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نامه موقت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در توسعه یر موافقتأثت

 تجارت بین این کشورها 
 

 3، سیده زهره حسینی امین2لیال عزیزی، *1مهدی کاظم نژاد

 چکیده

 در یامنطقه هاییمکارقالب ه در منافع تحصیل جهت در کشورها همکاری و روابط تا شد سبب اقتصاد شدنیجهان پدیده گسترش

 الزم هایینهزم ایجاد در را یرانا ،چنین کشورهایی با گیرد. تعامل قرار ایران کشور یژهوبه توسعهدرحال کشورهای از کار بسیاری دستور

  .است نموده مشتاق اقتصادی همگرایی و ترجیحیبا تعرفه  تجارت برای
در مقایسه  ا یکدیگر،بادی اوراسیا پنج کشور عضو اتحادیه اقتص گردیده با بررسی تجارت )صادرات و واردات( ایران و تالش پژوهش این در

موقت  نامهقتموافاف تجارت ناشی از ، آثار ایجاد تجارت و انحراسمارتتحت عنوان مدل از یک مدل کاربردی  با استفادهبا سایر کشورها و 
شود. نتایج حاصل  بررسی و تحلیل 1399الی  1395زمانی  دورهایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو با استفاده از اطالعات 

 سال یا طی یکراساوقتصادی نسبی تجارت بین ایران و پنج کشور اتحادیه ا طوربه، دهدیمنشان  نامهموافقتاز پژوهش در خصوص این 
رصدی واردات د 4.4فزایش انگر اارت بییافته است. نتایج حاصل از مدل اسمبهبوداجرای آن، در مقایسه با متوسط سه سال گذشته  بعد از

از انحراف  دیگر ناشی و بخش بخش کشاورزی از اتحادیه مذکور ناشی از کاهش تعرفه خواهد بود که بخشی از آن ناشی از ایجاد تجارت
ی تمامبه نامهافقتموهای این یتظرفرسانی کافی از یآگاهگردد یمپیشنهاد  نامهموافقتتجارت است. لذا با عنایت به تجارب خوب این 

 ویژه قرار گیرد. توجه موردتجار کشور 

 یاتعرفهاری، تخفیفات تراز تج تجارت، انحرافایجاد و  اسمارت، یشناسروش ،(PTA)ترجیحی  تجارتنامه موافقتی کلیدی: هاواژه 
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 مقدمه

از زمان  خصوصبهقرن اخیر و یمنین موضوعات اقتصادی در ترمهمیکی از  عنوانبهی آن آزادسازهای تجاری و یانجر

ی اتوسعهاست. از همین رو، هر کشور با توجه به اهداف  قرارگرفته هااقتصاددان موردتوجه، 1947تشکیل گات در 

 -ی اخیرهاسالگرفته است. در یشپهای تجاری در یتفعالهای خاصی را برای هدایت یاستسالمللی خود ینبملی و 

شدن بوده است. یجهانیکی از مباحث اصلی اقتصاددانان، آزادسازی تجاری و  ،سویناه ب 1990از دهه  خصوصبه

ین تحوالت ترمهمیکی از  (Naseri,2008).شدن، ایجاد فضای رقابتی اهمیت بسزایی داردیجهانبرای ورود به فرآیند 

 است. )ART(1« یامنطقهی تجارت هانامهموافقتافزایش »نظام تجارت جهانی در همین دوره 

 کشورهای بین یا چندجانبه دو همکاری قراردادهای انعقاد دهد، افزایش را خارجی تجارت تواندیمکه  ییکارهاراه از

 ینتردههستند. سا گوناگون و متفاوت هاآن همپوشی بین برحسب یامنطقه ی تجارتهانامهموافقتاست.  جوارهم

 طبیعی شرکای بین اغلب هانامهموافقت از نوع این طورمعمولبه .است دوجانبه تجاری یهانامهموافقت آن، شکل

اولین  کشورها که شودیم باعث امر شود. اینیممنعقد  هستند، مشترك مرز دارای جغرافیایی ازنظر که تجاری

 حذف قطری از یامنطقهشرایطی، اقتصاد  چنین در کنند، پیدا جوارهم کشور چند یا یك با را خود یامنطقه تجربه

 یرپذامکان تریعوسبازارهای  به تولید دسترسی واحدهای نیز و منطقه در موجود گمرکی موانع سایر و یاتعرفه موانع

 در تریی گستردههاافق ،درمجموع و شودیم برداشته منطقه در محدوده تکنولوژی و سرمایه انتقال موانع و گرددیم

جهان شده  در یامنطقه هاییهاتحاد یریگشکل موجب روند این .شودیم گشوده هاشرکتو  تولیدی واحدهای برابر

 و 2شمالی )نفتا( کشورهای آمریکای اتحادیه اروپا، اتحادیه به توانیم گرفتهشکل موفق هاییهاتحاد ازجمله است؛

 40، 65تیب تر به ی آنانامنطقه درون حجم تجارت که کرد آن( اشاره )آسه آسیا شرق کشورهای همچنین اتحادیه

3ی اسالم کشورهای سازمان  و )ECO(نیز در دو پیمان یا اتحادیه اکو  درصد است. البته ایران 35و 
)OIC(  فعال بوده

 Center for Economic Research) .المللی چندان موفق عمل نمایدینبی هاتوافقنامهاست. اما ایران نتوانسته در 

and Studies of Iran Chamber, 2014) 

کند و یمهمواره برای ورود به سازمان تجارت جهانی تالش  توسعهدرحالیك کشور  عنوانبهحاضر، ایران  در حال

یی، تقویت و گسترش تجارت در قالب شرکای تجاری هاسازمانشاید یکی از تمرینات الزم قبل از الحاق به چنین 

باشد. در همین راستا توافقات یماقتصادی اوراسیا  ی نظیر کشورهای عضو اتحادیهامنطقهاصلی و ترتیبات اقتصادی 

های یهمکار ی با سازمانامنطقهو  اقتصادی یهاسازمان یی را برای گسترش روابط تجاری خود درهانامهموافقتو 

 مبادالت گسترش کاهش موانع تجاری و رویکرد با (D-8) توسعهدرحالکشور مسلمان  هشت اقتصادی )اکو( و گروه

 یاتعرفهتخفیفات  نامهموافقت فوق، ایران، یامنطقهی هاسازمان در عضویت بر نعقد نموده است. عالوهم تجاری

 است داشته افغانستانترکیه، ازبکستان، تونس، پاکستان، سوریه، کوبا، بوسنی هرزگوین و  کشورهای با مرزی تجارت

 The)گیرند را نیز منعقد نموده است. یم قرار عمل مالك گمرکات کشور در واردات صادرات و مقررات بر اساس که

Export and Import Regulations Act, 2020 ) 

                                           
1 Regional Trade Agreement(RTA) 
2  North American (NAFTA( 
3 Organization of Islamic Conference 
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بین جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و  نامهموافقتاقتصادی  یهافرصت دارد، تالش مقاله این

متقابل بین طرفین  روابطبیشتر  ید بر گسترشتأکتشکیل منطقه بزرگ آزاد تجاری و  منظوربهی عضو، که کشورها

از الحاق سریع به سازمان تجارت جهانی و  هاآنید بر حمایت تأکیه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری و بر پا

اردیبهشت  27در تاریخ  نامهموافقتدهد. این  قرار یبررس موردرا  شده منعقدتصدیق مراتب عضویت در آن سازمان 

، معدن و تجارت وقت و مقامات کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا پس از دو سال توسط وزیر صنعت 1397

به تائید  5/4/98در مجلس شورای اسالمی ایران تصویب شد و در تاریخ  19/3/98مذاکره امضاء گردید. در تاریخ 

المی ایران و اتحادیه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اس نامهموافقتقانون »شورای نگهبان رسید. 

