بازار هدف

بازار عراق
پرسود با دست انداز بسیار
رضا طهماسبی

روابط تجاری ایران و عراق چند سالی است
که رونق دوچندان�ی گرفته و صد البته این
رونق وامدار سقوط دولت بعثی عراق است.
دو سال پیش از س�رنگونی صدام نیز عراق
در بی�ن ده مقص�د اول کااله�ای صادراتی
ایران قرار داش�ت ،اما رتبهای بهتر از پنجم
با رقمی نزدیک به  217میلیون دالر واردات
کاالی ایران�ی پی�دا نک�رده بود .از ش�روع
س�ال  1382ک�ه مص�ادف با حمل�ه امریکا
ب�ه عراق و س�رنگونی دولت ص�دام بود ،به
واس�طه بیثباتی دولت تازهکار عراق و نیاز
فراوان این کش�ور و البته نظامیان خارجی
ب�ه کاالهای مصرف�ی که هیچک�دام امکان
تولید در داخل عراق را نداش�ت ،باعث شد
سیاس�تهای اقتص�ادی ای�ن کش�ور برای
تأمین نیازهای اولیه یک کش�ور جنگزده
بر واردات متمرکز ش�ود .سیاس�ت واردات،
البته به طور مش�خص از کشورهای همجوار
بهتر و مقرون به صرفهتر بود و چه کشوری
بهتر از ایران که بیش�ترین مرز مش�ترک با
ع�راق دارد و نیز تعداد مب�ادی گمرکی در
ح�د کفای�ت دارد و از راه حملونقل زمینی
با کمترین هزینه و س�ریعترین زمان ممکن
میتواند تأمینکنن�ده اصلی کاال و خدمات

در ع�راق باش�د .این مجموعه ش�رایط اگر
چه برای عراق غنیم�ت بود ،برای ایران هم
فرصت به شمار میرفت؛ فرصتی که در نبود
رقبا تالشی برای اس�تمرار و حفظ آن نشد
و ش�اید زودتر از آنچه تصور شود ،به دست
رقبای تازه به میدان آمده از کف برود.
جاده یکطرفه تجارت ایران و عراق

درست است که در چند س��ال گذشته ایرانیها
بیشترین کاالهای خود را به عراق صادر کردهاند
و عراق به لحاظ ارزش دالری و ریالی بزرگترین
واردکننده کاالهای ایرانی بوده اس��ت ،هنوز این
مس��یر صادراتی را نمیتوان بزرگراه نامید؛ جاده
پرپیچ و خم و پر دستاندازی است که اگر مسطح
و تعریض نش��ود ،رفت و آمد آن کمتر و دشوارتر
خواهد ش��د .در حال��ی اولین مقص��د صادراتی
بازرگانان ایرانی کش��ور عراق است که بیشترین
ارزش صادرات ایران به این کشور مربوط به سال
گذشته و کمی بیشتر از چهار میلیارد دالر است.
ج��اده تجاری ایران و عراق از آن جهت یکطرفه
است که کشور همس��ایه به علت شرایط پس از
جنگ ،تولیدی ندارد که به ایران بفرس��تد .سال
گذشته عراق سیوسومین کشور صادرکننده کاال
به ایران بوده است.

بازار عراق در یک نگاه
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• اقالم مهم وارداتي از جهان :غذا ،دارو و كاالهاي صنعتي
• كش�ورهاي عمده صادركننده كاال به عراق :س��وريه ،تركيه ،امريكا،
اردن ،و چين
• اقالم مه�م صادراتي به جهان :نفتخام (  ،)% 84مواد خام غيرنفتي،
مواد غذايي ،و حيوانات زنده
كش�ورهاي عمده واردكننده كاال از عراق :امريكا ،ايتاليا ،كره جنوبي،
تايوان ،اسپانيا ،كانادا ،فرانسه ،و هلند
كشورهاي مهم طرف معامله :تركيه ،امريكا ،سوريه ،و ايتاليا
اقالم عمده صادرات�ي ايران به عراق :كفپوشهاي غيرمخمليباف ،از
ساير مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي آماده مصرف ،گوجهفرنگي محفوظ
ش��ده در سركه يا جوهر سركه ،يخچال فريزرهاي مجهز به درهاي خارجي
مجزا ،سيب تازه ،آب كه به آن قند شيرينكننده افزوده شده باشد ،ماشينها
و دستگاههاي تهويه مطبوع ،دستگاه مولد سرما بدون سوپاپ ،و كفشهاي
ضد آب.
اقلام عمده وارداتي ايران از ع�راق :قراضه و ضايعات آلومينيوم ،برنج
ب��ه صورت كارنش��ده ،لودر بيلدار با بارگيري از جل��و ،آلومينيوم به صورت
كارنش��ده (غيرممزوج) ،قراضه و ضايعات مس ،آلياژهاي مادر مس ،ميله ،و
پروفيل از آلومينيوم غيرممزوج.

