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  چكيده
براي  دسترسي به بازار كشورهاي خارجي عالوه بر اهتمام در پيوستن به سازمان تجارت جهاني، از طريق انعقاد پيمان هاي تجاري دو يا چند جانبه

  .استايران يكي از كشورهاي غير فعال در انعقاد پيمان هاي دوجانبه تجاري  رابطهدر اين  .استكشورها امكان پذير 
هاي امريكا و كشورهاي غربي در روند الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني، دولت جمهوري اسالمي ايران در دهه با عنايت به كارشكني 

كشور پاكستان، تونس، بوسني، ازبكستان، قرقيزستان، سوريه، ونزوئال و كوبا و در سال گذشته با تركيه در راستاي توسعه تجارت  8با  1380
جيحي منعقد نموده كه متاسفانه در اين مدت نسبت به تحقق اهداف، عملكرد و تاثير اين قراردادها در افزايش خارجي، قراردادهاي دو جانبه تر

   .به عمل نيامده است اي حجم مبادالت تجاري و توسعه صادرات كاال و خدمات فني مهندسي ايران ارزيابي كارشناسانه
لحاق ايران به سازمان تجارت جهاني، به منظور كم اثر نمودن آثار منفي تحريم هاي با توجه به طوالني و پيچيده بودن فرآيند ا بارهدر اين 

بازارهاي تنوع ، با هدف رقابت پذير نمودن توليدات داخلي، حي ميان ايران وكشورهاي همسايهجهاني، انعقاد موافقت نامه هاي دوجانبه ترجي
جهاني، به منظور كوتاه كردن فرآيند الحاق، به عنوان يك الزام توسعه اي مورد  قوانين تجاري ايران با اصول سازمان تجارت ييخارجي و همسو

  .استتاكيد 
  

  پيشگفتار
اقتصاد جهاني از طريق به طور كلي تعامل با . استدسترسي به بازار كشورهاي خارجي از مهمترين انگيزه هاي انعقاد پيمان هاي تجاري دو جانبه 

و انتقال تكنولوژي ميان اقتصاد ملي و اقتصاد جهاني صورت گرفته، در اين ارتباط، افزايش توان تجارت خارجي  تجارت و سرمايه گذاري :سه راهكار
  .راه جدا شدن از وابستگي اقتصاد ايران به نفت مي باشد تنهاو باال بردن سهم اقتصاد ملي در تجارت بين المللي، 

اس بازي حاصل جمع صفر كه در آن سود هر كشور در زيان كشور ديگر پنداشته بر اس(بر خالف گفتمان هاي تخاصم آميز دوران جنگ سرد 
حاصل جمع غير صفر  ، در حال حاضر در سطح گفتمان هاي كالن روابط بين الملل، بر تعامل و همكاري بين المللي توصيه شده و بر بازي)مي شد

  .تاكيد مي شود استهمه طرف هاي ذينفع  كه متضمن كسب سود
تقابل جهاني و ظهور شبكه هاي توليد و تامين جهاني موجبات منسوخ شدن راهبردهاي توسعه سنتي جايگزين واردات و حتي وابستگي م

 توسعه صادرات شده و عمالً توسعه ملي، مستلزم تعامل و ادغام در شبكه هاي جهاني و تالش به منظور بهره گيري از فرصت هاي جهاني بوده و
بنابراين از راهكارهاي سياست هاي تجاري كشورها، ورود به پيمان هاي تجاري، دو يا چند جانبه و توجه . اريخ پيوسته استتوسعه انزواگرايانه به ت

  .به منطقه گرايي نوين، در راستاي نيل به اهداف توسعه و شكوفايي اقتصادي مي باشد
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  تعريف قراردادهاي تجاري دو جانبه
در پيمان هاي تجاري دو . مي رودورد روابط تجاري كشورها به كار براي توصيف هر گونه آرايش قراردادي در مقراردادهاي تجاري دو جانبه عموماً 

دسترسي به بازارهاي داخلي خود را براي طرف ديگر در ازائ كسب توانايي خريد و فروش كاالها و خدمات خود در درون مرزهاي  جانبه، يك كشور
  .كشور مقابل فراهم مي نمايد

  . منعقد و اجرايي شوند) ميان چند كشور(و يا چند جانبه ) ميان دو كشور( دادهاي تجاري ممكن است دو جانبهقرار
 و يايك منطقه تجاري  عضوقراردادهاي تجاري دو جانبه، عمداً ميان دو كشور منعقد مي شوند، اما هر يك از دو طرف قرارداد مي تواند، 

  ).مي شود  چين ياد + ASEAN آسه آن و چين كه در آن به عنوان انند توافق نامهم( .يك موافقت نامه تجاري ديگر باشد
در پيمان هاي تجاري دو جانبه هدف اولويت دادن به برخي كشورها در توسعه روابط تجاري، تسهيل تجارت و سرمايه گذاري ميان دو كشور 

  .وديت صادرات و ديگر موانع تجاري انجام مي شودكه عمدتاً از طريق كاهش يا حذف تعرفه ها، سهميه بندي واردات، محد
هم به مرور ) يا تجارت ترجيحي(ظهور شبكه هاي توليد و تامين بين المللي باعث شده است كه پوشش موضوعي موافقت نامه هاي تجاري 

: كاهش تعرفه ها فرارتر رفته و مسائلي نظيرنامه ها اكثراً از رويه سنتي اي كه در حال حاضر، اين موافقت  زمان وسيع تر و عميق تر شود به گونه
و موانع فني تجارت، اتخاذ سياست هاي مشترك در مرزهاي تجارت، پيوندهاي  خدمات، سرمايه گذاري خارجي، حقوق مالكيت فكري، استانداردها

و فصل اختالفات و بعضاً محيط زيست، پولي، گسترش و ارتقاء شفافيت بازار، كاهش هزينه هاي مبادالت، تداركات دولتي، سياست رقابتي، حل 
نيروي كار داخلي، توسعه مبادالت تجاري سرمايه اي و فناوريك، گسترش و تعميق جريان توليد بين المللي و حتي مسائلي مانند كاهش فقر، 

  .توسعه روستايي و گردشگري را در بر مي گيرند
ايي نوين با ويژگي هاي آن، نشان مي دهد كه اقتصاد و توليد جهان چنان در توسعه پيمان هاي تجاري دو جانبه و گسترش فزاينده منطقه گر

هم تنيده شده كه كشورها به طور فزاينده اي به رويكردهاي تعامل آميز و برون گرايانه روي آورده و توسعه جهان معاصر بدون همكاري و 
   .نيستهنگي در سطح جهاني ميسر اهم

سياست هاي تجاري ابزاري براي  .جاري بخشي از راهبردهاي سياست هاي تجاري يك كشور مي باشدبه طور كلي پيمان هاي دو جانبه ت
به داخل و نيز هدايت توانمندي ملي به بازارهاي جهاني است كه صادرات و واردات كاال و خدمات، سرمايه گذاري و نات اقتصاد جهاني انتقال امكا

