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 چکیده

المللـي شـدن    با عنايت به گسترش پديده جهاني شدن و بين

كسب وكارها، رقابت ميان كشورها تشديد شده اسـت. در همـين   

خصوص، كشورها در صدد آن هستند تا با مديريت كارآمد تجارت 

دهنـد.   خارجي، هزينه مبادله را براي صـادرات و واردات كـاهش  

هزينه تجارت، اسناد مورد نياز و مدت زمـان بـراي تجـارت؛ سـه     

مولفه كليدي شـاخص سـهولت انجـام كسـب و كـار را تشـكيل       

ــي ــه   م ــدامات تعرف ــار اق ــر آن در كن ــه كشــورها ب ــد ك اي و  دهن

كنند. اين مقاله در چارچوب نظريه هزينه  اي مديريت مي غيرتعرفه

صادرات و واردات كـاال در  مبادله، در صدد آن است تا فرآيندهاي 

ايران را از بعد هزينه، تعداد فرآيند و مدت زمان مورد مطالعه قرار 

هـاي   اتخاذ شده در سـال هاي  دهد و طي آن كم و كيف سياست

سازي، كاهش هزينه، كـاهش مـدت زمـان و     اخير به منظور ساده

كاهش تعداد فرآيندها را بررسي و تحليل نمايـد و از ايـن طريـق    

ـ  توان  اختصـار  ه رقابتي كشور ارتقاء يابد. براي اين منظور، ابتـدا ب

ادبيات موضوع مرور و سپس وضعيت فرآيندها در ابعـاد مختلـف    

صادرات و واردات كشور بررسي و در ادامه با مقايسه تطبيقـي بـا   

سياستي ارائه خواهد شـد.  هاي  چند كشور منتخب، نتايج و توصيه

مويد اين است وضعيت ايران تجارت فرامرزي هاي  نتابج شاخص

با وضع مطلوب و كشورهاي با بهترين تجارب فاصله زيادي دارد 

هـا در تجـارت    اخير، انـواع مختلـف هزينـه   هاي  و حتي طي سال

فرامرزي افزايش يافته است. همين امر باعث شده است تـا رتبـه   

پلـه   39زيرشاخص تجارت فرامرزيِ ايران طي سه سال گذشـته  

الوه، هزينه صادرات و واردات ايران در مقايسه با ع هسقوط كند. ب

برابر افـزايش يابـد.    0و  1/1كشور با بهترين تجربه به ترتيب به 

برابـر   8و  0مدت زمان صـادرات و واردات در ايـران بـه ترتيـب     

بـرد و در نهايـت اينكـه ايـران      كشور با بهترين تجربه، زمان مي

برابر كشور با بهتـرين   1و  0/1براي صادرات و واردات به ترتيب 

 تجربه، اسناد نياز دارد.

 مقدمه 

با عنايت به توسعه جهاني شـدن و توسـعه رقابـت در سـطح     

الملل، ضرورت دارد كشورها در كنار رشـد و توسـعه نـوآوري،     بين
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راهبرد كاهش هزينه را براي رقابت مورد توجـه قـرار دهنـد. بـر     

كشـور   31جزء  9112اساس گزارش بانک جهاني، ايران در سال 

اول صادركننده كاال در ميان كشـورهاي در حـال توسـعه جهـان     

اين نماگرها اهميت تعامالت اقتصـادي ايـران بـا     [3[ بوده است.

گـذاري، اشـتغال و توليـد     كشورهاي مختلف و تاثير آن بر سرمايه

به همين دليـل امـروزه مـديريت     [1[ [9[ دهد. كشور را نشان مي

اصالح فرآيندهاي تجاري ايران بـيش از  كارآمد تجارت خارجي و 

پيش حائز اهميت است. به ويژه اينكه هزينه مبادله ميان كشورها 

اي و هـاي تعرفـه  در مقايسه با داخل كشور به دليل وجود هزينـه 

اي بسيار باالتر است. از آنجايي كه كشـورهاي مختلـف   غيرتعرفه

از  -المللـي شـدن كسـب وكارهـا      در فرآيند جهاني شدن و بـين 

گرفتن در رقابـت بـا    يدرصدد پيش -طريق كاهش هزينه مبادله 

الملل هستند، اهميت پرداختن به موضـوع   يكديگر در تجارت بين

 نمايد. دوچندان مي

گونه تعريف  تسهيل تجاري را اين [1[ سازمان تجارت جهاني

 ســازي فرآينــدهاي تجــارت  ســازي و هماهنــگ كنــد: ســاده مــي

ها و تشريفاتي  ها، رويه رآيندها شامل فعاليتالملل، جايي كه ف بين

هـا   آوري، ارائه، مكاتبـه و پـردازش داده   هستند كه به منظور جمع

دارد. در  الملل را الزامـي مـي   براي جابجايي كاالها در تجارت بين

ــاده   ــوان س ــه عن ــاري ب ــدتاً از تســهيل تج ــات، عم ــازي،  ادبي س

ندهاي تجـاري  سازي فرآي سازي، استانداردسازي و مدرن هماهنگ

شود. هدف تسهيل تجاري، كاهش هزينه مبادله در تعامل  ياد مي

كسب و كارها با دولت در فرآيندهاي مختلـف اسـت كـه بخـش     

عمدة آن به فرآيندهاي گمركي مـرتبط اسـت. بـه همـين دليـل      

تسهيل تجاري يكي از موضوع اساسي در مذاكرات ادوار تجـاريِ  

 OECDسـبات گـزارش   سازمان تجارت جهاني بوده اسـت. محا 

هـاي   مويد اين است كه يـک درصـد كـاهش در هزينـه     (2003)

ميليارد دالر امريكا افزايش  11شود منافع جهان مبادله موجب مي

 يابد.

فرآينـد را بـراي    21بـال  بـر    (a9112اي، گرينگر )در مطالعه

شناسـايي كـرده اسـت. از جملـه وسـيله نقليـه       الملل  بينتجارت 

آوري كــاميون( بــراي جابجــايي كــاال، جمــع )كشــتي، هواپيمــا و

عوارض و حقوق گمركي، ايمنـي، بهداشـت، اسـتاندارد و اجـراي     

از ايــن فرآينــدها هســتند. هــايي  هــاي تجــاري، نمونــهسياســت

سازي و هماهنگي اين فرآيندها به طور مسـتقيم بـر هزينـه     ساده

 مبادله كاالهاي تجاري تعيين كننده است. 

الذكر، اين مقاله درصدد است با تبيـين  قبا عنايت به نكات فو

مباني نظري هزينـه مبادلـه و ارتبـاط آن بـا تجـارت فرامـرزي،       

فرآيندهاي صادرات و واردات كاال در ايران را از بعد هزينه، تعداد 

فرآيند و مدت زمان مورد مطالعه قرار دهد و طي آن كم و كيـف  

سـازي،   سـاده هاي اخير به منظور  هاي اتخاذ شده در سال سياست

كاهش هزينه، كاهش مـدت زمـان و كـاهش تعـداد فرآينـدها را      

اختصـار مـرور   ه ابراين، در ادامه ادبيات موضوع ببنبررسي نمايد. 

