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پیشگفتار

در چنــد دهــه گذشــته، اقتصــاد جهانــی شــاهد آزادســازی های قابل توجهــی در روابــط 

تجــاری بــوده اســت كــه در ایــن راســتا ترتیبــات تجــاری منطقــه ای حتــی در میــان كشــورهایی 

ــش  ــه افزای ــدت رو ب ــد به ش ــو نبوده ان ــه ای عض ــاری منطق ــات تج ــچ ترتیب ــون در هی ــه تاكن ك

ــی  ــكل های هم گرائ ــی از ش ــی )PTA( یك ــارت ترجیح ــه تج ــت. موافقت نام ــته اس گذاش

ــه  ــو ب ــورهای عض ــه، كش ــاد موافقت نام ــده در مف ــط مطرح ش ــرایط و ضواب ــق ش ــت و طب اس

كاهــش موانــع تعرفــه ای بیــن خــود خواهنــد پرداخــت. ایــن در حالــی اســت كــه هیچ كــدام 

ــد  ــاد نمی كنن ــورها ایج ــایر كش ــا س ــود ب ــاری خ ــت تج ــری در سیاس ــورها تغیی ــن كش از ای

ــد و  ــی باش ــای مبادالت ــام كااله ــرای تم ــد ب ــه ای می توان ــع تعرف ــش موان ــه كاه ــه ای ك به گون

ــه می شــود. از ســوی  ــرای فهرســتی از كاالهــا باشــد كــه از طــرف هــر كشــور ارائ ــا تنهــا ب ی

ــازمان در  ــن س ــب ای ــان در قال ــارت جه ــد تج ــش از 97 درص ــر بی ــال حاض ــر، در ح دیگ

ــب  ــورها در قال ــایر كش ــا س ــاری ب ــط تج ــعه رواب ــد توس ــر می رس ــذا به نظ ــت. ل ــان اس جری

موافقت نامه هــای تجــارت ترجیحــی و موافقت نامه هــای تجــارت آزاد دوجانبــه می توانــد 

ــری  ــش رقابت پذی ــت افزای ــی در جه ــدگان داخل ــا و تولیدكنن ــع، بنگاه ه ــرای صنای ــی ب تمرین

ــد.  ــی باش ــدگان بین الملل ــا و تولیدكنن ــا رقب ــم ب ــی و ه ــازار داخل ــم در ب ه

ــه و  ــش  یافت ــی كاه ــارت جهان ــران از تج ــهم ای ــر، س ــای اخی ــی دهه ه ــر، در ط ــوی دیگ از س



ــا ایــن ســهم را افزایــش  ــد ت ــه راهكارهایــی بوده ان سیاســت گذاران همــواره در پــی دســتیابی ب

ــبب  ــد س ــی می توان ــارت ترجیح ــای تج ــراری موافقت نامه ه ــان، برق ــن می ــه در ای ــد ك دهن

افزایــش حجــم تجــارت دوجانبــه و گســترش صــادرات جمهــوری اســامی ایــران گــردد.

موافقت نامــه موقــت در راســتای ایجــاد ترتیبــات تجــارت آزاد بیــن جمهــوری اســامی ایــران 

و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا )ارمنســتان، روســیه، بــاروس، قرقیزســتان و قزاقســتان( پــس از 

دو ســال مذاكــره در اردیبهشــت 1397 بــه امضــا رســید كــه دو مــاه پــس از اعــام تصویــب 

آن در مراجــع قانون گــذاری جمهــوری اســامی ایــران و كشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی 

ــر،  ــال حاض ــه در ح ــت ك ــر اس ــه ذك ــد. الزم ب ــی گردی ــان 1398 اجرای ــج آب ــیا در پن اوراس

مذاكــرات بــرای انعقــاد موافقت نامــه تجــارت آزاد شــروع شــده اســت و چنانچــه تــا ســه ســال 

ــده  ــی نش ــارت آزاد نهای ــه تج ــال 1400( موافقت نام ــان س ــدن )پای ــخ اجرایی ش ــس از تاری پ

ــن  ــرد. مت ــد ك ــری خواهن ــت تصمیم گی ــه موق ــداوم موافقت نام ــوص ت ــن در خص ــد طرفی باش

ــوری  ــون جمه ــه تاكن ــت ك ــه ای اس ــن موافقت نام ــن و جامع تری ــه مفصل تری ــن موافقت نام ای

اســامی ایــران منعقــد كــرده اســت.

امتیازهــای اعطایــی ایــران بــه كشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در گــروه كاالهــای 

ــداد  ــن تع ــت )ای ــت رقمی اس ــی HS هش ــد كاالی ــم ك ــامل 360 قل ــی ش ــاورزی و صنعت كش

بــا توجــه بــه تغییــرات جــدول تعرفــه ای ســال 1398 شــامل 380 كــد اســت(. از ایــن تعــداد 

ــه در زمــان توافــق )۲017(،  133 كــد مشــمول تثبیــت )كاهــش صفــر درصــدی( نــرخ تعرف

ــی  ــای اعطای ــده اند. امتیازه ــد ش ــن 3۲/1 درص ــا میانگی ــه ای ب ــف تعرف ــمول تخفی ــه مش بقی

اقتصــادی اوراســیا بــه ایــران شــامل 50۲ كــد 10 رقمــی HS )كشــاورزی و صنعتــی( اســت 

ــا 44  ــه از آن ه ــت ك ــم اس ــداد 503 قل ــال ۲019 تع ــه ای س ــدول تعرف ــه ج ــه ب ــا توج ــه ب ك

كــد مشــمول تثبیــت )كاهــش صفــر درصــدی( و بقیــه به طــور متوســط دارای كاهــش 56/3 

درصــدی در نــرخ تعرفــه هســتند. امتیــازات اعطاشــده ایــران بــه اوراســیا شــامل تعرفــه 97 قلــم 

كاالی كشــاورزی و ۲63 قلــم كاالی صنعتــی بــوده و امتیازهــای اعطاشــده اوراســیا بــه ایــران 

شــامل 376 قلــم كاالی صنعتــی و 1۲6 قلــم كاالی كشــاورزی اســت. امتیازهــای موردتوافــق 

طرفیــن در بخــش صنعــت بیــش از بخــش كشــاورزی اســت كــه نشــان دهنده حمایــت بیشــتر 

دو طــرف از بخــش كشــاورزی خــود اســت. از امتیازهــای اعطایــی دو طــرف، برخــی اقــام 

مشــمول تثبیــت تعرفــه و برخــی دیگــر مشــمول تخفیــف تعرفــه ای هســتند. در بخــش تثبیــت 



ــه  ــای تعرف ــن نرخ ه ــش نیافت ــا كاه ــه ی ــت تعرف ــم، تثبی ــم در 13۲ قل ــران از 360 قل ــه ای تعرف

ــد. در امتیازهــای  ــران را تشــكیل می دهن ــی ای داشــته كــه حــدود 37 درصــد امتیازهــای اعطای

ــن  ــش نیافت ــا كاه ــه ی ــت تعرف ــم، تثبی ــم در 39 قل ــیا، از 50۲ قل ــران از اوراس ــی ای دریافت

ــران  ــی ای ــای دریافت ــد امتیازه ــت درص ــدود هش ــر ح ــتمل ب ــه مش ــته ك ــه داش ــای تعرف نرخ ه

اســت. در بخــش كاهــش تعرفــه ای ایــران در 463 قلــم كاال ترجیــح و اوراســیا در ۲۲8 قلــم 

كاال از ایــران ترجیــح دریافــت كــرده اســت.

ــه ســؤاالت موردنظــر، در هشــت فصــل تنظیــم شــده اســت.  ایــن پژوهــش در پاســخ گوئی ب

ــور  ــا كش ــران ب ــارت ای ــل تج ــه تجزیه وتحلی ــل دوم ب ــت و فص ــات اس ــامل كلی ــل اول ش فص

ــل  ــامل تجزیه وتحلی ــوم ش ــل س ــت. فص ــه اس ــیا پرداخت ــادی اوراس ــه اقتص ــو اتحادی عض

وضعیــت اقتصــادی، تجــاری و سیاســی  كشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا اســت. 

ــه  شــده در موافقت نامــه  تجــارت ترجیحــی ایــران و  در فصــل چهــارم تجــارت كاالهــای ارائ

ــامل  ــم ش ــل پنج ــت. فص ــه اس ــرار گرفت ــل ق ــورد تجزیه وتحلی ــیا م ــادی اوراس ــه اقتص اتحادی

ارزیابــی و تجزیه وتحلیــل اثــرات موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی ایــران و اتحادیــه اقتصــادی 

ــل  ــه تجزیه وتحلی ــم ب ــل شش ــت. فص ــه( اس ــای جاذب ــنجی مدل ه ــیا )روش اقتصادس اوراس

اكمــال تجــاری بیــن ایــران و هریــک از كشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا پرداختــه 

اســت. فصــل هفتــم دربردارنــده اســتخراج فهرســت پیشــنهادی كاالهــای مشــمول تجــارت 

ــدی،  ــوی جمع بن ــز محت ــتم نی ــل هش ــت و فص ــیا اس ــادی اوراس ــه اقتص ــا اتحادی ــی ب ترجیح

ــت. ــتی اس ــای سیاس ــری و توصیه ه نتیجه گی

در پایــان الزم می دانــم از جنــاب آقــای دكتــر منصــور عســگری مجــری طــرح و جنــاب آقــای 

ــده دار  ــرح را عه ــارت ط ــه نظ ــاری ك ــه ت ــر فتح ال ــای دكت ــاب آق ــی و جن ــر خیابان ــر ناص دكت

بوده انــد تشــكر و سپاســگزاری نمایــم. همچنیــن از ســركار خانــم ســارا پارســی دبیــر شــورای 

پژوهشــی اتــاق ایــران كــه بــا پیگیری هــای مجدانــه خــود، امــكان انجــام و انتشــار ایــن اثــر را 

ــم. ــی می كن ــاخته اند قدردان ــم س فراه

محمد قاسمی

ییس مرکز پژوهش های اتاق ایران ر
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فصل اول:

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

ــر تجــارت  ــه اقتصــادی اوراســیا۱ ب ــران و اتحادی ــن ای اثربخشــی موافقت نامه هــای تجــاری بی

ــزان بخــش تجــارت خارجــی کشــور  ــم و اساســی برنامه ری کشــور یکــی از پرســش های مه

ــهم  ــی، س ــارت ترجیح ــای تج ــداد موافقت نامه ه ــش تع ــا افزای ــر، ب ــوی دیگ ــت. از س اس

تجــارت بــه شــکل بلوک هــای تجــاری و در قالــب موافقت نامه هــا در جهــان رونــد رو 

ــه انعقــاد  ــر اقدامــات مثبتــی در زمین ــه اســت. در ســال های اخی ــه رشــدی را در پیــش گرفت ب

موافقت نامه هــای تجــاری بــا کشــورهای مختلــف در ایــران صــورت پذیرفتــه کــه موافقت نامــه 

ــا  ــن موافقت نامه ه ــی از جدیدتری ــیا یک ــادی اوراس ــه اقتص ــا اتحادی ــی۲ ب ــارت ترجیح تج

اســت. اتحادیــه اقتصادی اوراســیا شــامل کشــورهای روســیه، بــالروس، قزاقســتان، قرقیزســتان 

ــن  ــا ای ــه، ب ــرای موافقت نام ــال اول اج ــه س ــران در س ــرار اســت ای ــه ق ــتان اســت ک و ارمنس

اتحادیــه موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی داشــته باشــد و بعــد از آن جمهــوری اســالمی ایــران 

ــا تبدیــل موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بــه موافقت نامــه تجــارت آزاد۳ موافقــت  می توانــد ب

و یــا مخالفــت نمایــد.

ــوان  ــه می ت ــتند ک ــاوت هس ــاختاری متف ــاری دارای س ــای تج ــک از موافقت نامه ه ــر ی ه

ــه  ــه ب ــتند ک ــی هس ــروه اول موافقت نامه های ــود؛ گ ــته بندی نم ــده دس ــروه  عم ــا در دو گ آنه

صــورت ســنتی بیــن شــرکای طبیعــی تجــاری کــه از لحــاظ جغرافیایــی همســایه هســتند منعقد 

می گــردد (کشــورها، نخســتین تجریــه خــود در انعقــاد موافقت نامــه تجــارت منطقــه ای را بــا 

ــی  ــروه دوم موافقت نامه های ــد) و گ ــه دســت می آورن ــود ب ــور همجــوار خ ــد کش ــا چن ــک ی ی

ــه  ــی ک ــد تشــکیل می شــوند. از آنجای ــرز مشــترک ندارن ــه م ــن کشــورهایی ک ــه بی هســتند ک

ــی تجــارت اســت ضــروری اســت زمینه هــای  ــال عضویــت در ســازمان جهان ــه دنب ــران ب ای

الزم بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف را تحقــق بخشــیده و بــا کاهــش موانــع تجــاری (باالخــص 

1. Eurasian Economic Union (EUEA) 
2. Preferential Trade Agreement (PTA) 
3. Free Trade Agreement (FTA)  
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ــدف و  ــورهای ه ــا کش ــط تجــاری ب ــعه رواب ــرای توس ــترهای مناســب ب ــاد بس ــه) و ایج تعرف

ــن  ــد کــه در ای تشــکیل بلــوک تجــاری، مراحــل توســعه یافتگی را هرچــه ســریع تر طــی نمای

ــران  ــه اقتصــادی اوراســیا کــه از کشــورهای مهــم همســایه ای ــان کشــورهای عضــو اتحادی می

ــه  ــاد موافقت نام ــرای انعق ــه ب ــتند ک ــی هس ــل توجه ــازار) قاب ــت (ب ــه دارای جمعی ــتند ک هس

ــی  ــارت ترجیح ــه تج ــه موافقت نام ــذا مطالع ــتند. ل ــت هس ــی دارای اولوی ــارت ترجیح تج

ــال  ــه به دنب ــران ک ــرای ای ــب ب ــن مناس ــد تمری ــیا می توان ــادی اوراس ــه اقتص ــا اتحادی ــران ب ای

ــداز ۱۴۰۴  ــم ان ــند چش ــداف س ــه اه ــتیابی ب ــارت و دس ــی تج ــازمان جهان ــت در س عضوی

اســت کمــک و تمریــن مناســبی باشــد. بــا توجــه بــه ایــن شــرایط، حضــور فعــال در مجامــع 

ــر  ــروری و اجتناب ناپذی ــری ض ــی ام ــه ای و جهان ــاری منطق ــادی، تج ــازمان های اقتص و س

اســت. به عــالوه، بــه منظــور عضویــت ایــران در ســازمان جهانــی تجــارت، کاهــش تعرفه هــا 

ــران در  ــت ای ــه عضوی ــرد ک ــورت پذی ــتری ص ــرعت بیش ــا س ــدی و ب ــق زمان بن ــد مطاب بای

ــرایط  ــز ش ــه و نی ــورد مطالع ــورهای م ــرایط کش ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب ــه موافقت نامه ه این گون

ایــران کــه یکــی از اقتصادهــای پرقــدرت در منطقــه خاورمیانــه بــه طــور قطــع موجــب ارتقــای 

تجــارت منطقــه ای و جهانــی شــده و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا می توانــد بــازار مناســبی در 

جــذب صــادرات ایــران باشــد. 

در چنـد دهه گذشـته، اقتصاد جهانی شـاهد آزادسـازی های قابل توجهـی در روابط تجاری 

بـوده اسـت و در ایـن راسـتا موافقت نامه هـای تجـاری منطقـه ای بـا انـواع و اشـکال مختلـف 

افزایـش یافته انـد سـهم بسـزایی در روند آزادسـازی های جهانی داشـته اند. در این میـان ترتیبات 

تجـاری منطقـه ای به خصـوص در میان کشـورهایی که تاکنـون در هیچ ترتیب تجـاری منطقه ای 

عضـو نبوده انـد به شـدت رو به افزایش اسـت، ایـن ترتیبات با ایجـاد امکاناتی همچـون ترتیبات 

تجـاری ترجیحـی، آزادسـازی و تسـهیل ترانزیـت، حـذف روادید و سـایر مـوارد وضعیت خود 

را بهبـود بخشـیده اند. اسـتفاده از ایـن ابزارهـا ممکـن اسـت بـا یـك یـا چنـد هـدف از جملـه 

دنبـال کـردن منافـع اقتصـادی، انگیزه هـای سیاسـی و اجتماعـی، نگرانـی از انـزوا در محیـط 

بین المللـی، حمایـت از صنایـع نوپـا و تثبیـت اصالحـات اقتصادی انجـام گیرد.

در طــی دهه هــای اخیــر، ســهم ایــران از تجــارت جهانــی کاهــش یافتــه۱ و سیاســت گذاران 

١. ســهم ایــران از تجــارت جهانــی کاال بــر اســاس آمــار و اطالعــات ســازمان جهانــی تجــارت، از ٠/٥٣ درصــد در ٢٠١١ بــه ٠/٣٠ درصــد 
در ٢٠١٨ کاهــش یافتــه و به طــور متــــوسط در طــی دوره ١٨-٢٠١١ ســهم ایــران از تجــارت جهانــی کاال برابــر ٠/٣٥ درصد اســت. 
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همــواره در پــی دســتیابی بــه راهکارهایــی بوده انــد تــا ایــن ســهم را افزایــش دهنــد کــه بــرای 

ــور  ــاختار تجــارت کش ــی، ضــروری اســت س ــتر در تجــارت جهان ــه ســهم بیش ــتیابی ب دس

تحــوالت بســیاری را پذیــرا شــود و بایــد امکانــی فراهــم گــردد تــا گســترش حجــم تجــارت و 

دسترســی بــه بازارهــای صادراتــی تســهیل گــردد کــه در ایــن میــان برقــراری موافقت نامه هــای 

تجــارت ترجیحــی یکــی از ابزارهــای افزایــش حجــم تجــارت متقابــل و گســترش صــادرات 

ــی و  ــه ارزیاب ــن مطالع ــن منظــور اهــداف ای ــد. بدی ــران را میســر نمای ــوری اســالمی ای جمه

بررســی ابعــاد و آثــار برقــراری موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن ایــران و اتحادیــه 

اقتصــادی اوراســیا بــا اســتفاده از الگوهــا و روش هــای خــاص خــود اســت کــه ایــن مطالعــه 

بــه قــرار زیــر ادامــه خواهــد یافــت:

فصـل اول شـامل کلیـات اسـت، فصـل دوم بـه تجزیه تحلیـل تجارت ایـران با کشـورهای 

عضـو اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا طـی دوره ۹۷-۱۳۸۳ بـه تفکیـک (کل کاالهـا، مصرفـی، 

سـرمایه ای،  واسـطه ای،  بـا تکنولـوژی بـاال، پاییـن، متوسـط و بدون تکنولـوژی) می پـردازد. در 

فصـل سـوم وضعیـت اقتصـادی، تجـاری، سیاسـی و عضویـت در موافقت نامه هـای منطقه ای 

قـرار  تجزیه وتحلیـل  مـورد  اوراسـیا  اقتصـادی  اتحادیـه  عضـو  کشـورهای  از  هریـک  جهانـی 

می گیـرد، همچنیـن موانـع و مشـکالت غیرتعرفـه ای تجـارت بـا روسـیه نیز مـورد بررسـی قرار 

خواهـد گرفـت. فصل چهـارم بـه تجزیه وتحلیـل صـادرات کاالهـای ارائه شـده در موافقت نامه  

تجـارت ترجیحـی ایـران و اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا می پردازد. فصـل پنجم شـامل ارزیابی و 

تجزیـه  و تحلیـل اثـرات موافقت نامـه تجـارت ترجیحـی ایـران و اتحادیـه اقتصادی اوراسـیا (با 

اسـتفاده از روش اقتصادسـنجی مدل هـای جاذبـه) اسـت. در فصل ششـم شـاخص های اکمال 

تجـاری۱ بیـن ایـران و هریـک از کشـورهای عضـو اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا ارائـه می شـود. 

فصـل هفتـم بـه اسـتخراج فهرسـت پیشـنهادی کاالهای مشـمول تجـارت ترجیحی بـا اتحادیه 

اقتصـادی اوراسـیا بـا اسـتفاده از شـاخص هایی از قبیـل مزیت نسـبی، مزیت نسـبی صادراتی، 

مزیـت نسـبی آشکارشـده، مزیـت وارداتـی اختصـاص دارد کـه در ادامـه بـه انطبـاق فهرسـت 

پیشـنهادی مـدل بـا فهرسـت انتخـاب شـده توسـط بیـن ایـران و اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا و 

اسـتخراج مغایرت هـا نیـز پرداختـه می شـود و فصل هشـتم شـامل جمـع بنـدی، نتیجه گیری و 

اسـت. مالحظات 

1. Trade Complementarity  
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۱-۲- اهمیت موضوع 

ــل  ــه طــور قاب ــر ب ــای اخی ــان در دهه ه ــان کشــورهای جه ــه ای در می ــات تجــاری منطق ترتیب

ــوان کشــوری را یافــت  ــه افزایــش گذاشــته و در حــال حاضــر به نــدرت می ت مالحظــه ای رو ب

ــه  ــرات موافقت نام ــن دور مذاک ــدن آخری ــی ش ــد. طوالن ــره باش ــات بی به ــن ترتیب ــه از ای ک

عمومــی تعرفــه و تجــارت، کشــورها را تشــویق بــه ایجــاد همکاری هــای منطقــه ای بــه عنــوان 

ــر  ــه شــیوه منطقه گرایــی کم هزینه ت ــرا آزادســازی ب ــرای جهانــی شــدن نمــود، زی جایگزینــی ب

ــه  ــی را ب ــوان منطقه گرای ــر می ت ــرف دیگ ــت. از ط ــدن اس ــی ش ــترس تر از جهان ــل دس و قاب

عنــوان میــدان آزمایــش اولیــه ای بــرای ورود کشــورهای در حــال توســعه درون گــرا بــه صحنــه 

رقابت هــای بین الملــل دانســت. احتمــاال یکــی از دالیــل عمــده گســترش روزافــزون 

ــد  ــر رش ــاری ب ــازی تج ــت آزادس ــج مثب ــار و نتای ــه ای۱ آث ــاری منطق ــای تج موافقت نامه ه

ــاری  ــازی تج ــرای آزادس ــی الزم را در اج ــه آمادگ ــورهایی ک ــرای کش ــت. ب ــارت دانس تج

ــه دوم  ــوان بهین ــه عن ــه ب ــا چندجانب ــاری دو ی ــای تج ــور در موافقت نامه ه ــته اند حض نداش

ــی  ــی اســت کــه ســازمان جهان ــن انتخاب ــرار داشــته و ای همــواره مــد نظــر سیاســت گذاران ق
ــد.۳ ــد می نمای ــرایط خاصــی تایی ــز آن را تحــت ش ــارت۲ نی تج

ــی در میــان کشــورهای  ــد منطقه گرای ــان می ده ــی نش ــای منطقه گرای ــه تجربه ه چنانچ

توســعه یافته بــا موفقیــت، در میــان گــروه کشــورهای توســعه یافته و در حــال توســعه بــا موفقیــت 

 بــا موفقیــت همــراه نبــوده اســت. 
ً
نســبی و در میــان گــروه کشــورهای در حــال توســعه غالبــا

بــدون شــك یکــی از مهم تریــن آثــار تحــول ســاختاری پدیــده جهانــی شــدن اقتصــاد، ایجــاد 

وابســتگی جهانــی و پیدایــش یــك دهکــده اقتصــاد جهانــی اســت کــه بــا توجــه بــه رونــد رو به 

گســترش ایــن پدیــده نویــن و لــزوم حضــور گســترده تر کشــورها در صحنه هــای بین المللــی، 

ــور  ــه ط ــی ب ــری بین الملل ــه رقابت پذی ــورها را در عرص ــش کش ــه ای نق ــای منطق همکاری ه

ــر  ــل ذک ــی قاب ــرای منطقه گرای ــددی ب ــای متع ــل و انگیزه ه ــازد. عوام ــان می س ــری نمای موث

اســت کــه می تــوان بــه امــکان دسترســی آســان تر بــه فرصت هــای موجــود در بــازار جهانــی 

اشــاره نمــود، ایــن پدیــده می توانــد موثرتریــن راه بــرای گشــودن تدریجــی اقتصادهــای ملــی 

1. Regional Trade Agreements (RTAs)
2. World Trade Organization (WTO)
٣. WTO در مــاده XXIV چنیــن آورده اســت: از کــه هــدف موافقت نامه هــاي تجــاري منطقــه اي تســهیل تجــارت جهانــي اســت، کــه 

بایــد در آن موانــع تعرفــه اي و موانــع تجــاري بیــن اعضــاء کاهــش یابــد
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و ادغــام آنهــا در اقتصــاد جهانــی باشــد. منطقه گرایــی عمده تریــن نــوع یکپارچگــی در 

ــی  ــوع یکپارچگ ــن ن ــل کامل تری ــه اقتصــادی در عم ــکیل اتحادی ــان اســت و تش ــطح جه س

ــد. یکــی از  ــدام می نماین ــر ســر راه تجــارت اق ــع ب ــه کاهــش موان ــه در آن اعضــا ب اســت ک

ــاء در  ــه اعض ــت ک ــی اس ــارت ترجیح ــای تج ــه ای، موافقت نامه ه ــاری منطق ــات تج ترتیب

چنیــن ترتیباتــی بــه کاهــش موانــع تجــاری، شــامل تعرفه هــا و موانــع غیرتعرفــه ای در ارتبــاط 

بــا همــه و یــا بخشــی از تجــارت یکدیگــر اقــدام خواهنــد نمــود.

ــازی  ــا آزادس ــه ت ــعه ک ــال توس ــورهای در ح ــوص در کش ــی به خص ــت یکپارچگ اهمی

ــان افزایــش  ــاط مختلــف جه ــه روز در نق ــد، روز ب ــی در پیــش دارن تجــارت خــود راه طوالن

می یابــد. کشــورها بــا ایجــاد زیرســاخت های مناســب می تواننــد از منافــع یکپارچگــی 

ــاس، افزایــش تجــارت چــه در داخــل طــرح  اقتصــادی کــه همــان صرفه هــای ناشــی از مقی

ــوی  ــروی از الگ ــه پی ــوند ک ــد ش ــت بهره من ــارج  و ... اس ــای خ ــا دنی ــه ب ــی و چ یکپارچگ

ــد داشــت؛ ــراه خواه ــه هم ــر را ب ــی زی ــای احتمال ــه ای مزای ــکاری منطق هم

گسترش بازارها و کسب سود از طریق شیوه های صحیح اقتصادی

استفاده ار منابع مکمل کشورها

افزایش میزان رقابت

ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در پرو ژه های مختلف اقتصادی

استفاده بهینه از منابع اقتصادی دیگر کشورها

ایجاد همبستگی، اعتماد و همکاری بین کشورها

وابســتگی کمتــر بــه قدرت هــای مداخله گــر، افزایــش قــدرت چانه زنــی، ثبــات و امنیــت 

بیشــتر در رفتــار بــا ســایر کشــورها

ــق شــرایط و  موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی یکــی از شــکل های همگرایــی اســت و طب

ــه ای  ــع تعرف ــه کاهــش موان ــورهای عضــو ب ــه، کش ــاد موافقت نام ــده در مف ــط مطرح ش ضواب

بیــن خــود خواهنــد پرداخــت و ایــن در حالــی اســت کــه هیچ کــدام از ایــن کشــورها تغییــری 

ــه ای  ــع تعرف ــش موان ــد کاه ــاد نمی کنن ــورها ایج ــایر کش ــا س ــود ب ــاری خ ــت تج در سیاس

ــرای فهرســتی از کاالهــا باشــد  ــا تنهــا ب ــرای تمــام کاالهــای مبادالتــی باشــد و ی ــد ب می توان

ــب  ــط از جان ــا فق ــن اســت کاهــش تعرفه ه ــود. ممک ــه می ش ــور ارائ ــر کش ــرف ه ــه از ط ک

ــا  ــه ای خــود را کاهــش داده ی ــع تعرف ــا یــك کشــور موان ــرد و تنه یــك کشــور صــورت می گی
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حــذف  کنــد و ایــن در حالــی اســت کــه کشــور مقابــل در موانــع تجــاری خــود تغییــری ایجــاد 

نمی کنــد۱.  

ــه   ــه تخصیــص مجــدد و بهین ــن کشــورها ب ــات اقتصــادی، تجــارت آزاد بی ــق نظری مطاب

عوامــل تولیــد و افزایــش رفــاه اقتصــادی خواهــد انجامیــد. تــا قبــل از واینــر۲ (۱۹۵۰) اعتقــاد 

بــر ایــن بــود کــه تجــارت ترجیحــی تخصیــص مجــدد منابــع و افزایــش رفــاه را بــه دنبــال دارد. 

ــود  ــاه نمی ش ــش رف ــه باعــث افزای ــان داد تجــارت ترجیحــی همیش ــر (۱۹۵۰) نش ــی واین ول

ــی در  ــروز تغییرات ــبب ب ــور س ــد کش ــا چن ــن دو ی ــادی بی ــاری و اقتص ــای تج و همکاری ه

ــاری،  ــای تج ــت واردات)،  جریان ه ــر قیم ــی از تغیی ــوی مصــرف (ناش ــد، الگ ــوی تولی الگ

رابطــه  مبادلــه، تــراز پرداخت هــا و نــرخ رشــد اقتصــادی خواهــد شــد. اثــرات رفاهــی ناشــی 

از تشــکیل همــکاری تجــاری بــه برآینــد دو اثــر ایجــاد تجــارت۳ و انحــراف تجــارت۴ بســتگی 

خواهــد داشــت. اگــر اثــر ایجــاد تجــارت بزرگ تــر از اثــر انحــراف تجــارت باشــد، افزایــش 

رفــاه حتمــی اســت ولــی اگــر اثــر ایجــاد تجــارت کوچك تــر از اثــر انحــراف تجــارت باشــد،  

رفــاه کاهــش خواهــد یافــت.

یــك موافقت نامــه تغییراتــی در الگــو و نــرخ تعرفــه بیــن کشــورهای عضــو را در بــر خواهــد 

داشــت زیــرا باعــث کاهــش ســطح موانــع تجــاری بیــن کشــورهای عضــو می شــود کــه گامــی 

ــر  ــورهای عضــو ب ــه کش ــی ک ــت محدودیت های ــه عل ــی ب ــارت آزاد اســت ول ــوی تج ــه س ب

ــد  ــدود خواه ــارت آزاد مح ــرف تج ــه ط ــت ب ــد حرک ــاد می کنن ــورها ایج ــایر کش واردات س

گردیــد. از ســوی دیگــر، نظریــه شــرکای تجــاری طبیعــی بــر مبنــای حجــم بــاالی تجــارت 

بیــن دو یــا چنــد کشــور نزدیــك هــم تعریــف می شــود. امــروزه اقتصاددانــان معتقدنــد ترتیبــات 

ــر ایجــاد  ــودن فاصلــه جغرافیایــی طبیعــی هســتند و اث ــاه ب ــه علــت کوت تجــارت منطقــه ای ب

تجــارت بیشــتری نســبت بــه اثــر انحــراف تجــارت دارنــد. کروگمــن۵ (۱۹۹۱) ادعــا می کنــد 

ــر مبنــای مزیــت نســبی اســتوار اســت ولــی تحــت تاثیــر مســائلی ماننــد  اگرچــه تجــارت ب

ــي  ــازمان جهان ــو س ــعه عض ــال توس ــورهاي در ح ــازي» Enabling clause (1979) کش ــرط توانمندس ــه «ش ــاس مصوب ــر اس ١. ب
تجــارت، عضویــت کشــورهاي در حــال توســعه در ترتیبــات تجــارت ترجیحــي بــه منظــور گســترش تجــارت جنــوب - جنــوب مجــاز 
اســت. در حالــي کــه کشــورهاي توســعه  یافتــه مکلــف شــده اند ترتیبــات منطقــه اي خــود را بــا ضوابــط مــاده ۲۴ موافقت نامــه عمومــي 

تعرفــه و تجــارت منطبــق ســازند.  
2. Viner (1950) 
3. Trade Creation Effect 
4. Trade Diversion Effect 
5. Krugman 
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ــر باعــث کاهــش هزینه هــای  ــه اقتصــادی کمت ــرد. فاصل ــرار می گی ــز ق ــی نی ــه جغرافیای فاصل

ــن  ــترده بی ــارت گس ــردد. تج ــری می گ ــارت کمت ــراف تج ــث انح ــده و باع ــل گردی حمل ونق

مناطــق توســعه یافته نظیــر اروپــا و آمریــکای شــمالی تاییدکننــده ایــن نظریــه اســت. باگواتــی۱ 

ــه صــورت ایســتا مــورد تحلیــل  ــز معتقــد اســت همگرایی هــای منطقــه ای اگــر ب (۱۹۹۶) نی

قــرار گیرنــد ممکــن اســت تجــارت را ســوی ســایر کشــور ســوق دهــد ولــی اثــرات پویــای 

ایــن تشــکل ها تعیین کننــده آن اســت کــه یــك بلــوك تجــاری بازدارنــده یــا ســازنده تجــارت 

ــری  ــل اندازه گی ــا ایجــاد تجــارت یــك موافقت نامــه به ســادگی قاب اســت و مســاله انحــراف ی

ــر از  ــی فرات ــه ممکــن اســت اهداف ــک موافقت نام ــراری ی ــن کشــورها از برق نیســت. همچنی

ــزه بســیاری از کشــورها  ــد نظــر داشــته باشــد. انگی ــا انحــراف تجــارت را م بحــث ایجــاد ی

بــرای شــرکت در طرح هــای منطقــه ای نوعــی سیاســت تجــاری اســت کــه در راســتای کاهــش 

ــترده،  ــای گس ــه بازاره ــی ب ــش دسترس ــاری و افزای ــای تج ــع و محدودیت ه ــذف موان ــا ح ی

ــد.  ــترده تر باش ــای گس ــه عرصه ه ــرای ورود ب ــه ای ب مقدم

امــروزه در شــرایطی کــه ۱۶۴ کشــور عضــو ســازمان تجــارت جهانی هســتند و بیــش از ۹۷ 

درصــد تجــارت دنیــا در قالــب ایــن ســازمان در جریــان اســت، بــرای کشــور مــا کــه در ابتدای 

راه عضویــت در ایــن ســازمان قــرار دارد و بــه نظــر می رســد راهــی طوالنــی و پیچیــده بــرای 

عضویــت در ایــن ســازمان در پیــش داشــته باشــد توســعه روابــط تجــاری بــا ســایر کشــورها 

ــد  ــارت آزاد۲ می توان ــای تج ــی و موافقت نامه ه ــارت ترجیح ــای تج ــب موافقت نامه ه در قال

تمرینــی بــرای صنایــع، بنگاه هــا و تولیدکننــدگان داخلــی در جهــت افزایــش رقابت پذیــری هــم 

ــدگان بین المللــی باشــد. موافقت نامــه تعرفه هــای  ــا و تولیدکنن ــا رقب ــازار داخلــی و هــم ب در ب

ــه ای  ــع تعرف ــذف موان ــا ح ــش ی ــا کاه ــد ب ــارت آزاد می توان ــه تج ــی و موافقت نام ترجیح

(کاهــش پایــدار تعرفه  هــای گمرکــی) و نیــز کاهــش موانــع غیرتعرفــه ای (کاهــش مجوزهــای 

الزم بــرای صــادرات و واردات)، می توانــد هزینه هــای فعــاالن اقتصــادی بــرای دسترســی بــه 

بــازار کشــورها را کاهــش دهــد. 

مــورد  در  انجام شــده  اقدامــات  خصــوص  در  موجــود  دغدغه هــای  بــه  توجــه   بــا 

ــا  ــرورت دارد ت ــارت آزاد) ض ــه تج ــی و چ ــارت ترجیح ــه تج ــا (چ ــه موافقت نامه ه این گون

1. Bhagwati 
2. Free Trade Agreement (FTA)
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ــت و  ــل موفقی ــه، عوام ــات صــورت  پذیرفت ــج اقدام ــی نتای ضمــن بررســی عملکــرد و ارزیاب

شکســت این گونــه موافقت نامه هــا شناســایی شــده و راهکارهــای موثــری بــرای دســتیابی بــه 

ــه مطالــب فــوق به نظــر می رســد  ــا عنایــت ب ــه گــردد. ب نتایــج مثبــت در ایــن خصــوص ارائ

به خصــوص در شــرایط فعلــی و اســتقبال کشــورهای مختلــف جهــت توســعه روابــط و 

سیاســت محوری دولــت در جهــت تعامــل ســازنده بــا کشــورهای جهــان، به منظــور اســتفاده 

ــه  از فرصــت لغــو تحریم هــا، انعقــاد قراردادهــای تجــارت ترجیحــی و تجــارت آزاد، بایــد ب

ــا ضمــن آماده ســازی  عنــوان یــک سیاســت اســتراتژیک تجــاری در دســتور کار قــرار گیــرد ت

شــرایط بــرای تولیدکننــدگان داخلــی و تســهیل دسترســی آنــان بــه بــازار ســایر کشــورها، زمینــه 

افزایــش رقابت پذیــری آنــان در بازارهــای جهانــی را فراهــم نماینــد و احتمــاال بــا کــم کــردن 

تعرفــه اقالمــی از کاالهــا بــرای برخــی کشــورها، میــزان رقابت پذیــری ایــن کاالهــا در عمــل 

ــاری و  ــای انحص ــه فض ــد ک ــی بدانن ــدگان داخل ــا و تولیدکنن ــوند و بنگاه ه ــنجیده ش ــم س ه

حمایت هــای تعرفــه ای و ... دائمــی نخواهــد بــود و بایــد بــا ارتقــای ســطح تکنولــوژی، بــاال 

ــازار،  ــت و کاهــش قیمــت تمام شــده محصــول و شــناخت نیازهــای مشــتری و ب ــردن کیفی ب

ــد. ــا کنن ــی در بازارهــای خارجــی مهی ــدگان بین الملل ــا تولیدکنن ــت ب ــرای رقاب خــود را ب

ــاری  ــبات تج ــطح مناس ــای س ــدف ارتق ــا ه ــی و ب ــرات طوالن ــس از مذاک ــرانجام پ س

ــه  ــران و اتحادی ــرارداد تجــارت ترجیحــی بیــن ای ــه اقتصــادی اوراســیا، ق ــران و اتحادی بیــن ای

اقتصــادی اوراســیا امضــا و از آبــان ۱۳۹۸ اجرایــی گردیــده اســت. ایــن موافقت نامــه شــامل 

دریافــت ترجیــح در ۵۰۲ قلــم کــد HS بــرای ایــران اســت همچنیــن ایــن موافقت نامــه دارای 

ــی و بررســی  ــه ارزیاب ــتا قصــد دارد ب ــن راس ــق در همی ــن تحقی ۹ فصــل مختلــف اســت. ای

ابعــاد و آثــار موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن ایــران اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا، بپــردازد.

۱-۳- هدف پژوهش

بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع برقــراری تجــارت ترجیحــی بیــن ایــران و اتحادیــه اقتصــادی 

اوراســیا از آبــان ۱۳۹۸ و اهمیــت این گونــه موافقت نامه هــا در موقعیــت کنونــی تجــارت 

ــه تجــاری ترجیحــی  ــی موافقت نام ــل و ارزیاب ــق تجزیه وتحلی ــن تحقی ــدف ای ــل، ه بین المل

ــترش  ــاری و گس ــط تج ــعه رواب ــدف توس ــا ه ــیا ب ــادی اوراس ــه اقتص ــران و اتحادی ــن ای بی

ــت آن در  ــار مثب ــتن آث ــر داش ــا در نظ ــن ب ــع طرفی ــش مناف ــادی، افزای ــای اقتص همکاری ه
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ــه  ــرای ورود ب ــهیل ب ــاری و تس ــود تج ــای موج ــدی از فرصت ه ــی، بهره من ــاد و بازرگان اقتص

ســازمان جهانــی تجــارت اســت کــه می تــوان ایــن هــدف را به صــورت زیــر نیــز ارائــه نمــود:

ــا  ــیا ب ــه اقتصــادی اوراس ــران و اتحادی ــن ای ــارت ترجیحــی بی ــه تج ــی موافقت نام ارزیاب

ــی ــرات مصرف ــارت و اث ــراف تج ــارت، انح ــاد تج ــاخص های ایج ــتفاده ش اس

۲- ارزیابــی و تجزیه وتحلیــل اثــرات موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن ایــران و 

ــه  ــای دوجانب ــت همکاری ه ــعه و تقوی ــتای توس ــیا در راس ــادی اوراس ــه اقتص اتحادی

۳- احصــاء فهرســت کاالهایــی کــه ایــران بایــد از کشــورهای مــورد نظــر ترجیــح دریافــت 

می کــرد

ــح  ــران ترجی ــه ای ــتی ک ــا فهرس ــق ب ــن تحقی ــده در ای ــاء ش ــت احص ــه فهرس ۴- مقایس

ــت ــرده اس ــت ک دریاف

۱-۴- پرسش های تحقیق 

ــن  ــیا ای ــه اقتصــادی اوراس ــران و اتحادی ــن ای ــارت ترجیحــی بی ــراری تج ــی برق ــرای ارزیاب ب

ــت:  ــه اس ــر مواج ــش های زی ــا پرس ــق ب تحقی

ــیا  ــه اقتصــادی اوراس ــران و اتحادی ــن ای ــه تجــارت ترجیحــی بی ــراری موافقت نام ــا برق آی

ــه می شــود؟ ــن اتحادی ــه ای ــران ب ــش صــادرات ای موجــب افزای

اثــرات رفاهــی (ایجــاد تجــارت، انحــراف تجــارت و اثــرات مصرفــی) بــرای ایــران ناشــی 

از برقــراری موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بــا اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا چقــدر اســت؟ 

ــه  ــح از کشــورهای عضــو اتحادی ــرای اخــذ ترجی ــران ب فهرســت کاالهــای پیشــنهادی ای

ــد کــدام باشــد؟  اقتصــادی اوراســیا بای

برقــراری موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی تــا چــه میــزان موجــب افزایــش مبــادالت بیــن 

ــران و کشــورهای فی مابیــن خواهــد شــد؟ ای

۱-۵- شکل گیری اتحادیه اقتصادی اوراسیا

ــرد.  ــاز ک ــه ۲۰۱۵ آغ ــدای ژانوی ــما از ابت ــود را رس ــت خ ــیا فعالی ــادی اوراس ــه اقتص اتحادی

ریشــه اصلــی تکویــن ایــن اتحادیــه را بایــد در پیشــنهاد نورســلطان نظربایــف، رئیس جمهــور 

قزاقســتان در ۱۹۹۴ در خصــوص تکویــن بلــوک تجــری منطقــه ای جســت وجو نمــود. پــس از 
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طــرح ایــن پیشــنهاد در ســال ۲۰۰۰، بــالروس، قزاقســتان، روســیه، قرقیزســتان و تاجیکســتان 

جامعــه اقتصــادی اوراســیا۱ را بــا هــدف ایجــاد بــازار مشــترک بــرای کشــورهای عضــو بــه وجود 

آوردنــد کــه ازبکســتان نیــز در ســال ۲۰۰۶ بــه آن پیوســت. در ســال ۲۰۰۷ روســیه، قزاقســتان 

و بــالروس در خصــوص ایجــاد یــک اتحادیــه گمرکــی۲ بیــن خــود بــه توافق رســیدند. در ســال 

۲۰۰۹، ابتــدا توافقاتــی بیــن مســکو، آســتانه و مینســک در خصــوص ایجــاد تعرفــه گمرکــی 

مشــترک (ایجــاد کدهــای مشــترک HS بــه جــای کدهــای HS داخلــی) صــورت پذیرفــت و 

در نهایــت، توافقــات مذکــور بــه امضــای روســای جمهــور ســه کشــور رســید و بدیــن ترتیــب، 

اتحادیــه گمرکــی در ســال ۲۰۱۰ بیــن ایــن ســه کشــور شــروع بــه فعالیــت کــرد. 

اهــداف و اولویت هــای ایــن اتحادیــه گمرکــی شــامل حــذف تعرفه هــای گمرکــی 

ــترده  ــد گس ــازار واح ــک ب ــترک و ی ــی مش ــه خارج ــاد تعرف ــو،  ایج ــورهای عض ــی کش داخل

ــده تاســیس فضــای واحــد اقتصــادی  ــد۳. ای ــالروس اعــالم گردی بیــن روســیه، قزاقســتان و ب

موجــب گردیــد روســای جمهــور روســیه، بــالروس و قزاقســتان موافقت نامــه ایجــاد اتحادیــه 

اقتصــادی اوراســیا را در ســال ۲۰ ۱۴ــ امضــا کننــد کــه از اول ژانویــه ۲۰۱۵ اجرایــی گردیــد. 

هــدف ایــن اتحادیــه، ایجــاد فضــای واحــد اقتصــادی، توســعه بــازار مشــترک و دســتیابی بــه 

حرکــت آزاد کاال، ســرمایه، خدمــات و نیــروی کار در بــازار واحــد کشــورهای عضــو، کاهــش 

ــالم در  ــت س ــج رقاب ــام، تروی ــواد خ ــل م ــای حمل ونق ــش هزینه ه ــا کاه ــا ب ــت کااله قیم

ــاوری و حمل ونقــل اعــالم  ــرژی، فن ــازار مشــترک، سیاســت های مشــترک در کشــاورزی، ان ب

گردیــد۴. ارمنســتان در دوم ژانویــه ۲۰۱۵ و قرقیزســتان نیــز در ششــم اوت ۲۰۱۵ بــه عضویــت 

کامــل ایــن اتحادیــه درآمدنــد کــه در حــال حاضــر کشــورهای روســیه، بــالروس، قزاقســتان، 

ــه گمرکــی اوراســیا هســتند. تاجیکســتان، گرجســتان،  قرقیزســتان و ارمنســتان عضــو اتحادی

ــی  ــای احتمال ــه از گزینه ه ــام و ترکی ــن، ویتن ــتان، چی ــن، پاکس ــداوی، اوکرای ــتان، مول ازبکس

عضویــت در اتحادیــه اوراســیا هســتند. در خصــوص ارکان اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بایــد 

ــی رود  ــمار م ــه ش ــه ب ــن اتحادی ــن رک ــیا۵ مهم تری ــی اقتصــادی اوراس ــورای عال ــه ش گفــت ک

ــن  ــه، شــورای بی ــن رکــن اتحادی ــه از ســران کشــورهای عضــو تشــکیل شــده اســت. دومی ک

1. Eurasian Economic Community 
2. Customs Union
3. International Financial Consulting Group (2010)
4. International Crisis Group (2016) 
5. Supreme Eurasian Economic Council 
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دولتــی اوراســیا۱ اســت کــه اعضــای آن، نخســت وزیران کشــورهای عضــو هســتند. کمیســیون 

اقتصــادی اوراســیا۲، رکــن اجرایــی اتحادیــه اســت. مقــر ایــن کمیســیون بــه عنــوان ســازمان 

نظارتــی بــر اتحادیــه گمرکــی، در مســکو قــرار دارد کــه متشــکل از ۱۰ نفــر اســت کــه از  هــر 

کشــور عضــو دو نفــر در آن حضــور دارنــد. تیگــران سرکیســیان، نخســت وزیر اســبق ارمنســتان 

رئیــس آن اســت. از دیگــر اعضــای کاندیــد ایــن کمیســیون می تــوان بــه ورونیــکا نیکیشــینا، 

وزیــر تجــارت اتحادیــه اوراســیا اشــاره نمــود. در کمیســیون اقتصــادی اوراســیا بیــش از هــزار 

نفــر از متخصصــان مربوطــه مشــغول بــه فالیــت هســتند. 

تصمیمــات کمیســیون اقتصــادی اوراســیا در صورتــی کــه توســط دو ســوم آرا در هیــات ۱۰ 

نفــره تصویــب شــود، بــرای تمامــی کشــورها الــزام آور خواهــد بــود. بــا ایــن حــال، هریــک از 

ــان نخســت وزیران  ــه شــامل معاون ــق کمیســیون شــورای اقتصــادی اوراســیا ک اعضــا از طری

کشــورهای عضــو اســت دارای حــق وتــو هســتند. در صورتــی کــه بیــن اعضــا در خصــوص 

ــه نخســت وزیران کشــورهای  موضوعــی اختــالف وجــود داشــته باشــد، موضــوع اختــالف ب

ــات  ــر مالق ــا یکدیگ ــیا۳ ب ــی اوراس ــن دولت ــورای بی ــب ش ــال در قال ــار در س ــه دو ب عضــو ک

ــی  ــورای عال ــه ش ــز ب ــم و بحث برانگی ــات مه ــن موضاع ــردد. همچنی ــال می گ ــد ارس می کنن

اقتصــادی اوراســیا کــه ســاالنه در ســطح ســران برگــزار می گــردد ارســال می شــود. همچنیــن 

یــک نهــاد قضایــی تحــت عنــوان دادگاه اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا وجــود دارد کــه بــه حــل 

ــردازد. ــه می پ ــی اتحادی ــالف و تفســیر مســائل حقوق اخت

۱-۶- تجزیه وتحلیــل مقدماتــی موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن ایــران و اتحادیــه 

اقتصــادی اوراســیا

ــده  ــرا ش ــال ۲۰۱۵ الزم االج ــیا از س ــه اقتصــادی اوراس ــه تاســیس اتحادی ــوط ب ــده مرب معاه

ــون نفــر جمعیــت  ــه را پوشــش می دهــد حــدود ۱۸۴ میلی اســت، منطقــه ای کــه ایــن اتحادی

ــا  ــه اقتصــادی اوراســیا از ســال ۱۳۹۴ مطــرح شــد ت ــه اتحادی ــران ب دارد. موضــوع الحــاق ای

ــید و از پنجــم  ــه امضــا رس ــیا ب ــه اوراس ــران و اتحادی ــن ای ــه ای تجــاری بی ــه موافقت نام اینک

آبــان ۱۳۹۸ اجرایــی شــده اســت. عنــوان موافقت نامــه ایــران و اتحادیــه اوراســیا، ترجیحــات 

1. Eurasian Intergovernmental Council
2. Eurasian Economic Commission (EEC) 
3. Eurasian Intergovernmental Council 
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تعرفــه ای اســت کــه به تدریــج به ســمت تجــارت آزاد حرکــت خواهــد کــرد و قــرارداد موقــت 

ــران  ــرای ورود کامــل و تجــارت آزاد ای و ســه ســاله اســت. از ســال ۱۴۰۰  بایــد مذاکــرات ب

بــا اتحادیــه اقتصــادی آغــاز و بعــد از ســه ســال تکلیــف روشــن شــود کــه ایــران عضویتــش را 

ــه  ــود. به گفت ــارج می ش ــق خ ــا از تواف ــد ی ــارت آزاد می رس ــه تج ــه مرحل ــد و ب ــه می ده ادام

ــه تطبیــق  ــا اتحادی ــران ب ــا اســت کــه ســاختار اقتصــادی ای ــه ایــن معن کارشناســان، موقــت ب

ــت  ــی اس ــن معن ــه ای ــری ب ــه تعبی ــیا ب ــه اوراس ــا اتحادی ــه ب ــد. امضــای موافقت نام ــدا کن پی

ــه یــک ســازمان تجــاری منطقــه ای وارد شــده اســت. اهمیــت  ــار ب ــرای اولیــن ب ــران ب کــه ای

ــا  ــان تجــاری ب ــت پیم ــه موفقی ــیا از آن جهــت اســت ک ــه اوراس ــا اتحادی ــران ب ــه ای توافق نام

اوراســیا زمینه ســاز ورود ایــران بــه پیمان هــای منطقــه ای و بین المللــی تجــاری دیگــری 

خواهــد شــد.

در ســال ۲۰۱۸ میــزان واردات اتحادیــه اوراســیا ۳۱۸ میلیــارد دالر بــود کــه از ایــن میــزان، 

ســهم واردات از ایــران ۹۱۵ میلیــون دالر بــوده اســت (۰/۳ درصــد کل واردات اتحادیه اوراســیا 

ســهم ایــران اســت). از واردات ۲۳۸ میلیــارد دالری اوراســیا مربــوط بــه واردات روســیه اســت 

و از طرفــی۵۳۳ میلیــون دالر از کل صــادرات ایــران بــه اوراســیا صــادرات بــه روســیه اســت 

ــا کشــورهای  ــران ب ــازار روســیه ۰/۲ درصــد اســت). بیشــترین تجــارت ای ــران در ب (ســهم ای

عضــو ایــن اتحادیــه مربــوط بــه تجــارت بــا ارمنســتان اســت کــه ســهم ایــران در تجــارت ایــن 

کشــور ۶ درصــد و معــادل ۲۷۰ میلیــون دالر صــادرات در ســال اســت.

ــه  ــه اتحادی ــران ب ــی ای ــون دالر صــادرات غیرنفت ســهم صــادرات کشــاورزی از ۹۱۵ میلی

اقتصــادی اوراســیا حــدود ۴۶۰ میلیــون دالر اســت کــه ذیــل موافقت نامــه تعهــدات تعرفــه ای 

ــد  ــیا تعه ــه اوراس ــی ب ــم کاالی صادرات ــرای ۵۰۲ قل ــران ب ــی ای ــه عبارت ــرد. ب ــرار می گی ق

ــادرات را  ــد کل ص ــوع ۵۰ درص ــه در مجم ــرده اســت ک ــذ ک ــورها اخ ــن کش ــه ای از ای تعرف

شــامل می شــود.

در مقابــل ۵۰۲ قلــم کاالیــی کــه ایــران بــرای صــادرات بــه اوراســیا تخفیــف تعرفــه ای اخذ 

ــه ۳۶۰ قلــم کاالی وارداتــی از اتحادیــه اوراســیا تعهــد ترجیــح تعرفــه ای  کــرده، ایــران نیــز ب

ــاورزی  ــم کاالی کش ــی و ۹۸ قل ــامل ۲۶۲ کاالی صنعت ــم کاال ش ــن ۳۶۰ قل ــت. ای داده اس

ــه را  ــد تعرف ــش داده و ۳۸ ک ــیا را کاه ــه واردات کاال از اوراس ــران ۳۳ درصــد تعرف اســت. ای

ــو، ذرت،  ــفند، ج ــیا گوشــت گاو و گوس ــا از اوراس ــترین واردات م ــداده اســت. بیش ــر ن تغیی
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روغــن و کنجالــه اســت. تعرفــه واردات گوشــت گاو از اوراســیا بــه ایــران از ۲۶ بــه ۱۰ درصــد 

کاهــش یافتــه اســت. تعرفــه واردات گوشــت گوســفند تغییــر نکــرده و همــان ۵ درصــد اســت. 

از ۹۱ میلیــون دالر صــادرات گوشــت گوســفند اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا، ۸۷ میلیــون دالر 

از ایــن صــادرات را ایــران جــذب کــرده اســت. جــو نیــز از کاالهایــی اســت کــه تعرفــه واردات 

ــا تعرفــه ۵  ــده اســت. ایــران ۴۶۰ میلیــون دالر، در  ۲۰۱۸ واردات جــو ب آن بــدون تغییــر مان

درصــد از اوراســیا وارد کــرده اســت. 

ــی  ــترین حجــم از کاالهای ــو وگل بیش ــی، میگ ــی، ماه ــع غذای ــوه، صنای ــبزیجات، می س

اســت کــه قــرار اســت ایــران بــه اتحادیــه اوراســیا صــادر کنــد. تعرفــه صــادرات میگــو صفــر 

خواهــد بــود. گل و شــاخه های ســربریده از مهم تریــن کاالهــای وارداتــی اوراســیا اســت کــه 

۳۵۰ میلیــون دالر ارزش دارد. همچنیــن تعرفــه واردات گل از ایــران  ۳۳ درصــد کاهــش یافتــه 

اســت. 

ــه تجــارت آزاد اســت کــه  ــه یــک موافقت نام ــرای گــذار ب ــه موقــت مذکــور ب موافقت نام

ــر طــی یــک ســال از تاریــخ الزم االجــرا شــدن آن، مذاکــرات  ــه موجــب آن طرفیــن حداکث ب

بــرای انعقــاد موافقت نامــه تجــارت آزاد بایــد آغــاز گــردد. مذاکــرات مزبــور بایــد ظــرف ســه 

ســال از زمــان الزم االجــرا شــدن موافقت نامــه، بــه ایجــاد منطقــه تجــارت آزاد منجــر شــود و 

ــد؛  ــری کنن ــه تصمیم گی ــداوم موافقت نام ــد در خصــوص ت ــن بای ــن  صــورت طرفی ــر ای در غی

ــل  ــه منظــور بررســی پتانســیل ها و کاســتی های تبدی ــه ب ــن موافقت نام ــاد ای ــی مف ــذا ارزیاب ل

ــی  ــت. بررس ــروری اس ــرای آن ض ــال اج ــتین س ــارت آزاد، از نخس ــه تج ــه موافقت نام آن ب

تطبیقــی اجمالــی موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــا ســه 

موافقت نامــه تجــارت آزاد دیگــری کــه تاکنــون توســط اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا انعقــاد یافتــه 

ــه  ــه موافقت نام ــل ب ــرای تبدی ــه ب ــی موافقت نام ــن کنون ــی مت ــت کل ــی از کفای ــت، حاک اس

تجــارت آزاد اســت. موافقت نامه هــای تجــارت آزاد منعقــده توســط اتحادیــه اوراســیا ســطوح 

متفاوتــی از تفصیــل و آزادســازی دارنــد کــه در یــک طــرف آن موافقت نامــه جامــع همــکاری 

ســنگاپور و در طــرف دیگــر آن موافقت نامــه کاالیــی و غیرتفصیلــی صربســتان قــرار می گیــرد 

ــا مفــاد موافقت نامــه  ــه دارد از بیشــترین مشــابهت ب ــام کــه وضعیتــی میان و موافقت نامــه ویتن

ــی،  ــارت کاالی ــر تج ــالوه ب ــه ع ــه ای ک ــالوه، دو موافقت نام ــت. به ع ــوردار اس ــران برخ ای

ــه  ــا یکــی از کشــورهای ۵ گان ــق ب ــه تواف ــا ب ــوند تنه ــامل می ش ــم ش ــات را ه تجــارت خدم
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ــد. ــه دســت یافته ان عضــو اتحادی

ــا  ــدرج در موافقت نامــه کــه عمدت ــد من تفصیــل بی ســابقه تعهــدات در قالــب مفــاد جدی

ــعه  ــرای توس ــژه ای را ب ــرورت وی ــت، ض ــارت اس ــی تج ــازمان جهان ــررات س ــه از مق برگرفت

ــوق  ــورداری از حق ــدات و برخ ــل تعه ــرای کام ــور اج ــور به منظ ــی کش ــای اجرای ظرفیت ه

ــه  ــوان ب ــد می ت ــاد جدی ــن مف ــه ای ــت. از جمل ــرده اس ــاد ک ــه ایج ــر موافقت نام ــب ب مترت

ــه اســت و  ــازه ای یافت ــکل ت ــه ش ــن موافقت نام ــه در ای ــرد ک ــاره ک ــدا اش ــد مب ــررات قواع مق

ــا  ــت اساســی در اعط ــه اهمی ــن خصــوص ک ــادی کشــورمان در ای ــای نه ــالوه ظرفیت ه به ع

ــف  ــه ضع ــه ای ک ــر مقول ــرد. دیگ ــج می ب ــی رن ــف مفرط ــات دارد از ضع ــت ترجیح و دریاف

ــات  ــه اقدام ــوط ب ــاد مرب ــه آشــکار اســت مف ــه در موافقت نام ــادی کشــور ک ظرفیت هــای نه

ــی  ــده ول ــه ش ــه آن پرداخت ــه ب ــادی در موافقت نام ــل زی ــا تفصی ــه ب ــت ک ــاری اس ــاع تج دف

ــرار دارد. ــی ق ــا در کشــور در مراحــل ابتدای ــات اجــرای آنه ــفانه مقتضی متاس

در  دیگــری  مــوارد  جملــه  از  داده هــا  الکترونیکــی  تبــادل  و  گمرکــی  ارزش گــذاری 

ــادی،  ــه توســعه ظرفیت هــای نه ــاز ب ــه اجــرای کامــل تعهــدات آن، نی ــه  اســت ک موافقت نام

ــا  ــد. ب ــددی را می طلب ــای متع ــات و پیش نیازه ــد اقدام ــاری و تمهی ــای ج ــالح رویه ه اص

عنایــت بــه فرصــت محــدود باقیمانــده بــر آغــاز مذاکــرات تبدیــل ایــن موافقت نامــه بــه یــک 

ــوه  ــی نح ــی در خصــوص ارزیاب ــی جامع ــارت آزاد، مقتضــی اســت بررس ــه تج موافقت نام

اجــرای موافقت نامــه، بررســی و پیش بینــی نتایــج و دســتاوردهای آن، شناســایی چالش هــای 

پیــش  روی دســتگاه های مجــری موافقت نامــه و ارائــه راهکارهــای آن، پیش بینــی اثــرات 

ــی  ــاذ مواضــع مذاکرات ــا و اتخ ــن رویکرده ــه، تعیی ــه موافقت نام ــترش دامن ــای گس و پیامده

ــدی  ــدات و چگونگــی زمانبن ــاف از تعه ــای مشــمول و مع ــن کااله ــژه در تعیی مناســب به وی

ــرد. ــورت پذی ــی، ص ــازی های آت آزادس

ــه  ــی ترین موافت نام ــوان سیاس ــور را می ت ــه مذک ــی موافقت نام ــاد سیاس ــر اقتص از منظ

تجــاری ایــران نامیــد بــه طــوری کــه تمایــل و  ضــرورت سیاســی در پیشــبرد آن نقــش کلیــدی 

ــد و  ــش می یاب ــن گرای ــیه و چی ــوی روس ــه س ــده ای ب ــور فزاین ــه ط ــران ب ــت. ای ــته اس داش

ــه شــرق اســت.  ــد گرایــش ب ــط تجــاری یکــی از ابزارهــای مهــم تســهیل رون گســترش رواب

بنابرایــن بــه عنــوان بخشــی از سیاســت نــگاه بــه شــرق قابــل مفهوم بنــدی اســت و در آینــده 

ــن  ــرد. همچنی ــد ک ــت خواه ــدن آن حمای ــی ش ــت و دائم ــور از تثبی ــام سیاســی کش ــز نظ نی
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ــه ای  ــی منطق ــرم همگرای ــم آوردن زیرســاخت های ن ــدگاه فراه ــر از دی ــورد نظ ــه م موافقت نام

ــن  ــراوان دارد. مهم تری ــت ف ــز اهمی ــمال-جنوب نی ــدور ش ــرم کری ــاخت های ن ــژه زیرس به وی

مزیــت ژئواکونومیــک ایــران در اوراســیا مبــدل شــدن بــه دروازه تعامــل دو اقتصــاد بــزرگ هنــد 

و روســیه اســت. از ایــن رو هنــد در پــی ایجــاد ترتیبــات تجــاری بــا اتحادیــه اوراســیا برآمــده 

ــاز  ــران ب ــرای ای ــت آن را ب ــه و اهمی ــن موافقت نام ــت ای ــد کلی ــول می توان ــن تح ــت و ای اس

تعریــف نمایــد. 

۱-۷- اتحادیه های منطقه ای

ــت  ــی اس ــاد جهان ــام اقتص ــم نظ ــخصه های مه ــه مش ــی از وج ــه ای یک ــای منطق اتحادیه ه

ــر  ــی-امنیتی را، از منظ ــداف سیاس ــم اه ــد و ه ــال می کنن ــداف اقتصــادی را دنب ــم اه ــه ه ک

ــه ای  ــر اعمــال مزیت هــای تجــاری و تعرف اقتصــادی، در مــورد ایــن اتحادیه هــا کــه مبتنــی ب

بــرای اعضــا اســت، ایــن نقــد معمــوال مطــرح می شــود کــه مانــع از پیشــبرد پــروژه جهانــی 

شــدن می شــوند چــرا کــه فلســفه وجــودی آنهــا ارائــه امتیازهــای تجــاری و ترفعــه ای 

تبعض آمیــز بــه هــم اســت کــه بــا اصــل برخوردهــای غیــر تبعیض آمیــز تجــاری و تعرفــه ای در 

تضــاد اســت. امــا، واقعیــت امــر ایــن اســت کــه کشــورها، به خصــوص مــواردی کــه توانایــی 

ــه ایجــاد  ــی خــود، دســت ب ــدرت چانه زن ــش ق ــا هــدف افزای ــد، ب ــری اقتصــادی را دارن رهب

ــا، آســه آن، شــانگ های،  ــان تجــاری نفت ــا، پیم ــه اروپ ــد. اتحادی ــی می زنن ــن اتحادیه های چنی

ــج  ــوب آســیا (ســارک)، شــورای همــکاری خلی ــه ای جن ــه همکاری هــای منطق ــو، اتحادی اک

ــه ای از اتحادهــای منطقــه ای هســتند.  ــا نمون فــارس و منطقــه تجــارت آزاد آفریق

ــای اتحــاد  ــن تجربه ه ــد اولی ــه می خواهن ــرای کشــورهایی ک ــت ب یکــی از شــروط موفقی

منطقــه ای خــود را داشــته باشــند، قــرار گرفتــن در حــوزه جغرافیایــی مشــترک اســت. دومیــن 

ــاوری اســت به نحــوی کــه اعضــا بتواننــد مکمــل  شــرط، وجــود تفاوت هــای اقتصــادی و فن

یکدیگــر باشــند و دامنــه تقاضــا بــرای محصــوالت یکدیگــر را از قلمــرو کشــور خــود بــه قلمرو 

منطقــه گســترش دهنــد. در عیــن حــال، توانایــی ایجــاد آثــار هم افــزا در حوزه هــای مختلــف 

ــازمان دهی و  ــی س ــرط، توانای ــومین ش ــند. س ــته باش ــم داش ــرای ه ــاوری را ب ــادی و فن اقتص

ــی و  ــتراک های فرهنگ ــی از اش ــود حداقل ــرط، وج ــن ش ــه اســت و چهارمی ــی اتحادی مدیریت

سیاســی یــا نبــود تنــش میــان اعضاســت. 
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ــه  ــه اتحادی ــد ک ــان نشــان می ده ــه ای مختلــف جه ــای منطق ــی اتحادیه ه مقایســه تطبیق

ــا  اروپــا، بــه همیــن دالیــل، قوی تریــن مــورد اســت کــه مجموعــه کشــورهای عضــو را تقریب

تبدیــل بــه کشــور بزرگ تــری بــه نــام اتحادیــه اروپــا کــرده اســت؛ بــا نهادهایــی چــون بانــک 

مرکــزی، پارلمــان و پــول واحــد. هرچنــد خــروج انگلســتان از ایــن اتحادیــه بــر اســتحکام آن 

تاثیــر منفــی داشــته اســت، امــا بــا توجــه بــه منافــع کشــورهای آلمــان و فرانســه در حفــظ آن و 

ــد داد.  ــه خواه ــه کار خــود ادام ــه ب ــن ساختارســازی های صورت گرفت همچنی

ــه  ــا ســابقه در خاورمیان اکــو (ســازمان همــکاری اقتصــادی) نوعــی اتحادیــه منطقــه ای ب

ــال ۱۳۴۳  ــذاران آن در س ــتان بنیان گ ــه و پاکس ــران، ترکی ــت. ای ــد) اس ــف جدی ــق تعری (طب

بودنــد. بعــد از فروپاشــی شــوروی در ســال ۱۳۷۰، کشــورهای افغانســتان، جمهــوری 

آذربایجــان، قزاقســتان، ترکمنســتان، قرقیزســتان، ازبکســتان و تاجیکســتان نیــز بــه آن پیوســتند. 

امــا عملکــرد ایــن ســازمان از نظــر تقویــت روابــط اقتصــادی میــان اعضــا و ایجــاد فرصت های 

ــه  ــا توجــه ب ــوده اســت. اکــو، ب ــه ضعیــف ب ســرمایه گذاری و همکاری هــای علمــی و فناوران

قــدرت ایــران، ترکیــه و پاکســتان توانایــی ایــن را داشــت کــه بــه اتحادیــه مهــم منطقــه ای تبدیــل 

و تعــداد اعضایــش را بــه مــرور افزایــش و حتــی کشــورهای عربــی حاشــیه خلیــج فــارس را نیــز 

ــا از ســویی، و تنش هــای  ــه اروپ ــرای عضویــت در اتحادی ــه ب ــه اولویــت ترکی ــرد ک ــر گی در ب

میــان ســایر کشــورها بــا یکدیگــر از ســوی دیگــر تاکنــون اجــازه  چنیــن اتفاقــی را نــداده اســت. 

شـورای همـکاری خلیج فارس با هـدف تقویت مناسـبات اقتصادی و سیاسـی و امنیتی میان 

عربسـتان, امـارات، عمان، قطر، کوین و بحرین در سـال ۱۳۶۰ تاسـیس شـد و بـا توجه به قدرت 

اقتصـادی عربسـتان و امـارات، توانایی نقش آفرینی در میـان خود و در منطقه را کـم و بیش دارد. 

۱-۸-عوامل موثر بر موفقیت موافقت نامه های تجارت منطقه ای

نظریــه شــرکای تجــاری طبیعــی، بــر مبنــای حجــم بــاالی تجــارت بیــن دو یــا چنــد کشــور 

ــز (۱۹۸۹) و  ــارك لوت ــاکات و م ــد ون ــی مانن ــود. اقتصاددانان ــف می ش ــم تعری ــه ه ــك ب نزدی

ــه  ــودن فاصل ــاه ب ــت کوت ــه عل ــه ای ب ــات تجــارت منطق ــه ترتیب ــد ک ــامرز (۱۹۹۱) معتقدن س

جغرافیایــی، طبیعــی هســتند و اثــر ایجــاد تجــارت بیشــتری نســبت بــه اثــر انحــراف تجــارت 

دارنــد. حتــی کروگمــن (۱۹۹۱) نیــز بیــان مــی دارد کــه اگرچــه تجــارت بــر مبنای مزیت نســبی 

ــرد.  ــرار می گی ــز ق ــی نی ــه جغرافیای ــد فاصل ــائلی مانن ــر مس ــی تحــت تاثی ــتوار اســت، ول اس
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ــراف  ــث انح ــده و باع ــل ش ــای حمل ونق ــش هزینه ه ــث کاه ــر باع ــی کمت ــه جغرافیای فاصل

ــا و  ــر اروپ ــن مناطــق توســعه یافته نظی ــردد. وجــود تجــارت وســیع بی ــری می گ تجــارت کمت

آمریــکای شــمالی مویــد ایــن نظریــه اســت.

باگواتــی  و پانگاریــا۱ (۱۹۹۶) معتقدنــد همگرایی هــای منطقــه ای اگــر بــه صــورت ایســتا 

ــی  ــد ول ــه حســاب آین ــده تجــارت ب ــن اســت منحرف کنن ــد، ممک ــرار گیرن ــل ق ــورد تحلی م

ــا  ــده ی ــاری بازدارن ــوك تج ــك بل ــد ی ــن می کن ــه تعیی ــت ک ــن تشکل هاس ــای ای ــرات پوی اث

ســازنده تجــارت اســت. مســاله انحــراف یــا ایجــاد تجــارت یــك طــرح همگرایــی به ســادگی 

قابــل اندازه گیــری نیســت. همچنیــن کشــورها از ایجــاد یــك طــرح همگرایــی ممکــن اســت 

اهدافــی فراتــر از بحــث ایجــاد یــا انحــراف تجــارت را مــد نظــر داشــته باشــد. انگیــزه بســیاری 

ــتای  ــاری در راس ــت تج ــی سیاس ــه ای، نوع ــای منطق ــرکت در طرح ه ــرای ش ــورها ب از کش

کاهــش یــا حــذف موانــع و محدودیت هــای تجــاری و دسترســی بــه بازارهــای گســترده اســت 

ــازد. ــاده می س ــترده تر آم ــای گس ــه عرصه ه ــرای ورود ب ــا را ب ــه آنه ک

بــه نظــر می رســد ترکیــب اعضــای یــك طــرح همگرایــی زمینه ســاز موفقیــت یــا شکســت 

آن طــرح اســت. پیمان هایــی کــه بیــن کشــورهای در حــال توســعه برقــرار می شــود بیشــتر بــه 

ــر  ــد اث ــن ترتیباتــی فاق ــرا چنی ــر توســعه یافته تمــام می شــود. زی ــر و کمت ضــرر اعضــای فقیرت

«ایجــاد تجــارت» بــوده و عمومــا موجــب بــروز «انحــراف تجــارت» می گردنــد. لــذا در ایــن 

ترتیبــات، کشــور در حــال توســعه ای کــه از ســطح توســعه صنعتــی باالتــری نســبت بــه ســایر 

ــای  ــه بخش ه ــود. از آنجایی ک ــد می ش ــی بهره من ــای همگرای ــوردار اســت از مزای اعضــا برخ

صنعتــی عمدتــا در ایــن دســته از کشــورها از حمایــت باالیــی برخوردارند، کشــورهای عضویی 

ــاری  ــع تج ــر موان ــا و دیگ ــش تعرفه ه ــا کاه ــد ب ــری برخوردارن ــی باالت ــطح صنعت ــه از س ک

ــی  ــازار صادرات ــه ب ــو را ب ــعه یافته عض ــر توس ــورهای کمت ــات، کش ــن ترتیب ــوب ای در چارچ

ــاری  ــات تج ــن ترتیب ــب چنی ــن ترتی ــرد. بدی ــد ک ــل خواهن ــود تبدی ــی خ محصــوالت صنعت

ــور های  ــه کش ــر ب ــورهای فقی ــد از کش ــال درآم ــا موجــب انتق ــوده و غالب ــر ب ــه ای نابراب منطق

ــاری  ــات تج ــر در ترتیب ــورهای فقیرت ــر کش ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــو می گردن ــرفته تر عض پیش

جنوب-جنــوب۲ هزینــه صنعتــی شــدن کشــورهای توســعه یافته تر عضــو را می پردازنــد. 

1. Bhagwati and Panagaria (1996)
2. South-South 
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توزیــع نابرابــر منافــع ناشــی از آزادســازی تجــاری منطقــه ای موجــب بــروز تنــش بیــن اعضــا 

و در حاالتــی بــه از هــم پاشــیدگی ایــن ترتیبــات منجــر می گــردد. امــا همگرایــی اقتصــادی 

ــر  ــا در ب ــرای آنه ــع بیشــتری را ب ــا کشــورهای توســعه یافته مناف کشــورهای در حــال توســعه ب

ــوژی، ســرمایه گذاری و ایجــاد  ــال تکنول ــق انتق ــا از طری ــن موضــوع غالب خواهــد داشــت. ای

ــد کــه خــود باعــث ارتقــای  ــه کشــورهای در حــال توســعه اتفــاق می افت ــد ب شــبکه های تولی

رفــاه و ســطح درآمــد کشــورهای در حــال توســعه و نزدیــك شــدن و همگرایــی ســطح درآمــد 

بیــن ایــن دو دســته از کشــورها خواهــد شــد. همچنیــن همگرایــی بیــن کشــورهای در حــال 

ــای  ــا از مزیت ه ــری آنه ــرای بهره گی ــتری را ب ــکان بیش ــعه یافته ام ــورهای توس ــعه و کش توس

ــورها در  ــته از کش ــن دو دس ــن ای ــع بی ــدی از مناب ــاوت در بهره من ــل تف ــه دلی ــود ب ــبی خ نس

مقایســه بــا کشــورهای در حــال توســعه بــا کشــورهای در حــال توســعه دیگــری کــه عمدتــا  از 

مزیت هــای نســبی مشــابهی برخوردارنــد، فراهــم می کنــد. ایــن موضــوع زمینــه برخــورداری 

ــروه از کشــورها را فراهــم می ســازد۱. ــن دو گ ــودن اقتصادهــای ای از ویژگــی مکمــل ب

هرچند همگرایی اقتصادی کشـورهای در حال توسـعه با کشـورهای توسـعه یافته ممکن است 

منافع بسـیاری را برای آنها در بر داشـته باشـد و منافع ناشـی از سـرمایه گذاری، ایجاد شـبکه های 

تولیـد و انتقـال فنـاوری هزینه هـای انحـراف تجـارت در ایجـاد ترتیبات تجـاری منطقـه ای با این 

دسـته از کشـورها را جبـران نماینـد ولـی منافـع ناشـی از ایجـاد تجـارت در چارچـوب همگرایی 

اقتصادی اصوال بین کشـورهای دارای سـطح توسـعه صنعتی یکسـان و سـاختار اقتصادی مشابه، 

تحقـق می یابـد. هرچه بخش هـای اقتصادی کشـورهای عضـو ترتیبـات تجاری منطقه ای بیشـتر 

بـا یکدیگـر در رقابـت باشـند فرصت های بیشـتری بـرای تخصصی شـدن تولید و ایجـاد تجارت 

فراهـم می گـردد. ایـن مسـاله همچنیـن موجـب ارتقـای بهـره وری و در نهایـت افزایـش سـطح 

رفـاه مصرف کننـدگان ایـن کشـورها می گـردد. آزادسـازی تجـاری بین کشـورهای دارای سـاختار 

اقتصـادی مشـابه موجـب می شـود تـا تولیدکننـدگان داخلـی ناگزیر بـه افزایـش کارایی بـه منظور 

مواجهـه و رقابـت بـا دیگـر تولیدکنندگان منطقه ای شـده و یـا با ادغـام و یا تعطیلی مواجه شـوند. 

افزایـش سـطح رقابت ناشـی از آزادسـازی تجـاری منطقه ای همچنین موجب تشـویق اسـتفاده از 

فناوری هـای جدیـد می شـود کـه ایـن عوامل همگـی به نوبه خـود موجـب کاهش هزینـه تولید و 

در نتیجـه افزایـش سـطح رفـاه مصرف کننـدگان می گردند.

1. Hoekman and Schiff (2002)
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ــب  ــك ترتی ــت ی ــی شــانس موفقی ــرای ارزیاب ــاری ب ــد معی ــه می توان ــی ک ــر عوامل از دیگ

تجــاری منطقــه ای بــه شــمار آیــد حجــم تجــارت قبلــی اعضــای آن ترتیبــات اســت. هرچــه 

ســطح تجــارت و روابــط اقتصــادی کشــورهای عضــو یــك ترتیــب تجــاری قبــل از تاســیس 

ــز بیشــتر خواهــد  ــا نی ــن آنه ــی بی بیشــتر باشــد، احتمــال ایجــاد تجــارت در نتیجــه همگرای

بــود، زیــرا ایــن کشــورها قبــل از برخــورداری از دسترســی ترجیحــی از ســطح بــاالی مبــادالت 

تجــاری بهره منــد بــوده و شــرکای تجــاری طبیعــی محســوب می شــوند و از مزایــای نزدیکــی و 

پیوســتگی جغرافیایــی بــرای رقابــت در بازارهــای یکدیگــر برخــوردار هســتند. ایجــاد همگرایی 

بیــن ایــن دســته از کشــورها آثــار انحــراف تجــارت کمتــری در بــر خواهــد داشــت۱. 

۱-۹-مروری بر ادبیات  تجربی تحقیق 

در چنــد دهــه گذشــته، اقتصــاد جهانــی شــاهد آزادســازی های تجــاری زیــادی در مبــادالت 

تجــاری در راســتای فرآینــد جهانــی ســازی بــوده اســت. ایــن حرکــت از ابتــدا بــا شــکل گیری 

موافقت نامــه عمومــی تعرفــه و تجــارت (GATT) آغــاز شــده و هم اکنــون بــه وســیله 

ســازمان تجــارت جهانــی دنبــال می شــود. بــا توجــه بــه طوالنــی بــودن فرآینــد جهانی ســازی، 

ــا از  ــن روش نه تنه ــرا ای ــورها، زی ــارت کش ــعه تج ــرای توس ــت ب ــی اس ــی راه حل منطقه گرای

ــعه  ــتری در توس ــی بیش ــا، کارای ــه بازاره ــی ب ــت دسترس ــث قابلی ــه از حی ــه بلک ــر هزین منظ

ــه  ــاره ب ــی ورود یکب ــه آمادگ ــعه ک ــال توس ــورهای در ح ــرای کش ــارت دارد به خصــوص ب تج

تجــارت آزاد را ندارنــد. بــا توجــه بــه اینکــه مطالعــات انجام شــده در زمینــه موضــوع تحقیــق 

حاضــر در داخــل کشــور بســیار کــم بــوده و مطالعــات انــدک نیــز از مدل هــای اقتصادســنجی 

ــد. ــرای بررســی موضــوع اســتفاده نموده ان ســنتی ب

ــا  ــه اساس ــی ک ــاخص ها و روش های ــده ش ــی  به کارگیرن ــای تجرب در خصــوص پژوهش ه

ــاره  ــددی اش ــی متع ــات تجرب ــه مطالع ــوان ب ــان می دهند، می ت ــوه  را نش ــکان تجــارت  بالق ام

کــرد. اســاس ایــن مطالعــات، اســتفاده از شــاخص های ســاده ریاضــی متکــی بــر طبقه بنــدی 

کاالیــی بــر حســب ارزش صــادرات  و واردات دو کشــور اســت، باالســا۲ (۱۹۶۶) شــاخصی 

ــل۳ (۱۹۷۵)  ــد و گروب ــا لوی ــه بعده ــرد ک ــی ک ــاری معرف ــیل تج ــری پتانس ــرای اندازه گی را ب
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2. Balasa
3. Loyde and Gruble



موافقت نامه تجارت ترجیحى
بین ایران و اتحادیه اقتصادى اوراسیا

50

شــاخص دیگــری را کــه تعدیل شــده شــاخص باالســا بــود ارائــه نمودنــد. برخــی از مطالعــات 

نیــز بــا فنــون اقتصادســنجی نظیــر مــدل جاذبــه، بــه بــرآورد میــزان تجــارت بالقــوه پرداخته انــد. 

مدل هــای جاذبــه بــرای مطالعــه طرح هــای یکپارچگــی اقتصــادی توســط تین برگــرن۱ 

(۱۹۶۲) و لینمــان۲ (۱۹۶۶) از فیزیــک وارد اقتصــاد شــدند و بــه دفعــات در ایــن حــوزه مــورد 

ــری  ــا به کارگی ــل ب ــات ارائه شــده در موضــوع تجــارت بین المل ــد. مطالع ــرار گرفتن ــتفاده ق اس

ــا  ــد. ب ــه  داده ان ــل ارائ ــارت بین المل ــی را در خصــوص تج ــج خوب ــه نتای ــنتی جاذب ــدل س م

توجــه بــه ایــن مــدل کــه از علــم فیزیــک وارد ســایر علــوم شــده و ریشــه فیزیکــی دارد جریــان 

ــدا و مقصــد و فاصلــه جغرافیایــی آنهــا  ــدازه اقتصــاد در دو کشــور مب ــه ان تجــارت بســتگی ب

ــن  ــری ای ــی نظ ــردورف۵ (۱۹۹۸) مبان ــترند۴ (۱۹۸۵) و دی ــون۳ (۱۹۷۹)، برگس دارد. اندرس

ــد.  ــعه دادن ــا را توس مدل ه

پروجــان۶ (۲۰۰۰)، در مقالــه ای بــا عنــوان جریــان تجــارت و اثــرات فضایــی جریان هــای 

ــرده اســت. وی  ــی ک ــوه آن را پیش بین ــا و برخــی از شــرکای بالق ــه اروپ ــان اتحادی تجــاری می

مــدل جاذبــه را بــا اســتفاده از یافته هــای اقتصادســنجی فضایــی بازنگــری کــرده و نشــان داد، 

زمانــی کــه اثــرات فضایــی را در مــدل در نظــر گرفتــه می شــود، تغییــرات اساســی در مقــدار و 

ــردد. ــده ایجــاد می گ ــب تخمین زده ش ــی داری ضرای معن

میــان  در  اقتصــادی  یکپارچگــی  چشــم انداز  خــود  مطالعــه  در   ،(۲۰۰۴) طهیــر۷ 

ــن  ــارت بی ــی تج ــترهای سیاس ــو)، بس ــکاری اقتصــادی (اک ــازمان هم ــورهای عضــو س کش

کشــورهای عضــو اکــو را بررســی و بیــان کــرد کــه توســعه تجــارت درون منطقــه ای مهم تریــن 

توجیــه اقتصــادی بــرای بلوک هــای اقتصــادی منطقــه ای اســت. در ایــن مطالعــه، چشــم انداز 

یکپارچگــی اقتصــادی در میــان کشــورهای اکــو را مــورد بررســی قــرار داده و نشــان می دهــد 

پیشــرفت بســیار آهســته اســت.

ــازی  ــرای مدل س ــه ب ــدل جاذب ــن م ــه تبیی ــکاران۸ (۲۰۱۰)، در مطالع ــوگلو و هم کپاپتس
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جریــان تجــارت بین الملــل و اثــرات موافقت نامه هــای تجــارت آزاد، بــه کاربــرد وســیع مــدل 

جاذبــه در مطالعــات تجــارت بین الملــل در چهــل ســال اخیــر بــه دلیــل قــدرت توضیحــی و 

تجربــی قابــل توجــه ایــن مــدل و اینکــه از زمــان معرفــی مــدل جاذبــه در ســال ۱۹۶۰ بــرای 

ــا  ــه ب ــن مطالع ــد. ای ــورد اســتفاده اشــاره نمودن ــی پیامدهــای سیاســت های تجــاری م ارزیاب

بررســی بیــش از ۷۵ مقالــه در دهــه  گذشــته سیاســت های تجــاری و پیامدهــای آن و یــا بهبــود 

ــد.  ــرار داده ان ــل ق ــی آن را مــورد تجزیه وتحلی کارای

یکپارچگــی  مقابــل  در  جانبــه  یــک  آزادســازی  مطالعــه ای  در  اچاکــزای۱ (۲۰۱۰)، 

منطقــه ای: مطالعــه مــوردی کشــورهای عضــو اکــو، مــدل جاذبــه تجــارت را بســط داد. وی بــا 

اســتفاده از مجموعــه داده هــای بین المللــی بــه بررســی تجــارت دوجانبــه بــرای ۱۳۷ کشــور 

در ســال ۲۰۰۵ پرداختــه اســت. ایــن مطالعــه بــا بــرآورد مــدل جاذبــه ایــن پرســش را مطــرح 

ــزان  ــه می ــزان تجــارت درون گروهــی ســازمان همــکاری اقتصــادی (اکــو) ب ــا می کــرد کــه آی

کافــی اســت؟ و اینکــه آیــا میــزان تجــارت در ایــن ســازمان بــر اســاس آزادســازی یــک جانبــه 

یــا یکپارچگــی منطقــه ای بــه شــمار می آیــد. وی ادعــا می کنــد تجــارت درون گروهــی خیلــی 

کمتــر از میــزان پیش بینــی شــده بــه وســیله معادلــه جاذبــه اســت، همچنیــن نشــان داد ســطح 

کنونــی تجــارت بیشــتر بــر اســاس توافقــات منطقــه ای اســت تــا آزادســازی یــک جانبــه. 

ــی:  ــارت بین الملل ــرای تج ــی ب ــه فضای ــای جاذب ــه مدل ه ــی۲ (۲۰۱۳)، در مطالع متالین

ــعه،  ــادی و توس ــکاری اقتص ــازمان هم ــو س ــورهای عض ــان کش ــل در می ــل پان تجزیه وتحلی

ــو  ــور عض ــن ۳۲ کش ــه در دوره ۲۰۰۹-۱۹۸۸ در بی ــدل جاذب ــتفاده از م ــا اس (OECD) ب

ــا  ــل ب ــارت بین المل ــار تج ــد رفت ــری می کن ــعه نتیجه گی ــکاری اقتصــادی و توس ــازمان هم س

در نظــر گرفتــن پتانســیل اثــرات ســرریز فضایــی بــا توجــه بــه وابســتگی کشــور ســوم و اثــرات 

پدیــده مهاجــرت قابــل توجیــه اســت. 

هــو و همــکاران۳ (۲۰۱۳)، در مطالعــه اثــرات ســرریز رشــد اقتصــادی از طریــق تجــارت،  

ــی در  ــنجی فضای ــای اقتصادس ــتفاده از مدل ه ــا اس ــی،  ب ــای فضای ــل پوی ــای پان روش داده ه

ــرریز  ــرات س ــا، اث ــت و پوی ــی ثاب ــای وزن ــح ماتریس ه ــی و تصری ــای تابلوی ــاختار داده ه س

رشــد اقتصــادی از طریــق تجــارت و مجــاورت را در بیــن ۲۶ کشــور عضــو ســازمان 
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همکاری هــای اقتصــادی و توســعه (OECD) در دوره ۲۰۰۵-۱۹۷۰ را مــورد ارزیابــی قــرار 

دادنــد و نتیجه گیــر نمودنــد اثــرات ســرریز از طریــق تجــارت و مجــاورت مثبــت و معنــی دار 

ــرآورد شــد و نــرخ همگرایــی رشــد اقتصــادی بعــد از لحــاظ وابســتگی ارتقــا یافــت. ب

حائریــان اردکانــی (۱۳۸۷)، در ارزیابــی گســترش اتحادیــه تجــاری اکــو، رابطــه تجــاری 

ــوزه  ــه از لحــاظ فیزیکــی در حـ ــن و روســیه ک ــو و کشــورهای چی ــن ۱۰ کشــور عضــو اک بی

ــا و توانمنــدی برخوردارنــد مــورد ارزیابــی  جغرافیایــی اکــو قــرار دارنــد و از اقتصادهــای پوی

قــرار داده و اثـــر پیوســـتن ایــن دو کشــور بــه اکــو را بررســی کردنــد. در ایــن مطالعــه از مــدل 

جاذبــه بــرای بررســی جریــان بیــن کشــورهای مــورد نظــر اســتفاده شــده اســت. نتایــج نشــان 

می دهــد بــا عضویــت یافتــن روســیه در اکــو، حجــم تجــارت بیــن کشــورهای گــروه جدیــد 

نســبت بــه حالــت فعلــی، و حالــت عضویــت چیــن در ایــن گــروه، بیشــتر شــده اســت. 

ــر صــادرات محصــوالت  ــر ب ــو و همــکاران (۱۳۹۱)، در مطالعــه ای عوامــل موث علمدارل

ــورد  ــی م ــنجی فضای ــتفاده از روش اقتصادس ــا اس ــو را ب ــوزه اک ــورهای ح ــاورزی در کش کش

آزمــون قــرار دادنــد. بــرای ایــن منظــور از صــادرات کشــورهای عضــو اکــو در قالــب 

ــع صــادرات  ــا ۲۰۰۸ اســتفاده نمــوده و تاب ــه ســال های ۱۹۹۲ ت ــی در فاصل داده هــای تابلوی

کشــاورزی را بــا اســتفاده از روش ایســتا (اثــرات ثابــت و تصادفــی) و روش پویــا گشــتاورهای 

ــرآورد  ــه در داده هــای تابلویــی و در دو حالــت اقتصادســنجی معمولــی و فضایــی ب تعمیم یافت

ــوده و متغیرهــای  ــن کشــورها ب ــی بی ــج نشــان دهنده وجــود همبســتگی فضای ــد، نتای نموده ان

تولیــد ناخالــص ملــی، نــرخ ارز و مجــاورت اثــر مثبــت و جمعیــت اثــر منفــی بــر صــادرات 

کاالهــای کشــاورزی داشــته اســت. 

ســوری (۱۳۹۳)، در مطالعــه ای بــه تحلیــل عوامــل موثــر بــر همگرایــی اقتصــادی ایــران 

بــا گروه هــای منطقــه ایEU ، ASEAN، ECO ، OIC،D۸ و GCC بــا اســتفاده از داده هــای 

ــد  ــری می کن ــا اســتفاده و نتیجه گی ــل پوی ــر رویکــرد پان ــی ب تلفیقــی دوره ۲۰۰۹-۱۹۹۵ مبتن

ــادی،  ــدازه اقتص ــود دارد، ان ــا وج ــی درآمده ــل و هم گرای ــارت متقاب ــن تج ــت بی ــه مثب رابط

درآمــد ســرانه و ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی آثــار مســتقیم و مســافت اثــر معکــوس بــر 

جریــان تجــاری ایــران بــا بلوک هــای منطقــه ای مــورد بررســی داشــته اســت.

ــو  ــو اک ــورهای عض ــادی کش ــی اقتص ــرات همگرای ــه تاثی ــودی (۱۳۹۳)، در مطالع محم

در یــک مــدل تعــادل عمومــی  اســتاندارد (مــدل GTAP)، بــا کاربــرد مــدل تعــادل عمومــی 
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 اســتاندارد و کاربــرد نــوع چنــد ناحیــه ای و چنــد کاالیــی مــدل تحلیل هــای تجــارت جهانــی 

ــن اعضــای اکــو را شبیه ســازی کــرد.  ــی اقتصــادی) بی ــع تجــاری (همگرای ــار حــذف موان آث

ــی اقتصــاد  ــج، اصالحــات سیاســت های تجــاری اعضــای اکــو موجــب ترق ــر اســاس نتای ب

ــای واردات،  ــد، کاهــش قیمت ه ــش صــادرات و واردات، تولی ــی افزای ــورهای عضــو یعن کش

ــاه  ــت و رف ــش مطلوبی ــهروندان و افزای ــش مصــرف ش ــب، افزای ــرای مواه ــتر ب تقاضــای بیش

می شــود. 

شــهبازی و همــکاران (۱۳۹۴)، در مطالعــه ای همگرایــی اقتصــادی تحــت اثــرات ســرریز 

ــی ۲۰۱۰- ــو) را در دوره زمان ــکاری اقتصــادی (اک ــازمان هم ــن ۱۰ عضــو س ــی در بی فضای

۱۹۹۰ مــورد بررســی قــرار داده و نتیجه گیــری می کننــد اثــرات ســرریز فضایــی مثبــت در بیــن 

کشــورهای عضــو اکــو وجــود دارد. 

زراءنــژاد و منصــوری (۱۳۹۴)، در مطالعــه خــود بــه بررســی آثــار همســایگی بــر 

نوســان های تجــارت جهانــی بــا اســتفاده از اقتصادســنجی ترکیبــی فضایــی و ماتریــس 

مــوزون تجــارت دوجانبــه پرداختنــد و نتیجه گیــری می کننــد بــا افزایــش ناگهانــی نــرخ رشــد 

اقتصــادی، قیمت هــا و حجــم تولیــد ناخالــص داخلــی و بــا کاهــش ناگهانــی درآمــد ســرانه، 

ــرخ ارز اســمی، ســهم واردات کاالهــای خــام و واســطه ای از کل واردات، ســهم صــادرات  ن

ــایه،  ــورهای همس ــی کش ــز جغرافیای ــادرات و تمرک ــی از کل ص ــاورزی و غذای ــای کش کااله

ــد.  ــی کاهــش می یاب ــور ناگهان ــه ط ــودی ب ــورهای خ ــارت کش تج

یم  ۱-۱۰-موافقت نامه های تجاری و تحر

تحریــم اقتصــادی، یــك مجــازات اقتصــادی بــه کار بــرده شــده توســط یــك کشــور یــا گروهــی 

ــم  ــت. تحری ــر اس ــورهای دیگ ــی از کش ــا گروه ــر، ی ــور دیگ ــك کش ــر روی ی ــورها ب از کش

ــد  ــادی می توان ــم اقتص ــرد. تحری ــورت می پذی ــی ص ــل متفاوت ــر دالی ــه خاط ــادی، ب اقتص

شــامل ممنوعیــت تجــاری، افزایــش تعرفه هــا، موانــع تجــاری، ســهمیه واردات یــا صــادرات 

ــا ســایر تنبیه هــا باشــد. تحریــم اقتصــادی توســط گروهــی از کشــورها ممکــن اســت بــه  و ی

یکــی از دالیــل زیــر مرتبــط باشــد؛ 

ــه آن  ــم علی ــل کشــوری اســت کــه تحری ــار و عمــل دولت هــا در مقاب ــه رفت ــوط ب ۱- مرب

انجــام گرفتــه اســت.
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۲- مربوط به انتظارات آینده دولت های اجرا کننده تحریم است.

۳- مربــوط بــه تصــورات بین المللــی اســت کــه بــه ســاختار کلــی بین الملــل و یــا بخشــی 

از ســاختار بین المللــی مرتبط اســت۱.

طریــق دیگــر بــرای نگریســتن بــه تحریــم، مشــاهده تعــداد دولت هــای درگیــر در تحریــم 

اســت. اغلــب اوقــات، ابــداع و ابتــکار تحریــم، فقــط بــه یــك کشــور محــدود می شــود؛ در 

ایــن حالــت، تحریــم فقــط توســط یــك کشــور در مقابــل کشــور دیگــر صــورت می گیــرد. در 

حالــت دیگــر، تحریم هــا توســط بیــش از یــك کشــور صــورت می پذیــرد؛ در ایــن صــورت، 

ممکــن اســت کــه دیگــر کشــورها، از کشــور ترویج  کننــده تحریــم پیــروی کننــد؛ بــه عــالوه، 

ــی  ــازمان بین الملل ــك س ــوب ی ــق چارچ ــد از طری ــادی می توان ــه اقتص ــك تنبی ــاب ی انتخ

اختیــار شــود؛ نظیــر اعمــال تحریــم توســط شــورای امنیــت.

بــا توجــه بــه موضــوع تحریــم، می تــوان ســه نــوع تحریــم را از هــم تمیــز داد: بایکــوت۲، 

ــور  ــن کاال از کش ــا چندی ــك ی ــت واردات ی ــوت، محرومی ــی۴. بایک ــم مال ــف۳  و تحری توقی

هــدف اســت، ایــن عمــل، بــه ایــن خاطــر انجــام می گیــرد تــا تقاضــا بــرای کاالهــای مهــم 

ــد ارزی کشــور هــدف و در نتیجــه  ــه کاهــش درآم ــن کار، ب ــد. ای کشــور هــدف کاهــش یاب

کاهــش توانائــی کشــور هــدف، جهــت خریــد کاالهــا منجــر می گــردد؛ همچنیــن ایــن کار 

کمــك می کنــد تــا بــه یــک یــا چنــد صنعــت خــاص و یــا بخشــی از کشــور مــورد تحریــم ، 

آســیب وارد شــود. ایــن سیاســت، معمــوال بــه دلیــل ناکارایــی، دارای نقدهایــی اســت؛ زیــرا 

کشــورهای هــدف ، قادرنــد تــا بازارهــای بدیــل و یــا مشــتریانی را کــه بــا حیلــه از کنتــرل فــرار 

ــد.  ــت یابن ــد، دس کرده ان

از طــرف دیگــر، توقیــف، صــادرات کاالهــای مهــم بــه کشــور هــدف را ممنــوع می کنــد. 

ایــن روش، ابــزار رایــج مــورد اســتفاده بــرای تنبیــه کشــور مــورد تحریــم اســت. ایــن محرومیت 

روی صــادرات، ممکــن اســت جزئــی یــا کامــل باشــد. ایــن کار، معمــوال از طریق ســازوکاری 

از گواهــی صــادرات و اقدامــات حمایتــی صــورت می پذیــرد.

ــا  ــق ی ــدف را تعلی ــور ه ــرمایه گذاری در کش ــا س ــی ی ــی، وام ده ــم مال ــت، تحری در نهای

1. Barber (1979)
2. Boycott 
3. Embargo
4. Financial Sanction.
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ــای مضاعــف  ــد محدودیت ه ــده می توانن ــورهای تحریم کنن ــن کش ــد. همچنی محــدود می کن

را روی پرداخت هــای بین المللــی، بــه جهــت اعمــال فشــار بیشــتر بــر کشــور هــدف، انجــام 

ــد. ــد و به عــالوه، دارایی هــای خارجــی کشــور هــدف را مســدود کنن دهن

ــی از  ــع ناش ــی مناف ــدف را از برخ ــور ه ــاری) کش ــای تج ــف (تحریم ه ــوت و توقی بایک

ــدار  ــر آن کشــور می شــوند. مق ــاه کمت ــه رف ــد و در نتیجــه، منجــر ب تجــارت محــروم می کنن

هزینــه  ای را کــه کشــور هــدف متحمــل می گــردد، بســتگی بســیار زیــاد بــه درجــه ادغــام آن 

ــه و دادوســتد  ــی، مبادل ــم دارد. گســترش اقتصــاد جهان ــده تحری ــا کشــور اعمال کنن کشــور ب

بیــن کشــورها را اجتناب ناپذیــر ســاخته اســت؛ بــه طــوری کــه هیــچ کشــوری در حــال حاضــر 

توانایــی انــزوا و قطــع مبــادالت تجــاری بــا ســایر کشــورها را نــدارد. در ایــن بیــن، قطــع روابــط 

ــه کشــورهای  ــرای تنبی ــی ب ــای جهان ــای قدرت ه ــم کشــورها یکــی از ابزاره تجــاری و تحری

ــی اســت  ــاد مختلف ــم دارای ابع ــده تحری ــن کشورهاســت. پدی ــا سیاســت های ای ــف ب مخال

ــل  ــی، تکنولوژیکــی و اقتصــادی قاب ــای مختلــف سیاســی، اجتماع ــد در حوزه ه ــه می توان ک

ــی  ــب اقتصــادی ارزیاب ــم را در قال ــر تحری ــی، اگ ــگاه تک قلمروی ــک ن ــا ی ــد. ب بررســی باش

ــا جهــان خــارج اســت؛  ــارز تحریــم اقتصــادی، ایجــاد موانــع در دادوســتد ب کنیــم، جلــوه ب

یعنــی بایکــوت و توقیــف. بدیــن ترتیــب آنچــه در ظاهــر امــر رخ می دهــد، ایجــاد مانــع در راه 

صــادرات و واردات خواهــد بــود.

ــران  ــا ای ــه ب ــور مقابل ــی به منظ ــای جهان ــالمی، قدرت ه ــالب اس ــروزی انق ــس از پی پ

ــف، از شــدت  ــع مختل ــه در مقاط ــد ک ــتفاده کرده ان ــم اقتصــادی اس ــه تحری ــواره از حرب هم

ــران و قدرت هــای  ــن ای ــوع بحــران هســته ای بی ــی وق ــوده اســت. در پ و ضعــف برخــوردار ب

ــای  ــه قدرت ه ــورد توج ــری م ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــادی بی ــم اقتص ــه تحری ــی، حرب جهان

ــل در ۲۳ دســامبر  ــه شــورای امنیــت ســازمان مل ــه طــوری ک ــه اســت؛ ب ــرار گرفت ــور ق مذک

۲۰۰۶ و ۲۴ مــارس ۲۰۰۷، به ترتیــب تحــت مصوبــات ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷، تحریم هایــی را 

علیــه ایــران تصویــب کــرد. تحریم هــا بعــد از انقــالب اســالمی تــا قبــل از تصویــب قطعنامــه  

ــه جهانــی نداشــته اســت، امــا اعمــال تحریم هــا  ۱۷۳۷ شــورای امنیــت ســازمان ملــل، جنب

ــه کشــور هــدف  ــی علی ــه صــورت جهان ــت، ب ــورای امنی ــای ش ــتر به صــورت قطعنامه ه بیش

ــد.  ــرا می گردن اج

همان طــور کــه بیــان شــد، تحریــم تجــاری، بــرای دادوســتد بــا کشــورهای خارجــی ایجــاد 
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مانــع می کنــد. ایــن قســمت از مطالعــه بــر جنبــه وارداتــی تحریــم و ایجــاد مانــع در صــادرات 

کاالهــا و خدمــات تمرکــز دارد کــه در قالــب موافقت نامه هــای تجــارت ترجیحــی نیــز قابــل 

ــرمایه ای  ــطه ای و س ــی و واس ــروه نهای ــامل دو گ ــات ش ــا و خدم ــان اســت. واردات کااله بی

ــاد  ــدگان اقتص ــه مصــرف تقاضاکنن ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــی ب ــات نهای ــا و خدم اســت. کااله

می رســد و کاالهــا و خدمــات واســطه ای و ســرمایه ای نیــز بــا وارد شــدن در چرخــه تولیــدی 

ــه عنــوان نهــاده تولیــدی مــورد اســتفاده بخش هــای تولیــدی قــرار می گیــرد. از ایــن  کشــور ب

جهــت، تحریــم واردات دارای دو اثــر مهــم اســت: اول اینکــه بــا کاهــش مصــرف کاالهــا و 

ــردد و دوم  ــدگان می گ ــاه مصرف کنن ــه طــور مســتقیم موجــب کاهــش رف ــی، ب ــات نهای خدم

ــرات  ــی اث ــد داخل ــر ســطح تولی ــدی کشــور شــده، ب ــره تولی اینکــه موجــب اخــالل در زنجی

ــه را کاهــش می دهــد.  ــاه جامع ــز رف ــق نی ــن طری ــذارد و از ای ــی می گ منف

تحریم هــای  اثرگــذاری  خصــوص  در  مختلفــی  بحث هــای  گذشــته،  ســال های  در 

ــای  ــد تحریم ه ــده ای معتقدن ــت، ع ــوده اس ــرح ب ــور مط ــاری کش ــط تج ــر رواب اقتصــادی ب

ــز  ــده ای نی ــل ع ــود و در مقاب ــوب می ش ــاد کشور محس ــت برای اقتص ــک فرص ــادی ی اقتص

و  داشــته  منفــی  اثــر  بر تجارت و اقتصاد کشــور  اقتصــادی  تحریم هــای  می کننــد  ادعــا 

ــا اختــالل روبــه رو کنــد. تحریم هــا از نظــر  تــداوم آن می توانــد جریــان اقتصــادی کشــور را ب

ــود؛  ــدی می ش ــای اقتصــادی و غیراقتصــادی طبقه بن ــته تحریم ه ــه دو دس ــزاری ب موضــوع اب

ــونده  ــرای مقامات دولت تحریم ش ــزا ب ــردن وی ــادر نک ــر ص ــادی نظی ــای غیراقتص تحریم ه

ــی  ــرای میزبان ــونده ب ــا پیشــنهاد کشــور تحریم  ش ــی و مخالفــت ب ــازمان بین الملل ــک س در ی

ــل  ــادی قاب ــای اقتص ــل هزینه ه ــر از تحمی ــه غی ــی ب ــیله ابزارهای ــه وس ــی ب ــع بین الملل وقای

دســتیابی هســتند، تحریم هــای اقتصــادی امــا از جنبه هــای تجــاری و مالــی برخوردارنــد. در 

ــه صــادرات و واردات اعمــال  ــی در زمین تحریم هــای تجــاری، ممنوعیت هــا و محدودیت های

می شــود، امــا در تحریم هــای مالــی، تحریم کننــده از انجــام معامــالت مالــی، نقــل 

در  خــود  نفــوذ  از  اســتفاده  بــا  و  می کنــد  خــودداری  ســرمایه گذاری  انتقاالت پــول و  و 

موسســه های بین المللــی از هرگونــه همــکاری فنــی، ســرمایه گذاری رســمی و انعقــاد 

قراردادهــای وام جلوگیــری می کنــد. 

ــه متوســط جامعه و اقشــار کم درآمــد  ــر طبق ــر تحریم هــای تجــاری، بیشــتر ب معمــوال اث

تحمیــل می شــود، در حالــی کــه هــدف تحریم هــای مالــی بیشــتر دولــت و مقامــات اســت. 
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در یــک تعریــف عمومــی تحریــم اقتصــادی عبــارت اســت از توقــف عمــدی یــا تهدیــد بــه 

ــیع تر  ــردن اقتصــادی وس ــزوی ک ــت. من ــک دول ــی ی ــا مال ــول تجــاری ی ــط معم ــف رواب توق

ــا هــدف منــزوی کــردن کامــل بــه وســیله محدودیــت بازرگانــی کشــور  از تحریــم اســت و ب

معیــن می شــود، همچنیــن محاصــره اقتصــادی نیــز هزینه هــای خــود را از طریــق اثرگــذاری 

ــر متغیرهــای اقتصــادی مختلــف اعمــال می کنــد، کــه تحریــم شــدید محســوب می شــود.  ب

ــه اقتصــادی  ــران و اتحادی ــوان گفــت موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن ای در نهایــت می ت

ــر  ــران موث ــر اقتصــاد ای ــر شــدن تحریم هــا ب ــه کــم اث ــد ب ــم می توان اوراســیا در شــرایط تحری

ــا توجــه بــه آنکــه روســیه یکــی از بازیگــران اصلــی  واقــع گــردد. از ســوی دیگــر، می تــوان ب

ــا  ــط سیاســی و اقتصــادی خــود ب ــه پشــتوانه رواب ــران احتمــاال ب ــه اســت ای ــن موافقت نام ای

ــارات  ــه تج ــر آنک ــه اســت و دیگ ــن موافقت نام ــر ای ــم ب ــرات تحری ــران اث ــر نگ ــیه کمت روس

ــن  ــی کشــورهای عضــو ای ــای مل ــتفاده از پول ه ــا اس ــد ب ــیا می توان ــا اعضــای اوراس ــران ب ای

اتحادیــه (بــه غیــر از دالر) انجــام شــود کــه امــکان اثربخشــی تحریم هــای آمریــکا را بــر ایــن 

موافقت نامــه کمتــر خواهــد کــرد، بــا تشــدید تحریم هــای ظالمانــه آمریــکا علیــه کشــورمان، 

یکــی از گزینه هایــی کــه می توانــد بــرای توســعه تجــارت خارجــی، گســترش روابــط مطــرح 

گــردد ایجــاد بســترهای برقــراری پیمــان پولــی و تهاتــر کاال بــا کشــورهای طــرف تجــاری از 

جملــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا اســت.

۱-۱۱- خالصه و جمع بندی

ایــن فصــل از کتــاب در قالــب کلیــات تحقیــق بــه ارائــه اهمیــت موضــوع، هــدف پژوهــش، 

ــل  ــیا، تجزیه وتحلی ــادی اوراس ــه اقتص ــکل گیری اتحادی ــی ش ــق، چگونگ ــش های تحقی پرس

مقدماتــی موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا، 

ــروری  ــاری، م ــای تج ــت موافقت نامه ه ــر موفقی ــر ب ــل موث ــه ای، عوام ــای منطق اتحادیه ه

ــق در  ــن تحقی ــه اســت. ای ــم پرداخت ــی و موافقت نامه هــای تجــاری و تحری ــات تجرب ــر ادبی ب

فصــل دوم بــا موضــوع تجزیه وتحلیــل تجــارت ایــران بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی 

اوراســیا ادامــه خواهــد یافــت. 
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فصل دوم:

تجزیـه تحلیل تجـارت ایـران با کشـورهاى عضـو اتحادیه 
اوراسـیا اقتصادى 

۲-۱- مقدمه

نقــش تجــارت بین الملــل در رشــد و شــکوفایی اقتصــاد هــر کشــوری غیــر قابــل انــکار اســت، 

زیــرا هــر کشــوری می توانــد از طریــق تجــارت بین الملــل، از منابــع طبیعــی و انســانی خــود 

بــه صــورت بهینــه اســتفاده کــرده و بــه انباشــت ثــروت و ســرمایه دســت یابــد. از طرفــی زمانی 

ــی خــود افزایــش دهــد، ســایر  ــع صادرات ــد را در صنای ــا کیفیــت تولی ــی ی کــه کشــوری کارای

کشــورها بــه طــور غیرمســتقیم از طریــق واردات کاالهــا و خدمــات آن کشــور در ایــن ارتقــا 

ســهیم خواهنــد شــد. از ســوی دیگــر پیشــرفت های تکنیکــی در یــك کشــور معمــوال از طریــق 

مبــادالت تجهیــزات ســرمایه ای و دانــش فنــی در بازارهــای جهانــی بــه ســایر کشــورها انتقــال 

می یابــد و هرگونــه بهبــودی در ســاختار اقتصــادی و ترکیــب نــوع کاالهــای صادراتــی از نظــر 

کاربــری، ســرمایه بری، انــرژی و حتــی منابــع معدنــی و مــواد خــام بــه عوامــل زیــادی بســتگی 

دارد کــه از جملــه می تــوان بــه سیاســت های اقتصــادی، برنامه ریــزی، ســرمایه گذاری و 

تصمیم گیری هــای کالن اقتصــادی اشــاره کــرد. اگــر کشــوری از نظــر صــادرات رونــد رو بــه 

رشــدی را در پیــش گیــرد خواهــد توانســت یــك بــازار داخلــی قدرتمنــد، کارآ و مولــد ایجــاد 

نمایــد کــه در آن هــم منابــع قابلیــت تحــرك الزم را داشــته باشــد و هــم اقتصــاد رشــد مناســبی 

ــد. از طــرف دیگــر واضــح اســت کــه ظرفیــت بخش هــای داخلــی اقتصــاد در  ــه کن را تجرب

ــاد  ــد در ایج ــه می توان ــی ک ــی از راه های ــت و یک ــدود اس ــغلی مح ــای ش ــاد فرصت ه ایج

فرصت هــای شــغلی موثــر باشــد، توســعه صــادرات اســت. یعنــی آنکــه، چنانچــه صــادرات 

غیرنفتــی بــه عنــوان محــور حرکــت اقتصــاد قــرار گیــرد ایــن بخش هــا می توانــد ضمــن ایجــاد 

نــوآوری تکنولوژیکــی در عرصــه تولیــد فضــای رقابتــی را در اقتصــاد و در بیــن فعالیت هــای 

مختلــف شــکل داده و پیونــدی میــان اقتصــاد داخــل و اقتصــاد بین الملــل را بــه وجــود آورد. 

اقدامــی  مطالعــه،  از  ســطحی  هــر  در  ایــران  خارجــی  تجــارت  تجزیه وتحلیــل 

تصمیم گیــران  و  دســت اندرکاران  بــه  اطالع رســانی  جهــت  در  می توانــد  کــه  اســت 
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کنــد.  ارائــه  را  الزم  گاهی هــای  آ واردات)،  و  (صــادرات  خارجــی  تجــارت  حوزه هــای 

ــیا  ــادی اوراس ــه اقتص ــا اتحادی ــران ب ــارت ای ــل تج ــه تجزیه وتحلی ــه، ب ــن فصــل از مطالع ای

دوره  در  قرقیزســتان  و  ارمنســتان  قزاقســتان،  بــالروس،  روســیه،  کشــورهای  شــامل 

ــی  ــارت خارج ــی تج ــار کل ــل آم ــون از قبی ــاخص های گوناگ ــتفاده از ش ــا اس ۱۳۸۳-۹۷ ب

ــوژی مــورد کنــکاش و  ــوع تکنول ــوع مصــرف کاال و ن ــه ن ــر پای کشــور، گروه بنــدی تجــارت ب

ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــل ق تجزیه وتحلی

۲-۲- روند تجارت جهانی کاال

صــادرات و واردات یکــی از مباحــث مهــم اقتصــادی اســت کــه ثــروت کشــورها را بــه نحو غیر 

قابــل تصــوری افزایــش داده اســت. نقــش بخــش خارجــی در رشــد و شــکوفایی اقتصــاد غیــر 

قابــل انــکار بــوده زیــرا هــر کشــوری بــا شــرکت در مبــادالت بین المللــی، قــادر بــه اســتفاده 

ــای  ــل از مقیاس ه ــرداری کام ــن و بهره ب ــکل ممک ــن ش ــه کارآمدتری ــود ب ــع خ ــه مناب از کلی

اقتصــادی بــوده کــه در نتیجــه باعــث افزایــش درآمــد حقیقــی هــر کشــور می گــردد کــه یکــی 

از راه هــای افزایــش حصــول ارز و در نتیجــه توســعه اقتصــادی صــادرات کاالهــا و خدمــات 

ــت درآمدهــای ارزی دارد، دارای  ــر دریاف ــه ب ــری ک ــر تاثی ــالوه ب اســت. توســعه صــادرات ع

ــزان  ــد می ــور می توانن ــع کش ــه صنای ــب ک ــود، بدین ترتی ــد ب ــز خواه ــری نی ــت دیگ ــار مثب آث

تولیــد خــود را افزایــش دهنــد و از مزایــای بازدهــی بیشــتر و قیمــت تمام شــده کمتــر بهره منــد 

گردنــد. بازارهــای بزرگ تــر تخصیــص منابــع را بــه پروژه هــا و زمینه هایــی کــه قبــال بــه علــت 

ــه  ــی ک ــی زمان ــر می ســازد، از طرف ــد، امکان پذی ــی مســاعد نبودن ــازار داخل ــودن ب محــدود ب

ــایر  ــد، س ــش می ده ــی خــود افزای ــع صادرات ــد را در صنای ــت تولی ــا کیفی ــی ی کشــوری کارای

ــا  ــن ارتق ــات آن صنعــت در ای ــق واردات کاال و خدم ــتقیم از طری ــور غیرمس ــه ط کشــورها ب

ســهیم می شــوند و بــا افزایــش رقابــت داخلــی و ایجــاد محیطــی مناســب بــرای ابداعــات بــر 

ــر می گــذارد. رشــد و شــکوفایی اقتصــادی تاثی

امــروزه بیــش از هــر زمــان دیگــری، صــادرات غیرنفتــی کشــورها به ویــژه در حــوزه مــواد 

واســطه ای امــری دشــوار شــده؛ تــا آنجــا کــه ایــن اقــالم ســهم بیشــتری در صــادرات غیرنفتــی 

ــاخص های  ــر روزه ش ــن ه ــوند. همچنی ــادر ش ــر ص ــورهایی دیگ ــد کش ــه مقص ــته و ب داش

ــن  ــل ای ــه دلی ــت ک ــد یاف ــتر کاهــش خواه ــج بیش ــازار به تدری ــدگاری در ب ــری و مان تنوع پذی
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ــال های  ــی س ــی ط ــارت جهان ــد تج ــی اســت. رش ــارت جهان ــرعت تج ــش س ــا، کاه مدع

اخیــر کاهــش یافتــه؛ چــه بــه صــورت نســبی در مقایســه بــا درآمــد جهانــی و چــه در مقایســه 

بــا نرخ هــای رشــد ســنوات گذشــته تجــارت جهانــی کاهــش یافتــه اســت. تجــارت جهانــی، 

ــد  ــای رش ــال ۲۰۱۰، نرخ ه ــزرگ و تاریخــی س ــود ب ــی از رک ــی اقتصــاد جهان ــد از بازیاب بع

کمتــر از ۳ درصــد را طــی ســال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ (در مقایســه بــا متوســط نرخ هــای 

ــرخ  ــرده اســت. کاهــش ن ــه ک ــا ۲۰۰۷) تجرب ــال های ۱۹۸۷ ت ــد ۷/۱ درصــدی طــی س رش

ــورد  ــه م ــردازان جلــب نمــوده۱ ک ــادی را از جانــب نظریه پ رشــد تجــارت هــم توجه هــای زی

ــال ۲۰۱۵  ــدای س ــت۲. از ابت ــه اس ــرار گرفت ــز ق ــی نی ــای کم ــق و تحلیل ه ــی های دقی بررس

ــور  ــن کش ــیایی ای ــایه آس ــورهای همس ــن و کش ــژه در چی ــد به وی ــش رش ــن کاه ــالدی ای می

تشــدید شــده اســت. نقــش بــارز چیــن و آســیا در کاهــش تجــارت جهانــی ســال ۲۰۱۵ در 

مقایســه بــا شــوک پیشــین تجــارت جهانــی در ســال ۲۰۰۹ به واســطه بحــران مالــی جهانــی، 

ــش  ــل بی ــارت بین المل ــردازان تج ــود. نظریه پ ــده می ش ــر دی ــده و واضح ت ــن تر درک ش روش

از همــه، کاهــش واردات چیــن را یکــی از نشــانه های کاهــش رشــد اقتصــادی ایــن کشــور و 

ــه  ــا اینک ــد. ام ــی می کنن ــک ارزیاب ــده نزدی ــی در آین ــن در تجــارت بین الملل ــول نقــش چی اف

ــا  ــردد ی ــاز می گ ــی ب ــدی رشــد اقتصــاد جهان ــه کن ــی ب کاهــش ســطح رشــد تجــارت جهان

در نتیجــه تغییــر ســاختار رابطــه بیــن تجــارت و تولیــد ناخالــص داخلــی در ســطح جهانــی 

اســت.

نگاهــی دقیق تــر بــه تحــوالت دهــه ۲۰۰۰ میــالدی نشــان می دهــد کــه کاهــش کشــش 

ــی  ــه دالیل ــود)، ب ــی ب ــطح باالی ــه ۱۹۹۰ در س ــال های ده ــه در س ــدت (ک ــارت بلندم تج

ــاز می گــردد کــه البتــه در شــرایط بعــد از بحــران بــه شــکل  پیــش از بحــران مالــی جهانــی ب

ــه  ــر در رابط ــد تغیی ــان می ده ــه نش ــن نتیج ــت۳. ای ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــری م جدی ت

ــش  ــود و کاه ــبت داده ش ــی نس ــران مال ــاله بح ــه مس ــال ب ــد کام ــارت نمی توان درآمد-تج

تجــارت جهانــی صرفــا کاهــش درآمــد جهانــی نبــوده، بلکــه رابطــه تجارت-درآمــد در ســطح 

جهانــی دچــار دگرگونی هــای اساســی شــده اســت. یــک نشــانه دیگــر ایــن تغییــر نیــز، عــدم 

ــد  ــای رش ــم نرخ ه ــه ۱۹۹۰ به رغ ــی در ده ــارت جهان ــاالی تج ــد ب ــای رش ــاهده نرخ ه مش

1. Krugman, (2013), Growing World Trade: Causes and Consequences 
2. Constantinescu, Mattoo and Ruta, (2015), The Global Trade Slowdown: Cyclical or Structural?, IMF 

۳ . همان
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ــه  ــر در کاهــش کشــش تجــارت نســبت ب ــل موث ــی اســت. عوام ــل توجــه اقتصــاد جهان قاب

ــش  ــه از افزای ــرد ک ــته بندی ک ــیعی دس ــه وس ــوان در دامن ــل را می ت ــاد بین المل ــد اقتص رش

ــت.  ــته بندی اس ــل دس ــای کل قاب ــارت و تقاض ــاختار تج ــر س ــا تغیی ــی ت حمایت گرای

شــواهد نشــان می دهــد کــه یکــی از مهم تریــن ایــن عوامــل، تغییــر در ســاختار «تقســیم 

ــژه در دو کشــور  ــی، به وی ــواد واســطه ای داخل ــع م ــه نف ــل ب کار عمــودی» در ســطح بین المل

ــه  ــی در حــال حاضــر نســبت ب ــدگان چین ــال، صادرکنن ــوان مث ــکا اســت. به عن ــن و آمری چی

گذشــته بیشــتر از نهاده هــای داخلــی اســتفاده می کننــد تــا نهاده هــای وارداتــی. آمارهــا نشــان 

ــای  ــزوده کااله ــن کشــور (ســهم ارزش اف ــن در صــادرات ای ــه ســهم واردات چی ــد ک می ده

ــر از  ــه کمت ــه ۱۹۹۰ در حــال حاضــر ب ــی در صــادرات) از ۶۰ درصــد در اواســط ده واردات

ــکیل  ــه ۱۹۹۰ و تش ــی در ده ــیم کار بین الملل ــا تقس ــع ب ــت. در واق ــیده اس ــد رس ۳۵ درص

زنجیره  هــای عرضــه جهانــی، رشــد اقتصــاد جهانــی بــا ضریــب فزاینــده بــاال، رشــد تجــارت 

ــا در نتیجــه توســعه تقســیم کارهــای عمــودی در  ــه همــراه مــی آورد، ام ــل را خــود ب بین المل

کشــورهای اصلــی موتــور رشــد اقتصــاد بین الملــل، ایــن مهــم تــا حــدود زیــادی اثرگــذاری 

خــود را از دســت داده اســت. 

نمودار (۲-۱): کاهش سرعت تجارت جهانی (سهم تجارت جهانی از تولید ناخالص جهان)

ماخذ: سازمان جهانی تجارت (۲۰۲۰)
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بعــد از بحــران مالــی جهانــی در ۲۰۰۸، نــرخ رشــد ســهم تجــارت جهانــی کاال از تولیــد 

ــا  ــان ت ــود یافــت، امــا پــس از آن، ایــن نــرخ همچن ــادی بهب ــا حــدود زی ناخالــص جهانــی ت

۲۰۱۶ پاییــن باقــی مانــد ه اســت. از ۲۰۱۶ تــا ۲۰۱۸ اندکــی بهبــود یافتــه و در ۲۰۱۸ بــه ۱/۴۹ 

درصــد افزایــش یافتــه اســت کــه تقریبــا در ســطح نرخ هــای ۱۹۸۶ تــا ۱۹۹۲ بــوده اســت، ایــن 

تغییــرات در نــرخ رشــد تجــارت بین ا  لملــل، در حــال حاضــر تحــت عنــوان «کاهــش ســرعت 

تجــارت جهانــی» نام گــذاری شــده اســت۱. 

از ســوی دیگــر، بــا انباشــت سیاســت های محدودکننــده تجــارت، ســهمی از تجــارت جهان 

کــه هــدف ایــن سیاســت ها قــرار گرفته انــد رونــدی افزایشــی داشــته اســت کــه در ایــن رابطــه 

می تــوان بــه تنش زدایــی در روابــط تجــاری اقتصادهــای گــروه ۲۰۲ در تقویــت ســرمایه گذاری، 

ــده  ــاالی اقدامــات محدودکنن ــه طــور تاریخــی ســطح ب رشــد و ایجــاد اشــتغال اشــاره کــرد. ب

تجــاری اثــرات واضحــی بــر رشــد اقتصــادی، ایجــاد شــغل و برابــری قــدرت خریــد در سراســر 

ــه  ــا ب ــاری تنه ــای تج ــش تنش ه ــار افزای ــد در کن ــاری جدی ــای تج ــان دارد. محدودیت ه جه

نااطمینانی هــا افــزوده اســت. بــر اســاس آمــار و ارقــام، بیــن بــازه اواســط مــاه مــه تــا اواســط مــاه 

اکتبــر ۲۰۱۹، اقتصادهــای عضــو گــروه ۲۰،  بیست و هشــت سیاســت محدودکننــده تجــارت را 

ــای  ــا، ممنوعیت ه ــش تعرفه ه ــب افزای ــا در قال ــه عمدت ــتند۳، سیاســت هایی ک ــرا گذاش ــه اج ب

ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای ــرای واردات بوده ان واردات و فرآیندهــای گمرکــی ســخت گیرانه ب

بســیاری از اقدامــات محدودکننــده اجراشــده از ســال ۲۰۰۹، هنــوز نیــز بــه قــوت باقــی هســتند، 

ــل   ــده تجــارت در ۲۰۱۸ رشــد قاب ــه باعــث شــده انباشــت سیاســت های محدودکنن ــری ک ام

توجــه داشــته باشــد و در نتیجــه بــر ۸/۸ درصــد از حجــم واردات اقتصادهــای گــروه ۲۰ معــادل 

ــر ایــن اســاس حجــم تجــارت مــورد هــدف اقدامــات  ــر بگــذارد. ب ــارد دالر اث ۱/۳ هــزار میلی

محدودکننــده واردات در بــازه ژانویــه تــا اکتبــر ۲۰۱۹ بالــغ بــر ۱/۶ هــزار میلیــارد دالر تخمین زده 

ــد. ــان می ده ــه را نش ــش قابل توج ــه افزای ــی ک ــود، رقم می ش

ــروه ۲۰ در مجمــوع  ــده تجــارت، اقتصادهــای گ ــار سیاســت های محدودکنن ــه در کن البت

۳۶ اقــدام تســهیل  کننده تجــارت را نیــز در دوره مــورد بررســی اجرایــی کردنــد، اقداماتــی کــه 

1. Constantinescu, Mattoo (2015)  
2. G-20 
۳. کشــورهای آرژانتیــن، اســترالیا، برزیــل، کانــادا، چیــن، اتحادیــه اروپــا، فرانســه، آلمــان، هنــد، اندونــزی، ایتالیــا، ژاپــن، کــره جنوبــی، 

مکزیــک، روســیه، عربســتان ســعودی، آفریقــای  جنوبــی، ترکیــه، انگلیــس و آمریــکا عضــو گــروه ۲۰ هســتند.
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عمدتــا بــه شــکل حــذف یــا کاهــش تعرفه هــای واردات یــا عــوارض صــادرات بــوده اســت. 

ــر ۹۲/۶  ــغ ب ــن دوره بال ــات تســهیل  کننده ای ــن اســاس حجــم تجــارت مشــمول اقدام ــر ای ب

میلیــارد دالر تخمیــن زده می شــود، حجمــی کــه البتــه بــه طــور قابــل  توجهــی کمتــر از رکــورد 

۳۹۷/۲ میلیــارد دالری پیشــین اســت. به عــالوه کاهــش تعرفه هــای مربــوط بــه اجرایی شــدن 

«توافــق فنــاوری اطالعــات ســازمان تجــارت جهانــی» نیــز حــدود ۶۷۱ میلیــارد دالر از حجــم 

ــن دوره،  ــود. در ای ــامل می ش ــی ش ــورد بررس ــورها را در دوره م ــن کش ــی ای ــارت کاالی تج

ــه اجــرا گذاشــته شــده توســط اقتصادهــای  ــه اقدامــات اصالحــی تجــارت ب ــن ماهان میانگی

ــن اســاس اجرایی شــدن  ــر ای ــدار را از ســال ۲۰۱۲ نشــان می دهــد، ب ــن مق گــروه ۲۰ باالتری

تحقیقــات ضــد دامپینــگ متداول تریــن ایــن اقدامــات بــوده اســت کــه حــدود چهــار پنجــم 

ــن اقدامــات اصالحــی  ــان یافت ــه پای ــن ماهان ــن حــال، میانگی ــا را شــامل می شــود. در عی آنه

ــد.  ــان می ده ــال ۲۰۱۲ نش ــدار را از س ــن مق ــز پایین تری تجــارت نی

۲-۳- تجارت خارجی اتحادیه اقتصادی اوراسیا

ــالروس،  ــیه، ب ــورهای روس ــامل کش ــیا ش ــه اقتصــادی اوراس ــن اتحادی ــی ای ــارت خارج تج

ــت.  ــته اس ــادی داش ــان های زی ــر نوس ــال های اخی ــتان در س ــتان و قرقیزس ــتان، ارمنس قزاقس

صــادرات و واردات کاالیــی ایــن اتحادیــه در ســال ۲۰۱۸ به ترتیــب حــدود ۵۴۸ و ۳۱۹ 

ــوده اســت.  ــارد دالر ب میلی

جدول (۲-۱): تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۲۰۱۴-۱۸

سال
تجارتوارداتصادرات

نرخ رشد (٪) میلیارد دالرنرخ رشد (٪) میلیارد دالرنرخ رشد (٪) میلیارد دالر

۲۰۱۴۶۱۷۳۷۸۹۹۵

۲۰۱۵۴۱۹-۳۱/۹۹۲۵۱-۳۳/۶۷۶۷۰-۳۲/۶۳
۲۰۱۶۳۴۹-۱۶/۷۹۲۴۲-۳/۵۳۵۹۱-۱۱/۸۲
۲۰۱۷۴۴۱۲۶/۲۵۳۰۰۲۳/۹۸۷۴۱۲۵/۳۲
۲۰۱۸۵۴۸۲۴/۳۲۳۱۹۶/۱۱۸۶۶۱۶/۹۴

۰/۵۵-۱/۷۸۷۷۳-۴۷۵۰/۴۵۲۹۸منوسط دوره
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ــارد دالر در ۲۰۱۸ کاهــش  ــه ۵۴۸ میلی ــارد دالر در ۲۰۱۴ ب میــزان صــادرات از ۶۱۷ میلی

یافتــه اســت کــه در ایــن دوره بــه متوســط، ســاالنه حــدود ۲/۹۲ درصــد کاهــش یافتــه اســت. 

واردات اتحادیــه نیــز از ۳۷۸ میلیــارد دالر در ۲۰۱۴ بــه ۳۱۹ میلیــارد دالر در ۲۰۱۸ کاهــش 

ــه اســت.  ــا ۴/۲۱ درصــد کاهــش یافت ــر ب ــاالنه ای براب ــد متوســط س ــرخ رش ــا ن ــه ب ــه ک یافت

ــش  ــارد دالر در ۲۰۱۸ کاه ــه ۸۶۶ میلی ــارد دالر در ۲۰۱۴ ب ــه از ۹۹۵ میلی ــارت اتحادی تج

یافتــه کــه در ایــن دوره بــه متوســط، ســاالنه حــدود ۳/۴۰ درصــد کاهــش یافتــه اســت. 

۲-۴- صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا

در ایــن قســمت از مطالعــه بــه تجزیه وتحلیــل صــادرات ایــران بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه 

ــی  ــادی، سیاس ــط اقتص ــود. رواب ــه می ش ــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ پرداخت ــیا ط ــادی اوراس اقتص

ــی و  ــوزه سیاســت خارج ــات در ح ــن موضوع ــی از مهم تری ــه یک ــن اتحادی ــا ای ــاری ب و تج

ــورهای عضــو  ــران و کش ــوری اســالمی ای ــران اســت. جمه ــوری اســالمی ای تجــارت جمه

ــژه ژئوپلیتیکــی  ــت وی ــه خــاص از موقعی ــن منطق ــن در ای ــه لحــاظ قرار گرفت ــه ب ــن اتحادی ای

برخــوردار هســتند. ضمــن اینکــه مشــترکات مذهبــی، فرهنگــی و اقتصــادی زمینــه مســاعدی 

ــتان و  ــتان، ارمنس ــالروس، قزاقس ــیه، ب ــورهای روس ــران و کش ــن ای ــط بی ــود رواب ــرای بهب را ب

ــران و  ــان ای ــراری روابــط می قرقیزســتان فراهــم آورده  اســت. از ایــن رو الزم اســت جهــت برق

ــل  ــورد بررســی و تجزیه وتحلی ــی مبادله شــده م ــد تجــارت و کاالهای ــور رون کشــورهای مذک

قــرار گیــرد. 

صـادرات ایـران بـه اتحادیه اقتصـادی اوراسـیا در دوره ۹۷-۱۳۸۳ نشـان می دهـد که میزان 

صـادرات از ۳۶۰ میلیـون دالر در ۱۳۸۳ بـه ۶۰۷ میلیـون دالر در ۱۳۹۷ افزایش یافته اسـت در 

ایـن دوره بـه طور متوسـط نرخ رشـدی برابر بـا ۷/۴۶ درصـد را تجربه نموده اسـت. در این دوره 

کمتریـن صـادرات ایـران بـه اوراسـیا در سـال ۱۳۸۳ برابـر ۳۶۰ میلیـون دالر و بیشـترین میزان 

صـادرات نیـز ۱۳۹۱ برابـر بـا ۸۰۵ میلیـون دالر بـوده اسـت. سـهم صـادرات ایـران به اوراسـیا 

از کل صـادرات ایـران بـه جهـان از ۵/۳۰ درصـد در ۱۳۸۳ بـه ۱/۳۷ درصـد در ۱۳۹۷ کاهـش 

یافتـه اسـت کـه نشـان می دهد افزایـش صـادرات ایران به اوراسـیا بـا افزایـش صادرات ایـران به 

جهـان همـراه نبـوده اسـت، (سـهم صـادرات ایـران بـه اوراسـیا از کل صـادرات ایـران از ۵/۳۰ 

درصـد در ۱۳۸۳ بـه ۱/۳۷ درصـد کاهـش یافتـه اسـت، علی رغـم افزایـش صـادرات ایـران بـه 
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جهـان، صـادرات به اوراسـیا منتاسـب بـا افزایش صـادرات ایـران به جهـان افزایش نیافتـه و این 

موضوعـی اسـت کـه مذاکره کننـده ایرانـی باید مد نظـر قرار مـی داد).   

جدول (۲-۲): صادرات ایران به اوراسیا در ۱۳۸۳-۹۷ 

نرخ رشد صادرات بهسهم اوراسیاصادرات بهسال
جهاناوراسیادرصدجهاناوراسیا

۱۳۸۳۳۶۰۶۸۰۳۵/۳۰۳۲/۰۱۱۴/۸۸
۱۳۸۴۴۳۵۱۰۴۴۰۴/۱۷۲۰/۸۳۵۳/۴۵
۱۳۸۵۵۵۹۱۲۸۵۳۴/۳۵۲۸/۴۵۲۳/۱۲
۱۳۸۶۶۱۰۱۵۲۹۱۳/۹۹۹/۰۰۱۸/۹۶
۱۳۸۷۶۲۸۱۸۳۱۲۳/۴۳۳/۰۵۱۹/۷۵
۱۳۸۸۵۴۳۲۱۸۸۷۲/۴۸-۱۳/۵۱۱۹/۵۳
۱۳۸۹۵۵۸۲۶۵۴۹۲/۱۰۲/۷۴۲۱/۳۰
۱۳۹۰۶۰۷۳۳۸۰۵۱/۸۰۸/۷۵۲۷/۳۳
۱۳۹۱۸۰۵۳۱۷۵۳۲/۵۴۳۲/۵۹-۶/۰۷
۱۳۹۲۶۸۴۳۱۲۳۹۲/۱۹-۱۴/۹۹-۱/۶۲
۱۳۹۳۶۵۹۳۶۵۳۹۱/۸۰-۳/۶۴۱۶/۹۶
۱۳۹۴۴۳۹۳۲۶۱۶۱/۳۴-۳۳/۴۹-۱۰/۷۴
۱۳۹۵۶۰۱۴۳۹۴۹۱/۳۷۳۷/۰۰۳۴/۷۵
۱۳۹۶۶۹۶۴۶۸۲۷۱/۴۹۱۵/۹۲۶/۵۵
۱۳۹۷۶۰۷۴۴۳۰۱۱/۳۷-۱۲/۷۹-۵/۳۹

۵۸۶۲۷۵۴۴۲/۶۵۷/۴۶۱۵/۵۶متوسط دوره

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

۲-۵- صادرات ایران به روسیه 

صـادرات ایران به روسـیه در دوره ۹۷-۱۳۸۳ نشـان می دهـد که میزان صـادرات از ۱۴۴ میلیون 

دالر در ۱۳۸۳ بـه ۲۸۱ میلیـون دالر در ۱۳۹۷ افزایـش یافتـه اسـت در این دوره به طور متوسـط 

نـرخ رشـدی برابـر بـا ۱۱/۳۲ درصد را تجربه نموده اسـت. در ایـن دوره کمترین صـادرات ایران 

بـه روسـیه در سـال ۱۳۸۳ برابـر ۱۴۴ میلیون دالر و بیشـترین میـزان صادرات نیـز ۱۳۹۱ برابر با 

۴۹۹ میلیـون دالر بـوده اسـت. سـهم صـادرات ایـران بـه روسـیه از صـادرات ایران بـه جهان از 

۲/۱۲ درصـد در ۱۳۸۳ بـه ۰/۶۳ درصـد در ۱۳۹۷ کاهش یافته اسـت.  
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جدول (۲-۳): صادرات ایران به روسیه در ۱۳۸۳-۹۷

ارزش واحد صادراتی بهنرخ رشد صادرات بهسهم روسیهصادرات بهسال
جهانروسیهجهانروسیهدرصدجهانروسیه

۱۳۸۳۱۴۴۶۸۰۳۲ ۱۲۵۲ ۲۱۱۴ ۸۸۱ ۰۴۰ ۳۸
۱۳۸۴۱۸۳۱۰۴۴۰۱ ۷۶۲۷ ۳۵۵۳ ۴۵۰ ۸۸۰ ۴۲
۱۳۸۵۲۸۹۱۲۸۵۳۲ ۲۵۵۷ ۳۹۲۳ ۱۲۱ ۰۴۰ ۴۶
۱۳۸۶۳۶۷۱۵۲۹۱۲ ۴۰۲۷ ۱۶۱۸ ۹۶۱ ۵۵۰ ۴۸
۱۳۸۷۳۵۸۱۸۳۱۲۱ ۹۶-۲ ۴۲۱۹ ۷۵۱ ۷۸۰ ۵۵
۱۳۸۸۳۳۳۲۱۸۸۷۱ ۵۲-۷ ۰۷۱۹ ۵۳۱ ۶۸۰ ۴۶
۱۳۸۹۳۳۱۲۶۵۴۹۱ ۲۵-۰ ۷۱۲۱ ۳۰۱ ۳۶۰ ۴۴
۱۳۹۰۳۷۱۳۳۸۰۵۱ ۱۰-۱۲ ۱۴۲۷ ۳۳۱ ۰۹۰ ۵۱
۱۳۹۱۴۹۹۳۱۷۵۳۱ ۵۷۳۴ ۵۵-۶ ۰۷۰ ۵۴۰ ۴۶
۱۳۹۲۳۱۷۳۱۲۳۹۱ ۰۱-۳۶ ۵۱-۱ ۶۲۰ ۳۴۰ ۳۹
۱۳۹۳۲۸۶۳۶۵۳۹۰ ۷۸-۹ ۷۹۱۶ ۹۶۰ ۳۶۰ ۴۵
۱۳۹۴۱۷۴۳۲۶۱۶۰ ۵۳-۳۹ ۲۶-۱۰ ۷۴۰ ۴۰۰ ۴۳
۱۳۹۵۲۱۹۴۳۹۴۹۰ ۵۰۲۶ ۱۹۳۴ ۷۵۰ ۶۰۰ ۳۴
۱۳۹۶۲۸۵۴۶۸۲۷۰ ۶۱۲۹ ۹۷۶ ۵۵۰ ۵۴۰ ۳۵
۱۳۹۷۲۸۱۴۴۳۰۱۰ ۶۳-۱ ۴۳-۵ ۳۹۰ ۵۶۰ ۳۸

۲۹۶۲۷۵۴۴۱متوسط دوره ۳۳۱۱ ۳۲۱۵ ۵۶۰ ۹۲۰ ۴۳

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

مقایسه نرخ رشد ساالنه صادرات ایران به جهان و صادرات به روسیه در نمودار (۲-۲) نمایش داده شده است:

نمودار (۲-۲): مقایسه نرخ رشد ساالنه صادرات به جهان و صادرات به روسیه در دوره ۱۳۸۳-۹۷

ماخذ: همان

1391

1394
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ــان و صــادرات  ــه جه ــران ب ــن رشــد صــادرات ای ــن دوره بی ــه در ای ــردد ک مالحظــه می گ

ــه بعــد ایــن هم جهتــی مشــهودتر  ــژه از ســال ۱۳۹۳ ب ــه روســیه هم جهتــی وجــود دارد به وی ب

اســت و آن هــم احتمــاال بــه دلیــل بــروز مشــکالت ناشــی از تحریم هــا بــوده اســت.

۲-۵-۱- قیمت واحد صادرات به روسیه

مقایســه قیمــت واحــد صادراتــی ایــران بــه جهــان و روســیه نشــان می دهــد در فقــط در دوره 

ــر  ــان کمت ــه جه ــد صــادرات ب ــیه از ارزش واح ــه روس ــد صــادرات ب ۹۴-۱۳۹۲ ارزش واح

اســت و در ســایر دوره هــا همــواره ارزش واحــد صــادرات بــه روســیه بیشــتر بــوده اســت کــه 

ــودار (۳-۲)). ــی باشــد (نم ــوع کاالی صادرات ــه ن ــوط ب ــد مرب ــل آن می توان دلی

نمودار (۲-۳): مقایسه قیمت واحد صادراتی ایران به جهان و روسیه در ۱۳۸۳-۹۷

ماخذ: همان

ولــی مســاله مهــم آن اســت از ســال ۱۳۸۷ تــا ۱۳۹۷ همــواره از قیمــت واحــد صادراتــی 

ــه جهــان کاســته شــده اســت  ــی ب ــات نســبی قیمــت واحــد صادرات ــه روســیه علی رغــم ثب ب

ــه  ــرم در ۱۳۸۷ ب ــر کیلوگ ــیه از ۱/۷۸ دالر ب ــه روس ــی ب ــد صادرات ــت واح ــه قیم ــی آنک یعن

۰/۵۶ دالر بــر کیلوگــرم در ۱۳۹۷ کاهــش یافتــه اســت. در بیشــتر ســال های مــورد بررســی،  

صــادرات ایــران بــه روســیه دارای ارزش واحــد باالتــری بــوده اســت، گران تریــن صــادرات بــه 

روســیه در ســال ۱۳۸۷ اتفــاق افتــاده اســت. 
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۲-۵-۲- صادرات به روسیه بر حسب نوع تکنولوژی

راه هــای زیــادی بــرای طبقه بنــدی محصــوالت بــر اســاس تکنولــوژی وجــود دارد کــه 

ــور  ــه ط ــه ب ــت ک ــوژی اس ــب تکنول ــوالت برحس ــردن محص ــز ک ــا متمای ــن آنه متداول تری

خالصــه بــه توضیــح هــر کــدام می پردازیــم (الل۱ (۲۰۰۰)).
محصوالت منبع گرا۲

ــی از آن  ــی ممکــن اســت بخش های ــر هســتند ول ــد ســاده و کارب ــن فرآین محصــوالت ای

ــای پیشــرفته تری داشــته  ــا و مهارت ه ــه تکنولوژی ه ــاز ب ــه نی ــا اینک ــز باشــد و ی ســرمایه بر نی

ــع طبیعــی دارد. ــع و محصــوالت ریشــه در مناب ــه صنای باشــند و مزیــت در این گون
محصوالت با تکنولوژی پایین۳

ــدا در تجهیــزات  ــا ثبــات تولیــد می شــوند و معمــوال ابت ــا تکنولــوژی ب ایــن محصــوات ب

ــا هــم نداشــته و  ــد. بســیاری از محصــوالت ایــن گــروه تفاوتــی ب ســرمایه ای شــکل می گیرن

بــر اســاس رقابــت قیمتــی در بــازار بــه فــروش می رســند. بــا توجــه بــه نقــش داشــتن نیــروی 

ــه شــمار  ــت ب ــرای رقاب ــز عامــل مهمــی ب ــن محصــوالت نی ــد ای ــه تولی انســانی در آن، هزین

مــی رود. مقیــاس اقتصــادی و موانــع ورود بــا ایــن صنعــت بــرای محصــوالت معمــوال پاییــن 

اســت.
محصوالت تکنولوژی متوسط۴

در ایــن محصــوالت مهــارت و تکنولوژی هــای به کاررفتــه در کاالهــای ســرمایه ای و 

ــطح  ــه س ــاز ب ــن محصــوالت نی ــده ای دارد. ای ــش تعیین کنن ــا نق ــطه ای آنه محصــوالت واس

ــد.  ــدت دارن ــرفته بلندم ــای پیش ــعه و مهارت ه ــق و توس ــاالی تحقی ب

محصوالت تکنولوژی پیشرفته۵ 

محصــوالت ایــن گــروه نیازمنــد تکنولوژی هــای پیشــرفته، هزینه هــای تحقیــق و توســعه 

ــه  ــاز  متوســط ب ــن، نی ــر ای ــالو ب ــود. ع ــا می ش ــر طراحــی آنه ــادی ب ــد زی ــوده و تاکی ــاال ب ب

زیرســاخت های کافــی تکنولوژیکــی، نیــروی انســانی متخصــص و مراکــز تحقیقاتــی پیشــرفته 

مــورد نیــاز اســت.

1. Lall 
2 . Resource Based
3. low-Technology Products
4. Medium-Technology Products
5. High-Technology Products
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صــادرات ایــران بــه روســیه طــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ بــر حســب ســطح تکنولــوژی در پنــج 

ــرا و  ــای منبع گ ــط، کااله ــوژی متوس ــرفته، تکنول ــوژی پیش ــن، تکنول ــوژی پایی ــروه، تکنول گ

کاالهــای بــدون تکنولــوژی تقســیم شــده اند کــه نتایــج در جــدول (۲-۴) ارائــه شــده اســت. 

جدول (۲-۴): صادرات ایران به روسیه بر حسب تکنولوژی در ۱۳۸۳-۹۷

بدون تکنولوژیمنبع گرامتوسطپیشرفتهپایین

سهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۳۸۳۱۰/۸۸۷/۵۵۰/۸۵۰/۵۹۳/۸۲۲/۶۵۸/۵۸۵/۹۵۱۱۹/۹۵۸۳/۲۵

۱۳۸۴۱۴/۸۹۸/۱۱۰/۴۵۰/۲۵۱۴/۳۴۷/۸۱۳۵/۷۰۱۹/۴۶۱۱۸/۱۱۶۴/۳۷

۱۳۸۵۱۳/۷۵۴/۷۶۰/۲۴۰/۰۸۶۰/۷۸۲۱/۰۵۳۹/۵۰۱۳/۶۸۱۷۴/۵۰۶۰/۴۳

۱۳۸۶۱۰/۷۹۲/۹۴۰/۱۴۰/۰۴۱۰۹/۱۲۲۹/۷۲۳۲/۴۴۸/۸۳۲۱۴/۷۱۵۸/۴۷

۱۳۸۷۱۶/۴۲۴/۵۸۱/۰۱۰/۲۸۸۹/۳۵۲۴/۹۴۳۰/۹۹۸/۶۵۲۲۰/۵۲۶۱/۵۵

۱۳۸۸۱۴/۷۶۴/۴۳۱/۱۳۰/۳۴۲۹/۷۰۸/۹۲۲۶/۶۹۸/۰۲۲۶۰/۶۶۷۸/۲۹

۱۳۸۹۱۲/۵۴۳/۷۹۰/۱۹۰/۰۶۱۳/۵۵۴/۱۰۲۶/۵۱۸/۰۲۲۷۷/۷۸۸۴/۰۳

۱۳۹۰۱۸/۲۸۴/۹۳۰/۱۲۰/۰۳۲۲/۰۶۵/۹۵۲۹/۹۰۸/۰۶۳۰۰/۳۸۸۱/۰۲

۱۳۹۱۲۴/۴۸۴/۹۱۱۲/۶۳۲/۵۳۲۰/۱۸۴/۰۴۱۱۰/۹۱۲۲/۲۴۳۳۰/۶۰۶۶/۲۸

۱۳۹۲۱۹/۷۱۶/۲۲۱۵/۳۴۴/۸۴۲۰/۱۵۶/۳۶۹۷/۹۴۳۰/۹۳۱۶۳/۵۲۵۱/۶۴

۱۳۹۳۱۰/۷۲۳/۷۵۲۸/۶۱۱۰/۰۱۲۸/۵۶۱۰/۰۰۶۲/۲۴۲۱/۷۹۱۵۵/۵۵۵۴/۴۵

۱۳۹۴۸/۰۲۴/۶۲۰/۵۵۰/۳۲۳۳/۶۲۱۹/۳۸۲۸/۷۰۱۶/۵۴۱۰۲/۶۳۵۹/۱۵

۱۳۹۵۱۰/۵۹۴/۸۴۱۸/۹۹۸/۶۷۱۷/۶۵۸/۰۶۱۹/۸۴۹/۰۶۱۵۱/۸۹۶۹/۳۷

۱۳۹۶۱۲/۴۰۴/۳۶۱۹/۱۶۶/۷۳۲۲/۶۵۷/۹۶۳۷/۰۳۱۳/۰۱۱۹۳/۳۳۶۷/۹۴

۱۳۹۷۱۳/۷۰۴/۸۹۶/۹۱۲/۴۶۲۸/۹۸۱۰/۳۳۳۲/۴۴۱۱/۵۷۱۹۸/۴۷۷۰/۷۵

۱۳/۸۲۴/۹۸۷/۰۹۲/۴۸۳۴/۳۰۱۱/۴۲۴۱/۲۹۱۳/۷۲۱۹۸/۸۴۶۷/۴۰متوسط

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

مالحظــه می گــردد کــه در دوره مــورد بررســی، بــه طــور متوســط بیشــترین ســهم کاالهــای 

صادراتــی بــه روســیه کاالهــای بــدون تکنولــوژی اســت کــه متوســط ســهم آن برابــر ۶۷/۴۰ 

درصــد اســت و کمتریــن ســهم کاالهــای صادراتــی بــا ۲/۴۸ درصــد مربــوط بــه کاالهــای بــا 

تکنولــوژی پیشــرفته اســت، البتــه طــی دوره مــورد بررســی بــه میــزان صــادرات کاالهــای بــا 

تکنولــوژی پیشــرفته افــزوده شــده و از ۰/۸۵ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۶/۹۱ میلیــون دالر در 

۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت.  
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۲-۵-۳- صادرات به روسیه بر حسب نوع مصرف 

ــوع مصــرف، در چهــار گــروه؛  ــر حســب ن ــه روســیه در دوره ۹۷-۱۳۸۳ ب ــران ب صــادرات ای

کاالهــای اولیــه، کاالهــای واســطه ای، کاالهــای مصرفــی و کاالهــای ســرمایه ای دســته بندی 

ــه شــده اســت.  شــده اند کــه نتایــج در جــدول (۲-۵) ارائ

جدول (۲-۵): صادرات ایران به روسیه  بر حسب نوع مصرف در دوره ۱۳۸۳-۹۷

سال
سرمایه ایمصرفیواسطه ایاولیه

سهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزش
۱۳۸۳۱۰۰/۲۵۶۹/۵۸۶/۳۶۴/۴۱۳۵/۲۹۲۴/۴۹۲/۱۸۱/۵۲
۱۳۸۴۱۲۰/۷۷۶۵/۸۳۱۳/۶۸۷/۴۶۴۶/۷۲۲۵/۴۷۲/۳۰۱/۲۵
۱۳۸۵۱۷۵/۸۲۶۰/۸۹۱۴/۹۱۵/۱۶۹۲/۰۶۳۱/۸۸۵/۹۸۲/۰۷
۱۳۸۶۲۰۳/۶۰۵۵/۴۵۲۲/۱۷۶/۰۴۱۳۰/۳۲۳۵/۴۹۱۱/۱۰۳/۰۲
۱۳۸۷۲۰۹/۸۲۵۸/۵۶۲۲/۶۲۶/۳۱۱۱۸/۳۲۳۳/۰۲۷/۵۴۲/۱۱
۱۳۸۸۲۴۴/۰۰۷۳/۲۹۷/۱۷۲/۱۵۶۲/۲۷۱۸/۷۰۱۹/۴۹۵/۸۶
۱۳۸۹۲۶۷/۳۸۸۰/۸۸۴/۰۸۱/۲۳۴۶/۶۲۱۴/۱۰۱۲/۵۰۳/۷۸
۱۳۹۰۲۹۰/۰۷۷۸/۲۴۱۹/۹۴۵/۳۸۴۷/۱۰۱۲/۷۱۱۳/۶۰۳/۶۷
۱۳۹۱۳۱۷/۷۰۶۳/۶۹۹۹/۲۳۱۹/۸۹۷۵/۰۶۱۵/۰۵۶/۸۱۱/۳۷
۱۳۹۲۱۵۵/۲۸۴۹/۰۳۸۳/۲۰۲۶/۲۷۶۹/۵۵۲۱/۹۶۸/۶۴۲/۷۳
۱۳۹۳۱۳۸/۲۳۴۸/۳۹۶۸/۴۷۲۳/۹۷۷۱/۷۸۲۵/۱۳۷/۱۹۲/۵۲
۱۳۹۴۹۶/۵۷۵۵/۶۶۳۳/۴۶۱۹/۲۸۲۶/۳۵۱۵/۱۹۱۷/۱۳۹/۸۷
۱۳۹۵۱۳۶/۸۷۶۲/۵۱۲۷/۵۸۱۲/۶۰۴۷/۷۵۲۱/۸۱۶/۷۶۳/۰۹
۱۳۹۶۱۶۶/۸۷۵۸/۶۴۵۰/۹۵۱۷/۹۰۶۰/۲۵۲۱/۱۷۶/۵۱۲/۲۹
۱۳۹۷۱۹۳/۲۵۶۸/۸۹۳۴/۲۷۱۲/۲۲۴۵/۲۴۱۶/۱۳۷/۷۵۲/۷۶
۱۸۷/۷۷۶۳/۳۰۳۳/۸۷۱۱/۳۵۶۴/۹۸۲۲/۱۵۹/۰۳۳/۱۹متوسط

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

نتایج نشـان می دهد در دوره ۹۷-۱۳۸۳ به طور متوسـط، بیشـترین سـهم کاالهـای صادراتی 

ایـران بـه روسـیه، کاالهـای اولیه بـوده اسـت کـه از ۱۰۰/۲۵ میلیـون دالر در ۱۳۸۳ بـه ۱۹۳/۲۵ 

میلیـون دالر در ۱۳۹۷ افزایـش یافته اسـت و کمترین سـهم کاالهای صادراتی با متوسـط سـهمی 

برابـر بـا ۳/۱۹ درصد مربوط به کاالهای سـرمایه ای اسـت، در ایـن دوره میزان صـادرات کاالهای 

سـرمایه ای از ۲/۱۸ میلیـون دالر در ۱۳۸۳ بـه ۷/۷۵ میلیـون دالر در ۱۳۹۷ افزایش یافته اسـت.  
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۲-۵-۴- صادرات اقالم عمده گروه کاالیی به روسیه

اقــالم عمــده صادراتــی ایــران بــه روســیه بــر حســب کدهــای دورقمــی HS در ســال ۱۳۹۷ 

کــه شــامل ۱۰ گــروه کاالیــی و ســهم آنهــا در صــادرات ایــران بــه روســیه در جــدول (۶-۲) 

ارائــه شــده اســت.

جدول (۲-۶): صادرات عمده ایران به روسیه بر حسب گروه کاالیی در سال ۱۳۹۷

سهممیلیون دالرشرحکد HSردیف
۱۱۹/۸۸۴۲/۷۴میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۱۸
۶۷/۷۳۲۴/۱۴سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر۲۷
۱۵/۵۸۵/۵۶فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۳۲۰
۱۴/۰۹۵/۰۲مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد۴۳۹
۶/۸۷۲/۴۵محصوالت دارویی۵۳۰
۶/۱۵۲/۱۹شیر و محصوالت لبنی - تخم پرندگان - عسل۶۴
۵/۸۱۲/۰۷الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۷۵۵
۴/۶۸۱/۶۷وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۸۸۷
۴/۳۸۱/۵۶شیشه و مصوعات شیشه ای۹۷۰
۳/۸۱۱/۳۶نمک، گوگرد، خاک و سنگ و گچ، آهک و سیمان۱۰۲۵

۲۴۸/۹۷۸۸/۷۶مجموع

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

ــای  ــوه، میوه ه ــال ۱۳۹۷ می ــت در س ــوان گف ــدول (۲-۶) می ت ــج ج ــه نتای ــه ب ــا توج ب

خوراکــی و ســبزیجات از صــادرات اصلــی بــه روســیه هســتند، ســهم ۱۰ گــروه کاالیــی اول در 

صــادرات ایــران بــه روســیه حــدود ۸۹ درصــد اســت. 

۲-۵-۵- تعداد اقالم صادراتی ایران به روسیه

تعــداد اقــالم صادراتــی ایــران بــه روســیه بــر حســب کدهــای شــش رقمی HS در ۱۳۸۳-۹۷ 

ــه  در نمــودار (۲-۴) نمایــش داده شــده اســت. مالحظــه می گــردد تعــداد اقــالم صادراتــی ب

روســیه از ۲۲۸ در ۱۳۸۳ بــه ۳۳۴ در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت. 
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نمودار (۲-۴): تعداد اقالم صادرات ایران به روسیه در ۱۳۸۳-۹۷

ماخذ: همان

۲-۶- صادرات ایران به ارمنستان 

ــادرات از  ــزان ص ــه می ــد ک ــان میده ــتان در دوره ۹۷-۱۳۸۳ نش ــه ارمنس ــران ب ــادرات ای ص

۱۴۹ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۱۵۹ میلیــون دالر در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه و در ایــن دوره 

ــه کــرده اســت. در ایــن دوره  ــا ۶/۳۷ درصــد را تجرب ــر ب ــه طــور متوســط نــرخ رشــدی براب ب

ــون دالر و بیشــترین  ــر ۱۰۲ میلی ــه ارمنســتان در ســال ۱۳۹۴ براب ــران ب ــن صــادرات ای کمتری

میــزان صــادرات نیــز ۱۳۹۶ برابــر بــا ۲۰۳ میلیــون دالر بــوده اســت. ســهم صــادرات ایــران بــه 

ارمنســتان از صــادرات ایــران بــه جهــان از ۲/۱۹ درصــد در ۱۳۸۳ بــه ۰/۳۶ درصــد در ۱۳۹۷

کاهــش یافتــه اســت.  

جدول (۲-۸): صادرات ایران به ارمنستان در  ۱۳۸۳-۹۷

صادرات بهسال
سهم 
ارمنستان

ارزش واحد صادراتی بهنرخ رشد صادرات به

جهانارمنستانجهانارمنستاندرصدجهانارمنستان
۱۳۸۳۱۴۹۶۸۰۳۲/۱۹۴۸/۲۹۱۴/۸۸۰/۸۴۰/۳۸
۱۳۸۴۱۶۳۱۰۴۴۰۱/۵۶۹/۰۱۵۳/۴۵۰/۶۸۰/۴۲
۱۳۸۵۱۴۹۱۲۸۵۳۱/۱۶-۸/۳۹۲۳/۱۲۰/۶۷۰/۴۶
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۱۳۸۶۱۱۴۱۵۲۹۱۰/۷۵-۲۳/۴۸۱۸/۹۶۰/۵۸۰/۴۸
۱۳۸۷۱۴۸۱۸۳۱۲۰/۸۱۲۹/۹۹۱۹/۷۵۰/۷۱۰/۵۵
۱۳۸۸۱۰۴۲۱۸۸۷۰/۴۸-۲۹/۷۳۱۹/۵۳۰/۵۲۰/۴۶
۱۳۸۹۱۱۳۲۶۵۴۹۰/۴۳۸/۶۰۲۱/۳۰۰/۵۶۰/۴۴
۱۳۹۰۱۰۸۳۳۸۰۵۰/۳۲-۴/۷۲۲۷/۳۳۰/۶۳۰/۵۱
۱۳۹۱۱۲۲۳۱۷۵۳۰/۳۸۱۳/۱۴-۶/۰۷۰/۶۴۰/۴۶
۱۳۹۲۱۰۷۳۱۲۳۹۰/۳۴-۱۲/۱۳-۱/۶۲۰/۵۷۰/۳۹
۱۳۹۳۱۲۳۳۶۵۳۹۰/۳۴۱۴/۷۰۱۶/۹۶۰/۶۱۰/۴۵
۱۳۹۴۱۰۲۳۲۶۱۶۰/۳۱-۱۶/۹۹-۱۰/۷۴۰/۵۳۰/۴۳
۱۳۹۵۱۷۹۴۳۹۴۹۰/۴۱۷۵/۸۱۳۴/۷۵۰/۳۰۰/۳۴
۱۳۹۶۲۰۳۴۶۸۲۷۰/۴۳۱۳/۰۲۶/۵۵۰/۲۶۰/۳۵
۱۳۹۷۱۵۹۴۴۳۰۱۰/۳۶-۲۱/۵۱-۵/۳۹۰/۲۸۰/۳۸

۱۳۶۲۷۵۴۴۰/۶۸۶/۳۷۱۵/۵۶۰/۵۶۰/۴۳متوسط دوره

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

مقایســه نــرخ رشــد ســاالنه صــادرات ایــران بــه جهــان و صــادرات بــه ارمنســتان در نمودار 

(۲-۵) نمایش داده شــده اســت:

نمودار (۲-۵): مقایسه نرخ رشد صادرات به جهان و صادرات به ارمنستان در دوره ۱۳۸۳-۹۷

ماخذ: همان

مالحظــه می گــردد کــه در دوره ۹۷-۱۳۹۱ بیــن رشــد صــادرات ایــران بــه جهــان و 

صــادرات بــه ارمنســتان هم جهتــی وجــود دارد و آن هــم احتمــاال بــه دلیــل بــروز مشــکالت 

ــت. ــوده اس ــا ب ــی از تحریم ه ناش
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۲-۶-۱- قیمت واحد صادرات به ارمنستان

مقایسـه ارزش واحـد صادراتـی ایـران بـه ارمنسـتان و جهان نشـان می دهد در بیشـتر سـال های 

مـورد بررسـی،  صادرات ایـران بـه ارمنسـتان دارای ارزش واحد باالتـری بوده اسـت، گران ترین 

صـادرات به ارمنسـتان در سـال ۱۳۸۳ اتفاق افتاده اسـت (نمـودار (۶-۲)).

نمودار (۲-۶): مقایسه قیمت واحد صادراتی ایران به جهان و ارمنستان در ۱۳۸۳-۹۷

ماخذ: همان

ولــی مســاله مهــم آن اســت از ســال ۱۳۸۷ تــا ۱۳۹۷ همــواره از قیمــت واحــد صادراتــی 

بــه ارمنســتان علی رغــم ثبــات نســبی قیمــت واحــد صادراتــی بــه جهــان کاســته شــده؛ یعنــی 

قیمــت واحــد صادراتــی بــه ارمنســتان از ۰/۵۵ دالر بــر کیلوگــرم در ۱۳۸۷ بــه ۰/۳۸ دالر بــر 

کیلوگــرم در ۱۳۹۷ کاهــش یافتــه اســت. 

۲-۶-۲- صادرات به ارمنستان بر حسب نوع تکنولوژی

ـــج  ـــوژی در پن ـــر حســـب ســـطح تکنول ـــه ارمنســـتان طـــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ ب ـــران ب صـــادرات ای

ـــرا  ـــای منبع گ ـــط، کااله ـــوژی متوس ـــرفته، تکنول ـــوژی پیش ـــن، تکنول ـــوژی پایی ـــروه؛ تکنول گ

ـــده  ـــه ش ـــدول (۲-۹) ارائ ـــج در ج ـــه نتای ـــده اند ک ـــیم ش ـــوژی تقس ـــدون تکنول ـــای ب و کااله

اســـت. 
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جدول (۲-۹): صادرات ایران به ارمنستان بر حسب تکنولوژی در ۱۳۸۳-۹۷

بدون تکنولوژیمنبع گرامتوسطپیشرفتهپایین

سهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۳۸۳۴۵/۳۷۳۰/۴۳۲/۳۵۱/۵۷۴۰/۴۵۲۷/۱۲۴۷/۷۸۳۲/۰۵۱۳/۱۷۸/۸۳

۱۳۸۴۴۲/۰۷۲۵/۸۸۰/۳۹۰/۲۴۴۲/۹۷۲۶/۴۳۶۷/۲۶۴۱/۳۸۹/۸۷۶/۰۷

۱۳۸۵۴۰/۳۴۲۷/۰۹۰/۳۰۰/۲۰۳۴/۱۹۲۲/۹۶۵۴/۴۷۳۶/۵۸۱۹/۶۰۱۳/۱۶

۱۳۸۶۳۴/۱۲۲۹/۹۵۰/۲۵۰/۲۲۲۸/۰۱۲۴/۵۹۳۷/۹۸۳۳/۳۳۱۳/۵۸۱۱/۹۲

۱۳۸۷۳۱/۸۶۲۱/۵۱۱/۳۹۰/۹۴۳۰/۸۴۲۰/۸۲۶۷/۲۴۴۵/۴۰۱۶/۷۷۱۱/۳۲

۱۳۸۸۱۸/۶۳۱۷/۹۰۱/۶۲۱/۵۶۲۸/۲۸۲۷/۱۷۳۷/۱۵۳۵/۶۹۱۸/۴۰۱۷/۶۸

۱۳۸۹۱۶/۲۲۱۴/۳۵۰/۲۰۰/۱۸۲۸/۴۷۲۵/۱۹۴۸/۸۳۴۳/۲۰۱۹/۳۱۱۷/۰۸

۱۳۹۰۲۱/۸۸۲۰/۳۲۰/۰۹۰/۰۹۳۱/۳۲۲۹/۰۸۴۰/۷۱۳۷/۸۰۱۳/۶۹۱۲/۷۱

۱۳۹۱۲۳/۴۶۱۹/۲۶۰/۱۲۰/۱۰۳۱/۶۳۲۵/۹۶۴۵/۵۷۳۷/۴۰۲۱/۰۷۱۷/۲۹

۱۳۹۲۲۲/۵۲۲۱/۰۳۰/۱۰۰/۱۰۲۹/۷۹۲۷/۸۲۳۷/۹۱۳۵/۴۰۱۶/۷۵۱۵/۶۵

۱۳۹۳۲۱/۱۳۱۷/۲۱۰/۲۳۰/۱۸۳۳/۴۶۲۷/۲۴۵۰/۴۸۴۱/۱۱۱۷/۵۱۱۴/۲۶

۱۳۹۴۱۱/۶۱۱۱/۳۹۱/۱۵۱/۱۳۲۶/۲۱۲۵/۷۱۴۵/۳۶۴۴/۴۹۱۷/۶۲۱۷/۲۸

۱۳۹۵۱۶/۴۸۹/۱۹۰/۰۵۰/۰۳۲۶/۷۰۱۴/۹۰۲۷/۹۶۱۵/۶۰۱۰۸/۰۵۶۰/۲۹

۱۳۹۶۲۷/۴۳۱۳/۵۴۰/۳۴۰/۱۷۳۴/۵۵۱۷/۰۶۲۶/۶۰۱۳/۱۳۱۱۳/۶۵۵۶/۱۱

۱۳۹۷۳۸/۷۴۲۴/۳۷۱/۸۵۱/۱۶۴۲/۷۰۲۶/۸۵۳۶/۸۵۲۳/۱۸۳۸/۸۵۲۴/۴۳

۲۷/۴۶۲۰/۲۳۰/۷۰۰/۵۲۳۲/۶۴۲۴/۵۹۴۴/۸۱۳۴/۳۸۳۰/۵۳۲۰/۲۷متوسط

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

ــای  ــترین ســهم کااله ــور متوســط بیش ــه ط ــورد بررســی ب ــردد در دوره م ــه می گ مالحظ

صادراتــی بــه ارمنســتان کاالهــای منبع گــرا اســت کــه متوســط ســهم آن برابــر ۳۴/۳۸ 

ــه کاالهــای  ــا ۰/۵۲ درصــد مربــوط ب درصــد اســت و کمتریــن ســهم کاالهــای صادراتــی ب

بــا تکنولــوژی پیشــرفته اســت، البتــه طــی دوره مــورد بررســی از میــزان صــادرات کاالهــای بــا 

ــون دالر در  ــه ۱/۱۶ میلی ــون دالر در ۱۳۸۳ ب ــوژی پیشــرفته کاســته شــده و از ۱/۵۷ میلی تکنول

ــه اســت.   ۱۳۹۷ کاهــش یافت

۲-۶-۳- صادرات به ارمنستان بر حسب نوع مصرف 

صــادرات ایــران بــه ارمنســتان در دوره ۹۷-۱۳۸۳ بــر حســب نــوع مصــرف، در چهــار گــروه 

کاالهــای اولیــه، کاالهــای واســطه ای، کاالهــای مصرفــی و کاالهــای ســرمایه ای دســته بندی 

ــه شــده اســت.  شــده اند کــه نتایــج در جــدول (۲-۱۰) ارائ
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جدول (۲-۱۰): صادرات ایران به ارمنستان  بر حسب نوع مصرف در دوره ۱۳۸۳-۹۷

سال
سرمایه ایمصرفیواسطه ایاولیه

سهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۳۸۳۴/۶۷۳/۱۳۴۵/۰۲۳۰/۱۹۸۷/۳۷۵۸/۵۹۱۲/۰۷۸/۰۹

۱۳۸۴۵/۲۷۳/۲۴۵۲/۸۳۳۲/۵۰۹۴/۵۱۵۸/۱۴۹/۹۴۶/۱۲

۱۳۸۵۱۷/۰۱۱۱/۴۲۶۲/۰۰۴۱/۶۴۶۳/۰۶۴۲/۳۵۶/۸۴۴/۶۰

۱۳۸۶۱۱/۴۳۱۰/۰۳۴۴/۷۰۳۹/۲۳۵۱/۲۸۴۵/۰۱۶/۵۳۵/۷۳

۱۳۸۷۱۷/۳۳۱۱/۷۰۵۱/۱۰۳۴/۵۱۷۰/۶۳۴۷/۶۹۹/۰۴۶/۱۰

۱۳۸۸۱۱/۱۴۱۰/۷۱۴۷/۸۰۴۵/۹۳۳۸/۳۰۳۶/۸۰۶/۸۳۶/۵۶

۱۳۸۹۱۴/۹۰۱۳/۱۸۵۵/۴۱۴۹/۰۲۳۸/۸۲۳۴/۳۵۳/۹۰۳/۴۵

۱۳۹۰۱۲/۳۴ ۱۱/۴۶۵۷/۰۰۵۲/۹۳۳۵/۲۶۳۲/۷۴۳/۱۰۲/۸۸

۱۳۹۱۱۸/۳۱۱۵/۰۲۶۵/۷۱۵۳/۹۳۳۳/۹۱۲۷/۸۳۳/۹۲۳/۲۲

۱۳۹۲۱۴/۶۴۱۳/۶۸۶۱/۹۴۵۷/۸۵۲۷/۶۰۲۵/۷۸۲/۸۸۲/۶۹

۱۳۹۳۱۴/۵۹۱۱/۸۸۶۹/۲۷۵۶/۴۱۳۵/۴۰۲۸/۸۳۳/۵۴۲/۸۸

۱۳۹۴۱۵/۷۷۱۵/۴۷۵۱/۰۸۵۰/۱۱۳۲/۳۲۳۱/۷۰۲/۷۸۲/۷۳

۱۳۹۵۱۲/۵۴۷/۰۰۵۳/۱۶۲۹/۶۶۱۱۲/۲۱۶۲/۶۱۱/۳۲۰/۷۴

۱۳۹۶۲۷/۴۹۱۳/۵۷۶۷/۳۴۳۳/۲۴۱۰۵/۴۳۵۲/۰۵۲/۳۰۱/۱۴

۱۳۹۷۲۸/۰۹۱۷/۶۷۹۲/۸۵۵۸/۴۰۳۰/۵۶۱۹/۲۲۷/۴۸۴/۷۱

۵۰۴/۱۱'۱۵/۰۳۱۱/۲۸۵۸/۴۸۴۴/۳۷۵۷/۱۱۴۰/۲۵۵متوسط

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

ــای  ــترین ســهم کااله ــور متوســط بیش ــه ط ــد در دوره ۹۷-۱۳۸۳ ب ــان می ده ــج نش نتای

صادراتــی ایــران بــه ارمنســتان، کاالهــای واســطه ای بــوده اســت کــه از ۴۵/۰۲ میلیــون دالر 

در ۱۳۸۳ بــه ۹۲/۸۵ میلیــون دالر در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت و کمتریــن ســهم کاالهــای 

صادراتــی بــا متوســط ســهمی برابــر بــا ۴/۱۱ درصــد مربــوط بــه کاالهــای ســرمایه ای اســت، 

در ایــن دوره میــزان صــادرات کاالهــای ســرمایه ای از ۱۲/۰۷ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۷/۴۸ 

میلیــون دالر در ۱۳۹۷ کاهــش یافتــه اســت.  

۲-۶-۴- صادرات اقالم عمده گروه کاالیی به ارمنستان

اقــالم عمــده صادراتــی ایــران بــه ارمنســتان بــر حســب کدهــای دورقمــی HS در ســال ۱۳۹۷ 

ــه  ــتان اســت ارائ ــه ارمنس ــران ب ــادرات ای ــا در ص ــهم آنه ــی و س ــروه کاالی ــامل ۱۰ گ ــه ش ک

می شــود (جــدول (۱۱-۲)).
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جدول (۲-۱۱): صادرات عمده ایران به ارمنستان بر حسب گروه کاالیی در سال ۱۳۹۷

سهممیلیون دالرشرحکد HSردیف
۲۵/۰۹۱۵/۷۸سوخت های معدنی، روغن های معدنی۱۲۷
۲۳/۹۱۱۵/۰۴چدن، آهن و فوالد۲۷۲
۲۳/۴۴۱۴/۷۴مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد۳۳۹
۱۱/۶۸۷/۳۵میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۴۸
۱۱/۵۰۷/۲۳سرب و مصنوعات از سرب۵۷۳
۸/۹۶۵/۶۳محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۶۲۸
۷/۹۴۴/۹۹نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك و سیمان۷۲۵
۷/۴۶۴/۶۹محصوالت سرامیکی۸۶۹
کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۹۸۴ ۶/۶۸۴/۲۰رآ
۴/۶۹۲/۹۵شیشه و مصنوعات شیشه ای۱۰۷۰

۱۳۱/۳۶۸۲/۸۶مجموع

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

چدن  معدنی،  سوخت های   ۱۳۹۷ سال  در  گفت  می توان  جدول (۱۱-۲)  نتایج  به  توجه  با 

در  اول  کاالیی  گروه   ۱۰ سهم  هستند،  ارمنستان  به  ایران  اصلی  صادرات  از  پالستیکی  مواد  و 

صادرات ایران به ارمنستان حدود ۸۳ درصد است. 

۲-۶-۵- تعداد اقالم صادراتی ایران به ارمنستان

در   ۱۳۸۳-۹۷ در   HS شش رقمی  کدهای  حسب  بر  ارمنستان  به  ایران  صادراتی  اقالم  تعداد 

از  ارمنستان  به  صادراتی  اقالم  تعداد  می گردد  مالحظه  است.  شده  داده  نمایش  نمودار (۲-۷) 

۷۲۶ در ۱۳۸۳ به ۷۱۷ در ۱۳۹۷ کاهش یافته است. 

نمودار (۲-۷): تعداد اقالم صادرات ایران به ارمنستان در ۱۳۸۳-۹۷

ماخذ: همان
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۲-۷- صادرات ایران به بالروس 

صــادرات ایــران بــه بــالروس در دوره ۹۷-۱۳۸۳ نشــان می دهــد کــه میــزان صــادرات از ۱/۵۳ 

میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۲/۷۶ میلیــون دالر در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت در ایــن دوره بــه 

ــن دوره  ــه نمــوده اســت. در ای ــا ۲۵/۰۵ درصــد را تجرب ــر ب ــرخ رشــدی براب طــور متوســط ن

ــون دالر و بیشــترین  ــر ۱/۰۴ میلی ــالروس در ســال ۱۳۸۴ براب ــه ب ــران ب ــن صــادرات ای کمتری

میــزان صــادرات نیــز ۱۳۸۷ برابــر بــا ۷/۰۶ میلیــون دالر بــوده اســت. ســهم صــادرات ایــران 

ــه ۰/۰۱ درصــد در  ــان از ۰/۰۲ درصــد در ۱۳۸۳ ب ــه جه ــران ب ــالروس از صــادرات ای ــه ب ب

۱۳۹۷ کاهــش یافتــه اســت.  

جدول (۲-۱۲): صادرات ایران به بالروس در  ۱۳۸۳-۹۷ 

ارزش واحد صادراتی بهنرخ رشد صادرات بهسهم بالروسصادرات بهسال

جهانبالروسجهانبالروسدرصدجهانبالروس

۱۳۸۳۱/۵۳۶۸۰۳۰/۰۲۵۴/۷۰۱۴/۸۸۱/۱۲۰/۳۸

۱۳۸۴۱/۰۴۱۰۴۴۰۰/۰۱-۳۲/۰۱۵۳/۴۵۱/۴۱۰/۴۲

۱۳۸۵۲/۴۰۱۲۸۵۳۰/۰۲۱۳۱/۲۷۲۳/۱۲۱/۹۲۰/۴۶

۱۳۸۶۲/۷۹۱۵۲۹۱۰/۰۲۱۶/۲۶۱۸/۹۶۲/۰۴۰/۴۸

۱۳۸۷۷/۰۶۱۸۳۱۲۰/۰۴۱۵۲/۹۲۱۹/۷۵۴/۱۴۰/۵۵

۱۳۸۸۲/۵۷۲۱۸۸۷۰/۰۱-۶۳/۵۲۱۹/۵۳۳/۶۵۰/۴۶

۱۳۸۹۵/۹۹۲۶۵۴۹۰/۰۲۱۳۲/۸۹۲۱/۳۰۴/۲۹۰/۴۴

۱۳۹۰۴/۲۱۳۳۸۰۵۰/۰۱-۲۹/۸۴۲۷/۳۳۵/۰۸۰/۵۱

۱۳۹۱۶/۱۴۳۱۷۵۳۰/۰۲۴۵/۹۹-۶/۰۷۴/۸۵۰/۴۶

۱۳۹۲۳/۶۴۳۱۲۳۹۰/۰۱-۴۰/۷۹-۱/۶۲۳/۲۳۰/۳۹

۱۳۹۳۵/۰۷۳۶۵۳۹۰/۰۱۳۹/۳۶۱۶/۹۶۳/۰۳۰/۴۵

۱۳۹۴۴/۰۲۳۲۶۱۶۰/۰۱-۲۰/۶۳-۱۰/۷۴۱/۴۹۰/۴۳

۱۳۹۵۲/۴۹۴۳۹۴۹۰/۰۱-۳۸/۱۸۳۴/۷۵۱/۶۵۰/۳۴

۱۳۹۶۱/۷۷۴۶۸۲۷۰/۰۰-۲۸/۹۳۶/۵۵۱/۵۲۰/۳۵

۱۳۹۷۲/۷۶۴۴۳۰۱۰/۰۱۵۶/۲۹-۵/۳۹۱/۳۷۰/۳۸

۳/۵۶۲۷۵۴۴۰/۰۲۲۵/۰۵۱۵/۵۶۲/۷۲۰/۴۳متوسط دوره

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

مقایســه نــرخ رشــد ســاالنه صــادرات ایــران بــه جهــان و صــادرات بــه بــالروس در نمــودار 

(۲-۸) نمایــش داده شــده اســت:
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نمودار (۲-۸): مقایسه نرخ رشد صادرات به جهان و صادرات به بالروس در دوره ۱۳۸۳-۹۷

ماخذ: همان

مالحظـه می گـردد کـه در دوره ۹۷-۱۳۹۱ بیـن رشـد صـادرات ایـران بـه جهـان و صـادرات به 

بـالروس هم جهتـی کمـی وجـود دارد و آن هـم احتمـاال به دلیل بعد مسـافت با این کشـور باشـد.

۲-۷-۱- قیمت واحد صادرات به بالروس

مقایسـه ارزش واحـد صادراتـی ایـران بـه بـالروس و جهـان نشـان می دهـد در تمـام سـال های 

مـورد بررسـی،  صـادرات ایران بـه بـالروس دارای ارزش واحـد باالتری بـوده اسـت، گران ترین 

صـادرات بـه بـالروس در سـال ۱۳۹۰ اتفـاق افتاده اسـت (نمـودار (۹-۲)).

نمودار (۲-۹): مقایسه قیمت واحد صادراتی ایران به هان و بالروس در ۱۳۸۳-۹۷

ماخذ: همان
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ولــی مســاله مهــم آن اســت از ســال ۱۳۹۰ تــا ۱۳۹۷ همــواره از قیمــت واحــد صادراتــی 

بــه بــالروس علی رغــم ثبــات نســبی قیمــت واحــد صادراتــی بــه جهــان کاســته شــده اســت 

ــه  ــرم در ۱۳۹۰ ب ــر کیلوگ ــالروس از ۵/۰۸ دالر ب ــه ب ــی ب ــه قیمــت واحــد صادرات ــی آنک یعن

ــه اســت.  ــر کیلوگــرم در ۱۳۹۷ کاهــش یافت ۱/۳۷ دالر ب

۲-۷-۲- صادرات به بالروس بر حسب نوع تکنولوژی

ــج  ــوژی در پن ــر حســب ســطح تکنول ــالروس طــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ ب ــه ب ــران ب صــادرات ای

ــرا و  ــای منبع گ ــط، کااله ــوژی متوس ــرفته، تکنول ــوژی پیش ــن، تکنول ــوژی پایی ــته، تکنول دس

کاالهــای بــدون تکنولــوژی تقســیم شــده اند کــه نتایــج در جــدول (۲-۱۳) ارائــه شــده اســت. 

جدول (۲-۱۳): صادرات ایران به بالروس بر حسب تکنولوژی در ۱۳۸۳-۹۷

بدون تکنولوژیمنبع گرامتوسطپیشرفتهپایین

سهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۳۸۳۰/۲۲۱۴/۵۴۰/۰۷۴/۷۰۰/۱۷۱۱/۲۳۰/۱۵۱۰/۰۸۰/۹۱۵۹/۴۵

۱۳۸۴۰/۱۷۱۵/۹۹۰/۱۸۱۷/۸۰۰/۰۸۷/۸۴۰/۰۷۷/۰۱۰/۵۳۵۱/۳۶

۱۳۸۵۰/۲۲۹/۳۶۰/۱۶۶/۸۴۰/۸۴۳۴/۸۷۰/۰۳۱/۳۸۱/۱۴۴۷/۵۵

۱۳۸۶۰/۰۱۰/۳۷۰/۰۷۲/۴۰۰/۴۹۱۷/۷۰۰/۰۱۰/۳۴۲/۲۱۷۹/۱۸

۱۳۸۷۰/۴۲۵/۹۴۰/۷۶۱۰/۸۳۲/۸۲۳۹/۹۰۰/۲۲۳/۱۱۲/۸۴۴۰/۲۲

۱۳۸۸۰/۰۱۰/۴۴۰/۹۰۳۵/۰۹۰/۱۱۴/۲۹۰/۰۳۱/۱۶۱/۵۲۵۹/۰۱

۱۳۸۹۰/۳۳۵/۵۲۱/۲۶۲۱/۰۴۲/۰۶۳۴/۳۵۰/۴۲۷/۰۶۱/۹۲۳۲/۰۲

۱۳۹۰۰/۰۵۱/۲۴۱/۵۱۳۵/۹۸۱/۵۷۳۷/۳۸۰/۱۲۲/۹۲۰/۹۵۲۲/۴۸

۱۳۹۱۰/۹۶۱۵/۶۹۲/۲۶۳۶/۸۶۰/۹۵۱۵/۴۵۰/۰۴۰/۷۲۱/۹۲۳۱/۲۸

۱۳۹۲۰/۶۴۱۷/۷۲۱/۱۱۳۰/۵۲۰/۸۹۲۴/۵۹۰/۱۳۳/۵۵۰/۸۶۲۳/۶۳

۱۳۹۳۰/۴۹۹/۶۹۱/۷۳۳۴/۰۸۱/۵۵۳۰/۶۳۰/۰۹۱/۸۵۱/۲۰۲۳/۷۴

۱۳۹۴۰/۰۹۲/۲۵۱/۵۰۳۷/۴۱۱/۴۵۳۶/۰۱۰/۱۳۳/۲۷۰/۸۵۲۱/۰۶

۱۳۹۵۰/۲۷۱۰/۷۴۰/۶۴۲۵/۹۳۰/۷۴۲۹/۷۱۰/۰۵۱/۸۴۰/۷۹۳۱/۷۷

۱۳۹۶۰/۱۳۷/۳۸۰/۵۰۲۸/۲۷۰/۰۷۴/۱۶۰/۰۵۲/۸۳۱/۰۱۵۷/۳۷

۱۳۹۷۰/۸۳۳۰/۱۴۰/۴۰۱۴/۶۰۰/۱۳۴/۶۲۰/۱۱۳/۸۳۱/۲۹۴۶/۸۱

۰/۳۲۹/۸۰۰/۸۷۲۲/۸۲۰/۹۳۲۲/۱۸۰/۱۱۳/۴۰۱/۳۳۴۱/۸۰متوسط

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

ــای  ــترین ســهم کااله ــور متوســط بیش ــه ط ــورد بررســی ب ــردد در دوره م ــه می گ مالحظ

صادراتــی بــه بــالروس کاالهــای بــدون تکنولــوژی اســت کــه متوســط ســهم آن برابــر ۴۱/۸۰ 

درصــد اســت و کمتریــن ســهم کاالهــای صادراتــی بــا ۳/۴۰ درصــد مربــوط بــه کاالهــای بــا 



موافقت نامه تجارت ترجیحى
بین ایران و اتحادیه اقتصادى اوراسیا

82

ــوژی  ــا تکنول ــزان صــادرات کاالهــای ب ــه طــی دوره مــورد بررســی از می منبع گــرا اســت، البت

پیشــرفته رشــد داشــته و از ۰/۰۷ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۰/۴۰ میلیــون دالر در ۱۳۹۷ 

افزایــش یافتــه اســت.  

۲-۷-۳- صادرات به بالروس بر حسب نوع مصرف 

صــادرات ایــران بــه بــالروس در دوره ۹۷-۱۳۸۳ بــر حســب نــوع مصــرف، در چهــار گــروه 

کاالهــای اولیــه، کاالهــای واســطه ای، کاالهــای مصرفــی و کاالهــای ســرمایه ای دســته بندی 

شــده اند کــه نتایــج در جــدول (۲-۱۴) ارائــه شــده اســت. 

جدول (۲-۱۴): صادرات ایران به بالروس  بر حسب نوع مصرف در دوره ۱۳۸۳-۹۷

سال
سرمایه ایمصرفیواسطه ایاولیه

سهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۳۸۳۰/۸۸۵۷/۹۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۲۳۴/۲۱۰/۱۲۷/۸۸

۱۳۸۴۰/۵۰۴۷/۷۵۰/۰۰۰/۰۱۰/۴۷۴۵/۰۷۰/۰۷۷/۱۶

۱۳۸۵۱/۱۳۴۷/۱۲۰/۰۳۱/۳۵۰/۴۰۱۶/۶۸۰/۸۴۳۴/۸۴

۱۳۸۶۲/۲۱۷۹/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۵۱/۸۸۰/۵۳۱۸/۹۴

۱۳۸۷۲/۸۳۴۰/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۴۱۱/۹۱۳/۳۸۴۷/۹ ۱

۱۳۸۸۱/۵۲۵۸/۹۴۰/۰۰۰/۰۲۰/۱۶۶/۲۸۰/۸۹۳۴/۷۷

۱۳۸۹۱/۱۲۱۸/۷۲۱/۳۷۲۲/۹۰۱/۲۳۲۰/۵۱۲/۲۷۳۷/۸۷

۱۳۹۰۰/۹۲۲۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۳۱/۱۹۲۸/۲۰۲/۱۰۴۹/۹۶

۱۳۹۱۱/۸۰۲۹/۲۳۰/۰۸۱/۳۸۲/۱۹۳۵/۷۰۲/۰۷۳۳/۶۹

۱۳۹۲۰/۸۵۲۳/۴۸۰/۴۱۱۱/۲۶۱/۰۶۲۹/۲۱۱/۳۱۳۶/۰۴

۱۳۹۳۱/۱۹۲۳/۵۰۰/۴۱۸/۱۲۱/۱۷۲۳/۱۹۲/۲۹۴۵/۲۰

۱۳۹۴۰/۸۴۲۰/۹۹۱/۲۸۳۱/۷۲۰/۴۸۱۲/۰۲۱/۴۲۳۵/۲۷

۱۳۹۵۰/۷۹۳۱/۶۲۰/۵۹۲۳/۷۸۰/۴۶۱۸/۴۶۰/۶۵۲۶/۱۳

۱۳۹۶۱/۰۱۵۷/۳ ۱۰/۰۷۴/۲۴۰/۳۵۲۰/۰۵۰/۳۳۱۸/۴۰

۱۳۹۷۱/۲۴۴۵/۰۲۰/۱۱۳/۹۰۱/۵۰۳۸/۰۷۰/۳۶۱۳/۰۱

۱/۲۶۴۰/۱۹۰/۲۹۷/۲۵۰/۷۸۲۲/۷۶۱/۲۴۲۹/۸۰متوسط

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

ــای  ــترین ســهم کااله ــور متوســط بیش ــه ط ــد در دوره ۹۷-۱۳۸۳ ب ــان می ده ــج نش نتای

ــون دالر در  ــه از ۰/۸۸ میلی ــت ک ــوده اس ــه ب ــای اولی ــالروس، کااله ــه ب ــران ب ــی ای صادرات

ــن ســهم کاالهــای صادراتــی  ــه و کمتری ــون دالر در ۱۳۹۷ افزایــش یافت ــه ۱/۲۴ میلی ۱۳۸۳ ب
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بــا متوســط ســهمی برابــر بــا ۷/۲۵ درصــد مربــوط بــه کاالهــای واســطه ای اســت، در همیــن 

دوره میــزان صــادرات کاالهــای ســرمایه ای از ۰/۰۲ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۰/۳۶ میلیــون 

ــه اســت.   دالر در ۱۳۹۷ کاهــش یافت

۲-۷-۴- صادرات اقالم عمده گروه کاالیی به بالروس

اقــالم عمــده صادراتــی ایــران بــه بــالروس بــر حســب کدهــای دورقمــی HS در ســال ۱۳۹۷ 

کــه شــامل ۱۰ گــروه کاالیــی و ســهم آنهــا در صــادرات ایــران بــه بــالروس اســت ارائه می شــود 

.((۱۵-۲) (جدول 

جدول (۲-۱۵): صادرات عمده ایران به بالروس بر حسب گروه کاالیی در سال ۱۳۹۷

سهممیلیون دالرشرحکد HSردیف
۱/۰۱۳۶/۴۷میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۱۸
۰/۶۱۲۲/۱۶فرش و سایر کف پوش ها از مواد نساجی۲۵۷
۰/۳۱۱۱/۰۶ابزارآالت و دستگاه های اپتیك، عکاسی۳۹۰
۰/۲۳۸/۴۳سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر۴۷
۰/۱۱۴/۱۴شیشه و مصنوعات شیشه ای۵۷۰
۰/۱۱۳/۸۴کفش، گتر و اشیای همانند۶۶۴
۰/۱۰۳/۵۵محصوالت دارویی۷۳۰
۰/۰۷۲/۶۶مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد۸۳۹
۰/۰۶۲/۲۶قند و شکر و شیرینی۹۱۷
کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۱۰۸۴ ۰/۰۵۱/۹۵رآ

۲/۶۷۹۶/۵۲مجموع

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول (۲-۱۵) می تــوان گفــت در ســال ۱۳۹۷ میوه هــای خوراکــی، 

فــرش و دســتگاه های اپتیکــی از صــادرات اصلــی ایــران بــه بــالروس هســتند، ســهم ۱۰ گــروه 

کاالیــی اول در صــادرات ایــران بــه بــالروس حــدود ۹۷ درصــد اســت. 

۲-۷-۵- تعداد اقالم صادراتی ایران به بالروس

تعــداد اقــالم صادراتــی ایــران بــه بــالروس بــر حســب کدهــای شــش رقمی HS در ۱۳۸۳-۹۷ 

در نمــودار (۲-۱۰) نمایــش داده شــده اســت. مالحظــه می گــردد تعــداد اقــالم صادراتــی بــه 

بــالروس از ۳۸ در ۱۳۸۳ بــه ۴۰ در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت. 
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نمودار (۲-۱۰): تعداد اقالم صادرات ایران به بالروس در ۱۳۸۳-۹۷

ماخذ: همان

۲-۸- صادرات ایران به قزاقستان 

ــادرات از  ــزان ص ــه می ــد ک ــان می ده ــتان در دوره ۹۷-۱۳۸۳ نش ــه قزاقس ــران ب ــادرات ای ص

ــت در  ــه اس ــش یافت ــون دالر در ۱۳۹۷ افزای ــه ۱۳۱/۴۰ میلی ــون دالر در ۱۳۸۳ ب ۳۷/۸۱ میلی

ایــن دوره بــه طــور متوســط نــرخ رشــدی برابــر بــا ۱۰/۸۳ درصــد را تجربــه نمــوده اســت. در 

ــون دالر  ــر ۳۷/۸۱ میلی ــه قزاقســتان در ســال ۱۳۸۳ براب ــران ب ــن صــادرات ای ــن دوره کمتری ای

ــوده اســت. ســهم  ــون دالر ب ــا ۲۱۵/۱۲ میلی ــر ب ــز ۱۳۹۲ براب ــزان صــادرات نی و بیشــترین می

ــه  ــان از ۰/۵۶ درصــد در ۱۳۸۳ ب ــه جه ــران ب ــتان از صــادرات ای ــه قزاقس ــران ب صــادرات ای

ــه اســت.   ۰/۳۰ درصــد در ۱۳۹۷ کاهــش یافت

جدول (۲-۱۶): صادرات ایران به قزاقستان در  ۱۳۸۳-۹۷ 

ارزش واحد صادراتی بهنرخ رشد صادرات بهسهم قزاقستانصادرات بهسال

جهانقزاقستانجهانقزاقستاندرصدجهانقزاقستان

۱۳۸۳۳۷/۸۱۶۸۰۳۰/۵۶-۲۰/۶۹۱۴/۸۸۱/۱۲۰/۳۸

۱۳۸۴۵۶/۸۱۱۰۴۴۰۰/۵۴۵۰/۲۶۵۳/۴۵۱/۱۹۰/۴۲

۱۳۸۵۷۲/۶۱۱۲۸۵۳۰/۵۶۲۷/۸۱۲۳/۱۲۰/۹۹۰/۴۶

۱۳۸۶۷۸/۶۷۱۵۲۹۱۰/۵۱۸/۳۴۱۸/۹۶۰/۸۹۰/۴۸
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۱۳۸۷۶۹/۳۶۱۸۳۱۲۰/۳۸-۱۱/۸۳۱۹/۷۵۰/۹۳۰/۵۵

۱۳۸۸۵۷/۸۳۲۱۸۸۷۰/۲۶-۱۶/۶۳۱۹/۵۳۱/۰۷۰/۴۶

۱۳۸۹۶۸/۵۰۲۶۵۴۹۰/۲۶۱۸/۴۶۲۱/۳۰۱/۲۱۰/۴۴

۱۳۹۰۸۴/۵۲۳۳۸۰۵۰/۲۵۲۳/۳۹۲۷/۳۳۰/۷۸۰/۵۱

۱۳۹۱۱۳۴/۹۹۳۱۷۵۳۰/۴۳۵۹/۷۱-۶/۰۷۰/۵۵۰/۴۶

۱۳۹۲۲۱۵/۱۲۳۱۲۳۹۰/۶۹۵۹/۳۶-۱/۶۲۰/۴۷۰/۳۹

۱۳۹۳۲۰۸/۳۱۳۶۵۳۹۰/۵۷-۳/۱۶۱۶/۹۶۰/۵۸۰/۴۵

۱۳۹۴۱۳۷/۲۶۳۲۶۱۶۰/۴۲-۳۴/۱۱-۱۰/۷۴۰/۵۵۰/۴۳

۱۳۹۵۱۷۳/۵۲۴۳۹۴۹۰/۳۹۲۶/۴۲۳۴/۷۵۰/۷۴۰/۳۴

۱۳۹۶۱۶۸/۸۸۴۶۸۲۷۰/۳۶-۲/۶۷۶/۵۵۰/۵۱۰/۳۵

۱۳۹۷۱۳۱/۴۰۴۴۳۰۱۰/۳۰-۲۲/۱۹-۵/۳۹۰/۲۸۰/۳۸

۱۱۳/۰۴۲۷۵۴۴۰/۴۳۱۰/۸۳۱۵/۵۶۰/۷۹۰/۴۳متوسط دوره

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

مقایســه نــرخ رشــد ســاالنه صــادرات ایــران بــه جهــان و صــادرات بــه قزاقســتان در نمــودار 

(۲-۱۱) نمایــش داده شــده اســت:

نمودار (۲-۱۱): مقایسه نرخ رشد صادرات به جهان و ص درات به قزاقستان در دوره ۱۳۸۳-۹۷

ماخذ: همان

ــان و  ــه جه ــران ب ــادرات ای ــد ص ــن رش ــه در دوره ۹۷-۱۳۹۲ بی ــردد ک ــه می گ مالحظ

ــود  ــل وج ــه دلی ــاال ب ــم احتم ــود دارد و آن ه ــی وج ــی کم ــتان هم جهت ــه قزاقس ــادرات ب ص

تحریم هــا بــوده اســت.
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۲-۸-۱- قیمت واحد صادرات به قزاقستان

مقایســه ارزش واحــد صادراتــی ایــران بــه قزاقســتان و جهــان نشــان می دهــد در تمــام ســال های 

مــورد بررســی،  صــادرات ایــران بــه قزاقســتان دارای ارزش واحــد باالتــری بــوده اســت، گران ترین 

صــادرات بــه قزاقســتان در ســال ۱۳۸۹ اتفــاق افتاده اســت (نمــودار (۱۲-۲)).

 

نمودار (۲-۱۲): مقایسه قیمت واحد صادراتی ایران به جهان و قزاقستان در ۱۳۸۳-۹۷

ماخذ: همان

ولــی مســاله مهــم آن اســت از ســال ۱۳۸۹ تــا ۱۳۹۷ همــواره از قیمــت واحــد صادراتــی 

بــه قزاقســتان علی رغــم ثبــات نســبی قیمــت واحــد صادراتــی بــه جهــان کاســته شــده؛ یعنــی 

قیمــت واحــد صادراتــی بــه قزاقســتان از ۱/۲۱ دالر بــر کیلوگــرم در ۱۳۸۹ بــه ۰/۲۸ دالر بــر 

کیلوگــرم در ۱۳۹۷ کاهــش یافتــه اســت. 

۲-۸-۲- صادرات به قزاقستان بر حسب نوع تکنولوژی

ــج  ــوژی در پن ــر حســب ســطح تکنول ــه قزاقســتان طــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ ب ــران ب صــادرات ای

ــرا و  ــای منبع گ ــط، کااله ــوژی متوس ــرفته، تکنول ــوژی پیش ــن، تکنول ــوژی پایی ــروه؛ تکنول گ

کاالهــای بــدون تکنولــوژی تقســیم شــده اند کــه نتایــج در جــدول (۲-۱۷) ارائــه شــده اســت. 

0.28
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جدول (۲-۱۷): صادرات ایران به قزاقستان بر حسب تکنولوژی در ۱۳۸۳-۹۷

بدون تکنولوژیمنبع گرامتوسطپیشرفتهپایین

سهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۳۸۳۱۶/۹۲۴۴/۷۴۰/۳۰۰/۸۰۸/۳۳۲۲/۰۲۸/۲۶۲۱/۸۴۴/۰۰۱۰/۵۹

۱۳۸۴۲ ۱/۴۰۳۷/۶۸۰/۶۵۱/۱۴۱۰/۴۸۱۸/۴۵۱۳/۷۷۲۴/۲۴۱۰/۵۱۱۸/۵۰

۱۳۸۵۲۳/۵۵۳۲/۴۳۱/۰۴۱/۴۴۲۰/۰۳۲۷/۵۸۱۳/۴۷۱۸/۵۵۱۴/۵۲۲۰/۰۰

۱۳۸۶۲۴/۶۸۳۱/۳۷۰/۷۴۰/۹۴۲۰/۵۴۲۶/۱۲۱۴/۳۷۱۸/۲۷۱۸/۳۳۲۳/۳۰

۱۳۸۷۱۵/۵۸۲۲/۴۶۰/۴۶۰/۶۶۱۴/۹۶۲۱/۵۷۱۶/۲۸۲۳/۴۸۲۲/۰۸۳۱/۸۴

۱۳۸۸۱۱/۹۲۲۰/۶۱۰/۳۹۰/۶۷۱۶/۵۰۲۸/۵۴۱۱/۸۲۲۰/۴۳۱۷/۲۰۲۹/۷۵

۱۳۸۹۱۸/۵۱۲۷/۰۲۰/۳۰۰/۴۳۲ ۱/۳۷۳۱/۲۰۱۲/۷۷۱۸/۶۵۱۵/۵۵۲۲/۷۰

۱۳۹۰۲۴/۵۴۲۹/۰۳۰/۰۵۰/۰۶۲۵/۸۲۳۰/۵۵۱۳/۹۰۱۶/۴۵۲۰/۲۱۲۳/۹۲

۱۳۹۱۳۰/۵۸۲۲/۶۶۰/۳۷۰/۲۷۲۹/۰۴۲۱/۵۱۲۳/۸۵۱۷/۶۷۵۱/۱۴۳۷/۸۹

۱۳۹۲۲۵/۷۰۱۱/۹۵۰/۰۲۰/۰۱۲۵/۵۵۱۱/۸۸۳۷/۸۹۱۷/۶۱۱۲۵/۹۵۵۸/۵۵

۱۳۹۳۲۷/۳۲۱۳/۱۱۰/۱۲۰/۰۶۳۷/۶۷۱۸/۰۸۲۵/۹۱۱۲/۴۴۱۱۷/۳۰۵۶/۳۱

۱۳۹۴۱۲/۷۰۹/۲۵۰/۱۲۰/۰۸۲۶/۵۱۱۹/۳ ۱۱۷/۹۲۱۳/۰۶۸۰/۰۱۵۸/۲۹

۱۳۹۵۱۶/۱۶۹/۳۱۰/۰۱۰/۰۱۲۰/۱۷۱۱/۶۳۱۳/۶۱۷/۸۴۱۲۳/۵۷۷۱/۲۱

۱۳۹۶۲۳/۴۴۱۳/۸۸۰/۲۹۰/۱۷۲۵/۲۸۱۴/۹۷۱۸/۹۸۱۱/۲۴۱۰۰/۸۹۵۹/۷۴

۱۳۹۷۲۰/۷۰۱۵/۷۵۱/۱۳۰/۸۶۲۲/۹۲۱۷/۴۴۲۲/۷۶۱۷/۳۲۶۳/۹۰۴۸/۶۳

۲۰/۹۱۲۲/۷۵۰/۴۰۰/۵۱۲۱/۶۸۲۱/۳۹۱۷/۷۰۱۷/۲۷۵۲/۳۴۳۸/۰۸متوسط

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

ــای  ــترین ســهم کااله ــور متوســط بیش ــه ط ــورد بررســی ب ــردد در دوره م ــه می گ مالحظ

صادراتــی بــه قزاقســتان کاالهــای بــدون تکنولــوژی اســت کــه متوســط ســهم آن برابــر ۳۸/۰۸ 

ــه کاالهــای  ــوط ب ــا ۰/۵۱ درصــد مرب ــن ســهم کاالهــای صادراتــی ب درصــد اســت و کمتری

بــا تکنولــوژی پیشــرفته اســت، البتــه طــی دوره مــورد بررســی میــزان صــادرات کاالهــای بــا 

ــه ۱/۳۱ میلیــون دالر در  تکنولــوژی پیشــرفته رشــد داشــته و از ۰/۳۰ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ ب

۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت.  

۲-۸-۳- صادرات به قزاقستان بر حسب نوع مصرف 

صــادرات ایــران بــه قزاقســتان در دوره ۹۷-۱۳۸۳ بــر حســب نــوع مصــرف، در چهــار گــروه 

کاالهــای اولیــه، کاالهــای واســطه ای، کاالهــای مصرفــی و کاالهــای ســرمایه ای دســته بندی 

ــه شــده اســت.  شــده اند کــه نتایــج در جــدول (۲-۱۸) ارائ
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جدول (۲-۱۸): صادرات ایران به قزاقستان  بر حسب نوع مصرف در دوره ۱۳۸۳-۹۷

سال
سرمایه ایمصرفیواسطه ایاولیه

سهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۳۸۳۳/۲۶۸/۶۳۶/۴۶۱۷/۰۸۲۵/۷۶۶۸/۱۳۲/۳۳۶/۱۶

۱۳۸۴۸/۶۸۱۵/۲۸۷/۲۶۱۲/۷۹۳۷/۶۳۶۶/۲۴۳/۲۳۵/۶۹

۱۳۸۵۱۲/۶۹۱۷/۴۷۸/۶۸۱۱/۹۶۴۴/۵۷۶۱/۳۹۶/۶۷۹/۱۸

۱۳۸۶۱۶/۶۴۲ ۱/۱۵۷/۴۵۹/۴۶۴۶/۱۷۵۸/۶۹۸/۴۱۱۰/۶۹

۱۳۸۷۱۹/۷۲۲۸/۴۳۸/۶۴۱۲/۴۶۳۷/۸۲۵۴/۵۲۳/۱۸۴/۵۹

۱۳۸۸۱۴/۵۹۲۵/۲۳۶/۶۹۱۱/۵۷۳۴/۳۷۵۹/۴۴۲/۱۸۳/۷۷

۱۳۸۹۱۴/۰۲۲۰/۴۷۱۰/۰۱۱۴/۶۱۴۱/۷۰۶۰/۸۸۲/۷۷۴/۰۴

۱۳۹۰۲۰/۰۴۲۳/۷۱۱۴/۵۷۱۷/۲۴۴۶/۲۹۵۴/۷۷۳/۶۲۴/۲۹

۱۳۹۱۵۰/۸۹۳۷/۷۰۳۰/۵۰۲۲/۵۹۵ ۱/۱۲۳۷/۸۷۲/۴۸۱/۸۴

۱۳۹۲۱۲۵/۴۳۵۸/۳ ۱۳۶/۹۴۱۷/۱۷۴۷/۰۸۲۱/۸۹۵/۶۷۲/۶۳

۱۳۹۳۱۱۵/۶۱۵۵/۵۰۴۱/۵۹۱۹/۹۶۴۶/۹۸۲۲/۵۵۴/۱۴۱/۹۹

۱۳۹۴۷۹/۰۱۵۷/۵۶۲۰/۵۵۱۴/۹۷۳۲/۵۲۲۳/۶۹۵/۱۸۳/۷۷

۱۳۹۵۱۲۰/۷۶۶۹/۵۹۱۷/۵۴۱۰/۱۱۳۲/۷۱۱۸/۸۵۲/۵۲۱/۴۵

۱۳۹۶۱۰۰/۶۴۵۹/۵۹۲۶/۳۸۱۵/۶۲۳۷/۴۶۲۲/۱۸۴/۴۰۲/۶۱

۱۳۹۷۶۳/۹۴۴۸/۶۶۲۶/۹۲۲۰/۴۹۳۶/۵۸۲۷/۸۴۳/۹۵۳/۰۱

۵۱/۰۶۳۶/۴۹۱۸/۰۱۱۵/۲۱۳۹/۹۲۴۳/۹۳۴/۰۵۴/۳۸متوسط

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

ــای  ــترین ســهم کااله ــور متوســط بیش ــه ط ــد در دوره ۹۷-۱۳۸۳ ب ــان می ده ــج نش نتای

ــون دالر در  ــه از ۳۰/۲۶ میلی ــوده اســت ک ــه ب ــای اولی ــتان، کااله ــه قزاقس ــران ب ــی ای صادرات

ــای  ــهم کااله ــن س ــه اســت و کمتری ــش یافت ــون دالر در ۱۳۹۷ افزای ــه ۶۳/۹۴ میلی ۱۳۸۳ ب

صادراتــی بــا متوســط ســهمی برابــر بــا ۴/۳۸ درصــد مربــوط بــه کاالهــای ســرمایه ای اســت، 

ــه  ــون دالر در ۱۳۸۳ ب ــطه ای از ۶/۴۶ میلی ــای واس ــادرات کااله ــزان ص ــن دوره می در همی

ــه اســت.   ــش یافت ــون دالر در ۱۳۹۷ افزای ۲۶/۹۲ میلی

۲-۸-۴- صادرات اقالم عمده گروه کاالیی به قزاقستان

اقــالم عمــده صادراتــی ایــران بــه قزاقســتان بــر حســب کدهــای دورقمــی HS در ســال ۱۳۹۷ 

ــه  ــت ارائ ــتان اس ــه قزاقس ــران ب ــادرات ای ــا در ص ــهم آنه ــی و س ــروه کاالی ــامل ۱۰ گ ــه ش ک

می شــود (جــدول (۱۹-۲)).
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جدول (۲-۱۹): صادرات عمده ایران به قزاقستان بر حسب گروه کاالیی در سال ۱۳۹۷

سهممیلیون دالرشرحکد HSردیف

۵۸/۷۱۴۴/۶۸میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۱۸

۱۳/۷۵۱۰/۴۶مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد۲۳۹

۱۲/۲۹۹/۳۶نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك و سیمان۳۲۵

۶/۱۲۴/۶۶عصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها۴۳۲

۵/۹۷۴/۵۴شیشه و مصنوعات شیشه ای۵۷۰

۴/۵۴۳/۴۵مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز۶۶۸

۳/۴۳۲/۶۱صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۷۳۴

۳/۲۰۲/۴۴فرش و سایر کف پوش ها از مواد نساجی۸۵۷

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۹۸۴ ۳/۰۷۲/۳۴رآ

۲/۸۴۲/۱۶سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر۱۰۷

۱۱۳/۹۲۸۶/۶۹مجموع

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول (۲-۱۹) می تــوان گفــت در ســال ۱۳۹۷ میوه هــای خوراکــی، 

مــواد پالســتیکی  و ســنگ و گــچ از صــادرات اصلــی ایــران بــه قزاقســتان هســتند، ســهم ۱۰ 

گــروه کاالیــی اول در صــادرات ایــران بــه قزاقســتان حــدود ۸۷ درصــد اســت. 

۲-۸-۵- تعداد اقالم صادراتی ایران به قزاقستان

در   ۱۳۸۳-۹۷ در   HS شش رقمی  کدهای  حسب  بر  قزاقستان  به  ایران  صادراتی  اقالم  تعداد 

قزاقستان از  صادراتی به  تعداد اقالم  می گردد  مالحظه  است.  داده شده  نمودار (۲-۱۳) نمایش 

۴۳۳ در ۱۳۸۳ به ۴۲۹ در ۱۳۹۷ کاهش یافته است. 

نمودار (۲-۱۳): تعداد اقالم صادرات ایران به قزاقستان در ۱۳۸۳-۹۷

ماخذ: همان
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۲-۹- صادرات ایران به قرقیزستان 

ــزان صــادرات از  ــه می ــد ک ــان می ده ــتان در دوره ۹۷-۱۳۸۳ نش ــه قرقیزس ــران ب صــادرات ای

۲۷/۸۵ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۳۳/۷۴ میلیــون دالر در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت در ایــن 

دوره بــه طــور متوســط نــرخ رشــدی برابــر بــا ۳/۱۱ درصــد را تجربــه نموده اســت. در ایــن دوره 

کمتریــن صــادرات ایــران بــه قرقیزســتان در ســال ۱۳۹۴ برابــر ۲۱/۸۳ میلیــون دالر و بیشــترین 

میــزان صــادرات نیــز ۱۳۸۶ برابــر بــا ۴۷/۱۱ میلیــون دالر بــوده اســت. ســهم صــادرات ایــران 

ــه ۰/۰۸ درصــد در  ــه جهــان از ۰/۴۱ درصــد در ۱۳۸۳ ب ــران ب ــه قرقیزســتان از صــادرات ای ب

۱۳۹۷ کاهــش یافتــه اســت.  

جدول (۲-۲۰): صادرات ایران به قرقیزستان در  ۱۳۸۳-۹۷ 

ارزش واحد صادراتی بهنرخ رشد صادرات بهسهم قرقیزستانصادرات بهسال

جهانقرقیزستانجهانقرقیزستاندرصدجهانقرقیزستان

۱۳۸۳۲۷/۸۵۶۸۰۳۰/۴۱-۷/۳۷۱۴/۸۸۱/۵۱۰/۳۸

۱۳۸۴۳۱/۵۸۱۰۴۴۰۰/۳۰۱۳/۳۸۵۳/۴۵۱/۸۹۰/۴۲

۱۳۸۵۴۶/۶۶۱۲۸۵۳۰/۳۶۴۷/۷۷۲۳/۱۲۱/۸۱۰/۴۶

۱۳۸۶۴۷/۱۱۱۵۲۹۱۰/۳۱۰/۹۶۱۸/۹۶۱/۷۴۰/۴۸

۱۳۸۷۴۵/۴۷۱۸۳۱۲۰/۲۵-۳/۴۹۱۹/۷۵۲/۰۱۰/۵۵

۱۳۸۸۴۵/۹۹۲۱۸۸۷۰/۲۱۱/۱۷۱۹/۵۳۲/۰۲۰/۴۶

۱۳۸۹۴۰/۱۹۲۶۵۴۹۰/۱۵-۱۲/۶۳۲۱/۳۰۱/۷۳۰/۴۴

۱۳۹۰۴۰/۰۱۳۳۸۰۵۰/۱۲-۰/۴۴۲۷/۳۳۲/۱۲۰/۵۱

۱۳۹۱۴۳/۲۸۳۱۷۵۳۰/۱۴۸/۱۷-۶/۰۷۲/۴۳۰/۴۶

۱۳۹۲۴۱/۸۶۳۱۲۳۹۰/۱۳-۳/۲۸-۱/۶۲۲/۰۲۰/۳۹

۱۳۹۳۳۷/۵۹۳۶۵۳۹۰/۱۰-۱۰/۲۰۱۶/۹۶۱/۹۱۰/۴۵

۱۳۹۴۲۱/۸۳۳۲۶۱۶۰/۰۷-۴۱/۹۳-۱۰/۷۴۲/۴۷۰/۴۳

۱۳۹۵۲۶/۶۳۴۳۹۴۹۰/۰۶۲۲/۰۰۳۴/۷۵۱/۹۵۰/۳۴

۱۳۹۶۳۸/۶۷۴۶۸۲۷۰/۰۸۴۵/۲۴۶/۵۵۲/۰۴۰/۳۵

۱۳۹۷۳۳/۷۴۴۴۳۰۱۰/۰۸-۱۲/۷۶-۵/۳۹۱/۷۱۰/۳۸

۳۷/۹۰۲۷۵۴۴۰/۱۸۳/۱۱۱۵/۵۶۱/۹۶۰/۴۳متوسط دوره

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

ــتان در  ــه قرقیزس ــادرات ب ــان و ص ــه جه ــران ب ــادرات ای ــاالنه ص ــد س ــرخ رش ــه ن مقایس

ــت: ــده اس ــش داده ش ــودار (۲-۱۴) نمای نم
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نمودار (۲-۱۴): مقایسه نرخ رشد صادرات به جهان و صادرات به قرقیزستان در دوره ۱۳۸۳-۹۷

ماخذ: همان

مالحظـه می گـردد کـه در دوره ۹۷-۱۳۹۳ بین رشـد صـادرات ایران به جهـان و صادرات به 

قرقیزسـتان هم جهتـی کمی وجـود دارد و آن هـم احتماال به دلیـل وجود تحریم ها بوده اسـت.

۲-۹-۱- قیمت واحد صادرات به قرقیزستان

مقایسـه ارزش واحـد صادراتـی ایـران بـه قرقیزسـتان و جهان نشـان می دهـد در تمام سـال های 

مـورد بررسـی،  صـادرات ایران بـه قرقیزسـتان دارای ارزش واحـد باالتری بوده اسـت، گران ترین 

صـادرات به قرقیزسـتان در سـال ۱۳۸۹ اتفاق افتاده اسـت (نمـودار (۱۵-۲)).

نمودار (۲-۱۵): مقایسه قیمت واحد صادراتی ایران به جهان و قرقیزستان در ۱۳۸۳-۹۷

ماخذ: همان
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ولــی مســاله مهــم آن اســت از ســال ۱۳۸۳ تــا ۱۳۹۷ همــواره از قیمــت واحــد صادراتــی 

بــه قرقیزســتان علی رغــم ثبــات نســبی قیمــت واحــد صادراتــی بــه جهــان بیشــتر بــوده اســت. 

قیمــت واحــد صادراتــی بــه قرقیزســتان از ۱/۵۱ دالر بــر کیلوگــرم در ۱۳۸۹ بــه ۱/۷۱ دالر بــر 

کیلوگــرم در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت. 

۲-۹-۲- صادرات به قرقیزستان بر حسب نوع تکنولوژی

ــه قرقیزســتان طــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ بــر حســب ســطح تکنولــوژی در پنــج  صــادرات ایــران ب

ــرا و  ــای منبع گ ــط، کااله ــوژی متوس ــرفته، تکنول ــوژی پیش ــن، تکنول ــوژی پایی ــروه؛ تکنول گ

کاالهــای بــدون تکنولــوژی تقســیم شــده اند کــه نتایــج در جــدول (۲-۲۱) ارائــه شــده اســت. 

جدول (۲-۲۱): صادرات ایران به قرقیزستان بر حسب تکنولوژی در ۱۳۸۳-۹۷

بدون تکنولوژیمنبع گرامتوسطپیشرفتهپایین

سهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۳۸۳۱۶/۰۷۵۷/۷۰۰/۰۱۰/۰۲۵/۲۷۱۸/۹۲۵/۳۰۱۹/۰۴۱/۲۰۴/۳۲

۱۳۸۴۲۰/۳۰۶۴/۲۹۰/۰۰۰/۰۰۴/۴۸۱۴/۱۸۴/۵۸۱۴/۴۹۲/۲۲۷/۰۳

۱۳۸۵۲۵/۰۶۵۳/۷۲۰/۰۵۰/۱۲۸/۰۶۱۷/۲۸۶/۶۵۱۴/۲۶۶/۸۳۱۴/۶۳

۱۳۸۶۲۳/۷۲۵۰/۳۴۰/۰۲۰/۰۳۱۰/۲۸۲۱/۸۲۶/۳۲۱۳/۴۲۶/۷۸۱۴/۳۹

۱۳۸۷۲۳/۸۴۵۲/۴۴۰/۰۷۰/۱۷/۱۸۱۵/۷۹۹/۶۲۲۱/۱۶۴/۷۵۱۰/۴۶

۱۳۸۸۱۵/۹۱۳۴/۵۹۰/۰۰۰/۰۰۱۱/۰۷۲۴/۰۶۱۰/۹۹۲۳/۹۰۸/۰۲۱۷/۴۴

۱۳۸۹۱۲/۰۲۲۹/۹۲۰/۰۰۰/۰۱۹/۳۶۲۳/۳۰۱۰/۹۰۲۷/۱۱۷/۹۰۱۹/۶۶

۱۳۹۰۱۳/۹۲۳۴/۷۹۰/۰۷۰/۱۷۱۰/۳۷۲۵/۹۲۸/۷۱۲۱/۷۸۶/۹۴۱۷/۳۴

۱۳۹۱۱۵/۵۸۳۵/۹۹۰/۰۰۰/۰۰۱۲/۷۹۲۹/۵۴۶/۲۷۱۴/۴۸۸/۶۵۱۹/۹۸

۱۳۹۲۱۳/۵۴۳۲/۳۴۰/۰۰۰/۰۰۱۲/۹۴۳۰/۹۲۵/۱۰۱۲/۲۰۱۰/۲۸۲۴/۵۵

۱۳۹۳۱۲/۱۹۳۲/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۹/۵۱۲۵/۳۱۶/۳۷۱۶/۹۵۹/۵۱۲۵/۳۰

۱۳۹۴۴/۲۰۱۹/۲۵۰/۰۱۰/۰۳۱۰/۳۹۴۷/۶۰۲/۳۴۱۰/۷۳۴/۸۹۲۲/۳۹

۱۳۹۵۶/۳۳۲۳/۷۶۰/۰۰۰/۰۰۷/۴۲۲۷/۸۷۲/۸۰۱۰/۵۰۱۰/۰۸۳۷/۸۷

۱۳۹۶۱۲/۲۵۳۱/۶۶۰/۰۱۰/۰۴۹/۸۹۲۵/۵۸۳/۵۸۹/۲۶۱۲/۹۴۳۳/۴۶

۱۳۹۷۹/۱۷۲۷/۱۸۰/۰۰۰/۰۱۱۰/۳۷۳۰/۷۴۴/۲۵۱۲/۶۰۹/۹۴۲۹/۴۶

۱۴/۹۴۳۸/۶۹۰/۰۲۰/۰۴۹/۲۹۲۵/۲۶۶/۲۵۱۶/۱۳۷/۴۰۱۹/۸۹متوسط

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

ــای  ــترین ســهم کااله ــور متوســط بیش ــه ط ــورد بررســی ب ــردد در دوره م ــه می گ مالحظ

ــر  ــوژی پاییــن اســت کــه متوســط ســهم آن براب ــا تکنول ــه قرقیزســتان کاالهــای ب صادراتــی ب

ــه  ــوط ب ــا ۰/۰۴ درصــد مرب ــی ب ــای صادرات ــهم کااله ــن س ۳۸/۶۹ درصــد اســت و کمتری
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کاالهــای بــا تکنولــوژی پیشــرفته اســت، طــی دوره مــورد بررســی میــزان صــادرات کاالهــای 

بــا تکنولــوژی متوســط افزایــش یافتــه و از ۵/۲۷ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۱۰/۳۷ میلیــون دالر 

ــه اســت.   در ۱۳۹۷ افزایــش یافت

۲-۹-۳- صادرات به قرقیزستان بر حسب نوع مصرف 

صــادرات ایــران بــه قرقیزســتان در دوره ۹۷-۱۳۸۳ بــر حســب نــوع مصــرف، در چهــار گــروه 

کاالهــای اولیــه، کاالهــای واســطه ای، کاالهــای مصرفــی و کاالهــای ســرمایه ای دســته بندی 

شــده اند کــه نتایــج در جــدول (۲-۲۲) ارائــه شــده اســت. 

جدول (۲-۲۲): صادرات ایران به قرقیزستان  بر حسب نوع مصرف در دوره ۱۳۸۳-۹۷

سال
سرمایه ایمصرفیواسطه ایاولیه

سهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۳۸۳۰/۶۴۲/۲۹۶/۷۲۲۴/۱۴۱۹/۸۲۷۱/۱۶۰/۶۷۲/۴۱

۱۳۸۴۱/۱۵۳/۶۴۳/۷۰۱۱/۷۲۲۵/۷۳۸۱/۴۷۱/۰۰۳/۱۶

۱۳۸۵۵/۵۷۱۱/۹۳۴/۶۸۱۰/۰۳۳۵/۵۱۷۶/۱۰۰/۹۰۱/۹۴

۱۳۸۶۴/۶۵۹/۸۶۴/۵۴۹/۶۳۳۷/۰۴۷۸/۶۲۰/۸۹۱/۸۸

۱۳۸۷۳/۳۳۷/۳۳۵/۸۲۱۲/۸۰۳۵/۱۹۷۷/۳۹۱/۱۳۲/۴۸

۱۳۸۸۶/۳۶۱۳/۸۲۳/۸۶۸/۳۹۳۴/۹۴۷۵/۹۶۰/۸۴۱/۸۲

۱۳۸۹۴/۳۷۱۰/۸۶۵/۷۵۱۴/۳۱۲۹/۴۳۷۳/۲۴۰/۶۴۱/۵۹

۱۳۹۰۶/۱۶۱۵/۴۱۶/۳۰۱۵/۷۴۲۷/۴۰۶۸/۴۷۰/۱۵۰/۳۸

۱۳۹۱۸/۵۲۱۹/۶۹۶/۳۱۱۴/۵۸۲۷/۶۷۶۳/۹۲۰/۷۸۱/۸۱

۱۳۹۲۱۰/۰۶۲۴/۰۴۵/۶۰۱۳/۳۷۲۵/۶۲۶۱/۲۱۰/۵۸۱/۳۷

۱۳۹۳۸/۸۶۲۳/۵۶۴/۹۱۱۳/۰۷۲۳/۱۸۶۱/۶۵۰/۶۴۱/۷۱

۱۳۹۴۴/۷۵۲۱/۷۵۸/۲۷۳۷/۹۱۸/۶۲۳۹/۵۰۰/۱۸۰/۸۴

۱۳۹۵۷/۴۹۲۸/۱۳۴/۲۱۱۵/۸۰۱۴/۸۴۵۵/۷۴۰/۰۹۰/۳۳

۱۳۹۶۱۰/۴۶۲۷/۰۳۹/۵۱۲۴/۵۸۱۸/۲۶۴۷/۲۱۰/۴۶۱/۱۸

۱۳۹۷۹/۴۶۲۸/۰۴۴/۷۴۱۴/۰۶۱۸/۱۸۵۳/۸۹۱/۳۵۴/۰۱

۶/۱۲۱۶/۴۹۵/۶۶۱۶/۰۱۲۵/۴۳۶۵/۷۰۰/۶۹۱/۷۹متوسط

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

ــای  ــترین ســهم کااله ــور متوســط بیش ــه ط ــد در دوره ۹۷-۱۳۸۳ ب ــان می ده ــج نش نتای

صادراتــی ایــران بــه قرقیزســتان، کاالهــای مصرفــی بــوده کــه از ۱۹/۸۲ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ 

بــه ۱۸/۱۸ میلیــون دالر در ۱۳۹۷ کاهــش یافتــه اســت و کمتریــن ســهم کاالهــای صادراتــی 

بــا متوســط ســهمی برابــر بــا ۱/۷۹ درصــد مربــوط بــه کاالهــای ســرمایه ای اســت؛ در همیــن 
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دوره میــزان صــادرات کاالهــای اولیــه از ۰/۶۴ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۹/۴۶ میلیــون دالر 

در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت.  

۲-۹-۴- صادرات اقالم عمده گروه کاالیی به قرقیزستان

اقــالم عمــده صادراتــی ایــران بــه قرقیزســتان بــر حســب کدهــای دورقمــی HS در ســال ۱۳۹۷ 

ــه  ــتان اســت ارائ ــه قرقیزس ــران ب ــا در صــادرات ای ــی و ســهم آنه ــروه کاالی ــامل ۱۰ گ ــه ش ک

ــدول (۲۳-۲)). ــود (ج می ش

جدول (۲-۲۳): صادرات عمده ایران به قرقیزستان بر حسب گروه کاالیی در سال ۱۳۹۷

سهممیلیون دالرشرحکد HSردیف

۸/۳۴۲۴/۷۲میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۱۸

۵/۸۷۱۷/۴۰مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد۲۳۹

۴/۹۶۱۴/۶۹عصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها۳۳۲

۲/۰۶۶/۱۰فرش و سایر کف پوش ها از مواد نساجی۴۵۷

۱/۶۶۴/۹۲شیشه و مصنوعات شیشه ای۵۷۰

۱/۵۴۴/۵۵صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۶۳۴

۱/۳۹۴/۱۳لباس و متفرعات لباس، از کشباف۷۶۱

۱/۳۵۴/۰۰چربی ها و روغن های حیوانی و نباتی۸۱۵

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۹۸۴ ۱/۲۰۳/۵۶رآ

۰/۷۵۲/۲۳فرآورده های خوراکی گوناگون۱۰۲۱

۲۹/۱۲۸۶/۳۱مجموع

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

ــال ۱۳۹۷ میوه هـــای  ــوان گفـــت در سـ ــه نتایـــج جـــدول (۲-۲۳) می تـ ــه بـ ــا توجـ بـ

ـــتان  ـــه قرقیزس ـــران ب ـــی ای ـــادرات اصل ـــی از ص ـــاره دباغ ـــتیکی  و عص ـــواد پالس ـــی، م خوراک

ــتند، ســـهم ۱۰ گـــروه کاالیـــی اول در صـــادرات ایـــران بـــه قرقیزســـتان حـــدود ۸۶  هسـ

درصـــد اســـت. 

۲-۹-۵- تعداد اقالم صادراتی ایران به قرقیزستان

ـــش رقمی HS در  ـــای ش ـــب کده ـــر حس ـــتان ب ـــه قرقیزس ـــران ب ـــی ای ـــالم صادرات ـــداد اق تع

۹۷-۱۳۸۳ در نمـــودار (۱۶-۲) نمایـــش داده شـــده اســـت. مالحظـــه می گـــردد تعـــداد 

ــتان از ۳۲۷ در ۱۳۸۳ بـــه ۲۶۱ در ۱۳۹۷ کاهـــش یافتـــه  اقـــالم صادراتـــی بـــه قرقیزسـ

ـــت.  اس
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نمودار (۲-۱۶): تعداد اقالم صادرات ایران به قرقیزستان در ۱۳۸۳-۹۷

ماخذ: همان

۲-۱۰- واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا

در ایـــن قســـمت از مطالعـــه بـــه تجزیه وتحلیـــل واردات ایـــران از کشـــورهای عضـــو 

ــیا طـــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ پرداختـــه می شـــود. واردات ایـــران از  اتحادیـــه اقتصـــادی اوراسـ

ـــران   ـــزان واردات ای ـــه می ـــد ک ـــان میده ـــیا در دوره ۹۷-۱۳۸۳ نش ـــادی اوراس ـــه اقتص اتحادی

ـــن  ـــه و در ای ـــش یافت ـــون دالر در ۱۳۹۷ افزای ـــه ۲۸۳۰ میلی ـــون دالر در ۱۳۸۳ ب از ۱۹۹۹ میلی

ـــوده اســـت. در  ـــه نم ـــا ۴۶/۶۵ درصـــد را تجرب ـــر ب ـــدی براب ـــرخ رش ـــط ن ـــور متوس ـــه ط دوره ب

ـــترین  ـــون دالر و بیش ـــر ۲۷۳ میلی ـــال ۱۳۸۹ براب ـــیا در س ـــن واردات از اوراس ـــن دوره کمتری ای

ـــران  ـــهم واردات ای ـــت. س ـــوده اس ـــون دالر ب ـــا ۳۶۱۵ میلی ـــر ب ـــز ۱۳۹۱ براب ـــزان واردات نی می

ـــه ۶/۶۴ درصـــد در ۱۳۹۷ ـــان از ۵/۶۸ درصـــد در ۱۳۸۳ ب ـــران از جه از اوراســـیا از واردات ای

ـــش واردات  ـــا افزای ـــیا ب ـــران از اوراس ـــش واردات ای ـــد افزای ـــان می ده ـــه نش ـــه ک ـــش یافت افزای

ـــت.   ـــوده اس ـــراه ب ـــان هم از جه
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جدول (۲-۲۴): واردات ایران از اوراسیا در ۱۳۸۳-۹۷ 

نرخ رشد واردات از (درصد)سهم اوراسیاواردات از سال

جهاناوراسیادرصدجهاناوراسیا

۱۳۸۳۱۹۹۹۳۵۲۲۶۵/۶۸-۱۹/۱۵۳۳/۱۶

۱۳۸۴۲۳۷۷۳۹۱۳۲۶/۰۷۱۸/۹۰۱۱/۰۹

۱۳۸۵۱۷۴۲۴۱۵۴۴۴/۱۹-۲۶/۷۲۶/۱۶

۱۳۸۶۲۱۵۷۴۸۳۸۶۴/۴۶۲۳/۸۴۱۶/۴۷

۱۳۸۷۲۷۸۴۵۵۸۳۰۴/۹۹۲۹/۰۵۱۵/۳۸

۱۳۸۸۲۰۹۸۵۴۸۹۰۳/۸۲-۲۴/۶۳-۱/۶۸

۱۳۸۹۲۷۳۵۵۷۳۰۰/۴۹-۸۶/۹۸۱/۵۳

۱۳۹۰۱۷۷۹۵۷۴۸۸۳/۱۰۵۵۱/۵۰۳/۱۵

۱۳۹۱۳۶۱۵۴۸۱۱۸۷/۵۱۱۰۳/۱۹-۱۶/۳۰

۱۳۹۲۱۸۷۹۴۸۱۳۹۳/۹۰-۴۸/۰۴۰/۰۴

۱۳۹۳۱۵۳۳۴۴۹۸۸۳/۴۱-۱۸/۳۹-۶/۵۵

۱۳۹۴۱۱۶۱۳۳۷۷۰۳/۴۴-۲۴/۳۰-۲۴/۹۴

۱۳۹۵۳۳۵۲۴۳۶۸۴۷/۶۷۱۸۸/۸۷۲۹/۳۶

۱۳۹۶۱۵۰۹۵۴۳۰۲۲/۷۸-۵۵/۰۰۲۴/۳۱

۱۳۹۷۲۸۳۰۴۲۶۱۲۶/۶۴۸۷/۶۰-۲۱/۵۳

۲۰۷۲۴۶۹۲۳۴/۵۴۴۶/۶۵۴/۶۴متوسط دوره

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

۲-۱۱- واردات ایران از روسیه 

واردات ایـــران از روســـیه در دوره ۹۷-۱۳۸۳ نشـــان می دهـــد کـــه میـــزان واردات از ۸۵۷ 

ـــن دوره  ـــت در ای ـــه اس ـــش یافت ـــون دالر در ۱۳۹۷ افزای ـــه ۱۳۴۳ میلی ـــون دالر در ۱۳۸۳ ب میلی

ـــن  ـــوده اســـت. در ای ـــه نم ـــا ۵۷/۹۳ درصـــد را تجرب ـــر ب ـــرخ رشـــدی براب ـــور متوســـط ن ـــه ط ب

ـــترین  ـــون دالر و بیش ـــر ۹۸ میلی ـــال ۱۳۸۹ براب ـــیه در س ـــران از روس ـــن واردات ای دوره کمتری

ـــران  ـــهم واردات ای ـــت. س ـــوده اس ـــون دالر ب ـــا ۱۵۴۴ میلی ـــر ب ـــز ۱۳۹۵ براب ـــزان واردات نی می

ـــد در ۱۳۹۷  ـــه ۳/۱۵ درص ـــد در ۱۳۸۳ ب ـــان از ۲/۴۳ درص ـــران از جه ـــیه از واردات ای از روس

ـــت.   ـــه اس ـــش یافت افزای
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جدول (۲-۲۵): واردات ایران از روسیه در ۱۳۸۳-۹۷

سال
ارزش واحد وارداتی نرخ رشد واردات از سهم روسیهواردات از 

جهانروسیهجهانروسیه(درصد)جهانروسیه

۱۳۸۳۸۵۷۳۵۲۲۶۲/۴۳-۱۹/۹۵۳۳/۱۶۰/۳۷۱/۰۶

۱۳۸۴۱۰۳۶۳۹۱۳۲۲/۶۵۲۰/۸۶۱۱/۰۹۰/۴۳۱/۲۷

۱۳۸۵۶۸۵۴۱۵۴۴۱/۶۵-۳۳/۸۹۶/۱۶۰/۶۳۱/۳۲

۱۳۸۶۸۶۳۴۸۳۸۶۱/۷۸۲۶/۰۸۱۶/۴۷۰/۶۵۱/۶۲

۱۳۸۷۱۲۰۶۵۵۸۳۰۲/۱۶۳۹/۷۶۱۵/۳۸۰/۷۴۱/۵۰

۱۳۸۸۸۹۷۵۴۸۹۰۱/۶۳-۲۵/۶۳-۱/۶۸۰/۵۶۱/۴۷

۱۳۸۹۹۸۵۵۷۳۰۰/۱۸-۸۹/۰۷۱/۵۳۰/۶۴۱/۳۵

۱۳۹۰۷۷۴۵۷۴۸۸۱/۳۵۶۸۸/۸۴۳/۱۵۰/۶۱۱/۷۰

۱۳۹۱۱۶۳۹۴۸۱۱۸۳/۴۱۱۱۱/۸۷-۱۶/۳۰۰/۵۴۱/۳۷

۱۳۹۲۷۴۷۴۸۱۳۹۱/۵۵-۵۴/۴۵۰/۰۴۰/۵۲۱/۳۳

۱۳۹۳۶۴۷۴۴۹۸۸۱/۴۴-۱۳/۲۸-۶/۵۵۰/۴۹۱/۰۹

۱۳۹۴۵۱۷۳۳۷۷۰۱/۵۳-۲۰/۰۹-۲۴/۹۴۰/۳۹۱/۱۵

۱۳۹۵۱۵۴۴۴۳۶۸۴۳/۵۳۱۹۸/۴۳۲۹/۳۶۰/۷۴۱/۳۱

۱۳۹۶۶۸۹۵۴۳۰۲۱/۲۷-۵۵/۳۷۲۴/۳۱۰/۵۱۱/۴۰

۱۳۹۷۱۳۴۳۴۲۶۱۲۳/۱۵۹۴/۸۴-۲۱/۵۳۰/۶۲۱/۳۳

۹۰۳۴۶۹۲۳۱/۹۸۵۷/۹۳۴/۶۴۰/۵۶۱/۳۵متوسط دوره

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

مقایسه نرخ رشد ساالنه واردات ایران از جهان و واردات از روسیه در نمودار (۲-۱۷) نمایش داده شده است:

نمودار (۲-۱۷): مقایسه نرخ رشد واردات از جهان و واردات از روسیه در دوره ۱۳۸۳-۹۷

 ماخذ: همان

94.84
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مالحظــه می گــردد کــه در ایــن دوره بیــن رشــد واردات ایــران از جهــان و واردات از روســیه 

تقریبــا هم جهتــی وجــود نــدارد. 

۲-۱۱-۱- قیمت واحد وارداتی از روسیه

در ایــن قســمت قیمــت واحــد وارداتــی ایــران از جهــان و روســیه بــا هــم مقایســه می گــردد. 

ــد  ــیه از ارزش واح ــد واردات از روس ــد در دوره ۹۷-۱۳۸۳ ارزش واح ــان می ده ــج نش نتای

ــی از  ــوع کاالی واردات ــه ن ــوط ب ــد مرب ــل آن می توان ــه دلی ــت ک ــر اس ــان کمت واردات از جه

ــودار (۱۸-۲)). ــیه باشــد (نم روس

نمودار (۲-۱۸): مقایسه قیمت واحد وارداتی ایران از جهان و روسیه در ۱۳۸۳-۹۷

ماخذ: همان

قیمــت واحــد وارداتــی از روســیه از ۰/۳۷ دالر بــر کیلوگــرم در ۱۳۸۳ بــه ۰/۶۲ دالر بــر 

کیلوگــرم در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت. 

۲-۱۱-۲- واردات از روسیه بر حسب نوع تکنولوژی

واردات ایــران از روســیه طــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ بــر حســب ســطح تکنولــوژی در پنــج گــروه؛ 

تکنولــوژی پاییــن، تکنولــوژی پیشــرفته، تکنولــوژی متوســط، کاالهــای منبع گــرا و کاالهــای 

ــه شــده اســت.  ــج در جــدول (۲-۲۶) ارائ ــوژی تقســیم شــده اند کــه نتای ــدون تکنول ب
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جدول (۲-۲۶): واردات ایران از روسیه بر حسب تکنولوژی در ۱۳۸۳-۹۷

سال
بدون تکنولوژیمنبع گرامتوسطپیشرفتهپایین

سهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۳۸۳۲۲۷۲۶/۴۷۵۰۵/۸۳۲۷۵۳۲/۰۹۲۳۸۲۷/۷۷۶۷۷/۸۵

۱۳۸۴۲۱۹۲۱/۱۸۲۲۱۲۱/۳۴۲۶۳۲۵/۳۹۲۵۱۲۴/۲۴۸۱۷/۸۵

۱۳۸۵۱۷۹۲۶/۰۸۱۵۵۲۲/۶۳۱۶۰۲۳/۴۲۱۶۳۲۳/۸۷۲۷۴/۰۰

۱۳۸۶۱۵۵۱۷/۹۰۸۵۹/۸۸۳۳۸۳۹/۱۲۲۰۸۲۴/۱۵۷۷۸/۹۵

۱۳۸۷۱۴۴۱۱/۹۱۱۸۸۱۵/۵۵۳۵۴۲۹/۳۱۴۰۲۳۳/۳۱۱۲۰۹/۹۲

۱۳۸۸۱۵۳۱۷/۰۲۹۹۱۱/۰۰۳۰۷۳۴۲۳۱۹۳۲۱/۵۵۱۴۵۱۶/۲۰

۱۳۸۹۴۲۴۲/۵۰۳۲/۸۶۲۵۲۵/۷۶۱۷۱۷/۴۵۱۱۱۱/۴۴

۱۳۹۰۱۷۰۲۲/۰۱۳۴۴/۳۳۲۵۳۳۲/۷۴۱۹۴۲۵/۱۳۱۲۲۱۵/۸۰

۱۳۹۱۱۵۴۹/۳۹۶۱۳/۷۲۵۱۲۳۱/۲۵۲۸۰۱۷/۰۵۶۳۲۳۸/۵۸

۱۳۹۲۲۵۳/۳۳۷۷۱۰/۳۱۱۳۴۱۷/۹۴۱۹۵۲۶/۰۸۳۱۶۴۲/۳۳

۱۳۹۳۱۲۱/۸۴۵۴۸۲۸۸۴۱۳/۰۵۲۲۳۳۴/۴۹۲۷۴۴۲/۳۵

۱۳۹۴۱۹۳/۶۶۲۴۴n۱۵۸۱۱۲۵۱۵۱۲۹/۲۴۲۶۵۵۱/۱۴

۱۳۹۵۲۶۱/۷۱۹۱۵۵۹/۲۴۱۵۸۱۰/۲۲۱۶۰۱۰/۳۹۲۸۵۱۸/۴۴

۱۳۹۶۱۶۲/۳۵۸۰۱۱/۵۶۵۴۷/۸۹۱۶۶۲۴/۱۵۳۷۲۵۴/۰۴

۱۳۹۷۷۰/۵۳۴۵۷۳۴/۰۲۶۲۴/۶۵۲۸۵۲۱/۲۰۵۳۲۳۹/۶۰

۱۰۳۱۳/۸۶۱۶۷۱۵/۰۲۲۰۳۲۲/۵۵۲۰۹۲۴/۰۰۲۲۲۲۴/۵۷متوسط

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

ــه طــور متوســط بیشــترین ســهم کاالهــای  مالحظــه می گــردد کــه در دوره ۹۷-۱۳۸۳ ب

ــر ۲۴/۵۷  ــه متوســط ســهم آن براب ــوژی اســت ک ــدون تکنول ــای ب ــیه کااله ــی از روس واردات

ــه کاالهــای  ــا ۱۳/۸۶ درصــد مربــوط ب درصــد اســت و کمتریــن ســهم کاالهــای وارداتــی ب

ــا  ــای ب ــزان واردات کااله ــورد بررســی از می ــه طــی دوره م ــن اســت، البت ــوژی پایی ــا تکنول ب

ــون دالر در  ــه ۶۲ میلی ــون دالر در ۱۳۸۳ ب ــده و از ۲۷۵ میلی ــته ش ــط کاس ــوژی متوس تکنول

ــیده اســت.   ۱۳۹۷ رس

۲-۱۱-۳- واردات از روسیه بر حسب نوع مصرف 

واردات ایــران از روســیه در دوره ۹۷-۱۳۸۳ بــر حســب نــوع مصــرف، در چهــار گــروه 

کاالهــای اولیــه، کاالهــای واســطه ای، کاالهــای مصرفــی و کاالهــای ســرمایه ای دســته بندی 

ــده اســت.  ــه ش ــدول (۲-۲۷) ارائ ــج در ج ــه نتای ــده اند ک ش
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جدول (۲-۲۷): واردات ایران از روسیه  بر حسب نوع مصرف در دوره ۱۳۸۳-۹۷

سال
سرمایه ایمصرفیواسطه ایاولیه

سهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۳۸۳۴۲۴/۹۳۷۲۲۸۴/۲۰۲۷۳/۱۷۶۶۷/۷۰

۱۳۸۴۶۲۵/۹۴۶۷۵۶۵/۲۰۴۷۴/۵۲۲۵۲۲۴/۳۴

۱۳۸۵۲۱۳/۰۷۴۵۱۶۵/۸۴۶۰/۹۱۲۰۷۳۰/۱۸

۱۳۸۶۳۴۳/۹۶۶۹۴۸۰/۳۹۳۹۴/۴۷۹۶۱۱/۱۷

۱۳۸۷۱۰۶۸/۷۷۸۶۸۷۱/۹۱۴۴۳/۶۳۱۸۹۱۵/۶۹

۱۳۸۸۹۷۱۰/۸۱۶۶۵۷۴/۱۲۵۰/۵۲۱۳۱۱۴/۵۶

۱۳۸۹۶۶/۲۹۷۸۷۹/۹۲۲۲/۴۷۱۱۱۱/۳۱

۱۳۹۰۱۱۷۱۵/۱۱۵۹۸۷۷/۳۰۶۰/۸۰۵۳۶/۷۹

۱۳۹۱۶۱۲۳۷/۳۱۹۲۴۵۶/۳۸۹۰/۵۶۹۴۵/۷۵

۱۳۹۲۳۰۲۴۰/۳۹۳۳۲۴۴/۴۵۲۳۳/۱۱۹۰۱۲/۰۵

۱۳۹۳۲۶۷۴۱/۲۳۲۹۶۴۵/۷۹۱۳۲/۰۲۷۱۱۰/۹۶

۱۳۹۴۲۶۱۵۰/۳۹۱۹۹۳۸/۴۵۱۶۳/۱۲۴۲۸/۰۴

۱۳۹۵۲۷۸۱۷/۹۹۲۹۱۱۸/۸۴۱۹۱۲۴۹۵۶۶۱/۹۳

۱۳۹۶۲۸۰۴۰/۶۶۲۹۰۴۲/۰۳۱۷۲/۴۷۱۰۲۱۴/۸۴

۱۳۹۷۵۱۴۳۸/۳۲۳۱۶۲۳/۵۳۱۵۱/۱۴۴۹۷۳۷/۰۱

۲۰۰۲۱/۶۸۴۹۳۵۷/۸۹۱۹۲/۲۸۱۹۰۱۸/۱۶متوسط

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

ــای  ــترین ســهم کااله ــور متوســط بیش ــه ط ــد در دوره ۹۷-۱۳۸۳ ب ــان می ده ــج نش نتای

وارداتــی ایــران از روســیه، کاالهــای واســطه ای بــوده اســت کــه از ۷۲۲ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ 

بــه ۳۱۶ میلیــون دالر در ۱۳۹۷ کاهــش یافتــه اســت و کمتریــن ســهم کاالهــای وارداتــی بــا 

ــه کاالهــای مصرفــی اســت، در ایــن دوره  ــا ۲/۲۸ درصــد مربــوط ب متوســط ســهمی برابــر ب

ــون دالر در  ــه ۴۹۷ میلی ــون دالر در ۱۳۸۳ ب ــرمایه ای از ۶۶ میلی ــای س ــزان واردات کااله می

۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت.  

۲-۱۱-۴- واردات اقالم عمده گروه کاالیی از روسیه

ــال ۱۳۹۷  ــی HS در س ــای دورقم ــر حســب کده ــیه ب ــران از روس ــی ای ــده واردات ــالم عم اق

کــه شــامل ۱۰ گــروه کاالیــی و ســهم آنهــا در واردات ایــران از روســیه اســت، ارائــه می شــود 

ــدول (۲۸-۲)). (ج
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جدول (۲-۲۸): واردات عمده ایران از روسیه بر حسب گروه کاالیی در سال ۱۳۹۷

سهممیلیون دالرشرحکد HΣردیف

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۱۸۴ ۴۰۳/۰۵۳۰/۰۲رآ

۳۴۵/۲۶۲۵/۷۲غالت۲۱۰

۲۲۱/۲۵۱۶/۴۸چربی ها و روغن های حیوانی و نباتی۳۱۵

۸۷/۸۱۶/۵۴چوب و اشیای چوبی، زغال چوب۴۴۴

۶۸/۶۷۵/۱۱گوشت و احشاء خوراکی۵۲

۵۷/۱۹۴/۲۶ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۶۸۵

۳۰/۷۴۲/۲۹لکوموتیوهای راه آهن یا تراموای۷۸۶

۲۸/۶۷۲/۱۴کاغذ و مقوا، اشیای ساخته شده از خمیر۸۴۸

۱۵/۴۴۱/۱۵سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر۹۷

۱۵/۳۵۱/۱۴دانه و میوه های روغن دار۱۰۱۲

۱۲۷۳/۴۳۹۴/۸۴مجموع

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

کتورهــای  بــا توجــه بــه نتایــج جــدول (۲-۲۸) می تــوان گفــت در ســال ۱۳۹۷ رآ

هســته ای، غــالت و روغن هــا از واردات اصلــی از روســیه هســتند، ســهم ۱۰ گــروه کاالیــی 

ــت.  ــد اس ــدود ۹۵ درص ــیه ح اول در واردات از روس

۲-۱۱-۵- تعداد اقالم وارداتی ایران از روسیه

ــر حســب کدهــای شــش رقمی HS در ۱۳۸۳-۹۷ ــران از روســیه ب ــی ای ــالم واردات تعــداد اق

ــی از  ــالم واردات ــداد اق ــردد تع ــه می گ ــش داده شــده اســت. مالحظ ــودار (۲-۱۹) نمای در نم

ــه اســت.  ــه ۳۳۴ در ۱۳۹۷ افزایــش یافت روســیه از ۲۲۸ در ۱۳۸۳ ب

نمودار (۲-۱۹): تعداد اقالم وارداتی ایران از روسیه در ۱۳۸۳-۹۷

ماخذ: همان
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۲-۱۲- واردات ایران از ارمنستان 

ــزان واردات از ۳۴/۸۴  ــران از ارمنســتان در دوره ۹۷-۱۳۸۳ نشــان می دهــد کــه می واردات ای

ــن دوره  ــه اســت در ای ــون دالر در ۱۳۹۷ کاهــش یافت ــه ۲۲/۲۸ میلی ــون دالر در ۱۳۸۳ ب میلی

بــه طــور متوســط نــرخ رشــدی برابــر بــا ۵/۵۲ درصــد را تجربــه نمــوده اســت. در ایــن دوره 

ــترین  ــون دالر و بیش ــر ۰/۲۹ میلی ــال ۱۳۸۹ براب ــتان در س ــران از ارمنس ــن واردات ای کمتری

میــزان واردات نیــز ۱۳۸۳ برابــر بــا ۳۴/۸۴ میلیــون دالر بــوده اســت. ســهم واردات ایــران از 

ــه ۰/۰۵ درصــد در ۱۳۹۷  ــان از ۰/۱۰ درصــد در ۱۳۸۳ ب ــران از جه ــتان از واردات ای ارمنس

کاهــش یافتــه اســت.  

