سازمان جهانی گمرک با رویکرد بررسی موانع پیش روی گمرک
جمهوری اسالمی ایران در این سازمان
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دكتر علي طباطبايي
عباس ثابتي

**

چکیده

سازمان جهانی گمرک در سال  ،7491در ابتدا با تأسیس کمیته گمرکیی االی
از موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) شروع به کیار و در سیال 7491
به نام شورای گمرکی و در نهایت در سال  7449به نام سازمان جهیانی گمیرک
به یک نهاد بین المللی و جهانی تبدی شد .ایین سیازمان در ایال اا یر 761
عضو دارد و تنها مرجع ذیصالح مسائ و امور گمرکی در جهان است.
ایران در سال  7111عضو رسمی این سازمان گردید کیه ممیوارب بیا توجیه بیه
چالش مای موجود در بخش مای سیاسی و اقتصادی که منبعث از زییر سیا ت
مای این بخش ما می باشید ،در راب رسییدن بیه منیافع و مااییای ایین سیازمان
نتوانسته بهرب کافی را ببرد .با توجیه بیه از بیین رفیتن مرزمیای فیای یی ،تیأییر
* استادیار و عضو میئت علمی دانش دب علوم سیاسی ،دانشگاب آزاد اسالمی وااد تهران مرکای ،گروب علوم
سیاسی ،تهران ،ایران
** دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهی علوم سیاسی ،دانش دب علوم سیاسی دانشگاب آزاد اسالمی وااد تهران
مرکای.
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سازمان مای بین المللی در کسب منافع ملی کشورما و ممچنین نقیش تجیارت
جهانی در اقتصاد ملی کشورما مشهود می باشد.
باعنایت به ماایای جغرافیایی و منطقه ای ایران ،لاوم اضور فعال گمیرک اییران
در سازمان مای مم اری تجاری بین المللی و منطقه ای و بر ورداری از علم و
ت نولوژی روز دنیا در جهت افظ منافع کشور نمود بیشتری پیدا نمودب و نقیش
گمرک اساس تر و اساسی تر می شود ،لذا بازسازی و م انیاب کردن گمرکیات
و ایجاد تجیارت ال ترونییک و ایجیاد روک تیک پنجیرب ای نمیودن تشیریفات
گمرکی می تواند باعث جلوگیری از فرلت سوزی و ایجاد م یان امین رقابیت
بازارمای تجاری ،جهت جذب سرمایه گذاریهای ارجی در منطقه شود .در این
تحقیق سعی شدب است گوشه ای از چالش مای پیش روی ایران در این سازمان
در بخش مای سیاسی و اقتصادی و موانع قانونی موجود بازگو شود.

واژگان كلیدی :سازمان جهاني گمرک ( ،)WCOگمرک ج.ا .ايران ،تجارت
جهاني ،چالشها ،جهاني شدن
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مقدمه
گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش مهمی در توسعه اقتصادی ،تأمین رفیاب
و افاظت از جامعه دارد .دولتها برای به اجرا در آوردن مناسیب برنامیه میا و سیاسیت
مای مالی ،اقتصادی و اجتماعی ود نیازمند سازمان گمرکی کارآمد و مؤیر می باشند.
فعالیت مای گمرک در ارتباط مستقیم با امداف و اولویت مای دولت در زمینه مای
ا ذ اقوق و عوارض گمرکی ،اعمال سیاست میای بازرگیانی ،افاظیت از جامعیه در
مقاب کاالمای زیان آور ،پرتوزا و تقلبی ،افاظت از آیار فرمنگی و تاریخی ،افاظتهیای
زیست محیطی و مقابله با قاچاق کاال دارد.
امروزب گمرک به عنوان اولین و مهمترین مجری مقررات تجیارت یارجی در کنیار
سایر عوام در تجارت بین المل اعم از بانک ،بیمه و موسسیات امی ونقی متیایر از
او اع و شرایط ااکم بر زنجیرب تجارت بین المل است .اممیت مو وع تجارت بیین
المل و نقش عمدب گمرکات بعنوان مرزبان اقتصادی کشورما و ممچنین تیاییر بسیاای
گمرکات در اجرای سیاستها و برنامه مای توسعه اقتصادی و اقتدار آنها در عرلیه بیین
المل جهت تبیین منافع کشورما و ممچنین الاام اشراف بر مبیانی نریری تجیارت بیین
المل از یک سو و جنبه مای کاربردی آن در سیط بیین الملی و سیازمان میای بیین
المللی و از سوی دیگر نیا مذاکرات تجاری با کشورمای دیگر ،باعث استفادب اداکثری
از فرلت ما و منافع االله می باشد.
از آنجا که گمرک مجری برنامه مای اقتصادی کشور در امر بازرگیانی یارجی میی
باشد ،لذا اضیور فعیال در سیازمانهای مم یاری تجیاری بیین المللیی و منطقیه ای و
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بر ورداری از ام انات بیشتر در این زمینه روری است تا بتوانید نقیش میؤیرتری در
جهت افظ منافع کشور در سط بین المللی و منطقه ای ،ایفا نماید.
در ی صد سال ا یر سازمانهای بین المللی متعددی برای تنرییم و ممامنیک کیردن
روابط و مسائ بین المللی ایجاد شدب اند .از آنجایی کیه گمیرک کنتیرل کننیدب کیاال و
اشخاص بهنگام عبور از مرزما می باشد و برای ایین عبیور ایداق بایید از دو گمیرک
کشورمای مقاب تردد نماید ،لذا وجود مقررات گمرکی بیین المللیی سیادب و ممامنیک
مورد نیاز است .گام جدی اولیه در این صوص و بویژب در تدوین جدول طبقه بنیدی
کاال توسط جامعه مل با اقدام به تدوین نمان التور ژنو آغاز گردید ،ولی سیازمانی کیه
در تمام ابعاد گمرکی وارد و وظیفه ا تصالیی یود را مصیروف تیدوین روییه میا و
مقررات بین المللی گمرکی سادب و ممامنک نمود ،شورای مم اری گمرکی اسیت کیه
در بیش از نیم قرن قب تأسیس گردید .امروزب این شورا به "سیازمان جهیانی گمیرک"
تغییر نام دادب است.
با توجه به اممیت شنا ت سازمان جهانی گمرک ،در ابتدای ایین مقالیه بیه معرفیی
تاریخچه ،سا تار تش یالتی و وظیای

ایین سیازمان میی پیردازیم .در ادامیه موانیع و

چالشهای پیش روی گمرک ایران در سازمان جهانی گمرک را در سیه بخیش سیاسیی،
اقتصادی و قوانین موجود بیان می نماییم و در انتها پیشنهادات و رام ارمایی برای رفیع
این موانع ارائه می دمیم.

آشنايي با سازمان جهاني گمرک
معییادل واژب گمییرک در زبییان انگلیسییی  Customsو در زبییان فرانسییه Douane
می باشد .طبق تعری

شورای مم اری گمرکیی "گمیرک سیازمانی اسیت دولتیی کیه

مسئول اجرای قانون گمرک و ولول اقوق و عوارض ورودی و لدوری و ممچنیین
واردات ،ترانایت و لادرات کاال میباشد( ".آساکورا)1 ،7137 ،
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 -1تاريخچه
تاریخ سازمان جهانی گمیرک از سیال  7491منگیامی کیه در سییادممین اجیالس
دولتهای اروپائی ،کمیته مم اریهای اقتصادی اروپا بیا تشی ی ییک "گیروب مطالعیاتی"
موافقت نمود ،شروع گردید .این گروب ام ان تأسییس ییک ییا چنید اتحادییه گمرکیی
اروپایی را براساس الیول "موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت " (گات) مورد بررسیی
قییرار داد .در سییال  ،7493گییروب مطالعییاتی مابییور دو کمیتییه تش ی ی داد  -7کمیتییه
اقتصادی  -1کمیته گمرکی .کمیته اقتصادی "سازمان مم اریهیای اقتصیادی و توسیعه"
گردید و کمیته گمرکی تبدی به شورای مم اریهای گمرکی شد .شیورای مم اریهیای
گمرکی یک سازمان بین المللی بین الدولی می باشید کیه کنوانسییون ایجیاد آن در 79
دسامبر  7491به امضای چند دولت رسید .مقر آن در بروکس و وظیفه آن به طور کلی
رسیدگی به کلیه مسائ گمرکی در سط جهان می باشد .نام انگلیسی این سازمان بیدوا
با عالمت ا تصاری  1CCCبودب است.
در سال  7491کنوانسیون تأسیس شورای مم اری گمرکی رسما به اجرا گذاشیته شید.
"شورا" میأت اجرایی شورای مم اری گمرکی بودب و جلسه افتتااییه شیورا در  16ژانوییه
 7491در بروکس با  71عضو موسس برگیاار گردیید .میأتهیای نماینیدگی مفیدب کشیور
اروپایی در اولین اجالس شورای مم اری مای گمرکیی ،شیرکت کردند(.بهشیتیان،7131 ،
)1
پس از چند سال شمار اعضا افاایش یافیت و در سیال  7449شیورا نیام "سیازمان
جهانی گمرک" را به عنوان سازمان کاری این شورا ،انتخاب کرد تا به طور وا

نشان

دمد که واقعا به یک نهاد بین المللی جهانی تبدی شدب است .اعضیای آن در سرتاسیر
دنیا در اال فعالیت بودب و در مراای مختلی

