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قسمت چهارم

اجمالی از وضعیت جغرافیایی و اقتصادی ایتالیا

ایتالیا كش��وري در جنوب قاره ی اروپاس��ت كه 301277 كیلومترمربع مس��احت دارد. س��رزمین ایتالیا از 
ش��به جزیره ی ایتالیا و دو ش��به جزیره ی سیسیل و س��اردینی در دریاي مدیترانه تشکیل شده است. طول این 
س��رزمین از ش��مال تا جنوب 1140 كیلومتر و عرض متوس��ط آن حدود 209 كیلومتر است. در شمال ایتالیا 
كوه هاي آلپ مرز طبیعي این كش��ور را با فرانس��ه، س��وئیس، اتریش و یوگسالوي سابق تشکیل مي دهد. طول 
مرزهاي خش��کي ایتالیا با همس��ایگان در مجموع 292020 كیلومتر اس��ت و به این كشورها مربوط مي شود: 
سوئیس )740 كیلومتر(، فرانسه )488 كیلومتر(، اتریش )430 كیلومتر(، اسلووني )232 كیلومتر( و سن مارینو 
)39 كیلومتر(. هم چنین طول مرزهاي آبي ایتالیا 7210 كیلومتر است كه به دریاي آدریاتیک ایتالیا در شرق، 

دریاي تیرني در غرب و دریاي مدیترانه در جنوب منتهي مي شود.

مبارزه با قاچاق کاال در کشورهاي مختلف

ایتاليا

پژوهشگر: دكتر داود مجتهد
بازنویسی: داریوش یعقوبی
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جمعیت ایتالیا در سال 2008 بیش 
از 58 میلی��ون نف��ر بوده اس��ت. ایتالیا 
سال هاست رشد منفي جمعیت را تجربه 
مي كند. این موضوع، جمعیت را به سوي 
سالخوردگي س��وق داده است؛ به طوري 
كه میانگین سني جمعیت به 42/9 سال 
رس��یده است. با وجود این، نرخ بي كاري 
در این كش��ور 6 درصد مي باش��د. ایتالیا 
كشوري مهاجر پذیر و یکي از دروازه هاي 
ورود مهاجران به اروپا محسوب مي شود. 
جلگه ی پو كه  یک پنجم مساحت كشور 
را تش��کیل مي ده��د، دو پنجم جمعیت 
را در خود ج��اي داده و پرجمعیت ترین 

بخش ایتالیاست.
ایتالی��ا در فرهن��گ غ��رب س��همي 
به سزا داشته است. در گذشته این كشور 
محل اس��تقرار امپرات��وري روم بود. این 
امپراتوري در س��ال 476 میالدي از بین 
رفت. ام��ا پس از یک هزار س��ال دوباره 
ایتالیا نق��ش مهمي در تاریخ ایفا نمود و 
رنس��انس اروپا از این كشور آغاز شد. در 
قرن ه��اي چهاردهم تا ش��انزدهم، ایتالیا 
مرك��ز هنر، معماري، ادبیات و علوم اروپا 

بود. 
ایتالیا یکي از ده كشور صنعتي جهان 
به حس��اب مي آید؛ اما عمده ی موادخام 
موردنیاز و 75 درصد انرژي مصرفي خود 
را وارد مي كند. در سال هاي گذشته دولت 
ایتالیا سیاست هاي انقباضي مالي را براي 
انطباق بیش تر با سیاست هاي اتحادیه ی 
اروپا؛ افزایش رقابت پذیري؛ و رش��د بلند 

اقتص��ادي به اجرا درآورده، كه در پي آن 
ن��رخ بهره و تورم كم تر ش��ده اس��ت. اما 
هنوز اقتصاد ایتالیا با مش��کالت فراوانی 
روبه روست. بدهي عمومي دولت و مردم 
ایتالیا به صددرصد تولید ناخالص داخلي 
این كشور رسیده و كسر بودجه، اجازه ی 
كاهش س��ریع این رقم را نمي دهد. رشد 
اقتصادي ایتالیا  نیز از متوسط منطقه ای 
یورو پایین تر بوده و از رقم 1/9 درصد در 
سال 2006 به 1/5 درصد در سال 2007 

كاهش یافته است.
در سال 2007 تولید ناخالص داخلي 
ایتالیا 1786 میلیارد دالر و درآمد سرانه 
در ای��ن كش��ور 3400 دالر بوده اس��ت. 
تنها 1/9 درصد از تولید ناخالص داخلي 
مربوط به كشاورزي، 28/9 درصد مربوط 
به صنعت و 69/2 درصد مربوط به بخش 
خدمات بوده اس��ت. در این سال میزان 
ص��ادرات 501/4 میلی��ارد دالر و میزان 
واردات 498/6 میلیارد دالر بوده اس��ت. 
مقصد عم��ده ی كااله��اي صادراتي این 
كش��ور بیش ت��ر آلم��ان )12/9 درصد(، 
فرانس��ه )11/4 درص��د(، اس��پانیا )7/4 
درصد(، آمریکا )6/8 درصد( و انگلستان 
)5/8 درصد( بوده و واردات آن بیش تر از 
كشورهای آلمان )16/9 درصد(، فرانسه 
)9 درص��د(، چین )5/9 درص��د(، هلند 
)5/5 درص��د(، بلژی��ک )4/3 درص��د( و 
اسپانیا )4/2 درصد( صورت گرفته است.

