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چند کشور منتخب ،نتایج و توصیههای سیاستی ارائه خواهد شید.
چکيده

نتابج شاخ های تجارت فرامرزی موید این است وض یت ایران

با عنایت به گسترش پدیده جهانی شدن و بینالمللیی شیدن

با وضع مطلوب و کشورهای با بهترین تجارب فاصله زیادی دارد

کسب وکارها ،رقابت میان کشورها تشدید شده اسیت .در همیین

و حتی طی سا های اخیر ،انیواع مختلیف هزینیههیا در تجیارت

خصوص ،کشورها در صدد آن هستند تا با مدیریت کارآمد تجارت

فرامرزی افزاید یافته است .همین امر باعث شده است تیا رتبیه

خارجی ،هزینه مبادله را برای صیادرات و واردات کیاهد دهنید.

زیرشاخ

تجارت فرامرزیِ ایران طی سه سا گذشیته  21پلیه

هزینه تجارت ،اسناد مورد نیاز و مدت زمیان بیرای تجیارته سیه

سقوط کند .بهعالوه ،هزینه صادرات و واردات ایران در مقایسه با

مولفه کلیدی شیاخ

سیهولت انجیاس کسیب و کیار را تشی ی

کشور با بهترین تجربه به ترتیب به  3/4و  5برابر افیزاید یابید.

میییدهنیید کییه کشییورها بییر آن در کنییار اقییدامات ت رفییهای و

مدت زمان صیادرات و واردات در اییران بیه ترتییب  5و  8برابیر

غیرت رفهای مدیریت میکنند .این مقاله در چارچوب نظریه هزینه

کشور با بهترین تجربه ،زمان می بیرد و در نهاییت این یه اییران

مبادله ،در صدد آن است تا فرآیندهای صادرات و واردات کیا در

برای صادرات و واردات به ترتیب  3/5و  4برابر کشور با بهتیرین

ایران را از ب د هزینه ،ت داد فرآیند و مدت زمان مورد مطال ه قرار

تجربه ،اسناد نیاز دارد.

دهد و طی آن کم و کیف سیاستهای اتخاذ شده در سیا هیای
اخیر به منظور سادهسازی ،کاهد هزینه ،کیاهد میدت زمیان و
کاهد ت داد فرآیندها را بررسی و تحلی نمایید و از ایین طریی

مقدمه
با عنایت به توس ه جهانی شیدن و توسی ه رقابیت در سیط

توان رقابتی کشور ارتقاء یابد .برای این منظور ،ابتیدا بیه اختصیار

بینالمل  ،ضرورت دارد کشورها در کنار رشید و توسی ه نیوآوری،

ادبیات موضوع مرور و سپس وض یت فرآیندها در اب یاد مختلیف

راهبرد کاهد هزینه را برای رقابت مورد توجیه قیرار دهنید .بیر

صادرات و واردات کشور بررسی و در ادامه با مقایسه تطبیقیی بیا

اساس گزارش بانك جهانی ،ایران در سا  1002جزء  20کشیور

مبادله کا های تجاری ت یین کننده است.

او صادرکننده کا در میان کشیورهای در حیا توسی ه جهیان
بوده است ]2] .این نماگرها اهمیت ت امالت اقتصیادی اییران بیا

با عنایت به ن ات فوقالذکر ،این مقاله درصدد است با تبییین

کشورهای مختلف و تاثیر آن بر سرمایهگیذاری ،اشیتلا و تولیید

مبانی نظری هزینیه مبادلیه و ارتبیاط آن بیا تجیارت فرامیرزی،

کشور را نشان میدهد ]3] ]1] .به همین دلیی امیروزه میدیریت

فرآیندهای صادرات و واردات کا در ایران را از ب د هزینه ،ت داد

کارآمد تجارت خارجی و اصالح فرآیندهای تجاری ایران بیید از

فرآیند و مدت زمان مورد مطال ه قرار دهد و طی آن کم و کییف

پید حائز اهمیت است .به ویژه این ه هزینه مبادله میان کشورها

سیاستهای اتخاذ شده در سا های اخیر به منظور سیادهسیازی،

در مقایسه با داخ کشور به دلی وجود هزینیههیای ت رفیهای و

کاهد هزینه ،کاهد میدت زمیان و کیاهد ت یداد فرآینیدها را

غیرت رفهای بسیار با تر است .از آنجایی که کشیورهای مختلیف

بررسی نماید .بنابراین ،در ادامه ادبیات موضوع به اختصیار میرور

در فرآیند جهانی شدن و بیینالمللیی شیدن کسیب وکارهیا  -از

میشود و سپس وض یت فرآیندها در اب یاد مختلیف بیه تف ییك

طری کاهد هزینه مبادله  -درصدد پیشی گرفتن در رقابیت بیا

صادرات و واردات کشور بررسی و پس از مقایسه تطبیقی ایران با

ی دیگر در تجارت بینالمل هستند ،اهمیت پرداختن به موضیوع

چند کشور منتخب ،نتایج و توصیههای سیاستی ارائه خواهد شد.

دوچندان مینماید.
 .1مرور ادبيات

سازمان تجارت جهانی ] ]4تسهی تجاری را اینگونه ت ریف
میییکنیید :سییادهسییازی و هماهن ی سییازی فرآینییدهای تجییارت

اقتصاد هزینه مبادله در مطال ه کیوز ] )2232( ]5ریشیه دارد.

