چکیده گزارشات کشوری

شناسایی زمینههای توسعه همکاری بین ایران و افغانستان
تهیهکنندگان :پریسا یعقوبی  -حسن ثاقب

چکیده:
در تجارت کاالیی بین ایران و افغانستان ،کفه ترازو به سمت ایران سنگینی میکند بطوری که بخش عمده این تجارت
مربوط به صاادرات  2/9میلیارد دالری ایران به افغانستان بوده و تراز تجاری ایران نیز با توجه به واردات  11میلیون دالری
از کشاور مککور ترریاا به ممین میزان به نفع ایران اسات یی سااه مای اریر ساو و جایگاه ایران در بازار افغانستان به
سارعت افزایش یافت بطور که م اکنون ددود  22درصاد بازار افغانساتان در ارتیار ایران اساات ونش مناسا نیازمای
وارداتی بازار افغانساتان توساا ایران نیازمند سارمایهگکاری و برنامهریزی تجاری در جوت تطابق صادرات ایران با نیازمای
واقعی و بالفعل آن کشااور اساات آمار تجارت افغانسااتان نشااان میدمد تنوا در نج گروه از  22گروه کاالیی عمده وارداتی
افغانساتان ،ایران موفق به ونش بیش از ی

هوار بازار آن کشور نده است تش

برای دف و ماندگاری صادرات ایران

در گروهماای کااالیی مککور و برنامهریزی برای افزایش نفوذ در بازار آن کشاااور در ساااایر گروهمای کاالیی عمده وارداتی
افغانساتان و ممچنین (برروردار از تانسیل صادراتی ایران ) و ضروری است بررسی تانسیلمای صادرات کاالیی ایران به
افغانستان داکی از تحرق بخش غالا آن است ،از اینرو بایستی با توجه به قابلیتما و توانمندیمای دارلی ،درصدد تولید
صاادراتی با مد نفوذ بیشاتر در بازار افغانساتان در گروهمای کاالیی عمده وارداتی افغانستان ( 22گروه کاالیی دیگر) بود
تجارت ردمات نیز در کنار تجارت کاالیی از اممیت باالیی برروردار است بررسیما نشان داد که عشوه بر صادرات ردمات
فنی و موندسای ،بخش ردمات گردناگری و بطور راگ گردناگری ساشمت از تانسایلمای باالیی در توسعه تجارت با
افغانستان برروردار است مو ترین زمینهمای توسعه ممکاری بین دو کشور در دوزه مای زیر یشنواد مینود:

توسعه تجارت کاال:
 تعمیق همکاری اقتصادی از طریق انعقاد موافقتنامههای تجاری:
 oبازنگری در کاالهای تحت پوشش موافقتنامه تجارت ترجیحی ( )PTAایران و افغانستان،
 oافزایش پوشش کاالیی با هدف افزایش دسترسی تجار افغان به بازار ایران،
 oتالش برای برقراری موافقتنامه تجارت آزاد با افغانستان با پوشش کامل تجارت کاالیی
 ساماندهی گمرکات دو کشور:

o

فعال کردن تعاونیهای مرزنشین و ارائه سهم مرزنشینان از مبادالت ارزی

o

افزایش فعالیت اتاق مشترک تجاری میان استانهای مرزی افغانستان و ایران

 ایجاد و حمایت از شرکتها و خوشههای مدیریت صادرات:
o

تشکیل و حمایت از شرکتهای مدیریت صادرات بعنوان واسطههای تخصصی در جهت توسعه تجارت در سه دسته
 .1شرکتهای خدمات بازرگانی .2 ،خوشههای صادراتی و  .3کنسرسیومهای صادراتی

 تشکیل زنجیره ارزش در صنایع غذایی و صنایع معدنی بین ایران و افغانستان:
o

انعقاد قراردادهای همکاری مشترک بین شرکتهای ایرانی و افغانی در زمینه صنایع غذایی و تبدیلی

o

ایجاد زیرساختهای الزم برندینگ و بستهبندی صنایع غذایی

o

تشکیل شرکتهای مشاوره و بازاریابی

 ایجاد خوشههای صنعتی مشترک خشکبار و فرآوری محصوالت کشاورزی بین ایران و افغانستان:
o

ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک با محوریت تولیدات صادراتی در نزدیکی مرز دو کشور

o

تسهیل در صدور پروانههای تأسیس واحدهای صنعتی در استانهای هممرز

o

فعالسازی نمایندگی امور خارجه در استانهای مرزی جهت بهرهبرداری از ظرفیتهای کشور افغانستان

 سرمایهگذاری در زمینه صنایع پتروشیمی و پاییندست آن:
o

استخراج نفت و گاز و انتقال خطوط گازی با توجه به نیاز دو کشور

o

سرمایهگذاری در زمینه پروژههای پتروشیمی به منظور انتقال دانش فنی و تکنولوژی صنایع پتروشیمی و پاییندستی
نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته به آن

 افزایش همکاری و ارتباط بین تاجران افغانستان و ایران:
o

برگزاری نمایشگاههای تخصصی شرکتهای ایرانی در افغانستان

o

تسهیل در فرایند مجوزها

o

اعطای مشوق های صادراتی به تجار

o

ضرورت برنامهریزی و نظارت سازمانهای متولی

o

راهاندازی دفاتر صندوق ضمانت صادراتی به منظور کاهش ریسک

 استفاده از مزیت منطقه ویژه اقتصادی افغانستان به منظور افزایش کارایی و تسهیل تجارت:

توسعه تجارت خدمات:
 تشکیل کنسرسیومهای معدنی با هدف توسعه صادرات خدمات فنی -مهندسی در مرز دو کشور
o

صدور خدمات فنی -مهندسی در زمینه مشاوره و استخراج معادن

 سرمایهگذاری مشترک در زمینه حوزه خدمات فنی -مهندسی و بسترسازی به منظور صادرات این خدمات
o

ایجاد پروژههای خدماتی مشترک با مشارکت شرکتهای بزرگ و دولتهای دو کشور

o

برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی کوتاه مدت در مرزهای دو کشور در زمینه کشاورزی شامل روشهای نوین
آبیاری ،کشتهای گلخانهای ،دامپروری و باغداری و ...

o

ایجاد دورههای فنی و حرفهای شامل دوره آموزش فنی مکانیک ،برق صنعتی و ساختمانی ،اتومکانیک

o

آموزش ایجاد کسب و کارهای خانگی

 سرمایهگذاری مشترک در زمینه حوزه گردشگری سالمت
o

مشارکت سرمایهگذاران ایرانی در توسعه زیرساختهای گردشگری سالمت در مرز افغانستان

o

همکاری مشترک استانهای مرزی در زمینه گردشگری و سایر حوزههای اقتصادی

o

تأسیس درمانگاههای مرزی جهت ارائه خدمات درمانی و بهداشتی

 تسهیل و تسریع در امر خدمات بازاریابی و فروش کاال و محصوالت تولیدی دو کشور
o

ایجاد مراکز دادهکاوی و تحقیقات بازار

o

سرمایهگذاری جهت تقویت خدمات بانکی

 تالش در جهت ایجاد بازار منطقهای برق و آب با همکاری دو کشور
o

سرمایهگذاری در زمینه انرژی برق و صدور خدمات فنی -مهندسی برق به کشور افغانستان

o

خرید برق از بورس به منظور کاهش هزینه تمام شده

o

برنامهریزی برای مشارکت و سرمایهگذاری در منابع آب و ایجاد امنیت در این زمینه

 تعمیق همکاریهای ترانزیتی در جهت تسهیل حمل و نقل و تجارت
o

تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی مناسب برای همکاریهای ترانزیتی بین ایران و افغانستان

o

سرمایهگذاری و همکاری در اجرای طرحهای ترانزیتی به منظور تسهیل حمل و نقل و تجارت کاال

o

احداث خط راهآهن میان دو کشور

فراهم ساختن زیرساختهای مناسب راه جادهای توسط ایران برای مناطق هممرز با افغانستان مانند بازارچه ماهیرود

زمینههای همکاری اقتصادی و تجاری دو جانبه ایران با ترکیه
تهیه کنندگان :حسن ثاقب و مهدی رضایی