دستگاه هاي دست اندركار مبارزه 
با قاچاق كاال در ایتاليا

گمرک ایتاليا
تاریخچه ی گمرک و قوانین گمركي

تأس��یس گم��رک س��ازمان یافته در 
ایتالیا را مي توان به س��ال هاي نخستین 
دهه ی 1860 نس��بت داد. گمرک ایتالیا 
به ط��ور دقی��ق از س��ال 1862 با تدوین 
قان��ون گم��رک و اب��الغ آن به سراس��ر 
مناطقي كه در آن زمان جزو س��رزمین 
ایتالیا محسوب مي شدند تأسیس گردید. 
در هر حال در این كش��ور نیز تش��کیل 
س��ازماني به ن��ام گم��رک تحت تأثیر دو 
عام��ل تج��ارت خارج��ي و قدرت ه��اي 
منطقه  اي قرار داش��ته و شرایط حاكم بر 
آن با تأثیر متقاب��ل این دو عامل تعیین 
مي گ��ردد. بنابراین مي توان روند تاریخي 
ایتالی��ا را تحت تأثیر رویدادهاي  گمرک 
مهم سیاس��ي و اقتص��ادي از زمان روم 
باستان تا اش��غال ایتالیا توسط ناپلئون، 

اتحاد مجدد ایتالیا در س��ال هاي 1860، 
جنگ هاي جهان��ي اول و دوم و باالخره 
تأس��یس اتحادی��ه ی اروپ��ا و ...، م��ورد 
مطالع��ه ق��رار داد. گمرک فعل��ی ایتالیا 
بیش تر تح��ت تأثیر تش��کیل اتحادیه ی 

اقتصادی اروپا قرار دارد.
در س��ال 1968 تعرفه ی مش��ترک 
گمركي در اروپا به اجرا درآمد. در پي این 
اتفاق، موانع تعرف��ه اي و محدودیت هاي 
اعمال ش��ده ب��ر میزان تج��ارت كاال در 
قلمرو اروپاي متحد از بین رفته و به این 
ترتیب اولین گام براي تأسیس اتحادیه ی 
مش��ترک گمركي اروپا با مشاركت شش 
كشور و با امضاي توافق نامه ی رم برداشته 
شد. نظام مشترک تعرفه ی گمركي اروپا 
از دو بخش، تش��کیل ش��ده است: بخش 
اول به قوانین و مقررات خاص و عمومي 
مربوط اس��ت و در بخش دوم اختیارات 
و نرخ هاي قراردادي ذكر گردیده اس��ت. 
تعرفه ی گمركي تعیین شده در مقایسه با 
نرخ تعرفه در كش��ورهاي ایتالیا و فرانسه 
كم تر بود، اما ایتالی��ا نیز پس از پذیرش 
تعرفه ه��اي  ح��ذف  و  رم  توافق نام��ه ی 
گمركي در اتحادی��ه ی اروپایی و پس از 
آن تحت تأثیرتفاهم نامه ه��اي مرب��وط به 
پیمان گات، تعرفه هاي گمركي مشترک 

را جاي گزین تعرفه هاي ملي خود نمود.
نظام نامه و قوانین مش��ترک گمركي 
در اروپ��ا در راس��تاي هماهنگي بیش تر 
با اتحادیه ی اقتصادي اروپا تدوین ش��ده 
و كش��ورهاي عضو ای��ن پیمان نامه را به 
ص��ورت مجموع��ه اي واح��د در مقاب��ل 
كش��ورهاي دیگر جهان درآورده اس��ت. 
قوانین مش��ترک گمركي اروپا تنها ابزار 
قانون گذاري در كش��ورهاي عضو اس��ت. 
ای��ن مجموعه قوانین، ب��راي تمامي اعضا 
مق��ررات و رویه هاي یکس��اني را فراهم 
نم��وده و تنها قان��ون اساس��ي گمركي 
اس��ت كه تجارت میان كش��ورهاي عضو 
اتحادی��ه ی اروپایی و س��ایر كش��ورها را 
تنظی��م مي نماید. قوانین فوق متش��کل 
از 253 ماده ب��وده و بخش هاي مختلف 
آن، محدوده ی كاربرد، تعریف هاي اولیه، 
تعری��ف فعالیت هاي گمرك��ي و اصول و 

كاربردهاي قوانین را شامل مي گردند.
ب��ازار   ،1993 ژانوی��ه ی  اوای��ل  در 
مش��ترک اروپای��ي آغاز ب��ه كار كرد و با 
تش��کیل آن، كلیه ی قوانین گمركي آن 
زمان در كش��ورهاي عضو، ملغي گردید 
و این كش��ورها مل��زم ش��دند تغییرات 
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الزم را در قان��ون ج��اري خ��ود اعم��ال 
نماین��د. مجموع��ه ی قوانی��ن گمرك��ي 
اروپا حاصل 35 س��ال تالش كشورهاي 
ای��ن ق��اره در جه��ت هماهنگ��ي بی��ن 
اعضاست. اولین دس��تاورد این اقدامات، 

حذف محدودیت ه��ا و موانع تجاري بین 
كشورهاي عضو است، به طوري كه كاالها 
مي توانند بدون تش��ریفات گمركي میان 

كشورهاي، جابه جا شوند.
گمركي،  تش��ریفات  برچیده شدن  با 
تمام��ي قوانین انتظامي مرب��وط نیز لغو 
گردیدند )مگر در موارد اس��تثنایي مثل 
كنت��رل محموله ه��ا در مقص��د، آن هم 
در بعضي كش��ورها(. هم  اكن��ون كاالها 
آزادانه در س��طح اتحادیه ی اروپا جابه جا 
مي شوند و بین كشورهاي عضو اتحادیه و 
كشورهاي دیگر نیز، كنترل هاي معمولي 
و ساده اي صورت مي گیرد. البته با توجه 
به ش��رایط خاصي كه ممکن است براي 
برخي كش��ورهاي عض��و اتحادیه وجود 
داشته باش��د، در مواردي كه مجموعه ی 
قوانی��ن اروپایي، موضوعاتي را پوش��ش 
نمي دهند، كش��ورها مي توانند از قوانین 

ملي خود استفاده كنند.