آبان  5برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ و در  17/4/98در تاریخ « اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو

در حال حاضر کل . کشور عضو اتحادیه نیز به تصویب رسیده است 5مذکور، در  نامهموافقتاجرایی شد.  1398

میلیارد دالر  8/10میلیارد دالر و در حوزه واردات  3/6حوزه صادرات معادل تجارت بخش کشاورزی ایران با دنیا در 

میلیون دالر و  317نامه در حوزه صادرات معادل است که این مهم با اتحادیه اقتصادی اوراسیا قبل از انعقاد موافقت

 اصلی ین راستا، پرسشدر هم میلیون دالر بوده است )گمرك جمهوری اسالمی ایران(. 783در حوزه واردات معادل 

در تجارت و انجام تعهدات کاالیی طرفین، از زمان اجرایی شدن آن به چه  نامهموافقتیر تأث است که این پژوهش این

اتحادیه  عضو کشورهای با که توسعه تجارت ایران است شدهگذاشته آزمون به صورت بوده است؟ لذا، این فرضیه

 و اقتصادی برای توسعه الزم بسترهای غرب، تحریمی ضمن کاهش فشارشد،  خواهد باعث اوراسیایی اقتصادی

ین مقاله با استفاده از یك مدل در اآید.  فراهم اتحادیه اقتصادی هاییتظرف از یمندبهرهو  خارجی ایران تجارت

ارت ، به بررسی آثار کاهش تعرفه بر جریان تجاری ایران در تج1سازی اسمارتیهشبتعادل جزئی به نام مدل 

محصوالت کشاورزی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب مفاهیم ایجاد تجارت و انحراف تجارت 

ی سیستم نظام بندطبقهی کاالیی کشاورزی در سطح هاگروهاست. در مرحله بعد آثار تعرفه بر  شدهپرداخته

 است.  قرارگرفتهوتحلیل یهتجز، مورد )HS(2هماهنگ 

 Jachia andشود. یماشاره  است، شدهداده تشخیص مقاله موضوع با متناسب که مطالعات از این برخی به ادامه در

Teljeur(1998)  اروپابین آفریقای جنوبی و اتحادیه  دوطرفهتجارت آزاد بر جریان تجاری  نامهموافقتدر مطالعه آثار 

و نتایج نشان  شدهپرداختهو درآمد دولت  هاپرداختتراز  و بررسی آثار آزادسازی بر نقد بهبا استفاده از مدل اسمارت 

دست نبوده و دارای اثر وسیع بر یك دوجانبهداده است که آثار منطقه آزاد تجاری پیشنهادی بر جریانات تجاری 

، علت این باشدیمبه بازار اتحادیه اروپا  کشورِواردات آفریقای جنوبی از اتحادیه اروپا و اثرات کمتری بر صادرات آن 

ی آفریقای جنوبی بر کاالهای تعرفهامر پایین بودن تعرفه اتحادیه اروپا بر کاالهای کشور آفریقای جنوبی نسبت به 

 Khoranaبر تراز تجاری و درآمد دولت افریقای جنوبی اثر منفی دارد.  نامهموافقتوارداتی از اتحادیه اروپا است. این 

et al(2007) یا و کنیا با استفاده از مدل اسمارت تانزانی اتحادیه گمرکی برای اوگاندا با دو کشور اثرات رفاهی و تجار

های ینتخمشود ولی یمدهد که افزایش کل تجارت دیده یم. نتایج حاکی از آن نشان اندکردهارزیابی و بررسی 

ز مدل اسمارت به ارزیابی با استفاده ا Veeramani and Saini(2010)دهد اثر رفاهی خالص منفی است. یمنشان 

                                           
1 SMART(Software on Market Analysis and Restriction on Trade) 
2 Harmonized System 



 

891 

بین هند و کشورهای آسه آن برای سه محصول فلفل، چای و قهوه در هند  1تجارت آزاد نامهموافقتمقداری انعقاد 

شود ولی یمزیاد  کنندهمصرفشود و هرچند رفاه یمدهد واردات این سه محصول زیاد یمیج نشان نتاپرداخته است. 

تواند بر معاش کشاورزان هندی روند معکوس یمدهد. از سویی موج این واردات یم یر قرارتأثدرآمد دولت را تحت 

ایران و  دوجانبهتجارت ترجیحی  نامهموافقتآثار به بررسی  Saqib and Sadeghi Yarandi(2006)داشته باشد. 

باالتر بودن میانگین  علت محقق، یهاافتهیبر اساس ی اسمارت پرداخته است. سازهیشبپاکستان با استفاده از مدل 

اثرات ایجاد و انحراف تجارت در ایران برای  یطورکلپاکستان به یهامیانگین تعرفه ایران نسبت به یهاتعرفه

با استفاده از  Hosseini and Zahedtalaban(2006) .باشدیبیش از اثرات مذکور در پاکستان برای ایران م پاکستان

. اندپرداختهی کشاورز یرغتجارت و همکاری ایران و اتحادیه اروپا بر کاالهای  هنامموافقتمدل اسمارت به تحلیل 

ی اتحادیه اروپا بر واردات از ایران در قالب این اتعرفهی هانرخدهد در صورت عملی شدن کاهش یمنتایج نشان 

ت کاهش نرخ تعرفه از سوی یابد. همچنین در صوریممیلیون دالر افزایش  77.71، صادرات ایران معادل نامهموافقت

با استفاده از مدل تعادل جزئی  Mehrabi(2007)یابد. یممیلیون دالر افزایش  3520.93ایران واردات ایران معادل 

و تراز  یابر جریانات تجاری، درآمد تعرفه یابه بررسی اثرات کاهش موانع تعرفه 2002-2003برای دوره زمانی 

. پردازدینامه ترتیبات تجاری ترجیحی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی مموافقتتجاری ایران پس از ایجاد یك 

و به دلیل  گرددینامه مذکور باعث گسترش حجم مبادالت تجاری ایران مکه ایجاد موافقت دهدینتایج وی نشان م

در  Nasrollahi at al.,(2012) .ابدییافزایش بیشتر واردات نسبت به صادرات کسری تراز تجاری ایران افزایش م

محصوالت کشاورزی با  بر تجارتتجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اروپا  نامهموافقتمطالعه پیرامون آثار برقراری 

یری مدل تعادل جزئی اسمارت، آثار ایجاد تجارت و انحراف تجارت در بخش کشاورزی ایران و کشورهای عضو کارگبه

باعث  نامهموافقتدهد این یمو کاهش تعرفه برآورد شده که نتایج حاصل از آن نشان اتحادیه اروپا تحت دو سناری

. اما به دلیل باالتر بودن متوسط خواهد شدافزایش حجم تجارت و صادرات محصوالت کشاورزی ایران به اتحادیه 

ی اتعرفهاز کاهش موانع  ی ایران نسبت به صادرات ایران در تجارت محصوالت کشاورزی با این اتحادیه، پسهاتعرفه

آثار ایجاد تجارت و انحراف تجارت در ایران به نفع اتحادیه اروپا بیشتر از آثار مذکور در آن گروه به نفع ایران خواهد 

 یزستان،کوبا، قرق ی،)بوسن یتجار یكو پنج شر یرانا یحیاثر توافقات ترج Yousefi & sobhani (2016)بود. 

 اثر بوسنی و کوبا پیمان دو دهدمی نشان یجکردند. نتا یکشورها بررس یندر ا یرانهم بازار اپاکستان و تونس( را بر س

 تنها. است داشته منفی اثر تونس و قرقیزستان با پیمان اند،نداشته کشور دو این در ایران بازار سهم بر معناداری

 شده است.  تشدید اثر این 1390 از پیش هایسال در که بوده پاکستان و ایران توافق مثبت، اثر با پیمان

 یافتهیمتعم جاذبه مدل راه از بنگالدش تجاری جریان تحلیل به Roy and Rayhan (2011)مطالعات ضمناً در 

 تجاری هاییتمحدود با منفی رابطه و اقتصاد اندازه با مثبت رابطه بنگالدش تجارت دهدیم نشان نتایج .پرداختند

 کشورهای گروه با را مالزی کشور دوجانبه صادرات بر اقتصادی عوامل یرتأث Zainal Abidin et al. (2013) .دارد

 نشان مطالعه این نتایج د.انکرده ی( بررس 1997-2009) زمانی دوره طی جاذبه مدل از استفاده با OIC2 اسالمی

 کشورهای به مالزی صادرات بر یداریمعن یرتأث ارز نرخ و فاصله تورم، نرخ اقتصاد، بودن باز اقتصاد، اندازه داد

                                           
1 Free Trade Agreement 
2 Organization of Islamic Cooperation (OIC) 
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 عمان کشور بین ، 5 تجاری ترتیبات بررسی به جاذبه مدل از استفاده با  Gani & Al Mawali (2013) .دارد اسالمی