چکیده:
یی ساه مای اریر ایران در تجارت با ترکیه به عنوان نجمین نری
بوده است؛ بر اساس گزار

مو تجاری ممواره از مازاد ترازتجاری برروردار

گمرک کشور دج تجارت با ترکیه را در ساه  1992معاده  7/2میلیارد دالر بود که ددود 4

میلیارد دالر از آن مربوط به صادرات و  9/2میلیارد دالر نیز مربوط به واردات بوده است در ساه  1997ارز

تجارت با ترکیه

به  4/9میلیارد دالر کامش یافت که  2/2میلیارد دالر مربوط به واردات و مابری ( 2/9میلیارد دالر) مربوط به صادرات بوده است
تراز مثات تجاری در ساه  1992به ندت متکی به صادرات گاز یایعی بوده است؛ کامش  22درصد صادرات این قل کاال ساا
تراز تجاری منفی در ساه  242(1997میلیون دالر) نده است در واقع تمرکز صادراتی بسیار ندید در مرابل تنوع وارداتی
بسیار باال از ویژگیمای مو تجارت ایران با ترکیه است در ساه  1997از تعداد  1242قل کاال (کد  HSمشت رقمی) صادراتی
به ترکیه ،فرا ی

کاال یعنی گاز یایعی  92درصد از ارز

کل صادرات را به رود ارتصاگ داده است(در ساه  1992این

سو  29درصد بود) و در مرابل نج قل عمده وارداتی از ترکیه از بین تعداد  9221قل کاال سومی در ددود  17/4درصد را به
رود ارتصاگ دادهاند تمرکز ند ید صادراتی در تجارت ی

تودید محسوب می نود زیرا ارشه در صادرات هند کاال عمده

صادراتی منجر به افت ندید صادرات و کامش درآمدمای ارزی کشور روامد ند از این رو ضرورت دارد که از ممه تانسیلما
و ظرفیتمای کشور برای افزایش تنوع صادراتی استفاده نود از آن مو تر ،در نرایا دساس کنونی که علیرغ دستیابی به
توافق برجا  ،بدلیل رروج امریکا از این توافقنامه ،کشور بایستی بدنااه کامش اثرات سوء تشدید تحری مای آمریکا باند ،نرش
کشورمای ممسو از جمله ترکیه بسیار دائز اممیت است موقعیت ژئو ولتیکی ایران و ترکیه را میتوان مومترین عنصر برای
ممکاریمای گستردهتر دانست به نظر میرسد به ممین دلیل روابا گسترده دو کشور نسات به دیگر ممسایگان از استحکا و
ثاات بیشتر برروردار است برای تداو و ترویت این روابا ،درکت در راه ایجاد منافع مترابل اقتصادی و در یش گرفتن
راماردمای سیاسی مکمل در نرش آفرینی منطرهای را بایستی با جدیت دنااه کرد بر این اساس ،نناسایی فرصتما و
زمینه مای توسعه ممکاری بین ایران و ترکیه و ممچنین ارایه رامکارمای اجرایی به منظور تداو ممکاریمای گکنته و تعمیق
آنما بسیار دائز اممیت است
تااده امتیازات اقتصادی و تجاری بین دو کشور با رویکرد برد -برد و توسعه زمینهمای ممکاری در ییف وسیعی از
دوزهما نامل بخشمای صنعت ،کشاورزی ،ردمات و گردنگری ،نفت ،گاز و ترونیمی الزمه بورهمندی دداکثری از فرصتمای
سرمایه گکاری بین دو کشور و ایجاد انگیزه تعامل دوسویه م افزا بین سیاستگکاران و دولتمردان و بخش رصوصی دو یر
است به عاارت دیگر موفریت در استفاده از فرصتمای سرمایهگکاری و کسا دداکثری منافع اقتصادی و تجاری در صورت
ایجاد ی

ناکه گسترده از ممکاریما بین دو کشور امکان کیر روامد بود تا م ریس

تمرکز ندید صادرات ایران به ترکیه

مرتفع نود و م بدلیل ونش باالی زمینهمای ممکاری ،ایداری و ماندگاری روابا مترابل اقتصادی و تجاری تضمین نود اما
قال از مر اقدامی انعراد قرارداد دوجاناه مالی با ترکیه به منظور استفاده از وهمای ملی دو کشور برای نرل و انتراالت مالی و