بینالمل  ،جایی که فرآیندها شام ف الیتها ،رویهها و تشریفاتی

کوز وجود سلسله مراتب اداری را کیه در مقابی بیازار قیرار دارد،

هستند که به منظور جمعآوری ،ارائه ،م اتبیه و پیردازش دادههیا

متضمن هزینه مبادله میشناسد .امروزه آنچه در ادبیات گسیترش

برای جابجایی کا ها در تجارت بینالمل را الزامیی مییدارد .در

یافته به نظریة هزینه مبادلة ویلیامسون بر میگردد که منجر شد

ادبیییات ،عمییدتا از تسییهی تجییاری بییه عنییوان سییادهسییازی،

ایشان در سا  1002جایزه نوب اقتصاد را دریافت نماید .نظرییه

هماهن سازی ،استانداردسازی و مدرنسازی فرآیندهای تجیاری

هزینه مبادله ویلیامسون ( )2285بر اساس نظریه کوز بنا شده که

یاد میشود .هدف تسهی تجاری ،کاهد هزینه مبادله در ت ام

طی آن قانون و نهادها نقید محیوری پییدا مییکننید .ایین در

کسب و کارها با دولت در فرآیندهای مختلیف اسیت کیه بخید

شرایطی است که فرض ضمنی نظریه نئوکالسیكها ایین اسیت

عمدة آن به فرآیندهای گمرکی میرتب اسیت .بیه همیین دلیی

که هزینههای مبادله صفر است .چنی

تسهی تجاری ی ی از موضوع اساسی در مذاکرات ادوار تجیاریِ

نظریه هزینه مبادله را در قالب روی رد ه شر-اوهلین ] ]2تبییین

OECD

و مورد آزمون و ارزیابی قرار دادهانید ]8] .بیا ورود نظرییه هزینیه

) (2003موید این است که ییك درصید کیاهد در هزینیههیای

مبادله به مد ه شر-اوهلین ،تلییرات ت اد سیاختاری تجیارت

مبادله موجب میشود منافع جهان  43میلیارد د ر امری ا افزاید

بینالمل  ،درونزا میشود .چن

و هم اران نتیجیهگییری کردنید

یابد.

اعما ت رفه و تحمی هزینههای مبادله بر تجارت خارجی ،توزیع

سازمان تجارت جهانی بوده اسیت .محاسیبات گیزارش

و هم یاران ])1004( ]0

در مطال های ،گرینگر ( )1002aبیال بیر  00فرآینید را بیرای

درآمد در کشور میورد نظیر را در سیاختار تجیاری مشیخ  ،بیه

تجارت بینالمل شناسیایی کیرده اسیت .از جملیه وسییله نقلییه

صورت حاشیهای (نهیایی) ] ]2بهبیود مییبخشید امیا در مقابی ،

(کشییتی ،هواپیمییا و کییامیون) بییرای جابجییایی کییا  ،جمییعآوری

تقسیم بینالمللی نیروی کار و بهرهوری به میزان جزئیی (انید )

عوارض و حقوق گمرکی ،ایمنیی ،بهداشیت ،اسیتاندارد و اجیرای

] ]20کاهد خواهد یافت .در صورتی که تاثیر دومی بر تأثیر اولی

سیاسییتهییای تجییاری ،نمونییههییایی از اییین فرآینییدها هسییتند.

(توزیع درآمد) غلبیه کنید ،سیاکنان آن کشیور از منیافع ناشیی از

سادهسازی و هماهنگی این فرآیندها به طور مسیتقیم بیر هزینیه

تجارت زیان خواهند دیید .هننیارت ] )1020( ]22کیاربرد نظرییه

بررسیهایبازرگانی
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هزینه مبادله را برای کسب و کار بینالمللی بهکار برد و طیی آن



بر وجود هزینه مبادلة میان کشورها تاکید کرد.

نظارت بر مدیریت حم و نق کا هیایی کیه خطرنیا
هستند.

آبوستفلد و روگاف ] )1000( ]21تصری میکنند هزینههیای



نظارت بر فرآیندهای پرداخت

تجارت در اب اد مختلف برای کشورهایی که اقتصاد بیاز دارنید ،از



نظارت بر استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

اهمیت خاصی برخوردار است .طی دهههای گذشته در حالی کیه



نظارت بر رویه های تجیاری و اسیتفاده از اسیتانداردهای
بینالمللی

هزینههای قاب مشاهدة ت رفه و نظاس اخذ مجوز واردات کیاهد
یافته ،هزینههای غیرت رفهای نظیر هزینههای ناشیی از مقیررات



گمرکی ،افزاید یافتیه اسیت .در نتیجیه هزینیههیای مبیاد ت

تسهیالت تجیاری در چیارچوب میذاکرات سیازمات تجیارت

بینالمل  ،هزینههای تجاری زیادی را در تجارت بینالمل ایجیاد

جهانی در قالب بنیدهای  VII ،Vو  Vگیات ( )GATTقیرار دارد.

میکنند .لذا ،بدون توجه به فرآیندهای تجاریِ پیدروی تجیارت

این بندها آزادی ترانزیت ،کراییههیا و تشیریفات و امیور اجراییی

بینالمل  ،دستیابی به بازارهای بینالمل و تجربه رشد اقتصیادی

قوانین تجاری را پوشد میدهد.

جنبههای قانونی تسهی تجاری

با از این طری  ،غیرمم ن است .کاهد هزینهها در مفهوس عاس

در خصوص هزینه فرآیندهای تجارت بینالمل  ،گرینگر ]]24

ی ی از الزامات حضور در بازارهای جهانی است .در این خصوص،

( )1002aهزینهها را در چارچوب زنجیره تأمین مورد مطال ه قیرار

مفهوس تسهی تجاری میان کشورها وارد ادبیات شد.

میدهد .در تجیارت بیینالملی  ،گرینگیر بیال بیر  00فرآینید را



تسهی تجاری در حوزه گمر  ،ف الیتهیایی را پوشید

شناسایی کرده است .از جملیه وسییله نقلییه (کشیتی ،هواپیمیا و

میدهد که به اسناد ،ارتباطات ،استانداردها ،فراهمسیازی

کامیون) برای جابجایی کا  ،جمعآوری عوارض و حقوق گمرکی،

اطالعات و راهنماییها برای تجار مربوط میشیوند .ایین

امور ایمنی ،بهداشتی ،استاندارد و اجیرای سیاسیتهیای تجیاری

فرآیندها و ف الییتهیا توسی نهادهیای دولتیی انجیاس و

نمونیههییایی از اییین فرآینیدها هسییتند .عمییدهتیرین حییوزههییای

ت ریف میشیود .ان تیاد ] )1001( ]23تصیری مییکنید

موضییوعی کییه دولییت در چییارچوب قییوانین و مقییررات ،تجییارت

تسهی تجیارت بیینالملی ده حیوزه موضیوعی زییر را

بینالمللی کا را تحت کنتر قرار میدهد عبارتند از:

پوشد میدهد:


فرآیندهای تجاری



نهادهای گمرکی و مقررات تنظیمی



نظارت برای فرآیندهای کنتر رسمی کیه بیرای واردات،
صیادرات و ترانزیییت کییا قابی کییاربرد اسییت از جملییه



غیرقانونی و کا های خطرنا




امور بهداشیتی در ب ید کنتیر سیالم و بهداشیتی بیودن
محصو  ،رعایت اصو مربوط به دامپزش ی محصو



