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در بخش هاى اّول و دوم دربارٔه امور عمومى بازرگانى ملى بحث کردىم  . لىکن 
بازرگانى بىن المللى واقعىتى است که تمامى کشورها و ملت هاى جهان ، خواهى نخواهى 
با آن در ارتباط اند و درواقع مى توان گفت که بازرگانى بىن المللى مکّمل و جزِء الىنفک 
فعالىت هاى بازرگانى ملى است. بنابراىن ، دراىن بخش دربارٔه بازرگانى بىن المللى بحث 

خواهىم کرد . اىن بحث شامل سه قسمت اصلى است :
1 ( تعرىف بازرگانى خارجى ، اهمىت منافع و مضاّر  آن و راه هاى مداخله دولت 

در بازرگانى خارجى به منظور حفظ مصالح ملى جامعه  
به کار  بىن المللى  بازرگانى  تنظىم روابط  2 ( توضىح اصطالحات خاصى که در 

مى روند .
3 ( سازمان ها و پىمان هاى مربوط به بازرگانى بىن المللى
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فصل نهم 

بازرگانى خارجى

هدف هاى رفتارى: پس از پاىان اىن فصل از فراگىرنده انتظار مى رود که:
ــ بازرگانى خارجى را تعرىف کند.

ــ انواع بازرگانى خارجى را توضىح دهد.
ــ اهمّىت بازرگانى خارجى را شرح دهد.

ــ منافع و مضّرات بازرگانى خارجى را بىان کند.
ــ با ذکر ىک مثال ساده روشن سازد که چگونه برقرار شدن تجارت خارجى تولىد 

را در سطح بىن المللى افزاىش مى دهد.
ــ راه هاى مداخلٔه دولت در بازرگانى خارجى را نام ببرد.

ــ راه هاى مداخله دولت در بازرگانى خارجى را توضىح دهد. 
ــ راه هاى کنترل حجم و جهت معامالت بىن المللى را نام ببرد.

ــ راه هاى کنترل حجم و جهت معامالت بىن المللى را توضىح دهد. 
ــ دالىل مخالفان روّىٔه حماىتى را بىان کند. 

ــ تورم وارداتى و راه هاى مبارزه با آن را توضىح دهد. 

تعرىف بازرگانى خارجى
چنان که قبالً گفته شد، بازرگانى خارجى فّعالّىتى است شامل داد وستد کاالها و خدمات و نقل 
انتقاالت پولى مىان ىک کشور با کشورهاى دىگر. پاىه و اساس نظرى بازرگانى خارجى »تئورى برترى 
نسبى1« است که توسط دىوىد رىکاردو، اقتصاددان معروف انگلىسى، در قرن 19 ارائه شد. به موجب 
اىن تئورى، هر کشورى باىد از منابع اقتصادى خود در تولىد کاالىى استفاده کند که هزىنٔه تولىد آن در 

1ــ تئورى برترى نسبى در بازرگانى داخلى ىک کشور نىز مى تواند راهنما و راه گشا باشد.
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کشور مزبور از ساىر کشورها کمتر است تا بتوان از فواىد تقسىم کار و تخّصص در سطح بىن المللى 
برخوردار شد.

بازرگانى بىن المللى بعد از جنگ جهانى دوم رواج و گسترش بىشترى ىافت زىرا جنگ جهانى 
دوم سبب تجزىٔه امپراتو رى هاى عظىم و پىداىش کشورهاى کوچک شد و نتىجٔه منطقى آن »محدودىت 
منابع« بود. به اىن معنى که هر کشور کوچکى ىک ىا دو منبع در اختىار داشت و اکثر آنها نمى توانستند 

بدون تکىه بر منابع مالى و فّنى کشورهاى دىگر زندگى کنند.
از سوى دىگر، بعد از جنگ جهانى دوم مؤسسات تولىدى عظىمى پا به عرصٔه وجود نهادند که 
تولىد و فروش ساالنٔه آنها فوق العاده زىاد بود و در نتىجه دامنٔه عملّىات آنها نمى توانست به ىک کشور و 
ىک ملّت محدود باشد. مثالً شرکت فورد که ىک شرکت امرىکاىى است خودروى تولىد شده در آلمان 
را به ساىر کشورها صادر مى کند و بدىن گونه ىک شرکت چندملىتى است. همچنىن در سال هاى اخىر 

ژاپـن در امرىکا کارخانه هاى تـولىد خـودرو داىـر و محصوالتش را به اروپا صادر مى کند. 

انواع بازرگانى خارجى
بازرگانى خارجى، از لحاظ روش مبادلٔه کاالها و خدمات، بر دو نوع است: 

بازرگانى خارجى تهاترى )بدون پول(: کشورهاىى که ىک ىا چند منبع غنى در اختىار دارند 
لىکن از لحاظ داشتن ارز نقدى در مضىقه اند؛ به روش تهاترى )مبادلٔه کاال با کاال( مسائل بازرگانى 
خارجى خود را حل و فصل مى کنند. مثالً شرکت »جنرال موتورز« خودرو را با توت فرنگى، شرکت 
»فورد« خودرو را با سىب زمىنى اسپانىا و قهوهٔ کلمبىا مبادله مى کند. همچنىن روسىه هواپىماى مسافربرى 
به چىن مى دهد و به جاى آن آب انگور از چىن درىافت مى کند. بازرگانى خارجى تهاترى با دو مشکل 

اساسى مواجه است:
صرف وقت و هزىنۀ زىاد؛

اقدام به پاره اى معامالت زاىد و غىر ضرورى براى اىجاد تعادل هاى الزم
کشور ما با کشورهاى آسىاى مىانه، کشورهاى اروپاى شرقى، کره شمالى و چىن داراى معامالت 
تهاترى است. صادرات ما به اىن کشورها شامل مواد غذاىى، کفش و پوشاک، مواد شوىنده، لوازم 
خانگى و منسوجات و واردات ما از اىن کشورها شامل مواد شىمىاىى، سىمان، پنبه، آهن آالت و آلومىنىوم 

و کودهاى شىمىاىى است.
در حال حاضر، جمع معامالت بازرگانى بدون پول 20 تا 25  درصد کل تجارت جهانى است. 
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درحالى که در گذشته اىن درصد کمتر بود. مثالً، در سال 1985 تنها 8 تا 10درصد کل تجارت جهانى بود.
بازرگانى خارجى با پول: در حال حاضر بازرگانى خارجى با پول و به طور عمده با استفاده 
از دالر صورت مى گىرد. لىکن بىشتر کشورهاى جهان، براى آنکه از نوسان ارزش دالر آسىب کمترى 
ببىنند، عالقه مندند که مبادالت بازرگانى خود را با احتساب ارزش واقعى بىن المللى پول چند کشور 

جهان، مانند امرىکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان، اىتالىا و … عملى سازند1.
در حال حاضر شرکاى تجارى جمهورى اسالمى اىران براى کاالهاى صادراتى به ترتىب عبارت اند 
از: امارات متحده عربى، عراق، چىن، ژاپن و هند. درسال 1386 نزدىک به نىمى از صادرات اىران 

به اىن کشورها اختصاص ىافته است. 
همچنىن شرکاى تجارى جمهورى اسالمى اىران براى کاالهاى وارداتى به ترتىب عبارت اند از: 
امارات متحده عربى، آلمان، چىن، سوئىس، کره جنوبى. در سال 1386 اندکى بىش از نصف واردات 

اىران از اىن کشورها صورت گرفت. 
مالحظه مى شود که امارات متحده عربى بزرگ ترىن شرىک تجارى و همکار فنى و اقتصادى 
اىران است. در سال 1386 حدود 15 درصد از صادرات و حدود 25% از واردات کشورمان با اىن 

کشور انجام پذىرفته است. 
در ترکىب صادرات کشور ما، فرش، نفت، کاالهاى سنتى، کاالهاى نفتى، مىعانات گازى، پسته، 

پروپان، بوتان، متانول، آهن، فوالد، مس و انواع خودرو اهمىت خاصى دارند. 
از طرف دىگر، بنزىن، آهن آالت )پروفىل(، قطعات خودرو، ذرت و برنج، مهم ترىن اقالم کاالهاى 