جدول (۲-۲۹): واردات ایران از ارمنستان در ۱۳۸۳-۹۷ 

سال
ارزش واحد وارداتی نرخ رشد واردات از سهم ارمنستانواردات از 

جهانارمنستانجهانارمنستان(درصد)جهانارمنستان

۱۳۸۳۳۴/۸۴۳۵۲۲۶۰/۱۰۸/۶۹۳۳/۱۶۰/۴۱۱/۰۶

۱۳۸۴۲۶/۴۵۳۹۱۳۲۰/۰۷-۲۴/۰۹۱۱/۰۹۰/۱۹۱/۲۷

۱۳۸۵۲۶/۷۱۴۱۵۴۴۰/۰۶۰/۹۸۶/۱۶۰/۱۹۱/۳۲

۱۳۸۶۳۴/۰۹۴۸۳۸۶۰/۰۷۲۷/۶۱۱۶/۴۷۰/۲۸۱/۶۲

۱۳۸۷۲۱/۷۴۵۵۸۳۰۰/۰۴-۳۶/۲۳۱۵/۳۸۰/۴۲۱/۵۰

۱۳۸۸۳۳/۴۵۵۴۸۹۰۰/۰۶۵۳/۸۷-۱/۶۸۱/۰۳۱/۴۷

۱۳۸۹۰/۲۹۵۵۷۳۰۰/۰۰-۹۹/۱۵۱/۵۳۱/۷۳۱/۳۵

۱۳۹۰۳۲/۵۹۵۷۴۸۸۰/۰۶۳/۱۵۱/۷۰۱/۷۰

۱۳۹۱۳۲/۳۷۴۸۱۱۸۰/۰۷-۰/۷۰-۱۶/۳۰۲/۳۲۱/۳۷

۱۳۹۲۲۸/۹۱۴۸۱۳۹۰/۰۶-۱۰/۶۹۰/۰۴۲/۱۷۱/۳۳

۱۳۹۳۱۹/۵۱۴۴۹۸۸۰/۰۴-۳۲/۵۰-۶/۵۵۲/۰۵۱/۰۹

۱۳۹۴۱۳/۳۱۳۳۷۷۰۰/۰۴-۳۱/۸۲-۲۴/۹۴۱/۳۷۱/۱۵

۱۳۹۵۲۰/۸۹۴۳۶۸۴۰/۰۵۵۷/۰۱۲۹/۳۶۱/۵۷۱/۳۱

۱۳۹۶۲۵/۷۳۵۴۳۰۲۰/۰۵۲۳/۱۶۲۴/۳۱۱/۷۶۱/۴۰

۱۳۹۷۲۲/۲۸۴۲۶۱۲۰/۰۵-۱۳/۴۰-۲۱/۵۳۴/۴۸۱/۳۳

۵/۵۲۴/۶۴۱/۴۵۱/۳۵-۲۴/۸۸۴۶۹۲۳۰/۰۵متوسط دوره

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

مقایســه نــرخ رشــد ســاالنه واردات ایــران از جهــان و واردات از ارمنســتان در نمــودار (۲-

۲۰) نمایــش داده شــده اســت:
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نمودار (۲-۲۰): مقایسه نرخ رشد واردات از جهان و واردات از ارمنستان در دوره ۱۳۸۳-۹۷

 ماخذ: همان

مالحظــه می گــردد کــه در ایــن دوره بیــن رشــد واردات ایــران از جهــان و واردات از 

ارمنســتان تقریبــا هم جهتــی وجــود دارد. 

۲-۱۲-۱- قیمت واحد وارداتی از ارمنستان

در این قسمت قیمت واحد وارداتی ایران از جهان و ارمنستان با هم مقایسه می گردد. نتایج نشان 

می دهد در دوره ۹۷-۱۳۸۹ ارزش واحد واردات از ارمنستان از ارزش واحد واردات از جهان بیشتر 

است که دلیل آن می تواند مربوط به نوع کاالی وارداتی از ارمنستان باشد (نمودار (۲۱-۲)).

نمودار (۲-۲۱): مقایسه قیمت واحد وارداتی ایران از جهان و ارمنستان در ۱۳۸۳-۹۷

ماخذ: همان
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قیمــت واحــد وارداتــی از ارمنســتان از ۰/۴۱ دالر بــر کیلوگــرم در ۱۳۸۳ بــه ۴/۴۸ دالر بــر 

کیلوگــرم در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت. 

۲-۱۲-۲- واردات از ارمنستان بر حسب نوع تکنولوژی

واردات ایــران از ارمنســتان طــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ بــر حســب ســطح تکنولــوژی در پنــج گــروه؛ 

تکنولــوژی پاییــن، تکنولــوژی پیشــرفته، تکنولــوژی متوســط، کاالهــای منبع گــرا و کاالهــای 

بــدون تکنولــوژی تقســیم شــده اند کــه نتایــج در جــدول (۲-۳۰) ارائــه شــده اســت. 

جدول (۲-۳۰): واردات ایران از ارمنستان بر حسب تکنولوژی در ۱۳۸۳-۹۷

سال
بدون تکنولوژیمنبع گرامتوسطپیشرفتهپایین

سهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۳۸۳۰/۳۲۰/۹۳۲/۳۴۶/۷۲۱۴/۳۹۴۱/۳۰۱۶/۴۸۴۷/۳۱۱/۳۰۳/۷۴

۱۳۸۴۰/۴۰۱/۵۳۱/۰۸۴/۰۸۱۱/۴۴۴۳/۲۴۱۲/۶۱۴۷/۶۸۰/۹۲۳/۴۸

۱۳۸۵۳/۷۴۱۴/۰۰۱/۰۲۳/۸۱۵/۷۳۲۱/۴۵۱۳/۰۴۴۸/۸۳۳/۱۸۱۱/۹۱

۱۳۸۶۰/۰۹۰/۲۵۳/۵۳۱۰/۳۵۳/۸۷۱۱/۳۴۱۵/۶۵۴۵/۹۰۱۰/۹۶۳۲/۱۵

۱۳۸۷۰/۰۴۰/۱۸۲/۸۸۱۳/۲۵۳/۲۱۱۴/۷۶۱۰/۱۲۴۶/۵۷۵/۴۹۲۵/۲۴

۱۳۸۸۰/۰۴۰/۱۲۱/۸۲۵./۴۴۳/۳۸۱۰/۱۲۵/۲۶۱۵/۷۲۲۲/۹۵۶۸/۶۰

۱۳۸۹۰/۰۴۱۲/۵۰۰/۰۰۱/۰۲۱۱۴۴۹/۲۱۰/۰۳۱۱/۶۷۰/۰۷۲۵/۶۰

۱۳۹۰۲/۱۹۶/۷۲۳/۶۵۱۱/۱۹۳/۴۷۱۰/۶۴۴/۵۹۱۴/۰۹۱۸/۷۰۵۷/۳۶

۱۳۹۱۱/۸۸۵/۷۹۳/۲۹۱۰/۱۷۱۰/۲۶۳۱/۷۰۳/۰۶۹/۴۶۱۳/۸۸۴۲/۸۸

۱۳۹۲۱/۹۴۶/۷۰۲/۲۴۷/۷۳۴/۳۵۱۵/۰۳۲/۴۰۸/۳۱۱۷/۹۹۶۲/۲۳

۱۳۹۳۰/۷۰۳/۵۸۴/۳۴۲۲/۲۵۹/۶۹۴۹/۶۶۱/۴۰۷/۲۰۳/۳۸۱۷/۳۱

۱۳۹۴۰/۷۹۵/۹۰۲/۳۷۱۷/۸۱۲/۹۷۲۲/۳۲۱/۴۰۱۰/۵۱۵/۷۸۴۳/۴۶

۱۳۹۵۱/۱۳۵/۳۹۳/۵۴۱۶/۹۵۲/۱۶۱۰/۳۴۱/۶۵۷/۸۹۱۲/۴۲۵۹/۴۳

۱۳۹۶۲/۲۲۸/۶۴۱/۹۳۷/۴۹۲/۸۵۱۱/۰۶۱/۳۹۵/۴۱۱۷/۳۴۶۷/۳۹

۱۳۹۷۰/۰۰۰/۰۰۳/۵۲۱۵/۸۲۲/۰۷۹/۲۷۰/۵۸۲/۶۰۱۶/۱۱۷۲/۳۱

۱/۰۳۴/۸۲۲/۵۰۱۰/۲۷۵/۳۳۲۳/۴۳۵/۹۸۲۱/۹۴۱۰/۰۳۳۹/۵۴متوسط

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

مالحظـه می گـردد کـه در دوره مـورد بررسـی بـه طـور متوسـط بیشـترین سـهم کاالهـای 

وارداتی از ارمنسـتان کاالهای بدون تکنولوژی اسـت که متوسـط سـهم آن برابـر ۳۹/۵۴ درصد 

و کمتریـن سـهم کاالهـای وارداتـی بـا ۴/۸۲ درصـد مربـوط بـه کاالهـای بـا تکنولـوژی پایین 

اسـت، البتـه طـی دوره مـورد بررسـی از میـزان واردات کاالهـای بـا تکنولوژی متوسـط کاسـته 

شـده و از ۱۴/۳۹ میلیـون دالر در ۱۳۸۳ بـه ۲/۰۷ میلیـون دالر در ۱۳۹۷ رسـیده اسـت.  
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۲-۱۲-۳- واردات از ارمنستان بر حسب نوع مصرف 

ــروه  ــار گ ــرف، در چه ــوع مص ــب ن ــر حس ــتان در دوره ۹۷-۱۳۸۳ ب ــران از ارمنس واردات ای

کاالهــای اولیــه، کاالهــای واســطه ای، کاالهــای مصرفــی و کاالهــای ســرمایه ای دســته بندی 

ــده اســت.  ــه ش ــج در جــدول (۲-۳۱) ارائ ــه نتای ــده اند ک ش

جدول (۲-۳۱): واردات ایران از ارمنستان  بر حسب نوع مصرف در دوره ۱۳۸۳-۹۷

سال
سرمایه ایمصرفیواسطه ایاولیه

سهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۳۸۳۱۵/۲۴۴۳/۷۳۵/۵۸۱۶/۰۲۰/۷۷۲/۲۱۱۳/۲۵۳۸/۰۴

۱۳۸۴۷/۳۰۲۷/۶۱۷/۶۸۲۹/۰۴۱/۲۶۴/۷۷۱۰/۲۰۳۸/۵۸

۱۳۸۵۸/۵۵۳۲/۰۳۱۱/۰۰۴۱/۱۷۳/۰۴۱۱/۳۷۴/۱۲۱۵/۴۴

۱۳۸۶۱۳/۵۶۳۹/۷۷۴/۵۸۱۳/۴۳۱۰/۲۷۳۰/۱۳۵/۶۸۱۶/۶۷

۱۳۸۷۸/۹۲۴۱/۰۵۴/۳۸۲۰/۱۵۴/۱۶۱۹/۱۴۴/۲۷۱۹/۶۶

۱۳۸۸۲۶/۴۵۷۹/۰۹۲/۰۸۶/۲۱۱/۳۳۳/۹۸۳/۵۹۱۰/۷۲

۱۳۸۹۰/۰۱۴/۶۹۰/۱۴۴۹/۲۲۰/۱۱۳۸/۱۰۰/۰۲۷/۹۹

۱۳۹۰۲۴/۲۳۷۴/۳۴۲/۵۴۷/۷۸۰/۱۶۰/۴۸۵/۶۷۱۷/۴۰

۱۳۹۱۱۷/۲۲۵۳/۲۱۴/۱۲۱۲/۷۳۰/۰۶۰/۱۹۱۰/۹۶۳۳/۸۷

۱۳۹۲۲۰/۹۹۷۲/۶۰۳/۳۰۱۱/۴۲۰/۸۳۲/۸۶۳/۷۹۱۳/۱۲

۱۳۹۳۶/۴۱۳۲/۸۵۳/۵۳۱۸/۰۷۰/۳۴۱/۷۳۹/۲۴۴۷/۳۵

۱۳۹۴۶/۹۶۵۲/۳۳۲/۷۷۲۰/۸۲۰/۴۴۳/۳۰۳/۱۳۲۳/۵۶

۱۳۹۵۱۳/۹۰۶۶/۵۲۳/۰۷۱۴/۷۰۱/۵۴۷/۳۸۲/۳۸۱۱/۴۰

۱۳۹۶۱۷/۶۲۶۸/۴۸۴/۲۰۱۶/۳۳۱/۱۵۴/۴۶۲/۷۶۱۰/۷۴

۱۳۹۷۱۴/۸۹۶۶/۸۴۱/۶۸۷/۵۴۲/۷۶۱۲/۴۰۲/۹۵۱۳/۲۳

۱۸/۹۸۱/۸۸۹/۵۰۵/۴۷۲۱/۱۸ ۱۳/۴۸۵۰/۳۴۴/۰۴متوسط

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

نتایـج نشـان می دهـد در دوره ۹۷-۱۳۸۳ به طور متوسـط بیشـترین سـهم کاالهـای وارداتی 

ایـران از ارمنسـتان، کاالهـای اولیـه بـوده کـه از ۱۵/۲۷ میلیـون دالر در ۱۳۸۳ بـه ۱۴/۸۹ میلیون 

دالر در ۱۳۹۷ کاهـش یافتـه اسـت و کمتریـن سـهم کاالهـای وارداتی با متوسـط سـهمی برابر با 

۹/۵۰ درصـد مربـوط به کاالهای مصرفی اسـت، در ایـن دوره میزان واردات کاالهای سـرمایه ای 

از ۱۳/۲۵ میلیـون دالر در ۱۳۸۳ بـه ۲/۹۵ میلیـون دالر در ۱۳۹۷ کاهـش یافته اسـت.  

۲-۱۲-۴- واردات اقالم عمده گروه کاالیی از ارمنستان

اقالم عمده وارداتی ایران از ارمنستان بر حسب کدهای دورقمی HS در سال ۱۳۹۷ که شامل 
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۱۰ گروه کاالیی و سهم آنها در واردات ایران از ارمنستان است، ارائه می شود (جدول (۳۲-۲)).

جدول (۲-۳۲): واردات عمده ایران از ارمنستان بر حسب گروه کاالیی در سال ۱۳۹۷

سهممیلیون دالرشرحکد HSردیف

۱۴/۴۸۶۵/۰۰گوشت و احشاء خوراکی۱۲

۲/۰۰۸/۹۷آالت و دستگاه های اپتیك، عکاسی۲۹۰

۱/۸۶۸/۳۶محصوالت دارویی۳۳۰

۰/۷۸۳/۵۰آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم۴۷۶

۰/۷۷۳/۴۶وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۵۸۷

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۶۸۴ ۰/۷۶۳/۴۰ رآ

۰/۷۴۳/۳۲سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر۷۷

۰/۳۰۱/۳۴چوب و اشیای چوبی، زغال چوب۸۴۴

۰/۲۱۰/۹۵ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۹۸۵

۰/۱۳۰/۵۷آخال و تفاله صنایع خوراك سازی۱۰۲۳

۲۲/۰۳۹۸/۸۸مجموع

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

با توجه به نتایج جدول (۲-۳۲) می توان گفت در سال ۱۳۹۷ گوشت، دستگاه های اپتیکی و 

محصوالت دارویی از واردات اصلی از ارمنستان هستند، سهم ۱۰ گروه کاالیی اول در واردات 

از ارمنستان حدود ۹۹ درصد است. 

۲-۱۲-۵- تعداد اقالم وارداتی ایران از ارمنستان

تعــداد اقــالم وارداتــی ایــران از ارمنســتان بــر حســب کدهــای شــش رقمی HS در ۱۳۸۳-۹۷

ــی از  ــالم واردات ــداد اق ــردد تع در نمــودار (۲-۲۲) نمایــش داده شــده اســت. مالحظــه می گ

ارمنســتان از ۲۲۸ در ۱۳۸۳ بــه ۳۳۴ در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت. 

نمودار (۲-۲۲): تعداد اقالم وارداتی ایران از ارمنستان در ۱۳۸۳-۹۷
ماخذ: همان
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۲-۱۳- واردات ایران از بالروس 

واردات ایــران از بــالروس در دوره ۹۷-۱۳۸۳ نشــان می دهــد کــه میــزان واردات از ۸۷۲/۲۷ 

میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۱۳۶۶/۶۰ میلیــون دالر در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت در ایــن دوره 

بــه طــور متوســط نــرخ رشــدی برابــر بــا ۴۶/۸۸ درصــد را تجربــه نمــوده اســت. در ایــن دوره 

ــترین  ــون دالر و بیش ــر ۱۳۰/۴۶ میلی ــال ۱۳۸۹ براب ــالروس در س ــران از ب ــن واردات ای کمتری

میــزان واردات نیــز ۱۳۹۱ برابــر بــا ۱۷۴۵/۳۵ میلیــون دالر بــوده اســت. ســهم واردات ایــران 

از بــالروس از واردات ایــران از جهــان از ۲/۴۸ درصــد در ۱۳۸۳ بــه ۳/۲۱ درصــد در ۱۳۹۷ 

افزایــش یافتــه اســت.  

جدول (۲-۳۳): واردات ایران از بالروس در ۱۳۸۳-۹۷ 

ارزش واحد وارداتی نرخ رشد واردات از سهم بالروسواردات از سال

جهانبالروسجهانبالروس(درصد)جهانبالروس

۱۳۸۳۸۷۲/۲۷۳۵۲۲۶۲/۴۸-۱۹/۰۷۳۳/۱۶۰/۳۸۱/۰۶

۱۳۸۴۱۰۵۲/۹۵۳۹۱۳۲۲/۶۹۲۰/۷۱۱۱/۰۹۰/۴۳۱/۲۷

۱۳۸۵۷۳۳/۶۱۴۱۵۴۴۱/۷۷-۳۰/۳۳۶/۱۶۰/۶۴۱/۳۲

۱۳۸۶۸۹۹/۱۳۴۸۳۸۶۱/۸۶۲۲/۵۶۱۶/۴۷۰/۶۷۱/۶۲

۱۳۸۷۱۲۴۱/۸۵۵۵۸۳۰۲/۲۲۳۸/۱۲۱۵/۳۸۰/۷۵۱/۵۰

۱۳۸۸۹۳۱/۶۲۵۴۸۹۰۱/۷۰-۲۴/۹۸-۱/۶۸۰/۵۸۱/۴۷

۱۳۸۹۱۳۰/۴۶۵۵۷۳۰۰/۲۳-۸۶/۰۰۱/۵۳۰/۷۷۱/۳۵

۱۳۹۰۸۳۲/۴۸۵۷۴۸۸۱/۴۵۵۳۸/۱۲۳/۱۵۰/۶۵۱/۷۰

۱۳۹۱۱۷۴۵/۳۵۴۸۱۱۸۳/۶۳۱۰۹/۶۶-۱۶/۳۰۰/۵۶۱/۳۷

۱۳۹۲۸۵۲/۴۹۴۸۱۳۹۱/۷۷-۵۱/۱۶۰/۰۴۰/۵۶۱/۳۳

۱۳۹۳۶۸۳/۳۰۴۴۹۸۸۱/۵۲-۱۹/۸۵-۶/۵۵۰/۵۰۱/۰۹

۱۳۹۴۵۴۰/۹۵۳۳۷۷۰۱/۶۰-۲۰/۸۳-۲۴/۹۴۰/۴۰۱/۱۵

۱۳۹۵۱۵۷۳/۲۸۴۳۶۸۴۳/۶۰۱۹۰/۸۴۲۹/۳۶۰/۷۵۱/۳۱

۱۳۹۶۷۲۰/۹۵۵۴۳۰۲۱/۳۳-۵۴/۱۸۲۴/۳۱۰/۵۲۱/۴۰

۱۳۹۷۱۳۶۶/۶۰۴۲۶۱۲۳/۲۱۸۹/۵۵-۲۱/۵۳۰/۶۳۱/۳۳

۹۴۵/۱۵۴۶۹۲۳۲/۰۷۴۶/۸۸۴/۶۴۰/۵۹۱/۳۵متوسط دوره

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

مقایســه نــرخ رشــد ســاالنه واردات ایــران از جهــان و واردات از بــالروس در نمــودار (۲-

۲۳) نمایــش داده شــده اســت:
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نمودار (۲-۲۳): مقایسه نرخ رشد واردات از جهان و واردات از بالروس در دوره ۱۳۸۳-۹۷

 ماخذ: همان

مالحظــه می گــردد کــه در ایــن دوره بیــن رشــد واردات ایــران از جهــان و واردات از 

بــالروس تقریبــا هم جهتــی وجــود دارد. 

۲-۱۳-۱- قیمت واحد وارداتی از بالروس

در این قسمت قیمت واحد وارداتی ایران از جهان و بالروس با هم مقایسه می گردد. نتایج نشان 

جهان  از  واردات  واحد  ارزش  از  بالروس  از  واردات  واحد  ارزش   ۱۳۸۳-۹۷ دوره  در  می دهد 

کمتر است که دلیل آن می تواند مربوط به نوع کاالی وارداتی از بالروس باشد (نمودار (۲۴-۲)).

نمودار (۲-۲۴): مقایسه قیمت واحد وارداتی ایران جهان و بالروس در ۱۳۸۳-۹۷

ماخذ: همان

89.55
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قیمــت واحــد وارداتــی از بــالروس از ۰/۳۸ دالر بــر کیلوگــرم در ۱۳۸۳ بــه ۰/۶۳ دالر بــر 

کیلوگــرم در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت. 

۲-۱۳-۲- واردات از بالروس بر حسب نوع تکنولوژی

واردات ایــران از بــالروس طــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ بــر حســب ســطح تکنولــوژی در پنــج گــروه؛ 

تکنولــوژی پاییــن، تکنولــوژی پیشــرفته، تکنولــوژی متوســط، کاالهــای منبع گــرا و کاالهــای 

بــدون تکنولــوژی تقســیم شــده اند کــه نتایــج در جــدول (۲-۳۴) ارائــه شــده اســت. 

جدول (۲-۳۴): واردات ایران از بالروس بر حسب تکنولوژی در ۱۳۸۳-۹۷

سال
بدون تکنولوژیمنبع گرامتوسطپیشرفتهپایین

سهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۳۸۳۲۲۶/۷۹۲۶/۰۰۵۰/۰۳۵.`۷۴۲۸۸/۴۱۳۳/۰۶۲۳۷/۹۸۲۷/۲۸۶۹/۰۶۷/۹۲

۱۳۸۴۲۲۰/۶۷۲۰/۹۶۲۲۱/۰۰۲۰/۹۹۲۷۷/۳۱۲۶/۳۴۲۵۱/۰۱۲۳/۸۴۸۲/۹۶۷/۸۸

۱۳۸۵۱۷۸/۵۹۲۴/۳۴۱۵۴/۹۳۲۱/۱۲۱۷۸/۸۷۲۴/۳۸۱۹۳/۵۴۲۶/۳۸۲۷/۶۸۳/۷۷

۱۳۸۶۱۵۴/۵۳۱۷/۱۹۸۶/۰۰۹/۵۶۳۷۲/۰۲۴۱/۳۸۲۰۸/۶۷۲۳/۲۱۷۷/۹۲۸/۶۷

۱۳۸۷۱۴۳/۶۸۱۱/۵۷۱۹۰/۶۷۱۵/۳۵۳۸۵/۴۹۳۱/۰۴۴۰۱/۹۷۳۲/۳۷۱۲۰/۰۵۹/۶۷

۱۳۸۸۱۵۵/۴۵۱۶/۶۹۱۰۱/۶۵۱۰/۹۱۳۳۴/۸۲۳۵/۹۴۱۹۳/۸۵۲۰/۸۱۱۴۵/۸۴۱۵/۶۵

۱۳۸۹۴۲/۳۰۳۲/۴۲۵/۷۸۴/۴۳۵۳/۹۹۴۱/۳۹۱۷/۱۱۱۳/۱۲۱۱/۲۸۸/۶۴

۱۳۹۰۱۷۱/۰۹۲۰/۵۵۳۷/۰۰۴/۴۴۲۹۹/۹۷۳۶/۰۳۲۰۰/۴۶۲۴/۰۸۱۲۳/۹۵۱۴/۸۹

۱۳۹۱۱۶۵/۶۷۹/۴۹۶۴/۳۲۳/۶۹۵۷۵/۳۸۳۲/۹۷۳۰۷/۰۹۱۷/۵۹۶۳۲/۸۹۳۶/۲۶

۱۳۹۲۲۵/۳۸۲/۹۸۷۸/۷۲۹/۲۳۲۱۳/۲۱۲۵/۰۱۲۱۸/۹۳۲۵/۶۸۳۱۶/۲۶۳۷/۱۰

۱۳۹۳۱۲/۳۵۱/۸۱۵۸/۸۷۸/۶۲۱۱۲/۴۸۱۶/۴۶۲۲۴/۱۲۳۲/۸۰۲۷۵/۴۸۴۰/۳۲

۱۳۹۴۱۹/۰۴۳/۵۲۲۹/۵۴۵/۴۶۷۵/۶۵۱۳/۹۸۱۵۱/۳۶۲۷/۹۸۲۶۵/۳۶۴۹/۰۵

۱۳۹۵۲۸/۷۹۱/۸۳۹۱۹/۳۵۵۸/۴۴۱۷۸/۹۱۱۱/۳۷۱۶۱/۰۳۱۰/۲۴۲۸۵/۲۰۱۸/۱۳

۱۳۹۶۱۷/۱۸۲/۳۸۸۱/۸۷۱۱/۳۶۷۸/۸۳۱۰/۹۳۱۶۹/۶۱۲۳/۵۳۳۷۳/۴۷۵۱/۸۰

۱۳۹۷۷/۱۷۰/۵۲۴۵۷/۵۴۳۳/۴۸۸۳/۹۸۶/۱۵۲۸۵/۲۸۲۰/۸۸۵۳۲/۶۲۳۸/۹۷

۱۰۴/۵۸۱۲/۸۲۱۶۹/۱۵۱۴/۸۵۲۳۳/۹۵۲۵/۷۶۲۱۴/۸۰۲۳/۳۲۲۲۲/۶۷۲۳/۲۵متوسط

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

مالحظـه می گـردد کـه در دوره مـورد بررسـی بـه طـور متوسـط بیشـترین سـهم کاالهـای 

وارداتـی از بـالروس کاالهـای منبع گـرا اسـت که متوسـط سـهم آن برابـر ۲۳/۳۲ درصد اسـت 

و کمتریـن سـهم کاالهـای وارداتـی بـا ۱۲/۸۲ درصـد مربوط بـه کاالهای بـا تکنولـوژی پایین 

اسـت، البتـه طـی دوره مـورد بررسـی بـه میـزان واردات کاالهای بـا تکنولـوژی پیشـرفته افزوده 

شـده و از ۵۰/۰۳ میلیـون دالر در ۱۳۸۳ بـه ۴۵۷/۵۴ میلیـون دالر در ۱۳۹۷ رسـیده اسـت.  
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۲-۱۳-۳- واردات از بالروس بر حسب نوع مصرف 

ــروه  ــار گ ــرف، در چه ــوع مص ــب ن ــر حس ــالروس در دوره ۹۷-۱۳۸۳ ب ــران از ب واردات ای

کاالهــای اولیــه، کاالهــای واســطه ای، کاالهــای مصرفــی و کاالهــای ســرمایه ای دســته بندی 

ــه شــده اســت.  ــج در جــدول (۲-۳۵) ارائ ــه نتای شــده اند ک

جدول (۲-۳۵): واردات ایران از بالروس  بر حسب نوع مصرف در دوره ۱۳۸۳-۹۷

سال
سرمایه ایمصرفیواسطه ایاولیه

سهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۳۸۳۴۳/۹۷۵/۰۴۷۳۳/۶۵۸۴/۱۱۲۷/۲۲۳/۱۲۶۷/۴۲۷/۷۳

۱۳۸۴۶۳/۱۶۶/۰۰۶۸۴/۸۳۶۵/۰۴۴۶/۸۱۴/۴۵۲۵۸/۱۴۲۴/۵۲

۱۳۸۵۲۱/۰۳۲/۸۷۴۶۴/۸۳۶۳/۳۶۳۶/۴۷۴/۹۷۲۱۱/۲۷۲۸/۸۰

۱۳۸۶۳۴/۲۴۳/۸۱۷۲۵/۸۴۸۰/۷۳۳۹/۱۷۴/۳۶۹۹/۸۸۱۱/۱۱

۱۳۸۷۱۰۵/۷۹۸/۵۲۸۹۶/۳۷۷۲/۱۸۴۴/۶۱۳/۵۹۱۹۵,۰۸۱۵/۷۱

۱۳۸۸۹۶/۹۵۱۰/۴۱۶۹۳/۰۸۷۴/۴۰۵/۲۵۰/۵۶۱۳۶/۳۴۱۴/۶۳

۱۳۸۹۶/۱۷۴/۷۳۱۰۵/۷۴۸۱/۰۵۲/۴۸۱/۹۰۱۶/۰۷۱۲/۳۲

۱۳۹۰۱۱۸/۶۸۱۴/۲۶۶۳۹/۹۸۷۶/۸۸۷/۶۷۰/۹۲۶۶/۱۵۷/۹۵

۱۳۹۱۶۱۱/۶۱۳۵/۰۴۱۰۰۱/۸۹۵۷/۴۰۱۰/۸۶۰/۶۲۱۲۰/۹۹۶/۹۳

۱۳۹۲۳۰۱/۶۰۳۵/۳۸۳۸۶/۳۱۴۵/۳۲۲۳/۶۹۲/۷۸۱۴۰/۸۹۱۶/۵۳

۱۳۹۳۲۶۸/۲۵۳۹/۲۶۳۲۰/۸۰۴۶/۹۵۱۶/۴۰۲/۴۰۷۷/۸۴۱۱/۳۹

۱۳۹۴۲۶۱/۴۸۴۸/۳۴۲۱۰/۳۹۳۸/۸۹۱۷/۶۴۳/۲۶۵۱/۴۵۹/۵۱

۱۳۹۵۲۷۸/۳۰۱۷/۶۹۳۰۲/۳۶۱۹/۲۲۲۸/۲۶۱/۸۰۹۶۴/۳۷۶۱/۳۰

۱۳۹۶۲۸۱/۱۵۳۹/۰۰۳۱۲/۹۲۴۳/۴۰۲۲/۳۵۳/۱۰۱۰۴/۵۳۱۴/۵۰

۱۳۹۷۵۱۵/۳۶۳۷/۷۱۳۳۶/۴۲۲۴/۶۲۱۶/۴۰۱/۲۰۴۹۸/۴۲۳۶/۴۷

۲۰۰/۵۲۲۰/۵۴۵۲۱/۰۳۵۸/۲۴۲۳/۰۲۲/۶۰۲۰۰/۵۹۱۸/۶۳ متوسط

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

ــای  ــترین ســهم کااله ــور متوســط بیش ــه ط ــد در دوره ۹۷-۱۳۸۳ ب ــان می ده ــج نش نتای

وارداتــی ایــران از بــالروس، کاالهــای واســطه ای بــوده اســت کــه از ۷۳۳/۶۵ میلیــون دالر در 

ــه اســت و کمتریــن ســهم کاالهــای  ــون دالر در ۱۳۹۷ کاهــش یافت ــه ۳۳۶/۴۲ میلی ۱۳۸۳ ب

وارداتــی بــا متوســط ســهمی برابــر بــا ۲/۶۰ درصــد مربــوط بــه کاالهــای مصرفــی اســت، در 

ایــن دوره میــزان واردات کاالهــای ســرمایه ای از ۶۷/۴۲ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۴۹۸/۴۲ 

میلیــون دالر در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت.  
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۲-۱۳-۴- واردات اقالم عمده گروه کاالیی از بالروس

اقــالم عمــده وارداتــی ایــران از بــالروس بــر حســب کدهــای دورقمــی HS در ســال ۱۳۹۷ 

کــه شــامل ۱۰ گــروه کاالیــی و ســهم آنهــا در واردات ایــران از بــالروس اســت، ارائــه می شــود 

.((۳۶-۲) (جدول 

جدول (۲-۳۶): واردات عمده ایران از بالروس بر حسب گروه کاالیی در سال ۱۳۹۷

سهممیلیون دالرشرحکد HSردیف

۱/۰۱۳۶/۴۷میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۱۸

۰/۶۱۲۲/۱۶فرش و سایر کف پوش ها از مواد نساجی۲۵۷

۰/۳۱۱۱/۰۶آالت و دستگاه های اپتیك، عکاسی۳۹۰

۰/۲۳۸/۴۳سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر۴۷

۰/۱۱۴/۱۴شیشه و مصنوعات شیشه ای۵۷۰

۰/۱۱۳/۸۴کفش، گتر و اشیای همانند، اجزا۶۶۴

۰/۱۰۳/۵۵محصوالت دارویی۳۰

۰/۰۷۲/۶۶مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد۸۳۹

۰/۰۶۲/۲۶قند و شکر و شیرینی۹۱۷

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۱۰۸۴ ۰/۰۵۱/۹۵رآ

۲/۶۷۹۶/۵۲مجموع

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول (۲-۳۶) می تــوان گفــت در ســال ۱۳۹۷ میوه هــای خوراکــی، 

فــرش و دســتگاه های اپتیکــی از واردات اصلــی از بــالروس هســتند، ســهم ۱۰ گــروه کاالیــی 

اول در واردات از بــالروس حــدود ۹۷ درصــد اســت. 

۲-۱۳-۵- تعداد اقالم وارداتی ایران از بالروس

تعــداد اقــالم وارداتــی ایــران از بــالروس بــر حســب کدهــای شــش رقمی HS در ۱۳۸۳-۹۷ 

ــی از  ــالم واردات ــداد اق ــردد تع در نمــودار (۲-۲۵) نمایــش داده شــده اســت. مالحظــه می گ

بــالروس از ۴۲۹ در ۱۳۸۳ بــه ۳۴۰ در ۱۳۹۷ کاهــش یافتــه اســت. 
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نمودار (۲-۲۵): تعداد اقالم وارداتی ایران از بالروس در ۱۳۸۳-۹۷

ماخذ: همان

۲-۱۴- واردات ایران از قزاقستان 

واردات ایـران از قزاقسـتان در دوره ۹۷-۱۳۸۳ نشـان میدهـد کـه میـزان واردات از ۲۳۰/۴۶

میلیـون دالر در ۱۳۸۳ بـه ۸۷/۰۷ میلیـون دالر در ۱۳۹۷ کاهـش یافتـه و در ایـن دوره بـه طـور 

متوسـط نرخ رشـدی برابر بـا ۱۸/۰۳ درصد را تجربه نموده اسـت. در ایـن دوره کمترین واردات 

ایران از قزاقسـتان در سـال ۱۳۸۹ برابر ۳۶/۳۰ میلیون دالر و بیشـترین میزان واردات نیز ۱۳۸۷

برابـر بـا ۲۹۵/۴۲ میلیـون دالر بوده اسـت. سـهم واردات ایـران از قزاقسـتان از واردات ایران از 

جهـان از ۰/۳۵ درصـد در ۱۳۸۳ بـه ۰/۲۰ درصـد در ۱۳۹۷ کاهش یافته اسـت.  

جدول (۲-۳۷): واردات ایران از قزاقستان در ۱۳۸۳-۹۷

سال
ارزش واحد وارداتی نرخ رشد واردات از سهم قزاقستانواردات از 

جهانقزاقستانجهانقزاقستان(درصد)جهانقزاقستان

۱۳۸۳۲۳۰/۴۶۳۵۲۲۶۰/۶۵-۱۹/۰۳۳۳/۱۶۰/۴۶۱/۰۶

۱۳۸۴۲۵۵/۲۲۳۹۱۳۲۰/۶۵۱۰/۷۴۱۱/۰۹۰/۳۹۱/۲۷

۱۳۸۵۲۸۰/۴۸۴۱۵۴۴۰/۶۸۹/۹۰۶/۱۶۰/۳۶۱/۳۲

۱۳۸۶۳۴۰/۶۸۴۸۳۸۶۰/۷۰۲۱/۴۶۱۶/۴۷۰/۴۳۱/۶۲

۱۳۸۷۲۹۵/۴۲۵۵۸۳۰۰/۵۳-۱۳/۲۹۱۵/۳۸۰/۴۰۱/۵۰

۱۳۸۸۲۲۲/۷۵۵۴۸۹۰۰/۴۱-۲۴/۶۰-۱/۶۸۰/۲۵۱/۴۷

۱۳۸۹۳۶/۳۰۵۵۷۳۰۰/۰۷-۸۳/۷۰۱/۵۳۰/۲۷۱/۳۵

۱۳۹۰۱۳۵/۷۲۵۷۴۸۸۰/۲۴۲۷۳/۸۶۳/۱۵۰/۴۱۱/۷۰
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۱۳۹۱۱۹۲/۶۴۴۸۱۱۸۰/۴۰۴۱/۹۴-۱۶/۳۰۰/۳۷۱/۳۷

۱۳۹۲۲۴۶/۵۰۴۸۱۳۹۰/۵۱۲۷/۹۶۰/۰۴۰/۳۶۱/۳۳

۱۳۹۳۱۷۹/۰۳۴۴۹۸۸۰/۴۰-۲۷/۳۷-۶/۵۵۰/۳۴۱/۰۹

۱۳۹۴۸۷/۲۱۳۳۷۷۰۰/۲۶-۵۱/۲۹-۲۴/۹۴۰/۳۷۱/۱۵

۱۳۹۵۲۱۰/۷۶۴۳۶۸۴۰/۴۸۱۴۱/۶۷۲۹/۳۶۰/۲۶۱/۳۱

۱۳۹۶۶۶/۶۷۵۴۳۰۲۰/۱۲-۶۸/۳۷۲۴/۳۱۰/۳۰۱/۴۰

۱۳۹۷۸۷/۰۷۴۲۶۱۲۰/۲۰۳۰/۵۹-۲۱/۵۳۰/۲۹۱/۳۳

۱۹۱/۱۳۴۶۹۲۳۰/۴۲۱۸/۰۳۴/۶۴۰/۳۵۱/۳۵متوسط دوره

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

مقایســه نــرخ رشــد ســاالنه واردات ایــران از جهــان و واردات از قزاقســتان در نمــودار (۲-

۲۶) نمایــش داده شــده اســت:

نمودار (۲-۲۶): مقایسه نرخ رشد واردات از جهان و واردات از قزاقستان در دوره ۱۳۸۳-۹۷

 ماخذ: همان

مالحظــه می گــردد کــه در ایــن دوره بیــن رشــد واردات ایــران از جهــان و واردات از 

ــدارد.  ــود ن ــی وج ــا هم جهت ــتان تقریب قزاقس

۲-۱۴-۱- قیمت واحد وارداتی از قزاقستان

در ایــن قســمت قیمــت واحــد وارداتــی ایــران از جهــان و قزاقســتان بــا هــم مقایســه می گــردد. 

ــج نشــان می دهــد در دوره ۹۷-۱۳۸۳ ارزش واحــد واردات از قزاقســتان از ارزش واحــد  نتای

ــی از  ــوع کاالی واردات ــه ن ــوط ب ــد مرب ــل آن می توان ــه دلی ــت ک ــر اس ــان کمت واردات از جه

قزاقســتان باشــد (نمــودار (۲۷-۲)).
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نمودار (۲-۲۷): مقایسه قیمت واحد وارداتی ایران از جهان و قزاقستان در ۱۳۸۳-۹۷

ماخذ: همان

قیمــت واحــد وارداتــی از قزاقســتان از ۰/۶۴ دالر بــر کیلوگــرم در ۱۳۸۳ بــه ۰/۲۹ دالر بــر 

کیلوگــرم در ۱۳۹۷ کاهــش یافتــه اســت. 

۲-۱۴-۲- واردات از قزاقستان بر حسب نوع تکنولوژی

واردات ایـــران از قزاقســـتان طـــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ بـــر حســـب ســـطح تکنولـــوژی در پنـــج 

ـــرا  ـــای منبع گ ـــط، کااله ـــوژی متوس ـــرفته، تکنول ـــوژی پیش ـــن، تکنول ـــوژی پایی ـــته، تکنول دس

ـــده  ـــه ش ـــدول (۲-۳۸) ارائ ـــج در ج ـــه نتای ـــده اند ک ـــیم ش ـــوژی تقس ـــدون تکنول ـــای ب و کااله

ـــت.  اس
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جدول (۲-۳۸): واردات ایران از قزاقستان بر حسب تکنولوژی در ۱۳۸۳-۹۷

سال
بدون تکنولوژیمنبع گرامتوسطپیشرفتهپایین

سهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۳۸۳۱۰۳/۹۴۴۵/۱۰۰/۴۶۰/۲۰۱۰۱/۲۵۴۳/۹۴۹/۱۸۳/۹۸۱۵/۶۳۶/۷۸

۱۳۸۴۱۴۰/۳۳۵۴/۹۸۰/۰۷۰/۰۳۷۶/۲۹۲۹/۸۹۱۰/۳۲۴/۰۴۲۸/۲۱۱۱/۰۵

۱۳۸۵۱۲۶/۳۶۴۵/۰۵۰/۰۱۰/۰۱۹۱/۸۴۳۲/۷۵۱۸/۸۱۶/۷۱۴۳/۴۵۱۵/۴۹

۱۳۸۶۹۹/۸۰۲۹/۲۹۰/۶۳۰/۱۹۱۶۴/۱۲۴۸/۱۷۱۶/۲۲۴/۷۶۵۹/۹۱۱۷/۵۹

۱۳۸۷۴۹/۰۹۱۶/۶۲۰/۵۰۰/۱۷۸۹/۶۱۳۰/۳۳۲۵/۷۶۸/۷۲۱۳۰/۴۶۴۴/۱۶

۱۳۸۸۲۳/۲۰۱۰/۴۲۰/۳۷۰/۱۶۲۳/۳۵۱۰/۴۸۱۱/۲۳۵/۰۴۱۶۴/۶۰۷۳/۸۹

۱۳۸۹۶/۷۴۱۸/۵۸۰/۲۱۰/۵۷۴/۹۸۱۳/۷۱۰/۵۷۱/۵۸۲۳/۸۰۶۵/۵۶

۱۳۹۰۲۶/۵۶۱۹/۵۷۰/۲۰۰/۱۵۲۹/۹۹۲۲/۰۹۲/۵۴۱/۸۷۷۶/۴۴۵۶/۳۲

۱۳۹۱۴/۸۹۲/۵۴۰/۸۳۰/۴۳۴۱/۷۲۲۱/۶۶۰/۶۴۰/۳۳۱۴۴/۵۵۷۵/۰۴

۱۳۹۲۳/۱۴۱/۲۷۰/۵۸۰/۲۳۸/۰۴۳/۲۶۱/۰۹۰/۴۴۲۳۳/۶۶۹۴/۷۹

۱۳۹۳۱/۵۹۰/۸۹۲/۸۶۱/۶۰۳۲/۰۳۱۷/۸۹۳/۱۴۱/۷۵۱۳۹/۴۰۷۷/۸۷

۱۳۹۴۲۲/۲۵۲۵/۵۱۱/۰۲۱/۱۷۳۳/۸۳۳۸/۷۹۰/۰۵۰/۰۶۳۰/۰۶۳۴/۴۷

۱۳۹۵۴۸/۹۵۲۳/۲۳۰/۱۲۰/۰۶۴۷/۰۹۲۲/۳۵۰/۱۸۰/۰۹۱۱۴/۴۱۵۴/۲۹

۱۳۹۶۶/۶۶۹/۹۹۰/۲۴۰/۳۶۲/۱۱۳/۱۷۰/۲۶۰/۳۸۵۷/۴۰۸۶/۰۹

۱۳۹۷۲/۶۴۳/۰۴۰/۲۴۰/۲۸۲/۶۳۳/۰۲۰/۸۴۰/۹۶۸۰/۷۱۹۲/۷۰

۴۴/۴۱۲۰/۴۰۰/۵۶۰/۳۷۴۹/۹۳۲۲/۷۷۶/۷۲۲/۷۲۸۹/۵۱۵۳/۷۴متوسط

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

مالحظــه می گــردد کــه در دوره مــورد بررســی بــه طــور متوســط بیشــترین ســهم کاالهــای 

وارداتــی از قزاقســتان کاالهــای بــدون تکنولــوژی اســت کــه متوســط ســهم آن برابــر ۵۳/۷۴ 

ــه کاالهــای  ــوط ب ــا ۰/۳۷ درصــد مرب ــی ب ــن ســهم کاالهــای واردات درصــد اســت و کمتری

بــا پیشــرفته اســت، البتــه طــی دوره مــورد بررســی از میــزان واردات کاالهــای بــا تکنولــوژی 

ــون دالر در ۱۳۹۷  ــه ۲/۶۳ میلی ــون دالر در ۱۳۸۳ ب ــده و از ۱۰۱/۲۵ میلی ــته ش متوســط کاس

رســیده اســت.  

۲-۱۴-۳- واردات از قزاقستان بر حسب نوع مصرف 

ــروه  ــار گ ــرف، در چه ــوع مص ــب ن ــر حس ــتان در دوره ۹۷-۱۳۸۳ ب ــران از قزاقس واردات ای

کاالهــای اولیــه، کاالهــای واســطه ای، کاالهــای مصرفــی و کاالهــای ســرمایه ای دســته بندی 

ــده اســت.  ــه ش ــدول (۲-۳۹) ارائ ــج در ج ــه نتای ــده اند ک ش
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جدول (۲-۳۹): واردات ایران از قزاقستان  بر حسب نوع مصرف در دوره ۱۳۸۳-۹۷

سال
سرمایه ایمصرفیواسطه ایاولیه

سهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۳۸۳۱۲/۷۰۵/۵۱۲۱۲/۹۰۹۲/۳۸۰/۰۳۰/۰۱۴/۸۳۲/۱۰

۱۳۸۴۲۶/۸۸۱۰/۵۳۲۲۳/۱۹۸۷/۴۵۰/۰۷۰/۰۳۵/۰۸۱/۹۹

۱۳۸۵۴۷/۶۵۱۶/۹۹۲۲۹/۵۳۸۱/۸۴۰/۲۰۰/۰۷۳/۱۰۱/۱۱

۱۳۸۶۵۹/۰۹۱۷/۳۵۲۷۹/۷۶۸۲/۱۲۰/۰۲۰/۰۱۱/۸۱۰/۵۳

۱۳۸۷۱۳۱/۷۸۴۴/۶۱۱۶۲/۵۳۵۵/۰۲۰/۰۶۰/۰۲۱/۰۶۰/۳۶

۱۳۸۸۱۶۲/۰۶۷۲/۷۵۵۶/۸۰۲۵/۵۰۰/۰۸۰/۰۴۳/۸۲۱/۷۱

۱۳۸۹۲۰/۷۳۵۷/۰۹۱۵/۰۱۴۱/۳۵۰/۰۲۰/۰۵۰/۵۵۱/۵۱

۱۳۹۰۶۵/۶۹۴۸/۴۰۶۹/۲۹۵۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۵۵

۱۳۹۱۱۲۲/۳۹۶۳/۵۴۷۰/۰۷۳۶/۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۷۰/۰۹

۱۳۹۲۲۳۴/۵۶۹۵/۱۶۱۱/۵۸۴/۷۰۰/۰۱۰/۰۰۰/۳۵۰/۱۴

۱۳۹۳۱۴۳/۲۵۸۰/۰۲۳۵/۲۱۱۹/۶۷۰/۰۶۰/۰۳۰/۵۱۰/۲۸

۱۳۹۴۲۹/۹۰۳۴/۲۸۵۵/۶۴۶۳/۸۰۰/۳۳۰/۳۷۱/۳۵۱/۵۴

۱۳۹۵۱۰۲/۲۳۴۸/۵۱۱۰۷/۳۲۵۰/۹۲۰/۷۰۰/۳۳۰/۵۰۰/۲۴

۱۳۹۶۵۴/۰۶۸۱/۰۹۱۲/۱۱۱۸/۱۶۰/۱۲۰/۱۷۰/۳۸۰/۵۷

۱۳۹۷۷۹/۴۰۹۱/۲۰۷/۶۶۸/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰

۸۶/۱۶۵۱/۱۳۱۰۳/۲۴۴۷/۹۴۰/۱۱۰/۰۸۱/۶۲۰/۸۵متوسط

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

ــای  ــترین ســهم کااله ــور متوســط بیش ــه ط ــد در دوره ۹۷-۱۳۸۳ ب ــان می ده ــج نش نتای

وارداتــی ایــران از قزاقســتان، کاالهــای اولیــه بــوده اســت کــه از ۱۲/۷۰ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ 

بــه ۷۹/۴۰ میلیــون دالر در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت و کمتریــن ســهم کاالهــای وارداتــی 

بــا متوســط ســهمی برابــر بــا ۰/۸۰ درصــد مربــوط بــه کاالهــای مصرفــی اســت، در ایــن دوره 

میــزان واردات کاالهــای ســرمایه ای از ۴/۸۳ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۰/۰۰ میلیــون دالر در 

۱۳۹۷ کاهــش یافتــه اســت.  

۲-۱۴-۴- واردات اقالم عمده گروه کاالیی از قزاقستان

اقــالم عمــده وارداتــی ایــران از قزاقســتان بــر حســب کدهــای دورقمــی HS در ســال ۱۳۹۷ 

کــه شــامل ۱۰ گــروه کاالیــی و ســهم آنهــا در واردات ایــران از قزاقســتان اســت، ارائــه می شــود 

(جــدول (۴۰-۲)).
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جدول (۲-۴۰): واردات عمده ایران از قزاقستان بر حسب گروه کاالیی در سال ۱۳۹۷

سهممیلیون دالرشرحکد HSردیف

۵۶/۸۳۶۵/۲۷غالت۱۱۰

۱۲/۳۲۱۴/۱۵گوشت و احشاء خوراکی۲۲

۷/۷۳۸/۸۷دانه و میوه های روغندار - دانه۳۱۲

۵/۱۶۵/۹۲چدن، آهن و فوالد۴۷۲

۲/۹۶۳/۴۰آخال و تفاله صنایع خوراکسازی۵۲۳

۰/۷۶۰/۸۸محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۶۲۸

۰/۶۵۰/۷۵سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر۷۷

۰/۲۴۰۲۸قهوه، چای، ماته و ادویه۸۹۰

۰/۲۲۰/۲۶حیوانات زنده۹۱

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۱۰۸۴ ۰/۱۴۰/۱۶رآ

۸۷/۰۲۹۹/۹۴مجموع

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

با توجه به نتایج جدول (۲-۴۰) می توان گفت در سال ۱۳۹۷ غالت، گوشت و میوه ها از واردات 

اصلی از قزاقستان هستند، سهم ۱۰ گروه کاالیی اول در واردات از قزاقستان ۹۹ درصد است. 

۲-۱۴-۵- تعداد اقالم وارداتی ایران از قزاقستان

تعــداد اقــالم وارداتــی ایــران از قزاقســتان بــر حســب کدهــای شــش رقمی HS در ۱۳۸۳-۹۷

ــی از  ــالم واردات ــداد اق ــردد تع در نمــودار (۲-۲۸) نمایــش داده شــده اســت. مالحظــه می گ

قزاقســتان از ۱۵۶ در ۱۳۸۳ بــه ۳۲ در ۱۳۹۷ کاهــش یافتــه اســت. 

نمودار (۲-۲۸): تعداد اقالم وارداتی ایران از قزاقستان در ۱۳۸۳-۹۷

ماخذ: همان
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۲-۱۵- واردات ایران از قرقیزستان 

ــزان واردات از ۴/۶۴  ــه می ــد ک ــان می ده ــتان در دوره ۹۷-۱۳۸۳ نش ــران از قرقیزس واردات ای

میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۱۱/۳۷ میلیــون دالر در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه و در ایــن دوره بــه طــور 

متوســط نــرخ رشــدی برابــر بــا ۴/۶۴ درصــد را تجربــه نمــوده اســت. در ایــن دوره کمتریــن 

واردات ایــران از قرقیزســتان در ســال ۱۳۹۴ برابــر ۱/۷۰ میلیــون دالر و بیشــترین میــزان واردات 

ــران از قرقیزســتان از  ــوده اســت. ســهم واردات ای ــون دالر ب ــا ۱۹/۸۴ میلی ــر ب ــز ۱۳۸۶ براب نی

واردات ایــران از جهــان از ۰/۰۱ درصــد در ۱۳۸۳ بــه ۰/۰۳ درصــد در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه 

اســت.  

جدول (۲-۴۱): واردات ایران از قرقیزستان در ۱۳۸۳-۹۷ 

ارزش واحد وارداتی نرخ رشد واردات از سهم قرقیزستانواردات از سال

جهانقرقیزستانجهانقرقیزستان(درصد)جهانقرقیزستان

۱۳۸۳۴/۶۴۳۵۲۲۶۰/۰۱-۳۹/۱۶۳۳/۱۶۰/۷۷۱/۰۶

۱۳۸۴۶/۷۳۳۹۱۳۲۰/۰۲۴۵/۱۳۱۱/۰۹۱۲۹۱/۲۷

۱۳۸۵۱۶/۳۲۴۱۵۴۴۰/۰۴۱۴۲/۳۰۶/۱۶۱۲۵۱/۳۲

۱۳۸۶۱۹/۸۴۴۸۳۸۶۰/۰۴۲۱/۶۱۱۶/۴۷۱۲۶۱/۶۲

۱۳۸۷۱۸/۱۱۵۵۸۳۰۰/۰۳-۸/۷۴۱۵/۳۸۱۲۷۱/۵۰

۱۳۸۸۱۳/۰۰۵۴۸۹۰۰/۰۲-۲۸/۲۰-۱/۶۸۰/۴۰۱/۴۷

۱۳۸۹۷/۹۸۵۵۷۳۰۰/۰۱-۳۸/۶۳۱/۵۳۳/۷۲۱/۳۵

۱۳۹۰۴/۷۸۵۷۴۸۸۰/۰۱-۴۰/۱۲۳/۱۵۱/۰۸۱/۷۰

۱۳۹۱۵/۷۶۴۸۱۱۸۰/۰۱۲۰/۶۳-۱۶/۳۰۱/۳۲۱/۳۷

۱۳۹۲۴/۰۸۴۸۱۳۹۰/۰۱-۲۹/۱۲۰/۰۴۰/۷۰۱/۳۳

۱۳۹۳۳/۸۵۴۴۹۸۸۰/۰۱-۵/۸۵-۶/۵۵۰/۷۴۱/۰۹

۱۳۹۴۱/۷۰۳۳۷۷۰۰/۰۱-۵۵/۷۲-۲۴/۹۴۱/۳۱۱/۱۵

۱۳۹۵۳/۴۶۴۳۶۸۴۰/۰۱۱۰۲/۹۷۲۹/۳۶۲/۰۹۱/۳۱

۱۳۹۶۶/۰۶۵۴۳۰۲۰/۰۱۷۵۱۲۳۲۴/۳۱۱/۳۱۱/۴۰

۱۳۹۷۱۱/۳۷۴۲۶۱۲۰/۰۳۸۷/۸۳-۲۱/۵۳۱/۹۱۱/۳۳

۸/۵۱۴۶۹۲۳۰/۰۲۱۶/۶۸۴/۶۴۱/۰۹۱/۳۵متوسط دوره

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

ــودار  ــتان در نم ــان و واردات از قرقیزس ــران از جه ــاالنه واردات ای ــد س ــرخ رش ــه ن مقایس

ــده اســت: ــش داده ش (۲-۲۹) نمای
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نمودار (۲-۲۹): مقایسه نرخ رشد واردات از جهان و واردات از قرقیزستان در دوره ۱۳۸۳-۹۷

 ماخذ: همان

مالحظــه می گــردد کــه در ایــن دوره بیــن رشــد واردات ایــران از جهــان و واردات از 

قرقیزســتان تقریبــا هم جهتــی وجــود نــدارد. 

۲-۱۵-۱- قیمت واحد وارداتی از قرقیزستان

در این قسمت قیمت واحد وارداتی ایران از جهان و قرقیزستان با هم مقایسه می گردد. نتایج نشان 

جهان  از  واردات  واحد  ارزش  از  قرقیزستان  از  واردات  واحد  ارزش  دوره ۱۳۸۳-۹۷  در  می دهد 

کمتر است که دلیل آن می تواند مربوط به نوع کاالی وارداتی از قرقیزستان باشد (نمودار (۳۰-۲)).

نمودار (۲-۳۰): مقایسه قیمت واحد وارداتی ایران از جهان و قرقیزستان در ۱۳۸۳-۹۷

ماخذ: همان
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قیمــت واحــد وارداتــی از قرقیزســتان از ۰/۷۷ دالر بــر کیلوگــرم در ۱۳۸۳ بــه ۱/۹۱ دالر بــر 

کیلوگــرم در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت. 

۲-۱۵-۲- واردات از قرقیزستان بر حسب نوع تکنولوژی

واردات ایــران از قرقیزســتان طــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ بــر حســب ســطح تکنولــوژی در پنــج گروه؛ 

تکنولــوژی پاییــن، تکنولــوژی پیشــرفته، تکنولــوژی متوســط، کاالهــای منبع گــرا و کاالهــای 

بــدون تکنولــوژی تقســیم شــده اند کــه نتایــج در جــدول (۲-۴۲) ارائــه شــده اســت. 

جدول (۲-۴۲): واردات ایران از قرقیزستان بر حسب تکنولوژی در ۱۳۸۳-۹۷

سال
بدون تکنولوژیمنبع گرامتوسطپیشرفتهپایین

سهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۳۸۳۰/۱۶۳/۳۶۱/۱۲۲۴/۱۱۲/۷۲۵۸/۵۶۰/۳۱۶/۵۸۰/۳۴۷/۳۹

۱۳۸۴۰/۴۱۶/۰۲۱/۰۷۱۵/۹۰۱/۵۳۲۲/۷۱۳/۵۸۵۳/۱۵۰/۱۵۲/۲۲

۱۳۸۵۰/۲۷۱/۶۳۰/۷۲۴/۳۹۳/۳۰۲۰/۲۰۱۱/۶۰۷۱/۱۰۰/۴۴۲/۶۸

۱۳۸۶۰/۴۶۲/۳۰۵/۵۳۲۷/۸۷۲/۷۶۱۳/۹۲۱۰/۶۷۵۳/۸۰۰/۴۲۲/۱۱

۱۳۸۷۰/۵۸۳/۱۸۲/۶۷۱۴/۷۳۳/۲۸۱۸/۱۱۹/۹۷۵۵/۰۷۱/۶۱۸/۹۰

۱۳۸۸۰/۰۶۰/۴۹۱/۱۳۸/۷۰۲/۸۶۲۲/۰۰۴/۳۰۳۳/۰۷۴/۶۵۳۵/۷۵

۱۳۸۹۰/۰۵۰/۶۵۰/۱۱۱/۳۷۰/۶۶۸/۲۸۰/۱۵۱/۸۶۷/۰۱۸۷/۸۴

۱۳۹۰۰/۰۳۰/۶۲۰/۲۶۵/۵۰۳/۳۱۶۹/۲۲۰/۲۳۴/۹۱۰/۹۴۱۹/۷۵

۱۳۹۱۰/۰۷۱/۲۷۰/۶۸۱۱/۸۴۴/۲۵۷۳/۷۷۰/۷۲۱۲/۵۷۰/۰۳۰/۵۵

۱۳۹۲۰/۰۹۲/۲۴۰/۳۲۷/۸۲۲/۵۷۶۲/۹۸۱/۰۷۲۶/۲۱۰/۰۳۰/۷۵

۱۳۹۳۰/۰۱۰/۱۷۰/۸۸۲۲/۹۸۱/۵۶۴۰/۶۲۱/۲۵۳۲/۴۰۰/۱۵۳/۸۳

۱۳۹۴۰/۰۵۲/۹۸۰/۵۴۳۱/۹۳۰/۹۱۵۳/۵۷۰/۰۳۱/۵۷۰/۱۷۹/۹۵

۱۳۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۱/۲۱۳۵/۱۱۰/۳۲۹/۳۵۱/۹۲۵۵/۵۴

۱۳۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۳۰/۴۹۰/۰۱۰/۱۵۶/۰۲۹۹/۳۶

۱۳۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۱۰/۰۸۰/۰۱۰/۰۹۱۱/۳۶۹۹/۸۴

۰/۱۵۱/۶۶۱/۰۰۱۱/۸۱۲/۰۶۳۳/۳۱۲/۹۵۲۴/۱۳۲/۳۵۲۹/۱۰متوسط

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

مالحظـه می گـردد کـه در دوره مـورد بررسـی بـه طـور متوسـط بیشـترین سـهم کاالهـای 

وارداتـی از قرقیزسـتان کاالهـای با تکنولوژی متوسـط اسـت که متوسـط سـهم آن برابـر ۳۳/۳۱ 

درصـد و کمترین سـهم کاالهـای وارداتی نیز بـا ۱/۶۶ درصد مربـوط به کاالهای بـا تکنولوژی 

پاییـن اسـت، طی دوره مورد بررسـی به میـزان واردات کاالهای بـدون تکنولوژی افزوده شـده و 

از ۰/۳۴ میلیـون دالر در ۱۳۸۳ بـه ۱۱/۳۶ میلیـون دالر در ۱۳۹۷ رسـیده اسـت.  
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۲-۱۵-۳- واردات از قرقیزستان بر حسب نوع مصرف 

ــروه  ــار گ ــوع مصــرف، در چه ــر حســب ن ــتان در دوره ۹۷-۱۳۸۳ ب ــران از قرقیزس واردات ای

کاالهــای اولیــه، کاالهــای واســطه ای، کاالهــای مصرفــی و کاالهــای ســرمایه ای دســته بندی 

ــه شــده اســت.  شــده اند کــه نتایــج در جــدول (۲-۴۳) ارائ

جدول (۲-۴۳): واردات ایران از قرقیزستان  بر حسب نوع مصرف در دوره ۱۳۸۳-۹۷

سال
سرمایه ایمصرفیواسطه ایاولیه

سهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۳۸۳۰/۴۶۹/۸۹۰/۴۳۹/۱۷۱/۱۲۲۴/۰۷۲/۶۴۵۶/۸۷

۱۳۸۴۳/۷۱۵۵/۰۵۰/۴۶۶/۸۱۱/۰۹۱۶/۱۴۱/۴۸۲۲/۰۰

۱۳۸۵۱۰/۸۴۶۶/۴۵۱/۹۹۱۲/۲۱۰/۶۶۴/۰۷۲/۸۲۱۷/۲۷

۱۳۸۶۱۶/۰۵۸۰/۸۸۱/۱۴۵/۷۵۰/۰۹۰/۴۷۲/۵۶۱۲/۹۰

۱۳۸۷۱۲/۵۴۶۹/۲۶۳/۱۱۱۷/۱۶۰/۰۴۰/۲۵۲/۴۱۱۳/۳۴

۱۳۸۸۸/۳۶۶۴/۳۳۲/۰۱۱۵/۴۵۰/۱۳۱/۰۱۲/۵۰۱۹/۲۲

۱۳۸۹۷/۲۸۹۱/۳۱۰/۰۳۰/۴۱۰/۰۴۰/۴۵۰/۶۲۷/۸۳

۱۳۹۰۱/۲۹۲۶/۹۵۰/۲۷۵/۶۵۰/۰۱۰/۲۲۳/۲۱۶۷/۱۸

۱۳۹۱۱/۳۹۲۴/۲۰۰/۵۴۹/۳۳۰/۰۳۰/۵۳۳/۸۰۶۵/۹۳

۱۳۹۲۱/۲۹۳۱/۵۲۲/۵۷۶۳/۰۳۰/۰۶۱/۵۴۰/۱۶۳/۹۱

۱۳۹۳۲/۰۵۵۳/۲۶۱/۵۸۴۱/۱۷۰/۱۱۲/۹۶۰/۱۰۲/۶۰

۱۳۹۴۰/۲۴۱۴/۱۴۰/۲۵۱۴/۴۱۰/۳۳۱۹/۳۷۰/۸۹۵۲/۰۸

۱۳۹۵۱/۰۲۲۹/۶۳۱/۱۶۳۳/۵۳۰/۰۶۱/۷۴۱/۲۱۳۵/۱۱

۱۳۹۶۱/۲۳۲۰/۳۱۴/۷۹۷۹/۱۰۰/۰۱۰/۱۱۰/۰۳۰/۴۹

۱۳۹۷۶/۷۷۵۹/۵۲۴/۵۹۴۰/۳۴۰/۲۷۵/۲۱۰/۰۱۰/۰۸

۴/۹۷۴۶/۴۵۱/۶۶۲۳/۵۷۱/۱۲۲۴/۰۷۱/۶۳۲۵/۱۲متوسط

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

ــای  ــترین ســهم کااله ــور متوســط بیش ــه ط ــد در دوره ۹۷-۱۳۸۳ ب ــان می ده ــج نش نتای

وارداتــی ایــران از قرقیزســتان، کاالهــای اولیــه بــوده اســت کــه از ۰/۴۶ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ 

بــه ۶/۷۷ میلیــون دالر در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت و کمتریــن ســهم کاالهــای وارداتــی بــا 

متوســط ســهمی برابــر بــا ۲۳/۵۷ درصــد مربــوط بــه کاالهــای ئاســطه ای اســت، در ایــن دوره 

میــزان واردات کاالهــای ســرمایه ای از ۲/۶۴ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۰/۰۱ میلیــون دالر در 

۱۳۹۷ کاهــش یافتــه اســت.  
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۲-۱۵-۴- واردات اقالم عمده گروه کاالیی از قرقیزستان

اقالم عمده وارداتی ایران از قرقیزستان بر حسب کدهای دورقمی HS در سال ۱۳۹۷ که شامل 

۷ گروه کاالیی و سهم آنها در واردات ایران از قرقیزستان است ارائه می شود (جدول (۴۴-۲)).

جدول (۲-۴۴): واردات عمده ایران از قرقیزستان بر حسب گروه کاالیی در سال ۱۳۹۷

سهممیلیون دالرشرحکد HSردیف

۶/۳۹۵۶/۱۴گوشت و احشاء خوراکی۱۲

۴/۶۴۴۰/۷۶سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر۲۷

۰/۲۲۱/۹۶پنبه۳۵۲

۰/۱۲۱/۰۲غالت۴۱۰

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۵۸۴ ۰/۰۱۰/۰۸رآ

۰/۰۱۰/۰۶مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز۶۶۸

۰/۰۰۰/۰۳سنگ فلز، جوش و خاکستر۷۲۶

۱۱/۳۷۱۰۰/۰۰مجموع

ماخذ: آمار و اطالعات بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

با توجه به نتایج جدول (۲-۴۴) می توان گفت در سال ۱۳۹۷ گوشت، سبزیجات و پنبه از واردات 

اصلی از قرقیزستان هستند، سهم ۷ گروه کاالیی اول در واردات از قرقیزستان ۱۰۰ درصد است. 

۲-۱۵-۵- تعداد اقالم وارداتی ایران از قرقیزستان

تعــداد اقــالم وارداتــی ایــران از قرقیزســتان بــر حســب کدهــای شــش رقمی HS در ۱۳۸۳-۹۷

ــی از  ــالم واردات ــداد اق ــردد تع ــه می گ ــش داده شــده اســت. مالحظ ــودار (۲-۳۱) نمای در نم

قرقیزســتان از ۱۵۶ در ۱۳۸۳ بــه ۳۲ در ۱۳۹۷ کاهــش یافتــه اســت. 

نمودار (۲-۳۱): تعداد اقالم وارداتی ایران از قرقیزستان در ۱۳۸۳-۹۷

ماخذ: همان
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۲-۱۶- خالصه و جمع بندی

ــه اقتصــادی  ــا اتحادی ــران ب ــل تجــارت (وادرات و واردات) ای ــه تجزیه وتحلی ــن فصــل ب در ای

اوراســیا شــامل کشــورهای روســیه، ارمنســتان، بــالروس، قرقیزســتان و قزاقســتان در دوره ۹۷-

۱۳۸۳ پرداختــه شــد. صــادرات بــه تفکیــک کل صــادرات، قیمــت واحــد صادراتــی، صــادرات 

ــوژی متوســط،  ــوژی پیشــرفته، تکنول ــن، تکنول ــوژی پایی ــوژی (تکنول ــوع تکنول ــر حســب ن ب

ــوع مصــرف  ــر حســب ن ــدون تکنولــوژی)، صــادرات کاال ب کاالهــای منبع گــرا و کاالهــای ب

(کاالهــای اولیــه، کاالهــای واســطه ای، کاالهــای مصرفــی و کاالهــای ســرمایه ای)، صــادرات 

 HS ــای شــش رقمی ــر حســب کده ــی ب ــالم صادرات ــداد اق ــی، تع ــروه کاالی ــده گ ــالم عم اق

و مقایســه نــرخ رشــد صــادرات از هــر کــدام از کشــورها بــا نــرخ رشــد صــادرات بــه جهــان 

ــد  ــت واح ــک کل واردات، قیم ــه تفکی ــت. واردات ب ــه اس ــرار گرفت ــل ق ــورد تجزیه وتحلی م

ــرفته،  ــوژی پیش ــن، تکنول ــوژی پایی ــوژی (تکنول ــوع تکنول ــب ن ــر حس ــی، واردات ب واردات

ــر  ــوژی)، واردات کاال ب ــدون تکنول ــای ب ــرا و کااله ــای منبع گ ــط، کااله ــوژی متوس تکنول

حســب نــوع مصــرف (کاالهــای اولیــه، کاالهــای واســطه ای، کاالهــای مصرفــی و کاالهــای 

ســرمایه ای)، واردات اقــالم عمــده گــروه کاالیــی،  تعــداد اقــالم وارداتــی بــر حســب کدهــای 

شــش رقمی HS  کاالهــا و مقایســه نــرخ رشــد واردات از هــر کــدام کشــورها بــا نــرخ رشــد 

ــه شــده اســت.  واردات از جهــان پرداخت

صــادرات اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در دوره ۱۸-۲۰۱۴ بــا نرخــی برابــر بــا ۳/۴۰ درصــد 

ــیا در دوره ۱۳۸۳-۹۷  ــادی اوراس ــه اقتص ــه اتحادی ــران ب ــادرات ای ــت. ص ــه اس ــش یافت کاه

افزایــش بــوده و نــرخ رشــد ســاالنه ای برابــر ۷/۴۶ درصــد را تجربــه نمــوده اســت، صــادرات 

ــه روســیه در دوره ۹۷- ــوده اســت. صــادرات ایــران ب ایــران در ایــن دوره دارای نوســان هایی ب

۱۳۸۳ بیشــتر از ســایر کشــورهای عضــو اتحادیــه بــوده اســت.    

ــای  ــیا کااله ــه اقتصــادی اوراس ــورهای عضــو اتحادی ــه کش ــران ب ــادرات ای ــترین ص بیش

ــوده اســت کــه منجــر شــده قیمــت واحــد  ــن ب ــوژی پایی ــا دارای تکنول ــوژی و ی ــدون تکنول ب

ــد.  ــه دســت ده ــری را ب ــد کمت ــران درآم ــور ای ــرای کش ــد و ب ــن باش ــه کاال پایی این گون

ــی  ــد افزایش ــیا در دوره ۹۷-۱۳۸۳ دارای رون ــادی اوراس ــه اقتص ــران از اتحادی واردات ای

بــوده اســت و در ایــن دوره حــدود ۴۷ درصــد رشــد را تجربــه نمــوده اســت. عمــده واردات 

ــه  ــای اولی ــا کااله ــوژی و ی ــدون تکنول ــای ب ــه کااله ــن اتحادی ــران از کشــورهای عضــو ای ای
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ــی در ســطح کدهــای شــش رقمی  ــران حت ــی ای ــی و صادرات ــالم واردات ــداد اق ــوده اســت تع ب

ــورد توجــه نیســت.   ــدان م HS چن

در نهایــت می تــوان گفــت تجــارت ایــران بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا 

دارای تغییراتــی اســت، بــه طــور متوســط بیشــترین تجــارت ایــران بــه روســیه اســت و کمتریــن 

تجــارت ایــران نیــز بــه قرقیزســتان مربــوط می شــود. 
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فصل سوم:

تجزیه وتحلیل وضعیت اقتصادى، تجارى و سیاسـى  کشـورهاى 
اوراسـیا  اقتصادى  اتحادیه  عضو 

۳-۱- مقدمه

کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا دارای ویژگی هــای مشــترك در زمینه هــای 

سیاســی اداری، نظــام اقتصــادی و بافــت اجتماعــی فرهنگــی هســتند. ســاختار ایــن کشــورها، 

ــا وجــود آزادســازی  ــه ب ــر شــوروی ســابق اســت ک ــراث نظــام واحــدی از اتحــاد جماهی می

ــا و  ــر قرارداد ه ــورها ب ــن کش ــابق ای ــام اداری س ــترک نظ ــوه مش ــاری، وج ــادی و تج اقتص

ــان و فرهنــگ مصــرف  ــده اســت. زب اتحادیه هــای اقتصــادی و تجــاری منطقــه ای ســایه افکن

ــه از  ــت ک ــورها اس ــن کش ــازار ای ــای ب ــن ویژگی ه ــی از مهم تری ــورها یک ــن کش ــترك ای مش

ــه  ــد ب ــن و هن ــه، چی ــر ترکی ــوی دیگ ــی و از س ــن و کره جنوب ــا، ژاپ ــکا، اروپ ــو آمری ــك س ی

ــن کشــورها را یکــی  ــم ای ــای مه ــه گام، بازاره ــتند و به صــورت گام ب ــف هس ــت آن واق اهمی

ــود می بخشــند.  ــد و ســهم خــود را از اقتصــاد و تجــارت بهب پــس از دیگــری تســخیر می کنن

ــی و مهندســی،  ــات فن ــم در بخــش صــادرات کاال، خدم ــتاوردهای مه ــم دس ــران علی رغ ای

انــرژی، حمل ونقــل و ترانزیــت بــه ایــن کشــورها داشــته اســت، متاســفانه ایــن دســتاوردها بــا 

ــود و گســترش  ــوده اســت. بهب ــران متناســب نب ــوه و بالفعــل ای ــا و پتانســیل های بالق مزیت ه

روابــط همــه جانبــه بــه ویــژه اقتصــادی و تجــاری بــا ایــن کشــورها نیازمنــد شــناخت وضعیــت 

ــی و ... اســت.  ــادی، اجتماع ــای اقتص ــورها در حوزه ه ــن کش ای

ــی  ــی و اجتماع ــی، فرهنگ ــادی، سیاس ــت اقتص ــی وضعی ــل بررس ــن فص ــدف از ای ه

کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا شــامل روســیه، ارمنســتان، بــالروس، قزاقســتان، 

ــت.  ــی اس ــال های آت ــورها در س ــن کش ــادی ای ــم انداز اقص ــتان و چش قرقیزس

۳-۲- وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

ــه  ــن قســمت شــاخص های اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی کشــورهای عضــو اتحادی در ای

در  گرفــت.  خواهــد  قــرار  تجزیه وتحلیــل  مــورد   ۲۰۱۰-۱۸ دوره  در  اوراســیا  اقتصــادی 
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ــه اقتصــادی  خصــوص وضعیــت اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی کشــورهای عضــو اتحادی

ــوده و  ــات قدیمــی ب ــن مطالع ــر ای ــه اکث ــه اســت ک ــی صــورت گرفت ــیا بعضــا مطالعات اوراس

تحــوالت اخیــر ایــن کشــورها به ویــژه در حــوزه اقتصــادی را در بــر نمی گیرنــد کــه در ادامــه 

قصــد داریــم ایــن مباحــث را بــا آخریــن آمــار و اطالعــات در دســترس مــورد تجزیه وتحلیــل 

قــرار دهیــم. 

۳-۳- بررسی وضعیت اقتصادی کشورها

۳-۳-۱- ارمنستان

ــع شــده  ــای خــزر واق ــیاه و دری ــای س ــان دری ــی در می ــاز جنوب ــوری ارمنســتان در قف ق جمه

اســت. ایــن کشــور از نظــر وســعت کوچک تریــن جمهــوری اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق 

ــتان، در شــرق؛  ــمال؛ گرجس ــه، در ش ــرب؛ ترکی ــایگان آن در غ ــه همس محســوب می شــد ک

جمهــوری آذربایجــان و در جنــوب؛ ایــران و ناحیــه خودگــردان نخجــوان هســتند. ایــن کشــور 

ــوب سلســله  ــران، در غــرب فــالت ارمنســتان و جن کوهســتانی اســت و در شــمال فــالت ای

ــر)  ــا (۱۸۰۰ مت ــا ۵۹۰۰ پ ــاز واقــع شــده اســت. ارتفــاع ارمنســتان از ســطح دری ــال قفق جب

اســت و تنهــا کمتــر از ۱۰٪ ســرزمین ارمنســتان ارتفــاع کمتــر ۳۳۰۰ پــا دارنــد. نکتــه مهــم 

در مــورد ارمنســتان عــدم دسترســی ایــن کشــور بــه آب هــای آزاد اســت، مهم تریــن دریاچــه 

ارمنســتان دریاچــه ســوان، در شــرق ایــن کشــور واقــع شــده اســت و نقــش بســیار مهمــی در 

ــان  ــیرین جه ــای آب ش ــن دریاچه ه ــه یکــی از مرتفع تری ــد ک ــا می کن ــه ایف ــتم منطق اکوسیس

اســت. پایتخــت ارمنســتان شــهر ایــروان اســت کــه بیــش از یــک ســوم کل جمعیــت کشــور را 

تشــکیل می دهــد. از دیگــر شــهرهای مهــم ارمنســتان می تــوان بــه شــهر گیومــری (لنینــاکان)، 

ــاخکاهوویت،  ــاران، تس ــک، آپ ــیا، مارالی ــروواکان)، آماس ــادزور (کی ــان، آن ــان، آخوری آبوی

آرتاشــات، آشــتاراک و اجمیادزیــن اشــاره کــرد.

ــه  ــی ب بعــد از اســتقالل در ســال ۱۹۹۱ سیاســت گذاران ارمنســتان گــذر از اقتصــاد دولت

اقتصــاد بــازار را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد بــه طــوری کــه ایــن کشــور طــی ســال های 

ــا،  ــارت و قیمت ه ــازی تج ــژه آزادس ــادی به وی ــات اقتص ــام اصالح ــا انج ۲۰۰۰-۱۹۹۵ ب

رشــد اقتصــادی ۵/۴ درصــد را تجربــه کــرد. در ایــن دوره بیشــتر بنگاه هــای کوچــك و متوســط 

ــر  ــه ب ــذار شــد و مداخــالت دولــت در اقتصــاد کاهــش یافــت ک ــه بخــش خصوصــی واگ ب
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ــا ثبــات نمایــد و نــرخ  همیــن اســاس ایــن کشــور موفــق شــد وضعیــت اقتصــادی خــود را ب

تــورم را کنتــرل نمایــد. از ســال ۲۰۰۰ بــه بعــد ایــن کشــور اصالحــات اقتصــادی را ادامــه داد 

ــه مــردم را بهبــود بخشــید.  ــه خدمــات عمومــی ب ــا تقویــت واســطه گری مالــی، ارائ و ب

ــی  ــتان را در دوره ۲۰۱۰ ال ــادی ارمنس ــاخص های کالن اقتص ــی ش ــدول (۳-۱) برخ ج

۲۰۱۸ نشــان می دهــد. مالحظــه می گــردد تولیــد ناخالــص داخلــی بــه قیمــت ثابــت ۲۰۱۰ 

ــت  ــه اس ــش یافت ــون دالر در ۲۰۱۸ افزای ــه ۱۳۰۰۸ میلی ــون دالر در ۲۰۱۰ ب از ۹۲۶۰ میلی

ــد  ــاالنه تولی ــد س ــرخ رش ــون دالر اســت. ن ــا ۱۱۰۶۲ میلی ــرار ب ــن دوره ب ــط آن در ای و متوس

ناخالــص داخلــی از ۲/۲۰ درصــد در ۲۰۱۰ بــه ۵/۲۰ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه و کــه 

متوســط آن در همیــن دوره برابــر بــا ۴/۱۲ درصــد اســت. تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه نیــز از 

۳۲۱۸ دالر در ۲۰۱۰ به ۴۴۰۷ دالر در ۲۰۱۸ رســیده اســت و متوســط آن در این دوره ۳۷۹۶ 

دالر اســت. نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه از ۲/۵۸ درصــد در ۲۰۱۰ بــه ۴/۹۵ 

ــا ۳/۸۷ درصــد  ــر ب ــه و متوســط آن در دوره مــورد بررســی براب درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافت

ــه در ایــن دوره نوســان هایی نیــز داشــته اســت. ــوده کــه البت ب

ســهم بخــش کشــاورزی از تولیــد ناخالص داخلــی از ۱۷/۹۱ درصــد در ۲۰۱۳ بــه ۱۴/۹۹ 

در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه  و متوســط ســهم آن در همیــن دوره برابــر ۱۷/۱۷ درصــد اســت. ســهم 

بخــش صنعــت از تولیــد ناخالــص داخلــی از ۲۷/۸۳ درصــد در ۲۰۱۲ بــه ۲۴/۹۸ درصــد در 

۲۰۱۸ کاهــش یافتــه کــه متوســط آن در همیــن دوره برابــر ۲۵/۹۸ درصــد اســت. ســهم صنایــع 

کارخانــه ای از تولیــد ناخالــص داخلــی از ۹/۴۲ درصــد در ۲۰۱۲ بــه ۱۱/۳۱ درصــد در ۲۰۱۸ 

ــوده اســت. ســهم  ــر ۱۰/۰۳ درصــد ب رســیده و ســهم متوســط ســاالنه آن در همیــن دوره براب

درآمــد نفــت در تولیــد ناخالــص داخلــی ارمنســتان در ایــن برابــر صفــر بــوده اســت. 

سـهم واردات کاال و خدمات از تولید ناخالص داخلی از ۴۵/۳۲ درصد در ۲۰۱۰ به ۵۲/۸۹ 

درصد در ۲۰۱۸ رسـیده که متوسـط سـاالنه آن در همین دوره برابر با ۴۷/۰۴ درصد اسـت. سـهم 

صـادرات کاال و خدمـات از تولید ناخالص داخلی داخلی از ۲۰/۸۳ درصـد در ۲۰۱۰ به ۳۷/۵۱ 

درصـد در ۲۰۱۸ افزایـش یافته که متوسـط سـاالنه آن در همین دوره برابر با ۲۹/۶۴ درصد اسـت. 

سـهم تجـارت کاال از تولیـد ناخالـص داخلـی از ۵۱/۷۷ درصـد در ۲۰۱۰ بـه ۵۹/۳۲ درصد در 

۲۰۱۸ رسـیده که متوسـط سـاالنه آن در همین دوره برابر با ۵۲/۳۸ درصد اسـت.

ــه  ــه ک ــش یافت ــد در ۲۰۱۸ کاه ــه ۲/۵۲ درص ــد در ۲۰۱۰ ب ــورم از ۸/۱۸ درص ــرخ ت ن



موافقت نامه تجارت ترجیحى
بین ایران و اتحادیه اقتصادى اوراسیا

128

ــت. ــد اس ــا ۳/۶۶ درص ــر ب ــن دوره براب ــاالنه آن در همی ــط س متوس

جمعیت از ۲۸۷۷ هزار نفر در ۲۰۱۰ به ۲۹۵۲ هزار نفر ۲۰۱۸ افزایش یافته که متوسط ساالنه آن 

در همین دوره برابر با ۲۹۱۲ هزار نفر است. نرخ رشد جمعیت از ۰/۳۷- درصد در ۲۰۱۰ به ۰/۲۴ 

درصد در ۲۰۱۸ افزایش یافته که متوسط ساالنه آن در همین دوره برابر با ۰/۲۴ درصد بوده است.

 جدول (۳-۱): شاخص های اقتصاد کالن ارمنستان در ۲۰۱۰-۱۸

۲۰۱۰۲۰۱۱۲۰۱۲۲۰۱۳۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸واحدمتغیر
متوسط 
دوره

تولید ناخالص داخلی 
(ثابت ۲۰۱۰)

۱۰۳۹۴۱۰۷۳۷۱۱۱۲۳۱۱۴۷۹۱۱۵۰۲۱۲۳۶۵۱۳۰۰۸۱۱۰۶۲ ۹۲۶۰۹۶۹۶میلیون دالر

نرخ رشد تولید 
ناخالص داخلی

۲/۲۰۴/۷۰۷/۲۰۳/۳۰۳/۶۰۳/۲۰۰/۲۰۷/۵۰۵/۲۰۴/۱۲درصد

تولید ناخالص داخلی 
سرانه

۳۲۱۸۳۳۷۱۳۶۰۴۳۷۰۵۳۸۱۹۳۹۲۴۳۹۱۷۴۱۹۹۴۴۰۷۳۷۹۶دالر

نرخ رشد تولید 
ناخالص داخلی سرانه

۰/۱۶۷/۱۸۴/۹۵۳/۸۷-۲/۵۸۴/۷۳۶/۹۱۲/۸۲۳/۰۷۲/۷۴درصد

سهم بخش کشاورزی 
از تولید ناخالص 

داخلی
۱۷/۹۱۱۸/۴۳۱۸/۰۷۱۷/۲۲۱۶/۳۹۱۴/۹۹۱۷/۱۷//////درصد

سهم بخش صنعت از 
تولید ناخالص داخلی

۲۷/۸۳۲۶/۷۱۲۵/۲۷۲۵/۷۱۲۵/۵۸۲۵/۸۱۲۴/۹۸۲۵/۹۸////درصد

سهم صنایع 
کارخانه ای از تولید 
ناخالص داخلی

۹/۴۲۹/۶۸۹/۶۷۹/۲۱۱۰/۲۸۱۰/۶۳۱۱/۳۱۱۰/۰۳////درصد

سهم درآمد نفت از 
تولید ناخالص داخلی

۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰درصد

سهم واردات کاال 
و خدمات از تولید 
ناخالص داخلی

۴۵/۳۲۴۷/۳۵۴۸/۴۰۴۸/۲۰۴۷/۰۵۴۱/۸۷۴۲/۷۷۴۹/۵۰۵۲/۸۹۴۷/۰۴درصد

سهم صادرات کاال 
و خدمات از تولید 
ناخالص داخلی

۲۰/۸۳۲۳/۷۶۲۷/۵۷۲۸/۳۶۲۵/۵۷۲۹/۷۳۳۳/۱۵۳۷/۳۳۳۷/۵۱۲۹/۶۴درصد

سهم تجارت کاال از 
تولید ناخالص داخلی

۵۱/۷۷۵۴/۰۲۵۳/۱۲۵۳/۵۶۵۰/۹۹۴۴/۷۶۴۸/۰۳۵۵/۸۱۵۹/۳۲۵۲/۳۸درصد

۱/۴۰۰/۹۷۲/۵۲۳/۶۶-۸/۱۸۷/۶۵۲/۵۶۵/۷۹۲/۹۸۳/۷۳درصدنرخ تورم

۲۸۷۷۲۸۷۷۲۸۸۴۲۸۹۸۲۹۱۲۲۹۲۶۲۹۳۶۲۹۴۵۲۹۵۲۲۹۱۲هزار نفرجمعیت

۰/۰۳۰/۲۷۰/۴۶۰/۵۱۰/۴۵۰/۳۶۰/۲۹۰/۲۴۰/۲۴-۰/۳۷-درصدنرخ رشد جمعیت

۲۸۴۷۰کیلومترمربعمساحت

ماخذ: آمار و اطالعات بانك جهانی (۲۰۱۹) و محاسبات تحقیق
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۳-۳-۲- بالروس

جمهــوری بــالروس یکــی از کشــورهای اروپــای شــرقی اســت کــه پــس از فروپاشــی اتحــاد 

جماهیــر شــوروی در ســال ۱۹۹۰ تشــکیل شــد و تــا پیــش از آن جــزء شــوروی ســابق بــود. 

بــالروس از شــمال و شــرق بــا روســیه، از جنــوب بــا اوکرایــن، از غــرب بــا لهســتان و از شــمال 

بــا لتونــی و لیتوانــی همســایه اســت و پایتخــت آن شــهر مینســك اســت. بــالروس بــه دریــا راه 

ــاع) و شــامل نواحــی گســترده ای از ســرزمین های باتالقــی  ــا پســت (کــم ارتف ــدارد و تقریب ن

(تاالبــی) اســت. آب وهــوای بــالروس از زمســتان های بســیار ســرد تــا تابســتان های خنــک و 

بارانــی در نوســان اســت. منابــع طبیعــی بــالروس شــامل؛ ذخایــر زغــال ســنگ، اندکــی نفــت 

خــام، گاز طبیعــی، گرانیــت، دولومیــت، ســنگ آهــک، خــاک رســوبی، گل ســفید، ماســه، 

شــن و خــاک رس اســت.  

اکثریــت جمعیــت بــالروس، بالروس هــای بومــی هســتند کــه ۸۲ درصــد کل جمعیــت 

ــی  ــی و بالروس ــان روس ــالروس زب ــج در ب ــای رای ــوند. زبان ه ــامل می ش ــور را ش ــن کش ای

ــالروس هســتند. ــر دو از زبان هــای رســمی ب ــه ه اســت ک

ــه انــرژی و مــواد خــام دارد کــه  بــالروس کشــوری صنعتــی اســت و وابســتگی باالیــی ب

ــریع  ــاط دارد. رشــد س ــور ارتب ــن کش ــا ای ــده ب ــك شــریك تجــاری عم ــوان ی ــه عن ــیه ب روس

ــه  ــد آورده ب ــور پدی ــن کش ــاد کالن ای ــات اقتص ــرای ثب ــادی ب ــکالت زی ــرژی مش ــت ان قیم

طــوری کــه ایــن کشــور بــه دنبــال کاهــش وابســتگی خــود بــه انــرژی اســت. بــالروس پــل 

ــرده  ــاد ک ــود ایج ــرای خ ــتراتژیکی ب ــت اس ــه موقعی ــیه اســت ک ــا و روس ــن اروپ ارتباطــی بی

ــرل  ــت کنت ــی را دارد. دول ــوز ویژگی هــای اقتصــاد بســته و دولت ــالروس هن اســت، اقتصــاد ب

ــنگین  ــای س ــا، وضــع مالیات ه ــرای بنگاه ه ــادی ب ــات اقتص ــاذ تصمیم ــد، اتخ ــل تولی عوام

ــرای ایجــاد اشــتغال  ــد کاال و خدمــات ب ــه شــرکت های ســنتی تولی ــا، کمــك ب ــرای بنگاه ه ب

ــود دارد.  ــتور کار خ ــی را در دس ــای حمایت ــب صندوق ه در قال

ــی  ــالروس را در دوره ۲۰۱۰ ال ــادی ب ــاخص های کالن اقتص ــی ش ــدول (۳-۲) برخ ج

۲۰۱۸ نشــان می دهــد. مالحظــه می گــردد تولیــد ناخالــص داخلــی بــه قیمــت ثابــت ۲۰۱۰ 

از ۵۸۶۶۵ میلیــون دالر در ۲۰۱۰ بــه ۶۳۹۷۴ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه و متوســط 

ــص  ــد ناخال ــاالنه تولی ــد س ــرخ رش ــون دالر اســت. ن ــا ۶۲۲۳۹ میلی ــرار ب ــن دوره ب آن در ای

ــه و کــه متوســط  ــه ۳/۵۰ درصــد در ۲۰۱۸ کاهــش یافت داخلــی از ۷/۸۰ درصــد در ۲۰۱۰ ب
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آن در همیــن دوره برابــر بــا ۱/۸۷ درصــد اســت. تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه نیــز از ۶۱۸۱ 

دالر در ۲۰۱۰ بــه ۶۷۴۴ دالر در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه و متوســط آن در ایــن ۶۵۶۴ دالر 

اســت. نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه از ۷/۹۸ درصــد در ۲۰۱۰ بــه ۳/۱۹ درصــد 

ــن دوره  ــوده کــه در ای ــا ۱/۹۰ درصــد ب ــر ب ــن براب ــه و متوســط آن در ای در ۲۰۱۸ کاهــش یافت

ــته اســت. ــان هایی داش نوس

ســهم بخــش کشــاورزی از تولیــد ناخالــص داخلــی از ۸/۱۳ درصــد در ۲۰۱۰ بــه ۷/۵۷ 

در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه  و متوســط ســهم آن در همیــن دوره برابــر ۷/۵۳ درصــد اســت. ســهم 

بخــش صنعــت از تولیــد ناخالــص داخلــی از ۳۶/۹۸ درصــد در ۲۰۱۰ بــه ۳۱/۳۹ درصــد در 

۲۰۱۸ کاهــش یافتــه کــه متوســط آن در همیــن دوره برابــر ۳۴/۱۵ درصــد اســت. ســهم صنایــع 

ــد در  ــه ۲۱/۴۷ درص ــد در ۲۰۱۰ ب ــی از ۲۱/۹۶ درص ــص داخل ــد ناخال ــه ای از تولی کارخان

۲۰۱۸ رســیده و ســهم متوســط ســاالنه آن در همیــن دوره برابــر ۲۲/۲۴ درصــد بــوده اســت. 

ســهم درآمــد نفــت ســهم بخــش نفــت از تولیــد ناخالــص داخلــی از ۰/۸۷ درصــد در ۲۰۱۰ 

ــد  ــر ۰/۷۷ درص ــن دوره براب ــهم آن در همی ــط س ــه  و متوس ــش یافت ــه ۰/۵۲ در ۲۰۱۷ کاه ب

اســت. 

ــد در ۲۰۱۰  ــی از ۶۲/۹۶ درص ــص داخل ــد ناخال ــات از تولی ــهم واردات کاال و خدم س

ــا  ــر ب ــن دوره براب ــه کــه متوســط ســاالنه آن در همی ــه ۶۹/۱۴ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافت ب

۶۵/۵۹ درصــد اســت. ســهم صــادرات کاال و خدمــات از تولیــد ناخالــص داخلــی داخلــی از 

۵۰/۱۱ درصــد در ۲۰۱۰ بــه ۷۰/۲۰ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه کــه متوســط ســاالنه آن 

در همیــن دوره برابــر بــا ۶۴/۲۴ درصــد اســت. ســهم تجــارت کاال از تولیــد ناخالــص داخلــی 

از ۱۰۲/۵۶ درصــد در ۲۰۱۰ بــه ۱۲۰/۸۶ درصــد در ۲۰۱۸ رســیده کــه متوســط ســاالنه آن در 

همیــن دوره برابــر بــا ۱۱۴/۷۸ درصــد اســت.

نــرخ تــورم از ۱۱۳/۰۷ درصــد در ۲۰۱۰ بــه ۱۳۹/۳۴ درصــد در ۲۰۱۸ رســیده کــه 

ــت. ــد اس ــا ۱۲۹/۸۳ درص ــر ب ــن دوره براب ــاالنه آن در همی ــط س متوس

ــه  ــه ک ــر ۲۰۱۸ افزایــش یافت ــه ۹۴۸۵ هــزار نف ــر در ۲۰۱۰ ب جمعیــت از ۹۴۹۱ هــزار نف

متوســط ســاالنه آن در همیــن دوره برابــر بــا ۹۴۸۳ هــزار نفــر اســت. نــرخ رشــد جمعیــت از 

۰/۱۷- درصــد در ۲۰۱۰ بــه ۰/۱۴- درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه کــه متوســط ســاالنه آن 

در همیــن دوره برابــر بــا ۰/۰۳- درصــد بــوده اســت.
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جدول (۳-۲): شاخص های اقتصاد کالن بالروس در ۲۰۱۰-۱۸

۲۰۱۰۲۰۱۱۲۰۱۲۲۰۱۳۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸واحدمتغیر
متوسط 
دوره

تولید ناخالص داخلی 
(ثابت ۲۰۱۰)

میلیون 
دالر

۵۸۶۶۵۶۱۸۲۱۶۲۸۶۴۶۳۴۹۴۶۴۵۹۰۶۲۱۱۷۶۰۵۴۸۶۲۰۸۱۶۳۹۷۴۶۲۲۳۹

نرخ رشد تولید 
ناخالص داخلی

۲/۵۳۲/۵۳۳/۰۵۱/۸۷-۳/۸۳-۷/۸۰۵/۳۸۱/۶۹۱/۰۰۱/۷۳درصد

تولید ناخالص داخلی 
سرانه

۶۱۸۱۶۵۲۶۶۶۴۲۶۷۰۸۶۸۱۷۶۵۴۶۶۳۷۲۶۵۳۶۶۷۴۴۶۵۶۴دالر

نرخ رشد تولید 
ناخالص داخلی سرانه

۲/۶۵۲/۵۷۳/۱۹۱/۹۰-۳/۹۸-۷/۹۸۵/۵۷۱/۷۸۰/۹۹۱/۶۳درصد

سهم بخش کشاورزی 
از تولید ناخالص 

داخلی
۸/۱۳۸/۶۷۸/۰۰۸/۱۳۶/۸۱۷/۳۰۶/۲۸۶/۹۰۷/۵۷۷/۵۳درصد

سهم بخش صنعت از 
تولید ناخالص داخلی

۳۶/۹۸۳۶/۰۹۳۶/۲۸۳۵/۹۰۳۵/۳۸۳۲/۶۹۳۰/۹۶۳۱/۵۵۳۱/۴۹۳۴/۱۵درصد

سهم صنایع 
کارخانه ای از تولید 
ناخالص داخلی

۲۱/۹۶۲۶/۴۲۲۴/۷۸۲۲/۰۰۲۱/۰۹۲۰/۶۴۲۰/۱۵۲۱/۶۳۲۱/۴۷۲۲/۲۴درصد

سهم درآمد نفت از 
تولید ناخالص داخلی

۰/۷۷//۰/۸۷۱/۲۵۱/۱۳۰/۸۷۰/۷۴۰/۴۲۰/۳۸۰/۵۲درصد

سهم واردات کاال 
و خدمات از تولید 
ناخالص داخلی

۶۲/۹۶۷۹/۵۱۷۴/۳۱۶۱/۴۸۵۵/۷۱۵۷/۹۰۶۲/۷۰۶۶/۵۸۶۹/۱۴۶۵/۵۹درصد

سهم صادرات کاال 
و خدمات از تولید 
ناخالص داخلی

۵۰/۱۱۷۸/۴۷۷۸/۷۸۵۸/۳۳۵۴/۹۴۵۸/۰۱۶۲/۵۱۶۶/۷۹۷۰/۲۰۶۴/۲۴درصد

سهم تجارت کاال از 
تولید ناخالص داخلی

۱۰۲/۵۶۱۴۱/۱۶۱۴۰/۷۷۱۰۶/۲۲۹۷/۳۷۱۰۰/۸۸۱۰۷/۱۸۱۱۵/۹۹۱۲۰/۸۶۱۱۴/۷۸درصد

۱۱۳/۰۷۱۵۷/۹۷۱۵۳/۰۹۱۱۹/۸۲۱۱۰/۶۵۱۱۵/۹۱۱۲۵/۲۱۱۳۳/۳۷۱۳۹/۳۴۱۲۹/۸۳درصدنرخ تورم

۹۴۹۱۹۴۷۳۹۴۶۴۹۴۶۶۹۴۷۵۹۴۹۰۹۵۰۲۹۴۹۸۹۴۸۵۹۴۸۳هزار نفرجمعیت

۰/۰۳-۰/۱۴-۰/۰۳-۰/۰۹۰/۰۲۰/۰۹۰/۱۶۰/۱۳-۰/۱۸-۰/۱۷-درصدنرخ رشد جمعیت

مساحت
کیلومتر 
مربع

۲۰۲۹۰۰

ماخذ: آمار و اطالعات بانك جهانی (۲۰۱۹) و محاسبات تحقیق

۳-۳-۳- روسیه 

ـــن را  ـــکی های زمی ـــد خش ـــدود ۱۱/۵ درص ـــه ح ـــت ک ـــان اس ـــور جه ـــن کش ـــیه بزرگ تری روس

ـــله  ـــه سلس ـــده ک ـــیم ش ـــیایی تقس ـــی و آس ـــه دو بخـــش اروپای ـــور ب ـــن کش ـــود. ای ـــامل می ش ش
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کوه هـــای اورال آنهـــا را از یکدیگـــر جـــدا کـــرده اســـت. روســـیه از شـــمال بـــه اقیانـــوس 

ـــای  ـــس، دری ـــای بارنت ـــای کارا، دری ـــوا، دری ـــج پچ ـــفید، خلی ـــای س ـــمالی، دری ـــد ش منجم

ـــای  ـــا دری ـــرب ب ـــروژ، از غ ـــد و ن ـــای چوکچـــی و فنالن ـــرقی، دری ـــیبری ش ـــای س ـــف، دری الپت

ـــترك  ـــرز مش ـــن، م ـــالروس و اوکرای ـــتان، ب ـــی، لهس ـــتونی، لتون ـــد، اس ـــج فنالن ـــك و خلی بالتی

دارد. از جنـــوب بـــا دریـــای ســـیاه، گرجســـتان، آذربایجـــان، دریـــای خـــزر بـــا قزاقســـتان 

همســـایه اســـت. از شـــرق نیـــز بـــا  چیـــن، مغولســـتان، کـــره  شـــمالی، دریـــای ژاپـــن و 

ـــت. ـــرز اس ـــم م ـــوس آرام ه اقیان

ـــوده و در  ـــاوت ب ـــف متف ـــاط مختل ـــاد، در نق ـــعت زی ـــت وس ـــه عل ـــیه ب ـــوای روس آب وه

زمســـتان و تابســـتان دارای اختـــالف دمـــای بســـیار زیـــادی اســـت. در بخشـــی از نواحـــی 

ـــق  ـــت. مناط ـــر اس ـــر صف ـــانتیگراد زی ـــه س ـــتان، ۵۰ درج ـــط در زمس ـــای متوس ـــیبری، دم س

مرکـــزی روســـیه، دارای ویژگی هـــای آب وهوایـــی اروپـــای شـــرقی و مرکـــزی اســـت. در 

ـــدل و  ـــمالی، معت ـــق ش ـــك در مناط ـــرد و خش ـــوای س ـــوع آب وه ـــه ن ـــیه از س ـــوع روس مجم

ـــرقی  ـــوب ش ـــی جن ـــك در نواح ـــدل و خش ـــی و معت ـــوب غرب ـــی جن ـــوب در نواح ـــه مرط نیم

ـــت. ـــوردار اس برخ

روســـیه دارای بزرگ تریـــن ذخایـــر گازی، دومیـــن ذخایـــر ذغـــال ســـنگ و هشـــتمین 

ذخایـــر نفتـــی در جهـــان اســـت، حـــدود ۴۶ درصـــد از تولیـــد بـــرق در ایـــن کشـــور از 

بخـــش گاز تامیـــن می شـــود. شـــرکت های ســـرمایه گذاری خارجـــی و داخلـــی بیـــش از 

۲۸ میلیـــارد دالر در بـــازار انـــرژی روســـیه ســـرمایه گذاری نموده انـــد کـــه توســـعه بخـــش 

انـــرژی ایـــن کشـــور منجـــر بـــه تقاضـــای فزآینـــده بـــرای تکنولوژی هـــای جدیـــد اســـت. 

جـــدول (۳-۳) برخـــی شـــاخص های کالن اقتصـــادی روســـیه را در دوره ۲۰۱۰ الـــی 

۲۰۱۸ نشـــان می دهـــد. مالحظـــه می گـــردد تولیـــد ناخالـــص داخلـــی بـــه قیمـــت ثابـــت 

ـــش  ـــون دالر در ۲۰۱۸ افزای ـــه ۱۷۲۲۱۹۲ میلی ـــون دالر در ۲۰۱۰ ب ۲۰۱۰ از ۱۵۲۴۹۱۷ میلی

یافتـــه اســـت و متوســـط آن در ایـــن دوره بـــرار بـــا ۱۶۴۹۹۹۱ میلیـــون دالر اســـت. نـــرخ 

رشـــد ســـاالنه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی از ۴/۵۰ درصـــد در ۲۰۱۰ بـــه ۲/۲۵ درصـــد در 

ـــد  ـــا ۱/۸۸ درصـــد اســـت. تولی ـــر ب ـــن دوره براب ـــه متوســـط آن در همی ـــه و ک ۲۰۱۸ کاهـــش یافت

ـــش  ـــه ۱۱۷۲۹ دالر در ۲۰۱۸ افزای ـــز از ۱۰۶۷۵ دالر در ۲۰۱۰ ب ـــرانه نی ـــی س ـــص داخل ناخال

ـــد ناخالـــص داخلـــی  ـــرخ رشـــد تولی ـــه اســـت و متوســـط آن در ایـــن ۱۱۳۷۵ دالر اســـت. ن یافت
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ـــط آن  ـــه و متوس ـــش یافت ـــد در ۲۰۱۸ کاه ـــه ۲/۲۶ درص ـــد در ۲۰۱۰ ب ـــرانه از ۴/۴۵ درص س

ـــت. ـــته اس ـــان هایی داش ـــن دوره نوس ـــه در ای ـــت ک ـــوده اس ـــد ب ـــا ۱/۵۷ درص ـــر ب ـــن براب در ای

ســـهم بخـــش کشـــاورزی از تولیـــد ناخالـــص داخلـــی از ۴/۰۸ درصـــد در ۲۰۱۰ بـــه 

۳/۵۵ در ۲۰۱۸ کاهـــش یافتـــه  و متوســـط ســـهمی آن در همیـــن دوره برابـــر ۳/۵۳ درصـــد 

اســـت. ســـهم بخـــش صنعـــت از تولیـــد ناخالـــص داخلـــی از ۳۰/۰۰ درصـــد در ۲۰۱۰ 

ـــر ۲۹/۶۳  ـــن دوره براب ـــط آن در همی ـــه متوس ـــه ک ـــش یافت ـــد در ۲۰۱۸ افزای ـــه ۳۲/۰۷ درص ب

ـــد  ـــی از ۱۲/۸۲ درص ـــص داخل ـــد ناخال ـــه ای از تولی ـــع کارخان ـــهم صنای ـــت. س ـــد اس درص

ـــن  ـــاالنه آن در همی ـــه و ســـهم متوســـط س ـــه ۱۲/۳۱ درصـــد در ۲۰۱۸ کاهـــش یافت در ۲۰۱۰ ب

ـــی از  ـــص داخل ـــد نخال ـــت از تولی ـــد نف ـــهم درآم ـــت. س ـــوده اس ـــد ب ـــر ۱۲/۰۰ درص دوره براب

ـــن  ـــهمی آن در همی ـــط س ـــه  و متوس ـــش یافت ـــه ۶/۴۳ در ۲۰۱۷ کاه ۹/۹۴ درصـــد در ۲۰۱۰ ب

ـــت.  ـــد اس ـــر ۸/۴۳ درص دوره براب

ـــد در ۲۰۱۰  ـــی از ۲۱/۱۴ درص ـــص داخل ـــد ناخال ـــات از تولی ـــهم واردات کاال و خدم س

بـــه ۲۰/۷۷ درصـــد در ۲۰۱۸ رســـیده کـــه متوســـط ســـاالنه آن در همیـــن دوره برابـــر بـــا 

ــد ناخالـــص داخلـــی  ــات از تولیـ ــادرات کاال و خدمـ ــهم صـ ــد اســـت. سـ ۲۰/۵۶ درصـ

داخلـــی از ۲۹/۲۲ درصـــد در ۲۰۱۰ بـــه ۳۰/۷۴ درصـــد در ۲۰۱۸ رســـیده کـــه متوســـط 

ـــد  ـــارت کاال از تولی ـــهم تج ـــت. س ـــد اس ـــا ۲۷/۵۸ درص ـــر ب ـــن دوره براب ـــاالنه آن در همی س

ناخالـــص داخلـــی از ۴۲/۵۸ درصـــد در ۲۰۱۰ بـــه ۴۱/۸۱ درصـــد در ۲۰۱۸ رســـیده کـــه 

متوســـط ســـاالنه آن در همیـــن دوره برابـــر بـــا ۳۹/۴۴ درصـــد اســـت.

ـــه  ـــه ک ـــه ۵۱/۵۱ درصـــد در ۲۰۱۸ افزایـــش یافت ـــورم از ۵۰/۳۶ درصـــد در ۲۰۱۰ ب ـــرخ ت ن

ـــا ۴۸/۱۴ درصـــد اســـت. ـــر ب ـــن دوره براب متوســـط ســـاالنه آن در همی

جمعیـــت از ۱۴۲۸۴۹ هـــزار نفـــر در ۲۰۱۰ بـــه ۱۴۴۴۷۸ هـــزار نفـــر ۲۰۱۸ رســـیده 

ـــد  ـــرخ رش ـــت. ن ـــر اس ـــزار نف ـــا ۱۴۳۷۵۰ ه ـــر ب ـــن دوره براب ـــاالنه آن در همی ـــط س ـــه متوس ک

ــه  ــه کـ ــش یافتـ ــد در ۲۰۱۸ کاهـ ــه ۰/۰۱- درصـ ــد در ۲۰۱۰ بـ ــت از ۰/۰۴ درصـ جمعیـ

متوســـط ســـاالنه آن در همیـــن دوره برابـــر بـــا ۰/۱۳ درصـــد بـــوده اســـت.
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جدول (۳-۳): شاخص های اقتصاد کالن روسیه در ۲۰۱۰-۱۸

متوسط دوره۲۰۱۰۲۰۱۱۲۰۱۲۲۰۱۳۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸واحدمتغیر

تولید ناخالص 
داخلی (ثابت 

(۲۰۱۰

میلیون 
دالر

۱۵۲۴۹۱۷۱۵۹۰۴۸۹۱۶۴۹۳۳۸۱۶۷۹۰۲۶۱۶۹۰۷۸۰۱۶۵۱۷۶۱۱۶۵۷۲۰۰۱۶۸۴۲۱۶۱۷۲۲۱۹۲۱۶۴۹۹۹۱

نرخ رشد تولید 
ناخالص 
داخلی

۲/۳۱۰/۳۳۱/۶۳۲/۲۵۱/۸۸-۴/۵۰۴/۳۰۳/۷۰۱/۸۰۰/۷۰درصد

تولید ناخالص 
داخلی سرانه

۱۰۶۷۵۱۱۱۲۵۱۱۵۱۸۱۱۷۰۰۱۱۵۷۳۱۱۲۸۲۱۱۲۹۸۱۱۴۷۰۱۱۷۲۹۱۱۳۷۵دالر

نرخ رشد تولید 
ناخالص داخلی 

سرانه
۲/۵۲۰/۱۵۱/۵۲۲/۲۶۱/۵۷-۱/۰۸-۴/۴۵۴/۲۲۳/۵۳۱/۵۸درصد

سهم بخش 
کشاورزی از 

تولید ناخالص 
داخلی

۴/۰۸۳/۳۴۳/۳۹۳/۲۰۳/۱۶۳/۳۶۳/۸۷۳/۸۵۳/۵۵۳/۵۳درصد

سهم بخش 
صنعت از 

تولید ناخالص 
داخلی

۳۰/۰۰۲۹/۲۶۲۹/۲۶۲۸/۲۱۲۸/۰۷۲۹/۸۹۲۹/۴۶۳۰/۴۷۳۲/۰۷۲۹/۶۳درصد

سهم صنایع 
کارخانه ای از 

تولید ناخالص 
داخلی

۱۲/۸۲۱۱/۵۸۱۱/۸۰۱۱/۳۲۱۱/۴۸۱۲/۴۸۱۲/۰۱۱۲/۲۲۱۲/۳۱۱۲/۰۰درصد

سهم درآمد 
نفت از تولید 

ناخالص 
داخلی

۸/۴۳//۹/۹۴۱۱/۳۷۱۰/۳۳۹/۰۸۹/۱۹۵/۹۳۵/۱۶۶/۴۳درصد

سهم واردات 
کاال و خدمات 

از تولید 
ناخالص 
داخلی

۲۱/۱۴۱۹/۹۲۲۰/۲۳۲۰/۴۰۲۰/۶۸۲۰/۶۴۲۰/۵۷۲۰/۷۱۲۰/۷۷۲۰/۵۶درصد

سهم صادرات 
کاال و خدمات 

از تولید 
ناخالص 
داخلی

۲۹/۲۲۲۷/۹۸۲۶/۸۸۲۵/۷۹۲۷/۱۰۲۸/۷۱۲۵/۷۴۲۶/۰۵۳۰/۷۴۲۷/۵۸درصد

سهم تجارت 
کاال از تولید 

ناخالص 
داخلی

۴۲/۵۸۴۱/۲۳۳۹/۱۲۳۷/۵۷۳۹/۰۶۳۹/۱۹۳۶/۸۹۳۷/۴۸۴۱/۸۱۳۹/۴۴درصد

۵۰/۳۶۴۷/۹۰۴۷/۱۱۴۶/۱۹۴۷/۷۸۴۹/۳۵۴۶/۳۰۴۶/۷۶۵۱/۵۱۴۸/۱۴درصدنرخ تورم

۱۴۲۸۴۹۱۴۲۹۶۱۱۴۳۲۰۲۱۴۳۵۰۷۱۴۳۸۲۰۱۴۴۰۹۷۱۴۴۳۴۲۱۴۴۴۹۷۱۴۴۴۷۸۱۴۳۷۵۰هزار نفرجمعیت

نرخ رشد 
جمعیت

۰/۰۱۰/۱۳-۰/۰۴۰/۰۸۰/۱۷۰/۲۱۰/۲۲۰/۱۹۰/۱۷۰/۱۱درصد

مساحت
کیلومتر 
مربع

۱۶۳۷۶۸۷۰

ماخذ: آمار و اطالعات بانك جهانی (۲۰۱۹) و محاسبات تحقیق
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۳-۳-۴- قزاقستان 

ــن لحــاظ  ــه از ای ــع دارد ک ــر مرب ــا ۲۷۱۷ هزارکیلومت ــر ب ــاحتی براب ــتان مس ــوری قزاقس جمه

ــس  ــابق پ ــوروی س ــزرگ ش ــوری ب ــن جمه ــزی و دومی ــیای مرک ــوری آس ــیع ترین جمه وس

ــا ازبکســتان و ترکمنســتان و  ــوب ب ــا روســیه از جن ــن کشــور از شــمال ب از روســیه اســت. ای

قرقیزســتان و از شــرق بــا چیــن مــرز مشــترک دارد و دریــای خــزر در غــرب و دریاچــه آرال در 

ــا ازبکســتان قــرار گرفتــه اســت.  مــرز ایــن کشــور ب

ــیالت و  ــیمی، ش ــت، پتروش ــع نف ــتقرار صنای ــت اس ــه موقعی ــه ب ــا توج ــو ب کتان ــدر آ بن

ــی  ــر غن ــه ذخای ــی رود ک ــه شــمار م ــی قزاقســتان ب ــز صنعت ــن مراک ــروگاه اتمــی از مهم تری نی

نفــت و اورانیــوم بــر اهمیــت ایــن بنــدر افــزوده اســت و از بنــدرگاه ایــن شــهر جهــت حمــل 

ــج هــزار  ــا ظرفیــت پن ــی اســتفاده می شــود؛ کشــتی ها و تانکرهــا ت ــواد معدن نفــت خــام و م

تــن قــادر بــه پهلــو گرفتــن در ایــن بنــدر هســتند. از دیگــر بنــادر مهــم ایــن کشــور می تــوان 

بــه بنــدر گوریــف، بنــدر یارعلی یــف، بنــدر آق ســو اشــاره نمــود. بعــد از اســتقالل در ســال 

۱۹۹۱، قزاقســتان اصالحاتــی را بــرای گــذر اقتصــاد از دولتــی بــه اقتصــاد بــازار شــروع نمــود. 

و  کوچــك  بنگاه هــای  خصوصی ســازی  و  قیمت هــا  آزادســازی  بــه  می تــوان  جملــه  از 

متوســط، ایجــاد محیطــی مناســب بــرای فعالیــت کســب وکارها، انجــام اصالحــات در بخــش 

بانکــداری و خصوصی ســازی بخشــی از صنعــت بــرق اشــاره کــرد. همچنیــن ایــن کشــور بــه 

دلیــل مزیت هــای فــراوان در صنایــع نفــت و مــواد معدنــی بــا اصالحاتــی در قوانیــن جــذب 

ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی، ســعی نمــود آن را بــه ســمت صنایــع فــوق هدایــت کنــد. 

تاســیس صنــدوق ملــی بــرای پس انــداز بخشــی از درآمدهــای نفــت و گاز از دیگــر اقدامــات 

ایــن دولــت بــه شــمار مــی رود.

ــی  ــتان را در دوره ۲۰۱۰ ال ــادی قزاقس ــاخص های کالن اقتص ــی ش ــدول (۳-۴) برخ ج

۲۰۱۸ نشــان می دهــد. مالحظــه می گــردد تولیــد ناخالــص داخلــی بــه قیمــت ثابــت ۲۰۱۰ 

از ۱۴۸۰۴۷ میلیــون دالر در ۲۰۱۰ بــه ۲۰۴۰۶۷ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه اســت 

ــرخ رشــد ســاالنه تولیــد  ــون دالر اســت. ن ــا ۱۷۸۷۸۲ میلی ــرار ب و متوســط آن در ایــن دوره ب

ناخالــص داخلــی از ۷/۳۰ درصــد در ۲۰۱۰ بــه ۴/۱۰ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه و کــه 

متوســط آن در همیــن دوره برابــر بــا ۴/۴۷ درصــد اســت. تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه نیــز 

از ۹۰۷۰ دالر در ۲۰۱۰ بــه ۱۱۱۶۶ دالر در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه اســت و متوســط آن در ایــن 
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۱۰۳۱۶ دالر اســت. نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه از ۵/۷۹ درصــد در ۲۰۱۰ بــه 

۲/۷۴ درصــد در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه و متوســط آن در ایــن برابــر بــا ۳/۰۰ درصــد بــوده اســت 

کــه در ایــن دوره نوســان هایی داشــته اســت.

ســهم بخــش کشــاورزی از تولیــد ناخالــص داخلــی از ۶/۱۵ درصــد در ۲۰۱۳ بــه ۴/۳۶ 

ــر ۴/۷۱ درصــد اســت. ســهم  ــن دوره براب ــه  و متوســط ســهم آن در ای در ۲۰۱۸ کاهــش یافت

بخــش صنعــت از تولیــد ناخالــص داخلــی از ۴۰/۶۰ درصــد در ۲۰۱۲ بــه ۳۴/۰۷ درصــد در 

۲۰۱۸ کاهــش یافتــه کــه متوســط ســهم آن در ایــن دوره برابــر ۳۴/۴۷ درصــد اســت. ســهم 

صنایــع کارخانــه ای از تولیــد ناخالــص داخلــی از ۱۱/۳۲ درصــد در ۲۰۱۲ بــه ۱۱/۶۳ درصــد 

در ۲۰۱۸ رســیده و ســهم متوســط ســاالنه آن در همیــن دوره برابــر ۱۰/۹۹ درصــد بــوده اســت. 

ــه ۱۰/۱۹ در  ــی از ۱۶/۶۰ درصــد در ۲۰۱۰ ب ــص داخل ــد ناخال ــت در تولی ــد نف ــهم درآم س

۲۰۱۷ کاهــش یافتــه  و متوســط ســهم آن در ایــن دوره برابــر ۱۳/۱۶ درصــد اســت. 

ــد در ۲۰۱۰  ــی از ۲۹/۸۹ درص ــص داخل ــد ناخال ــات از تولی ــهم واردات کاال و خدم س

ــا ۲۷/۲۳  ــر ب ــن دوره براب ــه متوســط ســاالنه آن در ای ــه ۲۶/۲۶ درصــد در ۲۰۱۷ رســیده ک ب

درصــد اســت. ســهم صــادرات کاال و خدمــات از تولیــد ناخالــص داخلــی از ۴۴/۲۴ درصــد 

ــر  ــه ۳۶/۳۴ درصــد در ۲۰۱۷ رســیده کــه متوســط ســاالنه آن در همیــن دوره براب در ۲۰۱۰ ب

بــا ۳۸/۴۴ درصــد اســت. ســهم تجــارت کاال از تولیــد ناخالــص داخلــی از ۶۱/۵۲ درصــد 

در ۲۰۱۰ بــه ۵۴/۸۲ درصــد در ۲۰۱۸ رســیده کــه متوســط ســاالنه آن در ایــن دوره برابــر بــا 

۵۴/۳۱ درصــد اســت.

ــه  ــه ک ــه ۶۰/۶۲ درصــد در ۲۰۱۷ کاهــش یافت ــورم از ۷۴/۱۴ درصــد در ۲۰۱۰ ب ــرخ ت ن

ــا ۶۵/۶۷ درصــد اســت. ــر ب متوســط ســاالنه آن در ایــن دوره براب

جمعیــت از ۱۶۳۲۲ هــزار نفــر در ۲۰۱۰ بــه ۱۸۲۷۶ هــزار نفــر ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه کــه 

متوســط ســاالنه آن در همیــن دوره برابــر بــا ۱۷۲۹۴ هــزار نفــر اســت. نــرخ رشــد جمعیــت 

از ۱/۴۱ درصــد در ۲۰۱۰ بــه ۱/۳۱ درصــد در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه کــه متوســط ســاالنه آن در 

همیــن دوره برابــر بــا ۱/۴۱ درصــد بــوده اســت.
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جدول (۳-۴): شاخص های اقتصاد کالن قزاقستان در ۲۰۱۰-۱۸

متوسط دوره۲۰۱۰۲۰۱۱۲۰۱۲۲۰۱۳۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸واحدمتغیر

تولید ناخالص داخلی 
(ثابت ۲۰۱۰)

میلیون 
دالر

۱۴۸۰۴۷۱۵۹۰۰۳۱۶۶۶۳۵۱۷۶۶۳۳۱۸۴۰۵۲۱۸۶۲۶۰۱۸۸۳۰۹۱۹۶۰۳۰۲۰۴۰۶۷۱۷۸۷۸۲

نرخ رشد تولید ناخالص 
داخلی

۷/۳۰۷/۴۰۴/۸۰۶/۰۰۴/۲۰۱/۲۰۱/۱۰۴/۱۰۴/۱۰۴/۴۷درصد

۹۰۷۰۹۶۰۳۹۹۲۳۱۰۳۶۸۱۰۶۴۶۱۰۶۱۷۱۰۵۸۳۱۰۸۶۸۱۱۱۶۶۱۰۳۱۶دالرتولید ناخالص داخلی سرانه

نرخ رشد تولید ناخالص 
داخلی سرانه

۰/۳۳۲/۶۹۲/۷۴۳/۰۰-۰/۲۷-۵/۷۹۵/۸۷۳/۳۳۴/۴۹۲/۶۸درصد

سهم بخش کشاورزی از 
تولید ناخالص داخلی

۶/۱۵۴/۵۱۴/۹۹۴/۲۹۴/۵۰۴/۳۳۴/۷۱۴/۵۶۴/۳۶۴/۷۱درصد

سهم بخش صنعت از تولید 
ناخالص داخلی

۴۰/۶۰۳۷/۲۷۳۶/۳۰۳۳/۷۰۳۳/۲۱۳۰/۸۵۳۱/۹۸۳۲/۲۲۳۴/۰۷۳۴/۴۷درصد

سهم صنایع کارخانه ای از 
تولید ناخالص داخلی

۱۱/۳۲۱۱/۰۹۱۱/۰۸۱۰/۶۳۱۰/۳۲۱۰۲۸۱۱/۳۳۱۱/۲۰۱۱/۶۳۱۰/۹۹درصد

سهم درآمد نفت از تولید 
ناخالص داخلی

۱۳/۱۶//۱۶/۶۰۱۹/۴۲۱۷/۲۶۱۴/۲۹۱۳/۶۳۶/۷۵۷/۱۵۱۰/۱۹درصد

سهم واردات کاال و 
خدمات از تولید ناخالص 

داخلی
۲۷/۲۳//۲۹/۸۹۲۶/۶۵۲۹/۶۱۲۶/۷۹۲۵/۶۳۲۴/۵۳۲۸/۴۷۲۶/۲۶درصد

سهم صادرات کاال و 
خدمات از تولید ناخالص 

داخلی
۳۸/۴۴//۴۴/۲۴۴۶/۴۶۴۴/۱۱۳۸/۶۲۳۹/۳۴۲۸/۵۲۳۱/۸۴۳۴/۳۶درصد

سهم تجارت کاال از تولید 
ناخالص داخلی

۶۱/۵۲۶۲/۹۴۶۳/۸۵۵۶/۴۲۵۴/۵۴۴۱/۵۰۴۵/۲۵۴۷/۹۵۵۴/۸۲۵۴/۳۱درصد

۶۵/۶۷//۷۴/۱۴۷۳/۱۲۷۳/۷۲۶۵/۴۱۶۴/۹۷۵۳/۰۵۶۰/۳۱۶۰/۶۲درصدنرخ تورم

جمعیت
هزار 
نفر

۱۶۳۲۲۱۶۵۵۷۱۶۷۹۲۱۷۰۳۶۱۷۲۸۸۱۷۵۴۳۱۷۷۹۴۱۸۰۳۸۱۸۲۷۶۱۷۲۹۴

۱/۴۱۱/۴۳۱/۴۱۱/۴۴۱/۴۷۱/۴۶۱/۴۲۱/۳۶۱/۳۱۱/۴۱درصدنرخ رشد جمعیت

مساحت
کیلومتر 
مربع

۲۶۹۹۷۰۰

ماخذ: آمار و اطالعات بانك جهانی (۲۰۱۹) و محاسبات تحقیق
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۳-۳-۵- قرقیزستان 

جمهــوری قرقیزســتان در شــمال شــرقی آســیای مرکــزی در ناحیــه تیان شــان و جنــوب خــاوری 

ــن  ــا چی ــرق ب ــتان، از ش ــا قزاقس ــمال ب ــور از ش ــن کش ــرار دارد. ای ــر-االی ق ــات پامی ارتفاع

ــدل  ــا ازبکســتان و تاجیکســتان مــرز مشــترک دارد. آب وهــوای قرقیزســتان معت ــوب ب و از جن

کوهســتانی اســت کــه دارای بهــار و تابســتان معتــدل و زمســتان های ســرد و ســخت  اســت. 

میانگیــن دمــا بیــن ۱۸ درجــه زیــر صفــر تــا ۴۰ درجــه بــاالی صفــر اســت. میــزان بارندگــی 

در ســال بســتگی بــه ارتفــاع مناطــق از ۱۰۰ تــا ۱۰۰۰ میلی متــر در نوســان اســت کــه میــزان 

بارندگــی در ناحیــه فرغانــه بیشــتر از ســایر مناطــق اســت.

ــر  ــاد جماهی ــای اتح ــه جمهوری ه ــادی ب ــتگی زی ــادی وابس ــر اقتص ــور از نظ ــن کش ای

ــای  ــت، گاز و کااله ــی، واردات نف ــای صادرات ــه بازاره ــابق به خصــوص در زمین ــوروی س ش

مصرفــی دارد. پــس از اســتقالل در ســال ۱۹۹۱ اقدامــات وســیعی بــه منظــور تغییــر و تعدیــل 

ســاختار سیاســت گذاری، نهــادی و اقتصــادی کشــور صــورت گرفــت، بــه طــوری کــه زمینــه 

ایجــاد اقتصــاد بــازار را فراهــم نمایــد. 

ــا قطــع یارانه هــای دریافتــی  بعــد از اســتقالل ایــن کشــور در ســال ۱۹۹۱، ایــن کشــور ب

ــا کاهــش دارایی هــا، کاهــش مصــرف بخــش خصوصــی و افزایــش در  از دولــت مرکــزی، ب

مخــارج دولــت مواجــه گشــت کــه در نتیجــه تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال ۱۹۹۵ نصــف 

تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال ۱۹۹۰ شــد کــه در نهایــت رشــد منفــی اقتصــادی در ســال 

۱۹۹۵ را رقــم زد، از ســوی دیگــر، در ایــن ســال ها تمامــی شــاخص های اقتصــادی کاهــش 

یافــت، تــورم و بیــکاری افزایــش پیــدا کــرد و درآمــد حقیقــی مــردم کــم شــد کــه افزایــش فقــر 

در ایــن کشــور را بــه همــراه آورد. 

ــی  ــتان را در دوره ۲۰۱۰ ال ــاخص های کالن اقتصــادی قرقیزس ــی ش ــدول (۳-۵) برخ ج

۲۰۱۸ نشــان می دهــد. مالحظــه می گــردد تولیــد ناخالــص داخلــی بــه قیمــت ثابــت ۲۰۱۰ 

از ۴۷۹۴ میلیــون دالر در ۲۰۱۰ بــه ۶۶۶۷ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه اســت 

ــد  ــاالنه تولی ــد س ــرخ رش ــون دالر اســت. ن ــا ۵۷۹۲ میلی ــر ب ــن دوره براب ــط آن در ای و متوس

ناخالــص داخلــی از ۰/۴۷- درصــد در ۲۰۱۰ بــه ۳/۵۰ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه و کــه 

متوســط آن در همیــن دوره برابــر بــا ۴/۰۶ درصــد اســت. تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه نیــز 

ــن  ــط آن در ای ــه اســت و متوس ــش یافت ــه ۱۰۸۷ دالر در ۲۰۱۸ افزای از ۸۸۰ دالر در ۲۰۱۰ ب
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دوره برابــر بــا ۹۹۰ دالر اســت. نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه از ۱/۶۵- درصــد 

در ۲۰۱۰ بــه ۱/۵۷ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه و متوســط آن در ایــن دوره برابــر بــا ۲/۲۳ 

ــازه زمانــی نوســان هایی  نیــز داشــته اســت. درصــد بــوده کــه  البتــه طــی ایــن ب

ــه  ــد در ۲۰۱۰ ب ــی از ۱۸/۷۶ درص ــص داخل ــد ناخال ــاورزی از تولی ــش کش ــهم بخ س

۱۲/۵۱ در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه  و متوســط ســهم آن در ایــن دوره برابــر ۱۵/۳۵ درصــد اســت. 

ــه ۲۷/۴۶  ــی از ۲۶/۲۷ درصــد در ۲۰۱۰ ب ــص داخل ــد ناخال ــت از تولی ــهم بخــش صنع س

درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه کــه متوســط آن در ایــن دوره برابــر ۲۵/۶۸ درصد اســت. ســهم 

صنایــع کارخانــه ای از تولیــد ناخالــص داخلــی از ۱۶/۸۶ درصــد در ۲۰۱۰ بــه ۱۵/۱۶ درصــد 

در ۲۰۱۸ رســیده و ســهم متوســط ســاالنه آن در دوره مــورد نظــر  برابــر ۱۵/۱۴ درصــد بــوده 

اســت. ســهم درآمــد نفــت در تولیــد ناخالــص داخلــی از تولیــد ناخالــص داخلــی از ۰/۳۴ 

ــر  ــن دوره براب ــهم آن در ای ــط س ــه  و متوس ــش یافت ــه ۰/۱۰ در ۲۰۱۷ کاه درصــد در ۲۰۱۰ ب

۰/۲۶ درصــد اســت. 

ســهم واردات کاال و خدمــات از تولیــد ناخالــص داخلــی از ۸۱/۶۸ درصــد در ۲۰۱۰ بــه 

۶۸/۳۹ درصــد در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه کــه متوســط ســاالنه آن در دوره مــورد بررســی برابــر بــا 

۷۹/۸۴ درصــد اســت. ســهم صــادرات کاال و خدمــات از تولیــد ناخالــص داخلــی داخلــی از 

۵۱/۵۵ درصــد در ۲۰۱۰ بــه ۳۲/۷۳ درصــد در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه کــه متوســط ســاالنه آن 

در ایــن دوره برابــر بــا ۴۰/۹۱ درصــد اســت. ســهم تجــارت کاال از تولیــد ناخالــص داخلــی 

از ۱۰۳/۸۳ درصــد در ۲۰۱۰ بــه ۸۲/۴۴ درصــد در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه کــه ســهم متوســط 

ســاالنه آن در همیــن دوره برابــر بــا ۹۵/۰۶ درصــد اســت.

نــرخ تــورم از ۱۳۳/۲۳ درصــد در ۲۰۱۰ بــه ۱۰۱/۱۲ درصــد در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه کــه 

متوســط ســاالنه آن در ایــن دوره برابــر بــا ۱۲۰/۷۵ درصــد اســت.

ــه  ــه ۶۳۱۳ هــزار نفــر ۲۰۱۸ افزایــش یافت ــز از ۵۴۴۸ هــزار نفــر در ۲۰۱۰ ب جمعیــت نی

کــه متوســط ســاالنه آن در همیــن دوره برابــر بــا ۵۸۵۳ هــزار نفــر اســت. نــرخ رشــد جمعیــت 

از ۱/۱۹ درصــد در ۲۰۱۰ بــه ۱/۸۸ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه کــه متوســط ســاالنه آن در 

دوره مــورد بررســی برابــر بــا ۱/۷۸ درصــد بــوده اســت.
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جدول (۳-۵): شاخص های اقتصاد کالن قرقیزستان در ۲۰۱۰-۱۸

متوسط دوره۲۰۱۰۲۰۱۱۲۰۱۲۲۰۱۳۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸واحدمتغیر

تولید ناخالص داخلی 
(ثابت ۲۰۱۰)

۴۷۹۴۵۰۸۰۵۰۷۰۵۶۲۲۵۸۴۷۶۰۷۵۶۳۳۷۶۶۳۴۶۶۶۷۵۷۹۲میلیون دالر

نرخ رشد تولید 
ناخالص داخلی

۰/۲۰۱۰/۹۰۴/۰۰۳/۹۰۴/۳۰۴/۷۰۳/۵۰۴/۰۶-۰/۴۷۵/۹۶-درصد

تولید ناخالص داخلی 
سرانه

۸۸۰۹۲۱۹۰۴۹۸۳۱۰۰۲۱۰۲۰۱۰۴۲۱۰۷۰۱۰۸۰۹۹۰دالر

نرخ رشد تولید 
ناخالص داخلی سرانه

۱/۸۵۸/۷۲۱/۹۳۱/۷۸۲/۲۰۲/۶۹۱/۵۷۲/۲۳-۱/۶۵۴/۶۷-درصد

سهم بخش کشاورزی 
از تولید ناخالص 

داخلی
۱۸/۷۶۱۷/۴۵۱۶/۵۷۱۶/۶۵۱۴/۶۴۱۴/۷۲۱۴/۰۶۱۲/۸۳۱۲/۵۱۱۵/۳۵درصد

سهم بخش صنعت 
از تولید ناخالص 

داخلی
۲۶/۲۷۲۷/۴۵۲۲/۲۶۲۴/۸۴۲۳/۸۹۲۵/۰۸۲۶/۵۵۲۷/۳۱۲۷/۴۶۲۵/۶۸درصد

سهم صنایع 
کارخانه ای از تولید 
ناخالص داخلی

۱۶/۸۶۱۸/۲۷۱۲/۰۷۱۵/۷۷۱۳/۶۸۱۴/۰۵۱۵/۴۳۱۴/۹۹۱۵/۱۶۱۵/۱۴درصد

سهم درآمد نفت 
از تولید ناخالص 

داخلی
۰/۲۶//۰/۳۷۰/۴۱۰/۳۹۰/۳۲۰/۲۹۰/۱۲۰/۰۸۰/۱۰درصد

سهم واردات کاال 
و خدمات از تولید 
ناخالص داخلی

۸۱/۶۸۸۱/۶۴۹۵/۲۷۹۱/۷۸۸۷/۶۸۷۵/۷۷۷۰/۰۰۶۶/۳۶۶۸/۳۹۷۹/۸۴درصد

سهم صادرات کاال 
و خدمات از تولید 
ناخالص داخلی

۵۱/۵۵۵۴/۵۴۴۴/۴۰۴۲/۲۵۳۷/۴۵۳۵/۱۹۳۵/۸۳۳۴/۲۵۳۲/۷۳۴۰/۹۱درصد

سهم تجارت کاال 
از تولید ناخالص 

داخلی
۱۰۳/۸۵۱۰۰/۶۸۱۱۰/۰۴۱۱۰/۸۱۱۰۲/۱۵۸۲/۵۲۸۱/۸۰۸۱/۲۵۸۲/۴۴۹۵/۰۶درصد

۱۳۳/۲۳۱۳۶/۱۸۱۳۹/۶۸۱۳۴/۰۳۱۲۵/۱۳۱۱۰/۹۶۱۰۵/۸۲۱۰۰/۶۲۱۰۱/۱۲۱۲۰/۷۵درصدنرخ تورم

۵۴۴۸۵۵۱۵۵۶۰۷۵۷۲۰۵۸۳۶۵۹۵۷۶۰۸۰۹۱۹۸۶۳۱۶۵۸۵۳هزار نفرجمعیت

۱/۱۹۱/۲۲۱/۶۷۱/۹۸۲/۰۱۲/۰۶۲/۰۴۱/۹۳۱/۸۸۱/۷۸درصدنرخ رشد جمعیت

۱۹۱۸۰۰کیلومتر مربعمساحت

ماخذ: آمار و اطالعات بانك جهانی (۲۰۱۹) و محاسبات تحقیق
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۳-۳-۶- رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص های اقتصادی

ــر  ــدار ه ــط مق ــاس متوس ــر اس ــیا ب ــادی اوراس ــه اقتص ــو اتحادی ــورهای عض ــدی کش رتبه  بن

متغیــر در دوره ۱۸-۲۰۱۰ در تولیــد ناخالــص داخلــی (ثابــت ۲۰۱۰، رشــد و ســرانه)، ســهم 

ــات و تجــارت  ــات، صــادرات کاال و خدم ــی از (واردات کاال و خدم ــص داخل ــد ناخال تولی

ــه شــده اســت.  ــورم در جــدول (۳-۶) ارائ کاال) و ت

بــر اســاس متوســط دوره ۱۸-۲۰۱۰، شــاخص  تولیــد ناخالــص داخلــی بــه قیمــت ثابــت 

ــرخ رشــد  ــته اند. در ن ــد را داش ــن درآم ــتان کمتری ــد و قرقیزس ــترین درآم ــیه بیش ۲۰۱۰، روس

درآمــد قزاقســتان باالتریــن و بــالروس پایین تریــن رتبــه را داشــته اند. در درآمــد ســرانه، 

باالتریــن رتبــه مربــوط بــه روســیه و پایین تریــن رتبــه مربــوط بــه قرقیزســتان اســت. در ســهم 

ــه قرقیزســتان و  ــوط ب ــه مرب ــن رتب ــی، بهتری ــد ناخالــص داخل ــات از تولی واردات کاال و خدم

بدتریــن رتبــه مربــوط بــه روســیه اســت، در ســهم صــادرات کاال و خدمــات از تولیــد ناخالص 

داخلــی، باالتریــن رتبــه متعلــق بــه بــالروس و پایین تریــن رتبــه نیــز در اختیــار روســیه اســت، 

ــق دارد و  ــالروس تعل ــه ب ــه ب ــن رتب ــی بهتری ــد ناخالــص داخل در ســهم تجــارت کاال از تولی

ــن وضعیــت  ــورم بهتری ــام روســیه ثبــت شــده اســت. در شــاخص ت ــه ن ــز ب ــه نی ــن رتب بدتری

مربــوط بــه ارمنســتان و بدتریــن وضعیــت متعلــق بــه بــالروس اســت.

جدول (۳-۶): رتبه بندی شاخص های مرتبط با تجارت در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۲۰۱۰-۱۸

رتبه
سهم از تولید ناخالص داخلی (متوسط دوره)تولید ناخالص داخلی (متوسط دوره)

تورم (دوره)
تجارت (کاال)صادرات (کاال و خدمات) واردات (کاال و خدمات)سرانهنرخ رشدثابت ٢٠١٠

ارمنستانبالروسبالروسقرقیزستانروسیهقزاقستانروسیه١

روسیهقرقیزستانقرقیزستانبالروسقزاقستانارمنستانقزاقستان٢

قزاقستانقزاقستانقزاقستانارمنستانبالروسقرقیزستانبالروس٣

قرقیزستانارمنستانارمنستانقزاقستانارمنستانروسیهارمنستان٤

بالروسروسیهروسیهروسیهقرقیزستانبالروسقرقیزستان٥

ماخذ: آمار و اطالعات بانك جهانی (۲۰۱۹) و محاسبات تحقیق
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۳-۳-۷- رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص های آزادی اقتصادی

رتبه  بنــدی کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــر اســاس شــاخص آزادی اقتصــادی 

بــه بررســی میــزان آزادی فعالیت هــای اقتصــادی هــر کشــور بــر اســاس اصــول اقتصــاد بــازار 

آزاد می پــردازد.  بــر اســاس تعریــف ارائه شــده از ســوی بنیــاد هریتیــج، آزادی اقتصــادی حــق 

اساســی هــر انســانی بــرای در دســت داشــتن اختیــار کار و اموالــش اســت. در جامعــه ای کــه 

ــد، مصــرف و  ــرای کار، تولی ــه کــه می خواهنــد ب ــد هــر گون ــراد آزادن اقتصــادش آزاد اســت اف

ســرمایه گذاری اقــدام کننــد. تضمیــن حقــوق مالکیــت افــراد جامعــه و حداقــل بــودن میــزان 

دخالــت دولــت در اقتصــاد، از شــاخصه های اصلــی وجــود آزادی اقتصــادی در هــر کشــوری 

اســت. جــدول (۳-۷) شــاخصه های آزادی اقتصــادی را بــرای کشــور مــورد ایــن تحقیــق در 

ســال ۲۰۱۹ نشــان می دهــد.

ــداری و  ــه نگه ــبت ب ــی بخــش خصوصــی نس ــاخص توانای ــن ش ــت۱؛ ای ــوق مالکی حق

ــن شــفاف و اجــرای کامــل  ــن مالکیــت شــخصی توســط قوانی ــا، تضمی ــی دارایی ه جابه جای

ــد. ــان می ده ــت را نش ــن توســط دول ــن قوانی ای

ــرای حفاظــت از  ــی ب ــتم قضای ــی سیس ــاخص کارای ــن ش ــی۲؛ ای ــتم قضای ــی سیس کارای

حقــوق همــه شــهروندان در برابــر اقدامــات غیرقانونــی دیگــران، از جملــه دولت هــا و احــزاب 

ــه طــور کامــل  ــه ای کــه اطمینــان حاصــل شــود قوانیــن ب ــه گون قدرتمنــد را نشــان می دهــد ب

ــه نقــض آن انجــام می شــود. ــوده و اقدامــات قانونــی مناســب علی ــرام ب مــورد احت

ســالمت دولــت۳؛ ایــن شــاخص میــزان نبــود فســاد سیســتماتیک در نهادهــای دولتــی از 

قبیــل رشــوه، اخــاذی، احضــار، حمایــت، اختــالس و ... اســت.

بدهــی مالیاتــی۴؛ ایــن شــاخص نشــان دهنده نرخ هــای مالیــات نهایــی در درآمــد 

ــتقیم  ــتقیم و غیرمس ــات مس ــه مالی ــات (از جمل ــی مالی ــزان کل ــرکت ها و می ــخصی و ش ش

ــی  ــد ناخالــص داخل ــوان درصــدی از تولی ــه عن ــت) ب ــام ســطوح دول اعمال شــده توســط تم

اســت.

ــد ناخالــص  ــه تولی ــن شــاخص ســطح مخــارج دولــت را نســبت ب ــت۵؛ ای مخــارج دول

1. Property Rights 
2. Judical Effectiveness 
3. Government Integrity 
4. Tax Burden 
5. Government Spending 
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ــت. ــتر اس ــای آزادی بیش ــه معن ــودن آن ب ــر ب ــرد و کوچك ت ــدازه می گی ــی ان داخل

ــی  ــدازه کاف ــه ان ــور ب ــک کش ــه ی ــه چگون ــد ک ــل می کن ــی۱؛ تجزیه وتحلی ــالمت مال س

ــد. ــت می کن ــود را مدیری ــد خ ــه رش ــه رو ب ــری بودج ــی و کس بده

آزادی کســب وکار۲؛ توانائــی آغــاز، ادامــه و خاتمــه کســب وکار توســط بخــش خصوصــی 

ــان  ــی، نش ــررات دولت ــن و مق ــب قوانی ــده از جان ــت ایجادش ــزان محدودی ــه می ــا توجــه ب را ب

می دهــد.

ــازار کار کشــور ماننــد  آزادی کار۳؛ ایــن شــاخص جوانــب مختلــف چارچــوب قانونــی ب

ــرار می دهــد.  ــورد توجــه ق ــل دســتمزد، اســتخدام و ســاعت کار و شــرایط شــغلی را م حداق

آزادی پولی۴؛ معیاری از ثبات قیمت و کنترل های قیمتی توسط دولت است.

آزادی تجــاری۵؛ شــاخصی ترکیبــی از نبــود موانــع تعرفــه ای واردات و صــادرات کاالهــا و 

خدمــات اســت.

ــا ورود جریــان  آزادی ســرمایه گذاری۶؛ ایــن شــاخص سیاســت های دولت هــا در رابطــه ب

ســرمایه بــه کشــور را مــورد توجــه قــرار می دهــد.

آزادی مالــی۷؛ معیــاری از امنیــت و آزادی از کنترل هــای دولتــی در امــور بانکــی و 

ــت. ــداری اس بانک

ــاخص  آزادی  ــت در ش ــوان گف ــدول (۳-۷) می ت ــده در ج ــب ارائه ش ــه مطال ــه ب ــا توج ب

ــری دارد. تجــاری ارمنســتان از ســایر کشــورها وضعیــت بهت

1. Fiscal Health 
2. Business Freedom 
3. Labor Freedom 
4. Monetary Freedom 
5. Trade Freedom 
6. Investment Freedom 
7. Financial Freedom 
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جدول (۳-۷): رتبه کشورها در شاخص های آزادی اقتصادی

کشورردیف
شاخص 
کل

حقوق 
مالکیت

کارایی 
سیستم 
قضایی

سالمت  
دولت

بدهی 
مالیاتی

مخارج 
دولت

سالمت 
مالی

آزادی
کسب 
وکار

آزادی کار
آزادی 
پولی

آزادی 
تجاری

آزادی 
سرمایه گذاری

آزادی 
مالی

۶۷/۷۵۷٫۲۴۶٫۳۳۸٫۶۸۴٫۷۷۹۵۳۷۸٫۳۷۱٫۴۷۷٫۸۸۰٫۸۷۵۷۰ارمنستان۱

۶۵/۴۵۹٫۳۵۶٫۱۴۰٫۳۹۳٫۴۸۳٫۷۴۱۷۳٫۹۸۶٫۲۷۰٫۹۸۰۵۰۵۰قزاقستان۲

۶۲/۳۴۹٫۹۲۷٫۹۲۷٫۲۹۴٫۱۵۴٫۲۷۸٫۴۷۳٫۴۷۹٫۸۷۴٫۴۷۸٫۶۶۰۵۰قرقیزستان۳

۵۸/۹۵۲٫۴۴۵٫۱۳۶٫۶۸۹٫۴۶۲٫۳۸۶٫۶۷۸٫۴۵۲٫۵۶۵٫۱۷۷٫۸۳۰۳۰روسیه۴

۵۱/۱۳۳٫۵۴۱٫۳۳۵۸۰٫۹۸۹٫۸۸۹٫۵۶۲٫۲۵۰٫۷۶۰٫۱۵۴٫۶۵۱۰ایران۵

۵۷/۹۵۵/۲۳۷/۷۵۱/۷۸۹/۴۴۱/۳۸۵/۴۷۵۷۵/۳۶۷۷۶/۴۳۰۱۰بالروس۶

 http://www.heritage.org, INDEX OF ECONOMIC FREEDOM, (2019) :ماخذ

۳-۳-۸- محیط سیاسی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

ــه ای  ــیا در منطق ــادی اوراس ــه اقتص ــو اتحادی ــورهای عض ــران و کش ــی ای ــر جغرافیای از منظ

متشــنج بــه لحــاظ وقــوع بحران هــای سیاســی و امنیتــی قــرار دارنــد. برخــی از ایــن تحــوالت 

ــز  ــر ایــن کشــورها در حــال حاضــر و نی ــر شــرایط اقتصــادی حاکــم ب ــا ب سیاســی کــه مطلق

ــر در مناطــق مختلــف  ــژه در ســال های اخی ــذار خواهــد. تحــوالت سیاســی به وی ــده اثرگ آین

ایــن کشــورها بــا تاکیــد بــر آزادســازی فضــای سیاســی همگــرا بــا غــرب دنبــال شــده اســت. 

تحــوالت سیاســی نارنجــی، مخملــی و غیــره در قرقیزســتان و همچنیــن تحــوالت در قزاقســتان 

ثبــات سیاســی ایــن کشــورها را در ســال های اخیــر دچــار خدشــه نمــوده اســت۱. 

ــی را  ــازی غرب ــای آزادس ــه، الگوه ــن اتحادی ــو ای ــورهای عض ــر کش ــود اکث ــن وج ــا ای ب

ــد  ــورها بع ــن کش ــتند. ای ــران هس ــرب نگ ــکا و غ ــوذ امری ــدت از نف ــد و به ش ــال می کنن دنب

از دو دهــه آزادســازی سیاســی در مــورد اینکــه در کــدام حــوزه سیاســی و امنیتــی (روســیه و 

امریــکا) قــرار گیرنــد بــه نتیجــه نهایــی نرســیده اند هرچنــد بیشــتر تمایــل دارنــد کــه در حــوزه 

سیاســی و امنیتــی روســیه باشــند. بنابرایــن می تــوان گفــت ایــن کشــورها هنــوز دوران گــذار 

ــات سیاســی  ــرای ثب ــه مــدت زمــان بیشــتری ب ــد و ب تحــوالت سیاســی خــود را طــی می کنن

نیــاز دارنــد۲. بررســی محیــط سیاســی کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در قالــب 

ــر ایــن اســاس ســعی می شــود از مطالعاتــی  اطالعــات کمــی کار ســاده و آســانی نیســت. ب

کــه ســازمان های بین المللــی در ایــن زمینــه انجــام داده انــد بهــره گرفتــه شــود و ایــن امــکان 

۱ . ایران پناه (۱۳۸۵)،  ص ۳.
۲ . ایران پناه (۱۳۸۵)،  ص ۳.
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ــای  ــی از نهاده ــود. یک ــدی نم ــا رتبه بن ــاس آنه ــر اس ــورها را ب ــوان کش ــه بت ــد ک ــم باش فراه

ــی  ــك جهان ــد، بان ــورها می کن ــی کش ــات سیاس ــری ثب ــه اندازه گی ــدام ب ــه اق ــی ک بین الملل

اســت کــه فضــای سیاســی کشــورها را در قالــب شــاخص های حکمرانــی خــوب دســته بندی 

ــن مطالعــات را انجــام می دهــد.  ــام کشــورها ای ــرای تم نمــوده و ب

۳-۳-۸-۱- ساختار سیاسی و فرهنگی ارمنستان 

کشــور ارمنســتان شــامل ۱۱ اســتان اســت و یکــی از کشــورهای قفقــاز جنوبــی محســوب 

می شــود. رژیــم سیاســی در ارمنســتان بــه صــورت جمهــوری دموکراتیــک اســت و در ایــن 

کشــور ســه قــوه مســتقل مجریــه، مقننــه و قضاییــه وجــود دارد. نهــاد اصلــی قانون گــذاری 

در ارمنســتان مجلــس ملــی اســت. ایــن کشــور شــامل ۱۳۱ کرســی اســت کــه ۹۰ نماینــده 

ــف  ــی وظای ــور کل ــه ط ــتند. ب ــرادی هس ــت انف ــده در وضعی ــوده و ۴۱ نماین ــی ب آن حزب

ــای  ــرد و فعالیت ه ــازمان دهی عملک ــارت، س ــذاری، نظ ــش قانون گ ــه بخ ــه س ــود ب موج

ــا  ــار ب ــال یکب ــج س ــر پن ــور ه ــن کش ــوری ای ــت جمه ــود. ریاس ــیم می ش ــس تقس مجل

ــی از  ــتان در دوره خاص ــور ارمنس ــی کش ــت سیاس ــود. وضعی ــاب می ش ــری انتخ رای گی

ــن کشــور فضــای همه پرســی  ــه اســت، در ای ــر یافت ــی تغیی ــه پارلمان زمــان از جمهــوری ب

ــه طــور کلــی  ــه طــور دقیــق و روتیــن مشــخص شــده اســت. مــردم کشــور ارمنســتان ب ب

دارای فرهنگــی بســیار مشــابه مــردم ایــران هســتند. وضعیــت اقتصــادی کشــور ارمنســتان 

ــور  ــن کش ــد. در ای ــاد کن ــی ایج ــیار ایده آل ــای بس ــد فض ــه می توان ــت ک ــی اس ــه صورت ب

جشــن های مذهبــی زیــادی وجــود دارد و افــراد در محیط هــای کاری بســیار جــدی 

هســتند. پیشــرفت در کشــور ارمنســتان دســته بندی های مختلفــی دارد، یعنــی ایــن کشــور 

بیشــترین تاکیــد خــود را بــه فضــای رشــد اقتصــادی اختصــاص داده اســت البتــه در زمینــه 

ــد. ارمنســتان یــک کشــور قدرتمنــد در  ــه خوبــی دســت یاب ــه رتب ــز توانســته ب تحصیــل نی

ــود.  ــوب می ش ــز محس ــه کســب وکار نی زمین

دولــت ارمنســتان سیاســت های خــود را بــه طــور دقیــق بــه پیــش می بــرد، ایــن کشــور در 

مســیر مــواد ســوختنی نیــز رشــد باالیــی داشــته اســت بــه طــوری کــه مــواد ســوختنی صادراتــی 

ــیار  ــول بس ــه محص ــت ک ــخص اس ــادی دارد و مش ــهرت زی ــان ش ــتان در کل جه از ارمنس

ــای  ــت، هزینه ه ــتان اس ــای ارمنس ــر بخش ه ــل از دیگ ــود. حمل ونق ــت عرضــه می ش باکیفی

ــوده و توانســته پیشــرفت خوبــی را شــامل شــود.  ایــن بخــش نیــز کنترل شــده ب
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۳-۳-۸-۲- ساختار سیاسی و فرهنگی بالروس  

در ســال ۱۹۹۴ نظــام سیاســی بــالروس بــه جمهــوری تغییــر کــرده اســت. رئیس جمهــور در 

ــد  ــه می توان ــود ک ــن می ش ــاله تعیی ــک دوره پنج  س ــر اســاس ی ــردم و ب ــور توســط م ــن کش ای

باالتریــن مقامــات قضایــی را عــزل و نصــب نمایــد. هیــات دولــت در بــالروس متشــکل از ۲۵ 

ــر  ــزی و بودجــه ب ــه ری ــور برنام ــن می شــوند. ام ــور تعیی ــه توســط رئیس جمه ــر اســت ک وزی

عهــده کمیتــه هــای دولتــی اســت. شــهر مینســک پایتخــت بــالروس اســت و یکی از شــهرهای 

ــون نفــری  ــا ۲ میلی ــه دارای جمعیت تقریب ــن کشــور محســوب می شــود ک بســیار مهــم در ای

اســت (۲۰۱۷). ایــن شــهر قدمــت زیــادی دارد و بســیار دیدنــی طراحــی شــده اســت.

ــد و ایــن موضــوع  ــان می آورن ــه زب ــد ب ــالروس مــردم هــر آنچــه در ذهــن خــود دارن در ب

یکــی از فرهنگ هــای بســیار مهــم مــردم بــالروس محســوب می شــود. اصلی تریــن زیرگــروه 

ــر از  ــر بهت ــال های اخی ــالروس در س ــور ب ــه اقتصــادی کش ــواده اســت، رتب ــالروس خان در ب

ــه ادوات کشــاورزی رشــد خوبــی داشــته اســت  قبــل شــده اســت. کشــور بــالروس در زمین

ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــه اس ــن زمین ــاورزی در ای ــای کش ــن ابزاره ــه از جدیدتری ــوری ک ــه ط ب

ــن  ــت، ای ــخص اس ــا مش ــان در کل دنی ــت و درم ــه بهداش ــالروس در زمین ــور ب ــد کش رش

ــد  ــرار ده ــه ای ق ــردم کشــور را تحــت پوشــش بیم ــش از ۷۹ درصــد از م ــته بی کشــور توانس

ــود  ــه خ ــوط ب ــته بندی های مرب ــالروس دس ــور ب ــر در کش ــورد نظ ــه ای م ــاختارهای بیم و س

ــد از شــرایط بیمــه ای  ــد می توانن ــه دارن ــر حســب بودجــه ای ک ــراد ب ــه اف ــه طــوری ک را دارد ب

برخــوردار شــوند. بــالروس در زمینــه حمــل و یــا اســتعمال دارو قــرار خاصــی دارد بــه طــوری 

ــا روان گــردان حمــل می کنــد  ــده شــود کــه فــردی مــواد مخــدر ی کــه در ایــن کشــور اگــر دی

ــی و  ــه حبس هــای طوالن ــرد ک ــرار می گی ــرد ق ــا جرم هــای بســیار ســنگینی پیــش روی ف قطع

پرداخــت جریمه هــای ســنگین را شــامل می شــود. بــالروس یکــی از کشــورهایی اســت کــه 

بــرای افــرادی کــه از نظــر کاری پتانســیل خوبــی دارنــد، شــرایط درآمدزایــی ایده آلــی فراهــم 

می ســازد.

۳-۳-۸-۳- ساختار سیاسی و فرهنگی روسیه  

تــا پیــش از قــرن ۱۸، کشــور روســیه چنــدان در ســطح دنیــا مطــرح بــود، تــا اینکــه بــا تعبیــر 

ــن  ــی از قدرتمندتری ــه یک ــور ب ــن کش ــر، ای ــر کبی ــزار پت ــام ت ــه ن ــزرگ ب ــردی ب ــه م و اندیش

ــا قــدرت گرفتــن ایــن حکومــت و نگرانــی دولت هــای  امپراتوری هــای جهــان تبدیــل شــد؛ ب
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غربــی، بابــت تضعیــف جایــگاه آنهــا در جهــان، اتحــادی میــان کشــورهای غربــی بــه وجــود 

آمــد تــا ایــن کشــور را از کار بیندازنــد و بــا طــرح یــک جنــگ ســرد بســیار هوشــمندانه، ایــن 

حکومــت متالشــی و تبدیــل بــه فدراســیون روســیه کنونــی شــد. از آن پــس، کشــور روســیه بــا 

ــه نفــت و گاز را  مــورد  ــع اقتصــادی خــود در زمین ــر شــوروی، مناب فروپاشــی اتحــاد جماهی

ــا  ــر دنی ــاد برت ــزو هشــت اقتص ــور ج ــن کش ــون ای ــه هم اکن ــه ای ک ــه گون ــرار داد، ب ــه ق توج

محســوب می شــود. نــوع حکومــت روســیه، آزادی خواهــی اســت.  پایتخــت کشــور روســیه، 

ــا  ــیه ب ــهر روس ــن ش ــا و پرجمعیت تری ــهر اروپ ــن ش ــکو بزرگ تری ــت. مس ــکو اس ــهر مس ش

جمعیتــی معــادل ۱۴ میلیــون نفــر اســت. همچنیــن ایــن شــهر یکــی از شــهرهای لوکــس در 

ــه  ــکو در رتب ــت، مس ــر جمعی ــی رود. از نظ ــمار م ــه ش ــا ب ــا و یکــی از گران ترین ه ــاره اروپ ق

یازدهمیــن شــهر پرجمعیــت جهــان قــرار دارد. شــهر مســکو در زمینــه سیاســی و اقتصــادی از 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــا ب ــاره اروپ ــهرهای ق ــن ش مهم تری

ــد  ــود گرفته ان ــه خ ــور را ب ــن کش ــرد ای ــوای س ــوی آب وه ــیه، خ ــور روس ــان کش مردم

و اغلــب، انســان هایی ســرد و خشــک هســتند کــه به نــدرت لبخنــد بــر روی لب هــای 

ــد  ــه آن عالقه من ــیه بســیار ب ــردم کشــور روس ــه م ــی ک ــواد غذای ــه م ــان می نشــیند. از جمل آن

ــار،  ــاز، خی ــامل: پی ــود ش ــت می ش ــه یاف ــواد اولی ــن م ــی ای ــواد غذای ــب م ــتند و در اغل هس

ــا نوشــیدنی های مشــهور  ــات و ماهــی اســت. ام ــی، لبنی ــج، ســیب زمین گوجه فرنگــی، هوی

روســیه بیشــتر از آب میوه هــای تمشــک، شــاه تــوت و همچنیــن آب میوه هایــی کــه نشاســته 

بــه آنهــا اضافــه شــده، تشــکیل شــده اســت. خانواده هــای روســی بــه اعضــای خانــواده خــود 

ــا دو فرزنــد هســتند. از شــیوه معماری هــا  وابســتگی زیــادی دارنــد و اکثــر آنهــا دارای یــک ی

ــه فرهنــگ ایــن  ــده از تاریــخ شــگفت  انگیز روســیه می  تــوان ب ــه جــا مان و بناهــای تاریخــی ب

ــا میــراث عظیــم فرهنگــی کــه در موزه هــا نمایــان  کشــور پــی بــرد. روســیه کشــوری اســت ب

ــیه  ــد، در روس ــار می کنن ــود افتخ ــی خ ــگ غن ــه فرهن ــدت ب ــور به ش ــن کش ــردم ای اســت. م

حــدود ۱۶۰ گــروه گوناگــون قومــی و فرهنگــی زندگــی می کننــد. روســیه معــروف بــه فرهنــگ 

ــا  ــژاد روس ب ــار و باشــقیر اســت. تلفیــق ن قومیت هــای گوناگونــی چــون اســالو، چچــن، تات

قومیت هــای مختلــف، باعــث بــه وجــود آمــدن هنــر و فرهنگــی ویــژه شــده و از ایــن جهــت 

ــی  ــن کشــور بســیار غن ــات در ای ــژه ادبی ــه وی ــور و ب ــص، مینیات ــی چــون نقاشــی، رق هنرهای

اســت، تــا جایــی کــه ادبیــات روســیه در ســه قــرن اخیــر جایــگاه برتــری نســبت بــه ادبیــات 
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کل اروپــا داشــته اســت. در کارنامــه هنــری و فرهنگــی روســیه، نــام نویســندگان بزرگــی چــون 

تولســتوی و داستایوفســکی و آنتــوان چخــوف ثبــت اســت. 

روس هــا مردمانــی فرهنگ دوســت هســتند و بــرای شــخصیت های بــزرگ فرهنگــی، 

ــا  ــا فرهنــگ کهــن و ریشــه  دار خــود در سراســر اروپ ارزش زیــادی قائــل می شــوند. روســیه ب

ــم  ــا ه ــیاری ب ــی بس ــباهت های فرهنگ ــیه، ش ــران و روس ــالو اســت. ای ــژاد اس الهام بخــش ن

ــی و اســتواری  ــی غن ــوری و فرهنــگ چندقومیت ــد؛ هــر دو کشــور، مدعــی پیشــینه امپرات دارن

ــر تاریــخ  ــه ب ــرم می شــمارند. تکی هســتند و در واقــع از نظــر فرهنگــی خــود را اصیــل و محت

ــاعر  ــه ش ــی ک ــا جای ــزی رواج دارد ت ــرز اغراق آمی ــه ط ــان ب ــان ایرانی ــی در می ــگ ایران و فرهن

ــده  ــم دی ــیه ه ــی در روس ــن ادعاهای ــر چنی ــس. نظی ــان اســت و ب ــزد ایرانی ــر ن ــد: هن می گوی

می شــود. در بحــث دیــن و مذهــب هــم ایرانی هــا و روس هــا دچــار دودســتگی در ارزش هــا 

ــیعه  ــب ش ــه مذه ــتند ک ــلمانان خالصــی هس ــان مس ــی از ایرانی ــده اند؛ برخ ــادات ش و اعتق

همچــون فرهنــگ باســتانی جــزء الینفکــی از زندگــی آنهاســت. 

۳-۳-۸-۴- ساختار سیاسی و فرهنگی قزاقستان  

نظــام سیاســی در کشــور قزاقســتان جمهــوری اســت. رئیس جمهــور در ایــن کشــور ریاســت 

نیــروی نظامــی را بــر عهــده دارد و بــه طــور کلــی حــق وتــوی مصوبــات پارلمــان را نیــز در 

نظــر گرفتــه اســت. نخســت وزیر مســئولیت تشــکیل کابینــه بــوده و همین طــور رئیــس دولــت 

ــه طــور کلــی ســاختار سیاســی  کشــور قزاقســتان محســوب می شــود. در کشــور قزاقســتان ب

ــن کشــور  ــه سیاســت در ای ــن اصــل مشــخص ســاخته اســت ک ــده می شــود و ای ــی دی دقیق

دســته بندی های مشــخصی دارد. در کشــور قزاقســتان دو پارلمــان وجــود دارد کــه یــک 

مجلســی بــوده کــه از نظــر اختیــارات رده پایینــی دارد و دیگــری ســنا نــام دارد کــه اختیــارات 

باالتــری دارد. در مجلــس دارای ۷۷ کرســی نمایندگــی اســت و ســنا ۳۹ کرســی دارد. قزاق هــا 

ــت  ــت و جمعی ــتان اس ــت قزاقس ــتانا پایتخ ــده اند. آس ــکیل ش ــرک تش ــول و ت ــژاد مغ از دو ن

ــه خوبــی  ــه طــور کلــی در فصــل زمســتان گزین ــادی دارد. ایــن شــهر سردســیر اســت و ب زی

ــن شــهر دیدنی هــای وســیعی دارد و مشــخص اســت  ــرای زندگــی محســوب نمی شــود. ای ب

ــد بســیار ارزشــمند باشــد.  ــرای گردشــگری می توان ب

در قزاقســتان آداب و رســوم زیــادی دیــده می شــود و ایــن موضــوع بــه دلیــل وجــود تنــوع 

ــن  ــه ای ــده اند و ب ــتان وارد ش ــادی در قزاقس ــینان زی ــت. کوچ نش ــور اس ــن کش ــی در ای قومیت
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ــی در  ــت تحصیل ــتیم. وضعی ــور هس ــن کش ــیعی در ای ــی وس ــای فرهنگ ــاهد فض ــب ش ترتی

ــه و  ــود یافت ــن روال بهب ــروزه ای ــا ام ــود ام ــی برخــوردار نب ــات خوب کشــور قزاقســتان از امکان

مشــخص اســت کــه تحصیــل در ایــن کشــور جنبــه درســتی دارد. تحصیل در کشــور قزاقســتان 

ــال می شــود.  ــای مشــخصی دنب ــر اســاس رویکرده ب

۳-۳-۸-۵- ساختار سیاسی و فرهنگی قرقیزستان  

ــس  ــوده اســت و رئی ــوری ب ــب جمه ــا ســال ۲۰۱۰ حکومــت در کشــور قرقیزســتان در قال ت

حکومــت در ایــن کشــور، رئیس جمهــور محســوب می گشــت، وی قــدرت باالیــی داشــته و 

حــق انحــالل و وتــوی تصمیمــات قانون گــذاری را نیــز داشــته اســت. ســپس حکومــت کشــور 

قرقیزســتان از جمهــوری بــه پارلمانــی تغییــر کــرده اســت و ایــن کشــور بــه عنــوان اولیــن نظــام 

ــی لقــب گرفــت. نخســت وزیر، رئیــس دولــت محســوب می شــود  دارای دموکراســی پارلمان

ــن  ــی در ای ــس مل ــوند. مجل ــی می ش ــان معرف ــوی ایش ــه از س ــای کابین ــور اعض و همین ط

کشــور شــامل ۹۰ کرســی اســت و نماینــدگان ایــن مجلــس بــا رای مــردم بــرای دوره پنج ســاله 

انتخــاب می شــوند. قانــون اساســی در قرقیزســتان در ســال ۱۹۹۳ تصویــب شــده اســت؛ ایــن 

ــه از دو مجلــس قانون گــذاری و مجلــس مردمــی  ــوه مقنن ــون ۸ بخــش و ۹۷ مــاده دارد. ق قان

ــه عالی تریــن نهــاد قضایــی قرقیزســتان محســوب می شــود  ــوه قضایی تشــکیل شــده اســت. ق

و در قانــون اساســی کشــور قرقیزســتان اشــاره ای بــه مســتقل بــودن قــوه قضاییــه نشــده اســت.

شــهر بیشــکک پایتخــت و بزرگ تریــن شــهر در قرقیزســتان محســوب می شــود و در 

ــه کوه هــای تیان شــان واقــع شــده اســت و جاذبه هــای طبیعــی بســیاری دارد. ایــن شــهر  دامن

ــه هــای تفریحــی و گردشــی بســیار مناســبی اســت.  دارای جاذب

ــن  ــد و ای ــادی دارن ــای اقتص ــادی در بخش ه ــهم زی ــتان س ــی در قرقیزس ــرکت های ایران ش

موضــوع خــود ســبب جــذب ســرمایه گذاران خارجــی بــه ایــن کشــور شــده اســت. تاریــخ ایــن 

ــرک زاده شــده اند،  ــوام ت ــان از اق ــردد. قرقیزی ــاز می گ ــالد ب ــش از می ــه ســال ۲۰۱۰ پی کشــور ب

در ابتــدا قرقیزهــا در بخش هــای شــمال شــرقی ایــن کشــور زندگــی کــرده  و پــس از دوره ای بــه 

ســمت جنــوب مهاجــرت کرده انــد و در اطــراف رودخانــه ینی ســئی در بخــش جنــوب ســیبری 

ــک  ــد و ی ــا در آم ــرف امپراطوری ه ــه تص ــخ ب ــول تاری ــور در ط ــن کش ــد. ای ــکونت گزیدن س

ــز شــکل گرفــت. در دوران تســلط شــوروی قرقیزســتان از نظــر  ســری تنش هــا و شــورش ها نی

اقتصــادی و اجتماعــی توســعه یافتــه اســت. ایــن کشــور در طــول دهــه ۱۹۹۰ و اوایــل ۲۰۰۰ 



موافقت نامه تجارت ترجیحى
بین ایران و اتحادیه اقتصادى اوراسیا

150

دچــار بی ثباتــی سیاســی شــده اســت و بــه طــور کلــی انتخابــات دموکراتیــک و آزاد در آن برگــزار 

می شــود. زندگــی در قرقیزســتان بــه طــور کلــی بــر اســاس قوانیــن بهداشــتی نیــز پیــش مــی رود 

بــه طــوری کــه فــرد بــدون داشــتن بهداشــت فــردی حــق نــدارد وارد مکان هــای عمومــی شــود. 

۳-۳-۹- رتبه بندی بر اساس شاخص های محیط سیاسی و حکمرانی

بانــك جهانــی به صــورت مســتمر در مــورد فضــای سیاســی کشــورها گزارشــی تحــت 

ــاس  ــر اس ــورها ب ــزارش کش ــن گ ــد۱. در ای ــر می کن ــی منتش ــاخص های حکمران ــوان ش عن

ــدار  ــال اقت ــیوه اعم ــی خــوب ش ــوند. در حکمران ــدی می ش ــی۲ رتبه بن شــاخص های حکمران

بــه گونــه ای اســت کــه مدیــران یــا کارگــزاران حافــظ منافــع مالــکان یــا کارفرمایــان هســتند. 

تعامــل خــوب و روان بیــن ارکان مــورد نظــر، زمینــه را بــرای تحقــق حکمرانــی خــوب در ابعــاد 

مختلــف فراهــم مــی آورد. حکمرانــی خــوب صرفــا انجــام وظایــف نیســت بلکــه چگونگــی و 

شــیوه انجــام وظایــف را نیــز شــامل می شــود. هدف هــا و روش هــا، هــر دو اهمیــت یکســانی 

بــرای حکمرانــی خــوب دارنــد و لــذا هــر کشــوری می توانــد شــرایط حکمرانــی خــوب را بــا 

ــوب  ــی خ ــد. حکمران ــی نمای ــب و آن را بوم ــود ترکی ــای خ ــا و هنجاره ــا، ارزش ه فرهنگ ه

نبایــد همــراه خــود، فرهنــگ و ارزش هــای خــاص را تحمیــل نمــوده یــا ارزش هــای نادرســت 

را دامــن بزنــد. معیارهــای مــورد اســتفاده جهــت رتبه بنــدی حکمرانــی کشــورها شــامل مــوارد 

زیــر اســت:

فرآینــد انتخــاب ، عــزل و نظــارت بــر حکومــت؛ شــامل شــاخص های حــق اظهــار نظــر 

و پاســخگویی۳ و ثبــات سیاســی و عــدم خشــونت۴ اســت.

ظرفیــت دولــت بــرای تدویــن و اجــرای سیاســت ها؛ شــامل اثربخشــی۵ و کیفیــت 

ــت.  ــررات۶ اس مق

اقــدام مــردم و حکومــت بــر نهادهــای حاکــم بــر تعامــالت اقتصــادی و اجتماعــی؛ شــامل 

حاکمیــت قانــون۷ و مبــارزه بــا فســاد۸ اســت.

1. www.govindicators.org
2. Governance 
3. Voice and Accountability (VA)
4. Political Stability and Absence of Violence (PS) 
5. Government Effectiveness (GE) 
6. Regulatory Quality (RQ) 
7. Rule of Law (RL) 
8. Control of Corruption (CC)  
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اندازه گیــری شــاخص های حکمرانــی خــوب بــه طــور مســتقیم امکان پذیــر نیســت، لــذا 

الزم اســت مالك هــای هــر کــدام از شــاخص ها معرفــی و ســپس از طریــق اندازه گیــری آنهــا 

و اهمیــت هــر یــك در شــاخص های فــوق در حکمرانــی خــوب، شــاخص ها مــورد ارزیابــی 

قــرار گیــرد. بدیــن ترتیــب عمده تریــن مالك هــای هــر یــك از شــاخص ها عبارتنــداز :

ــفاف  ــی ش ــام حقوق ــا، نظ ــم حکومت ه ــر منظ ــخگویی؛ (تغیی ــر و پاس ــار نظ ــق اظه ح

ــات  ــزان اطالع ــور، می ــودن کش ــای ب ــزان نظامی ه ــا، می ــر فرصت ه ــع براب ــه، توزی و عادالن

ــا) ــن و رویه ه ــر در قوانی ــب وکار و تغیی ــان کس صاحب

ــای  ــا و اعدام ه ــا، ترور ه ــهری، کودت ــونت؛ (آشــوب های ش ــدم خش ــات سیاســی و ع ثب

و  اجتماعــی  نزاع هــای  و  سیاســی  طیف هــای  قطبی شــدن  قومــی،  تنش هــای  سیاســی، 

اعتصاب هــا)

ــی،  ــای دولت ــی نهاده ــب وکار، کارای ــع کس ــه نف ــت گذاری ب ــت؛ (سیاس ــی دول اثربخش

کیفیــت کارکنــان دولــت، توانایــی دولــت در اجــرای برنامه هــای خــود، اســتقالل اســتخدام و 

ــی) ــات عموم ــت خدم ــات کشــوری از فشــارهای سیاســی و کیفی خدم

کیفیــت مقــررات تنظیمــی؛ (مداخلــه دولــت در اقتصــاد، کنتــرل قیمت هــا و دســتمزدها، 

موانــع تعرفــه ای و غیرتعرفــه ای، مداخلــه دولــت در نظام هــای مالــی، مقــررات دســت وپا گیر 

صــادرات و واردات و محدودیــت دولتــی بــرای تاســیس بنگاه هــای جدیــد)

ــام  ــاد در نظ ــا، فس ــودن خارجی ه ــت و رب ــرم و جنای ــای ج ــون؛ (هزینه ه ــت قان حاکمی

ــی  ــا، توانای ــه مســئوالن در حفــظ دارایی ه ــردم ب ــاد م ــازار ســیاه، اعتم بانکــی و گســتردگی ب

ــه نظــام قضایــی، اســتقالل نظــام قضایــی از ســایر  ــه حکومــت، اعتمــاد ب اقامــه دعــوا برعلی

ــرای ایجــاد امنیــت)  ــوا، ســرقت از کســب وکار و کارایــی نیروهــای ایمنــی ب ق

ــد،  ــران ارش ــان مدی ــاد در می ــمی، فس ــات رس ــان مقام ــاد در می ــاد؛ (فس ــا فس ــارزه ب مب

ذهنیــت نســبت بــه فســاد، فســاد در خدمــات عمومــی، فراوانــی فســاد در مقامــات  عمومــی و 

پرداخــت رشــوه). جــدول (۳-۸) رتبه بنــدی کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا را 

ــد. ــان می ده ــن خصــوص نش در ای
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جدول (۳-۸): شاخص های محیط سیاسی و حکمرانی کشورها 

VAPSGERQRLCCکشورردیف

۰/۵۰۰/۶۸۰/۲۵۰/۵۹۰/۵۰۰/۳۳ارمنستان١

۰/۳۳۰/۷۳۰/۳۸۰/۵۹۰/۵۸۰/۳۳بالروس٢

۰/۵۴۰/۷۲۰/۵۰۰/۶۴۰۵۸۰/۲۵قزاقستان٣

۰/۵۰۰/۵۸۰/۲۵۰/۶۴۰/۵۰۰/۲۵روسیه٤

۰/۶۳۰/۶۷۰/۵۰۰/۶۴۰/۶۷۰/۲۵ایران٥

۱۱/۸۲۵۸/۱۰۵۹/۶۲۲۵/۹۶۱۹/۲۳۴۹/۰۴بالروس

ماخذ: آمار و اطالعات بانك جهانی (۲۰۱۹)، 

بــر اســاس اطالعــات جــدول فــوق، بــه لحــاظ ثبــات سیاســی بهتریــن کشــور بــالروس و 

بدتریــن کشــور روســیه اســت و در شــاخص حاکمیــت قانــون، قزاقســتان و بــالروس رتبــه یــك 

و روســیه بدتریــن وضعیــت را دارد. 

۳-۳-۱۰- وضعیت شاخص های کسب وکار در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

ــر متغیرهــای عملکــردی اقتصــاد کالن در  ــل توجهــی ب ــرات قاب شــاخص های کســب وکار اث

هــر کشــوری دارد. فضــای کســب وکار را می تــوان از حوزه هــای اســتراتژیك توســعه صنعتــی 

ــا ناشــی از کلیــه عوامــل بیرونــی بــوده و عواملــی چــون  هــر کشــوری تلقــی کــرد کــه عمدت

بهــره وری و اشــتغال نیــروی کار، ســرمایه گذاری، آزادی هــای اقتصــادی تولیدکننــدگان 

و ظرفیت هــای تولیــدی را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. گــزارش فضــای کســب وکار در 

ــایی  ــب وکار و شناس ــای کس ــود فض ــوب بهب ــکاش در خصــوص چارچ ــه کن ــال ۲۰۱۹ ب س

ــردازد. ــب وکار می پ ــای کس ــت فض ــای وضعی ــت ارتق ــود جه ــای موج چالش ه

ــت از  ــررات کســب وکار و حمای ــه مق ــوط ب ــزارش منتشــره شــاخص های کمــی مرب در گ

حقــوق مالکیــت در میــان ۱۹۰ کشــور جهــان مــورد مقایســه قــرار می گیــرد. در ایــن گــزارش 

مقرراتــی کــه ۱۰ مرحلــه از عمــر یــك کســب وکار (از زمــان شــکل گیری تــا انحــالل) را متاثــر 

ــرد: ــرار می گی ــر مــورد ارزیابــی و مقایســه ق ــه شــرح زی می ســازد ب

شــروع کســب وکار (فرآینــد ثبــت شــرکت)، اخــذ مجوزهــا (تمامــی فرآینــد الزم الرعایــه 

از اخــذ مجــوز تــا تاســیس و راه انــدازی یــك کارگاه را شــامل می شــود)، اســتخدام و اخــراج 

ــمی  ــناد رس ــر اس ــی در دفت ــت دارای ــت ثب ــد الزم جه ــت (فرآین ــت مالکی ــروی کار، ثب نی

اســت)، اخــذ اعتبــار، حمایــت از ســرمایه گذاران (ســهامداران)، پرداخــت مالیــات، تجــارت 

ــه  ــا اســتناد ب ــودن قراردادهــا. بانــك جهانــی ب ــزام آور ب فرامــرزی، انحــالل یــك فعالیــت و ال
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ــرای  ــه ای ب ــه صــورت مقایس ــبه و ب ــهولت کســب وکار را محاس ــه س ــوق، رتب ــاخص ف ۱۰ ش

ــه کشــورها را  ــی ک ــک جهان ــزارش بان ــن گ ــد. در تازه تری ــزارش می کن ــی ۱۹۰ کشــور گ تمام

بــه لحــاظ میــزان آزادی فضــای کســب وکار در جهــان درجه بنــدی کــرده اســت کــه بــر اســاس 

ــه ۴۷،  ــه ۲۸، ارمنســتان رتب ــه ۲۵، روســیه رتب ایــن گــزارش (جــدول (۳-۹))، قزاقســتان رتب

ــه ۱۲۷ را دارد.  ــران رتب ــه ۸۰ و ای قرقیزســتان رتب

جدول (۳-۹): رتبه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در کسب وکار در ۲۰۱۹

ایرانقرقیزستانبالروسارمنستانروسیهقزاقستانشاخص

۲۵۲۸۴۷۴۹۸۰۱۲۷انجام آسان کسب وکار

۲۵۲۸۴۷۴۹۸۰۱۲۷شروع کسب وکار

۲۲۴۰۱۰۳۰۴۲۱۷۸مجوزهای کسب وکار

۳۷۲۶۶۲۴۸۹۰۷۳اشتغال نیروی کار

۶۷۷۳۰۲۰۱۴۳۱۱۳ثبت دارایی

۲۴۱۲۱۳۱۴۷۷۰به دست آوردن اعتبارات

۲۵۲۵۴۸۱۰۴۱۵۱۰۴حمایت از سرمایه گذاران

۷۷۲۱۲۰۷۹۱۲۸۱۲۸پرداخت مالیات ها

۶۴۵۸۵۲۹۹۱۱۷۱۴۴تجارت با سایر کسب وکارها

۱۰۵۹۹۴۳۲۴۸۹۱۲۳اجرای قراردادها

۴۲۱۳۰۴۰۱۳۴۹۰پایان کسب وکار

Source:Worldbank, (2020), DoingBusiness.org

۳-۴- شناخت بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

ــادی  ــه اقتص ــو اتحادی ــورهای عض ــی کش ــارت خارج ــت تج ــدا وضعی ــمت ابت ــن قس در ای

ــد صــادرات، واردات و شــرکای  ــه رون ــرد و در ادام ــرار می گی ــل ق ــورد تجزیه وتحلی اوراســیا م

ــزان  ــای تجــاری و می ــدام از کشــورها در موافقت نامه ه ــر ک ــت ه ــر کشــور،  عضوی ــده ه عم

ــت.   ــد گرف ــرار خواه ــورد بررســی ق ــن کشــورها م ــرمایه گذاری خارجــی در ای س

۳-۴-۴- صادرات کل اتحادیه

ــه اقتصــادی اوراســیا را در دوره ۱۸- جــدول (۳-۱۰) صــادرات کل کشــورهای عضــو اتحادی

ــون  ــه از ۶۱۶۷۴۷ میلی ۲۰۱۴ نشــان می دهــد. مالحظــه می گــردد مجمــوع صــادرات اتحادی

دالر در ۲۰۱۴ بــه ۵۴۷۸۳۶ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه اســت. نــرخ رشــد ســاالنه 

ــوده اســت کــه از دالیــل کاهــش صــادرات در  ــا ۲/۹۲- درصــد ب ــر ب در دوره ۱۸-۲۰۱۴ براب

ایــن کشــورها می تــوان وضعیــت تقریبــا رکــودی حاکــم بــر جهــان در ایــن دوره اشــاره نمــود.    

ــق دارد. در ۲۰۱۸ از  ــیه تعل ــه روس ــادرات ب ــده ص ــهم عم ــورها، س ــن کش ــان ای در می
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ــیه  ــه روس ــون دالر آن ب ــه، ۴۴۹۳۴۷ میلی ــادرات منطق ــون دالر ص ــوع ۵۴۷۸۳۶ میلی مجم

ــون  ــر ۴۹۷۸۳۴ میلی ــن کشــور در ۲۰۱۴ براب ــزان صــادرات ای ــته اســت. می اختصــاص داش

دالر بــوده کــه بــه طــور متوســط در دوره ۱۸-۲۰۱۴ ســهم روســیه از صــادرات منطقــه برابــر بــا 

۸۱/۲۰ درصــد اســت. 

ــی  ــرد صادرات ــن عملک ــه در دوره ۱۸-۲۰۱۴ باالتری ــت ک ــور اس ــن کش ــتان دومی قزاقس

اتحادیــه را داشــته اســت. صــادرات ایــن کشــور از ۷۹۴۵۹ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه ۶۰۹۵۹ 

ــهم  ــط در دوره ۱۸-۲۰۱۴ س ــور متوس ــه ط ــت، ب ــه اس ــش یافت ــون دالر در ۲۰۱۸ کاه میلی

ــا ۱۱/۳۹ درصــد اســت.  ــر ب ــه براب قزاقســتان از صــادرات منطق

کشــورهای روســیه و قزاقســتان در دوره ۱۸-۲۰۱۴ مجمــوع ۹۲/۵۹ درصــد و کشــورهای 

ــن دوره در  ــه را در ای ــن اتحادی ــادرات ای ــتان ۷/۴۱ درصــد ص ــالروس و قرقیزس ــتان، ب ارمنس

ــته اند. ــار داش اختی

جدول (۳-۱۰): صادرات کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۲۰۱۴-۱۸ 

سهم از کل نرخ رشدجمع دوره ۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸کشور

۱۴۹۰۱۴۸۳۱۸۰۸۲۱۴۵۲۳۸۲۹۳۰۷۱۲/۴۴۰/۳۹ارمنستان

۲/۵۳۸۱/۵۵-۴۹۷۸۳۴۳۴۳۹۰۸۲۸۵۴۹۱۳۵۹۱۵۲۴۴۹۳۴۷۱۹۳۵۷۳۱روسیه

۱/۸۷۶/۲۸-۳۶۰۸۱۲۶۶۶۰۲۳۵۳۷۲۹۲۴۰۳۳۴۶۱۱۴۸۹۷۹بالروس

۶/۴۱۱۱/۴۴-۷۹۴۵۹۴۵۹۵۴۳۶۷۷۵۴۸۳۴۲۶۰۹۵۶۲۷۱۴۸۷قزاقستان

۲/۶۷۰/۳۵-۱۸۸۴۱۴۴۱۱۴۲۳۱۷۹۱۱۶۹۰۸۲۲۹قرقیزستان

۲/۹۲۱۰۰/۰۰-۶۱۶۷۴۷۴۱۹۴۴۷۳۴۹۰۳۵۴۴۰۶۷۰۵۴۷۸۳۶۲۳۷۳۷۳۴جمع اتحادیه

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

ــتان را در دوره  ــده اول) از ارمنس ــی (۱۰ واردکنن ــده صادرات ــرکای عم ــدول (۳-۱۱) ش ج

ــتان و  ــوئیس، بلغارس ــیه، س ــردد کشــورهای روس ــه می گ ــد. مالحظ ۱۸-۲۰۱۴ نشــان می ده

ــا ســهم ۳/۹۵ درصــدی  عــراق از مقاصــد عمــده صادراتــی ارمنســتان هســتند و ایــران نیــز ب

از صــادرات ارمنســتان در رتبــه هشــتم قــرار دارد. میــزان صــادرات بــه ۱۰ کشــور اول مقصــد 

ــه  ــش یافت ــون دالر در ۲۰۱۸ افزای ــه ۱۹۵۲ میلی ــون دالر در ۲۰۱۴ ب ــی از ۱۰۵۰ میلی صادرات

ــه ۸۱/۹۷  ــد در ۲۰۱۴ ب ــتان از ۷۰/۴۶ درص ــی ارمنس ــور اول صادرات ــهم ۱۰ کش ــت، س اس

ــی  ــد صادرات ــتان در مقاص ــز ارمنس ــان دهنده تمرک ــه نش ــه ک ــش یافت ــد در ۲۰۱۸ افزای درص

اســت. 
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جدول (۳-۱۱): شرکای عمده صادراتی ارمنستان

ردیف
سهم ۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸مقصد صادراتی

۱۴۹۰۱۴۸۳۱۸۰۸۲۱۴۵۲۳۸۲۱۰۰/۰۰جهان

۳۰۵۲۲۶۳۷۳۵۴۱۶۴۱۲۶/۹۲روسیه۱

۱۴۴۱۹۵۲۴۶۳۳۶۱۴/۱۲سوئیس۲

۸۶۷۹۱۶۳۲۸۲۲۱۵۹/۰۴بلغارستان۳

۸۱۱۳۱۱۴۱۱۱۷۱۵۱۶/۳۲عراق۴

۱۵۸۱۴۵۱۳۵۱۲۷۱۳۶۵/۷۱آلمان۵

۷۴۴۷۵۶۸۸۱۳۲۵/۵۶هلند۶

۱۷۱۱۶۵۱۰۰۱۱۹۱۰۷۴/۵۰چین۷

۸۴۷۸۷۰۸۴۹۴۳/۹۵ایران۸

۱۲۱۱۶۹۹۲۷۳۳/۰۸امارات۹

۶۶۱۱۴۱۴۱۱۴۵۶۶۲/۷۶گرجستان۱۰

۱۰۵۰۱۰۳۷۱۳۴۲۱۸۴۱۱۹۵۲۸۱/۹۷جمع ۱۰ کشور اول

۴۴۰۴۴۶۴۶۶۳۰۴۴۳۰۱۸/۰۳جمع سایر کشورها

۷۰/۴۶۶۹/۹۳۷۴/۲۳۸۵/۸۳۸۱/۹۷سهم ۱۰ کشور اول

۲۹/۵۴۳۰/۰۷۲۵/۷۷۱۴/۱۷۱۸/۰۳سهم سایر کشورها

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

جــدول (۳-۱۲) شــرکای عمــده صادراتــی (۱۰ واردکننــده اول) از بــالروس را در دوره ۱۸-

۲۰۱۴ نشــان می دهــد. مالحظــه می گــردد کشــورهای روســیه، اوکرایــن، انگلســتان و آلمــان 

ــه ۱۰ کشــور اول مقصــد  ــزان صــادرات ب ــالروس هســتند. می ــی ب ــده صادرات از مقاصــد عم

صادراتــی از ۲۹۳۶۹ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه ۲۷۲۱۱ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه 

ــه ۸۱/۳۲  ــد در ۲۰۱۴ ب ــالروس از ۸۱/۴۰ درص ــی ب ــور اول صادرات ــهم ۱۰ کش ــت، س اس

ــر نکــردن تمرکــز بــالروس در مقاصــد  ــه کــه نشــان دهنده تغیی درصــد در ۲۰۱۸ کاهــش یافت

صادراتــی اســت.

جدول (۳-۱۲): شرکای عمده صادراتی بالروس 

ردیف
سهم ۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸مقصد صادراتی

۳۶۰۸۱۲۶۶۶۰۲۳۵۳۷۲۹۲۴۰۳۳۴۶۱۱۰۰/۰۰جهان

۱۵۰۷۲۱۰۳۰۱۱۰۹۰۲۱۲۸۳۶۱۲۸۶۹۳۸/۴۶روسیه۱

۴۰۵۷۲۵۱۲۲۸۳۳۳۳۵۵۴۰۶۰۱۲/۱۳اوکراین۲

۲۹۲۴۲۹۲۹۱۰۷۷۲۳۸۲۳۰۷۹۹/۲۰انگلستان۳

۱۶۴۱۱۰۷۴۹۳۶۱۱۰۳۱۴۴۳۴/۳۱آلمان۴

۱۷۰۹۱۱۴۹۹۲۷۱۱۰۲۱۴۲۵۴/۲۶هلند۵

۸۴۳۷۵۱۸۱۴۱۰۸۲۱۳۴۳۴/۰۱لهستان۶

۱۰۳۸۹۶۴۷۶۴۸۴۷۱۱۵۴۳/۴۵لیتونی۷
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۸۷۵۵۲۳۳۶۳۵۸۸۷۸۰۲/۳۳قزاقستان۸

۷۱۰۵۲۱۴۴۱۴۴۰۵۸۵۱/۷۵برزیل۹

۵۰۱۵۹۸۲۶۹۳۴۹۴۷۲۱/۴۱لتونی۱۰

۲۹۳۶۹۲۱۳۲۲۱۹۳۲۶۲۴۰۸۴۲۷۲۱۱۸۱/۳۲جمع ۱۰ کشور اول

۶۷۱۲۵۳۳۸۴۲۱۲۵۱۵۶۶۲۵۰۱۸/۶۸جمع سایر کشورها

۸۱/۴۰۷۹/۹۸۸۲/۱۱۸۲/۳۷۸۱/۳۲سهم ۱۰ کشور اول

۱۸/۶۰۲۰/۰۲۱۷/۸۹۱۷/۶۳۱۸/۶۸سهم سایر کشورها

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

جــدول (۳-۱۳) شــرکای عمــده صادراتــی (۱۰ واردکننــده اول) از روســیه را در دوره ۱۸-

ــالروس  ــد و ب ــان، هلن ــن، آلم ــورهای چی ــردد کش ــه می گ ــد. مالحظ ــان می ده ۲۰۱۴ نش

ــد  ــور اول مقص ــه ۱۰ کش ــادرات ب ــزان ص ــتند. می ــیه هس ــی روس ــده صادرات ــد عم از مقاص

ــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش  ــه ۲۵۳۰۰۹ میلی ــون دالر در ۲۰۱۴ ب ــی از ۲۴۶۵۹۲ میلی صادرات

یافتــه اســت، ســهم ۱۰ کشــور اول صادراتــی روســیه از ۴۹/۵۳ درصــد در ۲۰۱۴ بــه ۵۶/۳۱ 

درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه کــه نشــان دهنده افزایــش تمرکــز روســیه در مقاصــد صادراتــی 

اســت.

جدول (۳-۱۳): شرکای عمده صادراتی روسیه 

ردیف
سهم ۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸مقصد صادراتی

۴۹۷۸۳۴۳۴۳۹۰۸۲۸۵۴۹۱۳۵۹۱۵۲۴۴۹۳۴۷۱۰۰/۰۰جهان

۳۷۴۱۵۲۸۳۳۵۲۸۰۲۱۳۷۵۲۵۵۶۰۴۱۱۲/۴۷چین۱

۶۶۶۸۳۴۰۱۹۸۲۹۲۵۵۳۴۶۳۰۴۳۴۷۱۹/۶۷هلند۲

۲۴۹۵۰۱۵۹۰۶۲۱۲۵۸۱۵۴۹۱۳۴۰۹۶۷/۵۹آلمان۳

۱۶۵۴۰۱۲۴۲۸۱۴۰۵۱۱۵۵۳۷۲۱۸۲۰۴/۸۶بالروس۴

۱۴۷۵۵۱۱۷۰۳۱۳۶۹۸۱۲۹۳۰۲۱۳۴۵۴/۷۵ترکیه۵

۱۸۰۸۲۱۳۱۹۶۱۰۰۲۷۱۲۱۰۱۱۷۸۳۲۳/۹۷کره جنوبی۶

۱۵۷۶۰۹۵۱۳۹۰۹۹۱۰۵۷۰۱۶۵۴۰۳/۶۸لهستان۷

۲۸۹۹۱۱۶۲۰۴۱۱۹۳۱۹۸۰۵۱۶۴۰۶۳/۶۵ایتالیا۸

۱۳۸۶۲۱۰۳۰۲۹۴۲۷۱۱۹۲۴۱۲۹۲۳۲/۸۸قزاقستان۹

یکا۱۰ ۹۵۵۳۸۳۹۳۹۴۲۶۹۸۸۵۱۲۵۳۴۲/۷۹آمر

۲۴۶۵۹۲۱۶۶۱۸۰۱۵۶۱۹۳۱۷۰۳۹۸۲۵۳۰۰۹۵۶/۳۱جمع ۱۰ کشور اول

۲۵۱۲۴۱۱۷۷۷۲۸۱۲۹۲۹۸۱۸۸۷۵۴۱۹۶۳۳۹۴۳/۶۹جمع سایر کشورها

۴۹/۵۳۴۸/۳۲۵۴/۷۱۴۷/۴۴۵۶/۳۱سهم ۱۰ کشور اول

۵۰/۴۷۵۱/۶۸۴۵/۲۹۵۲/۵۶۴۳/۶۹سهم سایر کشورها

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

ــتان را در دوره  ــده اول) از قرقیزس ــی (۱۰ واردکنن ــده صادرات جــدول (۳-۱۴) شــرکای عم

ــیه، قزاقســتان و  ــتان، روس ــردد کشــورهای انگلس ــه می گ ــد. مالحظ ۱۸-۲۰۱۴ نشــان می ده
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ازبکســتان از مقاصــد عمــده صادراتــی قرقیزســتان هســتند. میــزان صــادرات بــه ۱۰ کشــور اول 

مقصــد صادراتــی از ۱۰۲۶ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه ۱۶۰۸ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش 

ــه  ــد در ۲۰۱۴ ب ــتان از ۵۴/۴۶ درص ــی قرقیزس ــور اول صادرات ــهم ۱۰ کش ــت، س ــه اس یافت

۹۵/۱۱ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه کــه نشــان دهنده افزایــش شــدید تمرکــز قرقیزســتان در 

مقاصــد صادراتــی اســت.

جدول (۳-۱۴): شرکای عمده صادراتی قرقیزستان 

ردیف
سهم ۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸مقصد صادراتی

۱۸۸۴۱۴۴۱۱۴۲۳۱۷۹۱۱۶۹۰۱۰۰/۰۰جهان

۳۲۳۲۱۹۱۶۷۰۳۹/۶۴انگلستان۱

۱۲۲۱۵۷۱۴۵۲۶۲۲۷۲۱۶/۱۱روسیه۲

۵۰۹۲۲۸۱۵۱۲۹۷۲۲۰۱۳/۰۴قزاقستان۳

۱۶۴۹۵۱۲۵۱۴۶۱۵۹۹/۳۸اربکستان۴

۸۶۸۴۹۰۱۳۱۱۰۴۶/۱۵ترکیه۵

۳۳۳۶۸۰۹۷۶۱۳/۶۲چین۶

۷۵۲۴۲۲۲۴۴۷۲/۷۸تاجیکستان۷

۵۴۸۱۵۴۶۲/۷۳لیتوانی۸

۲۳۲۲۱۱۲۱۱۴۰/۸۳بلژیک۹

۷۴۸۱۳۱۴۰/۸۲ایران۱۰

۱۰۲۶۶۵۶۶۷۲۱۱۹۹۱۶۰۸۹۵/۱۱جمع ۱۰ کشور اول

۸۵۸۷۸۶۷۵۱۷۹۲۸۳۴/۸۹جمع سایر کشورها

۵۴/۴۶۴۵/۴۸۴۷/۱۹۶۶/۹۶۹۵/۱۱سهم ۱۰ کشور اول

۴۵/۵۴۵۴/۵۲۵۲/۸۱۳۳/۰۴۴/۸۹سهم سایر کشورها

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

ــتان را در دوره  ــده اول) از قزاقس ــی (۱۰ واردکنن ــده صادرات ــرکای عم ــدول (۳-۱۵) ش ج

ــیه  ــد و روس ــن، هلن ــا، چی ــورهای ایتالی ــردد کش ــه می گ ــد. مالحظ ــان می ده ۱۸-۲۰۱۴ نش

از مقاصــد عمــده صادراتــی قرقیزســتان هســتند. میــزان صــادرات بــه ۱۰ کشــور اول مقصــد 

صادراتــی از ۵۵۲۵۴ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه ۴۴۰۶۵ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه 

ــه ۷۲/۲۹  ــتان از ۶۹/۵۴ درصــد در ۲۰۱۴ ب ــی قرقیزس ــور اول صادرات ــهم ۱۰ کش اســت، س

درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه کــه نشــان دهنده افزایــش تمرکــز قزاقســتان در مقاصــد 

صادراتــی اســت.
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جدول (۳-۱۵): شرکای عمده صادراتی قزاقستان  

ردیف
سهم ۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸مقصد صادراتی

۷۹۴۵۹۴۵۹۵۴۳۶۷۷۵۴۸۳۴۲۶۰۹۵۶۱۰۰/۰جهان

۱۶۰۵۲۸۱۳۶۷۴۷۵۸۶۶۹۱۱۷۳۵۱۹/۲۵ایتالیا۱

۹۷۹۹۵۴۸۰۴۲۱۵۵۷۷۶۶۲۷۳۱۰/۲۹چین۲

۸۷۲۴۴۹۸۱۳۲۵۶۴۷۴۸۶۱۹۰۱۰/۱۵هلند۳

۶۳۸۹۴۵۴۸۳۵۰۹۴۵۱۵۵۱۶۲۸/۴۷روسیه۴

۴۶۹۰۲۶۸۱۱۷۹۸۲۸۶۱۳۸۳۹۶/۳۰فرانسه۵

۸۷۳۷۷۰۲۲۴۱۱۲۸۲۹۷۶۴/۸۸کره جنوبی۶

۴۵۳۹۲۶۵۹۲۶۸۸۳۱۰۱۲۸۸۱۴/۷۳سوئیس۷

۲۳۶۳۱۲۱۹۹۹۲۱۴۴۴۱۸۶۲۳/۰۶اسپانیا۸

۱۰۸۴۹۴۲۹۲۳۱۲۵۰۱۶۴۳۲/۷۰ازبکستان۹

۷۴۱۸۵۹۵۵۹۸۸۶۱۵۰۳۲/۴۷ژاپن۱۰

۵۵۲۵۴۳۲۲۷۵۲۵۶۳۷۳۴۳۸۱۴۴۰۶۵۷۲/۲۹جمع ۱۰ کشور اول

۲۴۲۰۵۱۳۶۷۹۱۱۱۳۸۱۳۹۶۱۱۶۸۹۱۲۷/۷۱جمع سایر کشورها

۶۹/۵۴۷۰/۲۳۶۹/۷۱۷۱/۱۲۷۲/۲۹سهم ۱۰ کشور اول

۳۰/۴۶۲۹/۷۷۳۰/۲۹۲۸/۸۸۲۷/۷۱سهم سایر کشورها

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

جــدول (۳-۱۶) کاالهــای عمــده صادراتــی (۱۰ گــروه کاالیــی اول) ارمنســتان را در دوره 

ــوش  ــز، ج ــنگ فل ــی «س ــای کاالی ــردد گروه ه ــه می گ ــد. مالحظ ــان می ده ۱۸-۲۰۱۴ نش

ــون و تنباکــو» و  ــدل توت ــون و تنباکــو و ب ــرورده»، «توت ــا پ ــد طبیعــی ی و خاکســتر»، «مرواری

«نوشــابه ها، آبگونه هــای الکلــی و ســرکه» از کاالهــای عمــده صادراتــی ارمنســتان هســتند. 

میــزان صــادرات ۱۰ گــروه کاالیــی اول از ۱۲۴۵ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه ۱۹۴۵ میلیــون دالر 

در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه اســت، ســهم ۱۰ گــروه کاالیــی اول صادراتــی ارمنســتان از ۸۳/۳۸ 

درصــد در ۲۰۱۴ بــه ۸۱/۵۹ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه کــه نشــان دهنده تغییــر نکــردن 

تمرکــز ارمنســتان در گــروه کاالیــی صادراتــی اســت. 
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جدول (۳-۱۶): کاالهای عمده صادراتی ارمنستان

کدردیف
سهم ۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸شرح گروه کاالیی 

۱۴۹۰۱۴۸۳۱۸۰۸۲۱۴۵۲۳۸۲۱۰۰/۰۰کل

۲۹۱۳۶۶۴۱۳۵۵۹۵۵۷۲۳/۳۷سنگ فلز، جوش و خاکستر۱

ید طبیعی یا پرورده ۲ ۲۲۸۲۰۵۳۴۳۲۵۶۳۰۷۱۲/۹۰مروار

۱۱۶۱۷۱۲۱۲۲۳۷۲۶۸۱۱/۲۳توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکو۳

۱۸۹۱۱۰۱۷۶۲۴۲۲۳۰۹/۶۴نوشابه ها، آبگونه های الکلی و سرکه۴

۴۷۶۱۷۵۹۴۱۵۸۶/۶۱لباس و متفرعات لباس غیرکشباف و غیر۵

۱۱۰۵۶۶۶۸۵۱۲۶۵/۳۱چدن، آهن و فوالد۶

۹۳۸۶۸۳۱۰۲۹۶۴/۰۳آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم۷

۹۰۹۲۶۱۷۲۸۱۳/۴۱سوخت های معدنی، روغن های معدنی۸

۷۵۷۲۶۶۷۷۶۸۲/۸۶مس و مصنوعات از مس۹

۲۷۱۶۲۹۵۳۲/۲۴لباس و متفرعات لباس، از کشباف۱۰

۱۲۴۳۱۲۲۷۱۵۱۱۱۷۹۲۱۹۴۵۸۱/۵۹جمع ۱۰ گروه کاالیی اول

۲۴۸۲۵۵۲۹۷۳۵۳۴۳۹۱۸/۴۱جمع سایر گروه های کاالیی

۸۳/۳۸۸۲/۷۸۸۳/۵۷۸۳/۵۶۸۱/۵۹سهم ۱۰ گروه کاالیی اول

۱۶/۶۲۱۷/۲۲۱۶/۴۳۱۶/۴۴۱۸/۴۱سهم سایر گروه های کاالیی

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

جــدول (۳-۱۷) کاالهــای عمــده صادراتــی (۱۰ گــروه کاالیــی اول) بــالروس را در دوره 

ــی،  ــی «ســوخت های معدن ــای کاالی ــردد گروه ه ــه می گ ــد. مالحظ ــان می ده ۱۸-۲۰۱۴ نش

روغن هــای معدنــی»، «کودهــا»، «وســائط نقلیــه زمینــی غیــر از نواقــل روی خــط» و «شــیر 

و محصــوالت لبنــی، تخــم پرنــدگان، عســل» از کاالهــای عمــده صادراتــی بــالروس هســتند. 

میــزان صــادرات ۱۰ گــروه کاالیــی اول از ۲۶۰۹۱ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه ۲۳۶۰۵ میلیــون 

دالر در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه اســت، ســهم ۱۰ گــروه کاالیــی اول صادراتــی بــالروس از ۷۲/۳۱ 

درصــد در ۲۰۱۴ بــه ۶۹/۹۹ درصــد در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه کــه نشــان دهنده کاهــش تمرکــز 

بــالروس در گــروه کاالیــی صادراتــی اســت. 
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جدول (۳-۱۷): کاالهای عمده صادراتی بالروس 

کدردیف
سهم ۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸شرح گروه کاالیی

۳۶۰۸۱۲۶۶۶۰۲۳۵۳۷۲۹۲۴۰۳۳۷۲۹۱۰۰/۰۰کل

۱۲۰۸۴۷۷۶۸۴۸۴۹۶۸۹۱۸۴۷۷۲۵/۱۴سوخت های معدنی، روغن های معدنی۱۲۷

۳۰۵۴۳۱۸۳۲۴۱۴۲۶۴۲۳۲۲۵۹/۵۶کودها۲۳۱

۲۴۷۸۱۵۶۷۱۸۴۱۲۲۹۹۲۶۴۷۷/۸۵وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۳۸۷

۴۰۴
شیر و محصوالت لبنی، تخم پرندگان، 

عسل
۲۳۶۷۱۷۸۵۱۸۵۹۲۱۸۴۲۰۴۷۶/۰۷

۷۹۱۶۹۵۸۴۴۱۱۲۴۱۴۰۴۴/۱۶چوب و اشیای چوبی، زغال چوب۵۴۴

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۶۸۴ ۱۶۶۳۱۰۸۲۱۳۰۵۱۴۹۶۱۳۹۹۴/۱۵رآ

۵۹۷۶۵۶۶۳۶۷۹۱۱۱۸۹۳/۵۳تجهیزات خدماتی۷۹۹

۱۰۴۴۷۸۴۶۲۱۸۴۱۱۰۹۰۳/۲۳چدن، آهن و فوالد۸۷۲

۹۳۹
مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از 

پالستیک
۱۱۱۵۸۷۷۹۱۳۱۰۶۶۱۰۸۵۳/۲۲

۹۰۰۶۶۵۷۵۷۹۴۲۱۰۴۳۳/۰۹ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۱۰۸۵

۲۶۰۹۱۱۹۰۶۲۱۶۰۳۹۲۰۲۷۳۲۳۶۰۵۶۹/۹۹جمع ۱۰ گروه کاالیی اول

۹۹۹۰۷۵۹۹۷۴۹۸۸۹۶۶۱۰۱۲۱۳۰/۰۱جمع سایر گروه های کاالیی

۷۲/۳۱۷۱/۵۰۶۸/۱۴۶۹/۳۳۶۹/۹۹سهم ۱۰ گروه کاالیی اول

۲۷/۶۹۲۸/۵۰۳۱/۸۶۳۰/۶۷۳۰/۰۱سهم سایر گروه های کاالیی

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

ـــیه را در دوره  ـــی اول) روس ـــروه کاالی ـــی (۱۰ گ ـــده صادرات ـــای عم ـــدول (۳-۱۸) کااله ج

۱۸-۲۰۱۴ نشـــان می دهـــد. مالحظـــه می گـــردد گروه هـــای کاالیـــی «ســـوخت های 

ــوالد» و  ــن و فـ ــدن، آهـ ــی»، «چـ ــزات خدماتـ ــی»، «تجهیـ ــای معدنـ ــی، روغن هـ معدنـ

«غـــالت» از کاالهـــای عمـــده صادراتـــی روســـیه هســـتند. میـــزان صـــادرات ۱۰ گـــروه 

کاالیـــی اول از ۴۳۴۴۹۳ میلیـــون دالر در ۲۰۱۴ بـــه ۳۸۳۵۸۳ میلیـــون دالر در ۲۰۱۸ 

ـــد  ـــیه از ۸۷/۲۸ درص ـــی روس ـــی اول صادرات ـــروه کاالی ـــهم ۱۰ گ ـــت، س ـــه اس ـــش یافت کاه

در ۲۰۱۴ بـــه ۸۵/۳۶ درصـــد در ۲۰۱۸ کاهـــش یافتـــه کـــه نشـــان دهنده کاهـــش تمرکـــز 

روســـیه در گـــروه کاالیـــی صادراتـــی اســـت. 
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جدول (۳-۱۸): کاالهای عمده صادراتی روسیه 

کدردیف
سهم ۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸شرح گروه کاالیی

۴۹۷۸۳۴۳۴۳۹۰۸۲۸۵۴۹۱۳۵۹۱۵۲۴۴۹۳۴۷۱۰۰/۰۰کل

۱۲۷
سوخت های معدنی، روغن های 

معدنی
۳۴۶۱۱۹۲۱۶۱۰۱۱۳۴۷۰۳۲۱۱۹۹۳۲۳۷۵۹۲۵۲/۸۷

۱۱۶۴۷۱۰۷۹۷۴۵۲۳۹۱۴۱۴۶۶۳۷۴۶۱۴/۱۹تجهیزات خدماتی۲۹۹

۲۰۵۵۶۱۵۲۲۰۱۴۱۲۲۱۸۷۶۲۲۳۳۵۸۵/۲۰چدن، آهن و فوالد۳۷۲

۷۰۸۷۵۶۵۳۵۶۰۶۷۵۲۷۱۰۴۵۸۲/۳۳غالت۴۱۰

ید طبیعی یا پرورده۵۷۱ ۱۱۸۴۵۷۸۷۵۸۹۰۶۱۱۰۴۸۱۰۰۹۸۲/۲۵مروار

۶۸۴
کتورهای هسته ای دیگ بخار  رآ

و آبگرم
۹۲۵۷۸۶۷۷۶۸۰۱۸۵۴۱۹۱۷۱۲/۰۴

۷۴۴
چوب و اشیای چوبی، زغال 

چوب
۷۷۶۴۶۳۱۴۶۵۲۴۷۹۰۲۹۰۰۹۲/۰۰

۸۹۸۸۸۸۵۳۶۶۳۷۷۲۱۷۸۲۲۶۱/۸۳کودها۸۳۱

۹۷۶
آلومینیوم و مصنوعات از 

آلومینیوم
۶۳۲۵۷۰۶۰۵۹۸۰۶۶۷۳۶۵۵۶۱/۴۶

۴۹۰۵۴۴۶۰۳۳۱۳۴۷۰۹۵۳۷۲۱/۲۰مس و مصنوعات از مس۱۰۷۴

۴۳۴۴۹۳۲۹۱۰۱۰۲۳۷۸۳۱۲۹۸۵۱۹۳۸۳۵۸۴۸۵/۳۶جمع ۱۰ گروه کاالیی اول

۶۳۳۴۰۵۲۸۹۸۴۷۶۶۰۶۰۶۳۳۶۵۷۶۳۱۴/۶۴جمع سایر گروه های کاالیی

۸۷/۲۸۸۴/۶۲۸۳/۳۱۸۳/۱۲۸۵/۳۶سهم ۱۰ گروه کاالیی اول

۱۲/۷۲۱۵/۳۸۱۶/۶۹۱۶/۸۸۱۴/۶۴سهم سایر گروه های کاالیی

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

جــدول (۳-۱۹) کاالهــای عمــده صادراتــی (۱۰ گــروه کاالیــی اول) قرقیزســتان را در دوره 

ــا  ــی ی ــد طبیع ــی « مرواری ــای کاالی ــردد گروه ه ــه می گ ــد. مالحظ ــان می ده ۱۸-۲۰۱۴ نش

ــای  ــی، روغن ه ــوخت های معدن ــباف «، « س ــاس، از کش ــات لب ــاس و متفرع ــرورده»، « لب پ

ــتان  ــی قرقیزس ــده صادرات ــای عم ــتر» از کااله ــوش و خاکس ــز، ج ــنگ فل ــی» و « س معدن

ــه ۱۴۲۰  ــون دالر در ۲۰۱۴ ب ــی اول از ۱۱۷۷ میلی ــروه کاالی ــادرات ۱۰ گ ــزان ص ــتند. می هس

میلیــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه اســت، ســهم ۱۰ گــروه کاالیــی اول صادراتــی قرقیزســتان 

ــان دهنده  ــه نش ــه ک ــش یافت ــد در ۲۰۱۸ کاه ــه ۷۷/۴۰ درص ــد در ۲۰۱۴ ب از ۶۲/۴۷ درص

افزایــش تمرکــز قرقیزســتان در گــروه کاالیــی صادراتــی اســت. 
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جدول (۳-۱۹): کاالهای عمده صادراتی قرقیزستان 

کدردیف
سهم ۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸شرح گروه کاالیی

۱۸۸۴۱۴۴۱۱۴۲۳۱۷۹۱۱۸۳۵۱۰۰/۰۰کل

ید طبیعی یا پرورده۱۷۱ ۷۲۵۶۶۹۷۰۷۷۱۰۶۸۲۳۷/۱۸مروار

۲۷۱۰۳۴۱۱۸۱۴۰۷/۶۵لباس و متفرعات لباس، از کشباف ۲۶۱

۱۲۹۷۵۴۹۸۷۱۳۹۷/۵۹سوخت های معدنی، روغن های معدنی۳۲۷

۴۱۲۰۶۸۱۴۴۱۲۵۶/۷۹سنگ فلز، جوش و خاکستر۴۲۶

۹۹۱۱۱۶۱۱۱۶/۰۶مس و مصنوعات از مس۵۷۴

یر۶۰۷ یشه و غده های ز ۸۷۵۶۶۲۷۸۶۳۳/۴۴سبزیجات، نباتات ر

۷۵۶۳۵۵۶۱۴۹۲/۶۵وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۷۸۷

۲۵۱۶۲۰۲۶۳۸۲/۰۵پنبه۸۵۲

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۹۸۴ ۳۹۴۰۳۱۵۱۳۷۲/۰۴رآ

۲۰۹۱۶۲۵۳۶۱/۹۴چدن، آهن و فوالد۱۰۷۲

۱۱۷۷۹۶۷۱۰۵۳۱۳۱۶۱۴۲۰۷۷/۴۰جمع ۱۰ گروه کاالیی اول

۷۰۷۴۷۴۳۷۰۴۷۵۴۱۵۲۲/۶۰جمع سایر گروه های کاالیی

۶۲/۴۷۶۷/۱۰۷۴/۰۳۷۳/۴۸۷۷/۴۰سهم ۱۰ گروه کاالیی اول

۳۷/۵۳۳۲/۹۰۲۵/۹۷۲۶/۵۲۲۲/۶۰سهم سایر گروه های کاالیی

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

ــتان را در  ــی اول) قزاقس ــروه کاالی ــی (۱۰ گ ــده صادرات ــای عم ــدول (۳-۲۰) کااله ج

دوره ۱۸-۲۰۱۴ نشــان می دهــد. مالحظــه می گــردد گروه هــای کاالیــی «ســوخت های 

ــس»  ــات از م ــس و مصنوع ــوالد «، « م ــن و ف ــدن، آه ــی»، «چ ــای معدن ــی، روغن ه معدن

ــتان  ــی قزاقس ــده صادرات ــای عم ــات» از کااله ــا ترکیب ــی ب ــیمیایی غیرآل ــوالت ش و «محص

هســتند. میــزان صــادرات ۱۰ گــروه کاالیــی اول از ۸۴۷۸۹ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه ۵۷۲۴۰ 

میلیــون دالر در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه اســت، ســهم ۱۰ گــروه کاالیــی اول صادراتــی قزاقســتان 

ــان دهنده  ــه نش ــه ک ــش یافت ــد در ۲۰۱۸ کاه ــه ۹۳/۹۰ درص ــد در ۲۰۱۴ ب از ۹۴/۱۲ درص

ــی اســت.  ــی صادرات ــروه کاالی ــن تمرکــز قزاقســتان در گ ــر نیافت تغیی
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جدول (۳-۲۰): کاالهای عمده صادراتی قزاقستان 

کدردیف
سهم ۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸شرح گروه کاالیی

۷۹۴۵۹۴۵۹۵۴۳۶۷۷۵۴۸۵۰۳۶۰۹۵۶۱۰۰/۰۰کل

۶۰۷۰۱۳۱۱۲۰۲۲۳۳۵۳۰۷۱۵۴۲۷۳۸۷۰/۱۱سوخت های معدنی، روغن های معدنی۱۲۷

۳۳۸۳۲۵۰۱۲۷۵۱۴۱۹۷۴۱۶۰۶/۸۳چدن، آهن و فوالد۲۷۲

۱۸۳۰۲۰۰۹۱۹۱۹۲۵۴۴۲۵۴۹۴/۱۸مس و مصنوعات از مس۳۷۴

۲۸۳۹۳۱۰۶۲۴۱۳۲۱۶۷۲۱۳۵۳/۵۰محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۴۲۸

۲۶۰۳۱۰۸۴۱۱۹۴۲۱۱۹۲۰۸۷۳/۴۲سنگ فلز، جوش و خاکستر۵۲۶

۱۱۳۵۸۳۳۸۱۷۸۲۸۱۲۹۶۲/۱۳غالت۶۱۰

۵۸۷۵۴۹۳۶۰۳۶۶۶۵۰۱/۰۷سنگ فلز، جوش و خاکستر۷۲۵

۳۸۱۴۲۰۳۸۲۵۳۸۶۳۵۱/۰۴آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم۸۷۶

ید طبیعی یا پرورده۹۷۱ ۷۵۵۷۴۸۶۴۹۵۹۵۵۲۳۰/۸۶مروار

۱۰۱۱
محصوالت صنعت آردسازی، مالت، 

نشاسته
۵۷۵۵۰۰۵۱۸۴۸۸۴۶۶۰/۷۶

۷۴۷۸۹۴۲۸۶۸۳۳۳۳۸۴۴۵۵۳۵۷۲۴۰۹۳/۹۰جمع ۱۰ گروه کاالیی اول

۴۶۷۰۳۰۸۶۳۴۳۷۳۹۵۰۳۷۱۶۶/۱۰جمع سایر گروه های کاالیی

۹۴/۱۲۹۳/۲۸۹۰/۶۵۹۱/۸۶۹۳/۹۰سهم ۱۰ گروه کاالیی اول

۵/۸۸۶/۷۲۹/۳۵۸/۱۴۶/۱۰سهم سایر گروه های کاالیی

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

ــر حســب کدهــای  جــدول (۳-۲۱) اقــالم مهــم صادراتــی (۱۰ قلــم اول) ارمنســتان را ب

 HS ــی ــد کاالی ــادرات ۱۰ ک ــزان ص ــد. می ــان می ده HS شــش رقمی در دوره ۱۸-۲۰۱۴ نش

ــه  ــش یافت ــون دالر در ۲۰۱۸ افزای ــه ۱۶۱۴ میلی ــون دالر در ۲۰۱۴ ب شــش رقمی از ۱۰۷۱ میلی

اســت، ســهم ۱۰ کــد کاالیــی HS شــش رقمی اول صادراتــی ارمنســتان از ۷۱/۸۷ درصــد در 

۲۰۱۴ بــه ۶۷/۷۰ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه کــه نشــان دهنده کاهــش تمرکــز ارمنســتان 

در صــادرات اقــالم کاالیــی اســت. 
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جدول (۳-۲۱): کدهای کاالیی عمده صادراتی ارمنستان

ردیف
سهم HS۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸ شش رقمی

۱۴۹۰۱۴۸۳۱۸۰۸۲۱۴۵۲۳۸۳۱۰۰/۰۰کل

۱۲۶۰۳۰۰۲۳۶۳۱۷۳۷۰۵۷۱۵۲۵۲۲/۰۵

۲۲۴۰۲۲۰۱۱۶۱۷۰۲۱۱۲۳۷۲۶۶۱۱/۱۵

۳۲۲۰۸۲۰۱۵۸۸۵۱۴۳۲۰۰۱۹۳۸/۰۹

۴۷۱۰۸۱۳۸۲۹۸۱۴۱۱۴۴۱۷۱۷/۱۷

۵۷۲۰۲۷۰۱۱۰۵۶۶۶۸۴۱۲۶۵/۲۸

۶۷۶۰۷۱۱۸۸۸۳۷۷۹۶۹۳۸/۲۸

۷۲۷۱۶۰۰۸۱۷۷۵۷۷۱۸۰۳/۳۶

۸۷۱۰۲۳۹۱۰۷۶۷۹۷۵۷۶۶۲/۷۵

۹۷۴۰۲۰۰۷۲۶۶۶۳۷۱۵۹۲/۴۶

۱۰۷۱۱۳۱۹۲۱۱۸۱۷۲۴۳۶۱/۵۰

۱۰۷۱۱۰۳۶۱۲۴۲۱۵۵۷۱۶۱۴۶۷/۷۰جمع ۱۰ کد اول

۴۱۹۴۴۷۵۶۶۵۸۸۷۷۰۳۲/۳۰جمع سایر کدها

۷۱/۸۷۶۹/۸۵۶۸/۶۸۷۲/۶۰۶۷/۷۰سهم ۱۰ کد اول

۲۸/۱۳۳۰/۱۵۳۱/۳۲۲۷/۴۰۳۲/۳۰سهم سایر کدها

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

ــر حســب کدهــای  جــدول (۳-۲۲) اقــالم مهــم صادراتــی (۱۰ قلــم اول) بــالروس را ب

 HS ــی ــد کاالی ــادرات ۱۰ ک ــزان ص ــد. می ــان می ده HS شــش رقمی در دوره ۱۸-۲۰۱۴ نش

شــش رقمی از ۱۵۶۶۹ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه ۱۴۱۸۹ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش 

ــالروس از ۴۳/۴۳  ــی ب ــش رقمی اول صادرات ــی HS ش ــد کاالی ــهم ۱۰ ک ــت، س ــه اس یافت

ــه ۴۲/۰۷ درصــد در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه کــه نشــان دهنده تغییــر نیافتــن  درصــد در ۲۰۱۴ ب

تمرکــز بــالروس در صــادرات اقــالم کاالیــی اســت. 
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جدول (۳-۲۲): کدهای کاالیی عمده صادراتی بالروس

ردیف
سهم HS۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸ شش رقمی

۳۶۰۸۱۲۶۶۶۰۲۳۵۳۷۲۹۲۴۰۳۳۷۲۶۱۰۰/۰۰کل

۱۲۷۱۰۱۹۷۷۲۵۵۲۵۶۲۸۷۹۳۸۱۶۴۵۴۹۱۳/۴۹

۲۳۱۰۴۲۰۲۶۶۹۲۶۷۴۲۰۲۰۲۲۶۱۲۷۲۰۸/۰۶

۳۲۷۱۰۱۲۲۱۲۸۱۵۳۰۱۱۶۳۱۴۹۰۱۹۳۹۵/۷۵

۴۹۹۹۹۹۹۱۰۶۹۱۰۳۶۹۷۰۱۱۸۰۱۵۲۰۴/۵۱

۵۸۷۰۴۱۰۱۲۲۱۹۳۶۳۶۶۶۹۳۹۲/۷۸

۶۲۷۰۹۰۰۱۱۲۴۵۷۹۴۷۲۶۰۷۸۱۰۲/۴۰

۷۴۰۶۹۰۶۵۶۵۲۱۵۸۰۶۵۴۶۵۸۱/۹۵

۸۸۷۰۱۹۳۰۰۰۳۶۸۳۶۱۱/۰۷

۹۴۰۵۱۰۲۸۵۲۲۳۳۰۰۳۹۶۳۵۳۱/۰۵

۱۰۴۴۰۷۱۱۰۰۰۱۹۱۳۴۰۱/۰۱

۱۵۶۶۹۱۲۰۳۹۸۷۴۸۱۱۶۲۷۱۴۱۸۹۴۲/۰۷جمع ۱۰ کد اول

۲۰۴۱۲۱۴۶۲۱۱۴۷۹۰۱۷۶۱۳۱۹۵۳۷۵۷/۹۳جمع سایر کدها

۴۳/۴۳۴۵/۱۶۳۷/۱۶۳۹/۷۶۴۲/۰۷سهم ۱۰ کد اول

۵۶/۵۷۵۴/۸۴۶۲/۸۴۶۰/۲۴۵۷/۹۳سهم سایر کدها

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

ــای  ــر حســب کده ــیه را ب ــم اول) روس ــی (۱۰ قل ــم صادرات ــالم مه ــدول (۳-۲۳) اق ج

 HS ــی ــد کاالی ــادرات ۱۰ ک ــزان ص ــد. می ــان می ده HS شــش رقمی در دوره ۱۸-۲۰۱۴ نش

شــش رقمی از ۳۱۲۹۱۴ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه ۳۱۲۰۳۰ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش 

یافتــه اســت، ســهم ۱۰ کــد کاالیــی HS شــش رقمی اول صادراتــی روســیه از ۶۲/۸۶ درصــد 

در ۲۰۱۴ بــه ۶۹/۴۴ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه کــه نشــان دهنده افزایــش تمرکــز روســیه 

در صــادرات اقــالم کاالیــی اســت. 
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جدول (۳-۲۳): کدهای کاالیی عمده صادراتی روسیه

ردیف
سهم HS۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸ شش رقمی

۴۹۷۸۳۴۳۴۳۹۰۸۲۸۵۴۹۱۳۵۹۱۵۲۴۴۹۳۴۷۱۰۰/۰۰کل

۱۲۷۰۹۰۰۱۵۳۸۸۸۸۹۵۷۶۷۳۶۷۶۹۳۳۰۶۱۲۹۰۴۹۲۸/۷۲

۲۹۹۹۹۹۹۱۱۶۴۷۱۰۷۹۷۴۵۲۳۹۱۴۱۴۷۶۳۷۴۶۱۴/۱۹

۳۲۷۱۰۱۹۹۳۵۹۵۵۴۵۶۴۳۵۱۹۳۴۵۳۳۵۶۱۳۵۸۱۳/۶۵

۴۲۷۱۰۱۲۲۲۲۱۲۱۲۸۳۹۱۰۷۵۹۱۲۹۰۹۱۶۷۵۱۳/۷۳

۵۲۷۰۱۱۲۱۰۴۰۸۸۱۵۵۸۰۵۴۱۱۸۹۹۱۴۶۰۷۳/۲۵

۶۱۰۰۱۹۹۵۳۸۷۳۹۱۶۴۱۷۱۵۷۳۰۸۳۲۲۱/۸۵

۷۲۷۱۱۱۱۵۲۴۴۴۵۴۶۲۹۰۰۳۱۷۴۵۲۸۶۱/۱۸

۸۷۲۰۷۱۲۴۱۵۷۲۴۸۵۲۵۳۴۳۶۱۹۴۵۰۹۱/۰۰

۹۷۱۰۲۳۱۴۴۷۹۳۳۳۵۴۲۶۶۴۱۸۴۴۳۶۱۰/۹۷

۱۰۷۴۰۳۱۱۱۸۹۶۳۰۶۰۲۳۵۷۳۴۱۹۴۰۴۲۰/۹۰

۳۱۲۹۱۴۱۹۳۲۷۴۱۸۹۱۵۰۱۹۷۷۲۲۳۱۲۰۳۰۶۹/۴۴جمع ۱۰ کد اول

۱۸۴۹۲۰۱۵۰۶۳۴۹۶۳۴۱۱۶۱۴۳۰۱۳۷۳۱۷۳۰/۵۶جمع سایر کدها

۶۲/۸۶۵۶/۲۰۶۶/۲۵۵۵/۰۵۶۹/۴۴سهم ۱۰ کد اول

۳۷/۱۴۴۳/۸۰۳۳/۷۵۴۴/۹۵۳۰/۵۶سهم سایر کدها

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

جــدول (۳-۲۴) اقــالم مهــم صادراتــی (۱۰ قلــم اول) قرقیزســتان را بــر حســب کدهــای 

 HS ــی ــد کاالی ــادرات ۱۰ ک ــزان ص ــد. می ــان می ده HS شــش رقمی در دوره ۱۸-۲۰۱۴ نش

ــه  ــش یافت ــون دالر در ۲۰۱۸ افزای ــه ۱۲۳۱ میلی ــون دالر در ۲۰۱۴ ب ــش رقمی از ۹۹۳ میلی ش

اســت، ســهم ۱۰ کــد کاالیــی HS شــش رقمی اول صادراتــی قرقیزســتان از ۵۲/۷۰ درصــد در 

۲۰۱۴ بــه ۶۷/۰۸ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه کــه نشــان دهنده افزایــش تمرکــز قرقیزســتان 

در صــادرات اقــالم کاالیــی اســت. 



فصل سوم
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جدول (۳-۲۴): کدهای کاالیی عمده صادراتی قرقیزستان

ردیف
سهم HS۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸ شش رقمی

۱۸۸۴۱۴۴۱۱۴۲۳۱۷۹۱۱۸۳۵۱۰۰/۰۰کل

۱۷۱۰۸۱۲۷۱۷۶۶۵۷۰۲۷۰۰۶۶۴۳۶/۱۹

۲۲۶۱۶۹۰۴۱۱۹۶۸۱۴۴۱۲۴۶/۷۸

۳۷۴۰۴۰۰۹۸۱۱۱۶۱۰۸۵/۸۶

۴۶۱۰۶۱۰۰۰۲۴۹۹۳۵/۰۸

۵۲۷۱۰۱۹۹۸۵۴۳۶۴۴۶۹۳/۷۵

۶۷۱۳۳۳۶۲۴۴۵۴۴۵۴۵۲/۴۵

۷۵۲۰۱۰۰۲۴۱۶۱۹۲۵۳۸۲/۰۵

۸۸۷۰۸۹۱۱۴۱۷۲۲۱۳۱۱/۶۶

۹۸۸۰۲۴۰۴۳۷۴۳۷۸۳۰۱/۶۵

۱۰۷۰۰۵۲۹۲۵۱۱۱۵۲۷۲۹۱/۶۰

۹۹۳۸۷۰۹۵۱۱۱۵۰۱۲۳۱۶۷/۰۸جمع ۱۰ کد اول

۸۹۱۵۷۱۴۷۲۶۴۱۶۰۴۳۲/۹۲جمع سایر کدها

۵۲/۷۰۶۰/۳۷۶۶/۸۳۶۴/۲۰۶۷/۰۸سهم ۱۰ کد اول

۴۷/۳۰۳۹/۶۳۳۳/۱۷۳۵/۸۰۳۲/۹۲سهم سایر کدها

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

ــر حســب کدهــای  جــدول (۳-۲۵) اقــالم مهــم صادراتــی (۱۰ قلــم اول) قزاقســتان را ب

 HS ــی ــد کاالی ــادرات ۱۰ ک ــزان ص ــد. می ــان می ده HS شــش رقمی در دوره ۱۸-۲۰۱۴ نش

ــش  ــون دالر در ۲۰۱۸ افزای ــه ۴۹۵۵۷ میلی ــون دالر در ۲۰۱۴ ب ــش رقمی از ۶۵۸۴۳ میلی ش

ــتان از ۸۲/۸۶  ــی قزاقس ــش رقمی اول صادرات ــی HS ش ــد کاالی ــهم ۱۰ ک ــت، س ــه اس یافت

درصــد در ۲۰۱۴ بــه ۸۱/۳۰ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه کــه نشــان دهنده تغییــر نکــردن 

تمرکــز قزاقســتان در صــادرات اقــالم کاالیــی اســت. 
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جدول (۳-۲۵): کدهای کاالیی عمده صادراتی قزاقستان

ردیف
سهم HS۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸ شش رقمی

۷۹۴۵۹۴۵۹۵۴۳۶۷۷۵۴۸۵۰۳۶۰۹۵۶۱۰۰/۰۰کل

۱۲۷۰۹۰۰۵۳۶۲۷۲۶۷۷۳۱۹۳۷۸۲۶۵۸۴۳۷۷۹۶۶۲/۰۱

۲۷۴۰۳۱۱۱۳۳۱۱۵۶۲۱۵۰۹۲۰۰۴۲۲۴۹۳/۶۹

۳۲۷۱۱۲۱۱۸۸۴۱۷۴۶۱۲۸۴۱۵۷۸۲۱۷۱۳/۵۶

۴۷۲۰۲۴۱۱۱۹۴۱۱۲۹۱۱۳۰۱۸۳۵۱۷۶۷۲/۹۰

۵۲۸۴۴۱۰۲۰۰۷۲۲۴۸۱۷۳۹۱۳۳۴۱۲۸۷۲/۱۱

۶۲۷۱۰۱۹۲۹۴۷۱۳۸۱۸۰۲۱۱۶۲۱۲۱۷۲/۰۰

۷۲۶۰۳۰۰۸۲۵۳۱۱۴۴۵۱۰۹۳۱۱۸۵۱/۹۴

۸۱۰۰۱۹۹۸۵۱۵۸۸۵۵۸۵۲۰۸۱۵۱/۳۴

۹۷۶۰۱۱۰۳۳۵۳۶۵۳۳۴۴۶۱۵۶۰۰/۹۲

۱۰۲۷۱۱۱۲۸۴۳۳۷۳۲۶۷۴۳۴۵۱۰۰/۸۴

۶۵۸۴۳۳۶۴۷۵۲۷۴۴۵۳۷۰۰۶۴۹۵۵۷۸۱/۳۰جمع ۱۰ کد اول

۱۳۶۱۶۹۴۸۰۹۳۳۰۱۱۴۹۷۱۱۳۹۹۱۸/۷۰جمع سایر کدها

۸۲/۸۶۷۹/۳۷۷۴/۶۳۷۶/۳۰۸۱/۳۰سهم ۱۰ کد اول

۱۷/۱۴۲۰/۶۳۲۵/۳۷۲۳/۷۰۱۸/۷۰سهم سایر کدها

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

۳-۴-۵- واردات کل اتحادیه

ــیا را در دوره ۱۸- ــادی اوراس ــه اقتص ــو اتحادی ــورهای عض ــدول (۳-۲۶) واردات کل کش ج

ــون  ــه از ۳۷۸۳۴۱ میلی ــوع واردات اتحادی ــردد مجم ــه می گ ــد. مالحظ ــان می ده ۲۰۱۴ نش

دالر در ۲۰۱۴ بــه ۳۱۸۵۱۲ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه اســت. نــرخ رشــد ســاالنه 

در دوره ۱۸-۲۰۱۴ برابــر بــا ۴/۲۱- درصــد بــوده اســت کــه از دالیــل کاهــش واردات در ایــن 

ــر جهــان در ایــن دوره اشــاره نمــود. در  ــا رکــودی حاکــم ب ــوان وضعیــت تقریب کشــورها می ت

ــه روســیه تعلــق  ــه اقتصــادی اوراســیا، ســهم عمــده واردات ب ــن کشــورهای عضــو اتحادی بی

دارد. در ۲۰۱۸ از مجمــوع ۳۱۸۵۱۲ میلیــون دالر واردات اتحادیــه، ۲۳۸۱۵۱ میلیــون دالر آن 

بــه روســیه اختصــاص داشــته اســت کــه میــزان واردات ایــن کشــور در ۲۰۱۴ برابــر ۲۸۶۶۴۹ 

ــیه از واردات  ــهم روس ــط در دوره ۱۸-۲۰۱۴ س ــور متوس ــه ط ــت، ب ــوده اس ــون دالر ب میلی

اتحادیــه برابــر بــا ۷۵/۰۳ درصــد اســت. 

بــالروس دومیــن کشــور اســت کــه در دوره ۱۸-۲۰۱۴ باالتریــن عملکــرد وارداتــی 

اتحادیــه را داشــته اســت. واردات ایــن کشــور از ۴۰۵۰۲ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه ۳۸۲۰۲ 

میلیــون دالر در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه و بــه طــور متوســط در دوره ۱۸-۲۰۱۴ ســهم قزاقســتان از 

ــا ۱۱/۴۷ درصــد اســت.  صــادرات منطقــه برابــر ب



فصل سوم

169

کشـورهای روسـیه و بالروس در دوره ۱۸-۲۰۱۴ مجموع ۸۶/۵۰ درصد و کشورهای ارمنستان، 

قزاقسـتان و قرقیزسـتان ۱۳/۵۰ درصد واردات اتحادیه را در همین دوره در اختیار داشته اند.

جدول (۳-۲۶): واردات کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۲۰۱۴-۱۸ 

سهم از کل دوره نرخ رشد دوره جمع دوره ۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸کشور

۴۱۶۰۳۲۵۷۳۲۱۸۳۸۹۳۴۷۹۶۱۹۳۲۴۳/۶۲۱/۳۰ارمنستان

۴/۵۳۷۵/۰۳-۲۸۶۶۴۹۱۸۲۷۸۲۱۸۲۲۶۲۲۲۸۲۱۳۲۳۸۱۵۱۱۱۱۸۰۵۷روسیه

۱/۴۵۱۱/۴۷-۴۰۵۰۲۳۰۲۹۱۲۷۶۱۰۳۴۲۳۵۳۸۲۰۲۱۷۰۸۴۱بالروس

۵/۷۹۱۰/۶۶-۴۱۲۹۵۳۰۵۶۷۲۵۱۷۵۲۹۳۴۶۳۲۵۳۴۱۵۸۹۱۷قزاقستان

۴/۲۰۱/۵۴-۵۷۳۵۴۰۶۸۳۸۴۴۴۴۸۱۴۸۳۰۲۲۹۵۸قرقیزستان

۴/۲۱۱۰۰/۰۰-۳۷۸۳۴۱۲۵۰۹۶۶۲۴۲۱۰۹۳۰۰۱۶۸۳۱۸۵۱۲۱۴۹۰۰۹۶جمع اتحادیه

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

ــه ارمنســتان را در دوره  ــده اول) ب جــدول (۳-۲۷) شــرکای عمــده وارداتــی (۱۰ صادرکنن

ــه از  ــران و ترکی ــن، ای ۱۸-۲۰۱۴ نشــان می دهــد. مالحظــه می گــردد کشــورهای روســیه، چی

مبــادی عمــده وارداتــی ارمنســتان هســتند. میــزان واردات از ۱۰ کشــور اول مبــادی وارداتــی از 

ــه ۳۳۸۵ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه اســت، ســهم  ۲۸۱۵ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ ب

۱۰ کشــور اول وارداتــی ارمنســتان از ۶۷/۶۶ درصــد در ۲۰۱۴ بــه ۷۰/۵۸ درصــد در ۲۰۱۸ 

افزایــش یافتــه کــه نشــان دهنده افزایــش تمرکــز ارمنســتان در مبــادی وارداتــی اســت. 

جدول (۳-۲۷): شرکای عمده وارداتی ارمنستان

ردیف
سهم ۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸مقصد صادراتی

۴۱۶۰۳۲۵۷۳۲۱۸۳۸۹۳۴۷۹۶۱۰۰/۰۰جهان

۱۰۶۹۹۹۱۹۹۱۱۱۶۶۱۲۵۷۲۶/۲۲روسیه۱

۴۱۴۳۱۵۳۶۳۴۶۶۶۶۱۱۳/۷۸چین۲

۲۰۶۱۹۸۱۶۵۱۷۴۲۶۹۵/۶۱ایران۳

۲۳۱۱۳۷۱۶۹۲۲۲۲۵۱۵/۲۳ترکیه۴

۱۷۶۱۸۲۱۶۰۱۶۴۲۳۷۴/۹۴آلمان۵

۱۷۹۱۴۸۱۲۷۱۲۴۱۸۲۳/۷۹ایتالیا۶

۲۰۲۱۲۵۹۹۱۱۵۱۵۴۳/۲۰اوکراین۷

یکا۸ ۱۱۳۱۰۵۷۹۱۱۴۱۳۶۲/۸۳آمر

۱۴۶۵۲۳۸۹۳۱۲۹۲/۶۹سوئیس۹

۷۹۶۵۵۳۷۲۱۱۰۲/۲۹فرانسه۱۰

۲۸۱۵۲۳۱۸۲۲۴۴۲۷۱۰۳۳۸۵۷۰/۵۸جمع ۱۰ کشور اول

۱۳۴۵۹۳۹۹۵۷۱۱۸۳۱۴۱۱۲۹/۴۲جمع سایر کشورها

۶۷/۶۷۷۱/۱۷۶۹/۷۲۶۹/۶۱۷۰/۵۸سهم ۱۰ کشور اول

۳۲/۳۳۲۸/۸۳۳۰/۲۸۳۳/۳۹۲۹/۴۲سهم سایر کشورها

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق
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ــالروس را در دوره  ــه ب ــده اول) ب ــی (۱۰ صادرکنن ــده واردات جــدول (۳-۲۸) شــرکای عم

۱۸-۲۰۱۴ نشــان می دهــد. مالحظــه می گــردد کشــورهای روســیه، چیــن، آلمــان و اوکرایــن 

از مبــادی عمــده وارداتــی بــالروس هســتند. میــزان واردات از ۱۰ کشــور اول مبــادی وارداتــی 

ــه اســت،  ــون دالر در ۲۰۱۸ کاهــش یافت ــه ۳۲۴۸۴ میلی ــون دالر در ۲۰۱۴ ب از ۳۴۲۶۸ میلی

ــه ۸۵/۰۳ درصــد در  ــالروس از ۸۴/۶۱ درصــد در ۲۰۱۴ ب ــی ب ــور اول واردات ــهم ۱۰ کش س

ــی  ــادی واردات ــالروس در مب ــز ب ــردن تمرک ــر نک ــان دهنده تغیی ــه نش ــه ک ــش یافت ۲۰۱۸ افزای

اســت. 

جدول (۳-۲۸): شرکای عمده وارداتی بالروس

ردیف
سهم ۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸مقصد صادراتی

۴۰۵۰۲۳۰۲۹۱۲۷۶۱۰۳۴۲۳۵۳۸۲۰۲۱۰۰/۰۰جهان

۲۱۸۶۹۱۶۸۹۴۱۴۹۷۳۱۹۳۶۲۲۲۳۹۵۵۸/۶۲روسیه۱

۹۴۸۲۳۲۱۲۱۱۷۲۶۹۸۳۰۰۲۷/۸۶چین۲

۲۴۱۱۱۳۸۴۱۳۱۹۱۷۰۸۱۸۰۹۴/۷۴آلمان۳

۱۷۷۹۹۴۹۹۷۷۱۲۱۴۱۳۹۰۳/۶۴اوکراین۴

۲۴۳۲۱۰۸۴۱۱۸۱۱۳۳۵۱۱۹۲۳/۱۲لهستان۵

۳۳۹۴۸۷۷۳۲۸۰۵۷۹۶۲/۰۸ترکیه۶

۶۷۰۶۳۸۵۷۹۶۹۶۷۸۶۲/۰۶ایتالیا۷

یکا۸ ۷۸۳۹۴۳۸۲۳۷۵۴۳۸۱/۱۵آمر

۳۲۹۰۲۷۸۲۶۴۳۱۶۳۵۴۰/۹۳لیتوانی۹

۴۵۳۲۱۱۲۰۹۳۰۰۳۲۱۰/۸۴هلند۱۰

۳۴۲۶۸۲۴۶۴۱۲۲۷۳۴۲۸۸۱۰۳۲۴۸۴۸۵/۰۳جمع ۱۰ کشور اول

۶۲۳۵۵۶۵۱۴۸۷۶۵۶۲۵۵۷۱۸۱۴/۹۷جمع سایر کشورها

۸۴/۶۱۸۱/۳۵۸۲/۳۴۸۴/۱۵۸۵/۰۳سهم ۱۰ کشور اول

۱۵/۳۹۱۸/۶۵۱۷/۶۶۱۵/۸۵۱۴/۹۷سهم سایر کشورها

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

جــدول (۳-۲۹) شــرکای عمــده وارداتــی (۱۰ صادرکننــده اول) بــه روســیه را در دوره ۱۸-

ــکا و بــالروس از  ــن، آلمــان، آمری ۲۰۱۴ نشــان می دهــد. مالحظــه می گــردد کشــورهای چی

ــادی وارداتــی از  ــزان واردات از ۱۰ کشــور اول مب ــادی عمــده وارداتــی روســیه هســتند. می مب

ــه اســت،  ــون دالر در ۲۰۱۸ کاهــش یافت ــه ۱۴۹۳۲۷ میلی ــون دالر در ۲۰۱۴ ب ۱۷۵۷۲۳ میلی

ســهم ۱۰ کشــور اول وارداتــی روســیه از ۶۱/۳۰ درصــد در ۲۰۱۴ به ۶۲/۷۰ درصــد در ۲۰۱۸ 

افزایــش یافتــه کــه نشــان دهنده تغییــر نکــردن در تمرکــز روســیه در مبــادی وارداتــی اســت. 
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جدول (۳-۲۹): شرکای عمده وارداتی روسیه

ردیف
سهم ۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸مقصد صادراتی

۲۸۶۶۴۹۱۸۲۷۸۲۱۸۲۲۶۲۲۲۸۲۱۳۲۳۸۱۵۱۱۰۰/۰۰جهان

۵۰۸۵۳۳۵۱۹۹۳۸۰۸۷۴۸۳۷۳۵۲۲۱۸۲۱/۹۳چین۱

۳۲۹۴۷۱۸۹۹۲۱۹۴۵۱۲۲۷۴۰۲۵۵۱۰۱۰/۷۱آلمان۲

یکا۳ ۱۸۵۹۴۱۱۴۹۰۱۱۰۶۶۱۲۵۹۰۱۲۶۸۲۵/۳۳آمر

۱۲۳۱۶۷۹۸۹۹۴۰۶۱۰۶۹۲۱۲۱۷۹۵/۱۱بالروس۴

۱۲۶۸۳۷۹۳۴۷۸۴۵۹۸۵۰۱۰۵۹۰۴/۴۵ایتالیا۵

۱۰۵۵۲۵۵۶۳۸۴۹۲۹۱۲۵۹۵۶۲۴/۰۱فرانسه۶

۱۰۹۱۷۶۸۱۹۶۶۸۰۷۷۶۴۸۸۱۹۰/۷۰ژاپن۷

۸۹۷۲۴۵۳۲۵۱۱۳۶۹۲۰۷۰۰۹۲/۹۴کره جنوبی۸

۱۰۷۱۴۵۶۴۳۳۹۵۱۴۹۳۶۵۴۶۱۲/۲۹اوکراین۹

۷۱۷۲۴۲۷۵۳۶۱۲۴۶۰۰۵۲۹۶۲/۲۲قزاقستان۱۰

۱۷۵۷۲۳۱۰۸۴۳۵۱۱۳۷۰۳۱۳۷۵۹۰۱۴۹۳۲۷۶/۷۰جمع ۱۰ کشور اول

۱۱۰۹۲۶۷۴۳۴۷۶۸۵۵۹۹۰۶۲۳۸۸۸۲۴۳۷/۳۰جمع سایر کشورها

۶۱/۳۰۵۹/۳۲۶۲/۳۸۶۰/۲۹۶۲/۷۰سهم ۱۰ کشور اول

۳۸/۷۰۴۰/۶۸۳۷/۶۲۳۹/۷۱۳۷/۳۰سهم سایر کشورها

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

جــدول (۳-۳۰) شــرکای عمــده وارداتــی (۱۰ صادرکننــده اول) بــه قرقیزســتان را در دوره 

۱۸-۲۰۱۴ نشــان می دهــد. مالحظــه می گــردد کشــورهای چیــن، روســیه، قزاقســتان و ترکیــه 

از مبــادی عمــده وارداتــی قرقیزســتان هســتند. میــزان واردات از ۱۰ کشــور اول مبــادی وارداتــی 

از ۴۷۹۱ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه ۴۳۹۷ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه اســت، ســهم 

۱۰ کشــور اول وارداتــی قرقیزســتان از ۸۳/۵۴ درصــد در ۲۰۱۴ بــه ۹۱/۰۵ درصــد در ۲۰۱۸ 

افزایــش یافتــه کــه نشــان دهنده افزایــش تمرکــز قرقیزســتان در مبــادی وارداتــی اســت. 
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جدول (۳-۳۰): شرکای عمده وارداتی قرقیزستان

ردیف
سهم ۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸مقصد صادراتی

۵۷۳۵۴۰۶۸۳۸۴۴۴۴۸۱۴۸۳۰۱۰۰/۰۰جهان

۱۰۹۸۱۰۲۹۱۴۶۵۱۵۰۰۱۹۴۲۴۰/۲۲چین۱

۱۷۸۰۱۲۷۲۸۰۰۱۱۸۱۱۱۹۸۲۴/۸۱روسیه۲

۷۷۷۶۷۷۶۳۶۵۸۶۴۷۰۹/۷۴قزاقستان۳

۳۰۸۱۶۴۱۹۱۲۲۵۲۹۰۶/۰۱ترکیه۴

۱۰۲۵۹۷۰۱۶۴۱۷۸۳/۶۸ازبکستان۵

یکا۶ ۱۰۹۱۲۲۱۵۴۱۵۵۱۲۸۲/۶۶آمر

۱۱۵۹۳۶۲۶۸۷۴۱/۵۴آلمان۷

۱۸۵۶۱۱۹۳۴۴۸۱/۰۰ژاپن۸

۲۹۸۱۴۸۲۸۳۶۰/۷۴لیتوانی۹

۱۹۲۳۲۳۲۹۳۱۰/۶۵هند۱۰

۴۷۹۱۳۵۱۵۳۴۲۷۳۹۶۹۴۳۹۷۹۱/۰۵جمع ۱۰ کشور اول

۹۴۴۵۵۳۴۱۸۵۱۲۴۳۲۸/۹۵جمع سایر کشورها

۸۳/۵۴۸۶/۴۱۸۹/۱۳۸۸/۵۶۹۱/۰۵سهم ۱۰ کشور اول

۱۶/۴۶۱۳/۵۹۱۰/۸۷۱۱/۴۴۸/۹۵سهم سایر کشورها

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

ــتان را در دوره  ــه قزاقس ــده اول) ب ــی (۱۰ صادرکنن ــده واردات ــرکای عم جــدول (۳-۳۱) ش

۱۸-۲۰۱۴ نشــان می دهــد. مالحظــه می گــردد کشــورهای روســیه، چیــن، آلمــان و ایتالیــا از 

مبــادی عمــده وارداتــی قزاقســتان هســتند. میــزان واردات از ۱۰ کشــور اول مبــادی وارداتــی از 

۳۱۴۷۵ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه ۲۵۸۹۷ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه اســت، ســهم 

ــه ۷۹/۶۰ درصــد در ۲۰۱۸  ۱۰ کشــور اول وارداتــی قزاقســتان از ۷۶/۲۲ درصــد در ۲۰۱۴ ب

افزایــش یافتــه کــه نشــان دهنده تغییــر نیافتــن تمرکــز قزاقســتان در مبــادی وارداتــی اســت. 