ترتیبات عمومی ،کنتر گمرکی ،اسناد رسیمی ،ایمنیی و



امور ایمنی و امنیت به منظور کنتیر تجیارت کا هیای

امییور حمایییت از مصییرفکننییده از جملییه کنتییر تسییت
محصو و مطابقت با استانداردها

بهداشت ،دارایی های مالی و انتقا کیا از ییك وسییله



نقلیه به وسیله نقلیه دیگر

در خصییوص نظریییه هزینییه مبادلییه در کسییب و کارهییای

سیاست تجاری نظیر رعایت سهمیهبندیها

نظارت در خصوص حم و نق و تجهیزات حم و نقی

بینالمللیی ،ج یس و هم یاران ] )1020( ]25بیر اسیاس نتیایج

شام حم و نق هوایی ،دریایی و حم و نق چندگانه

مطال ات ایتون و کورتوس ] )1001( ]20واندرسون و ون وین یو

(ترکیبی)

] 1003( ]22و  )1004اینگونه جمعبندی میکنند که هزینههای

نظارت در خصوص سازوکار افرادی که زس اسیت بیرای

قاب توجهی غیر از هزینههای حقوق و عیوارض گمرکیی وجیود

حم و نق کا  ،رفت و آمد داشته باشند.

دارد و آنها باعث افراید هزینیه مبادلیه در تجیارت بیینالملی

میشود .در محاسبه هزینههای تجارت بینالمل  ،آنها روی ردی

 44از ب د حقوقی بررسی و به این نتیجه رسید که روی یرد نظیاس

را م رفی میکنند که نه تنها هزینههای حم و ت رفه را پوشید

حقوقی و بازرگانی کشور به سوی آزادی سازی و تسهی تجیارت

میدهد بل ه تمامی هزینههای دیگر نظیر هزینههای اطالعیاتی،

خارجی است.

نهادی و موانع غیرت رفهای را پوشد میدهد.
سچِینی و هم اران ] )2288( ]28یك نمونه متشی

بنیاد هرتیج با هم یاری وا اسیتریت ژورنیا ] ]12در قالیب
شیاخ

از 500

آزادی اقتصیادی ،زیرشیاخ

آزادی تجیاری را م رفییی

کمپانی را مورد مطال ه قرار دارند و هزینه مبادله گمرکی را بیرای

میییکنیید .اییین زیرشییاخ

آنها در منطقه اروپا برای دورة قب از تش ی بیازار واحید اروپیا،

محدودیتهای غیرت رفهای ،آزادی تجاری کشور را انیدازهگییری

محاسبه کردند .آنها هزینههای گمرکی را بال بر هشت میلییارد

میکند .آزادی تجاری بیانگر میزان اعمیا محیدودیت دولیت در

یورو محاسبه کردهاند .شیایان ذکیر اسیت هزینیههیای گمرکیی

دستیابی به جریان آزاد تجارت خارجی است و تمرکز آن بر تیأثیر

همچنین هزینه ترانزیت و تاخیر را پوشد میدهد اما هزینههای

مستقیم بر توانائی افراد برای پیگییری اهیداف اقتصیادی آنهیا

فرصت را پوشد نمیدهد .در آن زمان این رقم دو درصید ارزش

است .اعما ت رفه های گمرکیی ،قیمیت محصیو ت وارداتیی را

ک تجارت منطقه اروپا را تش ی میداده است .وروا و دون یرز

برای مصرف کننده داخلی افزاید میدهد و این افزاید قیمیت،

] )1003( ]22عوام موثر بر هزینه گمرکی برای  1288بنگاه در

انگیزه ها را تلییر می دهد .اغلیب اعمیا فشیار و محیدودیت بیر

کشور هلند که در تجارت فرامرزی ف ا هستند را میورد مطال یه

تولیدکنندگان آنها را از تخص گراییی در برخیی از کا هیا دور

قرار دادند .نتایج به دست آمده از این مطال ه موید این اسیت کیه

میییسییازد .در نتیجییه بییا دخالییت کییردن در مزیییت رقییابتی،

عوام زیر بر هزینههای مباد ت گمرکی تأثیر داشتهاند:

محدودیتهای تجاری مانع رشد اقتصیادی مییشیوند .همچنیین



مقیاس اقتصادی مباد ت



سادهسازی فرآیندهای تجاری

افزاید قیمتها میشود .شاخ



میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

استوار است:

وضیی یت نییرت ت رفییه تجییاری و

ت رفه های گمرکی ،سبب تض یف بیشیتر شیهروندان بیه واسیطه
آزادی تجاری بر دو محور زییر

آنها همچنین دریافتند افزاید هزینه مبادله بر رشد بنگاههیا



متوس وزنی نرت ت رفه تجاری

تاثیر منفی دارد .موضوع مهم دیگری که یافتههیای آنهیا تاییید



محدودیتهای غیرت رفهای

میکند این است که اثر هزینههای تجاری برای بنگاههیایی کیه

محدودیتهای غیرت رفهای شیام تمیامی محیدودیتهیایی

هزینه مبادله تجاری کمتری را تجربه میکنند ،نیز بیا تر اسیت.

هستند که توس دولت به تجارت اعما میشود .محورهای مهم

ی نییی حتییی بییا هزینییههییای مبادلییه گمرکییی کمتییر ،بنگییاههییا

بهشرح زیر است:

ع س ال می قابی تیوجهی بیرای حرکیت از سیمت بیازارهیای

 -محدودیت های مقداری :نظییر سیهمیه بنیدی در واردات،

بینالمللی به سمت بازارهای داخلی نشان میدهند.

