که بهبود نظام حکمرانی اقتصادی است را برداریم، سیاست تقویت 

دیپلماسی اقتصادی نیز مفید خواهد بود.

بر اساس برنامه ی 
چهارم توسعه، 

دولت حق نداشت 
صادرات هیچ کاالیی 

را ممنوع کند، 
مگر ۳ قلم کاال که 

شامل عتیقه جات، 
کاالهایی که جنبۀ 

ذخیرۀ ژنتیکی دارند 
و کاالهای یارانه ای 

بود. اما دولت با یک 
تصمیم، به قانون 

و به مفاد این سند 
باالدستی بی اعتنایی 

کرد و دست بخش 
خصوصی و تاجر 

را در پوست گردو 
گذاشت. هنوز که 

هنوز است دولت ها 
نپذیرفته اند در 

سیاستگذاری تجارت 
خارجی، احکام 

برنامه های پنج سالۀ 
توسعه را اجرایی 

کنند. یعنی، قانون 
روی کاغذ است ولی 

عملی نمی شود. 

...
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شـعارامسـال،مبّیـنمهـمبرشـمردهشـدن
»تولیـددانشبنیـان«اسـت.ازنگاهشـماداشـتن
نیـز صـادرات مبحـث در دانشبنیانـی رویکـرِد

واجـداهمیـتاسـت؟
توسـعۀ  بـرای  را  رویکـرد  ایـن  انتخـاب  تنهـا  نـه  بنـده، 
صـادرات و به ویـژه توسـعۀ صـادرات غیرنفتی یـک ضرورت 
تامیـن جهانـی و  بلکـه معتقـدم کـه کّل زنجیـرۀ  می دانـم 
صـادرات کاال و خدمـات، باید دانش بنیان باشـد. زنجیره ی 
از  محصـوالت  و  مـواد  انتقـال  جنبه  هـای  تمـام  تامیـن، 
تـا  گرفتـه  ُخـرد  عرضه کننـدۀ  بـه  رسـیدن  و  تولیـد  فرآینـد 
رسـیدن بـه دسـت مشـتری نهایـی را دربرمی گیرد. بـه بیان 

اولیـه،  مـواد  فروشـندگان  شـامل  تامیـن  زنجیـره ی  دیگـر 
تولیدکننـدگان، واسـطه ها، خدمـات لجسـتیکی و مشـتری 
اسـت و تمـام ایـن اجـزاء بایـد بـه نوبـۀ خـود دانش بنیـان 

شـوند. 
بـا همـۀ ایـن اوصـاف و بـا شـوربختی، بایـد بگویـم کـه 
تنهـا  نـه  مـا،  کشـور  در  زنجیـره  ایـن  اجـزای  از  بسـیاری 
دانش بنیـان نشـده کـه در ارائـۀ خدمـات ابتدایـی نیـز دچـار 
رونـد  بـر  کاسـتی ها  همیـن  و  هسـتند  جـّدی  نقص هـای 
صادرات کشـورمان اثر سـوئی گذاشته اسـت. مثاًل بسیاری 
از گرفتاری هـای صادرکننـدگان مـا مشـکالتی اسـت کـه از 
ناحیـۀ گمـرک، بیمـه، شـرکت های حمـل و نقـل، بنـادر و 

یک استاد اقتصاد دانشگاه تبریز، راهکار رشد صادرات غیرنفتی را 
توجه جّدی به رهیافت های علمی دانست

تحقق نهضت صادرات با علم باوری

دکتـر »محمدرضـا سـلمانی بی شـک« عضـو هیئـت علمـی دانشـکده اقتصـاد و مدیریـت دانشـگاه تبریـز کـه دانش آموختـۀ دکتـرای اقتصـاد 
بین الملـل اسـت، اعتقـاد دارد که راهکار رشـد صـادرات غیرنفتی کشـورمان توجه جّدی و عملـِی حاکمّیت و البته صاحبـان بنگاه های اقتصادی 

بـه رهیافت هـای علمـی و پرهیـز از اتخـاذ رویکردهای سـّنتی اسـت.
متن زیر گفت وگوی ما با این اقتصاددان است که از نظر می گذرانید:

زنجیرۀ تامین 
بین المللی ما روان 

نیست و باید فکری 
به حاِل زاِر این 

زنجیرۀ مشکل دار 
کرد.

...
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... ایجـاد می شـود. می خواهـم بگویـم کـه زنجیـرۀ تامیـن 
بین المللـی مـا روان نیسـت و بایـد فکـری بـه حـاِل زاِر ایـن 

زنجیـرۀ مشـکل دار کـرد.

نسخۀشماچیست؟
یـک کلمـه: »علم باوری«. اجـازه بدهیـد اینگونه توضیح 
دهـم کـه هـر کسـب و کاری و از جملـه تولیـد و صـادراِت 
و  »کاری«  »سـازمانی«،  محیـط   ۳ از  کار  و  کسـب  آن 
»کالن« متأّثـر می شـود. منظـور از محیط سـازمانی، چرخۀ 
اسـت.  اقتصـادی  بنـگاه  یـک  داخـل  بـا  مرتبـط  امـوراِت 
مدیریـت کیفیـت جنـس، نـوع جنـس، قیمـت تمـام شـده، 
مدیریـت منابـع انسـانی و یـا مدیریـت مـواد اولیـه در همین 
مبحـث قابـل بررسـی اسـت. محیـط کاری نیـز بـه رقبـای 
بنـگاه اقتصـادی و همچنیـن یـاوران تولیـد، ماننـد بانـک، 
نقـل،  و  تبلیغاتـی، شـرکت های حمـل  آژانس هـای  بیمـه، 
انبـارداری، گمـرک و ... اشـاره دارد. و امـا در محیـط کالن 
پـای مسـایلی ماننـد تـوّرم، تحریم ها یا نوسـانات نـرخ ارز در 

میـان اسـت.
آنجـا کـه مبنـای حرکـت تصمیم سـازاِن ایـن ۳ محیـط، 
در  نقش آفرینـان  آحـاد  و  صنایـع  مالـکان  دولـت،  از  اعـم 
سـیکل اقتصـادی جامعـه، »علـم« و »عقل« باشـد، توفیق 
حاصـل می شـود و آنجـا کـه رفتـار عقالنی و علمی نداشـته 

باشـیم، جوابـی نخواهیـم گرفت.

علمباورهستیمیاخیر؟!
اگـر مرادتـان ایـن باشـد کـه نسـبت بـه علـم، بی توجـِه 
بـا جـرأت می گویـم کـه  امـا  مطلـق هسـتیم را نمی پذیـرم 
در مقاطـع و یـا مـواردی کـه بـه علـم و جایـگاه واالی آن 
توجـه  کانـون  در  انسـانی  رشـته های  شـده ایم،  قائـل  بهـا 
نبوده انـد. یعنـی بعضـًا شـاهد بهـا دادن بـه جایـگاه علـم در 
رشـته های فنـی، مهندسـی و پزشـکی بوده ایـم امـا هرگـز 
ندیده ایـم کـه بیـن رشـته هایی نظیـر اقتصـاد و مدیریـت بـا 

رویکردهـای علمـی، رابطـۀ معنـاداری برقـرار شـود.

بـادقـتدراظهاراتتـانمیتـواندریافـتکه
بخشـیازمشـکالِتمبتالبهصـادراتمابهدولت
بـهمعنـایعـاّمکلمهوبـهقولشـمابـهرفتارهای
از بخشـی و میشـود مربـوط آن غیرعلمـی
خـوِد سـّنتی حرکتهـای در ریشـه نیـز مسـایل
ایـن اگـر برمیگـردد. تّجـار یـا و تولیدکننـدگان
کـه بگوییـد میتوانیـد اسـت، درسـت برداشـت
سـهمدولتوسـهمبخـشخصوصی،هـرکدام
دربـهبـارآمـدنوضـعنامطلـوبفعلیچـهمیزان

اسـت؟
مـن ابتـدا مایلـم بسـیاری از صنایـع بـزرگ را از صنایـع 
متوسـط و کوچـک یـا  SMEهـا سـوا کنـم. واقعّیـت ایـن 
اسـت کـه عمـدۀ صنایـع بـزرگ فّعـال در کشـورمان، بطـور 

کامـل خصوصـی نیسـتند و وابسـتگی هایی بـه دولـت دارند 
دولـت«  غیرمنطقـی  »حمایت هـای  را  آن  اسـم  مـن  کـه 
صنایـع  ایـن  می شـود  باعـث  مسـئله  همیـن  و  گذاشـته ام 

بـزرگ اساسـًا دلسـوز تولیـد و یـا صـادرات نباشـند.
بـا ایـن پیـش فـرض و بـر اسـاس یافته هـای تحقیقاتـِی 
شـخصی، می توانـم بگویـم کـه سـهم دسـتگاه های اداری 
تعبیـر شـما دولـت، بطـور نسـبی 40 درصـد؛ سـهم  بـه  و 
بـه اقتصـاد کشـورمان  متغّیرهـای تحمیـل شـدۀ خارجـی 
کشـورهای  تعامـالت  کیـف  و  کـّم  یـا  تحریم هـا  ماننـد 
خارجـی بـا ایـران کـه غالبـًا متأثـر از نظـرات ایـاالت متحّدۀ 
آمریکاسـت، ۳5 درصد و سـهم خود تولیدکننـدگان یا تّجار، 

25 درصـد اسـت.

بـااینحسـاببهبـودوضعفعلـینیازمندچه
است؟ تدابیری

دولـت بایـد در سـه حوزۀ »سـخت افزاری« ماننـد تجهیز 
زیرسـاخت های  توسـعۀ  گمرکـی،  امـور  تسـهیل  بنـادر، 
گاهی هـای  آ ارتقـای  نظیـر  »نرم افـزاری«   ،... و  ترانزیتـی 
و  المللـی  بیـن  تعامـالت  ارتقـای  و  آموزش هـا  عمومـی، 
»محیـط قانونـی« با دسـتور کار قـرار دادن اصـالح قوانین 
قدیمـی و یـا نیازمنـد اصالِح حـوزۀ تجـارت و قوانین مرتبط 
بـا فعاالن اقتصـادی مانند قانـون بیمه، قانـون کار، قانون 

مالیـات و ... ایفـای نقـش کنـد.
اتخـاذ رویکـرد  بـا  نیـز  تولیدکننـدۀ محصـول صادراتـی 
اصولـی، محصولـی اسـتاندارد و قابـل رقابـت در بازارهـای 
در  دنیـا  کـه  بدانیـد  اسـت  بهتـر  کنـد.  تولیـد  جهانـی 
سـال های اخیـر تولیـد را از مشـتری شـروع می کنـد امـا در 
کشـورمان همچنـان، ابتـدا کاال یـا خدمـت تولیـد می شـود 
و سـپس مشـترِی متناسـب بـا محصـول تولیدی شناسـایی 
و کاال یـا خدمـت بـه او عرضـه می شـود. بـر همین اسـاس 
و  دنیـا منسـوخ شـده  انبـوه« در  زمـان حاضـر »تولیـد  در 
مثـاًل در صنعـت داروسـازی نظـام »تولیـد انبوه سفارشـی« 
شـکل گرفتـه کـه مبتنـی بـر درخواسـت ها و سـفارش های 

مشـتریان اسـت.

واگردرپایاناینگفتوگونکتهایباقیمانده
کهمطرحنشدرامیشنویم.

صـادرات  توسـعۀ  ملـی  همایـش  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
غیرنفتـی در مرکـز آذربایجان شـرقی برگـزار می شـود، خالی 
از لطـف نیسـت کـه قابلیت هـای فـراوان امـا بالقـوۀ ایـن 
اسـتان در زمینـۀ ترانزیـت و بازرگانـی را مـورد یـادآوری قـرار 
دهـم. ایـن پتانسـیل جـّذاب و نافـع، می توانـد ُحکـم بازیگر 
آذربایجان شـرقی  صـادرات  حجـم  شـتاب دهندۀ  اصلـِی 
تقویـت  اگـر  کـه  اسـت  ایـن  مـن  اعتقـاد  کنـد.  بـازی  را 
زیرسـاخت های تزانزیتـی آذربایجان شـرقی در کانـون توجه 
می توانـد  اسـتان  صـادرات  باشـد،  تصمیم سـاز  مسـئوالِن 

متحـّول شـود.

واقعّیت این است 
که عمدۀ صنایع بزرگ 

فّعال در کشورمان، 
بطور کامل 

خصوصی نیستند 
و وابستگی هایی 

به دولت دارند 
که من اسم آن 
را »حمایت های 

غیرمنطقی دولت« 
گذاشته ام و همین 

مسئله باعث می شود 
این صنایع بزرگ 

اساساً دلسوز تولید 
و یا صادرات نباشند.

...
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نظـر  مـورد  اقتصـادی  اهـداف  تحقـق  راسـتای  در 
اقتصـادی  رشـد  بـه  دسـتیابی  بـرای  محتـرم  رئیس جمهـوری 
راهبـردی  سـند  اهـداف  تحقـق  و   1401 سـال  در  درصـد   8
چشـم انداز جمهـوری اسـالمی ایـران در افـق 1404 و تاکیـد 
آن بـر دسـت یافتـن جمهـوری اسـالمی ایـران بـه جایـگاه اول 
اقتصـادی، علمـی و فناوری در سـطح منطقه ی آسـیای جنوب 
و کشـورهای  قفقـاز، خاورمیانـه  میانـه،  آسـیای  غربی(شـامل 
همسـایه)، رشـد اقتصـادی ایـران به طـور پیچیده ای بـا رویکرد 

. اسـت  شـده  مرتبـط  کشـور  صادرات محـور 
بـرای دسـتیابی بـه توسـعه ی  پایـدار در تمام مناطق کشـور 
افزایـش  اقتصـادی،  رشـد  و  بهبـود  مسـیر  در  گرفتـن  قـرار  و 
صـادرات بایـد جـزء الینفـک اسـتراتژی توسـعه ی ایـران باشـد. 
صـادرات یکـی از چهـار رکـن توسـعه اقتصاد ( سـه رکـن دیگر: 
منابـع انسـانی، سـرمایه گذاری و حکمرانـی خـوب( اسـت کـه 

جمهـوری اسـالمی ایـران برای تسـریع رشـد خود بـه آن متکی 
خواهد بود. گسـترش صادرات، مسـتلزم رقابتی شـدن کاالها و 
خدمـات صادراتـی ایـران در سـطوح منطقه ای و جهانـی همراه 
بـا رفـع تنگناهـا در مراحـل مختلـف فرآینـد صادرات اسـت. این 
امـر بـا ایجاد یـک چارچوب توانمنـد، ایجاد نهادهای مـورد نیاز، 
رفـع تنگناهـا و ایجـاد انگیـزه در صـادرات، محقـق می شـود. 
فراهـم آوردن بسـترهای الزم جهـت تقویـت صـادرات کشـور، 
صرفـا بـا ایجـاد یـک راهبـرد صادراتـی واحـد در سـطح ملـی، 
کافـی نخواهـد بـود؛ بلکـه در کنـار آن فراهـم آوردن زمینه های 
سیاسـت گذاری های  حـوزه ی  در  اسـتان ها  کارآمـد  مشـارکت 
متاسـفانه  می شـود.  محسـوب  ضـروری  امـری  نیـز  صادراتـی 
هیـچ  تقریبـا  شـده  مشـخص  شـده  انجـام  بررسـی های  در 
اسـتانی سیاسـتگذاری مـدون و ثبـت شـده ای بـرای توسـعه ی 
صـادرات ندارنـد. شـاخص های ارزیابـی آمادگی هـای صادراتـی 

اهمیت نقش استان ها 
در صادرات کشور با تاکید بر جایگاه 

استان آذربایجان شرقی

مهدیصفری
معاونت دیپلماسی اقتصادی 

وزارت امور خارجه ج.ا.ایران
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اسـتان ها تالشـی اسـت در راسـتای سـاماندهی امـور صادراتی 
بـرای  مـدون  برنامه ریـزی  امـکان  کـه  ایـران  اسـتان های 
مقامـات  اختیـار  در  را  اسـتانی  صادراتـی  سیاسـت گذاری های 

اسـتانی قـرار می دهـد.
بـرای کشـوری بـه وسـعت و تنـوع جغرافیایی ماننـد ایران، 
اقـدام سیاسـی در  انجـام یـک  بـا  توسـعه ی صـادرات، صرفـا 
فراهـم  آن  کنـار  در  بلکـه  بـود؛  نخواهـد  کافـی  ملـی،  سـطح 
حـوزه ی  در  اسـتان ها  کارآمـد  مشـارکت  زمینه هـای  آوردن 
سیاسـت گذاری های صادراتـی نیـز، امـری ضـروری محسـوب 
می شـود. هـر اسـتانی باید معیار سیاسـتی خاص خود را داشـته 
باشـد و قـدرت منحصـر به فـرد و منابع ارزشـمند خـود را احصاء 
کنـد تا بسـتر توسـعه منطقه ای و گسـترش صـادرات اسـتانی را 

فراهـم آورد.

صادرات در آذربایجانشرقی استان جایگاه
کشور

خارجـی  تجـارت  وضعیـت  از  مقایسـه ای  بررسـی های 
اسـتان هایی  می دهـد،  نشـان  گذشـته  دهـه  دو  در  اسـتان ها 
کـه بیشـترین سـهم در تجـارت خارجـی بویـژه در صـادرات را 
دارنـد، رقابتی تریـن و دارای بیشـترین مـازاد تجـاری هسـتند. 
همچنین مشـخص شـده، اسـتان هایی کـه با بازارهـای جهانی 
و همچنیـن بـا سـایر اسـتان ها در داخـل کشـور درگیر هسـتند، 
ثروتمندتـر هسـتند. یافته هـای این بررسـی ها تأییـد می کنند که 
سـرانه ی تولیـد ناخالـص داخلـی یک اسـتان با سـهم صـادرات 
همبسـتگی  اسـتان،  داخلـی  ناخالـص  تولیـد  سـرانه ی  در  آن 
زیـادی دارد. بنابرایـن، مشـارکت اسـتان ها در اقتصـاد جهانـی، 
بـرای رشـد اقتصـادی و اسـتاندارد زندگـی اسـتان ها، اهمیـت 
حیاتـی پیـدا می کنـد. ایـن امـر بـه رشـد کلـی اقتصادی اسـتان 
بـا  آذربایجان شـرقی  اسـتان  کمـک می کنـد. در حـال حاضـر 
دومیلیـارد صـادرات جـزء پنـج اسـتان برتـر ایـران در حـوزه ی 

صـادرات اسـت.
آذربایجان شـرقی بـه عنوان یکی از اسـتان های پیشـتاز در 
صـادرات هـر چنـد رشـد 1۶ درصـدی را در ایـن حـوزه در سـال 
گذشـته )1400( تجربـه کـرد، رفـع موانـع تولیـد به عنـوان یکی 
در  آذربایجان شـرقی  ارشـد  مدیریـت  اعالمـی  اولویت هـای  از 
دولـت سـیزدهم، از مولفه هـای متعـددی متاثر اسـت که بدون 
شـک صـادرات از جملـه مهم تریـن آنهـا محسـوب می شـود و 
رشـد قابـل قبـول آن به عنـوان بسـتر اصلـی ارزآوری بـرای این 
خطـه و کشـور، نیازمنـد هم افزایـی همـه ی نهادهـای مسـئول 

در بخـش دولتـی و خصوصـی اسـت.
آذربایجان شـرقی بـرای تحقـق صـادرات 2 میلیـارد دالری 
در سـال جـاری، مزیت های نسـبی فراوانی در حـوزه ی صنعت، 
خدمـات، معـدن، اقتصـادی دانش بنیـان و معـدن دارد . تبریـز 
بـه عنـوان پایتخـت فـرش، چـرم، معـدن و شـکالت و وجـود 
بـاالی  ظرفیت هـای  و  صنعتـی  واحـد  هـزار  چهـار  از  بیـش 
کشـاورزی، گمرکـی و مـرزی در آذربایجان شـرقی، تـوان باالیی 
بـرای تولیـد درون زا، کارآفرینـی و توسـعه ی صـادرات در ایـن 
اسـتان ایجاد کرده اسـت. بدیهی اسـت که رشـد هر چه بیشـتر 

صـادرات به عنوان زمینه سـاز رونـق تولید، اشـتغال زایی و توزیع 
عادالنـه ی ثـروت در آذربایجان شـرقی نیازمنـد برنامـه مـدون و 
برداشـتن گام هـای عملـی در ایـن راستاسـت و بـا دادن شـعار و 

گفتـار درمانـی میسـر نمی شـود.
تالش هـای  ایـران  اسـتان های  از  فزاینـده  ای  تعـداد 
را  کـه صـادرات  توانمنـد  ایجـاد چارچوبـی  بـرای  را  مسـتمری 
تسـهیل و ارتقـا دهـد، انجـام داده انـد. ایـن امـر به ویـژه پـس 
از پیشـرفت قابـل توجـه ایـران در زمینـه ی گسـترش صـادرات 
و همچنیـن گسـترش جغرافیایـی کشـورهای مقصـد صادراتـی 
در سـال های اخیـر، اتفـاق افتـاده اسـت. در حالـی کـه برخـی 
از اسـتان ها عملکـرد فـوق العـاده ای داشـته اند، نیـاز بـه تجزیه 
و تحلیـل متمرکزتـری در مـورد اینکـه چگونـه سـایر اسـتان ها 
وجـود  دهنـد،  توسـعه  را  خـود  صادراتـی  بازارهـای  می تواننـد 
راهکارهـای  و  تجربه هـا  بهتریـن  از  برخـی  رو،  ایـن  از  دارد. 
صادراتـی اسـتان های موفـق از جمله اسـتان آذربایجان شـرقی 
در حـوزه ی صـادرات، می توانـد توسـط اسـتان هایی کـه هنـوز 
نتوانسـته اند اکوسیسـتم صـادرات خـود را تقویـت کننـد، تکـرار 
شـود. ایـن بدیـن خاطـر اسـت کـه بـه دلیـل نقـاط قـوت ذاتـی 
سیاسـت  یـک  اسـتان ها،  رقابتـی  مزیت هـای  و  متفـاوت 
صادراتـی اسـتاندارد، بـرای همـه ی آنهـا کارسـاز نخواهـد بـود. 
کامـل  طـور  بـه  نمی تـوان  را  صـادرات  رقابت پذیـری  بهبـود 
از سـطح بـاال در سـطح ملـی، هدایـت کـرد. ایـن امـر مسـتلزم 
مناطـق  شناسـایی  و  اسـتان  سـطح  مقامـات  فعـال  مشـارکت 
تمرکـز صـادرات بـر اسـاس محرک هـای اصلی رشـد اقتصادی 

اسـت. اسـتان ها 
رئیـس جمهـوری محتـرم، در سـخنرانی خـود در جریـان 
معرفـی اعضـای کابینـه بـه مجلـس در شـهریور ماه سـالجاری 
)1400(، بـر لـزوم تقویـت صـادرات تاکید کرده اسـت. بـا توجه 
زیـادی  بسـیار  پتانسـیل  دارای  محلـی  اینکـه محصـوالت  بـه 
هسـتند. بنابرایـن، تقویـت رقابـت صـادرات در سـطح تفکیـک 
شـده بیـن اسـتان ها، نقـش مهمـی در تقویـت اکوسیسـتم کلی 
صـادرات در اسـتان، ایفـا خواهـد کـرد. و می تـوان هـر منطقـه 
از ایـران را بـه یـک مرکـز صـادرات تبدیـل کـرد، توجـه بـه ایـن 
نکتـه مهـم اسـت کـه اسـتان های ایـران نـه تنهـا در مراحـل 
مختلـف توسـعه قـرار دارند، بلکـه از نظر گسـتره ی جغرافیایی و 
همچنیـن ظرفیـت تولیـد متفـاوت هسـتند. از ایـن رو، صادرات 
در بیـن اسـتان ها، بـه طـور گسـترده ای متفـاوت اسـت. بـا در 
نظـر گرفتـن ایـن موضـوع، اسـتان های ایـران بایـد بـر اسـاس 
رشـد  اسـتراتژی  یـک  بـرای  نیـاز  مـورد  مختلـف  پارامترهـای 
مبتنـی بـر صـادرات ارزیابـی شـوند تـا تغییـرات عملکـرد را در 
نظـر بگیرنـد بـه گونـه ای کـه مجمـوع بخش هـای اقتصـادی 

از همیـن مزیـت بهره منـد شـوند. اسـتان ها می توانـد 

محورهایعمومیدیپلماسیاقتصادیدرسطح
این در مرزی استانهای نقش ایفای و ملی

چارچوب
توسـعه ی روابط تجاری و اقتصادی با کشـورهای همسـایه 
و همسـو بـر مبنـای تعریـف منافـع متقابـل ملت هـا، در کانـون 

استان هایی که با 
بازارهای جهانی و 
همچنین با سایر 

استان ها در داخل 
کشور درگیر هستند، 

ثروتمندتر هستند. 
یافته های این 
بررسی ها تأیید 

می کنند که سرانه ی 
تولید ناخالص 

داخلی یک استان 
با سهم صادرات آن 

در سرانه ی تولید 
ناخالص داخلی 

استان، همبستگی 
زیادی دارد. بنابراین، 

مشارکت استان ها 
در اقتصاد جهانی، 
برای رشد اقتصادی 
و استاندارد زندگی 
استان ها، اهمیت 

حیاتی پیدا می کند. 
این امر به رشد کلی 

اقتصادی استان 
کمک می کند. در 

حال حاضر استان 
آذربایجان شرقی با 

دومیلیارد صادرات 
جزء پنج استان 

برتر ایران در حوزه 
صادرات است. 

...
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دولـت  در  خارجـه  امـور  وزارت  اقتصـادی  معاونـت  برنامه هـای 
در  متنوعـی  برنامه هـای  اسـاس  ایـن  بـر  دارد.  قـرار  سـیزدهم 
بـا  تجـاری  و  اقتصـادی  همکاری هـای  مختلـف  حوزه هـای 
کشـورهای هـدف در چهارچـوب رویکـرد بی اثرسـازی تحریم ها، 
از طریـق متنوع سـازی روش ها و بازارهـای صادراتی و همچنین 
نیـاز  مـورد  تکنولـوژی  و  ضـروری  محصـوالت  واردات  مبـادی 
صنایـع کشـور، در دسـتور کار حـوزه ی سـتادی و نمایندگی هـای 
جمهـوری اسـالمی ایـران در خـارج و داخـل کشـور قـرار گرفتـه 
اسـت. برخـی از مهمتریـن روندهـای کاری در این زمینـه به قرار 

اسـت: زیر 
کشورهای با بانکی و پولی تعامالت توسعهی •

همسایهوهمسو
تـداوم روابـط اقتصادی با همسـایگان و کشـورهای همسـو 
اهمیـت  تحریمـی،  بی سـابقه ی  محدودیت هـای  وجـود  بـا 
اولویت بخشـی بـه تعامـل روزافـزون بـا ایـن دسـته از کشـورها را 
بیـش از پیـش عیـان سـاخت. بـر این اسـاس وزارت امـور خارجه 
مرکـزی،  بانـك  همچـون  داخلـی  دسـتگاه های  هماهنگـی  بـا 
ضمـن ارائـه و پیگیـری راهکارهـای حفـظ روابـط پولـی و بانکـی 
تقویـت  مذکـور،  کشـورهای  بـا  تحریـم  شـرایط  بـا  متناسـب 
بخش هـای اقتصـادی نمایندگی هـای جمهوری اسـالمی ایران 
در کشـورهای همسـایه و همسـو را برای توسـعه ی این تعامالت 

در دسـتور کار قـرار داده اسـت.
بهرهبرداریازمزیتژئواکونومیكکشور •

انتفـاع  فرصـت  ایـران،  کم نظیـر  جغرافیایـی  موقعیـت 
از کریدورهـای شـمالی- جنوبـی و شـرقی- غربـی  اقتصـادی 
در  خارجـه  امـور  وزارت  رابطـه  ایـن  در  اسـت.  آورده  فراهـم  را 
جـدی  اجـرای  داخلـی،  متولـی  دسـتگاه های  بـا  هماهنگـی 
تکمیـل  بـرای  را  همسـایگان  بـا  گسـترده  تعامـل  سیاسـت 
کریدورهـای مـورد نظـر و ارتقای سـطح بهره منـدی از این مزیت 

می کنـد. دنبـال  را 

سوآپانرژی •
از دیگـر مزایـای موقعیـت جغرافیایـی ویـژه ی کشـورمان، 
امـکان انتقـال انـرژی بـه شـیوه ی سـوآپ اسـت کـه اخیـرًا بـا 
جمهـوری  میـان  گاز  سـوآپ  گرفتـه،  صـورت  پیگیری هـای 
اسـالمی ایـران، ترکمنسـتان و جمهـوری آذربایجان اجرایی شـد 
و می تـوان ایـن مـدل را بـا سـایر کشـورهای منطقـه نیـز اجرایـی 

. کرد
بهرهبرداریبهینهازفرصتحضوردرسازمانها •

واتحادیههایاقتصادیمنطقهای
عضـو  کشـورهای  بـا  اقتصـادی  روابـط  تحکیـم  بـا 
اوراسـیا  اتحادیـه ی  و  اکـو  و  شـانگهای  نظیـر  سـازمان هایی 
می تـوان بـا اسـتفاده از سـازوکارهای تجـاری- مالـی منطقه ای، 
بخشـی از ظرفیـت اقتصـادی کشـور را در حـوزه ی منطقه ای به 

درآورد. فعلیـت 
با و دانشبنیان محصوالت صادرات توسعهی •

ارزشافزودهباال
در شـرایطی کـه رقابـت شـدیدی در صحنـه ی بین المللـی 
بـرای کسـب دانـش و علـوم مختلـف در جریـان اسـت، یکـی از 
موثرتریـن راه هـا برای رشـد اقتصادی و خنثی نمـودن تحریم ها، 
تقویـت شـرکت های دانـش بنیـان داخلـی از طریـق توسـعه ی 
تعامـالت آنهـا در سـطح جهانـی و مسـاعدت بـه انتقـال دانـش 
فنـی و فـن آوری مورد نیاز صنایع کشـور اسـت. بسترسـازی برای 
ایرانـی نیـز  صـادرات واکسـن های کرونـای تولیـد شـرکت های 
از جملـه برنامه هـای شـاخص معاونـت اقتصـادی وزارت امـور 
بـوده  کشـور  دانش بنیـان  محصـوالت  توسـعه ی  بـرای  خارجـه 

است.
خاص روشهای و مکانیزمها بر تمرکز و توجه •

صادراتیدرراستایبیاثرسازیتحریمها:
ظالمانـه،  تحریم هـای  بی اثرسـازی  رویکـرد  راسـتای  در 
بویـژه در بخـش مالـی و بانکـی، بسترسـازی توسـعه ی تجـارت 
تهاتـری بـه عنـوان نوعی از تجارت کـه نیازی به نقـل و انتقاالت 
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مالـی ندارد، در دسـتور کار معاونـت اقتصادی قرار گرفته اسـت.
تعاملسازندهبابخشخصوصیفعالومعتبردر •
توسعهیتجارت زمینهسازی و موانع جهترفع

خارجیکشور
بـا توجـه بـه لـزوم ارتبـاط مسـتقیم وزارت امـور خارجـه بـا 
بهینـه  توانمنـد و معتبـر کشـور جهـت اسـتفاده  صادرکننـدگان 
نمایندگی هـای  در  شـده  شناسـایی  صادراتـی  فرصت هـای  از 
جمهـوری اسـالمی ایران در خارج از کشـور، معاونـت اقتصادی 
بـا  سـازنده  تعامـل  بـرای  را  برنامه هایـی  خارجـه  امـور  وزارت 
در  کشـور  خصوصـی  بخـش  اقتصـادی  فعـاالن  و  تشـکل ها 

دارد. کار  دسـتور 
کاالهای تأمین مبادی و روشها متنوعسازی •

اساسیوتکنولوژیموردنیازکشور
عـدم وابسـتگی کشـور بـه یک یـا چنـد کشـور تأمین کننده، 
همچنیـن  و  کشـور  نیـاز  مـورد  اساسـی  کاالهـای  در  بویـژه 
جملـه  از  خصـوص،  ایـن  در  متنـوع  روش هـای  کارگیـری  بـه 
واردات  حـوزه ی  در  خارجـه  امـور  وزارت  اصلـی  برنامه هـای 
بـه  ایـن روش هـا می تـوان  از جملـه ی  مایحتـاج کشـور اسـت. 
کشـت فراسـرزمینی اشـاره کـرد کـه با توجه بـه کمبـود منابع آبی 
کشـورمان و همچنیـن مشـکالت پیـش آمـده در تأمیـن برخـی 
محصـوالت کشـاورزی اساسـی در پـی جنـگ روسـیه و اوکراین، 
ایـن  کار  دسـتور  در  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  بـا  همـکاری  در 

دارد. قـرار  وزارتخانـه 

وزارت دیپلماسی معاونت پیشنهادی استراتژی
امورخارجهبرایارتقایصادراتاستانها

در  صـادرات  ارتقـای  کـه  می دهنـد  نشـان  بررسـی ها 
اسـت: مواجـه  اساسـی  چالـش  سـه  بـا  اسـتان ها 

1. نابرابری هـای درون و بیـن اسـتانی در زیرسـاخت های 
صادرات

بیـن  در  تجـاری ضعیـف  و حمایـت  رشـد  2. جهت گیـری 
اسـتان ها

توسـعه ی  بـرای  توسـعه  و  تحقیـق  زیرسـاخت ضعیـف   .۳
بـاال افـزوده  ارزش  بـا  صـادرات محصـوالت 

بـا این حـال، اینها تنها مشـکالتی نیسـتند که اسـتان ها در 
فراینـد صـادرات با آنهـا مواجه هسـتند. در واقع، هـدف برنامه ی 
صادراتـی  رویکـرد  یـک  بـا  مقابلـه  بایـد  اسـتان ها،  صادراتـی 
اسـتاندارد و تعمیـم آن بـه همـه ی اسـتان ها باشـد کـه صرفـا بـر 
روندهـای کالن صادراتـی تمرکـز دارد. هـدف اصلـی از ارتقـای 
صادراتـی اسـتان ها، تشـویق و توسـعه ی رقابت هـای صادراتـی 
می توانـد  اسـتان  هـر  اسـاس،  برایـن  اسـت.  اسـتان ها  بیـن 
چالش هـای حیاتـی خـود در حـوزه ی صـادرات را شناسـایی کند 
و سـپس اسـتراتژی های خـاص خـود را برای رسـیدگی و رفع آن 

مشـکالت، ایجـاد کنـد.
شـواهد آمـاری از رونـد توسـعه ی صادرات اسـتان ها نشـان 
می دهـد کـه اکثـر اسـتان های ایـران در رسـیدگی به سـه چالش 
اصلـی مـورد اشـاره، عملکرد چنـدان موفقـی نداشـته اند. ناتوانی 
اکثـر اسـتان ها در ارائـه ی اسـتراتژی های مرتبـط برای این سـه 

آیـا اسـتان ها ظرفیـت  حـوزه ایـن سـوال را ایجـاد می کنـد کـه 
رسـیدگی بـه ایـن مسـائل را ندارنـد. ایـن سـوالی اسـت که پاسـخ 
آن بایـد خـارج از چارچوب این طرح بررسـی شـود، زیرا به تجزیه 
و تحلیـل بسـیار دقیـق نیـاز دارد. بـا ایـن حـال، در کوتـاه مـدت، 
ایـن سـه چالـش مهـم را می تـوان بـا اتخـاذ اسـتراتژی های زیر، 

برطـرف کرد:
1.همگرایی:

فرآینـد  یـک  واقـع  در  صادراتـی،  زیرسـاخت های  ایجـاد 
سـرمایه بر اسـت، کـه ممکـن اسـت بـرای بسـیاری از اسـتان ها 
بـه عنـوان یـک چالـش ظاهر شـود، حتـی اگـر اسـتان ها بتوانند 
بـا  دولـت  باشـند.  داشـته  بهتـری  عملکـرد  حوزه هـا،  سـایر  در 
همگرایـی در طرح هـای توسـعه ی زیرسـاخت های اسـتان های 
زیرسـاخت های  توسـعه ی  در  مشـترک  هماهنگـی  و  مختلـف 
صادراتـی، می توانـد بـه اسـتان هایی کـه گام هـای مهـم و رو بـه 
جلویـی در جهـت ارتقـای صـادرات برداشـته اند، پـاداش دهـد. 
ایـن امـر بـه عنـوان انگیـزه ای بـرای اسـتان ها عمـل می کنـد تا 

اصالحـات سیاسـتی مؤثرتـری را انجـام دهنـد .
- صنعت - دولت بین قوی پیوندهای ایجاد .2

دانشگاه:
بـرای پیونـد دولـت، صنعـت و دانشـگاه از طریق تسـهیل و 
تشـویق ظرفیت سـازی شـرکت های کوچـک و متوسـط، و ایجاد 
شـوراهای عمومـی صـادرات، هـر اسـتان بایـد بـه طـور فعـال، 
کانال هایـی ایجـاد کنـد. ارتباطات صنعـت و دانشـگاه نباید فقط 
بـه سـطح مشـاوره سیاسـتی محدود شـود، بلکه باید بـه اقدامات 
منظـم ظرفیت سـازی بـرای شـرکت های کوچـک و متوسـط در 
اسـتان هایی کـه عملکـرد قابـل توجهـی در صـادرات داشـته اند، 

نیـز سـرایت کند.
برای دولتی درسطح یافته تعامالتساختا ایجاد .3

دیپلماسیاقتصادی:
ایـران دارای چندیـن اتـاق بازرگانی اسـتانی و مراکز تسـهیل 
تجـارت اسـت. بـا ایـن حـال، اسـتانهای ایـران به نـدرت بـه طـور 
دفاتـر  ایجـاد  و  اخیـر  و طـی سـالهای  آنهـا درگیـر  بـا  مسـتقیم 
نمایندگی وزارت امور خارجه در« دیپلماسـی اقتصادی »هسـتند. 
بـا تـالش دولت برای بهره گیـری از ظرفیت های مراکز اسـتان ها 
در  جدیـدی  ظرفیت هـای  صنعتـی؛  و  تجـاری  آزاد  مناطـق  و 
اسـتان ها ایجاد شـد که چارچوب هایـی را برای تسـهیل تعامالت 
مسـتقیم بـا چنیـن نهادهـای حاکمیتـی ملی ایجـاد کرده اسـت. 
ایـن امـر بـه اسـتان ها ایـن امـکان را می دهـد کـه از ویژگی هـای 
منحصـر بـه فـرد اجتماعی-فرهنگـی و اقتصـادی خـود بـرای 
توسـعه ی صادرات بـه بازارهای منطقـه ای اسـتفاده کنند. تعامل 
در سـطح اسـتانی می تواند با سیاسـت خارجی بسـیاری از شرکای 
ایـران از جملـه عـراق و روسـیه کـه فعاالنـه بـه دنبـال توسـعه ی 
تعامـالت تجـاری و سـرمایه گذاری با اسـتان های ایران هسـتند، 
بین المللـی  بـا مجامـع  تعامـل  ایـن حـال،  بـا  باشـد.  هماهنـگ 
ممکـن اسـت پیامدهـای ملـی داشـته باشـد، بنابرایـن، ظرفیـت 
ایـن امـر در ابتـدا بایـد توسـط دولـت تسـهیل شـود کـه می توانـد 
و  اقتصـادی  مذاکـرات  بـرای  را  ایـران  دیپلماتیـک  کانال هـای 

تجـاری در سـال های آینـده تقویـت کنـد.

برای کشوری به 
وسعت و تنوع 

جغرافیایی مانند 
ایران، توسعه ی 
صادرات، صرفا 

با انجام یک 
اقدام سیاسی در 
سطح ملی، کافی 

نخواهد بود؛ بلکه 
در کنار آن فراهم 
آوردن زمینه های 
مشارکت کارآمد 

استان ها در حوزه ی 
سیاست گذاری های 
صادراتی نیز، امری 

ضروری محسوب 
می شود. هر استانی 
باید معیار سیاستی 

خاص خود را داشته 
باشد و قدرت 

منحصر به فرد و 
منابع ارزشمند خود 

را احصاء کند تا بستر 
توسعه منطقه ای و 

گسترش صادرات 
استانی را فراهم 

آورد.

...
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4.تمرکـزبـرطرحهاواسـتانداردهابرایآمادهسـازی
محصوالتبـرایصادرات:

بـرای اسـتفاده  ی بهینه تر از پتانسـیل صادرات اسـتان های 
ایـران، باید بـر طرح ها و اسـتانداردهای آماده سـازی محصوالت 

بـرای صـادرات تمرکز کرد.
چندیـن صنایـع دسـتی منحصـر بـه فرد و سـازگار بـا محیط 
زیسـت در اسـتان ها تولیـد می شـوند کـه پتانسـیل صـادرات بـه 
خـارج از اسـتان را بـه عنـوان اقالمـی بـرای دکوراسـیون داخلی 
و اثاثیـه یـا لـوازم داخلـی منـزل را دارنـد. با ایـن حـال، اغلب این 
اسـتانداردهای  و  اولیـه هسـتند  طرح هـای  دارای  محصـوالت 
صادراتـی را رعایـت نمی کننـد. مقامـات ذیربط دولت و اسـتان ها 
و  طرح هـا  اهمیـت  مـورد  در  ملـی  گفتمـان  ایجـاد  بـرای  بایـد 
اسـتانداردهای مـورد نیـاز بـرای صـادرات ایـن نـوع کاالهـا، بـا 
تعامـل  و  هماهنگـی  اسـتان ها  داخـل  در  طراحـی  موسسـات 

. کنند
5.موارداستفادهیجدیدبرایمحصوالت:

اسـتفاده  مـوارد  طراحـی  تفکـر  بـا  بایـد  ایـن،  بـر  عـالوه 
ماننـد  اسـتان ها  در  غالـب  صادراتـی  محصـوالت  بـرای  جدیـد 
محصـوالت کشـاورزی، خشـکبار و منسـوجات بافته شـده و ...، 
شناسـایی شـوند تا از پتانسـیل صادرات گسـترده  ی شـرکت های 
خـرد ایرانـی به اندازه ی کافی اسـتفاده شـود. همین امـر در مورد 
طـرح محصـوالت صنعتـی نیز صـادق اسـت. چندین سـازنده ی 
قطعـات الکترونیـک را می توان با پشـتیبانی طراحی مناسـب، به 
تولیدکننـدگان تجهیـزات اصلی ارتقا داد. طرح ها و اسـتانداردها 
بـدون شـک بـه عنوان یک سـتون مهـم بـرای ارتقای صـادرات 

ایـران ظاهـر می شـوند.
اگرچـه اسـتان ها بـه طـور معمـول، اسـتراتژی های آمادگی 
توسـعه  خـود  محلـی  ظرفیت هـای  اسـاس  بـر  را  صـادرات 
می دهنـد، بـا اینحـال، پنـج روش مداخلـه ای فوق الذکـر کـه از 
آنهـا یاد شـد، بـدون تسـهیل دولـت، امکان پذیر نیسـت. بنابراین 
ضـروری اسـت که دولـت به حمایت از اسـتان هایی کـه علی رغم 
چالش هـای اجتماعی-اقتصـادی منحصـر بـه فردشـان، قـادر 
بـه ایجـاد اکوسیسـتم های سیاسـت گذاری صادراتـی کاربـردی 

هسـتند، ادامـه دهد.
معاونـت دیپلماسـی اقتصـادی در راسـتای توسـعه و تقویت 
تعامـل و همـکاری خـود بـا اسـتانداری های کشـور و شناسـایی 
برنامه هـای  اسـتان ها،  صادراتـی  توانمندی هـای  و  ظرفیت هـا 
متعـددی را در ایـن خصـوص بـه مـورد اجـرا گذاشـته اسـت کـه 

اهـم آنهـا عبارتنـد از:
1- سـفر معـاون دیپلماسـی اقتصـادی وزارت امـور خارجـه 
بـه 15 اسـتان عمدتـا مرزنشـین؛ در جریـان ایـن سـفرها دکتـر 
اقتصـادی  فعـاالن  اسـتانداران،  بـا  مالقـات  ضمـن  صفـری 
شـرکت های  مـرزی،  بازارچه هـای  از  صـادرات،  حـوزه ی  در 
صادرکننـده دانـش بنیـان و ... بازدیـد و اقدامـات مقتضـی برای 
بـا  نزدیـک  همـکاری  در  اسـتان ها  صادراتـی  مشـکالت  رفـع 
آوردنـد. بـه عمـل  در خـارج  ایـران  دیپلماتیـک  نمایندگی هـای 
2-برنامه ریـزی و اعـزام هیئت هـای مدیران و کارشناسـان 
اعـزام  از  قبـل  اسـتان ها  بـه  خارجـه  امـور  وزارت  اقتصـادی 
و  پتاسـیل ها  بـا  آشـنایی  بـرای  کشـور؛  از  خـارج  ماموریـت  بـه 
بـا  اسـتان ها  صادراتـی  مشـکالت  و  صادراتـی  توانمندی هـای 

صادراتـی  مقصـد  کشـورهای 
۳- برنامه ریـزی و برگـزاری وبینارهـای تجـاری دو جانبـه 
بیـن مقامـات و فعـاالن تجاری اسـتان ها با سـفرا، سرکنسـول ها 
ایـران در  دیپلماتیـک  نمایندگی هـای  اقتصـادی  و کارشناسـان 
و  بازرگانـی  اتاق هـای  رؤسـای  و  صادراتـی  مقصـد  کشـورهای 
اقتصـادی کشـورهای محـل  و  مقامـات سـازمان های تجـاری 

ماموریـت
4-برنامه ریـزی و تسـهیل برگـزاری نمایشـگاه های تجـاری 
اختصاصـی اسـتان ها ایـران در دیگـر کشـورها بویژه کشـورهای 

مقصـد صادراتی
5- برنامه ریـزی و مسـاعدت سـفر اسـتانداران اسـتان های 
بـه کشـورها مقصـد صادراتـی و کشـورهای همسـایه  مختلـف 
در راسـتای فراهـم آوردن زمینه هـای توسـعه ی روابـط اقتصـاد 
خارجـی اسـتان ها در حوزه های صـادرات، جذب سـرمایه گذاری 

خارجـی، جـذب گردشـگر و ...
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معنـی  در  خارجـی  سیاسـت  در  اقتصـادی  دیپلماسـی 
معاصـر  دوران  بـه  و  اسـت  جدیـدی  پدیـده ی  آن  تخصصـی 
مربـوط می شـود. امـا طبیعتا ریشـه ی دیپلماسـی اقتصـادی به 
انـدازه ی تاریـخ حکومـت و حکمرانی، طوالنی اسـت. در دوران 
روابـط تجـاری میـان واحدهـای سیاسـی  و رم  باسـتان  مصـر 
دولت هـا  ایـن  از  بسـیاری  و  اسـت  بـوده  اهمیـت  حائـز  زمـان 
بـه دنبـال توسـعه ی روابـط تجـاری و تجاری سـازی روابـط فـی 
مابین بودند. رواج اسـتعمار نیز بخشـی از دیپلماسـی اقتصادی 
بـود کـه بـدان شـکل در زمان های گذشـته خود را بروز داشـت. 
روز بـه روز بـر اهمیـت تجـارت و اقتصـاد در سیاسـت بین الملل 
بویـژه بعـد از جنـگ جهانـی دوم و بـه صـورت عینـی بعـد از 
فروپاشـی شـوروی افـزوده شـده اسـت. بـه گونـه ای کـه امـروز 
شـدن  افـزوده  و  بین الملـل  نظـام  ماهیـت  در  تحـول  شـاهد 
اقتصـاد بـه عنـوان بخش مهمـی از نظـام بین الملل و سیاسـت 
خارجی کشـورها می باشـیم. سیاسـت خارجی در جهـان معاصر 
بـا تغییـر ماهیـت نظـام بین الملـل بعـد از فروپاشـی شـوروی و 

پایـان جنـگ سـرد دچـار تحـول شـده اسـت.
نظیـر  دیگـری  مولفه هـای  سـرد  جنـگ  پایـان  از  بعـد 
حکمرانـی  اقتصـادی،  توسـعه ی  و  رشـد  پایـدار،  توسـعه ی 
در  نـرم  قـدرت  و  فرهنگـی  و  اجتماعـی  توسـعه ی  مطلـوب، 
کنـار موضوعـات سیاسـی، قـدرت، جنـگ و موازنـه ی قـوا وارد 

اسـت.  شـده  بین الملـل  روابـط  عرصـه ی 
بـا تغییـرات در ماهیـت روابـط بین الملل، سیاسـت خارجی 
کشـورها نیـز بـا این تغییرات همراه شـده اسـت. ایجاد سـازمان 
تجـارت جهانـی در سـال 1995 نماد عینی اهمیـت موضوعات 
اقتصـادی، رفاهـی، رشـد و توسـعه ی اقتصادی، اشـتغال زایی، 
مبـارزه بـا فقر و توسـعه ی پایـدار بود. ایجـاد پیمان هـا، نهادها و 
سـازمان های منطقـه ای بـا موضوعـات اقتصـادی و تخصصی 
در  مالیاتـی  و  گمرکـی  موانـع  برداشـتن  میـان  از  کارکـردی، 
دسـتور کار بسـیاری از کشـورهای در قالب همکاری منطقه ای 
و سـازمان ها در آسـیا، آفریقـا و آمریـکا قـرار گرفـت. ایجـاد و 
نقـاط  اقصـا  در  اقتصـادی  همـکاری  سـازمان های  تقویـت 

اهمیت دیپلماسی اقتصادی 
در سیاست خارجی 

مصطفیحسینزاده
کارشناس روابط بین الملل
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جهـان در راسـتای تسـهیل تجـارت منطقـه ای، رفـع و تعدیـل 
موانـع گمرکـی، جـذب سـرمایه ی خارجـی، تسـهیل عبـور کاال 
و خدمـات از مرزهـا، توسـعه ی تولیـد و رونـق صـادرات، تولیـد 
نیازهـای اساسـی، اشـتغال زایی و کاهـش جمعیـت زیـر خـط 
فقـر، تسـهیل حمـل و نقـل جـاده ای، ریلـی، دریایـی و هوایـی، 
جذب سـرمایه ی خارجـی از اصول این سـازمان های منطقه ای 

می باشـند.  اقتصـادی 
در یـک اقـدام برجسـته، تاسـیس منطقـه ی تجـارت آزاد 
قـاره ی آفریقـا در ژانویـه 2018 یکـی از بزرگتریـن و مهمتریـن 
اتفاقـات در ایـن حـوزه بـود. طبـق گـزارش بانـک جهانـی ایـن 
توافـق می توانـد 7۶ میلیـارد دالر بـه درآمد بقیـه ی جهان اضافه 
و  نفـری  میلیـارد   1.2 بـازار  دربردارنـده ی  توافـق  ایـن  کنـد. 
بیـش از ۳ تریلیـون دالر مجمـوع تولیـد ناخالـص داخلی اسـت. 
در نهایـت تعـداد 44 کشـور آفریقایـی در 21 مـارس 2018 در 
منطقـه  ایـن  تاسـیس  معاهـده ی  کیگالـی  در  روانـدا  پایتخـت 
را امضـاء نمودنـد. ایـن معاهـده در تاریـخ 29 آوریـل 2019 بـا 
تصویـب پارلمانـی صحرای غربی و سـیرالئون در مجموع با 22 