اقالم و خدمات مورد نياز عراق

 .1مصالح س��اختماني ،بويژه گچ ،سيمان و س��نگهاي ساختماني ،در اين
زمينه از رقباي عمده ايران امارات متحده عربي و لبنان قابل ذكرند.
 .2تجهيزات و وسايل مخابرات و ارتباطات ،نظير موبايل ،تلفن و...
 .3انواع مواد غذايي خش��ك يا بس��تهبندي ش��ده و از جمله تنقالت و انواع

آهن ،مصالح و مواد غذایی به عراق میروند

ب��ا توجه به ش��رایط حال حاضر ع��راق ،طبیعی
اس��ت که این کش��ور به کاالهای مصرفی و مواد
و مصالح س��اختمانی بیش از همه نیاز دارد و به
همین دلیل است که بیش��تر کاالهای صادراتی
ایران به عراق نیز از همین قبیل اس��ت .در میان
کاالهای صادراتی س��ال گذشته به عراق سیمان،
ب��ا ارزش  260میلیون دالر ،در صدر ایس��تاده و
پس از آن مواد خوراکی ،مانند سیب و خیارشور،
بس��تنی و ش��ربتهای یخزده ،نان و بیسکویت و
رب گوجهفرنگ��ی ق��رار میگیرن��د .در این بین
البته فرآوردههای نفتی ،مثل روغنهای س��بک،
وسایل نقلیه موتوری و برخی لوازم خانگی ،مثل
کولره��ای آبی ،نیز از ایران به عراق صادر ش��ده
اس��ت .بازار عراق به علت تمام ش��رایطی که در
حال حاضر دارد ،به انواع و اقس��ام کاال و خدمات
مختل��ف نیازمند اس��ت و حفظ این ب��ازار برای
توسعه صادرات کشور امری است الزم.
تجارت ایران و عراق از نگاه آمار

از لحاظ ارزش ص��ادرات و واردات کاال از ابتدای
س��ال  1380تاکن��ون پررونقترین س��ال برای
بازرگانان ایرانی سال  88و برای تجار عراقی سال
 87بوده اس��ت .در سال گذش��ته ایرانیان موفق

نوشيدني ،خشكبار ،ماكاروني ،كنسروها و...
 .4دارو و تجهيزات پزشكي (در كشور عراق ،عليرغم كيفيت باالي داروهاي
توليدي ايران ،امريكا و س��اير كشورهاي اروپايي و هندوستان يكهتاز عرصه
رقابتهاي بازار دارو و كاالهاي بهداشتي و پزشكي هستند .چنين وضعيتي
تقريباً در مورد بس��ياري از كاالهاي وارداتي عراق وجود دارد و مردم عراق
مهمتري��ن م�لاك گزينش محصوالت م��ورد نظر را «ارزان��ي قيمت» قرار
دادهاند).
 .5شويندهها كه عمدتاً در بازار مناطق كردنشين مورد نياز هستند.
 .6ل��وازم خانگي كه از س��ال  1383به اين س��و عمدتاً م��ورد نياز مناطق
كردنشين بوده است.
 .7در زمينه محصوالت كش��اورزي ،بويژه گندم استراليا و امريكا بزرگترين
رقبا هستند.
 .8خدمات فني و مهندس��ي در زمينههاي راهس��ازي ،ساخت بيمارستان و
مدرسه ،نيروگاهي و صنعت نفت.
 .9توجه ویژه به منطقه فدرال كردستان و تمركز بر صنعت توريسم.
 .10ني��از به خدمات مالي و بانكي جديد که در اين زمينه انحصار كامل در
اختيار انگلستان و بحرين و تاحدي امريكاست.
 .11خدم��ات حملونقل :در ح��ال حاضر انحصار حملونق��ل داخلي عراق
در مناطق ش��مالي و مركز به عهده ش��ركتهاي ترك و در جنوب به عهده
شركتهاي حملونقل اردني است .عراق از نظر تجاری يك كشور آزاد است و
عوارض گمركي براي تمام كاالها  5درصد است ،ضمن اينكه كتابهاي علمي،
لباس ،موادغذايي ،دارو و تجهيزات پزشكي از نظر تعرفهاي معاف هستند .

