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راه های  مانند  سودمندی  بسيار  امكانات  از  جغرافيايی  موقعيت  نظر  از  کشورمان  که  اين  علی رغم   
زمينی، دريايی و هوايی برخوردار است و می توان از آن به عنوان پل ارتباطی برای ورود کاالهای کشورهای 
اروپايی و آسيايی جنوب شرقی به کشورهای همجوار و CIS استفاده کرد ولی عدم وجود سيستم خدماتی و 
امر ری اکسپورت، کم تحرکی بخش خصوصی،  از استانداردهای جهانی در  برخوردار  زيرساخت های مناسب و 
فرسودگی و عدم کفايت ناوگان حمل و نقل جاده ای، ريلی، دريايی و هوايی، عدم وجود نظام بانكی بين المللی 

و ... چالش های عميقی را فرا روی صادرات مجدد در کشور به وجود آورده است. 

راهکارهای توسعه »صادرات 
مجدد« در کشور

پويا دبيری مهر

از طرفی بهای تمام شده بسياری از كاالها كه امکان 
ایران  اسالمی  جمهوری  طریق  از  آنها  مجدد  صدور 
وجود دارد به دالیلی20 تا 30 درصد گران تر از سایر 
كه  است  هنگ كنگ  و  دبی  سنگاپور،  نظير  كشورها 

سفارش این كاالها از طریق آنها امکان پذیر است. 
باال بودن هزینه ها نظير هزینه حمل كاال و تعرفه بيمه 
و پوشش های تضمينی بين المللی، طوالنی بودن زمان 
دریافت كاال از زمان گشایش اعتبار و قانع نبودن تجار 
داخلی به سود كم و نيز گرانی هزینه تأمين نقدینگی 
بازدارنده  عوامل  جمله  از  سرمایه  طوالنی  خواب  و 

صادرات مجدد در ایران است. 

تعريف صادرات مجدد
كه  كاالهایی  »صدور  از  است  عبارت  مجدد  صادرات 
اضافی«.  تغيير  یا  فرآوری  بدون  است  شده  وارد  قباًل 
چنانچه صادرات مجدد از طریق بنادر، مناطق آزاد یا 
مشمول  گيرد،  انجام  گمرک  حفاظت  تحت  انبارهای 

پرداخت حقوق گمركی نخواهد بود. 
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درصد افزایش به 20/1 ميليارد درهم رسيد. صادرات 
مجدد به رقم 70/3 ميليارد درهم بالغ شد كه 57/7 

درصد بيشتر از نيمه نخست سال 2007 بود. 
در ميان شركای تجاری دبی، هند، چين و آمریکا به 
ترتيب رتبه های اول تا سوم را در اختيار دارند. مجموع 
تجارت دبی و هند در نيمه اول سال 2008 از 6/56 
ميليارد دالر گذشت كه 2/18 ميليارد دالر نسبت به 

فرهنگ »وبستر« صدور كاالهایی را كه قباًل وارد یك 
كشور یا قلمروی جغرافيایی شده است، صادرات مجدد 
تلقی كرده است مشروط بر آن كه جنبه عمده فروشی 
داشته باشد. به كاالهای ترانزیتی یا شبه ترانزیتی تحت 
هيچ شرایطی عنوان »صادرات مجدد« اطالق نمی شود. 
یا  مالك  كه  هستند  اقالمی  شبه ترانزیتی«  »كاالهای 
تابعيت  افراد  این  و  نيست  شده  شناخته  آنها  صاحب 
است،  گرفته  قرار  آن  قلمروی  در  كاال  كه  را  كشوری 

دارا نيستند. 