 از عمان واردات داد نشان هاآن هاییافته .است پرداخته 1991- 2009دوره طی آسیا در آن تجاری اصلی شرکای و

 یموردبررس کشورهای از عمان جغرافیایی فاصله و ارز نرخ آسیا، داخلی ناخالص تولید یا،آس جمعیت به شدتبه آسیا

 یموردبررس آسیایی کشورهای و عمان جمعیت به شدتبه نیز عمان صادرات .است وابسته عمان سرانه درآمد و

 عمان نفت صادرات رب و ناچیز عمان غیرنفتی صادرات در مسافت یرتأث:  داردیم بیان ین،چنهم است، وابسته

 .دارد عمان کشور غیرنفتی صادرات بر دارییمعن و منفی یرتأث تجاری آزادی کهینا یت،درنها .است معنییب

  روش تحقیق
 نظریه و اقتصادی تجاری هایییهمگرا برای نظری ادبیات شروع که نقطه است ینابررسی مستندات حاکی از 

 شد؛ مطرح ایستا گونه به Jacob Viner(1950)جاکوب  یلهوسبه بار تیننخس برای موضوع که است گمرکی اتحادیه

 بیان ترجیحی تجاری ترتیبات نوع این مورد در را خود نگرانی 1«موضوع اتحادیه گمرکی»مشهور،  مقاله در وی

 کنند،یم حذف یکدیگر کاالهای برای را ی خودهاتعرفه توافق، بر اساس کشور وقتی دو که باور بود این بر و داشت

 بهبود ا باعثهآن این اقدام کنند،یم حفظ شود،یم وارد ثالث کشورهای از که برای کاالهایی را هاتعرفههمین  ولی

 ترارزان تولید به قادر که را کشور محصوالت همسایگانشان هر دو زیرا شودیم کشور دو تاجران برای مبادله سوددهی

از  را کاالهایی کشور دو این زیرا شودیم منحرف تجارت این حال، در توجه داشت باید اما .کنند،یم وارد را هستند

کردند. پیام یم وارد بودند، کاراتر هاآن تولید در که دیگری کشورهای از درگذشتهکه  کنندیمخریداری  یکدیگر

 و خود تجارت اعضایبه  است ممکن تجارت آزادسازی در تبعیض با ترجیحی تجاری مناطق که بود واینر این صریح

 .کنند وارد آسیب جهانی رفاه

 اتحادیه نظریه تری بهیممستق سیاستی بعد اروپا، آزاد تجارت نامهموافقت و 1957سال  در اروپا جامعه تشکیل

، Lipsey(1957,1970) ازجمله دیگر اقتصاددانان سپس را نظریه این، این بر افزون و داد واینر گمرکی

Cooper&Massell(1965)، Bhagwati(1971)  وWonnacott&Wonnacott(1981) نظریه این از دادند و گسترش 

ایجاد  اثر و مفهومد بر اساس عضو کشورهای نظریه، این شد. در برده نام یامنطقه همگرایی اقتصادی نظریه قالب در

 شوند.یم ارزیابی تجارت و انحراف تجارت

 شرکای» نظریه نظریه، این مقابل در .اندکرده نقد و بررسی دوباره عاصرم اقتصاددانان از بسیاری را واینر نظریه

 ینترکم با کشور چند یا دو میان باال در تجارت حجم وجود برمبنای نظریه است. این شده ارائه 2«تجاری طبیعی

 براین  Summers (2005)و  Wonnacott & lutz (1989)مانند  اقتصاددانانی .شودیم تعریف جغرافیایی فاصله

 آن تجارت ایجاد آثار هستند، طبیعی تجاری شرکای که لحاظ بدین 3تجاری ترجیحی ترتیبات مورد در که باورند

 و بر این باور بحث کرده نظریه این درباره هم Krungman (1991)دیگر،  سوی از .است آن انحراف تجارت از بیش

 حذف و دارد قرار جغرافیا نیز همچون یمسائل تأثیر تتح است، نسبی استوار مزیت برمبنای تجارت اگرچه است

 در گستره مناطقی چنین در همسایگان همین دلیل، به و دهدیم کاهش را ونقلحمل هایینههز جغرافیایی، فاصله

                                           
1The Customs Union Issue 
2 Natural Trading Partners 
3 Preferential Trade Agreements (PTAs) 
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 و اقتصاددانان هایهنظر این درباره .بود خواهد اندك بسیار انحراف تجارت و کنندیم دادوستد یکدیگر با وسیعی

 موضوع گفتهیشپ دارد اقتصاددانان باور Bhagwati(1996)ازجمله  .اندکرده بحث دیگر نیز اقتصادی گذارانتیاسس

عامل زمان  توجه به با که را ترتیبات این پویای اثرات و گیرندیم نظر در ایستا صورتبهرا  یامنطقه ترتیبات تجاری

دهند. باگوانی دو مفهوم بلوك یمقرار  مدنظر شود،یم زیابیار جهانی تجارت در تجاری موانع کاهش یا و تسریع در

کند این دو مفهوم بسیار نزدیك به دو اصطالح انحراف تجارت و ایجاد تجارت یمسازنده و بلوك بازدارنده را مطرح 

تر به تجربه نانهیبواقع نگاها برسد، رویکرد سوم که یمی سازنده و بازدارنده معتبر به نظر هابلوكکه دو یدرحالاست. 

کنند یمادعا  Black Hurst and Henderson(1993) رسدیمی دارد مفید به نظر امنطقهی تجاری هانامهموافقت

ی بر امنطقهی تجاری هانامهموافقتذاتی نه خوب هستند و نه بد، اما اثر  طوربهی امنطقهی تجاری هانامهموافقت

 یری و همچنین چگونگی تغییر آن در طی زمان دارد.گشکلش اقتصاد جهانی بستگی به انگیزه، رو
(Sheffield,1998)  

ی تعادل هامدلی بر جریانات تجاری دو یا چند کشور از امنطقهتجاری  نامهموافقت ایجاد اثر یلتحلی برای طورکلبه

دبیرخانه  توسط مدل این ی تعادل جزئی مدل اسمارت است.هامدلشود. یکی از یماستفاده  1عمومی و تعادل جزئی

یله وسبهاثرات جریان تجاری استنتاج شده  سازی کمی برای ابزار یك عنوانبهانکتاد و با همکاری بانك جهانی، 

 Jachia andکند.)یم عمل تجارت انحراف و ایجاد مفاهیم از استفاده شده است. که بایطراحبازار  به شرایط دسترسی

Teljeur,1998) هایی که دارد، در مطالعاتی نظیر مطالعه حاضر، عالوه ییتوانارغم یعلل عمومی، ی تعادهامدل

ی اتعرفههای زمانی، توانایی بیان جزئیات خطوط یسرو انواع  هادادهبودن  اعتمادقابلمشکل دسترسی و  برداشتن

ی ترجیحی بر کل اقتصاد و پیوندهای ی تبعیضهاتعرفهبه توصیف آثار  معموالً را نیز ندارد و  نامهموافقتدر مورد آثار 

های جزئی در یلتحلی بیشتر به امنطقهی تجاری هانامهموافقت کنندگانمذاکرهپردازد. در عمل نیز یمبین آن 

است و به همین  ارائهقابلیل در سطح کاالیی تفصبهی تعادل جزئی نتایج هامدلسطح کاالیی نیاز دارند. بنابراین در 

در  (Saqib and Ghanbari, 2006)آید. یمهای تجاری بر تجارت فراهم یاستسسی دقیق آثار تغییر علت امکان برر

گیرد و سپس یمجداگانه مورد ارزیابی قرار  طوربه، طرف عرضه و تقاضا نامهموافقتارزیابی اثر  منظوربهاین مدل 

از سه متغیر کلیدی سطح  متأثرازی اسمارت سیهشببینی یشپکنیم. یمبرای ارزیابی اثر خالص این دو را ترکیب 

 و تغییر در سطح تعرفه است. (Em)جاری واردات، کشش تقاضا واردات 

 صورتبهرت دل اسمای بر واردات اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ایران در ماتعرفهاز سمت واردات اثر کلی یك کاهش 

 شود. یمکه در ادامه تشریح  شودیمجمع دو عامل ایجاد تجارت و انحراف تجارت محاسبه 

 نسبی قیمت لت کاهش درع به اتحادیه اقتصادی اوراسیا واردات ایران از افزایش اثر، این :(TC) تجارت ایجاد اثر ف:ال

