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 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – رآن بر توسعه تجارت کشو ریو تأث زنجیره تولید منطقه ای

 خالصه مدیریتی

ها )شامل مواد اولیه و سرمایه(، عملیات ایجاد ارزش افزوده، و فرایند تولید متشکل از سه مرحله تأمین نهاده

ها در هر مشارکت با سایر کشورعرضه محصول نهایی است. با توجه به توانایی محدود کشور در بخش تولید، 

رسد از تواند موجب رشد ظرفیت تولید و در نتیجه صادرات کشور باشد. به نظر مییک از سه مرحله فوق می

های مختلف این مشارکت برای برآوردن اهداف کالن ملی ضروری است. کشورهای دارای منابع ارزان در جنبه

کنند. بررسی تجربیات ارزش زنجیره تولید ایفای نقش میهای کمقهبرابر کشورهای توسعه یافته، معموال در حل

ریزی برای اجرای صحیح دهد عدم برنامهها نشان میای در فضای رسانهموجود در زمینه مشارکت منطقه

ه تداوم مشارکت فرامرزی، نه تنها به معنای رشد تولید و صادرات در اثر خودکفایی نیست، بلکه منجر ب

 خواهد شد.فروشی خام

تواند با استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه از طرف دیگر، تأمین نیاز داخلی کشور نیز در موارد متعددی می

های تولید تا حد قابل توجهی به کشورهای غیر همسو وابسته برآورده شود. در حالیکه کشور برای تأمین نهاده

کشورهای همسو باشد. تولید مشترک  جایگزینیتواند راهبرد قابل توجهی برای است، تولید مشترک می

ای و توسعه بازارهای صادراتی تواند به ایجاد اشتغال، توسعه منابع ارزی، تعمیق پیوندهای منطقههمچنین می

دست  کشور کمک کند. در برخی موارد تولید مشترک تنها یک ابزار کمکی نیست بلکه یک ضرورت برای از

 در منطقه است.ندادن بازار صادراتی موجود 

های اقتصادی را نیز تأمین تواند منافع بنگاهتولید مشترک افزون بر آنکه یک ضرورت برای حاکمیت است، می

ای، رقابتی و فرهنگی در بازار مقصد غالب شود، تولید کند. برای آنکه یک صادرکننده بتواند بر موانع تعرفه

انات موجود تولید مشترک برای یک بنگاه، استفاده از امکمشترک پیشنهاد مناسبی خواهد بود. کارکرد دیگر 

تواند با انتقال های سهل الوصول است. همچنین یک تولیدکننده میها و فناوریدر کشور مقصد، همچون نهاده

 بخشی از خط تولید خود به کشور واسطه، از پتانسیل صادراتی آن کشور نیز بهره ببرد.
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 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – رآن بر توسعه تجارت کشو ریو تأث زنجیره تولید منطقه ای

گذارد. ر میین دو کشور همسایه، تجربه جهانی اطالعات پرباری را در اختیادر حوزه تقسیم فرایند تولید ب

ز این فرایند صنایع خودروسازی در آمریکای شمالی و اروپا، و صنایع الکترونیکی در شرق آسیا به طور جدی ا

نوع برند. اقدام به این شود بهره میشناخته می« سازی عمودیتخصصی»که در مقاالت تخصصی تحت عنوان 

رشد تجارت در بلندمدت متوقف  ،و بدون تقسیم تخصصی تولید سازی الزمه توسعه صادرات استتخصصی

ف در درصد تجارت کشورهای توسعه یافته را در صنایع مختل 20خواهد شد. تجارت عمودی به طور متوسط 

 بر گرفته است و با افزایش تجارت کشورها رابطه مستقیم دارد.

های دیگری نیز داشته باشد. با تبدیل آوردن به این فرایندها برای کشور ایران مزیترسد روی به نظر می

سازی تر کرد. استفاده از ظرفیت نهاییتوان چالش تحریم را کمرنگکشورهای منطقه به مبادی صادراتی، می

بادالت و ت محصول در کشوری دیگر و صادرات با واسطه، نیازمند مالحظاتی است: نخست اینکه شرکت مذکور

ا دریافت گواهی مبدأ بانکی آن غیر قابل ردیابی باشد تا از خطر تحریم مصون بماند؛ دوم اینکه این فرایند باید ب

های مخصوص به خود را دارد؛ و سوم کشور واسطه اتفاق بیفتد و هر کشوری برای صدور گواهی مبدأ، رویه

ن شود. راهکار رد که استفاده از مواد اولیه داخلی تضمیاینکه تولید فرامرزی درصورتی مورد حمایت قرار بگی

ریزی نامناسب تولید مشترک در کنار مزایای گفته شده، معایبی نیز دارد. تولید مشترک در صورت برنامه

مکن تواند به خروج ماده خام و سرمایه از کشور منجر شود. شرکتی که به تولید فرامرزی روی آورده است ممی

 بت مخربی با سایر صادرکنندگان شود.است وارد رقا

گر صادرات و واردات های بزرگ تسهیلهای گفته شده در گرو استفاده از شرکتیکپارچه سازی بیشتر فعالیت

ا به یکدیگر رهای اقتصادی های گوناگون را در دست گرفته و فعالیتهای مختلف زنجیره فعالیتاست تا حلقه

 متصل کنند. 
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 مقدمه

کاالهای مازاد مصرف داخلی به گفته کارشناسان حوزه تجارت کشور، صادرات فعلی ایران عمدتا متشکل از 

است. مزیت کاالهای ایرانی در بازار جهانی، ارزان بودن آن است و افزون بر این، از نظر کیفیت و توان تأمین 

پذیر کرده است. مداوم کاال وضعیت قابل رقابتی ندارد که همین موضوع کاالهای ایرانی را به راحتی جایگزین

درصد است؛ در حالیکه این شاخص برای  34بازارهای صادراتی تنها  شاخص ماندگاری کاالهای ایرانی در

 . 1درصد است 50کاالهای کشور ترکیه 

های تولید، از تأمین ای باشد که همه بخشمحور، باید در قالب برنامهحرکت کشور به سمت تولید صادرات

های اجرای این در بر بگیرد. ابزارنیازهای اساسی صنایع تا عملیات تولید و مدیریت توزیع و عرضه نهایی را 

ها خواهد بود که بهبود خدمات نهادهای متولی صادرات، بهبود برنامه شامل طیف گوناگونی از زیرساخت

شود. یکی دیگر از این ابزارها، استفاده از های مالی و بهبود کیفیت حمل و نقل را شامل میزیرساخت

 وکار است.تولید در مراحل مختلف یک کسب زنجیره ارزش هایبرای تکمیل حلقه« های فرامرزیظرفیت»

ها و در همه مراحل تولید صادراتی، توانایی بالفعل ندارد. از طرفی توسعه همزمان هیچ کشوری در همه زمینه

اندازی هر صنعتی نیازمند توانایی و فناوری تخصصی است و ها مطلوب نیست؛ چرا که راهدر همه این زمینه

پذیر ها امکانگذاری است که همزمان در همه زمینهسطح فنی نیازمند حجم قابل توجهی از سرمایه ارتقای این

دست به انتخاب  نیست. بنابراین برای رسیدن به یک جایگاه مطلوب در بین بازیگران تجارت جهانی، ناگزیر باید

 ابتی باالیی دارد.ها زد که کشور در آن مزیت رقبرخی از زمینه

 راستا این گزارش به دنبال پاسخ به سواالت زیر است:در همین 

 ست؟یچ آن گونه هر بیمعا و ایمزا و دارد یانواع و هابخش چه زنجیره ارزش فرامرزی 

 ای و آثار آن بر دیپلماسی اقتصادی، کاهش خارجی فعال در تولید فرامرزی منطقه هایتجربه شرکت

 هزینه و توسعه صادرات چیست؟

  ای به چه میزان بر توسعه تجارت با کشورهای منطقه موثر است؟ارزش منطقهتوسعه زنجیره 

  چه موانع و مسائلی پیش روی تولید فرامرزی و توسعه زنجیره ارزش در تجارت با کشورهای منطقه

  در کشور وجود دارد؟

                                                                                                                                                                      
 رانیسازمان توسعه تجارت ا -یبازرگان یهاموسسه مطالعات و پژوهش؛ 1404-1399سند نقشه راه توسعه صادرات کشور  1
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 ها و ضرورت یستیچ ؛یامشترک منطقه دیتول 

ات به تناسب همه جانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدم تیحما» ،یاقتصاد مقاومت یکل یهااستیس 10بند 

 یمختلف یهابند روش نی. اکندیم فیمرتبط تکل یهارا به دستگاه« مثبت یارزش افزوده و با خالص ارز آور

 ،یصادرات یازهایمتناسب با ن یمل دیتول یزیربرنامه»از آنها  یکیکرده که  هیهدفمند توص تیحما نیا یرا برا

است.  «منطقه یبا کشورها ژهیبا کشورها به و یاقتصاد یوندهایپ یو تنوع بخش دیجد یبازارها یشکل ده

 ،نیافزون بر ا منطقه است. یبا کشورها یاقتصاد وندیتنوع پ یابزارها نیترمشترک از مهم دیتول دیبدون ترد

ه ابتدا به مشترک برآورده شود. در ادام دیتوسط تول تواندیدارد که م ودوج یدر سطح مل یمختلف یازهاین

خته خواهد پردا ندهایفرا نیو سپس ضرورت اقدام به مشارکت در ا دیدهنده شبکه تول لیتشک یاصل یندهایفرا

 شد.

 دیدهنده شبکه تول لیتشک یندهایفرا -1

منتهی به شود که به صورت یک شبکه با مراحل در هم تنیده وکار از فرایندهای متعددی تشکیل میهر کسب

افتد بلکه برای هر تولید محصول نهایی خواهد شد. این مراحل لزوما در داخل مرزهای یک کشور اتفاق نمی

ای و جهانی در قالب یک زنجیره ارزش فرامرزی استفاده کرد. در توان از توانمندی بازیگران منطقهمرحله می

شوند که در ادامه توضیح داده تقسیم می« یعتأمین، تولید و توز»ها به سه بخش یک نگاه کلی این شبکه

 1شود.می

 هانهاده نیتأم ندیفرا -1-1

های ضروری، بر عهده زنجیره تأمین است. هر محصول، برآمده از ترکیب تأمین مواد اولیه تولید و سایر نهاده

 پنج عنصر است که باید پیش از تولید تأمین شود:

 

 هاشبکه تأمین نهاده .1نمودار 

های مختلف از جمله فناوری، مواد اولیه تواند با ترکیب مشارکت در نهادهمشارکت کشورها در این قسمت، می

گذاری مستقیم خارجی، اعطای لیسانس، انتقال خط تولید های مختلفی داشته باشد. سرمایهو سرمایه صورت

کل شهای تولید را ه، انواع همکاری بین کشورها برای تأمین نهادبه کشور دارای نهاده ارزان و سایر موارد مشابه

 دهد.می

                                                                                                                                                                      
(؛ بانک  54038n.ir/y2https://bی )و توسعه اقتصاد یسازمان همکار(؛  98733n.ir/p2https://bمرکز مطالعات زنجیره ارزش )برگرفته از مطالب  1

 ( 55662n.ir/e2https://b( و دنیای اقتصاد ) 50189n.ir/r2https://bجهانی)

https://b2n.ir/p98733
https://b2n.ir/y54038
https://b2n.ir/r50189
https://b2n.ir/e55662


 

 

8 
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 ارزش افزوده جادیا ندیفرا -1-2

رسد که در های مورد نیاز تولید انجام شد، نوبت به مرحله اجرای عملیات تولید میپس از آنکه تأمین نهاده

فرایند که طی آن ماده اولیه تبدیل به کند. این قالب چند مرحله، برای بنگاه تولیدی ایجاد ارزش افزوده می

 نام دارد. مراحل زنجیره ارزش در زیر نمایش داده شده است: 1شود، زنجیره ارزشمحصول نهایی می

 

 افزاییشبکه ارزش .2نمودار 

های کمتر توسعه افزایی کمتری برخوردار است معموال به دست کشورمراحل میانی این زنجیره که از ارزش

دهند معموال در شود و مراحل ابتدا و انتهای آن که بخش اعظم ارزش را به خود اختصاص مییافته محقق می

 یافته است.دست کشورهای توسعه

ها و توانمندی کشورهای همسایه در مراحل مختلف زنجیره ارزش و پس از آن اقدام به شناسایی ظرفیت

تواند از خروج ارزش افزوده از سپاری، تولید مشترک، مونتاژ و... میصورت برونمشارکت در فرایند تولید به 

 منطقه و تقویت اقتصاد داخلی کشورها مفید واقع شود.

 عیشبکه توز -1-3

شود. در بسیاری از موارد، این شبکه توسط تولیدکننده فرایند عرضه کاالی نهایی به بازار در این شبکه محقق می

کننده، در سازمان مخصوص به خود کاال به جای انتقال از دست تولیدکننده به مصرفشود و مدیریت نمی

های خرید انبوه ای، بسترهای تجارت دیجیتال و سازمانهای زنجیرهشود. خریداران جزئی، فروشگاهتجارت می

 دهند.جهانی این شبکه توزیع را شکل می

 ای در تکمیل فرایند تولیدمشارکت منطقه -1-4

 یهااستیس دیف شداختالرود که در آن زی تجارت مبتنی بر یک زنجیره ارزش جهانی پیش میساجهانی

برای را  هااستیگونه س نیاحتمال هضم در ا افته،یتوسعه یدر حال توسعه با کشورها یکشورها یاقتصاد

 یز کشورهاا خدمات و مهاجرت متخصصان ه،یمواد اول ه،یسرما خروجهمچنین  .دکنیم ایمهاقتصادهای نوپا 

 .افتدبه طور طبیعی اتفاق می افتهیتوسعه یدر حال توسعه به کشورها

                                                                                                                                                                      
ویژگی زنجیره ارزش آن است که با پیشروی آن، ارزش افزوده برای زنجیره ارزش اصطالحی است که دو کاربرد متفاوت دارد. در یک کاربرد خاص،  1

های مورد نیاز است. زنجیره ارزش، تنها متولی انتقال مواد و نهادهسازمان ایجاد خواهد شد. این کاربرد در مقابل زنجیره تأمین قرار دارد که بر خالف 

( اما در کاربرد عام، اصطالح زنجیره ارزش شامل همه مراحل پیشینی و پسینی تولید است و شامل زنجیره  54883n.ir/a2https://b)اینوستوپدیا، 

 ز خواهد شد.تأمین از تولید تا مصرف نی

https://b2n.ir/a54883
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ای است. یکی از راهکارها برای عدم انفعال در برابر این زنجیره ارزش جهانی، تشکیل زنجیره ارزش منطقه

برای توسعه بازار کند. اولین فرصت ای را برای اقتصاد و تولید ملی فراهم میهای تازهای فرصتتجارت منطقه

ای افزون بر این، منابع تأمین سرمایه، مصرف هر کشور، صادرات به کشورهای منطقه است. اما تجارت منطقه

 کند.کاالی اساسی و خدمات را نیز گسترده و تبادل دانش فنی را تسهیل می

زش افزوده شوند. های یک منطقه در خود آن منطقه واجد ارکند سرمایهای کمک میزنجیره ارزش منطقه

ها و تواند به همراه همسایههای طبیعی و موقعیت راهبردی جغرافیایی، میکشور ایران با داشتن سرمایه

ای را تشکیل دهد؛ اما این اقدام آفرین این زنجیره منطقههای ارزشکشورهای همسوی منطقه، بسیاری از حلقه

 نیازمند یک برنامه منسجم و بلندمدت است.