محدودیتهای صادراتی و ممنوعیت واردات برخی اقالس

در خصوص تیأثیر تسیهیالت قیانونی بیر صیادرات خشی بار

 -محدودیت های قیمتی :شام حقوق گمرکی ضددامپین

محصو ت کشاورزی ایران ،فرازمند و زراءنیژاد ] )1000( ]10بیر

و سهمیهبندی نرت ت رفه

اساس مد های برآورد شده ،به این نتیجه رسیدند در صورتی که

 -محییدودیتهییای مقییررات تنظیمییی :از جملییه مجوزهییا،

تسهی قیانونی بیه اجیرا درآیید ،کشید قیمتیی صیادرات ایین

مقررات ایمنی ،استانداردها ،بستهبندی ،برچسب ،مقیررات

محصو ت در کوتاهمدت از  0/3به  0/41افزاید و در بلندمیدت

برند و عالمت تجاری و مقررات مرتب با تبلیلات

از  0/48به  0/02افزاید خواهد یافت .کن انی ( )2320آزادسازی

 -محییدودیتهییای سییرمایهگییذاری :نظیییر ارز و سییایر

و تسهی تجاری را در چارچوب قانون اجرای سیاستهای اصی

بررسیهایبازرگانی
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کنتر های مالی

 .2جايگاه ايران در کل شاخص و زيرشاخص تجارت

 -محدودیت های حقوق گمرکی :الزامیات سیپردهگیذاری و

فرامرزی

گشاید اعتبار و فرآیندهای ارزیابی و طبقهبنیدی حقیوق

جایگاه ایران در شاخ

گمرکی

وکار برای سا های  1022و  1021در جیدو ( )2گیزارش شیده

 -دخالییتهییای مسییتقیم دولییت :سیاسییتهییای دولییت در

است .بر اساس نتایج این شاخ  ،ایران در سیا  1021از مییان

خصوص تأمین مالی برای تحقیقات و فنیاوری ،سیاسیت

 285کشور رتبه  245را احراز کرده است .این در شیرایطی اسیت

مالیاتی و بیمه ،سیاست رقابتی ،سیاستهیای مربیوط بیه

که رتبه ایران در سا  1020با پنج رتبه با تر ،دارای رتبیه 240

مهاجرت ،انحصار دولت و نظایر آنها.
بانك جهیانی ( )1023در چیارچوب شیاخ
ف الیتهای کسب و کار ،زیر شاخ

بوده است .کشورهای سنگاپور ،هن کن

سیهولت انجیاس

 1021احراز کردهاند .بر اساس نتایج تفصیلی ارائیه شیده در ایین

میکند کیه بیر فرآینیدهای تجیارت بیینالملی متمرکیز اسیت.

جدو  ،با ترین رتبه ایران در میان  20زیرشاخ

که بر هزینه مبادله تاثیر

میگذارد ،عبارتند از:





ت داد اسناد برای صادرات





ت داد اسناد برای واردات

دریافت اعتبار با رتبه 83





مدت زمان برای صادرات (روز)

آغاز کسب وکار با رتبه 82



مدت زمان برای واردات (روز)



هزینه صادرات (د ر /کانتینر)



هزینه واردات (د ر /کانتینر)

نتایج سایر زیرشاخ ها موید این اسیت کیه رتبیه اییران در
تمییامی آنهییا دو رقمییی اسییت .شییایان ذکییر اسییت ایییران در
زیرشاخ های زیر به ترتیب از پایینترین رتبهها برخوردار است:

مدت زمیان انجیاس فرآینیدها بیا محورییت مولفیههیای زییر
اندازهگیری میشود:
آمادهسازی اسیناد (در میورد اییران ،بیا محورییت وزارت



ت داد مجوزهای ساخت وساز با رتبه 200



مراح ثبت مال یت با رتبه 205



تامین برق با رتبه 203

نتایج نشان میدهد زیرشاخ های حمایت از سرمایهگیذاری

صیین ت ،م ییدن و تجییارته سییازمان اسییتاندارده وزارت

و دریافت اعتبار به ترتیب بیا  20و  25رتبیه صی ود ،بیه جایگیاه

بهداشته سازمان انرژی اتمی و )...

با تری رسیده است در حالی کیه در بقییه زیرشیاخ هیا ،رتبیه



کنتر فنی و ترخی



حم در بندر و ترمینیا (در میورد اییران ،بیا محورییت

گمرکی (گمر )

ایران در سا  1021کاهد یافته است .بیشترین کیاهد بیا 34
رتبه به زیرشاخ های آغاز کسب وکار اختصاص دارد.

شرکت حم و نق و سازمان بنادر دولتی)


در سا 1021

به شرح زیر است:
اجرای قراردادها با رتبه 53



و نیوزیلند سه کشوری

هستند که به ترتیب رتبههای او تا سوس را در سا های  1022و

تجارت فرامرزی را محاسبه

مولفههای مورد محاسبه در این شاخ

سهولت انجیاس ف الییتهیای کسیب

حم در داخ کشور (در مورد ایران ،با محوریت شیرکت
انبارهای عمومی)
جدول  -1نتايج شاخص كل و زيرشاخصهاي سهولت فعاليتهاي كسب وكار ايران

رديف

شاخص کل و زيرشاخصهای سهولت انجام

رتبه 2101

رتبه 2100

رتبه2102

تغييرات

فعاليتهای کسب وکار

(از  011کشور)

(از  011کشور)

(از  015کشور)

 2102به 2100

041

044

045

*-0

43

53

82

-34

شاخص کل
2

آغاز کسب وکار

شاخص کل و زيرشاخصهای سهولت انجام

رتبه 2101

رتبه 2100

رتبه2102

تغييرات

فعاليتهای کسب وکار

(از  011کشور)

(از  011کشور)

(از  015کشور)

 2102به 2100

شاخص کل

041

044

045

*-0

1
3

ت داد مجوزهای ساخت وساز
تامین برق

201
203

204
201

200
203

-1
-2

4
5

ثبت مال یت
دریافت اعتبار

252
20

203
28

205
83

-1
+25

0
2

حمایت از سرمایهگذاری
پرداخت مالیات

200
228

200
210

250
212

+20
-3

8
2

تجارت فرامرزی
اجرای قراردادها

232
48

238
50

243
53

-5
-5

20

ح و فص ورش ستگی کسب وکار

222

228

210

-8

رديف

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

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

سهولت انجاس کسبوکار در سا های 1020

بررسی میشود .همان طوری که از جدو ( )1مشاهده مییشیود

ایران در شاخ

و  1021در حوزه کشورهای سند چشمانداز رتبه  22را از میان 13

رتبه زیرشاخ

تجارت فرامرزی طی سه سا گذشته از  232بیه

کشور کسب کرده است .رتبه هیای او تیا سیوس بیه ترتییب بیه

 243تنز پیدا کرده که موید  21پله سقوط اسیت .شیایان ذکیر

کشورهای گرجستان ،عربستان س ودی و امیارات متحیده عربیی

است پنج پله سیقوط از سیا  1022تیا  1021عمیدتا بیه دلیی

اختصاص دارد .کشورهای ازب ستان ،عراق و افلانستان به ترتیب

افزاید هزینه صادرات و واردات بوده است .افزاید هزینه مبادله

پایینترین رتبه را در منطقه کسب کردهاند.