  انتقال فناوري را شامل مي شود
  

  هاي تجاري تعريف سياست
سياست تجاري، مجموعه اي از قوانين، مقررات داخلي، موافقت نامه هاي بين المللي، مواضع ومذاكراتي است كه توسط دولت ها و با هدف 

  .دولت ها اتخاذ مي شودشركت ها و بنگاه هاي داخلي توسط يت عناصر اصلي سياست تجاري براي دسترسي به بازارتثبيت شده و رعا
افقت نامه ها عموماً از اصول سازمان تجارت جهاني پيروي مي نمايند كه در زير وسياست هاي تجاري در اين نوع م عناصر اصلي

  :به برخي از آنها اشاره مي شود
بازرگاني و يا تعرفه يكسان  ، اعمال امتيازMFN (MOST FAVORED NOTION( به معنيكامل الوداد  اصول عدم تبعيض و اصل دولت )1

گاتس  5گات و ماده  24با اين استثناء كه سازمان توسعه تجارت جهاني تحت شرايط ويژه اي در ماده (كليه شركاي تجاري عضو در مورد 
تحت عنوان شروط توانمند سازي و شفافيت، توافق هاي مربوط به ساير پيمان هاي تجاري و اتحاديه هاي گمركي را به رسميت شناخته 

 ).ود كشورهاي در حال توسعه به موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي را فراهم نموده استاست، اين استثناء توانايي ور

 .برخورد و رفتار ملي با كاالهاي وارداتي )2
 .قضايي به وسيله هر يك از كشورها –شفافيت در قوانين و مقررات اداري  )3
 .تبادل امتيازات تجاري )4
 .منع استفاده از محدوديت هاي مقداري )5
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ذيل مي ه و سياست هاي تجاري را به شرح هاي تجاري وجه غالب سياست هاي اقتصادي كشورها را تشكيل داد به طور كلي سياست
  :توان تقسيم بندي نمود

 .فعال نمودن ديپلماسي تجاري، به منظور توسعه مناسبات تجاري با ساير كشورها )1
 .حمايت از توليدات و بازارهاي داخلي )2
 .حمايت از صنايع نوپا، توسعه صنايع خاص و با صرفه جويي هاي ارزيوگيري از واردات كاالها، با هدف جل )3
 .افزايش صادرات كاالهاي خاص و با ارزش افزوده باال با هدف گسترش بازارها )4
 .محدود كردن واردات كاالهاي مشابه توليدات داخلي و يا كاالهايي كه موجب افزايش كسري تراز پرداخت ها مي شوند )5
سرمايه اي و يا مواد اوليه و كاالهاي واسطه اي براي توسعه بخش صنعت و اشتغال مولد و ارتقاء توليد ناخالص  تشويق واردات كاالهاي )6

 .داخلي
 كمك و يا جلوگيري از صادرات ويا واردات كاالها و خدمات با هدف حمايت از نرخ ارز )7

 .انعقاد موافقت نامه هاي تجاري با ساير كشورها بر پايه مزيت هاي نسبي )8
توسعه زير ساخت هاي فيزيكي، انساني و نرم افزاري، حقوقي، قانونگذاري و پژوهشي مورد نياز سياست هاي تجاري و توجه به سازگاري  )9

 .سياست هاي مالي، ارزي، سرمايه گذاري، گمركي با سياست هاي تجاري
 .ياست هاي تجاريصادراتي، تدوين اهداف و اجراي راهبردهاي تحقق اهداف س –تعيين مزيت هاي توليدي  )10
 .انتخاب و اعزام رايزنان بازرگاني مجرب به كشورهاي هدف و افزايش تعداد رايزنان بازرگاني و ارزيابي دقيق عملكرد آنان )11
 .تشكيل اتاق هاي بازرگاني و يا شوراهاي بازرگاني مشترك با كشورهاي طرف قرارداد در راستاي گسترش بازارها )12
 

  افزايش تمايل جهاني به انعقاد پيمان هاي تجاري دو جانبهداليل و عوامل موثر در 
پيوستن به  بت به پيمان هاي تجاري چند جانبه و منطقه گرايي ها و حتي نسبت بهدر دهه هاي اخير تمايل به قراردادهاي تجاري دو جانبه نس

  .رو به افزايش بوده است) WTO(سازمان تجارت جهاني 
در حال حاضر تعداد . نمادهاي برجسته همكاري بين المللي و موثرترين نهاد بين المللي در حوزه تجاري استسازمان تجارت جهاني، يكي از 

كشور ديگر از  24و شصتمين كشور در آستانه عضويت قرار دارد و  عضو رسيده و كشور يمن به عنوان يكصد 159اعضاء سازمان جهاني تجارت به 
بسيار گسترده بوده و موافقت نامه هاي سازمان تجارت ) WTO(از طرفي حوزه هاي تحت پوشش . ار دارندجمله ايران هم در صف الحاق به آن قر

  .تجارت آزاد كاال و خدمات و حقوق مالكيت فكري مي شوند: جهاني شامل
اجماع اعضاء بوده، به گونه اي ، يك فرآيند بسيار تخصصي، پيچيده، طوالني و منوط به جهاني به لحاظ اينكه فرآيند الحاق به سازمان تجارت

در اين فرآيند، كشور متقاضي پس از ارائه درخواست عضويت و پذيرش . كه روند عضويت براي اعضاء جديد دشوارتر و سطح تعهدات آنها باالتر است
نين و مقررات و هم در زمينه اعضاء سازمان، بايستي در سه حوزه تجارت كاال، تجارت خدمات و حقوق مالكيت فكري، هم در زمينه انطباق قوا

و نشود و دسترسي به بازار با اعضاء گروه كاري سازمان مذاكره نموده و به توافق دست يابند و در صورتيكه اين فرآيند با مانع سياسي خاصي روبه ر
ن نمونه، الحاق عربستان و روسيه به عنوا( مذاكرات در چارچوبي تخصصي و فني پيش رود، باز هم فرآيند پيوستن، سال هاي زيادي طول مي كشد

  سال طول  20و  13به ترتيب 
مي گذرد، هنوز در مراحل ابتدايي متوقف  كه از ارائه درخواست الحاق ايران ا، پس از سال هاكشيد و الحاق ايران هم به دليل كارشكني امريك

  ) .حله پس از الحاق نيز ادامه خواهد داشت بوده و يك بار هم جلسه گروه كاري ايران تشكل نشده و اين پيچيدگي ها در مر
بررسي روند توسعه قراردادهاي دوجانبه مؤيد آن است كه در چند دهه اخير كشورها نسبت به انعقاد قراردادهاي دو جانبه و 