توسیعه اقتصیادی قراردارنید .امیروزب،
)1. Customs Co-operation Council (CCC
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اعضای سازمان جهانی گمرک مسئولیت پیردازک بییش از  49درلید از تجیارت بیین
المللی را بر عهدب دارند .این سازمان جهانی به عنوان یک سا تار مسیتق بیین دولتیی،
مأموریت ارتقای ایربخشی و کارایی ادارات گمرک کشورما را عهدب دار اسیت .سیازمان
جهانی گمرک که مم اکنون  761عضو دارد ،تنها مرجیع ذیصیالح مسیای گمرکیی در
جهان است .گمیرک نهیادی اییاتی بیرای "ااکمییت یوب" تیأمین رفیاب و کامییابی
شهروندان و افاظت از منافع جامعه محسوب می شود( .بهشتیان)9-9 ،7131 ،
 -2ساختار سازمان جهاني گمرک
سازمان جهانی گمرک توسط شورا وکمیسیون ط مشی گیذاری ( 19عضیو) و بیا
مشاورب مالی از جانب کمیته مالی ( 71عضو) ادارب می شود .سازمان جهانی گمیرک بیه
وسیله کمیته ما و دبیر انه به کار ود ادامه می دمد و کارمایی را کیه شیورا بیه طیور
ساالنه به عنوان طرح رامبردی ود که مرساله بیه تأییید شیورا میی رسید ،از یدمات
کمیته ما و دبیر انه سازمان بهرب می گیرد .درک دارای  779پسیت کیه  67پسیت آن
کارشناسان فنی که توسط دبیر انه بمدت  9سال انتخاب می شیوند .دبیرکی و معیاون
دبیرک و مدیران توسط ود شورا با رای گیری انتخاب میی شیوند و پرسین بایید دو
زبان رسیمی شیورا (انگلیسیی وفرنسیه) را بخیوبی بداننید و تصیمیمات ،تولییه میا،
کنوانسیونها و تمام موارد قانونی توسط شورا و کمیته مای آن در فوالی زمیانی معیین
سالی دو بار اتخاذ می گردد .دبیر انه برای دمت رسانی به شورا و کمیته میا از قبیی
آموزک و غیرب می باشد( .بهشتیان)14 ،7131 ،
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در اال اا ر آقای مای

دانیت )فرانسیوی) دبیرکی سیازمان اسیت و سیه مقیام

انتخابی به وی یاری می رسانند کیه عبارتنید از معیاون دبیرکی  ،آقیای لئونیید لابن یو
(روسی)؛ مدیر تسهی سازی و ممگامی ،آقیای جوکیو لمنینیین ؛ میدیر امیور تعرفیه و
تجارت ،آقای ملم کاپلر.
ادود  61نفر از کارشناسان فنی که یا از طیرف سیازمان منصیوب شیدب انید و ییا
وابسته مای فنی میأتهای کشورمای عضو مستند و دارای تجربیه فنیی بسییار بیاال میی
باشند ،در پروژب ما و برنامیه میای گونیاگون سیازمان جهیانی گمیرک شیرکت دارنید.
کارمندان محلی معموأل دمات دبیر انه ای را در ترجمیه ،تفسییر و یدمات عمیومی
ارائه می دمند .زبان رسمی انگلیسی و فرانسه است .با این وجود از زبان اسینانیایی نییا
در بر ی جلسات فنی استفادب می شود .انتخاب کارمندان شورا بعهدب دبیرک و از بیین
متخصصان کشورمای عضوسازمان می باشد( .لفاری)79 ،7133 ،
 -3نحوه عضويت در سازمان
عضویت به سه روک زیر می باشد
 -7بوسیله امضاءآن بدون شرط تصویب
 -1بوسیله تودیع سند تصیویب بعید از امضیاء بیه شیرط تصیویب مقامیات مجیاز
(عضویت ایران در سال 7166امضاء و در سیال  7111بیه تصیویب مجلیس شیورای
اسالمی رسید).
 -1بوسیله الحاق به کنوانسیون.
 -4وظايف و مأموريت سازمان جهاني گمرک
سازمان جهانی گمرک ،یک سازمان مستق بیین المللیی اسیت کیه مأمورییت آن بهبیود
کارایی و ایر بخشی گمرکات است و تنها سازمان جهانی ذیصالح در امور گمرکی می باشد.
سازمان جهانی گمرک در راستای اجرای مأموریت ود
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 اباارمای بین المللی را برای ب ارگیری ممامنک و ی سان رویه ما و سیستم میایکارا و سادب شدب گمرکی ااکم بر نق و انتقال کاالما ،مسافران و وسائ نقلیه در طیول
مرزمای گمرکی ایجاد ،افظ ،امایت و گسترک می دمد.
 تالشهای اعضا برای ممگامی و پیروی از مقرراتشان را از طریق کوشش در جهتبه اداکثر رساندن سط ایر بخشی مم یاری اعضیا بیا ی یدیگر و بیا سیازمانهای بیین
المللی با مدف مبارزب با تخلفات گمرکی و سایر تخلفات معامالتی ،تقویت می نماید.
 از طریق گسترک ارتباطات و مم اریهیای مییان اعضیاء و بیا سیایر سیازمانهای بیینالمللی ،ترویج درست اری ،توسعه منابع انسانی ،شفاف سیازی ،بهبیود میدیریت و روشیهای
کاری گمرکات و بهرب گیری از بهترین شیوب ما ،به اعضا در تالشهایشیان بیرای مواجهیه بیا
چالشهای جدید محیط تجاری و تطابق با شرایط در اال تغییر ،کمک می نماید.
 بررسی جنبه مای فنی سیستمهای گمرکی ،ممچنین عوام اقتصادی مربوط به آنها اقدام درکسوت یک سازمان بین المللی آشتی دمندب در کلیه مواردی که مم ین اسیتدر رابطه با وظای

محول ،ا تالف نررمایی بروز می کند( .بهشتیان)19-11 ،7131 ،

 -5كنوانسیونها
کنوانسیون ما به عنوان اباارمای الزم برای تسهی تجارت بین المل و کنترل مرزمیا
به تصویب رسیدب است ،که مهمترین آنها عبارتند از (مرکا آموزک)7133 ،
-7کنوانسیون ایجاد شورای مم اری گمرکی )(CCC
-1کنوانسیون ارزک بروکس (BDV) 1
-1کنوانسیون نمان التور
 -9کنوانسیون سیستم ممامنک شیدب سیسیتم ممامنیک شیدب طبقیه بنیدی کاالمیا

2

)1. Brussels Definition of Value (BDV
)2. Harmonized System (HS
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()HS
-9کنوانسیونهای ورود موقت لوازم بسته بندی کاالبرای عر یه درنمایشیگاب ،لیوازم
ارفه ای ،لوازم رفاب دریانوردان ،لوازم علمی ،تربیتی وآموزشی.
-6کنوانسیون سیستم ورود موقت )ATA( 1ابااری برای توسعه تجارت جهانی
-1کنوانسیون کیوتو
-3کنوانسیون کیوتو تجدیدنررشدب
-4کنوانسیون نایروبی
-71کنوانسیون استانبول
 -6برنامه های راهبرد سازمان جهاني گمرک
یک رامبرد مشخص و معین تهیه و براساس آن فعالیتهای ود را ممامنک و اجیراء
نماید .بطور الله  9وظیفه و زمینه مای محوری برنامه رامبردی عبارتند از
 -7تدوین ،توسعه ،اجراء ونگهداری اباارمای تجاری وگمرکی بین المللی
 -1رامنمایی وکمک به اعضاء درزمینه تسهیالت ورویه مای گمرکی
 -1رامنمایی وکمک به اعضاءدر زمینه مبارزب با تخلفیات در زمینیه میای تجیاری و
قاچاق
 -9قراردادن سازمان جهانی گمرک بعنوان یک مقیام مسیئول فنیی و سیاسیتگذار در
صوص مسای گمرکی در سط بین المللی
 -9رامنمایی و کمک به اعضاء در مورد مسای اداری و مدیریتی گمرک
 WCO -7در قرن  21و بررسي محیط عملیاتي در برابر چالشهای موجود

 .7الطالح ” “ATAاز ترکیب دو الطالح فرانسوی " "Admission Temporaireو انگلیسی

" "Admission Temporary Admissionسا ته شدب است.
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عوام و جریانات مویربر عمل رد گمرکات ،فضایی که گمرکات در آن کارمی کننید
و باال رب نحوب روی رد و تعام گمرک با ایین عوامی و شیرایط ،مسیائلی مسیتند کیه
بررسی محیط عملیاتی را تش ی می دمند .در بررسی محیط عملیاتی شیرایط در ایال
تغییر جهان در عرله بین المل و چالشیهای ناشیی از آن جهیت ممرامیی و ممامنیک
نمودن دیدگاب ،امداف ،اولویتها و برنامه مای کاری سازمان جهانی گمرک و کشیورمای
عضو آن می باشد( .لوک دوول