کشـور وارد مرحلـه ی اجرایـی گشـت.
از  بعـد  عمومـا  شـده  ایجـاد  سـازمان های  بـر  مـروری 
جنـگ سـرد حـول محـور توسـعه ی همکاری های اقتصـادی و 
کارکـردی نشـان از اهمیـت و تغییـرات ایجاد شـده در عرصه ی 
شـانگهای،  همـکاری  سـازمان  می باشـد.  بین الملـل  روابـط 
اتحادیـه ی  آمریکایـی،  ملـل  تجـارت  معاهـده  آلبـا  ائتـالف 
گمرکـی آنـد، نظـام همگرایـی آمریـکای مرکزی، بازار مشـترک 
آزاد  تجـارت  قـرارداد  مرکسـور،  جنوبـی  امریـکای  کشـورهای 
آمریـکای شـمالی نفتا، گروه 20، سـازمان همـکاری اقتصادی 
آسـیا – پسـفیک اپک، جامعه و بازار مشـترک کارائیب، جامعه ی 
اقتصـادی  جامعـه ی  آفریقـا،  مرکـزی  کشـورهای  اقتصـادی 
کشـورهای غرب آفریقا، اتحادیه ی آفریقای شـرقی، اتحادیه ی 
همـکاری منطقه ای جنوب آسـیا سـادک، اتحادیـه ی همکاری 
اقتصـادی  اتحادیـه ی  هنـد،  اقیانـوس  حاشـیه ی  منطقـه ای 
اوراسـیا کـه از دهـه ی 90 میـالدی بـه بعـد شـکل گرفته انـد 
نمونه هـای عینـی اهمیـت روزافـزون همکاری هـای اقتصادی 
و رشـد و توسـعه ی اقتصـادی و اجتماعـی در سیاسـت خارجـی 

می باشـد. 
در  مردمـی  آرای  و  انتخابـات  یافتـن  اهمیـت  بـا 
و  اجتماعـی  رفـاه  شـهروند،  نقـش  افزایـش  حکومـت داری، 
مطالبـات  و  انتظـارات  افزایـش  خـوب،  حکمـران  مولفه هـای 
توسـعه ای شـهروندان از دولت هـا، امـروزه مهمتریـن شـاخص 
موفقیـت دولت هـا، عملکـرد مطلـوب در عرصـه ی اقتصـادی، 
جـذب سـرمایه ی خارجـی و کاهـش بیـکاری، ایجـاد و بسـط 
مراکـز  بیمارسـتان،  جـاده،  نظیـر  کیفـی  زیرسـاخت های 
بـا  تفریحـی  و  ورزشـی  مکان هـای  و  ورزشـگاه ها  آموزشـی، 
جهانـی،  اسـتاندارهای  بـا  بین المللـی  فرودگاه هـای  کیفیـت، 
سیسـتم های حمـل و نقـل ریلـی، جـاده ای و هوایـی پیشـرفته 
و بـروز، اشـتغال زایی، کاهـش فقـر و افزایـش تـوان اقتصادی و 

می باشـند.  مـردم  زندگـی  سـطح 
عنـوان  بـه  تجـاری  و  اقتصـادی  شـاخص های  امـروزه 

عاملی برای ظهور و سـقوط دولت ها در بسـیاری از کشـورهای 
مولفه هـای  و  عناصـر  بنابرایـن  اسـت.  شـده  تبدیـل  جهـان 
اقتصـادی و کارکـردی، یکـی از مفاهیم اصلی روابـط بین الملل 
و حکمرانـی می باشـند. مـواردی نظیـر تولیـد ناخالـص داخلـی، 
درآمـد سـرانه، نـرخ رشـد اقتصـادی، میـزان جـذب سـرمایه ی 
خارجـی، میـزان صـادرات و واردات، موازنـه ی تجـاری، نـرخ 
مطلـوب،  حکمرانـی  کار،  و  کسـب  سـهولت  بیـکاری،  تـورم، 
میـزان فسـاد مالـی، بانکی و اداری، بوروکراسـی، تعـداد و تعدد 
پروازهـای بین المللـی، میزان ورود گردشـگر و درآمـد حاصل از 
گردشـگری، عضویـت و بازیگـری در سـازمان های منطقـه ای 
بین المللـی تخصصـی و اقتصـادی، میزبانـی از اجالس هـای 
مهـم بین المللـی و رویدادهـای ورزشـی، بهره منـدی از وام هـا 
و منابـع نهادهـای مالـی و بانکـی بین المللـی و منطقـه ای بـه 
قـدرت کشـورها  و  تـوان  ارزیابـی  بـرای  شـاخصه هایی  عنـوان 

بویـژه در حـوزه ی نـرم مطـرح هسـتند.
در فضـای بین المللـی، موضوعـات اقتصـادی، مهمتریـن 
انگیـزه ی دعوت هـای رسـمی و سـفرهای دیپلماتیـک مقامات 
از  بسـیاری  می شـوند.  محسـوب  کشـورها  ارشـد  و  عالـی 
سـفرهای مقامـات کشـورها بـرای افتتـاح و رونمایـی از پروژه ها 
یـا  و  اقتصـادی  تجـاری  پیمان هـای  و  تفاهم نامه هـا  عقـد  و 
بـه سـازمان های اقتصـادی  شـرکت در اجالس هـای مربـوط 
می باشـند. بسـیاری از محورهـای مذاکـرات در دیـدار روسـای 
جمهـور، وزرای امـور خارجـه و دیگـر مقامـات حـول موضوعات 
در  می باشـند.  کارکـردی  و  تجـاری  اقتصـادی،  همـکاری 
اقتصـادی  یـا  وزارتخانه هـا  اکثریـت  نیـز  دولت هـا  کابینـه ی 
هسـتند و یـا کارکـردی و فنـی که با توسـعه ی اقتصـادی مرتبط 
از  هسـتند. کمیسـیون های اقتصـادی میـان کشـورها بیشـتر 
متعـدد  وزرای  همراهـی  دارد.  رواج  سیاسـی  کمیسـیون های 
اقتصادی در سـفر روسـای جمهـور و حضور بازرگانـان و فعالین 
تجـاری در ایـن سـفرها دلیـل دیگـری بـر اهمیـت اقتصـاد در 

سیاسـت خارجـی کشـورها محسـوب می شـود. 
در  توجـه  اصلـی  کانـون  بـه  اقتصـاد  کنونـی  دنیـای  در 
گونـه ای  بـه  اسـت،  شـده  تبدیـل  کشـورها  خارجـی  سیاسـت 
اغلـب کشـورهای جهـان  در  امـور خارجـه  وزارت  کارکـرد  کـه 
بـا تغییراتـی بـه امـور اقتصـادی سـوق پیـدا کـرده اسـت و امـور 
در سراسـر جهـان هموارکننـده ی  وزارتخانـه  ایـن  در  سیاسـی 

می باشـند. اقتصـادی  اهـداف  بـرای  بسترسـازی  و  مسـیر 
ارتبـاط مسـتقیمی وجـود دارد  اقتصـاد  و  میـان سیاسـت 
و سیاسـت زمینـه را بـرای نفـوذ و توسـعه ی اقتصـادی فراهـم 
شـرکت های  رشـد  و  آزاد  بـازار  اقتصـاد  بـا  اگرچـه  مـی آورد. 
خصوصـی امـکان فعالیـت تجـاری بـرای شـرکت های تجـاری 

فراهـم می باشـد. دنیـا  در سراسـر 

سیاستخارجیاقتصادمحور:
و سـازنده  مؤثـر  تعامـل  اصلـی سیاسـت خارجـی  کارکـرد 
بـا جهـان اسـت. کاهـش تنش هـا در محیـط پیرامونـی، وجـود 
سـرمایه های  جـذب  توانمنـدی  اقتصـادی،  شـفاف  قوانیـن 
در  حضـور  و  اقتصـادی  موثـر  روابـط  برقـراری  خارجـی، 

امروزه شاخص های 
اقتصادی و تجاری 

به عنوان عاملی 
برای ظهور و سقوط 
دولت ها در بسیاری 
از کشورهای جهان 
تبدیل شده است. 

بنابراین عناصر و 
مولفه های اقتصادی 

و کارکردی، یکی 
از مفاهیم اصلی 

روابط بین الملل و 
حکمرانی می باشند. 
مواردی نظیر تولید 

ناخالص داخلی، 
درآمد سرانه، نرخ 

رشد اقتصادی، میزان 
جذب سرمایه ی 

خارجی، میزان 
صادرات و واردات، 

موازنه ی تجاری، 
نرخ تورم، بیکاری، 

سهولت کسب و کار، 
حکمرانی مطلوب، 
میزان فساد مالی، 

بانکی و اداری، 
بوروکراسی، تعداد 
و تعدد پروازهای 
بین المللی، میزان 

ورود گردشگر 
و درآمد حاصل 

از گردشگری، 
عضویت و بازیگری 

در سازمان های 
منطقه ای بین المللی 

تخصصی و 
اقتصادی، میزبانی 

از اجالس های 
مهم بین المللی و 

رویدادهای ورزشی، 
بهره مندی از وام ها و 
منابع نهادهای مالی 
و بانکی بین المللی و 
منطقه ای به عنوان 
شاخصه هایی برای 

ارزیابی توان و قدرت 
کشورها بویژه در 
حوزه ی نرم مطرح 

هستند.

...
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و  تخصصـی  فنـی،  مالـی،  پولـی،  اقتصـادی،  سـازمان های 
حمـل و نقـل بین المللـی و منطقـه ای از اصول سیاسـت خارجی 
ظالمانـه  تحریم هـای  بـه  توجـه  بـا  می باشـند.  اقتصادمحـور 
راسـتای  در  اقتصـادی  دیپلماسـی  اهمیـت  ج.ا.ایـران،  علیـه 
تسـهیل تعامـالت اقتصـادی کشـور بـا اقتصـاد جهانـی و رفـع 
اسـتفاده  اسـت.  شـده  دوچنـدان  بین المللـی  محدودیت هـای 
از موقعیـت جغرافیایـی راهبـردی کشـور، جـذب سـرمایه گذاری 
همگرایـی  تسـهیل  صـادرات،  و  تجـارت  گسـترش  خارجـی، 
اقتصـادی جهانـی و بـه کارگیـری دیپلماسـی انـرژی مهم تریـن 
الزامـات سیاسـی و اقتصـادی سیاسـت خارجـی اقتصادمحـور 
اسـت. هماهنگـی متقابـل دسـتگاه های اقتصـادی بـا سیاسـت 
الزامـی  برنامه هـای دیپلماسـی اقتصـادی  خارجـی در پیشـبرد 

اسـت.
تقویـت  مسـتلزم  کشـور  توسـعه ای  اهـداف  تحقـق 
همکاری های بین المللی اسـت. در شـرایط کنونی، خنثی سازی 
و  اقتصـادی  تحریم هـای  از  ناشـی  محدودیت هـای  و  آثـار 
برچیـدن آن بـرای توسـعه ی اقتصـادی کشـور ضـرورت دارد. با 
وجـود دسـتاوردهای قابـل توجـه کشـور در عرصـه ی اقتصادی 
سیاسـت  مختلـف  بخش هـای  و  نهادهـا  تـالش  مرهـون  کـه 
خارجـی اسـت، دیپلماسـی اقتصـادی در مسـیر خـود بـا موانع و 
چالش هایـی همـراه بـوده اسـت. در عرصه ی داخلی مشـکالت 
سـاختاری اقتصـادی و ناهماهنگی هـا و در عرصـه ی خارجـی 
نیز اسـتمرار و تشـدید سیاسـت ضد ایرانی آمریکا، امنیتی سـازی 
چهـره ی ایـران، وجـود تنش هـا در مناطـق پیرامونـی سیاسـت 
خارجـی و ایجـاد فضـای رعـب در شـرکای اقتصـادی ایـران از 

موانـع پیشـبرد دیپلماسـی اقتصـادی بـوده اسـت.

سیاست اقتصادی دیپلماسی ضرورتهای
خارجی:

-تغییـررویکـردسیاسـتخارجـیازامنیتـیبـه
اقتصـاد  اولویـت  ایرانهراسـی:  بـا مقابلـه و اقتصـادی
خارجـی  سیاسـت  در  امنیتـی  امـور  بـا  مقایسـه  در  تجـارت  و 
بـا  نقـش مهمـی در ترسـیم توسـعه ی اقتصـادی دارد. مقابلـه 
ایران هراسـی و تبلیغـات منفـی علیـه ج.ا.ایـران در رسـانه های 
بـه  خارجـی  گردشـگران  ورود  افزایـش  و  تسـهیل  بین المللـی، 
کشـور و مشـاهده ی میدانـی مـواردی هسـتند کـه در ایـن حوزه 

می بایسـت مـورد توجـه قـرار گیرنـد.
ایـراندرکریـدورحمـل -موقعیـتجغرافیایـی
–غـربوشـمال-جنـوب:  بینالمللـیشـرق نقـل و
قابـل  ایـران فرصـت  موقعیـت جغرافیایـی جمهـوری اسـالمی 
بـه  بین المللـی  نقـل  و  حمـل  در  نقش آفرینـی  بـرای  توجهـی 
عنـوان مسـیری امـن و بـه صرفـه ی اقتصـادی فراهـم کـرده 
زمینـی  ورودی  مبـادی  در  الزم  زیرسـاخت های  ایجـاد  اسـت. 
در  نقلـی  و  نـاوگان حمـل  تـردد  در  تسـهیل  دریایـی کشـور،  و 
کمتریـن زمـان ممکـن و بدون ایجـاد معطلی طوالنـی، کاهش 
زمـان ترخیـص کاال، کاهش بروکراسـی اداری و همچنین به روز 
نمـودن نـاوگان حمـل و نقلـی داخلـی متناسـب بـا نیازهـای این 
حـوزه از جملـه کانتینرهـای مجهـز به سیسـتم سرمایشـی نقش 

مهمـی بـرای تسـهیم در حمـل و نقـل بین المللـی با اسـتفاده از 
موقعیـت جغرافیایی ویـژه ج.ا.ایران دارند. دیپلماسـی اقتصادی 
در  را  ایـران  فعـال،  نقـش  ایفـای  بـا  می توانـد  حـوزه  ایـن  در 
پروژه هـای حمـل و نقـل بین المللـی منطقـه و جهـان تسـهیم و 
شـریک نمایـد تـا ایـران بخشـی از مسـیرهای انتقـال انـرژی و 

کاال باشـد. 
در ابتـکار یـک کمربنـد و یـک راه چیـن، ایـران بـا توجـه 
بـه موقعیـت جغرافیایـی آن یکـی از مسـیرهای حمـل و نقلـی 
بین المللـی شـرق – غـرب و شـمال-جنوب می باشـد. شـراکت و 
تسـهیم ج.ا.ایـران در طرح هـای حمـل و نقـل بین المللی کاال و 

انـرژی مـورد توجـه دسـتگاه سیاسـت خارجـی می باشـد. 
امـروزه  بینالمللـی: مالـی منابـع از بهرهمنـدی -
بانک هـای  و  مالـی  نهادهـای  سـوی  از  پروژه هـا  از  برخـی 
توسـعه ای بین المللـی و منطقـه ای مـورد حمایـت و تامیـن مالی 
در  جوامـع  توسـعه ی  بـرای  سـرمایه ها  ایـن  جـذب  می شـوند. 
مناطـق روسـتایی و محـروم و همچنیـن توانمندسـازی اقشـار 
مختلـف در ایـن جوامـع مـورد توجـه می باشـند. از سـوی دیگـر 
بـا  بین المللـی  مناقصه هـای  در  ایرانـی  پیمانـکاران  مشـارکت 
نیـز  بین المللـی  نهادهـای  از سـوی  تامیـن شـده  مالـی  منابـع 
زمینـه ی دیگـری بـرای افزایـش نقـش بین المللی شـرکت های 

می باشـد. ایرانـی 
توسـعه ی  و  ایجـاد  -جـذبسـرمایههایخارجـی: 
بازارهـای بین المللـی سـرمایه ، دیگـر ابـزار زمینـه ی توسـعه ی 
اقتصـادی و سیاسـی کشـور اسـت. در ایـن چارچـوب رفـع موانع 
تسـهیل  و  مقـررات  اصـالح  خارجـی،  سـرمایه گذاری  درونـی 
شـرایط سـرمایه گذاری، کاهـش بروکراسـی اداری، اجتنـاب از 
معرفـی فرصت هـای جـذاب  اقتصـادی،  غیـر  حساسـیت های 
سـرمایه گذاری خارجـی، ارائـه ی تسـهیالت گمرکـی و مالیاتـی 

حائـز اهمیـت اسـت. 
بـا صـادرات توسـعه و تجـارت گسـترش -
همسـایگانولـزومتوجـهبـهآفریقا:بـا توجه بـه اقتصاد 
نفتـی کشـور در سـال های گذشـته و تحریم هـای اعمال شـده، 
همسـایگان  بـا  نفتـی  غیـر  محصـوالت  صـادرات  توسـعه ی 
ضـرورت و فوریـت دارد. نظـر بـه دسترسـی آسـان و نزدیکـی، 
کشـورهای همسـایه و همجـوار ایـران دارای اولویـت و اهمیـت 

می باشـند.  فـراوان 
روزبـروز  بین الملـل  تجـارت  در  آفریقـا  قـاره ی  اهمیـت   -
بیشـتر می شـود. باتوجـه بـه وجـود بـازار فـروش و نیـاز آفریقـا 
بـه محصـوالت صنعتی، مـواد غذایـی، بهداشـتی، پتروشـیمی، 
و  زیرسـاخت ها  توسـعه ی  ابـزارآالت،  و  لـوازم  منسـوجات، 
خدمات فنی و مهندسـی و نیاز کشـورمان برای واردات برخی از 
منابـع معدنی و محصوالت کشـاورزی نظیـر ذرت، کنجد، روغن 
نخـل، دانـه قهـوه و کاکائـو می تـوان چارچوبـی از همـکاری بـا 
ایـن قـاره را ترسـیم کـرد. رقابـت قدرت هـای اسـتعماری سـابق 
دسـت  ظرفیت هـای  از  بهره منـدی  و  نوظهـور  قدرت هـای  و 
فعـال  حضـور  دارد.  آن  اهمیـت  از  نشـان  آفریقـا  نخـورده ی 
کشـورهای همسـایه ی ایـران در ایـن قـاره لـزوم توجـه بـدان را 

می کنـد. دوچنـدان 

در عرصه ی داخلی 
مشکالت ساختاری 

اقتصادی و 
ناهماهنگی ها و در 
عرصه ی خارجی نیز 
استمرار و تشدید 

سیاست ضد ایرانی 
آمریکا، امنیتی سازی 
چهره ی ایران، وجود 

تنش ها در مناطق 
پیرامونی سیاست 

خارجی و ایجاد 
فضای رعب در شرکای 

اقتصادی ایران 
از موانع پیشبرد 

دیپلماسی اقتصادی 
بوده است.

...
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بـرای  و قدرتمنـد دولت هـا  نویـن، کارآمـد  ابزارهـای  از  یکـی 
کنـش در فضای بین المللی و دسـتیابی به موقعیـت بهتر در اقتصاد 
جهانـی، "دیپلماسـی اقتصـادی" اسـت. این نـوع دیپلماسـی عبارت 
اسـت از اقدامات رسـمی دیپلماتیکی که اواًل دسترسـی به بازارهای 
خارجـی را بـرای کسـب وکارهای ملـی تسـهیل می کننـد، ثانیـًا در 
تـالش بـرای جـذب سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجی هسـتند و ثالثًا 
بـر اثرگـذاری روی قوانین بین المللی در راسـتای پیشـبرد منافع ملی 
تاکید می نمایند. در تعریفی دیگر، دیپلماسـی اقتصادی، دیپلماسـی 
یا سیاسـتی اسـت کـه بـه اداره و هدایـت روابط اقتصـادی بین الملل 
می پـردازد. یکـی از سیاسـت های کارامـد و راهبـردی بـرای کسـب 
امتیـاز در صحنه ی رقابت اقتصاد جهانی برای پیشـرفت اقتصادی، 
از تالقی دو حوزه ی اقتصاد و سیاسـت خارجی با عنوان »دیپلماسـی 
اقتصـادی« حاصل می شـود. دیپلماسـی اقتصادی بـه دنبال تبدیل 
کـردن منابـع قدرت موجود در حـوزه ی اقتصاد به قـدرت واقعی و در 
نتیجـه، افزایـش اقتـدار یـک ملت اسـت. اگر چـه تعریـف دقیقی از 
دیپلماسـی اقتصـادی در دسـت نیسـت، امـا می تـوان آن را تنظیم و 
پیشـبرد سیاسـت های مرتبـط با تولیـد، جابه جایـی یا مبادلـه کاالها، 
خدمـات، کار و سـرمایه گذاری در سـایر کشـورها تعریـف کـرد. یـک 
مشـخصه متمایـز دیپلماسـی اقتصـادی ایـن اسـت کـه بخش های 
خصوصـی بـرای تأثیرگـذاری بـر مذاکـره و بـا هـدف باقی مانـدن در 
بـازار رقابتی جهانی یا منطقه ای در فرایند سیاسـت گذاری مشـارکت 
می کننـد. جهانی شـدن اقتصـادی به شـکل فزاینده ای دیپلماسـی 
اقتصـادی را بـه سـازه ای مهـم در سیاسـت خارجـی تبدیـل کـرده 
اسـت. دیپلماسـی اقتصـادی بـا پیش بینی وضـع آینـده ی رژیم های 

شـناخت  و  درک  نیازمنـد  رو  ایـن  از  و  دارد  ارتبـاط  نیـز  بازرگانـی 
مؤلفه هـای مؤثـر بـازار در محیـط اقتصـادی جهانـی اسـت و در این 
فرایند، کشـور باید برای پیشـبرد منافع اقتصادی خود تصمیم گیری 
کنـد. جهانی شـدِن سـاختارهای تولیـدی، مالی و تجـاری، ماهیت و 
کارویـژه ی دولت هـا را از واحدهـای سـرزمینی بـه بازیگرانی مجازی 
و بـازاری در اقتصـاد سیاسـی جهانی متحول سـاخته اسـت. در گذار 
بـه جهانی شـدن دغدغه ی دولت ها از مسـائل امنیتی و سیاسـی به 
دسـتیابی بـه سـهمی از بازارهای تولیـد، تجارت و سـرمایه ی جهانی 
تغییـر یافتـه اسـت. تجلـی این تحـول در عملکـرد دولت هـا در نظام 
اقتصـاد سیاسـی جهانـی، گـذار از دیپلماسـی سـنتی بـه دیپلماسـی 
اقتصـادی بـه عنـوان ابـزار نویـن و کارآمد تعامـل در اقتصـاد جهانی 
و دسـتیابی به توسـعه ی قابل مشـاهده اسـت. در چارچوب سـاختار 
نویـن، نخسـت ایـن کـه مقولـه ی توسـعه ی اقتصـادی بـه مؤلفـه ی 
تعیین کننـده ی کارآمـدی و قدرتمنـدی دولت هـا تبدیل شـده و دوم، 
دسـتیابی بـه توسـعه ی اقتصـادی نیازمنـد تعامـل بـا سـاختارهای 

اقتصاد سیاسـی جهانی اسـت.
مسـئله ی چگونگی دسـتیابی به توسعه و شـکوفایی اقتصادی 
کشـورهای در حـال توسـعه در اقتصـاد سیاسـی جهانـی دسـت کم 
یکـی از کانونی تریـن مباحـث و مناظـرات نظـری و عملـی محافـل 
کادمیـک و اجرایـی در نیـم قـرن گذشـته بـوده اسـت. در خصوص  آ
امـکان یـا امتناع دسـتیابی به توسـعه ی کشـورهای درحال توسـعه، 
و  انتقـادی  مکتـب  چارچـوب  در  بویـژه  صاحب نظـران  از  برخـی 
وابسـتگی، تحـوالت نویـن جهانـی را بـه مثابـه ی تهدیـدی بـرای 
قلمـداد  توسـعه  حـال  در  جهـان  اقتصـادی  سیاسـی-  وضعیـت 

دیپلماسی اقتصادی
 افـزایش اقتدار یک مـلت

جعفرساعینیا
دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

دانشگاه علم و صنعت
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اتخـاذ  در  را  مسـئله  بـا  مقابلـه  راهـکار  آن،  تبـع  بـه  و  می کننـد 
جویانـه  مقابلـه  و  انزواگرایانـه  دولت محـور،  تدافعـی،  رویکردهـای 
می داننـد. طیفـی از ایـن کشـورها بویـژه در آمریکای التیـن متأثر از 
ایـن جریـان فکـری از همان سـال های بعـد از جنـگ دوم جهانی با 
اتخـاذ راهبردهای درونگرایانه و اسـتراتژی جایگزینی واردات تالش 
کردنـد موقعیـت خـود را در نظـام اقتصـاد بین الملـل از وابسـتگی 
بـه اسـتقالل و خودکفایـی تغییـر دهنـد. مواجـه شـدن اسـتراتژی 
جایگزینـی واردات و خط مشـی های حاصـل از آن بـا مشـکالت و 
بحران هایـی نظیـر بحـران بدهی هـا در کشـورهای در حـال توسـعه 
از دهـه ی 1970 و تعمیـق وابسـتگی آنهـا باعـث شـد کـه زمینـه 
بـرای انتقـاد از بدبینـی مفـرط بـه تحـوالت اقتصـاد سیاسـی جهانی 
و جهانی شـدن فراهـم شـود. در ایـن راسـتا لیبرال هـا، جهانی شـدن 
را بـه شـکل گیری فرآیندهای ارتباطـات، اطالعات، تولیـد و تجارت 
جهانـی تعبیـر نمودنـد کـه منجـر بـه شـکل گیری وابسـتگی متقابل 
بین کشـورها شـده و هر بازیگری می تواند به تناسـب مزیت نسـبی، 
تـوان بهره گیـری از فرصت هـای نوظهـور و کاهـش دخالـت دولـت 
در اقتصـاد، وضعیـت توسـعه ی خـود را بهبـود ببخشـد. از منظـر 
لیبرالیسـت ها جهانی شـدن نهایتـًا بـه نفـع همـگان تمـام می شـود. 
شـکل گیری و استقبال از استراتژی توسـعه ی صادرات در چارچوب 
تعامـل بـا سـاختارهای پولـی، مالـی، تجـاری و تکنولوژیـک جهانـی 
را می تـوان واکنشـی مثبـت بـه مفروضـات پارادایـم لیبرالیسـم تلقی 

نمود.

تاریخچهیدیپلماسیاقتصادی
تـا قبـل از پایـان جنگ سـرد، بـرای قرن ها دغدغـه ی دولت ها 
و سیاسـت های حاکـم بـر روابـط بین المللی، حفظ تمامیـت ارضی و 
امنیـت ملـی از طریـق قدرت نظامی بـود. اما با پدیـد آمدن تحوالتی 
و  سـازمان ها  تأسـیس  همچـون  جهانـی،  عرصـه ی  در  شـگرف 
نهادهای مالی، گسـترش جهانی شـدن اقتصاد و افزایش وابستگی 
متقابل میان کشـورهای جهان، پایان جنگ سـرد و فروپاشـی اتحاد 
جماهیـر شـوروی و غیـره، به تدریج اقتصـاد به عنصـری تاثیرگذار بر 
روابـط بین المللـی تبدیـل شـد. بـه ایـن ترتیـب، الزامـات امنیتـی در 
سـطح ملـی و بین المللـی کم رنـگ شـد و اقتصـاد اهمیت بیشـتری 
یافـت؛ به طـوری کـه سیاسـت خارجی دولت هـا که بر پایه ی مسـائل 
سیاسـی و امنیتـی بـود، معطـوف بـه مسـائل اقتصـادی گشـت و 
دیپلماسـی سـنتی جـای خـود را بـه دیپلماسـی اقتصادی بـه عنوان 
فصـل مشـترکی میـان دیپلماسـی و منافـع اقتصـادی داد. بـه ایـن 
ترتیـب و بـا توجـه بـه ایـن کـه فضـای سیاسـی و نظامـی جهـان بـه 
سـمت اقتصادی شـدن تغییرکرد، قـدرت واقعی بر پایـه ی توانایی ها 
و ظرفیت هـای هـر کشـور در ادغـام بـا اقتصـاد جهانـی و نـه صرفـًا 
تعریـف شـد.  قلمـرو شـخصی  نظامـی و حفـظ  پایـه ی قـدرت  بـر 
تاریخچـه ی فعالیت هـای اقتصـادی دولت هـا در زمینـه ی تجـارت 
خارجـی بـه قرن هـا پیـش از میـالد مسـیح بازمی گـردد هرچنـد در 
آن زمـان نهادهـای دیپلماتیـک مـدرن امـروزی وجـود نداشـت امـا 
به تدریـج به ویـژه در خـالل قـرن نوزدهـم خدمـات بازرگانـی توسـط 

دیپلمات هـای متخصـص در ایـن زمینـه پیگیـری شـد.
بـا ایـن حـال پـس از جنـگ جهانـی دوم ایـن تحـوالت شـتاب 
بیشـتری گرفـت و برخـی کشـورهای پیشـگام، خدمـات اقتصـادی 

را به عنـوان بخشـی مسـتقل در سـاختار وزارت خارجـه مدنظـر قـرار 
دادنـد. در اواخـر دهـه ی 19۶0 نیـز جـذب سـرمایه گذاری خارجـی 
در دسـتور کار سـفارتخانه های برخی کشـورها قرار گرفت. همانطور 
کـه مشـاهده می شـود بعـد از جنگ جهانـی دوم اهمیت دیپلماسـی 
اقتصـادی در سیاسـت اقتصـادی کشـورها به تدریـج افزایـش یافتـه 
اسـت. همیـن مسـئله توضیـح می دهـد کـه چـرا به تدریـج مطالعه و 

توجـه بـه دیپلماسـی اقتصـادی افزایش یافته اسـت.

دیپلماسیاقتصادیدرایران
به طـور کلـی و عـام، هـدف عمـده ی دیپلماسـی اقتصـادی، 
آن  اصلـی  کارکـرد  و  اسـت  ملـی  اقتصـاد  توسـعه ی  بـه  کمـک 
جسـت وجوی اهـداف اقتصـادی بـا معیارهـای دیپلماتیـک اسـت؛ 
خـواه بـا ابزارهـای اقتصـادی و خـواه بـا ابزارهـای غیراقتصـادی. با 
توجـه بـه ضرورت هـای ناشـی از تحـوالت اقتصـاد سیاسـی جهانی، 
می تـوان ایـن هـدف کالن را به طـور جز ئی تـر در سـه محـور قـرار 
داد؛ 1- دسترسـی بـه بازارهـای جهانـی؛ 2- جـذب سـرمایه های 
خارجی)به طور مستقیم/غیرمسـتقیم؛ و دوجانبه/چندجانبه(؛ و ۳- 
حفـظ اقتصـاد ملـی در مقابـل چالش هـای اقتصـاد جهانـی. برخـی 
الزامـات رفتـاری بـرای دسـت یابی بـه اهـداف دیپلماسـی اقتصادی 
عبارت انـد از: توجـه بـه عـرف و هنجارهـای بین المللـی و تعامـل 
بـا اقتصـاد جهانـی بـرای تحقـق توسـعه؛ پیگیـری اهـداف از طریق 
اقنـاع و مجموعه سـازی؛ از میـان  برداشـتن تصویـر امنیتـی و پرهیز 
از رویکـرد تقابلـی و دشـمن آفرینی؛ همـکاری در ایجـاد و هدایـت 
فرایندهـای منطقـه ای؛ ارائـه ی تعریـف جمعـی از خـود در محیـط 
بین الملـل و کانونـی کردن مجموعه های منطقـه ای و فرامنطقه ای 
در پیگیـری و تعقیـب اهـداف ملـی. دغدغـه ی کانونـی و گفتمـان 
حاکـم بـر سـاختار اقتصـاد سیاسـی ج.ا.ا نیـز در برهـه ی کنونـی 
مسـئله ی توسـعه ی اقتصادی اسـت. برای ایران به عنوان کشـوری 
در حال توسـعه، اسـتراتژی رهایی از فروش مواد خام و دسـتیابی به 
مدارهایـی از تولیـد کاالهـای صنعتی یا مشـتقات حاصـل از فرآوری 
مـواد خـام، نـه تنهـا یک ضـرورت بلکـه یک الـزام اسـت. همچنین 
می تـوان گفـت یکـی از مهم تریـن عوامل توسـعه ی تجـارت خارجی 
در کشـورها، وجـود اطالعـات بازارهـای هـدف و تسـهیل توافقـات 
بازرگانـی و  رایزن هـای  دوجانبـه اسـت. در همیـن راسـتا، حضـور 
اقتصادی در سـفارتخانه ی کشـورها و نقش تسـهیلگری آنها بسـیار 

مهـم شـمرده می شـود.

اهمیـتوجـودرایـزنبازرگانـیدرگسـترشروابـط
تجـاری

اهمیت تجارت خارجی در رشـد و پیشـرفت کشـورها مسئله ای 
انـکار نشـدنی اسـت به گونـه ای  که سـهم آن در تولیـد ناخالص دنیا 
از رقـم 5 درصـد در سـال 1950 به بیش از 20 درصد رسـیده اسـت. 
یکـی از مهم تریـن عوامـل توسـعه ی تجـارت خارجـی در کشـورها 
وجـود اطالعات بازارهای هدف و شناسـایی چگونگـی ورود به آن ها 
و تسـهیل توافقات دوجانبه اسـت. در همین راستا حضور رایزن های 
بازرگانی و اقتصادی در سـفارتخانه ی کشـورها و نقش تسـهیل گری 
آنـان بسـیار مهم قلمـداد می شـود. در عین حال ما به رغم همسـایه 
بـودن بـا 15 کشـور و داشـتن مـرز آبی و خاکـی با آن هـا، در تعدادی 

متن قانون اساسی و 
متمم آن با صراحت 

كامل معرف سنت ها، 
عقاید و تمایالت 

طبقات مختلف افراد 
جامعه و نیروها و 
قدرت های آشكار 
و پنهان مسلط بر 
اوضاع است و در 
بررسی از مواد و 
اصول آن بخوبی 

درمی یابیم كه 
چگونگی هر یك 
از آنها نماینده ی 

انعكاس علل فوق و 
تأثیر قدرت و نفوذ 

عامل سازنده انقالب 
است.

...
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از این کشـورها رایـزن بازرگانی را برای فروش محصوالت تولید شـده 
بـه دسـت توانمنـد تولیدکننـدگان داخلی نداریـم، در حالـی که اغلب 
کشـورهای جهـان تعـداد قابل توجهی رایـزن بازرگانی در کشـورهای 
مختلـف دارنـد. مطابق آمارهای اعالمی توسـط مسـئوالن سـازمان 
توسـعه تجـارت، ایـران در بیـن 205 کشـور دنیـا هم اکنـون تنها 12 
رایـزن بازرگانـی دارد. در اینجـا ضمـن بررسـی نقـش رایـزن بازرگانـی 
در گسـترش روابـط تجـاری بـا کشـورهای دیگـر، تعـداد رایزن هـای 

بازرگانـی کشـورهای مختلف را بررسـی می کنیم.

رایزنبازرگانیچهوظیفهایدارد؟
امـروزه می تـوان ادعـا کرد به همـان اندازه که تولید مهم اسـت، 
بازاریابـی محصـول هـم مهم اسـت و بسـیاری بازاریابـی محصوالت 
را مقـدم بـر تولیـد آن می داننـد. هـر کشـوری کـه بخواهـد کاالیـی را 
بـه فـروش برسـاند، نیـاز بـه افـرادی دارد تـا در کشـورهای مختلـف 
ضمن سـنجیدن وضعیـت بازار آن هـا، رقبای موجود در بـازار، انجام 
هماهنگی هـا و مذاکـرات الزم، فـروش محصـول آن کشـور را انجام 
دهنـد. در واقـع رایـزن بازرگانـی در آخـر خـط تولیدکننـده ی داخلـی، 
وظیفـه ی بازاریابـی و فـروش محصـوالت را برعهـده دارد کـه اگـر 
توجـه جـدی بـه آن نشـود، عمـاًل زحمـات تولیدکننـده ی داخلـی بـه 

نمی نشـیند. ثمر 

نگاهـیبـهتعـدادرایزنهـایبازرگانـیکشـوردریک
دهـهیاخیر

در ابتـدای سـال 92 تعـداد رایزنـان بازرگانـی ایـران 21 نفـر بود 
امـا از سـال 97 ایـن تعـداد بـه دو نفـر رسـید که ایـن عمل بـه اعتقاد 
بسـیاری از کارشناسـان نوعـی خودتحریمی به شـمار می آمـد. با این 
حـال بـا روی کار آمـدن دولـت سـیزدهم اقداماتی برای اعـزام رایزن 
بازرگانـی انجـام شـد و هـم اکنـون رایزن هـای بازرگانـی کشـورمان 
بـه 12 نفـر رسـیده کـه بـه گفته ی رئیـس سـازمان توسـعه ی تجارت 
در آخـر سـال بـه 20 رایـزن افزایـش پیـدا می کنـد. پیـش از ایـن هم 
وزیـر صمـت وعـده ی اعـزام 120 رایـزن بازرگانـی تـا سـال 1404 به 

کشـورهای مختلـف را داده بود.

مقایسـهیرایزنهـایبازرگانـیایـرانباکشـورهای
مختلف

مقایسـه ی وضعیـت ایـران با برخی کشـورهای منتخب نشـان 
می دهـد درحالـی ایـران فقـط 12 رایـزن اقتصـادی در کشـورهای 
مختلـف از جملـه کشـورهای همسـایه و چین و هنـد دارد که تعداد 
رایزن هـای کشـور سـوئد 2۳5 نفـر )20 برابـر ایـران(، چیـن 221 
نفـر )18 برابـر ایران(، آلمـان 21۳ نفر )17 برابر ایـران(، هند 198 
نفـر )1۶ برابـر ایـران(، فرانسـه 15۶ نفـر )1۳ برابر ایـران( و آمریکا 
150 نفر )11.5 برابر ایران( اسـت و دیگر کشـورهای ذکر شـده در 

نمـودار نیـز چند برابـر ایران رایـزن بازرگانـی دارند.
بازرگانـی،  رایزن هـای  حضـور  اهمیت هـای  تمـام  وجـود  بـا 
سیاسـت های کالن تجـارت ایـران طـی سـال های اخیـر کمتریـن 
توجـه را بـه ایـن مسـئله داشـته اسـت . یکـی از مزیت هـای فعالیت 
موثـر رایزن هـای بازرگانـی، تدویـن شـدن نقشـه راه مناسـب بـرای 
مختلـف  جلسـات  برگـزاری  بـا  تجـاری  رایزن هـای  اسـت.  تجـار 
بـا فعـاالن بازرگانـی سـایر کشـورها، بـا ایجـاد بـازار بـرای تولیـدات 
توسـعه ی  بـرای  را  مناسـبی  در عمـل فرصت هـای  مبـدأ،  کشـور 
و  نشسـت ها  ایـن  در  همچنیـن  می کننـد،  فراهـم  صـادرات 
کاالهـای  واردات  در  می تواننـد  منعقدشـده،  تجـاری  تفاهم هـای 
موردنیـاز نیـز نقشـی موثـر و مناسـب داشـته باشـند. افزایـش ورود 
فرصت هـای  شـکل گیری  همچنیـن  و  خارجـی  سـرمایه های 
مناسـب سـرمایه گذاری تجـار ایرانـی در خـارج از کشـور، از دیگـر 
ظرفیت هـای افزایـش تعـداد رایزن هـای بازرگانـی اسـت. افزایـش 
تمایـل  افزایـش  حاصـل  نیـز  ونچـر  جوینـت  قراردادهـای  انعقـاد 
قـرارداد  اسـت.  یکدیگـر  بـا  بین المللـی  تجـاری  سـرمایه گذاران 
از پرکاربردتریـن قراردادهـای بین المللـی در  جوینـت ونچـر یکـی 
حـوزه ی تجـارت اسـت و طـی آن، طرفیـن قـرارداد، انجـام فعالیت 
قراردادهـای  نـوع  ایـن  می گیرنـد.  برعهـده  را  مشـخصی  تجـاری 
بین المللـی تنهـا در شـرایطی امکان پذیر اسـت که روابـط اقتصادی 
و همچنیـن دیپلماتیک کشـورها با یکدیگر در سـطح مناسـبی قرار 
و رایزنـان بازرگانـی می تواننـد در ایـن مـورد نقـش مهمـی داشـته 

باشـند.

مقایسه ی وضعیت ایران با 
برخی کشورهای منتخب نشان 
می دهد درحالی ایران فقط 1۲ 
رایزن اقتصادی در کشورهای 

مختلف از جمله کشورهای 
همسایه و چین و هند دارد که 

تعداد رایزن های کشور سوئد 
۲۳۵ نفر )۲0 برابر ایران(، چین 
۲۲1 نفر )1۸ برابر ایران(، آلمان 
۲1۳ نفر )1۷ برابر ایران(، هند 

1۹۸ نفر )1۶ برابر ایران(، فرانسه 
1۵۶ نفر )1۳ برابر ایران( و آمریکا 
1۵0 نفر )11.۵ برابر ایران( است.

...



54

یز
تبر
ی
ورز

شا
وک

ن
اد
مع
ع،

نای
ص
ی،

گان
ازر
قب

اتا
ه
شری

ن
14
01
ن

آبا
-
تی

نف
یر
غ
ت
درا

صا
ی
عه
س
تو
ی
مل
ش

مای
ه
ن
می
ش
ش
و
ت

س
بی
مه
هنا
یژ
و

صادرات



55

صادرات
یز
تبر
ی
ورز

شا
وک

ن
اد
مع
ع،

نای
ص
ی،

گان
ازر
قب

اتا
ه
شری

ن
14
01
ن

آبا
-
تی

نف
یر
غ
ت
درا

صا
ی
عه
س
تو
ی
مل
ش

مای
ه
ن
می
ش
ش
و
ت

س
بی
مه
هنا
یژ
و

در ابتـدای ایـن میزگـرد، رئیس کمیسـیون گمرک، حمل 
و نقـل و ترانزیـت اتـاق بازرگانـی تبریـز بـا تاکیـد بـر ارزآور بودن 
از  منطقـه ای  در  آذربایجان شـرقی  گفـت:  ترانزیـت  صنعـت 
جهـان قـرار گرفتـه اسـت کـه جـزو مناطـق خـاص بـوده و از 
دیربـاز در بحـث حمـل و نقـل موقعیت ویژه ای داشـته اسـت.
رضـا کامـی ادامـه داد: اهـم مشـکالت اساسـی کـه در 
بخـش حمـل و نقـل بین المللـی کاال بـه وجـود آمـده اسـت 
شـامل فرسـودگی نـاوگان حمـل و نقـل کاال، عـدم مدیریـت 
واحـد حمـل و نقـل، عـدم توجه بـه تسـهیالت و تشـویق هایی 
کـه بـرای صنعـت حمـل و نقـل نیـاز اسـت می باشـد. اگـر مـا 
دنبـال توسـعه ی تولیـد و تجـارت هسـتیم مکمـل آن حمـل و 
نقـل اسـت کـه متاسـفانه توجـه الزم به ایـن بخش نمی شـود.
وی تصریـح کـرد: ما سـال ها برای واردات ماشـین آالت، 

ایـن  تسـری  کـه  بودیـم  گرفتـه  نظـر  در  را  معافیت هایـی 
معافیت هـا بـرای واردات نـاوگان حمـل و نقـل نیز الزم اسـت. 
همچنیـن مشـوق های مالیاتـی هـم می  تـوان برای توسـعه ی 
ایـن بخـش در نظـر گرفـت. متاسـفانه حمـل و نقـل ایـران، 
کـه  مهـم  و  بـزرگ  شـرکت های  و  اسـت  شـده  راننده محـور 
بتواننـد در جهت افزایش و توسـعه ی ترانزیـت نقش ایفاء کنند 
وجـود ندارند و لذا تاسـیس شـرکت های حرفـه ای حمل و نقل 

ضـروری اسـت.
از  اسـتان  ریلـی  بین المللـی  نقـل  و  افـزود: حمـل  وی 
زمـان جنـگ اول قره بـاغ متوقـف شـده اسـت و در آن زمان از 
طریـق اتـاق بازرگانی تبریز پیشـنهاد شـد که خط آهـن جلفا به 
خط آهـن جمهـوری آذربایجـان متصـل بشـود و پیگیری هایی 

هـم انجـام گرفـت امـا در اجراء بـه جایی نرسـید.

در میزگرد بررسی مسائل حمل و نقل و توسعه پایانه ها و 
زیرساخت های تجارت خارجی مطرح شد؛

زیرساخت های لجستیکی 
ضرورتی حیاتی برای توسعه ی صادرات

میزگـرد بررسـی مسـائل حمـل و نقـل و توسـعه پایانه هـا و زیرسـاخت های تجـارت خارجـیدرقالـبکمیسـیونگمـرک،حمـلونقـلو
ترانزیـتاتـاقبازرگانـیتبریـز بـا حضور مهـدی امامی، مدیر کل پشـتیبانی تجاری و آماد سـازمان توسـعه تجـارت، علی میرخسـروی، معاون 
وی و اعضـای انجمـن کارگـزاران گمرکـی، انجمـن شـرکت های حمـل و نقـل بین المللـی، نماینـدگان سـازمان صمـت، گمـرکات، ادارات کل راه 

آهـن، فرودگاه هـا، حمـل و نقـل و پایانه هـا و انبارهـای عمومـی و خدمـات گمرکـی سـهالن و جلفـا در اتـاق تبریـز برگـزار شـد.
در ایـن میزگـرد، 18 مـورد پیشـنهاد جهـت توسـعه ی حمـل و نقـل، ترانزیـت و تجارت خارجـی ارائه شـد و مدیرکل پشـتیبانی تجاری و آماد سـازمان 

توسـعه تجـارت، قـول مسـاعد پیگیری مـوارد مرتبط با حـوزه اجرائی خـود را داد.
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●ماازحوزهیلجستیکضربهمیخوریم
آماد سازمان توسعه تجارت  مدیرکل پشتیبانی تجاری و 
در  می تواند  جلساتی  چنین  گفت:  میزگرد  این  در  نیز  کشور 
پیگیری و اجرای برنامه های رئیس سازمان توسعه ی تجارت 
آسیای  با حوزه ی  اقتصادی کشور  دیپلماسی  در  اول  نفر  که 

میانه، قفقاز و روسیه است موثر باشد.
مهدی امامی افزود: تجار روس، تمایل زیادی دارند که 
محموله های تجاری و بار خودشان را از سمت ایران به سایر 
استفاده  ایران  لجستیکی  بسترهای  از  و  کنند  ترانزیت  نقاط 
کنند و چون بسترهای ترانزیتی در ایران آماده نیست لذا مسیر 
اقیانوس هند  و  مدیترانه، سرخ  دریاهای سیاه،  و  گرجستان 
از حوزه ی لجستیک ضربه  ما  انتخاب می کنند و در کل،  را 
می خوریم. در بنادر دریای خزر جهت فعال کردن ترانزیت، با 
کمبود کشتی مواجه هستیم و برنامه های حمایتی و تسهیالتی 
داریم. جهت  بیاورند  بنادر کشتی  این  به  که  اشخاصی  برای 
استفاده از خطوط ریلی برای فعال کردن ترانزیت، با شرکت 
راه آهن و شرکت های حمل و نقل ریلی مذاکره کردیم که آنها 
هم کمبود لوکوموتیو داشتند و درکل 1۶0 لوکوموتیو فعال و 
400 لوکوموتیو خراب داریم که لوکوموتیوهای فعال، مسافر 
یا بارهای معدنی حمل می کنند و ما نتوانسته ایم مسیر ریلی را 

برای ترانزیت آماده بکنیم.
وی ادامه داد: از طرف معاون اول رئیس جمهور به رئیس 
داده شده است که  ویژه ای  ماموریت  تجارت  توسعه  سازمان 
این موانع ترانزیت زمینی، دریایی، ریلی و هوایی را شناسایی 
و حل بکند. هدف ماموریت ما اینست که این محدودیت ها را 
استخراج بکنیم تا تدابیری جهت رفع آنها اتخاذ بشود. برای 
سرخس  مرزی  و  برون  اینچه  امیرآباد،  انزلی،  آستارا،  بنادر 
برنامه هایی را در دست اجراء داریم از جمله مجوز واردات پانصد 
دستگاه لوکوموتیو را صادر کردیم که 200 دستگاه آن وارداتی و 
۳00 دستگاه آن ترکیبی از تولید داخل و واردات خواهد بود که 

به زودی واردات لوکوموتیو عملیاتی خواهد شد.
کشتی،  کمبود  مشکل  حل  برای  اینکه  بیان  با  امامی 
شرکت های ایرانی و روسی تشکیل شده است و حمایت هایی 
مشکل  و  است  آمده  بعمل  روسی  بانک های  طرف  از 
است،  شدن  رفع  حال  در  دریایی  ترانزیت  زیرساخت های 
از  را  الزم  زیرساخت های  نوردوز،  و  جلفا  کرد:  خاطرنشان 
لحاظ ریلی برای ترانزیت دارند و مذاکرات سیاسی و تفاهم با 
آذربایجان، ترکیه و ارمنستان، جهت فعال شدن ترانزیت در 
این مسیر، الزم است. تردد قطارها با پرچم روسیه یا ایران در 
این مسیر هم قابل پذیرش خواهد بود. مضافا بر اینکه همه ی 
کشورهای مذکور از این امر منتفع می شوند و امنیت الزم هم 

فراهم می شود.
شرکت های  تشکیل  با  تنها  شد:  یادآور  پایان  در  وی 
و  تجارت  لجستیک،  و  نقل  و  حمل  ایرانی-خارجی  مشترک 

ترانزیت پایدار با این کشورها میسر خواهد شد.

