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Abstract 

The interim agreement leading to formation of a free trade area between Iran and the 

Eurasian Economic Union become binding since 27th of October, 2019 is important for 

Iran in order to gain a political-economic opportunities vis-à-vis the West and regional 

cooperation especially Russia, in framework of the strategy of Iran. Given Iran's negative 

trade balance with the region in recent years, the main purpose of this study is to assess 

this agreement and answer this question: whether this agreement is beneficial for Iran? 

For this, the concessions of bilateral trade tariffs have been matched with the amount of 

trade between the two partners (Iran and the Union) in 2017. According to the results, 

despite the fact that most of Russia's imported goods from Iran are subject to tariff 

concessions, the trade balance of Iran's concessions against Russia has been negative. 

However, given the type of concessions between the two partners, there is a good 

capacity to increase Iran's exports to Russia. In the case of Armenia, the trade balance of 

Iran's concessions is generally positive and calculated in favor of Iran. In the case of both 

Kazakhstan and Kyrgyzstan, the trade balance in the items is generally negative. Also, 

the trade balance of Iran's concessions against the Eurasia is generally negative, which 

could be due to Russia's dominance in the union, as well as Russia's position on Iran's 

trade with the region. In general, this agreement can be in favor of Iran, provided that 

more trade concessions are obtained with the countries of the union and given Iran’s 

comparative advantages in the region, if well implemented and appropriate policy 

measures. To this end, it is necessary to amend the relevant domestic laws and 

procedures, lubricating some regulations in the text of the agreement, continuously 

monitoring the implementation of the agreement to better understand the capacities of the 

Iranian market in this region and, if necessary, consult to add potential items to the list of 

preferred items. 

Key words: Iran-Eurasia Agreement, Eurasian Economic Union, Economic Integration, 

Concessions. 

                                                           
 Corresponding Author: srasekhi@umz.ac.ir 

This article is retrieved from a research project entitled Studying the Economic Potentials and 

Opportunities of CIS Countries and Identifying Barriers and Strategies to Increase Foreign Trade, 

which is supported by Mazandaran Provincial Government. 

 

mailto:srasekhi@umz.ac.ir
mailto:srasekhi@umz.ac.ir


 ارزیابی تراز اقلام امتیازی توافقنامة ایجاد ترتیبات تجارت آزاد

 1بین ایران و اتحادیة اقتصادی اوراسیا 

 یسعید راسخ

 ، ایراندانشگاه مازندران، بابلسراقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری استاد  

 یرویا ساعد

 ایرانه مازندران، بابلسر، ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاددانشجوی دکتری اقتصا 

 یسید عباس حسین

 ایراندانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی، تهران،  
 

 06/1311 /03تاریخ پذیرش :           17/04/1311تاریخ دریافت : 

 چکیده

 1311از آبان ماه موافقتنامة موقت تشکیل منطقة آزادتجاری بین ایران و اتحادیة اقتصادی اوراسیا که     

اقتصادی در مقابل  -های سیاسی گردیده، در چارچوب استراتژی ایران در راستای کسب فرصت لازم الاجرا

باشد. با توجه به تراز تجاری منفی  ای به خصوص با کشور روسیه حائز اهمیت میهای منطقهغرب و همکاری

بررسی این موافقتنامه و پاسخ به این پرسش های اخیر، هدف پژوهش حاضر ایران با این منطقه طی سال

ای تواند منافع تجاری ایران را تأمین کند؟ برای این منظور، امتیازات تعرفهاست که آیا موافقتنامه می

است. بر اساس تطبیق داده شده 7017دوطرف تجاری )ایران و این اتحادیه( با میزان تجارت طرفین در سال 

ای شده، ود این که اکثر کالاهای وارداتی روسیه از ایران مشمول امتیازات تعرفهنتایج به دست آمده، با وج

تراز تجاری اقلام امتیازی ایران در مقابل روسیه منفی به دست آمده است. با این حال، با توجه به نوع 

ور روسیه ایجاد شده است. در مورد کش صادرات ایران بهت طرفین، ظرفیت خوبی برای افزایش امتیازا

ارمنستان، تراز تجاری اقلام امتیازی ایران به صورت کلی در مقابل این کشور مثبت و به نفع ایران محاسبه 

است. در مورد دو کشور قزاقستان و قرقیزستان نیز، تراز تجاری در اقلام امتیازی در مجموع منفی به شده

بل اوراسیا در مجموع منفی محاسبه است. همچنین تراز تجاری اقلام امتیازی ایران در مقا دست آمده

تواند به دلیل تسلط روسیه در این اتحادیه و همچنین جایگاه اقلام امتیازی روسیه است که این یافته میشده

نامه به شرط اخذ امتیازات تجاری بیشتر با کشورهای در تجارت ایران با منطقه باشد. در مجموع این توافق

ای نسبی ایران در این منطقه، در صورت اجرا و اقدامات سیاستی مناسب، هاتحادیه و با توجه به مزیت

تواند به نفع کشور تمام شود. بدین منظور نیاز به روان سازی برخی مقررات مندرج در متن قرارداد، پایش می

 ملزو صورت در و منطقه این در ایران بازار هایظرفیت بیشتر مستمر نحوة اجرای موافقتنامه جهت شناخت

 باشد.می ترجیحی اقلام لیست به داررایزنی برای اضافه کردن اقلام پتانسیل

 .یازیاقلام امت ،یاقتصاد ییهمگرا ا،یاوراس ةیاتحاد ا،یاوراس-رانیموافقتنامة ا واژگان کلیدی:

                                                           
  نويسنده مسئول: srasekhi@umz.ac.ir 

 DOI: 10.22080/jpir.2020.2957                                                                                 79-111صفحات: 
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 مقدمه

 و اقتصادی مناسبات تقویت و گسترش تنها نههای دوجانبه با شرکای تجاری انعقاد موافقتنامه     

 شود.می مابین طرفین نیز سیاسی روابط تحکیم به منجر نوعی به بلکه دارد، همراه به را تجاری

تواند پایداری و ماندگاری صادرات را به همراه داشته های تجاری میهمچنین، انعقاد موافقتنامه

 ایجاد طرف یک زا های تجاریموافقتنامهباشد. در رابطه با ایران علاوه بر موارد ذکر شده، افزایش 

 چند فهرست از ایران خروج برای مناسب بستر گیریشکل و جهانی اقتصاد با تعامل بیشتر زمینة

 کشور صنایع برای لازم را شرایط دیگر، طرف از جهانی و سازمان تجارت در غیرعضو محدود کشور

 سهم ی و کسبجهان گیری بیشتر از زنجیرة ارزشبرای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و بهره

 کند.جهانی را فراهم می تولید از بالاتر

الملل در کاهش آسیپ پذیری اقتصاد در اسناد بالادستی کشور نیز بر نقش بهبود روابط بین     

های تأکید شده و توسعة روابط دیپلماتیک، گسترش همکاری اقتصادی و عضویت در پیمان

دیپلماسی کشور به سوی  و هدایت جهت -انیبه خصوص الحاق به سازمان تجارت جه -اقتصادی

های امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی و حضور بیشتر در این معاهدات و تأکید بر نقش وزارتخانه

های اقتصاد مقاومتی، صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، در سیاست

های سازمان هایاستفاده از ظرفیتی از دیپلماسی، گیربر افزایش قدرت مقاومت کشور با بهره

و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و همسایه تأکید داشته و  ایو منطقه المللیبین

 دیپلماسی اتخاذ و خارجی روابط گیریجهت های کلی نظام در دورة چشم انداز نیز بردر سیاست

 تأکید المللیبین و ایمنطقه معاهدات و هامجموعه رد کارآمد حضور و همکاری گسترش برای فعال

 است.کرده

توافقنامة ایجاد ترتیبات تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیة اقتصادی اوراسیا، با      

هدف تشکیل یک منطقة بزرگ تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا با تأکید بر گسترش بیشتر روابط 

بر پایة اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری بر اساس قواعد و استانداردهای  ها متقابل بین طرف

(. بر اساس این 1317 تجارت، نامه، سازمان توسعة )متن موافقتاست امضا شده 1المللیبین

 به نسبت نیاز صورت در و نموده اتخاذ تعهدات اجرای جهت را لازم تدابیر باید موافقتنامه، طرفین

  .کنند اقدام موافقتنامه این مفاد با انطباق برای داخلی مقررات و ینقوان تعدیل

                                                           
پیروی از قواعدی مانند: ممنوعیت استفاده از موانع غیرتعرفه ای برای کالاهای تحت پوشش، اصل رفتار ملی، دولت  1 

ضد دامپینگ، جبرانی و حفاظتی، تسهیل  کامله الوداد، قواعد حاکم بر استانداردها برای کالاهای تحت پوشش، اقدامات

 گمرکی، قواعد مبدأ و سیستم حل و فصل اختلافات می باشد.
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به کشورهای صادرات محصولات ایران ، 7المللتجارت بینبر اساس آمار مندرج در سایت مرکز      