و دیگران)1-9 ،7133 ،

سازمان جهانی گمرک با پیش بینی روند تجارت و محییط اقتصیادی در دمیه میای
آیندب و بخصوص افاایش روند جهانی شدن ،منطقه گرایی ،لاوم ظرفییت سیازی بیرای
رویارویی باتروریسم ،استفادب ازت نولوژی اطالعات را در اولویت و نیازمیای زمیان در
آیندب و یک بیانیه دورنمای زمان درآیندب و یک بیانیه ماموریت و رسالت برای ودتهیه
کردب و برمبنای آنها برنامه کاربردی و سنس اقدامات عملی ود را بیرای روییارویی بیا
این مش الت تهیه نمودب است که در ذی پنج مو وع کلیدی و مهم بر فرآیند عمل یرد
سازمان جهانی گمرک و اعضای آن ت یه و تاکید شدب است ()WCO,2003,1-22
 جهاني شدن وتجارت بین الملل
اقتصاد جهانی در مقایسه با گذشته وابسیتهتیر اسیت و تجیارت و امیور میالی در ایال
گسترک میباشد .ظهور بازارمای سهام شبانهروزی ،گسترک کارتهیای اعتبیاری در سراسیر
جهان ،کاربرد روزافاای ارزمایی ،مانند دالر ،ین ،یورو ،در کی دنییا ممگیی بییانگر جهیانی
شدن اقتصاد است .به طور کلی اقتصاد جهانی دارای سه ویژگیی عمیدب اسیت 7یی جهیانی
است؛ 1ی معطوف به اشیا و امور غیر ملموسی چون ایدبما ،اطالعات و ارتباطات است؛ 1یی
اجاای آن به شدت با مم در ارتباط است .این سه ویژگی ،نوع جدیدی از بیازار و جامعیه را
ایجاد و تاسیس کردب است که به وسیله شیب ه ال ترونی یی جهیانی بیا میم در ارتبیاطانید.
چالشهای گمرک در این زمینه عبارت وامدبود از اجرای رویه میا و نرامهیایی کیه بیدون
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کامش و ایجاد مانع در اجم و جریان تجارت جهانی امنیت را افاایش دمد.
 توافقات تجاری منطقه ای
ظهور و تقویت جریانهایی چون جهانی شیدن و تقوییت ا تییارات و ایرگیذاریهای
مقررات و سازمانهای تخصصی بین المللی ،نریر بانک جهانی ،لندوق بین المللی پیول
و سازمان جهانی تجارت ،واب نا واب موجب پیدایش تنریمیات و بازیهیای نیوینی در
عرله اقتصاد بین المللی گشته که توافق یا عیدم توافیق ،اضیور ییا غییاب کشیور در
لحنه مای مربوطه ،تأییری در ال مو وعات ندارد .در این شرایط چنانچیه کشیوری
داوطلبانه ،آگامانه و یا ناآگامانه در عرله مای یاد شدب اضوری فعال نداشیته باشید و
یا آن ه دیگران وی را به دالی سیاسی و اقتصادی از مشارکت فعال بازدارند ،در نتیجیه
تابع قوانین و مقرراتی در زمینه داد و ستد و مبادالت جهانی میشود که یود در تنرییم
آن نقشی منطبق با تأمین منافع ملی ویش ،ایفا ن ردب است واجرای تمیام ایین قیوانین
با تعدد آنها برای کارکنان گمرکات امری مش

می باشد .به موازات گسترک و توسعه

ااتمالی موافقت نامه مای تجیاری منطقیه ای درآینیدب سیازمان جهیانی کمیرک بیرای
اطمینان از ارتقاء چشم ا نیداز جهیانی و مبادلیه ابت ارعمی میا ییا تحیوالت در جامعیه
گمرکی وسیع تر به استمرار کنترل و نرارت بر فعالیتهای گمرکی گرومهیای منطقیه ای
نیاز وامد داشت.
 ظرفیت سازی
در ممین راستا  WCOباید اقدامات ذی را انجام دمد
 توسعه و گسترک مدل امنیتی زنجیرب تأمین تشویق و ترغیب اعضاء به استفادب از اباارما و فنون توسعه یافته توسط WCO افاایش توسعه ظرفیت ،کارآمدی و ایربخشی گمرکات. -جذب کمک مای مالی.
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 تشری و تبیین دقیق نقش  WCOو ایجاد زیرسا ت مای الزم برای تسیهی درظرفیت سازی گمرکات.
 زمینه سازی برای استقرار یک گروب مدیریتی ویژب ظرفیت سازی. نقش گمركات واولويتها:
در دو زمینه ارتباط گمرکات با بخش صولی و ارتباط گمرکات با ی دیگر میورد
بررسی قرار می گیرد.
 فنون ارتباطات واطالعات
براساس تعری

 WCOتجارت ال ترونی ی عبارت است از مر ش

تجیارت کیه

دو طرف به جای تمیاس فیای یی از تجهییاات ال ترونی یی اسیتفادب نماینید .تجیارت
ال ترونی ی شام تجهیاات ،اسیتانداردما ،قیوانین ،شیب همیا ،پروت لهیا و برنامیهمیای
کاربردی میگردد.

نقش سازمان جهاني گمرک در تجارت جهاني
گمرکات در رشد تجارت جهانی و توسعه بازارمای بین المللی نقش اییاتی دارنید.
رویه مای مؤیر و کارای گمرکی می توانند بطور مؤیر در اقتصاد رقابتی ملیت میا تیأییر
گذار باشند .در محیط بشدت رقابت آمیا جهانی ،تجارت بین المللی و سیرمایه گیذاری
به م انهایی که کارآمد ،امایتی و تسهی کنندب مستند ،جریان پییدا میی کنید .در عیین
اال ،از مح مایی که به نرر تجار و لاابان سرمایه ،دیوانساالرانه ،پرماینه و پر طیر
مستند ،با سرعت تمام می گریاد .فرآیندما و سیسیتمهای گمرکیی نبایید بعنیوان موانیع
تجارت جهانی و رشد اقتصادی عم نمایند و یا چنین تصوری از آنها ایجاد شود.
نرامهای تولید و توزیع نوین که به ام انات شگرف شیوب مای تجارت ال ترونی یی
مرتبط مستند ،تر یص سریع و قاب پیش بینی کاال از گمرک را بصورت پییش شیرطی

631

فصلنامه علمي ـ پژوهشي علوم سیاسي و روابط بینالملل

مهم برای کامیابی ملی درآوردب است.
کنوانسیون بازنگری شدب کیوتو سبب افاایش تسیهیالت تجیاری از طرییق الاامیات
قانونی در قالب فصول ،مائم و بندمای اص وامد شد .ایین الاامیات ،ب یارگیری
سادب اما کارای رویه ما در جهت به اداکثر رساندن تسهیالت برای کاالمیا و مسیافران
را به تفصی بیان می دارد .مائم عمومی کنوانسیون بازنگری شدب ،الول ذیی را کیه
گمرکات پیشرفته باید به اجرا گذارند ،تولیه می کند
 -7رویه مای سادب و ی سان (رویه مای استاندارد)
 -1توسعه و بهبود و مستمر فن آورمای مربوط به کنترل مای گمرکی
 -1اداکثر استفادب از فن آوری اطالعات
 -9روی رد مشارکتی بین گمرک و تجارت
ادارات گمرک به طور سنتی ،محموالت را وقتی که وارد مرزمای کشورشان میشود
مورد بازرسی و انجام تشریفات گمرکی قرار میدمند .اجم عریم تجیارت بیینالملی ،
ا افه شدن مسائ امنیتی ،لاوم تسریع در تر یص برای جلوگیری از ماینهمیای پنهیان
ناشی از رسوب کاال در مبادی ورود .لاوم اغلب کنترلها به منگام لدور به جیای ورود،
 ....باعث گردید که سازمان جهانی گمرک ،به عنوان مسئول بینالمللی گمرکیات عضیو
استانداردمایی را برای کنترل محموالت به منگام عبور از مرز تدوین و به تایید کشورما
و ارگانهای بین المللی مسیئول برسیانید .ایین اسیتانداردمای کنترلیی بیر دو پاییه الی )
"گمرگ با گمرک" ( 77استاندارد) و ب) "گمرک با بازرگانی" ( 6اسیتاندارد) اسیتوار
است که الله آنها به شرح زیر میباشد( .دفترمم اریهای بین المل )7136 ،
رکن اول گمرک – گمرک
گمرکات کشورما برای باالبردن امنیت و تسهی زنجیرب تجارت بیین الملی توسیط
استانداردمای مشترک و پذیرفته شدب بایستی بیا ی یدیگر مم یاری نماینید .ایین رکین
امنیت الزم برای مقابله با تروریسم و جرائم فراملیتی فرامم وامد کیرد .لیذا گمرکیات
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بایستی توانایی بازرسی و کنترل کانتینر قب از ورود را داشیته باشیند .بنیابراین ی یی از
الول این رکن شناسایی محموله مای پر طر با استفادب از اطالعات ال ترونی یی پییش
از ورود مییی باشیید .در عییین اییال بییا اس یتفادب از ت نولییوژی اشییعه ای ییس و گامییا و
دستگامهای کش

اشعه مانع کامش سرعت تجارت گردد.

این چارچوب از اباارمایی نریر کنوانسیون تجدید نرر شدب کیوتیو ،دسیتور العمی
مدیریت زنجیرب تجارت ی نارچه و برنامه مای ملی اقتباس شدب است.
 استاندارد  -7مدیریت منسجم زنجیرب عر ه
 استاندارد  -1مجوز بازرسی محموله
 استاندارد  -1ت نولوژی مدرن در تجهیاات بازرسی
 استاندارد  -9سیستممای مدیریت طر
 استاندارد  -9محموالت یا کانتینرمای دارای طر باال
 استاندارد  -6اطالعات ال ترونی ی قبلی
 استاندارد  -1مشخص کردن مدف و ارتباطات
 استاندارد  -3اقدامات اجرایی
 استاندارد  -4اشتراک ارزیابی با سایر مقامات
 استاندارد  -71درست اری
 استاندارد  -77بازرسی امنیتی محموالت عازم ارج
رکن دوم بخش گمرک با بازرگانی
 استاندارد  -7مشارکت
 استاندارد  -1امنیت
 استاندارد  -1انگیاب
 استاندارد  -9ت نولوژی
 استاندارد  -9ارتباطات
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 استاندارد  -6ارائه تسهیالت
سازمان جهانی گمرک با پیش بینی روند تجارت و محیط اقتصادی در دب سال آیندب
و بخصوص افاایش روند جهیانی شیدن ،منطقیه گراییی ،لیاوم ظرفییت سیازی بیرای
رویارویی باتروریسم ،استفادب از ت نولوژی اطالعات را در اولویت و نیازمیای زمیان در
آ یندب و یک بیانیه دورنمای زمان درآیندب و یک بیانیه مامورییت و رسیالت بیرای یود
تهیه کردب و برمبنای آنها برنامه کاربردی و سنس اقدامات عملی ود را برای رویارویی
با این مش الت تهیه نمودب است .در یک ارزیابی می تیوان نتیجیه گرفیت کیه سیازمان
جهانی گمرک ی ی از سازمانهای بین الدولتی موفق بودب اسیت و توانسیته بیا شناسیایی
موقعیتها در لحنه مای بین المللی ،وظای

بس سنگین ود را بنحو مطلیوبی انجیام و

اعضای سازمان را مدایت نماید

گمرک جمهوری اسالمي ايران
گمرک ایران ی ی از قدیمی ترین سازمانهای اقتصادی کشیور اسیت کیه بیه عنیوان
مرزبان اقتصادی نقش مؤیری در ولول درآمیدمای دولیت و اجیرای سیاسیتها و یط
مشی مای اقتصادی ،بازرگانی و اتی فرمنگی دارد.
گسترک روز افاون مناسبات بین المللی در کلیه زمینه مای تجاری و اطالع رسیانی
افاایش اجم تجارت جهانی و رورت انتقال ت نولوژی و سایر مالارات اقتصیادی،
فرمنگی و سیاسی بر اممیت گمرک ،سیاستهای گمرک و جایگاب آن در نریام اقتصیادی
کشور ،می افااید .اقتصاد تک محصولی کشور و ات اء بیش از اد به درآمیدمای نفتیی،
اممیت توسعه لادرات کاالمای غیرنفتی را اطرنشان می سازد .نیاز بیه فین آوریهیای
جدید در لنعت و تولید ،نوسازی لنایع و ممچنین وابستگیهای اجتناب ناپذیر بخیش
لنعت و بازرگانی کشور به واردات و به طور کلیی وارداتیی بیودن اقتصیاد کشیور در
بسیاری از زمینه ما ،نشانگر اممیت واردات در نرام اقتصادی کشور است.

