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واحد گردآوری و تحلیل آمارهای اقتصادی 

های اقتصادیمعاونت بررسی

صنایع، معادن و کشاورزی تهران اتاق بازرگانی، 

1401بهمن 



مقدمه
هایضرورتاساسبراغلبکههستندایغیرتعرفهموانعگذارد،میمنفیتاثیرتجارتبرالمللیبینعرصهدرکهعواملیترینمهمازیکی

شده،رهاکشواقتصادیتوسعهدرچالشوتجارتآزادینقضموجبموانعاین.شوندمیاعمالمحیطیزیستواجتماعیاقتصادی،سیاسی،
امروزه،.تاسآوردهوجودبهتوسعهدرحالکشورهایبرایگوناگونیمشکالتوگذاشتهمنفیتاثیرپایدارتوسعهاهدافبهدستیابیبر

دلیلبهیافتهتوسعهکمترکشورهایمیان،ایندر.هستندمواجهخودمحصوالتصادراتبرایبیشتریرقابتباتوسعهحالدرکشورهای
.ددهنانجامآسانتجارتدرخصوصرااقداماتیاستضروریلذاشوند،راندهحاشیهبهاستممکنخود،تجاریفرآیندهایدرموجودموانع

جارتتتشویقمهمهایابزارازیکیتجاری،موانعکاهشیاحذف.هاستآنمیانتجارتموانعحذفمستلزمجهانمللمیانتجاریتسهیل
وتجاریتتبادالهایهزینهکاهشبهکاال،ترخیصواظهارفرآیندهایبهبخشیدنسرعتباتجارتجریانبهبودطریقازواستالمللبین

.کندمیکمکپذیریرقابتبهبود
ساالنهاجالسسومینوپنجاهدرشدهارائهگزارش،هاآنحذفلزوموالمللبینتجارتدرموانعایننقشبررسیمنظوربهنوشتار،ایندر

ماتاقداوهاسیاستبررسیبهنهایتدروگرفتهقراربررسیموردشود،میشناخته«داووساجالس»عنوانباکهاقتصادجهانیمجمع
.استشدهپرداختهمنتخبکشورهایدرتجارتتسهیلجهانیاتحادتوسطشدهاعمال



اتحاد جهانی تسهیل تجارت 

آمریکا،متحدهایاالتهایدولتجملهازکنندهحمایتهایدولتازتعدادیو3المللیبینخصوصیهایبنگاهمرکز،2اقتصادجهانیمجمع،1المللیبینبازرگانیاتاق•
.اندکردهاندازیراهجهانیتجارتسازمان«5تجارتتسهیلنامهموافقت»اجرایازپشتیبانیمنظوربهرا«4تجاریتسهیلبرایجهانیاتحاد»طرحآلمان،وکانادا

موفقیاجرابرایدهدمینشانگستردهطوربهوکندمیفراهممرزیوگمرکیاصالحاتاجرایبرایرانظیریبیبسترتجارت،تسهیلراستایدرجهانیاتحاد•
ایطشردروداردبینالمللیمشکالترفعدرمنحصربهفردیونونگاهخصوصی،بخش.استضروریخصوصی،بخشتعامل،(TFA)تجارتتسهیلنامهموافقت
وماندهینتیجهباغلبخصوصیبخشیکپارچگیبرایجهانیتالشاینحال،با.کندتأمینرااصالحاتازحمایتبرایالزممنابعوفنیدانشتااستقادرمناسب

درپررنگینقشخصوصیبخشپارلمانعنوانبهبازرگانیاتاق.استکم(TFA)تجارتتسهیلنامهموافقتازمحلیکارهایوکسبآگاهیمیزانمناطق،برخیدر
.داردجهاندرراواقعیتاثیربیشتریناساس،اینبروکندمیایفاتوسعههایسیاستاجرایوتدوین

وسازدمیتوانمندترآسانتجارتبرایراوکارهاکسبشدن،دیجیتالیبرتاکیدوهاگمرکحدازبیشتشریفاتکاهشباتجارت،تسهیلبرایجهانیاتحادپروژه•
ووچککهایبنگاهبیشترهرچهمشارکتامکانتجارت،موثروروانجریانمنظوربههاسیستمپاالیشهمچنین.داردتوسعهحالدربازارهایبرایایعمدهمنافع

.استجهانیاتحادپروژهاصلیهستهجنسیتیبرابری.دهدمیافزایشاست،زنانبهمتعلقهاآنازبسیاریکهرامتوسط