نزدیک به یک درصد از کل صادرات ایران به جهان بوده  7011تا  7012های عضو اوراسیا طی سال

است. سهم ن به کشورهای روسیه، ارمنستان و قزاقستان اختصاص پیدا کردهدرصد آ 1/0که حدود 

درصد بوده  2/3و  2/1به ترتیب  7011و  7017های واردات ایران از این مجموعه کشورها طی سال

است. که در میان این کشورها، روسیه عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران را به خود اختصاص داده

صادراتی ایران به اوراسیا؛ پسته، کیوی، سایر فرآورده های نفتی، کشمش، خیار و ترین اقلام مهم

 است.خرما بوده و بیشترین واردات ایران از این منطقه، جو، ذرت دامی، روغن خام و کاتد بوده

 بالا اوراسیا، کشورهای بازار در ایران کالاهای پررنگ حضور و صادرات توسعة عدم عوامل از یکی     

 صادرکنندگان، 7014 سال از .استبوده اتحادیه این به کالا واردات جهت گمرکی هایتعرفه دنبو

 از را اوراسیا گمرکی اتحادیة در ایران عضویت درخواست موضوع کشور، بازرگانی هایاتاق و تجار

گیری این موافقتنامه منجر که در نهایت به شکل نمودند مطالبه مشترک هایکمیسیون و دولت

گردید. موافقتنامة موقت تشکیل منطقة آزاد تجاری بین ایران و اتحادیة اقتصادی اوراسیا با دورة 

)سازمان 3باشداعتبار سه سال )قابل تمدید(، جهت تشکیل ترتیبات تجارت آزاد میان طرفین می

 توسط 1317 اردیبهشت 77 تاریخ توسعة تجارت، گزارش های مرتبط با اوراسیا(. این موافقتنامه در

کشورهای عضو امضا گردید و در تاریخ خرداد ماه  مقامات و وقت تجارت و معدن صنعت، وزیر

برای اجرا  1311در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسید. این موافقتنامه در تیر ماه  1317

ی شدن ملزم به اجرای 11آبان ماه  2به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد و این وزارتخانه از 

. با توجه به امکان از سرگیری مذاکرات در سال جاری جهت تبدیل موافقتنامة تجارت 4آن گردید

ترجیحی به تجارت آزاد و امکان صفر شدن اغلب تعرفه های کالاهای مشمول جهت ارزیابی این 

 د.ای در این موافقتنامه مورد بررسی قرارگیرای و غیر تعرفهموافقتنامه، باید موانع تعرفه

، تاجیکستان، کوبا و 2هایی با کشورهایی مانند پاکستان، سوریهایران پیش از این، موافقتنامه     

های اکو و هشت کشور اسلامی در تونس داشته و در سطح چند جانبه نیز تجربة حضور در همگرایی

                                                           
2 International Trade Centre (ITC)  

یک سال بعد از اجرای موافقتنامة موفت، مذاکره برای اتعقاد موافقتنامة تجارت آزاد شروع خواهد شد و سه سال بعد  3 

انچه موافقتنامة تجارت آزاد نهایی نشده باشد، طرفین در خصوص تداوم موافقتنامة موقت، از تاریخ اجرایی شدن، چن

 گیری خواهند کرد.تصمیم

 اه اینترنتی سازمان توسعة تجارت ایرانگمندرج در پای 4 

 از نوع موافقتنامة تجارت آزاد بوده است. 5 
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افع حال توسعه را دارد ولی به دلیل عدم وجود عزم جدی در طرفین تجاری برای ارتقای من

برد، نتیجة مثبت مورد انتظار حاصل  -اقتصادی با اعطای امتیازات منطقی در شرایط برد

 سال های در آن از ناشی تجاری هایمحدودیت و ایران اقتصادی هایتحریم پی دراست. نگردیده

 شبخ قضا از که موادخام و فلزات اولیه، مواد سایر و گاز و نفت قیمت کاهشی روند همچنین و اخیر

 از غیرنفتی صادرات توسعة ابزارهای که گردیده باعث آن هاست، به متکی کشورمان صادرات اعظم

گیرد لذا  قرار توجه مورد ایران تجاری سازیتصمیم نظام در هاموافقتنامه گونهاین انعقاد جمله

کشور در  تواند یک اقدام جدی برایتوافقنامة موقت تجارت آزاد با اتحادیة اقتصادی اوراسیا می

ای، به شرط شناخت دقیق از این منطقه و موارد های اقتصادی منطقهجهت همگرایی در بلوک

 باشد. مندرج در موافقتنامه

است، های اقتصادی صورت گرفتهدر ارتباط با پیشینة پژوهش، مطالعات مختلفی درباره همگرایی    

اوراسیا، پژوهش جدی ای در خصوص -نبا وجود این و با توجه به جدید بودن موافقتنامة ایرا

باشد. برخی است، لذا پژوهش حاضر از ویژگی نو بودن برخوردار میبررسی اقلام امتیازی انجام نشده

 است.( ارایه شده1های مرتبط در جدول )پژوهش

 های اقتصادی(: خلاصة مطالعات همگرایی1جدول )

 هشنتیجة پژو هدف پژوهش روش و بازة زمانی نویسندگان

، 1316) محرابی

171-101) 

 و جزئی تعادل مدل

 برای آن سازیشبیه

-7003 دورة متوسط

7007 

 موافقتنامة یک ایجاد بررسی اثر

 ایران بین ترجیحی تجاری ترتیبات

 اثرات و مرکزی آسیای کشورهای و

 جریانات بر ایتعرفه موانع کاهش

 تجاری

 بر اساس نتایج حاصله، این

 حجم شگستر باعث موافقتنامه

 تجاری و افزایش کسری مبادلات

 گردد.ایران می تجاری تراز

 و اسدزاده

، 1317)نوبریان

106-11) 

محاسبة پتانسیل و  7010

 درجة اکمال تجاری

 باکشورهای تجاری پتانسیل برآورد

 درجة و ترکیه و چین ،CIS حوزة

 نقش بر تکیه با تجاری، اکمال

 ارس صنعتی -تجاری آزاد منطقة

 وجود از حاکی آوردبر نتایج

 وارداتی و صادراتی پتانسیل

 کشورهای با مناسب بسیار

 است بوده منتخب

پور و مولایی

( الف)همکاران 

(1316 ،710-

727) 

بررسی مدل جاذبه با 

های تلفیقی کمک داده

7012-1117 

 یکپارچگی بر مؤثر عوامل بررسی

 CISایران در حوزة  اقتصادی

 تجارت بین مثبت وجود رابطة

 و کشور اقتصادی اندازة و متقابل

 تجارت بین معکوس رابطة وجود

 لیندر متغیر و فاصله و متقابل

 و پورمولایی

 (ب)همکاران

 تلفیقی هایداده

 1117- 7012دوره

 یکپارچگی بر مؤثر بررسی عوامل

 حوزة در روسیه با ایران اقتصادی

 فاصله و جمعیت تولید، تجارت،

 جاذبة مدل کلیدی هایمتغیر از
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(1317 ،42-1) CIS و است بوده روسیه با ایران 

 متغیر دو کشش() زاویه ضرایب

 حساسیت نشانگر فاصله و تولید

بوده  هاآن بودن دارمعنی و زیاد

لرنر با  -مارشال قاعدة طبق و

توجه به کمتر از یک بودن آن 

 تأثیری هیچ ارز نرخ در تغییر

 با ایران ترازتجاری دربهبود

 ندارد. یکپارچگی تقویت و روسیه

صابری حقایق و 

پور قلیحسن

(1317 ،317-

711) 

مصاحبة اکتشافی و آزمون 

 فریدمن

 ایران تجاری روابط تحلیل و تجزیه

 روسیه و

 صادرات توسعة روش بهترین

 به روسیه به ایران بار تره و میوه

 نفتی، غیر صادراتی اقلام عنوان

 ورود راهبردهای سازیپیاده

 در پایدار ضورح و شدهبهینه

 با گانه71 راهکارهای و بازار

 ثبات ارز، نرخ تثبیت اولویت

 تعرفه بازنگری مقررات، و قوانین

 اندازی راه ها، مشوّق برقراری ها،

 هایخوشه ایجاد سبز، کریدور

 برقراری آموزش، صادراتی،

 بروزرسانی ترجیحی، هایتعرفه

 و ثابت گذاری قیمت اطلاعات،

 .باشدمدت می بلند

 6تیخوانا و همکاران

(7011 ،1-4) 

 کارایی ارزیابی رویکرد

 ضرایب محاسبة و  جمعی

 و اجتماعی توسعة

 7002-7017اقتصادی 

 و اقتصادی پیامدهای ارزیابی

 اوراسیا اتحادیة در ادغام اجتماعی

 عضو کشورهای برای

 در ها شاخص مقایسة اساس بر

 قبل) 7014 تا 7002 های سال

 های سال و( اقتصادی ادغام از

 ادغام بعد از) 7017 تا 7012

 اثرات اتحادیه این ،(اقتصادی

 است داشته مدتی کوتاه مثبت

مصطفی و 

، 7011)7محمود

177-163) 