●24سازماندرامرترانزیتدخیلهستند
کامی، رئیس کمیسیون گمرک، حمل و نقل و ترانزیت 

مشکل  گفت:  میزگرد  این  ادامه ی  در  تبریز  بازرگانی  اتاق 
اساسی ما در بخش حمل و نقل و ترانزیت، ناهماهنگی بین 
ناهماهنگی های  که  سال هاست  است.  دولتی  ارگان های 
علیرغم  و  دارد  وجود  مختلف  ارگان های  بین  ملموسی 
پیگیری ها رفع نمی شود. در بحث ترانزیت، 24 سازمان دخیل 
هستند و هماهنگی بین آنها مشکل و زمان بر است لذا ضروری 
برای  خاص  تسهیالت  ایجاد  و  مانع زدایی  جهت  در  است 

ترانزیت اقدام شود.
مدیرکل پشتیبانی تجاری و آماد سازمان توسعه تجارت نیز 
گفت: مدیریت پایانه های مرزی زمانی دست گمرک بود بعدًا به 
وزارت راه منتقل شد و االن مصوبه ی پیشنهادی به دولت ارائه 
شده است که در صورت تصویب، مدیریت پایانه های مرزی به 

استانداری ها به عنوان سازمان فرابخشی داده خواهد شد.
تشکیل  خصوص  در  گفت:  پاسخ  در  نیز  کامی، 
شرکت های مشترک لجستیکی که االن در برنامه های حمایتی 
سازمان توسعه تجارت است، زمینه ی الزم در بخش خصوصی 
سازمان های  ناهماهنگی  و  مقررات  اما  دارد  وجود  کشور 
دخیل، مانع تشکیل این شرکت ها است و تا زمانی که تدبیری 
در سیستم های دولتی اتخاذ نشود و حمل و نقل و ترانزیت، 
غیرممکن  امر  این  در  توفیق  باشد  نداشته  واحدی  مدیریت 
خواهد بود. چنانچه ما در سال 1۳87، با یک شرکت معروف 
ترکیه ای که صاحب چندین بندر در نقاط مختلف دنیا بودند 
جهت تشکیل پایانه ی صادراتی اقدام کردیم اما متاسفانه عدم 
هماهنگی مابین سازمان های مربوطه و بروکراسی های زاید 
و طوالنی اداری موجب انصراف شرکت خارجی از شراکت با 

طرف ایرانی شد.

نیازمند روسیه به نقل و حمل توسعهی ●
کرایهییکبندربزرگترومجهزتراست

مدیریت  شرکت های  انجمن  رئیس  انزلیچی،  ناصر 
اصلی  بندرگاه  اینکه  به  اشاره  با  میزگرد  این  در  نیز  صادرات 
طرف مقابل ایران در آستاراخان روسیه، بندرگاه سالیانکا است، 
گفت: این بندر، یک بندر قدیمی و کم امکانات است و درب 
ورودی آن 5 متر می باشد و تا سال 97 حتی زنبیل تخلیه بار 
)flat rack( هم نداشت که آن را هم ما ساختیم. از این رو 

رضا کامی:
حمل و نقل 

بین المللی ریلی 
استان از زمان جنگ 
اول قره باغ متوقف 

شده است و در 
آن زمان از طریق 

اتاق بازرگانی تبریز 
پیشنهاد شد که 

خط آهن جلفا به 
خط آهن جمهوری 
آذربایجان متصل 

بشود و پیگیری هایی 
هم انجام گرفت اما 

در اجراء به جایی 
نرسید.

...
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بندر  یک  کرایه ی  نیازمند  روسیه  به  نقل  و  حمل  توسعه ی 
بزرگتر و مجهزتر در روسیه است.

مهدی امامی، مدیرکل پشتیبانی و آماد سازمان توسعه 
تجارت بیان کرد: بندر سالیانکا، دارای مشکالت زیرساختی 
رئیس جمهور  با  کشورمان  رئیس جمهور  توافق  با  اما  است 
ماخاچکاال  بندر  در  ایرانیان  که  است  شده  توافق  روسیه، 
سرمایه گذاری بکنند و بندر ماخاچکاال مکمل بندر سالیانکا 

شود.
ناصر انزلیچی پاسخ داد: در رابطه با تاسیس شرکت های 
مشترک حمل و نقل و ترانزیت، شرکت های مشترک دارای 
اینگونه  می شوند  باعث  که  هستند  متعددی  چالش های 
مشکالت  این  جمله ی  از  نشوند  فعال  یا  تاسیس  شرکت ها 
که  است  مالیاتی  تهاتر  توافقات  اجرای  عدم  چالش ها،  و 
سهام دار ایرانی را به تحمل مالیات مضاعف و عدم تمایل به 

ثبت شرکت مشارکتی در روسیه وامی دارد.

●هزینهیحملونقلقیمتتمامشدهصادرات
راباالمیبرد

رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی 
تبریز نیز در این میزگرد تاکید کرد: افزایش کرایه های حمل 
کاال از ارمنستان به مقصد ایران از 1۶00 دالر به 2700 دالر 
و از داخل کشور به مقصد ارمنستان از  12/5 میلیون تومان 
به 21 میلیون تومان، افزایش قیمت تمام شده صادرات را در 
پی دارد و قدرت رقابت را تضعیف و صادرات موجود را تهدید 
و  اعزام  ارمنستان  به  استان  از  تجاری  اخیرًا هیئت  می کند. 
قراردادهای تجاری متعدد مابین بخش خصوصی دو کشور 
مبنای  را  دالری   1۶00 کرایه ی  ایرانی  تجار  و  شد  منعقد 
با افزایش آن در  اما  محاسبات خود در قراردادها قرار دادند 
کوتاه مدت به2700 دالر، موجب تحمیل خسارت و مشکل در 

ایفای تعهد تجار ایرانی خواهد شد.
سید یوسف حسینی، افزود: تجار ایرانی 48 تا 52 روز در 
بندر انزلی معطل می مانند و با توجه به اینکه بخش عمده ی 
محموله ها را مواد غذایی تشکیل می دهد لذا معطلی 2ماهه ی 
مواد غذایی زیر آفتاب ۳8 درجه موجب افت کیفیت و بدنام 

شدن محصول و سوء تبلیغ برای کاالی ایرانی می شود. 

مقطع  )در  کانتینر  کرایه  نرخ  افزایش  کرد:  اضافه  وی 
نیز  به 1400 دالر  از 850 دالر  انزلی  بندر  زمانی خاص( در 
از دیگر مشکالت صادرات به روسیه بود. در بندر انزلی، در 
اجاره ی کانتینر، بارهای ترانزیتی از بندر عباس در اولویت قرار 

می گیرند و بارهای داخلی معطل می مانند.
دبیر استانی میز روسیه بیان کرد: در خصوص واردات، 
به  بار  حمل  در  باید  کشور  بخشنامه های  و  قوانین  مطابق 
ایرانی استفاده  ناوگان  از  ایران در کشورهای خارجی  مقصد 
شود و در صورت نبود ناوگان حمل ایرانی، از ناوگان خارجی 
استفاده شود و در صورت موجود بودن ناوگان ایرانی و عدم 
به  را  کرایه  معادل  درصد   10 باید  واردکننده   آن،  از  استفاده 
نوسازی  راستای  در  مبلغ  این  و  کند  واریز  کشور  خزانه ی 
ناوگان حمل و نقل داخلی و ... هزینه شود. متاسفانه علیرغم 
از صاحب کاال  این 10 درصد  ایرانی در خارج،  ناوگان  نبود 
این  اصالح  که  است  قانون  با  مغایر  که  می شود  دریافت 

بخشنامه مورد تقاضاست.

●عدمتسهیالتدهیبانکهابهبخشحمل
ونقل

بین  نقل  و  حمل  شرکت  مدیرعامل  ذاکری،  اکبر  علی 
بیان کرد: در کل دنیا،  این میزگرد  نیز در  تبریز  ترنم  المللی 
زمان در بخش حمل و نقل و تجارت  تعیین کننده و بسیار حائز 
اهمیت است اما در کشور ما به این امر اهمیت داده نمی شود 
که نمونه ی آن معطلی کامیون ها در پایانه های مرزی است. 
نفت  شرکت  توسط  هم  سوخت  دیپ گیری  نوردوز،  مرز  در 
هم  و  گمرک  توسط  گمرک  به  ورود  در  هم  می گیرد،  انجام 
پس از خروج از گمرک توسط مرزبانی انجام می گیرد. ضروری 
است روش هایی جهت سرعت دهی به اندازه گیری گازوئیل از 
جمله استفاده از ساکشن و بازگرداندن 500 لیتر مجاز به باک 

کامیون اعمال شود.
ذاکری با اشاره به اینکه هزینه ی گازوئیل مصرفی از ۶ 
میلیون تومان به 17/8 میلیون تومان افزایش یافته و کرایه ای 
که از صاحب بار می گیریم، ۶0 درصد آن مربوط به هزینه ی 
سوخت و هزینه ی دوزبالغ است، افزود: معضل دیگر، عدم 
خرید  جهت  نقل  و  حمل  بخش  به  بانک ها  تسهیالت دهی 
کامیون و نوسازی ناوگان است و با توجه به اینکه کامیون های 
وارداتی اکثرًا چینی می باشند با مشکل تامین قطعات مواجه 
هستیم و در صورت خرابی کامیون در خارج از کشور، تامین 

قطعات بسیار مشکل می باشد.
وی خاطرنشان کرد: اکثر پایانه های مرزهای ما به محل 
کامیون ها  معطلی  با  و  است  شده  تبدیل  بارگیری  و  تخلیه 
مواجه هستیم. در گمرک ورودی گرجستان، ظرف 20 دقیقه، 
فرآیندهای اداری انجام می گیرد و در گمرک بازرگان حداقل 
۳ روز باید معطل بمانیم. پیشنهاد می شود که تخلیه و بارگیری 
را به جلفا انتقال دهیم تا مرز آرام و در تردد ناوگان تسهیل و 
تسریع شود. در صورت بروز تخلف توسط راننده، شرکت حمل 
که  می شود  مواجه  عدیده ای  مشکالت  با  بین المللی  نقل  و 

بازنگری مقررات مربوطه ضروری است.

مهدی امامی: 
تجار روس، تمایل 

زیادی دارند که 
محموله های تجاری 

و بار خودشان را 
از سمت ایران به 

سایر نقاط ترانزیت 
کنند و از بسترهای 

لجستیکی ایران 
استفاده کنند و چون 
بسترهای ترانزیتی در 

ایران آماده نیست 
لذا مسیر گرجستان 

و دریاهای سیاه، 
مدیترانه، سرخ و 
اقیانوس هند را 

انتخاب می کنند و 
در کل، ما از حوزه ی 

لجستیک ضربه 
می خوریم.

...
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از لجستیک و حملونقل حوزهی در ●
کشورهایمنطقهعقبماندهایم

انبارهای  مدیرعامل  نوشیروان زاده،  ابراهیم  محمد 
عمومی و خدمات گمرکی جلفا نیز در این میزگرد گفت: ما در 
شرایط فعلی مزیت منطقه ای که مدیران تولید کنند را نداریم و 
صرفا مزیت های نسبی و طبیعی ماست که می تواند ما را نجات 
و  منطقه ای  عرصه های  در  نمی توانیم  اوصاف  این  با  و  دهد 
ترانزیت وارد بشویم. به عنوان مشاور کمیسیون عمران مجلس 
عنوان  با  را  طرحی  لجستیک،  حوزه ی  در  اسالمی  شورای 
بازار  توسعه ی  سند  نبود  کرده ایم.  آماده  بازار  توسعه ی  سند 
یکی از مشکالت اساسی ماست. ما هیچ سند باالدستی در 
عرصه های لجستیک و حمل و نقل نداریم که ماموریت ادارات 
بر اساس آن تدوین شود و هر سازمانی، جداگانه و به صورت 
جزیره ای، برنامه ی خود را جلو می برد و تعامالت بین بخشی 
و مدیریت نقاله ای در توسعه ی بازار یا توسعه ی تجارت نداریم. 
این باید جزو اولویت های ما باشد. در کشورهای همسایه این 
سندها تهیه شده است. پیشنهاد می کنم سند توسعه ی بازار 

تصویب و اجراء شود.
وارد  نتوانسته ایم  هنوز  ما  کرد:  تاکید  نوشیروان زاده 
کاربست ترتیبات منطقه ای بشویم. در حوزه ی زیرساخت ها، 
بنادر جنوبی ایران، 200 میلیون تن و بنادر شمالی، 25 میلیون 
تن ظرفیت دارند و بنادر و پایانه های مرزی، پسکرانه مناسبی 
این  تا  به هم وصل کنند  را  بنادر شمالی و جنوبی  ندارند که 
پشتیبانی  جاده  و  ریل  طریق  از  را  همدیگر  پایانه ها،  و  بنادر 
بکنند. با شرایط موصوف نمی توانیم تعادلی را در عرصه ی بنادر 
می خواهد  واردکننده ای  مثال  بکنیم.  ایجاد  شمال  و  جنوب 
5000 کانتینر روسی را به امارات ارسال بکند بندر انزلی ۳ماه 
ظرفیتش پر است و شبکه ی ریلی ما قادر به انجام جابجایی 
نیست و شبکه ی جاده ای ما هم در این خصوص مشکل دارد 
باید در حوزه های نرم افزاری تسهیالتی را ایجاد بکنیم. در  و 
حوزه ی سخت افزاری و جاده مشکل نداریم در حوزه ی جاده، 
مقام ایران در دنیا 22 و در حوزه ریل پایین تر از 40 است اما در 
ترکیب اینها در قالب لجستیک، رتبه ی ما در بین 155 کشور، 
120 می باشد با این اوصاف وضعیت آذربایجان و ارمنستان و 

گرجستان از ما مناسب تر شده است.
وی ادامه داد: اجازه ی ثبت شرکت های لجستیکی طرف 
یا به  اختصار 3PL ها در کشور داده شود. شرکت های  سوم 
که  می شود  گفته  شرکت هایی  به  سوم  طرف  لجستیکی 
سازمان های تولیدی یا خدماتی بخشی و یا کل امور لجستیکی 
شرکت   10 دنیا  در  می کنند.  برون سپاری  آن ها  به  را  خود 
شرکت ها  این  و  دارد  وجود   )3PL( سوم  طرف  لجستیکی 
در ترکیه و امارات هم حضور دارند ما قانونی را در جذب این 
شرکت ها نداریم. اگر این شرکت ها به کشور بیایند خودشان در 

عرصه های ترانزیت و لجستیک مزیت تولید می کنند.
بازار،  توسعه ی  سند  قالب  در  باید  ما  کرد:  تصریح  وی 
مزیت های نهادی را ایجاد بکنم و تا این سند نباشد مزیت های 
شکل  ترانزیتی  و  لجستیکی  فعالیت های  قالب  در  نهادی 
نخواهد گرفت. ما طرحی را در مجلس نوشتیم مبنی بر اینکه 

ناوگان  فرسودگی  از  ناشی  ما  جاده ای  نقل  و  حمل  مشکل 
ناوگان  این  سوخت  هزینه  دالر  میلیارد  یک  سال  هر  ماست 
است. دولت هزینه ی سوخت را پرداخت می کند و این مبلغ را 
به نوسازی ناوگان تزریق نمی کند یا کامیون های وارداتی که در 
گمرکات معطل ترخیص هستند، سریع ترخیص شوند تا مزیت 

تولید کنند.

●سوخت،مهمترینچالشایرالینکارگواست
امین قاسم زاده، عضو هیئت مدیره شرکت کارگوی هوایی 
تاسیس  پیگیری  حال  در  گفت:  میزگرد  این  در  نیز  پسیان 
این  در  اساسی که  و چالش  کارگو هستیم  ایرالین تخصصی 
است  کارگو  پروازهای  سوخت  هزینه ی  دارد  وجود  قضیه 
به نحوی که در کشور ما قیمت سوخت پرواز کارگو 40 برابر 
گرانتر از پروازهای مسافری و بدون سوپسید است. با توجه به 
تولید این نوع سوخت در کشور )پاالیشگاه تبریز( می توان این 

سوپسید را برای پروازهای کارگو و پروازهای باری اعمال کرد.
بر  مبنی  مصوبه ای  قبل  سال  چند  افزود:  قاسم زاده 
اعطای سوپسید سوخت پروازهای کارگو تصویب شد و سازمان 
محصوالت  که  پروازهایی  تا  بود  آن  متولی  تجارت  توسعه ی 
کشاورزی صادر می کنند مشمول سوپسید مسافری شوند اما 
برای  دولت  می کنم  پیشنهاد  نیست.  مشخص  آن  سازوکار 
و  بدهد  سوپسید  مسافری  پروازهای  مشابه  کارگو  پروازهای 
شرکت های  تا  شود  عرضه  انرژی  بورس  در  سوخت  این  یا 
هواپیمایی آن را از طریق بورس انرژی مشابه سایر حامل های 

انرژی خریداری بکنند.
و  روسیه  کشورهای  برای  ما  شد:  یادآور  پایان  در  وی 
کشورها  این  اما  می کنیم  صادر  هواپیما  سوخت  ارمنستان 
این سوخت را یا به ما نمی دهند یا با هزینه بسیار باالیی به ما 
می فروشند که توجیه استفاده از کارگوی هوایی را برای واردات 
به  یا  کارگو  ایرالین  بین می برد. سوخت، 50 درصد هزینه  از 

عبارتی مهمترین چالش ایرالین کارگو هست.
آماد سازمان توسعه تجارت  مدیرکل پشتیبانی تجاری و 
کشور نیز در پاسخ بیان کرد: در خصوص رفع مشکل گران 
بودن سوخت پروازهای کارگو، ما در سازمان توسعه ی تجارت، 
مختص  هوایی  کارگوی  سوخت  یارانه ی  برای  مالی  منابع 

سید یوسف حسینی: 
تجار ایرانی 4۸ تا 

۵۲ روز در بندر انزلی 
معطل می مانند و با 

توجه به اینکه بخش 
عمده ی محموله ها را 
مواد غذایی تشکیل 
می دهد لذا معطلی 

۲ماهه ی مواد 
غذایی زیر آفتاب 
۳۸ درجه موجب 

افت کیفیت و بدنام 
شدن محصول و 

سوء تبلیغ برای کاالی 
ایرانی می شود. 

...
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و  نمودیم  تامین  را  دالر  میلیارد  مبلغ 11/5  به  روسیه  کشور 
کردیم  مکاتبه  استان ها  تمام  با  نوشتیم.  را  دستورالعمل الزم 
اما از طرف شرکت ها استقبالی بعمل نیامد. درحال مذاکره با 
شرکت ملی پاالیش و پخش هستیم که قیمت سوخت کارگو را 
به قیمت سوخت مسافر حساب بکند و به دلیل بحث حمایت از 
توسعه صادرات، این موضوع در دست سازمان توسعه تجارت 
بر عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد  این کار  بود و امسال 
بود و این وزارتخانه دستورالعمل مربوطه را نوشته است که در 

صورت تصویب، اجرایی خواهد شد. 
و  تجاری  پشتیبانی  مدیرکل  معاون  میرخسروی،  علی 
خصوص  در  گفت:  نیز  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  آماد 
سازمان های  با  کارگو  پروازهای  برای  سوخت  سوپسید  دادن 
صمت کل کشور مکاتبه کردیم تا میزان بار صادراتی استان ها 
را که تمایل دارند در یک دوره ۶ماهه به روسیه بفرستند را به 
ما اعالم بکنند اما جواب درستی نگرفتیم اگر جواب درستی 
می گرفتیم با تفاهم نامه ای که با شرکت ایران ایر منعقد کرده 
بودیم می توانستیم از آن 11/5 میلیارد دالر در جهت ارسال 

بار فسادپذیر به مقصد روسیه یا دیگر مقاصد استفاده بکنیم.

عدم عامل رانندهمحوری و قوانین تعدد ●
توسعهیترانزیت 

حمید باراندوزی، رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل 
بین المللی استان نیز گفت: تا زمانی که متولی واحد در بحث 
حمل و نقل بین المللی نداشته باشیم و تعدد قوانین و ضد و 
نقیض بودن آنها که مخل و مانعی برای فعالیت بخش حمل و 
نقل هستند، و راننده محوری رفع نشود در توسعه ی حمل و نقل 

و ترانزیت به نتیجه ای نخواهیم رسید.
حمید نائبی، عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های حمل و 
نقل بین المللی استان نیز گفت: بخشنامه ی اخیر دولت در مورد 
واردات کامیون های با عمر تا سه سال، معطلی این کامیون ها را 
در گمرکات در پی داشته است. با توجه به اینکه این کامیون ها 
سرمایه ی ملی هستند و باید در خدمت توسعه ی تجارت باشند 
تسریع در ترخیص آنها ضروری است. ستاد سوخت بخشنامه ای 
را مبنی بر ضرورت خرید یک کامیون اسقاطی جهت واردات 
کامیون نو مصوب کرده است و نبود کامیون اسقاطی فروشی 

در بازار، اجرای این مصوبه را ناممکن کرده است.
مهدی امامی، مدیرکل پشتیبانی تجاری و آماد سازمان 
موضوع  خصوص  در  گفت:  پاسخ  در  کشور  تجارت  توسعه 
 1401 ماه  خرداد  تا  سال،   ۳ تا  عمر  با  کامیون های  واردات 
کامیون  اسقاط  صورت  در  و  می شد  انجام  سفارش  ثبت 
و  کنید  اقدام  کامیون  واردات  به  نسبت  می توانستید  فرسوده 
قیمت کامیون اسقاطی از 150 و 200 میلیون به 1/۳ میلیارد 
تومان رسیده بود و علت توقف ثبت سفارش و اینکه اسقاط از 
مرحله ی آخر به مرحله ی اول فرآیند واردات بیاید مفاسدی بود 
که اتفاق افتاد و در یک مقطعی ثبت سفارش را متوقف کردند 
تا فرآیند را اصالح و فرآیند دقیق تری را جایگزین کنند. از چند 
روز پیش مشکل ثبت سفارش حل شده است و آیین نامه ای 
برای اسقاط کامیون در واردات کامیون نو، در کمیسیون امور 
زیربنایی دولت مصوب شده است و اگر در دولت هم مصوب 
بشود مشکل اسقاط حل خواهد شد و سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای در فرآیند واردات دخیل خواهد بود و احتمااًل در 

مواردی، نیاز به اسقاط نباشد.
و  یخچالی  کانتینرهای  بحث  در  کرد:  اضافه  وی 
تریلی های یخچالی، امکان ثبت سفارش آنها نیز وجود دارد. 
واردات کانتینر برای توسعه ی صادرات و حمل و نقل اولویت 
دارد و اشخاصی که تمایل به واردات کانتینر و تریلی یخچالی 

دارند به سازمان صمت مراجعه نمایند.

و تخلیه برای سهالن گمرک ظرفیت از ●
بارگیریمحمولههایترانزیتیاستفادهشود

نقل  و  حمل  شرکت های  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 
بین المللی استان، با بیان اینکه توجه به مزیت کریدورها و بنادر 
کشور از جمله بندر چابهار ضروری است، گفت: فاصله ی هند با 
بندر چابهار 400 کیلومتر است. از استانبول به اروپا کشتی رو-رو 
فعال هست از بندر نیوشیوا و سایر بنادر هندوستان به چابهار 
از  تولیدی هندوستان  نیست. محصوالت  فعال  رو-رو  کشتی 
جمله تجهیزات پزشکی، گران قیمت و سبک وزن هستند و 
مقاصد صادراتی آنها، عمدتًا آسیای میانه هست ما می توانیم این 
محموله ها را در عرض یک روز به چابهار بیاوریم و در عرض 2 
روز به آسیای میانه برسانیم. لذا پیگیری دایر کردن کشتی رو-رو 

از بنادر هند به چابهار ضروری است.
حمید نائبی اضافه کرد: در مرز بازرگان و نوردوز عملیات 
تخلیه و بارگیری انجام می شود و طبق قانون، تخلیه و بارگیری 
محموله های ترانزیتی در مرز ممنوع است و انجام عملیات تخلیه 
و بارگیری در مرز بازرگان موجب معطلی کامیون ها می شود که در 
این خصوص پیشنهاد می شود از ظرفیت گمرک سهالن برای 

تخلیه و بارگیری محموله های ترانزیتی استفاده شود.
وی افزود: به دلیل چابک نبودن فرآیندهای ترانزیتی در 
کشور، کریدور ترانزیتی بازرگان به گذرگاه های مرزی لطف آباد 
در خراسان شمالی و اینچه برون در استان گلستان جهت ورود 
به کشور ترکمستان حذف شده است و متاسفانه حمل و نقل 
محموله های ترانزیتی که از این کریدور می تواند انجام بگیرد از 
طریق کشور آذربایجان و با متحمل شدن هزینه ی کشتی انجام 

حمید باراندوزی: 
تا زمانی که متولی 

واحد در بحث حمل 
و نقل بین المللی 
نداشته باشیم و 

تعدد قوانین و ضد 
و نقیض بودن آنها 

که مخل و مانعی 
برای فعالیت بخش 

حمل و نقل هستند، 
و راننده محوری رفع 
نشود در توسعه ی 

حمل و نقل و 
ترانزیت به نتیجه ای 

نخواهیم رسید.

...
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می پذیرد و بخش حمل و نقل کشور از این امر متضرر می شود.

تزانزیتکشور به تفاوتسوخت، موضوع ●
لطمهزدهاست

دبیر هیئت رئیسه ی اتاق تبریز نیز در این مورد گفت: لزوم 
کشور  ترانزیت  برای  سوخت  تفاوت  فایده ی  و  هزینه  بررسی 
انتخاب  باعث  که  موانعی  مهمترین  از  یکی  است.  ضروری 
مسیر گرجستان به جای مسیر ایران در ترانزیت کاال به شرق 
توسط شرکت های حمل و نقل ترکیه می شود موضوع تفاوت 

سوخت است.
شلوغی  و  ترافیک  با  رابطه  در  داد:  ادامه  کامی  رضا 
مرزها هم عدم دریافت تفاوت قیمت سوخت از کامیون های 
خارجی می تواند در حل این مشکل موثر باشد و درآمدی که 
کفاف  دارند  سوخت  قیمت  تفاوت  از  خارجی  کامیون های 

هزینه هایش را خواهد کرد.
کامیون های  از  سوخت  تفاوت  دریافت  افزود:  وی 
خارجی، بزرگترین مانع ترانزیت در منطقه ماست. قباَل پیشنهاد 
داده بودیم که تفاوت قیمت سوخت را از کامیون های ترکیه 
این  این کار  تا گمرک سهالن( دریافت نکنیم حسن  )از مرز 
می توانست باشد که بخش اعظمی از کاالها به خاطر اینکه 
می شد  تخلیه  سهالن  در  ندهند  سوخت  تفاوت  خارجی ها 
کار  این  با  و  می شد  حمل  ایرانی  ناوگان  با  مسیر  بقیه ی  و 
ترافیک کاری کم و امکانات گمرک سهالن مورد بهره برداری 
قرار می گرفت اما متاسفانه این پیشنهاد اجرایی نشد. گمرک 
سهالن به پشتوانه ی گمرک جلفا تاسیس شد و در گمرک جلفا 
با امکانات وسیع خود روزانه ۶00 واگن کاال تخلیه می شد و 
به غیر از زمان جنگ تحمیلی عراق با ایران، در دیگر مقاطع 
 10 باالی  استفاده ی  سهالن،  گمرک  ظرفیت  از  زمانی، 

درصدی را انجام نداده ایم.

در کشور در خطرناک کاالی انبار تنها ●
منطقهیویژهاقتصادیسهالناست

مدیرعامل انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ی 
شرکت  پتانسیل های  تشریح  به  سهالن،  اقتصادی  ویژه ی 
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ی ویژه اقتصادی 
افتتاح  از سال 1۳54  این شرکت  گفت:  و  پرداخت  سهالن 
شده است و طراحی آن به صورت بندر خشک است و همه ی 
امکانات مورد نیاز در اینجا فراهم است و در سطح کشور هاب 
لجستیک می باشد و 19 کیلومتر خط ریل اختصاصی در 9 
خط دارد که یکی تک خطه و 4 مورد دیگر دوخطه هستند تا در 
همه ی ترانشیپ ها قابلیت اجراء داشته باشند )واگن به واگن، 

کامیون به واگن ، کامیون به کامیون و ...(.
وسعت  هکتار  داد:  2052  ادامه  قریشی  روح الله  سید 
انبارهای منطقه  مربع مساحت  متر  منطقه است و۳۳۶000 
می باشد و تنها انبار کاالی خطرناک در کشور در این گمرک قرار 
انبارهای  بتنی، بزرگترین  باراندازهای  انبارهای هانگار،  دارد. 
10000 متری بدون ستون ایران با دهانه ۶2 متر در گمرک 
سهالن قرار دارند. ظرفیت تخلیه و بارگیری گمرک سهالن، 2 

میلیون تن است و تخصص شرکت انبارهای عمومی که در این 
گمرک مستقر است تخلیه، بارگیری و خدمات مربوطه است.

قریشی خاطرنشان کرد: عالوه بر گمرک، منطقه ی ویژه 
اقتصادی هم در محدوده ی تاسیس شده که اراضی موجود 
با شرکت کشتیرانی  واگذار می کنیم.  تولیدی  به واحدهای  را 
روبروی  کنیم.  راه اندازی  را  کانتیتری  هاب  تا  کردیم  مذاکره 
دسترس  در  آن  خدمات  که  است  بار  پایانه  سهالن،  گمرک 
داریم.  کارگو  شعبه ی  و  ایستگاه  تبریز،  فرودگاه  در  می باشد. 
گمرک سهالن در مسیر ترانزیتی ایران و اروپا قرار دارد. در حال 
حاضر ۶8 هزار تن کاال در گمرک داریم و از ۳0 درصد ظرفیت 

گمرک سهالن استفاده می کنیم.
خدمات  و  عمومی  انبارهای  شرکت  در  داد:  ادامه  وی 
گمرکی سهالن در زمان شیوع کرونا در سال های 98 و 99 
که مرزهای زمینی شمال غرب کشور بسته شده بود روزانه ۳05 
دستگاه واگن، تخلیه و بارگیری می شد. در زمان کرونا با توجه 
به نیاز به لوکوموتیو، 2 دستگاه لوکوموتیو توسط شرکت راه آهن 
تامین شد و سایر دستگاه ها هم حمایت های الزم را دارند اما 

حمایت های سرعت الزم را نداشتند.
وی تشریح کرد: مزیت های منطقه ی ویژه ی اقتصادی 
سهالن موجب جذب سرمایه گذار می شود اما بخشنامه های 
و  کاال  متروکه شدن  دوماهه ی  از جمله فرصت  خلق الساعه 
یک ماهه ی تمدید آن در شرایطی که سرمایه گذار خارجی به 
اندازه ی تولید 5 ماهه اش مواد اولیه آورده است و مواد اولیه اش 
بر اساس بخشنامه، متروکه اعالم می شود، مانعی در فعالیت 
در  همسایه  کشورهای  با  مذاکرات  اگر  است.  سرمایه گذار 
خصوص توسعه تجارت انجام گیرد، شرکت انبارهای عمومی و 
خدمات گمرکی سهالن آمادگی دارد خدمات الزم را ارائه دهد.
و  نقل  و  حمل  گمرک،  کمیسیون  رئیس  کامی،  رضا 
آزاد  و  ویژه  مناطق  اینکه  بیان  با  تبریز  بازرگانی  اتاق  ترانزیت 
اقتصادی، قانون ویژه خود را دارند، متروکه شدن کاال را با ذات 

قانون مغایر دانست.

جمهوری ریلی خط به جلفا ریلی خط  ●
آذربایجانمتصلشود

انجمن  مدیره  هیئت  عضو  امیرمیران،  محمد  سید   

امین قاسم زاده: 
ما برای کشورهای 

روسیه و ارمنستان 
سوخت هواپیما 

صادر می کنیم اما 
این کشورها این 

سوخت را یا به 
ما نمی دهند یا با 

هزینه بسیار باالیی 
به ما می فروشند 

که توجیه استفاده 
از کارگوی هوایی را 
برای واردات از بین 

می برد. سوخت، ۵0 
درصد هزینه ایرالین 

کارگو یا به عبارتی 
مهمترین چالش 

ایرالین کارگو هست.

...
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کارگزاران گمرکی استان نیز در این میزگرد گفت: وزارت راه 
صاحبان  از  که  کرایه ای  اضافه ی  درصد   10 شهرسازی،  و 
کاال در عدم استفاده از ناوگان حمل ایرانی در مبداء وارداتی 
کاال می گیرد در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل استفاده 
جلفا،  بین المللی  ریلی  حمل  حذف  خصوص  در  نمی کند. 
جمهوری  با  که  است  شده  پیشنهاد  بارها   1۳74 سال  از 
این  ریلی  خط  به  جلفا  ریلی  خط  تا  شود  مذاکره  آذربایجان 
کشور متصل شود. تا سال 1۳70 و فروپاشی شوروی، حمل 
ریلی کاال از کره جنوبی تا جلفا، 12 روز طول می کشید و االن 
حمل دریایی بار از کره جنوبی تا بندرعباس حداقل 2 ماه طول 
می کشد و حمل ریلی امنیت بیشتر و قیمت ارزانی نسبت به 
این خاطر  به  ایجاد گمرک سهالن هم  و  دارد  دریایی  حمل 
بود که کاالیی که از گمرک جلفا پاساوان می شود در گمرک 

سهالن ترخیص شود.

از ناشی واردات مقررات تشریحمشکالت ●
بخشنامهها

عضو هیئت مدیره انجمن کارگزاران گمرکی استان نیز 
مشکالتی  واردات،  مقررات  مورد  در  گفت:  میزگرد  این  در 
رفع  و  اصالح  پیگیری  که  دارد  وجود  بخشنامه ها  از  ناشی 
آنها توسط معاونت مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه 
تجارت ایران مورد تقاضاست. معاونت حقوقی و فنی سازمان 
ارزش  مالیات  دریافت  جهت  را  بخشنامه ای  مالیاتی  امور 
افزوده واردات به صورت تضمین )دریافت چک( صادر کرده 
است اما معاون درآمدهای مالیاتی این سازمان بخشنامه ای 
بر  مالیات  ازای  و اخذ چک در  این بخشنامه صادر  با  مغایر 

ارزش افزوده واردات را تا پایان سال ممنوع کرده است.
مهرداد ایرانی اصل تصریح کرد: از مورخ 1400/10/۳، 
وارداتی  تعرفه های  انتخاب  با  مرتبط  بخشنامه ای  گمرک، 
انتخاب  در  بخشنامه،  این  صدور  از  پس  کرد  صادر  کاالها 
رویه  در  قانون  اعمال  می آید.  پیش  مشکل  سایر((  ))تعرفه 
ردیف   4 کاال،  تعرفه  انتخاب  در  اگر  که  بود  اینچنین  قبلی 
حقوق  تضییع  موجب  تعرفه  مابعد  ردیف   4 و  تعرفه  ماقبل 
دولت نمی شد و ماخذ مربوطه )درصد محاسبه تعرفه( یکسان 
بود تعرفه را تایید می کردند و ترخیص انجام می یافت. لیکن 

مطابق این بخشنامه، در صورت اختالف در تعیین تعرفه ی 
بلکه ترخیص  کاالی وارداتی، اجازه ترخیص داده نمی شود 
آمده  پیش  متعددی  موارد  و  اصالحیه شده  انجام  به  منوط 
که بخشی از کاالی وارداتی مثاَل با ماخذ 90درصد ترخیص 
شده اما جهت ترخیص مابقی کاال، باید اصالحیه ی تعرفه ی 
کاال و در نتیجه تغییر ماخذ انجام شود و چون تخصیص ارز 
بر مبنای ماخذ قبلی انجام شده است لذا انجام این اصالحیه 
موجب بروز مشکل در سازمان های همجوار گمرک از جمله 
بانک ها می شود. االن اعمال تعرفه سایر ممکن نیست اگر 
را  و موضوع  با کارشناس گمرک مکاتبه  نتواند  صاحب کاال 
تشریح نماید مشمول بند خ ماده 11۳ قانون مبازه با قاچاق 
کاال و ارز می شود که پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی 

ارسال می شود.
وی اضافه کرد: در مورخ 1400/10/17 بخشنامه ای 
مبنی بر عدم مطالبه ثبت سفارش در مبادی ورودی کشور 
پایانه ی  در  جمله  از  ورودی  مبادی  برخی  در  اما  شد  صادر 
مرزی بازرگان، به بهانه ی عدم وجود ثبت سفارش و نبود کد 
تخصیص ارز، برای هر کامیون ۳00 یورو مطالبه می کنند تا 
بانک  از  دریافت کد تخصیص  بدهند.  را  کاال  ورود  اجازه ی 
یک  فرصت  کاال،  و صاحب  می برد  زمان  ماه  یک  مرکزی، 
ماهه جهت استفاده از این کد دارد و در صورت عدم انجام 
فرآیندها در این فرصت به تعزیرات معرفی خواهد شد. اجرای 

بخشنامه مذکور در همه گمرکات مورد تقاضاست.

الزم زیرساختهای تمام تبریز، فرودگاه  ●
برایجابجاییبارراداراست

در  نیز  استان  فرودگاه های  فرودگاهی  عملیات  معاون 
این میزگرد گفت: در فرودگاه تبریز، تمام زیرساخت های الزم 
برای جابجایی بار را داریم. بزرگترین هواپیمای روس )آنتونف 
است.  داشته  برخاست  و  نشست  تبریز  فرودگاه  در   )400
مطابق مصوبات سند تدبیر و توسعه استان شرکت انبارهای 
عمومی سهالن در فرودگاه تبریز مستقر هست و باید نسبت 

به احداث سالن کارگو اقدام نماید.
علیرضا جمشیدی افزود: بخش خصوصی به دلیل عدم 
سالن  احداث  برای  آماده ی سرمایه گذاری  اقتصادی  توجیه 
کارگو در فرودگاه تبریز نیست.  ورود مواد اولیه تولید و صادرات 
تولیدات کارخانجات استان به صورت کارگوی هوایی، عمدتَا 
و  می گیرد  صورت  امام  فرودگاه  جمله  از  فرودگاه ها  سایر  از 
نباید این درآمد سنگین، از استان به سایر فرودگاه ها برود. با 
ایجاد زون منطقه آزاد ارس در فرودگاه تبریز می توان بهترین 
جهت  ارس  آزاد  منطقه  در  مستقر  صنایع  برای  را  خدمات 
ورود و خروج مواد اولیه و کاالهای صادراتی شان با تعرفه ی 
و  داد  انجام  تبریز  فرودگاه  در  ارس  آزاد  منطقه ی  گمرکی 
تغییراتی  با  هست.  الزم  رایزنی های  مستلزم  امر  این  انجام 
که در مدیریت منطقه آزاد ارس بعمل آمده پیگیری موضوع 
متوقف شده است و از طریق ریاست جمهوری و استانداری 
هماهنگی الزم است تا زون منطقه آزاد ارس در فرودگاه تبریز 

ایجاد شود.

مهرداد ایرانی اصل: 
در برخی مبادی 
ورودی از جمله 

در پایانه ی مرزی 
بازرگان، به بهانه ی 

عدم وجود ثبت 
سفارش و نبود کد 
تخصیص ارز، برای 

هر کامیون ۳00 یورو 
مطالبه می کنند تا 

اجازه ی ورود کاال را 
بدهند. دریافت کد 

تخصیص از بانک 
مرکزی، یک ماه زمان 
می برد و صاحب کاال، 

فرصت یک ماهه 
جهت استفاده از این 

کد دارد و در صورت 
عدم انجام فرآیندها 

در این فرصت به 
تعزیرات معرفی 

خواهد شد.

...
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●چابکیگمرک،الزمهیتوسعهیتزانزیتو
تجارت

نماینده اداره کل گمرک تبریز نیز در این میزگرد گفت: 
هر کاری که در رابطه با توسعه ی ترانزیت و تجارت انجام شود 
الزمه اش اینست که گمرک چابکی داشته باشیم. در کشور، 
گمرکات بنا بر مسائل سیاسی احداث می شود و بعدًا امکانات را 
در آن مستقر می کنند و استقرار امکانات ممکن است چندین 
نوردوز  به گمرک  نمونه می توان  به عنوان  بکشد.  سال طول 
اشاره کرد که پس از چند دهه از تاسیس آن، نماینده آزمایشگاه 

هنوز مستقر نشده است.
رضا پیروی ادامه داد: پایانه ی مرزی، مدیریت واحد ندارد 
و تمام سازمان های مستقر در پایانه مستقل می باشند. گمرکات 
در ایران در محدوده ای که برایشان مستقر شده است فعالیت 
می کنند. اما در کشوری مانند آذربایجان اگر کامیون در مسیر 
متوقف شود پلیس گمرک اجازه توقف نمی دهد. کامیونی که از 
جلفا و نوردوز وارد شود و بخواهد به تبریز و بندر عباس برود در 
مسیر کنترلی برایش اعمال نمی شود و احتمال قاچاق در مسیر 

هم وجود دارد.

●ناوگانحملونقلریلیفرسودهاست
میزگرد  این  در  نیز  آذربایجان  راه آهن  شرکت  نماینده 
صورت  به  و  وقفه  بدون  آهن،  راه  شرکت  فعالیت  گفت: 
شبانه روزی است و تالش در جذب بیشتر بار دارد و همچنین 
حداکثر ارتباط و تعامل کاری با گمرکات را دارد. ناوگان حمل 
و نقل ریلی فرسوده شده و قطعات و تجهیزات آن، وارداتی 
امکانات  این حداقل  با  و  داریم  این مورد ضعف  است که در 
خدمات  ارائه  جهت  را  خود  تالش  حداکثر  خودمان  موجود 
بعمل می آوریم. آمارهای موجود نشان می دهدکه متناسب با 
تجهیزات موجود، بیشترین بهره را برده ایم. از نظر حمل و نقل 
و ترانزیت بین المللی ما در سطح کشور و استان، از نظر تعداد 

واگن و از نظر تناژ افزایش داریم.
سید حسین موسوی شناس افزود: گلوگاه خروجی راه آهن 
آذربایجان، ایستگاه رازی )مرز ترکیه( است و 4 خط ظرفیت 
داریم که ظرفیت محدودی است و در حال پیگیری هستیم 
و راهکارهایی هم داریم و توجیه اقتصادی را اعالم کرده ایم. 
افزایش  کرده اند.  قبول  را  پیشنهادهایمان  مربوطه  مسئولین 
آن  اجرای  و  مربوطه مصوب شده  زیرساخت های  و  ظرفیت 
آغاز شده است. تا اوایل دهه ی هفتاد، در گمرک جلفا روزانه 
به تعداد حداقل 400 واگن مبادله تجاری انجام می شد علیرغم 
اینکه شرایط سیر واگن های روسی با شرایط سیر واگن های 
پیگیری  هم  االن  و  بود  متفاوت  زیرساخت هایشان  و  ایرانی 
می کنیم که این فعالیت ها از سرگرفته شود. در صورت تصویب، 
در عرض کمتر از 10 روز می توان فعالیت ریلی جلفا را به زمان 

قبل از جنگ قره باغ و حتی بهتر از آن برگرداند.
نباید  رشت  آستارا-  راه آهن  توسعه ی  کرد:  تصریح  وی 
موجب رکود راه آهن جلفا شود چون که جلفا دارای کوتاهترین 
مسیر از نظر ترانزیت به روسیه و کشورهای همجوار است و در 
صورت فعال شدن، برای استان، منطقه و کشور اثرات مثبتی 

خواهد داشت. در خصوص تعرفه های حمل ریلی، تجدید نظر 
و مالحظاتی الزم است که مشتریان بیشتر به سمت حمل ریلی 
سوق داده شوند. در مقایسه هزینه های حمل بار با کشتی و حمل 
ریلی از چین به جلفا، حمل دریایی حداقل 2 ماه طول می کشد 

ولی حمل ریلی از چین به جلفا در عرض15 روز انجام می شود.

تجارت در پایانههایمرزی؛تسریع ●رسالت
بینالمللی

دبیر میز استانی کشور ارمنستان نیز در این میزگرد گفت: 
در خصوص مدیریت واحد پایانه های مرزی و عدم هماهنگی 
ارگانهای مستقر در مرزهای نوردوز و جلفا مشکل داریم. در 
مورد سامانه های نرم افزاری مرزی، ارگان های مختلف باید به 
این سامانه لینک بشوند. در مورد ایجاد سیستم های آلترناتیو 

آف الین باید تدابیری اتخاذ شود.
مرزی،  پایانه های  رسالت  کرد:  تصریح  نظیف  علیرضا 
تسریع در تجارت بین المللی و کاهش ایستایی با پلمپ، بازدید و 
خروج است و تخلیه و بارگیری به سایر مراکز انتقال داده شود.

وی افزود: موضوع پسکرانه اهمیت باالیی دارد. در مرز 
فاقد  ولی  است  اوراسیا  به  ایران  ورود  دروازه  تنها  که  نوردوز 
پسکرانه  در  اداری  تشریفات  است.  الزم  آمادگی  و  ظرفیت 
انجام می شود و در گمرکات و پایانه ها، تشریفات خروج انجام 
می شود. موضوع کنترل های موازی سوخت، نیز جهت تسریع 
در سرعت تجارت خارجی باید رفع شود و با توجه به مسئولیت 
شرکت نفت در این خصوص، پیشنهاد می شود مدیریت این کار 

با این شرکت باشد.
وی متذکر شد: در سفر ریاست محترم جمهور به استان، 
پیشنهاد شد گمرک سهالن به عنوان بندر خشک جهت انجام 
خدمات لجستیکی برای کشورهای همسایه ایفای نقش نماید 
لذا الزم است مسئوالن سیاسی، مذاکرات الزم را با کشورهای 
همسایه در این خصوص انجام دهند. با توجه به اینکه مطابق 
ارمنی،  آذری-  مناقشات  اتمام  با  کارشناسان،  پیش بینی 
تمام کریدورهای ریلی و جاده ای منطقه از جمله مسیر ریلی 
نخجوان با ارمنستان در آینده باز خواهد شد، الزم است راه آهن 
جلفا از حاال آمادگی الزم را برای انجام خدمات حمل ریلی با 

حجم قبلی داشته باشد و زیرساخت های الزم تامین شود.

رضا پیروی :
هر کاری که در رابطه 
با توسعه ی ترانزیت 

و تجارت انجام شود 
الزمه اش اینست 
که گمرک چابکی 

داشته باشیم. در 
کشور، گمرکات بنا 
بر مسائل سیاسی 
احداث می شود و 
بعدًا امکانات را در 
آن مستقر می کنند 
و استقرار امکانات 

ممکن است چندین 
سال طول بکشد. 

به عنوان نمونه 
می توان به گمرک 

نوردوز اشاره کرد که 
پس از چند دهه از 

تاسیس آن، نماینده 
آزمایشگاه هنوز 

مستقر نشده است.

...
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با تاسیس شرکت های مشترک حمل و نقل و ترانزیت که شرکت های مشترک دارای چالش های متعددی هستند که باعث  در رابطه 
می شوند اینگونه شرکت ها تاسیس یا فعال نشوند از جمله این مشکالت و چالش ها، عدم اجرای توافقات تهاتر مالیاتی است که سهام دار 

ایرانی را به تحمل مالیات مضاعف و عدم تمایل به ثبت شرکت مشارکتی وامی دارد.

مطابق قوانین و بخشنامه های کشور باید در حمل بار به مقصد ایران در کشورهای خارجی، از ناوگان ایرانی استفاده شود و در صورت 
نبود ناوگان حمل ایرانی، از ناوگان خارجی استفاده شود و در صورت موجود بودن ناوگان ایرانی و عدم استفاده از آن، واردکننده باید 10 
درصد معادل مبلغ کرایه را به خزانه ی کشور واریز کند و این مبلغ در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل داخلی و ... هزینه شود. متاسفانه 
علیرغم نبود ناوگان ایرانی در خارج ، 10 درصد مبلغ معادل کرایه به عنوان جریمه از صاحب کاال دریافت می شود که مغایر با قانون است 

که این بخشنامه نیاز به اصالح دارد.

در پایانه های مرزی، دیپ گیری سوخت هم توسط شرکت نفت انجام می گیرد، هم در ورود به گمرک توسط گمرک و هم پس از خروج از 
گمرک توسط مرزبانی انجام می گیرد. با توجه به مسئولیت شرکت نفت در این خصوص، پیشنهاد می شود مدیریت این کار با این شرکت 
باشد و همچنین روش هایی جهت سرعت دهی به اندازه گیری گازوئیل از جمله استفاده از ساکشن و بازگرداندن 500 لیتر مجاز به باک 

کامیون اعمال شود.

اکثر پایانه های مرزی منطقه به محل تخلیه و بارگیری تبدیل شده است و با معطلی کامیون ها مواجه هستیم. در گمرک ورودی گرجستان، 
ظرف 20 دقیقه، فرآیندهای اداری انجام می گیرد و در گمرک بازرگان حداقل ۳ روز باید معطل بمانیم. در مرز بازرگان و نوردوز عملیات 
تخلیه و بارگیری انجام می شود و طبق قانون تخلیه و بارگیری محموله های ترانزیتی در مرز ممنوع است. پیشنهاد می شود که تخلیه و 
بارگیری را به گمرک جلفا یا گمرک سهالن انتقال دهیم تا مرز آرام و در تردد ناوگان تسهیل و تسریع شود چون رسالت پایانه های مرزی، 

تسریع در تجارت بین المللی و کاهش ایستایی است.

در صورت بروز تخلف توسط راننده، شرکت حمل و نقل بین المللی با مشکالت عدیده ای مواجه می شوند که بازنگری مقررات مربوطه 
ضروری است. 

ما هیچ سند باالدستی در عرصه های لجستیک و حمل و نقل نداریم که ماموریت ادارات بر اساس آن تدوین شود. هر سازمانی، جداگانه 
و به صورت جزیره ای، برنامه ی خود را پیش می برد و تعامالت بین بخشی و مدیریت نقاله ای در توسعه ی بازار یا توسعه ی تجارت نداریم. 

طرحی در کمیسیون عمران مجلس در این خصوص تهیه شده که پیگیری تصویب آن ضروری است.

لزومحلمشکلمالیاتمضاعفشرکتهایخصوصیمشترکایرانی-خارجیحملونقل،ترانزیتولجستیک.

لزومعدمدریافت10درصدمبلغمعادلکرایهازصاحبانکاالکهدرمبداءحملکاالازخارجازکشوربهداخل
کشوربهناوگانایرانیدسترسیندارند.

پیشنهادحذفکنترلهایموازیسوختدرمبادیخروجیجهتتسریعدرسرعتتجارتخارجی

لزومآرامکردنپایانههایمرزیجهتعدممعطلیکامیونهاباانتقالتخلیهوبارگیریبهسایرمراکزگمرکی

لزومحلمشکلمسئولیتحقوقیشرکتهایحملونقلبینالمللیدرصورتبروزتخلفتوسطراننده

لزومتصویبسندتوسعهبازاردرمجلسشورایاسالمی

1

2

3

4

5

6

پیشنهادهای مطرح شده در 
کمیسیون گمرک، حمل و نقل و ترانزیت اتاق تبریز 
جهت توسعه حمل و نقل، ترانزیت و تجارت خارجی
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شرکت های لجستیکی طرف سوم یا به اختصار 3PL  ها به شرکت هایی گفته می شوند که سازمان های تولیدی یا خدماتی بخشی و یا 
کل امور لجستیکی خود را به آن ها برون سپاری می کنند. اگر این شرکت ها به کشور بیایند خودشان در عرصه های ترانزیت و لجستیک، 

مزیت تولید می کنند. پیشنهاد می شود اجازه ی ثبت شرکت های لجستیکی طرف سوم )3PL (  در کشور داده شود.