پروژه13،محلیوکارهایکسبتجاریتوانمندسازیبرایاصالحاتاجرایمنظوربههادولتباهمکاریوتجاریتنگناهایشناساییباتجاری،تسهیلجهانیاتحاد•
.کندمیاجراآسیاوخاورمیانهالتین،آمریکایآفریقا،دررادیگرپروژه20حاضر،حالدرواستدادهانجامراتجاریتسهیلنامهتوافقبهمربوط

1. International Chamber of Commerce (ICC)

2. World Economic Forum (WEF)

3. The Centre for International Private Enterprise (CIPE)

4. The Global Alliance for Trade Facilitation

5. Trade Facilitation Agreement (TFA)



موانع تجاری در کشورهای در حال توسعه هایچالش

هادولت،(WTO)جهانیتجارتسازمانگزارشاساسبر.استشدهتوسعهحالدرکشورهایازبسیاریتجارتبرمنفیتاثیراتموجبتجاری،موانعاعمال•
درپذیرآسیباقتصادهایامااند،برداشته(TFA)تجارتتسهیلنامهموافقتطریقازترسریعوترآسانتجارتراستایدررابلندمدتیوبزرگهایگام
کمترکشورهایبرایودرصد54توسعه،حالدرکشورهایدرتجارتتسهیلبرایاقداماتاجراینرخ.اندماندهعقبتجارتتسهیلمزایایازمندیبهره

وهتوسعدرحالکشورهایآسان،تجارتبرایالزماقداماتاجرایدرکشورهابینبزرگشکافدلیلبهمزبور،گزارشاساسبر.استدرصد37یافتهتوسعه
.هستندبیشترهایکمکارائهوگرانهحمایتاقداماتازایگستردهطیفنیازمندیافتهتوسعهکمتر

ارآثنیزوالمللبینتجارتعرصهدرتوسعهدرحالکشورهایبرایزیادهایهزینهایجادبهمنجرپیچیدهفرآیندهایومرزیقرمزهایخطوموانعاعمال•
تجارتمزایایازکشورهااینمتوسطوکوچکهایشرکتمندیبهرهعدموفقرکاهشاقتصادی،رشدوتوسعهپایدار،توسعهاهدافبرخیتحققبرمنفی
.گرددمیجهانی

دسترسدرر،دیگعبارتیبهیاداروییوغذاییامنیتوشودمیداروییوغذاییموادازبسیاریانقضایحتیوتجارتروندشدنطوالنیبهمنجرتجاریموانع•
.گیردمیقرارالشعاعتحتمستقیمطوربهنیزنیازموردضروریداروهایوسالمغذایازاستفادهامکانوبودن



رویکرد اتحاد جهانی تسهیل تجارت برای رفع موانع تجاری

هاییپیچیدگنظیرعواملیبهتوانمیجملهآنازکهاستموانعیدچاریافتهکمترتوسعهوتوسعهدرحالکشورهایجملهازکشورهاازبسیاریدرجهانیتجارتامروزه
گمرکیاتتشریفانجامدرالکترونیکیتجارتبسترهایبودنناکافیوخصوصایندردرگیرنهادهایوهاسازمانتعددتجارت،فرآیندبرحاکمبروکراسیوموجودمعمول
انجریسازیروانبرایتجارتتسهیلجهانیاتحادمنظوربدین.استتجارتتسهیلنامهموافقتدرمقرراهدافترینمهمازیکیخارجیتجارتموانعرفع.نموداشاره

ورویکردهاگیرد،میانجامگراییحمایتهدفباکهمواردیدرمخصوصا کشورهاصادراتیپذیریرقابتافزایشهدفباکشورهامیانتجاریهایهزینهکاهشتجارت،
:گیردمیقراربررسیموردادامه،درکهدارددرنظرویژهتمهیداتی

تجاریمساعدفضایایجادبرایوکارهاکسبهمکاریباتجاریاصالحاتاجرایوطراحی•
سازگارتروکارآمدترتر،شفافمرزیبینهایرویهارائه•
وکارهاکسبتخصصوتجربهبرمبتنیتجاریتسهیلاقداماتاجرایوطراحیدرمشارکتیهایرهیافتتقویت•
خگوپاسوچابکعملیاتیساختاریکایجادوتجاریموانعبرغلبهسیستمی،اصالحاتدرفعالمشارکتمنظوربهخصوصیبخشبینشوتخصصازاستفاده•
خصوصیوعمومیبخشمشارکتوترعمیقانسجام•
فرامرزیتجارتسازیسادههایراهبازاندیشیوتقویتتجارت،تسهیلدرنوآوریمنظوربه،6مللسازمانتجارتوتوسعهکنفرانسباهمکاری•
کاالترخیصدرترارزانوبینیپیشقابلفرآیندهایطریقازتامینزنجیرهبیشتراتصال•
جهانیسطحدرگذاریسرمایهوتجاریهایجریانتقویت•
نظارتاعمالبهبودوالمللیبینتجارتمعامالتسازیشفافمنظوربهکاغذبدونتجارتساختنمیسر•
تجارتهزینهوزمانکاهشوگیاهانایمنتجارتافزایشبرایالکترونیکیبهداشتگواهیصدورمنظوربه،7گیاهانازحفاظتالمللیبینکنوانسیونباهمکاری•

