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 های بازرگانیهای مختلف اتاقمدل

 مقدمه .1

تا  1802های ابتدایی قرن نوزدهم )بین های بازرگانی در دوران ناپلئون بوجود آمد و در طی سالاشکال مدرن اتاق

های تحت حکومت فرانسه فعالیت داشتند. در آن زمان، پیوستن به این اتاق بازرگانی در سرزمین 176( حدود 1804

ای( برای صاحبان کسب وکار در یک حوزه جغرافیایی معین یا ناحیه الزامی بوده است. ای )منطقهناحیههای سازمان

های فعالین کسب و کار در زمینه مقررات اقتصادی، ها، گردآوری و ایجاد هماهنگی بین دیدگاهوظیفه این اتاق ینترمهم

 یآورجمعها اطالعات و آمار مرتبط با تجارت و صنعت را اقها در تعامل با دولت بوده است. عالوه بر آن این اتتعرفه

شدند و به عنوان های بازرگانی دوره ناپلئون خودگردان نبوده و توسط یک کارمند دولتی اداره میکردند. البته اتاقمی

 شدند.یک نهاد فرادولتی پشتیبان دولت تلقی می

 ییشناسا است  چراکه  یبازرگان یهااتاق یو حقوق یسازمان یاهمدل یبندطبقه ،مطالعه نهاد اتاق درجزء مهم  یک

از  یتعنوان سازمان حماخود به یتاتاق در انجام مأمور یکارآمداتاق بازرگانی،  یو قانون یاشکال سازمان ینکارآمدتر

شور دیگر با توجه ی بازرگانی از کشوری به کهااتاقی و قانونی سازمانمدلدهد. یمافزایش وکار را منافع جامعه کسب

 هاآنهایی هستند که یژگیوی بازرگانی دارای هااتاقی طورکلبهباشد ولی یمی آن کشور متفاوت هاسنتبه قانون و 

 از: اندعبارتها یژگیوکند که برخی از این یمیرانتفاعی متمایز غی تجاری هاانجمنرا از دیگر 

 پذیرند.یمی هستند که اعضای خود را بدون محدودیت بخشی چندبخشی هاسازمان، هااتاق .1

 دهند.  یمبه یک منطقه جغرافیایی خاص، خدمات ارائه  هااتاق .2

با کلمه  یگرد یباتو صنعت، و ترک یبازرگان یهااتاق ی،بازرگان یهااتاق بانام هاسازمانقاعده،  یکعنوان به .3

 شوند.یمفظت ی محامل یهاسنت یا ینقوان یلهوس، به"اتاق"

و ترویج  وکارکسب، به حمایت از مثالعنوانبهکنند )یوکار عمل مجامعه کسب یعنوان صداها بهاگرچه اتاق .4

ها در انتخابات مثال، آنعنوان)بهکنندیرا دنبال نمیاسی اهداف سولی  پردازند(یم وکارکسبقانون به نفع 

  . (کنندینمیاسی نامزد مواضع س یخود را برا اعضای یاو  کنندیشرکت نم

یا  مبدأ، ثبت شرکت، تأیید گواهی مثالعنوانبه) دارندعهدهبر  یعموموظایف  کشورهادر بسیاری از  هااتاق .5

 برای اعضا( وکارکسبآموزش 

سلسله مراتبی  صورتبهالمللی ینبی، ملی و امنطقهی محلی، هاشاخهبا  هااتاقدر بسیاری کشورها سیستم  .6

 که هر سطح از سیستم اتاق مطابق با یک سطح از دولت است.یابوده به گونه

عضویت اجباری یا  – هااتاقی، اشکال سازمانی و حقوقی بازرگان یهادر اتاق یمل ینقوانبسته به وجود   .7

این امکان  هااتاقمتفاوت است. در منشور  -های بزرگ یا کوچک و متوسطداوطلبانه و یا عضویت شرکت

 .محدودیت وجود داشته باشد یت،مذهب و مل یت،عضو بر اساس جنس یرشدر پذجود دارد که و

های بازرگانی در دنیا عالوه بر مدل فعالیت این سازمان، نگاهی به قانون اتاق در کشورهای برای مطالعه دقیق اتاق

های تحت یک نوع مدل فعالیتی در عمل چگونه در حال اداره سازمان تواند راهگشا باشد. اینکه اتاقمختلف نیز می
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خود هستند، تنها با بررسی قانون این نهاد قابل فهم است. به طور مثال در بسیاری از کشورها گرچه مطابق 

حدود ها را داراست اما قانون اتاق به شدت این حق را مبندی مرسوم، دولت حق نظارت و دخالت در  امور اتاقطبقه

ای است به سوی درک صحیح ها دریچههای گوناگون فعالیت در کنار قانون اتاقو کمرنگ کرده است. مطالعه مدل

های بازرگانی در کشورهای مختلف که مدتی است این جایگاه در ایران به شدت مورد مباحثه از نقش و جایگاه اتاق

 قرار گرفته است. 

 های بازرگانیاقهای فعالیت اتبندی مدلانواع طبقه .2

های بازرگانی انجام شده است. یکی از اولین مطالعات های اتاقبندی مدلبا طبقه ارتباطمطالعات زیادی در دنیا در 

ها در قالب آلمانی بود. به نظر او کلیه ارکان سازمانی و حقوقی اتاق 1منتشر شده در این خصوص گزارش هلمور رکر

های ل توصیف است. قانون عمومی در کشورهای قاره اروپا غالب است که اتاقالگوی قانون عمومی و خصوصی قاب

شوند و عضویت در آنها برای همه های عمومی هستند که توسط قانون ملی هر کشور تنظیم میبازرگانی سازمان

سکاندیناوی های انگلیسی و کشورهای اها اجباری است. قانون خصوصی در بریتانیا و کشورهای تحت تأثیر سنتشرکت

ین عامل برای تأسیس یک اتاق خواسته و نیاز جامعه فعال کسب ترمهممورد استفاده قرار گرفته است.در این کشورها 

های تحت قانون خصوصی شامل استرالیا، بلژیک، کانادا، بریتانیا، فنالند، دانمارک، و کار در یک منطقه است. اتاق

های تحت نظارت قانون عمومی شامل اتریش، فرانسه، و ایاالت متحده است. اتاقایرلند، نیوزیلند، نروژ، سوئد، سوئیس 

 آلمان، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند است.

بندی بسیار ابتدایی و فاقد بررسی کلیه کشورهای دارای اتاق بازرگانی است. در که مشخص است این دسته طورهمان

های اتاق بازرگانی ارائه بندی دیگری از مدلطبقه 2ریم و رالف مِیرمطالعه دیگری دو نویسنده آلمانی مارکوس پیلگی

های تحت قانون های تحت نظارت قانون خصوصی به نام مدل آنگلوساکسون، اتاقشده است. در این بررسی اتاق

ی گذارنامباشند به نام مدل ترکیبی های هر دو مدل را دارا میای و آنهایی که برخی ویژگیعمومی به نام مدل قاره

شدند. عالوه بر آن نویسندگان این گزارش در  تفسیر آن بیان داشتند که یک مدل دیگر هم باید به این مطالعه افزوده 

های بازرگانی در کشورهای کمونیست وجود داشت یک مدل دولتی از اتاق یاقتصادشود: قبل از اصالحات سیاسی و 

ها مثال در چین و ویتنام اتاق طوربهبندی در میان وزارت تجارت خارجی این کشورها بود. ز تقسیمشکلی ا درواقعکه 

الذکر بندی فوقطبقه 4های بازرگانی کشورهای مختلف در روند. در این مطالعه هم اتاقدولتی به شمار می ادارات درواقع

 شوند.ی میبنددسته

 عنصر محوری زیر است: 4ای در که تفاوت عمده مدل آنگلوساکسون با مدل قارهاکثر محققان این حوزه بر این باورند 

 نحوه عضویت 

 منابع درآمدی 

 حجم خدمات ارائه شده توسط اتاق 

                                                 
1 Helmut Rehker 

2  Markus Pilgrim and Ralf Meier 
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 رابطه با دولت 

گانه بندی سهدهد این طبقهاند که نشان میهای خود به این سه مدل استناد کردهنویسندگان زیادی در نوشته

های در نهایت آخرین مطالعات انجام شده در این باب اتاقی جا افتاده است. خوببهای و ترکیبی( ، قارهآنگلوساکسون)

عالوه بر مدل  1کند. در گزارش منتشر شده توسط ویکتور ودوتف روسیمی یبندطبقهگروه  5بازرگانی را به 

و بندی شده تقسیم آسیایی و اوراسیایییبی به دو نوع مدل ترک ،ای که از قبل وجود داشته استآنگلوساکسون، قاره

دهد که طیف بندی نشان میاین طبقه دولتی نیز در برخی از کشورها به رسمیت شناخته شده است. عمومی یا مدل

سال  400ها در طول تر از قبل بوده و دلیل این تنوع تکامل تدریجی اتاقها گستردههای ساختاری و حقوقی اتاقمدل

   بندی قرار گرفته است.بندی اخیر مبنای اصلی گزارش حاضر این دستهتر بودن طبقهروز بودن و کاملبه دلیل بهاست. 

 :(دولتی) عمومی مدل .2.1

شوند سازمانی غیرانتفاعی)یا یک سازمان با مدیریت می یستأس عمومیهایی که بر اساس مدل حقوقی و سازمانی اتاق

کند. های بازرگانی فعالیت میحمایت از منافع اقتصادی دولت و سازماندولتی( است که بر اساس قانون عمومی برای 

هایی را ادارات بینند و چنین اتاقرا به عنوان یک سیستم حقوقی و سازمانی مستقل نمی دولتیمتفکران غربی مدل 

 آورند.دولتی به حساب می

ای نسبت به مدیریت ن مدل دولت حق ویژهی مدیریت دولتی اقتصاد است. در ایدهسازمانیکی از اشکال  عمومیمدل 

های اتاق، تفویض وظایف عمومی و جبران خدمات کارمندان اتاق به عنوان کارمندان دولت اتاق، تعیین بودجه فعالیت

دهند. مضاف بر آن مدل ها تحت نظارت مقامات رسمی بوده و به آنها گزارش میدارد. عالوه بر آن در این مدل اتاق

 ی دولت و نه منافع اقتصادی کسب و کارها ایجاد شده است.اقتصادحمایت از منافع برای  عمومی

دولتی را به عنوان یک سیستم حقوقی و سازمانی مستقل عمومی یا باید در نظر داشت که اکثر متفکران غربی مدل 

گانی در سراسر جهان را بنا های بازرپایه و اساس اتاق عمومیبینند. از سوی دیگر اما شواهدی وجود دارد که مدل نمی

ای به مدل قاره عمومیمثال فرانسه و آلمان از مدل  طوربهاند، ها دچار تحول و تکامل شدهنهاده که در طول این سال

های سیاسی به جز لیبرال دمکراسی تغییر پیدا کردند. همچنین باید به این نکته اشاره شود که این مدل با همه سیستم

سازمان  عنوانبهیع صناها اتاق بازرگانی و ارد. دلیل آن هم این موضوع است که بسیاری از حکومتقابلیت تطبیق د

 تابعه دولتی باشد. 