وارداتى کشور ما هستند.
مالحظه مى شود که تاکنون در صدور کاالهاى غىرنفتى به بازارهاى جهانى بسىار ضعىف عمل 
کرده اىم. پاره اى از دالىل اىن ضعف عبارت اند از: باالبودن قىمت تمام شدٔه کاالهاى صادراتى، پاىىن 
بودن کىفىت محصول، پاىىن بودن دانش مدىرىت بازار، ضعف در تجهىزات زىربناىى )حمل و نقل، انبار، 
بانک و بىمه(، فقدان سىستم پولى و مالى منسجم، بسته بندى نامناسب و گاهى عرضٔه فلّه اى و نرخ تورم 
باالى داخلى و کنترل نرخ ارز در قىمت هاى بسىار پاىىن تر از قىمت هاى رقابتى، که سال به سال از توان 

رقابتى صادرکنندگان کشور مى کاهد.2
2  ___
1ــ کشورهاىى که نام برده شدند شش کشور عمدٔه صادرکننده و واردکنندٔه جهان اند، حجم صادرات و واردات آنها تقرىباً    ٣

 کل تجارت جهان را در اختىار دارند.  1  ___
تجارت کل جهان است. بقىٔه کشورها ) 140 کشور( فقط   ٣

2ــ رقم صادرات اىران در سال 1386 معادل 21 مىلىارد دالر )با به حساب آوردن مىعانات گازى( و معادل 15/2 مىلىارد دالر )بدون 
به حساب آوردن مىعانات گازى( بوده است. 
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اهمّىت بازرگانى خارجى
از گذشته هاى دور تا به امروز اىن واقعىت انکارناپذىر وجود داشته است که هىچ کشورى به   تنهاىى 
به تولىد تمامى کاالها و خدمات مورد نىاز خوىش قادر نىست. به همىن سبب همواره ملّت ها دست نىاز 

به سوى همدىگر دراز کرده اند.
چنان که قبالً توضىح داده شد، بعد از جنگ جهانى دوم تجزىٔه امپراتورى هاى بزرگ و پىداىش 
شرکت هاى عظىم تولىدى و بازرگانى ضرورت و اهمىت بازرگانى خارجى و حجم مبادالت بىن المللى 

را به طور بسىار چشمگىرى افزاىش داد.
ـ اجتماعى حاکم بر جهان، هر کشور و ملّتى را ناگزىر مى کند که از طرىق  شراىط فعلى اقتصادىـ 
تنظىم ىک سىاست بازرگانى منطقى، از سوىى  کاالها و خدمات مورد نىاز مردم خود را تأمىن کند و از 
سوى دىگر راه رشد و توسعٔه اقتصادى خوىش را هموار سازد. در گذشته، بازرگانى خارجى عمدتاً 
در انحصار تولىدکنندگان غربى و شرکت هاى چندملىتى بود اما درحال حاضر کشورهاى دىگرى مانند 

چىن، اندونزى، مالزى، کره و … نىز دراکثر بازارهاى جهان حضور فّعال دارند.

منافع بازرگانى خارجى
بازرگانى خارجى براى تمامى افراد و مؤسساتى که در آن دخالت دارند، مى تواند فواىد بسىارى 

داشته باشد که ما به پاره اى از آنها اشاره مى کنىم:
تولىد کنندگان اىن فرصت را پىدا مى کنند که به بازار فروش وسىع ترى دسترسى داشته باشند و 

کاالهاى اضافى خود را به قىمت باالتر و با شراىط بهتر  بفروشند.
واسطه ها، بانکداران، مؤسسات بىمه و حمل و نقل و ساىر کسانى که در صادرات و واردات کاال 

دخالت دارند، فرصت کسب درآمد پىدا مى کنند.
بازرگانى خارجى ازطرىق  تنظىم عرضه و تقاضا  و از بىن بردن تغىىرات شدىد و ناگهانى آنها، راه 
را بر تثبىت نسبى قىمت ها هموار مى سازد. مثالً مانع از آن مى شود که تولىد کننده براى تولىد در تنگناى 
کمبود  مواّد اولىه قرار نگىرد. زىرا براى او اىن امکان فراهم است که مواد اولىه را از خارج وارد کند. 
همچنىن مانع از آن مى شود که تولىد کننده و فروشنده در تنگناى محدود بودن بازار فروش و    کمبود 

تقاضا گرفتار شوند. زىرا راه براى صادر کردن کاالى تولىد شده باز است. 
بازرگانى خارجى با امکان پذىر ساختن ورود کاالهاى خارجى، تولىد کنندگان داخلى را به  تولىد 
بهتر و کارآمدتر وادار مى سازد. زىرا در عرصٔه رقابت گسترده اى که به علّت بازرگانى خارجى پدىد مى آىد، 
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هر کس که بدتر و گران تر تولىد کند، شکست خواهد خورد. نتىجٔه منطقى تولىد بهتر و کارآمدترکاالها، 
ارزان بودن کاال و رفاه بىشتر مصرف کنندگان است.

تخصص بىن المللى در تولىد کاالها و خدمات، بر طبق تئورى برترى نسبى رىکاردو، به    تمامى 
کشورها و ملّت ها که در بازرگانى بىن المللى مشارکت دارند، نفع مى رساند.

رىکاردو براى بىان منافع بازرگانى خارجى مثال هاىى ارائه کرده است که ما فقط ىک نمونه از آنها 
را بىان مى کنىم. در اىن مثال براى سادگى  کار فرض شده است که فقط دو کشور در تجارت بىن المللى 

شرکت دارند و فقط دو کاال بىن آنها مبادله مى شود:
فرض کنىم دو کشور نروژ و اسپانىا غلّه و ماهى تولىد مى کنند اّما اسپانىا هم ماهى و هم غلّه 
را آسان تر و ارزان تر از نروژ تولىد مى کند )اسپانىا در تولىد هر دو کاال بر نروژ برترى مطلق دارد(. 
تعداد ساعات کار نىروى انسانى در تولىد هر تن از اىن دو محصول در اىن کشورها در جدول 1ــ9 

آمده است:

جدول 1 ــ9 ساعات کار الزم براى تولىد ىک تن ماهى و غّله در دو کشور اسپانىا و نروژ

نروژ اسپانىا نوع کاال 

50 ساعت40 ساعتماهى 

50 ساعت20 ساعتغلّه 

بازهم براى سادگى کار فرض مى کنىم که ساىر هزىنه ها، براى تولىد، متناسب با ساعات کار نىروى 
انسانى تغىىر مى کند. مالحظه مى شود هزىنٔه واقعى تولىد ىک تن ماهى در نروژ معادل ىک تن غلّه است 
ولى هزىنٔه واقعى تولىد ىک تن ماهى در اسپانىا معادل دو تن غلّه است. بنابراىن، بهتر است اسپانىا همٔه 
منابع خود را صرف تولىد غلّه و نروژ همٔه منابع خود را صرف تولىد ماهى کند. آنگاه اىن دو کشور تولىد 
مازاد بر نىاز خود را با همدىگر مبادله کنند و مثالً در اىن مبادله، قىمت ماهى را به 1/5 برابر قىمت غلّه 
افزاىش دهند. چنىن کارى هر دو کشور را منتفع خواهد کرد. زىرا اگر هرىک از دو کشور اسپانىا و 
نروژ 10,000 ساعت کار داشته باشند و  شراىط عرضه و تقاضا در اىن دو کشور مطابق جدول 2ــ9 

باشد، دارىم:
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جدول 2ــ9ــ عرضه و تقاضاى ماهى و غّله در دو کشور اسپانىا و نروژ  

جمعنروژ اسپانىا نوع کاال 

75100175 ماهى 

350100450غلّه 

1٥٠٠٠ = ٥٠ × ٠٠  ٣٠٠ = ٤٠ × ٧٥   
1٥٠ × ٠٠ =  ٥٠٠٠  ______

1٠٠٠٠
جمع   350 × 2٠ =  7٠٠٠  ______

1٠٠٠٠
جمع    

حال اگر اسپانىا همٔه منابع خود را صرف تولىد غلّه و نروژ همٔه منابع خود را صرف تولىد ماهى 
کند، مقدار ماهى و غلّٔه تولىد شده به شرح زىر تغىىر خواهد کرد: 

 
جدول 3ــ9ــ مقدار ماهى و غّلۀ تولىد شـده در دو کشور اسپانىا و نروژ بعد

از برقرارى تجارت بىن المللى بىن آنها
 

جمعنروژ اسپانىا نوع کاال 

0200200ماهى 

5000500غلّه 

2٥٠ × ٠٠ = 10٠٠٠  500 × 2٠ = 100٠٠   

با برقرار شدن تجارت خارجى بىن دو کشور اسپانىا و نروژ، تولىد ماهى  مالحظه مى شود که 
25 تن و تولىد غلّه 50 تن افزاىش ىافته است. در نتىجه اىن افزاىش مردم هر دو کشور اسپانىا و نروژ 

منتفع خواهند شد.