  .منطقه گرايي نوين توجه فزاينده اي را اعمال نموده اند
بيش مستمر افزايش يافته به گونه اي  به صورت كم و) WTO(رجيحي فعال با اطالع به بعد، تعداد موافقت نامه هاي تجارت ت 1950از دهه 
رسيده است، پس از آن آهنگ انعقاد پيمان هاي  1990موافقت نامه در سال  70موافقت نامه و به تدريج به حدود  9حدود  1960كه در دهه 
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در صورتيكه موافقت نامه هاي . موافقت نامه فعال رسيده است 300به حدود  چهار برابر و 2010تجاري دو جانبه به شدت افزايش يافته و تا سال 
  .خارج از اطالع سازمان تجارت جهاني را لحاظ نماييم، تعداد اين پيمان نامه ها افزايش خواهد يافت

افزايش  2006مورد در اكتبر  176ه ب 2002مورد در سال  57پاسيفيك از  –الزم به يادآوري است كه تعداد پيمان هاي تجاري دو جانبه در آسيا 
درصد رشد يافته، در حالي كه تجارت جهاني  66موافقت نامه هاي منطقه اي با نرخ  1997تا  1993بين سال هاي . (يافته و سه برابر شده است

)WTO ( ضو هيچ موافقت نامه تجارت تنها كشور مغولستان ع 2005طبق بررسي هاي به عمل آمده تا ژوئن ). درصدي مواجه بوده است 34با رشد
موافقت  30منطقه اي نبوده است، كليه اعضاي سازمان جهاني تجارت، حداقل عضو يك موافقت نامه تجارت ترجيحي و برخي كشورها عضويت در 

  .نامه تجاري دو جانبه را دارا مي باشند
ميان كشورها، تغيير ساختار اقتصادي كشورها در سال هاي اخير موجب شده  ت نامه هاي تجاري ترجيحي دوجانبهعالوه بر افزايش تعداد موافق

با توجه به مقايسه انجام گرفته  .موافقت نامه هاي دوجانبه در تجارت خدمات روند روبه رشدتري نسبت به توليدات صنعتي و كشاورزي احراز نمايد
  .تجاري را تاييد مي نمايد، افزايش تجارت بخش خدمات در قراردادهاي دوجانبه )1(در جدول 

  
  مقايسه روند افزايش سهم خدمات در قراردادهاي دوجانبه تجاري): 1(جدول 

  2007سال   1994سال   1390سال   تجاري -بخش توليدي 

  %29  %32 %35 صنعت
  %3  %5 %7 كشاورزي
  %68  %63 %58 خدمات

  ميالدي 2010سازمان تجارت جهاني  - تجارت خارجي و پيمان هاي تجاري دوجانبه، فاطمه فهيمي: ماخذ
  

  :مزيت ها و داليل موثر در گرايش كشورها به سمت قراردادهاي تجاري دو جانبه
 .سهولت امكان پذيري توافقات بومي و سرعت عمل در مذاكرات توافق هاي دو جانبه، به دليل درگير بودن دو كشور )1
 .و سهولت انعقاد قرارداد با هر كشور در سراسر جهان) پيمان هاي منطقه گراييدر مقايسه با (عدم وجود محدوده جغرافيايي براي اعضاء  )2
بسياري از اهداف سازمان تجارت جهاني و مذاكرات چند جانبه منطقه گرايي، در كنار مزيت هاي خوردگي ناشي از به نتيجه نرسيدن سر )3

 .باالي توافق هاي تجاري دو جانبه
 .قدرت هاي بزرگ خاذ تصميمات مطابق خواست و منافعپذيرش اعضاء و يا ات عدم امكان دخالت كشورهاي سلطه گر در )4
 ).WTO(سهولت و سرعت عمل در انعقاد پيمان ها و دستيابي به اهداف توسعه تجاري درمقايسه با شرايط دشوار پيوستن به  )5

 .روه هاي اپوزيسيون داخلي كشورهاكمتر مورد توجه قرار گرفتن پيمان هاي دو جانبه تجاري توسط رسانه ها و كاهش فشارهاي گ )6
 .صيانت از دسترسي به بازار كشور جديد در راستاي جبران از دست دادن پيمان هاي منطقه گرايي )7
 .پاسخ به تهديدات محيط خارجي و بازگرداندن لينك هاي تجارت خارجي )8
 .تحميل نموده استطرفين توافق  اري ترجيحي ديگر بردور زدن و يا حداقل كردن اثرات تبعيض آميزي كه يك قرارداد تج )9

مزيت هاي نسبي  و انجام معامالت تجاري با پول ملي در راستاي تقويت پول ملي وتوجه به) دالر و يورو و ساير ارزها(حذف ارز واسط  )10
 ) .روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي برزيل،: شامل BRICSنظير اقتصادهاي نوظهور موسوم به . (درتوسعه تجارت خارجي

بهره گيري سياسي از قراردادهاي دوجانبه تجاري، به گونه اي كه اين قراردادها به عنوان يك مشوق سياسي در روابط ميان كشورها به كار  )11
قراردادهاي تجاري دوجانبه امريكا يكي از سالح هاي امريكا در مبارزه ). از جمله نقش اين قراردادها در روابط امريكا و چين(گرفته مي شوند 

 .با تروريسم بوده و در واقع يك نوع پاداش به كشورهاي دوست، براي ايجاد لينك هاي ژئوپلتيكي مي باشد
نظير قراردادهاي تجاري دوجانبه ( بهره گيري از پيمان هاي تجاري دو جانبه، به منظور افزايش همگرايي و يا با هدف ادغام سياسي كشورها )12

  ).ميان چين و هنگ كنگ
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 )PTA(رت ترجيحي موافقت نامه تجا
 

مي باشد كه به عنوان  )PTA )Pre prential trade agreementز انواع رايج و رو به رشد موافقت نامه هاي تجاري، موافقت نامه تجارت ترجيحي 
  .يكي از ابزارهاي مهم گسترش روابط تجاري در دنيا، مورد استقبال كشورها قرار گرفته است

زارهاي اين موافقت نامه در حقيقت توافقي بين دو يا چند كشور بوده و هر كدام از كشورها، با رويكرد حفظ و توسعه بازارهاي موجود و يا خلق با
خود  جديد صادراتي و تسهيل در دسترسي به بازار يكديگر در تعرفه هاي وارداتي تخفيفاتي اعمال مي نمايند، ضمن اينكه هر كشور، موانع تجاري

   .كندرا در برابر كشورهاي غير عضو حفظ مي 
تعدادي در اين نوع موافقت نامه ها لزومي ندارد كه تخفيفات تعرفه اي بركل تجارت اين كشورها تعميم داده شود و معموالً طبق توافق طرفين، بر 

  .از كاالهاي انتخابي، تعرفه ترجيحي اعمال مي شود
موافقت نامه هاي تجارت  عالوه بر موافقت نامه تجاري دوجانبه،. دوجانبه به يك منطقه جغرافيايي تعلق دارنداكثر موافقت نامه هاي ترجيحي 