سازمان جهاني گمرک با رويکرد بررسي موانع پیش روی گمرک ...

از ایث مبانی ،وظای

616

گمرک در کشور ما به و وح تعیین نشیدب و از ایین اییث

ابهام مای بسیاری وجود دارد ،در مادب  79قانون وزارت مالیه ک ممل ت ایران مصوب
 7149الول وظای

ادارب گمرکات به این شرح است

 .7ادارب کردن گمرکات موافق قوانین و قراردادما و نرامنامه مای گمرکی
 .1دادن محاسییبات کلیییه عایییدات گمرکییی و لییندوق جییرایم و مخییارج بییه ادارب
محاسبات ک در آ ر مر برج
 .1تحوی فا

عایدات گمرکات و مازاد لندوق جرایم به اائن

اما در مر اال ،لرفنرر از قانون مقررات لیادرات و واردات ،قیانون مرجیع بیرای
گمرک در اجرای این مقررات و ادارب امور گمرکات ،قانون امیور گمرکیی و آییین نامیه
اجرایی آن است .در یک بررسی شرح وظای

گمرک به قرار زیر میی باشید( .جمیالی،

)71 ،7139
سا تار گمرک ایران به ش

زیر است
ریاست ک

گاینش

اراست

معاونت امور گمرکی

دفتر مم اریهای بین
المل

معاونت طرح و برنامه

کمیسیون ا تالفات گمرکی

دفترارزیابی عمل رد

معاونت اداری مالی

معاونت اقوقی

دفتر لادرات

دفتر آمار و دمات ماشینی

دفتر واردات

ادارب بهبود سیستمهای گمرکی

ادارب ک

دفتر تعیین ارزک

دفتر آموزک و تحقیقات

ادارب ک امور مالی

دفترتعیین تعرفه

ادارب ک امور اداری
دمات وتدارکات

دفترتش یالت و بودجه

ادارب ک بازبینی
ادارب ک نرارت برترانایت
دفتر اقوقی
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اقدامات گمرک جمهوری اسالمي ايران در زمینـه تسـهیل تجـارت خـارجي
براساس توصیه های WCO
گمرک جمهوری اسالمی ایران در راستای رسالت ارفه ای و سازمانی ود بعنیوان
ی ی از بازومای اجراییی سیاسیتهای اقتصیادی و تجیاری دولیت و بیا الهیام از میدف
استراتژیک رمایی کشور از اقتصاد تک محصولی مبتنی بر لدور نفیت یام ،از طرییق
افاایش درآمدمای اال از لادرات کاالمای غیرنفتی ،اداکثر تالک یود را مبیذول
می دارد و در این راستا اقدامات مؤیری انجام دادب که امم آن بطور ا تصار به شرح زیر
است (دفتر مم اریهای بین المل )7139 ،
 تسهی امور گمرکی
 افتتاح و نوسازی گمرکات
 تسهی امور گمرکی ترانایت کاال از قلمرو کشور
 مم اری در مبارزب با قاچاق
 گسترک فعالیتهای برنامه ای
 کامش تشریفات و توسعه و م انیااسیون تشریفات گمرکی
 بهبود نرام اطالع رسانی
 گسترک ارتباطات بین المللی
 شفاف سازی استفادب از فن آوری اطالعات در شفاف سیازی و بهبیود عملییات
گمرکی
 استفادب از فن آوریهای نوین در امور گمرکی
 الالح قوانین ومقررات امورگمرکی

برنامههای تحول بخش در نظام گمركي
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در راستای تحقق امداف اقتصادی و برای رفع مش الت موجود ،از جانیب گمیرک
ارائه که امم برنامهما عبارتند از
 تعام فعال و مویر با مجامع بینالمللی الالح قوانین و مقرراتتحقق گمرک ال ترونی ی افاایش اقتدار ،بهربوری و ایر بخشی سازمانی الالح سا تار سازمانی گمرک ارتقای سالمت اداریاقدامات موردنرر برای الالح نرام گمرکی عبارتند از
 تصویب الیحه قانون امور گمرکی
 استقرار کام سیستم آسی ودای جهانی
 راباندازی سیستم ارزک وب بنیاد
 تجهیا مبادی ورودی و روجی به دستگابمای کنترلی
 پروژب پنجرب وااد یا Single window
 ایجاد گمرکات ا تصالی
 اجرای طرح آمایش سرزمینی در گمرک ایران
گمرک ایران در انجام وظای

بسیار پیچیدب اک به عنوان نماینیدب دولیت در مرزمیا

برای کنترل ورود و یروج کیاال و اجیرای مقیررات لیادرات و واردات بیا  94سیال
عضویت در سازمان جهانی گمرک توانسته یمن شیرکت فعیال در اجیالس میای آن
سازمان و ارائه نرریات سازندب از دستاوردمای این سازمان بهرب الزم را ببرد .دولت باید
با منرور نمودن نقش بسیار اساس گمرک در توفیق سیاست مای تجارتهای ارجی و
توجه کردن به وظای

بسیار دشوار این سازمان به ویژب در مرزمیا و نقیاط نامناسیب از

نرر شرایط زندگی با افاایش ظرفیت و توان ود در انجام وظایفش و نیا در ارتباط بیا
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سازمان جهانی گمرک به منرور کسیب تجربیه و اسیتفادب از دسیتاوردمای آن سیازمان،
گمرک را یاری نماید .تجارت در اال تغییرات اساسی و گذر از دورب ای به دورب دیگر
در دم دب جهانی می باشد .گمرک ایران نیا باید با شنا ت موقعیت جدیید بیرای ایین
چنین شرایطی ود را آمادب و ظرفیت سازی نماید.

چالشها و موانع پیش روی گمرک ايران در سازمان جهاني گمرک
گمرک ایران در انجام وظای

بسیار پیچیدب اک به عنوان نماینیدب دولیت در مرزمیا

برای کنترل ورود و یروج کیاال و اجیرای مقیررات لیادرات و واردات بیا  94سیال
عضویت در سازمان جهانی گمرک توانسته یمن شیرکت فعیال در اجیالس میای آن
سازمان و ارائه نرریات سازندب از دستاوردمای این سازمان بهرب الزم را ببرد .دولت باید
با منرور نمودن نقش بسیار اساس گمرک در توفیق سیاست مای تجارتهای ارجی و
توجه کردن به وظای

بسیار دشوار این سازمان به ویژب در مرزمیا و نقیاط نامناسیب از

نرر شرایط زندگی با افاایش ظرفیت و توان ود در انجام وظایفش و نیا در ارتباط بیا
سازمان جهانی گمرک به منرور کسیب تجربیه و اسیتفادب از دسیتاوردمای آن سیازمان،
گمرک را یاری نماید .تجارت در اال تغییرات اساسی و گذر از دورب ای به دورب دیگر
در دم دب جهانی می باشد .گمرک ایران نیا باید با شنا ت موقعیت جدیید بیرای ایین
چنین شرایطی ود را آمادب و ظرفیت سازی نماید.
پس از آشنایی با سازمان جهانی گمرک ،در لدد بیان موانع وچالشهای موجود پیش
روی گمرک ایران درجهت کسب اداکثر منافع و تسهیالت موجود در سیازمان جهیانی
گمرک در سه بخش موانع سیاسی ،اقتصادی و قانونی می باشیم.

 -1موانع و چالشهای سیاسي پیش روی گمرک ايران در WCO
نگامی به و عیت کشور در دو دمه ا یر نشان میدمد که اییران نقیش نیاچیای در
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اقتصاد جهانی دارد .این مهم با توجه به فشارمای سیاسی و اقتصادی دا لی و یارجی
نمود بیشتری پیدا می کند .این و عیت تصمیمگیرندگان جمهوری اسالمی ایران را برای
دور نماندن و ارج نشدن از دور فرآیند جهانی شدن ناگایر میسازد که در تصمیمات
سیاست ارجی تجدیدنرر و ود را با تحوالت جهانی بیه طیور نسیبی منطبیق کننید.
محور برنامه ریای جدیید «اقتصیادی کیردن سیاسیت یارجی» ،نگیرک اقتصیادی بیه
تحوالت بین المللی ی ی از ملاومات پذیرک روند جهانی شدن است .منطیق اقتصیادی
در سیاست ارجی ،منافع جدیدی در منطقه و جهان برای ایران پدیید وامید آورد و ایین
منافع درمای جدیدی را بر روی کشور میگشاید .برنامهریای جدید سیاسیت یارجی نییاز
به ممامنگی و مشارکت بخش اقتصادی کشور دارد .دیگر «سیاست» و «امنییت» نمییتوانید
تنها میالکمیای برنامیهرییای سیاسیت یارجی باشیند« .اقتصیاد» و «فرمنیک» از اممییت
روزافاونی در سط جهان بر وردار شدباند و تعیینکنندگی آنها در سیاسیت جهیانی قابی
قیاس با سالمای جنک سرد نیست .در زیر به چالشها و مسائ مهمی کیه در عصیر جهیانی
شدن تجارت و اقتصاد با درمم ش سته شدن مرزمای فیای یی بیر سیاسیت یارجی اییران
تحمی میشود تا منطبق با ویژگیمای جدید اقتصاد سیاسی بینالمل و بر اساس دینلماسیی
اقتصادی نوین عم نماید ،اشارب میکنیم (ممیا)9-71 ،7133 ،
 تضعی