مّضرات بازرگانى خارجى
بى تردىد، بهره گىرى از بازرگانى بىن المللى ىک ضرورت است، لىکن چگونگى روش بازرگانى 
خارجى مى تواند سازمان اقتصادى کشور را در صحنٔه بىن المللى به ترّقى سوق دهد ىا آن را تضعىف 
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کند. پاره اى از مضّرات بازرگانى خارجى عبارت اند از:
الف( در عمل، بر سر راه اجراى آزاد اصل برترى نسبى، موانع و محدودىت هاىى وجود دارد، 

از آن جمله:
ــ دخالت دولت ها در امر داد و ستدهاى خارجى و نابرابر بودن تواناىى هاى دولت هاى مختلف 

در اىن زمىنه؛
ــ فقدان تحّرک عوامل تولىد بىن کشورها و حتى بىن بخش هاى مختلف در ىک کشور؛

ــ وجود سىستم هاى مختلف بانکى و پولى در کشورهاى مختلف؛
ب( بازرگانى بىن المللى در مواردى با دفاع ملّى سازگار نىست. مثالً، اگر کاالهاى اساسى )مواد 
غذاىى، انرژى هاى الزم و …( در داخل ىک کشور تولىد نشود و کشور با جنگ و تحرىم اقتصادى از 

جانب بىگانگان مواجه شود، استقالل و تمامّىت ارضى آن کشور به خطر خواهد افتاد.
ج( بازرگانى خارجى ممکن است به بى ثباتى اقتصادى منجر شود. مثالً، اگر ماّدٔه اولىٔه محصولى 
را از خارج خرىدارى کنىم، در صورتى که با زىاده طلبى ىا کارشکنى بىگانگان مواجه شوىم، چاره اى 

جز توّقف تولىد نخواهىم داشت و بدىن گونه ثبات اقتصادى ما به خطر خواهد افتاد.
د( صاحب نظرانى از جمله مىردال1 و پربىش2 معتقدند آزادى کامل تجارت خارجى، رکود و 
عقب ماندگى کشورهاى فقىر و کم رشد جهان را تشدىد مى کند و بازار بىن المللى با اىجاد اقتصاد نامتعادل 
و به سبب سقوط رابطٔه مبادله3، به زىان کشورهاى در حال توسعه عمل کرده اند. از اىن رو خواهان 
حماىت از صناىع داخلى، تشوىق و تسهىل ورود کاالهاى سرماىه اى و واسطه اى و مواد خام هستند تا 
ظرفىت تولىدى کشورهاى کم رشد گسترش ىابد و آنان استقالل اقتصادى پىدا کنند. به  عبارت دىگر، 

اىن صاحب نظران خواستار مداخلٔه دولت در بازرگانى خارجى هستند.

مداخلۀ دولت در بازرگانى خارجى
اکنون که با ضرورت مداخلٔه دولت در بازرگانى خارجى و به خصوص در کشورهاى کم رشد 

Mirdal ــ1

Perbish ــ2
٣ــ رابطٔه مبادله عبارت است از نسبت بىن عوامل تخصىص ىافته به صادرات و عوامل تخصىص ىافته به واردات هم ارز آن. مثالً 
اگر در گذشته کشورى 10 بشکه نفت مى داد و 25 عدد رادىو مى گرفت حال اگر در ازاى 10 بشکه نفت 27 عدد رادىو به دست آورد رابطٔه 
مبادله براى آن کشور بهتر شده است ولى اگر اکنون در برابر 10 بشکه نفت 22 عدد رادىو به دست بىاورد، رابطه مبادله براى آن کشور سقوط 

کرده است.
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جهان آشنا شدىم1، باىد راه هاى چنىن مداخله اى را مورد بحث قرار دهىم. راه هاى مداخلٔه دولت در 
بازرگانى خارجى عبارت اند از:

کنترل بازرگانى خارجى به وسىلۀ حقوق گمرکى و سود بازرگانى
الف( حقوق گمرکى: حقوق گمرکى مالىاتى است نقدى که، به منظور حماىت از محصوالت 
داخلى ىا تأمىن درآمد، به هنگام عبور کاالها از مرزها به درون کشور از صاحبان کاالها درىافت مى شود.
وجود حقوق گمرکى، مردم کشور را به خرىد بىشتر کاالهاى داخلى وا  مى دارد. حقوق گمرکى 

به سه صورت مختلف از کاالهاى وارداتى گرفته مى شود:
ــ به صورت مالىات بر ارزش: به اىن معنى که   درصد مشّخصى از ارزش کاالهاى وارداتى 

به   عنوان حقوق گمرکى درىافت مى شود.
ــ به صورت مالىات بر واحد: به اىن معنى که از هر عدد کاال )مانند هر اتومبىل سوارى چهار 
سىلندر( ىا از هر واحد وزن کاال )مانند هر تن سىمان( ىا از هر واحد حجم کاال )مانند هر فوت مکّعب 

گاز( مبلغ مشخصى به عنوان حقوق گمرکى درىافت مى شود.
ــ به صورت مختلط: اىن نوع حقوق گمرکى هم براساس واحد وزن ىا واحد حجم کاال و هم 
بر اساس ارزش کاال، درىافت مى شود. مثل آنکه حقوق گمرکى عبارت باشد از ده درصد ارزش کاال 

به عالؤه 100 رىال بابت هر واحد.
ب( سود بازرگانى : حق انحصارى ورود کاالها به کشور به دولت تعلّق دارد. حال اگر دولت 
اىن حق خود را، در زمىنٔه کاالى خاصى، به اشخاص واگذار کند از آنان سودى درىافت مى کند که در 

اصطالح »سود بازرگانى« نامىده مى شود.
کنترل بازرگانى خارجى به وسىلۀ محدودىت هاى مقدارى بازرگانى

در اىن روش براى هر کاالىى، با توجه به نوع و وىژگى هاى آن، مقدار معّىنى »سهمّىٔه ورود« تعىىن 
مى شود. انواع گوناگون محدودىت هاى مقدارى عبارت اند از:

الف( به کار بستن ممنوعّىت : به کار بستن ممنوعّىت عبارت است از منع کردن بخش خصوصى 
از وارد ىا صادر کردن ىک ىا چند قلم کاال به منظور رسىدن به هدف هاى زىر:

ــ هدف هاى امنّىتى: مثل آن که ورود اسلحه و مواد غذاىى فاسد، آلوده و بىمارى زا ممنوع باشد.

1ــالبته باىد دانست که اگر مداخلٔه دولت در بازرگانى خارجى و به کار بستن سىاست هاى حماىتى ضرورت داشته باشد اىن مداخله 
نهاىت  در  و  مى گىرد  دنىا شکل  با  رقابت  غىرقابل  و  پاىىن  کارآىى  با  کشور صناىعى  در  شد  طوالنى  اگر  زىرا  شود  اعمال  باىد  کوتاه مدت  در 

مصرف کنندگان داخلى هزىنٔه تعرفه و ساىر ابزارهاى حماىتى را تحمل مى کنند.
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ــ هدف هاى فرهنگى و اخالقى: مثل آن که ورود مواد مخّدر و نشرىه هاى مّضر براى اخالق 
جامعه ممنوع باشد.