 سازی نیازهای ملیمشترک ابزاری برای برآوردهتولید  -2

شود. اما در سطح کالن نیز، تولید های تولیدی محسوب میتولید مشترک یکی از راهکارهای توسعه بنگاه

ها پوشش تواند اهداف متعددی را برای دولتهای مشارکت فرامرزی در زنجیره تولید، میمشترک و دیگر روش

یگر از دز نیازهای ملی، اقدام به تولید مشترک یک ضرورت است و برای برخی دهد. برای برآوردن برخی ا

داف تواند به عنوان یک ابزار برای پیشبرد اهداف حاکمیت مطرح باشد. در ادامه به توضیح این اهاهداف نیز، می

 کالن پرداخته خواهد شد.

 ورود به تولید فناورانه صادراتی  -2-1

بر اساس  ز صنایع محدودی همچون پتروشیمی، تولید صادرات محور ندارد.کشور ایران در اغلب کاالها به ج

 ی کشوریک چهارم ارزش هر تن کاالی واردات رانیا یصادرات یارزش هر تن کاال 1399در سال گمرک  آمار

درصد از صادرات کشور را در بر  20جات، در حدود و بخش کشاورزی شامل انواع میوه، سبزی و صیفی است

ادرات، صبه منظور مصرف داخلی و  و دارای سطح باالی فناوری یتخصص گرفته است. روی آوردن به تولیدات

ی صنعتی هانهیزم در همه. از آنجا که تمرکز همزمان است یو خارج یداخل یجد یگذار هیسرما ازمندین

های خاصی ریزان آینده تولید و صادرات ناگزیر باید صنعت را به کسب تخصص در زمینهمقدور نیست، برنامه

 رهنمون شوند و توان تولید کشور را بر همان بخش متمرکز سازند.

از راهبردها  کیاز آنجا که تولید هر کاالی دارای سطح باالی فناوری، نیازمند تخصص در صنایع متعدد است، ی

تولید  برای تمرکز هر چه بیشتر بر صنایع خاص، استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه برای تکمیل زنجیره

رفته گمحصول است. به طور مثال صنعت خودرو در کشور ترکیه، با تمرکز بر مراحل خاصی از تولید شکل 

شود. ترکیه با واردات قطعات خودرو یل میاست که در تعامل با صنعت خودرو آلمان، به یک زنجیره کامل تبد

کند. در ادر میاز آلمان و افزودن قطعات ساخت ترکیه به آن، نهایتا خودرو مونتاژ شده را مجددا به آلمان ص

 خته خواهد شد.سازی عمودی نام دارد، پرداگزاری تولیدی که تخصصیهای بعدی گزارش به این سیاستبخش
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گذاری مستقیم خارجی است و برای های انتقال تکنولوژی، استفاده از سرمایهوشترین رهمچنین یکی از مهم

 این منظور، روی آوردن به راهبرد مشارکت در تولید ضروری خواهد بود.

 تأمین نیاز داخلی -2-2

بخش قابل توجهی از محصوالت کشاورزی مورد نیاز داخلی از کشورهای دیگر از جمله کشورهای غیرهمسو 

ی درصد از واردات محصوالت اساس 44حدود  1399به طور مثال بر اساس آمار گمرک در سال شود. وارد می

آن است که  مهم در این آمارشده است. نکته  نیو امارات تام ییکایآمر ،ییاروپا یکشورها قیاز طر غذایی

 رانیمحصوالت به ا یصادرکننده اصلهمچون انگلیس و امارات،  ی همسو با آمریکاکشورها نیاز ا یاریبس

موضوعی که  1کنند.یمحصوالت عمل م نیصادرات ا نهیدر زممالی یا لجستیکی و به عنوان واسطه  ستندین

های تولید بحران پدید آید. از طرفی نیز، تولید همه این موجب شده تا در مواقعی برای تأمین نیاز داخلی بخش

 متریلیم 250با متوسط بارش ساالنه  رانیاپذیر نیست. کانآبی اقلیمی اممحصوالت در داخل کشور به دلیل کم

 یدر حال حاضر با توجه به مشکالتدرصد از اراضی آن قابل کشت است و  10ست، تنها ایجزو مناطق خشک دن

طبعا روی آوردن به  2.نداردرا در داخل  ازیمورد نکشاورزی محصوالت  توان تولید همهمثل کمبود آب و خاک 

 تری از واردات کاالی نهایی از کشورهای بعضا متخاصم است.مشترک با کشورهای همسو، راهکار مناسبتولید 

 راهبرد تولید فرامرزی برای تأمین نیاز داخلی -2-2-1

یکی از راهبردهای دولت برای اصالح این رویه، روی آوردن به تولید مشترک در کشورهای همسو با جمهوری 

بافی دچار بحران شده بود. مثال در سالهای اخیر به دلیل رکود نوغانداری، صنعت ابریشم اسالمی است. به طور

در اوگاندا توسط یکی از تجار ایرانی و صادرات آن  درخت توت ونیلیم 7دود اما در یک تجربه موفق، کاشت ح

این توتستان در تخم نوغان  بافی در ایران را از بحران نجات دهد. تولید سالیانهبه ایران توانست صنعت ابریشم

بارندگی در اوگاندا و برخی نقاط افریقا،  3.است که معادل کل تولید نوغان در ایران استهزار جعبه  25حدود 

برابر متوسط بارندگی ایران( است و زمین و نیروی کار فراوان وجود  6متر )بیش از میلی 1600به طور متوسط 

 دارد.

 اکسپورت کنندهراهبرد تنوع در کشورهای ری -2-2-2

در دهه اکسپورت کننده است. راهبرد دیگر برای کاهش چالش واردات کاالی اساسی، تنوع در کشورهای ری

به طوری که در  و به صورت ری اکسپورت بوده است از امارات ،رانیات ارداواز کل  یسهم قابل توجهاخیر، 

اما تمرکز تجار کشور در امارات  .میلیارد دالر شد 13.6اکسپورت از امارات به ایران تنها ارزش ری 2017سال 

های سیاسی بین دو کشور ایران و امارات، سهم ایران از تجارت تنش با پدید آمدن موجب شد تا در سالهای بعد

                                                                                                                                                                      
 120146مسیر اقتصاد، شماره خبر  1

 4246516و  4912083خبرگزاری مهر، شماره خبر  2
 آقای موسوی فعال اقتصادی در اوگاندا 3
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کشورهای منطقه  در نمودار زیر، مقادیر ری اکسپورت امارات به مقصد 1درصد نزدیک شود. 1امارات به حدود 

 به بعد نشان داده شده است: 2012از سال 

 

 (trademap)منبع:  ارزش ری اکسپورت از مبدا امارات به کشورهای منتخب .3نمودار 

ایران رتبه اول کشورهای مقصد ری اکسپورت امارات  2012شود، از سال همانطور که در نمودار باال دیده می

ایران مقصد پنجم ری اکسپورت امارات با سهم  2019است. این جایگاه به تدریج پایین آمده و در سال  بوده

 2درصدی شده است. 12

 کینوان عمان به ع برای هر دو طرف، و امارات رانیا افزایش ریسک همکاری کشورهایبا احتمال  ندهیدر آ

والت با مبدأ و مقصد ری اکسپورت محص گاهیجاتواند و میست امطرح  یرانیا تاجران یصادرات مجدد برا گاهیپا

دهد در حال حاضر ایران نتوانسته به خوبی از این ظرفیت اما نمودار زیر نشان میبگیرد. از امارات  ار ایران

 استفاده کند:

 

                                                                                                                                                                      
 آمارهای سازمان توسعه تجارت 1

  01791n.ir/q2https://bسایت استاتیستا،  2

https://b2n.ir/q01791
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 (trademapاکسپورت از عمان به مقصد کشورها )منبع:  یارزش ر .4نمودار 

 زایی با جذب خطوط تولیداشتغال -2-3

یکی از نیازهای کالن کشور در حال حاضر، نیاز به اشتغال است. در حالیکه آمار بیکاری در ایران قابل توجه 

ترین دستمزدهای مصوب نیروی کار در سطح منطقه به ایران تعلق دارد. با جذب خطوط است، یکی از پایین

نمودار زیر، شاخص توان بخشی از نیاز بازار کار را پوشش داد. طقه، میتولید صنایع موجود در کشورهای من

 دهد:نشان می 2019 سالرا در  1حداقل دستمزد مصوب در برخی کشورها بر اساس گزارش سازمان جهانی کار

 

 2019ی منطقه در سال کشورهاشاخص حداقل دستمزد مصوب در . 5نمودار 

تومانی  4200که بر اساس دالر  2دهددالر نشان می 360نیروی کار ایرانی را  مصوبآمار فوق حداقل دستمزد 

به این ترتیب حداقل دستمزد  3دالر است. 120محاسبه شده و در واقع حداقل دستمزد تعیین شده معادل 

 .نیروی کار ایرانی معادل یک چهارم این مقدار برای ترکیه است

شود تا احداث خط تولید در ایران هایی همچون انرژی و آب، باعث میین، پایین بودن قیمت نهادهافزون بر ا

 افتهیرشد عیصنا یدیتول یهاکارگاهتوان برای صنایع کشوری همچون ترکیه مقرون به صرفه باشد. بنابراین می

 یکشورها سانسیل رشیاز پذ ندیفرا نی. اکردجذب های صنعتی در قالب شهرک یرا در مناطق مرز هیهمسا

 رهیزنج یباال یهاحاصل از رده یجذب سود اقتصاد یبرا یشتریتر است چرا که احتمال بمطلوب افتهیتوسعه 

صنایع )به در  یعمود یساز یتخصصبه به صورت بلندمدت توان می از این طریق و ارزش را خواهد داشت

همچنین به منظور افزایش جذابیت این پیشنهاد برای . وردکشور ترکیه( روی آ یکیلوازم الکترونعنوان مثال 

                                                                                                                                                                      
  33739n.ir/j2https://b؛ ILOسازمان  1
 9139حداقل دستمزد مصوب در سال  سهیمقاهرچند بر اساس این آمار، دستمزدها در ایران نسبت به برخی کشورهای همسایه آنچنان پایین نیست، اما  2

 کشورها است. اینباالتر از  بسیار انیرانیسرانه ا ینسبت به درآمد ملّ رانیشده در ا نییدهد که رقم تعیو در حال توسعه نشان م افتهیتوسعه  یبا کشورها

 کشور اقتصاد شیاز گنجا شتریب ،حداقل دستمزد توسط دولت« قرار دادن»رقم باال  یتنها به معنابه عبارت دیگر این حداقل دستمزد مصوب، 

 28468n.ir/q2https://b.است

 تومان بود. 12600به طور متوسط  2019با توجه به اینکه دالر در سال  3

https://b2n.ir/j33739
https://b2n.ir/q28468
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ای ای و... راه را برای توسعه زنجیره ارزش منطقهمشابه کره یکاالها یگذاربا تعرفه توانمی در عوضترکیه، 

 .ای در بازار ایران باز کردحاصل از فروش کاالهای ترکیه

 توسعه منابع ارزی -2-4

شود به جز ارز حاصل از صادرات محصول نهایی، منابع ارزی متفاوتی در اختیار کشور تولید مشترک موجب می

هزار تن  516بنا بر آمار گمرک، صادرات انواع شیشه کشور در مجموع  1399در سال قرار بگیرد. به طور مثال 

 تیظرف یدارااحداث شده، به تنهایی  بوده است. در حالیکه کارخانه ایرانی تولید شیشه که در کشور سوریه

کارخانه فرست گلس  1است. درصد از کل صادرات شیشه( 43)معادل  فلوت در سال شهیهزار تن ش 220 دیتول

در کشور  شهیکننده شدیتنها کارخانه تولتأسیس شد، کاوه  یگروه صنعت یگذارهیبا سرما 2010که در سال 

تأسیس چنین  2.کندیز صادرات میکشور ن نیا گانیبه همسا ه،یسور ازیعالوه بر تأمین ن است و هیسور

 تواند ظرفیت تولید فرامرزی را برای توسعه منابع ارزی کشور نشان دهد. هایی، میشرکت

تواند به استفاده از ظرفیت باالی کشور در صادرات خدمات فنی مهندسی کمک تولید فرامرزی همچنین می

 یو مهندس یاز صادرات خدمات فن رانیادرآمد  1398، در سال سعه تجارتسازمان توبر اساس گزارش کند. 