شود و سپس وضعيت فرآيندها در ابعـاد مختلـف بـه تفكيـک      مي

صادرات و واردات كشور بررسي و پس از مقايسه تطبيقي ايران با 

  هاي سياستي ارائه خواهد شد. توصيهچند كشور منتخب، نتايج و 

 مرور ادبیات  . 1

( ريشـه دارد.  3212) [0[ اقتصاد هزينه مبادله در مطالعه كـوز 

كوز وجود سلسله مراتب اداري را كـه در مقابـل بـازار قـرار دارد،     

شناسد. امروزه آنچه در ادبيات گسـترش   متضمن هزينه مبادله مي

گردد كه منجر شد  ويليامسون بر مييافته به نظري  هزينه مبادل  

جايزه نوبل اقتصاد را دريافت نمايد. نظريـه   9112ايشان در سال 

( بر اساس نظريه كوز بنا شده كه 3280) نهزينه مبادله ويليامسو

كننـد. ايـن در    طي آن قانون و نهادها نقـش محـوري پيـدا مـي    

ها ايـن اسـت    شرايطي است كه فرض ضمني نظريه نئوكالسيک

( 9111) [2[ هاي مبادله صفر است. چنـگ و همكـاران  زينهكه ه

تبيـين   [2[ اوهلين-رشنظريه هزينه مبادله را در قالب رويكرد هك

بـا ورود نظريـه هزينـه     [8[ انـد. و مورد آزمون و ارزيابي قرار داده

اوهلين، تغييرات تعادل سـاختاري تجـارت   -رشمبادله به مدل هك

گيـري كردنـد   و همكاران نتيجـه شود. چنگ الملل، درونزا ميبين

هاي مبادله بر تجارت خارجي، توزيع اعمال تعرفه و تحميل هزينه

درآمد در كشور مـورد نظـر را در سـاختار تجـاري مشـخص، بـه       

بخشـد امـا در مقابـل،    بهبـود مـي   [2[ اي )نهـايي( صورت حاشيه

 وري به ميزان جزئـي )انـدك(   كار و بهره المللي نيروي تقسيم بين

ثير اولي أاهش خواهد يافت. در صورتي كه تاثير دومي بر تك [31[
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)توزيع درآمد( غلبـه كنـد، سـاكنان آن كشـور از منـافع ناشـي از       

( كـاربرد نظريـه   9131) [33[ تجارت زيان خواهند ديـد. ه ننـارت  

برد و طـي آن  كار  هالمللي بهزينه مبادله را براي كسب و كار بين

 . تاكيد كردوجود هزينه مبادل  ميان كشورها  بر

هـاي  كنند هزينه( تصريح مي9111) [39[ آبوستفلد و روگاف

تجارت در ابعاد مختلف براي كشورهايي كه اقتصاد بـاز دارنـد، از   

هاي گذشته در حالي كـه  اهميت خاصي برخوردار است. طي دهه

ات كـاهش  هاي قابل مشاهدة تعرفه و نظام اخذ مجوز واردهزينه

هاي ناشـي از مقـررات    اي نظير هزينه هاي غيرتعرفهيافته، هزينه

هـاي مبـادالت    گمركي، افزايش يافتـه اسـت. در نتيجـه هزينـه    

الملل ايجـاد   هاي تجاري زيادي را در تجارت بين الملل، هزينه بين

روي تجـارت   كنند. لذا، بدون توجه به فرآيندهاي تجاريِ پيش مي

الملل و تجربه رشد اقتصـادي   به بازارهاي بين الملل، دستيابي بين

ها در مفهوم عام  باال از اين طريق، غيرممكن است. كاهش هزينه

يكي از الزامات حضور در بازارهاي جهاني است. در اين خصوص، 

 مفهوم تسهيل تجاري ميان كشورها وارد ادبيات شد. 

 هـايي را پوشـش   تسهيل تجاري در حوزه گمرك، فعاليت

سـازي  اسناد، ارتباطات، استانداردها، فراهم بهدهد كه مي

. ايـن  شـوند  مربوط ميها براي تجار اطالعات و راهنمايي

هـا توسـط نهادهـاي دولتـي انجـام و      فرآيندها و فعاليـت 

كنـد  ( تصـريح مـي  9119) [31[ شـود. انكتـاد  تعريف مي

الملـل ده حـوزه موضـوعي زيـر را     تسهيل تجـارت بـين  

 دهد:پوشش مي

 يندهاي تجاريفرآ 

 نهادهاي گمركي و مقررات تنظيمي 

    ،نظارت براي فرآيندهاي كنترل رسمي كـه بـراي واردات

صـادرات و ترانزيــت كــاال قابـل كــاربرد اســت از جملــه   

ترتيبات عمومي، كنترل گمركي، اسناد رسـمي، ايمنـي و   

مالي و انتقال كـاال از يـک وسـيله    هاي  بهداشت، دارايي

 ديگرنقليه به وسيله نقليه 

   نظارت در خصوص حمل و نقل و تجهيزات حمل و نقـل

شامل حمل و نقل هوايي، دريايي و حمل و نقل چندگانه 

 )تركيبي(

    نظارت در خصوص سازوكار افرادي كه الزم اسـت بـراي

 حمل و نقل كاال، رفت و آمد داشته باشند.

     نظارت بر مديريت حمل و نقل كاالهـايي كـه خطرنـاك

 هستند.