  .مي شوند در مناطق جغرافيايي مختلف منعقد منطقه اي نيز وجود دارد كه ميان دو يا چند كشور و يا چند بلوك تجاري
ي تجارت منطقه اي، موافقت نامه هايي هستند كه بين كشورهايي كه ، موافقت نامه ها)WTO(طبق تعريف سازمان جهاني تجارت 

كه جهت تسهيل تجارت از  استلزوماً در يك منطقه جغرافيايي نيز قرار ندارند، منعقد مي شوند و شامل اقداماتي از جانب دولت ها 
  .طريق موافقت نامه هاي تجارت آزاد يا اتحاديه هاي گمركي صورت مي گيرد

و معيار  ه اين موافقت نامه ها با هدف كاهش موانع بر سر راه تجارت ميان شركاي تجاري و نه افزايش موانع تجاري شكل مي گيرنداز آنجايي ك
  . شفافيت ميان آنها رعايت مي شود، جزء موافقت نامه هاي منطقه اي مجاز قلمداد شده اند

  

  )بر پايه سطح همگرايي(انواع موافقت نامه هاي منطقه اي 
  (Free trade agreement) موافقت نامه منطقه تجاري آزاد )1

بين كشورهاي عضو ) كه فقط تعرفه ها مي باشد(جاري ترتيبات داراي رفتار متقابل بوده كه به موجب توافقات به عمل آمده ميان آنها، موانع ت
مانند موافقت نامه هاي نفتا . (غير عضو اعمال مي نمايدبرداشته مي شود، ضمن اين كه هر عضو مانع تجاري خارجي خود را در برابر كشورهاي 

NAFTS  و سفتاCEFTA .( 

 ).customs union: (CU اتحاديه گمركي )2

در يك اتحاديه گمركي كليه اعضاء يك سياست مشترك تجارت خارجي، يعني رژيم تعرفه اي  .كه در سطح باالتري از همگرايي قرار گرفته اند
  ).SACUمانند اتحاديه گمركي كشورهاي جنوب افريقا ( مي دهند خارجي مشترك را مبنا قرار

  ) common market( CMبازار مشترك  )3
در بازار مشترك، كشورهاي عضو متعهد به كاهش محدوديت هاي تجاري بين اعضاء و افزايش  .كه در سطح باالتر از اتحاديه گمركي قرار گرفته اند

بوده و ضمن حذف تعرفه هاي گمركي، سياست هاي يكسان گمركي را پايه گذاري نموده و نقل و انتقال محدوديت هاي تجاري در قبال غير اعضاء 
 .آزادانه عوامل توليد، نيروي انساني، كار و سرمايه را نيز تسهيل مي نمايند

  )mometary union: (MU اتحاديه پولي  )4
مانند دالر كارائيب ( مي نمايند ر جريان انداختن پول واحدي توافقار مشترك، باتحاديه پولي بازار مشتركي است كه اعضاء عالوه بر توافقات باز

 ). شرقي

  EMU :(Economic and mometary union) اتحاديه كامل اقتصادي، يا اتحاديه اقتصادي و پولي )5
هنگ توسط يك اداره مركزي اادي هماين موافقت نامه عالي ترين سطح همگرايي را در برداشته و يك اتحاديه پولي است كه سياست هاي اقتص

  .اتحاديه اروپا، نمونه عيني اتحاديه كامل اقتصادي است كه در آن پول واحد يورو جريان دارد. تعيين و ابالغ مي شود
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  ارزيابي وضعيت پيمان هاي تجاري دوجانبه ايران
  : تعامل با اقتصاد جهاني از طريق سه راهكار

  خدمات و ايدهتجارت كاال، : الف
  سرمايه گذاري خارجي: ب
  انتقال فناوري: ج

استراتژي توسعه اي برون گرا، نيازمند سياست تجاري برون گرا بوده، كه در قالب پيوستن . ميان اقتصادهاي ملي و اقتصاد جهاني صورت مي گيرد
ور ما حضور در اقتصاد جهاني از طريق انعقاد متاسفانه در كش .استجانبه امكان پذير  و يا انعقاد موافقت نامه هاي تجاري دو يا چند WTOبه 

به جزء انعقاد (پيمان هاي تجاري دوجانبه و يا الحاق به سازمان جهاني تجارت مغفول مانده و بررسي ها نشان مي دهد كه در حال حاضر، كشور ما 
ايران در شمار غير فعال ترين كشورها در پيمان  در هيچ نظام تجاري قاعده مند و تعهدآوري عضويت نداشته و) پيمان نامه تجاري با چند كشور

 )Auton omous( ، به همين دليل به سياست هاي تجاري نظير ايران، عبارت خود مختاراست هاي دوجانبه، منطقه اي و چند جانبه قرار گرفته
   .استاتالق شده و به دليل فقدان سياست تجاري تثبيت شده، دولت در هر زمان به راحتي قادر به تغيير تعرفه ها و بخشنامه ها 

م تجاري در دوره قبل از پيروزي انقالب، ايران با هيچ تشكل توسعه يافته موافقت نامه تجارت منعقد ننموده و در اين دوره ايران بدون اينكه نظا
  .به مبادالت تجاري با اين كشورها اقدام مي كرد MFNاصالح نمايد با امريكا، اروپا و ژاپن از طريق توافقنامه خود را 

قادر بود در مورد صادرات كاالهاي خود از  يت سازمان تجارت جهاني ملحق شود،، بدون اينكه ايران به عضوMFNدر حقيقت به موجب توافق نامه 
نداشت اين  GATTاستفاده نمايد و يكي از داليلي كه ايران قبل از پيروزي انقالب تمايل موثري به عضويت در  MFNنرخ هاي پايين تعرفه اي 

صادرات خود به  به سود Aو از طريق صدور فرم  MFNاز نرخ هاي تعرفه ترجيحي  بود كه ايران بدون اينكه نظام تعرفه اي خود را اصالح نمايد،
  .ه پس از وضع تحريم ها عليه جمهوري اسالمي ايران، اعمال تعرفه هاي ترجيحي مذكور لغو گرديده استاين كشورها استفاده مي نمود ك

تجاري، درون گرايي اقتصاد و توليد، پايين بودن درجه مقاومت  - ساله انقالب اسالمي ايران به دليل فقدان ديپلماسي فعال اقتصادي  35در دوره 
دان كنسرسيوم هاي صادراتي، پايين بودن روحيه اتحاد و تعامل واحدها با يكديگر، كم توجهي مديران و حضور در بازارها نزد بخش خصوصي، فق

شكل قابل قبولي از  1380-84برنامه ريزان تجارت خارجي، نسبت به تنوع و دسترسي به بازارها توجه كمتري اعمال شده و تنها در سال هاي 
همگام با اقداماتي براي عضويت  1380-84در سال هاي . به نحو كامل از آن استفاده نشده استديپلماسي اقتصادي در كشور وجود داشته كه 