به عنوان افزاید هزینه تجارت است و به مفهوس این اسیت کیه
قییدرت رقییابتی کشییور بییرای صییادرات  -بییا ثابییت بییودن سییایر

سه مولفه هزینه صادرات و واردات ،مدت زمان و ت داد اسیناد

شرای  -تنز پیدا کرده است.

مورد نیاز برای صادرات واردات ،نقد ت یین کننیدهای در هزینیه
مبادله دارند .کشورهایی که این مولفیههیا را بیه صیورت کارامید

شایان ذکر است هزینهها از سا  1008به طور پیوسته رونید

مدیریت میکنند ،با ثابت بودن سایر شرای نسبت به رقبای خود

افزایشی داشته است .در سا های اخییر اصیالحاتی در خصیوص

سیهولت

ت داد اسناد و مدت زمان مورد نیاز برای صادرات و واردات صورت

پیشی میگیرند .در این قسمت بر اساس نتابج شیاخ

نگرفته است.

انجاس ف الیتهای کسب وکار ،وض یت این سیه مولفیه در اییران

جدول  -2زيرشاخصهاي سهولت تجارت فرامرزي ايران (صادرات/واردات)
فرآيند

2115

2112

2111

2112

2112

رتبه ایران در ک شاخ سهولت انجاس کسبوکار
رتبه ایران در زیرشاخ تجارت فرامرزی

2101

2100

 2102تغييرات  2102به 2100

240
232

244
238

245
243

-2
-5

ت داد اسناد برای صادرات
ت داد اسناد برای واردات

2
8

2
8

2
8

2
8

2
8

2
8

2
8

2
8

0
0

مدت زمان برای صادرات (روز)
مدت زمان برای واردات (روز)

10
32

10
32

10
32

10
32

15
38

15
31

15
31

15
31

0
0

هزینه صادرات (د ر /کانتینر)
هزینه واردات (د ر /کانتینر)

800
2330

800
2330

800
2330

2022
2050

2002
2200

2020
2235

2125
2885

2420
1200

-225
-125

Source: Ease of Doing Business, Various issues
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تجارت خارجی به بهرهگیری از فناوریهای نیوین ،فرآینیدهیا را

 .3مدت زمان موررد یيوازص دوادرات و واردات در

کوتاه نمایند اما عمال نهادهای دولتی نتوانستهاند طی دوره میورد

ايران

مطال ه ،بر کاهد زمان تاثیرگذار باشند .بهرهگیری از ایده پنجره

مدت زمان زس برای صادرات و واردات به تف یك نهادها در

واحد از تدابیری است که میتواند در کیاهد میدت زمیان تیأثیر

جداو  3و  4ارائه شده اسیت .طیی سیا هیای  1021-1008در

بسزایی داشته باشد .شایان ذکر است بیه دو دلیی زییر ،مقایسیه

خصوص کاهد زمان مورد نیاز برای صادرات ،تنها تلییر صورت

تطبیقی هر یك از فرآیندهای مندرج در جدو م تبر نیست:

گرفته به کاهد یك روزه حم در داخ کشیور اختصیاص دارد
که با محوریت شرکت انبار عمومی صورت گرفته است .این نهاد
در حا حاضر به عنوان یك نهاد خصوصی ف الیت مییکنید .بیا



ماهیت ف الیتها در هر یك از فرآیندها متفاوت است.



ت داد نهادهای درگیر در هر فرآیند از یك تا بال بیر پینج
نهاد متلیر است.

عنایت به تحو ت فناوری طی سا های گذشته به ویژه فنیاوری
اطالعات و ارتباطات ،انتظار مییرود نهادهیای متیولی و میرتب

جدول  -3مدت زمان براي صادرات ايران (روز)
فرآيند
آماده سازی اسناد (با محوریت وزارت صن ت ،م دت و تجارت ،سازمان استاندارد ،وزارت

2111

2112

2101

2100

 2102تغييرات  2102به 2111

21

21

21

21

21

0

1

1

1

1

1

0

حم در بندر و ترمینا (با محوریت شرکت حم و نق و سازمان بنادر دولتی)

4

4

4

4

4

0

حم در داخ کشور (با محوریت شرکت انبارهای عمومی)

8

2

2

2

2

+2

جمع (ت داد روزها)

10

15

15

15

15

+2

بهداشت ،سازمان انرژی اتمی و )...
کنتر فنی و ترخی

گمرکی (گمر )

*

)Source: Ease of Doing Business (2009-2013

بیشترین اصالحات صورت گرفتیه در خصیوص میدت زمیان
زس برای واردات در سا های  1008تا  1021به ترتیب به شرح
زیر صورت گرفته است:




آمادهسازی اسناد (بیا محورییت وزارت صین ت ،م یدت و

یافته است.


کنتر فنی و ترخی

گمرکی (گمر ) بیا کیاهد ییك

روز ی نی از سه روز به دو روز تنز پیدا کرده است.
شایان ذکر است گمر جمهوری اسیالمی اییران در کنتیر
گمرکی و شرکت حمی و نقی و سیازمان بنیادر

تجارت ،سیازمان اسیتاندارد ،وزارت بهداشیت و سیازمان

فنی و ترخی

انرژی اتمی) با کاهد  2روز ی نی از  10روز بیه  22روز

دولتی در حم در بندر و ترمینا طی سا های اخییر اصیالحاتی

تقلی یافته است.

برای کاهد مدت زمان واردات انجاس ندادهاند .پیدبینی میشود

حم در داخ کشور (با محوریت شرکت انبار عمومی) با

با خرید و نصب تجهیزات ال ترونی یی توسی گمیر  ،در امیور

کاهد دو روز ی نی از هشت روز بیه شید روز کیاهد

بهبود حاص گردد.