  فرآيندهاي پرداختنظارت بر 

 نظارت بر استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات 

 تجـاري و اسـتفاده از اسـتانداردهاي    هاي  نظارت بر رويه

 المللي بين

 قانوني تسهيل تجاري هاي  جنبه 

تسهيالت تجـاري در چـارچوب مـذاكرات سـازمات تجـارت      

( قـرار دارد.  GATTگـات )  Vو  V ،VIIجهاني در قالب بنـدهاي  

و تشـريفات و امـور اجرايـي    هـا   بندها آزادي ترانزيت، كرايـه اين 

 دهد.قوانين تجاري را پوشش مي

 [31[ الملل، گرينگر در خصوص هزينه فرآيندهاي تجارت بين

(a9112هزينه )مين مورد مطالعه قـرار  أها را در چارچوب زنجيره ت

فرآينـد را   21الملـل، گرينگـر بـال  بـر      دهد. در تجـارت بـين  مي

ايي كرده است. از جملـه وسـيله نقليـه )كشـتي، هواپيمـا و      شناس

آوري عوارض و حقوق گمركي،  كاميون( براي جابجايي كاال، جمع

تجـاري  هـاي   ايمني، بهداشتي، استاندارد و اجـراي سياسـت   امور

هــاي  تـرين حــوزه  از ايــن فرآينـدها هســتند. عمــده هــايي  نمونـه 

تجــارت  موضــوعي كــه دولــت در چــارچوب قــوانين و مقــررات،

 دهد عبارتند از:المللي كاال را تحت كنترل قرار مي بين

     امور ايمني و امنيت به منظور كنتـرل تجـارت كاالهـاي

 غيرقانوني و كاالهاي خطرناك

        امور بهداشـتي در بعـد كنتـرل سـالم و بهداشـتي بـودن

  محصول، رعايت اصول مربوط به دامپزشكي محصول

 كننــده از جملــه كنتــرل تســت  امــور حمايــت از مصــرف

 محصول و مطابقت با استانداردها 

 ها  بندي سياست تجاري نظير رعايت سهميه 

ــاي    ــب و كاره ــه در كس ــه مبادل ــه هزين ــوص نظري در خص

( بـر اسـاس نتـايج    9131) [30[ المللـي، جكـس و همكـاران    بين

 وينكـوپ   ( واندرسون و ون9119) [32[ مطالعات ايتون و كورتوم

هاي  كنند كه هزينه بندي مي گونه جمع ( اين9111و  9111) [32[
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حقوق و عـوارض گمركـي وجـود    هاي  قابل توجهي غير از هزينه

الملـل   ها باعث افرايش هزينـه مبادلـه در تجـارت بـين     دارد و آن

رويكردي ها  آنالملل،  هاي تجارت بينشود. در محاسبه هزينه مي

و تعرفه را پوشـش   هاي حمل كنند كه نه تنها هزينه را معرفي مي

هاي اطالعـاتي،   هاي ديگر نظير هزينه دهد بلكه تمامي هزينه مي

  دهد. اي را پوشش مي نهادي و موانع غيرتعرفه

 011( يک نمونه متشـكل از  3288) [38[ س چِيني و همكاران

كمپاني را مورد مطالعه قرار دارند و هزينه مبادله گمركي را بـراي  

ي دورة قبل از تشكيل بـازار واحـد اروپـا،    در منطقه اروپا براها  آن

ميليـارد   هشتهاي گمركي را بال  بر  هزينه ها آنمحاسبه كردند. 

هـاي گمركـي    اند. شـايان ذكـر اسـت هزينـه    يورو محاسبه كرده

هاي دهد اما هزينه همچنين هزينه ترانزيت و تاخير را پوشش مي

ارزش دهد. در آن زمان اين رقم دو درصـد  فرصت را پوشش نمي

 زداده است. وروال و دونكـر  كل تجارت منطقه اروپا را تشكيل مي

بنگاه در  9288( عوامل موثر بر هزينه گمركي براي 9111) [32[

كشور هلند كه در تجارت فرامرزي فعال هستند را مـورد مطالعـه   

دست آمده از اين مطالعه مويد اين اسـت كـه     هقرار دادند. نتايج ب

 اند: ثير داشتهأهاي مبادالت گمركي تعوامل زير بر هزينه

 مقياس اقتصادي مبادالت 

 سازي فرآيندهاي تجاريساده 

 ميزان استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات 

هـا  همچنين دريافتند افزايش هزينه مبادله بر رشد بنگاهها  آن

تاييـد   هـا  آنهـاي  تاثير منفي دارد. موضوع مهم ديگري كه يافته

كـه  هـايي   هاي تجاري براي بنگاهكه اثر هزينه كند اين استمي

كنند، نيز بـاالتر اسـت.   هزينه مبادله تجاري كمتري را تجربه مي

هــا هــاي مبادلــه گمركــي كمتــر، بنگــاهيعنــي حتــي بــا هزينــه

هـاي   العمـل قابـل تـوجهي بـراي حركـت از سـمت بـازار        عكس

 دهند. المللي به سمت بازارهاي داخلي نشان مي بين

ـ  در خصوص ثير تسـهيالت قـانوني بـر صـادرات خشـكبار      أت

( بـر  9112) [91[ محصوالت كشاورزي ايران، فرازمند و زراءنـژاد 

هاي برآورد شده، به اين نتيجه رسيدند در صورتي كه  اساس مدل

تسهيل قـانوني بـه اجـرا درآيـد، كشـش قيمتـي صـادرات ايـن         

افزايش و در بلندمـدت   19/1به  1/1مدت از محصوالت در كوتاه

( آزادسازي 3121افزايش خواهد يافت. كنعاني ) 22/1به  18/1از 

اصـل  هاي  و تسهيل تجاري را در چارچوب قانون اجراي سياست

از بعد حقوقي بررسي و به اين نتيجه رسيد كه رويكـرد نظـام    11

جـارت  حقوقي و بازرگاني كشور به سوي آزادي سازي و تسهيل ت

   خارجي است.

در قالـب   [93[ ژورنـال  اسـتريت  وال همكـاري  هرتيج با بنياد

را معرفــي  زيرشـاخص آزادي تجـاري  شـاخص آزادي اقتصـادي،   

ــي ــن زير  م ــد. اي ــاخصكن ــعيت ش ــاري و   وض ــه تج ــرخ تعرف ن

گيـري   اي، آزادي تجاري كشور را انـدازه  هاي غيرتعرفه محدوديت

مـال محـدوديت دولـت در    آزادي تجاري بيانگر ميزان اع كند. مي

دستيابي به جريان آزاد تجارت خارجي است و تمركز آن بر تـأثير  

 هـا  آن  گيـري اهـداف اقتصـادي    مستقيم بر توانائي افراد براي پي

محصـوالت وارداتـي را     هاي گمركـي، قيمـت   است. اعمال تعرفه

دهد و اين افزايش قيمـت،   براي مصرف كننده داخلي افزايش مي

دهد. اغلـب اعمـال فشـار و محـدوديت بـر       تغيير مي ها را انگيزه

گرايـي در برخـي از كاالهـا دور     را از تخصص ها آنتوليدكنندگان 

ــي ــابتي،      م ــت رق ــردن در مزي ــت ك ــا دخال ــه ب ــازد. در نتيج س

شـوند. همچنـين    هاي تجاري مانع رشد اقتصـادي مـي   محدوديت

هاي گمركي، سبب تضعيف بيشـتر شـهروندان بـه واسـطه      تعرفه

شود. شاخص آزادي تجاري بر دو محور زيـر   ها مي يش قيمتافزا

 استوار است:

   متوسط وزني نرخ تعرفه تجاري 

 اي هاي غيرتعرفه محدوديت 

هـايي   اي شـامل تمـامي محـدوديت    هاي غيرتعرفه محدوديت

شود. محورهاي مهم  هستند كه توسط دولت به تجارت اعمال مي

 شرح زير است: هب

بنـدي در واردات،   نظيـر سـهميه  هاي مقداري:  محدوديت -

 هاي صادراتي و ممنوعيت واردات برخي اقالم محدوديت

هاي قيمتي: شامل حقوق گمركي ضددامپينگ  محدوديت -

 بندي نرخ تعرفه و سهميه

هــاي مقــررات تنظيمــي: از جملــه مجوزهــا،  محــدوديت -

بندي، برچسب، مقـررات   مقررات ايمني، استانداردها، بسته
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 و مقررات مرتبط با تبليغات  برند و عالمت تجاري