فصل سوم

173

جدول (۳-۳۱): شرکای عمده وارداتی قزاقستان

ردیف
سهم ۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸مقصد صادراتی

۴۱۲۹۵۳۰۵۶۷۲۵۱۷۵۲۹۳۴۶۳۲۵۳۴۱۰۰/۰۰جهان

۱۳۸۰۸۱۰۵۲۹۹۱۳۰۱۱۴۷۳۱۲۳۹۲۳۸/۰۹روسیه۱

۷۳۵۷۵۰۸۸۳۶۶۶۴۶۹۲۵۳۸۴۱۶/۵۵چین۲

۲۳۱۵۱۹۸۶۱۴۴۴۱۴۸۴۱۶۴۲۵/۰۵آلمان۳

۱۰۳۹۱۱۷۶۸۳۵۹۴۶۱۴۹۸۴/۶۰ایتالیا۴

یکا۵ ۱۹۹۳۱۴۸۴۱۲۷۷۱۲۵۳۱۳۰۳۴/۰۱آمر

۱۰۶۷۶۰۷۴۵۳۵۶۷۹۲۳۲/۸۴کره جنوبی۶

۱۰۱۸۷۲۶۵۸۸۷۳۵۸۴۵۲/۶۰اربکستان۷

۱۰۸۶۶۷۱۶۶۱۵۳۵۶۶۱۲/۰۳فرانسه۸

۱۰۱۹۷۴۲۶۱۸۷۳۰۶۵۵۲/۰۱ایتالیا۹

۷۷۴۴۸۸۳۳۳۵۰۹۵۹۳۱/۸۲بالروس۱۰

۳۱۴۷۵۲۳۴۹۷۱۹۰۰۴۲۲۹۲۶۲۵۸۹۷۷۹/۶۰جمع ۱۰ کشور اول

۹۸۲۰۷۰۷۰۶۱۷۱۶۴۲۰۶۶۳۷۲۰/۴۰جمع سایر کشورها

۷۶/۲۲۷۶/۸۷۷۵/۴۹۷۸/۱۲۷۹/۶۰سهم ۱۰ کشور اول

۲۳/۷۸۲۳/۱۳۲۴/۵۱۲۱/۸۸۲۰/۴۰سهم سایر کشورها

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

جــدول (۳-۳۲) کاالهــای عمــده وارداتــی (۱۰ گــروه کاالیــی اول) ارمنســتان را در دوره 

ــی،  ــی «ســوخت های معدن ــای کاالی ــردد گروه ه ــه می گ ــد. مالحظ ــان می ده ۱۸-۲۰۱۴ نش

کتورهــای هســته ای دیــگ بخــار و آبگــرم»، «ماشــین آالت و  روغن هــای معدنــی»، «رآ

ــی  ــرورده» از کاالهــای عمــده واردات ــا پ ــد طبیعــی ی ــی و اجــزا» و «مرواری دســتگاه های برق

ــه  ــزان واردات ۱۰ گــروه کاالیــی اول از ۲۳۱۷ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ ب ارمنســتان هســتند. می

ــی  ــی اول واردات ــروه کاالی ــهم ۱۰ گ ــت، س ــه اس ــش یافت ــون دالر در ۲۰۱۸ افزای ۲۷۳۴ میلی

ارمنســتان از ۵۵/۷۱ درصــد در ۲۰۱۴ بــه ۵۶/۳۷ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه کــه 

ــی اســت.  ــی واردات ــروه کاالی ــتان در گ ــز ارمنس ــردن تمرک ــر نک ــان دهنده تغیی نش
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جدول (۳-۳۲): کاالهای عمده وارداتی ارمنستان

کدردیف
سهم ۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸شرح گروه کاالیی

۴۱۶۰۳۲۵۷۳۲۱۸۳۸۹۳۴۸۵۰۱۰۰/۰۰کل

۸۱۴۶۷۴۵۶۷۶۲۷۶۷۸۱۳/۹۸سوخت های معدنی، روغن های معدنی۱۲۷

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۲۸۴ ۳۷۸۲۶۳۲۵۴۳۶۹۵۶۶۱۱/۶۶رآ

۲۰۰۱۴۴۲۲۳۲۵۶۳۶۶۷/۵۶ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۳۸۵

ید طبیعی یا پرورده۴۷۱ ۳۰۳۱۱۹۱۵۹۱۹۹۲۸۸۵/۹۴مروار

۱۵۵۱۰۵۱۴۷۱۸۸۳/۸۸وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۵۸۷

۱۲۰۱۱۲۱۱۱۱۸۵۱۵۹۳/۲۷محصوالت دارویی۶۳۰

۱۲۹۹۷۹۰۱۰۹۱۴۲۲/۹۴مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از پالستیک۷۳۹

۸۲۸۶۹۵۷۴۱۳۰۲/۶۹توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکو۸۲۴

۷۳۴۲۴۱۷۸۱۰۹۲/۲۴مبل، مبل های طبی، جراحی۹۹۴

۱۰۴۶۶۵۸۸۱۱۰۷۲/۲۲چدن، آهن و فوالد۱۰۷۲

۲۳۱۷۱۷۵۷۱۷۰۲۲۱۲۴۲۷۳۴۵۶/۳۷جمع ۱۰ گروه کاالیی اول

۱۸۴۲۱۵۰۰۱۵۱۶۱۷۷۰۲۱۱۶۴۳/۶۳جمع سایر گروه های کاالیی

۵۵/۷۱۵۳/۹۴۵۲/۸۹۵۴/۵۴۵۶/۳۷سهم ۱۰ گروه کاالیی اول

۴۴/۲۹۴۶/۰۶۴۷/۱۱۴۵/۴۶۴۳/۶۳سهم سایر گروه های کاالیی

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

ــالروس را در دوره  ــی (۱۰ گــروه کاالیــی اول) ب جــدول (۳-۳۳) کاالهــای عمــده واردات

ــی،  ــی «ســوخت های معدن ــای کاالی ــردد گروه ه ــه می گ ــد. مالحظ ــان می ده ۱۸-۲۰۱۴ نش

کتورهــای هســته ای دیــگ بخــار و آبگــرم»، «ماشــین آالت و  روغن هــای معدنــی»، «رآ

دســتگاه های برقــی و اجــزا» و « وســائط نقلیــه زمینــی غیــر از نواقــل روی خــط» از کاالهــای 

ــون  ــی اول از ۲۷۶۴۶ میلی ــروه کاالی ــزان واردات ۱۰ گ ــالروس هســتند. می ــی ب عمــده واردات

دالر در ۲۰۱۴ بــه ۲۶۱۱۴ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه اســت، ســهم ۱۰ گــروه کاالیی 

اول وارداتــی بــالروس از ۶۸/۲۶ درصــد در ۲۰۱۴ بــه ۶۷/۹۹ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه 

کــه نشــان دهنده تغییــر نکــردن تمرکــز بــالروس در گــروه کاالیــی وارداتــی اســت. 
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جدول (۳-۳۳): کاالهای عمده وارداتی بالروس

کدردیف
سهم ۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸شرح گروه کاالیی

۴۰۵۰۲۳۰۲۹۱۲۷۶۱۰۳۴۲۳۵۳۸۴۰۹۱۰۰/۰۰کل

۱۱۸۴۹۹۲۱۱۷۳۷۳۹۶۷۰۱۱۰۸۶۲۸/۸۶سوخت های معدنی، روغن های معدنی۱۲۷

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۲۸۴ ۴۶۱۹۳۲۰۳۲۶۱۸۳۲۹۴۳۶۷۹۹/۵۸رآ

۲۰۸۱۱۷۱۵۱۷۶۸۲۱۷۹۲۵۵۰۶/۶۴ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۳۸۵

۲۵۶۰۱۵۱۱۱۳۴۱۱۵۷۶۲۲۱۵۵/۷۷وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۴۸۷

۱۶۵۴۱۰۶۷۱۰۶۰۱۵۵۹۱۸۰۴۴/۷۰چدن، آهن و فوالد۵

۱۸۳۴۱۳۰۵۱۳۳۹۱۵۵۱۱۶۹۱۴/۴۰مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از پالستیک۶۳۹

۱۰۷۸۷۵۹۷۰۸۹۳۴۱۰۱۹۲/۶۵سرب و مصنوعات از سرب۷۷۳

۸۱۸۶۱۱۵۹۹۷۱۴۷۳۱۱/۹۰محصوالت دارویی۸۳۰

۴۶۵۴۲۹۵۹۲۴۷۲۶۷۲۱/۷۵تجهیزات خدماتی۹۹۹

۶۸۶۵۰۵۴۵۳۶۰۹۶۶۹۱/۷۴آالت و دستگاه های اپتیك، عکاسی۱۰۹۰

۲۷۶۴۶۲۰۳۱۶۱۷۸۵۰۲۲۵۵۹۲۶۱۱۴۶۷/۹۹جمع ۱۰ گروه کاالیی اول

۱۲۸۵۷۹۹۷۵۹۷۶۰۱۱۶۷۵۱۲۲۹۵۳۲/۰۱جمع سایر گروه های کاالیی

۶۸/۲۶۶۷/۰۷۶۴/۶۵۶۵/۹۰۶۷/۹۹سهم ۱۰ گروه کاالیی اول

۳۱/۷۴۳۲/۹۳۳۵/۳۵۳۴/۱۰۳۲/۰۱سهم سایر گروه های کاالیی

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

جــدول (۳-۳۴) کاالهــای عمــده وارداتــی (۱۰ گــروه کاالیــی اول) روســیه را در دوره ۱۸-

کتورهــای هســته ای دیــگ  ۲۰۱۴ نشــان می دهــد. مالحظــه می گــردد گروه هــای کاالیــی «رآ

بخــار و آبگــرم»، «ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی و اجــزا»، « وســائط نقلیــه زمینــی غیــر 

از نواقــل روی خــط» و « محصــوالت دارویــی» از کاالهــای عمــده وارداتــی روســیه هســتند. 

میــزان واردات ۱۰ گــروه کاالیــی اول از ۱۶۷۸۳۷ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه ۱۴۷۴۵۳ میلیــون 

دالر در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه اســت، ســهم ۱۰ گــروه کاالیــی اول وارداتــی روســیه از ۵۸/۵۵ 

درصــد در ۲۰۱۴ بــه ۶۱/۹۲ درصــد در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه کــه نشــان دهنده تغییــر نکــردن 

تمرکــز روســیه در گــروه کاالیــی وارداتــی اســت. 
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جدول (۳-۳۴): کاالهای عمده وارداتی روسیه

کدردیف
سهم ۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸شرح گروه کاالیی

۲۸۶۶۴۹۱۸۲۷۸۲۱۸۲۲۶۲۲۲۸۲۱۳۲۳۸۱۵۱۱۰۰/۰۰کل

۱۸۴
کتورهای هسته ای دیگ بخار  رآ

و آبگرم
۵۲۱۰۵۳۴۱۴۸۳۵۳۶۱۴۵۲۸۸۴۳۶۰۱۱۸/۳۱

۲۸۵
ماشین آالت و دستگاه های برقی 

و اجزا
۳۳۷۴۰۲۱۱۱۰۲۱۵۰۴۲۶۷۳۱۲۹۹۱۲۱۲/۵۶

۳۸۷
وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل 

روی خط
۳۱۴۲۶۱۵۳۷۸۱۵۶۳۷۲۱۴۹۹۲۳۶۲۳۹/۹۲

۱۲۸۰۴۸۶۹۱۸۹۰۸۱۰۸۳۵۱۰۵۸۲۴/۴۴محصوالت دارویی۴۳۰

۵۳۹
مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده 

از پالستیک
۱۱۰۳۰۷۶۲۹۷۵۴۲۸۷۶۶۹۷۶۳۴/۱۰

۷۱۹۸۳۹۶۵۸۱۱۶۵۶۷۰۵۴۲/۹۶تجهیزات خدماتی۶۹۹

۷۹۲۵۵۱۰۶۵۱۶۳۶۱۹۳۶۷۴۷۲/۸۳آالت و دستگاه های اپتیك، عکاسی۷۹۰

۶۹۰۵۴۰۷۸۴۱۴۹۵۳۰۵۵۸۰۶۲/۴۴سرب و مصنوعات از سرب۸۷۳

۵۷۰۲۳۳۰۱۳۰۳۳۴۸۲۶۵۲۸۷۲/۲۲چدن، آهن و فوالد۹۷۲

۱۰۸
میوه های خوراکی، پوست مرکبات 

یا پوست
۵۴۸۰۳۹۴۴۳۸۳۱۴۶۷۸۵۰۷۷۲/۱۳

۱۶۷۸۳۷۱۰۴۲۲۵۱۱۱۷۰۹۱۳۵۷۷۶۱۴۷۴۵۳۶۱/۹۲جمع ۱۰ گروه کاالیی اول

۱۱۸۸۱۲۷۸۵۵۷۷۰۵۵۳۹۲۴۳۶۹۰۶۹۸۳۸/۰۸جمع سایر گروه های کاالیی

۵۸/۵۵۵۷/۰۲۶۱/۲۹۵۹/۵۰۶۱/۹۲سهم ۱۰ گروه کاالیی اول

۴۱/۴۵۴۲/۹۸۳۸/۷۱۴۰/۵۰۳۸/۰۸سهم سایر گروه های کاالیی

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

جــدول (۳-۳۵) کاالهــای عمــده وارداتــی (۱۰ گــروه کاالیــی اول) قرقیزســتان را در دوره 

ــی،  ــی «ســوخت های معدن ــای کاالی ــردد گروه ه ــه می گ ــد. مالحظ ــان می ده ۱۸-۲۰۱۴ نش

کتورهــای هســته ای دیــگ بخــار و آبگــرم»، «کفــش، گتــر و اشــیای  روغن هــای معدنــی»، «رآ

هماننــد، اجــزا» و «ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی و اجــزا» از کاالهــای عمــده وارداتــی 

ــون دالر در ۲۰۱۴  ــی اول از ۳۳۸۷ میلی ــروه کاالی ــزان واردات ۱۰ گ ــتند. می ــتان هس قرقیزس

بــه ۳۱۷۰ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه اســت، ســهم ۱۰ گــروه کاالیــی اول وارداتــی 

قرقیزســتان از ۵۹/۰۶ درصــد در ۲۰۱۴ بــه ۵۹/۹۱ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه کــه 

ــر نیافتــن تمرکــز قرقیزســتان در گــروه کاالیــی وارداتــی اســت.  نشــان دهنده تغیی
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جدول (۳-۳۵): کاالهای عمده وارداتی قرقیزستان

کدردیف
سهم ۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸شرح گروه کاالیی

۵۷۳۵۴۰۶۸۳۸۴۴۴۴۸۱۵۲۹۲۱۰۰/۰۰کل

۱۱۶۶۷۷۸۴۰۲۶۳۶۹۰۱۱۷/۰۳سوخت های معدنی، روغن های معدنی۱۲۷

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۲۸۴ ۳۷۸۳۵۹۳۹۵۳۶۴۴۷۵۸/۹۸رآ

۵۰۸۷۲۵۸۳۰۱۳۷۳۷/۰۴کفش، گتر و اشیای همانند، اجزا۳۶۴

۲۱۶۱۷۲۲۰۸۲۵۴۳۰۷۵/۸۱ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۴۸۵

۹۸۶۷۱۵۱۱۵۷۲۳۶۴/۴۷لباس و متفرعات لباس، از کشباف ۵۶۱

۲۲۷۲۹۶۱۳۴۱۴۵۱۹۱۳/۶۰چدن، آهن و فوالد۶۷۲

۶۱۸۲۱۵۵۱۹۲۱۷۸۳/۳۷الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۷۵۵

۱۷۳۱۲۲۱۳۴۱۳۳۱۷۵۳/۳۰مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از پالستیک۸۳۹

۲۰۶۱۲۲۱۴۸۱۷۱۳/۲۳وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۹۸۷

۱۹۹۱۴۸۱۱۷۱۶۹۱۶۳۳/۰۸محصوالت دارویی۱۰۳۰

۳۳۸۷۲۳۱۷۲۰۷۷۲۵۰۰۳۱۷۰۵۹/۹۱جمع ۱۰ گروه کاالیی اول

۲۳۴۸۱۷۵۱۱۷۶۸۱۹۸۱۲۱۲۲۴۰/۰۹جمع سایر گروه های کاالیی

۵۹/۰۶۵۶/۹۷۵۴/۰۲۵۵/۷۹۵۹/۹۱سهم ۱۰ گروه کاالیی اول

۴۰/۹۴۴۳/۰۳۴۵/۹۸۴۴/۲۱۴۰/۰۹سهم سایر گروه های کاالیی

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

جــدول (۳-۳۶) کاالهــای عمــده وارداتــی (۱۰ گــروه کاالیــی اول) قزاقســتان را در دوره 

ــته ای  ــای هس کتوره ــی «رآ ــای کاالی ــردد گروه ه ــه می گ ــد. مالحظ ــان می ده ۱۸-۲۰۱۴ نش

دیــگ بخــار و آبگــرم»، «ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی و اجــزا»، «ســرب و مصنوعــات 

ــه زمینــی غیــر از نواقــل روی خــط» از کاالهــای عمــده وارداتــی  از ســرب» و «وســائط نقلی

قزاقســتان هســتند. میــزان واردات ۱۰ گــروه کاالیــی اول از ۲۵۶۸۲ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه 

ــی  ــی اول واردات ــروه کاالی ــه اســت، ســهم ۱۰ گ ــون دالر در ۲۰۱۸ کاهــش یافت ۲۰۱۸۹ میلی

قزاقســتان از ۶۲/۱۹ درصــد در ۲۰۱۴ بــه ۶۲/۰۵ درصــد در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه کــه 

ــی اســت.  ــی واردات ــروه کاالی ــز قزاقســتان در گ ــر نکــردن تمرک نشــان دهنده تغیی
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جدول (۳-۳۶): کاالهای عمده وارداتی قزاقستان

کدردیف
سهم ۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸شرح گروه کاالیی

۴۱۲۹۵۳۰۵۶۷۲۵۱۷۵۲۹۵۹۹۳۲۵۳۴۱۰۰/۰۰کل

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۱۸۴ ۶۸۵۳۵۶۰۱۴۳۹۸۴۷۴۳۵۱۹۳۱۵/۹۶رآ

۳۹۷۶۳۰۶۹۲۴۲۹۳۰۵۰۳۸۴۵۱۱/۸۲ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۲۸۵

۲۵۲۴۲۵۸۵۱۹۵۹۱۷۲۲۲۱۸۸۶/۷۲سرب و مصنوعات از سرب۳۷۳

۴۴۰۲۲۰۲۲۱۱۰۹۱۷۷۳۲۰۳۸۶/۲۶وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۴۸۷

۲۳۱۹۱۶۸۲۱۵۱۷۱۸۴۵۱۷۴۴۵/۳۶سوخت های معدنی، روغن های معدنی۵۲۷

۱۴۸۵۱۰۹۳۹۸۱۱۱۲۶۱۲۴۱۳/۸۲مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از پالستیک۶۳۹

۱۴۲۰۱۲۲۳۹۶۱۱۰۸۵۱۱۷۸۳/۶۲محصوالت دارویی۷۳۰

۱۰۴۹۸۷۵۶۵۷۱۰۳۳۱۱۲۵۳/۴۶چدن، آهن و فوالد۸۷۲

۱۱۲۰۷۹۴۷۴۹۹۰۹۸۸۰۲/۷۱آالت و دستگاه های اپتیك، عکاسی۹۹۰

۵۳۳۵۲۵۶۹۵۷۸۹۷۵۵۲/۳۲سنگ فلز، جوش و خاکستر۱۰۲۶

۲۵۶۸۲۱۹۴۶۸۱۵۴۵۳۱۸۰۷۳۲۰۱۸۹۶۲/۰۵جمع ۱۰ گروه کاالیی اول

۱۵۶۱۳۱۱۰۹۹۹۷۲۲۱۱۵۲۶۱۲۳۴۵۳۷/۹۵جمع سایر گروه های کاالیی

۶۲/۱۹۶۳/۶۹۶۱/۳۸۶۱/۰۶۶۲/۰۵سهم ۱۰ گروه کاالیی اول

۳۷/۸۱۳۶/۳۱۳۸/۶۲۳۸/۹۴۳۷/۹۵سهم سایر گروه های کاالیی

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

ــر حســب کدهــای  ــم اول) ارمنســتان را ب ــی (۱۰ قل ــالم مهــم واردات جــدول (۳-۳۷) اق

 HS شــش رقمی در دوره ۱۸-۲۰۱۴ نشــان می دهــد. میــزان واردات ۱۰ کــد کاالیــی HS

ــه  ــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش یافت ــه ۱۲۵۰ میلی ــون دالر در ۲۰۱۴ ب شــش رقمی از ۱۲۰۱ میلی

اســت، ســهم ۱۰ کــد کاالیــی HS شــش رقمی اول وارداتــی ارمنســتان از ۲۸/۸۷ درصــد در 

ــز  ــردن تمرک ــر نک ــان دهنده تغیی ــه نش ــه ک ــش یافت ــد در ۲۰۱۸ افزای ــه ۲۸/۷۸ درص ۲۰۱۴ ب

ــی اســت.  ــالم کاالی ارمنســتان در واردات اق
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جدول (۳-۳۷): کدهای کاالیی عمده وارداتی ارمنستان

ردیف
سهم HS۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸ شش رقمی

۴۱۶۰۳۲۵۷۳۲۱۸۳۸۹۳۴۸۵۰۱۰۰/۰۰کل

۱۲۷۱۱۲۱۴۶۴۴۲۹۳۴۶۳۵۶۳۶۸۷/۵۹

۲۲۷۱۰۱۹۱۹۸۱۲۵۱۱۴۱۴۸۱۶۸۳/۴۷

۳۷۱۰۲۳۹۸۹۵۳۶۹۸۹۱۲۰۲/۴۷

۴۳۰۰۴۹۰۸۴۷۹۷۴۱۴۷۱۱۴۲/۳۶

۵۲۷۱۰۱۲۱۲۳۹۳۸۴۹۵۱۱۰۲/۲۷

۶۷۱۰۸۱۲۸۷۲۱۱۸۵۴۸۴۱/۷۳

۷۸۵۱۷۱۲۲۶۲۱۴۳۵۸۸۴۱/۷۲

۸۲۴۰۱۲۰۳۷۴۱۵۶۳۴۷۸۱/۶۰

۹۸۷۰۳۲۳۲۷۴۶۲۴۲۸۶۲۱/۲۸

۱۰۱۰۰۱۹۹۶۶۶۹۵۹۵۸۶۲۱/۲۸

۱۲۰۱۹۷۷۸۸۸۱۰۶۷۱۲۵۰۲۵/۷۸جمع ۱۰ کد اول

۲۹۵۹۲۲۸۰۲۳۳۰۲۸۲۶۳۶۰۰۷۴/۲۲جمع سایر کدها

۲۸/۸۷۳۰/۰۱۲۷/۵۹۲۷/۴۱۲۵/۷۸سهم ۱۰ کد اول

۷۱/۱۳۶۹/۹۹۷۲/۴۱۷۲/۵۹۷۴/۲۲سهم سایر کدها

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

ــای  ــر حســب کده ــالروس را ب ــم اول) ب ــی (۱۰ قل ــم واردات ــالم مه جــدول (۳-۳۸) اق

 HS شــش رقمی در دوره ۱۸-۲۰۱۴ نشــان می دهــد. میــزان واردات ۱۰ کــد کاالیــی HS

شــش رقمی از ۱۴۷۴۳ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه ۱۳۷۱۶ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ کاهــش 

یافتــه اســت، ســهم ۱۰ کــد کاالیــی HS شــش رقمی اول وارداتــی بــالروس از ۳۶/۴۰ درصــد 

ــر نکــردن تمرکــز  ــه کــه نشــان دهنده تغیی ــه ۳۵/۷۱ درصــد در ۲۰۱۸ کاهــش یافت در ۲۰۱۴ ب

بــالروس در واردات اقــالم کاالیــی اســت. 
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جدول (۳-۳۸): کدهای کاالیی عمده وارداتی بالروس

ردیف
سهم HS۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸ شش رقمی

۴۰۵۰۲۳۰۲۹۱۲۷۶۱۰۳۴۲۳۵۳۸۴۰۹۱۰۰/۰۰کل

۱۲۷۰۹۰۰۷۶۲۹۵۶۶۸۳۹۷۱۵۳۳۸۶۸۲۳۱۷/۷۶

۲۲۷۱۱۲۱۳۴۱۱۲۷۱۵۲۵۴۷۲۷۷۹۲۶۹۱۷/۰۱

۳۹۹۹۹۹۹۱۹۳۴۱۲۸۴۹۹۵۷۷۴۱۱۷۰۳/۰۵

۴۲۷۱۰۱۹۱۳۲۳۱۱۴۴۷۹۴۰۷۹۰۲/۰۶

۵۸۷۰۳۲۳۲۸۰۲۰۴۲۶۰۳۶۹۵۱۵۱/۳۴

۶۲۷۱۰۱۲۱۴۸۲۰۱۱۲۱۲۰۷۳۹۷۱/۰۳

۷۷۲۰۴۴۹۳۴۵۲۶۵۲۱۴۳۲۷۳۹۲۱/۰۲

۸۸۵۱۷۱۲۱۹۶۱۵۳۱۷۵۲۶۲۳۴۳۰/۸۹

۹۳۰۰۴۹۰۴۲۲۲۸۷۲۸۵۳۲۴۳۱۱۰/۸۱

۱۰۸۴۰۸۲۰۲۴۶۱۲۳۱۳۶۲۳۱۲۸۵۰/۷۴

۱۴۷۴۳۱۱۲۱۱۹۱۵۱۱۱۵۵۱۱۳۷۱۶۳۵/۷۱جمع ۱۰ کد اول

۲۵۷۶۰۱۹۰۸۰۱۸۴۵۹۲۲۶۸۴۲۴۶۹۳۶۴/۲۹جمع سایر کدها

۳۶/۴۰۳۷/۰۱۳۳/۱۴۳۳/۷۴۳۵/۷۱سهم ۱۰ کد اول

۶۳/۶۰۶۲/۹۹۶۶/۸۶۶۶/۲۶۶۴/۲۹سهم سایر کدها

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

ــای  ــب کده ــر حس ــیه را ب ــم اول) روس ــی (۱۰ قل ــم واردات ــالم مه ــدول (۳-۳۹) اق ج

 HS شــش رقمی در دوره ۱۸-۲۰۱۴ نشــان می دهــد. میــزان واردات ۱۰ کــد کاالیــی HS

شــش رقمی از ۳۱۷۹۵ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه ۳۳۴۱۸ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش 

ــه اســت، ســهم ۱۰ کــد کاالیــی HS شــش رقمی اول وارداتــی روســیه از ۱۱/۰۹ درصــد  یافت

در ۲۰۱۴ بــه ۱۴/۰۳ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه کــه نشــان دهنده افزایــش تمرکــز روســیه 

ــی اســت.  ــالم کاالی در واردات اق
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جدول (۳-۳۹): کدهای کاالیی عمده وارداتی روسیه

ردیف
سهم HS۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸ شش رقمی

۲۸۶۶۴۹۱۸۲۷۸۲۱۸۲۲۶۲۲۲۸۲۱۳۲۳۸۱۵۱۱۰۰/۰۰کل

۱۹۹۹۹۹۹۷۱۹۸۳۹۶۵۸۱۱۶۶۳۷۰۵۴۲/۹۶

۲۸۵۱۷۱۲۴۷۳۳۳۲۹۱۴۰۶۹۵۳۱۳۶۲۹۲۲/۶۴

۳۳۰۰۴۹۰۷۳۸۵۴۹۳۳۵۱۶۱۶۲۸۷۵۹۵۴۲/۵۰

۴۸۷۰۳۲۳۶۶۶۱۲۷۸۳۲۲۳۰۲۴۱۷۲۷۰۹۱/۱۴

۵۸۴۷۱۳۰۲۶۶۵۱۶۱۸۱۶۳۴۱۸۵۸۲۲۰۸۰/۹۳

۶۲۸۱۸۲۰۱۴۲۴۱۴۳۴۱۲۶۷۱۴۶۸۲۱۴۶۰/۹۰

۷۸۷۰۳۳۳۱۹۲۲۱۴۷۷۱۷۵۲۱۷۹۷۱۸۴۷۰/۷۸

۸۸۷۰۸۲۹۲۱۴۲۱۱۲۳۱۰۷۸۱۵۷۶۱۸۲۰۰/۷۶

۹۸۷۰۷۱۰۲۶۳۳۱۰۱۰۱۰۴۰۱۳۲۸۱۷۹۰۰/۷۵

۱۰۸۵۱۷۶۲۱۵۱۱۱۲۳۹۱۱۳۶۱۴۳۸۱۵۹۷۰/۶۷

۳۱۷۹۵۱۹۷۴۷۲۵۹۴۷۲۵۱۴۴۳۳۴۱۸۱۴/۰۳جمع ۱۰ کد اول

۲۵۴۸۵۴۱۶۳۰۳۵۱۵۶۳۱۵۲۰۳۰۶۹۲۰۴۷۳۳۸۵/۹۷جمع سایر کدها

۱۱/۰۹۱۰/۸۰۱۴/۲۴۱۱/۰۲۱۴/۰۳سهم ۱۰ کد اول

۸۸/۹۱۸۹/۲۰۸۵/۷۶۸۸/۹۸۸۵/۹۷سهم سایر کدها

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

جــدول (۳-۴۰) اقــالم مهــم وارداتــی (۱۰ قلــم اول) قرقیزســتان را بــر حســب کدهــای 

 HS شــش رقمی در دوره ۱۸-۲۰۱۴ نشــان می دهــد. میــزان واردات ۱۰ کــد کاالیــی HS

ــه  ــش یافت ــون دالر در ۲۰۱۸ افزای ــه ۱۵۷۲ میلی ــون دالر در ۲۰۱۴ ب ــش رقمی از ۹۱۹ میلی ش

اســت، ســهم ۱۰ کــد کاالیــی HS شــش رقمی اول وارداتــی قرقیزســتان از ۱۶/۰۳ درصــد در 

۲۰۱۴ بــه ۲۹/۷۰ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه کــه نشــان دهنده افزایــش تمرکــز قرقیزســتان 

در واردات اقــالم کاالیــی اســت. 
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جدول (۳-۴۰): کدهای کاالیی عمده وارداتی قرقیزستان

ردیف
سهم HS۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸ شش رقمی

۵۷۳۵۴۰۶۸۳۸۴۴۴۴۸۱۵۲۹۲۱۰۰/۰۰کل

۱۲۷۱۰۱۹۵۶۶۳۶۲۱۹۹۳۲۹۴۸۹۹/۲۵

۲۲۷۱۰۱۲۰۲۸۱۱۳۰۲۲۷۳۰۷۵/۸۰

۳۶۴۰۲۹۹۲۸۳۲۱۳۶۱۵۴۲۰۲۳/۸۲

۴۳۰۰۴۹۰۱۵۸۱۱۶۹۰۱۳۰۱۲۹۲/۴۳

۵۸۵۱۷۱۲۳۲۲۶۲۹۶۰۱۰۸۲/۰۵

۶۸۳۰۲۴۲۲۴۴۷۸۲۱/۵۶

۷۲۴۰۲۲۰۷۸۴۷۳۵۷۳۷۸۱/۴۸

۸۵۵۱۵۹۹۵۲۴۶۲۴۸۶۹۱/۳۱

۹۶۴۰۶۹۰۰۲۲۲۱۶۰۱/۱۴

۱۰۲۷۱۱۲۱۵۱۴۰۴۰۴۲۴۶۰/۸۷

۹۱۹۹۳۵۷۲۶۱۰۹۲۱۵۷۲۲۹/۷۰جمع ۱۰ کد اول

۴۸۱۵۳۱۳۳۳۱۱۸۳۳۸۹۳۷۲۰۷۰/۳۰جمع سایر کدها

۱۶/۰۳۲۲/۹۹۱۸/۹۰۲۴/۳۸۲۹/۷۰سهم ۱۰ کد اول

۸۳/۹۷۷۷/۰۱۸۱/۱۰۷۵/۶۲۷۰/۳۰سهم سایر کدها

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

ــای  ــر حســب کده ــتان را ب ــم اول) قزاقس ــی (۱۰ قل ــم واردات ــالم مه جــدول (۳-۴۱) اق

 HS شــش رقمی در دوره ۱۸-۲۰۱۴ نشــان می دهــد. میــزان واردات ۱۰ کــد کاالیــی HS

شــش رقمی از ۵۶۸۰ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه ۴۶۵۲ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه 

ــی قزاقســتان از ۱۳/۷۵ درصــد در  ــی HS شــش رقمی اول واردات اســت، ســهم ۱۰ کــد کاالی

ــز  ــردن تمرک ــر نک ــان دهنده تغیی ــه نش ــه ک ــش یافت ــد در ۲۰۱۸ افزای ــه ۱۴/۳۰ درص ۲۰۱۴ ب

ــی اســت.  ــالم کاالی قزاقســتان در واردات اق
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جدول (۳-۴۱): کدهای کاالیی عمده وارداتی قزاقستان

ردیف
سهم HS۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۸ شش رقمی

۴۱۲۹۵۳۰۵۶۷۲۵۱۷۵۲۹۵۹۹۳۲۵۳۴۱۰۰/۰۰کل

۱۸۵۱۷۱۲۵۹۳۴۲۲۳۸۹۵۵۸۶۴۲۱/۹۷

۲۳۰۰۴۹۰۸۵۵۶۷۵۵۰۴۵۴۹۶۲۰۱/۹۰

۳۲۷۱۰۱۹۶۳۰۳۲۶۳۶۱۵۳۴۵۷۲۱/۷۶

۴۸۴۸۱۸۰۴۷۰۳۵۷۳۹۴۳۳۱۴۸۹۱/۵۰

۵۷۳۰۸۹۰۳۰۶۳۹۸۲۱۷۲۳۱۴۳۲۱/۳۳

۶۸۷۰۳۲۳۱۶۳۷۶۹۶۲۶۲۳۵۰۴۰۵۱/۲۵

۷۸۸۰۲۴۰۴۶۹۲۴۷۹۲۵۷۴۰۲۱/۲۳

۸۸۵۰۳۰۰۲۱۹۹۱۳۱۶۳۹۶۱/۲۲

۹۲۷۱۱۲۱۳۷۰۴۳۹۴۷۲۳۵۶۳۸۸۱/۱۹

۱۰۷۳۲۶۹۰۳۲۷۲۶۲۲۵۶۲۳۴۳۰۶۰/۹۴

۵۶۸۰۳۹۲۰۲۹۶۱۳۲۱۶۴۶۵۲۱۴/۳۰جمع ۱۰ کد اول

۳۵۶۱۵۲۶۶۴۷۲۲۲۱۴۲۶۳۸۳۲۷۸۸۲۸۵/۷۰جمع سایر کدها

۱۳/۷۵۱۲/۸۲۱۱/۷۶۱۰/۸۷۱۴/۳۰سهم ۱۰ کد اول

۸۶/۲۵۸۷/۱۸۸۸/۲۴۸۹/۱۳۸۵/۷۰سهم سایر کدها

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

۳-۴-۶- تراز تجاری اتحادیه

ــیا را در دوره  ــه اقتصــادی اوراس ــراز تجــاری کل کشــورهای عضــو اتحادی جــدول (۳-۴۲) ت

ــو  ــورهای عض ــاری کش ــراز تج ــوع ت ــردد مجم ــه می گ ــد. مالحظ ــان می ده ۱۸-۲۰۱۴ نش

ــش  ــون دالر در ۲۰۱۸ کاه ــه ۲۲۹۳۲۴ میلی ــون دالر در ۲۰۱۴ ب ــه از ۲۳۸۴۰۶ میلی اتحادی

یافتــه اســت. در میــان ایــن کشــورها، روســیه و قزاقســتان در تمــام دوره تــراز مثبــت دارنــد و 

ــد.  ــراز منفــی دارن ــالروس و قرقیزســتان در تمــام دوره ت کشــورهای ارمنســتان، ب
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جدول (۳-۴۲): تراز تجاری کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۲۰۱۴-۱۸ 

جمع دوره۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸کشور

۱۰۰۱۷-۲۴۱۴-۱۷۴۸-۱۴۱۱-۱۷۷۴-۲۶۶۹-ارمنستان

۲۱۱۱۸۵۱۶۱۱۲۶۱۰۳۲۲۹۱۳۰۹۳۹۲۱۱۱۹۶۸۱۷۶۷۵روسیه

۲۱۸۶۲-۴۷۴۱-۴۹۹۵-۴۰۷۳-۳۶۳۱-۴۴۲۲-بالروس

۳۸۱۶۳۱۵۳۸۷۱۱۶۰۱۱۸۹۹۶۲۸۴۲۳۱۱۲۵۷۰قزاقستان

۱۴۷۲۹-۳۱۳۹-۲۶۹۱-۲۴۲۱-۲۶۲۷-۳۸۵۱-قرقیزستان

۲۳۸۴۰۶۱۶۸۴۸۱۱۰۶۹۲۵۱۴۰۵۰۱۲۲۹۳۲۴۸۸۳۶۳۷جمع اتحادیه

ماخذ:  www.trademap.orgو محاسبات تحقیق

۳-۵- سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

ــرای  ــودن منابــع داخلــی ب ــه دلیــل کافــی نب در شــرایط فعلــی جهــان، بســیاری از کشــورها ب

ــرمایه گذاری  ــد. س ــی دارن ــرمایه های خارج ــذب س ــه ج ــادی ب ــل زی ــرمایه گذاری، تمای س

خارجــی معمــوال در دو قالــب  ، ســرمایه گذاری ســهام داران خارجــی۱ (FPI)و ســرمایه گذاری 

ــرکت ها در  ــهام ش ــه و س ــد اوراق قرض ــرد. خری ــورت می گی ــی۲(FDI) ص ــتقیم خارج مس

ــن  ــه در ای ــت ک ــواع (FPI) اس ــی از ان ــای خارج ــپرده ها در بانك ه ــورس و س ــالت ب معام

ــئولیت  ــته و مس ــتقیم نداش ــدی نقــش مس ــرمایه گذار خارجــی در اداره واحــد تولی ــت س حال

ــز متوجــه وی نیســت امــا ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی، نوعــی ســرمایه گذاری  مالــی نی

اســت کــه بــه منظــور کســب منفعــت دائمــی و همیشــگی در موسســه ای مســتقر در کشــوری 

غیــر از کشــور ســرمایه گذار صــورت می گیــرد و نتیجــه آن کســب حــق رای موثــر در 

مدیریــت شــرکت اســت. طبــق بررســی های انجام شــده علــت اصلــی ورود حجــم باالیــی از 

ــد: ــر باش ــه شــرح زی ــد ب ــورها می توان ــه کش ــتقیم خارجــی ب ــرمایه گذاری مس س

الف- عوامل سیاست گذاری اقتصادی 

ب - عوامل ساختار اقتصادی 

ج - عوامل تشویقی و حمایتی

د - عوامل جغرافیایی و سیاسی

ــت و شــکلی  ــر عل ــه ه ــتقیم خارجــی ب ــرمایه گذاری مس ــه س ــد ک ــان می ده ــه نش تجرب

کــه صــورت پذیــرد، اثــرات قابــل مالحظــه ای بــر روی متغیرهــای کالن اقتصــادی از جملــه 

1. Foreign Portfolio Investment (FPI)
2. Foreign Direct Investment (FDI)
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ــی  ــد مالیات ــش درآم ــد اقتصــادی، افزای ــش رش ــرخ ارز، افزای ــره، کاهــش ن ــرخ به کاهــش ن

دولــت، کاهــش بدهــی دولــت، بهبــود توزیــع درآمــد، انتقــال تکنولــوژی، افزایــش اشــتغال، 

توســعه صــادرات، کاهــش واردات و تاثیــر مثبــت در تــراز پرداخت هــا دارد. باتوجــه بــه امــکان 

ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در کشــورهای مختلــف، مطلوبیــت یــك یــا چنــد متغیــر بــه 

تنهایــی بــرای تشــویق ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی کافــی نخواهــد بــود، بلکــه ارزیابــی 

ــرمایه گذاری  ــام س ــه انج ــر ب ــد منج ــه، می توان ــك مجموع ــورت ی ــه ص ــا ب ــام متغیره تم

خارجــی شــود. 

یان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی  جدول (۳-۴۳): حر

اوراسیا در ۲۰۱۳-۱۸ 

جمع دوره۲۰۱۳۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸کشور

۳۴۶۴۰۴۱۷۸۳۳۸۲۵۰۲۵۴۱۷۷۰ارمنستان

۵۳۳۹۷۲۹۱۵۲۱۱۸۵۸۳۷۱۷۶۲۵۹۵۴۱۳۳۳۲۱۷۰۸۶۹روسیه

۲۲۳۰۱۸۲۸۱۶۶۸۱۲۳۸۱۲۷۹۱۴۶۹۹۷۱۲بالروس

۱۰۳۲۱۸۴۸۹۴۰۵۷۸۵۱۱۴۶۶۹۳۸۱۷۳۹۸۶۴قزاقستان

۱۰۷۴۷۲۵۷۲-۶۲۶۲۴۸۱۱۴۲۶۱۶قرقیزستان

۶۶۹۲۰۴۰۱۲۱۱۸۹۰۳۴۷۸۷۹۳۲۰۴۵۱۸۹۱۹۲۲۴۷۸۷جمع اتحادیه

ماخذ:  www.wir.orgو محاسبات تحقیق

جــدول (۳-۴۳) رونــد جریــان ورودی ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی بــه کشــورهای 

عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا را در دوره ۱۸-۲۰۱۳ نشــان می  دهد. مجمــوع ورودی 

ــون  ــه ۱۸۹۱۹ میلی ــون دالر در ۲۰۱۳ ب ــه از ۶۶۹۲۰ میلی ــه اتحادی ســرمایه گذاری خارجــی ب

ــه  ــی در اتحادی ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــع س ــت. توزی ــه اس ــش یافت دالر در ۲۰۱۸ کاه

چنــدان عادالنــه نیســت و توزیــع ناعادالنــه نیــز شــاید بــه مقــدار زیــادی متاثــر از وجــود منابــع 

طبیعــی فــراوان در برخــی از ایــن کشــورها اســت.

۳-۶- خالصه و جمع بندی 

ــه  ــو اتحادی ــورهای عض ــی کش ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــت اقتص ــه وضعی ــل ب ــن فص در ای

اقتصــادی اوراســیا، بررســی وضعیــت اقتصــادی کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه، رتبه بنــدی 

ایــن کشــورها بــر اســاس شــاخص های اقتصــادی، رتبه بنــدی بــر اســاس شــاخص های آزادی 

اقتصــادی، محیــط سیاســی کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه، رتبه بنــدی کشــورها بــر اســاس 
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ــاخص های کســب وکار،  ــت ش ــی وضعی ــی، بررس ــی و حکمران ــط سیاس ــاخص های محی ش

شــاخت بــازار کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه و ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در 

ــه شــده اســت.  ــه اقتصــادی اوراســیا پرداخت کشــورهای عضــو اتحادی

شــاخص های کالن اقتصــادی کشــورهای مــورد بررســی نشــان می دهــد تولیــد ناخالــص 

ــد  ــای رش ــوده و نرخ ه ــود ب ــه بهب ــت ۲۰۱۰ در دوره ۱۸-۲۰۱۰ رو ب ــت ثاب ــه قیم ــی ب داخل

متفاوتــی را تجربــه نموده انــد. در ایــن کشــورها در دوره مذکــور از ســهم بخــش کشــاورزی در 

تولیــد ناخالــص داخلــی کاســته و بــه ســهم بخــش خدمــات افــزوده شــده اســت. در همیــن 

دوره بــه طــور متوســط ســهم واردات کاال و خدمــات از تولیــد ناخالــص داخلــی در کشــورها 

افزایــش یافتــه اســت.

جمعیــت طــی ۱۸-۲۰۱۰ در کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــا نــرخ کمــی 

افزایــش یافتــه و بــا بعضــا دارای نــرخ رشــد صفــر بــوده اســت. همچنیــن نــرخ تــورم بــه طــور 

متوســط در ایــن کشــورها کاهــش یافتــه اســت فقــط در نــرخ تــورم در بــالروس افرایــش یافتــه 

ست.  ا

روســیه دارای بزرگ تریــن ذخایــر گازی، دومیــن ذخایــر ذغــال ســنگ و هشــتمین ذخایــر 

نفتــی در جهــان اســت، حــدود ۴۶ درصــد از تولیــد بــرق در ایــن کشــور از بخــش گاز تامیــن 

ــازار  ــارد دالر در ب می شــود. شــرکت های ســرمایه گذاری خارجــی و داخلــی بیــش از ۲۸ میلی

ــه  ــن کشــور منجــر ب ــرژی ای ــه توســعه بخــش ان ــد ک ــرژی روســیه ســرمایه گذاری نموده ان ان

تقاضــای فزآینــده بــرای تکنولوژی هــای جدیــد اســت. 

بــه طــور متوســط در دوره ۱۸-۲۰۱۰، شــاخص  تولیــد ناخالــص داخلــی بــه قیمــت ثابــت 

ــرخ رشــد  ــته اند. در ن ــد را داش ــن درآم ــتان کمتری ــد و قرقیزس ــترین درآم ــیه بیش ۲۰۱۰، روس

درآمــد قزاقســتان باالتریــن و بــالروس پایین تریــن رتبــه را داشــته اند. در درآمــد ســرانه باالتــر 

رتبــه مربــوط بــه روســیه و پایین تریــن رتبــه مربــوط بــه قرقیزســتان اســت. در ســهم واردات کاال 

و خدمــات از تولیــد ناخالــص داخلــی، بهتریــن رتبــه مربــوط بــه قرقیزســتان و بدتریــن رتبــه 

ــد ناخالــص داخلــی،  ــه روســیه اســت، در ســهم صــادرات کاال و خدمــات از تولی ــوط ب مرب

باالتریــن رتبــه متعلــق بــه بــالروس و پایین تریــن رتبــه نیــز متعلــق اســت بــه روســیه. در ســهم 

تجــارت کاال از تولیــد ناخالــص داخلــی بهتریــن رتبــه متعلــق اســت بــه بــالروس و بدتریــن 

رتبــه نیــز بــه روســیه تعلــق دارد و در شــاخص تــورم بهتریــن وضعیــت مربــوط بــه ارمنســتان و 
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بدتریــن وضعیــت بــه نــام بــالروس ثبــت شــده اســت.

در شــاخص  آزادی تجــاری ارمنســتان از ســایر کشــورها وضعیــت بهتــری دارد. از لحــاظ 

ــاخص  ــت و در ش ــیه اس ــور روس ــن کش ــالروس و بدتری ــور ب ــن کش ــی بهتری ــات سیاس ثب

ــت را دارد. ــن وضعی ــیه بدتری ــك و روس ــه ی ــالروس رتب ــتان و ب ــون، قزاقس ــت قان حاکمی

در شــاخص آزادی فضــای کســب وکار در جهــان، قزاقســتان رتبــه ۲۵، روســیه رتبــه ۲۸، 

ارمنســتان رتبــه ۴۷، قرقیزســتان رتبــه ۸۰ و ایــران رتبــه ۱۲۷ را دارد. 

در کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا، ســهم عمــده صــادرات بــه روســیه تعلــق 

دارد بــه طــور متوســط در دوره ۱۸-۲۰۱۴ ســهم روســیه از صــادرات منطقــه برابــر بــا ۸۱/۲۰ 

درصــد اســت.

ــی  ــرد صادرات ــن عملک ــه در دوره ۱۸-۲۰۱۴ باالتری ــت ک ــور اس ــن کش ــتان دومی قزاقس

اتحادیــه را داشــته اســت، کشــورهای روســیه و قزاقســتان در دوره ۱۸-۲۰۱۴ مجمــوع ۹۲/۵۹ 

درصــد و کشــورهای ارمنســتان، بــالروس و قرقیزســتان ۷/۴۱ درصــد صــادرات ایــن اتحادیــه 

ــتان،  ــوئیس، بلغارس ــورهای س ــته اند. در دوره   ۱۸-۲۰۱۴ کش ــار داش ــن دوره در اختی را در ای

عــراق، اوکرایــن، انگلســتان، آلمــان چیــن، ایــران و هلنــد از مقاصــد عمــده صادراتــی 

ــرار  ــگاه هشــتم ق ــز در جای ــران نی ــه اقتصــادی اوراســیا هســتند و ای کشــورهای عضــو اتحادی

دارد. 

کاالهــای عمــده صادراتــی کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا شــامل در دوره 

۱۸-۲۰۱۴ شــامل گروه هــای کاالیــی «ســنگ فلــز، جــوش و خاکســتر»، «مرواریــد طبیعــی 

یــا پــرورده»، «توتــون و تنباکــو و بــدل توتــون و تنباکــو» و «نوشــابه ها، آبگونه هــای الکلــی و 

ــی  ــه زمین ــا»، «وســائط نقلی ــی»، «کوده ــی، روغن هــای معدن ســرکه»، «ســوخت های معدن

غیــر از نواقــل روی خــط» و «شــیر و محصــوالت لبنــی، تخــم پرنــدگان، عســل»، «تجهیــزات 

ــا پــرورده»، « لبــاس  خدماتــی»، «چــدن، آهــن و فــوالد» و «غــالت»، «مرواریــد طبیعــی ی

ــاس، از کشــباف «، « مــس و مصنوعــات از مــس» و «محصــوالت شــیمیایی  و متفرعــات لب

غیرآلــی بــا ترکیبــات» اســت.

ــا ۷۵/۰۳  ــر ب ــه براب ــه طــور متوســط در دوره ۱۸-۲۰۱۴ ســهم روســیه از واردات اتحادی ب

ــه را  درصــد اســت و بــالروس دومیــن کشــور اســت کــه باالتریــن عملکــرد وارداتــی اتحادی

ــالروس در دوره ۱۸-۲۰۱۴ مجمــوع ۸۶/۵۰ درصــد و  داشــته اســت. کشــورهای روســیه و ب
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ــن  ــه را در همی ــتان ۱۳/۵۰ درصــد واردات اتحادی ــتان و قرقیزس ــتان، قزاقس ــورهای ارمنس کش

دوره در اختیــار داشــته اند.

ــادی  ــا از مب ــکا و ایتالی ــان، آمری ــن، آلم ــان، اوکرای ــه، آلم ــران، ترکی ــن، ای کشــورهای چی

ــتند.  ــیا هس ــه اقتصــادی اوراس ــی کشــورهای عضــو اتحادی ــده واردات عم

مجمــوع تــراز تجــاری کشــورهای عضــو اتحادیــه از ۲۳۸۴۰۶ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه 

۲۲۹۳۲۴ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه اســت کــه در ایــن بیــن ایــن کشــورها عضــو 

اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا، روســیه و قزاقســتان در تمــام دوره تــراز مثبــت دارنــد و کشــورهای 

ارمنســتان، بــالروس و قرقیزســتان در تمــام دوره تــراز منفــی دارنــد. 

ــیا از ۶۶۹۲۰  ــادی اوراس ــه اقتص ــه اتحادی ــی ب ــرمایه گذاری خارج ــوع ورودی س مجم

میلیــون دالر در ۲۰۱۳ بــه ۱۸۹۱۹ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه اســت. توزیــع 

ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در اتحادیــه چنــدان عادالنــه نیســت و توزیــع ناعادالنــه نیــز 

ــن کشــورها  ــراوان در برخــی از ای ــع طبیعــی ف ــر از وجــود مناب ــادی متاث ــه مقــدار زی شــاید ب

اســت.
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فصل چهارم:

تجزیه وتحلیل تجارت کاالهاى ارائه شده در موافقت نامه  تجارت 
ترجیحى ایران و اتحادیه اقتصادى اوراسیا

۴-۱- مقدمه

اثربخشــی موافقت نامــه  تجــاری بیــن ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــر تجــارت کشــور 

ــش  ــزان و بخ ــی و برنامه ری ــارت خارج ــش تج ــت اندرکاران بخ ــی دس ــش های اساس از پرس

خصوصــی متولــی صــادرات و واردات کشــور اســت. از ســوی دیگــر، در جهــان بــا افزایــش 

ــای تجــاری  ــه شــکل بلوک ه ــای تجــارت ترجیحــی، ســهم تجــارت ب ــداد موافقت نامه ه تع

و در قالــب ایــن موافقت نامه هــا رونــد رو بــه رشــدی را در پیــش گرفتــه اســت. در جمهــوری 

اســالمی ایــران در ســال های اخیــر اقدامــات مثبتــی در زمینــه انعقــاد موافقت نامه هــای 

ــا  ــه تجــارت ترجیحــی۱ ب ــه موافقت نام ــه ک ــا کشــورهای مختلــف صــورت پذیرفت تجــاری ب

اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا یکــی از آنهــا اســت. اتحادیه اقتصادی اوراســیا -شــامل کشــورهای 

روســیه، بــالروس، قزاقســتان، ارمنســتان و قرقیزســتان- کــه قــرار اســت ایــران در ســه ســال اول 

اجــرای موافقت نامــه، بــا ایــن اتحادیــه، موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی داشــته باشــد و بعــد 

ــه  ــه در قالــب موافقت نام ــن اتحادی ــا ای ــه همــکاری خــود را ب ــار اســت ادام ــران مخت از آن ای

تجــارت آزاد۲ ادامــه دهــد یــا بــا ادامــه آن مخالفــت نمایــد. 

هـر کـدام از موافقت نامه هـای تجـاری دارای سـاختاری متفاوت هسـتند که می تـوان آنها را 

در دو گـروه دسـته بندی کـرد؛ گـروه اول، موافقت نامه هایـی کـه بـه صـورت سـنتی بین شـرکای 

طبیعـی تجـاری کـه از لحـاظ جغرافیایی همسـایه هسـتند منعقد می گردد (کشـورها، نخسـتین 

تجریـه خـود در انعقـاد موافقت نامـه تجـارت منطقـه ای را بـا یک یا چند کشـور همجـوار خود 

بـه دسـت می آورنـد) و گـروه دوم موافقت نامه هایـی هسـتند کـه بیـن کشـورهای غیرهمجـوار 

تشـکیل می شـوند. از آنجایـی کـه ایـران به دنبـال عضویـت در سـازمان جهانی تجارت اسـت 

ضـرورت دارد زمینه هـای الزم بـرای دسـتیابی بـه ایـن هـدف را تحقـق بخشـیده و بـا کاهـش 

موانـع تجـاری (باالخـص تعرفـه) و ایجـاد بسـترهای مناسـب بـرای توسـعه روابـط تجـاری با 

1. Preferential Trade Agreement (PTA) 
2. Free Trade Agreement (FTA)  
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کشـورهای هـدف و تشـکیل بلـوک تجـاری مراحـل رو بـه توسـعه را هرچـه سـریع تر طـی کند 

کـه در ایـن میـان کشـورهای عضـو اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا کـه از کشـورهای مهـم منطقـه 

و همسـایه ایـران بـه شـمار می رونـد و جمعیـت (بـازار) قابـل توجهـی نیـز دارنـد در اولویـت 

برقـراری موافقت نامـه تجـارت ترجیحی هسـتند. مطالعـه موافقت نامـه تجارت ترجیحـی ایران 

بـا اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا می توانـد الگویی مناسـب بـرای ایران بـوده و زمینـه عضویت در 

سـازمان جهانـی تجارت و دسـتیابی به اهداف سـند چشـم انـداز ۱۴۰۴ را مهیا کنـد. به عالوه، 

عضویـت ایـران در این گونـه موافقت نامه هـا بـه طـور قطـع می  توانـد موجـب ارتقـای تجـارت 

منطقـه ای و جهانـی گردد. 

سیاســت های تعرفــه ای، هســته اصلــی سیاســت های تجــاری کشــورها و نحــوه تعامــل بــا 

ــا ناهمگونــی آنهــا  ــوازن ی تجــارت جهانــی تلقــی می شــوند و چگونگــی تنظیــم تعرفه هــا و ت

ــه۱،  ــر بســزایی دارد. تعرف ــا و رشــته های مختلــف تاثی ــر از کااله ــزان حمایــت موث ــز در می نی

ســاده ترین نــوع سیاســت گذاری تجــاری اســت کــه شــامل مالیاتــی اســت کــه هنــگام ورود 

ــه صــورت  ــه ب ــی اســت ک ــژه۲ مالیات های ــای وی ــود. تعرفه ه ــت می ش ــور دریاف ــه کش کاال ب

یــك هزینــه ثابــت بــر روی هــر واحــد از کاالهــای وارداتــی اعمــال می شــود، تعرفــه ارزشــی۳ 

مالیات هایــی اســت کــه بــه صــورت درصــدی از ارزش کاالهــای واردشــده اعمــال می شــود 

کــه اثــر هــر دو نــوع تعرفــه مذکــور افزایــش هزینــه ورود کاال بــه کشــور اســت.  

ــا  ــن دو ی ــترده تر بی ــاط گس ــه ارتب ــر ب ــادی منج ــای اقتص ــر، همکاری ه ــوی دیگ از س

ــن کشــورهای عضــو،  ــادالت بی ــه گســترش حجــم مب ــه ای ک ــه گون ــد کشــور می شــود ب چن

ظرفیــت تولیــد و کارایــی اعضــا را افزایــش خواهــد داد. البتــه میــزان و ســطح همکاری هــای 

اقتصــادی  پتانســیل های  بــه  بســته  مختلــف  موافقت نامه هــای  در  اقتصــادی  و  تجــاری 

ــاوت اســت.  ــم متف ــا ه ــا ب ــن آنه ــال تجــاری۴ بی ــزان اکم ــورهای عضــو و می و تجــاری کش

ــش  ــه کاه ــد ک ــترش می یاب ــف گس ــل مختل ــی مراح ــادی ط ــای اقتص ــروزه همگرایی ه ام

موانــع تعرفــه ای اولیــن مرحلــه همگرایــی اســت. یــك طــرح همگرایــی می توانــد بــا حــذف 

ــه  ــد گســترش یافت ــل تولی ــی عوام ــا و جابه جای ــادالت کااله ــرای مب ــی ب ــع گمرک ــل موان کام

1. Tariff 
2. Specific Tariffs  
3. Ad-Valorem Tariffs  
4. Trade Complementarity  
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ــترك  ــادی مش ــت های اقتص ــو، سیاس ــورهای عض ــه کش ــش رود ک ــا پی ــا آنج ــت ت و در نهای

اتخــاذ کننــد. در واقــع هــر مرحلــه، دربرگیرنــده مراحــل قبــل بــوده و تســهیالت بیشــتری بــرای 

ــازد.  ــم می س ــورها را فراه ــن کش ــکاری بی هم

هــدف از انجــام ایــن فصــل از تحقیــق، تجزیه وتحلیــل تجزیه وتحلیــل تجــارت کاالهــای 

ارائه شــده در موافقت نامــه  تجــارت ترجیحــی ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا اســت.

۴-۲- موافقت نامه  تجارت ترجیحی 

یکــی از مهم تریــن تحــوالت در نظــام تجــارت جهانــی پــس از اواســط دهــه ۱۹۹۰، افزایــش 

ــای  ــداد موافقت نامه ه ــت. تع ــوده اس ــه ای۱(RTA)  ب ــارت منطق ــای تج ــداد موافقت نامه ه تع

اطــالع داده شــده بــه ســازمان جهانــی تجــارت تــا ســال ۱۹۹۰ حــدود ۵۰ مــورد بــوده کــه در 

ســال ۲۰۰۴ از مــرز ۲۸۵ مــورد فراتــر رفتــه و در ســال ۲۰۱۶ به ۴۲۱ مــورد افزایش یافته اســت۲. 

ــازمان  ــض س ــدم تبعی ــل ع ــم در اص ــتثنای مه ــك اس ــه ای ی ــارت منطق ــای تج موافقت نامه ه

جهانــی تجــارت اســت کــه بــر اســاس آن، کشــورهای عضــو یــك موافقت نامه هــای تجــارت 

منطقــه ای می تواننــد بــا اســتفاده از تعرفه هــای ترجیحــی و شــرایط آســان تر بــرای دسترســی بــه 

بــازار در مقایســه بــا شــرایطی کــه در مــورد دیگــر کشــورهای عضــو ســازمان جهانــی تجــارت 

ــن مســاله ســبب خواهــد شــد آن  ــد کــه ای ــه تجــارت بپردازن ــن خــود ب اعمــال می شــود در بی

گــروه از کشــورهای عضــو ســازمان جهانــی تجــارت کــه ســهمی در موافقت نامه هــای تجــارت 

منطقــه ای ندارنــد در ایــن بازارهــا ســهیم شــوند.

موافقت نامـه  تجـارت منطقـه ای(RTA)  بنـا بـه تعریـف؛ موافقتـی اسـت (صـرف نظـر از 

اینکـه فقـط از یـك منطقـه جغرافیایـی واحـد باشـد) کـه بـا هـدف کاهـش موانـع تجـاری بین 

کشـورهای عضـو ایجاد می شـود، بـا توجه به عمـق موافقت (همگرایـی) ایجادشـده می توان آن 

را بـه پنج دسـته تقسـیم نمـود: موافقت نامه  تجـارت ترجیحـیPTA)) ۳، موافقت نامـه تجارت 

آزادFTA)) ۴، اتحادیـه گمرکـی۵ (CU)، بـازار مشـترك۶ و اتحادیـه اقتصادی۷. 

1. Regional Trade Agreements (RTA)
2. WTO (2016), List of all RTAs in force, by type of Agreement 
3. Preferential Trade Agreements (PTA) 
4 . Free Trade Agreements (FTA)
5 . Customs Unions (CU)
6 . Common Markets
7 . Economic Unions
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ــورهای عضــو،  ــه در آن، کش ــه ای اســت ک ــی، موافقت نام ــارت ترجیح ــه  تج موافقت نام

موانــع تجــاری کمتــری را بــر کاالهــای تولیــد شــده در کشــورهای عضــو موافقت نامــه اعمــال 

ــتره کاهــش  ــورد گس ــا در م ــك کشــورهای عضــو از برخــی انعطاف پذیری ه ــد و تك ت می کنن

موانــع تعرفــه ای برخوردارنــد. موافقت نامــه  تجــارت آزاد مــورد خاصــی از موافقت نامــه  

ــع  ــم موان ــه ای و ه ــع تعرف ــم موان ــه در آن کشــورهای عضــو، ه تجــارت ترجیحــی اســت ک

ــه  ــا کشــورهای عضــو موافقت نام ــدا آنه ــه مب ــی ک ــه ای تجــاری  را از ســر راه کاالهای غیرتعرف

ــال  ــع تجــاری خــود را کام ــر اســت کشــورها، موان ــه ذک ــد، الزم ب ــر می دارن ــال ب اســت کام

ــد.  ــذف نمی کنن ح

ــی بیشــتری را فراهــم  ــه  تجــارت آزاد همگرای ــا موافقت نام ــه گمرکــی در مقایســه ب اتحادی

ــد  ــو می توانن ــورهای عض ــه در آن کش ــارت آزاد ک ــه  تج ــالف موافقت نام ــرا برخ ــد، زی می کن

ســطح جداگانــه ای از موانــع تعرفــه ای را در مــورد کاالهــای واردشــده از کشــورهای غیرعضــو 

 (CET) ۱ــه گمرکــی کشــورهای عضــو، یــك تعرفــه  خارجــی مشــترك حفــظ کننــد در اتحادی

ــه  خارجــی مشــترك  ــد. تعرف ــر کاالهــای واردشــده از ســایر کشــورها را اعمــال می کنن ــز ب نی

می توانــد بــرای کاالهــای مختلــف تفــاوت داشــته باشــد ولــی در ارتبــاط بــا شــرکای گوناگــون 

ــه تجــارت  ــه تجــارت ترجیحــی، موافقت نام ــد متفــاوت باشــد. موافقت نام ــه نمی توان اتحادی

ــده  ــق۲ خوان ــی کم عم ــات همگرای ــام ترتیب ــه ن ــاری ب ــون تج ــی در فن ــه گمرک آزاد و اتحادی

می شــوند. بــه غیــر از ترتیبــات کم عمــق،  ترکیبــات منطقــه ای دیگــری وجــود دارد کــه 

ــترك  ــازار مش ــق ب ــی عمی ــه همگرای ــتین مرحل ــت. نخس ــق۳ اس ــی عمی ــده همگرای فراهم کنن

نامیــده می شــود کــه در آن کشــورهای عضــو تــالش می کننــد برخــی ترتیبــات نهــادی و قوانیــن 

و مقــررات تجــاری و مالــی را در میــان خــود هماهنــگ کننــد. یــك بــازار مشــترك همچنیــن 

متضمــن تحــرکات آزادانــه عوامــل تولیــد یعنــی حــذف کنترل هــا در مــورد جابه جایــی 

ــه اقتصــادی  ــق، اتحادی ــی عمی ــی همگرای ــطح نهای ــرمایه اســت. س ــروی کار و س ــه نی آزادان

ــول  اســت کــه در آن، کشــورها سیاســت ها و مقــررات اقتصــادی مشــترك را اجــرا و از یــك پ

ــه  ــب ب ــر قری ــه ای، اکث ــاری منطق ــای تج ــان موافقت نامه ه ــد۴. در می ــتفاده می کنن ــد اس واح

1. Common External Tariff (CET)
2. Shallow Integration
3. Deep Integration
4. Das (2001)
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ــا  ــر آنه ــر اکث ــارت دیگ ــه عب ــتند. ب ــق هس ــی کم عم ــای همگرای ــا موافقت نامه ه ــاق آنه اتف

ــل،  ــه در مقاب ــه ای و موافقت نامه هــای تجــارت آزاد اســت ک موافقت نامه هــای تجــارت منطق

ــان  ــق در سراســر جه ــه اقتصــادی عمی ــازار مشــترك و اتحادی ــه گمرکــی، ب ــد اتحادی ــا چن تنه

وجــود دارد. 

ســازمان جهانــی تجــارت در ســال ۲۰۰۳ نشــان داده کــه در مــوج کنونــی موافقت نامه های 

ــاز  ــه از دیرب ــورهایی ک ــه کش ــت۱، اول آنک ــور اس ــال ظه ــترده در ح ــد گس ــه ای دو رون منطق

ــه  ــتن ب ــال پیوس ــزون در ح ــور روزاف ــه ط ــتند ب ــکا داش ــه ات ــارت چندجانب ــم تج ــه رژی ب

موافقت نامه هــای منطقــه ای بــه منظــور افزایــش تجــارت هســتند و دیگــری، مذاکراتــی اســت 

ــه آزاد و  ــد منطق ــاره ای مانن ــم ق ــای تجــارت مه ــماری از بلوك ه ــاد ش ــه در خصــوص ایج ک

ــان  ــای ســیاه۳ در جری ــا منطقــه همــکاری اقتصــادی دری ــکا۲ (FTAA) ی ــاره آمری تجــاری ق

اســت.

ــق شــرایط و  موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی یکــی از شــکل های همگرایــی اســت و طب

ــه ای  ــع تعرف ــه کاهــش موان ــورهای عضــو ب ــه، کش ــاد موافقت نام ــده در مف ــط مطرح ش ضواب

بیــن خــود خواهنــد پرداخــت و ایــن در حالــی اســت کــه هیچ کــدام از ایــن کشــورها تغییــری 

ــه ای  ــع تعرف ــش موان ــد. کاه ــاد نمی کنن ــورها ایج ــایر کش ــا س ــود ب ــاری خ در سیاســت تج

می توانــد بــرای تمــام کاالهــای مبادالتــی باشــد و یــا تنهــا بــرای فهرســتی از کاالهــا باشــد کــه 

ــب یــك  ــا فقــط از جان ــات کاهــش تعرفه ه ــه می شــود. گاهــی اوق از طــرف هــر کشــور ارائ

کشــور صــورت می گیــرد و تنهــا یــك کشــور موانــع تعرفــه ای خــود را کاهــش داده یــا حــذف 

ــد.   ــری ایجــاد نمی کن ــع تجــاری خــود تغیی ــد و در حالــی کــه کشــور مقابــل در موان می کن

ــوان  ــارت۴ (GATT) مصــوب ۱۹۴۷ به عن ــه و تج ــی تعرف ــه عموم ــاده ۲۴ موافقت نام م

اســتثنایی بــر اصــل دولــت کاملــه الــوداد۵ (MFN)، اجــازه تشــکیل اتحادیه هــای گمرکــی و 

مناطــق تجــارت آزاد را مــی داد کــه هــدف از ایــن اســتثنا آن بــود کــه کشــورهای اروپــای غربــی 

ــد. از  ــه دســت آورن ــان مســتعمرات سابق شــان را ب ــکاری اقتصــادی می ــراری هم ــکان برق ام

زمــان تشــکیل ســازمان جهانــی تجــارت، بــر تعــداد موافقت نامه هــای منعقدشــده بــر مبنــای 

1. www.wto.org (2003) 
2. Free Trade Area of the Americas (FTAA)
3. Black Sea Economic Cooperation (BSEC)
4. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
5 . Most Flavored Nations (MFN)
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مــاده ۲۴ گات افــزوده شــده بــه گونــه ای کــه از ۱۹۹۵، همــواره بــر موافقت نامه هــای تجــارت 

ــورهای  ــه کش ــات ب ــم ترجیح ــض (تعمی ــه تبعی ــت. این گون ــته اس ــش داش ــی افزای ترجیح

مشــخص) پــس از آن مقبولیــت یافــت کــه کنگــره ایــاالت متحــده موافقت نامــه تجــارت آزاد 

امریــکای شــمالی را در ۱۹۹۳ بــه تصویــب رســاند و در پــی اعطــای اجــازه ترویــج تجــارت 

در ســال ۲۰۰۲ کــه بــه رئیس جمهــور آن کشــور اجــازه انجــام مذاکــرات تجــاری چندجانبــه 

ــت خــود را  ــان مقبولی ــه را مــی داد هم چن ــاره موافقت نامه هــای تجــاری دوجانب ــره درب و مذاک

ــورهای  ــر کش ــود در براب ــع تجــاری موج ــا چــون موان ــن موافقت نامه ه ــظ کرده اســت. ای حف

غیرعضــو را حفــظ می کنــد بــه تجــارت آزاد جهانــی منجــر نمی شــود، گرچــه موانــع 

تجــاری را میــان اعضــای موافقت نامــه کاهــش می دهــد، بــا انعقــاد هــر موافقت نامــه 

ــدن  ــی ش ــگام نهای ــود. هن ــر می ش ــان پیچیده ت ــاری جه ــررات تج ــی، مق ــارت ترجیح تج

مهم تریــن  از  یکــی  بــه  مبــدا  مقــررات  تعییــن  ترجیحــی،  تجــارت  موافقت نامه هــای 

موضوعــات مبــدل می شــود، زیــرا از بســیاری جهــات، مقــررات مبــدا بیــش از تعرفه هــا یــك 

ــح  ــه مشــمول ترجی ــی را ک ــررات یادشــده کاالهای ــد و مق ــظ می کن ــت حف اقتصــاد را از رقاب

ــد.  ــن می کن ــتند، تعیی هس

ــتر  ــی بیش ــارت ترجیح ــای تج ــد موافقت نامه ه ــان می ده ــته نش ــات گذش ــج مطالع نتای

ســبب انحــراف تجــارت۱ شــده تــا ایجــاد تجــارت۲؛ (در ایــن خصــوص می تــوان بــه 

ــترلود و  ــرار۵ (۲۰۰۶)، وس ــتراند۴ (۲۰۰۷)، ک ــر و برگس ــتراند۳ (۱۹۸۹)، بای ــات برگس مطالع

ــر،  ــارت دیگ ــود). به عب ــه نم ــکاران۷ (۲۰۱۷) مراجع ــناگو و هم ــون۶ (۲۰۱۱) و اس ویلهمس

ــه عضــو  ــری ک ــادی کم هزینه ت ــه، موجــب می شــود واردات از مب ــر تعرف ــی ب تبعیضــات مبتن

ــرکای  ــر از ش ــه واردات پرهزینه ت ــود را ب ــای خ ــتند ج ــی نیس ــارت ترجیح ــه تج موافقت نام

ــر  ــع کارآمدت ــع حاصــل از توزی ــر مناف ــن هزینه هــا ب ــه بدهــد و ای تجــاری عضــو موافقت نام

ــن  ــه همی ــود. ب ــتر می ش ــی بیش ــارت ترجیح ــه تج ــای موافقت نام ــان اعض ــوالت می محص

ــه  ــواع چندجانب دلیــل ممکــن اســت تقســیم تولیــدات در ســطح جهــان کمتــر از آنچــه در ان

1. Trade Creation Effect 
2. Trade Diversion Effect 
3. Bergstrand 
4. Baier and Bergstrand 
5. Carrere
6. Westerlund and Wilhelmsson
7. Osnago, et al.
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و  اداری  هزینه هــای  برعکــس،  باشــد.  کارآمــد  می شــود  مشــاهده  تجــارت  آزادســازی 

هزینه هــای تعامــالت در موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی می توانــد کم تــر باشــد و ایــن 

ــودن  ــن ب ــا پایی ــوردار اســت. ب ــت خاصــی برخ ــات از اهمی ــوزه خدم ــژه در ح ــاله به وی مس

ــدن  ــی مان ــه و باق ــواد اولی ــه عمــده کاالهــای ساخته شــده و م ــوط ب ــن تعرفه هــای مرب میانگی

ــد  ــدا می کنن ــری پی ــداری، تبعیضــات تجــاری اهمیــت کمت معــدودی از محدودیت هــای مق

ــازی  ــای تجــارت ترجیحــی، آزادس ــه موافقت نامه ه ــدی ب ــش عالقه من ــل افزای ــه دالی از جمل

ــازار اســت.   ــه ب و دسترســی ب

یکــی از مهم تریــن مطالعــات انجام شــده، مطالعــه کارشناســان آنکتــاد۱ در خصــوص بررســی 

ــی و  ــای جنوب ــن آفریق ــه بی ــان تجــاری دوطرف ــر جری ــه تجــارت آزاد ب ــه ناحی ــرات موافقت نام اث

اتحادیــه اروپــا اســت۲.  در ایــن مطالعــه یکــی از مدل هایــی کــه بــرای اندازه گیــری آثــار کاهــش و 

یــا حــذف موانــع تعرفــه ای در موافقت نامه هــای منطقــه ای و یــا اتحادیه هــای گمرکــی در ســال های 

اخیــر بــه کار رفتــه، تحــت عنــوان مــدل «اســمارت» اســت. مــدل اســمارت، یــك مــدل تعــادل 

جزئــی اســت کــه  اثــرات ایجــاد تجــارت و انحــراف تجــارت را در اثــر کاهــش موانــع تعرفــه ای در 

قالــب یــك موافقت نامــه تجــاری اندازه گیــری می نمایــد. هرچنــد محاســبه آثــار ایجــاد تجــارت و 

انحــراف تجــارت در مطالعــات قبل تــر نیــز متــداول بــوده امــا روابطــی کــه در مــدل مذکــور بــرای 

ــر  ــه، بســیار دقیق ت ــه کار رفت ــی) ب ــادل جرئ ــدل تع ــك م ــار (در چارچــوب ی ــن آث ــری ای اندازه گی

ــی  ــطح کل ــوان در س ــور می ت ــدل مذک ــتفاده از م ــا اس ــت.  ب ــر اس ــای دیگ ــر از مدل ه و کامل ت

اثــرات آزادســازی بــر تــراز پرداخت هــا و درآمــد دولــت و در ســطح بخشــی تبعــات موافقت نامــه 

ــوق   ــه ف ــورد مطالع ــالوه در م ــرار داد. به ع ــد و بررســی ق ــورد نق ــع خــاص را م ــر صنای ــور ب مذک

یــك شبیه ســازی از اثــر موافقت نامــه بــر تجــارت آفریقــای جنوبــی بــا ســایر شــرکای تجــاری نیــز 

انجــام شــده اســت. نتایــج مطالعــه نشــان داده اســت کــه اثــرات منطقــه آزاد تجــاری پیشــنهادی بر 

جریانــات تجــاری دوجانبــه یکدســت نبــوده و دارای اثــر وســیع بــر واردات آفریقــای جنوبــی از 

اتحادیــه اروپــا و اثــرات کمتــری بــر صــادرات آن کشــور بــه بــازار اتحادیــه اروپــا اســت. علــت 

ایــن امــر پایین تــر بــودن تعرفــه اتحادیــه اروپــا بــر کاالهــای کشــور آفریقــای جنوبــی نســبت بــه 

تعرفــه آفریقــای جنوبــی بــر کاالهــای وارداتــی از اروپــا بــوده اســت. نتایــج ایــن مطالعــه همچنین 

1. UNCTAD 
2. Jachia and Teljur (1998) 
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نشــان داده اســت کــه ایــن موافقت نامــه بــر تــراز بازرگانــی و درآمدهــای دولــت آفریقــای جنوبــی 

ــر منفــی دارد و نتایــج در ســطح بخشــی حاکــی اســت کــه امــکان افزایــش بیشــتر صــادرات  اث

کاالهــای  کشــاورزی اتحادیــه اروپــا بــه آفریقــای جنوبــی وجــود دارد و بالعکــس اثــر موافقت نامــه 

بــر صــادرات تولیــدات آفریقــای جنوبــی بــه اتحادیــه اروپــا بــه طــور نســبی کمتــر پیش بینــی شــده 

اســت (به جــز تولیــدات پوشــاك). بــر اســاس پیش بینی هــای انجام شــده در ایــن تحقیــق، واردات 

آفریقــای جنوبــی از اتحادیــه اروپــا بــه میــزان ۲/۳ تــا ۱۲/۳ درصــد نســبت بــه ســال ۱۹۹۶ افزایــش 

یافتــه و صــادرات بــه اتحادیــه اروپــا نیــز تنهــا بــه میــزان ۱/۳ درصــد نســبت بــه ســال ۱۹۹۶ افزایش 

خواهــد یافــت. بنابرایــن حتــی بــا فــرض اینکــه کــه آفریقــای جنوبــی تنهــا ۸۵ درصــد از واردات 

خــود را آزادســازی کنــد و در مقابــل اتحادیــه اروپــا ۹۴ درصــد از واردات خــود را، بــاز هــم کســری 

تــراز بازرگانــی بــه نفــع اتحادیــه اروپــا خواهــد بــود. 

در یکــی دیگــر از مطالعــات، آزادســازی تجــاری در جنــوب آفریقــا  بــا اســتفاده از مــدل 

ــوب  ــعه  جن ــه توس ــدف جامع ــه ه ــا ک ــت۱،  از آنج ــرار گرف ــورد بررســی ق ــی م ــادل جزئ تع

ــرده،  ــت ک ــه فعالی ــوده و از ســال ۱۹۹۶ شــروع ب ــی ب ــه شــامل ۱۴ کشــور آفریقای ــا۲ ک آفریق

ــن  ــت. در ای ــوده اس ــال ۲۰۰۴ ب ــا س ــو ت ــورهای عض ــن کش ــاری بی ــه آزاد تج ــاد منطق ایج

ــا  ــوب آفریق ــعه جن ــه توس ــه در درون کشــورهای عضــو جامع ــرات تعرف ــرات تغیی ــه اث مطالع

ــاد  ــد از انعق ــه ای بع ــای تعرف ــرات درآمده ــه و تغیی ــه جامع ــاری درون منطق ــان تج ــر جری ب

ــورد  ــی م ــادل جزئ ــدل تع ــك م ــتفاده از ی ــا اس ــف ب ــناریوی محتل ــه س ــه در س موافقت نام

بررســی قــرار گرفتــه اســت. در ســناریوی اول بــا فــرض حــذف کامــل موانــع تعرفــه ای بیــن 

کشــورهای عضــو و حفــظ ایــن موانــع بــرای کشــورهای غیرعضــو و در ســناریوی دوم بــا فــرض 

کاهــش تعرفه هــای بــاالی ۱۰ درصــد بــه حداکثــر ۱۰ درصــد و در ســناریوی ســوم بــا فــرض 

کاهــش تعرفــه در بیــن خــود و وضــع تعرفه هــای مشــترك بــا کشــورهای غیرعضــو ایــن اثــرات 

ــدازه  ــه اســت. نتایــج ایــن بررســی نشــان می دهــد کــه ان مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفت

زیــان ناشــی از کاهــش درآمدهــای گمرکــی بــرای دولــت بســیار زیــاد اســت و علــت آن ســهم 

بــاالی درآمدهــای تعرفــه ای دولــت از کل درآمدهــا اســت. بنابرایــن از پیــش نیازهــای ایجــاد 

ــرای  ــات در داخــل کشــورها ب ــای وصــول مالی ــی روش ه ــش کارای ــه آزاد تجــاری افزای منطق

1.  Seventer and Thembi (2001)
2  Southern Africa Development Community (SADC) 
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جبــران کاهــش درآمدهــای دولــت اســت. 

موافقت نامــه تجــارت آزاد بیــن مکزیــك و اتحادیــه اروپــا۱ از دیگــر تحقیقاتــی اســت کــه 

ــه اســت. ایــن موافقت نامــه  ــرار گرفت ــا اســتفاده از مدلهــای تعــادل جزئــی مــورد بررســی ق ب

ــی  ــی یعن ــا و یــك کشــور از نیم کــره غرب ــه اروپ ــن اتحادی ــه بی ــن پیمــان تجــارت دوجانب اولی

مکزیــك بــوده اســت. اتحادیــه اروپــا جهــت دســتیابی بهتــر بــه بــازار کشــورهای آمریــکای 

التیــن ماننــد اعضــای مرکوســور۲ و مکزیــك و تنوع بخشــی بــه تجــارت و کاهــش وابســتگی 

ــکا از ایــن موافقت نامــه حمایــت نمــوده اســت.  ــه آمری ب

واینـر۳ (۱۹۵۰) ارائه دهنـده نظریـه اتحادیـه گمرکـی اعتقـاد داشـت تجـارت ترجیحـی نیز 

تخصیـص مجـدد منابـع و افزایـش رفاه را بـه دنبـال دارد. نظریه واینر اشـتباه بودن این مسـاله را 

اثبـات کـرد و نشـان داد تجـارت ترجیحـی همیشـه باعث افزایـش رفـاه نمی شـود. وی برقراری 

همکاری هـای تجـاری و اقتصـادی بیـن دو یـا چنـد کشـور را عامـل بـروز تغییراتـی در الگوی 

تولیـد، الگـوی مصـرف (ناشـی از تغییـر قیمـت واردات)،  جریان هـای تجـاری، رابطـه  مبادله، 

تـراز پرداخت هـا و نرخ رشـد اقتصادی می دانسـت. اثرات رفاهی ناشـی از تشـکیل یکپارچگی 

بـه برآینـد دو اثر ایجـاد تجارت و انحـراف تجارت بسـتگی دارد. اگر اثر ایجاد تجـارت بزرگ تر 

از اثـر انحـراف تجـارت باشـد، افزایش رفاه حتمی اسـت ولی اگـر اثر ایجاد تجـارت کوچك تر 

از اثـر انحـراف تجارت باشـد،  رفـاه کاهش خواهـد یافت.

ــه صــورت ایســتا مطــرح نمــود و به صــورت  ــه گمرکــی را ب ــه اتحادی ــر (۱۹۵۰) نظری واین

صریــح بیــان کــرد کــه مناطــق تجــاری ترجیحــی بــا تبعیــض در آزادســازی تجــارت می تواننــد 

بــه تجــارت اعضــای خــود و رفــاه جهانــی آســیب وارد کننــد. در مقابــل ایــن نظریــه، نظریــه 

ــاال  ــر مبنــای وجــود حجــم تجــارت ب ــه ب ــه شــد. ایــن نظری «شــرکای تجــاری طبیعــی» ارائ

ــوی  ــود. از س ــف می ش ــی تعری ــه جغرافیای ــن فاصل ــا کمتری ــور ب ــد کش ــا چن ــان دو ی در می

ــت  ــارت برمزی ــه تج ــد اســت اگرچ ــه، معتق ــن نظری ــد ای ــا نق ــن۴ (۱۹۹۱) ب ــر، کروگم دیگ

نســبی اســتوار اســت ولــی تحــت تاثیــر مســائلی از قبیــل جغرافیــا نیــز قــرار دارد. از ایــن رو 

ــد و  ــتد می پردازن ــه دادوس ــر ب ــا یکدیگ ــیعی ب ــتره وس ــی در گس ــن مناطق ــایگان در چنی همس

1. Busse, et al. 
2. Mercosur 
3. Viner 
4. Krugman 
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انحــراف تجــارت بســیار انــدک خواهــد بــود. ایــن نظریــه، مــورد بحــث اقتصاددانانــی نظیــر 

ــا در نظــر گرفتــن عامــل زمــان در  ــای ایــن ترتیبــات را ب ــرات پوی باگواتــی واقــع شــد. وی اث

ــا و  ــد. مولفه ه ــی می کن ــی ارزیاب ــارت جهان ــاری در تج ــع تج ــش موان ــا کاه ــریع و ی تس

ــته  ــک دس ــی از ی ــا همگ ــت، ام ــوع اس ــان متن ــود در جه ــی موج ــای منطقه گرای پیش زمینه ه

ــا،  ــر جغرافی ــی نظی ــه مولفه های ــه ب ــد ک ــا یکســانی برخوردارن ــل و شــرایط مشــابه و ی از عوام

انــدازه اقتصــاد، عــزم و اراده سیاســی و اشــتراکات فرهنگــی قابــل دســته بندی اســت. از عمــده 

انگیزه هــای غیراقتصــادی کــه در شــکل گیری ترتیبــات منطقــه ای موثرنــد، می تــوان بــه ثبــات 

ــود.  ــی اشــاره نم ــدرت چانه زن ــت اصالحــات و افزایــش ق ــزه تثبی ــه ای، انگی ــت منطق و امنی

ــروه اول؛  ــود: گ ــدی می ش ــر طبقه بن ــروه زی ــه گ ــی در س ــی منطقه گرای ــتاوردهای اصل دس

ــا، ایجــاد تجــارت،  ــه گســترش بازاره ــق آزاد ســازی تجــاری از جمل ــرات تجــاری از طری اث

ــاد  ــل ایج ــادی از قبی ــرات اقتص ــروه دوم؛ اث ــاری؛ گ ــراز تج ــود ت ــارت و بهب ــراف تج انح

ــش  ــد، افزای ــع تولی ــه مناب ــی ب ــزان دسترس ــش می ــاس، افزای ــی از مقی ــای ناش صرفه جویی ه

ــرمایه گذاری های  ــذب س ــت، ج ــه ای دول ــای تعرف ــش درآمده ــده و افزای ــازاد مصرف کنن م

ــود  ــل بهب ــرات غیراقتصــادی از قبی ــوم؛ اث ــروه س ــه اعضــا و گ ــه مبادل ــود رابط ــی، بهب خارج

موقعیــت قراردادهــای سیاســی، هماهنگــی در موضوعــات سیاســی-امنیتی منطقــه ای، و ایجاد 

شــرایط الزم بــرای یــک وحــدت سیاســی بلندمــدت اســت. منطقه گرایــی در دو دهــه ۱۹۵۰ و 

۱۹۶۰ تحــت تاثیــر جنــگ ســرد و دو قطبــی شــدن اقتصــادی و سیاســی جهــان قــرار داشــت. 

ــت های  ــر سیاس ــی ب ــورها مبن ــب کش ــادی اغل ــت های اقتص ــه ۱۹۷۰ سیاس ــط ده ــا اواس ت

حمایتــی و سیاســت های جایگزینــی واردات بــود. از اواخــر دهــه ۱۹۷۰ سیاســت های 

تجــاری برون گرایانــه در دســتور کار سیاســت گذاران اقتصــادی قــرار گرفــت و از اواســط دهــه 

۱۹۸۰ ترتیبــات منطقــه ای مهمــی بــه وجــود آمدنــد کــه نــه هماننــد اتحادیــه اروپــا ناشــی از 

ــازار آزاد  ــر ب ــه دلیــل اتخــاذ سیاســت های مبتنــی ب ــه اقتصــادی، بلکــه ب سیاســت درون گرایان

ــکل  ــه ۱۹۹۰ را ش ــی در ده ــان منطقه گرای ــی جری ــل مختلف ــد. عوام ــارت بودن ــعه تج و توس

ــی دانســت. ــوان منطقه گرای ــه را می ت ــن ده ــب ای ــد غال ــه رون ــوری ک ــه ط ــد، ب دادن

نظــام  بــرای  منطقــه ای  تجــارت  موافقت نامه هــای  کــه  مکملــی  نقــش  علی رغــم 

چندجانبــه داشــته و باعــث تقویــت آن می شــوند، ولــی در طبیعــت خــود تبعیض آمیــز 

ــر  ــا ب ــرات آنه ــد. تاثی ــه می گیرن ــوداد فاصل ــت کامله ال ــه از اصــل دول ــوری ک ــه ط ــتند ب هس
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آزادســازی تجــاری جهانــی و رشــد اقتصــادی جهــان نیــز بــه وضــوح مشــخص نیســت؛ زیــرا 

ــرات اقتصــادی منطقــه ای ایــن موافقت نامه هــا قبــل از تشــکیل مبهــم اســت. اگرچــه ایــن  اث

ترتیبــات بایــد بــه نفــع کشــورهای تشــکیل دهنده آن عمــل کنــد امــا در صورتــی کــه انحــراف 

در تخصیــص منابــع و انحــراف در تجــارت و ســرمایه گذاری کــه بــه صــورت بالقــوه در هــر 

ــا کال حــذف  ــد و ی ــته باشــد کاهــش نیاب ــه ای ممکــن اســت وجــود داش ــه منطق موافقت نام

ــرد.  ــد ک ــن  نخواه ــار کشــورهای تشــکیل دهنده را تامی ــورد انتظ ــع م ــود، مناف نش

طـرح همگرایـی در هـر مرحلـه ای کـه باشـد تغییراتـی در الگو و نـوع تعرفه بین کشـورهای 

عضـو و بیـن کشـورهای عضـو بـا غیراعضـا را در بـر خواهد داشـت، زیـرا باعث کاهش سـطح 

موانـع تجـاری بیـن کشـورهای عضـو می شـود کـه در واقع گامی اسـت به سـوی تجـارت آزاد، 

ولـی بـه علـت محدودیت هایـی که کشـورهای عضو بر واردات سـایر کشـورها ایجـاد می کنند، 

حرکـت بـه طرف تجـارت آزاد محدود می شـود. نظریه شـرکای تجـاری طبیعی بـر مبنای حجم 

بـاالی تجـارت بیـن دو یـا چند کشـور نزدیك هـم تعریف می شـود. 

کروگمــن (۱۹۹۱) ادعــا می کنــد اگرچــه تجــارت بــر مبنــای مزیــت نســبی اســتوار اســت، 

ولــی تحــت تاثیــر مســائلی ماننــد فاصلــه جغرافیایــی نیــز قــرار می گیــرد. فاصلــه اقتصــادی 

ــری  ــارت کمت ــراف تج ــث انح ــده و باع ــل گردی ــای حمل ونق ــث کاهــش هزینه ه ــر باع کمت

ــمالی  ــکای ش ــا و آمری ــر اروپ ــعه یافته نظی ــق توس ــن مناط ــترده بی ــارت گس ــردد. تج می گ

تاییدکننــده ایــن نظریــه اســت و ســودمندی یــك موافقت نامــه تجــاری منطقــه ای تــا حــدودی 

ــل  ــای حمل ونق ــر هزینه ه ــه ب ــه (RTA) ک ــو منطق ــورهای عض ــی کش ــه جغرافیای ــه فاصل ب

موثــر اســت بســتگی دارد. 

ــه  ــد موافقت نام ــن عقیده ان ــر ای ــامرز۱ (۱۹۹۱) ب ــری س ــه رهب ــان ب ــی از اقتصاددان گروه

ــا،  ــده آنه ــه عقی ــرا ب ــود زی ــاه می ش ــای رف ــتر موجــب ارتق ــاال بیش ــه ای احتم ــارت منطق تج

ــته باشــد.  ــورهای عضــو داش ــر کش ــاعدی ب ــر مس ــا ممکــن اســت اث انحــراف تجــارت تنه

ــه هــم نزدیــك  لیپســی۲ (۱۹۵۷) معتقــد اســت اگــر کشــورهای عضــو از نظــر جغرافیایــی ب

باشــند و از وابســتگی تجــاری بســیار زیــاد بــه یکدیگــر برخــوردار باشــند (شــرکای تجــاری 

ــد.  ــل می رس ــه حداق ــارت ب ــراف تج ــر انح ــن صــورت خط ــی۳) ،  در ای طبیع
1 . Summers
2. Lipsy 

3. Natural Trading Partners 
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فرانــکل۱ (۱۹۹۷)، فرانــکل و همــکاران۲ (۱۹۹۵) و فرانــکل و وی۳ (۱۹۹۷) نیــز نظــرات 

ــته اند.  ــراز داش ــابهی اب مش

باگواتــی۴ (۱۹۹۵)،  پاناگاریــا۵ (۱۹۹۶) و باگواتــی و پاناگارایــا۶ (۱۹۹۶) بــه ایــن دیــدگاه 

ــه انحــراف تجــارت در  ــتر اســت ک ــال بیش ــن احتم ــا ای ــده آنه ــه عقی ــته اند، ب ــی داش ایرادات

ــارت  ــی تج ــد وقت ــتدالل می کنن ــا اس ــد. آنه ــی یاب ــارت فرون ــاد تج ــر ایج ــوارد ب ــتر م بیش

چندجانبــه اســت (وقتــی کشــورها از کشــورهای  عضــو اتحادیــه و نیــز از کشــورهای خــارج از 

آن واردات و بــه آنهــا صــادرات دارنــد)  انحــراف تجــارت، گریزناپذیــر اســت. همچنیــن اگــر 

اعضــای موافقت نامــه تجــارت منطقــه ای در مقایســه بــا جهــان بیــرون کوچــك باشــند، ایجــاد 

تجــارت در ســطح بســیار کمتــری خواهــد بــود. در نتیجــه در ایــن شــرایط انحــراف تجــارت 

ــر خواهــد داشــت۷. ــر غالب ت احتمــاال اث

موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی دارای دو ویژگــی عمــده اســت؛ اول، قائــل شــدن 

ــا  ــث. پاناگاری ــای ثال ــر طرف ه ــض در براب ــا، و دوم تبعی ــن اعض ــای ترجیحــی در بی تعرفه ه

و ملــو۸ (۱۹۹۳) ادعــا می کننــد؛ از آنجایی کــه ترجیحــات در قالــب منطقه گرایــی فقــط 

ــات متضمــن  ــن ترتیب ــز اســت و چــون ای ــذا تبعیض آمی ــود ل ــه شــرکای تجــاری داده می ش ب

ــه تســهیل تجــارت  ــان شــرکای تجــاری اســت ب ــا در می ــه ســوی کاهــش تعرفه ه حرکــت ب

کمــك می کنــد. در ایــن ترتیبــات موانــع تجــاری بــه کلــی حــذف نمی شــوند و ایــن ترتیبــات 

در حــد آزادســازی تجــاری در ســطح جهانــی نیســت ام  ــا اینکــه تــا چــه حــد ایــن ترتیبــات 

ــه درجــه ایجــاد و انحــراف تجــارت ترتیبــات  از آزادســازی جهانــی فاصلــه دارنــد بســتگی ب

ــده اســت.  ــر مطــرح گردی ــار از طــرف واین ــرای اولیــن ب تجــاری مختلــف دارد کــه ب

 پــس از واینــر (۱۹۵۰)، مطالعــات تجربــی زیــادی بــرای مشــخص کــردن اینکــه ترتیبــات 

1. Frankel 
2. Frankel et al.  
3. Frankel and Wei 
4. Bhagwati 
5.  Panagariya
6. Bhagwati and Panagariya 
٧. در ســال ۱۹۹۳، کروگمــن در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه گات چه مشــکالتي دارد که کشــورها را به ســمت روي آوردن به همسایگان شــان 
ــارکت کنندگان در  ــراوان مش ــمار ف ــرا ش ــد، زی ــان تري مي یابن ــن آس ــي را جایگزی ــورها منطقه گرای ــت: کش ــن گف ــد؟ “چنی ــوق مي ده س
مذاکــرات تجــارت چندجانبــه،  هزینــه عــدم همــکاري را کاهــش مي دهــد و موجــب عــدم انعطــاف در سیســتم مي شــود. همچنیــن بــه 
گفتــه او مذاکــره در مــورد موانــع تجــاري مــدرن در یــك مجمــع چندجانبــه بســیار پیچیده تــر و بــراي بیشــتر کشــورها آســان تر اســت کــه 

در ســطح دوجانبــه یــا منطقــه اي بــه ایــن مســائل بپردازنــد.
8. Panagraya and Melo
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ترجیحــی تجــاری ایجــاد تجــارت و یــا انحــراف تجــارت را ســبب می شــود صــورت گرفتــه 

ــات تجــاری ترجیحــی تشکیل شــده طــی  ــن اجمــاع وجــود دارد کــه ترتیب ــا ای اســت و تقریب

ــور  ــات مزب ــورد ترتیب ــی در م ــل داشــته اند ول ــه ســمت ایجــاد تجــارت تمای ــرن نوزدهــم ب ق

پــس از جنــگ جهانــی دوم اجمــاع وجــود نــدارد۱. حتــی اگــر یــك ترتیــب تجــاری ترجیحــی 

بــا انحــراف تجــارت همــراه باشــد امــا در عیــن حــال می توانــد رفــاه اعضــا را بــا تاثیرگــذاری 

بــر رابطــه مبادلــه آنهــا و ظرفیــت آنــان بــرای اســتفاده از صرفه هــای مقیــاس بهبــود بخشــد. 

ایجــاد ایــن ترتیبــات نوعــا رابطــه مبادلــه اعضــا را در مقابــل بقیــه جهــان بهبــود می بخشــد، 

زیــرا قــدرت بــازار ایــن ترتیبــات بــه مراتــب بیــش از هــر عضــو اســت. البتــه در ایــن زمینــه 

ــب تجــاری ترجیحــی  ــك ترتی ــه کوشــش های ی ــازد ک ــن۲ (۱۹۹۱) خاطرنشــان می س کروگم

بــرای اســتفاده از قــدرت بــازار خــود می توانــد در صــورت وجــود ترتیبــات مشــابه بــا مشــکل 

مواجــه شــود. همچنیــن در جهانــی کــه تعــداد زیــاد بلوك هــای کوچــك وجــود داشــته باشــد 

انحــراف تجــاری انتظــاری کمتــر خواهــد بــود، زیــرا تعرفــه بهینــه بــرای هــر بلــوك کامــال در 

ســطح پاییــن و اثــر انحراف برانگیــز یــك تعرفــه حداقــل خواهــد بــود، وی اضافــه می کنــد کــه 

نظــام متشــکل از ســه بلــوك دارای اثــر منفــی بــر رفــاه جهانــی خواهــد بــود چــرا کــه در چنیــن 

اوضــاع و احوالــی هــر بلــوك دارای بخشــی از قــدرت بــازار خواهــد بــود. 

اثــر  بــر  را  اعضــا  رفــاه  می توانــد  همچنیــن  ترجیحــی  تجــاری  ترتیــب  یــك 

ــان داده  ــن خصــوص نش ــته در ای ــات گذش ــد. مطالع ــش ده ــاس افزای ــای مقی صرفه جویی ه

ــا واردات را از راه  اســت کشــورها می تواننــد هزینــه صنعتــی شــدن از طریــق رقابــت کــردن ب

ایجــاد ترتیبــات فــوق کــه در آنهــا بتــوان از صرفه هــای ناشــی از مقیــاس اســتفاده کــرده و علیــه 

ــد.  ــش گیرن ــا سیاســت مقتضــی را در پی ــایر اعض ــای س کااله

دو دلیــل عمــده بــرای گرایــش بــه ایــن نــوع ترتیبــات وجــود دارد، یکــی از موانــع سیاســتی 

بــر ســر راه تجــارت آزاد اســت کــه نمی تــوان همــه آنهــا را در سراســر جهــان از میــان برداشــت 

ــد از  ــورها می توانن ــا کش ــن موافقت نامه ه ــب ای ــه در قال ــت ک ــوع اس ــن موض ــری ای و دیگ

ــد منتفــع شــوند.  ــی را ندارن ــوان رقابــت جهان ــی کــه ت ــع حاصــل از تجــارت محصوالت مناف

ــرد.  ــه ک ــر مقابل ــای برت ــا رقب ــوان ب ــا می ت ــن موافقت نامه ه ــب ای ــر، در قال ــارت دیگ ــه عب ب

1. Edward and Milner (1999)
2. Krugman
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ــه ســوی  دلیــل دیگــر انعقــاد ایــن موافقت نامه هــا جلــب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی ب

ــازار اولیــه اســتفاده می کننــد. کشــورهای عضــو اســت کــه از شــرایط ترجیحــی و ب

۴-۳- استراتژی مذاکراتی کاهش تعرفه ها 

ــوی  ــه لغ ــه ریش ــت ک ــی اس ــردی نظام ــر راهب ــای هن ــه معن ــنتی ب ــای س ــتراتژی در معن اس

ــیار  ــف بس ــروزه دارای تعاری ــی ام ــردد. ول ــی برمی گ ــتراتژوس۱ یونان ــه اس ــه کلم ــتراتژی ب اس

گســترده تری اســت. در مباحــث مربــوط بــه برنامه ریــزی، اســتراتژی تعییــن اهــداف اساســی 

بلندمــدت بــرای یــك نهــاد اقتصــادی، نظامــی و غیــره و اتخــاذ طــرز عمــل و تخصیــص منابــع 

الزم جهــت رســیدن بــه هدف هــای مذکــور اســت۲. از ســوی دیگــر، اســتراتژی را برنامــه ای 

جامــع و منســجم بــرای حصــول اطمینــان از اینکــه اهــداف مهــم نهــاد (اقتصــادی یــا نظامــی) 

قابــل دسترســی اســت تعریــف می کننــد. اســتراتژی بــه تعییــن اهــداف، سیاســت ها و 

برنامه هــا در تمــام ســطوح فعالیــت اقتصــادی و تجــاری کمــك می کنــد و تــا حــدی بــه مــورد 

ــات  ــع و امکان ــری مناب ــت ها و به کارگی ــرای سیاس ــا، اج ــا و برنامه ه ــذاردن طرح ه ــرا گ اج

ــود۳.  ــوط می ش الزم مرب

طراحــی اســتراتژی مذاکــره از اهمیــت بســزایی برخــوردار بــوده و الزم اســت مذاکره کننــده 

ــه  ــنتی ب ــای س ــتراتژی در معن ــد. اس ــرار ده ــورد توجــه ق ــره، آن را م ــل از شــرکت در مذاک قب

معنــای هنــر راهبــردی نظامــی اســت کــه ریشــه لغــوی اســتراتژی بــه کلمــه اســتراتژوس یونانی 

برمی گــردد. ولــی امــروزه دارای تعاریــف بســیار گســترده تری اســت. در مباحــث مربــوط بــه 

برنامه ریــزی، اســتراتژی تعییــن اهــداف اساســی بلندمــدت بــرای یــك نهــاد اقتصــادی، نظامی 

و غیــره و اتخــاذ طــرز عمــل و تخصیــص منابــع الزم جهــت رســیدن بــه هدف هــای مذکــور 

اســت. از ســویی دیگــر اســتراتژی را برنامــه ای جامــع و منســجم بــرای حصــول اطمینــان از 

اینکــه اهــداف مهــم نهــاد (اقتصــادی یــا نظامــی) قابــل دسترســی اســت تعریــف می کننــد. 

ــزی  ــت برنامه ری ــر اهمی ــه ب ــتراتژی هایی ک ــه اس ــران ب ــی از صاحب نظ ــه گروه ــه اگرچ البت

ــر  ــه ب ــتراتژی هایی ک ــن اســت اس ــه ممک ــد ک ــه و معتقدن ــرده گرفت ــد خ ــاد می کنن ــد زی تاکی

برنامه ریزی هــای دقیــق تکیــه نداشــته باشــند در عمــل بــه علــت نامعلومی هــای آینــده موفــق 

1. Strategies 
2. Chandler (1992) 
3. Mintzberg and Hugh  
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ــا  ــت ها و برنامه ه ــداف، سیاس ــن اه ــه تعیی ــتراتژی ب ــت اس ــلم اس ــند. مس ــب تر باش و مناس

ــورد اجــرا  ــه م ــا حــدی ب ــد و ت در تمــام ســطوح فعالیــت اقتصــادی و تجــاری کمــك می کن

گــذاردن طرح هــا و برنامه هــا، اجــرای سیاســت ها و به کارگیــری منابــع و امکانــات الزم 

ــود.  ــوط می ش مرب

۴-۳-۱- عوامل موثر در طراحی استراتژی مذاکره

یکــی از عوامــل اصلــی موثــر در طراحــی اســتراتژی مذاکــره قــدرت چانه زنــی اســت، قــدرت 

ــرا  ــردد. زی ــره محســوب می گ ــتراتژی مذاک ــوع اس ــی نحــوه طراحــی ن ــل اصل ــی عام چانه زن

هــر طــرف بــا ارزیابــی دقیــق از قــدرت چانه زنــی خــود و طــرف مقابــل و بــا در نظــر گرفتــن 

ســایر عوامــل قــادر خواهــد بــود اســتراتژی مناســبی را اتخــاذ کنــد. 

برخــی از نویســندگان، تعییــن میــزان قــدرت چانه زنــی را مســتلزم بررســی چهــار عامــل، 

ــرف  ــه ط ــه ب ــا توج ــل ب ــن عوام ــته اند. ای ــا دانس ــا و خطره ــا، فرصت ه ــا، ضعف ه توانایی ه

مقابــل می توانــد متغیــر باشــد. بــه عنــوان نمونــه ممکــن اســت در مــورد یــک طــرف مذاکــره، 

ــر،  ــورد شــخص دیگ ــا محصــول و در م ــد ب ــی متقاضــی خری ــنایی کاف ــف، ناآش ــه ضع نقط

ــت  ــد وضعی ــرارداد می توان ــن موضــوع ق ــد. همچنی ــه باش ــام معامل ــه انج ــوری وی ب ــاز ف نی

ــازار و  ــرایط ب ــر اســاس ش ــد ب ــا می توان ــی فرصت ه ــد. ارزیاب ــر ده ــز تغیی ــل را نی ــن عوام ای

خــارج شــدن رقبــا از صحنــه صــورت گیــرد بــه طــوری کــه حضــور رقبــای جــدی در بــازار 

یکــی از خطراتــی اســت کــه می توانــد در تعییــن قــدرت چانه زنــی مذاکره کننــده تاثیــر 

مســتقیمی داشــته باشــد. اهــداف اصلــی مذاکــره عامــل مهــم دیگــری بــرای تبییــن اســتراتژی 

ــر اســت.  ــره متغی ــه ماهیــت مذاک ــا توجــه ب ــره ب ــردد. اهــداف مذاک ــره محســوب می گ مذاک

ــچ  ــوال هی ــادی اســت و معم ــل منفعــت م ــدف، تحصی ــن ه ــرات تجــاری بزرگ تری در مذاک

ســقفی بــرای ســود مــورد تمایــل باطنــی اشــخاص وجــود نــدارد. لیکــن حداقــل ســود قابــل 

ــول ضــرورت دارد.  قب

ــرای تبییــن اســتراتژی مذاکــره محســوب  اهــداف اصلــی مذاکــره عامــل مهــم دیگــری ب

می گــردد. اهــداف مذاکــره بــا توجــه بــه ماهیــت مذاکــره متغیــر اســت. در مذاکــرات تجــاری 

بزرگ تریــن هــدف، تحصیــل منفعــت مــادی اســت و معمــوال هیــچ ســقفی بــرای ســود مــورد 

تمایــل باطنــی اشــخاص وجــود نــدارد. لیکــن حداقــل ســود قابــل قبــول، ضــرورت دارد. 

ــا کمــك گرفتــن از آن، دولت هــا می کوشــند  مذاکــرات در حقیقــت مســیری اســت کــه ب
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تــا بــه توافــق بــا یکدیگــر دســت یابنــد. از ســویی دیگــر، اســتراتژی بــه عنــوان نخســتین گام 

ــع  ــودن موان ــکل و مشــخص نم ــد مش ــا چن ــك ی ــرای ی ــل  ب ــت وجوی راه ح ــد جس در فرآین

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــورها ب ــان کش ــاری می ــادی و تج ــای اقتص ــعه همکاری ه ــرراه توس ــر س ب

ــاد  ــی در ابع ــف بین الملل ــطوح مختل ــات در س ــل اختالف ــزار حل وفص ــن اب ــروزه مهم تری ام

ــرح  ــتراتژی مط ــب اس ــد در قال ــه می توان ــره اســت ک ــی، مذاک ــی و بازرگان اقتصــادی،  سیاس

ــوان  ــه می ت ــت ک ــده اس ــه ش ــرات ارائ ــتراتژی مذاک ــی از اس ــای مختلف ــردد. طبقه بندی ه گ

ــا۲  ــی۱  و مشکل گش ــروه تخاصم ــه دو گ ــا، ب ــت آنه ــه ماهی ــه ب ــا توج ــره را ب ــتراتژی مذاک اس

ــود.  ــدی نم طبقه بن

ــر  ــی، کســب حداکث ــدف نهای ــه ه ــته اند ک ــنتی آن دانس ــوع س ــی را ن ــتراتژی تخاصم اس

دســتاورد به صــورت یک طرفــه اســت. در ایــن نــوع اســتراتژی اصطالحــا مذاکــره بــا «جمــع 

نهایــی صفــر» بــه پایــان می رســد. بــه ایــن معنــی کــه چنانچــه فرضــا یــک طــرف ۴ واحــد 

(امتیــاز) از مذاکــرات حاصــل بــه دســت آورد، طــرف مقابــل به همــان میــزان (یعنــی ۴ واحد) 

از دســت خواهــد داد، و در نتیجــه جمــع نهایــی مذاکــره صفــر خواهــد شــد (۰=۴-۴+). 

در مقابــل این گونــه اســتراتژی، اســتراتژی «مشکل گشــا» پیشــنهاد وجــود دارد، برخــالف 

ــرای کســب  ــالش ب ــن در ت ــک از طرفی ــچ ی ــر، هی ــوع اخی ــتراتژی ن ــی، در اس ــتراتژی قبل اس

بیشــترین ســود در ازای ضــرر طــرف مقابــل نیســت. بــه عبــارت دیگــر، هــر یــک از طرفیــن بــه 

ــن،  ــدا طرفی ــده مشــکل، در ابت ــد. در اســتراتژی حل کنن ــه نمی نگرن ــه قضی ــه ب طــور یک جانب

خواســته های خــود را مطــرح کــرده و دو طــرف بــا مشــارکت یکدیگــر بــا تعییــن خواســته های 

ــه  ــد. در مرحل ــرار می دهن ــورد بررســی ق ــل را م ــن خواســته های متقاب مشــترک، راه هــای تامی

بعــدی دامنــه خواســته های غیرمشــترک هــر یــک از طرفیــن گســترده شــده تــا مــورد مشــترک 

بیشــتری بتــوان از آن اســتخراج کــرد. 

معمــوال اســتراتژی تخاصمــی در مــواردی اتخــاذ می گــردد کــه مذاکــرات دوطــرف اولیــن 

و آخریــن بــوده و انجــام مذاکــرات بعــدی در مــورد موضوعــات دیگــر پیش بینــی نمی شــود، 

ــخاص  ــروزه اش ــته، ام ــالف گذش ــی برخ ــط بین الملل ــترش رواب ــه گس ــه ب ــا توج ــن، ب لیک

ــد. در  ــکاری کنن ــوده و هم ــدی ب ــاس بع ــر در تم ــا یکدیگ ــف ب ــل مختل ــه دالی ــد ب ناگزیرن

1. Adversarial
2. Problem - Solving
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ــا اتخــاذ اســتراتژی  ــره ب ــی، در صــورت موفقیــت در یــک مذاک ــن اوضــاع و احوال ــن چنی ای

ــن  ــد. ای ــد آم ــد خواه ــرات پدی ــد مذاک ــکالتی در رون ــدی مش ــرات بع ــی، در مذاک تخاصم

ــرف  ــان ط ــده هم ــل مذاکره کنن ــرف مقاب ــد؛ اول، ط ــود می آی ــه وج ــت ب موضــوع در دو حال

بازنــده در مذاکــرات قبلــی اســت. دوم، امــروزه مشــروح مذاکــرات مهــم بین المللــی معمــوال 

از دو جنبــه علمــی و کاربــردی بــه صــورت عمومــی توســط پژوهشــگران و محققــان، یــا بــه 

ــره،  ــوع مذاک ــه موض ــد ب ــث عالقه من ــای ثال ــان طرف ه ــط کارشناس ــی توس ــور اختصاص ط

ــک  ــی توســط ی ــتراتژی تخاصم ــاذ اس ــی از اتخ گاه ــرد. آ ــرار می گی ــد و بررســی ق ــورد نق م

ــای  ــط طرف ه ــی توس ــتراتژی تدافع ــاذ اس ــب اتخ ــی، موج ــرات بین الملل ــرکت در مذاک ش

آتــی مذاکــره خواهــد شــد. در ایــن چنیــن وضعیتــی امــکان کمتــری بــرای موفقیــت اســتراتژی 

تخاصمــی وجــود خواهــد داشــت.

۴-۳-۲- انواع استراتژی های مذاکراتی کاهش تعرفه

ــند  ــا می کوش ــن از آن، دولت ه ــك گرفت ــا کم ــه ب ــت ک ــیری اس ــت مس ــرات در حقیق مذاک

ــا یکدیگــر دســت یابنــد. از ســوی دیگــر، اســتراتژی بــه عنــوان نخســتین گام  تــا بــه توافــق ب

ــع  ــودن موان ــکل و مشــخص نم ــد مش ــا چن ــك ی ــرای ی ــل  ب ــد جســت وجوی راه  ح در فرآین

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــورها ب ــان کش ــاری می ــای اقتصــادی و تج ــعه همکاری ه ــر راه توس ــر س ب

ــاد  ــی در ابع ــف بین الملل ــطوح مختل ــات در س ــل اختالف ــزار حل وفص ــن اب ــروزه مهم تری ام

ــرح  ــتراتژی مط ــب اس ــد در قال ــه می توان ــره اســت ک ــی، مذاک ــی و بازرگان اقتصــادی،  سیاس

ــتراتژی ها  ــاب اس ــا دارد. انتخ ــوع موافقت نامه ه ــه ن ــتگی ب ــتراتژی ها بس ــاب اس ــردد. انتخ گ

ــوع اســت: ــار ن ــر چه ــی مشــتمل ب ــه طــور کل ــه ب ــا دارد ک ــوع موافقت نامه ه ــه ن بســتگی ب

۱- موافقت نامه تمدیدی۱: شـامل آن دسـته از موافقت نامه هایی اسـت کـه زمینه های تصویب 

رسـمی و ادامـه همکاری های موجود میان کشـورها را فراهم مـی آورد. ماننـد قراردادهایی که برای 

تعییـن تعرفه های گمرکی و سـطح مبـادالت بازرگانی به امضا و تصویب می رسـند.

۲- موافقت نامـه توزیـع مجـدد۲: موافقت نامـه ای اسـت کـه فقـط منافـع یـك کشـور بـه 

صـورت یك جانبـه تامیـن می شـود ماننـد قراردادهـای نظـام ترجیحـات عمومی؛ که بر اسـاس 

آنهـا یـك کشـور امتیازهایـی را ماننـد تعرفه های گمرکی بـا نرخ کمتر به کشـور مرجـع می دهد. 

1. Extension Agreement
2. Redistribution Agreement
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ــود  ــث می ش ــور باع ــه مذک ــدن۱: موافقت نام ــادی برگردان ــت ع ــه حال ــه ب ۳- موافقت نام

کــه وضــع غیرعــادی ایجادشــده در روابــط بیــن دو کشــور بــه حالــت عــادی بر گــردد. ماننــد 

ــن دو کشــور. ــك بی ــط مجــدد دیپلماتی ــراری رواب ــای برق موافقت نامه ه

ــاد  ــرای ایج ــه را ب ــه زمین ــوع موافقت نام ــن ن ــالق۲:  ای ــه و خ ــه  مبتکران ۴- موافقت نام

ترتیباتــی جدیــد و نــو فراهــم می کنــد کــه در نهایــت موجــب بــاال رفتــن منافــع اعضــا خواهــد 

شــد. 

بــا توجــه بــه ماهیــت و ابعــاد هــر یــك از موافقت نامه هــای مذکــور، شــیوه ها و 

اســتراتژی های مذاکراتــی متفــاوت خواهــد بــود. لــذا در ایــن زمینــه می تــوان ســه اســتراتژی 

ــرد. ــرح ک ــرات را مط ــرای مذاک ــده ب عم

الــف: اســتراتژی مســالمت آمیــز۳: موقعــی کــه قــدرت چانه زنــی دو کشــور یــا دو گــروه 

تجــاری نســبتا یکســان باشــد می تــوان از ایــن اســتراتژی اســتفاده کــرد. در واقــع بــا انتخــاب 

ایــن اســتراتژی بایــد بــا طــرف دیگــر کنــار آمــد. معمــوال زمانــی ایــن اســتراتژی کاربــرد دارد 

کــه  روابــط بیــن دو کشــور یــا دو گــروه دوســتانه بــوده و امــکان بــه توافــق رســیدن بســیار زیــاد 

 باشــد.

ب: اســتراتژی محکــم امــا انعطاف پذیــر۴: بــر اســاس اســتراتژی مذکــور بایــد بــا طــرف 

ــذا چنانچــه  ــر منافــع عایــد کشــور شــود. ل ــا حداکث دیگــر تجــاری آنقــدر چانه زنــی نمــود ت

ــه همــان میــزان  ــه دادن امتیازهــای تعرفــه ای شــده می تــوان ب طــرف دیگــر تجــاری حاضــر ب

بــرای ایشــان اقــدام بــه اعطــای امتیــاز کــرد. 

ج: اســتراتژی قلدرمآبانــه۵: بــر مبنــای اســتراتژی مذکــور، طــرف تجــاری قوی تــر درصــدد 

ــرف  ــو درآوردن ط ــه زان ــا ب ــا ب ــد ت ــالش می کن ــد و ت ــر برمی آی ــرف ضعیف ت ــد و آزار ط تهدی

مقابــل بــه اهدافــش در مذاکــرات دســت یابــد. البتــه ایــن اســتراتژی عمومــا توســط طرفــی کــه 

ــی بیشــتری دارد، انتخــاب می شــود.  ــدرت چانه زن ق

ــع  ــه نحــوه توزی ــی از جمل ــل مختلف ــور، عوام ــتراتژی های مذک ــن و انتخــاب اس در تعیی

قــدرت بیــن طرفیــن (متســاوی یــا غیــر متســاوی)، نــوع ســابقه رابطــه بیــن دو طــرف (دوســتانه 

1. Normalization Agreement
2. Innorative Agreement
3. Conciliatory Strategy
4. Firm but Flexible Strategy
5. Bullying Strategy
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ــا غیرحیاتــی) نقــش مهمــی  ــا غیــر دوســتانه) و اهمیــت موضــوع مــورد مذاکــره (حیاتــی ی ی

دارنــد. البتــه عوامــل مذکــور تنهــا تعیین کننــده نــوع اســتراتژی مذاکراتــی هســتند، در 

حالی کــه فاکتورهــا و عوامــل مختلــف دیگــری وجــود دارنــد کــه در تعییــن اجــزا و چارچــوب 

خطــوط کلــی اســتراتژی های مذاکراتــی نقــش بســیار مهمــی دارنــد کــه از کشــوری بــه کشــور 

ــد. ــرق می کن ــر ف دیگ

ــزار  سیاســت  ــده واردات اســت. اب ــی یکــی از سیاســت های محدودکنن سیاســت بازرگان

ــه  ــرل واردات در کشــورهای توســعه  یافته و کشــورهای در حــال توســعه ب ــرای کنت ــی ب بازرگان

ــزار  ــی) و اب ــای واردات ــایر مالیات ه ــا و س ــعبه تعرفه ه ــمی، ش ــای اس ــزار قیمتی(تعرفه ه اب

غیرقیمتــی (مجوز هــای محدودکننــده ، ســهمیه بندی، ممنوعیت هــا، اقدامــات پولــی و مالــی، 

ــه  ــال واحــد جهــت واردات) تقســیم می شــوند. همان طــور ک ــن کان ــا و تعیی ــرل قیمت ه کنت

مالحظــه می شــود ابــزار قیمتــی شــامل سیاســت های تعرفــه ای و شــبه تعرفه ای و ابــزار 

ــردد. ــه ای می گ ــت های غیرتعرف ــمول سیاس ــی مش غیرقیمت

ــزار سیاســت بازرگانــی چنــد هــدف عمــده وجــود دارد کــه  در اســتفاده از هــر یــك از اب

عمده تریــن آنهــا کســب درآمــد، بهبــود تــراز پرداخت هــا، بهبــود رابطــه مبادلــه و حمایــت از 

تولیــدات داخلــی اســت. البتــه اهــداف مذکــور برحســب شــرایط و ســطح توســعه اقتصــادی 

کشــورها ممکــن اســت متفــاوت  باشــند. معمــوال  در اقتصاد هــای غیرصنعتــی نظیــر نیجریــه 

ــاختار  ــد و دارای س ــکیل می ده ــاورزی تش ــادی را کش ــای اقتص ــده فعالیت ه ــهم عم ــه س ک

ــت  ــد دول ــی کســب درآم ــن اهــداف سیاســت بازرگان اقتصــاد ســنتی اســت، شــاید مهم تری

 باشــد. ولــی هرچــه اقتصــاد بــه ســمت صنعتــی شــدن گام بــر  دارد اهــداف و ابــزار سیاســت 

بازرگانــی متنوع تــر و پیچیده تــر می شــود. از ســویی دیگــر شــرایط محیطــی حاکــم بــر 

ــری  ــی نقــش موث ــرایط اجتماع ــی ش ــورها و حت ــی کش ــت حقوق اقتصــاد، سیاســت و وضعی

ــه موفقیــت نســبی هــر  ــم خطــوط کلــی اســتراتژی مذاکراتــی دارد. هــر اســتراتژی  ب در تنظی

کشــور برحســب شــرایط محیطــی حاکــم بــر آن بســتگی دارد. از ســویی دیگــر نه تنهــا اثــرات 

ــر  ــی ب ــار و احتمال ــورد انتظ ــرات م ــرات تغیی ــه اث ــر کشــور، بلک ــی محیطــی ب و شــرایط فعل

ــه شــوند. متغیرهــای محیطــی  نیــز بایــد در نظــر گرفت

در چارچــوب مقــررات گات و بــا هــدف پیشــبرد مذاکــرات و رفــع اختــالف بیــن دو قطــب 
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ــه بخــش کشــاورزی در ســه  مهــم اقتصــادی۱، دولت هــای عضــو بایــد کمك هــای خــود را ب

ــد.  ــری صــادرات کاهــش دهن ــازار، حمایت هــای داخلــی و رقابت پذی ــه ب ــه دسترســی ب زمین

ــوارض  ــامل ع ــی ش ــع واردات ــه موان ــای کلی ــازار، محدودیت ه ــه ب ــی ب در خصــوص دسترس

متعــدد جامعــه اقتصــادی و موانــع داوطلبانــه صادراتــی۲ کــه بــه طــور دوجانبــه مــورد موافقــت 

ــع  ــه موان ــد. در زمین ــج کاهــش یاب ــده و به تدری ــل ش ــی تبدی ــوارض گمرک ــه ع ــه ب ــرار گرفت ق

وارداتــی، بــر تبدیــل کلیــه موانــع بــه تعرفه هــای گمرکــی تاکیــد۳ و تصریــح شــد کــه تبدیــل 

ــی  ــارت جهان ــی در تج ــت اساس ــك حرک ــا، ی ــه تعرفه ه ــی ب ــای واردات ــام محدودیت ه تم

ــدت  ــی م ــت گات ط ــوان گف ــی می ت ــه طورکل ــی رود. ب ــمار م ــاورزی بش ــوالت کش محص

ــر تنظیــم و تدویــن مجموعــه ای از مقــررات  فعالیــت بیــش از شــصت ســال خــود، عــالوه ب

تجــاری کــه مــورد پذیــرش کشــورهای عضــو قــرار گرفتــه، موفــق شــد طــی برگــزاری هشــت 

دور مذاکــرات تجــاری بیــن کشــورهای عضــو، ضمــن برطــرف کــردن موانــع تعرفــه ای و تــا 

حــدودی غیرتعرفــه ای و دیگــر موانــع کــه بــه طــور مســتقیم و یــا غیرمســتقیم موجــب گســترش 

تجــارت جهانــی می شــود، جــدول (۴-۱) دســتاورد مذاکــرات ادواری گات را در زمینــه کاهش 

ــد. ــان می ده ــی نش ــوالت صنعت ــای محص تعرفه ه

جدول (۴-۱): کاهش تعرفه ه ای گمرکی در چارچوب مذاکرات ادواری گات

مذاکرات گات
 واردات مشمول کاهش تعرفه ها

(درصد)
متوسط کاهش نرخ تمامی عوارضمتوسط کاهش نرخ تعرفه ها

٦٣/٩٤٤٣٢/٢قبل از تاسیس گات١٩٤٧-١٩٣٤

٥٣/٦٣٥٢١/١اولین دور مذاکرات ژنو-١٩٤٧

٥/٦٣٥/١١/٩دومین دور آنسی-١٩٤٩

١١/٧٢٦٣سومین دور توکیو-٥١-١٩٥٠

١٦١٥/٦٣/٥چهارمین دور ژنو-٥٦-١٩٥٧

٧٩/٢٤٥/٥٣٦پنجمین دور، دیلن – ژنو-٦٧-١٩٦٤

٧٩/٢٤٥/٥٣٦ششمین دور کندی – ژنو-٦٧-١٩٦٤

٣٣٢٩/٧-هفتمین دور توکیو – ٧٩-١٩٧٣

-٩٨٣٨هشتمین دور – اوروگوئه-٩٣-١٩٨٦

Unctad (1994), Baldwin (1988)

کشــورهای عضــو گات طــی مذاکــرات طوالنــی و فشــرده تــالش می کردنــد ضمــن حفــظ 

منافــع اقتصــادی و تجــاری خــود، بــه تســهیل نظــام تجــاری چندجانبــه در چارچــوب اصــول 

١. ایاالت متحده و جامعه اقتصادي اروپا
2. Voluntary Export Restraints (VERs)
3. Total Ratification
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ــرات ادواری گات  ــت دور مذاک ــی هش ــد. ط ــک نماین ــی کم ــه عموم ــد موافقت نام و قواع

متوســط نــرخ تعرفــه محصــوالت صنعتــی از ۴۰ درصــد بــه ۳/۹ درصــد کاهــش یافتــه و ایــن 

ــی داشته اســت، جــدول (۲-۴)  ــروت کشــورهای صنعت ــر افزایــش ث ــی ب ــر مثبت ســازمان تاثی

ــد.  ــه می کن ــد، ارائ ــه کار رفته ان ــان گات ب ــه در زم ــی را ک ــون کل برخــی از فن

جدول (۴-۲): روش ها و فرمول های مذاکره

خصوصیات  مهمروش

قلم به قلم یا پیشنهاد-
درخواست

مذاکرات دوجانبه و مبتنی بر درخواست ها و پیشنهادها. تکنیک اصلی مورد استفاده تا دور کندی، به طور 
وسیع در ادوار بعدی و گفت وگوهای الحاق

کاهش خطی (سراسری) 
تعرفه ها

تکنیک مذاکره سراسری، متضمن کاهش درصدی یکسان در موانع در تمام بخش ها به کاررفته در دور کندی 

(فرمول  که   تعرفه کاهش یافته،  تعرفه اولیه و r ضریب متغیر بین صفر و یک است)

فرمول های هماهنگ سازی

به منظور حرکت به ساختار تعرفه ای اعشاری به سوی یکنواختی بیشتر،کاهش تناسبی بیشتر باالترین 
تعرفه ها نسبت به پایین تعرفه ها در دور توکیو، از فرمول به اصطالح فرمول سوئیس استفاده شد، 

( R=14 ١٦ یا )یک ضریب استR  که  

لغو کامل تعرفه ها برای یک بخش یا گروهی از کاالهامذاکرات صفر در برابر صفر

 Hoekman and Kostecki (2001)

۴-۴- سیاست تجاری جمهوری اسالمی ایران

ــازمان  ــت س ــه عضوی ــوز ب ــه هن ــت ک ــورهایی اس ــه کش ــران از جمل ــالمی ای ــوری اس جمه

ــور  ــن کش ــر، ای ــال های اخی ــی س ــود ط ــن وج ــا ای ــت. ب ــده اس ــارت درنیام ــی تج جهان

گام هــای بلنــدی در جهــت نزدیــك کــردن نظــام تجــاری خــود بــا مقــررات ایــن ســازمان -کــه 

ــه  ــی در زمین ــازمان های بین الملل ــن س ــن و موثرتری ــی از بزرگ تری ــه یک ــر ب ــال حاض در ح

ــن راســتا و به منظــور  ــل شــده- برداشــته اســت. در ای ــی تبدی سیاســت گذاری تجــارت جهان

تعامــل هوشــمند بــا اقتصــاد جهانــی و نظــام تجــاری چندجانبــه، جمهــوری اســالمی ایــران 

طــی ســال های اخیــر اقدامــات مثبــت و تاثیر گــذاری را در عرصــه تجــارت و اقتصــاد کشــور 

انجــام داده کــه از آن جملــه می تــوان بــه اقداماتــی نظیــر حــذف موانــع غیرتعرفــه ای و تبدیــل 

آن بــه معادل هــای تعرفــه ای، تصویــب قانــون تجمیــع عــوارض وارداتــی، حــذف بیــش از ۹۰ 

درصــد مجوزهــای ورود، تجدیــد نظــر در قانــون مالیات هــای مســتقیم، کاهــش نــرخ مالیــات 

بــر درآمــد شــرکت ها، تصویــب قانــون جلــب و حمایــت از ســرمایه گذاری، تصویــب قانــون 

ــدازی  ــاری و راه ان ــهیل تج ــادرات و واردات، تس ــررات ص ــك، اصــالح مق ــارت الکترونی تج

ــی،  ــت بخش خصوص ــی، تقوی ــور گمرک ــردن ام ــزه ک ــی، مکانی ــانی بازرگان ــز اطالع رس مرک
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ــه و  ــطح دوجانب ــارت آزاد در س ــی تج ــرات ترجیح ــری مذاک ــاری و پیگی ــم تج ــن رژی تدوی

منطقــه ای کــرد.

۴-۴-۱- چارچوب سیاست تعرفه ای ایران

ــران اقدامــات مناســبی در خصــوص اصــالح و  ــر جمهــوری اســالمی ای طــی ســال های اخی

تنظیــم سیاســت های تعرفــه ای انجــام داده اســت. بــه طــوری کــه ســاختار تعرفــه ای ایــران در 

ــه  ــل کدهــای شــش رقمی نظــام هماهنــگ ب ــل شــاهد تبدی ــه ســال قب ســال ۱۳۸۳ نســبت ب

هشــت رقمــی، کاهــش تعــداد طبقــات حقــوق ورودی، کاهــش میانگیــن حقــوق ورودی کل 

کاالهــا و باالخــره اضافــه شــدن ســتون تعرفه هــای ترجیحــی در جــداول تعرفــه ای بــوده اســت. 

ــوده و گامــی  ــه خــود تحولــی در بخــش بازرگانــی کشــور ب ــه نوب ــرات فــوق ب هریــك از تغیی

ــای  ــر کده ــود. تغیی ــوب می ش ــاری محس ــررات تج ــازی در مق ــهیل و شفاف س ــت تس جه

شــش رقمی نظــام هماهنــگ بــه هشــت رقمــی در واقــع موجــب توصیــف دقیق تــر کاالهــا و 

ــن  ــر در تعیی ــذاری دقیق ت ــده و هدف گ ــد شش رقمی ش ــل ک ــای ذی ــك  کااله ــن تفکی همچنی

ــت گذاران  ــر سیاس ــورد نظ ــاص م ــای خ ــای دارای ویژگی ه ــوق ورودی کااله ــای حق نرخ ه

ــد  ــه ای جدی ــف تعرف ــداد ۱۵۱۸ ردی ــش تع ــث افزای ــدام باع ــن اق ــد. ای ــر می کن را امکان پذی

ــه ای  ــن ترتیــب کل ردیف هــای تعرف ــده و بدی ــه ای کشــور گردی ــه مجمــوع ردیف هــای تعرف ب

کشــور بــه ۷۳۰۹ ردیــف در ســال ۱۳۹۴ افزایــش یافــت.

در کنــار کاهــش میانگیــن حقــوق ورودی، تعــداد طبقــات نرخ هــای تعرفــه نیــز در ســال 

۱۳۸۳ در مقایســه بــا ســال قبــل کاهــش چشــم گیری نشــان می دهــد. در ســال ۱۳۸۲ تعــداد 

ــی  ــای واردات ــه کااله ــا ۱۵۰ درصــد ب ــن ۴ ت ــه ای بی ــوق ورودی در دامن ــرخ حق ــه ن ۲۲ طبق

تعلــق می گرفــت ولــی در ســال ۱۳۸۳ ایــن تعــداد (بــه اســتثنای کاالهــای مربــوط بــه خــودرو 

ــای  ــات نرخ ه ــداد طبق ــت.کاهش تع ــرده اس ــدا ک ــش پی ــه کاه ــه ۱۳ طبق ــات آن) ب و قطع

حقــوق ورودی در عمــل باعــث افزایــش ســطح شــفافیت در مقــررات شــده و پیچیدگــی نظــام 

تعرفــه ای کشــور را کاهــش داده اســت. بــا اختصــاص ســتون مربــوط بــه ترجیحــات تعرفــه ای 

ــادرات و واردات  ــررات ص ــاب مق ــی در کت ــای ترجیح ــکان درج تعرفه ه ــال ۱۳۸۳، ام در س

فراهــم شــده اســت. بــا توجــه بــه قانــون تجمیــع عــوارض وارداتــی (کــه در نــوع خــود اقــدام 

ــازی  ــت شفاف س ــارت و در جه ــی تج ــازمان جهان ــات س ــا الزام ــق ب ــت و منطب ــیار مثب بس

ــی  ــای گمرک ــدای ســال ۱۳۸۲ جــدول تعرفه ه ــی رود) از ابت ــه شــمار م ــای تجــاری ب رویه ه
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کشــور تنهــا دارای یــك ســتون خواهــد بــود کــه تحــت عنــوان حقــوق ورودی از نــرخ ثابــت ۴ 

درصــدی در مــورد تمامــی واردات آغــاز شــده بــود بــه تناســب حمایــت مــورد نظــر از کاالهــا 

ــت. ــش  یاف ــج افزای به تدری

ــش  ــوق ورودی بخ ــای حق ــات نرخ ه ــی طبق ــاده و تجمع ــی س ــدول (۴-۳) فراوان  ج

کشــاورزی و ســهم آنهــا را در ســال ۱۳۹۵ نشــان می دهــد. مالحظــه می شــود بــه تعــداد ۳۰۳ 

ردیــف تعرفــه ای (۲۶/۷۷ درصــد) فقــط یــک درصــد ســود بازرگانــی تعلــق می گیــرد (چهــار 

ــا  ــا ت ــرخ تعرفه ه ــه ای (۴۱/۰۸ درصــد) ن ــف تعرف ــداد ۴۶۵ ردی ــوق ورودی)، تع درصــد حق

۱۵ درصــد دارنــد، تعــداد ۴۲۶ ردیــف تعرفــه ای (۳۷/۶۳ درصــد) نــرخ تعرفــه ای بیــن ۱۵ تــا 

۴۰ درصــد دارنــد و تعــداد ۲۴۱ ردیــف تعرفــه ای (۲۱/۲۹ درصــد) دارای نــرخ تعرفــه بیــش از 

۴۰ درصــد هســتند. 

جدول (۴-۳): فراوانی ساده و تجمعی طبقات نرخ های حقوق ورودی بخش کشاورزی در ۱۳۹۵

نرخ تعرفهشماره
فراوانی تجمعی و سهمفراوانی و سهم نرخ تعرفه

درصد از کلتعداد  ردیف های تعرفهدرصد از کلتعداد ردیف های تعرفه

١٥٣٠٣٢٦٫٧٧٣٠٣٢٦٫٧٧

٢١٠١٠١٨٫٩٢٤٠٤٣٥٫٦٩

٣١٥٦١٥٫٣٩٤٦٥٤١٫٠٨

٤٢٠٨١٧٫١٦٥٤٦٤٨٫٢٣

٥٢٦٨٣٧٫٣٣٦٢٩٥٥٫٥٧

٦٣٢٩٢٨٫١٣٧٢١٦٣٫٦٩

٧٤٠١٧٠١٥٫٠٢٨٩١٧٨٫٧١

٨٥٥٢٤١٢١٫٢٩١١٣٢١٠٠٫٠٠

 ١١٣٢١٠٠٫٠٠کل

ماخذ: مقررات صادرات و واردات، ۱۳۹۵
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جدول (۴-۴): فراوانی ساده و تجمعی طبقات نرخ های حقوق ورودی بخش صنعت در ۱۳۹۵

نرخ تعرفهشماره
فراوانی تجمعی و سهمفراوانی و سهم نرخ تعرفه

درصد از کلتعداد  ردیف های تعرفهدرصد از کلتعداد ردیف های تعرفه

١٥٢٦٩٨٤٣٫١٨٢٦٩٨٤٣٫١٨

٢١٠٧٢٢١١٫٥٦٣٤٢٠٥٤٫٧٤

٣١٥٦١٩٩٫٩١٤٠٣٩٦٤٫٦٤

٤٢٠٦٢٧١٠٫٠٤٤٦٦٦٧٤٫٦٨

٥٢٦٣٧٠٥٫٩٢٥٠٣٦٨٠٫٦٠

٦٣٢٤١٦٦٫٦٦٥٤٥٢٨٧٫٢٦

٧٤٠٣٤٥٥٫٥٢٥٧٩٧٩٢٫٧٨

٨٥٥٤٥١٧٫٢٢٦٢٤٨١٠٠٫٠٠

٦٢٤٨١٠٠٫٠٠کل

ماخذ: مقررات صادرات و واردات، ۱۳۹۵

جــدول (۴-۴) فراوانــی ســاده و تجمعــی طبقــات نرخ هــای حقــوق ورودی بخــش 

ــه ای  ــف تعرف ــداد ۲۶۹۸ ردی ــد. تع ــان می ده ــال ۱۳۹۵ نش ــا را در س ــهم آنه ــت و س صنع

(۴۳/۱۸ درصــد) فقــط یــک درصــد ســود بازرگانــی تعلــق می گیــرد (چهــار درصــد حقــوق 

ــد  ــا ۱۵ درص ــا ت ــرخ تعرفه ه ــد)  ن ــه ای (۶۴/۶۴ درص ــف تعرف ــداد ۴۰۳۹ ردی ورودی)، تع

اســت، تعــداد ۱۷۵۸ ردیــف تعرفــه ای (۲۸/۱۴ درصــد)  نــرخ تعرفــه ای بیــن ۱۵ تــا ۴۰ دارنــد 

و تعــداد ۴۵۱ ردیــف تعرفــه ای (۷/۲۲ درصــد) دارای نــرخ تعرفــه بیــش از ۴۰ درصــد هســتند. 

جدول (۴-۵): فراوانی ساده و تجمعی طبقات نرخ های حقوق ورودی در ۱۳۹۵

نرخ تعرفهشماره
فراوانی تجمعی و سهمفراوانی و سهم نرخ تعرفه

درصد از کلتعداد  ردیف های تعرفهدرصد از کلتعداد ردیف های تعرفه

١٥٣٠٠١٤٠٫٦٦٣٠٠١٤٠٫٦٦

٢١٠٨٢٣١١٫١٥٣٨٢٤٥١٫٨٢

٣١٥٦٨٠٩٫٢١٤٥٠٤٦١٫٠٣

٤٢٠٧٠٨٩٫٥٩٥٢١٢٧٠٫٦٢

٥٢٦٤٥٣٦٫١٤٥٦٦٥٧٦٫٧٦

٦٣٢٥٠٨٦٫٨٨٦١٧٣٨٣٫٦٤

٧٤٠٥١٥٦٫٩٨٦٦٨٨٩٠٫٦٢

٨٥٥٦٩٢٩٫٣٨٧٣٨٠١٠٠٫٠٠

٧٣٨٠١٠٠٫٠٠کل

ماخذ: مقررات صادرات و واردات ۱۳۹۵
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جــدول (۴-۵) فراوانــی ســاده و تجمعــی طبقــات نرخ هــای حقــوق ورودی واردات کشــور 

ــه ای (۴۰/۶۶  ــف تعرف ــداد ۳۰۰۱ ردی ــد. تع ــان می ده ــال ۱۳۹۵ نش ــا را در س ــهم آنه و س

درصــد) فقــط یــک درصــد ســود بازرگانــی تعلــق می گیــرد (چهــار درصــد حقــوق ورودی)، 

تعــداد ۴۵۰۴ ردیــف تعرفــه ای (۶۱/۰۳ درصــد)  نــرخ تعرفه هــا تــا ۱۵ درصــد اســت، تعــداد 

۲۱۸۴ ردیــف تعرفــه ای (۳۴/۹۶ درصــد) نــرخ تعرفــه ای بیــن ۱۵ تــا ۴۰ دارنــد و تعــداد ۶۹۲ 

ردیــف تعرفــه ای (۹/۳۸ درصــد) دارای نــرخ تعرفــه بیــش از ۴۰ درصــد هســتند.

جــدول (۴-۶) فراوانــی ســاده و تجمعــی طبقــات نرخ هــای حقــوق ورودی بخــش 

ــداد ۲۰  ــردد تع ــه می گ ــد. مالحظ ــان می ده ــال ۱۳۹۸ نش ــا را در س ــهم آنه ــاورزی و س کش

ردیــف تعرفــه ای (۱/۵۸ درصــد) از حقــوق ورودی و ســود بازرگانــی معــاف هســتند، تعــداد 

ــرد  ــه ای (۲۶/۷۸ درصــد) فقــط یــک درصــد ســود بازرگانــی تعلــق می گی ۳۳۸ ردیــف تعرف

(چهــار درصــد حقــوق ورودی)، تعــداد ۵۰۸ ردیــف تعرفــه ای (۴۰/۲۵ درصــد) نــرخ 

تعرفه هــا تــا ۱۵ درصــد دارنــد، تعــداد ۳۵۸ ردیــف تعرفــه ای (۵/۷۳ درصــد) نــرخ تعرفــه ای 

ــرخ  ــه ای (۳۱/۳۸ درصــد) دارای ن ــد و تعــداد ۳۹۶ ردیــف تعرف ــا ۴۰ درصــد دارن ــن ۱۵ ت بی

ــه بیــش از ۴۰ درصــد هســتند.  تعرف

جدول (۴-۶): فراوانی ساده و تجمعی طبقات نرخ های حقوق ورودی بخش کشاورزی در ۱۳۹۸

نرخ تعرفهشماره
فراوانی تجمعی و سهمفراوانی و سهم نرخ تعرفه

درصد از کلتعداد  ردیف های تعرفهدرصد از کلتعداد ردیف های تعرفه

١٠٣٠٫٢٤٣٠٫٢٤

٢٤١٧١٫٣٥٢٠١٫٥٨

٣٥٣٣٨٢٦٫٧٨٣٥٨٢٨٫٣٧

٤١٠٩٠٧٫١٣٤٤٨٣٥٫٥٠

٥١٥٦٠٤٫٧٥٥٠٨٤٠٫٢٥

٦٢٠٨٧٦٫٨٩٥٩٥٤٧٫١٥

٧٢٦٦٠٤٫٧٥٦٥٥٥١٫٩٠

٨٣٢٧٣٥٫٧٨٧٢٨٥٧٫٦٩

٩٤٠١٣٨١٠٫٩٤٨٦٦٦٨٫٦٢

١٠٥٥٣٩٦٣١٫٣٨١٢٦٢١٠٠٫٠٠

 ١٢٦٢١٠٠٫٠٠کل

ماخذ: مقررات صادرات و واردات، ۱۳۹۸
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جدول (۴-۷): فراوانی ساده و تجمعی طبقات نرخ های حقوق ورودی بخش صنعت در ۱۳۹۸

نرخ تعرفهشماره
فراوانی تجمعی و سهمفراوانی و سهم نرخ تعرفه

درصد از کلتعداد  ردیف های تعرفهدرصد از کلتعداد ردیف های تعرفه

١٠١٤٠٫٢٠١٤٠٫٢٠

٢٤٣٨٠٫٥٥٥٢٠٫٧٥

٣٥٣٠١٩٤٣٫٤٣٣٠٧١٤٤٫١٧

٤١٠٧٥٨١٠٫٩٠٣٨٢٩٥٥٫٠٨

٥١٥٦٦٦٩٫٥٨٤٤٩٥٦٤٫٦٦

٦٢٠٥٩٣٨٫٥٣٥٠٨٨٧٣٫١٩

٧٢٥٢٠٫٠٣٥٠٩٠٧٣٫٢٢

٨٢٦٤٧١٦٫٧٨٥٥٦١٧٩٫٩٩

٩٣٢٤٥٠٦٫٤٧٦٠١١٨٦٫٤٦

١٠٣٥٢٠٫٠٣٦٠١٣٨٦٫٤٩

١١٤٠٢٢٧٣٫٢٧٦٢٤٠٨٩٫٧٦

١٢٤٥٢٠٫٠٣٦٢٤٢٨٩٫٧٩

١٣٥٥٦٩٨١٠٫٠٤٦٩٤٠٩٩٫٨٣

١٤٧٥٢٠٫٠٣٦٩٤٢٩٩٫٨٦

١٥٩٥٤٠٫٠٦٦٩٤٦٩٩٫٩١

١٦١٠٠٦٠٫٠٩٦٩٥٢١٠٠٫٠٠

٦٩٥٢١٠٠٫٠٠کل

ماخذ: مقررات صادرات و واردات، ۱۳۹۸

جـــدول (۴-۷) فراوانـــی ســـاده و تجمعـــی طبقـــات نرخ هـــای حقـــوق ورودی بخـــش 

صنعـــت و ســـهم آنهـــا را در ســـال ۱۳۹۸ نشـــان می دهـــد. تعـــداد ۵۲ ردیـــف تعرفـــه ای 

ـــف  ـــداد ۳۰۱۹ ردی ـــتند، تع ـــاف هس ـــی مع ـــود بازرگان ـــوق ورودی و س (۰/۷۵ درصـــد) از حق

ـــار  ـــرد (چه ـــق می گی ـــی تعل ـــود بازرگان ـــد س ـــک درص ـــط ی ـــد) فق ـــه ای (۴۳/۴۳ درص تعرف

ـــا  ـــرخ تعرفه ه ـــد) ن ـــه ای (۶۴/۶۶ درص ـــف تعرف ـــداد ۴۴۹۵ ردی ـــوق ورودی)، تع ـــد حق درص

تـــا ۱۵ درصـــد اســـت، تعـــداد ۱۱۵۰ ردیـــف تعرفـــه ای (۱۶/۵۴ درصـــد) نـــرخ تعرفـــه ای 

بیـــن ۱۵ تـــا ۴۰ دارنـــد و تعـــداد ۷۰۲ ردیـــف تعرفـــه ای (۱۰/۱۰ درصـــد) نـــرخ تعرفـــه ای 

ـــد.  ـــد دارن ـــا ۷۵ درص ـــن ۴۵ ت بی
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جدول (۴-۸): فراوانی ساده و تجمعی طبقات نرخ های حقوق ورودی در ۱۳۹۸

نرخ تعرفهشماره
فراوانی تجمعی و سهمفراوانی و سهم نرخ تعرفه

درصد از کلتعداد  ردیف های تعرفهدرصد از کلتعداد ردیف های تعرفه

١٠١٧٠٫٢١١٧٠٫٢١

٢٤٥٥٠٫٦٧٧٢٠٫٨٨

٣٥٣٣٥٧٤٠٫٨٧٣٤٢٩٤١٫٧٥

٤١٠٨٤٨١٠٫٣٢٤٢٧٧٥٢٫٠٧

٥١٥٧٣٦٨٫٩٦٥٠١٣٦١٫٠٣

٦٢٠٦٨٠٨٫٢٨٥٦٩٣٦٩٫٣١

٧٢٥٢٠٫٠٢٥٦٩٥٦٩٫٣٣

٨٢٦٥٤٨٦٫٦٧٦٢٤٣٧٦٫٠٠

٩٣٢٥٢٣٦٫٣٧٦٧٦٦٨٢٫٣٧

١٠٣٥٢٠٫٠٢٦٧٦٨٨٢٫٤٠

١١٤٠٣٦٥٤٫٤٤٧١٣٣٨٦٫٨٤

١٢٤٥٢٠٫٠٢٧١٣٥٨٦٫٨٦

١٣٥٥١٠٦٧١٢٫٩٩٨٢٠٢٩٩٫٨٥

١٤٧٥٢٠٫٠٢٨٢٠٤٩٩٫٨٨

١٥٩٥٤٠٫٠٥٨٢٠٨٩٩٫٩٣

١٦١٠٠٦٠٫٠٧٨٢١٤١٠٠٫٠٠

٨٢١٤١٠٠٫٠٠کل

ماخذ: مقررات صادرات و واردات ۱۳۹۸

جدول (۴-۸) فراوانی ساده و تجمعی طبقات نرخ های حقوق ورودی واردات کشور و سهم 

آنها را در سال ۱۳۹۸ نشان می دهد. تعداد ۷۲ ردیف تعرفه ای (۰/۸۸ درصد) از حقوق ورودی و 

سود بازرگانی معاف هستند، تعداد ۳۴۲۹ ردیف تعرفه ای (۴۱/۷۵ درصد) فقط یک درصد سود 

بازرگانی تعلق می گیرد (چهار درصد حقوق ورودی)، تعداد ۵۰۱۳ ردیف تعرفه ای (۶۱/۰۳ درصد) 

نرخ تعرفه ها تا ۱۵ درصد است، تعداد ۱۴۳۸ ردیف تعرفه ای (۱۷/۵۱ درصد) نرخ تعرفه ای بین ۱۵ 

تا ۴۰ دارند و تعداد ۱۰۷۱ ردیف تعرفه ای (۱۳/۰۴ درصد) نرخ تعرفه ای بین ۴۵ تا ۷۵ درصد دارند.

۴-۵- ایران و موافقت نامه های تجاری دوجانبه

ــات و ســرمایه گذاری  ــق تجــارت کاال، خدم ــق ســه طری ــی از طری ــا اقتصــاد جهان تعامــل ب

ــرا  ــاری برون گ ــت تج ــد سیاس ــرا، نیازمن ــعه برون گ ــتراتژی توس ــت. اس ــر اس ــی میس خارج

ــای  ــاد موافقت نامه ه ــا انعق ــارت ی ــی تج ــازمان جهان ــه س ــتن ب ــب پیوس ــه در قال ــت ک اس
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تجــاری دو یــا چندجانبــه امکان پذیــر اســت. متاســفانه حضــور ایــران در اقتصــاد جهانــی از 

ــه ســازمان جهانــی تجــارت مــورد  ــا الحــاق ب ــه ی طریــق انعقــاد پیمان هــای تجــاری دوجانب

ــز  ــران (به ج ــر، ای ــال حاض ــه در ح ــی از آن اســت ک ــی ها حاک ــوده و بررس ــدی نب ــه ج توج

انعقــاد پیمان نامــه تجــاری بــا چنــد کشــور) در هیــچ نظــام تجــاری قاعده منــد و تعهــدآوری 

ــه ای و  ــه، منطق ــای دوجانب ــورها در پیمان ه ــن کش ــمار غیرفعال تری ــدارد و در ش ــت ن عضوی

چندجانبــه اســت و ایــن ســبب شــده، دولــت در هــر زمــان به  راحتــی قــادر بــه تغییــر تعرفه هــا 

باشــد.  بخش نامه هــا  و 

علی رغــم ایــن موضــوع، در دهــه اخیــر اقدامــات مثبتــی در زمینــه انعقــاد موافقت نامه هــای 

تجــاری مختلــف بیــن ایــران و شــرکای تجــاری صــورت گرفتــه اســت. برخــی صاحب نظــران 

بــه  مشــترک  کمیســیون های  یــا  چندجانبــه  یــا  دو  موافقت نامه هــای  عمــده  معتقدنــد 

ــوا دارنــد. هرچنــد اقــدام طرفیــن  ــه محت ــوده و توجــه کمتــری ب صــورت صــوری و شــکلی ب

ــوب  ــول محس ــل قب ــی قاب ــه اقدام ــدم اولی ــوان ق ــه عن ــا ب ــوع موافقت نامه ه ــن ن و امضــای ای

ــا  ــل تنه ــه در عم ــت ک ــا اس ــدن موافقت نامه ه ــی ش ــم آن، عملیات ــه مه ــا نکت ــود، ام می ش

ــرات  ــان مذاک ــادی در حــد هم ــداد زی ــده و تع ــی درآم ــه صــورت عملیات ــا ب ــدادی از آنه تع

ــات  ــه الزام ــا ب ــگام امضــای موافقت نامه ه ــد هن ــر می رس ــه نظ ــده اســت. ب ــی مان ــه باق اولی

ــا  ــط حســنه سیاســی ب ــه وجــود رواب ــر آن توجــه نداشــتن ب ــا توجــه نمی شــود و عــالوه ب آنه

ــه  ــوان از جمل ــز می ت ــا را نی ــری نکــردن اجــرای موافقت نامه ه ــی پیگی شــرکای تجــاری و حت

مشــکالت اساســی در ایــن زمینــه ذکــر کــرد. همچنیــن اثربخــش نبــودن ایــن موافقت نامه هــا 

را می تــوان  بــه ایــن دلیــل دانســت کــه تنظیــم چارچــوب آنهــا معمــوال بــه شــکل شــماتیك و 

کلــی بــوده و بــا توجــه بــه تفــاوت شــرایط کشــورها تهیــه نمی شــوند و در نتیجــه از اثربخشــی 

ــای تجــاری  ــی موضــوع اثربخشــی موافقت نامه ه ــور کل ــه ط ــتند. ب ــوب برخــوردار نیس مطل

اجرایی شــده بیــن ایــران و شــرکای تجــاری بــر تجــارت و رشــد اقتصــادی کشــور همــواره از 

ــوده اســت.  ــی و اقتصــادی کشــور ب دغدغه هــای مســئولین بخــش بازرگان

ــش  ــه بی ــد ک ــی۱ درآمده ان ــارت جهان ــازمان تج ــت س ــه عضوی ــور ب ــن ۱۶۴ کش همچنی

از ۹۷ درصــد تجــارت جهانــی در قالــب ایــن ســازمان در جریــان اســت و بــرای کشــور مــا 

ــه نظــر می رســد راهــی طوالنــی  ــرار دارد و ب ــدای راه عضویــت در ایــن ســازمان ق کــه در ابت

1. WTO 
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ــا  ــاری ب ــط تج ــعه رواب ــذا توس ــش دارد ل ــازمان در پی ــن س ــت در ای ــرای عضوی ــده ب و پیچی

ــارت  ــای تج ــارت ترجیحــی و موافقت نامه ه ــای تج ــب موافقت نامه ه ــورها در قال ــایر کش س

ــدگان  ــا و تولیدکنن ــع، بنگاه ه ــرای صنای ــر ب ــدان پرخط ــی نه چن ــد تمرین ــه می توان آزاد دوجانب

داخلــی در جهــت افزایــش رقابت پذیــری هــم در بــازار داخلــی و هــم بــا رقبــا و تولیدکننــدگان 

آزاد  تجــارت  موافقت نامــه  و  ترجیحــی  تعرفه هــای  موافقت نامــه  باشــد.  بین المللــی 

می توانــد بــا کاهــش یــا حــذف موانــع تعرفــه ای (کاهــش پایــدار تعرفه  هــای گمرکــی) و نیــز 

کاهــش موانــع غیرتعرفــه ای (کاهــش مجوزهــای الزم بــرای صــادرات و واردات)، هزینه هــای 

فعــاالن اقتصــادی بــرای دسترســی بــه بــازار کشــورها را کاهــش دهــد.

 ۴-۶- عضویت ایران در موافقت نامه های دوجانبه و منطقه ای

ــا تجــارت آزاد را  ــه ترجیحــی ی جمهــوری اســالمی ایــران تاکنــون چنــد موافقت نامــه دوجانب

ــا برخــی دیگــر از کشــورها موافقت نامــه  ــا ب امضــا کــرده اســت، هرچنــد در تــالش اســت ت

بــه امضــا برســاند و در ایــن خصــوص نیــز اقداماتــی در حــال انجــام اســت. در ایــن زمینــه 

ــن،  ــت، یم ــودان، اردن، کوی ــان، س ــوریه، لبن ــورهای س ــا کش ــه ب ــه موافقت نام ــوان ب می ت

عمــان، عربســتان، مراکــش، تونــس، لیبــی و الجزایــر اشــاره نمــود. یکپارچگــی اقتصــادی و 

ــی  ــوده و ط ــران ب ــی ای ــای سیاســت اقتصــادی خارج ــراز اولویت ه ــی دیگ ــی یک منطقه گرای

ســال های اخیــر تالش هــای جــدی در ایــن خصــوص صــورت گرفتــه بــه طــوری کــه عــالوه 

ــران در آنهــا عضویــت داشــته اســت طــی  ــر گروه هــای اقتصــادی منطقــه ای کــه تاکنــون ای ب

ــده اســت. در  ــر درآم ــدی اقتصــادی دیگ ــد گروه بن ــت چن ــه عضوی ــز ب ــر نی ــد ســال اخی چن

ــالمی  ــوری اس ــون جمه ــه تاکن ــادی ک ــی اقتص ــای یکپارچگ ــن همکاری ه ــه عمده تری ادام

ــه صــورت خالصــه توضیــح داده خواهــد شــد. ــدا کــرده ب ایــران در آن عضویــت پی

۴-۶-۱- سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)

موافقت نامــه تجــاری اکــو۱ (ECO) موســوم بــه اکوتــا۲ (ECOTA) یــك موافقت نامــه 

جامــع در زمینــه تجــارت کاال اســت کــه هــدف آن آزاد ســازی تجــاری از طریــق رفــع موانــع 

تعرفــه ای و غیرتعرفــه ای اســت و میــان پنــج کشــور (قرقیزســتان، قزاقســتان، پاکســتان، ترکیــه 

1. Economic Cooperation Organization (ECO)
2. Economic Cooperation Organization Trade Agreement (ECOTA)
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ــد ۸۰ درصــد  ــه بای ــن توافق نام ــق ای ــران) امضــا شــده اســت، مطاب و جمهــوری اســالمی ای

خطــوط تعرفــه ای ظــرف مــدت پنــج ســال بــه ۱۰ درصــد کاهــش بیابــد.

۴-۶-۲- گروه هشت کشور مسلمان در حال  توسعه 

ــزی  ــه، اندون ــه، ترکی ــزی، نیجری ــران، مال موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن کشــورهای ای

ــال  ــور در ح ــروه هشــت کش ــد. گ ــی گردی ــال ۱۳۹۵ اجرای ــاه س ــدای تیرم ــتان از ابت و پاکس

توســعه (D۸)  متشــکل از هشــت کشــور مســلمان در حــال توســعه ایــران، مالــزی، نیجریــه، 

ترکیــه، اندونــزی، پاکســتان، مصــر و بنــگالدش اســت کــه بــرای ایجــاد روابــط اقتصــادی بیــن 

ــی  ــای جهان ــورها در بازاره ــن کش ــوذ ای ــت نف ــالمی و تقوی ــعه اس ــال توس ــورهای در ح کش

تشــکیل شــده اســت. در جدیدتریــن توافــق ایــن کشــورها، تجــارت ترجیحــی میــان ۶ عضــو 

از ایــن کشــورها (ایــران، مالــزی، نیجریــه، ترکیــه، اندونــزی و پاکســتان) اجرایــی شــده اســت. 

الزم بــه ذکــر اســت از ســال ۱۳۸۶، قانــون موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن کشــورهای 

ــه  ــق ب ــر اســاس تواف ــا ب ــه تصویــب رســید، ام عضــو (D۸) در مجلــس شــورای اســالمی ب

ــرر شــد  ــن اجــالس وزرای تجــارت (D۸) در اســالم آباد پاکســتان، مق ــده در دومی عمــل آم

کــه ایــن موافقت نامــه در اول تیرمــاه ۱۳۹۵ بیــن کشــورهای ایــران، مالــزی، نیجریــه، ترکیــه، 

 (D۸) ــر اســاس هدف گذاری هــای کشــورهای گــروه اندونــزی و پاکســتان اجرایــی شــود و ب

تــا ســال ۲۰۱۸، قــرار اســت ســطح تجــارت ایــن کشــورها بــه ۵۰۰ میلیــارد دالر برســد کــه 

بــا اســتفاده از تعرفــه ترجیحــی میــان ایــن کشــورها تســهیل و توســعه تجــارت انجــام خواهــد 

شــد. 

بــر اســاس توافــق انجام شــده در دومیــن اجــالس وزرای تجــارت (D۸) فهرســتی کــه در 

ســال ۱۳۹۱ بــه تصویــب هیــات دولــت وقــت رســیده بــود، شــامل ۲۳۰ ردیــف تعرفــه کاالیی 

اســت کــه از ســوی کشــورهای مذکــور مشــمول کاهــش ســود بازرگانــی می شــود و همــواره 

از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، نســبت بــه شــرایط هــر زمــان قابلیــت بازنگــری 

ــالم تعیین شــده  ــه ترجیحــی اق ــن فهرســت، تعرف ــد. ای ــی گردی ــد نظــر را دارد، اجرای و تجدی

ــا ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۴۰، ۴۵، ۵۵ و ۶۵  ــوع کااله ــه ن ــه تجــاری، بســته ب ــن مبادل در ای

درصــد تعییــن شــده اســت.

کاالهــای مشــمول تعرفــه ترجیحــی شــامل مکمل   هــای غذایــی و دارویــی، انــواع ســیمان، 

ــانس ها،  ــا و اس ــن، عصاره ه ــوم پارافی ــی، م ــی، خاك رنگ ــوازم آرایش ــی، ل ــای  عکاس فیلم ه
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ــم  ــای متراک ــاب، چوب ه ــخ، طن ــو، ن ــتیکی، کائوچ ــات پالس ــی مصنوع ــره، برخ آرد و زی

ــت افزار،  ــایل نوش ــوا، وس ــذ و مق ــده، کاغ ــری ش ــه های قالب گی ــه، شیش ــر پنب ــده، خمی ش

کاتولوگ هــای تجــاری و طبــی، تمبــر، کتاب هــای نــت موســیقی، وســایل ورزشــی و 

ــکی،  ــدان پزش ــکی و دن ــایل پزش ــوان، وس ــتگاه کارت خ ــین آالت اداری، دس ــی، ماش تفریح

لــوازم و دســتگاه های جوشــکاری، صنایــع نســاجی، مــودم، کفــش، کــره، چربــی، آرد، اتانــول، 

ســت ســرم و خــون، چــرم خزنــدگان و ســایر حیوانــات، ساکشــن پزشــکی، هدفــون گوشــی، 

چوب هــای ماهیگیــری، وازلیــن و ... اســت کــه مشــمول تعرفــه ترجیحــی میــان ایــن کشــورها 

می شــود و ســود بازرگانی شــان بــرای تجــارت ترجیحــی میــان هشــت کشــور در حــال توســعه 

اســالمی کاهــش یافتــه اســت.

ــاد  ــه انعق ــر را از جمل ــال های اخی ــی س ــروه (D۸) ط ــای گ ــات اعض ــن اقدام همچنی

ــار و  ــرای تج ــد ب ــدور روادی ــد ص ــهیالت رون ــاد تس ــی، ایج ــارت ترجیح ــه تج موافقت نام

بازرگانــان کشــورهای عضــو، اقدامــات گمرکــی و همــکاری هواپیمایــی کشــوری اشــاره کــرد. 

بــه هــر حــال، کشــورهای مســلمان (D۸) بــه دنبــال توســعه روابــط خــود در موافقت نامه هــای 

ــا هــدف  ــا متنوع ســازی کاالهــای مبادله شــده ب ــد ب ــه بتوانن ــه هســتند ک ــه و چندجانب دوجانب

ــع و  ــه کاهــش و حــذف تدریجــی موان ــد ک ــه توســعه بیشــتر اقتصــاد خــود بپردازن کمــك ب

ــا اســت.  ــات آنه ــه اقدام ــش روی تجــارت ازجمل ــای پی تعرفه ه

۴-۶-۳- سازمان کنفرانس اسالمی

ــس  ــازمان کنفران ــو س ــورهای عض ــاری کش ــات تج ــام ترجیح ــوب نظ ــه چارچ موافقت نام

اســالمی بــا هــدف برقــراری نظــام ترجیحــات تجــاری بیــن اعضــا توســط ۲۳ کشــور عضــو 

امضــا شــده کــه از ایــن بیــن ۱۳ کشــور (ایــران، ترکیــه، پاکســتان، بنــگالدش، کامــرون، مصــر، 

ــب  ــه تصوی ــال ۲۰۰۹ ب ــدا) آن را در س ــس و اوگان ــنگال، تون ــی، س ــان، لیب ــه، اردن، لبن گین

مجالــس ملــی خــود رســانده اند. مطابــق ایــن توافــق طــی ۶ ســال و در ســه مرحلــه از ســال 

۲۰۰۷ در هــر مرحلــه کشــورها بایــد بــه ترتیــب ۲۰، ۵۰ و ۹۰ درصــد کل خطــوط تعرفــه ای 

ــه اســتثنای ۱۰ درصــد کل خطــوط تعرفــه ای) کشــورهای عضــو کاهــش یابــد.  (ب

۴-۶-۴- موافقت نامه نظام جهانی ترجیحات تجاری

عــالوه بــر نهادهــای وابســته بــه ســازمان ملــل متحــد، ایــران عضویــت اوپــك، طــرح کلمبــو و 
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همچنیــن موافقت نامــه نظــام جهانــی ترجیحــات تجــاری۱ (GSTP) (یــك ترتیــب چندجانبــه 

بین المللــی) را دارد. در دور دوم ایــن مذاکــرات جمهــوری اســالمی ایــران پیش نویــس 

ــوادور، مرکوســور،  ــا، اک ــا، کلمبی ــا کشــورهای کوب ــه ای را ب ــادل امتیازهــای تعرف فهرســت تب

ــه  ــه امضــا رســانید و موفــق ب تایلنــد، نیجریــه، مراکــش، اندونــزی، هنــد و جمهــوری کــره ب

تبــادل امتیازهــای تعرفــه ای بــا ایــن کشــورها شــده اســت. در ایــن تبــادل امتیازهــا در مجمــوع 

بــرای ۱۷ قلــم کاال امتیــاز اعطــاء شــده و در مقابــل بــرای ۲۸ قلــم کاال امتیــاز دریافــت شــده 

اســت. از آنجایــی کــه هیچ یــك از کشــورهای عضــو تــا کنــون پروتــکل دومیــن دور مذاکــرات 

ــه ای در دور دوم  ــای مبادل ــد ســبب شــده اســت امتیازه ــی نپذیرفته ان را طــی تشــریفات قانون

غیــر قابــل اجــرا گــردد. 

ــه  ــا کشــورهای مختلفــی موافقت نامــه دوجانب ــران ب ــوان گفــت ای ــه طــور خالصــه می ت ب

امضــا کــرده کــه ایــن موافقت نامه هــا را می تــوان در قالــب موافقت نامه هــای بازرگانــی، 

ــن  ــن بی ــه در ای ــرد ک ــیم بندی ک ــم تقس ــت تفاه ــی و یادداش ــارت ترجیح ــه تج موافقت نام

موافقت نامه هــای تجــارت ترجیحــی از جایــگاه خاصــی برخــوردار هســتند. موافقت نامه هــای 

تجــارت ترجیحــی در واقــع توافق هــای بین المللــی میــان کشــورها به منظــور تســهیل تجــارت 

ــان کشــورهای طــرف تجــاری اســت. در ایــن قبیــل  و در نتیجــه افزایــش حجــم تجــارت می

ــه  ــر ب ــرای یکدیگ ــی ب ــارت بین الملل ــد تج ــهیالتی را در فرآین ــا تس ــا، دولت ه موافقت نامه ه

ــران  ــل نمی شــوند. جمهــوری اســالمی ای ــورد ســایر کشــورها قائ ــه در م ــد ک وجــود می آورن

ــن،  ــالروس، بوســنی و هرزگوی ــا هشــت کشــور؛ ازبکســتان، ب طــی ســال های ۹۸-۱۳۸۴ ب

پاکســتان، ترکیــه، تونــس، کوبــا و قرقیزســتان (لغــو شــده) و پنــج کشــور عضــو اکــو (مالــزی، 

نیجریــه، ترکیــه، اندونــزی و پاکســتان) موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی منعقــد کــرده اســت 

ــا ســایر کشــورها دارد.  کــه ۱۱ موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی در حــال اجــرا ب

ــداد موافقت نامه هــای  ــن کشــورها، رشــد چشــمگیری داشــته  و تع تجــارت ترجیحــی بی

ــداد  ــه تع ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــته اس ــش داش ــر افزای ــش از دو براب ــه بی ــده) ب فعال(اجرایی ش

ــه ۲۰۲۰ بالــغ  ــه بیــش از ۳۰۳ مــورد در ژانوی آنهــا از کمتــر از ۱۲۰ مــورد در ســال ۲۰۰۴ ب

ــداد کل  ــرا تع ــد داشــت زی ــه خواه ــز ادام ــی نی ــال های آت ــد در س ــن رش ــده اســت. ای گردی

ــه  ــی در ژانوی ــارت جهان ــازمان تج ــوی س ــره از س ــال مذاک ــال و در ح ــای فع موافقت نامه ه

1. Global System of Trade Preferences among Developing Countries(GSTP) 
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۲۰۲۰ برابــر بــا  ۴۸۳ مــورد عنــوان شــده اســت. نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه دامنــه 

ــات  ــوده، خدم ــا ب ــش تعرفه ه ــر از کاه ــا فرات ــن موافقت نامه ه ــی از ای ــش از نیم ــمول بی ش

و ســایر اقدامــات را نیــز تحــت پوشــش قــرار داده و تســهیالتی فراتــر از امتیازهــای تعرفــه ای 

ــل دارند۱. متقاب

ــریک  ــورهای ش ــران و کش ــاری ای ــای تج ــواع موافقت نامه ه ــت ان ــدول (۴-۹) فهرس ج

ــد.  ــان می ده ــاری را نش تج

جدول (۴-۹): موافقت نامه های تجارت ترجیحی ایران با سایر کشورها

تاریخ انعقادتعداد ترجیحات تعرفه ایکشورردیف

ازبکستان١
اعطایی: ٢٧ کد ٦ و ٨ رقمی 
یافتی: ٢٧ کد ٦ و ٨ رقمی در

١٣٨٤/٠٣/٢١

پاکستان٢
اعطایی: ٣٠٩ کد ٦  رقمی 
یافتی: ٣٣٨ کد ٦ رقمی در

١٣٨٥/٠٣/٠٢

تونس٣
اعطایی: ٢٥٦ کد ٤، ٦ و ٨ رقمی 
یافتی: ١٧٤ کد ٦ و ٨ رقمی در

١٣٨٦/٠٨/٢٧

کوبا٤
اعطایی: ٤٤ کد ٨ رقمی 
یافتی: ٨٨ کد ٦ و ٨ رقمی در

١٣٨٧/٠٢/٢٢

بوسنی و هرزگوین٥
اعطایی: ١٧٠ کد ٦ رقمی 
یافتی: ١٧٠ کد ٤ و ٦ رقمی در

١٣٨٨/٠٦/١٥

ترکیه٦
اعطایی: ١٢٥ کد ٦ رقمی 
یافتی: ١٤٠ کد ٦ رقمی در

١٣٩٣/٠٣/١٨

٧
یه،  دی هشت (مالزی، نیجر
ترکیه، اندونزی، بنگالدش، 

مصر و پاکستان)

اعطایی: ٢٣٠ کد ٨ رقمی 
یافتی: ٢٣٠ کد ٨ رقمی در

١٣٩٥/٠٤/٠١

٨
اوراسیا (روسیه، قزاقستان، 

قرقیزستان، بالروس و 
ارمنستان)

یافت ترجیح در ٥٠٢ کد ١٠ رقمی و اعطا ترجیح در ٣٦٠ کد ٨ رقمی  در
امضاشده در 
١٣٩٧/٢/٢٧

ماخذ: موافقت نامه ها و تفاهم نامه های سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان توسعه تجارت ایران

در هــر حــال جمهــوری اســالمی ایــران بایــد در راســتای اســتفاده از ظرفیت هــا و 

ــای  ــه کااله ــی و تنوع بخشــی ب ــدات داخل ــردن تولی ــرای رقابت پذیرک ــود ب ــای خ توانمندی ه

صادراتــی و توســعه تجــارت خارجــی بــا کشــورهای هــدف درصــدد برقــراری موافقت نامه های 

1. UNCTAD, 2020
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ــه  ــرا تجرب ــد و توســعه موافقت نامه هــای موجــود باشــد زی ــه جدی تجــارت ترجیحــی دوجانب

جهانــی نیــز ایــن موضــوع را تاییــد می کنــد. از ســوی دیگــر، در دو دهــه اخیــر، جهــان شــاهد 

ــوده اســت.  ــادی ب ــه زی ــای تجــاری دوجانب ــد موافقت نامه ه ــش رون افزای

بــر اســاس جــدول (۴-۹) در دوره ۹۸-۱۳۸۴ جمهــوری اســالمی ایــران اقدام بــه برقراری 

موافقت نامه هــای تجــارت ترجیحــی بــا کشــورهای مختلــف کــرده اســت کــه آخریــن آنهــا، 

ــان  ــم آب ــه از پنج ــیا اســت ک ــادی اوراس ــه اقتص ــا اتحادی ــی ب ــارت ترجیح ــه تج موافقت نام

ــی آن  ــات اعطای ــور از ترجیح ــا، منظ ــی موافقت نامه ه ــده اســت. در تمام ــی ش ۱۳۹۸ اجرای

 HS ۱ــگ ــتم هماهن ــای سیس ــطح کده ــود را در س ــی خ ــای واردات ــران تعرفه ه ــه ای اســت ک

بــرای کشــورهای عضــو موافقت نامــه کاهــش داده اســت کــه میــزان کاهــش در موافقت نامــه 

مشــخص اســت و منظــور از ترجیحــات دریافتــی آن اســت کــه کشــورهای عضــو موافقت نامــه 

ــا  ــد ت ــه خــود را در ســطح کدهــای HS کاهــش داده ا ن ــران نرخ هــای تعرف ــرای واردات از ای ب

بــرای آنهــا هزینــه واردات از ایــران نســبت بــه هزینــه واردات از ســایر کشــورهای کــه عضــو 

موافقت نامــه نیســتند کمتــر شــود تــا بــه واردات از ایــران تمایــل بیشــتری داشــته باشــند.

برقــراری موافقت نامه هــای تجــارت ترجیحــی بــا شــرکای طبیعــی و دارای ســابقه 

تجــارت گســترده بــا ایــران، اثــر ایجــاد تجــارت بیشــتری بــه دنبــال خواهــد داشــت. انعقــاد 

ــران و  ــا کشــورهای در حــال توســعه ســبب توســعه صــادرات ای ــای تجــاری ب موافقت نامه ه

ــوژی، ســرمایه گذاری و ایجــاد شــبکه های  ــا کشــورهای توســعه یافته از طریــق انتقــال تکنول ب

تولیــد ســبب ارتقــای رفــاه و ســطح درآمــد ایــران خواهــد شــد.  بــه طــور کلــی، جمهــوری 

اســالمی ایــران از ســال ۱۳۸۴ تاکنــون بــا ۹ کشــور جمهــوری ازبکســتان (۱۳۸۴)، پاکســتان 

(۱۳۸۵)، تونــس (۱۳۸۶)، کوبــا (۱۳۸۷)، بوســنی هرزگویــن (۱۳۸۸)، قرقیزســتان (۱۳۸۸)

ــه طــور یــک طرفــه از ســوی ایــران  ــرا لغــو شــده اســت)، بــالروس (۱۳۹۱)(کــه ب (کــه اخی

منعقــد شــده اســت) و ترکیــه (۱۳۹۳) و افغانســتان (۱۳۹۵) موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی 

ــد و  ــه منعق ــارت آزاد دوجانب ــه تج ــوریه موافقت نام ــور س ــا کش ــال ۱۳۸۷ ب ــه و از س دوجانب

ــارد دالر (۱۳۹۴)،  ــا ارزش تجــارت حــدود۵/۷ میلی ــورها ب ــن کش ــرده اســت. ای ــی ک اجرای

۷/۸درصــد از کل ارزش تجــارت ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد کــه ســهم کشــورهای 

ترکیــه و پاکســتان از تجــارت بــا ایــران بــه ترتیــب ۸۰ درصــد و ۱۶ درصــد بــوده و هفت کشــور 

1. Harmonized System Codes (HS Code)  
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دیگــر در مجمــوع کمتــر از ۴ درصــد ســهم دارنــد. بنابرایــن تنهــا دو کشــور ترکیه و پاکســتان از 

شــرکای عمــده و طبیعــی تجــاری ایــران محســوب می شــوند و از پیــش مشــخص اســت کــه 

ــاد موافقت نامه هــای تجــاری  ــق انعق ــع تجــاری از طری ــرای کســب مناف ــال موفقیــت ب احتم

ــا شــرکای  ــا هفــت شــریک تجــاری دیگــر ضعیف تــر اســت. عملکــرد تجــارت دوجانبــه ب ب

ترجیحــی مویــد ایــن امــر اســت؛ منافــع اجــرای موافقت نامه هــا بــا شــرکای تجــاری طبیعــی 

و عمــده ایــران شــامل ترکیــه و پاکســتان، مثبــت و بــا ســایر شــرکای برخــوردار از ســهم پاییــن 

تجــارت (در حیــن و قبــل از اجــرای موافقت نامــه)، رو بــه افــول بــوده اســت. منافــع تجــاری 

نســبتا رضایت بخــش و رو بــه افزایــش بــا کشــور ســوریه در قالــب موافقت نامــه تجــارت آزاد 

دوجانبــه بیانگــر تاثیــر مثبــت برخــورداری از ســطح روابــط سیاســی قــوی در ارتقــای روابــط 

ــد درگیــری کشــور مذکــور در جنــگ داخلــی و تنش هــای منطقــه ای،  تجــاری اســت، هرچن

رونــد رو بــه رشــد تجــارت را متوقــف و باعــث کاهــش آن گردیــده اســت.

تجــارت  توســعه  جهــت  در  تجــاری  موافقت نامه هــای  ابــزار  از  اســتفاده  بــرای 

ــی در  ــات کاالی ــعه پوشــش ترجیح ــور توس ــه منظ ــری الزم ب ــت پیگی ــروری اس ــور، ض کش

موافقت نامه هــای تجــارت ترجیحــی بــا ترکیــه، پاکســتان و افغانســتان صــورت پذیــرد. 

ــه  ــراق ب ــق کشــور ع ــب تواف ــا جل ــه تجــاری ب ــداد موافقت نام ــش تع ــن نســبت افزای همچنی

منظــور حفــظ و تعمیــق صــادرات فعلــی و جلــب همــکاری کشــورهای آســیای میانــه از جملــه 

ترکمنســتان و آذربایجــان در جهــت توســعه صــادرات بالقــوه و ایجــاد انگیــزه در اقتصادهــای 

ــای مناســب  ــوان بازاره ــه عن ــیه ب ــد و روس ــن، هن ــل چی ــروه بریکــس از قبی ــزرگ عضــو گ ب

ــردد. ــدام گ ــی اق ــای واردات ــده نیازه ــی و تامین کنن صادرات

هرچنــد تعــداد موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی مطابــق آمــار ســازمان تجــارت جهانــی رو 

بــه افزایــش بــوده و همچنــان بــه رشــد خــود ادامــه می دهــد ولــی جمهــوری اســالمی ایــران در 

زمــره معــدود کشــورهایی اســت کــه کمتریــن فعالیــت را در حــوزه اجــرای موافقت نامه هــای 

این گونــه  در  حضــور  بــه  کشــورها  تمایــل  دالیــل  از  دارد.  تجــاری  چندجانبــه  و  دو 

ــادی از  ــد اقتص ــه رش ــتیابی ب ــوع دس ــه موض ــوان ب ــادی می ت ــد اقتص ــا از بع موافقت نامه ه

طریــق توســعه بــازار داخلــی، ایجــاد صرفه هــای ناشــی از مقیــاس، تخصص گرایــی در ســطح 

منطقــه، جــذب ســرمایه گذاری، توســعه رقابــت و همچنیــن از بعــد سیاســی بــه دســتیابی بــه 

ثبــات سیاســی، مســایل امنیتــی، افزایــش قــدرت چانه زنــی، کســب تجربــه بــرای حضــور در 
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ــال کره جنوبــی  ــوان مث ــه عن ــه اشــاره کــرد. ب ــر تجــاری در ســطح چندجانب مذاکــرات جدی ت

بــا ۷۳ درصــد اقتصــاد جهــان موافقت نامــه ترجیحــی دارد و ترکیــه در نزدیــک بــه ۵۰ بلــوک 

اقتصــادی عضــو اســت، کارشناســان معتقدنــد راه ورود ایــران بــه ســازمان جهانــی تجــارت از 

ــذرد. ــزرگ اقتصــادی می گ ــای ب ــد در بلوک ه راه حضــور نیرومن

جدول (۴-۱۰):  تجارت ترجیحی و کل تجارت ایران در ۱۳۸۴-۹۷

سال
سهم از کل تجارت ایران (درصد)تجارت با شرکای ترجیحی (میلیون دالر)

وارداتصادراتتجارتتراز تجاریوارداتصادراتتجارت

٦٣٠/٤١٠/٦٧٠/٣٤-١٣٨٤٢٠٣٧٠١٣٣

١٣٨٥٧٢١٣٦٩٣٥٣١٦١/٣٣٢/٨٧٠/٨٥

١٣١/١٢٢/٢٩٠/٧٥-١٣٨٦٧١٤٣٥٠٣٦٣

١٣٨٧١٤١٠٧٠٦٧٠٤٢١/٩٠٣/٨٦١/٢٦

١٣٨٩١٥٧٣٩٤٤٦٢٩٣١٥٢/٠٥٤/٣١١/١٥

١٣٩٠١٧٧٠١١٩٥٧٥٧٦٢٠٢/١٥٤/٥٠١/٠٣

١٣٩١١٥٥٩١١١٣٤٤٦٦٦٧١/٧١٣/٣٠٠/٧٨

١٣٩٢١٥٣٨١٠٤٥٤٩٣٥٥٢١/٨٥٣/٢٩٠/٩٦

١٣٩٣١٥٠٤٩١٠٥٩٤٣١٦١/٨٩٢/٩١١/٢٣

١٠٥٠٨/٤٣٨/٨١٨/١٧-١٣٩٤٧٤٨٨٣٢١٩٤٢٦٩

٩١٩٧/٨١٧/٢٨٨/٢٤-١٣٩٥٥٦٦٨٢٣٧٤٣٢٩٣

١٣٩٦١٠٢٢١٦٩٧١٣٢٥٠٣٧٢١١١/٨١١٥/٩٠٧/٦١

١٣٩٧١١٨٩٣٨١٩٤٣٦٩٩٤٤٩٥١٢/٠٩١٧/٥٢٧/١٧

٤٠١٣٢٤٥٥١٥٥٨٨٩٧٤/٧٣٦/٦٥٣/٣٥متوسط دوره

ماخذ: محاسبات تحقیق

ــران و شــرکا در افزایــش  ــاد موافقت نامه هــای تجــاری بیــن ای ــودن انعق دالیــل اثرگــذار نب

تجــارت ایــران بــه شــرح زیــر اســت:

ــه  ــاری بلک ــداف اقتصــادی و تج ــه اه ــا، ن ــن موافقت نامه ه ــاد ای ــب در انعق ــزه غال انگی

ــوده اســت. سیاســی ب

از لحــاظ عمــق به جــز موافقت نامــه تجــارت آزاد بــا ســوریه، مابقــی بــه صــورت ترجیحــی 

بــوده یعنــی هــم تعــداد کاالهــای مشــمول کاهــش تعرفــه ای و هــم مقــدار کاهش هــا بســیار 

محــدود بــوده اســت.

هیچ گونــه تــالش از ســوی طرفیــن تجــاری بعــد از انعقــاد موافقت نامــه و ارائــه فهرســت 

کاالیــی اولیــه در جهــت توســعه و گســترش کاالهــا یــا کاهش هــای تعرفــه ای صــورت نگرفتــه 

اســت. 
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ــش  ــر از کاه ــی فرات ــطح بین الملل ــا در س ــه موافقت نامه ه ــتردگی این گون ــم گس علی رغ

صــرف تعرفــه کاالهــا و پوشــش اقدامــات تســهیل تجــارت بیــن کشــورها، در مــورد ایــران تنهــا 

محــدود بــه کاهش هــای تعرفــه ای بــوده اســت.

ــرای  ــا، بوســنی هرزوگویــن و ...) ب انتخــاب نامناســب شــرکای تجــاری (بــالروس، کوب

انعقــاد موافقت نامــه همگرایــی تجــاری و جایــگاه نازلــی در تجــارت ایــران (در مجمــوع تنهــا 

ــه و  ــه ترکی ــوط ب ــا (۹۶ درصــد) مرب ــه عمدت ــد ک ــهم دارن ــران س ۷/۸ درصــد در تجــارت ای

افغانســتان اســت)

۴-۷- موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

موافقت نامــه موقــت در راســتای ایجــاد ترتیبــات تجــارت آزاد بیــن جمهــوری اســالمی ایــران 

و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا پــس از دو ســال مذاکــره در اردیبهشــت ۱۳۹۷ بــه امضــا رســید 

کــه دو مــاه پــس از اعــالم تصویــب آن در مراجــع قانــون گــذاری جمهــوری اســالمی ایــران 

ــه  ــی شــد. الزم ب ــان ۱۳۹۸ اجرای ــج آب ــه اقتصــادی اوراســیا در پن و کشــورهای عضــو اتحادی

ذکــر اســت کــه طــی یــک ســال بعــد از اجرایی شــدن موافقت نامــه، مذاکــرات بــرای انعقــاد 

ــدن،  ــخ اجرایی ش ــس از تاری ــال پ ــه س ــد و س ــد ش ــروع خواه ــارت آزاد ش ــه تج موافقت نام

چنانچــه موافقت نامــه تجــارت آزاد نهایــی نشــده باشــد طرفیــن در خصــوص تــداوم 

ــن و  ــه مفصل تری ــن موافقت نام ــن ای ــرد. مت ــد ک ــری خواهن ــت تصمیم گی ــه موق موافقت نام

ــران منعقــد کــرده کــه  ــون جمهــوری اســالمی ای جامع تریــن موافقت نامــه ای اســت کــه تاکن

شــامل ۹ فصــل بــه قــرار زیــر اســت:
قواعد عمومی۱
تجارت کاال۲

هشدارها و توصیه ها در خصوص تجارت کاال۳
موانع فنی فراروی تجارت۴

اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی۵

1. Institutional and General Provisions  
2. Trade in Goods  
3 . Trade Remedies
4 . Technical Barriers to Trade
5 . Sanitary and Phytosanitary Mesures
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قواعد مبدا۱
تسهیل تجاری۲

حل وفصل اختالفات۳
مقررات پایانی۴

ــروه  ــیا در گ ــادی اوراس ــه اقتص ــو اتحادی ــورهای عض ــه کش ــران ب ــی ای ــای اعطای امتیازه

ــی اســت  ــی HS هشــت رقم ــد کاالی ــم ک ــامل ۳۶۰ قل ــی ش ــاورزی و صنعت ــای کش کااله

(ایــن تعــداد بــا توجــه بــه تغییــرات جــدول تعرفــه ای ســال ۱۳۹۸ شــامل ۳۸۰ کــد اســت). از 

ایــن تعــداد ۱۳۳ کــد مشــمول تثبیــت (کاهــش صفــر درصــدی) نــرخ تعرفــه در زمــان توافــق 

ــای  ــن ۳۲/۱ درصــد شــده اند. امتیازه ــا میانگی ــه ای ب ــف تعرف ــه مشــمول تخفی (۲۰۱۷)، بقی

اعطایــی اقتصــادی اوراســیا بــه ایــران شــامل ۵۰۲ کــد ۱۰رقمــی HS (کشــاورزی و صنعتــی) 

اســت کــه بــا توجــه بــه جــدول تعرفــه ای ســال ۲۰۱۹ تعــداد ۵۰۳ قلــم اســت کــه از آنهــا ۴۴ 

کــد مشــمول تثبیــت (کاهــش صفــر درصــدی) و بقیــه بــه طــور متوســط دارای کاهــش ۵۶/۳ 

درصــدی در نــرخ تعرفــه هســتند.  

ــم کاالی کشــاورزی و ۲۶۳  ــه ۹۷ قل ــه اوراســیا شــامل تعرف ــران ب ــارات اعطاشــده ای امتی

ــران شــامل ۳۷۶ قلــم  ــه ای ــوده اســت، امتیازهــای اعطاشــده اوراســیا ب قلــم کاالی صنعتــی ب

ــه اوراســیا  ــران ب کاالی صنعتــی و ۱۲۶ قلــم کاالی کشــاورزی اســت. امتیازهــای اعطایــی ای

ــه نشــان دهنده حمایــت  و برعکــس در بخــش صنعــت بیــش از بخــش کشــاورزی اســت ک

بیشــتر دو طــرف از بخــش کشــاورزی خــود اســت. 

ــه و برخــی دیگــر  ــت تعرف ــالم مشــمول تثبی ــی دو طــرف، برخــی اق ــای اعطای از امتیازه

مشــمول تخفیــف تعرفــه ای هســتند. در بخــش تثبیــت تعرفــه ایــران از ۳۶۰ قلــم در ۱۳۲ قلــم 

ــه داشــته کــه حــدود ۳۷ درصــد امتیازهــای  ــا کاهــش نیافتــن نرخ هــای تعرف ــه ی تثبیــت تعرف

ــم  ــم در ۳۹ قل ــیا، از ۵۰۲ قل ــران از اوراس ــی ای ــای دریافت ــران اســت. در امتیازه ــی ای اعطای

تثبیــت تعرفــه یــا کاهــش نیافتــن نرخ هــای تعرفــه داشــته کــه حــدود هشــت درصــد امتیازهــای 

دریافتــی ایــران اســت. در بخــش کاهــش تعرفــه ای ایــران در ۴۶۳ قلــم کاال ترجیــح و اوراســیا 

1. Rules of Origin  
2. Trade Faciltation and Customs Cooperation  
3 . Dispute Settlement 
4. Final Provisions  
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در ۲۲۸ قلــم کاال از ایــران ترجیــح دریافــت کــرده اســت. جــدول (۴-۱۱) وضعیــت تخفیفات 

اعطایــی هــر دو طــرف را نشــان می دهــد.

جدول (۴-۱۱): خالصه ترجیحات تعرفه ای ایران و اوراسیا

HS کدهای
متوسط نرخ تعرفه قبل 

از ترجیح
متوسط کاهش

متوسط نرخ تعرفه بعد 
از ترجیح کاهش (٢)تثبیت (١)تعداد

(١) به (٢)  
درصد

یافتی ایران 50239463٨٧/٠٤٦٥/١٦٣/٠٦در

٣٦٠١٣٢٢٢٨٣٧١٩/٣٩٢٢/٥٠١٢/٩٧اعطایی ایران

ماخذ: موافقت نامه  تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و محاسبات تحقیق 

ــران ۶۵/۱۶ درصــد و متوســط کاهــش  ــی ای ــه ای دریافت ــای تعرف متوســط کاهــش نرخ ه

نرخ هــای تعرفــه ای اعطایــی ایــران ۲۲/۵۰ درصــد اســت کــه تخفیــف تعرفــه ای اوراســیا بــرای 

ــای  ــط نرخ ه ــت، متوس ــیا اس ــرای اوراس ــران ب ــه ای ای ــف تعرف ــتر از تخفی ــیار بیش ــران بس ای

ــی  ــه دریافت ــح ۱۲/۹۷ درصــد و متوســط نرخ هــای تعرف ــران، بعــد از ترجی ــی ای ــه اعطای تعرف

ــود.   ــران بعــد از ترجیــح ۳/۰۶ درصــد خواهــد ب ای

ــم کاال، در  ــه از ۵۰۲ قل ــردد ک ــه می گ ــیا مالحظ ــران از اوراس ــت ترجیحــات ای در دریاف

بخــش کشــاورزی ۱۲۶ قلــم بــا ســهم ۲۵ درصــدی از کل ترجیحــات وجــود دارد کــه دارای 

ــه ۲/۱۰ درصــد  ــرخ تعرف ــل از ترجیحــات و متوســط ن ــه ۷/۷۰ درصــد قب ــرخ تعرف متوســط ن

ــا ســهم ۷۵  ــم کاال ب ــز، ۳۷۶ قل ــال ترجیحــات هســتند و در بخــش صنعــت نی ــد از اعم بع

درصــدی از کل ترجیحــات وجــود دارد کــه دارای متوســط نــرخ تعرفــه ۶/۹۰ درصــد قبــل از 

ــه ۲/۵۰ درصــد بعــد از اعمــال ترجیحــات هســتند. ــرخ تعرف ترجیحــات و متوســط ن

ــم کاال، در  ــه از ۳۶۰ قل ــود ک ــه می ش ــیا مالحظ ــه اوراس ــران ب ــی ترجیحــات ای در اعطای

ــا ســهم ۲۷ درصــدی از کل ترجیحــات وجــود دارد کــه دارای  ــم ب بخــش کشــاورزی ۹۸ قل

متوســط نــرخ تعرفــه ۳۲ درصــد قبــل از ترجیحــات و متوســط نــرخ تعرفــه ۱۳/۷۰ درصــد بعــد 

از اعمــال ترجیحــات هســتند و در بخــش صنعــت نیــز، ۲۶۲ قلــم کاال بــا ســهم ۷۳ درصــدی 

از کل ترجیحــات وجــود دارد کــه دارای متوســط نــرخ تعرفــه ۲۲ درصــد قبــل از ترجیحــات و 

متوســط نــرخ تعرفــه ۱۵/۴۰ درصــد بعــد از اعمــال ترجیحــات هســتند.
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جدول (۴-۱۲): خالصه ترجیحات تعرفه ای ایران و اوراسیا در بخش های کشاورزی و صنعت

HS تعداد کل

صنعتیکشاورزی

تعداد
سهم 

(درصد)

متوسط نرخ تعرفه 
قبل از ترجیح 

(درصد)

متوسط نرخ تعرفه 
بعد از ترجیح 

(درصد)
تعداد

سهم 
(درصد)

متوسط نرخ تعرفه 
قبل از ترجیح 

(درصد)

متوسط نرخ تعرفه 
بعد از ترجیح 

(درصد)

ترجیحات 
یافتی ایران در

۵۰۲۱۲۶۲۵۷/۷۰۲/۱۰۳۷۶۷۵۶/۹۰۲/۵۰

ترجیحات 
اعطایی ایران

۳۶۰۹۸۲۷۳۲۱۳/۷۰۲۶۲۷۳۲۲۱۵/۴۰

ماخذ: موافقت نامه  تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و محاسبات تحقیق

۴-۸- صادرات ترجیحی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

در این قسمت صادرات اقالم ترجیحی ایران به کشورهای ارمنستان، بالروس، روسیه، قرقیزستان و 

قزاقستان را در دوره ۹۷-۱۳۸۳ از لحاظ ارزش، تعداد کدها و سهم مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهیم.

۴-۸-۱- صادرات به ارمنستان

ــه ارمنســتان در دوره ۹۷-۱۳۸۳ در جــدول (۴- ــران ب صــادرات کل و صــادرات ترجیحــی ای

۱۳) ارائــه شــده اســت. 

جدول (۴-۱۳): صادرات ترجیحی ایران به ارمنستان در دوره ۱۳۸۳-۹۷

سال
درصد تحققتعداد کد HS میلیون دالر 

کد HSسهم (درصد)ترجیحیکلسهم (درصد)ترجیحیکل

۱۳۸۳۱۴۹۵۱۳۴/۴۴۷۲۶۵۰۶/۸۹۹/۶۲

۱۳۸۴۱۶۳۲۵۱۵/۲۳۸۲۰۵۰۶/۱۰۹/۶۲

۱۳۸۵۱۴۹۲۱۱۳/۸۰۹۳۵۵۲۵/۵۶۱۰/۰۰

۱۳۸۶۱۱۴۱۹۱۶/۵۹۷۸۹۵۵۶/۹۷۱۰/۵۸

۱۳۸۷۱۴۸۱۶۱۰/۵۶۷۲۹۵۴۷/۴۱۱۰/۳۸

۱۳۸۸۱۰۴۷۶/۴۷۷۱۳۹۷۱۳/۶۰۱۸/۶۵

۱۳۸۹۱۱۳۶۵/۶۸۶۵۷۷۷۱۱/۷۲۱۴/۸۱

۱۳۹۰۱۰۸۹۸/۰۸۵۹۷۳۷۶/۲۰۷/۱۲

۱۳۹۱۱۲۲۱۱۹/۲۸۶۰۶۴۰۶/۶۰۷/۶۹

۱۳۹۲۱۰۷۱۲۱۰/۸۶۵۸۲۳۹۶/۷۰۷/۵۰

۱۳۹۳۱۲۳۸۶/۸۸۵۸۹۴۵۷/۶۴۸/۶۵

۱۳۹۴۱۰۲۷۶/۹۳۵۱۵۴۸۹/۳۲۹/۲۳

۱۳۹۵۱۷۹۶۳/۴۶۵۰۶۸۴۱۶/۶۰۱۶/۱۵

۱۳۹۶۲۰۳۲۱۱۰/۲۰۵۸۸۱۱۷۱۹/۹۰۲۲/۵۰

۱۳۹۷۱۵۹۱۸۱۱/۴۲۷۱۷۵۴۷/۵۳۱۰/۳۸

۱۳۶۱۶۱۱/۳۳۶۷۱۶۰۹/۲۵۱۱/۵۳متوسط

ماخذ: آمار بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق
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ــه تفکیــک؛ کل صــادرات، صــادرات  ــه ارمنســتان را ب جــدول (۴-۱۳) صــادرات ایــران ب

ترجیحــی، ســهم صــادرات ترجیحــی، تعــداد اقــالم (کــد HS هشــت رقمــی) کل صــادرات 

و صــادرات ترجیحــی، ســهم تعــداد اقــالم ترجیحــی از کل اقــالم صادراتــی درصــد تحقــق 

تعــداد اقــالم صادراتــی ترجیحــی بــه کل اقــالم صادراتــی را نشــان می دهــد. صــادرات ایــران 

ــه  ــش یافت ــون دالر در ۱۳۹۷ افزای ــه ۱۵۹ میلی ــون دالر در ۱۳۸۳ ب ــتان از ۱۴۹ میلی ــه ارمنس ب

اســت، صــادرات اقــالم ترجیحــی از ۵۱ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۱۸ میلیــون دالر در ۱۳۹۷ 

کاهــش یافتــه اســت، ســهم صــادرات ترجیحــی از کل صــادرات از ۳۴/۴۴ درصــد در ۱۳۸۳ 

بــه ۱۱/۴۲ کاهــش یافتــه، تعــداد کل ردیف هــای تعرفــه ای از ۷۲۶ ردیــف در ۱۳۸۳ بــه ۷۱۷ 

ردیــف در ۱۳۹۷ کاهــش یافتــه،  تعــداد ردیــف تعرفــه ای ترجیحــی از ۵۰ ردیــف در ۱۳۸۳ بــه 

۵۴ ردیــف در ۱۳۹۷ افزایــش داشــته، ســهم ردیف هــای تعرفــه ای ترجیحــی از ۶/۸۹ درصــد 

ــه ای  ــف تعرف ــه ۵۰۲ ردی ــه ب ــا توج ــت. ب ــیده اس ــد در ۱۳۹۷ رس ــه ۷/۵۳ درص در ۱۳۸۳ ب

ترجیحــی و ردیف هــای تعرفــه ای صادراتــی محقق شــده، درصــد تحقــق از ۹/۶۲ درصــد در 

۱۳۸۳ بــه ۱۰/۳۸ درصــد در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت. بــا توجــه بــه نتایــج جــدول (۱۲-۴) 

ــر ۱۰ درصــد به درســتی  ــالم ترجیحــی حداکث ــت اق ــران در دریاف ــه ای ــرد ک ــا ک ــوان ادع می ت

ــور متوســط ۱۱/۳۳ درصــد صــادرات  ــه ط ــرا طــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ ب ــرده اســت زی ــل ک عم

ــه ارمنســتان (از لحــاظ ارزشــی) و ۹/۲۵ درصــد (از لحــاظ تعــداد اقــالم) مشــمول  ــران ب ای

تعرفــه ترجیحــی اســت.

۴-۸-۲- صادرات به بالروس

صــادرات کل و صــادرات ترجیحــی ایــران بــه بــالروس در دوره ۹۷-۱۳۸۳ در جــدول (۱۴-۴) 

ارائه شــده اســت. 



موافقت نامه تجارت ترجیحى
بین ایران و اتحادیه اقتصادى اوراسیا

230

جدول (۴-۱۴): صادرات ترجیحی ایران به بالروس در دوره ۱۳۸۳-۹۷

سال
درصد تحققتعداد کد HS میلیون دالر 

کد HSسهم (درصد)ترجیحیکلسهم (درصد)ترجیحیکل

۱۳۸۳۱/۵۳۰/۱۷۱۱/۰۹۳۸۵۱۳/۱۶۰/۹۶

۱۳۸۴۱/۰۴۰/۰۰۰/۱۸۲۷۲۷/۴۱۰/۳۸

۱۳۸۵۲/۴۰۰/۳۱۱۲/۷۴۳۸۷۱۸/۴۲۱/۳۵

۱۳۸۶۲/۷۹۰/۴۳۱۵/۴۸۲۴۲۸/۳۳۰/۳۸

۱۳۸۷۷/۰۶۲/۴۸۳۵/۲۰۴۰۶۱۵/۰۰۱/۱۵

۱۳۸۸۲/۵۷۰/۹۳۳۶/۲۰۲۲۶۲۷/۲۷۱/۱۵

۱۳۸۹۵/۹۹۰/۹۹۱۶/۵۶۴۰۷۱۷/۵۰۱/۳۵

۱۳۹۰۴/۲۱۰/۷۰۱۶/۷۵۳۹۷۱۷/۹۵۱/۳۵

۱۳۹۱۶/۱۴۱/۲۸۲۰/۸۶۶۴۷۱۰/۹۴۱/۳۵

۱۳۹۲۳/۶۴۰/۵۱۱۴/۰۶۵۲۶۱۱/۵۴۱/۱۵

۱۳۹۳۵/۰۷۱/۲۰۲۳/۷۲۳۸۱۳۳۴/۲۱۲/۵۰

۱۳۹۴۴/۰۲۰/۲۵۶/۳۲۳۳۷۲۱/۲۱۱/۳۵

۱۳۹۵۲/۴۹۰/۴۶۱۸/۳۶۳۷۷۱۸/۹۲۱/۳۵

۱۳۹۶۱/۷۷۰/۶۹۳۹/۰۹۳۱۶۱۹/۳۵۱/۱۵

۱۳۹۷۲/۷۶۰/۶۳۲۲/۷۰۴۰۱۰۲۵/۰۰۱/۹۲

۳/۵۶۰/۷۴۱۹/۲۹۳۸۷۱۷/۷۵۱,۲۶متوسط

ماخذ: آمار بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

ــک؛ کل صــادرات، صــادرات  ــه تفکی ــالروس را ب ــه ب ــران ب جــدول (۴-۱۴) صــادرات ای

ترجیحــی، ســهم صــادرات ترجیحــی، تعــداد اقــالم (کــد HS هشــت رقمــی) کل صــادرات 

و صــادرات ترجیحــی، ســهم تعــداد اقــالم ترجیحــی از کل اقــالم صادراتــی درصــد تحقــق 

تعــداد اقــالم صادراتــی ترجیحــی بــه کل اقــالم صادراتــی را نشــان می دهــد. صــادرات ایــران 

ــه  ــون دالر در ۱۳۹۷ افزایــش یافت ــه ۲/۷۶ میلی ــون دالر در ۱۳۸۳ ب ــه بــالروس از ۱/۵۳ میلی ب

ــون دالر در  ــه ۰/۶۳ میلی ــون دالر در ۱۳۸۳ ب اســت، صــادرات اقــالم ترجیحــی از ۰/۱۷ میلی

۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت، ســهم صــادرات ترجیحــی از کل صــادرات از ۱۱/۰۹ درصــد در 

ــف  ــه ای از ۳۸ ردی ــای تعرف ــداد کل ردیف ه ــه، تع ــش یافت ــه ۲۲/۷۰ در ۱۳۹۷ افزای ۱۳۸۳ ب

ــف  ــه ای ترجیحــی از ۵ ردی ــف تعرف ــداد ردی ــیده،  تع ــف در ۱۳۹۷ رس ــه ۴۰ ردی در ۱۳۸۳ ب

ــی  ــه ای ترجیح ــای تعرف ــهم ردیف ه ــته، س ــش داش ــف در ۱۳۹۷ افزای ــه ۱۰ ردی در ۱۳۸۳ ب

ــه ۵۰۲  ــا توجــه ب ــه ۲۵/۰۰ درصــد در ۱۳۹۷ رســیده اســت. ب از ۱۳/۱۶ درصــد در ۱۳۸۳ ب

ــق  ــد تحق ــده، درص ــی محقق ش ــه ای صادرات ــای تعرف ــی و ردیف ه ــه ای ترجیح ــف تعرف ردی

ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــه اس ــش یافت ــد در ۱۳۹۷ افزای ــه ۱/۹۲ درص ــد در ۱۳۸۳ ب از ۰/۹۶ درص
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نتایــج جــدول (۴-۱۳) می تــوان ادعــا کــرد کــه ایــران در دریافــت اقــالم ترجیحــی حداکثــر 

۲ درصــد به درســتی عمــل کــرده اســت زیــرا طــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ بــه طــور متوســط ۱۹/۲۹ 

ــه بــالروس (از لحــاظ ارزشــی) و ۱/۲۶ درصــد (از لحــاظ تعــداد  ــران ب درصــد صــادرات ای

اقــالم) مشــمول تعرفــه ترجیحــی اســت.

۴-۸-۳- صادرات به روسیه

صــادرات کل و صــادرات ترجیحــی ایــران بــه روســیه در دوره ۹۷-۱۳۸۳ در جــدول (۱۵-۴) 

ارائــه شــده اســت. 

جدول (۴-۱۵): صادرات ترجیحی ایران به روسیه در دوره ۱۳۸۳-۹۷

سال
درصد تحققتعداد کد HS میلیون دالر 

کد HSسهم (درصد)ترجیحیکلسهم (درصد)ترجیحیکل

۱۳۸۳۱۴۴۲۲۱۵/۱۵۲۲۸۲۶۱۱/۴۰۵/۰۰

۱۳۸۴۱۸۳۲۳۱۲/۵۶۲۲۷۲۴۱۰/۵۷۴/۶۲

۱۳۸۵۲۸۹۲۹۹/۹۱۲۴۹۳۱۱۲/۴۵۵/۹۶

۱۳۸۶۳۶۷۲۹۸/۰۰۲۲۵۳۲۱۴/۲۲۶/۱۵

۱۳۸۷۳۵۸۳۶۹/۹۲۲۱۵۳۱۱۴/۴۲۵/۹۶

۱۳۸۸۳۳۳۸۵۲۵/۵۰۱۹۶۵۵۲۸/۰۶۱۰/۵۸

۱۳۸۹۳۳۱۴۸۱۴/۴۰۱۹۸۴۵۲۲/۷۳۸/۶۵

۱۳۹۰۳۷۱۵۳۱۴/۲۴۲۳۰۴۱۱۷/۸۳۷/۸۸

۱۳۹۱۴۹۹۸۲۱۶/۴۷۲۸۱۴۲۱۴/۹۵۸/۰۸

۱۳۹۲۳۱۷۳۶۱۱/۴۰۲۷۷۳۱۱۱/۱۹۵/۹۶

۱۳۹۳۲۸۶۵۷۱۹/۸۹۲۵۱۳۰۱۱/۹۵۵/۷۷

۱۳۹۴۱۷۴۳۸۲۱/۹۶۲۱۵۳۵۱۶/۲۸۶/۷۳

۱۳۹۵۲۱۹۸۷۳۹/۸۱۲۹۲۸۰۲۷/۴۰۱۵/۳۸

۱۳۹۶۲۸۵۱۱۷۴۱/۲۲۳۱۲۱۰۶۳۳/۹۷۲۰/۳۸

۱۳۹۷۲۸۱۱۶۰۵۶/۹۰۳۳۴۴۱۱۲/۲۸۷/۸۸

۲۹۶۶۰۲۱/۱۶۲۴۹۴۳۱۷/۳۱۸/۳۳متوسط

ماخذ: آمار بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

ــادرات  ــادرات، ص ــک؛ کل ص ــه تفکی ــیه را ب ــه روس ــران ب ــادرات ای ــدول (۴-۱۵) ص ج

ترجیحــی، ســهم صــادرات ترجیحــی، تعــداد اقــالم (کــد HS هشــت رقمــی) کل صــادرات و 

صــادرات ترجیحــی، ســهم تعــداد اقــالم ترجیحــی از کل اقــالم صادراتــی درصــد تحقــق تعــداد 

اقــالم صادراتــی ترجیحــی بــه کل اقــالم صادراتــی را نشــان می دهــد. صــادرات ایــران بــه روســیه 

از ۱۴۴ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۲۸۱ میلیــون دالر در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت، صــادرات 

ــه  ــش یافت ــون دالر در ۱۳۹۷ افزای ــه ۱۶۰ میلی ــون دالر در ۱۳۸۳ ب ــی از ۲۲ میلی ــالم ترجیح اق
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اســت، ســهم صــادرات ترجیحــی از کل صــادرات از ۱۵/۱۵ درصــد در ۱۳۸۳ بــه ۵۶/۹۰ درصد 

ــه  ــف در ۱۳۸۳ ب ــه ای از ۲۲۸ ردی ــای تعرف ــداد کل ردیف ه ــه، تع ــش یافت ــال ۱۳۹۷ افزای در س

ــه  ــه ای ترجیحــی از ۲۶ ردیــف در ۱۳۸۳ ب ۳۳۴ ردیــف در ۱۳۹۷ رســیده،  تعــداد ردیــف تعرف

۴۱ ردیــف در ۱۳۹۷ افزایــش داشــته، ســهم ردیف هــای تعرفــه ای ترجیحــی از ۱۱/۴۰ درصــد در 

۱۳۸۳ بــه ۱۲/۲۸ درصــد در ۱۳۹۷ رســیده اســت. بــا توجــه بــه ۵۰۲ ردیــف تعرفــه ای ترجیحــی 

ــه  ــق از ۵/۰۰ درصــد در ۱۳۸۳ ب ــده، درصــد تحق ــی محقق ش ــه ای صادرات ــای تعرف و ردیف ه

ــوان  ــج جــدول (۴-۱۴) می ت ــه نتای ــا توجــه ب ــه اســت. ب ــش یافت ۷/۸۸ درصــد در ۱۳۹۷ افزای

ــر ۸ درصــد به درســتی عمــل کــرده  ــالم ترجیحــی حداکث ــران در دریافــت اق ــا کــرد کــه ای ادع

اســت زیــرا طــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ بــه طــور متوســط ۲۱/۱۶ درصــد صــادرات ایــران بــه روســیه 

(از لحــاظ ارزشــی) و ۸/۳۳ درصــد (از لحــاظ تعــداد اقــالم) مشــمول تعرفــه ترجیحــی اســت.

۴-۸-۴- صادرات به قرقیزستان

صــادرات کل و صــادرات ترجیحــی ایــران بــه قرقیزســتان در دوره ۹۷-۱۳۸۳ در جــدول (۴-

۱۶) ارائــه شــده اســت. 

جدول (۴-۱۶): صادرات ترجیحی ایران به قرقیزستان در دوره ۱۳۸۳-۹۷

سال
درصد تحققتعداد کد HS میلیون دالر 

کد HSسهم (درصد)ترجیحیکلسهم (درصد)ترجیحیکل

۱۳۸۳۲۸۸۲۷/۳۶۳۲۷۲۳۷/۰۳۴/۴۲

۱۳۸۴۳۲۱۲۳۹/۴۳۲۹۴۲۹۹/۸۶۵/۵۸

۱۳۸۵۴۷۱۴۲۹/۸۴۲۹۶۳۶۱۲/۱۶۶/۹۲

۱۳۸۶۴۷۱۷۳۵/۲۵۲۶۷۳۲۱۱/۹۹۶/۱۵

۱۳۸۷۴۵۲۱۴۶/۵۰۲۴۶۳۰۱۲/۲۰۵/۷۷

۱۳۸۸۴۶۱۵۳۱/۷۱۲۲۸۴۱۱۷/۹۸۷/۸۸

۱۳۸۹۴۰۸۲۰/۹۰۲۱۰۳۳۱۵/۷۱۶/۳۵

۱۳۹۰۴۰۱۰۲۵/۹۱۱۷۵۱۸۱۰/۲۹۳/۴۶

۱۳۹۱۴۳۱۲۲۶/۹۳۱۹۳۳۱۱۶/۰۶۵/۹۶

۱۳۹۲۴۲۱۰۲۴/۰۲۱۸۸۲۰۱۰/۶۴۳/۸۵

۱۳۹۳۳۸۱۴۳۶/۰۱۱۹۸۳۰۱۵/۱۵۵/۷۷

۱۳۹۴۲۲۴۱۹/۹۵۱۶۹۲۲۱۳/۰۲۴/۲۳

۱۳۹۵۲۷۷۲۷/۸۸۱۸۳۴۴۲۴/۰۴۸/۴۶

۱۳۹۶۳۹۱۲۳۱/۵۲۱۹۹۴۲۲۱/۱۱۸/۰۸

۱۳۹۷۳۴۱۰۲۹/۱۶۲۶۱۲۶۹/۹۶۵/۰۰

۳۸۱۲۳۰/۱۶۲۲۹۳۰۱۳/۸۱۵/۸۶متوسط

ماخذ: آمار بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق
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ــادرات،  ــک؛ کل صـ ــه تفکیـ ــتان را بـ ــه قرقیزسـ ــران بـ ــادرات ایـ ــدول (۴-۱۶) صـ جـ

ـــی)  ـــت رقم ـــد HS هش ـــالم (ک ـــداد اق ـــی، تع ـــادرات ترجیح ـــهم ص ـــی، س ـــادرات ترجیح ص

ـــی  ـــالم صادرات ـــالم ترجیحـــی از کل اق ـــداد اق ـــهم تع کل صـــادرات و صـــادرات ترجیحـــی، س

ــه کل اقـــالم صادراتـــی را نشـــان  درصـــد تحقـــق تعـــداد اقـــالم صادراتـــی ترجیحـــی بـ

می دهـــد. صـــادرات ایـــران بـــه قرقیزســـتان از ۲۸ میلیـــون دالر در ۱۳۸۳ بـــه ۳۴ میلیـــون 

ـــون دالر در ۱۳۸۳  ـــالم ترجیحـــی از ۸ میلی ـــه اســـت، صـــادرات اق دالر در ۱۳۹۷ افزایـــش یافت

بـــه ۱۰ میلیـــون دالر در ۱۳۹۷ افزایـــش یافتـــه اســـت، ســـهم صـــادرات ترجیحـــی از کل 

ـــه، تعـــداد کل  ـــه ۲۷/۸۸ در ســـال ۱۳۹۷ کاهـــش یافت صـــادرات از ۲۷/۳۶ درصـــد در ۱۳۸۳ ب

ـــداد  ـــیده،  تع ـــف در ۱۳۹۷ رس ـــه ۲۶۱ ردی ـــف در ۱۳۸۳ ب ـــه ای از ۳۲۷ ردی ـــای تعرف ردیف ه

ــه ۲۶ ردیـــف در ۱۳۹۷ افزایـــش  ــه ای ترجیحـــی از ۲۳ ردیـــف در ۱۳۸۳ بـ ردیـــف تعرفـ

ـــه ۹/۹۶ درصـــد  ـــه ای ترجیحـــی از ۷/۰۳ درصـــد در ۱۳۸۳ ب ـــای تعرف ـــته، ســـهم ردیف ه داش

در ۱۳۹۷ رســـیده اســـت. بـــا توجـــه بـــه ۵۰۲ ردیـــف تعرفـــه ای ترجیحـــی و ردیف هـــای 

ــه ۵/۰۰  ــد در ۱۳۸۳ بـ ــق از ۴/۴۲ درصـ ــد تحقـ ــده، درصـ ــی محقق شـ ــه ای صادراتـ تعرفـ

درصـــد در ۱۳۹۷ افزایـــش یافتـــه اســـت. بـــا توجـــه بـــه نتایـــج جـــدول (۴-۱۵) می تـــوان 

ـــل  ـــتی عم ـــد به درس ـــر ۶ درص ـــی حداکث ـــالم ترجیح ـــت اق ـــران در دریاف ـــه ای ـــرد ک ـــا ک ادع

ـــران  ـــور متوســـط ۳۰/۱۶ درصـــد صـــادرات ای ـــه ط ـــرا طـــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ ب ـــرده اســـت زی ک

بـــه قرقیزســـتان (از لحـــاظ ارزشـــی) و ۵/۸۶ درصـــد (از لحـــاظ تعـــداد اقـــالم) مشـــمول 

ـــت. ـــی اس ـــه ترجیح تعرف

۴-۸-۵- صادرات به قزاقستان

ــه قزاقســتان در دوره ۹۷-۱۳۸۳ در جــدول (۴- ــران ب صــادرات کل و صــادرات ترجیحــی ای

۱۷) ارائــه شــده اســت. 
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جدول (۴-۱۷): صادرات ترجیحی ایران به قزاقستان در دوره ۱۳۸۳-۹۷

سال
درصد تحققتعداد کد HSمیلیون دالر

کد HSسهم (درصد)ترجیحیکلسهم (درصد)ترجیحیکل

۱۳۸۳۳۸۳۷/۲۵۴۳۳۳۷۸/۵۵۷/۱۲

۱۳۸۴۵۷۹۱۵/۱۱۳۴۷۳۵۱۰/۰۹۶/۷۳

۱۳۸۵۷۳۱۶۲۱/۳۹۴۳۰۵۲۱۲/۰۹۱۰/۰۰

۱۳۸۶۷۹۱۸۲۳/۴۰۴۳۳۴۵۱۰/۳۹۸/۶۵

۱۳۸۷۶۹۲۱۳۰/۸۴۳۵۷۴۴۱۲/۳۲۸/۴۶

۱۳۸۸۵۸۱۲۲۱/۳۷۳۰۱۸۷۲۸/۹۰۱۶/۷۳

۱۳۸۹۶۹۱۲۱۷/۴۸۳۱۸۸۱۲۵/۴۷۱۵/۵۸

۱۳۹۰۸۵۱۵۱۸/۲۱۲۸۸۳۵۱۲/۱۵۶/۷۳

۱۳۹۱۱۳۵۲۴۱۷/۹۲۳۱۸۴۵۱۴/۱۵۸/۶۵

۱۳۹۲۲۱۵۲۷۱۲/۶۴۳۸۱۴۳۱۱/۲۹۸/۲۷

۱۳۹۳۲۰۸۱۱۳۵۴/۲۰۴۰۰۴۹۱۲/۲۵۹/۴۲

۱۳۹۴۱۳۷۶۱۴۴/۲۹۳۲۵۴۹۱۵/۰۸۹/۴۲

۱۳۹۵۱۷۴۹۶۵۵/۰۴۳۱۷۱۰۶۳۳/۴۴۲۰/۳۸

۱۳۹۶۱۶۹۸۳۴۸/۹۷۳۶۸۱۱۴۳۰/۹۸۲۱/۹۲

۱۳۹۷۱۳۱۴۲۳۱/۷۳۴۲۹۴۶۱۰/۷۲۸/۸۵

۱۱۳۳۷۲۷/۹۹۳۶۳۵۸۱۶/۵۲۱۱/۱۳متوسط

ماخذ: آمار بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

ــادرات،  ــک؛ کل صـ ــه تفکیـ ــتان را بـ ــه قزاقسـ ــران بـ ــادرات ایـ ــدول (۴-۱۷) صـ جـ

ـــی)  ـــت رقم ـــد HS هش ـــالم (ک ـــداد اق ـــی، تع ـــادرات ترجیح ـــهم ص ـــی، س ـــادرات ترجیح ص

ـــی  ـــالم صادرات ـــالم ترجیحـــی از کل اق ـــداد اق ـــهم تع کل صـــادرات و صـــادرات ترجیحـــی، س

ــه کل اقـــالم صادراتـــی را نشـــان  درصـــد تحقـــق تعـــداد اقـــالم صادراتـــی ترجیحـــی بـ

می دهـــد. صـــادرات ایـــران بـــه قزاقســـتان از ۳۸ میلیـــون دالر در ۱۳۸۳ بـــه ۱۳۱ میلیـــون 

ـــون دالر در ۱۳۸۳  ـــالم ترجیحـــی از ۳ میلی ـــه اســـت، صـــادرات اق دالر در ۱۳۹۷ افزایـــش یافت

بـــه ۴۲ میلیـــون دالر در ۱۳۹۷ افزایـــش یافتـــه اســـت، ســـهم صـــادرات ترجیحـــی از کل 

ـــداد  ـــه، تع ـــش یافت ـــد در ۱۳۹۷ افزای ـــه ۳۱/۷۳ درص ـــد در ۱۳۸۳ ب ـــادرات از ۷/۲۵ درص ص

ــیده،   کل ردیف هـــای تعرفـــه ای از ۴۳۳ ردیـــف در ۱۳۸۳ بـــه ۴۲۹ ردیـــف در ۱۳۹۷ رسـ

ــف در ۱۳۹۷  ــه ۴۶ ردیـ ــف در ۱۳۸۳ بـ ــی از ۳۷ ردیـ ــه ای ترجیحـ ــف تعرفـ ــداد ردیـ تعـ

افزایـــش داشـــته، ســـهم ردیف هـــای تعرفـــه ای ترجیحـــی از ۸/۵۵ درصـــد در ۱۳۸۳ بـــه 

ـــی  ـــه ای ترجیح ـــف تعرف ـــه ۵۰۲ ردی ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــیده اس ـــد در ۱۳۹۷ رس ۱۰/۷۲ درص

و ردیف هـــای تعرفـــه ای صادراتـــی محقق شـــده، درصـــد تحقـــق از ۷/۱۲ درصـــد در 
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۱۳۸۳ بـــه ۸/۸۵ درصـــد در ۱۳۹۷ افزایـــش یافتـــه اســـت. بـــا توجـــه بـــه نتایـــج جـــدول 

ـــد  ـــر ۱۱ درص ـــی حداکث ـــالم ترجیح ـــت اق ـــران در دریاف ـــه ای ـــرد ک ـــا ک ـــوان ادع (۴-۱۶) می ت

ــرا طـــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ بـــه طـــور متوســـط ۲۷/۹۹  به درســـتی عمـــل کـــرده اســـت زیـ

درصـــد صـــادرات ایـــران بـــه قزاقســـتان (از لحـــاظ ارزشـــی) و ۱۱/۱۳ درصـــد (از لحـــاظ 

تعـــداد اقـــالم) مشـــمول تعرفـــه ترجیحـــی اســـت. 

۴-۹- واردات ترجیحی ایران از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

در ایــن قســمت واردات اقــالم ترجیحــی ایــران از کشــورهای ارمنســتان، بــالروس، روســیه، 

ــورد  ــهم م ــا و س ــداد کده ــتان را در دوره ۹۷-۱۳۸۳ از لحــاظ ارزش، تع ــتان و قزاقس قرقیزس

تجزیه وتحلیــل قــرار می دهیــم.

۴-۹-۱- واردات از ارمنستان

ــدول (۱۸-۴)  ــتان در دوره ۹۷-۱۳۸۳ در ج ــران از ارمنس ــی ای واردات کل و واردات ترجیح

ارائــه شــده اســت. 

جدول (۴-۱۸): واردات ترجیحی ایران از ارمنستان در دوره ۱۳۸۳-۹۷

سال
درصد تحققتعداد کد HS میلیون دالر 

کد HSسهم (درصد)ترجیحیکلسهم (درصد)ترجیحیکل

۱۳۸۳۳۵۰/۱۷۰/۴۹۲۴۲۵۲/۰۷۱/۳۹

۱۳۸۴۲۶۰/۵۵۲/۰۷۲۲۷۶۲/۶۴۱/۶۷

۱۳۸۵۲۷۰/۲۸۱/۰۴۱۴۸۴۲/۷۰۱/۱۱

۱۳۸۶۳۴۰/۰۶۰/۱۹۱۴۳۲۱/۴۰۰/۵۶

۱۳۸۷۲۲۰/۰۰۰/۰۰۱۴۶۰۰/۰۰۰/۰۰

۱۳۸۸۳۳۰/۰۰۰/۰۰۱۲۱۰۰/۰۰۰/۰۰

۱۳۸۹۰۰/۰۰۰/۰۰۶۰۰/۰۰۰/۰۰

۱۳۹۰۳۳۰/۰۸۰/۲۵۱۱۰۲۱/۸۲۰/۵۶

۱۳۹۱۳۲۰/۳۵۱/۰۸۹۳۵۵/۳۸۱/۳۹

۱۳۹۲۲۹۱/۴۸۵/۱۳۱۰۲۹۸/۸۲۲/۵۰

۱۳۹۳۲۰۲/۰۵۱۰/۵۰۸۵۱۰۱۱/۷۶۲/۷۸

۱۳۹۴۱۳۶/۴۷۴۸/۶۶۷۷۱۰۱۲/۹۹۲/۷۸

۱۳۹۵۲۱۱۲/۵۹۶۰/۲۹۷۹۹۱۱/۳۹۲/۵۰

۱۳۹۶۲۶۱۹/۴۰۷۵/۳۹۸۵۱۵۱۷/۶۵۴/۱۷

۱۳۹۷۲۲۱۶/۹۰۷۵/۸۳۶۰۷۱۱/۶۷۱/۹۴

۲۵۴۱۸/۷۳۱۱۵۶۶/۰۲۱/۵۶متوسط

ماخذ: آمار بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق
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جـــدول (۴-۱۸) واردات ایـــران از ارمنســـتان را بـــه تفکیـــک؛ کل واردات، واردات 

ـــی) کل واردات  ـــت رقم ـــد HS هش ـــالم (ک ـــداد اق ـــی، تع ـــهم واردات ترجیح ـــی، س ترجیح

ـــق  ـــد تحق ـــی درص ـــالم واردات ـــی از کل اق ـــالم ترجیح ـــداد اق ـــهم تع ـــی، س و واردات ترجیح

ـــران  ـــد. واردات ای ـــان می ده ـــی را نش ـــالم واردات ـــه کل اق ـــی ب ـــی ترجیح ـــالم واردات ـــداد اق تع

از ارمنســـتان از ۳۵ میلیـــون دالر در ۱۳۸۳ بـــه ۲۲ میلیـــون دالر در ۱۳۹۷ کاهـــش یافتـــه 

اســـت، واردات اقـــالم ترجیحـــی از ۰/۱۷ میلیـــون دالر در ۱۳۸۳ بـــه ۱۶/۹۰ میلیـــون دالر 

در ۱۳۹۷ افزایـــش یافتـــه اســـت، ســـهم واردات ترجیحـــی از کل واردات از ۰/۴۹ درصـــد 

در ۱۳۸۳ بـــه ۷۵/۸۳ در ۱۳۹۷ افزایـــش یافتـــه، تعـــداد کل ردیف هـــای تعرفـــه ای از ۲۴۲ 

ردیـــف در ۱۳۸۳ بـــه ۶۰ ردیـــف در ۱۳۹۷ کاهـــش یافتـــه،  تعـــداد ردیـــف تعرفـــه ای ترجیحـــی 

ـــه ای  ـــای تعرف ـــهم ردیف ه ـــته، س ـــش داش ـــف در ۱۳۹۷ افزای ـــه ۷ ردی ـــف در ۱۳۸۳ ب از ۵ ردی

ـــا  ـــت. ب ـــیده اس ـــد در ۱۳۹۷ رس ـــه ۱۱/۶۷۵۳ درص ـــد در ۱۳۸۳ ب ـــی از ۲۰/۷۰ درص ترجیح

ـــده،  ـــی محقق ش ـــه ای واردات ـــای تعرف ـــی و ردیف ه ـــه ای ترجیح ـــف تعرف ـــه ۳۶۰ ردی ـــه ب توج

ـــه اســـت.  ـــه ۱/۹۴ درصـــد در ۱۳۹۷ افزایـــش یافت ـــق از ۱/۳۰ درصـــد در ۱۳۸۳ ب درصـــد تحق

ـــالم  ـــت اق ـــران در دریاف ـــه ای ـــرد ک ـــا ک ـــوان ادع ـــدول (۴-۱۷) می ت ـــج ج ـــه نتای ـــه ب ـــا توج ب

ترجیحـــی حداکثـــر ۲ درصـــد به درســـتی عمـــل کـــرده اســـت زیـــرا طـــی دوره ۱۳۸۳-۹۷ 

ـــی) و ۱/۵۶  ـــاظ ارزش ـــتان (از لح ـــران از ارمنس ـــد واردات ای ـــط ۱۸/۷۳ درص ـــور متوس ـــه ط ب

ـــت. ـــی اس ـــه ترجیح ـــمول تعرف ـــالم) مش ـــداد اق ـــاظ تع ـــد (از لح درص

۴-۹-۲- واردات از بالروس

واردات کل و واردات ترجیحــی ایــران از بــالروس در دوره ۹۷-۱۳۸۳ در جــدول (۱۹-۴) 

ــه شــده اســت.  ارائ
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جدول (۴-۱۹): واردات ترجیحی ایران از بالروس در دوره ۱۳۸۳-۹۷

سال
درصد تحققتعداد کد HS میلیون دالر 

کد HSسهم (درصد)ترجیحیکلسهم (درصد)ترجیحیکل

۱۳۸۳۸۷۲۱۴۳۱۶/۳۸۴۲۹۳۱۷/۲۳۸۱۶۱

۱۳۸۴۱۰۵۳۱۴۴۱۳/۶۷۳۹۵۳۰۷/۵۹۸۱۳۳

۱۳۸۵۷۳۴۱۳۲۱۷/۹۷۳۷۹۳۱۸/۱۸۸/۶۱

۱۳۸۶۸۹۹۱۲۷۱۴/۱۲۴۰۸۳۱۷/۶۰۸/۶۱

۱۳۸۷۱۲۴۲۱۸۲۱۴/۶۵۳۶۶۳۰۸/۲۰۸/۳۳

۱۳۸۸۹۳۲۱۶۴۱۷/۶۴۳۷۴۵۵۱۴/۷۱۱۵/۲۸

۱۳۸۹۱۳۰۳۳۲۴/۹۹۱۶۹۲۵۱۴/۷۹۶۱۹۴

۱۳۹۰۸۳۲۲۱۲۲۵/۴۸۳۳۷۴۱۱۲/۱۷۱۱/۳۹

۱۳۹۱۱۷۴۵۴۸۹۲۷/۹۹۴۵۷۶۳۱۳/۷۹۱۷/۵۰

۱۳۹۲۸۵۲۲۰۷۲۴/۲۸۳۱۳۴۸۱۵/۳۴۱۳/۳۳

۱۳۹۳۶۸۳۲۶۳۳۸/۴۶۲۷۳۴۷۱۷/۲۲۱۳/۰۶

۱۳۹۴۵۴۱۱۸۷۳۴/۵۸۳۳۱۴۶۱۳/۹۰۱۲/۷۸

۱۳۹۵۱۵۷۳۳۶۵۲۳/۱۷۴۷۳۱۱۷۲۴/۷۴۳۲/۵۰

۱۳۹۶۷۲۱۴۵۲۶۲/۶۶۴۲۵۱۳۶۳۲/۰۰۳۷/۷۸

۱۳۹۷۱۳۶۷۷۵۲۵۵/۰۵۳۴۰۶۳۱۸/۵۳۱۷/۵۰

۹۴۵۲۵۷۲۷/۴۱۳۶۵۵۳۱۴/۴۰۱۴/۷۰متوسط

ماخذ: آمار بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

جــدول (۴-۱۹) واردات ایــران از بــالروس را بــه تفکیــک؛ کل واردات، واردات ترجیحــی، 

ســهم واردات ترجیحــی، تعــداد اقــالم (کــد HS هشــت رقمــی) کل واردات و واردات 

ترجیحــی، ســهم تعــداد اقــالم ترجیحــی از کل اقــالم وارداتــی درصــد تحقــق تعــداد اقــالم 

ــالروس از  ــران از ب ــد. واردات ای ــان می ده ــی را نش ــالم واردات ــه کل اق ــی ب ــی ترجیح واردات

ــه اســت، واردات  ــون دالر در ۱۳۹۷ افزایــش یافت ــه ۱۳۶۷ میلی ــون دالر در ۱۳۸۳ ب ۸۷۲ میلی

اقــالم ترجیحــی از ۱۴۳ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۷۵۲ میلیــون دالر در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه 

اســت، ســهم واردات ترجیحــی از کل واردات از ۱۶/۳۸ درصــد در ۱۳۸۳ بــه ۵۵/۰۵ درصــد 

در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه، تعــداد کل ردیف هــای تعرفــه ای از ۴۲۹ ردیــف در ۱۳۸۳ بــه ۳۴۰ 

ــه ۶۳  ــه ای ترجیحــی از ۳۱ ردیــف در ۱۳۸۳ ب ردیــف در ۱۳۹۷ رســیده،  تعــداد ردیــف تعرف

ــد  ــی از ۷/۲۳ درص ــه ای ترجیح ــای تعرف ــهم ردیف ه ــته، س ــش داش ــف در ۱۳۹۷ افزای ردی

ــه ای  ــف تعرف ــه ۳۶۰ ردی ــا توجــه ب ــیده اســت. ب ــه ۱۸/۵۳ درصــد در ۱۳۹۷ رس در ۱۳۸۳ ب

ــق از ۸/۶۱ درصــد در  ــده، درصــد تحق ــی محقق ش ــه ای واردات ــای تعرف ترجیحــی و ردیف ه

۱۳۸۳ بــه ۱۷/۵۰ درصــد در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت. بــا توجــه بــه نتایــج جــدول (۱۸-۴) 
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ــر ۱۵ درصــد به درســتی  ــالم ترجیحــی حداکث ــت اق ــران در دریاف ــه ای ــرد ک ــا ک ــوان ادع می ت

عمــل کــرده اســت زیــرا طــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ بــه طــور متوســط ۲۷/۴۱ درصــد واردات ایــران 

ــه  از بــالروس (از لحــاظ ارزشــی) و ۱۴/۷۰ درصــد (از لحــاظ تعــداد اقــالم) مشــمول تعرف

ترجیحــی اســت.

۴-۹-۳- واردات از روسیه 

واردات کل و واردات ترجیحــی ایــران از روســیه در دوره ۹۷-۱۳۸۳ در جــدول (۴-۲۰) ارائــه 

شــده اســت. 

جدول (۴-۲۰): واردات ترجیحی ایران از روسیه در دوره ۱۳۸۳-۹۷

سال
درصد تحققتعداد کد HS میلیون دالر 

کد HSسهم (درصد)ترجیحیکلسهم (درصد)ترجیحیکل

۱۳۸۳۸۵۷۱۳۳۱۵/۴۸۳۹۷۲۶۶/۵۵۷/۲۲

۱۳۸۴۱۰۳۶۱۳۵۱۳/۰۴۳۷۹۲۶۶/۸۶۷/۲۲

۱۳۸۵۶۸۵۱۱۸۱۷/۲۷۳۵۸۲۶۷/۲۶۷/۲۲

۱۳۸۶۸۶۳۹۶۱۱/۱۷۳۷۷۲۷۷/۱۶۷/۵۰

۱۳۸۷۱۲۰۶۱۵۵۱۲/۸۷۳۳۵۲۵۷/۴۶۶/۹۴

۱۳۸۸۸۹۷۱۳۹۱۵/۵۳۳۴۷۴۲۱۲/۱۰۱۱/۶۷

۱۳۸۹۹۸۶۶/۱۱۱۶۰۱۹۱۱/۸۸۵/۲۸

۱۳۹۰۷۷۴۱۷۶۲۲/۷۸۲۹۹۳۵۱۱/۷۱۹/۷۲

۱۳۹۱۱۶۳۹۴۴۳۲۷/۰۰۴۱۹۵۴۱۲/۸۹۱۵/۰۰

۱۳۹۲۷۴۷۱۷۴۲۳/۲۶۲۶۷۳۷۱۳/۸۶۱۰/۲۸

۱۳۹۳۶۴۷۲۵۰۳۸/۶۲۲۱۳۳۵۱۶/۴۳۹/۷۲

۱۳۹۴۵۱۷۱۷۴۳۳/۶۸۲۸۹۳۷۱۲/۸۰۱۰/۲۸

۱۳۹۵۱۵۴۴۳۵۰۲۲/۶۵۳۸۰۸۵۲۲/۳۷۲۳/۶۱

۱۳۹۶۶۸۹۴۲۸۶۲/۰۷۳۷۹۱۰۸۲۸/۵۰۳۰/۰۰

۱۳۹۷۱۳۴۳۷۳۲۵۴/۵۰۳۱۱۵۴۱۷/۳۶۱۵/۰۰

۹۰۳۲۳۴۲۵/۰۷۳۲۷۴۲۱۳/۰۱۱۱/۷۸متوسط

ماخذ: آمار بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

ــک؛ کل واردات، واردات ترجیحــی،  ــه تفکی ــیه را ب ــران از روس ــدول (۴-۲۰) واردات ای ج

ســهم واردات ترجیحــی، تعــداد اقــالم (کــد HS هشــت رقمــی) کل واردات و واردات ترجیحی، 

ــی  ــالم واردات ــداد اق ــق تع ــد تحق ــی درص ــالم واردات ــی از کل اق ــالم ترجیح ــداد اق ــهم تع س

ــون  ــیه از ۸۵۷ میلی ــران از روس ــد. واردات ای ــان می ده ــی را نش ــالم واردات ــه کل اق ترجیحــی ب

دالر در ۱۳۸۳ بــه ۱۳۴۳ میلیــون دالر در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت، واردات اقــالم ترجیحــی از 

۱۳۳ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۷۳۲ میلیــون دالر در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت، ســهم واردات 
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ترجیحــی از کل واردات از ۱۵/۴۸ درصــد در ۱۳۸۳ بــه ۵۴/۵۰ درصــد در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه، 

ــیده،   ــف در ۱۳۹۷ رس ــه ۳۱۱ ردی ــف در ۱۳۸۳ ب ــه ای از ۳۹۷ ردی ــای تعرف ــداد کل ردیف ه تع

ــش  ــف در ۱۳۹۷ افزای ــه ۵۴ ردی ــف در ۱۳۸۳ ب ــی از ۲۶ ردی ــه ای ترجیح ــف تعرف ــداد ردی تع

ــه ۱۷/۳۶ درصــد  ــه ای ترجیحــی از ۶/۵۵ درصــد در ۱۳۸۳ ب ــای تعرف ــهم ردیف ه ــته، س داش

در ۱۳۹۷ رســیده اســت. بــا توجــه بــه ۳۶۰ ردیــف تعرفــه ای ترجیحــی و ردیف هــای تعرفــه ای 

ــه ۱۵/۰۰ درصــد در ۱۳۹۷  ــق از ۷/۲۲ درصــد در ۱۳۸۳ ب ــی محقق شــده، درصــد تحق واردات

ــران در  ــه ای ــا کــرد ک ــوان ادع ــج جــدول (۴-۱۹) می ت ــه نتای ــا توجــه ب ــه اســت. ب افزایــش یافت

دریافــت اقــالم ترجیحــی حداکثــر ۱۲ درصــد به درســتی عمــل کــرده اســت زیــرا طــی دوره ۹۷-

۱۳۸۳ بــه طــور متوســط ۲۵/۰۷ درصــد واردات ایــران از روســیه (از لحــاظ ارزشــی) و ۱۱/۷۸ 

درصــد (از لحــاظ تعــداد اقــالم) مشــمول تعرفــه ترجیحــی اســت.

۴-۹-۴- واردات از قرقیزستان

ــدول (۲۱-۴)  ــتان در دوره ۹۷-۱۳۸۳ در ج ــران از قرقیزس ــی ای واردات کل و واردات ترجیح

ارائــه شــده اســت. 

جدول (۴-۲۱): واردات ترجیحی ایران از قرقیزستان در دوره ۱۳۸۳-۹۷

سال
درصد تحققتعداد کد HS میلیون دالر 

کد HSسهم (درصد)ترجیحیکلسهم (درصد)ترجیحیکل

۱۳۸۳۴/۶۴۰/۰۵۱/۱۵۷۳۲۲/۷۴۱۵۶

۱۳۸۴۶/۷۳۰/۰۷۱/۱۰۸۷۲۲/۳۰۱۵۶

۱۳۸۵۱۶/۳۲۱۵۱۳/۱۲۸۸۳۳/۴۱۱۸۳

۱۳۸۶۱۹/۸۴۰/۱۲۰/۶۲۸۱۴۴/۹۴۱/۱۱

۱۳۸۷۱۸/۱۱۰/۶۵۳/۶۱۷۶۵۶/۵۸۱/۳۹

۱۳۸۸۱۳/۰۰۰/۶۰۴/۶۴۶۷۷۱۰/۴۵۱/۹۴

۱۳۸۹۷/۹۸۶/۶۰۸۲/۶۹۱۶۵۳۱/۲۵۱/۳۹

۱۳۹۰۴/۷۸۰/۶۳۱۳/۲۹۵۰۴۸/۰۰۱/۱۱

۱۳۹۱۵/۷۶۰/۰۳۰/۴۹۳۸۳۷/۸۹۰/۸۳

۱۳۹۲۴/۰۸۱۰۶۱۱۵۴۱۷۱۵/۸۸۰/۲۸

۱۳۹۳۳/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۱۷۰۰/۰۰۰/۰۰

۱۳۹۴۱/۷۰۰/۰۷۳/۹۴۱۰۲۲۰/۰۰۰/۵۶

۱۳۹۵۳/۴۶۱/۷۲۴۹/۶۳۱۷۹۵۲/۹۴۲/۵۰

۱۳۹۶۶/۰۶۵/۸۴۹۶/۳۹۱۶۱۴۸۷/۵۰۳/۸۹

۱۳۹۷۱۱/۳۷۱۰/۸۴۹۵/۳۳۱۲۶۵۰/۰۰۱/۶۷

۹۲۲۳/۸۴۴۴۴۱۹/۵۹۱/۲۴متوسط

ماخذ: آمار بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق
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ــک؛ کل واردات، واردات  ــه تفکیـ ــتان را بـ ــران از قرقیزسـ ــدول (۴-۲۱) واردات ایـ جـ

ـــی) کل واردات  ـــد HS هشـــت رقم ـــالم (ک ـــداد اق ـــی، تع ـــهم واردات ترجیح ـــی، س ترجیح

ــد  ــی درصـ ــالم وارداتـ ــی از کل اقـ ــالم ترجیحـ ــداد اقـ ــهم تعـ ــی، سـ و واردات ترجیحـ

تحقـــق تعـــداد اقـــالم وارداتـــی ترجیحـــی بـــه کل اقـــالم وارداتـــی را نشـــان می دهـــد. 

واردات ایـــران از قرقیزســـتان از ۴/۶۴ میلیـــون دالر در ۱۳۸۳ بـــه ۱۱/۳۷ میلیـــون دالر در 

۱۳۹۷ افزایـــش یافتـــه اســـت، واردات اقـــالم ترجیحـــی از ۰/۰۵ میلیـــون دالر در ۱۳۸۳ 

ـــی از کل  ـــهم واردات ترجیح ـــت، س ـــه اس ـــش یافت ـــون دالر در ۱۳۹۷ افزای ـــه ۱۰/۸۴ میلی ب

ـــداد کل  ـــه، تع ـــش یافت ـــه ۹۵/۳۳ درصـــد در ۱۳۹۷ افزای واردات از ۱/۱۵ درصـــد در ۱۳۸۳ ب

ردیف هـــای تعرفـــه ای از ۷۳ ردیـــف در ۱۳۸۳ بـــه ۱۲ ردیـــف در ۱۳۹۷ رســـیده،  تعـــداد 

ـــه ۶ ردیـــف در ۱۳۹۷ افزایـــش داشـــته،  ـــه ای ترجیحـــی از ۲ ردیـــف در ۱۳۸۳ ب ردیـــف تعرف

ســـهم ردیف هـــای تعرفـــه ای ترجیحـــی از ۲/۷۴ درصـــد در ۱۳۸۳ بـــه ۵۰/۰۰ درصـــد 

ـــای  ـــی و ردیف ه ـــه ای ترجیح ـــف تعرف ـــه ۳۶۰ ردی ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــیده اس در ۱۳۹۷ رس

ــه ۱/۶۷  ــد در ۱۳۸۳ بـ ــد تحقـــق از ۰/۵۶ درصـ ــده، درصـ ــه ای وارداتـــی محقق شـ تعرفـ

ـــوان  ـــدول (۴-۲۰) می ت ـــج ج ـــه نتای ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــه اس ـــش یافت ـــد در ۱۳۹۷ افزای درص

ـــل  ـــتی عم ـــد به درس ـــر ۲ درص ـــی حداکث ـــالم ترجیح ـــت اق ـــران در دریاف ـــه ای ـــرد ک ـــا ک ادع

ـــران  ـــور متوســـط ۲۳/۸۴ درصـــد واردات ای ـــه ط ـــرا طـــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ ب ـــرده اســـت زی ک

از قرقیزســـتان (از لحـــاظ ارزشـــی) و ۱/۲۴ درصـــد (از لحـــاظ تعـــداد اقـــالم) مشـــمول 

ـــت. ـــی اس ـــه ترجیح تعرف

۴-۹-۵- واردات از قزاقستان

ــدول (۲۲-۴)  ــتان در دوره ۹۷-۱۳۸۳ در ج ــران از قزاقس ــی ای واردات کل و واردات ترجیح

ارائــه شــده اســت. 
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جدول (۴-۲۲): واردات ترجیحی ایران از قزاقستان در دوره ۱۳۸۳-۹۷

سال
درصد تحققتعداد کد HS میلیون دالر 

کد HSسهم (درصد)ترجیحیکلسهم (درصد)ترجیحیکل

۱۳۸۳۲۳۰۶۴۲۷/۶۶۱۵۶۱۲۷/۶۹۳/۳۳

۱۳۸۴۲۵۵۶۰۲۳/۵۴۱۴۷۱۵۱۰/۲۰۴/۱۷

۱۳۸۵۲۸۰۸۰۲۸/۵۰۱۴۷۱۸۱۲/۲۴۵/۰۰

۱۳۸۶۳۴۱۸۲۲۴/۰۵۱۱۶۱۹۱۶/۳۸۵/۲۸

۱۳۸۷۲۹۵۵۳۱۷/۹۸۸۲۱۴۱۷/۰۷۳/۸۹

۱۳۸۸۲۲۳۳۱۱۳/۹۸۸۸۲۰۲۲/۷۳۵/۵۶

۱۳۸۹۳۶۱۰۲۷/۵۹۳۸۱۵۳۹/۴۷۴/۱۷

۱۳۹۰۱۳۶۳۱۲۲/۶۵۶۳۱۵۲۳/۸۱۴/۱۷

۱۳۹۱۱۹۳۶۸۳۵/۲۳۴۳۱۲۲۷/۹۱۳/۳۳

۱۳۹۲۲۴۶۱۹۷/۶۴۲۲۷۳۱/۸۲۱/۹۴

۱۳۹۳۱۷۹۵۱۲۸/۳۳۴۷۱۴۲۹/۷۹۳/۸۹

۱۳۹۴۸۷۲۶۲۹/۶۲۵۰۱۱۲۲/۰۰۳/۰۶

۱۳۹۵۲۱۱۱۳۸۶۵/۴۳۹۱۴۶۵۰/۵۵۱۲/۷۸

۱۳۹۶۶۷۶۰۸۹/۶۳۵۳۳۷۶۹/۸۱۱۰/۲۸

۱۳۹۷۸۷۸۰۹۱/۷۷۳۲۱۷۵۳/۱۳۴/۷۲

۱۹۱۵۷۳۵/۵۷۷۸۱۸۲۸/۹۷۵/۰۴متوسط

ماخذ: آمار بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

واردات  واردات،  کل  تفکیــک؛  بــه  را  قزاقســتان  از  ایــران  واردات   (۲۲-۴) جــدول 

ــی) کل واردات و  ــد HS هشــت رقم ــالم (ک ــداد اق ــی، تع ــهم واردات ترجیح ــی، س ترجیح

واردات ترجیحــی، ســهم تعــداد اقــالم ترجیحــی از کل اقــالم وارداتــی درصــد تحقــق تعــداد 

اقــالم وارداتــی ترجیحــی بــه کل اقــالم وارداتــی را نشــان می دهــد. واردات ایــران از قزاقســتان 

ــه اســت، واردات  ــون دالر در ۱۳۹۷ کاهــش یافت ــه ۸۷ میلی ــون دالر در ۱۳۸۳ ب از ۲۳۰ میلی

ــه  ــش یافت ــون دالر در ۱۳۹۷ افزای ــه ۸۰ میلی ــون دالر در ۱۳۸۳ ب ــالم ترجیحــی از ۶۴ میلی اق

اســت، ســهم واردات ترجیحــی از کل واردات از ۲۷/۶۶ درصــد در ۱۳۸۳ بــه ۹۱/۷۷ درصــد 

ــه ۳۲  ــف در ۱۳۸۳ ب ــه ای از ۱۵۶ ردی ــای تعرف ــداد کل ردیف ه ــه، تع ــش یافت در ۱۳۹۷ افزای

ــه ۱۷  ــه ای ترجیحــی از ۱۲ ردیــف در ۱۳۸۳ ب ردیــف در ۱۳۹۷ رســیده،  تعــداد ردیــف تعرف

ــد  ــی از ۷/۶۹ درص ــه ای ترجیح ــای تعرف ــهم ردیف ه ــته، س ــش داش ــف در ۱۳۹۷ افزای ردی

ــه ای  ــف تعرف ــه ۳۶۰ ردی ــا توجــه ب ــیده اســت. ب ــه ۵۳/۱۳ درصــد در ۱۳۹۷ رس در ۱۳۸۳ ب

ــق از ۳/۳۳ درصــد در  ــی محقق شــده، درصــد تحق ــه ای واردات ــای تعرف ترجیحــی و ردیف ه

۱۳۸۳ بــه ۴/۷۲ درصــد در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت. بــا توجــه بــه نتایــج جــدول (۲۱-۴) 
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ــتی  ــد به درس ــر ۵ درص ــی حداکث ــالم ترجیح ــت اق ــران در دریاف ــه ای ــرد ک ــا ک ــوان ادع می ت

عمــل کــرده اســت زیــرا طــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ بــه طــور متوســط ۳۵/۵۷ درصــد واردات ایــران 

ــه  ــالم) مشــمول تعرف ــداد اق ــتان (از لحــاظ ارزشــی) و ۵/۰۴ درصــد (از لحــاظ تع از قزاقس

ترجیحــی اســت.

۴-۱۰- تراز تجارت ترجیحی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

در ایــن قســمت تــراز تجــاری ایــران بــا کشــورهای ارمنســتان، بــالروس، روســیه، قرقیزســتان 

ــم  ــرار می دهی ــل ق ــورد تجزیه وتحلی ــاظ ارزش را م ــتان را در دوره ۹۷-۱۳۸۳ از لح و قزاقس

کــه در جــدول (۴-۲۳) ارائــه شــده اســت. بــر اســاس جمــع جبــری متوســط تــراز تجــارت 

کاالهــای دارای ترجیــح در دوره ۹۷-۱۳۸۳ تــراز تجــاری منفــی اســت یعنــی آنکــه احتمــاال 

کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در انتخــاب اقــالم بــرای ترجیــح از ایــن بهتــر 

ــه عملکــرد صادراتــی  ــا توجــه ب ــرای دریافــت ترجیحــات ب ــد و انتخــاب آنهــا ب عمــل نمودن

بــه ایــران بــوده اســت، ( جمــع جبــری متوســط تــراز تجــاری پنــج کشــور بــا ایــران برابــر بــا 

۴۲۸/۳۵- اســت).