صادرات خدمات  ران،یجامعه مهندسان مشاور ا سیرئ ینیحال آنکه به گفته ام بودهدالر  ونیلیم 300کمتر از 

 3دارد. یدالر اردیلیم 30تا  25 تیظرف رانیا یفن

تواند بخشی از زنجیره تأمین کاالی های ایرانی در کشورهای منطقه میافزون بر این دو موضوع، حضور شرکت

داخلی را نیز برعهده بگیرد و از این طریق، نقش ارز واسطه را نیز در مبادالت کاالیی بین دو کشور کمرنگ 

های کشور در ای منطقه، چالشکشوره GDP 5ایران با شاخص  GNP 4کند. بدین ترتیب با ترکیب شاخص 

 یابد.وابستگی به ارز خارجی کاهش می

 ایتعمیق پیوندهای منطقه -2-5

، از طریق تولید مشترک در دل منطقه یشبکه ساز شیافزا ومنطقه  یکشورها یاقتصاد یدگیدر هم تن

 یارز برا ایکاال  تأمین ینوع از تجارت صرفا به معنا نیاقتصاد است. چرا که ا یمقاوم ساز یدر راستا یافهیوظ

 . کندیم نیتضم زیدو را ن نیا داریدر تأمین پا شتریبلکه ثبات ب ست،یکشور ن

ی کشور ضروری ، رهیافتی است که در کنار خودکفایی و تنوع تولید، برای تأمین امنیت اقتصادمتقابل یوابستگ

 یدگیتنبا درهم -ییودکفاخ قیاز طر خود یاقتصاد تیامن در کنار تأمین-کشور  این رهیافت،بر اساس  است.

 .کندیم هیمرا در آن سخود را باال برده و چند کشور  یبرا یناامن نهیهز گرید یو نفوذ متقابل در کشورها

                                                                                                                                                                      
 =3364https://kavehglass.com/?p کاوه  یگروه صنعت تیسا 1
  /111070https://masireqtesad.irمسیر اقتصاد:  2

 13941204000459خبرگزاری فارس، کد خبر  3
 تولید ناخالص ملی 4

 تولید ناخالص داخلی 5

https://kavehglass.com/?p=3364
https://kavehglass.com/?p=3364
https://masireqtesad.ir/111070
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اتفاق در  نیمتقابل، پروژه صادرات برق و گاز به کشور عراق است. هرچند ا یوابستگ افتیروشن از ره مثال

 نیکه چن یمواجه است. اما در صورت یریپذ میبا چالش تحر لیدل نیافتاده و به هم یاقتصاد دولت هیناح

 1اثر خواهد شد. یب ایباالتر رفته و  میتحر نهیچند کشور برقرار شود، هز ایدو  یبخش خصوص نیب یوابستگ

آن، رشد  هیر سادفعاالن فراهم کنند تا  یبرا دیبا نیاست که دولت و قوان یاکشور، مؤلفه کی یاقتصاد تیامن

تواند امنیت یهمسایگان به یکدیگر م گره خوردن اقتصاد .فتدیمناسب کاال و خدمات اتفاق ب عیو توز یاقتصاد

شود. به عبارت دیگر اقتصادی را به همراه داشته باشد و به این ترتیب هزینه تحریم بین کشورها تقسیم می

 کنند.شوند و از همراهی با آن خودداری مییران متضرر میهمسایگان هم از تحریم ا

 توسعه بازار صادراتی -2-6

ای موجود در در کنار بازارهای دارای ظرفیت کشورهای منطقه برای افزایش صادرات ایران، بسیاری از بازاره

ن در منطقه، روند. در حال حاضر دو شریک عمده صادرات ایرااین کشورها برای صادرات ایران رو به افول می

گفته درباره صادرات شیشه، بخش اعظمی از شیشه ایران نیز به این عراق و افغانستان هستند. در مثال پیش

ای و مزیت نسبی، شود. در حالیکه با توجه به ظرفیت صادراتی کشورهای دیگر، عوامل تعرفهدو کشور صادر می

بر اساس  وشور کمتر از میزان صادراتی فعلی است پتانسیل صادراتی برای صادرات شیشه ایران به این دو ک

یابد. نمودار زیر پتانسیل صادراتی الملل، این صادرات در آینده به تدریج کاهش میتحلیل مرکز تجارت بین

 کند:شیشه ایران به کشورها در مقایسه با صادرات فعلی را مقایسه می

                                                                                                                                                                      
 77ای، ص: راهنمای تجاری منطقه1390یحیی آل اسحاق،  1



 

 

15 
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 ت حقیقی و ظرفیت صادراتی شیشه فلوت ایران به کشورهای مختلفمقایسه صادرا .6نمودار 

ده و در عین حال، بر اساس نمودار فوق، بازار شیشه ایران در عراق، افغانستان و آذربایجان بیش از حد اشباع ش

د که همچنان شیشه تولیدی ایران پتانسیل صادراتی قابل توجهی به برخی کشورها از جمله ترکیه و سوریه دار

تواند اهمیت این نوع از فعالیت اقتصادی استفاده مانده است. مثال تأسیس شرکت شیشه کاوه در سوریه میبی

 را نشان دهد.

به  گسترش صادرات ییفرصت طالمعتقدند کارشناسان ، دیاز تول تیحما یهااستیبه س عراق با ورود کشور

واردات  شتریدر جهت کاهش هرچه ب« عراق یصنعت یهاقانون شهرک» بیاست. تصو دهیرس انیبه پا عراق

 گذارانهیسرما یاقتصاد عراق را به رو یهاو در عوض، درب کندیسابق عمل م یتجار یاز شرکا ییمحصول نها

عراق،  یصنعت یهادر شهرک یصادرکننده فعل یهاشرکت یگذارهی. سرماگذاردیمشترک باز م دیو تول یخارج

  1هاست.شهرک نیش واردات عراق در اثر گسترش اآنها از کاه دنیضامن صدمه ند

صادراتی موجود  بنابراین روی آوردن به تولید فرامرزی نه تنها برای توسعه صادرات، بلکه برای حفظ بازارهای

 نیز ضروری است.

 همگامی روند تجارت با تجارت عمودی -2-6-1

نام دارد. این الگو بر  2«تجارت عمودی»مشارکت کشورها در فرایند تولید، نیازمند مدلی از تجارت است که 

هاست، روشی است سپاری که درباره رفتار شرکتگذاری خارجی، تملک و ادغام و برونخالف مفاهیم سرمایه

                                                                                                                                                                      
  /116815https://masireqtesad.irمسیر اقتصاد،  1

2 Vertical trade 

https://masireqtesad.ir/116815
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کند. در این الگو کشورهایی که مکمل هم در فرایند تولید که سیاست کشورها را در فعالیت تجاری توصیف می

کنند تا این فرایند تسهیل شود. به عنوان یکی از این اقدامات، اتی با یکدیگر میهستند، اقدام به انعقاد تفاهم

برخی معتقدند آنچه موجب شده تا کشورها به سمت توسعه قراردادهای تجارت آزاد بروند، نیاز روزافزون به 

 2صنایع بوده است. 1«سازی عمودیتخصصی»

مشخص شد که سهم تجارت عمودی نسبت  OECDدر یک مطالعه بر روی برخی از کشورهای عضو سازمان 

 1968های به کل تجارت در این کشورها به مرور زمان افزایش پیدا کرده است. در کمتر از دو دهه )بین سال

به عبارت دیگر  3درصد بیشتر شده است. 20( تجارت عمودی این کشورها به طور متوسط در حدود 1990و 

 ها، تالزم برقرار است.سازی عمودی در تجارتِ آن عه تخصصیبین توسعه تجارت این کشورها و توس

های افزایش تجارت است، هرچند که این ضرورت در بین صنایع مختلف بنابراین تجارت عمودی یکی از ضرورت

 های بعدی درباره این مبحث توضیح داده خواهد شد.و کشورهای مختلف، متغیر است. در بخش

 یط تحریمچالش امکانات فروش در شرا -2-6-2

هرچند بسیاری از کاالهای بخش خصوصی با مشکل تحریم حمل و نقل مواجه نیست، اما در صورتی که 

، بسیاری از خریداران به دلیل هراس از مسدود صادرکننده بخواهد کاالی خود را با گواهی مبدأ ایرانی بفروشد

والمارت،  ،یبیآمازون، اهای اینترنتی همچون کنند. فروشگاهشدن حساب بانکی خود از خرید کاال خودداری می

اند نیز فروشندگان را انجام داده 4درصد از تجارت خرد جهانی 20و... که در سالهای اخیر به طور متوسط  سوق

های مالی موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان داخلی به سمت توسعه صادرات اند. تحریمیم کردهایرانی را تحر

 حرکت نکنند. 

های جهانی، به دلیل آنکه صادرکننده ایرانی تحریم بانکی است و فایننس از طرفی تأمین کنندگان زنجیره

شوند، چون سرمایه در گردش کافی ی نمیایران شود، وارد معامله با طرفبانکی برای صادرات به وی داده نمی

انی مجبور خواهد برای خرید انبوه از صادرکننده بدون مداخله فایننس بانکی ندارند. لذا صادرکننده انبوه ایر

کند و با افزایش هزینه و کاهش سود بود با تأمین کنندگان خرد معامله کند که کار را برای او بسیار دشوار می

 همراه خواهد بود. 

بنابراین در شرایط فعلی ارسال مستقیم کاال به کشورهای جهان، هم پاسخگوی نیاز روزافزون کشور به ارز 

رود. در چنین شرایطی روی آوردن حاصل از صادرات نیست و هم مانعی جدی برای توسعه صادرات به شمار می

گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی به تولید فرامرزی از طریق مشارکت در تولید، احداث کارخانه، و سرمایه

                                                                                                                                                                      
1 Vertical Specialization 

 ( 34722n.ir/f2https://b) 147، ص Vertical Specialisation and New Regionalismکتاب  2
 پیوست(سازی عمودی و تغییر در تجارت جهانی )مشروح در نشریه مطالعات سیاستگذاری فدرال رزرو: تخصصی 3

  34154n.ir/e2https://bآمار استاتیستا؛  4

https://b2n.ir/f34722
https://b2n.ir/e34154
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ها در تواند ابزار قابل توجه و توجیه پذیری برای توسعه بازار مصرف کاالهای تولید ایران و کاهش اثر تحریممی

  زنجیره صادرات، حمل و نقل و تأمین مالی باشد.
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 های اقتصادیبرای بنگاه تولید مشترک کارکردهای 

ا مشکالت متعددی روبرو هستند. گاه تجاری و تولیدی در کشورهای دیگر بوکار برای ایجاد پایصاحبان کسب

های کوچک وکار شرکتکند، مناسب با مدل کسبتولید مشترک هزینه سربار زیادی را به بنگاه تحمیل می

الگو  نیگذار دشوار خواهد بود. همچنین انیست و تأمین امنیت سرمایه خارج شده از کشور نیز برای سرمایه

 وندیپ گریکدیها را به شرکت یهاتیدر سراسر منطقه است تا بتواند فعال نیتأم رهیپوشش گسترده زنج ازمندین

 تیریمد یتهابه شرک رهیزنج نیا تیریآنها را برقرار کند. مد نیروابط ب یدهد و تا حد ممکن به صورت تهاتر

 .ستیموجود ن حاضر در کشور لدارد که در حا ازیقدرتمند ن گرانلیصادرات و تسه

ها دارد و اهاما در کنار مشکالت فوق، مشارکت فرامرزی در فرایند تولید کارکردهای متفاوتی نیز برای بنگ

بندی تواند در سه گروه کلی دستهگیرند. این اهداف میوکار اهداف گوناگونی را از این الگو پی میصاحبان کسب

لی کشور مقصد با موانعی روبرو شدند. استفاده از بازار داخوکارهایی هستند که برای شود: گروه نخست کسب

هایی هستند که برای استفاده از امکانات خاصی در کشور مقصد اقدام به تولید در آن کشور گروه دوم شرکت

به  کنند. هدف گروه سوم از تولید در کشور دیگر، استفاده از آن کشور به عنوان یک واسطه برای دستیابیمی

 شود.ک پرداخته میی صادراتی فراتر از آن است. در ادامه به بررسی این سه هدف و ذکر مثالهایی از هر یبازارها

 کشور مقصد یاستفاده از بازار داخل -1

سیاسی،  تصمیم کشورهای مقصد صادرات برای کاهش واردات به دلیل حمایت از تولید داخلی یا بروز موانع

مچنان از بازار ه. در چنین شرایطی یک تولیدکننده برای آنکه بتواند شودمنجر به کاهش صادرات از کشور می

 های جایگزین روی آورد.قبلی استفاده کند، باید به روش

 یتعرفه ا یتهایممنوع  -1-1

های حمایتی با روش ممنوعیت واردات یا وضع تعرفه یکی از موانع پدید آمده برای ادامه روند صادرات، سیاست

کشور عراق برای کاالهای متعدد، انواع نوشیدنی و به ویژه محصوالت کشاورزی،  1397باالست. از اوایل سال 

در کشور عراق برخوردار بوده  یاز بازار مناسب رانی، اآناقالم  شتریکه در بهای وارداتی وضع کرده که ممنوعیت

 در ادامه راهکار دو شرکت زمزم و کاله در مواجهه با این مشکل بررسی شده است. 1.است

 اعطای لیسانس زمزم به هاملت عراق -1-1-1

)متعلق به بنیاد مستضعفان( کشور عراق  مقصد عمده صادراتی هلدینگ صنایع غذایی پارس 1398تا سال 

 تیعممنوبه دلیل حمایت از کارخانجات داخلی و افزایش تولید ملی، عراق شرایطی که کشور  بوده است. در

قرارداد  یامضاهای هلدینگ پارس با ه عنوان یکی از شرکتب رانیشرکت زمزم ا، کرد بیرا تصو یدنیورود نوش

                                                                                                                                                                      
 3693123دنیای اقتصاد، کد خبر:  1
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و  هیارسال مواد اولپس از انجام مقدمات الزم و و  1شرکت هاملت عراق با رانیزمزم ا سانسیتحت ل دیتول

هزار  42 دیخط تول)با  تیشرکت الکو دیبا استفاده از خط تول خود رامحصوالت  دیتول از،یمورد ن یاقدامات فن

کارخانه  چندین عالوه بر این هلدینگ پارس با داشتن .2آغاز کردمستقر در شهر بغداد  (در ساعت شهیشی بطر

و سایر  شهیش ،کنسانترهی ورود به زنجیره تأمین عراق و صادرات توانای ،زمزم و بهنوش ی همچوندنینوشتولید 

 به آن کشور دارد که برای پایدار بودن این الگو، توسعه مشارکت با طرفرا  مواد اولیه و خدمات فنی مهندسی 

نمودار زیر صادرات نوشابه ایران به عراق  3.در تشکیل زنجیره ارزش در درون کشور عراق ضروری است یعراق

 کند:ا با ظرفیت تولید این کارخانه مقایسه میر

 

 مقایسه صادرات کشور در ردیف تعرفه آب و نوشابه به عراق با ظرفیت تولیدی کارخانه زمزم در این کشور .7نمودار 