 :عمومیهای مدل ویژگی .2.1.1

کند، فعالیت می یستأسها را به عنوان واحدی از ادارات دولتی نظارت قانون عمومی: زمانیکه حاکمیت، اتاق .1

 شود. عمومی تنظیم میها بر اساس مصوبات قانون آن

                                                 
1  Victor I. Fedotov 
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ای نیست چرا که فاکتور تعیین کننده عمومیایجاد ماهیت عضویت توسط مقامات رسمی: عضویت در مدل  .2

 هدف اتاق در ابتدا حمایت از منافع اقتصادی دولت و نه اعضای آن است.

مان مستقل و انحصاری حمایت از نام اتاق: در این مدل نیازی به حمایت از نام و اعتبار اتاق به عنوان یک ساز .3

 شود.های آن توسط دولت و در جهت اهداف از پیش تعیین شده تنظیم مینیست چرا که فعالیت

منطبق با تقسیمات اداری و ارضی کشوری مشخص  عموماًتنظیم حوزه ارضی فعالیت اتاق: حوزه اختیارات اتاق  .4

 شود. می

رئیسه اتاق هم در این مدل دارد.  یئتهتغییر قانونی  مدیریت دولتی: دولت عالوه بر کنترل، ابزارهایی برای .5

 های بازرگانی چین، کوبا و ویتنام تحت هدایت حزب کمونیست این کشورهاست. اتاق

کرده و از صادرات و  یدهسازمانالمللی را ، تجارت بینعمومیهای با سیستم همه اتاق یباً تقروظایف عمومی:  .6

 کنند.واردات حمایت می

شوند، مطالعات و تحقیقات ها که ادارات دولتی محسوب میرتی برای دولت: منطقی است که این اتاقجایگاه مشو .7

 مرتبط با منافع دولتی انجام دهند.

های اجباری به ها از بودجه دولت است که شامل مالیاتمالی این اتاق ینتأممالی عمومی: منبع اصلی  ینتأم .8

 دولتی است.های سود اتاق یا مشارکت در برنامه

ملی هستند. فقط یک اتاق  های استانی و آنها هم تابع اتاقهای محلی تابع اتاقها: اتاقسلسله مراتب بین اتاق .9

 ملی به عنوان حاکم وجود دارد.

شود انتصابات روسای اتاق هم مینظارت دولتی: نظارت دولت در این مدل عالوه بر عملکرد، شامل انتخابات و  .10

 ها نیز است.فاوت مدل دولتی با سایر اشکال اتاقین تتربزرگکه 

 :عمومیاشکاالت مدل  .2.1.2

 -ر تمام اقشار جامعه ب جانبههمهبسیار واضح است. در یک نظام پدرساالر نظارت کامل و کنترل  عمومیمعایب مدل 

 به نفع دولت و جامعه عزت انسان را پایین آورده و انگیزه فرد را برای انجام کارهای خوب -در این حالت  ،کارآفرینان

گیری شامل تعیین هیئت رئیسه اتاق، کارآفرینان را در خانه خود به یک مهمان . فقدان آزادی در تصمیمدهدکاهش می

 کند. سایر معایب این مدل:تبدیل می

 محدودیت حوزه فعالیت اتاق بوسیله قانون عمومی -

 ماعی به دلیل عضویت اجباریهای اجتکاهش انگیزه کارآفرینان برای مشارکت در فعالیت -

 وابستگی به دولت و نقض اصل تفکیک قوا در مدیریت اتاق به دلیل مدیریت دولتی -

 و خدمات به دلیل وظایف عمومی محول شده یتمأمورمحدودیت در انتخاب  -

 مالی از سوی آن ینتأموابستگی به دولت به دلیل  -

 هاهای باالتر به دلیل سلسله مراتب اتاقاتاقتر از های پایینتقویت نقش اتاق ملی و تابعیت اتاق -

 ها به دلیل نظارت دولتیدخالت دولت در امور اتاق -
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 .اندشدهآورده  هاقارهبه تفکیک  عمومیی دارای اتاق بازرگانی با مدل کشورهادر جدول زیر 

 

 عمومیی دارای اتاق بازرگانی با مدل کشورها -1جدول
 موریتانی، صحرای غربی الجزایر،مصر،جیبوتی،لیبی، آفریقا

 آلبانی، بالروس، سن مارینو اروپا

 افغانستان، کمبوج، چین، عراق، کره شمالی، الئوس، لبنان، عربستان، سوریه، ویتنام آسیا

 کوبا آمریکای التین

 :آنگلوساکسونمدل  .2.2

باشد. در این مدل وظیفه یممدلی مبتنی بر  عضویت داوطلبانه و بدون قانون برای اتاق بازرگانی  آنگلوساکسونمدل 

عمومی برای اتاق بازرگانی تعریف نشده است و هیچ حکم قانونی نیز مبنی بر پرداخت اجباری برای حمایت از آن وجود 

 شود.یمها، ثبت یهاتحادو  هاانجمن یگربرابر با د هایینهزم در یحقوق شخصعنوان بهندارد. درواقع اتاق 

به دنبال حفاظت  دانست که یتحت قانون خصوص یرانتفاعیسازمان غ آنگلوساکسون را، یکتوان اتاق با مدل یملذا 

آمریکایی  -این مدل تحت عناوین مدل آنگلوساکسون، انگلیسی .استداوطلبانه  یتبر اساس عضوینان، از منافع کارآفر

کل گرفت. امروزه این مدل در شود و در ابتدا در مستعمرات انگلیس در سراسر جهان شیا قوانین خصوصی شناخته می

 شود. بیشتر کشورهای انگلیسی زبان مانند ایاالت متحده، بریتانیا، و استرالیا دیده می

 های مدل آنگلوساکسون:ویژگی .2.2.1

های تحت نظارت قانون خصوصی: در این مدل عملکرد اتاق بر اساس مقررات پذیرفته شده برای سازمان .1

 غیرانتفاعی است.

گیری سیستم آنگلوساکسون همین عضویت اختیاری است. ین فاکتورهای شکلترمهمیکی از عضویت اختیاری:  .2

های به ایجاد سازمان مندعالقهیرا آنها کنند زیممالیاتی را بابت حق عضویت اعطا  هاییتمعافها دولت

 . غیرانتفاعی داوطلب هستند

های بازرگانی ها یا اتاقاجازه ایجاد انجمن عدم وجود قانون حمایت از نام اتاق: قانون خصوصی به هر شخصی .3

 دهد.را می

تواند منطقه فعالیت خود را یک اتاق بازرگانی در این مدل می مؤسسها: آزادی در انتخاب حوزه ارضی فعالیت .4

 های دیگر انتخاب کند.  بدون مشورت با دولت یا اتاق

سازمان خود را ایجاد کرده و سپس مقررات  توانندخودگردانی: بر اساس قانون خصوصی، کسب و کارها می .5

 های داخلی خود را اجرا کنند.های عضویت را ایجاد و برنامهرئیسه را انتخاب، هزینه یئتهمرتبط را پذیرفته، 

ها: یک کسب و کار محلی، عضو اتاق استانی یا اتاق ملی نیست. برای عدم وجود سلسله مراتب میان اتاق .6

نیازمند درخواست مجدد است که بسیار هم دردسرساز است. در کشورهای آسیایی  تربزرگهای عضویت در اتاق
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اتاق ملی دارد. ولی  2و نپال  3النکا اتاق ملی، سری 5به طور مثال مالزی بیش از یک اتاق ملی وجود دارد. 

... فقط یک اتاق بیشتر کشورهای صنعتی دارای مدل آنگلوساکسون مانند استرالیا، آمریکا، انگلیس، دانمارک و

 ملی وجود دارد. 

عدم وجود وظایف عمومی: نداشتن وظایف عمومی در این مدل سبب محدودیت منابع درآمدی اتاق و همچنین  .7

در برخی از کشورها مانند هند و سوئیس و شود. اما عدم ارتباط نزدیک با اعضا از طریق انجام این وظایف می

 شود.و کارنه تیر انجام می مبدأهاست از جمله صدور گواهی سنتی با اتاقانگلیس و اروگوئه وظایفی که به طور 

 ها در این مدل تعهدی برای مشاوره به حاکمیت ندارند. نداشتن جایگاه مشورتی برای دولت: اتاق .8

 ها، حق عضویت و حمایت مالی کسب و کارهاست.ها: درآمد اصلی اتاقاستقالل مالی اتاق .9

 نیاز کرده است.ها را از نظارت و مدیریت دولتی بی: نبود قانون و وظایف عمومی اتاقعدم وجود نظارت دولتی  .10

 اشکاالت مدل آنگلوساکسون: .2.2.2

 ها بدون درگیر شدن در منافع کلی جامعه به دلیل وجود قانون خصوصیتوجه به منافع بخش خصوصی و شرکت -

 کمبود اعضا به دلیل عضویت اختیاری -

 کشور به دلیل عدم حمایت از نام اتاقها در تر اتاقنقش ضعیف -

 رقابت ساختگی در ارائه منافع کسب و کارها به دلیل آزادی در انتخاب حوزه فعالیت -

 عدم وجود یک درآمد مستمر تولید شده از وظایف عمومی به دلیل تعیین نشدن چنین وظایفی برای اتاق -

ارائه خدمات جدیدی به منظور بهبود وضعیت  محدودیت درآمدهای ناشی از حق عضویت و  نیاز به جستجو برای -

 هامالی به دلیل استقالل مالی اتاق

ها، ایجاد دردسر برای کسب و کارها به دلیل اجبار به عضویت عدم وجود سلسله مراتب در توزیع وظایف اتاق   -

 همزمان در چندین اتاق

 .اندشدهآورده  هاقارهی دارای اتاق بازرگانی با مدل آنگلوساکسون به تفکیک کشورهادر جدول زیر 

 ی دارای اتاق بازرگانی با مدل آنگلوساکسونکشورها -2جدول

 اقیانوسیه
 -تونگا – جزایر سلیمان -نو ینهگ پاپوآ -پاالئو -نیوزیلند -میکرونزی -جزایر مارشال -کیریباتی -گوام -فیجی -یااسترال

 ساموآ -1تووالو

 آسیا
 ازبکستان -النکا سری -مالدیو -مالزی -قزاقستان -اسرائیل -هندوستان -ئیبرون -یجانآذربا

 آفریقا

 -موزامبیک -ماالوی -موریس -لیبریا -لسوتو -یسائوب گینه -گینه -گامبیا -گابن -2ییاستوا ینهگ -یبروند -بوتسوانا

 -زامبیا -تانزانیا -یجنوب آفریقای -لئون سیرا -سومالی -سوازیلند -4سیشل -3سائوتومه و پرنسیپ -رواندا -نیجریه

 زیمبابوه

                                                 
1 Tuvalu 
2 Equatorial Guinea 
3 Saõ Tomé and Principe 
4 Seychelles 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7z4Sfle_LAhVBnRoKHSlBDRwQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2588%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2585%25D9%2587_%25D9%2588_%25D9%25BE%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%25BE&usg=AFQjCNFE4p4mg-uNdl6T50GOwEtF7JQRGQ&sig2=tGD1l0A3xPmSpARiYJQLKw
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7z4Sfle_LAhVBnRoKHSlBDRwQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2588%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2585%25D9%2587_%25D9%2588_%25D9%25BE%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%25BE&usg=AFQjCNFE4p4mg-uNdl6T50GOwEtF7JQRGQ&sig2=tGD1l0A3xPmSpARiYJQLKw
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 اروپا
 -موناکو -مالت -یناشتا لیختن -لتونی -ایسلند -یشمال ایرلند -یرکب بریتانیای -استونی -دانمارک -بلغارستان -یکبلژ

 سوئیس -نروژ

 آمریکا
 -1یسو نو یتسک سنت -جامائیکا -گویان -گرانادا -دومینیکا -شیلی -بلیز -باربادوس -باهاما -و باربودا آنتیگوا -ینرژانتآ

 ونزوئال -متحده ایاالت -و توباگو ترینیداد -2هاینو گرناد ینسنتسنت و -یالوس سنت

 ای:مدل قاره .2.3

 هااتاق. این اندگرفتهشکلای هستند که بر اساس قوانین ملی یرانتفاعیغی کارآفرینی هاسازمانی، اقارهبا مدل  هااتاق

اند و عضویت فعاالن اقتصادی در آن شدهیطراحینان از کارآفر یتدولت و حما یاز منافع اقتصاد محافظت منظوربه

 باشد. یماجباری 

اتاق نهفته  3این مدل تا حد بسیاری شبیه مدل عمومی است و تفاوت عمده آن دو در انتخاب یا انتصاب نهادهای حاکم

ذیرد پیمی حاکم با مشارکت مقامات دولتی صورت نهادهای که در مدل عمومی انتصاب و یا انتخاب اگونهبهاست. 