جدول (۴-۲۳): تراز تجارت ترجیحی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۱۳۸۳-۹۷

سال
قزاقستانقرقیزستانروسیهبالروسارمنستان

ترازوارداتصادراتترازوارداتصادراتترازوارداتصادراتترازوارداتصادراتترازوارداتصادرات

۱۳۸۳۵۱/۳۵۰/۱۷۵۱/۱۸۰/۱۷۱۴۲/۹۱-۱۴۲/۷۴۲۱/۸۳۱۳۲/۶۳-۱۱۰/۸۰۷/۶۲۰/۰۵۷/۵۷۲/۷۴۶۳/۷۳-۶۰/۹۹

۱۳۸۴۲۴/۹۲۰/۵۵۲۴/۳۷۰/۰۰۱۴۳/۹۵-۱۴۳/۹۵۲۳/۰۵۱۳۵/۰۶-۱۱۲/۰۱۱۲/۴۵۰/۰۷۱۲/۳۸۸/۵۹۶۰/۰۷-۵۱/۴۹

۱۳۸۵۲۰/۵۶۰/۲۸۲۰/۲۸۰/۳۱۱۳۱/۸۰-۱۳۱/۵۰۲۸/۶۲۱۱۸/۲۷-۸۹/۶۵۱۳/۹۲۰/۵۱۱۳/۴۲۱۵/۵۳۷۹/۹۴-۶۴/۴۱

۱۳۸۶۱۸/۹۰۰/۰۶۱۸/۸۴۰/۴۳۱۲۶/۹۴-۱۲۶/۵۱۲۹/۳۸۹۶/۴۳-۶۷/۰۵۱۶/۶۰۰/۱۲۱۶/۴۸۱۸/۴۱۸۱/۹۴-۶۳/۵۳

۱۳۸۷۱۵/۶۴۰/۰۰۱۵/۶۴۲/۴۸۱۸۱/۹۲-۱۷۹/۴۴۳۵/۵۳۱۵۵/۳۲-۱۱۹/۷۹۲۱/۱۴۰/۶۵۲۰/۴۹۲۱/۳۹۵۳/۱۲-۳۱/۷۴

۱۳۸۸۶/۷۴۰/۰۰۶/۷۴۰/۹۳۱۶۴/۳۳-۱۶۳/۴۰۸۴/۹۱۱۳۹/۳۰-۵۴/۳۸۱۴/۵۸۰/۶۰۱۳/۹۸۱۲/۳۶۳۱/۱۳-۱۸/۷۷

۱۳۸۹۶/۴۲۰/۰۰۶/۴۲۰/۹۹۳۲/۶۰-۳۱/۶۱۴۷/۶۱۵/۹۹۴۱/۶۲۸/۴۰۶/۶۰۱/۸۰۱۱/۹۷۱۰/۰۲۱/۹۶

۱۳۹۰۸/۷۰۰/۰۸۸/۶۲۰/۷۰۲۱۲/۱۱-۲۱۱/۴۰۵۲/۷۸۱۷۶/۲۸-۱۲۳/۵۰۱۰/۳۷۰/۶۳۹/۷۳۱۵/۳۹۳۰/۷۴-۱۵/۳۵

۱۳۹۱۱۱/۳۱۰/۳۵۱۰/۹۶۱/۲۸۴۸۸/۵۸-۴۸۷/۳۰۸۲/۱۶۴۴۲/۵۸-۳۶۰/۴۲۱۱/۶۵۰/۰۳۱۱/۶۳۲۴/۱۹۶۷/۸۷-۴۳/۶۸

۱۳۹۲۱۱/۶۳۱/۴۸۱۰/۱۵۰/۵۱۲۰۶/۹۷-۲۰۶/۴۶۳۶/۰۹۱۷۳/۶۸-۱۳۷/۵۹۱۰/۰۶۰/۰۶۹/۹۹۲۷/۱۹۱۸/۸۴۸/۳۵

۱۳۹۳۸/۴۵۲/۰۵۶/۴۰۱/۲۰۲۶۲/۸۱-۲۶۱/۶۱۵۶/۸۱۲۵۰/۰۶-۱۹۳/۲۶۱۳/۵۴۰/۰۰۱۳/۵۴۱۱۲/۹۰۵۰/۷۱۶۲/۱۹

۱۳۹۴۷/۰۷۶/۴۷۰/۵۹۰/۲۵۱۸۷/۰۵-۱۸۶/۸۰۳۸/۱۱۱۷۴/۲۶-۱۳۶/۱۵۴/۳۶۰/۰۷۴/۲۹۶۰/۷۹۲۵/۸۳۳۴/۹۵

۱۳۹۵۶/۲۰۱۲/۵۹-۶/۴۰۰/۴۶۳۶۴/۵۳-۳۶۴/۰۸۸۷/۱۶۳۴۹/۷۱-۲۶۲/۵۶۷/۴۲۱/۷۲۵/۷۱۹۵/۵۱۱۳۷/۸۹-۴۲/۳۸

۱۳۹۶۲۰/۶۷۱۹/۴۰۱/۲۷۰/۶۹۴۵۱/۷۸-۴۵۱/۰۹۱۱۷/۲۹۴۲۷/۷۴-۳۱۰/۴۵۱۲/۱۹۵/۸۴۶/۳۵۸۲/۷۰۵۹/۷۶۲۲/۹۴

۱۳۹۷۱۸/۱۵۱۶/۹۰۱/۲۶۰/۶۳۷۵۲/۳۵-۷۵۱/۷۳۱۵۹/۶۲۷۳۱/۷۴-۵۷۲/۱۲۹/۸۴۱۰/۸۴-۱/۰۱۴۱/۷۰۷۹/۹۱-۳۸/۲۱

۲۰/۰۱-۱۷۳/۸۷۱۱/۶۱۱/۸۵۹/۷۶۳۶/۷۶۵۶/۷۷-۲۵۵/۹۷۶۰/۰۶۲۳۳/۹۴-۱۵/۷۸۴/۰۳۱۱/۷۵۰/۷۴۲۵۶/۷۱متوسط

ماخذ: آمار بازرگانی خارجی ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق
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۴-۱۱- سیاست های تجاری 

ــه  ــو اتحادی ــورهای عض ــک از کش ــر ی ــاری ه ــی سیاســت های تج ــه بررس ــمت ب ــن قس در ای

اقتصــادی اوراســیا در ســال های اخیــر می پردازیــم. سیاســت های تجــاری ایــن کشــورها طــی 

ــت ها در  ــن سیاس ــت. ای ــوده اس ــادی ب ــات بنی ــرات و اصالح ــر از تغیی ــر متاث ــال های اخی س

بخش هــای مختلــف اقتصــادی و بــا هــدف ایجــاد اصــول و قواعــدی بــه منظــور تجــارت آزاد 

ــا در نظــر گرفتــن الزامــات ســازمان جهانــی تجــارت و موافقت نامه هــای گوناگــون تدویــن  و ب

ــه شــکل گیری  ــد تشــکیل هســته های اولی ــان شــروع فرآین شــده اســت. از ســوی دیگــر، از زم

اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا از ۲۰۱۰ بــه بعــد، اجــرای تعهــدات گمرکــی در چارچــوب 

ــاء  ــورها ایف ــن کش ــاری ای ــم سیاســت های تج ــی در تنظی ــش اساس ــه، نق ــن اتحادی ــن ای قوانی

کرده اســت. ایــن کشــورها تالش هایــی را در جهــت ایجــاد تجــارت آزاد بیــن کشــورهای منطقــه 

ــازمان های  ــورهای در س ــن کش ــاس، ای ــن اس ــر همی ــد. ب ــام داده ان ــود انج ــایه های خ و همس

منطقــه ای ماننــد ســازمان همکاری هــای اقتصــادی و ســازمان همکاری هــای اقتصــادی دریــای 

ــه اقتصــادی  ــورهای عضــو اتحادی ــی در کش ــای کاالی ــتم کده ــد. سیس ــت دارن ــیاه۱ عضوی س

اوراســیا بــه تبعیــت از روســیه تنظیــم اســت کــه شــش رقــم اول بــر مبنــای نمانکالتــور۲ سیســتم 

ــر  ــا فهرســت نام گــذاری بین المللــی اســت، رقــم هفتــم و هشــتم ب هماهنگ شــده و یکســان ب

ــا خطــوط تعرفــه ایــن اتحادیــه و رقــم نهــم  اســاس تقســیم بندی اتحادیــه اســت و هماهنــگ ب

ــه شــده  ــه در نظــر گرفت ــرای نمایــش عناویــن فرعــی جهــت نیازهــای داخلــی اتحادی و دهــم ب

اســت، بــر ایــن اســاس سیســتم گمرکــی اتحادیــه کلیــه کاالهایــی کــه در فصــول ۱ تــا ۹۷ قــرار 

ــیم بندی کرده اســت: ــر تقس ــرح زی ــه ش ــده ب ــروه عم ــد در ۶ گ دارن

گروه اول؛ محصوالت کشاورزی

گروه دوم؛ محصوالت صنعتی
گروه سوم؛ محصوالت کشاورزی فرآوری شده۳

گروه چهارم؛ محصوالت معدنی

گروه پنجم؛ محصوالت مربوط به فهرست تعلیقی۴ 

1. Black Sea Economic Cooperation (BSEC)
2. Nomenclature 
3. Processed Agricultural Products
4. Suspension List 
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گروه ششم؛ محصوالت مربوط به هواپیماهای غیرنظامی است. 

۴-۱۱-۱- عوارض گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

ــن  ــای ارزش۱ کاال تعیی ــر مبن ــا ب ــه واردات کااله ــش از ۹۰ درصــد تعرف ــه بی ــن اتحادی در ای

می گــردد (میــزان حقــوق گمرکــی اخذشــده تابعــی از ارزش کاال اســت)، البتــه تعــداد کمــی 

از کاالهــای وارداتــی مشــمول تعرفه هــای مختلــط۲، خــاص۳، ترکیبــی۴ و متغیــر۵ اســت. بــر 

ــه اقتصــادی اوراســیا در ۲۰۱۶ از مجمــوع ۱۱۵۶۱ خطــوط  اســاس سیاســت تجــاری اتحادی

ــر اســاس ارزش کاالهــا محاســبه می شــود. خطــوط  ــه ب ــه ای، تعــداد ۹۸۵۰ خــط تعرف تعرف

تعرفــه ای ترکیبــی برابــر ۱۱۵۴ خــط تعرفــه اســت (جــدول (۲۴-۴)). 

جدول (۴-۲۴): خالصه وضعیت تعرفه ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا

سال
تعداد 

خطوط 
تعرفه

تعداد 
طبقات 
تعرفه

حداکثر نرخ 
تعرفه

میانگین 
ساده

سهم تعرف های 
معاف از حقوق 

گمرکی

سهم تعرفه های 
غیر ارزشی

سهم تعرفه های بیش از 
۱۵ ٪ (پیک بین المللی)

سهم تعرف های بیش از سه 
برابر میانگین (پیک ملی)

٢٠١٢١١١٢٣٧٠٢٨٨٠٧/٠٠٤٦/٨٠١٨/٢٣١٤/٠٠٢/٣٠

٢٠١٦١١٥٦١٨٢٠١٠٠٧/٤٣٤٦/٦٠١٤/٨٠٦/٤٠٣/٠٠

World Tariff Profiles, WTO

۴-۱۱-۲- ساختار تعرفه  در اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

از آنجایــی کــه اعضــای اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا به جــز بــالروس عضــو ســازمان جهانــی 

تجــارت اســت، نظــام تعرفــه ای ایــن اتحادیــه مبتنــی بــر اصــل رفتــار دولــت کاملــه الــوداد۶ 

(MFN) اســت؛ (هــر امتیــازی؛ شــامل تعرفــه و کلیــه امتیازهایــی کــه بــه یکــی از اعضــای 

ــه طــور  ــدا و مقصــدی داده شــود ب ــرای هــر مب ــی و ب ــرای کاالی ــی تجــارت ب ســازمان جهان

ــداول (۲۲-۴)  ــود). ج ــا می ش ــازمان اعط ــن س ــه اعضــای ای ــه هم ــاز ب ــن امتی ــودکار ای خ

ــیا را نشــان  ــه اقتصــادی اوراس ــای کشــورهای عضــو اتحادی ــت تعرفه  ه ــی (۴-۲۶) وضعی ال

می دهــد. 

ــر حســب طبقــات در گروه هــای کشــاورزی  جــدول (۴-۲۵) توزیــع فراوانــی تعرفه  هــا ب

1. Ad Valorem
٢. ایــن تعرفــه بــر اســاس ارزش یــا مبنــای واحــد و بــا توجــه بــه هــدف قانون گــذار کــه از ایــن دو دریافــت عــوارض بیشــتر یــا کمتــر باشــد 

 Mixed Tariff ،دریافــت می شــود
 Specific Tariff ،٣. تعرفه خاص به صورت مبلغ ثابت برای هر واحد از کاال اخذ می شود

 Compound Tariff ،۴. این تعرفه ترکیبی از تعرفه ارزشی و تعرفه بر حسب واحد کاال است
5. Variable tariff 
6.. Most Flavored Nations (MFN)
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تعرفه هــای  فراوانــی  بیشــترین  می دهــد.  نشــان  را  ارمنســتان  واردات  و  غیرکشــاورزی  و 

۱۰)، (نــرخ تعرفــه بیــن ۱۰ تــا ۱۵ درصــد) و  تعرفــه تثبیت شــده نهایــی در بــه دامـــنه (۱۵

بیشــترین فراوانــی تعرفه  هــای کاربــردی دولــت کاملــه   الــوداد در بخــش کشــاورزی متعلــق بــه 

ــه تثبیت شــده  ــی تعرف ــز بیشــترین فراوان ۰) و در بخــش غیرکشــاورزی نی ــه تعرف ــه (۵ دامن

۱۰) و بیشــترین فراوانــی تعرفه هــای کاربــردی متعلــق  تعرفــه نهایــی متعلــق بــه دامنــه (۱۵

۰) اســت. در حــدود ۹ درصــد از واردات محصــوالت کشــاورزی و  تعرفــه ــه (۵ ــه دامن ب

حــدود ۳۰ درصــد از واردات محصــوالت غیرکشــاورزی در ســال ۲۰۱۷ از هرگونــه حقــوق و 

ــد.  ــاف بوده  ان ــی مع ــوارض گمرک ع

ــر حســب طبقــات در گروه هــای کشــاورزی  جــدول (۴-۲۶) توزیــع فراوانــی تعرفه  هــا ب

تعرفه هــای  فراوانــی  بیشــترین  می دهــد.  نشــان  را  بــالروس  واردات  و  غیرکشــاورزی  و 

 ،(۰ ــه تعرف ــه (۵ ــه دامن ــق ب ــاورزی متعل ــوداد در بخــش کش ــه   ال ــت کامل ــردی دول کارب

ــی  ــترین فراوان ــز بیش ــاورزی نی ــا ۱۵ درصــد) و در بخــش غیرکش ــر ت ــن صف ــه بی ــرخ تعرف (ن

ــد از  ــدود ۱۲ درص ــت. در ح ۰) اس ــه تعرف ــه (۵ ــه دامن ــق ب ــردی متعل ــای کارب تعرفه ه

واردات محصــوالت کشــاورزی و حــدود ۴۳ درصــد از واردات محصــوالت غیرکشــاورزی در 

ــد. ــاف بوده  ان ــی مع ــوارض گمرک ــوق و ع ــه حق ــال ۲۰۱۷ از هرگون س

جــدول (۴-۲۷) توزیــع فراوانــی تعرفه  هــا بــر حســب طبقــات در گروه هــای کشــاورزی و 

ــی تعرفه هــای تثبیت شــده  غیرکشــاورزی و واردات روســیه را نشــان می دهــد. بیشــترین فراوان

۱۰) و بیشــترین فراوانــی تعرفه  هــای کاربردی دولــت کامله  تعرفــه نهایــی در بــه دامـــنه (۱۵

۰) و در بخــش غیرکشــاورزی نیــز  تعرفــه   الــوداد در بخــش کشــاورزی متعلــق بــه دامنــه (۵

۱۰) و بیشــترین  تعرفــه بیشــترین فراوانــی تعرفــه تثبیت شــده نهایــی متعلــق بــه دامنــه (۱۵

۰) اســت. در حــدود ۱۸ درصــد  تعرفــه فراوانــی تعرفه هــای کاربــردی متعلــق بــه دامنــه (۵

از واردات محصــوالت کشــاورزی و حــدود ۳۶ درصــد از واردات محصــوالت غیرکشــاورزی 

در ســال ۲۰۱۷ از هرگونــه حقــوق و عــوارض گمرکــی معــاف بوده  انــد.

ــر حســب طبقــات در گروه هــای کشــاورزی  جــدول (۴-۲۸) توزیــع فراوانــی تعرفه  هــا ب

تعرفه هــای  فراوانــی  بیشــترین  می دهــد.  نشــان  را  قرقیزســتان  واردات  و  غیرکشــاورزی  و 

۵) و بیشــترین فراوانــی تعرفه  هــای کاربــردی  تعرفــه تثبیت شــده نهایــی در بــه دامـــنه (۱۰

۰) و در بخــش  ــه تعرف ــه (۵ ــه دامن ــق ب ــوداد در بخــش کشــاورزی متعل ــه   ال ــت کامل دول
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تعرفــه غیرکشــاورزی نیــز بیشــترین فراوانــی تعرفــه تثبیت شــده نهایــی متعلــق بــه دامنــه (۱۰

۰) اســت.  ــه تعرف ــه (۵ ــه دامن ــق ب ــردی متعل ــای کارب ــی تعرفه ه ــترین فراوان ۵) و بیش

ــد از واردات  ــدود ۲۱ درص ــاورزی و ح ــوالت کش ــد از واردات محص ــج درص ــدود پن در ح

ــاف  ــی مع ــوارض گمرک ــوق و ع ــه حق ــال ۲۰۱۷ از هرگون ــاورزی در س ــوالت غیرکش محص

بوده  انــد.

جــدول (۴-۲۹) توزیــع فراوانــی تعرفه  هــا بــر حســب طبقــات در گروه هــای کشــاورزی و 

غیرکشــاورزی و واردات قزاقســتان را نشــان می دهــد. بیشــترین فراوانــی تعرفه هــای تثبیت شــده 

۵) و بیشــترین فراوانــی تعرفه  هــای کاربــردی دولــت کاملــه  تعرفــه نهایــی در بــه دامـــنه (۱۰

۰) و در بخــش غیرکشــاورزی نیــز  تعرفــه   الــوداد در بخــش کشــاورزی متعلــق بــه دامنــه (۵

۵) و بیشــترین  ــه تعرف ــه (۱۰ ــه دامن ــه تثبیت شــده نهایــی متعلــق ب بیشــترین فراوانــی تعرف

۰) اســت. در حــدود ۹ درصــد  تعرفــه فراوانــی تعرفه هــای کاربــردی متعلــق بــه دامنــه (۵

از واردات محصــوالت کشــاورزی و حــدود ۲۵ درصــد از واردات محصــوالت غیرکشــاورزی 

در ســال ۲۰۱۷ از هرگونــه حقــوق و عــوارض گمرکــی معــاف بوده  انــد.

جدول (۴-۲۵): طبقات تعرفه ای محصوالت کشاورزی و غیرکشاورزی ارمنستان

کشاورزی

t صفرتعرفه

 ٥

 
٠

 ١٠

 
٥

 ١٥

 
١٠

 ٢٥

 
١٥

 ٥٠

 
٢٥

 ١٠٠

 
٥٠

 t
١٠٠

t غیر ارزشی 
(٪)

١/٣٠٠/٤٠١/١٠٩٧/٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠تعرفه های تثبیت شده نهایی

تعرفه های MFN  کاربردی 
٢٠١٨

١٠/١٠٤٠/٥٠١٩/٨٠٢٥/٨٠٠/٤٠١/١٠٢/٥٠٠/٠٠١٨/٧٠

٨/٩٠٣٥/٣٠١٨/٢٠٢٨/٧٠٠/١٠٣/٢٠٥/٥٠٠/٠٠٤١/١٠واردات ٢٠١٧ (درصد)

غیر کشاورزی

٤٠/٩٠٧/٠٠٦/٩٠٤٥/٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠تعرفه های تثبیت شده نهایی

تعرفه های MFN  کاربردی 
٢٠١٨

١٧/٠٠٤٣/٤٠٢٧/٩٠١١/٤٠٠/٣٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٦/٥٠

٢٨/٥٠٣٦/٤٠٢٤/٨٠٨/٤٠١/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٦/٦٠واردات ٢٠١٧

www.wto.org
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جدول (۴-۲۶): طبقات تعرفه ای محصوالت کشاورزی و غیرکشاورزی بالروس

کشاورزی

t صفرتعرفه

 ٥

 
٠

 ١٠

 
٥

 ١٥

 
١٠

 ٢٥

 
١٥

 ٥٠

 
٢٥

 ١٠٠

 
٥٠

 t
١٠٠

t غیر ارزشی 
(٪)

تعرفه های تثبیت شده نهایی

تعرفه های MFN  کاربردی 
٢٠١٨

٩/٨٠٣٩/٩٠٢٠/٢٠٢٢/٥٠٢/٦٠١/٢٠٣/٥٠٠/٣٠٢٤/١٠

١٢/٠٠٣٧/٣٠٢٠/٨٠٢٥/١٠١/٧٠٢/١٠١/٥٠٠/٠٠٤٢/٣٠واردات ٢٠١٧ (درصد)

غیر کشاورزی

تعرفه های تثبیت شده نهایی

تعرفه های MFN  کاربردی 
٢٠١٨

١٧/٠٠٤٢/٢٠٢٩/٤٠١٠/٤٠٠/٩٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٧/٠٠

٤٢/٩٠٣/٦٠٢٠/٥٠٤/٠٠١/٧٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٤/١٠واردات ٢٠١٧

www.wto.org

جدول (۴-۲۷): طبقات تعرفه ای محصوالت کشاورزی و غیرکشاورزی روسیه

کشاورزی

t صفرتعرفه

 ۵

 
۰

 ۱۰

 
۵

 ۱۵

 
۱۰

 ۲۵

 
۱۵

 ۵۰

 
۲۵

 ۱۰۰

 
۵۰

 t
۱۰۰

t غیر ارزشی 
(٪)

۳/۰۰۴۳/۳۰۲۱/۷۰۲۳/۹۰۴/۱۰۱/۱۰۲/۵۰۰/۳۰۲۲/۹۰تعرفه های تثبیت شده نهایی

تعرفه های MFN  کاربردی 
۲۰۱۸

۹/۸۰۳۹/۷۰۲۰/۲۰۲۲/۳۰۲/۹۰۱/۳۰۳/۵۰۰/۳۰۲۴/۱۰

۱۸/۲۰۲۸/۷۰۱۶/۸۰۲۵/۳۰۱/۶۰۴/۵۰۴/۹۰۰/۰۰۳۹/۳۰واردات ۲۰۱۷ (درصد)

غیر کشاورزی

۳/۴۰۵۱/۱۰۳۰/۶۰۱۴/۱۰۰/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۷/۰۰تعرفه های تثبیت شده نهایی

تعرفه های MFN  کاربردی 
۲۰۱۸

۱۷/۰۰۴۲/۵۰۲۹/۲۰۱۰/۳۰/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۷/۰۰

۳۵/۵۰۳۳/۱۰۲۲/۴۰۵/۵۰۳/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۶/۸۰واردات ۲۰۱۷

www.wto.org
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جدول (۴-۲۸): طبقات تعرفه ای محصوالت کشاورزی و غیرکشاورزی قرقیزستان

کشاورزی

t صفرتعرفه

 ۵

 
۰

 ۱۰

 
۵

 ۱۵

 
۱۰

 ۲۵

 
۱۵

 ۵۰

 
۲۵

 ۱۰۰

 
۵۰

 t
۱۰۰

t غیر ارزشی 
(٪)

۱/۲۰۹/۰۰۵۵/۰۰۱۱/۹۰۲۲/۰۰۰/۴۰۰/۲۰۰/۳۰۲/۳۰تعرفه های تثبیت شده نهایی

تعرفه های MFN  کاربردی 
۲۰۱۸

۱۰/۳۰۳۹/۳۰۲۰/۳۰۲۶/۹۰۰/۹۰۱/۲۰۰/۹۰۰/۳۰۲۴/۱۰

۴/۵۰۲۰/۵۰۳۲/۴۰۳۶/۶۰۰/۷۰۳/۹۰۱/۳۰۰/۰۰۶۲/۲۰واردات ۲۰۱۷ (درصد)

غیر کشاورزی

۲۲/۴۰۱۰/۹۰۵۹/۲۰۷/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰تعرفه های تثبیت شده نهایی

تعرفه های MFN  کاربردی 
۲۰۱۸

۱۸/۴۰۴۰/۶۰۲۸/۳۰۱۱/۸۰۱/۰۰۰/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۷/۰۰

۲۰/۷۰۴۰/۸۰۲۶/۴۰۱۱/۳۰۰/۴۰۰/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۱۴/۲۰واردات ۲۰۱۷

www.wto.org

جدول (۴-۲۹): طبقات تعرفه ای محصوالت کشاورزی و غیرکشاورزی قزاقستان

کشاورزی

t صفرتعرفه

 ۵

 
۰

 ۱۰

 
۵

 ۱۵

 
۱۰

 ۲۵

 
۱۵

 ۵۰

 
۲۵

 ۱۰۰

 
۵۰

 t
۱۰۰

t غیر ارزشی 
(٪)

۶/۰۰۴۲/۶۰۲۳/۹۰۲۰/۹۰۳/۲۰۲/۶۰۰/۵۰۰/۴۰۱۸/۲۰۰تعرفه های تثبیت شده نهایی

تعرفه های MFN  کاربردی 
۲۰۱۸

۹/۷۰۴۱/۱۰۱۹/۹۰۲۳/۱۰۲/۸۰۱/۶۰۱/۴۰۰/۳۰۱۸/۲۰

۸/۹۰۲۷/۵۰۲۳/۳۰۳۲/۶۰۰/۹۰۲/۱۰۴/۷۰۰/۰۰۴۱/۱۰واردات ۲۰۱۷ (درصد)

غیر کشاورزی

۱۶/۳۰۴۴/۹۰۲۸/۹۰۸/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۶/۲۰تعرفه های تثبیت شده نهایی

تعرفه های MFN  کاربردی 
۲۰۱۸

۱۶/۶۰۴۴/۱۰۲۷/۸۰۱۰/۹۹۰۰/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۶/۳۰

۲۵/۰۰۴۰/۴۰۲۴/۲۰۸/۲۰۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۴/۱۰واردات ۲۰۱۷

www.wto.org
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جدول (۴-۳۰): دامنه تعرفه  های وارداتی بر حسب گروه های کاالیی و سهم از واردات ارمنستان

گروه های کاالیی

وارداتحقوق و عوارض کاربردی MFNحقوق و عوارض تثبیت  شده نهایی

میانگین

معاف از 
حقوق و 
عوارض

(درصد)

حداکثر

خطوط 
تثبیت

  شده

(درصد)

میانگین

معاف از 
حقوق و 
عوارض

(درصد)

حداکثر

سهم از کل 
واردات

(درصد)

معاف از 
حقوق و 
عوارض

(درصد)

۷/۰½۱۵/۰۰/۰۱۵/۰۱۰۰/۰۱۸/۷۱۵/۱۵۵/۰محصوالت حیوانی

۱۵/۰۰/۰۱۵/۰۱۰۰/۰۱۴/۷۰/۰۱۵/۰۱/۲۰/۰محصوالت لبنی

۱۵/۰۰/۰۱۵/۰۱۰۰/۰۸/۰۷/۸۲۰/۰۱/۸۱۰/۰میوه و سبزیجات

۱۴/۲۰/۰۱۵/۰۱۰۰/۰۵/۰۲۸/۲۱۵/۰۲/۰۳۷/۸قهوه، چای

۱۵/۰۰/۰۱۵/۰۱۰۰/۰۸/۲۴/۰۱۵/۰۳/۶۵/۵غالت و فراورده  های آن

دانه  های روغنی، چربی ها 
و روغن ها

۱۳/۴۱۰/۸۱۵/۰۱۰۰/۰۸/۴۲۰/۳۱۵/۰۱/۷۱۹/۲

۱۴/۴۰۱۵/۰۱۰۰/۰۸/۸۰/۰۲۵/۰۱/۷۰/۰قند و شکر

۱۴/۷۲/۰۱۵/۰۱۰۰/۰۱۰/۷۴/۲۲۰/۰۳/۶۰/۵نوشیدنی  ها

۱۵/۰۰/۰۱۵/۰۱۰۰/۰۰/۰۱۰۰/۰۰/۰۰/۰۱۰۰/۰پنبه

۱۴/۶۰/۷۱۵/۰۱۰۰/۰۴/۷۱۰/۳۱۱/۰۰/۸۰/۱سایر محصوالت کشاورزی

۱۵/۰۰/۰۱۵/۰۱۰۰/۰۶/۷۳/۲۳۰/۰۰/۲۲۸/۱ماهی و فراورده   های آن

۷/۲۴۵/۸۱۵/۰۱۰۰/۰۷/۲۸/۱۱۵/۰۲۵/۳۴۷/۹مواد معدنی  و فلزات

۵/۰۰/۰۵/۰۱۰۰/۰۴/۴۱۲/۷۵/۰۶/۰۰/۰نفت

۰/۳۹۶/۴۱۵/۰۱۰۰/۰۴/۸۹/۸۱۰/۰۱۲/۲۲/۹مواد شیمیایی

۱/۶¼۳/۴۷۵/۴۱۵/۰۱۰۰/۰۷/۹۵/۹۱۵/۰چوب و کاغذ

۹/۲۵/۱۱۵/۰۱۰۰/۰۷/۵۱/۰۲۰/۰۳/۸۰/۳منسوجات

۱۵/۰۰/۰۱۵/۰۱۰۰/۰۸/۸۰/۰۰۱۵/۰۳/۳۰/۰پوشاك

۱۳/۸۷/۷۱۵/۰۱۰۰/۰۵/۷۱۱/۵۲۰/۰۲/۹۲/۴چرم و کفش

۴/۹۳۰/۰۱۵/۰۱۰۰/۰۲/۵۶۷/۰۱۵/۰۹/۳۸۷/۷ماشین  آالت غیرالکتریکی

۱۰/۳۳۱/۰۱۵/۰۱۰۰/۰۴/۳۴۵/۵۲۰/۰۸/۴۵۸/۸ماشین  آالت  الکتریکی

۹/۱۱۲/۹۱۵/۰۱۰۰/۰۸/۱۱۹/۰۲۵/۰۳/۷۰/۸تجهیزات   حمل و  نقل

۱۰/۵۲۹/۶۱۵/۰۱۰۰/۰۷/۱۲۲/۲۲۰/۰۴/۴۳۱/۲مصنوعات کارخانه  ای
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جدول (۴-۳۱): دامنه تعرفه  های وارداتی بر حسب گروه های کاالیی و سهم از واردات بالروس

گروه های کاالیی

وارداتحقوق و عوارض کاربردی MFNحقوق و عوارض تثبیت  شده نهایی

میانگین

معاف از 
حقوق و 
عوارض

(درصد)

حداکثر

خطوط 
تثبیت

  شده

(درصد)

میانگین

معاف از 
حقوق و 
عوارض

(درصد)

حداکثر

سهم از کل 
واردات

(درصد)

معاف از 
حقوق و 
عوارض

(درصد)

٢٥/٧١٤/٨٨٠/٠٠/٤١٤/٨محصوالت حیوانی

١٤/٧٠/٠١٥/٠٠/١٠/٠محصوالت لبنی

٨/٠٥/١١٥/٠٥/٦١٠/٢میوه و سبزیجات

٥/٤٢٩/٢١٣/٠٠/٨١٢/١قهوه، چای

٩/٥٣/٥٧٩/٠١/٩٢/٤غالت و فراورده  های آن

دانه  های روغنی، چربی ها 
و روغن ها

٦/٥١٨/١١٥/٠١/٦٣٧/٧

١٣/٢٠/٠٦١/٠٠/٦٠/٠قند و شکر

٢٤/١٤/٢٣٠٨/٠٠/٧٠/٦نوشیدنی  ها

٠/٠١٠٠/٠٠/٠٠/١١٠٠/٠پنبه

٤/٧١٠/٣١٠/٠٠/٦٦/٨سایر محصوالت کشاورزی

٧٣/٠١/٢١/٨½٦/٩ماهی و فراورده   های آن

٧/٢٨/٤٢٠/٠٢١/٤٤٩/٦مواد معدنی  و فلزات

٤/٤١٢/٧٥/٠١٩/٤٦٨/٣نفت

٤/٨٩/٧١٠/٠١٢/٠١٠/٥مواد شیمیایی

٨/١٥/٩٢٦/٠٢/٧٤/٣چوب و کاغذ

٧/٦١/٠١٨/٠٣/٢٦/١منسوجات

٨/١٠/٠١٨/٠١/١٠/٠پوشاك

٥/٧١١/٥١٥/٠٢/٤١٣/٥چرم و کفش

٢/٦٦٧/١١٥/٠٨/٩٦١/٣ماشین  آالت غیرالکتریکی

٤/٤٤٥/٣١٧/٠٦/٥٥٨/٨ماشین  آالت  الکتریکی

٨/٢١٩/٠٢٥/٠٤/٦٦/٢تجهیزات   حمل و  نقل

٧/٢٢٢/٢٢٠/٠٣/٢٤٦/٣مصنوعات کارخانه  ای
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جدول (۴-۳۲): دامنه تعرفه  های وارداتی بر حسب گروه های کاالیی و سهم از واردات روسیه

گروه های کاالیی

وارداتحقوق و عوارض کاربردی MFNحقوق و عوارض تثبیت  شده نهایی

میانگین

معاف از 
حقوق و 
عوارض

(درصد)

حداکثر

خطوط 
تثبیت

  شده

(درصد)

میانگین

معاف از 
حقوق و 
عوارض

(درصد)

حداکثر

سهم از کل 
واردات

(درصد)

معاف از 
حقوق و 
عوارض

(درصد)

۲۳/۲۷/۴۸۰/۰۱۰۰/۰۲۵/۸۱۴/۸۸۰/۰۱/۴۸/۵محصوالت حیوانی

۱۵/۴۰/۰۴۷/۰۱۰۰/۰۱۵/۲۰/۰۴۷/۰۱/۱۰/۰محصوالت لبنی

۸/۴۰/۲۱۸/۰۱۰۰/۰۸/۰۵/۱۱۸/۰۳/۷۱۰/۰میوه و سبزیجات

۶/۴۴/۲۱۳/۰۱۰۰/۰۵/۴۲۹/۲۱۳/۰۱/۲۵۲/۰قهوه، چای

۱۰/۱۱/۳۷۸/۰۱۰۰/۰۸/۵۳/۵۷۸/۰۱/۱۸/۱غالت و فراورده  های آن

دانه  های روغنی، چربی ها 
و روغن ها

۷/۱۸/۲۲۵/۰۱۰۰/۰۶/۵۱۸/۱۱۵/۰۱/۳۷۰/۶

۱۳/۱۰/۰۵۵/۰۱۰۰/۰۱۱/۵۰/۰۵۳/۰۰/۲۰/۰قند و شکر

۲۳/۳۰/۰۳۰۳/۰۱۰۰/۰۲۲/۴۴/۲۳۰۳/۰۱/۷۴/۹نوشیدنی  ها

۰/۰۱۰۰/۰۰/۰۱۰۰/۰۰/۰۱۰۰/۰۰/۰۰/۰۱۰۰/۰پنبه

۵/۳۰/۰۱۰/۰۱۰۰/۰۴/۷۱۰/۳۱۰/۰۰/۸۸/۵سایر محصوالت کشاورزی

۷/۸۰/۰۱۳۸/۰۱۰۰/۰۶/۹۲/۱۷۳/۰۰/۹۶/۷ماهی و فراورده   های آن

۸/۰۰/۱۲۰/۰۱۰۰/۰۷/۲۸/۴۲۰/۰۱۰/۱۱۳/۲مواد معدنی  و فلزات

۵/۰۰/۰۵/۰۱۰۰/۰۴/۴۱۲/۷۵/۰۰/۴۰/۱نفت

۵/۲۰/۴۱۰/۰۱۰۰/۰۴/۶۸/۷۱۰/۰۱۶/۰۱۵/۸مواد شیمیایی

۸/۰۵/۰۱۸/۰۱۰۰/۰۸/۰۵/۹۱۸/۰۲/۷۷/۹چوب و کاغذ

۷/۸۰/۰۱۸/۰۱۰۰/۰۷/۵۱/۰۱۸/۰۲/۲۳/۲منسوجات

۸/۹۰/۰۲۳/۰۱۰۰/۰۷/۸۰/۰۲۳/۰۳/۰۰/۰پوشاك

۶/۲۰/۰۱۵/۰۱۰۰/۰۵/۷۱۱/۵۱۵/۰۳/۴۷/۲چرم و کفش

۵/۸۸/۰۱۵/۰۱۰۰/۰۲/۶۶۷/۱۱۵/۰۲۰/۵۷۲/۲ماشین  آالت غیرالکتریکی

۶/۱۲۳/۸۱۵/۰۱۰۰/۰۴/۴۴۵/۳۱۵/۰۱۲/۳۶۸/۳ماشین  آالت  الکتریکی

۸/۹۲/۵۲۰/۰۱۰۰/۰۸/۲۱۸/۰۲۵/۰۱۱/۱۱۵/۱تجهیزات   حمل و  نقل

۸/۴۸/۰۲۰/۰۱۰۰/۰۷/۲۲۲/۲۲۰/۰۴/۹۴۱/۰مصنوعات کارخانه  ای
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جدول (۴-۳۳): دامنه تعرفه  های وارداتی بر حسب گروه های کاالیی و سهم از واردات قرقیزستان

گروه های کاالیی

وارداتحقوق و عوارض کاربردی MFNحقوق و عوارض تثبیت  شده نهایی

میانگین

معاف از 
حقوق و 
عوارض
(درصد)

حداکثر

خطوط 
تثبیت
  شده

(درصد)

میانگین

معاف از 
حقوق و 
عوارض
(درصد)

حداکثر
سهم از کل 
واردات

(درصد)

معاف از 
حقوق و 
عوارض
(درصد)

۱۰/۲۰/۰۱۵/۰۱۰۰/۰۱۳/۷۱۴/۸۸۰/۰۰/۸۳/۲محصوالت حیوانی

۱۱/۵۰/۰۱۵/۰۱۰۰/۰۱۴/۷۰/۰۱۵/۰۱/۲۰/۰محصوالت لبنی

۱۵/۶۳/۸۲۰/۰۱۰۰/۰۷/۵۵/۸۲۰/۰۲/۰۶/۴میوه و سبزیجات

۱۰/۶۰/۰۱۵/۰۱۰۰/۰۵/۶۲۹/۲۱۵/۰۱/۴۵/۹قهوه، چای

¾۱۱/۹۰/۰۲۰/۰۱۰۰/۰۹/۳۴/۲۳۰/۰۳/۷غالت و فراورده  های آن

دانه  های روغنی، چربی ها 
و روغن ها

۱۱/۰۰/۰۱۵/۰۱۰۰/۰۶/۵۱۸/۱۱۵/۰۱/۳۸/۸

۹/۷۶/۳۳۰/۰۱۰۰/۰۱۱/۸۰/۰۳۰/۰۰/۹۰/۰قند و شکر

۲۰/۰۰/۰۱۷۳/۰۱۰۰/۰۱۹/۳۴/۲۱۷۳/۰۲/۷۰/۳نوشیدنی  ها

۱۰/۰۰/۰۱۰/۰۱۰۰/۰۰/۰۱۰۰/۰۰/۰۰/۰۱۰۰/۰پنبه

۱۰/۵۰/۰۲۰/۰۱۰۰/۰۴/۶۱۱/۱۱۰/۰۰/۳۳۶/۴سایر محصوالت کشاورزی

۲۰/۰۰/۲۳/۱½۱۰/۲۰/۰۲۰/۰۹۹/۸۶/۷ماهی و فراورده   های آن

۵/۵۴۲/۲۱۰/۰۱۰۰/۰۷/۲۹/۲۶۱/۰۱۳/۴۱۰/۲مواد معدنی  و فلزات

۷/۵۰/۰۱۰/۰۱۰۰/۰۴/۴۱۲/۷۵/۰۱۲/۴۰/۱نفت

۵/۴۱۰/۵۱۰/۰۱۰۰/۰۴/۴۱۳/۴۱۰/۰۱۰/۶۴۴/۸مواد شیمیایی

۰/۷۹۳/۳۱۰/۰۱۰۰/۰۷/۷۵/۹۱۴/۰۴/۲۱/۹چوب و کاغذ

۸/۸۰/۲۱۲/۰۹۹/۸۷/۸۱/۱۳۵/۰۱۰/۵۵/۳منسوجات

۱۱/۹۰/۰۱۲/۰۱۰۰/۰۱۰/۲۰/۰۱۸/۰۵/۷۰/۰پوشاك

۸/۳۰/۰۱۵/۰۱۰۰/۰۵/۶۱۲/۲۱۵/۰۸/۳۹/۱چرم و کفش

۶/۷۲۰/۰۱۵/۰۱۰۰/۰۲/۵۶۸/۸۱۵/۰۸/۲۶۵/۴ماشین  آالت غیرالکتریکی

۶/۸۱۹/۸۱۵/۰۱۰۰/۰۴/۴۴۵/۸۱۵/۰۵/۷۶۹/۱ماشین  آالت  الکتریکی

۱۷/۰¼۸/۹۵/۸۱۰/۰۱۰۰/۰۷/۴۲۴/۹۰/۲۵تجهیزات   حمل و  نقل

۷/۷۲۴/۹۱۵/۰۱۰۰/۰۷/۱۲۲/۶۲۰/۰۲/۳۳۵/۱مصنوعات کارخانه  ای

www.wto.org 



فصل چهارم

253

جدول (۴-۳۴): دامنه تعرفه  های وارداتی بر حسب گروه های کاالیی و سهم از واردات قزاقستان

گروه های کاالیی

وارداتحقوق و عوارض کاربردی MFNحقوق و عوارض تثبیت  شده نهایی

میانگین

معاف از 
حقوق و 
عوارض
(درصد)

حداکثر

خطوط 
تثبیت
  شده

(درصد)

میانگین

معاف از 
حقوق و 
عوارض
(درصد)

حداکثر
سهم از کل 
واردات

(درصد)

معاف از 
حقوق و 
عوارض
(درصد)

١٧/٨٨/٧١٢٠/٠١٠٠/٠١٥/٢١٩/٠٥٥/٠١/٠٧/٤محصوالت حیوانی

١٤/٤٠/٠١٥/٠١٠٠/٠١٤/٤٠/٠١٥/٠٠/٩٠/٠محصوالت لبنی

٨/١٠/٢١٥/٠١٠٠/٠٧/٩٤/٦١٧/٠٢/٨٦/٧میوه و سبزیجات

٥/٦٤/٢٢٤/٠١٠٠/٠٥/٤٢٠/٨٢٤/٠١/٣٣٢/٤قهوه، چای

٩/٨١/٩٢٠/٠١٠٠/٠٩/٢٤/٢٢٠/٠١/٨١/١غالت و فراورده  های آن

دانه  های روغنی، چربی ها 
و روغن ها

٥/٨٣٢/٠١٥/٠١٠٠/٠٥/٩١٩/١١٥/٠٠/٨٣٦/٣

١٠/٩٠/٠٧٧/٠١٠٠/٠١٠/٨٠/٠٦٢/٠١/٠٠/٠قند و شکر

٢٤/٢٢/١٣٠٣/٠١٠٠/٠٢٤/٨٤/٢٣٠٣/٠١/٤١/٤نوشیدنی  ها

٠/٠١٠٠/٠٠/٠١٠٠/٠٠/٠١٠٠/٠٠/٠٠/٠١٠٠/٠پنبه

٥/٣٠/٨١٠/٠١٠٠/٠٤/٨٧/٤١٠/٠٠/٤١/٨سایر محصوالت کشاورزی

٠/٨٨٨/٦١٤/٠١٠٠/٠٤/٩٦/٣١٧/٠٠/٣٥/٢ماهی و فراورده   های آن

٧/٠٦/٤١٥/٠١٠٠/٠٧/٠٨/٨١٥/٠١٩/٩١٣/٩مواد معدنی  و فلزات

٥/٠٠/٠٥/٠١٠٠/٠٤/٤١٢/٧٥/٠٣/٦٠/٧نفت

٤/٧٩/١١٢/٠١٠٠/٠٤/٦٩/٠٩/٠١٤/٣٤/٤مواد شیمیایی

٥/٠٣٧/٦١٩/٠١٠٠/٠٦/٩٦/٠١٦/٠٤/٥٥/٤چوب و کاغذ

٧/٤٠/٢١٥/٠١٠٠/٠٧/٥٠/٨١٧/٠١/٧٢/٢منسوجات

٨/٨٠٠/٠/٠٢٠/٠١٠٠/٠٨/٩٠/٠٢٠/٠١/٦٠/٠پوشاك

٦/٠٤/٢١٥/٠١٠٠/٠٥/٧١٠/٢١٥/٠٢/٧٣/٢چرم و کفش

٤/٤٣١/١١٥/٠١٠٠/٠٢/٣٦٧/٥١٥/٠١٦/٢٥٨/٢ماشین  آالت غیرالکتریکی

٤/٨٤١/١١٥/٠١٠٠/٠٤/٠٤٥/٣١٧/٠١٠/٢٥٩/٣ماشین  آالت  الکتریکی

٧/٥١١/٦١٥/٠١٠٠/٠٧/٢١٦/٤١٨/٠٨/٢٦/٦تجهیزات   حمل و  نقل

٧/٠٢٢/٥١٥/٠١٠٠/٠٦/٩٢١/١١٨/٠٥/٢٤٣/٦مصنوعات کارخانه  ای

www.wto.org

جـدول (۴-۳۰) نشـان می دهـد میانگیـن حقـوق و عـوارض گمرکی تثبیت شـده بر اسـاس 

گروه هـای کاالیـی حاکـی از آن اسـت که بیشـترین میانگین ایـن تعرفه ها متعلق بـه محصوالت 

حیوانـی، لبنـی، میـوه و سـبزیجات، غـالت، پنبـه، ماهی و پوشـاک بـا ۱۵/۰ درصـد و کمترین 

آن مربـوط بـه مواد شـیمیایی با ۰/۳ درصد اسـت. میانگین حقـوق و عوارض گمرکـی کاربردی 

دولـت کامله  الـوداد برحسـب گروه بنـدی کاالیی نشـان می  دهد در ارمنسـتان بیشـترین میانگین 

تعرفه هـای جـاری مربـوط به محصـوالت حیوانی بـا ۱۸/۷ درصـد و کمترین آنها متعلـق به پنبه 

بـا صفـر درصد اسـت. واردات معـاف از حقوق و عـوارض گمرکی نیز برحسـب گروه  بندی  های 
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کاالیـی نشـان می  دهـد کـه پنبه با پوشـش ۱۰۰ درصـد از بیشـترین میـزان معافیت و پوشـاک و 

قنـد و شـکر از کمتریـن معافیت برخـوردار بوده  اند. 

جـدول (۴-۳۱) نشـان می دهـد میانگین حقـوق و عوارض گمرکـی کاربـردی دولت کامله  

الـوداد برحسـب گروه بنـدی کاالیـی در بـالروس بیشـترین میانگیـن تعرفه هـای جـاری مربوط 

بـه محصـوالت حیوانـی بـا ۲۵/۷ درصـد و کمتریـن آنهـا متعلـق به پنبه بـا صفر درصد اسـت. 

نشـان  کاالیـی  گروه  بندی  هـای  برحسـب  نیـز  گمرکـی  عـوارض  و  حقـوق  از  معـاف  واردات 

می  دهـد کـه پنبـه بـا پوشـش ۱۰۰ درصـد از بیشـترین میـزان معافیـت و پوشـاک و محصوالت 

لبنـی کمتریـن معافیـت برخـوردار بوده  اند.

جـدول (۴-۳۲) نشـان می دهـد میانگیـن حقـوق و عـوارض گمرکی تثبیت شـده بر اسـاس 

گروه هـای کاالیـی حاکی از آن اسـت که بیشـترین میانگیـن این تعرفه هـا متعلق به نوشـیدنی ها 

بـا ۲۳/۳ درصـد و کمتریـن آن مربـوط به پنبه بـا صفر درصد اسـت. میانگین حقـوق و عوارض 

گمرکـی کاربـردی دولـت کاملـه  الـوداد برحسـب گروه بنـدی کاالیـی نشـان می  دهد در روسـیه 

بیشـترین میانگیـن تعرفه هـای جاری مربوط بـه محصوالت حیوانـی با ۲۵/۸ درصـد و کمترین 

آنهـا متعلـق بـه پنبـه بـا صفـر درصـد اسـت. واردات معـاف از حقـوق و عـوارض گمرکـی نیـز 

برحسـب گروه  بندی  هـای کاالیـی نشـان می  دهـد کـه پنبـه بـا پوشـش ۱۰۰ درصـد از بیشـترین 

میـزان معافیـت و پوشـاک و قنـد و شـکر از کمترین معافیـت برخـوردار بوده  اند.

جـدول (۴-۳۳) نشـان می دهـد میانگیـن حقـوق و عـوارض گمرکی تثبیت شـده بر اسـاس 

گروه هـای کاالیـی حاکی از آن اسـت که بیشـترین میانگیـن این تعرفه هـا متعلق به نوشـیدنی ها 

بـا ۲۰/۰ درصـد و کمتریـن آن مربـوط بـه چوب و کاغـذ با ۰/۷ درصـد اسـت. میانگین حقوق 

و عـوارض گمرکـی کاربـردی دولـت کاملـه  الـوداد برحسـب گروه بنـدی کاالیی نشـان می  دهد 

در قرقیزسـتان بیشـترین میانگیـن تعرفه هـای جـاری مربـوط بـه نوشـیدنی ها بـا ۱۹/۳ درصـد و 

کمتریـن آنهـا متعلـق بـه پنبه با صفـر درصد اسـت. واردات معـاف از حقوق و عـوارض گمرکی 

نیـز برحسـب گروه  بندی  هـای کاالیی نشـان می  دهد کـه پنبه با پوشـش ۱۰۰ درصد از بیشـترین 

میـزان معافیـت و قنـد و شـکر از کمتریـن معافیت برخـوردار بوده  اند.

جـدول (۴-۳۴) نشـان می دهـد میانگیـن حقـوق و عـوارض گمرکی تثبیت شـده بر اسـاس 

گروه هـای کاالیـی حاکی از آن اسـت که بیشـترین میانگیـن این تعرفه هـا متعلق به نوشـیدنی ها 

بـا ۲۴/۲ درصـد و کمتریـن آن مربـوط به پنبه بـا صفر درصد اسـت. میانگین حقـوق و عوارض 
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گمرکـی کاربـردی دولـت کامله  الوداد برحسـب گروه بنـدی کاالیی نشـان می  دهد در قزاقسـتان 

بیشـترین میانگیـن تعرفه هـای جـاری مربـوط بـه نوشـیدنی ها بـا ۲۴/۸ درصـد و کمتریـن آنها 

متعلـق بـه پنبه بـا صفر درصد اسـت. واردات معـاف از حقوق و عـوارض گمرکی نیز برحسـب 

گروه  بندی  هـای کاالیـی نشـان می  دهـد کـه پنبـه بـا پوشـش ۱۰۰ درصـد از بیشـترین میـزان 

معافیـت پوشـاک و قنـد و شـکر از کمترین معافیـت برخـوردار بوده  اند.

۴-۱۲- موافقت نامه های فعال کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران

ــورهای  ــال کش ــه ای فع ــای منطق ــاری و  همکاری ه ــای تج ــمت موافقت نامه ه ــن قس در ای

عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا و ایــران را در دو گــروه موافقت نامه هــای صادراتــی و 

ــم.  ــه می کنی ــی ارائ واردات

جدول (۴-۳۵): فهرست موافقت نامه های فعال صادراتی کشورهای عضو اتخادیه اقتصادی اوراسیا و ایران

نام موافقت نامه و کشورسالکشورردیف

١

ارمنستان

۲۰۱۶ FTA, EEU-Vietnam

٢۲۰۱۵ Regional Group, Eurasian Economic Union (EEU)

٣۲۰۰۹ EU for GSP+ Countries

٤۱۹۹۶ Regional group, CIS

٥۱۹۷۶ United States for GSP countries

٦۱۹۷۴ Canada for GSP Countries

٧۱۹۷۲ Switzerland for GSP Countries

٨۱۹۷۱ Japan for GSP countries

٩۱۹۷۱ Norway for GSP countries

١٠۲۰۱۶ FTA, EEU-Vietnam

١١۲۰۱۵ Armenia for Developing Countries

١٢۲۰۱۵ Armenia for Least Developed Countries

١٣۲۰۱۵ Regional Group, Eurasian Economic Union (EEU)

١٤۲۰۰۰ Regional group, CIS

١

قزاقستان

۲۰۱۶ FTA, EEU-Vietnam

٢۲۰۱۵ Regional Group, Eurasian Economic Union (EEU)

٣۲۰۱۲ FTA, Kazakhstan-Serbia

٤۱۹۹۶ Regional group, CIS

٥۱۹۷۶ United States for GSP countries

٦۱۹۷۲ Switzerland for GSP Countries

٧۱۹۷۱ Japan for GSP countries
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نام موافقت نامه و کشورسالکشورردیف

١

قرقیزستان

۲۰۱۶ FTA, EEU-Vietnam

٢۲۰۱۵ Regional Group, Eurasian Economic Union (EEU)

٣۲۰۰۵ EU for GSP+ Countries

٤۲۰۰۲ Turkey for GSP countries

٥۱۹۹۶ Regional group, CIS

٦۱۹۷۶ United States for GSP countries

٧۱۹۷۴ Canada for GSP Countries

٨۱۹۷۲ Switzerland for GSP Countries

٩۱۹۷۱ Japan for GSP countries

١٠۱۹۷۱ Norway for GSP countries

١

روسیه

۲۰۱۶ FTA, EEU-Vietnam

٢۲۰۱۵ Regional Group, Eurasian Economic Union (EEU)

٣۲۰۰۰ FTA, Russia-Serbia and Montenegro

٤۱۹۹۶ Regional group, CIS

١

بالروس

۲۰۱۶ FTA, EEU-Vietnam

٢۲۰۱۵ Regional Group, Eurasian Economic Union (EEU)

٣۲۰۱۰ FTA, Belarus-Serbia

٤۱۹۹۶ Regional group, CIS

٥۱۹۷۲ Switzerland for GSP Countries

٦۱۹۷۱ Japan for GSP countries

٧۱۹۷۱ Norway for GSP countries

١

ایران

۲۰۱۶ Belarus (EAEU) for Developing Countries

٢۲۰۱۶ Group of Eight (D8)

٣۲۰۱۶ Kazakhstan (EAEU) for Developing Countries

٤۲۰۱۶ Russian Federation (EAEU) for Developing Countries

٥۲۰۱۵ Armenia for Developing Countries

٦۲۰۱۵ Kyrgyzstan for Developing Countries

٧۲۰۱۰ Iran-Bosnia and Herzegovina

٨۲۰۰۹ Iran-Syria

٩۲۰۰۸ Iran-Turkey

١٠۲۰۰۶ Iran-Pakistan

١١۲۰۰۵ Iran-Uzbekistan

١٢۲۰۰۴ GSTP

١٣۱۹۷۲ New Zealand for GSP Countries

١٤۱۹۷۲ Switzerland for GSP Countries

١٥۱۹۷۱ Japan for GSP countries

١٦۱۹۷۱ Norway for GSP countries

١٧۱۹۶۶ Australia for GSP Countries

ماخذ: سازمان جهانی تجارت،  ۲۰۱۹ 
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جدول (۴-۳۶): فهرست موافقت نامه های فعال وارداتی کشورهای عضو اتخادیه اقتصادی اوراسیا و ایران

نام موافقت نامه و کشور سال کشور ردیف

 FTA, EEU-Vietnam ۲۰۱۶

ارمنستان

١

 Kazakhstan (EAEU) for Developing Countries ۲۰۱۶ ٢

 Kazakhstan (EAEU) for Least Developed Countries ۲۰۱۶ ٣

 Regional Group, Eurasian Economic Union (EEU) ۲۰۱۵ ٤

 FTA, Kazakhstan-Serbia ۲۰۱۲ ٥

 Regional group, CIS ۱۹۹۴ ٦

 FTA, EEU-Vietnam ۲۰۱۶

قزاقستان

١

 Kazakhstan (EAEU) for Developing Countries ۲۰۱۶ ٢

 Kazakhstan (EAEU) for Least Developed Countries ۲۰۱۶ ٣

 Regional Group, Eurasian Economic Union (EEU) ۲۰۱۵ ٤

 FTA, Kazakhstan-Serbia ۲۰۱۲ ٥

 Regional group, CIS ۱۹۹۴ ٦

 FTA, EEU-Vietnam ۲۰۱۶

قرقیزستان

١

 Kyrgyzstan for Developing Countries ۲۰۱۵ ٢

 Regional Group, Eurasian Economic Union (EEU) ۲۰۱۵ ٣

 Kyrgyzstan for Least Developed Countries ۲۰۰۶ ٤

 Regional group, CIS ۱۹۹۵ ٥

 FTA, EEU-Vietnam ۲۰۱۶

روسیه

١

 Russian Federation (EAEU) for Developing Countries ۲۰۱۶ ٢

 Russian Federation (EAEU) for Least Developed Countries ۲۰۱۶ ٣

 Regional Group, Eurasian Economic Union (EEU) ۲۰۱۵ ٤

 FTA, Russia-Serbia and Montenegro ۲۰۰۰ ٥

 Regional group, CIS ۱۹۹۴ ٦

 Belarus (EAEU) for Developing Countries ۲۰۱۶

بالروس

١

 Belarus (EAEU) for Least Developed Countries ۲۰۱۶ ٢

 FTA, EEU-Vietnam ۲۰۱۶ ٣

 Regional Group, Eurasian Economic Union (EEU) ۲۰۱۵ ٤

 FTA, Belarus-Serbia ۲۰۱۰ ٥

 Regional group, CIS ۱۹۹۹ ٦

 Group of Eight (D8) ۲۰۱۶

ایران

١

 Iran-Bosnia and Herzegovina ۲۰۱۰ ٢

 Iran-Syria ۲۰۰۹ ٣

 Iran-Turkey ۲۰۰۸ ٤

 Iran-Pakistan ۲۰۰۶ ٥

 Iran-Uzbekistan ۲۰۰۵ ٦

ماخذ: سازمان جهانی تجارت،  ۲۰۱۹ 
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۴-۱۳- موانع تجاری در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

در ایــن بخــش بــه طــور خالصــه بــه برخــی موانــع تجــاری ورود بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه 

اقتصــادی اوراســیا پرداختــه می شــود. 

۴-۱۳-۱- مالیات بر ارزش افزوده 

ــتقیم  ــات غیرمس ــی مالی ــزوده نوع ــر ارزش اف ــات ب ــا، مالی ــواع مالیات ه ــدی ان در طبقه بن

بــر مصــرف و فــروش داخلــی کاالهــا و خدمــات اســت، ایــن نــوع مالیــات، چندمرحلــه ای 

ــزوده  ــب ارزش اف ــر حس ــی، ب ــرف نهای ــا مص ــل ت ــد و تکمی ــل تولی ــك از مراح ــر ی و در ه

ــروش  ــر ف ــات ب ــزوده، نوعــی مالی ــر ارزش اف ــات ب ــارت دیگــر، مالی ــه عب ایجــاد می شــود. ب

چندمرحلــه ای اســت کــه خریــد کاالهــا و خدمــات واســطه ای را از پرداخت مالیــات معــاف 

می کنــد. بعضــی از پیمان هــای منطقــه ای بنــا بــه دالیلــی، ماننــد شــکل گیری وحــدت نظــام 

مالیاتــی در مناســبات اقتصــادی کشــورهای عضــو پیمــان، برقــراری یکنواخــت فشــار مالیاتــی، 

ایجــاد تمایــل بــرای کشــورهای عضــو بــرای افزایــش کارایــی، اســتفاده از مزایــای بی طرفــی 

ــرمایه گذاری و  ــویق س ــی و تش ــای واردات ــن کااله ــرار نگرفت ــر ق ــودن، تحــت تاثی ــی ب و خنث

گســترش صنعــت، نظــام مالیــات بــر ارزش افــزوده را یکــی از پیش شــرط های ورود بــه چنیــن 

ــن نظــام ســازوکاری اســت کــه ضمــن  ــروزه ای ــه هــر حــال، ام ــد. ب ــرار داده ان ــی ق پیمان های

ــورهای  ــی کش ــاختار مالیات ــازی س ــرای یکسان س ــزاری ب ــه اب ــت ب ــای دول ــداری درآمده پای

ــل شــده اســت. ــه ای تبدی ــای منطق عضــو اتحادیه ه

مالیــات بــر ارزش افــزوده در کشــورهای مــورد قرقیزســتان ۲۰ درصــد، روســیه ۱۸ درصــد، 

ــوع  ــن ن ــر ۱۸ درصــد اســت. ای ــتان نی ــتان ۲۰ درصــد و قزاقس ــالروس ۱۸ درصــد، ارمنس ب

ــا  ــه کشــور ب ــواردی ک ــر در م ــود (مگ ــا اخــذ می ش ــی رقب ــای واردات ــام کااله ــات از تم مالی

کشــور شــریك تجــاری بــه توافــق برســد) لــذا در تــوان رقابتــی ایــران در بــازار کشــور مقابــل 

تاثیــری نــدارد. بــا ایــن وجــود موانــع کمــی بــرای ورود بــه بــازار در واقــع نــرخ تعرفــه، مالیــات 

ــا ســایر عــوارض خواهــد بــود. در ارتباطــات دوجانبــه آنچــه مهــم  بــر ارزش افــزوده و احیان

ــرا کشــورهای  ــرد. زی ــرار گی ــد مــد نظــر ق ــه بای ــی اســت ک اســت مجمــوع عــوارض پرداخت

عضــو ایــن اتحادیــه هرچنــد دارای تعرفــه پاییــن هســتند، لیکــن بــا دریافــت مالیــات بــر ارزش 

ــران  ــه ای ــی اســت ک ــن در حال ــد، ای ــادی ایجــاد می کنن ــع زی ــزوده و ســایر عــوارض، موان اف

دارای تعرفــه بــاال و مالیــات بــر ارزش افــزوده پایینــی اســت. 
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۴-۱۳-۲- مالیات مضاعف 

مالیــات مضاعــف۱ نوعــی مالیــات اســت کــه بــر تولیــد داخلــی و واردات کاالهــا بــرای کنتــرل 

ــزوده متفــاوت  ــر ارزش اف ــا مالیــات ب ــوع مالیــات ب مصــرف داخلــی وضــع می شــود. ایــن ن

اســت، زیــرا مالیــات بــر ارزش افــزوده از مصرف کننــده نهایــی اخــذ می شــود در حالــی کــه 

ایــن نــوع مالیــات از تولیدکننــده و وارد کننــده دریافــت می شــود. ســهم ایــن نــوع مالیــات از 

تولیــد ناخالــص داخلــی در کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه در ســال ۲۰۱۸، در حــدود ۰/۱۵ 

درصــد بــوده اســت. 

بــدون فیلتــر)،  الکلــی، ســیگار (بــا فیلتــر و  مشــروبات  کاالهــای  بــالروس بــر 

جواهــرآالت، محصــوالت جامــه خــزدار، خــودرو، محصــوالت نفتــی نظیــر بنزیــن و انــواع 

ــد.  ــع می کن ــات را وض ــوع مالی ــن ن ــوری ای ــه موت ــائط نقلی ــور وس آن، موت

روســیه بــر ســیگار بــدون فیلتــر و بــا فیلتــر ایــن نــوع مالیــات را وضــع می کنــد. ارمنســتان بر 

تنباکــو و مشــروبات الکلــی ایــن نــوع مالیــات را وضــع می کنــد. قزاقســتان بــر گــروه محصوالت 

زیــر مالیــات مضاعــف وضــع نمــوده اســت: آبجــو، مشــروبات الکلــی، بنزیــن، ســوخت دیزل، 

ــر فعالیت هــای  ــن ب ــرم، نفــت خــام و گاز. همچنی ــوری، اســلحه گ ــه موت ــور وســائط نقلی موت

قماربــازی و شــرط بندی و التــاری نیــز مالیــات مضاعــف در نظــر گرفتــه شــده اســت.

قرقیزســتان بــر گــروه محصــوالت مشــروبات الکلــی، تنباکــو،  محصــوالت نفتــی (بنزین، 

ــی از  ــام)، کاالهای ــت خ ــی و گازی، نف ــای نفت ــزل، فرآورده ه ــوحت دی ــت، س ــوخت ج س

ــزدار و محصــوالت  ــوم) و پوســت خ ــره و پالتینی ــال، نق ــرآالت (ط ــتال، جواه ــس کریس جن

ــن کشــورها  ــر ای ــردد در اکث ــه می گ ــد. مالحظ ــات مضاعــف اخــذ می کن حاصــل از آن مالی

مشــروبات الکلــی، نوشــیدنی های غیرالکلــی، تنباکــو، محصــوالت نفتــی و خــودرو مشــمول 

مالیــات مضاعــف هســتند. 

۳-۱۳-۳- استاندارد ها 

ــه  ــی اتحادی ــتاندارد مل ــه اس ــه، ب ــن اتحادی ــه ای کشــورهای عضــو ای ــتاندارد منطق ــخ اس تاری

ــد.  ــدا آن را گوســت اســتاندارد۲ نامیدن ــه بع ــردد ک ــر شــوروی در ســال ۱۹۲۵ برمی گ جماهی

ایــن اســتاندارد مبنــای تدویــن ســایر اســتانداردها قــرار گرفــت و اولیــن سیســتم اســتاندارد بــر 

1. Excise Tax
2. Gosstandart 
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اســاس آن در ســال ۱۹۶۸ منتشــر شــد. بعــد از جنــگ جهانــی دوم، برنامــه استانداردســازی 

ملــی بــه ســمت تغییــرات عمــده گام برداشــت. بعــد از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی، 

ــوان گوســت  ــه عن ــه از آن ب ــت ک ــکل گرف ــد ش ــای جدی ــتاندارد تحــت دولت ه گوســت اس

ــاد می شــود. در حــال حاضــر گوســت اســتاندارد دارای بیســت هــزار  ــه ای ی اســتاندارد منطق

ــی  ــی و بوم ــتانداردهای محل ــایر اس ــار س ــتاندارد در کن ــن اس ــت.  ای ــتاندارد اس ــوان اس عن

ــن  ــه کشــورهای ای ــرش کلی ــورد پذی ــتاندارد م ــن اس ــرای تدوی ــی ب ــوان منبع ــه عن کشــورها ب

منطقــه قــرار گرفــت. 

ایــن اســتاندارد بخش هــای انــرژی، نفــت و گاز، محیــط زیســت، حمل ونقــل، ارتباطــات، 

معــادن، بخــش فــرآوری مــواد غذایــی و دیگــر صنایــع را در بــر می گیــرد. در حال حاضر شــاید 

مهم تریــن منبــع تدویــن اســتاندارد های محلــی یــا بومــی در ایــن کشــورها، گوســت اســتاندارد 

منطقــه ای اســت. در کنــار ایــن منبــع، کشــورها بــه منظــور ارتقــای سیســتم استانداردســازی 

ــتند.  ــز هس ــتاندارد دیگــری نی ــع اس ــری مناب ــه ســمت به کارگی ــا) خــود ب (برخــی از بخش ه

بــالروس کــه هنــوز عضــو دائــم ســازمان جهانــی تجــارت نیســت، موافقت نامــه موانــع فنــی 

فــراروی تجــارت ســازمان جهانــی تجــارت را در عمــل مــورد اســتفاده قــرار می دهــد و مرکــز 

اطالعــات ملــی موانــع فــراروی تجــارت و معیــار بهداشــتی و نباتــی را ایجــاد کــرده اســت. 

بــالروس نیــز استانداردســازی محصــوالت خــود را بــر پایــه قانــون استانداردســازی و قواعــد 

ــال حاضــر  ــد. در ح ــتفاده می کن ــا اس ــتاندارد اروپ ــن اس ــتر از قوانی ــه بیش ــاده ک ــا نه ــی بن فن

ــود  ــغ می ش ــورد بال ــزار م ــه ۲۲ ه ــیه ب ــور روس ــده در کش ــتانداردهای تدوین ش ــداد اس تع

ــز تشــویقی اســت۱. در تمامــی ایــن کشــورها  ــاری و ۳۰ درصــد نی کــه ۷۰ درصــد آنهــا اجب

موسســه اســتاندارد در آن کشــورها مســئول گواهــی و اعتبارســنجی اســت.

ــی  ــت و تمام ــاری اس ــب گذاری اجب ــن برچس ــت قوانی ــورها رعای ــن کش ــی ای در تمام

ــات آن  ــند و اطالع ــته باش ــول داش ــب محص ــد برچس ــی بای ــتم خرده فروش ــا در سیس کااله

ــرای  ــی ب ــات عموم ــامل اطالع ــد ش ــد. برچســب ها بای ــی باش ــا روس ــی و ی ــان محل ــه زب ب

ــی در  ــد. حت ــدگان باش ــت از مصرف کنن ــون حمای ــا قان ــق ب ــوده و منطب ــدگان ب مصرف کنن

ــد  ــوند بای ــی می ش ــات اضاف ــامل مالی ــه ش ــی ک ــر روی محصوالت ــن کشــورها ب برخــی از ای

ــون  ــده باشــد. هم اکن ــات مضاعــف درج ش ــای مشــمول مالی ــوط کااله ــر مرب برچســب مه

(www.goss-r.info) ١ . سایت استاندارد روسیه
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کاالهــا،  بــرای  اســتاندارد  گواهی نامه هــای  صــدور  کاالیــی،  اســتاندارد های  پذیــرش 

ــو  ــورهای عض ــب کش ــود در اغل ــتاندارد موج ــایر اس ــتی و س ــای بهداش ــا، فرم ه اعتبارنامه ه

اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا از جملــه موانــع جــدی بــر ســر راه تجــارت بــا ایــن کشورهاســت. 

ــش  ــات افزای ــد موجب ــح می توان ــور صحی ــه ط ــور ب ــن کش ــر ای ــورد نظ ــتاندارد م ــت اس رعای

ــد.   ــم بزن ــران را رق توســعه صــادرات ای

۴-۱۳-۴- حمل ونقل کاال به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

ــق  ــاری از طری ــع تج ــش موان ــراه کاه ــه هم ــی ب ــبکه های ارتباط ــر ش ــعه فراگی ــد و توس رش

اتخــاذ سیاســت های تجــارت آزاد۱، در دهه هــای اخیــر موجــب گســترش روزافــزون تجــارت 

ــت  ــش اهمی ــث افزای ــر، باع ــن ام ــده و ای ــی گردی ــای بین الملل ــت در بازاره ــدید رقاب و تش

خدماتــی چــون حمل ونقــل شــده اســت؛ به ویــژه آنکــه امــروزه خدمــات، ارتبــاط تنگاتنگــی 

بــا رفــاه عمومــی و توســعه پایــدار دارد. پــس از اعمــال آزاد ســازی تجــاری در بخــش تجــارت 

ــا افزایــش ســهم خدمــات در تجــارت بین الملــل، آزادســازی و اصــالح مقــررات در  کاال و ب

ــی از سیاســت های  ــوان بخــش مهم ــه عن ــل ب ــات حمل ونق ــه خدم ــات از جمل ــه خدم زمین

ــه  ــرار گرفــت و ب ــه ق تجــاری کشــورهای پیشــرفته در دهــه ۱۹۹۰، در دســتور کار دور اروگوئ

ــه  ــه پای ــی از س ــوان یک ــه عن ــس) ب ــات۲ (گت ــارت خدم ــی تج ــه عموم ــش موافقت نام پیدای

اصلــی ســازمان تجــارت جهانــی۳ منجــر گردیــد. علــت عمــده ظهــور چنیــن موافقت نامــه ای 

آن بــود کــه ارائــه خدمــات از جملــه حمل ونقــل خارجــی بــا موانــع و محدودیت هایــی ماننــد 

تبعیــض کشــورها میــان بخــش داخلــی و بخــش خارجــی و وضــع محدودیت هــای مقــداری 

در ارائــه خدمــات همــراه بــود. 

ــه دلیــل  امــروزه حمل ونقــل یکــی از اجــزای مهــم اقتصــاد ملــی محســوب می گــردد و ب

ــر فرآینــد رشــد اقتصــادی کشــور دارد. ایــن بخــش  داشــتن نقــش زیربنایــی تاثیــر فراوانــی ب

ــد،  ــای تولی ــی زمینه ه ــترده در تمام ــکلی گس ــه ش ــه ب ــت ک ــی اس ــده فعالیت های دربرگیرن

توزیــع و مصــرف کاال و خدمــات جریــان دارد. بــدون وجــود شــبکه حمل ونقــل، تاسیســات 

1. Free Trade Policies  
2. General Agreement on Trade in Services (GATS)
٣. تجــارت کاال، تجــارت خدمــات و حقــوق مالکیــت فکــري، تشــکیل دهنــده ســه محــور اصلــي موافقت نامه هــاي ســازمان تجــارت 
ــا  ــه شــمار مي آینــد؛ بــراي دیــدن توضیحــات بیشــتر؛ ر.ك: اســفندیار امیدبخــش، از موافقت نامــه عمومــي تعرفــه و تجــارت ت جهانــي ب
ص۲۹.  ســازمان جهانــي تجــارت، منــدرج در مجموعــه آموزشــي ســازمان جهانــي تجــارت، (تهــران: شــرکت چــاپ و نشــر بازرگانــي، ۱۳۸۵)،  
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و تجهیــزات جانبــی و نــاوگان مطلــوب تصــور رشــد و توســعه عمومــی کشــور غیرممکــن بنظر 

ــی و  ــی فعل ــی در مقطــع زمان ــا در رشــد و توســعه اقتصــاد و تجــارت جهان می رســد. اساس

رونــد گســترش آن نمی تــوان نقــش سیســتم های حمل ونقــل در بهینه ســازی هزینه هــا، 

ــرد.  ــکار ک ــده را ان ــات ارائه ش ــی و ســطح خدم ــی، ایمن ــفر، ســرعت جابه جای ــان س زم

ــورهای  ــا کش ــاری ب ــبات تج ــت مناس ــای اقتصــادی و تقوی ــل موجــب پیونده حمل ونق

ــرای ســرمایه گذاری  ــق فعالیت هــای اقتصــادی و ایجــاد بســترهای مطلــوب ب همســایه و رون

ــن  ــای بی ــارکت و همکاری ه ــی، مش ــا هم افزای ــی ب ــی و خارج ــای خصوصــی داخل بخش ه

دســتگاهی توســعه و گســترش خواهــد بــود. در شــرایط کنونــی و موقعیــت ممتــاز بنــادر جنوبی 

ایــران و دسترســی بــه بازارهــای منطقــه ای بــه ویــژه کشــورهای حلقــه اتصــال مســیر ترانزیتــی 

بــه کشــورهای آســیای میانــه و اوراســیا، تســریع در تکمیــل زیرســاخت های جــاده ای و ریلــی 

و تخصیــص ســهم کاالهــای اساســی از طریــق بنــادر جنوبــی کشــور و تســهیل و تســریع در 

ــر رونــق تولیــد و اشــتغال زایی  انجــام فرآیندهــا و فعالیت هــای تجــاری و بازرگانــی، عــالوه ب

عامــل توســعه، جهــش و همکاری هــای اقتصــادی اســت. 

ــر  ــی ب ــی مبتن ــرای توســعه تجــارت و بازرگان ــد ب ــروزه ایجــاد بســتری مناســب و جدی ام

علــم روز و آخریــن دســتاوردهای جهانــی و ایجــاد زنجیــره لجســتیک کارا بــه منظــور ایجــاد 

ــوان و  ــتفاده از ت ــع، اس ــز توزی ــادر و مراک ــق بن ــار از طری ــع ب ــل و توزی ــی در حمل ونق چابک

تکنولــوژی کشــورهای پیشــرو در حــوزه مدیریــت زنجیــره تامیــن و ایجــاد پارک هــای 

لجســتیکی و حمل ونقــل می توانــد در تحقــق رونــق تولیــد نقــش بســزایی ایفــا کنــد. دریــای 

خــزر اهمیــت بســیاری در حمل ونقــل دریایــی دارد، شــبکه راه هــای دریایــی بیــن بنــادر مهــم 

آن برقــرار اســت . بنــادر مهــم و تجــاری اقتصــادی دریــای خــزر عبارتنــد از: در ســاحل شــرقی 

ــران )، اوکارم ، ترکمــن باشــی  (کراسنوودســك ســابق )، بکــداش (در قلمــرو  ــدر ترکمــن  (ای بن

کتائــو (شــوچنکو ســابق ) (در قزاقســتان )، در ســاحل شــمالی آتیرائــو  جمهــوری ترکمنســتان )، آ

(گوری یــف ســابق ) (در قزاقســتان )، آســتاراخان (در روســیه )، در ســاحل غربــی ماخــاچ قلعــه 

(در روســیه )، باکــو، لنکــران و آســتارا (در جمهــوری آذربایجــان ) در ســاحل غربــی ، انزلــی ، 

نوشــهر؛ امیرآبــاد و ترکمــن (در ایــران ). پــس از فروپاشــی اتحــاد شــوروی شــبکه حمل ونقــل 

داخلــی بیــن بنــادر، به ویــژه بیــن بنــادر جمهــوری اســالمی و جمهوری هــای مشــترك المنافع 

افزایــش یافتــه اســت .  
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نــاوگان تجــاری دریــای خــزر در اواخــر قــرن ۱۹ در شــهر باکــو تاســیس شــد. ایــن نــاوگان 

ــت .  ــده داش ــه عه ــافر را ب ــاورزی و مس ــی و کش ــوالت صنعت ــل محص ــئولیت حمل ونق مس

نــاوگان تجــاری دریــای خــزر در ســال ۱۹۰۱ دارای ۷۸۸ فرونــد کشــتی بــود کــه ظرفیــت کل 

آنهــا حــدود ۳۰۰ هــزار تــن بــود. از نظــر ترکیــب کشــتی ها، بــه جهــت حجــم زیــاد تعــداد 

ــد از  ــدود ۷۰ درص ــود. ح ــیه دارا ب ــام اول را در روس ــاوگان مق ــن ن ــاری ، ای ــتی های تج کش

ــت .  ــای آن اختصــاص داش ــت و فرآورده ه ــه نف ــل کاال ب حمل ونق

بــه دلیــل واقــع شــدن راه آبــی ولــگاـ  ُدن در خــاك فدراســیون روســیه و نیــز محدودیت هایی 

کــه بــرای ترانزیــت کاال وجــود دارد، هزینه هــای حمل ونقــل باالســت . عــالوه بــر آن ، مســکو 

ــاال  ــد. ب ــل می کن ــه تحمی ــه منطق ــود را ب ــی خ ــود، اراده سیاس ــر خ ــورد نظ ــای م در زمان ه

بــودن هزینــه و صــرف وقــت زیــاد بــرای عبــور از کانــال، از مزیــت ایــن راه آبــی می کاهــد. بــه 

همیــن ســبب در دریــای خــزر، فقــط خطــوط کشــتیرانی داخلــی می توانــد کارایــی بیشــتری 

داشــته باشــد و نمی تــوان بــه گســترش ارتباطــات بــا آب هــای آزاد خوشــبین بــود.  

دریــای خــزر نقطــه تالقــی دو طــرح بــزرگ حمل ونقــل «تراســکا» و «کریــدور ترانزیتــی 

شــمال جنــوب » اســت . در ســال ۱۹۹۳ کشــورهای اتحادیــه اروپــا در کنفرانــس حمل ونقــل 

اروپا-آســیا کریدورهــای ترانزیتــی ریلــی و ترکیبــی را کــه قــاره اروپــا و آســیا قــرار دارد تعییــن 

ــه ۸  ــد ک ــف ش ــدور تعری ــی ۱۰ کری ــای ترکیب ــه کریدوره ــن اجــالس در زمین ــد. در ای کردن

ــدور  ــی کری ــم یک ــدور مه ــا و ۲ کری ــل اروپ ــت داخ ــارت و ترانزی ــه تج ــوط ب ــدور مرب کری

غرب-شــرق ، ارتبــاط تجاری-ترانزیتــی اروپــا بــا آســیای مرکــزی (کــه بعدهــا بــه «تراســکا»۱، 

ــاط کشــورهای شــمال (شــامل  ــدور شــمال-جنوب ، ارتب ــه و کری معــروف شــد) هــدف گرفت

اروپــا و اســکاندیناوی ) و جنــوب (شــامل جنــوب روســیه ) را مــورد نظــر داشــت کــه کریــدور 

ــران مرتبــط اســت۲.  هــر دو  ــا موقعیــت ترانزیتــی ای ــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم ب ــر ب اخی

ایــن شــبکه ها از میــان دریــای خــزر و بــا عبــور از آب هــای ایــن دریــا ارتبــاط غرب-شــرق و 

ــد.  ــرار می کنن ــمال-جنوب را برق ش

ــی  ــای آب ــبکه راه ه ــی ش ــد، ول ــاب می آی ــه حس ــته ب ــی بس ــه دریای ــزر اگرچ ــای خ دری

ــای  ــیاه ، دری ــای آزوف ، س ــا دری ــیه ، ب ــع در روس ــی واق ــای آب ــا و کانال ه ــق روده آن از طری

1. TRACECA (Europe-Caucasus-Asia Transport Corridor) 
٢. روزنامه اطالعات ، شماره ٢٢٠٨٧ مورخ ٢٧ آذر ١٣٧٩.
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ــو و  ــی و باک ــادر ترکمن باش ــن بن ــال ۱۹۶۲ بی ــاط دارد. از س ــك ، ارتب ــای بالتی ــفید، دری س

ــر و از  ــر دای ــتی های واگن ب ــتیرانی کش ــط کش ــو خ کتائ ــو و آ ــادر باک ــن بن ــال ۱۹۸۵ بی از س

ــن مســیر  ــه یکدیگــر متصــل می شــود. در ای ــا ب ــن کشــتی ها راه آهــن دوســوی دری ــق ای طری

تعــدادی شــناور بــه همیــن منظــور فعالیــت می کردنــد کــه عبــارت  بودنــد از: «آذربایجــان »، 

ــن  ــده ، ای ــناورهای یادش ــتان ». ش ــلطانف » و «قزاقس ــتان »، «حمیدس ــتان »، «ازبکس «ترکمنس

مســیر را در ۱۲ ســاعت طــی کــرده و هرکــدام از آنهــا ده هــا واگــن و ۳۵۰ نفــر مســافر را حمــل 

ــش داده و موجــب  ــا را کاه ــده کااله ــت تمام ش ــن راه ، قیم ــا از ای ــل واگن ه ــد. حم می کردن

ــن  ــه ای ــال اســت . فاصل ــز حاضــر فع ــال نی ــن خــط در ح ــد۱. ای ــار می ش ــش حجــم ب افزای

خــط ۳۰۵ کیلومتــر اســت . ایــن خــط کشــتیرانی ، در توســعه جــاده ابریشــم جدیــد در داالن 

ــران ایــن شــبکه شــده اســت . حمل ونقــل  ترانزیتــی تراســکا، جایگزیــن راه هــای ارتباطــی ای

ــج  ــا مســیر خلی ــا در مقایســه ب ــه اروپ ــای خــزر ب ــادر دری ــق بن ــا از طری ــی کااله و جابه جای

فــارس بــه علــت شــرایط مســاعد آب وهوایــی، ارزانــی نــرخ حمل ونقــل و کوتــاه بــودن مســیر 

کشــتیرانی بســیار مناســب تر و مقرون به صرفــه خواهــد بــود. 

ــن  ــی مهم تری ــردد ول ــر برمی گ ــت بش ــه قدم ــل ب ــه حمل ونق ــت و تاریخچ ــه قدم اگرچ

اســناد در زمینــه حمل ونقــل مربــوط بــه راه ابریشــم اســت کــه از قدیمی تریــن مســیرهای مبادلــه 

کاالی تجــاری و دانــش و فرهنــگ بشــری بیــن تمدن هــای یونانــی و التیــن بــا آســیای شــرقی، 

ــداد دارد، اســت. در اوایــل قــرن بیســتم بخشــی  ــه مســافت ۱۲ هــزار امت هندوســتان و چیــن ب

دیگــر از حمل ونقــل یعنــی راه آهــن نقش آفرینــی نمــود تــا اینکــه در دهه هــای آخــر قــرن بیســتم 

بــا توســعه و تکمیــل کامیون هــای بــاری و تجاری شــدن عملیــات حمل ونقــل جــاده ای، حیــات 

جدیــدی در تجــارت زمینــی دمیــده شــد. بــه نحــوی کــه دهــه ۸۰ میــالدی را نقطــه عطفــی در 

ــار دیگــر  ــد و ب ــرن رکــود تلقــی نموده ان ــد ق ــات حمل ونقــل و تجــارت زمینــی پــس از چن حی

توســعه تجــارت زمینــی آســیا-اروپا در دســتور کار بین المللــی قــرار گرفــت.

از علــل پژوهش هایــی کــه از ســوی غــرب و دولت هــای منطقــه ای پیرامــون جابه جایــی 

ــم  ــل مه ــه دالی ــوان ب ــرد می ت ــا و بالعکــس صــورت می گی ــه اروپ ــیا ب ــت از آس کاال و ترانزی

ــن  ــر مســیرهای ارتباطــی در ای ــه، تســلط بیشــتری ب ــر در منطق و سیاســی (حضــور پررنگ ت

کشــورها و حمایــت از گروه هــای معــارض داخلــی) اشــاره کــرد. در نهایــت می تــوان گفــت 

1. Azerbajan sovet ensiklopediyasi, Baku 1986
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ــل کاال را  ــیر حمل ونق ــن مس ــریع ترین و کم هزینه تری ــه س ــن اســت ک ــا ای ــی آنه ــدف اصل ه

شناســایی و ایجــاد نماینــد کــه بتوانــد نیــاز اقتصــادی جهــان امــروز را به خوبــی پاســخ دهنــد. 

شــدت ایــن مســاله در میــان اعضــای آســیایی اقتصــاد جهانــی محســوس تر اســت و باعــث 

تشــدید مواضــع آنهــا نه تنهــا در قلمــرو خودشــان بلکــه در غــرب نیــز شــده اســت. پروژه هــای 

ــی کاال  ــه حمــل و جابه جای ــد بیشــتر ب ــی جدی ــل بین الملل ــا راهگذرهــای حمل ونق ــط ب مرتب

بــا قیمــت مناســب تر و از طریــق مســیرهای کوتاه تــر توجــه دارنــد. ایــن مســاله هــم در مــورد 

پــروژه راهگــذر حمل ونقــل بین المللــی تراســیکا و هــم در مــورد راهگــذر حمل ونقــل 

ــی  ــل بین الملل ــات حمل ونق ــت ارتباط ــت. اهمی ــادق اس ــوب ص ــمال- جن ــی ش بین الملل

ــای  ــیا و بازاره ــوس آرام در آس ــی و اقیان ــک اروپای ــای آتالنتی ــر بازاره ــادی ب ــزان زی ــه می ب

ــه و مــاورای قفقــاز  ــی، مرکــزی، قزاقســتان، کشــورهای آســیای میان کشــورهای آســیای جنوب

بیشــتر تاثیرگــذار اســت و در میــان ایــن مناطــق بــه ســبب ایــن مســاله انگیزه هــای قویــی بــرای 

توســعه داخلــی پدیــدار شــده اســت۱.

ــا در  ــیون اروپ ــی در اجــالس کمس ــورهای اروپای ــل کش ــال ۱۹۹۳ وزرای حمل ونق در س

هلســینکی مســیر جدیــدی بــه نــام راهگــذر بین المللــی حمل ونقــل شــمال-جنوب را معرفــی 

کردنــد و بــا امضــای توافق نامــه بیــن ســه کشــور ایــران، روســیه و هندوســتان در ســال ۲۰۰۰ 

ــل  ــك پ ــذاری ایجــاد ی ــن راهگ ــف چنی ــزه تعری ــت. انگی ــیر رســمیت یاف ــن مس ــالدی ای می

ارتباطــی بیــن کشــورهای جنــوب و جنــوب شــرق آســیا،  شــبه قاره هنــد بــا کشــورهای آســیای 

ــذر از کشــورهای اســکاندیناوی و  ــن راهگ ــیه اســت. ای ــق خــاك روس ــا از طری ــه و اروپ میان

شــمال اروپــا شــروع و پــس از عبــور از روســیه بــه بنــادر حاشــیه دریــای خــزر متصــل شــده 

و از طریــق خــاك ایــران و بنــادر شــهید رجایــی و امــام خمینــی تــا شــبه قاره هنــد و کشــورهای 

جنــوب شــرق آســیا امتــداد می یابــد. در ایــن راهگــذر ضمــن اســتفاده از سیســتم حمل ونقــل 

ــا نصــف و  ــال ســوئز ت ــه مســیر کان ــی حمــل کاال نســبت ب ــه زمان مــدرن چندوجهــی فاصل

ــد. ــا ۳۰درصــد کاهــش می یاب ــز ت ــه حمــل نی هزین

ــالروس،  ــتان، ب ــیه، قزاقس ــد، روس ــران، هن ــامل ای ــور ش ــت کش ــر هف ــال حاض در ح

ــتند  ــمال-جنوب۲ هس ــذار) ش ــو راهگذر(راهگ ــمی عض ــور رس ــه ط ــتان ب ــان و تاجیکس عم

1. Kurenko, North-South international transit corridor, International Journal of Transit(№4): http:// 
www.knysh.net.
2. North –South Transport Corridor
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کــه ســه کشــور اول، از بنیان گــذاران موافقت نامــه ایــن راهگــذر محســوب می شــوند. 

همچنیــن تاکنــون شــش کشــور بلغارســتان، آذربایجــان، ارمنســتان، ســوریه، اوکرایــن و ترکیــه، 

تقاضــای مشــارکت کرده انــد کــه بعــد از اجمــاع و موافقــت کشــورهای عضــو ایــن راهگــذر، 

ــی  ــد شــد. گفتن ــه طــور رســمی عضــو راهگــذر شــمال-جنوب خواهن ــد ب کشــورهای جدی

ــی و  ــای ترانزیت ــه همکاری ه ــک موافقت نام ــه راهگــذر شــمال-جنوب، ی اســت، موافقت نام

ــت.  ــورها اس ــان کش ــی می ــی بین الملل حمل ونقل

بــا عنایــت بــه اینکه عمــده کاالهــای صادراتــی ایــران از طریق زمینــی و به صــورت جاده ای 

بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا حمــل می شــود، لــذا فقــط محدودیت هــای 

ــع موجــود در  ــه اســت. اهــم موان ــرار گرفت ــن قســمت مــد نظــر ق حمل ونقــل جــاده ای در ای

ــاوگان حمل ونقــل بین المللــی  ــه ن ــه در زمین ــا کشــورهای عضــو ایــن اتحادی ــران ب تجــارت ای
جــاده ای بــه قــرار زیــر اســت:۱

قرقیزســتان؛ صــدور نکــردن روادیــد کثیرالمســافره ســه و شــش ماهــه توســط نمایندگی های 

سیاســی کشــور قرقیزســتان، بــه خاطــر کوهســتانی بــودن قرقیزســتان، حمل ونقــل بــا کامیــون 

ــه ۹۵ درصــد  ــوری ک ــه ط ــردد ب ــوب می گ ــور محس ــن کش ــت در ای ــیوه ترانزی ــن ش مهم تری

ــردد.  ــون انجــام می گ ــل توســط کامی حمل ونق

قزاقســتان؛ ارائــه نکــردن پروانــه تــردد بــه میــزان کاقــی جهــت نــاوگان جــاده ای ایرانــی کــه 

قصــد حمــل کاال بــه مقصــد قزاقســتان دارنــد، طــرف قزاقــی بــا ایــن اقــدام، در عمــل اعمــال 

محدودیــت بــرای ورود نــاوگان جــاده ای ایرانــی می کنــد. 

ــاوگان جــاده ای ایرانــی  ــار ن روســیه؛ مســدود بــودن مســیر جــاده ای داغســتان کــه باالجب

بایــد از کشــتی های رو-رو دریــای خــزر اســتفاده کننــد کــه در نتیجــه هزینــه و زمــان حمــل 

ــد از  ــت روادی ــه اســت. دریاف ــش یافت ــه ای افزای ــل مالحظ ــور قاب ــه ط ــور ب ــن دو کش کاال بی

ســفارت روســیه جهــت راننــدگان نــاوگان جــاده ای ایرانــی، مســتلزم ارائــه اصــل دعوت نامــه 

ــه طــول می انجامــد.  ــوده کــه ایــن امــر حــدودا یــك مــاه ب از صاحــب کاال در روســیه ب

۴-۱۴- موافقت نامه تجارت ترجیحی و صنایع داخلی

ــای تجــارت  ــازی تجــاری حاصــل از موافقت نامه ه ــان آزادس ــاط می ــر ارتب ــال  های اخی در س

١. بر اساس اطالعات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي، وزارت راه و شهرسازی 
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ــان را تشــکیل داده اســت. از  ترجیحــی و رشــد اقتصــادی هســته مرکــزی مباحــث اقتصاددان

ایــن رو بررســی ایــن امــر کــه آزادســازی چــه تاثیراتــی بــر صنایــع داخلــی خواهــد داشــت؟ 

ــرات مثبــت  ــن تاثی ــد گفــت ای ــه در پاســخ بای ــا منفــی اســت؟ ک ــرات مثبــت و ی ــن تاثی و ای

ــق  ــوژی از طری ــال تکنول ــث انتق ــاری، باع ــازی تج ــوال آزادس ــرا اص ــود، زی ــی می ش ارزیاب

ــا  ــرمایه ای ب ــای س ــه واردات کااله ــردد. این گون ــرفته می گ ــرمایه ای پیش ــای س واردات کااله

تکنولــوژی برتــر همچنیــن باعــث باالبــردن افزایــش درآمدهــای صادراتــی و باالبــردن جریــان 

ورودی ســرمایه های خارجــی می گردنــد عــده ای معتقدنــد کــه میــزان رشــد واردات، کاهنــده 

ــده رشــد اقتصــادی اســت. ــزان رشــد صــادرات، افزاین ــع داخلــی و می فعالیت هــای صنای

ــان نئوکالســیک خاطرنشــان  ــات اقتصاددان ــات اقتصــادی به خصــوص مطالع ــر مطالع اکث

می ســازد کــه یــک اقتصــاد کامــال آزاد، بــه احتمــال بســیار قــوی نســبت بــه یــک اقتصــاد شــدیدا 

ــه  ــه ارائ ــد ب ــی می توان ــارت خارج ــودن تج ــردی بازب ــاهدات کارب ــری دارد. مش ــده برت مهارش

ــوع سیاســت های اقتصــادی منتهــی شــود کــه مــالزم رشــد اقتصــادی  نظریــات جدیــدی در ن

اســت. مشــاهدات خاطرنشــان می کنــد کــه در توجیــه چگونگــی رابطــه میــان رشــد اقتصــادی 

ــت های  ــی، سیاس ــای کم ــش محدودیت ه ــاد، کاه ــک اقتص ــاری در ی ــودن تج ــه بازب و درج

ــه اقتصــاد کالن، سیاســت های دولــت و ثبــات سیاســی نقــش تعیین کننــده ای دارنــد. محتاطان

رابطــه بیــن رشــد و آزادســازی تجــاری از عنوان هایــی اســت کــه بــه طــور وســیع در ادبیات 

ــد مدل هــای  ــه اســت. امــروزه در رویکردهــای جدی ــرار گرفت رشــد و توســعه مــورد بحــث ق

ــری  ــان جهت گی ــدت می ــه بلندم ــود رابط ــکان وج ــزا ام ــد درون ــدل رش ــه م ــد، از جمل رش

تجــاری و رشــد اقتصــادی بــه روش هــای مختلــف تشــریح شــده اســت۱؛ 

ــا  ــای ســرمایه ای ب ــق واردات کااله ــا از طری ــی رود ت ــار م ــا آزادســازی واردات انتظ ۱- ب

ــرد. ــه داخــل کشــور صــورت پذی ــوژی ب ــال تکنول ــوژی پیشــرفته، انتق تکنول

ــتراتژی  ــه اس ــبت ب ــی نس ــری صادرات ــعه جهت گی ــتراتژی توس ــی اس ــور کل ــه ط ۲- ب

اســت. رضایت بخش تــری  عملکــرد  دارای  واردات  جانشــین 

ــعه  ــت توس ــتفاده جه ــورد اس ــی م ــرمایه خارج ــرا س ــتراتژی برونگ ــری اس ۳- به کارگی

ــر بدهــی (اعــم از  ــا مشــکالتی نظی ــدون اینکــه اقتصــاد ب ــه دســت می دهــد ب اقتصــادی را ب

ــود. ــی و خارجــی) مواجــه ش داخل

1. Giles and Cara (2010) 
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۴- بــا آزادســازی تجــاری، اثــرات ســرریز مثبــت ناشــی از توســعه تکنولــوژی کشــورهای 

صنعتــی، اقتصــاد را بــه مقیاس هــای بــزرگ اقتصــادی در تولیــد هدایــت می کنــد و ایــن امــر 

بــه تســریع در رشــد اقتصــادی منجــر می شــود، زیــرا یــک اقتصــاد بــا درجــه بــاالی بــاز بــودن 

ــرای جــذب  ــواره از قابلیــت بیشــتری ب ــن، هم ــا محدودیــت پایی ــم تجــاری ب تجــاری و رژی

ــوردار اســت.  ــرفته برخ ــورهای پیش ــده از کش ــوژی جهت گیری ش تکنول

همچنیــن بــرای کشــورهای در حــال توســعه، ماننــد ایــران توصیــه می شــود کــه بــا کاهــش 

ــا از یــک طــرف و از طــرف دیگــر توســعه صــادرات  ــر تعرفه ه محدودیت هــای تجــاری نظی

ــش  ــت افزای ــانی) جه ــرمایه انس ــوان س ــه عن ــر (ب ــروی کار ماه ــری نی ــن به کارگی و همچنی

رشــد اقتصــادی گام هــای اساســی برداشــته شــود؛ زیــرا آزادســازی تجــاری از طریــق کاهــش 

ــوازات آن  ــه م ــا تقویــت نیروهــای متخصــص و کارآمــد و ب تعرفه هــا و توســعه صــادرات و ب

ــی  ــد باالی ــه رش ــوان ب ــاری، می ت ــازی تج ــا سیاســت آزادس ــگام ب ــاذ سیاســت های هم اتخ

ــتفاده  ــود، اس ــای موج ــا و توانایی ه ــب از ظرفیت ه ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــت یاف ــاد دس در اقتص

بهینــه به عمل آمــده و منابــع و عوامــل تولیــد نیــز بــا حداکثــر کارآیــی در تولیــد بــه کار گرفتــه 

می شــود.

۴-۱۵- خالصه و جمع بندی

تجــارت  موافقت نامه هــای  در  ارائه شــده  کاالهــای  تجزیه وتحلیــل  بــه  فصــل  ایــن  در 

ــالروس،  ــتان، ب ــیا (ارمنس ــادی اوراس ــه اقتص ــو اتحادی ــورهای عض ــران و کش ــی ای ترجیح

فصــل  ایــن  در  شــد.  پرداختــه   ۱۳۸۳-۹۷ دوره  در  قزاقســتان)  و  قرقیزســتان  روســیه، 

ــا، سیاســت تجــاری  ــی کاهــش تعرفه ه ــه  تجــارت ترجیحــی، اســتراتژی مذاکرات موافقت نام

جمهــوری اســالمی ایــران، عضویــت ایــران در موافقت نامه هــای دوجانبــه و منطقــه ای، 

ــی  ــادرات ترجیح ــیا، ص ــادی اوراس ــه اقتص ــران و اتحادی ــی ای ــارت ترجیح ــه تج موافقت نام

ایــران بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا، واردات ترجیحــی ایــران از کشــورهای 

ــو  ــورهای عض ــا کش ــران ب ــی ای ــارت ترجیح ــراز تج ــیا، ت ــادی اوراس ــه اقتص ــو اتحادی عض

اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا، سیاســت های تجــاری، موافقت نامه هــای فعــال کشــورهای 

ــه  ــو اتحادی ــورهای عض ــاری در کش ــع تج ــران، موان ــیا و ای ــادی اوراس ــه اقتص ــو اتحادی عض

اقتصــادی اوراســیا و حمل ونقــل کاال بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا مــورد 



فصل چهارم

269

ــد: ــان می ده ــج نش ــه نتای ــور خالص ــه ط ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــل ق تجزیه وتحلی

ــق شــرایط و  موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی یکــی از شــکل های همگرایــی اســت و طب

ــه ای  ــع تعرف ــه کاهــش موان ــورهای عضــو ب ــه، کش ــاد موافقت نام ــده در مف ــط مطرح ش ضواب

بیــن خــود خواهنــد پرداخــت و ایــن در حالــی اســت کــه هیچ کــدام از ایــن کشــورها تغییــری 

ــه ای  ــع تعرف ــش موان ــد. کاه ــاد نمی کنن ــورها ایج ــایر کش ــا س ــود ب ــاری خ در سیاســت تج

می توانــد بــرای تمــام کاالهــای مبادالتــی باشــد و یــا تنهــا بــرای فهرســتی از کاالهــا باشــد کــه 

ــب یــك  ــا فقــط از جان ــات کاهــش تعرفه ه ــه می شــود. گاهــی اوق از طــرف هــر کشــور ارائ

کشــور صــورت می گیــرد و تنهــا یــك کشــور موانــع تعرفــه ای خــود را کاهــش داده یــا حــذف 

ــد.   ــری ایجــاد نمی کن ــع تجــاری خــود تغیی ــد و در حالــی کــه کشــور مقابــل در موان می کن

طــی ســال های اخیــر جمهــوری اســالمی ایــران اقدامــات مناســبی در خصــوص اصــالح 

و تنظیــم سیاســت های تعرفــه ای انجــام داده اســت. بــه طــوری کــه ســاختار تعرفــه ای ایــران 

در ســال ۱۳۸۳ نســبت بــه ســال قبــل شــاهد تبدیــل کدهــای شــش رقمی نظــام هماهنــگ بــه 

هشــت رقمــی، کاهــش تعــداد طبقــات حقــوق ورودی، کاهــش میانگیــن حقــوق ورودی کل 

کاالهــا و باالخــره اضافــه شــدن ســتون تعرفه هــای ترجیحــی در جــداول تعرفــه ای بــوده اســت. 

ــوده و گامــی  ــه خــود تحولــی در بخــش بازرگانــی کشــور ب ــه نوب ــرات فــوق ب هریــك از تغیی

ــای  ــر کده ــود. تغیی ــوب می ش ــاری محس ــررات تج ــازی در مق ــهیل و شفاف س ــت تس جه

شــش رقمی نظــام هماهنــگ بــه هشــت رقمــی در واقــع موجــب توصیــف دقیق تــر کاالهــا و 

ــن  ــر در تعیی ــل کــد شــش رقمی شــده و هدف گــذاری دقیق ت ــن تفکیــك  کاالهــای ذی همچنی

ــت گذاران  ــر سیاس ــورد نظ ــاص م ــای خ ــای دارای ویژگی ه ــوق ورودی کااله ــای حق نرخ ه

ــد  ــه ای جدی ــف تعرف ــداد ۱۵۱۸ ردی ــش تع ــث افزای ــدام باع ــن اق ــد. ای ــر می کن را امکان پذی

ــه ای  ــن ترتیــب کل ردیف هــای تعرف ــده و بدی ــه ای کشــور گردی ــه مجمــوع ردیف هــای تعرف ب

کشــور بــه ۷۳۰۹ ردیــف در ســال ۱۳۹۴ افزایــش یافــت.

ــهم  ــت و س ــش صنع ــوق ورودی بخ ــای حق ــات نرخ ه ــی طبق ــاده و تجمع ــی س فراوان

ــه ای (۰/۷۵ درصــد) از حقــوق  آنهــا در ســال ۱۳۹۸ نشــان می دهــد تعــداد ۵۲ ردیــف تعرف

ــه ای (۴۳/۴۳ درصــد)  ــداد ۳۰۱۹ ردیــف تعرف ــاف هســتند، تع ــی مع ورودی و ســود بازرگان

ــار درصــد حقــوق ورودی)، تعــداد  ــرد (چه ــق می گی ــی تعل فقــط یــک درصــد ســود بازرگان

۴۴۹۵ ردیــف تعرفــه ای (۶۴/۶۶ درصــد) نــرخ تعرفه هــا تــا ۱۵ درصــد اســت، تعــداد ۱۱۵۰ 
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ردیــف تعرفــه ای (۱۶/۵۴ درصــد) نــرخ تعرفــه ای بیــن ۱۵ تــا ۴۰ دارنــد و تعــداد ۷۰۲ ردیــف 

تعرفــه ای (۱۰/۱۰ درصــد) نــرخ تعرفــه ای بیــن ۴۵ تــا ۷۵ درصــد دارنــد. 

فراوانــی ســاده و تجمعــی طبقــات نرخ هــای حقــوق ورودی واردات کشــور و ســهم 

ــه ای (۰/۸۸ درصــد) از حقــوق  آنهــا در ســال ۱۳۹۸ نشــان می دهــد تعــداد ۷۲ ردیــف تعرف

ــه ای (۴۱/۷۵ درصــد)  ــداد ۳۴۲۹ ردیــف تعرف ــاف هســتند، تع ــی مع ورودی و ســود بازرگان

ــار درصــد حقــوق ورودی)، تعــداد  ــرد (چه ــق می گی ــی تعل فقــط یــک درصــد ســود بازرگان

۵۰۱۳ ردیــف تعرفــه ای (۶۱/۰۳ درصــد) نــرخ تعرفه هــا تــا ۱۵ درصــد اســت، تعــداد ۱۴۳۸ 

ردیــف تعرفــه ای (۱۷/۵۱ درصــد) نــرخ تعرفــه ای بیــن ۱۵ تــا ۴۰ دارنــد و تعــداد ۱۰۷۱ ردیــف 

ــا ۷۵ درصــد دارنــد. تعرفــه ای (۱۳/۰۴ درصــد) نــرخ تعرفــه ای بیــن ۴۵ ت

در دوره ۹۸-۱۳۸۴ جمهــوری اســالمی ایــران اقــدام بــه برقــراری موافقت نامه هــای 

ــه  ــا، موافقت نام ــن آنه ــه آخری ــت ک ــرده اس ــف ک ــورهای مختل ــا کش ــی ب ــارت ترجیح تج

ــان ۱۳۹۸ اجرایــی  ــه اقتصــادی اوراســیا اســت کــه از پنجــم آب ــا اتحادی تجــارت ترجیحــی ب

ــران  شــده اســت. در تمامــی موافقت نامه هــا، منظــور از ترجیحــات اعطایــی آن اســت کــه ای

ــورهای  ــرای کش ــگHS ۱ ب ــتم هماهن ــای سیس ــطح کده ــود را در س ــی خ ــای واردات تعرفه ه

ــزان کاهــش در موافقت نامــه مشــخص اســت  عضــو موافقت نامــه کاهــش داده اســت کــه می

و منظــور از ترجیحــات دریافتــی آن اســت کــه کشــورهای عضــو موافقت نامــه بــرای واردات 

ــا  ــرای آنه ــا ب ــد ت ــش داده ا ن ــای HS کاه ــطح کده ــود را در س ــه خ ــای تعرف ــران نرخ ه از ای

هزینــه واردات از ایــران نســبت بــه هزینــه واردات از ســایر کشــورهای کــه عضــو موافقت نامــه 

ــران تمایــل بیشــتری داشــته باشــند. ــه واردات از ای ــا ب نیســتند کمتــر شــده ت

ــادی  ــه اقتص ــران و اتحادی ــالمی ای ــوری اس ــن جمه ــی بی ــارت ترجیح ــه تج موافقت نام

اوراســیا پــس از دو ســال مذاکــره در اردیبهشــت ۱۳۹۷ امضــا شــد ایــن موافقت نامــه دو مــاه 

پــس از اعــالم تصویــب آن در مراجــع قانون گــذاری جمهــوری اســالمی ایــران و کشــورهای 

عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در پنــج آبــان ۱۳۹۸ اجرایــی گردیــد. الزم بــه ذکــر اســت 

کــه در یــک ســال بعــد از اجرایــی موافقت نامــه، مذاکــرات بــرای انعقــاد موافقت نامــه 

تجــارت آزاد شــروع خواهــد شــد و ســه ســال پــس از تاریــخ اجرایی شــدن، چنانچــه 

ــه  ــداوم موافقت نام ــوص ت ــن در خص ــد طرفی ــده باش ــی نش ــارت آزاد نهای ــه تج موافقت نام

1.. Harmonized System Codes (HS Code)  
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ــن  ــن و جامع تری ــه مفصل تری ــن موافقت نام ــن ای ــرد. مت ــد ک ــری خواهن ــت تصمیم گی موق

ــرده اســت.  ــد ک ــران منعق ــالمی ای ــوری اس ــون جمه ــه تاکن ــه ای اســت ک موافقت نام

ــروه  ــیا در گ ــادی اوراس ــه اقتص ــو اتحادی ــورهای عض ــه کش ــران ب ــی ای ــای اعطای امتیازه

ــی اســت  ــی HS هشــت رقم ــد کاالی ــم ک ــامل ۳۶۰ قل ــی ش ــاورزی و صنعت ــای کش کااله

(ایــن تعــداد بــا توجــه بــه تغییــرات جــدول تعرفــه ای ســال ۱۳۹۸ شــامل ۳۸۰ کــد اســت). از 

ایــن تعــداد ۱۳۳ کــد مشــمول تثبیــت (کاهــش صفــر درصــدی) نــرخ تعرفــه در زمــان توافــق 

ــای  ــن ۳۲/۱ درصــد شــده اند. امتیازه ــا میانگی ــه ای ب ــف تعرف ــه مشــمول تخفی (۲۰۱۷)، بقی

اعطایــی اقتصــادی اوراســیا بــه ایــران شــامل ۵۰۲ کــد ۱۰رقمــی HS (کشــاورزی و صنعتــی) 

اســت کــه بــا توجــه بــه جــدول تعرفــه ای ســال ۲۰۱۹ تعــداد ۵۰۳ قلــم اســت کــه از آنهــا ۴۴ 

کــد مشــمول تثبیــت (کاهــش صفــر درصــدی) و بقیــه بــه طــور متوســط دارای کاهــش ۵۶/۳ 

درصــدی در نــرخ تعرفــه هســتند.  

ــم کاالی کشــاورزی و ۲۶۳  ــه ۹۷ قل ــه اوراســیا شــامل تعرف ــران ب ــارات اعطاشــده ای امتی

ــران شــامل ۳۷۶ قلــم  ــه ای ــوده اســت، امتیازهــای اعطاشــده اوراســیا ب قلــم کاالی صنعتــی ب

ــه اوراســیا  ــران ب کاالی صنعتــی و ۱۲۶ قلــم کاالی کشــاورزی اســت. امتیازهــای اعطایــی ای

ــه نشــان دهنده حمایــت  و برعکــس در بخــش صنعــت بیــش از بخــش کشــاورزی اســت ک

بیشــتر دو طــرف از بخــش کشــاورزی خــود اســت. 

ــه و برخــی دیگــر  ــت تعرف ــالم مشــمول تثبی ــی دو طــرف، برخــی اق ــای اعطای از امتیازه

مشــمول تخفیــف تعرفــه ای هســتند. در بخــش تثبیــت تعرفــه ایــران از ۳۶۰ قلــم در ۱۳۲ قلــم 

ــه داشــته کــه حــدود ۳۷ درصــد امتیازهــای  ــا کاهــش نیافتــن نرخ هــای تعرف ــه ی تثبیــت تعرف

ــم  ــم در ۳۹ قل ــیا، از ۵۰۲ قل ــران از اوراس ــی ای ــای دریافت ــران اســت. در امتیازه ــی ای اعطای

تثبیــت تعرفــه یــا کاهــش نیافتــن نرخ هــای تعرفــه داشــته کــه حــدود هشــت درصــد امتیازهــای 

دریافتــی ایــران اســت. در بخــش کاهــش تعرفــه ای ایــران در ۴۶۳ قلــم کاال ترجیــح دریافــت 

کــرده و اوراســیا در ۲۲۸ قلــم کاال از ایــران ترجیــح گرفتــه اســت. 

ــران ۶۵/۱۶ درصــد و متوســط کاهــش  ــی ای ــه ای دریافت ــای تعرف متوســط کاهــش نرخ ه

نرخ هــای تعرفــه ای اعطایــی ایــران ۲۲/۵۰ درصــد اســت کــه تخفیــف تعرفــه ای اوراســیا بــرای 

ــای  ــط نرخ ه ــت، متوس ــیا اس ــرای اوراس ــران ب ــه ای ای ــف تعرف ــتر از تخفی ــیار بیش ــران بس ای

ــی  ــه دریافت ــح ۱۲/۹۷ درصــد و متوســط نرخ هــای تعرف ــران، بعــد از ترجی ــی ای ــه اعطای تعرف



موافقت نامه تجارت ترجیحى
بین ایران و اتحادیه اقتصادى اوراسیا

272

ــود.   ــران بعــد از ترجیــح ۳/۰۶ درصــد خواهــد ب ای

ــم کاال، در بخــش کشــاورزی ۱۲۶  ــیا از ۵۰۲ قل ــران از اوراس ــت ترجیحــات ای در دریاف

قلــم بــا ســهم ۲۵ درصــدی از کل ترجیحــات وجــود دارد کــه دارای متوســط نــرخ تعرفــه ۷/۷۰ 

ــه ۲/۱۰ درصــد بعــد از اعمــال ترجیحــات  ــرخ تعرف ــل از ترجیحــات و متوســط ن درصــد قب

ــا ســهم ۷۵ درصــدی از کل ترجیحــات  ــم کاال ب ــز، ۳۷۶ قل هســتند و در بخــش صنعــت نی

وجــود دارد کــه دارای متوســط نــرخ تعرفــه ۶/۹۰ درصــد قبــل از ترجیحــات و متوســط نــرخ 

تعرفــه ۲/۵۰ درصــد بعــد از اعمــال ترجیحــات هســتند.

ــاورزی ۹۸  ــم کاال، در بخــش کش ــیا از ۳۶۰ قل ــه اوراس ــران ب ــی ترجیحــات ای در اعطای

قلــم بــا ســهم ۲۷ درصــدی از کل ترجیحــات وجــود دارد کــه دارای متوســط نــرخ تعرفــه ۳۲ 

درصــد قبــل از ترجیحــات و متوســط نــرخ تعرفــه ۱۳/۷۰ درصــد بعــد از اعمــال ترجیحــات 

ــا ســهم ۷۳ درصــدی از کل ترجیحــات  ــم کاال ب ــز، ۲۶۲ قل هســتند و در بخــش صنعــت نی

ــرخ  ــل از ترجیحــات و متوســط ن ــه ۲۲ درصــد قب ــرخ تعرف ــه دارای متوســط ن ــود دارد ک وج

ــه ۱۵/۴۰ درصــد بعــد از اعمــال ترجیحــات هســتند. تعرف

ــراز تجــاری منفــی  ــراز تجــارت کاالهــای دارای ترجیــح در دوره ۹۷-۱۳۸۳ ت متوســط ت

اســت یعنــی آنکــه احتمــاال کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در انتخــاب اقــالم 

بــرای ترجیــح از ایــن بهتــر عمــل کردنــد و انتخــاب آنهــا بــرای دریافــت ترجیحــات بــا توجــه 

بــه عملکــرد صادراتــی بــه ایــران بــوده اســت (جمــع جبــری متوســط تــراز تجــاری پنــج کشــور 

بــا ایــران برابــر بــا ۴۲۸/۳۵- اســت).

در اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بیــش از ۹۰ درصــد تعرفــه واردات کاالهــا بــر مبنــای ارزش 

ــه  ــزان حقــوق گمرکــی اخذشــده تابعــی از ارزش کاال اســت)، البت ــن می گــردد (می کاال تعیی

ــر  ــی و متغی ــط، خــاص، ترکیب ــی مشــمول تعرفه هــای مختل ــداد کمــی از کاالهــای واردات تع

اســت. بــر اســاس سیاســت تجــاری اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در ۲۰۱۶ از مجمــوع ۱۱۵۶۱ 

ــر اســاس ارزش کاالهــا محاســبه می شــود.  ــه ب ــه ای، تعــداد ۹۸۵۰ خــط تعرف خطــوط تعرف

خطــوط تعرفــه ای ترکیبــی برابــر ۱۱۵۴ خــط تعرفــه اســت. 

ــی حاکــی  ــر اســاس گروه هــای کاالی ــوق و عــوارض گمرکــی تثبیت شــده ب ــن حق میانگی

ــی،  ــی، لبن ــه محصــوالت حیوان ــق ب ــا متعل ــن تعرفه ه ــن ای ــه بیشــترین میانگی از آن اســت ک

میــوه و ســبزیجات، غــالت، پنبــه، ماهــی و پوشــاک بــا ۱۵/۰ درصــد و کمتریــن آن مربــوط بــه 
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مــواد شــیمیایی بــا ۰/۳ درصــد اســت. میانگیــن حقــوق و عــوارض گمرکــی کاربــردی دولــت 

کاملــه  الــوداد برحســب گروه بنــدی کاالیــی نشــان می  دهــد در ارمنســتان بیشــترین میانگیــن 

تعرفه هــای جــاری مربــوط بــه محصــوالت حیوانــی بــا ۱۸/۷ درصــد و کمتریــن آنهــا متعلــق 

بــه پنبــه بــا صفــر درصــد اســت. واردات معــاف از حقــوق و عــوارض گمرکــی نیــز برحســب 

گروه  بندی  هــای کاالیــی نشــان می  دهــد کــه پنبــه بــا پوشــش ۱۰۰ درصــد از بیشــترین میــزان 

معافیــت و پوشــاک و قنــد و شــکر از کمتریــن معافیــت برخــوردار بوده  انــد. 

میانگیــن حقــوق و عــوارض گمرکــی کاربــردی دولــت کاملــه  الــوداد برحســب گروه بنــدی 

کاالیــی در بــالروس بیشــترین میانگیــن تعرفه هــای جــاری مربــوط بــه محصــوالت حیوانــی 

بــا ۲۵/۷ درصــد و کمتریــن آنهــا متعلــق بــه پنبــه بــا صفــر درصــد اســت. واردات معــاف از 

ــه  ــی نشــان می  دهــد کــه پنب ــز برحســب گروه  بندی  هــای کاالی حقــوق و عــوارض گمرکــی نی

بــا پوشــش ۱۰۰ درصــد از بیشــترین میــزان معافیــت و پوشــاک و محصــوالت لبنــی کمتریــن 

ــد. ــوردار بوده  ان ــت برخ معافی

ــی حاکــی  ــر اســاس گروه هــای کاالی ــوق و عــوارض گمرکــی تثبیت شــده ب ــن حق میانگی

ــا ۲۳/۳ درصــد  ــه نوشــیدنی ها ب ــق ب ــا متعل ــن تعرفه ه ــن ای ــه بیشــترین میانگی از آن اســت ک

و کمتریــن آن مربــوط بــه پنبــه بــا صفــر درصــد اســت. میانگیــن حقــوق و عــوارض گمرکــی 

ــیه  ــد در روس ــان می  ده ــی نش ــدی کاالی ــب گروه بن ــوداد برحس ــه  ال ــت کامل ــردی دول کارب

ــا ۲۵/۸ درصــد و  ــی ب ــه محصــوالت حیوان ــوط ب ــن تعرفه هــای جــاری مرب بیشــترین میانگی

کمتریــن آنهــا متعلــق بــه پنبــه بــا صفــر درصــد اســت. واردات معــاف از حقــوق و عــوارض 

ــا پوشــش ۱۰۰  ــه ب ــه پنب ــد ک ــان می  ده ــی نش ــای کاالی ــز برحســب گروه  بندی  ه ــی نی گمرک

درصــد از بیشــترین میــزان معافیــت و پوشــاک و قنــد و شــکر از کمتریــن معافیــت برخــوردار 

بوده  انــد.

ــی حاکــی  ــر اســاس گروه هــای کاالی ــوق و عــوارض گمرکــی تثبیت شــده ب ــن حق میانگی

ــا ۲۰/۰ درصــد  ــه نوشــیدنی ها ب ــق ب ــا متعل ــن تعرفه ه ــن ای ــه بیشــترین میانگی از آن اســت ک

و کمتریــن آن مربــوط بــه چــوب و کاغــذ بــا ۰/۷ درصــد اســت. میانگیــن حقــوق و عــوارض 

ــد در  ــان می  ده ــی نش ــدی کاالی ــب گروه بن ــوداد برحس ــه  ال ــت کامل ــردی دول ــی کارب گمرک

ــا ۱۹/۳ درصــد  ــه نوشــیدنی ها ب ــوط ب ــن تعرفه هــای جــاری مرب قرقیزســتان بیشــترین میانگی

و کمتریــن آنهــا متعلــق بــه پنبــه بــا صفــر درصــد اســت. واردات معــاف از حقــوق و عــوارض 
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ــا پوشــش ۱۰۰  ــه ب ــه پنب ــد ک ــان می  ده ــی نش ــای کاالی ــز برحســب گروه  بندی  ه ــی نی گمرک

درصــد از بیشــترین میــزان معافیــت و قنــد و شــکر از کمتریــن معافیــت برخــوردار بوده  انــد.

ــی حاکــی  ــر اســاس گروه هــای کاالی ــوق و عــوارض گمرکــی تثبیت شــده ب ــن حق میانگی

ــا ۲۴/۲ درصــد  ــه نوشــیدنی ها ب ــق ب ــا متعل ــن تعرفه ه ــن ای ــه بیشــترین میانگی از آن اســت ک

و کمتریــن آن مربــوط بــه پنبــه بــا صفــر درصــد اســت. میانگیــن حقــوق و عــوارض گمرکــی 

ــتان  ــد در قزاقس ــان می  ده ــی نش ــدی کاالی ــوداد برحســب گروه بن ــه  ال ــت کامل ــردی دول کارب

ــن  ــا ۲۴/۸ درصــد و کمتری ــه نوشــیدنی ها ب ــوط ب ــن تعرفه هــای جــاری مرب بیشــترین میانگی

ــا صفــر درصــد اســت. واردات معــاف از حقــوق و عــوارض گمرکــی  آنهــا متعلــق بــه پنبــه ب

ــا پوشــش ۱۰۰ درصــد از  ــه ب ــه پنب ــی نشــان می  دهــد ک ــز برحســب گروه  بندی  هــای کاالی نی

ــد. ــن معافیــت برخــوردار بوده  ان ــد و شــکر از کمتری ــزان معافیــت پوشــاک و قن بیشــترین می

ــن دو  ــترده تر بی ــاط گس ــه ارتب ــر ب ــادی منج ــای اقتص ــد همکاری ه ــان می ده ــج نش نتای

یــا چنــد کشــور می شــود بــه گونــه ای کــه گســترش حجــم مبــادالت بیــن کشــورهای عضــو، 

ــطح  ــزان و س ــه می ــه ای ک ــه گون ــد داد، ب ــش خواه ــا را افزای ــی اعض ــد و کارای ــت تولی ظرفی

ــیل های  ــه پتانس ــته ب ــف بس ــای مختل ــادی در موافقت نامه ه ــاری و اقتص ــای تج همکاری ه

ــا بســتگی دارد.  ــن آنه ــزان اکمــال تجــاری بی اقتصــادی و تجــاری کشــورهای عضــو و می

ــر  ــری را ب ــاری کمت ــع تج ــو، موان ــورهای عض ــی کش ــارت ترجیح ــه  تج در موافقت نام

ــورهای عضــو از  ــك کش ــد و تك ت ــال می کنن ــه اعم ــده در داخــل اتحادی ــد ش ــای تولی کااله

ــس از  ــد و پ ــه ای برخوردارن ــع تعرف ــش موان ــتره کاه ــورد گس ــا در م ــی انعطاف پذیری ه برخ

برقــراری تجــارت ترجیحــی بیــن کشــورها ضمــن کمــك بــه تســهیل تجــاری بیــن آنهــا، شــاید 

امــکان اســتفاده از صرفه هــای ناشــی از مقیــاس بــه واســطه گســترش تجــارت را فراهــم کنــد.
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فصل پنجم:

ارزیابى و تجزیه وتحلیل اثرات موافقت نامه تجارت ترجیحى ایران و اتحادیه 
اقتصادى اوراسیا (روش اقتصادسنجى مدل هاى جاذبه)

۵-۱- مقدمه

یکــی از اهــداف اساســی کشــورهای در حــال توســعه دســتیابی بــه رشــد و توســعه اقتصــادی 

ــر هســتند  ــر رشــد اقتصــادی موث ــن راســتا، شــناخت عواملــی کــه ب ــدار اســت کــه در ای پای

ــتگی  ــت کاهــش وابس ــه اهمی ــه ب ــا توج ــن ب ــوردار اســت. همچنی ــژه ای برخ ــت وی از اهمی

اقتصــاد کشــور بــه درآمدهــای ارزی حاصــل از صــدور نفــت خــام و نیــز جایــگاه صــادرات 

ــر  ــر ب ــل موث ــی عوام ــم انداز، بررس ــند چش ــادی و س ــعه اقتص ــای توس ــی در برنامه ه غیرنفت

ــه  ــد ب ــادی بای ــت های کالن اقتص ــاس، سیاس ــن اس ــر همی ــد؛ ب ــرورت می یاب ــادرات ض ص

گونــه ای تدویــن شــود کــه در آن صــادرات غیرنفتــی ضمــن تامیــن بخــش عمــده ای از نیازهــای 

ــه دســت آورد. از ســوی دیگــر، از  ــگاه واقعــی خــود را در اقتصــاد کشــور ب ارزی کشــور جای

ــی، تجــارت خارجــی  ــالب صنعت ــد از انق ــال های بع ــژه در س ــیار دور، به وی ــته های بس گذش

همــواره مســاله ای مهــم در اقتصــاد کشــورهای جهــان محســوب شــده  اســت. 

امــروزه، تجــارت خارجــی یکــی از بنیادی تریــن مباحــث اقتصــادی محســوب می شــود. 

توســعه صــادرات غیرنفتــی، تنهــا بــه افزایــش درآمــد ارزی از طریــق توســعه صــادرات انــواع 

ــوان  ــه  عن کاالهــا و خدمــات محــدود نمی شــود؛ بلکــه توســعه صــادرات، نقــش مهم تــری ب

یــك راهبــرد در زمینــه رشــد و حتــی توســعه اقتصــادی بــر عهــده دارد کــه الزم اســت بــرای 

کاهــش آســیب پذیری اقتصــاد کشــور و مصــون مانــدن از نوســان های غیرعــادی قیمــت نفــت 

ــه در اجــرای برنامه هــای اقتصــادی، توســعه صــادرات غیرنفتــی و ایجــاد  ــری از وقف و جلوگی

ــزان اقتصــادی و  ــر برنامه ری ــد نظ ــد م ــای جدی ــی و کســب بازاره ــای صادرات ــوع در بازاره تن

سیاســی قــرار گیــرد.

ــه  ــران و اتحادی ــن ای ــاری بی ــط تج ــترش رواب ــده، گس ــداف یادش ــه اه ــتیابی ب ــرای دس  ب

اقتصــادی اوراســیا۱ (EAEU) از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. توســعه روابــط تجــاری 

1. Eurasian Economic Union (EAEU)
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متقابــل می توانــد در کاهــش بحران هــای سیاســی منطقــه  ای نقــش موثــری ایفــا نمایــد؛ ایــران 

ــا وجــود مناســبات تجــاری فعلــی از روابــط دوجانبــه مناســبی برخوردارنــد کــه  و اتحادیــه ب

ــران  ــود؛۱ ای ــوب ش ــه ای محس ــاری منطق ــدی تج ــکیل هم پیون ــرای تش ــوقی ب ــد مش می توان

ــه را از  ــد برخــی تجــارب اولی ــی تجــارت»۲ می توان ــه «ســازمان جهان در راســتای پیوســتن ب

طریــق تســهیل روابــط تجــاری متقابــل بــه دســت آورد کــه در نهایــت موجــب بهبود اســتاندارد 

زندگــی ملت هــای آنهــا و نیــز ارتقــای صلــح و ثبــات جهانــی خواهــد شــد و ایــن ترتیبــات 

به تدریــج گســترش یافتــه و بــه زمینه هــای جدیــدی از منافــع مشــترک تعمیــم خواهــد یافــت. 

در سـال های اخیـر، ایـران، اقدامات مثبتی در زمینـه انعقاد «موافقت نامه تجـارت ترجیحی»۳ 

بـا سـایر کشـورها انجام داده اسـت.۴ موافقت نامه تجارت ترجیحـی بین ایـران و اتحادیه اقتصادی 

اوراسـیا در مـه ۲۰۱۸ (اردیبهشـت ۱۳۹۷) منعقـد شـده  و در مجمـوع، شـامل ۵۰۲ قلـم کاالی 

ترجیحی  اسـت که قرار اسـت پس از سـه سـال، این موافقت نامـه تبدیل بـه «موافقت نامه تجارت 

آزاد»۵ شـود. گـزارش سـازمان تجـارت جهانـی (۱۹۹۰) اهمیـت موافقت نامه هـا و بلوک هـای 

تجاری در گسـترش سـهم تجـارت خارجی کشـورها را نشـان می دهد.۶  

ــج کشــور عضــو  ــران و پن ــن ای ــراری تجــارت ترجیحــی بی ــه حساســیت برق ــا توجــه ب ب

ــعه  ــرای توس ــه ب ــن موافقت نام ــی ای ــن فصــل، ارزیاب ــدف ای ــیا، ه ــه اقتصــادی اوراس اتحادی

ــر  ــا در نظ ــن ب ــع طرفی ــش مناف ــادی، افزای ــای اقتص ــترش همکاری ه ــاری و گس ــط تج رواب

ــای موجــود تجــاری  ــدی از فرصت ه ــی، بهره من ــت آن در اقتصــاد و بازرگان ــار مثب داشــتن آث

ــی  ــه مبتن ــا اســتفاده از مدل هــای جاذب ــی تجــارت ب ــه ســازمان جهان ــرای ورود ب و تســهیل ب

بــر پانــل دیتــا طــی دوره ۱۸-۲۰۰۷ و برآوردگــر گشــتاورهای تعمیم یافتــه (GMM)۷ اســت. 

ــد ناخالــص داخلــی ایــن  ــالروس، قزاقســتان و قرقیزســتان اســت. تولی ــه شــامل کشــورهایی چــون روســیه، ارمنســتان، ب ١. ایــن اتحادی
اتحادیــه ۱۹۰۰ میلیــارد دالر اســت (٣/٢ درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان). ارزش تولیــدات کشــاورزی اتحادیــه ١٢٣/٩ میلیــارد 
دالر اســت  (٥/٥ درصــد کل تولیــدات کشــاورزی جهــان). مســاحت کشــور های عضــو ایــن اتحادیــه بیــش از ۲۰ میلیــون کیلومتــر مربــع 

و جمعیــت آن بیــش از ۱۸۰ میلیــون نفــر اســت.
2. World Trade Organization (WTO) 
3. Preferential Trade Agreement (PTA) 
۴.  موافقت نامــه  تجــارت ترجیحــي: موافقت نامــه اي اســت کــه در آن، کشــورهاي عضــو، موانــع تجــاري کم تــري را بــر کاالهــاي تولیــد 
ــه اي  ــع تعرف ــش موان ــتره کاه ــورد گس ــا در م ــي انعطاف پذیري ه ــاء از برخ ــک اعض ــد و یکای ــال مي کنن ــه اعم ــل اتحادی ــده در داخ ش

ــد. برخوردارن
5. Free Trade Agreement (FTA)  
۶. تعــداد موافقت نامه هــاي اطــالع داده شــده بــه ســازمان جهانــي تجــارت ۱۹۹۰ حــدود ۵۰ مــورد بــوده کــه در ســال ۲۰۰۴ از مــرز ۲۸۵ 

مــورد فراتــر رفتــه و در ســال ۲۰۱۶ بــه ۴۲۱ مــورد افزایــش یافتــه  اســت بــه آدرس http://ptadb.wto.org مراجعه شــود. 
7. Generalize Method of Moments (GMM)
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ــه کشــورهای  ــران ب ــر صــادرات ای ــر ب ــن، پرســش کلیــدی ایــن اســت کــه عوامــل موث بنابرای

ــزان اســت؟ ــه چــه می ــه اقتصــادی اوراســیا کدامنــد و ســهم هریــک ب عضــو اتحادی

۵-۲-  مروری بر ادبیات 

«موافقت نامــه  تجــارت ترجیحــی» موافقت نامــه ای اســت کــه در آن کشــورهای عضــو، موانــع 

ــه اعمــال می کننــد و تك تــك  ــر کاالهــای تولیــد شــده در داخــل اتحادی تجــاری کمتــری را ب

ــه ای  ــع تعرف ــش موان ــتره کاه ــورد گس ــا در م ــی انعطاف پذیری ه ــو از برخ ــورهای عض کش

برخوردارنــد. «موافقت نامــه  تجــارت آزاد» مــورد خاصــی از موافقت نامــه  تجــارت ترجیحــی 

اســت کــه در آن کشــورهای عضــو، هــم موانــع تعرفــه ای و هــم موانــع غیرتعرفــه ای تجــاری 

ــد.  ــال برمی دارن ــت، کام ــان اس ــورهای خودش ــا کش ــدا آنه ــه مب ــی ک ــر راه کاالهای  را از س

ــد. در  ــذف نمی کنن ــال ح ــاری را کام ــع تج ــورها، موان ــوارد، کش ــتر م ــت در بیش ــی اس گفتن

ــای  ــه بخش ه ــوط ب ــا مرب ــا نوع ــتر موافقت نامه ه ــاری بیش ــق آزاد تج ــل مناط ــع، در داخ واق

ــتند.  ــاس هس غیر حس

واینــر۱ (۱۹۵۰) نشــان داد تجــارت ترجیحــی همیشــه باعــث افزایــش رفــاه نمی شــود. وی 

برقــراری همکاری هــای تجــاری و اقتصــادی بیــن دو یــا چنــد کشــور را عامــل بــروز تغییراتــی 

در الگــوی تولیــد، الگــوی مصــرف (ناشــی از تغییــر قیمــت واردات)،  جریان هــای تجــاری، 

ــه او  ــق نظری ــی طب ــد اقتصــادی می دانســت ول ــرخ رش ــا و ن ــراز پرداخت ه ــه، ت ــه  مبادل رابط

ــدل  ــك م ــاه شــود، حتمــی نیســت. او در ی ــش رف ــا باعــث افزای ــی قطع ــن تجارت ــه چنی اینک

تعــادل جزئــی  (وجــود ســه کشــور و یــك کاال) نشــان داد کــه اثــرات رفاهــی ناشــی از تشــکیل 

ــه برآینــد دو اثــر ایجــاد تجــارت۲ و انحــراف تجــارت۳ بســتگی دارد. اگــر اثــر  یکپارچگــی ب

ــاه حتمــی اســت ولــی  ــر انحــراف تجــارت باشــد، افزایــش رف ــر از اث ایجــاد تجــارت بزرگ ت

ــاه کاهــش خواهــد  ــر انحــراف تجــارت باشــد،  رف ــر از اث ــر ایجــاد تجــارت کوچك ت ــر اث اگ

یافــت.

ــن  ــه بی ــوع تعرف ــی در الگــو و ن ــه باشــد، تغییرات ــه ک ــی در هــر مرحل یــك طــرح همگرای

کشــورهای عضــو و بیــن کشــورهای عضــو بــا غیــر اعضــا را در بــر دارد. زیــرا باعــث کاهــش 

1. Viner 
2. Trade Creation Effect 
3. Trade Diversion Effect
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ســطح موانــع تجــاری بیــن کشــورهای عضــو می شــود کــه در واقــع گامــی اســت بــه ســوی 

ــایر  ــو روی واردات س ــورهای عض ــه کش ــی ک ــت محدودیت های ــه عل ــی ب ــارت آزاد ول تج

ــر  ــه واین ــود. نظری ــه طــرف تجــارت آزاد محــدود می ش ــد حرکــت ب کشــورها ایجــاد می کنن

ــل آن  ــرار گرفــت. در مقاب ــد ق ــورد نق ــان معاصــر او م (۱۹۵۰) توســط بســیاری از اقتصاددان

نظریــه «شــرکای تجــاری طبیعــی» مطــرح شــد، نظریــه شــرکای تجــاری طبیعــی بــر مبنــای 

ــا چنــد کشــور نزدیــك هــم تعریــف می شــود کــه ترتیبــات  حجــم بــاالی تجــارت بیــن دو ی

تجــارت منطقــه ای، بــه علــت کوتــاه بــودن فاصلــه جغرافیایــی طبیعــی هســتند و اثــر ایجــاد 

تجــارت بیشــتری نســبت بــه اثــر انحــراف تجــارت دارنــد.

۵-۲-۱- انحراف تجارت 

واینــر (۱۹۵۰) اولیــن کســی بــود کــه اثــرات ایجــاد و انحــراف تجــارت را در چارچــوب نظریــه 

همگرایــی منطقــه ای مطــرح نمــود. انحــراف تجــارت بــه عنــوان اثــر منفــی ترتیبــات تجــارت 

ــر کشــورهای  ــا قیمــت تمام شــده باالت ــدات ب منطقــه ای وضعیتــی را نشــان می دهــد کــه تولی

ــا قیمــت  عضــو بــه علــت برخــورداری از شــرایط ترتیبــات ترجیحــی، جایگزیــن تولیــدات ب

ــا حــذف عــوارض وارداتــی  ــرا کاهــش ی ــر کشــورهای غیرعضــو می گــردد. زی تمام شــده کمت

در چارچــوب همکاری هــای منطقــه ای در ارتبــاط بــا تولیــدات اعضــا کــه در رقابــت مســتقیم 

بــا تولیــدات کشــورهای غیرعضــو هســتند موجــب کاهــش قیمــت تمام شــده ایــن محصــوالت 

ــی آورد  ــم م ــر را فراه ــی واردات کم هزینه ت ــه جایگزین ــته و زمین ــه گش ــازار منطق ــدی در ب تولی

کــه مفهــوم آن کاهــش تجــارت بــا تولیدکننــدگان غیرمنطقــه ای اســت. ایــن مفهــوم در ادبیــات 

ــادی  ــی زی ــار منف ــارت آث ــراف تج ــام دارد. انح ــارت ن ــراف تج ــل، انح ــارت بین المل تج

ــت  ــی رقاب ــرایط طبیع ــالل در ش ــاد اخت ــرات، ایج ــن اث ــن ای ــه مهم تری ــی دارد، از جمل در پ

ــل  ــطح بین المل ــبی در س ــت نس ــری از مزی ــع و بهره گی ــی مناب ــیم بین الملل ــی، تقس بین الملل

ــراف  ــر انح ــی در اث ــارت بین الملل ــبی در تج ــت نس ــی برمزی ــای مبتن ــر الگوه ــت. تغیی اس

ــدگان  ــرا مصرف کنن ــدگان می گــردد، زی ــاه مصرف کنن تجــارت در نهایــت موجــب کاهــش رف

محــدوده طــرح همگرایــی ناگزیــر هســتند بــه دلیــل وجــود اثــر انحــراف تجــارت، کاالهــای 

تولیدکننــدگان منطقــه ای را بــا هزینــه ای بیشــتر خریــداری کننــد. اثــر انحــراف تجــارت زمانــی 

حــادث می شــود کــه موانــع تجــاری بــرای کشــورهای غیرعضــو حفــظ شــود. معمــوال هزینــه 

ــدگان  ــای تولیدکنن ــر واردات کااله ــه ب ــزان عوارضــی اســت ک ــادل می انحــراف تجــارت مع
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غیرمنطقــه ای وضــع می گــردد. بــر ایــن اســاس کاهــش موانــع تجــاری بــرای صادرکننــدگان 

کشــورهای غیرعضــو، همزمــان بــا مبادلــه ترجیحــات تجــاری بیــن کشــورهای عضــو ترتیبــات 

ــرد۱. ــا از بیــن می ب ــه انحــراف تجــارت را کاهــش داده و ی منطقــه ای، هزین

انحــراف تجــارت در دنیــای واقعــی عمدتــا باعــث فشــار بــر تولیدکننــدگان غیرمنطقــه ای 

شــده و هزینه هایــی را بــر آنــان تحمیــل می کنــد، در حالــی کــه تولیدکننــدگان داخلــی 

کشــورهای عضــو ترتیبــات تجــاری منطقــه ای از منافــع آن برخــوردار می شــوند،  لــذا آن دســته 

از ترتیبــات تجــاری کــه اثــر انحــراف تجــارت دارنــد از حمایــت داخلــی بیشــتری برخــوردار 

ــای  ــارت در همگرایی ه ــراف تج ــهور انح ــای مش ــتند۲. از نمونه ه ــر هس ــا ثبات ت ــوده و ب ب

ــه منظــور حمایــت از کشــاورزان در قالــب  ــا ب ــه ای، سیاســت مشــترك کشــاورزی اروپ منطق

اعطــای یارانــه، اعمــال تعرفه هــای گمرکــی و وضــع ســهمیه های وارداتــی بــرای محصــوالت 

ــه انحــراف  ــورد مشــهور و پرهزین ــك م ــه ی ــه ای اســت ک ــدگان غیرمنطق ــاورزی تولیدکنن کش

تجــارت در تاریــخ تجــارت دنیــا محســوب می گــردد. ایــن سیاســت مشــترك بــه کاهــش رفــاه 

عمومــی در اروپــا و ســایر نقــاط جهــان منجــر گشــت.                   

۵-۲-۲- ایجاد تجارت

ایجــاد تجــارت زمانــی حــادث می شــود کــه تولیــدات کارآمدتــر و کم هزینه تــر دیگــر 

ــود۳.  ــی ش ــر داخل ــد و هزینه ب ــدات غیرکارآم ــن تولی ــی جایگزی ــو همگرای ــورهای عض کش

ایجــاد تجــارت بــدان ســبب کــه مربــوط بــه تولیــدات کارآمدتــر منطقــه نســبت بــه تولیــدات 

داخــل کشــور اســت هیچ گونــه اثــر ســوء بــرای تولیدکننــدگان غیرمنطقــه ای بــه همــراه نــدارد. 

ایجــاد تجــارت موجــب افزایــش بهــره وری و تخصصــی شــدن تولیــدات منطقــه ای بــر پایــه 

مزیــت نســبی و نیــز بهبــود رفــاه عمومــی کشــورهای عضــو یــك ترتیــب تجــاری منطقــه ای 

می شــود.

ــای  ــت گروه ه ــه مخالف ــود ب ــر می ش ــارت منج ــاد تج ــه ایج ــه ب ــه ای ک ــات منطق ترتیب

ذی نفــع داخلــی می انجامــد. در نتیجــه فضــای رقابتــی بیــن تولیدکننــدگان منطقــه ای، 

ــا  ــره وری و ی ــش به ــه افزای ــر ب ــی  دچــار بحــران شــده و ناگزی ــد داخل ــدگان ناکارآم تولیدکنن

ــر از  ــدات ناکارآمدت ــع و تولی ــی صنای ــت می شــوند. در نتیجــه تعطیل ــه رقاب خــروج از گردون

1. World Bank (2000) 
2. Hoekman & Schiff (2002) 
3. World Bank (2000)
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پیامدهــای منفــی ایجــاد تجــارت بــه حســاب می آینــد، زیــرا باعــث کاهــش تولیــدات داخلــی 

ــر  ــدگان کارآمدت ــور واردات از تولیدکنن ــت وف ــه عل ــغلی ب ــای ش ــن فرصت ه و از دســت رفت

ــات  ــن ترتیب ــه ای ــارهای سیاســی برعلی ــش فش ــاله باعــث افزای ــن مس ــود. ای ــه ای می ش منطق

ــو  ــورهای عض ــل کش ــن دلی ــه همی ــد. ب ــاد می کن ــا ایج ــر آنه ــی را براب ــته و مقاومت های گش

ــا  ــا و ی ــاری، بخش ه ــازی تج ــان آزاد س ــامدها در جری ــن پیش ــری از ای ــرای جلوگی ــا ب غالب

ــی را  ــا ابزارهــای حفاظت ــدات آزادســازی مســتثنی و ی محصــوالت خاصــی را از شــمول تعه

ــد۱.     ــم می کنن ــا فراه ــرای آنه ب

بــرای محاســبه اثــر انحــراف و یــا ایجــاد تجــارت در یك طــرح همگرایی از شــاخص شــدت 

ــه ای  ــری نســبت تجــارت درون منطق ــتفاده می شــود. شــدت تجــارت از اندازه گی تجــارت۲ اس

یــك کشــور بــه تجــارت فرامنطقــه ای آن و یــا ســهم آن در تجــارت غیرمنطقــه ای تعییــن می گردد. 

ایــن نســبت همچنیــن می توانــد در ارتبــاط بــا کلیــه اعضــای یــك طــرح همگرایــی بــه صــورت 

دســته جمعــی محاســبه شــود. ایــن شــاخص گویــای ایــن نکتــه اســت کــه آیــا افزایــش تجــارت 

درون منطقــه ای بــه قیمــت کاهــش تجــارت ایــن منطقــه بــا دنیــا بــوده یــا ایــن افزایش بــه صورت 

هماهنــگ و متــوزان اتفــاق افتــاده اســت. همچنیــن اندازه گیــری ایــن شــاخص نشــان می دهــد 

کــه رشــد تجــارت درون منطقــه ای و تجــارت منطقــه بــا خــارج چگونــه بــوده اســت.      

در اینجــا الزم اســت بــه ایــن نکتــه مهــم توجــه کنیــم کــه در چارچــوب مباحــث نظــری، 

ــی در  ــتند ول ــی هس ــای همگرای ــده طرح ه ــکل دهنده و تکمیل کنن ــادی ش ــای اقتص انگیزه ه

ــی  ــداف سیاس ــن اه ــرای تامی ــیله ای ب ــا وس ــن همگرایی ه ــی، ای ــای عمل ــیاری  نمونه ه بس

ــرای  ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــط اقتصــادی ب ــت، رواب ــن حال ــی رود. در ای ــمار م ــه ش ــی ب و امنیت

ــر  ــای قوی ت ــود انگیزه ه ــود. وج ــه می ش ــه  کار گرفت ــی ب ــت خارج ــداف سیاس ــبرد اه پیش

ــن  ــی عضویــت در چنی ــا و زیان هــای احتمال ــا هزینه ه غیر اقتصــادی موجــب شــده اســت ت

ــه ممکــن اســت در  ــای غیراقتصــادی را ک ــده انگیزه ه ــوند. عم ــته ش ــده انگاش ــی نادی ترتیبات

ــت در  ــات و امنی ــرار ثب ــند برق ــته باش ــش داش ــه ای نق ــاری منطق ــات تج ــکل گیری ترتیب ش

ــی  ــادی، مکمل ــزرگ اقتص ــای ب ــا قدرت ه ــاط ب ــی در ارتب ــدرت چانه زن ــش ق ــه، افزای منطق

ــی و ... هســتند.    ــرای اصالحــات داخل ب

1. Hoekman  & Schiff 
2. Trade Intensity 
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۵-۵- ۳- شرایط موفقیت همگرایی منطقه ای

دالیــل اختــالف عملکــرد پیمان هــای منطقــه ای چیســت؟ چــرا برخــی از کشــورهای عضــو 

ــر از کشــورها  ــده و برخــی دیگ ــل ش ــی نای ــی از همگرای ــه درجــه باالی ــه ای ب ــات منطق ترتیب

ــداف و مقاصــد خــود برســند؟  ــه اه ــات ب ــن ترتیب ــد در چارچــوب ای نمی توانن

بــه نظــر می رســد ترکیــب اعضــای یــك طــرح همگرایــی زمینه ســاز موفقیــت یــا شکســت 

ــع  ــن کشــورهای در حــال توســعه، در بیشــتر مواق آن طــرح اســت. پیمان هــای برقرارشــده بی

ــد  ــی فاق ــن ترتیبات ــرا چنی ــود زی ــام می ش ــعه یافته تم ــر توس ــر و کمت ــه ضــرر اعضــای فقیرت ب

ــا در  ــد. عموم ــروز انحــراف تجــارت می گردن ــا موجــب ب ــوده و عموم ــر ایجــاد تجــارت ب اث

چنیــن  ترتیباتــی، کشــور در حــال توســعه ای کــه از ســطح توســعه صنعتــی باالتــری نســبت 

ــه  ــی ک ــود. از آنجای ــد می ش ــی بهره من ــای همگرای ــایر اعضــا برخــوردار اســت از مزای ــه س ب

ــد  ــی برخوردارن ــت باالی ــورها از حمای ــته از کش ــن دس ــا در ای ــی عمدت ــای صنعت بخش ه

ــا و  ــش تعرفه ه ــا کاه ــد ب ــری برخوردارن ــی باالت ــطح صنعت ــه از س ــوی ک ــورهای عض کش

ــعه یافته عضــو را  ــر توس ــات، کشــورهای کمت ــن ترتیب ــع تجــاری در چارچــوب ای ــر موان دیگ

ــد کــرد. بدیــن ترتیــب چنیــن  ــازار صادراتــی محصــوالت صنعتــی خــود تبدیــل خواهن ــه ب ب

ــورهای  ــد از کش ــال درآم ــب انتق ــا موج ــوده و غالب ــر ب ــه ای نابراب ــاری منطق ــات تج ترتیب

ــر در  ــارت دیگــر کشــورهای فقیرت ــه عب ــد. ب ــه کشــورهای پیشــرفته تر عضــو می گردن ــر ب فقی

ــی شــدن کشــورهای توســعه یافته تر عضــو را  ــه صنعت ــوب هزین ــات تجــاری جنوب-جن ترتیب

می پردازنــد. توزیــع نابرابــر منافــع ناشــی از آزادســازی تجــاری منطقــه ای موجــب بــروز تنــش 

ــات منجــر می شــود۱.  ــن ترتیب ــه از هــم پاشــیدگی ای ــی ب ــن اعضــا و در حاالت بی

ولــی همگرایــی اقتصــادی کشــورهای در حــال توســعه  بــا کشــورهای توســعه یافته منافــع 

بیشــتری را بــرای آنهــا در بــر خواهــد داشــت. ایــن موضــوع غالبــا از طریــق انتقــال تکنولــوژی، 

ــد  ــاق می افت ــعه اتف ــال توس ــورهای در ح ــه کش ــد ب ــبکه های تولی ــاد ش ــرمایه گذاری و ایج س

کــه خــود باعــث ارتقــای رفــاه و ســطح درآمــد کشــورهای در حــال توســعه و نزدیــك شــدن و 

همگرایــی ســطح درآمــد بیــن ایــن دو دســته از کشــورها خواهــد گردیــد. همچنیــن همگرایــی 

بیــن کشــورهای در حــال توســعه و کشــورهای توســعه یافته امــکان بیشــتری را بــرای بهره گیــری 

آنهــا از مزیت هــای نســبی خــود بــه دلیــل تفــاوت در بهره منــدی از منابــع بیــن ایــن دو دســته 

1.  Bernard Hoekman  & Maurice Schiff, 2002.
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از کشــورها در مقایســه بــا کشــورهای در حــال توســعه بــا کشــورهای در حــال توســعه دیگــری 

ــوع  ــن موض ــد. ای ــم می کن ــد فراه ــابهی برخوردارن ــبی مش ــای نس ــا  از مزیت ه ــه عمدت ک

زمینــه برخــورداری از ویژگــی مکمــل بــودن اقتصادهــای ایــن دو گــروه از کشــورها را فراهــم 

می ســازد۱. 

ــعه یافته  ــورهای توس ــا کش ــعه ب ــال توس ــورهای در ح ــادی کش ــی اقتص ــد همگرای هرچن

ممکــن اســت منافــع بســیاری را بــرای آنهــا در بــر داشــته باشــد و منافــع ناشــی از 

ســرمایه گذاری، ایجــاد شــبکه های تولیــد و انتقــال فنــاوری هزینه هــای انحــراف تجــارت در 

ایجــاد ترتیبــات تجــاری منطقــه ای بــا ایــن دســته از کشــورها را جبــران کنــد ولــی منافــع ناشــی 

از ایجــاد تجــارت در چارچــوب همگرایــی اقتصــادی اصــوال بیــن کشــورهایی کــه از ســطح 

توســعه صنعتــی یکســان برخــوردار بــوده و دارای ســاختار اقتصــادی مشــابه هســتند، تحقــق 

می یابــد. هر چــه بخش هــای اقتصــادی کشــورهای عضــو ترتیبــات تجــاری منطقــه ای 

ــد  ــرای تخصصــی شــدن تولی ــای بیشــتری ب ــت باشــند فرصت ه ــا یکدیگــر در رقاب بیشــتر ب

ــت  ــره وری و در نهای ــای به ــن ارتق ــاله همچنی ــن مس ــود. ای ــم می ش ــارت فراه ــاد تج و ایج

افزایــش ســطح رفــاه مصرف کننــدگان ایــن کشــورها را بــه دنبــال دارد. آزادســازی تجــاری بیــن 

کشــورهای کــه دارای ســاختار اقتصــادی مشــابهی هســتند موجــب می شــود تــا تولیدکننــدگان 

ــدگان  ــا دیگــر تولیدکنن ــت ب ــه و رقاب ــه منظــور مواجه ــی ب ــش کارای ــه افزای ــر ب ــی ناگزی داخل

ــد. افزایــش ســطح رقابــت ناشــی از  ــن دهن ــا تعطیلــی ت ــه ادغــام و ی ــا ب ــه ای شــده و ی منطق

ــد  ــای جدی ــری فناوری ه ــویق به کارگی ــب تش ــن موج ــه ای همچنی ــاری منطق ــازی تج آزادس

شــده کــه ایــن عوامــل همگــی بــه نوبــه خــود کاهــش هزینــه تولیــد و در نتیجــه افزایــش ســطح 

رفــاه مصرف کننــدگان را ســبب می شــود.

ــب  ــك ترتی ــت ی ــی شــانس موفقی ــرای ارزیاب ــاری ب ــد معی ــه می توان ــی ک ــر عوامل از دیگ

تجــاری منطقــه ای بــه شــمار آیــد حجــم تجــارت قبلــی اعضــای آن ترتیبــات اســت. هرچــه 

ســطح تجــارت و روابــط اقتصــادی کشــورهای عضــو یــك ترتیــب تجــاری قبــل از تاســیس 

ــا بیشــتر خواهــد  ــن آنه ــی بی ــوده باشــد احتمــال ایجــاد تجــارت در نتیجــه همگرای بیشــتر ب

بــود. زیــرا ایــن کشــورها قبــل از برخــورداری از دسترســی ترجیحــی از ســطح بــاالی مبــادالت 

تجــاری بهره منــد بــوده و شــرکای تجــاری طبیعــی محســوب می شــوند و از مزایــای نزدیکــی و 

۱. همان
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پیوســتگی جغرافیایــی بــرای رقابــت در بازارهــای یکدیگــر برخــوردار هســتند. ایجــاد همگرایی 

بیــن ایــن دســته از کشــورها آثــار انحــراف تجــارت کمتــری در بــر خواهــد داشــت۱. 

ســامرز و هســتون۲ (۱۹۹۱) بــر ایــن عقیــده هســتند کــه موافقت نامه هــای تجــارت 

ــد؛ نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داده  ــری دارن ــاه کشــورها نقــش موثرت منطقــه ای در ایجــاد رف

ــته  ــورهای عضــو داش ــر کش ــی ب ــرات مثبت ــد اث ــارت می توان ــراف تج ــزان انح ــه می اســت ک

باشــد. ایــن مطالعــه شــامل کشــورهای برونئــی، کامبــوج، چیــن، اندونــزی، الئــوس، میانمــار، 

ــه؛  ــادا، فرانس ــل، کان ــک، برزی ــترالیا، بلژی ــام، اس ــد، ویتن ــنگاپور، تایلن ــن، س ــزی، فیلیپی مال

ــی،  ــوان، کره جنوب ــا، تای ــد، پانام ــک، هلن ــن، مکزی ــا، ژاپ ــد، ایتالی ــگ، هن ــگ کن ــان، هن آلم

ــکا اســت.   ــپانیا، انگلســتان و آمری ــیه، اس روس

تبعیض آمیــز  را  ترجیحــی  تجــارت  موافقت نامه هــای   (۱۹۹۳) پاناگاریــا۳  و  دملــو 

ــان  ــا در می ــوی کاهــش تعرفه ه ــه س ــن حرکــت ب ــه متضم ــن موافقت نام ــرا ای ــته اند؛ زی دانس

ــرد و ایــن در  ــا کاهــش تعرفه هــا صــورت می گی شــرکای تجــاری اســت و تســهیل تجــارت ب

حالــی اســت کــه موانــع تجــاری بــه کلــی حــذف نمی شــوند. آنهــا همچنیــن بیــان می کننــد 

ــود از  ــد می ش ــور منعق ــد کش ــا چن ــن دو ی ــه بی ــی ک ــارت ترجیح ــه تج ــطح موافقت نام س

ــزان  ــه می ــدار اختــالف بســتگی ب ــر اســت کــه مق ــی پایین ت ســطح آزادســازی تجــاری جهان

ایجــاد تجــارت۴ و انحــراف تجــارت۵ ایجادشــده بــه واســطه برقــراری موافقت نامــه تجــارت 

ترجیحــی مــورد نظــر دارد. 

تجــارت  موافقت نامه هــای  وجــود  صــورت  در  می دهــد  نشــان   (۱۹۹۱) کروگمــن۶ 

ترجیحــی مشــابه، تالش هــا بــرای برقــراری ترتیبــات تجــارت ترجیحــی جدیــد ممکــن اســت 

ــر  ــود دارد و در ه ــه ای وج ــای کوچــك منطق ــاد بلوك ه ــداد زی ــان تع ــه در جه ــل آنک ــه دلی ب

بلــوک تعرفــه بهینــه در ســطح پایینــی برقــرار اســت انحــراف تجــاری ایجادشــده نیــز در ســطح 

ــی را  ــد موانع ــد می توان ــه جدی ــراری موافقت نام ــرای برق ــن موضــوع ب ــه ای ــد ک ــل باش حداق

ایجــاد نمایــد.

1. Bhagwati & Panagaria
2. Summers & Heston
3. Dd Melo & Panagraya  
4. Trade Creation  
5. Trade Diversion
6. Krugman



موافقت نامه تجارت ترجیحى
بین ایران و اتحادیه اقتصادى اوراسیا

284

ــرده  ــی ک ــا تجــارت آزاد را اجرای ــه ترجیحــی ی ــه دوجانب ــد موافقت نام ــون چن ــران تاکن ای

ــا کشــورهای دیگــر اجرایــی  اســت و اکنــون نیــز تــالش می کنــد، ایــن نــوع موافقت نامــه را ب

کنــد. 

ــال های  ــی س ــران ط ــیا، ای ــا اوراس ــی ب ــارت ترجیح ــه تج ــاد موافقت نام ــش از انعق پی

ــس،  ــه، تون ــتان، ترکی ــن، پاکس ــنی و هرزگوی ــتان، بوس ــورهای ازبکس ــا کش ۱۳۹۶-۱۳۸۴ ب

کوبــا و پنــج کشــور عضــو (D۸)؛ یعنــی، مالــزی، نیجریــه، ترکیــه، اندونــزی و پاکســتان نیــز 

ــه  ــک موافقت نام ــر آن، ی ــزون ب ــت و اف ــرده  اس ــد ک ــی منعق ــارت ترجیح ــه تج موافقت نام

تجــارت آزاد بــا ســوریه دارد کــه همگــی برقــرار هســتند. موافقت نامــه ترجیحــی بــا 

قرقیزســتان، در پــی عضویــت ایــن کشــور در اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا لغــو شــده اســت. 

ــتان  ــا افغانس ــه ب ــت یک طرف ــو و موافق ــز لغ ــالروس نی ــا ب ــه ب ــی یک طرف ــت ترجیح موافق

در اقــالم بســیار محــدودی جایگزیــن آن شــده اســت. جــدول (۵-۱) فهرســت انــواع 

موافقت نامه هــای تجــاری ایــران و کشــورهای شــریک تجــاری را نشــان می دهــد. 

جدول (۵-۱): موافقت نامه های تجارت ترجیحی ایران با سایر کشورها (بر حسب سال انعقاد قرارداد)

تاریخ انعقادتعداد ترجیحات تعرفه ایکشورردیف

ازبکستان۱
اعطایی: ۲۷ کد ۶ و ۸ رقمی 
دریافتی: ۲۷ کد ۶ و ۸ رقمی

۱۳۸۴/۰۳/۲۱

پاکستان۲
اعطایی: ۳۰۹ کد ۶  رقمی 
دریافتی: ۳۳۸ کد ۶ رقمی

۱۳۸۵/۰۳/۰۲

تونس۳
اعطایی: ۲۵۶ کد ۴، ۶ و ۸ رقمی 
دریافتی: ۱۷۴ کد ۶ و ۸ رقمی

۱۳۸۶/۰۸/۲۷

کوبا۴
اعطایی: ۴۴ کد ۸ رقمی 
دریافتی: ۸۸ کد ۶ و ۸ رقمی

۱۳۸۷/۰۲/۲۲

بوسنی و هرزگوین۵
اعطایی: ۱۷۰ کد ۶ رقمی 
دریافتی: ۱۷۰ کد ۴ و ۶ رقمی

۱۳۸۸/۰۶/۱۵

ترکیه۶
اعطایی: ۱۲۵ کد ۶ رقمی 
دریافتی: ۱۴۰ کد ۶ رقمی

۱۳۹۳/۰۳/۱۸

۷
دی هشت (مالزی، نیجریه، 
ترکیه، اندونزی و پاکستان)

اعطایی: ۲۳۰ کد ۸ رقمی 
دریافتی: ۲۳۰ کد ۸ رقمی

۱۳۹۵/۰۴/۰۱

۸
اوراسیا (روسیه، قزاقستان، 

قرقیزستان، بالروس و ارمنستان)
دریافت ترجیح در ۵۰۲ کد ۱۰ رقمی و اعطا ترجیح در ۳۶۰ کد ۸ رقمی 

امضاشده در 
۱۳۹۷/۲/۲۷

منبع: سازمان توسعه تجارت ایران، (۱۳۹۸)۱ 

1. www.tpo.ir 
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ــه  ــدام ب ــران اق ــالمی ای ــوری اس ــدول (۵-۱) در دوره ۱۳۹۸-۱۳۸۴ جمه ــاس ج ــر اس ب

ــه  ــت ک ــرده اس ــف ک ــورهای مختل ــا کش ــی ب ــارت ترجیح ــای تج ــراری موافقت نامه ه برق

ــه اقتصــادی اوراســیا اســت کــه از  ــا اتحادی ــه تجــارت ترجیحــی ب ــا، موافقت نام ــن آنه آخری

ــور از ترجیحــات  ــا، منظ ــی موافقت نامه ه ــده اســت. در تمام ــی ش ــان ۱۳۹۸ اجرای پنجــم آب

اعطایــی آن اســت کــه ایــران تعرفه هــای وارداتــی خــود را در ســطح کدهــای سیســتم 

ــزان  ــه می ــه کاهــش داده اســت ک ــورهای عضــو موافقت نام ــرای کش ــده۱ (HS) ب هماهنگ ش

ــه  ــت ک ــی آن اس ــات دریافت ــور از ترجیح ــت و منظ ــخص اس ــه مش ــش در موافقت نام کاه

ــطح  ــود را در س ــه خ ــای تعرف ــران نرخ ه ــرای واردات از ای ــه ب ــو موافقت نام ــورهای عض کش

کدهــای HS کاهــش داده ا نــد تــا بــرای آنهــا هزینــه واردات از ایــران نســبت بــه هزینــه واردات 

از ســایر کشــورهای کــه عضــو موافقت نامــه نیســتند کمتــر شــود تــا بــه واردات از ایــران تمایــل 

بیشــتری داشــته باشــند. 

مطالعــات داخلــی و خارجــی زیــادی بــا اســتفاده از الگوهــای تجــارت بــه تجزیه وتحلیــل 

ــه اهــم آنهــا اشــاره  ــر صــادرات و واردات کشــورها پرداخته انــد کــه در زیــر ب عوامــل موثــر ب

می شــود.

آنکتــاد۲ (۲۰۰۳) بــا اســتفاده از مــدل جاذبــه بــه بررســی اثــرات تجــاری هفــت 

ــت.  ــه  اس ــور۵ پرداخت ــوواس۴ و مرکوس ــکام۳، اک ــه کاری ــر منطق ــی نظی ــه همگرای موافقت نام

ــا موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی هــم تجــارت  ــه نشــان می دهــد ب بررســی های مــدل جاذب

ــد و فقــط در مرکوســور ایجــاد  ــه ای افزایــش می یاب ــه ای و هــم تجــارت برون منطق درون منطق

ــان  ــه نش ــن مطالع ــر، ای ــارت دیگ ــه  عب ــوده  اســت. ب ــش از انحــراف تجــارت ب تجــارت۶ بی

ــا  ــدار تجــارت ب ــش از مق ــه بی ــورهای عضــو موافقت نام ــن کش ــدار تجــارت بی ــد مق می ده

ــه اســت.  ــش یافت کشــورهای غیرعضــو افزای

ویحیــدی و آنگیتــا۷ (۲۰۱۵) بــه بررســی تجــارت دوجانبــه اندونــزی بــا اســتفاده از مــدل 

1. Harmonized System Codes (HS Code)  
2. UNCTAD 
3. CARICOM 
4. ECOWAS 
5. MERCOSUR
ــدات  ــن تولی ــي، جایگزی ــر دیگــر کشــورهاي عضــو هم گرای ــر و کم هزینه ت ــدات کارآمدت ــه تولی ــر اســت ک ــي امکان پذی ۶. تجــارت زمان

ــر داخلــي شــود. غیرکارآمــد و هزینه ب
7. Wahyudi and Anggita
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ــزی در دوره ۲۰۱۳- ــی اندون ــریک اول صادرات ــه ۱۰ ش ــن مطالع ــد. در ای ــه پرداخته ان جاذب

ــا مــورد بررســی قــرار گرفته انــد. نتایــج نشــان می دهــد  ــا اســتفاده از روش پانــل دیت ۲۰۰۳ ب

ــزی  ــر صــادرات اندون ــی ســرانه ب ــد ناخالــص داخل ــی، تولی ــرخ ارز واقع ــه تجــارت، ن هزین

موثــر بــوده اســت. 

ــه  ــال ب ــر صــادرات نپ ــر ب چوکــدری و همــکاران۱ (۲۰۱۸) در مطالعــه خــود عوامــل موث

ــد. نتایــج  ــه طــی دوره ۲۰۱۶-۱۹۹۰ بررســی کرده ان ــا اســتفاده از مــدل جاذب ۲۶ کشــور را ب

ایــن تحقیــق حاکــی از آن اســت کــه اســتفاده از مدل هــای جاذبــه در شناســایی عوامــل موثــر 

بــر صــادرات کشــورها به خوبــی می توانــد ایــن عوامــل را توضیــح دهــد، همچنیــن صــادرات 

ــه اقتصــادی  ــال از صرف ــرای نپ ــم و شــباهت های دیگــر ب ــه ک ــل فاصل ــه دلی ــد ب ــه هن ــال ب نپ

.برخــوردار اســت.

دیســبردیز و ایبررهــارت۲ (۲۰۱۹) بــا بررســی مدل هــای جاذبــه مطالعه شــده در ۵۵ ســال 

ــاری  ــای تج ــراری موافقت نامه ه ــط برق ــور متوس ــه ط ــه ب ــد ک ــری می کنن ــته نتیجه گی گذش

حداقــل ۲۰ درصــد موجــب افزایــش جریانــات تجــاری شــده اســت 

 یائــو و همــکاران۳ (۲۰۱۹)  در مطالعــه خــود بــه تجریــه و تحلیــل اثــرات انعقــاد 

ــد  ــری می کنن ــد و نتیجه گی ــه پرداخته ان ــدل جاذب ــتفاده از م ــا اس ــارت آزاد ب ــه تج موافقت نام

ــب  ــه موج ــد بلک ــاد نمی کن ــی ایج ــت منفعت ــط زیس ــرای محی ــارت آزاد ب ــه تج موافقت نام

ــد.  ــه خواه ــرف موافقت نام ــرای دو ط ــن ب ــید کرب ــی دی اکس ــش آلودگ افرای

مهم تریــن  از  یکــی  دریافته انــد  خــود  مطالعــه  در   (۲۰۱۹) وینتینــگ۴  و  ردینــگ 

دســتاوردهای مدل هــای جاذبــه شناســایی عوامــل موثــر بــر جریانــات تجــاری بیــن کشــورهای 

منعقدکننــده موافقت نامه هــای تجــاری اســت کــه ایــن کار را بــا اســتفاده از مدل هــای 

ــد.  ــام داده ان ــادرات انج ــه ص ــای واردات و عرض تقاض

رحمــان۵ (۲۰۰۳) در پژوهــش خــود بــرای ارزیابــی تجــارت بنــگالدش بــا ۵۳ شــریک 

تجــاری طــی دوره ۱۹۹۹-۱۹۷۲ از مــدل جاذبــه اســتفاده کــرده و دریافتــه اســت موافقت نامــه 

تجــارت ترجیحــی عامــل افزایــش تجــارت بنــگالدش بــوده اســت.

1. Chaudhary, et al. 
2. Desbordesa and Eberhardt 
3. Yao, et al. 
4. Redding and Weinstein
5. Rahman 
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واینــر۱ (۱۹۵۰) بــرای اولین بــار در مطالعــه خــود دربــاره اثــرات اتحادیــه گمرکــی، اثــرات 

ایجــاد و انحــراف تجــارت را در چارچــوب نظریــه همگرایــی منطقــه ای مطــرح کــرده اســت. 

ــه  ــاه را ب ــش رف ــع و افزای ــص مجــدد مناب ــد تجــارت ترجیحــی، تخصی ــان می ده ــج نش نتای

ــا چنــد کشــور  ــال دارد. همچنیــن برقــراری همکاری هــای تجــاری و اقتصــادی بیــن دو ی دنب

عامــل بــروز تغییراتــی در الگــوی تولیــد، الگــوی مصــرف (ناشــی از تغییــر قیمــت واردات)،  

ــود.   ــد می ش ــرخ رش ــا و ن ــراز پرداخت ه ــه، ت ــه  مبادل ــاری، رابط ــای تج جریان ه

ــای  ــس از بررســی حجــم همکاری ه ــه خــود پ ــی (۱۳۸۰) در مطالع ــی و آذربایجان طیب

اقتصــادی و بازرگانــی دو کشــور ایــران و اوکرایــن، بــا اســتفاده از مــدل جاذبــه امــکان بــرآورد 

ــای  ــل ویژگی ه ــور از قبی ــر دو کش ــذار ه ــل تاثیرگ ــری عوام ــا به کارگی ــاری را ب ــیل تج پتانس

ــی و موافقت نامه هــای تجاری-اقتصــادی را مــورد  ــه جغرافیای ــا، فاصل ســاختار اقتصــادی آنه

بررســی قــرار می دهنــد و نتیجه گیــری می کننــد وجــود همکاری هــای اقتصــادی بیــن 

ــل  ــن دو کشــور می شــود و افزایــش قاب ــن باعــث افزایــش پتانســیل تجــاری بی ــران و اوکرای ای

ــد. ــاد می کن ــه ایج ــاری دوجانب ــات تج ــه ای را در جریان مالحظ

جالیــی و ســلیمانی (۱۳۸۵) در مطالعــه خــود بــا اســتفاده از مــدل جاذبــه، جریان هــای 

ــد.  ــران و کشــورهای عضــو اکــو را در ســال ۲۰۰۳ بررســی کرده ان ــه بیــن ای تجــارت دوجانب

نتایــج نشــان می دهــد الگــوی تجــارت دوجانبــه ای کــه بیــن ایــران و ســایر شــرکای تجــاری 

ــی اســت،  ــن صنعت ــا تجــارت بی خــود در اکــو وجــود دارد الگــوی هکشــر-اوهلین ســنتی ب

ــروه کاالهــای ســوم  ــران در گ ــه ای ــج حاصــل از ۱۰ بخــش مجزاشــده نشــان می دهــد ک نتای

و نهــم بــا کشــورهای عضــو اکــو دارای تجــارت درون صنعتــی عمــودی اســت کــه ایــران بــا 

اســتفاده از کیفیــت برتــری کــه در تولیــد ایــن کاالهــا دارد بــا ایــن کشــورها تجــارت می کنــد.

ــه  ــه موافقت نام ــران ب ــتن ای ــرات پیوس ــود اث ــه خ ــگری (۱۳۸۵) در مطالع ــان و عس زاغی

ــش های  ــد کش ــا دریافتن ــد. آنه ــی کرده ان ــور را بررس ــی کش ــادرات غیرنفت ــر ص ــوك ب بانک

ــب ۰/۷۸، ۲/۶۱- و  ــه ترتی ــران ب ــی و قیمــت جانشــینی واردات بانکــوك از ای ــدی، قیمت درآم

ــب در  ــه ترتی ــران ب ــوك از ای ــای واردات بانک ــی تقاض ــن کشــش قیمت ۱/۲۰- اســت. همچنی

ســرفصل های پنجــم، ششــم و پانزدهــم  برابــر بــا ۱/۵۵-، ۱/۴۵- و ۰/۶۶- اســت. بــا توجــه 

بــه کشــش قیمتــی فصــل پنجــم انتظــار مــی رود اخــذ ترجیحــات بیشــتر بــر اقــالم ایــن فصــل 

1. Viner 
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بتوانــد بــه کســب منافــع بیشــتری بینجامــد. در مجمــوع ضرایــب فــوق همگــی نشــان دهنده 

ــوده و ارزیابــی  ــه موافقت نامــه بــر صــادرات غیرنفتــی کشــور ب تاثیــر مثبــت پیوســتن ایــران ب

ــالم منتخــب،  ــر اق ــح ب ــیه ترجی ــده و حاش ــب یادش ــتفاده از ضرای ــا اس ــرات ب ــن اث ــی ای کم

نشــان دهنده رشــدی حــدود ۶ درصــد در صــادرات فصل هــای منتخــب کشــور بــه اعضــا در 

وضعیــت موجــود اســت.

رحمانــی و عســگری ( ۱۳۸۵) در مطالعــه خــود بــا اســتفاده از مــدل جاذبــه نشــان داده انــد 

ــن  ــن ای ــه بی ــارت دوجانب ــد تج ــیا می توان ــاره آس ــز ق ــه ای در مرک ــوك منطق ــك بل ــاد ی ایج

ــن  ــاره آســیا تجــارت ای ــه ای در مرکــز ق ــوك منطق کشــورها را افزایــش دهــد و ایجــاد یــك بل

ــز افزایــش خواهــد داد. ــا ســایر کشــورها (صــادرات و واردات) را نی کشــورها ب

هراتــی و همــکاران (۱۳۹۳) در مطالعــه ای بــا عنــوان بررســی عوامــل موثــر بــر صــادرات 

ــایی  ــه شناس ــدام ب ــای ۲۰۱۲-۲۰۰۰ اق ــتفاده از داده ه ــا اس ــه) ب ــدل جاذب ــرد م ــران (کارب ای

عوامــل موثــر بــر صــادرات ایــران بــه شــرکای تجــاری و نتیجه گیــری کردنــد صــادرات ایــران تــا 

حــدود زیــادی بــا توجــه بــه ســطح عوامــل الگــوی جاذبــه قابــل توجیــه اســت و ایــن الگــو در 

شناســایی شــرکای عمــده تجــاری ایــران قابلیــت کاربــرد دارد.

دهقانــی (۱۳۹۴) در مطالعــه خــود بــه بررســی عوامــل موثــر بــر صــادرات ایــران در دوره 

ــار و اطالعــات ۲۳  ــه (GMM) و آم ــا اســتفاده از روش گشــتاورهای تعمیم یافت ۸۶-۱۳۷۹ ب

ــه اســت، نتایــج  کــد دورقمــی ISIC بخــش صنعــت دارای ۱۰ نفــر کارکــن و بیشــتر پرداخت

نشــان می دهــد ســهم بــازار، میــزان هزینه هــای تحقیــق و توســعه، میــزان هزینه هــای 

تبلیغــات، ســودآوری و نــرخ واقعــی ارز بــر صــادرات زیــر بخش هــای صنعتــی ایــران موثــر 

ــر صــادرات  ــر ب ــای موث ــن متغیره ــازار یکــی از مهم تری ــاختار ب ــر س ــن متغی اســت، همچنی

ایــران اســت. 

ــوص دوره  ــه در خص ــن مطالع ــت ای ــوان گف ــده، می ت ــات انجام ش ــه مطالع ــه ب ــا توج ب

ــرات  ــی اث ــورد اســتفاده، ارزیاب ــورد بررســی، شــاخص های م ــق، کشــورهای م ــی تحقی زمان

ــی دارای  ــر و روش تحیق ــورد نظ ــران و کشــورهای م ــن ای ــه تجــارت ترجیحــی بی موافقت نام

مزیــت و ارزش افــزوده ای نســبت آنهــا اســت زیــرا در عمــده مطالعــات صورت گرفته در کشــور 

فقــط بــه بحــث صــادرات پرداختــه شــده و بعضــا بــا روش هــای غیــر از روش اقتصادســنجی 

ــده اند.  ــام ش انج
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۵-۳- روش تحقیق 

ــی  ــود دارد، یک ــارت ترجیحــی وج ــای تج ــه موافقت نامه ه ــش ب ــرای گرای ــده ب ــل عم دو دلی

ــر  ــا را در سراس ــه آنه ــوان هم ــود دارد و نمی ت ــارت آزاد وج ــر راه تج ــر س ــتی ب ــع سیاس موان

ــورها  ــا کش ــن موافقت نامه ه ــب ای ــه در قال ــت ک ــری آن اس ــت و دیگ ــان برداش ــان از می جه

ــد  ــی را ندارن ــت جهان ــوان رقاب ــه ت ــی ک ــارت محصوالت ــل از تج ــع حاص ــد از مناف می توانن

ــورها  ــن کش ــارت ترجیحــی بی ــراری تج ــت برق ــوان گف ــی می ت ــور کل ــه ط ــوند. ب ــع ش منتف

ضمــن کمــك بــه تســهیل تجــاری بیــن آنهــا، امــکان اســتفاده از صرفه هــای ناشــی از مقیــاس 

را بــه واســطه گســترش تجــارت ممکــن می ســازد. از آنجایــی کــه دالیــل مذکــور در خصــوص 

ــن  ــه در ای ــن موافقت نام ــی ای ــز صــادق اســت، ارزیاب ــران و اوراســیا نی ــان ای ــه می موافقت نام

ــران اســت.  ــه ای ــاد یافت ــه انعق ــن موافقت نام ــه کــه جدیدتری ــرار گرفت فصــل مــد نظــر ق

ــان  ــی و نهادگرای ــب اتریش ــان مکت ــط اقتصاددان ــی توس ــوم طبیع ــای عل ــرد مدل ه کارب

ــا انتقــاد مواجــه بــوده ولــی اعتبــار قابــل قبــول ایــن الگوهــا در مطالعــات تجربــی  همــواره ب

ــن رابطــه  ــه در ای ــان شــده اســت ک ــا توســط پژوهشــگران و اقتصاددان باعــث اســتفاده از آنه

(هیــد۱، ۲۰۰۳) ادعــا می کنــد معادلــه جاذبــه۲ از ایــن الگوهــا اســت. در ابتــدای دهــه ۱۸۶۰، 

بــرای اولیــن بــار قانــون نیوتــون توســط گــری۳ از فیزیــک بــه مطالعــات اجتماعــی وارد شــد 

ــرای توصیــف و آزمــون پدیده هــای  ــون ب ــن قان ــدا، ای ــدا کــرد. در ابت ــرد گســترده ای پی و کارب

ــن دو (بیشــتر) مــکان اســت  ــان بی ــا جری ــال ی اجتماعــی مهاجــرت کــه خصوصیــت آن انتق

ــه در  ــد ک ــه در مباحــث اقتصــادی وارد ش ــن معادل ــا ای ــت و بعده ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس م

ایــن رابطــه (تینبرگــن و هیندریــکاس۴، ۱۹۶۲) اولیــن کســانی بودنــد کــه الگــوی جاذبــه را در 

ــد.  ــرار دادن ــتفاده ق ــورد اس ــن کشــورها م ــای تجــاری بی جریان ه

مدل هــای جاذبــه ســطح تجــارت بیــن دو کشــور را بــرآورد و میــزان تاثیر مشــخصات سیاســتی 

(از قبیــل عضویــت در یــك اتحادیــه اقتصــادی مفــروض) را بــر روی جریانــات تجــاری ارزیابــی 

می کنــد. ایــن مدل هــا بــر اســاس ایــن ایــده شــکل گرفته انــد کــه تجــارت بیــن دو کشــور شــبیه 

نیــروی جاذبــه بیــن دو جســم، تابعــی مســتقیم از جــرم کشــورها (کــه در اینجــا جمعیــت و تولیــد 

1. Head 
2. Gravity Equation 
3. Garey 
4. Tinbergan and Endricus 
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ناخالــص داخلــی اســت) و تابعــی معکــوس از فاصلــه بیــن آنهــا اســت. بــا وجــود نقصــان پایــه 

تئوریــك اقتصــاد خــرد مــدل جاذبــه اولیــه بــه میــزان وســیعی بــه عنــوان یــك مــدل پیش بینی کننــده 

ــرآورد ســطح تجــارت بیــن دو کشــور عمــل کــرده اســت۱ (مخصوصــا وقتــی کــه ســایر  بــرای ب

متغیرهــای کنتــرل از قبیــل فاصلــه کشــور از مراکــز تجــاری مهــم نیــز اضافــه شــوند). بــا وجــود 

ــه تجــارت بین المللــی اســتفاده شــده اســت،  ــه در بســیاری از مطالعــات اولی اینکــه مــدل جاذب

ولــی بــه دلیــل اینکــه بــا مــدل هکچر-اوهلیــن۲ (کــه بیــان مــی دارد جریانــات تجــارت بــه دلیــل 

تفــاوت در منابــع اســت)، ســازگار نیســت مــورد شــك و تردیــد قــرار گرفتــه اســت. بــا ایــن حــال 

هنــوز در بســیاری از مطالعــات تجربــی بــه وفــور از مــدل جاذبــه اســتفاده می شــود۳.

مــدل جاذبــه مقــدار جــذب فاصلــه ای بیــن دو یــا چنــد شــی را توضیــح می دهــد، تئــوری 

ij بیــن دو مــاده i و j را متناســب بــا وزن آنهــا و  جاذبــه کالســیك در فیزیــك نیــروی جاذبــه 

2 بیــن ایــن دو مــاده بیــان می کنــد۴:
ijd معکــوس بــا مجــذور فاصلــه 

(۱-۵)

 یك عامل ثابت است. که 

ــرایط)  ــایر ش ــات س ــرض ثب ــا ف ــه (ب ــوی جاذب ــاس الگ ــر اس ــت ب ــاده ترین حال در س

تجــارت بیــن کشــورها بــا تولیــد ناخالــص داخلــی یــا GDP ایــن کشــورها ارتبــاط مســتقیم 

(مثبــت) دارد و بــا فاصلــه جغرافیایــی دو کشــور ارتبــاط معکــوس (منفــی) دارد بــه طــوری کــه 

هرچــه فاصلــه بیشــتر باشــد تجــارت بیــن دو کشــور کمتــر اســت۵. مبانــی نظــری مدل هــای 

جاذبــه را می تــوان در مطالعــات (لینمــان۶، ۱۹۶۶)، (اندرســون۷، ۱۹۷۹)، (برگســتراند۸، 

ــاچ  ــن۱۰، ۱۹۹۶)، (راوچ۱۱، ۱۹۹۹)، (ب ــردورف۹، ۱۹۹۵)، (ایچین جــری و ایروی ۱۹۸۵)، (دی

1. Sologa and Winters (2001) 
2. Heckscher - Ohlin 
3. Clarete, R.C. Edmonds and J. Seddon. Forthcoming  (2001) 
4. Nijkamp and Reggiani (1992), Harvey (1969) 

۵. در قانون نیوتن هرچه فاصله دو جرم بیشتر باشد میزان نیروی جاذبه کمتر است.
6. Linnman 
7. Anderson 
8. Bergstrand 
9. Deardorff 
10. Eichengree and Irwin
11. Rauch 
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ــای  ــه در خصــوص توســعه مدل ه ــرد ک ــر۲، ۲۰۰۰) جســت وجو ک ــر۱، ۱۹۹۷) و (ایگ و ایگ

ــه  ــای جاذب ــور، مدل ه ــات مذک ــه مطالع ــا توج ــد. ب ــام دادن ــادی انج ــای زی ــه تالش ه جاذب

ــه  ــنجی ک ــی اقتصادس ــای تجرب ــن یافته ه ــا اهمیت تری ــی از ب ــه یک ــل ب ــارت بین المل در تج

ــور  ــه ط ــاص و ب ــی خ ــع زمان ــک مقط ــه در ی ــارت دوطرف ــای تج ــرآورد جریان ه ــکان ب ام

ــل شــده اســت.  ــده را فراهــم مــی آورد تبدی ــده و واردکنن ــدگاه کشــور صادرکنن ــان از دی هم زم

ــرز  ــت، م ــل، جمعی ــه حمل ونق ــد هزین ــای مانن ــه متغیره ــای جاذب ــعه مدل ه ــه توس ــا توج ب

مشــترک، زبــان مشــترک،  عضویــت در بلوک هــای تجــاری، نواحــی آزاد تجــاری و پــول رایــج 

بــه عنــوان عوامــل موثــر بــر جریــان تجــارت دوجانبــه بــه الگــوی اولیــه جاذبــه اضافــه شــدند.

i درآمــد ســرانه کشــور j وi اســت، مــدل جاذبــه در ســال t بــا اســتفاده از لگاریتــم بــه  jY , Y

شــکل خطــی تبدیــل می شــود کــه بــه صــورت زیــر بازنویســی می گــردد:

(۲-۵)

ــه  مجموع ijtA ــت و  ــر اس ــر متغی ــی ه ــم طبیع ــان دهنده لگاریت ــه L نش ــن معادل در ای

ــد.  ــان می ده ــان t نش ــازی را در زم ــای مج متغیره

ــا داده هــای ســری زمانــی  ــدا ایــن مدل هــا بــرای داده هــای مقطعــی چنــد کشــور ی در ابت

ــی  ــرآورد مــدل محدودیت هــای آشــکار و ضمن ــن شــکل ب ــد. ای ــه کار می رفتن یــك کشــور ب

زیــادی را بــر تصریــح مــدل تحمیــل می کــرد کــه از آن جملــه اریــب دار بــودن نتایــج اســت. 

ممکــن اســت در چنیــن برآوردهایــی تعــدادی از متغیرهــا در نظــر گرفته نشــوند. از ســوی دیگر 

ممکــن اســت ایــن برآوردهــا نتوانــد ناهمگنــی (تفــاوت) بیــن کشــورها را  در نظــر بگیــرد کــه 

ــرای  ــرآورد داده هــای تلفیقــی۳ ب به منظــور رفــع ایــن مشــکالت در ســال های اخیــر از روش ب

ــا داده هــای پانــل نیــز  ــه ب ــه اســتفاده می شــود یعنــی مدل هــای جاذب تخمیــن مدل هــای جاذب

ــی و مقطعــی در آن ترکیــب  ــه ای از داده هــای ســری زمان ــه مجموع ــن هســتند ک ــل تخمی قاب

می شــوند. ایــن روش اثــرات ثابــت،  اثــرات ناهمگنــی و انفــرادی مربــوط بــه کشــورها را نیــز 

در نظــر می گیــرد و اثــر زمــان (t) نیــز در چارچــوب آن قابــل بررســی اســت در مجمــوع، در 

1. Bauch and Eegger 
2. Eegger
3. Panel Data
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ــز افزایــش  ــح دهندگــی مــدل نی ــدرت توضی ــر شــده و ق ــی بهت روش داده هــای تلفیقــی کارای

ــه الگــوی تحقیــق می پردازیــم.  ــه ارائ ــه ب ــا اســتفاده از مــدل جاذب ــد، در ادر ادامــه ب می یاب

الزم بـه ذکـر اسـت هنگامی  کـه در مـدل داده هـای تلفیقـی، متغیر وابسـته بـه صـورت وقفه در 

سـمت راسـت ظاهر می  شـود دیگر برآوردگرهای OLS سازگار نیسـت (هیشـائو۱، ۱۹۹۵)، (آرالنو 

و بانـد۲، ۱۹۹۵) و (بالتاجـی۳، ۱۹۹۵) و بایـد به روش های بـرآورد دو مرحله ای ۲SLS (اندرسـون 

و هشـیائو، ۱۹۸۲)۴ یـا گشـتاورهای تعمیم یافتـه (GMM)، (آرالنـو و بانـد، ۱۹۹۱) اسـتفاده نمود. 

ماتیاس و سوسـتر۵ (۲۰۰۸)، ادعا می کنند برآورد ۲SLS ممکن اسـت به دلیل مشـکل در انتخاب 

متغیرهـای ابـزاری، واریانس هـای بزرگ بـرای ضرایب را به دسـت دهـد و برآوردها از لحـاظ آماری 

معنی دار نباشـد. بنابراین روش (GMM) توسـط آرالنو و باند برای حل این مشـکل پیشـنهاد شد که 

ایـن برآوردگـر از طریـق کاهش تـورش نمونه پایـداری تخمین را افزایـش می  دهد.

۵-۳-۱- الگوی تحقیق  

ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــارت خارج ــات تج ــی از مطالع ــل توجه ــداد قاب ــه تع ــه آنک ــت ب ــا عنای ب

ــد ایــن گــروه  ــر آن  پرداخته ان ــر ب ــه و عوامــل موث ــه بررســی تجــارت دوجانب ــه ب الگــوی جاذب

ــات  ــرد. مطالع ــی تقســیم ک ــات نظــری و تجرب ــه دو دســته مطالع ــوان ب ــات را می ت از مطالع

ــه در چارچــوب  ــوی جاذب ــای الگ ــودن محدودیت ه ــرف نم ــدف برط ــا ه ــیاری ب ــری بس نظ

الگوهــای مختلــف تجــارت بــوده اســت کــه در ایــن خصــوص می تــوان بــه ایــن مطالعــات 

اشــاره داشــت؛ (آرمینگتــون۶، ۱۹۶۹) بــا محصــوالت غیرهمگــن و بــا فــرض ترجیحــات بــا 

کشــش جانشــینی ثابــت و (آندرســون۷، ۱۹۷۹) بــا اســتفاده از الگــوی تعــادل عمومــی اقــدام 

ــوی  ــد الگ ــان دادن ــترن۸، ۱۹۹۴) نش ــد. (در دورف و اس ــه کردن ــوی جاذب ــتخراج الگ ــه اس ب

ــودی  ــاوت در موج ــای تف ــر مبن ــارت ب ــن۹ و تج ــوی هکچر-اوهلی ــوان از الگ ــه را می ت جاذب

عوامــل تولیــد کشــورها بــه دســت آورد. (برگســتراند۱۰، ۱۹۸۹) قیمت هــای چندگانــه صــادرات 

1. Hsiao 
2. Arrelano and Bonad 
3. Baltagi 
4. Anderson and Hsiao 
5. Matyas and Sevestre 
6. Armington 
7. Anderson 
8. Deardorff  and Stern
9. Heckscher–Ohlin Model (H–O Model) 
10. Bergestrand 
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ــه در چارچــوب الگــوی  ــان تجــارت دوجانب ــده جری ــل تعیین کنن ــوان عام ــه عن و واردات را ب

هکچــر- اوهلیــن وارد و معادلــه جاذبــه را اســتخراج کــرد. در ادامــه الگــوی مــورد نظــر ایــن 

فصــل بــرای صــادرات ایــران بــه اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا (روســیه، ارمنســتان، بــالروس، 

ــرد۱.  ــرار می گی ــل ق ــورد تجزیه وتحلی ــورت کالن م ــه ص ــتان) ب ــتان و قرقیزس قزاقس

در معادالتــی کــه در تخمیــن آنهــا اثــرات غیــر قابــل مشــاهده  خــاص هــر کشــور و وجــود 

 (GMM) وقفــه متغیــر وابســته در متغیر هــای توضیحــی مشــکل اساســی اســت، از برآوردگــر

کــه مبتنــی بــر مدل هــای پویــای پانلــی اســت اســتفاده می شــود (بــارو و لــی۲، ۱۹۹۶). بــرای 

تخمیــن مــدل بــه بــا ایــن روش الزم اســت ابتــدا متغیرهــای ابــزاری به کاررفتــه در مدل مشــخص 

شــوند. ســازگاری برآوردگــر (GMM) بــه معتبــر بــودن فــرض عــدم همبســتگی پیاپــی جمــالت 

خطــا و متغبرهــای ابــزاری بســتگی دارد کــه می  توانــد بــه وســیله دو آزمــون تصریح شــده توســط 

ــود.  ــی ش ــد۴ (۱۹۹۸) بررس ــدل و بان ــوور۳ (۱۹۹۵) و بلون ــو و ب ــد (۱۹۹۱)، آرالن ــو و بان آرالن

ــر  ــه معتب ــش تعیین شــده اســت ک ــای از پی ــون ســارگان۵ از محدویت ه ــان آزم ــون اول هم آزم

بــودن ابزارهــا را آزمــون می  کنــد. دومیــن آزمــون نیــز آزمــون خودهمبســتگی مرتبــه دو و آزمــون 

ســارگان محدودیت هــای زیــادی مشــخص (  آمــاره M۲) اســت کــه وجــود همبســتگی پیاپــی 

مرتبــه دوم در جمــالت خطــای تفاضلــی مرتبــه اول را آزمــون می  کنــد. رد نشــدن فرضیــه صفــر 

ــودن متغیرهــای  ــر ب ــر فــرض عــدم همبســتگی پیاپــی و معتب هــر دو آزمــون شــواهدی را دال ب

ابــزاری فراهــم می  کنــد. برآوردگــر (GMM) ســازگار اســت اگــر همبســتگی پیاپــی مرتبــه دوم 

در جمــالت خطــا از معادلــه تفاضلــی مرتبــه اول وجــود نداشــته باشــد.

بــا توجــه بــه آنکــه الگــوی مــورد نظــر ایــن فصــل بــر پایــه برآوردگرهــای پویــا بــه روش 

گشــتاورهای تعمیم یافتــه یــا (GMM) اســت، کــه بــر اســاس الگــوی اســتفاده شــده توســط 

بالتاجــی (۲۰۰۷) اســت کــه می  تــوان آن را بــه طــور خالصــه بــه صــورت زیــر تعریــف کــرد: 

(۳-۵)

ــه کشــورهای روســیه،  ــوط ب ــران اســت و اندیــس j مرب ــه ای ــوط ب ــط اندیــس i مرب ــن رواب ــط ارائه شــده در ای ــه ذکــر اســت رواب ۱. الزم ب
ــالروس، قزاقســتان و قرقیزســتان اســت. ارمنســتان، ب

2. Barro and Lee
3. Arellano and Bover 
4. Blundell and Bond 
5. Sargan Test 



موافقت نامه تجارت ترجیحى
بین ایران و اتحادیه اقتصادى اوراسیا

294

ــته  ــر وابس 1itY متغی ــته و  ــر وابس ؛ متغی itY ــدا و  ــرض از مب ؛ ع it ــوق،   ــه ف در معادل

ــه تحــت  ؛ شــامل متغیرهــای مســتقل اســت ک itx ــن  ــی اســت. همچنی ــه زمان ــك وقف ــا ی ب

؛ اثــر ویــژه فــردی مســتقل از زمــان کــه مربــوط  i متغیرهــای ابــزاری نیــز بــه کار می  رونــد و 

؛ جملــه خطاســت.  it ــه هــر یــک از کشــورها و  ب

حــال ایــن رابطــه را می  تــوان بــر اســاس متغیرهــای مــورد نظــر کــه در بخــش ارئــه الگــوی 

تحقیــق بــه بحــث گذاشــته شــد، تصریــح کــرد: 

(۵-۴)

متغیرها به صورت واقعی (سال پایه ۲۰۰۵) و لگاریتمی در الگو به کار می روند۱.

ij نشــان دهنده اثــرات (ثابــت و یــا تصادفــی) غیــر قابــل مشــاهده تجــارت دوجانبــه و 

ــد. ــان می ده ــا را نش ــای باقی مانده ه ــز خط نی ijtV
)1Cov برقــرار اســت (کوواریانــس بیــن  , ) 0 it it  در معادلــه (۴-۵) فــرض می شــود 

دو جملــه اخــالل متوالــی برابــر صفــر اســت یــا جمــالت اخــالل مســتقل از هــم هســتند) و 

) (کواریانــس بیــن متغیرهــای توضیحــی و جملــه اخــالل برابــر صفــر اســت  , ) 0itCov X 

یــا متغیرهــای توضیحــی مســتقل از جملــه اخــالل هسســتند) و X بــردار متغیرهــای توضیحــی 

مــدل اســت. 

ــه مــورد تخمیــن  ــودن معادل ــرای قضــاوت در خصــوص مشــخص ب از آزمــون ســارگان ب

ــادی مشــخص  ــه زی ــه معادل ــر آن اســت ک ــر بیان گ ــرض صف ــرش ف ــتفاده می شــود و پذی اس

اســت و مــدل بــه متغیرهــای ابــزاری کــه همــان متغیــر وابســته بــا وقفــه اســت نیازمنــد اســت 

ــه ذکــر اســت  ــه اخــالل رفــع شــود. الزم ب ــا همبســتگی بیــن متغیرهــای توضیحــی و جمل ت

کــه بــرای تخمیــن ســازگار در ایــن روش بایــد مــدل خودرگرســیونی جملــه اخــالل از مرتبــه 

دو نباشــد (در تفاضــل مرتبــه اول بایــد حمــالت اخــالل از فرآینــد خودرگرســیونی مرتبــه اول 

داشــته باشــند). 

۱. الزم به ذکر است مدل اساسی و اولیه مورد استفاده در این تحقیق از مطالعات (ایگر، ۲۰۰۰) اقتباس شده است.



فصل پنجم

295

به صورتی که:

(۵-۵)

ijt
ijt ijt it jt

it

jtit it it
ijt ijt

it jt jt jt

jt2 2it
ijt

it jt it jt

ij
ij

jtj
wt

X *100
RX Log , G Log(GDP GDP )

PX

GDPGDP ER CPI
R Log ( ) ( ) , RER Log( )

POP POP ER CPI

GDPGDP
S Log[1 ( ) ( ) ],

GDP GDP GDP GDP

Dis
Wdis

GDP
GDP

 
    

 

   

  
 



اندیس t-۱ در هر متغیر نشان دهنده همان متغیر در دوره قبل است

t ام در زمانj صادرات اسمی ایران به کشور : ijtX
t ام در زمانj صادرات واقعی ایران به کشور : ijtRX

t مجموع تولید ناخالص داخلی دو کشور صادرکننده و واردکننده در زمان : ijtG
ــان  ــع بی ــان t، در واق ــور در زم ــی دو کش ــص داخل ــد ناخال ــابه تولی ــاخص تش : ش ijtS
ــن شــاخص  ــاط اســت. ای ــا در ارتب ــدازه نســبی آنه ــا ان ــزان تجــارت دو کشــور ب ــد می می کن

ــرای تحلیــل تجــارت بیــن دو  ــار توســط (کروگمــن و هلپمــن۱، (۱۹۸۵)) ب ــرای نخســتین ب ب

کشــور ارائــه گردیــد کــه مقــدار آن بیــن ۰/۵ تــا صفــر (بــا توجــه بــه فرمــول ارائــه شــده) اســت.   

ــده در زمــان t اســت،  ــده و واردکنن : تفــاوت درآمــد ســرانه بیــن دو کشــو صادرکنن ijtR
ایــن شــاخص بــرای اولیــن مرتبــه توســط (هلپمــن۲، ۱۹۸۷) ارائــه و در الگوهــای جاذبــه مــورد 

GDP در هــر کشــور یــک جانشــینی بــرای 
POP

اســتفاده قــرار گرفــت. همچنیــن در ایــن شــاخص 

ــروری کار  ــرانه نی ــی س ــد ناخالــص داخل ــن نســبت تولی ــروی کار (ای ــه نی ــرمایه ب نســبت س

اســت و بــا توجــه بــه آنکــه تولیــد از دو عامــل ســرمایه و نیــروی کار بــه دســت می آیــد ایــن 

تعبیــر کــه ایــن نســبت جانشــینی بــرای نســبت ســرمایه بــه نیــروی کار اســت صحیــح خواهــد 

بــود) اســت. 

t نرخ مبادله واقعی ارز در زمان : ijtRER
: شاخص قیمت صادراتی ایران  itPX

1. Helpman and Krugman 
2. Helpman  
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ــی۱ و  ــده و GDP جهان ــر حســب GDP کشــور واردکنن ــل شــده ب ــه تعدی : فاصل ijWdis
فاصلــه پایتخــت دو کشــور کشــور ایــران و شــرکای تجــاری

t تولید ناخالص داخلی کشور واردکننده در زمان : jtGDP
  t تولید ناخالص جهان در زمان : wtGDP

: نرخ ارز ایران بر حسب دالر امریکا  itER

: نرخ ارز در کشور jام بر حسب دالر امریکا  jtER
t شاخص قیمت ها در ایران در زمان : itCPI

t ام در زمانj شاخص قیمت ها در کشور : jtCPI
t در زمان i جمعیت کشور : itPOP

t در زمان j جمعیت کشور : jtPOP
: متغیــر دامــی نشــان دهنده موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن دو کشــور  ijtPTA

 t ــان ــده در زم ــده و واردکنن صادرکنن

: متغیر دامی نشان دهنده مرز مشترك دو کشور صادرکننده و واردکننده ijBC
: متغیر دامی نشان دهنده زبان مشترك دو کشور صادرکننده و واردکننده  ijCL

: متغیر دامی نشان دهنده اشتراکات سیاسی دو کشور صادرکننده و واردکننده  ijPC
از  مســتقل   ij و  باشــد  2

ijt VV (0, ) و   
2

ij (0, )  می شــود  فــرض  همچنیــن 

 (t) ــان ijtV در تمــام مقاطــع (ij) و زم ij و  ــد از  اســت و متغیرهــای توضیحــی بای ijtV
مســتقل باشــند. 

نیــروی کار: کل نفر-ســال نیــروی کار یــك کشــور بــا فــرض همگــن بــودن شــاغالن در هر 

طبقــه ای کــه بــر اســاس گروه هــای عمــده فعالیــت و وضــع شــغلی طبقه بنــدی شــده اند، در 

برخــی از مطالعــات نیــروی کار برحســب واحدهــای معــادل بهــره وری همگــن در نظــر گرفتــه 

و در برخــی دیگــر برحســب دریافتــی واحدهــای نیــروی کار همگــن می شــوند.

ــین آالت،  ــاختمان ها، ماش ــه س ــامل کلی ــه ش ــرمایه ک ــودی س ــی: موج ــرمایه فیزیک س

ــود. ــه می ش ــه کار گرفت ــد ب ــد تولی ــه در فرآین ــال آن ک ــزار و ادوات و امث ــزات و اب تجهی

وفــور نســبی عوامــل: بــر اســاس نظریــات مطــرح وفــور نســبی عوامل تولیــد، هر کشــوری 

ــد آن کاال، مقــدار بیشــتری از عامــل  ــد کــه در تولی ــد و صــادر می کن معمــوال کاالیــی را تولی

1. Head (2003)
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ــد در  ــك عامــل تولی ــی نســبی ی ــی فراوان ــراوان در کشــور اســتفاده شــده باشــد، یعن نســبتا ف

ــه ســایر کشــور ها. کشــور نســبت ب

ــه صــورت  ــاختار اقتصــادی را ب ــر س ــای اقتصــادی، تغیی ــر علم ــاختار اقتصــادی: اکث س

انتقــال از اقتصــاد ســنتی بــه اقتصــاد توســعه می داننــد. بــه عبــارت دیگــر، هرچــه کشــور در 

ــاال حرکــت  ــا مهارت هــای ب ــوژی ب ــه ســمت اســتفاده از ســرمایه و تکنول ــدات ب ــد تولی فرآین

کنــد و همچنیــن رابطــه مثبــت میــان ســهم های نســبی صــادرات و واردات صنایــع بهره منــد از 

مهارت هــای ســطح بــاال و بــا فنــاوری از نشــانه های بهبــود رونــد ســاختار اقتصــادی کشــور 

ــه نســبت  ــی ب ــی از چــه عوامل ــای صادرات ــد کااله ــه در تولی ــی طــی دوره مطالع اســت. یعن

بیشــتر اســتفاده می شــود؛ ســرمایه فیزیکــی، نیــروی کار ســاده، منابــع طبیعــی و مــواد خــام. 

ــه اســت. ــری چگون ــی از نظــر عامل ب ــن کاالهــای واردات همچنی

۵-۳-۲- شرح داده  ها

ــه ای و  ــتفاده از روش کتابخان ــورد اس ــای م ــا و مدل ه ــل داده ه ــرای تحلی ــه ب ــن مطالع در ای

اســنادی اســتفاده خواهــد شــد. تمــام داده هــا بــر اســاس قیمــت ثابــت ســال ۲۰۰۵ اســت. 

ــه اقتصــادی  ــه منطق ــران ب ــر صــادرات ای ــر ب ــل موث ــی عوام ــه یعن ــدف مطالع ــتای ه در راس

اوراســیا در دوره ۲۰۱۸-۲۰۰۷ از از دو دســته متغیــر اســتفاده کرده ایــم. دســته متغیرهــای در 

ــه اقتصــادی اوراســیا (روســیه،  ــه کشــورهای عضــو اتحادی دســترس ماننــد صــادرات ایــران ب

ارمنســتان، بــالروس، قزاقســتان و قرقیزســتان)، نــرخ ارز ایــران (رســمی)، نــرخ ارز کشــورهای 

ــده در  ــت مصرف کنن ــاخص قیم ــران، ش ــده ای ــت مصرف کنن ــاخص قیم ــه، ش عضــو اتحادی

ــه و فاصلــه  ــران، جمعیــت کشــورهای عضــو اتحادی ــه،  جمعیــت ای کشــورهای عضــو اتحادی

بیــن پایتخــت ایــران (تهــران) بــا پایتخت هــای کشــور عضــو اتحادیــه اســت و دســته دیگــر، 

متغیرهــای هســتند کــه بــر اســاس قواعــد و فرمول هــای ارائه شــده بــرای هــر کــدام محاســبه 

شــده کــه شــامل متغیرهــای مجمــوع تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران بــا هریــک از کشــورهای 

ــورها و  ــک از کش ــا هری ــران ب ــی ای ــص داخل ــد ناخال ــابه تولی ــاخص تش ــه، ش عضــو اتحادی

ــا هریــک از کشــورها اســت.  متغیــر تفــاوت درآمــد ســرانه بیــن ایــران ب

۵-۴- نتایج تجربی 

اســتفاده از روش (GMM) پانــل دیتــای پویــا دربردارنــده مزیت هــای همچــون لحــاظ 
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ــود در  ــای موج ــذف تورش ه ــتر و ح ــات بیش ــردی و اطالع ــس ف ــانی واریان ــردن ناهمس ک

رگرســیون های مقطعــی اســت کــه منجــر بــه برآوردهــای دقیق تــر، کارایــی بیشــتر و هم خطــی 

کمتــر خواهــد بــود. بــه طــور کلــی می تــوان مزیــت برآوردگــر (GMM) پویــا را در؛ کاهــش 

ــت  ــان ثاب ــی طــی زم ــر متغیرهای ــا، حــذف اث ــودن متغیره ــاله درون زا ب ــع مس هم خطــی، رف

هســتند و افزایــش بعــد زمانــی متغیرهــا خالصــه کــرد. 

۵-۴-۱- جامعه آماری

ــیا  ــه اقتصــادی اوراس ــران و اتحادی ــور ای ــرآورد متشــکل از شــش کش ــن ب ــاری ای ــه آم جامع

ــای  ــتان اســت. داده ه ــتان و قرقیزس ــالروس، قزاقس ــتان، ب ــیه، ارمنس ــورهای روس ــامل کش ش

مــورد اســتفاده متعلــق بــه دوره زمانــی ۲۰۱۶-۲۰۰۷ اســت. ایــن اطالعــات از بانــک مرکــزی 

ــده اند و  ــتخراج ش ــایت های ITC ،WDI ،WITS و IFS اس ــران و س ــوری اســالمی ای جمه

بــرای تخمیــن مــدل جاذبــه از نــرم افــزار Stata اســتفاده شــده اســت.

جدول (۵-۲): خالصه آمارهای اصلی تحقیق

حداکثرحداقلانحراف معیارمیانگینتعداد مشاهدهمتغیر

۶۰۷۹/۵۵۱۰۰/۸۶۰/۵۶۴۶۵/۲۲صادرات حقیقی

۶۰۱۰۷/۹۳۱۱۱/۴۴۱/۱۶۴۳۴/۳۵واردات حقیقی

۶۰۲۰۳/۱۸۹۵/۹۸۷۹/۹۳۳۳۴/۱۵شاخص قیمت صادراتی

۶۰۱۱۹/۴۹۲۴/۴۵۸۶/۷۸۱۵۹/۳۵شاخص قیمت وارداتی

GDP۶۰۳/۷۲۶/۳۱۴/۳۲۱/۷۲ کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

۶۰۳/۵۷۵/۴۶۲۹۷۶۵۳۸۱/۴۴جمعیت کشورهای عضو اتحادیه

۶۰۱۹۹۹۹۱۰۹۷۷۹۲۸۱/۱۵۴۰۸۶۴/۳۳نرخ ارز ایران

۶۰۷/۶۲۳۳۱۲۳۶۹۷/۱۳۸/۱۸جمعیت ایران

GDP۶۰۷/۹۳۴/۰۶۴/۵۵۵/۷۴ ایران

GDP۶۰۷/۱۷۷/۱۸۶/۳۰۸/۵۶ جهان

CPI۶۰۱۹۵/۹۳۱۰۳/۹۸۶۳/۷۹۳۵۸/۲۰ ایران

CPI۶۰۱۴۷/۳۰۹۱/۷۱۶۹/۶۲۴۷۳/۹۵ کشورهای عضو اتحادیه

۰/۴۰-۱/۷۳-۶۰۰/۹۳۰/۵۱شاخص تشابه تولید ناخالص داخلی دو کشور

۶۰۱۴۰/۷۰۱۵۸/۴۹۰/۲۱۴۸۲/۹۹نرخ ارز کشورهای عضو اتحادیه

۶۰۱۱/۸۶۰/۲۴۱۱/۶۶۱۲/۳۶مجموع تولید ناخالص داخلی دو کشور صادرکننده و واردکننده

۶۰۲۰۹۵/۵۰۵۸۱/۵۸۷۸۹۲۷۴۳مسافت

ماخذ: آمار و اطالعات WDI و محاسبات تحقیق

۵-۴-۲- آزمون ساکن بوده متغیرها

ــه  ــه (۸) را ارائ ــا رابط ــق ی ــدل تحقی ــرآورد م ــل از ب ــی حاص ــج تجرب ــمت نتای ــن قس در ای

ــاکن  ــی (س ــای مانای ــام آزمون ه ــس از انج ــه پ ــن مطالع ــی ای ــدل تحــت بررس ــم. م می کنی
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بــودن) و آزمــون همگرایــی متغیرهــا بــرآورد می گــردد. بــرای انجــام آزمــون مانایــی از آزمــون؛ 

ایــم، پســران و شــین۱، (IPS) همــراه بــا متغیــر رونــد زمانــی و عــرض از مبــدا اســتفاده شــده 

ــر آن  ــه H۰ بیان گ ــون فرضی ــن آزم ــه شــده اســت. در ای ــج آن در جــدول (۵-۳) ارائ ــه نتای ک

اســت کــه متغیــر مــورد نظــر ریشــه واحــد دارد (غیــر ســاکن اســت) و فرضیــه H۱ بیان گــر آن 

اســت کــه متغیــر مــورد نظــر ســاکن اســت.

یشه واحد جدول (۵-۳): نتایج احتمال آزمون ر

متغیر
P-Value

تفاضل مرتبه اول متغیرها سطح

ijtXیتم صادرات واقعی *۰/۱۱۰/۰۴لگار

ijtGیتم مجموع تولید دو کشور *۰/۶۹۰/۰۳لگار

ijtSیتم شاخص تشابه *۰/۰۶۰/۰۱لگار

ijtR یتم شاخص تفاوت درآمد *۰/۵۴۰/۰۳لگار

ijtRER(در معادله صادرات) یتم نرخ ارز واقعی *۰/۵۷۰/۰۴لگار

ijWdisیتم مسافت تعدیل شده *۰/۴۲۰/۰۳لگار

ijtMیتم واردات واقعی *۰/۰۹۰/۰۰لگار

ijtRER(در معادله واردات) یتم نرخ ارز واقعی *۰/۱۶۰/۰۰لگار

H۰ ماخذ: محاسبات تحقیق                   *: رد فرضیه

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول (۵-۳) کــه نشــان می دهــد متغیرهــای مــورد بررســی همگــی 

دارای ریشــه واحــد هســتند و بــا یــک مرتبــه تفاضل گیــری تبدیــل بــه متغیــر ســاکن می شــوند 

ضــرورت دارد کــه وجــود روابــط بلندمــدت همگرایــی در بیــن متغیرهــای الگــو انجــام گیــرد 

کــه نتایــج آن در جــدول (۵-۳) ارائــه شــده اســت.

۵-۴-۳- تخمین مدل صادرات

در ایــن قســمت تخمیــن صــادرات ایــران بــه کشــورهای اتحادیــه اقتصــادی اقتصــادی اوراســیا 

ــا در جــدول  ــای پوی ــل دیت ــر (GMM) پان ــا اســتفاده از برآوردگ ــج ب ــه می  شــود، نتای پرداخت

(۵-۴) ارائــه شــده اســت.  

1. Im-Pesaran-Shin Unit Test (IPS)  
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(GMM) جدول (۵-۴): نتایج برآورد الگوی صادرات طی دوره ۲۰۱۸-۲۰۰۷ به روش

احتمال ضریبمتغیر توضیحی

ijt 1X ۰/۴۴۰/۰۰*

ijtG۰/۸۲۰/۰۳*

ijtS-۲/۳۴-۰/۰۸**

ijtR-۰/۱۳-۰/۰۲*

ijtRER۰/۴۰۰/۰۲*

Wdis-۲/۹۵-۰/۰۰*

PTA۰/۳۹۰/۰۰*

۰/۲۰۸احتمال آماره آزمون سارگان 

AR(۱) ۰/۰۴۹احتمال آماره آزمون همبستگی مرتبه اول پسماندها یا

AR(۲) ۰/۳۳۶احتمال آماره آزمون همبستگی مرتبه دوم پسماندها یا

۵۰تعداد مشاهدات

۵تعداد مقاطع

ماخذ: محاسبات تحقیق         *: معنی دار در سطح اطمینان ۹۵ درصد، **: معنی دار در سطح اطمینان ۹۰ درصد

نتایــج جــدول (۵-۴) نشــان می دهــد آزمــون ســارگان و آزمون هــای همبســتگی از مرتبــه 

ــد.  ــد می کن ــا روش (GMM) تایی ــو را ب ــن الگ ــار تخمی ــت اعتب ــماندها صح اول و دوم پس

مشــاهده می گــردد ضریــب متغیــر صــادرات در دوره یــک قبــل مثبــت و مــورد انتظــار اســت و 

می تــوان گفــت بــا فــرض ثبــات ســایر شــرایط هرچقــدر صــادرات در دوره قبــل بیشــتر باشــد 

ــط تجــاری  ــات رواب ــه نشــان دهنده ثب ــد ک ــش یاب ــد صــادرات افزای ــز می توان ــن دوره نی در ای

ــد باشــد. ــز می توان نی

ijtG (جمــع تولیــد ناخالــص دلخلــی دو کشــور صادرکننــده و واردکننده)   ضریــب متغیــر 

مثبــت و مــورد انتظــار اســت بــه گونــه ای کــه می تــوان بــا گفــت بــا افزایــش انــدازه کشــورهای 

طــرف تجــاری ایــران میــزان صــادرات ایــران بــه ایــن کشــورها نیــز افزایــش خواهــد یافت.  

ــان دهنده آن  ــت و نش ــی اس ــت منف ــادی) دارای عالم ــابه اقتص ijtS (تش ــر  ــب متغی ضری

ــیه،  ــاری (روس ــرف تج ــورهای ط ــران و کش ــن ای ــابهات اقتصــادی بی ــه تش ــه هرچ اســت ک
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ــن  ــه ای ــران ب ــزان صــادرات ای ــر باشــد می ــالروس و ارمنســتان) کمت قزاقســتان، قرقیزســتان، ب

ــود. کشــورها بیشــتر خواهــد ب

 ijtR ــی  ــده یعن ــده و واردکنن ــرانه دو کشــور صادرکنن ــد س ــاوت درآم ــر تف ــب متغی ضری

نیــز دارای عالمــت منفــی اســت کــه نشــان می دهــد هرچــه تفــاوت بیــن درآمــد صادرکننــده 

ــر باشــد  ــتان) کمت ــالروس و ارمنس ــتان، ب ــتان، قرقیزس ــیه، قزاقس ــده (روس ــران) و واردکنن (ای

میــزان صــادرات ایــران بــه کشــورهای طــرف تجــاری نیــز بیشــتر خواهــد بــود. 

ijtRER نشــان دهنده اثــر مثبــت افزایــش نــرخ ارز بــر صــادرات  ضریــب متغیــر نــرخ ارز 

ــه کشــورهای طــرف  ــران ب ــر صــادرات ای ــرخ ارز ب ــر ن ــه متغی ــی ک ــن معن ــران اســت، بدی ای

تجــاری (روســیه، قزاقســتان، قرقیزســتان، بــالروس و ارمنســتان) موثــر اســت و از ایــن متغیــر 

می تــوان جهــت سیاســت گذاری افزایــش صــادرات ایــران بــه شــرکای تجــاری اســتفاده کــرد.  

متغیــر مســافت تعدیل شــده بــر حســب درآمــد کشــور واردکننــده و درآمــد جهانــی نیــز 

بــر صــادرات ایــران بــه کشــورهای طــرف تجــاری (روســیه، قزاقســتان، قرقیزســتان، بــالروس 

و ارمنســتان) دارای اثــر منفــی اســت و بــه گونــه ای جانشــینی بــرای هزینــه صــادرات اســت.

ضریــب متغیــر موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی برابــر بــا ۰/۳۹ اســت کــه نشــان می دهــد 

برقــراری موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا (روســیه، 

ــزان  ــه می ــران ب ــالروس و ارمنســتان)  موجــب افزایــش صــادرات ای قزاقســتان، قرقیزســتان، ب

۴۷/۷۰ درصــد خواهــد شــد. 

۵-۴-۴- تخمین مدل واردات

ــه  ــا توج ــیا ب ــه اقتصــادی اوراس ــورهای عضــو اتحادی ــران از کش ــوی واردات ای ــح الگ تصری

ــه  ــر گرفت ــورت در نظ ــه ص ــل ب ــمت های قب ــده در قس ــب ارائه ش ــق و مطال ــی تحقی ــه مبان ب

می شــود: 

(۶-۵)

1 ijt 1 ijt 1

7 ij 8 ij 9 ij ijt ijt 1

ijt ij ijt

M ( G ) (S S )

(R R ) (RER RER ) Dis

PTA CL BC BC ( )

V t 2007 2018

M G0 1 2ijt ijt ijt ijt 1

53 4ijt ijt 1 ijt ijt 1 ij

6 ijt

 



  

 

      

     

      
   
 

متغیرها به صورت واقعی (سال پایه ۲۰۰۵) و لگاریتمی در الگو به کار می روند

به صورتی که:
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(۷-۵)

ijt
ijt ijt it jt

it

jt jt jtit
ijt ijt

it jt it it

jt2 2it
ijt

it jt it jt

ij
ij

jtj
wt

M *100
RM Log , G Log(GDP GDP )

PM

GDP ER CPIGDP
R Log ( ) ( ) , RER Log( )

POP POP ER CPI

GDPGDP
S Log[1 ( ) ( ) ],

GDP GDP GDP GDP

Dis
Wdis

GDP
GDP

 
    

 

   

  
 



اندیس t-۱ در هر متغیر نشان دهنده همان متغیر در دوره قبل است

t ام در زمانj واردات اسمی ایران به کشور : ijtM
t ام در زمانj واردات واقعی ایران به کشور : ijtRM

: شاخص قیمت وارداتی ایران  itPM

ijtV ij مسـتقل از  باشـد و  2
ijt VV (0, )  و 

2
ij (0, )  همچنیـن فـرض می شـود 

ijtV در تمام مقاطع (ij) و زمان (t) مسـتقل باشـند. ij و  اسـت و متغیرهای توضیحی باید از 

(GMM) جدول (۵-۵): نتایج برآورد الگوی واردات طی دوره ۲۰۱۸-۲۰۰۷ به روش

احتمال ضریبمتغیر توضیحی

ijt 1M ۰/۵۰۰/۰۰*

ijtG۰/۳۹۰/۰۶**

ijtS۰/۲۳۰/۰۲*

ijtR۰/۴۱۰/۰۱*

ijtRER-۰/۱۲۰/۰۸**

Wdis-۰/۱۸-۰/۰۵*

PTA۰/۱۲۰/۰۳*

۰/۲۴۲احتمال آماره آزمون سارگان 

AR(۱) ۰/۰۳احتمال آماره آزمون همبستگی مرتبه اول پسماندها یا

AR(۲) ۰/۷۷احتمال آماره آزمون همبستگی مرتبه دوم پسماندها یا

۵۰تعداد مشاهدات

۵تعداد مقاطع

ماخذ: محاسبات تحقیق         *: معنی دار در سطح اطمینان ۹۵ درصد، **: معنی دار در سطح اطمینان ۹۰ درصد
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نتایـج جـدول (۵-۵) نشـان می دهـد آزمون سـارگان و آزمون هـای همبسـتگی از مرتبه اول 

و دوم پسـماندها صحـت اعتبـار تخمیـن الگـو را بـا روش (GMM) تاییـد می کنـد. مشـاهده 

می تـوان  و  اسـت  انتظـار  مـورد  و  مثبـت  قبـل  دوره یـک  در  واردات  متغیـر  ضریـب  می گـردد 

گفـت بـا فرض ثبات سـایر شـرایط هرچقـدر واردات در دوره قبل بیشـتر باشـد در ایـن دوره نیز 

می توانـد واردات افزایـش یابـد کـه نشـان دهنده ثبـات روابـط تجـاری نیـز می توانـد باشـد.  

ijtG (جمــع تولیــد ناخالــص دلخلــی دو کشــور صادرکننــده و واردکننده)   ضریــب متغیــر 

مثبــت و مــورد انتظــار اســت بــه گونــه ای کــه می تــوان گفــت بــا افزایــش انــدازه کشــور ایــران 

میــزان واردات ایــران از ایــن کشــورها نیــز افزایــش خواهــد یافــت.  

ــان دهنده آن  ــت اســت و نش ــت مثب ــابه اقتصــادی) دارای عالم ijtS (تش ــر  ــب متغی ضری

ــیه،  ــاری (روس ــرف تج ــورهای ط ــران و کش ــن ای ــابهات اقتصــادی بی ــه تش ــه هرچ اســت ک

ــن  ــران از ای ــزان واردات ای ــد می ــتر باش ــتان) بیش ــالروس و ارمنس ــتان، ب ــتان، قرقیزس قزاقس

ــود. ــد ب ــتر خواه کشــورها بیش

 ijtR ــی  ــده یعن ــده و واردکنن ــرانه دو کشــور صادرکنن ــد س ــاوت درآم ــر تف ــب متغی ضری

نیــز دارای عالمــت مثبــت اســت کــه نشــان می دهــد هرچــه تفــاوت بیــن درآمــد صادرکننــده 

ــالروس و ارمنســتان) بیشــتر باشــد  ــده (روســیه، قزاقســتان، قرقیزســتان، ب ــران) و واردکنن (ای

ــود.  میــزان واردات ایــران از کشــورهای طــرف تجــاری نیــز بیشــتر خواهــد ب

ــر واردات  ــرخ ارز ب ــش ن ــی افزای ــر منف ــان دهنده اث ijtRER نش ــرخ ارز  ــر ن ــب متغی ضری

ایــران اســت، بدیــن معنــی کــه متغیــر نــرخ ارز بــر واردات ایــران از کشــورهای طــرف تجــاری 

(روســیه، قزاقســتان، قرقیزســتان، بــالروس و ارمنســتان) موثــر اســت و از ایــن متغیــر می تــوان 

جهــت سیاســت گذاری و کنتــرل واردات از شــرکای تجــاری اســتفاده کــرد.  

متغیر مسافت تعدیل شده بر حسب درآمد کشور واردکننده و درآمد جهانی نیز بر واردات 

ایران از کشورهای طرف تجاری (روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بالروس و ارمنستان) دارای اثر 

منفی است و به گونه ای جانشینی برای هزینه صادرات کشورهای صادرکننده کاال به ایران است.

ضریــب متغیــر موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی برابــر بــا ۰/۱۲ اســت کــه نشــان می دهــد 

برقــراری موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا (روســیه، 

ــزان  ــه می ــران ب ــش واردات ای ــب افزای ــتان)  موج ــالروس و ارمنس ــتان، ب ــتان، قرقیزس قزاقس

۱۲/۷۵ درصــد خواهــد شــد.
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۵-۵- خالصه و جمع بندی

در ایــن فصــل از تحقیــق بــه تجزیه وتحلیــل اثــر برقــراری موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن 

ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا (روســیه، قزاقســتان، قرقیزســتان، بــالروس و ارمنســتان) بــا 

اســتفاده از مــدل جاذبــه، و آمــار و اطالعــات ۲۰۱۸-۲۰۰۷ (ســال پایــه ۲۰۰۵) بــر صــادرات 

ــی  ــا کارای ــی ب ــه تخمین های ــتیابی ب ــرای دس ــن فصــل ب ــه شــد. در ای ــران پرداخت و واردات ای

باالتــر و دقــت بیشــتر از روش (GMM) پانــل دیتــای پویــا اســتفاده شــده اســت.

ــزان  ــران می ــی) کشــورهای طــرف تجــاری ای ــد ناخالــص داخل ــدازه (تولی ــش ان ــا افزای ب

صــادرات ایــران بــه ایــن کشــورها نیــز افزایش خواهــد یافــت کــه روســیه و قزاقســتان بزرگ ترین 

اقتصادهــای اوراســیا هســتند.  

هرچــه تشــابهات اقتصــادی بیــن ایــران و کشــورهای طــرف تجــاری کمتــر باشــد میــزان 

ــن  ــتان کمتری ــتان و قرقیزس ــالروس، ارمنس ــه ب ــت ک ــد یاف ــش خواه ــران افزای ــادرات ای ص

تشــابهات اقتصــادی را بــا ایــران دارنــد. هرچــه تفــاوت بیــن درآمــد صادرکننــده و واردکننــده 

کمتــر باشــد میــزان صــادرات ایــران بــه کشــورهای طــرف تجــاری افزایــش خواهــد یافــت کــه 

ــر از  ــران دارد، روســیه و قزاقســتان وضعیتــی بهت ــا ای ــالروس کمتریــن تفــاوت درآمــدی را ب ب

ــد.  ــران دارن ــر از ای ــران و ارمنســتان و قرقیزســتان وضعیتــی بدت ای

متغیــر نــرخ ارز بــر صــادرات ایــران بــه کشــورهای طــرف تجــاری موثــر اســت و از ایــن 

متغیــر می تــوان جهــت سیاســت گذاری افزایــش صــادرات ایــران بــه شــرکای تجــاری اســتفاده 

کــرد بــه گونــه ای بــا افزایــش یــک درصــد در نــرخ ارز می تــوان انتظــار داشــت صــادرات ایــران 

۰/۴ درصــد افزایــش یابــد.  

متغیــر مســافت بــر صــادرات ایــران دارای اثــر منفــی اســت و ماننــد جانشــینی بــرای هزینه 

صــادرات عمــل می کنــد، ارمنســتان نزدیک تریــن و بــالروس و قرقیزســتان دورتریــن هســتند. 

مــرز مشــترک نیــز از عوامــل موثــر بــر صــادرات ایــران بــه کشــورهای طــرف تجــاری اتحادیــه 

ــا ارمنســتان  ــا ب ــران صرف ــالروس و ارمنســتان) اســت، ای (روســیه، قزاقســتان، قرقیزســتان، ب

مــرز مشــترک زمینــی و بــا روســیه و قزاقســتان مــرز مشــترک دریایــی دارد.   

ــه  ــران و شــرکای تجــاری خــود اتحادی ــن ای ــه تجــارت ترجیحــی بی ــراری موافقت نام برق

اقتصــادی اوراســیا (روســیه، قزاقســتان، قرقیزســتان، بــالروس و ارمنســتان) موجــب افزایــش 

صــادرات ایــران خواهــد شــد. 
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میــزان افزایــش صــادرات، حــدود ۴۸ درصــد بــرآورد شــده اســت کــه مهم تریــن عوامــل 

موثــر بــر آن، بــه ترتیــب انــدازه تولیــد ناخالــص داخلــی، شــاخص تشــابه اقتصادی و شــاخص 

ــه  ــران ب ــر صــادرات ای ــرخ ارز ب ــر ن ــه آنکــه متغی ــا توجــه ب ــد. ب تفــاوت درآمــد ســرانه بوده ان

کشــورهای مــورد مطالعــه مثبــت اســت و داری کششــی در حــدود ۰/۴ درصــد اســت توصیــه 

می گــردد هــر ســاله بــه نــرخ ارز اجــازه افزایــش داده شــود تــا صــادرات کشــور بتوانــد از ایــن 

ــرخ  ــه ن ــن موضــوع ک ــد و ای ــی اســت افزایــش یاب ــار سیاســت گذار داخل ــه در اختی ــال ک کان

واقعــی ارز بــه عنــوان عاملــی کــه بایــد منجــر بــه افزایــش درجــه رقابــت بین المللــی کشــور 

ــا  و در نتیجــه افزایــش صــادرات شــود در ایــن فصــل نیــز تاییــد می شــود و انتظــار مــی رود ب

افزایــش نــرخ ارز (افزایــش قــدرت رقابتــی و افزایــش صــادرات) را ســبب گــردد.  

ijtG (جمــع تولیــد ناخالــص دلخلــی دو کشــور صادرکننــده و واردکننده)  ضریــب متغیــر 

ــدازه کشــور  ــا افزایــش ان ــا گفــت ب ــوان ب ــه ای کــه می ت ــه گون مثبــت و مــورد انتظــار اســت ب

ایــران میــزان واردات ایــران از ایــن کشــورها نیــز افزایــش خواهــد یافــت. 

ــان دهنده آن  ــت اســت و نش ــت مثب ــابه اقتصــادی) دارای عالم ijtS (تش ــر  ــب متغی ضری

ــیه،  ــاری (روس ــرف تج ــورهای ط ــران و کش ــن ای ــابهات اقتصــادی بی ــه تش ــه هرچ اســت ک

ــن  ــران از ای ــزان واردات ای ــد می ــتر باش ــتان) بیش ــالروس و ارمنس ــتان، ب ــتان، قرقیزس قزاقس

ــود. ــد ب ــتر خواه کشــورها بیش

 ijtR ــی  ــده یعن ــده و واردکنن ــرانه دو کشــور صادرکنن ــد س ــاوت درآم ــر تف ــب متغی ضری

نیــز دارای عالمــت مثبــت اســت کــه نشــان می دهــد هرچــه تفــاوت بیــن درآمــد صادرکننــده 

ــالروس و ارمنســتان) بیشــتر باشــد  ــده (روســیه، قزاقســتان، قرقیزســتان، ب ــران) و واردکنن (ای

ــود.  میــزان واردات ایــران از کشــورهای طــرف تجــاری نیــز بیشــتر خواهــد ب

ــر واردات  ــرخ ارز ب ــش ن ــی افزای ــر منف ــان دهنده اث ijtRER نش ــرخ ارز  ــر ن ــب متغی ضری

ایــران اســت، بدیــن معنــی کــه متغیــر نــرخ ارز بــر واردات ایــران از کشــورهای طــرف تجــاری 

(روســیه، قزاقســتان، قرقیزســتان، بــالروس و ارمنســتان) موثــر اســت و از ایــن متغیــر می تــوان 

جهــت سیاســت گذاری و کنتــرل واردات از شــرکای تجــاری اســتفاده کــرد.

متغیــر مســافت تعدیل شــده بــر حســب درآمــد کشــور واردکننــده و درآمــد جهانــی نیــز 

ــران از کشــورهای طــرف تجــاری (روســیه، قزاقســتان، قرقیزســتان، بــالروس و  ــر واردات ای ب

ارمنســتان) دارای اثــر منفــی اســت و بــه گونــه ای جانشــینی بــرای هزینــه صــادرات کشــورهای 
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صادرکننــده کاال بــه ایــران اســت.

ضریــب متغیــر موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی برابــر بــا ۰/۱۲ اســت کــه نشــان می دهــد 

برقــراری موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا (روســیه، 

قزاقســتان، قرقیزســتان، بــالروس و ارمنســتان) موجــب افزایــش واردات ایــران به میــزان ۱۲/۷۵ 

درصــد خواهــد شــد.
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فصل ششم:

از  هریک  و  ایران  بین  تجارى  اکمال  تجزیه وتحلیل  و  ارزیابى 
کشورهاى عضو اتحادیه اقتصادى اوراسیا

۶-۱- مقدمه

در ایــن فصــل بــه تجزیه وتحلیــل عوامــل موثــر بــر انتخــاب اقــالم کاالیــی در ســطح 

ــاخص های  ــل ش ــی از قبی ــاخص ها و روش های ــتفاده از ش ــا اس ــش رقمی HS ب ــای ش کده

ــی  ــابه و مکمل ــاخص تش ــدل، ش ــاخص درایس ــن، ش ــار آل ــاری، معی ــیل تج ــن پتانس تعیی

فینگر-کرینیــن، شــاخص تشــابه صــادرات-واردات، شــاخص پتانســیل ســاده، مزیــت نســبی 

ــم داد.  ــرار خواهی ــل ق ــورد تجزیه وتحلی ــادرات را م ــدگاری ص ــده و مان آشکارش

۶-۲- تعیین پتانسیل تجاری

آنکتــاد۱ (۲۰۰۵) در تخمیــن و بــرآورد پتانســیل تجــاری بــر اســاس مــدل جاذبــه یــك نــوآوری 

در شبیه ســازی پتانســیل تجــاری دوجانبــه۲ (TradeSim) را ارائــه نمــوده اســت، زیــرا 

ــك  ــن ی ــه بی ــاری دوجانب ــیل تج ــرآورد پتانس ــه ب ــاد را در زمین ــداف آنکت ــی اه ــای قبل مدل ه

ــا هــر یــك از طرف هــای تجــاری  ــا اقتصادهــای در حال گــذار ب کشــور در حــال توســعه و ی

آنهــا تامیــن نمی کــرد کــه در ایــن شــرایط مــدل تکمیلــی بــرآورد پتانســیل تجــاری کشــورهای 

ــدل  ــوان م ــوی تحــت عن ــر پشــتوانه نظــری و مطالعــات تجــری نســبتا ق ــه ب ــا تکی ــور ب مذک

ــه  ــن ســازمان ارائ ــه توســط ای ــدل شبیه ســازی پتانســیل تجــاری دوجانب ــا م (TradeSim) ی

گردیــد۳، ایــن مــدل امــکان بــرآورد میــزان پتانســیل تجــاری در هــر دو ســطح کالن و بخشــی 

ــا می ســازد.  ــی را مهی ــا کاالی ــه صرف ن

ــای  ــر حســب گروه ه ــاختار صــادرات و واردات کشــورها ب ــد س ــدا بای ــن روش، ابت در ای

مختلــف کاالیــی مشــخص کــرد. بدیــن ترتیــب کــه ارزش واردات گــروه کاالیــی یــك کشــور 

را برحســب طبقه بنــدی مختلــف کاالیــی و بــازار مشــخص در نظــر گرفتــه، ســپس در مقابــل 

1. UNCTAD
2. Trade Simulation / Model of Bilateral Trade Potential (TradeSim)
3. Market Analysis Section (2005)
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آن، بایــد ارزش صــادرات کشــور طــرف تجــاری را از همــان گــروه کاالیــی مشــخص کــرد، 

ــد و در  ــه وجــود می آی ــا واردات ب ــردار صــادرات ی ــک ب ــور ی ــر کش ــرای ه ــن صــورت ب بدی

ــرآورد پتانســیل  ــری و ب ــه  اندازه گی ــا و شــاخص های مربوطــه ب ــا اســتفاده از روش ه نهایــت ب

ــی  ــات تجرب ــود. در مطالع ــه می ش ــارت پرداخت ــکان تج ــل ام ــت تجزیه وتحلی ــاری جه تج

ــا اســتفاده از روابــط ریاضــی  در زمینــه بررســی و تجزیه وتحلیــل امــکان تجــارت دوجانبــه ب

ــا و  ــت روش ه ــتوار اس ــاری اس ــای تج ــی جریان ه ــب کاالی ــه ترکی ــر مقایس ــی ب ــه مبتن ک

شــاخص های مختلفــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه کــه در ایــن تحقیــق بــه عمده تریــن آنهــا 

ــران و واردات کشــورهای عضــو  ــه می شــود کــه در ادامــه جــداول تشــابه صــادرات ای پرداخت

ــه می گــردد، در جــدول (۶-۱) کدهــای دورقمــی HS مــورد  اتحادیــه در دوره ۱۸-۲۰۱۵ ارائ

ــود.  ــی می ش ــن قســمت معرف ــتفاده در ای اس

 HS جدول (۶-۱): معرفی کدهای دورقمی

شرحکد HSردیفشرحکد HSردیف

کتاب، روزنامه، تصویر و سایر محصوالت۴۹۴۹حیوانات زنده۱۱

ابریشم۵۰۵۰گوشت و احشاء خوراکی۲۲

پشم، موی نرم (کرك) یا زبر حیوان، نخ ۵۱۵۱ماهی ها و قشرداران صدفداران و سایر۳۳

پنبه۵۲۵۲شیر و محصوالت لبنی - تخم پرندگان - عسل۴۴

الیاف طبیعی۵۳۵۳سایر محصوالت حیوانی، که در جای دیگر۵۵

رشته های سنتتیك یا مصنوعی۵۴۵۴نباتات زنده و محصوالت گلکاری۶۶

الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۵۵۵۵سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر۷۷

آوات، نمد و پارچه های نبافته، نخ های۵۶۵۶میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۸۸

فرش و سایر کف پوش ها از مواد نساجی۵۷۵۷قهوه، چای، ماته و ادویه۹۹

پارچه های تار و پودباف مخصوص، پارچه۵۸۵۸غالت۱۰۱۰

پارچه های نساجی   آغشته، اندوده۵۹۵۹محصوالت صنعت آردسازی - مالت - نشاسته۱۱۱۱

پارچه های کشباف یا قالب باف۶۰۶۰دانه و میوه های روغندار - دانه ۱۲۱۲

لباس و متفرعات لباس، از کشباف۶۱۶۱انگم ها، رزین ها و سایر شیره ها و عصاره۱۳۱۳

لباس و متفرعات لباس غیرکشباف۶۲۶۲مواد قابل بافت، سایر محصوالت نباتی۱۴۱۴

سایر اشیای نساجی دوخته و مهیا.۶۳۶۳چربی ها و روغن های حیوانی و نباتی۱۵۱۵

کفش، گتر و اشیای همانند، اجزا۶۴۶۴فرآورده های گوشت، ماهی یا قشرداران۱۶۱۶

کاله و اجزا کاله۶۵۶۵قند و شکر و شیرینی۱۷۱۷

چتر بارانی، چترآفتابی، عصا، شالق، تازیانه و اجزا ۶۶۶۶کاکائو و فرآورده های آن۱۸۱۸

۶۷۶۷فرآورده های غالت، آرد۱۹۱۹
پر و پر نرم آماده و اشیای ساخته شده از آنها، گل های 

مصنوعی، اشیای ساخته شده از موی انسان

مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز۶۸۶۸فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۲۰۲۰

محصوالت سرامیکی۶۹۶۹فرآورده های خوراکی گوناگون۲۱۲۱

شیشه و مصنوعات شیشه ای۷۰۷۰نوشابه ها، آبگونه های الکلی و سرکه۲۲۲۲
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شرحکد HSردیفشرحکد HSردیف

مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های۷۱۷۱آخال و تفاله صنایع خوراکسازی۲۳۲۳

چدن، آهن و فوالد۷۲۷۲توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکو۲۴۲۴

سرب و مصنوعات از سرب۷۳۷۳نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك و سیمان۲۵۲۵

مس و مصنوعات از مس۷۴۷۴سنگ فلز، جوش و خاکستر۲۶۲۶

نیکل و مصنوعات از نیکل۷۵۷۵سوخت های معدنی، روغن های معدنی۲۷۲۷

آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم۷۶۷۶محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۲۸۲۸

مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد۷۷۷۸محصوالت شیمیایی آلی۲۹۲۹

روی و مصنوعات از روی۷۸۷۹محصوالت دارویی۳۰۳۰

قلع و مصنوعات از قلع۷۹۸۰کودها۳۱۳۱

سایر فلزات معمولی، سرمت ها، مصنوعات۸۰Siعصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها ۳۲۳۲

ابزارها، ابزارآالت، مصنوعاتSi۸۲روغن های اسانسی و رزینوئیدها۳۳۳۳

مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی۸۲۵۳صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۳۴۳۴

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۵۳۸۴مواد آلبومینوئید، محصوالت بر اساس۳۵۳۵ رآ

ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۸۴۸۵فرآورده های صنایع شیمیایی شامل آلیاژهای آتش زا۳۶۳۶

لکوموتیوهای راه آهن یا تراموای۸۵۸۶محصوالت عکاسی و سینماتوگرافی۳۷۳۷

وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۸۶۸۷محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۳۸۳۸

وسایل نقلیه هوایی، فضایی و اجزا و قطعات آنها۸۷۸۸مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد۳۹۳۹

وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۸۸۸۹کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو۴۰۴۰

آالت و دستگاه های اپتیك، عکاسی۸۹۹۰پوست (غیر از پوست های نرم) و چرم۴۱۴۱

اشیای صنعت ساعت سازی۹۰۹۱اشیای ساخته شده از چرم، مصنوعات زین ۴۲۴۲

آالت موسیقی، اجزا و قطعات و متفرعات۹۱۹۲پوست های نرم طبیعی و پوست های نرم بدلی۴۳۴۳

اسلحه و مهمات؛ اجزا و قطعات و متفرعات آنها۹۲۹۳چوب و اشیای چوبی، زغال چوب۴۴۴۴

مبل، مبل های طبی، جراحی، اسباب۹۳۹۴چوب پنبه و اشیای ساخته شده از چوب پنبه۴۵۴۵

بازیچه، اسباب بازی و لوازم ورزش۹۴۹۵مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی۴۶۴۶

مصنوعات گوناگون۹۵۹۶خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی۴۷۴۷

اشیای هنری، اشیای کلکسیون یا عتیقه۹۶۹۷کاغذ و مقوا، اشیای ساخته شده از خمیر۴۸۴۸

ماخذ: قانون و مقررات بازرگانی خارجی جمهوری اسالمی ایران

۶-۲-۱- شباهت های صادرات ایران و واردات ارمنستان

ــان در  ــتان از جه ــان و واردات ارمنس ــه جه ــران ب ــباهت های صــادرات ای ــن قســمت ش در ای

ــود. ــه می ش ــدول (۶-۲) ارائ ــی HS در ج ــای دورقم ــب کده ــر حس دوره ۱۸-۲۰۱۷ ب
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جدول (۶-۲): شباهت های صادرات ایران و واردات ارمنستان در سطح کدهای دورقمی در ۲۰۱۷-۱۸

کد HSردیف
واردات ارمنستان از جهان (۱۰۰۰ دالر)صادرات ایران به جهان (۱۰۰۰ دالر)

متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸

۱۱۲۶۹۸۵۶۹۱۹۳۴۸۰۸۹۶۶۵۲۶۶۷۲۶۶۶۲

۲۲۳۷۸۶۹۵۵۰۹۷۴۶۴۸۳۷۰۸۹۹۶۸۳۲۲۶۹۶۱۱

۳۳۴۰۴۰۵۴۳۱۳۷۸۸۳۵۸۹۲۱۴۳۲۶۳۸۴۷۴۰۸۷

۴۴۷۰۹۴۱۸۶۱۵۶۶۰۶۶۲۵۳۹۴۶۸۰۶۴۶۱۵۷۴۶۴۸۲

۵۵۷۸۱۲۹۵۳۳۹۸۶۵۷۶۴۱۲۰۰۶۹۲۵۴۰۶۳

۶۶۲۲۶۸۳۵۱۲۲۱۳۶۹۵۲۲۵۹۰۴۵۴۷۳۵۶۹

۷۷۶۳۳۹۱۱۱۰۷۴۶۶۲۸۵۴۲۸۷۸۳۴۸۱۱۹۳۱۱۰۱۴۰

۸۸۲۲۵۹۸۹۱۱۷۱۸۸۱۳۱۹۸۹۳۵۲۳۹۰۵۷۵۵۲۴۷۴۷۱۵۲

۹۹۳۶۳۶۹۴۳۹۳۴۸۴۳۷۸۵۸۹۲۹۳۹۷۲۹۸۹۳۲۹۶۴۵

۱۰۱۰۲۱۳۴۸۱۴۸۱۹۱۸۰۸۴۷۶۲۰۳۸۳۵۰۸۷۹۸۵۶

۱۱۱۱۹۹۹۰۲۵۹۵۹۴۷۹۷۴۸۱۱۶۲۴۱۲۴۱۰۱۲۰۱۷

۱۲۱۲۲۹۰۶۹۲۶۱۵۰۲۷۶۱۰۱۲۵۲۷۱۱۸۵۶۱۲۱۹۲

۱۳۱۳۶۰۹۷۴۵۲۸۹۷۵۶۹۳۶۵۹۷۷۷۳۹۷۶۶۸۷

۱۴۱۴۱۶۹۵۷۱۵۰۴۵۱۶۰۰۱۵۶۳۴۴۵

۱۵۱۵۷۷۲۵۹۹۹۲۷۷۸۸۲۶۸۴۹۱۵۵۵۵۰۵۹۵۲۱۰۷

۱۶۱۶۲۰۳۸۳۲۶۷۱۰۲۳۵۴۷۸۸۲۳۸۳۱۳۸۵۶۸

۱۷۱۷۱۹۷۵۵۳۲۷۴۲۳۸۲۳۵۸۹۶۵۶۵۶۱۴۱۷۰۵۴۹۱۳۳

۱۸۱۸۱۱۳۳۶۵۸۹۱۱۵۱۰۱۲۴۰۴۶۶۲۵۴۷۷۱۵۴۷۱۷۰

۱۹۱۹۳۴۸۱۲۶۴۴۳۲۳۷۳۹۵۶۸۲۲۹۹۲۷۳۴۴۰۵۳۲۱۶۶

۲۰۲۰۵۷۵۷۰۶۵۴۳۱۴۹۵۵۹۴۲۸۱۶۹۳۰۱۹۲۹۵۱۸۱۱۳

۲۱۲۱۱۹۰۲۲۹۲۰۱۳۳۰۱۹۵۷۸۰۲۵۴۶۸۳۱۱۶۷۲۸۳۱۸

۲۲۲۲۴۰۷۹۳۳۱۰۸۶۳۵۹۴۰۶۱۴۳۰۴۰۹۷۱۵۱۲۰۱

۲۳۲۳۸۴۱۳۲۸۳۶۱۷۸۳۸۷۵۳۰۴۲۰۴۵۸۲۴۳۸۱۲۲

۲۴۲۴۴۱۵۲۷۲۸۱۵۷۱۷۷۴۰۷۴۱۳۰۴۲۲۱۰۲۲۴۸

۲۵۲۵۸۶۰۷۱۶۷۸۵۱۸۰۸۲۲۹۴۸۱۶۹۲۸۴۰۵۲۷۲۸۷۲۸

۲۶۲۶۱۸۴۲۹۰۲۱۱۳۸۴۸۳۱۴۹۰۶۹۳۱۱۸۴۲۱۸۱۱۶۸۳

۲۷۲۷۶۱۱۱۱۳۷۱۶۶۳۶۶۸۰۲۶۳۷۳۹۰۸۷۶۲۶۶۷۳۶۷۷۹۲۳۶۵۲۲۹۸

۲۸۲۸۴۹۱۹۹۱۴۲۲۴۲۷۴۵۷۲۰۹۳۲۱۰۸۳۰۷۱۲۳۱۴۱۰

۲۹۲۹۳۹۵۵۳۹۲۴۱۰۵۸۹۸۴۰۳۰۶۴۵۱۰۰۹۳۱۲۵۴۱۱۱۳۱۷

۳۰۳۰۱۸۷۸۴۶۱۰۵۰۳۰۱۴۶۴۳۸۱۸۴۶۶۰۱۵۸۵۷۵۱۷۱۶۱۸

۳۱۳۱۷۶۹۵۱۷۸۴۳۷۱۴۸۰۶۶۱۶۲۷۱۴۶۲۵۱۱۱۲۶۱۲۹

۳۲۳۲۸۰۵۳۳۱۰۰۴۱۵۹۰۴۷۴۲۳۳۲۶۲۸۷۸۲۲۶۰۵۴

۳۳۳۳۴۴۱۵۲۴۱۵۳۷۴۲۸۴۵۵۸۱۲۶۶۱۹۴۱۶۰۰۳۴

۳۴۳۴۲۳۰۵۷۹۲۰۱۲۸۹۲۱۵۹۳۴۳۳۰۷۱۳۴۷۳۹۳۳۹۰۵

۳۵۳۵۴۳۴۵۷۳۹۹۹۶۴۱۷۲۷۶۸۴۹۸۵۶۵۷۷۰۷

۳۶۳۶۰۰۰۲۴۰۶۲۶۹۱۲۵۴۹

۳۷۳۷۹۸۹۱۲۵۸۱۲۹۲۱۲۷۵

۳۸۳۸۲۸۸۷۸۱۱۲۳۰۶۰۲۰۵۹۲۱۲۷۷۰۰۲۹۵۳۶۲۸۶۱۸
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کد HSردیف
واردات ارمنستان از جهان (۱۰۰۰ دالر)صادرات ایران به جهان (۱۰۰۰ دالر)

متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸

۳۹۳۹۶۰۴۲۶۷۸۵۵۵۱۴۶۹۵۷۹۷۰۷۴۱۰۹۲۳۴۱۴۲۳۸۴۱۲۵۸۰۹

۴۰۴۰۱۱۵۱۵۴۱۰۴۹۴۹۱۱۰۰۵۲۵۹۳۷۷۵۷۲۹۱۵۸۳۳۴

۴۱۴۱۱۰۳۵۰۳۷۵۰۱۴۸۹۲۵۹۱۶۰۸۲۵۸۱۲۰۹۵

۴۲۴۲۱۵۱۹۷۹۵۴۴۷۳۷۱۴۲۲۶۱۶۵۲۹۱۵۳۷۸

۴۳۴۳۳۲۹۲۱۳۸۶۵۱۷۵۲۷۸۱

۴۴۴۴۴۹۹۴۱۶۹۱۷۷۵۹۵۵۹۴۱۳۳۱۵۲۱۷۳۴۶۷۵۲

۴۵۴۵۳۷۵۴۰۳۶۴۰۸۱۴۰۵۹

۴۶۴۶۸۱۵۲۶۴۹۱۷۳۲۶۴۱۳۰۹۷

۴۷۴۷۶۲۷۵۱۱۲۵۰۸۷۶۳۲۰۴۳۳۲

۴۸۴۸۱۰۹۲۹۰۱۶۲۳۰۸۱۳۵۷۹۹۷۰۷۱۹۸۶۷۶۸۷۸۷۴۴

۴۹۴۹۴۹۲۲۱۱۶۹۳۸۳۰۸۵۸۹۶۵۴۳۴۱۳۰۱۱۹

۵۰۵۰۸۰۷۵۷۸۵۸۷۴۶۶

۵۱۵۱۱۳۰۰۱۹۱۵۳۱۱۰۷۷۸۱۱۶۹۱۷۵۱

۵۲۵۲۱۲۷۸۲۹۴۵۲۱۱۲۱۷۸۳۵۲۶۲۳۹۲۲۰۳۷

۵۳۵۳۱۹۱۹۷۱۴۴۷۱۲۷۶۸۷۴۰

۵۴۵۴۵۰۹۸۱۶۲۵۵۰۵۶۷۶۶۱۱۷۵۲۳۰۸۰۲۲۱۲۷۷

۵۵۵۵۱۲۰۰۲۲۱۱۷۴۵۴۱۱۸۷۳۸۲۳۹۴۵۲۳۸۹۸۲۳۹۲۲

۵۶۵۶۲۸۹۹۶۴۲۳۵۶۳۵۶۷۶۶۰۰۸۶۳۰۲۶۱۵۵

۵۷۵۷۸۱۷۳۲۱۶۶۸۴۷۱۷۴۲۸۹۶۳۳۲۷۴۰۰۵۳۶۶۶

۵۸۵۸۱۸۲۸۸۱۵۰۹۹۱۶۶۹۴۱۱۶۴۶۱۷۲۳۶۶۸

۵۹۵۹۶۸۲۷۷۴۶۵۷۱۴۶۴۳۰۸۷۶۷۴۵۹۹۱

۶۰۶۰۶۳۴۳۰۴۳۱۸۳۹۱۶۰۶۱۱۵۷۶۳۱۵۹۱۲

۶۱۶۱۳۸۲۱۷۳۹۳۶۳۳۸۷۹۰۵۳۹۴۰۸۴۶۵۳۶۹۲۹۷

۶۲۶۲۱۵۱۴۷۲۵۱۳۸۲۰۱۴۳۷۶۸۴۹۹۶۴۳۰۸۶۶۴۰

۶۳۶۳۱۵۰۸۶۶۱۳۶۳۴۴۱۴۳۶۰۵۱۵۱۶۱۱۳۹۷۱۱۴۵۶۶

۶۴۶۴۹۲۰۶۵۱۱۵۰۰۴۱۰۳۵۳۵۴۳۳۳۲۵۴۰۱۲۴۸۶۷۲

۶۵۶۵۶۱۵۱۳۸۱۹۹۸۱۳۷۳۱۵۳۳۱۴۵۳

۶۶۶۶۴۳۴۱۹۴۵۰۹۳۹۶۹۵

۶۷۶۷۲۶۱۴۰۳۷۱۵۴۵۱۵۶۶۵۰۹

۶۸۶۸۲۹۲۹۹۱۲۲۶۳۳۵۲۵۹۶۶۳۱۹۱۵۳۱۸۶۵۵۱۸۹۰۴

۶۹۶۹۴۶۰۹۴۷۵۰۳۳۴۵۴۸۲۱۴۶۲۸۰۰۹۳۴۹۵۷۳۱۴۸۳

۷۰۷۰۳۰۹۹۰۰۳۵۵۹۸۱۳۳۲۹۴۱۳۹۱۷۶۴۰۲۷۴۳۹۷۲۵

۷۱۷۱۸۴۱۴۷۴۸۸۱۰۶۶۴۷۹۱۹۸۵۹۰۲۸۸۲۷۲۲۴۳۴۳۱

۷۲۷۲۳۴۳۸۳۶۴۳۹۰۵۵۲۸۳۶۷۱۹۴۶۸۱۱۲۵۱۰۷۴۴۰۹۴۲۸۳

۷۳۷۳۵۳۱۹۶۳۶۹۹۳۵۸۶۱۵۶۶۱۸۲۶۲۹۹۳۲۳۹۸۷۹۳۴

۷۴۷۴۲۲۱۸۰۷۷۰۰۵۵۸۴۶۱۱۸۳۳۹۳۸۵۷۶۵۴۸۵۲

۷۵۷۵۹۷۶۲۸۹۶۳۳۱۱۶۱۰۷۱۱۲

۷۶۷۶۳۶۵۳۱۷۲۰۷۱۴۹۲۸۶۲۳۳۹۳۹۹۰۹۵۹۳۲۹۴۹۶۱

۷۷۷۸۲۱۸۴۰۱۹۵۸۶۰۱۵۷۱۳۱۵۷۶۷۸۱۶۷۹
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کد HSردیف
واردات ارمنستان از جهان (۱۰۰۰ دالر)صادرات ایران به جهان (۱۰۰۰ دالر)

متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸

۷۸۷۹۳۶۶۲۴۲۲۴۲۸۷۱۳۰۴۵۵۷۹۳۲۷۷۱۸۵

۷۹۸۰۰۲۱۵۸۵۷۵۸

۸۰۸۱۲۱۸۲۴۸۲۳۳۳۷۰۳۵۸۳۶۴

۸۱۸۲۴۴۸۷۱۸۸۱۳۱۸۴۹۵۶۶۱۲۰۳۸۱۰۸۰۲

۸۲۸۳۸۷۲۴۲۰۲۸۲۱۴۵۰۳۱۸۴۸۶۲۴۲۷۰۲۱۳۷۸

۸۳۸۴۶۱۴۳۳۸۵۳۶۹۰۳۵۷۵۶۲۱۳۶۹۲۷۸۵۶۵۶۳۳۴۶۷۴۵۶

۸۴۸۵۳۲۱۵۷۸۲۲۴۳۵۳۲۷۲۹۶۶۲۵۵۶۱۶۳۶۶۴۷۱۳۱۱۰۴۴

۸۵۸۶۴۶۲۱۱۳۸۸۰۰۱۵۳۶۴۴۲۲۲۹۷۹

۸۶۸۷۱۴۱۸۵۲۱۸۰۹۳۲۱۶۱۳۹۲۱۴۶۶۰۳۱۸۷۹۴۸۱۶۷۲۷۶

۸۷۸۸۰۰۰۱۶۶۵۱۲۴۲۰۷۰۴۳

۸۸۸۹۱۶۴۲۰۶۵۹۵۵۱۳۳۷۹۸۶۲۵۰۷۳۷۴۹۴

۸۹۹۰۱۲۱۷۷۹۲۷۹۸۹۷۴۸۸۴۷۰۰۷۷۱۰۳۷۳۹۸۶۹۰۸

۹۰۹۱۴۳۴۵۱۰۷۴۴۷۵۴۵۶۴۷۸۱۲۰۷۷۹۲۷۸

۹۱۹۲۶۷۷۱۱۰۹۸۹۳۷۲۷۷۸۴۷۵۶

۹۲۹۴۴۶۲۲۶۸۶۸۰۲۶۶۵۱۴۷۷۸۰۸۱۰۸۶۲۰۹۳۲۱۴

۹۳۹۵۹۳۴۷۲۶۷۴۳۱۸۰۴۵۱۳۴۹۶۱۸۹۷۷۱۶۲۳۷

۹۴۹۶۱۲۲۴۲۱۲۶۳۷۱۲۴۴۰۲۰۷۱۴۲۸۸۱۰۲۴۷۶۲

۹۵۹۷۳۳۵۲۴۲۲۸۹۱۲۷۶۰۹۴

TradeMap ماخذ: محاسبات تحقیق و آمار

ــران به ترتیــب در گروه هــای  مالحظــه می گــردد در دوره ۱۸-۲۰۱۷ بیشــترین صــادرات ای

کاالیــی؛ ســوخت های معدنــی و روغن هــای معدنــی (۲۷)، مــواد پالســتیکی و اشــیای 

ــوالد  ــن و ف ــدن، آه ــی (۲۹)، چ ــیمیایی آل ــتیک (۳۹)، محصــوالت ش ــده از پالس ساخته ش

واردات  بیشــترین  و  اســت  زیــر (۰۸)  غده هــای  و  ریشــه  نباتــات  ســبزیجات،  و   (۷۲)

معدنــی  روغن هــای  معدنــی،  ســوخت های  در  به ترتیــب   ۲۰۱۷-۱۸ دوره  در  ارمنســتان 

کتورهــای هســته ای دیــگ بخــار و آبگــرم (۸۴)، ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی  (۲۷)، رآ

و اجــزا (۸۵)، مرواریــد طبیعــی یــا پــرورده، ســنگ های تزئینــی (۷۱) و محصــوالت دارویــی 

(۳۰) اســت. 