 تولید لبنیات کاله در عراق -1-1-2

محصوالت لبنی در عراق شامل پاالیشگاه شیر و اقدام به تأسیس کارخانه فراوری  1395شرکت کاله از سال 

تن صادرات  700تا  500های صادراتی روزانه خط تولید دوغ و ماست کرد. این کارخانه تا پیش از محدودیت

ها تمرکز خود را بر تولید لبنیات در عراق گذاشت به محصوالت لبنی به عراق داشت، اما با وضع این ممنوعیت

 4تن تولید انواع محصول لبنی به کار خود ادامه داد. 500انه نحوی که با ظرفیت روز

هزار تن و مجموع صادرات دوغ  96مجموع صادرات ماست ایران به عراق  1397بر اساس آمار گمرک، در سال 

سوزی خرداد هزار تن بود. در حالیکه طبق گفته مدیرعامل شرکت کاله، کارخانه کربال تا پیش از آتش 66نیز 

هزار تن  73تن دوغ )معادل  200هزار تن ساالنه( و  109تن ماست )معادل  300ظرفیت روزانه با  1398

                                                                                                                                                                      
 .شرکت هاملت به عنوان نماینده انحصاری زمزم در عراق دارای نمایندگی پخش در استانهای مختلف این کشور است 1

 995592خبرگزاری تابناک؛ شناسه خبر  2
 گفتگو با آقای ملک ثابت؛ مسئول واحد صادرات صنایع غذایی بنیاد 3

 30919کد خبر : اتافق بازرگانی،  4
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شعبه پخش در شهرهای مختلف عراق همکاری  12پرداخت. همچنین این مجموعه با ساالنه( به تولید می

 :کندکند. نمودار زیر صادرات لبنیات ایران به عراق را با تولید این کارخانه مقایسه میمی

 

 مقایسه صادرات دوغ و ماست به عراق با ظرفیت تولید کاله در این کشور .8نمودار 

 غلبه بر موانع فرهنگی -1-2

اسی مشارکت در زنجیره تولید در مواردی که شرایط کشور مقصد به دلیل تصمیمات داخلی یا روابط سی

تواند با این روش فیمابین برای صادرات مستقیم مناسب نیست، قابل استفاده است و تولیدکننده کشور مبدأ می

 از اقتصاد کشور میزبان بهره برد. 

روابط  یادورهبا وجود قطع به ایران است که صافوال عربستانی مثال مناسب در این زمینه، ورود شرکت 

 11پس از حادثه  .استحضور داشته  رانیا ینبات روغن عیصنا در گذشته دهه کی در دو کشور، کیپلماتید

اش داراییگرفت تا  میتصم سرمایه خودبلوکه شدن ، شرکت صافوال عربستان برای جلوگیری از 2001سپتامبر 

 دیشروع به خر 2004شرکت صافوال از سال بدین ترتیب  1کند. یگذارهیمختلف سرما یکشورها صنایعدر را 

درصد کارخانه بهشهر را در دست  80در حدود  2016به نحوی که در سال  کرد 2بهشهرشرکت صنایع سهام 

شد. در همین سال به برآورد میتومان  اردیلیم 400گرفت. سود ساالنه صافوال از این اقدام به طور متوسط 

ای، شرکت مارگارین )از توابع صنایع بهشهر( توسط هلدینگ بانک ملی بازتملک شد. اما با دلیل فشار رسانه

 زیعز وسفی». شودیم دهید یرانیشرکت ا نیداران اسهام نیشرکت صافوال بهشهر همچنان در باین وجود، نام 

                                                                                                                                                                      
  .استفعال  یدر رابطه با روغن نبات زین هیشکر و در ترک نهیدر مصر در زماین شرکت در حال حاضر عالوه بر روغن نباتی ایران،  1
را در بهشهر  عیشرکت توسعه صنامالکیت  1349های اقتصادی بانک ملی است که از سال اداره هلدینگی، مسئول گذاری گروه توسعه ملشرکت سرمایه 2

 یکی :داشت یدو کارخانه روغن نباتتوسعه صنایع بهشهر شرکت اختیار داشت و بعد از سهامی عام شدن این شرکت نیز، سهامدار عمده آن باقی ماند. 

کارخانه  نیا داتیکه دو برند آفتاب و خروس از تول نیمارگار یکارخانه روغن نباتیکی و  کردیم دیار و نسترن را تولالدن، به یکارخانه بهشهر که روغن نبات

 بودند.
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مارگارین شرکت  رهیمد اتیه سیرئ در سمتخاص(  ی)سهام ال بهشهرشرکت صافو ندهیبه عنوان نما «رامجو

 شرکت شکر صافوال بهشهر است. ندهینما زیشرکت ن نیا رعاملیمدقرار دارد و 

 نیتربزرگ یشرکت همچنان رکن اصل نیبوده اما ا رییدر حال تغ رانیها سهم صافوال در اسال نیا یهر چند ط

درصد تولید داخلی روغن کشور را به خود  30مجموعه صنایع بهشهر بیش از  است. رانیروغن در ا دکنندهیتول

به ادامه حضور  دواریامهمچنان و عربستان،  رانیا نیها بشرکت با وجود تنش نیا مقاماتاختصاص داده است. 

 1.اندبوده رانیدر بازار ا

 پرمصرف یکاالها -1-3

وکارهای کوچک کننده خصوصا برای کسبرفدر کشورهای مص یندگینما تأسیس سربار نهیهزدر حالیکه 

داشتن نمایندگی تولید یا فروش در کشورها  2(FMCG) تندمصرف یحوزه کاالهادر بسیار زیاد است، اما 

سازی ، بر اساس مدلنیبه چ ایران پسته یصادرات به طور مثال پتانسیلتواند به توسعه صادرات کمک کند. می

تأمین  رهیشرکت زنجدر همین راستا،  3برابر ارزش صادرات فعلی ظرفیت دارد.سایت مرکز جهانی تجارت تا دو 

در پسته بندی با بستهو  کرده 4وینگبدر شهر ناقدام به تأسیس انبار پسته  )متعلق به هلدینگ گلرنگ( کوروش

طور متوسط  به این ترتیب، محصول پسته که به. کنداز ارزش افزوده این الگو استفاده می یگرم 100 هایبسته

دالر بر کیلوگرم فروخته  20با ارزش  بندیشود بعد از بستهبر کیلوگرم از ایران صادر میدالر  6.6با ارزش 

 5.شودمی

 تولید پودر لباسشویی در افغانستان و عراق -1-3-1

های نوین تجارت است. این هلدینگ که در افغانستان های پیشرو در روشیکی از شرکت «گلرنگ یگروه صنعت»

کند، پس از تأسیس کارخانه تولید مایعات شوینده و تولید ا نام شرکت دنیا اینترنشنال گروپ فعالیت میب

باسشویی در لاقدام به تأسیس کارخانه تولید پودر  1398پریفورم ظروف پالستیکی بهداشتی در کابل، در سال 

ارخانه تأمین کبنا شد. هدفگذاری این میلیون دالر  5شهرک صنعتی هرات نمود. این کارخانه با سرمایه اولیه 

 ت.درصد نیاز داخلی افغانستان به پودر لباسشویی و صادرات به کشورهای همسایه افغانستان اس 50

هزار تن و به مجموعه  13به افغانستان  1397در حالیکه مجموع صادرات پودر لباسشویی ایران در سال 

هزار تن بوده است، کارخانه پودر گلرنگ هرات با ظرفیت  39 ای افغانستانکشورهای شرقی و همسایگان منطقه

                                                                                                                                                                      
شرکتهای تابعه گروه توسعه ملی  ؛2002096، کد خبر نود اقتصادی؛  =13403https://boursemrooz.com/?pبورس امروز  1

https://tmgic.ir/subsidiary/  

2 Fast-moving consumer goods  
میلیون دالر است  110فعلی پسته ایران به چین .( بر اساس تحلیل این سایت متوسط صادرات 77955n.ir/j2https://b) ITCسایت پتانسیل مپ  3

 میلیون دالر افزایش پیدا کند. 256تواند تا که می
4  Ningbo 

 گفتگو با آقای نسخی، فعال در حوزه صادرات و واردات 5

https://boursemrooz.com/?p=13403
https://tmgic.ir/subsidiary/
https://b2n.ir/j77955
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نمودار زیر صادرات پودر لباسشویی از  2فعالیت خود را آغاز کرد. 1هزار تن در سال( 5تن در ساعت ) 2اولیه 

 کند:ایران به کشورهای شرقی را با ظرفیت و هدفگذاری این کارخانه مقایسه می

 

 مقایسه صادرات پودر ایران به کشورهای شرقی با تولید پودر در کارخانه گلرنگ هرات .9نمودار 

رسانده ه ثبت در کشورهای هدف صادراتی نیز برا صادرات، برخی از این برندها  یبه منظور ارتقااین هلدینگ 

کاربردی گلرنگ  یه جامع علمدانشگاتوان به راه اندازی گلرنگ می های نوآورانه هلدینگاز دیگر فعالیت .است

های اندازی فروشگاهراهو  1387در سـال  با هدف ارتقای سطح مهارت شاغالن بخشهای مختلـف صـنعت

 عال است.فاکنون در عراق نیز ای هماشاره کرد. این فروشگاه زنجیره 1388 سال افق کوروش در ایرهیزنج

 کاالی دارای سقف فروش -1-4

برای  3جمی آن است که خرید و فروش پیش از تولید اتفاق افتاده یا ضمانت شود.های تجارت تهایکی از روش

در صنایع پسینی، زمینه فروش دائمی  4گذاری مستقیم خارجیاین منظور، شرکت تولیدکننده با سرمایه

سه شده با یکدیگر مقای FDIگذاری کند. در نمودار زیر انواع سرمایهمحصول خود در خارج از کشور را فراهم می

 است:

                                                                                                                                                                      
 هزار تن در سال است. 50د ساعت محاسبه شده است. بر اساس گفته مدیرعامل شرکت هدفگذاری این کارخانه تولی 8این عدد در صورت کار روزانه  1

  75642n.ir/d2https://bسایت پاکشو،  2
 گفتگو با آقای حاج کاظمیان؛ صادرکننده و کارآفرین نمونه کشوری 3

4  Foreign Direct Investment 

https://b2n.ir/d75642
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 FDI . مقایسه انواع سرمایه گذاری10نمودار 

 مطابق نمودار فوق؛

را در  خودکشور  یتجار تیشرکت همان نوع فعال کیافتد که  یاتفاق م یزمان یافق FDI یگذار هیسرما کی

مونتاژ  لیمباتو نیمتحده و هم در چ االتیهم در ا وتایکند. به عنوان مثال، توایجاد یا تملک  یکشور خارج

 کند. یم

 شرکتی کند که احداث یا تملکبه  میشرکت تصم کیافتد که یاتفاق م یزمان یعمود FDIگذاری سرمایه

کند.  فایرو به جلو( را ا یعمود FDIکننده ) عیتوز یک ایرو به عقب( عمودی  FDIتأمین کننده ) کینقش 

 یاصل یاز اجزا یتأمین برخ، هیمواد اول متیبه دنبال بهبود ق معموال عملیات کننداین  اقدام بهکه  ییشرکتها

 1هستند.یا گسترش و تضمین بازار مصرف 

همین استراتژی در مذاکرات برای احداث پاالیشگاه در اندونزی توسط ایران پیگیری شده است. از آنجا که 

در  یدالر اردیلیم 8.4 یشگاهیپاال تصمیم گرفتفروش نفت خام کشور دچار مشکل شده است، وزارت نفت 

  2خواهد بود. رانیا نیفوق سنگ نفت خام شگاه،یپاال نیخوراک اکه  کنداحداث  یجاوه اندونز

 ای شگاهیاحداث پاال یبرا یخارج یمذاکره با کشورها دور جدیداعالم کرد  1398از سال  رانینفت ا وزارت

های در سال تأمین شود. رانیاز نفت ا هاشگاهیپاال نیشرط که خوراک ا نیسهام آنها را آغاز کرده، با ا دیخر

( و موزامبیک 13954و  13883های مشابه همچون مشارکت در ساخت پاالیشگاه در مالزی )سال قبل نیز تجربه

                                                                                                                                                                      
کارخانه  کی آمریکا را خرید. همچنینآهن راه کی ی وناوگان کشت کیورد، شرکت ف رمجموعهیز یخودروساز یهافورد عالوه بر شرکتبه عنوان مثال  1

  CFI :96024n.ir/f2https://b. مطالب برگرفته از سایت کند نیخود را در آن منطقه تضم یرهایتا عرضه تا دیخر ی رالیبرز یسازکیالست
 55799سایت تحلیل بازار، کد خبر:  2
  00155n.ir/q2https://bهای نفتی، شرکت ملی پخش فراورده 3

  22880n.ir/y2https://bپارس مدیا،  4

https://b2n.ir/f96024
https://b2n.ir/q00155
https://b2n.ir/y22880
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را در  یبزرگ خارج شگاهیسهام چهار پاال رانیااسالمی نیز، قبل از انقالب مطرح بوده است.  1(1377)سال 

 2.داشت اریاخت

عمدتا زمانی که تعدد رقبا اجازه فعالیت گذاری عمودی مختص به شرایط تحریم نیست. استفاده از روش سرمایه

رسد. در نتیجه تأمین دهد، وی به مرور زمان به سقف فروش کاالی خود میکننده نمیبیشتر را به تأمین

  کند.بعدی، خریدهای آتی از شرکت خود را تضمین میهای حلقه 3های ابتدایی با تملکی حلقهکننده

میالدی در انگلیس، که در ابتدا یک مرکز خرده  1980ثبت  4«مرکز غذایی ترکیه»به عنوان مثال شرکت 

ای بود، پس از چهار دهه رشد، تبدیل به یک هلدینگ واردات صنایع غذایی ترک با فروشی مواد غذایی ترکیه

 شعبه شد. این هلدینگ به دنبال آن بود که جایگاه خود را در تأمین مواد غذایی انگلیس ارتقا بخشد و یک 11

اقدام به  2019داشت. بنابراین در سال  سیارائه دهنده غذا در انگل نیبزرگترشدن به  لیتبد یبرا یاستراتژ

 6کرد. 5فروشان تأمین مواد غذایی انگلیس با نام استاربرگرخرید یکی از عمده

ی در کشورهای نعتص در صورتی که های تقویت صادرات ایران،در همین چارچوب بعنوان یکی از استراتژی