سه قطب بزرگ صادرات مجدد جهانی
ویژه  اداری  منطقه  سنگاپور،  دنيا  كشورهای  بين  در 
به  دبی  اميرنشين  كوچك تر  مقياس  در  و  هنگ كنگ 
هستند  مطرح  مجدد  صادرات  مهم  قطب  سه  عنوان 
طریق  از  سنگاپور  و  دبی  هنگ كنگ،  ارزی  درآمد  و 
صادرات  از  حاصل  درآمد  از  بيش  كاال  مجدد  صدور 

ملی آنهاست. 
در قاره اروپا »بندر روتردام در هلند« مهم ترین مركز 
بخش عمده ای  و  كاال محسوب می شود  توزیع مجدد 
از صادرات مجدد كشور هلند و تعدادی از كشورهای 
به  می گيرد.  انجام  آزاد  بندر  این  طریق  از  اروپایی- 
توسعه  و  رشد  از  اقتصادی  مسئوالن  غفلت  دنبال 
اخير،  سال های  در  كشورمان  جنوبی  آزاد  مناطق 
مناطق آزاد كشورهای عربی از جمله دبی آنچنان رشد 
یافته اند كه واردات بی اندازه و حتی قاچاق كاال از این 
مناطق، ضربه های جبران ناپذیری بر اقتصاد كشورمان 

وارد كرده است. 
صادرات  كرد  اعالم  گزارشی  در  ورلد  دبی  آمار  دفتر 
مجدد دبی به ایران در نيمه نخست سال 2008 با رشد 
این  براساس  رسيد.  دالر  2/7ميليارد  به  درصدی   25
گزارش در بخش صادرات مجدد، ایران جایگاه نخست 
بزرگ ترین مقصد صادرات مجدد دبی  به عنوان  خود 
را از دست داد و هند در جایگاه اول از این نظر قرار 
گرفت. گزارش دفتر آمار »دبی ورلد« می افزاید: تجارت 
به  نسبت  نيمه نخست سال 2008  در  دبی  غيرنفتی 
مدت مشابه سال قبل 54/3 درصد رشد داشته است. 

در   ،)Trade Arabia( عربيا  ترید  سایت  گزارش  به 
نيمه اول سال جاری تجارت خارجی امارات به 80/8 
 28/4 رسيدكه  درهم(  ميليارد   2۹6/6( دالر  ميليارد 
ميليارد دالر بيشتر از رقم 52/3 ميليارد دالری مدت 

مشابه سال قبل بود. 
در  دبی  واردات  مجموع  است:  آمده  فوق  گزارش  در 
نيمه اول سال 2008 به 206/2 ميليارد درهم رسيد 
مدت  به  نسبت  رشد  درصد   52/7 نشان دهنده  كه 
 5۹/1 با  نيز  صادرات  مجموع  بود.  قبل  سال  مشابه 

داشت. حجم صادرات  افزایش  قبل  مشابه سال  مدت 
هند به دبی در این مدت به 2/26 ميليارد دالر رسيد 
كه نشان دهنده 44/4 درصد رشد نسبت به دوره مشابه 

سال 2007 بود. 
مجموع مبادالت تجاری دبی با چين نيز 2۹/۹ درصد 
رشد كرد و به 6/48 ميليارد دالر رسيد. رشد مبادالت 
تجاری دبی و آمریکا معادل 76/4 درصد بود. گزارش 
با  دبی  تجاری  مبادالت  »رشد  می افزاید:  ورلد  دبی 
حوزه  در  امارات  جایگاه  نشان دهنده  خود  شركای 
مناسبات  گسترش  با  امارات  و  است  جهانی  تجارت 

تجاری به دنبال ارتقای جایگاه خویش است.« 
بر این اساس دبی به شدت به دنبال اجرای پروژه های 
فوالد،  طرح های  توسعه  به  امر  این  كه  است  جدید 
لوازم ساختمانی، ماشين آالت و وسایل حمل ونقل نياز 
تراز تجاری منفی دبی  به نظرمی رسد كه  دارد؛ چون 
با كشورهایی نظير چين، آلمان، ژاپن، هند، فرانسه و 
برای  را  فرصت  بهترین  لذا  باشد  داشته  ادامه  آمریکا 
كشورمان  آزاد  مناطق  در  طرح ها  این  رشد  و  توسعه 