ــدوديت - ــرمايه  مح ــاي س ــاير    ه ــر ارز و س ــذاري: نظي گ

 هاي مالي كنترل

گـذاري و   هاي حقوق گمركي: الزامـات سـپرده   محدوديت -

بنـدي حقـوق    گشايش اعتبار و فرآيندهاي ارزيابي و طبقه

 گمركي

هــاي دولــت در  هــاي مســتقيم دولــت: سياســت دخالــت -

و فنـاوري، سياسـت    مين مالي براي تحقيقاتأخصوص ت

هـاي مربـوط بـه     مالياتي و بيمه، سياست رقابتي، سياست

  .ها آنمهاجرت، انحصار دولت و نظاير 

( در چـارچوب شـاخص سـهولت انجـام     9131بانک جهـاني ) 

هاي كسب و كار، زير شاخص تجارت فرامرزي را محاسبه  فعاليت

الملـل متمركـز اسـت.     كند كـه بـر فرآينـدهاي تجـارت بـين      مي

هاي مورد محاسبه در اين شاخص كه بر هزينه مبادله تاثير  فهمول

  گذارد، عبارتند از: مي

 تعداد اسناد براي صادرات 

 تعداد اسناد براي واردات 

  )مدت زمان براي صادرات )روز 

 )مدت زمان براي واردات )روز 

 (  هزينه صادرات )دالر/ كانتينر 

 (  هزينه واردات )دالر/ كانتينر 

زيـر  هـاي   انجـام فرآينـدها بـا محوريـت مولفـه     مدت زمـان  

 شود: گيري مي اندازه

 در مـورد ايـران، بـا محوريـت وزارت      سازي اسـناد )  آماده

ــتاندارد؛ وزارت    ــازمان اس ــارت؛ س ــدن و تج ــنعت، مع ص

 بهداشت؛ سازمان انرژي اتمي و ...(

  )كنترل فني و ترخيص گمركي )گمرك 

     ،بـا محوريـت   حمل در بندر و ترمينـال )در مـورد ايـران

 شركت حمل و نقل و سازمان بنادر دولتي(

 شـركت   حمل در داخل كشور )در مورد ايران، با محوريت

 انبارهاي عمومي(

جایگاه ایران در کل شاص  و زیرشاص  تجارت . 2

 فرامرزی

 كسـب  هـاي  انجـام فعاليـت   جايگاه ايران در شاخص سهولت

ش شـده  گـزار  (3)در جـدول   9139و  9133هاي  وكار براي سال

 ميـان  از 9139 سـال  در ايران شاخص، اين نتايج اساس است. بر

اين در شـرايطي اسـت    .است كرده احراز را 310 رتبه كشور 380

 311، داراي رتبـه   با پنج رتبه باالتر 9131كه رتبه ايران در سال 

كنگ و نيوزيلند سه كشوري  كشورهاي سنگاپور، هنگ بوده است.

و  9133هاي  هاي اول تا سوم را در سال رتبههستند كه به ترتيب 

اند. بر اساس نتايج تفصيلي ارائـه شـده در ايـن     احراز كرده 9139

 9139زيرشاخص در سال  31در ميان  ايران رتبه جدول، باالترين

 شرح زير است:ه ب

 01 رتبه با قراردادها اجراي 

  81دريافت اعتبار با رتبه  

 82 رتبه با وكار  كسب آغاز 

ها مويد اين اسـت كـه رتبـه ايـران در      ج ساير زيرشاخصنتاي

ــامي  ــا آنتم ــران در    ه ــت اي ــر اس ــايان ذك ــت. ش ــي اس دو رقم

 ها برخوردار است: رتبه ترين هاي زير به ترتيب از پايين زيرشاخص

 322رتبه  با وساز ساخت مجوزهاي تعداد 

 320با رتبه  مالكيت ثبت مراحل 

 321 رتبه تامين برق با  

گـذاري   سرمايه از هاي حمايتدهد زيرشاخصمينتايج نشان 

رتبـه صـعود، بـه جايگـاه      30و  32اعتبار به ترتيب بـا   و دريافت

هـا، رتبـه    باالتري رسيده است در حالي كـه در بقيـه زيرشـاخص   

 11كاهش يافته است. بيشترين كـاهش بـا    9139ايران در سال 

 هاي آغاز كسب وكار اختصاص دارد. رتبه به زيرشاخص
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 های کسب وکار ایران سهولت فعالیت یها کل و زیرشاخص شاخصنتایج  -1 جدول

 تغییرات

 6366به  6366

 6366رت ه

 (کشور 615 از)

 6366 رت ه

 (کشور 610 از)

 6363 رت ه

 (کشور 610 از)

انجام  سهولت  های شاخص کل و زيرشاخص

 وکار کسب های فعالیت
 رديف

 کل شاخص 643 644 645 -6*

 3 وكار كسب آغاز 11 01 82 -11

 9 وساز ساخت مجوزهاي تعداد 329 321 322 -9

 1 تامين برق 321 329 321 -3

 1 مالكيت ثبت 302 321 320 -9

 0 اعتبار دريافت 22 28 81 +30

 2 گذاري سرمايه از حمايت 322 322 301 +32

 2 ماليات پرداخت 338 392 392 -1

 8 فرامرزي تجارت 313 318 311 -0

 2 قراردادها اجراي 18 01 01 -0

 31 وكار حل و فصل ورشكستگي كسب 332 338 392 -8

Source: Ease of Doing Business (2013, 1012 & 2011) 

 * عالمت منفی موید کاهش رتبه و عالمت مثبت موید افزایش رتبه است.