 و هاچالش اوراسیا، اتحادیة بررسی نظری

 آن اندازهایچشم

 هایانگیزه و ماهیت علت به

 روسیه نفوذ و کنترل و سیاسی

 به دستیابی منطقه، این در

                                                           
6 Tikhonova  et al. 
7  Mostafa and Mahmood 
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 این اهداف زمینة در موفقیت

 می صورت سختی به اتحادیه،

 های بحران همچنین پذیرد،

 اقتصادی شرایط روبل، به مربوط

 اوکراین هایدرگیری و روسیه

 اهداف شکست به منجر تواندمی

 گردد. ادغام این

چرنوا و 

، 7011)1همکاران

14-1) 

 مربوط هایشاخص تحلیل

 بین تجارت پویایی به

 ایمنطقه

 اتحادیة همگرایی بررسی روند

 اوراسیا اقتصادی

تعمیق ادغام مایبن اعضا و رشد 

تجارت متقابل به بهبود اقتصادی 

کشورها بعد از بحران های 

 7012/7014و  7001/7001

کمک کرده است، البته به علت 

وجود برخی مسائل سیاسی و 

کلان به طور کامل از منافع و 

پتانسیل های ادغام بهره برده 

 شده است.ن

 رمنبع: پژوهش حاض

-گفتنی است هدف پژوهش حاضر، بررسی چگونگی وضعیت امتیازات ایران در موافقتنامة ایران     

باشد. مشخصاً، سؤال اصلی تحقیق حاضر این اوراسیا و منافع و مضرات ایران در این موافقتنامه می

ن راستا، امتیازات اعطایی دوطرف، میزان است که آیا این توافقنامه به نفع ایران می باشد؟ و در ای

، در سال 1ثبات و کاهش تعرفه و کالاهای ذکر شده مابین ایران، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان

است. پس از مقدمه در بخش اول، در بررسی می گردد. این مقاله در چهار بخش ارائه شده  7017

سی جزئیات موافقتنامه و تحلیل نتایج شود. در بخش سوم  برربخش دوم مبانی نظری مطرح می

گیری اختصاص دارد. در نهایت منابع و بندی و نتیجهتجربی ارائه شده و بخش چهارم نیز به جمع

 است.مآخذ در انتهای پژوهش آمده

 

 

                                                           
8 Chernova , et al. 

(، کشورهای روسیه، HSبه علت نبود آمار به روز کشور بلاروس به تفکیک کدهای ده رقمی نظام هماهنگ کالا) 9 

 اند.ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان مورد بررسی این پژوهش قرار گرفته
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 الف( مبانی نظری

ات شماری را در اقتصاد امروز ایجاد کرده و تعاملفرآیند جهانی شدن، تغییرات ساختاری بی     

 در کشورها متقابل روابط است. افزایشالمللی را به شدت تحت تأثیر قرار دادهاقتصادی و بین

کند )رحیمی می تسهیل سازی جهانی روند به را هاآن ورود مالی، و تجاری هایصحنه

گرایی و تشکیل منطقه ای یا منطقه-ها به همگرایی تجاری(. از این رو، دولت103: 1311بروجردی،

اند تا از این طریق اقتصاد خود را در مقابل مشکلات ناشی از ای روی آوردهیبات تجاری منطقهترت

گذاری و رشد و توسعة اقتصادی را درون منطقه جهانی شدن حفظ کرده و همچنین، ارتقای سرمایه

 (.2: 1317میسر سازند)اسدزاده و نوبریان، 

 گراییمنطقه ندارند، را آزاد تجارت به ناگهانی دورو آمادگی که توسعه حال در کشورهای برای     

و توسعة  باشد جهانی اقتصاد در آن ادغام و ملی اقتصاد تدریجیگشودن  برای راه مؤثرترین تواندمی

تواند باعث گسترش اقتصادهای ملی و پیوستن آن ها به اقتصاد جهانی ای میهای منطقههمگرایی

تر اشاره قتصادی بزرگتر از مجموع اقتصادهای ملی کوچکهمگرایی بر ایجاد یک واحد ا گردد.

داشته که در آن گروه ها و  جوامع ذینفع در بخش اقتصادی و تجارت خارجی فعالیت نموده و با 

های تجاری را دهند، محدودیتگیری را گسترش میملاحظة نتایج مثبت آن، حوزة عمل و تصمیم

-6: 10،7000دهند)گورلرگذاری را ارتقا میو سرمایهکاهش و حذف می کنند و مزیت های رقابتی 

ریزی ترین سازوکارها و برنامه( نیز، همگرایی از مهم11: 7006) 11(. از نظر لامباردن و لانگنهاف2

های ای در عرصهها و منابع جهانی و منطقهبین کشورهای یک منطقه جهت استفاده از ظرفیت

 و امنیتی دیپلماسی، سیاسی، ری های اقتصادی بر ابعادالمللی می باشد که علاوه بر همکابین

 گرفتن جهت قرار در حرکت و المللبین اقتصاد هایسیاست با دارد. هماهنگی دلالت فرهنگی نیز

سیاسی  و اقتصادی هایسازمان بارهاین در و است همگرایی هایسیاست الزامات از جهانی تعادل در

 دارند و نقش المللیبین فضای در کشورها این داخلی هایسیاست بر مؤثر طور به المللیبین

آید می وجود به کشورها داخلی هایسیاست و المللیبین روابط در متقابل یک اثر بدینسان،

 (.106: 1311)رحیمی بروجردی، 

 بر المللبین تجارت مباحث نظران صاحب ها، اکثرهای جهانی سازی و همگراییدر مورد هزینه     

 برای را انکاری قابل غیر های هزینه تجاری، آزادسازی و اقتصاد سازیجهانی که اعتقادند این

                                                           
10 Gurler 
11 Lombaerde and Van .Langenhov 
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 نسبت ها اولاً هزینه این که است این بر غالب اعتقاد چند هر دارد. دنبال به توسعه حال در کشورهای

 حدود تا ا،کشوره موثر و آگاهانه مواجهة صورت در ثانیاً  و بوده کمتر انزوای جهانی های هزینه به

است. برخی مطالعات بر پایة واینر  جبران قابل مدت بلند و مدت میان در و تقلیل قابل زیادی

ای های منطقهکنند که یکپارچگی(، عنوان می17-17، 1116)17( همچون باگواتی و پاناگاریا1120)

ی تجاری ها برای گسترش آزادسازموجب کاهش رفاه در کشورهای عضو یک اتحادیه شده و تلاش

ای در مقایسه با جهان بیرون کند و اگر اعضای یکپارچگی منطقهدر سطح وسیع را منحرف می

کوچک باشند، ایجاد تجارت در سطح کم اتفاق افتاده و در چنین شرایطی اثر انحراف بر اثر ایجاد 

ورهای تجارت غالب خواهد بود و اگرچه تولید کنندگان کشور عضو سود خواهند برد اما رفاه کش

( 701: 1111)13عضو نوعاٌ کاهش خواهد یافت. در مقابل، گروه دیگری از اقتصاددانان مانند سامرز

گردند، ای احتمالاٌ بیشتر موجب افزایش رفاه میهای تجارت منطقهاند که موافقتنامهبر این عقیده

ت زمان و ظهور به ویژه اگر کشورهای عضو به لحاظ جغرافیایی نزدیک به یکدیگر باشند. با گذش

وری و در نهایت رشد های جدید تجارت، بر اثرات پویای این موافقتنامه ها مانند رشد بهرهتئوری

بالدوین و  است )مانند مدل ها بیشتر تأکید شدهاقتصادی و افزایش اثر رفاهی این موافقتنامه

 (.1217-1644، 1112، 14ونابلز

های اقتصادی، علاوه ای و یکپارچگیای اقتصادی منطقههلازم به ذکر است که تشکیل همگرایی     

های سیاسی و فرهنگی مانند برقراری امنیت در منطقه، بر منطق اقتصادی، می تواند انگیزه

از نظر برخی نظریه پردازان، تجارت های سیاسی و ثبات سیاسی نیز داشته باشد. جلوگیری از تنش

لی است، این دیدگاه ریشه در عنایت نظریات الملآزاد، یکی از عوامل ایجاد صلح بین

های لیبرال نسبت به مسئلة تجارت آزاد دارد. در چارچوب لیبرالیسم تجاری صلح انترناسیونالیست

از طریق تأکید بر تجارت آزاد و توسعة آن به همة نقاط جهان از مسیر افزایش وابستگی متقابل 

(، به 64-66: 1317گردد )قوام، ه تبع آن حاصل میهای اعمال زور بها و کاهش انگیزهمیان دولت

طور مثال در میان اندیشمندان کلاسیک، کانت بر آن بود که پیوندهای اقتصادی میان کشورها 

آمیز به ها، تعارضات به جای طرق خشونتباعث همگرایی فزاینده شده و در روابط میان دولت

