


روندهای کالن در تجارت بین الملل پس از جنگ جهانی دوم

چندجانبه گرایی و نظام سازی

GATT /WTO

افزایش شمار اعضا و توسعه دامنه صالحیت ها

 درصد تجارت جهان98تحت پوشش گرفتن

وزن گیری کشورهای در حال توسعه

ناکامی دور دوحه و طوالنی شدن آن

  منطقه گرایی

شکل گیری انواعRTAs 

 قبلیاوج گیری شتابان در دو دهه

زنجیره جهانی ارزش (GVC)

ائتالف های تجاری فرامنطقه ای(Mega Regionals)







شواهدی از ظهور روندهای جدید در یک دهه اخیر

 موج جدید واگرایی
برگزیت
ترامپیسم و ناسیونالیسم اقتصادی

 المللیخروج از پیمان های بین
 تعلیق سازوکار حل و فصل اختالف درWTO

 تجاری با چین و اتحادیه اروپاچالش
 تامینکرونا و تردید در امنیت زنجیره

آیا روند تازه ای در جهان آغاز شده است؟



دوجانبههای تجاری ایران  و موافقت نامه 

تاریخ امضاتعداد ترجیحات تعرفه ایکشورردیف
آخرین وضعیت  

99در سال 

پاکستان1
رقمی اعطایی6کد309
رقمی دریافتی6کد 338

در حال اجراست02/03/1385

تونس2
رقمی اعطایی8و 6و 4کد 256

رقمی دریافتی8و 6کد 174
در حال اجراست27/08/1386

در حال اجراست06/05/1387(موافقتنامه تجارت آزاد)سوریه3

کوبا4
رقمی اعطایی8کد 44

رقمی دریافتی8و 6کد 88
در حال اجراست29/02/1387

بوسنی5
رقمی  اعطایی6کد 170

رقمی دریافتی6و 4کد 170
در حال اجراست15/06/1388

ترکیه6
رقمی اعطایی6کد 125
رقمی دریافتی6کد 139

در حال اجراست18/03/1393

(به استثنای سوریه) مجموع امتیازات اعطایی در کل توافق های تجاری 
(به استثنای سوریه) مجموع امتیازات دریافتی درکل توافق های تجاری

ردیف تعرفه ای904
ردیف تعرفه ای909



نامه های چندجانبهایران و موافقت 

وضعیت اجراوضعیت مذاکراتکشورردیف

1
زرگ موافقت نامه تجارت ترجیحی هشت کشور ب

(دی هشت)اسالمی
.به اجرا گذاشته شده است1395از سال به اتمام رسیده

2
نامه تجارت ترجیحی کشورهای عضوموافقت

(OIC)سازمان همکاری اسالمی
به اتمام رسیده

ی ایران اخیرا فهرست امتیازات خود را ارایه نموده ول
.هنوز توافق اجرایی نشده است

3
توافق تجارت ترجیحی در چارچوب  سازمان 

همکاری های اکو
به اتمام رسیده

هنوز اجرایی نشده و قرار است مذاکرات مجدد صورت
.گیرد

به اتمام رسیدهتوافق تجاری ایران با اتحادیه اوراسیا4
الزم 05/08/1398به تصویب نهایی رسیده و از تاریخ 

.االجرا شده است





چالش های ایران برای حضور در ترتیبات تجاری منطقه ای

بی ثباتی محیط پیرامونی و تنش های سیاسی با برخی همسایگان

دوری بلندمدت ایران از نظام تجاری چندجانبه و ناسازگاری با قواعد آن
فقدان یک راهبرد مشخص و روشن با اثربخشی عملیاتی

اقتصاد مقاومتی/ برنامه های توسعه/ سند چشم انداز

بی ثباتی اقتصاد داخلی و محیط تجاری کشور
تحریم های یک جانبه آمریکا

تنش های سیاسی با غرب و اروپا

نگاه تزئینی به موافقت نامه ها و عدم التزام به اقتضائات آن
 رقابتبرنتافتن هیچ حد مطلوبی از

حمایت گرایی مفرط

ضعف تشکیالتی و نهادی و فقدان سازوکارهای منسجم و فیصله بخش



چالش های ایران برای حضور در ترتیبات تجاری منطقه ای

های دستگاهیفقدان وحدت فرماندهی و تداخل وظایف و مسئولیت

امه هانهای تجاری و فنی الزم برای اجرای صحیح و موثر موافقتفقدان زیرساخت

یهای تجارکمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص و آشنا با موضوعات توافق

های تجارینامهعدم وجود سازوکارهای نظارتی موثر برای پایش موافقت



پرسش و پاسخ