در کشور  نوع سوخت  این  تولید  به  توجه  با  است.  بدون سوپسید  و  پروازهای مسافری  از  گران تر  برابر  کارگو، 40  پرواز  قیمت سوخت 
سوخت  برای  دولت  می شود  پیشنهاد  کرد.  اعمال  باری  پروازهای  و  کارگو  پروازهای  برای  را  سوپسید  این  می توان  تبریز(،  )پاالیشگاه 
پروازهای کارگو مشابه پروازهای مسافری سوپسید بدهد و یا این سوخت در بورس انرژی عرضه شود تا  شرکت های هواپیمایی آن را از 

طریق بورس انرژی، مشابه سایر حامل های انرژی خریداری بکنند.

فاصله ی هند با بندر چابهار 400 کیلومتر است. محصوالت تولیدی هندوستان از جمله تجهیزات پزشکی، گران قیمت و سبک وزن 
هستند و مقاصد صادراتی آنها، عمدتًا آسیای میانه هست می توان این محموله ها را در عرض یک روز به چابهار آورده و در عرض 2 روز 
به آسیای میانه رساند. از بندر نیوشیوا و سایر بنادر هندوستان به چابهار کشتی رو-رو فعال نیست لذا پیگیری دایر کردن کشتی رو-رو از 

بنادر هند به چابهار ضروری است.

به دلیل چابک نبودن فرآیندهای ترانزیتی در کشور، کریدورهای ترانزیتی از جمله کریدور ترانزیتی بازرگان به گذرگاه های مرزی لطف آباد 
در خراسان شمالی و اینچه برون استان گلستان جهت ورود به کشور ترکمستان حذف شده است. حمل و نقل محموله های ترانزیتی 
کشورهای خارجی که می توانست از این مسیر ترانزیتی حمل شود از طریق کشور آذربایجان و با متحمل شدن هزینه ی کشتی اقدام 

می شود و بخش حمل و نقل کشور از این امر متضرر می شود.

یکی از مهمترین موانعی که باعث انتخاب مسیر گرجستان به جای مسیر ایران در ترانزیت کاال به شرق توسط شرکت های حمل و نقل 
ترکیه می شود موضوع دریافت تفاوت سوخت است. قباَل اتاق تبریز پیشنهاد داده بود که تفاوت قیمت سوخت را از کامیون های ترکیه 
)از مرز تا گمرک سهالن( دریافت نشود. حسن این کار این می توانست باشد که بخش اعظمی از کاالها به خاطر اینکه خارجی ها تفاوت 
سوخت ندهند در گمرک سهالن تخلیه شود و بقیه ی مسیر با ناوگان ایرانی حمل شود و با این کار، امکانات سهالن مورد بهره برداری 

بهینه قرار می گرفت اما متاسفانه این پیشنهاد اجرایی نشد. 

پایانه های مرزی در محدوده ی مناطق آزاد و ویژه ی اقتصادی قرار گرفته اند و نباید مدیریت مناطقی که مزیت های ترانزیتی و  برخی 
لجستیکی دارند به حوزه ی مدیریت مناطق آزاد و ویژه ی اقتصادی منحصر شود. لذا ضروری است در مناطق ویژه و آزاد، سازمان مسئول 

و دارای اهلیت در حوزه ی لجستیک و حمل و نقل تعریف شود.

دوماهه  فرصت  جمله  از  خلق الساعه  بخشنامه های  اما  می شود  سرمایه گذار  جذب  موجب  سهالن  اقتصادی  ویژه  منطقه  مزیت های 
متروکه شدن کاال و فرصت یک ماهه ی تمدید آن در شرایطی که سرمایه گذار خارجی به اندازه ی تولید 5 ماهه اش مواد اولیه آورده است 

و مواد اولیه اش بر اساس بخشنامه، متروکه اعالم می شود، مانعی در فعالیت سرمایه گذار است.

اجازهیثبتشرکتهایلجستیکیطرفسوم)3PL(درکشور

لزومارائهیسوپسیدبهسوختپروازهایکارگوهمانندسوختپروازهایمسافری

لزومتوجهبهمزیتکریدورهاوبنادرکشورازجملهبندرچابهار

لزومتقویتزیرساختهاوتسهیلفرآیندهایقانونیترانزیتدرکشور

لزومبررسیهزینهوفایدهیعدمدریافتتفاوتسوختبرایتوسعهیترانزیتاستانوکشور

لزومانتخابسازمانمسئولدرمناطقویژهوآزاددرحوزهیلجستیکوحملونقل

لزومانعطافبخشنامههایتجاریدرمناطقویژهاقتصادی

7
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در سفر ریاست محترم جمهور به استان، پیشنهاد شد گمرک سهالن به عنوان بندر خشک جهت انجام خدمات لجستیکی برای کشورهای 
همسایه ایفای نقش نماید لذا الزم است مسئوالن سیاسی، مذاکرات الزم را با کشورهای همسایه در این خصوص انجام دهند.

در خصوص حذف حمل و نقل بین المللی ریلی از جلفا، از سال 1۳74 از طرف بخش خصوصی، بارها پیشنهاد شده است که با جمهوری 
آذربایجان مذاکره کنید تا خط حمل ریلی مجددًا راه اندازی شود. تا سال 1۳70 و فروپاشی شوروی، حمل ریلی کاال از کره جنوبی تا جلفا، 12 
روز طول می کشید و االن حمل دریایی بار از کره جنوبی تا بندرعباس حداقل 2 ماه طول می کشد و حمل ریلی امنیت بیشتر و قیمت ارزانی 
نسبت به حمل دریایی دارد و ایجاد گمرک سهالن هم به این خاطر بود که کاالیی که از گمرک جلفا پاساوان می شود در گمرک سهالن 

ترخیص شود.
با توجه به اینکه مطابق پیش بینی کارشناسان، با اتمام مناقشات آذری- ارمنی، تمام کریدورهای ریلی و جاده ای منطقه از جمله مسیر ریلی 
نخجوان با ارمنستان در آینده باز خواهد شد. لذا الزم است راه آهن جلفا از حاال آمادگی را برای انجام خدمات حمل ریلی با حجم قبلی را داشته 

باشد و زیرساخت های الزم تامین شود.

در خصوص تعرفه های حمل ریلی، تجدید نظر و مالحظاتی الزم است که مشتریان بیشتر به سمت حمل ریلی سوق داده شوند.

1-17- مطابق مصوبات سند تدبیر و توسعه استان شرکت انبارهای عمومی سهالن باید نسبت به احداث سالن کارگو اقدام کند.
 2-17- لزوم تاسیس ایرالین کارگو در استان

ورود مواد اولیه تولید و همچنین صادرات استان به صورت کارگوی هوایی، عمدتَا از سایر فرودگاه ها از جمله فرودگاه امام صورت می گیرد و 
استان از این مزیت و درآمد محروم می شود. لذا تاسیس شرکت ایرالین کارگو و برقراری پروازهای کارگو از فرودگاه بین المللی شهید مدنی 

تبریز پیشنهاد می شود.
۳-17- ایجاد زون منطقه آزاد ارس در فرودگاه تبریز

با ایجاد این زون، می توان بهترین خدمات را برای صنایع مستقر در منطقه آزاد ارس جهت ورود مواد اولیه و صدور کاالهای صادراتی شان 
با تعرفه گمرکی منطقه آزاد ارس در فرودگاه تبریز انجام داد و انجام این امر مستلزم رایزنی است. از طریق ریاست جمهوری و استانداری 

هماهنگی الزم است تا زون منطقه آزاد ارس در فرودگاه تبریز ایجاد شود.

1-18-لغو بخشنامه ی متناقض معاونت درآمدهای مالیاتی با بخشنامه ی معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی جهت برقراری دریافت 
مالیات ارزش افزوده واردات به صورت تضمین )دریافت چک(.

2-18-پیشنهاد اصالح بخشنامه مورخ 1400/10/۳ گمرک در خصوص اصالح ))تعرفه سایر(( در ثبت سفارش. پیشنهاد می شود در 
مواردی که ماخذ ارزش تعرفه ثبت شده و تعرفه ی مورد درخواست کارشناس گمرک برای اصالح، برابر باشد. درخواست اصالح تعرفه و ارجاع 

به بانک مرکزی انجام نگیرد چون حقوق ورودی هر دو تعرفه یکسان است و به زیان دولت نیست و فرآیند اصالح تعرفه، زمان بر است(.
۳-18- درخواست اجرای بخشنامه 1400/10/17 گمرک مبنی بر عدم درخواست ثبت سفارش در تمامی مبادی ورودی کشور. مطابق 
این بخشنامه در مبادی ورودی نیاز به ارائه ثبت سفارش برای واردات کاال نیست اما در برخی مبادی ورودی از جمله بازرگان، این بخشنامه 
رعایت نمی شود و صاحب کاال را مجبور به ارائه کد تخصیص ارز می نمایند تا اجازه ی عبور کامیون به گمرک مقصد را بدهند. انجام فرآیند ثبت 
سفارش و دریافت کد تخصیص ارز از بانک مرکزی، یک ماه زمان می برد و یک ماه هم اعتبار دارد و در صورت عدم اتمام فرآیند در عرض 

یک ماه باید دوباره چرخه ی بروکراسی اداری تکرار شود.

پیشنهادانجاممذاکراتسیاسیباکشورهایمنطقهدرجهتقبولکردنمنطقهیویژهیاقتصادیسهالنبه
عنوانبندرخشکجهتانجامخدماتلجستیکی

پیشنهادرونقحملریلیبینالمللیدرجلفاوتقویتزیرساختهایحمل

لزومکاهشتعرفههایحملریلی

استفادهازپتانسیلفرودگاهبینالمللیشهیدمدنیتبریزدرجهتتوسعهتجارتبینالملل

آنها ازبخشنامههابهشرحزیروجودداردکهپیگیریاصالحورفع درموردمقرراتواردات،مشکالتیناشی
توسطمعاونتمقرراتصادراتووارداتسازمانتوسعهتجارتایرانموردتقاضاستازجمله:
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کشور،  در  داخلی  ناخالص  تولید  بر  تاثیرگذار  حوزه های  از  یکی 
صادرات غیرنفتی است که می تواند از مجاری مختلفی به طور قابل 
توجهی بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشد. صادرات غیرنفتی در 
اقتصادهای تک  محصولی و به طور عمده نفتی یکی از بخش هایی 
داخلی  ناخالص  تولید  افزایش  و  تنوع بخشی  به  می تواند  که  است 

کمک شایانی کند. 
شده  مواجه  چالش هایی  با  کشور  صادرات  اخیر،  سنوات  در 
است که عمده علل آن را می توان در تعدد و تغییر مقررات مرتبط با 
صادرات غیرنفتی، مشکالت مربوط به بخش تولید و رقابت پذیری 
محصوالت، محیط اقتصادکالن، ضعف زیرساخت های پشتیبانی و 

لجستیکی عنوان کرد. 
کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز، پیگیری 
رفع مسائل و چالش های صادرات را در سطوح استانی و ملی در برنامه 
و دستور کار خود دارد که به عنوان نمونه می توان به ارائه ی پروپوزال 
برای تشکیل کنسرسیوم های صادراتی در استان، پیگیری مشکل رفع 
تعهد ارزی صادرکنندگان کشاورزی و در کل، پیگیری رفع مشکالت 
و موانع مرتبط با حوزه های قانونگذاری، اجرایی و مسائل حوزه کسب 
و کار )مالیاتی، بیمه ای، تامین مالی و لجستیکی و ...( صادرکنندگان 

استان جزو وظایف و ماموریت های این کمیسیون است اشاره کرد.
برنامه های  از  استان  در  صادراتی  کنسرسیوم های  تشکیل 
 Export( صادراتی  کنسرسیوم  است.  کمیسیون  پیشنهادی 
Consortium(، نوع شبکه ی همکاری بین بنگاه های خرد، کوچك 
و متوسط است که تمایل دارند برای کاهش ریسك و بهره وری بیشتر، 
با هدف ورود به حوزه ی صادرات و تصاحب بازارهای خارجی و حضور 
مستمر در آن، فارغ از فعالیت های صادراتی انفرادی، با یکدیگر در 

قالب های حقوقی مشخص همکاری کنند.
با توجه به اینکه بیش از 95 درصد بنگاه های اقتصادی کشور و 
نگاه خوش بینانه  در  بنگاه ها  این  SME هستند.  نوع  از  استان  نیز 
ناشی  از 40 درصد ظرفیت شان کار می کنند. رکود  عمومًا در کم تر 
از قطع ارتباط با بازارهای خارجی باعث شده است تا سطح کیفیت 

محصوالت و خدمات این بنگاه ها نیز کاهش یابد. رکود در این بنگاه ها 
تأثیر  اشتغال  و  داخلی  ناخالص  تولید  نظیر  کالن  شاخص های  بر 
مستقیم و مخربی دارد. ازاین رو سیاست گذاری، برنامه ریزی کالن و 
خرد، و به کارگیری مدل های معتبر و کارآ برای صادراتی کردن این 

شرکت ها ضرورتی انکارناپذیر است.
صادرات  توقف  عدم  و  تداوم  جهت  کمیسیون  این  همچنین 
کشاورزی از طریق قائل شدن استثنائاتی در  رفع تعهد ارزی، جلسات 
برخی  و  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  با  مشترکی 
ارزی  تعهد  رفع  برای  برابر  شرایط  است.  کرده  برگزار  ها  سازمان 
صادرات کاالهایی که تامین آنها با نرخ ارز بازار آزاد انجام می شود )از 
جمله محصوالت کشاورزی( با کاالهای صنعتی که از ارز سامانه ی 
نیما در تامین مواد اولیه آنها بهره ُبرده می شود موجب مغبون شدن 
این گروه از صادرکنندگان می شود چون که کاال با ارز بازار آزاد تامین 
شده اما در بازگشت ارز، این ارز باید یا در سامانه ی نیما عرضه شود 
یا برای واردات خود استفاده شود یا در بازار متشکل ارزی با قیمت 
توافقی به صرافی ها فروخته شود که در هر سه صورت صادرکننده 

کشاورزی، مغبون و زیانکار می باشد.
راه حل های  و  به چالش های عمده ی بخش صادرات  ادامه،  در 

پیشنهادی پرداخته می شود:

●چالشتعددوتغییرمقرراتمرتبطباصادراتغیرنفتی
قانون  حول  دستورالعمل ها  و  بخشنامه ها  از  عمده ای  بخش 
مقررات صادرات و واردات و مرتبط با آیین نامهی اجرایی این قانون 
است. اما تعدد بخشنامه ها و آیین نامه ها آثار منفی عمیقی بر صادرات 
کشور دارد. عالوه بر مقررات داخلی، عوامل برون زایی نیز رخ می دهد 
از  را  بلندمدت  برنامه ریزی  امکان  بخشنامه ها،  این  همراهی  با  که 

صادرکننده و تولیدکننده می گیرد. 
واسطه ی  به  و  تحریمی  واسطه ی شرایط  به  این دستورالعمل ها 
صادراتی  محدودیت  بیشتر  اعمال  با  و  صادرکنندگان  ارزی  تعهد 

افزایش نیز یافته است.

تقویت صادرات، 
ضرورتی حیاتی برای کشور

در سنوات اخیر، 
صادرات کشور با 

چالش هایی مواجه 
شده است که عمده 

علل آن را می توان 
در تعدد و تغییر 
مقررات مرتبط با 

صادرات غیرنفتی، 
مشکالت مربوط به 

بخش تولید و رقابت 
پذیری محصوالت، 

محیط اقتصادکالن، 
ضعف زیرساخت های 

پشتیبانی و 
لجستیکی عنوان 

کرد. 

...

سیدیوسفحسینی
عضــو هیئــت نماینــدگان و رئیــس 
کمیســیون صادرات و مدیریت واردات 

اتــاق تبریــز



67

صادرات
یز
تبر
ی
ورز

شا
وک

ن
اد
مع
ع،

نای
ص
ی،

گان
ازر
قب

اتا
ه
شری

ن
14
01
ن

آبا
-
تی

نف
یر
غ
ت
درا

صا
ی
عه
س
تو
ی
مل
ش

مای
ه
ن
می
ش
ش
و
ت

س
بی
مه
هنا
یژ
و

توسعه ی  در  اساسی  از موانع  یکی  ثبات مقررات صادرات  عدم 
خارجی  خریدار  بر  هم  زیرا  می شود  محسوب  غیرنفتی  صادرات 
از جنبه خریدار خارجی،  تاثیر می گذارد.  بر فروشنده داخلی  و هم 
طبیعی است که هر خریداری مایل است با صادرکننده ای که توانایی 
تامین کاالهای مورد نیاز وی برای مدت طوالنی را دارا باشد، وارد 
معامله و امضای قرارداد شود زیرا در هر مورد معامله، نیاز به بررسی 
کاال و کیفیت آن و نیز ارزیابی صادرکننده نخواهد بود. از جنبه ی 
داخلی نیز عدم ثبات مقررات صادرات، برنامه ریزی صادرکنندهی 
ایرانی از نظر اقتصادی بودن صادرات یک قلم کاال در یک مقطع 
خاص زمانی را غیرممکن ساخته و با توجه به ارزش باالی بعضی 
از معامالت، صادرکنندگان بالقوه را در شرایط تردید در مدت اعتبار 
مقررات از انجام صادرات منصرف می سازد. این موضوع خصوصا 
در مواردی که صادرکننده، خود تولیدکننده ی کاال بوده و خط تولید 
کارخانه را متناسب با نیاز بازار صادراتی تنظیم کرده و به طور عمده 
بسیار  می دهد،  قرار  هدف  مورد  داخلی  جای  به  را  صادراتی  بازار 

حساس است.

●راهکارهایمربوطبهقوانینومقررات
شوند،  صادرات  توسعه ی  موجب  می توانند  مقررات  و  قوانین   
چنانچه جامع، کارا و دارای ضمانت اجرایی باشند و توسط مجریان 
با دانش به کار گرفته شوند. قوانین همچنین می توانند مانع صادرات 
و  بوده  اجرایی  فاقد ضمانت  یا  باشند  ناکارآمد  و  متعدد  اگر  باشند 
توسط افرادی که از دانش الزم برخوردار نیستند به کار گرفته شوند. 

برخی راهکارها شامل موارد ذیل است:
منظور  به  صادرات  حوزه  مقررات  در  مکرر  تغییرات  از  پرهیز   –

امکان برنامه ریزی بلندمدت صادرکنندگان
– تلخیص و ساده سازی قوانین و مقررات صادراتی و حذف قوانین 

موازی، منسوخ یا ناکارآمد
– یکپارچه سازی تدوین قوانین و مقررات صادراتی توسط یک نهاد
در  ثبات  منظور  به  غیرنفتی  صادرات  از  حمایت  سند  تدوین   –

سیاست های صادراتی دولت های مختلف
به  ارز،  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  قانون  در  بازنگری  و  اصالح   –
از  با استفاده  وارداتی و صادراتی  از قاچاق  منظور جلوگیری جدی 

سامانه های شناسایی و رصد کاال و ارتباط این سامانه ها به یکدیگر
صنعتی   – تجاری  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  اصالح   –
ویژه  مناطق  اداره  و  تشکیل  قانون  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

اقتصادی در راستای رونق در صادرات غیرنفتی
– ساماندهی مبادالت مرزی از طریق اصالح قانون ساماندهی 

مبادالت مرزی با تاکید بر صادرات در مقابل واردات.

●چالشهایصادراتغیرنفتیازمنظرتولید
هرگونه اخالل در بخش تولید، بخش ثانویه یا صادرات را دچار 
اخالل می کند. بدون توجه به مشکالت مربوط به تولید که به طور 
نمی توان  است،  داخلی  سیاست های  و  اقدامات  از  ناشی  عمده 
صادرات قابل قبولی را انجام داد. در دستیابی به اهداف توسعه ی 
صادرات دو مرحله مهم از هم تفکیک شده که عبارتند از: مراحل 
قبل از صادرات و فرآیند صادرات )یا به عبارت دیگر پس از درگیر 

شدن در مراحل صادرات(. 

توجه به موضوع مزیت نسبی در صادرات، بسیار حائز اهمیت 
و  تولید  در  کشور  یک  توانایی  به  تعریف،  در  نسبی  مزیت  است. 
صدور کاالهای مورد نظر با هزینه کمتر و قیمت ارزان تر نسبت به 
کشورهای رقیب اطالق می شود. البته این مهم در طول زمان ثابت 
نبوده و ممکن است دستخوش تغییر شود. برای تقویت صادرات 
غیرنفتی باید حمایت الزم از صنایعی که مزیت نسبی دارند به جای 
فعالیت های واسطه گری و بخصوص تولیدات دانش بنیان قرار گیرد.

●راهکارهایمربوطبهبخشتولید
از مشکالتی  ناشی  از مشکالت صادراتی  توجهی  قابل  بخش 
در بخش عرضه ی محصول  دارند.  قرار  تولید  در بخش  است که 
کیفیت  از:  عبارتند  ترتیب  به  صادراتی  مهم  مانع  سه  صادراتی 
فضای  در  فروش  از  پس  خدمات  و  شده  تمام  قیمت  محصول، 
صادرات. عالوه بر این، از نظر پردازش و فرآوری محصول، فناوری 
تولید و بهره وری نیروی کار نیز بر صادرات کاال بسیار تاثیرگذار است.
همچنین ترکیب کاالهای صادراتی نیز مهم است، از این جهت 
پیشنهاد می شود سهم بخش هایی از اقتصاد که دارای صادرات مواد 
خام هستند، کاهش و سهم بخش هایی با ارزش افزوده باال )همانند 
صنایع غذایی، محصوالت نساجی و پوشاک، محصوالت فلزی و 
پایداری  پایداری درآمدهای صادراتی و  تا موجب  یابد  …( افزایش 

رشد اقتصادی شود. برخی راهکارها شامل موارد ذیل است:
– جذب سرمایه، منابع مالی و فناوری پیشرفته خارجی برای تولید 

محصوالت صادراتی
– رفع مشکالت و تنگناهای ارزی برای تامین مواد اولیه باکیفیت 

و قیمت مناسب
– کاهش زمان ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه

– تدوین و وضع استانداردهای تولیدات صادراتی سختگیرانه
– زمان بندی مناسب تولید و تحویل محصوالت صادراتی

– معافیت هدفمند از پرداخت عوارض ماشین آالت و کاالهای 
واسطه ای مورد نیاز تولیدات صادراتی

واحدهای  تامین سرمایه درگردش  و  ارزی  اعطای تسهیالت   –
تولیدی صادرات گرا همراه با نظارت صحیح

– سرمایه گذاری های مشترک با کشورهای صاحب تکنولوژی در 
راستای گسترش صادرات

– سرمایه گذاری بر بخش های تولیدی پیشران صادرات غیرنفتی.

●مشکالتمربوطبهفضایسیاسیواقتصادیکالن
را  کشور  غیرنفتی  صادرات  اکنون  که  مسائلی  از  بسیاری 
تحت تاثیر قرار داده، می تواند ناشی از سیاست های داخلی و خارجی 
در حوزه های سیاسی و اقتصادی باشد. برخی از مهم ترین این موارد 

شامل نکات ذیل است:
تحریم های دولت های غربی علیه کشور

اعمال نرخ های تعرفه باال از سوی کشورهای هدف
نوسانات شدید نرخ ارز

مشکالت اجرایی در پیمان سپاری ارزی
عدم ارائه خدمات توسط سامانه نیما به خریداران خارجی

عدم استفاده مطلوب از ظرفیت عضویت در پیمان های تجاری 
منطقه ای و ...

مزیت نسبی در 
تعریف، به توانایی 

یک کشور در تولید و 
صدور کاالهای مورد 
نظر با هزینه کمتر و 

قیمت ارزان تر نسبت 
به کشورهای رقیب 

اطالق می شود. 
البته این مهم در 
طول زمان ثابت 

نبوده و ممکن است 
دستخوش تغییر 

شود. برای تقویت 
صادرات غیرنفتی 

باید حمایت الزم از 
صنایعی که مزیت 

نسبی دارند به 
جای فعالیت های 

واسطه گری و 
بخصوص تولیدات 

دانش بنیان قرار 
گیرد.

...
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●مشکالتمربوطبهخدماتلجستیکیوپشتیبانی
بخش دیگری از زنجیره ی صادرات غیرنفتی، مربوط به حوزه ی 
خدمات پشتیبانی و لجستیکی است. بخش مهمی از این زنجیره، در 
انتقال کاال بر بازار هدف متمرکز است؛ زنجیره ای که به آن زنجیره ی 
از  متشکل  سیستمی  تامین  زنجیره ی  واقع  در  می گویند.  تامین 
سازمان ها، مردم، فعالیت ها، اطالعات و منابعی است که در انتقال 
یک کاال یا خدمت از عرضه کننده به مشتری )مصرف کننده( درگیر 
و  خام  مواد  منابع طبیعی،  تامین،  زنجیره ی  فعالیت های  هستند. 
قطعات را به محصول نهایی برای عرضه به مشتری تبدیل می کند.

گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد 
نیاز یکی از مولفه های بند »10« سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
است. ارزیابی این مولفه نیز نشان می دهد در مورد بهبود خدمات 
تجارت خارجی و ترانزیت به واسطه ی تشدید تحریم های اقتصادی، 
این  اثرگذاری  و  است  آمده  وجود  به  بخش  این  برای  مشکالتی 
نهادهای  ارزیابی  است. همچنین  اختالل شده  دچار  نیز  سازوکار 
داخل کشور  اقتصادی  فعاالن  و  بانک جهانی  ازجمله  بین المللی 
و  ناکافی  همچنان  خارجی  تجارت  زیرساخت های  می دهد  نشان 
نیست.  کشور  صادراتی  نیاز  با  متناسب  و  است  کمبودهایی  دچار 
برای مثال نتایج بررسی ها در یک پژوهش نشان می دهد می توان از 
طریق اتخاذ سیاست های مالیاتی مناسب، کاهش تعرفه ی واردات 
کاالهای ایرانی به روسیه و تسهیل مبادالت بانکی، به افزایش سهم 

صادرات محصوالت کشاورزی ایران در بازار روسیه کمک کرد.
یا  اطالعات  کاال،  جریان  مدیریت  یعنی  زنجیره،  این  مدیریت 
هر نوع منابع دیگر مانند انرژی یا انسان ها بین محل تولید یا محل 
موجودی تا نقطه ی مصرف مورد نیاز برای برآورده کردن نیازهای 
مصرفی است. وظیفه ی اصلی آن برنامه ریزی، اجرا و کنترل جریان 
مستقیم و معکوس مواد، کاالها و اطالعات مرتبط و ذخیره سازی 
آنها به گونه ای کارا و اثربخش میان نقطه ی مبدأ و نقطه ی مصرف 

به منظور برآوردن الزامات مشتری است.
فعالیت های مدیریت لجستیک نوعا شامل مدیریت حمل ونقل 
جایی  جابه  انبارداری،  حمل،  ناوگان  مدیریت  خروجی،  و  ورودی 
مواد و کاال، اجرای سفارش، طراحی شبکه ی لجستیک، مدیریت 
ثالث  اشخاص  مدیریت  و  تقاضا  و  عرضه  برنامه ریزی  موجودی، 
تامین کننده ی خدمات لجستیکی است. زیرساخت های حمل ونقل 
از مباحث مهم در حوزه ی صادرات غیرنفتی است که ضعف های 
جدی در این حوزه وجود دارد و متاسفانه متولی مشخصی نیز ندارد.

●راهکارهایمربوطبهبخشپشتیبانیولجستیکی
و  تولیدی  از محصوالت  و پشتیبانی  زیرساخت های لجستیکی 
تحویل آنها به مشتری، شامل حمل ونقل، انبار، مدیریت و سازمان 
و ارتباطات را دربرمی گیرد. مهم ترین مانع توسعه ی صادرات کاال 
در بین موانع مربوط به خدمات لجستیکی، به حمل کاال و انبار و 

نگهداری آن برمی گردد. برخی از راهکارها شامل موارد ذیل است:
بخصوص  کشور  باری  ونقل  حمل  شبکه ی  تقویت  و  توسعه   –

شبکه ی حمل جاده ای و ریلی
– توسعه ی فضاهای انبار و نگهداری کاال در مبادی تولید

– بازبینی جایگاه مناطق آزاد تجاری صنعتی

– برقراری بیمه عمومی صادرات
توسعه ی  و  اقتصادی  زیرساخت های  در  سرمایه گذاری   –

شبکه های ارتباطی و حمل ونقل به عنوان یک اقدام اولویت دار
– تعیین متولی مشخص و ارائه ی گزارش های دوره ای و منظم از 
وضعیت موجود زیرساخت های حمل ونقل و مرتبط با صادرات و روند 

تکمیل پروژه های در دست اقدام.

با مرتبط غیرنفتی صادرات توسعه راهکارهای ●
اقتصادکالن

نابسامانی  موجب  نگاه کالن،  در  غیرنفتی  مشکالت صادرات 
به  مشکالت  این  است؛  شده  خارجی  بازرگانی  بخش  در  جدی 
در  باال  تالطم های  و  مناسب  استراتژی  عدم  شامل  عمده  طور 
نرخ برابری ریال در مقابل دیگر ارزها، خارج کردن سیستم بانکی 
کشور از چرخه ی دسترسی به بازارهای مالی و پولی جهان و اعمال 
فشار بر کشورهای طرف تجاری ایران است. در این راستا افزایش 
نوآوری ها، بهره مندی از تکنولوژی های جدیدتر و افزایش صرفه به 
نوآوری و کاهش  افزایش کیفیت و  تولید و در یـک کلمه  مقیاس 
بهای تمام شده کاالهای صادراتی ضرورت دارد. راهکارهای زیر را 

می توان برای حل این مشکالت پیشنهاد کرد:
– راهکارهای مرتبط با کم اثر یا بی اثر کردن شرایط تجارت خارجی 
انواع روش ها مانند سازوکارهای اجرایی و  از  با استفاده  در تحریم 
و  منطقه ای  تجاری  پیمان های  شدن  عملی  جهت  در  هدفمند 
استفاده از ظرفیت توافقنامه های تجاری موجود و آتی، متنوع سازی 
مسیر نقل و انتقال پول، ارز جایگزین و استفاده از یک واحد پولی 

دیجیتالی با کشورها و بازارهای هدف
– تعیین مزیت های صادرات کشور و ارائه ی برنامه ی مشخص 

برای ارتقای کمی و کیفی این محصوالت از سوی وزارت صمت
-متنوع تر کردن صادرات غیرنفتی با توجه به مزیت های نسبی 
بالفعل و به کارگیری ظرفیت های بالقوه در تجارت خارجی می تواند 
گام مؤثری برای کاهش اتکا به درآمد نفتی و ایجاد شرایط به نسبت 
شود.  محسوب  اقتصادی  بخش های  تمامی  بـرای  باثبات تری 

راهکارهای پیشنهادی در این حوزه عبارت است از:
صنایع  از  حمایت  جهت  صادراتی  کنسرسیوم های  تشکیل   -
کوچک و متوسط که امکان حضور در بازارهای هدف صادراتی را 

ندارند.
– ارائه ی دوره های آموزشی قیمت گذاری، بازاریابی و بسته بندی 

برای صادرکنندگان
– تشویق صادرکنندگان خرد به صادرات کاالهای خود از طریق 
شرکت های مدیریت صادرات به منظور جلوگیری از نابسامانی در 

قیمت گذاری محصوالت مشابه
– توجه به رقبای بازار و فراموش کردن تعهدات صادراتی خود

صادرات  امر  در  موثر  نهادهای  برخی  کلیدی  نقش  به  توجه   –
ازجمله برخی بانک ها در تسهیل گری و در جهت جهش صادرات

– تالش برای گسترش بازارهای هدف و ایجاد تنوع در محصوالت 
صادراتی

بسته بندی  و  طراحی  صادرات،  عالی  آموزش  مرکز  ایجاد   –
کاالهای غیرنفتی.

در بخش عرضه ی 
محصول صادراتی 

سه مانع مهم 
صادراتی به ترتیب 
عبارتند از: کیفیت 

محصول، قیمت 
تمام شده و خدمات 

پس از فروش در 
فضای صادرات. 

عالوه بر این، از نظر 
پردازش و فرآوری 
محصول، فناوری 
تولید و بهره وری 
نیروی کار نیز بر 

صادرات کاال بسیار 
تاثیرگذار است.

...
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بـهطـور و ازکشـور بـاخـارج ارتبـاط ضـرورت
و توسـعه و کالن اقتصـاد در صـادرات خـاص

اقتصـادی: رشـد
اقتصـاد کالن دارای چنـد بازیگـر اصلـی اسـت کـه هـر 
کـدام نقش هـا، وظایف و کارکردهایـی را دارنـد. از قبیل خانوار، 
بنگاه هـای تجـاری، دولـت، بانـک و خـارج از کشـور. همانطور 
کـه بیـان شـد خـارج از کشـور یکـی از بازیگـران اقتصـاد کالن 
اسـت و در صـورت عـدم ارتبـاط بـا خـارج از کشـور )صـادرات و 
واردات( و ایزولـه مانـدن کشـور، ماشـین اقتصاد به درسـتی کار 

نخواهـد کـرد و سیسـتم اقتصـادی مختـل خواهد شـد.
بحث هایـی  کـه  باشـید  شـنیده  شـاید  گاهـی  طرفـی  از 
مثـل خودکفایـی مطـرح می شـود. در واقـع هـم صـادرات و هم 
واردات کارکردهـای مشـخصی دارنـد و یـک کشـور نمی توانـد 
تمـام کاالهـا و خدمـات مـورد نیـازش را با بهـره وری بـاال و بهتر 
از همـه ی دنیـا تولیـد کنـد و همچنیـن ایزوله ماندن یک کشـور 

درعصـر امـروز از لحـاظ علـم اقتصـاد توجیهـی نـدارد.
البتـه ایـن نکتـه را نیـز بایـد بیـان کنـم کـه سیاسـت بـر 

اقتصـاد مقـدم اسـت. مثـال فـرض کنیـد کشـور الـف بـا کشـور 
ب در تعامـل اقتصـادی اسـت و بـا هـم کاالهـا و خدماتـی را رد 
و بـدل می کننـد کـه در نتیجـه محصوالتـی که فرضا کشـور ب 
نسـبت بـه کشـور الـف دارای مزیـت نسـبی و بهـره وری بهتری 
اسـت را کشـور الـف تولیـد نمی کنـد و واردات انجـام می دهـد. 
حـال اگـر از نظـر سیاسـی این دو کشـور با هـم تنش پیـدا کنند 
و پـس از آن مبـادالت تجـاری نیـز کاهـش یابـد یـا قطـع شـود، 
محصوالتـی کـه دو کشـور از یکدیگـر وارد می کردنـد علی رغـم 
نیـاز جامعـه وجود نـدارد و باعث ایجاد مشـکالت متعـدد در آن 
کشـورها می شـود، در نتیجـه دو کشـور بـه نوعـی بـا یکدیگـر 
وابسـته هسـتند و بایـد مبادالت و تجـارت با کشـورهایی صورت 
گیـرد کـه منافـع مشـترک بیشـتری دارنـد و احتمـال تنش های 

سیاسـی کمتـر اسـت لـذا سیاسـت بـر اقتصـاد مقدم اسـت.
حـال بـا ضـرورت ارتبـاط تجـاری و صـادرات و واردات در 
اقتصـاد کالن بـه طور خالصه آشـنا شـدیم، برویـم و نگاهی به 
وضعیـت گذشـته و فعلـی ایـران بـا آمـار و ارقـام موجـود در ایـن 

بیندازیم. زمینـه 

راهکـارهای افـزایش 
صـادرات غیرنفتی

بودجه ی ساالنه 
باید متناسب با 

برنامه ی پنج  ساله 
نوشته شود ولی 

هیچ وقت این اتفاق 
نمی افتد. چون در 

ایران اوضاع و شرایط 
اقتصادی بسیار 

متالطم است و این 
تغییرات و تالطم ها 

باعث می شود که 
بودجه ریزی در 

وضعیت اضطراری 
صورت گیرد و انجام 

شود. 

...

مصـطفیصدیـقی
دانشجوی کارشناسی اقتصاد

دانشگاه پیام نور تبریز
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وضعیـتگذشـتهوفعلیایـرانازلحـاظتجارت
خارجـیوصـادراتنفتیوغیـرنفتی

از سـال 1۳۳8 تا سـال 1۳57 هیچ سـالی نبوده که سـهم 
نفـت از سـبد صادراتـی ایـران کمتـر از 90درصـد بـوده باشـد. 
از  ایـران و بسـیاری  همانطـور کـه احتمـاال می دانیـد اقتصـاد 
دارد  تک محصولـی  اقتصـاد  در  ریشـه  آن  تجـاری  مشـکالت 
کـه معایـب متعـددی نیـز همـراه خـود مـی آورد و تحـت عنـوان 

بیمـاری هلنـدی بیـان می شـود.
به وضـوح  و  اسـت  نفـت  ایـران  بـرای  محصـول  ایـن 

اسـت. مشـخص  آن  بـه  کشـور  وابسـتگی 
تـا سـال 1۳52 و قبـل از به وجود آمدن اولین شـوک نفتی 
در دنیـا، صـادرات ایـران روند رو به رشـدی داشـته و بیشـتر این 
امـر طبـق داده هـای معتبـر و موجـود سـبب افزایـش تولیـد و 
صـادرات نفـت خـام بـوده اسـت. )جهـت اختصـار فقـط نتایـج 

نهایـی آمـار بیـان می شـود تـا بـه موضـوع اصلـی بپردازیم(
ایـن افزایـش درآمـد ناشـی از فـروش نفت به طـور معقولی 
در برنامه هـای اول تـا چهـارم و اوایـل برنامـه ی پنجـم صـرف 
از  گرفتـن  فاصلـه  و  صنعتی سـازی  و  زیرسـاخت ها  ایجـاد 
اقتصـاد تک محصولـی شـد و تـا حـد زیـادی هـم نتیجـه گرفت 
امـا از سـال 1۳52 بـه بعـد بـا اتفاقـات جهانـی )متوسـط قیمت 
برنامـه ی پنجـم و دور  اتفاقاتـی کـه در  جهانـی نفـت خـام( و 
زدن سـازمان برنامـه بـرای خـرج کـردن بی رویـه ی ایـن درآمـد 
بـاد آورده افتـاد، ایـران را بـه یـک واردکننـده ی صـرف کاالهای 
مصرفـی و سـرمایه ای تبدیـل کرد. واردات کاالهای سـرمایه ای 
سـبب رونـق بخشـیدن بخش هـای صنعتـی اقتصـاد و افزایش 
سـرمایه ی بنگاه هـا می شـد امـا مشـکل کار خـرج کـردن ایـن 
از  ایـده ی عبـور  راسـتای  در  بـرای کاالهـای مصرفـی  درآمـد 
دروازه هـای تمـدن و افزایـش رفـاه جامعـه بـود که این سـبب از 
بیـن رفتـن فرهنـگ تولیـد و تضعیـف کـردن بخـش تولیـدی در 
ایران و سـوق دادن مردم به سـمت تنبلی و وارد شـدن فرهنگ 

بیگانـه کـه جـزء الینفـک واردات اسـت، شـد.
پـس از انقـالب نیـز نفـت نقـش اصلـی صـادرات را بـازی 
می کـرد و صـادرات غیـر نفتـی کشـورمان قابـل توجـه نبـود و 
بیشـتر واردات داشـتیم. همانطور که در آمار مشـخص اسـت تا 
سـال 1۳71 صـادرات مـا از واردات مـان کمتر بوده، اما از سـال 
1۳59 شـاهد بودیـم کـه شـیب مثبـت شـده و رونـد صعـودی تا 
سـال 1۳۶8 به خود گرفته اسـت سـپس تا سـال 1۳71 شـاهد 
شـیب منفـی و پس از آن بـه خاطر اقدامات دولت وقت، شـاهد 
صعـود خوبـی تـا سـال 1۳74 بودیم کـه رکورد خالـص صادرات 
و واردات بعـد از انقـالب اسـت. پـس از آن تقریبا با شـیب منفی 
تـا سـال 1۳91 مواجـه بودیم که علـت آن تحریم هـای مختلف 
و گاهـی تاثیـرات قیمـت جهانـی اسـت. از سـال 1۳92 شـاهد 
سـیر صعـودی در ایـن شـاخص هسـتیم کـه بـا تصویـب برجـام 
ایـن رونـد قوت گرفته اسـت اما مجـددا در سـال 1۳9۶ با آمدن 
ترامـپ و مشـکالتی کـه ایجـاد شـد به کانـال نزولی بازگشـتیم.

تاکیـد می شـود کـه در اقتصاد ایـران صـادرات نفتی عامل 
مسـلط بـر رشـد صـادرات در تمامـی سـال ها بـوده اسـت ایـن 

پدیـده بیانگـر ضعـف صـادرات غیرنفتی اسـت.

در سـال های اخیـر طبق داده هـا، باتوجه بـه اینکه فروش 
نفـت کشـورمان مخصوصـا بـه خاطـر تحریم ها محدودتر شـده 
اسـت، صـادرات غیرنفتـی کشـور درحـال افزایـش اسـت امـا 
باتوجـه بـه پتانسـیل های کشـور کـه در ادامـه ی یادداشـت بـه 
برخی از آن ها اشـاره می شـود، باید بسـیار بیشـتر از این باشـد و 
بـا اتخـاذ راهکارهـای مختلـف می تـوان ایـن امـر را محقق کرد 
کـه هـدف ایـن یادداشـت نیـز همیـن امـر اسـت و نتیجه ؛ رشـد 
صـادرات غیرنفتـی کشـور و درآمـد بیشـتر کشـور خواهـد بـود 
کـه قطعـا در معیشـت تک تـک هموطنـان عزیزمـان تاثیرگـذار 

بود. خواهـد 

توضیحـیدربـابایـرانوبرخـیدالیـلوجـود
غیرنفتـی صـادرات موانـع

ایران کشـوری درحال توسـعه و با جمعیت متوسـط اسـت. 
بـا بررسـی تاریـخ روابـط تجـاری با خـارج از کشـور تا حـدودی با 
برخـی دیگـر از ویژگی های کشـورمان آشـنا شـدیم و به ضرورت 

بین المللی شـدن و رشـد صـادرات غیرنفتی پـی بردیم.
اقتصـاد  زیرسـاخت های  نیـز  گذشـته  دهـه ی  دو  در 
و  متخصـص  انسـانی  نیـروی  مثـل  فناورانـه  و  بنیـان  دانـش 
تحصیـل کـرده، ارتقـا و تجهیـز زیرسـاخت های آزمایشـگاهی و 
پیشـرفت های علمـی مختلف حاصل شـده اسـت امـا همانطور 
کـه مشـخص اسـت تـالش بیشـتری نیـاز اسـت و نتوانسـتیم 
بـه نتایـج عملکـردی مناسـب دسـت یابیـم. ابتـدا برخـی موانـع 
اصلـی کـه بـه نظـر نگارنـده در ایـن راسـتا بسـیار مهـم اسـت را 
بـا شـرح متدولـوژی و شـیوه ی  بررسـی خواهیـم کـرد سـپس 
تحلیـل خـود، راهکارهایـی جهـت افزایـش صـادرات غیرنفتـی 

بیـان خواهـم شـد.
در صـدر موانـع می توان تحریم های گسـترده را نـام برد که 
بـا توجـه بـه توضیـح ابتـدای یادداشـت مبنی بـر تقدم سیاسـت 
بـر اقتصـاد، مخصوصـا از جانـب کشـورهای دیگـر، کشـور مـا 
هرچه بیشـتر به انزوا کشـیده شـده اسـت و کشـورهای مختلف 
ریسـک های ناشـی از تبادالت تجـاری با ایران را بـاال می بینند.
مـورد بعد برنامه ریزی هـای بلندمدت در مقابـل کوتاه مدت 
اسـت. شـاید شـنیده باشـید کـه اقتصـاد مـا درگیـر رکـود تورمی 
اسـت و مشـکل بـا جراحی اقتصادی در بلنـد مدت و اصالحات 
و بهبـود در سـمت عرضـه )نه تقاضـا( با تولید کاالهـا و خدمات 
مختلـف مرتفـع خواهـد شـد امـا دولت هـا بیشـتر بـر تغییـرات 
کوتـاه مـدت )در سـمت تقاضـا( قصد ایجـاد تغییراتی سـریع در 
اقتصـاد را دارنـد و بـا توجـه به عدم حضـور نهادی کـه برنامه ی 
بلندمـدت را دنبـال کنـد و منافعـی کـه از تغییـرات کوتاه مـدت 
تغییـرات  بـه  بـه دلیـل تضـاد منافـع  اغلـب  حاصـل می شـود، 

کوتاه مـدت اصـرار دارنـد.
همینطـور نهادهـای متعـددی نیـز در بعـد ملـی و داخـل 
و  می شـوند  اختـالف  باعـث  و  می کننـد  فعالیـت  کشـور 
برنامه ریـزی نامناسـب و اتخـاذ سیاسـت های نادرسـت عمودی 
نهادهـای  توسـط  زمانـی  مختلـف  افق هـای  در  گزینشـی   –

می زنـد. ضربـه  صـادرات  بـه  متعـدد، 
می تـوان موانـع متعـددی را عامـل عدم توسـعه ی مناسـب 

ایجاد ثبات 
اقتصادی و  سیاسی، 

سامان دهی 
جامع الگوهای 

سیاست گذاری با 
تئوری های علمی 

اقتصاد، مدیریت 
درآمدهای مالیاتی 

و سامان دهی 
معافیت ها، کاهش 

سهم درآمدهای 
نفتی و افزایش 
پایداری بودجه 

برنامه های توسعه ای 
و همچنین مدیریت 

کسری بودجه 
و تبعات ناشی 
از آن، می تواند 

بسیار اثربخش تر از 
تنظیم دورنماهای 
بیست ساله عمل 

کند.

...
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صـادرات غیـر نفتـی و بازدارنـده ی همکاری هـای بین المللـی 
دانسـت )مثـل دشـواری راه انـدازی کسـب و کار، عـدم امنیـت 
سـرمایه گذاری، مدیریـت ضعیـف و... کـه در بخـش راهکارهـا 
بیشـتر بـه آنهـا می پردازیـم( امـا بـه نظـر می رسـد تحریم هـای 
بین المللـی و تعـدد نهادهـای داخلـی در بعـد ملـی مهم تریـن 

اسـت. عوامل 

ارزیابـی و تحلیـل نحـوهی و متدولـوژی
مختلـف راهکارهـای

از در ایـن مطلـب سـعی داریم بـا اسـتفاده از ابزارهای علم 
مدیریـت اسـتراتژی بـه ارائـه ی راهکارهـای مختلـف بپردازیم. 
ملـی  و  سـازمانی  سـطح  دو  در  پیشـنهادات  و  اصلـی  نـگاه 
)دولـت( بـا توجـه بـه دیتاهـای مختلف که بـه دو دسـته محیط 
درون آن هـا )اصـول، ارزش هـا و اهـداف – منابـع و قابلیت هـا – 
سـاختار و سیسـتم ها( و محیـط بیـرون )رقبا، مشـتریان، تامین 
زیسـت،  قوانیـن، محیـط  و  نزدیـک  در محیـط  و...  کننـدگان 

اقتصـاد، سیاسـت، جامعـه و... در محیـط دور( اسـت.
اسـت  نیـاز  راهکارهـا  بیـان  از  قبـل  کـه  بعـدی  موضـوع 
یـادآوری شـود این اسـت کـه تمرکز اصلی بیشـتر بـر بنگاه های 
)کسـب و کار( کوچک و متوسـط )SME( اسـت. شـرکت های 
کوچـک و متوسـط معمـوال 95 درصـد از کل شـرکت های یـک 
از  زیـادی  نتیجـه سـهم  در  پـس  تشـکیل می دهنـد  را  کشـور 
اشـتغال و ایجـاد اشـتغال و بـه تبـع آن صـادرات را می تواننـد به 

خـود اختصـاص دهنـد.
از آنجایـی کـه SME هـا معمـوال کوچـک نیـز می باشـند 
سـرعت و انعطـاف بیشـتری نیـز دارنـد. همینطـور شـرکت های 

دانـش بنیـان نیـز بسـیار مسـتعد بـرای صـادرات هسـتند البتـه 
بـرای  فقـط  راهکارهـا  کـه  نیسـت  ایـن  بیانگـر  موضـوع  ایـن 
افزایـش صـادرات این شـرکت ها اسـت بلکـه تا حـدی راهکارها 
دارای عمومیـت هسـتند و اگـر دیده شـود و به آن توجه شـود و 

بـه مرحلـه ی اجـرا برسـد بـه نظـرم موثـر واقـع خواهد شـد.

ارائـهیتفصیلیومـوردیوراهکارهایافزایش
وتوسـعهصـادراتغیرنفتی:

1برنامـهحمایتهایمالیمثلیارانه،تسـهیالت
مالـی،بیمه،مشـوقهایمالیاتیو...:

یکـی از موانعـی کـه مخصوصـا شـرکت های کوچک تـر بـا 
آن درگیـر هسـتند و بـه زبانـی دیگـر بـرای همـه ی شـرکت ها 
باعـث تشـویق و انگیـزش می شـود مباحـث مالـی اسـت زیـرا 
بقـای هـر سـازمان بـه رشـد و سـودآوری وابسـته اسـت. یکی از 
دیگـر مزایـای کمک هـای مالـی، کاهش ریسـک شـرکت های 
خصوصـی بـرای شـروع فعالیـت صادراتـی اسـت زیـرا معمـوال 
شـرکت هایی کـه بـه حـوزه ی صـادرات ورود نکرده انـد نیـاز بـه 
جهـت  دولتـی  حمایت هـای  و  قانونـی  و  مالـی  انگیزه هـای 
کاهش ریسـک صـادرات دارنـد مخصوصا که ایـران تحت تاثیر 

اسـت. تحریم 
طبـق آمـار، سـرمایه گذاری دولت هـای دنیـا در حمایـت از 
صـادرات شـرکت های خصوصـی در 20 سـال گذشـته افزایش 
داشـته و در 10 سـال اخیر ۳ برابر شـده اسـت. در همین راسـتا 
بـا توجـه بـه بـزرگ بـودن دولـت ایـران و بـه تبـع آن هزینه های 
بـاالی دولـت، باید سیاسـت هایی بـرای کوچک تر شـدن دولت 

برنامه ریزی مرکزی 
بدین معناست که 
مسئله ی  اقتصادی 
باید، به جای فرد، 

توسط اجتماع 
حل شود. اما این 

مستلزم آن است که 
اجتماع یا نماینده  

آن، باید کسی باشد 
که درباره اهمیت 

نسبی نیازهای 
مختلف تصمیم 

بگیرد. و کسی که 
صرفا کنترل ابزارها 
را در اختیار دارد، 

همچنین باید تعیین 
کند که این ابزارها به 

کدام اهداف به کار 
گرفته شوند، کدام 

ارزش ها مقام واالتر 
و کدام یک مقام 

پایین تر دارد. 