حصول میانی فروش مکرد و  گذاریسرمایهتوان در آن صنعت ست، میاخریدار تولیدات میانی داخلی  قهمنط

گذاری و تملک در توانند سرمایهصنایع پتروشیمی ایران میبه عنوان مثال  را تسهیل کرد. ایرانی به آن صنعت

های کفش در ترکیه( را لیدیکنند )همچون توصنایع پسینی منطقه که از محصوالت پتروشیمی استفاده می

اوری این در دستور کار خود قرار دهند تا افزون بر تضمین فروش، در درازمدت کشور بتواند از سرریز فن

 مند شود.ها بهرهشرکت

 از امکانات کشور مقصد استفاده -2

است که در ها به تولید مشترک، در حوزه امکاناتی بخش دیگری از اهداف مورد پیگیری برای اقدام شرکت

 های تولید، فناوری و بازار کشور مقصد باشد.کشور مقصد وجود دارد. این امکانات ممکن است شامل نهاده

 کار ارزان یرویو ن یانرژ ن،یزم  -2-1

 ترین عوامل روی آوردن کشورها به انواع تجارت عمودی، گرانی نیروی کار در کشور مبدأ است. بهیکی از مهم

تری برخوردار است، همسایگی کشور تولیدکننده یک محصول، از نیروی کار ارزاناین ترتیب کشوری که در 

 زایی کند.تواند با جذب بخشی از خط تولید صنایع مختلف در مناطق مرزی، اقدام به اشتغالمی

                                                                                                                                                                      
 6933847کد خبر: خبرگزاری ایرنا؛  1

  27935n.ir/a2https://bاقتصاد آنالین،  2
 یمعرف دیو خود را به عنوان مالک جد ردیگ یم به تملکرا  یگریشرکت د ،شرکت کیکه  شودی اطالق میهنگام Acquisitionتملک، تصاحب یا  3

 دو شرکت سابق در این حالت بجای آنکه شوند.اندازه ادغام  هم باًیتقر یدو بنگاه اقتصاد دهد کهزمانی رخ می mergerادغام یا  ،گریطرف د . درکندیم

 (investopedia) .روندپیش می دیواحد جد یتموجود کیو به عنوان  شدهبمانند، با هم متحد  یباقمدیران سابق خود بطور جداگانه تحت اداره 
4 TFC  مخففTurkish Food Centre 

5 Starburger 

  The Grocer :82183n.ir/w2https://b سایت 6

https://b2n.ir/a27935
https://b2n.ir/w82183
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 های ماکیالدورا در مرز مکزیک و امریکاشرکت -2-1-1

 یهاکارخانه 1الدوراهایاست. ماک افتهی شیفزاا یبه طور قابل توجهدر گذر زمان در مکزیک تجارت این نوع از 

 کنندیمفعالیت  کیمکزدر  یواردات یاجزا هیمونتاژ ثانو ایپردازش  لیتکمبرای هستند که  آمریکایی یدیتول

 الدورایماککاالهای واسطه ، سهم تجارت 1979 سال در .گردانندو محصول نهایی را برای صادرات به آمریکا برمی

از  درصد 50حداقل  1996در سال  بود. اما درصد 20 حدوده طور متوسط ب یکیمکز-ییکایآمرکل تجارت از 

 .برآورد شد «عمودی سازییصتخص» ندیتوسط فرا کیمتحده و مکز االتیتجارت ا

 رامنسوجات  وحمل و نقل  زاتی، تجهکیبرق، الکترون عیصنا دیتول زاتیتجه ایمواد و  الدورایکارخانه ماک کی

 گرید یبه کشورها مشخصبرنامه  کیدر قالب  ییمحصوالت نها سپسکند. یوارد ماز آمریکا  اتیالبدون م

  شوند.یصادر م

. طبق رندبیره مبه امریکادولت  مناسب یاتیمال رفتارکنند از یاستفاده م الدورایکه از ماک ییکایآمر یهاشرکت

ه برگردانده متحد االتیکه به ا الدورایساخته شده ماک یکاالها یکایساخت آمر ی، اجزامتحده االتیا نیقوان

رزش افزوده است که ا اتیمشمول مال ی، تنها بخشجهیدر نت هستند. افمتحده مع االتیا یشوند از تعرفه هایم

 یرون سپاربا ب ییکایآمر یهاها شرکتاستیس نیا در اثر. باشدمتحده  االتیصادر شده به ا یکاالها یکیمکز

 یعمودی رو سازییصبه تخص یاندهیبه طور فزا الدوراهایبه ماک یدیتول یاز مونتاژ کاالها یبخش بزرگ

 اند.آورده

 همسایه کشورموجود در  یفناور -2-2

همسایه موجود  در کشور با محدودیت فناوری روبروست در حالیکه این فناوری در کشورهای کاالها یبرخ دیتول

برای رساندن این صنعت به حد مطلوب،  و ستین صرفه به کشور درقطعات خودرو است. به طور مثال تولید 

ساز ایرانی های قطعهتحریم، شرکت مربوط به هایبه دلیل ضرورتاما . گذاری باال وجود داردنیاز به سرمایه

نه حالیکه مطابق نتایج یک پژوهش، ترکیه که ساالدر  .اندقطعات خودروهای اروپایی کرده یاقدام به تولید داخل

از قطعات مربوط به محصوالت رنو و پژو را  یبخشتواند کند، میمیلیون دالر قطعه به ایران صادر می 420

 یهایریگبا توجه به جهت تا است میدوران تحر یبرا یمناسب نهیگز هیترک به عبارت دیگر 2.دنک تأمین

 ردیقرار گ یبررس قطعات منفصله مورد تأمین دیجد منبععنوان به مدتمدت و میاندر کوتاه واندبت ،یامنطقه

 .سازی قطعات خودرو به عنوان سیاستی موازی و درازمدت پیگیری شودو سیاست داخلی

 شده میتحرفناوری  -2-3

ها برای ورود به داخل کشور با مشکل تحریم روبرو هستند اما با احداث تولیدی در کشورهایی برخی تکنولوژی

توان به راحتی فرایند جذب و سرریز تکنولوژی شورهای دارنده تکنولوژی دارند، میمثل عمان که تعرفه صفر با ک

                                                                                                                                                                      
1 Mexico’s Maquiladoras  

  08694n.ir/j2https://bهای مجلس، گزارش مرکز پژوهش 2

https://b2n.ir/j08694
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درصد  5را محقق کرد. تعرفه گمرکی عمان برای بسیاری از مواد وارداتی از ایران  صفر، و تعرفه بسیاری از مواد 

د و بسیاری دیگر از از طرفی تعرفه ترجیحی تجارت این کشور در تمام کاالها با امریکا، سوئیس، سوئ 1است.

توان صنایع دارای فناوری باال را که ورود آن به داخل کشور دچار مشکل است، کشورها صفر است. بنابراین می

 با جذب تکنولوژی در کشور واسطه راه اندازی کرد.

 موجود در کشور خارجی هیماده اولاستفاده از  -2-4

از معادن فسفات  یبرداربهره ازیامت 1395در سال  برخوردار استبا ارزش فسفات  که از معادن هیکشور سور

تن فسفات  اردیلیم 1.2مجوز استخراج  نکهیبا ادر حال حاضر  رانیاکرده است. اما  واگذار رانیبه ا را هیالشرق

 نیاکند. یوارد م هیرا از سور یماده معدن نیاز ا یداخل ازیهزار تن فسفات به اندازه ن 250تنها را دارد، ساالنه 

انتقال  2د.اد شیاز معادن را افزا یبرداربهره هیدر سور دیبا تأسیس کارخانه کود جد توانیاست که م یر حالد

 ز،ین یکشور خارج است و با روند فعل یکیبه داخل کشور از توان لجست شتریفسفات خام با حجم و سرعت ب

استفاده  هایراه یکی از نی. بنابرادیکش دسال طول خواه 5000 حدود استخراج سهم توافق شده از معدن مذکور

ی و استفاده از ظرفیت صادرات آن رانیا یتوسط شرکتها هیدر کشور سور ی فسفاتمعدن، فرآور نیاز ا نهیبه

 خواهد بود. به کشورهای مجاور

 داخل کشور بازار تولیدیاشباع   -2-5

قبا، ورود با توجه به انبوه رشهر مرند در آذربایجان شرقی یکی از مناطق فعال در تولید مبلمان است و 

دل مهای جدید به بازار در این منطقه به صرفه نیست. بنابراین شرکت آذرمبل مرند تصمیم به تغییر در شرکت

ا دوام بیاورد. کسب و کار خود گرفته و با تأسیس یک کارگاه در باکو کشور آذربایجان، موفق شد در مقابل رقب

ستان بود. بنابراین ات به کشور آذربایجان بلکه ورود به بازار ازبکستان و قزاقهدفگذاری این شرکت، نه فقط صادر

و  CNCند یک شرکت آذربایجانی به نام مبلند ثبت کرد. شیوه فعالیت این شرکت به این صورت است که فرای

به باکو  ذریمنبت کاری در ایران انجام شده و قطعات بصورت بسته بندی بعنوان مواد خام مورد نیاز شرکت آ

درصد  5درصد است، اما این شرکت تنها  40شود. در نتیجه با اینکه عوارض گمرکی آذربایجان فرستاده می

شود. همچنین های پخش آذربایجانی تحویل میدهد. در آنجا قطعات مونتاژ شده و به شرکتعوارض می

د در هر زمان است. اده شده و قابل استردادستگاههای مربوطه بعنوان ابزار مورد نیاز شرکت، با معافیت انتقال د

کند، بنا دارد کاالی خود را در به این ترتیب این شرکت با توجه به اینکه گواهی مبدأ آذربایجانی را دریافت می

 آینده به کشورهای آسیای میانه ارسال کند.

                                                                                                                                                                      
 https://Omaninvest.ir سایت عمان اینوست، 1

  /113424https://masireqtesad.irمسیر اقتصاد،  2

https://omaninvest.ir/
https://omaninvest.ir/
https://masireqtesad.ir/113424
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ان است. چرا که در کشور به گفته مدیر این مجموعه، سود این فرایند بسیار بیشتر از تکمیل محصول در ایر

دالر قیمت دارد درحالیکه  400وجود ندارد و کاالی مشابه ترک  CNCآذربایجان کارگاه تولید مبل دارای 

 1دالر است. 100قیمت تمام شده این شرکت 

 کشور واسطه یاز بازار صادرات استفاده -3

نات صادراتی کشورهای واسطه است. ها، استفاده از امکادسته سوم از کارکردهای تولید فرامرزی برای شرکت

های داخلی در آن کشور تواند برای مدیریت فعالیتثبت یک شرکت با هویت ایرانی در کشورهای همسایه می

مفید باشد، اما در صورت تأسیس شرکت با هویت میزبان، با اجرای بخشی از زنجیره تولید در کشور واسطه و 

جدیدی را در اختیار بگیرد. به این صورت، راه مناسبی برای صادرات  2دأتواند گواهی مبسازی محصول، مینهایی

 تواند به دالیلی مفید واقع شود.کند که میبین المللی از یک کشور واسطه پیدا می

 ناپذیرمیتحر صادرات با پوشش  -3-1

در شبکه تجارت  تواندیکی از دالیل روی آوردن به این نوع از تجارت، آن است که گواهی مبدأ کشور واسطه می

 .ناپذیری صادرات شودجهانی پوششی برای عدم شناسایی طرف ایرانی و تحریم

 در خارج از کشور خاتونخان یرو یفرآور -3-1-1

ری ، مشتمل بر معدن سنگ روی دارزین و کارخانه فرآوخان خاتون یسرب و رو یو فرآور یمجتمع معدن

ای نزدیک، اقدام به احداث یک کارخانه فراوری ر آیندهابارق در استان کرمان است. این مجتمع در صدد است د

 در خارج از کشور کند.

 دیکارخانه تول کی طبق اعالم مدیرعامل این مجتمع یکی از پیشنهادهای مطرح شده در این زمینه، تأسیس

امریکا  یهامیتحر لیبه دل ،شود دیتول رانیواقع در ا یادر کارخانه یو. اگر سولفات راست یکود سولفات رو

شود با خارج از مرز تأسیس  درکارخانه  ایناگر  اماشود. می، صادرات محصوالت دچار مشکل در حوزه فلزات

مدنظر از داخل کشور  یواحد معدن ازیمورد ن هیاول وادم به گفته این مسئول،. مشکل تحریم مواجه نخواهد شد

 3شد. دتأمین خواه

 کشور واسطه یحیمعاهدات ترج -3-2

درصد ارزش افزوده  30 جادیخود را در صورت ا یکاالها ندتوانیمها ، شرکتعمانطبق قوانین کشوری مانند 

 این کشور کاال را با عنوان گواهی مبدأبا دریافت داده و  رییتغ یعمان با هویت یدر مناطق آزاد عمان، به کاال

 کایسنگاپور و امر ،ییو چهار کشور اروپا ییقایآفر -یکشور عرب 16با عمان  4.ندکشورها صادر کن سایربه عمانی 

                                                                                                                                                                      
 گفتگو با آقای بجلی مدیرعامل شرکت 1

2 Certification of origin 
  77243n.ir/q2https://bسایت فلزات آنالین،  3

  (34727بازرگانی ایران و عمان )تحلیل بازار، کد خبر رئیس اتاق مشترک  4

https://b2n.ir/q77243
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 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – رآن بر توسعه تجارت کشو ریو تأث زنجیره تولید منطقه ای

 یتواند با تعرفه گمرکیعمان م گواهی مبدأقرارداد، کاالها با  نی( دارد که به موجب اFTAقرارداد تجارت آزاد )

باالست، این ظرفیت  کشورها نیاز ا یاریبس یتعرفه گمرکاینکه به . با توجه کشورها صادر شود نیصفر به ا

بندی خشکبار در این کشور یک نمونه از این ظرفیت، فراوری و بسته برای محصوالت ایرانی مفید باشد.تواند می

  و صادرات به کشورهای عربی منطقه با تعرفه صفر است. 
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 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – رآن بر توسعه تجارت کشو ریو تأث زنجیره تولید منطقه ای

 تجربیات جهانی در زمینه تولید مشترک 

 ساختهمهین و یانیم محصوالت یجهان تجارت همواره که دهدیم نشان ریاخ دهه دو در یجهان تجارت روند