 (.31 :1314و فصل خواهند شد )مشیرزاده، صورت قضایی حل 

همگرایی بسته به عمق همکاری اعضا اشکال مختلفی دارد که از پایین ترین سطح همکاری      

متغیر است.  16( تا بالاترین سطح همکاری یعنی اتحادیة اقتصادی12های ترجیحی تجارت)موافقتنامه
                                                           
12 Bhagwati and Pnagariya 
13 Summers 
14 Baldwin and Venables 
15 Trade Preferential Arrangements 
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کنند و در ای میهای ترجیحی تجارت، طرفین اقدام به کاهش موانع تجاری و تعرفهدر موافقتنامه

به حذف  17مرحلة بعد، آنان سطح همکاری خود را ارتقا می دهند و با تشکیل ناحیة تجارت آزاد

کنند که این موانع تجاری در ارتباط با تقریباً تمامی یا بخش اصلی تجارت یکدیگر اقدام می

ش از ده شود و در عمل تحقق آن ممکن است به بیتعهدات معمولاً در یک دورة انتقالی اجرا می

 موافقتنامه در ایمنطقه تجاری ترتیبات عمق و (. سطح 371-414، 11،7012سال بینجامد)مک کان

 یا کالا چند صرفاً  شامل موافقتنامه یک است ممکن کهبه طوری؛است. متفاوت ایمنطقه تجارت های

 سازمان قرراتم از فراتر نیز هاآن از و برخی مالکیت فکری  خدمات استانداردها، مثل باشد؛ بخش

به  یا و است خارج سازمان این قواعد از یا که هستند موضوعاتی شامل و رفتار کرده جهانی تجارت

 (.2: 1314است)کمالی اردکانی، نشده بحث هاآن مورد در چندجانبه مذاکرات در کامل طور

 ارزیابی امتیازی موافقتنامة ایران و اوراسیا -

توسعة تجارت ایران، تراز تجاری ایران با منطقة اوراسیا طی سال های سازمان بر اساس داده     

توان وزن و اهمیت تراز تجاری ایران است و در این مورد نمیمنفی بوده 1317تا  1317های 

باروسیه را نادیده گرفت، زیرا حجم تجارت ایران با کشور روسیه از دیگر کشورهای این منطقه 

باشد. ری با این منطقه متأثر از وضعیت تراز تجاری ایران با روسیه میبیشتر بوده و ناگزیر تراز تجا

را  1317تا  1317ای توان حجم تجارت ایران با منطقة اوراسیا طی سال ه( می1در نمودار )

 مشاهده نمود.

 

 1931-1931(: تراز تجاری ایران و اوراسیا طی دورة زمانی 1نمودار )

 های سازمان توسعة تجارت ایراناس دادهمنبع: محاسبات پژوهش حاضر بر اس

                                                                                                                                              
16 Economic Union 
17 Free Trade Area 
18 McCann 
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جهت ارزیابی موافقتنامه مابین ایران و اوراسیا به تفکیک کشورهای عضو این اتحادیه، از      

.  70استاستفاده شده 11المللهای واردات کشوری مندرج در پایگاه اینترنتی مرکز تجارت بینداده

از طرف  71گروه کالا 203ة تجارت ایران، تعداد بر اساس امتیازات منتشر شده توسط سازمان توسع

ای به صورت کاهش تعرفه یا الزام به ثابت ماندن تعرفه شده اتحادیة اوراسیا مشمول امتیازات تعرفه

مورد امتیاز اعطایی ایران به  107مورد امتیاز اعطایی اوراسیا به ایران و تعداد  111اند. تعداد 

. در مورد امتیازات ایران به اوراسیا، قبل از 77گیرندزی قرار میاوراسیا، در گروه کالاهای کشاور

درصد بوده که بعد از اعطای امتیازات به  73/73اعمال تعرفة ترجیحی، نرخ میانگین حقوق ورودی 

 دهد.درصد کاهش نشان می 26/17درصد رسیده است که  66/10

شود که بیشترین ( مشخص می7نمودار ) از طرف اوراسیابررسی فراوانی امتیازات اعطایی  با     

مورد مربوط به گروه کالای مواد پلاستیکی و اشیا ساخته شده از این  62اقلام امتیازی به ایران با 

( با فراوانی 73( می باشد. بعد از آن به ترتیب، مصنوعات از چدن، آهن یا فولاد )کد 31مواد)کد 

 های روغن معدنی، های ، سوخت42( با فراوانی 27، فرش و سایر کفپوش ها از مواد نسجی )کد 41

، 42( با فراوانی 77معدنی)کد  های موم قیری؛ مواد ها؛آن تقطیر از حاصل محصولات و معدنی

ها آن قطعات و اجزا مکانیکی؛ وسایل و آلات ماشین آب گرم، و بخار هایدیگ ای،هسته رآکتورهای

( با 70نباتات)کد  اجزای سایر از یا ها میوه بزیجات،س از هاو فرآورده 43(، با فراوانی 14)کد 

 قرار دارند.  40فراوانی 

                                                           
19 ITC 

رقمی و  1کدهای  HSهای واردات استفاده شده است زیرا ایران از ای ناگزیر از دادهجهت بررسی کدهای تعرفه 20 

کنند. به علت نبود آمار به روز کشور بلاروس به تفکیک یرقمی برای تفکیک کالاها استفاده م 10کدهای  HSاوراسیا از 

(، کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان مورد بررسی این HSکدهای ده رقمی نظام هماهنگ کالا)

 اند.پژوهش قرار گرفته

 افزایش یافته است.یک مورد  7011مورد بوده که با توجه به تقسیم بندی تعرفه  207البته تعداد گروه کالاها 21 

 اند.های مشخص شده توسط سازمان تجارت جهانی تعیین شدهHSگروه کالای کشاورزی بر حسب  22 
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تعداد اق م اعطایی اوراسیا به ایران در هر گروه کا یی

 (: فراوانی امتیازات تعرفه ای از طرف اوراسیا به ایران در هر فصل از گروه کالایی1نمودار )

 منبع: یافته های پژوهش حاضر

و میزان شمول  7011رهای عضو اوراسیا از ایران در سال فراوانی اقلام امتیازی در واردات کشو     

است. بر اساس این جداول، ارایه شده 2تا  7ها در صادرات ایران به تفکیک هر کشور در جداول آن

  07اقلام عمده صادراتی ایران به روسیه مانند پسته، کیوی، کشمش، خرما و گوجه فرنگی )کدهای 

های امتیازی از طرف اتحادیه اوراسیا شامل تعرفه 7ی تیپ ( به جز مورد سیمان خاکستر01و 

 اند.شده
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 7011فراوانی تعداد اقلام امتیازی اوراسیا در واردات روسیه از ایران در سال  (:1جدول )

تعداد اقلام  کد فصل

 امتیازی

تعداد گروه کالاهای 

 وارداتی روسیه از ایران

ارزش اقلام 

 به هزار دلار

اهش تعرفه میانگین درصد ک

 هنگام واردات به روسیه

04 1 1 1103 100 
22 1 1 3711 100 
06 7 1 17 20 
17 17 1 131 100 
03 7 7 103 61.62 
34 1 4 704 100 
11 2 2 163 100 
11 7 6 301 11 
14 43 4 1011 67.2 
70 77 1 3771 62 
27 42 1 166 100 
70 40 10 17771 33.2 
73 41 10 1041 37.7 
61 71 17 7407 10.02 
31 62 13 341 62 
01 74 11 114167 64 
07 34 31 146374 47 
 100 710 7 366 سایر

 73منبع: محاسبات پژوهش حاضر بر اساس داده های پایگاه مرکز بین المللی تجارت
 

 اد، مو31قلم کالای امتیازی در کد   62توان مشاهده نمود که از ( می7همچنین از جدول )     

مورد از آن در واردات روسیه از ایران قرار دارد  13مواد؛ تنها  این از شده ساخته اشیای و پلاستیکی

 3101101000تری برخوردارند، در حالی که کد های دیگر از ارزش پایینکه نسبت به سایر فصل

ارای فروش است که د 31)پلی اتیلن با وزن مخصوص(، جزو چندین گروه کالاهای ارزشمند با کد 

تواند جز اقلام امتیازی قرار کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است و می 4خوبی در 

یک نوع چای تخمیرشده از اقلامی بوده است که روسیه طی  0107400000گیرد. همچنین کد  

به این کشور  واردات بالایی از این کالا داشته و جز  اقلام صادراتی ایران 7011تا  7016سه سال 

 توانست جزو امتیازات قرار بگیرد.نیز بوده و می

                                                           
23 ITC, Trade statistics for international business development (TRADE MAP) 
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، اکثر اقلامی 7011(، در میان اقلام عمدة وارداتی ارمنستان از ایران در سال 3بر اساس جدول )     

نیز از  7017و  7016که از حجم بالایی در واردات ارمنستان بر خوردار هستند و در سال های 

اند، که یکی از این کالاها سیمان اند، جز  اقلام امتیازی قرار نگرفتهودهارزش خوبی برخوردار ب

ترین  رقبای ایران در بازار ارمنستان، باشد. این در حالی است که از مهممی 7پرتلند تیپ 

مصنوعات از ) 73تواند در مورد اقلام کدباشند. ایران میکشورهای روسیه، گرجستان و چین می

اند، بازار خوبی در کشور ارمنستان داشته های امتیازی شده( که شامل تعرفهادچدن، آهن یا فول

)محصولات سرامیکی( که شامل امتیاز تعرفه ای  61قلم از کالاهای کد  7باشد. همچنین در مورد 

است، ایران به صورت میانگین، تأمین کنندة بیش از نیمی از واردات کشور ارمنستان از این شده

تواند به حفظ و افزایش قدرت رقابتی ایران در این بازار کمک ه و این کاهش تعرفه میکالاها بود

 کند.