 9131هاي  وكار در سال ايران در شاخص سهولت انجام كسب

 91را از ميان  32انداز رتبه  در حوزه كشورهاي سند چشم 9139و 

هـاي اول تـا سـوم بـه ترتيـب بـه        كشور كسب كرده است. رتبه

عربـي   متحـده  كشورهاي گرجستان، عربستان سعودي و امـارات 

اص دارد. كشورهاي ازبكستان، عراق و افغانستان به ترتيب اختص

 اند.  ترين رتبه را در منطقه كسب كرده پايين

سه مولفه هزينه صادرات و واردات، مدت زمان و تعداد اسـناد  

اي در هزينـه  نقش تعيين كننـده  ،مورد نياز براي صادرات واردات

رت كارامـد  را بـه صـو  هـا   د. كشورهايي كه اين مولفـه نمبادله دار

كنند، با ثابت بودن ساير شرايط نسبت به رقباي خود مديريت مي

گيرند. در اين قسمت بر اساس نتابج شـاخص سـهولت   پيشي مي

هاي كسب وكار، وضعيت اين سـه مولفـه در ايـران    انجام فعاليت

شـود   مشاهده مـي  (9)شود. همان طوري كه از جدول  مي بررسي

بـه   313ي سه سال گذشته از ط زيرشاخص تجارت فرامرزيرتبه 

پله سقوط اسـت. شـايان ذكـر     39تنزل پيدا كرده كه مويد  311

بـه دليـل   عمـدتاً   9139تـا   9133از سـال  است پنج پله سـقوط  

افزايش هزينه مبادله است.  بوده افزايش هزينه صادرات و واردات

به عنوان افزايش هزينه تجارت است و به مفهوم اين اسـت كـه   

 بــا ثابــت بــودن ســاير  -كشــور بــراي صــادرات قــدرت رقــابتي 

 تنزل پيدا كرده است.  -شرايط 

به طور پيوسته رونـد   9118ها از سال  شايان ذكر است هزينه

هاي اخيـر اصـالحاتي در خصـوص    افزايشي داشته است. در سال

تعداد اسناد و مدت زمان مورد نياز براي صادرات و واردات صورت 

 نگرفته است.

 های سهولت تجارت فرامرزی ایران )صادرات/واردات( زیرشاخص -7 جدول

 فرآيند 6335 6331 6332 6331 6332 6363 6366 6366 6366 به 6366تغییرات 

 وكار رتبه ايران در كل شاخص سهولت انجام كسب      311 311 310 -3

 رتبه ايران در زيرشاخص تجارت فرامرزي       313 318 311 -0

 تعداد اسناد براي صادرات 2 2 2 2 2 2 2 2 1

 تعداد اسناد براي واردات 8 8 8 8 8 8 8 8 1

 مدت زمان براي صادرات )روز( 92 92 92 92 90 90 90 90 1

 مدت زمان براي واردات )روز( 12 12 12 12 18 19 19 19 1

 (  هزينه صادرات )دالر/ كانتينر 821 821 821 3133 3123 3121 3920 3121 -320

 (  هزينه واردات )دالر/ كانتينر 3111 3111 3111 3202 3212 3210 3880 9311 -930

Source: Ease of Doing Business, Various issues 
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در  مدت زمان ماورد نیاازص صاادرات و واردات   . 3

 ایران

مدت زمان الزم براي صادرات و واردات به تفكيک نهادها در 

در  9139-9118هـاي   ارائه شده اسـت. طـي سـال    1و  1جداول 

صورت  تنها تغيير ،خصوص كاهش زمان مورد نياز براي صادرات

به كاهش يک روزه حمل در داخل كشـور اختصـاص دارد    گرفته

رفته است. اين نهاد كه با محوريت شركت انبار عمومي صورت گ

بـا   كنـد.  در حال حاضر به عنوان يک نهاد خصوصي فعاليت مـي 

گذشته به ويژه فنـاوري  هاي  عنايت به تحوالت فناوري طي سال

رود نهادهـاي متـولي و مـرتبط     اطالعات و ارتباطات، انتظار مـي 

هـا را   هاي نـوين، فرآينـد   گيري از فناوري تجارت خارجي به بهره

اند طي دوره مـورد   ا عمالً نهادهاي دولتي نتوانستهكوتاه نمايند ام

گيري از ايده پنجره  مطالعه، بر كاهش زمان تاثيرگذار باشند. بهره

ـ     واحد از تدابيري است كه مي ثير أتواند در كـاهش مـدت زمـان ت

شايان ذكر است بـه دو دليـل زيـر، مقايسـه     بسزايي داشته باشد. 

 جدول معتبر نيست:تطبيقي هر يک از فرآيندهاي مندرج در 

 ها در هر يک از فرآيندها متفاوت است. ماهيت فعاليت 

 پـنج تا بال  بـر   يکز تعداد نهادهاي درگير در هر فرآيند ا 

 نهاد متغير است.

 مدت زمان برای صادرات ایران )روز( -2 جدول

 فرآيند 6331 6332 6363 6366 6366 6331به  6366تغییرات 

1 39 39 39 39 39 
با محوريت وزارت صنعت، معدت و تجارت، سازمان استاندارد، وزارت  آماده سازي اسناد )

 بهداشت، سازمان انرژي اتمي و ...(

 كنترل فني و ترخيص گمركي )گمرك( 9 9 9 9 9 1

 سازمان بنادر دولتي(با محوريت شركت حمل و نقل و  ) حمل در بندر و ترمينال 1 1 1 1 1 1

*
 ي عمومي(ها شركت انبار حمل در داخل كشور )با محوريت 8 2 2 2 2 +3

 جمع )تعداد روزها( 92 90 90 90 90 +3

Source: Ease of Doing Business (2009-2013)  

در خصـوص مـدت زمـان     صورت گرفتـه  بيشترين اصالحات

به ترتيب به شرح  9139تا  9118هاي  الزم براي واردات در سال

 زير صورت گرفته است:

 سازي اسناد )بـا محوريـت وزارت صـنعت، معـدت و     آماده

تجارت، سـازمان اسـتاندارد، وزارت بهداشـت و سـازمان     

روز  32روز بـه   92روز يعني از  2انرژي اتمي( با كاهش 

 تقليل يافته است.

  حمل در داخل كشور )با محوريت شركت انبار عمومي( با

روز كـاهش   شـش روز بـه   هشتروز يعني از  دوكاهش 

 يافته است.

    يـک كنترل فني و ترخيص گمركي )گمرك( بـا كـاهش 

 روز تنزل پيدا كرده است. دوروز به  سهروز يعني از 

كنتـرل  شايان ذكر است گمرك جمهوري اسـالمي ايـران در   

شركت حمـل و نقـل و سـازمان بنـادر      و مركيفني و ترخيص گ

هاي اخيـر اصـالحاتي    طي سالحمل در بندر و ترمينال در دولتي 

شود  بيني مي اند. پيش براي كاهش مدت زمان واردات انجام نداده

با خريد و نصب تجهيزات الكترونيكـي توسـط گمـرك، در امـور     

   كنترل فني و ترخيص بهبود حاصل گردد.
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 مدت زمان برای واردات ایران )روز( -4 جدول

 فرآيند 6331 6332 6363 6366 6366 6331به  6366تغییرات 

*
2+ 32 32 32 91 92 

با محوريت وزارت صنعت، معدت و تجارت، سازمان استاندارد،  سازي اسناد )آماده

 انرژي اتمي و ...(وزارت بهداشت، سازمان 

 كنترل فني و ترخيص گمركي )گمرك( 1 9 9 9 9 +3

 با محوريت شركت حمل و نقل و سازمان بنادر دولتي( حمل در بندر و ترمينال ) 0 0 0 0 0 1

 ي عمومي(ها حمل در داخل كشور )با محوريت شركت انبار 8 8 2 2 2 +9

 جمع )تعداد روزها( 19 18 19 19 19 +31

Source: Ease of Doing Business (2009-2012)      