ارزيابي هاي كارشناسانه مزيت سنجي و به صورت شتابزده با تعداد اندكي از كشورها قراردادهاي دوجانبه  يران در سازمان تجارت جهاني بدونا
  .تجاري منعقد شده است

ورهاي تونس، پاكستان، سوريه، كوبا، بوسني و هرزه گوين موافقت نامه تعرفه ترجيحي منعقد نموده، با كشور تركيه در حال حاضر ايران با كش
در  Agreementزستان يادداشت تفاهم نامه اي دارد كه واژه يميليون دالر داشته و با دو كشور ازبكستان و قرق 100موافقت نامه مرزي تا سقف 

با كشور سوريه قراردادي نزديك . و به پيوست اين تفاهم نامه ها اقالم كااليي با نرخ تعرفه هاي ترجيحي قيد شده است اين دو قرار داد قيد نشده
  .به تجارت آزاد منعقد شده كه به نفع صادرات منسوجات سوريه به ايران مي باشد

كشورهاي امريكاي التين سوق داده شد كه در اين  در دولت نهم و دهم سياست تجاري كشور بدون برخورداري از نظرات كارشناسي به سمت
  .ارتباط با دو كشور كوبا و ونزوئال موافقت نامه تجاري ترجيحي منعقد شده است

به بعد بر اين نظريه استوار بود، در شرايطي كه امكان الحاق به سازمان تجارت جهاني در كوتاه  1380ديدگاه طراحان اين موافقت نامه ها از سال 
يسر نمي باشد، بهترين راهكار آن است كه از فرصت ها و فضاهاي ايجاد شده و از طريق موافقت نامه هاي دوجانبه تجاري در راستاي توسعه مدت م

  .تجارت خارجي كشور بهره گيري به عمل آيد
عالوه بر . دارد) imforce( حال اجراكشور داراي موافقت نامه ترجيحي در  8به طور كلي در حال حاضر، جمهوري اسالمي ايران در مجموع با 

كشورمذكور، در دوره دولت هاي نهم و دهم و از طريق اعزام و يا پذيرش هيات هاي تجاري با كشورهاي  8پيمان هاي تجاري منعقد شده ميان 
با نام تفاهم (، فرهنگي، سرمايه گذاري همسايه و پيرامون، زير نظر برخي استانداري ها، تفاهم نامه و يا پروتكل توسعه همكاريهاي اقتصادي، تجاري

با بعضي استان هاي كشورهاي همسايه و يا پيرامون منعقد شده كه به دليل عدم ايفاي توافق هاي طرفين، نقش ) نامه خواهر و يا برادر خواندگي
  .قابل توجهي در توسعه تجارت خارجي ايفا ننموده اند
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 .يران با تركيه قرارداد دوجانبه ترجيحي منعقد نموده كه هنوز اجرايي نشده استدولت ا 1392الزم به يادآوري است كه در سال 
نيجزيه به  و مصر ،مالزي ،تركيه ،پاكستان ،بنگالدش ،ايران ،اندونزي: شامل هشت كشور مسلمان در حال توسعه شامل D8 گروه 1375در تير مامه 

  .ا منعقد نمودندر  D8منظور ايجاد روابط مستحكم اقتصادي پيمان منطقه ايِ
  بر سر راه همكاري گسترده اين هشت كشور وجود دارد  ليذمشكالت 

تعرفه اي ناآگاهي اعضا از توانمندي هاي اقتصادي يكديگر، بعد مسافت و پراكندگي جغرافيايي، بي نيازي به كاالها و توليدات يكديگر، وجود موانع 
اختالفات داخلي و تيرگي  ن مالي بهاي صادرات يا واردات، كيفيت پايين كاالهاي توليدي،و غير تعرفه اي، كمبود تسهيالت اعتباري براي تامي

روابط سياسي برخي كشور هاي عضو با همديگر، مجموعه عوامل فوق باعث شده كه اين هشت كشور نتوانند تجارت خارجي را ميان خود توسعه 
  دهند 

  
كشور  7بازرگاني خارجي، نسبت صادرات به واردات و رابطه مبادله تجاري كاالهاي ايران با مقايسه حجم كل تجارت خارجي، تراز ): 2(جدول 

  1383-91ساله  9داراي موافقت نامه تجاري در دوره 

  نام كشور
  طرف تجاري

 تعداد كاالهاي ايراني
مشمول  تعرفه 

  ترجيحي

 تعداد كاالهاي خارجي
مشمول تعرفه 

  ترجيحي

حجم كل مبادالت
  تجاري
  دالر ميليون

  تراز تجاري خارجي
  ميليون دالر

  نسبت صادرات به
  واردات ايران

رابطه مبادله 
  تجاري

  ازبكستان
  رديف 27

  تعرفه اي
 رديف27

  تعرفه اي
211 

  عدم رشد مناسب
  منفي به نفع
  ازبكستان

  كمتر از يك
  به زيان ايران

  به نفع ايران

  پاكستان
  رديف 338

  تعرفه اي
 رديف309

  تعرفه اي
638 

  افزايشي روند
  مثبت همواره
  به نفع ايران

  بيشتر از يك
  به نفع ايران

  به نفع پاكستان

  بوسني
  رديف 170

  تعرفه اي
 رديف170

  تعرفه اي
7/2 

  رشد متغير و كاهشي
  منفي به نفع
  بوسني

  كمتر از يك
  به نفع بوسني

  به نفع بوسني

  تونس
  رديف 248

  تعرفه اي
 رديف172

  تعرفه اي
8/83 

  روند كاهشي
  به نفع منفي

  تونس
  دو سال اخير
  به نفع بوسني

  در سال هاي اخير
  به زيان ايران

  كوبا
  رديف 44

  تعرفه اي
 رديف88

  تعرفه اي
9/10 

  روند كاهشي
  مثبتمتغير و 

  به نفع ايران
  كمتر از يك
  به نفع كوبا

  در سال هاي اخير
  به زيان ايران

  قرقيزستان
  رديف 302

  تعرفه اي
 رديف294

  تعرفه اي
5/25 

  روند افزايشي
  مثبت به نفع

  ايران
  بيشتر از يك
  به نفع ايران

  به نفع ايران

  ونزوئال
  رديف 123

  معاف از كاهش
  تعرفه اي

 رديف866
  معاف از كاهش

  تعرفه اي

2/68  
  روند متغير وكاهشي

  مثبت به نفع
  ايران

  بيشتر از يك
  به نفع ايران

  به نفع ايران

  گمرك جمهوري اسالمي ايران، كتاب مقررات صادرات و واردات و محاسبات تحقيق 1383-91 ساله 9برگرفته از آمارهاي دوره : ماخذ
  