ساختار اداري و تجهيزات گمرک
با پیوس��تن ایتالیا به بازار مش��ترک 
اروپ��ا مش��کالتي در انطب��اق قوانی��ن و 
س��اختار اداري گمرک با الزامات اروپایي 
ب��روز نمود. اما ایتالیا اق��دام قابل توجهي 
ب��راي هماهنگ��ي س��ریع ب��ا اتحادیه ی 
اروپایی صورت نداد. این موضوع بیش تر 
به بوركراس��ي اداري و قانوني موجود در 
ایتالیا مربوط مي شد. از نظر دولت مردان 
ایتالیا، اصالحات گس��ترده و پیچیده در 
وزارت اقتص��اد و دارای��ي چندان عاقالنه 
به نظر نمي رس��ید. به عالوه از آن جایي 
ك��ه در هم تنیدگي باالی��ي میان گمرک 
و اقتص��اد ملي كش��ورها وجود داش��ت، 
اصالح��ات گمركي را مي ت��وان موضوع 

سیاسي به حساب آورد.
در س��ال 1971، در سازمان گمرک 
ایتالیا، تغییر س��اختاري كلي روی داده 
و ب��ا برچیده ش��دن 42 اداره از آن، 40 

اداره ی جدید تأسیس شدند.
وزارت  مس��ئوالن   1984 س��ال  در 
اقتصاد و دارایي به این نتیجه رسیدند كه 
باید تشریک مساعي و همکاري متقابلي 
نهاده��اي دس��ت اندركار  تمامي  می��ان 
تدوی��ن قوانی��ن و آیین نامه ه��اي اداري 
وجود داش��ته باشد. در نتیجه مؤسسه ی 
)دپارتم��ان( گمرک با اختیارات قانوني و 

مالي مربوط تأسیس گردید.
گم��رک  قان��ون   1989 اكتب��ر  در 
روزآمد ش��ده و ساختار گمرک و مسائل 

مالي آن دوباره س��ازمان دهي گردید. به 
این ترتیب موقعیت، ساختار و رویه هاي 
كاري گمرک ایتالیا م��ورد بازنگري قرار 
گرفته و اختیاراتي قانوني و اجرایي براي 
بهبود كارایي خدمت رساني به بخش هاي 
صنعت��ي و فعالیت هاي تج��اري در نظر 
گرفته ش��دند. با تغییرات صورت گرفته، 
اداره كل گم��رک ب��ه 4 اداره ی مركزي، 
14 اداره ی منطقه اي، 49 ناحیه گمركي، 
150 اداره ی گم��رک، 41 اداره ی محلي 
مالیات و 16 آزمایش��گاه شیمیایي )12 
آزمایش��گاه منطق��ه اي و 4 آزمایش��گاه 
ویژه( تقس��یم ش��د. به دنب��ال آن براي 
ایج��اد ارتب��اط بهتر و تس��هیل تجارت 
میان كشورهاي عضو اتحادیه ی اروپایی، 
سامانه هاي اطالعاتي رایانه اي در گمرک 
ب��ه كار گرفته ش��دند. س��امانه هاي ذكر 
شده، ابزارهاي مناسبي را براي ممیزي و 
كنترل هاي گمركي مبتني بر خطرپذیري 
)ریسک( در اختیار قرار داده و با استفاده 
از آن ه��ا كارهاي گمرک اغلب به صورت 

رایانه اي انجام شدند.
س��ازمان   1999 ج��والي   30 در 
گمرک ایتالیا براس��اس قانون ش��ماره ی 
300 زیرنظ��ر وزارت دارای��ي تأس��یس 
گردید. تا پیش از این، گمرک به صورت 
اداره  كل گمرک كه جزئي از تش��کیالت 
مربوط به مالیات هاي غیرمس��تقیم بود، 

اداره مي شد.
گم��رک ایتالیا فعالیت  ه��اي خود را 
متناس��ب با نیازها و الزام��ات اتحادیه ی 
اروپایی انجام مي دهد. با اتصال بانک هاي 
اطالعات��ي محلي و بانک ه��اي اطالعاتي 
اتحادیه ی اروپایی به یکدیگر، گردآوري و 
توزیع اطالعات به منظور انجام اقداماتي 
نظیر مبارزه با جرایم، روزآمد شده اند. با 
پیوستن كشورهاي مختلف به اتحادیه ی 
اروپایی، ضرورت دارد تعریف مش��تركي 
از جرایم گمركي وجود داش��ته و كلیه ی 
قانون ش��کنان ب��ه روش یکس��اني مورد 
اعمال قانون ق��رار گیرند. از این رو تأكید 
اصلي اتحادیه بر هماهنگي و تش��ابه بین 
گمرک كشورهاي مختلف از طریق وضع 
نظام نام��ه ی گمركي مش��ترک، اس��توار 