موقعیت اقتصادی و سیاسی کشور در منطقه و جهان (ممان منبع)77 ،

 نگرک نخبگان ف ری ایران به سازمان مای بین المللی(طباطبایی)31-31 ،7131 ،
 از دست رفتن فرلتمای تجاری زودگذر
 درون گراتر شدن میدیران اجراییی کشیور در پییادب نمیودن موافقیت نامیه میای
اقتصادی
 عدم نهادین ه شدن تعام نهادمای ذییربط دا لیی بیا سیازمان میای بیین المللیی
(ممان منبع)716-711 ،
 شیوب مدیریت کالن جامع (یابتی)7133 ،
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 ناکارآمد بودن دینلماسی سنتی درتجارت بین المل
 نادیدب گرفتن نقشما و بازیگران عرلۀ دینلماسی اقتصادی
 ت ثر مراکا قدرت و تصمیم گیری و عدم شنا ت نقش و رابطیه ایین مراکیا بیا
ی دیگر در بخش اقتصاد و تجارت
 نبود اجماع میان نخبگان ف ری و ابااری مانع ایجاد یبات سیاسی و اقتصادی


ع

دینلماسی اقتصادی /سیاسی (موانع ت می کنندب سیاست ارجی در اقتصاد)

 نفوذسیاسی ،انحصار قدرت و دسترسی به اطالعات رانتی توسط طبقات اص
 عدم اضور فعال نمایندگان و کارشناسان گمرکی ایران در مجامع بین المللیی و
موانع موجود در این راب
 نقش و تاییر مالارات سیاسی در روابط اقتصاد بینالمل


عی

بودن زیرسا ت مای علمی مربوط به سازمان جهانی از لحاظ اقیوقی و

علمی و کسب تجربیات کشورمای دیگیر بیرای افیاایش توانیایی و قیدرت چانیهزنیی
میاتمای ایرانی شرکت کنندب در جلسات کمیته مای فنی
 فقدان روایه کار تیمی در اوزب مسائ بینالمل  ،از مش الت امروز دینلماسیی
کشور ماست.
 مهمترین مانع اضور ایران در سازمانمای بینالمللی ،تصویری است که از ایران
بعد از انقالب سا تهاند.
 نبود کارشناس تجاری و اقتصادی و آشنا به مسائ گمرکی در سفارتخانه مای ایران
 عدم زمینه سازی برای اضور مویر و مفید در سازمان تجارت جهانی
 عدم استفادب از سازمان غیر دولتی بین المللی برای شناساندن دسیتاوردمای ملیی
در سطج جهانی و در سط سازمان بین المللی دولتی و غیر دولتی.
 عدم برنامه ریای دولت ایران برای اضور در سازمان مای بین المللیی و بیالتبع
آموزک ناکافی و نامناسب رشته مای مرتبط
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 ااکم بودن نگرک تقلی گرایی در جامعه .تقلی گرایی یعنی سادب کردن علتها و
اشتبامات سا تاری و ع

عمل رد ود را برسر ارجی ما راب کردن.

 ناسازگاری ج.ا .با جامعه بین المللی و اممیت پارامترمیای یارجی در سیاسیت
دا لی .برای مثال ،تحریم اقتصادی آمری ا ،مسئله اسیرائی غالیب و فلسیطین ،تینش
مای مذمبی و ایدئولوژی ی با کشورمای منطقه ،ماجراجویی مای بین المللی ،از جملیه
تروریسم دولتی.
 بی یباتی تصمیمات سیاسی و بی یباتی سیاست مای اقتصادی دولت.
 فساد اقتصادی گستردب ،به ویژب در دستگاب اداری و اجرایی دولت و سیلطه بانید
بازی در کلیه شئون اقتصادی و اجتماعی؛
 اقتدار ملی در جامعه جهانی از طریق مشارکت فعال در اقتصاد جهانی ش

میی

گیردکه در این زمینه فعال نبودب ایم.
 مخالفت قدرتهای بارگ بااضورایران در سازمانهای بین المللی
 نقش و تاییر گستردب آمری ا و البی لهیونیسم در اقتصاد و تجارت بیینالملی و
سازمانمای اقتصادی
 ایران فاقد یک استراتژی و برنامه مناسب برای مقابله با چالشها و بهرب برداری از
فرلتهای روند جهانی شدن میباشد.
 عدم استفادب از پتانسییهای ایرانییان مقییم یارج از کشیور (طباطبیایی،7131 ،
)713

 -2موانع وچالشهای كالن اقتصادی و تجاری پـیش روی گمـرک ايـران در
WCO
اقتصاد ایران درگیر مش الت و معضالت متعیددی اسیت کیه بیاز ورآن درفراینید
مم اری با سازمانهای بین المللی موجب چالش می باشد .ایران علیرغیم بر یورداری
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از توان مای بالقوب و بالفع طبیعی و منابع سرشار و داشتن سابقه طوالنی در برنامهریای
اقتصادی ،متاسفانه منوز جاء کشورمای توسعه نیافته محسوب میشود .لیذا الزم اسیت
برای مقابله با شرایط غیرقاب پیشبینیی برنامیهرییای کیرد و بیا ب یارگیری الاامیات و
رورت مای سازمان جهانی گمرک بیه منریور ممیامنگی بیا جهیانی شیدن اقتصیاد و
اضور در اقتصاد جهانی ،از ربات مهلک ااتمالی که مم ن است این امر بیر اقتصیاد
ایران وارد سازد ،جلوگیری شود و در نتیجه گمرک ایران در انعقیاد کنوانسییونهای ایین
سازمان دست به عصا ارکت نمودب و محتاط باشد.
در فرایند جهانی شدن ،بارگترین چالش امنیتی برای جمهوری اسالمی اییران ،بعید
اقتصادی آن است .ایران در االی که بیش از  ۱/۱۰درلد جمعیت جهیان را در ا تییار
دارد فقط ادود  ۱/۳۵درلد از لادرات جهان را داراست و پیشبینی بر ی موسسات
مانند وااد اطالعات اکونومیست نیا ااکی از کامش آن به  ۱/۵۱درلد در سیال ۰۵۳۱
می باشد .در ذی عوام بازدارندب اییران در فعیال شیدن در سیازمان جهیانی گمیرک و
تجارت بین المل که زوایای عقبافتادگی اییران از قافلیه اقتصیادی جهیان و تحیوالت
مربوطه راروشن می سازد را متذکر می شویم (ممیا)7133 ،
 و ع موجود اقتصادی سا تار تولیید نامناسیب و مسیائ سیاسیی و مشی الت
دستیابی به سرمایه و ت نولوژی ارجی (ممان منبع)
 و عیت نامناسیب شیا صمیای اقتصیادی از جملیه بی یاری ،نیر تیورم و...
(غفوری)116 ،
 عدم آمادگی ایران برای اضور فعال در اقتصاد جهانی (موسسیه تیدبیر اقتصیاد،
)7131
 وجود بروکراسی گستردب و فساد مالی و اداری (توسلی نائینی)799 ،
 عدم جذب سرمایه گذاری ارجی (ممان منبع)799 ،
 عدم وجود زیرسا تار تولیدی مناسب برای ورود به بازارجهانی در عرلیه بیین
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المل (ممان منبع)799 ،
 تضعی

موقعیت رقیابتی کشیور و افیاایش وابسیتگی بیه لیدور نفیت و گیاز

(موسسه تدبیر اقتصاد)7131 ،
 افاایش ش اف ت نولوژیک با جهان (ممیا)7133 ،
 سیاست مای نامشخص انقبا ی وانبساطی تعرفه کاالما
 افاایش رقابت در سط بازارمای جهانی در نتیجه:روان سازی و آزاد سیازی قواعید
تجارت ،سرمایه گذاری ،بان ی ...و تحوالت ت نولوژیک و ی نارچه شدن ت نولیوژی میای
تولید و در نتیجه سرعت بیش از اد طراای و تولید محصوالت جدید
 کامش شدید ماینه مای مبادله بنگامها ی تجاری در نتیجیه کیاربرد ت نولیوژی
مای جدید در بسیاری از زیر بخش مای دماتی (بان داری ،بنادر ،گمرکیات( و عیدم
توازن با او اع تجاری ایران
 عدم استفادب ازنیروی سازمانهای غیردولتی بطورفعال در بخش تجاری
 وابستگی ی جانبه به لادرات نفت و در قبال آن مصرف گرایی و عدم مدیریت
برواردات
 پردا ت ماینه مای اقتصادی وسیاسی ناشی از ورودبه بازارجهانی
 روند اقتصاد جهانی بسیار بیرامانه پیش می تازد .در االی کیه لیادرات غیرنفتیی
ایران عمدتا مبتنی بر مواد اولیه و ام است ،اقتصاد جهانی ،لنایع مبتنی بر دانیش را تجربیه
میکند و این فالله به وبی ابعاد چالشمای اقتصادی ایران را آش ار میکند.
 عدم تمرکا در تصمیم گیریهای کالن اقتصادی کشور علی الخصیوص در بخیش
تجارت ارجی
 جلوگیری از انجام عملیات موازی و یرورت انجیام اقیدامات الزم بیه منریور
کامش مراجع متعدد تصمیم گیر در تجارت ارجی و امور گمرکی
 عدم یبات در سیاستها ،قوانین و مقررات لادرات ،واردات و امور گمرکی
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 محدودیت اضور ایران در بازارمای منطقه و کشورمای ممسایه به دلی شرایط
اص ااکم