 1112(: فراوانی تعداد اقلام امتیازی در واردات ارمنستان از ایران در سال 9جدول )

تعداد اقلام  کد فصل

 امتیازی

تعداد گروه کالاهای وارداتی 

 ارمنستان از ایران

ارزش اقلام به 

 رهزار دلا

میانگین درصد کاهش تعرفه 

 هنگام واردات به ارمنستان

73 41 11 117116 4/42 

01 74 14 1712 64 

61 71 1 1611 31/76 

77 42 3 4774 20 

07 34 14 3071 41 

31 62 11 1732 71/66 

34 1 3 1221 100 

70 77 4 612 2/17 

27 42 1 440 100 

14 43 1 471 4/21 

70 40 3 773 72 

72 3 1 764 20 

22 1 1 731 100 

31 7 7 772 100 

61 4 3 111 7/67 

12 13 2 20 70 
17 17 7 30 100 
 10 710 1 371 سایر

 های پایگاه مرکز بین المللی تجارتمنبع: محاسبات پژوهش حاضر بر اساس  داده
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سه مورد از گروه  دهد، طی دو سال اخیر، واردات قزاقستان در( نشان می4همچنان که جدول )     

فولاد در سطح بالایی قرار داشته  یا آهن چدن، از یعنی گروه کالاهای مصنوعات 73محصولات با کد 

است. این اقلام جز  امتیازات اعطایی به ایران قرار ولی سهم ایران از این واردات اندک بوده

مورد  7ت کند. همچنین ارزش تواند به افزایش سهم خود در این بازار مبادراست و ایران میگرفته

است که قزاقستان در آن واردات بالایی داشته ولی سهم از اقلام امتیازی به ایران، جز  اقلامی بوده

ایران از این واردات ناچیز بوده است. این گروه کالاها مربوط به فلزات، ماشین آلات و حمل و نقل، 

تواند به افزایش قدرت رقابتی اهش تعرفه میباشد. کپلاستیک و لاستیک و محصولات کشاورزی می

 این محصولات در این بازار کمک کند.

 1112(: فراوانی تعداد اقلام امتیازی در واردات قزاقستان از ایران در سال 4جدول )

تعداد گروه کالاهای وارداتی  تعداد اقلام امتیازی کد فصل

 قزاقستان از ایران

ارزش اقلام به 

 هزار دلار

درصد کاهش تعرفه  میانگین

 هنگام واردات به قزاقستان

01 74 11 31111 12/66 

31 62 16 4141 14/71 

70 77 2 3611 77 

34 1 2 7402 100 

37 1 3 7771 100 

07 34 11 1120 12/43 

61 71 1 1614 11/11 

14 43 2 1071 30 

73 41 1 271 67/36 

27 42 1 310 100 

70 40 2 746 70 

11 2 3 62 100 

17 17 4 63 100 

 10 104 7 76 سایر

 منبع: محاسبات پژوهش حاضر بر اساس پایگاه مرکز بین المللی تجارت

ارایه  7011( نیز فراوانی تعداد اقلام امتیازی در واردات قرقیزستان از ایران را در سال 2جدول )     

د که ایران در مقایسه با سه کشور دهکند. بررسی بازار کالاهای ایرانی در قرقیزستان نشان میمی

ذکر شده، سهم ناچیزی در صادرات به قرقیزستان دارد. همچنین با بررسی بازار کالای های وارداتی 

توان متوجه شد که اکثر کالاهای مشمول امتیازات در این بازار، عمدتاٌ شامل قرقیزستان از ایران می

خوبی به این کشور دارد. از این گروه کالاها می توان اقلامی هستند که ایران در مورد آنها صادرات 
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اشاره کرد که به ترتیب مربوط به محصولات کشاورزی، شیشه و  34و  31، 70، 01به کدهای 

 سنگ، پلاستیک و مواد شیمیایی هستند.

 1112(: فراوانی تعداد اقلام امتیازی در واردات قرقیزستان از ایران در سال 5جدول )

اقلام  تعداد کد فصل

 امتیازی

تعداد گروه کالاهای وارداتی 

 قرقیزستان از ایران

ارزش اقلام به 

 هزار دلار

میانگین درصد کاهش تعرفه 

 هنگام واردات به قرقیزستان

01 74 11 7374 42/62 

70 77 4 1113 2/17 

31 1 7 1101 100 

34 62 11 104 17/64 

14 1 2 217 100 

61 43 3 232 6/16 

27 71 7 447 7/17 

2 42 6 773 100 

73 41 3 47 3/73 

11 2 7 71 100 

07 34 1 74 40 

70 40 7 2 2/67 

17 17 1 4 100 

77 42 1 1 70 

 100 17 4 10 سایر

 منبع: محاسبات پژوهش حاضر بر اساس پایگاه مرکز بین المللی تجارت
 

( فراوانی امتیازات اعطایی 3مودار )، نایران به کشورهای اوراسیاای در مورد امتیازات تعرفه     

کند. لازم به ذکر است بر اساس آخرین آمار سازمان توسعه و در هر فصل نظام هماهنگ را ارایه می

کالای امتیازی به کشورهای اوراسیا  74قلم 310اوراسیا،  -تجارت، در چارچوب موافقت نامة ایران

مورد با تثبیت نرخ تعرفه مواجه هستند  163یا حدود است. از امتیازات اعطا شده به اوراساعطا شده

 باشند.و مابقی مشمول کاهش تعرفه می

 

 

                                                           
مورد افزایش یافته  310ه ب 1311مورد بوده که با توجه به تغییرات تعرفه ای در سال  360تعداد گروه کالاها   24 

 است.
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 (: فراوانی امتیازات تعرفه ای از طرف ایران به اوراسیا در هر فصل از گروه کالایی9نمودار )

 منبع: یافته های پژوهش حاضر

، 3اوراسیا به صورت کلی، با توجه به نمودار  ای ایران به منطقةدر مورد فراوانی امتیازات تعرفه     

ای، کاغذ، گوشت و چدن، محصولات دارویی به بیشترین امتیازات به اقلام بخش رآکتورهای هسته

( وضعیت این اقلام را به 13( تا )4است. نمودارهای )صورت کاهش تعرفه و یا ثبات تعرفه داده

 تفکیک کشورهای مورد مطالعه ارایه می کنند.

(، بیشترین ارزش وارداتی ایران از روسیه که شامل امتیازات 2( و )4با توجه به نمودار های )     

های حیوانی و ها و روغنشامل غلاف ها)جو و دانه های ذرت(، چربی 10است، کد ای شدهتعرفه

ن می باشد. همچنی 22و الیاف سنتتیک و مصنوعی کد  41(، چوب ،کاغذ و مقوا کد 12نباتی)کد 

های حیوانی و نباتی و چوب، ها و روغنتوان مشاهده نمود که به جز چربی( می4بر اساس نمودار )

هایی ای از سمت ایران به روسیه، بیشتر در بخشپراکندگی بیشترین درصد میانگین کاهش تعرفه

اری، سه های آماست. همچنین بر اساس دادهاست که ارزش وارداتی کمتری به ایران داشتهرخ داده

قلم کالای عمدة وارداتی ایران از روسیه، یعنی ذرت دامی و جو پرک شده مشمول ثبات تعرفه در 
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درصد و تختة نراد روسی با تخفیف  20ای درصد، روغن خام آفتابگردان با تخفیف تعرفه 2سطح 

 درصد جزو گروه کالاهای امتیازی اعطا شده ایران به روسیه هستند. 70تعرفه ای 

 

 (: ارزش امتیازات ایران به روسیه4دار )نمو

 منبع: یافته های پژوهش حاضر

 

 (: وضعیت کاهش تعرفه های ایران در مقابل روسیه5نمودار )

 حاضر منبع: یافته های پژوهش
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دهد که بررسی واردات ایران از کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و ارمنستان نشان می     

( 6است. در همین رابطه، نمودارهای )ثبات تعرفه در مقابل این کشورها داشتهایران عمدتاٌ سعی بر 

کنند. همانطور وارداتی از ارمنستان را ارایه می 72(، ارزش اقلام و درصد کاهش تعرفه برای اقلام7و )