...
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و کاهـش مالیـات بخصـوص صادرکننـدگان در نظـر گرفت.
بـرای  یارانه هایـی  می تـوان  نیـز  ارز  نـرخ  بـه  توجـه  بـا 
صادرکننـدگان در نظـر گرفـت اما در اجرا و نحـوه ی مصرف باید 
نظـارت قـوی صورت گیرد که از سـوء اسـتفاده جلوگیری شـود.

2ارائـهخدمـاتاطالعاتـیازجملهارائـهیداده،
فهرسـتخریـدارانورقبـایبینالمللـی،مقررات

آسـاندرکشـور،مجوزهـاو...:
در بررسـی کشـورهای توسـعه یافته، خدمـات اطالعاتی در 

صـدر خدمـات دولت ها بـه صادرکنندگان اسـت.
بخصـوص  کشـورها  در  صـادرات  اصلـی  موانـع  از  یکـی 
گاهـی و در اختیـار  در شـرکت های کوچـک و متوسـط عـدم آ
نداشـتن اطالعـات اسـت. ایـن اطالعـات می توانـد اطالعـات 
گاهی از  رقبـا، مشـتریان بین المللـی، تمایـالت و ... و یـا عـدم آ
اطالعاتـی مثـل قوانیـن بین المللـی، اسـتانداردها و مجوزهـای 
فرهنگـی،  تفاوت هـای  صـادرات  جهـت  مبـدا  کشـورهای 
اطالعـات سیاسـی، و ... در سـطح بین المللـی اسـت کـه بـرای 
هـر کسـب و کاری کـه بخواهـد اصولـی و بـا موفقیـت صادرات 

کنـد الزامـی اسـت.
از طرفـی داخـل کشـور مخصوصـا قوانیـن و مجوزهـای 
الزم نیـز موانـع متعـدد وجـود دارد کـه بایـد مرتفـع شـود. طبـق 
آمـار شـاخص سـهولت کسـب و کار، رتبـه ی ایـران 127 از بین 
190 کشـور دنیـا اسـت کـه خـود شـاهدی بـر سـختی شـروع 
کسـب و کارهـا اسـت کـه یکـی از نتایـج آن کاهـش صـادرات 

خواهـد بـود.
همچنیـن بسـیاری از شـرکت های کوچـک و متوسـط کـه 

بخواهنـد وارد عرصـه ی صـادرات شـوند به دلیل اطالع رسـانی 
بـا مشـکل مواجـه می شـوند. ایـن امـر در  ناصحیـح برنامه هـا 
گاهـی و بی اطالعی  کنـار نداشـتن تجربه ی کافـی باعث عدم آ
بنگاه هـا در نتیجـه ی اسـتفاده نکـردن از خدمات متنـوع دولتی 
بـه همـراه  را  اثربخشـی  نهایـت کاهـش  و در  بـرای صـادرات 

داشـت. خواهد 
بایـد سـطح اسـتفاده از برنامه های توسـعه ی صـادرات را با 
گاهی بخشـی بیشـتر بـه بنگاه هـا ارتقـاء  مدیریـت درسـت تر و آ

داد.

نمایشـگاه مثـل تسـهیلکننده فعالیتهـای 3
دیپلماسـی ازکشـور، بینالمللـی،دفاتـرخـارج

فعـالو...:
محصـوالت  مخصوصـا  کشـور  محصـوالت  از  بسـیاری 
دانـش بنیـان کـه جلوتـر مفصـل بـه آن می پردازیـم اگـر دیـده 
بـه همـراه خواهـد داشـت.  شـود اسـتقبال بین المللـی خوبـی 
بـا دیپلماسـی فعـال و برگـزاری و یـا شـرکت در نمایشـگاه های 
بین المللـی و ایجـاد بسـترهای مشـابه در توسـعه ی صـادرات 
غیـر نفتـی بسـیار اثربخـش خواهد بود کـه نتایجی چـون ایجاد 
خارجـی،  و  داخلـی  شـرکت های  بیـن  بین المللـی  شـبکه های 
اثـرات یادگیـری و رشـد فناورانـه ی داخلـی ناشـی از اسـتفاده از 
بازارهـای  بـه  متخصصـان و شـرکت های خارجـی، دسترسـی 

هـدف بزرگتـر و ... را در بـر دارد.
همانطـور کـه بیـان شـد یکـی از موانـع بزرگ تحریم اسـت 
کـه بـا دیپلماسـی فعـال و ارتبـاط هرچـه بیشـتر تجـاری )ابتـدا 
بـا کشـورهایی  بـر اقتصـاد(  بـا توجـه تقـدم سیاسـت  سیاسـی 
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کـه منافـع مشـترک داریـم می تـوان تحریم هـا را کاهـش و یـا 
رفـع و خنثـی کـرد کـه وزارت خارجـه کشـور بایـد در راسـتای 

دهـد. انجـام  متعـددی  اقدامـات  تسـهیل گری 

4برنامههـایآموزشـیمثـلسـمینار،مشـاوره،
زبـانخارجـیو...:

همانطـور کـه اشـاره شـد مخصوصـا بـرای بنگاه هایـی که 
تجربـه نـدارد بایـد مـوارد مهمـی مثل مدیریـت، بازاریابـی، زبان 
بـه   ... و  مقصـد  در کشـور  اسـتانداردهای صـادرات  خارجـی، 
بنگاه هـا از طـرق مختلـف مثـل آمـوزش حضـوری، مشـاوره، 
بیزینـس  بـا علـم  ... منتقـل شـود و مخصوصـا  و  منتورینـگ 
توسـعه ی  بـر  آن  نتایـج  باشـند کـه  آشـنا  آن  و مباحـث جدیـد 

اسـت. مشـخص  به وضـوح  صـادرات 

5آیندهپژوهیوصنایعهایتکوباالدستی:
فـروش خـام مواد اولیـه و ثانویه حتی غیرافقـی نیز در انتها 
بـه ضـرر کشـور اسـت چـون ایـن مـواد اولیـه و ثانویـه کـه صادر 
می شـوند در کشـور مبـدا پـس از انجـام عملیـات بـر روی آن ها 
کشـور  وارد  احتمـاال  و  می کننـد  خلـق  افـزوده  ارزش  مجـددا 
می شـوند کـه در نتیجـه از قیمتـی کـه فروختیـم بایـد گران تـر 

بخریـم. راه حـل چیسـت؟
در شـاخه ای از علـم مدیریـت اسـتراتژیک بـه آینده پژوهی 
صنایـع  روندهـا  تحلیـل  و  اطالعـات  بـا  و  می شـود  پرداختـه 
آینده سـاز و همینطـور باالدسـتی و پیشـرفته )هـای تـک( را در 
آینـده پیش بینـی می کننـد مثـال صنایـع اینترنـت اشـیا، هـوش 
مصنوعـی، بیوتکنولوژی )زیسـت فناوری( و .... که تا 10 سـال 
آینـده بسـیار ارزشـمند خواهد بـود. باید ایـن روندها را شناسـایی 
و سـپس زیرسـاخت های مناسـب را جهت پـرورش متخصصان 
و آمـوزش در ایـن زمینه هـا و سـپس حمایـت جهـت ورود بـه 
شـرکت های  داشـتن  آن  نتیجـه ی  کـه  کـرد  مهیـا  را  صنعـت 
ارزش  بـه  باتوجـه  کـه  اسـت  آتـی  سـال های  در  دانش بنیـان 
افـزوده قابـل توجـه آن ها مـی تواند منبع بـزرگ ارزآوری باشـند.
جـوان،  کوچـک،  معمـوال  دانش بنیـان  شـرکت های 
سریع الرشـد و دارای ظرفیـت بـاالی بین المللـی شـدن هسـتند 
و  زیـاد  تغییـرات  بـه  باتوجـه  نیـز  تهدیدهـا  و  فرصت هـا  البتـه 
پرشـتاب در فنـاوری در ایـن حوزه بسـیار بیشـتر اسـت امـا برای 
بااهمیـت  بسـیار  آینـده  بـرای  و  صادراتـی  مهـم  منبـع  دولـت 

هسـتند.
جهـت حمایت از آن هـا باید مدت زمان دسـتیابی به تامین 
بودجـه و تحقیقـات کاهـش یابد که از طریق شـتاب دهنده های 
خصوصـی و دولتـی و مراکـز رشـد و پارک هـای علـم و فنـاوری 
رقابـت  بـاالی  فشـار  از  قبـل  بتوانـد  تـا  اسـت  انجـام  قابـل 

بین المللـی در همـه ی بازارهـای ممکـن تثبیـت شـوند.
دسـتیابی  جهـت  مناسـب  زیرسـاخت های  همچنیـن 
از مقیـاس، کاهـش ریسـک  ناشـی  بـه اهدافـی مثـل صرفـه 
بـرای   ... و  ایجـاد چرخه هـای جدیـد  بـازار، منبع یابـی جدیـد، 

اسـت. الزامـی  بنیـان  دانـش  شـرکت های 

6ایجـادامنیـتبـرایسـرمایهگذارانداخلیو
خارجی:

زمینـه ی  در  مختلـف  قوانیـن  اصـالح  و  ایجـاد  بـا 
سـرمایه گذاری و مالکیـت سـرمایه گذاران داخلـی و خارجـی در 
بسـترهای مهمـی همچـون بـورس بایـد امنیت سـرمایه ی آنان 
را بـاال بـرد و عـالوه بـر آن بـا کسـب سـود و رشـد شـرکت ها و 
تکـرار ایـن چرخـه هـم پول هـای اضافـی بـه سـمت عرضـه و 
تولیـد هدایـت می شـود، هـم ارزآوری سـرمایه گذاران خارجـی و 
هـم توسـعه ی صـادرات را محقـق خواهـد نمـود کـه متاسـفانه 

شـرایط فعلـی کامـال برعکـس اسـت.

7ارزشپولملی:
بـا توجه بـه ارزش فعلی پول ایران، فرصت بسـیار مناسـبی 
بـرای تولیـد محصـوالت بـا اسـتراتژی »رهبری هزینـه« موجود 
اسـت. فرصتـی کـه در دهـه ی ۶0 و 70 میـالدی کشـورهای 
آسـیای شـرقی مثـل چیـن، کـره و ژاپـن از آن به خوبی اسـتفاده 
امـروز  آنهـا  صـادرات  و  اقتصـاد  کنونـی  وضعیـت  کـه  کردنـد 

اسـت. اینچنین 
امـا توجـه بـه ایـن نکتـه الزامـی اسـت، در حـال حاضـر بـا 
توجـه بـه ارزش پـول ایـران در کشـورهای عقـب افتاده تـر دنیـا 
مزیـت رهبـری هزینـه داریـم. کشـورهای مبـدا صادراتـی حال 
حاضـر )عـراق، افغانسـتان و ... ( گواه این اسـت. دلیل آن فقط 
ارزان بـودن محصوالتمـان اسـت و از نظـر کیفیـت در اغلـب 
کاالهـای صادراتـی در کشـورهای جهـان اول و حتـی در حـال 
توسـعه، بـا اینکـه قیمـت بسـیار پایینی دارنـد توان رقابـت ندارند 

و اگـر هـم صـادر شـوند خریـداری نخواهند داشـت.
بـا  اگـر  ایـن فرصـت اسـتفاده کنیـم  از  بایـد  در واقـع مـا 
اسـتفاده از دانـش و تجهیـزات تخصصـی، کیفیـت مطلـوب در 
برخـی صنایـع را بـه دسـت آوریـم آنـگاه مزیـت رهبـری هزینـه 

بسـیار مفیـد خواهـد بـود.

8توجهبهمزیتنسبی: 
بگذارید با مثالی مزیت نسبی را برایتان توضیح بدهم.

آمریـکا در دو کاالی ذرت و کفـش  فـرض کنیـد کشـور 
دارای بهـره وری مناسـب اسـت. کشـور دیگـری مثـل اتیوپـی 
را فـرض کنیـد کـه در کاالی کفـش دارای بهـره وری مناسـب 
اسـت و صادرکننـده ی آن اسـت. کشـور آمریکا کفـش از اتیوپی 

وارد می کنـد و بـه تولیـد ذرت می پـردازد، چـرا؟
زیـرا اگـر همـان ظرفیـت از نیـروی کار تـا سـرمایه و ... که 
بـرای تولیـد کفـش نیـاز اسـت ذرت تولیـد کنـد و آنـرا بفروشـد 
خیلـی برایـش به صرفه تر اسـت و عـالوه بـر واردات کفش مورد 
نیـاز سـود هـم می کنـد. اصطالحـا ذرت بـر کفـش در آمریـکا 

دارای مزیـت نسـبی اسـت.
بـا تشـخیص محصوالتـی کـه دارای مزیـت  بایـد  دولـت 
نسـبی اسـت و بـا توجـه به کشـورهایی کـه با آنهـا مـراوده دارد، 
منابـع موجـود را اثربخش تر اسـتفاده کند؛ اینگونـه صادرات نیز 

توسـعه می یابـد.

برنامه ریزی مرکزی 
بدین معناست که 
مسئله ی  اقتصادی 
باید، به جای فرد، 

توسط اجتماع 
حل شود. اما این 

مستلزم آن است که 
اجتماع یا نماینده  

آن، باید کسی باشد 
که درباره اهمیت 

نسبی نیازهای 
مختلف تصمیم 

بگیرد. و کسی که 
صرفا کنترل ابزارها 
را در اختیار دارد، 

همچنین باید تعیین 
کند که این ابزارها به 

کدام اهداف به کار 
گرفته شوند، کدام 

ارزش ها مقام واالتر 
و کدام یک مقام 

پایین تر دارد. 

...
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بـر خالف تصـور برخی از افـرادی که دورادور بـا تجارت ایران 
آشـنایی دارنـد بـا توجه بـه تجربـه ی کاری اینجانب در کشـورهای 
حـوزه ی خلیـج فـارس، اوراسـیا و ایـران، تجـارت ایـران بسـیار پویا 
بـوده و همـواره بـا راهکارهایـی مختلـف بـا مشـکالتی همچـون 
تحریم هـا برخـورد کرده اسـت. مشـکالت مختلف و موانـع قانونی 
صـادرات را نمی تـوان منکـر شـد ولـی خـود موانـع را بهتـر اسـت 
جزئـی از همـان تجـارت دانسـت کـه بـا تجربـه و ذکاوت تاجـر تـا 
حـدودی قابـل حل اسـت. دوری از مسـایل تئوریـک و کنکاش در 
رابطـه بـا راه حل هـای عملـی بـرای برون رفـت از مشـکالت بـا در 
نظرگرفتـن موانع قانونی بعنوان قسـمتی از مشـکالتی که بایسـتی 

حـل شـود می توانـد تـا حـدودی بـه امـور بازرگانی کمـک کند.
از موانـع صادراتـی می تـوان به برخـی قوانین دسـت و پا گیر و 
از طرفـی بـه نبـود برخی قوانین اشـاره کـرد. عـدم پیش بینی برخی 
مسـائل در قانـون مشـکالت عدیده ای همچون سـردرگمی یا سـو 

اسـتفاده از وضعیـت موجـود را می تواند باعث شـود.
بهتـر اسـت بـه ایـن مثـل توجـه داشـت کـه مـا در دورانـی 
قـرار داریـم کـه فـرا واقعیت هـا بـه آسـانی شـکل می گیرنـد. فـرا 
واقعـی  وجـود  کـه  هسـتند  واقعیت هـا  از  مدل هایـی  واقعیـت 
ندارنـد )ژان بودریـار 2007-1929(1 . بـه زعـم بودریـار، آن چـه 
مـا بـا آن سـروکار داریـم، وانمایـی فراواقعیـت و شباهت هاسـت، 
زیـرا انتقـال نشـانه ها بـه هیـچ وجـه اشـاره ای بـه چیزهـای واقعی 

1  Jean Baudrillard, Selected Writings, ed. Mark Poster 
(Stanford; Stanford University Press, 1988), pp.166-184

نیسـت. بـرای مثال، تکنولوژی هـای ارتباطی و رسـانه ای و به ویژه 
تلویزیـون، تمایـز و مـرز بیـن واقعـی و فراواقعـی را بـه هـم ریخت. 
تکنولوژی هـای  از  پسـامدرن  جوامـع  کـه  اسـتدالل می کنـد  وی 
اطالعـات و ارتباطـات اشـباع و بـه عصـر وانمایی)شبیه سـازی( 
وارد شـده اند. بـه نظـر بودریـار، طلیعـه ی فرهنگ هـای مصرفـی 
اساسـًا مرزبندی هـای معمـول بیـن هنـر واال و هنـر نـازل، امـور 
عمیـق و امـور سـطحی، فرهنـگ و کاال، دال و مدلـول، و نفـس 
ایـده ی نیازهای انسـانی را بـرای برآورده سـاختِن آن ها در ورطه ی 
ایـن  در   .  2)20۳-4:1۳8۳ )استیونسـن،  اسـت  افکنـده  تردیـد 
جهـان می تـوان واقعیتـی را آفریـد بـدون وجـود هر گونـه حقیقت، 
داده  اشـخاص  همـه ی  بـه  تریبـون  وقتـی  صورتـی  چنیـن  در 
می شـود تـا در رابطـه با اقتصـاد اظهار نظـر کنند مطمئنـًا به ایجاد 
فـرا واقعیتـی خواهـد انجامیـد کـه لزومـًا مفیـد نخواهد بـود. برای 
مثـال بـرای انجـام پایان نامـه ی کارشناسـی بـه یکـی از اتاق هـای 
بازرگانـی مراجعـه کـرده بودم که بعـد از پذیرش و مراجعـه دوباره به 
مـن اطالع داده شـد کـه رئیس اتاق سررشـته ای از بازرگانی ندارد، 
در حالـی کـه هر روز مقاالت متفاوتی از ایشـان در وب سـایت های 
مختلـف منتشـر می شـود. ایـن مسـئله بـه عـدم وجـود قانونـی که 
افـراد را از اظهـار نظـر در رشـته ای نـا مربـوط بـازدارد اشـاره دارد. 
از اثـرات جانبـی آن می تـوان بـه شـکل گیری نظـرات سـو داخلـی 
ناامیـدی در  ایـران و همچنیـن  یـا بین المللـی راجـع بـه اقتصـاد 
بیـن فعـاالن اقتصـادی کم تجربـه یـا عالقه منـدان ورود بـه ایـن 

2  The evil demon Of images

قوانین موانع صادراتی 
در اقتصاد ایران

مرتضیعسکری
کارشناسی ارشد جامعه شناسی 

دانشگاه شاهد
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عرصـه نـام بـرد. در صـورت وجـود چنیـن قانونـی راه بـرای تجـار 
و کارشناسـان خبره تـر همـوار شـده و نظـرات ایشـان می توانـد بـه 
جامعـه ی اقتصـادی و همچنیـن اصـالح اذهـان عمومـی کمـک 
کنـد. بـرای مثـال امـروزه خبرهـای بسـیاری در رابطه بـا مهاجرت 
یـا امیـد بـه مهاجـرت از طـرف رصدخانه مهاجـرت ایـران۳  که تنها 
مرجع رسـمی در این باره اسـت منتشـر می شـود و علت بسیاری از 
آنهـا عـدم امید بـه آینده اسـت4  در حالی کـه آمارهـای بین المللی 
از صنـدوق بین المللـی پـول گرفته تـا بانک جهانی حاکـی از ارتقاء 

رتبـه ی ایران در جهـان دارد5.
نوسـانات ارز تابحـال مشـکلی بـود کـه گریبانگیـر ایـران بـود 
ولـی بعـد از کوویـد 19 به یک مسـئله ی جهانی تبدیل شـده اسـت 
از ایـن جهـت یکـی از موانـع تجـارت بـا ایـران عمـال بـه کمـک 
عوامل خارجی نسـبتا تسـهیل شـده است، بسـیاری از شرکت های 
خارجـی قـرارداد بلنـد مـدت و ثبـات حداقـل چنـد ماهـه را لـزوم 
دانسـتند  تامیـن مطمئنـی  زنجیـره ی  ایجـاد  و  شـروع همـکاری 
ولـی در سـال های اخیـر و بـه دلیـل مشـکالت بوجـود آمـده در 
زنجیـره ی تامیـن از ایـن انتظـارات خـود تـا حـدودی عقـب روی 
و قطعی هـای  ارتباطـات  از طـرف دیگـر مشـکل  ولـی  کرده انـد. 
پیام رسـان های خارجی مشـکالت عدیـده ای را برای شـرکت های 
بازرگانـی ایرانـی بوجـود آورده اسـت، قطعـی اصال به خـودی خود 
مشکل سـاز نیسـت، مشـکل اصلـی زمانـی اسـت کـه مشـتریان 
خارجـی بـا عـدم قطعیـت ارتبـاط موثـر و به موقـع روبرو می شـوند. 
از طـرف دیگـر پیام رسـان داخلی ای کـه بتوان به مشـتری خارجی 
پیشـنهاد داد وجـود نـدارد و تمامـی پیام رسـان ها بـه غیـر از روبیکا 
صرفـا بـرای اینترنـت داخلـی تعریـف شـده اند، حتـی روبیـکا نیـز 
فقـط بـا شـماره تمـاس ایرانی قابـل ثبت نام اسـت. از ایـن رو بهتر 
اسـت تسـهیالتی بـرای شـرکت های بازرگانـی همچـون اینترنـت 
پرسـرعت و بـدون محدودیت فیلترینگ یا شـرایط خـاص دیگر در 
نظـر گرفتـه شـود و یا اینکه بـا پشـتیبانی از پیام رسـان های داخلی 
آنهـا را بـه اسـتانداردهای بین المللـی نزدیک کـرد و همانند دولت 
چیـن بـه تمامـی شـرکای خارجـی از ایـن برنامه بـه عنـوان راهکار 
ارتبـاط مسـتمر بـا شـرکت های ایرانـی نـام بـرد. الزم به ذکر اسـت 
کـه دولـت چیـن با توسـعه ی برنامه وی چـت  و تبلیـغ آن موجبات 
ارتباط بدون مشـکل با بیرون از کشـور خود را فراهم کرده اسـت. 
از  صـادرات  بـرای  ماهیـت  تعییـن آزمایـش قانـون
جملـه موانعـی اسـت کـه هزینـه ای مضاعـف را بـه شـرکت های 
بازرگانـی اضافـه می کنـد و همچنیـن پروسـه ی اظهـار صادراتی را 
افزایـش می دهـد. ایـن قانـون صرفـا بـرای شـرکت های بازرگانـی 
کـه  صورتـی  در  صادراتی سـت  کاالی  کیفیـت  کنتـرل  بـرای  و 
می تـوان راه هـای جایگزینـی برای این مسـئله اندیشـید یـا حداقل 
آزمایشـگاه ها را مجـاب کـرد تـا نتیجـه را همـان روز اعـالم کنند تا 
شـرکت های بازرگانـی مجـاب به پرداخـت انبـارداری اضافه و غیره 
نشـوند بـه صورتـی که نـه شـرکت های بازرگانـی تخطی کننـد و نه 

متحمـل مـوارد گفته شـده شـوند.
را  پررنگـی  نقـش  بازرگانـی  شـرکت های  افـزوده  ارزش
بـه دلیـل ماهیـت حرفـه ای کارشـان در معرفـی محصـوالت ایفـا 

3  https://imobs.ir/
4  https://imobs.ir/publication/show/838
5  https://www.imf.org/en/Countries/IRN

 9 بایسـتی  نیسـتند  تولیدکننـده  اینکـه  دلیـل  بـه  ولـی  می کننـد 
از محصـوالت،  برخـی  پرداخـت کننـد، در  افـزوده  درصـد ارزش 
مخصوصـا محصوالتـی کـه ارزش آنهـا بیشـتر از ۳5 دالر در تـن 
اسـت نمی تـوان بیـش از 9 درصـد سـود در نظـر گرفـت، حتـی در 
محصـوالت گـران قیمـت، گاه سـود به کمتـر از 5 درصد می رسـد 
کـه در صـورت طـی کامـال قانونـی مراحـل و خریـد از کارخانـه بـا 
فاکتـور رسـمی شـرکت های بازرگانـی بایسـتی مبالغـی را از محـل 
خـود پرداخـت کـرده و بعـد از پـر کـردن اظهارنامـه ارزش افـزوده 
و انتظـار ۳ ماهـه ایـن مبالـغ بازگردانـده می شـود که رونـد معقولی 

بـه نظـر نمی رسـد.
قانـونرفـعتعهـدارزی در نـگاه خـرد و از دیـد شـرکت 
بازرگانـی ارز کاالی بـه فـروش رفتـه بایسـتی بـه نحـوی بـه ایـران 
بازگردانـده شـود در حالـی کـه سیسـتم بانکـی ایـران متصـل بـه 
رایـج  غیـر  شـکل های  بـه  طبیعتـا  نیسـت  جهانـی  بانک هـای 
بین المللـی خواهـد بـود. ایـن مبالـغ بازگشـتی صـرف پرداخـت بـه 
تولیدکننـده، گمـرکات، شـرکت های حمـل و امـور داخلـی شـرکت 
می شـود، عـدم بازگشـت ارز عمـال بـه ضـرر شـرکت خواهـد بـود و 
از ایـن زاویـه ایـن قانـون صرفـا امـور بازرگانـی را پیچیـده کـرده و 
وقـت بـازرگان از امـور اصلی صرف امور فرعی می شـود لـذا انتظار 
مـی رود قدم هایـی در رابطـه بـا اصالح یـا بازبینی ایـن قوانین دیده 
شـود کـه از طرفـی به افراد سـودجو فرصت اسـتفاده داده نشـود و 

از طـرف دیگـر امـور بـازرگان نیـز پیچیده تـر نگردنـد.
در تکمیـل مـورد بـاال نـرخ بسـیار پاییـن تبدیـل ارز بانکـی، 
منافـی بازگشـت ارز از کانال هـای رسـمی اسـت. نـرخ بـاالی ارز 
منجـر بـه عرضـه ی کاال بـا قیمـت پایین تـری می شـود حـال آنکه 
نـرخ پاییـن اعالمـی بانـک قیمـت محصـول را گاهی تـا 15درصد 
باالتـر بـرده و در نتیجـه در صورت اسـتفاده از کانال های رسـمی، 
کاال بـا قیمـت باالتـری عرضـه خواهـد شـد کـه در ایـن صـورت 
شـرکت های بازرگانـی ناچارند یا صـادرات و واردات خود را باالنس 
نگـه دارنـد تـا از محل کوتـاژ صادراتی خـود واردات انجـام دهند یا 
از طریـق کانال هـای غیـر رسـمی مبادرت بـه بازگشـت ارز حاصل 
از صـادرات نماینـد تـا بـا نرخ تبدیـل نازل تری قادر به رقابـت با رقبا 
باشـند. مـورد اول کـه مـورد ایده آلیسـت موانـع ذاتـی در آن نهفتـه 
اسـت، صادرکننـده روحیات و نگاه یکسـانی با واردکننـده ندارد لذا 
بایسـتی وارد امـوری شـود کـه گاه دور از عالیـق و توانمنـدی آنهـا 
اسـت. صـادرات نیـاز بـه شـناخت بازارهـای خارجـی و واردات نیاز 
بـه شـناخت بازار داخلـی دارد که گاه شـرکت ها عالقه مند نیسـتند 

کـه بـه هر دو حـوزه وارد شـوند.
در پایـان می تـوان اشـاره کـرد کـه اغلب دیـدگاه بـازرگان یک 
دیـدگاه خـرد و معطوف به سـود اسـت و لـذا موانع در سـطح کالن 
کشـوری را به راحتـی نمی توانـد ببینـد ولـی در صـورت تعامـل بـا 
قانون گـذار از طریـق کانال هـای مختلـف می توانـد نیازهـای خود 
و مشـکالت را بازگـو نمایـد و قانون گـذار نیـز در صـورت امـکان 
بـدون  مسـئله  رفـع  بـه  کمـک  دیگـر  قوانیـن  بـا  منافـی  عـدم  و 

تاثیرگـذاری منفـی بـر مسـائل کالن مملکـت نمایـد.

در یک مطالعه ی 
گسترده از رشد 

بلندمدت در چهل 
و یک کشور در 

حال توسعه، لوید 
رینولدز به طور 

مشابه دریافت که 
اقتصاد باز بین المللی 
1۸۵0-1۹14 در ترویج 

شروع رشد سریع 
اقتصادی در بسیاری 
از کشورهای در حال 
توسعه خارج از اروپا 

و آمریکای شمالی 
بسیار مهم بود. 

رینولدز خاطرنشان 
می کند که جدای 

از سیاست، عامل 
اصلی تعیین کننده 

زمان  بندی نقاط 
عطف، توانایی یک 
کشور برای مشارکت 
مؤثر در فرصت های 

تجاری بازشده با 
گسترش اقتصاد 

جهانی بوده است. 

...
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مقدمه
نکتـه ی مهـم در ارتبـاط بـا افزایش صـادرات پسـاکرونا در 
ایـران ایـن اسـت که در شـرایط فعلی کـه تحریم هـای خارجی و 
همچنیـن انتشـار ویروس کرونـا موجب کاهش بیشـتر تقاضای 
داخلـی اقتصـاد شـده اسـت، می تـوان بـا اسـتفاده از افزایـش 
صـادرات، کاهـش تقاضـای کل را تا حدودی تقویـت و درنتیجه 
تـا حدود زیادی مشـکالت فعلـی و نیاز به منابـع ارزی را برطرف 

کرد.
در یـک نـگاه می تـوان گفـت صـادرات دارای مشـکالت 
متعـددی اسـت کـه برخـی از آن هـا شـامل موانع پیمان سـپاری 
ارزی، نوسـانات بـاالی نـرخ ارز، نبـود نظـام ارزی مشـخص، 
بازاریابـی مناسـب و مسـتمر،  تولیـد، عـدم  افزایـش هزینـه ی 
ضعـف دسـتگاه دیپلماسـی اقتصـادی و... اسـت. اما متاسـفانه 
کشـورمان  نظیـر  نفت خیـز  کشـورهای  در  غیرنفتـی  صـادرات 
نادیـده گرفتـه شده اسـت درحالی کـه این نـوع صـادرات ارزآوری 
بحـث  از  باشـد.جدای  داشـته  به همـراه  می توانـد  را  سرشـاری 
تلقـی  مهمـی  موضـوع  خـود  کـه  غیرنفتـی  صـادرات  ارزآوری 
نیـز یکـی  بـازار کار متنـوع در داخـل کشـور  ایجـاد  می شـود، 
صـادرات  اسـت.  غیرنفتـی  صـادرات   مهـم  دسـتاوردهای  از 
غیرنفتـی بـه معنـی صـادرات محصـوالت پتروشـیمی، و سـایر 
عمده تریـن  نمونـه  عنـوان  بـه  کـه  اسـت  خدمـات  و  کاالهـا 
محصـوالت صـادرات غیرنفتـی کشـورمان شـامل پروپـان مایـع 

شـده، پلی اتیلـن، سـنگ آهـن و کنسـتانتره های آن، متانـول، 
و  فـرش  نفتـی،  گازهـای  انـواع  شـده،  مایـع  بوتـان  پسـته، 
زعفـران،  آلومینیـوم،  سـیمان،  اوره،  نسـاجی،  کفپوش هـای 
غیرنفتـی  حـوزه ی صـادرات  در  متاسـفانه  می شـود.  خـودرو  و 
کشـورمان بـا اشـتباهات بزرگی مواجه اسـت و درصورتی که این 
اشـتباهات ادامـه پیـدا کنـد می توانـد بـر بدنـه ی اقتصـاد ایـران 
ضربـات جبران ناپذیـری وارد کنـد. یکـی از این اشـتباهات رایج 
ایـن اسـت که صـادرات غیرنفتی ما بـه طبیعت نزدیک اسـت و 
ایـن مفهـوم بر این معناسـت کـه در زمینه ی صـادرات  غیرنفتی 
کاالهـای  بیـن  در  را  سـهم  بیشـترین  همیشـه  خام فروشـی 
نـوع  ایـن  صـادرات  درواقـع  و  اسـت  داشـته  کشـور  صادراتـی 
کاالهـا یـا ارزش افـزوده ای نـدارد و یـا درصـد آن بسـیار ناچیـز 

. ست ا
نحـوه ی  و  بـرای کشـور  تجـاری  مناسـب  راهبـرد  تعییـن 
تعامـل بـا اقتصاد جهانـی بایـد از گام های مهم سیاسـت گذاری 
تجـاری کشـور باشـد و وجـود چنیـن راهبـرد مناسـبی، باعـث 
بازاریابـی  بـرای  برنامه ریـزی  امـکان  صادرکننـدگان  می شـود 
محصـوالت خـود و افزایـش تولیـد و اشـتغال را داشـته باشـند. 
بنابرایـن یکـی دیگـر از مهم تریـن مشـکالت صـادرات غیرنفتی 
کشـور ایـن اسـت که سیاسـت های تجـاری کشـور از یـک روند 
باثبـات در بلندمـدت و در جهـت تعامـل بیشـتر بـا کشـورهای 
هـدف تجـاری نیسـت. بـه عبـارت دیگـر اگرچه طی سـال های 

صادرات پساکرونا در ایران 
و راهکارهای افزایش آن

علیرضامردی
دانشجوی کارشناسی اقتصاد

دانشگاه پیام نور تبریز
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اخیـر اقدامـات متعـددی انجـام شـده اسـت، امـا آمار صـادرات 
اقتصـادی  بالقـوه  ظرفیت هـای  بـا  متناسـب  کشـور  غیرنفتـی 
کشـور نبـوده و نیسـت. بـرای اینکـه بتـوان بـه طـور بنیـادی و 
بلندمـدت تأثیرگـذاری صـادرات غیرنفتـی را در حـوزه ی تولیـد 
بایـد بعـد از اصالحـات سـاختاری )اصـالح و  مشـاهده کـرد، 
تجـارت  سـامانه های  و  فرایندهـا  مقـررات،  و  قوانیـن  تقویـت 
دارد  مزیـت  کـه  کشـور  اقتصـاد  از  بخش هایـی  خارجـی(، 
بخش  هـا  آن  در  را  بـاال  فنـاوری  بـا  تولیـدات  و  شناسـایی  را 

سـاماندهی کـرد.
از  اسـتفاده  فنـاوری،  انتقـال  راسـتای  در  بعـدی  گام 
روش هـای مختلـف ازجملـه فعـال شـدن دسـتگاه دیپلماسـی 
کشـور اسـت تـا بتوانـد بـا کاهـش مشـکالت تحریمـی، واردات 
و  نمـوده  تسـهیل  را  تولیـد  جهـش  بـرای  نیـاز  مـورد  فنـاوری 
سـطح رقابت پذیـری کاالهـای داخلـی را در حـد قابـل قبولـی 
دهـد.  ارتقـا  بین المللـی  رقابت پذیـر  اسـتانداردهای  سـطح  در 
در ایـن یادداشـت رونـد تجـارت خارجـی در دوران پسـاکرونا و 
بحـث  مـورد  ایـران  غیرنفتـی  بـودن صـادرات  ناموفـق  دالیـل 
قـرار می گیـرد و در پایـان عـالوه بر بررسـی مشـکالت صادرات 
صـادرات  افزایـش  بـرای  پیشـنهادهایی  ارائـه  بـه  غیرنفتـی 

پرداخـت. خواهیـم 

عملکردتجارتخارجیدردورانپساکرونا
نفـت،  صـادرات  رشـد  کنـار  در   1400 سـال  ابتـدای  از 
کشـورها  سـایر  بـا  تجـارت  مجمـوع  در  و  غیرنفتـی  صـادرات 
همـراه  توجهـی  قابـل  جهـش  بـا  قبـل  سـال های  برخـالف 
و   میلیـارد  رقـم  48  بـه  ایـران  در سـال 1400صـادرات  شـد. 
440میلیـون دالر رسـید، رقمـی کـه باالتریـن مقـدار صـادرات 
غیرنفتـی ایـران در تاریـخ اسـت؛ چراکـه رکـورد قبلی حـدود 40 
بـوده اسـت.  تـا 98  بـه سـال های 9۶  و مربـوط  میلیـارد دالر 
براسـاس آمـار  اعالمـی گمرک ایـران، ارزش صـادرات غیرنفتی 
ایـران از شـهریور 1400 تـا شـهریور 1401 حـدود 55 میلیـارد 
و 209میلیـون دالر بـوده کـه نسـبت بـه صـادرات 4۳ میلیـارد 
تـا   1۳99 مردادمـاه  )از  ماهـه   1۳ در  دالری  میلیـون   491 و 
 11 افزایـش  )معـادل  27درصـدی  رشـد    )1400 مردادمـاه 

اسـت. داشـته  میلیـون دالری(  و 718  میلیـارد 
از ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان شـهریورماه 1401 یعنـی 
نیمـه ی نخسـت سـال نیـز رونـد صعـودی تجـارت و صـادرات 
ادامـه داشـته اسـت. در همین راسـتا، تجـارت خارجـی ایران در 
نیمـه ی نخسـت امسـال بـرای نخسـتین بـار از مـرز 50 میلیارد 
تجـارت  ایـران،  گمـرک  گـزارش  اسـاس  بـر  کـرد.  عبـور  دالر 
خارجی کشـور در ۶ماهه سـال  جاری با رشـد 1۳,2 درصدی در 
ارزش بـه 50 میلیـارد و 282 میلیون دالر رسـید. تجارت خارجی 
کشـورمان در نیمـه ی اول سـال 1401 از نظـر وزن ۶8 میلیون 
و 10۳ هـزار تـن کاال بـوده اسـت و مقـدار صادرات بـه عدد 24 
میلیارد دالر رسـید. این در حالی اسـت که بررسـی اعداد و ارقام 
تجارت خارجی کشـور در مدت مشـابه سـال های قبل، از رشـد 
قابـل توجهـی در سـال  جاری حکایت دارد. در ۶ماهه اول سـال 
گذشـته، مجمـوع ارزش تجـارت غیرنفتـی کشـور 44 میلیـارد و 

497 میلیـون دالر بـوده اسـت. نگاهی به عملکـرد تجارت ایران 
در نیمـه نخسـت سـال 1۳99 نیـز نشـان می دهـد کـه در ایـن 
دوره تنهـا ۳0 میلیـارد و ۳49 میلیون دالر میان ایران و شـرکای 
تجـاری داد و سـتد کاالیـی صـورت گرفتـه اسـت. بدیـن ترتیـب 
سـال  بـا  مقایسـه  در  امسـال  نخسـت  نیمـه ی  تجـارت  ارزش 
1۳99 حاکـی از رشـد بیـش از 20 میلیـارد دالری و در مقایسـه 
بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته نشـان دهنده ی رشـد حـدود ۶ 

میلیارد دالری اسـت.
بـر پایـه ی آمـار و اطالعـات ارائـه شـده از سـوی گمـرک 
ایـران، در نیمه ی نخسـت امسـال، 51 میلیـون و 78۳ هزار تن 
کاال بـه ارزش 24 میلیـارد و 251 میلیـون دالر صـادر شـده کـه 
ایـن میـزان صـادرات از لحـاظ وزن 12,5 درصـد کاهـش و بـه 
لحـاظ ارزش 1۳,۳2 درصـد افزایـش نشـان می دهـد. در بخش 
صـادرات کاال نیـز مقایسـه ی عملکـرد ۶ ماهـه اول امسـال بـا 
سـال   در  مویـد جهـش صـادرات  و  1400  سـال های 1۳99 
جـاری اسـت. طبـق آمـار گمـرک در مـدت مشـابه سـال 1۳99 
ارزش صـادرات غیرنفتـی 1۳ میلیـارد و 5۶۶ میلیـون دالر بـوده 
کـه بیـش از 10 میلیـارد دالر از صـادرات ۶ ماهـه سـال جاری 

اسـت. کمتر 
عملکـرد دوره ی مـورد بررسـی در سـال گذشـته نیز نشـان 
 404 و  میلیـارد   21 غیرنفتـی  صـادرات  ارزش  کـه  می دهـد 
میلیـون دالر بـوده کـه همچنـان حـدود ۳ میلیـارد دالر کمتـر از 

اسـت. سـال جاری 
بـر اسـاس ایـن گـزارش، میـزان واردات کاال در ۶ماهـه 
نخسـت امسـال 1۶ میلیـون و ۳20 هـزار تـن کاال بـه ارزش 
2۶ میلیـارد و ۳1 میلیـون دالر بـوده کـه از حیـث وزن 14,72 
درصـد کاهـش و از لحـاظ ارزش 1۳,15 درصد افزایش داشـته 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه رشـد واردات نیـز در راسـتای 
رونـق تولیـد صـورت گرفتـه اسـت. طبـق آمـار ارائـه شـده بیش 
از 85درصـد واردات را کاالهـای سـرمایه ای و مـواد اولیـه تولید 
تشـکیل می  دهـد، اقالمـی کـه مـورد نیـاز واحدهـای تولیـدی 
کوچـک و بزرگ کشـور اسـت. عـالوه بر این، بخشـی از واردات 
نیـز شـامل کاالهـای اساسـی و مایحتاج ضـروری مردم اسـت. 
طبـق آمـار  سـازمان توسـعه تجـارت، در سـال 1400 ترکیـب 
کاال هـای وارداتـی کشـور بـه ایـن شـکل بـوده اسـت: حـدود 
14,۶ درصـد اقـالم سـرمایه ای، 14,7 درصـد اقـالم مصرفـی، 
۶8درصـد اقـالم واسـطه ای و 2,7 درصـد نیـز اقـالم متفرقـه 
بـوده اسـت. افزایـش شـدید قیمـت کاالهـای اساسـی و پایه در 
بازارهـای جهانـی بخصـوص پـس از جنـگ روسـیه بـا اوکرایـن 
موجـب شـده هزینـه ی واردات افزایـش یابـد. بر همین اسـاس 
در نیمـه ی نخسـت امسـال در حالـی که وزن کاالهـای وارداتی 
کاهـش داشـته امـا ارزش آن بـا رشـد همـراه شـده اسـت. در 
همیـن راسـتا آمـار نشـان می دهـد که در نیمه ی نخسـت سـال 
میلیـون دالر  و 78۳  میلیـارد  واردات کشـور 1۶  ارزش   1۳99
بـوده کـه ایـن رقـم بـه 2۳ میلیـارد و 15 میلیـون دالر در مـدت 
مشـابه سـال قبل رسـیده و امسـال هم از 2۶ میلیارد دالر عبور 

اسـت. کرده 
و  غیرنفتـی  کاالهـای  صـادرات  در  سـیزدهم  دولـت 

در عمل، در 
ایران به شیوه ای 

خصوصی سازی 
شد که نه تنها 

بار مدیریتی این 
بنگاه ها از دوش 

دولت برداشته 
نشد، بلکه به شکل 

حاد و گسترده ای، 
هم موجبات 

استفاده ناکارا از 
منابع فراهم آمد و 
هم به دلیل روابط 

گسترده مدیران 
این گونه بنگاه ها با 
سازمان های دولتی 
و حاکمیتی، رانت 

اطالعاتی به شدت 
وسیعی پیش روی 

آنان قرار گرفت بدون 
آنکه مانند سایر 

شرکت های فعال 
بخش خصوصی، 

به شفافیت، 
پاسخگویی به 

مشتریان، کیفیت 
و بسیاری نیز، 

مالیات دهی اهمیت 
دهند. 

...
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کـرده  ثبـت  را  خوبـی  رکوردهـای  جدیـد  بازارهـای  در  حضـور 
اسـت. صـادرات بـه کشـورهای جدیـد و مسـتقل قـاره ی آفریقا 
به گونـه ای بـوده کـه بـرای اولیـن بـار اعـداد تاریخـی در ایـن 
بخـش ثبت شـده اسـت. صـادرات ایران بـه کشـورهای نیجریه 
100 درصـد، موزامبیـک 2 هزار درصد و آفریقـای جنوبی ۳00 
درصـد افزایـش داشـته اسـت. در این میـان باید عنـوان کرد که 
فراهـم کـردن امکانات زیرسـاختی بـا اقدامات دولت سـیزدهم 
سـبب رشـد 40 درصدی تجارت کشـور در سـال 1400 نسـبت 
بـه 1۳99 و افزایـش 1۳ درصـدی در ۶ مـاه نخسـت امسـال 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته شـده اسـت.

ضرورتتوسعهیصادراتغیرنفتی
به طـور کلـی یکـی از مهم تریـن مشـکالت کشـورهای در 
حـال توسـعه و جهـان سـوم، تک محصولـی بـودن و وابسـتگی 
اقتصـاد آن هـا بـه صـدور مـواد خـام و اولیـه اسـت کـه آثـاری 
حتـی  و  اجتماعـی  سیاسـی،  اقتصـادی،  سـاختار  در  منفـی 
فرهنگـی برجـای گذاشـته اسـت. از آنجایـی کـه بخـش بزرگـی 
از درآمدهـای ارزی ایـن کشـورها فقـط بـا صـدور یـک یـا چنـد 
قلـم مـواد خـام و اولیـه بـه دسـت می آیـد، در برابـر نامالیمـات 
شـکننده  و  ضعیـف  بسـیار  سـاختاری  خارجـی  فشـارهای  و 
)حداقـل در بلندمـدت( دارنـد. بدیهی اسـت در چنین شـرایطی 
هرگونـه نوسـان غیرعـادی کـه در قیمـت ایـن کاال یـا کاالهای 
را تشـکیل  ایـن کشـورها  منابـع اصلـی درآمـد  کـه  محـدودی 
می دهـد بـه وجـود آیـد، آثـار پردامنـه ای بـر سـاختار اقتصادی، 
خواهـد  برجـای  فرهنگی آن هـا  حتـی  و  اجتماعـی  سیاسـی، 
گذاشـت. کشـور مـا بـه علـت افزایـش شـدید جمعیـت، کاهش 
ذخایـر نفتـی و تنـزل تدریجـی بـازده چاه ها و باالرفتـن هزینه ی 
و  جهانـی  بـازار  آینـده ی  بـه  نداشـتن  اطمینـان  اسـتخراج، 
تغییـرات قیمـت نفـت، افزایـش تعهـدات ایـران برای بازسـازی 
و توسـعه بـه ارز بیشـتری نیازمنـد خواهـد بـود، در نتیجـه راهی 
جـز تأکیـد بیشـتر بـر صـادرات غیرنفتـی در پیش نـدارد. بخش 
وسـیعی از صنایـع ایـران بـا فرسـودگی ماشـین آالت و فنـاوری 
روبـه رو اسـت و بـه بازسـازی و فناوری هـای جانشـین نیـاز دارد. 
از ایـن گذشـته، رونـد افزایـش مصـرف داخلـی به حـدی اسـت 
کـه تـداوم صـادرات نفـت را در آینـده بـا تردیـد جـدی مواجـه 
می کنـد. مجموعـه ی عوامـل مـورد اشـاره، آشـکار می کنـد کـه 
بـرای رسـیدن بـه اقتصـاد بـدون نفـت بایـد راهبـرد توسـعه ی 
بازنگـری قـرارداده و حضـور  ملـی و صادراتـی کشـور را مـورد 
اقتصـادی ایـران را در بازارهـای جهانـی افزایش داد. براسـاس 
آمـار بـه دسـت آمـده، طـی چنـد دهـه ی اخیـر توجـه به رشـد و 
توسـعه ی صـادرات کاالهـای غیرنفتـی در ایـران فقـط زمانـی 
حاصـل  درآمدهـای  و  خـام  نفـت  صـادرات  کـه  گرفتـه  قـوت 
از فـروش نفـت خـام بـه گونـه ای دسـتخوش رکـود یـا کاهـش 
شـده و فقـط بـه دنبـال بـروز چنیـن شـرایط بحرانـی، تـالش 
بـرای رشـد و توسـعه ی صـادرات غیرنفتـی انجـام شـده اسـت. 
بررسـی رونـد صـادرات غیرنفتـی، میـزان فعلـی آن و نگاهـی به 
میـزان واردات کاال، ضعـف ایـن بخـش اساسـی اقتصـاد را بـه 
روشـنی مشـخص می کند. صـادرات غیرنفتی به دلیـل افزایش 

نـرخ برابـری دالر طـی سـال های اخیـر سـودآور شـده و روندی 
افزایشـی داشته اسـت. یکـی از مباحـث مطـرح شـده در ادبیات 
اقتصـادی، آن اسـت کـه کاهـش ارزش پـول داخلـی موجـب 

افزایـش صـادرات خواهـد شـد.