واردات  خالص افزایش آن یجهنت که دهدیمنشان  را داخلی در کشور تولید کاالی مقابل در وارداتی کاالهای

 .است عضو غیر کشورهای از واردات کاهش خالص و ی اوراسیااتحادیه اقتصادایران از 

 در کاهش براثر را نامهموافقتعضو  ایران از کشورهای واردات خالص افزایش اثر این: (TD) تجارت انحراف اثر :ب

 را نشان عضو یرغ کشورهای از در مقابل واردات اتحادیه اقتصادی اوراسیا از وارداتی کاالهای نسبی قیمت

آن، واردات از کشور عضو  بر اساسو  است واردات متفاوتی از جغرافیایی ترکیب ایجاد مبین که هددیم

                                           
1 General and Partial Equilibrium Models 
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ایران از  واردات کل یابد. باید توجه شود کهیمهای کشورهای غیر عضو افزایش ینههزی ایران به نامهموافقت

  .ماندیم تغییر باقی بدون اعضا، غیر و نامهموافقت کشورهای عضو

تصاری است. عالمت اخ شدهارائه مرحلهبهمرحله صورتبهات مربوط به ایجاد تجارت و انحراف تجارت در زیر محاسب

 گیرد به شرح ذیل است: یمقرار  مورداستفادهی این تحلیل شناسروشمتغیرهایی که در 

M=واردات 

Xصادرات= 

P= قیمت داخلی 

Emکشش تقاضای واردات، نسبت به قیمت داخلی= 

Ex= عرضه صادراتکشش 

Es عضو یرغاز کشورهای عضو و  واردات=کشش جانشینی بین 

TCایجاد تجارت= 

TDانحراف تجارت= 

از کشور  jدر کشور واردکننده   i)یعنی قیمت داخلی کاالی  kاز کشور صادرکننده  jدر کشور  iکاالی قیمت =

 (kصادرکننده 

 (iجهانی کاالی )یعنی قیمت صادرات/ jبه کشور واردکننده  kز کشور صادرکننده ا iقیمت صادراتی کاالی  = 

 kاز کشور  jیله کشور وسبه i= واردات کاالی  

 jاز کشور  kیله کشور وسبه i=صادرات کاالی  

 kکشور صادر کننده  یبرا jدر کشور واردکننده  i یکاال تعرفه =

توسط  kکشور  ازi االیشود که در آن واردات کیمیری ایجاد تجارت از تابع تقاضای واردات زیر استفاده گاندازهبرای 

                              پذیرد.                              یمانجام  jکشور

(1)  
 شود: یمبه شکل زیر نوشته  i)تولیدکننده( برای کاالی  kتابع عرضه صادرات کشور صادرکننده 

(2)  
 شود: یمزیر تعریف  صورتبهدر یك مدل تعادل جزوی  kو  jمعادله تعادل در تجارت بین دو کشور 

(3)  
ر نرخ تعرفه ارزشی ، با تغییراتی که دjدر کشور  kاز کشور  iدر شرایط تجارت آزاد، قیمت داخلی کاالی وارداتی 

 شود: یمزیر تعریف  صورتبه، دهدیمکشور واردکننده رخ 

(4)  
 dشود )مشتق با حرف یمبا توجه به نرخ تعرفه و قیمت خارجی مشتق گرفته  4برای محاسبه ایجاد تجارت از رابطه 

 آید:یمنشان داده شده است( و رابطه زیر به دست 

(5)  
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 ود: شنوشته  تواند به شکل زیریمی اکنون رابطه استاندارد برای کشش تقاضای واردات با توجه به قیمت داخل

(6) 
 

 آید: یم به دست(، رابطه زیر 7( در رابطه )6( و )4با جانشینی دو رابط )
 

(7) 
 

 

 شود: یمزیر نوشته  صورتبهرابطه استاندارد برای کشش تقاضای عرضه صادرات با توجه به قیمت جهانی 

(8) 

 
 

از آن  iرضه کاالی شود که برای بیان معادله عیماز آن، رابطه زیر نتیجه یری گمشتق( و 3با استفاده از رابطه )

 توان استفاده کرد: یم

(9) 
 

ای محاسبه ایجاد تجارت (، رابطه زیر که بر7( و جایگذاری نتیجه آن در رابطه )8با جایگزینی رابطه باال در رابطه )

 شود: یماست، حاصل  jبه کشور  iدرات کاالی در صا kرشد صادرات کشور  دهندهنشانشود و یماستفاده 

(10) 
 

ر یکی از فروض مدل این است که کشش عرضه صادرات نامتناهی است، یعنی تغییر در سطح تقاضای کشو

نند. کظر عرصه ر موردنتوانند هر سطحی از تقاضا را به بازایماثری بر قیمت جهانی ندارد و صادرکنندگان  واردکننده

 آید:یمفرض کشش عرضه نامتناهی رابطه زیر به دست بنابراین با 

(11) 
 

با داشتن کشش تقاضای واردات )کاالی خاص( از شریك تجاری، مقدار واردات )کاالی مزبور( از شریك  درواقع

یر است. در پذامکان، محاسبه ایجاد تجارت نامهموافقتتجاری در سال مبنا و نرخ تعرفه قبل و بعد از برقراری 

شوند. یمی صادرات و واردات و متغیرهای سیاست تجارت، از متغیرهای کلیدی محسوب هاکششی تجارت، هامدل

های ینجانش متفاوتاست، یعنی محصوالت مشابه از کشورهای  1مدل اسمارت اساسًا متکی بر فرضیه آرمینگتون

ی صادرات و واردات، که هاکششستفاده از ی جانشینی بین کاالها با اهاکششباشند. مطابق با این فرضیه یمناکامل 

توان از برآوردهای تجربی یمشوند و در این زمینه یمی تجربی دیگر برآورد شده است، به یکدیگر مرتبط هامدلدر 

یری کشش تقاضای واردات در این کارگبهتر، برای یمنطقدستیابی به نتایج  منظوربهتحقیقات دیگر استفاده کرد. 

                                           
1 P. S. Armington, 1969 
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یله تیم تحقیقاتی وسبه شدهمحاسبهه بر کشش برآورد شده با اطالعات موجود از آخرین کشش تقاضا مطالعه عالو

 -5/1باشند. در مطالعه آنکتاد مقدار یمبرای کاالها و کشورهای متفاوت  هاکشششود. این یمبانك جهانی استفاده 

هرچند به کار بردن  .(Jachia & Teljeur E,1998)اند را برای کشش قیمتی تقاضای واردات تمام کاالها به کار برده

کشش یکسان برای تمامی کاالها رضایت بخش نیست؛ اما برآورد کشش قیمتی تقاضای واردات برای کشورهای در 

حال توسعه به تفکیك کاال، همواره با مشکالتی روبرو است؛ به طوری که عالمت کشش برخی از تخمین های کاالیی 

بیانگر افزایش تقاضای واردات در اثر افزایش قیمت است. به عالوه در مورد برخی کاالها نیز  در خالف جهت بوده و

(. لذا در این مطالعه  با بهره گیری  از مطالعه آنکتاد Manteghi & Taghavi, 2008)هیچگونه تخمینی وجود ندارد 

 فرض شده است.  -5/1کشش جانشینی برای تمام کاالها 

 کنیم. یمانحراف در تجارت از رابطه میزان حساسیت واردات نسبت به تعرفه استفاده برای محاسبه میزان 

  

(12) 
 

معرف آن است، ابتدا رابطه مورد بحث را به صورت زیر بازنویسی  برای محاسبه میزان انحراف تجارت که 

 کنیم:می

(13) 

 
فرض شده،  کهآنشود. با توجه به یماین معادله بسط داده  گیری، سمت چپیفرانسیلدسپس با استفاده از قواعد 

 ران صورتاردات اییر در میزان وتأثی سایر کشورها، بدون جابهجایگزینی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

ه به شکل رخ تعرفنها و ارتباط آن با یمتقصادق باشد، بنابراین نسبت  ir=MijMبایست رابطه یمپذیرد. بنابراین یم

 شود: یمزیر نوشته 
 

(14) 

 
 

در آنچه خواهیم  roi=T1irTماند: یمبه اینکه تعرفه بر کاالهای وارداتی از سایر کشورهای جهان، بدون تغییر  با توجه

 داشت: 

(15) 

 
 باشد: یم به اینکه  با توجهبا جایگزینی این دو رابطه در رابطه قبلی و 

 

(16) 
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ی قدربه واردکنندهنهایت فرض شده است به عبارتی تقاضای کشور یبی مذکور، کشش صادرات هارابطهتمام  در

 یر ندارد. تأثکوچك است که بر صادرات کاال 

 نی نشاناز کشش جانشینی واردات از یك کشور نسبت به سایر منابع است. کشش جانشی متأثرانحراف تجارت 

ه بر قاله عالومیابد. در این یمانتقال  نامهموافقتایر کشورها به واردات از کشور عضو دهد که چگونه واردات از سیم

فرض شده  5/1ای کشش برآورد شده با اطالعات موجود به تبعیت از مطالعه انکتاد کشش جانشینی برای تمام کااله

  است.