۶-۲-۲- شباهت های صادرات ایران و واردات بالروس 

در ایــن قســمت شــباهت های صــادرات ایــران بــه جهــان و واردات بــالروس از جهــان در دوره 

۱۸-۲۰۱۷ بــر حســب کدهــای دورقمــی HS در جــدول (۶-۳) ارائــه می شــود.
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جدول (۶-۳): شباهت های صادرات ایران و واردات بالروس در سطح کدهای دورقمی در ۲۰۱۷-۱۸

کد HSردیف
واردات بالروس از جهان (۱۰۰۰ دالر)صادرات ایران به جهان (۱۰۰۰ دالر)

متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸

۱۱۲۶۹۸۵۶۹۱۹۳۴۸۰۸۹۲۱۰۵۹۲۲۹۹۶۲۲۰۲۸

۲۲۳۷۸۶۹۵۵۰۹۷۴۶۴۸۳۹۰۲۸۶۱۲۸۱۲۹۱۰۹۲۰۸

۳۳۴۰۴۰۵۴۳۱۳۷۸۸۳۵۸۹۲۱۳۶۳۸۹۱۳۶۱۶۳۷۳۶۲۷۶۴

۴۴۷۰۹۴۱۸۶۱۵۶۶۰۶۶۲۵۳۹۵۶۵۶۵۵۵۸۳۱۵۶۱۹۸

۵۵۷۸۱۲۹۵۳۳۹۸۶۵۷۶۴۱۱۹۳۰۱۲۳۴۲۱۲۱۳۶

۶۶۲۲۶۸۳۵۱۲۲۱۳۶۹۵۲۲۶۲۳۱۹۳۷۷۳۰۹۳۱۹۸۱۴

۷۷۶۳۳۹۱۱۱۰۷۴۶۶۲۸۵۴۲۸۷۵۰۶۸۴۷۳۱۰۱۶۷۴۰۸۵۰۷

۸۸۲۲۵۹۸۹۱۱۷۱۸۸۱۳۱۹۸۹۳۵۲۹۸۹۴۶۹۶۶۸۷۰۶۸۲۹۰۸۸

۹۹۳۶۳۶۹۴۳۹۳۴۸۴۳۷۸۵۸۹۹۱۰۹۴۸۴۶۰۱۸۷۸۴۸

۱۰۱۰۲۱۳۴۸۱۴۸۱۹۱۸۰۸۴۱۰۸۳۵۳۱۵۶۳۶۶۱۳۲۳۶۰

۱۱۱۱۹۹۹۰۲۵۹۵۹۴۷۹۷۴۸۳۸۲۴۲۳۳۷۴۷۳۵۹۹۵

۱۲۱۲۲۹۰۶۹۲۶۱۵۰۲۷۶۱۰۱۳۵۶۳۵۳۴۶۲۲۸۲۴۰۹۳۲

۱۳۱۳۶۰۹۷۴۵۲۸۹۷۵۶۹۳۶۱۳۰۲۲۱۴۹۷۱۱۳۹۹۷

۱۴۱۴۱۶۹۵۷۱۵۰۴۵۱۶۰۰۱۲۶۳۳۵۵۳۰۹

۱۵۱۵۷۷۲۵۹۹۹۲۷۷۸۸۲۶۸۱۸۴۴۴۸۱۸۴۸۷۵۱۸۴۶۶۲

۱۶۱۶۲۰۳۸۳۲۶۷۱۰۲۳۵۴۷۴۷۸۳۶۶۶۶۴۵۵۷۲۴۱

۱۷۱۷۱۹۷۵۵۳۲۷۴۲۳۸۲۳۵۸۹۶۱۸۴۷۸۷۱۰۱۲۱۱۱۴۲۹۹۹

۱۸۱۸۱۱۳۳۶۵۸۹۱۱۵۱۰۱۲۴۰۱۴۰۹۱۴۱۵۴۶۷۳۱۴۷۷۹۴

۱۹۱۹۳۴۸۱۲۶۴۴۳۲۳۷۳۹۵۶۸۲۲۷۳۹۱۲۲۰۳۰۷۸۲۳۸۴۹۵

۲۰۲۰۵۷۵۷۰۶۵۴۳۱۴۹۵۵۹۴۲۸۱۳۲۶۹۰۱۴۶۱۸۴۱۳۹۴۳۷

۲۱۲۱۱۹۰۲۲۹۲۰۱۳۳۰۱۹۵۷۸۰۲۷۸۰۷۹۲۸۶۷۴۵۲۸۲۴۱۲

۲۲۲۲۴۰۷۹۳۳۱۰۸۶۳۵۹۴۰۲۱۸۶۲۶۲۳۷۵۶۳۲۲۸۰۹۵

۲۳۲۳۸۴۱۳۲۸۳۶۱۷۸۳۸۷۵۳۷۳۳۲۵۴۰۰۴۷۶۳۸۶۹۰۱

۲۴۲۴۴۱۵۲۷۲۸۱۵۷۱۷۰۰۰

۲۵۲۵۸۶۰۷۱۶۷۸۵۱۸۰۸۲۲۹۴۸۲۳۵۸۱۹۲۴۵۵۷۶۲۴۰۶۹۸

۲۶۲۶۱۸۴۲۹۰۲۱۱۳۸۴۸۳۱۴۹۰۶۹۳۱۴۰۱۹۱۹۳۸۳۱۶۷۰۱

۲۷۲۷۶۱۱۱۱۳۷۱۶۶۳۶۶۸۰۲۶۳۷۳۹۰۸۷۹۶۷۰۰۴۶۱۱۰۸۵۶۰۴۱۰۳۷۷۸۲۵

۲۸۲۸۴۹۱۹۹۱۴۲۲۴۲۷۴۵۷۲۰۹۲۱۵۹۵۵۲۳۹۷۹۵۲۲۷۸۷۵

۲۹۲۹۳۹۵۵۳۹۲۴۱۰۵۸۹۸۴۰۳۰۶۴۵۵۷۴۷۲۷۶۶۲۳۴۰۶۱۸۵۳۴

۳۰۳۰۱۸۷۸۴۶۱۰۵۰۳۰۱۴۶۴۳۸۷۱۴۴۶۷۷۳۰۶۰۳۷۲۲۵۳۵

۳۱۳۱۷۶۹۵۱۷۸۴۳۷۱۴۸۰۶۶۱۶۷۲۸۵۱۸۴۲۹۸۷۸۵۷۵

۳۲۳۲۸۰۵۳۳۱۰۰۴۱۵۹۰۴۷۴۲۱۴۴۴۹۲۲۷۱۹۲۲۲۰۸۲۱

۳۳۳۳۴۴۱۵۲۴۱۵۳۷۴۲۸۴۵۲۵۶۴۹۵۳۰۰۵۹۷۲۷۸۵۴۶

۳۴۳۴۲۳۰۵۷۹۲۰۱۲۸۹۲۱۵۹۳۴۲۲۹۳۵۰۲۵۷۶۷۷۲۴۳۵۱۴

۳۵۳۵۴۳۴۵۷۳۹۹۹۶۴۱۷۲۷۵۲۷۴۵۵۲۰۰۲۵۲۳۷۴

۳۶۳۶۰۰۰۴۶۲۱۶۳۹۹۵۵۱۰

۳۷۳۷۹۸۹۱۷۶۷۹۱۸۴۳۴۱۸۰۵۷

۳۸۳۸۲۸۸۷۸۱۱۲۳۰۶۰۲۰۵۹۲۱۳۲۹۳۸۸۳۵۸۲۷۶۳۴۳۸۳۲
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کد HSردیف
واردات بالروس از جهان (۱۰۰۰ دالر)صادرات ایران به جهان (۱۰۰۰ دالر)

متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸

۳۹۳۹۶۰۴۲۶۷۸۵۵۵۱۴۶۹۵۷۹۷۰۷۴۱۵۵۱۱۸۸۱۶۹۱۲۸۳۱۶۲۱۲۳۶

۴۰۴۰۱۱۵۱۵۴۱۰۴۹۴۹۱۱۰۰۵۲۴۵۲۵۱۶۵۰۹۱۲۷۴۸۰۸۲۲

۴۱۴۱۱۰۳۵۰۳۷۵۰۱۴۸۹۲۵۹۵۳۴۶۶۴۴۴۱۷۴۸۹۴۲

۴۲۴۲۱۵۱۹۷۹۵۴۴۷۳۷۴۴۹۶۲۵۳۳۰۰۴۹۱۳۱

۴۳۴۳۳۲۹۲۱۲۳۶۸۲۲۶۳۹۵۲۵۰۳۹

۴۴۴۴۴۹۹۴۱۶۹۱۷۷۵۹۵۵۹۱۴۵۲۴۹۱۷۶۵۶۵۱۶۰۹۰۷

۴۵۴۵۳۷۵۲۷۵۱۳۳۶۳۳۰۵۷

۴۶۴۶۸۱۵۲۶۴۹۱۷۳۲۸۷۴۱۱۲۷۱۰۰۱

۴۷۴۷۶۲۷۵۱۱۲۵۰۸۷۶۳۲۲۴۵۱۲۵۰۲۲۲۳۷۳۷

۴۸۴۸۱۰۹۲۹۰۱۶۲۳۰۸۱۳۵۷۹۹۴۵۳۵۷۹۵۱۴۸۷۰۴۸۴۲۲۵

۴۹۴۹۴۹۲۲۱۱۶۹۳۸۳۰۸۴۷۴۳۸۶۲۲۱۳۵۴۸۲۶

۵۰۵۰۸۰۷۵۷۸۶۹۰۱۲۱۱۹۵۱

۵۱۵۱۱۳۰۰۱۹۱۵۳۱۱۰۷۷۴۲۴۹۷۳۹۷۳۸۴۱۱۱۸

۵۲۵۲۱۲۷۸۲۹۴۵۲۱۱۲۱۰۶۶۰۴۱۰۳۸۸۲۱۰۵۲۴۳

۵۳۵۳۱۹۱۹۷۱۴۴۸۸۶۴۱۰۴۹۲۹۶۷۸

۵۴۵۴۵۰۹۸۱۶۲۵۵۰۵۶۷۶۶۱۹۲۷۳۹۲۰۰۰۱۱۱۹۶۳۷۵

۵۵۵۵۱۲۰۰۲۲۱۱۷۴۵۴۱۱۸۷۳۸۱۰۸۳۲۶۱۱۰۷۸۱۱۰۹۵۵۴

۵۶۵۶۲۸۹۹۶۴۲۳۵۶۳۵۶۷۶۸۷۸۰۲۹۳۷۲۹۹۰۷۶۶

۵۷۵۷۸۱۷۳۲۱۶۶۸۴۷۱۷۴۲۸۹۶۲۶۴۰۰۲۶۴۵۱۲۶۴۲۶

۵۸۵۸۱۸۲۸۸۱۵۰۹۹۱۶۶۹۴۵۴۲۰۹۵۴۴۳۷۵۴۳۲۳

۵۹۵۹۶۸۲۷۷۴۶۵۷۱۴۶۴۵۸۶۸۴۳۲۴۶۴۴۵۵۷

۶۰۶۰۶۳۴۳۰۴۳۱۸۳۹۱۷۰۸۴۳۱۹۰۶۶۱۱۸۰۷۵۲

۶۱۶۱۳۸۲۱۷۳۹۳۶۳۳۸۷۹۰۲۰۲۶۵۴۲۴۱۳۶۷۲۲۲۰۱۱

۶۲۶۲۱۵۱۴۷۲۵۱۳۸۲۰۱۴۳۱۶۱۷۲۴۱۸۸۶۵۳۱۷۵۱۸۹

۶۳۶۳۱۵۰۸۶۶۱۳۶۳۴۴۱۴۳۶۰۵۱۲۷۲۱۴۱۶۷۵۹۰۱۴۷۴۰۲

۶۴۶۴۹۲۰۶۵۱۱۵۰۰۴۱۰۳۵۳۵۲۷۲۹۷۰۳۳۵۱۷۳۳۰۴۰۷۲

۶۵۶۵۶۱۵۱۳۸۱۹۹۸۱۱۳۷۶۱۳۹۱۰۱۲۶۴۳

۶۶۶۶۴۳۴۱۹۵۲۹۷۵۷۶۳۵۵۳۰

۶۷۶۷۲۶۱۴۰۳۷۱۵۲۵۷۱۴۷۰۳۳۶۳۷

۶۸۶۸۲۹۲۹۹۱۲۲۶۳۳۵۲۵۹۶۶۳۱۲۲۱۵۶۱۵۳۱۱۰۱۳۷۶۳۳

۶۹۶۹۴۶۰۹۴۷۵۰۳۳۴۵۴۸۲۱۴۶۹۲۵۵۱۱۰۷۸۷۴۱۰۰۲۱۳

۷۰۷۰۳۰۹۹۰۰۳۵۵۹۸۱۳۳۲۹۴۱۱۵۴۴۶۸۱۶۳۳۳۹۱۵۸۹۰۴

۷۱۷۱۸۴۱۴۷۴۸۸۱۰۶۶۴۷۹۰۰۰

۷۲۷۲۳۴۳۸۳۶۴۳۹۰۵۵۲۸۳۶۷۱۹۴۶۱۵۵۹۳۸۳۱۸۰۳۵۵۹۱۶۸۱۴۷۱

۷۳۷۳۵۳۱۹۶۳۶۹۹۳۵۸۶۱۵۶۶۱۹۳۴۱۲۲۱۰۱۸۷۲۸۹۷۶۴۲۵

۷۴۷۴۲۲۱۸۰۷۷۰۰۵۵۸۴۶۱۱۸۳۱۹۹۴۴۵۲۰۷۵۳۷۲۰۳۴۹۱

۷۵۷۵۹۷۶۲۸۹۶۳۳۷۶۱۴۷۶۳۷۷۶۲۶

۷۶۷۶۳۶۵۳۱۷۲۰۷۱۴۹۲۸۶۲۳۳۳۴۵۴۱۳۳۶۲۹۹۲۳۵۴۲۰۳

۷۷۷۸۲۱۸۴۰۱۹۵۸۶۰۱۵۷۱۳۱۳۲۰۷۲۰۹۸۲۶۵۳
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کد HSردیف
واردات بالروس از جهان (۱۰۰۰ دالر)صادرات ایران به جهان (۱۰۰۰ دالر)

متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸

۷۸۷۹۳۶۶۲۴۲۲۴۲۸۷۱۳۰۴۵۵۷۱۸۹۵۹۱۸۷۲۲۱۸۸۴۱

۷۹۸۰۰۲۱۴۰۸۳۲۶۷۸۳۳۸۱

۸۰۸۱۲۱۸۲۴۸۲۳۳۷۴۹۲۴۲۶۹۵۸۸۱

۸۱۸۲۴۴۸۷۱۸۸۱۳۱۸۴۱۵۰۴۲۵۱۷۴۸۳۹۱۶۲۶۳۲

۸۲۸۳۸۷۲۴۲۰۲۸۲۱۴۵۰۳۱۸۱۱۸۹۲۰۶۰۱۵۱۹۳۶۰۲

۸۳۸۴۶۱۴۳۳۸۵۳۶۹۰۳۵۷۵۶۲۱۳۲۹۴۳۷۶۳۶۷۹۱۹۰۳۴۸۶۷۸۳

۸۴۸۵۳۲۱۵۷۸۲۲۴۳۵۳۲۷۲۹۶۶۲۱۷۹۴۲۳۲۵۴۹۵۵۲۲۳۶۴۴۸۸

۸۵۸۶۴۶۲۱۱۳۸۸۰۰۲۴۰۸۴۹۱۶۵۳۷۱۲۰۳۱۱۰

۸۶۸۷۱۴۱۸۵۲۱۸۰۹۳۲۱۶۱۳۹۲۱۵۷۶۱۲۷۲۲۱۵۲۶۳۱۸۹۵۶۹۵

۸۷۸۸۰۰۰۰۰۰

۸۸۸۹۱۶۴۲۰۶۵۹۵۵۱۳۳۷۹۸۶۴۵۳۰۲۸۱۷۳۶۷۴

۸۹۹۰۱۲۱۷۷۹۲۷۹۸۹۷۴۸۸۴۶۰۸۵۲۵۶۶۸۸۵۴۶۳۸۶۹۰

۹۰۹۱۴۳۴۵۱۰۷۴۴۷۵۴۵۱۲۴۹۳۲۰۹۶۵۱۶۷۲۹

۹۱۹۲۶۷۷۱۱۰۹۸۹۳۲۶۸۷۴۱۳۴۳۴۱۱

۹۲۹۴۴۶۲۲۶۸۶۸۰۲۶۶۵۱۴۲۵۳۴۵۷۳۰۷۱۶۸۲۸۰۳۱۳

۹۳۹۵۹۳۴۷۲۶۷۴۳۱۸۰۴۵۱۰۳۲۲۳۱۳۸۷۳۹۱۲۰۹۸۱

۹۴۹۶۱۲۲۴۲۱۲۶۳۷۱۲۴۴۰۱۵۳۷۷۸۱۶۸۲۸۵۱۶۱۰۳۲

۹۵۹۷۳۳۵۲۴۲۲۸۹۱۵۱۱۰۴۰۵۹۶

TradeMap ماخذ: محاسبات تحقیق و آمار

کاالیــی؛  گروه هــای  در  به ترتیــب  ایــران  صــادرات  بیشــترین   ۲۰۱۶-۱۸ دوره  در 

ســوخت های معدنــی و روغن هــای معدنــی (۲۷)، مــواد پالســتیکی و اشــیای ساخته شــده از 

پالســتیک (۳۹)، محصــوالت شــیمیایی آلــی (۲۹)، چــدن، آهن و فــوالد (۷۲) و ســبزیجات، 

نباتــات ریشــه و غده هــای زیــر (۰۸) اســت و بیشــترین واردات بــالروس در دوره ۲۰۱۷-۱۸ 

کتورهــای هســته ای دیــگ  ــی (۲۷)، رآ ــی، روغن هــای معدن به ترتیــب در ســوخت های معدن

بخــار و آبگــرم (۸۴)، ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی و اجــزا (۸۵)، وســائط نقلیــه زمینــی 

غیــر از نواقــل روی خــط (۸۷) و چــدن، آهــن و فــوالد (۷۲) اســت.

۶-۲-۳- شباهت های صادرات ایران و واردات روسیه  

در ایــن قســمت شــباهت های صــادرات ایــران بــه جهــان و واردات روســیه از جهــان در دوره 

ــه می شــود. ــر حســب کدهــای دورقمــی HS در جــدول (۶-۴) ارائ ۱۸-۲۰۱۷ ب
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جدول (۶-۴): شباهت های صادرات ایران و واردات روسیه در سطح کدهای دورقمی در ۲۰۱۷-۱۸

کد HSردیف
واردات روسیه از جهان (۱۰۰۰ دالر)صادرات ایران به جهان (۱۰۰۰ دالر)

متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸

۱۱۲۶۹۸۵۶۹۱۹۳۴۸۰۸۹۲۰۸۰۹۱۳۰۸۰۶۰۲۵۸۰۷۶

۲۲۳۷۸۶۹۵۵۰۹۷۴۶۴۸۳۲۶۷۰۳۸۴۲۰۶۵۵۴۷۲۳۶۷۹۶۶

۳۳۴۰۴۰۵۴۳۱۳۷۸۸۳۵۸۹۲۱۱۶۲۶۲۰۷۱۸۰۱۸۵۲۱۷۱۴۰۳۰

۴۴۷۰۹۴۱۸۶۱۵۶۶۰۶۶۲۵۳۹۲۶۳۰۰۶۶۲۳۳۴۸۵۶۲۴۸۲۴۶۱

۵۵۷۸۱۲۹۵۳۳۹۸۶۵۷۶۴۷۸۱۱۹۹۸۲۳۷۸۸۱۷۸

۶۶۲۲۶۸۳۵۱۲۲۱۳۶۹۵۲۵۶۷۹۱۱۵۹۹۰۹۵۵۸۳۵۰۳

۷۶۳۳۹۱۱۱۰۷۴۶۶۲۸۵۴۲۸۷۱۷۹۴۸۰۰۱۸۴۳۴۴۱۱۸۱۹۱۲۱

۸۸۲۲۵۹۸۹۱۱۷۱۸۸۱۳۱۹۸۹۳۵۲۴۶۷۷۷۴۶۵۰۷۶۹۵۳۴۸۷۷۳۵۰

۹۹۳۶۳۶۹۴۳۹۳۴۸۴۳۷۸۵۸۹۱۲۷۱۹۲۸۱۱۸۸۲۴۲۱۲۳۰۰۸۵

۱۰۱۰۲۱۳۴۸۱۴۸۱۹۱۸۰۸۴۳۵۷۹۳۸۳۲۷۶۱۶۳۴۲۷۷۷

۱۱۱۱۹۹۹۰۲۵۹۵۹۴۷۹۷۴۸۱۲۸۵۶۵۱۲۳۲۲۰۱۲۵۸۹۳

۱۲۱۲۲۹۰۶۹۲۶۱۵۰۲۷۶۱۰۱۸۱۵۵۴۱۱۸۹۱۰۴۷۱۸۵۳۲۹۴

۱۳۱۳۶۰۹۷۴۵۲۸۹۷۵۶۹۳۶۲۰۰۲۸۵۲۳۸۰۰۸۲۱۹۱۴۷

۱۴۱۴۱۶۹۵۷۱۵۰۴۵۱۶۰۰۱۵۱۲۲۴۸۷۵۴۹۹۹

۱۵۱۵۷۷۲۵۹۹۹۲۷۷۸۸۲۶۸۱۲۱۲۱۰۶۱۳۴۰۰۴۸۱۲۷۶۰۷۷

۱۶۱۶۲۰۳۸۳۲۶۷۱۰۲۳۵۴۷۴۸۰۲۰۸۵۶۸۵۶۵۵۲۴۳۸۷

۱۷۱۷۱۹۷۵۵۳۲۷۴۲۳۸۲۳۵۸۹۶۴۰۰۷۲۸۴۰۵۵۴۵۴۰۳۱۳۷

۱۸۱۸۱۱۳۳۶۵۸۹۱۱۵۱۰۱۲۴۰۱۰۴۸۵۵۶۱۱۷۹۸۲۵۱۱۱۴۱۹۱

۱۹۱۹۳۴۸۱۲۶۴۴۳۲۳۷۳۹۵۶۸۲۸۱۵۷۶۸۹۵۳۶۴۴۸۸۴۷۰۶

۲۰۲۰۵۷۵۷۰۶۵۴۳۱۴۹۵۵۹۴۲۸۱۱۸۱۹۶۳۱۲۸۶۳۹۴۱۲۳۴۱۷۹

۲۱۲۱۱۹۰۲۲۹۲۰۱۳۳۰۱۹۵۷۸۰۱۳۴۹۷۸۴۱۳۹۲۷۰۸۱۳۷۱۲۴۶

۲۲۲۲۴۰۷۹۳۳۱۰۸۶۳۵۹۴۰۲۴۹۲۶۶۳۲۶۸۱۶۹۳۲۵۸۷۱۷۸

۲۳۲۳۸۴۱۳۲۸۳۶۱۷۸۳۸۷۵۸۶۶۳۲۷۹۴۶۴۸۲۹۰۶۴۰۵

۲۴۲۴۴۱۵۲۷۲۸۱۵۷۱۷۹۳۷۹۱۰۹۷۵۵۸۸۹۵۶۷۴۹

۲۵۲۵۸۶۰۷۱۶۷۸۵۱۸۰۸۲۲۹۴۸۷۸۳۹۱۹۷۸۹۶۷۵۷۸۶۷۹۷

۲۶۲۶۱۸۴۲۹۰۲۱۱۳۸۴۸۳۱۴۹۰۶۹۳۱۵۸۵۵۰۴۱۹۱۸۱۱۸۱۷۵۱۸۱۱

۲۷۲۷۶۱۱۱۱۳۷۱۶۶۳۶۶۸۰۲۶۳۷۳۹۰۸۷۲۰۶۴۳۹۴۲۰۹۵۴۰۷۲۰۷۹۹۰۱

۲۸۲۸۴۹۱۹۹۱۴۲۲۴۲۷۴۵۷۲۰۹۲۹۳۸۸۸۲۳۸۱۰۳۲۰۳۳۷۴۶۰۱

۲۹۲۹۳۹۵۵۳۹۲۴۱۰۵۸۹۸۴۰۳۰۶۴۵۳۵۱۵۷۶۷۴۱۰۴۳۳۳۳۸۱۰۰۵۰

۳۰۳۰۱۸۷۸۴۶۱۰۵۰۳۰۱۴۶۴۳۸۱۰۸۳۴۸۷۵۱۰۵۸۲۳۷۲۱۰۷۰۸۶۲۴

۳۱۳۱۷۶۹۵۱۷۸۴۳۷۱۴۸۰۶۶۱۶۱۳۰۷۲۷۱۱۹۸۷۱۱۲۵۲۹۹

۳۲۳۲۸۰۵۳۳۱۰۰۴۱۵۹۰۴۷۴۱۸۱۵۹۹۷۱۹۲۵۵۳۵۱۸۷۰۷۶۶

۳۳۳۳۴۴۱۵۲۴۱۵۳۷۴۲۸۴۵۳۱۱۲۷۵۳۳۳۳۸۸۴۹۳۲۲۵۸۰۱

۳۴۳۴۲۳۰۵۷۹۲۰۱۲۸۹۲۱۵۹۳۴۱۳۷۰۲۸۲۱۵۰۴۴۴۵۱۴۳۷۳۶۴

۳۵۳۵۴۳۴۵۷۳۹۹۹۶۴۱۷۲۷۶۷۰۱۱۶۷۰۱۷۷۵۶۸۵۹۴۶

۳۶۳۶۰۰۰۴۴۶۸۰۵۳۸۲۷۴۹۲۵۴

۳۷۳۷۹۸۹۲۶۷۳۹۴۲۹۴۰۹۴۲۸۰۷۴۴

۳۸۳۸۲۸۸۷۸۱۱۲۳۰۶۰۲۰۵۹۲۱۳۱۶۹۲۷۱۳۳۹۱۳۲۴۳۲۸۰۲۹۸
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کد HSردیف
واردات روسیه از جهان (۱۰۰۰ دالر)صادرات ایران به جهان (۱۰۰۰ دالر)

متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸

۳۹۳۹۶۰۴۲۶۷۸۵۵۵۱۴۶۹۵۷۹۷۰۷۴۸۷۶۵۷۸۹۹۷۶۳۱۰۶۹۲۶۴۴۴۸

۴۰۴۰۱۱۵۱۵۴۱۰۴۹۴۹۱۱۰۰۵۲۳۵۸۹۰۵۵۳۸۷۳۳۸۹۳۷۳۱۲۲۲

۴۱۴۱۱۰۳۵۰۳۷۵۰۱۴۸۹۲۵۹۶۰۳۲۸۵۷۹۷۶۵۹۱۵۲

۴۲۴۲۱۵۱۹۷۹۵۴۴۷۳۷۷۷۸۳۰۸۹۴۳۲۰۹۸۶۰۷۵۹

۴۳۴۳۳۲۹۲۱۲۸۹۸۴۱۲۶۷۹۹۳۲۷۸۹۱۷

۴۴۴۴۴۹۹۴۱۶۹۱۷۷۵۹۵۵۹۶۵۷۹۹۷۷۰۷۲۶۵۶۸۲۶۳۱

۴۵۴۵۳۷۵۳۹۳۲۹۴۳۵۷۷۴۱۴۵۳

۴۶۴۶۸۱۵۲۶۴۹۱۷۳۲۱۵۸۵۴۱۷۳۵۵۱۶۶۰۵

۴۷۴۷۶۲۷۵۱۱۲۵۰۸۷۶۳۱۳۴۹۵۴۱۴۰۴۲۷۱۳۷۶۹۱

۴۸۴۸۱۰۹۲۹۰۱۶۲۳۰۸۱۳۵۷۹۹۲۴۰۴۷۹۶۲۶۵۳۲۴۰۲۵۲۹۰۱۸

۴۹۴۹۴۹۲۲۱۱۶۹۳۸۳۰۸۳۴۵۰۷۱۳۴۶۱۶۹۳۴۵۶۲۰

۵۰۵۰۸۰۷۵۷۸۳۹۷۰۳۹۰۳۳۹۳۷

۵۱۵۱۱۳۰۰۱۹۱۵۳۱۱۰۷۷۳۵۰۱۳۴۰۹۱۰۳۷۹۶۲

۵۲۵۲۱۲۷۸۲۹۴۵۲۱۱۲۵۲۲۵۷۷۵۹۲۱۲۹۵۵۷۳۵۳

۵۳۵۳۱۹۱۹۷۱۴۴۴۱۷۲۴۴۱۵۸۸۴۱۶۵۶

۵۴۵۴۵۰۹۸۱۶۲۵۵۰۵۶۷۶۶۴۱۶۲۷۱۵۱۴۵۹۹۴۶۵۴۳۵

۵۵۵۵۱۲۰۰۲۲۱۱۷۴۵۴۱۱۸۷۳۸۵۵۳۳۰۱۶۲۸۴۶۴۵۹۰۸۸۳

۵۶۵۶۲۸۹۹۶۴۲۳۵۶۳۵۶۷۶۴۴۲۷۶۵۴۶۵۹۶۱۴۵۴۳۶۳

۵۷۵۷۸۱۷۳۲۱۶۶۸۴۷۱۷۴۲۸۹۶۱۸۵۴۲۵۲۱۳۹۸۷۱۹۹۷۰۶

۵۸۵۸۱۸۲۸۸۱۵۰۹۹۱۶۶۹۴۱۰۳۷۱۰۱۲۷۸۹۷۱۱۵۸۰۴

۵۹۵۹۶۸۲۷۷۴۶۵۷۱۴۶۳۲۶۸۰۱۳۶۸۷۷۵۳۴۷۷۸۸

۶۰۶۰۶۳۴۳۰۴۳۱۸۳۹۲۴۶۱۱۶۳۰۱۷۳۵۲۷۳۹۲۶

۶۱۶۱۳۸۲۱۷۳۹۳۶۳۳۸۷۹۰۳۱۸۱۲۰۸۳۳۵۴۸۴۱۳۲۶۸۰۲۵

۶۲۶۲۱۵۱۴۷۲۵۱۳۸۲۰۱۴۳۳۳۹۴۰۳۱۳۷۰۶۸۹۹۳۵۵۰۴۶۵

۶۳۶۳۱۵۰۸۶۶۱۳۶۳۴۴۱۴۳۶۰۵۷۳۱۴۱۵۸۰۹۷۸۵۷۷۰۶۰۰

۶۴۶۴۹۲۰۶۵۱۱۵۰۰۴۱۰۳۵۳۵۳۱۷۵۴۰۵۳۴۳۰۴۷۹۳۳۰۲۹۴۲

۶۵۶۵۶۱۵۱۳۸۱۹۹۸۱۳۳۸۸۶۱۵۵۴۳۱۱۴۴۶۵۹

۶۶۶۶۴۳۴۱۹۱۹۸۹۲۲۷۸۶۹۲۳۸۸۱

۶۷۶۷۲۶۱۴۰۳۷۱۵۳۳۹۳۵۳۹۳۷۵۳۶۶۵۵

۶۸۶۸۲۹۲۹۹۱۲۲۶۳۳۵۲۵۹۶۶۳۸۲۰۰۲۴۱۰۱۴۳۰۲۹۱۷۱۶۳

۶۹۶۹۴۶۰۹۴۷۵۰۳۳۴۵۴۸۲۱۴۶۸۶۸۴۶۷۹۷۳۴۵۳۹۲۰۹۶۰

۷۰۷۰۳۰۹۹۰۰۳۵۵۹۸۱۳۳۲۹۴۱۸۲۸۸۷۳۹۰۳۷۱۵۸۶۶۲۹۴

۷۱۷۱۸۴۱۴۷۴۸۸۱۰۶۶۴۷۹۵۶۷۶۶۶۷۶۱۷۵۱۶۶۴۷۰۹

۷۲۷۲۳۴۳۸۳۶۴۳۹۰۵۵۲۸۳۶۷۱۹۴۶۴۸۲۵۶۷۳۵۲۸۶۷۲۸۵۰۵۶۲۰۱

۷۳۷۳۵۳۱۹۶۳۶۹۹۳۵۸۶۱۵۶۶۱۵۳۰۵۱۷۳۵۸۰۶۴۷۴۵۵۵۵۸۲۴

۷۴۷۴۲۲۱۸۰۷۷۰۰۵۵۸۴۶۱۱۸۳۸۰۲۷۶۴۷۸۸۹۵۴۷۹۵۸۵۹

۷۵۷۵۹۷۶۲۸۹۶۳۳۱۰۲۲۴۹۱۰۹۳۷۰۱۰۵۸۱۰

۷۶۷۶۳۶۵۳۱۷۲۰۷۱۴۹۲۸۶۲۳۳۱۲۳۶۸۰۵۱۲۲۸۴۴۴۱۲۳۲۶۲۵

۷۸۷۷۲۱۸۴۰۱۹۵۸۶۰۱۵۷۱۳۱۶۶۷۱۱۴۰۸۰۱۰۳۷۶
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کد HSردیف
واردات روسیه از جهان (۱۰۰۰ دالر)صادرات ایران به جهان (۱۰۰۰ دالر)

متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸

۷۹۷۸۳۶۶۲۴۲۲۴۲۸۷۱۳۰۴۵۵۷۱۰۳۰۸۸۶۷۵۳۱۸۵۳۱۰

۸۰۷۹۰۲۱۳۳۰۱۸۲۶۹۶۷۲۹۹۹۳

۸۱۸۰۲۱۸۲۴۸۲۳۳۳۰۱۰۵۱۴۵۴۵۲۶۳۷۷۷۸۹

۸۲۸۱۴۴۸۷۱۸۸۱۳۱۸۴۱۵۴۵۰۰۸۱۶۷۲۳۲۰۱۶۰۸۶۶۴

۸۳۸۲۸۷۲۴۲۰۲۸۲۱۴۵۰۳۱۳۷۲۱۲۲۱۶۰۰۱۱۹۱۴۸۶۱۲۱

۸۴۸۳۶۱۴۳۳۸۵۳۶۹۰۳۵۷۵۶۲۱۴۵۲۸۷۶۷۳۴۳۶۰۱۱۰۲۴۴۴۴۴۳۸۸

۸۵۸۴۳۲۱۵۷۸۲۲۴۳۵۳۲۷۲۹۶۶۲۶۷۳۱۴۳۴۲۹۹۱۱۹۲۳۲۸۳۲۱۶۷۹

۸۶۸۵۴۶۲۱۱۳۸۸۰۰۵۷۹۰۱۱۵۱۱۰۷۴۵۴۵۰۴۳

۸۷۸۶۱۴۱۸۵۲۱۸۰۹۳۲۱۶۱۳۹۲۲۱۴۹۸۵۵۶۲۳۶۲۳۴۱۹۲۲۵۶۰۹۸۸

۸۸۸۷۰۰۰۶۴۵۱۴۴۱۰۳۲۲۵۷۲۱

۸۹۸۸۱۶۴۲۰۶۵۹۵۵۱۳۳۷۹۸۶۳۲۳۲۴۸۳۱۵۵۵۲۰۳۲۳۹۳۸۴۳

۹۰۸۹۱۲۱۷۷۹۲۷۹۸۹۷۴۸۸۴۶۱۹۳۰۸۴۶۷۴۷۴۳۱۶۴۷۰۲۵۸

۹۱۹۰۴۳۴۵۱۰۷۴۴۷۵۴۵۲۸۹۳۴۶۳۴۱۲۳۷۳۱۵۲۹۲

۹۲۹۱۶۷۷۱۱۰۹۸۹۳۶۴۷۰۲۸۳۰۷۸۷۳۸۹۰

۹۴۹۲۴۶۲۲۶۸۶۸۰۲۶۶۵۱۴۲۷۰۳۱۱۱۲۸۷۲۱۸۵۲۷۸۷۶۴۸

۹۵۹۳۹۳۴۷۲۶۷۴۳۱۸۰۴۵۱۸۷۸۷۷۵۲۰۶۲۷۶۸۱۹۷۰۷۷۲

۹۶۹۴۱۲۲۴۲۱۲۶۳۷۱۲۴۴۰۱۱۲۴۷۶۳۱۱۴۷۵۶۵۱۱۳۶۱۶۴

۹۷۹۵۳۳۵۲۴۲۲۸۹۱۸۱۸۹۳۲۱۴۵۲۵۱۶۷

TradeMap ماخذ: محاسبات تحقیق و آمار

کاالیــی؛  گروه هــای  در  به ترتیــب  ایــران  صــادرات  بیشــترین   ۲۰۱۶-۱۸ دوره  در 

ــده  ــیای ساخته ش ــتیکی و اش ــواد پالس ــی (۲۷)، م ــای معدن ــی و روغن ه ــوخت های معدن س

از پالســتیک (۳۹)، محصــوالت شــیمیایی آلــی (۲۹)، چــدن، آهــن و فــوالد (۷۲) و 

ســبزیجات، نباتــات ریشــه و غده هــای زیــر (۰۸) اســت و بیشــترین واردات روســیه در دوره 

ــین آالت و  ــرم (۸۴)، ماش ــار و آبگ ــگ بخ ــته ای دی ــای هس کتوره ــب در رآ ۱۸-۲۰۱۷ به ترتی

ــط (۸۷)،  ــل روی خ ــر از نواق ــی غی ــه زمین ــائط نقلی ــزا (۸۵)، وس ــی و اج ــتگاه های برق دس

ــتیک (۳۹)  ــده از پالس ــیای ساخته ش ــتیکی و اش ــواد پالس ــی (۳۰) و م ــوالت داروی محص

اســت.

۶-۲-۴- شباهت های صادرات ایران و واردات قرقیزستان  

ــان در  ــان و واردات قرقیزســتان از جه ــه جه ــران ب ــن قســمت شــباهت های صــادرات ای در ای

ــود. ــه می ش ــی HS در جــدول (۶-۵) ارائ ــای دورقم ــر حســب کده دوره ۱۸-۲۰۱۷ ب
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جدول (۶-۵): شباهت های صادرات ایران و واردات قرقیزستان در سطح کدهای دورقمی در ۲۰۱۷-۱۸

کد HSردیف
واردات قرقیزستان از جهان (۱۰۰۰ دالر)صادرات ایران به جهان (۱۰۰۰ دالر)

متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸

۱۱۲۶۹۸۵۶۹۱۹۳۴۸۰۸۹۱۳۳۹۷۰۵۱۰۲۲

۲۲۳۷۸۶۹۵۵۰۹۷۴۶۴۸۳۳۱۷۴۸۳۱۷۹۹۳۱۷۷۴

۳۳۴۰۴۰۵۴۳۱۳۷۸۸۳۵۸۹۲۱۴۸۷۸۴۸۰۶۴۸۴۲

۴۴۷۰۹۴۱۸۶۱۵۶۶۰۶۶۲۵۳۹۵۶۱۲۱۹۰۱۱۳۲۵۶۶

۵۵۷۸۱۲۹۵۳۳۹۸۶۵۷۶۴۷۴۹۵۷۷۶۶۳

۶۶۲۲۶۸۳۵۱۲۲۱۳۶۹۵۲۳۷۳۵۳۷۹۰۳۷۶۳

۷۶۳۳۹۱۱۱۰۷۴۶۶۲۸۵۴۲۸۷۱۹۷۸۸۱۴۷۳۲۱۷۲۶۰

۸۸۲۲۵۹۸۹۱۱۷۱۸۸۱۳۱۹۸۹۳۵۲۵۲۰۵۲۶۹۸۶۷۶۰۹۶۰

۹۹۳۶۳۶۹۴۳۹۳۴۸۴۳۷۸۵۸۹۱۳۵۱۷۱۵۷۷۴۱۴۶۴۶

۱۰۱۰۲۱۳۴۸۱۴۸۱۹۱۸۰۸۴۵۸۰۳۵۲۶۳۳۷۴۲۱۸۶

۱۱۱۱۹۹۹۰۲۵۹۵۹۴۷۹۷۴۸۲۲۲۵۰۲۰۷۸۲۲۱۵۱۶

۱۲۱۲۲۹۰۶۹۲۶۱۵۰۲۷۶۱۰۵۱۲۱۶۴۹۷۵۸۰۹

۱۳۱۳۶۰۹۷۴۵۲۸۹۷۵۶۹۳۶۱۵۰۱۶۵۱۵۸

۱۴۱۴۱۶۹۵۷۱۵۰۴۵۱۶۰۰۱۷۶۲۳۵۰

۱۵۱۵۷۷۲۵۹۹۹۲۷۷۸۸۲۶۸۵۳۹۸۴۵۳۹۴۲۵۳۹۶۳

۱۶۱۶۲۰۳۸۳۲۶۷۱۰۲۳۵۴۷۵۸۱۰۵۶۱۵۵۷۱۳

۱۷۱۷۱۹۷۵۵۳۲۷۴۲۳۸۲۳۵۸۹۶۴۱۷۸۰۳۷۱۰۶۳۹۴۴۳

۱۸۱۸۱۱۳۳۶۵۸۹۱۱۵۱۰۱۲۴۰۴۴۷۲۷۴۲۴۰۳۴۳۵۶۵

۱۹۱۹۳۴۸۱۲۶۴۴۳۲۳۷۳۹۵۶۸۲۵۲۰۱۱۵۳۸۴۴۵۲۹۲۸

۲۰۲۰۵۷۵۷۰۶۵۴۳۱۴۹۵۵۹۴۲۸۱۳۸۴۱۱۴۳۶۴۱۴۱۰۳

۲۱۲۱۱۹۰۲۲۹۲۰۱۳۳۰۱۹۵۷۸۰۳۸۹۶۱۳۸۳۰۴۳۸۶۳۳

۲۲۲۲۴۰۷۹۳۳۱۰۸۶۳۵۹۴۰۴۲۵۵۱۵۵۶۴۷۴۹۰۹۹

۲۳۲۳۸۴۱۳۲۸۳۶۱۷۸۳۸۷۵۸۲۰۸۱۱۱۲۸۹۶۶۸

۲۴۲۴۴۱۵۲۷۲۸۱۵۷۱۷۷۴۱۹۸۷۸۹۹۰۷۶۵۹۴

۲۵۲۵۸۶۰۷۱۶۷۸۵۱۸۰۸۲۲۹۴۸۲۷۹۰۹۳۷۴۰۶۳۲۶۵۸

۲۶۲۶۱۸۴۲۹۰۲۱۱۳۸۴۸۳۱۴۹۰۶۹۳۲۳۹۵۴۱۰۱۳۲۴۸

۲۷۲۷۶۱۱۱۱۳۷۱۶۶۳۶۶۸۰۲۶۳۷۳۹۰۸۷۶۳۶۲۶۵۹۰۱۴۲۱۷۶۸۸۴۳

۲۸۲۸۴۹۱۹۹۱۴۲۲۴۲۷۴۵۷۲۰۹۱۸۶۷۴۲۸۹۲۸۲۳۸۰۱

۲۹۲۹۳۹۵۵۳۹۲۴۱۰۵۸۹۸۴۰۳۰۶۴۵۱۲۷۳۳۱۳۵۲۰۱۳۱۲۷

۳۰۳۰۱۸۷۸۴۶۱۰۵۰۳۰۱۴۶۴۳۸۱۶۸۷۱۵۱۶۳۲۳۳۱۶۵۹۷۴

۳۱۳۱۷۶۹۵۱۷۸۴۳۷۱۴۸۰۶۶۱۶۳۰۲۶۷۳۶۸۱۷۳۳۵۴۲

۳۲۳۲۸۰۵۳۳۱۰۰۴۱۵۹۰۴۷۴۲۷۳۲۵۳۵۷۸۸۳۱۵۵۷

۳۳۳۳۴۴۱۵۲۴۱۵۳۷۴۲۸۴۵۵۳۳۶۰۵۶۶۷۳۵۵۰۱۷

۳۴۳۴۲۳۰۵۷۹۲۰۱۲۸۹۲۱۵۹۳۴۳۶۶۳۸۵۲۷۰۸۴۴۶۷۳

۳۵۳۵۴۳۴۵۷۳۹۹۹۶۴۱۷۲۷۵۰۱۸۵۹۴۸۵۴۸۳

۳۶۳۶۰۰۰۳۰۱۱۶۲۶۷۴۶۳۹

۳۷۳۷۹۸۹۱۸۸۷۱۷۴۴۱۸۱۶

۳۸۳۸۲۸۸۷۸۱۱۲۳۰۶۰۲۰۵۹۲۱۳۳۰۷۱۴۳۵۲۵۳۸۲۹۸
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کد HSردیف
واردات قرقیزستان از جهان (۱۰۰۰ دالر)صادرات ایران به جهان (۱۰۰۰ دالر)

متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸

۳۹۳۹۶۰۴۲۶۷۸۵۵۵۱۴۶۹۵۷۹۷۰۷۴۱۳۳۴۸۱۱۷۴۸۵۴۱۵۴۱۶۸

۴۰۴۰۱۱۵۱۵۴۱۰۴۹۴۹۱۱۰۰۵۲۶۴۶۶۱۶۲۰۹۱۶۳۳۷۶

۴۱۴۱۱۰۳۵۰۳۷۵۰۱۴۸۹۲۵۹۲۷۳۶۲۲۴۱۴۸۰

۴۲۴۲۱۵۱۹۷۹۵۴۴۷۳۷۴۰۹۷۸۵۸۷۶۳۴۹۸۷۱

۴۳۴۳۳۲۹۲۱۶۱۶۶۲۱۷۳۴۱۷

۴۴۴۴۴۹۹۴۱۶۹۱۷۷۵۹۵۵۹۷۰۵۳۱۶۴۶۶۸۶۷۶۰۰

۴۵۴۵۳۷۵۱۹۲۲۶۴۲۲۸

۴۶۴۶۸۱۵۲۶۴۹۱۷۳۲۵۸۶۰۵۹

۴۷۴۷۶۲۷۵۱۱۲۵۰۸۷۶۳۱۳۸۴۱۷۱۰۱۵۴۷

۴۸۴۸۱۰۹۲۹۰۱۶۲۳۰۸۱۳۵۷۹۹۵۱۹۸۳۶۳۷۲۴۵۷۸۵۴

۴۹۴۹۴۹۲۲۱۱۶۹۳۸۳۰۸۱۲۸۰۲۱۲۲۶۴۱۲۵۳۳

۵۰۵۰۸۰۷۵۷۸۲۶۲۴۴۸۷۸۳۷۵۱

۵۱۵۱۱۳۰۰۱۹۱۵۳۱۱۰۷۷۳۸۱۷۶۹۸۷۵۴۰۲

۵۲۵۲۱۲۷۸۲۹۴۵۲۱۱۲۱۴۰۶۵۱۶۱۶۴۱۵۱۱۵

۵۳۵۳۱۹۱۹۷۱۴۴۳۰۹۸۳۱۹۶

۵۴۵۴۵۰۹۸۱۶۲۵۵۰۵۶۷۶۶۱۱۴۴۷۱۸۷۰۸۶۱۰۰۷۷۹

۵۵۵۵۱۲۰۰۲۲۱۱۷۴۵۴۱۱۸۷۳۸۱۹۲۴۳۳۱۷۸۱۶۹۱۸۵۳۰۱

۵۶۵۶۲۸۹۹۶۴۲۳۵۶۳۵۶۷۶۲۵۳۳۱۱۳۷۲۴۱۹۵۲۸

۵۷۵۷۸۱۷۳۲۱۶۶۸۴۷۱۷۴۲۸۹۶۱۶۵۵۸۱۴۸۳۸۱۵۶۹۸

۵۸۵۸۱۸۲۸۸۱۵۰۹۹۱۶۶۹۴۸۵۹۹۵۵۴۱۷۰۷۰

۵۹۵۹۶۸۲۷۷۴۶۵۷۱۴۶۳۳۸۴۳۳۹۴۳۳۸۹

۶۰۶۰۶۳۴۳۰۴۳۱۸۳۹۲۰۵۸۸۶۳۱۸۳۴۱۸۸۶

۶۱۶۱۳۸۲۱۷۳۹۳۶۳۳۸۷۹۰۱۵۶۷۹۸۲۳۶۳۵۶۱۹۶۵۷۷

۶۲۶۲۱۵۱۴۷۲۵۱۳۸۲۰۱۴۳۹۷۱۵۸۱۳۲۱۹۳۱۱۴۶۷۶

۶۳۶۳۱۵۰۸۶۶۱۳۶۳۴۴۱۴۳۶۰۵۱۸۴۷۲۱۹۱۱۴۱۸۷۹۳

۶۴۶۴۹۲۰۶۵۱۱۵۰۰۴۱۰۳۵۳۵۳۰۱۲۵۰۳۷۲۵۷۶۳۳۶۹۱۳

۶۵۶۵۶۱۵۱۳۸۱۹۹۸۲۰۶۶۳۴۳۷۲۷۵۲

۶۶۶۶۴۳۴۱۹۹۸۱۲۰۱۸۱۵۰۰

۶۷۶۷۲۶۱۴۰۳۷۱۵۲۷۹۴۸۴۸۵۵۶۴۰

۶۸۶۸۲۹۲۹۹۱۲۲۶۳۳۵۲۵۹۶۶۳۱۸۴۰۲۱۹۷۹۸۱۹۱۰۰

۶۹۶۹۴۶۰۹۴۷۵۰۳۳۴۵۴۸۲۱۴۶۷۸۱۶۸۴۰۰۱۵۵۹۰۹۲

۷۰۷۰۳۰۹۹۰۰۳۵۵۹۸۱۳۳۲۹۴۱۱۸۰۳۲۲۰۴۵۶۱۹۲۴۴

۷۱۷۱۸۴۱۴۷۴۸۸۱۰۶۶۴۷۹۵۱۰۱۱۲۳۰۰۸۷۰۱

۷۲۷۲۳۴۳۸۳۶۴۳۹۰۵۵۲۸۳۶۷۱۹۴۶۱۴۴۵۵۹۱۹۰۷۱۹۱۶۷۶۳۹

۷۳۷۳۵۳۱۹۶۳۶۹۹۳۵۸۶۱۵۶۶۱۱۰۱۰۰۱۹۸۶۵۷۹۹۸۲۹

۷۴۷۴۲۲۱۸۰۷۷۰۰۵۵۸۴۶۱۱۸۳۵۹۳۰۵۷۵۵۵۸۴۳

۷۵۷۵۹۷۶۲۸۹۶۳۳۷۴۱۶۷۱۲۱

۷۶۷۶۳۶۵۳۱۷۲۰۷۱۴۹۲۸۶۲۳۳۳۴۳۷۷۲۲۷۰۶۲۸۵۴۲

۷۷۷۸۲۱۸۴۰۱۹۵۸۶۰۱۵۷۱۳۱۱۷۶۷۶۴۴۷۰
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کد HSردیف
واردات قرقیزستان از جهان (۱۰۰۰ دالر)صادرات ایران به جهان (۱۰۰۰ دالر)

متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸

۷۸۷۹۳۶۶۲۴۲۲۴۲۸۷۱۳۰۴۵۵۷۹۲۴۴۶۸

۷۹۸۰۰۲۱۶۰۲۲۶۶۴۳۴

۸۰۸۱۲۱۸۲۴۸۲۳۳۱۴۴۳۱۲۴۰۱۳۴۲

۸۱۸۲۴۴۸۷۱۸۸۱۳۱۸۴۱۰۰۳۶۱۷۶۱۹۱۳۸۲۸

۸۲۸۳۸۷۲۴۲۰۲۸۲۱۴۵۰۳۴۲۹۲۴۹۸۵۹۷۷۰۷۶۱

۸۳۸۴۶۱۴۳۳۸۵۳۶۹۰۳۵۷۵۶۲۱۳۶۴۲۵۲۴۷۴۹۹۴۴۱۹۶۲۳

۸۴۸۵۳۲۱۵۷۸۲۲۴۳۵۳۲۷۲۹۶۶۲۵۴۳۷۱۳۰۷۲۰۵۲۸۰۷۸۸

۸۵۸۶۴۶۲۱۱۳۸۸۰۰۶۹۱۹۷۰۵۴۶۹۸۷

۸۶۸۷۱۴۱۸۵۲۱۸۰۹۳۲۱۶۱۳۹۲۱۴۸۰۴۷۱۷۰۸۲۰۱۵۹۴۳۴

۸۷۸۸۰۰۰۳۳۸۵۵۴۲۰۲۷۳۷۹۴۱

۸۸۸۹۱۶۴۲۰۶۵۹۵۵۱۳۳۷۹۸۶۲۰۸۵۱۷۳۶۳

۸۹۹۰۱۲۱۷۷۹۲۷۹۸۹۷۴۸۸۴۴۶۶۸۸۵۲۰۵۰۴۹۳۶۹

۹۰۹۱۴۳۴۵۱۰۷۴۴۷۵۴۵۲۱۸۹۳۰۸۲۲۶۳۶

۹۱۹۲۶۷۷۱۱۰۹۸۹۳۹۰۴۸۶۹

۹۲۹۴۴۶۲۲۶۸۶۸۰۲۶۶۵۱۴۳۵۴۴۵۳۸۷۱۱۳۷۰۷۸

۹۳۹۵۹۳۴۷۲۶۷۴۳۱۸۰۴۵۱۳۵۳۴۱۶۱۳۹۱۴۸۳۷

۹۴۹۶۱۲۲۴۲۱۲۶۳۷۱۲۴۴۰۴۳۲۹۵۴۹۳۵۵۴۶۳۲۵

۹۵۹۷۳۳۵۲۴۲۲۸۹۳۰۱۲۷۷۹

TradeMap ماخذ: محاسبات تحقیق و آمار

کاالیــی؛  گروه هــای  در  به ترتیــب  ایــران  صــادرات  بیشــترین   ۲۰۱۶-۱۸ دوره  در 

ســوخت های معدنــی و روغن هــای معدنــی (۲۷)، مــواد پالســتیکی و اشــیای ساخته شــده از 

پالســتیک (۳۹)، محصــوالت شــیمیایی آلــی (۲۹)، چــدن، آهن و فــوالد (۷۲) و ســبزیجات، 

نباتــات ریشــه و غده هــای زیــر (۰۸) اســت و بیشــترین واردات قرقیزســتان در دوره ۲۰۱۷-۱۸ 

هســته ای  کتورهــای  رآ معدنــی (۲۷)،  روغن هــای  معدنــی،  ســوخت های  در  به ترتیــب 

ــین آالت و  ــزا (۶۴)، ماش ــد، اج ــیای همانن ــر و اش ــش، گت ــرم (۸۴)، کف ــار و آبگ ــگ بخ دی

ــباف (۶۱) اســت. ــاس، از کش ــات لب ــاس و متفرع ــزا (۸۵) و لب ــی و اج ــتگاه های برق دس

۶-۲-۵- شباهت های صادرات ایران و واردات قزاقستان  

در ایــن قســمت شــباهت های صــادرات ایــران بــه جهــان و واردات قزاقســتان از جهــان در دوره 

۱۸-۲۰۱۷ بــر حســب کدهــای دورقمــی HS در جــدول (۶-۶) ارائــه می شــود.
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جدول (۶-۶): شباهت های صادرات ایران و واردات قزاقستان در سطح کدهای دورقمی در ۲۰۱۷-۱۸

کد HSردیف
واردات قزاقستان از جهان (۱۰۰۰ دالر)صادرات ایران به جهان (۱۰۰۰ دالر)

متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸

۱۱۲۶۹۸۵۶۹۱۹۳۴۸۰۸۹۲۶۲۰۱۵۳۷۰۹۳۹۹۵۵

۲۲۳۷۸۶۹۵۵۰۹۷۴۶۴۸۳۲۰۷۴۷۳۲۱۱۰۹۲۲۰۹۲۸۳

۳۳۴۰۴۰۵۴۳۱۳۷۸۸۳۵۸۹۲۱۶۰۳۱۰۷۰۸۰۷۶۵۵۵۹

۴۴۷۰۹۴۱۸۶۱۵۶۶۰۶۶۲۵۳۹۲۸۱۰۹۱۲۵۶۴۷۰۲۶۸۷۸۱

۵۵۷۸۱۲۹۵۳۳۹۸۶۵۷۶۴۳۰۴۲۴۰۲۱۳۵۳۲

۶۶۲۲۶۸۳۵۱۲۲۱۳۶۹۵۲۶۱۴۳۵۶۲۰۷۹۶۱۷۵۷

۷۷۶۳۳۹۱۱۱۰۷۴۶۶۲۸۵۴۲۸۷۱۷۰۴۲۳۱۶۶۳۹۷۱۶۸۴۱۰

۸۸۲۲۵۹۸۹۱۱۷۱۸۸۱۳۱۹۸۹۳۵۲۴۴۴۸۲۴۵۰۴۳۵۸۴۷۴۵۹۱

۹۹۳۶۳۶۹۴۳۹۳۴۸۴۳۷۸۵۸۹۱۳۸۲۰۸۱۳۰۸۵۲۱۳۴۵۳۰

۱۰۱۰۲۱۳۴۸۱۴۸۱۹۱۸۰۸۴۱۶۶۴۵۲۸۰۲۰۲۲۳۳۳

۱۱۱۱۹۹۹۰۲۵۹۵۹۴۷۹۷۴۸۲۴۰۳۲۲۴۶۸۹۲۴۳۶۱

۱۲۱۲۲۹۰۶۹۲۶۱۵۰۲۷۶۱۰۵۵۹۶۸۶۰۲۵۷۵۸۱۱۳

۱۳۱۳۶۰۹۷۴۵۲۸۹۷۵۶۹۳۶۷۳۴۶۹۳۰۵۸۳۲۶

۱۴۱۴۱۶۹۵۷۱۵۰۴۵۱۶۰۰۱۶۴۰۴۷۹۵۶۰

۱۵۱۵۷۷۲۵۹۹۹۲۷۷۸۸۲۶۸۱۸۹۰۱۶۱۹۶۷۵۶۱۹۲۸۸۶

۱۶۱۶۲۰۳۸۳۲۶۷۱۰۲۳۵۴۷۹۱۰۶۴۹۵۸۲۹۹۳۴۴۷

۱۷۱۷۱۹۷۵۵۳۲۷۴۲۳۸۲۳۵۸۹۶۲۹۰۰۹۵۲۵۶۶۲۰۲۷۳۳۵۸

۱۸۱۸۱۱۳۳۶۵۸۹۱۱۵۱۰۱۲۴۰۱۹۷۹۰۶۲۰۶۳۸۵۲۰۲۱۴۶

۱۹۱۹۳۴۸۱۲۶۴۴۳۲۳۷۳۹۵۶۸۲۲۷۸۷۹۲۲۸۰۶۶۴۲۷۹۷۲۸

۲۰۲۰۵۷۵۷۰۶۵۴۳۱۴۹۵۵۹۴۲۸۱۹۰۶۱۵۲۰۵۸۵۶۱۹۸۲۳۶

۲۱۲۱۱۹۰۲۲۹۲۰۱۳۳۰۱۹۵۷۸۰۲۵۹۰۹۵۲۷۲۲۴۲۲۶۵۶۶۹

۲۲۲۲۴۰۷۹۳۳۱۰۸۶۳۵۹۴۰۲۲۰۱۴۹۲۶۱۸۲۹۲۴۰۹۸۹

۲۳۲۳۸۴۱۳۲۸۳۶۱۷۸۳۸۷۵۸۴۴۳۱۹۴۸۶۱۸۹۶۴۶

۲۴۲۴۴۱۵۲۷۲۸۱۵۷۱۷۱۷۴۴۴۲۱۷۱۸۹۷۱۷۳۱۷۰

۲۵۲۵۸۶۰۷۱۶۷۸۵۱۸۰۸۲۲۹۴۸۱۱۴۵۲۹۱۱۵۰۹۷۱۱۴۸۱۳

۲۶۲۶۱۸۴۲۹۰۲۱۱۳۸۴۸۳۱۴۹۰۶۹۳۷۸۹۰۹۴۷۵۵۴۹۱۷۷۲۲۹۳

۲۷۲۷۶۱۱۱۱۳۷۱۶۶۳۶۶۸۰۲۶۳۷۳۹۰۸۷۱۸۴۴۸۲۷۱۷۴۳۷۹۸۱۷۹۴۳۱۳

۲۸۲۸۴۹۱۹۹۱۴۲۲۴۲۷۴۵۷۲۰۹۳۸۰۱۴۰۴۰۲۵۴۶۳۹۱۳۴۳

۲۹۲۹۳۹۵۵۳۹۲۴۱۰۵۸۹۸۴۰۳۰۶۴۵۲۲۲۹۲۳۲۲۷۹۰۵۲۲۵۴۱۴

۳۰۳۰۱۸۷۸۴۶۱۰۵۰۳۰۱۴۶۴۳۸۱۰۸۵۴۱۶۱۱۷۷۹۴۸۱۱۳۱۶۸۲

۳۱۳۱۷۶۹۵۱۷۸۴۳۷۱۴۸۰۶۶۱۶۷۸۵۲۹۹۸۲۲۰۸۸۳۷۵

۳۲۳۲۸۰۵۳۳۱۰۰۴۱۵۹۰۴۷۴۱۸۰۲۵۵۱۸۱۷۹۴۱۸۱۰۲۵

۳۳۳۳۴۴۱۵۲۴۱۵۳۷۴۲۸۴۵۳۳۴۳۲۳۳۶۳۷۲۱۳۴۹۰۲۲

۳۴۳۴۲۳۰۵۷۹۲۰۱۲۸۹۲۱۵۹۳۴۲۶۱۲۳۸۲۶۴۲۲۲۲۶۲۷۳۰

۳۵۳۵۴۳۴۵۷۳۹۹۹۶۴۱۷۲۷۴۴۵۵۲۴۲۹۸۹۴۳۷۷۱

۳۶۳۶۰۰۰۳۳۸۸۲۳۷۱۵۳۳۵۵۱۸

۳۷۳۷۹۸۹۱۳۵۳۴۱۶۴۹۷۱۵۰۱۶

۳۸۳۸۲۸۸۷۸۱۱۲۳۰۶۰۲۰۵۹۲۱۶۴۳۹۴۳۵۶۵۰۱۳۶۰۴۴۷۸
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کد HSردیف
واردات قزاقستان از جهان (۱۰۰۰ دالر)صادرات ایران به جهان (۱۰۰۰ دالر)

متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸

۳۹۳۹۶۰۴۲۶۷۸۵۵۵۱۴۶۹۵۷۹۷۰۷۴۱۱۲۵۵۰۵۱۲۴۱۴۸۰۱۱۸۳۴۹۳

۴۰۴۰۱۱۵۱۵۴۱۰۴۹۴۹۱۱۰۰۵۲۵۱۱۰۳۷۵۴۵۵۷۵۵۲۸۳۰۶

۴۱۴۱۱۰۳۵۰۳۷۵۰۱۴۸۹۲۵۹۳۰۳۰۴۱۹۶۳۶۱۳

۴۲۴۲۱۵۱۹۷۹۵۴۴۷۳۷۶۲۹۶۰۵۵۲۵۰۵۹۱۰۵

۴۳۴۳۳۲۹۲۱۵۹۴۰۶۱۳۳۶۰۳۷

۴۴۴۴۴۹۹۴۱۶۹۱۷۷۵۹۵۵۹۳۴۰۶۴۲۳۵۸۰۶۸۳۴۹۳۵۵

۴۵۴۵۳۷۵۱۷۲۲۱۶۲۰۱۶۷۱

۴۶۴۶۸۱۵۲۶۴۹۱۷۳۲۱۹۵۲۱۱۲۴۱۵۳۸

۴۷۴۷۶۲۷۵۱۱۲۵۰۸۷۶۳۷۰۴۹۷۲۷۴۷۱۶۲

۴۸۴۸۱۰۹۲۹۰۱۶۲۳۰۸۱۳۵۷۹۹۴۳۱۶۰۲۴۵۱۸۱۰۴۴۱۷۰۶

۴۹۴۹۴۹۲۲۱۱۶۹۳۸۳۰۸۹۴۹۸۱۷۲۱۶۱۸۳۵۷۱

۵۰۵۰۸۰۷۵۷۸۲۳۹۰۲۵۸۱۳۲۴

۵۱۵۱۱۳۰۰۱۹۱۵۳۱۱۰۷۷۴۷۷۵۹۶۴۶۷۲۱۱

۵۲۵۲۱۲۷۸۲۹۴۵۲۱۱۲۳۴۰۱۸۵۹۵۰۲۴۶۷۶۰

۵۳۵۳۱۹۱۹۷۱۴۴۵۵۳۸۳۴۵۳۴۴۹۶

۵۴۵۴۵۰۹۸۱۶۲۵۵۰۵۶۷۶۶۳۶۸۸۰۵۷۲۲۷۴۷۰۵۴

۵۵۵۵۱۲۰۰۲۲۱۱۷۴۵۴۱۱۸۷۳۸۴۱۰۵۳۲۶۹۸۹۳۴۰۲۱

۵۶۵۶۲۸۹۹۶۴۲۳۵۶۳۵۶۷۶۵۳۲۷۱۷۷۱۲۴۶۵۱۹۸

۵۷۵۷۸۱۷۳۲۱۶۶۸۴۷۱۷۴۲۸۹۶۴۳۰۳۱۴۶۴۸۳۴۴۷۵۷

۵۸۵۸۱۸۲۸۸۱۵۰۹۹۱۶۶۹۴۷۷۷۸۱۹۷۶۱۱۳۷۷۰

۵۹۵۹۶۸۲۷۷۴۶۵۷۱۴۶۴۷۲۷۶۵۸۳۶۹۵۲۸۲۳

۶۰۶۰۶۳۴۳۰۴۳۱۸۳۹۱۴۲۵۰۱۳۸۲۵۱۴۰۳۸

۶۱۶۱۳۸۲۱۷۳۹۳۶۳۳۸۷۹۰۲۳۷۵۸۷۲۳۷۶۸۵۲۳۷۶۳۶

۶۲۶۲۱۵۱۴۷۲۵۱۳۸۲۰۱۴۳۲۴۸۲۳۵۲۷۴۶۸۲۲۶۱۴۵۹

۶۳۶۳۱۵۰۸۶۶۱۳۶۳۴۴۱۴۳۶۰۵۸۷۰۲۶۱۱۸۵۷۷۱۰۲۸۰۲

۶۴۶۴۹۲۰۶۵۱۱۵۰۰۴۱۰۳۵۳۵۲۷۶۹۱۶۲۹۳۵۷۸۲۸۵۲۴۷

۶۵۶۵۶۱۵۱۳۸۱۹۹۸۱۴۵۷۳۱۶۸۹۱۱۵۷۳۲

۶۶۶۶۴۳۴۱۹۳۳۸۰۳۶۴۰۳۵۱۰

۶۷۶۷۲۶۱۴۰۳۷۱۵۳۶۶۲۶۷۸۹۵۲۲۶

۶۸۶۸۲۹۲۹۹۱۲۲۶۳۳۵۲۵۹۶۶۳۲۱۶۶۰۳۱۸۲۴۶۰۱۹۹۵۳۲

۶۹۶۹۴۶۰۹۴۷۵۰۳۳۴۵۴۸۲۱۴۶۲۷۷۷۳۰۳۲۴۶۰۶۳۰۱۱۶۸

۷۰۷۰۳۰۹۹۰۰۳۵۵۹۸۱۳۳۲۹۴۱۲۰۹۳۲۳۱۷۸۲۱۷۱۹۳۷۷۰

۷۱۷۱۸۴۱۴۷۴۸۸۱۰۶۶۴۷۹۸۰۱۱۵۵۹۴۱۴۶۹۷۶۵

۷۲۷۲۳۴۳۸۳۶۴۳۹۰۵۵۲۸۳۶۷۱۹۴۶۱۰۳۲۶۰۲۱۱۲۵۲۸۸۱۰۷۸۹۴۵

۷۳۷۳۵۳۱۹۶۳۶۹۹۳۵۸۶۱۵۶۶۱ '۱۷۲۱۶۳۴۲۱۸۷۵۷۷۱۹۵۴۶۰۶

۷۴۷۴۲۲۱۸۰۷۷۰۰۵۵۸۴۶۱۱۸۳۶۶۱۷۶۷۶۱۷۴۷۱۱۷۵

۷۵۷۵۹۷۶۲۸۹۶۳۳۱۱۲۳۲۴۴۰۶۰۲۷۶۴۶

۷۶۷۶۳۶۵۳۱۷۲۰۷۱۴۹۲۸۶۲۳۳۲۴۲۱۶۶۲۷۲۲۹۲۲۵۷۲۲۹

۷۸۷۷۲۱۸۴۰۱۹۵۸۶۰۱۵۷۱۳۱۷۰۱۹۴۷۳۹۵۸۷۹
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کد HSردیف
واردات قزاقستان از جهان (۱۰۰۰ دالر)صادرات ایران به جهان (۱۰۰۰ دالر)

متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸

۷۹۷۸۳۶۶۲۴۲۲۴۲۸۷۱۳۰۴۵۵۷۴۰۶۴۴۱۶۴۷۳۲۸۵۵۹

۸۰۷۹۰۲۱۱۰۹۶۰۱۲۶۳۴۱۱۷۹۷

۸۱۸۰۲۱۸۲۴۸۲۳۳۲۷۷۶۳۳۳۴۹۷۳۰۶۳۰

۸۲۸۱۴۴۸۷۱۸۸۱۳۱۸۴۱۳۸۰۷۱۱۵۶۶۳۵۱۴۷۳۵۳

۸۳۸۲۸۷۲۴۲۰۲۸۲۱۴۵۰۳۱۳۲۲۰۹۱۴۷۵۱۸۱۳۹۸۶۴

۸۴۸۳۶۱۴۳۳۸۵۳۶۹۰۳۵۷۵۶۲۱۴۷۴۲۶۷۰۵۱۹۳۳۶۷۴۹۶۸۰۱۹

۸۵۸۴۳۲۱۵۷۸۲۲۴۳۵۳۲۷۲۹۶۶۳۰۵۰۱۱۳۳۸۴۵۴۶۸۳۴۴۷۷۹۱

۸۶۸۵۴۶۲۱۱۳۸۸۰۰۳۵۲۳۷۱۳۹۸۱۴۳۳۷۵۲۵۷

۸۷۸۶۱۴۱۸۵۲۱۸۰۹۳۲۱۶۱۳۹۲۱۷۷۲۶۷۱۲۰۳۷۹۰۲۱۹۰۵۲۸۷

۸۸۸۷۰۰۰۲۲۳۶۶۸۵۴۱۰۶۴۳۸۲۳۶۶

۸۹۸۸۱۶۴۲۰۶۵۹۵۵۱۳۳۷۹۸۶۱۱۰۵۹۰۱۸۰۹۴۱۱۴۵۷۶۶

۹۰۸۹۱۲۱۷۷۹۲۷۹۸۹۷۴۸۸۴۹۰۸۷۵۰۸۸۰۳۰۸۸۹۴۵۲۹

۹۱۹۰۴۳۴۵۱۰۷۴۴۷۵۴۵۱۸۶۶۵۱۷۵۷۸۱۸۱۲۲

۹۲۹۱۶۷۷۱۱۰۹۸۹۳۳۵۲۴۶۵۸۳۵۰۵۴

۹۴۹۲۴۶۲۲۶۸۶۸۰۲۶۶۵۱۴۵۷۱۱۷۳۵۲۷۵۸۵۵۴۹۳۷۹

۹۵۹۳۹۳۴۷۲۶۷۴۳۱۸۰۴۵۱۶۱۴۱۸۱۹۶۶۶۰۱۷۹۰۳۹

۹۶۹۴۱۲۲۴۲۱۲۶۳۷۱۲۴۴۰۱۶۵۸۱۷۱۷۰۳۰۲۱۶۸۰۶۰

۹۷۹۵۳۳۵۲۴۲۲۸۹۴۹۱۹۸۱۰۲۸۶۵

TradeMap ماخذ: محاسبات تحقیق و آمار

کاالیــی؛  گروه هــای  در  به ترتیــب  ایــران  صــادرات  بیشــترین   ۲۰۱۶-۱۸ دوره  در 

ــده  ــیای ساخته ش ــتیکی و اش ــواد پالس ــی (۲۷)، م ــای معدن ــی و روغن ه ــوخت های معدن س

از پالســتیک (۳۹)، محصــوالت شــیمیایی آلــی (۲۹)، چــدن، آهــن و فــوالد (۷۲) و 

ســبزیجات، نباتــات ریشــه و غده هــای زیــر (۰۸) اســت و بیشــترین واردات قزاقســتان در دوره 

ــین آالت و  ــرم (۸۴)، ماش ــار و آبگ ــگ بخ ــته ای دی ــای هس کتوره ــب در رآ ۱۸-۲۰۱۷ به ترتی

دســتگاه های برقــی و اجــزا (۸۵)، ســرب و مصنوعــات از ســرب (۷۳)، وســائط نقلیــه زمینــی 

ــی (۲۷) اســت. ــای معدن ــی، روغن ه ــوخت های معدن ــل روی خــط (۸۷) و س ــر از نواق غی

۶-۲-۶- شباهت های صادرات ایران و واردات اوراسیا  

در ایــن قســمت شــباهت های صــادرات ایــران بــه جهــان و واردات اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا 

ــه  ــدول (۶-۶) ارائ ــی HS در ج ــای دورقم ــب کده ــر حس ــان در دوره ۱۸-۲۰۱۷ ب از جه

می شــود.
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جدول (۶-۷): شباهت های صادرات ایران و واردات اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سطح کدهای 

دورقمی در ۲۰۱۷-۱۸

کد HSردیف
واردات اوراسیا از جهان (۱۰۰۰ دالر)صادرات ایران به جهان (۱۰۰۰ دالر)

متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸

۱۱۲۶۹۸۵۶۹۱۹۳۴۸۰۸۹۲۶۳۳۳۸۳۹۲۱۴۰۳۲۷۷۳۹

۲۲۳۷۸۶۹۵۵۰۹۷۴۶۴۸۳۳۰۷۰۷۹۳۲۵۰۴۸۸۶۲۷۸۷۸۴۰

۳۳۴۰۴۰۵۴۳۱۳۷۸۸۳۵۸۹۲۱۲۰۵۹۶۱۲۲۲۴۲۹۴۸۲۱۵۱۲۸۰

۴۴۷۰۹۴۱۸۶۱۵۶۶۰۶۶۲۵۳۹۳۰۷۰۶۵۱۲۷۰۲۳۲۷۲۸۸۶۴۸۹

۵۵۷۸۱۲۹۵۳۳۹۸۶۵۷۶۴۹۵۰۴۱۱۲۲۱۰۴۱۰۸۵۷۳

۶۶۲۲۶۸۳۵۱۲۲۱۳۶۹۵۲۸۹۷۹۸۹۱۰۴۶۸۱۸۹۷۲۴۰۴

۷۷۶۳۳۹۱۱۱۰۷۴۶۶۲۸۵۴۲۸۷۲۵۰۰۲۰۸۲۳۴۶۶۶۷۲۴۲۳۴۳۸

۸۸۲۲۵۹۸۹۱۱۷۱۸۸۱۳۱۹۸۹۳۵۲۶۲۰۲۰۸۲۶۳۷۴۶۵۳۶۲۸۸۳۶۸

۹۹۳۶۳۶۹۴۳۹۳۴۸۴۳۷۸۵۸۹۱۵۳۷۲۸۲۱۴۴۳۱۳۱۱۴۹۰۲۰۷

۱۰۱۰۲۱۳۴۸۱۴۸۱۹۱۸۰۸۴۶۱۷۱۶۹۶۲۱۸۵۰۶۱۹۵۱۰

۱۱۱۱۹۹۹۰۲۵۹۵۹۴۷۹۷۴۸۲۲۴۷۱۰۲۱۴۸۴۸۲۱۹۷۷۹

۱۲۱۲۲۹۰۶۹۲۶۱۵۰۲۷۶۱۰۲۰۲۴۷۹۰۲۳۱۵۸۸۲۲۱۷۰۳۳۶

۱۳۱۳۶۰۹۷۴۵۲۸۹۷۵۶۹۳۶۲۲۶۷۸۳۲۶۹۸۴۸۲۴۸۳۱۶

۱۴۱۴۱۶۹۵۷۱۵۰۴۵۱۶۰۰۱۶۱۵۷۵۷۶۵۵۹۶۱

۱۵۱۵۷۷۲۵۹۹۹۲۷۷۸۸۲۶۸۱۶۸۸۷۰۶۱۸۳۰۵۷۵۱۷۵۹۶۴۱

۱۶۱۶۲۰۳۸۳۲۶۷۱۰۲۳۵۴۷۶۳۳۷۴۰۷۴۴۹۷۰۶۸۹۳۵۵

۱۷۱۷۱۹۷۵۵۳۲۷۴۲۳۸۲۳۵۸۹۶۹۷۳۹۴۷۸۴۲۱۸۷۹۰۸۰۶۷

۱۸۱۸۱۱۳۳۶۵۸۹۱۱۵۱۰۱۲۴۰۱۴۷۸۷۲۷۱۶۳۱۰۰۱۱۵۵۴۸۶۴

۱۹۱۹۳۴۸۱۲۶۴۴۳۲۳۷۳۹۵۶۸۲۱۴۴۴۹۹۵۱۵۲۰۳۲۳۱۴۸۲۶۵۹

۲۰۲۰۵۷۵۷۰۶۵۴۳۱۴۹۵۵۹۴۲۸۱۵۳۶۰۳۷۱۶۷۲۰۸۶۱۶۰۴۰۶۲

۲۱۲۱۱۹۰۲۲۹۲۰۱۳۳۰۱۹۵۷۸۰۱۹۵۱۳۸۵۲۰۲۱۱۶۶۱۹۸۶۲۷۶

۲۲۲۲۴۰۷۹۳۳۱۰۸۶۳۵۹۴۰۳۰۳۵۴۱۵۳۲۷۷۶۵۲۳۱۵۶۵۳۴

۲۳۲۳۸۴۱۳۲۸۳۶۱۷۸۳۸۷۵۱۳۶۲۷۱۱۱۴۹۸۷۷۱۱۴۳۰۷۴۱

۲۴۲۴۴۱۵۲۷۲۸۱۵۷۱۷۱۲۶۰۶۲۵۱۳۵۶۸۹۷۱۳۰۸۷۶۱

۲۵۲۵۸۶۰۷۱۶۷۸۵۱۸۰۸۲۲۹۴۸۱۱۷۹۱۰۲۱۲۲۸۲۸۵۱۲۰۳۶۹۴

۲۶۲۶۱۸۴۲۹۰۲۱۱۳۸۴۸۳۱۴۹۰۶۹۳۲۳۹۲۱۹۵۲۶۹۹۲۷۸۲۵۴۵۷۳۷

۲۷۲۷۶۱۱۱۱۳۷۱۶۶۳۶۶۸۰۲۶۳۷۳۹۰۸۷۱۴۸۴۲۲۰۸۱۶۵۰۴۱۵۵۱۵۶۷۳۱۸۲

۲۸۲۸۴۹۱۹۹۱۴۲۲۴۲۷۴۵۷۲۰۹۳۵۸۵۷۵۵۴۵۱۲۳۲۷۴۰۴۹۰۴۱

۲۹۲۹۳۹۵۵۳۹۲۴۱۰۵۸۹۸۴۰۳۰۶۴۵۴۳۳۶۱۷۳۵۰۲۰۵۸۲۴۶۷۸۳۷۸

۳۰۳۰۱۸۷۸۴۶۱۰۵۰۳۰۱۴۶۴۳۸۱۲۹۸۸۱۳۳۱۲۸۱۲۷۳۲۱۲۹۰۰۴۳۳

۳۱۳۱۷۶۹۵۱۷۸۴۳۷۱۴۸۰۶۶۱۶۳۳۹۵۲۳۳۶۴۲۷۷۳۵۱۹۰۰

۳۲۳۲۸۰۵۳۳۱۰۰۴۱۵۹۰۴۷۴۲۲۶۱۳۴۹۲۳۹۹۰۹۰۲۳۳۰۲۲۰

۳۳۳۳۴۴۱۵۲۴۱۵۳۷۴۲۸۴۵۳۸۱۵۰۵۸۴۱۲۱۷۸۴۳۹۶۸۴۲۱

۳۴۳۴۲۳۰۵۷۹۲۰۱۲۸۹۲۱۵۹۳۴۱۹۳۰۵۷۲۲۱۱۳۷۹۲۲۰۲۲۱۸۲

۳۵۳۵۴۳۴۵۷۳۹۹۹۶۴۱۷۲۷۷۷۹۲۸۱۸۱۱۲۸۲۷۹۵۲۸۲

۳۶۳۶۰۰۰۸۸۶۰۳۱۰۶۳۳۹۹۷۴۷۱
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کد HSردیف
واردات اوراسیا از جهان (۱۰۰۰ دالر)صادرات ایران به جهان (۱۰۰۰ دالر)

متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸متوسط دوره۲۰۱۷۲۰۱۸

۳۷۳۷۹۸۹۳۰۱۷۵۳۳۳۲۰۶۱۳۱۶۹۰۷

۳۸۳۸۲۸۸۷۸۱۱۲۳۰۶۰۲۰۵۹۲۱۴۲۰۳۰۳۴۴۳۸۷۳۸۳۴۲۹۵۲۰۹

۳۹۳۹۶۰۴۲۶۷۸۵۵۵۱۴۶۹۵۷۹۷۰۷۴۱۱۶۸۴۵۸۳۱۳۰۱۲۸۶۷۱۲۳۴۸۷۲۵

۴۰۴۰۱۱۵۱۵۴۱۰۴۹۴۹۱۱۰۰۵۲۴۶۷۶۶۴۲۵۰۴۷۴۶۶۴۸۶۲۰۵۴

۴۱۴۱۱۰۳۵۰۳۷۵۰۱۴۸۹۲۵۹۱۲۱۱۶۹۱۰۹۳۹۰۱۱۵۲۸۰

۴۲۴۲۱۵۱۹۷۹۵۴۴۷۳۷۹۴۱۴۳۶۱۱۲۷۰۵۳۱۰۳۴۲۴۵

۴۳۴۳۳۲۹۲۱۳۲۰۴۶۵۳۱۱۹۱۵۳۱۶۱۹۰

۴۴۴۴۴۹۹۴۱۶۹۱۷۷۵۹۵۵۹۱۲۵۵۵۵۷۱۳۵۷۱۸۱۱۳۰۶۳۶۹

۴۵۴۵۳۷۵۴۸۰۳۰۵۲۹۰۴۵۰۴۶۷

۴۶۴۶۸۱۵۲۶۴۹۱۷۳۲۱۸۸۰۱۱۹۷۹۹۱۹۳۰۰

۴۷۴۷۶۲۷۵۱۱۲۵۰۸۷۶۳۱۶۵۸۶۲۱۷۴۴۷۶۱۷۰۱۶۹

۴۸۴۸۱۰۹۲۹۰۱۶۲۳۰۸۱۳۵۷۹۹۳۴۱۲۶۷۳۳۷۷۰۴۱۹۳۵۹۱۵۴۶

۴۹۴۹۴۹۲۲۱۱۶۹۳۸۳۰۸۵۰۶۱۸۹۵۴۷۱۴۹۵۲۶۶۶۹

۵۰۵۰۸۰۷۵۷۸۹۷۳۰۱۰۳۲۵۱۰۰۲۸

۵۱۵۱۱۳۰۰۱۹۱۵۳۱۱۰۷۷۸۶۹۱۳۹۷۹۷۸۹۲۴۴۶

۵۲۵۲۱۲۷۸۲۹۴۵۲۱۱۲۶۹۵۰۸۷۷۹۷۹۲۳۷۴۶۵۰۵

۵۳۵۳۱۹۱۹۷۱۴۴۵۷۱۴۸۵۶۳۸۷۵۶۷۶۸

۵۴۵۴۵۰۹۸۱۶۲۵۵۰۵۶۷۶۶۷۷۲۱۲۰۸۸۹۷۲۳۸۳۰۹۲۲

۵۵۵۵۱۲۰۰۲۲۱۱۷۴۵۴۱۱۸۷۳۸۹۱۹۰۵۲۹۶۸۳۱۱۹۴۳۶۸۲

۵۶۵۶۲۸۹۹۶۴۲۳۵۶۳۵۶۷۶۶۱۵۱۷۳۶۵۶۸۳۵۶۳۶۰۰۴

۵۷۵۷۸۱۷۳۲۱۶۶۸۴۷۱۷۴۲۸۹۶۲۷۴۷۴۰۳۰۵۷۵۷۲۹۰۲۴۹

۵۸۵۸۱۸۲۸۸۱۵۰۹۹۱۶۶۹۴۱۷۵۴۶۷۲۱۳۸۱۱۱۹۴۶۳۹

۵۹۵۹۶۸۲۷۷۴۶۵۷۱۴۶۴۲۷۶۴۱۴۸۱۴۶۵۴۵۴۵۵۳

۶۰۶۰۶۳۴۳۰۴۳۱۸۳۹۴۶۷۸۵۲۵۸۵۱۷۳۵۲۶۵۱۳

۶۱۶۱۳۸۲۱۷۳۹۳۶۳۳۸۷۹۰۳۸۲۹۳۳۲۴۱۵۲۴۶۸۳۹۹۰۹۰۰

۶۲۶۲۱۵۱۴۷۲۵۱۳۸۲۰۱۴۳۳۹۷۴۵۰۳۴۳۹۵۱۹۸۴۱۸۴۸۵۱

۶۳۶۳۱۵۰۸۶۶۱۳۶۳۴۴۱۴۳۶۰۵۹۷۹۲۹۰۱۱۲۹۰۳۸۱۰۵۴۱۶۴

۶۴۶۴۹۲۰۶۵۱۱۵۰۰۴۱۰۳۵۳۵۴۰۴۷۷۴۵۴۴۵۶۶۱۱۴۲۵۲۱۷۸

۶۵۶۵۶۱۵۱۳۸۱۹۹۸۱۶۳۲۷۶۱۹۱۲۰۰۱۷۷۲۳۸

۶۶۶۶۴۳۴۱۹۳۰۰۰۱۴۰۲۲۵۳۵۱۱۳

۶۷۶۷۲۶۱۴۰۳۷۱۵۴۳۴۱۱۵۹۹۱۸۵۱۶۶۵

۶۸۶۸۲۹۲۹۹۱۲۲۶۳۳۵۲۵۹۶۶۳۱۱۹۶۳۴۱۱۳۸۸۳۳۰۱۲۹۲۳۳۶

۶۹۶۹۴۶۰۹۴۷۵۰۳۳۴۵۴۸۲۱۴۶۱۳۴۴۱۱۸۱۴۸۰۸۵۱۱۴۱۲۴۸۵

۷۰۷۰۳۰۹۹۰۰۳۵۵۹۸۱۳۳۲۹۴۱۱۲۴۹۸۷۳۱۳۰۶۰۰۱۱۲۷۷۹۳۷

۷۱۷۱۸۴۱۴۷۴۸۸۱۰۶۶۴۷۹۸۵۱۴۷۳۱۱۲۱۷۳۸۹۸۶۶۰۶

۷۲۷۲۳۴۳۸۳۶۴۳۹۰۵۵۲۸۳۶۷۱۹۴۶۷۶۴۳۳۴۸۸۵۱۳۷۲۵۸۰۷۸۵۳۷

۷۳۷۳۵۳۱۹۶۳۶۹۹۳۵۸۶۱۵۶۶۱۸۱۴۱۷۶۰۹۲۰۱۹۵۰۸۶۷۱۸۵۵

۷۴۷۴۲۲۱۸۰۷۷۰۰۵۵۸۴۶۱۱۸۳۱۰۷۸۲۵۰۱۰۸۴۱۹۱۱۰۸۱۲۲۱

۷۵۷۵۹۷۶۲۸۹۶۳۳۱۲۱۲۸۳۱۶۱۳۴۸۱۴۱۳۱۶
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۷۶۷۶۳۶۵۳۱۷۲۰۷۱۴۹۲۸۶۲۳۳۱۹۵۲۷۴۹۱۹۸۲۳۷۰۱۹۶۷۵۶۰

۷۷۷۸۲۱۸۴۰۱۹۵۸۶۰۱۵۷۱۳۱۱۷۶۴۹۲۲۴۶۱۲۰۰۵۵

۷۸۷۹۳۶۶۲۴۲۲۴۲۸۷۱۳۰۴۵۵۷۱۶۲۸۷۸۱۰۳۰۴۶۱۳۲۹۶۲

۷۹۸۰۰۲۱۴۸۷۲۳۴۲۶۰۲۴۵۶۶۳

۸۰۸۱۲۱۸۲۴۸۲۳۳۳۳۸۱۲۰۴۹۳۸۹۳۴۱۶۰۰۷

۸۱۸۲۴۴۸۷۱۸۸۱۳۱۸۴۱۸۵۳۱۰۳۲۰۳۳۴۶۱۱۹۴۳۲۸۲

۸۲۸۳۸۷۲۴۲۰۲۸۲۱۴۵۰۳۱۷۴۶۹۳۱۲۰۷۶۵۱۶۱۹۱۱۷۲۴

۸۳۸۴۶۱۴۳۳۸۵۳۶۹۰۳۵۷۵۶۲۱۵۴۰۴۷۰۰۲۵۳۴۹۹۷۷۸۵۳۷۷۳۳۹۰

۸۴۸۵۳۲۱۵۷۸۲۲۴۳۵۳۲۷۲۹۶۶۳۲۴۶۵۱۵۲۳۶۹۷۵۱۸۳۳۴۷۲۰۱۶۸

۸۵۸۶۴۶۲۱۱۳۸۸۰۰۱۱۸۰۴۴۷۱۰۸۵۸۰۶۱۱۳۳۱۲۷

۸۶۸۷۱۴۱۸۵۲۱۸۰۹۳۲۱۶۱۳۹۲۲۴۸۹۸۰۳۶۲۷۸۰۶۹۸۳۲۶۳۵۲۵۱۰

۸۷۸۸۰۰۰۶۷۱۰۶۲۸۵۹۵۵۱۲۳۶۵۳۰۷۰

۸۸۸۹۱۶۴۲۰۶۵۹۵۵۱۳۳۷۹۸۶۳۳۴۸۰۵۶۱۷۴۰۲۱۴۲۵۴۴۱۳۵

۸۹۹۰۱۲۱۷۷۹۲۷۹۸۹۷۴۸۸۴۷۸۲۶۳۴۲۸۴۵۱۸۷۸۸۱۳۹۱۱۰

۹۰۹۱۴۳۴۵۱۰۷۴۴۷۵۴۵۳۲۹۱۷۴۳۹۴۹۴۱۳۶۲۰۵۸

۹۱۹۲۶۷۷۱۱۰۹۸۹۳۷۱۷۲۸۹۴۶۲۵۸۳۱۷۷

۹۲۹۴۴۶۲۲۶۸۶۸۰۲۶۶۵۱۴۳۶۴۰۹۲۹۳۸۵۴۲۳۹۳۷۴۷۵۸۴

۹۳۹۵۹۳۴۷۲۶۷۴۳۱۸۰۴۵۲۱۷۰۴۳۸۲۴۳۳۲۸۹۲۳۰۱۸۶۴

۹۴۹۶۱۲۲۴۲۱۲۶۳۷۱۲۴۴۰۱۵۰۸۳۷۰۱۵۶۴۳۲۴۱۵۳۶۳۴۷

۹۵۹۷۳۳۵۲۴۲۲۸۹۲۳۴۱۸۳۴۱۸۳۲۸۸۰۱

TradeMap ماخذ: محاسبات تحقیق و آمار

کاالیــی؛  گروه هــای  در  به ترتیــب  ایــران  صــادرات  بیشــترین   ۲۰۱۶-۱۸ دوره  در 

ســوخت های معدنــی و روغن هــای معدنــی (۲۷)، مــواد پالســتیکی و اشــیای ساخته شــده از 

پالســتیک (۳۹)، محصــوالت شــیمیایی آلــی (۲۹)، چــدن، آهن و فــوالد (۷۲) و ســبزیجات، 

نباتــات ریشــه و غده هــای زیــر (۰۸) اســت و بیشــترین واردات اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در 

کتورهــای هســته ای دیــگ بخــار و آبگــرم (۸۴)، ماشــین آالت  دوره ۱۸-۲۰۱۷ به ترتیــب در رآ

ــر از نواقــل روی خــط (۸۷) و  ــه زمینــی غی و دســتگاه های برقــی و اجــزا (۸۵)، وســائط نقلی

ــی (۳۰) اســت. ــی (۲۷) و محصــوالت داروی ــای معدن ــی، روغن ه ســوخت های معدن

۶-۳- پتانسیل صادراتی ایران

در ایـن قسـمت فهرسـتی از پتانسـیل صادراتـی ایـران در تجارت کاالیی با کشـورهای ارمنسـتان، 

بـالروس، روسـیه، قرقیزسـتان، قزاقسـتان و اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا بـر حسـب ردیف هـای 
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تعرفـه ای کـد شـش رقمی HS ارائـه می گـردد. فهرسـت کاالهـای مـورد بررسـی در ایـن فصل بر 

حسـب کدهـای شـش رقمی نظـام هماهنـگ (HS) اسـت. ارزش کل پتانسـیل صادراتی شـامل 

ارزش پتانسـیل صادراتـی ایـران بـه هـر یـك از کشـورهای مـورد مطالعـه بـر حسـب کدهـای 

شـش رقمی HS اسـت کـه مبتنی بر ارقـام صادرات ایـران و واردات هـر کدام از کشـورها از جهان 

اسـت. بـرای تخمیـن پتانسـیل  صادراتـی دوجانبـه از طریـق رابطه زیر اسـتفاده  شـده اسـت.

(۱-۶)
k k k
ij iw jwIXP MIN(X ,M )

k از کاالی  j در تجارت با کشور i ارزش پتانسیل صادراتی کشور : k
ijIXP

   kاز کاالی (w) به جهان  i ارزش صادرات کشور : k
iwX

  k از کاالی  (w) از جهان j ارزش واردات کشور : k
jwM

شــاخص مذکــور ارزش پتانســیل صادراتــی یــك کشــور را در تجــارت بــا کشــور دیگــر (به 

صــورت دوجانبــه) در خصــوص کاالی خاصــی نشــان می دهــد بــا توجــه بــه اینکــه شــاخص 

ــران در  ــی ای ــه، کل ارزش پتانســیل صادرات ــه کار رفت ــا ب ــه ای از کااله ــرای مجموع ــور ب مذک

ــود.  ــه ای خواهــد ب ــا هــر کشــور شــامل مجمــوع پتانســیل تمــام ردیف هــای تعرف تجــارت ب

بدیــن ترتیــب پتانســیل کل (بــه صــورت دوجانبــه) از طریــق رابطــه زیــر محاســبه و گــزارش 

می شــود. 

(۲-۶)

n
k k

ij iw jw
k 1

IXP MIN(X ,M )

k 1,2,..., n








j در تجارت با کشور i کل پتانسیل  صادراتی کشور : ijIXP

ــورد  ــه؛ نشــان دهنده ارزش واردات هریــک از کشــورهای م ــی تحقق یافت پتانســیل صادرات

ــی  ــی صادرات ــن کارای ــرای تعیی ــر حســب کدهــای شــش رقمی HS اســت. ب ــران ب نظــر از ای

ایــران از نســبت پتانســیل صادراتــی تحقق یافتــه ایــران (واردات هریــک از کشــورها از ایــران) 

ــردد.  ــتفاده می گ ــورها اس ــک از کش ــا هری ــارت ب ــران در تج ــی ای ــیل صادرات ــه کل پتانس ب

پتانســیل صادراتــی تحقق نیافتــه، شــامل ســهمی از کل ارزش پتانســیل صادراتــی از پتانســیل 

ــیل  ــبت پتانس ــه؛ نس ــی تحقق نیافت ــیل صادرات ــد پتانس ــت. درص ــه اس ــق یافت ــی تحق صادرات
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ــی  ــیل صادرات ــد پتانس ــت. درص ــی اس ــیل صادرات ــه از ارزش کل پتانس ــی تحقق نیافت صادرات

قابــل تحقــق؛ درصــد مذکــور برابــر پنجــاه درصــد پتانســیل صادراتــی تحقق نیافتــه در قالــب 

ــامل  ــق ش ــل تحق ــی قاب ــیل صادرات ــت، ارزش پتانس ــق اس ــن تحقی ــبینانه ای ــناریوی خوش س

ــت  ــی در حال ــیل صادرات ــر ارزش کل پتانس ــق ب ــل تحق ــی قاب ــیل صادرات درصــدی از پتانس

ــا  ــر ب ــار؛ ارزش صــادرات براب ــورد انتظ ــبینانه اســت. کل ارزش صــادرات م ــناریوی خوش س

ــق در  ــل تحق ــی قاب ــه و ارزش پتانســیل صادرات ــی تحقق یافت ــع پتانســیل صادرات حاصــل جم

قالــب ســناریوی خوشــبینانه اســت.

ــتوار  ــبی اس ــت نس ــاس مزی ــر اس ــارت ب ــه تج ــد اگرچ ــان می کن ــن۱ (۱۹۹۱) بی کروگم

اســت ولــی تحــت تاثیــر مســائلی از قبیــل فاصلــه جغرافیایــی نیــز قــرار دارد و در نظــر نگرفتــن 

ــی، هزینه هــای حمل ونقــل را کاهــش می دهــد و در نتیجــه کشــور های هــم  ــه جغرافیای فاصل

مــرز (بــدون فاصلــه جغرافیایــی) در گســتره وســیعی بــا یکدیگــر بــه دادوســتد می پردازنــد و 

بدیــن ترتیــب انحــراف تجــاری بســیار انــدك خواهــد بــود. فرانــکل۲ (۱۹۹۵) در بررســی های 

خــود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه نزدیکــی جغرافیایــی کشــور های عضــو کــه از جملــه عوامــل 

ــع  ــد مناف ــل) می توان ــل و نق ــه حم ــی اســت (کاهــش هزین ــه مبادالت ــر در کاهــش هزین موث

تجــاری طبیعــی را توجیــه کنــد. 

ــه دارای  ــور هایی ک ــن کش ــادی بی ــدی اقتص ــه هم پیون ــت ک ــد اس ــدر۳ (۱۹۶۱) معتق لین

ــدی  ــر هم پیون ــی بهت ــت و اثربخش ــی در موفقی ــل مهم ــند، عام ــانی باش ــلیقه های یکس س

ــان  ــرانه می ــد س ــابه در درآم ــور، تش ــه مذک ــاس نظری ــر اس ــت. ب ــا اس ــن اعض ــادی بی اقتص

کشــور ها عامــل ایجــاد ســاختار مشــابه در تقاضــای مصرف کننــدگان و تقاضــا بــرای تولیــدات 

ــوع را تحریــك می کنــد و باعــث ایجــاد  ــوع اســت کــه ایــن امــر عرضــه محصــوالت متن متن

ــه  ــوع تقاضــا ب ــان، هــر چــه درجــه تن ــن می ــان کشــور ها می شــود. در ای ــل می تجــارت متقاب

واســطه بــاال بــودن درآمــد ســرانه و تفــاوت در مقیــاس اقتصــادی تولیــدی بیشــتر باشــد باعــث 

ــان کشــور ها خواهــد شــد. ــا می ــردش بیشــتر کااله گ

بـر اسـاس نظریـه لیندر شـرط الزم بـرای آنکه یك محصـول از جمله صـادرات بالقوه باشـد، 

ایـن اسـت کـه باید در خود کشـور مـورد نظر، مصرف یا سـرمایه گذاری شـود و به عبـارت دیگر، 

1. Krugman
2. Frankel 
3. Linder 
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بایـد یـك تقاضـای داخلی بـرای خود محصول وجـود داشـته باشـد. وی در مـورد واردات بالقوه، 

بـازار داخلـی را تعیین کننـده نـوع کاالی وارداتـی می داند. از این حکم اساسـی ایـن نتیجه حاصل 

می شـود هر چه سـاختار های تقاضای دو کشـور مشـابهت بیشـتری داشـته باشـد، تجارت بالقوه 

بیـن آنها شـدت بیشـتری خواهد داشـت. بر اسـاس نظریه لینـدر، اگر درآمد سـرانه نسـبی بین دو 

کشـور بـه عنـوان نماینده تشـابه سـلیقه ها و تقاضـا در نظر گرفته شـود، بـه احتمال زیاد کشـور ها 

پـس از اشـباع بـازار داخلـی خـود، بـر بـازار  کشـور های دارای الگـوی مشـابه اقـدام به صـادرات 

خواهند کرد چرا که وجود تشـابه بیشـتر بین دو کشـور در محصوالت تقاضاشـده بیانگر پتانسـیل 

تجـاری بزرگ تـر خواهـد بـود، بدین ترتیـب هر انـدازه اختـالف درآمد سـرانه بین کشـورها کمتر 

باشـد، تشـابه صادرات-واردات بیـن آنها بیشـتر خواهد بود.

وجـود هزینه هـای نسـبی غیرمشـابه در کشـورهای عضو یك منطقـه مبنای اصلـی در کارآمد 

بـودن و سـودآور بـودن یـك ترتیبـات منطقه ای نظیـر بازار مشـترك به حسـاب می آیـد. هزینه های 

نسـبی غیرمشـابه ممکن اسـت ناشـی از نسـبت های غیرمشـابه عرضـه و تقاضای عوامـل اصلی 

یـا فرعـی تولیـد و یـا ناشـی از صرفه جویی هـای حاصـل از تولیـد انبـوه و یـا موقعیـت جغرافیایی 

و مزیت هـای طبیعـی کشـورها و در نهایـت ممکن اسـت بـه دلیل ابداعـات و تحـوالت تکنیکی 

تولیـد باشـد. به نظر می رسـد به دلیل شـکل گیری نظریـه یکپارچگـی اقتصادی همچـون اتحادیه 

گمرکـی و بازار مشـترك در محیط کشـورهای بیشـتر توسـعه یافته که از شـرایط و عوامـل محیطی و 

کسـب وکار بین المللـی و منطقـه ای در وضعیـت مناسـب تری بـرای آزادی و تحـرك کاال و عوامل 

تولیـد برخوردارنـد. بـه همین دلیـل نتیجه مسـتقیم نظریه بـازار مشـترك، دسـتاوردهای همکاری 

تعـداد محدودی از کشـورهای توسـعه یافته و هم سـطح اسـت که این کشـورها ابتـدا در بعضی از 

جنبه هـا ، آسـتانه های پایـه ای ایجـاد یـك هم پیوندی اقتصـادی را به دسـت آورده اند که این آسـتانه 

پایـه ای را می تـوان تحـت عنوان فضـای  همگرایـی  درون منطقـه ای  تعریف کرد. 

۶-۳-۱- پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با ارمنستان  

بـر اسـاس جـدول (۶- ۸)، متوسـط پتانسـیل صادراتـی ایـران در تجـارت کاالیی با ارمنسـتان 

در ۱۸-۲۰۱۷ برابـر بـا  ۱۶۱۴ میلیـون دالر اسـت کـه ۲۰۱ میلیـون دالر آن  مورد اسـتفاده تجار 

ایرانـی قـرار گرفته اسـت. بدیـن ترتیب کارایـی صادراتی ایـران در آن بـازار ۱۲ درصد اسـت. به 

عبـارت دیگـر ۸۸ درصـد از ظرفیت بازار ارمنسـتان کـه معـادل ۱۴۱۴ میلیون دالر اسـت هنوز 

مـورد اسـتفاده تجـار کشـورمان قـرار نگرفتـه اسـت. چنانچـه اقداماتی به منظـور توسـعه بازار، 



فصل ششم

331

کاهـش و تسـهیل در واردات کاالهای ایرانی در دسـتور کار دو کشـور قرار گیـرد و با فرض اینکه 

تنهـا ۵۰ درصـد از کل پتانسـیل صادراتـی ایـران در تجارت با ارمنسـتان تحقق یابد آنـگاه میزان 

صـادرات ایـران بـه ارمنسـتان بـه حـدود ۸۰۷ میلیـون دالر افزایـش یافتـه و در چنیـن شـرایطی 

پیش بینـی می شـود کارایـی صـادرات غیرنفتی ایـران در بازار ارمنسـتان ۵۰ درصـد افزایش یابد. 

 HS بررسـی پتانسـیل صادراتـی ایـران بـر حسـب ردیف هـای تعرفـه ای کدهـای شـش رقمی

نشـان می دهـد ایران در صـادرات ۳۱۱۵ ردیف تعرفه دارای پتانسـیل صادراتی به ارمنسـتان اسـت 

کـه در ایـن میـان بـرای تعـداد ۲۵۷ ردیـف تعرفـه ای پتانسـیل صادراتـی ایـران بر حسـب هر یك 

از ردیف هـای تعرفـه ای مذکـور بیـش از یـك میلیـون دالر اسـت و مجمـوع ارقـام مذکـور ۱۳۰۷ 

میلیـون دالر از کل پتانسـیل صادراتـی را تشـکیل می دهـد کـه اقالم عمـده آن شـامل: روغن های 

صنعتـی (۲۷۱۰۱۹)، بنزیـن (۲۷۱۰۱۲)، سـایر مکمل هـای دارویی برای خرده فروشـی که تولید 

داخلی مشـابه ندارند (۳۰۰۴۹۰)، آلومینیوم به صورت کارنشـده غیرممـزوج (۷۱۰۱۱۰) و خمیر 

قطعـات و احشـاء مـرغ و خـروس از نوع خانگی یـخ زده (۰۲۰۷۱۴) اسـت.

۶-۳-۲- پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با بالروس 

بـر اسـاس جـدول (۶- ۹)، متوسـط پتانسـیل صادراتـی ایـران در تجـارت کاالیی با بـالروس در 

۱۸-۲۰۱۷ برابـر بـا  ۱۱۲۰۵ میلیـون دالر اسـت کـه ۸/۳۶ میلیـون دالر آن  مـورد اسـتفاده تجـار  

ایرانـی  قـرار گرفتـه اسـت. بدیـن ترتیـب کارایی صادراتـی ایـران در آن بـازار ۰/۰۷ درصد اسـت. 

بـه عبـارت دیگـر ۹۹/۹۳ درصـد از ظرفیت بـازار بـالروس که معـادل۱۱۱۹۷ میلیون دالر اسـت 

هنـوز مـورد اسـتفاده تجار کشـورمان قرار نگرفته اسـت. چنانچـه اقداماتی به منظور توسـعه بازار، 

کاهـش و تسـهیل در واردات کاالهـای ایرانـی در دسـتور کار دو کشـور قرار گیرد و بـا فرض اینکه 

تنهـا ۵۰ درصـد از کل پتانسـیل صادراتـی ایـران در تجـارت بـا بـالروس تحقـق یابد آنـگاه میزان 

صـادرات ایـران بـه بـالروس بـه حـدود ۵۶۰۲ میلیـون دالر افزایـش یافتـه و در چنیـن شـرایطی 

پیش بینـی می شـود کارایـی صـادرات غیرنفتـی ایـران در بـازار بـالروس ۵۰ درصـد افزایـش یابد. 

 HS بررسـی پتانسـیل صادراتـی ایـران بر حسـب ردیف هـای تعرفـه ای کدهای شـش رقمی

نشـان می دهـد ایـران در صـادرات ۳۰۳۰ ردیـف تعرفـه دارای پتانسـیل صادراتـی بـه بـالروس 

اسـت کـه در ایـن میـان بـرای تعـداد ۱۵۷ ردیـف تعرفـه ای پتانسـیل صادراتـی ایران بر حسـب 

هـر یـك از ردیف هـای تعرفه ای مذکـور بیش از یـك میلیون دالر اسـت و مجموع ارقـام مذکور 

۱۰۸۶۵ میلیون دالر از کل پتانسـیل صادراتی را تشـکیل می دهد که اقالم عمده آن شـامل: مواد 
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نفتـی خـام (۲۷۰۹۰۰)، روغن هـای  صنعتـی (۲۷۱۰۱۹)، بنزیـن (۲۷۱۰۱۲)، گوجه فرنگـی 

تـازه یـا سـردکرده (۰۷۰۲۰۰) و سـایر گازهای نفتـی و هیدروکربورهای گازی شـکل مایع شـده 

غیرمذکـور در ظـروف یک هزار سـانتیمتر مکعب و بیشـتر (۲۷۱۱۱۹) اسـت.

۶-۳-۳- پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با روسیه   

بــر اســاس جــدول (۶- ۱۰)، متوســط پتانســیل صادراتــی ایــران در تجــارت کاالیــی بــا روســیه 

در ۱۸-۲۰۱۷ برابــر بــا  ۱۲۳۱۵ میلیــون دالر اســت کــه ۳۷۳ میلیــون دالر آن  مــورد اســتفاده 

ــازار ۳/۰۳  ــران در آن ب ــی ای ــی صادرات ــن ترتیــب کارای ــه اســت. بدی ــرار گرفت ــی ق تجــار ایران

ــادل۱۱۹۴۲  ــه مع ــازار روســیه ک ــت ب ــارت دیگــر ۹۷ درصــد از ظرفی ــه عب درصــد اســت. ب

ــه  ــت. چنانچ ــه اس ــرار نگرفت ــورمان ق ــار کش ــتفاده تج ــورد اس ــوز م ــت هن ــون دالر اس میلی

اقداماتــی بــه منظــور توســعه بــازار، کاهــش و تســهیل در واردات کاالهــای ایرانــی در دســتور 

کار دو کشــور قــرار گیــرد و بــا فــرض اینکــه تنهــا ۵۰ درصــد از کل پتانســیل صادراتــی ایــران 

در تجــارت بــا روســیه تحقــق یابــد آنــگاه میــزان صــادرات ایــران بــه روســیه بــه حــدود ۶۱۵۸ 

میلیــون دالر افزایــش یافتــه و در چنیــن شــرایطی پیش بینــی می شــود کارایــی صــادرات 

ــازار روســیه ۵۰ درصــد افزایــش یابــد.  غیرنفتــی ایــران در ب

 HS بررسـی پتانسـیل صادراتـی ایـران بر حسـب ردیف هـای تعرفـه ای کدهای شـش رقمی

نشـان می دهـد ایـران در صادرات ۳۴۸۷ ردیف تعرفه دارای پتانسـیل صادراتی به روسـیه اسـت 

کـه در ایـن میـان بـرای تعـداد ۵۵۷ ردیف تعرفـه ای پتانسـیل صادراتـی ایران بر حسـب هر یك 

از ردیف هـای تعرفـه ای مذکـور بیش از یـك میلیون دالر اسـت و مجموع ارقـام مذکور ۱۱۹۳۶ 

میلیـون دالر از کل پتانسـیل صادراتـی را تشـکیل می دهد که اقـالم عمده آن شـامل: روغن های  

صنعتـی (۲۷۱۰۱۹)، بلی اتیلـن گریـد لولـه بـا چگالـی کمتـر از ۹۴ درصـد به جز نـوع پودری 

(۳۹۰۱۱۰)، پلـی اتیلـن گریـد فیلم به صـورت غیرپودر بـا وزن مخصوص ۹۴ درصد یا بیشـتر 

(۳۹۰۱۲۰)، سـنگ مـس و کنسـانتره های آن (۲۶۰۳۰۰) و سـنگ آهـن هماتیـت دانه بنـدی با 

خلـوص آهن کمتـر از ۴۰ درصد (۲۶۰۱۱۱) اسـت.

۶-۳-۴- پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با قرقیزستان   

ــا  ــی ب ــارت کاالی ــران در تج ــی ای ــیل صادرات ــط پتانس ــدول (۶- ۱۱)، متوس ــاس ج ــر اس ب

ــون دالر آن   ــه ۹/۳۹ میلی ــت ک ــون دالر اس ــا  ۲۰۹۹ میلی ــر ب ــتان در ۱۸-۲۰۱۷ براب قرقیزس

مــورد اســتفاده تجــار  ایرانــی  قــرار گرفتــه اســت. بدیــن ترتیــب کارایــی صادراتــی ایــران در آن 
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بــازار ۰/۴۵ درصــد اســت. بــه عبــارت دیگــر ۹۹/۵۵ درصــد از ظرفیــت بــازار قرقیزســتان کــه 

معــادل۲۰۸۹ میلیــون دالر اســت هنــوز مــورد اســتفاده تجــار کشــورمان قــرار نگرفتــه اســت. 

چنانچــه اقداماتــی بــه منظــور توســعه بــازار، کاهــش و تســهیل در واردات کاالهــای ایرانــی در 

دســتور کار دو کشــور قــرار گیــرد و بــا فــرض اینکــه تنهــا ۵۰ درصــد از کل پتانســیل صادراتــی 

ایــران در تجــارت بــا قرقیزســتان تحقــق یابــد آنــگاه میــزان صــادرات ایــران بــه قرقیزســتان بــه 

ــی  ــی می شــود کارای ــن شــرایطی پیش بین ــه و در چنی ــون دالر افزایــش یافت حــدود ۱۰۴۹ میلی

صــادرات غیرنفتــی ایــران در بــازار قرقیزســتان ۵۰ درصــد افزایــش یابــد. 

ــه ای کدهــای شــش رقمی  ــر حســب ردیف هــای تعرف ــران ب ــی ای بررســی پتانســیل صادرات

ــه  ــی ب ــیل صادرات ــه دارای پتانس ــف تعرف ــادرات ۳۰۵۵ ردی ــران در ص ــد ای ــان می ده HS نش

قرقیزســتان اســت کــه در ایــن میــان بــرای تعــداد ۲۹۲ ردیــف تعرفــه ای پتانســیل صادراتــی ایــران 

بــر حســب هــر یــك از ردیف هــای تعرفــه ای مذکــور بیــش از یــك میلیــون دالر اســت و مجمــوع 

ارقــام مذکــور ۱۷۹۹ میلیــون دالر از کل پتانســیل صادراتــی را تشــکیل می دهــد کــه اقــالم عمــده 

ــی  ــای داروی ــایر مکمل ه ــن (۲۷۱۰۱۲)، س ــی (۲۷۱۰۱۹)، بنزی ــای صنعت ــامل: روغن ه آن ش

بــرای خرده فروشــی کــه تولیــد داخلــی مشــابه ندارنــد (۳۰۰۴۹۰)، کفــش کــه در جــای دیگــر 

گفتــه نشــده، قــوزک پــا را نمی پوشــاند از کائوچــو یــا پالســتیک (۶۴۰۲۹۹) و میله هــای آهنــی 

یــا فــوالدی، گــرم نوردشــده دارای دندانــه،  برآمدگــی گــودی یــا بعــد از نــورد تــاب داده شــده، یــا 

بــا تغییــر شــکل یافتگی هــای حاصــل از نــورد (۷۲۱۴۲۰) اســت.

۶-۳-۵- پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با قزاقستان    

ــا  ــی ب ــارت کاالی ــران در تج ــی ای ــیل صادرات ــط پتانس ــدول (۶-۱۲)، متوس ــاس ج ــر اس ب

ــون دالر آن  ــه ۶۷/۶۵ میلی ــت ک ــون دالر اس ــا  ۶۱۵۷ میلی ــر ب ــتان در ۱۸-۲۰۱۷ براب قزاقس

مــورد اســتفاده تجــار ایرانــی قــرار گرفتــه اســت. بدیــن ترتیــب کارایــی صادراتــی ایــران در آن 

بــازار ۱/۱۰ درصــد اســت. بــه عبــارت دیگــر ۹۸/۹۰ درصــد از ظرفیــت بــازار قزاقســتان کــه 

معــادل۶۰۹۰ میلیــون دالر اســت هنــوز مــورد اســتفاده تجــار کشــورمان قــرار نگرفتــه اســت. 

چنانچــه اقداماتــی بــه منظــور توســعه بــازار، کاهــش و تســهیل در واردات کاالهــای ایرانــی در 

دســتور کار دو کشــور قــرار گیــرد و بــا فــرض اینکــه تنهــا ۵۰ درصــد از کل پتانســیل صادراتــی 

ــه  ــه قزاقســتان ب ــران ب ــزان صــادرات ای ــگاه می ــد آن ــا قزاقســتان تحقــق یاب ــران در تجــارت ب ای

ــی  ــی می شــود کارای ــن شــرایطی پیش بین ــه و در چنی ــون دالر افزایــش یافت حــدود ۳۰۷۱ میلی
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ــازار قزاقســتان ۵۰ درصــد افزایــش یابــد.  صــادرات غیرنفتــی ایــران در ب

بررســی پتانســیل صادراتــی ایــران بــر حســب ردیف هــای تعرفــه ای کدهــای شــش رقمی 

ــه  ــی ب ــه دارای پتانســیل صادرات ــف تعرف ــران در صــادرات ۳۴۳۵ ردی ــد ای ــان می ده HS نش

قزاقســتان اســت کــه در ایــن میــان بــرای تعــداد ۶۰۱ ردیــف تعرفــه ای پتانســیل صادراتــی ایــران 

ــت و  ــون دالر اس ــك میلی ــش از ی ــور بی ــه ای مذک ــای تعرف ــك از ردیف ه ــر ی ــر حســب ه ب

ــد  ــکیل می ده ــی را تش ــیل صادرات ــون دالر از کل پتانس ــور ۵۷۷۴ میلی ــام مذک ــوع ارق مجم

ــی  ــن (۲۷۱۰۱۲)، پل ــی (۲۷۱۰۱۹)، بنزی ــای صنعت ــامل: روغن ه ــده آن ش ــالم عم ــه اق ک

ــا وزن مخصــوص ۹۴ درصــد بیشــتر (۳۹۰۱۲۰)،  ــودر ب ــد فیلــم به صــورت غیرپ اتیلــن گری

ــا قلــم غیرمذکــور  ــه ی ــه، میل ــر از بلــوک، تخت ــو به صــورت غی ــره حــاوی کاکائ شــکالت، غی

ــد  ــه تولی ــی ک ــرای خرده فروش ــی ب ــای داروی ــایر مکمل ه ــر (۱۸۰۶۹۰) و س ــای دیگ در ج

ــد (۳۰۰۴۹۰) اســت. داخلــی مشــابه ندارن

جدول (۶-۸): پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با ارمنستان در ۲۰۱۷-۱۸

کد HSردیف
ارزش کل 
پتانسیل 
صادراتی

پتانسیل صادراتی 
تحقق نیافته (هزار 

دالر)

پتانسیل صادراتی 
تحقق نیافته (٪)

پتانسیل صادراتی 
قابل تحقق (٪) 

ارزش پتانسیل صادراتی 
قابل تحقق (هزار دالر)

کل ارزش صادرات  
غیرنفتی مورد  انتظار 

(هزار دالر)

۱۲۷۱۰۱۹۱۴۳۴۲۵۱۳۸۴۵۴۹۶٫۵۳۴۸٫۲۷۷۱۷۱۲۷۱۷۱۲

۲۲۷۱۰۱۲۹۶۲۷۰۹۶۲۶۶۱۰۰٫۰۰۵۰٫۰۰۴۸۱۳۵۴۸۱۳۵

۳۳۰۰۴۹۰۸۹۵۹۹۸۹۵۹۶۱۰۰٫۰۰۵۰٫۰۰۴۴۸۰۰۴۴۸۰۰

۴۷۶۰۱۱۰۵۶۸۳۴۵۶۸۳۴۱۰۰٫۰۰۵۰٫۰۰۲۸۴۱۷۲۸۴۱۷

۵۲۰۷۱۴۲۸۶۵۴۲۸۶۵۴۱۰۰٫۰۰۵۰٫۰۰۱۴۳۲۷۱۴۳۲۷

۶۱۸۰۶۹۰۲۵۷۶۳۲۵۷۳۳۹۹٫۸۸۴۹٫۹۴۱۲۸۸۲۱۲۸۸۲

۷۷۳۰۸۹۰۱۹۱۰۲۱۳۲۹۹۶۹٫۶۲۳۴٫۸۱۹۵۵۱۹۵۵۱

۸۳۴۰۲۲۰۱۶۲۰۰۱۴۸۸۹۹۱٫۹۱۴۵٫۹۵۸۱۰۰۸۱۰۰

۹۲۳۰۹۹۰۱۶۱۵۰۱۶۱۴۹۱۰۰٫۰۰۵۰٫۰۰۸۰۷۵۸۰۷۵

۱۰۷۰۱۰۹۰۱۵۵۸۹۱۵۵۲۴۹۹٫۵۹۴۹٫۷۹۷۷۹۴۷۷۹۴

۱۱۶۴۰۲۹۹۱۴۸۱۱۱۴۸۱۱۱۰۰٫۰۰۵۰٫۰۰۷۴۰۶۷۴۰۶

۱۲۷۲۱۰۴۹۱۴۷۹۴۸۹۶۴۶۰٫۵۹۳۰٫۳۰۷۳۹۷۷۳۹۷

۱۳۷۲۱۴۲۰۱۴۰۳۱۱۴۰۱۶۹۹٫۸۹۴۹٫۹۵۷۰۱۵۷۰۱۵

۱۴۱۵۱۲۱۹۱۳۳۴۳۱۳۳۴۳۱۰۰٫۰۰۵۰٫۰۰۶۶۷۲۶۶۷۲

۱۵۲۱۰۶۹۰۱۲۴۵۹۱۲۴۳۰۹۹٫۷۷۴۹٫۸۸۶۲۲۹۶۲۲۹

...

۱۳۰۶۵۲۳۱۲۰۴۰۶۰۹۱۴۵۶۵۳۲۶۲۶۵۳۲۶۲جمع

ماخذ: آمار و اطالعات Trademap و محاسبات تحقیق
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جدول (۶-۹): پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با بالروس در ۲۰۱۷-۱۸

کد HSردیف
ارزش کل 

پتانسیل صادراتی

پتانسیل صادراتی 
تحقق نیافته (هزار 

دالر)

پتانسیل صادراتی 
تحقق نیافته (٪)

پتانسیل صادراتی 
قابل تحقق (٪) 

ارزش پتانسیل 
صادراتی قابل تحقق 

(هزار دالر)

کل ارزش صادرات  
غیرنفتی مورد  انتظار 

(هزار دالر)

۱۲۷۰۹۰۰۵۳۷۷۲۰۱۵۳۷۷۲۰۱۱۰۰٫۰۰۵۰٫۰۰۲۶۸۸۶۰۰۲۶۸۸۶۰۰

۲۲۷۱۰۱۹۷۲۵۸۸۹۷۲۵۷۴۱۹۹٫۹۸۴۹٫۹۹۳۶۲۹۴۵۳۶۲۹۴۵

۳۲۷۱۰۱۲۲۴۱۳۳۹۲۴۱۳۳۹۱۰۰٫۰۰۵۰٫۰۰۱۲۰۶۷۰۱۲۰۶۷۰

۴۷۰۲۰۰۱۷۹۴۳۳۱۷۹۴۱۴۹۹٫۹۹۴۹٫۹۹۸۹۷۱۶۸۹۷۱۶

۵۲۷۱۱۱۹۱۱۷۸۲۶۱۱۷۸۲۶۱۰۰٫۰۰۵۰٫۰۰۵۸۹۱۳۵۸۹۱۳

۶۳۹۰۱۱۰۹۵۷۰۹۹۵۴۸۳۹۹٫۷۶۴۹٫۸۸۴۷۸۵۵۴۷۸۵۵

۷۳۹۲۶۹۰۹۵۴۱۸۹۵۴۱۶۱۰۰٫۰۰۵۰٫۰۰۴۷۷۰۹۴۷۷۰۹

۸۳۰۰۴۹۰۸۹۵۹۹۸۹۵۹۹۱۰۰٫۰۰۵۰٫۰۰۴۴۸۰۰۴۴۸۰۰

۹۳۹۰۲۱۰۸۳۰۶۳۸۳۰۶۳۱۰۰٫۰۰۵۰٫۰۰۴۱۵۳۲۴۱۵۳۲

۱۰۳۴۰۲۲۰۷۲۵۰۹۷۲۵۰۹۱۰۰٫۰۰۵۰٫۰۰۳۶۲۵۵۳۶۲۵۵

۱۱۳۹۲۰۱۰۶۸۸۸۶۶۸۸۸۶۱۰۰٫۰۰۵۰٫۰۰۳۴۴۴۳۳۴۴۴۳

۱۲۳۹۰۱۲۰۶۸۰۰۸۶۸۰۰۸۱۰۰٫۰۰۵۰٫۰۰۳۴۰۰۴۳۴۰۰۴

۱۳۷۳۰۸۹۰۶۶۰۷۳۶۶۰۷۳۱۰۰٫۰۰۵۰٫۰۰۳۳۰۳۶۳۳۰۳۶

۱۴۷۳۲۶۹۰۶۵۹۴۷۶۵۹۴۷۱۰۰٫۰۰۵۰٫۰۰۳۲۹۷۴۳۲۹۷۴

۱۵۲۹۰۵۳۱۶۰۲۶۶۶۰۲۶۶۱۰۰٫۰۰۵۰٫۰۰۳۰۱۳۳۳۰۱۳۳

...

۱۰۸۶۵۰۹۷۱۰۸۶۰۷۷۲۹۹٫۷۵۴۹٫۸۷۵۴۳۲۵۴۸۵۴۳۲۵۴۸جمع

ماخذ: آمار و اطالعات Trademap و محاسبات تحقیق

جدول (۶-۱۰): پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با روسیه در ۲۰۱۷-۱۸

کد HSردیف
ارزش کل پتانسیل 

صادراتی

پتانسیل صادراتی 
تحقق نیافته (هزار 

دالر)

پتانسیل صادراتی 
تحقق نیافته (٪)

پتانسیل صادراتی 
قابل تحقق (٪) 

ارزش پتانسیل صادراتی 
قابل تحقق (هزار دالر)

کل ارزش صادرات  
غیرنفتی مورد  انتظار 

(هزار دالر)

۱۲۷۱۰۱۹۷۶۸۴۶۷۷۶۸۴۶۷۱۰۰/۰۰۵۰/۰۰۳۸۴۲۳۴۳۸۴۲۳۴

۲۳۹۰۱۱۰۳۰۴۰۷۴۳۰۱۱۳۵۹۹/۰۳۴۹/۵۲۱۵۲۰۳۷۱۵۲۰۳۷

۳۳۹۰۱۲۰۳۰۳۸۵۰۳۰۱۴۰۷۹۹/۲۰۴۹/۶۰۱۵۱۹۲۵۱۵۱۹۲۵

۴۲۶۰۳۰۰۲۹۶۸۳۰۲۹۶۸۳۰۱۰۰/۰۰۵۰/۰۰۱۴۸۴۱۵۱۴۸۴۱۵

۵۲۶۰۱۱۱۲۹۴۶۱۱۲۹۳۵۲۹۹۹/۶۳۴۹/۸۲۱۴۷۳۰۵۱۴۷۳۰۵

۶۳۹۲۶۹۰۲۱۲۱۱۳۲۱۲۰۳۴۹۹/۹۶۴۹/۹۸۱۰۶۰۵۷۱۰۶۰۵۷

۷۸۰۸۱۰۱۹۸۶۰۵۱۸۵۶۶۵۹۳/۴۸۴۶/۷۴۹۹۳۰۳۹۹۳۰۳

۸۳۹۰۴۱۰۱۸۳۴۱۲۱۸۳۴۱۲۱۰۰/۰۰۵۰/۰۰۹۱۷۰۶۹۱۷۰۶

۹۷۲۱۴۲۰۱۸۲۲۵۰۱۸۲۲۵۰۱۰۰/۰۰۵۰/۰۰۹۱۱۲۵۹۱۱۲۵

۱۰۷۰۲۰۰۱۷۹۴۳۳۱۵۷۷۰۵۸۷/۸۹۴۳/۹۵۸۹۷۱۶۸۹۷۱۶

۱۱۱۷۰۴۹۰۱۶۲۹۷۷۱۶۲۸۱۹۹۹/۹۰۴۹/۹۵۸۱۴۸۹۸۱۴۸۹

۱۲۴۰۶۹۰۱۶۲۵۷۷۱۶۱۵۵۰۹۹/۳۷۴۹/۶۸۸۱۲۸۹۸۱۲۸۹
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کد HSردیف
ارزش کل پتانسیل 

صادراتی

پتانسیل صادراتی 
تحقق نیافته (هزار 

دالر)

پتانسیل صادراتی 
تحقق نیافته (٪)

پتانسیل صادراتی 
قابل تحقق (٪) 

ارزش پتانسیل صادراتی 
قابل تحقق (هزار دالر)

کل ارزش صادرات  
غیرنفتی مورد  انتظار 

(هزار دالر)

۱۳۷۰۱۹۰۱۵۲۲۹۰۱۵۲۰۶۲۹۹/۸۵۴۹/۹۲۷۶۱۴۵۷۶۱۴۵

۱۴۳۹۰۲۱۰۱۳۶۱۰۲۱۳۵۶۶۳۹۹/۶۸۴۹/۸۴۶۸۰۵۱۶۸۰۵۱

۱۵۳۹۲۱۹۰۱۱۶۰۱۰۱۱۵۹۹۹۹۹/۹۹۵۰/۰۰۵۸۰۰۵۵۸۰۰۵

...

۱۱۹۳۶۸۷۴۱۱۵۸۴۶۱۷۹۷/۵۵۴۸/۷۷۵۹۶۸۴۳۷۵۹۶۸۴۳۷جمع

ماخذ: آمار و اطالعات Trademap و محاسبات تحقیق

جدول (۶-۱۱): پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با قرقیزستان در ۲۰۱۷-۱۸

کد HSردیف
ارزش کل پتانسیل 

صادراتی

پتانسیل صادراتی 
تحقق نیافته (هزار 

دالر)

پتانسیل صادراتی 
تحقق نیافته (٪)

پتانسیل صادراتی 
قابل تحقق (٪) 

ارزش پتانسیل صادراتی 
قابل تحقق (هزار دالر)

کل ارزش صادرات  
غیرنفتی مورد  انتظار 

(هزار دالر)

۱۲۷۱۰۱۹۳۳۹۲۱۴۳۳۹۲۰۳۱۰۰/۰۰۵۰/۰۰۱۶۹۶۰۷۱۶۹۶۰۷

۲۲۷۱۰۱۲۲۲۱۱۹۲۲۲۱۱۹۲۱۰۰/۰۰۵۰/۰۰۱۱۰۵۹۶۱۱۰۵۹۶

۳۳۰۰۴۹۰۸۹۵۹۹۸۹۵۹۹۱۰۰/۰۰۵۰/۰۰۴۴۸۰۰۴۴۸۰۰

۴۹۹۹۹۹۹۳۳۷۴۰۳۳۷۴۰۱۰۰/۰۰۵۰/۰۰۱۶۸۷۰۱۶۸۷۰

۵۶۴۰۲۹۹۳۱۵۶۸۳۱۵۶۶۹۹/۹۹۵۰/۰۰۱۵۷۸۴۱۵۷۸۴

۶۷۲۱۴۲۰۳۰۹۱۰۳۰۹۱۰۱۰۰/۰۰۵۰/۰۰۱۵۴۵۵۱۵۴۵۵

۷۱۸۰۶۹۰۲۹۲۴۴۲۹۲۳۸۹۹/۹۸۴۹/۹۹۱۴۶۲۲۱۴۶۲۲

۸۸۷۰۸۹۹۲۳۵۲۳۲۳۵۲۳۱۰۰/۰۰۵۰/۰۰۱۱۷۶۱۱۱۷۶۱

۹۷۲۱۰۴۹۱۹۹۸۴۱۹۹۸۴۱۰۰/۰۰۵۰/۰۰۹۹۹۲۹۹۹۲

۱۰۶۴۰۵۹۰۱۷۱۰۲۱۷۱۰۲۱۰۰/۰۰۵۰/۰۰۸۵۵۱۸۵۵۱

۱۱۳۴۰۲۲۰۱۶۵۲۴۱۶۱۸۰۹۷/۹۱۴۸/۹۶۸۲۶۲۸۲۶۲

۱۲۱۷۰۱۹۹۱۶۳۹۴۱۶۳۹۳۱۰۰/۰۰۵۰/۰۰۸۱۹۷۸۱۹۷

۱۳۱۷۰۴۹۰۱۵۹۵۶۱۵۹۴۱۹۹/۹۰۴۹/۹۵۷۹۷۸۷۹۷۸

۱۴۲۰۷۱۴۱۴۹۲۱۱۴۹۲۱۱۰۰/۰۰۵۰/۰۰۷۴۶۰۷۴۶۰

۱۵۳۳۰۵۱۰۱۴۷۶۸۱۴۷۶۸۱۰۰/۰۰۵۰/۰۰۷۳۸۴۷۳۸۴

...

۱۷۹۸۷۷۳۱۷۹۳۴۴۰۹۹/۳۹۴۹/۷۰۸۹۹۳۸۶۸۹۹۳۸۶جمع

ماخذ: آمار و اطالعات Trademap و محاسبات تحقیق
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جدول (۶-۱۲): پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با قزاقستان در ۲۰۱۷-۱۸

کد HSردیف
ارزش کل 

پتانسیل صادراتی

پتانسیل صادراتی 
تحقق نیافته (هزار 

دالر)

پتانسیل صادراتی 
تحقق نیافته (٪)

پتانسیل صادراتی 
قابل تحقق (٪) 

ارزش پتانسیل صادراتی 
قابل تحقق (هزار دالر)

کل ارزش صادرات  
غیرنفتی مورد  انتظار 

(هزار دالر)

۱۲۷۱۰۱۹۴۸۹۰۷۱۴۸۹۰۷۱۱۰۰/۰۰۵۰/۰۰۲۴۴۵۳۵۲۴۴۵۳۵

۲۲۷۱۰۱۲۳۸۴۲۳۹۳۸۴۲۳۹۱۰۰/۰۰۵۰/۰۰۱۹۲۱۲۰۱۹۲۱۲۰

۳۳۹۰۱۲۰۱۲۹۵۱۶۱۲۹۱۷۱۹۹/۷۳۴۹/۸۷۶۴۷۵۸۶۴۷۵۸

۴۱۸۰۶۹۰۹۲۵۴۵۹۲۵۳۸۹۹/۹۹۵۰/۰۰۴۶۲۷۳۴۶۲۷۳

۵۳۰۰۴۹۰۸۹۵۹۹۸۹۱۷۴۹۹/۵۳۴۹/۷۶۴۴۸۰۰۴۴۸۰۰

۶۳۹۲۶۹۰۸۸۵۱۰۸۸۴۲۰۹۹/۹۰۴۹/۹۵۴۴۲۵۵۴۴۲۵۵

۷۳۴۰۲۲۰۷۶۵۰۹۷۴۸۷۴۹۷/۸۶۴۸/۹۳۳۸۲۵۵۳۸۲۵۵

۸۷۳۰۸۹۰۶۶۰۷۳۶۵۹۴۸۹۹/۸۱۴۹/۹۱۳۳۰۳۶۳۳۰۳۶

۹۷۳۲۶۹۰۶۵۹۴۷۶۵۷۷۰۹۹/۷۳۴۹/۸۷۳۲۹۷۴۳۲۹۷۴

۱۰۱۷۰۴۹۰۶۳۰۰۶۶۲۹۷۷۹۹/۹۵۴۹/۹۸۳۱۵۰۳۳۱۵۰۳

۱۱۱۹۰۵۹۰۵۹۲۷۳۵۹۲۴۰۹۹/۹۴۴۹/۹۷۲۹۶۳۷۲۹۶۳۷

۱۲۸۵۴۴۶۰۵۸۲۹۰۵۸۲۹۰۱۰۰/۰۰۵۰/۰۰۲۹۱۴۵۲۹۱۴۵

۱۳۴۰۲۱۰۵۲۲۶۴۵۱۹۹۰۹۹/۴۸۴۹/۷۴۲۶۱۳۲۲۶۱۳۲

۱۴۷۲۰۷۱۱۵۰۷۰۴۵۰۷۰۴۱۰۰/۰۰۵۰/۰۰۲۵۳۵۲۲۵۳۵۲

۱۵۷۰۲۰۰۴۷۷۹۱۴۷۶۰۱۹۹/۶۰۴۹/۸۰۲۳۸۹۵۲۳۸۹۵

...

۵۷۷۳۷۵۳۵۷۱۳۴۷۷۹۸/۸۰۴۹/۴۰۲۸۸۶۸۷۶۲۸۸۶۸۷۶جمع

ماخذ: آمار و اطالعات Trademap و محاسبات تحقیق

۶-۴- مزیت نسبی آشکارشده

تعیین کننده  شاخص  یك  عنوان  به   (RCA) آشکارشده۱  نسبی  مزیت  بعد،  به   ۱۹۶۰ دهه  از 

رقابت پذیری، به طور وسیعی به کار گرفته شده است. این شاخص عالوه بر سادگی استفاده از آن 

در داده های تجاری از زیربنای نظری قوی برخوردار است، این شاخص بر اساس الگویی پایه ریزی 

شده که طبق آن اطالعات تجاری هر کشور، نمایان گر موقعیت رقابتی آن در بازارهای جهانی است.

شاخص مزیت نسبی آشکارشده به صورت زیر تعریف شده است:

(۳-۶)

ij

i
ij

iw
w

X
XRCA

X
X



j توسط کشور i صادرات کاالی :Xij

j کل صادرات صنعتی کشور :Xj

i صادرات جهانی کاالی :Xiw
1. Revealed Comparative Advantage (RCA)
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Xw: کل صادرات صنعتی جهان

در ایــن رابطــه صــورت کســر درصــد ســهم یك بخــش مفــروض در صــادرات ملی را نشــان 

می دهــد و مخــرج کســر درصــد ســهم همــان بخــش در ســطح جهــان را منعکــس می ســازد. 

بــه عبــارت بهتــر ایــن معیــار بــه بررســی ســاختار صــادرات ملــی در مقابــل ســاختار صــادرات 

ــود  ــان دهنده نب ــر نش ــا صف ــك ت ــه ی ــاخص (RCA) در فاصل ــر دارد. ش ــان نظ ــی جه صنعت

ــده در صــادرات  ــبی آشکارش ــت نس ــود مزی ــر وج ــك نمایانگ ــر از ی ــبی و بزرگ ت ــت نس مزی

کاالی i اســت. رونــد افزایشــی ایــن شــاخص طــی زمــان نشــان دهنده بهبــود موقعیــت رقابتــی 

یــك کاال در ســطح جهــان و یــا یــك منطقــه خــاص در راســتای ایجــاد فرصت هــای مناســب 

ــن  ــان های ای ــر نوس ــوی دیگ ــود، از س ــی می ش ــده تلق ــای پیش آم ــتفاده از فرصت ه ــا اس و ی

معیــار، می توانــد درجــه ثبــات پاییــن رژیــم تجــاری یــك کشــور را نشــان دهــد. جــدول پ 

(۶-۱۳) کاال هــای دارای مزیــت صادراتــی ایــران را در دوره ۱۸-۲۰۱۵ نشــان می دهــد. نتایــج 

ــا  نشــان می دهــد اقالمــی کــه دارای بیشــترین مزیــت صادراتــی هســتند شــامل فورآلدئیــد ی

فورفــورال (۲۹۳۲۱۲)، آهــن و فــوالد غیرممــزوج بــه اشــکال ابتدایــی (غیــر از شــمش) کــه 

ــرم  ــران در بســته بندی ۳۰-۱۰ گ ــودر زعف ــواع پ ــر نشــده (۷۲۰۶۹۰)، ان در جــای دیگــر ذک

ــاجی  ــواد نس ــاف از م ــای غیرمخملی ب ــی (۰۹۲۰۱۲)،  کف پوش ه ــرای خرده فروش ــاده ب آم

  ســنتتیک یــا مصنوعــی آمــاده مصــرف (۵۷۰۲۹۲) و مغــز پســته بــدون پوســت دوم و خــالل 

مغــز پســته تــازه یــا خشــك (۰۸۰۲۵۲) اســت.

۶-۵- شاخص های تشابه تجارت

ــاخص  ــن، ش ــار آل ــل معی ــاری از قبی ــابه تج ــاخص های تش ــه ش ــه ارائ ــمت ب ــن قس در ای

ــن، شــاخص تشــابه صــادرات-واردات و  درایســدل، شــاخص تشــابه و مکملــی فینگر–کرینی

شــاخص پتانســیل ســاده می پردازیــم.

۶-۵-۱- معیار آلن

ــه کشــورها  ــن۱ (۱۹۵۷) یکــی از قدیمی تریــن روش تعییــن امــکان تجــارت دوجانب ــار آل معی

اســت کــه بــا اســتفاده از روش اندازه گیــری کســینوس زاویــه دو بــردار صــادرات و واردات  بــه 

و بــردار واردات شــریك 
iX دســت می آیــد. چنانچــه  بــردار صــادرات کشــور i را بــه صــورت

1. Allen (1957) 
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ــری  ــت اندازه گی ــورت، جه ــن ص ــود، در ای ــان داده ش jM نش ــورت  ــه ص ــاری آن را ب تج

  (TSij) ــاری ــابه تج ــاخص تش ــق ش ــوان از طری ــورها می ت ــه کش ــادرات دوجانب ــابه ص تش

jM و فرمــول آن بــه  و iX ذیــل محاســبه کــرد کــه عبــارت اســت از کســینوس زاویــه میــان 

صــورت زیــر اســت:

(۴-۶)
in jni j n

ij 2 2
i j in jnn n

x mX M
TS

X M x m
  

 
 : صادرات کاالی  n توسط کشورi به جهان 

 : واردات کاالی n توسط کشور j  از جهان 

 : یــک معیــار تناظــر کاالیــی در ســاختار تجــارت دو کشــور اســت، صفــر بــودن ایــن 

معیــار نشــان می دهــد کــه امــکان تجــارت میــان زوج کشــورهای مــورد بررســی کــم اســت. 

در صورتــی کــه  برقــرار باشــد، پتانســیل تجــارت وجــود دارد و هــر چــه مقــدار 

ــات  ــر مطالع ــروری ب ــد. م ــش می یاب ــارت افزای ــکان تج ــد، ام ــر باش ــک نزدیک ت ــه ی ب

تجربــی نشــان می دهــد معیــار پیشــنهادی آلــن در چندیــن مطالعــه توســط الیمــن۱ (۱۹۶۶)، 

ــه  ــرز و بایســن۴ (۱۹۹۵) ب ــرز و الیمــن۳ (۱۹۹۱) و ون بی ــرز۲ (۱۹۸۸)، ون بی الیمــن و ون بی

کار رفتــه اســت. 

۶-۵-۲- شاخص درایسدل

درایســدل۵ (۱۹۶۷)، بــا اندازه گیــری تجــارت مکملــی دوجانبــه بیــن کشــورها بــه ایــن پرســش 

ــده  ــور در صــادرات، تکمیل کنن ــك کش ــی ی ــه حــد تخصص گرای ــا چ ــه ت ــد ک پاســخ می ده

تقاضــای وارداتــی کشــور دیگــر اســت؟ محاســبه شــاخص درایســدل در مطالعــات تجربــی 

بــه صــورت زیــر اســت: 

(۵-۶)

kk t t MX M Mn ww jwiw iwC . .t ti j k kk 1 X MM Mwwiw jwiw


 

 

 
 
 
  

 j و i شاخص تجارت مکملی بین دو کشور : ijC

1. Linnemann (1966)
2. Linnemann and Van Beers (1998)
3. Van Beers and Linnemann (1991)
4. Van Beers and Biessen (1995)
5. Drysdale (1967)
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: ارزش صادرات کاالی k کشور  i به جهان k
iwX

: ارزش کل صادرات کشور i به جهان t
iwX

: ارزش کل واردات جهانی t
wwM

: ارزش کل واردات کشور i از جهان t
iwM

: ارزش کل واردات کشور j از جهان t
jwM

k ارزش واردات جهانی کاالی : k
wwM

: ارزش واردات کاالی k کشور  i از جهان k
iwM

: ارزش کل واردات کشور  j از جهان t
jwM

:ارزش وارد ات کاالی k کشور j از جهان  k
jwM

شــاخص فــوق نشــان می دهــد کــه الگــوی صــادرات یــك کشــور تــا چــه حــد بــه الگــوی 

واردات کشــور دیگــر نزدیــك اســت. در واقــع ایــن شــاخص بــا توجــه بــه تخصــص صادراتــی 

ــا  ــی کشــور i ت ــاختار صادرات ــه س ــد ک ــی کشــور j نشــان می ده کشــور  iو تخصــص واردات

چــه انــدازه مشــابه ســاختار وارداتــی کشــور j اســت. به عبــارت دیگــر، ایــن شــاخص، درجــه 

ــان  ــا واردات جه ــه ب ــریك در مقایس ــور ش ــا واردات کش ــور ب ــك کش ــی صــادرات ی همخوان

 اســت. ایــن شــاخص همــواره بزرگ تــر از صفــر بــوده و مقادیــر بزرگ تــر از یــك نشــان دهنده 

ــك  ــر از ی ــر کمت ــور j اســت و مقادی ــا واردات کش ــور i ب ــی کش ــای صادرات ــابه در الگوه تش

ــود تشــابه در الگوهــای صادراتــی و وارداتــی زوج کشــورها  اســت. نشــان دهنده نب

ینین ۶-۵-۳- شاخص تشابه و مکملی فینگر – کر

ــل  ــا هــدف بررســی و تجزیه وتحلی ــن۱ (۱۹۸۸) ب ــی فینگــر و کرینی شــاخص تشــابه و مکمل

ــه  ــن شــاخص ب ــد. ای ــی گردی ــا معرف ــه اروپ تشــابه صــادرات زوج کشــورهای عضــو اتحادی

ــا  ــف ی ــور مختل ــن الگــوی تجــارت دو کش ــه ای بی ــد مقایس ــکان را می ده ــن ام ــان ای محقق

ــن  ــد. همچنی ــه کنن ــف ارائ ــی مختل ــور در دو دوره زمان ــك کش ــارت ی ــای تج ــان الگوه می

ــاوت  ــه تف ــورت دوجانب ــادرات و واردات به ص ــث تخصــص در ص ــورها از حی ــه کش چنانچ

داشــته باشــند، ممکــن اســت  تجــارت مکملــی  وجــود داشــته باشــد کــه ایــن امــر می توانــد 

گویــای ایــن واقعیــت باشــد کــه پتانســیل افزایــش تجــارت بیــن صنعتــی در میــان آنهــا وجــود 

خواهــد داشــت. 

1. Finger and Kreinin (1988, 1979) 



فصل ششم

341

(۶-۶) 
n

t t t
ij ik jk

K 1

EIS Min X ,X



: سهم کاالی k در صادرات کشور i  به جهان در دوره t است. t

ikX  

: سهم کاالی k در صادرات کشور j  به جهان در دوره t است. t
jkX

دامنــه ایــن شــاخص از صفــر تــا یــك اســت کــه در آن هــر انــدازه شــاخص مذکــور بــه 

عــدد صفــر نزدیــك باشــد نشــان دهنده عــدم تشــابه کامــل، و یــك بیانگــر ترکیــب صــادرات 

ــن  ــای ای ــوت و محدودیت ه ــاط ق ــه نق ــن زوج کشــورها  اســت. در زمین ــابه بی یکســان و مش

ــد.  ــرار دادن ــورد بحــث ق شــاخص را کلمــن و شــرودر۱ (۱۹۸۶) و پیرســون۲ (۱۹۹۴) م

۶-۵-۴- شاخص تشابه صادرات و واردات

ــرای اندازه گیــری درجــه  ــوان از شــاخص تشــابه و مکملــی فینگــر و کرینیــن ب همچنیــن می ت

ــن  تشــابه در ســاختار صــادرات و واردات زوج کشــورها اســتفاده نمــود. هرچــه تشــابه در ای

ــن  ــای تجــاری بی ــای همکاری ه ــتر باشــد نشــان دهنده وجــود پتانســیل و زمینه ه ــورد بیش م

آنهــا  اســت کــه در ایــن صــورت خواهیــم داشــت۳:

(۷-۶) 
n

t
iK ik jk

k=1
EIS = Min X ,M

j با واردات کشور i شاخص تشابه صادرات کشور : t
ikEIS

: سهم کاالی k درکل صادرات کشور i به جهان ikX

: سهم کاالی k درکل واردات کشور j از جهان است.  ikM

ــادرات  ــای ص ــع حداقل ه ــا جم ــر ب ــور j، براب ــا واردات کش ــور i ب ــادرات کش ــابه ص تش

کاالی kام در کل صــادرات کشــور i و ســهم واردات کاالی kام درکل واردات کشــور j اســت 

ــود. ــان می ش ــددی بی ــورت ع ــه به ص ک

1. Kellman and Schroder (1986)
2. Pearson (1994)
3. Export-Import Similarity (EIS) 
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جدول (۶-۱۴): نتایج شاخص های تشابه و اکمال تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه 

اقتصادی اوراسیا

قزاقستانقرقیزستانروسیهبالروسارمنستانتعریف شاخصنماد شاخصردیف

١
ijTS(کسینوس) ٠/٠١٩٠/٨٩٤٠/٠١١٠/٠٣٣٠/٠٢٥آلن

٢Ci j٠/٦٣١٢/١١٧٠/٣٣٠٠/٧١٦٠/٦٠٦درایسل

٣t
ijEIS٠/٠٥٢٠/١٥٧٠/٤٩٢٠/٠٩٠٠/٧٦٢فینگر-کرینین

٤t
iKEIS٠/١٢٢٠/٣٠٦٠/٠٩٤٠/١١٧٠/١٢١تشابه صادرات-واردات

 ماخذ: آمار و اطالعات WITS و محاسبات تحقیق

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول (۶-۱۴) بــه طــور خالصــه می تــوان گفــت؛ مقــدار شــاخص 

آلــن نشــان می دهــد صــادرات ایــران و واردات هریــک از پنــج کشــور عضــو اتحادیــه 

اقتصــادی اوراســیا چقــدر بــه هــم نزدیــک اســت، بــر اســاس ایــن شــاخص صــادرات ایــران 

ــن  ــیه کمتری ــران و واردات روس ــادرات ای ــی و ص ــدار نزدیک ــترین مق ــالروس بیش و واردات ب

میــزان نزدیکــی وجــود دارد، یعنــی ایــران صادرکننــده عمــده اقــالم وارداتــی بــالروس اســت و 

ــیه نیســت.  ــی روس ــده واردات ــالم عم ــده اق تامین کنن

ــی  ــه الگــوی واردات ــران ب ــی ای ــدار شــاخص درایســل نشــان می دهــد الگــوی صادرات مق

ــی  ــه الگــوی واردات ــران ب ــی ای ــک اســت، الگــوی صادرات ــادی نزدی ــا حــدود زی ــالروس ت ب

ــک نیســت.  ــیه نزدی روس

مقــدار شــاخص فینگر-کرینیــن نشــان می دهــد درجــه ترکیــب صــادرات ایــران و واردات 

قزاقســتان از ســایر کشــورها بــه هــم شــباهت بیشــتری دارنــد و ترکیب صــادرات ایــران و واردات 

قرقیزســتان از ســایر کشــورها بــه هــم شــباهت کمتــری دارنــد، می تــوان گفــت بیــن صــادرات 

ــه اقتصــادی اوراســیا درجــه ترکیــب پایینــی وجــود  ــران و واردات کشــورهای عضــو اتحادی ای

دارد. 

مقــدار شــاخص تشــابه صــادرات–واردات نیــز بیان گــر درجــه تشــابه در ســاختار صــادرات 

ــال  ــج نشــان می دهــد احتم ــورد نظــر اســت، نتای ــر یــک از کشــورهای م ــران و واردات ه ای

پتانســیل بیــن دو کشــور ایــران و بــالروس از ســایر کشــورها باالتــر اســت. 
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۶-۵-۵- معیار مزیت رقابتی آشکارشده

معیــار مزیــت رقابتــی آشکارشــده۱ (RC) توســط والــراس (۱۹۸۸) بــرای اندازه گیــری مزیــت 

رقابتــی به صــورت زیــر ارائــه داد:

(۸-۶)

ij ij

j j
ij

iw iw
w w

X M
X M

RC = -
X M

X M

کــه در آن M و  X بــه ترتیــب واردات و صــادرات و اندیس هــای i, j, w بــه ترتیــب معــرف 

جهــان، کشــور و کاال اســت. در ایــن رابطــه چنانچــه (RC) بزرگ تــر از صفــر باشــد نشــان گر 

ــه  ــی اســت. همان گون ــت رقابت ــود مزی ــی از نب ــن صــورت حاک ــر ای ــی و در غی ــت رقابت مزی

ــز در  ــادرات، واردات را نی ــر ص ــالوه ب ــده ع ــی آشکارش ــت رقابت ــود مزی ــه می ش ــه مالحظ ک

ــر در  ــد. رابطــه اخی ــری می کن ــز جلوگی ــر از احتســاب مضاعــف نی ــن ام ــه ای ــرد ک ــر می گی ب

ــه می کنــد. در  صــورت وجــود آزادســازی تجــارت خارجــی تحلیــل درســتی از واقعیــت ارائ

غیــر ایــن صــورت (وجــود محدودیــت در واردات و صــادرات) محاســبه و تحلیــل (RC) مــا 

ــد.  ــرف می کن ــت منح را از واقعی

ــت  ــف شــش رقمی HS دارای مزی ــران در ۲۰۱۸ در ۱۰۲۳ ردی ــد ای ــان می ده ــج نش نتای

رقابتــی آشکارشــده اســت کــه مهم تریــن آن در جــدول پ (۶-۱۵) ارائــه شــده  ا ســت. 

مالحظــه می گــردد «اســتات  ایزوبوتیــل» ، «آهــن و فوالدهــای غیرممــزوج به شــکل شــمش»، 

«زعفــران» ، «فورآلدئیــد (فورفــورال )» و «فــرش، کف پــوش  غیرمخملی بــاف  آمــاده  مصــرف  

از مــواد نســاجی    ســنتتیک یــا مصنوعــی، منگولــه بافت نشــده، یــا پرزباشی نشــده» بــه ترتیــب 

دارای بیشــترین مزیــت رقابتــی آشکارشــده هســتند.     

۶-۶- ماندگاری صادرات ایران به اوراسیا

ــای  ــدی اســت. تئوری ه ــوم جدی ــل، مفه ــارت بین المل ــات تج ــارت در ادبی ــدگاری۲ تج مان

ــد  ــداوم خواه ــکل گیری، ت ــس از ش ــارت پ ــد تج ــرض می کنن ــل ف ــارت بین المل ــنتی تج س

یافــت. بــه دلیــل آنکــه همــواره کشــورهای صادرکننــده بــر خلــق تجــارت و افزایــش آن تمرکــز 

دارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه در مطالعــات تجربــی متعــددی نشــان داده شــده کــه بخــش 

1. Revealed Competitive Advantage (RC) 
2. Survival
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ــن موضــوع،  ــردد. علی رغــم اهمیــت ای ــاه قطــع می گ اعظــم تجــارت پــس از یــک دوره کوت

ــی  ــری و تجرب ــات نظ ــات در ادبی ــتر اوق ــای آن) بیش ــارت (و تعیین کننده ه ــتمرار در تج اس

نادیــده گرفتــه شــده اســت. امــا در دهــه اخیــر محققــان تجــارت بین الملــل ایــن مولفــه را بــه 

ــز  ــد، بســیار حائ ــازده نزولــی اســتفاده از نهاده هــای تولی ــد ب ــر رون ــدی آن ب ــل نقــش کلی دلی

اهمیــت دانســته اند۱.

تعییــن وضعیــت مانــدگاری کاالهــای ایــران در بــازار شــرکای تجــاری و همچنیــن 

ــده  ــن اســتراتژی های آین ــژه ای در تعیی ــدگاری صــادرات از اهمیــت وی ــزان مان ــری می اندازه گی

تولیــد و صــادرات کشــور برخــوردار اســت. بــر ایــن اســاس هــدف گــزارش حاضــر شناســایی 

وضعیــت مانــدگاری صــادرات صنایــع منتخــب در بــازار جهانــی و همچنیــن بــازار کشــورهای 

منطقــه تعییــن شــده اســت. بررســی وضعیــت صــادرات کاالیــی ایــران وجــود مشــکالتی مانند 

تمرکــز کاالیــی بــاال، تغییــر مــداوم ســبد کاالهــای صادراتــی در یــک بــازار خــاص، خــروج 

از برخــی بازارهــا و کاهــش ســهم بــازار بســیاری از کاالهــا و حتــی محصــوالت مهــم ســنتی 

ــای  ــن کااله ــدگاری پایی ــه نتیجــه آن، مان ــرش و ...) اســت ک ــران، ف ــی (پســته، زعف صادرات

صادراتــی ایــران در بازارهــای جهانــی بــوده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه طــی دهه هــای 

ــش  ــام، افزای ــت خ ــدور نف ــه ص ــای ارزی ب ــدید درآمده ــکای ش ــی از ات ــرای رهای ــر ب اخی

ــت های  ــواره در سیاس ــادی هم ــعه اقتص ــای توس ــوان اولویت ه ــه عن ــی ب ــادرات غیرنفت ص

کلــی و برنامه هــای باالدســتی کشــور، مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت. اگرچــه توجــه بــه ایــن 

ــد. ــبب گردی ــا س برنامه ه

در ادبیــات تجــارت بین الملــل حصــول بــه رشــد صــادرات از دو بعــد مــورد توجــه اســت؛ 

صــادرات کاالهــای موجــود۲ و صــادرات کاالهــای جدیــد یــا صــادرات کاالهــا بــه بازارهــای 

جدیــد۳ از منظــر اول، افزایــش مقــدار محصــول و یــا قیمــت (ارزش واحــد) کاالهــای موجــود 

در ســبد صــادرات فعلــی کشــور کــه در گــذر زمــان مــورد نظــر اســت؛ بدیــن معنــی کــه یــک 

ــه تولیــد  ــوده و بنگاه هــای آن کشــور ب کشــور در حــال اســتفاده از مزیت هــای نســبی خــود ب

ــرای بهره منــدی از صرفه هــای مقیــاس و افزایــش کارایــی خــود هســتند.  در صنایــع خــاص ب

از منظــر دوم، تولیــد محصــوالت متنــوع جدیــد و یــا بــا کیفیــت باالتــر و همچنیــن گســترش 

1. Fugazza, M. & Molina, A. C. 2011
2. Intensive Margin 
3. Extensive Margin 
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ــش  ــه افزای ــت ب ــه در نهای ــرد ک ــورت  می پذی ــد ص ــی جدی ــد صادرات ــه مقاص ــادرات ب ص

ــای  ــادرات کااله ــش ص ــه افزای ــر ب ــه منج ــد. آنچ ــادی می انجام ــد اقتص ــره وری و رش به

ــی اســت.  ــا در بازارهــای صادرات ــداوم حضــور کااله ــالش در جهــت ت موجــود می شــود، ت

ــای  ــی از مولفه ه ــوان یک ــه عن ــدف ب ــای ه ــا در بازاره ــادرات کااله ــدگاری ص ــظ و مان حف

بســیار مهــم و تاثیرگــذار بــر رشــد صــادرات کشــورها مــورد توجــه خــاص قــرار دارد و بســیاری 

از کشــورهای موفــق در ایــن حــوزه، مانــدگاری صــادرات را در اســتراتژی های تجــاری خــود 

ــته  ــع مشــکالت آن دس ــادرات، رف ــد ص ــتای رش ــن در راس ــد. بنابرای ــرار می دهن ــر ق ــد نظ م

ــه بازارهــای مختلــف  ــه صــدور کاالهــای خــود ب ــق ب ــال موف ــه قب ــی ک از بنگاه هــای صادرات

ــا  ــه صــادرات شــده اند، بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ لــذا دولــت می توانــد ب و کســب تجرب

ــگاه و ســهم  ــظ جای ــه حف ــا را نســبت ب ــن بنگاه ه ــد، ای ــی هدفمن ــای حمایت ــن برنامه ه تدوی

ــد ســازد. خــود در بازارهــای هــدف و نقش آفرینــی در مســیر رشــد مســتمر صــادرات توانمن

۶-۶-۱- محاسبه و شاخص 

ــک  ــی ی ــی ط ــدف صادرات ــای ه ــک کاال در بازار ه ــان حضــور ی ــدت زم ــف، م ــق تعری طب

ــدگاری  ــه، مان ــن مطالع ــد. در ای ــدگاری صــادرات آن کاال می گوین ــن را مان ــی معی دوره زمان

ــداوم حضــور کاالهــا طــی یــک دوره زمانــی معیــن اســت.  ــه معنــی موفقیــت کشــور در ت ب

ــر  ــرخ باالت ــه، ن ــا منطق ــازار ی ــا ســال های حضــور بیشــتر در هــر ب ــا ب ــداد کااله افزایــش تع

مانــدگاری را بــه دنبــال خواهــد داشــت. توانایــی حفــظ روابــط تجــاری از نشــانه های اقتصــاد 

توســعه یافته اســت. از دســت رفتــن مقیاس هــای بــزرگ از روابــط تجــاری ممکــن اســت در 

ــوان  ــدگاری را می ت ــد. مان ــد باش ــت های جدی ــه سیاس ــا نتیج ــادی ی ــوک های اقتص ــر ش اث

ــود  ــازار خ ــده، ب ــور صادر کنن ــك کش ــه ی ــال هایی ک ــداد س ــمارش تع ــق ش ــانی از طری به آس

ــداد  ــرد. تع ــرار گی ــی ق ــورد ارزیاب ــی، م ــال های متوال ــا س ــه لزوم ــت و ن ــرده اس ــظ ک را حف

ســال هایی کــه طــی یــك دوره معیــن، کاالیــی در یــك بــازار یــا منطقــه خــاص حضــور داشــته 

اســت (یعنــی صــادرات آن کاال صــورت پذیرفتــه اســت) بــه عنــوان ســال های مانــدگاری کاال 

 HS ــه ای هشــت رقمــی ــی، ردیف هــای تعرف شــناخته می شــود. منظــور از کاالهــای صادرات

اســت. نــرخ مانــدگاری کاال برابــر بــا نســبت تعــداد ســال های مانــدگاری یــك کاال یــا کشــور 

در هــر بــازار خــاص بــه کل دوره مــورد نظــر اســت. در ایــن مطالعــه یــك دوره ۱۵ ســاله (۹۷-

۱۳۸۳) بــرای بررســی و تعییــن مانــدگاری صــادرات مــورد نظــر اســت. هــر کاال کــه حداقــل 
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یــک بــار ســابقه  صــادرات طــی ۱۵ ســال مــورد بررســی را داشــته باشــد، در ســبد صادراتــی 

منظــور می گــردد. نــرخ مانــدگاری از نســبت کاالهــای موجــود در هــر دوره مــورد نظــر نســبت 

بــه کل کاالهــای ســبد صادراتــی کشــور محاســبه می گــردد. دوره هــای مــورد نظــر شــامل ســه 

دوره پنــج ســاله اســت کــه آمــار و اطالعــات آن از گمــرك جمهــوری اســالمی ایــران در دوره 

۹۷-۱۳۸۳ اســتخراج شــده اســت.

(۹-۶)Export
TSu = 100
N


 ،(T) در بـازار حضور داشـته  باشـد(N)  چنانچـه کاالیـی تمـام سـال های یـك دوره معیـن

نـرخ مانـدگاری آن ۱۰۰ درصـد خواهـد بـود. از محدودیت هـای ایـن شـاخص عـدم توجـه و 

لحـاظ ارزش کاالهـای صادراتـی در محاسـبه ماندگاری اسـت. مانـدگاری کاالهـای صادراتی 

ایـران بـه کشـورهای عضو اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا در دوره ۹۷-۱۳۸۳ مـورد تجزیه وتحلیل 

قـرار گرفتـه اسـت، جهـت نشـان دادن روند تغییـر مانـدگاری صادرات طی سـه دوره پنج سـاله 

۸۷-۱۳۸۳، ۹۲-۱۳۸۸ و ۹۷-۱۳۹۳ بـه طـور جداگانـه محاسـبه می شـود. 

نمــودار (۶-۱) رونــد مانــدگاری صــادرات ایــران را بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه 

می دهــد. نشــان   ۹۷-۱۳۸۳ دوره  در  اوراســیا  اقتصــادی 

نمودار (۶-۱): ماندگاری صادرات ایران به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا

ماخذ: محاسبات تحقیق 
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مانــدگاری تجــارت و اســتمرار در صــادرات از جملــه موضوعــات مهــم در حــوزه تجــارت 

ــی  ــرو صنعت ــورهای پیش ــاری کش ــای تج ــر در راهبرده ــه اخی ــه در ده ــت ک ــل اس بین المل

ــدگاری  ــه اســت. نمــودار (۱-۶) نشــان می دهــد متوســط مان ــرار گرفت مــورد توجــه خــاص ق

صــادرات ایــران بــه کشــورهای مذکــور حداکثــر ۶۶ درصــد بــوده  اســت کــه می تــوان گفــت 

ــی  ــوع کاالهــای صادرات ــا تن ــازاری ی ــوع ب ــه از لحــاظ تن ــی ک حــدود ۴۰ درصــد فرصت های

ــازار  ــدد در ب ــور مج ــرای حض ــدگان ب ــوی صادرکنن ــده از س ــران ایجادش ــادرات ای ــرای ص ب

کشــورهای مــورد نظــر اســتفاده نشــده اســت و کمتریــن مانــدگاری مربــوط بــه صــادرات ایــران 

بــه قرقیزســتان و بیشــترین مانــدگاری نیــز مربــوط بــه ارمنســتان اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت 

بازارهــای پیرامونــی و منطقــه در پذیــرش کاالهــای صادراتــی ایــران و مانــدگاری نســبی باالتــر 

ــر در عرصــه  ــزی جامــع و انعطاف پذی ــا برنامه ری ــه نظــر می رســد ب کاالهــا در آن بازارهــای ب

ــته  بندی،  ــد بس ــائلی مانن ــه مس ــه ب ــه توج ــعه صــادرات از جمل ــع توس ــع موان صــادرات و رف

ــدت  ــدون شــک در بلندم ــا باشــد. ب ــد راهگش ــدت می توان ــی در کوتاه م برندســازی، بازاریاب

ــارت  ــهیل تج ــت تس ــه در جه ــاری منطق ــای تج ــاد موافقت نامه ه ــرای انعق ــزی ب برنامه ری

دوجانبــه و زمینه ســازی بــرای حضــور صنایــع غیرمنبــع محــور کشــور در زنجیره هــای ارزش 

خارجــی  ســرمایه گذاری های  جــذب  و  داخلــی  ســرمایه گذاری های  طریــق  از  جهانــی 

می توانــد بــه تــداوم صــادرات در بازارهــای فعلــی و عــالوه بــر آن ورود بــه بازارهــای جدیــد و 

صــدور کاالهــای جدیــد در جهــت رشــد و توســعه صــادرات کمــک نمایــد.

۶-۷- خالصه و جمع بندی

در ایـن فصـل به شـاخص های اکمـال تجاری بیـن ایران و کشـورهای عضـو اتحادیـه اقتصادی 

اوراسـیا (ارمنسـتان، بـالروس، روسـیه، قرقیزسـتان و قزاقسـتان)، شـباهت های صادراتـی ایران 

بـا هریـک از کشـورهای مذکور، پتانسـیل های صادراتـی ایران با هریـک از کشـورهای مذکور، 

مزیت نسـبی آشکارشـده، شـاخص های تشـابه تجـارت و ماندگاری صـادرات ایـران در هریک 

از کشـورهای عضـو اتحادیه اقتصادی اوراسـیا پرداخته شـده اسـت. 

بیشــترین صــادرات ایــران در دوره ۱۸-۲۰۱۶ بــه اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا به ترتیــب در 

ــتیکی و  ــواد پالس ــی (۲۷)، م ــای معدن ــی و روغن ه ــوخت های معدن ــی؛ س ــای کاالی گروه ه

ــی (۲۹)، چــدن، آهــن و  اشــیای ساخته شــده از پالســتیک (۳۹)، محصــوالت شــیمیایی آل
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ــر (۰۸) اســت. ــوالد (۷۲) و ســبزیجات، نباتــات ریشــه و غده هــای زی ف

کتورهــای  بیشــترین واردات اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در دوره ۱۸-۲۰۱۷ به ترتیــب در رآ

ــزا (۸۵)،  ــی و اج ــتگاه های برق ــین آالت و دس ــرم (۸۴)، ماش ــار و آبگ ــگ بخ ــته ای دی هس

ــای  ــی، روغن ه ــل روی خــط (۸۷) و ســوخت های معدن ــر از نواق ــی غی ــه زمین ــائط نقلی وس

معدنــی (۲۷) و محصــوالت دارویــی (۳۰) اســت.

ــورال  ــا فورف ــد ی ــامل فورآلدئی ــران ش ــی ای ــت صادرات ــترین مزی در دوره ۱۸-۲۰۱۵ بیش

ــه اشــکال ابتدایــی (غیــر از شــمش) کــه در جــای  (۲۹۳۲۱۲)، آهــن و فــوالد غیرممــزوج ب

دیگــر ذکــر نشــده (۷۲۰۶۹۰)، انــواع پــودر زعفــران در بســته بندی ۳۰-۱۰ گــرم آمــاده بــرای 

ــا  ــنتتیک ی ــاجی   س ــواد نس ــاف از م ــای غیرمخملی ب ــی (۰۹۲۰۱۲)،  کف پوش ه خرده فروش

مصنوعــی آمــاده مصــرف (۵۷۰۲۹۲) و مغــز پســته بــدون پوســت دوم و خــالل مغــز پســته 

تــازه یــا خشــك (۰۸۰۲۵۲) اســت.

بــر اســاس شــاخص آلــن صــادرات ایــران و واردات بــالروس بیشــترین مقــدار نزدیکــی و 

صــادرات ایــران و واردات روســیه کمتریــن میــزان نزدیکــی وجــود دارد، یعنــی ایــران صادرکننده 

عمــده اقــالم وارداتــی بــالروس اســت و تامین کننــده اقــالم عمــده وارداتــی روســیه نیســت. 

بــر اســاس شــاخص درایســل الگــوی صادراتــی ایــران بــه الگــوی وارداتــی بــالروس تــا 

حــدود زیــادی نزدیــک اســت، الگــوی صادراتــی ایــران بــه الگــوی وارداتــی روســیه نزدیــک 

نیســت. 

مقــدار شــاخص فینگــر – کرینیــن نشــان می دهــد درجــه ترکیــب صــادرات ایــران و واردات 

ــران و  ــادرات ای ــب ص ــد و ترکی ــتری دارن ــباهت بیش ــم ش ــه ه ــورها ب ــایر کش ــتان از س قزاقس

ــوان گفــت بیــن  ــد، می ت ــه هــم شــباهت کمتــری دارن واردات قرقیزســتان از ســایر کشــورها ب

صــادرات ایــران و واردات کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا درجــه ترکیــب پایینــی 

وجــود دارد. 

نتایــج شــاخص تشــابه صــادرات–واردات نشــان می دهــد احتمــال پتانســیل بیــن دو کشــور 

ایــران و بــالروس از ســایر کشــورها باالتــر اســت. 

ایــران در ۲۰۱۸ در ۱۰۲۳ ردیــف شــش رقمی HS دارای مزیــت رقابتــی آشکارشــده 

ــل» ، «آهــن و فوالدهــای غیرممــزوج به شــکل  ــا «اســتات  ایزوبوتی ــن آنه ــه مهم تری اســت ک

شــمش»، «زعفــران» ، «فورآلدئیــد (فورفــورال )» و «فــرش، کف پــوش  غیرمخملی بــاف  آمــاده  



فصل ششم

349

ــا پرزباشی نشــده»  ــه بافت نشــده، ی ــا مصنوعــی، منگول مصــرف  از مــواد نســاجی    ســنتتیک ی

بــه ترتیــب دارای بیشــترین مزیــت رقابتــی آشکارشــده هســتند.     

ــوده   ــر ۶۶ درصــد ب ــور حداکث ــورهای مذک ــه کش ــران ب ــدگاری صــادرات ای متوســط مان

ــا  ــازاری ی ــوع ب ــی کــه از لحــاظ تن ــوان گفــت حــدود ۴۰ درصــد فرصت های اســت کــه می ت

ــرای  ــران ایجــاد شــده از ســوی صادرکننــدگان ب ــرای صــادرات ای تنــوع کاالهــای صادراتــی ب

حضــور مجــدد در بــازار کشــورهای مــورد نظــر اســتفاده نشــده اســت و کمتریــن مانــدگاری 

مربــوط بــه صــادرات ایــران بــه قرقیزســتان و بیشــترین مانــدگاری نیــز مربــوط بــه ارمنســتان 

ــی  ــه در پذیــرش کاالهــای صادرات ــی و منطق ــه اهمیــت بازارهــای پیرامون ــا توجــه ب اســت. ب

ــزی  ــا برنامه ری ــه نظــر می رســد ب ــر کاالهــا در آن بازارهــای ب ــدگاری نســبی باالت ــران و مان ای

جامــع و انعطاف پذیــر در عرصــه صــادرات و رفــع موانــع توســعه صــادرات از جملــه توجــه بــه 

ــد راهگشــا باشــد. ــد بســته  بندی، برندســازی، بازاریابــی در کوتاه مــدت می توان مســائلی مانن

۶-۸- بحث و نتیجه گیری

ــی  ــیل صادرات ــن پتانس ــق، تخمی ــداف تحقی ــی از اه ــد یک ــر گردی ــال ذک ــه قب ــه ک همان گون

ــن فصــل  ــه اقتصــادی اوراســیا  اســت. در ای ــا کشــورهای عضــو اتحادی ــران در تجــارت ب ای

ــا هریــک از کشــورهای  ــران در تجــارت ب ــی ای ــل پتانســیل صادرات ــه بررســی و تحلی ــدا ب ابت

عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــه تفکیــك بخش هــای ۲۱ گانــه نظــام هماهنــگ پرداختــه 

ــه چشــم اندازی از پتانســیل صادراتــی و معرفــی بازارهــای  شــده اســت. ســپس به منظــور ارائ

ــه تفکیــك کشــور های مــورد مطالعــه (روســیه،  هــدف،  تجزیه وتحلیــل پتانســیل صادراتــی ب

ــال  ــه اســت. قب ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــز م ــالروس، قرقیزســتان و قزاقســتان) نی ارمنســتان، ب

ــای  ــتفاده از داده ه ــش، اس ــن پژوه ــورد بررســی ای ــای روش م ــد یکــی از ویژگی ه ــاره ش اش

ــران  ــه ای ــل و تحقق یافت ــادرات و واردات) بالفع ــم از ص ــارت (اع ــای تج ــا داده ه ــر ی پس نگ

و کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا  اســت، در واقــع برآوردهــا الهام گرفتــه 

ــه  ــه در مرحل ــی ک ــته از بخش های ــذا آن دس ــت ل ــاهده اس ــل مش ــاری قاب ــای تج از داده ه

ســرمایه گذاری و تولیــد هســتند و هنــوز بــه مرحلــه صــادرات نرســیده اند را شــامل نمی شــود 

کــه می توانــد محدودیت هایــی در ارائــه چشــم اندازها و دورنمــا حتــی تــا پنــچ ســال آینــده را 

بــا مشــکل مواجــه نمایــد، ضمــن اینکــه آمــار تجــاری برخــی از کشــورها ممکــن اســت الزامــا 
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و کامــال دربردارنــده تمــام معامــالت تجــاری تحقق یافتــه نباشــد کــه تابــع خطاهــا و حذف هــا 

در جریــان تدویــن، قاچــاق و گــزارش نکــردن معامــالت هســتند. نبــود اســتانداردهای 

ــود  ــی از نب ــکالت ناش ــد مش ــی می توان ــورد بررس ــورهای م ــی از کش ــی در برخ گزارش ده

ــن فصــل  ــا، تحلیل هــای ای ــن واقعیت ه ــد. علی رغــم ای ــر کن ــا را بدت قابلیــت مقایســه داده ه

ــی یــك راه  ــن راه حــل نباشــد ول ــی اگرچــه ممکــن اســت بهتری ــای پتانســیل صادرات ــر مبن ب

حــل بــا توجــه بــه منابــع آمــاری و اطالعاتــی موجــود و قابــل دســترس بــرای تخمیــن پتانســیل 

تجــاری کشــورهای در حــال  توســعه اســت۱ کــه در ایــن بخــش بــدان پرداختــه شــده اســت. 

۶-۸-۱- پیش بینی صادرات ایران به ارمنستان 

ــوان گفــت چشــم انداز  ــه ارمنســتان می ت ــران ب ــر اســاس آمــار و اطالعــات صــادرات ای ب

صــادرات غیرنفتــی ایــران بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در ســال های آتــی 

روشــن و قابــل توجــه اســت. لیکــن وجــود موانــع و مشــکالت در فرآینــد صــادرات غیرنفتــی، 

ــق  ــل تحق ــن کشــور قاب ــا ای ــی کشــور در تجــارت ب ــا درصــد کمــی از پتانســیل صادرات تنه

اســت. بــر اســاس جــدول (۸-۶)،  ارزش پتانســیل صادراتــی ایــران در تجــارت بــا ارمنســتان 

بــر مبنــای وضعیــت موجــود مبــادالت بیــن دو کشــور و همچنیــن فضــای کســب وکار فعلــی، 

برابــر بــا ۱۶۱۴ میلیــون دالر و تعــداد ۳۱۱۵ قلــم کاال اســت کــه از ایــن مقــدار ۲۰۱ میلیــون 

دالر و تعــداد ۲۵۷ قلــم کاال، معــادل ۱۲ درصــد آن تحقــق یافتــه اســت (۱۲ درصــد از 

پتانســیل صادراتــی ایــران بــه ارمنســتان مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت). بــه عبــارت دیگــر 

ــورد  ــوز م ــون دالر اســت هن ــادل ۱۴۱۴ میلی ــه مع ــازار ارمنســتان ک ــت ب ۸۸ درصــد از ظرفی

اســتفاده تجــار کشــورمان قــرار نگرفتــه اســت. چنانچــه اقداماتــی بــه منظــور توســعه بــازار، 

کاهــش و تســهیل در واردات کاالهــای ایرانــی در دســتور کار دو کشــور قــرار گیــرد و بــا فــرض 

اینکــه تنهــا ۵۰ درصــد از کل پتانســیل صادراتــی ایــران در تجــارت بــا ارمنســتان تحقــق یابــد 

آنــگاه میــزان صــادرات ایــران بــه ارمنســتان در ۲۰۲۳ بــه حــدود ۹۸۴ میلیــون دالر افزایــش 

خواهــد یافــت کــه در چنیــن شــرایطی پیش بینــی می شــود کارایــی صــادرات غیرنفتــی ایــران 

در بــازار ارمنســتان بــه ۵۰ درصــد برســد.

www.intracen.org :١. براي اطالعات بیشتر به وب سایت مرکز تجارت بین الملل مراجعه شود
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نمودار (۶-۲): پیش بینی صادرات ایران به ارمنستان

ماخذ: محاسبات تحقیق

با توجه به نمودار (۶-۲) مالحظه می گردد صادرات ایران به ارمنستان طی سال های ۲۰۰۹ تا 

۲۰۱۸ به طور متوسط ساالنه ۸ درصد افزایش یافته که گویای بهبود امکان توسعه صادرات غیرنفتی 

به  ایران  صادراتی  پتانسیل  ارزش  است.  ارمنستان  با  تجارت  در  ایران  مکملی  تجارت  افزایش  و 

ارمنستان در ۲۰۰۹ برابر ۱۰۴ میلیون دالر بوده که در طول سال های مورد مطالعه با افت وخیزهایی 

همراه بوده است. بر اساس پیش بینی انجام شده در صورت تحقق ۵۰ درصد پتانسیل صادراتی ایران 

به ارمنستان، رقم صادرات به این کشور در ۲۰۲۳ به ۹۸۴ میلیون دالر افزایش خواهد یافت. 

البتـه رونـد صـادرات ایـران به ارمنسـتان بـه طور مسـتمر افزایشـی بـوده، دیگر آنکـه تعداد 

کاالهـای صادراتـی ایـران در سـال ۲۰۰۹ برابـر ۷۱۳ قلـم کاال بـوده کـه در ۲۰۲۳ می تواند به 

۱۵۵۸ قلـم کاال افزایـش یابـد. چنانچـه رونـد رو به رشـد پتانسـیل صادراتـی ایـران در تجارت 

بـا ارمنسـتان ادامـه یابـد پیش بینـی می شـود در خوشـبینانه ترین حالـت (تحقـق ۱۰۰ درصدی 

پتانسـیل صادراتـی) صادرات ایـران به رقم ۱۹۶۸ میلیـون دالر در ۲۰۲۳ افزایش یابد و پوشـش 

کاالیـی نیـز بـه رقـم ۳۱۱۵ قلـم کاال در سـال ۲۰۲۳ بالـغ گـردد، البتـه ممکـن اسـت بـه دلیل 

نامسـاعد بـودن فضـای کسـب وکار در ایـران و ارمنسـتان عمال رقـم مذکور محقق نشـود.   

ارمنستان  با  تجارت  در  کشور  صادراتی  شرکت های  کسب وکار  فضای  است  مشهود  آنچه 

متاثر از حوزه های مختلفی است که مهم ترین آنها عبارتنداز: درجه باز بودن اقتصاد، حاکمیت 

و کارایی دولت، کارآمدی بازارها، محیط اجتماعی-سیاسی، مسائل بین المللی، انعطاف پذیری 
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بازار کار، مدیریت و محیط مستعد جهت توسعه فناوری، باز بودن اقتصاد کشورها است. 

۶-۸-۲- پیش بینی صادرات ایران به روسیه 

بر اساس آمار و اطالعات صادرات ایران به روسیه، چشم انداز صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای 

و  موانع  وجود  لیکن  است.  توجه  قابل  و  روشن  آتی  سال های  در  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  عضو 

مشکالت در فرآیند صادرات غیرنفتی، تنها درصد کمی از پتانسیل صادراتی کشور در تجارت با  

این کشور  قابل تحقق است. بر اساس جدول (۱۰-۶)، ارزش پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با 

روسیه بر مبنای وضعیت موجود مبادالت بین دو کشور و همچنین فضای کسب وکار فعلی، برابر با 

۱۲۳۱۵ میلیون دالر ایران و تعداد ۳۴۸۷ قلم کاال است که از این مقدار ۳۷۳ میلیون دالر و تعداد 

۵۵۷ قلم کاال، معادل ۳/۰۳ درصد آن تحقق یافته است (۳/۰۳ درصد از پتانسیل صادراتی ایران به 

روسیه مورد استفاده قرار گرفته است). به عبارت دیگر ۹۷ درصد از ظرفیت بازار روسیه که معادل 

۱۱۹۴۲ میلیون دالر است هنوز مورد استفاده تجار کشورمان قرار نگرفته است. چنانچه اقداماتی 

به منظور توسعه بازار، کاهش و تسهیل در واردات کاالهای ایرانی در دستور کار دو کشور قرار گیرد 

و با فرض اینکه تنها ۵۰ درصد از کل پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با روسیه تحقق یابد آنگاه 

میزان صادرات ایران به روسیه در ۲۰۲۳ به حدود ۲۰۲۶ میلیون دالر افزایش خواهد یافت که در 

چنین شرایطی پیش بینی می شود کارایی صادرات غیرنفتی ایران در بازار روسیه به ۵۰ درصد برسد.

نمودار (۶-۳): پیش بینی صادرات ایران به روسیه

ماخذ: محاسبات تحقیق

بــا توجــه بــه نمــودار (۶-۳) مالحظــه می گــردد صــادرات ایــران بــه روســیه طــی 

ــای  ــه گوی ــه ک ــه طــور متوســط ســاالنه ۲ درصــد افزایــش یافت ــا ۲۰۱۸ ب ســال های ۲۰۰۹ ت



فصل ششم

353

ــا  ــران در تجــارت ب ــود امــکان توســعه صــادرات غیرنفتــی و افزایــش تجــارت مکملــی ای بهب

روســیه اســت. ارزش پتانســیل صادراتــی ایــران بــه روســیه در ۲۰۰۹ برابــر  ۳۳۳ میلیــون دالر 

ــر  ــت. ب ــوده اس ــراه ب ــی هم ــا افت وخیزهای ــه ب ــورد مطالع ــال های م ــول س ــه در ط ــوده ک ب

ــه  ــران ب ــی ای ــیل صادرات ــق ۵۰ درصــد پتانس ــده در صــورت تحق ــی انجام ش اســاس پیش بین

ــت.   ــد یاف ــش خواه ــون دالر افزای ــه ۲۰۲۶ میلی ــم در ۲۰۲۳ ب ــن رق ــیه، ای روس

ــه  ــوده، دیگــر آنک ــه طــور مســتمر افزایشــی ب ــیه ب ــه روس ــران ب ــد صــادرات ای ــه رون البت

ــه در ۲۰۲۳  ــوده ک ــم کاال ب ــر ۱۹۶ قل ــران در ســال ۲۰۰۹ براب ــی ای ــداد کاالهــای صادرات تع

می توانــد بــه ۱۷۳۹ قلــم کاال افزایــش یابــد. چنانچــه رونــد رو بــه رشــد پتانســیل صادراتــی 

ــت  ــبینانه ترین حال ــود در خوش ــی می ش ــد پیش بین ــه یاب ــیه ادام ــا روس ــارت ب ــران در تج ای

(تحقــق ۱۰۰ درصــدی پتانســیل صادراتــی) صــادرات ایــران بــه رقــم ۴۰۵۱ میلیــون دالر در 

ــه رقــم ۳۴۷۸ قلــم کاال در ســال ۲۰۲۳ بالــغ  ۲۰۲۳ افزایــش یابــد و پوشــش کاالیــی نیــز ب

گــردد، البتــه ممکــن اســت بــه دلیــل نامســاعد بــودن فضــای کســب وکار در ایــران و روســیه 

عمــال رقــم مذکــور محقــق نشــود.   

ــا  ــی کشــور در تجــارت ب آنچــه مشــهود اســت فضــای کســب وکار شــرکت های صادرات

روســیه متاثــر از حوزه هــای مختلفــی اســت کــه مهم تریــن آنهــا عبارتنــداز: درجــه بــاز بــودن 

اقتصــاد، حاکمیــت و کارایــی دولــت، کارآمــدی بازارهــا، محیــط اجتماعی-سیاســی، مســائل 

ــاوری،  ــازار کار، مدیریــت و محیــط مســتعد جهــت توســعه فن بین المللــی، انعطاف پذیــری ب

بــاز بــودن اقتصــاد کشــورها اســت.

۶-۸-۳- پیش بینی صادرات ایران به بالروس 

ــه بــالروس، چشــم انداز صــادرات غیرنفتــی  ــران ب ــر اســاس آمــار و اطالعــات صــادرات ای ب

ــل  ــی روشــن و قاب ــال های آت ــیا در س ــه اقتصــادی اوراس ــورهای عضــو اتحادی ــه کش ــران ب ای

توجــه اســت. لیکــن وجــود موانــع و مشــکالت در فرآینــد صــادرات غیرنفتــی، تنهــا درصــد 

کمــی از پتانســیل صادراتــی کشــور در تجــارت بــا ایــن کشــور قابــل تحقــق اســت. بــر اســاس 

جــدول (۶-۹)، ارزش پتانســیل صادراتــی ایــران در تجــارت بــا بــالروس بــر مبنــای وضعیــت 

ــا ۱۱۲۵۰  ــر ب ــی، براب ــن فضــای کســب وکار فعل ــن دو کشــور و همچنی ــادالت بی موجــود مب

میلیــون دالر ایــران و تعــداد ۳۰۳۰ قلــم کاال اســت کــه از ایــن مقــدار حــدود ۹ میلیــون دالر و 

تعــداد ۱۵۷ قلــم کاال، معــادل ۰/۰۷ درصــد آن تحقــق یافتــه اســت (۰/۰۷ درصــد از پتانســیل 
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صادراتــی ایــران بــه بــالروس مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت). بــه عبــارت دیگــر ۹۹ درصــد 

از ظرفیــت بــازار بــالروس کــه معــادل ۱۱۱۹۷ میلیــون دالر اســت هنــوز مــورد اســتفاده تجــار 

کشــورمان قــرار نگرفتــه اســت. چنانچــه اقداماتــی بــه منظــور توســعه بــازار، کاهــش و تســهیل 

در واردات کاالهــای ایرانــی در دســتور کار دو کشــور قــرار گیــرد و بــا فــرض اینکــه تنهــا ۵۰

ــزان  ــگاه می ــد آن ــالروس تحقــق یاب ــا ب ــران در تجــارت ب ــی ای درصــد از کل پتانســیل صادرات

صــادرات ایــران بــه بــالروس در ۲۰۲۳ بــه حــدود ۲۱ میلیــون دالر افزایــش خواهــد یافــت کــه 

ــازار بــالروس  ــران در ب در چنیــن شــرایطی پیش بینــی می شــود کارایــی صــادرات غیرنفتــی ای

بــه ۵۰ درصــد برســد.

نمودار (۶-۴): پیش بینی صادرات ایران به بالروس

ماخذ: محاسبات تحقیق

ــی  ــالروس ط ــه ب ــران ب ــادرات ای ــردد ص ــه می گ ــودار (۶-۴) مالحظ ــه نم ــه ب ــا توج ب

ــا ۲۰۱۸ بــه طــور متوســط ســاالنه ۱۳ درصــد افزایــش یافتــه کــه گویــای  ســال های ۲۰۰۹ ت

ــا  ــران در تجــارت ب ــود امــکان توســعه صــادرات غیرنفتــی و افزایــش تجــارت مکملــی ای بهب

ــر ســه میلیــون  ــه بــالروس در ۲۰۰۹ براب ــران ب بــالروس اســت. ارزش پتانســیل صادراتــی ای

ــت.  ــوده اس ــراه ب ــی هم ــا افت وخیزهای ــه ب ــورد مطالع ــال های م ــول س ــه در ط ــوده ک دالر ب

ــران  ــی ای ــق ۵۰ درصــد پتانســیل صادرات ــده در صــورت تحق ــی انجام ش ــر اســاس پیش بین ب

بــه بــالروس، رقــم صــادرات بــه ایــن کشــور در ۲۰۲۳ بــه ۲۱ میلیــون دالر افزایــش خواهــد 

یافــت.  
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ــوده، دیگــر آنکــه  ــه طــور مســتمر افزایشــی ب ــه بــالروس ب البتــه رونــد صــادرات ایــران ب

ــه در ۲۰۲۳  ــوده ک ــم کاال ب ــر ۲۲ قل ــال ۲۰۰۹ براب ــران در س ــی ای ــای صادرات ــداد کااله تع

ــه رشــد پتانســیل صادراتــی  ــه ۱۵۱۵ قلــم کاال افزایــش یابــد. چنانچــه رونــد رو ب می توانــد ب

ــت  ــبینانه ترین حال ــود در خوش ــی می ش ــد پیش بین ــه یاب ــالروس ادام ــا ب ــارت ب ــران در تج ای

ــون دالر در  ــم ۴۲ میلی ــه رق ــران ب ــادرات ای ــی) ص ــیل صادرات ــدی پتانس ــق ۱۰۰ درص (تحق

۲۰۲۳ افزایــش یابــد و  پوشــش کاالیــی نیــز بــه رقــم ۳۰۳۰ قلــم کاال در ســال ۲۰۲۳ بالــغ 

گــردد، البتــه ممکــن اســت بــه دلیــل نامســاعد بــودن فضــای کســب وکار در ایــران و بــالروس 

عمــال رقــم مذکــور محقــق نشــود.   

ــا  ــی کشــور در تجــارت ب آنچــه مشــهود اســت فضــای کســب وکار شــرکت های صادرات

ــاز  ــه ب ــداز: درج ــا عبارتن ــن آنه ــه مهم تری ــت ک ــی اس ــای مختلف ــر از حوزه ه ــالروس متاث ب

بــودن اقتصــاد، حاکمیــت و کارایــی دولــت، کارآمــدی بازارهــا، محیــط اجتماعی-سیاســی، 

ــعه  ــط مســتعد جهــت توس ــت و محی ــازار کار، مدیری ــری ب ــی، انعطاف پذی ــائل بین الملل مس

ــودن اقتصــاد کشــورها اســت. ــاز ب ــاوری، ب فن

۶-۸-۴- پیش بینی صادرات ایران به قرقیزستان 

ــران  ــی ای ــادرات غیرنفت ــم انداز ص ــتان، چش ــه قرقیزس ــران ب ــادرات ای ــار ص ــاس آم ــر اس ب

ــل توجــه  ــی روشــن و قاب ــال های آت ــیا در س ــه اقتصــادی اوراس ــه کشــورهای عضــو اتحادی ب

اســت. لیکــن وجــود موانــع و مشــکالت در فرآینــد صــادرات غیرنفتــی، تنهــا درصــد کمــی از 

پتانســیل صادراتــی کشــور در تجــارت بــا ایــن کشــور قابــل تحقــق اســت. بــر اســاس جــدول 

ــت  ــای وضعی ــر مبن ــتان ب ــا قرقیزس ــارت ب ــران در تج ــی ای ــیل صادرات (۱۱-۶)، ارزش پتانس

ــا ۲۰۹۹  ــر ب ــی، براب ــن فضــای کســب وکار فعل ــور و همچنی ــن دو کش ــادالت بی ــود مب موج

ــون  ــدار حــدود ۱۰ میلی ــن مق ــه از ای ــم کاال اســت ک ــداد ۳۰۵۵ قل ــران و تع ــون دالر ای میلی

دالر و تعــداد ۲۹۲ قلــم کاال، معــادل ۰/۵۰ درصــد آن تحقــق یافتــه اســت (۰/۵۰ درصــد از 

پتانســیل صادراتــی ایــران بــه قرقیزســتان مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت). بــه عبــارت دیگــر 

۹۹/۵ درصــد از ظرفیــت بــازار قرقیزســتان کــه معــادل ۲۰۸۹ میلیــون دالر اســت هنــوز مــورد 

اســتفاده تجــار کشــورمان قــرار نگرفتــه اســت. چنانچــه اقداماتــی بــه منظــور توســعه بــازار، 

کاهــش و تســهیل در واردات کاالهــای ایرانــی در دســتور کار دو کشــور قــرار گیــرد و بــا فــرض 

اینکــه تنهــا ۵۰ درصــد از کل پتانســیل صادراتــی ایــران در تجــارت بــا قرقیزســتان تحقــق یابــد 
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آنــگاه میــزان صــادرات ایــران بــه قرقیزســتان در ۲۰۲۳ بــه حــدود ۲۵۲ میلیــون دالر افزایــش 

خواهــد یافــت کــه در چنیــن شــرایطی پیش بینــی می شــود کارایــی صــادرات غیرنفتــی ایــران 

در بــازار قرقیزســتان بــه ۵۰ درصــد برســد.

نمودار (۶-۵): پیش بینی صادرات ایران به قرقیزستان

ماخذ: محاسبات تحقیق

ــی  ــتان ط ــه قرقیزس ــران ب ــادرات ای ــردد ص ــه می گ ــودار (۶-۵) مالحظ ــه نم ــه ب ــا توج ب

ســال های ۲۰۰۹ تــا ۲۰۱۸ بــه طــور متوســط ســاالنه ۱/۵ درصــد افزایــش یافتــه کــه گویــای 

ــا  ــران در تجــارت ب ــود امــکان توســعه صــادرات غیرنفتــی و افزایــش تجــارت مکملــی ای بهب

قرقیزســتان اســت. ارزش پتانســیل صادراتــی ایــران بــه قرقیزســتان در ۲۰۰۹ برابــر ۴۶ میلیــون 

ــا افت وخیزهایــی همــراه بــوده اســت. بــر  دالر بــوده کــه در طــول ســال های مــورد مطالعــه ب

ــه  ــران ب ــی ای ــیل صادرات ــق ۵۰ درصــد پتانس ــده در صــورت تحق ــی انجام ش اســاس پیش بین

قرقیزســتان، رقــم صــادرات بــه ایــن کشــور در ۲۰۲۳ بــه ۲۵۲ میلیــون دالر افزایــش خواهــد 

یافــت.

البتــه رونــد صــادرات ایــران بــه قرقیزســتان بــه طــور مســتمر افزایشــی بــوده، دیگــر آنکــه 

ــوده کــه در ۲۰۲۳ ــر ۲۲۸ قلــم کاال ب ــران در ســال ۲۰۰۹ براب تعــداد کاالهــای صادراتــی ای

می توانــد بــه ۱۵۲۸ قلــم کاال افزایــش یابــد. چنانچــه رونــد رو بــه رشــد پتانســیل صادراتــی 

ــی می شــود در خوشــبینانه ترین حالــت  ــد پیش بین ــه یاب ــا قرقیزســتان ادام ــران در تجــارت ب ای

ــون دالر در  ــم ۵۰۴ میلی ــه رق ــران ب ــی) صــادرات ای (تحقــق ۱۰۰ درصــدی پتانســیل صادرات

۲۰۲۳ افزایــش یابــد و  پوشــش کاالیــی نیــز بــه رقــم ۳۰۵۵ قلــم کاال در ســال ۲۰۲۳ بالــغ 
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گــردد، البتــه ممکــن اســت بــه دلیــل نامســاعد بــودن فضــای کســب وکار در ایــران و قرقیزســتان 

عمــال رقــم مذکــور محقــق نشــود.   

ــا  ــی کشــور در تجــارت ب آنچــه مشــهود اســت فضــای کســب وکار شــرکت های صادرات

ــاز  ــداز: درجــه ب ــا عبارتن ــن آنه ــه مهم تری ــی اســت ک ــر از حوزه هــای مختلف قرقیزســتان متاث

بــودن اقتصــاد، حاکمیــت و کارایــی دولــت، کارآمــدی بازارهــا، محیــط اجتماعی-سیاســی، 

ــعه  ــط مســتعد جهــت توس ــت و محی ــازار کار، مدیری ــری ب ــی، انعطاف پذی ــائل بین الملل مس

فنــاوری، بــاز بــودن اقتصــاد کشــورها اســت.

۶-۸-۵- پیش بینی صادرات ایران به قزاقستان 

ــه  ــران ب ــی ای ــادرات غیرنفت ــم انداز ص ــتان، چش ــه قزاقس ــران ب ــادرات ای ــار ص ــاس آم ــر اس ب

کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در ســال های آتــی روشــن و قابــل توجــه اســت. 

لیکــن وجــود موانــع و مشــکالت در فرآینــد صــادرات غیرنفتــی، تنهــا درصــد کمی از پتانســیل 

ــا ایــن کشــور قابــل تحقــق اســت. بــر اســاس جــدول (۱۲- صادراتــی کشــور در تجــارت ب

ــای وضعیــت موجــود  ــر مبن ــا قزاقســتان ب ــران در تجــارت ب ــی ای ۶)، ارزش پتانســیل صادرات

مبــادالت بیــن دو کشــور و همچنیــن فضــای کســب وکار فعلــی، برابــر بــا ۶۱۵۷ میلیــون دالر 

ایــران و تعــداد ۳۴۳۵ قلــم کاال اســت کــه از ایــن مقدار حــدود ۶۸ میلیــون دالر و تعــداد ۳۰۱ 

قلــم کاال، معــادل ۱/۱ درصــد آن تحقــق یافتــه اســت (۱/۱ درصــد از پتانســیل صادراتــی ایــران 

ــارت دیگــر ۹۹ درصــد از ظرفیــت  ــه عب ــه اســت). ب ــرار گرفت ــه قزاقســتان مــورد اســتفاده ق ب

بــازار قزاقســتان کــه معــادل ۶۰۸۰ میلیــون دالر اســت هنــوز مــورد اســتفاده تجــار کشــورمان 

قــرار نگرفتــه اســت. چنانچــه اقداماتــی بــه منظــور توســعه بــازار، کاهــش و تســهیل در واردات 

کاالهــای ایرانــی در دســتور کار دو کشــور قــرار گیــرد و بــا فــرض اینکــه تنهــا ۵۰ درصــد از 

ــزان صــادرات  ــگاه می ــد آن ــا قزاقســتان تحقــق یاب ــران در تجــارت ب ــی ای کل پتانســیل صادرات

ــه در  ــت ک ــد یاف ــش خواه ــون دالر افزای ــه حــدود ۹۸۱ میلی ــتان در ۲۰۲۳ ب ــه قزاقس ــران ب ای

چنیــن شــرایطی پیش بینــی می شــود کارایــی صــادرات غیرنفتــی ایــران در بــازار قزاقســتان بــه 

۵۰ درصــد برســد.
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نمودار (۶-۶): پیش بینی صادرات ایران به قزاقستان

ماخذ: محاسبات تحقیق

با توجه به نمودار (۶-۶) مالحظه می گردد صادرات ایران به قزاقستان طی سال های ۲۰۰۹ تا 

۲۰۱۸ به طور متوسط ساالنه ۱۴ درصد افزایش یافته که گویای بهبود امکان توسعه صادرات غیرنفتی و 

افزایش تجارت مکملی ایران در تجارت با قزاقستان است. ارزش پتانسیل صادراتی ایران به قزاقستان در 

۲۰۰۹ برابر ۵۸ میلیون دالر بوده که در طول سال های مورد مطالعه با افت وخیزهایی همراه بوده است. 

بر اساس پیش بینی انجام شده در صورت تحقق ۵۰ درصد پتانسیل صادراتی ایران به قزاقستان، رقم 

صادرات به این کشور در ۲۰۲۳ به ۹۸۱ میلیون دالر افزایش خواهد یافت. 

البتـه رونـد صـادرات ایـران بـه قزاقسـتان به طـور مسـتمر افزایشـی بـوده، دیگر آنکـه تعداد 

کاالهـای صادراتـی ایـران در سـال ۲۰۰۹ برابـر ۳۰۱ قلـم کاال بـوده کـه در ۲۰۲۳ می تواند به 

۱۷۱۸ قلـم کاال افزایـش یابـد. چنانچـه رونـد رو بـه رشـد پتانسـیل صادراتـی ایـران در تجارت 

بـا قزاقسـتان ادامـه یابـد پیش بینـی می شـود در خوشـبینانه ترین حالـت (تحقـق ۱۰۰ درصـدی 

پتانسـیل صادراتـی) صادرات ایـران به رقم ۱۹۶۳ میلیـون دالر در ۲۰۲۳ افزایش یابد و پوشـش 

کاالیـی نیـز بـه رقـم ۳۴۳۵ قلـم کاال در سـال ۲۰۲۳ بالـغ گـردد، البتـه ممکن اسـت بـه دلیل 

نامسـاعد بـودن فضـای کسـب وکار در ایـران و قزاقسـتان عمال رقـم مذکور محقق نشـود.   

قزاقستان  با  تجارت  در  کشور  صادراتی  شرکت های  کسب وکار  فضای  است  مشهود  آنچه 

متاثر از حوزه های مختلفی است که مهم ترین آنها عبارتنداز: درجه باز بودن اقتصاد، حاکمیت 

و کارایی دولت، کارآمدی بازارها، محیط اجتماعی-سیاسی، مسائل بین المللی، انعطاف پذیری 

بازار کار، مدیریت و محیط مستعد جهت توسعه فناوری، باز بودن اقتصاد کشورها است.
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فصل هفتم:

استخراج فهرست پیشنهادى کاالهاى مشمول تجارت ترجیحى با 
اتحادیه اقتصادى اوراسیا 

۷-۱- مقدمه

ــر تجــارت  ــیا ب ــه اقتصــادی اوراس ــران و اتحادی ــن ای ــای تجــاری بی اثربخشــی موافقت نامه ه

ــزان بخــش تجــارت خارجــی کشــور  ــم و اساســی برنامه ری کشــور یکــی از پرســش های مه

ــا  ــاد موافقت نامه هــای تجــاری ب ــه انعق ــی در زمین ــات مثبت ــر اقدام اســت. در ســال های اخی

 (PTA) کشــورهای مختلــف در ایــران صــورت پذیرفتــه کــه موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی

ــامل  ــیا ش ــادی اوراس ــه اقتص ــت. اتحادی ــا اس ــی از آنه ــیا یک ــادی اوراس ــه اقتص ــا اتحادی ب

کشــورهای روســیه، بــالروس، قزاقســتان، قرقیزســتان و ارمنســتان اســت کــه قــرار اســت ایــران 

ــی  ــارت ترجیح ــه تج ــه موافقت نام ــن اتحادی ــا ای ــه ب ــرای موافقت نام ــال اول اج ــه س در س

داشــته باشــد و بعــد از آن جمهــوری اســالمی ایــران می توانــد بــا تبدیــل موافقت نامــه تجــارت 

ترجیحــی بــه موافقت نامــه تجــارت آزاد موافقــت و یــا مخالفــت نمایــد. شــاخص های اثــرات 

ــازار هریــک از اعضــای  ایســتای ایجــاد موافقت نامه هــا، اثــر ایجــاد و انحــراف تجــارت در ب

ــرای  ــتان) ب ــتان و قزاقس ــیه، قرقیزس ــالروس، روس ــتان، ب ــیا (ارمنس ــه اقتصــادی اوراس اتحادی

ایــران و تغییــرات در تجــارت ایــران در اثــر برقــراری (PTA) بیــن ایــران و پنــج کشــور عضــو 

ــه واردات هریــک از کشــورها  ــه اقتصــادی اوراســیا در قالــب دو ســناریو کاهــش تعرف اتحادی

بــر صــادرات ایــران شــامل؛ ســناریو اول (کاهــش ۴۰ درصــدی تعرفــه بــر واردات از ایــران) 

و ســناریو دوم (کاهــش ۶۰ درصــدی تعرفــه بــر واردات از ایــران) و ارائــه روش و متدولــوژی 

مختــص ایــن تحقیــق بــرای دریافــت تعرفــه ترجیحــی از اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا را مــورد 

ــم داد.  ــرار خواهی ــل ق تجزیه وتحلی

۷-۲- اثرات ایستای ایجاد موافقت نامه ها 

اثــرات ایســتای ایجــاد موافقت نامه هــای همگرایی هــای منطقــه ای بــر حســب دو اثــر ایجــاد 

ــه کار  ــی ب ــری اســت. یکــی از روش هــای اجرای ــل اندازه گی تجــارت و انحــراف تجــارت قاب
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ــه مــدل شبیه ســازی اســمارت۱ (SMART) اســت در ســال ۲۰۰۳  ــن زمین گرفته شــده در ای

توســط جمعــی از محققــان بانــک جهانــی ارائــه گردیــده کــه محاســبات آن در چارچــوب یــك 

مــدل تعــادل جزئــی و در حالــت ثبــات ســایر شــرایط انجــام می پذیــرد. ایــن مــدل شبیه ســازی 

ــا دیگــر  ــه ب ــا چندجانب ــه ی ــر جریانــات تجــاری دوجانب اثــرات موافقت نامه هــای تجــاری را ب

شــرکای تجــاری نشــان می دهــد. 

تعییــن آثــار همگرایی هــای اقتصــادی همــواره یکــی از دغدغه هــای اقتصاددانــان در حــوزه 

ــور  ــه منظ ــد، ب ــان می ده ــی نش ــات تجرب ــی مطالع ــت. بررس ــوده اس ــل ب ــارت بین المل تج

ــوب  ــی (CGE) در چارچ ــادل عموم ــای تع ــا از مدل ه ــای همگرایی ه ــرات پوی ــن اث تعیی

ــز در چارچــوب مــدل  ــرات ایســتا نی روش هــای اقتصادســنجی اســتفاده می شــود و تعییــن اث

ــا مشــکالت متعــددی  ــرات پوی ــن اث ــر اســت. به منظــور تعیی ــی امکان پذی هــای تعــادل جزئ

از جملــه دسترســی آســان بــه داده هــا، اطالعــات قابــل اعتمــاد، نیــاز بــه در دســترس بــودن 

ســری های زمانــی متعــدد و همچنیــن تحلیــل نتایــج بــا بررســی همــه جانبــه بــر متغیرهــای 

اقتصــادی وجــود دارد. بــا توجــه بــه مــوارد مذکــور،  از آنجایــی کــه هــدف ایــن مطالعــه تعییــن 

ــو  ــورهای عض ــران و کش ــن ای ــی بی ــارت ترجیح ــه تج ــراری موافقت نام ــتای برق ــرات ایس اث

اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا اســت از یــك مــدل تعــادل جزئــی بــرای تعییــن ایــن آثــار اســتفاده 

ــتفاده از  ــورد اس ــای م ــی متغیره ــازی و ارزیاب ــان، ساده س ــی آس ــرد عمل ــد. کارب ــد ش خواه

ــت.  ــن روش اس ــای ای ویژگی ه

مــدل اســمارت کــه محاســبات آن در چارچــوب یــك مــدل تعــادل جزئــی و در حالــت 

ــار ایســتای همگرایــی در بســیاری از  ــرای تعییــن آث ــرد، ب ثبــات ســایر شــرایط انجــام می پذی

ــار موافقت نامــه  مطالعــات تجربــی موفــق عمــل کــرده اســت. در ایــن مــدل بــرای تعییــن آث

تجــارت ترجیحــی ســمت واردات و ســمت صــادرات بــه صــورت جداگانــه بررســی و ســپس 

ــر، اثــر خالــص تعییــن می گــردد. ــا تلفیــق ایــن دو اث ب

در ادامــه بــه بررســی آثــار ایســتای موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن ایــران و اتحادیــه 

ــن  ــی بی ــزان تجــارت فعل ــر در می ــی، تغیی ــن بررس ــود. ای ــه می ش ــیا پرداخت اقتصــادی اوراس

ــالروس، روســیه، قرقیزســتان و قزاقســتان کشــور  ــران و هریــک از کشــورهای ارمنســتان، ب ای

(تنهــا شــامل کاالهــای تجــاری بالفعــل دو کشــور) پــس از اجــرای موافقت نامــه را پیش بینــی 

1. Software for Market Analysis and Restrictions on Trade (SMART)  
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ــت۱.  ــد گرف ــر نخواه ــه را در ب ــای موافقت نام ــار پوی ــا آث ــن پیش بینی ه ــد. بنابرای می نمای

اثــرات ایســتای ایجــاد موافقت نامه هــای همگرایی هــای بــر حســب دو اثــر ایجــاد 

ــه کار  ــی ب ــری اســت. یکــی از روش هــای اجرای ــل اندازه گی تجــارت و انحــراف تجــارت قاب

گرفته شــده در ایــن زمینــه مــدل اســمارت اســت کــه محاســبات آن در چارچــوب یــك مــدل 

ــدل شبیه ســازی  ــن م ــرد. ای ــات ســایر شــرایط۲ انجــام می پذی ــی و در حالــت ثب ــادل جزئ تع

ــه  ــاری دوجانب ــات تج ــر جریان ــارت ترجیحــی (PTA) را ب ــه تج ــه ناحی ــرات موافقت نام اث

ــمت واردات  ــه، س ــرات موافقت نام ــن اث ــرای تعیی ــدل ب ــن م ــد. در ای ــان می ده ــاری نش تج

ــا تلفیــق ایــن دو بــه تعییــن اثــر  و ســمت صــادرات بــه صــورت جداگانــه بررســی و ســپس ب

خالــص مبــادرت می شــود. پیش بینــی شبیه ســازی اســمارت (SMART) بــه طــور مســتقیم 

ــه و کشــش  ــدازه کاهــش تعرف ــی ســطح جــاری واردات، ان ــدی یعن ــر کلی ــر از ســه متغی متاث

ــار ایجــاد تجــارت در منطقــه تجــارت ترجیحــی از مجمــوع  تقاضــای واردات اســت. کل آث

دو اثــر ایجادتجــارت (TC) و انحــراف تجــارت ((TD محاســبه می گــردد. در ایــن مطالعــه 

 k بــرای اندازه گیــری ایجــاد تجــارت از یــك تابــع تقاضــای واردات و عرضــه صــادرات کاالی

از کشــور i اســتفاده می شــود و رابطــه (۱-۷) بــرای محاســبه اثــر ایجــاد تجــارت بــه صــورت 

ــود۳: ــف می ش ــر تعری زی

ــه از شــریك  ــده تعرف ــش در واردات کشــور کاهــش  دهن شــاخص ایجــاد تجــارت، افزای

ــل  ــه ناشــی از کاهــش قیمــت نســبی واردات از شــریك تجــاری در مقاب تجــاری خــود را ک

ــبه  ــل محاس ــر قاب ــه زی ــاخص از رابط ــن ش ــد. ای ــان  می ده ــت را نش ــی اس ــای داخل کااله

اســت.  

(٧-١)
1 0

m ijk
0

(t t )
TC E M [ ]

(1 t )


  


  j توسط کشور i از کشور  kبیانگر کشش تقاضای واردات کاالی : mE

 j توسط کشور i از کشور  kواردات کاالی : ijkM

) تعرفــه  1t ) تعرفــه اولیــه و ( 0t  : تغییــرات قیمتــی کاال در اثــر کاهــش تعرفــه، ( 
 

1 0

0

t t
1 t


  
ــه اطالعــات  ــه مدل هــا ب ــر اســت. این گون ــاي موافقت نامــه از طریــق مدل هــاي تعــادل عمومــي( (CGE امکان پذی ــار پوی ١. بررســي آث
گســترده از متغیرهــاي متعــدد اقتصــادي و تجــاري دو کشــور نیازمنــد هســتند، همچنیــن برآوردهــاي حاصــل از مدل هــاي تعــادل عمومــي 
بیشــتر در ســطح متغیرهــاي کالن اقتصــادي بــوده و قــادر بــه پیش بینــي آثــار موافقت نامــه در ســطوح بخشــي و کاالیــي هماننــد مدل هــاي 

تعــادل جزئي نیســتند. 
2. Ceteris Paribus Conditions
3. Park and  Estrada (2010)
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ثانویــه (پــس از تغییــرات) اســت. 

 HS ــا در ســطح کدهــای شــش رقمی ــرای هــر یــك از کااله کشــش تقاضــای واردات ب

ــر  ــك ه ــه تفکی ــت. کشــش ها ب ــده اس ــتفاده ش ــی۱ اس ــده بانك جهان ــای انجام ش از برآورده

کشــور در دسترســی بــوده و بــرای کشــورهای ایــران، ارمنســتان، بــالروس، روســیه، قرقیزســتان 

و قزاقســتان جداگانــه محاســبه و ارائــه شــده اســت کــه میــزان ایجــاد تجــارت مربــوط بــه هــر 

ــه ای پــس از اجــرای موافقت نامــه محاســبه می گــردد.  ــرات تعرف ــه تغیی ــا توجــه ب کاال ب

ــا   ــر اســت. ام ــه محاســبه ایجــاد تجــارت، پیچیده ت محاســبه انحــراف تجــارت نســبت ب

محاســبه آن بــا روشــی مشــابه محاســبه ایجــاد تجــارت امکان پذیــر اســت. بــرای محاســبه ایــن 

اثــر بایــد از رابطــه کشــش جانشــینی واردات آغــاز کــرد. کشــش جانشــینی مشــخص می کنــد 

ــورهای عضــو  ــور از کش ــك کش ــی ی ــای واردات ــبی قیمــت کااله ــه در صــورت کاهــش نس ک

ــز  ــش تبعیض آمی ــی از کاه ــان (ناش ــورهای جه ــایر کش ــه واردات از س ــبت ب ــه نس موافقت نام

تعرفه هــای کشــور مزبــور بــر کاالهــای وارداتــی کشــورهای عضــو موافقت نامــه) تــا چــه حــد 

واردات کشــور مــورد نظــر از ســایر کشــورهای جهــان را بــه ســمت واردات از عضــو موافقت نامــه 

ــر اســتفاده می شــود: ــری انحــراف تجــارت از رابطــه زی ــرای اندازه گی ــال خواهــد داد، ب انتق

(٧-٢)
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ijk ijz m
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که درآن: 

  k میزان انحراف تجارت برای کاالی : ijkTD  

: ارزش واردات کاالی k توسط کشور j از کشور i  (کشورهای عضو موافقت نامه)   ijkM

ijzM : ارزش واردات کاالی k توسط کشور j از کشور i  (کشورهای غیرعضو موافقت نامه)

m : کشــش جانشــینی واردات کاالی k توســط کشــور j از کشــور i (کشــش جانشــینی 

واردات بــه تبعیــت از مــدل اســمارت)

ــن کشــورهای عضــو و  ــیk  بی ــر در قیمــت نســبی کاالی واردات  : بیانگــر تغیی 
 

ijk ijz

ijk ijz

P / P

P / P

  

ــردد: ــبه می گ ــر محاس ــه زی غیرعضــو اســت و از رابط

1. http://www.wits.worldbank.org 
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(٧-٣)
 
 

k
1
zijk ijz 1
k
0ijk ijz
z
0

1 T
P / P 1 T 1

1 TP / P
1 T


 

 



 k به ترتیب بیانگر تعرفه اولیه کشور عضو و غیرعضو بر کاالی z
0T k و

0T

z بــه ترتیــب بیانگــر تعرفــه کشــور عضــو و تعرفــه غیرعضــو بــر کاالی k پــس از 
1T و  k

1T

ــه  اســت.  ــاد موافقت نام ایج

آمــار صــادرات و واردات کشــورهای مــورد بررســی از بانــك جهانــی۱ اســتخراج خواهــد 

شــد.

برای برآورد کل اثرات رفاهی از رابطه زیر استفاده می شود:

(۴-۷)ijk ijk ijkW *( M * t )   

: بیانگر تغییرات رفاه  ijkW

: بیانگر تغییرات واردات  ijkM

: بیانگر تغییرات نرخ تعرفه   ijkt

ــل و  ــه) وضــع شــده در قب ــای تعرف ــع تجــاری (نرخ ه ــب، متوســط کاهــش موان ضری

ــه ۴۰ و ۶۰ درصــد اســت. ــن مطالع ــه در ای ــد ک ــد از کاهــش را لحــاظ می کن بع

ــرای هــر یــك از  ــوق، کشــش عرضــه صــادرات بینهایــت ب ــه ف یــك از مفروضــات معادل

ــازار رقابــت کامــل). امــا اگــر چنیــن نباشــد، قیمت هــای  کاالهــا اســت (یکــی از فــروض ب

ــد۲.  ــدا می کن ــع تجــاری کاهــش پی ــر از کاهــش موان ــده کمت ــی در کشــورهای واردکنن واردات

ــران و  ــن ای ــی بی ــارت ترجیح ــار تج ــن آث ــل، تعیی ــن فص ــدف ای ــه ه ــه آنک ــه ب ــا توج ب

ــا  ــد ب ــی می توان ــادل جزئ ــدل تع ــت، م ــیا اس ــادی اوراس ــه اقتص ــو اتحادی ــورهای عض کش

ــه  ــد ک ــه نمای ــرات را ارائ ــن اث ــا ای ــزان کاهــش تعرفه ه ــازی های الزم در خصــوص می شبیه س

ایــن کار بــا اســتفاده از مــدل اســمارت (ایــن مــدل آثــار ایجــاد و انحــراف تجــارت را مطابــق 

1. http://www.wits.worldbank.org 
2. Trid (2002)
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ــد)  ــبه می نمای ــوق محاس ــات ف ــا توضیح ب

بــه طــور خالصــه، انحــراف تجــاری افزایــش در واردات کشــور j از کشــور عضــو 

ــه  ــی نســبت ب ــای واردات ــل کاهــش در قیمــت نســبی کااله ــه دلی ــور i) ب ــه (کش موافقت نام

ســایر شــرکای تجــاری اســت کــه در واقــع ترکیــب جغرافیایــی واردات را تغییــر می دهــد. بــر 

ــرات ایجــاد و انحــراف تجــارت،  ــودن اث ــر ب ــا کوچك ت ــر ی ــه بزرگ ت ــا توجــه ب ــن اســاس ب ای

ــه  ــر ب ــی باالت ــا کارای ــده ب ــور تولیدکنن ــر واردات کاال از کش ــل تغیی ــه دلی ــور j ب ــاه در کش رف

ســمت کشــور تولیدکننــده بــا کارایــی پایین تــر،  افزایــش یــا کاهــش خواهــد یافــت. الزم بــه 

ــروض  ــا یکــی از ف ــك از کااله ــر ی ــرای ه ــت ب ــر اســت کشــش عرضــه صــادرات بینهای ذک

بــازار رقابــت کامــل اســت اگــر ایــن فــرض لحــاظ نشــود قیمت هــای وارداتــی در کشــورهای 

ــن  ــه اگــر چنی ــد ک ــدا می کن ــه جــاری کاهــش پی ــر از کاهــش نرخ هــای تعرف ــده کمت واردکنن

شــود ایــن موضــع بــه بی اثــر بــودن موافقت نامــه (عــدم کاهــش قیمت هــای وارداتــی بعــد از 

ــرد. ــن می ب ــه را از بی ــود موافقت نام ــفه وج ــه فلس ــردد ک ــه) می گ موافقت نام

۷-۳- ترجیحات گرفته شده ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

ــه اقتصــادی اوراســیا تعــداد  ــران و اتحادی ــر اســاس موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن ای ب

ــح) شــده اند کــه تعــداد ۵۰۲  ــه (ترجی ــرخ تعرف ــن مشــمول کاهــش ن ــم کاالی طرفی ۸۶۲ قل

قلــم کاال ترجیحــات گرفته شــده ایــران از اوراســیا بــر اســاس کدهــای ۱۰ رقمــی HS اســت. 

ــق  ــیا مطاب ــران از اوراس ــده ای ــات گرفته ش ــالم در ترجیح ــداد اق ــه تع ــر اســت ک ــه ذک الزم ب

ــم  ــش رقمی ۱۷۵ قل ــه ش ــای تعرف ــق کده ــم و مطاب ــت رقمی ۳۶۹ قل ــه هش ــای تعرف کده

اســت. در ترجیحــات گرفته شــده ایــران کاالهــای مختلــف در حوزه هــای مــواد غذایــی، مــواد 

مصرفــی شــیمیایی، محصــوالت ســاختمانی، صــدور خدمــات فنــی و مهندســی، محصــوالت 

صنعتــی و محصــوالت کشــاورزی مشــمول امتیازهــای تعرفــه ای گردیــد. 

کــد   ۶۴ ایــران،  گرفته شــده  ترجیحــات  هشــت رقمی  تعرفــه  ردیــف   ۳۶۹ بیــن  از 

تعرفــه (حــدود ۱۷ درصــد) مربــوط بــه فصــل ۳۹ کتــاب مقــررات صــادرات و واردات 

ــایر  ــی از س ــل توجه ــداد قاب ــت. تع ــا) اس ــده از آنه ــیای ساخته ش ــتیکی و اش ــواد پالس (م

ــوالد)، فصــل  ــا ف ــن ی ــدن، آه ــات از چ ــای ۷۳ (مصنوع ــه فصل ه ــز ب ــن محصــوالت نی ای

ــا)،  ــر آنه ــل از تقطی ــوالت حاص ــی و محص ــای معدن ــی، روغن ه ــوخت های معدن ۲۷ (س
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ــته ای،  ــای هس کتوره ــواد نســاجی  )، فصــل۸۴ )رآ ــا از م ــایر کفپوش ه ــرش س فصــل ۵۷ (ف

ــا) و  ــات آنه ــزا و قطع ــی، اج ــایل مکانیک ــین آالت و وس ــرم، ماش ــار آب گ ــای بخ دیگ ه

ــات) اختصــاص دارد. ــا از ســایر اجــزا و نبات فصــل۲۰ (فرآورده هــا از ســبزیجات، میوه هــا ی

در ۲۰۱۸ ایــران از بیــن ۵۰۲ ردیــف تعرفــه امتیازهــای گرفتــه شــده، تنهــا در ۵۳ ردیــف 

ــت،  ــته اس ــیا صــادرات داش ــه اقتصــادی اوراس ــورهای عضــو اتحادی ــه کش ــی ب ــه کاالی تعرف

ســهم واردات ایــن اتحادیــه از ایــران نســبت بــه واردات از جهــان در ســال ۲۰۱۸ معــادل ۰/۰۳ 

درصــد بــوده کــه پســته بــا پوســت تــازه و خشــک، کیــوی و خرمــا بیشــترین ســهم در واردات 

ایــن اتحادیــه از ایــران را به خــود اختصــاص داده اســت۱. 

۷-۴- ترجیحات اعطاشده ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

بــر اســاس موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا، تعــداد 

 HS ۳۶۰ قلــم کاال ترجیحــات اعطایــی ایــران بــه اوراســیا بــر اســاس کدهــای هشــت رقمی

اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه تعــداد اقــالم در ترجیحــات اعطایــی ایــران بــه اوراســیا مطابــق 

ــه  ــن اتحادی ــه ای ــران ب ــی ای ــم اســت. ترجیحــات اعطای ــه شــش رقمی ۲۴۶ قل کدهــای تعرف

کتورهــای هســته ای،  ــاب مقــررات صــادرات و واردات (رآ ــه فصــل ۸۴ کت ــوط ب ــا  مرب عمدت

دیگ هــای بخــار آبگــرم، ماشــین آالت و وســایل مکانیکــی، اجــزا و قطعــات آنهــا)، کاالهــای 

مربــوط بــه فصــل۲ (گوشــت و احشــاء خوراکــی)، فصــل ۴۸ (کاغــذ و کاالهــای ساخته شــده 

از آن) و فصــل ۷۲ (چــدن، آهــن و فــوالد) اســت.

در ۲۰۱۸ واردات ایــران از ایــن اتحادیــه ۱/۸ میلیــارد دالر (۴/۳۰ درصــد کل واردات 

ایــران) بــوده اســت. عمــده کاالهــای وارداتــی ایــران از ایــن اتحادیــه شــامل؛ جــو، محصوالت 

ــواع کاج  تخــت نوردشــده از آهــن و فــوالد، روغــن آفتابگــردان، ذرت و چــوب اره شــده از ان

بــوده اســت. واردات ایــران در کدهــای تعرفــه منــدرج در فهرســت امتیازهــای اعطایــی ایــران 

ــش از ۱۱  ــالم، بی ــن اق ــران در ای ــزان واردات ای ــد، در ۱۳۹۷، می ــان می ده ــیا نش ــه اوراس ب

١. الزم به ذکر اسـت کدهای HS (Harmonized System) یا همان سیسـتم هماهنگ شـده توسـط سـازمان جهانی گمرک تهیه شـده اسـت و 
تمـام کشـورها در مبـادالت بین المللی خـود از این کدها اسـتفاده می کنند و کلیه آمارهای تجارت بین المللی با کدهای شـش رقمی HS منتشـر 
می شـود، در واقـع یـک زبـان مشـترک بین المللـی جهت نام گذاری کاالها اسـت. تقسـیم بندی شـش رقـم بدین صورت اسـت کـه دو رقم اول 
نشـان دهنده فصل کاال (که می تواند از ۰۱ تا ۹۷ باشـد) و چهار رقم بعدی نشـان دهنده گروه کاالیی اسـت که این شـش رقم در جهان مشـترک 
متفاوت باشـد، کدهـای HS ملی ۱۷۰ کشـور جهان بیش از ۱۰ هزار کد اسـت. اسـت کـه تعـداد آن برابـر ۵۳۰۰ کـد اسـت، رقم هـای بعدی یعنی هشـت، ۱۰ یـا ۱۲ رقمی به صورت ملی اسـت و بـرای هر کشـوری می تواند 
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میلیــارد دالر بــوده اســت کــه حــدود ۲۶ درصــد از کل واردات کاالیــی ایــران را در ایــن ســال 

شــامل می شــود و از مجمــوع ۳۶۰ کــد تعرفــه ای کــه مشــمول ترجیحــات اعطاشــده ایــران بــه 

اوراســیا در ۲۵۸ مــورد، ســابقه وارداتــی در ایــران در ۱۳۹۷ از اوراســیا وجــود داشــته اســت.

۷-۵- اثرات برقراری موافقت نامه بر صادرات ایران به ارمنستان

در ایــن قســمت بــه ارزیابــی اثــرات کاهــش تعرفــه واردات ارمنســتان بــر صــادرات ایــران در 

قالــب دو ســناریو کاهــش تعرفــه واردات ارمنســتان بــر صــادرات ایــران شــامل؛ ســناریو اول 

(کاهــش ۴۰ درصــدی تعرفــه بــر واردات از ایــران) و ســناریو دوم (کاهــش ۶۰ درصــدی تعرفــه 

ــر واردات از ایــران) را مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار خواهیــم داد۱.  ب

۷-۵-۱- اثر ایجاد و انحراف تجارت در بازار ارمنستان برای ایران

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول (۱-۷)، در ســناریو اول بــا کاهــش تعرفــه بــه میــزان ۴۰ درصــد در 

اقــالم انتخاب شــده توســط ایــران بــرای دریافــت ترجیــح از ارمنســتان مالحظــه می گــردد کــه 

بیشــترین اثــر ایجــاد تجــارت بــه قــرار زیــر اســت: 

نمــك، گوگــرد، خــاك و ســنگ و گــچ، آهــك و ســیمان بــا کــد ۲۵ و بــا ســهم ۲۱ درصــد 

از کل ایجــاد تجــارت

سرب و مصنوعات از سرب با کد ۷۳ و با سهم ۱۷ درصد از کل ایجاد تجارت

مــواد پالســتیکی و اشــیای ساخته شــده از پالســتیک بــا کــد ۳۹ و بــا ســهم ۱۴ درصــد از 

کل ایجــاد تجــارت 

ســبزیجات، نباتــات ریشــه و غده هــای زیــر بــا کــد ۰۷ و بــا ســهم ۹ درصــد از کل ایجــاد 

رت تجا

شیشه و مصنوعات شیشه ای با کد ۷۰ و با سهم ۸ درصد از کل ایجاد تجارت

١. الزم بــه ذکــر اســت محاســبات مربــوط بــه اثــرات برقــراری موافقت نامــه در ســطح کدهــای شــش رقمی HS محاســبه شــده کــه جهــت 
صرفه جویــی نتایــج در ســطح کدهــای دورقمــی HS تجمیــع و در ایــن قســمت ارائــه شــده اســت. نتایــج بــه تفکیــک کدهــای شــش رقمی 

HS بــه صــورت CD ضمیمــه تحقیــق می گــردد.
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جدول (۷-۱): اثرات ایجاد و انحراف تجارت در بازار ارمنستان برای ایران در کدهای دورقمی (سناریو اول)

شرحکد دورقمیردیف
ایجاد تجارتانحراف تجارتافزایش صادرات

سهمارزشسهمارزشسهمارزش

۶۷۲۱۹/۳۲۲۹۶/۹۳۶۴۳۲۱/۰۳نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك و سیمان۱۲۵

۷۲۴۲۰/۷۹۲۱۴۵۰/۶۶۵۱۰۱۶/۶۷سرب و مصنوعات از سرب۲۷۳

۴۶۶۱۳/۳۸۴۶۱۰/۹۵۴۱۹۱۳/۷۲مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد۳۳۹

۲۸۹۸/۳۰۱۱۲/۵۴۲۷۸۹/۰۹سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر ۴۷

۳۱۱۸/۹۴۴۴۱۰/۵۳۲۶۷۸/۷۲شیشه و مصنوعات شیشه ای۵۷۰

۲۰;۲۵۴۷/۳۱۴۰/۹۰۲۵۱۸سوخت های معدنی، روغن های معدنی و۶۲۷

۲۳۶۶/۷۷۹۲/۱۴۲۲۷۷/۴۱محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۷۲۸

۹۷۲/۸۰۳۰/۷۲۹۴۳/۰۹میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۸۸

۵۷۱/۶۴۶۱/۵۳۵۰۱/۶۵محصوالت سرامیکی۹۶۹

۵۱۱/۴۷۱۰/۳۴۵۰۱/۶۳رشته های سنتتیك یا مصنوعی۱۰۵۴

۵۸۱/۶۵۱۰۲/۴۵۴۷۱/۵۴مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز۱۱۶۸

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۱۲۸۴ ۴۴۱/۲۵۴۰/۹۰۴۰۱/۳۰رآ

۴۹۱/۴۰۱۱۲/۶۸۳۷۱/۲۲صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۱۳۳۴

۳۳۰/۹۴۱۰/۲۸۳۲۱/۰۳فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۱۴۲۰

۰/۰۷۳۰۰/۹۹—۳۰۰/۸۶۰مواد آلبومینوئید، محصوالت بر اساس۱۵۳۵

۳۱۰/۸۸۱۰۲/۲۹۲۱۰/۶۹شیر و محصوالت لبنی - تخم پرندگان - عسل۱۶۴

۱۳۰/۳۸۲۰/۴۳۱۱۰/۳۷قند و شکر و شیرینی۱۷۱۷

۱۶۰/۴۵۵۱/۱۴۱۱۰/۳۶محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۱۸۳۸

۹۰/۲۵۱۰/۲۷۷۰/۲۴عصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها و۱۹۳۲

۶۰/۱۷۰۰/۰۷۶۰/۱۹مس و مصنوعات از مس۲۰۷۴

۶۰/۱۷۰۰/۱۱۵۰/۱۷وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۲۱۸۷

۸۰/۲۲۳۰/۷۳۴۰/۱۵الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۲۲۵۵

۵۰/۱۵۱۰/۳۲۴۰/۱۳فرآورده های غالت، آرد۲۳۱۹

۰/۰۵۴۰/۱۲-۴۰/۱۰۰نباتات زنده و محصوالت گلکاری۲۴۶

۶۰/۱۶۲۰/۵۳۴۰/۱۱ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۲۵۸۵

۸۲۰/۰۸ ۳۰/۱۰۱۰/۲کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو۲۶۴۰

۲۰/۰۵۰۰/۰۰۲۰/۰۵لباس و متفرعات لباس، از کشباف۲۷۶۱

۳۰/۰۹۲۰/۴۰۱۰/۰۵کاکائو و فرآورده های آن۲۸۱۸

۳۴۸۰۱۰۰۴۲۲۱۰۰۳۰۵۷۱۰۰جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

بیشــترین اثــر انحــراف تجــارت در ســناریو کاهــش ۴۰ درصــدی تعرفــه  واردات ارمنســتان 

از ایــران بــه صــورت زیــر اســت:

سرب و مصنوعات از سرب با کد ۷۳ و با سهم ۵۱ درصد از کل انحراف تجارت 

مــواد پالســتیکی و اشــیای ساخته شــده از پالســتیک بــا کــد ۳۹ و بــا ســهم ۱۸ درصــد از 

کل انحــراف تجــارت 
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شیشه و مصنوعات شیشه ای با کد ۷۰ و با سهم ۱۲ درصد از کل انحراف تجارت 

نمــك، گوگــرد، خــاك و ســنگ و گــچ، آهــك و ســیمان بــا کــد ۲۵ و بــا ســهم ۷ درصــد 

از کل انحــراف تجــارت 

ــراف  ــهم ۳ درصــد از کل انح ــا س ــد ۳۴ و ب ــا ک ــیواکتیف ب ــی تانس ــواد آل ــا، م صابون ه

تجــارت

ــرای دریافــت  ــران ب ــا مقایســه ســهم هریــک از گروه هــای کاالیــی مــورد درخواســت ای ب

ــش صــادرات  ــزان افزای ــا در می ــان گروه ه ــهم هم ــن س ــه و همچنی ــح در صــادرات اولی ترجی

پــس از برقــراری PTA، میــزان اهمیــت کاالهــا در در توســعه صــادرات مشــخص می شــود. 

ــش ۴۰  ــناریو اول (کاه ــتان را در س ــه ارمنس ــران ب ــادرات ای ــرات در ص ــدول (۷-۲) تغیی ج

ــد: ــان می ده ــراری PTA نش ــت برق ــه جه ــای تعرف ــدی) نرخ ه درص

یو اول) جدول (۷-۲): تغییرات صادرات ایران به ارمنستان در کدهای دورقمی (سنار

شرحکد دورقمیردیف
افزایش صادراتصادرات ثانویه صادرات اولیه

درصدارزشسهمارزشسهمارزش

۱۴۹۲۱۷/۰۰۱۵۶۴۵۴/۸۵۷۲۴۲۰/۷۹سرب و مصنوعات از سرب۱۷۳

۲۲۵
نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك و 

سیمان
۳۴۰۰۰۱۵/۹۴۳۴۶۷۳۱/۹۸۶۷۲۱۹/۳۲

۲۷۰۶۷۱۲/۶۹۲۷۵۳۳۱/۷۲۴۶۶۱۳/۳۸مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد۳۳۹

۵۷۱۲۲/۶۸۶۰۲۳۵/۴۵۳۱۱۸/۹۴شیشه و مصنوعات شیشه ای۴۷۰

۳۳۶۹۱/۵۸۳۶۵۸۸/۵۷۲۸۹۸/۳۰سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر ۵۷

۹۳۴۰۸۴۳/۸۰۹۳۶۶۲۰/۲۷۲۵۴۷/۳۱سوخت های معدنی، روغن های معدنی و۶۲۷

۱۰۶۴۲۴/۹۹۱۰۸۷۸۲/۲۱۲۳۶۶/۷۷محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۷۲۸

۱۰۴۵۹۴/۹۰۱۰۵۵۷۰/۹۳۹۷۲/۸۰میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۸۸

۶۲۴۰/۲۹۶۸۲۹/۲۱۵۸۱۱۶۵مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز۹۶۸

۱۲۸۳۰/۶۰۱۳۴۰۴/۴۴۵۷۱۱۶۴محصوالت سرامیکی۱۰۶۹

۸۹۸۰/۴۲۹۴۹۵/۷۰۵۱۱/۴۷رشته های سنتتیك یا مصنوعی۱۱۵۴

۱۹۷۳۰/۹۳۲۰۲۲۲/۴۶۴۹۱/۴۰صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۱۲۳۴

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۱۳۸۴ ۵۰۴۴۲/۳۷۵۰۸۸۰/۸۷۴۴۱/۲۵رآ

۴۹۵۰/۲۳۵۲۸۶/۶۲۳۳۰/۹۴فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۱۴۲۰

۴۰۵۰/۱۹۴۳۵۷/۶۰۳۱۰/۸۸شیر و محصوالت لبنی، تخم پرندگان، عسل۱۵۴

۱۲۶۰/۰۶۱۵۶۲۳/۷۰۳۰۰/۸۶مواد آلبومینوئید، محصوالت بر اساس۱۶۳۵

۶۵۷۰/۳۱۶۷۲۲/۴۰۱۶۰/۴۵محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۱۷۳۸

۱۲۴۰/۰۶۱۳۷۱۰/۶۷۱۳۰/۳۸قند و شکر و شیرینی۱۸۱۷

۷۱۷۰/۳۴۷۲۶۱/۲۰۹۰/۲۵عصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها و۱۹۳۲

۲۶۷۰/۱۳۲۷۵۲/۸۲۸۰/۲۲الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۲۰۵۵

۴۰۱۰/۱۹۴۰۷۱/۴۹۶۰/۱۷مس و مصنوعات از مس۲۱۷۴
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شرحکد دورقمیردیف
افزایش صادراتصادرات ثانویه صادرات اولیه

درصدارزشسهمارزشسهمارزش

۱۰۹۰/۰۵۱۱۴۵/۳۰۶۰/۱۷وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۲۲۸۷

۱۷۷۰/۰۸۱۸۳۳/۲۴۶۰/۱۶ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۲۳۸۵

۳۵۰/۰۲۴۰۱۵/۲۵۵۰/۱۵فرآورده های غالت، آرد۲۴۱۹

۲۰۵۰/۱۰۲۰۹۱/۷۱۴۰/۱۰نباتات زنده و محصوالت گلکاری۲۵۶

۱۰۴۰/۰۵۱۰۸۳/۳۴۳۰/۱۰کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو۲۶۴۰

۴۰۰/۰۲۴۴۷/۷۶۳۰/۰۹کاکائو و فرآورده های آن۲۷۱۸

۹۰/۰۰۱۱۱۷/۸۱۲۰/۰۵لباس و متفرعات لباس، از کشباف۲۸۶۱

۲۱۳۲۷۵۱۰۰۲۱۶۷۵۴۱۵۹/۵۴۳۴۸۰۱۰۰جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

*صادرات اولیه (صادرات ایران به ارمنستان قبل از برقراری تعرفه های ترجیحی)

**صادرات ثانویه (صادرات ایران به ارمنستان بعد از برقراری تعرفه های ترجیحی)

بـا توجـه بـه معیـار درصـد افزایـش صـادرات از کل افزایـش می تـوان گفـت هرچـه ایـن 

شـاخص بزرگ تر باشـد اهمیت آن در توسـعه صادرات به ارمنسـتان بیشـتر اسـت، نتایج جدول 

فـوق نشـان می دهـد سـرب و مصنوعـات از سـرب (۷۳) و سـهم ۲۱ درصـد، نمـك، گوگـرد، 

خـاك و سـنگ و گـچ، آهـك و سـیمان (۲۵) و سـهم ۱۹ درصـد، مـواد پالسـتیکی و اشـیای 

ساخته شـده از پالسـتیک (۳۹) و بـا سـهم ۱۳ درصـد، شیشـه و مصنوعـات شیشـه ای (۷۰) و 

سـهم ۹ درصـد و سـبزیجات، نباتـات ریشـه و غده هـای زیـر (۰۷) بـا سـهم ۸ درصـد از کل 

افزایـش صـادرات در برقـراری موافقت نامـه تجـارت ترجیحی بین ایران و ارمنسـتان در سـناریو 

کاهـش ۴۰ درصـدی تعرفه در اقـالم مورد درخواسـت ایران بـرای دریافت ترجیح سـهم دارند. 

در ایـن سـناریو افزایـش صـادرات کل برابـر بـا ۳۴۸۰ هـزار دالر اسـت کـه بیشـترین افزایـش 

صـادرات مربـوط بـه سـرب و مصنوعـات از سـرب (۷۳) بـا میـزان ۷۲۴ هزار دالر اسـت.

ــران را در  ــرات رفاهــی کاهــش تعرفه هــای واردات ارمنســتان از ای ــج اث جــدول (۷-۳) نتای

ســناریو اول (کاهــش تعرفــه بــه میــزان ۴۰ درصــد) و در اقــالم انتخاب شــده توســط ایــران بــرای 

دریافــت ترجیــح از ارمنســتان را نشــان می دهــد،  بیشــترین تغییــر در واردات، درآمــد تعرفــه ای 

جدیــد، اضافــه رفــاه مصرف کننــده و رفــاه جامعــه بــرای ارمنســتان بــه قــرار زیــر اســت:

مروارید طبیعی یا پرورده، کد ۷۱

رشته های سنتتیك یا مصنوعی، کد ۵۴

وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط، کد ۸۷
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کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم، کد ۸۴ رآ

ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا، کد ۸۵

جدول (۷-۳): اثرات رفاهی کاهش تعرفه واردات از ایران در بازار ارمنستان در کدهای دورقمی (سناریو اول)

شرحکدردیف
تغییر در 
واردات

درآمد تعرفه ای 
جدید

تغییرات درآمد 
تعرفه ای

اضافه رفاه 
مصرف کننده

رفاه 
جامعه

اثر کل 
تجارت

۸۴۶۱۹۶۳۱۱۰۹۱۴۵۱۲-۱۴۵۱۲۱۴۸۸۹مروارید طبیعی یا پرورده، ۱۷۱

۴۲۷۳۹۵۵۳۸۸۳۴۹-۸۳۴۹۱۳۸۸رشته های سنتتیك یا مصنوعی۲۵۴

۳۶۶۸۳۶۷۴۹۵۸۲۴۲-۸۲۴۲۶۴۱۷وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۳۸۷

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۴۸۴ ۳۴۶۰۱۰۱۴۴۰۷۹۲۹-۷۹۲۹۵۴۸۸رآ

۴۷۶۲۱۰۲۱۸۸۳۷۵۰-۳۷۵۰۷۵۱۷ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۵۸۵

۶۶۳۱۳۳۳۰۸۳۲۵۲-۳۲۵۲۱۲۹۰لباس و متفرعات لباس، از کشباف۶۶۱

۲۰۷۵۱۱۶۱۳۵۲۴۱۳-۲۴۱۳۳۴۸۵سرب و مصنوعات از سرب۷۷۳

۲۱۴۲۶۶۷۱۱۹۴۹-۱۹۴۹۳۴۰۶مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد۸۳۹

۱۸۹۰۴۹۵۳۱۸۹۵-۱۸۹۵۲۹۶۵محصوالت دارویی۹۳۰

۲۵۱۹۰۱۱۱۱۷۷۴-۱۷۷۴۵۵۲الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۱۰۵۵

۴۲۵۶۳۷۰۱۲۰۸-۱۲۰۸۷۸۴مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز۱۱۶۸

۶۶۴۳۷۹۴۱۱۲۶-۱۱۲۶۱۱۸۲شیر و محصوالت لبنی - تخم پرندگان - عسل۱۲۴

۸۹۲۹۳۸۱۱۰۵-۱۱۰۵۱۹۳مواد آلبومینوئید، محصوالت بر اساس۱۳۳۵

۱۴۲۵
نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك و 

سیمان
۱۰۸۳۶۴۸-۳۸۹۲۲۳۰۱۰۸۳

۱۱۲۷۴۸۵۵۸۰۵-۸۰۵۱۸۳۹شیشه و مصنوعات شیشه ای۱۵۷۰

۶۶۰۱۶۱۹۶۰۰-۶۰۰۱۰۳۵میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۱۶۸

۲۸۲۳۲۳۷۵۹۹-۵۹۹۵۱۰سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر۱۷۷

۳۶۳۲۸۴۹۵۴۲-۵۴۲۶۱۶محصوالت سرامیکی۱۸۶۹

۵۹۰۱۸۱۷۵۱۶-۵۱۶۹۴۲صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۱۹۳۴

۴۳۶۲۳۳۲۴۷۷-۴۷۷۷۲۱فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۲۰۲۰

۶۷۸۱۴۱۹۴۴۳-۴۴۳۱۰۷۱کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو۲۱۴۰

۴۴۴۱۳۱۶۴۳۳-۴۳۳۷۰۱محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۲۲۲۸

۵۰۹۱۳۱۵۴۰۲-۴۰۲۱۱۲۷قند و شکر و شیرینی۲۳۱۷

۴۱۷۱۸۱۴۳۶۶-۳۶۶۶۶۲۱سوخت های معدنی، روغن های معدنی و۲۴۲۷

۶۴۷۱۵۱۴۳۶۵-۳۶۵۱۱۰۸فرآورده های غالت، آرد۲۵۱۹

۲۸۱۹۱۲۳۵۵-۳۵۵۴۴۸محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۲۶۳۸

۱۶۸۲۷۳۰۰-۳۰۰۲۷۹کاکائو و فرآورده های آن۲۷۱۸

۲۵۲۴۵۲۲۸-۲۲۸۳۹۴عصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها و۲۸۳۲

۲۸۵۶۲۱۰-۲۱۰۵۳ماهی ها و قشرداران صدفداران و سایر۲۹۳

۵۲۳۳۱۰۱-۱۰۱۸۸نباتات زنده و محصوالت گلکاری۳۰۶

۶۶۲۳۹۴-۹۴۱۰۵مس و مصنوعات از مس۳۱۷۴

۴۰۱۲۰۲۷۸۵۴۰۰۵۶۵۴۲۶-۶۵۴۲۶۶۷۸۶۲جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت
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ــه   ــرای ارمنســتان در ســناریو کاهــش ۴۰ درصــدی تعرف بیشــترین تجــارت ایجادشــده ب

ــر اســت: ــه صــورت زی ــران ب واردات از ای

مروارید طبیعی یا پرورده، کد ۷۱ و با سهم ۲۸ درصد از کل تجارت ایجادشده

رشــته های ســنتتیك یــا مصنوعــی، کــد ۵۴ و بــا ســهم ۱۳ درصــد از کل تجــارت 

ایجادشــده

ــا ســهم ۱۲ درصــد از کل  ــد ۸۷ و ب ــل روی خــط، ک ــر از نواق ــی غی ــه زمین ــائط نقلی وس

ــده ــارت ایجادش تج

کتورهــای هســته ای دیــگ بخــار و آبگــرم، کــد ۸۴ و بــا ســهم ۱۱ درصــد از کل تجــارت  رآ

ایجادشده

ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی و اجــزا، کــد ۸۵ و بــا ســهم ۵ درصــد از کل تجــارت 

ایجادشــده

ــاه  ــده، رف ــاه مصرف کنن ــه رف ــد، اضاف ــه ای جدی ــد تعرف ــر در واردات، درآم ــزان تغیی می

جامعــه و اثــر کل تجــارت بــرای ارمنســتان در اثــر کاهــش تعرفــه واردات از ایــران بــه میــزان 

۴۰ درصــد بــه ترتیــب برابــر اســت بــا ۶۵۴۲۶، ۶۷۸۶۲، ۴۰۱۲۰-، ۲۷۸۵، ۴۰۰۵ و 

۶۵۴۲۶ هــزار دالر.