کنتر فنی و ترخی

جدول  -4مدت زمان براي واردات ايران (روز)
فرآيند

2111

2112

2101

2100

2102

10

13

22

22

22

+2

3

1

1

1

1

+2

حم در بندر و ترمینا (با محوریت شرکت حم و نق و سازمان بنادر دولتی)

5

5

5

5

5

0

حم در داخ کشور (با محوریت شرکت انبارهای عمومی)

8

8

0

0

0

+1

جمع (ت داد روزها)

41

38

31

31

31

+20

آمادهسازی اسناد (با محوریت وزارت صن ت ،م دت و تجارت ،سازمان استاندارد،
وزارت بهداشت ،سازمان انرژی اتمی و )...
کنتر فنی و ترخی

گمرکی (گمر )

تغييرات  2102به 2111
*

)Source: Ease of Doing Business (2009-2012

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

حم و نق داخلی به انرژی قاب توجیه باشید .افیزاید در کی
 .4هزينههای دادرات و واردات در ايران

هزینههای صادراتی طی دوره مورد بررسی  452د ر است .طیی

بییر اسییاس اطالعییات گییزارش شییده در جییدو ( ،)5هزینییه

سا های اخیر هزینههای صادرات در تمامی فرآیندها افیزاید را

صادرات کا از  2022د ر در سا  1008به  2420د ر در سا

تجربه کرده است .این در شرایطی است که انتظار میرود دولیت

 1021افزاید یافته است .این افزاید در تمامی فرآیندها صورت

تدابیری اتخاذ نماید که بهطور پیوسته در طیو زمیان هزینیههیا

گرفته است .بیشترین افزاید با مبلی  285د ر بیه سیا 1022

کاهد یابد.

اختصاص دارد .این افزاید هزینه می توانید بیه دلیی وابسیتگی
جدول  -5هزينه براي صادرات ايران (دالر امريكا/كانتينر)
فرآيند
آمادهسازی اسناد (با محوریت وزارت صن ت ،م دت و تجارت ،سازمان استاندارد،

2111

2112

2101

2100

 2102تغييرات  2102به 2111
*

220

220

220

115

120

-24

200

250

225

225

225

-25

حم در بندر و ترمینا (با محوریت شرکت حم و نق و سازمان بنادر دولتی)

120

120

115

115

115

-25

حم در داخ کشور (با محوریت شرکت انبارهای عمومی)

515

515

500

050

800

-125

جمع (د ر امری ا /کانتینر)

2022

2002

2020

2125

2420

-452

وزارت بهداشت ،سازمان انرژی اتمی و )...
کنتر فنی و ترخی

گمرکی (گمر )

)Source: Ease of Doing Business (2009-2013

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

هزینه واردات بیرای سیا هیای  1021-1008در جیدو ()0

داخ کشور بوده و این قلم هزینه مبل  300د ر افیزاید یافتیه

گزارش شده است .همان طوری که از جدو مشیاهده مییشیود،

است .شایان ذکر است افیزاید هزینیة واردات طیی دوره میورد

تمامی فرآیندهای منیدرج در جیدو  ،افیزاید هزینیه را تجربیه

بررسی م اد  444د ر بوده است.

کردهاند .بیشترین افزاید در هزینهها ،به هزینه حمی و نقی در

بررسیهایبازرگانی


شماره  26ـ آذر و دی 2936

8

جدول  -6هزينه براي واردات ايران (دالر امريكا/كانتينر)
فرآيند

2111

2112

2101

2100

2102

120

120

121

125

330

-35

250

100

110

110

110

-20

حم در بندر و ترمینا (با محوریت شرکت حم و نق و سازمان بنادر دولتی)

120

120

110

110

150

-40

حم در داخ کشور (با محوریت شرکت انبارهای عمومی)

2000

2000

2000

2250

2300

-300

جمع (د ر امری ا /کانتینر)

2050

2200

2235

2885

1200

-444

آماده سازی اسناد (با محوریت وزارت صن ت ،م دت و تجارت ،سازمان استاندارد،
وزارت بهداشت ،سازمان انرژی اتمی و )...
کنتر فنی و ترخی

گمرکی (گمر )

تغييرات  2102به 2111
*

)Source: Ease of Doing Business (2009-2013

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

بانك جهانی ثبت شده است.

 .5اقدامات دولت برای بهبرد تجارت فرامرزیص
ايران

 .6مقايسه تطبيقي ايران با کشررهای منتخب

در گزارش سا  1023بانك جهانی ،اصیالحات انجیاس شیده
برای تجارت فرامرزی (از زیر مجموعه شیاخ

در گزارش بانك جهانی ،تجارت فرامرزی ایران با منتخبی از

سیهولت انجیاس

کشورهای منطقه منا ] )MENA( ]11شام کشورهای عربستان،

کسبوکار) بهشرح زیر اعالس شده است .طب این گزارش در سه

امارت متحده عربی ،عمیان ،اردن ،یمین و عیراق مقایسیه شیده

سا اخیر ی نی سا های  1020تیا  1021اصیالحاتی در تجیارت

است .وض یت تجارت فرامرزی عراق ،عربستان و اردن در جدو

فرامرزی صورت نگرفته است .تنها اصالحات ثبیت شیده در ایین

( )2گزارش شده است .رتبه تجارت فرامرزی کشور عراق در سا

گزارش به سا  1002اختصاص دارد که بشرح زیر است:


استقرار دستگاه اس نر در بندر شهید رجایی



کیا در گمیر

بازنگری در فرآیند ترخی
تشخی

 1021با یك رتبه ص ود در بین  285کشور رتبیه  222را دارد .در
حالی که کشور عربستان علیرغم این ه در سا  1022رتبیه 28

بیه منظیور

را کسب کرده بود ،در سا  1021با  28رتبیه تنیز  ،رتبیه  30را

کا هایی نظییر کا هیای شییمیایی و نفتیی از

کسب کرده است .رتبه تجارت فرامرزی کشور اردن نییز تنهیا بیا

کا های م مولی

یك رتبه تنز به  51رسیده است.