سال دوم

دولت عراق که از لحاظ سیاس��ی و اداری تازهکار
به ش��مار میرود نیز ه��ر از چندگاهی با اعمال
محدودیتها و تدوین دس��تورالعملهای دس��ت
و پاگی��ر و نادرس��ت عرصه تج��ارت را بر فعاالن
صادرات��ی ایران��ی تنگ میکند .نمون��ه اخیر آن
نیز دس��تورالعملی اس��ت که در مب��ادی ورودی
کاال ص��ادر کرده که با واکنش مس��ئوالن ایرانی،
بخصوص بخش خصوصی ،مواجه شده است .در
این دستورالعمل که با پیگیری مسئوالن بازرگانی
در دو بخ��ش خصوص��ی و دولتی و پیام س��فیر
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با ای��ن همه ،حضور پررنگ در بازار عراق محدود
به ایران نیست و رقیبان زیادی در این بازار مملو
از نیاز س��رک میکشند که هر لحظه امکان دارد
گوی سبقت را از ما بربایند؛ همان گونه که ترکیه
در این امر موفق ش��ده اس��ت .در حالیکه ارزش
صادرات ایران به عراق به زحمت از مرز  4میلیارد
دالر عبور کرد ،ترکه��ا هماکنون در حال عبور
از مرز  10میلیارد دالر صادرات به عراق هس��تند
و چه بس��ا س��ال دیگر هر چه بر صادرات ترکیه
افزوده شود با از دست رفتن بازار ،ارزش صادرات
ما پایینتر بیاید.

دولت تازهکار و اقدامات نسنجیده

خرداد 89

ش��دند چهار میلیارد و  109میلیون و  259هزار
و  848دالر کاال به عراق بفرس��تند که بیشترین
ارزش مربوط به صادرات س��یمان و کمترین آن
مربوط ب��ه ش��لوارهای پیشبنددار بوده اس��ت.
عراقیها نیز در س��ال  87توانستند آمار صادرات
خود را به ایران در میلیون دالر س��ه رقمی کنند
و  200میلی��ون و  528هزار و  182دالر کاال به
ایران وارد کردند .عراق از سال  82تاکنون همواره
در سه رده اول واردکنندگان کاالهای ایرانی بوده
و بیشترین سهم عراق از کاالهای صادراتی ایرانی
مربوط به سال گذش��ته است که  28درصد کل
صادرات ایران به کش��ورهای خارجی بوده است.
کمترین میزان صادرات ایران به عراق هم مربوط
ب��ه دوران حاکمیت رژیم بعث در س��ال 1380
اس��ت که عراق در رده هش��تم مقاصد صادراتی
ای��ران قرار داش��ت و حدود ش��ش درصد از کل
ص��ادرات کاالهای ایران��ی را به خود جذب کرده
بود.

عقیل الموس��وی ،رایزن بازرگانی سفارت عراق،
اولین فردی بود که چراغ هش��دار از دست رفتن
بازار عراق را برای ایرانیها روشن کرد .الموسوی
چندی پیش گفت :هیئتهای زیادی میان ایران
و عراق مبادله میش��ود اما حجم تجارت این دو
کشور نسبت به دیگر کشورها بسیار پایین است
و رقمی در حدود 4میلیارد دالر را در برمیگیرد،
در حالیک��ه ترکیه ب��ا اس��تفاده از فرصتهای
تج��اری موجود صادرات خ��ود را به  10میلیارد
دالر رسانده است.
اولی��ن جرقهها در از دس��ت رفتن ب��ازار عراق با
تیزچنگی رقیبان در بازار نوش��یدنیها زده شد؛
جایی که کش��ورهای حوزه خلی��ج فارس ،مثل
عربستان و امارات ،با صادرات نوشابه و آب معدنی
ارزانتر نس��بت به کاالی مش��ابه ایران��ی بازار را
تصاحب کردند .پس از این نیز بازار مواد خوراکی،
مثل بس��تنی ،ش��کالت ،نان ،رب گوجهفرنگی و
خیارش��ور که اکنون سهم زیادی از صادرات ما را
تشکیل میدهد ،در خطر است.