ضـرورتورودبخـشخصوصـیبرایتوسـعهی
صادراتکشـور

ظرفیت هایـش  و  تجـارب  همهـی  بـا  خصوصـی  بخـش 
بایـد پـا بـه عرصـه ی عمـل گـذارد و بـا عـزم جـدی وارد بـازار 
صـادرات کاال و خدمـات شـود. بدیهی اسـت که باید با اسـتفاده 
فنـاوری  از  از سـاختارهای سـنتی و درعیـن حـال بهره گیـری 
مـدرن بازرگانـی و شـرایط موجود، جایـگاه صـادرات غیرنفتی را 
ارتقـا بخشـد. در ایـن راسـتا، کسـب اطالعـات تجـاری، تبـادل 
تشـکیل  اطالعاتـی،  جزوه هـای  نشـر  بازرگانـی،  هیئت هـای 
کالس هـای آموزشـی و برگـزاری نمایشـگاه های تخصصـی و 
بازرگانـی در داخـل و خـارج از کشـور از عوامل مهمی اسـت که 
بایـد مـورد توجـه قرارگیـرد. تربیـت متخصصـان در رشـته هایی 
حمل ونقـل،  بیمـه،  کارشناسـی  بین الملـل،  بانکـداری  ماننـد 
کارگـزاری، بازاریابـی و مدیریـت مالـی نیـز از عواملـی اسـت که 
ابزارهـای ضـروری بـرای صـادرات غیرنفتـی را تقویـت خواهـد 
کـرد. تبلیغـات در ایـن رشـته بایـد از فـن آوری روز بهـره بـرده 
تبلیغـات مؤثـر،  و  زیـرا معرفـی  باشـد،  برخـوردار  از اسـتمرار  و 
و  خدمـات  صـادرات  گسـترش  بـرای  مناسـبی  زمینه هـای 
کاالهـای غیرنفتـی فراهم می کنـد. نیروی محرکـه ی اصلی در 
هـر حرکـت اقتصادی، درآمـد حاصل از آن حرکت اسـت تا پس 
از پوشـش هزینه هـا، سـود انتظـاری معقولـی بـه بـار آورد. نـرخ 
خریـد ارز حاصـل از صـادرات، نقـش بسـزایی در رشـد صادرات 
غیرنفتـی دارد. بنابرایـن نـرخ آن بایـد بـه  گونـه ای تعییـن شـود 
کـه وقتـی صادرکننـده، ارز حاصـل از صادرات را بـه ریال تبدیل 
کـرد، ضمـن پوشـش هزینه های انجام شـده برای صـدور کاال، 
سـود معقولـی را در مقایسـه بـا سـایر بخش هـا بـه دسـت آورد. 
بیشـتر کشـورهای در حال توسـعه برای تشـویق صادرکنندگان، 
از سیاسـت هایی نظیـر برقـراری نـرخ باالتـر بـرای ارز حاصـل 
از صـادرات و نـرخ معمـول به عـالوه جایـزه یـا امتیازاتـی بـرای 
ارز حاصـل از صـادرات، در راسـتای توسـعه صـادرات اسـتفاده 
می کننـد. کاهـش دیوانسـاالری اداری و تدویـن بخشـنامه های 
صحیـح نیـز موجـب تقویـت صـادرات می شـود. بـرای افزایـش 
صـادرات الزم اسـت سیاسـت تجـارت خارجـی تقویـت شـود و 
مذاکراتـی بـرای فراهـم آوردن زمینه هـای انعقـاد قراردادهـای 
مشـترک و توسـعه ی صـادرات و دسـتیابی بـه تـوازن نسـبی در 
مبـادالت خارجـی انجـام شـود. همچنیـن در ایـن راسـتا اتخـاذ 
سیاسـت های پولـی و مالـی هماهنـگ بـا سیاسـت های تجاری 
و سیاسـت های  ارزی  نظـام  از  اسـتفاده صحیـح  و صادراتـی، 
بهره بـرداری  قبـول،  قابـل  ارز  نـرخ  تعییـن  مناسـب،  ارزی 
نظیـر سیاسـت های گمرکـی،  از سیاسـت های مکمـل  کامـل 
بازاریابـی، اعتبـار مناسـب، توجـه بـه اهمیت نقش نظـام بانکی 
در توسـعه ی صـادرات و توجـه الزم بـه فنـاوری نویـن اطالعات 

ضـرورت دارد.

دولت باید بپذیرد که 
ابتدا باید آزادسازی 
بعد خصوصی سازی 
شود. فضای کسب 

و کار در ایران 
مناسب فعالیت 
بخش خصوصی 

نیست و در نتیجه 
بخش خصوصی 

توان تولید کاالی 
رقابت پذیر جهانی را 
ندارد. اقتصاد کشور 
دولتی است و دولت 

در تمام جنبه های 
همه ی بازارها از 

جمله کاال، خدمات، 
کار و پول دخالت 

می کند.

...
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توسـعهی در خصوصـی بخـش چالشهـای
غیرنفتـی صـادرات

معضل دیگر صادرات غیرنفتی که کاماًل ریشـه در مشـکل 
قبلـی دارد، نداشـتن راهـکاری مـدون و مشـخص صادراتـی و 
پیـروی نکـردن از خـط مشـی ثابـت در زمینـه ی صادرات اسـت 
بـه طـوری کـه ایـن ضعف همـواره یکـی از بزرگترین مشـکالت 
صادرکننـدگان محسـوب شـده و از ایـن رهگـذر موانـع بسـیاری 
فـراروی صادرکننـدگان قـرار گرفتـه اسـت. زیـرا تغییـر مسـتمر 
بـا  مرتبـط  بخشـنامه های  و  آیین نامه هـا  مقـررات،  و  قوانیـن 
و  شـده  صادرکننـدگان  سـردرگمی  موجـب  اغلـب  صـادرات، 
تولیدکننـدگان  و  صادرکننـدگان  بـرای  را  متعـددی  مشـکالت 
کاالهـای صادراتـی بـه همـراه آورده اسـت. نبـود یـک راهـکار 
مشـخص صادراتـی موجـب شـده کـه از سیاسـت های پولـی، 
صـادرات  توسـعه ی  بـرای  مناسـب  تجـاری  و  مالـی  ارزی، 
مقـررات  و  قوانیـن  بررسـی  و  مطالعـه  نباشـیم.  برخـوردار  نیـز 
مربـوط بـه بازرگانـی خارجـی و روش هـای مربـوط بـه صـادرات 
و مراحـل اجرایـی آن، مشـخص می کنـد کـه هماهنگـی الزم 
در  شـاغل  مؤسسـه های  و  سـازمان ها  فعالیت هـای  بیـن 
بخـش صـادرات وجـود نـدارد، بـه طـوری کـه براسـاس اعـالم 
بیـش  بازرگانـی،  وزارت  پژوهش هـای  و  مطالعـات  مؤسسـه ی 
اقتصـادی  مختلـف  مؤسسـه ی  و  سـازمان  وزارتخانـه،   20 از 
امـر  در  غیرمسـتقیم  و  مسـتقیم  صـورت  بـه  غیراقتصـادی  و 
صـادرات دخالـت دارنـد کـه ایـن موضـوع تاکنـون حاصلـی جز 
تعـدد مراجـع تصمیم گیـری و سـردرگمی صادرکنندگان نداشـته 
اسـت. ضعـف سـاختار تولیـد، انطباق نداشـتن کیفیت بسـیاری 
از کاالهـای تولیـدی بـا نیـاز بازارهـای مصـرف خارجـی، توجـه 
بـه منابـع کوتاه مدت بازارهـای داخلـی، ناکافی بـودن نقدینگی 
صادرکننـدگان بـرای تـداوم فعالیت هـای صادراتـی، مشـکالت 
و  الزم  مشـوق های  نبـود  صادراتـی،  کاالهـای  قیمت گـذاری 
کافـی بـرای صادرات، ضعـف صنعت بسـته بندی و حمل ونقل، 
مشـکالت مالیاتـی و اخـذ عـوارض گوناگـون از صادرکنندگان، 
نبـود خدماتـی صادراتی مورد نیاز، توسـل بـه روش های تجاری 
تشـکل های صادراتـی، دشـواری  نامطلـوب، ضعـف  و  سـنتی 
تهیـه ی مـواد اولیـه مـورد نیـاز بـرای تولیـد کاالهـای صادراتی، 
اسـتفاده نکـردن از منطقـه ی آزاد تجـاری بـرای تحقـق اهداف 

از  دیگـر  مـرزی  بسـیاری مشـکالت درون  و  صادراتـی کشـور 
معضـالت ایـن بخـش هسـتند.

نتیجهگیری
بخـش  بـه  مربـوط  صادراتـی  موانـع  مهمتریـن  از  یکـی 
صـادرات )شـامل فراینـد صـادرات و ویژگی هـای صادرکننـده( 
از  عبارتنـد  اهمیـت  به ترتیـب  بخـش  ایـن  مشـکالت  اسـت. 
صادرکننـده،  فـردی  ویژگی هـای  بسـته بندی،  قیمت گـذاری، 
ترویـج و بازاریابـی محصـول و توزیـع آن. یـک نکتـه ی مهـم در 
ایـن زمینـه این اسـت کـه متنوع تـر کـردن صـادرات غیرنفتی با 
توجـه بـه مزیت هـای نسـبی بالفعـل و به کارگیـری ظرفیت های 
بالقـوه در تجـارت خارجـی می توانـد گام موثـری بـرای کاهـش 
اتـکاء بـه درآمـد نفتـی و ایجـاد شـرایط بـه نسـبت باثبات تـری 
شـود.  محسـوب  اقتصـادی  بخش هـای  تمامـی  بـرای 
راهکارهـای پیشـنهادی در ایـن حـوزه عبـارت اسـت از ارائـه ی 
دوره هـای آمـوزش بازاریابـی و تـالش بـرای گسـترش بازارهای 
هـدف و ایجـاد تنـوع در محصـوالت صادراتـی همچنیـن ایجاد 
مرکـز آمـوزش عالـی صـادرات، طراحـی و بسـته بندی کاالهای  

غیرنفتـی.
بازارهـای  نیـاز  و  مالحظـات  بایـد  ایرانـی  صادرکننـدگان 
صادراتـی در دوره ی پسـاکرونا را مدنظـر قـرار دهنـد تـا تجارتـی 
سـودآور را بـرای کشـور رقـم بزننـد. یکـی از نکاتی کـه باید تجار 
ایرانـی بـه آن اهمیـت دهنـد ایـن اسـت کـه تجـارت کاالیـی در 
دنیـا، در شـیب نزولـی قـرار گرفتـه اسـت، در حالـی کـه شـاهد 
رشـد تجـارت خدمات و همچنیـن تجهیزات پزشـکی در جهان 
هسـتیم، کـه توجـه تجـار بـه ایـن نکتـه می توانـد بـه پیشـرانی 
کشـورمان در عرصـه ی صـادرات غیرنفتـی کمک کنـد. اعمال 
و  کاالهـا  بــه  بخشـیدن  تنـوع  بــرای  تشـویقی  سیاسـت های 
خدمـات صادراتـی )کمک های نقــدی، معافیت هـای مالیاتی، 
منظـور  بـه  ارزی(  پیمان سـپاری  کاهـش  صـادرات،  بیمـه 
حمایـت از صادرکننـدگان و کاهـش آسـیب پذیری صـادرات در 
برابـر نوسـانات تقاضـای بین المللـی و کاهـش قیمـت کاالهای 
صادراتـی ضروری اسـت و اعمال سیاسـت های بلندمدت مالی 
و تغییـر نکـردن و تبدیـل نشـدن متوالـی مـوردی و مقطعـی این 

سیاسـت ها الزامـی اسـت.
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سـازمان  و  پـول  بین المللـی  صنـدوق  گـزارش  طبـق 
تجـارت جهانـی، اقتصـاد جهـان اخیـرًا و پـس از پاندمـی کرونـا 
حفـظ  درحالی کـه  اسـت.  شـده  مواجـه  قابل توجهـی  رکـود  بـا 
رشـد صـادرات می توانـد موتور رشـد و بهره وری داخلی کشـورها 
بـرای  توسـعه یافته  کشـورهای  اغلـب  در  برنامه هایـی  باشـد، 
تقویـت صـادرات و حفـظ جایگاه هـای جهانـی تجـارت تـدارک 

می شـود. دیـده 
هرچنـد در این یادداشـت به برنامه های شـتاب دهنده های 
سـازمان های  مـدون  برنامه هـای  بـر  مبتنـی  صادراتـی 
بین المللـی و بـه شـکل اخص سـازمان تجارت جهانـی خواهیم 
بـر شـتاب های  ابتـدا عوامـل کالن مؤثـر  بااین حـال  پرداخـت 

صـادرات را نیـز بـر خواهیـم شـمرد.

عواملکالنمؤثربرشتابدهیصادرات
کشـورهای  فعالیـت  و  جهانـی  آمارهـای  بررسـی 
درحال توسـعه نشـان می دهـد که برنامه های کالن شـتاب دهی 
و  رایـج اسـت  نسـبتًا  توسـعه ی صـادرات در سراسـر جهـان  و 
حجـم زیـادی از افزایـش صـادرات در بازارهای درحال توسـعه، 

می دهـد. رخ  درحال توسـعه  اقتصادهـای  و  نوظهـور 
در تجزیه وتحلیـل پژوهشـگران برجسـته به طـور معمـول 
خام فروشـی اعـم از نفـت، گاز و مـواد معدنـی در نظـر گرفتـه 
صادراتـی  سـبدهای  از  بزرگـی  سـهم  هرچنـد  نمی شـوند، 

بـه  توجـه  بـا  می شـود.  شـامل  را  درحال توسـعه  کشـورهای 
اهمیـت روزافـزون تجـارت خدمـات، توجـه خـود را بـه صادرات 
خدمـات معطـوف می کنیـم. در عوامـل تعیین کننده ی شـتاب و 
توسـعه ی صادراتـی، همچنین وضعیت تولیـد دانش و صادرات 

کاالهـای دانش بنیـان نیـز بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.
تولیـد،  کیفیـت  بهبـود  ازجملـه  متعـددی  پیش شـرط 
جهانـی،  ارزش  زنجیـره ی  در  مشـارکت  و  بانکـی  اصالحـات 
احتمـال وقـوع شـتاب های صادراتی را بیشـتر می کنـد. هرچند 
از  هسـتند.  دخیـل  صـادرات  رشـد  در  بیشـتری  بسـیار  مـوارد 
ایـن جملـه می تـوان بـه یارگیری هـای منطقـه ای و همچنیـن 
دیپلماسـی اقتصـادی فعال اشـاره کرد. تالش ایـران برای ورود 
بـه بازار اوراسـیا بـا عضویـت در اتحادیـه ی اقتصادی اوراسـیا یا 
حضـور در سـازمان همـکاری شـانگهای را می تـوان قدم هـای 

مهـم بـرای برطـرف کـردن ایـن ضعـف کشـور برشـمرد.
خاطرنشـان می کنـد ورود چین به اقتصـاد جهانی به عنوان 
صادرکننـده ی موفـق سـالیان اخیـر و برنامه ریـزی تولیـد بـرای 
در  مهمـی  نقـش  کشـورها  داخلـی  تقاضـای  کـردن  بـرآورده 
تجـاری  شـتاب  به ویـژه  و  جهانـی  تجـارت  تحـوالت  توضیـح 
پـس از بحـران جهانـی 2010 و کنـد شـدن آن در سـال های 
اخیـر داشـته اسـت. بررسـی چیـن و رشـد فزاینـده ی صـادرات 
ایـن کشـور یـک مـورد بسـیار جـذاب بـرای سیاسـت گذاران و 

اسـت. اقتصـادی  تصمیم گیـران 

شتاب دهنده های صادراتی

افشینمهدیزاده
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بـر آن تأثیـر و ارتباطـات و اطالعـات فـنآوری
بینالمللـی تجـارت

انکارناپذیـری  نقـش  اینترنـت  توسـعه ی  میـان  ایـن  در 
بـازی می کنـد. آمـاری کـه در دسـترس اسـت تأثیـر اینترنـت بـر 

می کنـد. توصیـف  آشـکاری  شـکل  بـه  را  صـادرات 
می تـوان   ripe.net وب سـایت  آمـار  بـه  اسـتناد  ضمـن 
گفـت باآنکـه امـروزه اینترنـت به کـرات بـرای برقـراری ارتبـاط 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  و سـرگرمی  تفریـح  و  مـردم  بیـن  روزمـره 
می گیـرد، هـم تعـداد کاربـران خریـد کننـده از اینترنـت، هـم 
تعـداد سـرورهای اینترنتـی بـرای تجـارت بین المللـی و هم نرخ 
رشـد صـادرات و خریدوفـروش بین المللـی از طریـق اینترنت در 
حـال افزایش اسـت. حجـم درآمدهای حاصل از سـرویس های 
تجـارت الکترونیـک نیـز به سـرعت در حـال افزایـش اسـت و بر 
اسـاس گـزارش اداره آمـار ایاالت متحـده بـه چنـد هـزار میلیارد 

می رسـد. دالر 
خدمـات اینترنـت پرسـرعت و پایـدار، تجـارت بین المللی را 
نه تنهـا در کمـک بـه گسـترش بـازار بـرای شـرکت های بـزرگ، 
بلکـه بـه لطـف برنامه هـای کاربـردی C2C کـه در دسـترس 
عمـوم اسـت، بـرای مردم عـادی نیز تسـریع می کند. توسـعه ی 
کیفـی اینترنت جهانی به نقطه ای رسـیده اسـت کـه کاربردهای 
تجـارت الکترونیـک تقریبـًا بـرای همـه بـه لطـف راه حل هـای 

ارزان در دسـترس هسـتند.
در عصـر جهانی شـدن، اسـتفاده از فـن آوری اطالعـات و 
ارتباطـات در هـر جنبـه از فعالیـت انسـانی، به ویـژه در تجـارت 
تجربیـات  از  برخـی  در  اسـت.  بـوده  مهـم  بسـیار  بین المللـی 
جهانـی و منطقـه ای روال سـنتی دادوسـتد را نیـز تغییـر داده 
اسـت. پژوهش هـای کارشناسـان توضیـح می دهـد کـه فناوری 
تجـارت  بـر  قابل توجهـی  و  شـگرف  تأثیـر  دارای  اطالعـات 
منطقـه ای بیـن کشـورهای جمهـوری خلـق چیـن و اتحادیه ی 

کشـورهای جنـوب شـرق آسـیا )آسـه آن( داشـته اسـت.
و  اطالعـات  فـن آوری  گفـت  به جرئـت  می تـوان  حتـی 
بیـن  بین المللـی  تجـارت  اصلـی  تعیین کننـده ی  ارتباطـات، 
کشـورهای جمهـوری خلـق چیـن و کشـورهای جنـوب شـرق 
آسـیا اسـت. از ایـن منظـر کـه در صـادرات کشـورهای آسـه آن 
بـه جمهـوری خلق چیـن، اینترنت تأثیر بسـیار بیشـتری نسـبت 

بـه تلفـن داشـته اسـت.
فـن آوری  کاربـرد  کـه  می دهـد  توضیـح  پژوهش هـا  ایـن 
زیـرا  دارد،  معنـاداری  و  مثبـت  تأثیـر  ارتباطـات  و  اطالعـات 
بهبـود  را  تجـارت  شـریک  کشـورهای  بیـن  دوطرفـه  ارتبـاط 
می بخشـد و افـراد و شـرکت ها را تشـویق خواهـد کرد تـا بهترین 
بـه  توجـه  بـدون  را  تولیدکننـدگان  یـا  خدمـات  ارائه دهنـدگان 

بیابنـد. فاصلـه، 
میوه هـا  بین المللـی  تجـارت  ماننـد  خـاص  مـواردی  در 
ثابـت  تلفـن  کـه  توضیـح می دهنـد  پژوهش هـا  و سـبزیجات، 
نقـش  و تجـارت سـنتی در بخـش زنجیـره ی ارزش صـادرات 
محـوری بر تجارت میوه ها و سـبزیجات در کشـورهای شـریک 
تجـاری دارد. بنابرایـن، می توانیم اسـتنتاج کنیم کـه تأثیر مثبت 
ICT در برخـی از بخش هـا تأثیرگـذاری قطعـی نداشـته اسـت.

بااین حـال اسـتفاده از فـن آوری اطالعـات و ارتباطـات در 
عمـوم بخش هـا بـا قابلیت های بازاریابـی اینترنتـی، تأثیر مثبتی 
بـر در دسـترس بـودن اطالعـات صادراتـی دارد کـه به نوبـه ی 
خـود بـر توسـعه ی روابـط شـبکه ی تجـاری و رشـد بازارهـای 
صادراتـی کمـک می کنـد. عـالوه بـر ایـن گفتـه می شـود کـه با 
اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات می تـوان بـر هزینه هـای تجارت 
ایـن معنـی کـه جسـتجو بیـن خریـداران و  بـه  تأثیـر گذاشـت 
بازارگاه هـای میانجـی، هزینه هـای خریـدار را  فروشـندگان در 
بـرای کسـب اطالعـات دربـاره ی قیمـت فروشـنده و ارائـه ی 
کاهـش  موجـب  امـر  ایـن  و  می دهـد  کاهـش  پیشـنهادها 

خریـدار می شـود. هزینـه ی جسـتجوی 
فناوری  انسانی.  نیروی  هزینه ی  کاهش   -
اطالعات باعث می شود تا معامالت بتوانند به صورت 
شوند  انجام  بازرگانی  مدیر  توسط  صرفًا  الکترونیکی 
کارمندان  بر  نظارت  و  مدیریت  هزینه ی  درنتیجه  و 

بازرگانی را کاهش دهند.
امر  این  هماهنگی.  هزینه ی  کاهش   -
نشان دهنده ی کاهش هزینه ها در مدیریت زنجیره ی 

تأمین است.
- کاهش هزینه ی زمانی. هزینه ی نهایی ارتباط 

در هر فاصله ی مکانی اساسًا صفر است.

شتابدهندههایصادراتی
مرکـز تجـارت بین المللـی )ITC(، یـک آژانـس مشـترک 
همـکاری مابین سـازمان تجـارت جهانی و سـازمان ملل متحد 
تجـاری  فنـی  کمک هـای  ارائـه ی  پروژه هـای  در  کـه  اسـت 
سـازمان  ایـن  دارد.  مشـارکت  جهـان  سراسـر  کشـورهای  در 
همچنیـن چندیـن ابـزار تجزیه وتحلیـل بـازار آنالیـن و رایـگان 
ماننـد برنامه ی تحلیل بـازار صادراتی، برنامه ی سـرمایه گذاری، 
برنامـه ی  تـدارکات،  برنامـه ی  بـازار،  بـه  دسترسـی  برنامـه ی 

اسـتاندارد و برنامـه ی تجـاری را توسـعه داده اسـت.
را  برنامه هایـی   2015 سـال  از  همچنیـن  سـازمان  ایـن 
جهـت توانمندسـازی جوانان شـروع کرده اسـت. ایـن فعالیت ها 
اسـتراتژی های صـادرات بـرای کسـب و کارهای تحـت رهبری 
جوانـان را راهبـری می کنـد و در اصـل از طریـق همـکاری بـا 
صادراتـی  شـتاب دهنده های  ایجـاد  بـا  و  واسـط  نهادهـای 
)معمـواًل بـا همـکاری سـازمان های توسـعه ی تجارت کشـورها 
و اتاق هـای بازرگانـی( بسـتری بـرای رشـد و توسـعه ی صادرات 

فراهـم می سـازد. را  کشـورهای درحال توسـعه 
همچنیـن ایـن سـازمان بـا طراحـی یـک سیسـتم پایـش و 
ارزیابـی کامـل، به منظـور اندازه گیـری و ارزیابـی اثـرات ارائـه ی 
مجموعـه ای از خدمـات سفارشـی بـه شـرکت های کوچـک و 

متوسـط اثرپذیـری ایـن فعالیت هـا را رصـد می کنـد.
ITC پیش بینـی می کنـد کـه ابتـکار و نـوآوری جوانـان و 
ظرفیـت شـرکت های کوچـک و متوسـط، مسـیر بـرای کسـب 
خواهـد  فراهـم  را  بین المللـی  بازارهـای  در  پایـدار  حضـوری 

سـاخت.
مرکـز تجـاری بین المللـی ITC تنهـا آژانـس توسـعه اسـت 

شتاب دهنده ی 
صادراتی ITC یک 

مدل بین المللی 
کمک به صادرات 

استاندارد است که 
کارآفرینان جوان با 

شرکت های نوپایی را 
هدف قرار می دهد 

که قصد دارند به 
بازارهای بین المللی 
یا زنجیره های ارزش 

جهانی وارد شوند 
و یا به عنوان تجار 

جدید برای صادرات 
کاالهای موجود 

شروع به فعالیت 
کنند. در حقیقت 
این شتاب دهنده 

صادراتی یک 
اکوسیستم حمایت 

از شرکت های 
کوچک و متوسط و 

دانش بنیان است که 
توسط یک موسسه 

میزبان )در ایران 
اتاق های بازرگانی این 
نقش را ایفا می کنند( 

و توسط مدیران 
اجرایی شتاب دهنده، 

مربیان، مشاوران، 
اساتید دانشگاه و 

آموزش دهندگان 
اداره می شود.
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بین المللی سـازی شـرکت های  از  حمایـت  بـه  کامـل  به طـور  کـه 
کوچـک و متوسـط )SME( اختصـاص دارد. ایـن بـدان معنـی 
اسـت کـه آژانـس بـه صنایـع کوچـک و متوسـط در اقتصادهـای 
بازارهـای  بـا  و  رقابتی تـر شـده  تـا  درحال توسـعه کمـک می کنـد 
بین المللـی بـرای تجـارت و سـرمایه گذاری ارتبـاط برقـرار کننـد، 
به ویـژه  شـغلی،  فرصت هـای  ایجـاد  و  درآمـد  افزایـش  درنتیجـه 
بـرای زنـان، جوانـان و جوامـع فقیـر میسـر می شـود. در ایـن میان 
نقـش شـتاب دهنده های صنایـع کوچـک و متوسـط بسـیار حائـز 

اهمیـت هسـتند.
و  جهانـی  تجـارت  سـازمان  مشـترک  سـازمان  یـک   ITC

اسـت. متحـد  ملـل  سـازمان 
فرصت هـا  پیگیـری  در  درحال توسـعه  کشـورهای  از   ITC
بـرای توسـعه بخش هـای صـادرات حمایـت می کنـد کـه به نوبه ی 
خـود بـه رشـد اقتصـادی، ایجـاد شـغل و درنهایـت کاهـش فقـر 

کمـک خواهـد کـرد.

شتابدهندهصادراتیبرایکارآفرینان
و  شـتاب دهی  مراکـز  راه انـدازی  ایدهـی   1959 سـال  از 
مراکـز رشـد باهـدف توسـعه ی فّنـاوری و ایجـاد شـرایط مناسـب 
جهـت دسـتیابی سـریع تر بـه نوآوری هـا و فّناوری هـای برتـر، در 
ایاالت متحـده سـر بـرآورد و از آن سـال به بعد به سـرعت گسـترش 
یافـت. به گونـه ای کـه از حدود 800 مرکز در سـال 1990 میالدی 
بـه حـدود ۳500 مرکـز در سـال 2000 میـالدی، یعنـی در حـدود 

400 درصـد رشـد یافـت.
شـتاب دهنده ها غالبـًا به صـورت محلـی و یا منطقـه ای عمل 
نمـوده و تنهـا امـکان پوشـش بخش  اندکـی از جامعـه ی محیطی 
فیزیکـی،  محدودیت هـای  سـو  دیگـر  از  بودنـد.  دارا  را  خویـش 
تسـهیالتی و تجهیزاتـی و همچنیـن محدودیت هـای مطـرح در 

زمینـه ی  اطالع یرسـانی بـازار و جـذب سـرمایه  از دیگر مشـکالت 
ایـن مراکـز بود.

مفهـوم  میـالدی  از سـال 1999  کـه  امـر سـبب شـد  ایـن 
جدیـدی بـا عنـوان شـتاب دهنده های مجـازی در جهـان شـکل 
و  مکانـی  محدودیت هـای  بـردن  بیـن  از  بـا  مراکـز  ایـن  گیـرد. 
زمانـی در ارائـه خدمـات و تسـهیالت به مشـترکین خـود عالوه بر 
کاهـش هزینه هـای گـزاف راه انـدازی شـتاب دهنده های حقیقـی 
راهـکاری جهـت  آن،  و سـرعت  افزایـش سـطح خدمت دهـی  و 
مقیـم  تحصیل کـرده  کارآفرینـان  نوآوری هـای  و  ایده هـا  جـذب 
خـارج از کشـور را نیـز فراهـم می نمایـد کـه  ایـن امـر خـود سـبب 

رشـد اقتصـادی و  افزایـش تـوان فّنـاوری کشـور می شـود.
بـا جوانـان جهـت برداشـتن گامـی   ITC مشـارکت شـرکت 
بـه  ابتـکار  ایـن  شـد.  آغـاز  برنامه هـا  ایـن  ایجـاد  بـا  روبه جلـو 
کمـک  خدمـات  و  ابـزار  چندیـن  بـا  توسـعه  درحـال  کشـورهای 
کادمـی تجـارت به شـرکت های  فنـی و آمـوزش آنالیـن از طریـق آ
منطقـه ای  شـتاب دهنده های  طریـق  از  و  متوسـط  و  کوچـک 

می کنـد. کمـک 
شـتاب دهنده ی صادراتـی ITC یک مـدل بین المللی کمک 
بـه صـادرات اسـتاندارد اسـت که کارآفرینـان جوان با شـرکت های 
بازارهـای  بـه  دارنـد  قصـد  کـه  می دهـد  قـرار  هـدف  را  نوپایـی 
بین المللـی یـا زنجیره هـای ارزش جهانـی وارد شـوند و یـا به عنوان 
تجـار جدیـد بـرای صـادرات کاالهـای موجـود شـروع بـه فعالیـت 
کننـد. در حقیقـت ایـن شـتاب دهنده صادراتـی یـک اکوسیسـتم 
حمایـت از شـرکت های کوچـک و متوسـط و دانش بنیـان اسـت 
کـه توسـط یک موسسـه میزبان )در ایـران اتاق هـای بازرگانی این 
نقـش را ایفـا می کننـد( و توسـط مدیـران اجرایـی شـتاب دهنده، 
اداره  آموزش دهنـدگان  و  دانشـگاه  اسـاتید  مشـاوران،  مربیـان، 

می شـود.
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شـتاب دهنده ی تجـاری بـه شـرکت های کوچـک و متوسـط 
وابسـته بـه جوانـان خدمات اختصاصـی می دهد و بـه آن ها کمک 
می کنـد تـا حضـور پایدارتـری در بازارهـای بین المللـی بـه دسـت 
آورنـد. آمـوزش از طریـق برنامـه ی یادگیـری الکترونیکـی ITC و 
توسـط مربیـان خبـره از طریـق دوره های حضـوری یا آنالیـن ارائه 
نیـز  بازارهـا و خدمـات مالـی  بـه اطالعـات  می شـود. دسترسـی 
توسـط ITC یـا شـبکه ی موسسـه ی میزبـان )اتـاق بازرگانـی( یـا 
سـازمان  ملـی همکار )سـازمان توسـعه تجـارت( فراهم می شـود.
پـروژه ماننـد شـتاب دهنده ی صادراتـی نیازمنـد  یـک مـدل 
زنجیـره ی  یـک  بـا  قـوی  و  دقیـق  طراحی شـده  چارچـوب  یـک 
نتایـج خـوب و ابـزار جمـع آوری داده ی مناسـب بـرای اطمینـان 
در  به ویـژه  امـر  ایـن  اسـت.  قابل بررسـی  و  دقیـق  برآوردهـای  از 

دارد. اهمیـت  پـروژه  اولیـه  مرحلـه ی 
مجموعـه ای  شـامل  تجـاری  شـتاب دهنده ی  اولیـه ی  فـاز 
شـاخص  چنـد  بـا  مرتبـط  داده  جمـع آوری  ابزارهـای  از  محـدود 
الزامـی  را  الکترونیکـی  بسـتر  یـک  بـه  دسترسـی   ITC اسـت. 
قـرار  تحت الشـعاع  را  طـرح  نتایـج  تمـام  می توانـد  کـه  می دانـد 
دهـد؛ از برنامه ریزی هـای کوتاه مـدت گرفتـه تـا برنامه ریزی هـای 
برنامه ریزی هـای  تـا  منطقـه ای  برنامـه ی  سـطح  در  بلندمـدت 

کالن. سـطح  در  کشـوری 
موسسـه ی بین المللـی ITC، بـا ابتـکار سـازمان بین المللـی 

کار ،کمک هـای بین المللـی دیگـری را نیـز فراهـم آورده اسـت.
بررسـی و ارزیابـی نتایـج فعالیـت شـرکت ها، شـتاب دهنده را 
در ارائـه ی کمـک بـه کسـب وکارهایی که در رسـیدن بـه بازارهای 
بین المللـی فعالیـت قابل توجهـی داشـته اند یـاری می کنـد. هـدف 
سـطح  افزایـش  و  کشـورها  صـادرات  افزایـش  بـه  کمـک  کلـی 
اشـتغال در بخش هـای مرتبـط بـا کسـب وکارهای عمدتـًا تحـت 

رهبـری جوانـان اسـت.
سـطح اجرای برنامه در شـتابدهنده: کسـب دانـش از طریق 

یادگیـری الکترونیکـی، مربی گری و مشـاوره.
اکوسیسـتم سـازمانی  سـطح همـکاری سـازمانی: حمایـت 
سـازمان های  سـایر  یـا  و  صـادرات  توسـعه  سـازمان  کـه  جایـی 
ذی ربـط خدمـات خـود را ارائه می دهند یا دسترسـی به بسـترهای 

مالـی را تسـهیل می کننـد.
نه تنهـا  صادراتـی  شـتاب دهنده ی  مـدل  بعـد  مرحلـه ی 
بـرای شـرکت های نوپـا کـه بـر ارتقـای صـادرات توسـط همـه ی 
شـرکت های کوچـک و متوسـط تمرکـز دارد، از آنجاکـه پـروژه در 
ایـران نیـز توسـط ITC و اتاق هـای بازرگانـی اجـرا می شـود، ایـن 
مـدل و سیسـتم جامـع آن بـا نیازمندی هـای هـر کشـور تطبیـق 
داده خواهـد شـد و متناسـب بـا فضـای تولیـد و تجـارت مربوط به 

هـر کشـور اجرایـی می شـود.
در گام هـای بعـدی پلتفرم هـای تجـارت الکترونیـک کـه در 
برخـی کشـورها بـه شـکل ملـی فعالیـت می کننـد )ماننـد سـایت 
مـدل شـتاب ده   MadeinChina.com( ITC – سـاخت چیـن 
تجـاری را بـا توسـعه ی یـک پلتفـرم متمرکـز پیـش می بـرد. هـدف 
بازارهـای  در  کارآفرینـان  محصـوالت  ارتقـای  فعالیـت،  ایـن  از 
فنـی  بسـته ی کمـک  یـک  بـا  پلتفرم هـا  ایـن  اسـت.  بین المللـی 
سفارشـی مبتنـی بـر »آمادگـی الکترونیکـی« شـرکت ها را در مورد 
بسـته بندی، برچسـب زنی، دیجیتالـی کـردن کاتالـوگ محصـول، 
پشـتیبانی  تـدارکات  و  مشـتری  بـا  روابـط  محصـول،  توصیـف 
می کنـد. ایـن رویکـرد کسـب وکارها را بـا راه حل هـای واقعـی ورود 
بـه بـازار بین المللـی آشـنا می کنـد تـا بـه آن هـا اجـازه دهـد تحـت 

چتـر یـک برنـد کشـوری فعالیـت کننـد.

فعالیتشتابدهندههایصادراتیدرایران
شـتاب دهنده صـادرات بـردار به عنوان اولیـن مرکز تخصصی 
شـتابدهی در کشـور بـه همـت اتـاق بازرگانـی اصفهـان در دوره ی 
نهـم فعالیـت خـود، در آذر سـال 1۳98 افتتاح شـده اسـت. ایـن 
شـتاب دهی  مرکـز  مهم تریـن  و  اولیـن  به عنـوان  توانسـته  مرکـز 
شـتاب دهنده ی  همچنیـن  شـود.  شناسـایی  ایـران  در  صادراتـی 
بـردار طبـق برنامه هـای حمایتـی جهانـی، کمـک مالـی نیـز برای 

شـرکت های عضـو خـود از ITC دریافـت می کنـد. 
بـا  نیـز  تهـران(  )شـعبه  ایـران  صـادرات  شـتاب دهی  مرکـز 
حمایـت معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری و در سـال 
به صـورت  نیـز  شـتاب دهنده  ایـن  اسـت.  افتتاح شـده   1۳99
تخصصـی در حـوزه ی صادرات، خدمـات شـتابدهی ارائه می کند.
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استلزامات و پیش نیازهای
تحقق منافع ناشی از تجارت

اقتصاددانـان نئوکالسـیک1 علی رغـم کوشـش های عظیم در 
طـول بیـش از نیم قرن گذشـته نتوانسـته اند تبییـن قانع کننده ای 
از تفاوت شـگرف عملکرد اقتصادها و تـداوم وجود اقتصادهای 
از  همچنیـن  کننـد.  ارائـه  زمـان،  طـول  در  ناهمسـان  کامـاًل 
شـمرده  مبادلـه  غیـرکارآی  شـکل های  آنچـه  تـداوم  تبییـن 
می شـود نیـز عاجـز بوده انـد. واقعیـت آن اسـت کـه نظریه  ی به 
کار گرفتـه شـده، بـرای ایـن کار سـاخته نشـده اسـت. نظریه ی 
نئوکالسـیک بـر فـرض بنیانـی کمیابـی و بالطبع رقابت اسـتوار 
اسـت؛ مفاهیـم ایـن نظریـه از فـروض آن دربـارۀ بی اصطکاک 
بـودن فراینـد مبادلـه نتیجـه می شـوند، در ایـن فراینـد حقـوق 
مالکیـت بـه طـور کامل و بدون هیچ هزینه ای ادعا شـده اسـت 
و بـه همین شـکل، کسـب اطالعـات نیـز هزینـه ای دربرندارد. 
رقابـت،  تبـع آن فرضیـه ی  بـه  و  اگـر چـه فرضیـه ی کمیابـی 
فرضیـه ای جان سـخت و محکـم بـوده اسـت و مبانـی اصلـی 
نظریـۀ نئوکالسـیک را فراهم سـاخته اسـت، دیگر فـروض این 
1   الزم به توضیح است که رویکرد اقتصاد نئوکالسیک، چارچوب غالب نظام 
پارادایم غالب در نزد فصلنامه ها و  آموزش علم اقتصاد ایران را شکل داده و 
دانشکده ها است. بعالوه با تساهلی می شود ادعا کرد که اصطالحات »اقتصاد 
را  مفهوم  و  معنی  یک  نئوکالسیک«،  »اقتصاد  و  غالب«  »اقتصاد  متعارف«، 

می رساند.

نظریـه چنـدان دوام نداشـته اند. لـذا بـرای تبییـن قانع کننده، به 
نظریـه ی جدیـدی نیازمندیم که با برجسـته کـردن واقعیت های 
موجـود محیـط بیرونی همچـون؛ هزینه های مثبـت معامالتی، 
اطالعـات ناقـص و نامتقـارن، پیش بینـی ناکامـل، و عقالنیـت 
محـدود، عـدم امنیـت حقـوق مالکیـت و امثـال آن، معضـل 
نظـری تعـاون و همـکاری در چارچـوب اقتصاد نئوکالسـیک را 

تأکیـد کرده و گره گشـا باشـد. 
و  متعـارف  اقتصـاد  تبییـن  کـه  آنچـه  سـاده،  زبـان  بـه 
و  مسـاعی  تشـریک  ماهیـت  درک  داشـته،  کـم  نئوکالسـیک 
همـکاری میـان انسـان ها اسـت. مریـدان آدام اسـمیت نباید از 
ایـن گفته تعجب کنند که دلمشـغولی اسـمیت تنها آن اشـکالی 
از تعـاون کـه انحصـار و تبانـی را بـه دنبال مـی آورد نبـوده، بلکه 
وی بـه آن شـکل هایی از تعـاون کـه محقـق شـدن سـودهای 

ناشـی از تجـارت را ممکـن می سـاختند نیـز توجـه می کـرد. 
اقتصاددانـاِن متعارف مسـائل مربوط به تعـاون و همکاری را 
در چارچـوب نظریـۀ بازی هـا مورد بررسـی قـرار داده انـد. یکی از 
کاربردهـای مختصر و بیش از حد سـاده شـدۀ ایـن رهیافت آن 
اسـت کـه اگر بـازی تکرار شـود، اگـر در مـورد عملکرد گذشـتۀ 
دیگـر بازیکنـان اطالعات کامل در اختیار داشـته باشـند، و اگر 

یاوراحمدپورترکمانی
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تعـداد بازیکنـان کـم باشـد، افـراد بیشینه سـاز ثـروت، همکاری 
بـا دیگـران را سـودمند خواهنـد یافت. بر طبق تحقیقات اکسـل 
راد، چنانچـه بـه سـراغ بازی هایـی کـه مرتبـًا تکـرار می شـوند 
برویـم آنـگاه احتمـال راه حلـی مبتنی بر همکاری بسـیار بیشـتر 
خواهـد شـد. امـا اگـر بـازی پایـان یابـد یـا آنکه مـردم بـاور کنند 
کـه بـازی ممکـن اسـت تمـام شـود، همچنیـن، اگـر در مـورد 
طـرف دیگـر اطالعاتـی در اختیـار نداشـته باشـند، و اگـر تعـداد 
بازیکنـان زیاد باشـد تداوم همکاری مشـکل می شـود و طرفین 
مبادلـه بـرای تعییـن اینکـه آیـا ادامـه ی همـکاری ارزش دارد 
یـا نـه، از نـرخ تنزیـل اسـتفاده خواهـد کـرد. ایـن حالت هـای 
به شـدت قطبـی در واقـع بیانگـر تقابل هـای زندگـی واقعی انـد. 
از سـوی دیگـر محقـق کردن منافع ناشـی از تجـارت در جهانی 
بـا دانـش فنی پیشـرفتۀ متکـی بـر تخصص گرایی و تقسـیم کار 
گسـترده کـه مبادلـۀ غیرشـخصی از خصایص آن اسـت، کاری 
بـس دشـوار و امـری بـه غایـت نادر اسـت. چـرا کـه افـراد دائمًا 
بـا یکدیگـر سـروکار ندارنـد. طـرف دیگر قـرارداد را نمی شناسـند 
و هـر فـرد بـا کثیـری از افراد دیگـر ارتبـاط دارد. در واقـع مبادلۀ 
غیرشـخصی نقطـه ی مقابـل شـرط تعـاون در نظریـه بازی هـا و 

اقتصـاد متعارف اسـت. 
نتیجـه ی گریزناپذیـری کـه در  نـکات پیش گفتـه،  بـه  نظـر 
قلمـروی حداکثرسـازی ثـروت بـه آن می رسـیم ایـن اسـت کـه 
عقـد قراردادهـای پیچیـده کـه در قلمـرو مبادلـۀ غیرشـخصی، 
کسـب منافـع حاصـل از تجـارت را ممکـن می سـازند، بایـد بـا 
نوعـی از نظـارت طـرف سـوم بر اجـرای قـرارداد همراه شـود. از 
دیـدگاه نـورث، توفیـق در تحقـق مبادلـۀ غیرشـخصی نـه فقـط 
مقولـۀ توسـعۀ اقتصـادی را حـل می کنـد بلکـه راه حـل مسـائل 

بزرگتـر تنـازع بشـری را بـه مـا می نمایانـد.
اگـر اطالعـات ناقـص باشـد، راه حل هـای مبتنـی بـر تعاون 
شکسـت خواهـد خـورد، مگـر آنکـه نهادهایـی ایجـاد شـوند که 
اطالعـات کافـی را بـه منظـور نظـارت بـر انحرافـات در اختیـار 
افـراد قـرار دهنـد. از نـگاه میلگـرام و وینگاسـت، نهـادی کـه 
نخسـت  می کنـد.  ایفـا  نقـش  دو  می کنـد  تضمیـن  را  تعـاون 
را  مناسـب  اطالعـات  ارتباطـی،  نظـام  آوردن  به وجـود  بـرای 

فراهـم مـی آورد تـا نظـارت بـر کاسـتی ها میّسـر شـود. دوم، از 
آنجایـی کـه مجـازات اغلـب کاالیـی اسـت عمومـی کـه نفع آن 
بـه اجتمـاع می رسـد، ولـی گـروه کوچکـی از افـراد هزینه هـای 
آن را متحمـل می شـوند؛ نهادهـا بایـد مشـوق های الزم بـرای 
اجـرای مجـازات توسـط افـرادی را فراهـم آورنـد که بـه این امر 

می شـوند.  خوانـده 
تـا  داد  تخصیـص  مبادلـه  بـه  بایـد  کـه  منابعـی  چـه  هـر 
دسـتاوردهای تعاون و همکاری تضمین گردد، بیشـتر باشـد؛ از 
ارزش سـودهای ناشـی از مبادله در مدل اقتصاد متعارف کاسته 
خواهـد شـد. هـر چـه مبادلـه از نظـر زمـان و مـکان مشـکل تر 
باشـد، بـرای تحقـق نتایـج تعـاون، بـه نهادهـای پرهزینه تـر و 
پیچیده تـری نیـاز خواهیـم داشـت. بـا برقـراری نظـارت طـرف 
سـوم بـر اجـرای قـرارداد، بـه کمـک نهادهایـی کـه هزینه های 
اطالعاتـی مربـوط به طرف دیگـر را کاهش می دهنـد، می توان 
توفیـق  امـا  بخشـید.  واقعیـت  پیچیـده  کامـاًل  مبادلـه ای  بـه 
طـرف سـوم در اجـرای قـرارداد، معمـای اصلـی اقتصادهایـی 
عهـد  توسـعۀ  می پردازنـد.  غیرشـخصی  مبادلـۀ  بـه  کـه  اسـت 
از جانـب هیئت هـای سیاسـی  پیمان هـای در خـور اعتمـاد  و 
بـه نحـوی کـه تضمیـن شـود هیئت هـای مزبـور قراردادهـا را 
نقـض نخواهنـد کـرد و یـا شـرایطی را بـه وجـود نخواهنـد آورد 
کـه ثـروت و درآمـد طرفیـن قـرارداد بـه طـور جدی دسـتخوش 
تغییـر و تحـول شـود، فقـط بـه طـور نسـبی امکان پذیـر اسـت. 
حتـی در توسـعه یافته ترین کشـورها، بـه واحدهـای سیاسـی ای 
برمی خوریـم کـه با توسـل به انـواع تغییرات در سـطح قیمت ها، 
ثـروت طرفیـن مبادلـه را تغییـر می دهند و یـا با تغییـر قوانین، بر 
رفـاه افـراد تأثیـر می گذارنـد. بـا وجـود ایـن، بیـن میـزان اعتماد 
ما به اجرای قراردادها در کشـورهای توسـعه یافته و کشـورهای 
جهـان سـوم تفـاوت عظیمـی وجـود دارد. تأکیـد بـر ایـن نکتـه 
ضـروری اسـت کـه ایجـاد محیطـی نهـادی کـه عهـد و پیمانی 
در خـور اعتمـاد برانگیزد، مسـتلزم چارچوب نهـادی پیچیده ای 
اسـت متشـکل از قواعـد رسـمی، محدودیت هـای غیررسـمی 
و اجـرا، کـه در مجمـوع انجـام معامـالت کم هزینـه را ممکـن 
سـازد و منافـع حاصـل از تجـارت را بـرای اجتمـاع محقـق کند. 

 هیچ راه حل و 
فرمول مشخصی برای 
تحقق رشد اقتصادی 

وجود ندارد. فرایند 
رشد اقتصادی 

در هر جامعه ای 
متفاوت است 

که این وضعیت، 
منعکس کننده ی 

میراث های فرهنگی 
متنوع و شرایط 

مختلف جغرافیایی، 
فیزیکی، سیاسی 

و اقتصادی است. 
برای تغییر و بهبود 

عملکرد اقتصادی 
یک جامعه، ابتدا 

باید ویژگی های 
منحصر به فرد آن 
جامعه را داشته 

باشیم. در همین 
راستا باید درکی از 

پیچیدگی های تحول 
نهادی داشته باشیم 

تا در اجرای آن تحول 
موثر واقع شود.

...
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در  معامالتـی  هزینه هـای  سـنجش  بـا  نـورث  و  والیـس 
بـازار اقتصـاد ایـاالت متحـده )از قبیـل هزینه هـای مربـوط بـه 
بانکـداری، بیمـه، امور مالی، مبـادالت عمده فروشـی، مبادالت 
وکیـل،  گرفتـن  صـرف  کـه  هزینه هایـی  یـا  خرده فروشـی، 
نامـه  ضمانـت  تعهدنامه هـا،  قبیـل  از  اقداماتـی  یـا  حسـابدار، 
و  بـه دسـته بندی  منابـع تخصیص یافتـه  تجـاری،  هـا، عالئـم 
درجـه بنـدی، مطالعـات زمان سـنجی و حرکت سـنجی تعهـدات 
کارگـزاران، داوری، واسـطه گری و البتـه کل فراینـد دادرسـی و 
غیـره می شـوند( دریافتنـد کـه بیـش از 45 درصد درآمـد ملی به 
دادوسـتد اختصـاص داشـته اسـت، و عـالوه بـر آن، ایـن رقـم 
کـه در صـد سـال قبـل 25 درصـد بوده، بـه ایـن انـدازه افزایش 
یافتـه اسـت. از آنجایـی کـه هزینه هـای معامالتـی بخشـی از 
هزینه هـای تولید هسـتند، نوشـتن دوبـارۀ رابطۀ سـنتی تولید به 
ترتیـب زیـر ضروری اسـت. هزینه هـای کل تولید شـامل منابعی 
ماننـد زمیـن و نهادهایـی همچـون نیـروی کار و سـرمایه اند کـه 
هـم، در تبدیـل ویژگی هـای فیزیکـی کاال )انـدازه، رنـگ، وزن، 
حمـل، اسـتقرار، ترکیـب شـیمیایی و از ایـن قبیل( بـه کار گرفته 
می شـوند و هـم در معاملـه نقش دارنـد- بدین ترتیـب که حقوق 
نتیجـۀ  در  درآمـد  کسـب  حـق  اسـتفاده،  )حـق  کاال  مالکیـت 
اسـتفاده، حـق محرومیـت از اسـتفاده و حـق مبادلـه( را تعریـف 
کـرده، از آن حمایـت کـرده و آن را تعییـن می کنند. اگـر بپذیریم 
کـه هزینه هـای تولیـد عبارتنـد از مجمـوع هزینه هـای تبدیـل و 
هزینه هـای معامالتـی، آنـگاه بـه چارچـوب تحلیلـی جدیدی در 
نظریـه اقتصـاد خـرد محتـاج خواهیـم بـود )چارچـوب تحلیلـی 
متفـاوت از آنچـه در نظـام آمـوزش رسـمی اقتصـاد ایـران و در 

قالـب رویکـرد نئوکالسـیک بحـث می شـود(. 
تعـداد  کار،  تقسـیم  و  تخصصی شـدن  افزایـش  مـوازات  بـه 
نیـز  اسـت،  آن  بـه  منابـع  تخصیـص  مسـتلزم  کـه  مبـادالت، 
تجـارت،  مالیـه،  بیمـه،  بانکـداری،  اسـت؛  یافتـه  افزایـش 
عمده فروشـی و خرده فروشـی، و نیـز بخـش قابلـی از فعالیـت 
درون  بنابرایـن  و  هسـتند.  مبادلـه  از  بخشـی  همگـی  دولـت، 
وکال،  حسـابداران،  از  افزایشـی  حـال  در  دائمـًا  تعـداد  بنـگاه، 
دنیـای  مبادلـه ی  تسـهیل  بـه  کـه  دارنـد  وجـود  افـراد  سـایر  و 
گـذار  می پردازنـد.  غیرشـخصی  مبـادالت  پیچیـده  اقتصـادی 
از مبادلـه ی شـخصی بـه مبادلـه ی غیرشـخصی، همـواره کل 
هزینه هـای مبادالتـی را افزایـش می دهد، اما پیامـد آن کاهش 
شـدید هزینه های تولید اسـت کـه بیش از جبـران منابع افزایش 
یافتـه ای اسـت که برای مبادله صرف می شـود- و مسـبب رشـد 
شـدید اقتصادهـای مـدرن بـود. در نـگاه آبراهام و پالتیـو، برای 
تحقـق منافـع اقتصـادی ناشـی از تجـارت، آنچه ضـرورت دارد، 
گـذار از جامعـه ای مبتنـی بـر منزلـت اجتماعی و اجبـار افراد که 
بـا اتـکاء بـر کنتـرل متقابـل، احتـرام بـه رتبه بندی هـا ]جایـگاه 
فـرد در سلسـله مراتـب اجتماعـی[ و رفتارهـای سـخاوتمندانه 
کـه بـه طـور دقیـق و کامـل اجـرا می شـوند، بـه جامعـه ای بـاز 
اسـت کـه در آن ورود و خروج آزاد، حکمرانی مردم سـاالرانه )که 
پذیـرش مخالفـان را شـامل می شـود(، معیارهای شایسـتگی، و 
تمایزگـذاری اجتماعی-اقتصـادی به مثابه اصـول راهنما به کار 
گرفتـه می شـوند یـا آشـکارا بـه آن هـا اجـازه اجـرا داده می شـود. 

