
  

 

 

 جمًُری اسالمی ایران

 يزارت صىعت، معدن ي تجارت
 

 

  اريان و ويتنامصاردات  تطبيقيگزارش 
 A Comparative Report 

 Of 

 Iran &Vietnam Export 

 

 9317اسفند

 

 

 معاونت طرح و ربانهم

 دفتر آمار و فرآوری داده اه  

  



  

 فُرست مطالب

 1 ........................................................................................................................................................................... ٗوذ٠ٗ

 3 ............................................................................................................................................................................ ٝيتٜبٕ

 4 ........................................................................................................................ ثبالدػتي اػٜبد دس كبدسات ا١ذاف .1

 12 .................................................................................... ٝيتٜبٕ دس كبدسات تٞػؼ٠ ثشٛب٠ٗ اخشاي ّٗؼئٞ ١بي٢ٛبد .2

 13 .............................................................................................................. ٝيتٜبٕ كبدساتي ١بيٗـٞم ٝ ١بح٘بيت .3

 15 ........................................................................................................................... ٝيتٜبٕ ٝ ايشاٙ تغجيوي آٗبس١بي .4

 16 ...............................................................................................................................ٝيتٜبٕ ٝ ايشاٙ  كبدسات آٗبس .4.1

 20 ...................................... كبدساتي ١بي ثشٛب٠ٗ تحون ثشاي ٝيتٜبٕ ٝ ايشاٙ تدبسي ١بيػبخت صيش ١بيؿبخق .4.2

 20 .......................................................................................................................... تدبسي تٞاٜٛ٘ذػبصي ؿبخق .4.2.1

 23 ......................................................................................................................... خ٢بٛي پزيشي سهبثت ؿبخق .4.2.2

 25 .............................................................................................................................. ييٓدؼت ػٌ٘ٔشد ؿبخق .4.2.3

 26 .................................................... ٝيتٜبٕ ٝ ايشاٙ كبدسات تٞػؼ٠ ١بي ؿبخق ٗيبٙ ايٗوبيؼ٠ ٛ٘ٞداس١بي .4.3

 35 ..................................................................................................................................... پيـ٢ٜبد١ب ٝ ُيشي ٛتيد٠ .5

 35 .................................................................................................................................................. ................يتٜبٕٝ .5.1

 36 .................................................................................................................................................. .................ايشاٙ .5.2

 37 ........................................................................................................................................................... ..........ٜٗبثغ .6

 

 



  

 

 

 

 

  

 

 ضٌاسٌاهِ گشارش: 

 ُضاسؽ تغجيوي كبدسات ايشاٙ ٝ ٝيتٜبٕ      -ػٜٞاٙ:   كبسػي   
 

 A Comparative Report of Iran & Vietnam Export  -اِٛٔيؼي            

 -دٝسٟ صٗبٛي اٛتـبس ُضاسؽ:  
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   81762160ؿ٘بسٟ ت٘بع خ٢ت اسائ٠ ٛظشات: خبٖٛ داٛبيي: 



  

 پيشگفتار

ي ا ١بي ٗوبيؼ٠ ١ب ٝ ؿبخق ٙ اهتلبد ٝ ُؼتشؽ پيٞٛذ١بي اهتلبدي ًـٞس١ب ثب يٌذيِش، آٗبس١ب، دادٟثب خ٢بٛي ؿذ

آ٘ٔٔي اهذإ ث٠ ١بي ٗؼتجش ثيٚ ثيٚ ًـٞسي ا١٘يتي ثيؾ اص پيؾ يبكت٠ اػت. ثش ١٘يٚ اػبع ثشخي ػبصٗبٙ

  ٛ٘بيٜذ. ٗيثيٚ ًـٞسي  اي ١بي ٗوبيؼ٠ ُشدآٝسي ٝ اٛتـبس آٗبس١ب ٝ ؿبخق

 ١بي اهتلبدي ُيشي ي دس تل٘يٖتٞاٛذ ٛوؾ ث٠ ػضاي ١ب ٗي  اص آخشيٚ ٝضؼيت ًـٞسٗبٙ دس ايٚ ؿبخقاعالع 

داٛذ  ٝظيل٠ خٞد ٗيٝصاست كٜؼت، ٗؼذٙ ٝ تدبست تدبسي ٝ ديِش ريٜلؼبٙ داؿت٠ ثبؿذ. ٓزا  ُٙزاساٙ ٝ كؼبال ػشٗبي٠

ًالٙ اهتلبدي  كضبيد ؿلبكيت دس ايدب ث٠، ض٘ٚ ً٘ي ١ب كشاُيش اي٠ِٜٛٞ آٗبس١ب ٝ ؿبخقاٛتـبس ٗؼت٘ش ٝ  ثب

 تؼ٢يْ ٛ٘بيذ. اعالػبت ٗزًٞسًـٞس، دػتشػي كؼبالٙ اهتلبدي سا ث٠ 

ًؼت ٝ ًبس سا كشا١ٖ  كضبيٗشتجظ ثب  ١بي ٝ ػيبػتِزاسي ١ب ١ب صٗي٠ٜ ث٢جٞد تل٘يٖ اٗيذ اػت ايٚ ػشي ُضاسؽ 

دكتش آٗبس ٝ كشآٝسي  ختبس آٙ سا ث٠تٞاٜٛذ ٛظشات خٞد دس صٗي٠ٜ ٗٞضٞػبت ُضاسؽ ٝ ػب ػبصد. ١ٌ٘بساٙ ٗحتشٕ ٗي

 ثبؿذ. ثشداسي ٗي ١ب اص عشين پٞستبّ ٝصاستخب٠ٛ ٛيض هبثْ ث٢شٟ ايٚ ػٔؼ٠ٔ ُضاسؽ ٠ ٛ٘بيٜذ.١ب اساي دادٟ

 



  

1 

 

 مقدمٍ

ؿوشهي    دس هؼو٘ت ٗئيوٞٙ ٛلوش    96حذٝد ثب خ٘ؼيتي ًئٞٗتش ٗشثغ  330363خ٢٘ٞسي ػٞػيبٓيؼتي ٝيتٜبٕ ثب ٗؼبحت 

 اػت.   ٝاهغ ؿذٟ خٜٞة ؿشهي آػيب ٜٗغو٠ ؿج٠ خضيشٟ ١ٜذ ٝ چيٚ دس

خج٠٢ ٗٔوي   ٝ ٝيتٜبٕ ؿ٘بٓي ١بيثيٚ ٛيشٝٛظبٗي ثٞد ٠ً  ي١ب ٛباٜٗي ٝ دسُيشي دچبس 1975 تب 1955 اص ػبّايٚ ًـٞس 

اص ػوٞي   ٟ آٗشيٌوب ايوبالت ٗتحوذ   ٝ ٗتحذاٛؾ ث٠ ٝيظٟ ٝيتٜبٕ خٜٞثي اص يي ػٞ، ٝ ٛيش١ٝبي ثخؾ ٝيتٜبٕ خٜٞثي آصادي

١بي اػتؼ٘بسي كشاٛؼ٠ ٝ طاپٚ ايٚ ًـٞس سا دچبس ػوت اكتبدُي ٛ٘وٞدٟ ثوٞد. ٓوزا     پيؾ اص آٙ ٛيض ػيبػت .ديِش سخ داد

١وبي   ايٚ ًـٞس تٞاٛؼت ٗؼيش سؿذ ٝ تٞػوؼ٠ اهتلوبدي سا ثوب خوزة ػوشٗبي٠      ،پغ اص پبيبٙ خَٜ ٝ ايدبد ثجبت ٛؼجي

 خبسخي دٛجبّ ٛ٘بيذ.  

 ايٚ ًـٞس ػبال٠ٛ اهتلبدي سؿذ ُبٟ ١يچ ٛـبٙ ٗي د١ذ ٠ً 2017 تب 2000 ١بي ػبّ عي يتٜبٕٝ اهتلبدي سؿذ سٝٛذ

 عوي  سا كوؼٞدي  ٗؼويش  تٜذي ؿيت ثب آٙ اهتلبدي سؿذ 2012 ػبّ اص پغ خلٞف ث٠اػت  ٛجٞدٟ ً٘تش دسكذ  5اص

ّ  تب يتٜبٕٝ اهتلبدي سؿذ سٝد ٗي اٛتظبس پّٞ، ثيٚ آ٘ٔٔي كٜذٝم ١بي ثيٜي عجن پيؾ ١٘چٜيٚ .اػت ًشدٟ  2023 ػوب

 .ً٘تش ٛـٞد دسكذ 6 اص ٛيض

 ٗوذت  دس كوبدسات . ُشكوت  هشاس ؿشٝع ٛ٘ٞد، 1986 ػبّ دس 1دٝي٘ٞ اكالحبتي ٠ً تبثيش تحت ؿذت ث٠ ٝيتٜبٕ كبدسات

ّ  دس دالس ٗئيوبسد  2.4 ث٠ ٝ يبكت اكضايؾ ثشاثش 3 ث٠ ػبّ پٜح ّ  ايوٚ سهوٖ دس  ٝ  سػويذ  1990 ػوب  اص ثويؾ  2002 ػوب

       سهٖ كبدسات ايٚ ًـوٞس ثوش اػوبع اعالػوبت ٝاسد ًٜٜوذُبٙ دس ػوبيت       2017دس ػبّ . يبكت كضايؾا دالس ٗئيبسد17

 ٔيبسد دالس ُضاسؽ ؿذٟ اػت.يٗ 262ثبٓؾ ثش  2تشيذٗپ

 ٗٞاخو٠  ثوشاي  كشا١ٖ ٛ٘ٞدٙ ٜٗوبثغ  كوش، ًب١ؾ ٝ ؿـْ ايدبد اهتلبدي، ػشيغ سؿذ اكٔي داليْ اص يٌي سؿذ كبدسات،

 تؼ٢ذ ٝ ًشدٟ تحليْ ٝ ٗتخلق ٛيشٝي عجيؼي، ٜٗبثغ ث٠ تٞخ٠ ثب. اػت ثٞدٟ دٝٓت خت٘بػيا ٝ ػيبػي ٢ٖٗ ٝظبيق ثب

 . اػت هبثْ پيؾ ثيٜيكبدسات  ػشيغ تذإٝ سؿذ كبدسات، ث٠ دٝٓت هٞي

 خوبسخي  ١بي ؿشًت آٙ ثشاػبع ٠ً ًشد تلٞيت سا خٞد ُزاسي خبسخي ػشٗبي٠ هبٛٞٙ اٝٓيٚ ًـٞس ايٚ 1986 ػبّ دس

ّ  دس » ًيٜوضي  ٗي ٝ ثيٌش « هبٛٞٛي ٗـبٝسٟ ؿشًتُضاسؽ ثش اػبع  پغ، آٙ اص .ؿذٛذ ٜبٕٝيت ث٠ ٝسٝد ث٠ ٗدبص  ػوب
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 Trade map 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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ٚ  دس ٝ ثيـوتش  يُوزاس  ػشٗبي٠ خزة سٝيٌشد ثب ػ٘ذتب ٠ً ُشكت٠ هشاس تدذيذٛظش ٗٞسد ثبس چٜذيٚ هبٛٞٙ ايٚ ، 2016  ػوي

 .تاػ ٝيتٜبٕ ثٞدٟ دس خبسخي ُزاسي ػشٗبي٠ تؼ٢يْ ٝ اداسي ١بي ثٞسًٝشاػي ًب١ؾ حبّ

اد تدوبست  ايٚ ًـٞس هوشاس د  2000دس ػبّ ١٘چٜيٚ   .پيٞػت "آػ٠ آٙ "، ٝيتٜبٕ ث٠ تدبست آصاد ٜٗغو1995٠دس ػبّ 

 اهوذاٗبت . تبثيش تد٘ؼي ت٘بٗي ايٚ ث٠ ػبصٗبٙ تدبست خ٢بٛي ٗٔحن ُشديذ 2007ٛ٘ٞد ٝ دس ػبّ  آصاد سا ثب آٗشيٌب اٗضب

  ؿذ. ثخؾ ٝاسدات ٝيتٜب١ٕبي  ٜٗدش ث٠ ًب١ؾ تذسيدي تؼشك٠

 خٜٞة آػيبي دس تٞٓيذ ٝ ُزاسي ػشٗبي٠ ثشاي ٗشًضي ث٠ ثبصاس، ٜٗبػت ١بي ػيبػت ٝ الصٕ ١بي صيشػبخت ثب ٝيتٜبٕ

 "ػبٗؼَٞٛ" ،"خي اّ ، "آ٘پٞع" ٝ "شپبيٞٛي"ٗبٜٛذ اي ًشٟ ٝ طاپٜي آٌتشيٌي ١بي اػت. ؿشًت تجذيْ ؿذٟ ؿشهي

 ثشاػبع .اٛذ ًشدٟ ساٟ اٛذاصي ًـٞس ايٚ دس سا ١بيي كشٝؿِبٟ آٗشيٌبيي، ٝ اسٝپبيي پٞؿبى تٞٓيذًٜٜذُبٙ  اص چٜذي ٝ

 ٗحلٞالت ثضسٍ كبدسًٜٜذٟ دٝٗيٚ ٝ پٞؿبى كبدسًٜٜذٟ ثضسُتشيٚ ٝيتٜبٕ "تبي٘ض كبيٜٜـبّ "   2017ػبّ ُضاسؽ

 .اػت ثٞدٟ ؿشهي خٜٞة آػيبي ٜٗغو٠ دس ػِٜبپٞس، اص غپ آٌتشٝٛيٌي

ٕ دٝ ًـٞس ايشاٙ ٝ  ٝضؼيت 3ًـٞس ٝيتٜبٕ  ١بي تٞػؼ٠ كبدسات ١٠ب ٝ ثشٛبٗ ػيبػتض٘ٚ اؿبسٟ ث٠  دس ايٚ ُضاسؽ  ٝيتٜوب

ٝ      تٞاٜٛ٘ذي دس خلٞف ثٜوذي   دس خبت٘و٠، پوغ اص خ٘وغ    ١بي تدبسي دٝ ًـٞس اص ِٛوبٟ آٗبس١وبي ثويٚ آ٘ٔٔوي ٗغوشح 

 ًـٞس ث٠ ٛظش خٞاٜٛذُبٙ ُشاٗي سػيذٟ اػت. دٝ اعالػبت، پيـ٢ٜبداتي دس خ٢ت ث٢جٞد تٞػؼ٠ كبدسات

١وبي ٗوشتجظ ثوب كوبدسات ًـوٞس ٗوٞثش ثبؿوذ ٝ ٗخوبعجيٚ          ُضاسؽ دس ث٢جٞد تل٘ي٘بت ٝ ػيبػتِزاسي اٗيذ اػت ايٚ

 كش١يخت٠ ايٚ ُضاسؽ، ٗب سا دس خ٢ت سكغ اؿٌبالت ٝ تٌ٘يْ آٙ يبسي ٛ٘بيٜذ.