فراهم كرده است. 
در حالی كه صادرات مجدد دبی به برخی از كشورهای 
غربی نسبت به سال قبل از آن از آهنگ رشد كمتری 
كشورمان  به  آن  مجدد  صادرات  ولی  بوده،  برخوردار 
6 درصد افزایش یافته؛ از سویی دیگر در حالی كه در 
دو سال اخير واردات كاال به دبی افزایش داشته ولی 

سهم ایران از این بازار ناچيز بوده است. 
در گزارش مورد اشاره علت اصلی افت وخيزهای رشد 
عنوان  پایه  فلزات  صادرات  كاهش  دبی،  در  صادرات 
شده است كه به طور سنتی بيش از 40 درصد صادرات 
دبی را تشکيل می داده است. اقالم دیگری كه در این 
و  قيمتی  سنگ های  فلزات،  داشته اند،  نقش  كاهش 
منسوجات بوده است، در حالی كه صادرات مواد غذایی 
آماده، توليدات معدنی و فرآورده های گياهی با افزایش 

چشمگيری مواجه بوده است. 

از مهم ترین موانع صادرات 
مجدد در مناطق آزاد کشور 

می توان به عدم وجود قوانین 
و مقررات تسهیل کننده 

صادرات مجدد و وجود ضعف 
در زیرساخت های اقتصادی 

)سیستم بانکی، بیمه ای، 
سرمایه گذاری و...( مناسب و 

برخوردار از استانداردهای 
جهانی اشاره داشت

در قاره اروپا »بندر روتردام در 
هلند« مهم ترين مرکز توزيع 
مجدد کاال محسوب می شود و 
بخش عمده ای از صادرات مجدد 
کشور هلند و تعدادی از کشورهای 
اروپايی- از طريق اين بندر آزاد 
انجام می گيرد
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دستگاه های دیگر ممنوع است. ضرورت ایجاب می كند 
مجدد  صادرات  زمينه  در  كشور  كردن  فعال  برای 
فرصت  و  قانونی  مزایای  به  توجه  با  فعلی  شرایط  در 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد كشور، با ملحوظ كردن 
در  توسعه  چهارم  برنامه  قانون  اجرای  راهکارهای 
اقتصاد جهانی كه  با  بخش های رقابت پذیری و تمایل 
و صادرات مجدد  توسعه صادرات  و  تقویت  منظور  به 
تمهيدات قانون ویژه ای را برای فعاليت های تجاری و 
اقتصادی در این مناطق در نظر بگيرد كه از آن جمله 
بند و ماده 35 قانون برنامه چهارم است. بدین طریق از 

پتانسيل های موجود در آن مناطق بهره مند شد. 
از مهم ترین موانع صادرات مجدد در مناطق آزاد كشور 
می توان به عدم وجود قوانين و مقررات تسهيل كننده 
زیرساخت های  در  ضعف  وجود  و  مجدد  صادرات 
اقتصادی )سيستم بانکی، بيمه ای، سرمایه گذاری و...( 
مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در مناطق 

مزبور اشاره داشت. 
برای  ویژه  امتيازات  و  تسهيالت  وجود  عدم  بر  عالوه 
ترغيب صادركنندگان كاال و افزایش ریسك پذیری آنها 
برای صادرات مجدد و فقدان و یا ضعف در سرویس و 
ارائه ضایعات رقابتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و 
عدم وجود زیرساخت های مناسب، مجهز و رقابت پذیر 
در زمينه حمل و نقل كاال )جاده ای، ریلی، دریایی و 
مورد  امکانات  وجود  عدم  و  فوق  مناطق  در  هوایی( 
نياز و تجهيزات كافی بندری )اسکله، امکانات تخليه، 
بارگيری و. . .( در بنادر مناطق مزبور، می توان به عدم 
وجود زیرساخت های ارتباطی الکترونيکی در آن مناطق 