 جانبهدوردات( ت و وازش کل تجارت )صادراجامعه آماری این مطالعه شامل اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران است. ار

ی هاسالران و برگرفته از گمرك جمهوری اسالمی ای 1399-1395ی هاسالایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بین 

ران از کتاب باشد. همچنین آمار تعرفه اییم Excel افزارنرمو با استفاده از  Trademapسایت  2019الی  2017

های ر سایتدعدم ارائه آمار دقیق است. الزم به ذکر است  شدهگرفته( 1399-1395اردات )مقررات صادرات و و

 رك ایرانایت گممعتبر تجاری جهان از طرف ایران و بعضی از کشورهای عمده مقصد صادراتی از ایران و همچنین س

 ر نیست.عنوان منبع اطالعاتی آمار رسمی تجارت، احتمال ایجاد تورش اندك دور از انتظابه

 بحث و جینتا
ی انامهتموافقین ترجامعین و ترمفصلموقت تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا  نامهموافقتمتن 

ل ی که شاماتعرفهبه دو صورت موانع  نامهموافقتاست که تاکنون ایران منعقد کرده است. موارد تحت پوشش 

تی و یر بهداشنی، تدابی شامل: الزامات فاتعرفهایران و اوراسیا و اقدامات غیر تخفیف تعرفه طبق دو فهرست اعطایی 

ی و اعرفهت یرغت و چاره کارهای تجاری، شفافیت در اقداما مبدأبهداشت گیاهی، موارد مربوط به گمرکات، قواعد 

 . جارت استی برای تیرضرورغنع به موا هاآنی جهت اجتناب از تبدیل اتعرفه یرغی، قانونمند کردن تدابیر رساناطالع

ی به اعرفهتمتیازات بوده و طرفین ا نامهموافقت، اقالمی هستند که مشمول مفاد نامهموافقتفهرست کاالیی منضم به 

عطایی ای و فهرست رقمهشت HSردیف کد  360یران به اوراسیا شامل ایی اعطادهند. فهرست یمیکدیگر ارائه 

 طوربهلی، مبا توجه به تغییرات خطوط تعرفه  هافهرستباشد. این یمی رقمده HS ردیف کد 502اوراسیا شامل 

عالم و اواردات  یران و دفتر مقررات صادرات واکشورمان، توسط گمرك  در خصوصساالنه تغییراتی خواهد داشت که 

ی جاری از سال پایه هاتعرفهشده است و چنانچه یینتع 2017اعمال خواهند شد. سال پایه برای کاهش تعرفه سال 

ورد ود. در مخواهد بشده باالتر نیینتعتر باشد مالك تعرفه جاری خواهد بود و میزان تعرفه دریافتی از سقف یینپا

عنا که تخفیف م( شده است. به این 2017کد مشمول تثبیت نرخ تعرفه در زمان توافق ) 132فهرست اعطایی ایران 

در  نامهوافقتما مفاد بمابین مطابق یفگیرد ولی در نرخ سال پایه تثبیت و در تجارت ینمی به این اقالم تعلق اتعرفه

 کد مشمول تثبیت تعرفه هستند.  43فهرست اوراسیا نیز  در خصوصشود. یمرفتار  هاآن خصوص

 

 1398-99بخش کشاورزی در سال  ای ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا دربررسی وضعیت تعرفه -

ردیف بدون تخفیف تعرفه یعنی صفر  132رقمی که از این تعداد کد تعرفه هشت 360ت اعطایی ایران شامل امتیازا

ردیف آن مرتبط با بخش کشاورزی است. امتیازات اعطایی توسط اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز  37درصد هستند و 
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باشد که یك مورد آن نیز به بخش ردیف مشمول تثبیت تعرفه می 43کد ده رقمی که از این تعداد  502شامل 

ای ایران بر واردات ، میانگین تخفیفات تعرفه99-98دهد که در سال ها نشان میکشاورزی مرتبط است. بررسی

ای اتحادیه درصد و بیشتر از میانگین تخفیفات تعرفه 56.1کاالهای کشاورزی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا معادل 

ای ایران بر واردات باشد، در واقع متوسط تخفیفات تعرفهدرصد می 33.3ت از ایران، یعنی اقتصادی اوراسیا بر واردا

 91ای این اتحادیه بر ایران است. برابر متوسط تخفیفات تعرفه 1.7محصوالت کشاورزی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا، 

درصد و مابقی باالی این نرخ و  10زیر  های واردات محصوالت کشاورزی از اتحادیه اقتصادی اوراسیادرصد از تعرفه

درصد و تعرفه صفر برای محصول کیوی  11.3( معادل 07حداکثر تعرفه مربوط به گوجه و خیار با کدهای دو رقمی )

ای محصوالت کشاورزی اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر ( است. بررسی تخفیفات تعرفه08با کد تعرفه دو رقمی )

درصد بوده که از این میان  10ها زیر درصد از تعرفه 69دهد که نشان می 99-98ر سال محصوالت کشاورزی ایران د

( 04ای به ترتیب به عسل با کد دو رقمی )های تعرفهها، صفر بوده است. همچنین باالترین نرخدرصد از تعرفه 35

درصد، نخودفرنگی، لوبیا و سایر  40( معادل 04( و کره با کد دو رقمی )03آال با کد دو رقمی )درصد، قزل 55معادل 

درصد و  30( معادل 09ای با کد دو رقمی )درصد، چای کیسه 35( معادل 07دار با کد دو رقمی ) سبزیجات غالف

 درصد تعلق داشته است.  25( معادل 07نخودفرنگی با کد دو رقمی )

 مواد غذایی(: تعهدات ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در بخش کشاورزی و 1جدول )

 خالصه تعهدات ایران

 میانگین کاهش قیمت یانگین کاهش تعرفهم رقمی 8تعداد کد   

 %11.6 %33.3 رقمی( 6کد  75) 97  کل تعهدات ایران

 %18.5 %53.3 60 تعهدات کاهشی 

 %0 %0 37 تعهدات فریز

 خالصه تعهدات اوراسیا

 میانگین کاهش قیمت یانگین کاهش تعرفهم رقمی 10تعداد کد   

 %4.45 %56.1 رقمی( 6کد  54) 126 کل تعهدات اوراسیا

 %4.45 %56.1 125 تعهدات کاهشی 

 %0 %0 1 تعهدات فریز

 های تحقیق : یافتهمأخذ

( و 98الی مهر  97)آبان  نامهموافقتقبل از اجرای  سال ك، ی95-97 سالهسهی بین میانگین واردات اسهیمقابررسی 

نامه، طی سه قتبخش کشاورزی مندرج در مواف تعرفه کد 97پس از اجرای آن، بیانگر آن است که از میان  سال كی

ه و کد تعرف 74به  کد تعرفه صورت نگرفته، که یك سال قیل از اجرا این تعداد 60وارداتی از محل  97الی  95سال 

های که یا در انتخاب کاال دهدیم. این امر نشان است افتهیشیافزاکد تعرفه بدون واردات،  80پس از اجرا نیز به 

ا کاهش بی جهت ایجاد تجارت متناسب اتعرفهبخش کشاورزی کارشناسی دقیق صورت نگرفته و یا در تخفیفات 

و  97ی ال 95ال ز در سقیمتی ناشی از آن نبوده است. البته نوسانات نرخ ارز طی دو سال اخیر و تفاوت آن با نرخ ار

ی هاعرفهتات کد یکی از عوامل اثرگذار در کاهش وارد تواندیمز ترجیحی اغلب کاالهای وارداتی نیز حذف نرخ ار

 باشد.  نامهموافقتمندرج در 
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، جو، له ذرت دامینامه حاکی از آن است که برخی از کاالهای اساسی )ازجمای در این موافقتبررسی تخفیفات تعرفه

یتی، ، لوبیاچت )عدسآفتابگردان، لوبیای سویا، کنجاله سویا و برخی از حبوبا گوشت قرمز منجمد؛ دانه کلزا، دانه

، در های گذشته بودهدار، خشك و...(( که از عمده کاالهای وارداتی کشور طی سال لوبیا قرمز و سایر سبزیجات غالف

ای از رفهفزایش تعابور، نامه مزدسته کاالهای با نرخ تعرفه فریز )عدم کاهش تعرفه( قرارگرفته تا در طول اجرای توافق

 جانب اتحادیه اقتصادی اوراسیا نداشته باشد. 