 

 

 

 
 

                                                           
 

 -دس ػبيت ٝصاست كٜؼت، ٗؼذٙ ٝ تدبست ثخؾ اعالػبت ٝ آٗبس تشًي٠الصٕ ث٠ رًش اػت ٠ً اعالػبت ٗـبث٠ ثشاي ايشاٙ دس ُضاسؽ تغجيوي كبدسات ايشاٙ ٝ   3
 ُضاسؿبت تحٔئي دس دػتشع ػالهٜ٘ذاٙ ٗي ثبؿذ.
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 اهداف صبدرات در اسنبد ببالدستي 

 ويتنبم هبي هسئول اجزاي بزنبهه توسعه صبدرات در نهبد 

 ويتنبم هبي صبدراتي هشوق هب و حوبيت 
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 اهداف صبدرات در اسنبد ببالدستي .1

 1101 سبل انداس چشن بب ،1111 تب 1111 هبي سبل بزاي واردات و صبدرات استزاتژي 

 استزاتضيك  ّاي ديذگاُ -

 ث٢جٞد اهتلبدي، ٛؼجي ٗضايبي اص اػتلبدٟ ،داخٔي ٝ ٗلشف كبدساتي ٛيبص١بي سكغ ثشاي تٞٓيذ تٞػؼ٠( آق

 ايدبد ػبصي، ٗذسٙ ؿذٙ، كٜؼتي ػ٘ت ث٠ اهتلبدي ػبختبس تـييش ٝاسدات، ٝ كبدسات پزيشي سهبثت ٝ يًبساي

 تدبسي تشاص ٝ ؿـْ

 ٝ ٗذت ًٞتبٟ ٛ٘ٞدٙ ٜٗبكغ ١٘ب١َٜ ، ثبصاس پبيذاس تٞػؼ٠ ثشاي اػتشاتظيي ١بي ١ٌ٘بسي توٞيت ٝ ايدبد( ة

 اهتلبد يٌپبسچِي ثب دس خٞد اتٌبيي ٝ ّػتوالا ،ديپٔ٘بتييٝ  ػيبػي ،اهتلبدي ٜٗبكغ ٛيض ٝ ًـٞس ٗذت ثٜٔذ

 آ٘ٔٔي ثيٚ

 ايدبد ث٠ دادٙ ا١٘يت ،اسصؽ صٛديشٟ ٝ خ٢بٛي تٞٓيذ ؿج٠ٌ دس ؿشًت كؼبّ، ٝاسدات ٝ كبدسات ثبصاس تٜٞع( ج

 خبسخي ٝ داخٔي ثبصاس١بي دس ٜٗبػت تدبسي ػالٗت ٝ اكضٝدٟ اسصؽ ثب ًبال١بي تٞػؼ٠ ٝ

 اّذاف -

 ًٔي ا١ذاف( آق

ٗٞاص٠ٛ  ٝ آٗشيٌب دالس 2000 اص ثيؾ ػشا٠ٛ ٗيبِٛيٚ ثب 2010  ػبّ ثشاثش ػ٠ 2020 ػبّ دس كبدسات ًْ

 ثبؿذ. تدبسي

 خبف ا١ذاف( ة

 2011 ١بي ػبّ ٠ً دس  ثبؿذ. ثغٞسي دسكذ 11 تب 12 ،2020 تب 2011 ١بي ػبّ دس كبدسات سؿذ ٗيبِٛيٚ -

 دس ثبيذ سهٖ ايٚ. ثٞد خٞا١ذ دسكذ11 ث٠ ٗيضاٙ 2020 تب 2016 ١بي ػبّ دس ٝ دسكذ 12 ٗؼبدّ 2015 تب

 . ؿٞد دسكذ حلظ 10دس حذ  2030 -١2021بي  ػبّ
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 تب 10 ٗتٞػظ عٞس ث٠ 2020 تب 2011 ١بي ػبّ دس ٠ً ثغٞسي ثبؿذ، كبدسات اص ً٘تش ٝاسدات سؿذ ٛشخثبيذ  -

 دسكذ 10 اص ً٘تش 2020-2016 ١بي ػبّ دس ٝ دسكذ 11 اص ً٘تش 2015 تب 2011 ١بي ػبّ عي ٝ دسكذ 11

 .ثبؿذ

 سا كبدسات ٛؼجت ث٠ كضٝٛي ٝاسدات 2015 ػبّ تب ٝ ًب١ؾ دادٟ تذسيح ث٠ سا تدبسي ًؼشي اػت الصٕ -

 ١بي ػبّ دس ٝ تبٗيٚ تدبسي سا ٗٞاص٠ٛ 2020 ػبّ تب ثتٞاٙ تب ٛ٘ٞد حلظ كبدسات حدٖ اص دسكذ 10 اص ثيؾ

 .سػيذ تدبسي ٗبصاد ث٠ 2030-2021

 صادرات گیزي جْت

 كلي گیزي جْت( الف

 اسصؽ اكضايؾ ٝ ث٠ ٗٞاصات آٙ فا١ذا تٞػؼ٠ سؿذ، اص ٜٗبػجي ٝ پبيذاس ٗذّ يي تحت كبدسات تٞػؼ٠  -

 اكضٝدٟ كبدسات

اكضٝدٟ  اسصؽ تؼشيغ دس اكضايؾ ػ٢ٖ ٛٞػبصي، ٝ ؿذٙ كٜؼتي ػ٘ت ث٠ كبدسات ػبختبس اٛتوبّ ٜٗبػت -

 صيؼت ٗحيظ دٝػتبس ٗحلٞالت ٝ ثبال تٌٜٞٓٞطي ثب ٗحلٞالت كبدسات،

 كااليي ّاي گزٍُ تَسعِ رٍيکزدّاي( ب

 ٗٞاد كبدسات ًب١ؾ(: ٗحذٝد تٞٓيذ ثب اٝٓي٠ ٜٗبثغ ثش اػبع ١ب ٗضيت اص ُش١ٝي) ٗؼذٛي ٗٞاد ٝ ػٞخت -

 ١بي يتٗض اص اػتلبدٟ ،ؿذٟ كشآٝسي ٗحلٞالت كبدسات اكضايؾ ثشاي ٝسيبكٜ دس ُزاسي ػشٗبي٠ ،خبٕ ٗؼذٛي

 دس دسكذ 11.2 اص كبدسات ػبختبس دس ُشٟٝ ايٚ ٛؼجتًب١ؾ  ؛كبدسات اسصؽ اكضايؾ ثشاي هي٘ت ٝ ثبصاس

  2020 ػبّ دس دسكذ 4.4 ث٠ 2010 ػبّ

اكوضٝدٟ   اسصؽ ٝ ٗوذت  ثٜٔوذ  سهوبثتي  ظشكيوت  ٝ ٗضيوت  اصٗحلٞالت ثب ُش١ٝي) آثي ٗحلٞالت ٝ خِٜٔذاسي -

خوٞثي   ٠ ثو٠ ًو  ٗحلوٞالتي  ثو٠  كوبدسات  ػوبختبس  تـييش ،اكضٝدٟ اسصؽ ٝ ًيليتاكضايؾ  تٞٓيذ، ث٢جٞد(: پبييٚ

 دس ُشٟٝ ايٚ ٛؼجتًب١ؾ  ؛ثشخٞسداسٛذ آٝسي كٚ ٝ ػٔ٘ي ١بي پيـشكت اص ٝ ٗحلٞالتي ٠ً اٛذ ؿذٟ پشداصؽ

 2020 ػبّ دس دسكذ 13.5 ث٠ 2010 ػبّ دس دسكذ 21.2 اص كبدسات ػبختبس
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(: ا داسٛذثباليي س خ٢بٛي توبضبي ٝ داؿت٠ ثبٓوٟٞ كٜؼتي ٠ً اٌٗبٙ تٞػؼ٠ ُشٟٝ) تٞٓيذ ؿذٟ ٝ كشآٝسي كٜبيغ -

 ثشاي داخٔي اسصؽ اكضايؾ ٗٞسد ح٘بيت، كٜبيغ تٞػؼ٠ ،١ٞؿٜ٘ذ ٝ ثبال تٌٜٞٓٞطي ثب ٗحلٞالت تٞػؼ٠

 سدسكذ د 62.9 ث٠ 2010 ػبّ دسدسكذ 40.1 اص ُشٟٝ ايٚ ٛؼجت اكضايؾ ؛ٝاسداتي ٗٞاد ث٠ ٝاثؼتِي ًب١ؾ

 2020 ػبّ

 ًٖ كؼٔي آ٢ٛب ٗبٓي ُشدؽ ٠ً خذيذ ًبال١بي ك٢شػت(: ٗحلٞالت اص ػبيش ُش١ٝي) خذيذ ٗحلٞالت -

 دس پيـشكت ٝ تٞػؼ٠ ثشاي سا ١بيي ػيبػت ٝ ثذٛجبّ آٙ ثشػذ ثبالتشي سؿذ ٛشخ ث٠ آيٜذٟ دس تٞاٛذ ٗي اٗب اػت

 2020 ػبّ دس دسكذ 19.2 ث٠ 2010 ػبّ دس دسكذ 12 اص ُشٟٝ ايٚ ٛؼجت اكضايؾ ؛ًٜذ ايدبد كبدسات

 تاسار تَسعِ گیزي جْت( ج

 ُؼتشؽ ،ػٜتي ثبصاس١بي دس ٝيتٜبٕ ًبال١بي ثبصاس ُؼتشؽ ٝ تثجيت ،كبدساتي صاس١بيثب ث٠ ثخـيذٙ تٜٞع -

 يكبدسات ثبٓوٟٞ ٝ خذيذ ثبصاس١بي

 ديپٔ٘بتيي ١بي كؼبٓيت توٞيت ٝ اي ٜٗغو٠ ٝ آ٘ٔٔي ثيٚ ١بي ػبصٗبٙ دس ٝيتٜبٕ ٗٞهؼيت ٝ ٛوؾ ثش تبًيذ -

 ثبصاس١بي دس تدبست استوبءثشاي  ٗٞػؼبت اص اي ؿج٠ٌ ايدبد ،كبدساتي ثبصاس١بي ُؼتشؽ ثشاي اهتلبدي

 خ٢بٛي ٝ اي ٜٗغو٠ ثبصاس١بي دس ٝيتٜبٗي ًبال١بي ح٘بيت اص ،ثبٓوٟٞ ٝ ثضسٍ

 ٝ اكضايؾ ٜٗظٞس ث٠ تؼشك٠ ١بي ًب١ؾ ثشٛب٠ٗ ٝ خبسخي ثبصاس١بي ًشدٙ دس ثبص ًـٞس اٗتيبص اص ث٢شٟ ثشداسي -

 :، ؿبْٗٗي ثبؿذ FTAsس تٞاكوٜب٠ٗ ثب آ٢ٛب د ٝيتٜبٕ ٠ً يثبصاس١بي ث٠ ًبسايي كبدسات ث٢جٞد

 خبسخي ثبصاس١بي دس ٝيتٜبٗي ٗحلٞالت تٞصيغ ؿج٠ٌ تٞػؼ٠ ٝ عشاحي 

 ٝ دسكذ 4 اهيبٛٞػي٠ ،دسكذ 25 اٗشيٌب ،دسكذ 20 اسٝپب ،دسكذ 46 آػيب: 2020 ػبّ تب ثبصاس ػ٢ٖ 

 دسكذ 5 آكشيوب
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 استراتژی اجرای -

 اقتصادي تاسساسي ٍ تَلیذ تزٍيج( الف

 :ؼتيكٜ تٞٓيذ -

       ٗبٜٛذ ثبال كبدسات سٝيٌشد ثب تٞٓيذي كٜبيغ ًبس ٛيشٝي ٝسي ث٢شٟ اكضايؾ ٝ ٝسيبثيـتش كٜ ٛٞػبصي 

ٗحلٞالتي ٠ً ثغٞس ثبٓوٟٞ  تٞٓيذ اكضايؾٝ  ًلؾ ٝ ٜٗؼٞخبت ،پٞؿبى چٞثي، ٗجٔ٘بٙ ٗبؿيٚ ػبصي،

 ثب ٗحلٞالت ٝ الػتيي ٘ي،پتشٝؿي ػبخت٘بٛي، ٗلبٓح ٗبٜٛذ ثباليي داسٛذ اكضٝدٟ اسصؽ ٝ آ٢ٛب سؿذ كبدسات

 پيـشكت٠ تٌٜٞٓٞطي

 داخٔي ٛيبص١بي ٠ً دسخ٢ت سكغ كٜبيؼي اص ح٘بيت ُزاسي ثشاي ػشٗبي٠ خزة ٝ تـٞين ١بي ػيبػت تحون 

 ،اٛلٞسٗبتيي ٝ آٌتشٝٛيي ٗبؿيٚ ػبصي،صٗي٠ٜ  دس خلٞف ث٠ ثبؿٜذ، خ٢بٛي ٗي تبٗيٚ صٛديشٟ ث٠ پيٞػتٚ ٝ

 ثبال ٝسيبكٜ ٝ ًلؾ ،ٜٗؼٞخبت ٝ پٞؿبى خٞدسٝ، هغؼبت

 ٗجٔ٘بٙ ًلؾ، ٜٗؼٞخبت، ٝ پٞؿبى ًٜٜذُبٙ ث٠ تٞٓيذ خذٗت ثشاي ٗٞاد اٝٓي٠ ت٢ي٠ ٗشاًض تٞػؼ٠ٝ  تـٞين 

 ٌٗبٛيٌي ٝ آٌتشٝٛيٌي ٗحلٞالت پالػتيي، چٞثي،

خٞد  يتٞٓيذ ١بي كؼبٓيت دس صيؼت ٗحيظ حلظ دس خ٢ت ١بيي ٠ً ؿشًت اص ح٘بيتي ١بي ػيبػت اتخبر 

 ًٜٜذ آ٘ٔٔي كؼبٓيت ٗي ثيٚ تؼ٢ذات ثب ٗغبثن

 :ًـبٝسصي تٞٓيذ -

 ٝ اهتلبدي ١بي خزة ثِٜبٟ ٜٗظٞس ث٠ ،خٞة سهبثتي ١بي ٗضيت ثب ًـبٝسصي كٜبيغ تٞػؼ٠ ثشٛب٠ٗ تذإٝ 

 كٜبيغ ايٚ دس ُزاساٙ ػشٗبي٠

 ٗـبسًت عشين اص آثضيبٙ تٞٓيذ ٝ  دسخِْٜ ًـت ٗدذد ػبصٗبٛذ١ي ثشاي ١بيي ٗويبع ٝ ١ب ػيبػت اتخبر 