است.
به منظور نیل به هدف فوق، گمرک 
ایتالیا ساختار سازماني تازه اي براي خود 
در نظر گرفت تا با سایر نهادهاي گمركي 
مس��تقر در كش��ورهاي عضو اتحادیه ی 

جدول )1( كاالهاي عمدهی صادراتي ایتاليا

ارزش كاال
)ميليون 

دالر(

5014/6نوشابه )الکلي و غیرالکلي(
11515/6روغن هاي نفتي و قیر

10807/4دارو

لوح فشرده، صفحه، فیلم و 
4444/9نوار پالستیکي

خاک رس و مواد اولیه ی 
4492/1خاک نسوز

5531/5لوله هاي آهني و استیل
7751/5ساخته هاي فلزي

موتورهاي درون سوز و 
42414/3قطعات آن ها

16689/4ماشین هاي صنعتي
تجهیزات سرمایشي و 

6368/9گرمایشي

4722/7كمپرسور و فن
شیرآالت صنعتي و تجهیزات 

5103/3لوله كشي

تجهیزات مخابراتي و ارتباط 
5078/3از راه دور

6662/1لوازم برقي و غیربرقي منزل
خودروهاي مورد استفاده ی 

7795/0شخصي

خودروهاي مورد استفاده در 
4498/0حمل و نقل عمومي

12377/0قطعات و لوازم یدكي خودرو
10538/5مبلمان

14541/6لباس و منسوجات
8860/0كفش

4343/7ساخته هاي پالستیکي
صنایع دستي، كارهاي 

5039/2هنري و عتیقه جات
 www.businessfocus.com :منبع
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اروپایی س��ازگار و مشابه باشد و خدمات 
خود را در ی��ک محیط رقابتي ارائه دهد 
و در همان ح��ال، در پي گیري اهداف و 
مأموریت هاي س��ازماني؛ هم��واره تأكید 
بیش ت��ري بر رعای��ت مس��ائل اخالقي، 
هم چنی��ن صحت اس��اس نامه و قوانین 
سازماني مربوط براس��اس اصول قانوني، 
شفافیت و صداقت، داشته باشد. سازمان 
جدید گمرک، ابت��کارات مهمي را براي 
بهب��ود كیفیت خدمت رس��اني كه منجر 
ب��ه افزایش درآمده��اي داخلي و ارتقاي 
س��رعت و كارایي كنترل ه��اي گمركي 
شود، انجام داده و اقداماتي همانند نظام 
ارزش یاب��ي كاركنان؛ تش��ویق روحیه ی 
سازماني؛ و توس��عه ی مهارت هاي شغلي 

را در برنامه ی خود، قرار داده است.
از  ایتالیا  س��ازمان جدی��د گم��رک 
ژانویه ی سال 2001، با ساختار و وظایف 
نوی��ن و بدون قواع��د دیوان س��االرانه و 
قی��د و بندهایي ك��ه در رویه هاي كاري 
پیشین داش��ت و با هدف رویارویي بهتر 
با چالش ها و مس��ائل تازه ی تجاري نظیر 
جهاني شدن، شکل گرفته و در این مسیر، 
الزام��ات تجارت الکترونی��ک در هزاره ی 
س��وم را نی��ز موردنظر قرار داده اس��ت. 
این��ک ب��ا برچیده ش��دن محدودیت ها و 
مرزهایي ك��ه میان كش��ورهاي اروپایي 
وجود داش��ت، س��ازمان گمرک همانند 
بقیه  ی نهادها، نقش مهم تري در انطباق 
با الزامات و نیازهاي روان س��ازي تجارت 
در ابع��اد: سیاس��ت گذاري هاي بازرگاني 
و اقتص��ادي كش��ورها؛ تأمی��ن مناف��ع 
اقتصادي؛ و مسائلي همانند حفظ هویت 
و مشخصه هاي فرهنگي كشورها به عهده 

گرفته است.
از جمله وظایف گمرک كه با همکاری 

سایر دس��تگاه هاي مسئول كنترل مرزها 
انجام مي ش��ود، مي توان مبارزه با قاچاق؛ 
جلوگیري از ورود غیرقانوني اسلحه؛ مواد 
مخدر و سیگار؛ پول غیرقانوني؛ كاالهاي 
تجمالتي و تقلبي؛ و آثار هنري را نام برد. 
گمرک در خ��ط اول مبارزه با ورود مواد 
رادیواكتی��و، ضایعات خطرناک، داروهاي 
غیرمجاز و غیرقاب��ل مصرف و كاالهایي 
قرار دارد كه به محیط زیس��ت و سالمت 

انسان ها آسیب وارد مي كنند.
گم��رک ایتالی��ا در كلی��ه ی مبادي 
ورودي و خروج��ي راه ه��اي زمین��ي و 
خط آهن، بن��ادر و فرودگاه ها حاضر بوده 
و وظایف خود را با جدیت انجام مي دهد. 
از آن ج��ا كه گمرک وظایفي در س��طح 
بین المللي به عهده داشته و اولین برخورد 
اف��راد خارجي ب��ا مردم ایتالی��ا عمدتاً با 
كاركنان گمرک است، مي توان كاركنان 
گمرک را اولین سفیران یک كشور تلقي 
كرد كه آیین��ه ی تمام نمایي از مردم آن 
كشور هستند. بنابراین تالش مي كنند تا 

در انجام وظایف خود، ادب و متانت الزم 
را رعایت كنند.

