صادرات کاال و خذهات ایزاى به کشور افغانستاى
فزصت ها  ،تهذیذها و راهکارهای صادراتی
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 دالیل عذم موفقیت ایران در صادرات به بازارهای صادراتی

ایزاى در رفغ ػذم هَفمیت صادرات خَد دٍ سَال را اس خَد تایذ تپزسذ :

چرا ؟؟؟

ایزاى حذٍد  24هیلیارد دالر تِ  15وطَر ّوسایِ صادرات غیز ًفتی دارد وِ فمط  2درصذ اس سْن
ٍاردات آى وطَرّا را در تز هی گیزد .

چرا ؟؟؟

تجار  ،تاسرگاًاى ٍ تِ ٍیضُ هزاوش پخص وطَرّای ّذف واالی ایزاًی را خزیذ ٍ تزٍیج دٌّذ .

جَاب سَال  : 1ػذم تحمیمات ٍ گزدآٍری اطالػات
جَاب سَال  : 2تاساریاتی ٍ تثلیغات
ًتیجِ  :ػذم حضَر هستمین ضزوت ّای تَلیذی ٍ خذهاتی ایزاى
در وطَرّای ّذف صادراتی

پزچن ایزاى باال نیست
عذم حضور و هشارکت اجتواعی  ،فزهنگی و سزهایه گذاری در کشورهای هذف صادراتی ( افغانستاى )
حتی در وطَری ّوچَى افغاًستاى تا ستاى  ،فزٌّگ ٍ دیي هطتزن تا ایزاى  ،ها ًتَاًستِ این تا وارّای فزٌّگی ٍ
اجتواػی در آى وطَر ًام ایزاى ٍ تَلیذ ایزاًی را گستزش دّین  ،اها تا ًگاّی وَتاُ تِ ضْزّای افغاًستاى تا ًام ٍ

پزچن وطَرّایی ّوچَى پاوستاى  ،تزویِ  ،چیي ٍ ّوچٌیي تؼضی اس وطَرّای ػزتی ٍ ارٍپایی در تخص ّایی
ّوچَى تجارت  ،هزاوش آهَسضی ٍ درهاًی رٍ تِ رٍ ّستین .

هشکالت اساسی صادرات کاالهای غیز نفتی ایزاى به کشورهای هذف صادراتی :

تخص اٍل :
 ػذم تحمیمات ٍ گزدآٍری اطالػات در خصَظ تَلیذ ٍ واالی هَرد ّذف ػذم ضٌاسایی ٍ گزدآٍری اطالػات ٍاردوٌٌذگاى ٍ هزاوش پخص تاسار ّذفتخص دٍم :
 -ػذم اػتثار سٌجی ضزوت ّا ٍ ػاهلیت ّای فزٍش در وطَر ّذف

تخص سَم :
 -ػذم آهَسش ٍ راُ ّای فزٍش تِ رٍس ٍ ًَیي تِ ًوایٌذگاى

 ػذم هطاروت تا ًوایٌذُ ٍ ػاهلیت فزٍش درتزًاهِ ّای تاساریاتی ٍ تثلیغات در تاسار ّذف

 ػذم لیوت گذاری ّای هٌاسة تزای تاسارّایصادراتی ًسثت تِ لیوت ّای داخلی

 ػذم ًظارت تز فزٍش ٍ تَسیغ در تاسار ّذفتَسط ًوایٌذُ ٍ یا ػاهلیت فزٍش

بخش چهارم :
عذم حضور هستقین و هذیزیت صادرات شزکت های تولیذی و خذهاتی

خزیذ واردکننذگاى افغانستانی اس ایزاى
 ّشیٌِ ًْایی را تزای هصزف وٌٌذُ در وطَر افغاًستاى تا ٍجَد ٍاسطِ تاال هی تزد  ،ػذم رلاتت پذیزی لیوتیًسثت تِ رلثای خَد .
 خزیذ ٍاردوٌٌذگاى افغاى تا سلیمِ ضخصی تذٍى ًظز تِ ًَع ٍ ویفیت تزًذ ٍ در ّز ًَتت تزًذ هتفاٍتی راٍارد تاسار هصزف افغاًستاى
 ػذم رلاتت پذیزی تزًذّا در وطَر افغاًستاى تَسط ضزوت ّای تَلیذی ایزاى صادرات هحصَل ٍ واال تَسط تخطی اس وطَر ( ّوچَى خزاساى رضَی  50درصذ صادرات ایزاى تِافغاًستاى ) ٍ ػذم حضَر ٍ هؼزفی دیگز تَلیذات صادراتی در ضْزّای هختلف وطَر