 ٝ ايدبد تٜٞع ٝسي،بكٜ خذيذ ١بي تٌٜيي ٗؼشكي دس تؼ٢يْ ٜٗظٞس اٝٓي٠ ث٠ ٗٞادتبٗيٚ  ٝ ٓيذيتٞ ٛيش١ٝبي

  تٞٓيذ تد٢يضات اٝٓي٠ ٝ ٗٞاد ت٢ي٠ ٗشاحْ سػبٛذٙ حذاهْ ث٠  ، ١بي ٗختٔق ٠ُٛٞ

 ٝ آ٢ٛب ٝسي ث٢شٟ ٝ ًيليت ث٢جٞد ٜٗظٞس آثضيبٙ ث٠ كبدسات ٝ  خِْٜدس ًـت ٗؼيبس١بي ٝ اػتبٛذاسد١ب اػتوشاس 

 ٝيتٜبٗي ًبال١بي تدبسي ػالٗت ٝ اػتجبس اص حلبظت ٘چٜي١ٚ
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 ٝ پشداصؽ تٞٓيذ، ثب استجبطتبٗيٚ ٗٞاد اٝٓي٠ دس  ٜٗبعن تٞػؼ٠ تشٝيح ثشاي ١بيي ػيبػت ٝ ١ب ٌٗبٛيضٕ تشٝيح 

 ٗختٔق ٛوبط دس ١ٌ٘بسي ٝ تؼبٝٙ ١بي ثشٛب٠ٗ اخشاي ،آثضيبٙ ٝ خِٜٔذاسي ٝ ًـبٝسصي ٗحلٞالت كبدسات

  يتٞٓيذ ٜٗبعندس كبدساتي  خذٗبت ثشاي ايدبد تؼ٢يالت ،تبٗيٚ ٗٞاد اٝٓي٠ ٜٗبعن ٞػؼ٠ت ٜٗظٞس ث٠ ًـٞس

 تاسار تَسعِب( 

 ١ب، ٌٗبٛيضٕ ثشسػي ،ٝيتٜبٗي ًبال١بي ثبصاس ُؼتشؽ ثشاي خبٛج٠ چٜذ ٝ خبٛج٠ دٝ ٗزاًشات ث٠ ثخـيذٙ ػشػت -

 تؼ٢ذات ايٚ اخشاي تض٘يٚ ثشاي آ٘ٔٔي ثيٚ تؼ٢ذات ٝ ١ب ػيبػت

 ُشدؽ تؼ٢يْ ٜٗظٞس ث٠ ٗحلّٞ ًيليت دس صٗي٠ٜ خبٛج٠ دٝ ٗتوبثْ ١بي ٛب٠ٗ تٞاكن تٌ٘يْ ٝ اٗضب ٗزاًشٟ، ،ثشسػي -

 كبدسات آػبٙ ٝ پبيذاس

 ٝ خ٢بٛي ٝ داخٔي ثبصاس١بي اص كحيح ١بي ثيٜي پيؾ ٠اساي ثشاي يٌپبسچ٠ ٝ ٗٞثش اعالػبتي ١بي كؼبٓيت ػبصٗبٛذ١ي -

 سا خٞد ٗٞكويت ٝ سهبثت ثتٞاٜٛذ ١ب ؿشًت ٠ً عٞسي ث٠ ثبصاس١ب، ايٚ تدبسي ١بي ؿيٟٞ ٝ ١ب ػيبػت هٞاٛيٚ، اعالع اص

 ثخـٜذ ث٢جٞد ثبصاس ٛلٞر دس

 ١بي كؼبٓيت ًبسايي ث٢جٞد ،ًـٞس اص خبسج دس تدبسي ٝ ثبصسُبٛي ١بي آطاٛغ كؼبٓيت ياستوب ٝ ػبصٗبٛي تدذيذ ػبختبس -

 ثبصاس١بي ثذٝٙؿٜبػبيي  سهبثتي، ١بي ٗضيت ث٠ ٞخ٠ثب ت خذيذٗحلٞالت  كبدسات ثش ت٘شًض عشين اص تدبست استوبء

 ًٔيذي ثبصاس١بي دس كبدساتي ٝ تدبسي ٖػالي اص حلبظت ٝ ح٘بيت اص ايدبد ،ثبٓوٟٞ ٝ ٗحذٝديت

  ًٜٜذٟ سداتٞصيغ ًبال١بي ٝيتٜبٗي دس ًـٞس١بي ٝ ث١٠بي ٗويٖ خبسج اص ًـٞس  ث٠ ٝسٝد ٝيتٜبٗي تـٞين -

ثبصاسًـٞس١بي  اعالػبت سػبٛي سٝص ث٠ ٝ ٠اساي ،ديِش ًـٞس١بي دس تدبسي بي١ صيشػبخت ث٠ ايدبد ثخـيذٙ ػشػت -

 ًـٞس١بي دس كبدسًٜٜذُبٙ ٝ ٝاسدًٜٜذُبٙ ًبٛبٓيضٟ ٛ٘ٞدٙ ،ٗشصي تدبست ١بي ػيبػت ٝ ٌٗبٛيضٕايدبد  ١٘ؼبي٠،

 ٗشصي تدبسي ١بي كؼبٓيت دس خغشات اص خُٔٞيشي ٝ ثجبت حلظ خ٢ت آ٘ٔٔي ثيٚ ٝ ١٘دٞاس

 صادرات تَسعِ تزاي گذاري سزهايِ ٍ اعتثاري هالي، ّاي سیاست( ج

 كٜبيغ اص ح٘بيت ٝ كبدسات ًـبٝسصي، تٞٓيذ، ٗبٓي ث٠ ٝ ي١بي اػتجبس اٝٓٞيت ٠اساي -

 تٞٓيذات  دس خبسخي ٝ داخٔي ُزاسي ػشٗبي٠ خزة ثشاي ُزاسي ػشٗبي٠ ١بي تدذيذ ٛظش دس صٗي٠ٜ ػيبػت ٝ ثشسػي -

 كبدساتي
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 ٜٗظٞس ث٠ اػتجبسي ١بي ػبصٗبٙ اص ٝإ دسيبكت ثشاي ٗغٔٞة ؿشايظ ايدبد ،كبدسًٜٜذُبٙ يشاث ثي٠٘ اػتجبس اكضايؾ -

 آ٘ٔٔي ثيٚ ثبصاس١بي ث٠ دػتشػي ث٢جٞد ٝ كبدسات حدٖ اكضايؾ

 ٝاسدات ٝ كبدسات تٞاصٙ اهتلبدي ٝ ًالٙ ثجبت حلظ خ٢ت خبسخي اسص ٝ پٞٓي ١بي ػيبػت پزيشي اٛؼغبف -

 ٓدؼتيٌي ١بي كؼبٓيت دس اخت٘بػي ٗـبسًت ث٠ ثخـيذٙ ػشػت ٝ ٓدؼتيي ١بي صيشػبخت تٞػؼ٠-

 ثشاي تشخيق ُ٘شًي ٗشاًض ٝ ثٜبدس دس ١ب اػ٠ٌٔ ٝ اٛجبس١ب ٛوْ، ٝ حْ٘ ١بي صيشػبخت ياستوب ٝ ُزاسي ػشٗبي٠ -

 يكبدسات ٝ ٝاسداتي ًبال١بي

 خذٗبت ايٚ اٛدبٕ ييتٞاٛب ٝ كٜي ١بي صيشػبخت دس ُزاسي ػشٗبي٠ ،ٓدؼتيٌي خذٗبت تٞػؼ٠ ١بي ػيبػت تٜظيٖ -
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 اًساًي هٌاتع تَسعِ( د

 ١ش تٞػؼ٠ ا١ذاف ١ب ٝ ٛيبص بث آٗٞصؿي ١بي ٗيبٙ كؼبٓيت ايدبد استجبط عشين اص اٛؼبٛي ٜٗبثغ ٛٞػبصي ػيؼتٖ آٗٞصؽ -

 پالػتيي، ٗجٔ٘بٙ، ًلؾ، ٜٗؼٞخبت، ٝ پٞؿبى تٞٓيذ ثب اٝٓٞيت ث٠ ١ب ٢ٗبست ٝ ثبالثٞدٙ ًيليت تض٘يٚ كٜؼت،

 ٌٗبٛيٌي ٝ تشٝٛيٌيآٌ ٗحلٞالت

١بي  كؼبٓيت اٛدبٕ ٝ ١ب ؿشًت ٝ آٗٞصؿي ٗٞػؼبت دادٙ پيٞٛذ ثب اٛؼبٛي ٜٗبثغ آٗٞصؽ دس ١ٌ٘بسي ُؼتشؽ ٝ تٜٞع -

 ًبس ٝ ًؼت ثبصاس ١بي ُيشي خ٢ت ٝ ١ب خٞاػت٠ دس اٛغجبم تذسيدي ثب آٗٞصؿي

 آٗٞصؽ دس ١ب اٛد٘ٚ ٝ ١ب ؿشًت ٗـبسًت ٝ ُزاسي ػشٗبي٠ اص ح٘بيت دس خ٢ت ١بيي ػيبػت ٝ ١ب ٌٗبٛيؼٖ تٌ٘يْ -

 يكبدسات ٝ يتٞٓيذ كٜبيغ ثشاي ًبس ٛيشٝي

 ٍاردات كٌتزل(ّـ

 ٗلشف ثشاي ًبال١ب تٞٓيذ دس ُزاسي ػشٗبي٠ ثيـتش تـٞين ،ٝيتٜبٗي ًبال١بي سهبثت ٝ ُزاسي ػشٗبي٠ ٝسي ث٢شٟ ث٢جٞد -

 ثب  ًبال١بيي تٞٓيذ ٝ ُزاسي ػشٗبي٠ يحتشٝ، تٞٓيذي ؿيش ثخؾ دس ُزاسي سػبٛذٙ ػشٗبي٠ حذاهْ ث٠ثب ١٘ضٗبٙ  داخٔي

 سهبثتي ٗضيت

 ؿشًبي ثب تدبسي تشاص ث٢جٞد ٜٗظٞس دٝٓت ث٠ ػغح دس تدبسي ٗجبدالت صٗي٠ٜ دس ١ب ٛب٠ٗ تٞاكن ث٠ دػتيبثي ٝ ٗزاًشٟ -

 آ٘ٔٔي ثيٚ تؼ٢ذات ٝ تٞٓيذي اػتبٛذاسد١بي ،داخٔي ١بي خٞاػت٠ ثب استجبط دس تدبسي

 ٝ اٝٓي٠ ٗٞاد ٝ تد٢يضات، آالت، ٗبؿيٚ ًٜٜذُبٙ تٞٓيذ استجبط ٗيبٙ اص عشين داخٔي د تدبستث٢جٞ ١بي كؼبٓيت ياستوب -

 دٝٓتي ١بي پشٝطٟ دس خبِٛيتٞٓيذ  ًبال١بي اص اػتلبدٟ ،ٗحلٞالت ايٚ ًبسثشاٙ

 ييٚپب ًيليت ثب ًبال١بي ٝاسدات ًٜتشّ ثشاي آ٘ٔٔي ثيٚ تؼ٢ذات ساػتبي دس ًبال١ب ثشاي كٜي اػتبٛذاسد١بي كذٝس -

 ػالٗت ٝ صيؼت ٗحيظ ثش ٜٗلي اثشاتدس ساػتبي ًب١ؾ 

 (WTO) خ٢بٛي تدبست ػبصٗبٙ هٞاٛيٚ ٝ آ٘ٔٔي ثيٚ تؼ٢ذات ثب استجبط دس ٝاسدات ٗذيشيت تـذيذ -
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 ّا اًجوي ًقص ٍ ّا ضزكت پذيزي رقاتت تْثَد( ٍ

 ثب ٗحلٞالت ايدبد ًيليت، ث٢جٞد ٗحلٞالت، تٜٞع ٝ ١ب عشح ث٢جٞد تٌٜٞٓٞطي، ٛٞػبصيخ٢ت  دس ٜٗبثغ تضسين -

 داخٔي توبضب١بي ثشاي خذيذ ٗحلٞالت ايدبد ،آ٘ٔٔي ثيٚ ًيليت

 ١بي كؼبٓيت دس ايٜ٘ي ٗذيشيت ٝ ؿزايي ٗٞاد ث٢ذاؿت ًيليت، ٗذيشيت ٗـبسًتي، ٗذيشيت ١بي ٗذّ ثٌبسُيشي -

 ٗحلٞالت ًيليت ٝ ًبسايي ث٢جٞد ثشاي تدبسي ٝ تٞٓيذي

 ٝ ث٢تش ٗحلٞالت دػتيبثي ث٠ ثشاي ًبس ٝ ًؼت ٝ تٞٓيذي ١بي كؼبٓيت دس سي١ٌ٘ب ٝ ١٘يبسي ث٠ ثخـيذٙ تحون -

 ثيـتش سهبثت

، خذيذ ثبصاس١بي پتبٛؼيْ اص ثشداسي ث٢شٟ ٝ تدبسي خغشات ًب١ؾ ٜٗظٞس ث٠ كبدساتي ثبصاس١بيثخـيذٙ ث٠  تٜٞع -

 بدساتيك ١بي كؼبٓيت دس اسص ٛشخ خغشات اص خُٔٞيشي ٝ پشداخت اثضاس ث٠ ثخـيذٙ تٜٞع ١٘چٜيٚ

 اص ٗحبكظت ٝ ٛ٘بيٜذُبٙ ٝ اػضبء ثيٚ ائتالف توٞيت ١ب، اٛد٘ٚ تٞػظ تدبست ياستوب ٝ ًبس داٛؾ ٗدذد ػبصٗبٛذ١ي -

 هبٛٞٙ ٗغبثن دٝٓتي ٗذيشيت ١بي ػبصٗبٙ تٞػظ ؿذٟ تؼييٚ ٝظبيق اٛدبٕ  ،آ٘ٔٔي ثيٚ تدبسي اٗٞس دس آ٢ٛب ٜٗبكغ

 استراتژی سازی پيادًٌحَُ  -

ٚ  ٝ ١وب  ثخوؾ  ١ب، ٝصاستخب٠ٛ ثب ١ٌ٘بسي دس صٗي٠ٜ اكٔي ٢ٛبد ػٜٞاٙ ث٠ تدبست، ٝ كٜبيغ ٝصاست( آق ١وب ٗؼوئّٞ    اٛد٘و

 ثشٛبٗو٠  ٝ ًبال١وب  تٞػؼ٠ اػتشاتظيٝ  اػتشاتظي ايٚ دس ؿذٟ رًش ١بي حْ ٝ ساٟ ١ب ُيشي خ٢ت ا١ذاف اػبػي،پيِيشي 