در حال حاضر سازمان گمرک ایتالیا 
از سه سطح تشکیل شده است:

سطح اول، از آِن مركزي است كه در 
شهر رم قرار داش��ته و عهده دار وظایفي 
چون: تدوین راهبردهاي عملیاتي، تنظیم 
طرح هاي اجرایي؛ سیاست گذاري بودجه 
و مناب��ع انس��اني؛ و تصمیم گیري ه��اي 
راهب��ردي در م��ورد س��رمایه گذاري ها، 
ارتباط��ات بین المل��ل، سیاس��ت گذاري 
استفاده از فناوري هاي تازه و نظارت هاي 

مدیریتي است.
سطح دوم، س��طح پیراموني است و 
وظیفه ی آن هماهنگ سازي فعالیت هاي 
گمرك��ي در پهن��ه ی كش��ور و حص��ول 
اطمینان از انجام اقدامات، و دس��ت یابي 

به نتایج یکسان است.
برعهده ی  عملیات��ي  وظای��ف  انجام 
نواحي مختلف گمرک اس��ت كه س��طح 
س��وم را تش��کیل داده و در برگیرنده ی 
102 اداره ی گم��رک اصلي، 47 اداره ی 
گم��رک فرعي، 225 ش��عبه ی گمركي، 
41 اداره ی مالی��ات غیرمس��تقیم و 15 

آزمایشگاه شیمیایي است.
چنین س��اختاري یک مدل سازماني 
انعطاف پذیر و كارآم��د فراهم مي كندكه 
مس��ئولیت ها و زیربخش هاي آن از نظر 
قوانی��ن و اختیارات قانون��ي، مورد تأیید 

قرار گرفته اند.
ایج��اد ارتباط قاب��ل  اطمینان میان 
س��ازماني  مختل��ف  در س��طوح  ادارات 
گمرک، از طریق شبکه ها و سیستم هاي 
یک پارچ��ه ی رایانه اي به دس��ت مي آید 
كه 3000 ایس��تگاه را به یکدیگر متصل 
س��اخته، امکان انج��ام كاره��ا به روش 
الکترونیک��ي را مهی��ا نم��وده و زمینه ی 
تبادل  اطالع��ات با س��ایر ادارات دولتي 
را فراه��م مي نمای��د. این سیس��تم براي 
ترخی��ص الکترونیکي مورد اس��تفاده ی 

كاربران قرار مي گیرد.
گمرک  ش��یمیایي  آزمایش��گاه هاي 
با ه��دف انجام كنترل ها و آزمایش��اهای 
الزم ب��ر روي م��واد و كاالها ب��ه منظور 
طبقه بن��دي كاالهاي مهم و تعیین گروه 
مالیاتي ه��ر یک از آن ها و نی��ز ارزیابي 
گواهي نامه ی انواع محصوالت اعم از مواد 
غذایي، تركیبات نفتي، دارو، پوش��اک و 
نوش��ابه هاي الکلي، تأسیس شده اند و از 
فن��اوري و روش هاي نوین و اس��تاندارد، 

نظام نامه و قوانين مشترك 
گمركي در اروپا در راستاي 

هماهنگي بيش تر با 
اتحاديه ی اقتصادي اروپا 
تدوين شده و كشورهاي 
عضو اين پيمان نامه را به 

صورت مجموعه اي واحد در 
مقابل كشورهاي ديگر جهان 

درآورده است
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استفاده مي كنند.
اتحادی��ه ی گمرك��ي از اجزاي اصلي 
اتحادیه ی اروپایي تلقي ش��ده و عضویت 
كشورها در آن، هم چنین پیروي از اصول 
و قواعد مش��ترک مقرر، س��بب تغییرات 
عمده و پیش��رفت و ترق��ي اعضا گردیده 
اس��ت. این كش��ورها به تهی��ه و اجراي 
طرح هاي توس��عه اي اقدام كرده اندكه در 
اثر آن، كارای��ي اداري آن ها بهبود یافته 
و تجارت بین كش��ورهاي عضو تس��هیل 
گردیده اس��ت. در اجراي این طرح هاي 
توسعه، كشور ایتالیا نیز به پیروی از سایر 

اعضا، اقداماتي انجام داده است.