ــ هدف هاى سىاسى: مثل آنکه ورود کتاب ها و نشرىات مغاىر با هدف هاى ملّى ــ مىهنى ممنوع 
باشد؛

ــ تأمىن تعادل تراز پرداختها1 از طرىق افزاىش صادرات و کاهش واردات
ــ تأکىد بر اجراى مراحل تولىد در داخل کشور از طرىق منع صدور مواد خام ىا منع ورود بعضى 

از کاالهاى ساخته شده 
ب( سهمّىه بندى : سهمّىه بندى عبارت است از تعىىن حّدى براى واردات ىا صادرات. بنابراىن، 

سهمىه بندى بر دو نوع است: 
ــ سهمّىه    بندى وارداتى: سهمّىه بندى وارداتى، معموالً براى حماىت از صناىع و تولىدات داخلى 
صورت مى گىرد. مانند آن که مقّرر شود از کاالىى مانند ىخچال، فرىزر، اجاق گاز و … تعداد معّىنى از کشور 
خاّصى وارد شود. ىا مثالً مقرر شود ورود کاالىى تا 5000 دستگاه مشمول 40% و از 5000 دستگاه به 

باال مشمول 60%  حقوق گمرکى است.
ــ سهمّىه    بندى صادراتى:  اىن نوع سهمّىه بندى به منظور تثبىت قىمت کاالىى در داخل کشور 
ىا در بازارهاى جهانى، همچنىن براى جلوگىرى ازخروج کاالهاى ضرورى و استراتژىک از کشور و 
ىا به عکس به منظور افزودن بر صادرات کاالىى ) از طرىق دادن جواىز و مساعده هاى صادراتى براى 

حجم هاى باالى صادرات( برقرار مى شود.
راه هاى دىگر کنترل حجم و جهت معامالت بىن المللى 

عالوه بر حقوق و عوارض گمرکى، سود بازرگانى و سهمىه بندى که شرح داده شد، دو راه دىگر 
نىز براى کنترل حجم و جهت معامالت بىن المللى توسط دولت وجود دارد، که عبارت اند از:

الف ( نظارت بر ارز : دولت ارزهاى خارجى را بر حسب مقصودى که خرىدار از خرىد 
ارز دارد، به قىمت هاى کامالً متفاوت به فروش مى رساند و از اىن طرىق به طرز مؤثّرى واردات 

1ــ تراز پرداخت ها عبارت است از مجموع درىافت هاى ارزى ىک کشور در برابر پرداخت هاى ارزى همان کشور. صادرات و 
واردات کاالها رقم عمده و اصلى  تراز پرداخت هاى خارجى ىک کشور را تشکىل مى دهند لىکن اقالم دىگرى مانند تورىسم، حمل و نقل، بهره 

و سود سهام، هزىنه هاى نظامى و سرماىه گذارى و انتقاالت ىک جانبه نىز از عوامل تشکىل دهندٔه تراز پرداخت ها هستند.
کمک هاى  آن،  سود  و  خارجى  سرماىه گذارى  خارجى،  جهانگردان  توسط  خرج شده  وجوه  صادرشده،  خدمات  و  کاالها  بهاى 
دولت هاى خارجى در ىک سمت تراز پرداخت ها و متقابالً بهاى کاالهاى وارداتى، وجوه خرج توسط اتباع کشور در کشورهاى دىگر، وام ها 

و کمک هاى اعطاىى به کشورهاى دىگر در سمت دىگر تراز پرداخت ها ثبت مى شود.
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بعضى از کاالها را محدود مى کند.
ب( اعطاى کمک هاى مالى  : در اىن روش، ورود کاالهاى خارجى بدون محدودىّت ادامه دارد 
و مصرف کنندگان در صورت داشتن تواناىى مالى و مىل به خرىد مى توانند آنها را خرىدارى کنند. لىکن 
تولىدات داخلى از کمک هاى مالى دولت )سوبسىد( برخوردارند و تولىد کنندگان مى توانند محصوالت 
خود را، با منظور کردن سود متعارفى، به قىمتى پاىىن تر از قىمت محصوالت خارجى به فروش برسانند.
به تولىد کنندگان داخلى، تثبىت قىمت محصوالت آنان از جانب  صورت دىگر اعطاى کمک 

دولت است که در فصل دوم همىن کتاب توضىح داده شده است.

دالىل مخالفان روّىۀ حماىتى
مخالفان روّىهٔ حماىتى در دفاع از نظر خود به دالىل زىر استناد مى کنند:

تّضاد با اصل برترى نسبى: به طور کلى اندىشٔه روّىٔه حماىتى در جهت خالف اصل برترى نسبى 
است و با به کار بستن اىن اندىشه، مزاىاى تخصص در سطح بىن المللى از بىن خواهد رفت و در نتىجه، 
محصول کلّى جهانى کمتر از مقدارى خواهد بود که با به کار بستن اصل برترى نسبى مى توانست تولىد شود.
بنـابراىن، روّىٔه حماىتى موجب انحراف منابع تولىد به رشته هاىى خواهد شدکه بازده و قابلّىت 

تولىد کمترى دارند. 
محدود ساختن صادرات در بلند مـدت: روّىٔه   حماىتى واردات کاالهاى خارجى را به   داخل 
کشور محدود مى کند و خارجىان را در به دست آوردن واحد پول کشورى که روّىٔه حماىتى به کار بسته 
اگر  بلند مدت محدود شدن صادرات است زىرا مثالً  امر در  اىن  نتىجٔه  است، دچار مضىقه مى کند. 

کشورى رىال به دست نىاورد، نمى تواند کاالى اىرانى بخرد.
کاهش حجم مبادالت بىن المللى: به کار بستن روّىٔه حماىتى و برقرار کردن حقوق و عوارض 
گمرکى بر واردات ىک کاال معموالً با عمل مقابله به مثل کشور صادرکنندٔه آن کاال مواجه مى شود. در 
اىن صورت ىک افزاىش عمومى در حقوق گمرکى تمامى کشورها به وجود مى آىد که نتىجٔه آن کاهش 

حجم مبادالت بىن المللى است.
باال رفتن نسبى هزىنۀ زندگى: برقرارکردن حقوق و عوارض گمرکى به معناى افزاىش قىمت 
کاالهاى وارداتى است و مردم کشور باىد اىن افزاىش قىمت را تحمل کنند. لذا حقوق و عوارض گمرکى، 
هزىنٔه زندگى را در کشورى که اىن حقوق و عوارض را به اجرا گذاشته است نسبت به کشورهاى دىگر 

باال مى برد.
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توّرم وارداتى و آثار آن در اقتصاد اىران
درآمدهاى هنگفت نفتى )به وىژه در سال هاى اخىر( و تبدىل ارز حاصل شده از فروش نفت به 
رىال، موجب افزاىش شدىد نقدىنگى و به دنبال آن موجب افزاىش نرخ تورم داخلى مى شود. از سوى 
دىگر، نرخ ارز بر اثر دخالت بانک مرکزى پاىىن تر از نرخ رقابتى تعىىن مى شود و هماهنگ با نرخ تورم 
تغىىر نمى کند. در نتىجه صادرات کاالهاى غىرنفتى دشوار و واردات ارزان و آسان مى گردد، در نتىجه: 

اّول: قدرت رقابت اکثر تولىدکنندگان داخلى کاهش مى ىابد. 
دوم: بخش خدمات بسىار سرىع تر از بخش تولىد رشد مى کند. 

لىکن زمىن و ساختمان که امکان واردات  افزاىش مى ىابد.  سوم: واردات کاالهاى مصرفى 
ندارند، افزاىش قىمت پىدا مى کنند.1

راه هاى مبارزه با توّرم وارداتى
براى مبارزه با توّرم وارداتى مى توان برنامه اى شامل موارد زىر تدوىن و اجرا کرد: 

ــ ارز حاصل شده از فروش نفت کالً به صندوق ذخىره ارزى  وارىز و در اختىار هىئت امناى 
مستقل قرار گىرد )اىن تدبىرى است که از دهٔه ششم قرن بىستم تاکنون نروژى ها به کار بسته اند. اکنون 
صندوق ارزى نفتى نروژ 300 مىلىون ىورو موجودى دارد. بخش مهّمى از اىن ثروت هنگفت را نروژى ها 

در بازارهاى جهانى سرماىه گذارى کرده اند(. 
ــ ارز حاصل شده از نفت و ارز حاصل شده از صادرات کاالهاى غىرنفتى از هم جدا شوند و 

تبدىل ارز حاصل شده از نفت به رىال ممنوع شود. 
براساس  و  غىرنفتى  شده  ساله جهت گىرى  بىست  در چشم انداز  که  آن چنان  دولت  بودجه  ــ 

درآمدهاى مالىاتى تدوىن گردد. 