 ٝ ثخوؾ  ٝصاستخبٛو٠،  ١وش  تٌٔيوق  ٝضوٞح  ث٠ اػتشاتظي ايٚ تحون ثشاي ػ٘ٔيبتي ثشٛب٠ٗ .ؿذٟ اػت ،ٗشثٞع٠ ٗٔي ١بي

 ًٜذ. ٗيتؼييٚ  ٗٞسد ٛيبص ٜٗبثغ ٝ ١ب ثشٛب٠ٗ اٛد٘ٚ سا ثشاي اخشاي

ٚ  تحوون  ثوشاي  ػ٘ٔيبتي ثشٛب٠ٗ ٝ اػتشاتظيي ١بي ُيشي خ٢ت ٝ ا١ذاف اػبع ثش( ة  ٝ كوٜبيغ  ٝصاست اػوتشاتظي،  ايو

 ساػوتبي  دس ػ٘ٔوي  ١وبي  ثشٛبٗو٠  عشاحي خ٢ت سا اػتب٢ٛب ٗشدٗي ١بي ً٘يت٠ ٝ ١ب ثخؾ ١ب، ٝصاستخب٠ٛ ػبيش ثبيذ تدبست

 .ُشدد تدبست اسػبّ ٗي ٝ كٜبيغ ٝصاست ث٠ اي دٝسٟ ُضاسؿبت. ًٜذ ١ذايت خٞد ١بي ثشٛب٠ٗ
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 ويتنبمهبي هسئول اجزاي بزنبهه توسعه صبدرات در  نهبد .1

 تجبرت و عيصنب وسارت

 ٝصاست. اػوت  تدوبست  ٝ ؼتكوٜ  سؿذ ٝ ٗذيشيت تٜظيٖ، ٛظبست، استوبء، پيـشكت، ٗؼئّٞ تدبست ٝ كٜبيغ ٝصاست

 ػبّ دس كٜبيغ ٝصاست ثب تدبست ٝصاست. ثٞد دادٟ اختلبف خٞد ث٠ ٗؼتوْ ٝصاستخب٠ٛ يي 1955 ػبّ دس ثبصسُبٛي

 .  ُشديذ تـٌيْ تدبست ٝ كٜبيغ ٝصاست ؿذ ٝ ادؿبٕ 2007

 :VIETRADE  سبسهبى

  VIETRADE ُزاسي ػشٗبي٠ ٝ صٗي٠ٜ تدبست دس دٝٓتي تٜظيٖ هٞاػذ ٗؼئّٞ ٝيتٜبٗي اػت ٠ً دٝٓتي ػبصٗبٙ يي 

 سا خذٗبت اص اي ق ُؼتشدٟعي ٝ ًشدٟ ًبس ث٠ ؿشٝع 2000 ػبّ اص ػبصٗبٙ ايٚ. ٗي ثبؿذ تدبست ٝ كٜؼت تٞػؼ٠ ثشاي

ٝظبيق ايٚ  .ًٜذ ٗي كشا١ٖ آ٢ٛب ًبس ٝ ًؼت ُؼتشؽ ٝ تٞػؼ٠ دس خبسخي ٝ ٝيتٜبٗي ١بي ؿشًت ث٠ ً٘ي ثشاي

 ػبصٗبٙ ث٠ ؿشح صيش ٗي ثبؿذ:

 ١بي ثشٛب٠ٗ ًبس، ٝ ًؼت اص ح٘بيت ١بي كؼبٓيت تٞػؼ٠ خ٢ت دٝٓت اهذاٗبت ٝ ١ب ػيبػت ثشاي پيـ٢ٜبد 

 تدبست ٝ كٜؼت تٞػؼ٠ ثشاي ُزاسي ػشٗبي٠ ٝ ٗٔي ػالٗت تدبسي

  ١بي اهتلبدي ًؼت ٝ ًبس ثشاي ح٘بيت تدبسي اص ٗٞػؼبت ٝ ثِٜبٟٗشثٞط ث٠ ت٢ي٠ اعالػبت 

 ٕٗٔي تدبست استوبء ١بي ػيبػت تذٝيٚ ٜظٞسٗ ث٠ ثبصاس تحٔيْ ٝ تدضي٠ ٝ تحويوبت اٛدب 

 ٗـتشيبٙ، تدبسي، ١بي كشكت ؿٜبػبيي ثشاي خبسخي ٝ ٝيتٜبٗي ١بي ؿشًت ث٠ ً٘ي  ٚ ٙ  توبٗي  ٝ ًٜٜوذُب

ٕ  دس خبسخي اص ٗبٗٞساٙ تدبسي ٗيضثبٛي خبسج،ث٠  تدبسي اػضإ ٗبٗٞسيٚ ثشاي اٗٞس عشين اص ؿشًب  ٝ ٝيتٜوب

 خبسخي ٝ ٝيتٜبٗي ١بي ؿشًت ثشاي ١ب شاٛغًٜل ٝ ػ٘يٜبس١ب تدبسي، خٔؼبت ػبصٗبٛذ١ي

 ٟٝيتٜبٕ ثب دس تدبسي ١بي ٛ٘بيـِبٟ ٝ كشٝؽ كضايؾا تدبسي، تجٔيـبت ١بي كؼبٓيت ٜٗذ ٛ٘ٞدٙ ًٔي٠ هبػذ 

 ٗشثٞع٠ ٗوبٗبت ١٘ب١ِٜي

 ػالياص  حلبظت ٝ تشٝيح ػبخت، دس ٝيتٜبٗي ١بي ؿشًت ث٠ ٘ي، ًتدبسي ٛبٕ ٗٔي ثشٛب٠ٗ ٗذيشيت ٖ

 ٗحلّٞ  تدبسي
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 ٗشثٞع٠ ٗوبٗبت ١٘ب١ِٜي تدبست ثب تٞػؼ٠ ٗٔي ت ثشٛب٠ٗٗذيشي 

 دس تدوبسي  پـوتيجبٛي  ٗٞػؼوبت  ٗحٔوي،  تدوبست  ٝ كٜؼت ١بي ثخؾ ١ذايت ٝ ً٘ي  ٕ  دكوبتش  ٝ ٝيتٜوب

 كٜؼت تٞػؼ٠ ثشاي ُزاسي ػشٗبي٠ ٝ تدبست ياستوبخ٢ت  دس خبسخي ١بي ٛ٘بيٜذُي

 ثشاي ُزاسي ػشٗبي٠ ٝ تدبست يوباستثب ١ذف  تتدبس پـتيجبٙ ٗٞػؼبت ٝ ١بي اهتلبدي ثِٜبٟ آٗٞصؽ 

 كٜؼت تٞػؼ٠

  تدبست ٝ كٜؼتدس صٗي٠ٜ تٞٓيذ ثشٛب٠ٗ ١بي تٔٞيضيٞٛي 

 كٜؼت تٞػؼ٠ ثشاي ُزاسي ػشٗبي٠ ٝ تدبست ياستوب دس خبسخي ٝ آ٘ٔٔي ثيٚ ١بي ػبصٗبٙ ثب ١ٌ٘بسي 

 شوراي صبدرات هلي

 دٝٓتوي  اسؿوذ  ايٚ ؿٞسا ٗوبٗبت ٝ دس ؿذ تبػيغ ًٜٜذُبٙ كبدسثشاي توٞيت كضبي ًؼت ٝ ًبس  دس خ٢ت ايٚ ؿٞسا 

ٙ    ػضٞ ٗي ثبؿٜذ   ٗٔي ٝاسدات ٝ كبدسات اػتشاتظي اخشاي اسصيبثي ٝ ٛظبست ثشاي  4ايٚ ؿوٞسا ػوغح ١ٌ٘وبسي ٗيوب

TPO اػتبٙ، ١بي TSI 5١٘چٜيٚ  ٝ ثضسٍ كبدسًٜٜذُبٙ ٝ تٞٓيذي ١بي اٛد٘ٚ ،١بSME ٛ٘بيذ ٗي سا توٞيت ١ب. 

 تنبمويهبي صبدراتي  هب و هشوق حوبيت .0

 اٝاخش ٠ً دس تدبسي اكالحبت. اػت عي ٛ٘ٞدٟ ٝاسدات ٗيضاٙ ًب١ؾ ٝ تدبست ػبصي آصاد ثشاي سا عٞالٛي ساٟ ٝيتٜبٕ

 ػش اص داٗدذ 1998 ػبّ ٝٓي اص ٗتٞهق 1995-1997 ١بي ػبّ ؿشٝع ؿذٟ ثٞد دس1990 د٠١ اٝايْ ٝ 1980 د٠١

 ٟثٞد داخٔي ثبصاس ح٘بيت اص ثب ١ِ٘بٕ  كبدسات، ػشيغ سؿذ دٛجبّ ث٠ ٝيتٜبٕ ًـٞس١ب، اص ديِش ثؼيبسي ١٘بٜٛذ. ُشكت٠ ؿذ

 ػ٢ٖ ٠ دٓيْثت ػػيب ايٚدس عي صٗبٙ  اٗب. ٛ٘ٞد ايٚ ١ذف سا دٛجبّ ٗي كبدساتي ٜٗبعن ٝ ٗٞاٛغ ُ٘شًي عشين اص ٝ

 ٗحبكظت صيبد اص ثبصاس. ؿذ دؿٞاس اي كضايٜذٟ ث٠ عٞس ًبس ٝ يٌپبسچِي  ثبصاس تٞٓيذ خلٞكي دس ثخؾ سؿذ ث٠ سٝ

 اص عشين ٝاسدات اص١بي اػ٘بّ ؿذٟ  ح٘بيت اًثش 1998 ػبّ تب. ٞدٛ٘ ٗي ٗحذٝددس ثٜٔذ ٗذت  سا كبدسات سؿذ ،خٔيدا

 عجن تٞاٛؼتٜذ ٗي دٝٓتي كٜبيغ ٝ تدبسي ١بي ؿشًتكوظ  اثتذا دس. اػ٘بّ ٗي ؿذ اي، تؼشك٠ ؿيش ١بي ٗحذٝديت

 ٗدٞص ٝ ًبال ٝاسدات ٗوشسات 1994 ػبّ دس ٝاسدات اٛدبٕ د١ٜذ. ٗشثٞع٠ ١بي ٝصاستخب٠ٛ تٞػظ ُ٘شًي ٗوشسات

 ُشكتٜذ هشاس ١ب ٗحذٝديت ايٚ پٞؿؾ تحت ًباليي ُشٟٝ 19 توشيجب 1997 ػبّ دس. ؿذ تؼييٚ( ٗدبص ٗٞاسد يب ٝ) ٝاسدات

                                                           
4
 Trade Promotion Organisations 

5
 Trade Support Institution 
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 ١بي ٗحذٝديت ػبيش ٝخٞد، ايٚ ثب. يبكت ُشٟٝ ًباليي ًب١ؾ 2 ث٠ 2002 ػبّ دس  ٝ 12 ايٚ تؼذاد ث٠ 1998 ػبّ دس ٝ

 .ٛ٘ٞد ٗحذٝد سا ٝاسدات ادا٠ٗ ُ٘شًي، اٛؼغبف ؿيشهبثْ هٞاٛيٚ ١٘چٜيٚ ٝيظٟ ٗوشسات اي ٗبٜٛذ تؼشك٠ ؿيش

دس  كبدسًٜٜذُبٙ ١بي ١ضي٠ٜ ًب١ؾ ثشاي تالؽ ١٘يـ٠ ٛذاؿت، كبدساتي ٝخٞد ٗؼتويٖ يبسا٠ٛ ١يچ ٠ً حبٓي دس

 آؿٌبس اثضاس يي ػٜٞاٙ ث٠ ساتيكبد ١بي يبسا٠ٛ اص ٝيتٜبٕ ١شُض  .ُشكت كٞست ٗي ، آٙ ٝخٞد داؿت اٌٗبٙ ؿشايغي ٠ً 

 ٜٗبعن ٝ ٗٞاٛغ ُ٘شًي ٝاسدات، ػٞاسم ُ٘شًيٗشثٞط ث٠  ١بي ٗؼبكيت ،1992 ػبّ اٝايْ دس. اػت ٌٛشدٟ اػتلبدٟ

 ٝ ٗٞاد اٝٓي٠ ٗؼبف اص ػٞاسم ُ٘شًي ثشاي  ٝاسدات ث٠ دػتشػي ٛ٘ٞدٙ كشا١ٖ ٜٗظٞس ث٠ سا (EPZ)تٞٓيذات كبدساتي

 ثشاي سا اكضٝدٟ اسصؽ ثش ٗؼبكيت اص ٗبٓيبت ٝ كبدست ثذٝٙ ٗدٞص اخبصٟ ٝيتٜبٕ. ًشد ايدبد ُ٘شًي كشايٜذ تؼ٢يْ

 .ٛ٘ٞد ٗي ييذبت كبدسات ثشاي خبسخي ُزاسي ػشٗبي٠ثش  ٛ٘ٞدٟ ٝ اػ٘بّ كبدسات

 ثشاي ٗبٓيبت ثبصپشداخت ػٞاسم ُ٘شًي ٝ ٗؼبكيت كبدسًٜٜذُبٙ، ثشاي ٝاسدات تؼشك٠ ٗؼبكيت ،1990 د٠١ اٝايْ اص

 ًبال١بي ٝ اٝٓي٠ ٗٞاد هبٛٞٙ عجن. ثٞد دٝٓت خظ ٗـي اص ٢ٗ٘ي ثخؾ ،يكبدسات تٞٓيذ ثشاي ػتلبدٟا ٗٞسد ٝاسدات

 پشداخت اص ؿٞد، ٗي اػ٘بّ خبسخي ؿخق يي ثب هشاسداد ٗغبثن ٠ً ٗدذد، كبدسات ٝ كشآيٜذ تٞٓيذ ثشاي اي ٝاػغ٠

٠ً هشاسداد كشآيٜذ  تٞٓيذًٜٜذُبٛي ث٠ اكالحبت اص پغ 1990 د٠١ اص اٝاػظ هبٛٞٙ ايٚ. اٛذ ؿذٟ ٗؼبف ػٞاسم ُ٘شًي

ػٞاسم  ثبص پشداخت عشين اص خٞد كبدساتي ١بي كؼبٓيت دس تب ،داد ٗي اخبصٟ كبدسات ثب خبسج اص ًـٞس سا ٛذاؿتٜذ ٛيض 

٠ً اثجبت ًٜٜذ اص ايٚ ٗٞاد ثشاي تٞٓيذ ًبال١بي  دس ؿشايغي ٗي ٛ٘ٞدٛذ٠ً ثشاي ٝاسدات ٗٞاد اٝٓي٠ پشداخت  ُ٘شًي

