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بررسی سیاست تجاری هند

ــر  ــای شــاخص PPP و ششــمین اقتصــاد جهــان ب ــر مبن ــوان ســومین قــدرت اقتصــادی جهــان ب کشــور هندوســتان به عن

مبنــای 1GDP یکــی از شــگفت انگیزترین رشــدهای اقتصــادی در هــزاره جدیــد را تجربــه کــرده اســت و بــا میانگیــن رشــد 

اقتصــادی بــاالی خــود تــا پیــش از شــیوع کرونــا، بــه ســرعت خــود را بــه یکــی از اقتصادهــای بــزرگ دنیــا تبدیــل کــرد. از 

ســال ۲۰۰۳ تــا ۲۰1۹، نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی هنــد تنهــا ســه ســال زیــر ۶ درصــد بــود و بیشــتر ایــن بــازه 

زمانــی ۸ درصــد یــا باالتــر بــوده اســت.۲ ایــن امــر در کنــار جمعیــت 1.۳۸ میلیــارد نفــری هنــد، ایــن کشــور را بــه یکــی 

ــت. ــرده اس ــل ک ــان تبدی ــارت در جه ــای تج ــن گزینه ه از جذاب تری

ــوده اســت و یکــی از  ــن کشــور ب ــادی در گــرو توســعه تجــارت خارجــی ای ــا حــد زی ــد ت ــاالی اقتصــادی هن موفقیــت ب

اســناد مهــم بــرای مطالعــه و بررســی روندهــای هنــد در ایــن حــوزه، ســند سیاســت تجــارت خارجــی ایــن کشــور اســت. 

ــه  ــز ب ــورها نی ــاری کش ــت گذاری تج ــع سیاس ــن منب ــن و رده باالتری ــه جامع تری ــاری ک ــت تج ــند سیاس ــق س ــه دقی مطالع

شــمار مــی رود، همچنیــن بــه سیاســت گذاران و تجــار ایرانــی تصویــر خوبــی از روندهــای کالن تجــاری کشــور هنــد بــه 

دســت می دهــد و کمــک بزرگــی بــرای ورود بــه بــازار ایــن کشــور بــه شــمار مــی رود. پژوهــش پیــش رو بــه بررســی ســند 

سیاســت تجــاری کشــور هنــد ۲۰1۶-۲۰۲1 می پــردازد کــه بــه دلیــل تأثیــر همه گیــری کرونــا بــر اقتصــاد، دولــت هنــد 

تــا کنــون ســه بــار تصمیــم بــه تمدیــد آن گرفتــه اســت و آخریــن مــورد آن مــاه جــاری بــود کــه تــا ســپتامبر تمدیــد شــد. 

بــه ایــن ترتیــب، پژوهــش پیــش رو نخســت بــه معرفــی مهمتریــن سیاســت های کالن اقتصــادی هنــد می پــردازد تــا یــک 

زمینــه کلــی از اقتصــاد ایــن کشــور و جایــگاه تجــارت خارجــی در آن ارائــه کنــد. ســپس وارد مبحــث تجــارت خارجــی 

شــده و ســند سیاســت تجــاری ایــن کشــور مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت و پــس از معرفــی دقیــق آن و بخش هــای 

مختلــف، بــه ارزیابــی تأثیــر آن بــر اقتصــاد و تجــارت خارجــی هنــد پرداختــه خواهــد شــد. بــه دنبــال آن،  روابــط تجــاری 

ایــران و هنــد و مهمتریــن موانــع و فرصت هــای آن در زمینــه ایــن ســند بــه بحــث گذاشــته خواهــد شــد و در نهایــت، برخــی 

ــه می شــود. پیشــنهادها و راهکارهــای کالن در ایــن حــوزه ارائ

1 بانک جهانی

۲ ماکروترندز
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بخش اول( هندوستان: کشور فرصت ها و طرح های بزرگ

ــماری را  ــری پرش ــای سراس ــرح ه ــودی ط ــرای م ــی گ ــت مل ــه ۲۰1۰ دول ــه ده ــژه از نیم ــه وی ــر و ب ــال های اخی ــی س ط

بــرای توســعه اقتصــادی و تســهیل تجــارت در ایــن کشــور  مصــوب کــرد و بــه اجــرا گذاشــت کــه ســهم مهمــی در رشــد 

اقتصــادی ســریع هنــد در یــک دهــه اخیــر داشــته و در شــکل دهــی بــه سیاســت هــای تجــاری ایــن کشــور نیــز مؤثــر بــوده 

ــار  ــوان در کن ــن، می ت ــتند. همچنی ــی« هس ــی دولت ــازار الکترونیک ــاز« و »ب ــد بس ــا »در هن ــرح ه ــن ط ــن ای ــد. مهمتری ان

آن هــا از ابتکارهــای دیگــری ماننــد هنــد دیجیتــال، اســتارتاپ هنــدی و مهــارت هنــد نیــز نــام بــرد.

۱( بــازار الکترونیکــی دولتــی هنــد )Government E-Marketplace GeM-SPV( بــا عنــوان پورتــال ملــی 

تــدارکات ملــی در ســال ۲۰1۷ آغــاز بــه کار کــرد. ایــن بــازار یــک پورتــال دولتــی بــا مالکیــت صــد درصــد دولــت اســت 

ــال،  ــن پورت ــی را ســامان مــی بخشــد. در ای ــاز بخــش هــای عمومــی و دولت ــدارکات، کاالهــا و خدمــات مــورد نی کــه ت

فروشــندگان و ارائــه دهنــدگان خدمــات می تواننــد بــا ســهولت و بــدون هرگونــه نیــاز بــه کاغذبــازی یــا تمــاس شــخصی 

کاالهــا و خدمــات خــود را فهرســت کننــد. هــدف از ایــن پورتــال ایجــاد شــفافیت و ســهولت در عرضــه و تقاضــای بخــش 

هــای دولتــی و عمومــی بــا بخــش خصوصــی اســت. تــا نیمــه ســال ۲۰۲۰، بیــش از ۴۶۲۳۰ ســازمان دولتــی و ۴۴۷۰۰۰ 

ارائــه دهنــده خدمــات بــر روی ایــن پورتــال ثبــت شــده انــد و تخمیــن زده مــی شــود کــه ۲.1۷ میلیــون محصــول و 1۳۵ 

گونــه خدمــات بــر روی ایــن پورتــال آمــاده باشــند.

۲( سیاســت کالن »در هنــد بســاز« )Make in India( در حقیقــت ابتــکاری اســت کــه در ســال ۲۰1۴ معرفــی شــد 

و هــدف اولیــه آن تبدیــل کــردن هنــد بــه کانــون ســاخت و تولیــد در جهــان بــوده اســت و ایــن مهــم را از مســیر تســهیل 

ســرمایه گــذاری، تقویــت نــوآوری هــا، توســعه مهــارت هــا و فراهــم کــردن زیرســاخت هــای ســاخت و تولیــد درجــه یــک 

 مــورد بازبینــی قــرار گرفتــه و در حــال حاضــر ۲۷ بخــش مختلــف را 
ً
در نــوع خــود دنبــال کــرده اســت. ایــن ابتــکار اخیــرا

در کانــون تمرکــز خــود قــرار داده اســت کــه 1۵ بخــش در حــوزه تولیــد و 1۲ بخــش در حــوزه خدمــات هســتند. در نســخه 

بازبینــی شــده ایــن سیاســت، دیپلماســی اقتصــادی نقــش مهمــی ایفــا مــی کنــد و بــا جــذب ســرمایه گــذاران بالقــوه بــه 

ایــن کشــور از طریــق یــک فراینــد آنالیــن بســیار ســاده و ســریع موســوم بــه واحــد ترخیــص ســرمایه گــذاری1 مســیر 

ورود ســرمایه گذاران خارجــی بــه کشــور را همــوار کــرده اســت. همچنیــن، یــک گــروه متشــکل از وزرای مرتبــط کابینــه 

 Empowered Group ofهنــد کــه توســط شــخص وزیــر کابینــه دولــت هندوســتان سرپرســتی مــی شــود، موســوم بــه

1 Investment Clearance Cell
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ــت  ــن سیاس ــتای ای ــی در راس ــن بخش ــای بی ــت گذاری ه ــل سیاس Secretaries to the Government of India عام

ــان دولــت مرکــزی و دولــت هــای  ــرای هماهنگــی می ــز ب ــروژه هــای توســعه )PDC( نی هســتند. همچنیــن واحدهــای پ

ایالتــی در حــوزه توســعه پــروژه هــا شــکل گرفتــه اســت.

۳( ابتــکار دیگــر، هنــد دیجیتــال۱ اســت. هنــد دیجیتــال برنامــه پیشــرو دولــت هنــد بــرای تبدیــل هنــد بــه یــک جامعــه 

ــش  ــه بخ ــه س ــن برنام ــید. ای ــد بخش ــامان خواه ــور س ــاد دانش مح ــک اقتص ــه ی ــدت ب ــد م ــه در بلن ــت ک ــی اس دیجیتال

ــرای هــر شــهروند، اداره و خدمــات مــورد تقاضــا و  ــدی ب ــت کلی ــه یــک مزی ــه مثاب ــال ب ــی دارد: زیرســاخت دیجیت اصل

ــد  ــعه رش ــتفاده از توس ــا اس ــداف را ب ــن اه ــد ای ــی کن ــالش م ــی ت ــد دیجیتال ــه هن ــهروندان.۲ برنام ــی ش ــت دیجیتال تقوی

در نــه حــوزه مشــخص از جملــه دسترســی فراگیــر بــه ارتباطــات ســیار، برنامــه دسترســی عمومــی بــه اینترنــت، دولــت 

ــرای  ــات ب ــض، اطالع ــد عری ــای بان ــی، پهن ــات الکترونیک ــه خدم ــاوری، ارائ ــق فن ــت از طری ــالح دول ــک، اص الکترونی

 Early( همــه، ســاخت و تولیــد الکترونیکــی، فنــاوری اطالعــات بــرای اشــتغال و برنامــه هــای برداشــت پیــش از موعــد

ــد.۳ ــال کن Harvest Programs( دنب

۴( اســتارتاپ هنــدی )Startup India( یکــی دیگــر از برنامــه هــای اقتصــادی پرچمــدار دولــت هنــد اســت کــه معطوف 

بــه فراهــم کــردن یــک محیــط مســاعد بــرای رشــد و نمــو کســب و کارهــای جدیــد و اســتارت آپــی اســت. ایــن برنامــه کــه 

از ســال ۲۰1۶ معرفــی شــده اســت تــالش کــرده تــا فرهنــگ توســعه اســتارت آپ هــای هنــدی را توســعه داده و شــهروندان 

را تشــویق بــه راه انــدازی کســب و کار آنالیــن مخصــوص بــه خــود بنمایــد. در ایــن قالــب، شــرکت هــای واجــد شــرایط 

توســط دولــت بــه عنــوان اســتارت آپ شــناخته مــی شــوند و ایــن امــر بــه آنهــا ایــن امــکان را مــی دهــد تــا بــه مجموعــه 

ــکار  ــن ابت ــب ای ــه ۲۰۲۰ تعــداد ۳۴۲۲۶ اســتارت آپ در قال ــا ژوئی ــد. ت ــدا کنن ای از تســهیالت مشــخص دسترســی پی

ثبــت شــده اســت.۴

۵( مهــارت هنــد )Skill India( یــک برنامــه دیگــر اســت کــه دولــت هنــد از ســال ۲۰1۴ آغــاز کــرده اســت و هــدف 