ر گردد، درصد کاهش تعرفه در اقلام وارداتی با ارزش بالاتر از کشوکه از نمودارهای اخیر مشاهده می

هزار دلار  100ارمنستان، ثابت بوده و کاهش تعرفه بیشتر شامل کالاهایی با ارزش کمتر از 

 7، سه قلم اول وارداتی از این کشور 7017است. در مورد واردات ایران از ارمنستان در سال بوده

حدود نوع لاشه بره و یک نوع محصولات تخت نورد شده از فولاد و آهن بوده است که به ترتیب با 

 اند.درصد از واردات ایران، مشمول ثبات تعرفه شده 7.2درصد و  16درصد،  14

 

 (: ارزش اقلام وارداتی مشمول ترجیحات تعرفه ای ایران از ارمنستان )به هزار دلار(6نمودار )

 

                                                           
از آنجایی که تعداد اقلام مشمول تعرفة ترجیحی وارداتی از ارمنستان تعداد محدودی بود، خود کالاها مورد بررسی  25 

 قرار گرفته است نه گروه کالایی
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  ارمنستان  از ایران ای تعرفه امتیازات وارداتی مشمول (: درصد کاهش تعرفة اقلام1نمودار)

 (هزار دلار به قامار)

 منبع: محاسبات پژوهش حاضر

است نیز عموماٌ مشمول ثبات تعرفه از قزاقستان وارد کرده 7017اقلامی که ایران در سال      

ای ایران در مقابل کشور قزاقستان را به (، نحوة پراکندگی امتیازات تعرفه1( و )1هستند. نمودار )

ا، اکثر کالاهای وارداتی ایران از قزاقستان که تحت پوشش . براساس این نموداره76کشندتصویر می

 باشند.ای میاند به صورت الزام به ثبات تعرفهای قرار گرفتهامتیازات تعرفه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 بررسی مورد لاهاکا خود بود، محدودی تعداد قزاقستان از وارداتی ترجیحی تعرفة مشمول اقلام تعداد که آنجایی از26 

 .کالایی گروه نه است گرفته قرار
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 (دلار هزار به ارقام) از قزاقستان ایران ای تعرفه ترجیحات وارداتی مشمول اقلام ارزش (:2نمودار)

 منبع: محاسبات پژوهش حاضر

 

 قزاقستان از ایران ای تعرفه ترجیحات وارداتی مشمول (: درصد کاهش تعرفة اقلام3نمودار )

 (دلار هزار به ارقام)

 منبع: محاسبات پژوهش حاضر
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توان رفتاری مشابه سه کشور اخیر را مشاهده نمود. مشخصاٌ، در خصوص قرقیزستان نیز می     

است. نمودارهای ای، صورت پذیرفتهازات ثبات تعرفههای بالاتر به صورت امتیپوشش اقلام با ارزش

 کنند.( وضعیت اقلام امتیازی وارداتی ایران از قرقیزستان را ارایه می11( و )10)

 

 (دلار هزار به ارقام) قرقیزستان از ایران ای تعرفه ترجیحات وارداتی مشمول اقلام ارزش(: 11)نمودار

 منبع: محاسبات پژوهش حاضر

 

 قرقیزستان از ای ایران تعرفه ترجیحات مشمول وارداتی اقلام تعرفة کاهش درصد(: 11) نمودار

 (دلار هزار به ارقام)

 منبع: محاسبات پژوهش حاضر
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، اکثر کالاهای مشمول امتیازات 7017در خصوص واردات ایران از کشور بلاروس در سال      

اهای وارداتی از بلاروس سهم زیادی در است. هر چند کالای همراه شدهای با کاهش تعرفهتعرفه

تواند برای بلاروس یک امتیاز جهت صادرات بیشتربه واردات ایران ندارند، ولی این کاهش تعرفه می

( وضعیت اقلام امتیازی در واردات ایران از بلاروس را به 13( و )17ایران محسوب شود. نمودارهای )

 کشند.تصویر می

 

 (دلار هزار به ارقام) بلاروس از ایران ای تعرفه ترجیحات وارداتی مشمول اقلام ارزش(: 11)نمودار

 منبع: محاسبات پژوهش حاضر

 

 بلاروس از ایران ای تعرفه ترجیحات وارداتی مشمول اقلام تعرفة کاهش درصد(: 19) نمودار

 (دلار هزار به ارقام) 

 منبع: محاسبات پژوهش حاضر
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( 6اوراسیا، تراز تجاری اقلام امتیازی محاسبه شده و در جداول )-در چارچوب موافقتنامة ایران     

( ارایه شده است.در این رابطه، میزان واردات اقلام ترجیحی توسط ایران از هر یک از 1تا )

کشورهای اوراسیا و میزان واردات هر یک از کشورهای عضو اوراسیا از ایران در رابطه با اقلام 

و تراز تجاری به عنوان منفعت طرفین از این امتیازات در نظر گرفته  امتیازی مدنظر قرار گرفته

در  7011برای سال  HSرقم  1است. به دلیل عدم انتشار آمار واردات ایران در سطح تجمیع شده

های الملل و اجتناب از ناهمگونی آماری، محاسبات  بر اساس دادهپایگاه آماری مرکز تجارت بین

 است.انجام شده 7017سال 

 (دلار هزار) 1111 سال در اوراسیا -اقلام با امتیازات کاهشی ایران تجاری تراز(: 6) جدول

 اوراسیا قرقیزستان قزاقستان ارمنستان روسیه 

میزان واردات اوراسیا از ایران در مورد 

کالاهای امتیازی با تعرفة کاهشی از سمت 

 ( I=Xe Mاوراسیا )

102710 74004 36024 4713 170141 

میزان واردات ایران از اوراسیا در مورد 

کالاهای با امتیاز تعرفة کاهشی از طرف 

 (e= XI Mایران)

114147 11 1320 1320 117731 

تراز تجاری ایران در مورد کالاهای با امتیاز 

 (تعرفة کاهشی دو طرف)

71627- 73112 34704 3443 17210- 

 حاضر پژوهش محاسبات: منبع

 (دلار هزار) 1111 سال در اوراسیا -اقلام با امتیازات ثبات تعرفة ایران تجاری تراز(: 1) دولج

 اوراسیا قرقیزستان قزاقستان ارمنستان روسیه 

میزان واردات اوراسیا از ایران در مورد 

از سمت  ثبات تعرفهکالاهای امتیازی با 

 (I=Xe Mاوراسیا )

41721 7261 1116 63 23261 

واردات ایران از اوراسیا در مورد میزان 

کالاهای با امتیاز ثبات تعرفه از طرف 

 (e= XI Mایران)

773333 11717 41270 44122 377772 

تراز تجاری ایران در مورد کالاهای با 

 (امتیاز ثبات تعرفه دو طرف)

173217- 16141- 40314- 44017- 774707- 

 حاضر پژوهش محاسبات: منبع
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 (دلار هزار) 1111 سال در اوراسیا -ایران تجاری کلی اقلام امتیازی تراز(: 2) جدول

 اوراسیا قرقیزستان قزاقستان ارمنستان روسیه 

تراز تجاری ایران در مورد کل کالاهای امتیازی از 

 سمت دو طرف بر حسب واردات طرفین

723734- 7766 6407- 40641- 711717- 

ورت کل کالاهای امتیازی تراز تجاری ایران به ص

 و غیر امتیازی بر حسب واردات دو طرف

442126- 144130 3671- 21160- 367714- 

 منبع: محاسبات پژوهش حاضر

دهد، تراز تجاری ایران و روسیه به ضرر ایران و منفی است ( نشان می1همان طور که جدول )      

شود. اگرچه ارزش اقلامی که توسط روسیه و همین مورد برای کالاهای امتیازی نیز مشاهده می

اند بیشتر از کالاهایی است که تعرفة ثابت دارند با این حال، موازنة تجارت دچار کاهش تعرفه شده

( تراز تجاری ایران با 1و  6باشد. در مورد کشور ارمنستان )جداول امتیازی به نفع کشور روسیه می

، ارزش 7017باشد. مشخصاٌ، در سال ه نفع ایران میاین کشور در هر دو سطح کلی و امتیازی ب

اقلام مشمول امتیاز کاهش تعرفه از طرف ارمنستان بالاتر از ارزش اقلامی مشمول کاهش تعرفه از 

قزاقستان در مورد اقلام امتیازی به صورت کلی  -سمت ایران بوده است. در مقابل، تراز تجاری ایران

ی به دست آمده است. بدین ترتیب ایران توانسته است در مورد به ضرر ایران و منف 7017در سال 

کالاهایی که ارزش بالایی در واردات کشور قزاقستان از ایران دارد، از امتیاز کاهش تعرفه برخوردار 

تواند به افزایش صادرات بیشتر ایران به این کشور کمک کند. در ای میگردد و این کاهش تعرفه

منفی بوده است. با این  7017تان، تراز تجاری ایران با این کشور در سال رابطه با کشور قرقیزس