  اص ثخـٞدُي اػتلبدٟ ٛ٘بيٜذ. ،اٛذ كبدساتي اػتلبدٟ ٛ٘ٞدٟ

١ب اص ػٞي ًـٞس  اص ايٚ ً٘ي ييٌ .ًـٞس ٝيتٜبٕ اص ح٘بيت ديِش ًـٞس ١ب ٛيض دس سؿذ اهتلبدي ث٢شٟ ثشدٟ اػت

 ح٘بيت ثب ٝيتٜبٕ پبيذاس اهتلبدي سؿذ اص ،(ECOS) ػٞييغ اهتلبدي اٗٞس دثيشخب٠ٛ عشين اص ٠ً ،ٟاػ٘بّ ؿذ يغػٞي

 اهتلبد دس ادؿبٕ تٞاٜٛ٘ذ ٛ٘ٞدٙ ًـٞس ثشاي ٝ ٜٗبػت اهتلبدي چبسچٞة ايدبد ث٠ ً٘ي خلٞكي، ثخؾ تٞػؼ٠ اص

 كوش ٗختٔق اثؼبد ثب ٠ً ١بيي ػيبػت اص ،١ب خيشي٠ ٝ ١ٌ٘بسي ديِش ٗٞػؼبت ثب ،SECO. اػت ًشدٟ ح٘بيت خ٢بٛي

 SECO ثشٛب٠ٗ اػتجبس 2012 ػبّ دس ح٘بيت ٗي ًٜذ. ،ٗي د١ٜذ ٗـبسًت اهتلبدي سؿذ دس سا وشاك ٝ ًٜٜذ ٗجبسصٟ ٗي

 .اكضايؾ يبثذ يغػٞي كشاٛي ٗئيٞٙ 20 ث٠ 2016 ػبّ تبٗوشس ُشديذ ايٚ سهٖ  ٠ًثٞدٟ  يغػٞي كشاٛي ٗئيٞٙ 15
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SECO ٝ ٝيتٜبٕ تدبست تٞػؼۀ آطاٛغ (VIETRADE) تٞػظ ٠ً سا يكٜ ١ٌ٘بسي ثشٛب٠ٗ يي 2013ػبّ  دس SECO 

 SME كوبدساتي  توٞاٙ سهبثوت   ١ذف ايٚ ثشٛب٠ٗ اكوضايؾ . ؿشٝع ٛ٘ٞدٛذسا  ثٞد ؿذٟ ٗبٓي تأٗيٚ ػبّ چ٢بس ٗذت ثشاي

 سا SECOاصٜٗوبثغ ٗوبٓي    دالس ٗئيٞٙ 3.3 ثشٛب٠ٗ ايٚ. ثٞد تدبسي پـتيجبٛي ػذٕ ت٘شًض خذٗبت عشين اص ٝيتٜبٗي ١بي

ٙ  ثب ٗٔي ي ٗبٗٞسيتي تحت VIETRADE تٞػظ ٝ داسد اختيبس دس  ٝ TPOs اػوتبٛي  ٜٗتخوت  ١وبي  ١ٌ٘بسي ػوبصٗب

   .ُشديذ اخشا (TSI( تدبست اص ح٘بيت ١بي ػبصٗبٙ

 اي ٜٗغو٠ ػغٞح دس كبدسات ٢ٖٗ ١بي ثخؾ دس ١ب SME استوب ػ٢ٖ  SECO / VIETRADE ثشٛب٠ٗ ايٚ ًٔي ١ذف

 ٝ ١ب ITS ٗي پشداصد، TPOsٜٗتخت ١بي  ػتبٙا ظشكيت توٞيت ث٠ ػ٘ذتب ايٚ ثشٛب٠ٗ ثبؿذ. ٗؼت٘ش ٗي عٞس ث٠ اػتبٛي ٝ

 . ػْ٘ ٗي ٛ٘بيٜذ ٗحٔي ػغح دس SMEs كبدسات ثشاي تدبست حبٗي ث٠ ػٜٞاٙ ٗٞػؼبت ١ب اٛد٘ٚ

 

 يیتىامآمارَای تطبيقی ایران ي  .4

  ويتنبمآهبر صبدرات  ايزاى و 

 هبي صبدراتي بزاي تحقق بزنبهه ويتنبمتجبري ايزاى و   شبخص هبي سيز سبخت 
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ثو٠   اثتوذا ٗٞسد ٗوبيؼو٠ هوشاس ُشكتو٠ اٛوذ. دس      ٝضؼيت تدبسي اص ديذ آٗبساص ٛظش  ٝيتٜبٕايٚ ثخؾ دٝ ًـٞس ايشاٙ ٝ دس 

ي ٗشتجظ ثب كبدسات ٗٞسد ٗوبيؼو٠ هوشاس   ١ب ؿبخق پٜح ػبّ پشداخت٠ ٝ دس ادا٠ٗدس عّٞ ايٚ دٝ ًـٞس تدبسي آٗبس١بي

 ُشكت٠ ؿذٟ اػت.

 ويتنبم ايزاى و  آهبر صبدرات .4.4

 1147تا   1143َای  بٍ تفكيك مقاصد صادراتی طی سال 6ایرانت آمار صادرا 14جديل

 )اسهبٕ ث٠ ٗئيٞٙ دالس(

 ًام كطَر
2013 

)صادرات تِ  

 كطَر(148

2014 
)صادرات تِ 

(كطَر139  

2015 
)صادرات 

 كطَر(144تِ

2016 
)صادرات تِ  

 كطَر(137

2017 
)صادرات تِ  

 كطَر(137

سْن)%( 

در سال 

2017 

 100 68300 48739 41453 68250 67994 كل كطَرّا

 27 18554 14827 16057 27504 25390 چیي

 16 11058 8254 6225 11246 10032 ٌّذ

 12 8014 4640 2362 4578 5559 كزُ جٌَتي

 11 7492 4700 6096 9833 10383 تزكیِ

 6 3803 1162 521 585 182 ايتالیا

 5 3565 3331 3251 6177 6931 صاپي

 4 2620 1532 73 81 76 فزاًسِ

 3 1855 969 765 1546 2788 اهارات

 3 1742 999 196 173 113 اسپاًیا

 2 1428 825 14 6 50 يًَاى

 88 60130 41238 35560 61730 61503 كطَر 10جوع 

 12 8170 7501 5893 6520 6491 سايز

 Trademapماخذ: 

  ًّـٞس ٝاسد  137ت٢ٜب  2017 ٝ ١2016بي  دس ػبّٝ  ؿذ اٛدبٕ ٗيًـٞس  148 ث٠ 2013كبدسات ايشاٙ دس ػب

 ًٜٜذٟ ٗحلٞالت ايشاٙ ثٞدٛذ.

  سػيذٟ اػت. ايوٚ   2017ٗئيبسد دالس دس ػبّ  68.3 ث٠ 2013ٗئيبسد دالس دس ػبّ  67.9سهٖ كبدسات ايشاٙ اص

   اػت.  ثٞدٟٗئيبسد دالس (  41.4)  دس پبييٚ تشيٚ حذ خٞد دس عي پٜح ػبّ ٗٞسد ثشسػي 2015دسػبّ سهٖ 

                                                           
6
ُضاسؽ  ٠ًTrademap تٞػظ  ػبيت  ،ٗبخز آٗبس١بي كٞم آٗبس١بي ٝاسد ًٜٜذُبٙ ًبال اص ايشاٙ ٗي ثبؿٜذ ،ث٠ دٓيْ ػذٕ اٛتـبس ُضاسؽ كبدسات تٞػظ ايشاٙ 

 ؿذٟ اػت.
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  ّاٛذ ثٞدٟٗحلٞالت ايشاٙ دسكذ  66ٝاسد ًٜٜذٟ  ٝ ١ٜذ ًشٟ خٜٞثي ،ًـٞس چيٚ، ١ٜذ چ٢بس ،2017دس ػب ، ٝ

ثذي٢ي اػت ٠ً اٛحلبسي ثٞدٙ دسكذ كبدسات ايشاٙ سا ث٠ خٞد اختلبف دادٟ اٛذ.  88 ،ًـٞس اّٝ خذّٝ 10

 ؿٞد. كبدسات ًـٞس ٗي ٗحذٝديتٝاسد ًٜٜذُبٙ ػجت 

 1147تا   1143َای  طی سالمقاصد صادراتی فكيك بٍ ت 7يیتىام آمار صادرات 11جديل

 )اسهبٕ ث٠ ٗئيٞٙ دالس(

 ًام كطَر
2013 

)صادرات تِ  

 كطَر(154

2014 
صادرات تِ )

(كطَر158  

2015 
)صادرات 

 كطَر(153تِ

2016 
)صادرات تِ  

 كطَر(147

2017 
)صادرات تِ  

 كطَر(140

سْن)%( 

در سال 

2017 

 100 262320 217786 196387 174059 155367 كل كطَرّا

 19 50375 37172 29832 19906 16892 چیي

 18 48432 43754 39693 32011 25904 آهزيکا

 7 18535 16238 15141 15417 14233 صاپي

 6 16176 12495 9803 7989 7170 كزُ جٌَتي

 4 10923 9777 9004 8097 7541 آلواى

 4 9755 2642 2379 7973 7497 اهارات

 3 7910 6996 6569 5490 5060 ٌّگ كٌگ

 2 5992 5614 4711 2675 2509 ّلٌذ

 2 5827 4994 4523 4041 3732 فزاًسِ

 2 5413 5075 4881 4056 4483 اًگلستاى

 68 179336 144757 126534 107655 95023 كطَر 10جوع 

 32 82984 73029 69853 66404 60344 سايز

 
 Trademapماخذ: 

  ثو٠   2013ًـوٞس دس ػوبّ    154اص ) ػٔيشؿٖ ًب١ؾ دس عي پٜح ػبّ اخيشٝيتٜبٕ ٗوبكذ كبدساتي ٗحلٞالت

 اص ايشاٙ ثٞدٟ اػت. ثيـتش ،١ب ػبّ ثيـتش دس( 2017ًـٞس دس ػبّ  140

  سػويذٟ اػوت.    2017ٗئيبسد دالس دس ػوبّ   262ث٠  2013ٗئيبسد دالس دس ػبّ  155اص  ٝيتٜبٕكبدسات اسصؽ

ٝ دس عّٞ ٗذت ٗٞسد ثشسػي ١وش ػوبّ سؿوذ داؿوت٠     ثٞدٟ  2017ػبّ دس ايٚ ًـٞس كبدسات  اسصؽثيـتشيٚ 

 اػت.

                                                           
7
٠ً تٞػظ  ،ٗي ثبؿٜذ (mirror) ٝيتٜبٕآٗبس١بي ٝاسد ًٜٜذُبٙ ًبال اص  ٕ ٛيضٝيتٜبٗبخز آٗبس١بي جهت امكان مقايسه آمار صادرات كشورهاي ايران وويتنام،  

 ُضاسؽ ؿذٟ اػت. Trademapػبيت 
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  ١٘چٜيٚ ػ٢ٖ ًـٞس١ب ٛيض دس ٝاسدات  .ٝػيغ تش اص ايشاٙ ٗي ثبؿذ ٝيتٜبٕپشاًٜذُي ًـٞس١بي ٗولذ كبدساتي

دسكوذ ًوْ    68 ًـوٞس اّٝ ٗوبكوذ كوبدساتي ايوٚ ًـوٞس       10ًو٠   ثغٞسي ثٞدٟ،ٗتٞاصٙ  ٝيتٜبٕٗحلٞالت 

 د١ٜذ.  سا تـٌيْ ٗيٚ ًـٞس اص ايٝاسدًٜٜذُبٙ 

  ّاص ًـٞس اّٝ ٝاسدًٜٜذٟ  دٝ ،ٝيتٜبٕاص ٗحلٞالت  اتٝاسد ذدسك 37ثب  ٝ آٗشيٌب چيًٚـٞس١بي  2017دس ػب

 ثٞدٟ اٛذ.ايٚ ًـٞس 

 

 1147تا   1143َای  طی سال اتیبٍ تفكيك اقالم صادر ایرانآمار صادرات  13جديل

 )اسهبٕ ث٠ ٗئيٞٙ دالس(

 ًام هحصَل
سال

2013 

 سال

2014 

 سال

2015 

 سال

2016 

 سال

2017 

سْن)%( 

در سال 

2017 

 100 1058448 83148 60041 90328 92123 ًْ ٗحلٞالت

ػٞخت ١بي ٗؼذٛي، سٝؿٚ ١بي ٗؼذٛي ٝ ٗحلٞالت 
 ١بي ٗؼذٛي حبكْ اص توغيش آ٢ٛب، ٗٞاد هيشي، ٕٗٞ

66083 61254 34705 56204 75218 71 

 6 6043 4940 4744 5075 4320 ٞادٗٞاد پالػتيٌي ٝ اؿيبء ػبخت٠ ؿذٟ اص ايٚ ٗ

 4 3955 3688 3622 4398 3483 ٗٞاد ؿي٘يبيي آي

 3 3438 2492 2297 2048 1326 آ١ٚ ٝ كٞالد

 2 2260 2257 2168 2779 2048 خٞساًي؛ پٞػت ٗشًجبت يب خشثضٟ ٗـض١بيٗيٟٞ ٝ

 2 1843 1103 727 1287 1749 ػَٜ ٗؼذٙ، ػشثبسٟ ٝ خبًؼتش

 1 861 809 955 1219 1384 ٝ ػَٜ، ُچ، آ١ي ٝ ػي٘بٙٛ٘ي؛ ُُٞشد؛ خبى 

 1 817 693 642 694 657 ١ب اص ٗٞاد ٛؼدي كشؽ ٝ ػبيش ًلپٞؽ

 1 770 790 807 763 932 ًٞد١ب

ٗحلٞالت ٓجٜي؛ تخٖ ٗشؽ پشٛذُبٙ؛ ػؼْ عجيؼي؛ 
ٗحلٞالت خٞساًي اص ٜٗجغ حيٞاٛي، دس خبي ديِش 

 ٛيؼت ...