 دهد. * عالمت منفی افزایش مدت زمان و عالمت مثبت کاهش مدت زمان را نشان می

 های صادرات و واردات در ایران هزینه. 4

، هزينــه (0)بــر اســاس اطالعــات گــزارش شــده در جــدول 

دالر در سال  3121به  9118دالر در سال  3133صادرات كاال از 

افزايش يافته است. اين افزايش در تمامي فرآيندها صورت  9139

 9133دالر بـه سـال    380گرفته است. بيشترين افزايش با مبلـ   

توانـد بـه دليـل وابسـتگي      . اين افزايش هزينه مياختصاص دارد

قابل توجيه باشـد. افـزايش در كـل     حمل و نقل داخلي به انرژي

طـي   دالر است. 102صادراتي طي دوره مورد بررسي هاي  هزينه

هاي صادرات در تمامي فرآيندها افـزايش را  هاي اخير هزينهسال

رود دولـت  تجربه كرده است. اين در شرايطي است كه انتظار مي

 هـا در طـول زمـان هزينـه   طور پيوسته اتخاذ نمايد كه به يتدابير

  كاهش يابد.

 هزینه برای صادرات ایران )دالر امریكا/کانتینر( -5 جدول

 فرآيند 6331 6332 6363 6366 6366 6331به  6366تغییرات 

*
21- 921 990 321 322 322 

استاندارد، با محوريت وزارت صنعت، معدت و تجارت، سازمان  سازي اسناد )آماده

 وزارت بهداشت، سازمان انرژي اتمي و ...(

 كنترل فني و ترخيص گمركي )گمرك( 311 301 320 320 320 -20

 با محوريت شركت حمل و نقل و سازمان بنادر دولتي( ) حمل در بندر و ترمينال 931 931 990 990 990 -30

 ي عمومي(ها شركت انبارحمل در داخل كشور )با محوريت  090 090 011 201 811 -920

 (  جمع )دالر امريكا/ كانتينر 3133 3123 3121 3920 3121 -102

Source: Ease of Doing Business (2009-2013)   

 دهد. * عالمت منفی افزایش هزینه و عالمت مثبت کاهش هزینه را بر حسب دالر امریکا/کانتینر نشان می

( 2)در جـدول   9139-9118هـاي   هزينه واردات بـراي سـال  

شـود،   طوري كه از جدول مشـاهده مـي   گزارش شده است. همان

افـزايش هزينـه را تجربـه     ي منـدرج در جـدول،  تمامي فرآيندها

حمـل و نقـل در     به هزينه ،هااند. بيشترين افزايش در هزينه كرده

دالر افـزايش يافتـه    111مبل  كشور بوده و اين قلم هزينه ل داخ

ـ  شايان ذكر است است.  واردات طـي دوره مـورد     افـزايش هزين

  است. بوده دالر 111بررسي معادل 
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  هزینه برای واردات ایران )دالر امریكا/کانتینر( -6 جدول
 فرآيند 6331 6332 6363 6366 6366 6331به  6366تغییرات 

*
10- 111 920 929 922 922 

با محوريت وزارت صنعت، معدت و تجارت، سازمان استاندارد،  آماده سازي اسناد )

 وزارت بهداشت، سازمان انرژي اتمي و ...(

 كنترل فني و ترخيص گمركي )گمرك( 301 911 991 991 991 -21

 با محوريت شركت حمل و نقل و سازمان بنادر دولتي( ) حمل در بندر و ترمينال 931 931 991 991 901 -11

 ي عمومي(ها حمل در داخل كشور )با محوريت شركت انبار 3111 3111 3111 3301 3111 -111

  ( جمع )دالر امريكا/ كانتينر 3202 3212 3210 3880 9311 -111

Source: Ease of Doing Business (2009-2013)   

 دهد. * عالمت منفی افزایش مدت زمان و عالمت مثبت کاهش مدت زمان را نشان می

اقدامات دولت برای بهبود تجارت فرامرزیص . 5

 ایران

بانک جهاني، اصـالحات انجـام شـده     9131در گزارش سال 

جـام  براي تجارت فرامرزي )از زير مجموعه شـاخص سـهولت ان  

اعالم شده است. طبق اين گزارش در سه شرح زير  هبوكار(  كسب

اصـالحاتي در تجـارت    9139تـا   9131هاي  سال اخير يعني سال

فرامرزي صورت نگرفته است. تنها اصالحات ثبـت شـده در ايـن    

 اختصاص دارد كه بشرح زير است: 9112گزارش به سال 

 استقرار دستگاه اسكنر در بندر شهيد رجايي 

      بازنگري در فرآيند ترخيص كـاال در گمـرك بـه منظـور

تشخيص كاالهايي نظيـر كاالهـاي شـيميايي و نفتـي از     

 كاالهاي معمولي

ــر اســاس همــين گــزارش، مــوارد فــوق طــي ســال   هــاي  ب

تنها اصالحاتي است كه در تجـارت فرامـرزي در    9110 - 9139

 بانک جهاني ثبت شده است. 

 رهای منتخبمقایسه تطبیقی ایران با کشو. 6

يران با منتخبي از تجارت فرامرزي ادر گزارش بانک جهاني، 

( شامل كشورهاي عربستان، MENA) [99[منا  منطقه كشورهاي

امارت متحده عربي، عمـان، اردن، يمـن و عـراق مقايسـه شـده      

است. وضعيت تجارت فرامرزي عراق، عربستان و اردن در جدول 

گزارش شده است. رتبه تجارت فرامرزي كشور عراق در سال  (2)

را دارد. در  322كشور رتبـه   380با يک رتبه صعود در بين  9139

 38رتبـه   9133رغم اينكه در سال  حالي كه كشور عربستان علي

را  12رتبـه تنـزل، رتبـه     38با  9139را كسب كرده بود، در سال 

شور اردن نيـز تنهـا بـا    كسب كرده است. رتبه تجارت فرامرزي ك

  رسيده است. 09به  تنزليک رتبه 

 های سهولت تجارت فرامرزی کشورهای عراق، عربستان سعودی و اردن زیرشاخص -2 جدول

 فرآيند 6335 6331 6332 6331 6332 6363 6366 6366

 عراق

 وكار سهولت انجام كسبرتبه در كل شاخص       302 321 320

 رتبه در زيرشاخص تجارت فرامرزي       381 381 322

 تعداد اسناد براي صادرات 31 31 31 31 31 31 31 31

 تعداد اسناد براي واردات 31 31 31 31 31 31 31 31

 مدت زمان براي صادرات )روز( 319 319 319 319 319 81 81 81

 مدت زمان براي واردات )روز( 313 313 313 313 313 81 81 89

 (  هزينه صادرات )دالر/ كانتينر 1111 1111 1111 1211 1211 1001 1001 1001
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 فرآيند 6335 6331 6332 6331 6332 6363 6366 6366