 است بودهبه تنهایی  یاهیسرما یکاالها و خام مواد ،یینها محصوالتهر یک از  از شتریب یامالحظهقابل طوربه

 از یمین از شیب 1990 دهه لیاوا در کهیدرحال. شودرا شامل می یجهان تجارت کل از درصد 40 حدودو 

 در اما ،بود توسعهدرحال یکشورها نیب درصد 10 تنها و افتهیتوسعه یکشورها نیب یانیم محصوالت تجارت

 نقش یفایا یانیم محصوالت تجارت از درصد 60 از شیب در توسعهدرحال یکشورها ،2000 دهه اواخر

  1.اندکرده

ها برای تقسیم توان پرداخت؛ در نگاه اول، سیاست شرکتبه تقسیم فرایند تولید بین کشورها از دو نگاه می

گذاری عمودی سپاری، سرمایهشود. در این رویکرد، ادبیات بحث با مفاهیمی همچون برونبررسی میفعالیت 

 رود.ها پیش میو افقی، ادغام و تملک شرکت

گیرد. برای ها برای تقسیم فرایند تولید با کشورهای شریک مورد بررسی قرار میاما در نگاه دوم، سیاست دولت

 کنند که این سیاست،آفرینی میاالها، دو یا چند کشور در طی یک زنجیره نقشاجرای خط تولید بسیاری از ک

ها برای تقسیم فرایند تولید در صنایع گذاری دولت. سیاستدارد همراه به طرف هر دو یبرا را یاقتصاد منافع

هایی که نیاز نام دارد، گاه به این صورت است که فعالیت 2«سازی عمودیتخصصی»مختلف بین کشورها که 

شود تا در کشوری با نیروی کار به تخصص ندارند در کشوری که هزینه نیروی کار در آن کمتر است انجام می

های تخصصی انجام بگیرد؛ و گاه بخشی از تکنولوژی در کشور اول و بخشی از تکنولوژی در تر، تنها بخشگران

وجود دارد که مکمل یکدیگر در تولید یک محصول نهایی هستند. به این ترتیب هر کشور از پتانسیل  کشور دوم

های یک تکنولوژی یا واردات تکنولوژی را پرداخت کند و هزینه سربار ایجاد زیرساختکشور دیگر استفاده می

 دهد:کند. نمودار زیر تصویری کلی از این فرایند را نشان مینمی

                                                                                                                                                                      
  03568n.ir/b2https://b؛ تأمین رهیو زنج کیلجست یتخصص -یماهنامه علم 1

2 vertical specialization 
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 یعمود یسازیتخصص وهیبه ش یفرامرز دیتول ندیفرا ینما. 11 نمودار

کشورها  ،افقیتخصص  رشد مدل در دهد: افقی و عمودی. رشد تخصص در یک نگاه کلی به دو صورت رخ می

 اما کنند.یشود، تجارت میم دیکشور تول همانرا که از ابتدا تا انتها فقط در  ییکاالهابه شکل سنتی 

 کنند.یم دایتخصص پ دیتول ی ازکه در آن کشورها در مراحل خاصاست  یندی، فرآعمودی یسازیتخصص

ها شده است. منجر به کاهش فاصله بین کشوربهبود ارتباطات و حمل و نقل کاال ی، اتعرفه یکاهش موانع تجار

سبی در نمزیت که  تخصص داشته باشند ییکاالها دیدر تولصرفا سازد یکاهش فاصله کشورها را قادر ماین 

 کیو  -ها و ساخت تراشه یطراح -با فناوری سطح باالمرحله  کیبه  ازین انهیرا دیمثال، تول انبه عنوآن دارند. 

مراحل  نیدهد تا ایامکان را م نیسازی عمودی به کشورها ادارد. تخصصی - انهیمونتاژ را - سطح پایینمرحله 

 .را از هم جدا کنند

 1«تجارت عمودی»روی آوردن به مشارکت در فرایند تولید، نیازمند مدل دیگری از تجارت است که به تناسب، 

نام دارد. به این ترتیب کشورهایی که مکمل هم در فرایند تولید هستند، اقدام به انعقاد تفاهماتی با یکدیگر 

ه است تا کشورها به سمت توسعه کنند تا این فرایند تسهیل شود. برخی معتقدند آنچه موجب شدمی

 2سازی عمودی بوده است.قراردادهای تجارت آزاد بروند، نیاز روزافزون به تخصصی

های گوناگونی در زمینه تولید فرامرزی به صورت تخصصی سازی عمودی در جهان وجود دارد که بخش تجربه

آمریکای شمالی( هماهنگی پیمان نفتا )به طور مثال در ای بوده است. زیادی از آنها بصورت مشارکت منطقه

( که به OECD) یو توسعه اقتصاد یمان همکارسازای با رشد تجارت عمودی مشهود است. تجارت آزاد منطقه

ادی در بین کشورهای دخیل در جنگ جهانی دوم تأسیس شد نیز، تا حد زی مارشالبرنامه  منظور اجرای

ها در زمینه کند. در ادامه به بررسی این تجربهای اجرا میطقهسازی منهای خود را به صورت تخصصیفعالیت

 شود.تخصصی سازی عمودی پرداخته می

                                                                                                                                                                      
1 Vertical trade 

 ( 34722n.ir/f2https://b) 147، ص Vertical Specialisation and New Regionalismکتاب  2

https://b2n.ir/f34722


 

 

31 
 

 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – رآن بر توسعه تجارت کشو ریو تأث زنجیره تولید منطقه ای

 رشد تجارت در گرو تجارت عمودی -1

 2(VSمشخص شد که سهم تجارت طولی ) OECDبر روی برخی از کشورهای عضو سازمان  1در یک مطالعه

ش پیدا کرده است. در کمتر از دو دهه )بین سالهای نسبت به کل تجارت در این کشورها به مرور زمان افزای

درصد بیشتر شده است. به عبارت دیگر  20این کشورها به طور متوسط در حدود  VS( تجارت 1990و  1968

بین توسعه تجارت این کشورها و توسعه تخصصی سازی عمودی در تجارتِ آنها، تالزم برقرار است. نمودار زیر 

نسبت به مجموع تجارت در کشورهای  VSو تجارت  3(GMVه ارزش ناخالص کاال )روند رشد تجارت نسبت ب

 دهد:مختلف مورد مطالعه را نشان می

 

 سازی عمودی بعنوان سهمی از تجارت کشورهای منتخب و تجارت بعنوان سهمی از ارزش ناخالص کاالتخصصی .12نمودار 

 

                                                                                                                                                                      
 زی عمودی و تغییر در تجارت جهانیسانشریه مطالعات سیاستگذاری فدرال رزرو: تخصصی 1

 Vertical Specializationمخفف عبارت  2
( است. C2C) یبه مشتر یتبادل مشتر قیخاص از طر یبازه زمان کیفروخته شده در  یارزش کل کاالها  ValueGross Merchandise شاخص 3

 است. گرانیمتعلق به د یکاالها «فروش یاستفاده برا ایتجارت »رشد شاخصی برای تشخیص  اریمع نیا
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 لیبزرگ به دل یکشورهاای وجود دارد. تفاوت عمده VSدر نمودار باال بین کشورهای مختلف در میزان تجارت 

به نجام دهند. ا ییهر مرحله از کاال را به تنها دیتوانند تولیکوچک م یتر از کشورهااقتصادشان، آسان اسیمق

در سال و  ددارندر بین کشورهای فوق را  VS تجارت زانیم نیمتحده کمتر االتیا ، آلمان وعنوان مثال ژاپن

ت استرالیا در تجار VSهمچنین سهم . آنها از این نوع استدرصد از کل تجارت  7آخر دوره مطالعه فقط حدود 

یا پایین درصد است، درحالیکه سهم مجموع تجارت از ارزش ناخالص کاال برای کشور استرال 7نیز در حدود 

تا حد باالیی  VSای برای این کشور دشوار است و تجارت . چرا که تجارت منطقهدرصد است 50نیست و تقریبا 

 ای وابسته است. به تجارت منطقه

درصد از کل  34.7 سازی عمودی و تجارت از این نوع را دارند.برخی کشورها سهم باالیی از تخصصی در مقابل،

دهنده تولید خود را از تمام کاالی تشکیل این کشور تقریبا .تجارت عمودی بود 1986 لتجارت هلند در سا

 کند.طریق تجارت تأمین می

هر  یابر ریدو متغاین  نیب یهمبستگ بیضردر نمودار فوق مشهود است.  VSهمبستگی تجارت کل با تجارت 

این  .است 0.79از  شیباسترالیا، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، ژاپن، هلند، انگلیس و امریکا کشور  8یک از 

جارت در این رابطه مستقیم دارد و ت VSمیزان همبستگی به این معناست که تجارت به میزان زیادی با تجارت 

 VSت با تجارت همبستگی تجار افزایش یابد. اما در این مطالعه، VSیابد که تجارت کشورها زمانی افزایش می

 دهد:نمودار زیر این نسبت را نشان می است. 0.26ژاپن  برای

 

 کاال ناخالص ارزش از سهمیبعنوان  تجارتو  تجارت ژاپناز  یبعنوان سهم یعمود یسازیتخصص .13نمودار 

با کاهش تجارت همراه بوده و کاهش این  VSارت شود، البته در ژاپن نیز کاهش تجهمانطور که مشاهده می

 ی سیاست ژاپن مبنی بر کاهش سهم تجارت از کاالی مورد استفاده رخ داده است.مقدار در نتیجه

 در صنایع مختلف VSپراکندگی  -1-1

 نیشتریکه ب یعیصنا. اما مختلف متفاوت است عیتجارت عمودی در صنا ی، برجستگهاکشوریک از این هر  در

، یصنعت ییایمیمواد ش نیو همچن ماهایو هواپ یساز ی، کشتیموتور هینقل لیتجارت عمودی را دارند شامل وسا

، معدن، یدارند کشاورز راسهم  نیکه کمتر یعیهستند. صنا یو ذغال ینفت یو فرآورده ها یآهن ریفلزات غ

 یصنعت ییایمیتجارت مواد ش درصد 16است. به عنوان مثال، در ژاپن  یو محصوالت کاغذ یمحصوالت چوب

شود.  یتجارت انجام م نیدر ا یدرصد تجارت کشاورز 0.1تنها  کهیدر حال ردیگ یدر تجارت عمودی صورت م
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 لیدرصد از تجارت وسا 4.5. به عنوان مثال، فقط ددر کشورها وجود دار یادیدر هر بخش تنوع ز نیهمچن

 درصد است. 49.9 این نسبت که در کانادا یتجارت عمودی است، در حال ایدر استرال یموتور هینقل

 1دهد:جدول زیر رشد تجارت عمودی در طول دو دهه مورد مطالعه در هر بخش را نشان می

 OECDدر کشورهای منتخب  1990تا  1968 در طول یرشد تجارت عمودتوزیع سهم صنایع مختلف از  .1جدول 

 

را به  یدرصد از رشد تجارت عمود 75از  شیدر مجموع بآالت شیمیایی و ماشیندو صنعت در جدول فوق، 

در حالیکه در دانمارک، صنایع غذایی و اند. به خود اختصاص داده این کشورها از کل تجارت یعنوان سهم

های از مجموع تجارت را دارا هستند. بر اساس یافته VSنساجی، و در هلند صنایع نفتی بیشترین سهم تجارت 

 همان ،دهندیم لیتشکدر هر کشوری صادرات را  یکه رشد کل یعیصنا ،یبه طور کلاین مطالعه 

 .انددادهرا به خود اختصاص  تجارت عمودیهستند که رشد  صنایعی

 گذاری تجارت عمودیهایی از سیاستمثال -2

 تاخودرو در اتحادیه نف VSتجارت  -2-1

)آمریکا، کانادا و   NAFTAتعامل اقتصادی از نوع تولید فرامرزی، در حال حاضر بین سه همسایه عضو پیمان 

 االتیا به شده وارد یکاالها با یاساس تفاوت متحده االتیا به کانادا و کیمکز از وارداتمکزیک( مطرح است. 

، در واقع کیمکز از واردات ارزش درصد 40میالدی بیش از  2014در سال . دارد گرید یکشورها از متحده

 بود. کیمکز کار یروین توسط شده مونتاژ اقالم صادر شده امریکایی به مکزیک و یینها محصولبازگشت 

 صادراتی امریکا به کانادا درصد ارزش این واردات در واقع مواد میانی 25همزمان درباره واردات امریکا از کانادا، 

                                                                                                                                                                      
 نشریه مطالعات سیاستگذاری فدرال رزرو 1

 تغییرات تجارت عمودی در یک زمینه صنعتی به عنوان سهمی از مجموع تجارت در آن زمینه.  2

 کشور

 مجموع سایر آالتماشین صنایع شیمیایی

سهم از 

  VSرشد 

 )درصد(

تغییر 

سهم از 

 2تجارت
 )درصد(

سهم از 

 VSرشد 

 )درصد(

تغییر 

سهم از 

 تجارت
 )درصد(

سهم از 

 VSرشد 

 )درصد(

تغییر 

سهم از 

 تجارت
 )درصد(

سهم از 

 VSرشد 

 )درصد(

تغییر 

سهم از 

 تجارت
 )درصد(

 33.7 100 25.0 21.4 34.9 72 127.9 6.7 کانادا

 34.5 100 7.4 11.3 63.9 65 65.3 23.7 فرانسه

 15.2 100 5.5 15.1 30.6 80.1 3.9 4.8 آلمان

 -10.1 100 -61.5 404.9 106.1 -263.9 50.2 -40.9 ژاپن

 33.5 100 -21.5 -37.1 151.2 124.5 29.1 12.7 بریتانیا

 92.2 100 45.4 22.7 134.2 68.6 117.2 8.7 امریکا
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برای هر سه تأمین  رهیزنج در زمینه و یدیتولی شغلی متعددی در زمینه هاتیموقع اقتصادی،ادغام  نیا 1.بود

 جهینت به منجر تواندیم کیشر کشور سه از یکی در دیتول خطوط کند که تعطیلییم داریپا و جادیاکشور 

 .شود گرید کشورهای یدیتول اتتأسیس در کسانی

ت. کند، صنعت خودرو اسیم استفاده VS نفتا از روش تولید یتجاری که در بلوک صنعت ی از چندینکی

به  وخودر صنعت در. هستند «یامنطقه»واقعا  یمحصوالت یشمال یکایآمر در شده دیتول خودروهای سواری

همزمان  شیفزاا یمعنا به نفتا، منطقه از خارج یکشورها به یامنطقهفرامرزی  دیتول دراتصا شیافزا ،طور ویژه

 سود ،یاهمنطق یمیت کار و دیتول جانبه سه اشتراک نیا. کاناداست و کیمکز ،متحده االتیا یجهان صادرات

 .کندیم جادیا کنندگانشرکت همه یبرا را یاقتصاد خالص

ممکن است  مشابه هایساختهنیم و قطعات اجزا،، یینها محصول کی دیتول به دنیرسدر فرایند  که آنجا از

کندکننده جریان  یا تعرفه ریغ و یا تعرفه موانع که است ضروری ،عبور کنند کشور هر یمرزها از چندین بار

ی برای همین منظور بود تا گامدر واقع  1994 سال در NAFTA پیمان یامضا .شود محدودها کاال بین ملت

 و ،یجنوب یایآس آزاد تجارت منطقه ،اروپا هیاتحاد مانند هابلوک ریسا با متحده االتیارقابت  نهیزمبتواند 

 2را فراهم کند. گرانید و لندیتا، یمالز، نیچ مانند نهیهز کم دکنندگانیتول نیهمچن

قابل  یهاهتعرفو  متحده و کانادا عمالً وجود نداشت االتیدو کشور ا نی، تجارت خودرو ب1965سال پیش از 

ن دو کشور، بین ایخودرو  1965 توافقنامه. با انعقاد بود ی برای واردات دو کشور از یکدیگر وضع شدهتوجه

 10ر از زیر تجارت خودرو بین این دو کشور به صورت یک بازار تلفیقی در آمد و سهم صادرات آنها به یکدیگ

شور تلفیق درصد رسید. اما این یک تجارت کالسیک نبود بلکه تولید خودرو در این دو ک 40درصد به باالی 

 75وتور و قطعات خودرو بود. اما صادرات مرتبط با خودرو از امریکا به کانادا، م درصد 60طوریکه شده بود؛ به

 درصد واردات امریکا از کانادا اتومبیل و کامیون تمام شده بود.