 ن بوده با توجه به مقايسه انجام گرفته، قراردادهاي تجاري دو جانبه ميان ايران و پاكستان، ايران و قرقيزستان، ايران و ونزوئال به نفع ايرا
 .ترسيم شده محقق نشده و در برخي موارد به زيان ايران بوده استولي در مورد ساير قراردادهاي تجاري، اهداف 

  در مورد قرارداد تجاري ايران با ازبكستان، در شرايطي كه قبل از انعقاد قرارداد تجاري با اين كشور، تراز تجارت خارجي به نفع ايران
به دليل كاهش تعرفه  ان ايران منفي شده و زيان مهمتر،زيمثبت بوده، متاسفانه بعد از انعقاد قرارداد دوجانبه، تراز تجاري خارجي به 

هزارتن  50كاهش به % 60ار تن با هز 120بعد توليد داخلي پنبه ايران از  1383وارداتي پنبه و واردات ارزان پنبه ازبكستان، از سال 
شي از پنبه دانه تعطيل شده و ضمن كاهش كارخانه بزرگ و كوچك روغن ك 30كارخانه پنبه و  42تقليل يافته و در اين اتباط، تعداد 

ميليون دالر بابت واردات پنبه، روغن خام و كنجاله ناشي از كاهش سطح كشت و توليد پنبه داخلي از  200اشتغال، ساليانه نزيك به 
 .كشور خارج مي شود
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عضويت دارد كه مفاد هيچكدام از آنها تا  D 8و  ECO يدر ارتباط با موافقت نامه هاي منطقه اي، در حال حاضر ايران در دو موافقت نامه منطقه ا
  .كنون اجرا نشده است

نام دارد وتا كنون مفاد اين موافقت  Ecotaبوده كه موافقت نامه آن اكوتا   ECOمهمترين تشكل تجاري منطقه اي كه ايران در آن عضويت دارد اكو
  .نامه به مرحله اجرا در نيامده است

از كل تجارت انجام گرفته توسط كشورهاي عضو اكو  %7سال اخير، حدود  20آمده توسط آقاي دكتر بهكيش، طي دوره عمل طبق بررسي هاي به 
از تجارت آنها در درون خود اتحاديه انجام % 80اتحاديه اروپا، حدود  كه پس از شكل گيري در صورتي .در درون كشورهاي عضو انجام شده است

  .گرفته است
بررسي مبادالت تجاري ميان كشورهاي عضو اكو، نشان . ، افزايش تجارت ميان كشورهاي عضو استهدف از تشكيل اتحاديه اكو با عنايت به اين كه

  .خود نداشته است يمي دهد كه اتحاديه اكو نقش چنداني در توسعه مبادالت تجاري ميان اعضا
به بعد روند رو  2010ونه اي كه به غير از تجارت ايران و تركيه كه در سال در ميان كشورهاي عضو اكو، تركيه از وضعيت بهتري برخوردار بوده به گ

% 2كه حجم صادرات ايران به كشورهاي عضو اكو حدود  از صادرات تركيه با كشورهاي عضو اكو بوده، در صورتي% 4به رشدي داشته است، حدود 
  .رهاي عضو ناتوان بوده استبنابراين سازمان اكو در ارتباط با گسترش تجارت ميان كشو. مي باشد

 56نيز بررسي ها مويد آن است كه مبادالت تجاري ميان ) OIC(كشور مسلمان عضو كنفرانس اسالمي  56در ارتباط با گسترش تجارت ميان 
ا افزايش قيمت درصد از تجارت كشورهاي عضو كنفرانس اسالمي بين اعضاء بوده كه ب 12-13كشور مسلمان در سطح پايين بوده و حداكثر حدود 

  .درصد ثابت مانده است 15-16نفت در سال هاي اخير در سطح 
تجارت ناچيز فوق ميان ايران، عربستان، تركيه، امارات متحده عربي، مالزي و اندونزي كه بخش اعظم : عبارتند از OICعضو مهمترين كشورهاي 

  .مبادالت تجاري جدي با يكديگر ندارند، تقريبا  OICصورت گرفته و ساير كشورهاي مسلمان عضو اين كشورها
توسعه يك امر ملي  .با عنايت به مفاد سند چشم انداز توسعه ايران، كه در اين سند بر تعامل سازنده و موثر با نظام بين المللي تاكيد شده است

از تجربه كشورهاي چين و روسيه درس گرفته  نبوده و هيچ كشوري نمي تواند توسعه را به چارچوب مرزهاي داخلي خود محدود نمايد و ايران بايد
اصلي سياست تجاري توسعه گرا براي ايران، پيشبرد مذاكرات الحاق به  و الزاماً بايستي اقتصاد خود را با اقتصاد جهاني ادغام نمايد و پيش نياز

WTO  الزام توسعه اي به شمار رفته و بايستي شرايط بنابراين پيوستن به سازمان تجارت جهاني يك انتخاب نبوده و يك . استو رفع تحريم ها
بوده و كشورهاي  WTOهمان قواعد  ECOTAبه عنوان مثال، قواعد حاكم بر اكوتا . رژيم تجاري را براي ورود به اين سازمان جهاني تبعيت كنيم

بنابراين براي  .نقض نمايد WTOمي باشند، نمي توانند با كشوري مثل ايران وارد توافقاتي شوند كه تعهدات آنها را در  نيز WTOعضو اكو كه عضو 
اي ورود به پيمان هاي منطقه اي، ضمن آزاد سازي تجاري، كاهش تعرفه ها و سوبسيدها و افزايش بهره وري و رقابت پذيري و توانمندسازي واحده

كشور طرف تجاري، بايستي در  8تجاري منعقد شده با  بي قوت و ضعف و عملكرد پيمان هايسازي ديپلماسي تجاري با ارزيا توليدي داخل و فعال
مي خواهيم از مزيت ديگران  سبي داريم و در مورد چه كاالهاييهاي جديد، مشخص نماييم در توليد چه كاالهاي مزيت ن راستاي انعقاد توافق نامه

 دهمان را فراهم آورهايصدور چه كاالهايي امتياز مي خواهيم و براي ورود چه كاالهاي ديگري حاضريم، امكان دسترسي به بازار استفاده كنيم، براي
  .و بر اساس اين شاخصه ها رژيم تجارتي كشور را طراحي نماييم

كشور ديگر كه هنوز به بزرگترين سازمان تصميم گير در حال حاضر اقتصاد دنيا به سازمان جهاني تجارت پيوسته و وابسته مي باشد و ايران و چند 
امروزه . نيستنددر خصوص فرآيند هاي تجاري در جهان نپيوسته اند، حق تصميم گيري و قدرت تصميم سازي در ساختار اقتصادي جهاني را دارا 