ایـن گـذار به عبارتـی گـذار از مبادلـه ی شـخصی بـه مبادلـه ی 
غیرشـخصی اسـت که توفیـق یا عدم توفیـق در آن، ویژگی های 
عملکـردی متفـاوت اقتصادهـا در حـل و فصـل مسـائل مربوط 
رو  ایـن  از  و  انسـانی،  و  فیزیکـی  محیـط  نااطمینانی هـای  بـه 
نتایجـی کـه از یـک سـو منجـر بـه رشـد اقتصـادی و از سـوی 
دیگـر بـه رکـود اقتصـادی در طـول تاریـخ شـده اسـت را نشـان 
می دهـد. توفیـق در گـذار به مبادله غیرشـخصی، بـه نحوی بارز 
بخشـی از پویایی هـای تحـول و تحقـق منافـع اقتصـادی ناشـی 
از تجـارت اسـت کـه در آن، تجربیـات مسـتمر جامعـه، به تدریج 
اصـالح  را  نهـادی  چارچـوب  نتیجـه،  در  و  موجـود  باورهـای 
می کننـد؛ نتیجـه می توانـد پیدایـش نهادهایـی بـا انطبـاق کارا 
باشـد کـه بـه تغییـرات در محیـط انسـانی یـا رکـود و بـه نحـوی 
فزاینـده بـه سیاسـت ها و نگرش هـای کژکارکرد، بـه نحو موثری 

واکنـش نشـان می دهنـد. 
نکتـه ی اساسـی و درسـی کـه از ذخیـره ی دانش بشـری این 
حـوزه بـرای اسـتان آذربایجان شـرقی و اقتصـاد ایـران می تـوان 
عملکـرد  باشـیم،  داشـته  توجـه  بایـد  کـه  اسـت  ایـن  آموخـت 
و  غیرشـخصی  مبـادالت  برقـراری  بـرای  اقتصـادی  مطلـوب 
اسـت  آن  مسـتلزم  تجـارت،  ناشـی  سـودهای  کـردن  محقـق 
کـه: الـف( فهمـی روشـن از ریشـه های عملکـردی اقتصـادی 
ضعیف و چشـم اندازهای بالقوه اقتصاد داشـته باشـیم. ب( باید 
فهمـی روشـن از ریشـه های چارچـوب نهـادی داشـته باشـیم. 
فهـم میـراث فرهنگـی جامعـه، شـرط ضـروری "میّسـر" کـردن 
تحـول اقتصـادی اسـت. بـرای اینکـه بدانیم بـه کجـا می توانیم 
برویـم بایـد بدانیـم کـه کجـا بوده ایـم. بایـد سـازه های ذهنـی و 
نظـام باورهایـی را ایجـاد کنیـم کـه تحقـق نهادهـای مولدتـر را 
میسـر کنـد. ج( از آنجایـی کـه کشـورهای توسـعه یافته مزیتـی 
عمـده در چارچـوب نهـادی/ سـازمانی دارنـد و تـوان بهـره وری 
باالیـی دارنـد؛ مجموعـه ی متنوعـی از مداخالت دولـت ممکن 
اسـت در کوتاه مـدت بـرای رقابتـی شـدن مـا ضـرورت داشـته 
باشـد. یـک امـر سیاسـی کارآمـد کـه نهادهـای ضـروری را در 
جایگاه شـان قـرار دهـد و ضمانـت اجـرای موثـر را فراهـم کنـد، 
پیش شـرط ضـروری بـرای عملکـرد بهتر اسـت. در کشـوری که 
فاقـد میراثـی از نهادهـای سیاسـی رسـمی و غیررسـمی مبتنـی 
بـر تفاهـم و آرای عمومـی اسـت، در حرکـت به سـوی یک نظام 
سیاسـی کارآمـد، بـه حاکمـی اقتدارگـرا با دانـش بـاال، راغب، و 
توانایـی وضـع قواعـد اقتصـادی الزم و اجرای آن ها نیاز اسـت یا 
فرایند بسـیار طوالنی تر توسـعه ی تدریجی توسـط سـازمان های 

مـردم نهـاد و کمک هـای خارجـی موثـر ضـرورت دارد.
در کل می تـوان گفـت کـه هیـچ راه حـل و فرمـول مشـخصی 
رشـد  فراینـد  نـدارد.  وجـود  اقتصـادی  رشـد  تحقـق  بـرای 
اقتصـادی در هـر جامعـه ای متفـاوت اسـت کـه ایـن وضعیـت، 
شـرایط  و  متنـوع  فرهنگـی  میراث هـای  منعکس کننـده ی 
اسـت.  اقتصـادی  و  سیاسـی  فیزیکـی،  جغرافیایـی،  مختلـف 
بـرای تغییـر و بهبـود عملکـرد اقتصـادی یـک جامعه، ابتـدا باید 
ویژگی هـای منحصـر بـه فـرد آن جامعـه را داشـته باشـیم. در 
همیـن راسـتا بایـد درکـی از پیچیدگی های تحول نهادی داشـته 

باشـیم تـا در اجـرای آن تحـول موثـر واقـع شـود. 
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در سـال 1959 در هلنـد منابـع گاز طبیعـی قابـل توجهـی 
کشـف شـد و ایـن اکتشـاف در اوایـل دهـه ی 19۶0 به سـرعت 
گسـترش یافـت و منابـع ارزی هنگفـت و ناگهانـی نصیـب ایـن 
کشـور کـرد. رونـق صادرات و مـازاد تراز پرداخت هـا رفاه جدیدی 
را ممکـن سـاخت. در عـوض اقتصـاد هلنـد از بـاال رفتـن تـورم، 
و  درآمـد  رشـد  پایین تـر  نرخ هـای  تولیـدی،  صـادرات  کاهـش 
افزایـش بیـکاری آسـیب دیـد. چرا که ایـن پدیده موجب شـد که 
نیـروی کار و امکانـات تولیـد از بخـش صنعتـی بـه بخش هایـی 
از قبیـل خدمـات اداری و ساختمان سـازی انتقـال یابـد. در اثـر 
ایـن امـر در دهـه ی 19۶0 و اوایـل دهـه ی 1970، یعنـی حدود 
بیـن  از  تقریبـًا  هلنـد  الـی 15 سـال، صنایـع مهـم کشـور   10
رفتـه و یـا قـدرت رقابـت بین المللـی خـود را از دسـت بدهنـد. 
دولـت هلنـد بـرای مقابلـه بـا ایـن پدیده دسـت به سیاسـت های 
متفاوتـی زد کـه عمدتـًا نتیجه بخـش نبـود. بـه همیـن خاطر بعد 
از سـال 1977 بـه چنیـن پدیـده ای اصطالحـًا بیمـاری هلنـدی 
گفتـه می شـود. بیمـاری هلنـدی یـک مفهـوم اقتصـادی اسـت 
کـه تـالش می کنـد رابطـه ی بیـن بهره بـرداری بی رویـه از منابع 

طبیعـی و رکـود در بخـش صنعـت را توضیـح دهـد. ایـن مفهوم 
بیـان مـی دارد که افزایش درآمد ناشـی از منابـع طبیعی می تواند 
اقتصـاد ملـی را از حالـت صنعتـی بیـرون بیـاورد. ایـن اتفـاق بـه 
علـت کاهـش نـرخ ارز و یـا عـدم افزایـش آن در حـد نـرخ تـورم 
ضعیـف  رقابـت  در  را  صنعـت  بخـش  کـه  می گیـرد،  صـورت 
می کنـد. در حالی کـه  ایـن بیمـاری اغلـب مربـوط بـه اکتشـاف 
منابـع طبیعـی می شـود، می توانـد بـه »هـر فعالیـت توسـعه ای 
کـه نتیجـه اش ورود بی رویـه ارز خارجـی می شـود« مربوط شـود 
ماننـد نوسـان شـدید در قیمـت منابـع طبیعی، کمـک اقتصادی 
بیمـاری  واژه ی  خارجـی.  مسـتقیم  سـرمایه گذاری  خارجـی، 
بـرای  اکونومیسـت  مجلـه ی  توسـط   1977 سـال  در  هلنـدی 
توصیـف رکـود بخش صنعتـی در هلند بعد از کشـف گاز طبیعی 
در دهـه ی 19۶0 بـه کار گرفتـه شـد. هنگامـی کـه پـول یـک 
کشـور بـا افزایش قابـل توجـه ارزش روبه رو شـود، صـادرات این 
کشـور بـه پـول کشـورهای دیگـر گران تـر شـده، ولـی واردات به 
آن کشـور بـه نسـبت ارزان تـر می شـود. بطورکلـی، ایـن وضعیت 

را بیمـاری هلنـدی می نامنـد.

تاریخچه بیماری هلندی در اقتصاد  
)Dutch Disease(

امینطبقچی
پژوهشگر اقتصاد سیاسی
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بیماری هلندی از 
زمانی رخ می دهد 

که دولت به عنوان 
متولی اقتصاد کالن 

وارد کارزار می شود و 
سعی می کند به طور 

مصنوعی و از طریقی 
غیر از افزایش تولید، 

قیمت ها را پایین 
نگهدارد. دولت 

متوسل به واردات 
کاالهای مصرفی 
ارزان می شود تا 

قیمت ها را مهار کند 
در حالی که صنایع 
داخلی مجبورند با 

عوامل تولید گران، 
کاالی گران را تولید 

و به قیمت ارزان 
بفروشند.

...

مکانیزمکاربیماریهلندی
ایـن عارضـه زمانـی رخ می دهـد کـه درآمـد یک کشـور بر اثر 
عوامـل فصلـی بـه صـورت ناگهانـی افزایـش می یابـد و متولیـان 
اقتصـاد کالن)دولـت( هـم بـا تصـور دائمـی بـودن ایـن درآمد آن 
را در جامعـه تزریـق می کننـد. درآمـد کشـور زیـاد شـده و پـول هم 
بـه جامعـه منتقـل می شـود. امـا بـا افزایـش درآمـد، تقاضـا هـم 
افزایـش پیـدا می کند. اگـر این افزایـش تقاضا به صـورت ناگهانی 
انجـام شـود، عرضـه جوابگوی تقاضـا نخواهد بود و تعـادل عرضه 
و تقاضـا برهـم می خـورد، در نتیجـه، قیمت هـا افزایـش می یابـد. 
در یـک رونـد طبیعـی قیمت هـا تـا سـقفی بـاال می رونـد و بـا یـک 
تأخیـر زمانـی تولیـد افزایش پیـدا می کند و در نهایت پـس از مدتی 
عرضـه و تقاضـا بـه تعادل قبـل بر می گردند. اما بیمـاری هلندی از 
زمانـی رخ می دهـد کـه دولت به عنـوان متولی اقتصـاد کالن وارد 
کارزار می شـود و سـعی می کنـد به طور مصنوعـی و از طریقی غیر 
از افزایـش تولیـد، قیمت هـا را پاییـن نگهـدارد. دولـت متوسـل بـه 
واردات کاالهـای مصرفـی ارزان می شـود تـا قیمت هـا را مهار کند 
در حالـی کـه صنایع داخلی مجبورند با عوامـل تولید گران، کاالی 

گـران را تولیـد و بـه قیمت ارزان بفروشـند.
نکتـه اینجاسـت کـه ایـن سیاسـت نمی توانـد جلـوی تـورم را 
بگیـرد. بلکـه آن را به بخش های دیگر اقتصـادی منتقل می کند. 
به عنـوان مثال می تـوان بـا واردات کاالهایی نظیر سـیب، پرتقال، 
تیرآهـن و... قیمـت ایـن کاالهـا را پاییـن نگه داشـت ولـی برخـی 
کاالهـا ماننـد زمیـن و مسـکن قابل وارد کـردن نیسـتند و افزایش 
قیمـت ایـن کاالهـا را نمی شـود بـا واردات مهـار کـرد. در نتیجـه 
قیمـت ایـن قبیـل کاالها به رشـد خـود ادامـه می دهنـد. از طرفی 
سـرمایه گذاری جدیـد در آن بخش هـای صنعتـی کـه بـا واردات 
قیمت شـان مهـار شـده انجـام نمی شـود و سـرمایه ها بـه سـمت 
کاالهایـی مثـل زمیـن و مسـکن هدایـت می شـود. در نتیجـه ی 
ایـن امـر، تقاضـای کاذبـی بـرای ایـن کاال ایجـاد شـده و قیمـت 
آن هـا بـا سـرعت بیشـتر و بـه صـورت غیر طبیعـی و باورنکردنـی 
رشـد می کننـد. عـوارض این مشـکل بـه همین جا ختم نمی شـود. 
به محـض اینکـه فصـل افزایـش درآمـد خاتمـه پیـدا کنـد و دولت 
پولـی نداشـته باشـد کـه بـا آن واردات ارزان را انجام دهـد افزایش 
مصنوعـی  به صـورت  زمـان  آن  تـا  کـه  بخش هایـی  در  قیمـت 
قیمـت پایینـی داشـتند با سـرعتی فزاینـده رخ خواهـد داد. از آنجا 
کـه صنایـع داخلـی هـم در اثـر همـان سیاسـت های گذشـته فلج 
شـده اند، قـادر بـه پاسـخگویی بـه تقاضاهـای جدیـد نمی باشـند و 
اقتصـاد را در ابتـدا ناکارآمـد و سـپس فلج می کند. البتـه هلند این 
شـانس را داشـت در زمانی که به این مشـکل گرفتار شـد، سایه ی 
کمونیسـم، شـرق اروپـا را فراگرفتـه بود و کشـورهای غربـی برای 
اینکـه مبـادا هلنـد هـم در دامـن کمونیسـت ها بیفتـد کمک های 
بی دریغـی بـه ایـن کشـور کردنـد، بـا ایـن وجـود چنـد سـالی طول 

کشـید تـا اقتصـاد ایـن کشـور بتوانـد کمر راسـت کند.
مـدل بیمـاری هلنـدی اقتصـاد را در سـه بخـش می تـوان 
تحلیـل کـرد: بخـش قابـل تجـارت منابـع طبیعـی، بخـش قابـل 
تجـارت صنعـت و بخـش غیرقابـل تجـارت. وفـور منابـع طبیعـی 
بـا افزایـش تقاضـا بـرای کاالهـای غیرقابـل تجـارت و تقویت نرخ 
ارز حقیقـی همـراه بـوده و در نتیجه سـهم کمتـری از منابع نیروی 

کار و سـرمایه بـه بخش صنعـت تخصیص می یابـد. بنابراین تولید 
قابـل رقابـت بـه جـای بخـش صنعـت در بخـش منابـع طبیعـی 
متمرکـز می شـود و نیـروی کار و سـرمایه کـه در صنعـت باید به کار 
گرفتـه شـود بـه بخـش تولیـد کاالهـای غیرقابـل رقابـت انتقـال 
می یابـد. در ایـن حالـت وقتـی اقتصـاد یـک رونـق را در صـادرات 
منابـع طبیعـی خود تجربـه کند)به علـت بهبود رابطـه ی مبادله ی 
تجـاری و یـا کشـف منابـع جدیـد( بخش قابـل تجـارت صنعت به 
علـت تقویت نـرخ ارز حقیقی، تضعیف می شـود و بخش کاالهای 
غیرقابـل تجارت داخلی)همانند زمین و مسـکن( توسـعه می یابد. 
تضعیـف بخش قابل تجـارت صنعت در این مـدل، بیماری نامیده 
می شـود و اگـر منبع رشـد صنعت عامـل خاصی ماننـد پیوندهای 
پسـین و پیشـین و یـا فرایند یادگیری باشـد در این صـورت بیماری 
هلنـدی می توانـد یـک بیمـاری واقعـی بـا اثـرات گسـترده باشـد. 
به عبـارت دیگـر بـا فـرض آنکـه توسـعه ی تولیـد صنعتـی دارای 
اثـرات خارجـی اسـت، تضعیف صنعت توسـط وفـور منابع طبیعی 
منجـر بـه ناکارآمدی و کاهش بیشـتر رشـد اقتصادی خواهد شـد. 
در مطالعاتـی کـه در ایـن زمینه انجام شـده اسـت، در مـورد اثرات 
منفـی منابـع طبیعی بر رشـد، نتیجه می گیرند کـه در اقتصادهای 
داخلـی)در  قیمت هـای  افزایـش  بـه  تمایـل  طبیعـی،  منابـع  بـا 
نتیجـه ی تقویـت نـرخ ارز حقیقـی( وجـود دارد کـه در نتیجـه، این 

امـر منجـر به عـدم رشـد مبتنـی بر صـادرات می شـود.

بیماریهلندیدراقتصادایران
اشـتباهات گذشـته می توانـد  از  بـرای درس گرفتـن  تاریـخ 
بسـیار مفیـد واقـع شـود، امـا در جامعـه ی مـا اشـتباهات گذشـته 
بـه الگویـی بـرای تکـرار در آینـده تبدیل شـده اسـت، و ایـن ظاهرًا 
عـادت روزمـره ی ماسـت. تاثیـر منفـی افزایـش شـدید درآمدهای 
صادراتـی ناشـی از منابع طبیعـی را اقتصاددانان با بیماری هلندی 
یـا مصیبـت منابـع توضیـح می دهنـد. عالئم ایـن بیمـاری عبارت 
اسـت از تقویـت پـول ملی در برابـر ارزهای خارجی بـه علت فزونی 
گرفتـن یکبـاره ی درآمدهـای ارزی، و در نتیجـه واردات ارزان و 
گسـترده و لطمـه بـه تولیـدات داخلـی در بخـش کاالهـای قابـل 
تجـارت بین المللـی. بـا افزایـش قیمـت نفـت و افزایـش درآمـد 
کشـورمان انتظـار می رفـت نـرخ رشـد اقتصـادی کشـور جهـش 
چشـم گیری داشـته باشـد و عملکـرد اقتصـاد بـه صـورت مطلوبی 
افزایـش یابـد. امـا ایـن شـرایط بـرای ایـران ایجـاد نشـد. بسـیاری 
از اقتصاددانـان بـر ایـن باورنـد اقتصـاد ایـران دچـار یـک بیمـاری 
اسـت و ایـن بیمـاری کـه بارهـا از زبـان کارشناسـان اقتصـادی 
شـنیده شـده اسـت بیمـاری هلنـدی نـام دارد. ابتـالی اقتصـاد 
ایـران بـه بیمـاری هلندی بـه سـال های آغازین قرن بیسـت ویک 
میـالدی بازمی گـردد ولـی اگـر راهـکار مناسـبی بـرای ممانعـت 
از پیشـرفت ایـن بیمـاری در جای جـای اقتصـاد کشـور اندیشـیده 
می شـد هم اکنـون اقتصـاد چنیـن بیمـاری گسـترده ای را تجربـه 
نمی کـرد. تبعـات شـکل گیری ایـن بیمـاری در اقتصاد یک کشـور 
افزایـش نـرخ تـورم، افزایش قیمت مسـکن بـه عنـوان کاالیی که 
قابـل سـنجش نیسـت، کاهـش حجـم فعالیت هـای تولیـدی و به 
دنبـال آن افزایـش نـرخ بیـکاری اسـت کـه تمامـی آن هـا در کنار 
هـم بـه کاهـش نـرخ رشـد اقتصـادی و تخریـب زیرسـاخت های 
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صنعتـی اقتصـاد می انجامـد. عـوارض بیمـاری هلنـدی در ایـران 
از همـان ابتـدای شـروع صـادرات نفـت، در اقتصـاد کشـور بـروز 
کـرد. افزایـش درآمدهای نفتـی در اوایل دهه ی 1۳50 و شـیوه ی 
هزینه کـردن آن هـا از سـوی دولـت و پیامدهـای آن شـباهت های 
معنـاداری بـا وقایـع اقتصـادی سـال های میانـی دهـه ی 1۳50 
دارد کـه توجـه بـه آنهـا می توانـد بـرای اقتصـاد ایـران عبرت انگیز 
باشـد. شـتاب زدگی در هزینه کـردن درآمدهـای عظیـم نفتـی بـا 
بیمـاری  بـروز  باعـث  اقتصـاد  نادیده گرفتـن اصـول مسـلم علـم 
در  نفـت  قیمـت   1۳52 سـال  اسـت.  شـده  کشـور  اقتصـاد  در 
بازارهـای جهانـی به طـور بی سـابقه ای افزایـش یافـت، در نتیجـه 
درآمدهـای نفـت و گاز به طـور سرسـام آوری رشـد کـرد. ایـن منابع 
عظیـم مالـی کـه بـه یکبـاره در اختیـار دولـت قـرار گرفـت، برخـی 
مسـئوالن حکومتـی وقـت، به ویژه شـاه را به این فکـر انداخت که 
می تـوان ایـران را ژاپـن خاورمیانـه کـرد. افزایش شـدید درآمدهای 
را  موجـه  ایـن خوش بینـی  و 1۳5۳  در سـال های 1۳52  نفتـی 
نتیجـه ی  کـرد.   تبدیـل  ناموجـه  و  جاه طلبانـه  خیال پـردازی  بـه 
ایـن جاه طلبـی و فاقـد مبنـای کارشناسـی، هـدر رفتـن گسـترده 
و بی سـابقه ی منابـع مالـی، افزایـش شـدید تـورم، لطمه خـوردن 
بـه بخـش خصوصـی نوپـا بـه علـت واردات بـا نـرخ ارز پاییـن و 
نهایتـًا دولتی ترشـدن بیـش از پیـش نظـام اقتصـادی ایـران بـود. 
بـه مـوازات افزایـش سـرمایه گذاری های دولتـی در بخش هـای 
مختلـف اقتصـادی کـه موجـب دخالـت دولـت در تمامـی بازارها، 
و نیـز اعطـای یارانه هـا بـه صورت هـای گوناگـون، رو بـه افزایـش 
نیمـه ی دوم  و  ایـران در دهـه ی 1۳50  آنچـه در  امـا  گذاشـت. 
دهـه ی 1۳80 رخ داد بسـیار فراتـر از ایـن بیماری بـود. بی تدبیری 
در هزینه کـردن درآمدهایـی کـه در اختیـار دولـت قـرار می گرفت، 
اتـالف منابـع مالـی از طریـق اجـرای طرح هـای غیرکارشناسـی و 
اعطـای یارانه هـای بی حسـاب و کتـاب پدیـده ای فراتـر از بیماری 

اسـت. هلندی 
تـورم ناشـی از  ایـن دو دوره تـالش می کردنـد  دولت هـا در 
سیاسـت های پولـی و مالـی انبسـاطی را بـا واردات ارزان و کنتـرل 
قیمـت و سـرکوب مالـی مهـار کننـد که البتـه همیشـه بی نتیجه و 
بـرای اقتصـاد ملـی زیان بـار بـود. در هـر دو مـورد نقدینگی عظیم 
تزریق شـده بـه اقتصـاد بـه تـورم و کاهـش شـدید اعتبـارت شـد. 
در فاصلـه ی سـال های 1۳84 تـا 1۳90 اقتصـاد ایـران بیشـترین 
میـزان درآمدهـای ارزی را در طـول تاریـخ خود داشـت. این بار نیز 
درآمدهـای ارزی حاصـل از صـادرات نفت، شـاید حتی با شـدت و 
رویکرد غیرکارشناسـانه ی بیشـتری، به اقتصاد کشـور تزریق شـد. 
واردات ارزان بـا ثابـت نگـه  داشـتن نـرخ برابـری ریـال بـه ارزهـای 
خارجـی، بـا آهنـگ بی سـابقه ای رشـد کـرد و بـه تولیدکننـدگان 
داخلـی کـه بـه علـت تـورم هزینه هایشـان بـاال رفتـه بـود و تـوان 
رقابـت با کاالهای ارزان خارجی را نداشـتند آسـیب جـدی زد. نرخ 
ارز بـه طـور تصنعـی کاهـش یافـت و اعتبـارات ارزان و یارانـه ای با 
رانت هـای عظیمـی کـه بـه همـراه داشـت منابـع مالـی کشـور را 
بـه هزینه هـای بـدون بازدهـی تبدیـل کـرد. مطالبـات غیرجـاری 
بانک هـا، کـه در واقـع بخـش بزرگشـان مطالبـات سوخت شـده 
اسـت، به طـور نگران کننـده ای افزایـش یافـت. دولـت بـرای مهار 
افزایـش قیمت هـا کـه خـود معلـول ایـن سیاسـت های نادرسـت 

بـود، بـه مداخلـه ی بیشـتر در بازارها و کنتـرل دسـتوری قیمت ها 
روی آورد کـه خـود مزیـد بر علت شـد و اقتصاد ملـی را در تنگنای 
بیشـتری قـرار داد. نتیجـه ی ایـن سیاسـت ها، هماننـد آنچـه در 
اقتصـادی،  رشـد  نـرخ  آمـدن  پاییـن  داد،  رخ  سـال های 1۳50 
از بـاالی شـش درصـد در سـال 1۳84 بـه منفـی 8/5 در سـال 
1۳92 و افزایـش تـورم از 4/10 درصـد در سـال 1۳84 بـه بـاالی 
ایـن  همـه ی  اینکـه  شـگفت  بـود.   1۳92 سـال  در  درصـد   45
سیاسـت های نامعقـول، یـک بـار سـی وچند سـال پیـش آزمـون 
شـده بـود. گویـا مـا اعتقـادی بـه ایـن گفتـار حکیمانـه نداریـم که 

آزمـوده را آزمـودن خطاسـت.
در  به نوعـی  نفتـی  افزایـش درآمدهـای  بـا  در سـال 1۳84 
اقتصـاد ایـران نیـز بیماری هلندی شـکل گرفـت. در ایـن دوران با 
افزایـش ناگهانی قیمت نفت، ارز زیادی وارد کشـور شـد که باعث 
افزایـش تقاضـا گردیـد. دولـت در ایـن دوران بـرای عـدم افزایـش 
قیمت هـا، متوسـل بـه واردات کاالهـای مصرفـی ارزان شـد کـه 
بتواننـد قیمت هـا را مهـار کنـد. امـا کاری کـه دولـت نهـم و پس از 
آن دهـم، در ایـن زمینـه انجـام دادند، تزریـق این درآمد به شـکل 
مسـتقیم بـه مـردم و جامعـه بـود. به طوری کـه بـا شـعار آوردن پول 
نفـت بر سـر سـفره های مـردم، دولت سـعی کـرد که ایـن افزایش 
درآمـد ناگهانـی را بـه شـکل سـاختن مسـکن مهـر و دادن وام و 
یارانـه ی مسـتقیم بـه مـردم خرج کنـد که این سیاسـت نیـز باعث 
افزایـش نقدینگـی بیـن مـردم و هجوم سـرمایه های سـرگردان به 
سـمت کاالهـای مصرفـی و لوکـس شـد. نقدینگی بـاال در جامعه 
بـه چنـد راه ختـم شـد. افزایـش شـدید قیمـت زمین و مسـکن در 
عـرض چنـد سـال، بـاال رفتـن تـورم، ایجـاد نوسـان های دوره ای 
قیمتـی در بخش هـای مختلـف اقتصـاد هماننـد بازار ارز و سـکه، 
بـورس، مسـکن، و ... . تجربه ی بیماری هلنـدی در دهه ی پنجاه 
و در دولـت نهـم و دهـم، در دولت هـای بعـدی نیـز تکـرار شـد. در 
دولـت یازدهـم و دوازدهـم بـا بـه ثمـر رسـیدن برجـام و افزایـش 
در  دولـت  هزینه کـرد  افزایـش  بـرای  زمینـه  نفتـی،  درآمدهـای 
اقتصـاد پدیـدار شـد و ایـن دولت هـا نیـز اشـتباه 50 سـاله اقتصاد 

ایـران را تکـرار کردند.
ایـران یکـی از ثروتمندتریـن کشـورهای جهـان در زمینـه ی 
منابـع طبیعـی از جملـه نفـت و گاز اسـت. کشـورمان چهارمیـن 
دارنـده ی ذخایـر نفتـی دنیـا، و اولیـن در گاز می باشـد. بـه همیـن 
دلیـل رشـد قیمـت نفـت در چنـد سـال اخیـر سـبب شـد تـا درآمد 
ناشـی از صـادرات نفـت در کشـور افزایش چشـمگیری پیـدا کند. 
ایـن در حالیسـت کـه مطالعـه ی وضعیـت کنونـی اقتصاد، نشـان 
از بهتـر شـدن اوضـاع زندگـی مـردم نـدارد. در سـال های گذشـته 
نمایـان  به وضـوح  ایـران  اقتصـاد  در  هلنـدی  بیمـاری  مظاهـر 
شـد و شـمار زیـادی از کارخانه هـای تولیـدی و صنعتـی بـه دلیـل 
مشـکالت اقتصـادی تعطیل شـدند. در این سـال ها نـرخ بیکاری 
در کشـور افزایـش یافـت. طـی سـال های اخیـر ارزش پول کشـور 
ایـران کاهش یافته و همین مسـئله سـبب شـده تا بازرگانـان برای 
ادامـه ی فعالیـت خـود بـا مشـکالت بیشـتری روبـرو شـوند. البته 
در ایـن حـوزه وضعیـت ایـران در سـطح بین الملـل نیـز موثـر بوده 
اسـت و تحریم هـای پی درپی سـازمان ملـل و آمریـکا علیه ایران 
سـبب شـدیدتر شـدن مشـکالت اقتصـادی کشـور شـده اسـت.

آنچه در ایران در 
دهه ی 1۳۵0 و 

نیمه ی دوم دهه ی 
1۳۸0 رخ داد بسیار 
فراتر از این بیماری 

بود. بی تدبیری 
در هزینه کردن 

درآمدهایی که در 
اختیار دولت قرار 
می گرفت، اتالف 

منابع مالی از طریق 
اجرای طرح های 
غیرکارشناسی و 

اعطای یارانه های 
بی حساب و کتاب 

پدیده ای فراتر از 
بیماری هلندی است.

...
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نقش دانش بنیان شدن واحدهای 
تولیدی در توسعه صادرات غیرنفتی

مقدمه 
از اواسـط دهـه 1970، فناوری هـای روزافزون، شـوک های 
و  توسـعه یافته  کشـورهای  هـم  جهانی شـدن،  و  اقتصـادی 
هـم کشـورهای در حـال توسـعه را بـر آن داشـته اسـت کـه از 
اسـتراتژی های جایگزینی واردات به اسـتراتژی های رشـد مبتنی 
بـر صـادرات به عنوان ابزاری برای دسـتیابی به رشـد اقتصادی از 
طریق افزایش صنعتی شـدن روی آورند. در این دوره، دور شـدن 
از فعالیت هـای عمدتـًا کشـاورزی بـه تولیـد صنعتـی و همچنیـن 
تغییـر جهانی از صنایع سـنگین بـه خدمـات، چالش های مهمی 
را برای کشـورهای در حال توسـعه که در طول تاریخ به صادرات 
منابـع طبیعـی تجدیدناپذیـر وابسـته بوده انـد، ایجـاد کرده اسـت. 
بخـش منابـع غیرطبیعـی نقـش مهمـی در دسـتیابی بـه رشـد 
اقتصـادی متعـادل و بلندمدت در اکثر کشـورهای غنـی از منابع 
طبیعـی دارد. توسـعه ایـن بخش می توانـد تقاضای داخلـی برای 
کاالهـا و خدمـات را افزایـش دهـد و افزایـش تقاضـا می توانـد 

منجـر به ارتقای صـادرات و در نتیجه افزایش حجـم ذخایر ارزی 
کشـور و در نتیجه توسـعه اقتصادی شـود. بنابراین، ایجاد ارتباط 
بیـن توسـعه بخش منابـع غیرطبیعـی و سیاسـت های اقتصادی 
به منظـور توسـعه سیاسـت های رشـد مناسـب بسـیار مهم اسـت 
)الخاطیـب و همکاران1، 201۶؛ حسـنوف و همکاران2، 2018؛ 

پریانـکارا۳، 2018(. 
از طرفـی، ایـران کشـوری متکـی بـه نفت اسـت زیـرا درصد 
زیـادی از تولیـد ناخالص داخلی آن از منابع نفتی تأمین می شـود. 
وابسـتگی بـه نفـت، یـک کشـور را تحت الشـعاع بـازار بین المللی 
نفـت خـام قـرار می دهـد و کاهـش قیمـت نفـت خـام و محـدود 
شـدن صـادرات آن بـه دلیـل تحریم هـای وضـع شـده، اقتصـاد 
کشـور را به طـور جـدی بـا بی ثباتی مواجه سـاخته اسـت. بـا توجه 
بـه اینکـه، صـادرات، تولیـد ناخالـص داخلـی و درآمـد دولـت بـه 

1  Alkhateeb et al
2  Hasanov et al
3  Priyankara

اکرماکبریپرویزمحمدزاده
مدیریت  و  اقتصاد  دانشکده  استاد 

دانشگاه تبریز
دکترای اقتصاد
 دانشگاه تبریز
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درآمـد نفت وابسـته اسـت و کاهش اخیـر در قیمـت و درآمدهای 
نفـت، درآمـد ملی را کاهش داده و منجر به مشـکالت اقتصادی 

و همچنیـن تورم شـده اسـت.
از  لـذا توسـعه صـادرات غیرنفتـی، در حـال حاضـر یکـی 
در  همـواره  کـه  اسـت  کشـور  توسـعه  در  مهـم  اسـتراتژی های 
برنامه هـای توسـعه اقتصـادی کشـور مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه 
می باشـد.  ضـروری  تولیـدی  واحدهـای  بقـای  و  رشـد  بـرای  و 
بازارهـای  در  را  رقابتـی  مزیـت  می تواننـد  تولیـدی  واحدهـای 
آینـده  و  فعلـی  عملکـرد  بـر  مثبـت  تأثیـر  به وسـیله  بین المللـی 
بـا  امـروز،  کسـب وکار  محیـط  در  آورنـد.  دسـت  بـه  صـادرات 
افزایـش جهانی شـدن بازارهـا و روابط اقتصادی، اسـتراتژی های 
بین المللـی حائـز اهمیـت می باشـد. در این زمینه، صـادرات یک 
اسـتراتژی اساسـی برای رشـد و بقای واحدهای تولیدی است. به 
ایـن معنـا که بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای موجود، سـرمایه گذاری 
جدیـد در بخـش صـادرات بایسـتی بـه چندیـن برابر مقـدار فعلی 
افزایـش یابـد و همچنین با توجـه به اینکه روند تجـارت جهانی با 
کاهـش مـواد خـام همراه اسـت و تنها منبـع قابل اتکا برای رشـد 
تولیـد ملی و افزایـش درآمد ارزی، صـادرات محصوالت غیرنفتی 
اسـت؛ بنابرایـن، توجـه بـه صـادرات غیرنفتـی یک ضـرورت ملی 

می شـود. محسـوب 
یکـی از راه کارهـای اساسـی کـه زمینـه را بـرای عملیاتـی 
نمودن این پتانسـیل فراهـم می نماید، بازاریابی بین المللی اسـت 
کـه باعـث افزایـش میـزان صـادرات محصـوالت بـه کشـورهای 
هـدف می شـود. اما نکته ای که باید در نظر داشـت این اسـت که 
بیـش از 90 درصـد واحدهـای فعال اسـتان در ایـن صنعت، جزو 
صنایـع کوچک و متوسـط محسـوب می شـوند و صنایـع کوچک 
متوسـط در دنیـا بنـا به دالیلـی از جمله، توان مالـی، دانش فنی و 
... نمی تواننـد الزامـات صـادرات به کشـورهای خارجـی را فراهم 

نماینـد و بایـد راه حلـی برای این مسـئله ارائه شـود. 
بـا توجـه بـه اینکـه موفقیـت در صـادرات، مسـتلزم صـرف 
زمـان، منابع و داشـتن مسـئولیت پذیری باال اسـت ممکن اسـت 
ایـن سـؤال مطـرح شـود پس چـه ضرورتـی به صـادرات اسـت و 
واحدهـای تولیـدی اسـتان چرا بایـد به صادرات محصـوالت خود 
اقـدام کننـد؟ در پاسـخ می تـوان به برخـی از عواملی کـه ضرورت 

صـادرات را ایجـاب می کننـد، اشـاره کرد؛ 
 افزایـش فـروش و درآمـد: صـادرات روشـی بـرای 
توسـعه بـازار و بهره منـدی از تقاضـای خـارج از کشـور اسـت.
بخـش  بتوانـد  تولیـدی  واحـد  اگـر  بیشـتر:   سـود 
عمـده ای از هزینه هـای خود را از طریق منابع داخل کشـور 
تأمیـن کنـد، سـود صادراتـی آن می توانـد بسـیار بـاال باشـد.
 تـاب آوری شـرکت در برابـری نوسـانات نـرخ ارز: 
و  دسـتگاه ها  نیـز  و  اولیـه  مـواد  هزینه هـای  از  بخشـی 
ماشـین آالت مـورد نیـاز واحدهـای تولیـدی از خـارج تأمین 
می شـود و متأسـفانه نوسـانات نـرخ ارز در سـال های اخیـر 
بسـیار بـاال بـوده و ضـرر و زیانـی بـه ایـن واحدهـا وارد کرده 
اسـت. واحدهـای تولیـدی بـا صـادرات محصـوالت خـود، 
خـود را در مقابـل نوسـانات نرخ ارز بیمـه می کنند و تغییرات 
طریـق  از  ماشـین آالت  خریـد  و  اولیـه  مـواد  هزینه هـای 

تغییـرات درآمـدی جبـران می شـود. 
بازارهـای جدیـد،  توسـعه  آسـیب پذیری:   کاهـش 
بازارهـای  بـه  اقتصـادی  واحـد  وابسـتگی  سـبب می شـود 

داخلـی کاهـش یافتـه و آسـیب پذیری آن کمتـر شـود. 
 افزایـش رقابت پذیـری واحـد اقتصـادی در داخـل 
کشـور: قـرار گرفتن در معـرض بازارهای بین المللی و آشـنا 
شـدن بـا روش هـای جدیـد انجـام تجـارت و مدیریـت نویـن 
کسـب وکار می توانـد بـه یـک شـرکت کمـک کند تـا تجارت 

خـود را در داخـل کشـور نیـز بهبود بخشـد.
 صرفه جویـی ناشـی از مقیـاس باالتـر: هـر چقـدر 
واحـد اقتصـادی سـطح تولیـد خـود را افزایش دهـد، هزینه 

تولیـد هـر واحـد کاهـش می یابد. 
 ارتقـاء سـطح توسـعه ملـی و منطقـه ای: توسـعه 
درآمـد  افزایـش  موجـب  اقتصـادی  واحدهـای  صـادرات 
واقعـی، اسـتاندارد زندگی باالتر، درآمدهـای صادراتی باالتر 
و ایجـاد اشـتغال می شـود و همـه این هـا خـود بـا مزایـای 
اجتماعـی متعـدد بـرای افـراد، خانواده هـا و کشـور همـراه 

. ست ا
در مجمـوع، مزایـای صـادرات می توانـد به مراتـب بیشـتر از 
هزینه هـا باشـد، امـا یک صادرکننـده موفق نیاز بـه آمادگی زیاد و 

همچنیـن تعهد بـاالی منابع مالی و انسـانی دارد. 

عواملمؤثربرعملکردصادراتیواحدهایتولیدی
میـزان موفقیـت یـک شـرکت در امـر صـادرات و حضـور در 
بازارهـای جهانـی را می تـوان بـا عملکـرد صادراتـی آن ارزیابـی 
نمـود. امـروزه شـرکت ها بـرای بهره بـرداری کامـل از توانایی های 
بالقـوه تجـاری خـود، ورود به بازارهـای جهانی را مـورد توجه قرار 
شـرکت ها  کمـک  بـه  دولت هـا عالقه منـد  داده انـد. همچنیـن 
کشـورهای  دولت هـای  و  هسـتند  صـادرات  افزایـش  جهـت 
اجـرا  مرحلـه  بـه  را  صـادرات  ارتقـاء  برنامه هـای  توسـعه یافته 
خـود  شـرکت های  صـادرات  توسـعه  بـه  دولت هـا  گذاشـته اند. 
نیـروی محرکـه رشـد  عالقـه نشـان می دهنـد چـون صـادرات 

اسـت.  اقتصـادی 
بررسـی ها نشـان می دهد کـه عملکـرد صادراتـی واحدهای 
تولیـدی، بـا انـدازه واحد تولیـدی، هزینه واحد نیروی کار، نسـبت 
موجـودی سـرمایه فیزیکی به نیـروی کار رابطه مسـتقیمی دارد. 
همچنیـن بررسـی ها نشـان می دهـد کـه فعالیت هـای تحقیـق و 

توسـعه بر صـادرات واحدهای اقتصـادی تأثیر مثبتـی دارد. 
امـا بایـد توجـه داشـت، ورود به بازارهـای صادراتی مسـتلزم 
تأمیـن  بـرای  کـه  می باشـد  ثابـت  هزینه هـای  از  برخـی  تقبـل 
مالـی آن می بایسـت شـرکت بـه یـک سـطح معیـن از سـوددهی 
دسـت یابـد تـا بتوانـد موانـع ورود )هزینه هـای ثابت( بـه بازارهای 
صادراتی را پشـت سـر گـذارد. بنابرایـن می توان نتیجـه گرفت که 
تنهـا واحدهـای اقتصـادی با کارایـی و بهـره وری باال، تـوان ورود 
بـه بازارهـای صادراتـی را خواهنـد داشـت و واحدهایی که سـطح 
بهـره وری آن هـا از یـک مقـدار آسـتانه پاییـن می باشـد چـاره ای 
جـز عرضـه تمـام محصـوالت خـود در بازارهای داخلـی نخواهند 
داشـت. بدیهـی اسـت شناسـایی عوامـل مؤثر بـر رفتـار صادراتی 

در محیط کسب وکار 
امروز، با افزایش 

جهانی شدن بازارها 
و روابط اقتصادی، 

استراتژی های 
بین المللی حائز 

اهمیت می باشد. در 
این زمینه، صادرات 

یک استراتژی 
اساسی برای رشد 
و بقای واحدهای 

تولیدی است. به این 
معنا که با استفاده از 
ظرفیت های موجود، 
سرمایه گذاری جدید 

در بخش صادرات 
بایستی به چندین 

برابر مقدار فعلی 
افزایش یابد

...
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واحدهـای تولیـدی )شـرکت ها( تنهـا بـا تکیـه بـر ایـن گفتارهای 
نظـری ممکـن نبـوده و نیازمنـد تحلیـل تجربـی می باشـد.

ملیتـز4 )200۳( نشـان داد که با در نظـر گرفتن هزینه های 
زمانـی  شـرکت  یـک  صادراتـی  بازارهـای  بـه  ورود  بـرای  ثابـت 
اقـدام بـه صـادرات می نمایـد کـه مقـدار بهـره وری در آن شـرکت 
از یـک حـد آسـتانه باال بـرود. برنـارد و همـکاران )200۳( نشـان 
دادنـد کـه عـالوه بـر بهـره وری، سـوددهی و انـدازه شـرکت نیـز 
در تصمیم گیـری شـرکت بـرای ورود بـه بازارهـای صادراتـی مؤثر 
می باشـد. در سـال های اخیـر عـالوه بر ایـن عوامـل، متغیرهای 
دیگـری چون سـطح تکنولوژی بنگاه، سـرمایه انسـانی، مالکیت 
و... نیـز جـزء عوامـل مؤثـر بـر رفتـار صادراتـی شـرکت برشـمرده 
شـده اند کـه در این بخـش به هر یـک از آن ها پرداخته می شـود.

●اندازهشرکت 
اغلـب اقتصاددانـان بـر ایـن بـاور می باشـند کـه شـرکت ها 
می بایسـت  جهانـی  بازارهـای  در  رقابـت  تـوان  داشـتن  بـرای 
دارای انـدازه بـزرگ باشـند. در واقـع مطابق با تئـوری صرفه های 
بـه مقیـاس، انـدازه شـرکت نقـش مهمـی در میـزان صـادرات 
شـرکت بـر عهـده دارد و تنهـا زمانـی کـه شـرکت بـه قـدر کافـی 
بـزرگ باشـد تـوان رقابـت در بازارهـای جهانـی را خواهد داشـت. 
واگنـر5 )1995( عنـوان می نمایـد که با افزایش اندازه آن شـرکت 
احتمـال صـادرات شـرکت افزایـش می یابـد. علـت ایـن امـر ایـن 
اسـت کـه بـه دلیـل وجـود موانـع ورود بـه بازارهـای صادراتـی از 
اسـتانداردهای  رعایـت  تعرفـه،  حمل ونقـل،  هزینه هـای  قبیـل 
مصرف کننـده  سـالیق  بـا  محصـول  مطابقـت  و  بین المللـی 
خارجـی تنهـا بـا تولیـد در مقیـاس بـاال می تـوان هزینـه واحـد 
نمـود.  را حـذف  و هزینه هـای اضافـی  داد  تقلیـل  را  محصـول 
عـالوه بـر صرفه هـای بـه مقیـاس واگنـر)1995( عواملـی چون 
بهره منـدی بیشـتر از تخصصـی کـردن امـور، امـکان دسـتیابی 
بـه منابـع مالـی بـا هزینـه کـم و ظرفیـت ریسـک پذیری بـاال را از 
جملـه دالیـل توجیه کننـده تأثیـر مثبت اندازه شـرکت بـر احتمال 
صادرکننـده بودن آن عنـوان می نماید. مطالعـات تجربی فراوانی 
نشـان دهنده تأثیـر مثبـت انـدازه شـرکت بـر صـادرات آن بوده اند 
کـه از میـان آن ها می تـوان به مطالعـه رپ۶ )197۶( بـرای ژاپن، 
کوایـر8 )1980(  گلسـجر و همـکاران7 )1980( بـرای بلژیـک، آ
بـرای فرانسـه، کاوز9 )198۶(، لیـو و چانـگ شـو10)2005( در 
کشـور چیـن و برنـارد و جنسـن11)2004( بـرای ایاالت متحـده و 
هاگمجر12)2007( در کشـور لهسـتان و همچنین  مطالعه اخیر 
توسـط تـودو1۳)2009( در کشـور ژاپن اشـاره نمود.در سـال های 
اخیـر برخـی از مطالعـات نظـری و  تجربـی تأثیـر مثبـت انـدازه 
شـرکت بـر رفتـار صادراتـی شـرکت را مـورد انتقـاد قـرار داده انـد. 

4  Melitz
5  Wagner
6  Rapp
7  Glesjer et al.
8  Auquier 
9  Caves 
10  Liu and Chang Sho
11  Bernard and Jensen
12  Hagemejer
13  Todo  

اسـترالچینی14)2001( نشـان داده که اندازه شـرکت تأثیر منفی 
بـر صـادرات شـرکت می توانـد داشـته باشـد. 

●نوآوری
رابطـه بیـن نـوآوری و پیشـرفت تکنولوژی با تجـارت خارجی 
در مطالعـات نظـری و تجربی در سـطح کالن بسـیار مـورد توجه 
بـوده و اغلـب ایـن مطالعـات بـر ایـن نکتـه تأکیـد نموده انـد کـه 
نـوآوری و پیشـرفت تکنولـوژی، قـدرت رقابـت کشـور یـا صنعـت 
را در بازارهـای جهانـی افزایـش می دهد )اسـترالچینی، 2001(. 
مطالعـات خـرد نیـز نشـان دهنده تأثیر مثبـت نـوآوری و تحقیق و 
توسـعه در شـرکت بر قـدرت رقابت شـرکت در بازارهـای صادراتی 
می باشـد )پاپا دو گونـز و همکاران15، 2007(. نوآوری در شـرکت 
از دو طریـق می توانـد رقابت پذیـری و احتمـال  ورود شـرکت بـه 

بازارهـای صادراتـی را افزایـش دهد:
در  معمـوال  کـه  تولیـد  هزینه هـای  کاهـش   
می افتـد.  اتفـاق  تولیـد  فراینـد  بـه  مربـوط  نوآوری هـای 
 نـوآوری از طریـق ایجـاد تنـوع در محصـوالت امـکان 
افزایـش قـدرت رقابت غیر قیمتی را برای شـرکت فراهم می آورد. 
بـه عبـارت دیگر نـوآوری منجر به ارتقاء کیفی محصوالت شـده و 
شـرکت را رقابت پذیرتـر می نمایـد ایـن اثـر در نوآوری هـای مربوط 

بـه محصـول بیشـتر رخ می دهد )ماسـون و واگنـر1994،1۶(.
در اغلـب مطالعـات تجربـی، نـوآوری شـرکت بـا اسـتفاده از 
مخـارج R&D  آن اندازه گیـری شـده اسـت. در برخـی مطالعات 
نیـز تعـداد حـق اختراع هـای بـه ثبـت رسـیده توسـط شـرکت و 
تعـداد محصوالت جدید تولید شـده در شـرکت به عنوان شـاخص 
نـوآوری شـرکت در نظر گرفته شـده اسـت. اما در مجموع بیشـتر 
احتمـال  بـر  نـوآوری  مثبـت  تأثیـر  نشـان دهنده  مطالعـات  ایـن 
صـادرات توسـط شـرکت بوده اند. ازجملـه این مطالعـات می توان 
انگلسـتان،  در  همـکاران17)1994(  و  گینقالـق  مطالعـه  بـه 
اسـترالچینی )1999( در کشـور ایتالیا، آندرتن18 )1999(، واگنر 

14  Sterlacchini
15  Papadogonas  et al.
16  Mason and Wagner
17  Greenghalgh et al.
18  Anderton
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)2001( در کشـور آلمـان، روپـر و الو19 )2002( در دو کشـور 
انگلسـتان و آلمان، اسـترادا و هیجز )200۶( در کشـور مکزیک  
و پاپـا دو گونـز و همـکاران )2007( در یونـان اشـاره نمـود. برخی 
از مطالعـات ماننـد لفـه بره و همـکاران )1998( در کشـور کانادا، 
بچتـی و روسـی20 )2000( در کشـور ایتالیـا و لیـو و چانـگ شـو 
 R&D مخـارج  کـه  داده انـد  نشـان  چیـن  کشـور  در   )2005(
تأثیـر معنـی داری بـر صادرات شـرکت نـدارد ولی سـایر معیارهای 
نـوآوری مثـل نسـبت نیروی کار با سـطح علمی بـاال تأثیر مثبت و 

معنی داری داشـته اسـت.