آنچه كه از آمار و گزارش اتاق بازرگانی و صنایع دبی 
آزاد  بازرگانی منطقه  این است كه مسئوالن  برمی آید 
همچنان  ایران  بازار  دروازه های  معتقدند  دبی  تجاری 
خواهد  باز  دبی  از  كاال  مجدد  صادركنندگان  روی  به 
بود و ایران به عنوان واردكننده از دبی موقعيت خود 
باید دید كه  را حفظ خواهد كرد. در چنين شرایطی 
مسئوالن اقتصادی كشورمان چه تدابيری برای مقابله 
با این وضعيت در پيش خواهند گرفت؟ آیا صنعت و 
توليدكنندگان ما هم چنان باید به دليل غفلت مسئوالن 

كشورمان متضرر شوند؟ 

راهكارهای توسعه صادرات مجدد در کشور
از  برای صادرات مجدد در كشور می تواند  بسترسازی 
طریق رفع موانع قانونی مربوط به صادرات مجدد آغاز 
و  صادرات  قانون  در  كه  است  ضروری  بنابراین  شود، 
واردات یا قانون امور گمركی تعریف دقيق و مناسبی 
از صادرات مجدد انجام پذیرد. قانون عدم بازپرداخت 
اقالم  برخالف  كه  بازرگانی  سود  و  گمركی  حقوق 
مجدد  صادرات  محموله های  مشمول  صادراتی 

نمی گردد اصالح شود. 
یا  و  بين المللی  تخصصی  نمایشگاه های  ایجاد 
آسيای  كشورهای  وارداتی  كاالهای  كه  فروشگاه هایی 
از  كنند.  عرضه  ایران  در  را  عراق  و  افغانستان  ميانه، 
آنجایی كه به موجب ماده 15 مقررات حمایتی مناطق 
آزاد، سازمان های مناطق آزاد تنها مرجع صدور مجوز 
فعاليت برای هر نوع فعاليت اقتصادی مجاز در محدوده 
منطقه آزاد بوده، هرگونه دخالت یا اقدام موازی توسط 

و وجود برخی قوانين و مقررات دست وپاگير گمركی در 
مناسب  انبارهای  و  سردخانه  كمبود  و  مزبور  مناطق 
گشایش  به  مربوط  مشکالت  و  كاال  دپوی  منظور  به 
اعتبار اسنادی مدت دار در مناطق و مشکالت مربوط 
به ترخيص كاال، ماشين آالت، لوازم و تجهيزات خارجی 
و مشکالت مربوط به انتقال و یا ترانزیت كاال می توان 
درخصوص موانع صادرات مجدد در مناطق آزاد كشور 

اشاره داشت. 
با وجود همه این موانع می توان  كارشناسان معتقدند 
به الزامات صادرات مجدد نگاهی داشت و تهيه كاال از 
مبادی اصلی توليد با قيمت مناسب و رقابتی و امکان 
به كشور  آن  و فروش  یوزانس  به صورت  واردات كاال 
ثالث به صورت نقدی و یا با مدت كمتر و نيز واردات 
كاال در حجم باال و صادرات آن در حجم های پایين تر 

به كشورها و بازارهای متنوع است. 
است  این  مجدد  صادرات  الزامات  دیگر  از  همچنين 
پيدا  ورود  قلمرو صادرات مجدد  به  بنگاه هایی كه  كه 
می كنند باید دارای سرمایه كافی و بنيه مالی مناسب 
باشند و بنگاه های فعال در عرصه صادرات مجدد باید از 

اعتبار داخلی و بين المللی باالیی برخوردار باشند.
به وجود شبکه  الزامات صادرات مجدد توجه  از دیگر 
و  رقابتی در كشور  تعرفه های  با  نقل مناسب  و  حمل 
وجود زیرساخت های مناسب اقتصادی از قبيل سيستم 
با رویکردهای بين المللی و   .  . بانکی، نظام بيمه ای و. 
دارا بودن بنادر مجهز و ارائه خدمات بندری با قيمت 
در  باال  انعطاف پذیری  و  اجرایی  توان  وجود  و  رقابتی 

بنگاه های دست اندركار صادرات مجدد است.