از آن ج��ا ك��ه اتحادی��ه ی اروپایی با 
كش��ورهاي دیگري در خارج از اتحادیه 
نیز مبادالت بازرگاني دارد، این اتحادیه، 
در كنار برچیده شدن نظام تعرفه اي بین 
كش��ورهاي عضو، نظام تعرفه اي یکساني 
را نیز براي ورود كاال از مبدأ این كشورها 
توصیه و به اجرا گذاشته است. در صورت 
عدم تشابه نظام تعرفه اي بین كشورهاي 
عضو، تبادل آزاد كاالها در سطح اتحادیه 
عماًل امکان پذیر نخواهد بود؛ زیرا در این 
ص��ورت كاالها از طریق كش��ورهایي كه 
تعرفه ی پایین ترین دارن��د وارد اتحادیه 
ش��ده و در س��طح اروپا پخش مي شود. 
از پیش نیازهاي اس��تقرار نظام تعرفه اِي 
یکس��ان، وج��ود س��امانه ی طبقه بندي 
كاالی��ي مش��ترک اس��ت. از آن ج��ا كه 
براس��اس  كااله��ا،  گمرك��ي  تعرف��ه ی 
طبقه اي كه در س��امانه ی گمركي دارند 
تعیین مي ش��ود، الزم اس��ت ب��ه منظور 
دس��ت یابي به نظ��ام تعرفه اي یکس��ان، 
نظام طبقه بندي كاالها نیز مشابه گردد. 
با استقرار این س��امانه ها مي توان انتظار 
داش��ت كه تخلفات ناش��ي از عدم تشابه 
س��امانه های گمركي در كشورهاي عضو 
اتحادیه به حداقل رس��یده و از جرایمي 
مثل قاچ��اق كاالها و به وی��ژه كاالهایي 
كه امکان تعیین كیفیت آن ها به راحتي 
امکان پذیر نیس��ت، جلوگیري ش��ود. در 
این خصوص تأسیس آزمایشگاه هایي كه 
از اص��ول و قواعد مش��ابهي براي تعیین 
كیفی��ت كااله��ا پیروي كنن��د، ضروري 

است.
اتحادیه ی اروپایی با هدف تس��هیل 
فعالیت هاي تجاري و اعمال كنترل بهتر 
تفاهم نامه هاي  فعالیت هاي گمرك��ي،  بر 
هم��کاري با كش��ورهاي دیگر ب��ه ویژه 

ایاالت متحده منعقد نموده اس��ت. انعقاد 
این تفاهم نامه ه��ا، امنیت متقابل تجاري 
میان اتحادیه ی اروپایی و دیگر كش��ورها 
را تقویت ك��رده و تعادل مطلوبي را بین 
س��هولت تجارت و امنیت گمركي، برقرار 

ساخته است.

عملك�رد گم�رک در مب�ارزه ب�ا 
قاچاق كاال

براس��اس آمار ارائه ش��ده از س��وي 
گمرک ایتالیا، در س��ال 2004 كاالهایي 
در گروه عین��ک آفتابي، س��اک و لوازم 
مش��ابه باالترین رقم اق��الم توقیفي را به 
خود اختصاص داده و پس از آن پوشاک 

و لباس قرار دارد.
در مجم��وع، 72 درص��د كااله��اي 
قاچاق وارد ش��ده به ایتالی��ا از چین؛ 8 
درص��د از تایلند؛ 5 درصد از هنگ كنگ؛ 
و 15 درصد بقیه از س��ایر كشورها بوده 

است.
ج��دول )4( م��وارد نق��ض مالکیت 

ب��ا  توقیف ش��ده  كااله��اي  و  معن��وي 
مارک هاي جعلي را نشان مي دهد.

آمارهاي سال 2006 نشان مي دهند 
كه كش��ور چین بیش ترین س��هم را در 
قاچاق كاالي تقلبي به س��طح اتحادیه ی 
اروپایی داش��ته اس��ت؛ به  طوري كه 58 
درصد كاالهاي توقیف شده در خصوص 
حق��وق مالکی��ت معن��وي از مب��دأ این 
كش��ور بوده است. پس از چین به ترتیب 
كشورهاي تركیه )حدود 5 درصد(، هند 
)2/7 درصد(، گرجس��تان )2/5 درصد(، 
سوئیس )2 درصد(، امارات عربي متحده 
)حدود 2 درصد(، هنگ كنگ )2 درصد( 

و بلغارستان )1/6 درصد( قرار دارند.
ب��ه م��وازات افزای��ش ورود كاالهاي 
تقلبي ب��ه بازار اتحادیه ی اروپایی، میزان 
توقیف این كاالها نیز در سطح اتحادیه و 
از جمله ایتالیا افزایش یافته است. 18/7 
درصد این كاالها در كشور ایتالیا، 25/8 
درصد در یونان، 22/4 درصد در اسلواكي 
و 18/7 درصد در بلژیک توقیف شده اند. 
48 درصد كاالهاي قاچاق كشف شده در 
ایتالیا در حین اج��راي عملیات گمركي 
و در رویه هاي گمركي كش��ف ش��ده اند 
و 42 درصد كش��فیات در زمان حمل و 

جابه جایي كاالها، صورت گرفته است.

پليس مبارزه با جرایم گمركي
قانون ش��ماره ی 68 در سال 2001 
ساختار نظامي این سازمان را تثبیت كرد 

اروپا  گمركي  سياست هاي 
براي  مهم  ابزارهاي  از  يكي 
پيشبرد و تقويت امور تجاري 
مبادالت  در  شفافيت  و 

تجاري است
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و وظایفي در امور اقتصادي برعهده ی آن نهاد. اختیارات و 
مسئولیت هاي این سازمان توأمان از حکومت داخلي ایتالیا 

و اتحادیه ی اروپایی نشأت گرفته است.
تصمیمات كلي در م��ورد اهداف و فعالیت هاي نیروي 
پلیس مالي معموالً هر سال توسط وزارت اقتصاد و دارایي 
در پیش گرفته شده و ابالغ مي شود. این تصمیماها شامل 
اولویت هاي سیاس��ي و اهداف راهبردي اس��ت. اهدافي كه 
در س��ال 2006 با نگاه كل��ي به ایجاد هم افزایي با س��ایر 
بخش هاي اقتصادي و ایجاد عدالت و برابری حقوق مالیاتي 

براي این نیرو در نظر گرفته شده عبارت اند از:
جلوگیري از تقلب مال��ي و گریختن متهمان از طریق 