ــران در  ــتان را در واردات از ای ــای ارمنس ــش تعرفه ه ــج کاه ــدول (۷-۴)، نتای ــج ج نتای

ــرای  ــران ب ــده توســط ای ــالم انتخاب ش ــزان ۶۰ درصــد در اق ــه می ــا کاهشــی ب ــناریو دوم ب س

ــرار  ــه ق ــر ایجــاد تجــارت ب دریافــت ترجیــح از ارمنســتان را نشــان می دهــد کــه بیشــترین اث

ــر اســت: زی

سرب و مصنوعات از سرب با کد ۷۳ و با سهم ۲۱ درصد از کل ایجاد تجارت

نمــك، گوگــرد، خــاك و ســنگ و گــچ، آهــك و ســیمان بــا کــد ۲۵ و بــا ســهم ۱۷ درصــد 

از کل ایجــاد تجــارت

مــواد پالســتیکی و اشــیای ساخته شــده از ایــن مــواد بــا کــد ۳۹ و بــا ســهم ۱۴ درصــد از 

کل ایجــاد تجــارت 

شیشه و مصنوعات شیشه ای با کد ۷۰ و با سهم ۹ درصد از کل ایجاد تجارت 

ســبزیجات، نباتــات ریشــه و غده هــای زیــر بــا کــد ۰۷ و بــا ســهم ۹ درصــد از کل ایجــاد 

رت تجا
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جدول (۷-۴): اثرات ایجاد و انحراف تجارت در بازار ارمنستان برای ایران در کدهای دورقمی (سناریو دوم)

شرحکد دورقمیردیف
ایجاد تجارتانحراف تجارتافزایش صادرات

سهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۰۰۹۱۹/۲۸۴۴۶/۳۴۹۶۵۲۱/۰۳سرب و مصنوعات از سرب۱۷۳

۲۲۵
نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك و 

سیمان
۱۰۸۹۲۰/۸۱۳۲۴۴۶/۶۹۷۶۵۱۶/۶۷

۶۹۹۱۳/۳۷۷۰۱۰/۰۹۶۲۹۱۳/۷۲مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد۳۳۹

۴۳۳۸/۲۸۱۶۲/۳۳۴۱۷۹/۰۹شیشه و مصنوعات شیشه ای۴۷۰

یر ۵۷ یشه و غده های ز ۴۶۸۸/۹۴۶۸۹/۷۷۴۰۰۸/۷۲سبزیجات، نباتات ر

۳۸۲۷/۳۰۶۰/۸۲۳۷۶۸/۲۰سوخت های معدنی، روغن های معدنی و۶۲۷

۳۵۳۶/۷۶۱۴۱/۹۶۳۴۰۷/۴۱محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۷۲۸

۱۴۶۲/۷۹۴۰/۶۵۱۴۲۳/۰۹میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۸۸

۸۶۱/۶۴۱۰۱/۴۳۷۶۱/۶۵مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز۹۶۸

۱/۴۷۲۰/۳۲۷۵۱/۶۳محصوالت سرامیکی۱۰۶۹

۸۷۱/۶۶۱۶۲/۲۸۷۱۱/۵۴رشته های سنتتیك یا مصنوعی۱۱۵۴

۶۶۱/۲۵۶۰/۸۳۶۰۱/۳۰صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۱۲۳۴

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۱۳۸۴ ۷۳۱/۴۰۱۷۲/۴۷۵۶۱/۲۲رآ

۴۹۰/۹۴۲۰/۲۶۴۷۱/۰۳فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۱۴۲۰

۴۸۰/۹۱۴۷۶/۷۶۴۵۰/۹۹مواد آلبومینوئید، محصوالت بر اساس۱۵۳۵

۴۷۰/۸۹۱۵۲/۱۶۳۲۰/۶۹شیر و محصوالت لبنی - تخم پرندگان - عسل۱۶۴

۲۰۰/۳۸۳۰/۳۹۱۷۰/۳۷محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۱۷۳۸

ینی۱۸۱۷ ۲۴۰/۴۵۷۱/۰۵۱۶۰/۳۶قند و شکر و شیر

۱۳۰/۲۵۲۰/۲۵۱۱۰/۲۴عصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها و۱۹۳۲

۹۰/۱۷۰۰/۰۶۹۰/۱۹الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۲۰۵۵

۹۰/۱۷۱۰/۱۱۸۰/۱۷مس و مصنوعات از مس۲۱۷۴

۱۱۰/۲۲۵۰/۶۷۷۰/۱۵ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۲۲۸۵

۸۰/۱۵۲۰/۳۰۶۰/۱۳وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۲۳۸۷

۶۰/۱۲۶۰/۸۸۶۰/۱۲فرآورده های غالت، آرد۲۴۱۹

۹۰/۱۷۳۰/۴۹۵۰/۱۱نباتات زنده و محصوالت گلکاری۲۵۶

۵۰/۱۰۲۰/۲۶۳۰/۰۸کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو۲۶۴۰

۳۰/۰۵۰۰/۰۰۳۰/۰۵کاکائو و فرآورده های آن۲۷۱۸

۵۰/۰۹۳۰/۳۷۲۰/۰۵لباس و متفرعات لباس، از کشباف۲۸۶۱

۵۲۳۰۱۰۰۶۹۴۱۰۰۴۵۸۶۱۰۰جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

بیشــترین اثــر انحــراف تجــارت در ســناریو کاهــش ۶۰ درصــدی تعرفــه  واردات ارمنســتان 

از ایــران بــه صــورت زیــر اســت:

نمــك، گوگــرد، خــاك و ســنگ و گــچ، آهــك و ســیمان بــا کــد ۲۵ و بــا ســهم ۴۷ درصــد 

از کل انحــراف تجــارت 
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مــواد پالســتیکی و اشــیای ساخته شــده از ایــن مــواد بــا کــد ۳۹ و بــا ســهم ۱۰ درصــد از 

کل انحــراف تجــارت 

ــد از کل  ــهم ۱۰ درص ــا س ــد ۰۷ و ب ــا ک ــر ب ــای زی ــه و غده ه ــات ریش ــبزیجات، نبات س

انحــراف تجــارت 

مــواد آلبومینوئیــد، محصــوالت بــر اســاس بــا کــد ۳۵ و بــا ســهم ۷ درصــد از کل انحــراف 

تجارت 

سرب و مصنوعات از سرب با کد ۷۳ و با سهم ۶ درصد از کل انحراف تجارت

ــرای دریافــت  ــران ب ــا مقایســه ســهم هریــک از گروه هــای کاالیــی مــورد درخواســت ای ب

ــش صــادرات  ــزان افزای ــا در می ــان گروه ه ــهم هم ــن س ــه و همچنی ــح در صــادرات اولی ترجی

پــس از برقــراری PTA، میــزان اهمیــت کاالهــا در در توســعه صــادرات مشــخص می شــود. 

ــش ۶۰  ــناریو اول (کاه ــتان را در س ــه ارمنس ــران ب ــادرات ای ــرات در ص ــدول (۷-۵) تغیی ج

ــد: ــان می ده ــراری PTA نش ــت برق ــه جه ــای تعرف ــدی) نرخ ه درص

یو دوم) جدول (۷-۵): تغییرات صادرات ایران به ارمنستان در کدهای دورقمی (سنار

شرحکد دورقمیردیف
افزایش صادراتصادرات ثانویه صادرات اولیه

درصدارزشسهمارزشسهمارزش

۱۴۹۲۱۷/۰۰۱۶۰۱۰۷/۳۰۱۰۸۹۲۰/۸۳سرب و مصنوعات از سرب۱۷۳

۲۲۵
نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك 

و سیمان
۳۴۰۰۰۱۵/۹۴۳۵۰۰۹۲/۹۷۱۰۰۹۱۹/۳۰

۳۳۹
مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از 

این مواد
۲۷۰۶۷۱۲/۶۹۲۷۷۶۶۲/۵۸۶۹۹۱۳/۳۸

۵۷۱۲۲/۶۸۶۱۸۰۸/۱۹۴۶۸۸/۹۵شیشه و مصنوعات شیشه ای۴۷۰

۳۳۶۹۱/۵۸۳۸۰۳۱۲/۸۵۴۳۳۸/۲۹سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر ۵۷

۹۳۴۰۸۴۳/۸۰۹۳۷۹۰۰/۴۱۳۸۲۷/۳۰سوخت های معدنی، روغن های معدنی و۶۲۷

۱۰۶۴۲۴/۹۹۱۰۹۹۶۳/۳۲۳۵۳۶/۷۶محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۷۲۸

۸۸
میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا 

پوست
۱۰۴۵۹۴/۹۰۱۰۶۰۵۱/۴۰۱۴۶۲/۷۹

۹۶۸
مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه 

نسوز
۶۲۴۰/۲۹۷۱۱۱۳/۸۷۸۷۱/۶۶

۱۲۸۳۰/۶۰۱۳۶۸۶/۶۷۸۶۱/۶۴محصوالت سرامیکی۱۰۶۹

۸۹۸۰/۴۲۹۷۵۸/۵۶۷۷۱/۴۷رشته های سنتتیك یا مصنوعی۱۱۵۴

۱۹۷۳۰/۹۳۲۰۴۷۳/۷۱۷۳۱/۴۰صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۱۲۳۴

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۱۳۸۴ ۵۰۴۴۲/۳۷۵۱۱۰۱/۳۰۶۶۱/۲۵رآ

۴۹۵۰/۲۳۵۴۵۹/۹۳۴۹۰/۹۴فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۱۴۲۰

۱۵۴
شیر و محصوالت لبنی، تخم پرندگان، 

عسل
۴۰۵۰/۱۹۴۵۱۱۱/۵۱۴۷۰/۸۹
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شرحکد دورقمیردیف
افزایش صادراتصادرات ثانویه صادرات اولیه

درصدارزشسهمارزشسهمارزش

۱۲۶۰/۰۶۱۷۱۳۵/۵۵۴۵۰/۸۶مواد آلبومینوئید، محصوالت بر اساس۱۶۳۵

۶۵۷۰/۳۱۶۸۰۳/۶۱۲۴۰/۴۵محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۱۷۳۸

۱۲۴۰/۰۶۱۴۳۱۶/۰۲۲۰۰/۳۸قند و شکر و شیرینی۱۸۱۷

۷۱۷۰/۳۴۷۳۰۱/۷۹۱۳۰/۲۵عصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها ۱۹۳۲

۲۶۷۰/۱۳۲۷۸۴/۲۳۱۱۰/۲۲الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۲۰۵۵

۴۰۱۰/۱۹۴۱۰۲/۲۴۹۰/۱۷مس و مصنوعات از مس۲۱۷۴

۱۷۷۰/۰۸۱۸۶۴/۹۰۹۰/۱۷ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۲۲۸۵

۱۰۹۰/۰۵۱۱۷۷/۹۵۹۰/۱۷وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۲۳۸۷

۳۵۰/۰۲۴۳۲۲/۹۹۸۰/۱۵فرآورده های غالت، آرد۲۴۱۹

۲۰۵۰/۱۰۲۱۱۲/۵۶۵۰/۱۰نباتات زنده و محصوالت گلکاری۲۵۶

۱۰۴۰/۰۵۱۱۰۵/۰۳۵۰/۱۰کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو۲۶۴۰

۴۰۰/۰۲۴۵۱۱/۷۳۵۰/۰۹کاکائو و فرآورده های آن۲۷۱۸

۹۰/۰۰۱۲۲۶/۷۲۳۰/۰۵لباس و متفرعات لباس، از کشباف۲۸۶۱

۲۱۳۲۷۷۱۰۰۲۱۸۵۰۴۲۴۴۵۲۲۶۱۰۰جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

بــا توجــه بــه معیــار درصــد افزایــش صــادرات از کل افزایــش می تــوان گفــت هرچــه ایــن 

شــاخص بزرگ تــر باشــد اهمیــت آن در توســعه صــادرات بــه ارمنســتان بیشــتر اســت، نتایــج 

جــدول فــوق نشــان می دهــد ســرب و مصنوعــات از ســرب (۷۳) و ســهم ۲۱ درصــد، نمــك، 

گوگــرد، خــاك و ســنگ و گــچ، آهــك و ســیمان (۲۵) و ســهم ۱۹ درصــد، مــواد پالســتیکی و 

اشــیای ساخته شــده از پالســتیک (۳۹) و بــا ســهم ۱۳ درصــد، شیشــه و مصنوعــات شیشــه ای 

ــهم ۸  ــا س ــر (۰۷) ب ــای زی ــه و غده ه ــات ریش ــبزیجات، نبات ــد و س ــهم ۹ درص (۷۰) و س

ــران و  ــن ای ــه تجــارت ترجیحــی بی ــراری موافقت نام ــش صــادرات در برق درصــد از کل افزای

ــرای  ــران ب ــورد درخواســت ای ــالم م ــه در اق ارمنســتان در ســناریو کاهــش ۶۰ درصــدی تعرف

دریافــت ترجیــح ســهم دارنــد. در ایــن ســناریو افزایــش صــادرات کل برابــر اســت بــا ۵۲۲۶ 

هــزار دالر کــه بیشــترین افزایــش صــادرات مربــوط بــه ســرب و مصنوعــات از ســرب (۷۳) بــا 

میــزان ۱۰۸۹ هــزار دالر اســت.

ــران را در  ــرات رفاهــی کاهــش تعرفه هــای واردات ارمنســتان از ای ــج اث جــدول (۷-۶) نتای

ســناریو دوم (کاهــش تعرفــه بــه میــزان ۶۰ درصــد) و در اقــالم انتخاب شــده توســط ایــران بــرای 

دریافــت ترجیــح از ارمنســتان را نشــان می دهــد،  بیشــترین تغییــر در واردات، درآمــد تعرفــه ای 

جدیــد، اضافــه رفــاه مصرف کننــده و رفــاه جامعــه بــرای ارمنســتان بــه قــرار زیــر اســت:
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مروارید طبیعی یا پرورده، کد ۷۱

رشته های سنتتیك یا مصنوعی، کد ۵۴

وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط، کد ۸۷

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم، کد ۸۴ رآ

ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا، کد ۸۵

جدول (۷-۶): اثرات رفاهی کاهش تعرفه واردات از ایران در بازار ارمنستان در کدهای دورقمی (سناریو دوم)

شرحکدردیف
تغییر در 
واردات

درآمد تعرفه ای 
جدید

تغییرات درآمد 
تعرفه ای

اضافه رفاه 
مصرف کننده

رفاه 
جامعه

اثر کل 
تجارت

۱۳۱۳۰۱۲۶۴۱۴۵۶۲۱۷۶۹-۲۱۷۶۹۱۰۲۲۰مروارید طبیعی یا پرورده۱۷۱

۷۸۹۵۱۸۷۰۶۱۲۵۲۳-۱۲۵۲۳۱۰۲۶رشته های سنتتیك یا مصنوعی۲۵۴

۵۶۸۷۴۸۱۶۵۰۱۲۳۶۲-۱۲۳۶۲۴۳۹۸وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۳۸۷

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۴۸۴ ۵۲۴۹۱۳۳۵۷۸۱۱۸۹۴-۱۱۸۹۴۳۶۹۸رآ

۷۲۱۸۱۳۴۲۴۷۵۶۲۴-۵۶۲۴۵۰۶۱ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۵۸۵

۱۰۵۴۱۷۴۴۰۴۴۸۷۸-۴۸۷۸۸۹۸لباس و متفرعات لباس، از کشباف۶۶۱

۳۱۸۷۱۵۳۱۷۸۳۶۱۹-۳۶۱۹۲۳۷۳سرب و مصنوعات از سرب۷۷۳

۳۲۵۲۸۷۹۳۲۹۲۳-۲۹۲۳۲۲۹۷مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد۸۳۹

۲۸۶۱۶۴۷۰۲۸۴۳-۲۸۴۳۱۹۹۴محصوالت دارویی۹۳۰

۴۱۲۱۱۸۱۴۶۲۶۶۱-۲۶۶۱۳۹۱الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۱۰۵۵

۶۶۶۸۳۹۲۱۸۱۲-۱۸۱۲۵۴۳مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز۱۱۶۸

۱۰۳۲۴۸۱۲۴۱۶۸۹-۱۶۸۹۸۱۳شیر و محصوالت لبنی - تخم پرندگان - عسل۱۲۴

۱۴۵۳۸۵۰۱۶۵۷-۱۶۵۷۱۳۷مواد آلبومینوئید، محصوالت بر اساس۱۳۳۵

۱۴۲۵
نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك و 

سیمان
۱۶۲۵۴۴۰-۵۹۷۲۹۴۰۱۶۲۵

۱۷۲۰۶۳۷۲۱۲۰۸-۱۲۰۸۱۲۴۶شیشه و مصنوعات شیشه ای۱۵۷۰

۹۹۹۲۱۲۵۸۹۹-۸۹۹۶۹۶میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۱۶۸

۴۴۱۴۲۴۹۸۹۹-۸۹۹۳۵۱سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر ۱۷۷

۵۵۹۳۷۶۴۸۱۴-۸۱۴۴۲۰محصوالت سرامیکی۱۸۶۹

۸۹۷۲۴۲۳۷۷۴-۷۷۴۶۳۶صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۱۹۳۴

۶۶۸۳۰۴۲۷۱۵-۷۱۵۴۸۹فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۲۰۲۰

۱۰۲۸۱۸۲۵۶۶۵-۶۶۵۷۲۱کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو۲۱۴۰

۶۷۳۱۷۲۲۶۵۰-۶۵۰۴۷۲محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۲۲۲۸

۸۶۰۱۷۲۰۶۰۳-۶۰۳۷۷۶قند و شکر و شیرینی۲۳۱۷

۶۳۴۶۱۱۱۹۵۴۹-۵۴۹۴۴۴۶سوخت های معدنی، روغن های معدنی۲۴۲

۹۹۸۲۰۱۹۵۴۸-۵۴۸۷۵۷فرآورده های غالت، آرد۲۵۱۹

۴۲۷۱۲۱۵۵۳۳-۵۳۳۳۰۲محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۲۶۳۸

۲۵۸۳۹۴۵۰-۴۵۰۱۹۰کاکائو و فرآورده های آن۲۷۱۸

۳۸۲۵۷۳۴۲-۳۴۲۲۶۵عصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها و۲۸۳۲

۴۴۸۳۱۵-۳۱۵۳۷ماهی ها و قشرداران صدفداران و سایر۲۹۳
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شرحکدردیف
تغییر در 
واردات

درآمد تعرفه ای 
جدید

تغییرات درآمد 
تعرفه ای

اضافه رفاه 
مصرف کننده

رفاه 
جامعه

اثر کل 
تجارت

۸۱۳۴۱۵۲-۱۵۲۶۰نباتات زنده و محصوالت گلکاری۳۰۶

۱۰۰۳۴۱۴۱-۱۴۱۷۱مس و مصنوعات از مس۳۱۷۴

۶۱۷۶۰۳۶۵۷۵۲۵۷۹۸۱۳۸-۹۸۱۳۸۴۶۲۲۲جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

ــه   ــرای ارمنســتان در ســناریو کاهــش ۶۰ درصــدی تعرف بیشــترین تجــارت ایجادشــده ب

ــر اســت: ــه صــورت زی ــران ب واردات از ای

مروارید طبیعی یا پرورده، کد ۷۱ و با سهم ۲۸ درصد از کل تجارت ایجادشده

رشــته های ســنتتیك یــا مصنوعــی، کــد ۵۴ و بــا ســهم ۱۳ درصــد از کل تجــارت 

ایجادشــده

ــا ســهم ۱۲ درصــد از کل  ــد ۸۷ و ب ــل روی خــط، ک ــر از نواق ــی غی ــه زمین ــائط نقلی وس

ــده ــارت ایجادش تج

کتورهــای هســته ای دیــگ بخــار و آبگــرم، کــد ۸۴ و بــا ســهم ۱۱ درصــد از کل تجــارت  رآ

ایجادشده

ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی و اجــزا، کــد ۸۵ و بــا ســهم ۵ درصــد از کل تجــارت 

ایجادشــده

ــاه  ــده، رف ــاه مصرف کنن ــه رف ــد، اضاف ــه ای جدی ــد تعرف ــر در واردات، درآم ــزان تغیی می

جامعــه و اثــر کل تجــارت بــرای ارمنســتان در اثــر کاهــش تعرفــه واردات از ایــران بــه میــزان 

۶۰ درصــد بــه ترتیــب برابــر اســت بــا ۹۸۱۳۸، ۴۶۲۲۲، ۶۱۷۶۰-، ۳۶۵۷، ۵۲۵۷ و 

۹۸۱۳۸ هــزار دالر.

۷-۵-۲- اثر ایجاد و انحراف تجارت در بازار بالروس برای ایران

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول (۷-۷)، در ســناریو اول بــا کاهــش تعرفــه بــه میــزان ۴۰ درصد 

ــرای دریافــت ترجیــح از بــالروس مالحظــه می گــردد  ــران ب در اقــالم انتخاب شــده توســط ای

کــه بیشــترین اثــر ایجــاد تجــارت بــه قــرار زیــر اســت: 

فرآورده های غالت، آرد با کد ۱۹ و با سهم ۶۷ درصد از کل ایجاد تجارت

ــا ســهم ۲۲ درصــد از  ــا کــد ۰۸ و ب ــا پوســت ب ــات ی میوه هــای خوراکــی، پوســت مرکب

کل ایجــاد تجــارت

رشته های سنتتیك یا مصنوعی با کد ۵۴ و با سهم ۷ درصد از کل ایجاد تجارت 
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شیشه و مصنوعات شیشه ای با کد ۷۰ و با سهم ۱ درصد از کل ایجاد تجارت

فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها با کد ۲۰ و با سهم ۱ درصد از کل ایجاد تجارت

جدول (۷-۷): اثرات ایجاد و انحراف تجارت در بازار بالروس برای ایران در کدهای دورقمی (سناریو اول)

شرحکد دورقمیردیف
ایجاد تجارتانحراف تجارتافزایش صادرات

سهمارزشسهمارزشسهمارزش

۲۹۳/۶۶۷۰/۱۰۹۱/۵۱۷۸/۹۶۲۰۲/۱۵۶۶/۷۲فرآورده های غالت، آرد۱۱۹

۷۹/۵۹۱۹/۰۰۱۴/۰۶۱۲/۱۳۶۵/۵۴۲۱/۶۳میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۲۸

۲۵/۷۸۶/۱۵۳/۵۱۳/۰۳۲۲/۲۷۷/۳۵رشته های سنتتیك یا مصنوعی۳۵۴

۵/۴۱۱/۲۹۱/۴۸۱/۲۷۳/۹۳۱/۳۰محصوالت سرامیکی۴۷۰

۵/۴۲۱/۲۹۲/۷۸۲/۴۰۲/۶۴۰/۸۷فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۵۲۰

۱/۹۵۰/۴۶۰/۲۳۰/۲۰۱/۷۲۰/۵۷محصوالت دارویی۶۳۰

۲/۷۰۰/۶۵۱/۰۱۰/۸۷۱/۷۰۰/۵۶محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۷۲۸

۱/۷۶۰/۴۲۰/۱۹۰/۱۶۱/۵۷۰/۵۲مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز۸۶۸

۹۳۹
مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این 

مواد
۰/۶۲۰/۱۵۰/۱۹۰/۱۶۰/۴۳۰/۱۴

۱/۰۸۰/۲۶۰/۶۷۰/۵۸۰/۴۱۰/۱۴قند و شکر و شیرینی۱۰۱۷

۱۱۲۵
نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك 

و سیمان
۰/۳۲۰/۰۸۰/۰۴۰/۰۴۰/۳۶۰/۱۲

۰/۴۹۰/۱۲۰/۲۸۰/۲۴۰/۲۱۰/۰۷کاکائو و فرآورده های آن۱۲۱۸

۰/۱۱۰/۰۳۰/۰۵۰/۰۴۰/۰۶۰/۰۲ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۱۳۸۵

۰/۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۲۰/۰۱عصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها و۱۴۳۲

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۱۵۸۴ ۰/۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰رآ

۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۱۶۳۸

۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو۱۷۴۰

۴۱۸/۸۹۱۰۰۱۱۵/۹۰۱۰۰۳۰۳/۰۰۱۰۰جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

بیشــترین اثــر انحــراف تجــارت در ســناریو کاهــش ۴۰ درصــدی تعرفــه  واردات بــالروس 

از ایــران بــه صــورت زیــر اســت:

فرآورده های غالت، آرد با کد ۱۹ و با سهم ۷۹ درصد از کل انحراف تجارت

میوه هــای خوراکــی، پوســت مرکبــات یــا پوســت بــا کــد ۰۸ و بــا ســهم ۱۲ درصــد از کل 

انحــراف تجــارت

رشته های سنتتیك یا مصنوعی با کد ۵۴ و با سهم ۳ درصد از کل انحراف تجارت

ــراف  ــد از کل انح ــهم ۲ درص ــا س ــد ۲۰ و ب ــا ک ــا ب ــبزیجات، میوه ه ــا از س فرآورده ه

ــارت تج

شیشه و مصنوعات شیشه ای با کد ۷۰ و با سهم ۱ درصد از کل انحراف تجارت
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ــرای دریافــت  ــران ب ــا مقایســه ســهم هریــک از گروه هــای کاالیــی مــورد درخواســت ای ب

ــش صــادرات  ــزان افزای ــا در می ــان گروه ه ــهم هم ــن س ــه و همچنی ــح در صــادرات اولی ترجی

پــس از برقــراری PTA، میــزان اهمیــت کاالهــا در در توســعه صــادرات مشــخص می شــود. 

ــش ۴۰  ــناریو اول (کاه ــالروس را در س ــه ب ــران ب ــادرات ای ــرات در ص ــدول (۷-۸) تغیی ج

ــد: ــان می ده ــراری PTA نش ــت برق ــه جه ــای تعرف ــدی) نرخ ه درص

یو اول) جدول (۷-۸): تغییرات صادرات ایران به بالروس در کدهای دورقمی (سنار

شرحکد دورقمیردیف
افزایش صادراتصادرات ثانویه صادرات اولیه

درصدارزشسهمارزشسهمارزش

۶۴۹۳/۵۰۵۹/۰۳۶۷۸۷/۱۶۴/۵۲۲۹۳/۶۶۷۰/۱۴فرآورده های غالت، آرد۱۱۹

۲۸
میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا 

پوست
۳۱۸۲/۴۰۲۸/۹۳۳۲۶۱/۹۹۲/۵۰۷۹/۵۹۱۹/۰۱

۷۴۱/۸۰۶/۷۴۷۶۷/۵۸۳/۴۷۲۵/۷۸۶/۱۶رشته های سنتتیك یا مصنوعی۳۵۴

۹۲/۸۰۰/۸۴۹۸/۲۲۵/۸۴۵/۴۲۱/۲۹فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۴۲۰

۱۱۳/۹۰۱/۰۴۱۱۹/۳۱۴/۷۵۵/۴۱۱/۲۹شیشه و مصنوعات شیشه ای,۵

۹۳/۱۰۰/۸۵۹۵/۸۰۲/۹۰۲/۷۰۰/۶۵محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۶۲۸

۹۰/۲۰۰/۸۲۹۲/۱۵۲/۱۶۱/۹۵۰/۴۶محصوالت دارویی۷۳۰

۸
۶۸

مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، 
پنبه نسوز

۴۴/۱۰۰/۴۰۴۵/۶۶۳/۵۳۱/۵۶۰/۳۷

۱۱/۰۰۰/۱۰۱۲/۰۸۹/۸۰۱/۰۸۰/۲۶قند و شکر و شیرینی۹۱۷

۱۰
۳۹

مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از 
این مواد

۳۰/۶۰۰/۲۸۳۱/۲۲۲/۰۱۰/۶۲۰/۱۵

۵/۸۰۰/۰۵۶/۲۹۸/۴۷۰/۴۹۰/۱۲کاکائو و فرآورده های آن۱۱۱۸

۹/۸۰۰/۰۹۱۰/۱۲۳/۲۲۰/۳۲۰/۰۸نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك ۱۲۲۵

۴۰/۶۰۰/۳۷۴۰/۷۱۰/۲۶۰/۱۱۰/۰۳ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۱۳۸۵

۲/۷۰۰/۰۲۲/۷۱۰/۵۲۰/۰۱۰/۰۰عصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها و۱۴۳۲

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۱۵۸۴ ۴۷/۹۰۰/۴۴۴۷/۹۱۰/۰۱۰/۰۱۰/۰۰رآ

۰/۲۰۰/۰۰۰/۲۰۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو۱۶۴۰

۰/۱۰۰/۰۰۰/۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۱۷۳۸

۱۱۰۰۱۱۰۰۱۱۴۱۹۵۷۴۱۹۱۰۰جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

بــا توجــه بــه معیــار درصــد افزایــش صــادرات از کل افزایــش می تــوان گفــت هرچــه ایــن 

شــاخص بزرگ تــر باشــد اهمیــت آن در توســعه صــادرات بــه بــالروس بیشــتر اســت، نتایــج 

جــدول فــوق نشــان می دهــد فرآورده هــای غــالت، آرد (۱۹) و ســهم ۷۰ درصــد، میوه هــای 

ــا  ــنتتیك ی ــته های س ــد، رش ــهم ۱۹ درص ــا پوســت (۰۸) و س ــات ی ــی، پوســت مرکب خوراک

مصنوعــی (۵۴) و ســهم ۶ درصــد، فرآورده هــا از ســبزیجات، میوه هــا (۲۰) و ســهم ۱ 
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ــادرات  ــش ص ــد از کل افزای ــهم ۱ درص ــه ای (۷۰) و س ــات شیش ــه و مصنوع ــد و شیش درص

ــالروس در ســناریو کاهــش ۴۰  ــران و ب ــن ای ــه تجــارت ترجیحــی بی ــراری موافقت نام در برق

ــرای دریافــت ترجیــح ســهم دارنــد. در  ــران ب ــه در اقــالم مــورد درخواســت ای درصــدی تعرف

ــش  ــترین افزای ــه بیش ــزار دالر اســت ک ــا ۴۱۹ ه ــر ب ــش صــادرات کل براب ــناریو افزای ــن س ای

ــزار دالر اختصــاص دارد. ــزان ۲۹۴ ه ــا می ــالت، آرد (۱۹) ب ــای غ ــه فرآورده ه صــادرات ب

جــدول (۷-۹) نتایــج اثــرات رفاهــی کاهــش تعرفه هــای واردات بــالروس از ایــران را در 

ــران  ــالم انتخاب شــده توســط ای ــزان ۴۰ درصــد) و در اق ــه می ــه ب ــناریو اول (کاهــش تعرف س

ــد  ــر در واردات، درآم ــترین تغیی ــد،  بیش ــان می ده ــالروس را نش ــح از ب ــت ترجی ــرای دریاف ب

ــر  ــرار زی ــه ق ــالروس ب ــرای ب ــه ب ــاه جامع ــده و رف ــاه مصرف کنن ــه رف ــد، اضاف ــه ای جدی تعرف

اســت:

ماهی ها و قشرداران صدفداران و سایر، کد ۰۳

وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط، کد ۸۷

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم، کد ۸۴ رآ

مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد، کد ۳۹

ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا، کد ۸۵

جدول (۷-۹): اثرات رفاهی کاهش تعرفه واردات از ایران در بازار بالروس در کدهای دورقمی (سناریو اول)

شرحکدردیف
تغییر در 
واردات

درآمد تعرفه ای 
جدید

تغییرات درآمد 
تعرفه ای

اضافه رفاه 
مصرف کننده

رفاه 
جامعه

اثر کل 
تجارت

۲۰۱۵۷۷۳۱۰۹۶۴۴۲۳۲-۴۴۲۳۲۴۵۶۹ماهی ها و قشرداران صدفداران و سایر۱۳

۲۵۱۸۰۵۸۴۱۱۱۶۱۸۹۸۳-۱۸۹۸۳۴۱۱۴۲وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۲۸۷

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۳۸۴ ۱۸۴۰۵۱۹۵۵۳۶۱۸۳۲۷-۱۸۳۲۷۲۹۱۰۱رآ

۱۹۹۵۴۳۸۲۳۹۱۱۴۳۷۷-۱۴۳۷۷۳۱۸۶۶مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد۴۳۹

۲۰۰۱۹۲۱۴۳۵۴۱۲۵۸۵-۱۲۵۸۵۳۲۷۹۸ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۵۸۵

۱۵۲۵۷۳۹۲۴۴۵۱۱۹۸۴-۱۱۹۸۴۲۶۲۶۸سرب و مصنوعات از سرب۶۷۳

۶۲۸۲۴۷۷۶۶۱۱۰۳۵۹-۱۰۳۵۹۱۱۱۵۵سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر ۷۷

۶۶۵۰۳۷۴۳۹۷۱۰۰۹۸-۱۰۰۹۸۱۰۷۸۶نباتات زنده و محصوالت گلکاری۸۶

۱۷۹۹۲۵۰۶۷۷۹۱۶۱-۹۱۶۱۳۴۸۵لباس و متفرعات لباس، از کشباف ۹۶۱

۴۹۵۵۱۶۴۲۵۸۲۱۳-۸۲۱۳۸۰۰۵میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۱۰۸

۶۷۰۵۱۵۲۱۹۵۶۸۸۶-۶۸۸۶۱۰۴۹۱محصوالت دارویی۱۱۳۰

۳۶۳۰۱۷۲۲۱۷۴۴۴۹-۴۴۴۹۵۹۲۶رشته های سنتتیك یا مصنوعی۱۲۵۴

۵۷۲۹۸۸۱۲۲۳۵۷۲-۳۵۷۲۹۱۹۲کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو۱۳۴۰

۲۵۵۲۶۰۹۱۳۴۰۷-۳۴۰۷۴۰۹۷محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۱۴۳۸



موافقت نامه تجارت ترجیحى
بین ایران و اتحادیه اقتصادى اوراسیا

380

شرحکدردیف
تغییر در 
واردات

درآمد تعرفه ای 
جدید

تغییرات درآمد 
تعرفه ای

اضافه رفاه 
مصرف کننده

رفاه 
جامعه

اثر کل 
تجارت

۱۷۱۳۱۱۸۱۶۲۳۱۹۲-۳۱۹۲۲۹۴۰الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۱۵۵۵

۲۶۷۱۱۱۰۱۶۱۲۸۴۸-۲۸۴۸۴۵۸۱مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز۱۶۶۸

۳۵۸۹۷۶۸۰۲۶۳۲-۲۶۳۲۵۷۴۷صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۱۷۳۴

۲۰۷۸۴۰۵۴۲۱۱۱-۲۱۱۱۳۲۷۳عصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها۱۸,۳

۳۱۶۸۸۴۱۰۳۱۹۸۱-۱۹۸۱۵۳۵۴شیشه و مصنوعات شیشه ای۱۹۷۰

۱۵۷۸۱۰۷۱۴۳۱۸۹۴-۱۸۹۴۲۸۰۴محصوالت سرامیکی۲۰۶۹

۴۷۱۳۵۵۶۱۷۸۵-۱۷۸۵۷۹۴مواد آلبومینوئید، محصوالت بر اساس۲۱۳۵

۲۰۵۵۵۳۸۴۱۷۵۷-۱۷۵۷۳۴۳۲فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۲۲۲۰

۱۶۴۲۳۳۷۱۱۶۲۰-۱۶۲۰۳۱۵۳فرآورده های غالت، آرد۲۳۱۹

۲۴
۲۵

نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك و 
سیمان

۱۴۳۶۲۵۰۱-۱۵۲۵۱۹۲۶۱۴۳۶

۲۱۷۰۲۶۳۰۱۳۶۰-۱۳۶۰۳۴۲۷محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۲۵

۸۰۵۱۰۱۳۵۶۵-۵۶۵۱۳۰۱قند و شکر و شیرینی۲۶۱۷

۱۳۶۸۸۱۰۵۵۷-۵۵۷۲۱۶۶مس و مصنوعات از مس۲۷۷۴

۴۱۱۸۴۰۵۲۵-۵۲۵۶۸۷شیر و محصوالت لبنی - تخم پرندگان - عسل۲۸۴

۷۴۸۵۸۴۷۳-۴۷۳۱۱۷۹کاکائو و فرآورده های آن۲۹۱۸

۲۴۸۶۴۲۷۳۲۵-۳۲۵۳۹۴۳۱سوخت های معدنی، روغن های معدنی۳۰۲۷

۱۸۹۹۹۱۵۰۱۱۷۵۹۸۲۰۱۶۹۳-۲۰۱۶۹۳.۳۱۱۶۵۳جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

ــه   ــناریو کاهــش ۴۰ درصــدی تعرف ــالروس در س ــرای ب ــده ب ــترین تجــارت ایجادش بیش

ــر اســت: ــه صــورت زی ــران ب واردات از ای

ــا ســهم ۱۵ درصــد از کل  ــد ۸۷ و ب ــل روی خــط، ک ــر از نواق ــی غی ــه زمین ــائط نقلی وس

ــده ــارت ایجادش تج

ماهی هــا و قشــرداران صدفــداران و ســایر، کــد ۰۳ و بــا ســهم ۱۴ درصــد از کل تجــارت 

ایجادشــده

ــا ســهم ۹ درصــد از کل تجــارت  ــا کــد ۶۱ و ب لبــاس و متفرعــات لبــاس، از کشــباف، ب

ایجادشــده

ــد از کل  ــهم ۹ درص ــا س ــد ۰۷ و ب ــا ک ــر ب ــای زی ــه و غده ه ــات ریش ــبزیجات، نبات س

ــده ــارت ایجادش تج

کتورهــای هســته ای دیــگ بخــار و آبگــرم، کــد ۸۴ و بــا ســهم ۷ درصــد از کل تجــارت  رآ

ایجادشده

ــاه  ــده، رف ــاه مصرف کنن ــه رف ــد، اضاف ــه ای جدی ــد تعرف ــر در واردات، درآم ــزان تغیی می
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جامعــه و اثــر کل تجــارت بــرای بــالروس در اثــر کاهــش تعرفــه واردات از ایــران بــه میــزان 

۴۰ درصــد بــه ترتیــب برابــر بــا ۲۰۱۶۳۹، ۳۱۱۶۵۳، ۱۸۹۹۹۱-، ۵۰۱۱، ۷۵۹۸ و ۲۰۱۶۹۳ 

هــزار دالر اســت.

ــران در  ــالروس را در واردات از ای ــای ب ــش تعرفه ه ــج کاه ــدول (۷-۱۰)، نتای ــج ج نتای

ــرای  ــران ب ــده توســط ای ــالم انتخاب ش ــزان ۶۰ درصــد در اق ــه می ــا کاهشــی ب ــناریو دوم ب س

ــرار  ــه ق ــر ایجــاد تجــارت ب ــه بیشــترین اث ــالروس را نشــان می دهــد ک ــح از ب دریافــت ترجی

زیــر اســت:

فرآورده های غالت، آرد با کد ۱۹ و با سهم ۶۷ درصد از کل ایجاد تجارت

ــا ســهم ۲۲ درصــد از  ــا کــد ۰۸ و ب ــا پوســت ب ــات ی میوه هــای خوراکــی، پوســت مرکب

کل ایجــاد تجــارت

رشته های سنتتیك یا مصنوعی با کد ۵۴ و با سهم ۷ درصد از کل ایجاد تجارت 

شیشه و مصنوعات شیشه ای با کد ۷۰ و با سهم ۱ درصد از کل ایجاد تجارت

فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها با کد ۲۰ و با سهم ۱ درصد از کل ایجاد تجارت

جدول (۷-۱۰): اثرات ایجاد و انحراف تجارت در بازار بالروس برای ایران در کدهای دورقمی (سناریو دوم)

شرحکد دورقمیردیف
ایجاد تجارتانحراف تجارتافزایش صادرات

سهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۰۰۹۱۹/۲۸۴۴۶/۳۴۹۶۵۲۱/۰۳سرب و مصنوعات از سرب۱۷۳

۱۰۸۹۲۰/۸۱۳۲۴۴۶/۶۹۷۶۵۱۶/۶۷نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك و سیمان۲۲۵

۶۹۹۱۳/۳۷۷۰۱۰/۰۹۶۲۹۱۳/۷۲مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد۳۳۹

۴۳۳۸/۲۸۱۶۲/۳۳۴۱۷۹/۰۹شیشه و مصنوعات شیشه ای۴۷۰

۵,-t ۴۶۸۸/۹۴۶۸۹/۷۷۴۰۰۸/۷۲سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر

۷/۳۰۶۰/۸۲۳۷۶۸/۲۰سوخت های معدنی، روغن های معدنی و۶۲۷

۳۵۳۶/۷۶۱۴۱/۹۶۳۴۰۷/۴۱محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۷۲۸

۱۴۶۲/۷۹۴۰/۶۵۱۴۲۳/۰۹میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۸۸

۸۶۱/۶۴۱۰۱/۴۳۷۶۱/۶۵مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز۹۶۸

۱/۴۷۲۰/۳۲۷۵۱/۶۳-۷محصوالت سرامیکی۱۰۶۹

۸۷۱/۶۶۱۶۲/۲۸۷۱۱/۵۴رشته های سنتتیك یا مصنوعی۱۱۵۴

۶۶۱/۲۵۶۰/۸۳۶۰۱/۳۰صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۱۲۳۴

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۱۳۸۴ ۳۱/۴۰۱۷۲/۴۷۵۶۱/۲۲-رآ

۴۹۰/۹۴۲۰/۲۶۴۷۱/۰۳فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۱۴۲۰

۴۸۰/۹۱۴۷۶/۷۶۴۵۰/۹۹مواد آلبومینوئید، محصوالت بر اساس۱۵۳۵

۱۶۳۲۰/۶۹ /۰/۸۹۱۵۲-۴شیر و محصوالت لبنی - تخم پرندگان - عسل۱۶۴

۰/۳۸۳۰/۳۹۱۷۰/۳۷محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۱۷۳۸
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شرحکد دورقمیردیف
ایجاد تجارتانحراف تجارتافزایش صادرات

سهمارزشسهمارزشسهمارزش

۲۴۰/۴۵۷۱/۰۵۱۶۰/۳۶قند و شکر و شیرینی۱۸-۱

۱۳۰/۲۵۲۰/۲۵۱۱۰/۲۴عصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها و۱۹۳۲

۰۶۹۰/۱۹'۰/۱۷۰۰الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۲۰۵۵

۹۰/۱۷۱۰/۱۱۸۰/۱۷مس و مصنوعات از مس۲۱۷۴

۰/۱۵-۱۱۰/۲۲۵۰/۶۷ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۲۲۸۵

۰/۱۵۲۰/۳۰۶۰/۱۳وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۲۳۸۷

۶۰/۱۲۶۰/۸۸۶۰/۱۲فرآورده های غالت، آرد۲۴۱۹

۹۰/۱۷۳۰/۴۹۵۰/۱۱نباتات زنده و محصوالت گلکاری۲۵۶

۵۰/۱۰۲۰/۲۶۳۰/۰۸کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو۲۶۴۰

۳۰/۰۵۰۰/۰۰۳۰/۰۵کاکائو و فرآورده های آن۲۷۱۸

۵۰/۰۹۳۰/۳۷۲۰/۰۵لباس و متفرعات لباس، از کشباف۲۸۶۱

۵۲۳۰۱۰۰۶۹۴۱۰۰۴۵۸۶۱۰۰جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

بیشــترین اثــر انحــراف تجــارت در ســناریو کاهــش ۶۰ درصــدی تعرفــه  واردات بــالروس 

از ایــران بــه صــورت زیــر اســت:

فرآورده های غالت، آرد با کد ۱۹ و با سهم ۸۰ درصد از کل انحراف تجارت

میوه هــای خوراکــی، پوســت مرکبــات یــا پوســت بــا کــد ۰۸ و بــا ســهم ۱۲ درصــد از کل 

انحــراف تجــارت

رشته های سنتتیك یا مصنوعی با کد ۵۴ و با سهم ۳ درصد از کل انحراف تجارت

ــراف  ــد از کل انح ــهم ۲ درص ــا س ــد ۲۰ و ب ــا ک ــا ب ــبزیجات، میوه ه ــا از س فرآورده ه

ــارت تج

شیشه و مصنوعات شیشه ای با کد ۷۰ و با سهم ۱ درصد از کل انحراف تجارت

ــرای دریافــت  ــران ب ــا مقایســه ســهم هریــک از گروه هــای کاالیــی مــورد درخواســت ای ب

ــش صــادرات  ــزان افزای ــا در می ــان گروه ه ــهم هم ــن س ــه و همچنی ــح در صــادرات اولی ترجی

پــس از برقــراری PTA، میــزان اهمیــت کاالهــا در در توســعه صــادرات مشــخص می شــود. 

ــش ۶۰  ــناریو اول (کاه ــالروس را در س ــه ب ــران ب ــادرات ای ــرات در ص ــدول (۷-۱۱) تغیی ج

ــد: ــان می ده ــراری PTA نش ــت برق ــه جه ــای تعرف ــدی) نرخ ه درص
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یو دوم) جدول (۷-۱۱): تغییرات صادرات ایران به بالروس در کدهای دورقمی (سنار

شرحکد دورقمیردیف
افزایش صادراتصادرات ثانویه صادرات اولیه

درصدارزشسهمارزشسهمارزش

۶۴۹۳/۵۰۵۹/۰۳۶۹۳۶/۸۳۶/۸۳۴۴۳/۳۳۷۰/۲۴فرآورده های غالت، آرد۱۱۹

۲۸
میوه های خوراکی، پوست مرکبات 

یا پوست
۳۱۸۲/۴۰۲۸/۹۳۳۳۰۱/۸۷۳/۷۵۱۱۹/۴۷۱۸/۹۳

۷۴۱/۸۰۶/۷۴۷۸۰/۵۵۵/۲۲۳۸/۷۵۶/۱۴رشته های سنتتیك یا مصنوعی۳۵۴

۹۲/۸۰۰/۸۴۱۰۰/۹۸۸/۸۱۸/۱۸۱/۳۰فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۴۲۰

۱۱۳/۹۰۱/۰۴۱۲۲/۰۶۷/۱۷۸/۱۶۱/۲۹محصوالت سرامیکی۵۷۰

۶۲۸
محصوالت شیمیایی غیرآلی با 

ترکیبات
۹۳/۱۰۰/۸۵۹۷/۱۸۴/۳۸۴/۰۸۰/۶۵

۹۰/۲۰۰/۸۲۹۳/۱۲۳/۲۴۲/۹۲۰/۴۶محصوالت دارویی۷۳۰

۸۶۸
مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، 

پنبه نسوز
۴۴/۱۰۰/۴۰۴۶/۴۳۵/۲۸۲/۳۳۰/۳۷

۱۱/۰۰۰/۱۰۱۲/۶۳۱۴/۷۸۱/۶۳۰/۲۶قند و شکر و شیرینی۹۱۷

۱۰۳۹
مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده 

از این مواد
۳۰/۶۰۰/۲۸۳۱/۵۳۳/۰۳۰/۹۳۰/۱۵

۵/۸۰۰/۰۵۶/۵۴۱۲/۷۸۰/۷۴۰/۱۲کاکائو و فرآورده های آن۱۱۱۸

۱۲۲۵
نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، 

آهك 
۹/۸۰۰/۰۹۱۰/۲۷۴/۸۴۰/۴۷۰/۰۸

۱۳۸۵
ماشین آالت و دستگاه های برقی 

و اجزا
۴۰/۶۰۰/۳۷۴۰/۷۶۰/۳۹۰/۱۶۰/۰۳

۲/۷۰۰/۰۲۲/۷۲۰/۷۸۰/۰۲۰/۰۰عصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها۱۴۳۲

۱۵۸۴
کتورهای هسته ای دیگ بخار  رآ

و آبگرم
۴۷/۹۰۰/۴۴۴۷/۹۱۰/۰۲۰/۰۱۰/۰۰

۱۶۴۰
کائوچو و اشیای ساخته شده از 

کائوچو
۰/۲۰۰/۰۰۰/۲۱۲/۵۰۰/۰۱۰/۰۰

۰/۱۰۰/۰۰۰/۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۱۷۳۸

۱۱۰۰۱۱۰۰۱۱۶۳۲۸۸۶۳۱۱۰۰جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

ــه  ــت هرچ ــوان گف ــش می ت ــادرات از کل افزای ــش ص ــد افزای ــار درص ــه معی ــه ب ــا توج ب

ــالروس بیشــتر اســت،  ــه ب ــر باشــد اهمیــت آن در توســعه صــادرات ب ــن شــاخص بزرگ ت ای

ــا ســهم ۷۰ درصــد،  نتایــج جــدول فــوق نشــان می دهــد فرآورده هــای غــالت، آرد (۱۹) و ب

ــته های  ــا ســهم ۱۲ درصــد، رش ــا پوســت (۰۸) و ب ــات ی ــی، پوســت مرکب ــای خوراک میوه ه

ــا ســهم ۳ درصــد، فرآورده هــا از ســبزیجات، میوه هــا (۲۰)  ســنتتیك یــا مصنوعــی (۵۴) و ب

و بــا ســهم ۲ درصــد و شیشــه و مصنوعــات شیشــه ای (۷۰) و بــا ســهم ۱ درصــد کل افزایــش 

ــناریو  ــالروس در س ــران و ب ــن ای ــی بی ــارت ترجیح ــه تج ــراری موافقت نام ــادرات در برق ص

کاهــش ۶۰ درصــدی تعرفــه در اقــالم مــورد درخواســت ایــران بــرای دریافــت ترجیــح ســهم 



موافقت نامه تجارت ترجیحى
بین ایران و اتحادیه اقتصادى اوراسیا

384

ــا ۶۳۱ هــزار دالر کــه بیشــترین  دارنــد. در ایــن ســناریو افزایــش صــادرات کل برابــر اســت ب

ــزار دالر  ــزان ۴۴۳ ه ــا می ــالت، آرد (۱۹) ب ــای غ ــه فرآورده ه ــوط ب ــادرات مرب ــش ص افزای

اســت.

ــران را  ــالروس از ای ــای واردات ب ــرات رفاهــی کاهــش تعرفه ه ــج اث جــدول (۷-۱۲) نتای

در ســناریو دوم (کاهــش تعرفــه بــه میــزان ۶۰ درصــد) و در اقــالم انتخاب شــده توســط ایــران 

ــد  ــر در واردات، درآم ــترین تغیی ــد،  بیش ــان می ده ــالروس را نش ــح از ب ــت ترجی ــرای دریاف ب

ــر  ــرار زی ــه ق ــالروس ب ــرای ب ــه ب ــاه جامع ــده و رف ــاه مصرف کنن ــه رف ــد، اضاف ــه ای جدی تعرف

اســت:

مروارید طبیعی یا پرورده، کد ۷۱

رشته های سنتتیك یا مصنوعی، کد ۵۴

وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط، کد ۸۷

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم، کد ۸۴ رآ

ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا، کد ۸۵

جدول (۷-۱۲): اثرات رفاهی کاهش تعرفه واردات از ایران در بازار بالروس در کدهای دورقمی 

یو دوم) (سنار

شرحکدردیف
تغییر در 
واردات

درآمد تعرفه ای 
جدید

تغییرات درآمد 
تعرفه ای

اضافه رفاه 
مصرف کننده

رفاه 
جامعه

اثر کل 
تجارت

۳۳۳۰۱۰۱۴۱۴۳۸۶۶۳۴۸-۶۶۳۴۸۳۲۵۴ماهی ها و قشرداران صدفداران و سایر۱۳

۳۸۴۶۹۷۶۸۱۴۶۶۲۸۴۷۴-۲۸۴۷۴۲۷۸۵۳وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۲۸۷

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۳۸۴ ۲۷۹۰۷۲۵۶۷۰۴۲۷۴۹۰-۲۷۴۹۰۱۹۶۰۰رآ

۳۰۳۱۷۵۰۲۵۱۴۲۱۵۶۶-۲۱۵۶۶۲۱۵۰۴مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد۴۳۹

۳۰۵۸۲۲۸۱۴۶۵۱۸۸۷۸-۱۸۸۷۸۲۲۲۳۵ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۵۸۵

۱۷۹۷۶(۸(۲۳۵۶۸۵۱۶-۱۷۹۷۶۱۷۹۵۷سرب و مصنوعات از سرب۶۷۳

۹۷۷۲۶۲۷۸۶۸۱۵۵۳۹-۱۵۵۳۹۷۶۶۵سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر ۷۷

۱۰۱۳۹۴۹۱۵۲۱۱۵۱۴۷-۱۵۱۴۷۷۲۹۷نباتات زنده و محصوالت گلکاری۸۶

۲۸۵۶۳۲۹۸۸۹۱۳۷۴۱-۱۳۷۴۱۲۴۲۸لباس و متفرعات لباس، از کشباف۹۶۱

۷۵۵۲۲۱۶۳۳۵۱۲۳۲۰-۱۲۳۲۰۵۴۰۹میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۱۰۸

۱۰۱۴۴۲۰۰۲۵۷۱۰۳۲۹-۱۰۳۲۹۷۰۵۲محصوالت دارویی۱۱۳۰

۵۵۴۱۲۲۶۲۸۵۶۶۷۴-۶۶۷۴۴۰۱۵رشته های سنتتیك یا مصنوعی۱۲۵۴

۸۷۱۲۱۱۶۱۶۰۵۳۵۸-۵۳۵۸۶۲۰۹کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو۱۳۴۰

۳۸۸۱۷۸۱۲۰۵۱۱۱-۵۱۱۱۲۷۶۸محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۱۴۳۸

۲۶۴۵۱۵۵۲۱۳۴۷۸۸-۴۷۸۸۲۰۰۸الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۱۵۵۵

۴۱۲۱۱۴۴۲۱۲۴۲۷۲-۴۲۷۲۳۱۳۲مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز۱۶۶۸
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شرحکدردیف
تغییر در 
واردات

درآمد تعرفه ای 
جدید

تغییرات درآمد 
تعرفه ای

اضافه رفاه 
مصرف کننده

رفاه 
جامعه

اثر کل 
تجارت

۵۴۵۶۱۰۰۱۰۵۳۹۴۸-۳۹۴۸۳۸۸۰صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۱۷۳۴

۳۱۴۸۵۲۷۰۳۱۶۶-۳۱۶۶۲۲۰۳عصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها و۱۸۳۲

۴۸۷۳۱۱۰۱۳۵۲۹۷۲-۲۹۷۲۳۶۴۹شیشه و مصنوعات شیشه ای۱۹۷۰

۲۴۵۵۱۴۱۱۸۷۲۸۴۱-۲۸۴۱۱۹۲۷محصوالت سرامیکی۲۰۶۹

۷۲۴۴۶۷۳۲۶۷۸-۲۶۷۸۵۴۱مواد آلبومینوئید، محصوالت بر اساس۲۱۳۵

۳۱۵۲۷۰۱۱۰۲۶۳۶-۲۶۳۶۲۳۳۴فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۲۲۲۰

۲۶۰۲۴۳۹۳۲۴۳۱-۲۴۳۱۲۱۹۴فرآورده های غالت، آرد۲۳۱۹

۲۴
۲۵

نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك و 
سیمان

۲۱۵۴۱۶۹۳-۲۳۳۴۲۵۳۴۲۱۵۴

۳۲۹۰۳۴۳۹۲۰۴۰-۲۰۴۰۲۳۰۷محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۲۵۲۸

۱۲۲۶۱۳۱۸۸۴۷-۸۴۷۸۸۰قند و شکر و شیرینی۲۶۱۷

۲۰۷۶۱۰۱۳۸۳۵-۸۳۵۱۴۵۹مس و مصنوعات از مس۲۷۷۴

۶۳۱۱۱۵۳۷۸۷-۷۸۷۴۶۸شیر و محصوالت لبنی - تخم پرندگان - عسل۲۸۴

۱۱۳۴۷۱۱۷۱۰-۷۱۰۷۹۴کاکائو و فرآورده های آن۲۹۱۸

۳۷۷۲۷۲۹۴۸۷-۴۸۷۲۶۵۶۷سوخت های معدنی، روغن های معدنی۳۰۲۷

۲۹۰۳۶۴۶۵۸۴۹۹۸۰۳۰۲۵۴۰-۳۰۲۵۴۰۲۱۱۲۸۱جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

ــه   ــناریو کاهــش ۶۰ درصــدی تعرف ــالروس در س ــرای ب ــده ب ــترین تجــارت ایجادش بیش

ــر اســت: ــه صــورت زی ــران ب واردات از ای

ماهی هــا و قشــرداران صدفــداران و ســایر، کــد ۰۳ و بــا ســهم ۲۲ درصــد از کل تجــارت 

ایجادشده

ــد از کل  ــهم ۹ درص ــا س ــد ۸۷ و ب ــط، ک ــل روی خ ــر از نواق ــی غی ــه زمین ــائط نقلی وس

ــده ــارت ایجادش تج

کتورهــای هســته ای دیــگ بخــار و آبگــرم، کــد ۸۴ و بــا ســهم ۹ درصــد از کل تجــارت  رآ

ایجادشده

مــواد پالســتیکی و اشــیای ساخته شــده از ایــن مــواد، کــد ۳۹ و بــا ســهم ۷ درصــد از کل 

تجــارت ایجادشــده

ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی و اجــزا، کــد ۸۵ و بــا ســهم ۶ درصــد از کل تجــارت 

ایجادشــده

ــاه  ــده، رف ــاه مصرف کنن ــه رف ــد، اضاف ــه ای جدی ــد تعرف ــر در واردات، درآم ــزان تغیی می

جامعــه و اثــر کل تجــارت بــرای بــالروس در اثــر کاهــش تعرفــه واردات از ایــران بــه میــزان ۶۰ 
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ــا ۳۰۲۵۴۰، ۲۱۱۲۸۱، ۲۹۰۳۶۴-، ۶۵۸۴، ۹۹۸۰ و ۳۰۲۵۴۰  ــر ب ــه ترتیــب براب درصــد ب

هــزار دالر اســت.

۷-۵-۳- اثر ایجاد و انحراف تجارت در بازار روسیه برای ایران

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول (۷-۱۳)، در ســناریو اول بــا کاهــش تعرفه بــه میــزان ۴۰ درصد 

در اقــالم انتخاب شــده توســط ایــران بــرای دریافــت ترجیــح از روســیه مالحظــه می گــردد کــه 

بیشــترین اثــر ایجــاد تجــارت بــه قــرار زیر اســت: 

ــهم ۴۸ درصــد از کل  ــا س ــد ۰۷ و ب ــا ک ــر ب ــای زی ــه و غده ه ــات ریش ــبزیجات، نبات س

ایجــاد تجــارت

مس و مصنوعات از مس با کد ۷۴ و با سهم ۳۳ درصد از کل ایجاد تجارت

میوه هــای خوراکــی، پوســت مرکبــات یــا پوســت بــا کــد ۰۸ و بــا ســهم ۸ درصــد از کل 

ایجــاد تجــارت 

نمــك، گوگــرد، خــاك و ســنگ و گــچ، آهــك و ســیمان بــا کــد ۲۵ و بــا ســهم ۲ درصــد 

از کل ایجــاد تجــارت

مصنوعــات از ســنگ، گــچ، ســیمان، پنبــه نســوز بــا کــد ۶۸ و بــا ســهم ۱ درصــد از کل 

ایجــاد تجــارت

جدول (۷-۱۳): اثرات ایجاد و انحراف تجارت در بازار روسیه برای ایران در کدهای دورقمی (سناریو اول)

شرحکد دورقمیردیف
ایجاد تجارتانحراف تجارتافزایش صادرات

سهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۳۵۵۸۵۲/۳۴۲۹۴۶۷۸/۵۵۱۰۶۱۲۴۷/۹۰سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر ۱۷

۷۲۴۴۲۷/۹۶۲۵۰/۶۷۷۲۱۸۳۲/۵۸مس و مصنوعات از مس۲۷۴

۱۸۶۰۷/۱۸۱۹۰۵/۰۶۱۶۷۰۷/۵۴میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۳۸

۵۲۷۲/۰۳۶۵۱/۷۲۴۶۲۲/۰۹نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك و سیمان۴۲۵

۳۲۷۱/۲۶۴۰/۱۲۳۲۳۱/۴۶مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز۵۶۸

۳۰۳۱/۱۷۳۰/۰۹۳۰۰۱/۳۵ماهی ها و قشرداران صدفداران و سایر۶۳

۳۰۶۱/۱۸۱۰۰/۲۶۲۹۷۱/۳۴فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۷۲۰

۵۶۳۲/۱۷۳۲۲۸/۶۰۲۴۱۱/۰۹شیر و محصوالت لبنی - تخم پرندگان - عسل۸۴

۲۲۰۰/۸۵۵۰/۱۴۲۱۵۰/۹۷وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۹۸۷

۱۹۱۰/۷۴۲۱۰/۵۵۱۷۰۰/۷۷شیشه و مصنوعات شیشه ای۱۰۷۰

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۱۱۸۴ ۱۵۷۰/۶۰۵۰/۱۲۱۵۲۰/۶۹رآ

۲۰۰۰/۷۷۷۶۲/۰۲۱۲۴۰/۵۶الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۱۲۵۵

۱۳۴۰/۵۲۲۴۰/۶۳۱۱۰۰/۵۰مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد۱۳۳۹

۸۹۰/۳۵۱۵۰/۴۰۷۵۰/۳۴سوخت های معدنی، روغن های معدنی و۱۴۹۷
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۴۸۰/۱۸۳۰/۰۷۴۵۰/۲۰رشته های سنتتیك یا مصنوعی۱۵۵۴

۵۳۰/۲۰۱۲۰/۳۱۴۱۰/۱۸سرب و مصنوعات از سرب۱۶۷۳

۵۱۰/۲۰۲۰۰/۵۴۳۱۰/۱۴فرآورده های غالت، آرد۱۷۱۹

۱۰ /۲۴۰/۰۹۲۰/۰۴۲۲۰محصوالت سرامیکی۱۸۶۹

۰/۰۴۱۲۰/۰۵—۱—۱۱۰/۰۴مواد آلبومینوئید، محصوالت بر اساس۱۹۳۵

۱۳۰/۰۵۳۰/۰۸۱۰۰/۰۵قند و شکر و شیرینی۲۰۱۷

۱۱۰/۰۴۱۰/۰۴۹۰/۰۴محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات.,-,۲۱۸

۱۱۰/۰۴۳۰/۰۷۸۰/۰۴کاکائو و فرآورده های آن۲۲۱۸

۰/۰۴۴۰/۰۲—۱—۳۰/۰۱صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۲۳۳۴

۲۰/۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۱ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۲۴۸۵

۱۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰نباتات زنده و محصوالت گلکاری۲۵۶

۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو۲۶۴۰

۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰عصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها۲۷۳۲

۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰محصوالت دارویی۲۸۳۰

۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های۲۹۷۱

۲۵۹۰۵۱۰۰۳۷۵۰۱۰۰۲۲۱۵۵۱۰۰جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

بیشــترین اثــر انحــراف تجــارت در ســناریو کاهــش ۴۰ درصــدی تعرفــه  واردات روســیه از 

ایــران بــه صــورت زیــر اســت:

ــهم ۷۹ درصــد از کل  ــا س ــد ۰۷ و ب ــا ک ــر ب ــای زی ــه و غده ه ــات ریش ــبزیجات، نبات س

انحــراف تجــارت

ــا ســهم ۹ درصــد از  ــا کــد ۰۴ و ب شــیر و محصــوالت لبنــی - تخــم پرنــدگان – عســل ب

کل انحــراف تجــارت

میوه هــای خوراکــی، پوســت مرکبــات یــا پوســت بــا کــد ۰۸ و بــا ســهم ۵ درصــد از کل 

انحــراف تجــارت

الیــاف ســنتتیك یــا مصنوعــی غیــر یکســره بــا کــد ۵۵ و بــا ســهم ۲ درصــد از کل انحــراف 

رت تجا

نمــك، گوگــرد، خــاك و ســنگ و گــچ، آهــك و ســیمان بــا کــد ۲۵ و بــا ســهم ۲ درصــد 

از کل انحــراف تجــارت

ــرای دریافــت  ــران ب ــا مقایســه ســهم هریــک از گروه هــای کاالیــی مــورد درخواســت ای ب

ــش صــادرات  ــزان افزای ــا در می ــان گروه ه ــهم هم ــن س ــه و همچنی ــح در صــادرات اولی ترجی

پــس از برقــراری PTA، میــزان اهمیــت کاالهــا در در توســعه صــادرات مشــخص می شــود. 
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ــش ۴۰  ــناریو اول (کاه ــیه را در س ــه روس ــران ب ــادرات ای ــرات در ص ــدول (۷-۱۴) تغیی ج

ــد: ــان می ده ــراری PTA نش ــت برق ــه جه ــای تعرف ــدی) نرخ ه درص

یو اول) جدول (۷-۱۴): تغییرات صادرات ایران به روسیه در کدهای دورقمی (سنار

شرحکد دورقمیردیف
افزایش صادراتصادرات ثانویه صادرات اولیه

درصدارزشسهمارزشسهمارزش

۱۵۵۰۴۱۳۳/۶۶۱۶۸۵۹۹۸/۷۴۱۳۵۵۸۵۲/۳۴سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر ۱۷

۶۲۰۴۹۱۳/۴۷۶۹۲۹۳۱۱/۶۷۷۲۴۴۲۷/۹۶مس و مصنوعات از مس۲۷۴

۱۶۸۹۷۹۳۶/۶۸۱۷۰۸۳۹۱/۱۰۱۸۶۰۷/۱۸میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۳۸

۴۴
شیر و محصوالت لبنی - تخم پرندگان 

- عسل
۵۸۳۶۱/۲۷۶۳۹۹۹/۶۵۵۶۳۲/۱۷

۵۲۵
نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، 

آهك،سیمان
۵۸۷۴۱/۲۸۶۴۰۱۸/۹۷۵۲۷۲/۰۳

۳۲۴۸۰/۷۱۳۵۷۵۱۰/۰۷۳۲۷۱/۲۶مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز۶۶۸

۱۶۶۶۰۳/۶۲۱۶۹۶۷۱/۸۴۳۰۶۱/۱۸فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۷۲۰

۲۷۵۴۰/۶۰۳۰۵۸۱۱/۰۲۳۰۳۱/۱۷ماهی ها و قشرداران صدفداران۸۳

۳۱۸۸۰/۶۹۳۴۰۸۶/۹۰۲۲۰۰/۸۵وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۹۸۷

۷۷۰۹۱/۶۷۷۹۰۹۲/۵۹۲۰۰۰/۷۷الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۱۰۵۵

۴۰۴۳۰/۸۸۴۲۳۴۴/۷۲۱۹۱۰/۷۴شیشه و مصنوعات شیشه ای۱۱۷۰

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۱۲۸۴ ۵۳۷۴۱/۱۷۵۵۳۱۲/۹۱۱۵۷۰/۶۰رآ

۱۳۳۹
مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از 

این مواد
۱۲۷۹۴۲/۷۸۱۲۹۲۸۱/۰۵۱۳۴۰/۵۲

۱۱۳۴۰/۲۵۱۲۲۳۷/۸۹۸۹۰/۳۵سوخت های معدنی، روغن های معدنی و۱۴۲۷

۱۴۷۱۰/۳۲۱۵۲۳۳/۵۷۵۳۰/۲۰سرب و مصنوعات از سرب۱۵۷۳

۹۵۳۰/۲۱۱۰۰۴۵/۳۵۵۱۰/۲۰فرآورده های غالت، آرد۱۶۱۹

۱۸۴۰/۰۴۲۳۲۲۶/۰۱۴۸۰/۱۸رشته های سنتتیك یا مصنوعی۱۷۵۴

۳۰۳۰/۰۷۳۲۷۷/۸۲۲۴۰/۰۹محصوالت سرامیکی۱۸۶۹

۲۶۲۰/۰۶۲۷۵۵/۰۵۱۳۰/۰۵قند و شکر و شیرینی۱۹۱۷

۳۰۵۰/۰۷۳۱۶۳/۶۶۱۱۰/۰۴کاکائو و فرآورده های آن۲۰۱۸

۱۱۱۲۰/۲۴۱۱۲۳۰/۹۶۱۱۰/۰۴محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۲۱۲۸

۲۸۹۰/۰۶۳۰۰۳/۶۷۱۱۰/۰۴مواد آلبومینوئید، محصوالت بر اساس۲۲۳۵

۲۴۱۰/۰۵۲۴۴۱/۲۱۳۰/۰۱صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۲۳۳۴

۳۷۵۰/۰۸۳۷۷۰/۴۰۲۰/۰۱ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۲۴۸۵

۱۸۰/۰۰۱۸۳/۱۹۱۰/۰۰نباتات زنده و محصوالت گلکاری۲۵۶

۱۴۰/۰۰۱۴۲/۸۶۰۰/۰۰کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو۲۶۴۰

۴۰/۰۰۴۱/۰۴۰۰/۰۰محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۲۷۳۸

۳۰/۰۰۳۰/۱۹۰۰/۰۰عصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها و۲۸۳۲

۰۰/۰۰۰۰/۹۶۰۰/۰۰محصوالت دارویی۲۹۳۰

۴۰۸۰/۰۹۴۰۸۰/۰۰۰۰/۰۰مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های۳۰۷۱

۴۶۰۶۲۹۱۰۰۴۸۶۵۳۴۱۵۵۲۵۹۰۵۱۰۰جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت
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صادرات اولیه (صادرات ایران به روسیه قبل از برقراری تعرفه های ترجیحی)

صادرات ثانویه (صادرات ایران به روسیه بعد از برقراری تعرفه های ترجیحی)

بــا توجــه بــه معیــار درصــد افزایــش صــادرات از کل افزایــش می تــوان گفــت هرچــه ایــن 

ــج  ــه روســیه بیشــتر اســت، نتای ــت آن در توســعه صــادرات ب ــر باشــد اهمی شــاخص بزرگ ت

جــدول فــوق نشــان می دهــد ســبزیجات، نباتــات ریشــه و غده هــای زیــر (۰۷) و ســهم ۵۲ 

درصــد، مــس و مصنوعــات از مــس (۷۴) و ســهم ۲۸ درصــد، میوه هــای خوراکــی، پوســت 

ــدگان،  ــم پرن ــی، تخ ــیر و محصــوالت لبن ــهم ۷ درصــد، ش ــا پوســت (۰۸) و س ــات ی مرکب

عســل (۰۴) و ســهم ۲ درصــد و نمــك، گوگــرد، خــاك و ســنگ و گــچ، آهــك، ســیمان (۲۵) 

و ســهم ۱ درصــد از کل افزایــش صــادرات در برقــراری موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن 

ــران  ــورد درخواســت ای ــالم م ــه در اق ــناریو کاهــش ۴۰ درصــدی تعرف ــیه در س ــران و روس ای

ــا  بــرای دریافــت ترجیــح ســهم دارنــد. در ایــن ســناریو افزایــش صــادرات کل برابــر اســت ب

۲۵۹۰۵ هــزار دالر کــه بیشــترین افزایــش صــادرات مربــوط بــه ســبزیجات، نباتــات ریشــه و 

ــزار دالر اســت. ــزان ۱۳۵۵۸ ه ــا می ــر (۰۷) ب غده هــای زی

ــران را در  جــدول (۷-۱۵) نتایــج اثــرات رفاهــی کاهــش تعرفه هــای واردات روســیه از ای

ــران  ــالم انتخاب شــده توســط ای ــزان ۴۰ درصــد) و در اق ــه می ــه ب ــناریو اول (کاهــش تعرف س

ــد  ــر در واردات، درآم ــترین تغیی ــد،  بیش ــان می ده ــیه را نش ــح از روس ــت ترجی ــرای دریاف ب

تعرفــه ای جدیــد، اضافــه رفــاه مصرف کننــده و رفــاه جامعــه بــرای روســیه بــه قــرار زیــر اســت:

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم، کد ۸۴ رآ

وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط، کد ۸۷

ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا، کد ۸۵

سرب و مصنوعات از سرب، کد ۷۳

مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد، کد ۳۹
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جدول (۷-۱۵): اثرات رفاهی کاهش تعرفه واردات از ایران در بازار روسیه در کدهای دورقمی (سناریو اول)

شرحکدردیف
تغییر در 
واردات

درآمد 
تعرفه ای 
جدید

تغییرات درآمد 
تعرفه ای

اضافه رفاه 
مصرف کننده

رفاه جامعه
اثر کل 
تجارت

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۱۸۴ ۳۴۸۹۸۹۸۱۷۰۲۱۸۱۰۴۹۱۷۲۶-۴۹۱۷۲۶۵۴۵۱۱۲رآ

۴۹۱۹۲۴۱۴۷۴۸۱۶۱۰۴۳۲۹۶۱۴-۳۲۹۶۱۴۷۹۷۲۳۷وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۲۸۷

۴۴۰۵۵۴۹۴۹۶۱۵۱۷۲۳۰۸۴۶۲-۳۰۸۴۶۲۶۹۰۱۰۸ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۳۸۵

۱۶۳۸۴۷۱۲۷۷۵۱۲۵۱۲۲۰۶۲۵۷-۲۰۶۲۵۷۲۸۲۶۹۳سرب و مصنوعات از سرب۴۷۳

۵۳۹
مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از 

این مواد
۱۹۷۵۵۵۲۸۰۴۴۲-۱۷۴۵۱۹۷۹۷۲۸۲۳۴۱۹۷۵۵۵

۲۲۶۳۷۳۷۲۹۷۶۱۸۱۰۳۶۸۳-۱۰۳۶۸۳۴۴۵۷۱لباس و متفرعات لباس، از کشباف۶۶۱

۲۱۶۶۳۳۹۲۲۴۷۰۶۴۶۴۱۷-۴۶۴۱۷۴۰۵۰۵محصوالت سرامیکی۷۶۹

۲۷۵۹۵۳۵۷۹۴۱۴۰۵۱۸۳۵-۵۱۸۳۵۴۹۹۵۹شیشه و مصنوعات شیشه ای۸۷۰

یر ۹۷ یشه و غده های ز ۴۰۵۶۳۲۶۷۸۳۱۱۳۵۵۰۱۳-۵۵۰۱۳۷۰۵۵۱سبزیجات، نباتات ر

۳۹۶۷۳۱۶۳۱۳۱۱۱۸۰۱۸۲-۸۰۱۸۲۶۴۶۲۳میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۱۰۸

ید طبیعی یا پرورده، سنگ های۱۱۷۱ ۲۱۱۸۹۲۶۲۲۳۰۴۶۳۹۱۶۱-۳۹۱۶۱۳۷۵۰۱مروار

۱۱۱۸۰۲۲۴۳۳۲۹۹۹۹۶۳۳۸-۹۶۳۳۸۱۷۲۸۷۸محصوالت دارویی۱۲۳۰

۶۶۴۱۰۲۰۰۹۲۸۸۷۴۷۵۰۶-۴۷۵۰۶۱۰۴۱۲۰کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو۱۳۴۰

۳۱۵۹۶۲۳۶۸۲۴۳۳۳۵۲۵۰-۳۵۲۵۰۵۳۲۳۷مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز۱۴۶۸

۴۰۸۸۸۱۸۵۰۲۴۲۱۵۸۳۳۰-۵۸۳۳۰۶۵۲۳۲محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۱۵۳۸

۱۰۶۲۳۲۲۱۸۲۳۸۱۶۲۹۹۴—۶۲۹۹۴۲۰۲۲۶مواد آلبومینوئید، محصوالت بر اساس۱۶۳۵

۳۴۵۳۲۱۹۷۰۲۳۰۰۳۴۴۲۲-۳۴۴۲۲۵۷۱۲۶فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۱۷۲۰

۱۰۹۴۸۲۱۲۳۲۲۶۲۴۴۹۸۴-۴۴۹۸۴۲۱۳۹۳الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۱۸۵۵

۹۲۱۳۱۶۸۹۱۸۳۰۴۰۰۶۹-۴۰۰۶۹۱۷۶۲۹رشته های سنتتیك یا مصنوعی۱۹۵۴

۳۷۶۱۳۲۱۷۰۱۸۲۲۲۵۶۶۸-۲۵۶۶۸۶۲۶۷۸فرآورده های غالت، آرد۲۰۱۹

۲۳۴۱۶۱۶۰۲۱۶۹۷۵۳۹۵۵-۵۳۹۵۵۳۸۶۳۲ماهی ها و قشرداران صدفداران۲۱۳

۳۳۴۹۵۱۵۲۲۱۳۹۳۳۲۹۱۰-۳۲۹۱۰۵۳۴۲۰صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۲۲۳۴

۶۱۲۶۴۱۱۵۳۱۱۲۶۳۵۰۱۰-۳۵۰۱۰۹۵۱۹۹محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۲۳۲۸

۲۴۴
شیر و محصوالت لبنی - تخم پرندگان 

- عسل
۲۳۲۱۳۴۸۶۱۶-۲۳۹۷۶۶۰۰۹۹۴۲۳۲۱۳

۲۴۳۹۵۶۸۲۸۸۳۲۶۲۷۱-۲۶۲۷۱۳۸۰۲۲عصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها۲۵۳۲

۱۱۴۷۱۶۷۳۷۹۹۲۱۸۵۸-۲۱۸۵۸۱۸۸۲۸مس و مصنوعات از مس۲۶۷۴

۲۷۲۵
نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك 

و سیمان
۲۵۱۲۴۱۵۱۸۵-۹۱۱۸۶۲۱۷۶۹۲۵۱۲۴

ینی۲۸۱۷ ۵۹۶۷۳۴۲۶۹۰۱۰۳۴۳-۱۰۳۴۳۹۷۱۱قند و شکر و شیر

۹۷۲۳۶۵۵۶۵۹۱۸۹۲۸-۱۸۹۲۸۱۶۱۰۵نباتات زنده و محصوالت گلکاری۲۹۶

۱۰۷۷۵۲۰۶۵۵۴۹۵۱۶-۹۵۱۶۱۶۸۷۷کاکائو و فرآورده های آن۳۰۱۸

۸۷۳۸۱۵۴۱۹۶۹۴۳۷-۹۴۳۷۱۴۹۹۷سوخت های معدنی، روغن های معدنی۳۱۲۷

۲۳۶۹۱۱۶۹۸۳۶۰۱۳۰۶۶۲۲۶۲۲۰۳۱-۲۶۲۲۰۳۱۳۸۴۳۴۱۲جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت
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ــه   ــدی تعرف ــش ۴۰ درص ــناریو کاه ــیه در س ــرای روس ــده ب ــارت ایجادش ــترین تج بیش

ــت: ــر اس ــورت زی ــه ص ــران ب واردات از ای

کتورهــای هســته ای دیــگ بخــار و آبگــرم، کــد ۸۴ و بــا ســهم ۱۹ درصــد از کل تجــارت  رآ

ایجادشده

ــا ســهم ۱۳ درصــد از کل  ــد ۸۷ و ب ــل روی خــط، ک ــر از نواق ــی غی ــه زمین ــائط نقلی وس

ــده ــارت ایجادش تج

ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی و اجــزا، کــد ۸۵ و بــا ســهم ۱۲ درصــد از کل تجــارت 

ایجادشده

سرب و مصنوعات از سرب، کد ۷۳ و با سهم ۸ درصد از کل تجارت ایجادشده

مــواد پالســتیکی و اشــیای ساخته شــده از ایــن مــواد، کــد ۳۹ و بــا ســهم ۸ درصــد از کل 

تجــارت ایجادشــده

ــاه  ــده، رف ــاه مصرف کنن ــه رف ــد، اضاف ــه ای جدی ــد تعرف ــر در واردات، درآم ــزان تغیی می

ــزان  ــه می ــران ب ــه واردات از ای ــر کاهــش تعرف ــیه در اث ــرای روس ــر کل تجــارت ب ــه و اث جامع

ــا ۲۶۲۲۰۳۱، ۳۸۴۳۴۱۲، ۲۳۶۹۱۱۶-، ۹۸۳۶۰،  ــت ب ــر اس ــب براب ــه ترتی ــد ب ۴۰ درص

دالر. هــزار   ۲۶۲۲۰۳۱ و   ۱۳۰۶۶۲

نتایــج جــدول (۷-۱۶)، نتایــج کاهــش تعرفه هــای روســیه را در واردات از ایــران در 

ــرای  ــران ب ــده توســط ای ــالم انتخاب ش ــزان ۶۰ درصــد در اق ــه می ــا کاهشــی ب ــناریو دوم ب س

دریافــت ترجیــح از روســیه را نشــان می دهــد کــه بیشــترین اثــر ایجــاد تجــارت بــه قــرار زیــر 

اســت:

ــهم ۴۸ درصــد از کل  ــا س ــد ۰۷ و ب ــا ک ــر ب ــای زی ــه و غده ه ــات ریش ــبزیجات، نبات س

ایجــاد تجــارت

مس و مصنوعات از مس با کد ۷۴ و با سهم ۳۳ درصد از کل ایجاد تجارت

میوه هــای خوراکــی، پوســت مرکبــات یــا پوســت بــا کــد ۰۸ و بــا ســهم ۸ درصــد از کل 

ایجــاد تجــارت

نمــك، گوگــرد، خــاك و ســنگ و گــچ، آهــك و ســیمان بــا کــد ۲۵ و بــا ســهم ۲ درصــد 

از کل ایجــاد تجــارت 

مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز با کد ۶۸ و با سهم ۱ درصد از کل ایجاد تجارت
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جدول (۷-۱۶): اثرات ایجاد و انحراف تجارت در بازار روسیه برای ایران در کدهای دورقمی (سناریو دوم)

شرحکد دورقمیردیف
ایجاد تجارتانحراف تجارتافزایش صادرات

سهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۷
سبزیجات، نباتات ریشه و 

غده های زیر 
۲۰۳۹۹/۳۸۵۲/۳۸۴۴۸۰/۶۴۷۸/۴۷۱۵۹۱۸/۷۴۴۷/۹۰

۱۰۸۶۵/۷۵۲۷/۹۰۳۸/۱۵۰/۶۷۱۰۸۲۷/۵۹۳۲/۵۸مس و مصنوعات از مس۲۷۴

۳۸
میوه های خوراکی، پوست 

مرکبات یا پوست
۲۷۹۱/۷۸۷/۱۷۲۸۶/۱۲۵/۰۱۲۵۰۵/۶۶۷/۵۴

۴۲۵
نمك، گوگرد، خاك و سنگ و 

گچ، آهك و سیمان
۷۹۰/۴۷۲/۰۳۹۷/۲۹۱/۷۰۶۹۳/۱۸۲/۰۹

۵۶۸
مصنوعات از سنگ، گچ، 

سیمان، پنبه نسوز
۴۹۰/۵۸۱/۲۶۶/۷۶۰/۱۲۴۸۳/۸۲۱/۴۶

۶۳
ماهی ها و قشرداران صدفداران 

و سایر
۴۵۵/۱۲۱/۱۷۵/۱۴۰/۰۹۴۴۹/۹۷۱/۳۵

۴۶۲/۰۱۱/۱۹۱۶/۸۰۰/۲۹۴۴۵/۲۱۱/۳۴فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۷۲۰

۸۴
شیر و محصوالت لبنی، تخم 

پرندگان، عسل
۸۵۸/۶۳۲/۲۰۴۹۷/۷۱

"~~۱
P-_"

۳۶۰/۹۲۱/۰۹

۹۸۷
وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل 

روی خط
۳۳۰/۱۴۰/۸۵۷/۷۳۰/۱۴۳۲۲/۴۰۰/۹۷

۲۸۶/۹۲۰/۷۴۳۱/۳۶۰/۵۵۲۵۵/۵۶۰/۷۷شیشه و مصنوعات شیشه ای۱۰۷۰

۱۱۸۴
کتورهای هسته ای دیگ بخار  رآ

و آبگرم
۲۳۴/۹۰۰/۶۰۶/۸۷۰/۱۲۲۲۸/۰۴۰/۶۹

۱۲۵۵
الیاف سنتتیك یا مصنوعی 

غیر یکسره
۳۰۰/۸۱۰/۷۷۱۱۴/۸۴۲/۰۱۱۸۵/۹۷۰/۵۶

۱۳۳۹
مواد پالستیکی و اشیای 
ساخته شده از این مواد

۲۰۱/۰۵۰/۵۲۳۵/۶۵۰/۶۲۱۶۵/۴۰۰/۵۰

۱۴۲۷
سوخت های معدنی، روغن های 

معدنی
۱۳۴/۲۹۰/۳۴۲۲/۴۲۰/۳۹۱۱۱/۸۷۰/۳۴

۷۱/۷۷۰/۱۸۳/۸۷۰/۰۷۶۷/۹۰۰/۲۰رشته های سنتتیك یا مصنوعی۱۵۵۴

۷۹/۱۹۰/۲۰۱۷/۷۱۰/۳۱۶۱/۴۷۰/۱۸سرب و مصنوعات از سرب۱۶۷۳

۷۷/۲۹۰/۲۰۳۰/۹۴۰/۵۴۴۶/۳۵۰/۱۴فرآورده های غالت، آرد۱۷۱۹

۳۵/۶۱۰/۰۹۲/۵۴۰/۰۴۳۳/۰۸۰/۱۰محصوالت سرامیکی۱۸۶۹

۱۹۳۵
مواد آلبومینوئید، محصوالت 

بر اساس
۱۵/۸۷۰/۰۴—۲/۰۹—۰/۰۴۱۷/۹۶۰/۰۵

۱۹/۹۶۰/۰۵۴/۵۵۰/۰۸۱۵/۴۱۰/۰۵قند و شکر و شیرینی۲۰۱۷

۲۱۲۸
محصوالت شیمیایی غیرآلی 

با ترکیبات
۱۵/۹۸۰/۰۴۲/۱۵۰/۰۴۱۳/۸۳۰/۰۴

۱۶/۸۴۰/۰۴۴/۲۲۰/۰۷۱۲/۶۲۰/۰۴کاکائو و فرآورده های آن۲۲۱۸

۲۳۳۴
صابون ها، مواد آلی 

تانسیواکتیف
۴/۳۴۰/۰۱—۲/۰۶—۰/۰۴۶/۴۰۰/۰۲

۲۴۸۵
ماشین آالت و دستگاه های 

برقی و اجزا
۲/۲۷۰/۰۱۰/۲۰۰/۰۰۲/۰۶۰/۰۱

۲۵۶
نباتات زنده و محصوالت 

گلکاری
۰/۸۵۰/۰۰۰/۲۱۰/۰۰۰/۶۳۰/۰۰
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شرحکد دورقمیردیف
ایجاد تجارتانحراف تجارتافزایش صادرات

سهمارزشسهمارزشسهمارزش

۲۶۴۰
کائوچو و اشیای ساخته شده 

از کائوچو
۰/۵۹۰/۰۰۰/۰۲۰/۰۰۰/۵۸۰/۰۰

۲۷۳۸
محصوالت گوناگون صنایع 

شیمیایی
۰/۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۷۰/۰۰

۲۸۳۲
عصاره های دباغی یا رنگرزی، 

تانن ها
۰/۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۱۰/۰۰

۳۸۹۴۲۱۰۰۵۷۱۰۱۰۰۳۳۲۳۳۱۰۰جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

بیشــترین اثــر انحــراف تجــارت در ســناریو کاهــش ۶۰ درصــدی تعرفــه  واردات روســیه از 

ایــران بــه صــورت زیــر اســت:

ــهم ۷۸ درصــد از کل  ــا س ــد ۰۷ و ب ــا ک ــر ب ــای زی ــه و غده ه ــات ریش ــبزیجات، نبات س

انحــراف تجــارت

شــیر و محصــوالت لبنــی، تخــم پرنــدگان، عســل بــا کــد ۰۴ و بــا ســهم ۹ درصــد از کل 

انحــراف تجــارت

میوه هــای خوراکــی، پوســت مرکبــات یــا پوســت بــا کــد ۰۸ و بــا ســهم ۸ درصــد از کل 

انحــراف تجــارت

الیــاف ســنتتیك یــا مصنوعــی غیــر یکســره بــا کــد ۵۵ و بــا ســهم ۲ درصــد از کل انحــراف 

رت تجا

نمــك، گوگــرد، خــاك و ســنگ و گــچ، آهــك و ســیمان بــا کــد ۲۵ و بــا ســهم ۲ درصــد 

از کل انحــراف تجــارت 

ــرای دریافــت  ــران ب ــا مقایســه ســهم هریــک از گروه هــای کاالیــی مــورد درخواســت ای ب

ــش صــادرات  ــزان افزای ــا در می ــان گروه ه ــهم هم ــن س ــه و همچنی ــح در صــادرات اولی ترجی

پــس از برقــراری PTA، میــزان اهمیــت کاالهــا در در توســعه صــادرات مشــخص می شــود. 

ــش ۶۰  ــناریو اول (کاه ــیه را در س ــه روس ــران ب ــادرات ای ــرات در ص ــدول (۷-۱۷) تغیی ج

ــد: ــان می ده ــراری PTA نش ــت برق ــه جه ــای تعرف ــدی) نرخ ه درص
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یو دوم) جدول (۷-۱۷): تغییرات صادرات ایران به روسیه در کدهای دورقمی (سنار

شرحکد دورقمیردیف
افزایش صادراتصادرات ثانویه صادرات اولیه

درصدارزشسهمارزشسهمارزش

۱۷
سبزیجات، نباتات ریشه 

و غده های زیر 
۱۵۵۰۴۱/۱۹۳۳/۶۶۱۷۵۴۴۰/۵۷۱۳/۱۶۲۰۳۹۹/۳۸۵۲/۳۸

۶۲۰۴۹/۴۸۱۳/۴۷۷۲۹۱۵/۲۲۱۷/۵۱۱۰۸۶۵/۷۵۲۷/۹۰مس و مصنوعات از مس۲۷۴

۳۸
میوه های خوراکی، پوست 

مرکبات یا پوست
۱۶۸۹۷۸/۷۵۳۶/۶۸۱۷۱۷۷۰/۵۳۱/۶۵۲۷۹۱/۷۸۷/۱۷

۴۴
شیر و محصوالت لبنی، 
تخم پرندگان، عسل

۵۸۳۵/۷۸۱/۲۷۶۶۹۴/۴۱۱۴/۷۱۸۵۸/۶۳۲/۲۰

۵۲۵
نمك، گوگرد، خاك و 
سنگ و گچ، آهك و 

سیمان
۵۸۷۴/۱۹۱/۲۸۶۶۶۴/۶۶۱۳/۴۶۷۹۰/۴۷۲/۰۳

۶۶۸
مصنوعات از سنگ، گچ، 

سیمان، پنبه نسوز
۳۲۴۷/۷۱۰/۷۱۳۷۳۸/۲۹۱۵/۱۱۴۹۰/۵۸۱/۲۶

۷۲۰
فرآورده ها از سبزیجات، 

میوه ها
۱۶۶۶۰/۱۶۳/۶۲۱۷۱۲۲/۱۷۲/۷۷۴۶۲/۰۱۱/۱۹

۸۳
ماهی ها و قشرداران 
صدفداران و سایر

۲۷۵۴/۲۸۰/۶۰۳۲۰۹/۳۹۱۶/۵۲۴۵۵/۱۲۱/۱۷

۹۸۷
وسائط نقلیه زمینی غیر از 

نواقل روی خط
۳۱۸۷/۹۶۰/۶۹۳۵۱۸/۰۹۱۰/۳۶۳۳۰/۱۴۰/۸۵

۱۰۵۵
الیاف سنتتیك یا مصنوعی 

غیر یکسره
۷۷۰۹/۲۳۱/۶۷۸۰۱۰/۰۴۳/۹۰۳۰۰/۸۱۰/۷۷

۱۱۷۰
شیشه و مصنوعات 

شیشه ای
۴۰۴۳/۱۶۰/۸۸۴۳۳۰/۰۹۷/۱۰۲۸۶/۹۲۰/۷۴

۱۲۸۴
کتورهای هسته ای دیگ  رآ

بخار و آبگرم
۵۳۷۴/۲۱۱/۱۷۵۶۰۹/۱۱۴/۳۷۲۳۴/۹۰۰/۶۰

۱۳۳۹
مواد پالستیکی و اشیای 

ساخته شده 
۱۲۷۹۴/۴۶۲/۷۸۱۲۹۹۵/۵۰۱/۵۷۲۰۱/۰۵۰/۵۲

۱۴۲۷
سوخت های معدنی، 

روغن های معدنی 
۱۱۳۳/۹۰۰/۲۵۱۲۶۸/۱۹۱۱/۸۴۱۳۴/۲۹۰/۳۴

۱۵۷۳
سرب و مصنوعات از 

سرب
۱۴۷۰/۶۷۰/۳۲۱۵۴۹/۸۵۵/۳۸۷۹/۱۹۰/۲۰

۹۵۳/۴۳۰/۲۱۱۰۳۰/۷۲۸/۱۱۷۷/۲۹۰/۲۰فرآورده های غالت، آرد۱۶۱۹

۱۷۵۴
رشته های سنتتیك یا 

مصنوعی
۱۸۳/۸۱۰/۰۴۲۵۵/۵۸۳۹/۰۴۷۱/۷۷۰/۱۸

۳۰۳/۰۵۰/۰۷۳۳۸/۶۶۱۱/۷۵۳۵/۶۱۰/۰۹محصوالت سرامیکی۱۸۶۹

۲۶۲/۰۵۰/۰۶۲۸۲/۰۱۷/۶۲۱۹/۹۶۰/۰۵قند و شکر و شیرینی۱۹۱۷

۳۰۵/۲۶۰/۰۷۳۲۲/۰۹۵/۵۲۱۶/۸۴۰/۰۴کاکائو و فرآورده های آن۲۰۱۸

۲۱۲۸
محصوالت شیمیایی 
غیرآلی با ترکیبات

۱۱۱۲/۲۷۰/۲۴۱۱۲۸/۲۵۱/۴۴۱۵/۹۸۰/۰۴

۲۸۸/۹۶۰/۰۶۳۰۴/۸۳۵/۴۹۱۵/۸۷۰/۰۴مواد آلبومینوئید ۲۲۳۵

۲۳۳۴
صابون ها، مواد آلی 

تانسیواکتیف
۲۴۱/۳۷۰/۰۵۲۴۵/۷۱۱/۸۰۴/۳۴۰/۰۱
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شرحکد دورقمیردیف
افزایش صادراتصادرات ثانویه صادرات اولیه

درصدارزشسهمارزشسهمارزش

۲۴۸۵
ماشین آالت و 

دستگاه های برقی 
۳۷۵/۴۹۰/۰۸۳۷۷/۷۶۰/۶۰۲/۲۷۰/۰۱

۲۵۶
نباتات زنده و محصوالت 

گلکاری
۱۷/۶۲۰/۰۰۱۸/۴۷۴/۸۰۰/۸۵۰/۰۰

۲۶۴۰
کائوچو و اشیای 

ساخته شده از کائوچو
۱۳/۸۳۰/۰۰۱۴/۴۲۴/۲۸۰/۵۹۰/۰۰

۲۷۳۸
محصوالت گوناگون 
صنایع شیمیایی

۴/۴۲۰/۰۰۴/۴۸۱/۵۴۰/۰۷۰/۰۰

۲۸۳۲
عصاره های دباغی یا 

رنگرزی، تانن ها 
۳/۲۱۰/۰۰۳/۲۲۰/۲۵۰/۰۱۰/۰۰

۰/۲۱۰/۰۰۰/۲۱۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰محصوالت دارویی۲۹۳۰

۳۰۷۱
مروارید طبیعی یا پرورده، 

سنگ های
۴۰۸/۴۶۰/۰۹۴۰۸/۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰

۴۶۰۶۲۹۱۰۰۴۹۹۵۷۱۲۳۳۳۸۹۴۲۱۰۰جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

ـــه  ـــت هرچ ـــوان گف ـــش می ت ـــادرات از کل افزای ـــش ص ـــد افزای ـــار درص ـــه معی ـــه ب ـــا توج ب

ـــت،  ـــتر اس ـــیه بیش ـــه روس ـــادرات ب ـــعه ص ـــت آن در توس ـــد اهمی ـــر باش ـــاخص بزرگ ت ـــن ش ای

ـــر (۰۷)  ـــای زی ـــه و غده ه ـــات ریش ـــبزیجات، نبات ـــد س ـــان می ده ـــوق نش ـــدول ف ـــج ج نتای

و ســـهم ۵۲ درصـــد، مـــس و مصنوعـــات از مـــس (۷۴) و ســـهم ۳۰ درصـــد، میوه هـــای 

خوراکـــی، پوســـت مرکبـــات یـــا پوســـت (۰۸) و ســـهم ۷ درصـــد، شـــیر و محصـــوالت 

ـــنگ  ـــاك و س ـــرد، خ ـــك، گوگ ـــد و نم ـــهم ۲ درص ـــل (۰۴) و س ـــدگان، عس ـــم پرن ـــی، تخ لبن

و گـــچ، آهـــك و ســـیمان (۲۵) و ســـهم ۲ درصـــد از کل افزایـــش صـــادرات در برقـــراری 

موافقت نامـــه تجـــارت ترجیحـــی بیـــن ایـــران و روســـیه در ســـناریو کاهـــش ۶۰ درصـــدی 

ـــن  ـــد. در ای ـــهم دارن ـــح س ـــت ترجی ـــرای دریاف ـــران ب ـــت ای ـــورد درخواس ـــالم م ـــه در اق تعرف

ـــش  ـــترین افزای ـــه بیش ـــزار دالر ک ـــا ۳۸۹۴۲ ه ـــت ب ـــر اس ـــادرات کل براب ـــش ص ـــناریو افزای س

ــا میـــزان  ــه و غده هـــای زیـــر (۰۷) بـ ــبزیجات، نباتـــات ریشـ ــه سـ ــادرات مربـــوط بـ صـ

۲۰۳۹۹ هـــزار دالر اســـت.

ــران را در  جــدول (۷-۱۸) نتایــج اثــرات رفاهــی کاهــش تعرفه هــای واردات روســیه از ای

ــران  ــالم انتخاب شــده توســط ای ــزان ۶۰ درصــد) و در اق ــه می ــه ب ــناریو دوم (کاهــش تعرف س

ــد  ــر در واردات، درآم ــترین تغیی ــد،  بیش ــان می ده ــیه را نش ــح از روس ــت ترجی ــرای دریاف ب

تعرفــه ای جدیــد، اضافــه رفــاه مصرف کننــده و رفــاه جامعــه بــرای روســیه بــه قــرار زیــر اســت:
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کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم، کد ۸۴ رآ

وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط، کد ۸۷

ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا، کد ۸۵

سرب و مصنوعات از سرب، کد ۷۳

مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد، کد ۳۹

جدول (۷-۱۸): اثرات رفاهی کاهش تعرفه واردات از ایران در بازار روسیه در کدهای دورقمی (سناریو دوم)

شرحکدردیف
تغییر در 
واردات

درآمد تعرفه ای 
جدید

تغییرات درآمد 
تعرفه ای

اضافه رفاه 
مصرف کننده

رفاه جامعه
اثر کل 
تجارت

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۱۸۴ ۵۲۷۸۳۶۱۰۷۲۵۲۸۶۳۴۷۳۷۵۸۹-۷۳۷۵۸۹۳۶۶۲۶۵رآ

۷۵۱۴۰۰۱۹۳۵۵۲۱۱۳۳۴۹۴۴۲۱-۴۹۴۴۲۱۵۳۷۷۶۱وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۲۸۷

۶۶۶۸۶۶۱۲۴۶۶۱۹۹۱۸۴۶۲۶۹۳-۴۶۲۶۹۳۴۶۳۷۹۶ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۳۸۵

۲۵۳۴۵۲۱۶۷۷۴۱۶۴۲۷۳۰۹۳۸۶-۳۰۹۳۸۶۱۹۳۰۸۷سرب و مصنوعات از سرب۴۷۳

۲۶۵۵۲۴۱۰۴۶۶۱۰۸۰۹۲۹۶۳۳۲-۲۹۶۳۳۲۱۸۹۴۳۷مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد۵۳۹

۳۶۲۳۱۴۸۹۴۹۹۹۴۱۵۵۵۲۵-۱۵۵۵۲۵۳۰۹۷۷لباس و متفرعات لباس، از کشباف ۶۶۱

۳۴۰۹۹۵۱۴۸۶۱۷۷۶۹۶۲۵-۶۹۶۲۵۲۸۰۶۹محصوالت سرامیکی۷۶۹

۴۳۱۰۲۴۷۰۱۵۴۳۳۷۷۷۵۳-۷۷۷۵۳۳۴۴۵۳شیشه و مصنوعات شیشه ای۸۷۰

۶۲۸۳۹۳۵۱۸۴۰۹۰۸۲۵۱۹-۸۲۵۱۹۴۸۲۷۴سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر ۹۷

۶۰۵۹۷۲۱۴۱۴۰۶۹۱۲۰۲۷۳-۱۲۰۲۷۳۴۳۶۹۹میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۱۰۸

۳۲۹۲۴۳۴۴۳۳۹۹۸۵۸۷۴۲-۵۸۷۴۲۲۵۷۶۶مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های۱۱۷۱

۱۶۸۷۳۷۳۱۹۴۳۹۳۷۱۴۴۵۰۷-۱۴۴۵۰۷۱۱۵۹۴۳محصوالت دارویی۱۲۳۰

۱۰۰۵۱۳۲۶۳۸۳۷۹۰۷۱۲۵۹-۷۱۲۵۹۷۰۰۱۶کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو۱۳۴۰

۴۸۵۶۳۳۱۰۹۳۱۹۵۵۲۸۷۵-۵۲۸۷۵۳۶۲۶۹مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز۱۴۶۸

۶۲۱۱۲۲۴۲۸۳۱۷۸۸۷۴۹۵-۸۷۴۹۵۴۴۰۰۸محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۱۵۳۸

۱۶۷۹۲۲۹۱۱۳۱۲۵۹۴۴۹۰-۹۴۴۹۰۱۴۰۵۷مواد آلبومینوئید، محصوالت بر اساس۱۶۳۵

۵۲۸۶۳۲۵۸۷۳۰۲۰۵۱۶۳۳-۵۱۶۳۳۳۸۷۹۵فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۱۷۲۰

۱۷۴۳۶۲۷۸۷۲۹۶۶۶۷۴۷۵-۶۷۴۷۵۱۴۹۰۴الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۱۸۵۵

۱۴۵۸۶۲۲۱۸۲۴۰۳۶۰۱۰۳-۶۰۱۰۳۱۲۲۵۶رشته های سنتتیك یا مصنوعی۱۹۵۴

۵۷۶۶۴۲۸۵۱۲۳۹۳۳۸۵۰۳-۳۸۵۰۳۴۲۶۲۷فرآورده های غالت، آرد۲۰۱۹

۳۵۸۳۷۲۱۰۳۲۲۲۷۸۰۹۳۲-۸۰۹۳۲۲۶۲۱۱ماهی ها و قشرداران صدفداران۲۱۳

۵۰۸۷۸۱۹۹۸۱۸۲۸۴۹۳۶۶-۴۹۳۶۶۳۶۰۳۶صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۲۲۳۴

۹۲۵۷۷۱۵۱۴۱۴۷۷۵۲۵۱۶-۵۲۵۱۶۶۳۸۸۷محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۲۳۲۸

۳۹۰۷۴۷۸۸۱۲۹۷۳۴۸۱۹-۳۴۸۱۹۳۳۵۱۷شیر و محصوالت لبنی - تخم پرندگان - عسل۲۴۴

۳۶۸۷۹۸۹۵۱۱۵۹۳۹۴۰۶-۳۹۴۰۶۲۵۵۳۹عصاره های دباغی یا رنگرزی و تانن ها۲۵۳۲

۱۷۵۳۴۸۸۳۱۰۴۹۳۲۷۸۷-۳۲۷۸۷۱۲۷۶۵مس و مصنوعات از مس۲۶۷۴

۲۷۲۵
نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك و 

سیمان
۳۷۶۸۶۱۰۳۱۹-۱۳۹۸۳۸۱۵۱۰۱۰۳۷۶۸۶

۹۱۰۲۴۵۰۹۰۶۱۵۵۱۵-۱۵۵۱۵۶۵۷۶قند و شکر و شیرینی۲۸۱۷

۱۴۸۹۲۸۵۹۸۶۴۲۸۳۹۲-۲۸۳۹۲۱۰۹۳۶نباتات زنده و محصوالت گلکاری۲۹۶
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شرحکدردیف
تغییر در 
واردات

درآمد تعرفه ای 
جدید

تغییرات درآمد 
تعرفه ای

اضافه رفاه 
مصرف کننده

رفاه جامعه
اثر کل 
تجارت

۱۶۳۰۵۲۷۰۷۲۸۱۴۲۷۵-۱۴۲۷۵۱۱۳۴۶کاکائو و فرآورده های آن۳۰۱۸

۱۳۵۲۸۲۰۳۲۵۹۱۴۱۵۶-۱۴۱۵۶۱۰۲۰۷سوخت های معدنی، روغن های معدنی۳۱۲۷

۳۶۱۴۷۲۶۱۲۹۱۳۰۱۷۱۴۹۴۳۹۳۳۰۴۶-۳۹۳۳۰۴۶۲۵۹۷۸۰۲جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

ــه   ــدی تعرف ــش ۶۰ درص ــناریو کاه ــیه در س ــرای روس ــده ب ــارت ایجادش ــترین تج بیش

ــت: ــر اس ــورت زی ــه ص ــران ب واردات از ای

کتورهــای هســته ای دیــگ بخــار و آبگــرم، کــد ۸۴ و بــا ســهم ۱۹ درصــد از کل تجــارت  رآ

ایجادشده

ــا ســهم ۱۳ درصــد از کل  ــد ۸۷ و ب ــل روی خــط، ک ــر از نواق ــی غی ــه زمین ــائط نقلی وس

ــده ــارت ایجادش تج

ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی و اجــزا، کــد ۸۵ و بــا ســهم ۱۲ درصــد از کل تجــارت 

ایجادشده

سرب و مصنوعات از سرب، کد ۷۳ و با سهم ۸ درصد از کل تجارت ایجادشده

مــواد پالســتیکی و اشــیای ساخته شــده از ایــن مــواد، کــد ۳۹ و بــا ســهم ۸ درصــد از کل 

تجــارت ایجادشــده

ــاه  ــده، رف ــاه مصرف کنن ــه رف ــد، اضاف ــه ای جدی ــد تعرف ــر در واردات، درآم ــزان تغیی می

ــزان  ــه می ــران ب ــه واردات از ای ــر کاهــش تعرف ــیه در اث ــرای روس ــر کل تجــارت ب ــه و اث جامع

ــا ۳۹۳۳۰۴۶، ۲۵۹۷۸۰۲، ۳۶۱۴۷۲۶-، ۱۲۹۱۳۰،  ــر اســت ب ــب براب ــه ترتی ۶۰ درصــد ب

۱۷۱۴۹۴ و ۳۹۳۳۰۴۶ هــزار دالر.

۷-۵-۴- اثر ایجاد و انحراف تجارت در بازار قرقیزستان برای ایران

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول (۷-۱۹)، در ســناریو اول بــا کاهــش تعرفــه بــه میــزان ۴۰ درصــد 

در اقــالم انتخاب شــده توســط ایــران بــرای دریافــت ترجیــح از قرقیزســتان مالحظــه می گــردد 

کــه بیشــترین اثــر ایجــاد تجــارت بــه قــرار زیــر اســت: 

مصنوعــات از ســنگ، گــچ، ســیمان، پنبــه نســوز بــا کــد ۶۸ و بــا ســهم ۳۶ درصــد از کل 

ایجــاد تجــارت

میوه هــای خوراکــی، پوســت مرکبــات یــا پوســت بــا کــد ۰۸ و بــا ســهم ۱۶ درصــد از کل 

ایجــاد تجــارت
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شیشه و مصنوعات شیشه ای با کد ۷۰ و با سهم ۱۴ درصد از کل ایجاد تجارت

مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از پالستیک با کد ۳۹ و با سهم ۱۱ درصد از کل ایجاد تجارت

عصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها با کد ۳۲ و با سهم ۴ درصد از کل ایجاد تجارت

جدول (۷-۱۹): اثرات ایجاد و انحراف تجارت در بازار قرقیزستان برای ایران در کدهای دورقمی 

یو اول) (سنار

شرحکد دورقمیردیف
ایجاد تجارتانحراف تجارتافزایش صادرات

سهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۶۸
مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، 

پنبه نسوز
۲۰۸/۵۶۲۹/۸۷۱/۳۰۱/۰۲۲۰۷/۲۶۳۶/۳۰

۲۸
میوه های خوراکی، پوست مرکبات 

یا پوست
۹۳/۸۸۱۳/۴۵۰/۹۷۰/۷۶۹۲/۹۱۱۶/۲۷

۹۸/۷۹۱۴/۱۵۱۸/۶۳۱۴/۶۴۸۰/۱۶۱۴/۰۴شیشه و مصنوعات شیشه ای۳۷۰

۴۳۹
مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از 

پالستیک
۸۰/۲۳۱۱/۴۹۱۷/۹۰۱۴/۰۷۶۲/۳۳۱۰/۹۲

۴۹/۶۲۷/۱۱۲۹/۲۰۲۲/۹۵۲۰/۴۳۳/۵۸عصاره های دباغی یا رنگرزی و تانن ها ۵۳۲

۳۷/۵۶۵/۳۸۲۰/۰۴۱۵/۷۵۱۷/۵۳۳/۰۷صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۶۳۴

۱۶/۲۳۲/۳۲۰/۰۱۰/۰۰۱۶/۲۲۲/۸۴لباس و متفرعات لباس، از کشباف۷۶۱

۱۵/۹۱۲/۲۸۵/۷۸۴/۵۵۱۰/۱۳۱/۷۷سرب و مصنوعات از سرب۸۷۳

۹۲۷
سوخت های معدنی، روغن های 

معدنی و
۹/۸۰۱/۴۰۱/۳۹۱/۱۰۸/۴۱۱/۴۷

۸/۸۶۱/۲۷۰/۶۴۰/۵۰۸/۲۲۱/۴۴مواد آلبومینوئید، محصوالت بر اساس۱۰۳۵

۱۲/۶۲۱/۸۱۴/۹۹۳/۹۲۷/۶۳۱/۳۴محصوالت سرامیکی۱۱۶۹

۸/۶۷۱/۲۴۱/۱۸۰/۹۳۷/۴۸۱/۳۱کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو۱۲۴۰

۱۵/۱۶۲/۱۷۸/۲۸۶/۵۱۶/۸۸۱/۲۰فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۱۳۲۰

۷/۶۱۱/۰۹۰/۸۰۰/۶۳۶/۸۰۱/۱۹الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۱۴۵۵

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۱۵۸۴ ۴/۹۸۰/۷۱۰/۱۴۰/۱۱۴/۸۴۰/۸۵رآ

۸/۲۴۱/۱۸۵/۱۲۴/۰۳۳/۱۲۰/۵۵فرآورده های غالت، آرد۱۶۱۹

۳/۹۰۰/۵۶۲/۲۶۱/۷۷۱/۶۴۰/۲۹قند و شکر و شیرینی۱۷۱۷

۲/۱۲۰/۳۰۰/۵۱۰/۴۰۱/۶۱۰/۲۸محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۱۸۲۸

۱۹۲۵
نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك 

و سیمان
۱/۷۳۰/۲۵۰/۲۱۰/۱۷۱/۵۲۰/۲۷

۲۰۴
شیر و محصوالت لبنی - تخم پرندگان 

- عسل
۴/۵۵۰/۶۵۳/۱۶۲/۴۸۱/۳۹۰/۲۴

۱/۱۲۰/۱۶۰/۲۶۰/۲۰۰/۸۷۰/۱۵ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۲۱۸۵

۰/۸۷۰/۱۲۰/۰۴۰/۰۳۰/۸۳۰/۱۵رشته های سنتتیك یا مصنوعی۲۲۵۴

۲/۰۹۰/۳۰۱/۳۰۱/۰۲۰/۸۰۰/۱۴کاکائو و فرآورده های آن۲۳۱۸

۲۴۸۷
وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی 

خط
۰/۸۲۰/۱۲۰/۱۴۰/۱۱۰/۶۹۰/۱۲

۳/۰۰۰/۴۳۲/۳۲۱/۸۲۰/۶۸۰/۱۲سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر ۲۵۷

۱/۳۰۰/۱۹۰/۶۷۰/۵۲۰/۶۴۰/۱۱محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۲۶۳۸
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۲۷۶۸
مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، 

پنبه نسوز
۲۰۸/۵۶۲۹/۸۷۱/۳۰۱/۰۲۲۰۷/۲۶۳۶/۳۰

۲۸۸
میوه های خوراکی، پوست مرکبات 

یا پوست
۹۳/۸۸۱۳/۴۵۰/۹۷۰/۷۶۹۲/۹۱۱۶/۲۷

۶۹۸/۲۲۱۰۰/۰۰۱۲۷/۲۲۱۰۰/۰۰۵۷۱/۰۰۱۰۰/۰۰جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

بیشــترین اثــر انحــراف تجــارت در ســناریو کاهــش ۴۰ درصدی تعرفــه  واردات قرقیزســتان 

از ایــران بــه صــورت زیــر اســت:

ــد از کل  ــهم ۳۰ درص ــا س ــد ۳۲ و ب ــا ک ــا ب ــرزی، تانن ه ــا رنگ ــی ی ــای دباغ عصاره ه

ــارت ــراف تج انح

ــا ســهم ۱۸ درصــد از کل انحــراف  ــد ۳۴ و ب ــا ک ــی تانســیواکتیف ب ــواد آل ــا، م صابون ه

تجــارت

شیشه و مصنوعات شیشه ای با کد ۷۰ و با سهم ۱۵ درصد از کل انحراف تجارت

مــواد پالســتیکی و اشــیای ساخته شــده از پالســتیک بــا کــد ۳۹ و بــا ســهم ۱۴ درصــد از 

کل انحــراف تجــارت

ــراف  ــد از کل انح ــهم ۷ درص ــا س ــد ۲۰ و ب ــا ک ــا ب ــبزیجات، میوه ه ــا از س فرآورده ه

ــارت تج

ــرای دریافــت  ــران ب ــا مقایســه ســهم هریــک از گروه هــای کاالیــی مــورد درخواســت ای ب

ــش صــادرات  ــزان افزای ــا در می ــان گروه ه ــهم هم ــن س ــه و همچنی ــح در صــادرات اولی ترجی

پــس از برقــراری PTA، میــزان اهمیــت کاالهــا در در توســعه صــادرات مشــخص می شــود. 

ــه قرقیزســتان را در ســناریو اول (کاهــش ۴۰  ــران ب جــدول (۷-۲۰) تغییــرات در صــادرات ای

ــد: ــان می ده ــراری PTA نش ــت برق ــه جه ــای تعرف درصــدی) نرخ ه
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یو اول) جدول (۷-۲۰): تغییرات صادرات ایران به قرقیزستان در کدهای دورقمی (سنار

شرحکد دورقمیردیف
افزایش صادراتصادرات ثانویه صادرات اولیه

درصدارزشسهمارزشسهمارزش

۱۶۸
مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، 

پنبه نسوز
۲۳۶/۶۱۲/۱۰۳۷۵/۶۴۵۸/۷۶۱۳۹/۰۳۲۹/۹۱

۱۲۶۹/۴۰۱۱/۲۸۱۳۳۵/۰۷۵/۱۷۶۵/۶۷۱۴/۱۳شیشه و مصنوعات شیشه ای۲۷۰

۳۸
میوه های خوراکی، پوست مرکبات 

یا پوست
۲۲۰۴/۲۱۱۹/۵۹۲۲۶۶/۷۹۲/۸۴۶۲/۵۸۱۳/۴۶

۴۳۹
مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده 

از این مواد
۲۵۷۷/۲۳۲۲/۹۱۲۶۳۰/۶۲۲/۰۷۵۳/۳۹۱۱/۴۹

۵۳۲
عصاره های دباغی یا رنگرزی، 

تانن ها و
۱۲۶۰/۵۰۱۱/۲۰۱۲۹۳/۵۱۲/۶۲۳۳/۰۱۷/۱۰

۶۴۰/۹۲۵/۷۰۶۶۵/۸۸۳/۸۹۲۴/۹۶۵/۳۷صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۶۳۴

۲۷۲/۳۰۲/۴۲۲۸۳/۱۲۳/۹۷۱۰/۸۲۲/۳۳لباس و متفرعات لباس، از کشباف۷۶۱

۲۶۲/۲۹۲/۳۳۲۷۲/۸۵۴/۰۳۱۰/۵۶۲/۲۷سرب و مصنوعات از سرب۸۷۳

۱۵۶/۷۹۱/۳۹۱۶۶/۸۶۶/۴۳۱۰/۰۸۲/۱۷فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۹۲۰

۹۲/۲۰۰/۸۲۱۰۰/۵۵۹/۰۶۸/۳۵۱/۸۰محصوالت سرامیکی۱۰۶۹

۱۱۲۷
سوخت های معدنی، روغن های 

معدنی و
۱۳۹/۰۶۱/۲۴۱۴۵/۶۰۴/۷۰۶/۵۳۱/۴۱

۱۲۳۵
مواد آلبومینوئید، محصوالت بر 

اساس
۲۰۸/۹۵۱/۸۶۲۱۴/۸۵۲/۸۳۵/۹۰۱/۲۷

۱۳۴۰
کائوچو و اشیای ساخته شده از 

کائوچو
۲۲۹/۷۴۲/۰۴۲۳۵/۵۱۲/۵۱۵/۷۷۱/۲۴

۵۴/۸۸۰/۴۹۶۰/۳۶۱۰/۰۰۵/۴۹۱/۱۸فرآورده های غالت، آرد۱۴۱۹

۸۵/۴۱۰/۷۶۹۰/۴۷۵/۹۳۵/۰۶۱/۰۹الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۱۵۵۵

۱۶۸۴
کتورهای هسته ای دیگ بخار  رآ

و آبگرم
۱۱۲۸/۱۶۱۰/۰۳۱۱۳۱/۴۸۰/۲۹۳/۳۲۰/۷۱

۱۷۴
شیر و محصوالت لبنی، تخم 

پرندگان، عسل
۲۷/۹۱۰/۲۵۳۰/۹۳۱۰/۸۴۳/۰۳۰/۶۵

۲۵/۵۸۰/۲۳۲۸/۱۷۱۰/۱۲۲/۵۹۰/۵۶قند و شکر و شیرینی۱۸۱۷

۱۹۷
سبزیجات، نباتات ریشه و غده های 

زیر 
۲۳/۶۸۰/۲۱۲۵/۶۷۸/۴۱۱/۹۹۰/۴۳

۲۰۲۸
محصوالت شیمیایی غیرآلی با 

ترکیبات
۵۱/۴۱۰/۴۶۵۲/۸۱۲/۷۴۱/۴۱۰/۳۰

۱۶/۵۳۰/۱۵۱۷/۹۲۸/۴۲۱/۳۹۰/۳۰کاکائو و فرآورده های آن۲۱۱۸

۲۲۲۵
نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، 

آهك 
۷۳/۶۵۰/۶۵۷۴/۸۰۱/۵۶۱/۱۵۰/۲۵

۲۱/۱۴۰/۱۹۲۲/۰۱۴/۰۹۰/۸۷۰/۱۹محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۲۳۳۸

۲۴۸۵
ماشین آالت و دستگاه های برقی 

و اجزا
۳۶/۲۷۰/۳۲۳۷/۰۲۲/۰۶۰/۷۵۰/۱۶

۱۷/۸۴۰/۱۶۱۸/۴۲۳/۲۵۰/۵۸۰/۱۲رشته های سنتتیك یا مصنوعی۲۵۵۴

۲۶۸۷
وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل 

روی خط
۱۳۷/۸۹۱/۲۳۱۳۸/۴۴۰/۴۰۰/۵۵۰/۱۲
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شرحکد دورقمیردیف
افزایش صادراتصادرات ثانویه صادرات اولیه

درصدارزشسهمارزشسهمارزش

۱۱۲۵۱۱۰۰۱۱۷۱۵۱۷۷۴۶۵۱۰۰جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

بــا توجــه بــه معیــار درصــد افزایــش صــادرات از کل افزایــش می تــوان گفــت هرچــه ایــن 

شــاخص بزرگ تــر باشــد اهمیــت آن در توســعه صــادرات بــه قرقیزســتان بیشــتر اســت، نتایــج 

جــدول فــوق نشــان می دهــد مصنوعــات از ســنگ، گــچ، ســیمان، پنبــه نســوز (۶۸) و ســهم 

۳۰ درصــد، شیشــه و مصنوعــات شیشــه ای (۷۰) و ســهم ۱۴ درصــد، میوه هــای خوراکــی، 

پوســت مرکبــات یــا پوســت (۰۸) و ســهم ۱۳ درصــد، مــواد پالســتیکی و اشــیای ساخته شــده 

ــا (۳۲) و  ــرزی، تانن ه ــا رنگ ــی ی ــای دباغ ــهم ۱۱ درصــد و عصاره ه ــتیک (۳۹) و س از پالس

ــن  ــه تجــارت ترجیحــی بی ــراری موافقت نام ســهم ۷ درصــد از کل افزایــش صــادرات در برق

ایــران و قرقیزســتان در ســناریو کاهــش ۴۰ درصــدی تعرفــه در اقــالم مــورد درخواســت ایــران 

ــا  بــرای دریافــت ترجیــح ســهم دارنــد. در ایــن ســناریو افزایــش صــادرات کل برابــر اســت ب

ــچ،  ــنگ، گ ــات از س ــه مصنوع ــوط ب ــادرات مرب ــش ص ــترین افزای ــه بیش ــزار دالر ک ۴۶۵ ه

ســیمان، پنبــه نســوز (۶۸) بــا میــزان ۱۳۹ هــزار دالر اســت.

جــدول (۷-۲۱) نتایــج اثــرات رفاهــی کاهــش تعرفه هــای واردات قرقیزســتان از ایــران را 

در ســناریو اول (کاهــش تعرفــه بــه میــزان ۴۰ درصــد) و در اقــالم انتخاب شــده توســط ایــران 

ــر در واردات، درآمــد  ــرای دریافــت ترجیــح از قرقیزســتان را نشــان می دهــد،  بیشــترین تغیی ب

ــر  ــرار زی ــه ق ــرای قرقیزســتان ب ــاه جامعــه ب ــده و رف ــاه مصرف کنن ــه رف ــد، اضاف ــه ای جدی تعرف

اســت:

الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره، کد ۵۵ 

لباس و متفرعات لباس، از کشباف، کد ۶۱ 

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم، کد ۸۴  رآ

رشته های سنتتیك یا مصنوعی، کد ۵۴

وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط، کد ۸۷ 



موافقت نامه تجارت ترجیحى
بین ایران و اتحادیه اقتصادى اوراسیا

402

جدول (۷-۲۱): اثرات رفاهی کاهش تعرفه واردات از ایران در بازار قرقیزستان در کدهای دورقمی 

یو اول) (سنار

شرحکدردیف
تغییر در 
واردات

درآمد تعرفه ای 
جدید

تغییرات درآمد 
تعرفه ای

اضافه رفاه 
مصرف کننده

اثر کل تجارترفاه جامعه

۳۵۷۹/۴۶۱۵۳۵/۷۲۲۱۸۳/۹۵۲۸۷۸۰/۸۸-۲۸۷۸۰/۸۸۸۲۶۸/۷۵الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۱۵۵

۳۱۶۰/۳۰۲۹۱/۴۱۷۰۵/۷۸۷۶۵۷/۴۰-۷۶۵۷/۴۰۵۴۶۸/۳۶لباس و متفرعات لباس، از کشباف۲۶۱

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۳۸۴ ۲۸۷۵/۷۸۶۰/۰۷۱۶۶/۰۶۴۶۱۰/۲۵-۴۶۱۰/۲۵۴۵۲۶/۱۹رآ

۱۹۷۰/۰۱۱۴۷/۶۴۱۴۴/۹۸۳۰۷۳/۳۵-۳۰۷۳/۳۵۳۲۵۳/۹۵رشته های سنتتیك یا مصنوعی۴۵۴

۲۵۲۷/۷۷۱۱۱/۸۳۱۲۶/۸۵۳۱۲۳/۲۷-۳۱۲۳/۲۷۴۱۳۸/۶۶وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۵۸۷

۳۲۶۹/۳۳۶۱/۳۶۱۲۶/۵۰۲۶۲۳/۳۳-۲۶۲۳/۳۳۵۱۹۳/۹۶ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۶۸۵

۲۰۳۵/۷۴۷۳/۰۷۸۲/۳۶۱۵۷۹/۴۲-۱۵۷۹/۴۲۳۳۵۲/۱۰سرب و مصنوعات از سرب۷۷۳

۶۰۴/۱۵۴۹/۸۷۷۹/۹۱۸۸۵/۳۱-۸۸۵/۳۱۱۰۲۶/۵۳محصوالت سرامیکی۸۶۹

۱۸۵۳/۲۴۵۴/۴۸۶۹/۱۹۱۹۸۸/۶۳-۱۹۸۸/۶۳۲۹۵۰/۷۷مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد۹۳۹

۲۶۷/۹۶۴۸/۲۵۶۸/۵۸۱۱۸۹/۱۸-۱۱۸۹/۱۸۵۰۶/۴۰مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز۱۰۶۸

۷۱۵/۳۷۲۴/۱۵۴۴/۰۵۷۶۲/۸۷-۷۶۲/۸۷۱۱۴۷/۳۴کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو۱۱۴۰

۴۰۸/۵۲۲۳/۴۲۳۶/۹۹۵۲۵/۱۱-۵۲۵/۱۱۶۸۷/۰۷شیشه و مصنوعات شیشه ای۱۲۷۰

۱۰۹/۱۴۱۸/۱۹۲۸/۴۱۳۷۳/۲۰-۳۷۳/۲۰۲۰۵/۰۷مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های۱۳۷۱

۳۶۱/۹۵۹/۴۶۲۰/۲۹۷۷۸/۹۵-۷۷۸/۹۵۵۶۷/۵۴میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۱۴۸

۶۶۹/۴۵۱۴/۱۷۱۷/۳۳۵۲۴/۱۲-۵۲۴/۱۲۱۰۶۷/۷۶صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۱۵۳۴

۳۴۹/۹۵۷/۵۰۱۱/۳۵۳۶۳/۵۵-۳۶۳/۵۵۵۴۹/۷۲محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۱۶۳۸

۴۷/۶۲۵/۸۹۷/۶۲۳۰۶/۵۹-۳۰۶/۵۹۸۶/۰۹مواد آلبومینوئید، محصوالت بر اساس۱۷۳۵

۱۷۳/۲۹۲/۴۷۵/۰۶۹۴/۰۸-۹۴/۰۸۲۷۵/۱۴فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۱۸۲۰

۱۴۴/۶۱۱/۷۵۴/۱۴۱۶۵/۶۳-۱۶۵/۶۳۲۳۹/۴۷قند و شکر و شیرینی۱۹۱۷

۴۴/۰۶۲/۸۱۳/۶۲۱۱۲/۴۴-۱۱۲/۴۴۷۳/۰۴نباتات زنده و محصوالت گلکاری۲۰۶

۸۰۹/۷۳۴/۲۴۳/۵۷۳۹۳/۸۴-۳۹۳/۸۴۱۲۳۶/۴۹محصوالت دارویی۲۱۳۰

۱۲۷/۰۳۱/۹۱۳/۴۳۱۰۷/۰۸-۱۰۷/۰۸۱۹۸/۵۶محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۲۲۲۸

۲۰۴/۲۳۲/۶۶۳/۲۸۱۹۴/۲۳-۱۹۴/۲۳۳۱۶/۵۰عصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها و۲۳۳۲

۱۷/۵۸۱/۳۳۲/۳۰۱۶۴/۴۵-۱۶۴/۴۵۲۹/۹۹ماهی ها و قشرداران صدفداران و سایر۲۴۳

۲۱۶/۷۰۲/۴۵۲/۰۵۷۸/۹۶-۷۸/۹۶۳۴۴/۲۲سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر ۲۵۷

۱۹۲/۵۳۰/۶۶۱/۲۵۵۷/۷۴-۵۷/۷۴۲۹۴/۴۸نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك و سیمان۲۶۲۵

۵۳/۴۶۰/۵۳۰/۸۲۲۷/۰۷-۲۷/۰۷۸۳/۳۶مس و مصنوعات از مس۲۷۷۴

۱۸۲/۲۷۰/۶۵۰/۶۶۶۸/۷۲-۶۸/۷۲۲۹۳/۸۸کاکائو و فرآورده های آن۲۸۱۸

۳۴۲/۱۸۰/۶۶۰/۴۵۴۵/۹۶-۴۵/۹۶۵۵۲/۶۶فرآورده های غالت، آرد۲۹۱۹

۵۷۷/۸۳۰/۱۲۰/۲۶۸/۹۳-۸/۹۳۸۷۷/۱۳سوخت های معدنی، روغن های معدنی و۳۰۲۷

۱۳/۴۳۰/۰۵۰/۱۸۱۳/۰۲-۱۳/۰۲۲۵/۵۷شیر و محصوالت لبنی - تخم پرندگان - عسل۳۱۴

۲۷۹۰۵۲۵۵۹۳۹۵۱۶۰۶۷۸-۶۰۶۷۸۴۷۸۳۷جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت
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ــه   ــرای قرقیزســتان در ســناریو کاهــش ۴۰ درصــدی تعرف بیشــترین تجــارت ایجادشــده ب

واردات از ایــران بــه صــورت زیــر اســت:

الیــاف ســنتتیك یــا مصنوعــی غیــر یکســره، کــد ۵۵ و بــا ســهم ۴۷ درصــد از کل تجــارت 

ایجادشده

ــارت  ــهم ۱۳ درصــد از کل تج ــا س ــد ۶۱ و ب ــباف، ک ــاس، از کش ــات لب ــاس و متفرع لب

ــده ایجادش

کتورهــای هســته ای دیــگ بخــار و آبگــرم، کــد ۸۴ و بــا ســهم ۸ درصــد از کل تجــارت  رآ

ایجادشده

ــد از کل  ــهم ۵ درص ــا س ــد ۸۷ و ب ــط، ک ــل روی خ ــر از نواق ــی غی ــه زمین ــائط نقلی وس

ــده ــارت ایجادش تج

رشته های سنتتیك یا مصنوعی، کد ۵۴ و با سهم ۵ درصد از کل تجارت ایجادشده

ــاه  ــده، رف ــاه مصرف کنن ــه رف ــد، اضاف ــه ای جدی ــد تعرف ــر در واردات، درآم ــزان تغیی می

جامعــه و اثــر کل تجــارت بــرای قرقیزســتان در اثــر کاهــش تعرفــه واردات از ایــران بــه میــزان 

۴۰ درصــد بــه ترتیــب برابــر اســت بــا ۶۰۶۷۸، ۴۷۸۳۷، ۲۷۹۰۵-، ۲۵۵۹، ۳۹۵۱ و 

۶۰۶۷۸ هــزار دالر.

در  ایـران  از  واردات  در  را  قرقیزسـتان  تعرفه هـای  کاهـش  نتایـج  جـدول (۲۲-۷)،  نتایـج 

سـناریو دوم بـا کاهشـی بـه میـزان ۶۰ درصـد در اقالم انتخاب شـده توسـط ایران بـرای دریافت 

ترجیـح از قرقیزسـتان را نشـان می دهـد کـه بیشـترین اثـر ایجـاد تجـارت بـه قـرار زیر اسـت:

مصنوعــات از ســنگ، گــچ، ســیمان، پنبــه نســوز بــا کــد ۶۸ و بــا ســهم ۳۶ درصــد از کل 

ایجــاد تجــارت

میوه هــای خوراکــی، پوســت مرکبــات یــا پوســت بــا کــد ۰۸ و بــا ســهم ۱۶ درصــد از کل 

ایجــاد تجــارت

ــد از کل  ــهم ۱۴ درص ــا س ــد ۰۷ و ب ــا ک ــر ب ــای زی ــه و غده ه ــات ریش ــبزیجات، نبات س

ایجــاد تجــارت

مــواد پالســتیکی و اشــیای ساخته شــده از پالســتیک بــا کــد ۳۹ و بــا ســهم ۱۱ درصــد از 

کل ایجــاد تجــارت

عصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها با کد ۳۲ و با سهم ۴ درصد از کل ایجاد تجارت
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جدول (۷-۲۲): اثرات ایجاد و انحراف تجارت در بازار قرقیزستان برای ایران در کدهای دورقمی 

یو دوم) (سنار

شرحکد دورقمیردیف
ایجاد تجارتانحراف تجارتافزایش صادرات

سهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۶۸
مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه 

نسوز
۲۰۸/۵۶۲۹/۸۷۱/۳۰۱/۰۲۲۰۷/۲۶۳۶/۳۰

۹۳/۸۸۱۳/۴۵۰/۹۷۰/۷۶۹۲/۹۱۱۶/۲۷میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۲۸

۹۸/۷۹۱۴/۱۵۱۸/۶۳۱۴/۶۴۸۰/۱۶۱۴/۰۴شیشه و مصنوعات شیشه ای۳۷۰

۴۳۹
مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از 

این مواد
۸۰/۲۳۱۱/۴۹۱۷/۹۰۱۴/۰۷۶۲/۳۳۱۰/۹۲

۴۹/۶۲۷/۱۱۲۹/۲۰۲۲/۹۵۲۰/۴۳۳/۵۸عصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها و۵۳۲

۳۷/۵۶۵/۳۸۲۰/۰۴۱۵/۷۵۱۷/۵۳۳/۰۷صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۶۳۴

۱۶/۲۳۲/۳۲۰/۰۱۰/۰۰۱۶/۲۲۲/۸۴لباس و متفرعات لباس، از کشباف۷۶۱

۱۵/۹۱۲/۲۸۵/۷۸۴/۵۵۱۰/۱۳۱/۷۷سرب و مصنوعات از سرب۸۷۳

۹/۸۰۱/۴۰۱/۳۹۱/۱۰۸/۴۱۱/۴۷سوخت های معدنی، روغن های معدنی۹۲۷

۸/۸۶۱/۲۷۰/۶۴۰/۵۰۸/۲۲۱/۴۴مواد آلبومینوئید، محصوالت بر اساس۱۰۳۵

۱۲/۶۲۱/۸۱۴/۹۹۳/۹۲۷/۶۳۱/۳۴محصوالت سرامیکی۱۱۶۹

۸/۶۷۱/۲۴۱/۱۸۰/۹۳۷/۴۸۱/۳۱کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو۱۲۴۰

۱۵/۱۶۲/۱۷۸/۲۸۶/۵۱۶/۸۸۱/۲۰فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۱۳۲۰

۷/۶۱۱/۰۹۰/۸۰۰/۶۳۶/۸۰۱/۱۹الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۱۴۵۵

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۱۵۸۴ ۴/۹۸۰/۷۱۰/۱۴۰/۱۱۴/۸۴۰/۸۵رآ

۸/۲۴۱/۱۸۵/۱۲۴/۰۳۳/۱۲۰/۵۵فرآورده های غالت، آرد۱۶۱۹

۳/۹۰۰/۵۶۲/۲۶۱/۷۷۱/۶۴۰/۲۹قند و شکر و شیرینی۱۷۱۷

۲/۱۲۰/۳۰۰/۵۱۰/۴۰۱/۶۱۰/۲۸محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۱۸۲۸

۱/۷۳۰/۲۵۰/۲۱۰/۱۷۱/۵۲۰/۲۷نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك۱۹۲۵

۲۰۴
شیر و محصوالت لبنی، تخم پرندگان، 

عسل
۴/۵۵۰/۶۵۳/۱۶۲/۴۸۱/۳۹۰/۲۴

۱/۱۲۰/۱۶۰/۲۶۰/۲۰۰/۸۷۰/۱۵ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۲۱۸۵

۰/۸۷۰/۱۲۰/۰۴۰/۰۳۰/۸۳۰/۱۵رشته های سنتتیك یا مصنوعی۲۲۵۴

۲/۰۹۰/۳۰۱/۳۰۱/۰۲۰/۸۰۰/۱۴کاکائو و فرآورده های آن۲۳۱۸

۰/۸۲۰/۱۲۰/۱۴۰/۱۱۰/۶۹۰/۱۲وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۲۴۸۷

۳/۰۰۰/۴۳۲/۳۲۱/۸۲۰/۶۸۰/۱۲سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر ۲۵۷

۱/۳۰۰/۱۹۰/۶۷۰/۵۲۰/۶۴۰/۱۱محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۲۶۳۸

۶۹۸۱۰۰۱۲۷۱۰۰۵۷۱۱۰۰جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

بیشــترین اثــر انحــراف تجــارت در ســناریو کاهــش ۶۰ درصدی تعرفــه  واردات قرقیزســتان 

از ایــران بــه صــورت زیــر اســت: 

عصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها با کد ۳۲ و با سهم ۲۳ درصد از کل انحراف تجارت
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صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف با کد ۳۴ و با سهم ۱۶ درصد از کل انحراف تجارت

شیشه و مصنوعات شیشه ای با کد ۷۰ و با سهم ۱۵ درصد از کل انحراف تجارت

مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از پالستیک با کد ۳۹ و با سهم ۱۴ درصد از کل انحراف تجارت

فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها با کد ۲۰ و با سهم ۷ درصد از کل انحراف تجارت 

ــرای دریافــت  ــران ب ــا مقایســه ســهم هریــک از گروه هــای کاالیــی مــورد درخواســت ای ب

ــش صــادرات  ــزان افزای ــا در می ــان گروه ه ــهم هم ــن س ــه و همچنی ــح در صــادرات اولی ترجی

پــس از برقــراری PTA، میــزان اهمیــت کاالهــا در در توســعه صــادرات مشــخص می شــود. 

ــه قرقیزســتان را در ســناریو اول (کاهــش ۶۰  ــران ب جــدول (۷-۲۳) تغییــرات در صــادرات ای

ــد: ــان می ده ــراری PTA نش ــت برق ــه جه ــای تعرف درصــدی) نرخ ه

یو دوم) جدول (۷-۲۳): تغییرات صادرات ایران به قرقیزستان در کدهای دورقمی (سنار

شرحکد دورقمیردیف
افزایش صادراتصادرات ثانویه صادرات اولیه

درصدارزشسهمارزشسهمارزش

۱۶۸
مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، 

پنبه نسوز
۲۳۶/۶۱۲/۱۰۴۴۵/۱۸۸۸/۱۴۲۰۸/۵۶۲۹/۸۷

۱۲۶۹/۴۰۱۱/۲۸۱۳۶۸/۱۹۷/۷۸۹۸/۷۹۱۴/۱۵شیشه و مصنوعات شیشه ای۲۷۰

۳۸
میوه های خوراکی، پوست مرکبات 

یا پوست
۲۲۰۴/۲۱۱۹/۵۹۲۲۹۸/۰۹۴/۲۶۹۳/۸۸۱۳/۴۵

۴۳۹
مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده 

از این مواد
۲۵۷۷/۲۳۲۲/۹۱۲۶۵۷/۴۶۳/۱۱۸۰۲۳۱۱/۴۹

۵۳۲
عصاره های دباغی یا رنگرزی و 

تانن ها
۱۲۶۰/۵۰۱۱/۲۰۱۳۱۰/۱۲۳/۹۴۴۹/۶۲۷/۱۱

۶۴۰/۹۲۵/۷۰۶۷۸/۴۸۵/۸۶۳۷/۵۶۵/۳۸صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۶۳۴

۲۷۲/۳۰۲/۴۲۲۸۸/۵۳۵/۹۶۱۶/۲۳۲/۳۲لباس و متفرعات لباس، از کشباف۷۶۱

۲۶۲/۲۹۲/۳۳۲۷۸/۲۰۶/۰۷۱۵/۹۱۲/۲۸سرب و مصنوعات از سرب۸۷۳

۱۵۶/۷۹۱/۳۹۱۷۱/۹۴۹/۶۷۱۵/۱۶۲/۱۷فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۹۲۰

۹۲/۲۰۰/۸۲۱۰۴/۸۲۱۳/۶۸۱۲/۶۲۱/۸۱محصوالت سرامیکی۱۰۶۹

۱۱۲۷
سوخت های معدنی، روغن های 

معدنی
۱۳۹/۰۶۱/۲۴۱۴۸/۸۶۷/۰۵۹/۸۰۱۷۴۰

۱۲۳۵
مواد آلبومینوئید، محصوالت بر 

اساس
۲۰۸/۹۵۱/۸۶۲۱۷/۸۱۴/۲۴۸/۸۶۱/۲۷

۱۳۴۰
کائوچو و اشیای ساخته شده از 

کائوچو
۲۲۹/۷۴۲/۰۴۲۳۸/۴۱۳/۷۷۸/۶۷۱/۲۴

۵۴/۸۸۰/۴۹۶۳/۱۲۱۵/۰۲۸/۲۴۱/۱۸فرآورده های غالت، آرد۱۴۱۹

۸۵/۴۱۰/۷۶۹۳/۰۲۸/۹۱۷/۶۱۱/۰۹الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۱۵۵۵

۱۶۸۴
کتورهای هسته ای دیگ بخار  رآ

و آبگرم
۱۱۲۸/۱۶۱۰/۰۳۱۱۳۳/۱۴۰/۴۴۴/۹۸۰/۷۱
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شرحکد دورقمیردیف
افزایش صادراتصادرات ثانویه صادرات اولیه

درصدارزشسهمارزشسهمارزش

۱۷۴
شیر و محصوالت لبنی، تخم 

پرندگان، عسل
۲۷/۹۱۰/۲۵۳۲/۴۵۱۶/۲۹۴/۵۵۰/۶۵

۲۵/۵۸۰/۲۳۲۹/۴۸۱۵/۲۴۳/۹۰۰/۵۶قند و شکر و شیرینی۱۸۱۷

۱۹۷
سبزیجات، نباتات ریشه و غده های 

زیر 
۲۳/۶۸۰/۲۱۲۶/۶۸۱۲/۶۷۳/۰۰۰/۴۳

۲۰۲۸
محصوالت شیمیایی غیرآلی با 

ترکیبات
۵۱/۴۱۰/۴۶۵۳/۵۲۴/۱۲۲/۱۲۰/۳۰

۱۶/۵۳۰/۱۵۱۸/۶۲۱۲/۶۶۲/۰۹۰/۳۰کاکائو و فرآورده های آن۲۱۱۸

۲۲۲۵
نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، 

آهك 
۷۳/۶۵۰/۶۵۷۵/۳۸۲/۳۴۱/۷۳۰/۲۵

۲۱/۱۴۰/۱۹۲۲/۴۵۶/۱۶۱/۳۰۰/۱۹محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۲۳۳۸

۲۴۸۵
ماشین آالت و دستگاه های برقی 

و اجزا
۳۶/۲۷۰/۳۲۳۷/۳۹۳/۱۰۱/۱۲۰/۱۶

۱۷/۸۴۰/۱۶۱۸/۷۱۴/۸۷۰/۸۷۰/۱۲رشته های سنتتیك یا مصنوعی۲۵۵۴

۲۶۸۷
وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل 

روی خط
۱۳۷/۸۹۱/۲۳۱۳۸/۷۱۰/۶۰۰/۸۲۰/۱۲

۱۱۲۵۱۱۰۰۱۱۹۴۹۲۶۶۶۹۸۱۰۰جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

بــا توجــه بــه معیــار درصــد افزایــش صــادرات از کل افزایــش می تــوان گفــت هرچــه ایــن 

شــاخص بزرگ تــر باشــد اهمیــت آن در توســعه صــادرات بــه قرقیزســتان بیشــتر اســت، نتایــج 

جــدول فــوق نشــان می دهــد مصنوعــات از ســنگ، گــچ، ســیمان، پنبــه نســوز (۶۸) و ســهم 

۳۰ درصــد، شیشــه و مصنوعــات شیشــه ای (۷۰) و ســهم ۱۴ درصــد، میوه هــای خوراکــی، 

پوســت مرکبــات یــا پوســت (۰۸) و ســهم ۱۳ درصــد، مــواد پالســتیکی و اشــیای ساخته شــده 

ــا (۳۲) و  ــرزی، تانن ه ــا رنگ ــی ی ــای دباغ ــهم ۱۱ درصــد و عصاره ه ــتیک (۳۹) و س از پالس

ــن  ــه تجــارت ترجیحــی بی ــراری موافقت نام ســهم ۷ درصــد از کل افزایــش صــادرات در برق

ایــران و قرقیزســتان در ســناریو کاهــش ۴۰ درصــدی تعرفــه در اقــالم مــورد درخواســت ایــران 

ــا  بــرای دریافــت ترجیــح ســهم دارنــد. در ایــن ســناریو افزایــش صــادرات کل برابــر اســت ب

ــچ،  ــنگ، گ ــات از س ــه مصنوع ــوط ب ــادرات مرب ــش ص ــترین افزای ــه بیش ــزار دالر ک ۶۹۸ ه

ســیمان، پنبــه نســوز (۶۸) بــا میــزان ۲۰۹ هــزار دالر اســت.

جـدول (۷-۲۴) نتایـج اثـرات رفاهـی کاهش تعرفه هـای واردات قرقیزسـتان از ایـران را در 

سـناریو دوم (کاهـش تعرفـه بـه میـزان ۶۰ درصـد) و در اقـالم انتخاب شـده توسـط ایـران برای 

دریافـت ترجیـح از قرقیزسـتان را نشـان می دهـد،  بیشـترین تغییـر در واردات، درآمـد تعرفـه ای 
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جدیـد، اضافـه رفـاه مصرف کننـده و رفـاه جامعـه بـرای قرقیزسـتان بـه قرار زیر اسـت: 

الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره، کد ۵۵ 

لباس و متفرعات لباس، از کشباف، کد ۶۱ 

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم، کد ۸۴  رآ

رشته های سنتتیك یا مصنوعی، کد ۵۴

وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط، کد ۸۷

جدول (۷-۲۴): اثرات رفاهی کاهش تعرفه واردات از ایران در بازار قرقیزستان در کدهای دورقمی 

یو دوم) (سنار

شرحکدردیف
تغییر در 
واردات

درآمد تعرفه ای 
جدید

تغییرات درآمد 
تعرفه ای

اضافه رفاه 
مصرف کننده

رفاه جامعه
اثر کل 
تجارت

۵۹۴۹/۱۳۲۰۱۵/۶۸۲۸۶۶/۴۳۴۳۱۷۱/۳۲-۴۳۱۷۱/۳۲۵۸۹۹/۰۸الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۱۵۵

۴۸۸۸/۷۰۳۸۲/۶۳۹۲۶/۴۱۱۱۴۸۶/۱۱-۱۱۴۸۶/۱۱۳۷۳۹/۹۶لباس و متفرعات لباس، از کشباف۲۶۱

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۳۸۴ ۴۳۵۷/۲۳۷۸/۸۸۲۱۸/۱۰۶۹۱۵/۳۸-۶۹۱۵/۳۸۳۰۴۴/۷۴رآ

۳۰۱۴/۷۲۱۹۳/۸۱۱۹۰/۲۹۴۶۱۰/۰۳-۴۶۱۰/۰۳۲۲۰۹/۲۴رشته های سنتتیك یا مصنوعی۴۵۴

۳۸۶۲/۵۴۱۴۶/۸۵۱۶۶/۶۰۴۶۸۴/۹۰-۴۶۸۴/۹۰۲۸۰۳/۸۹وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۵۸۷

۴۹۶۲/۲۵۸۰/۵۹۱۶۶/۲۲۳۹۳۴/۹۹-۳۹۳۴/۹۹۳۵۰۱/۰۴ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۶۸۵

۳۱۱۳/۹۹۹۵/۹۹۱۰۸/۱۸۲۳۶۹/۱۳-۲۳۶۹/۱۳۲۲۷۳/۸۶سرب و مصنوعات از سرب۷۷۳

۹۳۰/۱۹۶۵/۴۹۱۰۴/۹۴۱۳۲۷/۹۷-۱۳۲۷/۹۷۷۰۰/۵۰محصوالت سرامیکی۸۶۹

۲۸۱۳/۹۸۷۱/۵۴۹۰/۸۶۲۹۸۲/۹۵-۲۹۸۲/۹۵۱۹۹۰/۰۳مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد۹۳۹

۴۲۲/۷۹۶۳/۳۵۸۹/۹۶۱۷۸۳/۷۶-۱۷۸۳/۷۶۳۵۱/۵۷مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز۱۰۶۸

۱۰۸۷/۹۰۳۱/۷۱۵۷/۸۶۱۱۴۴/۳۱-۱۱۴۴/۳۱۷۷۴/۸۱کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو۱۱۴۰

۶۲۷/۵۶۳۰/۷۶۴۸/۵۷۷۸۷/۶۷-۷۸۷/۶۷۴۶۸/۰۲شیشه و مصنوعات شیشه ای۱۲۷۰

۱۷۱/۹۲۲۳/۸۹۳۷/۳۰۵۵۹/۸۰-۵۵۹/۸۰۱۴۲/۲۹مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های۱۳۷۱

۵۴۷/۸۷۱۲/۴۲۲۶/۶۵۱۱۶۸/۴۲-۱۱۶۸/۴۲۳۸۱/۶۳میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۱۴۸

۱۰۱۶/۸۵۱۸/۶۱۲۲/۷۵۷۸۶/۱۸-۷۸۶/۱۸۷۲۰/۳۶صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۱۵۳۴

۵۲۹/۹۲۹/۸۴۱۴/۹۰۵۴۵/۳۳-۵۴۵/۳۳۳۶۹/۷۵محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۱۶۳۸

۷۴/۴۱۷/۷۴۱۰/۰۱۴۵۹/۸۹-۴۵۹/۸۹۵۹/۳۰مواد آلبومینوئید، محصوالت بر اساس۱۷۳۵

۲۶۲/۹۸۳/۲۵۶/۶۴۱۴۱/۱۲-۱۴۱/۱۲۱۸۵/۴۵فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۱۸۲۰

۲۲۱/۴۲۲/۳۰۵/۴۴۲۴۸/۴۵-۲۴۸/۴۵۱۶۲/۶۷قند و شکر و شیرینی۱۹۱۷

۶۷/۴۷۳/۶۹۴/۷۶۱۶۸/۶۶-۱۶۸/۶۶۴۹/۶۲نباتات زنده و محصوالت گلکاری۲۰۶

۱۲۱۸/۹۷۵/۵۷۴/۶۹۵۹۰/۷۶-۵۹۰/۷۶۸۲۷/۲۵محصوالت دارویی۲۱۳۰

۱۹۲/۱۸۲/۵۱۴/۵۰۱۶۰/۶۱-۱۶۰/۶۱۱۳۳/۴۱محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۲۲۲۸

۳۰۸/۳۷۳/۵۰۴/۳۱۲۹۱/۳۴-۲۹۱/۳۴۲۱۲/۳۶عصاره های دباغی یا رنگرزی و تانن ها۲۳۳۲

۲۷/۱۰۱/۷۵۳/۰۳۲۴۶/۶۸-۲۴۶/۶۸۲۰/۴۷ماهی ها و قشرداران صدفداران و سایر۲۴۳

۳۲۸/۹۸۳/۲۲۲/۷۰۱۱۸/۴۴-۱۱۸/۴۴۲۳۱/۹۴سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر ۲۵۷

۲۶۲۵
نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك و 

سیمان
۸۶/۶۱۱۹۷/۰۱-۲۹۰/۰۰۰/۸۷۱/۶۴۸۶/۶۱
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شرحکدردیف
تغییر در 
واردات

درآمد تعرفه ای 
جدید

تغییرات درآمد 
تعرفه ای

اضافه رفاه 
مصرف کننده

رفاه جامعه
اثر کل 
تجارت

۸۰/۸۴۰/۷۰۱/۰۸۴۰/۶۱-۴۰/۶۱۵۵/۹۷مس و مصنوعات از مس۲۷۷۴

۲۷۷/۵۱۰/۸۶۰/۸۷۱۰۳/۰۷-۱۰۳/۰۷۱۹۸/۶۴کاکائو و فرآورده های آن۲۸۱۸

۵۲۱/۲۰۰/۸۷۰/۵۹۶۸/۹۵-۶۸/۹۵۳۷۳/۶۴فرآورده های غالت، آرد۲۹۱۹

۸۶۸/۸۵۰/۱۶۰/۳۵۱۳/۳۹-۱۳/۳۹۵۸۶/۱۱سوخت های معدنی، روغن های معدنی۳۰۲۷

۲۱/۲۲۰/۰۶۰/۲۴۱۹/۵۳-۱۹/۵۳۱۷/۷۷شیر و محصوالت لبنی - تخم پرندگان - عسل۳۱۴

۴۳۰۵۹۳۳۵۹۵۱۸۷۹۱۰۱۶-۹۱۰۱۶۳۲۶۸۲جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

بیشـترین تجارت ایجادشـده برای قرقیزسـتان در سـناریو کاهش ۶۰ درصدی تعرفه  واردات 

از ایـران به صورت زیر اسـت:

الیـاف سـنتتیك یـا مصنوعـی غیـر یکسـره، کـد ۵۵ و بـا سـهم ۴۷ درصـد از کل تجـارت 

ایجادشـده

لباس و متفرعات لباس، از کشباف، کد ۶۱ و با سهم ۱۳ درصد از کل تجارت ایجادشده

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم، کد ۸۴ و با سهم ۸ درصد از کل تجارت ایجادشده رآ

وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط، کد ۸۷ و با سهم ۵ درصد از کل تجارت ایجادشده

رشته های سنتتیك یا مصنوعی، کد ۵۴ و با سهم ۵ درصد از کل تجارت ایجادشده

میـزان تغییـر در واردات، درآمـد تعرفـه ای جدیـد، اضافـه رفـاه مصرف کننـده، رفـاه جامعه 

و اثـر کل تجـارت بـرای قرقیزسـتان در اثـر کاهـش تعرفـه واردات از ایـران به میـزان ۶۰ درصد 

بـه ترتیـب برابـر اسـت بـا ۹۱۰۱۶، ۳۲۶۸۲، ۴۳۰۵۹-، ۳۳۵۹، ۵۱۸۷ و ۹۱۰۱۶ هـزار دالر.

۷-۵-۵- اثر ایجاد و انحراف تجارت در بازار قزاقستان برای ایران

بـا توجـه بـه نتایـج جـدول (۷-۲۵)، در سـناریو اول بـا کاهـش تعرفه بـه میـزان ۴۰ درصد 

در اقـالم انتخاب شـده توسـط ایـران بـرای دریافـت ترجیـح از قزاقسـتان مالحظـه می گـردد که 

بیشـترین اثـر ایجـاد تجـارت بـه قرار زیر اسـت: 

میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست با کد ۰۸ و با سهم ۴۱ درصد از کل ایجاد تجارت

مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز با کد ۶۸ و با سهم ۱۶ درصد از کل ایجاد تجارت

سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیربا کد ۰۷ و با سهم ۱۲ درصد از کل ایجاد تجارت

مـواد پالسـتیکی و اشـیای ساخته شـده از پالسـتیک بـا کـد ۳۹ و بـا سـهم ۷ درصـد از کل 

تجارت ایجـاد 

شیشه و مصنوعات شیشه ای با کد ۷۰ و با سهم ۶ درصد از کل ایجاد تجارت
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جدول (۷-۲۵): اثرات ایجاد و انحراف تجارت در بازار قزاقستان برای ایران در کدهای دورقمی (سناریو اول)

شرحکد دورقمیردیف
ایجاد تجارتانحراف تجارتافزایش صادرات

سهمارزشسهمارزشسهمارزش

۹۴۵/۸۵۳۲/۵۴۳۱/۴۵۴/۵۵۹۱۴/۴۰۴۱/۲۶میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۱۸

۳۵۴/۴۲۱۲/۱۹۹/۳۵۱/۳۵۳۴۵/۰۸۱۵/۵۷مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز۲۶۸

۳۱۱/۶۴۱۰/۷۲۵۰/۵۹۷/۳۲۲۶۱/۰۵۱۱/۷۸سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر ۳۷

۳۲۶/۵۱۱۱/۲۳۱۵۵/۹۳۲۲/۵۸۱۷۰/۵۸۷/۷۰مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد۴۳۹

۱۸۵/۱۶۶/۳۷۶۱/۷۴۸/۹۴۱۲۳/۴۲۵/۵۷شیشه و مصنوعات شیشه ای۵۷۰

۶۲۵
نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك و 

سیمان
۱۹۷/۶۵۶/۸۰۹۸,۲۷۱۴/۲۳۹۹/۳۸۴/۴۸

۱۴۰/۷۸۴/۸۴۸۱/۱۲۱۱/۷۵۵۹/۶۶۲/۶۹صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۷۳۴

۷۶/۴۹۲/۶۳۴۱/۳۹۵/۹۹۳۵/۱۰۱/۵۸عصاره های دباغی یا رنگرزی و تانن ها۸۳۲

۵۹/۸۳۲/۰۶۲۴/۸۶۳/۶۰۳۴/۹۸۱/۵۸سرب و مصنوعات از سرب۹۷۳

۱۰۴
شیر و محصوالت لبنی - تخم پرندگان 

- عسل
۸۱/۰۴۲/۷۹۵۴/۱۵۷/۸۴۲۶/۸۹۱/۲۱

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۱۱۸۴ ۳۱/۷۴۱/۰۹۷/۴۲۱/۰۷۲۴/۳۲۱/۱۰رآ

۳۷/۶۴۱/۲۹۱۵/۸۸۲/۳۰۲۱/۷۶۰/۹۸محصوالت سرامیکی۱۲۶۹

۱۹/۶۰۰/۶۷۱/۵۴۰/۲۲۱۸/۰۶۰/۸۲الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۱۳۵۵

۱۷/۵۷۰/۶۰۳/۷۷۰/۵۵۱۳/۸۱۰/۶۲محصوالت دارویی۱۴۳۰

۱۸/۱۶۰/۶۲۴/۵۲۰/۶۵۱۳/۶۴۰/۶۲فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۱۵۲۰

۲۱/۷۱۰/۷۵۹/۰۲۱/۳۱۱۲/۶۹۰/۵۷محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۱۶۲۸

۱۸/۴۵۰/۶۳۷/۹۵۱/۱۵۱۰/۵۱۰/۴۷وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۱۷۸۷

۱۸/۵۴۰/۶۴۸/۷۲۱/۲۶۹/۸۲۰/۴۴کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو۱۸۴۰

۴/۴۵۰/۱۵۱/۰۱۰/۱۵۳/۴۴۰/۱۶رشته های سنتتیك یا مصنوعی۱۹۵۴

۸/۳۴۰/۲۹۵/۱۰۰/۷۴۳,۲۴۰/۱۵فرآورده های غالت، آرد۲۰۱۹

۸/۷۴۰/۳۰۵/۷۷۰/۸۴۲/۹۷۰/۱۳لباس و متفرعات لباس، از کشباف۲۱۶۱

۵/۰۱۰/۱۷۲/۱۳۰/۳۱۲/۸۸۰/۱۳مواد آلبومینوئید، محصوالت بر اساس۲۲۳۵

۵/۵۶۰/۱۹۲/۹۵۰/۴۳۲/۶۰۰/۱۲مس و مصنوعات از مس۲۳۷۴

۵/۵۰۰/۱۹۲/۹۳۰/۴۲۲/۵۷۰/۱۲ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۲۴۸۵

۲/۱۴۰/۰۷۱/۰۴۰/۱۵۱/۱۰۰/۰۵کاکائو و فرآورده های آن۲۵۱۸

۲/۶۲۰/۰۹۱/۵۴۰/۲۲۱/۰۸۰/۰۵قند و شکر و شیرینی۲۶۱۷

۱/۴۶۰/۰۵۰/۶۷۰/۱۰۰/۷۸۰/۰۴محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۲۷۳۸

۰/۰۲۰/۴۶۰/۰۲-۰/۱۳-۰/۳۲۰/۰۱نباتات زنده و محصوالت گلکاری۲۸۶

۲۹۰۷۱۰۰۶۹۱۱۰۰۲۲۱۶۱۰۰جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

بیشــترین اثــر انحــراف تجــارت در ســناریو کاهــش ۴۰ درصــدی تعرفــه  واردات قزاقســتان 

از ایــران بــه صــورت زیــر اســت:

مــواد پالســتیکی و اشــیای ساخته شــده از پالســتیک بــا کــد ۳۹ و بــا ســهم ۲۳ درصــد از 

کل انحــراف تجــارت 
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نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك و سیمان با کد ۲۵ و با سهم ۱۴ درصد از کل انحراف تجارت 

صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف با کد ۳۴ و با سهم ۱۲ درصد از کل انحراف تجارت

شیشه و مصنوعات شیشه ای با کد ۷۰ و با سهم ۹ درصد از کل انحراف تجارت

شیر و محصوالت لبنی، تخم پرندگان، عسل با کد ۰۴ و با سهم ۸ درصد از کل انحراف تجارت

ــرای دریافــت  ــران ب ــا مقایســه ســهم هریــک از گروه هــای کاالیــی مــورد درخواســت ای ب

ــش صــادرات  ــزان افزای ــا در می ــان گروه ه ــهم هم ــن س ــه و همچنی ــح در صــادرات اولی ترجی

پــس از برقــراری PTA، میــزان اهمیــت کاالهــا در در توســعه صــادرات مشــخص می شــود. 

ــناریو اول (کاهــش ۴۰  ــتان را در س ــه قزاقس ــران ب ــرات در صــادرات ای جــدول (۷-۲۶) تغیی

ــد: ــان می ده ــراری PTA نش ــت برق ــه جه ــای تعرف ــدی) نرخ ه درص

یو اول) جدول (۷-۲۶): تغییرات صادرات ایران به قزاقستان در کدهای دورقمی (سنار

شرحکد دورقمیردیف
افزایش صادراتصادرات ثانویه صادرات اولیه

درصدارزشسهمارزشسهمارزش

۳۱۹۹۱۳۹/۰۳۳۲۹۳۷۲/۹۶۹۴۵/۸۵۳۲/۵۴میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۱۸

۴۵۹۲۵/۶۰۴۹۴۶۷/۷۲۳۵۴/۴۲۱۲/۱۹مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز۲۶۸

۳۳۹
مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از 

این مواد
۸۶۰۴۱۰/۵۰۸۹۳۰۳/۷۹۳۲۶/۵۱۱۱/۲۳

۱۹۵۱۲/۳۸۲۲۶۲۱۵/۹۸۳۱۱/۶۴۱۰/۷۲سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر ۴۷

۱۱۶۲۴۱۴/۱۸۱۱۸۲۲۱/۷۰۱۹۷/۶۵۶/۸۰نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك ۵۲۵

۴۰۰۵۴/۸۹۴۱۹۱۴/۶۲۱۸۵/۱۶۶/۳۷شیشه و مصنوعات شیشه ای۶۷۰

۳۳۱۹۴/۰۵۳۴۶۰۴/۲۴۱۴۰/۷۸۴/۸۴صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۷۳۴

۸۸۲۱/۰۸۹۶۳۹/۱۹۸۱/۰۴۲/۷۹شیر و محصوالت لبنی، تخم پرندگان، عسل۸۴

۲۵۸۲۳/۱۵۲۶۵۹۲/۹۶۷۶/۴۹۲/۶۳عصاره های دباغی یا رنگرزی و تانن ها۹۳۲

۱۱۷۵۱/۴۳۱۲۳۴۵/۰۹۵۹/۸۳۲/۰۶سرب و مصنوعات از سرب۱۰۷۳

۴۶۲۰/۵۶۵۰۰۸/۱۴۳۷/۶۴۱/۲۹محصوالت سرامیکی۱۱۶۹

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۱۲۸۴ ۵۸۸۲۷/۱۸۵۹۱۴۰/۵۴۳۱/۷۴۱/۰۹رآ

۱۱۵۳۱/۴۱۱۱۷۵۱/۸۸۲۱/۷۱۰/۷۵محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۱۳۲۸

۹۸۰/۱۲۱۱۸۱۹/۹۳۱۹/۶۰۰/۶۷الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۱۴۵۵

۷۶۵۰/۹۳۷۸۴۲/۴۲۱۸/۵۴۰/۶۴کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو۱۵۴۰

۲۶۸۰/۳۳۲۸۶۶/۸۹۱۸/۴۵۰/۶۳وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۱۶۸۷

۲۷۳۰/۳۳۲۹۱۶/۶۵۱۸/۱۶۰/۶۲فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۱۷۲۰

۱۲۷۵۱/۵۶۱۲۹۲۱/۳۸۱۷/۵۷۰/۶۰محصوالت دارویی۱۸۳۰

۱۱۲۰/۱۴۱۲۱۷/۷۷۸/۷۴۰/۳۰لباس و متفرعات لباس، از کشباف۱۹۶۱

۸۴۰/۱۰۹۲۹/۹۳۸/۳۴۰/۲۹فرآورده های غالت، آرد۲۰۱۹

۲۸۱۰/۳۴۲۸۷۱/۹۸۵/۵۶۰/۱۹مس و مصنوعات از مس۲۱۷۴

۱۶۴۰/۲۰۱۷۰۳/۳۵۵/۵۰۰/۱۹ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۲۲۸۵

۲۰۳۰/۲۵۲۰۸۲/۴۷۵/۰۱۰/۱۷مواد آلبومینوئید، محصوالت بر اساس۲۳۳۵
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شرحکد دورقمیردیف
افزایش صادراتصادرات ثانویه صادرات اولیه

درصدارزشسهمارزشسهمارزش

۸۱۰/۱۰۸۶۵/۴۷۴/۴۵۰/۱۵رشته های سنتتیك یا مصنوعی۲۴۵۴

۲۵۰/۰۳۲۷۱۰/۶۱۲/۶۲۰/۰۹قند و شکر و شیرینی۲۵۱۷

۳۶۰/۰۴۳۸۶/۰۳۲/۱۴۰/۰۷کاکائو و فرآورده های آن۲۶۱۸

۴۲۰/۰۵۴۳۳/۴۸۱/۴۶۰/۰۵محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۲۷۳۸

۲۸۰/۰۳۲۸۱/۱۵۰/۳۲۰/۰۱نباتات زنده و محصوالت گلکاری۲۸۶

۸۱۹۵۷۱۰۰۸۴۸۶۴۱۵۸۲۹۰۷۱۰۰جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

بــا توجــه بــه معیــار درصــد افزایــش صــادرات از کل افزایــش می تــوان گفــت هرچــه ایــن 

شــاخص بزرگ تــر باشــد اهمیــت آن در توســعه صــادرات بــه قزاقســتان بیشــتر اســت، نتایــج 

جــدول فــوق نشــان می دهــد میوه هــای خوراکــی، پوســت مرکبــات یــا پوســت (۰۸) و ســهم 

۳۳ درصــد، مصنوعــات از ســنگ، گــچ، ســیمان، پنبــه نســوز (۶۸) و ســهم ۱۲ درصــد، مــواد 

پالســتیکی و اشــیای ساخته شــده از پالســتیک (۳۹) و ســهم ۱۱ درصــد، ســبزیجات، نباتــات 

ــچ،  ــرد، خــاك و ســنگ و گ ــر (۰۷) و ســهم ۱۱ درصــد و  نمــك، گوگ ــای زی ریشــه و غده ه

ــارت  ــه تج ــراری موافقت نام ــش صــادرات در برق ــهم ۷ درصــد از کل افزای ــك (۲۵) و س آه

ــورد  ــالم م ــه در اق ــناریو کاهــش ۴۰ درصــدی تعرف ــتان در س ــران و قزاقس ــن ای ترجیحــی بی

ــن ســناریو افزایــش صــادرات  ــد. در ای ــح ســهم دارن ــرای دریافــت ترجی ــران ب درخواســت ای

ــه میوه هــای  ــا ۲۹۰۷ هــزار دالر کــه بیشــترین افزایــش صــادرات مربــوط ب ــر اســت ب کل براب

خوراکــی، پوســت مرکبــات یــا پوســت (۰۸) بــا میــزان ۹۴۶ هــزار دالر اســت.

جــدول (۷-۲۷) نتایــج اثــرات رفاهــی کاهــش تعرفه هــای واردات قزاقســتان از ایــران را در 

ســناریو اول (کاهــش تعرفــه بــه میــزان ۴۰ درصــد) و در اقــالم انتخاب شــده توســط ایــران بــرای 

دریافــت ترجیــح از قزاقســتان را نشــان می دهــد،  بیشــترین تغییــر در واردات، درآمــد تعرفــه ای 

جدیــد، اضافــه رفــاه مصرف کننــده و رفــاه جامعــه بــرای قزاقســتان بــه قــرار زیــر اســت:

وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط، کد ۸۷ 

سرب و مصنوعات از سرب، کد ۷۳

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم، کد ۸۴  رآ

ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا ، کد ۸۵

محصوالت سرامیکی ، کد ۶۹ 
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جدول (۷-۲۷): اثرات رفاهی کاهش تعرفه واردات از ایران در بازار قزاقستان در کدهای دورقمی 

یو اول) (سنار

شرحکدردیف
تغییر در 
واردات

درآمد تعرفه ای 
جدید

تغییرات درآمد 
تعرفه ای

اضافه رفاه 
مصرف کننده

اثر کل تجارترفاه جامعه

۱۸۷
وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل 

روی خط
۳۵۳۵۵/۴۱۵۲۶۶۱/۵۹-۳۱۲۲۴/۰۱۱۲۴۱/۹۵۲۰۴۲/۱۵۳۵۳۵۵/۴۱

۳۹۹۶۸/۷۳۱۶۱۰/۱۳۱۹۲۴/۶۱۴۰۱۷۱/۹۲-۴۰۱۷۱/۹۲۶۸۳۱۱/۹۶سرب و مصنوعات از سرب۲۷۳

۳۸۴
کتورهای هسته ای دیگ بخار  رآ

و آبگرم
۴۳۶۰۴/۱۶۳۸۸۱۹/۴۵-۲۴۱۰۶/۱۸۴۳۲/۰۷۱۳۰۷/۷۷۴۳۶۰۴/۱۶

۴۸۵
ماشین آالت و دستگاه های برقی 

و اجزا
۱۸۷۰۸/۲۹۴۹۷۰۰,۲۵-۳۰۱۷۷/۷۸۳۱۷/۴۱۵۴۷/۲۸۱۸۷۰۸,۲۹

۴۶۴۷/۳۱۳۲۶/۷۱۵۲۳/۵۸۶۶۴۳/۴۷-۶۶۴۳/۴۷۸۲۰۴/۶۶محصوالت سرامیکی۵۶۹

۶۶۸
مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، 

پنبه نسوز
۸۸۹۰/۳۲۴۷۹۱/۱۴-۲۵۹۹/۴۸۲۹۱/۳۵۵۱۹/۳۵۸۸۹۰/۳۲

۷۶۱
لباس و متفرعات لباس، از 

کشباف 
۸۸۲۳/۸۳۳۳۶۴/۳۶-۱۶۶۰/۶۷۲۶۲/۷۵۵۱۴/۵۳۸۸۲۳/۸۳

۸۲۸
محصوالت شیمیایی غیرآلی با 

ترکیبات
۱۱۴۲۹/۴۰۴۵۰۸/۸۷-۲۶۸۵/۱۰۱۶۴/۶۴۴۰۴/۳۵۱۱۴۲۹/۴۰

۹۳۹
مواد پالستیکی و اشیای 
ساخته شده از این مواد

۱۲۴۶۲/۶۷۱۸۹۶۹/۶۵-۱۱۶۸۶/۲۴۲۶۵/۸۸۳۳۱/۳۷۱۲۴۶۲/۶۷

۱۰۱۰۷/۳۸۱۹۰/۹۷۲۵۰/۳۲۹۴۱۳/۹۰-۹۴۱۳/۹۰۱۵۸۰۴/۰۱محصوالت دارویی۱۰۳۰

۳۶۸۹/۷۰۱۵۲/۶۱۲۰۱/۲۱۳۳۴۸/۶۵-۳۳۴۸/۶۵۶۳۳۵/۵۲شیشه و مصنوعات شیشه ای۱۱۷۰

۱۲۸
میوه های خوراکی، پوست مرکبات 

یا پوست
۴۵۲۹/۶۵۶۱۵۱/۱۹-۳۸۴۶/۶۸۷۸/۱۲۱۹۸/۱۹۴۵۲۹/۶۵

۱۳۳۸
محصوالت گوناگون صنایع 

شیمیایی
۶۳۴۱/۱۲۵۳۴۸/۷۹-۳۳۱۱/۸۷۹۴/۵۸۱۸۷/۹۳۶۳۴۱/۱۲

۱۴۷
سبزیجات، نباتات ریشه و 

غده های زیر 
۳۷۸۸/۶۲۴۶۶۸/۴۲-۲۶۷۷/۸۱۱۳۵/۶۰۱۷۰/۰۲۳۷۸۸/۶۲

۹۲۷/۴۴۱۰۴/۳۵۱۳۰/۳۱۲۸۰۰/۶۸-۲۸۰۰/۶۸۱۶۴۳/۵۸رشته های سنتتیك یا مصنوعی۱۵۵۴

۱۶۴۰
کائوچو و اشیای ساخته شده از 

کائوچو
۳۷۹۶/۲۱۷۵۸۶/۲۳-۴۶۸۸/۳۲۸۶/۹۶۱۲۵/۳۱۳۷۹۶/۲۱

۱۷۴
شیر و محصوالت لبنی - تخم 

پرندگان - عسل
۲۳۴۷/۳۲۴۴۵۸/۷۳-۲۴۴۲/۰۸۵۱/۸۰۹۸/۳۹۲۳۴۷/۳۲

۲۹۰۳/۲۵۵۲/۸۸۹۸/۰۳۱۷۶۶/۲۱-۱۷۶۶/۲۱۴۷۳۱/۵۵فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۱۸۲۰

۱۰۲۳/۶۸۷۷/۴۴۸۱/۴۳۲۱۹۵/۱۰-۲۱۹۵/۱۰۱۷۰۷/۴۸نباتات زنده و محصوالت گلکاری۱۹۶

۲۰۳۵
مواد آلبومینوئید، محصوالت 

بر اساس
۲۸۸۰/۴۶۴۹۳/۳۰-۲۵۲/۴۰۴۰/۴۷۷۰/۷۰۲۸۸۰/۴۶

۲۱۷۱
مروارید طبیعی یا پرورده، 

سنگ های
۱۴۸۷/۷۵۱۴۸۳/۷۳-۸۶۰/۰۳۴۹/۰۵۵۴/۷۴۱۴۸۷/۷۵

۲۲۵۵
الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر 

یکسره
۱۵۱۷/۱۰۵۳۲/۴۷-۲۶۸/۳۹۴۸/۸۲۵۱,۲۷۱۵۱۷/۱۰

۲۳۳
ماهی ها و قشرداران صدفداران 

و سایر
۱۴۱۸/۰۹۶۲۵/۰۷-۳۷۴/۸۶۱۷/۷۵۵۰/۱۲۱۴۱۸/۰۹
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شرحکدردیف
تغییر در 
واردات

درآمد تعرفه ای 
جدید

تغییرات درآمد 
تعرفه ای

اضافه رفاه 
مصرف کننده

اثر کل تجارترفاه جامعه

۱۵۸۳/۹۸۲۲/۴۸۵۰/۰۴۱۵۶۸/۱۰-۱۵۶۸/۱۰۲۷۸۰/۶۹قند و شکر و شیرینی۲۴۱۷

۵۸۲/۶۳۱۷/۴۳۳۵/۸۲۱۰۶۳/۴۶-۱۰۶۳/۴۶۹۶۳/۸۴مس و مصنوعات از مس۲۵۷۴

۲۵۸۹/۳۳۳۳/۶۹۳۲/۷۷۱۶۱۹/۸۶-۱۶۱۹/۸۶۴۲۱۳/۱۲صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۲۶۳۴

۲۴۳۱/۲۲۲۰/۸۹۲۱/۲۷۱۰۴۰/۵۹-۱۰۴۰/۵۹۴۴۲۵/۸۸فرآورده های غالت، آرد۲۷۱۹

۲۸۳۲
عصاره های دباغی یا رنگرزی 

و تانن ها
۱۱۵۰/۵۲۱۶۸۶/۰۲-۱۰۶۰/۲۸۱۳/۹۹۱۹/۹۷۱۱۵۰/۵۲

۲۹۲۷
سوخت های معدنی، روغن های 

معدنی و
۹۲۳/۹۷۷۵۱۵/۹۴-۴۴۵۴/۱۷۹/۵۹۱۴/۲۷۹۲۳/۹۷

۳۰۲۵
نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، 

آهك و سیمان
۵۰۶/۶۵۸۶۹/۷۱-۵۵۱/۷۹۵/۰۳۷/۰۰۵۰۶/۶۵

۶۴۸/۲۸۳/۲۷۴/۳۵۴۶۱/۸۵-۴۶۱/۸۵۱۰۵۰/۴۸کاکائو و فرآورده های آن۳۱۱۸

۲۰۰۰۳۱۶۲۲۱۱۰۰۶۸۲۴۲۰۵۵-۲۴۲۰۵۵۳۳۴۴۰۸جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

ــه   ــناریو کاهــش ۴۰ درصــدی تعرف ــتان در س ــرای قزاقس ــده ب ــترین تجــارت ایجادش بیش

ــر اســت: ــه صــورت زی ــران ب واردات از ای

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم، کد ۸۴ و با سهم ۱۸ درصد از کل تجارت ایجادشده رآ

سرب و مصنوعات از سرب، کد ۷۳ و با سهم ۱۷ درصد از کل تجارت ایجادشده

تجارت  کل  از  درصد   ۱۵ سهم  با  و   ۸۷ کد  خط،  روی  نواقل  از  غیر  زمینی  نقلیه  وسائط 

ایجادشده

ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا ، کد ۸۵ و با سهم ۸ درصد از کل تجارت ایجادشده

مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد، کد ۳۹ و با سهم ۵ درصد از کل تجارت ایجادشده

میزان تغییر در واردات، درآمد تعرفه ای جدید، اضافه رفاه مصرف کننده، رفاه جامعه و اثر کل 

تجارت برای قزاقستان در اثر کاهش تعرفه واردات از ایران به میزان ۴۰ درصد به ترتیب برابر است 

با ۲۴۲۰۵۵، ۳۳۴۴۰۸، ۲۰۰۰۳۱-، ۶۲۲۱، ۱۰۰۶۸ و ۲۴۲۰۵۵ هزار دالر.

نتایج جدول (۷-۲۸)، نتایج کاهش تعرفه های قزاقستان را در واردات از ایران در سناریو دوم 

با کاهشی به میزان ۶۰ درصد در اقالم انتخاب شده توسط ایران برای دریافت ترجیح از قرقیزستان 

را نشان می دهد که بیشترین اثر ایجاد تجارت به قرار زیر است:

میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست با کد ۰۸ و با سهم ۴۱ درصد از کل ایجاد تجارت

ایجاد  کل  از  درصد   ۱۶ سهم  با  و   ۶۸ کد  با  نسوز  پنبه  سیمان،  گچ،  سنگ،  از  مصنوعات 

تجارت
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سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیربا کد ۰۷ و با سهم ۱۲ درصد از کل ایجاد تجارت

مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از پالستیک با کد ۳۹ و با سهم ۷ درصد از کل ایجاد تجارت

شیشه و مصنوعات شیشه ای با کد ۷۰ و با سهم ۶ درصد از کل ایجاد تجارت

جدول (۷-۲۸): اثرات ایجاد و انحراف تجارت در بازار قزاقستان برای ایران در کدهای دورقمی (سناریو دوم)

ردیف
کد 

دورقمی
شرح

ایجاد تجارتانحراف تجارتافزایش صادرات

سهمارزشسهمارزشسهمارزش

۱۴۱۸/۷۱۳۲/۴۵۴۷/۱۲۴/۵۰۱۳۷۱/۶۰۴۱/۲۶میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۱۸

۵۳۱/۹۰۱۲/۱۷۱۴/۲۸۱/۳۶۵۱۷/۶۲۱۵/۵۷مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز۲۶۸

۴۶۸/۷۴۱۰/۷۲۷۷/۱۷۷/۳۶۳۹۱/۵۷۱۱/۷۸سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر ۳۷

۴۳۹
مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از 

این مواد
۴۹۲/۰۱۱۱/۲۵۲۳۶/۱۴۲۲/۵۴۲۵۵/۸۷۷/۷۰

۲۷۹/۴۱۶/۳۹۹۴/۲۸۹/۰۰۱۸۵/۱۳۵/۵۷شیشه و مصنوعات شیشه ای۵۷۰

۶۲۵
نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك 

و سیمان
۲۹۷/۰۷۶/۷۹۱۴۸/۰۰۱۴/۱۲۱۴۹/۰۷۴/۴۸

۲۱۲/۵۳۴/۸۶۱۲۳/۰۴۱۱/۷۴۸۹/۴۹۲/۶۹صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۷۳۴

۱۱۵/۲۵۲/۶۴۶۲/۶۰۵/۹۷۵۲/۶۴۱/۵۸عصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها و۸۳۲

۹۰/۴۰۲/۰۷۳۷/۹۴۳/۶۲۵۲/۴۷۱/۵۸سرب و مصنوعات از سرب۹۷۳

۱۰۴
شیر و محصوالت لبنی - تخم پرندگان 

- عسل
۱۲۳/۱۳۲/۸۲۸۲/۷۹۷/۹۰۴۰/۳۴۱/۲۱

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۱۱۸۴ ۴۷/۷۳۱/۰۹۱۱/۲۵۱/۰۷۳۶/۴۸۱/۱۰رآ

۵۶/۸۹۱/۳۰۲۴/۲۵۲/۳۱۳۲/۶۴۰/۹۸محصوالت سرامیکی۱۲۶۹

۲۹/۴۲۰/۶۷۲/۳۲۰/۲۲۲۷/۱۰۰/۸۲الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۱۳۵۵

۲۶/۴۰۰/۶۰۵/۶۹۰/۵۴۲۰/۷۱۰/۶۲محصوالت دارویی۱۴۳۰

۲۷/۳۵۰/۶۳۶/۸۹۰/۶۶۲۰/۴۶۰/۶۲فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۱۵۲۰

۳۲/۷۱۰/۷۵۱۳/۶۷۱/۳۰۱۹/۰۴۰/۵۷محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۱۶۲۸

۲۸/۰۱۰/۶۴۱۲/۲۵۱/۱۷۱۵/۷۶۰/۴۷وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۱۷۸۷

۲۷/۹۴۰/۶۴۱۳/۲۱۱/۲۶۱۴/۷۲۰/۴۴کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو۱۸۴۰

۶/۶۹۰/۱۵۱/۵۳۰/۱۵۵/۱۶۰/۱۶رشته های سنتتیك یا مصنوعی۱۹۵۴

۱۲/۵۴۰/۲۹۷/۶۸۰/۷۳۴/۸۶۰/۱۵فرآورده های غالت، آرد۲۰۱۹

۱۳/۳۴۰/۳۱۸/۸۸۰/۸۵۴/۴۶۰/۱۳لباس و متفرعات لباس، از کشباف۲۱۶۱

۷/۵۵۰/۱۷۳/۲۳۰/۳۱۴/۳۲۰/۱۳مواد آلبومینوئید، محصوالت بر اساس۲۲۳۵

۸/۳۶۰/۱۹۴/۴۵۰/۴۲۳/۹۱۰/۱۲مس و مصنوعات از مس۲۳۷۴

۸/۳۴۰/۱۹۴/۴۹۰/۴۳۳/۸۵۰/۱۲ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۲۴۸۵

۳/۲۳۰/۰۷۱/۵۸۰/۱۵۱/۶۵۰/۰۵کاکائو و فرآورده های آن۲۵۱۸

۳/۹۵۰/۰۹۲/۳۳۰/۲۲۱/۶۳۰/۰۵قند و شکر و شیرینی۲۶۱۷

۲/۱۹۰/۰۵۱/۰۲۰/۱۰۱/۱۷۰/۰۴محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۲۷۳۸

۰/۰۲۰/۶۸۰/۰۲-۰/۲۰-۰/۴۹۰/۰۱نباتات زنده و محصوالت گلکاری۲۸۶

۲۹۰۷۱۰۰۶۹۱۱۰۰۲۲۱۶۱۰۰جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت
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بیشــترین اثــر انحــراف تجــارت در ســناریو کاهــش ۶۰ درصــدی تعرفــه  واردات قزاقســتان 

از ایــران بــه صــورت زیــر اســت:

مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از پالستیک با کد ۳۹ و با سهم ۲۳ درصد از کل انحراف تجارت 

کل  از  درصد   ۱۴ سهم  با  و   ۲۵ کد  با  سیمان  و  آهك  گچ،  و  سنگ  و  خاك  گوگرد،  نمك، 

انحراف تجارت 

صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف با کد ۳۴ و با سهم ۱۲ درصد از کل انحراف تجارت

شیشه و مصنوعات شیشه ای با کد ۷۰ و با سهم ۹ درصد از کل انحراف تجارت

شــیر و محصــوالت لبنــی، تخــم پرنــدگان، عســل بــا کــد ۰۴ و بــا ســهم ۸ درصــد از کل 

انحــراف تجــارت

ــرای دریافــت  ــران ب ــا مقایســه ســهم هریــک از گروه هــای کاالیــی مــورد درخواســت ای ب

ــش صــادرات  ــزان افزای ــا در می ــان گروه ه ــهم هم ــن س ــه و همچنی ــح در صــادرات اولی ترجی

پــس از برقــراری PTA، میــزان اهمیــت کاالهــا در در توســعه صــادرات مشــخص می شــود. 

ــناریو دوم (کاهــش ۶۰  ــتان را در س ــه قزاقس ــران ب ــرات در صــادرات ای جــدول (۷-۲۹) تغیی

ــد: ــان می ده ــراری PTA نش ــت برق ــه جه ــای تعرف ــدی) نرخ ه درص

یو دوم) جدول (۷-۲۹): تغییرات صادرات ایران به قزاقستان در کدهای دورقمی (سنار

شرحکد دورقمیردیف
افزایش صادراتصادرات ثانویه صادرات اولیه

درصدارزشسهمارزشسهمارزش

۳۱۹۹۱۳۹/۰۳۳۳۴۱۰۴/۴۳۱۴۱۹۳۲/۴۵میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست۱۸

۴۵۹۲۵/۶۰۵۱۲۴۱۱/۵۸۵۳۲۱۲/۱۷مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز۲۶۸

۸۶۰۴۱۰/۵۰۹۰۹۶۵/۷۲۴۹۲۱۱/۲۵مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد۳۳۹

۱۹۵۱۲/۳۸۲۴۱۹۲۴/۰۳۴۶۹۱۰/۷۲سبزیجات، نباتات ریشه و غده های زیر ۴۷

۱۱۶۲۴۱۴/۱۸۱۱۹۲۱۲/۵۶۲۹۷۶/۷۹نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك ۵۲۵

۴۰۰۵۴/۸۹۴۲۸۵۶/۹۸۲۷۹۶/۳۹شیشه و مصنوعات شیشه ای۶۷۰

۳۳۱۹۴/۰۵۳۵۳۲۶/۴۰۲۱۳۴/۸۶صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۷۳۴

۸۸۲۱/۰۸۱۰۰۵۱۳/۹۶۱۲۳۲/۸۲شیر و محصوالت لبنی، تخم پرندگان، عسل۸۴

۲۵۸۲۳/۱۵۲۶۹۷۴/۴۶۱۱۵۲/۶۴عصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها و۹۳۲

۱۱۷۵۱/۴۳۱۲۶۵۷/۷۰۹۰۲/۰۷سرب و مصنوعات از سرب۱۰۷۳

۴۶۲۰/۵۶۵۱۹۱۲/۳۱۵۷۱/۳۰محصوالت سرامیکی۱۱۶۹

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۱۲۸۴ ۵۸۸۲۷/۱۸۵۹۳۰۰/۸۱۴۸۱/۰۹رآ

۱۱۵۳۱/۴۱۱۱۸۶۲/۸۴۳۳۰/۷۵محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۱۳۲۸

۹۸۰/۱۲۱۲۸۲۹/۹۱۲۹۰/۶۷الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۱۴۵۵

۲۶۸۰/۳۳۲۹۶۱۰/۴۶۲۸۰/۶۴کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو۱۵۴۰

۷۶۵۰/۹۳۷۹۳۳/۶۵۲۸۰/۶۴وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط۱۶۸۷
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شرحکد دورقمیردیف
افزایش صادراتصادرات ثانویه صادرات اولیه

درصدارزشسهمارزشسهمارزش

۲۷۳۰/۳۳۳۰۱۱۰/۰۱۲۷۰/۶۳فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۱۷۲۰

۱۲۷۵۱/۵۶۱۳۰۱۲/۰۷۲۶۰/۶۰محصوالت دارویی۱۸۳۰

۱۱۲۰/۱۴۱۲۶۱۱/۸۶۱۳۰/۳۱لباس و متفرعات لباس، از کشباف۱۹۶۱

۸۴۰/۱۰۹۶۱۴/۹۴۱۳۰/۲۹فرآورده های غالت، آرد۲۰۱۹

۲۸۱۰/۳۴۲۸۹۲/۹۷۸۰/۱۹مس و مصنوعات از مس۲۱۷۴

۱۶۴۰/۲۰۱۷۲۵/۰۸۸۰/۱۹ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۲۲۸۵

۲۰۳۰/۲۵۲۱۰۳/۷۲۸۰/۱۷مواد آلبومینوئید، محصوالت بر اساس۲۳۳۵

۸۱۰/۱۰۸۸۸/۲۳۷۰/۱۵رشته های سنتتیك یا مصنوعی۲۴۵۴

۲۵۰/۰۳۲۹۱۶/۰۰۴۰/۰۹قند و شکر و شیرینی۲۵۱۷

۳۶۰/۰۴۳۹۹/۰۷۳۰/۰۷کاکائو و فرآورده های آن۲۶۱۸

۴۲۰/۰۵۴۴۵/۲۵۲۰/۰۵محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۲۷۳۸

۲۸۰/۰۳۲۹۱/۷۲۰/۴۹۰/۰۱نباتات زنده و محصوالت گلکاری۲۸۶

۸۱۹۵۷۱۰۰۸۶۳۳۰۲۳۹۴۳۷۲۱۰۰جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

بــا توجــه بــه معیــار درصــد افزایــش صــادرات از کل افزایــش می تــوان گفــت هرچــه ایــن 

شــاخص بزرگ تــر باشــد اهمیــت آن در توســعه صــادرات بــه قزاقســتان بیشــتر اســت، نتایــج 

جــدول فــوق نشــان می دهــد میوه هــای خوراکــی، پوســت مرکبــات یــا پوســت (۰۸) و ســهم 

۳۲ درصــد، مصنوعــات از ســنگ، گــچ، ســیمان، پنبــه نســوز (۶۸) و ســهم ۱۲ درصــد، مــواد 

پالســتیکی و اشــیای ساخته شــده از پالســتیک (۳۹) و ســهم ۱۱ درصــد، ســبزیجات، نباتــات 

ــچ،  ــرد، خــاك و ســنگ و گ ــر (۰۷) و ســهم ۱۱ درصــد و  نمــك، گوگ ــای زی ریشــه و غده ه

ــارت  ــه تج ــراری موافقت نام ــش صــادرات در برق ــهم ۷ درصــد از کل افزای ــك (۲۵) و س آه

ــورد  ــالم م ــه در اق ــناریو کاهــش ۶۰ درصــدی تعرف ــتان در س ــران و قزاقس ــن ای ترجیحــی بی

ــن ســناریو افزایــش صــادرات  ــد. در ای ــح ســهم دارن ــرای دریافــت ترجی ــران ب درخواســت ای

ــه میوه هــای  ــا ۴۳۷۲ هــزار دالر کــه بیشــترین افزایــش صــادرات مربــوط ب ــر اســت ب کل براب

خوراکــی، پوســت مرکبــات یــا پوســت (۰۸) بــا میــزان ۱۴۱۹ هــزار دالر اســت.

ــران را  ــرات رفاهــی کاهــش تعرفه هــای واردات قزاقســتان از ای ــج اث جــدول (۷-۳۰) نتای

در ســناریو دوم (کاهــش تعرفــه بــه میــزان ۶۰ درصــد) و در اقــالم انتخاب شــده توســط ایــران 

ــد  ــر در واردات، درآم ــترین تغیی ــد،  بیش ــان می ده ــتان را نش ــح از قزاقس ــت ترجی ــرای دریاف ب

ــر  ــرار زی ــه ق ــرای قزاقســتان ب ــه ب ــاه جامع ــده و رف ــاه مصرف کنن ــه رف ــد، اضاف ــه ای جدی تعرف

اســت:
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وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط، کد ۸۷ 

سرب و مصنوعات از سرب، کد ۷۳

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم، کد ۸۴  رآ

ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا ، کد ۸۵

محصوالت سرامیکی ، کد ۶۹ 

جدول (۷-۳۰): اثرات رفاهی کاهش تعرفه واردات از ایران در بازار قزاقستان در کدهای دورقمی 

یو دوم) (سنار

شرحکدردیف
تغییر در 
واردات

درآمد تعرفه ای 
جدید

تغییرات درآمد 
تعرفه ای

اضافه رفاه 
مصرف کننده

اثر کل تجارترفاه جامعه

۱۸۷
وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل 

۴۸۰۰۹/۲۳۱۶۳۲/۱۶۲۶۸۲/۵۸۵۳۰۳۳/۱۰-۵۳۰۳۳/۱۰۳۵۸۷۶/۳۷روی خط

۶۱۶۳۱/۱۵۲۱۱۶/۵۹۲۵۲۸/۴۱۶۰۲۵۷/۸۸-۶۰۲۵۷/۸۸۴۶۶۴۹/۵۴سرب و مصنوعات از سرب۲۷۳

۳۸۴
کتورهای هسته ای دیگ بخار  رآ

۳۶۶۹۵/۸۷۵۶۷/۶۳۱۷۱۸/۰۴۶۵۴۰۶,۲۴-۶۵۴۰۶/۲۴۲۶۲۲۹/۷۶و آبگرم

۴۸۵
ماشین آالت و دستگاه های 

۴۶۱۶۷/۴۸۴۱۷,۲۵۷۱۹/۵۸۲۸۰۶۲/۴۴-۲۸۰۶۲/۴۴۳۳۷۱۰/۵۶برقی و اجزا

۷۲۱۵/۵۱۴۲۹/۴۹۶۸۷/۶۶۹۹۶۵/۲۱-۹۹۶۵/۲۱۵۶۳۶/۴۵محصوالت سرامیکی۵۶۹

۶۶۸
مصنوعات از سنگ، گچ، 

۴۰۷۴/۹۶۳۸۲/۹۹۶۸۱/۶۵۱۳۳۳۵/۴۸-۱۳۳۳۵/۴۸۳۳۱۵/۶۶سیمان، پنبه نسوز

۷۶۱
لباس و متفرعات لباس، از 

۲۶۶۷/۷۰۳۴۵/۴۵۶۷۴/۹۰۱۳۲۳۵/۷۴-۱۳۲۳۵/۷۴۲۳۵۷/۳۳کشباف یا ...

۸۲۸
محصوالت شیمیایی غیرآلی 

۴۱۲۴/۲۱۲۱۶,۲۴۵۳۰/۵۴۱۷۱۴۴/۱۰-۱۷۱۴۴/۱۰۳۰۶۹/۷۷با ترکیبات

۹۳۹
مواد پالستیکی و اشیای 
۱۷۸۱۷/۷۲۳۴۹/۳۲۴۳۵/۳۵۱۸۶۹۴/۰۰-۱۸۶۹۴/۰۰۱۲۸۳۸/۱۶ساخته شده از این مواد

۱۵۲۸۹/۰۷۲۵۰/۷۵۳۲۸/۶۴۱۴۱۲۰/۸۵-۱۴۱۲۰/۸۵۱۰۶۲۲/۳۱محصوالت دارویی۱۰۳۰

۵۶۹۴/۴۳۲۰۰/۶۴۲۶۴/۲۹۵۰۲۲/۹۸-۵۰۲۲/۹۸۴۳۳۰/۷۹شیشه و مصنوعات شیشه ای۱۱۷۰

۱۲۸
میوه های خوراکی، پوست 

۵۸۵۲/۸۴۱۰۲/۵۷۲۶۰/۲۸۶۷۹۴/۴۷-۶۷۹۴/۴۷۴۱۴۵/۰۳مرکبات یا پوست

۱۳۳۸
محصوالت گوناگون صنایع 

۵۰۴۳/۹۶۱۲۴/۲۳۲۴۶/۸۰۹۵۱۱/۶۸-۹۵۱۱/۶۸۳۶۱۶/۷۰شیمیایی

۱۴۷
سبزیجات، نباتات ریشه و 

۴۱۵۲/۰۴۱۷۸/۱۹۲۲۳/۴۵۵۶۸۲/۹۳-۵۶۸۲/۹۳۳۱۹۴/۱۹غده های زیر 

۱۴۴۲/۲۹۱۳۷/۰۲۱۷۰/۹۳۴۲۰۱/۰۲-۴۲۰۱/۰۲۱۱۲۸/۷۴رشته های سنتتیك یا مصنوعی۱۵۵۴

۱۶۴۰
کائوچو و اشیای ساخته شده 

۷۱۴۲/۴۰۱۱۴/۲۷۱۶۴/۷۱۵۶۹۴/۳۱-۵۶۹۴/۳۱۵۱۳۲/۱۵از کائوچو

۱۷۴
شیر و محصوالت لبنی، تخم 

۳۸۲۷/۷۳۶۸/۱۸۱۲۹/۷۲۳۵۲۰/۹۸-۳۵۲۰/۹۸۳۰۷۳/۰۸پرندگان، عسل

۴۴۲۹/۷۷۶۹/۴۹۱۲۸/۷۸۲۶۴۹/۳۱-۲۶۴۹/۳۱۳۲۰۵/۰۳فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۱۸۲۰
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شرحکدردیف
تغییر در 
واردات

درآمد تعرفه ای 
جدید

تغییرات درآمد 
تعرفه ای

اضافه رفاه 
مصرف کننده

اثر کل تجارترفاه جامعه

۱۹۶
نباتات زنده و محصوالت 

۱۵۷۰/۵۳۱۰۱/۶۶۱۰۶/۸۸۳۲۹۲/۶۵-۳۲۹۲/۶۵۱۱۶۰/۶۳گلکاری

۲۰۳۵
مواد آلبومینوئید، محصوالت 

۴۰۱/۸۲۵۳/۱۸۹۲/۹۱۴۳۲۰/۶۸-۴۳۲۰/۶۸۳۴۳/۸۸بر اساس

۲۱۷۱
مروارید طبیعی یا پرورده، 

۱۳۲۸/۷۵۶۴/۴۷۷۲/۰۷۲۲۳۱/۶۳-۲۲۳۱/۶۳۱۰۱۵/۰۲سنگ های

۲۲۵۵
الیاف سنتتیك یا مصنوعی 

۴۲۸/۹۸۶۴/۱۴۶۷/۲۴۲۲۷۵/۶۵-۲۲۷۵/۶۵۳۷۱/۸۸غیر یکسره

۲۴۵۹/۱۹۲۹/۵۸۶۵/۷۲۲۳۵۲/۱۶-۲۳۵۲/۱۶۱۹۰۵/۴۸ماهی ها و قشرداران صدفداران۲۳۳

۵۷۵/۴۳۲۳/۳۱۶۵/۶۹۲۱۲۷/۱۳-۲۱۲۷/۱۳۴۲۴/۵۰قند و شکر و شیرینی۲۴۱۷

۸۹۲/۳۱۲۲/۹۰۴۷/۰۳۱۵۹۵/۱۹-۱۵۹۵/۱۹۶۵۴/۱۶مس و مصنوعات از مس۲۵۷۴

۳۹۴۹/۴۸۴۴/۲۸۴۳/۰۶۲۴۲۹/۷۹-۲۴۲۹/۷۹۲۸۵۲/۹۷صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۲۶۳۴

۳۸۰۴/۳۴۲۷/۵۱۲۷/۹۸۱۵۶۰/۸۹-۱۵۶۰/۸۹۳۰۵۲/۷۶فرآورده های غالت، آرد۲۷۱۹

۲۸۳۲
عصاره های دباغی یا رنگرزی، 

۱۶۰۹/۵۴۱۸/۳۸۲۶/۲۳۱۷۲۵/۷۹-۱۷۲۵/۷۹۱۱۳۶/۷۶تانن ها و

۲۹۲۷
سوخت های معدنی، روغن های 

۶۸۸۴/۲۸۱۲/۵۹۱۸/۷۲۱۳۸۵/۹۵-۱۳۸۵/۹۵۵۰۸۵/۸۳معدنی و

۳۰۲۵
نمك، گوگرد، خاك و سنگ و 

۸۳۶/۱۱۶/۶۱۹/۲۰۷۵۹/۹۷-۷۵۹/۹۷۵۸۵/۳۹گچ، آهك و سیمان

۹۸۸/۰۳۴/۳۰۵/۷۲۶۹۲/۷۷-۶۹۲/۷۷۷۱۰/۷۴کاکائو و فرآورده های آن۳۱۱۸

۳۰۷۰۰۷۸۱۷۵۱۳۲۲۵۳۶۳۰۸۳-۳۶۳۰۸۳۲۲۷۴۳۲جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

ــه   ــناریو کاهــش ۶۰ درصــدی تعرف ــتان در س ــرای قزاقس ــده ب ــترین تجــارت ایجادش بیش

ــر اســت: ــه صــورت زی ــران ب واردات از ای

کتورهــای هســته ای دیــگ بخــار و آبگــرم، کــد ۸۴ و بــا ســهم ۱۸ درصــد از کل تجــارت  رآ

ایجادشده

سرب و مصنوعات از سرب، کد ۷۳ و با سهم ۱۷ درصد از کل تجارت ایجادشده

ــا ســهم ۱۵ درصــد از کل  ــد ۸۷ و ب ــل روی خــط، ک ــر از نواق ــی غی ــه زمین ــائط نقلی وس

ــده ــارت ایجادش تج

ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی و اجــزا ، کــد ۸۵ و بــا ســهم ۸ درصــد از کل تجــارت 

ایجادشده

مــواد پالســتیکی و اشــیای ساخته شــده از ایــن مــواد، کــد ۳۹ و بــا ســهم ۵ درصــد از کل 

تجــارت ایجادشــده

ــاه  ــده، رف ــاه مصرف کنن ــه رف ــد، اضاف ــه ای جدی ــد تعرف ــر در واردات، درآم ــزان تغیی می
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جامعــه و اثــر کل تجــارت بــرای قزاقســتان در اثــر کاهــش تعرفــه واردات از ایــران بــه میــزان 

ــا ۳۶۳۰۸۳، ۲۲۷۴۳۲، ۳۰۷۰۰۷-، ۸۱۷۵، ۱۳۲۲۵  ــه ترتیــب برابــر اســت ب ۶۰ درصــد ب

ــزار دالر. و ۳۶۳۰۸۳ ه

یافت تعرفه ترجیحی  ۷-۶- تعیین فهرست کاالهای درخواستی ایران برای در

ــی از  ــه ترجیح ــت تعرف ــرای دریاف ــه ب ــران از ترکی ــتی ای ــای درخواس ــت کااله ــن فهرس تعیی

ــا حــذف تعرفه هــا در صــورت انعقــاد یــك موافقت نامــه احتمالــی  ایــن کشــورها (کاهــش ی

تجــارت ترجیحــی میــان طرفیــن)، از الگویــی کــه در ذیــل معرفــی می گــردد، اســتفاده خواهــد 

شد۱.

ــران  ــن کاالهــای درخواســتی ای ــرای تعیی ــه ب ــن الگــو، درگام اول فهرســت اولی ــق ای مطاب

ــران، مشــخص  ــی کشــور فرضــی از ای ــن پتانســیل واردات ــر اســاس تعیی از کشــور فرضــی ب

از  ســری  یــك  اســاس  بــر  اول،  گام  از  حاصــل  اولیــه  فهرســت  دوم،  گام  در  می شــود. 

ــار فهرســت  ــر چه ــه حداکث ــه ارائ ــه منجــر ب ــده ک ــده، فیلترگذاری ش شــاخص های تعیین کنن

ــران از  ــتی ای ــای درخواس ــت کااله ــه، فهرس ــت های چهارگان ــن فهرس ــه ای ــد ک ــد ش خواه

ــد. ــکیل می دهن ــی را تش ــه ترجیح ــت تعرف ــرای دریاف ــی ب ــور فرض کش

۷-۶-۱- گام اول (تعیین فهرست اولیه) 

ــرای دریافــت  ــران از کشــور فرضــی ب ــه کاالهــای درخواســتی ای ــن گام فهرســت اولی در اولی

ــه اهمیتــی کــه شــاخص پتانســیل  ــا توجــه ب تعرفــه ترجیحــی تعییــن می گــردد. در ایــن گام ب

ــن  ــد در تعیی ــای شــش رقمی HS می توان ــاس کده ــر اس ــران ب ــور فرضــی از ای ــی کش واردات

ــوان  ــه عن ــه کشــور فرضــی داشــته باشــد، ایــن شــاخص ب ــران ب میــزان گســترش صــادرات ای

شــاخص تعیین کننــده فهرســت اولیــه انتخــاب می شــود. تعییــن کدهــای کاالیــی شــش رقمی 

HS کــه در زمینــه آن کدهــا کشــور فرضــی از ایــران پتانســیل وارداتــی دارد (پتانســیل صادراتــی 

ایــران بــه کشــور فرضــی) بــر اســاس روش ســاده بــرآورد پتانســیل تجــاری انجــام می پذیــرد 

کــه روش محاســبه آن در قســمت قبــل ارائــه گردیــد. 

پتانسیل وارداتی کشور فرضی از ایران (پتانسیل صادراتی ایران به کشور فرضی)

۱. طراحــي الگــو جهــت تعییــن فهرســت کاالهــاي پیشــنهادي ایــران بــراي برقــراري موافقت نامــه تجــارت ترجیحــي دوجانبــه بــا کشــور 
فرضــي،  موسســه مطالعــات و پژوهش هــاي بازرگانــي.
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ــز  ــان توســط مرک ــب کشــورهای جه ــار صــادرات و واردات اغل ــه انتشــار آم ــا توجــه ب ب

تجــارت جهانــی، ایــن آمــار مبنــای محاســبات قــرار می گیــرد. جهــت محاســبه پتانســیل، از 

روش ســاده بــرآورد اســتفاده می شــود. در ایــن روش، بــا بررســی کاالیــی جریان هــای تجــارت 

خارجــی هــر دو کشــور و تعییــن اقــالم عمــده صادراتــی و وارداتــی آنهــا، میــزان هماهنگــی 

ــن  ــده پتانســیل تجــاری بی ــر، تعیین کنن ــا واردات کشــور دیگ ــك کشــور ب ــی ی ــالم صادرات اق

ــوع  ــادالت و ن ــی مب ــزان کنون ــه می ــا توجــه ب ــه ب ــود. روش دیگــر آن اســت ک آن دو خواهــد ب

کاالهــای مبادالتــی، ســطح مبــادالت آینــده پیش بینــی گــردد و در روش ســوم تهیــه جدولــی 

ــای  ــی از کده ــاس یک ــر اس ــور ب ــك کش ــی ی ــالم صادرات ــتون آن اق ــك س ــه در ی ــت ک اس

ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــگ HS م ــتم هماهن ــش، سیس ــن پژوه ــی (در ای ــدی بین الملل طبقه بن

گرفتــه اســت) و در ســتون دیگــر آن اقــالم وارداتــی کشــور دوم بــر اســاس همــان کــد نشــان 

ــوان شــده، ســتون  ــن دو ســتون عن ــل در بی ــزان حداق داده می شــود. ســپس در هــر ردیــف می

جدیــدی را تشــکیل می دهــد کــه حداکثــر پتانســیل تجــاری بیــن دو کشــور را بــرای هــر کاال 

ــوان  ــه عن ــدد به دســت آمده را ب ــوان ع ــهود اســت نمی ت ــه مش ــور ک ــد. همان ط ــان می ده نش

ــوان  ــه عن ــور را ب ــدد مزب ــوان کل ع ــی می ت ــت ول ــر گرف ــور در نظ ــاری دو کش ــیل تج پتانس

پتانســیل قلمــداد نمــود کــه یــا کشــور اول صــادرات بــه کشــور دوم را جایگزیــن صــادرات بــه 

تمــام بازارهــای هــدف پیشــین خــود کنــد و یــا ظرفیــت تولیــد داخلــی را بــه میــزان دو برابــر 

صــادرات گذشــته نمایــد. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن اقــدام چنــدان صحیــح بــه نظــر نمی رســد و 

یــا حداقــل در کوتاه مــدت امکان پذیــر نیســت، پتانســیل معمولــی را در حــد ضریبــی از رقــم 

ــد۱. ــا ۵۰ درصــد) در نظــر می گیرن ــر پتانســیل تجــاری (۳۰ ت حداکث

ــرآورد پتانســیل تجــاری بیــن دو کشــور در فــوق معرفــی شــدند.  مهم تریــن روش هــای ب

مطمئنــا بــا توجــه بــه نــوع هــدف مــورد نظــر از محاســبه بــرآورد پتانســیل یــك روش مناســب تر 

و روش دیگــر ممکــن اســت کمتــر مناســب با شــد. وقتــی بحــث همکاری هــای اقتصــادی و 

تجــاری بیــن دو یــا چنــد کشــور مطــرح می شــود و کشــورها قصــد دارنــد بیــن خــود پیمــان 

ــه کاهــش  ــد، در اولیــن گام کشــورهای عضــو ب همــکاری اقتصــادی و تجــاری منعقــد نماین

ــا حــذف موانــع تجــاری فی مابیــن اقــدام  موانــع تجــاری (موانــع تعرفــه ای و غیرتعرفــه ای) ی

ــا  می کننــد کــه در ایــن حالــت معمــوال فهرســتی از کاالهــا معرفــی می شــوند کــه کاهــش ی

 . Arnon and et. al (1996)  ١
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حــذف موانــع تجــاری در مــورد ایــن فهرســت از کاالهــا اعمــال می گــردد.

ــه ای اســت کــه می توانــد ایــن فهرســت را در  ــرآورد پتانســیل تجــاری، روی روش ســاده ب

ــن گام  ــن روش اولی ــن فهرســت توســط ای ــه ای ــه ارائ ــرار دهــد. البت ــار سیا ســت گذاران ق اختی

محســوب می شــود، زیــرا در نهایــت بایــد تعییــن شــود کــه کاهــش تعرفــه در مــورد هــر کاال 

چــه تاثیــری روی رفــاه خواهــد داشــت. روش ســاده بــرآورد پتانســیل بــرای تحقــق بخشــیدن 

بــه ایــن منظــور روش مناســبی اســت، زیــرا بــه وســیله آن کاالهــای پتانســیل دار معیــن و رقــم 

ــم کل پتانســیل  ــد رق ــه فقــط می توان ــدل جاذب ــه م ــی ک ــن می شــود در حال کل پتانســیل تعیی

ــه نمی دهــد.  ــورد کاالهــای پتانســیل دار ارائ ــی در م ــه داده و اطالعات ــه را ارائ تجــاری دوجانب

در ایــن روش، می تــوان پتانســیل صــادرات کاالیــی یــك کشــور بــه کشــور دیگــر یــا پتانســیل 

ــیل  ــبه پتانس ــرای محاس ــود. ب ــبه نم ــر را محاس ــور دیگ ــور از کش ــك کش ــی ی ــی کاالی واردات

A یــا ارزش صــادرات کشــور A بــر اســاس 
iwtX صادراتــی کشــور A بــه کشــور B الزم اســت 

ــار باشــد.  ــی خــاص (t) در اختی ــك دوره زمان ــرای ی ــان (w) ب ــه جه ــی (i) ب ــای کاالی کده

B یــا ارزش واردات کشــور B بــر اســاس کدهــای کاالیــی از جهــان 
iwtM همچنیــن الزم اســت 

بــرای دوره زمانــی مذکــور در اختیــار باشــد.

بعــد از مشــخص شــدن کدهــای کاالهایی کــه کشــور A صادرکننــده و کشــور B واردکننده 

آن کاالهــا هســتند، بــر اســاس حداقــل رقــم ایــن دو مولفــه، حداکثــر پتانســیل (حداکثــر میزان 

ممکــن مبادلــه) مشــخص می شــود:
A B
iwt iwtMin(X ,M )   :i از کاالی B به کشور A حداکثر پتانسیل صادراتی کشور

A B
iwt iwtMin(X ,M ) %25   :i از کاالی B به کشور A پتانسیل صادراتی کشور

ــه کشــور B در مــورد کدهــای  ــا جمــع کــردن رقم هــای پتانســیل صادراتــی کشــور A ب ب

ــن  ــه کشــور B تعیی ــی کشــور A ب ــزان کل پتانســیل صادرات ــی (n،...،i:۱) می مختلــف کاالی

می گــردد.

ــابهی در  ــه مش ــد پروس ــز بای ــورB نی ــور A از کش ــی کش ــیل واردات ــبه پتانس ــرای محاس ب

جهــت عکــس طــی شــود.

پــس از انجــام محاســبات الزم، بــرای تعییــن پتانســیل وارداتــی کشــور فرضــی از ایــران بــه 

منظــور ارائــه فهرســت اولیــه الزم اســت اقدامــات زیــر نیــز صــورت می گیــرد:

ــاط  ۱- از بیــن کدهــای شــش رقمی HS الزم اســت کدهایــی کــه کشــور فرضــی در ارتب
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بــا آن کدهــا فاقــد پتانســیل وارداتــی از ایــران اســت، حــذف شــود.

۲- پــس از حــذف کدهــای عنــوان شــده در بنــد اول الزم اســت، از بیــن کدهــای 

شــش رقمی HS باقی مانــده، کدهــای کاالیــی کــه کشــور فرضــی در زمینــه واردات آن کدهــا 

از ایــران نــرخ تعرفــه صفــر اعمــال می کنــد نیــز حــذف شــود (بــا ایــن توجیــه کــه در ارتبــاط 

بــا ایــن کدهــای کاالیــی هیــچ مانــع تجــاری وجــود نــدارد). الزم بــه توضیــح اســت کــه در 

ارتبــاط بــا نــرخ تعرفــه اعمال شــده از طــرف کشــور فرضــی بــر واردات از ایــران آخریــن ســال 

دوره مــورد بررســی مبنــا قــرار خواهــد گرفــت. بــا انجــام ایــن محاســبات فهرســت کدهــای 

ــیل دارد  ــران پتانس ــا از ای ــه واردات آنه ــور فرضــی در زمین ــه کش ــی شــش رقمی HS ک کاالی

(فهرســت اولیــه)، تعییــن می گــردد. ایــن کدهــای کاالیــی از منظــر دیگــر کاالهایــی هســتند 

کــه ایــران در زمینــه صــادرات آنهــا بــه کشــور فرضــی پتانســیل صادراتــی دارد. 

۷-۶-۲- گام دوم (تعیین فهرست های چهارگانه) 

گام دوم کــه همــان تعییــن فهرســت های چهارگانــه درخواســتی ایــران از کشــور فرضــی بــرای 

دریافــت تعرفــه ترجیحــی اســت برقــراری موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بــا هــدف گســترش 

حجــم تجــارت بیــن دو کشــور شــکل می گیــرد. دو کشــور در چارچــوب برقــراری موافقت نامــه 

تجــارت ترجیحــی دوجانبــه بــا رویکــرد فهرســت مثبــت۱ بــا ارائــه فهرســت درخواســتی خــود 

بــه کشــور مقابــل بــرای دریافــت تعرفــه ترجیحــی بــه دنبــال هــدف کلــی گســترش صــادرات 

ــر شکســته شــده  ــه چندیــن هــدف جزئی ت ــد ب خــود اســت. حــال ایــن هــدف کلــی می توان

ــداف  ــن اه ــق ای ــه مطاب ــددی ک ــت های متع ــت گذار، فهرس ــای سیاس ــق اولویت ه و مطاب

ــه  ــرد. در ایــن چارچــوب فهرســت اولی ــرار گی ــه شــود، مــورد توجــه ق ــر می توانــد ارائ جزئی ت

ــار فهرســت منتهــی  ــه چه ــد ب ــه گســترش صــادرات می توان ــوط ب ــه اهــداف مرب ــا توجــه ب ب

گــردد و در نهایــت کارشــناس مذاکراتــی اســت کــه بایــد بــا توجــه بــه نــوع مذاکــره و بــا توجــه 

بــه هــدف مــد نظــر خــود از هــر فهرســت تعــدادی از کاالهــا را گزینــش کنــد.

۷-۶-۲-۱- تعیین فهرست اول 

هــدف از تعییــن فهرســت اول، گســترش صــادرات کاالهایــی اســت کــه ایــران قبــال نیــز آن 

ــازار  ــه حضــور در آن ب ــران تجرب ــا ای ــه کشــور فرضــی صــادر می کــرده اســت و ی کاالهــا را ب

را داشــته اســت و تــا حــدودی مشــتریان در آن بــازار بــا کاالهــای ایــران آشــنایی اولیــه دارنــد، 

1 . Positive List 
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و در واقــع بــه دنبــال افزایــش ســهم خــود در بــازار کشــور فرضــی اســت. بــرای تعییــن ایــن 

ــل  ــده در قســمت قب ــن شــاخص های معرفی ش ــر از بی ــا، الزم اســت شــاخص های زی کااله

بــه ترتیــب، مبنــای انتخــاب فهرســت کاالهــا قــرار گیرنــد. از بیــن فهرســت اولیــه (کدهــای 

کاالیــی بــا پتانســیل وارداتــی کشــور فرضــی از ایــران)، کدهــای کاالیــی انتخــاب می شــوند 

ــه  ــه کشــور فرضــی صــادرات داشــته اســت (متوســط دوره مــورد بررســی) و بقی ــران ب کــه ای

ــد. ــی حــذف می گردن ــای کاالی کده

ــه درصــد  ــوند ک ــی انتخــاب می ش ــای کاالی ــا کده ــز تنه ــر نی ــه از فهرســت اخی در ادام

ــه کشــور فرضــی (متوســط دوره مــورد بررســی)  ــران ب استفاده نشــده از پتانســیل صادراتــی ای

مثبــت باشــد. بدیــن مفهــوم کــه در دنیــای واقــع تمــام یــا بخشــی از ایــن پتانســیل صادراتــی 

توســط ایــران اســتفاده نشــده باشــد. در ادامــه الزم اســت ایــن فهرســت کاالهــا مرتب ســازی 

ــرای دریافــت تعرفــه ترجیحــی تعییــن گــردد.  ــا اولویــت انتخــاب کدهــای کاالیــی ب شــده ت

ــای  ــش تعرفه ه ــد از کاه ــه می توان ــد ک ــی باش ــاس منافع ــر اس ــد ب ــازی بای ــن مرتب س ای

ــه  ــن منظــور از شــاخص ایجــاد تجــارت ب ــرای ای ــه ب ــران شــود ک کشــور فرضــی نصیــب ای

ــم: ــتفاده می کنی ــر اس ــرح زی ش

(۴-۷)
1 0

0

t -t
TC=Em×M( )

1+t

ایــن شــاخص، یــك شــاخص ترکیبــی اســت کــه می توانــد میــزان خلــق تجــارت ناشــی از 

تغییــرات تعرفــه (کاهــش تعرفــه) را در ارتبــاط بــا هــر کــد کاالیــی تعییــن کنــد. 

ــی:  ــد کاالی ــر ک ــی واردات ه ــی واردات کشــور فرضــی (کشــش قیمت Em: کشــش قیمت

ــر در  ــك درصــد تغیی ــر ی ــران در اث ــور فرضــی از ای ــدار واردات کش ــرات در مق درصــد تغیی

ــور اســت) ــی مزب قیمــت کاالی واردات

M: واردات کشــور فرضــی از ایــران (ارزش واردات کشــور فرضــی: ارزش واردات کشــور 

ــه در  ــه شــاخص های مهمــی اســت ک ــای شــش رقمی HS از جمل ــر اســاس کده فرضــی ب

ــی  ــری کل ــد تصوی ــان می توان ــی کاال کشــور فرضــی از جه ــن وضعیــت تقاضــای واردات تبیی

ــا هــر کاال، هرچــه رقــم واردات کشــور فرضــی از  ــاط ب ــه نحــوی کــه در ارتب ــد. ب ــه نمای ارائ

ــوان نتیجــه گرفــت کــه احتمــال اینکــه ایــن کاال در ســبد واردات  جهــان بیشــتر باشــد، می ت

کشــور فرضــی (در صورتــی کــه ایــران صــادرات داشــته باشــد) از ایــران قــرار گیــرد، بیشــتر از 
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ســایر کاالهــا اســت)

: تغییرات قیمتی کاال در اثر کاهش تعرفه 1 0

0

t -t
1+t

ــاد موافقت نامــه ترجیحــات  ــر اســاس مف ــه و درصــد کاهــش تعرفه هــا ب ــه اولی : تعرف 0t

تجــاری

ــل از  ــع حاص ــان دهنده مناق ــد نش ــد کاال، می توان ــر ک ــرای ه ــارت ب ــق تج ــزان خل می

کاهــش تعرفــه در ارتبــاط بــا آن کــد کاال بــرای ایــران باشــد، پــس ایــن فهرســت، بــر اســاس 

ــردد. ــب می گ ــد کاال مرت ــر ک ــرای شــاخص ایجــاد تجــارت ه ــر ب ــه کمت ــتر ب ارزش بیش

۷-۶-۲-۲- تعیین فهرست دوم 

ــازاری بالفعــل  ــه ب ــرای صــادرات بالفعــل ب ــد ب ــازار جدی ــوان توســعه ب ــن فهرســت را می ت ای

ــران در  ــه ای ــی اســت ک ــرای کاالهای ــد ب ــازار جدی ــن ب ــرا هــدف فهرســت دوم یافت ــد. زی نامی

ــز در واردات آن دارای  ــی نی ــور فرض ــی دارد و کش ــبی صادرات ــت نس ــا مزی ــدور آن کااله ص

مزیــت وارداتــی اســت. هرچنــد طــی دوره مــورد بررســی ایــران بــه کشــور فرضــی در زمینــه 

ایــن کاال صــادرات نداشــته، ولــی کاهــش تعرفه هــا شــاید بتوانــد بــه خلــق بــازار جدیــد بــرای 

ایــن کدهــای کاالیــی کمــك نمایــد. مراحــل زیــر جهــت انتخــاب فهرســت دوم (B) مــد نظــر 

ــی  ــه (گام اول) کاالهای ــت اولی ــود در فهرس ــی موج ــای کاالی ــن کد ه ــرد: از بی ــرار می گی ق

ــی)  ــورد بررس ــط دوره م ــادرات (متوس ــور فرضــی ص ــه کش ــران ب ــه ای ــوند ک ــاب می ش انتخ

ــا،  ــن کااله ــن ای ــپس از بی ــد. س ــذف می گردن ــی ح ــای کاالی ــه کده ــت و بقی ــته اس نداش

ــت نســبی  ــا دارای مزی ــه صــادرات آن کاال ه ــران در زمین ــه ای ــی انتخــاب می شــوند ک کد های

صادراتــی (متوســط دوره مــورد بررســی) اســت. در ادامــه از بیــن ایــن کدهــای کاالهــا نیــز 

ــت  ــا دارای مزی ــه کشــور فرضــی در واردات آن کااله ــد ک ــی انتخــاب می گردن ــا کاالهای تنه

وارداتــی (متوســط دوره مــورد بررســی) اســت.

مرتب ســازی فهرســت دوم: پــس از تهیــه فهرســت دوم الزم اســت ایــن فهرســت 

مرتب ســازی گــردد. هماننــد فهرســت اول الزم اســت ایــن مرتب ســازی بــر پایــه یــك 

مبنــای مناســب صــورت پذیــرد. امــا مبنــای ایــن مرتب ســازی بــه علــت نبــود جریــان واقعــی 

تجــارت بیــن ایــران و کشــور فرضــی نمی توانــد شــاخص ایجــاد تجــارت باشــد. بــرای رفــع 

ایــن مشــکل و از آن جهــت کــه هــدف تنهــا رتبه بنــدی و مرتب ســازی فهرســت دوم اســت از 

یــك شــاخص جایگزیــن اســتفاده شــد، بــه نحــوی کــه در محاســبه ایــن شــاخص جایگزیــن 
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بــه جــای میــزان واقعــی واردات کشــور فرضــی از ایــران (متوســط پنــج ســال) بــه عنــوان یــك 

ــران (متوســط ســه ســال)  ــی کشــور فرضــی از ای ــن از ارزش پتانســیل واردات ــر جایگزی متغی

اســتفاده خواهــد شــد و ســپس فهرســت دوم بــر اســاس ارزش بیشــتر بــه کمتــر محاسبه شــده 

ــه  ــارت ب ــاد تج ــن ایج ــی جایگزی ــاخص ترکیب ــردد. ش ــب می گ ــاخص مرت ــن ش ــرای ای ب

ــرد: ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــر م صــورت زی

(۵-۷)
1 0

0

t t
TC Em Pot( )

1 t


 


در این رابطه متغیرهای مبنای محاسبه به قرار زیر است:

:کشش قیمتی واردات کشور فرضی (آخرین سال) Em

: ارزش پتانسیل وارداتی کشور فرضی از ایران (متوسط ساالنه طی سه سال) Pot

: تعرفه جدید بر اساس مفاد موافقت نامه تجارت ترجیحی  1t

: تعرفه اولیه کشور فرضی بر واردات از ایران (آخرین سال)  0t

۷-۶-۲-۳- تعیین فهرست سوم 

ــران در  ــرای کاالهایــی اســت کــه ای ــازار در کشــور فرضــی ب هــدف فهرســت ســوم، خلــق ب

ــی در واردات آن دارای  ــور فرض ــی کش ــی دارد ول ــبی صادرات ــت نس ــا مزی ــدور آن کااله ص

مزیــت وارداتــی نیســت. زیــرا برقــراری تعرفــه ترجیحــی و کاهــش قیمــت نســبی کاال ممکــن 

اســت باعــث ایجــاد زمینــه مصــرف آن کــد کاال در کشــور فرضــی گــردد کــه پیامــد آن خلــق 

بــازار در نتیجــه صــادرات ایــن کاال از ایــران بــه کشــور فرضــی اســت. بــرای تعییــن ایــن کاالها 

از بیــن شــاخص های معرفی شــده در فصــل قبــل الزم اســت شــاخص های زیــر مــورد توجــه 

قــرار گیــرد. از بیــن کد هــای کاالیــی موجــود در فهرســت اولیــه (گام اول)، کدهــای کاالیــی 

انتخــاب می شــوند کــه ایــران بــه کشــور فرضــی صــادرات نداشــته اســت. ســپس از بیــن ایــن 

ــا  ــه صــادرات آن کاال ه ــران در زمین ــه ای ــی انتخــاب می شــوند ک ــا کدهــای کاالی ــا، تنه کد ه

دارای مزیــت نســبی صادراتــی اســت. در ادامــه از بیــن کدهــای انتخابــی تــا ایــن مرحلــه، تنهــا 

کاالهایــی مــد نظــر قــرار می گیرنــد کــه کشــور فرضــی در واردات آن کاالهــا مزیــت وارداتــی 

ــده  ــر اســاس ارزش محاسبه ش ــن فهرســت ب ــوم، ســپس ای ــازی فهرســت س ــدارد. مرتب س ن

بــرای شــاخص جایگزیــن ایجــاد تجــارت از رابطــه (۷-۱۳) اســتفاده می گــردد. ایــن رابطــه 

نشــان دهنده تجــارت اســت و از بیشــتر بــه کمتــر مرتــب می گــردد. در ایــن رابطــه متغیرهــای 
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ــرد: ــرار می گی ــای محاســبه ق ــر مبن زی

- کشش قیمتی واردات کشور فرضی (آخرین سال)

- ارزش پتانسیل وارداتی کشور فرضی از ایران (متوسط ساالنه طی سه سال)

- تغییرات قیمتی کاال در اثر کاهش تعرفه

- تعرفــه اولیــه کشــور فرضــی بــر واردات از ایــران (آخریــن ســال) و درصــد تغییــر تعرفــه 

بــر اســاس مفــاد موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی کــه ایــن فهرســت را می تــوان توســعه بــازار 

جدیــد بــرای صــادرات بالقــوه بــه بــازاری بالفعــل نامیــد.

۷-۶-۲-۴- تعیین فهرست چهارم 

هـدف فهرسـت چهـارم گزینش کاالهایی اسـت که ایـران در زمینه صـادرات آنها مزیت نسـبی 

صادراتی (متوسـط ۳ سـال) نـدارد. ولی بررسـی روند دوره (دوره مورد بررسـی) نشـان می دهد 

کـه مزیـت نسـبی صادراتـی رشـد مثبـت داشـته و در آخریـن سـال دوره ایـن مزیـت بزرگ تر یا 

مسـاوی یـك شـده اسـت. یعنی ایـران به سـوی مزیت دار شـدن ایـن کاال در حرکت اسـت. در 

نظـر گرفتـن ایـن کدهای کاالیـی در موافقت نامـه تجارت ترجیحـی و دریافت ترجیح از کشـور 

فرضـی باعـث ایجـاد بـازار جدید برای صـادرات ایـن محصول و کمك بـه مزیت دار شـدن این 

گـروه کاالهـا خواهـد کـرد. بـرای تعییـن ایـن کاالهـا شـاخص های زیـر از بیـن شـاخص های 

معرفی شـده الزم اسـت مـورد توجه قـرار گیرند:

ــه  ــران ب ــه ای ــوند ک ــاب می ش ــی انتخ ــای کاالی ــه کد ه ــت اولی ــای فهرس ــن کااله از بی

ــت. ــته اس ــی) نداش ــورد بررس ــط دوره م ــادرات (متوس ــور فرضــی ص کش

 سـپس از ایـن بیـن، کاالهایـی انتخـاب می شـوند کـه ایـران در زمینـه صـادرات آن کاالها 

مزیـت نسـبی صادراتـی (متوسـط دوره مـورد بررسـی) کمتـر از یـك را داراسـت، در حالـی که 

مزیـت نسـبی صادراتـی ایـران در ارتبـاط بـا آن کد کاالیـی، طی دوره مورد بررسـی رشـد مثبت 

داشـته اسـت، بـه شـرط آنکـه مقـدار عـددی مزیـت نسـبی آن کاال در سـال آخـر دوره مـورد 

بررسـی بزرگ تـر یـا مسـاوی یـك باشـد. در ادامـه از بین ایـن کاالهـا نیز تنهـا کدهـای کاالیی 

مـد نظـر قـرار می گیرنـد کـه کشـور فرضـی در واردات آن کاالهـا دارای مزیـت وارداتی اسـت. 

مرتب سـازی ایـن فهرسـت بـر اسـاس مزیـت نسـبی صادراتـی ایـران در سـال آخـر دوره مـورد 

بررسـی انجـام می شـود. بـه نحـوی کـه ایـن فهرسـت بـر اسـاس ارزش مزیـت نسـبی کدهای 

کاالیـی موجـود در ایـن فهرسـت از بیشـتر بـه کمتـر مرتـب می گردد.
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ــن  ــن ای ــت، تعیی ــخص اس ــوق مش ــه ف ــت های چهارگان ــن فهرس ــه در تعیی ــور ک همان ط

فهرســت های چهارگانــه درخواســتی ایــران بــرای دریافــت تعرفــه ترجیحــی بــا اهــداف متفاوتــی 

ــازه را  ــن اج ــان ای ــه کارشناس ــت و ب ــه اس ــکل گرفت ــادرات ش ــعه ص ــی توس ــوب کل در چارچ

می دهــد کــه بــا توجــه بــه نــوع مذاکــره بــرای برقــراری تعرفــه ترجیحــی و بــا توجــه بــه هــدف 

ــه  ــد. در ادام ــش کن ــا را گزین ــدادی از کااله ــن فهرســت ها تع ــك از ای ــود از هری ــر خ ــد نظ م

ــران از کشــور فرضــی آورده شــده اســت. ــه درخواســتی ای ــم تعییــن فهرســت چهارگان الگوریت

الگوریتــم دســتیابی بــه فهرســت دریافــت تعرفه هــای ترجیحــی ایــران از اتحادیــه 

اقتصــادی اوراســیا (چهــار فهرســت)
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ــه  ــی از اتحادی ــه ترجیح ــت تعرف ــرای دریاف ــران ب ــتی ای ــت درخواس ــن فهرس ــرای تعیی ب

ــیا الزم  ــادی اوراس اقتص

ــی  ــیل واردات ــه پتانس ــه ب ــا توج ــت، ب ــود؛ در گام نخس ــته ش ــی برداش اســت دو گام عمل

ــی دوره ۱۸- ــران ط ــر واردات از ای ــیا ب ــی اوراس ــه اعمال ــای تعرف ــران و نرخ ه ــیا از ای اوراس

ــد شــامل ســه  ــن فرآین ــورد نظــر انتخــاب می شــوند کــه ای ــالم مشــمول شــروط م ۲۰۱۶، اق

ــود: ــر خواهــد ب ــه زی مرحل

۱-تعییــن پتانســیل وارداتــی اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا از ایــران؛ در ایــن قســمت پتانســیل 

وارداتــی اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا از ایــران بــه دســت می آیــد، کدهــای تعرفــه ای شــش رقمی 

HS صــادرات ایــران بــه جهــان در ســال های مــورد بررســی (۲۰۱۸-۲۰۱۶) در نظــر گرفتــه 

ــه اقتصــادی اوراســیا از  ــزان واردات اتحادی ــر اســاس همــان کدهــا، می ــن ب می شــود، همچنی

ــر  ــوق، حداکث ــر ف ــدار دو متغی ــل مق ــه و حداق ــرار گرفت ــر ق ــد نظ ــان دوره م ــان طــی هم جه

پتانســیل وارداتــی اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا از ایــران را در هــر ســال نشــان می دهــد. از ایــن 

ــه اقتصــادی  ــی اتحادی ــود، متوســط پتانســیل واردات ــر می ش ــه ذک ــواردی ک ــس به جــز در م پ

ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــود. ام ــای عمــل و بررســی خواهــد ب ــور مبن ــران طــی دوره مزب اوراســیا از ای

آنکــه اختصــاص دادن همــه صــادرات ایــران بــه جهــان از یــك کاال بــه صــادرات بــه اتحادیــه 

ــه آنکــه اختصــاص دادن  ــا توجــه ب اقتصــادی اوراســیا منطقــی و عملــی نیســت (همچنیــن ب

ــران منطقــی  ــه واردات از ای ــه اقتصــادی اوراســیا از جهــان از یــك کاال ب همــه واردات اتحادی

ــوان پتانســیل  ــه عن ــیل، ب ــر پتانس ــارم از حداکث ــك  چه ــادل ی ــی نیســت)، ســهمی مع و عمل

ــه می شــود. ــران در نظــر گرفت ــه اقتصــادی اوراســیا از ای ــوه) واردات اتحادی (ظرفیــت بالق

۲-حذف کدهای فاقد پتانسیل (متوسط پتانسیل در دوره مورد نظر صفر نباشد).

۳-حــذف کدهایــی کــه نــرخ تعرفــه اعمالــی اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا از ایــران صفــر 

بــوده اســت (انتخــاب کدهــای کاالیــی کــه نــرخ تعرفــه آنهــا مثبــت باشــد).

 HS در گام اول بــرای اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا ۸۷۲ قلــم کــد کاالی شــش رقمی

ــای انتخــاب  ــد مبن ــه دســت می آین ــن گام ب ــه از ای ــه ای ک ــای تعرف ــدند و کده مشــخص ش

فهرســت پیشــنهادی کاالهــای درخواســتی ایــران از اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــرای دریافــت 

ــود. ــه ترجیحــی خواهــد ب تعرف

ــه  ــه گانه ب ــت هایی س ــت آمده از گام اول، فهرس ــای به دس ــه کده ــه ب ــا توج در گام دوم ب
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ــن  ــده در ای ــب ارائه ش ــت ها به ترتی ــن فهرس ــنهاد ای ــه پیش ــد ک ــت می آی ــه دس ــل ب ــرح ذی ش

ــد: ــن کن ــران تامی ــرای ای ــع بیشــتری را ب ــد مناف پژوهــش می توان

فهرست اول

ــران  ــه ای ــد ک ــرار می گیرن ــه ق ــورد توج ــی م ــی گام اول، کدهای ــای انتخاب ــن کده از بی

طــی دوره مــورد نظــر (متوســط دوره) بــه اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا صــادرات داشــته اســت 

ــت).  ــوده اس ــت ب ــاری مثب ــیل تج ــده از پتانس ــد استفاده نش ــه درص ــی ک ــاب کدهای (انتخ

ــه اقتصــادی  ــه اتحادی ــران ب ــر صــادرات ای ــا کس ــاری ب ــیل تج ــده از پتانس ــزان استفاده نش می

اوراســیا از پتانســیل وارداتــی اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا از ایــران بــه دســت می آیــد و درصــد 

استفاده نشــده از پتانســیل تجــاری نیــز از تقســیم باقیمانــده فــوق بــر پتانســیل وارداتــی اتحادیــه 

اقتصــادی اوراســیا از ایــران حاصــل می شــود. ایــن فهرســت بــر اســاس ارزش محاسبه شــده 

ــردد. ــر مرتــب می گ ــه کمت ــرای شــاخص ایجــاد تجــارت از بیشــتر ب ب

شاخص ایجاد تجارت به شکل ذیل محاسبه می شود۱.

(۶-۷)

Emij کشــش تقاضــای واردات اتحادیــه  کــه در آن  میــزان ایجــاد تجــارت، 

Mij ارزش واردات کاالی مزبــور توســط اتحادیــه  اقتصــادی اوراســیا بــرای کاالیــی خــاص، 

) و  Tij0 اقتصــادی اوراســیا از ایــران و نــرخ تعرفــه کاال پیــش از برقــراری موافقت نامــه (

) اســت. در ایــن قســمت نــرخ تعرفــه پــس از برقــراری  Tij1 پــس از برقــراری موافقت نامــه (

موافقت نامــه ۶۰ درصــد کمتــر از مقــدار آن در پیــش از برقــراری موافقت نامــه در نظــر گرفتــه 

شــده اســت.

فهرست دوم

ــی دوره  ــران ط ــه ای ــوند ک ــده می ش ــی برگزی ــی گام اول، کدهای ــای انتخاب ــن کده از بی

ــته اســت. از  ــیا صــادرات نداش ــه اقتصــادی اوراس ــه اتحادی ــورد بررســی (متوســط دوره) ب م

ــه جهــان دارای  ــا ب ــه صــادرات آنه ــران در زمین ــن کدهایــی انتخــاب می شــوند کــه ای ــن بی ای

۱. عابدیــن مقانکــي، محندرضــا و همــکاران. پیامدهــاي بازرگانــي برقــراري ترتیبــات تجــاري ترجیحــي میــان ایــران و کشــورهاي عربــي. 
موسســه مطالعــات و پژوهشــهاي بازرگانــي. ۱۳۸۴. تهــران.
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ــن کدهــا، کدهایــی انتخــاب می شــوند  ــن ای مزیــت نســبی صادراتــی اســت، در ادامــه از بی

ــی اســت. ــت نســبی واردات ــا دارای مزی ــیا در واردات آنه ــه اقتصــادی اوراس ــه اتحادی ک

ایــن فهرســت بــر اســاس ارزش محاسبه شــده بــرای شــاخص جایگزیــن ایجــاد تجــارت از 

بیشــتر بــه کمتــر مرتــب می گــردد. منظــور از شــاخص جایگزیــن تجــارت، شــاخصی اســت 

ــی  ــیل واردات ــای واردات از پتانس ــه به ج ــارت ک ــاد تج ــاخص ایج ــه ش ــبیه ب ــری ش ــا ظاه ب

ــا اســتفاده شــده اســت. ــدی کااله ــرای رتبه بن ــا ب ــن شــاخص تنه اســتفاده می شــود. از ای

فهرست سوم

از بیــن کدهــای حاصــل از انجــام گام اول، کدهایــی انتخــاب می شــوند کــه ایــران طــی 

دوره مــورد بررســی (متوســط دوره) بــه اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا صــادرات نداشــته اســت، از 

ایــن بیــن کدهایــی انتخــاب می شــوند کــه ایــران در زمینــه صــادرات آنهــا دارای مزیــت نســبی 

صادراتــی اســت و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در واردات آنهــا دارای مزیــت نســبی وارداتــی 

ــاخص  ــرای ش ــده ب ــاس ارزش محاسبه ش ــر اس ــن فهرســت ب ــد، ای ــه دســت می آی نیســت ب

جایگزیــن ایجــاد تجــارت از بیشــتر بــه کمتــر مرتــب می شــود.