 هاآنمورد  84کد تعرفه ترجیحی هشت رقمی مندرج در این فهرست، ایران تنها در  369از میان  1397در سال 

خفیفات تول درصد کدهای تعرفه هشت رقمی که مشم 77در بیش از  گریدیعبارتبهسابقه صادراتی داشته است. 

د نداشته است. از وجو 1397سابقه صادراتی برای ایران در سال  اندشدهبه ایران  ایاوراسترجیحی اعطایی از سمت 

قلم عمده  50جزء  هاآنمورد  5سابقه صادراتی داشته تنها  هاآنقلم کد تعرفه اعطایی که ایران در  84میان این 

نامه وافقتمطی یك سال پس از اجرای  دهدیمنشان  نامهموافقترسی . براندبوده 1397صادراتی ایران در سال 

 وو، شلغم اع کاهکلم و بروکلی، انومزبور محصوالت سیب، پرتقال، لیموترش، انگور، رب گوجه، پیاز و موسیر، گل

ش ها افزایهویج، بادمجان، کرفس، فلفل رنگی، کدوحلوایی و پسته ازجمله کاالهایی هستند که صادرات آن

کور های اتحادیه مذکه در این بخش تعرفهچشمگیری داشته است. ذکر این نکته ضروری است، با توجه به این

 اشت. واهد دصورت کدهای ده رقمی است، لذا تطابق دادن این کدها با کدهای هشت رقمی کشور احتمال خطا خبه

تی ایران صد صادراه با مقاکته مهم دیگری نیز در رابطن شدهء اعطادر رابطه با امتیازاتی که از سمت اوراسیا به ایران 

ا به ی اوراسیاز میان کدهای تعرفه هشت رقمی مشمول تخفیفات ترجیحی اعطای دهدیمنشان  هایبررسوجود دارد. 

 . در سایراندبوده 1397ی کشورهای اوراسیا جزء سه مقصد عمده صادراتی ایران در سال اتعرفهکد  16ایران، تنها در 

ین حصول پایمان در آن از صادرات ایر هاآنو یا سهم  اندنبودهجزء مقاصد صادراتی  اصالً اقالم کشورهای اوراسیا یا 

ز آن محصول به ادرصد  90نمونه در این فهرست اقالمی قرار دارند که در حال حاضر بیش از  عنوانبهبوده است. 

ند. با درات هستنیز به کشورهای غیر اوراسیا در حال صا اندهمیباقو بخش  شودیمیك کشور )ازجمله عراق( صادر 

ایدار با جارت ناپتی از تگفت با این روند ایران در پی ایجاد الگوی تجاری پایدارتری است، به عبار توانیماین اوصاف 

کند و می کتنامه حرکشوری همچون عراق به سمت تجارت پایدارتر با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب یك تفاهم

 مهم و خوب است. مراتببهاین 

از  سال پس و یک 1398الی  1395تحوالت جریان تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی سه سال  -

 1398-99نامه اجرای موافقت

رقیزستان، قمنستان، یا )اربا مطالعه اجمالی تجارت ایران )واردات و صادرات ایران( با پنج عضو اتحادیه اقتصادی اوراس

( نتایجی 1399الی مهر  1398و یك سال از اجرای آن )آبان  1395-97های روسیه، بالروس و قزاقستان( طی سال

 آید: دست می به شرح ذیل به

رد دالری میلیا 831که از تجارت طوریبیشترین حجم تجارت اوراسیا با جهان مربوط به کشور روسیه است به

ن توسط روسیه آمیلیارد دالر  667)مجموع واردات و صادرات(  2019ا جهان در سال اتحادیه اقتصادی اوراسیا ب

 صورت گرفته است. 
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 به 2019 سال در هک است جهان از واردات کل از درصد 22/0( ایران صادرات) ایران از اوراسیا واردات 2015 سال در

 که بوده درصد 40/0( ایران واردات) ایران به اوراسیا صادرات 2015 سال در همچنین. است یافتهافزایش درصد 26/0

 . است ایران تجاری تراز بهبود نشانگر که است بافته کاهش درصد 31/0 به 2019 سال در

 در دالر میلیارد 4/41 به 95 سال در دالر میلیارد 9/43 از ایران غیرنفتی صادرات ارزش ،1395-98 زمانی دوره طی

 2 ایشافز با غذا و کشاورزی بخش صادرات ارزش همچنین. است یافتههشکا درصد 8/5 حدود یعنی 1398 سال

دهد متوسط ارزش صادرات ت. نشان میاس رسیده دالر میلیارد 8/5 به 95 سال در دالر میلیارد 7/5 از درصدی،

زی خش کشاوربمیلیون دالر بوده که سهم صادرات  45141معادل  97الی  95های غیرنفتی ایران به جهان طی سال

خش کشاورزی بدرصد بوده است. سهم اتحادیه اقتصادی اوراسیا از متوسط ارزش صادرات 14از این میزان معادل 

نامه مذکور )آبان سال پس از اجرای موافقت میلیون دالر است که یك 314به میزان  1395-97های ایران طی سال

درات کاالهای درصدی برخوردار بوده است صا 90میلیون دالر افزایش و از رشد  598( به میزان 99الی مهر  98

ه متوسط سه میلیون دالر بوده که نسبت ب 446نامه، معادل های مذکور در موافقتبخش کشاورزی از محل تعرفه

ادرشده است. صدرصد از این میزان تنها به کشور روسیه  68درصد افزایش داشته است و  59معادل  1395-97سال 

)یك  1398-99درصد بوده که در سال  9/4ساله صادرات محصوالت کشاورزی در این دوره سه سهم این اتحادیه از

  یافته است.میلیون دالر( افزایش 598درصد ) 7/11سال پس از اجرای توافقنامه اوراسیا( به 

نیز  98سال و در  میلیارد دالر 7/43به میزان  95، ارزش واردات غیرنفتی ایران در سال 1395-98طی دوره زمانی 

درصدی از  43شده است. همچنین واردات بخش کشاورزی و غذا با افزایش به همان میزان واردات غیرنفتی انجام

دات غیرنفتی ایران رسیده است. متوسط ارزش وار 98میلیارد دالر در سال  6/12به  1395میلیارد دالر در سال  8/8

این میزان  یون دالر بوده که سهم واردات بخش کشاورزی ازمیل 45395معادل  97الی  95های از جهان طی سال

طی  زی ایراندرصد بوده است. سهم اتحادیه اقتصادی اوراسیا از متوسط ارزش واردات بخش کشاور 23/22معادل 

نامه مذکور قتسال پس از اجرای مواف میلیون دالر است که در مقایسه با یك 542به میزان  97الی  95های سال

های بخش کشاورزی از یافته است. واردات کاالمیلیون دالر افزایش 941برابری به  7/0( با رشد 99الی مهر  98)آبان 

 97الی  95میلیون دالر بوده که نسبت به متوسط سه سال  669نامه معادل های مذکور در موافقتمحل تعرفه

دات تحادیه از واراسیه واردشده است. سهم این درصد از این میزان از کشور رو 90درصد افزایش داشته و  37معادل 

ی توافقنامه )یك سال پس از اجرا 1398-99درصد بوده که در سال  4/5ساله محصوالت کشاورزی در این دوره سه

ز ش کشاورزی ایافته است که از این میزان واردات بخدرصد از کل واردات بخش کشاورزی افزایش 9اوراسیا( به 