اوراسیا، تراز تجاری امتیازی -حال، بر اساس محاسبات انجام شده و در چارچوب موافقت نامة ایران

است. در مجموع و با ایران با قرقیزستان در مورد اقلام با امتیازات کاهشی به نفع ایران محاسبه شده

به محاسبات انجام شده، تراز تجاری در اقلام امتیازی با اتحادیة اوراسیا منفی است که این توجه 

تواند به دلیل اثر مسلط روسیه در این اتحادیه باشد. علیرغم این موضوع، ایران فرصت دارد تا می

ویت و تشکیل ترتیبات تجارت آزاد میان طرفین، ضمن چانه زنی برای کاهش بیشتر تعرفه ها، به تق

تواند به بهبود ساختار تولیدی و اقتصادی خود بپردازد. کاهش تعرفه ها برای کالاهای ایرانی می

حفظ مزیت نسبی کالاهای ایرانی در بازارهای قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان کمک کند. البته 

رسد. می های تجاری ضروری به نظرزنیدر مورد روسیه، شناخت دقیق بازار این کشور و چانه

 7011همچنین ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که صادرات ایران به منطقة اوراسیا در سال 
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های امتیازی کاهشی بیشتر در مقایسه و این بهبود در صادرات به همراه تعرفه 77استافزایش یافته

 تواند برای ایران امتیاز محسوب شود. های تثبیت شده میبا تعرفه

ای، بر اساس متن قرار داد، طرفین در رابطه با کالاهای مذکور، متعهد به ر اقدامات تعرفهعلاوه ب     

اند.این اصول شامل المللی نیز شدهانجام برخی اصول تجاری مبتنی بر برخی استانداردهای بین

ای برای کالاهای تحت پوشش، اصل رفتار ملی، دولت کامله ممنوعیت استفاده از موانع غیرتعرفه

الوداد، قواعد حاکم بر استانداردها برای کالاهای تحت پوشش، اقدامات ضد دامپینگ، جبرانی و 

باشند. بر اساس رفتار حفاظتی، تسهیل گمرکی، قواعد مبدأ و سیستم حل وفصل اختلافات می

 معافیت یا امتیاز مزیت، حمایت، گونه هر باید طرف ، هر71دولت کامله الوداد در این موافقتنامه

به  شرط و قید بدون و فوراً  دیگری است کشور سرزمین آن مقصد یا مبدأ که به محصولاتی را عطاییا

کند. در چارچوب رفتار  اعطا است، دیگر طرف سرزمین هاآن مقصد یا مبدأ که مشابهی محصولات

ایت ای اعمال شود که متضمن حمنیز قوانین و مقررات داخلی نباید به گونه 71ملی این موافقتنامه

از محصولات داخلی در مقابل محصولات کشور دیگر شود. البته کالاها برای مقاصد و مصارف 

دولتی)و نه برای فروش مجدد و استفاده در تولید کالا( از این امر مستثنی هستند. در چارچوب 

ریق ای از طآمیز، به استثنای موارد خاص، هیچ ممنوعیت و یا محدودیت غیرتعرفهرفتار غیر تبعیض

نباید هیچ سهمیه و مجوزهای صادراتی و وارداتی و یا اقدامات دیگر نباید اعمال شود. همچنین 

ها، محل مبدأ کالا، مبدأ عزیمت، ورود، خروج یا مقصد، یا گونه تمایزی بر مبنای پرچم کشتی

. در 30دبرمبنای اوضاع و احوال مربوط به مالکیت کالا، کشتی یا دیگر وسایل حمل و نقل اعمال شو

و  اتخاذ خصوص رفتار تبعیض آمیز دامپینگ، هر طرف باید تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی را

 . 31اعمال کند

از لحاظ مقررات فنی، هر طرف باید اصل رفتار ملی را در رابطه با محصول وارداتی اعمال کند و      

شفافیت در  پیگیری نماید. بلمتقا تجارت در غیرضروری موانع جهت رفع زدایی را درالبته مقررات

های گمرکی و همکاری ها و تشریفات گمرکی، تسهیل تجاری و هماهنگ سازی فعالیترویه

                                                           
 هزار دلار بوده است 737تراز به نفع ایران 7011برمبنای واردات دو طرف در سال  27 

 1-7ماده  7فصل  28 

 7-7ماده  7فصل  29 

 )ترانزیت( 1-7ماده  7فصل  30 

 7-3ماده  3فصل  31 
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گمرکی از جمله تبادل اطلاعات میان مقامات گمرک مرکزی طرفین مورد تأکید این موافقتنامه 

 .37باشدمی

کند، با توجه به این ی پیروی میاصول اساسی این موافقتنامه، از اصول اساسی در تجارت جهان     

که ایران تاکنون عضو سازمان تجارت جهانی نشده، بدین جهت در برخی قوانین تا کنون اصلاحات 

است، با توجه به این اصول، ایران المللی صورت نگرفتههای بینهایی مطابق با رویهو به روزرسانی

 صحیح، اجرای و سازیپیاده برایاجرا نماید و باید در مورد کالاهای توافق شده مقررات مربوطه را 

 هایحوزه در ذیربط هایدستگاه توسط ایجداگانه و متعدد اجرایی هایدستورالعمل تهیة به نیاز

خاص  هایو رویه موافقتنامه پوشش تحت موضوعات از . چون برخیدارد کشور  تجاری مختلف

 ساز وکارهای فاقد اساساً  یا و نبوده منطبق کشور در رایج و جاری هایرویه با لزوماً  هاآن به مربوط

( و ضروری است  تدابیری از سوی ایران در زمینة 3: 1311باشد )زاهدطلبان، اجرایی مناسب می

تهیة دستورالعمل های اجرایی در مورد این  های داخلی صورت گیرد.اصلاح قوانین و رویه

رخی مقررات جهانی، نحوة اجرای این مقررات و تواند زمینه ساز شناخت بهتر بموافقتنامه می

تعدیل و تصحیح برخی مقررات با وجود مطابقت چارچوب ملاحظات سیاستی ملی و الزامات قوانین 

 تجاری جهانی باشد.

تواند با اقدامات ضد دامپینگ، جبرانی و محافظتی از ایران با پذیرش این موافقتنامه، میالبته      

رد اقلام امتیازی( حمایت کند. در صورتی که به دلیل عدم عضویت ایران در مو )در تولیدات خود

است )معبودی نیشابوری و سازمان تجارت جهانی، توجه جدی به این مسئله در قوانین ایران نشده

 (. 73: 1311 ؛ عباسی،711: 1316 همکاران،

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

تیازی توافقنامة تشکیل منطقة آزاد تجاری بین ایران و هدف پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی ام     

باشد. آنچه مسلم است با توجه به عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، اتحادیة اوراسیا می

تواند به عنوان تجربة جهانی شدن هر چند در مقیاس ورود ایران به این توافقنامه، علاوه بر اینکه می

های ترجیحی و با تعرفه کند،های گمرکی را تسهیل و شفاف رویهت کوچک تلقی شود، قادر اس

موقعیت رقابتی ایران را در مقایسه با کشورهای آمیز و ملی، رفتارهای غیرتبعیضهمچنین تأکید بر 

                                                           
 3-7،  ماده 7فصل  32 
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تواند با اقدامات ایران در چارچوب این توافقنامه می همچنین،. رقیب همچون ترکیه بهبود بخشد

و محافظتی از تولیدات خود حمایت کند. لزوم تنظیم قوانین گمرکی و  ضد دامپینگ، جبرانی

باشد، در می ها و منافع رعایت این قوانین مسئلة بسیار ضروریها و محاسبة ضریب هزینهتعرفه

گیری های این اتحادیه باشد،  شکلهای گمرکی بالاتر از حد متناسب با تعرفهصورتی که تعرفه

تر باشد، در نهایت ابزارهای شود و اگر از حد متناسب پایینموانع مواجه میتعاملات اقتصادی با 

(. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، با 161: 1314شود )میرفخرایی، برتری به دست رقیب سپرده می

ای از طرف اوراسیا شده، وجود اینکه اکثر کالاهای وارداتی روسیه از ایران مشمول امتیازات تعرفه

ای کاهشی و هم امتیازات اقلام امتیازی ایران در مقابل روسیه، هم در امتیازات تعرفه تراز تجاری

است. با این حال، رویکرد ایران در مقابل روسیه بیشتر مبنی بر ای، منفی به دست آمدهثبات تعرفه

به  ای بوده و در مقابل، روسیه امتیازات بیشتری به صورت کاهش تعرفهامتیازات ثبات نرخ تعرفه

تواند به افزایش صادرات ایران به روسیه کمک کند. درمورد کشور است که این میایران داده

ارمنستان، تراز تجاری اقلام امتیازی ایران به صورت کلی در مقابل این کشور مثبت و به نفع ایران 

و مثبت بودن  است. همچنین با توجه به منفی بودن تراز اقلام با امتیازات تعرفة ثابتمحاسبه شده