ای اتاق اتریش در مرز بین مدل عمومی و مدل قارهکنند. یمی اعضای اتاق، بدنه حاکم را انتخاب اقارهولی در مدل 

گیرد که در آن عضویت مستقیم وجود ندارد. مالیات اضافه از کسب و کارها به منظور حمایت از اتاق اخذ قرار می

رئیسه را خود انتخاب کرده و  یئتهرخوردار است چرا که اعضای شود، اما این اتاق از مزیت استقالل نسبی بمی

 دانند. کشور آلمان را زادگاه اصلی این مدل میهای اتاق هم با خودشان است.گیریتصمیم

 ای:های مدل قارهویژگی .2.3.1

حقوق ای بر اساس قانونی است که جزئیاتی نظیر ها در مدل قارهتحت نظارت قانون عمومی: کارکردهای اتاق .1

 کند.رئیسه و سیستم مدیریت اتاق را مشخص می یئتههای انتخاباتی و وظایف، نحوه عضویت، روش

شود تا به عنوان عضو اتاق انتخاب شوند. این داده می یرأعضویت اجباری: در این مدل به کسب و کارها حق  .2

 ان عضو اتاق انتخاب شوند.کند تا در انتخابات شرکت کرده تا به عنوکسب و کارها را ملزم می یرأحق 

ای اتاق تا حدودی از استقالل برخوردار است و محدودیت حاکمیت داخلی: برخالف مدل عمومی در مدل قاره .3

ای های اتاق عامل تعیین کنندهدولت بر فعالیت یرتأثرئیسه خود را دارد. اما در عین حال  یئتهحق انتخاب 

 است. 

ای به دلیل اینکه نیاز به جذب اعضای جدید ندارند همه تالششان در جهت ها در مدل قارهوظایف عمومی: اتاق .4

ها های خدماتی برای کسب و کارهای منطقه خود است. از جمله خدمات واگذار شده به اتاقایجاد زیرساخت

ای، حرفه های فنیهای پیشرفته، آموزشهای فنی، تبلیغ و انتشار تکنولوژیتوان به خدمات مشاوره، کمکمی

ارائه آمار و اطالعات اقتصادی، ارزیابی کارشناسی)داوری تجاری(، تأیید امضای الکترونیک اشاره کرد. عالوه بر 

در ها در این مدل به طور مستقیم در صنعت، بازرگانی، حمل و نقل و خدمات درگیر هستند. آن برخی از اتاق

 آهن و ترانزیت گمرک با اتاق است.  ها، راهفرانسه و بورکینافاسو مسئولیت مدیریت بنادر، فرودگاه

                                                 
1Saint Kitts and Nevis  

2and the Grenadines Saint Vincent  
3 governing bodies  
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هایی است که ممکن است بر کسب و جایگاه مشورتی: دولت نیازمند نظر مشورتی اتاق برای انجام کلیه فعالیت .5

ها در قانون فرانسه و لوکزامبورگ وجود دارد در حالیکه در قانون یر بگذارد. این الزام به مشورت با اتاقتأثکارها 

 گیرد.ن اجباری نیست و دولت بر اساس عرف از اتاق مشورت میآلمان چنی

ها یا از طریق مقررات دولت برای حق عضویت یا مالی توسط دولت: منبع اصلی تأمین مالی اتاق ینتأمتضمین  .6

های بازرگانی و صنایع است. کسب و کارها در اتریش، فرانسه و اسپانیا حق ها به سود اتاقاخذ مالیات از شرکت

( 1های تأمین مالی: روش .شود.ها به اتاق منتقل میکنند و به جای آن بخشی از مالیاتضویت پرداخت نمیع

ها: ها، تأمین مالی از طریق وظایف عمومی واگذار شده به اتاق و یارانه( مالیات2درصد،  80تا  30حق عضویت: 

ق ثبت نام، )منابع درآمدی اتاق ترکیه: حدرصد.  10تا  5های بازرگانی: ( مشارکت در فعالیت3درصد،  30تا  20

 درصد از درآمد ذکر شده در ترازنامه است که اساس 0.5معادل )حق عضویت ساالنه، حق عضویت تجمیعی 

فروش  (دهددهد زیرا درآمد بازرگانان و صنعتگران را نشان میهای مالیات بر درآمد را تشکیل میاظهارنامه

ای منقول و ها، سود مشارکت، درآمدهای سرمایهها و اعانهاسناد و مدارک، کمکهای ارائه هزینه خدمات،

 .(دهدیم ها و موارد دیگر، سایر منابع درآمدی اتاق ترکیه را تشکیلشرکت غیرمنقول، سود

ای و مدیریتی کشوری هماهنگ به عنوان حاکم، ساختارهای منطقه 1ها: سیستم اتاق ملیسلسله مراتب بین اتاق .7

دهد که ها قرار میکند. در این مدل قانون این فرصت را در اختیار اتاقها تکرار میسطوح حکومتی را در اتاق با

های بخشی با حوزه فعالیت خاص به طور مثال اتاق بازرگانی، صنعت، کشاورزی و یا صنایع دستی تقسیم به اتاق

ها تحت یک اتاق واحد ود ندارد که همه بخشدر میان کشورهای خاورمیانه وج بندییمتقساما چنین شوند. 

 .شوندجمع می

 های اتاق در این مدل تحت نظارت و توجه چند وزارتخانه به طور همزمان است.نظارت دولتی: فعالیت .8

 را ندارد. "اتاق"حفاظت از نام اتاق: هیچ کس حق استفاده از کلمه یا ترکیبی شامل  .9

 نماید. ها را مشخص میتاق حوزه فعالیت اتاقا یستأسها: قانون تنظیم حوزه فعالیت  .10

 

 ای: اشکاالت مدل قاره .2.3.2

های اخذ شده به سود اتاق و فقدان انگیزه الزم برای مشارکت در انتخابات غیرمستقیم پرداخت اجباری حق عضویت یا مالیات

 یب این مدل است. معاترین هیئت رئیسه )انتخابات هیئت نمایندگان( از جمله عمده

 های اتاق به دلیل مشخص شدن آن توسط قانون دامنه محدود فعالیت -

 عمومی به دلیل عضویت اجباری در اتاق  اموردر  ینانمشارکت کارآفر یبرا یفضع انگیزه -

 رئیسه اتاق  یئتهقوا به دلیل محدودیت در حاکمیت داخلی  تفکیک قاعده کلی و نقض به دولت وابستگی -

  به دلیل وظایف عمومی محول شده از سوی قانون و خدمات یترمأمومحدود در انتخاب  آزادی -

 مالی عمومی ینتأمبه دلیل  به دولت وابستگی -

 اش به دلیل نقش نظارتی دولت در امور اتاق دخالت -

                                                 
1  National chamber 
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 .اندشدهآورده  هاقارهی به تفکیک اقارهی دارای اتاق بازرگانی با مدل کشورهادر جدول زیر 

 ایبازرگانی با مدل قارهی دارای اتاق کشورها -3جدول
 1وانواتو اقیانوسیه

 یمن  -یمتحده عرب امارات -ترکیه -یجنوب کره -قطر -ینفلسط -عمان -اردن -اسرائیل -ینبحر آسیا

 آفریقا
 -ماداگاسکار -غنا -اتیوپی -5اریتره -عاجساحل -کنگو -4کومور-چاد -کامرون -3ورد کیپ-بورکینافاسو -2بنین

 جمهوری آفریقای مرکزی -تونس -7توگو -سودان -سنگال -نیجر -6نامیبیا -مراکش -مالی

 اروپا
و  صربستان -پرتغال -هلند -لوکزامبورگ -یونان -آلمان -فرانسه  -کرواسی -ینو هرزگو بوسنی -یشاتر -آندورا

 ایتالیا -اسپانیا -اسلوونی -نگرومونته

 9سورینام -پرو -8گوادلوپ -اکوادور -یویبول آمریکا

 آسیاییمدل  .2.4

به و  اندگرفتهشکلیردولتی غیرانتفاعی و غسازمان  عنوانبهشود که تحت قانون عمومی یمیی هااتاقاین مدل شامل 

پردازند. در این مدل یم ینانحفاظت از منافع کارآفرو  اتاق هاییتمنطقه تحت پوشش فعال یو توسعه اقتصاد یجترو

باشد. ژاپن اولین کشوری بود که این مدل یماجباری  10ی شرکتیهاگروهعضویت برای فعاالن در برخی از  هااتاقاز 

 ترکیبی عضویت در اتاق بازرگانی را برگزید.

المللی ینتجارت ب بزرگ درهای یهمقامات و سرما یهامتحد کردن تالش ینوع اتاق بازرگان ینا یجاددر ا یهدف اصل

آنگلوساکسون و مدل های مدل یژگیواین مدل ترکیبی از برخی  .ه استوکار کوچک بودکسب یجتوسعه و ترودرحال

ی درنظر اقارهتر از مدل یبراللتوان یمتر از مدل عمومی است و مدل آسیایی را یبراللی اقارهی است. مدل اقاره

  گرفت.

 های مدل آسیایی:ویژگی .2.4.1

های عضویت، قوانین شامل شکل سازمانی، دستورالعمل هاتحت نظارت قانون عمومی: کارکردهای اتاق .1

  شود.در مدل آسیایی بر اساس قانون تعیین می انتخاباتی و قوانین مدیریت اتاق

های منحصر به فرد مدل آسیایی رویکرد متفاوت نسبت به کسب و کارهای یکی از ویژگی عضویت ترکیبی: .2

های کوچک و متوسط عضویت به طور مثال برای بنگاه مختلف به منظور عضویت اختیاری و اجباری است.