ع

آگامی و اطالع از مبانی کارشناسی اقتصاد بینالمل (مذاکرات ،قراردادما،

قوانین و مقررات)
 تاییرگذاری و نفوذ عی

ایران در عرله اقتصاد و تجارت بینالمل

 الالح نرام پولی و بان ی بیرای تسیریع در فعالییتمیای اقتصیادی در عرلیه
بینالمل
 تحمی تحریم مای نامعقول اقتصادی به ایران ،کیه ماینیه میایی را بیر اقتصیاد
تحمی کردب است و ماینه مبادله مای تجاری باال رفته و ممچنین در جرییان تجیارت،
معطلی به وجود آمدب است .ماینه مای ا افی گشایش اعتبار بان ی و دمات مختلی
را نیا باید در نرر گرفت.
 فقدان انسجام در سیاست مای تجیاری مربیوط بیه منیاطق آزاد ،بازارچیه میای
مرزی ،کاالی ممراب مسافر و کنترل جریان مای غیر رسمی تجارت
 سهم پایین محصوالت نهایی و با ارزک افاودب باال در لادرات کشور


ع

در تدوین اولیه استراتژی مای نفوذ به بازارجهانی درعرله بین المل



ع

در توانایی انطباق محصیول براسیاس تحقییق و توسیعه بیازار لیادراتی،

محصول و فرایند به عنوان ی ی از عوام کلیدی موفقیت در بازارمای لادراتی
 پایین بودن بهرب وری عوام تولید به دلیی

یع

در عوامی میدیریتی ،منیابع

مالی ،بازاریابی ،ت نولوژی ی ،عملیاتی ،تحقیق و توسعه
 سییطوح نییازل کیفیییت کاالمییا و ییدمات تولیییدی لییادراتی در مقایسییه بییا
استانداردمای جهانی
 فقدان و یا کمبود نیروی انسانی متخصص و میامر در سیطوح مختلی
لادرات

تولیید و
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رسمی و غیر رسمی (قاچاق) به کشور

نام و نشان بنگاب مای ایرانی در بازارمای جهانی

 عدم استفادب کافی از ام انات پیمانهای دوجانبه و چندجانبه در توسعه تجارت
 اقتصاد ایران باید ت لی

ود را با دانشمیای اقتصیادی شینا ته شیدب جهیانی

مشخص و از فرلتسوزی بیشتر پیشگیری کند.

 -3موانع و مشکالت قانوني مانع حضـور فاـال در  WCOو بازرگـاني و
تجارت بین الملل
موانع و مش الت قانونی مانع اضور فعال در بازرگیانی و تجیارت بیین الملی بیه
شش بخش اللی تقسیم می شود که عبارتند از (کمیجانی)7116 ،
 موانع موجود در قانون اساسي
ال  ۴۴نرام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران برپایه سه بخیش دولتیی ،تعیاونی و
صولی استوار است .بخش دولتی شام کلیه لنایع بارگ ،لینایع میادر ،بازرگیانی
ارجی ،معادن بارگ ،بیمه ،بان داری و مانند اینهاست که به لورت مال ییت عمیومی
در ا تیار دولت است.
ال  ۷۷عهدنامهما ،مقاولهنامهما ،قراردادما و موافقتنامیهمیای بیینالمللیی بایید بیه
تصویب مجلس شورای اسالمی برسند.
ال  ۱۰دادن امتییاز تشی ی شیرکتمیا و موسسیات در امیور تجیاری ،لینعتی،
کشاورزی و ...به ارجیان مطلقا ممنوع است.
ال  ۰۵۳لل دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن بیه میر داوری
در مر مورد موکول به تصویب میات وزیران است و باید به اطیالع مجلیس برسید .در
مواردی که طرف دعوی ،ارجی باشد و در موارد مهم دا لی باید به تصویب مجلیس
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نیا برسد .موارد مهم را قانون تعیین میکند.
 قانون انحصار تجارت خارجي


تجارت ارجی ایران در انحصار دولت است و اق لادر کیردن و وارد کیردن

کلیه محصوالت طبیعی و لنعتی و تعیین میاان و شرایط ورود و لدور آنها به دولیت
واگذار میشود.


وارد کردن مر نوع محصوالت طبیعی و یا لنعتی ارجی به اییران بیه اسیتثنای

مواردی که در این قانون پیشبینی شدب است ،مشروط بیه شیرط اتمیی لیادر کیردن
محصوالت ایران معین میگردد .به عالوب به دولت اجازب دادب میشود در میواردی کیه
مصال اقتصادی ممل ت اقتضا میکند اجازب ورود پاربای از محصوالت یارجی را بیه
شرط لدور محصوالت ایرانی بنماید.
 مقررات صادرات و واردات


براساس مادب  ۵قانون مقررات لادرات و واردات ،کاالمای لادراتی و وارداتیی

به چهار گروب مجاز ،مجاز مشروط ،غیرمجاز و ممنوع تقسیم میشوند.


دا

براساس مادب  ۵۰قانون مابور ،دولت موظ

اسیت واردات کاالمیایی را کیه در

کشور به مقدار کافی تولید میشوند یا ام ان بالقوب تولیید آنهیا فیرامم اسیت ،در

لورتی که منجر به تورم قیمت کاالمای اساسی نشود ،غیرمجاز اعالم نماید.


براساس مادب  ۵۴از قانون مقررات و واردات در مورد کاالمایی که تولید دا لیی

آنها به مقدار نیاز کشور نیست و به ناچار کسری آن وارد میشود ،باید مجموع درییافتی
دولت از کاالمای وارداتی مشابه به نحوی تعیین شود کیه اماییت میویری از تولییدات
دا لی به عم آید.
 قوانین و مقررات گمركي

سازمان جهاني گمرک با رويکرد بررسي موانع پیش روی گمرک ...

613



و عیت اقوقی تجارت ارجی در کشور



تنوع و تعدد نر مای تعرفه و گروب کاالمای مرتبط با آنها



امایت از لنایع با تخصیص ارزمای دولتی ،رقابتی و...



امایت از لیادرات براسیاس پیمیانمیای ارزی و واردات میواد اولییه توسیط

لادرکنندگان


استمرار ا ذ عوارض تحت عنوان اق یبت سفارک کاال



جنبهمای امایتی و رویهمای تجاری در قوانین جاری کشور



موانع موجود در قوانین بان داری در ایران

 موانع موجود در قوانین بیمه
 بخش بیمه کشور در ا تیار و انحصار دولت است (بیا اجیرای بنید ج الی ۴۴
قانون اساسی ،این مانع در اال رفع است)
 مشارکت شرکتمای ارجی در سیستم بیمهمای کشور ممنوع است.
 نارسايي قوانین و آيیننامههای مربوط به سرمايهگذاری خارجي
الول  ۴۴و  ۱۰قانون اساسی از جمله موانع بیر سیر راب سیرمایهگیذاریمیای یارجی
محسوب میشوند که با توجه به سیاستمای جدید ابالغی مقام معرم رمبری و بررسیی آن
توسط مجلس شورای اسالمی بخش عمدبای از موانع قانونی رفع وامد شد.

راهکارهای پیشنهادی
 -1بخش سیاست و ديپلماسي خارجي جمهوری اسالمي ايران
در دوران جهانی شدن اقتصاد و ااکمیت سا تار اقتصاد جهیانی بیر روابیط تمیامی
عنالر نرام جهانی به ویژب دولتمای ملی ،تأییرگذاری و اممیت آن بیش از ممه میورد
مالاره قرار میگیرد ،به طوری که امروزب تقریبا میچ یک از تصمیمات دولیتمیا ،چیه
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تصمیمات اجتماعی ،فرمنگی ،اقوقی و سیاسی و چیه تصیمیمات اقتصیادی در سیط
ملی و بینالمللی ارج از دایرب ی تأییرپذیری از ال وابستگی متقاب در نریام جهیانی
قاب تصور نیست .بنابراین سیاست و رفتار ارجی دولتما از ممان الیول و امیدافی
پیروی میکنند که سا تار نرام اقتصاد سیاسی جهانی آنها را به وجود آوردباند.
در عصر وابستگی متقاب پیچیدب اتخاذ سیاست درونگرایی اقتصادی موجب میشود
کشورما از فرلتمیای موجیود در رونید جهیانی شیدن بیینصییب بماننید و شی اف
ت نولوژیک آنها با جهان بیشتر شود و موقعییت کشیور تضیعی