آن توســعه مهــارت هــای جامعــه جــوان ایــن کشــور اســت. وزارت توســعه مهــارت هــا و کارآفرینــی در هنــد متولــی ایــن 

برنامــه هــا اســت کــه از ســال ۲۰1۵ بــا هــدف دســتیابی بــه چشــم انــداز »هنــد ماهــر« )Skilled India( برنامــه هــای 

1 Digital India

2 Digital Infrastructure as a Core Utility for Every Citizen, Governance and Service on Demand, Digital Empowerment of Citizens

۳ گزارش سازمان تجارت جهانی صفحه 1۲-11

۴ پیشین
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ــرای آمــوزش ۳۰۰  ــا ســال ۲۰۲۲ ظرفیــت هــای ســازمانی ب ــوده اســت کــه ت ــد و متعهــد ب ــال مــی کن پرشــماری را دنب

میلیــون هنــدی را فراهــم کنــد. تــا ژانویــه ۲۰۲۰ بیــش از چهــار میلیــون داوطلــب در برنامــه هــای آموزشــی کوتــاه مــدت 

ایــن وزارت خانــه شــرکت کــرده انــد.1

ــه  ــت ک ــد اس ــت هن ــای دول ــه ه ــر از برنام ــی دیگ ــا )Direct Benefit Transfer DBT( یک ــتقیم مزای ــال مس ۶( انتق

ــه خدمــات  هــدف اصلــی آن اســتفاده از زیرســاخت هــای دولــت الکترونیکــی بــرای تســریع، بهبــود و دقــت بخشــی ب

دولتــی بــه بخــش عمومــی در هنــد اســت. ایــن برنامــه بــا اســتفاده از ابتــکار ســاز و کارهــای موســوم بــه JAM تــالش مــی 

کنــد تــا بــه یــک اقتصــاد »بــدون چهــره، بــدون کاغــذ و بــدون پــول نقــد« برســد و از ایــن طریــق، شــفافیت، مســئولیت 

پذیــری و هــدف گــذاری اقتصــادی را بهبــود بخشــیده و ســرعت خدمــات را افزایــش و هزینــه آن را کاهــش دهــد.۲

بخش دوم( سیاست تجاری هند ۲۰۲۲-۲۰۱۶

ــا  ــی ب ــا هماهنگ ــند FTP  ب ــد. س ــی ش ــال ۲۰1۶ اجرای ــد از س ــه ش ــه گفت ــه ک ــد۳ همانگون ــاری هن ــت تج ــند سیاس س

ســازمان تجــارت جهانــی و بــر مبنــای تعهــدات هنــد بــه ایــن ســازمان تهیــه شــده اســت و در اصــل بــرای ۵ ســال تهیــه 

ــن، در  ــد شــد. همچنی ــا ســال۲۰۲۲ تمدی ــار دیگــر ت ــان ســال ۲۰۲1 و ب ــا پای ــدا ت ــا ابت ــل کرون ــه دلی ــی ب ــود، ول شــده ب

ســال ۲۰1۷ بــه دلیــل معرفــی طــرح جدیــد مالیــات بــر کاال و خدمــات توســط دولــت هنــد، ایــن ســند یــک بــار مــورد 

بازنگــری و تغییــرات واقــع شــده اســت. روح اصلــی ایــن ســند در راســتای توافــق هــای دولــت هنــد بــا ســازمان تجــارت 

جهانــی بــرای »آزادســازی تجــارت و همگرایــی عمیــق تــر بــا اقتصــاد جهانــی« بــوده اســت. ایــن قــرارداد بــرای ایجــاد 

یــک محیــط سیاســت گذارانــه بــا ثبــات و پایــدار بــرای تجــارت خارجــی در حــوزه کاال و خدمــات و ســازگار بــا قواعــد 

ســازمان تجــارت جهانــی بــوده اســت. ایــن ســند همچنیــن بــا قواعــد کالن تــر دولــت هنــد از قبیــل هنــد دیجیتــال، مالیات 

ــن ســند  ــداز ای ــوده اســت. عمــده چشــم ان ــت هــای اقتصــادی ســازگار ب ــد و دیگــر اولوی کاال و خدمــات، مهــارت هن

ــاه کــردن فرایندهــا، بوروکراســی، هزینه هــا و زمــان اســت.۴ ــا کوت ــر تســهیل تجــارت ب متمرکــز ب

مرور متن سند سیاست تجارت خارجی هند

ســند سیاســت تجــاری هندوســتان مشــتمل بــر نــه فصــل و یــک فصــل مقدمــه اســت کــه فصــل نهــم نیــز بــه تعریــف 

1 گزارش سازمان تجارت جهانی صفحه 1۲

۲ پیشین

3 Foreign Trade Policy of India (FTP)

۴ گزارش سازمان تجارت جهانی صفحه 1۵
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ــن  ــم و اصطالحــات اختصــاص داده شــده اســت. کلیــت سیاســت تجــاری هندوســتان توســط دولــت مرکــزی ای مفاهی

ــه و عمــل  ــون تجــارت خارجــی )توســعه و قاعده گــذاری(1 صــورت گرفت ــق قان ــارات دولــت طب کشــور و ذیــل اختی

مــی کنــد. ایــن ســند کــه در ســال ۲۰1۵ اجرایــی شــد در مرحلــه نخســت بــرای بــازه زمانــی 1۶-۲۰1۵ تــا ۲۰۲۰-۲1 

 تــا ۲۰۲۲ تمدیــد شــد.
ً
تعییــن شــده بــود کــه بعــدا

دبیرخانــه اجرایــی تجــارت خارجــی )Director General of Foreign Trade DGFT( نهــاد تصمیــم گیرنــده و 

مجــری ایــن ســند اســت. ایــن نهــاد متعهــد بــه تســهیل واردات و صــادرات بــا تکیــه بــر اصــول حکمرانــی خــوب، یعنــی 

کارآمــدی، شــفافیت و حســاب پذیــری اســت. دبیرخانــه اجرایــی همچنیــن شــامل یــک طــرح بــرای صــادر کننــدگان و 

ــب آن،  ــه Niryat Bandhu Scheme و در قال ــت ب ــوم اس ــه موس ــود ک ــی ش ــر م ــم تجربه ت ــازه کار و ک ــدگان ت واردکنن

ــود.۲ ــه می ش ــار ارائ ــف از تج ــن طی ــه ای ــی ب ــاوره ای و آموزش ــات مش خدم

بخــش مهمــی از هدف گــذاری دولــت در ایــن سیاســت شــامل تســریع و تســهیل رویه هــای قانونــی اســت کــه از طریــق 

دو دســتورالعمل انجــام شــده اســت: حــذف بوروکراســی های غیرضــروری و الکترونیکــی کــردن خدمــات. کلیــه فراینــد 

انجــام امــور تجــاری از طریــق سیســتم DGFT بــه صــورت برخــط بــوده اســت و از طریــق کدهــای IEC  صــورت مــی 

پذیــرد کــه صــدور آن معمــوال دو روز طــول مــی کشــد. ایــن امــر شــامل ثبــت مــوارد، امضــای فرم هــا، درخواســت ها و 

پرداخت هــا مــی شــود.۳ همچنیــن، بــرای تســریع کار و کاهــش کاغذبــازی،  تعــداد اســنادی کــه بــرای صــادرات و واردات 

ــه فرایندهــا و ارتباطــات در قالــب  ــه ســه مــورد رســیده اســت.۴ در واقــع کلی ــه شــود کاهــش پیــدا کــرده و ب بایســتی تهی

DGFT بــه منظــور واردات و صــادرات بــه صــورت بــر خــط و از طریــق نــرم افزارهــای دولتــی و ســوم شــخص صــورت 

مــی گیــرد.

ترخیــص ۲۴ ســاعته هفــت روز هفتــه کاال در گمــرک هــای 1۹ بنــدر و 1۷ فــرودگاه۵ و سیســتم تــک پنجــره ای SWIFT  به 

گونــه ای کــه واردکننــده و صادرکننــده تنهــا از یــک مجــرا و بــدون نیــاز بــه مراجعــه بــه بخــش هــای مختلــف رویــه هــای 

اداری الزم را طــی می کنــد مهمتریــن نوآوری هــای ایــن سیســتم هســتند. عــالوه بــر آن، وضعیــت ویــژه بــرای کاالهــای 

ــرای تســهیل  ــن نهــاد ب ــال آن از دیگــر تســهیالتی هســتند کــه ای ــژه و امث فاســد شــدنی کشــاورزی، خدمــات بانکــی وی

1 Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) [FT(D&R) Act]

۲ مقدمه، صفحه ۳-۲

۳ مقدمه، صفحه ۳

۴ مقدمه، صفحه ۴

۵ مقدمه، صفحه ۷
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تجــارت در هندوســتان تــدارک دیــده اســت.1

یکــی از مهمتریــن بخش هــای تصمیم ســازی در سیاســت تجــاری هنــد، کمیتــه ملــی تســهیل تجــارت۲ اســت کــه بنــا 

بــر موافقــت نامــه دولــت هنــد بــا ســازمان تجــارت جهانــی بــرای تســهیل تجــارت ) TFA ( شــکل گرفتــه و متولــی نهــادی 

تســهیل تجــارت در کشــور اســت. ایــن نهــاد کــه متشــکل از نماینــدگان وزارت خانه هــای گوناگــون اســت توســط وزیــر 

کابینــه رهبــری مــی شــود و باالتریــن نهــاد در ســطح ملــی در امــر تســهیل تجــارت بــه شــمار مــی آیــد.۳

برخــی از اقــالم در حــوزه واردات بنــا بــر ماهیــت مشــمول تســهیالت ویــژه از جملــه معافیــت مالیاتــی و امــکان تعویــق 

در پرداخــت مالیــات مــی شــوند. ایــن حــوزه هــا عبارتنــد از منســوجات دســتباف و زیــورآالت، صنایــع دســتی، کفــش و 

محصــوالت چرمــی، بخــش محصــوالت دریایــی و کاالهــای ورزشــی و اســباب بــازی شــامل ایــن بخــش مــی شــوند.۴

فصــل دوم بــا چشــم اندازهــای اداره واردات و صــادرات کاالهــا و خدمــات ســر و کار دارد. ایــن فصــل، بــه طــور کلــی 

قواعــد و اصــول کلــی در مــورد دســته بندی های گوناگــون در حــوزه واردات و صــادرات کاالهــای نــو و دســته دوم و و شــرایط 

عمومــی بــرای واردکننــدگان و صادرکننــدگان را مشــخص می کنــد. در بنــد ۲.۰1 قســمت a آمــده کــه صــادرات و واردات 

آزاد خواهــد بــود بــه جــز زمانــی کــه بــه واســطه یکــی از مــوارد »ممنوعیــت«۵ »محدودیــت«۶ یــا »تجــارت اختصاصــی 

از مســیر مؤسســه تجــارت دولتــی«۷ بــرای آن قاعــده ای وجــود داشــته باشــد. ایــن مــوارد در »طبقــه بنــدی تجــاری هنــد« 

 India Trade Classification, Harmonized System( .مشــخص شــده اســت و بــه سیســتم هارمونــی شــهرت دارد

){ITC-HS}

عــالوه بــر ایــن، مــواردی وجــود دارد کــه بــرای صــادر یــا وارد کــردن آزاد هســتند، ولــی موضــوع شــرایطی هســتند کــه در 

قوانیــن یــا دســتورالعمل هــای دیگــری در برخــی زمــان هــا مشــخص شــده اســت. )بخــش b(. بــه جــز مــواردی کــه بــه 

روشــنی مشــخص شــده، قواعــد واردات مربــوط بــه کاالهــای نــو اســت و قواعــد مربــوط بــه کاالهــای دســت دوم در بنــد 

)d ۲.۳1 همیــن ســند مشــخص شــده اســت. )بخــش

1 مقدمه، صفحه ۹

2 National Committee on Trade Facilitation (NCTF)

۳ مقدمه، صفحه 11

۴ مقدمه، صفحه 1۲

5 prohibition

6 restriction

7 state trading enterprises (STEs)
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ــز  ــرای کاالهــای وارداتــی نی ــرای کاالهــای تولیــد داخــل وجــود دارد، ب ــه هــا و اســتانداردهایی کــه ب تمــام قواعــد و روی

اعمــال مــی شــود مگــر اینکــه مشــخصا اســتثنا شــده باشــد. همچنیــن، کاالهــای مــورد اســتفاده در تولیــد کارخانــه هــا بــه 

منظــور صــادرات ممکــن اســت از ایــن اســتانداردهای محلــی اســتثنا شــده باشــند. )بنــد ۲.۰۳(

بنــد ۲.۰۵ بخــش a  مــی گویــد کــه هــر شــخصی بــرای واردات و صــادرات بــه هندوســتان بایــد یــک IEC داشــته باشــد 

کــه توســط دبیرخانــه )DGFT( صــادر مــی شــود. ســایر اســناد الزم بــرای واردات و صــادرات کاال در بنــد ۲.۶ مشــخص 

شــده اســت.