 (  هزينه واردات )دالر/ كانتينر 1111 1111 1111 1211 1211 1201 1201 1201

 عربستان سعودی

 وكار رتبه در كل شاخص سهولت انجام كسب       91 99

 رتبه در زيرشاخص تجارت فرامرزي       38 38 12

 تعداد اسناد براي صادرات 2 2 2 2 2 0 0 0

 تعداد اسناد براي واردات 8 8 2 2 2 0 0 0

 مدت زمان براي صادرات )روز( 32 32 32 30 30 31 31 31

 مدت زمان براي واردات )روز( 11 11 91 38 38 32 32 32

 (  صادرات )دالر/ كانتينرهزينه  221 221 821 022 232 220 220 210

 (  هزينه واردات )دالر/ كانتينر 211 211 208 228 298 212 212 3101

 اردن

 وكار رتبه در كل شاخص سهولت انجام كسب      20 22 312

 رتبه در زيرشاخص تجارت فرامرزي        03 09

 تعداد اسناد براي صادرات 0 0 0 0 0 0 0 0

 تعداد اسناد براي واردات 39 2 2 2 2 2 2 2

 مدت زمان براي صادرات )روز( 98 32 32 32 32 31 31 31

 مدت زمان براي واردات )روز( 98 99 99 99 32 38 30 30

 (  هزينه صادرات )دالر/ كانتينر 291 281 281 211 211 890 890 890

 (  كانتينرهزينه واردات )دالر/  200 3120 3120 3921 3921 3110 3110 3110

Source: Ease of Doing Business, Various country’s report issues 

 بهترین تجارب کشورها در تجارت فرامرزی. 7

ي كـه داراي  ايـران بـا كشـورهاي    تجـارت فرامـرزي   عملكرد

مقايسـه شـده اسـت. نتـايج      (8)در جدول  اند،بوده تجربهبهترين 

 مقايسه نماگرهاي تجارت فرامرزي بشرح زير است:

 :فرانسـه از نظـر الـزام بـه ارائـه سـند بـراي         تعداد سند

سند، بهتـرين عملكـرد را    دوصادرات و واردات با داشتن 

بـراي صـادرات و   ا است. اين در شـرايطي اسـت كـه    دار

 سـند مـورد نيـاز    هشـت و  هفـت واردات ايران به ترتيب 

بـراي صـادرات و واردات بـه     به بيان ديگر، ايـران  است.

  .كنددرخواست ميبرابر فرانسه سند  چهارو  0/1ترتيب 

 :روز  پـنج كنـگ و چـين بـا    كشورهاي هنگ مدت زمان

زمان الزم براي صادرات، بهترين عملكرد را دارنـد. ايـن   

روز است. يعني در ايران مدت زمان  90نماگر براي ايران 

برابـر ايـن دو كشـور اسـت.      پنجنياز براي صادرات  دمور

بـه   ،براي بهترين عملكرد اين نماگرمدت زمان مورد نياز 

مـان  زروز  چهارسنگاپور تعلق دارد. واردات اين كشور به 

روز اسـت. يعنـي    19نمـاگر بـراي ايـران     نياز دارد. ايـن 

 برد.  برابر سنگاپور زمان مي هشتواردات در ايران 

 بهترين عملكرد از بعد هزينه تجارت بـه   ات:هزينه صادر

كشور مـالزي تعلـق دارد. ايـن كشـور بـه ترتيـب بـراي        

دالر امريكا عملكـرد   191و  110صادرات و واردات مبل  

هزينه دارد در حالي كه اين ارقام براي ايـران بـه ترتيـب    

دالر ثبت شده اسـت. هزينـه صـادرات و     9311و  3121

ـ     0و  1/1ا مـالزي بـه ترتيـب    واردات ايران در مقايسـه ب

 برابر است.
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های سهولت تجارت  زیرشاخص -8 جدول

 7017فرامرزی )صادرات/واردات( در سال 

 بهترين عملکرد
 ايران 

 )دالر امريکا(
 فرآيند

 310 (3سنگاپور )رتبه 
رتبه در كل شاخص سهولت انجام 

 وكار كسب

 311 (3سنگاپور )رتبه 
شاخص تجارت  رتبه در زير

 فرامرزي

 تعداد اسناد براي صادرات 2 سند( 9فرانسه )

 تعداد اسناد براي واردات 8 سند( 9فرانسه )

سنگاپور، استوني و  دانمارك،

 روز( 0هنگ كنگ )
 مدت زمان براي صادرات )روز( 90

 مدت زمان براي واردات )روز( 19 روز( 1سنگاپور )

 (  كانتينرهزينه صادرات )دالر/  3121 دالر( 110مالزي )

 (  هزينه واردات )دالر/ كانتينر 9311 (191مالزي )

Source: Ease of Doing Business (2012) 

 بندی و مالحظات  جمع

 . نتاي (الف

هـا  هزينه مبادله در صادرات و واردات در قدرت رقابتي بنگـاه 

هاي تجـارت فرامـرزي   اي دارد. بررسي شاخصكننده نقش تعيين

و با كشـورهاي  مويد اين است كه وضعيت ايران با وضع مطلوب 

. ايـن در شـرايطي اسـت    فاصله زيادي داردداراي بهترين تجربه، 

تجارت فرامـرزي   يهامورد مطالعه، انواع هزينه كه در طول دورة

زيرشاخص تجارت فرامـرزيِ ايـران در سـال    افزايش يافته است. 

 318 رتبـه  پله سـقوط بـه   هفتبوده و با  313داراي رتبه  9131

پله سـقوط كـرده و بـه     پنجنيز  9139در رتبه ايران رسيده است.

رسيده است. افزايش هزينه صادرات و واردات در سطح ملي  311

عمدتاً باعث تنزل رتبه ايران در اين زيرشـاخص شـده اسـت. بـا     

عنايت به اينكه اين شاخص يک شـاخص نسـبي اسـت، ميـزان     

سرعت انجام اصالحات توسط كشورها نيز در رتبه تعيـين كننـده   

رت گرفتـه در كشـور در خصـوص    است. بيشترين اصالحات صـو 

بـه   9139تـا   9118هـاي   مدت زمان الزم براي واردات در سـال 

 ترتيب به شرح زير است:

آماده سازي اسناد )با محوريـت وزارت صـنعت، معـدت و     -

تجارت، سـازمان اسـتاندارد، وزارت بهداشـت و سـازمان     

روز تقليـل   32روز به  92روز از  2انرژي اتمي( با كاهش 

 يافته است.

حمل در داخل كشور )با محوريت شركت انبـار عمـومي(    -

روز  9كنترل فني و ترخيص گمركي )گمرك( با كـاهش  

 روز كاهش يافته است. 2روز به  8از 

روز  3كنترل فني و ترخيص گمركي )گمرك( با كـاهش   -

 روز تنزل كرده است. 9روز به  1از 

 مدت زمان مورد نيـاز بـراي    9139-9118هاي  طي سال

ايران تغييرات محسوسي را تجربه نكرده اسـت.  صادرات 

 تنها تغيير به كـاهش يـک روزه حمـل در داخـل كشـور     

اختصاص دارد كه با محوريت شركت انبار عمومي اسـت.  