 ػذم ًظارت ضزوت ّای تَلیذی در خصَظ صادرات تِ وطَر افغاًستاى تَسط ًوایٌذگاى ٍ ػاهلیي فزٍشتخصَظ در ضْزّای هزسی

ارس آوری های کوتاه هذت و ورود سزیع در باسار افغانستاى
 -1ارائِ خذهات پس اس فزٍش ٍ گاراًتی در وطَر افغاًستاى

 -2صادرات خذهات فٌی ٍ هٌْذسی در وطَر افغاًستاى

 -1ارائه خذمات پس از فروش و گارانتی در کشور افغانستان
 صٌایغ هختلف ساختواًی ٍ تاسیسات لَاسم خاًگی تزلی ٍ گاسی -صٌایغ رٍضٌایی

 -تجْیشات ٍ هاضیي آالت

 -2خذهات فنی و ههنذسی


اولویت های صادرات خذمات فنی و مهنذسی در بخص صنعت ساختمان به افغانستان :

 -ضْزساسی – تاسساسی  -ػوزاًی -سیز ساخت ّا – هؼواری  ،اًتمال داًص فٌی َّ ،ضوٌذ ساسی ساختواى ٍ هزاوش

صٌؼتی
 صادرات خذهات فٌی ٍ هٌْذسی در تخص پزٍصُ ّای ساختواًی دٍهیي جایگاُ را پس اس پزٍصُ ّای ًیزٍ دارد. پزٍصُ ّای صٌؼتی ٍ راُ ٍ ػوزاى تِ تزتیة در ردُ سَم ٍ چْارم صادرات وطَر ایزاى لزار دارد . صادرات خذهات فٌی ٍ هٌْذسی ایزاى اس  5هیلیارد ٍ  200هیلیَى دالر در سال  95تِ  400هیلیَى دالر در سال 97رسیذُ است

 -تشرگتزیي هطىل در صادرات خذهات فٌی ٍ هٌْذسی ضواًتٌاهِ ّا ٍ هطَق ّای صادراتی هی تاضذ.

راهکارهای کوتاه هذت توسعه صادرات کاالهای غیز نفتی به کشور افغانستاى  ( :هذیزیت صادرات )
 ایجاد هزوش ٍ دفتز هذیزیت صادرات تَلیذات ٍ خذهات ایزاى در وطَر افغاًستاى ایجاد ّلذیٌگ ّای تخصصی صادراتی اس صٌایغ ٍ تَلیذات هختلف صادراتی هحَر ایزاى -ایجاد هزوش ساهاًذّی خزیذارى واال ٍ خذهات در افغاًستاى

 ایجاد ضزایط فزٍش الساطی ٍ چٌذ هزحلِ ای تِ افغاى ّا ( هطاروت صٌذٍق ضواًت صادرات ایزاى ) -جذب ًوایٌذگی  ،ػاهلیت فزٍش ٍ ّوچٌیي سزهایِ گذار افغاى در تخص ّای هختلف تَلیذ ٍ صادرات

اس جوله اهتیاسات تشکیل هزکش  ،دفتز و هلذینگ واحذهای تخصصی در جهت هذیزیت صادرات :
( تزکیب واحذهای تولیذی و خذهاتی در جهت افشایش تزاس تجاری و صادراتی ایزاى به افغانستاى )

 تزًاهِ ریشی استزاتضیه در جْت تَسؼِ فزٍش ٍ ایجاد سْن لاتل تَجِ اس تاسار هصزف وطَرافغاًستاى
 -تذٍیي تزًاهِ ریشی جاهغ ٍ ّواٌّگ هتىی تِ آهار ٍ اطالػات هزتثط

 صزفِ جَیی در سهاى تزای ٍرٍد تِ تاسار تا احتصاب ضزوتی وِ لثال در تاسار وطَر افغاًستاىساتمِ فؼالیت ٍ تجزتِ داضتِ است
 -صزفِ جَیی در ّشیٌِ ّای ٍرٍد تِ تاسار صادراتی افغاًستاى اس طزیك حذف دفتز  ،اًثار ،

تحمیمات  ،تاساریاتی  ،تثلیغات ٍ واروٌاى هاساد
 افشایص تَاى رلاتت ٍ ارتما وارایی ًسثت تِ رلثا در تاسار ّذف -واّص خطز ( ریسه ) تجاری اس طزیك تٌَع تخطیذى تِ ًَع فؼالیت ّا