ــد )  ــا محــدود کن ــوع ی ــی را ممن ــا صــادرات محصوالت ــد واردات ی ــه مــی توان ــه دبیرخان ــوارد پرشــماری وجــود دارد ک م

۲.۷( از جملــه در زمــان کمبــود داخلــی، تأمیــن نظــم و اخــالق عمومــی، تأمیــن حیــات و ســالمت گونــه هــای انســانی 

ــت  ــا ممنوعی ــت ی ــامل محدودی ــوند و ش ــد وارد ش ــه می توانن ــی ک ــن کاالهای ــد آن. همچنی ــوری و مانن ــی و جان گیاه

نیســتند، می تواننــد توســط هــر شــخصی وارد شــوند مگــر مــواردی کــه مجوزهــای خــاص مــورد نیــاز اســت. )بنــد۲.1۰( 

همچنیــن، برخــی از ممنوعیت هــا در مــورد تجــارت بــا برخــی کشــورها یــا کاالهــا بــه طــور مشــخص در ایــن ســند آمــده 

اســت:

- صــادرات و واردات تســلیحات یــا کاالهــای مرتبــط بــه عــراق ممنــوع اســت. مــوارد خاصــی در مــورد ٬دولــت عــراق٬ 

قابــل انجــام اســت کــه بایــد بــا مجــوز دپارتمــان محصــوالت دفاعــی هنــد صــورت بگیرد.)بنــد ۲.1۶(

-تجارت با داعش، النصره و دیگر سازمان های زیرمجموعه القاعده ممنوع است.

-تجارت با کره شمالی، ایران و سودان محدود است و ممنوعیت هایی به همراه دارد. )بندهای۲.1۹-۲.1۶(

دو نکتــه مهــم در مــورد محدودیت هــا و مشــوق ها وجــود دارد. نخســت اینکــه در ایــن ســند، سیســتم بازپرداخــت بدهــی 

)Debt Repayment( در مــورد تجــارت بــا روســیه بــه صــورت صریــح بیــان )۲.۲۳( و تصریــح شــده اســت کــه نهــاد 

ــرارداد  ــر ق ــل ب ــورد اص ــن م ــال، در ای ــر ح ــی در ه ــد ول ــدارک ببین ــد ت ــر می توان ــن ام ــرای ای ــی ب ــاز و کارهای DGFT س

دوجانبــه بــا روســیه اســت و حتــی بــه روشــنی آمــده کــه هــر بنــد سیاســت تجــاری هنــد کــه مغایــر بــا آن توافــق دوجانبــه 

باشــد، اعمــال نخواهــد شــد.

نکتــه دوم اینکــه تجــارت بــا کشــورهای همســایه در ســند سیاســت تجــاری هنــد تشــویق شــده اســت )۲.۲1( و ترانزیــت 
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از مســیر هنــد بــه و یــا از کشــورهای همســایه موکــول بــه توافقــات دو جانبــه و عــرف بیــن المللــی شــده اســت. )۲.۲۲(

در مــورد کاالهــای ســرمایه ای کــه بــرای تعمیــر یــا بازرســی بــه خــارج از کشــور فرســتاده مــی شــوند، واردات دوبــاره آنهــا 

نیــاز بــه مجــوز نــدارد. همچنیــن، پیمانکارهــای هنــدی کــه در خــارج از ایــن کشــور فعالیــت مــی کننــد مــی تواننــد پــس 

از اتمــام پــروژه کاالهــای خــود اعــم از ســرمایه ای را بــدون مجــوز بــه کشــور وارد کننــد،  منــوط بــه اینکــه حداقــل یــک 

ســال مــورد اســتفاده در آن پــروژه قــرار گرفتــه باشــند. )۲.۲۷ و ۲.۲۸(

ــه  ــد اســت کــه ب ــرای تشــویق صــادرات کاال و خدمــات از هن فصــل ســوم ســند شــامل توضیــح و تفصیــل دو طــرح ب

ترتیــب عبارتنــد از : طــرح صــادرات کاال از هنــد)MEIS(1 و طــرح صــادرات خدمــات از هنــد )SEIS(۲. در قالــب ایــن 

ــی  ــا م ــی و امتیازه ــای مالیات ــت ه ــمول معافی ــدی مش ــادرات هن ــده از ص ــف ش ــخص و تعری ــای مش ــرح،  بخش ه دو ط

شــوند. در ایــن قالــب هــا، بــه عنــوان مثــال منزلــت داران۳ کــه صادرکننــدگان برتــر هســتند مــی تواننــد از امتیازهــای ویــژه 

ای از قبیــل خوداظهــاری در ترخیــص گمرکــی،  تســهیالت بانکــی، تســهیل در اســناد مــورد نیــاز بــرای مراحــل گوناگــون، 

امتیازهــای ترجیحــی و اولویــت در ترخیــص محمولــه هــا و بررســی اســناد تجــاری برخــوردار شــوند. )۳.۲۴(

فصــل چهــارم بــه طــرح شــرایط واردات آن دســته از محصــوالت اختصــاص دارد کــه مــواد اولیــه فعالیت هــای اقتصــادی 

تولیــدی صادراتــی هســتند. ایــن محصــوالت از مالیــات معــاف هســتند.

ــب  ــرد )۴.۳( و در قال ــی گی ــرار م ــوالت ق ــن محص ــره ای ــود در زم ــی ش ــتفاده م ــد اس ــرای تولی ــه ب ــوختی ک ــت و س نف

ــرار مــی  ــن دســته ق ــز در ای ــاس نی ــد لب ــرای تولی ــار می شــود. همچنیــن، پارچــه و مــواد الزم ب ــا آن هــا رفت قواعــد AA4 ب

گیرنــد. )۴.۴( در مــورد محصــوالت و ملزومــات دیگــر، اوال یــک کمیتــه عمومــی وجــود دارد کــه زیــر عنــوان رویه هــای 

)SION( Standard Input Output Norms و توســط کمیتــه هنجــار )Norms Committee( بــرای محصوالتــی 

ــرار  ــز ق ــن دســته نی ــا، در مــورد مــواردی کــه در ای ــد )۴.۶( و ثانی مشــخص، مجوزهــای واردات محــدود صــادر مــی کن

نمــی گیرنــد، رویــه ای وجــود دارد کــه صادرکننــدگان بــا حداقــل دو ســال ســابقه صــادرات مــی تواننــد بــه طــور ســالیانه 

درخواســت هایــی مبنــی بــر نیــاز خــود بــرای وارد کــردن محصــوالت مــورد نیــاز خــود بــدون نیــاز بــه مالیــات ثبــت کننــد 

کــه در قالــب قواعــدAdvance Authorization for Annual Requirement قــرار می گیرنــد )۴.۶( در وهلــه بعــدی، 

1 Merchandise Exports from India Scheme (MEIS)

2 Service Exports from India Scheme (SEIS)

3 Status Holders

4 Advance Authorization
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ــب  ــد در قال ــد،  می توان ــدا می کن ــازاد پی ــاز م ــده نی ــه تولیدکنن ــن ک ــا ای ــدارد و ی ــود ن ــابقی در SION وج ــه س ــی روی وقت

خــود اظهــاری نیــز اقــدام کنــد و در ایــن صــورت، از بررســی محصــول توســط کمیتــه هنجــار معــاف مــی شــود. )۴.۷( 

در همیــن بنــد و نیــز بنــد ۴.11 محصوالتــی کــه مشــمول ایــن رویــه هــا و طــرح هــا نمــی شــوند شــمرده شــده اســت. در 

هــر حــال،  ایــن معافیــت هــای مالیاتــی تنهــا شــامل معافیــت از مالیات هــای پایــه1 مــی شــوند )بنــد ۴.۲۶( و مالیــات بــر 

واردات ) Duty Free Import( بایســتی در قالــب SION و بــه طــور مــوردی بررســی و صــادر شــوند. )۴.۲۷( همچنیــن 

 حداقــل ارزش افــزوده ای کــه بایســتی در جریــان تولیــد صــورت بگیــرد تــا شــامل ایــن معافیــت هــا باشــد، ۲۰ درصــد 

تعییــن شــده اســت. بــرای جواهــرات )۴۳1-۳(، فلــزات قیمتــی )۴.۳۴( وســایل مصرفــی )۴.۳۶(، و المــاس نیــز قواعــد 

ویــژه ای تعییــن شــده اســت.

فصــل پنجــم بــه بررســی طــرح ترویــج صــادرات بــه واســطه کاالهــای ســرمایه ای۲ اختصــاص دارد کــه مبنــای آن تســهیل 

واردات کاالهــای ســرمایه ای بــه منظــور تقویــت تولیــد و رقابــت پذیــر کــردن تولیــد هنــدی اســت. واردات تمــام دســتگاه 

هایــی کــه در مرحلــه پیــش تولیــد، تولیــد و پســاتولید مــورد اســتفاده قــرار دارنــد دارای نــرخ مالیــات صفــر اســت، مگــر 

مــواردی کــه اســتثنا شــده اســت. )ضمیمــه همیــن فصــل(. همچنیــن در مقابــل واردات آزاد ایــن کاالهــا، یــک تعهــد بــه 

تولیــد وجــود دارد. واردکننــده موظــف اســت ظــرف مــدت ۶ ســال از تاریــخ صــدور مجــوز، بــه میــزان شــش برابــر ارزش 

ــی کــه کاالهــای  ــن، واردکنندگان ــد. )۵.1( همچنی ــد و صــادر کن ــه هــا، کاال تولی ــات هــا، عــوارض و تعرف مجمــوع مالی

ســرمایه ای خــود را بــه منظــور تولیــد در مناطــق کمتــر توســعه یافتــه هنــد و نیــز تولیــد کاالهــای ســبز )ســازگار بــا محیــط 

زیســت( وارد کننــد مشــوق هــای اضافــی دریافــت خواهنــد کــرد. )۵.1۰ و ۵.11(

فصــل ششــم بــه طــور مشــخص بــه چهــار طــرح  اختصــاص دارد کــه مربــوط بــه مــوارد بــا منشــا صادراتــی، پارک هــای 