شیود .جهیانی شیدن

وا قعیتی است که باید آن را پذیرفت و باور کرد و با آن ممراب شد .ممراب نشدن بیا ایین
جریان برابر با عقبماندگی و اناوای بیشتر است.
سا تار اقتصادی ایران با وجود بر ورداری از شرایط بالقوب ،فاقد پویایی ،تحیرک و
انعطافپذیری الزم است .از این رو مهمترین عام رونق اقتصادی یا ارتقاء منالت ایران
در اقتصاد جهانی ،نگامی برونگرایانه با مدف پیوند سنجیدب و کارآمد با اقتصاد جهیانی
و جذب سرمایه گذاری ارجی است .این امر مهم عالوب بر تغییر بینش نخبگان سیاسی
و تصمیم گیری در سیاست ارجی و توجه آنها به اممییت عوامی اقتصیادی در عصیر
اا ر و فرامم سا تن یا الالح سا تارمای قیانونی ،امنیتیی و اعتبیاری اقتصیاد ملیی،
مستلام فعال شدن دینلماسی اقتصادی بود که شرایط زیر را میبایست دارا باشد
 بهربگیری مطلوب از اباارمای اقتصادی در چانهزنیمای دینلماتیک
 ا مسائ و مش الت موجود در روابط ایران و قدرتمای بارگ اقتصادی
 گرایش بیشتر دینلماسی ایران در ارج از کشور به مسائ اقتصادی و تجاری
 تالک دستگاب سیاست ارجی برای عملی سا تن طرحمای اقتصادی و تجاری
 برقراری ارتباط سازندب بین دستگاب سیاست ارجی و دستگابمیای اقتصیادی و
تجاری کشور
از این رو تصمیمگیرندگان سیاست ارجی ایران برای جلوگیری از اناوای فااینیدب
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در دنیای سیبرنتیک ،سیاست برون گرایی جهت افاایش رشید نا یالص ملیی و ت یوین
فرآیند جذب سرمایهگذاری ارجی را پیشه کردند .در واقیع جهیانی شیدن ،جمهیوری
اسالمی ایران را وادار به پذیرک مؤلفهمای جدییدی در سیاسیت یارجی یود کیرد.
جهانی شدن اقتصاد و وابستگی متقاب اقتصادی موجب شد سیاست ارجی ایران میم
از بعد بینش و مم اجرا ،به طور نسبی تغییر کند.
در دو دمه اول انقالب ی ی از معضالت کشور ،ایدئولوژیک نگاب کردن به اقتصاد و
تجارت بود .این نوع نگرک سبب شد که در عصر ی نارچگی بازارمای مالی ،گسیترک
مبادالت تجاری ،مقرراتزدایی و وابستگی متقاب  ،ایران به درون الک ود فیرو رود و
بسیاری از فرلت مایی را که جهانی شدن به وجود آورد از دست بدمد .بنیابراین بایید
با درک این واقعیات ،از ایدئولوژیزدگی مسائ اقتصادی ،مالی و تجیاری ااتیراز و بیر
اساس قواعد بازی در اقتصاد سیاسی بینالمل عم میکیرد .در دمیه سیوم انقیالب تیا
ادودی این نگرک وارد سیاستگذاری اقتصادی شد ،توسعه اقتصادی و بهربمنیدی از
منافع اقتصادی در دنیای وابسیتگی متقابی نیازمنید تعقییب روابیط یارجی منطقیی و
مستلام از بین بردن تنش مای موجود در روابط ارجی و گسترک روابیط دوسیتانه بیا
طرفمای تجاری کشور است.
 الول ااکم بر روابط بینالمل  ،اینگونه اقتضا میکند کیه بیا شینا ت لیحی
قواعد و الول و با ت یه بر تجربیات و ممچنین لحاظکردن اواشی و با رعایت ااتیرام
متقاب  ،در عرله بینالمل ورود کنیم.
 بایستی فضای بازی ،قواعد بازی ،بازی بازیگران و بازیگران تاییرگیذار در نریام
بینالمللی را کامال شنا ت و با دوریگایدن از ارائه پییشفیرضمیای منجیاری بیرای
رسیدن به منافع ملی گام برداریم.
 سازمانمای بینالمللی ،امروزب در انتقیال پییاممیا و اطالعیات مطلیوب نخبگیان
ف ری و ابااری ،نقش قاب توجهی دارند و این مو وع بیرای آنهیا ،مشیروعیت بخشیی
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ایجاد میکند.
 نباید سازمانمای بین المللی را با امنریالیسم آمری ایی اشتباب بگیریم ،بل ه باید به
سمت ائتالفسازی در سازمانمای بین المللی برویم و امروز نیازمند تربیت افیراد نخبیه
در رشته سازمانمای بینالمللی مستیم.
 فقدان روایه کار تیمی در اوزب مسائ بینالمل  ،از مش الت امروز دینلماسیی
کشور ماست.
 دینلماسی ایران در سالمای بعد از انقالب به «سندروم محبوبیـت» دچیار شیدب
است .دینلماتمای کشورمای مختل  ،در مجامع عمومی ییک طیور بیا دینلمیاتمیای
ایرانی ارف میزنند و رفتار میکنند و در محاف

صولی ،نوعی دیگر.

 باید نمایندگانی کاردان ،دانا ،مسلط و دارای روایه کار بینالمللی برای عضویت
در مجامع بینالمللی انتخاب کرد.
 ایران از بازیگران کلیدی اورمیانه است و لذا میتواند نقشی اساسی در روابیط
بینالمللی و تجارت منطقه داشته باشد.ایران میتواند ابت ارات مهمی برای بهبود اقتصیاد
منطقه در آسیا داشته باشد ،مناسب است ایران در روند جهانیشدن ،اضور و مشیارکت
داشته و تاییرگذار و فعال باشد .تربیت کارشناسان برب در شنا ت مو یوعاتی کیه در
سازمان گمرک جهانی مطرح است.


رورت اضور فعال درکمیته ما وابسته به این سازمان جهت تح یم جایگیاب و

تامین منافع ملی کشور
 شنا ت عوام وابااروامرمهای فشارعلیه اضور ،وبرنامیه رییای مناسیب بیرای
دفع این فشارما
 تالک وامایت بیرای اضیورنیرومای فنیی وکیاردان ایرانیی درپسیتهای ایین
سازمان
 درک اتخاذ موا ع چندجانبه گرادرعرله سیاست ارجی می توانید بیه یبیات
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پایداردرراستای منافع ملی ج.ا.ایران بینجامد.
 تداوم عضویت در سازمانهای منطقه ای ممچون اکیو ،مشیت کشیور مسیلمان ،D8
سازمان کنفرانس اسالمی ،ترتیبات تجاری بین کشورمای در اال توسعه  GSTPو ...و نییا
ام ان امضای قراردادمای تجارت آزاد و قرارداد ترجیحات تعرفه ای با بر ی از کشورما
 عضویت ناظر در سازمان جهانی تجیارت و ام یان عضیویت داییم در سیازمان
مذکور
 استفادب از پتانسی سازمان مای غیردولتی ایران در این سازمان
 تالک برای تغییر چهرب ایران در نرام بین المللی لاوم تغییر چهرب ایران و تغیییر
نگرک نخبگان ااکم نسبت به سازمان مای بین المللی ،ایجاد تعام سیازندب و اسیتفادب
از فضای رسانه ای و مجازی
 گسترک بیش از پیش ارتباطات و ام ان تبادل بیشتر اطالعات ،کاالما و دمات
 تقویت زیرسا تمای علمی مربوط به تجارت جهانی از لحاظ اقوقی و علمیی
و کسب تجربیات کشورمای دیگر برای افاایش توانایی و قدرت چانهزنیی مییاتمیای
ایرانی مذاکربکنندب
 لاوم دینلماسی فعال ما باید سعی کنیم از طرییق تعامی و دینلماسیی فعیال بیر
مبنای تعام و گفتگو از لدور قطعنامهما که متضمن تحریممایی برای کشورمان اسیت
جلوگیری کنیم و در ومله بعد دستگاب دینلماسیی یارجیمیان از طرییق رایانییمیا و
گفتگومای مویر با سران کشورما در ممه جای دنیا به آنها تفهیم کننید کیه لیدور ایین
قطعنامهما یک اقدام ظالمانه در اق ایران است.
 -2بخش اقتصادی و تجارت خارجي
یمن ییادآوری لییاوم تمرکیا در تصییمیم گیریهیای کیالن اقتصییادی کشیور علییی
الخصوص در بخش تجیارت یارجی ،بیرای جلیوگیری از انجیام عملییات میوازی و
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رورت انجام اقدامات الزم به منرور کامش مراجیع متعیدد تصیمیم گییر در تجیارت
ارجی و امور گمرکی و ایجاد یبات در سیاستها ،قوانین و مقیررات لیادرات ،واردات
و امور گمرکی ،پیشنهاداتی را به منرور ا بر ی از مش الت موجود در امور گمرکیی
و تجارت ارجی کشور به شرح زیر ارائه می نماید
 آمادب سا تن زیربنای اقتصادی و روبنای نهادی (اقوقی و سیاسی) برای اضور
و مشارکت در فرآیند جهانی تولید لنعتی
 گشودن مر چه سریعتر بازارما برای واردات کاال (چون تولیدی بیرای لیادرات
وجود ندارد) و از سوی دیگر ،اناوای کشور برای برکنار مانیدن ازآسییبمیای جهیانی
شدن مطرح میشود.
 به جای اقدامات واکنشی و کارمای شتابادب ،میدیریت اقتصیاد اییران بایید وزن
بلندمدت اقتصاد ایران در اقتصاد جهان را تعییین و ترسییم کنید و بیرای بیشیینهسیازی
پایدار منافع جهانی اقتصاد ایران در کی اقتصیاد جهیان ،ییک نریام و رژییم بازرگیانی
شایسته طراای و پیادبسازی کند که در آن به ممیه مسیائ اساسیی و کلییدی تجیارت
بینالمل کشور از جمله مسائ گمرکیی ،مسیائ تیراز پردا یتمیا ،مسیائ واردات و
لادرات ،مسائ نر مبادله و نر ارز ،مسائ مایتمای نسبی ،مسائ سیرمایهگیذاری
برونمرزی ،مسائ مم اریما و شراکتمای اقتصادی فرامرزی ،مسائ مییاان پایبنیدی
به پیمانما و الاامات تجاری جهانی و مانند آنها بیه روشینتیرین و کارآمیدترین شییوب
مم ن بنردازد و چالشما و تنگنامای کنونی را ریشهزدایی کند.
 شناسایی مایت مای مطلق و نسیبی پاییدار اقتصیاد اییران و برنامیهرییای بیرای
بهربگیری بهینه از مایتمای اقتصادی بلندمدت کشور مم ن است مستلام آن باشد کیه
نقش بینالمللی و جایگاب جهانی اقتصاد ایران با توجه به این ماییتمیا بیازنگری شیدب
کارکردمای درونمرزی و برونمرزی نریام اقتصیادی بیهگونیهای بیازبینی شیود کیه بیا
مایتمای نسبی بلندمدت کشور انطباق داشته باشد و از آنها کمیال بهیرببیرداری را بیه
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عم آورد.
 از لحاظ زیربنایی ،ایجاد شیب ه میای نیوین ارتبیاطی بیه منالیه زیربنیای عصیر
اطالعات وتجارت ال ترونی ی
 اضور سرمایه و فناوری ارجی باید در دستور کار باشد تا با فشردگی زمیان و
م ان ام ان ممسانی فناوری و ممامانی تولید کاال در ایران با جهان فرامم آید؛
 باید زمینه اضور سرمایه ارجی (برای فناوری پیشرفته و بازاریابی) مهیا شود.
 تغییر ممنوعیتمای وارداتی به نرام تعرفهای ،صولییسیازی در بخیش میالی
و،...
 بهرب گیری از موقعیت ویژب جغرافیایی و ام ان تراناییت کیاال ،مسیافر و مبادلیه
انرژی
 استمرار روند توسعه بازار کشورمای عراق وافغانستان به موازات ایجاد یبیات در
آنها و توسعه بازارمای آسییایی بیه عنیوان مهمتیرین وارد کننیدگان الیلی محصیوالت
لادراتی کشور
 الالح نرام پولی و بان ی بیرای تسیریع در فعالییتمیای اقتصیادی در عرلیه
بینالمل
 مشارکت در میذاکرات سیازمان تجیارت جهیانی از طرییق مطالعیات مسیتمر و
تحقیقات دقیق اقتصادی و اقوقی توسط گروب کاری منسجم و متخصص
 الالح زیرسا تمای اقتصادی برای ایجاد شرایط رقابت با سایر کشورما
 الالح سیاستماوقوانین گمرکی و یع قیوانین بیرای تضیمین سیرمایهگیذاری
ارجی و کامش ریسک سرمایهگذاری
 مدیریت بر واردات ،تسهی تجاری و کامش مبادالت غیررسمی
 ارتقاء سط مشارکت در اتحادیهمای تجاری ی اقتصیادی منطقیهای و جهیانی و
ورود مدفمند به سازمان جهانی تجارت
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 تالک جدی برای تغییر نگرک موجیود در کشیور از رامبیرد توسیعه مبتنیی بیر
جایگاینی واردات به رامبرد توسعه لادرات
 تالک برای ارتقاء تسهی تجاری بیشتر در امر لادرات و واردات از طریق سادب
سازی فرآیندما و استفادب از ام انات تجارت ال ترونی ی (ازجمله ایجیاد پنجیرب وااید
تجارت ارجی)
 شناساندن توانمندی مای تجاری ج .ا .ایران با ارتباط قوی تر با سیفرا و توسیعه
تعداد رایانان گمرکی وبازرگانی
 برگااری نمایشگاب ما ،اعاام میات ما و دعوت از میات میای یارجی ،توسیعه
کیفی کمیسیون مای مشترک تجاری و...
 فعال سازی مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذاری ( قطب سرمایه پذیری)
 پیگیری توسعه عضویت در پیمان مای منطقه ای و ایجاد اتحادیه میای گمرکیی
منطقه ای
 تالک در جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت
 امایت از مراکا تجاری و دفاتر نمایندگی ارج از کشور
 واگذاری بخشی از امور تصدی گری دولت در اوزب تجارت ارجی به تشی
مای بخش صولی