فهرست چهارم

ــا  ــی آنه ــبی صادرات ــت نس ــی دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۵ مزی ــه ط ــای ک ــارم کده فهرســت چه

ــد. ــان می ده ــت را نش ــته اس ــد داش رش

یافت  جدول (۷-۳۱): فهرست پیشنهادی کاالهای درخواستی ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای در

تعرفه ترجیحی (فهرست اول)

کشششرحHSفهرستردیف
صادرات ایران به 

اوراسیا
نرخ تعرفه (٪)

ایجاد 
تجارت

۱٫۰۸۵۹۰۰۳۱۳٫۱۳۳۵۴۹۵خیار و خیار ترشی، تازه  یا سردکرده ۱۱۰۷۰۷۰۰

۲۱۳۱۰۲۳۰
ـ نیترات  آمونیم ، حتی  محلول  در آب  (از کودهای  

معدنی  یا شیمیایی ،ازته )
۱۳٫۳۹۳۷۵۸۶٫۵۲۶۱۶۷

۳۱۰۷۰۴۱۰
ـ گل  کلم  و گل  کلم  بروکولی  (brokoli) تازه  یا 

سردکرده 
۵٫۷۳۵۹۵۰۱۱۱۸۷۵۸

۴۱٫۷۶۸۳۹۵۱۷۵۲۴ـ آهک زنده ۴۱۲۵۲۲۱۰

۰٫۹۹۲۴۰۴۰۳٫۳۳۱۰۹۵۶ـ انگور، خشک کرده۵۱۰۸۰۶۲۰

۰٫۹۲۲۰۷۴۴۵۹۵۲۹ـ خرما، تازه، یا خشک کرده ۶۱۰۸۰۴۱۰

۷۱۲۵۲۳۲۹
ـ ـ سیمان  پرتلنه  حتی  رنگ شده غیر از موارد مشمول  

شماره  فرعی  ۲۵۲۳٫۲۱
۰٫۸۶۱۹۶۴۱۳۷۵۹۶
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کشششرحHSفهرستردیف
صادرات ایران به 

اوراسیا
نرخ تعرفه (٪)

ایجاد 
تجارت

۸۱۰۳۰۲۱۱

ـ ـ قزل آال (قزل آالی  قهوه ای، قزل آالی  رنگین  کمان  
استیل  هد، قزل آالی کاتروت  ساحلی، قزل آالی  

طالئی  شاخه جنوبی  رودخانه  کرن، سالمو گیال)، 
تازه  یا سردکرده، به استثنای  فیله  ماهی  و سایر 

قسمت های  گوشتی ماهی مشمول  شماره  ۰۳٫۰۴

۹۵٫۱۹۱۷۵۳۷۴۸۲

۹۱۶۸۰۲۹۳

ـ ـ سنگ خارا (گرانیت) (به استثنای سنگ لوح) و 
اشیای ساخته شده از این سنگ ها، غیر از سنگ های 
شماره ۶۸٫۰۱ و سنگ ها و اشیای مشمول  شماره  

۶۸۰۲٫۲۳

۱۰٫۴۵۹۴۱۱۰۵۳۶۴

۰٫۹۷۹۹۲۳۵۴۸۰۸ـ انگور، تازه ۱۰۱۰۸۰۶۱۰

۱۱۱۰۷۰۹۶۰
ـ فلفل  فرنگی  از نوع  (capsicum) یا از نوع 

(pimenta)، تازه، سردکرده 
۱٫۳۷۵۸۲۹۱۰٫۲۴۳۷۷

۱۴٫۸۵۵۶۲۵۴۱۷۱ـ آهک آبدیده  (آهک مرده )۱۲۱۲۵۲۲۲۰

۰٫۳۱۲۲۰۰۰۱۲٫۵۳۷۳۵ـ گوجه فرنگی، تازه  یا سردکرده ۱۳۱۰۷۰۲۰۰

۱۴۱۷۳۰۸۹۰

یچه  ـ اسکلت فلزی  و اجزا و قطعات آن (مثال در
مهار آب، پایه، ستون، سقفی، سوله، پشت 

دری نرده، از چدن، آهن  یا از فوالد، به استثنای 
ساختمان های پیش  ساخته، شماره ۹۴٫۰۶؛ 

صفحه، میله، پروفیل ، لوله و همانند) از چدن، آهن  
یا از فوالد

۱٫۱۱۶۱۰۰۷٫۳۸۳۵۷۵

یدریک)۱۵۱۲۸۰۶۱۰ ۱۷٫۰۰۴۱۸۵۳۵۵۳ـ لرورهیدرژن  (اسید کلر

۱٫۲۸۵۰۲۵۶٫۵۳۳۴۶ـ پلی پروپیلن، به اشکال  ابتدایی ۱۶۱۳۹۰۲۱۰

۱۷۱۳۹۰۱۱۰
ـ پلی اتیلن  با وزن  مخصوص  (چگالی) کمتراز 

۹۴/۰ به اشکال  ابتدایی 
۰٫۷۵۸۸۴۲۳٫۲۵۳۰۴۹

۱۸۱۰۷۰۴۹۰

ـ کلم، گل  کلم، کلم  پیچ، کلم  قمری  و محصوالت  
همانند از نوع  (brassica) غیر از موارد مشمول  

ردیف های فرعی  ۰۷۰۴٫۱۰ و ۰۷۰۴٫۲۰)، تازه  
یا سردکرده 

۰٫۶۹۷۴۵۶۱۲٫۳۳۲۸۷۴

۱۹۱۳۹۰۱۹۰
ـ پلیمرهای  اتیلن ، به اشکال  ابتدایی (غیر از 

موارد مشمول  شماره های فرعی  ۳۹۰۱٫۱۰، 
(۳۹۰۱٫۳۰ ،۳۹۰۱٫۲۰

۱٫۱۴۴۸۸۳۳٫۲۵۲۵۴۳

۰٫۴۹۱۰۳۰۴۵۲۵۲۰ـ قیر نفت ۲۰۱۲۷۱۳۲۰

۲۱۱۳۹۰۱۲۰
ـ پلی اتیلن  با وزن  مخصوص  (چگالی ) ۹۴/۰ یا 

بیشتر، به اشکال  ابتدایی 
۰٫۵۳۹۷۷۰۴٫۳۳۲۵۰۹

۲۲۱۲۷۱۳۹۰
ـ تفاله های  نفت  یا روغن  حاصل  از مواد معدنی  

قیری  غیر از موارد مشمول شماره های  فرعی  
۲۷۱۳٫۱۱ و ۲۷۱۳٫۱۳

۱۲٫۴۰۳۸۰۵۲۳۵۴

۲۳۱۸۶۰۹۰۰
کانتینرها (از جمله  کانتینرها برای  ترابری  سیاالت) 
مخصوصا طراحی شده و تجهیزشده  برای  هر نوع  

وسیله  حمل ونقل
۱۷٫۷۱۲۴۶۹۲۳۵۳

۰٫۵۹۶۷۷۴۱۵۲۲۴۸ـ کاهو کروی  (ساالدی )، تازه  یا سردکرده ۲۴۱۰۷۰۵۱۱

۲۵۱۲۰۰۷۹۹

ـ ـ مربا، ژله ، مارالد (MARMELADE)، پوره  
و خمیر میوه  که  به وسیله پختن به دست  آمده، با یا 

بدون  افزودن  قند یا سایر مواد شیرین  کننده از میوه ها 
غیر از مرکبات 

۱٫۰۳۳۸۴۲۸٫۵۹۲۱۲۱
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۰٫۹۱۴۶۳۰۵۲۱۰۱هندوانه۲۶۱۰۸۰۷۱۱

۲۷۱۷۲۱۰۴۹

ـ محصوالت تخت نوردشده، از آهن یا از فوالدهای 
غیرممزوج، با پهنای ۶۰۰ میلی متر یا بیشتر غیر از 
شکل کنگره ای، آبکاری شده یا اندودشده با روی 

یقه الکترولیت غیر از ط ر

۰٫۸۲۵۸۳۰۲٫۵۲۰۵۱

۳٫۷۸۱۱۴۶۳٫۲۵۱۹۸۷ـ پلی  کلرور وینیل ، مخلوط  نشده  با سایر مواد۲۸۱۳۹۰۴۱۰

۵٫۹۷۶۶۴۵۱۹۸۱ـ نبتونیت ۲۹۱۲۵۰۸۱۰

۳۰۱۳۴۰۱۱۹
ـ ـ صابون ها به  اشکال  غیر از موارد مشمول  شماره  

ردیف  فرعی  ۳۳۰۱٫۱۱
۴٫۸۲۷۷۳۶٫۵۱۹۳۷

۳۱۱۶۸۰۲۲۱
ـ ـ سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) و 

یده یا  اشیای ساخته شده از این سنگ ها که فقط  بر
اره شده و دارای سطح  صاف یا یکپارچه باشند

۱٫۶۱۲۱۷۳۱۰۱۹۱۰

۱٫۰۸۲۸۷۳۱۰۱۶۹۷ـ سیر، تازه  یا سردکرده ۳۲۱۰۷۰۳۲۰

۳۳۱۲۷۱۲۲۰
ـ موم  پارافین  دارای   کمتر از ۰/۷۵ درصد وزنی  

روغن 
۹٫۵۷۳۱۷۵۱۵۱۷

۳۴۱۳۹۱۵۹۰
یز از مواد پالستیکی  (غیر  ـ آخال ، دم  قیچی  و خرده  ر

از موارد مشمول شماره های  فرعی  ۳۹۱۵٫۱۰ و 
۳۹۱۵٫۲۰ و ۳۹۱۵٫۳۰)

۱۲٫۳۰۲۴۶۵۱۵۱۱

۳۵۱۸۷۱۶۳۱
یلرهای  تانکردار برای   یلرهای تانکردار و نیمه  تر تر

حمل ونقل  کاال
۶٫۳۰۴۳۰۱۲٫۵۱۵۰۴

۳۶۱۱۹۰۱۹۰

ـ فرآورده های  غذائی  از آرد، زبره ، نشاسته، فکول  
یا از عصاره  مالت که فاقد پودر کاکائو بوده  یا کمتر 
از ۵۰ درصد وزنی  پودر کاکائو داشته که در جای  

دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد، 

۰٫۷۰۳۵۰۱۱۲٫۵۱۳۶۲

۳۷۱۰۴۰۲۱۰

ـ شیر و خامه شیر، غلیظ شده  یا به  آن قند یا سایر 
مواد شیرین کننده  اضافه شده، به شکل  پودر، به 
شکل  دانه  (garanul) یا هر شکل  جامد دیگر، 

که  میزان  مواد چرب  آن از لحاظ  وزن  بیشتر از ۱/۵ 
درصد نباشد

۰٫۷۲۳۲۸۱۱۵۱۳۲۵

۱٫۶۴۱۵۶۶۵۱۲۸۱گل  سفید۳۸۱۲۵۰۹۰۰

۳۹۱۷۲۰۹۱۶
محصوالت تخت نوردشده از آهن یا از فوالدهای 

غیرممزوج به ضخامت بیش از ۱ میلی متر ولی کمتر 
از ۳ میلی متر

۲۵٫۲۰۹۹۵۱۲۴۷

۴۰۱۷۲۰۸۳۶
محصوالت تخت نوردشده از آهن یا از فوالدهای 
غیرممزوج به ضخامت بیشتر  از ۱۰ میلی متر

۱۲۲٫۲۸۲۰۵۱۲۴۳

۴۱۱۲۱۰۶۹۰
ـ فرآورده های  غذایی  که  در جای  دیگری  مذکور یا 
مشمول  نباشد (غیر از موارد مشمول  شماره  فرعی  

(۲۱۰۶٫۱۰
۰٫۹۱۲۴۴۷۹٫۲۵۱۲۰۱

۴۲۱۳۲۰۸۱۰
ـ رنگ ها (Paints) و ورنی ها بر اساس  پلی استرها، 

دیسپرسه  یا حل شده در محیطی غیرآبی، محلول های  
مشخص شده در یادداشت  ۴ این  فصل 

۰٫۹۰۲۶۴۱۵۱۱۸۶
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۴۳۱۳۴۰۲۲۰

ـ فرآورده های  تانسیو اکتیف، فرآورده ها برای  
شست وشو (همچنین فرآوردهای کمکی برای 

شست وشو) و فرآورده های  تمیزکردن، حتی  دارای 
صابون غیر از آنهایی که  مشمول  شماره  ۳۴٫۰۱ 

هستند، بسته بندی  شده  برای خرده فروشی 

۰٫۶۷۳۳۴۸۶٫۵۱۱۶۵

۴۴۱۸۴۰۳۱۰
ـ دیگ های آب  گرم  حرارت  مرکزی  غیر از آنهایی 

که  مشمول شماره  ۸۴۰۲٫۱۱، ۸۴۰۲٫۱۲، 
۸۴۰۲٫۱۹، ۸۴۰۲٫۲۰ هستند

۴٫۰۶۵۲۵۱۰۱۱۶۳

۴۵۱۶۸۰۲۲۹

ـ ـ سنگ های دیگر غیر از سنگ ها و اشیای 
ساخته شده از سنگ های مشمول شماره 

۶۸۰۲٫۲۱، ۶۸۰۲٫۲۲، ۶۸۰۲٫۲۳; و اشیای 
یده شده یا اره  ساخته شده از این سنگ ها، که  فقط بر

شده و دارای سطح  صاف یا یکپارچه باشند

۲٫۳۴۸۸۴۱۳٫۵۱۱۵۵

۱۰۰٫۰۶۲۱۶٫۳۱۱۰۵ـ ـ اتیلن  گلیکول  (اتان  دی  ال )۴۶۱۲۹۰۵۳۱

۴۷۱۰۸۱۰۹۰
ـ میوه ها، (غیر از میوه های  شماره های  ۰۸٫۰۳، 
۰۸٫۰۸ ،۰۸٫۰۷ ،۰۸٫۰۶ ،۰۸٫۰۵ ،۰۸٫۰۴

۰٫۹۸۲۵۹۳۲٫۵۱۰۹۰

۴۸۱۲۰۰۲۹۰
ـ گوجه فرنگی آماده  یا محفوظ شده  به جز در سرکه  یا 
جوهر سرکه غیر از موارد مشمول  شماره  ردیف  فرعی  

۲۰۰۲٫۱۰
۰٫۵۴۳۵۴۶۱۱۱۰۴۵

۰٫۲۱۸۷۶۹۵۹۲۷ـ سولفور سدیم ۴۹۱۲۸۳۰۱۰

۱٫۰۲۲۰۷۳۲٫۵۹۰۴ـ پرتقال، تازه  یا خشک کرده۵۰۱۰۸۰۵۱۰

...۱

یزی، از چوب ۷۷۵۱۴۴۱۸۴۰ ۰٫۲۵۱۱۰۰٫۱۴ـ  کفراژ (coffrage) برای  بتن ر

ماخذ: آمار و اطالعات WITS و محاسبات تحقیق

یافت  جدول (۷-۳۲): فهرست پیشنهادی کاالهای درخواستی ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای در

تعرفه ترجیحی (فهرست دوم)

کشششرحHSفهرستردیف
صادرات ایران به 

اوراسیا
مزیت 
صادرتی

نرخ تعرفه (٪)
ایجاد 
تجارت

۱٫۰۸۵۹۰۰۳۸٫۰۹۱۳٫۱۳۳۵۴۹۵خیار و خیار ترشی، تازه  یا سردکرده ۱۲۰۷۰۷۰۰

۲۲۰۷۰۴۱۰
 (brokoli)  ـ گل  کلم  و گل  کلم  بروکولی

تازه  یا سردکرده 
۵٫۷۳۵۹۵۰۲٫۶۱۱۱۱۸۷۵۸

۴۱٫۷۶۸۳۹۱٫۱۶۵۱۷۵۲۴ـ آهک زنده ۳۲۲۵۲۲۱۰

۰٫۹۹۲۴۰۴۰۲۲٫۹۹۳٫۳۳۱۰۹۵۶ـ انگور، خشک کرده۴۲۰۸۰۶۲۰

۰٫۹۲۲۰۷۴۴۳۴٫۷۴۵۹۵۲۹ـ خرما، تازه، یا خشک کرده ۵۲۰۸۰۴۱۰

۶۲۲۵۲۳۲۹
ـ ـ سیمان  پرتلنه  حتی  رنگ شده غیر از 
موارد مشمول  شماره  فرعی  ۲۵۲۳٫۲۱

۰٫۸۶۱۹۶۴۱۵٫۸۹۳۷۵۹۶

۷۲۰۷۰۹۶۰
ـ فلفل  فرنگی  از نوع  (capsicum) یا از 

نوع (pimenta)، تازه، سردکرده 
۱٫۳۷۵۸۲۹۱٫۱۱۱۰٫۲۴۳۷۷

۰٫۳۱۲۲۰۰۰۳٫۹۳۱۲٫۵۳۷۳۵ـ گوجه فرنگی، تازه  یا سردکرده ۸۲۰۷۰۲۰۰

یدریک)۹۲۲۸۰۶۱۰ ۱۷٫۰۰۴۱۸۱٫۵۰۵۳۵۵۳ـ لرورهیدرژن  (اسید کلر

۱٫۲۸۵۰۲۵۱٫۰۹۶٫۵۳۳۴۶ـ پلی پروپیلن، به اشکال  ابتدایی ۱۰۲۳۹۰۲۱۰
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۱۱۲۳۹۰۱۱۰
ـ پلی اتیلن  با وزن  مخصوص  (چگالی) 

کمتراز ۹۴/۰ به اشکال  ابتدایی 
۰٫۷۵۸۸۴۲۹٫۸۶۳٫۲۵۳۰۴۹

۱۲۲۰۷۰۴۹۰

ـ کلم، گل  کلم، کلم  پیچ، کلم  قمری  و 
 (brassica)  محصوالت  همانند از نوع
غیر از موارد مشمول  ردیف های فرعی  
۰۷۰۴٫۱۰ و ۰۷۰۴٫۲۰)، تازه  یا 

سردکرده 

۰٫۶۹۷۴۵۶۲٫۹۷۱۲٫۳۳۲۸۷۴

۰٫۴۹۱۰۳۰۴۱۹٫۱۰۵۲۵۲۰ـ قیر نفت ۱۳۲۲۷۱۳۲۰

۱۴۲۳۹۰۱۲۰
ـ پلی اتیلن  با وزن  مخصوص  (چگالی ) 

۹۴/۰ یا بیشتر، به اشکال  ابتدایی 
۰٫۵۳۹۷۷۰۱۳٫۷۰۴٫۳۳۲۵۰۹

۱۵۲۲۷۱۳۹۰
ـ تفاله های  نفت  یا روغن  حاصل  از مواد 

معدنی  قیری  
۱۲٫۴۰۳۸۰۲٫۵۸۵۲۳۵۴

۰٫۵۹۶۷۷۴۳٫۱۹۱۵۲۲۴۸ـ کاهو کروی  (ساالدی )، تازه  یا سردکرده ۱۶۲۰۷۰۵۱۱

۱۷۲۲۰۰۷۹۹

ـ ـ مربا، ژله ، مارالد، پوره  و خمیر میوه  که  
به وسیله پختن به دست  آمده، با یا بدون  
افزودن  قند یا سایر مواد شیرین  کننده از 

میوه ها غیر از مرکبات 

۱٫۰۳۳۸۴۲۴٫۵۶۸٫۵۹۲۱۲۱

۰٫۹۱۴۶۳۰۱۶٫۵۴۵۲۱۰۱هندوانه۱۸۲۰۸۰۷۱۱

۱۹۲۳۹۰۴۱۰
ـ پلی  کلرور وینیل ، مخلوط  نشده  با 

سایر مواد
۳٫۷۸۱۱۴۶۴٫۲۳۳٫۲۵۱۹۸۷

۵٫۹۷۶۶۴۱٫۸۸۵۱۹۸۱ـ نبتونیت ۲۰۲۲۵۰۸۱۰

۲۱۲۶۸۰۲۲۱

ـ ـ سنگ مرمر، تراورتن، رخام 
(Alabaster) و اشیای ساخته شده از 
یده یا اره شده و  این سنگ ها که فقط  بر
دارای سطح  صاف یا یکپارچه باشند

۱٫۶۱۲۱۷۳۶٫۳۸۱۰۱۹۱۰

۲۲۲۲۷۱۲۲۰
ـ موم  پارافین  دارای   کمتر از ۰/۷۵ 

درصد وزنی  روغن 
۹٫۵۷۳۱۷۷٫۶۵۵۱۵۱۷

۲۳۲۰۴۰۲۱۰

ـ شیر و خامه شیر، غلیظ شده  یا به  آن قند 
یا سایر مواد شیرین کننده  اضافه شده، به 

 (garanul)  شکل  پودر، به شکل  دانه
یا هر شکل  جامد دیگر، که  میزان  مواد 
چرب  آن از لحاظ  وزن  بیشتر از ۱/۵ 

درصد نباشد

۰٫۷۲۳۲۸۱۲٫۴۵۱۵۱۳۲۵

۲۴۲۳۴۰۲۲۰

ـ فرآورده های  تانسیو اکتیف، فرآورده ها 
برای  شست وشو (همچنین فرآوردهای 
کمکی برای شست وشو) و فرآورده های  

تمیزکردن، حتی  دارای صابون غیر از 
آنهایی که  مشمول  شماره  ۳۴٫۰۱ است، 

بسته بندی  شده  برای خرده فروشی 

۰٫۶۷۳۳۴۸۱٫۱۰۶٫۵۱۱۶۵

۲۵۲۶۸۰۲۲۹

ـ ـ سنگ های دیگر غیر از سنگ ها و 
اشیای ساخته شده از سنگ های مشمول 

شماره ۶۸۰۲٫۲۱، ۶۸۰۲٫۲۲، 
۶۸۰۲٫۲۳; و اشیای ساخته شده از این 
یده شده یا اره شده و  سنگ ها، که  فقط بر
دارای سطح  صاف یا یکپارچه باشند

۲٫۳۴۸۸۴۱۴٫۱۷۱۳٫۵۱۱۵۵
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کشششرحHSفهرستردیف
صادرات ایران به 

اوراسیا
مزیت 
صادرتی

نرخ تعرفه (٪)
ایجاد 
تجارت

۱۰۰٫۰۶۲۱۱۱٫۰۲۶٫۳۱۱۰۵ـ ـ اتیلن  گلیکول  (اتان  دی  ال )۲۶۲۲۹۰۵۳۱

۲۷۲۲۰۰۲۹۰
ـ گوجه فرنگی آماده  یا محفوظ شده  به جز 

در سرکه  یا جوهر سرکه غیر از موارد 
مشمول  شماره  ردیف  فرعی  ۲۰۰۲٫۱۰

۰٫۵۴۳۵۴۶۱۲٫۳۰۱۱۱۰۴۵

۰٫۲۱۸۷۶۹۴٫۶۷۵۹۲۷ـ سولفور سدیم ۲۸۲۲۸۳۰۱۰

۲۹۲۳۹۲۰۱۰

 foil)  ـ صفحه ها، ورق ها، ورقه های  نازک
یکه ها از مواد پالستیکی  غیر  film -)، بار

اسفنجی، مستحکم نشده، مطبق نشده 
فاقد تکیه گاه  یا جورنشده  به طریق  مشابه  
با مواد دیگر (غیر از موارد مشمول  شماره  

۳۹٫۱۹)، از پلیمرهای  اتیلن 

۱٫۱۹۱۳۹۸۱٫۴۶۶٫۵۸۶۶

۳۰۲۶۳۰۵۳۳
جوال و کیسه برای بسته بندی، 

به دست آمده از نوار یا اشکال همانند از 
پلی اتیلن یا پلی پروپیلن

۰٫۷۹۱۸۵۳۱۴٫۸۲۱۰۸۰۱

۳۱۲۶۸۰۲۹۱

ـ ـ سنگ مرمر، تراورتن، رخام (به استثنای 
سنگ لوح) و اشیای ساخته شده از 

این  سنگ ها، غیر از سنگ های  شماره 
۶۸٫۰۱ و سنگ ها و اشیای مشمول  

شماره  ۶۸۰۲٫۲۱

۱٫۶۶۸۷۸۲٫۸۴۱۰۷۹۳

۱٫۰۱۱۴۱۱۳٫۸۲۱۲٫۵۷۸۸ـ  مخمرهای  زنده ۳۲۲۲۱۰۲۱۰

۱۲٫۴۲۱۲۵۱۰٫۷۴۵۷۷۶ـ ـ بوتان  مایع شده ۳۳۲۲۷۱۱۱۳

۳۴۲۲۵۲۳۲۱
ـ ـ سیمان  سفید، حتی  رنگ شده به طور 

مصنوعی 
۰٫۵۷۲۹۳۸۵٫۸۶۳۷۵۷

۰٫۵۸۲۳۹۰۹٫۷۶۵۶۹۱ـ سنگ  گچ، انیدریت۳۵۲۲۵۲۰۱۰

۰٫۵۴۲۱۷۶۱۳٫۳۹۱۰۶۳۶ـ بادمجان، تازه  یا سردکرده ۳۶۲۰۷۰۹۳۰

۳۷۲۰۴۰۶۹۰
ـ پنیر غیر از موارد مشمول  ردیف های 

فرعی  ۰۴۰۶٫۱۰ و ۰۴۰۶٫۲۰ 
و۰۴۰۶٫۳۰ و ۰۴۰۶٫۴۰

۱٫۰۳۱۰۸۰۱٫۸۰۱۴٫۶۸۶۲۶

۱٫۵۲۷۴۸۴٫۸۴۱۰۶۲۰ـ پیاز و موسیر، تازه  یا سردکرده ۳۸۲۰۷۰۳۱۰

۳۹۲۷۰۰۵۲۱

ـ ـ شیشه فلوت (Float) به صورت 
صفحه یا ورق، مسلح نشده با سیم که 

خمیر آن کال رنگ شده، کدر شده، 
روکش دارشده (رویه دارشده) یا صرفا 
سطح آن ساییده شده، ولی کارنشده به 

نحوی دیگر

۵٫۱۳۱۹۴۱٫۷۷۱۴٫۱۷۵۵۹

۴۰۲۰۷۰۱۹۰
ـ سیب زمینی  (غیر از بذر سیب زمینی)، 

تازه، یا سردکرده 
۱٫۱۹۷۹۲۸٫۵۱۱۰۵۱۴

۴۱۲۵۵۰۳۲۰

ـ الیاف  سنتیک غیر یکسره، 
حالجی  نشده، شانه نزده یا به  نحو دیگری 

برای  نخ ریسی  عمل  آورده  نشده  از 
پلی استرها

۰٫۸۴۱۲۱۶۱٫۱۱۵۵۱۰

۴۲۲۸۴۷۴۲۰

ـ ماشین ها و دستگاه های  خرد کردن  یا 
ساییدن، خاک، سنگ  کلوخه ها یا سایر 

مواد معدنی  به شکل جامد (از جمله  
پودر یا خمیر)

۰٫۹۲۱۰۸۸۱٫۵۴۳۴۵۱
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کشششرحHSفهرستردیف
صادرات ایران به 

اوراسیا
مزیت 
صادرتی

نرخ تعرفه (٪)
ایجاد 
تجارت

۶٫۴۰۱۳۵۱٫۶۲۵٫۵۴۴۰ـ کلر۴۳۲۲۸۰۱۱۰

۰٫۹۳۹۲۱۲٫۰۲۵۴۲۷ـ ـ آبگرمکن های  زودجوش  گازی۴۴۲۸۴۱۹۱۱

۴۵۲۶۸۰۲۲۳

ـ ـ سنگ  خارا (گرانیت ) و اشیای 
یده  ساخته شده از این  سنگ ها، که  فقط بر

شده یا اره شده و دارای سطح صاف یا 
یکپارچه باشند

۱٫۵۷۴۵۴۳٫۵۶۱۲۳۹۴

۴۶۲۲۸۱۵۱۱
ـ ـ هیدراکسید سدیم  (سود سوزآور) 

جامد
۰٫۶۷۹۴۳۳٫۲۶۵٫۵۳۲۰

۰٫۹۱۶۴۸۵٫۱۹۵۲۹۴خربزه۴۷۲۰۸۰۷۱۹

۴۸۲۳۹۲۱۹۰
ـ ـ صفحه ها، ورق ها، ورقه های  نازک، 

یکه ها، از مواد پالستیکی بار
۰٫۹۸۵۳۸۱٫۵۸۶٫۵۲۷۵

۴۹۲۷۰۰۵۲۹

ـ ـ شیشه فلوت (Float) که فقط  یک 
رو یا هر دو روی آن ساییده شده یا 

صیقلی شده باشد، به صورت صفحه 
یا ورق، ولی کارنشده به نحوی دیگر 

و مسلح نشده با سیم غیر از آنهایی که 
مشمول شماره ۷۰۰۵٫۲۱ می شوند

۳٫۷۰۱۲۳۲٫۳۱۱۳۲۵۳

۵۰۲۳۹۱۷۲۳
ـ ـ لوله  و شلنگ های  سخت  و شکننده  از 

پلیمرهای  کلرور وینیل 
۱٫۸۳۲۷۹۱٫۹۲۴٫۵۲۵۱

...۲

۱۵۵۲۶۸۰۲۱۰

ـ سنگ تراش پذیر کارشده یا سنگ 
ساختمان (به استثنای سنگ لوح) 

کارشده و اشیای ساخته شده از این 
سنگ ها، چهارگوش (tile)، مکعب 

بزرگ و کوچک  

۰٫۷۰۲۱٫۹۲۱۴۰٫۶۵

ماخذ: آمار و اطالعات WITS و محاسبات تحقیق

یافت  جدول (۷-۳۳): فهرست پیشنهادی کاالهای درخواستی ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای در

تعرفه ترجیحی (فهرست سوم)

نرخ تعرفه (٪)کشششرحHSفهرستردیف
ایجاد 
تجارت

۱۳۸٫۵۱۵۴۶٫۱۷ـ آمونیاک محلول  در آب  (آمونیاک)۱۳۲۸۱۴۲۰

۲۳۷۳۱۳۰۰
سیم  خاردار آهنی  یا فوالدی، تسمه تابیده یا مفتول تخت یک ال، خاردار 
و بدون  خار، سیم  دوالی  شل  تاپ، از نوع  مورد استفاده  در حصارکشی  

از آهن یا از فوالد
۵۹٫۱۰۱۰۲۱٫۴۹

۳۳۷۳۱۴۱۹
ـ ـ محصوالت  تار و پودباف، از آهن  یا از فوالد، غیر از آنهایی که 

مشمول شماره ۷۳۱۴٫۱۱ می شوند
۱۸٫۲۰۱۰۶٫۶۲

۹٫۸۸۵۴٫۹۴ـ کلرور آمونیوم ۴۳۲۸۲۷۱۰

۵۳۱۵۱۵۳۰
ـ روغن  کرچک و اجزا آن، حتی  تصفیه شده  ولی  از لحاظ  شیمیایی 

تغییر نیافته 
۵٫۶۲۵۱٫۸۷
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نرخ تعرفه (٪)کشششرحHSفهرستردیف
ایجاد 
تجارت

۶۳۴۸۱۹۳۰
ـ کیسه  به  عرض  پایه  ۴۰ سانتیمتر یا بیشتر، از کاغذ، مقوا، اوات سلولز 
یا ورقه های الیاف سلولزی  (نطع)، از انواع  مورد استفاده  دردفتر کار، 

مغازه  یا همانند
۳٫۴۴۸٫۵۱٫۸۵

۷۳۸۹۰۳۹۹
ـ ـ قایق های  تفریحی، شخصی  (Yachts) و سایر وسایط  نقلیه  آبی 
برای تفرج  و ورزش، قایق های  پاروئی  و کانوها، به  غیر از شماره های 

۸۹۰۳٫۹۲ ،۸۹۰۳٫۹۱
۳٫۲۴۱۲٫۶۷۱٫۸۰

۵٫۲۳۵۱٫۷۴ـ دستگاه های  آتش نشان ، حتی  پر شده۸۳۸۴۲۴۱۰

۹۳۸۳۱۱۹۰

ـ لوله ، صفحه  و اشیای همانند از فلزات  معمولی  یا از کربورهای فلزی ، 
اندودشده  یا پرشده  از مواد پاک کننده یا سیال کننده  برای لحیمکاری ، 
جوشکاری  یا رسوب  فلز یا کربورهای  فلزی، مفتول  و میله ، از پودر به 

هم فشرده  فلزات  معمولی  برای  فلز نماکر

۲٫۷۲۱۵۱٫۵۳

۱۰۳۱۹۰۴۲۰
فرآورده های غذایی حاصل از برگه غالت تفت داده نشده یا از مخلوط 

برگه های غالت تفت داده نشده و برگه های غالت تفت داده شده یا 
غالت پف کرده

۲٫۵۵۱۲۱٫۴۱

۱۱۳۷۳۰۷۲۳
 BUTT) ـ ـ لوازم  و اتصاالت  برای  جوشکاری  لب  به  لب

WELDING)، از فوالد ضدزنگ
۲٫۲۹۱۰۱٫۲۵

۱۲۳۷۴۱۱۲۱((Brass) برنج)  ۲٫۴۸۵۱٫۲۴ـ ـ لوله ها از آلیاژهای  بر اساس  مس  - روی

۱۳۳۵۴۰۷۹۳
ـ ـ پارچه های  تار و پودباف  دیگر از نخ های  به  رنگ های  گوناگون  از نخ  

رشته های  سنتیک
۳٫۲۴۱۰۱٫۱۸

۱۴۳۷۳۰۱۱۰
ـ پالپالش (sheet piling) از آهن یا از فوالد حتی سوراخ شده یا 

ساخته شده از عناصر سوارشده
۲٫۴۸۱۰۰٫۹۰

۱٫۵۷۸۰٫۸۴پارچه  استخوان بندی  الستیک۱۵۳۵۴۰۷۶۹

۱۶۳۸۵۰۴۳۱
ـ ترانسفورماتورها غیر از ترانسفورماتورهای  دی  الکتریک به قدرت 

حداکثر یک وات آمپر
۲٫۳۹۵٫۵۷۰٫۸۱

۱۷۳۷۳۲۰۹۰
ـ فنر و تیغه  برای  فنر، از آهن  یا از فوالد غیر از آنهایی که مشمول شماره 

۷۳۲۰٫۱۰، ۷۳۲۰٫۲۰ می شوند
۲٫۱۲۱۰۰٫۷۷

۱۸۳۸۲۱۵۹۹
قاشق، چنگال، مالقه، کفگیر، کفگیرک، برای  کیک، کاردهای  

مخصوص ماهی  یا کره، قند گیر و اشیای همانند برای آشپزخانه  یا سر 
میز به صورت مجموعه  از اشیای جورشده به  غیر از شماره  ۸۲۱۵٫۹۱

۱٫۲۵۱۵۰٫۷۰

۱۹۳۸۳۰۲۳۰
ـ یراق ها و چفت  و بست  و اشیای همانند برای  وسایط  نقلیه  موتوری 

از فلزات  معمولی
۱٫۸۸۸۰٫۶۷

۱٫۸۷۵۰٫۶۲ـ هیدرواکسید آلومینیوم ۲۰۳۲۸۱۸۳۰

۲۱۳۸۴۱۲۲۹
ـ ـ موتورها و ماشین های  محرک هیدرولیک غیر از کاالهای  مشمول  

ردیف ۸۴۱۲٫۲۱
۱٫۳۴۳٫۳۳۰٫۶۲

۲۲۳۷۲۰۹۲۵
محصوالت تخت نوردشده از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج به 

ضخامت ۳ میلی متر یا بیشتر
۱٫۲۳۵۰٫۶۱

۱٫۱۵۷٫۲۵۰٫۶۱ـ۲۳۳۴۴۱۰۱۹

۱٫۱۲۷٫۳۳۰٫۵۹ـ میله  و پروفیل  از آلومینیوم  غیرممزوج۲۴۳۷۶۰۴۱۰

۲۵۳۳۰۰۴۵۰

ـ داروها (به استثنای محصوالت  شماره های  ۳۰٫۰۲، ۳۰٫۰۵ یا 
۳۰٫۰۶) متشکل از محصوالت  مخلوط  شده  یا نشده  که  به منظور 

درمان  یا پیشگیری  از بیماری تهیه و به مقادیر معین  (Dose) یا به  اشکال  
یا بسته بندی های خرده فروشی  عرضه  شده  باشد (دارای  ویتامین)

۱٫۱۵۴٫۴۰٫۵۶

۲۶۳۷۳۱۲۱۰
ـ مفتول  به هم تابیده ، ط ناب  و کابل  از آهن یا از فوالد، عایق  نشده برای 

مصرف برق
۰٫۹۹۶٫۶۰٫۵۲
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نرخ تعرفه (٪)کشششرحHSفهرستردیف
ایجاد 
تجارت

۲۷۳۲۱۰۱۱۲
فرآورده ها بر اساس عصاره ها، اسانس ها یا تغلیظ شده ها یا بر اساس 

قهوه
۰٫۹۲۱۱۰٫۵۰

۲۸۳۸۴۸۱۳۰
ـ شیر یکط رفه  برای  لوله، دیگ آب  گرم  یا بخار، انباره، خم  و خمره  یا 

همانند
۱٫۰۸۲٫۸۰٫۴۸

۲۹۳۸۴۸۱۲۰
ـ شیر برای  انتقاالت  اولئو هیدرولیکی  یا پنوماتیکی  برای  لوله، دیگ آب 

گرم  یا بخار، انباره  خم  و خمره  یا همانند
۰٫۹۶۴۰٫۴۶

۳۰۳۹۵۰۴۹۰

ـ اشیا برای  سرگرمی های  مجلسی، برای  بازی های  رومیزی  یا سالنی، 
ینو و ادوات  برای   همچنین  پین  تیبل، میز مخصوص  بازی های  کاز
بازی  بولینگ، غیر از آنهایی که  مشمول  شماره های  ۹۵۰۴٫۱۰، 

۹۵۰۴٫۲۰، ۹۵۰۴٫۳۰، ۹۵۰۴٫۴۰ می شوند

۰٫۸۵۶٫۶۷۰٫۴۴

۱٫۲۲۶٫۲۵۰٫۴۲میخ ، میخ  سرپهن  (TACK) پونز، بست  موجدار، میخ  دو پا ۳۱۳۷۳۱۷۰۰

۱٫۱۳۱۰۰٫۴۱ـ بیکینگ  پودر آماده ۳۲۳۲۱۰۲۳۰

۰٫۷۹۶٫۵۰٫۴۱ـ رزین های  فنولیک، به  اشکال  ابتدایی ۳۳۳۳۹۰۹۴۰

۳۴۳۷۳۲۶۲۰
ـ مصنوعات  از مفتول  آهنی  یا فوالدی ، غیر از آنهایی که  مشمول  شماره 

 ۷۳٫۱۲، ۷۳٫۱۳، ۷۳٫۱۴ می شوند
۱٫۱۱۱۰٫۲۵۰٫۴۰

۳۵۳۴۰۱۳۱۰
ـ الستیک های  تویی  از کائوچو، از انواعی  که برای اتومبیل های 

سواری (همچنین اتومبیل های  استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه ) 
اتوبوس ها، یا اتومبیل های  باری  به کار می رود

۱٫۰۹۱۲٫۵۰٫۴۰

۰٫۸۹۳۰٫۴۰ـ ـ آچارهای  دستی  دارای  دهانه  ثابت۳۶۳۸۲۰۴۱۱

۳۷۳۸۵۰۱۳۲
یان  مستقیم  به قدرت  یان  مستقیم، ژنراتورهای  جر ـ ـ موتورهای  با جر

(kW) بیشتر از ۷۵۰ وات  و حداکثر ۷۵ کیلووات
۱٫۲۸۳٫۶۷۰٫۴۰

۳۸۳۲۰۰۸۶۰

ـ گیالس  و آلبالو، آماده  یا محفوظ شده  به نحوی غیر از موارد مشمول 
شماره های  ۲۰٫۰۱، ۲۰٫۰۲، ۲۰٫۰۳، ۲۰٫۰۴، ۲۰٫۰۵، 

۲۰٫۰۶، ۲۰٫۰۷ با یا بدون افزودن  قند یا سایر مواد شیمیایی کننده  یا 
الکل، که  در جای دیگری مذکور یا مشمول  نباشد

۱٫۰۸۱۱٫۹۰٫۴۰

۳۹۳۵۶۰۹۰۰
اشیای از نخ، نوار یا اشکال  همانند مشمول شماره ۵۴٫۰۴ یا 

یسمان، ط ناب  یا کابل  که  در جای  دیگر تعرفه  مشمول  یا  ۵۴٫۰۵، ر
مذکور نباشد

۱٫۱۳۵۰٫۳۸

۴۰۳۸۷۰۸۲۱
ـ ـ کمربندهای  ایمنی  و اجزا و قطعات  آن مربوط  به  وسائط  نقلیه 

موتوری مشمول  شماره  ۸۷٫۰۱ لغایت  ۸۷٫۰۵
۰٫۹۹۱٫۶۷۰٫۳۷

۴۱۳۹۴۰۱۴۰
ـ نشیمن ها غیر از نشیمن ها برای  باغ  یا تجهیزات  اردوزنی 

(camping)، قابل  تبدیل  به  تختخواب، 
۰٫۹۶۱۳٫۸۰٫۳۶

۴۲۳۹۶۰۸۱۰(BALL POINT PEN) ۰٫۶۵۸۰٫۳۵ـ قلم  خودکار نوک ساچمه ای

۴۳۳۷۶۱۲۹۰

ـ چلیک، بشکه، پیت، قوطی  و ظروف همانند از آلومینیوم  (از جمله 
ظ روف لوله ای  سخت)، برای  هرگونه  مواد (به استثنای گازهای  فشرده  یا 
مایع شده)، به  گنجایش  حداکثر ۳۰۰ لیتر، بدون  دستگاه های  مکانیکی  

یا حرارتی  پوشش داخلی  یا پوشش  عایق  حرارت

۰٫۹۶۹٫۵۰٫۳۵

۴۴۳۳۲۱۳۱۰

ـ رنگ ها برای  نقاشی های  هنری، برای آموزش، برای  تابلو، برای تغییر 
شدت  رنگ، برای  سرگرمی  و رنگ های  مشابه، به شکل  قرص، در لوله، 

در کوزه ، در بط ری، در پیاله  یا در بسته بندی های  همانند به صورت 
مجموعه 

۱٫۰۰۵۰٫۳۳

۴۵۳۸۴۶۰۳۹

ـ ـ ماشین های  ابزار برای  تیز کردن  فلز، کربورهای  فلزی  یا سرمت های 
تفته شده  (sintered) به وسیله  سنگ های  سنباده ، ساینده ها یا 

محصوالت صیقل کننده، غیر از ماشین های  مشمول  شماره  ۸۴۶۰٫۳۱ 
و ۸۴۶۱٫۴۰

۰٫۹۲۸۰٫۳۳
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نرخ تعرفه (٪)کشششرحHSفهرستردیف
ایجاد 
تجارت

۴۶۳۴۸۲۰۱۰
ـ دفاتر ثبت، دفاتر حسابداری، دفاتر (یادداشت سفارش، رسید)، 

دسته های یادداشت، دسته های  کاغذ یادآوری، دفاتر یادداشت  روزانه و 
اشیای همانند از کاغذ یا مقوا

۰٫۸۷۱۰۰٫۳۲

۴۷۳۳۲۰۶۲۰
ـ پیگمان ها بر اساس  ترکیبات  کروم  و فرآورده های  مذکور در یادداشت  
۳ این فصل  غیر از آنهایی  که  مشمول  شماره های  ۳۲٫۰۳، ۳۲٫۰۴ یا 

۳۲٫۰۵ می شوند بر اساس  ترکیبات  کروم 
۰٫۹۲۵۰٫۳۱

۴۸۳۳۹۱۲۳۹
ـ ـ اترهای  سلولز، که  در جای  دیگر مذکور یا مشمول  نباشد، اشکال 

ابتدایی  (غیر از موارد مشمول  شماره  فرعی  ۳۹۱۲٫۳۱)
۰٫۶۰۵۰٫۳۰

۰٫۸۶۵۰٫۲۹الکل های غیرحلقوی، گلیسرول۴۹۳۲۹۰۵۴۵

۵۰۳۶۳۰۲۶۰
ـ شستنی های توالت یا آشپزخانه، از پارچه های حوله باف اسفنجی یا 

سایر پارچه های اسفنجی (پرز حلقوی) همانند، از پنبه
۰٫۵۲۱۱٫۳۰٫۲۹

...۳

۷۴۳۰۷۱۲۹۰
یده  شده  به  قطعات  یا قاچ  شده  یا  ـ سبزیجات  خشک شده ، حتی  بر
خردشده  یا کوبیده یا ساییده  شده ، اما آماده نشده به نحوی دیگر

۰٫۰۴۱۰۰٫۰۱

ماخذ: آمار و اطالعات WITS و محاسبات تحقیق

یافت  جدول (۷-۳۴): فهرست پیشنهادی کاالهای درخواستی ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای در

تعرفه ترجیحی (فهرست چهارم)

شرحHSفهرستردیف
متوسط مزیت نسبی 
صادراتی در ۲۰۱۵-۱۸

۱۴۲۹۳۲۱۲
ـ ـ فورآلدئید (فورفورال ) (از ترکیبات  هترو سیکلیک که  فقط  دارای هر اتم  (اتم های  

اکسیژن) هستند و از ترکیباتی  که  ساختمان آنها دارای یک حلقه فوران  (Furen) حتی  
(Non corderse) هیدروژنه شده، متراکم  نشده باشد

۶۰۵٫۸۵

۲۴۷۲۰۶۹۰
ـ آهن و فوالدهای غیرممزوج به  اشکال ابتدایی، به استثنای آهن مشمول شماره  

۷۲٫۰۳ و کاالی مشمول شماره ۷۲۰۶٫۱۰
۴۲۶٫۲۲

۲۳۱٫۴۷ـ زعفران ۳۴۰۹۱۰۲۰

۴۴۵۷۰۲۹۲
ـ ـ فرش، کف پوش  غیرمخملی باف  آماده  مصرف  از مواد نساجی    سنتتیک یا مصنوعی، 

منگوله  بافت  نشده، یا پرزباشی نشده
۱۴۳٫۱۱

۱۳۴٫۲۷ـ آهن و فوالدهای غیرممزوج به شکل شمش، به استثنای آهن مشمول شماره ۵۴۷۲۰۶۱۰۷۲٫۰۳

۶۴۲۹۰۲۹۰
ـ هیدروکربورهای  حلقوی  (غیر از موارد مشمول  در شماره های  ۲۹۰۲٫۱۱، 

 ،۲۹۰۲٫۴۳ ،۲۹۰۲٫۴۲ ،۲۹۰۲٫۴۱ ،۲۹۰۲٫۳۰ ،۲۹۰۲٫۲۰ ،۲۹۰۲٫۱۹
۲۹۰۲٫۴۴، ۲۹۰۲٫۵۰، ۲۹۰۲٫۶۰ و ۰۲۹۰۲٫۷)

۱۲۴٫۸۱

۷۴۷۲۰۸۲۵
محصوالت تخت نوردشده از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج به ضخامت ۴٫۷۵ 

میلی متر یا بیشتر
۱۱۷٫۱۱

۸۴۲۸۰۲۰۰
گل  گوگرد گوگرد تصعیدشده  (Sublimed) و گوگرد رسوب کرده پرسیپیتد 

(percipitated)، گوگرد کلوئیدال 
۱۰۶٫۱۶

۹۴۵۷۰۱۱۰
ـ فرش  و کف پوش های  دیگر از پشم  یا از موی  نرم (کرک) حیوان، گره باف، حتی آماده  

مصرف
۹۰٫۹۳

۵۷٫۲۵ماشین آالت و دستگاه ها برای خنک کردن هوا از طریق تبخیر۱۰۴۸۴۷۹۶۰

۱۱۴۲۵۱۵۱۱
ـ ـ سنگ های  مرمر و سنگ های  تراورتن  با وزن  مخصوص  ظاهری مساوی  ۲/۵ یا 

بیشتر، کارنشده  یا ناهمواری  گرفته  شده 
۵۷٫۰۸
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۱۲۴۲۷۱۱۱۹
گازهای  نفتی  و سایر هیدروکربورهای  گازی  شکل  (غیر از موارد مشمول ردیف های 

فرعی  ۲۷۱۱٫۱۱، ۲۷۱۱٫۱۲، ۲۷۱۱٫۱۳، ۲۷۱۱٫۱۴)
۴۶٫۵۶

۱۳۴۴۱۰۲۲۱

ـ ـ پوست  خام  حیوانات  از جنس  گوسفند (تازه ، یا نمک زده، خشک شده، آهک زده، 
پیکله  یا محفوظ شده  به نحوی دیگر، اما دباغی نشده، پارشمینه نشده یا آماده نشده به 

یده شده غیر از آنهایی  که در یاداشت ۱ج این  نحوی دیگر) حتی  موکنده  یا الیه  به  الیه  بر
فصل آورده شده است

۴۳٫۳۷

۱۴۴۷۲۰۳۹۰
ـ محصوالت آهنی اسفنجی، به شکل  توده، گلوله و حبه یا به اشکال  همانند، آهن با 
درجه خلوص حداقل  ۹۹/۹۴ درصد وزنی به شکل  توده، گلوله و حبه یا به اشکال  

همانند غیر از آنهایی که مشمول شماره ۷۲۰۳٫۱۰ می شوند
۴۲٫۹۴

۴۲٫۷۶ـ ـ شیره  و عصاره  از شیرین  بیان ۱۵۴۱۳۰۲۱۲

۳۹٫۱۱ـ خرما، تازه، یا خشک کرده ۱۶۴۰۸۰۴۱۰

۱۷۴۵۷۰۱۹۰
ـ فرش و کف پوش  از مواد نساجی    دیگر غیر از پشم  و موی  نرم (کرک) حیوان ، گره باف، 

حتی آماده  مصرف
۳۶٫۴۰

۳۲٫۸۵ـ دسته  الیاف  از پلی استرها۱۸۴۵۵۰۱۲۰

۲۸٫۲۴ـ وازلین  حتی  رنگ شده۱۹۴۲۷۱۲۱۰

۲۷٫۴۲ـ انگور، خشک کرده۲۰۴۰۸۰۶۲۰

۲۶٫۵۱ـ اکسیدها و هیدرو کسیدهای  مولیبدن ۲۱۴۲۸۲۵۷۰

۲۵٫۰۷ـ ـ اتر منو بوتیلیکهای  اتیلن  گلیکول  یا دی  اتیلن  گلیکول (از اتر - الکل ها)۲۲۴۲۹۰۹۴۳

۲۳۴۷۲۰۷۱۹
محصوالت  نیمه تمام  از آهن یا فوالدهای غیرممزوج دارای کمتر از ۲۵ درصد وزنی 
کربن  به غیر از آنهایی که مشمول شماره ۷۲۰۷٫۱۱، ۷۲۰۷٫۱۲ می شوند

۲۴٫۳۲

۲۴٫۲۴ـ ـ متانول  (الکل  متیلیک) (از منوالکل های  اشباع شده  غیرحلقوی)۲۴۴۲۹۰۵۱۱

۲۳٫۹۸ـ قیر نفت ۲۵۴۲۷۱۳۲۰

۲۶۴۶۱۰۳۳۹
ـ ـ ژاکت و ژاکت ورزشی از موادنساجی   به  غیر از شماره های ۶۱۰۳٫۳۱، 

۶۱۰۳٫۳۲، ۶۱۰۳٫۳۳ مردانه  یا پسرانه، کشباف  یا قالب باف
۲۲٫۵۲

۲۱٫۷۵ـ ـ ایزومرهای  اکسیلن  به صورت مخلوط  (از هیدروکربورهای  حلقوی )۲۷۴۲۹۰۲۴۴

۲۸۴۲۹۰۹۴۴
ـ ـ اتر منو الکلیک های  اتیلن  گلیکول  یا دی  اتیلن  گلیکول  (غیر از موارد مشمول  

شماره های  فرعی  ۲۹۰۹٫۴۲ و ۲۹۰۹٫۴۳
۲۱٫۰۲

۲۹۴۰۷۱۱۴۰
یز)، محفوظ شده  به صورت موقت  (مثال به وسیله  گاز  ـ خیار و خیار ترشی  (خیار ر
سولفورو یا در آب  نمک، در آب  گوگردی  یا در سایر محلول های  محافظت کننده  

موقت ) که  به همان  حالت قابل  مصرف  فوری  نباشد
۲۰٫۲۴

۳۰۴۲۹۰۱۲۹
ـ ـ هیدروکربورهای  غیرحلقوی اشباع نشده (غیر ازموارد مشمول شماره های فرعی  

(۲۹۰۱٫۲۴ ،۲۹۰۱٫۲۳ ،۲۹۰۱٫۲۲ ،۲۹۰۱۹۱
۱۹٫۶۳

۱۸٫۳۵ـ بوتا -۳-۱ دی  آن و ایزوپرن (Isoprene) از هیدروکربورهای  غیرحلقوی اشباع نشده۳۱۴۲۹۰۱۲۴

۳۲۴۰۳۰۳۳۹

 (Scophthalmidae, Soleidae, Bothidae cynoglosside) ،ـ ـ ماهی های پهن
(pleuronectidae Citharidae) یخ زده، (غیر از موارد مشمول  شماره  ردیف  

۰۳۰۳٫۳۱ ، ۰۳۰۳٫۳۲ ،۰۳۰۳٫۳۳)، به استثنای  فیله  ماهی  و سایر قسمت های  
گوشتی  ماهی 

۱۸٫۲۶

۱۸٫۱۳هندوانه۳۳۴۰۸۰۷۱۱

۳۴۴۷۲۰۹۱۵
محصوالت تخت نوردشده از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج به ضخامت ۳ میلی متر 

یا بیشتر
۱۸٫۰۳

۳۵۴۰۳۰۲۱۹
ـ ـ خانواده  ماهی  آزاد و قزل آال (salmonides)، غیر از موارد مشمول شماره های  فرعی  

۰۳۰۲٫۱۱ و ۰۳۰۲٫۱۲ به استثنای فیله  ماهی  و سایر قسمت های گوشتی ماهی 
مشمول  شماره ۰۳٫۰۴ و به استثنای جگر ماهی و به استثنای تخم و منی ماهی 

۱۶٫۶۹
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۳۶۴۶۳۰۵۳۳
جوال و کیسه برای بسته بندی، به دست آمده از نوار یا اشکال همانند از پلی اتیلن یا 

پلی پروپیلن
۱۶٫۲۷

۳۷۴۳۸۱۴۰۰
حالل ها و رقیق کننده های آلی مرکب  که در جای دیگری مذکور یا مشمول  نباشد، 

فرآورده ها برای  زدودن رنگ  یا ورنی 
۱۶٫۰۹

۳۸۴۷۹۰۱۱۲
ـ ـ روی  غیرممزوج  به صورت کارنشده، که  برحسب  وزن  کمتر از ۹۹/۹۹ درصد روی  

داشته  باشد
۱۵٫۵۴

۱۵٫۲۹ـ سایر سیمان های  هیدرولیک، حتی  رنگ شده۳۹۴۲۵۲۳۹۰

۱۵٫۲۲ـ حیوانات  زنده  از نوع  گوسفند۴۰۴۰۱۰۴۱۰

۱۵٫۲۱ـ گلیم، شوماک یا سوماک، کارامانی  و فرش های  دستباف  همانند۴۱۴۵۷۰۲۱۰

۴۲۴۵۷۰۴۹۰
پاشی نشده حتی آماده   ـ فرش و کف پوش های  دیگر از نمد، منگوله بافت نشده  یا پرز

مصرف  به  غیر از آنهایی که  مشمول شماره ۵۷۰۴٫۱۰ می شوند
۱۴٫۹۴

۱۴٫۷۹ـ ـ شمش مفتول سازی (wire - bars) از مس  تصفیه شده۴۳۴۷۴۰۳۱۲

۴۴۴۷۲۰۷۱۱
ـ ـ محصوالت نیمه تمام از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج دارای کمتر از ۲۵ درصد 

وزنی کربن، با سطح  مقطع مربع یا مربع مستطیل که  اندازه پهنای آن کمتر از دو برابر 
ضخامتش باشد

۱۴٫۷۳

۱۴٫۶۰ـ پلی اتیلن  با وزن  مخصوص  (چگالی ) ۹۴/۰ یا بیشتر، به اشکال  ابتدایی ۴۵۴۳۹۰۱۲۰

۴۶۴۲۷۱۲۹۰
 STACK) یز متبلور «موم  اسالک ـ وازلین، موم  پارافین، موم  نفتی  با ذرات  ر

WAX)»، اوزوکریت، موم لین  یبت، موم  تورب، سایر موم های معدنی  و محصوالت  
مشابه  که  از سنتز یا به طرق دیگر به دست  می آید، حتی  رنگ شده

۱۴٫۰۵

۴۷۴۲۰۰۵۵۹
ـ ـ لوبیا (گونه phaseolas)، (گونه vigna) غیر از موارد مشمول شماره فرعی  
۲۰۰۵٫۵۱)، آماده  یا محفوظ شده  به جز در سرکه  یا جوهر سرکه، یخ نزده

۱۳٫۶۳

۴۸۴۲۰۰۲۹۰
ـ گوجه فرنگی آماده  یا محفوظ شده  به جز در سرکه  یا جوهر سرکه غیر از موارد مشمول  

شماره  ردیف  فرعی  ۲۰۰۲٫۱۰
۱۳٫۵۳

۴۹۴۶۸۰۲۲۹
ـ ـ سنگ های دیگر غیر از سنگ ها و اشیای ساخته شده از سنگ های مشمول شماره 

۶۸۰۲٫۲۱، ۶۸۰۲٫۲۲، ۶۸۰۲٫۲۳; و اشیای ساخته شده از این سنگ ها، که  فقط 
یده شده یا اره شده و دارای سطح  صاف یا یکپارچه باشند بر

۱۳٫۳۴

۱۳٫۳۳شیشه اپتیک و عناصر از شیشه اپتیک و شیشه عینک های ط بی، کارنشده با اصول اپتیك۵۰۴۷۰۰۳۱۲

...۴

۳۹۶۴۸۵۴۴۲۰
ـ کابل  هم محور (axial - co) و سایر هادی های  برق  هم محور عایق شده، حتی  

جورشده با قطعات  اتصال
۱٫۰۰

ماخذ: آمار و اطالعات WITS و محاسبات تحقیق

یافت شده با اقالم ارائه شده این مطالعه  ۷-۷- مقایسه ترجیحات در

ــا  ــه اقتصــادی اوراســیا ب ــران از اتحادی ــن قســمت فهرســت ترجیحــات دریافت شــده ای در ای

فهرســت اقــالم بــرای دریافــت ترجیــح از ایــن اتحادیــه توســط ایــن مطالعــه مقایســه می گــردد. 

اقــالم ترجیحــات دریافتــی ایــران از ایــن اتحادیــه در ســطح کدهــای شــش رقمی HS برابــر بــا 

۱۷۵ کــد اســت کــه مقایســه ایــن ۱۷۵ کــد بــا فهرســت یــک تــا چهــار ارائه شــده در قســمت 

ــد  ــان می ده ــج (۷-۳۵) نش ــه نتای ــه ک ــردد. همان گون ــه می گ ــدول (۷-۳۵) ارائ ــل در ج قب
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ــح  ــیا ترجی ــه اقتصــادی اوراس ــران از اتحادی ــه ای ــدی ک ــح (۱۷۵ ک ــالم دارای ترجی ــن اق از بی

دریافــت کــرده اســت یــا توافــق شــده) و چهــار فهرســت پیشــنهادی ایــن مطالعــه، مالحظــه 

می گــردد کــه فقــط ۱۱۰ کــد از ۱۷۵ کــد منــدرج در موافقت نامــه توســط ایــن مطالعــه توصیــه 

شــده اســت، یعنــی اینکــه در ۶۵ ردیــف تعرفــه ای HS شــش رقمی ایــران مالحظــات دیگــری 

ــل شــده  ــره تحمی ــن مذاک ــل در حی ــا ممکــن اســت توســط طــرف مقاب مــد نظــر داشــته و ی

باشــد کــه عملکــرد انتخــاب اقــالم را بــرای دریافــت ترجیــح از اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــه 

۶۳ درصــد کاهــش داده اســت.

جدول (۷-۳۵): مقایسه ترجیحات گرفته از اتحادیه اقتصادی اوراسیا با نتایج این مطالعه

نرخ تعرفهمطالعه حاضر موافقت نامهکد HS شش رقمیردیف

۱۰۳۰۲۱۱۴٫۴۰

۲۰۳۰۲۹۹۴٫۴۰

۳۰۳۰۶۱۷-۳٫۸۰

۴۰۴۰۶۴۰-۱۵٫۰۰

۵۰۶۰۲۹۰۵٫۰۰

۶۰۶۰۳۱۱-۵٫۰۰

۷۰۶۰۳۱۴-۵٫۰۰

۸۰۶۰۳۱۵-۵٫۰۰

۹۰۶۰۳۱۹-۵٫۰۰

۱۰۰۷۰۱۹۰۱۰٫۰۰

۱۱۰۷۰۲۰۰۱۲٫۵۰

۱۲۰۷۰۳۱۰۱۰٫۰۰

۱۳۰۷۰۴۱۰۱۱٫۰۰

۱۴۰۷۰۴۹۰۱۲٫۳۳

۱۵۰۷۰۵۱۱۱۵٫۰۰

۱۶۰۷۰۵۱۹۱۵٫۰۰

۱۷۰۷۰۶۱۰۱۲٫۰۰

۱۸۰۷۰۶۹۰۱۲٫۰۰

۱۹۰۷۰۷۰۰۱۲٫۸۶

۲۰۰۷۰۹۳۰۱۰٫۰۰

۲۱۰۷۰۹۴۰۱۲٫۰۰

۲۲۰۷۰۹۶۰۱۰٫۰۰

۲۳۰۷۰۹۹۳-۱۰٫۰۰

۲۴۰۷۰۹۹۹-۱۰٫۰۰

۲۵۰۸۰۲۵۱-۵٫۰۰

۲۶۰۸۰۲۵۲-۵٫۰۰

۲۷۰۸۰۴۱۰۵٫۰۰

۲۸۰۸۰۴۲۰۵٫۰۰
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۲۹۰۸۰۵۱۰۵٫۰۰

۳۰۰۸۰۵۲۹۵٫۰۰

۳۱۰۸۰۵۵۰-۵٫۰۰

۳۲۰۸۰۶۱۰-۵٫۰۰

۳۳۰۸۰۶۲۰۵٫۰۰

۳۴۰۸۰۷۱۹۵٫۰۰

۳۵۰۸۰۸۱۰۰٫۰۵

۳۶۰۸۱۰۵۰۰٫۰۰

۳۷۰۸۱۰۹۰۵٫۰۰

۳۸۰۸۱۳۴۰۵٫۰۰

۳۹۱۷۰۴۱۰۱۰٫۰۰

۴۰۱۸۰۶۳۱-۰٫۲۰

۴۱۱۸۰۶۳۲-۰٫۲۰

۴۲۱۸۰۶۹۰۲٫۲۲

۴۳۱۹۰۵۳۱-۱۲٫۰۰

۴۴۱۹۰۵۳۲-۲٫۸۳

۴۵۲۰۰۲۹۰۱۱٫۰۰

۴۶۲۰۰۷۹۹۱۰٫۰۰

۴۷۲۰۰۹۱۲-۱۰٫۰۰

۴۸۲۰۰۹۳۱-۱۰٫۰۰

۴۹۲۰۰۹۶۱-۱۲٫۰۰

۵۰۲۰۰۹۶۹-۹٫۰۰

۵۱۲۰۰۹۷۱-۱۱٫۴۰

۵۲۲۰۰۹۷۹-۱۱٫۲۹

۵۳۲۰۰۹۹۰۱۱٫۴۲

۵۴۲۵۰۱۰۰۵٫۰۰

۵۵۲۵۲۰۲۰۵٫۰۰

۵۶۲۵۲۹۱۰۵٫۰۰

۵۷۲۷۱۰۱۹۵٫۰۰

۵۸۲۷۱۲۲۰-۵٫۰۰

۵۹۲۷۱۲۹۰۵٫۰۰

۶۰۲۸۱۸۲۰-۰٫۰۰

۶۱۳۰۰۴۲۰-۴٫۶۷

۶۲۳۰۰۴۹۰۵٫۰۰

۶۳۳۲۰۸۱۰۵٫۰۰

۶۴۳۲۰۸۹۰۳٫۵۷

۶۵۳۴۰۱۱۱۷٫۵۵

۶۶۳۴۰۲۱۱۶٫۵۰

۶۷۳۴۰۲۲۰۹٫۹۰

۶۸۳۴۰۲۹۰۸٫۲۷
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نرخ تعرفهمطالعه حاضر موافقت نامهکد HS شش رقمیردیف

۶۹۳۵۰۶۱۰۵٫۰۰

۷۰۳۸۱۴۰۰۵٫۰۰

۷۱۳۹۰۷۳۰۴٫۰۰

۷۲۳۹۰۷۵۰۴٫۰۰

۷۳۳۹۰۹۱۰۶٫۵۰

۷۴۳۹۰۹۲۰۶٫۵۰

۷۵۳۹۰۹۳۹-۶٫۵۰

۷۶۳۹۰۹۴۰۶٫۵۰

۷۷۳۹۱۱۱۰-۶٫۵۰

۷۸۳۹۱۱۹۰-۶٫۵۰

۷۹۳۹۱۷۲۱۶٫۰۰

۸۰۳۹۱۷۲۲۶٫۰۰

۸۱۳۹۱۷۲۳۴٫۵۰

۸۲۳۹۱۷۲۹۳٫۲۵

۸۳۳۹۱۷۳۱۳٫۸۳

۸۴۳۹۱۷۳۹۴٫۵۰

۸۵۳۹۱۹۹۰۷٫۴۰

۸۶۳۹۲۰۱۰۶٫۵۰

۸۷۳۹۲۰۲۰۰٫۰۰

۸۸۳۹۲۱۹۰۶٫۵۰

۸۹۳۹۲۲۱۰۱۱٫۹۰

۹۰۳۹۲۳۲۱۱۱٫۹۰

۹۱۳۹۲۳۲۹۱۱٫۹۰

۹۲۳۹۲۴۱۰۱۱٫۹۰

۹۳۳۹۲۴۹۰۱۱٫۹۰

۹۴۳۹۲۶۹۰۶٫۹۱

۹۵۴۰۱۱۱۰۱۴٫۰۰

۹۶۵۴۰۷۶۹۸٫۰۰

۹۷۵۵۰۳۲۰۵٫۰۰

۹۸۵۷۰۱۱۰۱۰٫۷۰

۹۹۵۷۰۱۹۰۰٫۳۸

۱۰۰۵۷۰۲۱۰۰٫۳۸

۱۰۱۵۷۰۲۲۰-۰٫۳۸

۱۰۲۵۷۰۲۳۱-۰٫۳۸

۱۰۳۵۷۰۲۳۲-۰٫۳۸

۱۰۴۵۷۰۲۳۹-۰٫۳۸

۱۰۵۵۷۰۲۴۱-۰٫۳۸

۱۰۶۵۷۰۲۴۲-۰٫۳۸

۱۰۷۵۷۰۲۴۹-۰٫۳۸

۱۰۸۵۷۰۲۵۰-۰٫۳۸
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نرخ تعرفهمطالعه حاضر موافقت نامهکد HS شش رقمیردیف

۱۰۹۵۷۰۲۹۱۰٫۳۸

۱۱۰۵۷۰۲۹۲۰٫۳۸

۱۱۱۵۷۰۲۹۹۰٫۳۸

۱۱۲۵۷۰۳۱۰۰٫۳۸

۱۱۳۵۷۰۳۲۰-۰٫۳۱

۱۱۴۵۷۰۳۳۰-۰٫۳۴

۱۱۵۵۷۰۳۹۰۰٫۳۸

۱۱۶۵۷۰۴۱۰-۰٫۳۸

۱۱۷۵۷۰۴۹۰۰٫۲۰

۱۱۸۵۷۰۵۰۰۵٫۵۴

۱۱۹۶۱۰۳۳۹۱۰٫۰۰

۱۲۰۶۸۰۷۱۰۱۲٫۴۰

۱۲۱۶۸۱۰۱۹۱۱٫۶۵

۱۲۲۶۹۰۴۱۰۱۵٫۰۰

۱۲۳۶۹۰۷۲۱-۸٫۷۵

۱۲۴۶۹۰۷۲۲-۸٫۲۵

۱۲۵۶۹۰۷۲۳-۸٫۲۵

۱۲۶۶۹۰۷۳۰-۹٫۷۵

۱۲۷۶۹۰۷۴۰-۸٫۲۵

۱۲۸۶۹۱۰۱۰۱۲٫۵۰

۱۲۹۶۹۱۱۱۰۱۲٫۵۰

۱۳۰۶۹۱۴۹۰۱۵٫۰۰

۱۳۱۷۰۱۳۲۲-۱۰٫۰۰

۱۳۲۷۰۱۳۲۸-۱۰٫۶۵

۱۳۳۷۰۱۳۳۳-۱۰٫۰۰

۱۳۴۷۰۱۳۳۷-۱۰٫۰۰

۱۳۵۷۰۱۳۴۱-۱۰٫۰۰

۱۳۶۷۰۱۳۴۲-۱۰٫۰۰

۱۳۷۷۰۱۳۴۹-۱۰٫۴۳

۱۳۸۷۰۱۳۹۱۸٫۵۰

۱۳۹۷۰۱۳۹۹۱۱٫۳۰

۱۴۰۷۱۱۳۱۱-۱۲٫۰۰

۱۴۱۷۱۱۳۱۹-۱۴٫۰۰

۱۴۲۷۱۱۳۲۰-۱۰٫۰۰

۱۴۳۷۱۱۴۱۱-۱۶٫۰۰

۱۴۴۷۱۱۴۱۹۱۲٫۸۰

۱۴۵۷۱۱۴۲۰-۱۸٫۰۰

۱۴۶۷۱۱۵۱۰-۱۶٫۰۰

۱۴۷۷۱۱۵۹۰-۱۶٫۰۰

۱۴۸۷۳۰۳۰۰-۱۵٫۰۰
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نرخ تعرفهمطالعه حاضر موافقت نامهکد HS شش رقمیردیف

۱۴۹۷۳۰۵۱۱-۵٫۶۳

۱۵۰۷۳۰۵۱۲-۱۰٫۰۰

۱۵۱۷۳۰۶۹۰۶٫۲۵

۱۵۲۷۳۰۸۴۰۸٫۷۵

۱۵۳۷۳۰۸۹۰۷٫۳۸

۱۵۴۷۳۰۹۰۰۱۱٫۰۰

۱۵۵۷۳۱۱۰۰۱۵٫۰۰

۱۵۶۷۳۲۱۱۱۱۱٫۰۰

۱۵۷۷۳۲۱۸۱۱۵٫۰۰

۱۵۸۷۳۲۵۹۹۱۳٫۰۰

۱۵۹۷۳۲۶۲۰۱۰٫۲۵

۱۶۰۷۳۲۶۹۰۹٫۳۵

۱۶۱۷۴۰۸۱۱-۵٫۰۰

۱۶۲۷۴۰۸۱۹۵٫۰۰

۱۶۳۸۴۰۲۹۰۳٫۷۵

۱۶۴۸۴۱۱۹۹۴٫۰۰

۱۶۵۸۴۷۴۲۰۳٫۰۰

۱۶۶۸۴۷۴۳۲-۰٫۰۰

۱۶۷۸۴۸۱۸۰۶٫۷۰

۱۶۸۸۵۱۶۱۰۱۰٫۰۰

۱۶۹۸۵۴۴۱۱۱۰٫۰۰

۱۷۰۸۵۴۴۴۹۱۰٫۸۳

۱۷۱۸۵۴۴۶۰۱۰٫۶۷

۱۷۲۸۷۰۸۲۹۱٫۶۷

۱۷۳۸۷۰۸۹۱۲٫۵۰

۱۷۴۸۷۰۸۹۹-۲٫۰۰

۱۷۵۸۷۱۶۴۰۱۰٫۰۰

۱۷۵۱۱۰تعداد

۶۳عملکرد (درصد)

ماخذ: محاسبات تحقیق

۷-۸- خالصه و نتیجه گیری

در ایــن فصــل بــه تجزیه وتحلیــل اثــرات ایســتای برقــراری موافقت نامه هــای تجــارت 

ــی  ــیا، بررس ــادی اوراس ــه اقتص ــران از اتحادی ــده ای ــات گرفته ش ــی ترجیح ــی، بررس ترجیح

ترجیحــات اعطاشــده ایــران بــه اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا، اثــرات ایجــاد و انحــراف تجــارت 

ــو  ــورهای عض ــک از کش ــه هری ــای تعرف ــدی نرخ ه ــش ۴۰ و ۶۰ درص ــناریو کاه در دو س
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اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــر صــادرات ایــران بــه ایــن کشــورها و ارائــه الگــوی پیشــنهادیی 

جهــت تعییــن کاالهــای درخواســتی ایــران بــرای دریافــت ترجیحــات تجــاری پرداختــه شــده 

ــج نشــان می دهــد: ــه طــور خالصــه نتای اســت. ب

ــیا  ــادی اوراس ــه اقتص ــران و اتحادی ــن ای ــی بی ــارت ترجیح ــه تج ــاس موافقت نام ــر اس ب

تعــداد ۸۶۲ قلــم کاالی طرفیــن مشــمول کاهــش نــرخ تعرفــه (ترجیــح) شــده اند کــه تعــداد 

 HS ــر اســاس کدهــای ۱۰ رقمــی ــران از اوراســیا ب ــم کاال ترجیحــات گرفته شــده ای ۵۰۲ قل

ــیا  ــران از اوراس ــده ای ــات گرفته ش ــالم در ترجیح ــداد اق ــه تع ــت ک ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب اس

ــه شــش رقمی ۱۷۵  ــای تعرف ــق کده ــم و مطاب ــه هشــت رقمی ۳۶۹ قل ــای تعرف ــق کده مطاب

قلــم اســت. در ترجیحــات گرفته شــده ایــران کاالهــای مختلــف در حوزه هــای مــواد غذایــی، 

ــی،  ــی و مهندس ــات فن ــدور خدم ــاختمانی، ص ــوالت س ــیمیایی، محص ــی ش ــواد مصرف م

ــد.  ــه ای گردی ــی و محصــوالت کشــاورزی مشــمول امتیازهــای تعرف محصــوالت صنعت

کــد   ۶۴ ایــران،  گرفته شــده  ترجیحــات  هشــت رقمی  تعرفــه  ردیــف   ۳۶۹ بیــن  از 

تعرفــه (حــدود ۱۷ درصــد) مربــوط بــه فصــل ۳۹ کتــاب مقــررات صــادرات و واردات 

ــایر  ــی از س ــل توجه ــداد قاب ــت. تع ــا) اس ــده از آنه ــیای ساخته ش ــتیکی و اش ــواد پالس (م

ــوالد)، فصــل  ــا ف ــن ی ــدن، آه ــات از چ ــای ۷۳ (مصنوع ــه فصل ه ــز ب ــن محصــوالت نی ای

ــا)،  ــر آنه ــل از تقطی ــوالت حاص ــی و محص ــای معدن ــی، روغن ه ــوخت های معدن ۲۷ (س

ــته ای،  ــای هس کتوره ــواد نســاجی  )، فصــل۸۴ )رآ ــا از م ــایر کفپوش ه ــرش س فصــل ۵۷ (ف

ــا) و  ــات آنه ــزا و قطع ــی، اج ــایل مکانیک ــین آالت و وس ــرم، ماش ــار آب گ ــای بخ دیگ ه

ــات) اختصــاص دارد. ــا از ســایر اجــزا و نبات فصــل۲۰ (فرآورده هــا از ســبزیجات، میوه هــا ی

ــیا،  ــه اقتصــادی اوراس ــران و اتحادی ــن ای ــارت ترجیحــی بی ــه تج ــاس موافقت نام ــر اس ب

تعــداد ۳۶۰ قلــم کاال ترجیحــات اعطایــی ایــران بــه اوراســیا بــر اســاس کدهــای هشــت رقمی 

HS اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه تعــداد اقــالم در ترجیحــات اعطایــی ایــران بــه اوراســیا 

ــن  ــه ای ــران ب ــی ای ــم اســت. ترجیحــات اعطای ــه شــش رقمی ۲۴۶ قل ــای تعرف ــق کده مطاب

ــای  کتوره ــادرات و واردات (رآ ــررات ص ــاب مق ــه فصــل ۸۴ کت ــوط ب ــا  مرب ــه عمدت اتحادی

ــات  ــزا و قطع ــی، اج ــایل مکانیک ــین آالت و وس ــرم، ماش ــار آبگ ــای بخ ــته ای، دیگ ه هس

ــذ و  ــی)، فصــل ۴۸ (کاغ ــاء خوراک ــه فصــل۲ (گوشــت و احش ــوط ب ــای مرب ــا)، کااله آنه

ــت. ــوالد) اس ــن و ف ــدن، آه ــده از آن) و فصــل ۷۲ (چ ــای ساخته ش کااله
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در ۲۰۱۸ واردات ایــران از ایــن اتحادیــه ۱/۸ میلیــارد دالر (۴/۳۰ درصــد کل واردات 

ایــران) بــوده اســت. عمــده کاالهــای وارداتــی ایــران از ایــن اتحادیــه شــامل؛ جــو، محصوالت 

ــواع کاج  تخــت نوردشــده از آهــن و فــوالد، روغــن آفتابگــردان، ذرت و چــوب اره شــده از ان

بــوده اســت. واردات ایــران در کدهــای تعرفــه منــدرج در فهرســت امتیازهــای اعطایــی ایــران 

ــش از ۱۱  ــالم، بی ــن اق ــران در ای ــزان واردات ای ــد، در ۱۳۹۷، می ــان می ده ــیا نش ــه اوراس ب

میلیــارد دالر بــوده اســت کــه حــدود ۲۶ درصــد از کل واردات کاالیــی ایــران را در ایــن ســال 

شــامل می شــود و از مجمــوع ۳۶۰ کــد تعرفــه ای کــه مشــمول ترجیحــات اعطاشــده ایــران بــه 

اوراســیا در ۲۵۸ مــورد، ســابقه وارداتــی در ایــران در ۱۳۹۷ از اوراســیا وجــود داشــته اســت.

بیشــترین اثــر ایجــاد تجــارت در کاهــش تعرفــه بــه میــزان ۴۰ درصــد در اقــالم 

انتخاب شــده توســط ایــران بــرای دریافــت ترجیــح از ارمنســتان بــه قــرار زیــر اســت:  

-نمــك، گوگــرد، خــاك و ســنگ و گــچ، آهــك و ســیمان بــا کــد ۲۵ و بــا ســهم ۲۱ درصــد 

از کل ایجــاد تجــارت

-سرب و مصنوعات از سرب با کد ۷۳ و با سهم ۱۷ درصد از کل ایجاد تجارت

-مــواد پالســتیکی و اشــیای ساخته شــده از پالســتیک بــا کــد ۳۹ و بــا ســهم ۱۴ درصــد 

از کل ایجــاد تجــارت 

ــهم ۹ درصــد از کل  ــا س ــد ۰۷ و ب ــا ک ــر ب ــای زی ــه و غده ه ــات ریش ــبزیجات، نبات -س

ایجــاد تجــارت

-شیشه و مصنوعات شیشه ای با کد ۷۰ و با سهم ۸ درصد از کل ایجاد تجارت

ــناریو دوم  ــران را در س ــتان از ای ــای واردات ارمنس ــش تعرفه ه ــی کاه ــرات رفاه ــج اث نتای

(کاهــش تعرفــه بــه میــزان ۶۰ درصــد) و در اقــالم انتخاب شــده توســط ایــران بــرای دریافــت 

ترجیــح از ارمنســتان را نشــان می دهــد،  بیشــترین تغییــر در واردات، درآمــد تعرفــه ای جدیــد، 

اضافــه رفــاه مصرف کننــده و رفــاه جامعــه بــرای ارمنســتان بــه قــرار زیــر اســت:

-مروارید طبیعی یا پرورده، کد ۷۱

-رشته های سنتتیك یا مصنوعی، کد ۵۴

-وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط، کد ۸۷

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم، کد ۸۴ -رآ

-ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا، کد ۸۵
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ــرای  ــران ب ــط ای ــده توس ــالم انتخاب ش ــد در اق ــزان ۴۰ درص ــه می ــه ب ــش تعرف در کاه

ــت:  ــر اس ــرار زی ــه ق ــارت ب ــاد تج ــر ایج ــترین اث ــالروس بیش ــح از ب ــت ترجی دریاف

-فرآورده های غالت، آرد با کد ۱۹ و با سهم ۶۷ درصد از کل ایجاد تجارت

-میوه هــای خوراکــی، پوســت مرکبــات یــا پوســت بــا کــد ۰۸ و بــا ســهم ۲۲ درصــد از 

کل ایجــاد تجــارت

-رشته های سنتتیك یا مصنوعی با کد ۵۴ و با سهم ۷ درصد از کل ایجاد تجارت 

-شیشه و مصنوعات شیشه ای با کد ۷۰ و با سهم ۱ درصد از کل ایجاد تجارت

-فرآورده هــا از ســبزیجات، میوه هــا بــا کــد ۲۰ و بــا ســهم ۱ درصــد از کل ایجــاد 

ــارت تج

بیشــترین اثــر انحــراف تجــارت در ســناریو کاهــش ۴۰ درصــدی تعرفــه  واردات بــالروس 

از ایــران بــه صــورت زیــر اســت:

-فرآورده های غالت، آرد با کد ۱۹ و با سهم ۷۹ درصد از کل انحراف تجارت

ــا ســهم ۱۲ درصــد از  ــا کــد ۰۸ و ب ــا پوســت ب -میوه هــای خوراکــی، پوســت مرکبــات ی

کل انحــراف تجــارت

ــراف  ــد از کل انح ــهم ۳ درص ــا س ــد ۵۴ و ب ــا ک ــی ب ــا مصنوع ــنتتیك ی ــته های س -رش

ــارت تج

ــراف  ــد از کل انح ــهم ۲ درص ــا س ــد ۲۰ و ب ــا ک ــا ب ــبزیجات، میوه ه ــا از س -فرآورده ه

تجــارت

-شیشه و مصنوعات شیشه ای با کد ۷۰ و با سهم ۱ درصد از کل انحراف تجارت

ــه   ــدی تعرف ــش ۴۰ درص ــناریو کاه ــیه در س ــرای روس ــده ب ــارت ایجادش ــترین تج بیش

ــت: ــر اس ــورت زی ــه ص ــران ب واردات از ای

ــد از کل  ــهم ۱۹ درص ــا س ــد ۸۴ و ب ــرم، ک ــار و آبگ ــگ بخ ــته ای دی ــای هس کتوره -رآ

ــده ــارت ایجادش تج

ــا ســهم ۱۳ درصــد از کل  ــر از نواقــل روی خــط، کــد ۸۷ و ب ــه زمینــی غی -وســائط نقلی

تجــارت ایجادشــده

-ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی و اجــزا، کــد ۸۵ و بــا ســهم ۱۲ درصــد از کل 

ــده ــارت ایجادش تج
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-سرب و مصنوعات از سرب، کد ۷۳ و با سهم ۸ درصد از کل تجارت ایجادشده

ــا ســهم ۸ درصــد از  -مــواد پالســتیکی و اشــیای ساخته شــده از ایــن مــواد، کــد ۳۹ و ب

کل تجــارت ایجادشــده

ــاه  ــده، رف ــاه مصرف کنن ــه رف ــد، اضاف ــه ای جدی ــد تعرف ــر در واردات، درآم ــزان تغیی می

ــزان  ــه می ــران ب ــه واردات از ای ــر کاهــش تعرف ــیه در اث ــرای روس ــر کل تجــارت ب ــه و اث جامع

ــا ۲۶۲۲۰۳۱، ۳۸۴۳۴۱۲، ۲۳۶۹۱۱۶-، ۹۸۳۶۰،  ــت ب ــر اس ــب براب ــه ترتی ــد ب ۴۰ درص

دالر. هــزار   ۲۶۲۲۰۳۱ و   ۱۳۰۶۶۲

ــه   ــدی تعرف ــش ۶۰ درص ــناریو کاه ــیه در س ــرای روس ــده ب ــارت ایجادش ــترین تج بیش

ــت: ــر اس ــورت زی ــه ص ــران ب واردات از ای

ــد از کل  ــهم ۱۹ درص ــا س ــد ۸۴ و ب ــرم، ک ــار و آبگ ــگ بخ ــته ای دی ــای هس کتوره -رآ

ــده ــارت ایجادش تج

ــا ســهم ۱۳ درصــد از کل  ــر از نواقــل روی خــط، کــد ۸۷ و ب ــه زمینــی غی -وســائط نقلی

تجــارت ایجادشــده

-ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی و اجــزا، کــد ۸۵ و بــا ســهم ۱۲ درصــد از کل 

ــده ــارت ایجادش تج

-سرب و مصنوعات از سرب، کد ۷۳ و با سهم ۸ درصد از کل تجارت ایجادشده

ــا ســهم ۸ درصــد از  -مــواد پالســتیکی و اشــیای ساخته شــده از ایــن مــواد، کــد ۳۹ و ب

کل تجــارت ایجادشــده

ــاه  ــده، رف ــاه مصرف کنن ــه رف ــد، اضاف ــه ای جدی ــد تعرف ــر در واردات، درآم ــزان تغیی می

ــزان  ــه می ــران ب ــه واردات از ای ــر کاهــش تعرف ــیه در اث ــرای روس ــر کل تجــارت ب ــه و اث جامع

ــا ۳۹۳۳۰۴۶، ۲۵۹۷۸۰۲، ۳۶۱۴۷۲۶-، ۱۲۹۱۳۰،  ــر اســت ب ــب براب ــه ترتی ۶۰ درصــد ب

۱۷۱۴۹۴ و ۳۹۳۳۰۴۶ هــزار دالر.

ــه   ــرای قرقیزســتان در ســناریو کاهــش ۴۰ درصــدی تعرف بیشــترین تجــارت ایجادشــده ب

واردات از ایــران بــه صــورت زیــر اســت:

ــد از کل  ــهم ۴۷ درص ــا س ــد ۵۵ و ب ــره، ک ــر یکس ــی غی ــا مصنوع ــنتتیك ی ــاف س -الی

ــده ــارت ایجادش تج

ــا ســهم ۱۳ درصــد از کل تجــارت  ــاس، از کشــباف، کــد ۶۱ و ب ــاس و متفرعــات لب -لب
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ایجادشــده

کتورهــای هســته ای دیــگ بخــار و آبگــرم، کــد ۸۴ و بــا ســهم ۸ درصــد از کل تجــارت  -رآ

ایجادشده

ــا ســهم ۵ درصــد از کل  ــد ۸۷ و ب ــل روی خــط، ک ــر از نواق ــی غی ــه زمین -وســائط نقلی

ــده تجــارت ایجادش

-رشــته های ســنتتیك یــا مصنوعــی، کــد ۵۴ و بــا ســهم ۵ درصــد از کل تجــارت 

ایجادشــده

ــاه  ــده، رف ــاه مصرف کنن ــه رف ــد، اضاف ــه ای جدی ــد تعرف ــر در واردات، درآم ــزان تغیی می

جامعــه و اثــر کل تجــارت بــرای قرقیزســتان در اثــر کاهــش تعرفــه واردات از ایــران بــه میــزان 

۴۰ درصــد بــه ترتیــب برابــر اســت بــا ۶۰۶۷۸، ۴۷۸۳۷، ۲۷۹۰۵-، ۲۵۵۹، ۳۹۵۱ و 

۶۰۶۷۸ هــزار دالر.

ــه   ــرای قرقیزســتان در ســناریو کاهــش ۶۰ درصــدی تعرف بیشــترین تجــارت ایجادشــده ب

واردات از ایــران بــه صــورت زیــر اســت:

ــد از کل  ــهم ۴۷ درص ــا س ــد ۵۵ و ب ــره، ک ــر یکس ــی غی ــا مصنوع ــنتتیك ی ــاف س -الی

ــده ــارت ایجادش تج

ــا ســهم ۱۳ درصــد از کل تجــارت  ــاس، از کشــباف، کــد ۶۱ و ب ــاس و متفرعــات لب -لب

ایجادشــده

کتورهــای هســته ای دیــگ بخــار و آبگــرم، کــد ۸۴ و بــا ســهم ۸ درصــد از کل تجــارت  -رآ

ایجادشده

ــا ســهم ۵ درصــد از کل  ــد ۸۷ و ب ــل روی خــط، ک ــر از نواق ــی غی ــه زمین -وســائط نقلی

ــده تجــارت ایجادش

-رشــته های ســنتتیك یــا مصنوعــی، کــد ۵۴ و بــا ســهم ۵ درصــد از کل تجــارت 

ایجادشــده

ــاه  ــده، رف ــاه مصرف کنن ــه رف ــد، اضاف ــه ای جدی ــد تعرف ــر در واردات، درآم ــزان تغیی می

جامعــه و اثــر کل تجــارت بــرای قرقیزســتان در اثــر کاهــش تعرفــه واردات از ایــران بــه میــزان 

۶۰ درصــد بــه ترتیــب برابــر اســت بــا ۹۱۰۱۶، ۳۲۶۸۲، ۴۳۰۵۹-، ۳۳۵۹، ۵۱۸۷ و ۹۱۰۱۶ 

هــزار دالر.
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ــه  واردات از  ــناریو کاهــش ۴۰ درصــدی تعرف ــرای قزاقســتان در س تجــارت ایجادشــده ب

ایــران بــه صــورت زیــر اســت:

ــد از کل  ــهم ۱۸ درص ــا س ــد ۸۴ و ب ــرم، ک ــار و آبگ ــگ بخ ــته ای دی ــای هس کتوره -رآ

ــده ــارت ایجادش تج

-سرب و مصنوعات از سرب، کد ۷۳ و با سهم ۱۷ درصد از کل تجارت ایجادشده

ــا ســهم ۱۵ درصــد از کل  ــر از نواقــل روی خــط، کــد ۸۷ و ب ــه زمینــی غی -وســائط نقلی

تجــارت ایجادشــده

-ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی و اجــزا ، کــد ۸۵ و بــا ســهم ۸ درصــد از کل تجــارت 

ایجادشده

ــا ســهم ۵ درصــد از  -مــواد پالســتیکی و اشــیای ساخته شــده از ایــن مــواد، کــد ۳۹ و ب

کل تجــارت ایجادشــده

ــاه  ــده، رف ــاه مصرف کنن ــه رف ــد، اضاف ــه ای جدی ــد تعرف ــر در واردات، درآم ــزان تغیی می

جامعــه و اثــر کل تجــارت بــرای قزاقســتان در اثــر کاهــش تعرفــه واردات از ایــران بــه میــزان 

۴۰ درصــد بــه ترتیــب برابــر اســت بــا ۲۴۲۰۵۵، ۳۳۴۴۰۸، ۲۰۰۰۳۱-، ۶۲۲۱، ۱۰۰۶۸ و 

ــزار دالر. ۲۴۲۰۵۵ ه

ــه  واردات از  ــناریو کاهــش ۶۰ درصــدی تعرف ــرای قزاقســتان در س تجــارت ایجادشــده ب

ایــران بــه صــورت زیــر اســت:

ــد از کل  ــهم ۱۸ درص ــا س ــد ۸۴ و ب ــرم، ک ــار و آبگ ــگ بخ ــته ای دی ــای هس کتوره -رآ

ــده ــارت ایجادش تج

-سرب و مصنوعات از سرب، کد ۷۳ و با سهم ۱۷ درصد از کل تجارت ایجادشده

ــا ســهم ۱۵ درصــد از کل  ــر از نواقــل روی خــط، کــد ۸۷ و ب ــه زمینــی غی -وســائط نقلی

تجــارت ایجادشــده

-ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی و اجــزا ، کــد ۸۵ و بــا ســهم ۸ درصــد از کل تجــارت 

ایجادشده

ــا ســهم ۵ درصــد از  -مــواد پالســتیکی و اشــیای ساخته شــده از ایــن مــواد، کــد ۳۹ و ب

کل تجــارت ایجادشــده

ــاه  ــده، رف ــاه مصرف کنن ــه رف ــد، اضاف ــه ای جدی ــد تعرف ــر در واردات، درآم ــزان تغیی می
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جامعــه و اثــر کل تجــارت بــرای قزاقســتان در اثــر کاهــش تعرفــه واردات از ایــران بــه میــزان 

ــا ۳۶۳۰۸۳، ۲۲۷۴۳۲، ۳۰۷۰۰۷-، ۸۱۷۵، ۱۳۲۲۵  ــه ترتیــب برابــر اســت ب ۶۰ درصــد ب

ــزار دالر.  و ۳۶۳۰۸۳ ه

ــات  ــا ترجیح ــیا ب ــادی اوراس ــه اقتص ــران از اتحادی ــده ای ــات دریافت ش ــه ترجیح مقایس

ــدرج در  ــد من ــد از ۱۷۵ ک ــط ۱۱۰ ک ــد فق ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــط ای ــده توس ــه ش توصی

موافقت نامــه توســط ایــن مطالعــه توصیــه شــده اســت یعنــی اینکــه در ۶۵ ردیــف تعرفــه ای 

HS شــش رقمی ایــران مالحظــات دیگــری مــد نظــر داشــته و یــا ممکــن اســت توســط طــرف 

مقابــل در حیــن مذاکــره تحمیــل شــده باشــد کــه عملکــرد انتخــاب اقــالم را بــرای دریافــت 

ــه ۶۳ درصــد کاهــش داده اســت. ترجیــح از اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا ب
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فصل هشتم:

جمع بندى، نتیجه گیرى و توصیه هاى سیاستى

۸-۱- مقدمه

ــر تجــارت  ــیا ب ــه اقتصــادی اوراس ــران و اتحادی ــن ای ــای تجــاری بی اثربخشــی موافقت نامه ه

ــزان بخــش تجــارت خارجــی کشــور  ــم و اساســی برنامه ری کشــور یکــی از پرســش های مه

ــهم  ــی، س ــارت ترجیح ــای تج ــداد موافقت نامه ه ــش تع ــا افزای ــر، ب ــوی دیگ ــت. از س اس

رونــد  جهــان  در  موافقت نامه هــا  قالــب  در  و  تجــاری  بلوک هــای  شــکل  بــه  تجــارت 

ــه  ــی در زمین ــات مثبت ــر اقدام ــال های اخی ــت. در س ــه اس ــش گرفت ــدی را در پی ــه رش رو ب

انعقــاد موافقت نامه هــای تجــاری بــا کشــورهای مختلــف در ایــران صــورت پذیرفتــه 

ــا اســت.  ــی از آنه ــیا یک ــادی اوراس ــه اقتص ــا اتحادی ــی ب ــارت ترجیح ــه تج ــه موافقت نام ک

ــتان  ــتان، قرقیزس ــالروس، قزاقس ــیه، ب ــورهای روس ــامل کش ــیا ش ــادی اوراس ــه اقتص اتحادی

ــن  ــا ای ــه، ب ــرای موافقت نام ــال اول اج ــه س ــران در س ــرار اســت ای ــه ق ــتان اســت ک و ارمنس

اتحادیــه موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی داشــته باشــد و بعــد از آن جمهــوری اســالمی ایــران 

ــه تجــارت آزاد موافقــت  ــه موافقت نام ــه تجــارت ترجیحــی ب ــل موافقت نام ــا تبدی ــد ب می توان

ــد.       ــا مخالفــت نمای و ی

هـــر یـــک از موافقت نامه هـــای تجـــاری دارای ســـاختاری متفـــاوت هســـتند کـــه 

ــی  ــروه اول موافقت نامه هایـ ــود؛ گـ ــته بندی نمـ ــده دسـ ــروه  عمـ ــا در دو گـ ــوان آنهـ می تـ

ـــی  ـــاظ جغرافیای ـــه از لح ـــاری ک ـــی تج ـــرکای طبیع ـــن ش ـــنتی بی ـــورت س ـــه ص ـــه ب ـــتند ک هس

ــاد  ــود در انعقـ ــه خـ ــتین تجریـ ــورها، نخسـ ــردد (کشـ ــد می گـ ــتند منعقـ ــایه هسـ همسـ

ـــت  ـــه دس ـــود ب ـــوار خ ـــور همج ـــد کش ـــا چن ـــک ی ـــا ی ـــه ای را ب ـــارت منطق ـــه تج موافقت نام

ــوار  ــورهای غیرهمجـ ــن کشـ ــه بیـ ــتند کـ ــی هسـ ــروه دوم موافقت نامه هایـ ــد) و گـ می آورنـ

ــازمان جهانـــی  تشـــکیل می شـــوند. از آنجایـــی کـــه ایـــران بـــه دنبـــال عضویـــت در سـ

تجـــارت اســـت ضـــروری بـــه نظـــر می رســـد کـــه زمینه هـــای الزم بـــرای دســـتیابی بـــه 

ـــاد  ـــه) و ایج ـــاری (باالخـــص تعرف ـــع تج ـــش موان ـــا کاه ـــیده و ب ـــق بخش ـــدف را تحق ـــن ه ای

ـــوک  ـــکیل بل ـــدف و تش ـــورهای ه ـــا کش ـــاری ب ـــط تج ـــعه رواب ـــرای توس ـــب ب ـــترهای مناس بس
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ـــورهای  ـــان کش ـــن می ـــد. در ای ـــی کن ـــریع تر ط ـــه س ـــعه یافتگی را هرچ ـــل توس ـــاری، مراح تج

عضـــو اتحادیـــه اقتصـــادی اوراســـیا کـــه از کشـــورهای مهـــم همســـایه ایـــران هســـتند و 

ــارت  ــه تجـ ــاد موافقت نامـ ــرای انعقـ ــد، بـ ــم دارنـ ــی هـ ــل توجهـ ــازار) قابـ ــت (بـ جمعیـ

ــارت ترجیحـــی  ــه تجـ ــه موافقت نامـ ــذا مطالعـ ــد داشـــت. لـ ترجیحـــی اولویـــت خواهنـ

ایـــران بـــا اتحادیـــه اقتصـــادی اوراســـیا می توانـــد تمرینـــی مناســـب بـــرای ایـــران باشـــد و 

ـــند  ـــداف س ـــه اه ـــتیابی ب ـــارت و دس ـــی تج ـــازمان جهان ـــت در س ـــه عضوی ـــا در زمین ـــه م ب

ـــع  ـــال در مجام ـــرایط، حضـــور فع ـــن ش ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــاند. ب ـــاری رس ـــداز ۱۴۰۴ ی ـــم ان چش

ـــر  ـــروری و اجتناب ناپذی ـــری ض ـــی ام ـــه ای و جهان ـــاری منطق ـــادی، تج ـــازمان های اقتص و س

اســـت. به عـــالوه، بـــه منظـــور عضویـــت ایـــران در ســـازمان جهانـــی تجـــارت، کاهـــش 

ـــت  ـــه عضوی ـــرد ک ـــورت پذی ـــتری ص ـــرعت بیش ـــا س ـــدی و ب ـــق زمان بن ـــد مطاب ـــا بای تعرفه ه

ــه  ــورد مطالعـ ــورهای مـ ــرایط کشـ ــه شـ ــه بـ ــا توجـ ــا بـ ــه موافقت نامه هـ ــران در این گونـ ایـ

ـــور  ـــه ط ـــه ب ـــه خاورمیان ـــدرت در منطق ـــای پرق ـــی از اقتصاده ـــه یک ـــران ک ـــرایط ای ـــز ش و نی

ـــیا  ـــادی اوراس ـــه اقتص ـــده و اتحادی ـــی ش ـــه ای و جهان ـــارت منطق ـــای تج ـــب ارتق ـــع موج قط

می توانـــد بـــازار مناســـبی در جـــذب صـــادرات ایـــران باشـــد. 

ــه و سیاســت گذاران  ــی کاهــش یافت ــران از تجــارت جهان ــر، ســهم ای طــی دهه هــای اخی

ــه  ــد ک ــش دهن ــهم را افزای ــن س ــا ای ــد ت ــی بوده ان ــه راهکارهای ــتیابی ب ــی دس ــواره در پ هم

ــارت  ــاختار تج ــت س ــروری اس ــی، ض ــارت جهان ــتر در تج ــهم بیش ــه س ــتیابی ب ــرای دس ب

ــد امکانــی فراهــم شــود کــه ضمــن گســترش  ــرا شــود و بای کشــور تحــوالت بســیاری را پذی

حجــم تجــارت، دسترســی بــه بازارهــای صادراتــی تســهیل گــردد کــه در ایــن میــان برقــراری 

ــه و گســترش  موافقت نامه هــای تجــارت ترجیحــی می توانــد افزایــش حجــم تجــارت دوجانب

ــه  ــد. امــروزه در شــرایطی کــه ۱۶۴ کشــور ب ــران را رقــم بزن صــادرات جمهــوری اســالمی ای

عضویــت ســازمان تجــارت جهانــی درآمده انــد و بیــش از ۹۷ درصــد تجــارت دنیــا در قالــب 

ایــن ســازمان در جریــان اســت، بــرای کشــور مــا کــه در ابتــدای راه عضویــت در ایــن ســازمان 

قــرار دارد و بــه نظــر می رســد راهــی طوالنــی و پیچیــده بــرای عضویــت در ایــن ســازمان در 

ــای  ــب موافقت نامه ه ــورها در قال ــایر کش ــا س ــط تجــاری ب ــعه رواب ــد توس ــته باش ــش داش پی

ــر  ــدان پرخط ــی نه چن ــد تمرین ــارت آزاد می توان ــای تج ــی و موافقت نامه ه ــارت ترجیح تج

ــری -هــم در  ــش رقابت پذی ــی در جهــت افزای ــدگان داخل ــا و تولیدکنن ــع، بنگاه ه ــرای صنای ب
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ــای  ــه تعرفه ه ــی- باشــد. موافقت نام ــدگان بین الملل ــا و تولیدکنن ــا رقب ــم ب ــی و ه ــازار داخل ب

ــه ای  ــع تعرف ــذف موان ــا ح ــش ی ــا کاه ــد ب ــارت آزاد می توان ــه تج ــی و موافقت نام ترجیح

(کاهــش پایــدار تعرفه  هــای گمرکــی) و نیــز کاهــش موانــع غیرتعرفــه ای (کاهــش مجوزهــای 

الزم بــرای صــادرات و واردات)، می توانــد هزینه هــای فعــاالن اقتصــادی بــرای دسترســی بــه 

بــازار کشــورها را کاهــش دهــد. 

ــه  ــورد این گون ــات انجام شــده در م ــه دغدغه هــای موجــود در خصــوص اقدام ــا توجــه ب  ب

موافقت نامه هــا (چــه تجــارت ترجیحــی و چــه تجــارت آزاد) ضــرورت دارد تــا ضمــن بررســی 

ــه  عملکــرد و ارزیابــی نتایــج اقدامــات صــورت  پذیرفتــه، عوامــل موفقیــت و شکســت این گون

موافقت نامه هــا شناســایی شــده و راهکارهــای موثــری بــرای دســتیابی بــه نتایــج مثبــت در ایــن 

ــه مطالــب فــوق به نظــر می رســد به خصــوص در شــرایط  ــا عنایــت ب ــه گــردد. ب خصــوص ارائ

فعلــی بــا توجه بــه اســتقبال کشــورهای مختلف جهــت توســعه روابــط و سیاســت محوری دولت 

در جهــت تعامــل ســازنده بــا کشــورهای جهــان، به منظــور اســتفاده از فرصــت لغــو تحریم هــا، 

انعقــاد قراردادهــای تجــارت ترجیحــی و تجــارت آزاد، بایــد بــه عنــوان یک سیاســت اســتراتژیک 

تجــاری در دســتور کار قــرار گیــرد تــا ضمــن آماده ســازی شــرایط بــرای تولیدکننــدگان داخلــی و 

تســهیل دسترســی آنــان بــه بــازار ســایر کشــورها، زمینــه افزایــش رقابت پذیــری آنــان در بازارهــای 

جهانــی را فراهــم کننــد و احتمــاال بــا کــم کــردن تعرفــه اقالمــی از کاالهــا بــرای برخی کشــورها، 

ــدگان  ــا و تولیدکنن ــوند و بنگاه ه ــنجیده ش ــم س ــل ه ــا در عم ــن کااله ــری ای ــزان رقابت پذی می

ــود و  ــه ای و ... دائمــی نخواهــد ب ــد کــه فضــای انحصــاری و حمایت هــای تعرف داخلــی بدانن

بایــد بــا ارتقــای ســطح تکنولــوژی، بــاال بــردن کیفیــت و کاهــش قیمــت تمام شــده محصــول 

ــی در  ــدگان بین الملل ــا تولیدکنن ــت ب ــرای رقاب ــازار، خــود را ب و شــناخت نیازهــای مشــتری و ب

بازارهــای خارجــی مهیــا کننــد.

ــاری  ــبات تج ــطح مناس ــای س ــدف ارتق ــا ه ــی و ب ــرات طوالن ــس از مذاک ــرانجام پ س

ــه  ــران و اتحادی ــرارداد تجــارت ترجیحــی بیــن ای ــه اقتصــادی اوراســیا، ق ــران و اتحادی بیــن ای

اقتصــادی اوراســیا امضــا و از آبــان ۱۳۹۸ اجرایــی گردیــد. ایــن موافقت نامــه شــامل دریافــت 

ترجیــح در ۵۰۲ قلــم کــد HS بــرای ایــران اســت همچنیــن ایــن موافقت نامــه دارای ۹ 

ــار  ــاد و آث ــی و بررســی ابع ــه ارزیاب ــن راســتا ب ــق در همی ــن تحقی فصــل مختلــف اســت. ای

ــه اســت.  ــیا پرداخت ــادی اوراس ــه اقتص ــران اتحادی ــن ای ــی بی ــارت ترجیح ــه تج موافقت نام
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۸-۲- مروری بر خطوط کلی تحقیق  

ــرد.  ــاز ک ــه ۲۰۱۵ آغ ــدای ژانوی ــما از ابت ــود را رس ــت خ ــیا فعالی ــادی اوراس ــه اقتص اتحادی

ریشــه اصلــی تکویــن ایــن اتحادیــه را بایــد در پیشــنهاد نورســلطان نظربایــف، رئیس جمهــور 

قزاقســتان در ۱۹۹۴ در خصــوص تکویــن بلــوک تجــری منطقــه ای جســت وجو کــرد. پــس از 

طــرح ایــن پیشــنهاد در ســال ۲۰۰۰، بــالروس، قزاقســتان، روســیه، قرقیزســتان و تاجیکســتان 

جامعــه اقتصــادی اوراســیا۱ را بــا هــدف ایجــاد بــازار مشــترک بــرای کشــورهای عضــو بــه وجود 

آوردنــد کــه ازبکســتان نیــز در ســال ۲۰۰۶ بــه آن پیوســت. در ســال ۲۰۰۷ روســیه، قزاقســتان 

و بــالروس در خصــوص ایجــاد یــک اتحادیــه گمرکــی۲ بیــن خــود بــه توافق رســیدند. در ســال 

۲۰۰۹، ابتــدا توافقاتــی بیــن مســکو، آســتانه و مینســک در خصــوص ایجــاد تعرفــه گمرکــی 

مشــترک (ایجــاد کدهــای مشــترک HS بــه جــای کدهــای HS داخلــی) صــورت پذیرفــت و 

در نهایــت، توافقــات مذکــور بــه امضــای روســای جمهــور ســه کشــور رســید و بدیــن ترتیــب، 

اتحادیــه گمرکــی در ســال ۲۰۱۰ بیــن ایــن ســه کشــور شــروع بــه فعالیــت کــرد. 

اهــداف و اولویت هــای ایــن اتحادیــه گمرکــی شــامل حــذف تعرفه هــای گمرکــی 

ــترده  ــد گس ــازار واح ــک ب ــترک و ی ــی مش ــه خارج ــاد تعرف ــو،  ایج ــورهای عض ــی کش داخل

ــده تاســیس فضــای واحــد اقتصــادی  ــد۳. ای ــالروس اعــالم گردی بیــن روســیه، قزاقســتان و ب

موجــب گردیــد روســای جمهــور روســیه، بــالروس و قزاقســتان موافقت نامــه ایجــاد اتحادیــه 

ــد.  ــی ش ــه ۲۰۱۵ اجرای ــه از اول ژانوی ــد ک ــا کنن ــال ۲۰۱۴ امض ــیا را در س ــادی اوراس اقتص

هــدف ایــن اتحادیــه، ایجــاد فضــای واحــد اقتصــادی، توســعه بــازار مشــترک و دســتیابی بــه 

حرکــت آزاد کاال، ســرمایه، خدمــات و نیــروی کار در بــازار واحــد کشــورهای عضــو، کاهــش 

ــالم در  ــت س ــج رقاب ــام، تروی ــواد خ ــل م ــای حمل ونق ــش هزینه ه ــا کاه ــا ب ــت کااله قیم

ــاوری و حمل ونقــل اعــالم  ــرژی، فن ــازار مشــترک، سیاســت های مشــترک در کشــاورزی، ان ب

گردیــد۴. ارمنســتان در دوم ژانویــه ۲۰۱۵ و قرقیزســتان نیــز در ششــم اوت ۲۰۱۵ بــه عضویــت 

کامــل ایــن اتحادیــه درآمدنــد کــه در حــال حاضــر کشــورهای روســیه، بــالروس، قزاقســتان، 

ــه گمرکــی اوراســیا هســتند. تاجیکســتان، گرجســتان،  قرقیزســتان و ارمنســتان عضــو اتحادی

1. Eurasian Economic Community 
2. Customs Union
3. International Financial Consulting Group (2010)
4. International Crisis Group (2016) 
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ــی  ــای احتمال ــه از گزینه ه ــام و ترکی ــن، ویتن ــتان، چی ــن، پاکس ــداوی، اوکرای ــتان، مول ازبکس

عضویــت در اتحادیــه اوراســیا هســتند. در خصــوص ارکان اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بایــد 

ــه از ســران  ــه اســت ک ــن رکــن اتحادی ــی اقتصــادی اوراســیا۱ مهم تری ــه شــورای عال گفــت ک

کشــورهای عضــو تشــکیل شــده اســت. دومیــن رکــن اتحادیــه، شــورای بیــن دولتــی اوراســیا۲ 

ــادی  ــیون اقتص ــتند. کمیس ــو هس ــورهای عض ــت وزیران کش ــای آن، نخس ــه اعض ــت ک اس

اوراســیا۳، رکــن اجرایــی اتحادیــه اســت. مقــر ایــن کمیســیون بــه عنــوان ســازمان نظارتــی بــر 

ــور  ــر کش ــه از  ه ــت ک ــر اس ــکل از ۱۰ نف ــه متش ــرار دارد ک ــکو ق ــی، در مس ــه گمرک اتحادی

عضــو دو نفــر در آن حضــور دارنــد. معاهــده مربــوط بــه تاســیس اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا از 

ســال ۲۰۱۵ الزم االجــرا شــده اســت، منطقــه ای کــه ایــن اتحادیــه را پوشــش می دهــد حــدود 

ــیا از  ــه اقتصــادی اوراس ــه اتحادی ــران ب ــت دارد. موضــوع الحــاق ای ــر جمعی ــون نف ۱۸۴ میلی

ســال ۱۳۹۴ مطــرح شــد تــا اینکــه موافقت نامــه ای تجــاری بیــن ایــران و اتحادیــه اوراســیا بــه 

امضــا رســید و از ۵ آبانمــاه ۱۳۹۸ اجرایــی شــده اســت. عنــوان موافقت نامــه ایــران و اتحادیــه 

ــج به ســمت تجــارت آزاد حرکــت خواهــد  ــه به تدری ــه ای اســت ک اوراســیا، ترجیحــات تعرف

کــرد و قــرارداد موقــت و ســه ســاله اســت، از ســال ۱۴۰۰ بایــد مذاکــرات بــرای ورود کامــل 

و تجــارت آزاد ایــران بــا اتحادیــه اقتصــادی شــروع شــود و بعــد از ســه ســال تکلیــف روشــن 

شــود کــه ایــران عضویتــش را ادامــه می دهــد و بــه مرحلــه تجــارت آزاد می رســد یــا از توافــق 

ــا اســت کــه ســاختار اقتصــادی  ــه ایــن معن ــه  نظــر کارشناســان، موقــت ب خــارج می شــود. ب

ــه  ــری ب ــه تعبی ــیا ب ــه اوراس ــا اتحادی ــه ب ــد. امضــای موافقت نام ــق یاب ــه تطبی ــا اتحادی ــران ب ای

ایــن معنــی اســت کــه ایــران بــرای اولیــن بــار بــه یــک ســازمان تجــاری منطقــه ای وارد شــده 

اســت. اهمیــت توافق نامــه ایــران بــا اتحادیــه اوراســیا از آن جهــت اســت کــه موفقیــت پیمــان 

ــاری  ــی تج ــه ای و بین الملل ــای منطق ــه پیمان ه ــران ب ــاز ورود ای ــیا زمینه س ــا اوراس ــاری ب تج

دیگــری اســت. 

۸-۳- یافته های تحقیق

در این قسمت به طور خالصه، یافته ها و نتایج تحقیق ارائه می گردد.

1. Supreme Eurasian Economic Council 
2. Eurasian Intergovernmental Council
3. Eurasian Economic Commission (EEC) 
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صــادرات اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا از ۶۱۷ میلیــارد دالر در ۲۰۱۴ به ۵۴۸ میلیــارد دالر در 

۲۰۱۸ کاهــش یافتــه اســت کــه در ایــن دوره بــه متوســط، ســاالنه حــدود ۲/۹۲ درصــد کاهــش 

یافتــه اســت. واردات اتحادیــه نیــز از ۳۷۸ میلیــارد دالر در ۲۰۱۴ بــه ۳۱۹ میلیــارد دالر در ۲۰۱۸ 

کاهــش یافتــه کــه بــا نــرخ رشــد متوســط ســاالنه ای برابــر بــا ۴/۲۱ درصــد کاهــش یافتــه اســت. 

تجــارت اتحادیــه از ۹۹۵ میلیــارد دالر در ۲۰۱۴ بــه ۸۶۶ میلیــارد دالر در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه 

کــه در ایــن دوره بــه متوســط، ســاالنه حــدود ۳/۴۰ درصــد کاهــش یافتــه اســت. 

صــادرات ایــران بــه اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در دوره ۹۷-۱۳۸۳ نشــان می دهــد میــزان 

صــادرات از ۳۶۰ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۶۰۷ میلیــون دالر در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت 

در ایــن دوره بــه طــور متوســط نــرخ رشــدی برابــر بــا ۷/۴۶ درصــد را تجربــه نمــوده اســت. 

در ایــن دوره کمتریــن صــادرات ایــران بــه اوراســیا در ســال ۱۳۸۳ برابــر ۳۶۰ میلیــون دالر و 

بیشــترین میــزان صــادرات نیــز ۱۳۹۱ برابــر بــا ۸۰۵ میلیــون دالر بــوده اســت. ســهم صــادرات 

ــه ۱/۳۷ درصــد  ــه جهــان از ۵/۳۰ درصــد در ۱۳۸۳ ب ــه اوراســیا از صــادرات ایــران ب ایــران ب

در ۱۳۹۷ کاهــش یافتــه کــه نشــان می دهــد افزایــش صــادرات ایــران بــه اوراســیا بــا افزایــش 

صــادرات ایــران بــه جهــان همــراه نبــوده اســت.

جدول (۸-۱): خالصه صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

ABCDEFHکشور

۱۴۴۲/۱۲۲۸۱۰/۶۳۱۱/۳۲۱۳۹۱۱۳۸۳روسیه

۱۴۹۲/۱۹۱۵۹۰/۳۶۶/۳۷۱۳۹۶۱۳۹۴ارمنستان

۱/۵۳۰/۰۲۲/۷۶۰/۰۱۲۵/۰۵۱۳۸۷۱۳۸۴بالروس

۳۷/۸۱۰/۵۶۱۳۱/۴۰۰/۳۰۱۰/۸۲۱۳۹۲۱۳۸۳قزاقستان

۲۷/۸۵۱/۴۱۳۳/۷۴۰/۰۸۲۱/۸۳۱۳۸۶۱۳۹۴قرقیزستان

ماخذ: محاسبات تحقیق

A: صادرات در ۱۳۸۳ (میلیون دالر)

B: سهم صادرات ایران در ۱۳۸۳ (درصد)

C: صادرات ۱۳۹۷ (میلیون دالر)

D: سهم صادرات ایران در ۱۳۹۷ (درصد)

E: نرخ رشد صادرات در ۹۷-۱۳۸۳ (درصد)

F: بیشترین صادرات (سال)

H: کمترین صادرات (سال)
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واردات ایــران از اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در دوره ۹۷-۱۳۸۳ از ۱۹۹۹ میلیــون دالر در 

۱۳۸۳ بــه ۲۸۳۰ میلیــون دالر در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت در ایــن دوره بــه طــور متوســط 

نــرخ رشــدی برابــر بــا ۴۶/۶۵ درصــد را تجربــه نمــوده اســت. در ایــن دوره کمتریــن واردات از 

اوراســیا در ســال ۱۳۸۹ برابــر ۲۷۳ میلیــون دالر و بیشــترین میــزان واردات نیــز ۱۳۹۱ برابــر بــا 

۳۶۱۵ میلیــون دالر بــوده اســت. ســهم واردات ایــران از اوراســیا از واردات ایــران از جهــان از 

۵/۶۸ درصــد در ۱۳۸۳ بــه ۶/۶۴ درصــد در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت کــه نشــان می دهــد 

افزایــش واردات ایــران از اوراســیا بــا افزایــش واردات از جهــان همــراه بــوده اســت.

جدول (۸-۲): خالصه واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

ABCDEFHکشور

۸۵۷۲/۴۳۱۳۴۳۳/۱۵۵۷/۹۳۱۳۹۵۱۳۸۹روسیه

۳۴/۸۴۰/۱۰۲۲/۲۸۰/۰۵۵/۵۲۱۳۸۳۱۳۸۹ارمنستان

۸۷۲/۲۷۲/۴۸۱۳۶۶/۶۰۳/۲۱۴۶/۸۸۱۳۹۱۱۳۸۹بالروس

۲۳۰/۴۶۰/۳۵۸۷/۰۷۰/۲۰۱۸/۰۳۱۳۹۷۱۳۸۹قزاقستان

۴/۶۴۰/۰۱۱۱/۳۷۰/۰۳۴/۶۴۱۳۸۶۱۳۹۴قرقیزستان

ماخذ: محاسبات تحقیق

A: واردات در ۱۳۸۳ (میلیون دالر)

B: سهم واردات ایران در ۱۳۸۳ (درصد)

C: واردات در ۱۳۹۷ (میلیون دالر)

D: سهم واردات ایران در ۱۳۹۷ (درصد)

E: نرخ رشد واردات در ۹۷-۱۳۸۳ (درصد)

F: بیشترین واردات (سال)

H: کمترین واردات (سال)

جدول (۸-۳): خالصه متغیرهای کالن کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

ABCDEFHGKکشور

۱۷۲۲۱۹۲۱۶۴۹۹۹۱۲/۲۵۱۱۷۲۹۱۱۳۷۵۲۰/۷۷۳۰/۷۴۵۱/۵۱۱۴۴۴۷۸روسیه

۱۳۰۰۸۱۱۶۰۲۵/۲۰۴۴۰۷۳۷۹۶۴۵/۳۲۳۷/۵۱۲/۵۲۲۹۵۲ارمنستان

۶۳۹۷۴۶۲۲۳۹۱/۸۷۶۷۴۴۶۵۶۴۶۹/۱۴۷۰/۲۰۱۳۹/۳۴۹۴۸۵بالروس

۲۰۴۰۶۷۱۷۸۷۸۲۴/۴۷۱۱۱۶۶۱۰۳۱۶۲۶/۲۶۳۸/۴۴۶۰/۶۲۱۸۲۷۶قزاقستان

۶۶۶۷۵۷۹۲۴/۰۶۱۰۸۷۹۹۰۶۸/۳۹۳۲/۷۳۱۰۱/۱۲۶۳۱۳قرقیزستان

ماخذ: محاسبات تحقیق

A: تولید ناخالص داخلی در ۲۰۱۸ (میلیون دالر)
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B: متوسط تولید ناخالص داخلی ئر ۱۸-۲۰۱۰ (میلیون دالر)

C: نرخ رشد اقتصادی در ۱۸-۲۰۱۰ (درصد)

D: درآمد سرانه در ۲۰۱۸ (دالر) 

E: متوسط درآمد سرانه (دالر) 

F: سهم واردات کاال و خدمات از GDP در ۲۰۱۸ (درصد)

H: سهم صادرات کاال و خدمات از GDP در ۲۰۱۸ (درصد) 

G: نرخ تورم در ۲۰۱۸ (درصد) 

K: جمعیت در ۲۰۱۸ (هزار نفر) 

بــه طــور متوســط در دوره ۱۸-۲۰۱۰، شــاخص  تولیــد ناخالــص داخلــی بــه قیمــت ثابــت 

ــرخ رشــد  ــته اند. در ن ــد را داش ــن درآم ــتان کمتری ــد و قرقیزس ــترین درآم ــیه بیش ۲۰۱۰، روس

درآمــد قزاقســتان باالتریــن و بــالروس پایین تریــن رتبــه را داشــته اند. در درآمــد ســرانه باالتــر 

رتبــه مربــوط بــه روســیه و پایین تریــن رتبــه مربــوط بــه قرقیزســتان اســت. در ســهم واردات کاال 

و خدمــات از تولیــد ناخالــص داخلــی، بهتریــن رتبــه مربــوط بــه قرقیزســتان و بدتریــن رتبــه 

ــد ناخالــص داخلــی،  ــه روســیه اســت، در ســهم صــادرات کاال و خدمــات از تولی ــوط ب مرب

باالتریــن رتبــه متعلــق اســت بــه بــالروس و پایین تریــن رتبــه نیــز متعلــق اســت بــه روســیه، 

در ســهم تجــارت کاال از تولیــد ناخالــص داخلــی بهتریــن رتبــه متعلــق اســت بــه بــالروس 

و بدتریــن رتبــه نیــز بــه روســیه تعلــق دارد و در شــاخص تــورم بهتریــن وضعیــت مربــوط بــه 

ارمنســتان و بدتریــن وضعیــت متعلــق بــه بــالروس اســت.

از لحــاظ ثبــات سیاســی بهتریــن کشــور بــالروس و بدتریــن کشــور روســیه اســت و در 

شــاخص حاکمیــت قانــون، قزاقســتان و بــالروس رتبــه یك و روســیه بدتریــن وضعیــت را دارد.

در شــاخص آزادی فضــای کســب وکار در جهــان، قزاقســتان رتبــه ۲۵، روســیه رتبــه ۲۸، 

ارمنســتان رتبــه ۴۷، قرقیزســتان رتبــه ۸۰ و ایــران رتبــه ۱۲۷ را دارد.

در کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا، ســهم عمــده صــادرات بــه روســیه تعلــق 

ــون  ــه، ۴۴۹۳۴۷ میلی ــون دالر صــادرات منطق ــوع ۵۴۷۸۳۶ میلی ــه در ۲۰۱۸ از مجم دارد ک

ــر  ــن کشــور در ۲۰۱۴ براب ــزان صــادرات ای ــته اســت. می ــیه اختصــاص داش ــه روس دالر آن ب

۴۹۷۸۳۴ میلیــون دالر بــوده و بــه طــور متوســط در دوره ۱۸-۲۰۱۴ ســهم روســیه از صــادرات 

منطقــه برابــر بــا ۸۱/۲۰ درصــد اســت.
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ــی  ــرد صادرات ــن عملک ــه در دوره ۱۸-۲۰۱۴ باالتری ــت ک ــور اس ــن کش ــتان دومی قزاقس

اتحادیــه را داشــته اســت، صــادرات ایــن کشــور از ۷۹۴۵۹ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه ۶۰۹۵۹ 

میلیــون دالر در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه و بــه طــور متوســط در دوره ۱۸-۲۰۱۴ ســهم قزاقســتان از 

صــادرات منطقــه برابــر بــا ۱۱/۳۹ درصــد اســت.

کشــورهای روســیه و قزاقســتان در دوره ۱۸-۲۰۱۴ مجمــوع ۹۲/۵۹ درصــد و کشــورهای 

ــن دوره در  ــه را در ای ــن اتحادی ــادرات ای ــتان ۷/۴۱ درصــد ص ــالروس و قرقیزس ــتان، ب ارمنس

ــته اند. ــار داش اختی

در دوره ۱۸-۲۰۱۴ کشــورهای روســیه، ســوئیس، بلغارســتان و عــراق از مقاصــد عمــده 

صادراتــی ارمنســتان هســتند و ایــران نیــز بــا ســهم ۳/۹۵ درصــدی از صــادرات ارمنســتان در 

رتبــه هشــتم قــرار دارد، میــزان صــادرات بــه ۱۰ کشــور اول مقصــد صادراتــی از ۱۰۵۰ میلیــون 

ــه اســت، ســهم ۱۰ کشــور اول  ــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش یافت ــه ۱۹۵۲ میلی دالر در ۲۰۱۴ ب

صادراتــی ارمنســتان از ۷۰/۴۶ درصــد در ۲۰۱۴ بــه ۸۱/۹۷ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه 

کــه نشــان دهنده تمرکــز ارمنســتان در مقاصــد صادراتــی اســت.

ــده  ــان از مقاصــد عم ــتان و آلم ــن، انگلس ــیه، اوکرای در دوره ۱۸-۲۰۱۴ کشــورهای روس

ــی از  ــد صادرات ــور اول مقص ــه ۱۰ کش ــادرات ب ــزان ص ــه می ــتند ک ــالروس هس ــی ب صادرات

۲۹۳۶۹ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه ۲۷۲۱۱ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه اســت، ســهم 

ــه ۸۱/۳۲ درصــد در ۲۰۱۸  ۱۰ کشــور اول صادراتــی بــالروس از ۸۱/۴۰ درصــد در ۲۰۱۴ ب

کاهــش یافتــه کــه نشــان دهنده تغییــر نکــردن تمرکــز بــالروس در مقاصــد صادراتــی اســت.

در دوره ۱۸-۲۰۱۴ کشــورهای چیــن، آلمــان، هلنــد و بــالروس از مقاصد عمــده صادراتی 

روســیه هســتند کــه میــزان صــادرات بــه ۱۰ کشــور اول مقصــد صادراتــی از ۲۴۶۵۹۲ میلیــون 

دالر در ۲۰۱۴ بــه ۲۵۳۰۰۹ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه اســت، ســهم ۱۰ کشــور اول 

صادراتــی روســیه از ۴۹/۵۳ درصــد در ۲۰۱۴ بــه ۵۶/۳۱ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه کــه 

نشــان دهنده افزایــش تمرکــز روســیه در مقاصــد صادراتــی اســت.

ــد  ــتان از مقاص ــتان و ازبکس ــیه، قزاقس ــتان، روس ــورهای انگلس در دوره ۱۸-۲۰۱۴ کش

عمــده صادراتــی قرقیزســتان هســتند، میــزان صــادرات بــه ۱۰ کشــور اول مقصــد صادراتــی از 

ــه اســت، ســهم  ــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش یافت ــه ۱۶۰۸ میلی ــون دالر در ۲۰۱۴ ب ۱۰۲۶ میلی

۱۰ کشــور اول صادراتــی قرقیزســتان از ۵۴/۴۶ درصــد در ۲۰۱۴ بــه ۹۵/۱۱ درصــد در ۲۰۱۸ 
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افزایــش یافتــه کــه نشــان دهنده افزایــش شــدید تمرکــز قرقیزســتان در مقاصــد صادراتــی اســت.

در دوره ۱۸-۲۰۱۴ کشــورهای ایتالیــا، چیــن، هلنــد و روســیه از مقاصــد عمــده صادراتــی 

قزاقســتان هســتند کــه میــزان صــادرات بــه ۱۰ کشــور اول مقصــد صادراتــی از ۵۵۲۵۴ میلیــون 

دالر در ۲۰۱۴ بــه ۴۴۰۶۵ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه اســت، ســهم ۱۰ کشــور اول 

صادراتــی قزاقســتان از ۶۹/۵۴ درصــد در ۲۰۱۴ بــه ۷۲/۲۹ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه 

کــه نشــان دهنده افزایــش تمرکــز قزاقســتان در مقاصــد صادراتــی اســت.

کاالهــای عمــده صادراتــی (۱۰ گــروه کاالیــی اول) ارمنســتان در دوره ۱۸-۲۰۱۴ شــامل 

گروه هــای کاالیــی «ســنگ فلــز، جــوش و خاکســتر»، «مرواریــد طبیعــی یــا پــرورده»، «توتون 

ــای  ــی و ســرکه» از کااله ــای الکل ــابه ها، آبگونه ه ــو» و «نوش ــون و تنباک ــدل توت ــو و ب و تنباک

ــون دالر  ــی اول از ۱۲۴۵ میلی ــی ارمنســتان هســتند، صــادرات ۱۰ گــروه کاالی عمــده صادرات

در ۲۰۱۴ بــه ۱۹۴۵ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه اســت، ســهم ۱۰ گــروه کاالیــی اول 

صادراتــی ارمنســتان از ۸۳/۳۸ درصــد در ۲۰۱۴ بــه ۸۱/۵۹ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه 

کــه نشــان دهنده تغییــر نکــردن تمرکــز ارمنســتان در گــروه کاالیــی صادراتــی اســت.

کاالهــای عمــده صادراتــی (۱۰ گــروه کاالیــی اول) بــالروس در دوره ۱۸-۲۰۱۴ شــامل 

گروه هــای کاالیــی «ســوخت های معدنــی، روغن هــای معدنــی»، «کودهــا»، «وســائط نقلیــه 

ــدگان، عســل» از  ــر از نواقــل روی خــط» و «شــیر و محصــوالت لبنــی، تخــم پرن زمینــی غی

ــی اول از ۲۶۰۹۱  ــروه کاالی ــادرات ۱۰ گ ــتند، ص ــالروس هس ــی ب ــده صادرات ــای عم کااله

ــهم ۱۰  ــت، س ــه اس ــش یافت ــون دالر در ۲۰۱۸ کاه ــه ۲۳۶۰۵ میلی ــون دالر در ۲۰۱۴ ب میلی

ــد در  ــه ۶۹/۹۹ درص ــد در ۲۰۱۴ ب ــالروس از ۷۲/۳۱ درص ــی ب ــی اول صادرات ــروه کاالی گ

ــی  ــی صادرات ــروه کاالی ــالروس در گ ــز ب ــه نشــان دهنده کاهــش تمرک ــه ک ۲۰۱۸ کاهــش یافت

اســت.

ــامل  ــیه در دوره ۱۸-۲۰۱۴ ش ــی اول) روس ــروه کاالی ــی (۱۰ گ ــده صادرات ــای عم کااله

ــی»،  ــزات خدمات ــی»، «تجهی ــای معدن ــی، روغن ه ــوخت های معدن ــی «س ــای کاالی گروه ه

«چــدن، آهــن و فــوالد» و «غــالت» از کاالهــای عمــده صادراتــی روســیه هســتند، صــادرات 

۱۰ گــروه کاالیــی اول از ۴۳۴۴۹۳ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه ۳۸۳۵۸۳ میلیــون دالر در 

۲۰۱۸ کاهــش یافتــه اســت، ســهم ۱۰ گــروه کاالیــی اول صادراتــی روســیه از ۸۷/۲۸ درصــد 

در ۲۰۱۴ بــه ۸۵/۳۶ درصــد در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه کــه نشــان دهنده کاهــش تمرکــز روســیه 
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در گــروه کاالیــی صادراتــی اســت.

کاالهــای عمــده صادراتــی (۱۰ گــروه کاالیــی اول) قرقیزســتان در دوره ۱۸-۲۰۱۴ شــامل 

گروه هــای کاالیــی «مرواریــد طبیعــی یــا پــرورده»، «لبــاس و متفرعــات لبــاس، از کشــباف «، 

«ســوخت های معدنــی، روغن هــای معدنــی» و «ســنگ فلــز، جــوش و خاکســتر» از 

ــی اول از ۱۱۷۷  ــروه کاالی ــادرات ۱۰ گ ــتند، ص ــتان هس ــی قرقیزس ــده صادرات ــای عم کااله

میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه ۱۴۲۰ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه اســت، ســهم ۱۰ گــروه 

ــه ۷۷/۴۰ درصــد در ۲۰۱۸  ــی قرقیزســتان از ۶۲/۴۷ درصــد در ۲۰۱۴ ب ــی اول صادرات کاالی

کاهــش یافتــه کــه نشــان دهنده افزایــش تمرکــز قرقیزســتان در گــروه کاالیــی صادراتــی اســت.

کاالهــای عمــده صادراتــی (۱۰ گــروه کاالیــی اول) قزاقســتان در دوره ۱۸-۲۰۱۴ شــامل 

گروه هــای کاالیــی «ســوخت های معدنــی و روغن هــای معدنــی»، «چــدن، آهــن و فــوالد «، 

ــا ترکیبــات» از کاالهــای  «مــس و مصنوعــات از مــس» و «محصــوالت شــیمیایی غیرآلــی ب

عمــده صادراتــی قزاقســتان هســتند، صــادرات ۱۰ گــروه کاالیــی اول از ۸۴۷۸۹ میلیــون دالر 

ــه اســت، ســهم ۱۰ گــروه کاالیــی  ــه ۵۷۲۴۰ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ کاهــش یافت در ۲۰۱۴ ب

ــش  ــد در ۲۰۱۸ کاه ــه ۹۳/۹۰ درص ــد در ۲۰۱۴ ب ــتان از ۹۴/۱۲ درص ــی قزاقس اول صادرات

یافتــه کــه نشــان دهنده تغییــر نکــردن تمرکــز قزاقســتان در گــروه کاالیــی صادراتــی اســت.

ــادی عمــده وارداتــی ارمنســتان هســتند،  ــه از مب ــران و ترکی کشــورهای روســیه، چیــن، ای

ــه ۳۳۸۵  ــون دالر در ۲۰۱۴ ب ــادی وارداتــی از ۲۸۱۵ میلی ــزان واردات از ۱۰ کشــور اول مب می

میلیــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش یافته اســت، ســهم ۱۰ کشــور اول وارداتی ارمنســتان از ۶۷/۶۶ 

درصــد در ۲۰۱۴ بــه ۷۰/۵۸ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه کــه نشــان دهنده افزایــش تمرکــز 

ارمنســتان در مبــادی وارداتــی اســت.

کشــورهای روســیه، چیــن، آلمــان و اوکرایــن از مبــادی عمــده وارداتــی بــالروس هســتند، 

میــزان واردات از ۱۰ کشــور اول مبــادی وارداتــی از ۳۴۲۶۸ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ به ۳۲۴۸۴ 

میلیــون دالر در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه اســت، ســهم ۱۰ کشــور اول وارداتــی بــالروس از ۸۴/۶۱ 

درصــد در ۲۰۱۴ بــه ۸۵/۰۳ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه کــه نشــان دهنده تغییــر نکــردن 

تمرکــز بــالروس در مبــادی وارداتــی اســت.

کشــورهای چیــن، آلمــان، آمریــکا و بــالروس از مبــادی عمــده وارداتــی روســیه هســتند، 

میــزان واردات از ۱۰ کشــور اول مبــادی وارداتــی از ۱۷۵۷۲۳ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه 
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۱۴۹۳۲۷ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه اســت، ســهم ۱۰ کشــور اول وارداتــی روســیه 

ــان دهنده  ــه نش ــه ک ــش یافت ــد در ۲۰۱۸ افزای ــه ۶۲/۷۰ درص ــد در ۲۰۱۴ ب از ۶۱/۳۰ درص

ــادی وارداتــی اســت. ــر نکــردن تمرکــز روســیه در مب تغیی

ــتان  ــی قرقیزس ــده واردات ــادی عم ــه از مب ــتان و ترکی ــیه، قزاقس ــن، روس ــورهای چی کش

هســتند، میــزان واردات از ۱۰ کشــور اول مبــادی وارداتــی از ۴۷۹۱ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه 

۴۳۹۷ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه اســت، ســهم ۱۰ کشــور اول وارداتــی قرقیزســتان 

ــان دهنده  ــه نش ــه ک ــش یافت ــد در ۲۰۱۸ افزای ــه ۹۱/۰۵ درص ــد در ۲۰۱۴ ب از ۸۳/۵۴ درص

ــی اســت. ــادی واردات افزایــش تمرکــز قرقیزســتان در مب

کشــورهای روســیه، چیــن، آلمــان و ایتالیــا از مبــادی عمــده وارداتــی قزاقســتان هســتند، 

میــزان واردات از ۱۰ کشــور اول مبــادی وارداتــی از ۳۱۴۷۵ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه ۲۵۸۹۷ 

میلیــون دالر در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه اســت، ســهم ۱۰ کشــور اول وارداتی قزاقســتان از ۷۶/۲۲ 

درصــد در ۲۰۱۴ بــه ۷۹/۶۰ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه کــه نشــان دهنده تغییــر نکــردن 

تمرکــز قزاقســتان در مبــادی وارداتــی اســت.

ــی اول) ارمنســتان در دوره ۱۸-۲۰۱۴ شــامل  ــی (۱۰ گــروه کاالی کاالهــای عمــده واردات

ــته ای  ــای هس کتوره ــی»، «رآ ــای معدن ــی، روغن ه ــوخت های معدن ــی «س ــای کاالی گروه ه

ــی  ــد طبیع ــزا» و «مرواری ــی و اج ــتگاه های برق ــین آالت و دس ــرم»، «ماش ــار و آبگ ــگ بخ دی

یــا پــرورده» از کاالهــای عمــده وارداتــی ارمنســتان هســتند، واردات ۱۰ گــروه کاالیــی اول از 

ــه ۲۷۳۴ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه اســت، ســهم  ۲۳۱۷ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ ب

ــد  ــه ۵۶/۳۷ درص ــد در ۲۰۱۴ ب ــتان از ۵۵/۷۱ درص ــی ارمنس ــی اول واردات ــروه کاالی ۱۰ گ

ــی  ــروه کاالی ــز ارمنســتان در گ ــر نکــردن تمرک ــه نشــان دهنده تغیی ــه ک در ۲۰۱۸ افزایــش یافت

وارداتــی اســت.

ــامل  ــالروس در دوره ۱۸-۲۰۱۴ ش ــی اول) ب ــروه کاالی ــی (۱۰ گ ــده واردات ــای عم کااله

ــته ای  ــای هس کتوره ــی»، «رآ ــای معدن ــی و روغن ه ــوخت های معدن ــی «س ــای کاالی گروه ه

دیــگ بخــار و آبگــرم»، «ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی و اجــزا» و « وســائط نقلیــه زمینــی 

ــر از نواقــل روی خــط» از کاالهــای عمــده وارداتــی بــالروس هســتند، واردات ۱۰ گــروه  غی

ــش  ــون دالر در ۲۰۱۸ کاه ــه ۲۶۱۱۴ میلی ــون دالر در ۲۰۱۴ ب ــی اول از ۲۷۶۴۶ میلی کاالی

یافتــه اســت، ســهم ۱۰ گــروه کاالیــی اول وارداتــی بــالروس از ۶۸/۲۶ درصــد در ۲۰۱۴ بــه 
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ــالروس در  ــر نکــردن تمرکــز ب ــه کــه نشــان دهنده تغیی ۶۷/۹۹ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافت

گــروه کاالیــی وارداتــی اســت.

ــامل  ــیه در دوره ۱۸-۲۰۱۴ ش ــی اول) روس ــروه کاالی ــی (۱۰ گ ــده واردات ــای عم کااله

کتورهــای هســته ای دیگ بخــار و آبگرم»، «ماشــین آالت و دســتگاه های  گروه هــای کاالیــی «رآ

برقــی و اجــزا»، «وســائط نقلیــه زمینــی غیــر از نواقــل روی خــط» و «محصــوالت دارویــی» از 

کاالهــای عمــده وارداتــی روســیه هســتند،  واردات ۱۰ گــروه کاالیــی اول از ۱۶۷۸۳۷ میلیــون 

ــروه  ــهم ۱۰ گ ــت، س ــه اس ــش یافت ــون دالر در ۲۰۱۸ کاه ــه ۱۴۷۴۵۳ میلی دالر در ۲۰۱۴ ب

کاالیــی اول وارداتــی روســیه از ۵۸/۵۵ درصــد در ۲۰۱۴ بــه ۶۱/۹۲ درصــد در ۲۰۱۸ کاهــش 

یافتــه کــه نشــان دهنده تغییــر نکــردن تمرکــز روســیه در گــروه کاالیــی وارداتــی اســت.

 ۲۰۱۴-۱۸ دوره  در  قرقیزســتان  اول)  کاالیــی  گــروه   ۱۰) وارداتــی  عمــده  کاالهــای 

ــای  کتوره ــی»، «رآ ــای معدن ــی و روغن ه ــوخت های معدن ــی «س ــای کاالی ــامل گروه ه ش

هســته ای دیــگ بخــار و آبگــرم»، «کفــش، گتــر و اشــیای هماننــد، اجــزا» و «ماشــین آالت و 

دســتگاه های برقــی و اجــزا» از کاالهــای عمــده وارداتــی قرقیزســتان هســتند، میــزان واردات 

۱۰ گــروه کاالیــی اول از ۳۳۸۷ میلیــون دالر در ۲۰۱۴ بــه ۳۱۷۰ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ 

کاهــش یافتــه اســت، ســهم ۱۰ گــروه کاالیــی اول وارداتــی قرقیزســتان از ۵۹/۰۶ درصــد در 

ــز  ــردن تمرک ــر نک ــان دهنده تغیی ــه نش ــه ک ــش یافت ــد در ۲۰۱۸ افزای ــه ۵۹/۹۱ درص ۲۰۱۴ ب

ــی اســت. ــی واردات ــروه کاالی قرقیزســتان در گ

 ۲۰۱۴-۱۸ دوره  در  قزاقســتان  اول)  کاالیــی  گــروه   ۱۰) وارداتــی  عمــده  کاالهــای 

ــین آالت  ــرم»، «ماش ــار و آبگ ــگ بخ ــته ای دی ــای هس کتوره ــی «رآ ــای کاالی ــامل گروه ه ش

ــی  ــه زمین ــائط نقلی ــات از ســرب» و «وس ــزا»، «ســرب و مصنوع ــی و اج ــتگاه های برق و دس

غیــر از نواقــل روی خــط» از کاالهــای عمــده وارداتــی قزاقســتان هســتند، واردات ۱۰ گــروه 

ــش  ــون دالر در ۲۰۱۸ کاه ــه ۲۰۱۸۹ میلی ــون دالر در ۲۰۱۴ ب ــی اول از ۲۵۶۸۲ میلی کاالی

یافتــه اســت، ســهم ۱۰ گــروه کاالیــی اول وارداتــی قزاقســتان از ۶۲/۱۹ درصــد در ۲۰۱۴ بــه 

ــر نکــردن تمرکــز قزاقســتان در  ــه کــه نشــان دهنده تغیی ۶۲/۰۵ درصــد در ۲۰۱۸ کاهــش یافت

ــی اســت. ــی واردات ــروه کاالی گ

ــه  ــون دالر در ۲۰۱۴ ب ــتان از ۱۲۰۱ میلی ــی HS شــش رقمی ارمنس ــد کاالی واردات ۱۰ ک

ــی HS شــش رقمی  ــه اســت، ســهم ۱۰ کــد کاالی ــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش یافت ۱۲۵۰ میلی
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ــش  ــد در ۲۰۱۸ افزای ــه ۲۸/۷۸ درص ــد در ۲۰۱۴ ب ــتان از ۲۸/۸۷ درص ــی ارمنس اول واردات

ــی اســت. ــالم کاالی ــز ارمنســتان در واردات اق ــر نکــردن تمرک ــه نشــان دهنده تغیی ــه ک یافت

ــه  ــون دالر در ۲۰۱۴ ب ــالروس از ۱۴۷۴۳ میلی واردات ۱۰ کــد کاالیــی HS شــش رقمی ب

۱۳۷۱۶ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه اســت، ســهم ۱۰ کــد کاالیــی HS شــش رقمی 

اول وارداتــی بــالروس از ۳۶/۴۰ درصــد در ۲۰۱۴ بــه ۳۵/۷۱ درصــد در ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه 

کــه نشــان دهنده تغییــر نکــردن تمرکــز بــالروس در واردات اقــالم کاالیــی اســت.

ــه  ــون دالر در ۲۰۱۴ ب ــیه از ۳۱۷۹۵ میلی ــش رقمی روس ــی HS ش ــد کاالی واردات ۱۰ ک

۳۳۴۱۸ میلیــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه اســت، ســهم ۱۰ کــد کاالیــی HS شــش رقمی 

ــه  ــه ۱۴/۰۳ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافت اول وارداتــی روســیه از ۱۱/۰۹ درصــد در ۲۰۱۴ ب

کــه نشــان دهنده افزایــش تمرکــز روســیه در واردات اقــالم کاالیــی اســت.

ــه  ــون دالر در ۲۰۱۴ ب ــتان از ۹۱۹ میلی ــش رقمی قرقیزس ــی HS ش ــد کاالی واردات ۱۰ ک

ــی HS شــش رقمی  ــه اســت، ســهم ۱۰ کــد کاالی ــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش یافت ۱۵۷۲ میلی

ــش  ــد در ۲۰۱۸ افزای ــه ۲۹/۷۰ درص ــد در ۲۰۱۴ ب ــتان از ۱۶/۰۳ درص ــی قرقیزس اول واردات

ــی اســت. ــالم کاالی ــز قرقیزســتان در واردات اق ــه نشــان دهنده افزایــش تمرک ــه ک یافت

ــه  ــون دالر در ۲۰۱۴ ب ــتان از ۵۶۸۰ میلی ــی HS شــش رقمی قزاقس ــد کاالی واردات ۱۰ ک

ــه اســت، ســهم ۱۰ کــد کاالیــی HS شــش رقمی  ــون دالر در ۲۰۱۸ افزایــش یافت ۴۶۵۲ میلی

اول وارداتــی قزاقســتان از ۱۳/۷۵ درصــد در ۲۰۱۴ بــه ۱۴/۳۰ درصــد در ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه 

کــه نشــان دهنده تغییــر نکــردن تمرکــز قزاقســتان در واردات اقــالم کاالیــی اســت.

ــق شــرایط و  موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی یکــی از شــکل های همگرایــی اســت و طب

ــه ای  ــع تعرف ــه کاهــش موان ــورهای عضــو ب ــه، کش ــاد موافقت نام ــده در مف ــط مطرح ش ضواب

بیــن خــود خواهنــد پرداخــت و ایــن در حالــی اســت کــه هیچ کــدام از ایــن کشــورها تغییــری 

ــه ای  ــع تعرف ــش موان ــد. کاه ــاد نمی کنن ــورها ایج ــایر کش ــا س ــود ب ــاری خ در سیاســت تج

می توانــد بــرای تمــام کاالهــای مبادالتــی باشــد و یــا تنهــا بــرای فهرســتی از کاالهــا باشــد کــه 

ــب یــك  ــا فقــط از جان ــات کاهــش تعرفه ه ــه می شــود. گاهــی اوق از طــرف هــر کشــور ارائ

کشــور صــورت می گیــرد و تنهــا یــك کشــور موانــع تعرفــه ای خــود را کاهــش داده یــا حــذف 

ــد. ــری ایجــاد نمی کن ــع تجــاری خــود تغیی ــد و در حالــی کــه کشــور مقابــل در موان می کن

ــهم  ــت و س ــش صنع ــوق ورودی بخ ــای حق ــات نرخ ه ــی طبق ــاده و تجمع ــی س فراوان



فصل هشتم

469

ــه ای (۰/۷۵ درصــد) از حقــوق  آنهــا در ســال ۱۳۹۸ نشــان می دهــد تعــداد ۵۲ ردیــف تعرف

ــه ای (۴۳/۴۳ درصــد)  ــداد ۳۰۱۹ ردیــف تعرف ــاف هســتند، تع ــی مع ورودی و ســود بازرگان

ــار درصــد حقــوق ورودی)، تعــداد  ــرد (چه ــق می گی ــی تعل فقــط یــک درصــد ســود بازرگان

۴۴۹۵ ردیــف تعرفــه ای (۶۴/۶۶ درصــد) نــرخ تعرفه هــا تــا ۱۵ درصــد اســت، تعــداد ۱۱۵۰ 

ردیــف تعرفــه ای (۱۶/۵۴ درصــد) نــرخ تعرفــه ای بیــن ۱۵ تــا ۴۰ دارنــد و تعــداد ۷۰۲ ردیــف 

تعرفــه ای (۱۰/۱۰ درصــد) نــرخ تعرفــه ای بیــن ۴۵ تــا ۷۵ درصــد دارنــد.

فراوانــی ســاده و تجمعــی طبقــات نرخ هــای حقــوق ورودی واردات کشــور و ســهم 

ــه ای (۰/۸۸ درصــد) از حقــوق  آنهــا در ســال ۱۳۹۸ نشــان می دهــد تعــداد ۷۲ ردیــف تعرف

ــه ای (۴۱/۷۵ درصــد)  ــداد ۳۴۲۹ ردیــف تعرف ــاف هســتند، تع ــی مع ورودی و ســود بازرگان

ــار درصــد حقــوق ورودی)، تعــداد  ــرد (چه ــق می گی ــی تعل فقــط یــک درصــد ســود بازرگان

۵۰۱۳ ردیــف تعرفــه ای (۶۱/۰۳ درصــد) نــرخ تعرفه هــا تــا ۱۵ درصــد اســت، تعــداد ۱۴۳۸ 

ردیــف تعرفــه ای (۱۷/۵۱ درصــد) نــرخ تعرفــه ای بیــن ۱۵ تــا ۴۰ دارنــد و تعــداد ۱۰۷۱ ردیــف 

ــا ۷۵ درصــد دارنــد. تعرفــه ای (۱۳/۰۴ درصــد) نــرخ تعرفــه ای بیــن ۴۵ ت

ــادی  ــه اقتص ــران و اتحادی ــالمی ای ــوری اس ــن جمه ــی بی ــارت ترجیح ــه تج موافقت نام

اوراســیا پــس از دو ســال مذاکــره در اردیبهشــت ۱۳۹۷ امضــا شــد ایــن موافقت نامــه دو مــاه 

پــس از اعــالم تصویــب آن در مراجــع قانون گــذاری جمهــوری اســالمی ایــران و کشــورهای 

عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در پنــج آبــان ۱۳۹۸ اجرایــی گردیــد. الزم بــه ذکــر اســت 

کــه در یــک ســال بعــد از اجرایــی موافقت نامــه، مذاکــرات بــرای انعقــاد موافقت نامــه 

تجــارت آزاد شــروع خواهــد شــد و ســه ســال پــس از تاریــخ اجرایی شــدن، چنانچــه 

ــه  ــداوم موافقت نام ــوص ت ــن در خص ــد طرفی ــده باش ــی نش ــارت آزاد نهای ــه تج موافقت نام

ــن  ــن و جامع تری ــه مفصل تری ــن موافقت نام ــن ای ــرد. مت ــد ک ــری خواهن ــت تصمیم گی موق

ــرده اســت. ــد ک ــران منعق ــالمی ای ــوری اس ــون جمه ــه تاکن ــه ای اســت ک موافقت نام

ــروه  ــیا در گ ــادی اوراس ــه اقتص ــو اتحادی ــورهای عض ــه کش ــران ب ــی ای ــای اعطای امتیازه

ــت  ــت رقمی اس ــی HS هش ــد کاالی ــم ک ــامل ۳۶۰ قل ــی ش ــاورزی و صنعت ــای کش کااله

(ایــن تعــداد بــا توجــه بــه تغییــرات جــدول تعرفــه ای ســال ۱۳۹۸ شــامل ۳۸۰ کــد اســت). از 

ایــن تعــداد ۱۳۳ کــد مشــمول تثبیــت (کاهــش صفــر درصــدی) نــرخ تعرفــه در زمــان توافــق 

ــای  ــن ۳۲/۱ درصــد شــده اند. امتیازه ــا میانگی ــه ای ب ــف تعرف ــه مشــمول تخفی (۲۰۱۷)، بقی
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اعطایــی اقتصــادی اوراســیا بــه ایــران شــامل ۵۰۲ کــد ۱۰رقمــی HS (کشــاورزی و صنعتــی) 

اســت کــه بــا توجــه بــه جــدول تعرفــه ای ســال ۲۰۱۹ تعــداد ۵۰۳ قلــم اســت کــه از آنهــا ۴۴ 

کــد مشــمول تثبیــت (کاهــش صفــر درصــدی) و بقیــه بــه طــور متوســط دارای کاهــش ۵۶/۳ 

درصــدی در نــرخ تعرفــه هســتند. 

ــم کاالی کشــاورزی و ۲۶۳  ــه ۹۷ قل ــه اوراســیا شــامل تعرف ــران ب ــارات اعطاشــده ای امتی

ــران شــامل ۳۷۶ قلــم  ــه ای ــوده اســت، امتیازهــای اعطاشــده اوراســیا ب قلــم کاالی صنعتــی ب

ــه اوراســیا  ــران ب کاالی صنعتــی و ۱۲۶ قلــم کاالی کشــاورزی اســت. امتیازهــای اعطایــی ای

ــه نشــان دهنده حمایــت  و برعکــس در بخــش صنعــت بیــش از بخــش کشــاورزی اســت ک

بیشــتر دو طــرف از بخــش کشــاورزی خــود اســت.

ــه و برخــی دیگــر  ــت تعرف ــالم مشــمول تثبی ــی دو طــرف، برخــی اق ــای اعطای از امتیازه

ــم در ۱۳۲  ــران از ۳۶۰ قل ــه ای ــت تعرف ــتند. در بخــش تثبی ــه ای هس ــف تعرف ــمول تخفی مش

قلــم تثبیــت تعرفــه یــا کاهــش نیافتــن نرخ هــای تعرفــه داشــته اســت کــه حــدود ۳۷ درصــد 

ــران از اوراســیا، از ۵۰۲ قلــم در  ــران اســت. در امتیازهــای دریافتــی ای امتیازهــای اعطایــی ای

۳۹ قلــم تثبیــت تعرفــه یــا کاهــش نیافتــن نرخ هــای تعرفــه داشــته اســت کــه حــدود هشــت 

درصــد امتیازهــای دریافتــی ایــران اســت. در بخــش کاهــش تعرفــه ای ایــران در ۴۶۳ قلــم کاال 

ترجیــح دریافــت کــرده اســت و اوراســیا در ۲۲۸ قلــم کاال از ایــران ترجیــح دریافــت نمــوده 

اســت.

ــران ۶۵/۱۶ درصــد و متوســط کاهــش  ــی ای ــه ای دریافت ــای تعرف متوســط کاهــش نرخ ه

نرخ هــای تعرفــه ای اعطایــی ایــران ۲۲/۵۰ درصــد اســت کــه تخفیــف تعرفــه ای اوراســیا بــرای 

ــای  ــط نرخ ه ــت، متوس ــیا اس ــرای اوراس ــران ب ــه ای ای ــف تعرف ــتر از تخفی ــیار بیش ــران بس ای

ــی  ــه دریافت ــح ۱۲/۹۷ درصــد و متوســط نرخ هــای تعرف ــران، بعــد از ترجی ــی ای ــه اعطای تعرف

ــود. ــران بعــد از ترجیــح ۳/۰۶ درصــد خواهــد ب ای

ــم کاال، در بخــش کشــاورزی ۱۲۶  ــیا از ۵۰۲ قل ــران از اوراس ــت ترجیحــات ای در دریاف

قلــم بــا ســهم ۲۵ درصــدی از کل ترجیحــات وجــود دارد کــه دارای متوســط نــرخ تعرفــه ۷/۷۰ 

ــه ۲/۱۰ درصــد بعــد از اعمــال ترجیحــات  ــرخ تعرف ــل از ترجیحــات و متوســط ن درصــد قب

ــا ســهم ۷۵ درصــدی از کل ترجیحــات  ــم کاال ب ــز، ۳۷۶ قل هســتند و در بخــش صنعــت نی

وجــود دارد کــه دارای متوســط نــرخ تعرفــه ۶/۹۰ درصــد قبــل از ترجیحــات و متوســط نــرخ 
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تعرفــه ۲/۵۰ درصــد بعــد از اعمــال ترجیحــات هســتند.

ــاورزی ۹۸  ــم کاال، در بخــش کش ــیا از ۳۶۰ قل ــه اوراس ــران ب ــی ترجیحــات ای در اعطای

قلــم بــا ســهم ۲۷ درصــدی از کل ترجیحــات وجــود دارد کــه دارای متوســط نــرخ تعرفــه ۳۲ 

درصــد قبــل از ترجیحــات و متوســط نــرخ تعرفــه ۱۳/۷۰ درصــد بعــد از اعمــال ترجیحــات 

ــا ســهم ۷۳ درصــدی از کل ترجیحــات  ــم کاال ب ــز، ۲۶۲ قل هســتند و در بخــش صنعــت نی

ــرخ  ــل از ترجیحــات و متوســط ن ــه ۲۲ درصــد قب ــرخ تعرف ــه دارای متوســط ن ــود دارد ک وج

ــه ۱۵/۴۰ درصــد بعــد از اعمــال ترجیحــات هســتند. تعرف

ــون دالر در  ــه ۱۵۹ میلی ــون دالر در ۱۳۸۳ ب ــتان از ۱۴۹ میلی ــه ارمنس ــران ب ــادرات ای ص

ــه ۱۸  ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت، صــادرات اقــالم ترجیحــی از ۵۱ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ ب

ــهم صــادرات ترجیحــی از کل صــادرات از  ــه اســت، س ــون دالر در ۱۳۹۷ کاهــش یافت میلی

۳۴/۴۴ درصــد در ۱۳۸۳ بــه ۱۱/۴۲ کاهــش یافتــه، تعــداد کل ردیف هــای تعرفــه ای از ۷۲۶ 

ردیــف در ۱۳۸۳ بــه ۷۱۷ ردیــف در ۱۳۹۷ کاهــش یافتــه،  تعــداد ردیــف تعرفــه ای ترجیحــی 

از ۵۰ ردیــف در ۱۳۸۳ بــه ۵۴ ردیــف در ۱۳۹۷ افزایــش داشــته، ســهم ردیف هــای تعرفــه ای 

ــه  ــا توج ــیده اســت. ب ــه ۷/۵۳ درصــد در ۱۳۹۷ رس ترجیحــی از ۶/۸۹ درصــد در ۱۳۸۳ ب

ــی محقق شــده، درصــد  ــه ای صادرات ــه ای ترجیحــی و ردیف هــای تعرف ــه ۵۰۲ ردیــف تعرف ب

تحقــق از ۹/۶۲ درصــد در ۱۳۸۳ بــه ۱۰/۳۸ درصــد در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت. می تــوان 

ــل  ــتی عم ــد به درس ــر ۱۰ درص ــی حداکث ــالم ترجیح ــت اق ــران در دریاف ــه ای ــود ک ــا نم ادع

ــران  ــور متوســط ۱۱/۳۳ درصــد صــادرات ای ــه ط ــرا طــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ ب ــرده اســت زی ک

بــه ارمنســتان (از لحــاظ ارزشــی) و ۹/۲۵ درصــد (از لحــاظ تعــداد اقــالم) مشــمول تعرفــه 

ترجیحــی اســت.

ــون دالر در  ــه ۲/۷۶ میلی ــون دالر در ۱۳۸۳ ب ــالروس از ۱/۵۳ میلی ــه ب ــران ب صــادرات ای

ــه  ــون دالر در ۱۳۸۳ ب ــالم ترجیحــی از ۰/۱۷ میلی ــه اســت، صــادرات اق ۱۳۹۷ افزایــش یافت

۰/۶۳ میلیــون دالر در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت، ســهم صــادرات ترجیحــی از کل صــادرات 

ــه ای از  ــای تعرف ــداد کل ردیف ه ــه، تع ــش یافت ــه ۲۲/۷۰ افزای ــد در ۱۳۸۳ ب از ۱۱/۰۹ درص

ــی  ــه ای ترجیح ــف تعرف ــداد ردی ــیده،  تع ــف در ۱۳۹۷ رس ــه ۴۰ ردی ــف در ۱۳۸۳ ب ۳۸ ردی

ــه ای  ــه ۱۰ ردیــف در ۱۳۹۷ افزایــش داشــته، ســهم ردیف هــای تعرف از ۵ ردیــف در ۱۳۸۳ ب

ترجیحــی از ۱۳/۱۶ درصــد در ۱۳۸۳ بــه ۲۵/۰۰ درصــد در ۱۳۹۷ رســیده اســت. بــا توجــه 
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ــی محقق شــده، درصــد  ــه ای صادرات ــه ای ترجیحــی و ردیف هــای تعرف ــه ۵۰۲ ردیــف تعرف ب

تحقــق از ۰/۹۶ درصــد در ۱۳۸۳ بــه ۱/۹۲ درصــد در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت. می تــوان 

ــر ۲ درصــد به درســتی عمــل کــرده اســت  ــالم ترجیحــی حداکث ــران در دریافــت اق گفــت ای

زیــرا طــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ بــه طــور متوســط ۱۹/۲۹ درصــد صــادرات ایــران بــه بــالروس (از 

لحــاظ ارزشــی) و ۱/۲۶ درصــد (از لحــاظ تعــداد اقــالم) مشــمول تعرفــه ترجیحــی اســت.

صــادرات ایــران بــه روســیه از ۱۴۴ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۲۸۱ میلیــون دالر در ۱۳۹۷ 

افزایــش یافتــه اســت، صــادرات اقــالم ترجیحــی از ۲۲ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۱۶۰ میلیــون 

ــادرات از ۱۵/۱۵  ــی از کل ص ــادرات ترجیح ــهم ص ــت، س ــه اس ــش یافت دالر در ۱۳۹۷ افزای

درصــد در ۱۳۸۳ بــه ۵۶/۹۰ درصــد افزایــش یافتــه، تعــداد کل ردیف هــای تعرفــه ای از ۲۲۸ 

ــی از  ــه ای ترجیح ــف تعرف ــداد ردی ــیده،  تع ــف در ۱۳۹۷ رس ــه ۳۳۴ ردی ــف در ۱۳۸۳ ب ردی

ــه ای  ــای تعرف ــهم ردیف ه ــته، س ــش داش ــف در ۱۳۹۷ افزای ــه ۴۱ ردی ــف در ۱۳۸۳ ب ۲۶ ردی

ــا توجــه  ترجیحــی از ۱۱/۴۰ درصــد در ۱۳۸۳ بــه ۱۲/۲۸ درصــد در ۱۳۹۷ رســیده اســت. ب

ــی محقق شــده، درصــد  ــه ای صادرات ــه ای ترجیحــی و ردیف هــای تعرف ــه ۵۰۲ ردیــف تعرف ب

تحقــق از ۵/۰۰ درصــد در ۱۳۸۳ بــه ۷/۸۸ درصــد در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت. می تــوان 

ــر ۸ درصــد به درســتی عمــل کــرده اســت  ــالم ترجیحــی حداکث ــران در دریافــت اق گفــت ای

ــه روســیه (از  ــه طــور متوســط ۲۱/۱۶ درصــد صــادرات ایــران ب ــرا طــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ ب زی

لحــاظ ارزشــی) و ۸/۳۳ درصــد (از لحــاظ تعــداد اقــالم) مشــمول تعرفــه ترجیحــی اســت.

صــادرات ایــران بــه قرقیزســتان از ۲۸ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۳۴ میلیــون دالر در ۱۳۹۷ 

ــه ۱۰ میلیــون  افزایــش یافتــه اســت، صــادرات اقــالم ترجیحــی از ۸ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ ب

ــهم صــادرات ترجیحــی از کل صــادرات از ۲۷/۳۶  ــت، س ــه اس ــش یافت دالر در ۱۳۹۷ افزای

درصــد در ۱۳۸۳ بــه ۲۷/۸۸ کاهــش یافتــه، تعــداد کل ردیف هــای تعرفــه ای از ۳۲۷ ردیــف 

در ۱۳۸۳ بــه ۲۶۱ ردیــف در ۱۳۹۷ رســیده،  تعــداد ردیــف تعرفــه ای ترجیحــی از ۲۳ ردیــف 

در ۱۳۸۳ بــه ۲۶ ردیــف در ۱۳۹۷ افزایــش داشــته، ســهم ردیف هــای تعرفــه ای ترجیحــی از 

۷/۰۳ درصــد در ۱۳۸۳ بــه ۹/۹۶ درصــد در ۱۳۹۷ رســیده اســت. بــا توجــه بــه ۵۰۲ ردیــف 

ــق از ۴/۴۲  ــده، درصــد تحق ــی محقق ش ــه ای صادرات ــای تعرف ــه ای ترجیحــی و ردیف ه تعرف

درصــد در ۱۳۸۳ بــه ۵/۰۰ درصــد در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت. ایــران در دریافــت اقــالم 

ــه  ــرا طــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ ب ــرده اســت زی ــل ک ــر ۶ درصــد به درســتی عم ترجیحــی حداکث
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ــتان (از لحــاظ ارزشــی) و ۵/۸۶  ــه قرقیزس ــران ب ــور متوســط ۳۰/۱۶ درصــد صــادرات ای ط

درصــد (از لحــاظ تعــداد اقــالم) مشــمول تعرفــه ترجیحــی اســت.

صــادرات ایــران بــه قزاقســتان از ۳۸ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۱۳۱ میلیــون دالر در ۱۳۹۷ 

افزایــش یافتــه اســت، صــادرات اقــالم ترجیحــی از ۳ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۴۲ میلیــون 

ــادرات از ۷/۲۵  ــی از کل ص ــادرات ترجیح ــهم ص ــت، س ــه اس ــش یافت دالر در ۱۳۹۷ افزای

درصــد در ۱۳۸۳ بــه ۳۱/۷۳ کاهــش یافتــه، تعــداد کل ردیف هــای تعرفــه ای از ۴۳۳ ردیــف 

در ۱۳۸۳ بــه ۴۲۹ ردیــف در ۱۳۹۷ رســیده،  تعــداد ردیــف تعرفــه ای ترجیحــی از ۳۷ ردیــف 

ــی  ــه ای ترجیح ــای تعرف ــهم ردیف ه ــته، س ــش داش ــف در ۱۳۹۷ افزای ــه ۴۶ ردی در ۱۳۸۳ ب

ــه ۵۰۲  ــه ب ــا توج ــیده اســت. ب ــه ۱۰/۷۲ درصــد در ۱۳۹۷ رس از ۸/۵۵ درصــد در ۱۳۸۳ ب

ــه ای صادراتــی محقق شــده، درصــد تحقــق از  ــه ای ترجیحــی و ردیف هــای تعرف ردیــف تعرف

۷/۱۲ درصــد در ۱۳۸۳ بــه ۸/۸۵ درصــد در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت. ایــران در دریافــت 

اقــالم ترجیحــی حداکثــر ۱۱ درصــد به درســتی عمــل کــرده اســت زیــرا طــی دوره ۱۳۸۳-۹۷ 

بــه طــور متوســط ۲۷/۹۹ درصــد صــادرات ایــران بــه قزاقســتان (از لحــاظ ارزشــی) و ۱۱/۱۳ 

درصــد (از لحــاظ تعــداد اقــالم) مشــمول تعرفــه ترجیحــی اســت.

ــون دالر در ۱۳۹۷  ــه ۲۲ میلی ــون دالر در ۱۳۸۳ ب ــتان از ۳۵ میلی ــران از ارمنس واردات ای

ــه ۱۶/۹۰  ــون دالر در ۱۳۸۳ ب ــی از ۰/۱۷ میلی ــالم ترجیح ــت، واردات اق ــه اس ــش یافت کاه

میلیــون دالر در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت، ســهم واردات ترجیحــی از کل واردات از ۰/۴۹ 

درصــد در ۱۳۸۳ بــه ۷۵/۸۳ در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه، تعــداد کل ردیف هــای تعرفــه ای از ۲۴۲ 

ردیــف در ۱۳۸۳ بــه ۶۰ ردیــف در ۱۳۹۷ کاهــش یافتــه،  تعــداد ردیــف تعرفــه ای ترجیحــی 

ــه ای  ــای تعرف ــهم ردیف ه ــته، س ــش داش ــف در ۱۳۹۷ افزای ــه ۷ ردی ــف در ۱۳۸۳ ب از ۵ ردی

ــا  ــت. ب ــیده اس ــد در ۱۳۹۷ رس ــه ۱۱/۶۷۵۳ درص ــد در ۱۳۸۳ ب ــی از ۲۰/۷۰ درص ترجیح

ــده،  ــی محقق ش ــه ای واردات ــای تعرف ــی و ردیف ه ــه ای ترجیح ــف تعرف ــه ۳۶۰ ردی ــه ب توج

ــه اســت.  ــه ۱/۹۴ درصــد در ۱۳۹۷ افزایــش یافت ــق از ۱/۳۰ درصــد در ۱۳۸۳ ب درصــد تحق

ــرا  ــرده اســت زی ــل ک ــتی عم ــر ۲ درصــد به درس ــالم ترجیحــی حداکث ــت اق ــران در دریاف ای

طــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ بــه طــور متوســط ۱۸/۷۳ درصــد واردات ایــران از ارمنســتان (از لحــاظ 

ارزشــی) و ۱/۵۶ درصــد (از لحــاظ تعــداد اقــالم) مشــمول تعرفــه ترجیحــی اســت.

واردات ایــران از بــالروس از ۸۷۲ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۱۳۶۷ میلیــون دالر در ۱۳۹۷ 
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افزایــش یافتــه اســت، واردات اقــالم ترجیحــی از ۱۴۳ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۷۵۲ میلیــون 

دالر در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت، ســهم واردات ترجیحــی از کل واردات از ۱۶/۳۸ درصــد 

ــه ای از  ــای تعرف ــداد کل ردیف ه ــه، تع ــش یافت ــد در ۱۳۹۷ افزای ــه ۵۵/۰۵ درص در ۱۳۸۳ ب

۴۲۹ ردیــف در ۱۳۸۳ بــه ۳۴۰ ردیــف در ۱۳۹۷ رســیده،  تعــداد ردیــف تعرفــه ای ترجیحــی 

از ۳۱ ردیــف در ۱۳۸۳ بــه ۶۳ ردیــف در ۱۳۹۷ افزایــش داشــته، ســهم ردیف هــای تعرفــه ای 

ــا توجــه  ــه ۱۸/۵۳ درصــد در ۱۳۹۷ رســیده اســت. ب ترجیحــی از ۷/۲۳ درصــد در ۱۳۸۳ ب

ــده، درصــد  ــی محقق ش ــه ای واردات ــای تعرف ــه ای ترجیحــی و ردیف ه ــف تعرف ــه ۳۶۰ ردی ب

تحقــق از ۸/۶۱ درصــد در ۱۳۸۳ بــه ۱۷/۵۰ درصــد در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت. ایــران در 

ــرا طــی دوره  دریافــت اقــالم ترجیحــی حداکثــر ۱۵ درصــد به درســتی عمــل کــرده اســت زی

۹۷-۱۳۸۳ بــه طــور متوســط ۲۷/۴۱ درصــد واردات ایــران از بــالروس (از لحــاظ ارزشــی) و 

۱۴/۷۰ درصــد (از لحــاظ تعــداد اقــالم) مشــمول تعرفــه ترجیحــی اســت.

واردات ایــران از روســیه از ۸۵۷ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۱۳۴۳ میلیــون دالر در ۱۳۹۷ 

افزایــش یافتــه اســت، واردات اقــالم ترجیحــی از ۱۳۳ میلیــون دالر در ۱۳۸۳ بــه ۷۳۲ میلیــون 

دالر در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت، ســهم واردات ترجیحــی از کل واردات از ۱۵/۴۸ درصــد 

ــه ای از  ــای تعرف ــداد کل ردیف ه ــه، تع ــش یافت ــد در ۱۳۹۷ افزای ــه ۵۴/۵۰ درص در ۱۳۸۳ ب

۳۹۷ ردیــف در ۱۳۸۳ بــه ۳۱۱ ردیــف در ۱۳۹۷ رســیده،  تعــداد ردیــف تعرفــه ای ترجیحــی 

از ۲۶ ردیــف در ۱۳۸۳ بــه ۵۴ ردیــف در ۱۳۹۷ افزایــش داشــته، ســهم ردیف هــای تعرفــه ای 

ــا توجــه  ــه ۱۷/۳۶ درصــد در ۱۳۹۷ رســیده اســت. ب ترجیحــی از ۶/۵۵ درصــد در ۱۳۸۳ ب

ــده، درصــد  ــی محقق ش ــه ای واردات ــای تعرف ــه ای ترجیحــی و ردیف ه ــف تعرف ــه ۳۶۰ ردی ب

تحقــق از ۷/۲۲ درصــد در ۱۳۸۳ بــه ۱۵/۰۰ درصــد در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت. ایــران در 

ــرا طــی دوره  دریافــت اقــالم ترجیحــی حداکثــر ۱۲ درصــد به درســتی عمــل کــرده اســت زی

۹۷-۱۳۸۳ بــه طــور متوســط ۲۵/۰۷ درصــد واردات ایــران از روســیه (از لحــاظ ارزشــی) و 

۱۱/۷۸ درصــد (از لحــاظ تعــداد اقــالم) مشــمول تعرفــه ترجیحــی اســت.

ــون دالر در  ــه ۱۱/۳۷ میلی ــون دالر در ۱۳۸۳ ب ــتان از ۴/۶۴ میلی ــران از قرقیزس واردات ای

ــه  ــون دالر در ۱۳۸۳ ب ــی از ۰/۰۵ میلی ــالم ترجیح ــت، واردات اق ــه اس ــش یافت ۱۳۹۷ افزای

۱۰/۸۴ میلیــون دالر در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت، ســهم واردات ترجیحــی از کل واردات از 

ــای  ــداد کل ردیف ه ــه، تع ــش یافت ــه ۹۵/۳۳ درصــد در ۱۳۹۷ افزای ۱/۱۵ درصــد در ۱۳۸۳ ب
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ــه ای  ــداد ردیــف تعرف ــه ۱۲ ردیــف در ۱۳۹۷ رســیده،  تع ــه ای از ۷۳ ردیــف در ۱۳۸۳ ب تعرف

ــای  ــته، ســهم ردیف ه ــش داش ــف در ۱۳۹۷ افزای ــه ۶ ردی ــف در ۱۳۸۳ ب ترجیحــی از ۲ ردی

ــه ۵۰/۰۰ درصــد در ۱۳۹۷ رســیده اســت.  ــه ای ترجیحــی از ۲/۷۴ درصــد در ۱۳۸۳ ب تعرف

ــه ۳۶۰ ردیــف تعرفــه ای ترجیحــی و ردیف هــای تعرفــه ای وارداتــی محقق شــده،  ــا توجــه ب ب

ــه اســت.  ــه ۱/۶۷ درصــد در ۱۳۹۷ افزایــش یافت درصــد تحقــق از ۰/۵۶ درصــد در ۱۳۸۳ ب

ــرا  ــرده اســت زی ــل ک ــتی عم ــر ۲ درصــد به درس ــالم ترجیحــی حداکث ــت اق ــران در دریاف ای

طــی دوره ۹۷-۱۳۸۳ بــه طــور متوســط ۲۳/۸۴ درصــد واردات ایــران از قرقیزســتان (از لحــاظ 

ارزشــی) و ۱/۲۴ درصــد (از لحــاظ تعــداد اقــالم) مشــمول تعرفــه ترجیحــی اســت.

ــون دالر در ۱۳۹۷  ــه ۸۷ میلی ــون دالر در ۱۳۸۳ ب ــران از قزاقســتان از ۲۳۰ میلی واردات ای

ــون  ــه ۸۰ میلی ــون دالر در ۱۳۸۳ ب ــالم ترجیحــی از ۶۴ میلی ــه اســت، واردات اق کاهــش یافت

دالر در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت، ســهم واردات ترجیحــی از کل واردات از ۲۷/۶۶ درصــد 

ــه ای از  ــای تعرف ــداد کل ردیف ه ــه، تع ــش یافت ــد در ۱۳۹۷ افزای ــه ۹۱/۷۷ درص در ۱۳۸۳ ب

ــه ای ترجیحــی  ــداد ردیــف تعرف ــه ۳۲ ردیــف در ۱۳۹۷ رســیده،  تع ۱۵۶ ردیــف در ۱۳۸۳ ب

از ۱۲ ردیــف در ۱۳۸۳ بــه ۱۷ ردیــف در ۱۳۹۷ افزایــش داشــته، ســهم ردیف هــای تعرفــه ای 

ــا توجــه  ــه ۵۳/۱۳ درصــد در ۱۳۹۷ رســیده اســت. ب ترجیحــی از ۷/۶۹ درصــد در ۱۳۸۳ ب

ــده، درصــد  ــی محقق ش ــه ای واردات ــای تعرف ــه ای ترجیحــی و ردیف ه ــف تعرف ــه ۳۶۰ ردی ب

تحقــق از ۳/۳۳ درصــد در ۱۳۸۳ بــه ۴/۷۲ درصــد در ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت. ایــران در 

ــرا طــی دوره  ــرده اســت زی ــر ۵ درصــد به درســتی عمــل ک ــالم ترجیحــی حداکث دریافــت اق

۹۷-۱۳۸۳ بــه طــور متوســط ۳۵/۵۷ درصــد واردات ایــران از قزاقســتان (از لحــاظ ارزشــی) و 

۵/۰۴ درصــد (از لحــاظ تعــداد اقــالم) مشــمول تعرفــه ترجیحــی اســت.

ــراز تجــاری منفــی  ــراز تجــارت کاالهــای دارای ترجیــح در دوره ۹۷-۱۳۸۳ ت متوســط ت

اســت یعنــی آنکــه احتمــاال کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در انتخــاب اقــالم 

بــرای ترجیــح از ایــن بهتــر عمــل کردنــد و انتخــاب آنهــا بــرای دریافــت ترجیحــات بــا توجــه 

ــج  ــراز تجــاری پن ــری متوســط ت ــوده اســت، ( جمــع جب ــران ب ــه ای ــی ب ــه عملکــرد صادرات ب

ــا ۴۲۸/۳۵- اســت). ــا ایــران برابــر ب کشــور ب

در اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بیــش از ۹۰ درصــد تعرفــه واردات کاالهــا بــر مبنــای ارزش 

ــه  ــزان حقــوق گمرکــی اخذشــده تابعــی از ارزش کاال اســت)، البت ــن می گــردد (می کاال تعیی
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ــر  ــی و متغی ــط، خــاص، ترکیب ــی مشــمول تعرفه هــای مختل ــداد کمــی از کاالهــای واردات تع

اســت. بــر اســاس سیاســت تجــاری اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در ۲۰۱۶ از مجمــوع ۱۱۵۶۱ 

خطــوط تعرفــه ای، تعــداد ۹۸۵۰ خــط تعرفــه بــر اســاس ارزش کاالهــا محاســبه می شــوند. 

خطــوط تعرفــه ای ترکیبــی برابــر ۱۱۵۴ خــط تعرفــه اســت.

ــر  ــری را ب ــاری کمت ــع تج ــو، موان ــورهای عض ــی کش ــارت ترجیح ــه  تج در موافقت نام

ــو  ــورهای عض ــك کش ــد و تك ت ــال می کنن ــه اعم ــل اتحادی ــده در داخ ــد ش ــای تولی کااله

ــس  ــد و پ ــه ای برخوردارن ــع تعرف ــش موان ــتره کاه ــورد گس ــا در م ــی انعطاف پذیری ه از برخ

ــه تســهیل تجــاری بیــن آنهــا،  ــراری تجــارت ترجیحــی بیــن کشــورها ضمــن کمــك ب از برق

ممکــن اســت امــکان اســتفاده از صرفه هــای ناشــی از مقیــاس بــه واســطه گســترش تجــارت 

ــد. را فراهــم کن

ــی  ــای تجرب ــن یافته ه ــا اهمیت تری ــی از ب ــل یک ــارت بین المل ــه در تج ــای جاذب مدل ه

ــی  ــع زمان ــک مقط ــه در ی ــارت دوطرف ــای تج ــرآورد جریان ه ــکان ب ــه ام ــنجی ک اقتصادس

ــی آورد،  ــم م ــده را فراه ــده و واردکنن ــدگاه کشــور صادرکنن ــان از دی ــور هم زم ــه ط خــاص و ب

ــرز  ــت، م ــل، جمعی ــه حمل ونق ــد هزین ــای مانن ــه متغیره ــای جاذب ــعه مدل ه ــه توس ــا توج ب

مشــترک، زبــان مشــترک،  عضویــت در بلوک هــای تجــاری، نواحــی آزاد تجــاری و پــول رایــج 

بــه عنــوان عوامــل موثــر بــر جریــان تجــارت دوجانبــه بــه الگــوی اولیــه جاذبــه اضافــه شــدند.

متغیــر نــرخ ارز بــر صــادرات ایــران بــه کشــورهای طــرف تجــاری موثــر اســت و از ایــن 

متغیــر می تــوان جهــت سیاســت گذاری افزایــش صــادرات ایــران بــه شــرکای تجــاری اســتفاده 

کــرد بــه گونــه ای بــا افزایــش یــک درصــد در نــرخ ارز می تــوان انتظــار داشــت صــادرات ایــران 

۰/۴ درصــد افزایــش یابــد.

متغیــر مســافت بــر صــادرات ایــران دارای اثــر منفــی اســت و ماننــد جانشــینی بــرای هزینه 

صــادرات عمــل می کنــد، ارمنســتان نزدیک تریــن و بــالروس و قرقیزســتان دورتریــن هســتند. 

مــرز مشــترک نیــز از عوامــل موثــر بــر صــادرات ایــران بــه کشــورهای طــرف تجــاری اتحادیــه 

ــا ارمنســتان  ــا ب ــران صرف ــالروس و ارمنســتان) اســت، ای (روســیه، قزاقســتان، قرقیزســتان، ب

مــرز مشــترک زمینــی و بــا روســیه و قزاقســتان مــرز مشــترک دریایــی دارد.

میــزان افزایــش صــادرات، حــدود ۴۸ درصــد بــرآورد می گــردد کــه مهم تریــن فاکتورهــای 

موثــر بــر ایــن افزایــش صــادرات بــه ترتیــب انــدازه تولیــد ناخالــص داخلــی، شــاخص تشــابه 
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اقتصــادی و شــاخص تفــاوت درآمــد ســرانه بوده انــد.

ضریــب متغیــر نــرخ ارز نشــان دهنده اثــر منفــی افزایــش نــرخ ارز بــر واردات ایــران اســت، 

ــران از کشــورهای طــرف تجــاری (روســیه،  ــر واردات ای ــرخ ارز ب ــر ن ــه متغی ــی ک ــن معن بدی

قزاقســتان، قرقیزســتان، بــالروس و ارمنســتان) موثــر اســت و از ایــن متغیــر می تــوان جهــت 

ــرل واردات از شــرکای تجــاری اســتفاده نمــود. سیاســت گذاری و کنت

ضریــب متغیــر موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی برابــر بــا ۰/۱۲ اســت کــه نشــان می دهــد 

برقــراری موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا (روســیه، 

ــزان  ــه می ــران ب ــش واردات ای ــب افزای ــتان)  موج ــالروس و ارمنس ــتان، ب ــتان، قرقیزس قزاقس

ــردد. ــد می گ ۱۲/۷۵ درص

بیشــترین صــادرات ایــران بــه ارمنســتان در دوره ۱۸-۲۰۱۶ به ترتیــب در گروه هــای 

کاالیــی؛ ســوخت های معدنــی و روغن هــای معدنــی (۲۷)، مــواد پالســتیکی و اشــیای 

ــوالد  ــن و ف ــدن، آه ــی (۲۹)، چ ــیمیایی آل ــتیک (۳۹)، محصــوالت ش ــده از پالس ساخته ش

واردات  بیشــترین  و  اســت  زیــر (۰۸)  غده هــای  و  ریشــه  نباتــات  ســبزیجات،  و   (۷۲)

معدنــی  روغن هــای  معدنــی،  ســوخت های  در  به ترتیــب   ۲۰۱۷-۱۸ دوره  در  ارمنســتان 

کتورهــای هســته ای دیــگ بخــار و آبگــرم (۸۴)، ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی  (۲۷)، رآ

و اجــزا (۸۵)، مرواریــد طبیعــی یــا پــرورده، ســنگ های تزئینــی (۷۱) و محصــوالت دارویــی 

ــت. (۳۰) اس

بیشــترین صــادرات ایــران در دوره ۱۸-۲۰۱۶ بــه بــالروس به ترتیــب در گروه هــای 

کاالیــی؛ ســوخت های معدنــی و روغن هــای معدنــی (۲۷)، مــواد پالســتیکی و اشــیای 

ــوالد  ــن و ف ــدن، آه ــی (۲۹)، چ ــیمیایی آل ــتیک (۳۹)، محصــوالت ش ــده از پالس ساخته ش

واردات  بیشــترین  و  اســت  زیــر (۰۸)  غده هــای  و  ریشــه  نباتــات  ســبزیجات،  و   (۷۲)

ــی (۲۷)،  ــی، روغن هــای معدن ــالروس در دوره ۱۸-۲۰۱۷ به ترتیــب در ســوخت های معدن ب

کتورهــای هســته ای دیــگ بخــار و آبگــرم (۸۴)، ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی و اجــزا  رآ

ــوالد (۷۲)  ــل روی خــط (۸۷) و چــدن، آهــن و ف ــر از نواق ــی غی ــه زمین (۸۵)، وســائط نقلی

اســت.

بیشــترین صــادرات ایــران در دوره ۱۸-۲۰۱۶ بــه روســیه به ترتیــب در گروه هــای کاالیــی؛ 

ســوخت های معدنــی و روغن هــای معدنــی (۲۷)، مــواد پالســتیکی و اشــیای ساخته شــده از 
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پالســتیک (۳۹)، محصــوالت شــیمیایی آلــی (۲۹)، چــدن، آهن و فــوالد (۷۲) و ســبزیجات، 

ــیه در دوره ۲۰۱۷-۱۸  ــترین واردات روس ــر (۰۸) اســت و بیش ــای زی ــه و غده ه ــات ریش نبات

کتورهــای هســته ای دیــگ بخــار و آبگــرم (۸۴)، ماشــین آالت و دســتگاه های  به ترتیــب در رآ

ــوالت  ــط (۸۷)، محص ــل روی خ ــر از نواق ــی غی ــه زمین ــائط نقلی ــزا (۸۵)، وس ــی و اج برق

دارویــی (۳۰) و مــواد پالســتیکی و اشــیای ساخته شــده از پالســتیک (۳۹) اســت.

بیشــترین صــادرات ایــران در دوره ۱۸-۲۰۱۶ بــه قرقیزســتان به ترتیــب در گروه هــای 

کاالیــی؛ ســوخت های معدنــی و روغن هــای معدنــی (۲۷)، مــواد پالســتیکی و اشــیای 

ــوالد  ــن و ف ــدن، آه ــی (۲۹)، چ ــیمیایی آل ــتیک (۳۹)، محصــوالت ش ــده از پالس ساخته ش

واردات  بیشــترین  و  اســت  زیــر (۰۸)  غده هــای  و  ریشــه  نباتــات  ســبزیجات،  و   (۷۲)

معدنــی  روغن هــای  معدنــی،  ســوخت های  در  به ترتیــب   ۲۰۱۷-۱۸ دوره  در  قرقیزســتان 

ــد،  ــیای همانن ــر و اش ــش، گت ــرم (۸۴)، کف ــگ بخــار و آبگ ــته ای دی ــای هس کتوره (۲۷)، رآ

اجــزا (۶۴)، ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی و اجــزا (۸۵) و لبــاس و متفرعــات لبــاس، از 

ــت. ــباف (۶۱) اس کش

بیشــترین صــادرات ایــران در دوره ۱۸-۲۰۱۶ بــه قزاقســتان به ترتیــب در گروه هــای 

کاالیــی؛ ســوخت های معدنــی و روغن هــای معدنــی (۲۷)، مــواد پالســتیکی و اشــیای 

ــوالد  ــن و ف ــدن، آه ــی (۲۹)، چ ــیمیایی آل ــتیک (۳۹)، محصــوالت ش ــده از پالس ساخته ش

واردات  بیشــترین  و  اســت  زیــر (۰۸)  غده هــای  و  ریشــه  نباتــات  ســبزیجات،  و   (۷۲)

کتورهــای هســته ای دیــگ بخــار و آبگــرم (۸۴)،  قزاقســتان در دوره ۱۸-۲۰۱۷ به ترتیــب در رآ

ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی و اجــزا (۸۵)، ســرب و مصنوعــات از ســرب (۷۳)، 

ــای  ــی، روغن ه ــل روی خــط (۸۷) و ســوخت های معدن ــر از نواق ــی غی ــه زمین ــائط نقلی وس

ــت. ــی (۲۷) اس معدن

بیشــترین صــادرات ایــران در دوره ۱۸-۲۰۱۶ بــه اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا به ترتیــب در 

ــتیکی و  ــواد پالس ــی (۲۷)، م ــای معدن ــی و روغن ه ــوخت های معدن ــی؛ س ــای کاالی گروه ه

ــی (۲۹)، چــدن، آهــن و  اشــیای ساخته شــده از پالســتیک (۳۹)، محصــوالت شــیمیایی آل

ــر (۰۸) اســت و بیشــترین واردات  ــات ریشــه و غده هــای زی ــوالد (۷۲) و ســبزیجات، نبات ف

کتورهــای هســته ای دیــگ بخــار  اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در دوره ۱۸-۲۰۱۷ به ترتیــب در رآ

و آبگــرم (۸۴)، ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی و اجــزا (۸۵)، وســائط نقلیــه زمینــی غیــر 
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از نواقــل روی خــط (۸۷) و ســوخت های معدنــی، روغن هــای معدنــی (۲۷) و محصــوالت 

دارویــی (۳۰) اســت.

متوســط پتانســیل صادراتــی ایــران در تجــارت کاالیــی بــا ارمنســتان در ۱۸-۲۰۱۷ برابــر با  

۱۶۱۴ میلیــون دالر اســت کــه ۲۰۱ میلیــون دالر آن مــورد اســتفاده تجــار  ایرانــی قــرار گرفتــه 

اســت. بدیــن ترتیــب کارایــی صادراتــی ایــران در آن بــازار ۱۲ درصــد اســت. بــه عبــارت دیگــر 

ــورد  ــوز م ــون دالر اســت هن ــادل ۱۴۱۴ میلی ــه مع ــازار ارمنســتان ک ــت ب ۸۸ درصــد از ظرفی

اســتفاده تجــار کشــورمان قــرار نگرفتــه اســت. بررســی پتانســیل صادراتــی ایــران بــر حســب 

ــادرات ۳۱۱۵  ــران در ص ــد ای ــان می ده ــش رقمی HS نش ــای ش ــه ای کده ــای تعرف ردیف ه

ــه ارمنســتان اســت کــه در ایــن میــان بــرای تعــداد  ردیــف تعرفــه دارای پتانســیل صادراتــی ب

۲۵۷ ردیــف تعرفــه ای پتانســیل صادراتــی ایــران بــر حســب هــر یــك از ردیف هــای تعرفــه ای 

مذکــور بیــش از یــك میلیــون دالر اســت و مجمــوع ارقــام مذکــور ۱۳۰۷ میلیــون دالر از کل 

ــی  ــای  صنعت ــامل: روغن ه ــده آن ش ــالم عم ــه اق ــد ک ــکیل می ده ــی را تش ــیل صادرات پتانس

ــد  ــرای خرده فروشــی کــه تولی ــی ب ــن (۲۷۱۰۱۲)، ســایر مکمل هــای داروی (۲۷۱۰۱۹)، بنزی

داخلــی مشــابه ندارنــد (۳۰۰۴۹۰)، آلومینیــوم به صــورت کارنشــده غیرممــزوج (۷۱۰۱۱۰) 

و خمیــر قطعــات و احشــاء مــرغ و خــروس از نــوع خانگــی یــخ زده (۰۲۰۷۱۴) اســت.

متوســط پتانســیل صادراتــی ایــران در تجــارت کاالیــی بــا بــالروس در ۱۸-۲۰۱۷ برابــر بــا  

۱۱۲۰۵ میلیــون دالر اســت کــه ۸/۳۶ میلیــون دالر آن  مــورد اســتفاده تجــار  ایرانی  قــرار گرفته 

ــازار ۰/۰۷ درصــد اســت. بــه عبــارت  اســت. بدیــن ترتیــب کارایــی صادراتــی ایــران در آن ب

دیگــر ۹۹/۹۳ درصــد از ظرفیــت بــازار بــالروس کــه معــادل۱۱۱۹۷ میلیــون دالر اســت هنــوز 

ــر  ــران ب ــه اســت. بررســی پتانســیل صادراتــی ای ــرار نگرفت مــورد اســتفاده تجــار کشــورمان ق

ــران در صــادرات  ــد ای ــان می ده ــای شــش رقمی HS نش ــه ای کده ــای تعرف حســب ردیف ه

ــرای  ــان ب ــه بــالروس اســت کــه در ایــن می ــه دارای پتانســیل صادراتــی ب ۳۰۳۰ ردیــف تعرف

ــر حســب هــر یــك از ردیف هــای  ــران ب ــه ای پتانســیل صادراتــی ای تعــداد ۵۵۷ ردیــف تعرف

تعرفــه ای مذکــور بیــش از یــك میلیــون دالر اســت و مجمــوع ارقــام مذکــور ۱۰۸۶۵ میلیــون 

ــی  ــواد نفت ــالم عمــده آن شــامل: م ــی را تشــکیل می دهــد کــه اق دالر از کل پتانســیل صادرات

خــام (۲۷۰۹۰۰)، روغن هــای  صنعتــی (۲۷۱۰۱۹)، بنزیــن (۲۷۱۰۱۲)، گوجه فرنگــی تــازه 

ــا ســردکرده (۰۷۰۲۰۰) و ســایر گازهــای نفتــی و هیدروکربورهــای گازی شــکل مایع شــده  ی
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غیرمذکــور در ظــروف یک هــزار ســانتیمتر مکعــب و بیشــتر (۲۷۱۱۱۹) اســت.

ــر  ــیه در ۱۸-۲۰۱۷ براب ــا روس ــی ب ــارت کاالی ــران در تج ــی ای ــیل صادرات متوســط پتانس

بــا  ۱۲۳۱۵ میلیــون دالر اســت کــه ۳۷۳ میلیــون دالر آن  مــورد اســتفاده تجــار ایرانــی قــرار 

ــه  ــازار ۳/۰۳ درصــد اســت. ب ــران در آن ب ــی ای ــی صادرات ــن ترتیــب کارای ــه اســت. بدی گرفت

ــون دالر اســت  ــادل۱۱۹۴۲ میلی ــه مع ــازار روســیه ک ــارت دیگــر ۹۷ درصــد از ظرفیــت ب عب

ــر  ــران ب ــه اســت. بررســی پتانســیل صادراتــی ای ــرار نگرفت مــورد اســتفاده تجــار کشــورمان ق

ــران در صــادرات  ــد ای ــان می ده ــای شــش رقمی HS نش ــه ای کده ــای تعرف حســب ردیف ه

ــرای  ــان ب ــن می ــه در ای ــیه اســت ک ــه روس ــی ب ــیل صادرات ــه دارای پتانس ــف تعرف ۳۴۸۷ ردی

ــر حســب هــر یــك از ردیف هــای  ــران ب ــه ای پتانســیل صادراتــی ای تعــداد ۵۵۷ ردیــف تعرف

تعرفــه ای مذکــور بیــش از یــك میلیــون دالر اســت و مجمــوع ارقــام مذکــور ۱۱۹۳۶ میلیــون 

ــای   ــده آن شــامل: روغن ه ــالم عم ــه اق ــی را تشــکیل می دهــد ک دالر از کل پتانســیل صادرات

ــوع  ــر از ۹۴ درصــد به جــز ن ــی کمت ــا چگال ــه ب ــد لول ــن گری ــی اتیل ــی (۲۷۱۰۱۹)، بل صنعت

ــا وزن مخصــوص ۹۴  ــودر ب ــم به صــورت  غیرپ ــد فیل ــن گری ــی اتیل ــودری (۳۹۰۱۱۰)، پل پ

ــا بیشــتر (۳۹۰۱۲۰)، ســنگ مــس و کنســانتره های آن (۲۶۰۳۰۰) و ســنگ آهــن  درصــد ی

ــر از ۴۰ درصــد (۲۶۰۱۱۱) اســت. ــن کمت ــوص آه ــا خل ــدی ب ــت دانه بن هماتی

متوســط پتانســیل صادراتــی ایــران در تجــارت کاالیــی بــا قرقیزســتان در ۱۸-۲۰۱۷ برابــر 

ــرار  ــی ق ــورد اســتفاده تجــار ایران ــون دالر آن م ــه ۹/۳۹ میلی ــون دالر اســت ک ــا ۲۰۹۹ میلی ب

ــه  ــازار ۰/۴۵ درصــد اســت. ب ــران در آن ب ــی ای ــی صادرات ــن ترتیــب کارای ــه اســت. بدی گرفت

ــون دالر  ــادل۲۰۸۹ میلی ــه مع ــازار قرقیزســتان ک ــارت دیگــر ۹۹/۵۵ درصــد از ظرفیــت ب عب

اســت مــورد اســتفاده تجــار کشــورمان قــرار نگرفتــه اســت. بررســی پتانســیل صادراتــی ایــران 

بــر حســب ردیف هــای تعرفــه ای کدهــای شــش رقمی HS نشــان می دهــد ایــران در صــادرات 

۳۰۵۵ ردیــف تعرفــه دارای پتانســیل صادراتــی بــه قرقیزســتان اســت کــه در ایــن میــان بــرای 

ــر حســب هــر یــك از ردیف هــای  ــران ب ــه ای پتانســیل صادراتــی ای تعــداد ۲۹۲ ردیــف تعرف

ــام مذکــور ۱۷۹۹ میلیــون  ــه ای مذکــور بیــش از یــك میلیــون دالر اســت و مجمــوع ارق تعرف

ــای  ــده آن شــامل: روغن ه ــالم عم ــه اق ــی را تشــکیل می دهــد ک دالر از کل پتانســیل صادرات

ــی  ــرای خرده فروش ــی ب ــای داروی ــایر مکمل ه ــن (۲۷۱۰۱۲)، س ــی (۲۷۱۰۱۹)، بنزی صنعت

کــه تولیــد داخلــی مشــابه ندارنــد (۳۰۰۴۹۰)، کفــش کــه در جــای دیگــر گفتــه نشــده، قــوزک 
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پــا را نمی پوشــاند از کائوچــو یــا پالســتیک (۶۴۰۲۹۹) و میله هــای آهنــی یــا فــوالدی، گــرم 

نوردشــده دارای دندانــه،  برآمدگــی گــودی یــا بعــد از نــورد تــاب داده شــده، یــا بــا تغییــر شــکل 

ــورد (۷۲۱۴۲۰) اســت. ــای حاصــل از ن یافتگی ه

ــا قزاقســتان در ۱۸-۲۰۱۷ برابــر  متوســط پتانســیل صادراتــی ایــران در تجــارت کاالیــی ب

بــا ۶۱۵۷ میلیــون دالر اســت کــه ۶۷/۶۵ میلیــون دالر آن  مــورد اســتفاده تجــار  ایرانــی  قــرار 

ــه  ــازار ۱/۱۰ درصــد اســت. ب ــران در آن ب ــی ای ــی صادرات ــب کارای ــن ترتی ــه اســت. بدی گرفت

عبــارت دیگــر ۹۸/۹۰ درصــد از ظرفیــت بــازار قزاقســتان کــه معــادل۶۰۹۰ میلیون دالر اســت 

ــر  ــران ب ــه اســت. بررســی پتانســیل صادراتــی ای ــرار نگرفت مــورد اســتفاده تجــار کشــورمان ق

ــران در صــادرات  ــد ای ــان می ده ــای شــش رقمی HS نش ــه ای کده ــای تعرف حســب ردیف ه

ــرای  ــان ب ــه قزاقســتان اســت کــه در ایــن می ــه دارای پتانســیل صادراتــی ب ۳۴۳۵ ردیــف تعرف

ــر حســب هــر یــك از ردیف هــای  ــران ب ــی ای ــه ای پتانســیل صادرات تعــداد ۶۰۱ ردیــف تعرف

تعرفــه ای مذکــور بیــش از یــك میلیــون دالر اســت و مجمــوع ارقــام مذکــور ۵۷۷۴ میلیــون 

ــای  ــده آن شــامل: روغن ه ــالم عم ــه اق ــی را تشــکیل می دهــد ک دالر از کل پتانســیل صادرات

صنعتــی (۲۷۱۰۱۹)، بنزیــن (۲۷۱۰۱۲)، پلــی اتیلــن گریــد فیلــم به صــورت غیرپــودر بــا وزن 

مخصــوص ۹۴ درصــد بیشــتر (۳۹۰۱۲۰)، شــکالت، غیــره حــاوی کاکائــو به صــورت غیــر 

از بلــوک، تختــه، میلــه یــا قلــم غیرمذکــور در جــای دیگــر (۱۸۰۶۹۰) و ســایر مکمل هــای 

ــرای خرده فروشــی کــه تولیــد داخلــی مشــابه ندارنــد (۳۰۰۴۹۰) اســت. دارویــی ب

ــورال  ــا فورف ــد ی ــامل فورآلدئی ــران ش ــی ای ــت صادرات ــترین مزی در دوره ۱۸-۲۰۱۵ بیش

ــه اشــکال ابتدایــی (غیــر از شــمش) کــه در جــای  (۲۹۳۲۱۲)، آهــن و فــوالد غیرممــزوج ب

دیگــر ذکــر نشــده (۷۲۰۶۹۰)، انــواع پــودر زعفــران در بســته بندی ۳۰-۱۰ گــرم آمــاده بــرای 

ــا  ــنتتیک ی ــاجی   س ــواد نس ــاف از م ــای غیرمخملی ب ــی (۰۹۲۰۱۲)،  کف پوش ه خرده فروش

مصنوعــی آمــاده مصــرف (۵۷۰۲۹۲) و مغــز پســته بــدون پوســت دوم و خــالل مغــز پســته 

تــازه یــا خشــك (۰۸۰۲۵۲) اســت.

بــر اســاس شــاخص آلــن صــادرات ایــران و واردات بــالروس بیشــترین مقــدار نزدیکــی و 

صــادرات ایــران و واردات روســیه کمتریــن میــزان نزدیکــی وجــود دارد، یعنــی ایــران صادرکننده 

عمــده اقــالم وارداتــی بــالروس اســت و تامین کننــده اقــالم عمــده وارداتــی روســیه نیســت. 

بــر اســاس شــاخص درایســل الگــوی صادراتــی ایــران بــه الگــوی وارداتــی بــالروس تــا 
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حــدود زیــادی نزدیــک اســت، الگــوی صادراتــی ایــران بــه الگــوی وارداتــی روســیه نزدیــک 

نیســت.

شــاخص فینگر-کرینیــن نشــان می دهــد درجــه ترکیــب صــادرات ایــران و واردات 

ــران و  ــادرات ای ــب ص ــد و ترکی ــتری دارن ــباهت بیش ــم ش ــه ه ــورها ب ــایر کش ــتان از س قزاقس

ــوان گفــت بیــن  ــد، می ت ــه هــم شــباهت کمتــری دارن واردات قرقیزســتان از ســایر کشــورها ب

صــادرات ایــران و واردات کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا درجــه ترکیــب پایینــی 

ــود دارد. وج

نتایــج شــاخص تشــابه صــادرات–واردات نشــان می دهــد احتمــال پتانســیل بیــن دو کشــور 

ایــران و بــالروس از ســایر کشــورها باالتــر اســت.

ایــران در ۲۰۱۸ در ۱۰۲۳ ردیــف شــش رقمی HS دارای مزیــت رقابتــی آشکارشــده 

ــل» ، «آهــن و فوالدهــای غیرممــزوج به شــکل  ــا «اســتات  ایزوبوتی ــن آنه ــه مهم تری اســت ک

شــمش»، «زعفــران» ، «فورآلدئیــد (فورفــورال )» و «فــرش، کف پــوش  غیرمخملی بــاف  آمــاده  

ــا پرزباشی نشــده»  ــه بافت نشــده، ی ــا مصنوعــی، منگول مصــرف  از مــواد نســاجی    ســنتتیک ی

بــه ترتیــب دارای بیشــترین مزیــت رقابتــی آشکارشــده هســتند.

مانــدگاری صــادرات ایــران در دوره  ۱۵ ســاله (۹۷-۱۳۸۳) بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه 

اقتصــادی اوراســیا نشــان می دهــد متوســط مانــدگاری صــادرات ایــران بــه کشــورهای مذکــور 

حداکثــر ۶۶ درصــد بــوده  اســت کــه می تــوان گفــت حــدود ۴۰ درصــد فرصت هایــی کــه از 

لحــاظ تنــوع بــازاری یــا تنــوع کاالهــای صادراتــی بــرای صــادرات ایــران ایجادشــده از ســوی 

ــازار کشــورهای مــورد نظــر اســتفاده نشــده اســت  ــرای حضــور مجــدد در ب ــدگان ب صادرکنن

و کمتریــن مانــدگاری مربــوط بــه صــادرات ایــران بــه قرقیزســتان و بیشــترین مانــدگاری نیــز 

مربــوط بــه ارمنســتان اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت بازارهــای پیرامونــی و منطقــه در پذیــرش 

کاالهــای صادراتــی ایــران و مانــدگاری نســبی باالتــر کاالهــا در آن بازارهــای بــه نظــر می رســد 

بــا برنامه ریــزی جامــع و انعطاف پذیــر در عرصــه صــادرات و رفــع موانــع توســعه صــادرات از 

جملــه توجــه بــه مســائلی ماننــد بســته  بندی، برندســازی، بازاریابــی در کوتاه مــدت می توانــد 

راهگشــا باشــد.

ــیا  ــادی اوراس ــه اقتص ــران و اتحادی ــن ای ــی بی ــارت ترجیح ــه تج ــاس موافقت نام ــر اس ب

تعــداد ۸۶۲ قلــم کاالی طرفیــن مشــمول کاهــش نــرخ تعرفــه (ترجیــح) شــده اند کــه تعــداد 
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 HS ــر اســاس کدهــای ۱۰ رقمــی ــران از اوراســیا ب ــم کاال ترجیحــات گرفته شــده ای ۵۰۲ قل

ــیا  ــران از اوراس ــده ای ــات گرفته ش ــالم در ترجیح ــداد اق ــه تع ــت ک ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب اس

ــه شــش رقمی ۱۷۵  ــای تعرف ــق کده ــم و مطاب ــه هشــت رقمی ۳۶۹ قل ــای تعرف ــق کده مطاب

قلــم اســت. در ترجیحــات گرفته شــده ایــران کاالهــای مختلــف در حوزه هــای مــواد غذایــی، 

ــی،  ــی و مهندس ــات فن ــدور خدم ــاختمانی، ص ــوالت س ــیمیایی، محص ــی ش ــواد مصرف م

ــد. ــه ای گردی ــی و محصــوالت کشــاورزی مشــمول امتیازهــای تعرف محصــوالت صنعت

کــد   ۶۴ ایــران،  گرفته شــده  ترجیحــات  هشــت رقمی  تعرفــه  ردیــف   ۳۶۹ بیــن  از 

تعرفــه (حــدود ۱۷ درصــد) مربــوط بــه فصــل ۳۹ کتــاب مقــررات صــادرات و واردات 

ــایر  ــی از س ــل توجه ــداد قاب ــت. تع ــا) اس ــده از آنه ــیای ساخته ش ــتیکی و اش ــواد پالس (م

ــوالد)، فصــل  ــا ف ــن ی ــدن، آه ــات از چ ــای ۷۳ (مصنوع ــه فصل ه ــز ب ــن محصــوالت نی ای

ــا)،  ــر آنه ــل از تقطی ــوالت حاص ــی و محص ــای معدن ــی، روغن ه ــوخت های معدن ۲۷ (س

ــته ای،  ــای هس کتوره ــواد نســاجی  )، فصــل۸۴ )رآ ــا از م ــایر کفپوش ه ــرش س فصــل ۵۷ (ف

ــا) و  ــات آنه ــزا و قطع ــی، اج ــایل مکانیک ــین آالت و وس ــرم، ماش ــار آب گ ــای بخ دیگ ه

ــات) اختصــاص دارد. ــا از ســایر اجــزا و نبات فصــل۲۰ (فرآورده هــا از ســبزیجات، میوه هــا ی

در ۲۰۱۸ ایــران از بیــن ۵۰۲ ردیــف تعرفــه امتیازهــای گرفتــه شــده، تنهــا در ۵۳ ردیــف 

ــت،  ــته اس ــیا صــادرات داش ــه اقتصــادی اوراس ــورهای عضــو اتحادی ــه کش ــی ب ــه کاالی تعرف

ــادل  ــال ۲۰۱۸ مع ــان در س ــه واردات از جه ــبت ب ــران نس ــه از ای ــن اتحادی ــهم واردات ای س

ــا بیشــترین  ــوی و خرم ــازه و خشــک، کی ــا پوســت ت ــه پســته ب ــوده اســت ک ۰/۰۳ درصــد ب

ــر،  ــود اختصــاص داده اســت. از ســوی دیگ ــران را به خ ــه از ای ــن اتحادی ــهم در واردات ای س

اقــالم عمــوده واردات ایــن اتحادیــه از ایــران شــامل؛ گاز طبیعــی، مــس ســیمان، پســته درون 

غــالف ســخت، خیــار و خیــار ترشــی، گوجه فرنگــی، ســیب، ســیمان هیدرولیــک، خرمــا و 

مویــز بــوده اســت. بــه طــور خالصــه می تــوان گفــت بررســی امتیازهــای گرفتــه شــده ایــران از 

اوراســیا نشــان می دهــد گاز طبیعــی، مــس ســیمان و ســیمان هیدرولیــک کــه از اقــالم عمــده 

صــادرات ایــران بــه ایــن اتحادیــه اســت در ایــن فهرســت ترجیحــات گرفته شــده ایــران قــرار 

نــدارد.

ــیا،  ــه اقتصــادی اوراس ــران و اتحادی ــن ای ــارت ترجیحــی بی ــه تج ــاس موافقت نام ــر اس ب

تعــداد ۳۶۰ قلــم کاال ترجیحــات اعطایــی ایــران بــه اوراســیا بــر اســاس کدهــای هشــت رقمی 
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HS اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه تعــداد اقــالم در ترجیحــات اعطایــی ایــران بــه اوراســیا 

ــن  ــه ای ــران ب ــی ای ــم اســت. ترجیحــات اعطای ــه شــش رقمی ۲۴۶ قل ــای تعرف ــق کده مطاب

ــای  کتوره ــادرات و واردات (رآ ــررات ص ــاب مق ــه فصــل ۸۴ کت ــوط ب ــا  مرب ــه عمدت اتحادی

ــات  ــزا و قطع ــی، اج ــایل مکانیک ــین آالت و وس ــرم، ماش ــار آبگ ــای بخ ــته ای، دیگ ه هس

ــذ و  ــی)، فصــل ۴۸ (کاغ ــاء خوراک ــه فصــل۲ (گوشــت و احش ــوط ب ــای مرب ــا)، کااله آنه

ــت. ــوالد) اس ــن و ف ــدن، آه ــده از آن) و فصــل ۷۲ (چ ــای ساخته ش کااله

در ۲۰۱۸ واردات ایــران از ایــن اتحادیــه ۱/۸ میلیــارد دالر (۴/۳۰ درصــد کل واردات 

ایــران) بــوده اســت. عمــده کاالهــای وارداتــی ایــران از ایــن اتحادیــه شــامل؛ جــو، محصوالت 

ــواع کاج  تخــت نوردشــده از آهــن و فــوالد، روغــن آفتابگــردان، ذرت و چــوب اره شــده از ان

بــوده اســت. واردات ایــران در کدهــای تعرفــه منــدرج در فهرســت امتیازهــای اعطایــی ایــران 

ــش از ۱۱  ــالم، بی ــن اق ــران در ای ــزان واردات ای ــد، در ۱۳۹۷، می ــان می ده ــیا نش ــه اوراس ب

میلیــارد دالر بــوده اســت کــه حــدود ۲۶ درصــد از کل واردات کاالیــی ایــران را در ایــن ســال 

شــامل می شــود و از مجمــوع ۳۶۰ کــد تعرفــه ای کــه مشــمول ترجیحــات اعطاشــده ایــران بــه 

اوراســیا در ۲۵۸ مــورد، ســابقه وارداتــی در ایــران در ۱۳۹۷ از اوراســیا وجــود داشــته اســت.

فهرســت کاالهــای درخواســتی ایــران از اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــرای دریافــت تعرفــه 

ترجیحــی در جــدول (۸-۴)، ارائــه شــده اســت. 

یافت  جدول (۸-۴): فهرست پیشنهادی کاالهای درخواستی ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای در

تعرفه ترجیحی 

شرحHSردیف

۱۲۹۳۲۱۲
ـ ـ فورآلدئید (فورفورال ) (از ترکیبات  هترو سیکلیک که  فقط  دارای هر اتم هستند و از ترکیباتی  که  ساختمان 

آنها دارای یک حلقه فوران  حتی  هیدروژنه شده، متراکم  نشده باشد

۲۷۲۰۶۹۰
ـ آهن و فوالدهای غیرممزوج به  اشکال ابتدایی، به استثنای آهن مشمول شماره  ۷۲٫۰۳ و کاالی مشمول 

شماره ۷۲۰۶٫۱۰

ـ زعفران ۳۰۹۱۰۲۰

۴۵۷۰۲۹۲
ـ ـ فرش، کف پوش  غیرمخملی باف  آماده  مصرف  از مواد نساجی    سنتتیک یا مصنوعی، منگوله بافت نشده، 

یا پرزباشی نشده

ـ آهن و فوالدهای غیرممزوج به شکل شمش، به استثنای آهن مشمول شماره ۵۷۲۰۶۱۰۷۲٫۰۳

۶۲۹۰۲۹۰
ـ هیدروکربورهای  حلقوی  (غیر از موارد مشمول  در شماره های  ۲۹۰۲٫۱۱، ۲۹۰۲٫۱۹، ۲۹۰۲٫۲۰، 

۲۹۰۲٫۳۰، ۲۹۰۲٫۴۱، ۲۹۰۲٫۴۲، ۲۹۰۲٫۴۳، ۲۹۰۲٫۴۴، ۲۹۰۲٫۵۰، ۲۹۰۲٫۶۰ و 
(۰۲۹۰۲٫۷

محصوالت تخت نوردشده از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج به ضخامت ۴٫۷۵ میلی متر یا بیشتر۷۷۲۰۸۲۵
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۸۲۸۰۲۰۰
گل  گوگرد گوگرد تصعیدشده  (Sublimed) و گوگرد رسوب کرده پرسیپیتد (percipitated)، گوگرد 

کلوئیدال 

ـ فرش  و کف پوش های  دیگر از پشم  یا از موی  نرم (کرک) حیوان، گره باف، حتی آماده  مصرف۹۵۷۰۱۱۰

ماشین آالت و دستگاه ها برای خنک کردن هوا از طریق تبخیر۱۰۸۴۷۹۶۰

۱۱۲۵۱۵۱۱
ـ ـ سنگ های  مرمر و سنگ های  تراورتن  با وزن  مخصوص  ظاهری مساوی  ۲٫۵ یا بیشتر، کارنشده  یا 

ناهمواری  گرفته  شده 

۱۲۲۷۱۱۱۹
 گازهای  نفتی  و سایر هیدروکربورهای  گازی  شکل  (غیر از موارد مشمول ردیف های فرعی  ۲۷۱۱٫۱۱، 

(۲۷۱۱٫۱۴ ،۲۷۱۱٫۱۳ ،۲۷۱۱٫۱۲

۱۳۴۱۰۲۲۱
ـ ـ پوست  خام  حیوانات  از جنس  گوسفند (تازه ، یا نمک زده، خشک شده، آهک زده، پیکله  یا محفوظ شده  

به نحوی دیگر، اما دباغی نشده، پارشمینه نشده یا آماده نشده به نحوی دیگر) حتی  موکنده  یا الیه  به  الیه  
یده شده غیر از آنهایی  که در یاداشت ۱ج این فصل  بر

۱۴۷۲۰۳۹۰
ـ محصوالت آهنی اسفنجی، به شکل  توده، گلوله و حبه یا به اشکال  همانند، آهن با درجه خلوص حداقل  

۹۹/۹۴ درصد وزنی به شکل  توده، گلوله و حبه یا به اشکال  همانند غیر از آنهایی که مشمول شماره 
۷۲۰۳٫۱۰ می شوند

ـ ـ شیره  و عصاره  از شیرین  بیان ۱۵۱۳۰۲۱۲

ـ خرما، تازه، یا خشک کرده ۱۶۰۸۰۴۱۰

ـ فرش و کف پوش  از مواد نساجی    دیگر غیر از پشم  و موی  نرم (کرک) حیوان ، گره باف، حتی آماده  مصرف۱۷۵۷۰۱۹۰

ـ دسته  الیاف  از پلی استرها۱۸۵۵۰۱۲۰

ـ وازلین  حتی  رنگ شده۱۹۲۷۱۲۱۰

ـ انگور، خشک کرده۲۰۰۸۰۶۲۰

ـ اکسیدها و هیدرو کسیدهای  مولیبدن ۲۱۲۸۲۵۷۰

ـ ـ اتر منو بوتیلیکهای  اتیلن  گلیکول  یا دی  اتیلن  گلیکول (از اتر - الکل ها)۲۲۲۹۰۹۴۳

۲۳۷۲۰۷۱۹
محصوالت  نیمه تمام  از آهن یا فوالدهای غیرممزوج دارای کمتر از ۲۵ درصد وزنی کربن  به غیر از آنهایی که 

مشمول شماره ۷۲۰۷٫۱۱، ۷۲۰۷٫۱۲ می شوند

ـ ـ متانول  (الکل  متیلیک) (از منوالکل های  اشباع شده  غیرحلقوی)۲۴۲۹۰۵۱۱

ـ قیر نفت ۲۵۲۷۱۳۲۰

۲۶۶۱۰۳۳۹
ـ ـ ژاکت و ژاکت ورزشی از موادنساجی   به  غیر از شماره های ۶۱۰۳٫۳۱، ۶۱۰۳٫۳۲، ۶۱۰۳٫۳۳ مردانه  

یا پسرانه، کشباف  یا قالب باف

ـ ـ ایزومرهای  اکسیلن  به صورت مخلوط  (از هیدروکربورهای  حلقوی )۲۷۲۹۰۲۴۴

۲۸۲۹۰۹۴۴
ـ ـ اتر منو الکلیک های  اتیلن  گلیکول  یا دی  اتیلن  گلیکول  (غیر از موارد مشمول  شماره های  فرعی  

۲۹۰۹٫۴۲ و ۲۹۰۹٫۴۳

۲۹۰۷۱۱۴۰
یز)، محفوظ شده  به صورت موقت  (مثال به وسیله  گاز سولفورو یا در آب  نمک،  ـ خیار و خیار ترشی  (خیار ر
در آب  گوگردی  یا در سایر محلول های  محافظت کننده  موقت ) که  به همان  حالت قابل  مصرف  فوری  نباشد

۳۰۲۹۰۱۲۹
ـ ـ هیدروکربورهای  غیرحلقوی اشباع نشده (غیر ازموارد مشمول شماره های فرعی  ۲۹۰۱۹۱، ۲۹۰۱٫۲۲، 

(۲۹۰۱٫۲۴ ،۲۹۰۱٫۲۳

ـ بوتا -۳-۱ دی  آن و ایزوپرن (Isoprene) از هیدروکربورهای  غیرحلقوی اشباع نشده۳۱۲۹۰۱۲۴

۳۲۰۳۰۳۳۹
 pleuronectidae) (Scophthalmidae, Soleidae, Bothidae cynoglosside) ،ـ ـ ماهی های پهن

Citharidae) یخ زده، (غیر از موارد مشمول  شماره  ردیف  ۰۳۰۳٫۳۱ ، ۰۳۰۳٫۳۲ ،۰۳۰۳٫۳۳)، 
به استثنای  فیله  ماهی  و سایر قسمت های  گوشتی  ماهی مشمول  شماره  ردیف  ۰۳٫۰۴

هندوانه۳۳۰۸۰۷۱۱

محصوالت تخت نوردشده از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج به ضخامت ۳ میلی متر یا بیشتر۳۴۷۲۰۹۱۵
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۳۵۰۳۰۲۱۹
ـ ـ خانواده  ماهی  آزاد و قزل آال (salmonides)، غیر از موارد مشمول شماره های  فرعی  ۰۳۰۲٫۱۱ و 

۰۳۰۲٫۱۲ به استثنای فیله  ماهی  و سایر قسمت های گوشتی ماهی مشمول  شماره ۰۳٫۰۴ و به استثنای جگر 
ماهی و به استثنای تخم و منی ماهی 

جوال و کیسه برای بسته بندی، به دست آمده از نوار یا اشکال همانند از پلی اتیلن یا پلی پروپیلن۳۶۶۳۰۵۳۳

۳۷۳۸۱۴۰۰
حالل ها و رقیق کننده های آلی مرکب  که در جای دیگری مذکور یا مشمول  نباشد، فرآورده ها برای  زدودن رنگ  

یا ورنی 

ـ ـ روی  غیرممزوج  به صورت کارنشده، که  برحسب  وزن  کمتر از ۹۹٫۹۹ درصد روی  داشته  باشد۳۸۷۹۰۱۱۲

ـ سایر سیمان های  هیدرولیک، حتی  رنگ شده۳۹۲۵۲۳۹۰

ـ حیوانات  زنده  از نوع  گوسفند۴۰۰۱۰۴۱۰

ـ گلیم، شوماک یا سوماک، کارامانی  و فرش های  دستباف  همانند۴۱۵۷۰۲۱۰

۴۲۵۷۰۴۹۰
پاشی نشده حتی آماده  مصرف  به  غیر از آنهایی  ـ فرش و کف پوش های  دیگر از نمد، منگوله بافت نشده  یا پرز

که  مشمول شماره ۵۷۰۴٫۱۰ می شوند

ـ ـ شمش مفتول سازی (wire - bars) از مس  تصفیه شده۴۳۷۴۰۳۱۲

۴۴۷۲۰۷۱۱
ـ ـ محصوالت نیمه تمام از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج دارای کمتر از ۲۵ درصد وزنی کربن، با سطح  

مقطع مربع یا مربع مستطیل که  اندازه پهنای آن کمتر از دو برابر ضخامتش باشد

ـ پلی اتیلن  با وزن  مخصوص  (چگالی ) ۹۴/۰ یا بیشتر، به اشکال  ابتدایی ۴۵۳۹۰۱۲۰

۴۶۲۷۱۲۹۰
یز متبلور «موم  اسالک (WAX STACK)»، اوزوکریت، موم  ـ وازلین، موم  پارافین، موم  نفتی  با ذرات  ر

لین  یبت، موم  تورب، سایر موم های معدنی  و محصوالت  مشابه  که  از سنتز یا به طرق دیگر به دست  می آید، 
حتی  رنگ شده

۴۷۲۰۰۵۵۹
ـ ـ لوبیا (گونه phaseolas)، (گونه vigna) غیر از موارد مشمول شماره فرعی  ۲۰۰۵٫۵۱)، آماده  یا 

محفوظ شده  به جز در سرکه  یا جوهر سرکه، یخ نزده

۴۸۲۰۰۲۹۰
ـ گوجه فرنگی آماده  یا محفوظ شده  به جز در سرکه  یا جوهر سرکه غیر از موارد مشمول  شماره  ردیف  فرعی  

۲۰۰۲٫۱۰

۴۹۶۸۰۲۲۹
ـ ـ سنگ های دیگر غیر از سنگ ها و اشیای ساخته شده از سنگ های مشمول شماره ۶۸۰۲٫۲۱، 

یده شده یا اره شده و دارای سطح   ۶۸۰۲٫۲۲، ۶۸۰۲٫۲۳; و اشیای ساخته شده از این سنگ ها، که  فقط بر
صاف یا یکپارچه باشند

شیشه اپتیک و عناصر از شیشه اپتیک و شیشه عینک های ط بی، کارنشده با اصول اپتیك۵۰۷۰۰۳۱۲

ـ بادمجان، تازه  یا سردکرده ۵۱۰۷۰۹۳۰

ـ اوره ، حتی  به صورت محلول  در آب ۵۲۳۱۰۲۱۰

ـ جوال و کیسه برای بسته بندی  از مواد نساجی    به غیر از شماره های ۶۳۰۵٫۳۱ و ۵۳۶۳۰۵۹۰۶۳۰۵٫۳۹

۵۴۵۷۰۲۹۹
ـ ـ فرش، کف پوش  غیرمخملی باف  آماده  مصرف  از مواد نساجی    غیر از شماره های ۵۷۰۲٫۹۱ و 

۵۷۰۲٫۹۲، منگوله بافت نشده، یا پرزباشی نشده

ـ انجیر، تازه، یا خشک کرده۵۵۰۸۰۴۲۰

۵۶۲۶۱۹۰۰
جوش، کف  (dross) غیر از کف  دانه دانه، خرده آهن  و سایر آخال  که هنگام  ساختن  آهن  یا فوالد به دست  

می آید

ـ ـ بوتان  مایع شده ۵۷۲۷۱۱۱۳

ـ سیب زمینی  (غیر از بذر سیب زمینی)، تازه، یا سردکرده ۵۸۰۷۰۱۹۰

ـ ـ پروپان  مایع شده ۵۹۲۷۱۱۱۲

۶۰۶۹۰۱۰۰
یپولیت،  آجر، بلوک، چهارگوش (tils) و سایر محصوالت سرامیکی از آرد فسیل سیلیسی (مثال، کیزلگور، تر

یاتومیت) یا از خاکهای  سیلیسی همانند

ـ پلی اتیلن  با وزن  مخصوص  (چگالی) کمتراز ۹۴/۰ به اشکال  ابتدایی ۶۱۳۹۰۱۱۰

۶۲۰۴۰۳۱۰
ـ ماست، حتی  غلیظ شده  یا به  آن قند یا سایر مواد شیرین کننده  یا خوشبوکننده  یا میوه  یا کاکائو افزوده  شده  

باشد
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ـ ـ ۲، ۲ - اکسی  دی  اتانول  (دی  اتیلن  گلیکول) (از اتر - الکل ها)۶۳۲۹۰۹۴۱

۶۴۰۳۰۲۲۲
ـ ـ ماهی  دیل  (plaice) (pleuronectes plaless a) به استثنای جگر ماهی، تخم  و منی  ماهی، تازه  یا 

سردکرده ، به استثنای  فیله  ماهی  و سایر قسمت های  گوشتی  ماهی  مشمول  شماره  ۰۳٫۰۴

ـ۶۵۳۸۱۵۹۰

ـ ـ اتیلن  گلیکول  (اتان  دی  ال )۶۶۲۹۰۵۳۱

۶۷۴۰۰۴۰۰
یز و دم  قیچی  از کائوچو (غیر از کائوچوی  سفت  شده) و پودر و گرانول های  (دانه  دانه های)  آخال، خرده ر

حاصله  از آنها

۶۸۵۸۰۹۰۰
پارچه های  تار و پودباف از نخ های  فلزی و پارچه های  تار و پودباف  از نخ های  نساجی    جورشده با فلز مشمول  
شماره ۵۶٫۰۵ از انواعی  که  برای  پوشاک، مبلمان  یا مصارف  همانند به کار می روند که  جای  دیگر گفته نشده 

و مشمول شماره  دیگر تعرفه  نشده  باشد

۶۹۷۲۱۶۳۲
ـ ـ پروفیل از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج، با مقطع  I، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم 

اکسترودشده با بلندی ۸۰ میلی متر یا بیشتر

ـ سنگ  گچ، انیدریت۷۰۲۵۲۰۱۰

ـ ـ زین  برای  موتور سیکلت ها (از جمله  موتور سیکلت های  گازی) مشمول شماره  ۷۱۸۷۱۴۱۱۸۷٫۱۱

ـ ـ سیمان  پرتلنه  حتی  رنگ شده غیر از موارد مشمول  شماره  فرعی  ۷۲۲۵۲۳۲۹۲۵۲۳٫۲۱

نفت  خام  (petroleum oil) و روغن  حاصل  از مواد معدنی  قیری  خام ۷۳۲۷۰۹۰۰

۷۴۶۸۱۰۱۱
ـ ـ اشیای ساخته شده از سیمان، از بتن یا از سنگ مصنوعی، حتی مسلح شده به شکل  بلوک و آجر برای 

ساختمان

۷۵۲۵۲۰۲۰
ـ گچ  (شامل  سنگ  گچ  تکلیس  شده  یا سولفات  کلسیم)، حتی  رنگ  کرده یا مقدار کمی  مواد تند کننده  یا کند 

کننده  به آن افزوده  شده  باشد

۷۶۵۵۰۶۳۰
ـ الیاف سنتیک غیر یکسره، حالجی  شده ، شانه  زده  یا به  نحو دیگری برای نخ ریسی  عمل آورده  شده  باشند از 

یلیک یلیک یا مداکر اکر

ـ سیب زمینی، آماده  یا محفوظ شده  به جز در سرکه  یا جوهر سرکه ، یخ نزده ۷۷۲۰۰۵۲۰

خیار و خیار ترشی، تازه  یا سردکرده ۷۸۰۷۰۷۰۰

ـ ـ پارچه های تار و پودباف از الیاف  غیر یکسره  پلی استر، ساده باف چاپ شده ۷۹۵۵۱۴۴۱

ـ موم  پارافین  دارای   کمتر از ۰/۷۵ درصد وزنی  روغن ۸۰۲۷۱۲۲۰

ـ سرب  تصفیه شده  به صورت کارنشده۸۱۷۸۰۱۱۰

ـ سیمان های  پودرنشده  معروف  به  کلینکر، حتی  رنگ شده۸۲۲۵۲۳۱۰

۸۳۷۳۰۶۹۰
ـ لوله ها و پروفیل های تو خالی، غیر از لوله های مشمول شماره ۷۳٫۰۵ (جوش داده نشده، پرچ شده، یا به 

ط ریق مشابهی مسدودشده) از آهن یا از فوالد یا غیر از آنهایی که مشمول شماره ۷۳۰۶٫۱۰، ۷۳۰۶٫۲۰، 
۷۳۰۶٫۳۰، ۷۳۰۶٫۴۰، ۷۳۰۶٫۵۰، ۷۳۰۶٫۶۰ می شوند

۸۴۵۵۰۹۳۲
ـ ـ نخ  چند ال (تابیده) یا کابله از الیاف  سنتیک غیر یکسره  (غیر از نخ دوخت) آماده نشده برای  خرده فروشی  

یلیک باشد یلیک یا مداکر که  دارای  حداقل  ۸۵ درصد وزنی الیاف یکسره  اکر

۸۵۰۴۰۳۹۰
ـ دوغ  (Butter milk)، شیر و خامه بسته  شده ، کفیر و سایر شیرها و خامه های  تخمیر شده  یا ترشیده ، حتی  

غلیظ  شده  یا به  آن قند یا سایر مواد شیرین  کننده  یا خوشبوکننده  یا میوه  و کاکائو افزوده  شده  باشد

۸۶۷۲۰۹۹۰
ـ محصوالت تخت نوردشده، از آهن یا از فوالد ممزوج، با پهنای  ۶۰۰ میلی متر یا بیشتر، غیر از آنهایی که 

مشمول شماره های ۷۲۰۹٫۱۱، ۷۲۰۹٫۱۲، ۷۲۰۹٫۱۳، ۷۲۰۹٫۱۴، ۷۲۰۹٫۲۱، ۷۲۰۹٫۲۲، 
۷۲۰۹٫۴۱ ،۷۲۰۹٫۳۴ ،۷۲۰۹٫۳۳ ،۷۲۰۹٫۳۲ ،۷۲۰۹٫۳۱ ،۷۲۰۹٫۲۴ ،۷۲۰۹٫۲۳

۸۷۷۲۱۳۱۰
ـ میله ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از آهن یا فوالدهای غیرممزوج، دارای 
یان  نورد شدن حاصل می شوند دندانه، برآمدگی، گودی یا سایر تغییر شکل یافتگی هایی باشند که  در جر

۸۸۲۸۱۴۱۰ (Anhydrous) ـ آمونیاک بدون آب

۸۹۶۹۰۸۹۰
ـ چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن، ورنی زده، یا لعاب زده از سرامیک، مکعب بزرگ و کوچک و 

همانند برای موزاییک، حتی روی  تکیه گاه ، غیر از آنهایی که  مشمول شماره ۶۹۰۸٫۱۰ می شوند
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۹۰۹۱۰۳۹۰
ـ ساعت  دیواری، رومیزی  و همانند دارای  محرک ساعت  مچی، جیبی  و همانند به استثنای  ساعت های  

مشمول  شماره  ۹۱۰۳٫۱۰ و ۹۱٫۰۴

۹۱۶۴۰۱۹۹
ـ ـ کفش های ضد آب با تخت و رویه از کائوچو یا ماده  پالستیکی  که  نه  رویه آن به تخت  تثبیت شده، و نه با 
دوختن، میخ پرچ کردن، میخ زدن، پیچ کردن، پالک کردن، (pluyging) یا فرآیندهای  همانند به هم متصل  

شده باشند غیر از آنهایی که مشمول شماره های ۶۴۰۱٫۱۰

انواع  بستنی، حتی  دارای  کاکائو۹۲۲۱۰۵۰۰

۹۳۶۸۱۰۱۹
ـ ـ اشیای ساخته شده از سیمان، از بتن  یا از سنگ مصنوعی، حتی مسلح شده به شکل  چهارگوش، به شکل  

لوح  (dalle)، غیر از آنهایی که مشمول شماره  ۶۸۱۰٫۱۱ می شوند

۹۴۳۹۰۴۹۰
ـ پلیمرهای  اولفین های  هالوژنه، به  اشکال  ابتدایی  (غیر از موارد مندرج در شماره های  فرعی  ۳۹۰۴٫۱۰، 

۳۹۰۴٫۲۱، ۳۹۰۴٫۲۲، ۳۹۰۴٫۳۰، ۳۹۰۴٫۴۰، ۳۹۰۴٫۵۰، ۳۹۰۴٫۶۱ و ۳۹۰۴٫۶۹)

۹۵۷۰۰۵۱۰
ـ شیشه فلوت (Float) که فقط یک رو یا هر دو روی آن ساییده یا صیقلی شده باشد، به صورت صفحه یا 

ورق حتی دارای یک الیه جاذب یا منعکس کننده، مسلح نشده با سیم، ولی کارنشده به نحوی دیگر

یم  و کنسانتره  آن۹۶۲۶۱۲۲۰ ـ سنگ  تور

ـ ـ بوتن  (بوتیلن ) و ایزومرهای  آن (از هیدروکربورهای  غیرحلقوی اشباع نشده )۹۷۲۹۰۱۲۳

۹۸۵۶۰۷۴۱
ـ ـ ریسمان برای بستن یا عدل بندی  از پلی اتیلن  یا از پلی پروپیلن  حتی گیس باف  یا قیطان باف ، حتی آغشته ، 

اندوده ، پوشانده، یا غالف شده با کائوچو یا با ماده  پالستیکی

ـ ـ سیمان  سفید، حتی  رنگ شده به طور مصنوعی ۹۹۲۵۲۳۲۱

۱۰۰۲۹۲۲۱۳
ـ ـ تری  اتانل آمین  وامالح آن (از ترکیبات  آمینه  دارای  عامل اکسیژنه به جز آنهایی که  دارای  عوامل  اکسیژنه  

مختلف  هستند)

۱۰۱۶۸۰۲۲۱
یده یا اره شده و  ـ ـ سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) و اشیای ساخته شده از این سنگ ها که فقط  بر

دارای سطح  صاف یا یکپارچه باشند

۱۰۲۷۰۰۵۳۰
ـ شیشه فلوت (Float) که فقط یک یا هر دو روی آن ساییده یا صیقلی شده باشد، به صورت صفحه یا ورق 

و مسلح شده با سیم، حتی دارای یک الیه جاذب یا منعکس کننده، ولی کارنشده به نحوی دیگر

۱۰۳۷۰۱۳۹۱
یستال سرب دار و غیر  ـ ـ اشیای شیشه ای برای پاکیزگی، دفتر تزئینی داخل ساختمان یا مصارف همانند، از کر

از اشیای شماره ۷۰٫۱۰ یا ۷۰٫۱۸، ۷۰۱۳٫۲۱، ۷۰۱۳٫۳۱

ـ رزین های  آلکید، به  اشکال  ابتدایی ۱۰۴۳۹۰۷۵۰

۱۰۵۷۳۰۴۹۰
ـ لوله ها و پروفیل های تو خالی، بدون درز، از آهن یا از فوالد غیر از آنهایی که مشمول شماره ۷۳۰۴٫۱۰، 
۷۳۰۴٫۲۰، ۷۳۰۴٫۳۱، ۷۳۰۴٫۳۹، ۷۳۰۴٫۴۱، ۷۳۰۴٫۴۹، ۷۳۰۴٫۵۱، ۷۳۰۴٫۵۹ می شوند

۱۰۶۳۹۲۳۲۹
ـ ـ کیسه، کیسه کوچک (همچنین کیسه های مخروطی  شکل) برای  نقل  و انتقال یا بسته بندی  کاال، از مواد 

پالستیکی  (غیر از پلی اتیلن)

ـ اشیای ساخته شده از آسفالت یا از مواد همانند (مثال قیر، نفت، قط ران ذغال سنگ) به صورت رول۱۰۷۶۸۰۷۱۰

ـ مبل ، پایه  و سرپوش  برای  چرخ های  دوزندگی  اجزا و قطعات آنها۱۰۸۸۴۵۲۴۰

۱۰۹۷۴۰۳۱۹
ـ ـ مس  تصفیه شده  به اشکالی  غیر از آنهایی که  مشمول  شماره  ۷۴۰۳٫۱۱، ۷۴۰۳٫۱۲، ۷۴۰۳٫۱۳ 

می شوند

ـ پیاز و موسیر، تازه  یا سردکرده ۱۱۰۰۷۰۳۱۰

۱۱۱۷۰۱۳۹۹
ـ ـ اشیای شیشه ای برای پاکیزگی، دفتر تزئینی داخل ساختمان یا مصارف همانند، غیر از اشیای شماره 

۷۰٫۱۰ یا ۷۰٫۱۸ و شماره های ۷۰۱۳٫۱۰، ۷۰۱۳٫۲۱، ۷۰۱۳٫۲۹، ۷۰۱۳٫۳۱، ۷۰۱۳٫۳۲، 
۷۰۱۳٫۹۱ ،۷۰۱۳٫۳۹

۱۱۲۵۴۰۳۴۹
ـ ـ نخ های  دیگر از رشته های  مصنوعی  چند ال (تابیده) یا کابله  غیر از شماره های  ۵۴۰۳٫۴۱، ۵۴۰۳۴٫۴۲ 

و غیر از نخ های  دوخت آماده نشده برای خرده فروشی 

۱۱۳۲۰۰۷۹۹
ـ ـ مربا، ژله ، مارالد (MARMELADE)، پوره  و خمیر میوه  که  به وسیله پختن به دست  آمده، با یا بدون  

افزودن  قند یا سایر مواد شیرین  کننده از میوه ها غیر از مرکبات 

ـ استیرن  (از هیدروکربورهای  حلقوی )۱۱۴۲۹۰۲۵۰
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۱۱۵۵۵۱۴۲۳
ـ ـ پارچه های دیگر تار و پودباف از الیاف  غیر یکسره  پلی استر رنگرزی  شده  غیر از شماره های  ۵۵۱۴٫۲۱، 
۵۵۱۴٫۲۲ که  کمتراز ۸۵ درصد وزن آنها از این الیاف  باشد، عمدتا یا منحصرا با پنبه  مخلوط  شده  که  وزن  

هر مترمربع آنها بیش  از ۱۷۰ گرم  باشد

ـ پلی  کلرور وینیل ، مخلوط  نشده  با سایر مواد۱۱۶۳۹۰۴۱۰

ـ ـ ترفتاالت  دی  متیل ۱۱۷۲۹۱۷۳۷

۱۱۸۰۳۰۷۴۱
پاور)  ـ ـ سپیداج (Sepia officinalis , Rossia macrosoma  Cattle fish) گونه  (Sepiola سر

(Squid) گونه  Ommastrephes، گونه   Nototodarus ،Loligo، گونه  Sepioteuthis، زنده، تازه  و یا 
سردکرده 

خربزه۱۱۹۰۸۰۷۱۹

ـ سیب تازه ۱۲۰۰۸۰۸۱۰

۱۲۱۲۹۰۹۴۹
ـ ـ اتر- الکل ها و مشتقات  هالوژنه، سولفونه، نیتره  یا نیتروزه آنها (غیر از موارد مشمول  شماره های  فرعی  

۲۹۰۹٫۴۱، ۲۹۰۹٫۴۲، ۲۹۰۹٫۴۳ و ۲۹۰۹٫۴۴)

ـ آلو، خشک کرده۱۲۲۰۸۱۳۲۰

۱۲۳۵۹۰۸۰۰
فتیله های نخی، تار و پودباف، گیس باف  یا کشباف، برای  چراغ، بخاری ، فندک، شمع  یا همانند، توری  چراغ  

زنبوری  و پارچه  کشباف  لوله ای  که  برای ساختن توری به کار می رود، حتی آغشته

ـ محصوالت  نباتی  که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد۱۲۴۱۴۰۴۹۰

ـ سولفور سدیم ۱۲۵۲۸۳۰۱۰

ـ سیب زمینی، نپخته  یا پخته  شده  درآب  یا بخار، یخ زده ۱۲۶۰۷۱۰۱۰

ید فتالیک۱۲۷۲۹۱۷۳۵ ـ ـ انیدر

سنگ  کروم  و کنسانتره  آن۱۲۸۲۶۱۰۰۰

ـ آخال  میکا۱۲۹۲۵۲۵۳۰

ـ احشاء حیوانات  از نوع  گوسفند، بز، اسب ، االغ ، قاط ر یا استر، تازه  یا سردکرده ۱۳۰۰۲۰۶۸۰

۱۳۱۰۶۰۳۹۰
ینت، خشک کرده، سفید کرده، آغشته  یا آماده شده  به   یده شده، برای  دسته  گل  یا برای  ز ـ گل  و غنچه  گل، بر

نحو دیگر

کیوی۱۳۲۰۸۱۰۵۰

۱۳۳۳۹۲۴۹۰
ـ لوازم  سر میز، لوازم آشپزخانه، سایر اشیای خانه داری  و پاکیزگی، از مواد پالستیکی  (غیر از موارد مشمول  

شماره  ۳۹۲۴٫۱۰)

روده، بادکنک و شکمبه  حیوانات، کامل  یا قطعه  قطعه  شده، غیر از روده، بادکنک و شکمبه  ماهی ۱۳۴۰۵۰۴۰۰

ـ نخود رسمی  (pois chiche) غالف دار خشک، غالف  کنده  حتی  پوست  کنده  یا لپه شده ۱۳۵۰۷۱۳۲۰

ـ اجزا و قطعات  دستگاه های  مشمول  ردیف های ۸۴۰۶٫۱۱ و ۱۳۶۸۴۰۶۹۰۸۴۰۶٫۱۹

۱۳۷۵۵۱۳۴۹
ـ ـ پارچه های تار و پودباف چاپ  شده  دیگر از الیاف  غیر یکسره  که  کمتر از ۸۵ درصد وزن آنها از این  الیاف  

باشد عمدتا یا منحصرا با پنبه  مخلوط شده که  وزن  هر مترمربع آنها از ۱۷۰ گرم  بیشتر نباشد 

ـ  مخمرهای  زنده ۱۳۸۲۱۰۲۱۰

تولوئن   (از هیدروکربورهای  حلقوی )۱۳۹۲۹۰۲۳۰

ـ ـ پلی  استیرن ، به  اشکال  ابتدایی  (غیر از موارد مشمول  شماره فرعی  ۳۹۰۳٫۱۱)۱۴۰۳۹۰۳۱۹

۱۴۱۲۵۱۸۳۰(tossed dolomite) ـ چینه  دولومی  همچنین

ـ گوجه فرنگی، تازه  یا سردکرده ۱۴۲۰۷۰۲۰۰

۱۴۳۵۵۱۳۲۳
ـ ـ پارچه های دیگر تار و پودباف از الیاف  غیر یکسره، پلی استر رنگرزی  شده که کمتر از ۸۵ درصد وزن آنها از 
این  الیاف  باشد، عمدتا یا منحصرا با پنبه مخلوط  شده، که  وزن  هر مترمربع  آنها از ۱۷۰ گرم  بیشتر نباشد، غیر 

از پارچه های  مشمول  شماره  ۵۵۱۳٫۲۱ و ۵۵

۱۴۴۴۱۰۲۲۹
ـ ـ پوست  خام  حیوانات  از جنس  گوسفند، تازه  یا نمک زده، خشک شده، آهک زده، یا مخفوظ  شده  به نحوی 

یده  شده  (غیر از آنهایی  که  در یاداشت  ۱ج  این  فصل  دیگر اما دباغی نشده ، حتی مو کنده  یا الیه به الیه بر
مستثنی  شده اند، بدون  پشم، پیکله)
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۱۴۵۷۳۲۱۸۲
ـ ـ بخاری  و وسایل غیربرقی  همانند با مصارف  خانگی  از چدن، آهن  یا از فوالد، با سوخت  مایع ، غیر از 

آنهایی که  مشمول  شماره  ۷۳۲۱٫۱۲ می شوند

ـ نخ  از الیاف  مصنوعی  غیر یکسره آماده شده  برای خرده فروشی  (غیر از نخ دوخت)۱۴۶۵۵۱۱۳۰

۱۴۷۸۷۱۴۱۹
ـ ـ اجزا و قطعات  و متفرعات  برای  موتور سیکلت ها به  غیر از زین  (از جمله  موتور سیکلت  گازی) مشمول  

شماره  ۸۷٫۱۱

ـ مصنوعات  از کادمیوم  غیر از: کادمیوم  به صورت کارنشده ، قراضه  و دم  قیچی و پودر از کادمیوم۱۴۸۸۱۰۷۹۰

ـ دوربین  دوچشمی۱۴۹۹۰۰۵۱۰

ـ حیوانات  زنده  از نوع  بز۱۵۰۰۱۰۴۲۰

۱۵۱۷۳۲۱۱۲
ـ ـ اجاق  فردار، منقل ، اجاق  ط بخ  (از جمله  آنهایی که  دارای  دیگ  فرعی برای حرارت  مرکزی  باشند)، 

یان  کن (barbecue)، کباب پز، اجاق  گازی دستی، خوراک گرمکن  (plate warmer) و وسایل  غیربرقی   بر
همانند با مصارف  خانگی با سوخت  مایع، از چدن

ـ تورباف ها (tulles)، و سایر پارچه های  توری  غیر از پارچه های تار و پودباف، کشباف  یا قالب باف۱۵۲۵۸۰۴۱۰

ـ ـ اشیای سر میز، اشیای آشپزخانه  یا سایر اشیای خانه داری  و اجزا و قطعات  آنها از چدن ، لعاب  داده شده۱۵۳۷۳۲۳۹۲

ـ کربنات  کلسیم ۱۵۴۲۸۳۶۵۰

۱۵۵۲۵۰۳۰۰
گوگرد از هر نوع  به استثنای گل  گوگرد (گوگرد تصفیه شده )، گوگرد رسوب کرده (گوگرد پرسیپیته ) و گوگرد 

کلوئیدال 

۱۵۶۵۱۰۱۳۰
ـ پشم ، حالجی  نشده  و شانه نزده، کربونیزه  شده، غیر از کاالی  مشمول ردیف های ۵۱۰۱٫۱۱، ۵۱۰۱٫۱۹، 

۵۱۰۱٫۲۹ ،۵۱۰۱٫۲۱

۱۵۷۶۲۰۹۹۰
ـ لباس و متفرعات لباس برای نوزادان از مواد نساجی    به غیر از شماره های ۶۲۰۹٫۱۰، ۶۲۰۹٫۲۰، 

۶۲۰۹٫۳۰

۱۵۸۳۹۱۷۲۹
ـ لوله و شلنگ های  سخت  و شکننده  از مواد پالستیکی  (غیر از موارد مشمول شماره های  فرعی  ۳۹۱۷٫۲۱، 

(۳۹۱۷٫۲۳ ،۳۹۱۷٫۲۲

۱۵۹۰۳۰۷۹۹
ـ ـ صدف داران  حتی  جداشده  از کاسه  یا صدف ، یخ زده ، خشک کرده، نمک زده  یا در آب  نمک، آبزیان  فاقد  ـ 

ستون  فقرات  به غیر از قشرداران  و صدف داران، یخ زده، خشک کرده، نمک زده ، یا در آب  نمک

پشم  چوب  (کاه  یا پوشال)، آرد چوب ۱۶۰۴۴۰۵۰۰

ـ آلو و گوجه، تازه ۱۶۱۰۸۰۹۴۰

۱۶۲۷۲۱۶۲۱
ـ ـ پروفیل (profile) از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج با مقطع  L، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم 

اکسترودشده، با بلندی کمتر از ۸۰ میلی متر

۱۶۳۵۶۰۷۴۹
یسمان، ط ناب و کابل، حتی گیس باف  یا قیطان باف از پلی اتیلن  یا از پلی پروپیلن  حتی آغشته، اندوده،  ـ ـ ر

پوشانده، یا غالف  شده  با کائوچو یا با ماده  پالستیکی

۱۶۴۰۷۰۴۹۰
ـ کلم، گل  کلم، کلم  پیچ، کلم  قمری  و محصوالت  همانند از نوع  (brassica) غیر از موارد مشمول  

ردیف های فرعی  ۰۷۰۴٫۱۰ و ۰۷۰۴٫۲۰)، تازه  یا سردکرده 

ـ موی  زبر حیوان، حالجی  نشده  و شانه نزده۱۶۵۵۱۰۲۲۰

۱۶۶۶۱۱۵۹۹
ـ ـ جوارب ساقه کوتاه، جوراب سه ربعی، جوراب واریس، پاپوش بدون تخت، کشباف یا قالب باف  از مواد 

نساجی    به  غیر از شماره های ۶۱۱۵٫۹۱، ۶۱۱۵٫۹۲، ۶۱۱۵٫۹۳

۱۶۷۲۷۰۷۵۰
ـ مخلوط های  هیدروکربورهای  بودار (aromatic) که  در ۲۵۰ درجه سانتیگراد ط بق  روش ۸۶ ۶۵ 

ASTMD D درصد حجمی  آن یا بیشتر تقطیر شود غیر از موارد مشمول شماره های  فرعی  ۲۷۰۷٫۱۰، 
۲۷۰۷٫۲۰، ۲۷۰۷٫۳۰، و ۲۷۰۷٫۴۰

۱۶۸۵۸۰۱۱۰
ـ پارچه های  مخمل و پلوش تار و پودباف  و پارچه های  شینل، غیر از پارچه های  مشمول شماره  ۵۸٫۰۲ یا 

۵۸٫۰۶ از پشم  یا از موی  نرم (کرک) حیوان 

ـ هیپوکلریت ها، کلریت ها، هیپوبرومیت ها (غیر از موارد مشمول شماره  فرعی  ۲۸۲۸٫۱۰)۱۶۹۲۸۲۸۹۰

ـ کاهو کروی  (ساالدی )، تازه  یا سردکرده ۱۷۰۰۷۰۵۱۱

۱۷۱۲۰۰۵۴۰(pisum sativum)  ـ نخود فرنگی
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ـ آخال الیاف  مصنوعی  (همچنین ضایعات، آخال  نخ ها و الیاف  کهنه  و پس مانده آنها)۱۷۲۵۵۰۵۲۰

۱۷۳۰۳۰۳۴۹
ـ ـ ماهی های  تن  غیر از موارد مشمول  ردیف های فرعی  ۰۳۰۳٫۴۱، ۰۳۰۳٫۴۲ و ۰۳۰۳٫۴۳، یخ زده ، 

به استثنای  فیله  ماهی  و سایر قسمت های  گوشتی  ماهی  مشمول  شماره  ۰۳٫۰۴ و به استثنای  جگر ماهی، تخم  
و منی  ماهی 

۱۷۴۵۸۰۱۲۱
ـ ـ پارچه های مخمل  و پلوش تار و پودباف، پرز پودی  قطع  نشده  از پنبه غیر از پارچه های  مشمول  شماره  

۵۸٫۰۲ یا ۵۸٫۰۶

ـ فرو مولیبدن ۱۷۵۷۲۰۲۷۰

۱۷۶۲۰۰۵۵۱
ـ ـ لوبیا (گونه  phaseolus)، (گونه vigna) به صورت دانه، آماده  یا محفوظ شده  به جز در سرکه  یا جوهر 

سرکه، یخ نزده

۱۷۷۲۵۱۵۲۰
ـ سنگ های  اکوسین  و سایر سنگ های  آهکی  برای  تراش  یا ساختمان  با وزن مخصوص  ظاهری مساوی  ۲/۵ 

یا بیشتر، سنگ  رخام 

ـ ـ لوله  و شلنگ  های  سخت  و شکننده  از پلیمرهای  اتیلن ۱۷۸۳۹۱۷۲۱

۱۷۹۲۸۱۱۲۹
ـ ـ ترکیبات  اکسیژنه  غیر آلی  عناصرغیر فلزی  (غیر از موارد مشمول شماره های  ۲۸٫۰۶، ۲۸٫۰۷، ۲۸٫۰۹، 

۲۸٫۱۰، ۲۸۱۱٫۲۱، ۲۸۱۱٫۲۲ و ۲۸۱۱٫۲۳)

ینی  (همچنین  شکالت  سفید)، بدون  کاکائو، غیر از آدامس  مشمول  شماره فرعی  ۱۸۰۱۷۰۴۹۰۱۷۰۴٫۱۰ ـ شیر

ـ پارا فرمالدئید۱۸۱۲۹۱۲۶۰

ـ خاک رس  نسوز، حتی  تکلیس شده ۱۸۲۲۵۰۸۳۰

ـ لینییت  به هم فشرده  به استثنای کهربای  سیاه ۱۸۳۲۷۰۲۲۰

ـ آدامس  (Chering - gum)، حتی  پوشیده  شده  از قند و شکر۱۸۴۱۷۰۴۱۰

۱۸۵۲۰۰۷۱۰
ـ مربا، ژله ، مارماالد، پوره  خمیر میوه  که  به وسیله  پختن  به دست آمده  با یا بدون  افزودن  قند یا سایر مواد 

شیرین  کننده، هموژنیزه 

ـ ـ اورتو فتاالت  دی  اکتیل ۱۸۶۲۹۱۷۳۲

۱۸۷۰۳۰۱۹۱
ـ ـ قزل آالی  زنده (قزل آالی قهوه ای، قزل آالی  رنگین کمان استیل هد، قزل آالی  کاتروت  ساحلی، قزل آالی  

طالئی  شاخه  جنوبی رودخانه  کرن ، سالمو گیال)

۱۸۸۵۶۰۷۲۹
یسمان، ط ناب و کابل حتی  گیس باف  از سیرال  یا از سایر الیاف  نساجی  ، از گونه  اکاو حتی آغشته   ـ ـ ر

یا اندوده، پوشانده  یا غالف شده با کائوچو یا با ماده پالستیکی به  غیر از شماره های  ۵۶۰۷٫۱۰و۵۶۰۷٫۲۱

۱۸۹۷۴۰۳۱۳(Billet)  ـ ـ مس  تصفیه شده  به شکل  شمش  کوچک

۱۹۰۶۸۰۲۹۹
ـ ـ سنگ های دیگر و اشیای ساخته شده از این  سنگ ها (به استثنای سنگ لوح) غیر از سنگ های شماره 
۶۸٫۰۱ و سنگ ها و اشیای مشمول شماره های ۶۸۰۲٫۲۱، ۶۸۰۲٫۲۲، ۶۸۰۲٫۲۳، ۶۸۰۲٫۲۹، 

۶۸۰۲٫۹۱، ۶۸۰۲٫۹۲ و ۶۸۰۲٫۹۳

ـ ـ اورتر- اکسیلن (o-xylene) از هیدروکربورهای  حلقوی ۱۹۱۲۹۰۲۴۱

۱۹۲۳۹۱۷۳۱
ـ ـ لوله ها و شلنگ های قابل انعط اف  که  دارای  یک حداقل  تحمل  فشار تا حد ترکیدگی  mpa ۲۷٫۶ باشند 

(غیر از موارد مشمول  شماره های فرعی  ۳۹۱۷٫۱۰، ۳۹۱۷٫۲۱، ۳۹۱۷٫۲۲، ۳۹۱۷٫۲۳، ۳۹۱۷٫۲۹) 
از مواد پالستیکی 

۱۹۳۶۸۰۲۲۳
یده شده یا اره شده و دارای سطح  ـ ـ سنگ  خارا (گرانیت ) و اشیای ساخته شده از این  سنگ ها، که  فقط بر

صاف یا یکپارچه باشند

ـ ـ گاز طبیعی  مایع شده ۱۹۴۲۷۱۱۱۱

۱۹۵۳۴۰۲۹۰
ـ مواد آلی  تانسیواکتیف (غیر از صابون ها)، فرآورده های تانسیو اکتیف ، فرآورده ها برای  شست وشو (همچنین  
فرآورده های  کمکی  برای شست وشو) و فرآورده های  تمیز کردن ، حتی دارای  صابون  غیر از آنهایی که  مشمول  

شماره  ۳۴٫۰۱ است و غیر از موارد مشمول  شماره های

ـ ـ لوله  و شلنگ های  سخت  و شکننده  ار پلیمرهای  پروپیلن ۱۹۶۳۹۱۷۲۲

ـ ـ پارا- اکسیلن (p-xylene) از هیدروکربورهای  حلقوی ۱۹۷۲۹۰۲۴۳
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۱۹۸۴۷۰۶۹۲
ـ ـ خمیرها از مواد الیافی سلولزی (غیر از موارد مشمول  شماره های  ۴۷٫۰۱، ۴۷٫۰۲، ۴۷٫۰۳، ۴۷٫۰۴، 

۴۷٫۰۵)، شیمیایی

۱۹۹۷۲۰۳۱۰
محصوالت آهنی حاصل از احیاء مستقیم کلوخه های معدنی آهن، به شکل  توده، گلوله و حبه یا به اشکال 

همانند

ـ مخلوط  میوه های  سخت  پوست  یا مخلوط  میوه های  خشک کرده فصل  ۲۰۰۰۸۱۳۵۰۸

۲۰۱۰۳۰۳۳۳
ـ ـ ماهی  حلوا (Sole) گونه  (Sollea)، یخ زده  به استثنای  فیله  ماهی  وسایر قسمت های  گوشتی  ماهی  مشمول  

شماره  ۰۳٫۰۴ و به استثنای  جگر، تخم و منی  ماهی 

یرحیوان ، حالجی  شده  یا شانه  زده ۲۰۲۵۱۰۵۴۰ ـ موی  ز

ـ ـ هیدراکسید سدیم  (سود سوزآور) جامد۲۰۳۲۸۱۵۱۱

۲۰۴۷۲۱۴۲۰
ـ میله ها از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج، غیر از میله های مشمول شماره ۷۲٫۱۳، گرم نوردشده، دارای 

یان  نورد حاصل  شده  یا بعد از نورد  دندانه، برآمدگی، گودی یا سایر تغییر شکل  یافتگی هایی  باشند که  در جر
شدن  تاب  داده شده اند

۲۰۵۷۲۱۶۱۰
ـ پروفیل (profile) از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج با مقطع  I، U یا H، فقط  گرم  نوردشده، گرم کشیده شده 

یا گرم اکسترودشده، با بلندی کمتر از ۸۰ میلی متر

۲۰۶۱۵۱۶۱۰
یفیه، یا االنیدینیزه،  یفیه، و استر ـ چربی ها و روغن های  حیوانی  و اجزا آنها، جزا و کال هیدروژنه شده ، انتراستر

حتی  تصفیه شده، اما به نحو دیگری  آماده نشده

۲۰۷۳۳۰۱۹۰
 ،(concrete) ـ روغن های  اسانسی  (ترپن  گرفته  شده  یا گرفته  نشده )، همچنین روغن های اسانسی  سفت
ینوئیدها)، محلول  غلیظ  روغن های  اسانسی در  روغن های  اسانسی  مط لق (Absolute)، شبه رزین ها (رز

چربی ها، در روغن های غیر فرار، در موم ها یا در مواد

ـ نفتالین۲۰۸۲۷۰۷۴۰

۲۰۹۶۴۰۵۹۰
ـ کفشها غیر از کفشهای مشمول شماره ۶۴۰۵٫۱۰ و ۶۴۰۵٫۲۰ و کفشهای شماره ۶۴٫۰۱، ۶۴٫۰۲، 

۶۴٫۰۴ ،۶۴٫۰۳

۲۱۰۰۸۱۰۳۰
 groseille a)  وانگور فرنگی سبز و درشت (cassis)  ـ انگور فرنگی  خوشه ای  و همچنین  انگور فرنگی  سیاه

maquereau)، تازه 

ـ ـ ساعت های  دیواری، غیر از ساعت های  مشمول  شماره  ۹۱۰۳٫۹۰ و ۲۱۱۹۱۰۵۲۹۹۱۰۵٫۲۱

۲۱۲۱۹۰۲۱۹
ـ ـ خمیرهای  غذائی  پخته  نشده  و آماده نشده به نحوی دیگر از قبیل اسپاگتی، ماکارونی ، رشته  فرنگی ، 

الزانی  (lasagne)، نیوکی (Gonnellani)، رادیولی  (rovioli)، کان  نللونی  (connelloni)، کوسکوس 
(couscous)، حتی آماده شده  غیر از موارد مشمول  شماره

۲۱۳۲۹۳۳۶۱
ـ ـ مالمین  (از ترکیبات  هترو سیکلیک که  فقط  دارای  هترو اتم  (اتم های  ازت ) هستند و از ترکیباتی  که  

ساختمان آنها دارای یک حلقه  تری  ازین  متراکم نشده  حتی  هیدروژنه شده باشد

۲۱۴۰۸۱۳۴۰
ـ میوه های  خشک کرده غیر از میوه های  مشمول  شماره های  ۰۸٫۰۱، ۰۸٫۰۲، ۰۸٫۰۳، ۰۸٫۰۴، 

۰۸۱۳٫۳۰ ،۰۸۱۳٫۲۰ ،۰۸۱۳٫۱۰ ،۰۸٫۰۶ ،۰۸٫۰۵

۲۱۵۰۷۰۸۹۰
ـ سبزیجات  غالف دار، غالف  کنده  یاغالف  نکنده، تازه  یا سردکرده  (غیر از موارد مشمول  شماره  ردیف  فرعی  

۰۷۰۸٫۱۰ و ۰۷۸۰٫۲۰)

۲۱۶۷۱۱۴۱۹
ـ ـ طالآالت و نقره آالت و اجزای آنها، از فلزات گرانبها، حتی آبکاری شده، روکش شده  یا پوشش شده  با 

فلزات گرانبها، غیر از آنهایی که  مشمول شماره ۷۱۱۴٫۲۰ می شوند

ینی  و بلسان ها، طبیعی ۲۱۷۱۳۰۱۹۰ ـ صمغ ها (غیر از صمغ  عربی )، رزین ها، صمغ های  رز

یم  طبیعی  (باری  تین )، حتی  تکلیس  شده ۲۱۸۲۵۱۱۱۰ سولفات  بار

ـ ـ لوله  و شلنگ های  سخت  و شکننده  از پلیمرهای  کلرور وینیل ۲۱۹۳۹۱۷۲۳

۲۲۰۲۵۲۹۱۰(feldspath) ـ فلداسپات

۲۲۱۴۶۰۱۹۹
ـ ـ مواد قابل بافت، بافته ها و اشیای همانند از مواد قابل  بافت، بسته شده  به هم به صورت رشته های موازی 

یا بافته  شده  به شکل  ورق، حتی  به صورت اشیای تمام شده  (مثال، حصیر، پادری، پرده) از موادی  غیر از مواد 
نباتی  (غیر از موارد مشمول  شماره ۴۶۰۱٫۲۰)
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۲۲۲۳۲۱۳۹۰
ـ رنگ  برای  نقاشی های  هنری، برای آموزش، برای  تابلو، برای  تغییر شدت رنگ، برای  سرگرمی  و رنگ های  

مشابه، به شکل  قرص، در لوله، در کوزه، در بط ری، در پیاله، یا در بسته بندی های  همانند غیر از موارد مشمول  
شماره  فرعی  ۳۲۱۳٫۱۰

۲۲۳۴۰۰۲۳۹
ـ ـ کائوچوی ایزوبوتن ایزوپرن (بوتیل (IIR))، کائوچوی  ایزوبوتن ایزوپرن هالوژنه ( CIIR) یا (BIIR) از 
کائوچوهای  سنتتیک و شبه  کائوچوی مشتق  ازروغن ها به  اشکال  ابتدایی  یا به صورت صفحه ، ورق  یا نوار 

(غیر از موارد مشمول  شماره  ۴۰۰۲٫۳۱)

۲۲۴۷۲۱۴۱۰
ـ میله ها از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج، فقط آهنگری شده، غیر از آنهایی که مشمول شماره ۷۲٫۱۳ 

می شوند

یده نشده به صورت قطعات یخ زده ۲۲۵۰۲۰۷۱۲ گوشت و احشاء خوراکی مرغ و خروس البته بر

۲۲۶۷۲۰۷۱۲
ـ ـ محصوالت نیمه تمام از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج دارای کمتر از ۲۵ درصد وزنی کربن، با سطح 

مقطع مربع مستطیل، غیر از آنهایی که مشمول شماره ۷۲۰۷٫۱۱ می شوند

ـ ـ آینه های شیشه ای قاب نشده۲۲۷۷۰۰۹۹۱

۲۲۸۵۷۰۳۹۰
ـ فرش و کف پوش های  دیگر از مواد نساجی    منگوله بافت  حتی آماده  مصرف به غیر از شماره های  

۵۷۰۳٫۳۰ ،۵۷۰۳٫۲۰ ،۵۷۰۳٫۱۰

۲۲۹۳۹۱۸۹۰
ـ پوشش  کف  از مواد پالستیکی، حتی  خود چسب، به صورت، رول  یا به شکل  چهارگوش  یا لوح، پوشش  

دیوار یا سقف  از مواد پالستیکی، که  در یادداشت ۹ این  فصل  تعریف  شده  (غیر از موارد مشمول  شماره  فرعی  
(۳۹۱۸٫۱۰

ـ دانه  گلرنگ  یا زعفران  کاذب ۲۳۰۱۲۰۷۶۰

ـ ـ اسید استیک۲۳۱۲۹۱۵۲۱

۲۳۲۷۳۰۸۴۰
ـ تکیه گاه  و لوازم مشابه برای چوب بست زدن، پشت دری ساختن یا مشمع زدن از چدن، آهن یا از فوالد 

آماده شده برای استفاده در ساختمان

۲۳۳۶۱۰۳۲۹
ـ ـ لباس به صورت مجموعه از مواد نساجی    به  غیر از شماره های ۶۱۰۳٫۲۱، ۶۱۰۳٫۲۲، ۶۱۰۳٫۲۳ 

مردانه  یا پسرانه، کشباف  یا قالب باف

ینی پزی  یا بیسکوییت پزی، غیر از تنورهای مشمول  ردیف  ۲۳۴۸۴۱۷۲۰۸۴۱۷٫۱۰ ـ تنورهای  نانوایی، شیر

ط ناب، کابل  نوار گیس باف  و همانند، از مس، که  برای  مصرف  برق  عایق نشده  باشند۲۳۵۷۴۱۳۰۰

ـ ـ کاهو (غیر از کاهوی  کروی  یا ساالدی  مشمول  شماره  فرعی  (۰۷۰۵٫۱۱)، تازه  یا سردکرده ۲۳۶۰۷۰۵۱۹