ــه  ــت ک ــی اس ــامل واحدهای ــا ش ــرح ه ــن ط ــتند. ای ــوژی هس ــزار و بیوتکنول ــرم اف ــی، ن ــزار الکترونیک ــخت اف ــاوری س فن

تمــام محصــول تولیــدی آنهــا صــادر مــی شــود و بنــا بــه ماهیــت، در قالــب یکــی از ایــن چهــار طــرح بــاال، بــه اختصــار 

ــای  ــترش درآمده ــادرات، گس ــویق ص ــا تش ــرح ه ــن ط ــه ای ــدف هم ــرد. ه ــی گی ــرار م EOUs-EHTP-STP-BTP ق

ارزی و جــذب ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه هــا اســت. )۶.۰۰(

کلیــه کاالهایــی کــه ایــن واحدهــا بــرای فعالیــت هــای تولیــدی خــود نیــاز دارنــد، اعــم از کاالهــای ســرمایه ای و غیــره، 

1 Basic Customs Duty (BCD)

2 EXPORT PROMOTION CAPITAL GOODS (EPCG)
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مــی تواننــد زیــر عنــوان طــرح هــای بــاال و بــه شــرطی کــه در فهرســت کاالهــای ممنوعــه نبــوده و یــا قانــون دیگــری در 

مــورد آنهــا وجــود نداشــته باشــد، بــا تســهیالت ویــژه ای وارد شــوند. واردات ایــن کاالهــا بــر مبنــای خــود اظهــاری بــوده 

)d و انــواع مختلفــی از معافیــت هــا و تخفیــف هــای مالیاتــی و تعرفــه ای شــامل حــال آنهــا مــی شــود. )۶.1 بخــش

واحدهــای تولیــدی چهارگانــه EOU/EHTP/STP/BTP همچنیــن مــی تواننــد کاالهــای ســرمایه ای مــورد نیــاز خــود را 

بــدون تعرفــه و مالیــات از طــرف هــای داخلــی یــا خارجــی اجــاره کننــد. )۶.۳( مهمتریــن ویژگــی ایــن واحدهــا و الزمــه 

ــام  ــن،  تم ــند.)۶.۴( همچنی ــته باش ــت داش ــای ارزی مثب ــه درآمده ــه چرخ ــت ک ــن اس ــب ای ــن قال ــدن در ای ــف ش تعری

محصــول تولیــد شــده در قالــب ایــن طــرح هــای چهارگانــه بایســتی صــادر شــود، مگــر اســتثنائاتی کــه در بنــد ۶.۸ آمــده 

اســت. همچنیــن، میــزان ســرمایه اولیــه ایــن واحدهــا الزم اســت کــه از حــد معینــی، یعنــی یــک کــرور روپیــه، باالتــر 

باشــد )۶.۶(.

فصــل هفتــم بــه دســته خاصــی از صــادرات موســوم بــه Deemed Exports اختصــاص دارد و هــدف آن فراهــم کردن یک 

زمینــه بــرای تولیدکننــدگان در مــوارد خاصــی اســت کــه دولــت هنــد بــه شــکل موقعیتــی تصمیــم بــه انجــام آن می گیــرد. 

مــواردی کــه در قالــب ایــن Deemed Exports هــا قــرار مــی گیــرد عمدتــا بــرای تأمیــن کاالهــای مــورد نیــاز پــروژه هــا 

اســت. بــه ایــن ترتیــب، ایــن  دســته از کاالهــا کشــور هنــد را تــرک نمــی کننــد )هرچنــد در مقولــه صــادرات طبقــه بنــدی 

مــی شــوند(  و بهــای آن کاال یــا خدمــات یــا بــا روپیــه هنــد و یــا ارزهــای آزاد خارجــی پرداخــت مــی شــود. مــواردی کــه 

ــد: دســته نخســت کاالهایــی هســتند کــه  ــد در دو دســته کلــی طبقــه بنــدی شــده ان ــرار مــی گیرن ــل ایــن طــرح ق در ذی

بــرای تأمیــن نیازهــای تولیدکننــدگان و عمدتــا در قالــب طــرح هایــی ماننــد تأمیــن کاالهــای ســرمایه ای، کاالهایــی کــه 

بــرای واحدهــای تولیــدی چهارگانــه پــارک هــای فنــاوری EOU/EHTP/STP/BTP معرفــی شــده در فصــل ۶ مــورد نیــاز 

هســتند و امثــال آن قــرار مــی گیرنــد. دســته دوم شــامل کاالهایــی مــی شــود کــه بــرای تأمیــن نیازهــای پیمانــکاران طــرح 

هــای دوجانبــه و چندجانبــه مشــخص شــده توســط وزارت اقتصــاد ))Department of Economic Affairs )DEA( و 

یــا وزارت خارجــه الزم هســتند. همچنیــن، مــواردی نیــز بنــا بــر موقعیــت توســط دیگــر نهادهــای دولتــی از جملــه وزارت 

مالیــه )Financial Department( مشــخص مــی شــوند کــه در ایــن چارچــوب قــرار مــی گیرنــد. تأمیــن کاالهــا بــرای 

نیــروگاه هــای بــرق بــزرگ، نیــروگاه هــای هســته ای )بــا شــرایطی( و نیــز بــرای مأموریــت هــای ســازمان ملــل و یــا دیگــر 

ســازمان هــای بیــن المللــی نیــز در ایــن دســته قــرار مــی گیرنــد. )۷.۲( تولیدکننــده هــا و واردکنندگانــی کــه در قالــب ایــن 
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طــرح هــا تعریــف مــی شــوند، مــی تواننــد از مزایــای تعرفــه ای امتیازهــای صادراتــی مختلفــی از جملــه تعرفــه ترخیــص 

صفــر، مالیــات غیرمســتقیم terminal excise duty و امثــال آن بهــره منــد شــوند. )۷.۳( البتــه ایــن امتیازهــا منــوط بــه 

شــرایطی اســت کــه در بنــد ۷ ایــن فصــل شــرح داده شــده اســت.

فصــل هشــتم بــه ســاز و کارهــای حــل اختــالف و کنتــرل کیفیــت محصــوالت صادراتــی و وارداتــی هنــد اختصــاص دارد. 

ایــن مبحــث بــه ویــژه از آن رو بــرای سیاســت تجــاری هنــد اهمیــت دارد کــه بــه عنــوان صادرکننــدگان جدیــدی کــه در 

تــالش اســت تــا در رقابــت بــا بازیگــران کهنــه کارتــر، ســهمی از بــازار بیــن المللــی بــرای خــود تخصیــص دهــد، کنتــرل 

و تصحیــح تصویــری کــه از محصــوالت هنــدی در بــازار جهانــی ارائــه مــی شــود از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. بــر 

مبنــای بنــد نخســت ایــن فصــل، مناقشــات در ســه دســته کلــی تقســیم بنــدی شــده اســت: اول، شــکایت هــای خریــداران 

خارجــی نســبت بــه کیفیــت پاییــن کاالی صادراتــی هســتند، دوم، شــکایت هایــی کــه بــه دلیــل کیفیــت پاییــن کاالهــای 

وارداتــی توســط تولیدکننــدگان داخلــی ثبــت مــی شــود و ســوم، شــکایت هــای ناظــر بــر ابعــاد اخالقــی قراردادهــا از قبیــل 

عــدم پایبنــدی بــه زمــان تحویــل، مغایــرت کاال و تحویــل ناقــص کاالهــا. اینگونــه دعــاوی عمدتــا در قالــب قانــون تنظیــم 

 Customs Act,( 1۹۶۲ قانــون تعرفــه هــا ،)Foreign Trade )Regulation( Rules 1993( 1۹۹۶ تجــارت خارجــی

ــرای تســریع رســیدگی هــا،  ــرل کیفیــت صــادرات 1۹۶۳ رســیدگی مــی شــود. )۸.۲( ب ــون بازرســی و کنت 1962( و قان

 Committee on Quality Complaints and Trade Disputes’ موســوم بــه DGFT یــک کمیتــه در دفاتــر ۲۲ گانــه

)CQCTD( تأســیس شــده اســت. )۸.۴( ایــن کمیتــه مســئول رســیدگی و بازرســی تمــام مــوارد مرتبــط بــا کنتــرل کیفیــت 

صــادرات و واردات اســت و زمــان رســیدگی معمــول ســه مــاه اســت. )۸.۴(

پیامدهای اقتصادی سیاست تجاری برای اقتصاد هند

ســند سیاســت تجــارت خارجــی هندوســتان تأثیــر چشــمگیری بــر وضعیــت اقتصــادی ایــن کشــور گذاشــته اســت. طبــق 

ارزیابــی مشــترک دولــت هنــد و ســازمان تجــارت جهانــی طــی چهــار ســال نخســت سیاســت تجــاری هنــد، یعنــی حــد 

فاصــل ســال هــای مالــی ۲۰1۴-۲۰1۵ تــا ۲۰1۸-۲۰1۹ حجــم تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور از ۲ تریلیــون دالر بــه 

۲.۷ تریلیــون دالر افزایــش پیــدا کــرده اســت و رشــدی بیــن ۶ تــا ۷ درصــد را بــه نمایــش گذاشــته اســت. هرچنــد رشــد 

تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال هــای شــیوع کرونــا کاهــش پیــدا کــرده و در ۲۰1۹ بــه ۴ درصــد و در ۲۰۲۰ بــه رقــم 

بی ســابقه ۷.۲- درصــد رســید،  بــا ایــن حــال بــه نظــر می رســد اقتصــاد هنــد در حــال بازیابــی اســت، بــه گونــه ای کــه 
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در ۲۰۲1 رشــد اقتصــادی ۹.۵ درصــد بــوده اســت. همچنیــن، تأثیــر ایــن سیاســت بــر نــرخ تــورم نیــز قابــل بحــث اســت، 

بــه گونــه ای کــه از ۴.۹ درصــد در ۲۰1۵-۲۰1۶ بــه ۳.۴ درصــد در ۲۰1۸-۲۰1۹ رســید.

در حــوزه تجــارت، ســهم کل تجــارت کاال )مجمــوع واردات و صــادرات( از GDP طــی دوره اعمــال سیاســت تجــاری 

جــاری هنــد رونــدی سینوســی را طــی کــرده اســت. ایــن نســبت ابتــدا از ۳۷ درصــد در ســال مالــی ۲۰1۵-۲۰1۶ بــه 

۳۶ درصــد در ســال مالــی ۲۰1۶-۲۰1۷ کاهــش پیــدا کــرد، ولــی دوبــاره در ســال ۲۰1۸-۲۰1۹ بــه ۴1 درصــد افزایــش 

یافــت. بــا ایــن حــال در آخریــن ســال مالــی گــزارش مــورد بحــث یعنــی ۲۰1۹-۲۰۲۰ دوبــاره ســهم تجــارت خارجــی از 

 ناشــی از کاهــش رشــد 
ً
تولیــد ناخالــص داخلــی هنــد بــه ۳۷.۸ درصــد کاهــش پیــدا کــرد. بخشــی از ایــن کاهــش طبیعتــا

تجــارت جهانــی در دوران پاندمــی بــوده اســت.