عراق در ایران ت��ا یک ماه دیگر به تعویق افتاده،
مش��کالتی برای صادرکنندگان ایجاد شده است،
از جمله اینکه صادرکننده باید پروانه بهرهبرداری
کاال را که به تأیید س��فارت عراق رس��یده ،ارائه
ده��د .با توجه به اینکه پروان��ه بهرهبرداری فقط
به تولیدکننده و کارخانجات داده میش��ود ،ارائه
آن از طرف صادرکنن��ده نه تنها غیرممکن بلکه
بیمعناس��ت ،چرا که ممکن است صادرکنندهای
بدون اینکه خود تولیدی داش��ته باشد ،کاالهای
مختلف از تولیدکنندگان متفاوت جهت صادرات
بخرد.
از ط��رف دیگر دولت ع��راق در گمرکات خود از
صادرکنندگان گواهی مبدأ خاصی طلب میکند
که اعتبار بینالمللی ندارد و توسط خود عراقیها
طراحی ش��ده است .این در حالی است که صدور
گواهی مب��دأ در قوانین تج��ارت بینالملل تنها
توس��ط اتاق بازرگانی بینالملل��ی و در برگها با
طراحی و رنگ خاص که امکان جعل آن نباش��د،
قانونی و میسر است.
چالش ایجاد ش��ده از س��وی دولت ع��راق باعث
اعتراض ش��دید تجار ایرانی شده است تا آنجا که
در نشست رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
تهران با محمد مجید الشیخ ،سفیر عراق ،اعتراض
فعاالن اقتصادی ایران به سفیر عراق گوشزد شد.
یحیی آلاسحاق ،رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن تهران با اش��اره به اینکه افزایش مراودات
تجاری ایران و عراق شعار نیست ،از مجیدالشیخ
خواس��ت از طریق مذاک��ره ب��ا وزارت اقتصاد و
گم��رک عراق آنان را نس��بت به مش��کالتی که
دس��تورالعملهای جدید برای تجار ایرانی ایجاد
کرده است ،آگاه کند .او قوانین تجاری بینالمللی
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را به عن��وان چارچوب مس��تحکمی برای تدوین
روابط خواند و خواس��تار تشکیل جلسات هفتگی
بین س��فارت عراق ،به عن��وان نماینده دولت این
کش��ور و اتاق بازرگانی ته��ران ،به عنوان نماینده
بازرگانان و بخش خصوصی ایران جهت حل موانع
گس��ترش تجارت بین دو کشور شد .سفیر عراق
نیز با اس��تقبال از برگزاری جلس��ات مشترک ،بر
افزایش روابط ایران و عراق تأکید کرد .وی گفت:
ب��ا توجه به پیچیدگیهایی که اکنون در کش��ور
عراق وجود دارد ،وجود برخی مش��کالت طبیعی
اس��ت اما این مشکالت با مذاکرات و نشستهای
دوجانبه قابل حل است.
اما نکته مه��م در اظهارات این مق��ام عراقی این
ب��ود ک��ه عراقیه��ا خواس��تار کاالی باکیفیت و
مرغ��وب هس��تند و از ورود کاالهای اس��تاندارد
ایرانی اس��تقبال میکنند .وی از ات��اق بازرگانی،
ب��ه عنوان مرج��ع صادرکنن��ده گواه��ی مبدأ و
تأییدکننده ویزاهای تجاری ،خواس��ت مشکالتی
را که دس��تورالعملهای جدید به وجود آورده به
صورت مکتوب درآورد تا به هیئتی که در روزهای
آینده برای بررسی این مشکالت به ایران میآیند،
تحویل دهد و برای حل آن چارهای بیندیش��ند.
محمدمهدی راس��خ ،دبیرکل اتاق تهران ،درباره
مشکالت دستورالعملهای جدید دولت عراق در
گمرکات این کشور میگوید :درخواست گمرکات
عراق برای ارائ��ه گواهی مبدأ جدید که با رنگ و
ش��کل و زبان متفاوت توسط دولت عراق منتشر
ش��ده ،خالف قوانی��ن تجارت بینالمل��ل و (اتاق
بازرگان��ی)  ICCاس��ت چ��را که مطاب��ق قوانین
 ICCهمه کشورها باید از برگههای متحدالشکل
برای گواهی مبدأ اس��تفاده کنند که توسط خود
 ICCمنتش��ر میش��ود .دبیرکل اتاق تهران الزام
تأیی��د تمام مدارک مربوط به ص��ادرات و واردات
کاال توسط س��فارت عراق را که در دستورالعمل
جدی��د آمده ،موجب صرف وقت بس��یار و هزینه
باال برای صادرکننده ایرانی دانس��ت و با اشاره به
لزوم ارائه پروانه بهرهبرداری واحد تولیدی در مرز
عراق گفت :صادرکنندگان زیادی هستند که خود
تولیدکنن��ده نیس��تند و کاال را از تولیدکنندگان
مختل��ف خری��داری میکنن��د و به ب��ازار عراق
میفرستند و عمال پروانه بهرهداری را نمیتوانند
ارائه دهند .به گفته راس��خ ،در قوانین  ICCفقط
برای محموله گواهی مبدأ صادر میشود ،نه برای
کل قرارداد تجاری و خواس��ته عراق برای صدور
گواهی مبدأ برای کل قرارداد خالف قانون است و
اتاق تهران نمیتواند به این روش عمل کند.
این تنها یکی از چالشهای آشکار پیش روی فعاالن
اقتصادی ایران در بازارهای هدف است و اینجاست
که باید هنر دیپلماسی بزرگان نشسته بر صدر به
کم��ک بازرگانان بیاید تا با رفع موانع موجود ،بازار
عراق به عنوان یک مقصد پراش��تها برای صادرات
کاالی ایرانی حفظ شود ،وگرنه خسرانی که از این
ناحیه بر تجارت و بخصوص صادرات ما وارد میآید،
غیرقابل جبران خواهد بود.