533 708 653 718 709 1 

 91 95914 73693 51320 80226 82515 ٗحلّٞ 10خ٘غ 

 9 9930 9455 8721 10102 9608 ػبيش

 

                                                           
اػت  Mirrorالصٕ ث٠ رًش اػت تلبٝت سهٖ ًْ كبدسات دس دٝ خذاّٝ كبداست ث٠ تلٌيي ًـٞس ٝ ٗحلّٞ ث٠ دٓيْ دسيبكت اعالػبت ٗحلٞالت اص عشين  8

 ػبت ًـٞس١بيي ٠ً اص آ٢ٛب ٝاسدات داؿت٠ اٛذ سا ُضاسؽ ٗي د١ٜذ.دس ايٚ سٝؽ ًـٞس١ب آٗبس ٝ اعال
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  ٙاص ثويٚ آ٢ٛوب ثيـوتشيٚ     ذٜد١ دسكذ ًْ كبدسات سا ثخٞد اختلبف ٗي 91دٟ ٗحلّٞ اّٝ كبدساتي ايشا ٝ

ٕ  "ػ٢ٖ سا  ١وبي   ػٞخت ١بي ٗؼذٛي، سٝؿٚ ١بي ٗؼذٛي ٝ ٗحلٞالت حبكْ اص توغيش آ٢ٛب، ٗٞاد هيشي، ٗوٞ

 خٞد اختلبف دادٟ اػت.٠ دسكذ ث 71ثب  "ؼذٛيٗ

 دسكوذ اص كوبدسات ثو٠ ايوٚ      81دس ايشاٙ دس خذّٝ كٞم ٗـ٢ٞد اػت ثغٞسي ًو٠   ٝاثؼتِي كبدست ث٠ ٛلت

 اختلبف داسد. آٙ ٗحلّٞ ٝ كشآٝسدٟ ١بي حبكْ اص

 1147 تا 1143َای  كيك اقالم صادراتی طی سالبٍ تف يیتىامآمار صادرات  14جديل

 ر()ارقام تِ هیلیَى دال

 

 ًام هحصَل
سال

2013 

 سال

2014 

 سال

2015 

 سال

2016 

 سال

2017 

سْن)%( 

در سال 

2017 

 100 213931 176581 162017 150217 132033 ًْ ٗحلٞالت

ٗبؿيٚ آالت ٝ تد٢يضات آٌتشيٌي ٝ هغؼبت آٙ؛ 

 ضجظ ٝ پخؾ كٞت، تٔٞيضيٞٙ ...
32283 36495 47400 57193 74965 35 

 7 15197 13476 12439 10690 8722 خؾ ١بيي اص چٜيٚ اؿيبءًلؾ، ُتش ٝ ٗبٜٛذ آٙ؛ ث

ٓجبع ٝ ٗتلشػبت ٓجبع، ؿيشًـجبف يب ؿيش هالة 

 ثبف
8829 10518 11323 11608 12353 6 

 6 11988 10801 10111 9181 7917 ٓجبع ٝ ٗتلشػبت ٓجبع، ًـجبف يب هالة ثبف

ٗبؿيٚ آالت، ٝػبيْ ٌٗبٛيٌي، ساًتٞس١بي ١ؼت٠ 

 ثخبس؛ هغؼبت آ١ٙبي  اي، ديَ
8240 8932 10045 9699 11112 5 

اپتيي، ػٌبػي، ػيٜ٘ب، اٛذاصٟ ُيشي، چي ًشدٙ، 

 دهت، پضؿٌي يب خشاحي ...
2446 3062 3482 4344 7444 3 

ٗالك٠، تـي، هؼ٘ت كٜشي تختخٞاة،  ،ٗجٔ٘بٙ

 ثبٓـتي ٝ اؿيبء ١٘بٜٛذ؛ ...
4242 5017 5483 5857 6595 3 

 3 6096 5184 4838 5763 5062 ديِشثي ٢ٗشُبٙ آثضيٗب١ي ٝ خشچَٜ، حٔضٝٙ ٝ 

١ب ٝ ٗـض١بي خٞساًي، پٞػت ٗشًجبت يب  ٗيٟٞ

 خشثضٟ
2042 2569 3272 4612 6094 3 

 2 4123 4827 4005 4870 3770 ه٢ٟٞ، چبي، ٗبت٠ ٝ ادٝي٠ خبت

 73 155966 127602 112399 97097 83553 ٗحلّٞ 10خ٘غ 

 27 57965 48979 49618 53120 48480 ػبيش
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 " ... ٙٞكبدسات  دسكذ اص 35 "ٗبؿيٚ آالت ٝ تد٢يضات آٌتشيٌي ٝ هغؼبت آٙ؛ ضجظ ٝ پخؾ كٞت، تٔٞيضي

 پٞؿبى ثيـتشيٚ ػ٢ٖ سا داسد. ًلؾ ٝ ايٚ ًـٞس سا ثخٞد اختلبف ٗي د١ذ ٝ پغ اص آٙ

 اتي ايوٚ  لبف دادٟ اػت ٠ً ٛـوبٙ د١ٜوذٟ ت٘شًوض كوبدس    دسكذ اص كبدسات سا ثخٞد اخت 73ّ اّٝ ٞدٟ ٗحل

 ٜٗذسج دس خذّٝ ٗي ثبؿذ. ٗحلّٞ 10ًـٞس دس 

 ي صبدراتيهب بزنبههبزاي تحقق  ويتنبمهبي تجبري ايزاى و  سيز سبختهبي  شبخص .4.1

١بي  خقثشخي اص ؿبدس صٗي٠ٜ ؿبخق ١بي تٞػؼ٠ ًـٞس١ب ٜٗتـش ؿذٟ  ثيٚ آ٘ٔٔي اص ثيٚ ُضاسؿبتدس ايٚ ثخؾ 

٠ً  اػتخشاج ؿذٟٝيتٜبٕ ثشاي ايشاٙ ٝ  ويٖ دس كبدسات ٗٞثش ٗي ثبؿٜذ،٠ً ث٠ عٞس ٗؼتويٖ ٝ ؿيش ٗؼتٗشتجظ ثب تدبست 

ثغٞس تللئي دس ػبيت ١ب  ٗشثٞط ث٠ ايٚ ؿبخقسػذ. الصٕ ث٠ رًش اػت ٠ً ايٚ ُضاسؿبت  ث٠ ٛظش خٞاٜٛذُبٙ ٗي

  .ذٜثبؿ  ٝصاست ٗتجٞع دس دػتشع ػالهٜ٘ذاٙ ٗي

  9شبخص توانوندسبسي تجبري .1.1.1

ًو٠ دس ثشُيشٛوذٟ كشآيٜوذ١ب،    سا ١وب ٝ ٗوذيشيت تدوبست     صيش ػبخت ،غ خ٢بٛي اهتلبدتٞػظ ٗد٘ ،سًٚ 7ثب  ايٚ ؿبخق

 . ٛ٘بيذ ثشسػي ٗي ،ضٞاثظ ٝ ٗوشسات اثش ُزاس دس صٗي٠ٜ تدبست ٗي ثبؿذ

 1146در اركان تًاومىدسازی تجاری در سال  يیتىامرتبٍ ي امتياز ایران ي  15جديل

 ركي/كطَر

 ٍيتٌام ايزاى

 اهتیاس
(7- 1) 

 رتثِ

 ـٞسً 136اص  

 اهتیاس
(7- 1) 

 رتثِ

 ًـٞس 136اص  

 73 4.3 132 3.16 ضاخص تَاًوٌذساسي تجاري

 77 4.9 136 2.4 دستزسي تِ تاسار داخلي

 79 4.1 136 1.8 دستزسي تِ تاسار خارجي

 86 4.2 123 3.2 كارايي ٍ ضفافیت هذيزيت هزسي

 66 3.6 69 3.5 قاتلیت دستزسي ٍ كیفیت سيز ساخت حول ٍ ًقل

 60 4.1 86 3.7 لیت دستزسي ٍ كیفیت سيز ساخت خذهات حول ٍ ًقلقات

قاتلیت دستزسي ٍ استفاد اس فٌاٍري اطالعات ٍ ارتثاطات 
(ICTs) 

3.5 100 4.6 66 

 77 4.2 116 3.8 هحیط عولیاتي
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 در معيارَای اودازٌ گيری اركان تًاومىدسازی تجاری يیتىامرتبٍ ي امتياز ایران ي  16جديل

 1146در سال  

 گیزي هعیار اًذاسُ يرك

 ٍيتٌام ايزاى

 اهتیاس
(7- 1) 

 رتثِ

 ًـٞس 136اص  

 اهتیاس
(7- 1) 

 رتثِ

 ًـٞس 136اص  

دستزسي تِ 

 تاسار داخلي

 91 7.9 136 28 ٛشخ تؼشك٠

 68 5.7 80 5.2 پيچيذُي ؿبخق تؼشك٠ اي

 65 70.9 136 0 ػ٢ٖ ٝاسدات ٗؼبف اصحوٞم ُ٘شًي

دستزسي تِ 

 تاسار خارجي

 22 3.3 134 5 ك٠ اػ٘يتؼش

 94 31.7 136 0 حبؿي٠ ثشتشي دس ثبصاس١بي ٗولذ

كارايي ٍ 

ضفافیت 

 هذيزيت هزس

 n/a n/a 8.52 66 ؿبخق خذٗبت ُ٘شى

 65 2.2 100 2.3 ًبسايي كشآيٜذ ؿلبف

 97 76 134 270 صٗبٙ كشف ؿذٟ ثشاي ٝاسدات

 صٗبٙ كشف ؿذٟ ثشاي ٝاسدات
 (پزيشؽ ٗشصي)

141 113 62 77 

 پزيشؽ ٗذاسى :١ضي٠ٜ ثشاي ٝاسدات
 (ث٠ دالس آٗشيٌب)

196.7 102 122.5 188 

 پزيشؽ ٗشصي :١ضي٠ٜ ثشاي ٝاسدات
 (ث٠ دالس آٗشيٌب)

660.4 113 392.1 77 

 :صٗبٙ  كشف ؿذٟ ثشاي كبدسات
 ) ػبػت(پزيشؽ ٗذاسى

152 128 58 95 

 :صٗبٙ كشف ؿذٟ ثشاي كبدسات
 ) ػبػت( پزيشؽ ٗشصي

101 117 57.7 29 

 پزيشؽ ٗذاسى  :١ضي٠ٜ ثشاي كبدسات
 (ث٠ دالس آٗشيٌب)

143.3 94 139.2 92 

 پزيشؽ ٗشصي  :١ضي٠ٜ ثشاي كبدسات
 (ث٠ دالس آٗشيٌب)

565.4 113 389.1 72 

 سؿٟٞ ٝ پشداخت ١بي ؿيش ٗتؼبسف
 )دس صٗبٙ ٝاسدات ٝ كبدسات( 

3.3 86 2.2 186 

ٜذ هبثٔيت پيؾ ثيٜي عّٞ ٗذت كشآي
 ٝاسدات

3.3 113 3.6 95 
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 گیزي هعیار اًذاسُ يرك

 ٍيتٌام ايزاى

 اهتیاس
(7- 1) 

 رتثِ

 ًـٞس 136اص  

 اهتیاس
(7- 1) 

 رتثِ

 ًـٞس 136اص  

 n/a n/a 8.6 96 ؿبخق ؿلبكيت حوٞم ُ٘شًي

قاتلیت 

دستزسي ٍ 

 كیفیت سيز

ساخت حول ٍ 

 ًقل

  
  
  
  
  

تؼذاد كٜذٓي ١بي ٗٞخٞد خغٞط 
 )ٗئيٞٙ(١ٞايي ثيٚ آ٘ٔٔي

212.5 63 651.2 34 

ًيليت صيش ػبخت ١بي حْ٘ ٝ ٛوْ 
 ١ٞايي

3.4 109 4.1 25 

 52 3.1 46 3.5 ١بي ساٟ آ١ًٚيليت صيش ػبخت 

  -0 ؿبخق اتلبّ خغٞط ًـتيشاٛي
 ٢تشيٚ(ث) 157.1

24.6 56 62.2 19 

 76 3.2 72 3.9 ًيليت صيش ػبخت ثٜبدس

 184 3.7 29 5.6 ١ب ؿبخق ًيلي خبدٟ

 27 3.5 66 4.1 ١ب ًيليت خبدٟ

قاتلیت 

دستزسي ٍ 

كیفیت خذهات 

 حول ٍ ًقل

 ػ٢ٞٓت ٝ هبثٔيت پشداخت ١ضي٠ٜ
 )ث٢تشيٚ( 5-1 حْ٘ ٝ ٛوْ 

2.7 86 3.1 58 

 ًيليت ٝ هبثٔيت  ٓدؼتيٌي
 )ث٢تشيٚ( 1-5 

2.7 82 2.9 63 

 اٌٗبٙ سديبثي ٝ پيِيشي
 )ث٢تشيٚ( 1-5 

2.4 103 2.2 74 

ث٠ ١ِٜبٕ ثٞدٙ حْ٘ ثشاي سػيذٙ ث٠ 
 )ث٢تشيٚ( 5-1 ٗولذ

2.8 107 3.5 56 

 52 4.2 66 4.7 ًبسآٗذي خذٗبت پؼتي

ًبسآٗذي تـييش دس ؿيٟٞ ١بي چ٢بسُب٠ٛ 
 ٝ ٛوْ حْ٘

3.7 84 3.6 22 

قاتلیت 

دستزسي ٍ 

استفاد اس 

 فٌاٍري

 pop 93.4 102 138.6 48 100/اؿتشاى تٔلٚ ١٘شاٟ

file:///F:/تطبيقي%20تجارت%20ايران%20و%20ويتنام/آمار%20هاي%20تطبيقي2%20مهر.xlsx%23RANGE!A52
file:///F:/تطبيقي%20تجارت%20ايران%20و%20ويتنام/آمار%20هاي%20تطبيقي2%20مهر.xlsx%23RANGE!A53
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 گیزي هعیار اًذاسُ يرك

 ٍيتٌام ايزاى

 اهتیاس
(7- 1) 

 رتثِ

 ًـٞس 136اص  

 اهتیاس
(7- 1) 

 رتثِ

 ًـٞس 136اص  

اطالعات ٍ 

ارتثاطات 
(ICTs) 

  
  
  
  
  

 pop 44.1 87 52.7 72%  ايٜتشٛت ثب ًبسثشاٙ ؿخلي

 اؿتشاى ايٜتشٛتي ثب پ٢ٜبي ثبٛذ ثبثت
/100 pop 

10.9 67 2.1 74 

شٛتي ثب پ٢ٜبي ثبٛذ تٔلٚ اؿتشاى ايٜت
 pop 100/ ١٘شاٟ

20 107 39 29 

ثشاي ٗؼبٗالت  ICTsاػتلبدٟ اص 
 (B2Bٗيبٙ ثِٜبٟ ١بي تدبسي)

4 115 4.2 57 

اػتلبدٟ اص ايٜتشٛت ثشاي ٗؼبٗالت ثيٚ 
 (B2Cثِٜبٟ ٝ ٗلشف ًٜٜذٟ ٢ٛبيي)

3.8 105 4.9 49 

 72 8.57 106 0.33 خذٗبت ثشخظ دٝٓت

 هحیط عولیاتي

 92 3.2 111 3.5 بيت اص حوٞم ٗبٌٓيتح٘

ًبسآٗذي ٝ پبػخِٞيي ػبصٗبٙ ١بي 
 ػ٘ٞٗي

3.7 76 3.9 63 

  