 شده است.نامه واردات انجامهای مذکور در موافقتدرصد از محل تعرفه 71ود اتحادیه مذکور حد

( حجم تجارت محصوالت کشاورزی ایران با 99الی مهر98)آبان  99-98دهند در سال های آماری نشان میبررسی

زش واردات میلیون دالر بوده است. ار 1539کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا )مجموع صادرات و واردات( 

میلیون دالر و ارزش صادرات این محصوالت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا  941محصوالت کشاورزی از این کشورها، 

درصد از  65برابر افزایش تجاری داشته و  3/2میلیون دالر بوده که در مقایسه با متوسط سه سال معادل  598

نامه مذکور است. در های موافقتیی بخش کشاورزی از محل تعرفهتجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا مرتبط با کاالها
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ترین شرکای تجاری در زمینه تجارت محصوالت کشاورزی این میان کشورهای فدراسیون روسیه و قزاقستان عمده

 شوند. محسوب می

ه دیه نتیجاتحا ناز مقایسه میزان واردات محصوالت کشاورزی از اتحادیه اوراسیا با صادرات این محصوالت به ای

ادیه برابر صادرات این محصوالت به اتح 47/1، 99-98 سال كکه واردات محصوالت کشاورزی طی ی شودیم

ی است. ادیه منفآن اتح . لذا جریان تجارت متقارن و متوازن نبوده و تراز تجارت کشاورزی باباشدیماقتصادی اوراسیا 

در  وراسیات کشاورزی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی ابررسی حجم تجارت )کل صادرات و واردات( محصوال

که از داشته  درصدی 45افزایش  97الی  95در مقایسه با متوسط سه سال  نامهموافقتپس از اجرای  سال كطول ی

ی ری نیز طاز تجامیان پنج کشور عضو، با کشورهای فدراسیون روسیه، قرقیزستان و بالروس افزایش داشته است. تر

ون ا فدراسیبه ولی دوره زمانی با کشورهای ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بالروس رو به رشد و مثبت بود این

 (ضمیمه شده است 6تا  1درصد کاهش داشته است. )جداول نتایج به دست آمده از شماره  172روسیه 

رجی رت خادی اوراسیا بر تجانامه تجارت ترجیحی میان ایران و اتحادیه اقتصابرآورد آثار اجرای موافقت -

 محصوالت کشاورزی ایران 

اسیا، صادی اوریه اقتبا استفاده از مدل اسمارت، آثار ایجاد و انحراف تجارت واردات بخش کشاورزی ایران از اتحاد

است. کشش  ( برآورد شده1398-99نامه مذکور، در یك سال پس از اجرای آن )های مندرج در موافقتتحت تعرفه

دات سمت وار ارت درهای سازمان تجارت جهانی است. نتایج آثار ایجاد و انحراف تجواردات برگرفته از تخمین قیمتی

فصل  14جارت از تدهد ایجاد و انحراف ( نشان می2محصوالت کشاورزی ایران از اتحادیه اوراسیا در جدول شماره )

ات، نباتات، شامل گوشت و احشا خوراکی، سبزیجدو رقمی تنها در چهار فصل  HSمرتبط با بخش کشاورزی با کد 

ها؛ نفکیك آهای حاصل از تهای حیوانی یا نباتی؛ )فرآوردهها و روغنهای زیرخاکی خوراکی، چربیریشه و غده

ف تجارت انحرا وهای حیوانی یا نباتی( و آخال و تفاله صنایع خوراك سازی، ایجاد های خوراکی آماده؛ مومچربی

معادل  تجارت ش تعرفه صورت گرفته و از سمت واردات محصوالت کشاورزی از کشورهای مذکور، ایجادناشی از کاه

بینی افزایش رآورد پیشمیلیون دالر برآورد شده است. بنابراین ب 11.4میلیون دالر و اثر انحراف تجارت معادل  17.7

زان درصد به می 4/4(، معادل 1398-99اری )واردات محصوالت کشاورزی از اتحادیه اوراسیا نسبت به واردات سال ج

 میلیون دالر خواهد بود. 1/29

 (: افزایش واردات بخش کشاورزی ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا 2جدول)

 هزار دالرواحد: -در چارچوب مدل اسمارت

 انحراف تجارت ایجاد تجارت واردات ایران از اتحادیه اوراسیا شرح فصل فصل
ش ی افزاینیبشیپ

 واردات

2 
گوشت و احشا 

 خوراکی
27266.1 42.9 42.1 85 

3 

ها و قشر داران، ماهی

صدف داران و سایر 

آبزیان فاقد ستون 

 فقرات

0 0 0 0 

 0 0 0 0شیر و محصوالت  4
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لبنی، تخم پرندگان، 

 عسل طبیعی

7 

سبزیجات، نباتات، 

های ریشه و غده

 زیرخاکی خوراکی

29655.2 
47.1 

9.3 56.4 

9 
ه، چای، ماته و قهو

 ادویه
0 0 0 0 

 0 0 0 454851.2 غالت 10

12 

های دانه و میوه

دار؛ دانه و بذر و روغن

های گوناگون؛ میوه

نباتات صنعتی یا 

 دارویی؛ کاه و نواله

15365.6 0 0 0 

15 

های ها و روغنچربی

حیوانی یا نباتی؛ 

های حاصل از فرآورده

ها؛ تفکیك آن

های خوراکی چربی

های ده؛ مومآما

 حیوانی یا نباتی

141064.4 
17633.1 11324.4 28957.5 

 0 0 0 0 قند و شکر و شیرینی 17

18 
های کاکائو و فرآورده

 آن
0 0 0 0 

19 

های غالت، فرآورده

آرد، نشاسته، فکول یا 

شیر؛ نان های 

 شیرینی

0 0 0 0 

21 
های خوراکی فرآورده

 گوناگون
35.1 0 0 0 

22 
های آبگونها، نوشابه

 الکلی و سرکه
0 0 0 0 

23 
آخال و تفاله صنایع 

 خوراك سازی
550.9 18.8 15 33.8 

 29132.7 11390.9 17741.8 668788.5 جمع کل

 های تحقیق: یافتهمأخذ

 و پیشنهادهای ریگجهینت
ت کاالهای کشاورزی ای ایران بر واردا، میانگین تعرفه1398-99دهد که در سال ها نشان مینتایج حاصل از بررسی

ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا درصد بوده که بیشتر از میانگین تخفیفات تعرفه 1/56از اتحادیه اقتصادی اوراسیا معادل 

ای ایران بر واردات محصوالت کشاورزی از درصد است. درواقع متوسط تخفیفات تعرفه 3/33بر واردات ایران یعنی 
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ای این اتحادیه بر ایران است. این امر بیانگر پایین بودن برابر متوسط تخفیفات تعرفه 7/1اتحادیه اقتصادی اوراسیا، 

های تعرفه ایران بر کاالهای وارداتی است. نتیجه برخی از های تعرفه اتحادیه اقتصادی اوراسیا نسبت به نرخنرخ

ید این موضوع بوده مؤنیز  Nasrollahi at al.,(2012)و  Saqib and Sadeghi Yarandi(2006)مطالعات پیشین نظیر 

 است.

الی  95های السنسبت به میانگین  99-98اگرچه با توجه به شیوع ویروس کرونا صادرات و واردات ایران در سال 

 قتصادیادهد حجم تجارت محصوالت کشاورزی با کشورهای عضو اتحادیه ها نشان مییافته اما بررسیکاهش 97

درصدی  45یش افزا 97الی  95نامه در مقایسه با متوسط سه سال س از اجرای موافقتسال پ اوراسیا در طول یك

 ست. ترازاشته اداشته که از میان پنج کشور عضو، با کشورهای فدراسیون روسیه، قرقیزستان و بالروس افزایش د

لی وبت بوده د و مثبه رشتجاری نیز طی این دوره زمانی با کشورهای ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بالروس رو 

 درصد کاهش داشته است.  172 با فدراسیون روسیه

راسیا تصادی اودیه اقنتایج حاصل از مدل اسمارت، میزان ایجاد و انحراف تجارت واردات بخش کشاورزی ایران از اتحا

شود، که بیانگر میمیلیون دالر برآورد  4/11و  7/17به ترتیب معادل 1398-99نامه یك سال پس از اجرای موافقت

میلیون دالر(  1/29درصدی واردات بخش کشاورزی از اتحادیه مذکور ناشی از کاهش تعرفه )به میزان  4/4افزایش 

 خواهد بود.