برنامه هاي كنترلي و بازرسي هاي هدف دار؛
حفاظت از عملکرد درس��ت بازار سرمایه و پس انداز به 
وسیله ی ابزارهایي مانند كنترل جرایم پول شویي، حفاظت 
از روش هاي پرداخت و هم چنین جلوگیری از تأمین مالي 

اعمال تروریستي؛
كنترل هاي اقتصادي در قلمرو كشوري با هدف مقابله 
با اقتصاد پنهان در وجوه مختلف آن از نظر كسب وكارهاي 
غیرقانون��ي و ش��غل هاي خالف، قماربازي ه��اي غیرمجاز، 

عبور غیرقانوني از مرزها و مهاجرت هاي غیرقانوني؛
حمای��ت از مصرف كنندگان و نظام تولی��دي ایتالیا از 
طری��ق مبارزه ب��ا جرایم اقتصادي واقع ش��ده در خصوص 
جعل و تقلب نش��ان هاي تج��اري و اس��تفاده ی غیرمجاز 

از حق��وق معن��وي افراد در م��ورد محصوالتي همانند ل��وازم صوتي و 
تصویري، و موادغذایي.

ساختار نیروي پلیس مالي ایتالیا در حال حاضر به این شرح است:
اداره كل مركزي

واحدها و مراكز فرماندهي عملیاتي
واحدها و مراكز استخدام و آموزش كاركنان

فرماندهي و واحدهاي پشتیباني اداري و فني
اداره كل مركزي در ش��هر رم قرار داش��ته و مدیریت ارشد مركزي 
را تش��کیل مي دهد. برنامه ریزي، هدای��ت و كنترل فعالیت هاي نیروي 

پلیس مالي، از جمله مسئولیت هاي مهم اداره كل مركزي است.
واحدها و مراكز فرماندهي عملیاتي به بخش ها و مناطق كش��وري 
تقس��یم شده اند. 6 مركز فرماندهي میان منطقه اي در شهرهاي میالن، 
ونیز، فلورانس، ناپل و پالرمو یکي از این مناطق كش��وري هس��تند كه 
مراك��ز فرماندهي سراس��ر ایتالیا را هماهنگ و كنت��رل مي نمایند. 20 
مرك��ز فرمانده��ي منطقه اي، مس��ئولیت هدایت و كنت��رل واحدهاي 
وابس��ته در مناطق مختلف اداري )شامل واحدهاي استاني و واحدهاي 
نظامي دریایي و هوایي( را عهده دار مي باشند. 102 فرماندهي استاني، 
واحده��اي زیرمجموع��ه ی خود )پلی��س مالي، دس��ته ها، گروهان ها، 
گردان ها و ...( را هماهنگ نموده و در سرتاسر ایتالیا گسترده شده اند. 
واحدهاي پلیس مالي در این قس��مت به ط��ور ویژه به جرایم اقتصادي 

جدول )1( كاالهاي عمدهی وارداتی ایتاليا

ارزش كاال
)ميليون دالر(

9/ 4715گوشت )خوراكي و غیرخوراكي(
1/4134ماهي و آبزیان

3/5342سبزي، میوه و محصوالت مربوط
2/38808روغن هاي نفتي و مشتقات آن
0/4681محصوالت و ابزارهاي پزشکي

9/9098دارو
1/9654پالستیک و پلیمر

0/5015كاغذ
1/4793مواد اولیه ی مورد استفاده در منسوجات

3/17422آهن خام و محصوالت آهني
2/4000مس

0/8859ابزارهاي ارتباط از راه دور
وسایل نقلیه ی موتوري براي استفاده ی 

شخصي
4/129030

7/5659قطعات و لوازم یدكي خودرو
0/16600كفش، پوشاک ومحصوالت مشابه

www.businessfocus.com :منبع

مقاله

جدول )2( كاالهاي توقيف شده در گمرک ایتاليا در سال 2004 و 2003

كاال
تعداد موارد

سال 2003سال 2004
موادغذایي و نوشابه هاي الکلي 

-19248و غیرالکلي

385022970عطر و لوازم آرایش
2645137952669پوشاک و موارد مشابه
131938132227لباس و وسایل ورزشي

382186102303سایر لباس ها
عینک آفتابي، ساک و موارد 

2238083713139مشابه

2238083153789لوازم برقي
12240514700تجهیزات رایانه

انواع لوح فشرده، نوار كاست 
DVD 8353733944173و

77185153896ساعت و جواهر
11275291608051وسایل بازي و سرگرمي

32715001430586سیگار
1648800414375سایر كاالها

221338727695209مجموع
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و مالیات��ي رس��یدگي مي كنند و باالخ��ره 14 واحد 
عملیاتي دریای��ي و هوایي كار هماهنگي یک یا چند 

پایگاه دریایي و منطقه ی هوایي را انجام مي دهند.
هم چنین واحدهاي وی��ژه ی تخصصي در مناطق 
مختل��ف براي رس��یدگي به م��وارد خاص تش��کیل 
ش��ده اند. این واحدها كه تحت مدیریت واحد مركزي 
در رم قرار دارند، شامل واحدهاي فرماندهي حفاظت 
از دارایي ه��اي دولت��ي، فرماندهي ام��ور اقتصادي و 
فرماندهي واحدهاي ویژه است. واحد ویژه ی درآمدها 
و واح��د هزین��ه اي دولت��ي و جلوگی��ري از جرای��م 
عمومي، زیرمجموعه هاي واحد فرماندهي حفاظت از 
دارایي هاي دولتي هس��تند. فرماندهي امور اداري نیز 