در ســال ۲۰1۹-۲۰۲۰ گــروه هــای کاالیــی اصلــی صادراتــی هنــد شــامل اقــالم زیــر بــوده اســت: محصــوالت شــیمیایی 

1۴.۴ درصــد، محصــوالت پتروشــیمی 1۳.۲ درصــد، ســنگ هــای قیمتــی و جواهــرات 11.۵ درصــد، پارچــه و منســوجات 

1۰.۸ درصــد، ماشــین آالت و دســتگاه هــای الکترونیکــی ۹.1 درصــد، محصــوالت کشــاورزی ۸.۴ درصــد و فلــزات پایــه 

درصد.  ۷.۶

ــش  ــه نمای ــد را ب ــالیانه 1.۷ درص ــن س ــد میانگی ــرخ رش ــی ۲۰۲۰-۲۰1۵ ن ــازه زمان ــی ب ــد ط ــارت کاالی هن در کل تج

گذاشــته اســت و تنهــا در ســال مالــی ۲۰۲۰-۲۰1۹ منفــی بــوده اســت. در ۲۰1۸-۲۰1۹ صــادرات هنــد ۳۳۰ میلیــارد 

ــی  ــارد دالر )منف ــه ۳1۳ میلی ــی ۲۰۲۰-۲۰1۹ ب ــدی، یعن ــی بع ــال مال ــم در س ــن رق ــه ای ــی ک ــود، در حال ــکا ب دالر امری

۵.1 درصــد( کاهــش پیــدا کــرد. ایــن کاهــش ناشــی از کاهــش تقاضــای خارجــی ناشــی از کنــد شــدن ســرعت ســرمایه 

ــی ارزیابــی شــده اســت.1 گــذاری جهان

طــی پنــج ســال مالــی مــورد بحــث، از ۲۰1۶-۲۰1۵ تــا ۲۰۲۰-۲۰1۹ واردات هنــد نیــز بــه طــور میانگیــن ســالیانه 1.۹ 

ــه  ــا منفــی ۷.۸ درصــد کاهــش نســبت ب ــاز هــم در ســال مالــی ۲۰1۹-۲۰۲۰ ب درصــد رشــد داشــته اســت، هرچنــد ب

ســال قبــل، از ۵1۴ میلیــارد دالر امریــکا بــه ۴۷۴ میلیــارد دالر رســید. عمــده تریــن محصــوالت وارداتــی هنــد طــی ایــن 

دوران بــه شــرح زیــر بــوده انــد:

خــوراک و محصــوالت پتروشــیمی ۲۷.۵ درصــد، ســنگ هــای قیمتــی و جواهــرات 11.۵ درصــد، کاالهــای الکترونیکــی 

11.1 درصــد، ماشــین آالت ۹.۵ درصــد، مــواد شــیمیایی ۹.۳ درصــد.

1 پیمایش اقتصادی دولت هند فصل سوم
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کســری موازنــه تجــارت کاال بــه عنــوان درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی از ۶.۸ درصــد در ســال ۲۰1۶-۲۰1۵ )11۸.۷ 

میلیــارد دالر( بــه ۷.۷ درصــد در ســال ۲۰1۹-۲۰۲۰ )1۶۰.۸ میلیــارد دالر( رســید. وابســتگی هنــد بــه واردات کاالهــای 

اساســی از قبیــل نفــت خــام، روغــن هــای خوراکــی، گاز، ذغــال ســنگ، وســایل الکترونیکــی، کودهــای شــیمیایی و مــوارد 

مشــابه از دالیــل تــراز منفــی تجــارت چشــمگیر هنــد ارزیابــی شــده اســت.

تجارت کاال

همچنیــن، در طــول ســال هــای اعمــال سیاســت تجــاری جــاری هنــد، تجــارت ایــن کشــور بــا برخــی مناطــق در مقایســه 

ــا و  ــمالی و اروپ ــکای ش ــق امری ــه مناط ــد ب ــادرات هن ــهم ص ــت. س ــان داده اس ــاداری نش ــش معن ــق افزای ــر مناط ــا دیگ ب

ــت.  ــیده اس ــال ۲۰1۹-۲۰۲۰ رس ــد در س ــه 1۹ و 1۹.۵ درص ــد در ۲۰1۴-۲۰1۵ ب ــزی از 1۴ و 1۹ درص ــیای مرک آس

صــادرات بــه آ ســه آن در همیــن بــازه زمانــی اندکــی کاهــش داشــته اســت و از 1۰.۲۵ درصــد بــه 1۰.۰۷ درصــد رســیده 

اســت. امــا بیشــترین کاهــش در ایــن زمینــه مربــوط بــه منطقــه خاورمیانــه و شــمال افریقــا اســت کــه ســهم آن از ۲1.۳ 

ــدی  ــش ۳۹.۲ درص ــش صادرات، افزای ــترین افزای ــم بیش ــایگان ه ــان همس ــت. در می ــیده اس ــد رس ــه 1۸ درص ــد ب درص

صــادرات بــه چیــن بــوده اســت.

در حــوزه واردات امــا هرچنــد جایــگاه اروپــا کمــاکان محفــوظ اســت و جــزء دو مبــدا وارداتــی عمــده هنــد اســت،  امــا 

ایــن خاورمیانــه اســت کــه مهمتریــن مبــدأ وارداتــی هنــد بــه شــمار مــی رود و بــا توجــه بــه حجــم بــاالی واردات انــرژی 

هنــد، ایــن مســئله مــورد انتظــار هــم هســت. بــا ایــن حــال، ســهم ایــن دو منطقــه از واردات هنــد طــی دوره ســند سیاســت 

تجــاری هنــد اندکــی رو بــه کاهــش گذاشــته اســت و از 1۶.۷درصــد )اروپــا و آســیای مرکــزی( در ۲۰1۴-۲۰1۵ بــه 1۵.۵ 

در ۲۰1۹-۲۰۲۰ رســیده اســت، در حالــی کــه ســهم خاورمیانــه از ۲۵.۸ درصــد در ســال آغــاز معرفــی ســند تجــاری 

ــکای شــمالی از  ــل، ســهم امری ــدا کــرده اســت. در مقاب ــی ۲۰1۹-۲۰۲۰ کاهــش پی ــه ۲۴ درصــد در ســال مال ــد،  ب هن

واردات هنــد افزایــش پیــدا کــرده اســت و از ۶.۵ درصــد بــه ۹.۳ درصــد طــی همیــن بــازه زمانــی رســیده اســت. ســهم 

جنــوب آســیا از واردات هنــد بســیار انــدک و در ســال ۲۰1۹-۲۰۲۰ تنهــا ۰.۸ درصــد بــوده اســت. بــه لحــاظ کشــورها 

هــم چیــن بزرگتریــن رقیــب وارداتــی هنــد بــا 1۳.۷ درصــد بــوده اســت کــه بعــد از آن ایــاالت متحــده بــا ۶.۹ درصــد، 

ــوع واردات و  ــد. در مجم ــوده ان ــال ۲۰1۹-۲۰۲۰ ب ــد در س ــا ۵.۵ درص ــعودی ب ــتان س ــد و عربس ــا ۵.۸ درص ــارات ب ام

ــن و امــارات  ــاالت متحــده، چی ــود از ای ــارت ب ــد عب صــادرات، در ســال ۲۰1۹-۲۰۲۰ ســه شــریک اول تجــاری هن
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متحــده عربــی. نکتــه مهــم اینکــه جایگزینــی ایــاالت متحــده بــا چیــن در طــول دوســال اخیــر اتفــاق افتــاده اســت.

صادرات خدمات

ســهم هنــد از بــازار صــادرات خدمــات جهــان بســیار چشــمگیر اســت و بــر اســاس آمارهــای ســازمان تجــارت جهانــی 

رتبــه هشــتم را بــا ســهمی معــادل ۳.۳ درصــد از کل صــادرات خدمــات در جهــان دارا اســت، دو برابــر ســهم 1.۷ درصــدی 

 در حــوزه خدمــات نــرم افــزار، خدمــات مالــی و خدمــات ارتباطــی 
ً
ایــن کشــور از صــادرات کاال. ایــن خدمــات عمدتــا

بــوده اســت. صــادرات خدمــات هنــد طــی بــازه زمانــی ســند سیاســت تجــاری بــا رشــد ســالیانه CAGR( ۸.۴( درصــد 

بســیار بهتــر از رشــد ســالیانه ۴.۷ درصــدی صــادرات کاال عمــل کــرده اســت.

ــد  ــا 1.۸ درص ــال ۲۰1۹-۲۰۲۰ ب ــت و در س ــان داده اس ــمگیری را نش ــد چش ــد رش ــم هن ــات ه ــوزه واردات خدم در ح

رشــد نســبت بــه ســال قبــل از آن بــه رقــم بــاالی 1۲۶.1 میلیــارد دالر رســید. بــه ایــن ترتیــب مهمتریــن دســته بنــدی هــای 

ــزار.1 ــد از خدمــات تجــاری، حمــل و نقــل، مســافرت و نرم اف ــد عبارتن واردات خدمــات توســط هن

دولــت هنــد بــا توجــه بــه اهمیــت تجــارت در حــوزه خدمــات، دوازده بخــش اصلــی را در ایــن حــوزه مشــخص کــرده و 

توجــه ویــژه ای بــه توســعه آنهــا دارد: فنــاوری اطالعاتــی )IT & ITeS( توریســم، مســافرت درمانــی، خدمــات حمــل و 

نقــل و لجســتیک، خدمــات ارتباطــی، مهندســی ســاخت و ســاز و خدمــات مرتبــط، خدمــات زیســت محیطــی، خدمــات 

مالــی و خدمــات آموزشــی. در همیــن راســتا، دولــت هنــد ســالیانه نمایشــگاهی بــا عنــوان نمایشــگاه جهانــی خدمــات 

)GES(۲ برگــزار مــی کنــد و هــدف نهایــی آن ایجــاد یــک زمینــه بــرای تجــارت خدمــات در ســطح جهانــی اســت تــا در 

نهایــت بــه توســعه تجــارت خدمــات هنــد و جریــان ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی در ایــن بخــش شــود.۳

سیاست های مکمل: معاهدات تجاری دو یا چندجانبه

بــرای رشــد هرچــه بیشــتر تجــارت خارجــی و گســترش مبــادالت تجــاری خارجــی، دولــت هنــد در کنــار قواعــد ســازمان 

تجــارت جهانــی اقــدام بــه ایجــاد موافقــت نامــه هــای دوجانبــه بــا کشــورها و مناطــق مختلفــی کــرده اســت تــا تجــارت 

بــا ایــن کشــورها و مناطــق را منظــم تــر، قاعــده مندتــر و قابــل پیــش بینــی تــر بکنــد. ایــن کشــور تــالش کــرده اســت تــا 

بــا مناطــق و کشــورهایی وارد موافقــت نامــه هــای دو یــا چندجانبــه شــود کــه اقتصــادی مکمــل اقتصــاد هنــد دارا هســتند و 

1 گزارش دولت هند به سازمان تجارت جهانی از سیاست تجاری هند، صفحه ۸

2 https://www.gesindia.in/

۳ گزارش دولت هند به سازمان تجارت جهانی از سیاست تجاری هند، صفحه ۹
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موافقــت نامــه هــای تجــارت منطقــه ای )RTA( و موافقــت نامــه تجــارت ترجیحــی )PTA( را بــه مثابــه »ســاخت بلــوک 

هایــی بــرای رســیدن هــدف نهایــی آزادســازی/ هماهنــگ ســازی ابزارهــای تعرفــه ای و غیرتعرفــه ای« مــی دانــد.1

موافقت نامه های تجاری دوجانبه هندوستان با کشورها و مناطق مختلف از این قرار است:

۱( جنــوب آســیا. هندوســتان از ســال FTA 1۹۹۸ بــا ســریالنکا دارد کــه در نــوع خــود قدیمــی تریــن مــورد اســت و 

بــه یــک موافقــت نامــه جامــع نیــز گســترش پیــدا کــرده کــه تجــارت، خدمــات و ســرمایه گــذاری را در بــر مــی گیــرد. 