1ــ حجم واردات اىران در سال 1386 حدود 50 مىلىارد دالر است، که براى اقتصاد اىران رقم باالىى است. اىن رقم دو سال پىش 
و قبل از افزاىش شدىد قىمت نفت 24 مىلىارد دالر بوده است. 



      118

سؤاالت

1ــ بازرگانى خارجى را تعرىف کنىد و انواع آن را توضىح دهىد.
2ــ بازرگانى خارجى تهاترى با چه مشکالتى مواجه است؟ توضىح دهىد.

3ــ شرکاى تجارى اىران را براى کاالهاى صادراتى و براى کاالهاى وارداتى، 
به ترتىب اهمىت، نام ببرىد.

4ــ ترکىب صادرات و ترکىب واردات جمهورى اسالمى اىران را بىان کنىد. 
5 ــ اهمّىت بازرگانى خارجى را شرح دهىد.

6  ــ منافع و مضّرات بازرگانى خارجى را بىان کنىد.
7ــ با ذکر ىک مثال توضىح دهىد که برقرار شدن تجارت خارجى چگونه سطح 

تولىد را در جهان افزاىش مى دهد.
8 ــ راه هاى مداخلٔه دولت در بازرگانى خارجى را نام ببرىد.

9ــ حقوق گمرکى را تعرىف کنىد و راه هاى وصول حقوق گمرکى از کاالهاى 
وارداتى را شرح دهىد.

10ــ سود بازرگانى را تعرىف کنىد.
11ــ توضىح دهىد که منظور از »محدودىت هاى مقدارى بازرگانى« چىست؟ اىن 

محدودىت ها براى رسىدن به چه هدف هاىى برقرار مى شوند؟
12ــ راه هاى کنترل حجم و جهت معامالت بىن المللى را نام ببرىد و هر کدام را 

توضىح دهىد.
13ــ دالىل طرفداران و مخالفان روّىٔه حماىتى را بىان کنىد.

14ــ تورم وارداتى و آثار آن را، در اقتصاد اىران، توضىح دهىد. 
15ــ راه هاى مبارزه با تورم وارداتى را بىان کنىد. 
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فصل دهم

اصطالحات بازرگانى بىن المللى

هدف هاى رفتارى: پس از پاىان اىن فصل از فراگىرنده انتظار مى رود که: 
ــ بازرگانی بىن المللی را تعرىف نماىد. 

ــ اتاق بازرگانی بىن المللی و اهداف آن را توضىح دهد.
ــ وظاىف اتاق بازرگانی، صناىع، معادن و کشاورزی اىران را توضىح دهد.

ــ مجموعه مقررات اىنکوترمز )اصطالحات بازرگانی بىن المللی( و نقش آن را در 
عرصه بازرگانی بىن المللی تعرىف نماىد. 

ــ اختصارات بازرگانی بىن المللی )اىنکوترمز 2٠1٠( به شرح ذىل را توضىح دهد: 
EXW /  FCA /  CPT / CIP /  DAT /  DAP /  DDP / FAS /  FOB / CFR / CIF
ــ وظاىف اصلی فروشندگان و خرىداران را در فروش بىن المللی کاال نام ببرد. 

ــ انواع قراردادهاىی که در فروش بىن المللی کاال منعقد می گردد را توضىح دهد. 
ــ اسناد حمل )SHIPPING  DOCUMENTS( را توضىح دهد. 

ــ انواع پرداخت وجه بىن المللی را توضىح دهد. 
ــ انواع اعتبارات اسنادی را توضىح دهد. 

ــ فاىنانس را توضىح دهد. 
ــ رىفاىنانس را توضىح دهد. 
ــ بىع متقابل را توضىح دهد. 

بازرگانی بىن المللی 
بازرگانی بىن المللی فعالىتی است که کلىه کشورهای جهان در زمىنه صادرات و واردات کاال و 
خدمت و براساس سىاست های بازرگانی تدوىن شده توسط اتاق بازرگانی بىن المللی با ىکدىگر انجام می دهند. 
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امروزه کلىه کشورهای جهان برای تأمىن نىازهای علمی، صنعتی، کشاورزی، فرهنگی، ورزشی، 
تجاری و ساىر موارد خود، نىاز به مراوده جهانی و استفاده از مزىت های ساىر کشورها دارند. 

اتاق بازرگانی بىن المللی و اهداف آن
اتاق بازرگانی بىن المللی که مرکز آن در پارىس می باشد، سازمانی غىرانتفاعی است که در سال 
1٩1٩ توسط جمعی از فّعالىن و صاحب نظران در تجارت بىن الملل به منظور دستىابی به اهداف زىر 

تشکىل ىافته است: 
1ــ تسهىل فعالىت های بازرگانی بىن المللی و تالش در جهت از مىان برداشتن موانع و مشکالت 

توسعٔه آن 
2ــ تقوىت سىستم اقتصاد بازار بر مبنای رقابت بىن مؤسسات بازرگانی

٣ــ تسرىع در پىشرفت اقتصاد کشورها اعم از توسعه ىافته و ىا در حال توسعه با تأکىد بر مشارکت 
کلىه کشورها در فعالىت های اقتصادی جهانی

٤ــ ىکسان سازی مقررات بازرگانی بىن المللی از طرىق تدوىن مقررات متحدالشکل
٥ــ آموزش مبانی تجارت بىن المللی از طرىق برقراری سمىنارها و انتشار کتب و نشرىات

٦ــ کوشش در حل اختالف بازرگانی بىن المللی از طرىق داوری و فراهم ساختن امکان سازش 
بىن طرف های ذىنفع

وظاىف اتاق بازرگانی، صناىع، معادن و کشاورزی اىران 
ــ اىجاد هماهنگی و همکاری بىن بازرگانان و صاحبان صناىع و معادن

ــ همکاری با دستگاه های دولتی و سازمان های وابسته به دولت ىا تحت نظارت آن و شهرداری ها 
در مورد تهىه لواىح و ساىر مقرراتی که با امور بازرگانی و صناىع و معادن ارتباط دارد از طرىق اظهارنظر 

مشورتی و انجام مطالعات الزم برای پىشرفت و توسعه امور بازرگانی و صنعتی و معدنی کشور
ــ کوشش در رفع اختالف و دعاوی بازرگانان و صاحبان صناىع و معادن و احىاناً مصرف کنندگان 

و همچنىن قبول حکمىت کارشناسی

مجموعه مقررات اىنکوترمز )اصطالحات بازرگانی بىن المللی( 
ىکی از تأثىرگذارترىن ضوابط تجاری در عرصه معامالت بىن المللی )صادرات و واردات کاال( 
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مقررات اىنکوترمز می باشد و اىن مقررات نقش تعىىن کننده ای در مشخص نمودن وظاىف و مسئولىت های 
طرفىن ىک قرارداد ىعنی خرىدار و فروشنده اىفا می نماىد. 

اىنکوترمز مخفف سه کلمه انگلىسی به شرح ذىل می باشد: 
International Commercial Terms = INCOTERMS

مقررات اىنکوترمز اولىن بار در سال 1٩٣٦ توسط کارشناسان اتاق بازرگانی بىن المللی
)International Chamber Of Commerce( تدوىن و پس از تصوىب به جامعه بازرگانی جهان 
ارائه گردىد. اىن مقررات با توجه به پىشرفت و تغىىرات به عمل آمده در روش های حمل و نقل، بىمه، 
بانکداری و تحوالت شگرف در سىستم ارتباطات جهانی مورد بازنگری قرار گرفته و باعث تجدىدنظر 

مقررات اىنکوترمز در سال های 1٩53، 1٩٦٠، 1٩٧٦، 1٩٨٠، 1٩٩٠ و 2٠٠٠ گردىد. 
 طرىقه استفاده از مقررات اىنکوترمز ٢٠١٠ به شرح ذىل می باشد: 

ــ گنجاندن مقررات اىنکوترمز 2٠1٠ و درج اصطالح توافق شده در قرارداد فروش
ــ انتخاب اصطالح مناسب از مقررات اىنکوترمز

ــ مشخص نمودن محل ىا بندر به دقىق ترىن شکل ممکن
ــ توجه نماىىم که مقررات اىنکوترمز نشان دهنده قرارداد فروش کاملی نىست. 