                                                 
1 Vanuatu 

2 Benin 

3 Cape Verde 

4 Comoros 

5 Eritrea 

6 Namibia 

7 Togo 
8 Guadalupe 

9 Suriname 

10 Enterprise Groups 
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های درگیر در صادرات یا در شکلی دیگر عضویت برای شرکتاجباری است.  های بزرگاختیاری و برای شرکت

 ها اختیاری است.و واردات اجباری و برای سایر شرکت

 حمایت از نام اتاق: کسی حق استفاده از نام اتاق یا ترکیبی شامل اتاق را ندارد.  .3

ای استانی و منطقه هایبندییمتقسها: قانون اتاق حوزه فعالیت آن را منطبق بر تنظیم حوزه ارضی فعالیت .4

 است. ییرتغقابلکند که تنها با موافقت وزارتخانه ناظر کشوری مشخص می

 وظایف حاکمیتی اتاق ازای برخوردار است و این مدل از استقالل بیشتری نسبت به مدل قارهحاکمیت محدود:  .5

 گیری درباره امور داخلی بر عهده خود اتاق است.یئت رئیسه و تصمیمهجمله انتخاب 

ر شود. دوظایف عمومی: قانون، وظایف عمومی را بر عهده اتاق گذاشته که سبب ایجاد درآمد برای این نهاد می .6

ها و حجم گردش مالی و خروجی کاال، از طرف کشور ژاپن بر اساس قانون، ثبت اطالعات مربوط به شرکت

های کوچک و مشاوره به بنگاه مبدأید گواهی تائها در ژاپن دولت به اتاق واگذار شده است. از دیگر وظایف اتاق

با ارتباط ها را ملزم به وظایفی از جمله اتاققوانین ایران برای تأمین مالی، مالیات، اشتغال و حسابرسی است. 

در داخل و خارج از کشور )با  های تجاریرگزاری نمایشگاه، بها( در کشورهای دیگرهمتایان خود )سایر اتاق

المللی تأیید اسناد بینو  الهای ایرانی در بازارهای خارجی، تبلیغ کاصنعت، معدن و تجارت(مجوز از وزارت 

 ای است.حرفه -های فنیآموزش در این مدل هاگر وظایف عمومی مهم واگذار شده به اتاقاز دینماید. می

جایگاه مشاوره برای دولت: مطابق قانون دولت موظف به مشاوره با اتاق در رابطه با امور مربوط به توسعه  .7

 اقتصادی است.

شود. باقی آن از وظایف میین تأمپنجم درآمدهای اتاق از محل حق عضویت تضمین مالی نسبی: تنها یک .8

توان به انواع مختلف ثبت، تأیید شود. از آن جمله میین میتأمهای بازرگانی عمومی یا مشارکت در فعالیت

های تجاری اشاره کرد. ی برنامهدهسازمانسازی، برگزاری نمایشگاه و های ظرفیتگواهی مبدأ، برگزاری دوره

اما حق  ،شودهای  تجاری شامل دریافت مالیات میناشی از فعالیت ذکر این نکته ضروری است که درآمدهای

ها در این مدل وجود های دیگری هم از حمایت مالی از اتاقنمونه ها از مالیات معاف هستند.عضویت و یارانه

معتبر شناخته ها بوسیله اتاق بازرگانی و صنایع این کشور ها و اتحادیهدر اندونزی، همه شرکتدارد. به طور مثال 

 رود.این رویه که نوعی ثبت غیرمستقیم عضویت است، حمایت مالی از اتاق هم به شمار می شوند.می

 های استانی در اتاق ملی اجباری است.ها: در مدل آسیایی عضویت اتاقسلسله مراتب اتاق .9

هایی ضروری است. ن فعالیتها، نظارت دولت بر چنینظارت دولت: با توجه به تعیین وظایف عمومی برای اتاق  .10

ای را برای مدیریت اتاق ملی این کشور ایجاد کرده است. شورای عالی دولت ایران هیئت ویژهبه طور مثال 

نظارت مرکب از وزرای اقتصاد، صنعت، معدن تجارت، کشاورزی به همراه رئیس و دو تن از نواب رئیس اتاق 

های های استراتژیک فعالیتگیریها و جهتدگان اتاق است و سیاستاست. جایگاه این شورا باالتر از هیئت نماین

 کند. اتاق را تعریف می

 اشکاالت مدل آسیایی: .2.4.2

 های اتاق به دلیل مشخص شدن آن توسط قانون دامنه محدود فعالیت -
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  به دلیل وظایف عمومی محول شده از سوی قانون و خدمات یتمأمورمحدود در انتخاب  آزادی -

 اش به دلیل نقش نظارتی دولت در امور اتاق دخالت -

 مالی عمومی ینتأمبه دلیل  به دولت وابستگی -

 .اندشدهآورده  هاقارهی دارای اتاق بازرگانی با مدل آسیایی به تفکیک کشورهادر جدول زیر 

 

 ی دارای اتاق بازرگانی با مدل آسیاییکشورها -4 جدول

 1ایرانتایلند و  -سنگاپور -پاکستان -نپال -کویت -ژاپن -یاندونز -بوتان -بنگالدش آسیا

 مولداوی -یهمقدون اروپا

 اوراسیایی مدل .2.5

باشد که یم ینانها و کارآفرداوطلبانه شرکت یتبا عضو یرانتفاعیغ یردولتیسازمان غ یک یایی،اوراسیک اتاق با مدل 

ی که در آن امنطقه یتوسعه اقتصادو  یجو به ترو شدهیآن طراح یحفاظت از منافع اعضا یبرا ی،تحت قانون عموم

 پردازد.یمکند، یمفعالیت 

که در  یاییداوطلبانه است، برخالف مدل آس چراکه عضویت در آن به مدل آنگلوساکسون است یکنزد یاییاوراس مدل

یی در هاشباهتنیز ی اقارهاز طرفی بین این مدل و مدل  .است یالزامی شرکتی، هااز گروه یبرخ یبرا یتآن عضو

توسط  واگذارشدهی هانقشها و دارد؛ قلمرو فعالیت بر عهدهوظایفی که تحت قانون عمومی  ازجملهها یژگیوبرخی 

 ی شمالی و کشور کانادا دیده شد.اوراسیایی در آمریکاهای مدل دولت، وجود دارد. اولین نشانه

 های مدل اوراسیایی:ویژگی .2.5.1

 شود.ها در مدل اوراسیایی بر اساس قانون تنظیم میکارکردهای اتاقتحت نظارت قانون عمومی:  .1

 عضویت اختیاری: ماهیت عضویت در این مدل منطبق با مدل آنگلوساکسون است. .2

حمایت از نام اتاق: کسی حق استفاده از نام اتاق یا ترکیبی شامل اتاق را ندارد. بر طبق قانون کانادا استفاده  .3

 دالر دارد.   500ای معادل جریمه غیرقانونی از نام اتاق

استانی و  هایبندییمتقسها: قانون کشوری، حوزه ارضی فعالیت آن را منطبق بر تنظیم حوزه ارضی فعالیت .4

 کند.ای کشوری مشخص میمنطقه

 و انتخابات اتاق است. هاگیرییمتصمخودگردانی: مزیت مهم مدل اوراسیایی استقالل اتاق از حاکمیت در  .5

، داوری اختالفات بازرگانی، حل و فصل مبدأگواهی  یدتائوظایف عمومی: قانون، وظایف عمومی از جمله  .6

 شود.ها را بر عهده اتاق گذاشته که سبب ایجاد درآمد هم میمنازعات در دادگاه

                                                 
اما به دلیل مشارکت دولت در انتصاب هیئت رئیسه و مدیریت  ،ها در مدل آسیایی را داراستهای اتاقدر این گزارش اشاره شده است که اتاق ایران کلیه ویژگی 1

 درست اتاق ایران همان مدل آسیایی است.بندی طبقه صحت گزاره مطرح شده،قرار گرفته است. به دلیل عدم  عمومیاتاق، در مدل 
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مین عدم وجود نقش مشورتی برای دولت: قانون اتاق حق حمایت از منافع اعضای اتاق را برای این نهاد تض .7

 قوانین و مقررات ندارد. نویسیشپکرده است. دولت اما الزامی برای گرفتن نظرات اتاق در مورد 

ها در این مدل منبع ثابت دهد. اتاقدرصد از درآمد اتاق را تشکیل می 10تا  5استقالل مالی: حق عضویت تنها  .8

 به شرح زیر است: تاق سوئدمنابع درآمدی ادرآمدی به دلیل عضویت اختیاری ندارند. به طور مثال 

  :درصد 50تا  10حق عضویت 

  درصد 10تا  1: مبدأگواهی 

  :درصد 10تا  0صدور کارنه تیر 

  :درصد 10تا  0آموزش کسب و کار 

 درصد 5تا  0های کسب و کار: کنفرانس 

  :درصد 5تا  0یافتن شریک تجاری 

  :درصد 3تا  0انتشارات 

  :درصد 1تا  0مشاوره حقوقی 

  :درصد 2تا  0تبلیغات 

 درصد 30تا  10های بازرگانی فعالیت 

ها وجود نداشته و اتاق استانی و محلی حقوق میان اتاق گانهسهها: در این مدل سلسله مراتب سلسله مراتب اتاق .9

 برابر با اتاق ملی دارند.

 هستند. نیازیبهای اوراسیایی هم از نظارت دولت عدم نظارت دولت: مانند مدل آنگلوساکسون، اتاق .10

 اشکاالت مدل اوراسیایی: .2.5.2

 نیاز به جستجو برای منابع درآمدی بیشتر به دلیل عضویت اختیاری -

 کشورها: اصل مدیریت یک فرد در مدیریت کلی اتاق به دلیل خودگردانیدر برخی از  -

 کاهش توانایی اتاق در حمایت قانونی از منافع کسب و کارها به دلیل فقدان جایگاه مشورتی برای دولت -

 (.Fedotov, 2007) اندشدهآورده  هاقارهی دارای اتاق بازرگانی با مدل اوراسیایی به تفکیک کشورهادر جدول زیر 

 ی دارای اتاق بازرگانی با مدل اوراسیاییکشورها -5جدول
 ترکمنستان -تاجیکستان -فیلیپین -مغولستان -میانمار -یزستانقرق -گرجستان -قبرس -ارمنستان آسیا

 اوگاندا -کنگو -یاکن -آنگوال آفریقا

 فنالند -چک  -اوکراین -سوئد -اسلواکی -روسیه -رومانی -لهستان -لیتوانی -مجارستان اروپا

 آمریکا
 -مکزیک -هندوراس -1هائیتی -گواتماال -السالوادور -ینیکندوم -کاستاریکا -کلمبیا -کانادا -یلبرز

 اروگوئه -پاراگوئه -پاناما -نیکاراگوئه

 :با ایران های بازرگانی در کشورهای منتخبمقایسه قانون اتاق .3

                                                 
1 Hait 
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است که دارای  یرانتفاعیغای مؤسسهجمهوری اسالمی ایران  و کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

 .باشدشخصیت حقوقی و استقالل مالی می

 :ارکان اتاق ایران عبارت است از

 شورای عالی نظارت -الف 

 نمایندگان یئته -ب 

 رئیسه یئته -ج 

 :شودشورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل می

ریاست و رئیس و دو نائب رئیس اتاق ایران.  ، رئیس موسسه استاندارد، امور اقتصادی و دارایی، کشاورزیصمت یوزرا

 .باشدمی صمتشورای عالی نظارت با وزیر 

 اتاقها و سندیکاهای وابسته به اتحادیه مایندگانن و هاقمنتخب هر یک از اتا اتاق ایران نمایندگان مایندگانهیئت ن

معرفی  سال انتخاب و به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 4مدت  نمایندگان برای یئتهدر اولین جلسه است که 

 .نمایندمی

 عضو 100داشته باشد برای هر  عضو 150بیش از  فر نماینده و اتاقی کهعضو داشته باشد یک ن 150هر اتاقی که کمتر از 

عضویت  .شودمعرفی می هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب واز  .یک نفر نماینده خواهد داشت

 .نمایندگان اتاق ایران افتخاری است یئتهدر 

نمایندگان  یئتهجلسه  یناولباشد که در ها پنج نفر میاتاق ایران هفت نفر و هر کدام از شهرستان یسهرئ یئتهاعضای 

 .شوندبرای مدت چهار سال انتخاب می

 قطر .3.1

است. ارکان اتاق شامل مجمع  1موسسه عمومییک  دارد شهرت "اتاق"اتاق تجارت و صنعت قطر که به  ،طبق قانون

 عمومی، هیئت رئیسه و دفتر اجرایی است.