بییر اسییاس همییین گییزارش ،مییوارد فییوق طییی سییا هییای
 1005 - 1021تنها اصالحاتی است که در تجیارت فرامیرزی در

جدول  -7زيرشاخصهاي سهولت تجارت فرامرزي كشورهاي عراق ،عربستان سعودي و اردن
فرآيند

2115

2112

2112

2111

2112

2101

2100

2102

عراق
سهولت انجاس کسبوکار

252

204

205

رتبه در ک شاخ

تجارت فرامرزی

280

280

222

ت داد اسناد برای صادرات

20

20

20

20

20

20

20

20

ت داد اسناد برای واردات

20

20

20

20

20

20

20

20

مدت زمان برای صادرات (روز)

201

201

201

201

201

80

80

80

مدت زمان برای واردات (روز)

202

202

202

202

202

83

83

81

هزینه صادرات (د ر /کانتینر)

3400

3400

3400

3200

3200

3550

3550

3550

هزینه واردات (د ر /کانتینر)

3400

3400

3400

3200

3200

3050

3050

3050

رتبه در زیرشاخ

2115

فرآيند

2112

2111

2112

2112

2101

2100

2102

عربستان سعودی
13

11

رتبه در ک شاخ

28

28

30

ت داد اسناد برای صادرات

0

0

0

0

0

5

5

5

ت داد اسناد برای واردات

8

8

2

2

2

5

5

5

مدت زمان برای صادرات (روز)

22

22

22

25

25

23

23

23

مدت زمان برای واردات (روز)

34

34

10

28

28

22

22

22

هزینه صادرات (د ر /کانتینر)

024

024

824

502

222

205

205

235

هزینه واردات (د ر /کانتینر)

004

004

258

028

218

230

230

2054

رتبه در زیرشاخ

سهولت انجاس کسبوکار
تجارت فرامرزی

اردن
20

200

رتبه در ک شاخ

52

51

ت داد اسناد برای صادرات

5

5

5

5

5

5

5

5

ت داد اسناد برای واردات

21

2

2

2

2

2

2

2

مدت زمان برای صادرات (روز)

18

22

22

22

22

24

23

23

مدت زمان برای واردات (روز)

18

11

11

11

22

28

25

25

هزینه صادرات (د ر /کانتینر)

210

080

080

230

230

815

815

815

هزینه واردات (د ر /کانتینر)

255

2005

2005

2120

2120

2335

2335

2335

رتبه در زیرشاخ

25

سهولت انجاس کسبوکار
تجارت فرامرزی

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

سنگاپور ت ل دارد .واردات این کشور به چهار روز زمیان

 .7بهترين تجارب کشررها در تجارت فرامرزی

نیاز دارد .ایین نمیاگر بیرای اییران  31روز اسیت .ی نیی

عمل رد تجیارت فرامیرزی اییران بیا کشیورهایی کیه دارای

واردات در ایران هشت برابر سنگاپور زمان میبرد.

بهترین تجربه بودهاند ،در جدو ( )8مقایسیه شیده اسیت .نتیایج



مقایسه نماگرهای تجارت فرامرزی بشرح زیر است:


کشور میالزی ت لی دارد .ایین کشیور بیه ترتییب بیرای

تعداد سند :فرانسیه از نظیر الیزاس بیه ارائیه سیند بیرای

صادرات و واردات مبل  435و  410د ر امری ا عمل یرد

صادرات و واردات با داشتن دو سند ،بهتیرین عمل یرد را

هزینه دارد در حالی که این ارقاس برای اییران بیه ترتییب

دارا است .این در شیرایطی اسیت کیه بیرای صیادرات و

 2420و  1200د ر ثبت شده اسیت .هزینیه صیادرات و

واردات ایران به ترتیب هفیت و هشیت سیند میورد نییاز

واردات ایران در مقایسیه بیا میالزی بیه ترتییب  3/4و 5

است .به بیان دیگر ،اییران بیرای صیادرات و واردات بیه

برابر است.

ترتیب  3/5و چهار برابر فرانسه سند درخواست میکند.


مدت زمان :کشورهای هن کنی

و چیین بیا پینج روز

جدول  -8زيرشاخصهاي سهولت تجارت

زمان زس برای صادرات ،بهترین عمل رد را دارنید .ایین

فرامرزي (صادرات/واردات) در سال 2112

نماگر برای ایران  15روز است .ی نی در ایران مدت زمان

فرآيند

مورد نیاز برای صادرات پنج برابیر ایین دو کشیور اسیت.
مدت زمان مورد نیاز برای بهترین عمل رد این نماگر ،بیه

بررسیهایبازرگانی
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هزينه صادرات :بهترین عمل رد از ب د هزینه تجارت بیه

رتبه در ک شاخ

01

سهولت انجاس

ايران
(دالر امريكا)
245

بهترين عملكرد
سنگاپور (رتبه )2

از  8روز به  0روز کاهد یافته است.

کسبوکار
رتبه در زیر شاخ

تجارت

243

سنگاپور (رتبه )2

ت داد اسناد برای صادرات

2

فرانسه ( 1سند)

ت داد اسناد برای واردات

8

فرانسه ( 1سند)

مدت زمان برای صادرات (روز)

15

مدت زمان برای واردات (روز)

31

سنگاپور ( 4روز)

هزینه صادرات (د ر /کانتینر)

2420

مالزی ( 435د ر)

هزینه واردات (د ر /کانتینر)

1200

مالزی ()410

فرامرزی

 -کنتر فنی و ترخی

از  3روز به  1روز تنز کرده است.


هن

( 5روز)

)Source: Ease of Doing Business (2012

تنها تلییر به کیاهد ییك روزه حمی در داخی کشیور
اختصاص دارد که با محوریت شرکت انبار عمومی اسیت.
این نهاد در حا حاضر یك نهاد خصوصی است.


 22را از میان  13کشور کسب کرده است .رتبههیای او

الف) .نتايج

تا سوس به ترتییب بیه کشیورهای گرجسیتان ،عربسیتان

هزینه مبادله در صادرات و واردات در قدرت رقابتی بنگیاههیا

س ودی و امارات متحده عربی اختصاص دارد .کشورهای

نقد ت یینکنندهای دارد .بررسی شاخ های تجیارت فرامیرزی

ازب ستان ،عراق و افلانستان به ترتیب پایین ترین رتبه را

موید این است که وض یت ایران با وضع مطلوب و با کشیورهای
دارای بهترین تجربه ،فاصله زیادی دارد .ایین در شیرایطی اسیت

در منطقه کسب کردهاند.