نتیجه گیری
با توجه به مطالب بیان شدب ،این نتیجه به دست میآیید کیه تعمییق و گسیترک فرآینید
جهانی شدن اقتصاد ،الاامات جدیدی به دولتما جهیت اتخیاذ سیاسیت یارجی یویش
تحمی کردب است .نهادمای اقتصادی جهانی نقش مهمی را در سیاست گذاری کشیورما بیر
عهدب دارند و کشورما باید ود را با این نهادمیا و الیول اقتصیاد جهیانی ممامنیک کننید.
جمهوری اسالمی ایران نیا تحت تأییر روندمای اقتصادی جهانی ،فعال شدن اقتصاد کشیور،
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بهربگیری از فرلتما و جذب سرمایهگیذاری در اتخیاذ سیاسیت یارجی بیه دینلماسیی
اقتصادی روی آوردب و در سیاست ارجی ویش سمتگیری مم اریجویانه را جانشیین
بر ورد ستیاجویانه در روابط با کشورما و نرام بینالمل کردب است.
در عصر وابستگی متقاب  ،دستگاب دینلماسی کشیور بایید در میذاکرات و فعالیتهیای
دینلماتیک ود توجه الی به اباارمای اقتصیادی داشیته باشید .بجاسیت جمهیوری
اسالمی ایران برای تدوین و اجرای کارآمدتر سیاست گذاری دا لیی و یارجی یود،
روی ردمای زیر را مدنرر قرار دمد
7ی بهرب گیری مناسب از اباارمای اقتصادی در چانیه زنیی و میذاکرات بیرای ای
مش الت موجود در روابط ایران و قدرتهای بارگ اقتصیادی ،بیا میدف از بیین بیردن
تحریمهای اقتصادی ،جذب اعتماد سرمایه گذاران ارجی و مؤسسات مالی و اعتباری،
و فعالتر عم کردن جمهوری اسالمی در سازمانهای بین المللی مالی و اقتصادی؛
1ی گرایش روزافاون دینلماسی اییران در یارج از کشیور بیه مسیائ اقتصیادی و
تجاری ،با توجه بیه غالیب شیدن روی یرد اقتصیادی در سیاسیت یارجی ،و فعالییت
نمایندگی مای ایران در یارج از کشیور در جهیت جیذب سیرمایه گیذاری یارجی،
بازاریابی و فرامم کردن بستر مم اریهای اقتصادی ،تجاری با دیگر کشورما؛
1ی تالک دستگاب سیاست ارجی برای عملی کیردن طراهیای اقتصیادی و تجیاری
الزم؛ کوشش فاایندب دستگاب سیاست ارجی با رایانی و ابت ار عمی بیه منریور عملیی
شدن طراهای اقتصادی ،مانند طرح انتقال نفت و گاز آسیای مرکیای و قفقیاز بیه لییج
فارس ،مند و پاکستان ،طرح کریدور ترانایتیی شیمال ی جنیوب و انتقیال نفیت آسییای
مرکای به اروپا که ایران را به مرکا یق تجاری ،ترانایتی و انرژی جهان تبدی می سازد؛
9ی برقراری ارتباط سازندب بین دستگاب سیاسیت یارجی و دسیتگامهای اقتصیادی و
تجاری کشور و ایجاد م مامنگی بین ایین نهادمیا بیا درک ایین امیر کیه در جهیان امیروز
ت نولوژیهای اطالعیاتی ی ارتباطیاتی از عوامی توسیعه و گسیترک نیوآوری ،القییت،
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کارآفرینی ،و تیاموشی در سط اقتصادی و بازار میباشند که بیش از گذشته منابع قدرت
عمومی و توانمندیهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی کشور محسیوب مییگردنید .لیذا در
فرایند جهانی شدن اقتصاد ،که رقابت آزاد اقتصیادی بیه سیرعت و بیه شیدت از توسیعه
ت نولوژی و سیستمهای اطالعاتی و ارتباطیاتی بهیرب منید میی گیردد ،میر گونیه فعالییت
اقتصادی در درون مرزمای بسته ملی کاری مش

یا اتی غیرمم ن محسوب میشود.

لذا وجود سازمانهای متعدد منطقه ای و بین المللی کنوانسیونهای مختل

در کلییه زمینیه

مای مربوط به تجارت ،ام و نق  ،اقوق ،محیط زیست و غیرب و تالشهایی که در قالیب
کنوانسیونهای متعدد گمرکی ،بازرگانی در سط جهانی انجام میشود نمود می یابد.
ظهور و تقویت جریانهایی چون جهانی شیدن و تقوییت ا تییارات و ایرگیذاریهای
مقررات و سازمانهای تخصصی بین المللی ،نریر بانک جهانی ،لندوق بین المللی پیول
و سازمان جهانی تجارت ،واب نا واب موجب پیدایش تنریمیات و بازیهیای نیوینی در
عرله اقتصاد بین المللی میگرددکه چون سیلی فراگیرشدب است.
استفادب از ام انات بین المللی و تسیهیالت ایجیاد شیدب در قالیب کنوانسییونهای و
قراردادمای مختل

بین المللی و منطقه ای ،به نحوی که در برگیرندب منافع ملی کشیور

باشد ،مستلام ایجاد ام انات و سیاسیتهای مناسب گمرکی و توجیه وییژب بیه گمیرک و
جایگاب آن در نرام اقتصادی کشور است و نامشخص بودن سیاست کلیی و اسیتراتژیک
کشور در رابطه با مجیامع و سیازمانهای بیین المللیی ایرگیذار در مناسیبات و ترتیبیات
تجاری ،اقتصادی ،ایرات نامطلوبی بر روند تصمیم گیریها و برنامه ریایهای اقتصیادی و
در نتیجه سیاستهای گمرکی و بازرگانی کشور دارد.
آمادب سیازی گمیرک (بعنیوان ی یی از مؤلفیه میای اجراییی مقیررات  –WTOدر
لورت عضویت کشور در سازمان مابور) مستلام مم یاری نادییک مسیئولین محتیرم
وزارت امور ارجه جهت اعیاام کارشناسیان گمیرک جمهیوری اسیالمی اییران بیرای
شرکت در سمینارما و کنفرانسهای بین المللی مربوطه و استفادب از تجارب بیین المللیی
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در این زمینه می باشد.
از آنجا که گمرک مجری برنامه مای اقتصادی کشور در امر بازرگیانی یارجی میی
باشد لیذا اضیور فعیال در سیازمانهای مم یاری تجیاری بیین المللیی و منطقیه ای و
بر ورداری از ام انات بیشتر در این زمینه روری است تا بتوانید نقیش میؤیرتری در
جهت افظ منافع کشور در سط بین المللی و منطقه ای ،ایفا نماید.
با عنایت به اممیت و عیت موجود و لاوم ارکت ممامنک در جهت برنامیه میای
توسعه اقتصادی و نقش مهم گمرک در این راستا و در اجرای قانون مقیررات لیادرات
و مقررات ،ایجاب می نماید که نخسیت گمیرک جمهیوری اسیالمی اییران در جایگیاب
مناسب ود قرار گیرد تا با تنریم برنامه ما وسیاستهای لحی اقتصادی بعنوان ابیااری
مناسب در تحقیق مدفهای برنامه مایی که جهت توسعه اقتصاد کشور ترسییم میشیوند،
ب ار رود.
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