 79 3.9 118 3.2 دػتشػي ث٠ ٜٗبثغ ٗبٓي

  

ؿبخق كضبي ثبص ثشاي ٗـبسًت 
 خبسخي

3.2 132 4 182 

  

 62 5.6 81 5.3 ؿبخق اٜٗيت كيضيٌي

 11شبخص رقببت پذيزي جهبني .1.1.1

 ًو٠ دس سهبثوت پوزيشي ٗوٞثش    سا سًوٚ   ١12وش ػوبّ   سهبثوت پوزيشي خ٢وبٛي    ُضاسؿبت بٓت ٗد٘غ خ٢بٛي اهتلبد دس ه

"اسًبٙ اٛذاصٟ ثبصاس "دس ايٚ ُضاسؽ ، ٠ًدس ػغح خ٢بٙ ثشسػي ٗي ًٜذٗي ثبؿٜذ  
11

"ًبسايي ثبصاس ًبال"ٝ  
12

ث٠ دٓيْ  

 آٙ ثش تدبست ٗٞسد اػتلبدٟ هشاس ُشكت٠ اػت. تبثيش
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 1148در سال كه اودازٌ بازارردر  يیتىامرتبٍ ي امتياز ایران ي  17جديل

 عٌَاى ضاخص/سال

 ٍيتٌام ايزاى

 اهتیاس
(100-0) 

 رتثِ

 ًـٞس140اص  

 اهتیاس
(100-0) 

 رتثِ

 ًـٞس140اص  

 29 70.9 19 74.5 اًذاسُ تاسار

تَلیذ ًاخالص داخلي تزاساط 

 تزاتزي قذرت خزيذ
n/a 18 n/a 34 

 n/a 137 n/a 7 (GDPٍاردات)ِْْ%

 

 1148سال  كارایی بازار كاال ركهدر  يیتىامایران ي رتبٍ ي امتياز  18جديل

ضاخص ٍ سيز ضاخص ّاي كارايي 

 تاسار كاال

 ٍيتٌام ايزاى

 اهتیاس
(100-0) 

 رتثِ
 كطَر 140اس 

 اهتیاس
(100-0) 

 رتثِ

 كطَر 140اس 

 102 52.1 134 42 تاسار هحصَل

اثزات اختالل سايي هالیات ٍ ياراًِ  

 تز رقاتت
38 108 40 94 

 77 43.7 76 43.7 عت اًحصار تاسارٍس

 103 59.6 124 53.1 رقاتت در خذهات

 124 47.6 117 48.6 رٍاج هَاًع غیزتعزفِ اي

% عَارض تعزفِ ّاي تجاري

 گوزكي
- 140 45.9 93 

 73 75.9 82 69.4 پیچیذگي تعزفِ ّا

 42 48.8 71 40.6 كارايي فزآيٌذ تزخیص كاال

 73 64 95 36.7 تاس تَدى تجارت خذهات
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  43شاخص عملكرد لجستيك .4.1.3

 2007ٛ٘بيذ ٝ اص ػبّ  ٠ً ػٌ٘ٔشد ثخؾ ٓدؼتيي يي ًـٞس سا اسصيبثي ٗي اػتثؼذي  يي ؿبخق چٜذايٚ ؿبخق 

ٚ  تٞػظ ثث٠ كٞست دٝػبال٠ٛ  ٛظوشاٙ داٛـوِب١ي ت٢يو٠     ًٜٜوذُبٙ ٓدؼوتيي ٝ كوبحت    بٛي خ٢بٛي ثب ١ٌ٘وبسي توأٗي

١ب ٝ تِٜٜب١بي خٞد دس حوٞصٟ ٓدؼوتيي    س١ب ثشاي ؿٜبػبيي كشكتُضاسؽ ً٘ي ث٠ ًـٞ اي١ٚذف اص تذٝيٚ  ُشدد. ٗي

 ثبؿذ. ١بي ٛبؿي اص ػٌ٘ٔشد ضؼيق آ٢ٛب ٗي تدبسي ٝ ٛيض تٞضيح ١ضي٠ٜ

  

 1147رتبٍ ي امتياز ایران ي يیتىام در شاخص عملكرد لجستيك در سال  19جديل

ضاخص ٍ سيز ضاخص ّاي كارايي 

 تاسار كاال

 يیتىام ایران

  اهتیاس
(1-7) 

 رتثِ
 كطَر 160سا 

  اهتیاس
(1-7) 

 رتثِ
 كطَر 160اس 

 39 3.27 64 2.85 عولکزد لجستیك

 41 2.95 71 2.63 كارايي فزايٌذّاي تزخیص كاال

ّاي تجاري ٍ  كیفیت سيزساخت

 جاتجايي
2.77 63 3.01 47 

سَْلت دستزسي تِ كاالّاي 

 هختلف تا قیوت رقاتتي
2.76 79 3.16 49 

ضايستگي ٍ كیفیت خذهات 

 تیکيلجس
2.84 62 3.4 33 

تَاًايي در تعقیة ٍ ردياتي 

 كاالّاي ارسالي
2.77 85 3.45 34 

 40 3.67 60 3.63 تحَيل تِ هَقع كاال
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 ويتنبماي هيبى شبخص هبي توسعه صبدرات ايزاى و  هقبيسههبي وودارن .4.3

خغ تٞٓيذ اعالػبت ثٜذي ؿذٟ ٝ كبسؽ اص ٗش  ُشٟٝثش اػبع ٗٞضٞع  كٞم ١بي ٜٗذسج دس خذاّٝ دس ايٜدب ؿبخق

ث٠ ٜٗظٞس  .ٛ٘ٞداس ساداسي تشػيٖ ُشديذٟ اػتُشٟٝ ٝ ثشاي ١ش  اٛذ هشاس ُشكت٠ ُشٟٝدس يي ١بي ٗشتجظ  ؿبخق

د١ذ  ايٚ ٛ٘ٞداس١ب ث٠ خٞاٜٛذٟ اٌٗبٙ ٗي ثبؿٜذ. ٗي 2016ًٔي٠ آٗبس١ب ٗشثٞط ث٠ ػبّ  ،١ب ػبصي ػبّ اٛتـبس دادٟ ١٘ؼبٙ

كبك٠ٔ ًـٞس١ب سا دس ١ش ؿبخق ٛـبٙ الصٕ ث٠ رًش اػت ٠ً ستج٠،  يؼ٠ ٛ٘بيذ.ٗوب ،تب ٝضؼيت دًٝـٞس سا ثب يي ِٛبٟ

 ٓزا ١شچ٠ سهٖ آٙ ًٞچٌتش ثبؿذ ٛـبٙ د١ٜذٟ ٝضؼيت ٜٗبػت تشي ٛؼجت ث٠ اسهبٕ ثضسُتش داسد.  .ٗي د١ذ
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  ٍُسیستن تعزفِ ايگز 

  

 ؼجت ث٠ ايشاٙ ثشخٞسداس اػت. ُشدد ٝيتٜبٕ اص ؿشايظ ث٢تشي ٛ دس ًٔي٠ ؿبخق ١بيي ٠ً دس ايٚ ٛ٘ٞداس ٗـب١ذٟ ٗي

 

  

0

50

100

150

 ٛشخ تؼشك٠

 پيچيذُي ؿبخق تؼشك٠ اي

 ػ٢ٖ ٝاسدات ٗؼبف اصحوٞم ُ٘شًي

 تؼشك٠ اػ٘ي

 ٗيضاٙ سٝاج ٗٞاٛغ تدبسي

 تؼشك٠ ١بي تدبسي

رتثِ كطَرّاي ايزاى ٍ يتٌام درهَلفِ ّاي سیستن تعزفِ اي .  1ًوَدار 

     2016تزتجارت  در سال
 ايشاٙ

 ٝيتٜبٕ
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  ٍُفزآيٌذّاگز 

 

ْ  تؼذاد"ثبؿذ ٝ ت٢ٜب دس  ٗي ٝيتٜبٕيٜذي ستج٠ ايشاٙ ضؼيق تش اص ستج٠ آ١بي كش دس ًٔي٠ ؿبخق  الصٕ ١وبي  سٝيو٠  ٝ ٗشاحو

تؼوذاد   " ،ٓيٌٚ ػٔيشؿٖ ثشاثشي ايوٚ ؿوبخق دس ستجو٠    .اٛذ دٝ ًـٞس ستج٠ ثشاثش ًؼت ٛ٘ٞدٟ ،"ًبس ٝ ًؼت ؿشٝع خ٢ت

  ثبؿذ. ٗي ٝيتٜبٕدس ايشاٙ ثيـتش اص  "ي ٗٞسد ٛيبص ثشاي ؿشٝع ًؼت ًٝبسسٝص١ب

0

20

40

60

80

100

120

140

 ًبسايي كشآيٜذ ؿلبف

 صٗبٙ كشف ؿذٟ ثشاي ٝاسدات

صٗبٙ كشف ؿذٟ ثشاي 
 (پزيشؽ ٗشصي)ٝاسدات

صٗبٙ  كشف ؿذٟ ثشاي 
 (پزيشؽ ٗذاسى) كبدسات 

صٗبٙ كشف ؿذٟ ثشاي 
 (پزيشؽ ٗشصي)كبدسات 

هبثٔيت پيؾ ثيٜي عّٞ ٗذت 
 كشآيٜذ ٝاسدات

ًبسايي كشايٜذ١بي تشخيق 
 ًبال

تٞاٛبيي دس تؼويت ٝ سديبثي 
 ًبال١بي اسػبٓي

 تحٞيْ ث٠ ٗٞهغ ًبال

تؼذاد ٗشاحْ ٝ سٝي٠ ١بي الصٕ 
 خ٢ت ؿشٝع ًؼت ٝ ًبس

تؼذاد سٝص١بي ٗٞسد ٛيبص ثشاي 
 ؿشٝع ًؼت ٝ ًبس

 پيچيذُي تـشيلبت ُ٘شًي

 رتثِ كطَرّاي ايزاى ٍ ٍيتٌام در هَلفِ فزآيٌذّاي . 2ًوَدار

   2016تجاري در سال 
 ايشاٙ

 ٝيتٜبٕ
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  ٍُّشيٌِ ٍ اعتثاراتگز 

 

ٕ ػٔيشؿٖ ًوٖ ثوٞدٙ كبكو٠ٔ ستجو٠ ايوشاٙ ٝ       ٕ  ،ُوشٟٝ ١وبي ايوٚ    ؿوبخق  دس ٝيتٜوب  توشي دس ًٔيو٠   ستجو٠ ٜٗبػوت   ٝيتٜوب

 "(ٗوذاسى  پوزيشؽ ) دساتكوب  ثوشاي  ١ضيٜو٠ " ٝ  "(ذاسىٗ پزيشؽ) ٝاسدات ثشاي ١ضي٠ٜ"ؿبخق دٝ  ثدض ١ب ؿبخق 

  .ػتاٞدٟ ٛؼجت ث٠ ايشاٙ ًؼت ٛ٘

 

 

 

 

 

0
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پزيشؽ )١ضي٠ٜ ثشاي ٝاسدات 
 (ٗذاسى

پزيشؽ )١ضي٠ٜ ثشاي ٝاسدات 
 (ٗشصي

پزيشؽ ) ١ضي٠ٜ ثشاي كبدسات
 (ٗذاسى

پزيشؽ ) ١ضي٠ٜ ثشاي كبدسات
 (ٗشصي

ثش اػبع )ٛشخ ٗبٓيبت ًْ
 (دسكذ اص ػٞد

١ضي٠ٜ ١بي ٛبؿي اص ػيبػت 
 ُزاسي دس حٞصٟ ًـبٝسصي

تبثيش ٗبٓيبت ثش اِٛيضٟ ١بي 
 ػشٗبي٠ ُزاسي

ثش اػبع )ٛشخ ٗبٓيبت ًْ
 (دسكذ اص ػٞد

رتثِ كطَرّاي ايزاى ٍ ٍ يتٌام درهَلفِ ّاي ّشيٌِ ّا ٍ اعتثارات . 3ًوَدار 

  2016تجاري در سال 

 ايشاٙ

 ٝيتٜبٕ
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  ٟٝاستجبعبت ٝ صيشػبخت ١بُش 

 

 

١ب خلٞكب  ٝٓي دس ديِش ؿبخقثٞدٟ  ٝيتٜبٕستج٠ ايشاٙ ث٢تش اص  ،"اؿتشاى ايٜتشٛتي ثب پ٢ٜبي ثبٛذ ثبثت" ؿبخقدس 

 ايٜتشٛت اص اػتلبدٟ"، "(B2B)تدبسي ١بي ثِٜبٟ ٗيبٙ ٗؼبٗالت ثشاي ICTs اص ػتلبدٟا" ١بي ًبسثشدي ٗبٜٛذ ؿبخق

ٝيتٜبٕ ضؼق ستج٠ ايشاٙ ٛؼجت ث٠  ،"اؿتشاى تٔلٚ ١٘شاٟ"ٝ  "(C2B)٢ٛبيي ًٜٜذٟ ٗلشف ٝ ثِٜبٟ ثيٚ ٗؼبٗالت ثشاي

  ثبؿذ. يـتش ٗيث
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 اؿتشاى تٔلٚ ١٘شاٟ

 ايٜتشٛت ثب ًبسثشاٙ ؿخلي

اؿتشاى ايٜتشٛتي ثب پ٢ٜبي ثبٛذ 
 ثبثت

اؿتشاى ايٜتشٛتي ثب پ٢ٜبي ثبٛذ 
 تٔلٚ ١٘شاٟ

ثشاي ٗؼبٗالت  ICTsاػتلبدٟ اص 

 (B2B)ٗيبٙ ثِٜبٟ ١بي تدبسي

اػتلبدٟ اص ايٜتشٛت ثشاي ٗؼبٗالت 
ثيٚ ثِٜبٟ ٝ ٗلشف ًٜٜذٟ  

 (B2C)٢ٛبيي

 خذٗبت ثشخظ دٝٓت

ًبسآٗذي ٝ پبػخِٞيي ػبصٗبٙ 
 ١بي ػ٘ٞٗي

رتثِ كطَرّاي ايزاى ٍ ٍ يتٌام  درهَلفِ ّاي ارتثاطات ٍ سيزساخت . 4ًوَدار 

 2016ّاي تجاري  در سال

 ايشاٙ

 ٝيتٜبٕ
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  ٍُسيزساخت حول ٍ ًقلگز 

 

 

  دس ٗد٘ٞع  ،ايشاٙدس ٗوبيؼ٠ ثب ُشٟٝ ١بي ٗشتجظ ثب ايٚ  دس ثشخي اص ؿبخق ٝيتٜبٕثب ٝخٞد ثشتشي ستج٠