شند گونه اي كه از يكسو كشورهاي عضو مي كو سازمان تجارت جهاني يكي از پايه هاي جهاني شدن، به ويژه در حوزه اقتصاد بشمار مي رود به
بهره گيري از منافع آن، اين سازمان بين المللي را توسعه داده و جايگاهش را ارتقاء بخشند و از سويي ديگر  براي تسريع روند جهاني شدن و

  .ازمان بين المللي به توسعه اقتصادي دست يابندكشورهاي غير عضو در تالشند تا به عضويت آن درآمده و با استفاده از امتيازات عضويت در اين س
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  عضويت ايران در سامان تجارت جهاني
سازمان تجارت جهاني يك سازمان بين المللي است كه قوانين جهاني تجارت را تنظيم و اختالفات بين اعضاء را حل و فصل نموده و با گسترش 

  .گردداز ضروريات مبرم در روند ادغام جهاني شدن تجارت محسوب  ن، پيوستن كشورها به اين سازمان،روند جهاني شد
سال پشت درهاي بسته اين سازمان به  10از سازمان تجارت جهاني درخواست عضويت نموده و به مدت  1996ژوئيه  جمهوري اسالمي ايران از

در مقابل گروه كاري ايران براي پيوستن به . ي پذيرفته شدبه عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهان 2005به گونه اي كه در سال  انتظار نشسته،
  .اين سازمان هنوز تشكيل نشده است

،متن گزارش رژيم تجاري خود را به دبيرخانه اين سازمان تقديم نموده و بعد از آن گزارش رژيم تجاري ايران ميان اعضاء 1388ايران در آبان ماه 
سوال بود  700سري اول سواالت كه حدود  1388ازمان سواالت خود را مطرح و در اسفند ماه سال سازمان تجارت جهاني توزيع گرديد و سپس س

، با آنكه توافق بر سر WTOايران، اما در خصوص رئيس گروه كاري الحاق ايران به رسال شد و با وجود پاسخ به موقع به وزارت بازرگاني ايران ا
آمريكا از قرار گرفتن تعيين رئيس گروه كاري الحاق در دستور جلسه شوراي عمومي سازمان  رئيس گروه كاري ايران صورت گرفته است، كشور

سال بوده است، متاسفانه بدليل  7به بعد حدود  1997در حاليكه ميانگين زمان عضويت ساير كشورها از سال ( .تجارت جهاني جلوگيري مي نمايد
مرحله الحاق ،به دليل  8سال ايران به عنوان عضو ناظر پذيرفته شده است در واقع از  9ز دخالت آمريكا و كشورهاي غربي در اين سازمان، پس ا

سال وارد مرحله دوم به منظور تشكيل گروه كاري الحاق شده و براي تحقق عضويت مراحل متعددي را بايد طي  8كارشكني آمريكا ، ايران پس از 
  .) نمايد

هاي تجاري دوجانبه و منطقه اي به منظور دسترسي به بازارهاي خارجي و به عنوان تمريني در جهت  بنابراين تالش ايران براي ورود به پيمان
  .معادن و كشاورزي ايران قرار گيردصنايع،  دولت و اتاق بازرگاني، بايستي مورد اولويت WTOفراهم آوردن زيرساخت هاي عضويت در 

  

  :جملهبا توجه به اصول تدوين شده سازمان تجارت جهاني از 
 از جمله اعمال امتياز بازرگاني و تعرفه يكسان در مورد كليه كشورهاي عضو )اصل دولت كامله الو داد و اصل رفتار ملي(اصل عدم تبعيض  )1

 )به استثناء رعايت و به رسميت شناختن قوانين و توافق ساير پيمان هاي تجاري و اتحاديه هاي گمركي مانند اتحاديه اروپا و نفتا(
به گونه اي كه كشورهاي عضو فقط از ...) سهميه بندي،صدور پروانه واردات و ( ت استفاده از محدوديت هاي غير تعرفه در تجارتممنوعي )2

  ).تبديل موانع غير تعرفه اي به تعرفه ها( طريق وضع تعرفه هاي گمركي مجاز به حمايت از صنايع داخلي خود ميباشد
استثناء در مورد محصوالت كشاورزي در كشورهائي كه با مشكالت  با(تثبيت تعرفه هاي گمركي پس از حذف موانع غير تعرفه اي،كاهش و  )3

  ).در پرداخت مواجه هستند
امتيازات  يبرقراري نظام تعرفه هاي ترجيحي براي كمك به رقابت محصوالت توليدي در كشورهاي در حال توسعه و مجاز دانستن اعطا )4

  ).رها جهت تسهيل رقابت با كشورهاي صنعتيتجاري به بعضي فراورده هاي اين كشو
قيمت توسط كشورهاي عضو به منظور ايجاد زمينه هاي رقابت  و فروش زير )dumping(ممنوعيت اقدام و اعمال قيمت شكني يا دامپينگ  )5

با (م ضد قيمت دامپينگ، و ارائه ابزارهاي دفاعي همچون وضع عوارض جبراني يا اقدا) مانند يارانه هاي غيرمجاز و فروش زيرقيمت(كارا 
خصوصي سازي و سوبسيد كاالهاي مصرفي كه به  برخي سوبسيدها مثل سوبسيدهاي تحقيق و توسعه آموزشي، ياستثناء مجاز دانستن اعطا

  ).سوبسيدهاي سبز معروف مي باشند
  )و وارداتييكساني رفتار تجاري در مورد كاالهاي توليد داخلي (برخورد و رفتار ملي با كاالهاي وارداتي  )6
بازرگاني با ديگر اعضاء و حل و فصل اختالفات ناشي از روابط تجاري از طريق مذاكره و شفاف سازي  انجام مشورت در مورد سياستهاي )7

  .قوانين
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بايستي مورد توجه  WTOراهكارها و سياست هاي اجرايي مهمي كه جهت تسريع در الحاق ايران به 
  .دولت و تشكل هاي بخش خصوصي قرار گيرد

  
پيمان هاي  براين ضمن توصيه نسبت به ورود بهبايستي بپذيريم كه هيچ كشوري بدون تعامل با اقتصاد جهاني به توسعه نرسيده است، بنا )1

ترين راهكارهاي تعامل و ادغام در اقتصاد جهاني  ، مناسبWTOتجاري دوجانبه و منطقه اي و با عنايت به پيروي اين پيمان ها از قوانين
 .پيوستن به سازمان جهاني تجارت مي باشد كه بايستي در اولويت قرارداده شود

كه از طريق فعال نمودن ديپلماسي و با تدبير و صيانت از  استيكي از موانع توسعه تجارت خارجي و ادغام در اقتصاد جهاني، تحريم ها  )2
 يم ها بايستي در اولويت قرار داده شودمنافع ملي، رفع تحر

 : توجه به آزادسازي تجاري شامل برداشتن موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي و كاهش تعرفه ها )3