  .استاين نهاد در حال حاضر يک نهاد خصوصي 

 هـاي   كار در سال و  ايران در شاخص سهولت انجام كسب

انـداز رتبـه    در حوزه كشورهاي سند چشم 9139و  9131

هـاي اول   كشور كسب كرده است. رتبه 91را از ميان  32

تا سوم به ترتيـب بـه كشـورهاي گرجسـتان، عربسـتان      

عربي اختصاص دارد. كشورهاي  متحده سعودي و امارات

ترين رتبه را  ازبكستان، عراق و افغانستان به ترتيب پايين

 اند. در منطقه كسب كرده

     ت و واردات ايـران در  شايان ذكـر اسـت، هزينـه صـادرا

 0و  1/1با بهترين تجارب به ترتيب  هايمقايسه با كشور

 8و  0برابر است. صادرات و واردات در ايران بـه ترتيـب   

بـرد و در   با بهتـرين تجـارب زمـان مـي     هايبرابر كشور

 0/1نهايت اينكه ايران براي صادرات و واردات به ترتيب 

درخواسـت  سـند  با بهترين تجـارب،   هايبرابر كشور 1و 

 .كندمي

 . پیشنهادها(ب

       ،به دنبال توسعه جهـاني شـدن و رشـد و توسـع  دانـش

فناوري و نوآوري، رقابت ميان كشورها تشديد شده است. 

توانند گوي سبقت را برباينـد كـه در ابعـاد    كشورهايي مي

مختلف تدابير و اقـدامات مـوثر بـراي توسـعه رقابـت در      

جود هزين  مبادله باال براي المللي انجام دهند. وسطح بين
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هاي كليدي است كه تجارت فرامري كشور يكي از زمينه

در حال حاضر ايران براي كـاهش آن بـا چـالش مواجـه     

است. اين « برنامه عملياتي»است. اين مهم نيازمند تهيه 

ي طي گذاري كمّ برنامه مستلزم اين است كه حاوي هدف

دقيقاً مشخص گردد هاي برنامه پنجم توسعه باشد و  سال

ـ  هـا، تـدابير و    ي چـه سياسـت  كه براي تحقق اهداف كمّ

اقدامات اجرايي توسط چه دسـتگاهي و طـي چـه مـدت     

ويژه اينكه در فرآينـدهاي مختلـف    زماني صورت گيرد. به

متعـددي وظيفـه   هـاي   شاخص تجارت فرامرزي، دستگاه

تـوان در  دارند و تنها بـا برنامـه مـدون و هماهنـگ مـي     

طـور مثـال در برنامـه      تبه ايران موفـق شـد. بـه   ارتقاي ر

هـاي   ي طي سالعملياتي گمرك پس از تبيين اهداف كمّ

هــاي ذيــربط  برنامــه پــنجم، وظــايف برحســب دســتگاه

هـاي مـرتبط،    مشخص و با تعامـل و همكـاري دسـتگاه   

  برنام  نهايي شده به اجرا در آيد.

 المللـي بـا محوريـت     هاي بـين  با عنايت به اينكه شاخص

حوزه موضوعي تهيه شده و نه دستگاهي، تهيه و اجـراي  

برنامه عملياتي مستلزم همكاري تمامي نهادهاي مـرتبط  

شود گمـرك   طور مثال پيشنهاد مي با هر موضوع است. به

گـزار در   جمهوري اسـالمي ايـران بـا نهادهـاي سياسـت     

تجارت فرامرزي و همچنين نهـاد رابـط ايـران بـا بانـک      

گذاري( تعامل موثر داشـته باشـد.    يهجهاني )سازمان سرما

كنـد كارشناسـان بانـک جهـاني از     اين تعامل كمک مـي 

اصالحات صورت گرفته در خصوص زيرشاخص تجـارت  

ــاه شــوند و در محاســبات و گــزارش  هــاي  فرامــرزي آگ

 لحاظ گردد. ها آنالمللي  بين

   به منظور كاهش هزينه مبادله، دولت بايد موضوع ايجـاد

اي تجـارت خـارجي عمليـاتي نمايـد تـا      پنجره واحد را بر

كشور بتواند وظايف حاكميتي خود را از اين طريق انجـام  

دهد و با تمركز امور در قالب پنجره واحد، ضمن كـاهش  

هاي تجاري بـه كـاهش فسـاد    هزينه مبادله براي فعاليت

آيد و از ايـن طريـق،    نايلسازي فرآيندها اداري و شفاف

 المللي ارتقاء دهد. ح بينقدرت رقابتي كشور را در سط

 نوشت   پی

1. World Development Indicators 2011. 

 21بـال  بـر    9111-3222هـاي   شايان ذكر است طـي سـال   .9

وكارهاي صادراتي تعلق  وري بريتانيا به كسب درصد رشد بهره

 داشته است. 

الملـل بـر كسـي پوشـيده نيسـت. تجـارت       فوايد تجارت بين .1

 روابـط پسـين و پيشـين در اقتصـاد    الملل باعـث توسـعه    بين

شود و منجر به توسـعه اشـتغال و سـطح زنـدگي و رفـاه       مي

الملل از طريق يجاد گردد. عالوه بر آن تجارت بين مي جامعه

شده و ها  مزيت رقابتي، باعث افزايش بهره برداري از ظرفيت

وري را ارتقـا  سطح دانش و فناوري توليـد و در نهايـت بهـره   

 آن بر افزايش توليـد و رشـد اقتصـادي نمايـان    دهد و اثرا مي

 گردد.  مي

4. World Trade Organization (WTO). 

5. Coase. 

6. Cheng et al. 

7. Heckscher-Ohlin. 

اوهلين فـرض بـر ايـن اسـت كـه هزينـه       -رشدر رويكرد هك .8

 مبادله صفر است.

9. Marginally. 

10. Inframarginal. 

11. Hennart. 

12. Obstfeld and Rogoff.  

چـارچوب مـذاكرات سـازمات تجـارت     تسهيالت تجـاري در   .31

( قـرار  GATTگـات )  Vو  V ،VIIجهاني در قالـب بنـدهاي   

و تشـريفات وامـور   هـا   آزادي ترانزيت، كرايه ؛دارد. اين بندها

 دهد.  مي اجرايي قوانين تجاري را پوشش

14. Grainger. 
15. Jacks et al.  

16. Eaton and Kortum. 

17. Anderson and Van Wincoop. 
18. Cecchini et al. 

19. Verwaal and Donkers. 

20. Farazmand and Zarra Nezhad 2006. 
21. Heritage Foundation and Wall Street Journal. 

22. Middle East & North Africa (MENA). 
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