 اند. مجمع عمومی بهمجمع عمومی این اتاق مرکب از کلیه اعضای اتاق است که حق عضویت خود را پرداخت کرده

اتاق  نهایی و گزارش ساالنه گزارش حسابرسی، مورد بودجه سالی یک بار تشکیل جلسه داده و در اتاقدعوت رئیس 

 شود.میبحث 

و شرکت مشارکت دارند بازرگانی و کشاورزی  های صنعتی،از سوی دیگر عضویت اشخاص عادی و حقوقی که در فعالیت

بندی های مرتبط طبقهتوانند برای عضویت در اتاق قطر ثبت نام کرده و در  گروهیا شعبه آن در قطر واقع شده باشد، می

 ر:شوند. شرایط عضویت در اتاق قط

 الذکر)بازرگانی، صنعتی، کشاورزی(تابعیت قطر یا افراد خارجی داری مجوز فعالیت در موارد فوق 

 2ثبت نام در ثبت تجاری 

                                                 
1  public benefit establishment 

2 commercial register 
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  سال سن 21دارای حداقل 

  شته باشد. در ، مگر اینکه سه سال از اجرای مجازات گذشده باشدمتقاضی نباید به جرم اخالقی محکوم

 گذشته باشد. از تاریخ صدور حکم ، مدت سه سالصورت عدم اجرای حکم

مختلف های شوند و نمایندگان بخشانتخاب می هیئت رئیسه اتاق متشکل از هفده عضو است که توسط مجمع عمومی

، برای تعیین درصد اعضای در نظر گرفتن نظرات وزرای مربوطهپس از  1بازرگانی، اقتصاد و تصادی هستند. وزارت داراییاق

 مدت تصدی هیئت رئیسه چهار سال است.کند. مصوبه صادر می هااین بخشنمایندگی 

وازین مربوطه لغو عضویت عضو اتاق برخالف م رئیسه اتاق،، اقتصاد و بازرگانی یا دستورالعمل هیئت با دستور وزیر دارایی

 گر اتاقتوسط وزیر و عضویت دو عضو دی منصوب شدهای به ریاست قاضی شود. تصمیم لغو عضویت توسط کمیتهمی

 شود. تصمیم کمیته نهایی خواهد بود.رئیسه صادر میتوسط هیئت  منصوب شده

دفتر اجرایی بر اجرای مصوبات هیئت است.  شامل رئیس هیئت مدیره ، معاون او و دبیر افتخاری صندوق 2دفتر اجرایی

 .های اداری و مالی اتاق نظارت داردرئیسه و دستگاه

 منابع درآمدی اتاق قطر:

  عضویتحق 

 ها و مدارکحق تأیید گواهی 

 درآمد ناشی از فروش کتاب و مجالت اتاق 

 شودهای داوری تجاری که با موافقت طرفین به اتاق ارجاع میهزینه 

 3 های بررسی کاال و تهیه گزارشات مربوطههزینه 

 ترکیه .3.2

ای بوده که دارای ماهیت یک سازمان عالی حرفه است 5عمومی حقوقی یک نهاد 4ها و بورس کاالی ترکیهاتحادیه اتاق

در آنکارا  TOBBمقر ها و بورس کاالهای ترکیه تشکیل شده است. و به منظور ایجاد یگانگی و هماهنگی میان اتاق

، استعمومی  مؤسساتها یا وزارتخانه به صورت سنتی به عهدهرا که  برخی وظایف TOBBباید یادآور شد که  است.

 دهد.گیرد را نیز انجام میقرار میاما در چارچوب اهداف تأسیس و زمینه کاری مندرج در این قانون 

 :TOBBساختار و تشکیالت 

 6مجمع عمومی 

 7شوراهای اتاق و بورس کاال 

                                                 
1 Ministry of Finance, Economy and Commerce 

2 The executive office 

3 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=22&language=en 

4 The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey(TOBB) 

5  public legal entities 

6 General Assembly 

7 Councils of the Chamber and Commodity Exchange 
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 1هیئت رئیسه 

 2هیئت عالی انضباطی 

ت نمایندگان در اتاق ایران( است که رئیس کل اتاق )معادل هیئ 3ت نمایندگانمجمع عمومی متشکل از اعضای هیئ

هر کدام از اعضای ساله است.  4مدت نمایندگی نفر است.  1500کنند و تعداد اعضای آن متغیر و در حدود را تعیین می

به  جهشوند و سپس با توانتخاب میای این کشور ابتدا به عنوان نماینده های استانی یا منطقهیکی از اتاقدر  مجمع

یابند. راه می شان به مجمع عمومیگان بر حسب تعداد آرای بدست آمدههای استانی، نمایندتعداد اعضای هر یک از اتاق

-عضویت در اتاق و اشتغال به فعالیت صرفاًای، برای احراز نمایندگی، های استانی و منطقهشرایط کاندید شدن در اتاق

  های تجاری است.

 یبرا. بورس کاال است یااتاق آن . این نماینده رئیس داردحداقل یک نماینده در مجمع عمومی هر اتاق و بورس کاال 

که توسط  یانتخابات و حق اشتراک واقع ستیدرج شده در ل ی، تعداد اعضابیشتر در مجمع عمومی ندگانینما داشتن

 .ردیگی، مورد توجه قرار مشودیمپرداخت  هیکاال به اتحاد بورسها و اتاق

ها و البدل هیئت رئیسه، اعضای شورای اتاقیکی از وظایف مهم مجمع عمومی انتخاب رئیس، اعضای اصلی و علی

  است. TOBBبورس کاال و اعضای هیئت عالی انضباطی 

 6شوند. هیئت عالی انضباطی هم مرکب از ساله انتخاب می 4نفر است که برای یک دوره  15هم  TOBB هیئت رئیسه
برخالف تصمیمات  است کهانضباطی  تنبیهات رفع ایراداتکه وظیفه این هیئت  اعضای مجمع عمومی است عضو از میان

 و تصمیمات هیئت رئیسه در ارتباط با عدم شروع تحقیق در خصوص یک موضوع است. صورت گرفته  مجمع عمومی

 :شرایط زیر را داشته باشند، نامزدها باید TOBB، بورس کاال و عنوان اعضای اتاق ه منظور انتخاب شدن بهب

 های تازه تأسیس ، به جز اتاقگذشت حداقل دو سال از ثبت نام در اتاق و بورس کاال 

  سال کامل در زمان انتخابات 25داشتن 

 عدم ورشکستگی یا به دست آوردن مجدد اعتبار بعد از ورشکستگی 

  ،قانون اساسی و عملکرد این  علیه نظام جرائم، علیه امنیت کشور جرائمعدم ارتکاب به جرائمی نظیر: جنایت

، افشای اسرار دولتی و جاسوسی، اختالس، سال یا بیشتر 5 حبس به مدت، دفاع ملی علیه جرائم، سیستم

 ی، جعل، سوءاستفاده، ورشکستگی متقلبانه، تقلب در مناقصه رسمی وبردارکالهی، سرقت، خواررشوهفساد، 

 .قاچاق

  درآمد تجاری یا صنعتیپرداخت مالیات به دلیل 

بازرگان یا صنعتگر یا کسانی که با تجارت  1000برای اینکه یک اتاق در یک استان تأسیس شود الزم است که حداقل 

باشند، به صورت کتبی و شرایط مندرج در قانون را دارا می دارند و در دفاتر ثبت تجاری ثبت شرکت کرده سروکاردریایی 

 گیری در ارتباط با این درخواست به عهده وزارت صنعت و تجارت است.ت بدهند. تصمیمبرای تأسیس اتاق درخواس

                                                 
1  Board of Directors 

2  Supreme Disciplinary Board 

3  Delegates 
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الزم به ذکر است که در ترکیه صنعتگران توانایی تشکیل اتاق صنعت و بازرگانی حوزه دریایی توانایی تشکیل اتاق تجارت 

 دریانوردی را دارند که قوانین مختص به خود را دارد.

 حقوقی دارای عنوان بازرگان مؤسساتاند و کلیه اشخاص حقیقی و ثبت تجاری ثبت شرکت کردهتر ادر دفبازرگانانی که 

ثبت  ،اندای که در آن واقع شدهاتاق منطقهدر  اندموظفهای آنها و کلیه شعب و کارخانه 5ابق ماده صنعتگر و دریایی مط

 پایگاه داده الکترونیکی مشترک تشکیل شده در وزارتهای شغلی باید در یک ند. ثبت نام اعضای مربوط به گروهنام کن

 های بازرگانی و بورس کاالی ترکیه(قانون اتحادیه اتاق) به روز باشد ها و بورس کاالی ترکیهاتاق و اتحادیه صنعت و تجارت

 ترکیه اتاق درآمدی منابع

 شرکت ثبت حق 

 ساالنه عضویت حق 

 ذکر درآمد از درصد 0.5 معادل که کنندمی دریافت تجمیعی عضویت حق ساالنه اتاق ی:تجمیع عضویت حق 

 و بازرگانان درآمد زیرا دهدمی تشکیل را درآمد بر مالیات هایاظهارنامه اساس که است ترازنامه در شده

 که دهدمی تشکیل را هاشرکت مالیات اظهارنامه اساس نیز بازرگانی بودجه سود د.دهمی نشان را صنعتگران

 .گیردمی نظر در حقوقی هایشخصیت را صنعتگران و بازرگانان

 بوسیله شده آماده اسناد و گواهی برای هاهزینه این نرخ و میزان :شده ارائه خدمات بابت دریافتی هایهزینه 

 از بیشتر نباید صورت هر در که شودمی تعیین رئیسه یئته پیشنهادیه بوسیله مصوب شده وضع هایتعرفه

 .باشد سالیانه عضویت حق برای شده تعیین سقف

 مدارک و اسناد ارائه هایهزینه 

 نشر و چاپ هایهزینه 

 قانون اتاق ترکیه( هااعانه و هاکمک( 

 کره .3.3

 "، که از این پس بازرگان و صنعتگرکند )برای کسب درآمد تجاری(ی را اداره میصنعت یاکه تجارت  هر شخصی کرهدر 

های غیرانتفاعی مرتبط ها و شرکتاست. سازمانبرای عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع دارای صالحیت  شود،نامیده می

 اتاق باشند. 1توانند واجد شرایط عضو ویژهبا تجارت هم می

مطابق با استانداردهای تعیین شده توسط فرمان ریاست جمهوری باید به  پرداختیمقدار مالیات  از بند فوق، نظرصرف

 اضافه شود.واجد شرایط عضویت در یک اتاق بازرگانی و صنایع حق 

با توجه به نرخ تورم و سایر شرایط اقتصادی ممکن است هر باال استانداردهای واجد شرایط بودن برای عضویت طبق بند 

 سه سال یک بار اصالح شود.