کشاورزیمحصوالت

7. International Plant Protection Convention (IPPC)

6. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)



مزایای رفع موانع تجاری

غذاییتامین امنیت 

دیجیتالی شدن

جابجایی

اساسیکاالهای

تغییر مقررات

متوسطوکوچکهایبنگاه

شفافیت

مشارکت 
خصوصیو عمومی بخش 

برابری جنسیتی

انعطاف پذیری

ربایفزایندهتاثیرتجاریموانعرفعکهنیستشکی•
داخلیهاینظامبرهمچنینوجهانیتجارتوضعیت
حذفیاکاهشمزایایترینمهم.داشتخواهدکشورها
ربنازیکهتجارتتسهیلجهانیاتحادنگاهازتجاریموانع

9قالبدراستتجاریجریانسازیروانآنغاییهدفو
،غذاییامنیتتامین:ازعبارتندمقابلشکلوفقمورد

هایکاالانتقالبرایعرضهزنجیرهتداوم،شدندیجیتالی
سازیروانتجاری،هایسیاستومقرراتتغییراساسی،

متوسط،وکوچکهایبنگاهوکارکسبمحیطوامور
،عمومیوخصوصیبخشبیشترهرچهتعاملشفافیت،
وتجارتدرآمیزتبعیضرفتارهایحذفپذیری،انعطاف
.جنسیتیبرابریایجاد



های اتحاد جهانی تسهیل تجارتپروژه

وتجاریهایفرصتطریقازینتاپردازدمیهستند،تجارتتسهیلنامهموافقتراستایدراصالحاتانجامدرصددکهتوسعهحالدرکشورهایازحمایتبهتجارت،تسهیلجهانیاتحاد
نقشه.شدخواهدتقویتنیزکشورهاایناقتصادیرشدجهانی،پذیریرقابتتوانافزایشوتسهیالتارائهوکار،کسبجامعهتوانمندسازیباترتیب،بدین.دهدافزایشراگذاریسرمایه
.دهدمینشانراآفریقاییوالتینآمریکایآسیایی،کشورهایازبرخیدرتجارتتسهیلجهانیاتحادبامرتبطانجامحالدریاشدهانجامهایپروژهوضعیتذیل

انجام شده
در حال انجام

فیجی
اندونزی

تایلندکامبوج

بنگالدش
اردن

تونس
مراکش

سنگال

نیجریه
کامرون

اوگاندا

زامبیا
ماالوی

موزامبیک ماداگاسکار
برزیل

آمریکای التین

پرو
اکوادور

کلمبیا

گوآتماال



تجارب کشورها–های اتحاد جهانی تسهیل تجارت پروژه

اردن
درجوییصرفهمنظوربهکشوراینتجارتواحدپنجرهباادغامو8الکترونیکیمبداگواهیصدورتسهیلبرایوببرمبتنیسیستمیکایجادبرایاردندولتباهمکاری•

شفافوامنتجاریفرآیندیکایجادوخطاکاهشهزینه،وزمان
هایکوچکومتوسطاینکشوردرتجارتجهانیایجادفرصتمشارکتبیشتربرایشرکت•
ونقلکاالیاتعهداتخانوادگیهایمربوطبهحملرفعموانعیکهزناندرتجارتفرامرزیباآنروبروهستند؛مانندچالش•
تقویتمکانیزممشاورهملیاردنبرایپاسخگوییبهتربهنیازهایبخشخصوصیازطریقبهبودتعاملبخشعمومیوخصوصی•
المللیحفاظتازگیاهانحمایتازدولتاردندرمعرفیگواهیبهداشتالکترونیکیوپیوستنبهکنوانسیونبین•