همچنیــن هنــد بــا بوتــان و نپــال توافق نامــه تجــارت ترجیحــی )پــی تــی ای( دارد و بــا افغانســتان نیــز از ســال ۲۰۰۳ یــک 

پــی تــی ای امضــا کــرده اســت. عــالوه بــر اینهــا، از ســال ۲۰۰۴ و در قالــب ســارک، هنــد بــا شــش کشــور دیگــر ایــن 

حــوزه یعنــی پاکســتان، نپــال، ســری النــکا، مالدیــو، بوتــان و بنــگالدش موافقــت نامــه ای بــرای محــدوده تجــارت آزاد 

free trade area امضــا کــرده اســت.

۲( جنــوب شــرق آســیا: هرچنــد ادغــام شــدن اقتصــادی هنــد در جنــوب شــرق آســیا جدیدتــر از جنــوب آســیا اســت، 

ــا آ ســه آن از ســال ۲۰1۰ یــک موافقــت نامــه تجــارت کاال  ــه اســت. هندی هــا ب ــد الی ــر و چن ــق ت ــت آن عمی ــا ماهی ام

 service and( دارنــد و از ســال ۲۰1۵ موافقــت نامــه خدمــات و تجــارت  TRADE IN GOODS AGREEMENT

investment agreement( نیــز در ایــن رابطــه مجــری شــد. در الیــه بعــدی، هنــد بــا بســیاری از کشــورهای ایــن منطقــه 

قراردادهــای تجــاری دوجانبــه دارد: بــا تایلنــد از ســال ۲۰۰۴ یــک موافقــت نامــه دوجانبــه، بــا ســنگاپور از ۲۰۰۵ یــک 

 )Comprehensive Economic Cooperation Agreement CECA( ،ــادی ــای اقتص ــع همکاری ه ــه جام توافق نام

دارد و توافق نامــه مشــابهی نیــز از ســال ۲۰11 بــا مالــزی امضــا کــرده اســت. ایــن کشــور همچنیــن از ســال ۲۰1۰ بــا کــره 

 )Comprehensive Economic Partnership Agreement( و از ۲۰11 بــا ژاپــن  قــرارداد جامــع مشــارکت اقتصــادی

دارد.

 CECA ۳( اقیانوســیه: هنــد از ســال ۲۰1۰ بــا نیوزیلنــد و از ســال ۲۰۰۹ بــا اســترالیا وارد مذاکــرات بــرای امضــای یــک

ــای  ــکاری ه ــای هم ــوزه ه ــر ح ــز دیگ ــذاری و نی ــرمایه گ ــات، س ــای کاال، خدم ــوزه ه ــارت در ح ــه تج ــت ک ــده اس ش

اقتصــادی را در بــر مــی گیــرد. تــا کنــون 1۰ دور مذاکــره بــا نیوزیلنــد و ۹ دور مذاکــره بــا اســترالیا  برگــزار شــده اســت.

یــکا:  هنــد از ســال ۲۰۰۶ بــا شــیلی و از ۲۰۰۴ بــا بلــوک تجــاری MERCOSUR پی تــی ای دارد کــه در حــال  ۴( امر

1 گزارش دولت هند به سازمان تجارت جهانی از سیاست تجاری هند، صفحه 1۷
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حاضــر در حــال گســترش همــکاری هــا از طریــق گســترش دامنــه کاالهــا و تعرفــه هــای ترجیحــی اســت. از ۲۰1۰ در 

حــال مذاکــره بــا کانــادا بــرای یــک CEPA اســت و تــا کنــون ده دور برگــزار شــده اســت. )ســپا عــالوه بــر تجــارت کاال 

ــا  ــن، دهلــی ت شــامل تجــارت خدمــات، ســرمایه گــذاری و همــکاری هــای اقتصــادی دیگــر هــم مــی شــود.( همچنی

کنــون ۵ دور مذاکــره بــا پــرو بــرای یــک اف تــی ای برگــزار کــرده اســت.

ــارت و  ــه تج ــه دوجانب ــت نام ــک موافق ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــه اروپ ــا اتحادی ــترده ای ب ــرات گس ــد مذاک ــا:  هن ۵( اروپ

ســرمایه گــذاری BTIA را از ســال ۲۰۰۷ آغــاز کــرد و تــا ۲۰1۳ تعــداد 1۶ دور نشســت را بــا ایــن نهــاد اروپایــی برگــزار 

 EFTA کــرد کــه پــس از آن ایــن نشســت هــا متوقــف شــد. همچنیــن 1۷ دور مذاکــره نیــز از ســال ۲۰۰۸ تــا کنــون بــا

 TEPA ــه شــراکت تجــاری و اقتصــادی ــک موافقــت نام ــرای امضــای ی ــروژ( ب ــن اشــتاین، ســوییس، ن )ایســلند، لیخت

ــا بریتانیــا نیــز در حــال انجــام اســت. برگــزار کــرده اســت و مذاکــرات شــراکت تجــاری ب

ــادی  ــه اقتص ــا اتحادی ــه ب ــاری دوجانب ــه تج ــت نام ــک موافق ــرای ی ــرات ب ــال ۲۰1۸ مذاک ــد از س ــی آی اس: هن ۶( س

ــیه( ــالروس و روس ــتاُن ب ــتان، قزاقس ــتان، قرقیزس ــت )ارمنس ــرده اس ــاز ک ــیا )EAEU( را آغ اوراس

یقــا: هنــد در حــوزه خاورمیانــه و افریقــا در حــال مذاکــرات بــا دو نهــاد و ســه کشــور اســت. ایــن  ۷( خاورمیانــه و افر

کشــور تــالش کــرده اســت تــا یــک پــی تــی ای بــا اتحادیــه محصــوالت افریقــای جنوبــی SACU  امضــا کنــد )بوتســاونا، 

نامیبیــا، افریقــای جنوبــی، ســوازیلند و لســوتو(. امضــای یــک اف تــی ای بــا شــورای همــکاری خلیــج فــارس، اســرائیل و 

موریتانــی نیــز در دســتور کار بــوده اســِت در حالــی کــه مذاکــرات بــا ایــران بــرای یــک موافقــت نامــه تجــاری محــدود در 

 بــا امــارات متحــده عربــی بــه توافق نامــه تجــارت آزاد رســیدند.
ً
جریــان بــوده اســت و اخیــرا

بخش سوم( تجارت  ایران و هندوستان و سند سیاست تجاری

تجــارت دوجانبــه میــان ایــران و هنــد طــی یــک دهــه اخیــر بــا نوســان های گوناگونــی همــراه بــوده اســت. در ســال های 

پــس از امضــای برجــام کــه محدودیت هــا بــرای مبــادالت دوجانبــه برداشــته شــد، روابــط تجــاری دو کشــور بــه ســرعت 

اوج گرفــت و در مقاطعــی ارزش تجــارت دوجانبــه بــه 1۵ میلیــارد دالر نیــز رســید. بــا ایــن حــال، بــه دنبــال خــروج دولــت 

دونالــد ترامــپ از برجــام، تجــارت دوجانبــه نیــز در کنــار دیگــر بخش هــای روابــط دو کشــور از جملــه در توســعه بنــدر 

ــال  ــد از س ــی، هن ــای ایران ــاوری مقام ه ــان ناب ــد. در می ــیده ش ــش کش ــه چال ــرزاد ب ب ــدان  گازی ف ــعه می ــار و توس چابه

۲۰1۹ واردات نفــت از ایــران را بــه دلیــل تحریم هــای آمریــکا متوقــف کــرد و ایــن بزرگتریــن ضربــه بــه روابــط اقتصــادی 
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و البتــه سیاســی دوجانبــه میــان دو کشــور بــود. بــا ایــن حــال، آســیب های روابــط تجــاری دوجانبــه محــدود بــه ایــن امــر 

نمانــد و بــه دنبــال تجدیــد تحریم هــای مالــی، یــک بــار دیگــر انتقــال پــول بــه مهمتریــن چالــش تجــارت تجــار ایرانــی 

ــکل  ــن مش ــع ای ــم اندازی از رف ــام، چش ــای برج ــای احی ــا زمزمه ه ــر و ب ــای اخی ــد در ماه ه ــد. هرچن ــل ش ــد تبدی ــا هن ب

بــه وجــود آمــده اســت، بــا ایــن حــال ایــران و هنــد طــی ایــن ســال ها راهکارهــای مختلفــی بــرای رفــع وابســتگی روابــط 

ــده دار  ــه عه ــد ک ــران در هن ــک ای ــک بان ــیس ی ــه تأس ــد، از جمل ــری کرده ان ــی پیگی ــی بین الملل ــال مال ــه انتق ــه ب دوجانب

واریــز وجــه واردات بــه هنــد و انتقــال آن بــه ایــران باشــد تــا تعریــف یــک ســاز و کار تجــاری مبتنــی بــر روپیــه، معــاف 

از مالیــات.

بــا ایــن حــال و فــارغ از مســائل یــاد شــده، در ســال 1۴۰۰ تجــارت میــان دو کشــور پــس از آســیب هایی کــه در ســال های 

ــارت  ــال1۴۰۰، ارزش تج ــت س ــه نخس ــت. در ۹ ماه ــش گرف ــدی را در پی ــه رش ــد رو ب ــود، رون ــده ب 1۳۹۸ و 1۳۹۹ دی

ایــران بــا هنــد حــدود ۴/ ۲میلیــارد دالر بــوده کــه ۳۴/ 1میلیــارد دالر از آن را صــادرات کاالیــی بــدون نفت خــام و حــدود 

۰۵/ 1میلیــارد دالر از آن را واردات تشــکیل داده اســت. طــی مــدت مذکــور در مقایســه بــا ۹ماهــه نخســت1۳۹۹ ارزش 

صــادرات، حــدود ۷۴ درصــد افزایــش و ارزش واردات، حــدود ۳۷ درصــد کاهــش یافتــه اســت.

به دنبــال افزایــش صــادرات و کاهــش واردات از هنــد در ایــن مــدت تــراز تجــاری ایــران و هنــد در ۹ ماهــه 1۴۰۰ حــدود 

ــه  ــران در ۹ ماه ــاری ای ــای تج ــان طرف ه ــد در می ــت هن ــت. موقعی ــده اس ــت ش ــران مثب ــع ای ــه نف ــون دالر ب ۲۹۶  میلی

ســال1۴۰۰، در حــوزه صــادرات ششــمین مقصــد صادراتــی و در حــوزه واردات هفتمیــن مبــدا وارداتــی کشــور اســت. در 

۹ ماهــه نخســت1۴۰۰، حــدود ۹۳۵ هــزار تــن کاالی غیرنفتــی )بــدون احتســاب نفت خــام( از کشــور هنــد وارد شــده کــه 

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال ۹۹ حــدود ۴۷ درصــد کاهــش داشــته اســت.

ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته  ــد صــادر شــده کــه نســبت ب ــه هن ــران ب ــن کاال از ای ــون ت ــا ۵  میلی ــن مــدت تقریب طــی ای

حــدود ۵ درصــد رشــد داشــته اســت. متوســط قیمــت واردات از هنــد در ۹ ماهــه نخســت 1۴۰۰ حــدود 1۰۹۹ دالر در هــر 

تــن و متوســط قیمــت صــادرات بــه هنــد حــدود ۲۷۳ دالر در هــر تــن بــوده اســت.