                                                 
1 special membership 
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و با موافقت حداقل  2پیش برنده)مروج(عنوان اتاق بازرگانی و صنایع به  5با تأسیس حداقل  1اتاق بازرگانی و صنایع کره

شود. اعطا می 3، مجمع عمومی و مجوز آن توسط وزیر بازرگانی، صنعت و انرژیشودیماتاق بازرگانی و صنایع تشکیل  10

 .شوندبازرگانی و صنایع کره میهای بازرگانی و صنایع عضو ثابت اتاق اتاق

مربوط به آنها  مؤسساتهستند، که به تجارت و صنعت مشغول  یرانتفاعیغهای ها و سازمانهای ملی شرکتفدراسیون

 .اتاق بازرگانی و صنایع کره باشند  ویژهتوانند اعضای ، میتأسیس شده بر اساس نوع تجارت های کارآفرینیو سازمان

 ارکان اتاق بازرگانی و صنایع کره:

 مشاوران مخصوص است. در این مجمع در خصوص : این مجمع مرکب از نمایندگان و 4مجمع عمومی مشاوران

های عمومی تشکیل جلسات، وظایف رئیس اتاق، موارد مرتبط با هزینه عضویت و موارد مربوط به انتخاب رویه

 شود.گیری میمتصدیان امور و مشاوران مخصوص تصمیم

 میانمشاوران ویژه از و  باشند های بازرگانی و صنایعنمایندگان باید روسای اتاق: 5نمایندگان و مشاوران ویژه 

 شوند.یمها انتخاب این اتاق اعضای ویژه

 رئیس، شورای دائمی و بازرسان را به عنوان  نواب، بازرگانی و صنایع کره باید یک رئیساتاق : 6متصدیان امور

اتاق  شود.می ( توسط اساسنامه تعیینرئیس یاستثنابه) این افراد، تعداد متصدی داشته باشد. در چنین مواردی

در  . این افراد از میان کلیه اعضای مجمع عمومیبازرگانی و صنایع کره باید یک نائب رئیس ثابت داشته باشد

  شود.یماز میان نمایندگان انتخاب در حالی که رئیس  شوند،یمانتخاب  مشاورانجلسه عمومی 

 خواهد بود. از جمله وظایف این کمیته تدوین  دائمرئیس  نائب، نواب رئیس، : متشکل از رئیس7کمیته دائمی

 پرسنل، حقوق  و حسابداری است. ادارهبرنامه کاری و بودجه، تهیه و اصالح قوانین حاکم بر سازمان، 

 مسئول رسیدگی به امور اداری سازمان است.8دفتر اداری : 

و خدمات ارائه شده توسط این  باشد. منبع درآمد اتاق کره هم حق عضویتمدت زمان کلیه مناصب فوق سه سال می

 9اتاق است.

 ژاپن .3.4

های شرایط عضویت اختیاری در اتاقو اجباری است.  به دو صورت اختیاری ژاپن صنعتهای بازرگانی و عضویت در اتاق

 :بازرگانی

                                                 
1 The Korea Chamber of Commerce and Industry 

2 Promoters 

3  Minister of Trade, Industry and Energy 

4  General Meeting of Councillors  
5 Delegates and Special Councillors 

6 Officers 

7 Standing Committee 

8 Administrative Office 

9 https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=31978&type=new&key= 
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  از طرف  این صورت تأییدیه عضویت این افراصاحب صالحیت بودن از نظر اتاق مربوطه جهت عضویت (در

 .شودمی اتاق صادر

 پرداخت حق پذیرش و حق عضویت 

 شرایط عضویت اجباری:

آن اتاق ر های اقتصادی بزرگ در حوزه استقراشده در حوزه هر اتاق بازرگانی، به بنگاه بازرگانان و صنعتگران مشخص

 جدول پیوست ماده شده در تعیین)شده آنها از مقداری معین  شود که مقدار مالیات پرداختی یا سرمایه پرداختگفته می

این  .های بازرگانی هستنددر اتاق ها موظف به ثبت نام، فراتر باشد. این بنگاه(های بازرگانی و صنایع ژاپنقانون اتاق 7

نمایند.  گیرییمتصمعنوان اعضاء اتاق  و به نمایندگان شرکت کنند، رأی دهند یئتههای ها بایستی در نشستبنگاه

صورتیکه هزینه عضویت را پرداخت نکنند حق رأی از  ظف به پرداخت حق عضویت هستند و درها موهمچنین این بنگاه

 .آنها گرفته خواهد شد

فرد صاحب صالحیت به عنوان پیش برنده الزم است. این افراد باید اساسنامه،  30برای تأسیس یک اتاق در ژاپن حضور 

منتشر کنند. بعد از جلسه عمومی تقاضای ، عمومی افتتاحیه را حداقل پانزده روز قبل از جلسه بودجه درآمد و برنامه تجاری،

 شود.جهت تأیید ارسال می الملل و صنعتتجارت بینتأسیس توسط افراد فوق به وزارت 

یرعامل مد ساختار اتاق بازرگانی و صنعت ژاپن: بدنه اصلی این اتاق شامل رئیس اتاق، مجمع عمومی نمایندگان، یک

نائب  4است. رئیس اتاق باالترین مقام رسمی است که حداکثر  3و یک کمیته اجرایی 2و دو یا سه حسابرس 1)دبیرکل(

یرعامل مدو ریاست امور آن را بر عهده دارد.  رئیس نماینده اتاق استرسانند. رئیس برای انجام وظایفش به او یاری می

 .کندرئیس اتاق را کنترل و اجرا میمطابق با دستورات  ی اتاق راهابرنامه ، با همراهی حداکثر چهار مدیر دبیرکل(

و نتایج خود را به مجمع عمومی گزارش  عهده داشته بهرا  اتاقامور جاری و حسابداری نظارت و بازرسی حسابرسان 

ایجاد  امور خودانجام  برای را های دیگریمسائل فوری و ممکن است کمیته برای حل و فصل. کمیته اجرایی دهندمی

عضو اتاق باشند دبیرکل و مدیران از اعضای اتاق اعضای کمیته باید نواب رئیس، حسابرسان و ، . در حالی که رئیسکند

 شوند.منصوب می دبیرخانه اتاققت مجمع عمومی و رئیس رئیس با موافنیستند. این افراد توسط 

نمایندگان منتخب از میان بازرگانان  تشکل ازری در اتاق ژاپن است که مگیمجمع عمومی نمایندگان باالترین نهاد تصمیم

 های مختلف تجارت از میان اعضای اتاق است.بخشصنعتگران و همچنین نمایندگانی از و 

حداقل  مجمع عمومیشوند. یمالً به مدت سه سال انتخاب ، که معمومتغیر استدر هر اتاق  150تا  30تعداد نمایندگان از 

ها را تأیید و برنامه بودجه ،هاهزینه ،اصالحاتها، نامهدهد و باید کلیه موارد مهم مانند آئینسالی یکبار تشکیل جلسه می

 کند.را انتخاب می ، اعضای کمیته و حسابرسانو همچنین رئیس

وضعیت  قرار دارند و باید صورت الملل و صنعت ژاپنتحت نظارت وزارت تجارت بینژاپن  صنعتهای بازرگانی و تاقا

 .(Pilgrim & Meier 1995) دصورت سالیانه برای این وزارتخانه ارسال نماین مالی خود را به

                                                 
1  managing director 

2  auditors 

3 executive committee 
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 هاییارانه برخی از خدمات فروش و عضویت حق دریافت ضمن ژاپن بازرگانی هایدر ارتباط با منابع درآمدی اتاق

 از را مبالغی که دارد حق اتاق حال عین در و کرده پرداخت عضویت حق باید عضو هر کنند.می استفاده نیز دولتی

 و کوچک کارهای و کسب مانند خاص هایفعالیت برای هایییارانه دولت. بگیرد ثبت حق عنوان به صنایع و تاجران

 کنند.می ینتأم را اتاق بودجه پنجم یک حدود دولتی هاییارانه میانگین، طور به کند.می پرداخت آنها مشاوره

 آلمان .3.5

 53 و 3اتاق بازرگانی و صنعت 79شامل است که  2شرکت حقوقی عمومی یک 1های بازرگانی و صنایع آلمانانجمن اتاق

از این رو  دولتی مشارکت دارند. یگذارقانونها بر اساس قانون در امور هر دوی این اتاق. شودمی 4وریهای پیشهاتاق

های عضویت در اتاق های عمومی هستند.گذارییاستسهای اقتصادی و دبیرخانه این دو اتاق همزمان نماینده بنگاه

ای وری، مشاغل حرفههای پیشههای فعال در  آلمان به جز شرکتازرگانی و صنعت آلمان اجباری است. تمامی شرکتب

 32میلیون بنگاه اقتصادی و  3این تشکل نماینده  محلی این تشکل عضو شوند.های و کشاورزان باید در نمایندگیآزاد، 

های کوچک و متوسط هم در میلیون کارمند است. این تشکل بزرگترین تشکل اقتصادی آلمان است. بسیاری از بنگاه

  ها بسیار باال است.این تشکل عضو هستند و اهمیت این تشکل برای این بنگاه

های بازرگانی . اتاقکننداقتصاد این کشور فعالیت می تحت نظارت وزارت وریپیشههای بازرگانی و صنایع و اتاقهای اتاق

و صنایع آلمان در مسائل به غیر از منافع بازار کار نماینده فعاالن اقتصادی در برابر دولت و کمیسیون اروپا است. گستردگی 

باالی آن شده است. همچنین این گستردگی دامنه عضوگیری در کنار  دامنه عضوگیری این تشکل باعث نفوذ سیاسی

ها ای به دست آورند. این اتاقهای کوچک و متوسط در این تشکل جایگاه ویژهاصل عضویت اجباری باعث شده تا بنگاه

دازند. عالوه بر این پرو شبکه مشتریان به ارائه خدمات به اعضا می آموزشهای اقتصادی، های سیاستبا تمرکز بر برنامه

ای متعدد در زمینه توسعه تجارت خارجی و مدیریت به اعضا های بازرگانی و صنایع آلمان با تأسیس دفاتر مشاورهاتاق

ها در آلمان نمایندگی صنایع آلمان در  خارج از کشور است. این نهاد دهد. یکی دیگر از وظایف اصلی این اتاقمشاوره می