  وجود موانع غير تعرفه اي و هم چنين باال بودن نرخ تعرفه هاي گمركي، يكي از موانع الحاق ايران بهWTO  بوده كه بايستي كاهش و
و  1392درصد بوده كه در سال  26الي  25ميانگين ساده نرخ هاي تعرفه اي باال و حدود  1391در سال (در حد پاييني تثبيت شوند 

در . درصد كاهش يافته اند كه تحول مطلوبي بشمار مي رود 13تا  12درصد كاهش يافته و به حدود  55تا  44توسط دولت يازدهم بين 
طبقه كاهش يافته  15طبقه تعرفه اي وجود داشته، با توجه به تحوالت اخير به  60حدود  1391ورد طبقات تعرفه اي نيز كه در سال م

  ).استتنزل يافته است ولي هنوز در بخش منسوجات محصوالت كشاورزي تعداد طبقات زياد % 2به % 4و حداقل تعرفه نيز از 
غير تعرفه اي ايران، رايط موجود يكي از مهمترين موانع رز سوبسيددار و حركت به سمت ثبات ارزي، در شحذف هر گونه ا: آزادسازي نرخ ارز )4

تخصيص ارز چند نرخي است كه براي برخي كاالها نرخ ارز مبادله و براي گروه ديگر نرخ ارز آزاد تخصيص داده مي شود كه قيمت صادرات 
 .يدهدكشورهاي ديگر به ايران را تحت تاثير قرار م

به استثناي (آزادسازي نرخ بهره شبكه بانكي و آزادسازي قيمت كاالها و خدمات و حذف سوبسيدها و كمك هاي دولتي به توليد و خدمات  )5
 )سوبسيدهاي سبز

وصي به لغو انحصارات، امتيازات، رانت ها و تبعيض ها، سوبسيدها در توليد و قيمت گذاري كاالها و خدمات دولتي، شبه دولتي و بخش خص )6
 منظور ارتقاء كارايي، بهره وري و رقابت پذيري كاالها و جلوگيري از انحراف قيمت ها

 قانون اساسي و واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي و جلوگيري از ايجاد شبه دولتي ها  44اجراي واقعي اصل  )7

 تخصيص بهينه منابع به وسيله سازوكار بازار )8

غير رقابتي شدن توليدات داخلي، كه اين مهم در دولت يازدهم  مهمترين عامل بازدارنده توليد و تورم به عنواناهتمام نسبت به كاهش نرخ  )9
 . است مورد توجه قرار گرفته

فعال نمودن بازار سرمايه و هدايت تامين مالي شركت هاي بزرگ به بازار سرمايه و تخصيص منابع بانكي به واحدهاي كوچك و متوسط  )10
 يه توجيه پذيري پروژه ها و امتياز سنجي اهليت سرمايه گذارمقياس بر پا

 جلوگيري از صدور بخش نامه هاي بازدارنده روند توليد داخلي و تجارت خارجي )11

 ) هزينه هاي تبديل، نااطميناني و هزينه هاي مبادله(كاهش هزينه هاي تحميل شده  )12

سته به گونه اي كه كسب درآمدهاي نفتي آسان نبوده و بايد به دنبال تغيير و تحول در بازار جهاني نفت به بخش صنعت و صنايع واب )13
كشورهاي جديد مصرف كننده نفت بوده و اقتصاد نفتي ايران بايستي به نفع نسل هاي آينده كنار گذاشته شود و ارز مورد نياز كشور بايستي 

ند دسترسي به بازارهاي جديد از طريق ورود به پيمان هاي تجاري از طريق توسعه صادرات غير نفتي با ارزش افزوده باال تامين شود كه نيازم
 .مي باشد WTOو به ويژه پيوستن به 

و الزام در برقراري ارتباط با مشتريان ) به ويژه شرق آسيا( تغيير مشتريان مصرف كننده نفت ايران از كشورهاي اروپايي به كشورهاي آسيايي )14
 ).خواهند شدسال آينده از مصرف كنندگان عمده انرژي  20درصد بوده و در  5باالي زيرا رشد اقتصادي در شرق آسيا . (جديد
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، در امريكا، shale gasدر برخي كشورها از جمله كشورهاي نفتي خاورميانه، ايران و انگليس، و در مقابل با كشف منابع جديد نفت سنگين و  )15
زايش مجدد قيمت نفت، استخراج منابع جديد نفت و گاز را اقتصادي نمود و استراليا و بخشي از قاره آفريقا به گونه اي كه در صورت اف

 .فروش نفت ايران با كمبود مشتري مواجه خواهد شد
كاهش ذخاير نفتي به لحاظ تاثير سوخت هاي فسيلي در ايجاد گازهاي گلخانه اي و افزايش درجه حرارت هوا، توجه كشورها به توليد منابع  )16

به كاهش مشتريان نفتي  همگي منجرانرژي هاي بادي، خورشيدي و هسته اي و يا توليد سوخت هاي گياهي، : نظيرو انرژي هاي جايگزين 
، مانع افزايش صادرات نفت ايران shale gasايران مي شود و حتي اگر تحريم ها برداشته شود، مجموعه اين عوامل به انضمام استخراج 

 .خواهد شد
صادر كننده نفت، نظير ايران باعث مي شود كه به دليل افزايش مصرف داخلي، صادرات نفت به كمترين  افزايش جمعيت كشورهاي نفت خيز )17

در مورد ايران اگر در بخش (مقدار خود تنزل مي يابد، در اين صورت اقتصادهاي وابسته به نفت با مشكالت جدي مواجه خواهند شد 
 ).نات جديدي براي كشور فراهم خواهد شداستخراج گاز سرمايه گذاري هاي كالن صورت گيرد، امكا

در امريكا، قيمت نفت و گاز و انرژي را در اين كشور ارزان نموده و امكان صادرات و رقابت  shale gas تصادي شدن استخراج گاز از منابعاق )18
 .امريكا در عرضه گاز به شرق آسيا به زيان بازار نفت ايران را تسهيل مي نمايد

مشتريان نفت ايران از اروپا به شرق آسيا، تجارت خارجي ما عمدتاً به سمت شرق آسيا و كشورهايي متمايل خواهد شد كه با توجه به تغيير  )19
 .نفت ايران را خريداري مي نمايند

ل شده رژيم تجاري ايران تا به حال بر پايه اقتصاد متكي به نفت و با تعرفه باال براي واردات پايه گذاري شده كه به اقتصاد غير رقابتي تبدي )20
ضمن تاكيد بر افزايش تعداد پيمان هاي دوجانبه با كشورهاي همسايه بر پايه مزيت نسبي در راستاي پيوستن به پيمان  رابطهاست، در اين 

بهره وري نيروي كار و  بايدفشار قرار گيرد و براي اينكه رقابتي شود، ايران بايستي رقابتي شده و تحت  ، اقتصادWTOاي منطقه اي و يا به ه
  .سرمايه افزايش يافته و سوبسيدهاي غير مجاز و رانت ها و انحصارها حذف شوند
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