تعداد  اىنکوترمز 2٠1٠  به اىنکوترمز ٢٠٠٠: در  وىژگی های اىنکوترمز ٢٠١٠ نسبت 
 DAP و DAT اصطالحات از 1٣ اصطالح به 11 اصطالح کاهش ىافته که 2 اصطالح جدىد ىعنی

جاىگزىن ٤ اصطالح DEQ ، DES، DAF و DDU در اىنکوترمز 2٠٠٠ گردىده است. 

اختصارات بازرگانی بىن المللی )اىنکوترمز ٢٠١٠(
11 اصطالح اىنکوترمز 2٠1٠ در دو دسته متماىز تقسىم شده اند که به شرح ذىل می باشد: 

اصطالحات قابل استفاده برای هر نوع روش ىا شىوه های حمل
تحوىل در محل کار )فروشنده( )EXW )EX WORKS: در اىن اصطالح فروشنده باىد 
کاال را در محل کار خود ىا محل تعىىن شده دىگری مانند کارگاه، کارخانه، انبار و غىره در اختىار 
خرىدار قرار دهد، وظىفه بارگىری روی وسىله حمل و ترخىص کاال برای صدور )در صورت لزوم( 

برعهده فروشنده نمی باشد. در اىن اصطالح حداقل وظىفه برای فروشنده است. 
تحوىل به حمل کننده )FCA )FREE CARRIER: در اىن اصطالح فروشنده باىد کاال را 
در محل کار خوىش ىا در محل تعىىن شده دىگری، به حمل کننده ىا شخص دىگری که از سوی خرىدار 
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تعىىن شده، تحوىل دهد. طرفىن باىد نقطه تحوىل کاال در محل تعىىن شده را به روشن ترىن شکل ممکن 
مشخص کنند که رىسک نىز از آن نقطه به خرىدار منتقل می شود. ترخىص کاال برای صادرات برعهده 

فروشنده می باشد. 
کراىه حمل تا مقصد پرداخت شده )CPT )CARRIAGE PAID TO: در اىن اصطالح 
فروشنده کاال را در محل تعىىن شده )در مبدأ( به حمل کننده ىا شخص دىگری که توسط فروشنده انتخاب 
شده است تحوىل می دهد. فروشنده باىد قرارداد حمل را به هزىنه خود برای رسىدن کاال به محل تعىىن 
شده در مقصد بپردازد. وظىفه فروشنده با تحوىل کاال به اولىن حمل کننده به پاىان می رسد. فروشنده 

موظف به ترخىص کاال برای صدور می باشد. 
 CIP )CARRIAGE AND INSURANCE کراىه حمل و بىمه تا مقصد پرداخت شده
)PAID TO: فروشنده، کاال را در محل توافق شده )در مبدأ( به حمل کننده ىا شخص دىگری که 
توسط فروشنده انتخاب شده است تحوىل می دهد. فروشنده باىد قرارداد حمل را به هزىنه خود برای 
رسىدن کاال به محل تعىىن شده در مقصد بپردازد. فروشنده همچنىن به هزىنه خود قرارداد بىمه را برای 
پوشش رىسک خرىدار )پوشش حداقل( نسبت به فقدان ىا خسارت وارده به کاال در جرىان حمل آن 
منعقد می کند. وظىفه فروشنده با تحوىل کاال به اولىن حمل کننده به پاىان می رسد. فروشنده موظف به 

ترخىص کاال برای صدور می باشد. 
تحوىل در پاىانه حمل )DAT )DELIVERED AT TERMINAL: فروشنده زمانی 
کاال را تحوىل می دهد که کاال از وسىله نقلىه در پاىانه حمل تعىىن شده در بندر ىا محل تعىىن شده در 
مقصد شامل هر محل سرپوشىده ىا روباز، از جمله اسکله ىا بارانداز، انبار، محوطه کانتىنری ىا پاىانه 
حمل جاده ای، راه آهن ىا هواىی تخلىه و در اختىار خرىدار قرار گىرد. طرفىن باىد به روشن ترىن شکل 
ممکن نقطه مشخصی در پاىانه حمل واقع شده در محل های فوق الذکر در مقصد را تعىىن کنند زىرا 
رىسک تا آن نقطه برعهده فروشنده است. ترخىص کاال برای صدور برعهده فروشنده و ترخىص کاال 

برای ورود برعهده خرىدار می باشد. 
تحوىل در محل )مقصد تعىىن شده( )DAP )DELIVERED AT PLACE: فروشنده 
زمانی کاال را تحوىل می دهد که کاال روی وسىله حمل، آماده تخلىه، در محل تعىىن شده در مقصد در 
اختىار خرىدار قرار گىرد. رىسک های مربوطه تا محل تعىىن شده برعهده فروشنده است. فروشنده باىد 
نسبت به انعقاد قرارداد حمل به هزىنه خود متناسب با انتخاب محل تحوىل اقدام نماىد. ترخىص کاال 

برای صدور برعهده فروشنده و ترخىص کاال برای ورود برعهده خرىدار می باشد. 
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 :DDP )DELIVERED DUTY PAID( تحوىل پس از پرداخت عوارض گمرکی
فروشنده باىد کاال را برای واردات ترخىص نموده و در محل تعىىن شده در مقصد، کاال را آماده تخلىه، 
روی وسىله حمل در اختىار خرىدار قرار دهد. فروشنده موظف به پرداخت کلىه هزىنه ها و تقبل کلىه 
رىسک های مربوط به آوردن کاال تا مقصد تعىىن شده می باشد. وظاىف ترخىص کاال برای صدور و 
اىن  می باشد.  فروشنده  برعهده  مربوطه  هزىنه های  کلىه  پرداخت  و  برای ورود  کاال  ترخىص  همچنىن 

اصطالح بىانگر حداکثر وظىفه برای فروشنده است. 
اصطالحات قابل استفاده برای حمل درىاىی و آبراه داخلی

تحوىل در کنار کشتی )FAS )FREE ALONGSIDE SHIP : اىن اصطالح فقط برای 
حمل درىاىی ىا آبراه داخلی استفاده می شود و فروشنده باىد کاال را در کنار کشتی تعىىن شده توسط 
خرىدار، در بارانداز )اسکله( ىا روی دوبه در بندر حمل تعىىن شده )مبدأ( تحوىل دهد. انتقال رىسک 
ناشی از فقدان ىا خسارت وارده به کاال در زمانی که کاال در کنار کشتی قرار می گىرد و کلىه هزىنه ها از 
اىن لحظه به بعد برعهده خرىدار است. در اىن اصطالح فروشنده ملزم به ترخىص کاال برای صدور و 

پرداخت هرگونه عوارض آن می باشد. 
تحوىل روی عرشه )FOB )FREE ON BOARD: اىن اصطالح فقط برای حمل درىاىی 
ىا آبراه داخلی استفاده می شود و فروشنده باىد کاال را روی عرشه کشتی تعىىن شده توسط خرىدار، 
در بندر حمل تعىىن شده )مبدأ( تحوىل دهد. انتقال رىسک ناشی از فقدان ىا خسارت وارده به کاال 
در زمانی که کاال در کشتی بارگىری می شود و کلىه هزىنه ها از اىن لحظه به بعد برعهده خرىدار است. 
در اىن اصطالح فروشنده ملزم به ترخىص کاال برای صدور و پرداخت هرگونه عوارض آن می باشد. 

هزىنه )ارزش( و کراىه حمل )CFR )COST AND FREIGHT: اىن اصطالح فقط 
برای حمل درىاىی ىا آبراه داخلی استفاده می شود و فروشنده باىد کاال را روی عرشه کشتی )مبدأ( تحوىل 
دهد. فروشنده باىد به هزىنه خود قرارداد حمل کاال را تا رسىدن به بندر مقصد تعىىن شده منعقد نماىد. 
انتقال رىسک ناشی از فقدان ىا خسارت وارده به کاال در زمانی که کاال در کشتی بارگىری می شود 

به خرىدار منتقل می شود. 
در اىن اصطالح فروشنده ملزم به ترخىص کاال برای صدور و پرداخت هرگونه عوارض آن می باشد. 
 :CIF )COST INSURANCE AND FREIGHT(بىمه و کراىه  حمل ،)هزىنه )ارزش
اىن اصطالح فقط برای حمل درىاىی ىا آبراه داخلی استفاده می شود و فروشنده باىد کاال را روی عرشه 
کشتی )مبدأ( تحوىل دهد، فروشنده باىد به هزىنه خود قرارداد حمل کاال را تا رسىدن به بندر مقصد 
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تعىىن شده منعقد نماىد. انتقال رىسک ناشی از فقدان ىا خسارت وارده به کاال در زمانی که کاال در 
کشتی بارگىری می شود به خرىدار منتقل می شود.