ها ای را بر دوش این اتاقکند. دولت وظایف گستردهسعه تجارت خارجی را در سراسر جهان اداره میاتاق تو 120بیش از 

هایی که استانداردهای کنند و شرکتی صادر میکرده گواهاندازی ای را راهها سیستم آموزش فنی حرفهگذاشته است. اتاق

-های مختلف به سازمانها در زمینهند. عالوه بر این اتاقکنا در سامانه جدیدی ثبت میکنند رمحیط زیستی را رعایت می

 .(1397)تراکسلر و گرهارد  کنندهای کاری داور انتخاب میدهند، ثبت شرکت کرده و برای دادگاههای دولتی مشاوره می

وزارت اقتصاد باید جزئیات باقیمانده . است ارائه کرده ها در مورد سازمان داخلی اتاق یک چارچوب کلی قانون اتاق آلمان

رئیس  ،وظایف مجمع عمومی نامهیینآاین . تأیید کند، را نامه ایجاد شده استبر اساس این آییندر مورد سازمانی که 

 کند.را تنظیم میهای ویژه و کمیتهدبیرکل 

 هر چهار سال، اعضای اتاق. تشده اس یدهسازمان یرمستقیمغآلمان بر اساس یک سیستم  یهااتاقگیری در تصمیم

                                                 
1 The Association of German Chambers of Commerce and Industry (Deutscher Industrie- und 

Handelskammertag, DIHK) 
2  Public law corporation 

3 Chambers of Commerce and Industry(IHK) 

4 Chambers of Skilled Crafts(HWK) 
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 این مجمع عمومی نمایند.نشست برگزار میسالی یک بار کنند که مینمایندگان را برای تشکیل مجمع عمومی انتخاب 

. اعضای مجمع هر دو سال شوندتوزیع می مناطقها با توجه به ساختار اقتصادی نماینده دارد. صندلی 65به طور متوسط 

 کنند. مجمع همچنین وظیفه انتخاب دبیرکل را به عهده دارد.از میان خود انتخاب می یک بار رئیس اتاق را

رئیس کارکنان اتاق . دبیرکل تمام وقت است است،نمایندگان و رئیس به صورت افتخاری اعضای هیئت  کار در حالی که

را به عهده دارند، با این  مایندگی اتاقناتاق و دبیرکل به طور مشترک رئیس  را زیر نظر دارد. کارمند 80به طور متوسط 

ی متخصص را در استخدام خود نیرو 6500حدود اتاق آلمان در سراسر کشور  83ند. کاتاق را اداره می ، دبیرکلحال

 .(Pilgrim & Meier 1995)دارند

 سالیانه بودجه از درصد 80 تا 70 حدود که است اعضا عضویت حق آلمان بازرگانی هایاتاق در درآمد منبع ینترمهم

 ثابت عضویت حق اول، معیار که شودیم محاسبه معیار دو براساس عضویت حق معمول، طور بهکند. می ینتأم را آن

 تعیین ( مالیات میزان ) کار و کسب حجم بر اساس که است یریمتغ دوم، معیار و ( دالر 200 حدود ) است سالیانه

 اعضا تمام برای موضوع این البته دهد.می نشان را سالیانه عضویت حق پرداخت میزان معیار دو این مجموع شود.می

 با کوچک بنگاه یک مثال، عنوان به است. گرفته صورت معیارها این در اصالحاتی اخیر هایسال در و نیست یکسان

 کارمند 1000 با بزرگ بنگاه یک برای مبلغ این که حالی در بپردازد دالر 350 حدود مبلغی است ممکن کارمند  10

 درصد 30 تا 20 حدود د.شومی تعیین عمومی مجمع توسط ساالنه عضویت حق میزان باشد. دالر 60000 است ممکن

 اطالعات فروش ،مبدأ ینامهصدور گواه آموزش، شامل عمدتاً که شودمیین تأم خدمات فروش محل از اتاق بودجه از

 واقع در و شوندمی عرضه پایین هزینه با یا رایگان طور به خدمات از بسیاری البته است. غیره و وکار کسب و اقتصادی

 دریافت (یارانه) دولت از مستقیمی کمک بازرگانی هایاتاق. شودمی ینتأم عضویت حق پرداخت محل از آنها هزینه

 کنند.نمی

 فرانسه .3.6

 اند، اجباریثبت تجاری کرده وکارهایی که برای تمام کسب فرانسه صنعتهای بازرگانی و ضویت در اتاقع

اورزی و کسب کش های دیگر نظیرشود. بخشبخش صنعتی، تجاری و بازرگانی می هایاین ثبت نام شامل بنگاه است.

در واقع در فرانسه سه اتاق اقتصادی مجزا ای دارند که باید به عضویت آنها درآیند. های جداگانهو کارهای کوچک، اتاق

محلی وجود دارد  صنعتبازرگانی و  اتاق 180تعداد وری. عت و بازرگانی، اتاق کشاورزی و اتاق پیشهوجود دارد: اتاق صن

های صنعت و . مجمع اتاقدندهها تحت پوشش قرار میافیایی معین را مطابق قانون اتاقمنطقه جغر که هریک، یک

شوند به مجمع مالیات شغلی نامیده میهایی که های صنعت است. درصد مشخصی از مالیاتشامل کلیه اتاق 1تجارت

 کند.گونه حق عضویتی دریافت نمییچهشود و این نهاد های صنعت و بازرگانی اختصاص داده میاتاق

یری در گ، تصمیمنموده است. مشابه مورد آلمانهر ارگان درون اتاق را با جزئیات کامل تنظیم  قانون اتاق فرانسه وظایف

 . است یافتهسازمان یرمستقیمغو صنعت بر اساس یک سیستم ی بازرگانی فرانسه هااتاق

                                                 
1 Assemblee des Chambres Francaises de Commerce et d'Industrie (ACFCI) 
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که به مدت شش سال خدمت  شودعضو منتخب نیز گفته میکه به آنها  کنندیمنمایندگانی را انتخاب  ،اعضای اتاق

-اتحادیهز نمایندگان مجمع عمومی نیز متشکل ادهند. عالوه بر نمایندگان منتخب، را شکل می کنند و مجمع عمومیمی

 مدیران دولتی است که این افراد فقط جنبه مشورتی دارند.و  تجاریهای اتحادیه ،های کارفرمایی

افراد اجرایی را دارند. رئیس و سایر   رأی به بودجه یا انتخاب رئیس ها، منتخب حق تعیین سیاستقط اعضای در واقع ف

کند. وی شود. برخالف آلمان، مجمع عمومی دبیرکل را انتخاب نمیمی انتخاب یک بار از میان اعضا سال 3هر  اتاق

کرده و به استخدام  متخصص را 22000 ای فرانسه حدوداً اتاق محلی و منطقه 183شود. اتاق منصوب میتوسط رئیس 

 .(Pilgrim & Meier 1995) پرسنل دارد 120طور میانگین هر اتاق حدود 

 اتاق به و شده اخذ دولت توسط که است ایویژه هایمالیات فرانسه بازرگانی یهااتاق برای درآمد منبع ینترمهم

 وجود زمینه این در عوارض و مالیات نوع دو گیرند.می را عضویت حق جای عمالًها مالیات این شود.می داده بازرگانی

 مجمع توسط عوارض این نرخگیرد. می تعلق فعالیت هر برای تجاری عادی مالیات بر که است عوارضی اول، نوع د.دار

 کل از درصد 4 حدود آن مقدار حاضر درحال د.شو یدتائ دولت توسط بایستمی و شودمی تعیین اتاق سالیانه عمومی

 آموزشی مالیات دوم نوعکند. می ینتأم را بازرگانی هایقاتا بودجه از درصد 30 حدود و است فرانسه تجاری هایتمالیا

 از درصد 1 معادل آموزشی مالیات باید بیشتر یا کارمند 10 دارای هایشرکت تمامی قانون بر اساس فرانسه، در است.

 پرداخت ایحرفه هایآموزش در صرف برای و بازرگانی هایاتاق به مالیات این از درصدی. بپردازند را خود مالی گردش

 . دهندمی تشکیل را بازرگانی هایاتاق بودجه از درصد 20 حدود هاپرداخت این. شودمی

 اتریش  .3.7

اند. دامنه شوند بر پایه عضویت اجباری بنا نهاده شدهها به عنوان نهادهایی که با قوانین عمومی اداره میدر اتریش اتاق

 یباً تقرعضوگیری، قدرت و مسئولیت اتاق و همچنین ساختار داخلی و تأمین مالی آن بر پایه اساسنامه است. در  اتریش 

های فعال اقتصادی)برای مثال کارمندان، کارفرمایان و همچنین طیفی از مشاغل نفع در بخشهای ذیبرای تمامی گروه

ای وجود دارد. هر نهاد حقیقی یا حقوقی که در دامنه عضوگیری یک های ویژهآزاد مانند دکترها، وکال و معماران اتاق

شوند زیرا بر اساس ها با قوانین عمومی اداره میشود. اتاقاق شناخته میاتاق قرار گیرد به عنوان اعضای قانونی آن ات

گری اساسنامه دو وظیفه اساسی به آنها نسبت داده شده است: نمایندگی منافع اعضایشان و مشارکت در کارکردهای تنظیم

تمامی مسائلی که بر منافع  دولت. مورد دوم شامل مشارکت در تدوین و اجرا است. آنها از حق قانونی مشاوره در خصوص

گذاری اقتصادی و اجتماعی با مقامات دولتی یاستسیف شده شامل تعرهای وسیع گذارد در حوزهاعضایشان تأثیر می

کنند. این دو وظیفه اساسی آوری آمار آنها به عنوان نهادهای عمومی عمل میمانند جمع مشخصبرخوردارند. در  مسائل 

گیری شکل گرفته های مهم بین جامعه مدنی و دولت که بر اساس قواعدِ اختیار در تصمیمواسطهها را به عنوان اتاق

است. بدین معنا  "خودمختاری"کند. بدین ترتیب نظام اتاق، تجلیِ سازمانیِ ترجیح اداره مسائل از طریق است، مطرح می

دولت مشارکت کرده و بدین ترتیب این کارکردها مند در کارکرد که نهادهای نمایندگی جامعه مدنی باید به صورت نظام

 نفعان نزدیک شوند. المقدور به منافع ذیتوانند حتیمی

ها پوشش داده شده است، بر اساس تحلیل های اجتماعی اقتصادی بوسیله ساختار موجود در اتاقاز آنجایی که تمامی گروه

های ها مستقیماً توانایی انعقاد توافقدر  اتریش همچنین اتاقترین نظام اداره مشارکتی است. تطبیقی اتریش صاحب جامع
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ها، ها داوطلبانه بنگاهجمعی را دارند و این ظرفیت از طریق قانون به آنها اعطا شده است.  در این کشور همچنین تشکل

ین معنا است که اتریش اند و این بدها گذاشتهاز شرکت در مذاکرات جمعی خودداری کرده و این وظیفه را به عهده اتاق

 توأمانهای کارفرمایی و بازرگانی را به طور های فعاالن اقتصادی، وظایف انجمنیکی از معدود کشورهایی است که اتاق