دک ارزمای واسا باعث کامش قابل مشدظه ریس ما و مزینهما و تسویل تجارت دو کشور مینود .برری زمینهمای ممکاری
اقتصادی و تجاری بین دو کشور و فرصتمای ایران برای کسا منافع بیشتر به نرح زیر است:
 -1تش

برای ایجاد نورکمای صنعتی مشترک با توجه به تمایل ترکیه به سرمایهگکاری در نراط مرزی دو کشور؛

 -2سرمایهگکاری در صنایع نفت و گاز و ترونیمی با توجه به وجود سوابق سرمایهگکاری مشترک در روژهمای نفت
و گاز بین نرکتمای ایرانی و ترک؛
 -9تعمیق ممکاری در زمینه صنعت رودرو با توجه به مشارکت رودروسازی ترکیه با نرکتمای رارجی
 -4ممکاری در زمینه تولید مواد غکایی و به ویژه موادغکایی دشه با توجه به یشرفتمای کشور ترکیه در این دوزه؛
 -2جلا مشارکت برای سرمایهگکاری در دوزه گردنگری ایران با مد ایجاد توازن در گردنگران دو کشور و استفاده
از تجارب کشور ترکیه در این رصوگ؛
 -2مکاکره جوت مشارکت تجار ایرانی و تامین نیازمای فرونگاهمای زنجیره ترک و مکاکره اولیه جوت ایجاد فرونگاه
زنجیره ایرانی در بازار ترکیه؛
 -7افزایش سطح تجارت دوجاناه با تعمیق موافرتنامه تجارت ترجیحی ( )PTAموجود از یریق بازنگری در اقش
ترجیحی و افزایش ونش کاالیی و مکاکره و یگیری برای اجرای اقدامات تسویل تجارت در قالا موافرتنامه
تجارت ترجیحی ایران –ترکیه(که از ساه  2212اجرایی نده است) با اتکا به توانمندیمای دارلی و مشارکت فعاه
بخش رصوصی؛
 -2ایجاد بازار منطرهای برق با ممکاری دو کشور با توجه به تانسیلمای ایران و تمایل سرمایهگکاران کشور ترکیه
برای سرمایهگکاری در این رصوگ ،اجرای روژهمای مشترک و ممچنین صدور ردمات فنی و موندسی در دوزه
صنعت برق؛
 -9تعمیق ممکاریمای ترانزیتی جوت تسویل دمل و نرل بین دو کشور در راستای توسعه گردنگری و ممچنین
افزایش تجارت کاالمای تولیدی دو کشور و نیز افزایش جریان تجارت در منطره با توجه به موقعیت جغرافیایی
بسیار مناسا دو کشور به عنوان گکرگاه جنوب غرب آسیا و ارو ا؛
 -11تعامل و ممکاری در دوزهمای آبریز فرامرزی ،منطرهای جوت ایجاد امنیت آب برای آیندهای ایدار در منطره به
منظور ایجاد بستر امنیتی و انگیزنی مناسا برای تداو و استحکا ممکاریمای اقتصادی و تجاری

بررسی روابط تجاری میان ایران و صربستان
تهیهکننده :محمد رضا عابدین

چکیده
جمووری صااربسااتان کشااوری بدون دریا ،با جمعیت  12میلیون نفر در جنوب ناارقی ارو ا واقع نااده اساات ایران و
صاربساتان عشقمندیمای زیادی برای گساتر

روابا با یکدیگر دارند بهیوریکه برای مدتی از ساه  1992ترتیاات لغو

ویزا برای ناوروندان دویر بهمورد اجرا گکاناته ناد که الاته ا از گکنت ددود ی

ساه لغو گردید مجموع واردات

صاربستان از جوان در ساه  2212معاده  2259میلیارد دالر بود که این رق  1259درصد بیش از رق ساه یش از آن بود
کل صاادرات صاربساتان به جوان در این سااه  1952میلیارد دالر بود که  1954درصد بیش از رق ساه گکنته بود و این
مرادیر نشانگر  257میلیارد دالر تراز تجارت کاالیی منفی و بهضرر صربستان بوده است
نفترا  ،اجزاء و قاعات و متفرقات وساایا نرلیه موتوری ،داروما ،گاز یایعی اقش عمده وارداتی صاربستان از جوان
محساوب مینوند و در یر مرابل سی برای سی کشی؛ الستی