راهنمای بازار عراق

منبع  :اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

آخرین اطالعات در سال  2007تا  2008میالدی
مساحت 437072 :کیلومتر

جمعيت 28945675 :نفر

پایتخت:بغداد

زبان اصلی:عربی

پول رایج:دینار جدید عراق

دین 97 :درصد مسلمان

درآمد سرانه 4000:دالر

نرخ تورم 6.8:درصد

نرخ بیکاری:
متغیر بین  18تا  30درصد

نرخ رشد صنعتی 10.5:درصد

نرخ رشد واقعی  9.8درصد

تولید ناخالص داخلی 112.8:میلیارد
دالر

سهم بخشها از تولید ناخالص داخلی در سال 2007
کشاورزی 5:درصد

صنایع 68:درصد

خدمات  27 :درصد

درامدهای بودجه ای42.4:
میلیارد دالر

هزینه های بودجه ای49.9:
میلیارد دالر

کسری بودجه7.5:
میلیارد دالر

ذخاير ارز وطال46.8:
میلیارد دالر

نرخ ارز :هر دالر آمریکا
 1176دینار
صادرات ایران به عراق

رتبه

سال

ارزش به دالر

سهم از کل
به درصد

8

1380

144,996,982

3

5

1381

217,650,183

5

2

1382

588,456,409

10

3

1383

369,206,067

5

2

1384

1,223,766,719

12

2

1385

1,718,453,632

13

2

1386

1,841,947,703

12

2

1387

2,566,148,864

14

1

1388

4,109,259,848

19

2

فروردین 1389

285,766,197

15

واردات ایران از عراق
رتبه

سال

ارزش به دالر

سهم از کل
به درصد

51

1380

22,697,932

0.13

57

1381

18,072,374

0.08

34

1382

95,797,648

0.34

60

1383

24,832,708

0.07

76

1384

7,965,083

0.02

56

1385

35,493,629

0.09

44

1386

92,383,807

0.19

33

1387

200,528,182

0.36

52

1388

60,940,644

0.11

60

فروردین 1389

1,405,100

0.04