 90تا  80شد حدود یم واردمتحده  االتیخودرو کانادا که به ا دیاز تول ، بخشی2000در سالهای منتهی به 

متحده به  االتیا یخودرو دیاز تول ی، فقط بخش کوچکمقابل. در کانادا بود درصد کل خودروهای صادراتی

-امریکا این دو کشور به شکل عمودیبه اتفاق تجارت  بیبدان معناست که اکثر قر نید. اشیکانادا صادر م

 0.82ضریب همبستگی سهم تجارت عمودی به کل تجارت خودرو بین این دو کشور است.  امریکا بوده-کانادا

 3است.

 رایانه بین تایوان و چین VSتجارت  -2-2

 1990شود. از اوایل دهه مثال روشن دیگری از تخصص عمودی، در تجارت بین تایوان و چین دیده می

شرکتهای الکترونیکی تایوانی تولیدکننده رایانه، یکی از مهم ترین صادرکنندگان سخت افزار در بازار جهانی 

                                                                                                                                                                      
   99765n.ir/k2https://bمکزیک،  TECMAسایت  1
 99765n.ir/k2https://b ک،یمکز TECMA تیسا 2

 فدرال رزرو یاستگذاریمطالعات س هینشرآمارها متعلق به  3

https://b2n.ir/k99765
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دچار یک تغییر در چینش  1990افزار مرتبط با رایانه تایوان از اواخر صنایع سختشدند. با این حال تولید در 

 5میلیارد دالر به  40تولید رایانه در تایوان سقوط کرد و از رقم  2006ای شد. به نحوی که در سال منطقه

تایوان را در فاصله درصد تولیدات جهانی( رسید. نمودار زیر تولید رایانه و قطعات در  7میلیارد دالر )معادل 

 :1دهدنشان می 2006تا  1990سالهای 

 

 2000و سقوط آن از سال  روند تولید رایانه در تایوان .14نمودار 

وارید افزایش یافت و در های تایوانی در دلتای رود مرگذاری شرکتدر همین حین، سهم چین به دلیل سرمایه

گذاری الکترونیکی تایوان، چین توانست از از ارزش تولید جهانی رسید. با جریان سرمایه درصد 81مواقعی تا 

 بزرگترین تولیدکننده جهان در زمینه رایانه شود. 2004امریکا پیشی گرفته و در سال 

دن خیز بودن تایوان، گرانی زمین و نیروی کار و باال بوارزانی زمین و نیروی کار در چین، و همچنین زلزله

شود که موجب شد یک سوم تولیدکنندگان تایوانی ریسک توسعه صنایع در این جزیره، از دالیلی شناخته می

افزار بر خالف اراده دولت تایوان، تأسیسات خود را به چین منتقل کنند. دولت برای کمک به باقی ماندن سخت

کرد ولی با این حال تولیدگنندگان د میهای فایننس پیشنهاهای دارای فناوری باال در تایوان، مشوقشرکت

 2کردند.رایانه به طور روزافزون کارخانه خود را به کشور رقیبشان، چین، منتقل می

  

                                                                                                                                                                      
  81720n.ir/m2https://bمرکز آمار وزارت اقتصاد تایوان،  1

  27614n.ir/h2https://bوال استریت ژورنال:  2

https://b2n.ir/m81720
https://b2n.ir/h27614
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 الزامات و مالحظات تولید مشترک 

یکی از اشکال تولید مشترک، تأسیس شرکت جدید با هویتی خارجی است که با اجرای بخشی از زنجیره تولید 

جدیدی را در اختیار بگیرد. به این صورت، راه  1تواند گواهی مبدأسازی محصول، مینهاییدر کشور واسطه و 

کند. اما برای آنکه بتواند گواهی مبدأ خود را از مناسبی برای صادرات بین المللی از یک کشور واسطه پیدا می

رتبط با شرکت ثبت شده، دریافت کند، موانعی در پیش خواهد داشت و قوانین م -و نه ایران–کشور میزبان 

 .حساب بانکی شرکت و صدور گواهی مبدأ در کشورهای مختلف متفاوت است

، گواهی مبدأاولین دلیل درخواست  .شودیم مطالبه یکل هدف دو با صادرات مقصد کشور در گواهی مبدأ

 ،کند کاالی مربوطهاثبات می گواهی مبدأ که در این حالتتبادالت ترجیحی برقرار شده بین کشورهاست 

نیز درباره  گواهی مبدأدرخواست  دارد. دومین دلیلِرا ترجیحی های تعرفههای مندی از مزیتاستحقاق بهره

طبق گزارش سازمان سنجی است. مقصد نیازمند صالحیت کشور بهدشان ورو برخی کاالهای خاص است که

درصد کشورها ارائه گواهی مبدأ در هنگام واردات به طور  90جهانی گمرک، درباره موارد غیر ترجیحی، در 

های ورود خاص و... کلی الزامی نیست و تنها در موارد خاصی همچون مشکوک بودن به کالهبرداری، سهمیه

 2شود.ارائه این گواهی مطالبه می

کند. این بدان بدأ میاما در موارد مبادله با تعرفه ترجیحی، گمرک کشور مقصد از صادرکننده مطالبه گواهی م

های ای که طرف تبادل ترجیحی با اتحادیهمعناست که اگر بتوان با تکمیل فرایند تولید در کشور واسطه

شود و تولید داخلی تر میهای ترجیحی استفاده کرد، بازار هدفِ محصول گستردهای است، از این تعرفهمنطقه

توان ضرر عدم تکمیل فرایند تولید و فروش این طریق می کند. از تواند با چند برابر ظرفیت فعلی فعالیتهم می

 محصولِ مونتاژ نشده در داخل کشور را جبران کرد.

شود برخی کاالها برای قدرت خرید کم در داخل و قدرت خرید باال در برخی کشورهای منطقه موجب می

کند، یمد را در داخل کشور نهایی مصرف داخلی لوکس به نظر آید و هنگامی که یک تولیدکننده محصول خو

یران نگه ابه دلیل آنکه با بازار مصرف بزرگ داخل مواجه است، کیفیت خود را در حد مطالبه متوسط مردم 

 تولید کاالی صادراتی نیست. دارد و به دنبال مرغوب سازی ومی

 شود:در این راه مالحظاتی مورد نیاز است که در ادامه به آن اشاره می

                                                                                                                                                                      
1 Certification of origin 

   16645n.ir/d2https://bسازمان جهانی گمرک،  2

https://b2n.ir/d16645
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 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – رآن بر توسعه تجارت کشو ریو تأث زنجیره تولید منطقه ای

 قوانین ثبت شرکت در کشورهای مختلف تفاوت -1

های خارجی در سرزمین خود، قوانین بخصوصی دارد. به طور مثال تأسیس هر کشوری برای پذیرش شرکت

جمهوری اسالمی ایران  نیقوان طبق یرانیا ریفعاالن غشرکت دارای تابعیت غیر ایرانی در ایران ممکن نیست و 

 1.را ندارند رانیدر ا یشرکت خارج یبدو تأسیسه و شعبه، اجاز یندگیثبت نما غیر ازبه 

ثبت  یراباما در بسیاری از کشورهای منطقه همچون ترکیه، آذربایجان و عمان وضعیت به شکل دیگری است. 

امر فقط  نیا یبرا .دنندار بومی کیبه شر یازینو  باشند یتوانند کامال خارج یسهامداران م هیشرکت در ترک

کشور را  نیدر ا یخارج یگذارهیسرمادر سالهای اخیر عمان نیز  .بود دخواه ازینان به اصل پاسپورت سهامدار

شورهای عربی )که در بین ک یخارج راناگذهیسرما یدولت عمان برا ۀژیو ازاتیاز امت یکی کرده است. لیتسه

 است. ی سهامداران خارجیصد در صد تیمالکاز جمله امارات وجه امتیاز آن است( امکان 

تواند مینچنین شرکتی است اما  تردر کشورهای خارجی آسان یرانیادارای ثبت رکت به طور کلی مدیریت ش

 .های داخلی در کشور میزبان مناسب استفعال باشد و تنها برای فعالیت یالملل نیصادرات ب در زمینه

ده فرامرزی وه توسط تأمین کنندگان جهانی را ندارد و تولیدکننتولید فرامرزی مشکل عدم فایننس خرید انب

 یت بهره ببرد.تواند از این مزبرخالف تولیدکننده داخلی در شرایط تحریم می

 حساب بانکی شرکت -2

از  ی. در برخدشویم تأسیسآن شرکت  یحقوق تیشخص شرکت توسط مدیر عامل و برای یحساب بانک

 رانیبا ا یها از تبادل مالبانک انیچرا که متصد ست،ین ریپذامکان یرانیشرکت با پاسپورت ا تأسیسکشورها 

 یبرا دیکشورها با نیدر ا جهی. در نتکنندیم یخوددار FATFو  ییپولشومرتبط با تحریم،  موانع لیبه دل

 یبررس کباریاه م 6همچون آلمان، هر  یاستفاده کرد. در کشور یخارج رعاملیمد کیشرکت، از  تأسیس

اطالعات  یبه بروزرسان ازین رعاملیمد ریینه و در صورت تغ ایکرده است  رییشرکت تغ رعاملیمد ایکه آ شودیم

از  یدر برخ نی. همچنشودیانجام نم رعاملیمد یادوره یهمچون لهستان، بررس یخواهد بود. اما در کشور

افتتاح  یباشند، حساب بانک یرانیاز سهامداران شرکت ا یکیاگر  یبانک، حت چهیآلمان، همچون دو یبانکها

 یرانیا نسبت بهو  کنندیاکتفا م رعاملینبودن پاسپورت مد یرانیاز بانکها تنها به ا گرید ی. اما برخشودینم

بنابراین مسأله حساب بانکی شرکت کامال موردی است و در کشورها و بانکهای  2.ندارند منعیبودن سهامداران 

 کند.مختلف تغییر می

                                                                                                                                                                      
 شوند،یشناخته م یکه در کشور محل ثبت خود شرکت قانون یخارج یشرکتها»به  1376مصوب  یخارج یشرکتها یندگینما ایقانون اجازه ثبت شعبه  1

 نیدر چهارچوب قوان شودیم نییتع رانیا یاسالم یکه توسط دولت جمهور یهائنهیدر زم» دهدیاجازه م« کشور متبوع یمشروط به عمل متقابل از سو

 1358مصوب  یقانون اساس 81اساس اصل  بر ( 96525n.ir/x2https://b)مرکز پژوهشها؛ « دام کنند.اقخود  یندگینما ایو مقررات کشور به ثبت شعبه 

مطلقا ممنوع  انیو معادن به خارج یو کشاورز یو صنعت یشرکتها و موسسات در امور تجارت لیتشک ازیدادن امت»، 1360نگهبان در سال  یشورا ریو تفس

  ( 99142n.ir/t2https://b)معاونت حقوقی رئیس جمهور؛ « است.

 گفتگو با آقای کریمی ساری، فعال اقتصادی در آلمان 2

https://b2n.ir/x96525
https://b2n.ir/t99142
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 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – رآن بر توسعه تجارت کشو ریو تأث زنجیره تولید منطقه ای

های بین المللی حساب باز کند، بعد از اولین اقدام برای دارنده پاسپورت ایرانی در صورتی که بتواند در بانک

رجی متولد ایران باشد، بعد از چندین تبادل مالی با ایران مسدود خواهد شد. همچنین اگر دارنده پاسپورت خا

تبادل مالی مشکوک، با مسدودی حساب مواجه خواهد شد. اما درصورتیکه مدیرعامل شرکت ثبت شده متولد 

برای  حسابگیرد. بنابراین افتتاح تحریمی باشد، حساب او به طور ویژه مورد بررسی قرار نمی ریغ کشوریک 

غدغه صاحبان شرکت را از تحریم تبادالت بانکی تا حدودی مرتفع تواند دخارجی می کیشر به نام شرکت

 1کند.