●مالکیتشرکت
بـر اسـاس مطالعـات نظـری مهم تریـن عامـل مؤثر بـر ورود 
یـک شـرکت بـه بازارهـای صادراتـی میـزان بهـره وری شـرکت 
بخـش  کـه  دارنـد  اعتقـاد  اقتصاددانـان  از  بسـیاری  می باشـد. 
خصوصـی نسـبت بـه بخـش عمومـی از کارایـی و بهـره وری و 
در نتیجـه قـدرت رقابـت باالتـری برخـوردار می باشـد. یکـی از 
دالیـل عمـده ای کـه بـرای این مسـئله ارائـه می شـود،  دور بودن 
بنگاه هـای تحـت مالکیت دولـت از محیط رقابتی می باشـد، چرا 
کـه اغلب بنگاه هـای دولتی به دلیـل برخـورداری از حمایت های 
یارانـه ای دولـت انگیزه ای برای رقابـت ندارند )پارکـر و مارتین21، 
1995(  سـایر عواملـی کـه باعـث بهـره وری پاییـن بنگاه هـای 

دولتـی می شـوند عبارتنـد از: 
حداکثـر  از  غیـر  اهدافـی  دولتـی  بنگاه هـای   
سـازی سـود دارنـد. بـرای مثـال یکـی از مهم تریـن اهـداف 
می باشـد. درآمـد  توزیـع  دولت هـا  اقتصـادی  فعالیت هـای 
دقیقـا  دولتـی  بنگاه هـای  در  مدیریتـی  اهـداف   

می باشـد. مبهـم  اغلـب  و  نشـده  مشـخص 
توجیـه  و  تعریـف  قابـل  به سـختی  انگیزه هـا   

. شـد می با
 سـهولت دسترسـی بـه منابـع مالـی کـه منجـر بـه عـدم 

انضبـاط مالـی می گـردد )فراکوئلـی واربتـا22، 2000(.
سـوء  و  بروکراسـی  دولتـی  بنگاه هـای  اغلـب  در   

دارد. وجـود  مدیریـت 
همچنیـن اسـتخدام نیـروی کار بـا سـطح مهـارت باالتـر 
از  ایـن شـرکت ها  برتـری  باعـث  بنگاه هـای خصوصـی  توسـط 
)باربریـز و همـکاران2۳،  نیـروی کار می شـود  بهـره وری  لحـاظ 
199۶؛ کالسـنز و جانکـو24، 1999؛ گوپتـا25، 2005(. اگرچـه 
مالکیـت  بـا  شـرکت ها  تـا  می شـود  باعـث  عوامـل  ایـن  همـه 
خصوصـی دارای بهـره وری و در نتیجـه قـدرت رقابـت باالتـری 
بـوده و تـوان ورود بـه بازارهـای صادراتـی در آن هـا بیشـتر باشـد 
امـا برخـی از مطالعـات بـر ایـن نکتـه تأکیـد نموده انـد کـه ورود 
بـه بازارهـای صادراتـی نیازمنـد درجـه معینـی از ریسـک پذیری 
از  کمتـر  به مراتـب  خصوصـی  بنگاه هـای  در  کـه  می باشـد 

19  Roper and Love
20  Becchetti and Rossi
21  Parker and Martin
22  Fraquelli  and Erbetta
23  Barberis et al. 
24  Claessens and Djankov 
25  Gupta(2005)

اوقلو-گونـر2001،2۶(.  )دوس  می باشـد  دولتـی  بنگاه هـای 
همچنیـن بنگاه هـای دولتـی از برخـی معافیت هـای تعرفـه ای و 
تخفیـف در هزینه هـای حمل ونقـل برخوردارنـد کـه ورود آن ها را 
بـه بازارهـای صادراتـی تسـهیل می نمایـد. بنابرایـن در ارتبـاط بـا 
تأثیـر مالکیـت بـر رفتـار صادراتـی شـرکت نمی تـوان نتیجه گیری 
صنعتـی  بنگاه هـای  بیـن  در  هاگمجـر27)2007(  نمـود.  کلـی 
کشـور لهسـتان بـا اسـتفاده از تخمیـن مـدل پروبیت نشـان داده 
اسـت کـه بنگاه هـای تحـت مالکیـت دولت بـا احتمال بیشـتری 

بـه صـادرات مبـادرت می نماینـد.

●هزینهنیرویانسانی
بـر اسـاس تئـوری سـنتی موجـودی نهـاده28 یـک صنعت، 
کاالهایـی را صـادر می نمایـد که نهاده هـای مورد نیاز بـرای تولید 
آن در داخـل کشـور نسـبت بـه سـایر کشـورها دارای وفور نسـبی 
باشـد و بـر عکـس کاالهایـی را وارد می نماید کـه نهاده های مورد 
نیـاز بـرای تولیـد آن در داخـل کشـور نسـبت بـه خـارج کمیـاب 
باشـد. بـرای مثـال اگـر کشـوری دارای نهـاده نیـروی کار فراوان 
باشـد، دسـتمزد نیـروی کار و در نتیجـه هزینـه مربـوط بـه ایـن 
نهـاده در آن کشـور پاییـن خواهـد بـود و ایـن امـر می توانـد یـک 
مزیـت بـرای ورود بـه بازارهـای صادراتـی باشـد. مطالعـه لیـو و 
چانـگ شـو )2005( در کشـور چیـن نشـان دهنده تأثیـر منفـی 
دسـتمزد سـرانه برشـدت صادرات شرکت ها می باشـد. همچنین 
واکلیـن )1998( نشـان داده اسـت که هزینه نیـروی کار به ازای 
یـک واحـد محصول نشـان دهنده سـطح تکنولوژی شـرکت بوده 
و بـا ارتقـاء سـطح تکنولـوژی بنـگاه، هزینـه نیـروی کار بـه ازای 
یـک واحـد محصـول کاهـش یافته و قیمـت تمام شـده محصول 
کاهـش خواهـد یافـت و شـرکت در صـادرات محصـوالت خـود 

موفق تـر خواهـد بـود.

●سایرمتغیرهایمؤثر 
تجـارت  در  نهـاده29  تئـوری سـنتی موجـودی  اسـاس  بـر 
بین الملـل، وفـور نهاده هـای تولیـد در یـک کشـور عامـل مهمی 
در افزایـش حجـم تجـارت خارجـی آن کشـور بـه شـمار مـی رود. 
تئـوری  ایـن  تائیدکننـده  کالن  سـطح  در  تجربـی  مطالعـات 
می باشـد۳0. یکـی از ایـرادات وارد بـر آزمون هـای تجربـی ایـن 
شـرکت ها  ناهمگنـی  بـه  توجـه  عـدم  کالن  سـطح  در  تئـوری 
می باشـد. فینسـترا و هنسـن۳1)2000( نشـان دادنـد کـه آزمون 
ایـن تئـوری در سـطح خـرد بـه نتایـج دقیق تـری منجر می شـود. 
مطالعـه واکلیـن)1998( در انگلسـتان، اسـترالچینی)1999( در 
ایتالیـا و ورمولـن۳2)2004( در آلمـان نشـان دهنده تأثیـر مثبـت 
شـدت سـرمایه فیزیکی )نسـبت سـرمایه فیزیکی به نیروی کار( 
بـر صـادرات شـرکت بـوده و پاپـا دوگونـز و همـکاران )2007( در 
مـورد بنگاه هـای کشـور یونان نشـان داده انـد که بـا افزایش وفور 
26  Dosoglu-Guner
27  Hagemejer
28  Factor  Content
29  Factor  Content
30  Davis et al. (1997), Maskus (1985), Ramazani and 
Maskus (1993)
31  Feenstra and Hanson
32  Vermeulen

 یکی از جنبه های 
اصلی اقتصاد مبتنی 

بر دانش، تقویت 
پیوند بین آموزش 

عالی و بازار کار است 
و بنابراین انتقال 

از مدرسه به کار را 
بهبود می بخشد. 

در نتیجه، این امر 
بازار کار را تقویت 

می کند و به آن 
امکان می دهد 

هرگونه افزایش 
جمعیت را جذب 

کند و در عین حال 
درآمدی را به شکل 

مالیات بر درآمد برای 
دولت فراهم کند. 

هزینه باالی نوآوری 
دلیل دیگری است 
که چرا کشورهایی 
مانند ایران مایلند 

به اقتصادهای 
دانش بنیان تبدیل 

شوند تا بتوانند 
به جای وابستگی 
به سایر کشورها، 

فناوری خود را تولید 
کنند.

...
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نهاده هـا کـه بـا اسـتفاده از نسـبت موجـودی سـرمایه بـه نیـروی 
کار اندازه گیـری شـده اسـت، احتمـال صـادرات توسـط شـرکت 
کاهـش می یابـد. متغیـر دیگـری کـه مـورد توجـه محققـان بـوده 
کیفیـت مهـارت نیروی کار یا همان سـرمایه انسـانی می باشـد. با 
افزایـش کیفیـت نیـروی کار انتظـار مـی رود کـه بهـره وری نیروی 
کار و در نتیجـه هزینه هـای تولیـد کاهـش یافتـه و شـرکت تـوان 
رقابـت بیشـتری داشـته باشـد و امـکان ورود به بازارهـای جهانی 
را داشـته باشـد ) پاپـادو گونـز و همـکاران، 2007(. لفـه بـره و 
لفـه بـره )2001( نشـان دادنـد کـه بـا افزایـش سـهم نیـروی کار 
بـا سـطح تحصیـالت بـاال در کل شـاغالن،  میـزان صـادرات 
شـرکت افزایـش می یابـد. از سـوی دیگر بر اسـاس تئوری سـنتی 
بـا  کشـورها  در  هیکشـر-اوهلین(  )تئـوری  بین الملـل  تجـارت 
نیـروی انسـانی غیـر ماهـر فـراوان، سـرمایه گذاری در آمـوزش 
نیـروی انسـانی بسـیار هزینه بر بـوده و منجر به کاهـش صادرات 
می شـود. چندیـن مطالعـه تجربـی نیـز نشـان دهنده اثـر منفـی 
سـرمایه انسـانی بـر عملکـرد صادراتـی کشـورهای اندونـزی و 
برزیـل بـوده اسـت )ویلمـور۳۳، 1992؛ رامسـتتر۳4 ، 1999؛ ون 

 )2002 دیجـک۳5، 
در مجمـوع، می تـوان گفـت، عوامـل تأثیرگـذار فوق الذکر را 
می تـوان بـه دو گـروه منابع و قابلیت های سـازمانی تقسـیم بندی 
کـرد. در واقـع منابع و قابلیت های سـازمانی، منابـع مزیت رقابتی 
و منبـع اولیـه سـودآوری هـر شـرکتی بـوده و بـه شـرکت ها قدرت 
می دهـد تا کسـب وکار را در بازارهای داخلـی و جهانی پیش ببرند 
و بـا محصـوالت و پیشـنهادات خـود بـرای نیـاز مشـتریان رقابت 
کنـد. منابـع و قابلیت های سـازمانی نقش مهمی در کسـب وکار و 

بازارهـای داخلی و جهانـی دارند. 
منابع را می توان به موارد زیر تقسیم کرد:

1. مشـهود – دارایی هـای فیزیکـی و مالـی. به عنـوان مثال: 
ماشـین آالت، دفاتر، انبارها

2. ناملموس – مهارت ها، شهرت و نام های تجاری 
۳. منابع انسانی - کارکنان ماهر

قابلیت هـای سـازمانی: بـه رویه هـای کسـب وکار، فرآیندها 
یـا  شایسـتگی ها  دارنـد. شناسـایی  اشـاره  سـازمانی  فرهنـگ  و 
قابلیت هـای اصلـی می توانـد در تشـخیص اینکـه چـه چیـزی 
بیشـتر به ارزش مشـتری کمـک می کند و کدام بخش هـای بازار 
را هـدف قـرار می دهـد، مفیـد باشـد. یـک شـرکت بایـد تجزیـه و 
تحلیـل کنـد که کـدام منابـع و قابلیت هـا در ایجاد مزیـت رقابتی 
پایـدار بـرای حضـور شـرکت در بازارهـای جهانـی مهـم هسـتند. 
همچنیـن بایـد نقـاط قـوت و ضعـف خـود را بـا توجـه بـه رقبـای 
خـود شناسـایی کنـد. شـرکت باید اطمینـان حاصل کنـد که تمام 
منابـع و قابلیت هـا به طور کامل مورد اسـتفاده و بهره بـرداری قرار 
می گیرنـد. بایـد بر بازسـازی منابع ارزشـمند و ایجاد شایسـتگی ها 
تمرکـز کنـد. در یـک محیـط خارجی که به سـرعت در حـال تغییر 
اسـت، تمرکـز بـر منابـع و قابلیت هـای داخلـی امن تـر از تمرکز بر 

بازار اسـت.
بررسـی ها نشـان می دهـد کـه ارتقـاء دانـش و قابلیت هـا، 

33  Wilmore
34  Ramstetter
35  Van Dijk

عملکـرد را بهبـود می دهـد. بـه عبـارت دیگـر، دانـش و تجربـه 
به عنـوان منابـع، و بازاریابـی، تولیـد، توسـعه محصـول، تـدارکات 
و تمایـز خدمـات به عنـوان قابلیت هـا، موجـب افزایـش صـادرات 

واحدهـای تولیـدی می شـود. 
عوامـل  شـد،  اشـاره  قبلـی  مباحـث  در  کـه  همان طـور 
نیـروی  مهارت هـای  شـامل  صادراتـی،  عملکـرد  تعیین کننـده 
انسـانی، نـوآوری، دانـش فنـی، مهارت هـای بازاریابـی و تحقیق 
شـدن  دانش بنیـان  فراینـد  در  ریشـه  کـه  می باشـد  توسـعه  و 
واحدهـای تولیـدی دارد و تـا زمانـی کـه شـرکت توانمنـدی الزم 
بـرای تبدیـل شـدن به یک شـرکت دانش بنیان را نداشـته باشـد، 
امـکان حضـور در بازارهـای بین المللـی را نخواهـد داشـت. نکته 
مهـم دیگر آن اسـت که شـرکت ها نبایـد صرفًا به دانـش و تجربه 
افـراد متکـی باشـند، بلکـه بایـد ایـن منبـع ارزشـمند را بـه سـطح 
سـازمانی تبدیـل کننـد تـا در فعالیت هـای بازاریابـی و صـادرات 
سـرآمد شـوند و ایـن حرکت هـای جمعـی و گروهـی را می طلبد تا 
واحدهـای تولیـدی در یـک کنش جمعی با به اشـتراک گذاشـتن 
دانـش ضمنـی و توانمندی هـای خـود گام های اسـتواری را برای 
حضـور در بازارهـای جهانی و ارتقای سـطح فعالیت خـود بردارند 
کـه بـا توجه بـه محدودیت های ناشـی از SME بـودن واحدهای 
تولیـدی در اسـتان، حرکـت در این مسـیر برای آن هـا امکان پذیر 

نبـوده یا بسـیار دشـوار می باشـد. 
ایـن تغییـر رویکـرد از اقتصـاد مبتنـی بـر منابـع بـه اقتصـاد 
مبتنـی بـر دانـش کمـک می کنـد تـا ضمـن تولیـد محصـوالت 
پیچیده تـر، متنوع تـر و بـا ارزش افـزوده باالتـر در جهـت رشـد و 

ثبـات اقتصـادی جامعـه گام بردارنـد. 
کنـار  در  تولیـد  اساسـی  به عنـوان عامـل  دیربـاز  از  دانـش 
نیـروی کار، سـرمایه و منابـع در نظـر گرفتـه شـده اسـت. بـا ایـن 
دانـش  فراوانـی  و  منابـع  محـدود  ماهیـت  بـه  توجـه  بـا  حـال، 
بهبـود  بـرای  آن  پتانسـیل  همچنیـن  و  منبـع  یـک  به عنـوان 
بهـره وری و همچنیـن رشـد اقتصـادی، اکنـون تأکیـد بیشـتری 
می تـوان  را  دانش بنیـان  اقتصـاد  دانـش می شـود.  اهمیـت  بـر 
به عنـوان اقتصـادی تعریـف کـرد کـه بـرای رشـد اقتصـادی و 
ثبـات بلندمـدت خـود بیشـتر بـه توانایی هـای فکری خـود متکی 
اسـت تـا منابـع طبیعـی یـا ورودی هـای فیزیکـی. به ایـن ترتیب، 
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فعالیت هـای دانش بنیـان در اقتصـاد منجـر بـه افزایـش سـریع 
پیشـرفت های فنـی و علمی می شـود که به کشـور مزیـت رقابتی 

نسـبت بـه سـایر کشـورها می دهـد. 
دانـش بـرای ملت هـا بسـیار مهـم شـده اسـت زیـرا دانـش 
اکنـون به عنـوان عاملـی مسـئول افزایـش بهـره وری، اسـتاندارد 
اقتصـاد شـناخته می شـود.  یـک  در  اقتصـادی  و رشـد  زندگـی 
توسـعه دانـش در یک جامعه مسـتلزم تعامل نزدیـک بین دولت، 
دانشـگاه، بخش خصوصی، چارچوب ها یا سیاسـت های نظارتی 
و مـردم اسـت. دولت نقـش مهمـی در اقتصادهـای دانش محور 
ایفـا می کنـد، زیـرا آن هـا مسـئول ارائـه یـک چارچـوب نظارتـی 
هسـتند. سـازمان ها و شـرکت ها بودجـه زیـادی را صـرف ایجـاد 
کاالهـا و خدمـات فکـری و همچنیـن نوآوری هـا و فناوری هـای 
جدیـد می کننـد. برای محافظـت از این نوآوری هـا و فناوری های 
آن،  سـازندگان  بـرای  غرامـت  دریافـت  از  اطمینـان  و  جدیـد 
دولت هـا بایـد مکانیسـم هایی ماننـد حقـوق مالکیـت معنـوی را 
به عنـوان بخشـی از چارچـوب نظارتـی خـود بـرای محافظـت از 
شـرکت ها در صنعـت فناوری اطالعات خـود ایجاد کنند )فانگ، 

لرنـر و وو۳۶، 2017(.
در واقـع، اقتصـاد دانـش به عنـوان آخریـن مرحله از توسـعه 
در بازسـازی اقتصـاد جهانـی تلقـی می شـود. بـه ایـن معنـی کـه 
اقتصـاد  بـا  ابتـدا  تکاملـی خـود،  در سـیر  اقتصادهـای جهـان 
کشـاورزی آغـاز شـده و سـپس بـه اقتصـاد صنعتـی یـا تولیـدی و 
تولیـد  اقتصادهـای  یـا  اقتصادهـای پسـاصنعتی  بـه  نهایـت  در 
انبـوه تبدیـل شـده اند. اقتصـاد دانش به عنـوان آخریـن مرحله در 
ایـن تکامـل به عنـوان نـوآوری در نظـر گرفتـه می شـود و سـرمایه 
انسـانی بسـیار ماهر محرک هـای اصلی این نوع اقتصاد هسـتند 

)اجدیـس، اوسـتینویچیوس، و اسـتانکویچینه۳7، 2015(.

ویژگیهایاصلیاقتصاددانشبنیان
یکـی از ویژگی هـای اقتصاد دانش بنیان، سـرمایه گذاری در 
توسـعه سـرمایه انسـانی یک ملت است. مطالعات نشـان داده اند 
که بهبود سـرمایه انسـانی، بهره وری و همچنیـن ظرفیت نوآوری 

36  Fang, Lerner, & Wu
37  Ejdys, Ustinovičius, & Stankevičienė

افزایـش می دهـد )نورونبـی۳8، 2017(. راهـی کـه  کارکنـان را 
دولت ها و سـازمان ها می توانند به توسـعه سـرمایه انسـانی کمک 
کننـد، ارائـه ابتکاراتـی ماننـد برنامه هـای آموزشـی، مربی گری و 
کارگاه هـای آموزشـی بـا هـدف ارتقای سـطح دانش و مهـارت در 
کارگـران اسـت. همچنیـن، بـه کارگـران ایـن امـکان را می دهـد 
کـه از یـک شـغل بـه شـغل دیگـر تغییـر کننـد و در عیـن حـال 
آن هـا را در برابـر تغییـرات در محـل کار انعطاف پذیرتـر می کنـد. 
یـک مثـال بـرای سـرمایه گذاری در سـرمایه انسـانی، افزایـش 
هزینه هـای دولت برای تحقیق و توسـعه اسـت. بهبود تحقیقات 
پایـه در دانشـگاه ها از طریـق بهبود بودجه دولتی می تواند سـطح 
نوآوری هـا و فناوری هـای جدید تولید شـده توسـط کشـوری را که 
آن را در مسـیر تبدیـل شـدن بـه یـک اقتصـاد مبتنـی بـر دانـش 
قـرار می دهـد، تـا حـد زیـادی بهبـود بخشـد. ایـران در مقایسـه 
بـا سـایر کشـورها درصـد کمـی از تولیـد ناخالـص داخلـی خـود را 
صـرف تحقیـق و توسـعه می کنـد و ایـن امـر ایجـاد نوآوری هـا و 

فناوری هـای جدیـد را محـدود می کنـد. 
توسـعه  و  رشـد  در  توسـعه  و  تحقیـق  اهمیـت  وجـود  بـا 
اقتصـادی کشـورها، میـزان ایـن هزینه هـا در ایـران بـرای سـال 
2019 کمتـر از یـک درصد از تولید ناخالص کشـور اسـت. بودجه 
تحقیـق و توسـعه ایـران در سـال 2019 برابـر 0/88 درصـد تولید 
ناخالـص داخلـی و در سـال 2017 برابـر 0/8۳ درصـد بـوده، در 
حالـی کـه میانگیـن جهانـی ایـن بودجـه در همـان سـال در بین 
90 کشـور جهـان،  1/05 درصـد اعـالم شـده اسـت. چیـن در 
سـال 2021، بـا صـرف ۶21 میلیـارد دالر، بیشـترین هزینـه را 
بـرای تحقیـق و توسـعه صـرف کـرده اسـت و قصـد دارد کـه تـا 
سـال 2050 بـه رهبـر جهانی در علـم و نوآوری و برخـی صنایع با 
فنـاوری پیشـرفته مانند رباتیـک، تجهیزات هوافضـا و تجهیزات 
از  تبدیـل شـود. سـهم هزینه هـای تحقیـق و توسـعه  پزشـکی 
تولیـد ناخالـص داخلـی چین در سـال 2020، برابـر 2/40 درصد 
می باشـد. کـره جنوبی نیـز 4/81 درصد از تولیـد ناخالص داخلی 

خـود را صـرف تحقیـق و توسـعه کـرده اسـت.
کشـورها در صورتـی می توانند در عرصـه جهانی رقابت کنند 
کـه بودجـه بیشـتری را بـرای تحقیق و توسـعه اختصـاص دهند. 
بـه همیـن دلیـل، ایـران از زمـان تدویـن برنامـه سـوم توسـعه در 
38  Nurunnabi
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سـال 1۳74 تـا امـروز، هـر دوره سـهمی را برای تحقیق و توسـعه 
در نظـر گرفتـه اسـت. سـهم بودجـه تحقیـق و توسـعه در برنامـه 
سـوم 1ونیـم درصد از تولید ناخالص کشـور پیش بینی شـده بود.  
ایـن برنامـه کـه در سـال 1۳74 تدویـن شـده بـود، قصـد داشـت 
بودجـه تحقیـق و توسـعه کشـور را تـا سـال 1۳87 بـه سـهم یک 
درصـدی در بخـش دولتـی و نیـم درصـدی در بخـش غیردولتـی 
برسـاند. سـهم تحقیـق و توسـعه از تولیـد ناخالـص داخلـی ایران 
در برنامه هـای چهـارم، پنجـم و ششـم بـه ترتیـب سـه، چهـار 
و پنـج درصـد پیش بینـی می شـد، در حالـی کـه کشـور هنـوز بـه 
هدف گـذاری 20 سـال پیـش خـود هـم نرسـیده اسـت. بنابرایـن 
می تـوان بیـان کرد کـه سـرمایه گذاری در فعالیت هـای تحقیق و 
توسـعه از جملـه مهم تریـن عوامـل مؤثـر بر ایجـاد نوآوری اسـت. 
فعالیت هـای تحقیق و توسـعه از طریق به کارگیری سـرمایه های 
دانشـی بسـتر را برای بهبـود کیفیت و تنوع محصـوالت، کاهش 
هزینه هـای تمام شـده و بـه تبـع آن افزایـش قـدرت رقابت پذیری 
در بازارهـای بین المللـی، رشـد صـادرات و ثبـات بیشـتر در آن را 

فراهـم می کنـد. 
دانش بنیـان،  اقتصـاد  مهـم  ویژگی هـای  از  دیگـر  یکـی 
سـرمایه گذاری در نظام آموزشـی کشـور در تمامی سـطوح است. 
آمـوزش بـرای یـک اقتصـاد مهـم اسـت زیـرا مرکـز دانش اسـت 
و کیفیـت سـرمایه انسـانی تـا حـد زیـادی بـه کیفیـت سیسـتم 
آموزشـی یک کشـور بسـتگی دارد. بهبود سیسـتم آموزشـی یک 
کشـور مانند بهبود عواملی که شـامل نسـبت معلم بـه دانش آموز 
می شـود، می توانـد کیفیـت آمـوزش دریافتـی دانش آمـوزان را تـا 

حـد زیـادی بهبود بخشـد.
یکـی  نوپـا  شـرکت های  بـرای  مالـی  منابـع  بـه  دسترسـی 
اسـت.  دانش بنیـان  اقتصادهـای  مهـم  جنبه هـای  از  دیگـر 
شـرکت های فنـاور بخـش مهمـی از اقتصادهـای دانش بنیـان 
هسـتند و شـرکت های فنـاوری جدیـد نیازمنـد حمایـت غیرمالی 
و همچنیـن تأمیـن مالی هسـتند. به عنوان مثال، دره سـیلیکون 
در ایاالت متحـده اسـت کـه هـم بودجـه داخلـی و هـم خارجی را 
از کشـورهایی دیگـر دریافـت می کنـد. در نتیجـه، از طریـق ایـن 
بودجـه، بسـیاری از شـرکت ها و اکتشـافات فنـاوری بـزرگ پدیـد 
اقتصـاد  از ویژگی هـای  اقتصـادی یکـی دیگـر  ثبـات  آمده انـد. 
مبتنـی بـر دانش اسـت و ایـن به دلیل تنـوع اقتصادی اسـت زیرا 
صنایـع مختلفی وجـود دارد که به تولید ناخالص داخلی کشـورها 
کمـک می کننـد )حـداد، 2017(. در مقابـل، اقتصادهای مبتنی 
بـر منابـع بـه یـک یا چنـد کاال وابسـته هسـتند که اقتصاد کشـور 
را در معـرض تهدیـدات داخلـی و خارجـی ماننـد افزایـش قیمـت 
اقتصـاد  پایـداری  از دالیـل  دیگـر  یکـی  قـرار می دهـد.  کاالهـا 
بـه سیسـتم های  کـه شـرکت ها  اسـت  ایـن  دانـش  بـر  مبتنـی 
مختلـف حمایتـی دولتی دسترسـی دارند کـه به آن ها اجازه رشـد 
و گسـترش می دهـد. یکـی از ویژگی هـای اقتصـاد دانش بنیـان، 
افزایـش تعـداد مشـاغل بـا مهـارت بـاال و پردرآمـد، به ویـژه در 
صنعـت فنـاوری اطالعـات اسـت. یـک روند رایـج که در سراسـر 
جهـان مـورد توجـه قرار گرفتـه اسـت، کاهش تعداد مشـاغل کم 
مهارت با دسـتمزد کم اسـت زیرا شـرکت های بیشتری از فناوری 
بـرای جایگزینـی ایـن نـوع کارگـران اسـتفاده می کننـد. بـا ایـن 

حـال، نیـاز بـه کارگـران بسـیار ماهر در هـر دو بخـش خصوصی 
به طـور  دانـش  زیـرا  اسـت  یافتـه  افزایـش  به شـدت  دولتـی  و 
مسـتقیم بـا افزایـش بهـره وری در هـر دو بخـش مرتبـط اسـت. 
زیرسـاخت های کافـی یکـی دیگـر از جنبه هـای مهـم اقتصـاد 
دانش بنیـان اسـت. بـا توجه بـه جهانی شـدن، فنـاوری ارتباطات 
بـه جنبـه مهمـی از اقتصادهـای دانش بنیـان تبدیل شـده اسـت 
و اطمینـان از دسترسـی شـهروندان بـه ابزارهـای ارتباطـی مانند 

اینترنـت و تلفـن ثابـت یـا همـراه بـرای دولت هـا مهـم اسـت.
ویژگـی نهایـی اقتصـاد مبتنی بـر دانش، یک سیسـتم مالی 
قـوی اسـت کـه امـکان جابجایـی آسـان یـک منبـع مالـی ماننـد 
سـرمایه گذاری در اقتصـاد را فراهـم می کند. همچنین، سیسـتم 
مالـی بایـد نیازهـای سـرمایه اسـتارت آپ ها و همچنیـن سـاختار 
پروژه هـای توسـعه ای بـا هـدف جـذب سـرمایه گذاران جدیـد را 

تأمیـن کند.

دالیلحرکتبهسمتاقتصاددانشبنیان
کشـورها بایـد بـه اقتصادهـای دانش بنیـان حرکـت کننـد، 
زیـرا  نفـت اسـت،  بـه  وابسـته  اقتصـاد  یـک  ایـران کـه  به ویـژه 
ایـن یـک مـدل اقتصـادی پایدارتـر در بلندمـدت اسـت. یکـی از 
مزیت هـای عمـده اقتصـاد دانش بنیـان ایـن اسـت کـه مشـکل 
کارگـران  زیـرا  می دهـد،  کاهـش  ملـت  یـک  در  را  نابرابـری 
از طریـق  می تواننـد  و  نبـوده  پاییـن  بـه دسـتمزدهای  محـدود 
توسـعه سـرمایه انسـانی و افزایـش مهارت هـای خـود، دسـتمزد 
باالتـری دریافـت کنـد. اقتصـاد مبتنـی بـر دانـش فرصت هـای 
زیـادی را بـرای رشـد اقتصـادی پایـدار ارائـه می دهد، زیـرا بهبود 
نوآوری هـا و فنـاوری در نتیجـه سـرمایه انسـانی ماهرتـر، امـکان 
رشـد بخش هـای بـا فنـاوری پیشـرفته ماننـد تولیـد الکترونیـک، 
و  مالـی  امـور  بانکـداری،  ماننـد  خدماتـی  نرم افـزار،  مهندسـی 
مخابـرات را فراهـم می کند. ضـرورت دیگری کـه ایجاب می کند 
تـا جامعـه یـک اقتصـاد مبتنی بر دانش داشـته باشـد، این اسـت 
کـه اقتصـاد جهـان به طـور فزاینـده ای از طریـق جهانی شـدن 
یکپارچـه می شـود. بـه ایـن ترتیـب، دانـش بـه بخـش مهمـی از 
ایـن اقتصـاد جهانـی تبدیـل شـده اسـت زیـرا بـه جریـان کاالها، 
خدمـات و اطالعـات بیـن کشـورها کمـک می کنـد. همچنیـن، 
اقتصادهـای سراسـر جهـان بایـد انعطاف پذیری و سـازگاری خود 
را افزایـش دهند زیرا شـرایط بازار در سراسـر جهـان دائما در حال 

اسـت. تغییر 
ایـران می توانـد بـا تبدیـل شـدن بـه یـک اقتصـاد مبتنـی بر 
دانش، مشـکل اساسـی کشـور را حل کند. چرا که از این طریق، 
اقتصـاد مبتنـی بـر دانـش، انـدازه بخـش خصوصـی را افزایـش 
داده و بـه فارغ التحصیـالن امـکان می دهد فرصت های شـغلی 
در زمینه هـای مختلـف پیـدا کننـد. همچنیـن ایـران می توانـد از 
طریـق دانش بنیـان کـردن اقتصـاد خـود، نوآوری های بیشـتری 
بـازار  کنـد.  فراهـم  خـود  اجتماعـی  و  تولیـدی  مناسـبات  در  را 
جهانـی نوآوری هـا کـه از طریـق مکانیسـم هایی ماننـد حقـوق 
تقاضـا  افزایـش  بـا  تنظیـم می شـود،   )IPR( مالکیـت معنـوی 
بـرای کاالهـای فکـری ماننـد نرم افـزار رایانـه ای، دائمـًا در حـال 
افزایـش اسـت. بـا ایـن حـال، ایـران مشـارکت ناچیـزی در خلـق 

دانش برای ملت ها 
بسیار مهم شده 
است زیرا دانش 
اکنون به عنوان 
عاملی مسئول 

افزایش بهره وری، 
استاندارد زندگی 
و رشد اقتصادی 

در یک اقتصاد 
شناخته می شود. 
توسعه دانش در 

یک جامعه مستلزم 
تعامل نزدیک بین 

دولت، دانشگاه، 
بخش خصوصی، 

چارچوب ها یا 
سیاست های نظارتی 

و مردم است.

...
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ایـن نوآوری هـا دارد و تغییـر به اقتصـاد مبتنی بر دانش به کشـور 
اجـازه می دهـد تـا سـهم خـود را در ایـن بازارهـا توسـعه دهـد. 

بـه ایـن ترتیـب، یکـی از جنبه هـای اصلـی اقتصـاد مبتنـی 
بـر دانـش، تقویـت پیونـد بیـن آمـوزش عالـی و بـازار کار اسـت و 
بنابرایـن انتقـال از مدرسـه بـه کار را بهبود می بخشـد. در نتیجه، 
ایـن امـر بـازار کار را تقویـت می کنـد و بـه آن امـکان می دهـد 
هرگونـه افزایـش جمعیت را جذب کند و در عین حـال درآمدی را 
به شـکل مالیـات بر درآمد بـرای دولت فراهم کنـد. هزینه باالی 
نـوآوری دلیـل دیگـری اسـت کـه چـرا کشـورهایی ماننـد ایـران 
مایلنـد به اقتصادهای دانش بنیان تبدیل شـوند تـا بتوانند به جای 
وابسـتگی به سـایر کشـورها، فنـاوری خـود را تولید کننـد. نوآوری 
به سـرعت در حـال تبدیل شـدن بـه بخشـی جدایی ناپذیر از رشـد 
اقتصـادی اسـت، زیـرا تقریبًا همـه صنایع از جمله صنایـع اولیه و 
ثانویـه ماننـد کشـاورزی و تولیدی برای تداوم خـود در یک فضای 
رقابتی و برای داشـتن کارآمدی و سـودآوری بیشـتر بـه نوآوری ها 
و فناوری هـای جدیـد متکـی هسـتند. نمونـه ای از هزینـه باالی 
نوآوری هـا و فناوری هـای جدیـد در ایـران، هزینه هایـی زیـادی 
اسـت کـه این کشـور صـرف تجهیـزات و ماشـین آالت در صنایع 
مختلـف از جملـه تجهیـزات نفتـی، دارویـی، تولیـد مس و سـایر 
معـادن می کنـد و بـه دلیـل قـرار گرفتـن در شـرایط تحریمـی در 
بسـیاری از مواقـع امـکان وارد کـردن این ها میسـر نبـوده و تداوم 
تولیـد حتـی در صنایـع و معـادن مزیـت دار بـا مشـکالت جـدی 

مواجه اسـت. 

راهکارهایدانشبنیانشدن
ایـران، بـرای تغییـر از اقتصـاد مبتنـی بـر منابـع بـه اقتصـاد 
مبتنـی بر دانـش بایسـتی اقداماتـی از قبیل افزایـش هزینه های 
تحقیـق و توسـعه، توسـعه سـرمایه انسـانی و کاهـش بیـکاری 
انجـام دهـد. یکـی از جنبه هـای مهـم تحقـق اهـداف اقتصـاد 
مالـی  تأمیـن  اسـت.  اسـتارت آپ ها  مالـی  تأمیـن  دانش بنیـان، 
اسـتارت آپ ها بـرای ارتقـای سـطح کارآفرینی فن آوری در کشـور 
بـا ارائـه دسترسـی بـه منابـع مالـی ضـروری اسـت. همچنیـن، 
دولـت می توانـد از طریـق حمایت هـای غیرمالـی ماننـد فراهـم 
کـردن فضـای کار یـا آمـوزش بـه رفـع برخـی از چالش هایـی کـه 
رشـد اسـتارت آپ ها را محـدود می کنـد، کمـک کنـد. بـا وجـود 
اصلـی  نگرانی هـای  از  یکـی  اسـتارت آپ ها،  در  سـرمایه گذاری 
ایـران، بـرای تبدیـل از اقتصاد مبتنی بـر منابع بـه اقتصاد مبتنی 
بـر دانـش، عـدم سـرمایه گذاری در تحقیق و توسـعه اسـت. یکی 
دیگـر از جنبه هـای مهـم اقتصـاد دانش بنیـان، بهبـود مشـارکت 
بخـش  سـهم  ارتقـاء  اسـت.  خصوصـی  و  دولتـی  بخـش  بیـن 
خصوصـی در دانش بنیـان شـدن اقتصـاد نقـش کلیـدی دارد. 

کـه  اسـت  دیگـری  راه کار  زیرسـاخت ها  بهبـود  همچنیـن 
مـورد  خصوصـی  بخـش  رشـد  تحریـک  بـرای  بایسـتی  دولـت 
توجـه قـرار دهـد. به عنـوان مثـال، دولـت بـرای تبدیـل شـدن به 
یـک اقتصـاد مبتنـی بـر دانـش بایسـتی سیاسـت های جدیـدی 
را در ارتبـاط بـا فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات برنامه ریـزی کنـد. 
فنـاوری  اولیـه  آموزش هـای  دولـت  انسـانی،  منابـع  توسـعه  بـا 
اطالعـات و ارتباطـات را بـرای افـراد جامعـه فراهم کنـد. یکی از 

چالش هایـی کـه ایـران بـا آن مواجـه اسـت، نـرخ بـاالی بیکاری 
زنـان اسـت. بنابرایـن ارائـه آمـوزش ICT راه کاری بـرای افزایش 

زنـان می باشـد.  فرصت هـای شـغلی 
 ICT سیاسـت تأمیـن بودجـه بـرای اسـتفاده از ابزارهـای
برنامه هـای  یـا  تبلـت  شـخصی،  رایانه هـای  ماننـد  آمـوزش  در 
یادگیـری آنالیـن، سیاسـتی اسـت کـه دسترسـی بـه دانـش را 
بهبود می بخشـد. معرفـی برنامه های کاربـردی کامپیوتری برای 
مدیریـت سیسـتم های عملیاتـی مختلـف در بخـش تجـاری نیـز 
گام دیگـری در تبدیـل کشـور به یـک اقتصاد دانش بنیان اسـت.

نتیجهگیری 
بدیهـی اسـت کـه اتخـاذ یـک اقتصـاد مبتنـی بـر دانـش 
اقتصـادی  رشـد  امـکان  زیـرا  اسـت،  مهـم  کشـورها  توسـط 
پایـدار را از طریـق تنـوع فراهـم می کنـد. اقتصـاد دانش بنیـان 
اقتصادی اسـت که بیشـتر بـه توانمندی های فکـری خود متکی 
اسـت تـا منابـع طبیعـی یـا نهاده هـای فیزیکـی. بـه ایـن ترتیـب، 
اقتصادهـای مبتنـی بر دانش کمتـر در معرض تهدیـدات داخلی 
و خارجـی ماننـد تغییرات قیمت ها و نوسـانات ارزی هسـتند، زیرا 
دارای سـطوح باالتـری از سـازگاری و انعطاف پذیـری هسـتند. از 
ویژگی هـای اصلـی اقتصـاد دانش بنیان، افزایش سـرمایه گذاری 
در سـرمایه انسـانی، آمـوزش و دسترسـی بـه منابـع مالـی بـرای 
میـزان  ویژگی هـا،  از  دیگـر  یکـی  اسـت.  فنـاور  شـرکت های 
تقاضـای بـاال بـرای کارگـران بـا مهـارت بـاال )کارگـران ماهـر( 
اسـت. بنابرایـن تبدیـل شـدن بـه اقتصـاد دانش محـور و تولید بر 
اسـاس تکنولـوژی روز دنیـا سـبب خواهد شـد تا میـزان صادرات 
غیرنفتی کشـور با رشـد چشـمگیری مواجه شـود، چرا کـه از خام 
فروشـی و یـا ایجـاد ارزش افـزوده پاییـن جلوگیری نموده و مسـیر 
برندسـازی تولیدکننـدگان و مطـرح شـدن در سـطح بین المللـی 
بـرای آنـان را همـوار کنـد. در مجمـوع می تـوان بیـان کـرد کـه 
عوامـل متعـددی بر توسـعه صادرات متکـی بـر فناوری های باال 
تأثیـر می گذارنـد کـه از آن جملـه می تـوان بـه میـزان نـوآوری، 
متخصـص  کار  نیـروی  توسـعه،  و  تحقیـق  در  سـرمایه گذاری 
)سـرمایه انسـانی( و شـرایط اقتصـادی از قبیـل رشـد اقتصادی، 
تولیـد ناخالـص داخلـی، سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی، درجه 

بـاز بـودن اقتصـاد و نوسـانات نـرخ ارز اشـاره کـرد. 

کشورها باید 
به اقتصادهای 

دانش بنیان حرکت 
کنند، به ویژه ایران 

که یک اقتصاد 
وابسته به نفت 

است، زیرا این یک 
مدل اقتصادی 

پایدارتر در بلندمدت 
است. یکی از 

مزیت های عمده 
اقتصاد دانش بنیان 

این است که 
مشکل نابرابری 
را در یک ملت 

کاهش می دهد، زیرا 
کارگران محدود به 

دستمزدهای پایین 
نبوده و می توانند از 

طریق توسعه سرمایه 
انسانی و افزایش 
مهارت های خود، 
دستمزد باالتری 

دریافت کند.

...
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دیدگاه
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طــی  کشــور  اقتصــاد  توســعه ای  برنامه هــای 
ــای  ــازی درآمده ــتای پاکس ــته در راس ــال های گذش س
صادراتــی از نفــت تدویــن و عملیاتــی شــده اســت. 
ــورمان  ــای کش ــق آزاد پوی ــی از مناط ــوان یک ارس به عن
چگونگــی  قانــون  اجــرای  در  بی مهری هــا  علیرغــم 
تحریم هــا،  همچنیــن  و  آزاد  مناطــق  اداره ی 
ــادرات و  ــد و ص ــه ی تولی ــی در عرص ــای خوب موفقیت ه

اســت. داشــته  اشــتغال زایی 
سیاســت های  بــا  همســو  ارس  آزاد  منطقــه ی 
دولــت ســیزدهم توســعه ی دیپلماســی اقتصــادی و 
ایــن  تجــارت منطقــه ای را در پیــش گرفتــه اســت. 
منطقــه ی آزاد کــه در نقطــه ی صفــر مــرزی شــمال غرب 
ارمنســتان،  کشــورهای  بــا  هم مــرز  و  کشــور 
قــرار  نخجــوان  و جمهــوری خودمختــار  آذربایجــان 
داشــته و بــه دلیــل پیشــینه ی تاریخــی در تجــارت و 
توســعه ی  در  توجــه  قابــل  موفقیت هــای  همچنیــن 
ــرمایه گذاران  ــذب س ــرای ج ــروری ب ــاخت های ض زیرس
در  و کم نظیــری  موثــر  گام هــای  و خارجــی،  ایرانــی 

تولیــد و صــادرات غیــر نفتــی برداشــته اســت.
در  ارس  صادرات محــور  تولیــدات  عمــده 
ــوالدی و  ــمش ف ــه ای، ش ــوالت گلخان ــه ی محص زمین
آلومینیومــی، خشــکبار، کیســه ی رول پالســتیکی و 
پروپیلــن، جامبوبــگ، نــخ تــک رشــته پروپیلــن چتابــی، 

تختــه و ام دی اف، محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی، 
 ... و  ســنگین  و  ســبک  هیدروکربــن  و  نفــت  قیــر 
ــه، فدراســیون روســیه، آذربایجــان،  ــه ترکی اســت کــه ب
گرجســتان، عــراق، ارمنســتان، مراکــش، قزاقســتان و 

می شــود. صــادر  ترکمنســتان 
اهــداف مدیــران ارس بــرای نقش آفرینــی موثــر 
ــت 144  ــاری مثب ــراز تج ــق ت ــور و تحق ــاد کش در اقتص
میلیــون دالری و صــادرات غیــر نفتــی 2۳5 میلیــون 
دالری در نیمــه ی اول امســال بــرای تیــم مدیریتــی 
جدیــد ایــن منطقــه ی آزاد قانع کننــده نبــوده و بــرای 

ــت. ــده اس ــذاری ش ــادرات هدفگ ــش ص افزای
یکــی  به عنــوان  کــه  بنیــان  دانــش  اقتصــاد 
طــی  مقاومتــی  اقتصــاد  تحقــق  اصلــی  خطــوط  از 
دهه هــای اخیــر مــورد تاکیــد و توجــه قــرار گرفتــه 
اســت، یکــی دیگــر از برنامه هــای مــورد توجــه مدیریــت 
ارس اســت. تکمیــل زیســت بــوم دانــش بنیــان منطقــه 
صنــدوق  ارس،  رشــد  مرکــز  اســتقرار  بــا  ارس  آزاد 
ــن  ــوآوری و همچنی ــز ن ــاوری ارس، مرک ــش و فن پژوه
کشــاورزی،  حــوزه ی  تخصصــی  شــتاب دهنده های 
برنامه ریــزی بــرای ایجــاد کارخانــه ی نــوآوری و خانــه ی 
ــاور در  ــان و فن ــرکت دانش بنی ــت 57 ش ــالق و فعالی خ
ــه آزاد در راســتای  ــن منطق ارس بخشــی از اقدامــات ای

ــت. ــان اس ــش بنی ــاد دان ــیر اقتص ــت در مس حرک

افزایش صادرات، 
هدف منطقه ی آزاد ارس

اهداف مدیران ارس 
برای نقش آفرینی 

موثر در اقتصاد 
کشور و تحقق تراز 
تجاری مثبت 144 

میلیون دالری و 
صادرات غیر نفتی 

۲۳۵ میلیون دالری 
در نیمه ی اول 

امسال برای تیم 
مدیریتی جدید 

این منطقه ی آزاد 
قانع کننده نبوده 

و برای افزایش 
صادرات هدفگذاری 

شده است.

...
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نمایشــگاه های  برگــزاری  ماهوتــی،  حبیــب 
ــش  ــی و افزای ــل در معرف ــن عام ــی را مهمتری بین الملل

دانســت. ایرانــی  کاالهــای  صــادرات 
ــاره ی  ــز درب ــی تبری مدیرعامــل نمایشــگاه بین الملل
ــی  ــادرات غیرنفت ــر ص ــگاه ها ب ــزاری نمایش ــرات برگ تاثی
بــر  نمایشــگاه  ایــن  تاثیــر  کــرد: مهمتریــن  عنــوان 
صــادرات کاالهــای ایرانــی اســت؛ حــاال چــه نفتــی 
هیــچ  بــه  کالن  نفتــی  کاالهــای  غیرنفتــی.  چــه  و 
نفتی هــای  امــا  نمی شــوند  مربــوط  نمایشــگاهی 
ــه  ــا توج ــد. ب ــور می یابن ــگاه ها حض ــز در نمایش خرده ری
بــه وضعیــت اقتصــادی و سیاســی کشــور اســتقبال 
کشــورهای منطقــه از ایــن نمایشــگاه ها نســبت بــه 

ســال های قبــل بســیار کمتــر شــده اســت.
بــا  صادرکننــدگان  برخــی  داد:  ادامــه  ماهوتــی 
ــد  ــق می توانن ــن طری ــد از ای ــه ســوابقی کــه دارن توجــه ب
صادراتــی انجــام دهنــد. همچنیــن صــادرات صنعــت و 

ــت. ــوده اس ــول ب ــه اف ــدت رو ب ــدن و ... به ش مع
نقــش  متاســفانه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــگاه های  ــده و در نمایش ــی ش ــتر داخل ــگاه ها بیش نمایش
خــارج از کشــور فقــط نماینده هــا حضــور پیــدا می کننــد.

رئیــس نمایشــگاه تبریــز دربــاره ی تأثیــر ارتبــاط 

ــدن  ــق ش ــه در کم رون ــورهای منطق ــا کش ــورمان ب کش
ایــن اتفاقــات عنــوان کــرد: ایــن امــر تأثیــر بســیار 
ــختی  ــا را به س ــخ م ــه پاس ــوری ک ــه ط ــته ب ــادی داش زی
ــود را  ــگاه های خ ــور در نمایش ــازه ی حض ــد، اج می دهن
ــازه ی ورود  ــع اج ــی مواق ــی بعض ــد، حت ــا نمی دهن ــه م ب

ایرانــی بــه ســالن را نمی دهنــد.
ــار  ــگاه اظه ــی نمایش ــش عمران ــاره ی بخ وی درب
و  کلــی  تعمیــرات  و  زیباســازی  ســاله  هــر  داشــت: 
صــورت  بــه  تــا  می دهیــم  انجــام  را  الزم  رســیدگی 
ســاالنه شــاهد بهبــود ظاهــر نمایشــگاه بین المللــی 

تبریــز باشــیم.
ــان  ــز در پای ــی تبری ــگاه بین الملل ــل نمایش مدیرعام
ــادن  ــع، مع ــی، صنای ــای بازرگان ــه اتاق ه ــان اینک ــا بی ب
ــش مهمــی  ــور می تواننــد نق و کشــاورزی سراســر کش
ــوان  ــد، عن ــازی کنن ــی ب ــادرات غیرنفت ــعه ی ص در توس
همــت  کشــور  کل  بازرگانــی  اتاق هــای  بایــد  کــرد: 
بــه خــرج داده و اقتصــاد را از سیاســت جــدا کننــد. 
همچنیــن اتاق هــا بایــد حضــور تجــار خارجــی را در 
نمایشــگاه های ایرانــی آســان کننــد و تصمیماتــی اتخــاذ 
کننــد کــه بتوانــد در نهایــت موانــع اقتصــادی را برطــرف 

ــد. کن

نمایشگاه های بین المللی، 
مهمترین ویترین صادرات 

کاالهای ایرانی

اتاق های بازرگانی، 
صنایع، معادن و 
کشاورزی سراسر 
کشور می توانند 
نقش مهمی در 

توسعه ی صادرات 
غیرنفتی بازی کنند. 

باید اتاق های 
بازرگانی کل کشور 

همت به خرج 
داده و اقتصاد را 

از سیاست جدا 
کنند. همچنین 

اتاق ها باید حضور 
تجار خارجی را 

در نمایشگاه های 
ایرانی آسان کنند.

...
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25 دوره همایش ملی
توسعه ی صادرات غیرنفتی
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