داراي واحدهاي تابعه ی زیر است:
واحد ویژه ی پلیس پول��ي، واحد ویژه ی حفاظت 
از بازار، مرك��ز تحقیقات جرایم س��ازمان یافته، واحد 
ویژه ی چاپ و انتش��ار. هم چنین فرماندهي واحدهاي 
وی��ژه نیز از چهار زیرمجموعه: واحد ویژه ی تحقیقات 
پارلمان��ي، واح��د ویژه ی وظایف عموم��ي و اطالعات 
شخصي، واحد ویژه ی جرایم رایانه اي، و واحد ویژه ی 

حفاظت از بخش هاي عمومي، تشکیل شده است.

فهرست منابع
شایان، سیاوش )1380(؛ جغرافیای جهان؛ جلد دوم؛ وزارت آموزش و پرورش.
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جدول )4( كاالهاي توقيف شده در گمرک ایتاليا و نشان هاي
تجاري جعل شده در سال 2004

نشان تجاری تقلبی و نسبت سهم آن در كاال
گروه كاالها

موادغذایي و 
نوشابه هاي الکلي و 

غیرالکلي

SALOV 100 درصد

BOSS 25 درصد � DISNEY 25 درصد � SANRIO عطر و لوازم آرایشي
25 درصد � ناشناخته 25 درصد

NIKE 32 درصد � VULTTON 14 درصد � DIOR پوشاک و موارد مشابه
8 درصد � ADIDAS 7 درصد � سایر نشان ها 39 درصد

NIKE 46 درصد � ADIDAS 16 درصد � PUMA 5 لباس ورزشي
درصد � سایر نشان ها 33 درصد

سایر لباس ها
 PRADA � 8 درصد NIKE � 11 درصد DIOR
7 درصد � LAUREN 6 درصد � DIESEL 6 درصد � 

CUSTO 4 درصد � سایر نشان ها 58 درصد

عینک، ساک و لوازم 
مشابه

 DIOR � 20 درصد VUITTON � 34 درصد NIKE
9 درصد � GUCCL 5 درصد � ADIDAS 5 درصد � سایر 

نشان ها 27 درصد

لوازم برقي
NOKIA 36 درصد � OSRAM 19 درصد � 

SIEMENS 6 درصد � PANASONIC 5 درصد � سایر 
نشان ها 34 درصد

SISVEL 71 درصد � HP 5 درصد � NOKIA 5 تجهیزات رایانه
درصد � سایر نشان ها 19 درصد

لوح فشرده، نوار كاست 
DVD و

 7 FAPAV � 13 درصد SONY � 67 درصد SJSVEL
درصد � OFPI 7 درصد � QUIXO 6 درصد

ROLEX 27 درصد � FERRARI 5 درصد � ساعت و جواهر
VACHERON 5 درصد � سایر نشان ها 63 درصد

وسایل بازي و 
سرگرمي

DISNEY 14 درصد � GIOCHI 12 درصد � 
DAIMLER 11 درصد � KONAMI 11 درصد � سایر 

نشان ها 52 درصد

سیگار
 MINTACARLO � 67 درصد PHILIMORRIS
 11 GBINTAL � 12 درصد MONTBLANC � 33 درصد

درصد

TASCO 11 درصد � DISNEY 4 درصد � NOKIA سایر كاالها
4 درصد � NORINCO 4 درصد � سایر نشان ها 54 درصد

جدول )3( كاالهاي قاچاق توقيف شده در گمرک ایتاليا
و كشور مبدأ آن ها در سال 2004

كشور مبدأ و نسبت سهم آنكاال
موادغذایي و 

نوشابه هاي الکلي و 
غیرالکلي

تونس 100 درصد

چین 100 درصدعطر و لوازم آرایشي

پوشاک و موارد 
مشابه

چین 70 درصد � تایلند 10 درصد � 
هنگ كنگ 4 درصد � یونان 3 درصد � سایر 

كشورها 13 درصد

چین 50 درصد � تایلند 30 درصد � لباس ورزشي
فیلیپین 6 درصد � سایر كشورها 14 درصد

چین 47 درصد � تایلند 20 درصد � سایر لباس ها
تركیه 11 درصد � سایر كشورها 23 درصد

عینک، ساک و لوازم 
مشابه

چین 80 درصد � یونان 4 درصد � 
هنگ كنگ 3 درصد � تایلند 3 درصد � سایر 

كشورها 10 درصد

چین 72 درصد � هنگ كنگ 18 درصد لوازم برقي
� سایر كشورها 9 درصد

چین 52 درصد � هنگ كنگ 19 درصد تجهیزات رایانه
� كره 16 درصد � سایركشورها 13 درصد

لوح فشرده، نوار 
DVD كاست و

چین 87 درصد � تایوان 13 درصد

چین 67 درصد � تایلند 23 درصد � ساعت و جواهر
هنگ كنگ 5 درصد � سایركشورها 5 درصد

وسایل بازي و 
سرگرمي

چین 92 درصد � هنگ كنگ 5 درصد � 
سایركشورها 2 درصد

چین 67 درصد � ناشناخته 33 درصدسیگار

چین 83 درصد � سایركشورها 17 سایر كاالها
درصد