ــر اســاس ایــن گــزارش، برنــج نخســتین کاالهــای وارداتــی از هنــد اســت کــه ارزش ۲۲۰ میلیــون دالری را در ۹ ماهــه  ب

ــوز  ــون دالر و م ــا ارزش 1۰1 میلی ــوم ب ــون دالر، اکســید آلومینی ــا ارزش 1۰۴ میلی ــت کــرده اســت. چای ســیاه ب ــال ثب امس

ــه  ــد. اســانس کــوال، شــکر تصفی ــرار دارن ــا ارزش ۶۴ میلیــون دالر در رده هــای بعــدی ق ــز ب ــا خشک شــده نی ــازه ی ســبز ت
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ــد. ــد بوده ان ــی از هن ــز دیگــر اقــالم واردات ــه نی ــرو ســیلیکومنگنز و زردچوب ــد دارو، ف ــه تولی نشــده، مــواد اولی

کاالهــای صادراتــی ایــران بــه هنــد در ۹ ماهــه 1۴۰۰ معــادل ۲۴۶ ردیــف تعرفــه ۸ رقمــی بــا مقــدار 1۴/ ۴میلیــون تــن و 

ارزش ۰۵/ 1میلیــارد دالر اســت. ایــن کاالهــا بــدون احتســاب اقــالم فصــل ۲۷ اســت. تنهــا 1۵ قلــم کاال بــا کــد تعرفــه 

ــدون آب در  ــاک ب ــول و آمونی ــرد کــه صــادرات متان ــر می گی ــد را درب ــه هن هشــت رقمــی، ۷۰ درصــد از ارزش صــادرات ب

ــدون  ــاک ب ــون دالر و آمونی ــادل 11۶ میلی ــی مع ــول ارزش ــادرات متان ــزارش، ص ــن گ ــاس ای ــر اس ــرار دارد. ب ــا ق ــدر آنه ص

ــته ها  ــون دالر، پس ــا ارزش ۸۳میلی ــفنجی ب ــوالت آهنی اس ــس از آن محص ــون دالر دارد. پ ــادل ۹۹ میلی ــی مع آب ارزش

ــون دالر  ــا ارزش ۴۸ میلی ــون دالر و اوره ب ــا ارزش ۵۵ میلی ــن ب ــون دالر، تولوئ ــا ارزش ۷۲ میلی ــا خشــک ب ــا پوســت تازه ی ب

ــه دارای ارزش  ــوده ک ــد ب ــه هن ــران ب ــی ای ــن کاالی صادرات ــز هفتمی ــوالدی نی ــد. ورق ف ــرار گرفته ان ــدی ق ــای بع در رده ه

ــت. ــون دالری اس ۴۴میلی

خرمــا  مضافتــی تــازه یــا خشــک کرده هــم ۳۷ میلیــون دالر ارزش دارد و هشــتمین کاالی صادراتــی اســت. مغــز پســته تــازه 

ــا  ــا ارزش ۳۲ میلیــون دالر، سوسپانســیون پلــی ب ــا ارزش ۳۴ میلیــون دالر، پلی اتیلــن گریــد فیلــم ســنگین ب ــا خشــک ب ی

ــای  ــن کااله ــب عمده تری ــز به ترتی ــون دالر نی ــا ارزش ۲۳ میلی ــبک ب ــم س ــد فیل ــن گری ــون دالر و پلی اتیل ارزش ۲۵ میلی

ــران  ــی ای ــیزدهمین کاالی صادرات ــون دالر س ــا ارزش ۲۲ میلی ــول ب ــوند. اتیلن گلیک ــوب می ش ــد محس ــه هن ــی ب صادرات

ــون دالر دارد و در رده  ــادل ۲۲میلی ــی مع ــز ارزش ــده نی ــورت کار نش ــده به ص ــرب تصفیه ش ــن س ــت. همچنی ــد اس ــه هن ب

چهاردهــم قــرار گرفتــه اســت. ســیب تــازه نیــز پانزدهمیــن کاالی صادراتــی ایــران بــه هنــد در ۹ ماهــه امســال اســت کــه 

ــون دالر دارد.1 ارزشــی معــادل ۲1میلی

 بــا ایــن حــال و بــا وجــود توســعه تجــارت دوجانبــه میــان دو کشــور،  هنــوز موانــع جــدی در کنــار فرصت هــای چشــمگیر 

ــود دارند. وج

بــه طــور کلــی ســه دســته مانــع عمــده در تجــارت دوجانبــه وجــود دارد. نخســت، مســئله انتقــال پــول و تحریم هــا اســت. 

ــا  ــور ب ــان دو کش ــارت می ــل از تج ــال ارز حاص ــال انتق ــا کان ــع تحریم ه ــال و رف ــا اعم ــاوب ب ــه تن ــته، ب ــه گذش ــی ده ط

چالش هــای عمــده ای روبــه رو شــده اســت و ایــن امــر بزرگتریــن ضربــه را بــه تجــارت میــان دو کشــور وارد کــرده اســت. 

هرچنــد رفــع تحریم هــا به عنــوان یــک راهــکار کلــی بــرای کلیــت اقتصــاد کشــور بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد، بــا ایــن 

1 http://www.i-ibc.ir/news/item/245-2022-01-24-08-27-52
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حــال در مــورد خــاص ایــران و هنــد طراحــی و اجــرای یــک کانــال تبــادل مالــی باثبــات و مســتقل کــه از روابــط سیاســی 

ــد،  حــذف دالر از روابــط  ــی هن ــاق بازرگان ــه رئیــس ات ــه گفت ــرار دارد. ب ــر نباشــد، در اولویــت ق ــا غــرب تأثیرپذی ــران ب ای

تجــاری ایــران و هنــد و تجــارت بــر مبنــای روپیــه بهتریــن خبــر بــرای تجــارت دوجانبــه اســت.1 ایــن ســاز و کار در کنــار 

معافیــت مالیاتــی پرداخــت هــای روپیــه ای شــرکت هــای هنــدی بــه ویــژه بــرای نفــت ایــران می توانــد یــک گام بــزرگ 

روبه جلــو بــرای روابــط اقتصــادی دوجانبــه باشــد. بنابرایــن، ایجــاد کانــال مالــی بــرای انتقــال پــول بــر مبنــای روپیــه و 

انتقــال پــول بــر ایــن اســاس، بــه صــورت معــاف از مالیــات مهمتریــن راهــکار بــرای حــل مشــکل ایــن بخــش بــه نطــر 

می رســد.

مســئله دوم، موانــع تعرفــه ای و قانونــی اســت. بــه طــور مشــخص، بیشــترین آســیب از تعرفه هــا در روابــط تجــاری میــان 

دو کشــور متوجــه بخــش صــادرات کشــاورزی ایــران اســت. هنــد از یــک ســو از محصــوالت وارداتــی از ایــران تعرفه هــای 

چشــمگیری اعمــال می کنــد، در حالــی کــه بســیاری از رقبــای تجــار ایرانــی در ایــن حــوزه محصــوالت خــود را بــا تعرفــه 

صفــر بــه ایــن کشــور صــادر می کننــد. از ســوی دیگــر، بــه علــت فقــدان رویه هــای قانونــی ثابــت در تجــارت دوجانبــه، 

رونــد صــادرات محصــوالت کشــاورزی ایــران بــه هنــد گاه بــه گاه بــا موانعــی رو بــه رو می شــود کــه بــه ویــژه بــا توجــه بــه 

فســادپذیری کاالهــای ایــن حــوزه، امنیــت صــادرات بــه هنــد را دچــار اشــکال می کنــد. ایــن مســأله در ســال اخیــر بــه 

ویــژه در مــورد صــادرات کیــوی ایــران بــه هنــد خبرســاز شــد و بــه دنبــاٍل آن، در نشســت  های مختلــف بــا مســئوالن دو 

کشــور، از جملــه نشســت نماینــدگان مجلــس بــا ســفیر هنــد و نشســت روســای اتــاق بازرگانــی و وزیرخارجــه در جریــان 

بازدیــد از ایــن کشــور بــه ایــن مشــکل پرداختــه شــد. در کوتــاه مــدت، ســفیر هنــد در تهــران ایجــاد کارگروه هایــی بــرای 

ــرای  ــه نتیجــه رســاندن مذاکــرات ب ــا ب ــد مــدت و ب حــل مشــکل را پیشــنهاد داد۲ امــا ایــن مســأله الزم اســت کــه در بلن

رســیدن بــه قــراردادی در مــورد تجــارت ترجیحــی میــان دو کشــور بــه صــورت بنیادیــن برطــرف شــود تــا ریســک صــادرات 

بــه هنــد کاهــش یافتــه و تجــار ایرانــی بــه گســترش روابــط بــا ایــن کشــور تشــویق شــوند.

مشــکل ســوم در روابــط تجــاری دوجانبــه مجــاری ترانزیتــی و مبــادی ورودی کاال در کشــور اســت کــه از جمله مشــکالت 

کالن در روابــط تجــاری و نیــز سیاســی دوجانبــه میــان تهــران و دهلــی بــه شــمار می آیــد. طــی دو دهــه گذشــته هنــد بــه 

ــژه ای  ــه توجــه وی ــا منطق ــز ب ــه و نی ــط اقتصــادی دوجانب ــرای توســعه رواب ــاس ب ظرفیت هــای بندرهــای چابهــار و بندرعب

ــوب  ــمال جن ــدور ش ــارکت در کوری ــار و مش ــدر چابه ــعه بن ــرای توس ــه ب ــای دو و چندجانب ــه قرارداده ــت و ب ــته اس داش

1 ایسنا

۲ خبرگزاری دولت
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به عنــوان مهمتریــن تالش هــای خــود بــرای ایــن مهــم اهتمــام داشــته اســت. بــا ایــن حــال، مســایل مختلــف، از جملــه 

بوروکراســی ناکارآمــد و تحریم هــای بین المللــی همــواره مانــع از پیشــرفت ایــن پروژه هــا شــده اســت. از جملــه اهمیــت 

ــا فعــال شــدن ایــن پروژه هــا، امــکان صــادرات  ــه ایــن اســت کــه ب ایــن پروژه هــا بــرای ایــران در حــوزه تجــارت دوجانب

ــازار ۵۰۰  ــه ب مجــدد محصــوالت هنــدی از ایــران بــه وجــود می آیــد و ایــن امــر هــم بــرای هنــد در جهــت دسترســی ب

میلیونــی منطقــه و هــم بــرای ایــران بــه لحــاظ تبدیــل شــدن بــه هــاب تجــاری از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
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جمع بندی

ــد  ــب آن، می توان ــد در قال ــران و هن ــه ای ــاری دوجانب ــط تج ــرار دادن رواب ــد و ق ــاری هن ــت تج ــی سیاس ــه و بررس مطالع

ــه دســت بدهــد. نخســتین موضوعــی کــه بایــد در  چشــم انداز واضحــی از مســائل و راهکارهــای ایــن روابــط پیچیــده ب

خاطــر داشــت ایــن اســت کــه بخــش بزرگــی از مشــکالت روابــط تجــاری ایــران و هنــد تالــی مشــکالت سیاســی ایــران 

بــه ویــژه بــا ایــاالت متحــده و غــرب اســت. بنابرایــن بــه میزانــی کــه روابــط سیاســی ایــران بــا ایــن بازیگــران عمــده نظــام 

ــهیل  ــد، تس ــژه هن ــه وی ــه و ب ــون، از جمل ــورهای گوناگ ــا کش ــز ب ــاری آن نی ــط تج ــود، رواب ــازی ش ــل عادی س بین المل

خواهــد شــد و ایــن بایــد مهمتریــن دســتورکار نظــام تصمیم ســازی باشــد. بــا ایــن حــال، در ســطح خــرد تصمیم ســازی 

و حــوزه کارشناســی بخــش خصوصــی، مســائلی وجــود دارد کــه بــا عنایــت بــه مباحــث ایــن پژوهــش می تــوان مطــرح 

کــرد.