 داسد. ١ب ُشٟٝدس هيبع ثب ديِش  ١بي ٗشتجظ ثب صيشػبخت ١ب ؿبخقدس يت ٜٗبػجي ٝضؼًـٞسٗبٙ 

 ًيلي  "دٝ ًـٞس ثشاثش ثٞدٟ ٝ دس ؿبخق  "ٛوْ ٝ حْ٘ چ٢بسُب٠ٛ ١بي ؿيٟٞ دس تـييش ًبسآٗذي "دس ؿبخق

 ٗي ثبؿذ.ٝيتٜبٕ ٜٗبػت تش اص ًـٞس ثؼيبس ستج٠ ايشاٙ  "خبدٟ ١ب
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تؼذاد كٜذٓي ١بي ٗٞخٞد خغٞط 
 ١ٞايي ثيٚ آ٘ٔٔي

ًيليت صيش ػبخت ١بي حْ٘ ٝ ٛوْ 
 ١ٞايي

 ًيليت صيش ػبخت ١بي ساٟ آ١ٚ

 ؿبخق اتلبّ خغٞط ًـتيشاٛي

 ًيليت صيش ػبخت ثٜبدس

 ؿبخق ًيلي خبدٟ ١ب

 ًيليت خبدٟ ١ب
ػ٢ٞٓت ٝ هبثٔيت پشداخت ١ضي٠ٜ حْ٘ 

 ٝ ٛوْ
 ًيليت ٝ هبثٔيت  ٓدؼتيٌي

 اٌٗبٙ سديبثي ٝ پيِيشي

ث٠ ١ِٜبٕ ثٞدٙ حْ٘ ثشاي سػيذٙ ث٠ 
 ٗولذ

 ًبسآٗذي خذٗبت پؼتي

ًبسآٗذي تـييش دس ؿيٟٞ ١بي چ٢بسُب٠ٛ  
 حْ٘ ٝ ٛوْ

ًيليت صيشػبخت ١بي تدبسي ٝ 
 خبثدبيي

 ؿبيؼتِي ٝ ًيليت خذٗبت ٓدؼتيٌي

 رتثِ كطَرّاي ايزاى ٍ ٍ يتٌام  درهَلفِ ّاي سيز ساخت حول ٍ ًقل .  5ًوَدار 

 2016تز تجارت در سال 

 ايشاٙ

 ٝيتٜبٕ
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  ٍُحقَقي ٍ سزهايِ گذاريگز 

 

اثش هٞاٛيٚ ثش "ٝيتٜبٕ خلٞكب دس صٗي٠ٜ ؿبخقٝخٞد ثشتشي  ثب ُش١ٟٝبي ايٚ  دس ؿبخقٝيتٜبٕ ستج٠ ايشاٙ ٝ 

  .ثبؿذ ث٠ يٌذيِش ٛضديي ٗي  ، "ؿذت سهبثت داخٔي" و " ػشٗبي٠ ُزاسي خبسخي
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 ح٘بيت اص حوٞم ٗبٌٓيت

 ٗيضاٙ سٝاج ٗبٌٓيت خبسخي

اثش ثخـي ػيبػت ١بي ضذ 
 اٛحلبسي

ٝخٞد ثِٜبٟ ١بي ٗؼتظ ثش 
 ثبصاس

 ؿذت سهبثت داخٔي

اثش هٞاٛيٚ ثش ػشٗبي٠ ُزاسي 
 خبسخي

رتثِ كطَرّاي ايزاى ٍ ٍ يتٌام  درهَلفِ ّاي حقَقي ٍ سزهايِ اي .  6ًوَدار

 2016تزتجارت  در سال 

 ايشاٙ

 ٝيتٜبٕ
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 سايز ضاخص ّا 

 

ٛؼوجت ثو٠ ايوشاٙ    ٝيتٜوبٕ  ١بي  حٌبيت اص ثشتشي ستج١٠بي ٗٞثش ثش كبدسات  ٗوبيؼ٠ ستج٠ دٝ ًـٞس دس ػبيش ؿبخق

 داسد.
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دس )سؿٟٞ ٝ پشداخت ١بي ؿيش ٗتؼبسف
 (صٗبٙ ٝاسدات ٝ كبدسات

 حبؿي٠ ثشتشي دس ثبصاس١بي ٗولذ

ػ٢ٞٓت دػتشػي ث٠ ًبال١بي ٗختٔق 
 ثب هي٘ت سهبثتي

 ٝخٞد ثِٜبٟ ١بي ٗؼٔظ ثش ثبصاس ؿذت سهبثت داخٔي

 ٛؼجت ٝاسدات ث٠ تٞٓيذ ٛبخبٓق داخٔي

 ٗيضاٙ ٗـتشي ٗذاسي ثِٜبٟ ١ب

رتثِ كطَرّاي ايزاى ٍ ٍيتٌام درهَلفِ ّاي اثز گذار تزتجارت در . 7ًوَدار 

 2016سال

 ايشاٙ

 تشًي٠
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ٛ٘ٞداس صيش ديذي ًٔي اص ت٘بٕ ؿبخق ١بي ٗشتجظ ثب حٞصٟ تدبست دس ُشٟٝ ١بي ١لتِب٠ٛ كٞم ثذٝٙ رًش ٛبٕ ؿبخق 

 ٠ ٗي د١ذ. اساي

 

 اػت.   ٝيتٜب١ٕ٘ب٠ِٛٞٛ ٠ً ٗـب١ذٟ ٗي ؿٞد توشيجب دس اًثش ؿبخق ١ب ٝضؼيت ًـٞسٗبٙ ضؼيق تش اص 
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 هقايسِ كلي رتثِ ضاخص ّاي هزتثط تا حَسُ تجارت در ايزاى ٍ ٍيتٌام . 8ًوَدار

 2016در سال 

 ايشاٙ

 ٝيتٜبٕ
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 هبنتيجه گيزي و پيشنهبد .2

 ٍيتٌام .5.4

سؿوذ ٝ تٞػوؼ٠    14ُوزاسي خوبسخي   اص عشين خزة ػشٗبي١٠بي عٞالٛي تٞاٛؼت  ًـٞس ٝيتٜبٕ ػٔيشؿٖ دسُيشي دس خَٜ

 ٗحوشى  دٝٓتوي  ١وبي  ٗـوٞم  ٝ پبييٚ ٛيشٝي ًوبس  ١بي ١ضي٠ٜ. سا اٌٗبٙ پزيش ٛ٘بيذاهتلبدي ٝ خلٞكب سؿذ كبدسات 

 دالس ٗئيوبسد  331.2 ث٠ ٝيتٜبٕ دس دس ؿذٟ ثجت FDI ًْ ،2018 طٝئٚ دسدٟ اػت. ثٞ خبسخي ُزاساٙ ػشٗبي٠ ثشاي اكٔي

 ٗي تـٌيْ سا كبدسات دسكذ 70 ٝ داخٔي ٛبخبٓق تٞٓيذ دسكذ 22 حذٝد ٝيتٜبٕ دس  FDIثخؾ حبضش حبّ دسٝ  سػيذ

 .دسُيش ٛ٘وٞدٟ اػوت   ؿيشٗؼتويٖسا  ؿبؿْ ٗئيٞٙ 6 تب 5 ٝ ٗئيٞٙ ؿبؿْ سا ثغٞس ٗؼتويٖ  3.7 توشيجب ثخؾ ايٚ. د١ذ

ٙ ٓويٌٚ   ُوزاساٙ خوبسخي ثوٞدٟ اػوت.     اػتشاتظي كبدسات ايٚ ًـٞس ٛيض دس خ٢ت ػ٢ٞٓت كبدسات ثشاي ػشٗبي٠  كووذا

ٚ  ث٠. اػت ًـٞس ايٚ دس ػ٘ذٟ چبٓؾ دٝ ٗحٔي ، ٗيٚبت صٛديشٟ ًٖ يٌپبسچِي ٝ ٗب١ش ًبس ٛيشٝي  ًيليوت  دٓيوْ،  ١٘وي

ٙ  ح٘بيت دٝٓوت  ٝ ًبس ًٖ ٛيشٝي ١ضي٠ٜ. اػت بكت٠ٛي ث٢جٞد ُزؿت٠ ػبّ 10 دس ًـٞس دس ُزاسي ػشٗبي٠ ْ  ١٘چٜوب  ػبٗو

  .ٗي ثبؿذ ٝيتٜبٕ دس خبسخي ٗؼتويٖ ُزاسي ػشٗبي٠ اكٔي ًٜٜذٟ تؼييٚ

 ثبؿذ: ؿذٟ اػت ث٠ ؿشح صيش ٗي 0220-0320پيـ٢ٜبداتي ٠ً ثشاي تذإٝ سؿذ كبدسات اص 

 ي١وب  ٗـٞم اكضايؾ ٝ ًبس ١ضي٠ٜ اكضايؾ دٓيْ ث٠ خبسخي ٗؼتويٖ ُزاسي ػشٗبي٠ ًيليت تبًيذ ثش اكضايؾ 

 ثشاي  حلظ ٗضيت سهبثتي ١ب، ٗؼبكيت حزفدٝٓتي ٝ 

  اسصؽ ٝ  صٛديش آ٢ٛب دس  يثشاي استوب خبسخي ١بي ؿشًت ثش ػالٟٝٗحٔي  ١بي ؿشًت اص ح٘بيتت٘شًض ثش

  .اػت ٗحذٝد ٝيتٜبٕ دس ١ٜٞص ٠ً ُزاسي خبسخي ٜٗبكغ حبكْ اص ػشٗبي٠

 ٓدؼوتيي،  ١وبي پيـوشكت٠،   تٌٜٞٓوٞطي  تٞٓيوذات ٗتٌوي ثوش    ٗبٜٛوذ  يِشاٝٓٞيت داس د ١بي ت٘شًض ثش ثخؾ 

 ثوش  ػوالٟٝ  پوشٝسؽ  ٝ آٗوٞصؽ  ٝ ث٢ذاؿتي ١بي ٗشاهجت ُشدؿِشي، ثبال، تٌٜٞٓٞطي ٗتٌي ثش ًـبٝسصي

 ٗؼذٛي  ٗٞاد ٝ كٔضات ًلؾ، ٜٗؼٞخبت، ٗبٜٛذ ًٔيذي ١بي ثخؾ

 ًبس ٛيشٝي دس ٗب١ش ًبس ٛيشٝي ػ٢ٖ اكضايؾ ثشاي ٗٔي ١بي ٢ٗبست تٞػؼ٠ ثشٛب٠ٗ يي ايدبد 

                                                           
14

Foreign direct investment  
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 ايزاى  .5.1

١بي اػتؼ٘بسُش هوشاس داؿوت٠ ٝ دس    ايشاٙ ثب تٞخ٠ ث٠ ٗٞهؼيت خـشاكيبيي ٝ رخبيش صيش صٗيٜي ٝ... ١٘ٞاسٟ ٗٞسد تٞخ٠ هذست

دسايٚ دٝساٙ ٛيض ايوٚ   هشاس ُشكت٠ اػت. عي ػبٓيبٙ ٗت٘بدي اص عشم ٗختٔق ٗٞسد ح٘الت ػيبػي، ٛظبٗي ٝ اهتلبدي 

١بي اهتلبدي ٝ تجٔيـبت ٜٗلي ٗؼيش تٞػؼ٠ اهتلبدي ًـٞس سا ثب چبٓؾ ١وبي خوذي ٗٞاخو٠    ًـٞس١ب اص عشين تحشيٖ 

 خوزة تٞخ٠ ث٠ تدشثو٠ ٝيتٜوبٕ دس   ي ٠ً دس خ٢ت تٞػؼ٠ كبدسات ًـٞس ثب اتاٛذ. ػٔيشؿٖ ٠٘١ ايٚ ؿشايظ پيـ٢ٜبد ٛ٘ٞدٟ

 ث٠ ؿشح صيش اػت: ،ػشٗبي٠ ُزاسي خبسخي ٗي تٞاٙ داد

 ثشاي ًـٞسدس ساػتبي اػتشاتظي تٞػؼ٠ اهتلبدي ١بي ػ٘ٔيبتي ثشٛب٠ٗٝ  تذٝيٚ اػتشاتظي تٞػؼ٠ كبدسات 

 :خزة ػشٗبي٠ ُزاسي خبسخي اص عشين 

o  ٚٗوشسات اكالح هٞاٛي ٝ 

o اكالح ػيؼتٖ ثبٌٛي ٝ توٞيت استجبط ثب ػيؼتٖ ٗبٓي ثيٚ آ٘ٔٔي 

o ٟاٛذاصي ثٞسع اسص  سا 

o ٚ١ب  آ٘ٔٔي ُضاسؿِشي ٗبٓي تٞػظ ؿشًت سػبيت اػتبٛذاسد١بي ثي 

o  بٓح ػبختبس ٛظبٕ ثبٌٛي ٝ اٛغجبم ثب اػتبٛذاسد١بي خ٢بٛي اك 

o   اٌٗبٙ ثي٠٘ ٛٞػبٛبت ٛشخ اسص 

o  ث٢جٞد كضبي ًؼت ٝ ًبس  

o سيؼي ػشٗبي٠ ُزاسي  ؾًب١ 

o   تٞػؼ٠ ظشكيت ١بي تخللي ٗذيشاٙ دس ٗو٠ٓٞ ١بي ػشٗبي٠ ُزاسي ٝ ٗبٓي 

o  ث٢جٞد ٗتٞاصٙ صيشػبخت ١بي ػخت اكضاسي ٝ ٛشٕ اكضاسي 

 ١بي خ٢بٛي ٗبٜٛذ  ٗبٙػضٞيت دس ػبصWTO 

 ٗجبسصٟ ثب هبچبم ًبال 

 ايدبد ثجبت دس ٛشخ اسص 

 ١بي تدبسي ثب ًـٞس ١بي ١ذف اٛؼوبد ٗٞاكوتٜب٠ٗ 

 ٌْ١بي كبدساتي ٝ خٔت ٗـبسًت آ٢ٛب دس صٗي٠ٜ تل٘يٖ ػبصي ١ب ٝ اٛد٘ٚ توٞيت تـ 

 تـٌيْ ثبٛي اعالػبتي اص كبدسًٜٜذُبٙ ٝ ٗحلٞالت كبدساتي 

 اخٔي دس خ٢ت تؼ٢يْ، ؿلبف ػبصي ٝ ًٞتبٟ ٛ٘ٞدٙ صٗبٙ كبدساتثبصِٛشي كشآيٜذ ١بي د 

 ١بي پظ١ٝـي ٝآٗٞصؿي تٞػؼ٠ كؼبٓيت 

 ٗغبٓؼ٠ ثبصاس١بي كبدساتي ٝ پيؾ ثيٜي تـييشات آ٢ٛب 
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