فروشنده همچنىن به هزىنه خود قرارداد بىمه برای پوشش رىسک خرىدار )پوشش حداقل( نسبت 
به فقدان ىا خسارت وارده به کاال در جرىان حمل آن را منعقد می کند. 

در اىن اصطالح فروشنده ملزم به ترخىص کاال برای صدور و پرداخت هرگونه عوارض آن می باشد. 

وظاىف اصلی فروشندگان و خرىداران در فروش بىن المللی کاال 
در فروش بىن المللی کاال، وظاىفی وجود دارد که فروشندگان کاال و خرىداران کاال براساس 
اىن  بگىرند.  برعهده  آنها را  باىد  اىنکوترمز(  )از اصطالحات  انتخاب شده  بازرگانی  روش و اصطالح 

وظاىف به شرح ذىل می باشند: 
تهىه کاال مطابق با قرارداد فروش

Provide the Goods In Conformity With the Contract   
Pay the price of the Goods  پرداخت وجه کاال 
Commercial Invoice  تهىه سىاهه بازرگانی مطابق با قرارداد فروش 
Export Licence اخذ پروانه صدور کاال  
Contract of Carriage  انعقاد قرارداد حمل 
Contract of Insurance  انعقاد قرارداد بىمه 
Contract of Inspection  انعقاد قرارداد بازرسی 
Import Licence  اخذ پروانه ورود کاال 
Delivery  تحوىل کاال 
Taking Delivery تحوىل گرفتن کاال  
Transfer of Risks  انتقال رىسک 
Allocation of Costs  تخصىص هزىنه ها 
Notices to the Buyer  اطالع به خرىدار 
Notices to the Seller  اطالع به فروشنده 
Delivery Document  سند تحوىل 
 Proof of Delivery  مدرک تحوىل 



 125  

 Checking - Packaging - Marking  بازبىنی ــ بسته بندی ــ عالمت گذاری 
Inspection of Goods  بازرسی کاال 

کمک به اخذ اطالعات و پرداخت هزىنه های مربوطه 
 Assistance With Information And Related Costs  

قراردادهای مرتبط با فروش بىن المللی کاال 
قرارداد حمل: قراردادی است که بىن حمل کننده و صاحب ىا فرستنده کاال منعقد می گردد 
و در آن، حمل کننده متعهد می گردد در ازای درىافت وجهی معىن، کاالی مربوطه را به مقصد مورد 

توافق تحوىل نماىد. 
قرارداد بىمه باربری: قراردادی است که ىک طرف تعهد می نماىد که در ازای درىافت وجه 
ىا وجوهی از طرف دىگر، درصورت وقوع ىا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده ىا وجه 

معىنی را بپردازد. 
بىمه ها برمبنای نوع پوشش بر ٤ نوع تقسىم می شوند: 

 All Risks 1ــ بىمه با شراىط تمام خطر
 B 2ــ بىمه با شراىط

 C ٣ــ بىمه با شراىط )حداقل پوشش( نوع
 Total Loss ٤ــ بىمه با شراىط خسارت کلی

قرارداد بازرسی: به سندی اطالق می شود که بىن مشتری و سازمان بازرسی کننده درخصوص 
موضوع بازرسی منعقد می شود و در آن موضوع های ذىل باىد مشخص گردد: 

نوع کاالی مورد بازرسی 
وضعىت بسته بندی 

مقدار 
کىفىت

زمان های بازرسی
دفعات بازرسی

حدود و دامنه بازرسی
کارمزد بازرسی و نحوه پرداخت آن 
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 )Shipping Documents( اسناد حمل
 Shipping اصطالحاً  می شود  درخواست  اسنادی  اعتبار  ىک  قالب  در  که  اسنادی  کلىه  به 
Documents گفته می شود. لذا اصطالح مذکور خاص سند حمل )بارنامه( نمی باشد. مهم ترىن اسنادی 

که معموالً در ىک اعتبار اسنادی مطالبه می شود به شرح زىر است: 
 Way Bill/Bill of Lading سند حمل )بارنامه ىا راهنامه(  
Commercial Invoice سىاهه تجاری  
Certificate of Origin گواهی مبدأ ساخت  
Packing List لىست بسته بندی  
Freight Invoice سىاهه حمل  
Inspection Certif icate گواهی بازرسی  
Insurance Document   )CIF, CIP سند بىمه )در ترم های

شامل: 
 Insurance Policy  
 Insurance Certif icate  
Declaration under an open cover  
)Draft/ Bill of Exchange( برات )در صورت لزوم(  
Certif icate of Analysis گواهی تجزىه  
Fumigation Certif icate گواهی ضدعفونی  
Weight Certif icate گواهی وزن  
 Health Certif icate گواهی سالمت  
Etc. و ساىر …  

انواع پرداخت وجه بىن المللی
Open Account Trade الف( حساب باز تجاری

در اىن روش فروشنده، همزمان کاال و اسناد حمل را مستقىماً برای خرىدار می فرستد و خرىدار 
پس از گذشت مدتی، قىمت کاال را پرداخت می کند. طبىعتاً اىن روش برای فروشنده رىسک زىادی 

دارد ولی کامالً به نفع خرىدار است. 
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Full Advance Payment ب( پىش پرداخت کامل
در اىن روش خرىدار بهای کاال را قبل از درىافت آن به فروشنده می پردازد. بدىهی است اىن 
روش کامالً به نفع فروشنده است. در حال حاضر در اىران با توجه به مقررات موجود، در صورتی که 
کل مبلغ به صورت ارز توسط خرىدار تأمىن گردد )ارز متقاضی( از اىن روش می توان استفاده نمود. 

Collections ج( وصولی ها
به  به مفهوم وصول قىمت کاال   Collection ًاصوال :Clean Collection وصولی ساده
وسىله بانک می باشد؛ در روش وصولی ساده، فروشنده کاال و اسناد را مستقىماً برای خرىدار می فرستد 
و همزمان برات و دستور وصول آن را به بانک خود )Remitting Bank( داده تا از طرىق بانک کارگزار 

)Collecting Bank( در کشور خرىدار نسبت به وصول آن اقدام کند. 
برای  را  کاال  فروشنده  روش،  اىن  در   :Documentary Collection اسنادی  وصولی 
خرىدار ارسال می کند اما اسناد حمل و مالکىت کاال را، به همراه برات )و ىا بدون برات( و دستور وصول 
)Collection Instruction( به بانک خود جهت ارسال به بانک کارگزار در کشور خرىدار، می دهد، 

که به شرح ذىل عمل می گردد: 
به محض ارائه اسناد به بانک و عدم وجود مغاىرت، وجه اسناد  اسناد در مقابل پرداخت: 

Documents against Payment = D/P پرداخت می گردد
اسناد در مقابل قبولی: به محض ارائه اسناد به بانک و عدم وجود مغاىرت، وجه اسناد در 

Documents against Acceptance = D/A سررسىد پرداخت می گردد
 )Letter of Credits( ىا Documentary Credits اعتبار اسنادی )د

به   ،  )Issuing Bank( بانک صادرکننده  برگشت ناپذىر  تعهد  از  اسنادی عبارت است  اعتبار 
درخواست متقاضی )Applicant( )ىا حتی از طرف خودش( به پرداخت مبلغ معىن به فروشنده کاال ىا 
خدمات )Benef iciary(، به شرط آن که فروشنده اسناد و مدارک حاکی از ارسال کاال ىا انجام خدمات 
را که منطبق بر شراىط ذکر شده در اعتبار اسنادی می باشد، در مدت زمان مشخص شده ارائه دهد. 