ــد،  ــاره ش ــن اش ــول مت ــه در ط ــه ک ــه: همانگون ــی دوجانب ــاری ترجیح ــای تج ــبرد موافقت نامه ه ــرای پیش ــار ب ۱( فش

بخــش مهمــی از مســائل تجــارت ایــران و هنــد ناشــی از فقــدان رویه هــای ثابــت و قابــل اتــکا بــرای تجــار دو طــرف و 

ــاره  ــورد اش ــد م ــاری هن ــت تج ــند سیاس ــه در س ــه ک ــر، همانگون ــوی دیگ ــت. از س ــه اس ــای ناعادالن ــود تعرفه ه ــز وج نی

ــش  ــور، بخ ــن کش ــاری ای ــت تج ــل سیاس ــوان مکم ــه به عن ــه و چندجانب ــاری دوجانب ــای تج ــت، موافقت نامه ه ــرار گرف ق

مهمــی از رویکــرد دولــت هنــد بــرای گســترش اندرکنش هــای تجــاری بــا جهــان اســت. آخریــن مــورد، دســتیابی بــه یــک 

ــا  ــد ب ــی شــده اســت. هن ــی اســت کــه از 1 مــی ۲۰۲۲ اجرای ــا دولــت امــارات متحــده عرب موافقت نامــه تجــارت آزاد ب

ــا وجــود پیشــینه  بســیاری از کشــورها و ســازمان های منطقــه ای طیــف مختلفــی از موافقت نامه هــای تجــاری دارد، امــا ب

طوالنــی و پتانســیل های فــراوان روابــط ایــران و هنــد، چنیــن ســندی در روابــط دوجانبــه میــان دو کشــور وجــود نــدارد. 

 تــا دســتیابی بــه یــک توافــق 
ً
مذاکراتــی بــرای یــک موافقت نامــه محــدود از مدت هــا پیــش در جریــان اســت، ولــی ظاهــرا

راه زیــادی باقــی اســت. مهمتریــن دســتور کار بخــش خصوصــی در رابطــه بــا هنــد ارائــه کار کارشناســی و مشــارکت در 

ــت. ــوزه اس ــن ح ــت گذاری در ای سیاس

۲- مذاکــره بــرای گنجانــدن وضعیــت ویــژه بــرای ایــران در متــن سیاســت تجــاری جدیــد: همانگونــه کــه اشــاره 

ــا هنــد بــوده اســت.  شــد، وضعیــت ویــژه ایــران در نظــام بین الملــل مهمتریــن مانــع توســعه روابــط دوجانبــه تجــاری ب

ــد، بلکــه  ــران و هن ــط ای ــه تنهــا رواب ــا غــرب اســت و ن ــن مســأله حــل بحــران سیاســی ب ــرای ای ــد راهــکار کالن ب هرچن

بســیاری دیگــر از ابعــاد روابــط تجــاری و سیاســی ایــران بــا دنیــا در گــرو آن بــه نظــر می رســد، بــا ایــن حــال تعریــف یــک 
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وضعیــت ویــژه بــرای ایــران در ســند سیاســت تجــاری بعــدی هنــد کــه بــاز هــم ابــالغ آن حداقــل تــا مــاه ســپتامبر ســال 

جــاری بــه تأخیــر افتــاده، بــرای ایجــاد یــک حاشــیه امــن ضــروری بــه نظــر می رســد. در ســند سیاســت تجــاری جــاری 

هنــد، روابــط تجــاری ایــن کشــور بــا روســیه بــه شــکل صریــح و مشــخصی از رویه هــای معمــول اســتثناء شــده و ســاز 

و کارهــای ویــژه ای بــرای آن اندیشــیده شــده، بلکــه موافقت نامه هــای دوجانبــه بــر اصــول کلــی ســند ترجیــح داده شــده 

ــن در وضعیت هــای مشــابه  ــرار گرفت ــه تجربه هــای گذشــته و امــکان ق ــا توجــه ب ــران ب ــد ۲.۲۳( ای اســت. )فصــل دوم بن

پــس از خــروج آمریــکا از برجــام در آینــده، نیــاز دارد تــا بــا DGFT  وارد مذاکــره شــده تــا ترتیبــات مشــابهی بــرای تجــارت 

دوجانبــه بــا هنــد در ســند آتــی تعریــف شــود.

۳- اســتفاده از ظرفیت هــای سیاســت تجــاری در بخــش انــرژی: هنــد نیــاز باالیــی بــه واردات انــرژی دارد و انــرژی 

بخــش مهمــی از صــادرات ایــران بــه ایــن کشــور را در قلــه روابــط تجــاری دو کشــور تشــکیل مــی داد. همچنیــن، مــواد 

شــیمیایی مــورد اســتفاده در تولیــد بســیاری از مصنوعــات کــه خــود فــرآورده صنایــع پتروشــیمی ایــران هســتند، در زمــره 

ــت  ــند سیاس ــارم س ــل چه ــب فص ــد در قال ــا، می توانن ــن کااله ــورد ای ــر دو م ــد. ه ــرار دارن ــد ق ــه هن ــران ب ــادرات ای ص

ــب از  ــن ترتی ــه ای ــوند و ب ــف ش ــور تعری ــن کش ــی ای ــای تولیدی-صادرات ــه فعالیت ه ــواد اولی ــوان م ــد و به عن ــاری هن تج

ــران  ــدات ای ــر تولی ــورد دیگ ــوان در م ــابهی را می ت ــت های مش ــوند. سیاس ــاف ش ــخصی مع ــای مش ــات و تعرفه ه مالی

ــای  ــی، ظرفیت ه ــور کل ــه ط ــت. ب ــش گرف ــد در پی ــد را دارن ــدی در هن ــای تولی ــری در فعالیت ه ــه  کارگی ــیل ب ــه پتانس ک

ــه نظــر می رســد و الزم اســت مــورد  ــاال ب ــاد شــده ب ــرای منظــور ی ــد ب فصل هــای چهــارم و ششــم سیاســت تجــاری هن

توجــه بیشــتر بخــش خصوصــی و تجــار ایرانــی قــرار گیــرد.

۴- تجهیــزات پیمانــکاری پروژه هــای عمرانــی: سیاســت تجــاری هنــد تســهیالت قابــل توجهــی را بــرای پیمانــکاران 

ــت  ــاز جه ــورد نی ــزات م ــر تجهی ــال و تعمی ــاره، اوره ــت واردات، اج ــکاران بین المللی، جه ــه پیمان ــور، از جمل ــن کش ای

ــای  ــه پروژه ه ــران از جمل ــی ای ــای عمران ــیاری از پروژه ه ــر، بس ــوی دیگ ــت. از س ــده اس ــل ش ــا قای ــای آن ه فعالیت ه

ــا  ــا ب ــی از تحریم ه ــزات ناش ــن تجهی ــکالت تأمی ــل مش ــه دلی ــدی ب ــا ح ــار، ت ــدی در چابه ــرکت های هن ــا ش ــترک ب مش

دشــواری مواجــه شــده اســت، در حالــی کــه شــرکت های هنــدی چنیــن مشــکلی ندارنــد. مــرور امــکان تأمیــن نیازهــای 

ــن  ــای ای ــردن از ظرفیت ه ــره ب ــدی و به ــترک ایرانی-هن ــرکت های مش ــیس ش ــال تأس ــق مث ــن طری ــور از ای ــی کش عمران

بخــش از ســند تجــاری هنــد ممکــن اســت راه حــل هــای جدیــدی پیشــنهاد دهــد.

یــف زنجیره هــای صــادرات و تولیــد مشــترک بــا هنــد: ایــن مــورد شــاید مهمتریــن پیشــنهاد ایــن پژوهش باشــد.  ۵- تعر
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همانگونــه کــه از هــدف و روح و بخش هــای مختلــف سیاســت تجــاری هنــد مشــخص اســت، هــدف نهایــی آن گســترش 

تولیــد در داخــل هنــد بــه منظــور صــادرات اســت و مــواردی کــه در ایــن پژوهــش از جملــه در پیشــنهادهای قبلــی مطــرح 

ــدت  ــدت و بلندم ــان م ــال، در می ــن ح ــا ای ــت. ب ــران اس ــادرات ای ــترش ص ــرای گس ــا ب ــری از آن ظرفیت ه ــد، بهره گی ش

ــا  ــادرات ب ــره صادرات-تولید-بازص ــک زنجی ــف ی ــودآورتر از تعری ــر و س ــر، جاه طلبانه ت ــد مفیدت ــه ای نمی توان ــچ برنام هی

ــد  ــا شناســایی پتانســیل های تولیــدی در هن ــران ب ــه ایــن ترتیــب، دولــت و بخــش خصوصــی ای ــد باشــد. ب مشــارکت هن

کــه دربرگیرنــده واردات برخــی مــواد اولیــه از ایــران باشــند، ســرمایه گذاری های مشــترکی در ایــن بخش هــا انجــام داده و  

پــس از تأمیــن نیازهــای اولیــه بــا ایــران بــا بهره گیــری از طیــف گســترده ای از معافیت هــای مالیاتــی و تعرفــه ای، تولیــد در 

ــری از مزیت هــا و معافیت هــای مشــابه را صــورت داده و ســپس از ســود حاصــل از صــادرات محصــول  ــا بهره گی ــد ب هن

نهایــی از هنــد نیــز ســهیم خواهــد بــود. ایــن امــر، از یــک ســو بــه جــای رقابــت بــا دیگــر صادرکننــدگان بــه هنــد، شــکلی 

ــه  ــکالتی ک ــر، مش ــوی دیگ ــد آورد و از س ــود خواه ــه وج ــش ب ــی در آن بخ ــار ایران ــرای تج ــاری را ب ــادرات انحص از ص

تولیــد و صــادرات در ایــران بــه همــراه دارد و تحریم هــای بین المللــی و بــی ثباتــی سیاســی در رأس آن قــرار دارنــد را بــر 

طــرف خواهــد کــرد. عربســتان ســعودی در حــوزه انــرژی سیاســتی را در قبــال هنــد در پیــش گرفتــه کــه تــا حــدی مشــابه 

ــن  ــرده و ای ــرمایه گذاری ک ــدی س ــیمی های هن ــگاه ها و پتروش ــه در پاالیش ــب ک ــن ترتی ــه ای ــت، ب ــنهاد اس ــن پیش ــا ای ب

 نفــت خــود را از عربســتان ســعودی تأمیــن می کننــد کــه یــک امتیــاز انحصــاری بــرای نفــت عربســتان 
ً
تأسیســات، طبیعتــا

ــد مزیت هــای اقتصــادی، زیســت محیطی و  ــر آن، پاالیــش نفــت در هن ــه وجــود آورده اســت. عــالوه ب ــن کشــور ب در ای

زیرســاختی فراوانــی دارد کــه در هــر حــال، در نهایــت هــم منجــر بــه تولیــد ارزش افــزوده ای می شــود کــه عربســتان نیــز 

در آن ســهیم اســت. دولــت و بخــش خصوصــی ایــران بــا پیگیــری امــکان مشــابه در بخش هــای اقتصــادی مختلــف هنــد 

ــد. ــر را در روابــط دو کشــور فعــال کــرده و از آن بهــره ببرن می تواننــد یــک پتانســیل کم نظی