تایلند
منظورارائهگواهیبهداشتالکترونیکیبرایتجارتگیاهانحمایتازدولتتایلندبه•
هایجدیدارائهگواهیبهداشتالکترونیکیوانطباقاینفناوریباسیستمملیوپنجرهواحداینکشورآموزشبهبازرگانانبرایاستفادهازسیستم•
حمایتازانتقالفرآیندهایمبتنیبرکاغذبهسمتفرآیندهایالکترونیکی•
ایایوفرامنطقههادرخصوصتبادلدانشمنطقهحمایتازافزایشآگاهیوفعالیت•

8. Electronic Certificate of Origin (e-CO)

اندونزی
التشیمحصوالتوماهیوارداتبازرسیوکنترلمنظوربهریسکمدیریتسیستمبهبودبرایکانادا،درتجارتتسهیلدفترهمکاریبااندونزیدولتازحمایت•
ماهیکیفیتوایمنیازاطمینانبراینظارتجامعرویکردایجاد•

مراکش
گیاهانتجارتدربهداشتگواهیفرآیندکردندیجیتالیبرایکشور،اینکشاورزیوزارتوتجارتوصنعتوزارتهمکاریبامراکشدولتازحمایت•
یاهانگالکترونیکیبهداشتگواهیجدیدسیستمپذیرشبرایهاآنساختنمتقاعدمنظوربهخصوصیبخشوتجارینهادهایباتعاملورویدادهاجلسات،برگزاری•



تجارب کشورها–های اتحاد جهانی تسهیل تجارت پروژه

برزیل
معرفییکسیستممبتنیبرریسکبرایپرهیزازصدورمجوزهاییکسانبرایهرمحموله•
همکاریبادبیرخانهتجارتخارجیبرزیلبرایادغامفرآیندصدورمجوزدرپنجرهواحدجدیدبرزیل•

پرو
هایکوچکومتوسطجهتمشارکتدرتجارتخارجیایجادفرصتبیشتربرایبنگاه•
هایتجارتخارجیایجادشفافیتوحمایتازتوسعهابزارهاییبرایبهبودرویه•
حمایتازصنعتگردشگریپرو•

بنگالدش
همکاریبابخشدولتیوخصوصیبرایایجادظرفیتدیجیتالدربندرزمینیبومرا•
وانتقالبینبانکیهایپرداختالکترونیکیمانندنقلبررسیواجرایگزینه•
جدید،تمرکزبرافزایششفافیتوبهبودمحیطکاریبرایزنانآموزشوافزایشآگاهیدرموردخدمات•



گیرینتیجه

پذیریرقابتدبهبوبربایدهادولتتمرکزخصوص،ایندر.نمایدایجادتجارتبرایرامطلوبیمحیطتجاری،توسعهملیاستراتژیاجرایطریقازبایدکشوریهر
نقشور،کشاقتصادیتوسعهگوناگونمراحلدرکهاستتجاریپایدارهایجریانبسطوتوسعهبرایجامعرویکردیتجاری،توسعهاستراتژی.باشدتجاری

.شودمیشناختهتجاریتوسعهجامعاستراتژیاصلیاجزایوارکانازیکیعنوانبهتجاریتسهیلمیان،ایندر.دارندکارآمدی

گیرانهشپیهایسیاستکارگیریبهواقعدراصلی،هدفودهندمیکاهشراوارداتوصادراتهایهزینهکهدارداشارههاییسیاستبهتجاریتسهیلطورکلی،به
عواملایناجرای.کرداشارهدقیقنظارتوسازمانیشفافیتوهازیرساختاصالحاداری،هایرویهوگمرکیتشریفاتکاهشبهتوانمیموارداینجملهاز.است
.باشدداشتهگیریچشمتاثیرهاهزینهکاهشواسطهبهتجارتعملکرددرتواندمی

هایپروژهرایاجبهاقدامالمللی،بینوکارهایکسبدرتجاریتسهیلنقشبهتوسعهدرحالکشورهایبیشترتمرکزوتوجههدفباتجارت،تسهیلجهانیاتحاد
ارتقانیکی،الکتروتجارتواحدپنجرهایجادلجستیکی،هایزیرساختایجادزدایی،مقرراتنیاز،مورداسنادتعدادکاهشسببهاپروژهایناجرای.نمایدمیحمایتی

وپذیریابترقوارداتی،وصادراتیکاالهایشدهتمامقیمتکاهشگمرکی،فرآیندهایتسریعبندری،وگمرکیامورمدیریتارتقایبازرسی،فرآیندهایبهبودو
.شدخواهداقتصاد،دروریبهرهوفرامرزیتجارتفرآیندبهبودوتجارتتسهیلدرنهایت،