که در طو دورة مورد مطال ه ،انواع هزینههای تجارت فرامیرزی
تجارت فرامیرزیِ اییران در سیا

برابر است .صادرات و واردات در ایران بیه ترتییب  5و 8
برابر کشورهای با بهتیرین تجیارب زمیان میی بیرد و در

رسیده است .رتبه ایران در 1021نیز پنج پله سیقوط کیرده و بیه

نهایت این ه ایران برای صادرات و واردات به ترتیب 3/5

 243رسیده است .افزاید هزینه صادرات و واردات در سط ملی
عمدتا باعث تنز رتبه ایران در این زیرشیاخ
یك شیاخ

و  4برابر کشورهای با بهترین تجیارب ،سیند درخواسیت

شیده اسیت .بیا

نسیبی اسیت ،مییزان

سرعت انجاس اصالحات توس کشورها نیز در رتبه ت ییین کننیده

شایان ذکیر اسیت ،هزینیه صیادرات و واردات اییران در
مقایسه با کشورهای با بهترین تجارب به ترتیب  3/4و 5

 1020دارای رتبه  232بوده و با هفت پله سیقوط بیه رتبیه 238

عنایت به این ه این شاخ

ایران در شاخ

سهولت انجاس کسب و کار در سا هیای

 1020و  1021در حوزه کشورهای سند چشم انیداز رتبیه

جمعبندی و مالحظات

افزاید یافته است .زیرشاخ

طی سا های  1021-1008مدت زمان مورد نییاز بیرای
صادرات ایران تلییرات محسوسی را تجربه ن رده اسیت.

دانمار  ،سنگاپور ،استونی و
کن

گمرکی (گمر ) با کیاهد  2روز

میکند.
ب) .پيشنهادها


به دنبا توس ه جهیانی شیدن و رشید و توسی ة دانید،

است .بیشترین اصالحات صیورت گرفتیه در کشیور در خصیوص

فناوری و نوآوری ،رقابت میان کشورها تشدید شده است.

مدت زمان زس برای واردات در سیا هیای  1008تیا  1021بیه

کشورهایی میتوانند گوی سبقت را برباینید کیه در اب یاد

ترتیب به شرح زیر است:

مختلف تدابیر و اقیدامات میوثر بیرای توسی ه رقابیت در

 -آماده سازی اسناد (با محورییت وزارت صین ت ،م یدت و

سط بینالمللی انجاس دهند .وجود هزینة مبادله با برای

تجارت ،سیازمان اسیتاندارد ،وزارت بهداشیت و سیازمان

تجارت فرامری کشور ی ی از زمینههای کلیدی است که

انرژی اتمی) با کاهد  2روز از  10روز به  22روز تقلیی

در حا حاضر ایران برای کیاهد آن بیا چیالد مواجیه

یافته است.

است .این مهم نیازمند تهیه «برنامه عملیاتی» است .این

 -حم در داخ کشور (با محوریت شرکت انبیار عمیومی)

برنامه مستلزس این است که حاوی هدفگذاری کمّی طی

گمرکی (گمر ) با کیاهد  1روز

گردد

کنتر فنی و ترخی

سا های برنامه پنجم توس ه باشد و دقیقا مشخ

که برای تحق اهداف کمّیی چیه سیاسیتهیا ،تیدابیر و

 .1شایان ذکر است طیی سیا هیای  1004-2220بیال بیر 00

اقدامات اجرایی توس چه دسیتگاهی و طیی چیه میدت

درصد رشد بهرهوری بریتانیا به کسبوکارهای صادراتی ت ل

زمانی صورت گیرد .بهویژه این ه در فرآینیدهای مختلیف

داشته است.

تجارت فرامرزی ،دستگاههیای مت یددی وییفیه

 .3فواید تجارت بینالملی بیر کسیی پوشییده نیسیت .تجیارت

شاخ

مییتیوان در

بینالمل باعیث توسی ه روابی پسیین و پیشیین در اقتصیاد

ارتقای رتبه ایران موفی شید .بیه طیور مایا در برنامیه

میشود و منجر به توسی ه اشیتلا و سیط زنیدگی و رفیاه

عملیاتی گمر پس از تبیین اهداف کمّی طی سا هیای

جام ه میگردد .عالوه بر آن تجارت بینالمل از طری یجاد

برنامییه پیینجم ،ویییایف برحسییب دسییتگاههییای ذیییرب

مزیت رقابتی ،باعث افزاید بهره برداری از یرفیتها شده و

دارند و تنها بیا برنامیه میدون و هماهنی

مشخ


و با ت امی و هم یاری دسیتگاههیای میرتب ،

سط داند و فناوری تولیید و در نهاییت بهیرهوری را ارتقیا

برنامة نهایی شده به اجرا در آید.

میدهد و اثرا آن بر افزاید تولیید و رشید اقتصیادی نماییان

با عنایت به این ه شاخ های بیینالمللیی بیا محورییت

میگردد.
World Trade Organization (WTO).
Coase.
Cheng et al.
Heckscher-Ohlin.

حوزه موضوعی تهیه شده و نه دستگاهی ،تهیه و اجیرای
برنامه عملیاتی مستلزس هم اری تمامی نهادهای میرتب
با هر موضوع است .بهطور ماا پیشنهاد میشود گمیر

 .8در روی رد ه شر-اوهلین فیرض بیر ایین اسیت کیه هزینیه

جمهوری اسیالمی اییران بیا نهادهیای سیاسیتگیزار در

مبادله صفر است.

تجارت فرامرزی و همچنین نهیاد رابی اییران بیا بانیك

9. Marginally.
10. Inframarginal.
11. Hennart.
12. Obstfeld and Rogoff.

جهانی (سازمان سرمایهگذاری) ت ام موثر داشیته باشید.
این ت ام کمك مییکنید کارشناسیان بانیك جهیانی از
اصالحات صورت گرفته در خصوص زیرشاخ

تجیارت

 .23تسهیالت تجیاری در چیارچوب میذاکرات سیازمات تجیارت

فرامییرزی آگییاه شییوند و در محاسییبات و گییزارشهییای

جهانی در قالیب بنیدهای  VII ،Vو  Vگیات ( )GATTقیرار

بینالمللی آنها لحاظ گردد.


4.
5.
6.
7.

دارد .این بندهاه آزادی ترانزیت ،کرایههیا و تشیریفات وامیور

به منظور کاهد هزینه مبادله ،دولت باید موضوع ایجیاد

اجرایی قوانین تجاری را پوشد میدهد.

پنجره واحد را برای تجیارت خیارجی عملییاتی نمایید تیا

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).

کشور بتواند ویایف حاکمیتی خود را از این طری انجیاس
دهد و با تمرکز امور در قالب پنجره واحد ،ضمن کیاهد
هزینه مبادله برای ف الیتهای تجاری بیه کیاهد فسیاد
اداری و شفافسازی فرآیندها نای آید و از ایین طریی ،
قدرت رقابتی کشور را در سط بینالمللی ارتقاء دهد.
پيیرشت
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