مای رویی؛ وسایانرلیه دارای موتور یستونی درونسوز

تناوبی جرقهای-ادتراقی؛و کاتود و قاعات کاتود از ما تصفیه نده عمده کاالمای صادراتی صربستان به جوان مستند
صاادرات ردمات صاربستان به جوان در ساه  2212معاده  751میلیارد دالر بوده و واردات ردمات این کشور در این
ساه  252میلیارد دالر بوده و تراز ردمات  159میلیارد دالر را به نمایش میگکارد
بررسای روابا تجاری میان ایران و صاربساتان نشاان میدمد صادرات ایران به صربستان در ساه  2212معاده 1951
میلیون دالر و مجموع واردات ایران از این کشور در این ساه  1459میلیون دالر بوده است روند تجارت فیمابین در سالوای
اریر نشاانگر آنساتکه تجارت مر دو یر با لغو ویزا از رناد فزایندهای برروردار گشته ولیکن با بازگرداندن لزو دریافت
ویزا نرخ رند آن کامش یافته و یا دتی رندی منفی را یی نموده است
مواد شساتیکی و انایا ساارته ناده از آنوا؛ میوه و میوهمای سخت وست روراکی ،وست مرکاات یا وست رربزه؛
هدن ،آمن و فوالد؛ محصاااوالت نااایمیایی غیرآلی ،ترکیاات آلی یا غیرآلی فلزات گراناوا؛و ساااورتوای معدنی ،روغنوای
معدنی و محصوالت داصل از ترطیر آنوا عمده کاالمای صادراتی ایران به صربستان بودهاند و گروه کاالیی دیگ مای بخار و
آبگر  ،ماناین آالت و وسایل مکانیکی ،رآکتورمای مسته ای (کد  )24اصلی ترین کاالی وارداتی ایران از از این کشور بوده
است
تجزیه وتحلیل تجارت دوجاناه ایران به صاربساتان داکی از وجود تانسیل صادراتی معاده  1/2میلیارد دالری به آن
بازار است ممچنین بررسی تانسیلمای صادراتی در سطح گروهمای کاالیی (کدمای دورقمی  )HSنشان میدمد که گروه
کاالیی سااورتمای معدنی ،روغنمای معدنی و محصااوالت داصاال از ترطیر آنوا (کد  )27گروه اصاالی دارای بیشااترین
تانسایل صاادراتی ایران به این کشور است ،منتوا در این گروه نفترا اصلیترین کاالست که در داه داضر صادرات آن
بهدلیل تحری دهار محدودیت است
دوزهمای نفت ،گاز ،ترونایمی ،معادن ،ارتاایات ،کشاورزی و دیگر زیرسارتما زمینه مناسای برای ممکاریمای دو
کشاور به نامار میرود و ممکاریمای دفاعی ،علو و فناوری ،فرمنگی ،منری و دانشاگامی از دیگر زمینهمایی مستند که
مرا مای ایران و صاربستان در دیدارمای صورتگرفته ،درباره آن گفت و گو و تاادهنظر کرده اند دو یر مایلند روابا دو
کشور را در زمینهمای سیاسی ،اقتصادی ،فرمنگی ،مردمی و ارلمانی گستر

دمند

با عنایت بدانکه ایران صاادرکننده ردمات و صربستان واردکننده ردمات است ،دو کشور میتوانند در این دوزه نیز با
یکدیگر ممکاری و تجارت دوجاناه داناته بانااند صاادور ردمات فنیو موندساای و گردنااگری ازجمله مواردی اساات که
میتواند در این دوزه مورد توجه قرار گیرد ممچنین در دوزه ردمات دمل و نرل ،ارتاایات و ردمات رایانهای و ایشعاتی
و سایر ردمات بازرگانی میتوان از توانمندیمای این کشور بوره برد