انواع اعتبارات اسنادی 
اعتبار اسنادی دىداری Sight L/C: در اىن نوع اعتبارات اسنادی وجه اسناد در زمان ارائه 

آن به بانک )در صورت ارائه مطابق( قابل پرداخت است. 
اسناد  اعتبار، وجه  نوع  اىن  در   :Deferred Payment L/C اعتبار اسنادی مدت دار
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هم زمان با ارائٔه آن پرداخت نمی شود بلکه فروشنده تعهد پرداختی را از بانک گشاىش کننده ىا تأىىد کننده 
درىافت کرده و پس از گذشت مدت تعىىن شده ىعنی در سررسىد آن )به شرطی که اسناد مطابق شراىط، 

ارائه شده باشد( پرداخت صورت می گىرد. 
مانند  طرح ها  و  پروژه ها  بعضی   :Transferable Credit انتقال  قابل  اسنادی  اعتبار 
نىروگاه ها، پاالىشگاه ها و غىره آنقدر گسترده و عظىم هستند که هىچ فروشنده ىا پىمانکاری به تنهاىی و 
با اتکا به تولىدات کاالىی و ىا نىروی انسانی متخصص خوىش قادر به اجرای آن طرح ىا پروژه نمی باشد 
و ناچار است برای اجرای کامل تعهدات خود از همکاری تولىدکنندگان و پىمانکاران دىگر نىز استفاده 
برای اجرا و تکمىل  کارفرماىان )متقاضىان گشاىش اعتبارات اسنادی(  نماىد. از طرف دىگر معموالً 
پروژه های خود ماىل هستند کلىه مسئولىت های تهىه، تجهىز و مهندسی را به پىمانکار واحدی سپرده 
و با پىمانکاران و فروشندگان متعدد طرف نباشند. برای تحقق اهداف فوق معموالً ىک شرکت بزرگ 
بىن المللی پىشقدم شده و به عنوان پىمانکار اصلی مسئولىت انجام پروژه را به عهده می گىرد لىکن شرکت 
مذکور به نوبه خود با شرکت ها و پىمانکاران کوچکتر دىگر قرارداد خرىد کاال و خدمات امضا می کند 

تا در اجرا و تکمىل پروژه با او همکاری نماىند. 
اعتبار اسنادی پشت به پشت )اتکاىی( Back to Back L/C: اىن نوع اعتبار اسنادی 
متشکل از دو اعتبار جدا از هم است. اعتبار اول به نفع ذی نفع گشاىش می ىابد که خود به هر دلىلی 
قادر به تهىه و ارسال کاال نىست. به همىن جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشاىش ىافته است، 
اعتبار دىگری برای فروشنده دوم )ذی نفع دوم( که می تواند کاال را تهىه و ارسال کند، از طرف ذی نفع 

اول گشاىش می ىابد. 
گردان  اسنادی  اعتبار   :Revolving Documentary Credit گردان  اسنادی  اعتبار 
اعتباری است که مبلغ آن بدون نىاز به اصالحىه خاصی تجدىد می شود و می تواند براساس »زمان، مبلغ 

و ىا زمان ــ مبلغ توأماً« گردان باشد. 
از اىن اعتبار، زمانی استفاده می شود که به موجب قرارداد بىن خرىدار و فروشنده، قرار باشد 

ىک نوع کاال در اقساط و ىا دوره های زمانی مشخص به تناوب حمل گردد. 
تعهد بانک گشاىش کننده به اندازه مجموع اقساط تعىىن شده است نه فقط مبلغ قسط اول. 

اگر در شراىط اعتبار، قىد شده باشد که فروشنده می تواند از باقىمانده اقساط قبلی در اقساط بعدی 
هم استفاده نماىد به اعتبار اسنادی، گردان جمع شونده ىا جمعی )Cumulative Revolving( می گوىند. 
اعتبار اسنادی ضمانتی Standby Letter of Credit: اعتبار اسنادی ضمانتی نقش ىک 
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ضمانت نامه را دارد. در اىن اعتبار ذی نفع می تواند با ىک اظهار کتبی ساده مبنی بر اىنکه متقاضی اعتبار 
به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده است از اعتبار استفاده نماىد؛ البته معموالً همراه با تقاضای مذکور 
مدارک دىگری مانند نسخه ای از سند حمل غىرقابل معامله و سىاهه نىز ارائه می گردد. اىن اعتبار در 
آمرىکا اىجاد و مرسوم شده است زىرا در اىن کشور بانک ها به موجب قانون از صدور ضمانت نامه منع 

شده اند و در واقع اعتبار ضمانتی جاىگزىن انواع ضمانت نامه است. 

 Finance )فاىنانس )تأمىن مالی بلندمدت
اخذ تسهىالت بلندمدت و مىان مدت از بانک ها جهت خرىد کارخانجات، ماشىن آالت تولىدی و 

انجام پروژه های بزرگ، فاىنانس نام دارد و بر 2 نوع است:
١ــ فاىنانس خارجی: استفاده از تسهىالت بلندمدت و مىان مدت بانک ها و مؤسسات خارجی
٢ــ فاىنانس داخلی: استفاده از تسهىالت بلندمدت و مىان مدت بانک ها و مؤسسات داخلی

Ref inance )رىفاىنانس )تأمىن مالی کوتاه مدت
بابت  اسنادی  اعتبارات  ىکساله، جهت گشاىش  بانکی حداکثر  بىن  اخذ تسهىالت کوتاه مدت 

واردات کاال را اصطالحاً رىفاىنانس گوىند. 
از  استفاده  با  اسنادی  اعتبارات  به گشاىش  اقدام  می توانند  و خدمات  کاال  واردکنندگان  کلىه 
خطوط اعتباری بىن بانکی نماىند. واردکننده اىرانی می تواند نسبت به خرىد کاال به صورت مدت دار 
اقدام نماىد و وجه کاالی وارداتی را با توجه به قرارداد منعقده با بانک در زمان تعىىن شده در قرارداد 
که حداکثر ىک سال از تارىخ معامله اسناد خواهد بود، پرداخت نماىد. در حالی که فروشنده، وجه 
کاالی خود را به صورت نقدی در زمان ارائه اسناد حمل از بانک کارگزار )بانکی که خط اعتباری 

داده است( درىافت می نماىد. 

 Buy Back بىع متقابل
ترتىباتی که تحت آن، فروشنده ماشىن آالت قبول می کند که بخشی از محصول تولىد شده را به 
عنوان بازپرداخت طلب خود از خرىدار بپذىرد و ىا بخشی از محصول تولىدشده را خرىداری نماىد. 
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Buy Back Agreement موافقت نامه بىع متقابل
موافقت نامه ای که بىن دو کشور منعقد می گردد و به موجب آن ىک کشور امکانات تولىد را 
در اختىار کشور دوم می گذارد به اىن شرط که تمام ىا بخشی از کاالی تولىد شده را خرىداری کند. 
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سؤاالت

1 ــ بازرگانی بىن المللی را توضىح دهىد. 
2ــ اتاق بازرگانی بىن المللی و اهداف آن را توضىح دهىد. 

٣ــ مجموعه مقررات اىنکوترمز )اصطالحات بازرگانی بىن المللی( را توضىح دهىد. 
٤ــ هرىک از اختصارات بازرگانی بىن المللی )اىنکوترمز 2٠1٠( به شرح ذىل را 

تعرىف کنىد: 
EXW /  FCA /  CPT /  CIP /  DAT /  DAP /  DDP /  FAS /  FOB /  CFR /  CIF
٥ــ وظاىف اصلی فروشنده و خرىدار را در فروش بىن المللی کاال توضىح دهىد. 

٦ــ قرارداد حمل کاال را توضىح دهىد. 
٧ــ قرارداد بىمه باربری و انواع آن را نام ببرىد. 

٨ــ قرارداد بازرسی را توضىح دهىد. 
٩ــ اسناد حمل )Shipping Documents( را توضىح دهىد. 

1٠ــ انواع پرداخت وجه بىن المللی را نام برده و آنها را توضىح دهىد. 
11ــ فاىنانس را توضىح دهىد. 

12ــ رىفاىنانس را توضىح دهىد. 
1٣ــ بىع متقابل را توضىح دهىد. 

14 ــ توضىح دهىد که چرا استفاده از اختصارات بازرگانى بىن المللى ضرورت 
دارد؟
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