توان برداشت کرد که تعهد ایران در مورد عمدة تراز اقلام با امتیازات کاهش تعرفه به نفع ایران، می

باشد. در مورد دو کشور قزاقستان و کالاهای وارداتی از ارمنستان، به صورت الزام به ثبات تعرفه می

است. ولی در مورد به دست آمده قرقیزستان نیز، تراز تجاری در اقلام امتیازی در مجموع منفی

است که بر این کالاهای با امتیاز کاهش نرخ تعرفه، این تراز به نفع ایران و مثبت به دست آمده

است، امتیازات به اساس، ایران توانسته در مورد کالاهایی که صادرات بیشتری به قزاقستان داشته

منفی بودن تراز در مورد ارزش اقلامی که  شکل تعرفة کاهشی دریافت کند و درمقابل، با توجه به

باشند، در رابطه با عمدة واردات از دوکشور قزاقستان و قرقیزستان، ملزم به ثبات نرخ تعرفه می

است. تراز تجاری اقلام امتیازی ایران در مقابل اوراسیا در مجموع منفی متعهد به ثبات تعرفه شده

به دلیل تسلط روسیه در این اتحادیه و همچنین جایگاه تواند است که این یافته میمحاسبه شده

صورت  7017اقلام امتیازی روسیه در تجارت ایران با منطقه باشد. البته محاسبات حاضر برای 

میزان صادرات ایران به اوراسیا بیشتر بوده و برخی اقلام  7011است، در حالی که در سال گرفته

به طورکلی صفر بوده، در سال  7017اوراسیا در سال  ها توسط اعضایامتیازی که واردات آن

افزایش پیدا کرده و ایران نیز در برخی اقلام امتیازی صادرات قابل توجهی در این سال به  7011

است. به هر حال، امکان تغییر ارزش صادرات و واردات به دلیل تغییر تعرفه و یا منطقه داشته

های این توافقنامه نیاز به پایش مستمر در فصول مختلف شرایط بازار وجود دارد و بررسی مزیت

ای بر هزینة مبادله و متعاقب آن بر روند تجارت خارجی، با وجود اثر موانع تعرفه سال دارد.

شمار اقتصاد سیاسی است. در این راستا بهره بردن از موافقتنامة ترجیحی تجارت متأثر از عوامل بی
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اقتصادی با اتحادیة مورد بررسی، نیازمند هماهنگی ساختار اقتصادی  نامه و افزایش همکاریموافقت

های های اقتصادی رایج در دنیا و همچنین تقویت بخش خصوصی فعال در بدنة حرکتایران با مدل

برداری درست از این موافقتنامه، به همراه باشد. ایران با حفظ، نظارت و بهرهاقتصادی دولت می

متناسب با استانداردهای اتحادیة اوراسیا، رایزنی بیشترجهت رفع موانع بانکی، تقویت استانداردهای 

ها در ارزی و مسائل کنسولی و ایجاد ارتباط با بخش خصوصی و بررسی نقطه نظرات و مشکلات آن

تواند رابطة تجاری با این منطقه را به نفع خود بهبود تجارت با اوراسیا در مورد اقلام امتیازی، می

د. شناخت دقیق توانایی بخش خصوصی در تجارت با این منطقه، به تعریف نوع و میزان ببخش

 کند.ها کمک میحمایت دولت از این بخش

گیری بیشتر از این موافقتنامه به ویژه در رابطه با کشور همچنین، در راستای بهبود و بهره     

ل آن را پیگیری کرده، تعامل بیشتری با روسیه، ایران باید با جدیت بیشتری این موافقتنامه و اصو

های بازار خود بپردازد و در های این اتحادیه برقرار کند و به شناخت بیشتر ظرفیتکمیسیون

صورت لزوم اقلامی را که ایران در آن دارای مزیت می باشد، با رایزنی به لیست اقلام ترجیحی اضافه 

 به خاص مربوط هایورویه موافقتنامه پوشش حتت موضوعات از کند و در کنار این موارد، برخی

اجرایی  ساز وکارهای فاقد اساساً یا و نبوده منطبق کشور در رایج و جاری هایرویه با لزوماً هاآن

های داخلی باشد و ضروری است  تدابیری از سوی ایران در زمینة اصلاح قوانین و رویهمناسب می

المللی، شرایط خاص وان گفت در شرایط کنونی نظام بینتصورت گیرد.به عنوان سخن پایانی می

ها و منازعات بین المللی، ارتباط با منطقة اوراسیا ژئوپلتیک منطقه و موانع و مشکلاتی مانند تحریم

های آن منطقه و جمهوری اسلامی ایران ملت-با توجه به شرایط و نقاط مشترکی که میان دولت

اقتصادی مناسبی را در اختیار طرفین قرار بدهد، باوجود این لازم های تواند فرصتوجود دارد، می

ها و نقاط ضعف و قوت کشور و طرف مقابل در چارچوب است تا با بررسی همه جانبة ظرفیت

اوراسیا، آگاهانه در راستای _های تجاری مثل موافقتنامة ایرانابزارهای در دسترس مانند موافقتنامه

 های اقتصادی مناسب تری اتخاذ گردد.گیری شود و سیاستتصمیم تأمین حداکثری منافع ملی

 

__________________________________________ 

های اقتصادی کشورهای  ها و فرصت مطالعه ظرفیتاین مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان . 1

CIS که توسط استانداری مازندران  باشد و شناسایی موانع و راهکارهای افزایش تجارت خارجی می

 حمایت شده است.
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 ارس صنعتی - تجاری آزاد منطقه نقش بررسی. »(1317) نوبریان زادهعبداله فاطمه و احمد اسدزاده،

، 1سال  ،داقتصا کاربردی هاینظریه ،«ترکیه و چین ،CIS حوزه کشورهای با تجاری همگرایی ایجاد در

 .11-106، صص 3 شماره

 تهران. دانشگاه انتشارات موسسهتهران:  سازی، جهانی (.1311علیرضا ) بروجردی، ، رحیمی

دستورالعمل گواهی مبداء آشنایی با ضوابط قواعد مبداء و الزامات آن (. 1311زاهدطلبان، علی )

در پایگاه اینترنتی سازمان توسعه  ، قابل دسترسنامه موقت تجارت آزاد ایران و اوراسیادر موافقت

 تجارت ایران.

 و ایران.ا.ج بین تجاری آزاد منطقه تشکیل برای موافقت نامه موقتسازمان توسعه تجارت، 

 ، قابل دسترس در پایگاه اینترنتی سازمان توسعه تجارت.اقتصادی اتحادیه

 راهبردی روسیه؛ و ایران یتجار روابط(. »1317پور )قلیعلی و طهمورث حسنصابری حقیقی، رحمت

 .711-317، صص 1، شماره1، دوره المللهای روابط بینپژوهش، «غیرنفتی تجارت توسعه برای

نامه شکنی ایران از منظر موافقتبررسی و نقد مقررات ضدقیمت(. 1311عباسی، زهرا )

رگانی، قابل های باز، طرح پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهششکنی سازمان جهانی تجارتضدقیمت

 های بازرگانی.دسترس در پایگاه اینترنتی موسسه مطالعات و پژوهش

 ، تهران: سمت، چاپ یازدهم.ها و رویکردهاالملل نظریهروابط بین(، 1317قوام، عبدالعلی )

بررسی ، «ایمنطقه تجاری ترتیبات به جهانی تجارت سازمان نگرش »(،1314مسعود) اردکانی، کمالی
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، قابل دسترس در پایگاه اینترنتی اندازهای کلی نظام در دوره چشمسیاستمجلس شورای اسلامی، 

 های مجلس شورای اسلامی.مرکز پژوهش

( بین ایران PTAبررسی اثرات ایجاد یک موافقت نامه ترتیبات تجاری ترجیحی )»(، 1316محرابی، لیلا)
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، «نامه ضددامپینگ سازمان جهانی تجارتافقتشکنی )دامپینگ( در مقایسه با موخصوص احراز قیمت

 .112-773، صص 12، شماره فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی

، ترجمه شهرام رئیسی دهکردی، تهران: ایاقتصاد نوین شهری و منطقه (.7012مک کان، فیلیپ)

 انتشارات نورعلم.
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، 14، شماره 72، دوره ها و سیاست های اقتصادیپژوهش، «CISیکپارچگی اقتصادی ایران در حوزه »

 .727-710 صص

 بررسی(. »1317پور، محمد؛ مهدوی عادلی، محمدحسین و احمد صباحی )پور، منصور، لطفعلیمولایی

،  77، دوره پژوهشنامه بازرگانی  ،«لرنر -رشالما شرط و CIS حوزه در روسیه با ایران اقتصادی یکپارچگی

 .1-42، صص 11شماره 

، «اتحادیه اقتصادی اوراسیا و الزامات ژئواکونومیک آن برای ایران(. »1314میرفخرایی، سید حسن )

 . 143-172صص ، 37 شماره ،1 سال ،الملل بین روابط مطالعات فصلنامه
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