 شرایط صدور گواهی مبدأ -3

برای آنکه صادرکننده بتواند با انجام بخشی از فعالیت تولیدی در یک کشور واسطه، گواهی مبدأ آن کشور را 

م برای صادرات برخوردار دریافت کند، باید اثبات کند کاالی مذکور ساخت آن کشور بوده و از صالحیت الز

است. در اکثر کشورها اتاق بازرگانی و در برخی دیگر سازمان گمرک یا وزارت اقتصاد گواهی مبدأ را صادر 

کنند. در ایران این گواهی با ارائه پروانه )مجوز( گمرکی صادرات، بارنامه حمل و فاکتور فروش، توسط اتاق می

 2شود.بازرگانی صادر می

درصد ارزش افزوده  30 جادیخود را در صورت ا یکاالها ندتوانیمها ، شرکتعمانشوری مانند طبق قوانین ک

 کاال را با این عنوان نموده و افتیعمان را در گواهی مبدأداده و  رییتغ یعمان یدر مناطق آزاد عمان، به کاالها

 3.ندکشورها صادر کن سایربه 

 عوارض دریافتی در کشورهای واسطه -4

عاف خواهد پایگاه احداث شده شرکت در خارج، در منطقه آزاد باشد، از پرداخت عوارض واردات م درصورتیکه

توان در آنجا ایجاد کرد. در این بود. اما منطقه آزاد از برخی امکانات محروم است و برخی از مشاغل را نمی

تواند به عنوان نقطه ضعفی شود که میصورت برای واردات کاال به سرزمین اصلی کشورها عوارضی دریافت می

 ای باشد.برای تولید فرامرزی دو مرحله

شود اما به هنگام صادرات مجدد، این مقدار را برگردانده درصد مالیات بر واردات اخذ می 9به طور مثال در ایران 

صول شود و البته در صورتی که شرکت بخواهد محدرصد مالیات بر واردات اخذ می 8خواهد شد. در ترکیه 

او برگردانده  واردشده را مجددا صادرات کند، اگر در انتهای سال بدهی به دولت ترکیه نداشته باشد، مالیات

درصد مالیات  19افتد. همچنین کشور آلمان شود اما معموال به بهانه وجود بدهی عودت مالیات اتفاق نمیمی

 گیرد. بر واردات می

                                                                                                                                                                      
 گفتگو با آقای حاج کاظمیان؛ صادرکننده و کارآفرین نمونه کشوری 1
 بازرگانی ایرانکتاب صفر تا صد صادرات، اتاق  2

 https://tahlilbazaar.com/xjtK رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان،  3

https://tahlilbazaar.com/xjtK
https://tahlilbazaar.com/xjtK
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 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – رآن بر توسعه تجارت کشو ریو تأث زنجیره تولید منطقه ای

های ه در سالیان پیش معاف از مالیات بوده و این کشور صرفا از هزینهدر کشور امارات، واردات و ارزش افزود

درصدی  5برد. اما با توسعه یافتگی سرزمین اصلی، در سالهای اخیر مالیات انبارداری و خدمات واردات سود می

واردات اما مناطق آزاد کشورها از پرداخت چنین عوارضی برای  1بر روی واردات و ارزش افزوده وضع شده است.

 شود.های تولید فرامرزی محسوب میمعاف هستند که یک مزیت برای پایگاه

تر است. در نمودار زیر انواع مالیات برخی کشورهای هزینهنظام مالیاتی در کشور عمان نسبت به ترکیه کم

 :2منطقه با هم مقایسه شده است

 

 خی کشورهای منطقهمقایسه مالیات در بر. 15نمودار 

پرداخت ز در عمان ا یخارج یشرکتها ،ت در این کشورتجاربخش  یقیتشو یهااستیس افزون بر این به دلیل

 هستند.معاف  اتیمال

 ایرادات متصور درباره تولید فرامرزی -5

الف از نظر برخی کارشناسان تولید فرامرزی ممکن است خروج کاالی خام از کشور را تقویت کند و مخ

که  جهت نیاز اشده در داخل کشور ییهانصادرات محصول های اقتصاد مقاومتی است. درحالیکه سیاست

 .استبرای کشور  مزیت کی مخالف خام فروشی است

روی کاال را الزامی کرده است. الزام به ثبت نشان مبدا ایران بر روی کاال سازمان استاندارد ثبت ساخت ایران بر 

طبق پژوهش سازمان جهانی  3توسط سازمان استاندارد ایران، در برخی موارد مخل فرایند تولید فرامرزی است.

مبدأ درصد کشورها صادرکنندگان خود را در صادرات موارد غیر ترجیحی الزام به درج نشان  30گمرک تنها 

 4کنند.می

کند، در رقابتی نابرابر با سایر صادرکنندگان ای که به  احداث تولیدی در یک کشور دیگر اقدام میتولیدکننده

تواند با نفوذ خود در بازار آن کشور، جلو توسعه فعالیت سایر صادرکنندگان را خواهد بود. به این صورت که می

                                                                                                                                                                      
 گفتگو با آقای کریمی ساری، فعال اقتصادی در آلمان 1

 trading economicsمنبع: سایت  2
 117891مسیر اقتصاد؛ کد خبر  3

   16645n.ir/d2https://bسازمان جهانی گمرک،  4

https://b2n.ir/d16645
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 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – رآن بر توسعه تجارت کشو ریو تأث زنجیره تولید منطقه ای

شود که به گفته کارشناسان یک شرکت ایرانی لبنیات در عراق مشاهده میای از این رفتار در مورد بگیرد. نمونه

 برای صادرکنندگان ایرانی مشکالتی ایجاد کرده است.

های داخلی ملزم به استفاده از مواد اولیه تولید ملی است، بعد از اقدام به ای که به دلیل سیاستتولیدکننده

کند. به این ترتیب شود و به مواد اولیه کشورهای دیگر دسترسی پیدا میمی رهااین الزامات  از تولید فرامرزی

 شرکتیک  اجرای این الگو استفاده از مواد اولیه داخلی با کاهش روبرو شود. به طور مثال باممکن است 

 در کندیم ادهاستف ییاروپا عمدتا هیاول مواد از عراق، در کارخانه احداث از بعد یلبن محصوالت دکنندهیتول

 .ردکیاستفاده م یرانیا هیاز ماده اول در داخل یصادراتتولید  یبرا شتریپ کهیحال

ها به دالیل سیاسی محتمل است. در پس از احداث کارخانه در برخی کشورهای منطقه بلوکه شدن دارایی

 برخی دیگر از کشورها نیز امنیت کارخانه ایرانی مورد تهدید است.

رای نادرست این الگو برای بازگرداندن سود تولیدات خود به داخل ملزم نیستند و اجهای فرامرزی شرکت

 تر شدن شرایط ارزی کشور منجر شود.تواند به ضعیفمی

قه الگوی جذب خط تولید کشورهای اطراف در مناطق مرزی، ممکن است نه تنها به توسعه اجتماعی منط

 کیو مکز کایآمر بین اقی که در نواحی صنعتی مرزیکمک نکند، بلکه موجب تخریب آن نیز باشد. اتف

 .دار دهندی منطقه هشستیز طیمحهای رخ داده و موجب شده کارشناسان نسبت به آلودگی )ماکیالدوراها(

 گذشته سال طولباعث شده تا در های ایرانی به شرکتغلط  یهامشاوره به گفته کارشناسان تجارت با سوریه،

شرکت  900 نیاز ا این کشور، یاتاق بازرگان در حالیکه طبق اعالمشود  تأسیس هیردر سو یرانیشرکت ا 900

گذار عدم اطالع از مخاطرات و مشکالت فعالیت برونمرزی موجب زیان به سرمایه 1فعال هستند. مورد 5 تنها

 خواهد شد.

 

  

                                                                                                                                                                      
 14000120000363بر خبرکزاری فارس، شماره خ 1
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 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – رآن بر توسعه تجارت کشو ریو تأث زنجیره تولید منطقه ای

 گیری و پیشنهادهانتیجه 

مواد اولیه، سرمایه، فناوری و مشارکت در عملیات تولید مشارکت در فرایند تولید ممکن است در مرحله تأمین 

ها و اهداف کالن و جزئی این رویکرد، الگوهای متفاوتی از تولید و توزیع انجام شود. با ترکیب هر یک از نهاده

تواند برای کشور مفید و ضروری باشد. تجارت عمودی آید. تولید مشترک از جهات متفاوتی میمشترک پدید می

درصد از  20ای، به طور متوسط نوان یک الگوی شناخته شده جهانی در زمینه تولید مشترک منطقهبه ع

تجارت کشورهای پیشرفته را در بر گرفته است. هرچند تجارت عمودی در صنایع با فناوری باال بیشتر اثرگذار 

تواند برای افزایش رت عمودی میکند. الگوی تجااست، اما شرایط کشورها در اثرگذاری این الگو تغییر ایجاد می

رسد صادرات کشوری که در شرایط تحریم قرار دارد اثر بیشتری داشته باشد. بنابراین در مجموع به نظر می

در صورتی که تولید مشترک  درصد نباشد. همچنین 20رشد تجارت کشور با روی آوردن به این الگو، کمتر از 

اجرا شود تاثیر قابل توجهی در رشد تجارت خواهد  یواسطه صادرات وانبا هدف استفاده از کشور میزبان به عن

 ریثأبرد اما تیصادرات را باال م زهیانگهرچند  های مشارکت در زنجیره تولید،سایر کارکردها و شیوه. داشت

 ندارد. ی بر رشد صادراتمیمستق

ارزیابی و  و با، ش و تولید فرامرزیای در زنجیره ارزمشارکت منطقهبرای ایجاد چشم اندازى از وضعیت آتی 

نکات زیر در این گزارش مورد بررسی قرار ( SWOTروش تجزیه و تحلیل موقعیت ) وضعیت موجود بهتحلیل 

 گرفت:

 دیتول ندیدر فرا یامشارکت منطقه SWOT لیتحل. 2جدول 

 (Sنقاط قوت )

 های تجارت آزاداستفاده از تعرفه

 خارجی امکان دریافت فایننس

 ثباتی صادراترفع مشکل بی

 رفع مشکل عدم کشش بازار

 رفع مشکل بازگشت ارز

 امکان استفاده از تکنولوژیهای تحریم شده

 (Wنقاط ضعف )

 هزینه سربار زیاد

 اختصاص این مدل به شرکتهای بزرگ

 فقدان شرکتهای بزرگ مدیریت صادرات

 خروج ماده نسبتا خامتثبیت جریان 

 کاالهابرخی الزامی بودن ثبت ساخت ایران بر 

 (Oها )فرصت

 باال رفتن امنیت اقتصادی در اثر گره خوردن اقتصاد منطقه

 قوانین کشورهای حامی تولید مشترک و تولید داخل

 امکان تولید کاالهای با کیفیت صادراتی

 تشریک مساعی به صرفه شدن تولید در صنایع پیشرفته با

 احترام به اولویتهای اقتصادی همسایگان برای رشد فناوری
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 (Tتهدیدها )

 رقابت نابرابر تولیدکننده فرامرزی با صادرکننده محصول نهایی

 امکان استفاده از مواد اولیه خارجی که در ایران هم تولید می شود

 خطر شریک غیر قابل اعتماد خارجی

 شدن دارایی هاخطر بلوکه و تهدید 

 برنگشتن سود تولیدیهای خارجی

 ضعیف شدن بافت اجتماعی در مناطق مرزی در صورت جذب خط تولید از همسایگان

 پیشنهادها -1

تخصصی سازی عمودی یک فرایند توصیه شده جهانی برای رشد تجارت خارجی است و با فرایند فروش مواد 

تر از همینجا تفاوت دارد، اما مسیر دسترسی به صنایع پیشرفتهاولیه به صنایع تکمیلی در خارج از مرزها 

گذرد. در بسیاری از مواقع برای رسیدن به صنایعی با توسعه یافتگی باال در منطقه، الزم نیست صاحب می

صنعت در کشور همسایه سود صادرات خود را به داخل بیاورد، بلکه همین که تولیدکننده کاالی میانی، بازار 

باثبات خود را با حضور در خارج از مرزها پیدا کند و بعد به صورت قدرتمند صنعت خود را در پایگاه امن و 

 برون مرزی خود توسعه دهد، هدف محقق شده است.

های تواند به شیوهای برای ارتقای توان تولید صادراتی کشور، میوکارهای منطقهاستفاده از بازارها و کسب

کننده ی از الگوهایی که در این گزارش به آن پرداخته شد، ایجاد بازارهای مصرفگوناگونی محقق شود. یک

های ایرانی و صادرات به آنهاست که هم برای طرف ایرانی سودآور است و هم بیشتر در منطقه توسط طرف

 برد.ضمانت خرید را باال می

های قبلی و بعدی محصوالت لقهگذاری در صنایعی در کشورهای منطقه است که در حالگوی دیگر، سرمایه

های زنجیره تولید مقرون به صرفه نیست و گیرند. ورود به تولید همه کاالها در همه ردهتولید داخل قرار می

کند. الگوی دیگر، جذب خط تولید از صنایع شکل گرفته در کشورهای منابع محدود کشور را دچار مشکل می

 همسایه است.

گاههای فرامرزی، ممکن است صنایع توانمند اما کوچک نیاز به دریافت وام داشته برای اقدام به احداث کار

توان از محل درآمد ارزی دولت به تأسیس شرکتها وام داد و در عوض این صنایع متعهد و ملتزم باشند که می

ریق انتقال دانش باشند از تولید داخلی استفاده کنند و سود تولیدات خود را نیز برای توسعه صنایع داخلی از ط

 فنی استفاده کنند.

 عملبرای کنترل فرایند انتقال مواد خام و میانی در بین شرکتهایی که بصورت تخصصی سازی عمودی 

توان ( ضروری است. برای این منظور میEMCکنند، تقویت و ایجاد شرکتهای بزرگ مدیریت صادرات )می

نهادهای عمومی غیردولتی همچون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(، بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی، 

 هایی ترغیب کرد.و... را به ایجاد چنین شرکت)ع( آستان قدس رضوی 
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مرزی برای کاالهای نیمه  تجربیات کشورهای فعال در زمینه تجارت عمودی، حذف یا تخفیف عوارضطبق 

ها، با سود کشور از محل مونتاژ ضروری است. به این ترتیب ضرر دولت از ناحیه عدم دریافت عوارض و تعرفه

 شود.تقویت تولید و رشد صادرات جبران می

 عضاب توسط سازمان استاندارد ایران، هاکاالبرخی ایران بر روی أ الزام به ثبت نشان مبدبه گفته کارشناسان 

برای صادرات موارد تجارت غیر ترجیحی، طبق پژوهش  این در حالی است که مخل فرایند تولید فرامرزی است.

 کنند.% کشورها صادرکنندگان خود را الزام به درج نشان مبدأ می 30سازمان جهانی گمرک تنها 
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