 کشند.   به دوش می

شده های اقتصادی قرار دارد که خود بر پایه یک ساختار سازمانی دوبعدی بنا در قله هرم اتاق 1اتاق اقتصاد فدرال اتریش

ایالت معنا پیدا  9اتاق اقتصادی برای  9 وجوددهنده تنوع حوزه نفوذ جغرافیایی اعضا است که در  است. یک بعد نشان

 بندی اعضا بر اساس حوزه فعالیت آنها متناسب با هفت صنعت متفاوت است.کند. بعد دیگر ناظر بر ترکیبمی

در این انتخابات را دارند.  یرأشوند و کلیه اعضا حق زیده میاعضای هیئت نمایندگان از طریق انتخابات مستقیم برگ

 . شوندیمدیگر ارکان اتاق فدرال از طریق انتخابات غیرمستقیم انتخاب 

(، درآمدهای ناشی از دولت %4.2(، فروش خدمات)%85های عضو )منابع درآمدی اتاق اتریش شامل حق عضویت شرکت

یه اروپا است های اتحادو مابقی از منابع دیگر مانند دریافت پول از زیرمجموعه( %2.5شامل قرارداد با نهادهای آن )

 (.1397تراکسلر و گرهارد )

 

 گیری:نتیجه .4

در نظام  یمعادن و کشاورز ،یعصناهای بازرگانی، اتاق ها، درآمدها و جایگاهیتمسئول، وظایفهای اخیر بارها در سال

قرار گرفته و بعضاً به چالش کشیده  سؤالها و هم از سوی مسئولین مورد هم از سوی رسانه جمهوری اسالمی ایران

برآیند این نظرات نیز منجر به اعمال برخی تغییرات در ساختار و منابع درآمدی اتاق از جمله حرکت اتاق به  شده است.

 از منابع درآمدی اتاق شده است. ساالنهسمت عضویت فراگیر و حذف چهار در هزار سود 

ها در ایران رسد در حال حاضر اجماع کلی در سطح جامعه در ارتباط با ماهیت و کارکرد اتاقمسلم به نظر میآنچه 

وجود ندارد و کلیه مباحثات پیرامون اتاق، به دلیل نبود تعریف درستی از جایگاه این نهاد دیرپا در کشور است. در  واقع 

تواند کمک ها در سایر کشورها میی بازرگانی در دنیا مطالعه اتاقهابا توجه به نقش قدرتمند و سابقه طوالنی اتاق

 یین صحیح نقش و جایگاه اتاق در ایران نماید.تبشایانی به 

 دارای تمایزاتی ابعاد برخی در ولی دارند، زیادی هایشباهت نقش و یتمأمور حیث از دنیا بازرگانی هایاتاق هرچند

 هایهای مختلف اتاقمطالعه مدل روی این از باشد. یرگذارتأث آنها عملکردی تفاوت بر تواندمی تمایزات این که هستند

 به نیز را آنها و کارکردی ساختاری هایتفاوت تواندمی موجود هایشباهت از گذشته مختلف، کشورهای در بازرگانی

 قابل غیره و درآمدی منابع سازمانی، ساختار دولت، با رابطه مانند ابعاد گوناگونی از هاتفاوت دهد. این نشان خوبی

  است. مقایسه و بررسی

های بازرگانی در دنیا در حال فعالیت مدل مختلف از اتاق 5آخرین مطالعات صورت گرفته  بر اساسدر حال حاضر و 

یک  عمومیمدل در  ای، آسیایی و اوراسیایی است. اتاقدولتی، آنگلوساکسون، قاره عمومی یا باشند که شامل مدلمی

                                                 
1  Austrian Federal Economic Chamber (WKO) 
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های بازرگانی است که بر اساس قانون عمومی برای حمایت از منافع اقتصادی دولت و سازمان سازمان با مدیریت دولتی

با ظهور آزادسازی اقتصادی  در واقع اتاق در این مدل شخصیت مستقل از دولت نداشته و به همین دلیلکند. فعالیت می

این سیستم بود مدل فعالیت اتاق  گذاریانبنگذاشت. امروزه فرانسه که خود  به شدت رو به افول این مدل و دموکراسی

 خود را تغییر داده است. 

ترین مدل ها لیبرالبا عضویت اختیاری، خودگردانی و استقالل در تأمین هزینهو مدل اوراسیایی  آنگلوساکسونمدل 

کسب و کارها به صورت  چراکهمبود اعضا است ک این دو مدل چالش بزرگهای بازرگانی هستند اما از سویی اتاق

سازمانی هم برای دفاع از منافع آنها  آن صورتای برای مشارکت در یک گروه جمعی را نداشته، ولی در معمول عالقه

ها را به یک سازمان غیرانتفاعی قراردادی تنزل وجود ندارد. از دیگر سو نداشتن جایگاه مشورتی برای دولت، اتاق

کشور  194کشور از مجموع  72های بازرگانی سراسر دنیا  با حضور در بین اتاق آنگلوساکسونفراوانی مدل اما دهد. می

کشور در جایگاه بعدی هستند( نشان از محبوبیت این مدل در دنیا و در  37و اوراسیایی با  49ای با در دنیا)مدل قاره

 .میان فعاالن بخش خصوصی است

ها به دولت است. ای و آسیایی دخالت دولت در امور اتاق به دلیل وابستگی مالی اتاقین مشکل مدل قارهترمهم

ها است. همچنین عدم نیاز به جذب اعضای جدید به دلیل تأمین مالی از سوی دولت پاشنه آشیل دیگر این مدل

منظم در انتخابات هیئت  ای به طوردرصد کسب و کارهای عضو اتاق در مدل قاره 80تا  75دهد که مطالعات نشان می

ها را به کنند که نشانه عدم اعتماد کسب و کارها به این مدل است. منتقدین این مدل، اتاقنمایندگان شرکت نمی

مدیریت کنترل نشده درآمدها به سود اشخاص خاص متهم کرده و اعتقاد دارند که اعضای هیئت رئیسه اتاق به دنبال 

 های کسب و کار نزدیک به خود هستند.وهزنی برای منافع خود و گرچانه

نماید. به طور مثال های بازرگانی در دنیا ارائه میهای سودمندی را در ارتباط با ساختار اتاقاین مطالعات تطبیقی یافته

جانبه دولت و تضمین منابع درآمدی، از سوی صاحبان کسب و کار با اقبال چندانی ساختار دولتی با وجود حمایت همه

الجزایر، مصر، جیبوتی، لیبی، شامل مواردی نظیر  دارند دولتینگاهی به اتاق کشورهایی که سیستم وبرو نشده است. ر

های موفق دنیا دهد که اتاقبه خوبی نشان مینیز  افغانستان، چین، عراق، کره شمالی، لبنان، عربستان، سوریه و کوبا

سیستم پدرساالری که به  کنند.دموکراسی از این الگو تبعیت نمی اللیبر و اقتصادهای توسعه یافته با ساختار سیاسی

کسب و انگیزه کسب و کارها را برای اقدام به نفع جامعه  شود،ایجاد می دولت جانبههمهنظارت کامل و کنترل دلیل 

سبب شده که  شودگیری که حتی شامل انتخاب بدنه اجرایی اتاق هم میکاهش آزادی در تصمیمبرد. از بین می کار

  های اقتصادی در خانه خود تبدیل به مهمان شوند.  بنگاه

ای و ین عامل نارضایتی فعاالن اقتصادی است که در مدل قارهتربزرگمداخالت دولت در  امور اتاق از جمله  درواقع

های ها در مدلخورد. همین موضوع نیز خود دلیل کمرنگ شدن نقش دولت در اتاقآسیایی نیز به وضوح به چشم می

ها اساساً زیرمجموعه یک وزارتخانه که در آن اتاق عمومیبه جز مدل  درواقعای و آسیایی در طول زمان است. قاره

ها به حداقل رسانده های فعالیتی، دولت مداخالت خود را در اتاقروند، در سایر مدلهستند و نهاد مستقلی به شمار نمی

 شود. های بازرگانی در کشورهای مختلف به خوبی آشکار میاتاقو این موضوع با بررسی قانون 
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ها در دنیای دهد که اتاقها در کشورهای قطر، ترکیه، کره، ژاپن، آلمان، فرانسه و اتریش نشان میمطالعه قانون اتاق

ت مدرن با تغییرات جدی مواجه شده و بیش از پیش به سمت الگوی نمایندگی صرف بخش خصوصی در حال حرک

ها تحت یک قانون عمومی تشکیل شده و اکثر ها نمایانگر آن است که با وجودی که این اتاقباشند. قانون این اتاقمی

ها از طریق انتخابات و از سوی روند اما هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه این اتاقآنها موسسه عمومی به شمار می

ختلف اقتصادی بوده و عزل و نصبی از سوی دولت در آنها وجود های مشوند که نمایندگان بخشاعضایی انتخاب می

ها ندارد. عالوه بر آن نهاد نظارتی دولتی مشابه شورای عالی نظارت در اتاق ایران در این کشورها وجود ندارد و اتاق

 ند. کندر این کشور به طور مستقیم به یک وزارتخانه پاسخگو بوده و تحت نظارت آن وزارتخانه فعالیت می

این  ها در اتاقها نیز حق عضویت است، با این توضیح که عضویت برای کلیه شرکتین منابع درآمدی این اتاقترمهم

ها به سمتی شود، اتاقکشورها اجباری است. در واقع به جز اتاق فرانسه و ژاپن که یارانه دولتی به نفع اتاق دریافت می

کنند که یارانه دولتی را حذف کرده و با تکیه بر درآمد ناشی از حق عضویت اداره امور خود را به عهده حرکت می

با تکیه بر درآمدهای مالیات تجارت خارجی که  1990بگیرند. به طور مثال اتاق اقتصادی فدرال اتریش تا اواسط دهه 

لحاق اتریش به اتحادیه اروپا این مالیات لغو و به سمت شد که با ااداره میبر واردات و صادرات کاال وضع شده بود 

 افزایش حق عضویت برای درآمدزایی پیش رفت.

های دولتی درواقع با هدف کاهش نقش دولت در امور اتاق صورت گرفته، چرا که ها برای حذف یارانهتالش اتاق

ها در این نهاد به یدولتاصلی مداخالت  ین نقطه اتصال اتاق به دولت و عاملترمهموابستگی به درآمدهای دولتی 

 رود.شمار می

و ارائه خدمات  ساالنهشاید بتوان حرکت اتاق ایران به سمت عضویت فراگیر، حذف درآمد از طریق چهار در هزار سود 

ه ها از دولت در ایران دانست که در حال حاضر شائبجذاب برای عضوگیری را تالش قانون برای استقالل بیشتر اتاق

رسد. در واقع اتاق ایران که با الگوی مدل آسیایی در حال فعالیت است از اشکاالت نفوذ دولت در آن پر رنگ به نظر می

این مدل به دور نمانده است. وابستگی به دولت به دلیل تأمین مالی و حق نظارتی دولت به دلیل وظایف عمومی 

رلمان بخش خصوصی است که همچنان الینحل باقی مانده و تعریف شده برای اتاق از جمله بزرگترین مشکالت پا

 دلیل اصلی صاحبان کسب و کار برای عدم عضویت داوطلبانه در آن است.
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