 و دقیق بررسی ها،نامهموافقت سایر به نسبت نامهموافقت این نسبی موفقیت در اثرگذار عوامل ترینمهم از یکی

 ایران صادراتی اقالم فهرست تنظیم در کشاورزی بخش در ویژهبه کشور در موجود راتیصاد هایپتانسیل کارشناسی

عدم تنوع کاالهای صادراتی به اتحادیه اروپا نسبت به  Nasrollahi at al.,(2012) به طوریکه در مطالعه. است بوده

تجاری به نفع اتحادیه مذکور در  کاالهای وارداتی از این اتحادیه نیز به عنوان یکی از موارد مهم در ایجاد تراز

محصوالت کشاورزی نیز مورد  بر تجارتتجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اروپا  نامهموافقتخصوص آثار برقراری 

 توجه قرار گرفته است.

 گردد: نامه مذکور موارد ذیل پیشنهاد میوجود آمده از موافقت در راستای استفاده بهینه از فرصت به

 کشور نفع به در بین کشورهای اوراسیا عموماً تجارت که دهدیم نشان اوراسیا کشورهای با ایران جارتت بررسی 

 و مستمر طوربه بین طرفین تجاری ، روندنامهموافقت با اجرای زمانهم که است الزم رونیازا است. بوده روسیه

 راستای در متناسب لی، اقدامات سیاستیاحتما یهابیآسشناسایی  و شرایط تحلیل با تا شود ارزیابی مداوم

 .شود اتخاذ ملی منافع افزایش

 راین است بناب کمتر تنوع کاالهای صادراتی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نسبت به کاالهای وارداتی بسیار

 ژهیوبهشور جلوگیری از کسری تراز تجاری نسبت به ایجاد تنوع در کاالهای صادراتی ک منظوربهالزم است 

 ایران را ه نفعجات که بیشترین آثار تجارت و انحراف تجارت در اتحادیه بهای خوراکی، خشکبار و ادویهمیوه

 دارند، اقدام شود. 

  تحلیل آماری مطالعه حاضر، حاکی از آن است که یکی از موضوعات مورد تاکید برای بهبود تراز تجاری، فعال

 ریسا از ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد یفعل طیشرا در که استی محصوالتی ها و پتانسیل های صادراتکردن ظرفیت

 نیا یاتعرفه فاتیتخف ستیل در یفرنگگوجه رب تعرفه کد گرفتن قرار مثال یبرا. کند یم وارد جهان یکشورها
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شکل  به ایران، بیانگر وجود پتانسیل صادراتی رب گوجه فرنگی از سوی ایران است که می توان به موافقتنامه

برداری قرار گیرد. الزم بذکر است که متوسط صادرات ساالنه رب گوجه فرنگی از ایران به جهان بهینه مورد بهره

میلیون دالر از کل جهان است ) قبل  150میلیون دالر و واردات آن از سوی اتحادیه مذکور معادل  180معادل 

میلیون دالر بوده است ( که می توان با توجه به نیاز  2د از موافقت نامه میزان صادرات رب ایران به اوراسیا حدو

 آن اتحادیه، از این فرصت به نفع ایران بهره جست.
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 ضمایم

 (دالر میلیارد) جهان با اوراسیا تجارت(  1) جدول

 2019 2018 2017 2016 2015 شرح

 313 319 300 242 251 جهان از اوراسیا واردات

 518 548 440 349 419 جهان به اوراسیا صادرات

 187 229 141 107 168 (اوراسیا ازطرف) تجاری تراز

 831 866 741 591 670 تجارت حجم

 ITC:ماخذ

 (دالر میلیون) ایران با اوراسیا تجارت( 2) جدول
 2019 2018 2017 2016 2015 شرح

 823 918 648 525 546 ایران از اوراسیا واردات

 1614 1775 1942 2546 1704 ایران به اوراسیا صادرات

 791 857 1294 2021 1158 (اوراسیا ازطرف) تجاری تراز

 2437 2693 2590 3072 2249 تجارت حجم

 ITC:ماخذ

 دالر میلیون: واحد –( 99 مهر الی 98 آبان) 99-98 یکسال و 97 الی 95 سال سه متوسط صادرات( 3) جدول

  شرح
 صادرات کل

  یرنفتیغ

 بخش صادرات کل

  یکشاورز

 بخش صادرات کل

 هیاتحاد به یکشاورز

  ایاوراس یاقتصاد

 یکشاورز بخش صادرات

 ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد به

  موافقتنامه براساس

 280 314 6367 45141 (97 یال 95)  سال 3 متوسط

 446 598 5100 19873 (99مهر یال98 آبان) 99-98 کسالی

 59 90 -20 -56 صادرات رشد درصد

  گمرك واردات آمار: ماخذ

 دالر میلیون( 99 مهر الی 98 آبان) 99-98 یکسال و 97 الی 95 سال سه متوسط واردات( 4) جدول

  شرح
 واردات کل

  یرنفتیغ

 بخش واردات کل

  یکشاورز

 هیاتحاد از واردات کل

  ایاوراس یاقتصاد

 موافقتنامه براساس وادرات

  یکشاورز بخش

 488 542 10093 45395 (97 یال 95)  سال 3 متوسط

 669 941 10733 38151 (99مهر یال98 آبان) 99-98 کسالی

 37 74 6 -16 واردات رشد درصد

 گمرك واردات آمار: ماخذ
 
 

 دالر میلیون( 99 مهر الی 98 آبان) 99-98 یکسال و 97 الی 95 سال سه متوسط  تجارت حجم( 5) جدول

 تجارت حجم شرح در
 بخش تجارت حجم

 کشاورزی

 اتحادیه  با تجارت حجم

 اوراسیا اقتصادی

 اساس بر تجارت حجم

 کشاورزی بخش افقتنامهمو

 768 856 16460 90536 (97 الی 95) سال 3 متوسط



 

908 

 -208 -228 -3726 -254 (97 الی 95)  سال سه متوسط تجاری تراز

 1115 1539 15833 58024 (99مهر الی98 آبان)99-98 یکسال

 -223 -343 -5633 -18278 99-98 تجاری تراز

 45 80 -4 -36 تجارت حجم رشد درصد

 گمرك واردات آمار: ذماخ
 1395-97 سال سه متوسط طی اوراسیا اقتصادی اتحادیه عضو کشورهای با ایران صادرات و واردات مقایسه( 6) جدول

 (دالر میلیون) موافقتنامه اجرای از پس یکسال و

 شرح

 ایران واردات ایران صادرات

 متوسط دالری ارزش

 1395-97 سال سه

 دالری ارزش

99-1398 

 درصد

 درش

 متوسط دالری ارزش

 1395-97 سال سه

 دالری ارزش

99-1398 

 درصد

 رشد

 -64 5.3 14.8 45 23.2 16 ارمنستان

 98 865 436 133 438.1 188.1 روسیه فدراسیون

 -32 4.4 6.5 209 36.5 11.8 قرقیزستان

 -23 65.3 84.4 -3 94.8 97.3 قزاقستان

 100 1.3 0 409 5.6 1.1 بالروس

 74 941.3 542 90 598.2 314.3 جمع

 ( گمرك واردات آمار) تحقیق محاسبات: ماخذ

-97 سال سه متوسط طی اوراسیا اقتصادی اتحادیه عضو کشورهای با ایران تجاری تراز و حجم مقایسه( 7) جدول

 (دالر میلیون) موافقتنامه اجرای از پس یکسال و 1395

 شرح

  تجاری تراز تجارت حجم

 متوسط دالری ارزش

 1395-97 سال سه

 دالری ارزش

99-1398 
 رشد درصد

 متوسط دالری ارزش

 1395-97 سال سه

 دالری ارزش

99-1398 

 17.9 1.2 -7 29 31 ارمنستان

 -427 -248 109 12.3 624 روسیه فدراسیون

 32 5.3 123 41 18 قرقیزستان

 30 13 -12 160 182 قزاقستان

 4.3 1.1 527 7 1 بالروس

 -343 -228 80 1539 856 جمع

 ( گمرك واردات آمار) تحقیق محاسبات: ماخذ
 

 

 