۲۳۷۲۹۲۲۱۱
ـ ـ منو اتانل آمین  وامالح آن (از ترکیبات آمینه  دارای  عامل اکسیژنه به جز آنهایی که  دارای  عوامل  اکسیژنه  

مختلف  هستند)

ـ اشیا از سرامیک غیر از اشیای مشمول شماره ۲۳۸۶۹۱۴۹۰۶۹۱۴٫۱۰

ـ نبتنیت ۲۳۹۲۵۰۸۱۰

ـ ـ هیدراکسید سدیم  به صورت محلول  در آب  (محلول  قلیایی  سود سوزآور)۲۴۰۲۸۱۵۱۲

۲۴۱۵۸۰۵۰۰
دیوارکوبهای  دست باف  از انواع گوبلن (Gobelins) فالنور (Flandres) ابوسن  (Aubusson) بوو 

یز، سوزن زنی  چیپایی)، حتی   (Beauvcus) و همانند، و دیوارکوب های  سوزن دوزی (مثال با سوزن زنی  ر
مهیاشده

۲۴۲۰۳۰۳۲۹
ـ ـ ماهی های  آزاد و قزل آال (Salmonides) (غیر از موارد مشمول  شماره  ردیف  فرعی  ۰۳۰۳٫۱۰ 

۰۳۰۳٫۲۱ ۰۳۰۳٫۲۲)، یخ زده، به استثنای  فیله  ماهی  و سایر قسمت های  گوشتی  ماهی  مشمول  شماره  
ردیف  ۰۳٫۰۴ و به استثنای  جگر ماهی، تخم  و منی  ماهی 

۲۴۳۷۰۰۵۲۹
ـ ـ شیشه فلوت (Float) که فقط  یک رو یا هر دو روی آن ساییده شده یا صیقلی شده باشد، به صورت 

صفحه یا ورق، ولی کارنشده به نحوی دیگر و مسلح نشده با سیم 

ـ ـ سولفات  آلومینیوم ۲۴۴۲۸۳۳۲۲

۲۴۵۲۵۱۷۴۹
ـ ـ دانه ، تراشه  یا خاک سنگ های  شماره های  ۲۵٫۱۵ و ۲۵٫۱۶ حتی  با حرارت عمل  آمده  باشد، از غیر از 

مرمر

۲۴۶۱۹۰۴۹۰
ـ فرآورده های  غالت  که  با عمل  پف  کردن  (swelling) یا تفت  دادن  به دست آمده  باشد، غالت  غیر از ذرت، 
به صورت دانه، پیش پخته  یا آماده نشده به نحوی دیگر (غیر از موارد مشمول  شماره  ردیف  فرعی  ۱۹۰۴٫۱۰)
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ـ هویج  و شلغم، تازه  یا سردکرده ۲۴۷۰۷۰۶۱۰

۲۴۸۰۳۰۲۲۹
ـ ـ ماهی های  پهن  غیر از موارد مشمول  ردیف های فرعی  ۰۳۰۲٫۲۱ ، ۰۳۰۲٫۲۲، ۰۳۰۲٫۲۳ تازه  یا 

سردکرده، به استثنای  فیله  ماهی  و سایر قسمت های  گوشتی ماهی  مشمول شماره  ۰۳٫۰۴ و به استثنای  جگر 
ماهی، تخم  و منی  ماهی 

۲۴۹۰۳۰۶۲۹
ـ ـ قشرداران، حتی  پوست  کنده  (غیر از موارد مشمول  شماره های  ۰۳۰۶٫۲۱ و ۰۳۰۶٫۲۲ و ۰۳۰۶٫۲۳ 

و ۰۳۰۶٫۲۴)

۲۵۰۶۸۰۲۹۱
ـ ـ سنگ مرمر، تراورتن، رخام (به استثنای سنگ لوح) و اشیای ساخته شده از این  سنگ ها، غیر از سنگ های  

شماره ۶۸٫۰۱ و سنگ ها و اشیای مشمول  شماره  ۶۸۰۲٫۲۱

۲۵۱۰۴۰۲۱۰
ـ شیر و خامه شیر، غلیظ شده  یا به  آن قند یا سایر مواد شیرین کننده  اضافه شده، به شکل  پودر، به شکل  دانه  
(garanul) یا هر شکل  جامد دیگر، که  میزان  مواد چرب  آن از لحاظ  وزن  بیشتر از ۱/۵ درصد نباشد

۲۵۲۲۷۱۳۹۰
ـ تفاله های  نفت  یا روغن  حاصل  از مواد معدنی  قیری  غیر از موارد مشمول شماره های  فرعی  ۲۷۱۳٫۱۱ و 

۲۷۱۳٫۱۳

ـ گل  کلم  و گل  کلم  بروکولی  (brokoli) تازه  یا سردکرده ۲۵۳۰۷۰۴۱۰

۲۵۴۵۸۰۱۲۳
ـ ـ پارچه های دیگر مخمل و پلوش تار و پودباف  با پرز پودی  از پنبه غیر از پارچه های  مشمول شماره ۵۸٫۰۲ 

یا ۵۸٫۰۶

۲۵۵۲۵۱۵۱۲
یده  شده  به  ـ ـ سنگ های  مرمر و سنگ های  تراورتن  با وزن  مخصوص  ظاهری مساوی  ۲/۵ یا بیشتر، فقط  بر

وسیله  اره  یا به نحوی دیگر به صورت قطعه  یا به شکل  صفحات  مربع  یا مربع  مستطیل

۲۵۶۶۸۰۲۱۰
ـ سنگ تراش پذیر کارشده یا سنگ ساختمان (به استثنای سنگ لوح) کارشده و اشیای ساخته شده از این 
سنگ ها، غیر از سنگ های  شماره ۶۸٫۰۱؛ چهارگوش (tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند حتی  به 

اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل

ظروف چدنی ، آهنی  یا فوالدی  برای  گازهای  فشرده  یا مایع شده۲۵۷۷۳۱۱۰۰

۲۵۸۷۲۱۶۳۱
ـ ـ پروفیل از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج با مقطع U، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم 

اکسترودشده، با بلندی ۸۰ میلی متر یا بیشتر

ـ ـ فرو سیلسیوم دارای بیش از ۵۵ درصد وزنی  سیلیسیوم۲۵۹۷۲۰۲۲۱

ـ لوازم  سر میز و لوازم آشپزخانه، از مواد پالستیکی ۲۶۰۳۹۲۴۱۰

ـ زردالو، تازه۲۶۱۰۸۰۹۱۰

ـ ـ آبگرمکن های  زودجوش  گازی۲۶۲۸۴۱۹۱۱

فرش ها و کف پوش های  دیگر از مواد نساجی  ، حتی آماده  مصرف۲۶۳۵۷۰۵۰۰

ـ ـ مواد آلی تانسیواکتیف ، حتی بسته بندی شده برای خرده فروشی (غیر از صابون ها)، انیونیک ها۲۶۴۳۴۰۲۱۱

۲۶۵۳۵۰۶۹۹
ـ ـ چسب ها و سایر چسباننده های آماده (غیر از موارد مشمول  شماره فرعی  ۳۵۰۶٫۹۱) که در جای  دیگری  

مذکور یا مشمول  نباشد

ـ کلر۲۶۶۲۸۰۱۱۰

ـ ـ پلی  استیرن ، به  اشکال  ابتدایی ، قابل  انبساط ۲۶۷۳۹۰۳۱۱

ـ پنیر غیر از موارد مشمول  ردیف های فرعی  ۰۴۰۶٫۱۰ و ۰۴۰۶٫۲۰ و۰۴۰۶٫۳۰ و ۲۶۸۰۴۰۶۹۰۰۴۰۶٫۴۰

ـ سکوهای  شناور یا غوطه ور حفاری  یا استخراج۲۶۹۸۹۰۵۲۰

۲۷۰۸۴۳۲۱۰((Ploughs) خیش) ـ گاوآهن

۲۷۱۷۰۰۵۲۱
ـ ـ شیشه فلوت (Float) به صورت صفحه یا ورق، مسلح نشده با سیم که خمیر آن کال رنگ شده، کدر 

شده، روکش دارشده (رویه دارشده) یا صرفا سطح آن ساییده شده

ـ قیر و آسفالت، طبیعی، آسفالتیت  (Asphaltite) و سنگ  آسفالت دار۲۷۲۲۷۱۴۹۰

۲۷۳۷۳۰۸۳۰
ـ در، پنچره و چارچوب آنها و دوره  و آستانه در از چدن، آهن یا از فوالد، آماده شده برای استفاده در 

ساختمان، غیر از ساختمان های پیش ساخته  شماره  ۹۴٫۰۶

ـ الستیک های  رویی  چرخ  بادی  نو، از کائوچو از انواعی  که  برای  موتورسیکلت به کار می رود۲۷۴۴۰۱۱۴۰

ـ ـ سنگ  آهن  و کنسانتره  آن، غیر از پیریت آهن  تفته  (خاکستر پیریت  )، به هم فشرده  نشده ۲۷۵۲۶۰۱۱۱
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۲۷۶۵۶۰۷۹۰
یسمان، ط ناب  و کابل، حتی  گیس باف  یا قیطان باف  از سایر الیاف سنتتیک، حتی آغشته، اندوده، پوشانده   ـ ر

یا غالف شده، با کائوچو یا با ماده پالستیکی  به  غیر از شماره ۵۶۰۷٫۵۰

۲۷۷۸۳۰۴۰۰
یه  و سینی  جای  اسناد، کاغذ دان، قلمدان، جای  مهر و ملزومات  و  قفسه  بایگانی، قفسه  جای  فیش، کاز
تجهیزات  همانند برای دفتر کار، از فلزات  معمولی، به استثنای مبلمان  برای  دفتر کار مشمول  شماره ۹۴٫۰۳

۲۷۸۷۳۲۵۹۹
یخته گری  از چدن ، آهن  یا از فوالد غیر از آنهایی که مشمول شماره  ۷۳۲۵٫۱۰، ۷۳۲۵٫۹۱  ـ ـ مصنوعات  ر

می شوند

۲۷۹۵۸۰۱۹۰
ـ ـ پارچه های مخمل و بلوش تار و پودباف  و پارچه های  شینل، غیر از پارچه های مشمول  شماره ۵۸٫۰۲ 
و ۵۸٫۰۶ از مواد نساجی    غیر از آنهایی که مشمول شماره های  ۵۸۰۱٫۱۰، ۵۸۰۱٫۲۱، ۵۸۰۱٫۲۲، 
۵۸۰۱٫۲۳، ۵۸۰۱٫۲۴، ۵۸۰۱٫۲۵، ۵۸۰۱٫۲۶، ۵۸۰۶٫۳۱، ۵۸۰۱٫۳۲، ۵۸۰۱٫۳۳ می شوند

۲۸۰۷۰۰۴۹۰
ـ شیشه کشیده یا بادشده، به صورت ورق، حتی دارای یک الیه جاذب یا منعکس کننده، ولی کارنشده به 

نحوی دیگر غیر از آنهایی که  مشمول شماره ۷۰۰۴٫۱۰ می شوند

ـ ـ اسپات  فلوئور حاوی  ۹۷ درصد وزنی  یا کمتر فلوئورور کلسیم ۲۸۱۲۵۲۹۲۱

۲۸۲۱۲۱۳۰۰
کاه  و پوست  غالت، آماده نشده، حتی  قطعه قطعه شده، آسیاب  شده، فشرده شده  (preseed) یا به هم فشرده  

(pellet)  به  شکل  حبه

ـ ـ گردوی  معمولی ، تازه  یا خشک، بدون  پوست ۲۸۳۰۸۰۲۳۲

ـ ید۲۸۴۲۸۰۱۲۰

۲۸۵۴۰۱۴۹۰
ـ اشیا برای  بهداشت  یا داروخانه  (همچنین  سر پستانک) از کائوچوی  سفت شده  (غیر از موارد مشمول  

(۴۰۱۴٫۱۰

ـ آلومینیوم  غیرممزوج  به صورت کارنشده ۲۸۶۷۶۰۱۱۰

۲۸۷۸۷۱۶۴۰
یلرها (Semi-remoques)، غیر از آنهایی که مشمول شماره  ۸۷۱۶٫۱۰، ۸۷۱۶٫۲۰،  یلرها و نیمه  تر ـ تر

۸۷۱۶٫۳۱، ۸۷۱۶٫۳۹ می شوند

ـ هادی های  برق  عایق شده  برای  ولتاژ بیشتر از ۱۰۰۰ وات  حتی  جورشده با قطعات  اتصال۲۸۸۸۵۴۴۶۰

۲۸۹۳۹۲۳۲۱
ـ ـ کیسه، کیسه کوچک (همچنین کیسه های مخروطی  شکل) برای  نقل  و انتقال یا بسته بندی  کاال، از 

پلیمرهای  پلی اتیلن 

ـ ـ یخچال ، نوع  خانگی  غیر از آنهایی که  مشمول  ردیف  ۸۴۱۸٫۲۱ و ۸۴۱۸٫۲۲ می شوند۲۹۰۸۴۱۸۲۹

سایر پروفیل از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج حاصل از محصوالت تخت نوردشده۲۹۱۷۲۱۶۶۹

۲۹۲۶۱۱۴۹۰
ـ لباس های  کشباف یا قالب باف  از مواد نساجی    دیگر غیر از شماره های ۶۱۱۴٫۱۰، ۶۱۱۴٫۲۰ و 

۶۱۱۴٫۳۰

یان  متناوب ( Ae) یا مستقیم (AC) با قدرت  بیشتر از ۳۷/۵ وات۲۹۳۸۵۰۱۲۰ ـ موتورهای  عمومی  (universal) با جر

۲۹۴۷۲۲۷۹۰
ـ میله ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم و پیچیده شده، غیر از آنهایی که مشمول شماره های 

۷۲۲۷٫۱۰ و ۷۲۲۷٫۲۰ می شوند

۲۹۵۸۴۷۴۲۰
ـ ماشین ها و دستگاه های  خرد کردن  یا ساییدن، خاک، سنگ  کلوخه ها یا سایر مواد معدنی  به شکل جامد (از 

جمله  پودر یا خمیر)

سنگ لوح طبیعی کارشده و اشیای ساخته شده از سنگ لوح طبیعی یا فشرده۲۹۶۶۸۰۳۰۰

۲۹۷۵۷۰۳۳۰
ـ فرش و کف پوش های  دیگر منگوله بافت  حتی آماده  مصرف  از مواد نساجی   سنتتیک و مصنوعی غیر از 

آنهایی که  مشمول  شماره های  ۵۷۰۳٫۱۰ و ۵۷۰۳٫۲۰ می شوند

۲۹۸۱۹۰۴۱۰
ـ فرآورده های  غالت  که  با عمل  پف  کردن  (swelling) یا تفت  دادن  به دست آمده  باشد (مثال کورن  فلیکز 

((corn flakes)

یدریک)۲۹۹۲۸۰۶۱۰ ـ لرورهیدرژن  (اسید کلر

۳۰۰۳۹۲۰۹۹
یکه ها از مواد پالستیکی  غیر اسفنجی،  ـ ـ صفحه ها، ورق ها، ورقه های  نازک (foil - film) و بار

مستحکم نشده، مط بق  نشده، فاقد تکیه گاه یا جورنشده  به طریق  مشابه  با مواد دیگر (غیر از موارد مشمول  
شماره  ۳۹٫۱۹) از مواد پالستیکی 

۳۰۱۲۰۰۱۹۰
ـ سبزیجات، میوه ها و سایر اجزای خوراکی  نباتات، آماده  یا محفوظ شده در سرکه  یا در جوهر سرکه ، غیر از 

موارد مشمول  شماره  ردیف های فرعی  ۲۰۰۱٫۱۰، ۲۰۰۱٫۲۰
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ـ پلی اتیلن  ترفتاالت، به  اشکال  ابتدایی ۳۰۲۳۹۰۷۶۰

۳۰۳۷۰۱۳۱۰
ـ اشیای از شیشه، سرامیک، برای سر میز، آشپزخانه، پاکیزگی، دفتر تزئینی داخلی ساختمان یا مصارف 

همانند، غیر از اشیای شماره ۷۰٫۱۰ یا ۷۰٫۱۸

۳۰۴۰۳۰۲۳۹
ـ ـ ماهی های تن  غیر از موارد مشمول  شماره ردیف های فرعی  ۰۳۰۲٫۳۱ و ۰۲۰۳٫۳۲ و۰۳۰۲٫۳۳ تازه  
یا سردکرده  به استثنای  فیله  ماهی  و سایر قسمت های  گوشتی ماهی  مشمول  ردیف  ۰۳٫۰۴ به استثنای  جگر 

ماهی ، تخم  و منی  ماهی 

یکه ها، از مواد پالستیکی  ۳۰۵۳۹۲۱۹۰ ـ ـ صفحه ها، ورق ها، ورقه های  نازک (foil - film) بار

ـ ـ فرو سیلیسیوم دارای ۵۵ درصد وزنی یا کمتر سیلیسیوم۳۰۶۷۲۰۲۲۹

ـ ـ بلغور و زبره، از ذرت ۳۰۷۱۱۰۳۱۳

ـ ـ پشم  حالجی  نشده  و شانه نزده، چربی زدایی شده، کربونیزه نشده  به غیر از کاالی  مشمول ردیف  ۳۰۸۵۱۰۱۲۹۵۱۰۱٫۲۱

ـ بنزن  (از هیدروکربورهای  حلقوی )۳۰۹۲۹۰۲۲۰

ـ پلی پروپیلن، به اشکال  ابتدایی ۳۱۰۳۹۰۲۱۰

ـ ـ مفتول  مسی  از مس  تصفیه شده، غیر از آنهایی که مشمول  شماره ۷۴۰۸٫۱۱ می شوند۳۱۱۷۴۰۸۱۹

۳۱۲۱۵۱۲۲۹
ـ ـ روغن  پنبه  دانه  و اجزای آن (غیر از موارد مشمول  در شماره  ردیف فرعی  ۱۵۱۲٫۲۱) حتی  تصفیه شده  ولی  

از لحاظ  شیمیایی تغییرنیافته 

یراندازهای سفری دیگر غیر از شماره های ۶۳۰۱٫۱۰، ۶۳۰۱٫۲۰، ۶۳۰۱٫۳۰، ۳۱۳۶۳۰۱۹۰۶۱۰۳٫۴۰ ـ پتوها و ز

۳۱۴۶۹۱۰۱۰
یزگاه و ادوات  ـ ظرفشویی، روشویی، پایه روشویی، وان حمام، بیده، لگن مستراح، مخزن آب سیفون، آبر

ثابت همانند برای مصارف بهداشتی از چینی

ـ مغز و هسته  میوه  نخل، حتی  خردشده ۳۱۵۱۲۰۷۱۰

یز (خیارترشی )، آماده  یا محفوظ شده  در سرکه  یا در جوهر سرکه ۳۱۶۲۰۰۱۱۰ ـ خیار و خیار ر

سنگ  سرب  و کنسانتره  آن۳۱۷۲۶۰۷۰۰

۳۱۸۷۲۰۸۵۴
ـ محصوالت تخت نوردشده از آهن یا از فوالدهای  غیرممزوج، با پهنای ۶۰۰ میلی متر یا بیشتر، با ضخامت 

کمتر از ۳ میلی متر به صورت غیرطومار، فقط گرم نوردشده

۳۱۹۱۱۰۱۰۰(mateil متل) آرد گندم  یا آرد مخلوط  گندم  و چاودار

ـ هیدروکربورهای  غیرحلقوی اشباع شده ۳۲۰۲۹۰۱۱۰

۳۲۱۳۹۲۰۱۰
یکه ها از مواد پالستیکی  غیر اسفنجی،  ـ صفحه ها، ورق ها، ورقه های  نازک  (foil - film)، بار

مستحکم نشده، مطبق نشده فاقد تکیه گاه  یا جورنشده  به طریق  مشابه  با مواد دیگر 

۳۲۲۷۳۲۱۸۱
ـ ـ بخاری  و وسایل غیربرقی  همانند با مصارف  خانگی  از چدن، آهن  یا از فوالد، با سوخت  گازی  یا هم  با گاز 

و هم  با سایر سوخت ها، غیر از آنهایی که  مشمول  شماره  ۷۳۲۱٫۱۱ می شوند

سرکه  خوراکی  و بدل  سرکه  خوراکی  که  از جوهر سرکه  به دست  می آید۳۲۳۲۲۰۹۰۰

۳۲۴۶۱۱۱۹۰
ـ لباس و متفرعات لباس نوزادان، کشباف یا قالب باف  از مواد نساجی   به غیر از شماره های ۶۱۱۱٫۱۰، 

۶۱۱۱٫۳۰ ،۶۱۱۱٫۲۰

ـ چسب ها بر اساس  نشاسته  یا فکول، یا بر اساس  دکسترین  یا سایر نشاسته ها و فکولهای  تغییر یافته ۳۲۵۳۵۰۵۲۰

ـ ـ مرغ  و خروس ، از نوع  خانگی  به وزن  ۱۸۵ گرم  و کمتر۳۲۶۰۱۰۵۱۱

یره  و به هم فشرده  به شکل  حبه ۳۲۷۱۲۱۴۱۰ ـ یونجه  به صورت ز

ـ ـ بادام، تازه  یا خشک، بدون  پوست ۳۲۸۰۸۰۲۱۲

ـ آبگرمکن های  فوری  یا مخزنی  برقی  و گرمکن های  غوطه ور برقی۳۲۹۸۵۱۶۱۰

۳۳۰۵۴۰۸۳۳
ـ ـ پارچه های  تار و پودباف  دیگر از نخ های  جنگل های  گوناگون  از نخ رشته های مصنوعی  یا مواد شیمیایی 

۵۴٫۰۵

۳۳۱۱۸۰۶۹۰
ـ ـ شکالت  و سایر فرآورده های  خوراکی  دارای  کاکائو (غیر از موارد مشمول شماره های  فرعی  ۱۸۰۶٫۱۰ و 
۱۸۰۶٫۲۰ عرضه  شده  ) به صورت تخته  و بلوک (and slab BLOCK)، میله  (bar) یا قلم، (غیر از موارد 

مشمول شماره های  فرعی  ۱۸۰۶٫۳۱ و ۱۸۰۶٫۳۲)
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۳۳۲۳۹۰۲۹۰
پلیمرهای  پروپیلن  یا پلیمرهای  سایر اولفین ها، به اشکال  ابتدایی  (غیر از موارد مشمول  فرعی  ۳۹۰۲٫۱۰، 

(۳۹۰۲٫۳۰ ،۳۹۰۲٫۲۰

ـ ـ نمد، آغشته، اندوده، پوشانده ، مط بق  نشده، از مواد نساجی   (غیر از مواد نساجی    شماره  ۵۶۰۲٫۲۱)۳۳۳۵۶۰۲۲۹

ـ آجر ساختمان  از سرامیک۳۳۴۶۹۰۴۱۰

۳۳۵۶۲۱۴۴۰
ـ شال، اشارپ، دستمال  گردن، کاشن نه، کاشکول، چادر و روسری ، مقنعه و روبند و تور صورت  از الیاف  

مصنوعی

ـ ـ ماشین  تراش  افقی  برای  برداشتن  فلز غیر از آنهایی که  مشمول ردیف  ۸۴۵۸٫۱۹ می شوند۳۳۶۸۴۵۸۱۹

۳۳۷۰۹۰۲۴۰
ـ چای  سیاه  (تخمیرشده ) و چای مجزا تخمیرشده،  عرضه  شده  به  نحوی  غیر از موارد مشمول  شماره  

۰۹۰۲٫۳۰

۳۳۸۵۸۰۲۲۰
ـ پارچه های حوله باف  اسفنجی و سایر پارچه های  تار و پودباف  اسفنجی (پرز حلقوی) همانند، از مواد 

نساجی  ، غیر از پارچه های  کم  عرض (روبان ) مشمول شماره ۵۸٫۰۶

۳۳۹۳۵۰۶۱۰
ـ محصوالت  از هر قبیل  که  مصرف  چسب ها یا چسباننده ها را داشته و برای خرده فروشی  به عنوان  چسب  یا 

چسباننده  در بسته هایی که  وزن  خالص آن از یک کیلوگرم بیشتر نباشد 

۳۴۰۷۲۰۹۲۶
محصوالت تخت نوردشده از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج به ضخامت بیش از ۱ میلی متر ولی کمتر از ۳ 

میلی متر

۳۴۱۵۵۱۴۴۹
ـ ـ پارچه های تار و پودباف دیگر از الیاف  غیر یکسره  پلی استر چاپ  شده غیر از شماره های  ۵۵۱۴٫۴۱، 

۵۵۱۴٫۴۲، ۵۵۱۴٫۴۳ که  کمتر از ۸۵ درصد وزن آنها از این  الیاف  باشد، عمدتا یا منحصرا با پنبه  مخلوط  
شده که وزن هر مترمربع آنها بیش  از ۱۷۰ گرم  باشد

ـ مالس های  نیشکر۳۴۲۱۷۰۳۱۰

یلیک یا وینیلیک، دیسپرسه  یا حل شده در محیط آبی۳۴۳۳۲۰۹۱۰ ـ رنگ ها (paints ) و ورنی ها بر اساس  پلیمرهای  اکر

ـ آهک زنده ۳۴۴۲۵۲۲۱۰

۳۴۵۱۹۰۵۹۰
ینی سازی  با بیسکویت سازی، حتی  دارای کاکائو، فطیر (Hostie) کاسه  خالی   محصوالت  خبازی، نان  شیر
برای  مصارف  دارویی، خمیر برای  الک و مهر، خمیرهای  خشک کرده آرد، نشاسته  یا فکول  به شکل  ورق  و 

محصوالت  همانند

ـ ـ ۱ و ۲ دی  کلرو اتان  (دی  کلرور اتیلن) (از هیدروکربورهای  غیرحلقوی اشباع شده )۳۴۶۲۹۰۳۱۵

۳۴۷۶۴۰۲۲۰
ـ کفش هاییکه  با رویه تسمه ای یا نواری  که  با توپی (plug) به  تخت متصل شده  و تخت و رویه آنها از 

کائوچو یا از ماده  پالستیک باشند

۳۴۸۳۴۰۲۲۰
ـ فرآورده های  تانسیو اکتیف، فرآورده ها برای  شست وشو (همچنین فرآوردهای کمکی برای شست وشو) و 
فرآورده های  تمیزکردن، حتی  دارای صابون غیر از آنهایی که  مشمول  شماره  ۳۴٫۰۱ است، بسته بندی  شده  

برای خرده فروشی 

ـ بدنه  (از جمله  اتاق  راننده) برای  وسایط  نقلیه  موتوری  مشمول شماره ۳۴۹۸۷۰۷۱۰۸۷٫۰۳

۳۵۰۱۵۱۲۱۹
ـ ـ روغن  آفتابگردان  یا روغن  کارتام  و اجزا آنها (غیر از موارد مشمول در شماره  ردیف  فرعی  ۱۵۱۲٫۱۱) 

حتی  تصفیه شده  ولی  از لحاظ  شیمیایی تغییرنیافته 

۳۵۱۶۲۰۱۹۹
ـ ـ بادگیر و ژاکت های بادگیر و اشیای همانند، انوراک (Anorak)، از جمله ژاکت اسکی، مردانه و پسرانه از 
مواد نساجی    به غیر از شماره های ۶۲۰۱٫۹۱، ۶۲۰۱٫۹۲، ۶۲۰۱٫۹۳۲ به استثنای اشیای مشمول شماره 

۶۲٫۰۳

۳۵۲۵۷۰۲۹۱
فرش، کف پوش  غیرمخملی باف آماده  مصرف  از پشم  یا از موی  نرم (کرک) حیوان، منگوله بافت نشده  یا 

پرزباشی نشده

ـ ماشین آالت  و دستگاه ها برای  کوبیدن  غیر از آنهایی که  مشمول ردیف  ۸۴۳۳٫۵۱ می شوند۳۵۳۸۴۳۳۵۲

۳۵۴۳۹۰۴۲۲
ـ ـ پلی  کلرور وینیل  (غیر از موارد مشمول  شماره فرعی ۳۹۰۴٫۱۰)، به اشکال  ابتدایی، نرم  شده  ( 

(plasticised

۳۵۵۰۳۰۳۳۲
ـ ـ ماهی دیل  Pleuronectes platessa، یخ زده ، به استثنای  جگر ماهی، تخم  و منی ماهی  و به استثنای  فیله  

ماهی  و سایر قسمت های  گوشتی  ماهی  مشمول  شماره  ۰۳٫۰۴

ـ رزین های اوره ئیک، رزین  تیواوره ، به  اشکال  ابتدایی ۳۵۶۳۹۰۹۱۰
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ـ ـ نیترات ها (غیر از نیترات  پتاسیم  و نیترات  بیسموت  مشمول شماره های فرعی  ۲۸۳۴٫۲۱ و ۲۸۳۴٫۲۲)۳۵۷۲۸۳۴۲۹

۳۵۸۲۸۳۰۹۰
ـ سولفورها (غیر از سولفور سدیم ، روی  و کادمیوم  مشمول  ردیف های فرعی ۲۸۳۰٫۱۰، ۲۸۳۰٫۲۰ و 

۲۸۳۰٫۳۰) پلی  سولفورها

۳۵۹۰۴۰۱۲۰
ـ شیر و خامه  شیر، غلیظ شده، بدون  افزودن  قند یا مواد شیرین کننده  دیگر میزان  مواد چرب  آن از لحاظ  وزن  از 

یک درصد بیشتر شده  ولی  از ۶ درصد بیشتر نباشد

ـ ـ اتیلن، پروپیلن، بوتیلن  و بوتادی  ین  مایع شده ۳۶۰۲۷۱۱۱۴

۳۶۱۳۲۰۸۱۰
ـ رنگ ها (Paints) و ورنی ها بر اساس  پلی استرها، دیسپرسه  یا حل شده در محیطی غیرآبی، محلول های  

مشخص شده در یادداشت  ۴ این  فصل 

ـ گرد روی۳۶۲۷۹۰۳۱۰

۳۶۳۸۴۵۰۱۲
ـ ـ ماشین های  رختشوئی  خانگی  یا غیر خانگی  حتی  یا تجهیزات  خشک کردن ظ رفیت  حداکثر ۱۰ کیلوگرم  

یز از مرکز غیر از آنهایی که  مشمول  ردیف  ۸۴۵۰٫۱۱  شستنی  خشک، مجهزشده  با خشک کن های گر
می شوند

ـ پروفیل تهیه شده به وسیله جوشکاری، از آهن یا از فوالد۳۶۴۷۳۰۱۲۰

ـ ـ آرگون ۳۶۵۲۸۰۴۲۱

ـ اشیای خانه  و پاکیزگی از چینی غیر از اشیای مشمول شماره ۳۶۶۶۹۱۱۹۰۶۹۱۱٫۱۰

۳۶۷۳۲۰۲۹۰
ـ مواد دباغی  غیرآلی، فرآورده های  دباغی ، حتی  دارای  مواد طبیعی دباغی، فرآورده های  آنزیم دار برای  پیش  

دباغی 

ـ فرآورده های  غذایی  مرکب  هموژنیزه ۳۶۸۲۱۰۴۲۰

۳۶۹۵۵۰۳۲۰
ـ الیاف  سنتیک غیر یکسره، حالجی  نشده، شانه نزده یا به  نحو دیگری برای  نخ ریسی  عمل  آورده  نشده  از 

پلی استرها

ـ دفترچه  مشق  از کاغذ یا مقوا۳۷۰۴۸۲۰۲۰

ـ پودر و فلس  روی۳۷۱۷۹۰۳۹۰ ـ 

۳۷۲۳۹۱۷۳۳
ـ ـ لوله و شلنگ  (غیر از موارد مشمول شماره های  فرعی  ۳۹۱۷٫۱۰، ۳۹۱۷٫۲۱، ۳۹۱۷٫۲۲، 

۳۹۱۷٫۲۳، ۳۹۱۷٫۲۹، ۳۹۱۷٫۳۱، ۳۹۱۷٫۳۲، ۳۹۱۷٫۹۱) که  با مواد دیگر مستحکم نشده  
(تقویت) و به نحو دیگری  با سایر مواد جور نشده  باشد، با لوازم  و ملحقات 

ـ مواد معدنی  که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد۳۷۳۲۵۳۰۹۰

یم  طبیعی  (ویتریت )، حتی  تکلیس شده ۳۷۴۲۵۱۱۲۰ ـ کربنات  بار

۳۷۵۳۱۰۲۸۰
ـ مخلوط های  اوره  و نیترات آمونیم  به صورت محلول  در آب  یا آمونیاک (از کودهای  معدنی  یا شیمیایی، 

ازته)

ترکیبات  آلی  (غیر از موارد مشمول  شماره های  ۲۹٫۰۱ لغایت  ۲۹٫۴۱)۳۷۶۲۹۴۲۰۰

۳۷۷۶۱۰۷۹۹
ـ ـ لباس حوله ای حمام، ربدوشامبر و اشیای همانند مردانه  و پسرانه، کشباف یا قالب باف  از مواد نساجی    به 

غیر از پنبه  و الیاف  سنتتیک یا مصنوعی

ـ ـ سیم  عایق شده (از جمله  سیم  لعاب زده  یا انودیزه) برای  سیم پیچی از مس۳۷۸۸۵۴۴۱۱

۳۷۹۶۳۰۸۰۰
مجموعه های متشکل  از پارچه های  تار و پودباف  و نخ ، حتی  دارای متفرعات ، برای آماده  کردن آنها به 

صورت قالیچه، دیوارکوب، رومیزی  و دستمال سفره، گلدوزی و قالب دوزی شده ، یا اشیای نساجی    همانند 
آماده شده به صورت بسته بندی  برای  خرده فروشی

ـ ـ کاتود و قطعات  کاتود از مس  تصفیه شده۳۸۰۷۴۰۳۱۱

ـ فلفل  فرنگی  از نوع  (capsicum) یا از نوع (pimenta)، تازه، سردکرده ۳۸۱۰۷۰۹۶۰

کربن  (دوده  کربن  و سایر اشکال  کربن  که  در جای  دیگر مذکور یا مشمول نباشد)۳۸۲۲۸۰۳۰۰

ـ ـ ترانسفورماتورهای  دی  اکتریک مایع  به قدرت  بیشتر از ۱۰۰۰۰ کیلووات آمپر۳۸۳۸۵۰۴۲۳

۳۸۴۶۸۰۶۲۰
ـ ورمیکولیت  متورق، خاک رس متسع، کف جوش و محصوالت معدنی متسع همانند، حتی مخلوط شده 
آنها با هم  برای مصارف عایق حرارت، عایق صدا یا جذب صدا به استثنای آنهایی که مشمول شماره های 

۶۸٫۱۱، ۶۸٫۱۲ یا مشمول فصل ۶۹ می شوند
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ـ ـ توربین ها و چرخ های  هیدرولیک با قدرت  بیش  از ۱۰۰۰۰ کیلووات ۳۸۵۸۴۱۰۱۳

یشه های  خوراکی  همانند، تازه  یا سردکرده ۳۸۶۰۷۰۶۹۰ ـ چغندر ساالد، شنگ، کرفس  غده دار، ترب  و ر

۳۸۷۲۵۱۲۰۰
یپولیت، یاقومیت) و سایر خاک های  سیلیسی  همانند، که  وزن   خاک سیلیسی  سنگواره (مثال، کیزلگور، تر

مخصوص  ظاهری آنها از یک تجاوز نکند، حتی  تکلیس  شده 

۳۸۸۰۷۱۱۹۰
ـ سبزیجات ، سبزیجات  مخلوط ، محفوظ شده  به صورت موقت  (مثال به وسیله  گاز سولفورو یا در آب  نمک، 

در آب  گوگردی  یا در سایرمحلول های  محافظت کننده  موقت ) که به همان حالت قاب

ـ ـ دانه، میوه  و نط فه  (spore) برای  کشت  ۳۸۹۱۲۰۹۹۹

ـ میله ها از فوالدهای ممزوج، فقط آهنگری شده غیر از آنهایی که مشمول شماره ۷۲۲۲٫۳۰ می شوند۳۹۰۷۲۲۸۴۰

ـ ماشین آالت  و دستگاه های  تهیه  لبنیات  غیر از ماشین های  شیر دوش۳۹۱۸۴۳۴۲۰

۳۹۲۳۴۰۱۱۱
ـ ـ صابون ها، محصوالت  و فرآورده های آلی  تانسیو اکسیف به صورت شمش یا میله، چونه، تکه  یا اشکال  

قالبی، کاغذ، اوات، نمد و نبافته های آغشته، اندوده شده  یا پوشانیده شده  با صابون  یا با مواد پاک کننده 
(Detenrents) برای مصارف پاکیزگی 

۳۹۳۸۵۴۴۱۹
ـ ـ سیم  عایق شده  (از جمله  سیم  لعاب زده  یا انودیزه) برای  سیم پیچی  غیر از آنهایی که  مشمول  شماره  

۸۵۴۴٫۱۱ می شوند

۳۹۴۶۳۰۴۹۹
ـ ـ اشیا برای مبلمان، غیر از کشباف  یا قالب باف، از مواد نساجی   دیگر غیر از شماره های ۶۳۰۴٫۹۲، 

۶۳۰۴٫۹۳، و شماره  ۹۴٫۰۴

ـ ـ پلیمرهای  استات  وینیل  به  اشکال  ابتدایی  (غیر از موارد مشمول شماره فرعی  ۳۹۰۵٫۱۱)۳۹۵۳۹۰۵۱۹

ـ کابل  هم محور (co - axial) و سایر هادی های  برق  هم محور عایق شده، حتی  جورشده با قطعات  اتصال۳۹۶۸۵۴۴۲۰

ماخذ: آمار و اطالعات WITS و محاسبات تحقیق

ــات  ــا ترجیح ــیا ب ــادی اوراس ــه اقتص ــران از اتحادی ــده ای ــات دریافت ش ــه ترجیح مقایس

ــدرج در  ــد من ــد از ۱۷۵ ک ــط ۱۱۰ ک ــد فق ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــط ای ــده توس ــه ش توصی

موافقت نامــه توســط ایــن مطالعــه توصیــه شــده اســت یعنــی اینکــه در ۶۵ ردیــف تعرفــه ای 

HS شــش رقمی ایــران مالحظــات دیگــری مــد نظــر داشــته و یــا ممکــن اســت توســط طــرف 

مقابــل در حیــن مذاکــره تحمیــل شــده باشــد کــه عملکــرد انتخــاب اقــالم را بــرای دریافــت 

ــه ۶۳ درصــد کاهــش داده اســت. ترجیــح از اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا ب

جدول (۸-۵): مقایسه ترجیحات گرفته از اتحادیه اقتصادی اوراسیا با نتایج این مطالعه

نرخ تعرفهمطالعه حاضر موافقت نامهکد HS شش رقمیردیف

۱۰۳۰۲۱۱۴٫۴۰

۲۰۳۰۲۹۹۴٫۴۰

۳۰۳۰۶۱۷-۳٫۸۰

۴۰۴۰۶۴۰-۱۵٫۰۰

۵۰۶۰۲۹۰۵٫۰۰

۶۰۶۰۳۱۱-۵٫۰۰

۷۰۶۰۳۱۴-۵٫۰۰

۸۰۶۰۳۱۵-۵٫۰۰

۹۰۶۰۳۱۹-۵٫۰۰
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۱۰۰۷۰۱۹۰۱۰٫۰۰

۱۱۰۷۰۲۰۰۱۲٫۵۰

۱۲۰۷۰۳۱۰۱۰٫۰۰

۱۳۰۷۰۴۱۰۱۱٫۰۰

۱۴۰۷۰۴۹۰۱۲٫۳۳

۱۵۰۷۰۵۱۱۱۵٫۰۰

۱۶۰۷۰۵۱۹۱۵٫۰۰

۱۷۰۷۰۶۱۰۱۲٫۰۰

۱۸۰۷۰۶۹۰۱۲٫۰۰

۱۹۰۷۰۷۰۰۱۲٫۸۶

۲۰۰۷۰۹۳۰۱۰٫۰۰

۲۱۰۷۰۹۴۰۱۲٫۰۰

۲۲۰۷۰۹۶۰۱۰٫۰۰

۲۳۰۷۰۹۹۳-۱۰٫۰۰

۲۴۰۷۰۹۹۹-۱۰٫۰۰

۲۵۰۸۰۲۵۱-۵٫۰۰

۲۶۰۸۰۲۵۲-۵٫۰۰

۲۷۰۸۰۴۱۰۵٫۰۰

۲۸۰۸۰۴۲۰۵٫۰۰

۲۹۰۸۰۵۱۰۵٫۰۰

۳۰۰۸۰۵۲۹۵٫۰۰

۳۱۰۸۰۵۵۰-۵٫۰۰

۳۲۰۸۰۶۱۰-۵٫۰۰

۳۳۰۸۰۶۲۰۵٫۰۰

۳۴۰۸۰۷۱۹۵٫۰۰

۳۵۰۸۰۸۱۰۰٫۰۵

۳۶۰۸۱۰۵۰۰٫۰۰

۳۷۰۸۱۰۹۰۵٫۰۰

۳۸۰۸۱۳۴۰۵٫۰۰

۳۹۱۷۰۴۱۰۱۰٫۰۰

۴۰۱۸۰۶۳۱-۰٫۲۰

۴۱۱۸۰۶۳۲-۰٫۲۰

۴۲۱۸۰۶۹۰۲٫۲۲

۴۳۱۹۰۵۳۱-۱۲٫۰۰

۴۴۱۹۰۵۳۲-۲٫۸۳

۴۵۲۰۰۲۹۰۱۱٫۰۰

۴۶۲۰۰۷۹۹۱۰٫۰۰

۴۷۲۰۰۹۱۲-۱۰٫۰۰

۴۸۲۰۰۹۳۱-۱۰٫۰۰

۴۹۲۰۰۹۶۱-۱۲٫۰۰
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۵۰۲۰۰۹۶۹-۹٫۰۰

۵۱۲۰۰۹۷۱-۱۱٫۴۰

۵۲۲۰۰۹۷۹-۱۱٫۲۹

۵۳۲۰۰۹۹۰۱۱٫۴۲

۵۴۲۵۰۱۰۰۵٫۰۰

۵۵۲۵۲۰۲۰۵٫۰۰

۵۶۲۵۲۹۱۰۵٫۰۰

۵۷۲۷۱۰۱۹۵٫۰۰

۵۸۲۷۱۲۲۰-۵٫۰۰

۵۹۲۷۱۲۹۰۵٫۰۰

۶۰۲۸۱۸۲۰-۰٫۰۰

۶۱۳۰۰۴۲۰-۴٫۶۷

۶۲۳۰۰۴۹۰۵٫۰۰

۶۳۳۲۰۸۱۰۵٫۰۰

۶۴۳۲۰۸۹۰۳٫۵۷

۶۵۳۴۰۱۱۱۷٫۵۵

۶۶۳۴۰۲۱۱۶٫۵۰

۶۷۳۴۰۲۲۰۹٫۹۰

۶۸۳۴۰۲۹۰۸٫۲۷

۶۹۳۵۰۶۱۰۵٫۰۰

۷۰۳۸۱۴۰۰۵٫۰۰

۷۱۳۹۰۷۳۰۴٫۰۰

۷۲۳۹۰۷۵۰۴٫۰۰

۷۳۳۹۰۹۱۰۶٫۵۰

۷۴۳۹۰۹۲۰۶٫۵۰

۷۵۳۹۰۹۳۹-۶٫۵۰

۷۶۳۹۰۹۴۰۶٫۵۰

۷۷۳۹۱۱۱۰-۶٫۵۰

۷۸۳۹۱۱۹۰-۶٫۵۰

۷۹۳۹۱۷۲۱۶٫۰۰

۸۰۳۹۱۷۲۲۶٫۰۰

۸۱۳۹۱۷۲۳۴٫۵۰

۸۲۳۹۱۷۲۹۳٫۲۵

۸۳۳۹۱۷۳۱۳٫۸۳

۸۴۳۹۱۷۳۹۴٫۵۰

۸۵۳۹۱۹۹۰۷٫۴۰

۸۶۳۹۲۰۱۰۶٫۵۰

۸۷۳۹۲۰۲۰۰٫۰۰

۸۸۳۹۲۱۹۰۶٫۵۰

۸۹۳۹۲۲۱۰۱۱٫۹۰
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۹۰۳۹۲۳۲۱۱۱٫۹۰

۹۱۳۹۲۳۲۹۱۱٫۹۰

۹۲۳۹۲۴۱۰۱۱٫۹۰

۹۳۳۹۲۴۹۰۱۱٫۹۰

۹۴۳۹۲۶۹۰۶٫۹۱

۹۵۴۰۱۱۱۰۱۴٫۰۰

۹۶۵۴۰۷۶۹۸٫۰۰

۹۷۵۵۰۳۲۰۵٫۰۰

۹۸۵۷۰۱۱۰۱۰٫۷۰

۹۹۵۷۰۱۹۰۰٫۳۸

۱۰۰۵۷۰۲۱۰۰٫۳۸

۱۰۱۵۷۰۲۲۰-۰٫۳۸

۱۰۲۵۷۰۲۳۱-۰٫۳۸

۱۰۳۵۷۰۲۳۲-۰٫۳۸

۱۰۴۵۷۰۲۳۹-۰٫۳۸

۱۰۵۵۷۰۲۴۱-۰٫۳۸

۱۰۶۵۷۰۲۴۲-۰٫۳۸

۱۰۷۵۷۰۲۴۹-۰٫۳۸

۱۰۸۵۷۰۲۵۰-۰٫۳۸

۱۰۹۵۷۰۲۹۱۰٫۳۸

۱۱۰۵۷۰۲۹۲۰٫۳۸

۱۱۱۵۷۰۲۹۹۰٫۳۸

۱۱۲۵۷۰۳۱۰۰٫۳۸

۱۱۳۵۷۰۳۲۰-۰٫۳۱

۱۱۴۵۷۰۳۳۰-۰٫۳۴

۱۱۵۵۷۰۳۹۰۰٫۳۸

۱۱۶۵۷۰۴۱۰-۰٫۳۸

۱۱۷۵۷۰۴۹۰۰٫۲۰

۱۱۸۵۷۰۵۰۰۵٫۵۴

۱۱۹۶۱۰۳۳۹۱۰٫۰۰

۱۲۰۶۸۰۷۱۰۱۲٫۴۰

۱۲۱۶۸۱۰۱۹۱۱٫۶۵

۱۲۲۶۹۰۴۱۰۱۵٫۰۰

۱۲۳۶۹۰۷۲۱-۸٫۷۵

۱۲۴۶۹۰۷۲۲-۸٫۲۵

۱۲۵۶۹۰۷۲۳-۸٫۲۵

۱۲۶۶۹۰۷۳۰-۹٫۷۵

۱۲۷۶۹۰۷۴۰-۸٫۲۵

۱۲۸۶۹۱۰۱۰۱۲٫۵۰

۱۲۹۶۹۱۱۱۰۱۲٫۵۰
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۱۳۰۶۹۱۴۹۰۱۵٫۰۰

۱۳۱۷۰۱۳۲۲-۱۰٫۰۰

۱۳۲۷۰۱۳۲۸-۱۰٫۶۵

۱۳۳۷۰۱۳۳۳-۱۰٫۰۰

۱۳۴۷۰۱۳۳۷-۱۰٫۰۰

۱۳۵۷۰۱۳۴۱-۱۰٫۰۰

۱۳۶۷۰۱۳۴۲-۱۰٫۰۰

۱۳۷۷۰۱۳۴۹-۱۰٫۴۳

۱۳۸۷۰۱۳۹۱۸٫۵۰

۱۳۹۷۰۱۳۹۹۱۱٫۳۰

۱۴۰۷۱۱۳۱۱-۱۲٫۰۰

۱۴۱۷۱۱۳۱۹-۱۴٫۰۰

۱۴۲۷۱۱۳۲۰-۱۰٫۰۰

۱۴۳۷۱۱۴۱۱-۱۶٫۰۰

۱۴۴۷۱۱۴۱۹۱۲٫۸۰

۱۴۵۷۱۱۴۲۰-۱۸٫۰۰

۱۴۶۷۱۱۵۱۰-۱۶٫۰۰

۱۴۷۷۱۱۵۹۰-۱۶٫۰۰

۱۴۸۷۳۰۳۰۰-۱۵٫۰۰

۱۴۹۷۳۰۵۱۱-۵٫۶۳

۱۵۰۷۳۰۵۱۲-۱۰٫۰۰

۱۵۱۷۳۰۶۹۰۶٫۲۵

۱۵۲۷۳۰۸۴۰۸٫۷۵

۱۵۳۷۳۰۸۹۰۷٫۳۸

۱۵۴۷۳۰۹۰۰۱۱٫۰۰

۱۵۵۷۳۱۱۰۰۱۵٫۰۰

۱۵۶۷۳۲۱۱۱۱۱٫۰۰

۱۵۷۷۳۲۱۸۱۱۵٫۰۰

۱۵۸۷۳۲۵۹۹۱۳٫۰۰

۱۵۹۷۳۲۶۲۰۱۰٫۲۵

۱۶۰۷۳۲۶۹۰۹٫۳۵

۱۶۱۷۴۰۸۱۱-۵٫۰۰

۱۶۲۷۴۰۸۱۹۵٫۰۰

۱۶۳۸۴۰۲۹۰۳٫۷۵

۱۶۴۸۴۱۱۹۹۴٫۰۰

۱۶۵۸۴۷۴۲۰۳٫۰۰

۱۶۶۸۴۷۴۳۲-۰٫۰۰

۱۶۷۸۴۸۱۸۰۶٫۷۰

۱۶۸۸۵۱۶۱۰۱۰٫۰۰

۱۶۹۸۵۴۴۱۱۱۰٫۰۰
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۱۷۰۸۵۴۴۴۹۱۰٫۸۳

۱۷۱۸۵۴۴۶۰۱۰٫۶۷

۱۷۲۸۷۰۸۲۹۱٫۶۷

۱۷۳۸۷۰۸۹۱۲٫۵۰

۱۷۴۸۷۰۸۹۹-۲٫۰۰

۱۷۵۸۷۱۶۴۰۱۰٫۰۰

۱۷۵۱۱۰تعداد

۶۳عملکرد (درصد)

ماخذ: محاسبات تحقیق

۸-۴- بحث و جمع بندی  

ــا کشــورهای عضــو  ــران در تجــارت ب بررســی های حاصــل از تخمیــن پتانســیل صادراتــی ای

ــن کشــورها ار پتانســیل  ــا ای ــران در تجــارت ب ــه اقتصــادی اوراســیا نشــان می دهــد ای اتحادی

ــه مســتلزم  ــن اســت ک ــق آن پایی ــزان تحق ــی می ــی برخــوردار اســت ول ــل قبول ــی قاب صادرات

و  ترجیحــی  تجــارت  موافقت نامه هــای  برقــراری  قبیــل  از  گوناگونــی  برنامه ریزی هــای 

ــی  ــر، پتانســیل صادرات ــه اخی ــك ده ــد طــی ی ــان می ده تجــارت آزاد اســت. بررســی ها نش

ــطی  ــتاب متوس ــیا از ش ــادی اوراس ــه اقتص ــو اتحادی ــورهای عض ــا کش ــارت ب ــران در تج ای

ــی و  ــادرات غیرنفت ــعه ص ــکان توس ــود ام ــای بهب ــر گوی ــن ام ــه ای ــوده اســت ک ــوردار ب برخ

ــد  ــت. رش ــه اس ــورد مطالع ــورهای م ــا کش ــارت ب ــران در تج ــی ای ــارت مکمل ــش تج افزای

اقتصــادی و صنعتــی کشــورمان به ویــژه در دهــه اخیــر حجــم روابــط دوجانبــه بــا کشــورهای 

ــه طــور قابــل مالحظــه ای افزایــش داده اســت. در صــورت اســتمرار ایــن رونــد،  مذکــور را ب

چشــم انداز صــادرات غیرنفتــی ایــران بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا نویــد 

بخــش خواهــد بــود. به ویــژه در بخش هــای قابــل صــدور نظیــر: فلــزات اساســی و مصنوعــات 

ــکات  ــی. یکــی از ن ــای نبات ــیمیایی و فرآورده ه ــای ش ــی،  فرآورده ه ــای معدن ــا،  فرآورده ه آنه

ــه کشــورهای  ــران ب ــی مســتمر ای ــه دورنمــا و افق هــای صــادرات غیرنفت بســیار مهــم در زمین

ــا  ــن بازاره ــه ای ــی کشــور ب ــب پتانســیل های صادرات ــیا ترکی ــه اقتصــادی اوراس عضــو اتحادی

اســت کــه بســیار حائــز اهمیــت خواهــد بــود. بــا توجــه بــه پتانســیل صادراتــی ایــران می تــوان 

گفــت؛ بخــش اعظمــی از پتانســیل های صادراتــی قابــل تحقــق کشــور تــا ســال ۲۰۱۸ شــامل 

مــواد خــام کشــاورزی و مــواد اولیــه صنعتــی نظیــر فلــزات اساســی و صنایــع شــیمیایی (عمدتا 
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ــی پیشــرفته نیســتند بلکــه  ــور از نظــر فن ــالم مذک ــوده اســت، اق فرآورده هــای پتروشــیمی) ب

مــواد اولیــه بســیار مهــم صنعتــی هســتند کــه فقــط معــدودی از مراحــل اولیــه پــردازش را بــه 

ــده ای دارد.  ــد و در توســعه صنعتــی کشــورها نقــش مهــم و تعیین کنن خــود اختصــاص داده ان

صــادرات ایــن گــروه از کاالهــا از ســوی ایــران تــا ســال ۲۰۲۳ بــه ســرعت در حــال افزایــش 

ــورهای عضــو  ــه کش ــران  ب ــرای صــادرات ای ــی ب ــك دوره طالی ــوان ی ــه می ت ــود ک ــد ب خواه

اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا متصــور شــد.

ــامل  ــران ش ــدور ای ــل ص ــای قاب ــدف بخش ه ــای ه ــن بازاره ــان، عمده تری ــن می در ای

تعــداد پنــج کشــور عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا به ویــژه کشــورهای روســیه و قزاقســتان 

اســت. علی رغــم تنــوع بازارهــای صادراتــی ایــران، در طــول یــك دهــه اخیــر بــه طــور متوســط 

۳/۵۰ درصــد از پتانســیل صادراتــی ایــران در تجــارت بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی 

ــع و مشــکالت در  ــر وجــود موان ــد بیانگ ــر می توان ــن ام ــه ای ــه اســت ک ــق یافت ــیا تحق اوراس

مرحلــه صــدور کاال بــه بــازار کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا باشــد. همچنیــن 

ــتان  ــتان و قزاقس ــالروس، قرقیزس ــتان، ب ــیه، ارمنس ــور روس ــج کش ــا پن ــارت ب ــران در تج ای

پتانســیل صادراتــی باالیــی دارد کــه متاســفانه مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه اســت. 

ــا کشــورهای  ــران ب ــی و اقتصــادی ای آنچــه مشــهود اســت توســعه همکاری هــای بازرگان

ــای تجــارت ترجیحــی  ــراری موافقت نامه ه ــب برق ــیا در قال ــه اقتصــادی اوراس عضــو اتحادی

ــی مواجــه اســت.  ــا چالش های ــا ب ــران قطع ــر ای ــه دیگ ــر موافقت نام ــر ه و تجــارت آزاد، نظی

ــی  ــر حاک ــورهای دیگ ــا کش ــران ب ــی ای ــای اقتصــادی و بازرگان ــته همکاری ه ــارب گذش تج

ــا برنامه هــای  ــی پیــش روی کشــورمان در رابطــه ب ــه مشــکالت نظــری و عمل از آن اســت ک

ــر اشــاره کــرد: ــه مــوارد زی ــوان ب ــی، قابــل مالحظــه و مهــم اســت کــه می ت همگرای

یکــی از عوامــل مهــم بازدارنــده در راه توســعه همکاری هــای تجــاری و اقتصــادی ایــران 

ــود  ــا،  نب ــا بعضــی  از آنه ــافت ب ــد مس ــیا بع ــه اقتصــادی اوراس ــورهای عضــو اتحادی ــا کش ب

راه هــای مســتقیم حمل ونقــل و تســهیالت الزم و فقــدان اطالعــات تجــاری در مــورد برخــی 

ــه  ــد خاطرنشــان شــود ک ــز بای ــی نی ــی و دریای ــن کشــورها اســت. از بعــد راه هــای زمین از ای

دسترســی مســتقیم ایــران بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــه طــور مســتقیم 

ــه در  ــم اینک ــود. علی رغ ــور نم ــور عب ــد کش ــد از چن ــرای صــدور کاال بای ــرار نیســت و ب برق

گذشــته راه ابریشــم وجــود داشــت و در آن بــرای حمل ونقــل کاالیــی اســتفاده می شــد امــروزه 
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چنیــن شــبکه منســجمی در بیــن کشــورهای ایــران و عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا دیــده 

نمی شــود، احتمــاال احیــای ایــن جــاده و تبدیــل آن بــه بزرگــراه مــدرن می توانــد تاحــدی ایــن 

مشــکل را مرتفــع ســازد.

ــان  ــیعی از جه ــده محــدوده وس ــیا دربرگیرن ــه اقتصــادی اوراس ــورهای عضــو اتحادی کش

اســت. در حــال حاضــر تولیــد جهانــی کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا چنــدان 

ــا  جمعیــت و وســعت  ایــن کشــورها نیســت. ایــن کشــورها جــزء کشــورهای در  متناســب ب

ــه عــالوه دارای درجــه توســعه یافتگی یکســان نیســتند. درآمــد ســرانه  ــوده و ب حــال توســعه ب

ایــن کشــورها نیــز بــا یکدیگــر اختــالف چشــم گیری دارد. بــا وجــود آنکــه اشــتراك در فرهنــگ 

ــا حــدود زیــادی بــه هــم  باعــث شــده همــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا ت

نزدیک تــر شــوند ولــی از لحــاظ ســاختارهای اقتصــادی، اجتماعــی و نظام هــای اقتصــادی و 

سیاســی و برخــورداری از مواهــب طبیعــی بــا هــم اختــالف دارنــد و همیــن اختــالف می توانــد 

عامــل محدودکننــده بــه حســاب آیــد. ایــن اختــالف در میــزان جمعیــت و بــه تبــع آن نیــروی 

کار و وســعت نیــز کامــال مصــداق دارد، همچنیــن از لحــاظ توزیــع منابــع طبیعــی نیــز بیــن 

ایــن کشــورها اختــالف اســت. گروهــی نفت خیــز و ثروتمنــد بــوده و گروهــی دارای کمتریــن 

درجــه توســعه یافتگی هســتند. ایــن اختالفــات مســلما بــر اولویت هــای تجــاری و اقتصــادی 

کشــورمان بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا تاثیــر دارد و جمــع و تلفیــق ایــن 

اولویت هــا بــه منظــور اتخــاذ سیاســت های واحــد و مشــترك بــا هــدف ایجــاد همگرایــی اگــر 

مشــکل نباشــد الاقــل زمان بــر اســت و بــه مذاکــرات زیــاد اقتصــادی و سیاســی احتیــاج دارد. 

همچنیــن بســیاری از ایــن کشــورها بــا مشــکل بدهــی خارجــی مواجهنــد و پرداخــت اصــل و 

ــه دوش آنهــا گذاشــته و اثــرات نامطلوبــی را در فرآینــد  ــار ســنگینی را ب فــرع ایــن بدهی هــا ب

رشــد و توســعه اقتصــادی کشــورهای مزبــور دارد.

ــر ســایر کشــورهای در حــال توســعه از لحــاظ کیفیــت  ــدات کشــورمان نظی اغلــب تولی

ــرای کشــورهای عضــو  ــی نیســت و ب ــدی کشــورهای صنعت ــا کاالهــای تولی ــل مقایســه ب قاب

اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا برقــراری Trade Off بیــن ایــن دو نــوع تولیــدات مشــکل اســت و 

گرایــش بازارهــای صادراتــی کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــه قبــول تولیــدات 

بــا کیفیــت نازلتــر مســتلزم وجــود عــزم قــوی سیاســی بیــن ایــران بــا ایــن دســته از کشــورها 

اســت.
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ــه  ــه اقتصــادی اوراســیا ســبب ب ــاد کشــورهای عضــو اتحادی هرچنــد وجــود جمعیــت زی

ــن  ــی ســاختار ای ــن کشــورها اســت ول ــدگان ای ــرای مصرف کنن ــازار وســیع ب ــدن ب وجــود آم

جمعیــت هــم دارای اثــرات مثبــت و هــم اثــرات منفــی اســت. اثــرات مثبــت از آنجــا ناشــی 

ــی از  ــرات منف ــه اســت و اث ــل توج ــاختار قاب ــن س ــوان در ای ــروی ج ــهم نی ــه س ــود ک می ش

ــن  ــه ای ــا توجــه ب ــاال اســت. ب ــن کشــورها ب ــم جمعیــت روســتایی در ای آنجــا اســت کــه رق

ــت  ــتر از جمعی ــتایی بیش ــت روس ــر در جمعی ــعه فق ــب کشــورهای در حــال توس ــه در اغل ک

ــه اقتصــادی  ــد جمعیــت کشــورهای عضــو اتحادی ــذا قــدرت خری شــهری مشــهود اســت، ل

اوراســیا به صــورت یــك گــروه نیــز چنــدان بــاال نیســت و نمی توانــد تولیــدات قابــل صــدور 

ــه اقتصــادی  ــه کشــورهای عضــو اتحادی کشــورمان را جــذب نمــوده و در نتیجــه صــادرات ب

ــازد.  ــه می س ــکل مواج ــا مش ــیا را ب اوراس

ســاختار تولیــدی نیــز در کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــا هــم متفــاوت 

ــد  ــه توســعه را طــی می کن ــی و اولی ــن کشــورها مراحــل ابتدای اســت؛ بخــش خدمــات در ای

و بخــش صنعــت نیــز بیشــتر شــامل صنایــع وابســته بــه نفــت و منابــع معدنــی و کشــاورزی 

اســت و ســهم صنایــع کارخانــه ای در ایــن کشــورها ناچیــز اســت. 

وجــود قوانیــن و مقــررات محدودکننــده و بــاال بــودن ســطح تعرفه هــای گمرکــی؛ وجــود 

قوانیــن و مقــررات محدود کننــده تجــارت از دیگــر عواملــی اســت کــه مانــع گســترش تجــارت 

ایــران بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا می گــردد. 

دسترســی نداشــتن بــه اطالعــات؛ یکــی از مهم تریــن عوامــل موثــر در مبــادالت تجــاری 

ــی  ــه بازاریاب ــت ک ــت اس ــن جه ــه همی ــت. ب ــات اس ــه اطالع ــی ب ــروز، دسترس ــان ام جه

و مطالعــه بــازار و همچنیــن تبلیغــات نقــش مهمــی را در فعالیت هــای تجــاری ایفــا 

ــی  ــاز و مصرف ــورد نی ــدی کشــورهای مختلــف و کاالهــای م ــوان تولی ــد. شــناخت ت می نمای

ــل  ــن کشــورها را گســترش دهــد. علی رغــم اهمیــت قاب ــادالت تجــاری بی ــد مب ــا می توان آنه

مالحظــه اطالعــات تجــاری، اکثــر کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا فاقــد یــك 

پایــگاه اطالعاتــی منســجم تجــاری بــه زبــان انگلیســی بــرای اســتفاده ســایر کشــورها هســتند. 

کشــورهای پیشــرفته صنعتــی کــه خــود از موسســات بازاریابــی خوبــی برخوردارنــد، عمــال بــا 

مطالعــه و شناســایی ایــن بازارهــا جــای خــود را در ایــن بازارهــا بــاز کرده انــد، امــا کشــورمان 

ــای  ــود پایگاه ه ــأل وج ــته اند خ ــه نتوانس ــت ک ــوی اس ــی ق ــات بازاریاب ــد موسس ــا فاق عمدت
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ــاری  ــانی تج ــای اطالع رس ــود پایگاه ه ــد. نب ــر کنن ــو را پ ــورهای عض ــانی در کش اطالع رس

قــوی تجــاری در کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــه همــراه ضعــف بازاریابــی 

ــیاری از  ــا بس ــران ب ــاری ای ــادالت تج ــطح مب ــودن س ــن ب ــل پایی ــر عوام ــورمان از دیگ کش

کشــورها اســت. 

ــیا؛  ــه اقتصــادی اوراس ــورهای عضــو اتحادی ــن کش ــف سیاســی در بی ــای مختل گرایش ه

وجــود جنــگ ســرد و جهــان دوقطبــی گذشــته باعــث دســته بندی کشــورهای مختلــف جهــان 

بــه دو گــروه عمــده یعنــی بلــوك غــرب و بلــوك شــرق شــده بــود. کشــورهای عضــو اتحادیــه 

اقتصــادی اوراســیا از ایــن امــر مســتثنی نبــوده و برخــی از آنهــا دارای گرایش هــای سیاســی بــه 

کشــورهای غربــی و برخــی دیگــر دارای گرایــش سیاســی بــه کشــورهای بلــوك شــرق بودنــد. 

ــه اقتصــادی اوراســیا  گرایش هــای سیاســی مختلــف در بیــن کشــورهای عضــو عضــو اتحادی

ــع از گســترش همکاری هــای  ــن کشــورها را کاهــش داده و در نتیجــه مان ــان ای هماهنگــی می

اقتصــادی در بیــن کشــورها گردیــده اســت. 

۸-۵- پیش بینــی آثــار تجــاری و رفاهــی برقــراری موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن 

ایــران و کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا

ــه تجــارت  ــراری موافقت نام ــی برق ــار تجــاری و رفاه ــل آث ــه تجزیه وتحلی ــن قســمت ب در ای

ــران و  ــن ای ــران، بی ــر واردات از ای ــزان ۴۰ درصــد) ب ــه می ــه ب ــرخ تعرف ترجیحــی (کاهــش ن

ــود. ــه می ش ــیا پرداخت ــادی اوراس ــه اقتص ــو اتحادی ــورهای عض ــک از کش هری

ــران  ــار تجــاری و رفاهــی برقــراری موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن ای ۸-۵-۱- آث

و ارمنســتان 

ــران و  ــن ای ــه تجــارت ترجیحــی بی ــراری موافقت نام ــرات رفاهــی و تجــاری برق ــی اث پیش بین

ــه ای  ــد تعرف ــود درآم ــی می ش ــده اســت. پیش بین ــتان در جــدول (۸-۶) نشــان داده ش ارمنس

ارمنســتان بــه میــزان ۴۰۱۲۰ هــزار دالر کاهــش یابــد، اثــرات رفاهــی ناشــی از افزایــش واردات 

ارمنســتان در اثــر کاهــش نرخ هــای تعرفــه برابــر ۲۷۸۵ هــزار دالر، اثــرات رفاهــی در ایــران 

ناشــی از افزایــش صــادرات برابــر ۴۰۰۵ هــزار دالر و ایجــاد تجــارت و یــا افزایــش صــادرات 

ایــران بــه ارمنســتان برابــر ۶۵۴۲۶ هــزار دالر پیش بینــی می شــود. نتایــج دیگــر مــدل 

ــار رفاهــی  ــه آث ــن موافقت نام ــه ای ــران و ارمنســتان نشــان می دهــد ک شبیه ســازی تجــارت ای
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ــه  ــی موافقت نام ــار رفاه ــه آث ــت ک ــد داش ــی خواه ــور در پ ــدگان دو کش ــرای مصرف کنن ب

بــرای مصرف کننــدگان ارمنســتانی ۲۷۸۰ هــزار دالر و بــرای مصرف کننــدگان ایرانــی معــادل 

۴۰۰۵ هــزار دالر پیش بینــی می شــود، لــذا بــا توجــه بــه برخــورداری هــر دو کشــور از منافــع 

ــه ارمن  ســتان،  ــران ب ــران و افزایــش صــادرات ای ــودن اثــرات رفاهــی در ای ــر ب تجــاری و بزرگ ت

ــردد. ــه می   گ ــه تجــارت ترجیحــی توصی ــترش موافقت نام ــراری و گس برق

جدول (۸-۶): پیش بینی آثار تجاری و رفاهی موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران-ارمنستان

شرحکدردیف
کاهش درآمد تعرفه ای 

ارمنستان
اثر رفاهی در 
ارمنستان

اثر رفاهی در 
ایران 

ایجاد تجارت در ایران 
(افزایش صادرات ایران)

۸۴۶۱۹۶۳۱۱۰۹۱۴۵۱۲مروارید طبیعی یا پرورده ۱۷۱

۴۲۷۳۹۵۵۳۸۸۳۴۹رشته های سنتتیك یا مصنوعی۲۵۴

۳۸۷
وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل 

روی خط
۳۶۶۸۳۶۷۴۹۵۸۲۴۲

۴۸۴
کتورهای هسته ای دیگ بخار  رآ

و آبگرم
۳۴۶۰۱۰۱۴۴۰۷۹۲۹

۵۸۵
ماشین آالت و دستگاه های برقی 

و اجزا
۴۷۶۲۱۰۲۱۸۸۳۷۵۰

۶۶۳۱۳۳۳۰۸۳۲۵۲لباس و متفرعات لباس، از کشباف ۶۶۱

۲۰۷۵۱۱۶۱۳۵۲۴۱۳سرب و مصنوعات از سرب۷۷۳

۸۳۹
مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده 

از این مواد
۲۱۴۲۶۶۷۱۱۹۴۹

۱۸۹۰۴۹۵۳۱۸۹۵محصوالت دارویی۹۳۰

۱۰۵۵
الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر 

یکسره
۲۵۱۹۰۱۱۱۱۷۷۴

۱۱۶۸
مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، 

پنبه نسوز
۴۲۵۶۳۷۰۱۲۰۸

۱۲۴
شیر و محصوالت لبنی - تخم 

پرندگان - عسل
۶۶۴۳۷۹۴۱۱۲۶

۱۳۳۵
مواد آلبومینوئید، محصوالت 

بر اساس
۸۹۲۹۳۸۱۱۰۵

۱۴۲۵
نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، 

آهك و سیمان
۳۸۹۲۲۳۰۱۰۸۳

۱۱۲۷۴۸۵۵۸۰۵شیشه و مصنوعات شیشه ای۱۵۷۰

۱۶۸
میوه های خوراکی، پوست مرکبات 

یا پوست
۶۶۰۱۶۱۹۶۰۰

۱۷۷
سبزیجات، نباتات ریشه و 

غده های زیر
۲۸۲۳۲۳۷۵۹۹

۳۶۳۲۸۴۹۵۴۲محصوالت سرامیکی۱۸۶۹

۵۹۰۱۸۱۷۵۱۶صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۱۹۳۴

۴۳۶۲۳۳۲۴۷۷فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۲۰۲۰
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شرحکدردیف
کاهش درآمد تعرفه ای 

ارمنستان
اثر رفاهی در 
ارمنستان

اثر رفاهی در 
ایران 

ایجاد تجارت در ایران 
(افزایش صادرات ایران)

۲۱۴۰
کائوچو و اشیای ساخته شده از 

کائوچو
۶۷۸۱۴۱۹۴۴۳

۲۲۲۸
محصوالت شیمیایی غیرآلی با 

ترکیبات
۴۴۴۱۳۱۶۴۳۳

۵۰۹۱۳۱۵۴۰۲قند و شکر و شیرینی۲۳۱۷

۲۴۲۷
سوخت های معدنی، روغن های 

معدنی
۴۱۷۱۸۱۴۳۶۶

۶۴۷۱۵۱۴۳۶۵فرآورده های غالت، آرد۲۵۱۹

۲۶۳۸
محصوالت گوناگون صنایع 

شیمیایی
۲۸۱۹۱۲۳۵۵

۱۶۸۲۳۰۰کاکائو و فرآورده های آن۲۷۱۸

۲۸۳۲
عصاره های دباغی یا رنگرزی، 

تانن ها و
۲۵۲۴۵۲۲۸

۲۹۳
ماهی ها و قشرداران صدفداران 

و سایر
۲۸۵۶۲۱۰

۵۲۳۳۱۰۱نباتات زنده و محصوالت گلکاری۳۰۶

۶۶۲۳۹۴مس و مصنوعات از مس۳۱۷۴

۴۰۱۲۰۲۷۸۵۴۰۰۵۶۵۴۲۶جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

۸-۵-۲- آثار تجاری و رفاهی برقراری موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران و بالروس 

ــران و  ــن ای ــه تجــارت ترجیحــی بی ــراری موافقت نام ــرات رفاهــی و تجــاری برق ــی اث پیش بین

ــه ای  ــد تعرف ــود درآم ــی می ش ــده اســت. پیش بین ــان داده ش ــدول (۸-۷) نش ــالروس در ج ب

بــالروس بــه میــزان ۱۸۹۹۱ هــزار دالر کاهــش یابــد، اثــرات رفاهــی ناشــی از افزایــش واردات 

ــران  ــرات رفاهــی در ای ــزار دالر، اث ــر ۵۰۱۱ ه ــه براب ــر کاهــش نرخ هــای تعرف ــالروس در اث ب

ناشــی از افزایــش صــادرات برابــر ۷۵۹۸ هــزار دالر و ایجــاد تجــارت و یــا افزایــش صــادرات 

ایــران بــه بــالروس برابــر ۲۰۱۶۹۳ هــزار دالر پیش بینــی می شــود. نتایــج دیگــر مــدل 

ــی  ــار رفاه ــه آث ــن موافقت نام ــه ای ــد ک ــان می ده ــالروس نش ــران و ب ــازی تجــارت ای شبیه س

ــه  ــی موافقت نام ــار رفاه ــه آث ــت ک ــد داش ــی خواه ــور در پ ــدگان دو کش ــرای مصرف کنن ب

ــادل  ــی مع ــدگان ایران ــرای مصرف کنن ــزار دالر و ب ــدگان بالروســی ۵۰۱۱ ه ــرای مصرف کنن ب

۷۵۹۸ هــزار دالر پیش بینــی می شــود، لــذا بــا توجــه بــه برخــورداری هــر دو کشــور از منافــع 

ــالروس،  ــه ب ــران ب ــران و افزایــش صــادرات ای ــرات رفاهــی در ای ــودن اث ــر ب تجــاری و بزرگ ت

ــردد. ــه می گ ــی توصی ــارت ترجیح ــه تج ــترش موافقت نام ــراری و گس برق
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جدول (۸-۷): برآورد آثار تجاری و رفاهی موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران - بالروس

شرحکدردیف
کاهش درآمد تعرفه ای 

بالروس 
اثر رفاهی در 
بالروس

اثر رفاهی در 
ایران 

ایجاد تجارت در ایران 
(افزایش صادرات ایران)

۱۳
ماهی ها و قشرداران صدفداران 

و سایر
۲۰۱۵۷۷۳۱۰۹۶۴۴۲۳۲

۲۸۷
وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل 

روی خط
۲۵۱۸۰۵۸۴۱۱۱۶۱۸۹۸۳

۳۸۴
کتورهای هسته ای دیگ بخار  رآ

و آبگرم
۱۸۴۰۵۱۹۵۵۳۶۱۸۳۲۷

۴۳۹
مواد پالستیکی و اشیای 
ساخته شده از این مواد

۱۹۹۵۴۳۸۲۳۹۱۱۴۳۷۷

۵۸۵
ماشین آالت و دستگاه های 

برقی و اجزا
۲۰۰۱۹۲۱۴۳۵۴۱۲۵۸۵

۱۵۲۵۷۳۹۲۴۴۵۱۱۹۸۴سرب و مصنوعات از سرب۶۷۳

۷۷
یشه و  سبزیجات، نباتات ر

یر  غده های ز
۶۲۸۲۴۷۷۶۶۱۱۰۳۵۹

۸۶
نباتات زنده و محصوالت 

گلکاری
۶۶۵۰۳۷۴۳۹۷۱۰۰۹۸

۹۶۱
لباس و متفرعات لباس، از 

کشباف 
۱۷۹۹۲۵۰۶۷۷۹۱۶۱

۱۰۸
میوه های خوراکی، پوست 

مرکبات یا پوست
۴۹۵۵۱۶۴۲۵۵۸۲۱۳

۶۷۰۵۱۵۲۱۹۵۶۸۸۶محصوالت دارویی۱۱۳۰

۳۶۳۰۱۷۲۲۱۷۴۴۴۹رشته های سنتتیك یا مصنوعی۱۲۵۴

۱۳۴۰
کائوچو و اشیای ساخته شده 

از کائوچو
۵۷۲۹۸۸۱۲۲۳۵۷۲

۱۴۳۸
محصوالت گوناگون صنایع 

شیمیایی
۲۵۵۲۶۰۹۱۳۴۰۷

۱۵۵۵
الیاف سنتتیك یا مصنوعی 

غیر یکسره
۱۷۱۳۱۱۸۱۶۲۳۱۹۲

۱۶۶۸
مصنوعات از سنگ، گچ، 

سیمان، پنبه نسوز
۲۶۷۱۱۱۰۱۶۱۲۸۴۸

۱۷۳۴
صابون ها، مواد آلی 

تانسیواکتیف
۳۵۸۹۷۶۸۰۲۶۳۲

۱۸۳۲
عصاره های دباغی یا رنگرزی، 

تانن ها 
۲۰۷۸۴۰۵۴۲۱۱۱

۳۱۶۸۸۴۱۰۳۱۹۸۱شیشه و مصنوعات شیشه ای۱۹۷۰

۱۵۱۷۱۰۷۱۴۳۱۸۹۴محصوالت سرامیکی۲۰۶۹

۲۱۳۵
مواد آلبومینوئید، محصوالت 

بر اساس
۴۷۱۳۵۵۶۱۷۸۵

۲۰۵۵۵۳۸۴۱۷۵۷فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۲۲۲۰

۱۶۴۲۳۳۷۱۱۶۲۰فرآورده های غالت، آرد۲۳۱۹

۲۴۲۵
نمك، گوگرد، خاك و سنگ و 

گچ، آهك و سیمان
۱۵۲۵۱۹۲۶۱۴۳۶
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شرحکدردیف
کاهش درآمد تعرفه ای 

بالروس 
اثر رفاهی در 
بالروس

اثر رفاهی در 
ایران 

ایجاد تجارت در ایران 
(افزایش صادرات ایران)

۲۵۲۸
محصوالت شیمیایی غیرآلی 

با ترکیبات
۲۱۷۰۲۶۳۰۱۳۶۰

ینی۲۶۱۷ ۸۰۵۱۰۱۳۵۶۵قند و شکر و شیر

۱۳۶۸۸۱۰۵۵۷مس و مصنوعات از مس۲۷۷۴

۲۸۴
شیر و محصوالت لبنی - تخم 

پرندگان - عسل
۴۱۱۸۴۰۵۲۵

۷۴۸۵۸۴۷۳کاکائو و فرآورده های آن۲۹۱۸

۳۰۲۷
سوخت های معدنی، 
روغن های معدنی

۲۴۸۶۴۲۷۳۲۵

۱۸۹۹۹۱۵۰۱۱۷۵۹۸۲۰۱۶۹۳جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

۸-۵-۳- آثار تجاری و رفاهی برقراری موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران و روسیه 

ــران  ــن ای ــی بی ــارت ترجیح ــه تج ــراری موافقت نام ــاری برق ــی و تج ــرات رفاه ــی اث پیش بین

ــه ای  ــد تعرف ــود درآم ــی می ش ــده اســت. پیش بین ــان داده ش ــدول (۸-۸) نش ــیه در ج و روس

ــش  ــی از افزای ــی ناش ــرات رفاه ــد، اث ــش یاب ــزار دالر کاه ــزان ۲۳۶۹۱۱۶ ه ــه می ــیه ب روس

ــی  ــرات رفاه ــزار دالر، اث ــر ۹۸۳۶۰ ه ــه براب ــای تعرف ــش نرخ ه ــر کاه ــیه در اث واردات روس

ــا  ــارت و ی ــاد تج ــزار دالر و ایج ــر ۱۳۰۶۶۲ ه ــادرات براب ــش ص ــی از افزای ــران ناش در ای

ــر ۲۶۲۲۰۳۱ هــزار دالر پیش بینــی می شــود. نتایــج  ــه روســیه براب افزایــش صــادرات ایــران ب

ــه  ــن موافقت نام ــه ای ــد ک ــان می ده ــیه نش ــران و روس ــارت ای ــازی تج ــدل شبیه س ــر م دیگ

ــی  ــار رفاه ــه آث ــت ک ــد داش ــی خواه ــور در پ ــدگان دو کش ــرای مصرف کنن ــی ب ــار رفاه آث

ــدگان  ــرای مصرف کنن ــزار دالر و ب ــی ۹۸۳۶۰ ه ــدگان روس ــرای مصرف کنن ــه ب موافقت نام

ــه برخــورداری هــر  ــا توجــه ب ایرانــی معــادل ۱۳۰۶۶۲ هــزار دالر پیش بینــی می شــود، لــذا ب

ــش صــادرات  ــران و افزای ــی در ای ــرات رفاه ــودن اث ــر ب ــع تجــاری و بزرگ ت دو کشــور از مناف

ــردد. ــه می گ ــه تجــارت ترجیحــی توصی ــترش موافقت نام ــراری و گس ــیه، برق ــه روس ــران ب ای
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جدول (۸-۸): برآورد آثار تجاری و رفاهی موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران - روسیه

شرحکدردیف
کاهش درآمد 

تعرفه ای روسیه 
اثر رفاهی در 
روسیه

اثر رفاهی در 
ایران 

ایجاد تجارت در ایران 
(افزایش صادرات ایران)

کتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم۱۸۴ ۳۴۸۹۸۹۸۱۷۰۲۱۸۱۰۴۹۱۷۲۶رآ

۲۸۷
وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی 

خط
۴۹۱۹۲۴۱۴۷۴۸۱۶۱۰۴۳۲۹۶۱۴

۴۴۰۵۵۴۹۴۹۶۱۵۱۷۲۳۰۸۴۶۲ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا۳۸۵

۱۶۳۸۴۷۱۲۷۷۵۱۲۵۱۲۲۰۶۲۵۷سرب و مصنوعات از سرب۴۷۳

۵۳۹
مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده 

از این مواد
۱۷۴۵۱۹۷۹۷۲۸۲۳۴۱۹۷۵۵۵

۲۲۶۳۷۳۷۲۹۷۶۱۸۱۰۳۶۸۳لباس و متفرعات لباس، از کشباف۶۶۱

۲۱۶۶۳۳۹۲۲۴۷۰۶۴۶۴۱۷محصوالت سرامیکی۷۶۹

۲۷۵۹۵۳۵۷۹۴۱۴۰۵۱۸۳۵شیشه و مصنوعات شیشه ای۸۷۰

یر ۹۷ یشه و غده های ز ۴۰۵۶۳۲۶۷۸۳۱۱۳۵۵۰۱۳سبزیجات، نباتات ر

۱۰۸
میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا 

پوست
۳۹۶۷۳۱۶۳۱۳۱۱۱۸۰۱۸۲

ید طبیعی یا پرورده، سنگ های۱۱۷۱ ۲۱۱۸۹۲۶۲۲۳۰۴۶۳۹۱۶۱مروار

۱۱۱۸۰۲۲۴۳۳۲۹۹۹۹۶۳۳۸محصوالت دارویی۱۲۳۰

۶۶۴۱۰۲۰۰۹۲۸۸۷۴۷۵۰۶کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو۱۳۴۰

۱۴۶۸
مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، 

پنبه نسوز
۳۱۵۹۶۲۳۶۸۲۴۳۳۳۵۲۵۰

۴۰۸۸۸۱۸۵۰۲۴۲۱۵۸۳۳۰محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۱۵۳۸

۱۰۶۲۳۲۲۱۸۲۳۸۱۶۲۹۹۴مواد آلبومینوئید، محصوالت بر اساس۱۶۳۵

۳۴۵۳۲۱۹۷۰۲۳۰۰۳۴۴۲۲فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۱۷۲۰

۱۰۹۴۸۲۱۲۳۲۲۶۲۴۴۹۸۴الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۱۸۵۵

۹۲۱۳۱۶۸۹۱۸۳۰۴۰۰۶۹رشته های سنتتیك یا مصنوعی۱۹۵۴

۳۷۶۱۳۲۱۷۰۱۸۲۲۲۵۶۶۸فرآورده های غالت، آرد۲۰۱۹

۲۳۴۱۶۱۶۰۲۱۶۹۷۵۳۹۵۵ماهی ها و قشرداران صدفداران و سایر۲۱۳

۳۳۴۹۵۱۵۲۲۱۳۹۳۳۲۹۱۰صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۲۲۳۴

۶۱۲۶۴۱۱۵۳۱۱۲۶۳۵۰۱۰محصوالت شیمیایی غیرآلی با ترکیبات۲۳۲۸

۲۴۴
شیر و محصوالت لبنی - تخم پرندگان 

- عسل
۲۳۹۷۶۶۰۰۹۹۴۲۳۲۱۳

۲۴۳۹۵۶۸۲۸۸۳۲۶۲۷۱عصاره های دباغی یا رنگرزی، تانن ها و۲۵۳۲

۱۱۴۷۱۶۷۳۷۹۹۲۱۸۵۸مس و مصنوعات از مس۲۶۷۴

۲۷۲۵
نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، آهك 

و سیمان
۹۱۱۸۶۲۱۷۶۹۲۵۱۲۴

ینی۲۸۱۷ ۵۹۶۷۳۴۲۶۹۰۱۰۳۴۳قند و شکر و شیر

۹۷۲۳۶۵۵۶۵۹۱۸۹۲۸نباتات زنده و محصوالت گلکاری۲۹۶

۱۰۷۷۵۲۰۶۵۵۴۹۵۱۶کاکائو و فرآورده های آن۳۰۱۸

۸۷۳۸۱۵۴۱۹۶۹۴۳۷سوخت های معدنی، روغن های معدنی۳۱۲۷

۲۳۶۹۱۱۶۹۸۳۶۰۱۳۰۶۶۲۲۶۲۲۰۳۱جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت
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۸-۵-۴- آثار تجاری و رفاهی برقراری موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران و قرقیزستان 

ــران و  ــن ای ــه تجــارت ترجیحــی بی ــراری موافقت نام ــرات رفاهــی و تجــاری برق ــی اث پیش بین

ــه ای  ــی می شــود درآمــد تعرف قرقیزســتان در جــدول (۸-۹) نشــان داده شــده اســت. پیش بین

ــش  ــی از افزای ــی ناش ــرات رفاه ــد، اث ــش یاب ــزار دالر کاه ــزان ۲۷۹۰۵ ه ــه می ــتان ب قرقیزس

ــرات رفاهــی  ــر ۲۵۵۹ هــزار دالر، اث ــه براب ــر کاهــش نرخ هــای تعرف واردات قرقیزســتان در اث

در ایــران ناشــی از افزایــش صــادرات برابــر ۳۹۵۱ هــزار دالر و ایجــاد تجــارت و یــا افزایــش 

ــج دیگــر  ــی می شــود. نتای ــزار دالر پیش بین ــر ۶۰۶۷۸ ه ــتان براب ــه قرقیزس ــران ب صــادرات ای

ــار  ــه آث ــن موافقت نام ــه ای ــد ک ــان می ده ــتان نش ــران و قرقیزس ــارت ای ــازی تج ــدل شبیه س م

رفاهــی بــرای مصرف کننــدگان دو کشــور در پــی خواهــد داشــت کــه آثــار رفاهــی موافقت نامــه 

بــرای مصرف کننــدگان قرقیزســتانی ۲۵۵۹ هــزار دالر و بــرای مصرف کننــدگان ایرانــی معــادل 

۳۹۵۱ هــزار دالر پیش بینــی می شــود، لــذا بــا توجــه بــه برخــورداری هــر دو کشــور از منافــع 

تجــاری و بزرگ تــر بــودن اثــرات رفاهــی در ایــران و افزایــش صــادرات ایــران بــه قرقیزســتان، 

ــردد. ــه می گ ــه تجــارت ترجیحــی توصی ــراری و گســترش موافقت نام برق

جدول (۸-۹): برآورد آثار تجاری و رفاهی موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران – قرقیزستان

شرحکدردیف
کاهش درآمد 

تعرفه ای 
قرقیزستان 

اثر رفاهی در 
قرقیزستان

اثر رفاهی در 
ایران 

ایجاد تجارت در ایران 
(افزایش صادرات ایران)

۳۵۷۹۱۵۳۵۲۱۸۳۲۸۷۸۰الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیر یکسره۱۵۵

۳۱۶۰۲۹۱۷۰۵۷۶۵۷لباس و متفرعات لباس، از کشباف۲۶۱

کتورهای هسته ای دیگ بخار و ۳۸۴ رآ
آبگرم

۲۸۷۵۶۰۱۶۶۴۶۱۰

۱۹۷۰۱۴۷۱۴۴۳۰۷۳رشته های سنتتیك یا مصنوعی۴۵۴

وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل ۵۸۷
روی خط

۲۵۲۷۱۱۱۱۲۶۳۱۲۳

ماشین آالت و دستگاه های برقی ۶۸۵
و اجزا

۳۲۶۹۶۱۱۲۶۲۶۲۳

۲۰۳۵۷۳۸۲۱۵۷۹سرب و مصنوعات از سرب۷۷۳

۴۹۷۹۸۸۵محصوالت سرامیکی۸۶۹

مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده ۹۳۹
از این مواد

۱۸۵۳۵۴۶۹۱۹۸۸

مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، ۱۰۶۸
پنبه نسوز

۲۶۷۴۸۶۸۱۱۸۹
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شرحکدردیف
کاهش درآمد 

تعرفه ای 
قرقیزستان 

اثر رفاهی در 
قرقیزستان

اثر رفاهی در 
ایران 

ایجاد تجارت در ایران 
(افزایش صادرات ایران)

کائوچو و اشیای ساخته شده از ۱۱۴۰
کائوچو

۷۱۵۲۴۴۴۷۶۲

۴۰۸۲۳۳۶۵۲۵شیشه و مصنوعات شیشه ای۱۲۷۰

ید طبیعی یا پرورده، سنگ های۱۳۷۱ ۱۰۹۱۸۲۸۳۷۳مروار

میوه های خوراکی، پوست مرکبات ۱۴۸
یا پوست

۳۶۱۹۲۰۷۷۸

۶۶۹۱۴۱۷۵۲۴صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف۱۵۳۴

۳۴۹۱۱۳۶۳محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی۱۶۳۸

۴۷۵۳۰۶مواد آلبومینوئید۱۷۳۵

۱۷۳۲۵۹۴فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۱۸۲۰

ینی۱۹۱۷ ۱۴۴۱۴۱۶۵قند و شکر و شیر

۴۴۲۳۱۱۲نباتات زنده و محصوالت گلکاری۲۰۶

۸۰۹۴۳۳۹۳محصوالت دارویی۲۱۳۰

محصوالت شیمیایی غیرآلی با ۲۲۲۸
ترکیبات

۱۲۷۱۳۳۱۰۷

عصاره های دباغی یا رنگرزی و ۲۳۳۲
تانن ها

۲۰۴۲۳۱۹۴

۱۷۱۲۱۶۴ماهی ها و قشرداران صدفداران و سایر۲۴۳

یشه و غده های ۲۵۷ سبزیجات، نباتات ر
یر  ز

۲۱۶۲۲۷۸

نمك، گوگرد، خاك و سنگ و گچ، ۲۶۲۵
آهك و سیمان

۱۹۲۰/۶۶۱۵۷

۵۳۰/۵۳۰/۸۲۲۷مس و مصنوعات از مس۲۷۷۴

۱۸۲۰/۶۵۰/۶۶۶۸کاکائو و فرآورده های آن۲۸۱۸

۳۴۲۰/۶۶۰/۴۵۴۵فرآورده های غالت، آرد۲۹۱۹

سوخت های معدنی، روغن های ۳۰۲۷
معدنی و

۵۷۷۰/۱۲۰/۲۶۸

شیر و محصوالت لبنی - تخم ۳۱۴
پرندگان - عسل

۱۳۰/۰۵۰/۱۸۱۳

۲۷۹۰۵۲۵۵۹۳۹۵۱۶۰۶۷۸جمع

ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس مدل اسمارت

۸-۵-۵- آثار تجاری و رفاهی برقراری موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران و قزاقستان 

ــران و  ــن ای ــه تجــارت ترجیحــی بی ــراری موافقت نام ــرات رفاهــی و تجــاری برق ــی اث پیش بین

ــه ای  ــی می شــود درآمــد تعرف قزاقســتان در جــدول (۸-۱۰) نشــان داده شــده اســت. پیش بین

ــش  ــی از افزای ــی ناش ــرات رفاه ــد، اث ــش یاب ــزار دالر کاه ــزان ۲۰۰۰۳۱ ه ــه می ــتان ب قزاقس

ــی  ــرات رفاه ــزار دالر، اث ــر ۶۲۲۱ ه ــه براب ــای تعرف ــر کاهــش نرخ ه ــتان در اث واردات قزاقس

در ایــران ناشــی از افزایــش صــادرات برابــر ۱۰۰۶۸ هــزار دالر و ایجــاد تجــارت و یــا افزایــش 
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صــادرات ایــران بــه قزاقســتان برابــر ۲۴۲۰۵۵ هــزار دالر پیش بینــی می شــود. نتایــج 

ــه  ــن موافقت نام ــه ای ــد ک ــان می ده ــتان نش ــران و قزاقس ــارت ای ــازی تج ــدل شبیه س ــر م دیگ

ــی  ــار رفاه ــه آث ــت ک ــد داش ــی خواه ــور در پ ــدگان دو کش ــرای مصرف کنن ــی ب ــار رفاه آث

ــدگان  ــرای مصرف کنن ــزار دالر و ب ــتانی ۶۲۲۱ ه ــدگان قزاقس ــرای مصرف کنن ــه ب موافقت نام

ایرانــی معــادل ۱۰۰۶۸ هــزار دالر پیش بینــی می شــود، لــذا بــا توجــه بــه برخــورداری هــر دو 

کشــور از منافــع تجــاری و بزرگ تــر بــودن اثــرات رفاهــی در ایــران و افزایــش صــادرات ایــران 

ــردد. ــه می گ ــی توصی ــارت ترجیح ــه تج ــترش موافقت نام ــراری و گس ــتان، برق ــه قزاقس ب

جدول (۸-۱۰): برآورد آثار تجاری و رفاهی موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران - قزاقستان

شرحکدردیف
کاهش درآمد 

تعرفه ای قزاقستان 
اثر رفاهی در 
قزاقستان

اثر رفاهی در 
ایران 

ایجاد تجارت در ایران 
(افزایش صادرات ایران)

وسائط نقلیه زمینی غیر از نواقل ۱۸۷
روی خط

۳۱۲۲۴۱۲۴۱۲۰۴۲۳۵۳۵۵

۳۹۹۶۸۱۶۱۰۱۹۲۴۴۰۱۷۱سرب و مصنوعات از سرب۲۷۳

کتورهای هسته ای دیگ بخار ۳۸۴ رآ
و آبگرم

۲۴۱۰۶۴۳۲۱۳۰۷۴۳۶۰۴

ماشین آالت و دستگاه های برقی ۴۸۵
و اجزا

۳۰۱۷۷۳۱۷۵۴۷۱۸۷۰۸

۴۶۴۷۳۲۶۵۲۳۶۶۴۳محصوالت سرامیکی۵۶۹

مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، ۶۶۸
پنبه نسوز

۲۵۹۹۲۹۱۵۱۹۸۸۹۰

۱۶۶۰۲۶۲۵۱۴۸۸۲۳لباس و متفرعات لباس، از کشباف ۷۶۱

محصوالت شیمیایی غیرآلی با ۸۲۸
ترکیبات

۲۶۸۵۱۶۴۴۰۴۱۱۴۲۹

مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده ۹۳۹
از این مواد

۱۱۶۸۶۲۶۵۳۳۱۱۲۴۶۲

۱۰۱۰۷۱۹۰۲۵۰۹۴۱۳محصوالت دارویی۱۰۳۰
۳۶۸۹۱۵۲۲۰۱۳۳۴۸شیشه و مصنوعات شیشه ای۱۱۷۰

میوه های خوراکی، پوست مرکبات ۱۲۸
یا پوست

۳۸۴۶۷۸۱۹۸۴۵۲۹

محصوالت گوناگون صنایع ۱۳۳۸
شیمیایی

۳۳۱۱۹۴۱۸۷۶۳۴۱

یشه و غده های ۱۴۷ سبزیجات، نباتات ر
یر  ز

۲۶۷۷۱۳۵۱۷۰۳۷۸۸

۹۲۷۱۰۴۱۳۰۲۸۰۰رشته های سنتتیك یا مصنوعی۱۵۵۴

کائوچو و اشیای ساخته شده از ۱۶۴۰
کائوچو

۴۶۸۸۸۶۱۲۵۳۷۹۶

شیر و محصوالت لبنی - تخم ۱۷۴
پرندگان - عسل

۲۴۴۲۵۱۹۸۲۳۴۷

۲۹۰۳۵۲۹۸۱۷۶۶فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها۱۸۲۰
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شرحکدردیف
کاهش درآمد 

تعرفه ای قزاقستان 
اثر رفاهی در 
قزاقستان

اثر رفاهی در 
ایران 

ایجاد تجارت در ایران 
(افزایش صادرات ایران)

۱۰۲۳۸۱۲۱۹۵نباتات زنده و محصوالت گلکاری۱۹۶
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۸-۴-۲- توصیه ها و پیشنهادها 

ــطح  ــر س ــه از نظ ــیا ک ــادی اوراس ــه اقتص ــو اتحادی ــورهای عض ــه کش ــادرات ب ــران در ص ای

توســعه یافتگی طیــف گســترده ای را تشــکیل می دهنــد دارای پتانســیل صادراتــی اســت. ایــن 

ــادالت  ــش مب ــور افزای ــورمان به منظ ــادرات کش ــرای ص ــبی را ب ــه مناس ــد زمین ــر می توان ام

تجــاری بــا آنهــا فراهــم کنــد. لــذا توســعه همکاری هــای اقتصــادی و بازرگانــی ایــران به ویــژه 

در بخش هــای تامین کننــده مــواد اولیــه صنعتــی نظیــر فلــزات اساســی و صنایــع پتروشــیمی بــا 

ایــن دســته از کشــورها، می توانــد دسترســی آســان آنــان بــه ســرمایه و فنــاوری موجــود ایــران 

ــه اقتصــادی  ــان کشــورهای عضــو اتحادی ــی در می ــن تفاوت های ــد. وجــود چنی را فراهــم نمای

ــن دســته از  ــا ای ــادالت تجــاری ب ــرای انجــام مب ــادی ب ــوه زی اوراســیا نشــانگر  ظرفیــت بالق

کشورهاســت. 

می دانیــم کــه فاصلــه جغرافیایــی و اهمیــت مســافت در تحقــق پتانســیل صادراتــی ایــران 

در تجــارت بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا عامــل مهــم و تاثیرگــذار اســت، 

ــی و تحــوالت  ــی بین الملل ــل، بازار یاب ــتم های حمل ونق ــزون سیس ــترش روز اف ــم گس علی رغ
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ــیل  ــق پتانس ــافت در تحق ــد مس ــت بع ــك، اهمی ــارت الکترونی ــات و تج ــوژی اطالع تکنول

ــه  ــو اتحادی ــور های عض ــی کش ــی جغرافیای ــل پراکندگ ــان عام ــته و همچن ــی، نکاس صادرات

اقتصــادی اوراســیا بــه عنــوان یکــی از عوامــل اصلــی و تعیین کننــده تحقــق پتانســیل صادراتــی 

مطــرح اســت. یکــی از نکاتــی کــه در بررســی کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا 

ــه  ــه هزین ــی اســت ک ــه راه هــای آب ــن کشــورها ب ــع شــود دسترســی ای ــورد توجــه واق ــد م بای

ــادی  ــی، تاحــد زی ــل دریای ــه نســبی حمل ونق ــودن هزین ــن ب ــه پایی ــا توجــه ب ــل را ب حمل ونق

ــا اســتفاده از راه هــای آبــی امــکان افزایــش مبــادالت تجــاری بیــن ایــران  کاهــش می دهــد. ب

ــا کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا طریــق بهبــود سیســتم حمل ونقــل دریایــی  ب

ــل  ــتم های حمل ونق ــور در سیس ــورهای مزب ــا کش ــران ب ــکاری  ای ــذا هم ــردد، ل ــم می گ فراه

ــده و  ــه کاال ش ــهیل در مبادل ــات تس ــد موجب ــی می توان ــای ارتباط ــت کانال ه ــی و تقوی دریای

ضعــف ناشــی از بعــد مســافت زمینــی را تــا حــدی جبــران کنــد. 

ــه  ــادالت تجــاری کشــورهای کم درآمــد عضــو اتحادی ــه در مب ــکات مهمــی ک یکــی از ن

ــارات  ــل اعتب ــورها از مح ــن کش ــن واردات ای ــورد تامی ــم می خ ــه چش ــیا ب ــادی اوراس اقتص

ــار برخــی از کشــورهای  ــارت دیگــر اعتباراتــی کــه در اختی ــه عب ــه آنهــا اســت. ب پرداختــی ب

عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا قــرار می گیــرد نقــش مهمــی در منابــع تامیــن واردات آنهــا 

و در نتیجــه انتخــاب طرف هــای تجــاری توســط ایــن کشــورها ایفــا می نمایــد. از ایــن نظــر 

ــران  ــادالت تجــاری بیــن ای بانــك توســعه صــادرات می توانــد نقــش مهمــی را در افزایــش مب

بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا ایفــا نمایــد. بــرای ایــن منظــور بانــك مذکــور 

می توانــد اعتباراتــی را جهــت تامیــن واردات در اختیــار کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی 

اوراســیا قــرار داده و پرداخــت ایــن اعتبــارات را مشــروط بــه واردات کاال از کشــور ایــران نماید. 

ــرای  ــه درآمدهــای نفتــی ب ــران، وابســتگی شــدید ب یکــی از مشــخصه اصلــی اقتصــاد ای

هزینه هــای جــاری و عمرانــی کشــور بــوده و یکــی از دغدغه هــای اصلــی برنامه ریــزان 

کشــور محســوب می گــردد. در ایــن ارتبــاط،  چگونگــی افزایــش صــادرات غیرنفتــی و کاهــش 

وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی بــرای تامیــن هزینه هــای جــاری کشــور یکــی از راهکارهــای 

مهــم طــی نیــم قــرن اخیــر مطــرح  بــوده اســت. اهمیــت آن در ســال های آتــی از آنجــا اســت 

ــداز  ــن و اساســی ترین رهیافــت اساســی در ســند چشــم ان ــوان یکــی از اصلی تری ــه عن کــه ب

ــای توســعه ای کشــور،  ــق اهــداف برنامه ه ــرای تحق ــد، ب ــدون تردی منعکــس شــده اســت. ب
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ــه  ــد ب ــی، نیازمن ــای نفت ــه درآمده ــکا ب ــش ات ــور کاه ــداز به منظ ــم ان ــند چش ــژه س به وی

ــای  ــظ و ارتق ــرای حف ــرمایه گذاری ب ــذب س ــامل ج ــی ش ــور اساس ــزی در دو مح برنامه ری

ــی) اســت.  ــش صــادرات کاال (غیرنفت ــرای افزای ــی ب ــور و بازاریاب ــدی کش ــای تولی ظرفیت ه

ــادی و  ــعه اقتص ــرای توس ــتر الزم ب ــد بس ــی می توان ــارت ترجیح ــه تج ــراری موافقت نام برق

ــد.  ــم کن ــیا فراه ــادی اوراس ــه اقتص ــو اتحادی ــورهای عض ــا کش ــه ای ب ــای منطق همکاری ه

همچنیــن مجموعــه تاسیســات و تجهیــزات دریایــی و بنــدری، شــبکه های فرودگاهــی، 

خطــوط راه آهــن و شــبکه های مواصالتــی ایــران، آن را بــه عنــوان گزینــه ای غیــر قابــل انــکار 

ــوده  ــل نم ــه تبدی ــات و مســافر در منطق ــت کاال، خدم ــه محــور ترانزی ــل شــدن ب ــرای تبدی ب

ــا کشــورهای عضــو  ــورد اســتفاده در تعامــل بیشــتر ب ــن ابزارهــای م اســت. یکــی از مهم تری

ــرد،  ــرار می گی ــادالت تجــاری مــورد اســتفاده ق ــرای افزایــش مب ــه اقتصــادی اوراســیا ب اتحادی

ــران  ــن ای ــی بی ــای ترجیح ــع تعرفه ه ــد وض ــر می رس ــه به نظ ــت ک ــی اس ــای ترجیح تعرفه ه

ــد  ــترده تر می توان ــطحی گس ــیا در س ــادی اوراس ــه اقتص ــو اتحادی ــو عض ــورهای عض ــا کش ب

ــا ایــن دســته از کشــورها را افزایــش دهــد.   ــران ب ــادالت تجــاری ای مب

جهــان امــروز دنیــای اطالعــات اســت و هرکــس کــه اطالعــات بیشــتری در اختیــار داشــته 

باشــد امــکان موفقیــت بیشــتری دارد. بــه طــوری کــه قبــال ذکــر شــد، اکثــر کشــورهای عضــو 

ــن  ــه ای ــتند ک ــان انگلیســی هس ــه زب ــی ب ــیا دارای ضعــف اطالعات ــه اقتصــادی اوراس اتحادی

ــان  ــود را نش ــا خ ــایر زمینه ه ــش از س ــاری بی ــای تج ــه فعالیت ه ــی در زمین ــف اطالعات ضع

می دهــد. نبــود اطالعــات صحیــح مانــع از دســتیابی بــه تــوان تولیــدی و صادراتــی کشــورهای 

عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا، کاالهــای مــورد نیــاز و وارداتــی آنهــا و همچنیــن قوانیــن و 

مقــررات حاکــم بــر مبــادالت تجــاری ایــن کشــورها شــده و نهایتــا مانــع از گســترش مبــادالت 

ــا ایــن  ــا ایــن کشــورها می شــود. بــر ایــن اســاس همــکاری مشــترك ایــران ب تجــاری ایــران ب

کشــورها در جهــت ایجــاد یــك پایــگاه اطالعاتــی قــوی کــه دربردارنــده اطالعــات مربــوط بــه 

تــوان تولیــدی و صادراتــی و همچنیــن نیازهــای وارداتــی آنهــا باشــد می توانــد زمینــه شــناخت 

ایــن کشــورها را از امکانــات و نیازهــای یکدیگــر فراهــم کــرده و بســتر مناســبی جهــت تامیــن 

ــگاه  ــن پای ــاد چنی ــد. ایج ــاد کن ــران ایج ــور را از ای ــر کش ــاز ه ــورد نی ــی م ــای واردات کااله

ــو  ــورهای عض ــورمان را در کش ــی کش ــرکت های بازرگان ــی ش ــای بازاریاب ــی هزینه ه اطالعات

ــن کشــورها و قوانیــن  ــازار مبادالتــی ای ــه اقتصــادی اوراســیا به شــدت کاهــش داده و ب اتحادی
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و مقــررات حاکــم بــر آنهــا را بــرای ایــران شــفاف نمــوده و امــکان فعالیــت بخــش خصوصــی 

ــازار افزایــش می  دهــد.  ــن ب کشــورمان را در ای

ــو  ــورهای عض ــا کش ــی ب ــارت خارج ــترش تج ــث گس ــه بح ــت ب ــت دول ــلما اهمی مس

ــذف  ــدی و ح ــرکت های تولی ــش ش ــت افزای ــرایط را در جه ــیا، ش ــادی اوراس ــه اقتص اتحادی

موانــع و محدودیت هــای اضافــی از مســیر تولیــد، در جهــت بهبــود تجــارت و بهبــود 

شــاخص های کســب وکار فراهــم خواهــد کــرد. تاثیــر حــوزه متغیرهــای حاکمیتــی و کارایــی 

ــت گذاری  ــق سیاس ــه از طری ــت ک ــی اس ــل مهم ــب وکار، از عوام ــط کس ــر محی ــت ب دول

مطلــوب دولــت در امــور شــرکت ها جهــت تســهیل امــر صــادرات و ارتقــای کیفــی و کمــی 

ــادی و  ــرد و کالن اقتص ــرمایه گذاران خ ــوق س ــت از حق ــود. حمای ــد ب ــر خواه ــد، موث تولی

ــرمایه گذاران  ــاد س ــطح اعتم ــه س ــك ک ــو کوچ ــرمایه گذاری ول ــای س ــت از ظرفیت ه حمای

ــه در  ــی اســت. آنچ ــح دولت ــار سیاســت صحی ــد از آث ــش می دهن ــرمایه گذاری افزای ــه س را ب

ــه  ــت ک ــی اس ــا و دخالت ــری دولت ه ــت تصدی گ ــوم اس ــت، مذم ــای دول ــث دخالت ه بح

منجــر بــه ســلب اختیــار شــرکت ها شــده و آزادی عمــل را از آنهــا می گیــرد و مانــع ابتــکار و 

ــود. ــد می ش ــه تولی ــرکت ها در عرص ــن ش ــوآوری ای ن

محورها و زمینه های مشترک همکاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

گسترش اقالم مشمول موافقت نامه تجارت ترجیحی

تسریع در شروع روابط کارگزاری با بانک ها 

حذف کلیه سیف گاردهای تبعیض آمیز به صورت دوجانبه 

ــو  ــورهای عض ــی کش ــهرک صنعت ــاد ش ــرای ایج ــی ب ــهرک های صنعت ــای ش همکاری ه

ــورها ــی در آن کش ــران و ایران ــیا در ای ــه اقتصــادی اوراس اتحادی

درخواســت تشــکیل اتــاق مشــترک فعــال در تمــام زمینه هــای تجــاری، بازرگانــی، 

ــور ــورهای مذک ــک از کش ــا هری ــروش ب ــی و ف بازاریاب

ــادی  ــه اقتص ــو اتحادی ــورهای عض ــران و کش ــرکات ای ــن گم ــا بی ــترش همکاری ه گس

ــری درخصــوص فرآیندهــای گمرکــی شــامل و پنجــره واحــد گمرکــی و  اوراســیا و تصمیم گی

ــرکات ــاعت کاری گم س

 توافــق بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــرای حــذف مالیــات بــر ســوخت 

ــی  کامیون هــای ایران
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تشکیل کارگروه مشترک بانکی

همکاری جهت توسعه و نوسازی ناوگان دریایی و زمینی

همکاری و سرمایه گذاری دو طرف در بازسازی مسیرهای تجاری

بــا توجــه بــه آنکــه بــرای ورود بــه بازارهــای صادراتــی پایــدار، رونــد بــا ثبــات صــادرات 

ــه  ــورهای عضــو اتحادی ــه کش ــران ب ــه صــادرات ای ــی اســت ک ــن در حال ضــرورت دارد و ای

اقتصــادی اوراســیا ناپایــدار و نوســانی اســت و تضمین کننــده حضــور بلندمــدت در ایــن بازارها 

ــدی  ــایی و اولویت بن ــداری صــادرات، شناس ــرای پای ــردد ب ــه می گ ــذا توصی ــود، ل ــد ب نخواه

بازارهــای صــرف صادراتــی بــرای محصــوالت مهــم صادراتــی دارای مزیــت کشــور و پایــش 

مســتمر وضعیــت رقابتــی و مزیــت نســبی کاالهــا در برابــر رقبــا در ایــن بازارهــا مــورد توجــه 

قــرار گیــرد.

صــادرات ایــران بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا دارای الگــوی نامتقــارن 

ــه  ــه توصی ــتند ک ــران نیس ــارت ای ــی در تج ــهم چندان ــورها دارای س ــن کش ــی ای ــت یعن اس

ــا توجــه  ــده ب ــی و اصــالح آن در آین ــه تجــارت ترجیحــی فعل ــردد در قالــب موافقت نام می گ

بــه نتایــج ایــن مطالعــه مــورد توجــه قــرار گیــرد.

ــه اقتصــادی اوراســیا  ــه کشــورهای عضــو اتحادی ــران ب تجزیه وتحلیــل اقــالم صادراتــی ای

نشــان می دهــد صــادرات اقــالم کاالیــی بــه ایــن کشــورها دارای تمرکــز نســبتا شــدیدی اســت 

ــب  ــردد در قال ــه می گ ــذا توصی ــد ل ــور باش ــادرات کش ــرای ص ــد ب ــک تهدی ــد ی ــه می توان ک

تجدیــد نظــر در موافقت نامــه فعلــی، امــکان صــادرات اقــالم بیشــتری بــه ایــن کشــورها فراهــم 

گــردد.

بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه حاضــر، بــه نظــر می رســد تجدیــد نظــر جــدی در 

سیاســت گذاری تجــاری کشــور بایــد صــورت گیــرد کــه مهم تریــن آنهــا شــامل (۱)؛ تــالش 

ــا  ــاله ب ــن مس ــه ای ــران به خصــوص در واردات ک ــاری ای ــرکای تج ــاختن ش ــوع س ــرای متن ب

ــد  ــزایی خواه ــت بس ــورمان اهمی ــه کش ــاری علی ــای تج ــد تحریم ه ــرایط جدی ــه ش ــه ب توج

ــا توجــه  داشــت. (۲)؛ سیاســت گذاری در جهــت افزایــش صــادرات غیرنفتــی به خصــوص ب

بــه پتانســیل بــاالی برخــی کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در جــذب صــادرات 

ــران. ای

ــه اقتصــادی  ــورهای عضــو اتحادی ــه کش ــترش صــادرات ب ــت گس ــردد جه ــه می گ توصی
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ــاد و  ــای ایج ــمتی از هزینه ه ــی، قس ــای ایران ــازار کااله ــعه ب ــت توس ــت جه ــیا، دول اوراس

ــه  ــرش بخشــی از هزین ــا پذی ــا ب ــد ت ــل نمای ــدت تقب ــرای دوره ای کوتاه م ــازار را ب ــترش ب گس

ــا  ــن بازاره ــی را در ای ــوذ کاالی ایران ــکان نف ــی ام ــه صادرات ــازار و یاران ــعه ب ــات و توس تبلیغ

ــد. فراهــم کن

بــا توجــه بــه  آنکــه موانــع غیراقتصــادی یکــی از عوامــل تاثیرگــذار بــر حضــور کاالهــای 

ایــران در بــازار کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا اســت توصیــه می گــردد در گام 

اول بــه مشــکالت مربــوط بــه عــدم پشــتیبانی سیســتم بانکــی کشــور، بســته بندی نامناســب، 

ــی در بازارهــای خارجــی، عــدم  ــازار، رقابــت ناســالم تجــار ایران عــدم حضــور دائمــی در ب

ــه  ــی تجــارت و عــدم رعایــت اســتانداردهای الزم اتحادی ــران در ســازمان جهان عضویــت ای

اروپــا توجــه گــردد.

ــران و  ــن ای ــی بی ــارت ترجیح ــه تج ــرد موافقت نام ــی عملک ــج ارزیاب ــه نتای ــه ب ــا توج ب

ــرای  ــران ب ــت ای ــورد درخواس ــت م ــردد فهرس ــه می گ ــیا، توصی ــادی اوراس ــه اقتص اتحادی

ــرد و  ــرار گی ــه اقتصــادی اوراســیا مــورد بازنگــری مجــدد ق دریافــت ترجیــح از عضــو اتحادی

اقالمــی کــه در آن صادراتــی بــه ایــن کشــور نداریــم و یــا دارای ارزش قیمتــی پایینــی هســتند 

حــذف و اقالمــی کــه در آنهــا دارای مزیــت و ســابقه صــادرات بــه اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا 

ــن شــود. هســتیم جایگزی

ــت  ــیا محدودی ــه اقتصــادی اوراس ــح از اتحادی ــت ترجی ــران در دریاف ــردد ای ــه می گ توصی

ــه  ــای تعرف ــط در نرخ ه ــت ترجیحــات فق ــرد (دریاف ــت ترجیحــات نپذی ــداری را در دریاف مق

باشــد).

ــورداری  ــون؛ برخ ــی چ ــائلی مهم ــه مس ــی ب ــان ایران ــار و بازرگان ــود تج ــه می ش توصی

ــاری در  ــت تج ــد و عالم ــت برن ــروش محصــوالت، ثب ــغ و ف ــرای تبلی ــی ب ــده محل از نماین

ــی  ــتقرار نمایندگ ــرای اس ــب ب ــهر مناس ــیا، ش ــادی اوراس ــه اقتص ــو اتحادی ــورهای عض کش

محلــی، شــناخت رقبــا، ثبــت شــرکت و برنــد و حضــور در نمایشــگاه ها اهتمــام ویــژه داشــته 

باشــند.

بــا توجــه بــه آنکــه عمده تریــن اقــالم صادراتــی غیرنفتــی ایــران مــواد نســاجی  ، 

ــروری  ــت ض ــیمیایی و ... اس ــع ش ــای صنای ــس، فرآورده ه ــزات،  م ــی، فل ــای نبات فرآورده ه

ــردد. ــه گ ــائل توج ــن مس ــه ای ــات ب ــت ترجیح ــت دریاف ــی جه ــرات آت ــت در مذاک اس
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بــا توجــه بــه موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا و 

نتایــج ایــن مطالعــه کــه نشــان می دهــد فقــط ۱۱۰ کــد از ۱۷۵ کــد منــدرج در موافقت نامــه 

ــدی جهــت  ــرات بع ــده اســت، ضــرورت دارد در مذاک ــه ش ــه توصی ــن مطالع ــه توســط ای ک

تجدیــد نظــر در اقــالم درخواســتی ایــن موضــوع نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد.

بــا توجــه بــه آنکــه نتایــج تحقیــق گویــای رشــد بیشــتر صــادرات بــه روســیه و قزاقســتان 

ــت  ــتند، تقوی ــران هس ــا ای ــی ب ــترک دریای ــرز مش ــر دو دارای م ــور ه ــن دو کش ــت و ای اس

ــژه در بنــدر  زیرســاخت های حمل ونقــل و تجــارت دریایــی در ســواحل شــمالی کشــور به وی

ــرد. ــرار گی ــد مــورد توجــه ق ــاد بای انزلــی و امیرآب

ــران شــاهد  ــر صــادرات ای ــه را ب ــر از موافقت نام ــن تاثی ــه مهم تری ــان کشــورهایی ک در می

خواهنــد بــود کشــور ارمنســتان بــه جهــت مــرز مشــترک زمینــی حائــز اولویــت و شــایان توجــه 

اســت کــه تقویــت زیرســاخت های جــاده ای و تکمیــل اتصــال ریلــی از مــرز جلفــا بــه مکــری 

ارمنســتان در ایــن خصــوص می توانــد راهگشــا باشــد.

بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی ناشــی از تحریــم و مشــکل انتقــال پــول بــه کشــور اســتفاده از 

ــا توجــه بــه شــرایط و مقتضیــات کنونــی کشــور مــورد  پول هــای ملــی در تجــارت فیمابیــن ب

توصیــه اســت.

ــان کشــورهای اوراســیا، صــادرات  ــه گمرکــی و اقتصــادی می ــه وجــود اتحادی ــا توجــه ب ب

مجــدد و یــا افزایــش ارزش افــزوده از طریــق یکــی از کشــورها، به ویــژه ارمنســتان بــه دیگــر 

کشــورهای عضــو اتحادیــه اوراســیا مــورد توصیــه اســت.

همچنیــن در صــورت اتخــاذ اقدامــات ضــد قیمــت شــکنی، بــا توجــه بــه اینکــه 

موافقت نامــه مزبــور اتخــاذ اقــدام علیــه کل اتحادیــه را منــع کــرده اســت، بایــد بــه احتمــال 

ــیا  ــه اوراس ــو اتحادی ــورهای عض ــر کش ــق دیگ ــکنی از طری ــد قیمت ش ــات ض دور زدن اقدام

ــذول داشــت. ــی مب ــه کاف توج
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ــا  ــران ب ــادرات و واردات ای ــد ص ــزارش رون ــد (۱۳۹۴). گ ــر، امی ــتوره و رنجب ــراقی، مس اش

ــر   ــران، دفت شــرکای تجــارت ترجیحــی و آزاد (۹۹۳-۱۳۸۴)، ســازمان توســعه تجــارت ای

ــاری ــی تج نمایندگ

ــورهای  ــان کش ــت می ــارت درون صنع ــن تج ــه (۱۳۹۰). تبیی ــعبانی، نفیس ــم و ش امامی،کری

ــه مدلســازی اقتصــادی،  ــه. فصلنام ــدل جاذب ــب م ــی در قال ــوب غرب ــع در آســیای جن واق

ســال ســوم، شــماره ۳

ــه تجــارت ترجیحــی کشــورهای  ــار ایســتای موافقت نام ثاقــب، حســن (۱۳۸۵)، بررســی آث

عضــوD۸  بــر جریانــات تجــاری، درآمدهــای دولــت و رفــاه در ایــران، موسســه مطالعــات 

ــازار مشــترك اســالمی و پژوهش هــای بازرگانــی، معاونــت پژوهشــی، مدیریــت مطالعــات ب

ــی  ــرای ارزیاب ــی ب ــه (۱۳۹۲)، چارچوب ــی، ملیح ــی و صادق ــی، یحی ــن؛ فتح ــب، حس ثاق

عملکــرد موافقت نامه هــای تجــاری (مطالعــه مــوردی PTA بیــن ایــران و پاکســتان)، 

فصلنامــه پژوهش نامــه بازرگانــی، شــماره ۶۷، صــص. ۲۱-۵۱. 

ــا  ــران ب ــاری ای ــی تج ــعید (۱۳۸۵). یکپارچگ ــلیمانی، س ــیدعبدالمجید، و س ــی، س جالی

کشــورهای عضــو اکــو (ECO): کاربــرد یــک مــدل جاذبــه، پژوهش هــای اقتصــادی دوره 

ــماره ۴. ۶، ش

ــه  ــو. فصلنام ــاری اک ــه تج ــترش اتحادی ــی گس ــود (۱۳۸۷). ارزیاب ــی، محم حائریان اردکان

پژوهش هــای اقتصــادی، ۱، صفحــات ۱۸۸ -۱۶۵.

ــه  ــو  OIC، موسس ــورهای عض ــاری کش ــال تج ــنجش اکم ــن پور، یوســف (۱۳۸۴). س حس

ــی  ــای بازرگان ــات و پژوهش ه مطالع

دفتــر نمایندگــی تام االختیــار تجــاری جمهــوری اســالمی ایــران (۱۳۸۳). نگاهــی بــه 

بازرگانــی وزرات  ترجیحــی،  تجــارت  موافقت نامه هــای  و  اقتصــادی  همگرایــی 

ــارت  ــای تج ــابه موافقت نامه ه ــش مش ــاری (۱۳۹۰). نق ــار تج ــی تام االختی ــر نمایندگ دفت

منطقــه ای و ســازمان جهانــی تجــارت در توســعه کشــورهای عضــو، خبرنامــه، شــماره ۱۵۱.
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ــر  ــد ب ــا تاکی ــران ب ــع ای ــر صــادرات صنای ــر ب ــل موث ــی (۱۳۹۴). بررســی عوام ــی، عل دهقان

ــت های  ــات و سیاس ــا)، مطالع ــی پوی ــای تابلوی ــت داده ه ــازار (رهیاف ــاختار ب ــر س متغی

ــماره ۱.  ــد ۱۱، ش ــادی، جل اقتص

رازینــی، ابراهیم علــی، فائقــه شــاهانی و وجدانی طهرانــی، هدیــه (۱۳۹۲). بررســی پتانســیل 

تجــاری میــان ایــران و کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری شــانگهای بــا اســتفاده از مــدل 

جاذبــه. فصلنامــه پژوهشــنامه بازرگانــی، شــماره ۶۹،

ــران در همکاری هــای تجــاری (جهانــی و منطقــه ای).  ــرا (۱۳۸۷)، حضــور ای ــی، میت رحمان

ــی. ــران: موسســه مطالعــات و پژوهش هــای بازرگان ته

زاغیــان، محمــد و عســگری، منصــور (۱۳۸۸). ارزیابــی اثــرات پیوســتن ایــران بــه موافقت نامه 

بانکــوك بر صــادرات غیرنفتــی کشــور، پژوهشــنامه بازرگانــی، تهران.

زاهدطلبــان، علــی و زارع، محمدحســن (۱۳۸۲). تجــارت ترجیحــی بیــن ج.ا. ایــران و ترکیــه، 

دفتــر نمایندگــی تام االختیــار تجــاری ج.ا. ایــران.

زراء نــژاد، منصــور و منصــوری، ســید امیــن (۱۳۹۴). بررســی آثــار متقابــل فضایــی 

همســایگی بــر نوســان های تجــارت بین الملل:رویکــرد اقتصــاد ســنجی ترکیبــی فضایــی و 

ــات ۸۳۵-۸۵۹ ــادی، ۵۰، صفح ــات اقتص ــه تحقیق ــک. مجل ــازی موج هموارس

ــالمی  ــوری اس ــرك جمه ــران،  گم ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــی خارج ــار بازرگان ــالنامه آم س

ایــران،  ســال های مختلــف

ســوری، امیررضــا (۱۳۹۳). تحلیــل عوامــل موثــر بــر همگرایــی تجــاری ایــران بــا بلوك هــای 

ــال  ــادی، س ــنامه اقتص ــه پژوهش ــدل جاذبه).فصلنام ــک م ــرد ی ــب (کارب ــه ای منتخ منطق

چهــارم، شــماره ۵۳، 

طیبــی، ســیدکمیل، و آذربایجانــی، کریــم (۱۳۸۰). بررســی پتانســیل تجــاری موجــود میــان 

ــه، پژوهشــنامه بازرگانــی، شــماره ۲۱.    ــران و اوکرایــن: به کارگیــری یــك مــدل جاذب ای

عابدیــن، محمدرضــا و عســگری، منصــور (۱۳۸۵). پیامدهــای بازرگانــی برقــراری ترتیبــات 

ــای  ــات و پژوهش ه ــه مطالع ــی، موسس ــورهای عرب ــران و کش ــان ای ــاری ترجیحــی می تج
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بازرگانــی، تهــران.

ــازمان  ــن، س ــکای التی ــه آمری ــا منطق ــران ب عســگری، منصــور (۱۳۹۰). توســعه تجــارت ای

ــران ــران، ته توســعه تجــارت ای

ــی  ــارت خارج ــرد تج ــر عملک ــی ب ــن (۱۳۹۴). تحلیل ــی، امی ــور و مالک ــگری، منص عس

ــه  ــی، موسس ــی خارج ــکده بازرگان ــر ۹۳-۱۳۸۳، پژوهش ــه اخی ــی ده ــران ط ــی ای غیرنفت

مطالعــات و پژوهش هــای بازرگانــی

ــر اســاس  ــه کــره جنوبــی ب ــران ب ــرآورد پتانســیل های صادراتــی ای فتحــی، یحیــی (۱۳۸۱). ب

شــبیه ســازی الگــوی صــادرات ایــران بــه مجموعــه کشــورهای طــرف تجــاری بــا اســتفاده از 

تقریــب مــدل TradeSim، پژوهشــنامه بازرگانــی، شــماره ۲۵، زمســتان ۱۳۸۱

ــات و  ــه مطالع ــف، موسس ــال های مختل ــور، س ــادرات و واردات کش ــررات ص ــون و مق قان

بازرگانــی پژوهش هــای 

ــن  ــی بی ــای ترجیح ــراری تعرفه ه ــار برق ــب (۱۳۸۷). آث ــن ثاق ــا و حس ــری، محمدرض قنب

ــران ــاورزی ای ــوالت کش ــارت محص ــروه D۸ تج ــو گ ــورهای عض کش

گمرک جمهوری اسالمی ایران، آمار بازرگانی خارجی ج. ا. ا.، سال های مختلف

ــی اقتصــادی کشــورهای عضــو اکــو در یــک  ــرات همگرای ــه (۱۳۹۳). تاثی محمــودی، عبدال

ــت های  ــا و سیاس ــه پژوهش ه ــدلGTAP). فصلنام ــتاندارد (م ــی اس ــادل عموم ــدل تع م

اقتصــادی، ۷۰، صفحــات ۵-۳۰.

کتایــون (۱۳۹۲).  شمشــادی یزدی،  و  سیدابوالقاســم  مرتضــوی،  حامــد،  نجفی علمدارلــو، 

کاربــرد اقتصادســنجی فضایــی در بررســی عوامــل موثــر بــر صــادرات محصــوالت 

کشــاورزی در کشــورهای عضــو اکــو: رهیافــت داده هــای تابلویــی. فصلنامــه پژوهش هــای 

اقتصادی(رشــد و توســعه پایــدار)، ۳، ۴۹-۶۲.

ــر  ــر ب ــن، مهــدی و کهــرازه، ســاناز (۱۳۹۴)، بررســی عوامــل موث ــی، جــواد؛ بهــراد امی هرات

ــای  ــی، پژوهش ه ــی پژوهش ــه علم ــه)، فصل نام ــوی جاذب ــرد الگ ــران (کارب ــادرات ای ص

رشــد و توســعه، ســال ششــم، شــماره ۲۱، صــص ۲۹-۴۶.
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ضمیمه فصل چهارم

در ایــن ضمیــه فهرســت اقــالم مبادله شــده در موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن ایــران 

و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــر حســب کدهــای HS ارائــه می شــود.

الف: ترجیحات داده شده ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

جدول(۴-۳۷): فهرست ترجیحات داده شده توسط ایران

نرخ ترجیحی (٪)میزان کاهش (٪)تعرفه قبل از ترجیح (٪)کد HSردیف

۱۲۰۱۱۰۱۰۲۶۶۱/۵۰۱۰/۰۱

۲۲۰۱۱۰۹۰۲۶۶۱/۵۰۱۰/۰۱

۳۲۰۱۲۰۱۰۲۶۶۱/۵۰۱۰/۰۱

۴۲۰۱۲۰۲۰۲۶۶۱/۵۰۱۰/۰۱

۵۲۰۱۲۰۳۰۲۶۶۱/۵۰۱۰/۰۱

۶۲۰۱۲۰۹۰۲۶۶۱/۵۰۱۰/۰۱

۷۲۰۱۳۰۱۰۲۶۶۱/۵۰۱۰/۰۱

۸۲۰۱۳۰۲۰۲۶۶۱/۵۰۱۰/۰۱

۹۲۰۱۳۰۳۰۲۶۶۱/۵۰۱۰/۰۱

۱۰۲۰۱۳۰۹۰۲۶۶۱/۵۰۱۰/۰۱

۱۱۲۰۲۱۰۱۰۲۶۶۱/۵۰۱۰/۰۱

۱۲۲۰۲۱۰۹۰۲۶۶۱/۵۰۱۰/۰۱

۱۳۲۰۲۲۰۱۰۲۶۶۱/۵۰۱۰/۰۱

۱۴۲۰۲۲۰۲۰۲۶۶۱/۵۰۱۰/۰۱

۱۵۲۰۲۲۰۳۰۲۶۶۱/۵۰۱۰/۰۱

۱۶۲۰۲۲۰۹۰۲۶۶۱/۵۰۱۰/۰۱

۱۷۲۰۲۳۰۱۰۲۶۶۱/۵۰۱۰/۰۱

۱۸۲۰۲۳۰۲۰۲۶۶۱/۵۰۱۰/۰۱

۱۹۲۰۲۳۰۳۰۲۶۶۱/۵۰۱۰/۰۱

۲۰۲۰۲۳۰۹۰۲۶۶۱/۵۰۱۰/۰۱

۲۱۲۰۴۱۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۲۲۰۴۲۱۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۳۲۰۴۲۲۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۴۲۰۴۲۳۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۵۲۰۴۳۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۶۲۰۴۴۱۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۷۲۰۴۴۲۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۸۲۰۴۴۳۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۹۲۰۴۵۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰
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نرخ ترجیحی (٪)میزان کاهش (٪)تعرفه قبل از ترجیح (٪)کد HSردیف

۳۰۳۰۲۱۱۰۰۴۰۰/۰۰۴۰/۰۰

۳۱۳۰۲۴۱۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۳۲۳۰۳۱۳۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۳۳۳۰۳۱۹۰۰۳۲۰/۰۰۳۲/۰۰

۳۴۳۰۳۵۱۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۳۵۴۰۵۱۰۱۰۵۵۲۷/۳۰۳۹/۹۹

۳۶۴۰۵۱۰۲۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۳۷۴۰۹۰۰۰۰۵۵۰/۰۰۵۵/۰۰

۳۸۷۰۸۱۰۰۰۵۵۳۶/۰۰۳۵/۲۰

۳۹۷۰۸۲۰۰۰۵۵۳۶/۰۰۳۵/۲۰

۴۰۷۱۳۱۰۰۰۵۵۵۵/۰۰۲۴/۷۵

۴۱۷۱۳۲۰۱۰۱۵۶۷/۰۰۴/۹۵

۴۲۷۱۳۲۰۹۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۴۳۷۱۳۳۲۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۴۴۷۱۳۳۳۱۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۴۵۷۱۳۴۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۴۶۷۱۳۹۰۰۰۵۵۳۶/۰۰۳۵/۲۰

۴۷۹۰۲۱۰۰۰۲۰۴۰/۰۰۱۲/۰۰

۴۸۹۰۲۲۰۰۰۲۰۴۰/۰۰۱۲/۰۰

۴۹۹۰۲۳۰۱۰۵۵۴۵/۰۰۳۰/۲۵

۵۰۹۰۲۳۰۹۰۲۰۴۰/۰۰۱۲/۰۰

۵۱۹۰۲۴۰۱۰۲۰۴۰/۰۰۱۲/۰۰

۵۲۹۰۲۴۰۹۰۲۰۴۰/۰۰۱۲/۰۰

۵۳۱۰۰۳۱۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۵۴۱۰۰۳۹۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۵۵۱۰۰۵۱۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۵۶۱۰۰۵۹۰۱۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۵۷۱۰۰۵۹۰۹۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۵۸۱۰۰۶۳۰۰۰۲۶۴۲/۰۰۱۵/۰۸

۵۹۱۰۰۸۱۰۰۰۱۰۴۰/۰۰۶/۰۰

۶۰۱۲۰۱۹۰۰۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۶۱۱۲۰۴۰۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۶۲۱۲۰۵۱۰۰۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۶۳۱۲۰۵۹۰۰۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۶۴۱۲۰۶۰۰۱۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۶۵۱۲۰۶۰۰۹۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۶۶۱۲۱۱۹۰۹۹۵۰/۰۰۵/۰۰

۶۷۱۵۰۷۱۰۰۰۲۰۵۰/۰۰۱۰/۰۰
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نرخ ترجیحی (٪)میزان کاهش (٪)تعرفه قبل از ترجیح (٪)کد HSردیف

۶۸۱۵۱۲۱۱۰۰۲۰۵۰/۰۰۱۰/۰۰

۶۹۱۵۱۴۱۱۰۰۲۰۵۰/۰۰۱۰/۰۰

۷۰۱۷۰۴۱۰۰۰۵۵۸۲/۰۰۹/۹۰

۷۱۱۷۰۴۹۰۰۰۵۵۷۴/۵۰۱۴/۰۳

۷۲۱۸۰۶۲۰۰۰۳۲۵۶/۳۰۱۳/۹۸

۷۳۱۸۰۶۳۱۰۰۵۵۶۳/۶۰۲۰/۰۲

۷۴۱۸۰۶۳۲۰۰۵۵۶۳/۶۰۲۰/۰۲

۷۵۱۸۰۶۹۰۰۰۵۵۶۳/۶۰۲۰/۰۲

۷۶۱۹۰۲۱۹۰۰۵۵۶۳/۶۰۲۰/۰۲

۷۷۱۹۰۲۳۰۰۰۵۵۶۳/۶۰۲۰/۰۲

۷۸۱۹۰۵۳۱۰۰۵۵۶۳/۶۰۲۰/۰۲

۷۹۱۹۰۵۳۲۰۰۵۵۶۳/۶۰۲۰/۰۲

۸۰۱۹۰۵۹۰۱۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۸۱۲۱۰۲۱۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۸۲۲۱۰۲۲۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۸۳۲۱۰۳۳۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۸۴۲۱۰۶۹۰۸۵۴۰۷۵/۰۰۱۰/۰۰

۸۵۲۱۰۶۹۰۹۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۸۶۲۲۰۱۱۰۰۰۵۵۷۵/۰۰۱۳/۷۵

۸۷۲۲۰۱۹۰۰۰۵۵۷۵/۰۰۱۳/۷۵

۸۸۲۲۰۲۱۰۰۰۵۵۷۵/۰۰۱۳/۷۵

۸۹۲۲۰۲۹۹۱۰۲۰۳۰/۰۰۱۴/۰۰

۹۰۲۲۰۲۹۹۹۰۵۵۷۵/۰۰۱۳/۷۵

۹۱۲۳۰۴۰۰۰۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۹۲۲۳۰۶۱۰۰۰۱۰۲۵/۰۰۷/۵۰

۹۳۲۳۰۶۳۰۰۰۱۰۲۵/۰۰۷/۵۰

۹۴۲۳۰۶۴۱۰۰۱۰۲۵/۰۰۷/۵۰

۹۵۲۳۰۶۴۹۰۰۱۰۲۵/۰۰۷/۵۰

۹۶۲۳۰۶۹۰۱۰۱۰۲۵/۰۰۷/۵۰

۹۷۲۳۰۶۹۰۹۰۱۰۲۵/۰۰۷/۵۰

۹۸۲۵۲۴۹۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۹۹۲۸۳۵۳۱۰۰۱۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۱۰۰۲۹۳۱۹۰۵۵۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۱۰۱۳۰۰۴۲۰۱۱۲۵۵۰/۰۰۱۲/۵۰

۱۰۲۳۰۰۴۲۰۱۲۲۵۵۰/۰۰۱۲/۵۰

۱۰۳۳۰۰۴۲۰۱۹۳۴۵۰/۰۰۱۷/۰۰

۱۰۴۳۰۰۴۲۰۹۰۷۰۴۳/۰۰۳۹/۹۰

۱۰۵۳۰۰۴۴۱۱۰۳۲۳۰/۰۰۲۲/۴۰
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نرخ ترجیحی (٪)میزان کاهش (٪)تعرفه قبل از ترجیح (٪)کد HSردیف

۱۰۶۳۰۰۴۴۱۹۰۵۳۰/۰۰۳/۵۰

۱۰۷۳۰۰۴۴۲۱۰۳۲۳۰/۰۰۲۲/۴۰

۱۰۸۳۰۰۴۴۲۹۰۵۳۰/۰۰۳/۵۰

۱۰۹۳۰۰۴۴۳۱۰۳۲۳۰/۰۰۲۲/۴۰

۱۱۰۳۰۰۴۴۳۹۰۵۳۰/۰۰۳/۵۰

۱۱۱۳۰۰۴۵۰۱۱۲۵۵۰/۰۰۱۲/۵۰

۱۱۲۳۰۰۴۵۰۱۲۲۵۵۰/۰۰۱۲/۵۰

۱۱۳۳۰۰۴۵۰۱۹۳۴۵۰/۰۰۱۷/۰۰

۱۱۴۳۰۰۴۵۰۹۰۷۴۳/۰۰۳/۹۹

۱۱۵۳۰۰۴۹۰۱۰۲۰۵۰/۰۰۱۰/۰۰

۱۱۶۳۰۰۴۹۰۵۱۳۷۵۰/۰۰۱۸/۵۰

۱۱۷۳۰۰۴۹۰۵۹۷۴۳/۰۰۳/۹۹

۱۱۸۳۰۰۴۹۰۹۰۷۴۳/۰۰۳/۹۹

۱۱۹۳۳۰۴۹۱۰۰۲۶۰/۰۰۲۶/۰۰

۱۲۰۳۳۰۴۹۹۰۰۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۱۲۱۳۳۰۵۱۰۰۰۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۱۲۲۳۳۰۵۹۰۰۰۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۱۲۳۳۳۰۶۱۰۰۰۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۱۲۴۳۳۰۶۹۰۰۰۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۱۲۵۳۳۰۷۱۰۰۰۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۱۲۶۳۳۰۷۲۰۰۰۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۱۲۷۳۳۰۷۳۰۰۰۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۱۲۸۳۳۰۷۴۹۰۰۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۱۲۹۳۳۰۷۹۰۱۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۱۳۰۳۴۰۱۱۱۱۰۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۱۳۱۳۴۰۱۱۱۲۰۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۱۳۲۳۴۰۱۱۱۳۰۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۱۳۳۳۴۰۱۱۱۴۰۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۱۳۴۳۴۰۱۱۱۵۰۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۱۳۵۳۴۰۱۱۱۹۰۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۱۳۶۳۴۰۱۱۹۰۰۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۱۳۷۳۴۰۱۲۰۱۰۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۱۳۸۳۴۰۱۲۰۲۰۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۱۳۹۳۴۰۱۲۰۳۰۱۵۳۰/۰۰۱۰/۵۰

۱۴۰۳۴۰۱۲۰۴۰۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۱۴۱۳۴۰۱۲۰۹۰۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۱۴۲۳۴۰۱۳۰۰۰۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۱۴۳۳۵۰۱۱۰۰۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰
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۱۴۴۳۹۰۸۱۰۱۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۱۴۵۳۹۰۸۹۰۱۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۱۴۶۴۰۱۱۸۰۹۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۱۴۷۴۴۰۷۱۱۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۱۴۸۴۴۱۰۱۱۱۰۱۰۲۵/۰۰۷/۵۰

۱۴۹۴۴۱۰۱۲۱۰۱۰۲۵/۰۰۷/۵۰

۱۵۰۴۴۱۱۱۲۱۰۱۰۲۵/۰۰۷/۵۰

۱۵۱۴۴۱۱۱۳۱۰۱۰۲۵/۰۰۷/۵۰

۱۵۲۴۴۱۱۱۴۱۰۱۰۲۵/۰۰۷/۵۰

۱۵۳۴۴۱۱۹۲۱۰۱۰۲۵/۰۰۷/۵۰

۱۵۴۴۴۱۱۹۳۱۰۱۰۲۵/۰۰۷/۵۰

۱۵۵۴۴۱۲۳۳۰۰۱۰۲۵/۰۰۷/۵۰

۱۵۶۴۴۱۲۳۴۰۰۱۰۲۵/۰۰۷/۵۰

۱۵۷۴۴۱۲۳۹۰۰۱۰۲۵/۰۰۷/۵۰

۱۵۸۴۴۱۲۹۹۰۰۱۰۲۵/۰۰۷/۵۰

۱۵۹۴۷۰۳۲۱۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۱۶۰۴۸۰۱۰۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۱۶۱۴۸۰۲۵۶۰۰۲۰۰/۰۰۲۰/۰۰

۱۶۲۴۸۰۲۵۸۰۰۱۵۰/۰۰۱۵/۰۰

۱۶۳۴۸۰۴۳۱۱۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۱۶۴۴۸۰۴۳۹۰۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۱۶۵۴۸۰۵۱۱۰۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۱۶۶۴۸۰۵۱۹۱۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۱۶۷۴۸۰۵۱۹۹۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۱۶۸۴۸۰۵۲۴۱۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۱۶۹۴۸۰۵۲۴۹۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۱۷۰۴۸۰۵۹۱۱۰۱۰۲۵/۰۰۷/۵۰

۱۷۱۴۸۰۵۹۱۹۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۱۷۲۴۸۰۵۹۲۱۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۱۷۳۴۸۰۵۹۲۹۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۱۷۴۴۸۰۵۹۳۱۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۱۷۵۴۸۰۵۹۳۹۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۱۷۶۴۸۱۰۹۲۰۰۱۵۰/۰۰۱۵/۰۰

۱۷۷۴۸۱۱۵۹۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۱۷۸۴۸۱۱۹۰۳۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۱۷۹۴۸۱۲۰۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۱۸۰۴۸۱۴۲۰۰۰۲۰۰/۰۰۲۰/۰۰

۱۸۱۴۸۱۴۹۰۰۰۲۰۰/۰۰۲۰/۰۰
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۱۸۲۴۸۱۸۲۰۰۰۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۱۸۳۴۸۱۸۹۰۱۰۲۰۳۰/۰۰۱۴/۰۰

۱۸۴۴۸۱۸۹۰۹۰۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۱۸۵۴۸۱۹۲۰۱۰۱۵۰/۰۰۱۵/۰۰

۱۸۶۴۸۱۹۲۰۹۰۲۰۰/۰۰۲۰/۰۰

۱۸۷۴۸۱۹۴۰۰۰۱۵۰/۰۰۱۵/۰۰

۱۸۸۴۸۲۳۷۰۰۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۱۸۹۴۹۰۱۹۹۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۱۹۰۵۲۰۱۰۰۰۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۱۹۱۵۳۰۹۱۱۰۰۲۰۰/۰۰۲۰/۰۰

۱۹۲۵۴۰۲۱۹۱۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۱۹۳۵۵۰۱۳۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۱۹۴۵۵۰۳۳۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۱۹۵۵۷۰۳۲۰۰۰۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۱۹۶۶۱۰۸۲۲۰۰۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۱۹۷۶۱۱۵۲۱۰۰۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۱۹۸۶۱۱۵۲۲۰۰۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۱۹۹۶۱۱۵۲۹۰۰۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۲۰۰۶۱۱۵۹۵۰۰۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۲۰۱۶۲۰۲۱۱۰۰۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۲۰۲۶۲۰۳۱۱۰۰۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۲۰۳۶۲۰۳۱۲۰۰۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۲۰۴۶۲۰۳۱۹۱۰۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۲۰۵۶۲۰۳۱۹۹۰۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۲۰۶۶۲۰۸۲۲۰۰۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۲۰۷۶۲۱۲۱۰۰۰۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۲۰۸۷۱۱۳۱۱۱۰۱۵۰/۰۰۱۵/۰۰

۲۰۹۷۱۱۳۱۱۹۰۱۵۰/۰۰۱۵/۰۰

۲۱۰۷۱۱۳۱۹۱۰۱۵۰/۰۰۱۵/۰۰

۲۱۱۷۱۱۳۱۹۹۰۱۵۰/۰۰۱۵/۰۰

۲۱۲۷۱۱۳۲۰۱۰۱۵۰/۰۰۱۵/۰۰

۲۱۳۷۱۱۳۲۰۹۰۱۵۰/۰۰۱۵/۰۰

۲۱۴۷۱۱۴۱۱۱۰۱۵۰/۰۰۱۵/۰۰

۲۱۵۷۱۱۴۱۱۲۰۱۵۰/۰۰۱۵/۰۰

۲۱۶۷۱۱۴۱۱۳۰۱۵۰/۰۰۱۵/۰۰

۲۱۷۷۱۱۴۱۱۹۰۱۵۰/۰۰۱۵/۰۰

۲۱۸۷۱۱۴۱۹۱۰۱۵۰/۰۰۱۵/۰۰

۲۱۹۷۱۱۴۱۹۲۰۱۵۰/۰۰۱۵/۰۰
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۲۲۰۷۱۱۴۱۹۳۰۱۵۰/۰۰۱۵/۰۰

۲۲۱۷۱۱۴۱۹۹۰۱۵۰/۰۰۱۵/۰۰

۲۲۲۷۱۱۴۲۰۰۰۱۵۰/۰۰۱۵/۰۰

۲۲۳۷۱۱۵۱۰۰۰۵۰'۰۰۵/۰۰

۲۲۴۷۱۱۵۹۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۲۵۷۲۰۷۱۱۹۰۱۵۳۳/۰۰۱۰/۰۵

۲۲۶۷۲۰۷۱۹۰۰۱۵۳۳/۰۰۱۰/۰۵

۲۲۷۷۲۰۸۱۰۰۰۲۰۲۵/۰۰۱۵/۰۰

۲۲۸۷۲۰۸۳۶۱۰۲۰۲۵/۰۰۱۵/۰۰

۲۲۹۷۲۰۸۳۶۲۰۲۰۲۵/۰۰۱۵/۰۰

۲۳۰۷۲۰۸۳۶۹۰۲۰۲۵/۰۰۱۵/۰۰

۲۳۱۷۲۰۸۳۷۱۰۲۰۲۵/۰۰۱۵/۰۰

۲۳۲۷۲۰۸۳۷۹۰۲۰۲۵/۰۰۱۵/۰۰

۲۳۳۷۲۰۸۳۸۰۰۲۰۲۵/۰۰۱۵/۰۰

۲۳۴۷۲۰۸۳۹۰۰۲۰۲۵/۰۰۱۵/۰۰

۲۳۵۷۲۰۸۴۰۰۰۲۰۲۵/۰۰۱۵/۰۰

۲۳۶۷۲۰۸۵۱۱۰۲۰۲۵/۰۰۱۵/۰۰

۲۳۷۷۲۰۸۵۱۹۰۲۰۲۵/۰۰۱۵/۰۰

۲۳۸۷۲۰۸۵۲۱۰۲۰۲۵/۰۰۱۵/۰۰

۲۳۹۷۲۰۸۵۲۹۰۲۰۲۵/۰۰۱۵/۰۰

۲۴۰۷۲۰۹۱۸۰۰۲۰۵۰/۰۰۱۰/۰۰

۲۴۱۷۲۲۵۱۱۰۰۲۰۷۵/۰۰۵/۰۰

۲۴۲۷۲۲۵۱۹۰۰۲۰۷۵/۰۰۵/۰۰

۲۴۳۷۲۲۵۴۰۱۰۲۰۲۵/۰۰۱۵/۰۰

۲۴۴۷۲۲۶۱۱۰۰۲۰۷۵/۰۰۵/۰۰

۲۴۵۷۳۰۲۱۰۰۰۱۵۷۳/۰۰۴/۰۵

۲۴۶۷۳۰۴۱۱۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۴۷۷۳۰۴۲۲۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۴۸۷۳۰۴۲۳۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۴۹۷۳۰۴۲۴۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۵۰۷۳۰۶۱۱۱۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۵۱۷۳۰۶۱۱۹۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۲۵۲۷۳۰۶۵۰۱۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۵۳۷۳۰۶۵۰۹۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۲۵۴۷۳۱۲۱۰۱۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۲۵۵۷۳۱۲۱۰۲۰۳۲۳۰/۰۰۲۲/۴۰

۲۵۶۷۳۱۲۱۰۹۰۳۲۳۰/۰۰۲۲/۴۰

۲۵۷۷۳۲۰۲۰۰۰۲۶۳۰/۰۰۱۸,۲۰
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۲۵۸۷۳۲۶۹۰۱۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۲۵۹۷۳۲۶۹۰۲۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۲۶۰۷۳۲۶۹۰۳۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۲۶۱۷۳۲۶۹۰۴۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۲۶۲۷۳۲۶۹۰۹۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۲۶۳۷۴۱۹۹۹۱۰۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۲۶۴۷۴۱۹۹۹۲۰۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۲۶۵۷۴۱۹۹۹۳۰۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۲۶۶۷۴۱۹۹۹۴۰۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۲۶۷۷۴۱۹۹۹۹۰۵۹۳۰/۰۰۴۱/۳۰

۲۶۸۸۴۰۸۲۰۱۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۶۹۸۴۰۹۹۹۱۰۱۵۰/۰۰۱۵/۰۰

۲۷۰۸۴۱۲۲۱۰۰۱۵۰/۰۰۱۵/۰۰

۲۷۱۸۴۱۲۲۹۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۷۲۸۴۱۲۳۱۰۰۱۵۰/۰۰۱۵/۰۰

۲۷۳۸۴۱۲۳۹۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۷۴۸۴۱۲۹۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۷۵۸۴۱۳۸۱۱۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۷۶۸۴۲۹۱۱۲۱۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۲۷۷۸۴۲۹۱۱۲۲۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۲۷۸۸۴۲۹۱۱۲۹۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۲۷۹۸۴۲۹۱۱۹۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۲۸۰۸۴۲۹۵۱۲۱۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۲۸۱۸۴۲۹۵۱۲۲۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۲۸۲۸۴۲۹۵۱۲۹۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۲۸۳۸۴۲۹۵۱۹۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۲۸۴۸۴۲۹۵۹۲۱۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۲۸۵۸۴۲۹۵۹۲۲۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۲۸۶۸۴۲۹۵۹۲۹۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۲۸۷۸۴۲۹۵۹۹۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۲۸۸۸۴۳۲۹۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۸۹۸۴۳۳۵۱۱۱۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۹۰۸۴۳۳۵۲۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۹۱۸۴۳۳۵۳۱۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۹۲۸۴۳۳۵۹۱۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۹۳۸۴۳۳۹۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۹۴۸۴۳۸۸۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۲۹۵۸۴۸۱۸۰۱۰۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰
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۲۹۶۸۴۸۱۸۰۱۵۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۲۹۷۸۴۸۱۸۰۲۰۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۲۹۸۸۴۸۱۸۰۲۵۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۲۹۹۸۴۸۱۸۰۳۰۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۳۰۰۸۴۸۱۸۰۳۵۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۳۰۱۸۴۸۱۸۰۳۶۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۳۰۲۸۴۸۱۸۰۳۷۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۳۰۳۸۴۸۱۸۰۴۰۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۳۰۴۸۴۸۱۸۰۴۵۲۶۳۰/۰۰۱۸/۲۰

۳۰۵۸۴۸۱۸۰۵۵۱۰۳۰/۰۰۷/۰۰

۳۰۶۸۴۸۱۸۰۶۰۱۰۳۰/۰۰۷/۰۰

۳۰۷۸۴۸۱۸۰۶۵۱۵۳۰/۰۰۱۰/۵۰

۳۰۸۸۴۸۱۸۰۶۹۱۵۳۰/۰۰۱۰/۵۰

۳۰۹۸۴۸۱۸۰۷۰۱۵۳۰/۰۰۱۰/۵۰

۳۱۰۸۴۸۱۸۰۸۰۲۰۳۰/۰۰۱۴/۰۰

۳۱۱۸۴۸۱۸۰۸۱۱۰۳۰/۰۰۷/۰۰

۳۱۲۸۴۸۱۸۰۹۰۱۰۳۰/۰۰۷/۰۰

۳۱۳۸۴۸۲۴۰۰۰۱۰۵/۰۰۹/۵۰

۳۱۴۸۴۸۲۹۹۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۳۱۵۸۵۰۴۳۱۳۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۳۱۶۸۵۰۴۴۰۱۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۳۱۷۸۵۰۴۴۰۷۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۳۱۸۸۵۰۷۱۰۱۰۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۳۱۹۸۵۰۷۱۰۹۰۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۳۲۰۸۵۰۷۲۰۱۰۳۲۳۰/۰۰۲۲/۴۰

۳۲۱۸۵۰۷۲۰۹۰۳۲۳۰/۰۰۲۲/۴۰

۳۲۲۸۵۳۵۴۰۱۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۳۲۳۸۵۳۷۱۰۲۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۳۲۴۸۵۳۷۱۰۴۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۳۲۵۸۵۳۹۲۲۴۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۳۲۶۸۶۰۵۰۰۰۰۱۰۳۰/۰۰۷/۰۰

۳۲۷۸۶۰۷۲۹۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۳۲۸۸۶۰۷۳۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۳۲۹۸۶۰۷۹۹۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۳۳۰۸۶۰۸۰۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۳۳۱۸۷۰۱۳۰۲۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۳۳۲۸۷۰۱۳۰۹۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۳۳۳۸۷۰۱۹۴۹۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰
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۳۳۴۸۷۰۱۹۵۹۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۳۳۵۸۷۰۲۲۰۰۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۳۳۶۸۷۰۲۳۰۰۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۳۳۷۸۷۰۲۴۰۰۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۳۳۸۸۷۰۴۱۰۹۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۳۳۹۸۷۰۵۱۰۱۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۳۴۰۸۷۰۸۵۰۳۹۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۳۴۱۸۷۰۸۷۰۲۹۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۳۴۲۸۷۱۱۱۰۱۲۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۳۴۳۸۷۱۱۱۰۱۹۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۳۴۴۸۷۱۱۶۰۹۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۳۴۵۸۷۱۶۳۹۲۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۳۴۶۸۷۱۶۳۹۳۰۵۲۰/۰۰۴/۰۰

۳۴۷۸۸۰۲۱۱۰۰۱۵۰/۰۰۱۵/۰۰

۳۴۸۸۸۰۲۱۲۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۳۴۹۸۸۰۲۴۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۳۵۰۸۸۰۳۱۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۳۵۱۸۸۰۳۲۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۳۵۲۸۸۰۳۳۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۳۵۳۸۹۰۱۲۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۳۵۴۸۹۰۱۹۰۰۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۳۵۵۹۰۱۳۱۰۰۰۱۰۰/۰۰۱۰/۰۰

۳۵۶۹۰۱۵۸۰۱۰۵۰/۰۰۵/۰۰

۳۵۷۹۰۲۸۳۰۱۱۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۳۵۸۹۰۲۸۳۰۱۹۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۳۵۹۹۰۲۸۳۰۲۱۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۳۶۰۹۰۲۸۳۰۲۹۵۵۳۰/۰۰۳۸/۵۰

۱۹/۳۹۲۲/۵۰۱۲٫۹۸متوسط

ماخذ: موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

ب: ترجیحات داده شده اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران

جدول (۴-۳۸): ترجیحات داده شده اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران

نرخ ترجیحی (٪)میزان کاهش (٪)تعرفه قبل از ترجیح (٪)کد HSردیف

۱۳۰۲۱۱۲۰۰۰۴٫۴۰۲۵۳٫۳۰
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۲۳۰۲۹۹۰۰۰۱۴٫۴۰۲۵۳٫۳۰

۳۳۰۶۱۷۱۰۰۰۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۳۰۶۱۷۹۲۰۰۳٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۵۳۰۶۱۷۹۳۰۰۳٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۶۳۰۶۱۷۹۴۰۰۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۷۳۰۶۱۷۹۹۰۰۳٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۸۴۰۶۴۰۹۰۰۰۱۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۹۶۰۲۹۰۵۰۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۰۶۰۲۹۰۹۱۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۱۶۰۲۹۰۹۹۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۲۶۰۳۱۱۰۰۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۳۶۰۳۱۴۰۰۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۴۶۰۳۱۵۰۰۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۵۶۰۳۱۹۱۰۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۶۷۰۱۹۰۵۰۰۰۱۰٫۰۰۲۵۷٫۵۰

۱۷۷۰۱۹۰۹۰۰۰۱۰٫۰۰۲۵۷٫۵۰

۱۸۷۰۲۰۰۰۰۰۱۱۰٫۰۰۴۰۶٫۰۰

۱۹۷۰۲۰۰۰۰۰۲۱۵٫۰۰۲۵۱۱٫۲۵

۲۰۷۰۲۰۰۰۰۰۳۱۵٫۰۰۲۵۱۱٫۲۵

۲۱۷۰۲۰۰۰۰۰۴۱۵٫۰۰۲۵۱۱٫۲۵

۲۲۷۰۲۰۰۰۰۰۵۱۵٫۰۰۲۵۱۱٫۲۵

۲۳۷۰۲۰۰۰۰۰۶۱۰٫۰۰۲۵۷٫۵۰

۲۴۷۰۲۰۰۰۰۰۷۱۰٫۰۰۴۰۶٫۰۰

۲۵۷۰۲۰۰۰۰۰۹۱۰٫۰۰۴۰۶٫۰۰

۲۶۷۰۳۱۰۱۹۰۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۷۷۰۴۱۰۰۰۰۰۱۱٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۸۷۰۴۹۰۱۰۰۱۱۳٫۰۰۲۵۹٫۷۵

۲۹۷۰۴۹۰۱۰۰۹۱۳٫۰۰۲۵۹٫۷۵

۳۰۷۰۴۹۰۹۰۰۰۱۱٫۰۰۲۵۸٫۲۵

۳۱۷۰۵۱۱۰۰۰۰۱۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۲۷۰۵۱۹۰۰۰۰۱۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۳۷۰۶۱۰۰۰۰۱۱۲٫۰۰۲۵۹٫۰۰

۳۴۷۰۶۹۰۹۰۰۱۱۲٫۰۰۲۵۹٫۰۰

۳۵۷۰۷۰۰۰۵۰۱۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۳۶۷۰۷۰۰۰۵۰۲۱۵٫۰۰۲۵۱۱٫۲۵

۳۷۷۰۷۰۰۰۵۰۳۱۵٫۰۰۲۵۱۱٫۲۵

۳۸۷۰۷۰۰۰۵۰۴۱۵٫۰۰۲۵۱۱٫۲۵

۳۹۷۰۷۰۰۰۵۰۵۱۵٫۰۰۲۵۱۱٫۲۵
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۴۰۷۰۷۰۰۰۵۰۶۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۴۱۷۰۷۰۰۰۵۰۹۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۴۲۷۰۹۳۰۰۰۰۰۱۰٫۰۰۷۵۲٫۵۰

۴۳۷۰۹۴۰۰۰۰۰۱۲٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۴۷۰۹۶۰۱۰۰۱۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۵۷۰۹۶۰۹۹۰۰۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۴۶۷۰۹۹۳۱۰۰۰۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۴۷۷۰۹۹۳۹۰۰۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۸۷۰۹۹۹۱۰۰۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۹۷۰۹۹۹۹۰۰۰۱۰٫۰۰۶۵۳٫۵۰

۵۰۸۰۲۵۱۰۰۰۰۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۵۱۸۰۲۵۲۰۰۰۰۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۵۲۸۰۴۱۰۰۰۰۰۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۵۳۸۰۴۲۰۱۰۰۰۵٫۰۰۲۵۳٫۷۵

۵۴۸۰۴۲۰۹۰۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۵۵۸۰۵۱۰۲۰۰۰۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۵۶۸۰۵۱۰۸۰۰۰۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۵۷۸۰۵۲۹۰۰۰۰۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۵۸۸۰۵۵۰۱۰۰۰۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۵۹۸۰۵۵۰۹۰۰۰۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۶۰۸۰۶۱۰۱۰۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۶۱۸۰۶۱۰۹۰۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۶۲۸۰۶۲۰۱۰۰۰۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۶۳۸۰۶۲۰۳۰۰۰۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۶۴۸۰۶۲۰۹۰۰۰۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۶۵۸۰۷۱۹۰۰۰۰۵٫۰۰۲۵۳٫۷۵

۶۶۸۰۸۱۰۸۰۰۱۰٫۰۴۴۰۰٫۰۲

۶۷۸۰۸۱۰۸۰۰۲۰٫۰۳۴۰۰٫۰۲

۶۸۸۰۸۱۰۸۰۰۳۰٫۰۴۲۵۰٫۰۳

۶۹۸۰۸۱۰۸۰۰۶۰٫۰۷۲۵۰٫۰۵

۷۰۸۰۸۱۰۸۰۰۸۰٫۰۶۲۵۰٫۰۴

۷۱۸۱۰۵۰۰۰۰۰۰٫۰۰۰۰٫۰۰

۷۲۸۱۰۹۰۷۵۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۷۳۸۱۳۴۰۹۵۰۰۵٫۰۰۲۵۳٫۷۵

۷۴۱۷۰۴۱۰۱۰۰۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۷۵۱۸۰۶۳۱۰۰۰۰۰٫۲۰۱۰۰۰٫۰۰

۷۶۱۸۰۶۳۲۹۰۰۰۰٫۲۰۱۰۰۰٫۰۰

۷۷۱۸۰۶۹۰۱۹۰۰۰٫۲۸۱۰۰۰٫۰۰
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۷۸۱۸۰۶۹۰۳۹۰۰۰٫۲۸۱۰۰۰٫۰۰

۷۹۱۸۰۶۹۰۵۰۰۲۰٫۲۸۱۰۰۰٫۰۰

۸۰۱۸۰۶۹۰۶۰۰۰۰٫۲۸۱۰۰۰٫۰۰

۸۱۱۸۰۶۹۰۹۰۰۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۸۲۱۹۰۵۳۱۹۹۰۰۱۲٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۸۳۱۹۰۵۳۲۰۵۰۰۱۱٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۸۴۱۹۰۵۳۲۱۱۰۰۰٫۱۱۱۰۰۰٫۰۰

۸۵۱۹۰۵۳۲۱۹۰۰۰٫۱۱۱۰۰۰٫۰۰

۸۶۱۹۰۵۳۲۹۹۰۰۰٫۱۱۱۰۰۰٫۰۰

۸۷۲۰۰۲۹۰۱۹۰۰۱۱٫۰۰۲۵۸٫۲۵

۸۸۲۰۰۲۹۰۳۱۰۰۱۱٫۰۰۲۵۸٫۲۵

۸۹۲۰۰۲۹۰۳۹۰۰۱۱٫۰۰۲۵۸٫۲۵

۹۰۲۰۰۲۹۰۹۱۰۰۱۱٫۰۰۲۵۸٫۲۵

۹۱۲۰۰۲۹۰۹۹۰۰۱۱٫۰۰۲۵۸٫۲۵

۹۲۲۰۰۷۹۹۳۱۰۰۱۰٫۰۰۲۵۷٫۵۰

۹۳۲۰۰۹۱۲۰۰۰۱۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۹۴۲۰۰۹۱۲۰۰۰۸۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۹۵۲۰۰۹۳۱۵۹۰۹۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۹۶۲۰۰۹۳۱۹۹۰۹۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۹۷۲۰۰۹۶۱۱۰۰۲۱۲٫۰۰۵۰۶٫۰۰

۹۸۲۰۰۹۶۱۱۰۰۷۱۲٫۰۰۵۰۶٫۰۰

۹۹۲۰۰۹۶۹۱۹۰۰۱۲٫۰۰۵۰۶٫۰۰

۱۰۰۲۰۰۹۶۹۵۱۰۱۰٫۰۰۰۰٫۰۰

۱۰۱۲۰۰۹۶۹۵۱۰۹۱۲٫۰۰۵۰۶٫۰۰

۱۰۲۲۰۰۹۶۹۹۰۰۰۱۲٫۰۰۵۰۶٫۰۰

۱۰۳۲۰۰۹۷۱۲۰۰۱۱۲٫۰۰۲۵۹٫۰۰

۱۰۴۲۰۰۹۷۱۲۰۰۲۱۰٫۰۰۲۵۷٫۵۰

۱۰۵۲۰۰۹۷۱۲۰۰۸۱۳٫۰۰۲۵۹٫۷۵

۱۰۶۲۰۰۹۷۱۹۹۰۱۸٫۰۰۲۵۶٫۰۰

۱۰۷۲۰۰۹۷۱۹۹۰۹۱۴٫۰۰۲۵۱۰٫۵۰

۱۰۸۲۰۰۹۷۹۱۱۰۰۱۲٫۰۰۲۵۹٫۰۰

۱۰۹۲۰۰۹۷۹۱۹۰۲۱۰٫۰۰۲۵۷٫۵۰

۱۱۰۲۰۰۹۷۹۱۹۰۳۱۰٫۰۰۲۵۷٫۵۰

۱۱۱۲۰۰۹۷۹۱۹۰۸۱۱٫۰۰۲۵۸٫۲۵

۱۱۲۲۰۰۹۷۹۳۰۰۱۱۰٫۰۰۲۵۷٫۵۰

۱۱۳۲۰۰۹۷۹۳۰۰۹۱۳٫۰۰۲۵۱۰.

۱۱۴۲۰۰۹۷۹۹۱۰۰۱۳٫۰۰۲۵۱۰.

۱۱۵۲۰۰۹۹۰۱۹۰۸۱۰٫۰۰۲۵۷٫۵۰
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۱۱۶۲۰۰۹۹۰۲۱۰۰۱۰٫۰۰۲۵۷٫۵۰

۱۱۷۲۰۰۹۹۰۲۹۰۸۱۳٫۰۰۲۵۹٫۷۵

۱۱۸۲۰۰۹۹۰۳۱۰۰۱۴٫۰۰۲۵۱۰٫۵۰

۱۱۹۲۰۰۹۹۰۳۹۰۹۱۴٫۰۰۲۵۱۰٫۵۰

۱۲۰۲۰۰۹۹۰۴۱۰۷۱۲٫۰۰۵۰۶٫۰۰

۱۲۱۲۰۰۹۹۰۵۱۰۲۱۲٫۰۰۵۰۶٫۰۰

۱۲۲۲۰۰۹۹۰۵۱۰۷۱۲٫۰۰۵۰۶٫۰۰

۱۲۳۲۰۰۹۹۰۷۳۰۰۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۱۲۴۲۰۰۹۹۰۷۹۰۰۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۱۲۵۲۰۰۹۹۰۹۴۰۰۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۱۲۶۲۰۰۹۹۰۹۸۰۰۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۱۲۷۲۵۰۱۰۰۱۰۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۲۸۲۵۲۰۲۰۰۰۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۲۹۲۵۲۹۱۰۰۰۰۰۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۱۳۰۲۷۱۰۱۹۱۱۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۳۱۲۷۱۰۱۹۱۵۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۳۲۲۷۱۰۱۹۲۱۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۳۳۲۷۱۰۱۹۲۵۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۳۴۲۷۱۰۱۹۲۹۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۳۵۲۷۱۰۱۹۳۱۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۳۶۲۷۱۰۱۹۳۵۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۳۷۲۷۱۰۱۹۴۲۱۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۳۸۲۷۱۰۱۹۴۲۲۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۳۹۲۷۱۰۱۹۴۲۳۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۴۰۲۷۱۰۱۹۴۲۴۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۴۱۲۷۱۰۱۹۴۲۵۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۴۲۲۷۱۰۱۹۴۲۶۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۴۳۲۷۱۰۱۹۴۲۹۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۴۴۲۷۱۰۱۹۴۶۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۴۵۲۷۱۰۱۹۴۸۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۴۶۲۷۱۰۱۹۵۱۰۱۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۴۷۲۷۱۰۱۹۵۱۰۹۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۴۸۲۷۱۰۱۹۵۵۰۱۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۴۹۲۷۱۰۱۹۵۵۰۹۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۵۰۲۷۱۰۱۹۶۲۰۱۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۵۱۲۷۱۰۱۹۶۲۰۹۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۵۲۲۷۱۰۱۹۶۴۰۱۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۵۳۲۷۱۰۱۹۶۴۰۹۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰



موافقت نامه تجارت ترجیحى
بین ایران و اتحادیه اقتصادى اوراسیا

548

نرخ ترجیحی (٪)میزان کاهش (٪)تعرفه قبل از ترجیح (٪)کد HSردیف

۱۵۴۲۷۱۰۱۹۶۶۰۱۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۵۵۲۷۱۰۱۹۶۶۰۹۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۵۶۲۷۱۰۱۹۶۸۰۱۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۵۷۲۷۱۰۱۹۶۸۰۹۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۵۸۲۷۱۰۱۹۷۱۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۵۹۲۷۱۰۱۹۷۵۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۶۰۲۷۱۰۱۹۸۲۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۶۱۲۷۱۰۱۹۸۴۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۶۲۲۷۱۰۱۹۸۶۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۶۳۲۷۱۰۱۹۸۸۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۶۴۲۷۱۰۱۹۹۲۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۶۵۲۷۱۰۱۹۹۴۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۶۶۲۷۱۰۱۹۹۸۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۶۷۲۷۱۲۲۰۱۰۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۶۸۲۷۱۲۹۰۱۱۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۶۹۲۷۱۲۹۰۱۹۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۱۷۰۲۷۱۲۹۰۳۱۰۰۵٫۰۰۲۰۴٫۰۰

۱۷۱۲۷۱۲۹۰۳۳۰۰۵٫۰۰۲۰۴٫۰۰

۱۷۲۲۷۱۲۹۰۳۹۰۰۵٫۰۰۲۰۴٫۰۰

۱۷۳۲۷۱۲۹۰۹۱۰۰۵٫۰۰۲۰۴٫۰۰

۱۷۴۲۷۱۲۹۰۹۹۰۰۵٫۰۰۲۰۴٫۰۰

۱۷۵۲۸۱۸۲۰۰۰۰۰۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۱۷۶۳۰۰۴۲۰۰۰۰۱۴٫۰۰۲۰۳٫۲۰

۱۷۷۳۰۰۴۲۰۰۰۰۳۵٫۰۰۲۰۴٫۰۰

۱۷۸۳۰۰۴۲۰۰۰۰۹۵٫۰۰۲۰۴٫۰۰

۱۷۹۳۰۰۴۹۰۰۰۰۱۵٫۰۰۲۰۴٫۰۰

۱۸۰۳۰۰۴۹۰۰۰۰۵۵٫۰۰۲۰۴٫۰۰

۱۸۱۳۲۰۸۱۰۱۰۰۰۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۱۸۲۳۲۰۸۱۰۹۰۰۰۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۱۸۳۳۲۰۸۹۰۱۱۰۰۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۱۸۴۳۲۰۸۹۰۱۳۰۰۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۱۸۵۳۲۰۸۹۰۱۹۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۱۸۶۳۲۰۸۹۰۱۹۰۹۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۱۸۷۳۲۰۸۹۰۹۱۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۱۸۸۳۲۰۸۹۰۹۱۰۹۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۱۸۹۳۲۰۸۹۰۹۹۰۰۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۱۹۰۳۴۰۱۱۱۰۰۰۱۶٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۱۹۱۳۴۰۱۱۱۰۰۰۹۸٫۶۰۱۰۰۰٫۰۰
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۱۹۲۳۴۰۲۱۱۱۰۰۰۶٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۱۹۳۳۴۰۲۱۱۹۰۰۰۶٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۱۹۴۳۴۰۲۲۰۲۰۰۰۹٫۹۰۱۰۰۰٫۰۰

۱۹۵۳۴۰۲۲۰۹۰۰۰۹٫۹۰۱۰۰۰٫۰۰

۱۹۶۳۴۰۲۹۰۱۰۰۱۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۱۹۷۳۴۰۲۹۰۱۰۰۸۹٫۹۰۱۰۰۰٫۰۰

۱۹۸۳۴۰۲۹۰۹۰۰۰۹٫۹۰۱۰۰۰٫۰۰

۱۹۹۳۵۰۶۱۰۰۰۰۰۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۰۰۳۸۱۴۰۰۱۰۰۰۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۰۱۳۸۱۴۰۰۹۰۰۰۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۰۲۳۹۰۷۳۰۰۰۰۰۴٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۰۳۳۹۰۷۵۰۰۰۰۰۴٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۰۴۳۹۰۹۱۰۰۰۰۰۶٫۵۰۱۵۵٫۵۳

۲۰۵۳۹۰۹۲۰۰۰۰۰۶٫۵۰۱۵۵٫۵۳

۲۰۶۳۹۰۹۳۹۰۰۰۰۶٫۵۰۱۵۵٫۵۳

۲۰۷۳۹۰۹۴۰۰۰۰۰۶٫۵۰۱۵۵٫۵۳

۲۰۸۳۹۱۱۱۰۰۰۰۰۶٫۵۰۸۵٫۵۳

۲۰۹۳۹۱۱۹۰۱۱۰۰۶٫۵۰۸۵٫۵۳

۲۱۰۳۹۱۱۹۰۱۳۰۰۶٫۵۰۸۵٫۵۳

۲۱۱۳۹۱۱۹۰۱۹۰۰۶٫۵۰۸۵٫۵۳

۲۱۲۳۹۱۱۹۰۹۲۰۰۶٫۵۰۸۵٫۵۳

۲۱۳۳۹۱۱۹۰۹۹۰۰۶٫۵۰۸۵٫۵۳

۲۱۴۳۹۱۷۲۱۱۰۰۰۶٫۵۰۵۰۳٫۲۵

۲۱۵۳۹۱۷۲۱۹۰۰۱۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۲۱۶۳۹۱۷۲۱۹۰۰۹۶٫۵۰۵۰۳٫۲۵

۲۱۷۳۹۱۷۲۲۱۰۰۰۶٫۵۰۵۰۳٫۲۵

۲۱۸۳۹۱۷۲۲۹۰۰۱۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۲۱۹۳۹۱۷۲۲۹۰۰۹۶٫۵۰۵۰۳٫۲۵

۲۲۰۳۹۱۷۲۳۱۰۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۲۱۳۹۱۷۲۳۱۰۰۹۶٫۵۰۵۰۳٫۲۵

۲۲۲۳۹۱۷۲۳۹۰۰۱۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۲۲۳۳۹۱۷۲۳۹۰۰۹۶٫۵۰۵۰۳٫۲۵

۲۲۴۳۹۱۷۲۹۰۰۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۲۵۳۹۱۷۲۹۰۰۰۹۶٫۵۰۵۰۳٫۲۵

۲۲۶۳۹۱۷۳۱۰۰۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۲۷۳۹۱۷۳۱۰۰۰۲۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۲۲۸۳۹۱۷۳۱۰۰۰۸۶٫۵۰۵۰۳٫۲۵

۲۲۹۳۹۱۷۳۹۰۰۰۱۶٫۵۰۲۰۵٫۲۰
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۲۳۰۳۹۱۷۳۹۰۰۰۲۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۳۱۳۹۱۷۳۹۰۰۰۳۵٫۰۰۲۰۴٫۰۰

۲۳۲۳۹۱۷۳۹۰۰۰۸۶٫۵۰۵۰۳٫۲۵

۲۳۳۳۹۱۹۹۰۰۰۰۰۷٫۴۰۵۰۳٫۷۰

۲۳۴۳۹۲۰۱۰۲۳۰۰۶٫۵۰۵۰۳٫۲۵

۲۳۵۳۹۲۰۱۰۲۴۰۰۶٫۵۰۵۰۳٫۲۵

۲۳۶۳۹۲۰۱۰۲۵۰۰۶٫۵۰۵۰۳٫۲۵

۲۳۷۳۹۲۰۱۰۲۸۰۰۶٫۵۰۵۰۳٫۲۵

۲۳۸۳۹۲۰۱۰۴۰۰۰۶٫۵۰۵۰۳٫۲۵

۲۳۹۳۹۲۰۱۰۸۱۰۰۶٫۵۰۵۰۳٫۲۵

۲۴۰۳۹۲۰۱۰۸۹۰۰۶٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۴۱۳۹۲۰۲۰۲۱۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۴۲۳۹۲۱۹۰۱۰۰۰۶٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۴۳۳۹۲۱۹۰۳۰۰۰۶٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۴۴۳۹۲۱۹۰۴۱۰۰۶٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۴۵۳۹۲۱۹۰۴۳۰۰۶٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۴۶۳۹۲۱۹۰۴۹۰۰۶٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۴۷۳۹۲۱۹۰۵۵۰۰۶٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۴۸۳۹۲۱۹۰۶۰۰۰۶٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۴۹۳۹۲۱۹۰۹۰۰۰۶٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۵۰۳۹۲۲۱۰۰۰۰۰۱۱٫۹۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۵۱۳۹۲۳۲۱۰۰۰۰۱۱٫۹۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۵۲۳۹۲۳۲۹۱۰۰۰۱۱٫۹۰۵۸۵٫۰۰

۲۵۳۳۹۲۳۲۹۹۰۰۰۱۱٫۹۰۵۸۵٫۰۰

۲۵۴۳۹۲۴۱۰۰۰۰۰۱۱٫۹۰۵۰۵٫۹۵

۲۵۵۳۹۲۴۹۰۰۰۰۱۱۱٫۹۰۵۰۵٫۹۵

۲۵۶۳۹۲۴۹۰۰۰۰۹۱۱٫۹۰۵۰۵٫۹۵

۲۵۷۳۹۲۶۹۰۵۰۰۰۱۱٫۹۰۵۰۵٫۹۵

۲۵۸۳۹۲۶۹۰۹۲۰۰۱۱٫۹۰۵۰۵٫۹۵

۲۵۹۳۹۲۶۹۰۹۷۰۱۶٫۵۰۵۰۳٫۲۵

۲۶۰۳۹۲۶۹۰۹۷۰۲۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۶۱۳۹۲۶۹۰۹۷۰۳۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۲۶۲۳۹۲۶۹۰۹۷۰۴۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۶۳۳۹۲۶۹۰۹۷۰۵۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۶۴۳۹۲۶۹۰۹۷۰۶۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۶۵۳۹۲۶۹۰۹۷۰۹۱۱٫۹۰۵۸۵٫۰۰

۲۶۶۴۰۱۱۱۰۰۰۰۳۱۴٫۰۰۵۰۷٫۰۰

۲۶۷۴۰۱۱۱۰۰۰۰۹۱۴٫۰۰۵۰۷٫۰۰
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۲۶۸۵۴۰۷۶۹۱۰۰۰۸٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۶۹۵۴۰۷۶۹۹۰۰۰۸٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۷۰۵۵۰۳۲۰۰۰۰۰۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۷۱۵۷۰۱۱۰۱۰۰۰۱۰٫۷۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۷۲۵۷۰۱۱۰۹۰۰۰۱۰٫۷۰۱۰۰۰٫۰۰

۲۷۳۵۷۰۱۹۰۱۰۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۲۷۴۵۷۰۱۹۰۹۰۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۲۷۵۵۷۰۲۱۰۰۰۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۲۷۶۵۷۰۲۲۰۰۰۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۲۷۷۵۷۰۲۳۱۱۰۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۲۷۸۵۷۰۲۳۱۸۰۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۲۷۹۵۷۰۲۳۲۱۰۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۲۸۰۵۷۰۲۳۲۹۰۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۲۸۱۵۷۰۲۳۹۰۰۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۲۸۲۵۷۰۲۴۱۱۰۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۲۸۳۵۷۰۲۴۱۹۰۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۲۸۴۵۷۰۲۴۲۱۰۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۲۸۵۵۷۰۲۴۲۹۰۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۲۸۶۵۷۰۲۴۹۰۰۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۲۸۷۵۷۰۲۵۰۱۰۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۲۸۸۵۷۰۲۵۰۳۱۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۲۸۹۵۷۰۲۵۰۳۹۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۲۹۰۵۷۰۲۵۰۹۰۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۲۹۱۵۷۰۲۹۱۰۰۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۲۹۲۵۷۰۲۹۲۱۰۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۲۹۳۵۷۰۲۹۲۹۰۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۲۹۴۵۷۰۲۹۹۰۰۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۲۹۵۵۷۰۳۱۰۰۰۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۲۹۶۵۷۰۳۲۰۱۲۰۱۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۲۹۷۵۷۰۳۲۰۱۲۰۹۰٫۲۵۱۰۰۰٫۰۰

۲۹۸۵۷۰۳۲۰۱۸۰۰۰٫۲۵۱۰۰۰٫۰۰

۲۹۹۵۷۰۳۲۰۹۲۰۱۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۳۰۰۵۷۰۳۲۰۹۲۰۹۰٫۳۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۰۱۵۷۰۳۲۰۹۸۰۰۰٫۳۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۰۲۵۷۰۳۳۰۱۲۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۳۰۳۵۷۰۳۳۰۱۸۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۳۰۴۵۷۰۳۳۰۸۲۰۱۰٫۳۸۱۰,۰٫۰۰

۳۰۵۵۷۰۳۳۰۸۲۰۲۰٫۳۸۱۰,۰٫۰۰
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۳۰۶۵۷۰۳۳۰۸۲۰۹۰٫۲۵۱۰۰۰٫۰۰

۳۰۷۵۷۰۳۳۰۸۸۰۱۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۳۰۸۵۷۰۳۳۰۸۸۰۹۰٫۲۵۱۰,۰٫۰۰

۳۰۹۵۷۰۳۹۰۲۰۰۱۰٫۳۸۱۰,۰٫۰۰

۳۱۰۵۷۰۳۹۰۲۰۰۹۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۳۱۱۵۷۰۳۹۰۸۰۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۳۱۲۵۷۰۴۱۰۰۰۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۳۱۳۵۷۰۴۹۰۰۰۰۰۰٫۲۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۱۴۵۷۰۵۰۰۳۰۰۰۰٫۳۸۱۰۰۰٫۰۰

۳۱۵۵۷۰۵۰۰۸۰۰۰۱۰٫۷۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۱۶۶۱۰۳۳۹۰۰۰۰۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۳۱۷۶۸۰۷۱۰۰۰۰۱۱۲٫۸۰۵۰۶٫۴۰

۳۱۸۶۸۰۷۱۰۰۰۰۹۱۲٫۰۰۵۰۶٫۰۰

۳۱۹۶۸۱۰۱۹۰۰۰۱۱۲٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۲۰۶۸۱۰۱۹۰۰۰۹۱۱٫۳۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۲۱۶۹۰۴۱۰۰۰۰۰۱۵٫۰۰۵۰۷٫۵۰

۳۲۲۶۹۰۷۲۱۱۰۰۰۱۲٫۵۰۵۰۶٫۲۵

۳۲۳۶۹۰۷۲۱۹۰۰۲۷٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۲۴۶۹۰۷۲۱۹۰۰۳۷٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۲۵۶۹۰۷۲۱۹۰۰۹۷٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۲۶۶۹۰۷۲۲۱۰۰۰۱۲٫۰۰۵۰۶٫۰۰

۳۲۷۶۹۰۷۲۲۹۰۰۲۷٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۲۸۶۹۰۷۲۲۹۰۰۳۷٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۲۹۶۹۰۷۲۲۹۰۰۴۷٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۳۰۶۹۰۷۲۲۹۰۰۵۷٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۳۱۶۹۰۷۲۲۹۰۰۹۷٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۳۲۶۹۰۷۲۳۱۰۰۰۱۲٫۰۰۵۰۶٫۰۰

۳۳۳۶۹۰۷۲۳۹۰۰۲۷٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۳۴۶۹۰۷۲۳۹۰۰۳۷٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۳۵۶۹۰۷۲۳۹۰۰۴۷٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۳۶۶۹۰۷۲۳۹۰۰۵۷٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۳۷۶۹۰۷۲۳۹۰۰۹۷٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۳۸۶۹۰۷۳۰۱۰۰۰۱۲٫۰۰۵۰۶٫۰۰

۳۳۹۶۹۰۷۳۰۹۰۰۹۷٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۴۰۶۹۰۷۴۰۱۰۰۰۱۲٫۰۰۵۰۶٫۰۰

۳۴۱۶۹۰۷۴۰۹۰۰۲۷٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۴۲۶۹۰۷۴۰۹۰۰۳۷٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۴۳۶۹۰۷۴۰۹۰۰۴۷٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰
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۳۴۴۶۹۰۷۴۰۹۰۰۵۷٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۴۵۶۹۰۷۴۰۹۰۰۹۷٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۴۶۶۹۱۰۱۰۰۰۰۰۱۲٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۴۷۶۹۱۱۱۰۰۰۰۰۱۲٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۴۸۶۹۱۴۹۰۰۰۰۰۱۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۴۹۷۰۱۳۲۲۱۰۰۰۱۰٫۰۰۳۰۷٫۰۰

۳۵۰۷۰۱۳۲۲۹۰۰۰۱۰٫۰۰۳۰۷٫۰۰

۳۵۱۷۰۱۳۲۸۱۰۰۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۵۲۷۰۱۳۲۸۹۰۰۰۱۱٫۳۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۵۳۷۰۱۳۳۳۱۱۰۰۱۰٫۰۰۳۰۷٫۰۰

۳۵۴۷۰۱۳۳۳۱۹۰۰۱۰٫۰۰۳۰۷٫۰۰

۳۵۵۷۰۱۳۳۳۹۱۰۰۱۰٫۰۰۳۰۷٫۰۰

۳۵۶۷۰۱۳۳۳۹۹۰۰۱۰٫۰۰۳۰۷٫۰۰

۳۵۷۷۰۱۳۳۷۱۰۰۰۱۰٫۰۰۳۰۷٫۰۰

۳۵۸۷۰۱۳۳۷۵۱۰۰۱۰٫۰۰۳۰۷٫۰۰

۳۵۹۷۰۱۳۳۷۵۹۰۰۱۰٫۰۰۳۰۷٫۰۰

۳۶۰۷۰۱۳۳۷۹۱۰۰۱۰٫۰۰۳۰۷٫۰۰

۳۶۱۷۰۱۳۳۷۹۹۰۰۱۰٫۰۰۳۰۷٫۰۰

۳۶۲۷۰۱۳۴۱۱۰۰۰۱۰٫۰۰۳۰۷٫۰۰

۳۶۳۷۰۱۳۴۱۹۰۰۰۱۰٫۰۰۳۰۷٫۰۰

۳۶۴۷۰۱۳۴۲۰۰۰۰۱۰٫۰۰۳۰۷٫۰۰

۳۶۵۷۰۱۳۴۹۱۰۰۰۱۱٫۳۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۶۶۷۰۱۳۴۹۹۱۰۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۶۷۷۰۱۳۴۹۹۹۰۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۶۸۷۰۱۳۹۱۱۰۰۰۸٫۵۰۲۹۶٫۰۴

۳۶۹۷۰۱۳۹۱۹۰۰۰۸٫۵۰۲۹۶٫۰۴

۳۷۰۷۰۱۳۹۹۰۰۰۰۱۱٫۳۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۷۱۷۱۱۳۱۱۰۰۰۰۱۲٫۰۰۰۱۲٫۰۰

۳۷۲۷۱۱۳۱۹۰۰۰۰۱۴٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۷۳۷۱۱۳۲۰۰۰۰۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۳۷۴۷۱۱۴۱۱۰۰۰۰۱۶٫۰۰۰۱۶٫۰۰

۳۷۵۷۱۱۴۱۹۰۰۰۰۱۲٫۸۰۰۱۲٫۸۰

۳۷۶۷۱۱۴۲۰۰۰۰۰۱۸٫۰۰۰۱۸٫۰۰

۳۷۷۷۱۱۵۱۰۰۰۰۰۱۶٫۰۰۰۱۶٫۰۰

۳۷۸۷۱۱۵۹۰۰۰۰۰۱۶٫۰۰۰۱۶٫۰۰

۳۷۹۷۳۰۳۰۰۱۰۰۰۱۵٫۰۰۵۰۷٫۵۰

۳۸۰۷۳۰۳۰۰۹۰۰۰۱۵٫۰۰۵۰۷٫۵۰

۳۸۱۷۳۰۵۱۱۰۰۰۱۵٫۰۰۲۰۴٫۰۰
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۳۸۲۷۳۰۵۱۱۰۰۰۲۵٫۰۰۲۰۴٫۰۰

۳۸۳۷۳۰۵۱۱۰۰۰۳۵٫۰۰۲۰۴٫۰۰

۳۸۴۷۳۰۵۱۱۰۰۰۸۷٫۵۰۲۰۶٫۰۰

۳۸۵۷۳۰۵۱۲۰۰۰۰۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۳۸۶۷۳۰۶۹۰۰۰۰۱۵٫۰۰۲۰۴٫۰۰

۳۸۷۷۳۰۶۹۰۰۰۰۹۷٫۵۰۴۷۳٫۹۸

۳۸۸۷۳۰۸۴۰۰۰۰۱۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۳۸۹۷۳۰۸۴۰۰۰۰۹۷٫۵۰۵۰۳٫۷۵

۳۹۰۷۳۰۸۹۰۵۱۰۰۷٫۵۰۵۰۳٫۷۵

۳۹۱۷۳۰۸۹۰۵۹۰۰۶٫۰۰۵۰۳٫۰۰

۳۹۲۷۳۰۸۹۰۹۸۰۱۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۳۹۳۷۳۰۸۹۰۹۸۰۹۶٫۰۰۵۰۳٫۰۰

۳۹۴۷۳۰۹۰۰۱۰۰۰۱۵٫۰۰۵۰۷٫۵۰

۳۹۵۷۳۰۹۰۰۳۰۰۰۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۳۹۶۷۳۰۹۰۰۵۱۰۰۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۳۹۷۷۳۰۹۰۰۵۹۰۰۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۳۹۸۷۳۰۹۰۰۹۰۰۰۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۳۹۹۷۳۱۱۰۰۱۱۰۰۱۵٫۰۰۵۰۷٫۵۰

۴۰۰۷۳۱۱۰۰۱۳۰۰۱۵٫۰۰۵۰۷٫۵۰

۴۰۱۷۳۱۱۰۰۱۹۰۰۱۵٫۰۰۵۰۷٫۵۰

۴۰۲۷۳۱۱۰۰۳۰۰۰۱۵٫۰۰۵۰۷٫۵۰

۴۰۳۷۳۱۱۰۰۹۱۰۰۱۵٫۰۰۵۰۷٫۵۰

۴۰۴۷۳۱۱۰۰۹۹۰۰۱۵٫۰۰۵۰۷٫۵۰

۴۰۵۷۳۲۱۱۱۱۰۰۰۱۰٫۰۰۱۰۹٫۰۰

۴۰۶۷۳۲۱۱۱۹۰۰۰۱۲٫۰۰۱۰۱۰٫۸۰

۴۰۷۷۳۲۱۸۱۰۰۰۰۱۵٫۰۰۱۰۱۳٫۵۰

۴۰۸۷۳۲۵۹۹۱۰۰۰۱۳٫۰۰۵۰۶٫۵۰

۴۰۹۷۳۲۵۹۹۹۰۰۹۱۳٫۰۰۵۰۶٫۵۰

۴۱۰۷۳۲۶۲۰۰۰۰۱۱۳٫۰۰۵۰۶٫۵۰

۴۱۱۷۳۲۶۲۰۰۰۰۲۱۳٫۰۰۵۰۶٫۵۰

۴۱۲۷۳۲۶۲۰۰۰۰۳۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۴۱۳۷۳۲۶۲۰۰۰۰۹۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۴۱۴۷۳۲۶۹۰۳۰۰۰۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۴۱۵۷۳۲۶۹۰۴۰۰۰۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۴۱۶۷۳۲۶۹۰۵۰۰۰۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۴۱۷۷۳۲۶۹۰۶۰۰۰۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۴۱۸۷۳۲۶۹۰۹۲۰۲۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۴۱۹۷۳۲۶۹۰۹۲۰۳۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰
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۴۲۰۷۳۲۶۹۰۹۲۰۹۹٫۰۰۵۰۴٫۵۰

۴۲۱۷۳۲۶۹۰۹۴۰۹۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۴۲۲۷۳۲۶۹۰۹۶۰۰۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۴۲۳۷۳۲۶۹۰۹۸۰۱۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۴۲۴۷۳۲۶۹۰۹۸۰۴۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۴۲۵۷۳۲۶۹۰۹۸۰۵۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۴۲۶۷۳۲۶۹۰۹۸۰۷۷٫۵۰۵۰۳٫۷۵

۴۲۷۷۴۰۸۱۱۰۰۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۴۲۸۷۴۰۸۱۹۱۰۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۴۲۹۷۴۰۸۱۹۹۰۰۰۵٫۰۰۵۰۲٫۵۰

۴۳۰۸۴۰۲۹۰۰۰۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۳۱۸۴۰۲۹۰۰۰۰۹۷٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۳۲۸۴۱۱۹۹۰۰۱۱۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۳۳۸۴۱۱۹۹۰۰۱۹۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۳۴۸۴۱۱۹۹۰۰۹۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۳۵۸۴۱۱۹۹۰۰۹۲۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۳۶۸۴۱۱۹۹۰۰۹۸۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۳۷۸۴۷۴۲۰۰۰۰۱۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۳۸۸۴۷۴۲۰۰۰۰۲۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۳۹۸۴۷۴۲۰۰۰۰۳۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۴۰۸۴۷۴۲۰۰۰۰۵۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۴۱۸۴۷۴۲۰۰۰۰۹۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۴۲۸۴۷۴۳۲۰۰۰۰۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۴۳۸۴۸۱۸۰۱۱۰۰۷٫۰۰۵۰۳٫۵۰

۴۴۴۸۴۸۱۸۰۱۹۰۰۷٫۰۰۵۰۳٫۵۰

۴۴۵۸۴۸۱۸۰۳۱۰۰۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۴۴۶۸۴۸۱۸۰۳۹۰۰۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۴۴۷۸۴۸۱۸۰۴۰۰۰۹٫۰۰۵۰۴٫۵۰

۴۴۸۸۴۸۱۸۰۵۱۰۰۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۴۴۹۸۴۸۱۸۰۵۹۱۰۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۵۰۸۴۸۱۸۰۵۹۹۰۹٫۰۰۵۰۴٫۵۰

۴۵۱۸۴۸۱۸۰۶۱۰۰۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۴۵۲۸۴۸۱۸۰۶۳۱۰۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۵۳۸۴۸۱۸۰۶۳۲۰۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۵۴۸۴۸۱۸۰۶۳۹۰۷٫۵۰۵۰۳٫۷۵

۴۵۵۸۴۸۱۸۰۶۹۰۰۹٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۵۶۸۴۸۱۸۰۷۱۰۰۹٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۵۷۸۴۸۱۸۰۷۳۱۰۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰
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۴۵۸۸۴۸۱۸۰۷۳۲۰۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۵۹۸۴۸۱۸۰۷۳۹۱۵۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۶۰۸۴۸۱۸۰۷۳۹۹۷٫۵۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۶۱۸۴۸۱۸۰۷۹۰۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۶۲۸۴۸۱۸۰۸۱۱۰۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۶۳۸۴۸۱۸۰۸۱۲۰۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۶۴۸۴۸۱۸۰۸۱۹۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۶۵۸۴۸۱۸۰۸۱۹۹۹٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۶۶۸۴۸۱۸۰۸۵۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۶۷۸۴۸۱۸۰۸۵۰۲۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۶۸۸۴۸۱۸۰۸۵۰۷۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۶۹۸۴۸۱۸۰۸۵۰۸۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۷۰۸۴۸۱۸۰۸۷۰۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۷۱۸۴۸۱۸۰۹۹۰۲۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۷۲۸۴۸۱۸۰۹۹۰۷۷٫۰۰۵۰۳٫۵۰

۴۷۳۸۵۱۶۱۰۱۱۰۰۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۴۷۴۸۵۱۶۱۰۸۰۰۰۱۰٫۰۰۵۰۵٫۰۰

۴۷۵۸۵۴۴۱۱۱۰۰۰۱۰٫۰۰۲۰۸٫۰۰

۴۷۶۸۵۴۴۱۱۹۰۰۰۱۰٫۰۰۲۰۸٫۰۰

۴۷۷۸۵۴۴۴۹۹۱۰۱۱۲٫۵۰۲۰۱۰٫۰۰

۴۷۸۸۵۴۴۴۹۹۱۰۸۱۰٫۰۰۲۰۸٫۰۰

۴۷۹۸۵۴۴۴۹۹۳۰۱۱۰٫۰۰۲۰۸٫۰۰

۴۸۰۸۵۴۴۴۹۹۳۰۹۱۲٫۵۰۲۰۱۰٫۰۰

۴۸۱۸۵۴۴۴۹۹۵۰۹۱۰٫۰۰۲۰۸٫۰۰

۴۸۲۸۵۴۴۴۹۹۹۰۰۱۰٫۰۰۲۰۸٫۰۰

۴۸۳۸۵۴۴۶۰۱۰۰۰۱۰٫۰۰۲۰۸٫۰۰

۴۸۴۸۵۴۴۶۰۹۰۰۱۱۰٫۰۰۲۰۸٫۰۰

۴۸۵۸۵۴۴۶۰۹۰۰۹۱۲٫۰۰۲۰۹٫۶۰

۴۸۶۸۷۰۸۲۹۱۰۰۰۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۸۷۸۷۰۸۲۹۹۰۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۸۸۸۷۰۸۲۹۹۰۰۹۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۸۹۸۷۰۸۹۱۲۰۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۹۰۸۷۰۸۹۱۲۰۰۹۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۹۱۸۷۰۸۹۱۳۵۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۹۲۸۷۰۸۹۱۳۵۰۹۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۹۳۸۷۰۸۹۱۹۱۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۹۴۸۷۰۸۹۱۹۱۰۹۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۹۵۸۷۰۸۹۱۹۹۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰
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۴۹۶۸۷۰۸۹۱۹۹۰۹۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۹۷۸۷۰۸۹۹۱۰۰۰۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۹۸۸۷۰۸۹۹۹۳۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۴۹۹۸۷۰۸۹۹۹۳۰۹۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۵۰۰۸۷۰۸۹۹۹۷۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۵۰۱۸۷۰۸۹۹۹۷۰۹۵٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۵۰۲۸۷۱۶۴۰۰۰۰۰۱۰٫۰۰۱۰۰۰٫۰۰

۷٫۰۴۶۵٫۱۶۳٫۰۶متوسط

ماخذ: موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

ضمیمه فصل ششم

در ایــن قســمت جــداول مربــوط بــه اقــالم دارای مزیــت صادراتــی در دوره ۱۸-۲۰۱۵ و 

ــردد.  ــه می گ ــی آشکارشــده ارائ ــالم دارای مزیــت رقابت اق

جدول پ (۶-۱۳): اقالم دارای مزیت صادراتی ایران در دوره ۲۰۱۵-۱۸

متوسط دوره۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸کد HSردیف

۱۲۹۳۲۱۲۸۱۴/۱۵۶۴۹/۴۶۴۳۲/۱۰۳۲۷/۷۱۶۰۵/۸۵

۲۷۲۰۶۹۰۶۶/۶۵۶۲۳/۷۰۸۳۳/۱۱۱۸۱/۴۲۴۲۶/۲۲

۳۹۱۰۲۰۲۱۴/۱۳۲۵۵/۱۷۲۱۹/۲۶۲۳۷/۳۰۲۳۱/۴۷

۴۵۷۰۲۹۲۱۹۸/۶۷۱۲۷/۶۱۱۰۷/۰۰۱۳۹/۱۵۱۴۳/۱۱

۵۸۰۲۵۲۲۶۹/۷۱۱۲۴/۹۰۱۰۰/۸۸۴۴/۹۹۱۳۵/۱۲

۶۷۲۰۶۱۰۶۹/۷۴۶۰/۳۶۱۷۹/۱۵۲۲۷/۸۴۱۳۴/۲۷

۷۲۹۰۲۹۰۱۵۱/۹۲۱۳۴/۳۰۱۲۵/۶۶۸۷/۳۷۱۲۴/۸۱

۸۳۰۲۷۳۲۰۶/۱۶۹۷/۸۹۷۸/۶۷۹۵/۲۱۱۱۹/۴۸

۹۷۲۰۸۲۵۳۱۸/۹۵۱۳۱/۴۳۱۸/۰۳۰/۰۱۱۱۷/۱۱

۱۰۲۸۰۲۰۰۱۵۸/۲۶۹۷/۶۰۹۳/۶۴۷۵/۱۵۱۰۶/۱۶

۱۱۵۷۰۱۱۰۹۲/۹۷۹۲/۶۹۱۱۴/۴۵۶۳/۶۱۹۰/۹۳

۱۲۸۰۲۵۱۹۶/۴۷۱۰۰/۸۳۸۰/۳۴۲۷/۸۹۷۶/۳۹

۱۳۹۴۰۶۹۰۲۷۵/۲۱۰/۰۰۰/۲۲۰/۳۳۶۸/۹۴

۱۴۴۸۰۵۱۲۱/۴۳۱۳/۰۰۱۰۶/۰۲۱۴۰/۶۸۶۵/۲۸

۱۵۸۴۷۹۶۰۷۹/۷۹۵۴/۶۸۵۱/۳۰۴۳/۲۲۵۷/۲۵

۱۶۲۵۱۵۱۱۵۳/۹۷۷۱/۹۱۵۶/۸۹۴۵/۵۳۵۷/۰۸

۱۷۲۷۱۱۱۹۹۴/۶۰۵۱/۱۵۱۸/۶۶۲۱/۸۴۴۶/۵۶

۱۸۴۱۰۲۲۱۷۲/۰۷۴۵/۱۱۲۷/۹۲۲۸/۴۰۴۳/۳۷

۱۹۷۲۰۳۹۰۳/۶۷۳۶/۷۸۱۱۲/۹۱۱۸/۳۹۴۲/۹۴



موافقت نامه تجارت ترجیحى
بین ایران و اتحادیه اقتصادى اوراسیا

558
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۲۰۱۳۰۲۱۲۵۵/۹۰۴۰/۲۹۴۱/۰۰۳۳/۸۶۴۲/۷۶

۲۱۴۱۰۵۳۰۲۱/۰۶۴۲/۲۵۷۷/۳۴۲۸/۶۸۴۲/۳۳

۲۲۸۰۴۱۰۵۲/۲۲۳۲/۹۸۳۱/۷۰۳۹/۵۵۳۹/۱۱

۲۳۵۷۰۱۹۰۵۱/۷۱۳۳/۷۷۳۶/۳۰۲۳/۸۴۳۶/۴۰

۲۴۷۰۱۳۴۱۵۵/۱۰۳۷/۱۷۱۶/۰۱۳۴/۲۵۳۵/۶۳

۲۵۵۵۰۱۲۰۲۶/۱۳۳۹/۰۶۳۹/۱۲۲۷/۱۰۳۲/۸۵

۲۶۲۷۱۲۱۰۳۰/۱۲۲۷/۱۶۳۲/۶۸۲۳/۰۱۲۸/۲۴

۲۷۴۰۱۴۰۵۲/۹۸۴۱/۶۳۱۷/۳۲۰/۲۵۲۸/۰۵

۲۸۸۰۶۲۰۴۰/۷۰۳۳/۴۱۱۸/۵۵۱۷/۰۲۲۷/۴۲

۲۹۲۸۲۵۷۰۳۴/۳۸۲۳/۲۲۲۹/۳۵۱۹/۰۹۲۶/۵۱

۳۰۲۹۰۹۴۳۶۹/۶۹۳۰/۵۲۰/۰۲۰/۰۷۲۵/۰۷

۳۱۳۰۲۷۹۳/۲۸۴۰/۲۱۵۵/۶۴۰/۰۱۲۴/۷۹

۳۲۷۲۰۷۱۹۲/۳۳۲۷/۹۷۵۴/۵۳۱۲/۴۷۲۴/۳۲

۳۳۲۹۰۵۱۱۲۶/۷۵۲۶/۳۳۲۲/۸۴۲۱/۰۶۲۴/۲۴

۳۴۲۷۱۳۲۰۳۸/۶۰۲۵/۲۱۱۵/۹۰۱۶/۲۱۲۳/۹۸

۳۵۶۱۰۳۳۹۳۰/۴۱۱۹/۳۸۲۰/۲۰۲۰/۰۸۲۲/۵۲

۳۶۲۹۰۲۴۴۱۱/۷۴۳۱/۸۷۲۹/۲۸۱۴/۱۳۲۱/۷۵

۳۷۹۰۹۲۱۲۷/۸۹۱۹/۱۵۱۶/۹۰۲۲/۱۸۲۱/۵۳

۳۸۲۹۰۹۴۴۶۴/۶۵۱۵/۷۵۱/۹۱۱/۷۶۲۱/۰۲

۳۹۷۱۱۴۰۲۴/۸۹۱۳/۸۴۱۸/۲۲۲۴/۰۰۲۰/۲۴

۴۰۲۹۰۱۲۹۵/۶۲۸/۹۴۲۱/۱۳۴۲/۸۴۱۹/۶۳

۴۱۲۹۰۱۲۴۳۰/۶۵۲۸/۵۰۱۰/۱۲۴/۱۱۱۸/۳۵

۴۲۳۰۳۳۹۸/۶۶۳۵/۳۸۲۵/۷۲۳/۲۵۱۸/۲۶

۴۳۸۰۷۱۱۲۲/۸۸۱۶/۲۰۱۷/۲۸۱۶/۱۶۱۸/۱۳

۴۴۷۲۰۹۱۵۲۴/۹۴۴۷/۱۲۰/۰۴۰/۰۱۱۸/۰۳

۴۵۱۵۰۲۹۰۴۶/۳۲۱۹/۹۳۲/۸۵۱/۱۷۱۷/۵۷

۴۶۳۰۲۱۹۱۳/۶۹۱۸/۹۰۵/۶۴۲۸/۵۴۱۶/۶۹

۴۷۶۳۰۵۳۳۲۰/۶۰۱۴/۳۶۱۶/۳۳۱۳/۷۸۱۶/۲۷

۴۸۴۰۷۲۹۳۰/۲۰۳۳/۳۲۰/۹۱۰/۰۸۱۶/۱۳

۴۹۳۸۱۴۰۰۴۵/۱۹۶/۶۰۸/۷۵۳/۸۴۱۶/۰۹

۵۰۷۹۰۱۱۲۱۵/۸۶۱۵/۳۶۱۷/۳۸۱۳/۵۵۱۵/۵۴

۵۱۲۵۲۳۹۰۱۵/۵۷۱۰/۲۱۱۳/۹۶۲۱/۴۴۱۵/۲۹

۵۲۱۰۴۱۰۳۰/۸۲۲۵/۴۸۰/۴۲۴/۱۴۱۵/۲۲

۵۳۵۷۰۲۱۰۲۰/۶۲۱۶/۲۸۱۲/۲۰۱۱/۷۷۱۵/۲۱

۵۴۵۷۰۴۹۰۱۳/۴۷۱۷/۶۲۱۸/۱۲۱۰/۵۶۱۴/۹۴

۵۵۷۴۰۳۱۲۴۶/۰۷۱۳/۰۹۰/۰۰۰/۰۰۱۴/۷۹

۵۶۷۲۰۷۱۱۱۸/۵۹۸/۲۹۱۰/۰۶۲۱/۹۸۱۴/۷۳

۵۷۳۹۰۱۲۰۱۷/۳۰۱۵/۰۹۱۳/۵۰۱۲/۵۱۱۴/۶۰

۵۸۲۷۱۲۹۰۲۴/۴۰۱۲/۳۵۹/۹۱۹/۵۵۱۴/۰۵

۵۹۲۰۰۵۵۹۴۰/۴۰۲/۶۳۴/۴۶۷/۰۳۱۳/۶۳
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۶۰۲۰۰۲۹۰۱۷/۲۱۱۴/۱۱۱۲/۶۸۱۰/۱۲۱۳/۵۳

۶۱۶۸۰۲۲۹۱۰/۸۵۹/۹۷۱۸/۲۵۱۴/۲۹۱۳/۳۴

۶۲۷۰۰۳۱۲۷/۹۷۱۶/۵۲۱۸/۸۷۹/۹۵۱۳/۳۳

۶۳۷۰۹۳۰۱۲/۸۶۱۱/۲۶۱۰/۵۷۱۸/۳۳۱۳/۲۶

۶۴۳۱۰۲۱۰۱۳/۷۶۱۳/۱۴۱۱/۵۵۱۲/۴۳۱۲/۷۲

۶۵۶۳۰۵۹۰۲۲/۷۴۱۴/۴۳۷/۵۱۵/۸۱۱۲/۶۲

۶۶۵۷۰۲۹۹۱۷/۳۹۱۱/۵۵۱۱/۱۶۹/۵۰۱۲/۴۰

۶۷۸۰۴۲۰۱۴/۳۳۱۴/۴۴۹/۰۲۱۱/۴۶۱۲/۳۱

۶۸۲۶۱۹۰۰۱۹/۹۹۱۲/۰۶۱۴/۴۹۲/۰۶۱۲/۱۵

۶۹۲۷۱۱۱۳۱۵/۷۲۱۲/۵۲۱۱/۰۳۸/۶۶۱۱/۹۸

۷۰۴۱۰۵۱۰۱۷/۹۲۱۱/۹۳۹/۲۰۸/۲۷۱۱/۸۳

۷۱۷۰۱۹۰۲۰/۲۲۶/۵۶۷/۶۱۱۱/۳۷۱۱/۴۴

۷۲۲۷۱۱۱۲۱۶/۱۳۱۱/۲۴۹/۱۹۸/۸۳۱۱/۳۵

۷۳۶۹۰۱۰۰۳۰/۶۷۸/۷۱۲/۴۵۱/۲۵۱۰/۷۷

۷۴۳۹۰۱۱۰۱۳/۲۴۸/۸۱۱۱/۳۲۹/۴۵۱۰/۷۰

۷۵۲۹۳۹۱۹۸/۳۵۱۸/۲۷۸/۳۰۶/۴۵۱۰/۳۴

۷۶۴۰۳۱۰۱۴/۲۹۱۱/۳۰۸/۷۷۶/۹۲۱۰/۳۲

۷۷۲۹۰۹۴۱۶/۷۳۱۳/۱۹۱۰/۵۶۱۰/۴۷۱۰/۲۴

۷۸۳۰۳۲۵۳/۶۵۳۳/۶۴۲/۵۴۰/۵۹۱۰/۱۰

۷۹۳۰۲۲۲۸/۲۱۵/۷۵۹/۴۴۱۶/۶۰۱۰/۰۰

۸۰۳۸۱۵۹۰۱۳/۴۱۲۱/۵۲۴/۸۱۰/۲۴۹/۹۹

۸۱۲۹۰۵۳۱۶/۸۰۱۰/۶۷۱۱/۱۲۱۱/۲۷۹/۹۷

۸۲۴۰۰۴۰۰۱۰/۸۹۱۲/۳۸۸/۴۶۶/۷۴۹/۶۲

۸۳۵۸۰۹۰۰۱۰/۳۷۱۸/۲۲۱/۲۷۸/۲۸۹/۵۳

۸۴۷۲۱۶۳۲۹/۹۲۱۱/۳۹۷/۶۰۹/۱۴۹/۵۱

۸۵۲۵۲۰۱۰۷/۷۳۱۰/۹۷۱۰/۲۵۸/۰۶۹/۲۵

۸۶۸۷۱۴۱۱۴/۴۴۸/۷۰۲۳/۷۵۰/۰۰۹/۲۲

۸۷۲۵۲۳۲۹۱۸/۹۱۶/۹۵۵/۸۲۴/۹۱۹/۱۵

۸۸۲۷۰۹۰۰۶/۵۵۱۰/۷۲۱۰/۳۲۸/۷۱۹/۰۷

۸۹۱۰۶۳۳۵/۳۸۱۵/۵۹۳/۷۶۱۱/۴۴۹/۰۴

۹۰۶۸۱۰۱۱۱۳/۰۰۱۰/۴۴۸/۵۸۴/۱۳۹/۰۴

۹۱۲۵۲۰۲۰۱۱/۹۱۶/۹۳۷/۸۰۸/۵۸۸/۸۰

۹۲۵۵۰۶۳۰۵/۵۶۵/۷۲۱۱/۵۴۱۲/۰۱۸/۷۱

۹۳۲۰۰۵۲۰۶/۹۱۷/۴۸۹/۹۶۱۰/۰۲۸/۵۹

۹۴۷۰۷۰۰۱۰/۰۲۹/۳۰۶/۷۰۸/۲۸۸/۵۸

۹۵۵۵۱۴۴۱۵/۴۶۷/۳۱۷/۷۱۱۳/۰۷۸/۳۹

۹۶۲۷۱۲۲۰۱۰/۵۰۹/۲۵۷/۰۱۶/۶۷۸/۳۶

۹۷۷۸۰۱۱۰۱۰/۵۱۱۰/۰۵۸/۵۳۳/۹۸۸/۲۷

۹۸۲۵۲۳۱۰۸/۲۸۹/۵۵۷/۹۰۶/۷۶۸/۱۲

۹۹۷۳۰۶۹۰۷/۵۸۵/۷۰۶/۸۱۱۱/۵۸۷/۹۲
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۱۰۰۵۵۰۹۳۲۲/۵۳۶/۴۱۱۱/۱۴۱۰/۹۲۷/۷۵

۱۰۱۴۰۳۹۰۱۰/۸۷۹/۱۷۵/۴۸۵/۱۲۷/۶۶

۱۰۲۷۲۰۹۹۰۱۶/۸۵۱۲/۲۹۰/۴۹۰/۱۵۷/۴۴

۱۰۳۲۳۰۸۰۰۷/۷۵۸/۵۵۷/۷۷۵/۶۳۷/۴۲

۱۰۴۷۲۱۳۱۰۱/۳۳۲/۵۳۷/۵۴۱۷/۷۱۷/۲۸

۱۰۵۲۸۱۴۱۰۸/۸۵۷/۱۸۶/۹۱۵/۶۰۷/۱۴

۱۰۶۶۹۰۸۹۰۹/۷۴۵/۸۲۱۲/۸۱۰/۰۰۷/۰۹

۱۰۷۹۱۰۳۹۰۱/۶۳۳/۰۸۴/۱۲۱۹/۰۶۶/۹۷

۱۰۸۶۴۰۱۹۹۱۰/۱۷۱۲/۰۹۲/۶۳۲/۶۷۶/۸۹

۱۰۹۲۱۰۵۰۰۷/۵۷۶/۹۵۶/۵۳۶/۳۴۶/۸۵

۱۱۰۶۸۱۰۱۹۶/۶۸۸/۳۱۸/۲۴۳/۶۰۶/۷۱

۱۱۱۳۹۰۴۹۰۷/۱۴۸/۲۹۵/۰۸۶/۲۲۶/۶۸

۱۱۲۷۰۰۵۱۰۷/۳۵۶/۵۹۶/۵۹۶/۱۲۶/۶۶

۱۱۳۲۶۱۲۲۰۰/۰۰۰/۰۰۱۲/۲۱۱۴/۲۸۶/۶۲

۱۱۴۲۹۰۱۲۳۱۲/۵۳۶/۶۳۴/۷۱۲/۴۶۶/۵۸

۱۱۵۵۶۰۷۴۱۴/۴۵۷/۲۹۴/۰۹۹/۷۵۶/۴۰

۱۱۶۲۵۲۳۲۱۷/۲۲۵/۹۸۶/۳۲۵/۲۷۶/۲۰

۱۱۷۳۸۱۷۰۰۷/۹۰۶/۲۰۵/۹۸۳/۹۵۶/۰۱

۱۱۸۲۹۲۲۱۳۹/۰۹۵/۲۶۹/۶۱۰/۰۰۵/۹۹

۱۱۹۶۸۰۲۲۱۴/۷۹۵/۸۱۷/۳۸۵/۹۴۵/۹۸

۱۲۰۷۰۰۵۳۰۶/۰۸۶/۱۶۴/۹۷۶/۵۰۵/۹۳

۱۲۱۷۰۱۳۹۱۸/۹۳۶/۴۸۳/۰۹۵/۱۵۵/۹۱

۱۲۲۳۹۰۷۵۰۸/۲۵۵/۸۰۵/۱۵۴/۱۳۵/۸۳

۱۲۳۵۴۰۶۰۰۶/۱۴۷/۳۳۳/۲۷۵/۷۶۵/۶۲

۱۲۴۷۳۰۴۹۰۰/۱۹۰/۴۰۱۳/۳۰۸/۴۴۵/۵۸

۱۲۵۳۹۲۳۲۹۵/۵۶۴/۶۲۵/۶۶۶/۳۳۵/۵۴

۱۲۶۶۸۰۷۱۰۷/۲۸۵/۳۲۵/۳۲۴/۱۴۵/۵۲

۱۲۷۸۴۵۲۴۰۲۱/۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۵/۴۹

۱۲۸۷۴۰۳۱۹۵/۹۷۸/۰۵۴/۱۴۳/۷۲۵/۴۷

۱۲۹۴۰۱۵۰۰/۶۷۴/۴۱۷/۴۵۹/۲۳۵/۴۴

۱۳۰۴۱۰۶۲۲۸/۳۶۵/۶۶۴/۲۲۳/۳۶۵/۴۰

۱۳۱۷۰۳۱۰۶/۹۸۴/۴۲۲/۴۱۷/۷۰۵/۳۸

۱۳۲۷۱۱۲۳۰۰/۰۰۱۲/۶۹۸/۶۴۰/۰۰۵/۳۳

۱۳۳۷۰۱۳۹۹۵/۹۶۶/۴۸۵/۶۴۳/۱۳۵/۳۰

۱۳۴۵۴۰۳۴۹۰/۱۲۸/۷۳۷/۹۴۴/۳۷۵/۲۹

۱۳۵۳۰۳۸۹۳/۸۲۴/۶۸۷/۲۸۵/۲۲۵/۲۵

۱۳۶۵۴۰۲۳۴۳/۱۰۵/۱۹۶/۴۵۶/۱۷۵/۲۳

۱۳۷۲۰۰۷۹۹۷/۰۱۴/۲۹۵/۳۰۴/۰۹۵/۱۷

۱۳۸۲۹۰۲۵۰۷/۶۴۷/۵۱۴/۲۳۱/۱۶۵/۱۳

۱۳۹۵۵۱۴۲۳۰/۳۲۶/۴۳۱۰/۸۹۲/۶۷۵/۰۸
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۱۴۰۳۹۰۴۱۰۷/۵۵۶/۳۷۴/۳۹۱/۹۱۵/۰۶

۱۴۱۲۹۱۷۳۷۱۳/۰۴۷/۰۱۰/۰۰۰/۰۰۵/۰۱

۱۴۲۳۰۷۴۱۰/۸۱۱/۷۵۱۷/۴۵۰/۰۰۵/۰۰

۱۴۳۸۰۷۱۹۴/۱۷۵/۰۵۳/۱۷۷/۳۵۴/۹۳

۱۴۴۲۰۰۹۸۹۴/۰۵۴/۵۷۶/۳۳۴/۶۶۴/۹۰

۱۴۵۸۰۸۱۰۴/۶۸۲/۹۴۶/۲۰۵/۷۷۴/۹۰

۱۴۶۵۱۰۵۳۱۳/۵۴۴/۳۷۷/۴۸۴/۱۳۴/۸۸

۱۴۷۲۹۰۹۴۹۹/۵۹۳/۲۶۲/۵۱۳/۸۲۴/۸۰

۱۴۸۸۱۳۲۰۴/۷۵۳/۸۲۴/۳۷۶/۲۲۴/۷۹

۱۴۹۵۹۰۸۰۰۵/۶۲۴/۸۸۴/۰۰۴/۳۱۴/۷۰

۱۵۰۱۴۰۴۹۰۶/۶۸۴/۴۴۳/۸۷۳/۲۷۴/۵۷

۱۵۱۲۸۳۰۱۰۴/۲۴۵/۹۶۴/۸۸۳/۱۷۴/۵۶

۱۵۲۷۱۰۱۰۳/۴۷۳/۲۲۵/۳۹۵/۹۲۴/۵۰

۱۵۳۲۹۱۷۳۵۴/۵۶۶/۲۵۲/۹۹۴/۱۳۴/۴۸

۱۵۴۲۶۱۰۰۰۶/۲۳۷/۱۲۲/۳۵۲/۱۷۴/۴۷

۱۵۵۲۵۲۵۳۰۳/۲۲۴/۸۷۶/۵۲۲/۹۵۴/۳۹

۱۵۶۲۰۶۸۰۰/۰۰۸/۲۴۶/۱۶۳/۱۰۴/۳۷ I

۱۵۷۱۰۶۳۹۰/۲۳۱/۰۲۷/۴۲۸/۸۱۴/۳۷

۱۵۸۶۰۳۹۰۵/۶۲۲/۹۶۱/۴۹۷/۲۴۴/۳۳

۱۵۹۸۱۰۵۰۳/۰۴۳/۸۸۴/۱۰۶/۱۰۴/۲۸

۱۶۰۱۶۰۴۳۱۶/۳۵۴/۰۶۵/۳۸۱/۲۹۴/۲۷

۱۶۱۳۹۲۴۹۰۴/۲۵۳/۵۴۴/۱۹۵/۰۵۴/۲۶

۱۶۲۵۰۴۰۰۵/۶۳۵/۲۹۳/۷۴۲/۳۵۴/۲۵

۱۶۳۷۱۳۲۰۶/۲۶۰/۹۸۰/۶۵۹/۰۳۴/۲۳

۱۶۴۲۰۰۹۷۹۷/۱۲۱/۴۱۵/۲۴۳/۱۵۴/۲۳

۱۶۵۸۴۰۶۹۰۰/۲۷۴/۷۹۱۰/۴۶۱/۳۹۴/۲۳

۱۶۶۱۰۶۳۲۸/۷۶۵/۲۹۰/۹۵۱/۷۵۴/۱۹

۱۶۷۵۵۱۳۴۹۶/۰۶۴/۰۱۳/۱۰۳/۴۹۴/۱۷

۱۶۸۲۱۰۲۱۰۵/۰۹۳/۲۵۳/۸۵۴/۳۶۴/۱۴

۱۶۹۲۹۰۲۳۰۳/۵۴۳/۰۶۴/۰۵۵/۶۷۴/۰۸

۱۷۰۳۹۰۳۱۹۲/۲۹۲/۷۵۵/۶۸۵/۵۰۴/۰۶

۱۷۱۲۵۱۸۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۷۱۵/۸۲۴/۰۵

۱۷۲۳۰۳۲۶۱/۵۴۵/۹۰۶/۷۴۱/۹۷۴/۰۴

۱۷۳۷۰۲۰۰۴/۲۵۳/۲۶۳/۲۷۵/۲۷۴/۰۱

۱۷۴۵۵۱۳۲۳۵/۴۸۸/۶۷۱/۲۹۰/۵۲۳/۹۹

۱۷۵۳۰۲۷۴۹/۰۶۶/۸۹۰/۰۰۰/۰۰۳/۹۹

۱۷۶۵۱۰۵۳۹۵/۹۵۵/۱۴۲/۹۵۱/۹۰۳/۹۹

۱۷۷۴۱۰۲۲۹۴/۵۳۵/۴۹۵/۷۱۰/۰۰۳/۹۳

۱۷۸۷۳۲۱۸۲۳/۷۴۶/۵۵۴/۰۰۱/۲۶۳/۸۸

۱۷۹۵۵۱۱۳۰۷/۶۶۷/۰۲۰/۰۰۰/۶۷۳/۸۴
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۱۸۰۸۷۱۴۱۹۲/۰۲۳/۰۵۱۰/۲۱۰/۰۰۳/۸۲

۱۸۱۸۱۰۷۹۰۸/۹۸۲/۹۲۲/۰۶۱/۳۲۳/۸۲

۱۸۲۹۰۰۵۱۰۳/۹۸۹/۲۴۰/۱۴۱/۷۱۳/۷۷

۱۸۳۱۰۴۲۰۱۰/۰۹۴/۸۸۰/۰۰۰/۱۰۳/۷۷

۱۸۴۷۳۲۱۱۲۳/۰۷۹/۵۵۱/۱۰۱/۳۵۳/۷۷

۱۸۵۵۸۰۴۱۰۵/۰۸۴/۲۳۳/۱۰۲/۵۹۳/۷۵

۱۸۶۷۳۲۳۹۲۴/۴۰۲/۰۲۲/۹۶۵/۵۷۳/۷۴

۱۸۷۲۸۳۶۵۰۳/۸۸۳/۹۴۳/۵۲۳/۶۰۳/۷۴

۱۸۸۴۰۷۹۰۱۴/۸۳۰/۰۳۰/۰۰۰/۰۱۳/۷۲

۱۸۹۲۵۰۳۰۰۲/۹۱۴/۴۶۳/۶۴۳/۸۳۳/۷۱

۱۹۰۵۱۰۱۳۰۷/۰۵۲/۴۸۳/۷۲۱/۵۳۳/۶۹

۱۹۱۶۲۰۹۹۰۳/۰۷۶/۲۶۳/۱۸۲/۲۳۳/۶۸

۱۹۲۳۹۱۷۲۹۴/۷۳۳/۳۸۴/۲۵۲/۳۶۳/۶۸

۱۹۳۳۰۷۹۹۰/۰۰۱/۲۰۱۳/۴۹۰/۰۰۳/۶۷

۱۹۴۴۴۰۵۰۰۵/۷۶۳/۲۴۳/۳۶۲/۲۵۳/۶۵

۱۹۵۸۰۹۴۰۴/۲۳۲/۱۰۴/۷۱۳/۵۴۳/۶۵ _

۱۹۶۷۲۱۶۲۱۲/۳۴۱/۹۷۳/۲۲۷/۰۰۳/۶۳

۱۹۷۵۶۰۷۴۹۴/۸۹۴/۱۸۲/۶۳۲/۷۵۳/۶۱

۱۹۸۷۰۴۹۰۵/۴۱۲/۶۲۳/۱۹۳/۱۱۳/۵۸

۱۹۹۵۱۰۲۲۰۱/۰۵۳/۸۶۶/۵۴۲/۸۱۳/۵۷

۲۰۰۶۱۱۵۹۹۴/۱۱۳/۳۸۴/۰۹۲/۶۱۳/۵۵

۲۰۱۲۷۱۰۹۹۱۱/۷۲۲/۰۹۰/۱۰۰/۲۶۳/۵۴

۲۰۲۲۷۰۷۵۰۳/۷۲۳/۰۳۴/۹۴۲/۴۲۳/۵۳

۲۰۳۵۸۰۱۱۰۴/۵۲۳/۴۴۳/۳۸۲/۶۹۳/۵۱

۲۰۴۲۸۲۸۹۰۵/۶۷۳/۶۷۳/۲۳۱/۴۷۳/۵۱

۲۰۵۷۰۵۱۱۴/۴۴۳/۴۳۱/۹۴۴/۱۹۳/۵۰

۲۰۶۲۰۰۵۴۰۳/۵۲۱/۳۸۳/۰۶۵/۹۲۳/۴۷

۲۰۷۱۵۰۲۱۰۳/۴۷۵/۵۰۱/۹۸۲/۹۱۳/۴۶

۲۰۸۷۰۱۳۴۹۱/۳۲۱/۹۵۳/۵۲۷/۰۵۳/۴۶

۲۰۹۵۵۰۵۲۰۷/۸۸۲/۸۳۲/۴۵۰/۶۱۳/۴۴

۲۱۰۳۰۳۴۹۲/۴۵۴/۴۰۳/۴۰۳/۵۰۳/۴۴

۲۱۱۵۸۰۱۲۱۹/۹۲۳/۲۸۰/۱۸۰/۳۰۳/۴۲

۲۱۲۷۲۰۲۷۰۵/۵۰۳/۰۷۲/۸۲۲/۲۱۳/۴۰

۲۱۳۲۰۰۵۵۱۲/۷۷۴/۳۸۳/۰۰۳/۴۰۳/۳۹

۲۱۴۲۵۱۵۲۰۱/۶۴۳/۲۹۵/۴۹۳/۱۱۳/۳۸

۲۱۵۳۹۱۷۲۱۷/۴۳۳/۰۱۱/۵۷۱/۴۴۳/۳۶

۲۱۶۲۸۱۱۲۹۵/۴۵۳/۵۹۲/۳۶۲/۰۳۳/۳۶

۲۱۷۱۷۰۴۹۰۳/۵۷۲/۸۳۳/۰۱۳/۸۷۳/۳۲

۲۱۸۲۹۱۲۶۰۴/۲۵۴/۰۱۲/۴۲۲/۵۷۳/۳۱

۲۱۹۲۵۰۸۳۰۲/۹۷۳/۳۹۴/۵۳۲/۳۳۳/۳۱
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۲۲۰۱۹۰۵۳۱۳/۹۹۳/۱۸۲/۳۹۳/۶۵۳/۳۱

۲۲۱۲۷۰۲۲۰۰/۰۰۰/۰۰۱۳/۱۷۰/۰۰۳/۲۹

۲۲۲۱۷۰۴۱۰۳/۵۶۳/۲۴۳/۱۲۳/۱۳۳/۲۶

۲۲۳۲۰۰۷۱۰۲/۳۱۳/۰۰۰/۳۵۷/۳۷۳/۲۶

۲۲۴۲۹۱۷۳۲۳/۴۰۳/۳۸۳/۲۲۲/۹۸۳/۲۴

۲۲۵۳۰۱۹۱۲/۴۹۸/۳۷۱/۴۳۰/۶۹۳/۲۴

۲۲۶۵۶۰۷۲۹۴/۸۳۱/۵۰۱/۲۶۵/۳۴۳/۲۳

۲۲۷۷۴۰۳۱۳۰/۴۱۱/۲۷۲/۱۴۸/۹۸۳/۲۰

۲۲۸۶۸۰۲۹۹۵/۶۴۳/۵۱۲/۰۸۱/۵۴۳/۱۹

۲۲۹۲۹۰۲۴۱۶/۵۹۲/۵۰۰/۰۰۳/۶۸۳/۱۹

۲۳۰۳۹۱۷۳۱۴/۸۴۲/۶۹۱/۹۲۳/۳۱۳/۱۹

۲۳۱۶۸۰۲۲۳۲/۰۵۴/۱۷۳/۴۵۳/۰۵۳/۱۸

۲۳۲۲۷۱۱۱۱۰/۰۰۵/۲۵۴/۶۹۲/۷۰۳/۱۶

۲۳۳۳۴۰۲۹۰۴/۲۸۳/۴۵۲/۸۲۲/۰۲۳/۱۴

۲۳۴۳۹۱۷۲۲۴/۹۷۲/۴۰۲/۳۶۲/۸۲۳/۱۴

۲۳۵۲۹۰۲۴۳۷/۵۶۳/۸۶۰/۷۱۰/۴۰۳/۱۳

۲۳۶۴۷۰۶۹۲۱/۰۸۱/۲۲۳/۷۰۶/۴۵۳/۱۱

۲۳۷۷۲۰۳۱۰۰/۱۴۷/۹۱۰/۸۸۳/۴۸۳/۱۱

۲۳۸۸۱۳۵۰۱/۹۲۲/۸۲۲/۹۴۴/۶۶۳/۰۹

۲۳۹۳۰۳۳۳۰/۰۰۴/۵۵۵/۸۵۱/۹۳۳/۰۹

۲۴۰۵۱۰۵۴۰۶/۳۳۰/۳۹۱/۶۳۳/۸۶۳/۰۵

۲۴۱۲۸۱۵۱۱۲/۴۲۲/۰۴۳/۹۲۳/۸۳۳/۰۵

۲۴۲۷۲۱۴۲۰۳/۲۵۱/۴۰۱/۶۰۵/۹۳۳/۰۴

۲۴۳۷۲۱۶۱۰۱۱/۳۱۰/۰۳۰/۰۹۰/۶۹۳/۰۳

۲۴۴۱۵۱۶۱۰۶/۶۳۳/۴۰۱/۵۰۰/۵۷۳/۰۲

۲۴۵۳۳۰۱۹۰۳/۲۰۳/۱۴۳/۲۵۲/۴۸۳/۰۲

۲۴۶۲۷۰۷۴۰۳/۱۴۳/۱۹۲/۹۸۲/۶۰۲/۹۸

۲۴۷۶۴۰۵۹۰۴/۷۹۳/۰۹۲/۲۵۱/۷۷۲/۹۸

۲۴۸۸۱۰۳۰۰/۰۳۵/۲۸۲/۶۳۳/۸۱۲/۹۴

۲۴۹۹۱۰۵۲۹۰/۳۶۱/۱۶۳/۹۵۶/۱۴۲/۹۰

۲۵۰۱۹۰۲۱۹۳/۱۷۲/۵۸۲/۵۳۳/۱۸۲/۸۷

۲۵۱۲۹۳۳۶۱۳/۷۴۲/۷۸۳/۰۰۱/۹۲۲/۸۶

۲۵۲۸۱۳۴۰۴/۹۲۳/۶۸۱/۲۷۱/۵۱۲/۸۵

۲۵۳۷۰۸۹۰۲/۵۴۰/۳۴۰/۷۷۷/۶۳۲/۸۲

۲۵۴۷۱۱۴۱۹۰/۵۸۰/۳۲۲/۹۲۷/۳۴۲/۷۹

۲۵۵۱۳۰۱۹۰۳/۵۸۲/۶۸۲/۵۹۲/۲۷۲/۷۸

۲۵۶۲۵۱۱۱۰۲/۲۶۲/۰۲۳/۲۹۳/۵۳۲/۷۷

۲۵۷۳۹۱۷۲۳۵/۳۱۲/۰۸۱/۵۸۲/۱۲۲/۷۷

۲۵۸۹۰۹۳۱۳/۹۰۱/۹۳۲/۲۲۲/۹۵۲/۷۵

۲۵۹۹۱۱۲۲۰۰/۳۲۱/۶۸۲/۷۳۶/۱۱۲/۷۱
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۲۶۰۲۵۲۹۱۰۳/۴۸۳/۱۷۲/۳۵۱/۷۳۲/۶۸

۲۶۱۴۶۰۱۹۹۴/۸۰۲/۹۰۱/۴۱۱/۶۲۲/۶۸

۲۶۲۳۰۲۸۹۹/۲۴۰/۴۰۰/۳۵۰/۷۰۲/۶۷

۲۶۳۳۲۱۳۹۰۲/۲۷۱/۹۲۲/۵۶۳/۹۱۲/۶۶

۲۶۴۴۰۰۲۳۹۴/۴۲۳/۶۰۱/۹۸۰/۵۴۲/۶۴

۲۶۵۷۲۱۴۱۰۰/۰۰۰/۰۸۱/۴۰۹/۰۶۲/۶۳

۲۶۶۱۰۲۲۱۳/۸۹۱/۰۴۱/۶۷۳/۹۰۲/۶۲

۲۶۷۲۰۷۱۲۵/۷۲۳/۱۱۰/۶۰۰/۹۷۲/۶۰

۲۶۸۷۲۰۷۱۲۰/۲۸۳/۲۸۰/۸۸۵/۸۸۲/۵۸

۲۶۹۷۰۰۹۹۱۱/۸۳۲/۱۹۲/۸۶۳/۳۱۲/۵۵

۲۷۰۵۷۰۳۹۰۳/۷۰۲/۰۱۳/۲۳۱/۱۶۲/۵۳

۲۷۱۳۹۱۸۹۰۲/۲۱۱/۵۴۲/۴۰۳/۸۲۲/۴۹

۲۷۲۱۲۰۷۶۰۱/۷۸۰/۹۴۲/۶۴۴/۵۸۲/۴۹

۲۷۳۲۹۱۵۲۱۶/۸۵۱/۹۸۰/۲۶۰/۷۹۲/۴۷

۲۷۴۷۳۰۸۴۰۲/۴۱۳/۷۵۱/۷۹۱/۸۸۲/۴۵

۲۷۵۶۱۰۳۲۹۲/۴۳۱/۷۷۱/۰۸۴/۵۳۲/۴۵

۲۷۶۸۴۱۷۲۰۳/۴۵۲/۴۰۱/۶۸۲/۲۳۲/۴۴

۲۷۷۷۴۱۳۰۰۰/۰۳۰/۱۲۰/۲۲۹/۳۷۲/۴۳

۲۷۸۷۰۵۱۹۳/۹۹۱/۷۲۱/۸۲۲/۱۸۲/۴۳

۲۷۹۲۰۸۶۰۰/۰۰۹/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۲/۴۳

۲۸۰۲۹۲۲۱۱۳/۵۷۲/۵۵۲/۴۶۱/۱۱۲/۴۲

۲۸۱۶۹۱۴۹۰۲/۹۷۲/۴۳۲/۹۵۱/۳۴۲/۴۲

۲۸۲۲۵۰۸۱۰۴/۰۱۲/۲۲۱/۸۶۱/۵۶۲/۴۱

۲۸۳۲۸۱۵۱۲۳/۴۴۲/۱۷۲/۱۴۱/۷۲۲/۳۷

۲۸۴۵۸۰۵۰۰۹/۰۲۰/۰۷۰/۰۸۰/۲۰۲/۳۴

۲۸۵۳۰۳۲۹۱/۰۹۱/۰۲۲/۲۲۵/۰۱۲/۳۴

۲۸۶۷۰۰۵۲۹۲/۳۶۱/۹۱۲/۲۳۲/۷۹۲/۳۲

۲۸۷۲۸۳۳۲۲۳/۹۹۲/۸۹۱/۶۷۰/۶۷۲/۳۰

۲۸۸۲۵۱۷۴۹۴/۱۸۳/۱۴۱/۲۱۰/۶۸۲/۳۰

۲۸۹۱۹۰۴۹۰۲/۴۶۱/۴۸۱/۵۹۳/۶۱۲/۲۸

۲۹۰۷۰۶۱۰۲/۵۶۱/۳۰۱/۸۷۳/۳۶۲/۲۷

۲۹۱۳۰۲۲۹۱/۵۲۰/۶۴۳/۸۴۳/۰۶۲/۲۷

۲۹۲۳۰۶۲۹۰/۰۹۱/۳۲۷/۶۳۰/۰۰۲/۲۶

۲۹۳۶۸۰۲۹۱۰/۵۳۱/۸۵۳/۰۸۳/۵۸۲/۲۶

۲۹۴۴۰۲۱۰۱/۴۴۲/۹۰۲/۸۲۱/۶۵۲/۲۰

۲۹۵۲۷۱۳۹۰۱/۰۳۱/۳۴۵/۵۱۰/۸۸۲/۱۹

۲۹۶۷۰۴۱۰۰/۹۰۱/۵۸۱/۹۲۴/۳۲۲/۱۸

۲۹۷۵۸۰۱۲۳۱/۸۲۳/۰۵۳/۲۸۰/۴۹۲/۱۶

۲۹۸۲۵۱۵۱۲۰/۱۰۰/۱۰۳/۸۳۴/۵۵۲/۱۵

۲۹۹۶۸۰۲۱۰۲/۷۴۱/۴۲۲/۲۹۲/۰۵۲/۱۲
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۳۰۰۲۰۰۹۴۹۴/۷۲۰/۳۵۱/۰۳۲/۳۹۲/۱۲

۳۰۱۷۳۱۱۰۰۲/۵۷۳/۰۶۱/۲۸۱/۵۴۲/۱۱

۳۰۲۷۲۱۶۳۱۱/۴۱۱/۵۷۲/۱۳۳/۲۹۲/۱۰

۳۰۳۷۲۰۲۲۱۱/۵۴۲/۴۲۱/۹۰۲/۵۰۲/۰۹

۳۰۴۳۹۲۴۱۰۱/۳۹۲/۲۵۲/۶۷۲/۰۲۲/۰۸

۳۰۵۸۰۹۱۰۱/۲۸۱/۲۷۳/۰۶۲/۷۰۲/۰۸

۳۰۶۸۴۱۹۱۱۲/۱۸۲/۳۰۲/۱۸۱/۵۷۲/۰۶

۳۰۷۹۰۹۲۲۶/۴۵۰/۰۰۰/۸۹۰/۸۷۲/۰۵

۳۰۸۷۰۹۹۳۱/۹۷۱/۶۱۱/۶۹۲/۹۳۲/۰۵

۳۰۹۵۷۰۵۰۰۳/۰۹۰/۵۹۰/۷۰۳/۸۱۲/۰۵

۳۱۰۳۴۰۲۱۱۱/۲۱۱/۷۸۲/۵۴۲/۶۱۲/۰۴

۳۱۱۳۰۳۱۹۳/۳۶۰/۷۱۳/۵۷۰/۲۷۱/۹۸

۳۱۲۳۵۰۶۹۹۱/۵۲۲/۱۰۲/۲۶۲/۰۲۱/۹۸

۳۱۳۲۸۰۱۱۰۲/۹۸۱/۶۶۱/۶۸۱/۵۳۱/۹۶

۳۱۴۳۹۰۳۱۱۰/۱۲۰/۲۰۱/۷۰۵/۸۲۱/۹۶

۳۱۵۴۰۶۹۰۲/۴۴۲/۰۲۱/۶۶۱/۷۰۱/۹۶

۳۱۶۸۹۰۵۲۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲۲۷/۰۸۱/۹۵

۳۱۷۸۴۳۲۱۰۱/۷۵۲/۸۶۱/۵۴۱/۶۶۱/۹۵

۳۱۸۷۰۰۵۲۱۲/۴۷۲/۳۵۱/۴۳۱/۵۴۱/۹۵

۳۱۹۲۷۱۴۹۰۱/۴۱۲/۰۹۱/۸۱۲/۴۳۱/۹۴

۳۲۰۲۰۰۹۳۹۲/۶۴۱/۲۵۱/۲۴۲/۵۸۱/۹۳

۳۲۱۷۳۰۸۳۰۱/۹۲۳/۴۱۱/۱۸۱/۲۰۱/۹۳

۳۲۲۴۰۱۱۴۰۳/۶۲۱/۲۹۱/۳۸۱/۱۹۱/۸۷

۳۲۳۲۶۰۱۱۱۱/۸۴۲/۲۱۲/۰۸۱/۳۱۱/۸۶

۳۲۴۵۶۰۷۹۰۰/۲۰۰/۵۲۳/۶۴۳/۰۳۱/۸۴

۳۲۵۸۳۰۴۰۰۲/۴۶۲/۲۱۰/۹۷۱/۷۳۱/۸۴

۳۲۶۷۳۲۵۹۹۱/۳۶۲/۲۷۲/۲۰۱/۵۱۱/۸۴

۳۲۷۵۸۰۱۹۰۰/۶۶۰/۵۸۵/۰۲۰/۹۳۱/۸۰

۳۲۸۷۰۰۴۹۰۰/۷۷۰/۷۴۱/۹۲۳/۷۲۱/۷۹

۳۲۹۲۵۲۹۲۱۱/۷۳۱/۴۴۱/۹۹۱/۹۸۱/۷۹

۳۳۰۱۲۱۳۰۰۰/۲۸۰/۹۰۲/۰۷۳/۸۹۱/۷۸

۳۳۱۴۰۱۱۹۲۱/۲۳۰/۷۹۵/۱۰۰/۰۰۱/۷۸

۳۳۲۱۹۰۵۳۲۱/۹۹۱/۶۸۱/۳۵۲/۰۴۱/۷۶

۳۳۳۸۰۲۳۲۲/۹۴۱/۵۷۲/۲۵۰/۲۸۱/۷۶

۳۳۴۲۸۰۱۲۰۳/۲۰۱/۶۲۱/۰۹۱/۰۶۱/۷۴

۳۳۵۴۰۱۴۹۰۲/۰۶۱/۵۱۲/۲۵۱/۱۳۱/۷۴

۳۳۶۷۶۰۱۱۰۲/۱۳۱/۶۳۲/۱۶۰/۹۱۱/۷۱

۳۳۷۸۷۱۶۴۰۳/۴۸۱/۵۸۱/۰۰۰/۷۴۱/۷۰

۳۳۸۸۵۴۴۶۰۰/۹۴۱/۶۰۲/۵۵۱/۶۴۱/۶۸

۳۳۹۳۹۲۳۲۱۱/۶۷۱/۹۷۱/۳۴۱/۷۵۱/۶۸



موافقت نامه تجارت ترجیحى
بین ایران و اتحادیه اقتصادى اوراسیا

566

متوسط دوره۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸کد HSردیف

۳۴۰۷۱۱۵۹۶/۴۳۰/۰۸۰/۰۸۰/۱۳۱/۶۸

۳۴۱۸۴۱۸۲۹۲/۹۹۱/۲۴۰/۹۶۱/۴۹۱/۶۷

۳۴۲۷۲۱۶۶۹۱/۹۲۱/۹۱۰/۰۵۲/۷۸۱/۶۷

۳۴۳۶۱۱۴۹۰۱/۵۳۱/۳۵۱/۶۰۲/۱۷۱/۶۶

۳۴۴۸۵۰۱۲۰۲/۲۶۱/۰۸۲/۵۲۰/۷۸۱/۶۶

۳۴۵۷۳۰۶۶۹۱/۷۷۰/۲۷۰/۲۸۴/۳۱۱/۶۶

۳۴۶۷۲۲۷۹۰۰/۰۱۰/۳۱۱/۳۲۴/۹۶۱/۶۵

۳۴۷۸۴۷۴۲۰۱/۹۶۱/۳۸۱/۱۰۲/۱۵۱/۶۵

۳۴۸۲۹۳۹۱۱۴/۱۰۰/۶۴۰/۴۹۱/۲۹۱/۶۳

۳۴۹۶۸۰۳۰۰۲/۴۱۱/۳۶۱/۶۸۱/۰۷۱/۶۳

۳۵۰۵۷۰۳۳۰۳/۱۸۱/۵۷۱/۶۷۰/۰۲۱/۶۱

۳۵۱۷۳۰۶۶۱۲/۷۴۱/۰۲۰/۵۶۲/۰۸۱/۶۰

۳۵۲۲۷۱۰۱۲۰/۸۰۳/۱۹۱/۲۲۱/۱۲۱/۵۸

۳۵۳۱۹۰۴۱۰۲/۶۶۱/۸۴۱/۲۴۰/۵۸۱/۵۸

۳۵۴۲۸۰۶۱۰۱/۸۱۰/۸۰۲/۱۶۱/۵۴۱/۵۸

۳۵۵۳۹۲۰۹۹۲/۸۳۰/۸۲۰/۳۸۲/۲۷۱/۵۷

۳۵۶۲۰۰۱۹۰۱/۴۷۱/۴۹۱/۲۴۲/۰۹۱/۵۷

۳۵۷۳۹۰۷۶۰۱/۳۲۱/۲۸۳/۶۵۰/۰۰۱/۵۶

۳۵۸۷۰۱۳۱۰۰/۵۶۱/۲۵۰/۸۲۳/۵۶۱/۵۵

۳۵۹۳۰۲۳۹۳/۴۶۱/۶۰۰/۸۳۰/۲۹۱/۵۵

۳۶۰۳۹۲۱۹۰۱/۴۲۱/۱۵۲/۶۳۰/۹۷۱/۵۴

۳۶۱۷۲۰۲۲۹۱/۷۰۱/۶۰۱/۲۸۱/۵۱۱/۵۲

۳۶۲۵۴۰۲۴۸۰/۱۳۰/۲۱۱/۷۹۳/۹۵۱/۵۲

۳۶۳۱۱۰۳۱۳۱/۲۹۱/۱۶۱/۸۴۱/۷۷۱/۵۲

۳۶۴۵۱۰۱۲۹۳/۳۹۱/۰۸۰/۹۸۰/۶۰۱/۵۲

۳۶۵۲۹۰۲۲۰۴/۴۱۰/۱۴۰/۰۰۱/۴۸۱/۵۱

۳۶۶۳۹۰۲۱۰۲/۷۱۱/۴۰۰/۹۹۰/۸۸۱/۴۹

۳۶۷۷۴۰۸۱۹۰/۰۲۰/۱۱۰/۰۷۵/۷۵۱/۴۸

۳۶۸۵۴۰۲۴۶۰/۳۰۰/۰۳۳/۵۸۲/۰۲۱/۴۸

۳۶۹۱۵۱۲۲۹۴/۰۴۱/۰۹۰/۵۳۰/۲۵۱/۴۸

۳۷۰۶۳۰۱۹۰۱/۱۳۰/۴۸۱/۲۰۳/۰۵۱/۴۶

۳۷۱۶۹۱۰۱۰۱/۷۵۱/۳۶۱/۲۱۱/۵۱۱/۴۶

۳۷۲۱۲۰۷۱۰۰/۰۰۲/۵۹۲/۰۳۱/۲۱۱/۴۶

۳۷۳۲۰۰۱۱۰۱/۸۳۲/۰۴۰/۸۸۱/۰۸۱/۴۶

۳۷۴۲۶۰۷۰۰۱/۴۰۱/۶۳۱/۴۴۱/۲۹۱/۴۴

۳۷۵۷۲۰۸۵۴۰/۱۵۰/۰۹۱/۴۳۴/۰۵۱/۴۳

۳۷۶۱۱۰۱۰۰۰/۴۱۰/۲۹۳/۴۴۱/۵۵۱/۴۲

۳۷۷۲۹۰۱۱۰۲/۵۰۱/۸۵۰/۰۰۱/۳۱۱/۴۱

۳۷۸۳۹۲۰۱۰۱/۲۷۱/۲۳۱/۴۴۱/۷۲۱/۴۱

۳۷۹۷۳۲۱۸۱۱/۰۷۱/۰۷۱/۵۷۱/۹۵۱/۴۱
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۳۸۰۲۲۰۹۰۰۱/۷۳۱/۴۰۱/۳۳۱/۱۷۱/۴۱

۳۸۱۶۱۱۱۹۰۳/۲۳۰/۲۴۰/۱۲۲/۰۳۱/۴۱

۳۸۲۳۵۰۵۲۰۰/۸۰۲/۰۲۰/۶۷۲/۱۳۱/۴۰

۳۸۳۱۰۵۱۱۲/۱۲۱/۲۹۰/۸۹۱/۳۰۱/۴۰

۳۸۴۱۲۱۴۱۰۰/۳۴۰/۹۵۲/۷۱۱/۵۵۱/۳۹

۳۸۵۸۰۲۱۲۱/۶۸۱/۴۰۱/۷۷۰/۶۹۱/۳۹

۳۸۶۸۵۱۶۱۰۲/۵۶۱/۵۸۰/۷۳۰/۶۶۱/۳۸

۳۸۷۵۴۰۸۳۳۰/۰۱۰/۰۰۴/۳۳۱/۱۴۱/۳۷

۳۸۸۱۸۰۶۹۰۱/۲۲۱/۴۵۱/۵۰۱/۲۵۱/۳۶

۳۸۹۳۹۰۲۹۰۰/۰۷۱/۹۶۳/۰۲۰/۳۷۱/۳۶

۳۹۰۵۶۰۲۲۹۰/۰۵۰/۰۲۱/۲۳۴/۰۳۱/۳۳

۳۹۱۶۹۰۴۱۰۲/۰۸۱/۲۷۱/۳۴۰/۶۳۱/۳۳

۳۹۲۱۲۰۷۷۰۲/۹۴۱/۳۸۰/۸۸۰/۰۷۱/۳۲

۳۹۳۶۲۱۴۴۰۰/۹۸۰/۸۴۱/۴۷۱/۹۸۱/۳۲

۳۹۴۸۴۵۸۱۹۲/۵۲۱/۱۳۱/۲۸۰/۳۲۱/۳۱

۳۹۵۷۰۱۳۴۲۰/۳۶۲/۰۱۲/۴۱۰/۴۷۱/۳۱

۳۹۶۹۰۲۴۰۲/۳۱۱/۱۵۰/۹۰۰/۸۷۱/۳۱

۳۹۷۵۸۰۲۲۰۱/۳۷۱/۴۲۱/۲۴۱/۱۷۱/۳۰

۳۹۸۳۵۰۶۱۰۲/۰۴۱/۱۹۱/۰۲۰/۹۴۱/۳۰

۳۹۹۷۲۰۹۲۶۰/۷۵۱/۱۹۱/۸۵۱/۴۰۱/۲۹

۴۰۰۵۵۱۴۴۹۰/۰۹۰/۰۳۱/۸۱۳/۲۵۱/۲۹

۴۰۱۱۷۰۳۱۰۰/۰۰۱/۸۲۲/۶۷۰/۶۳۱/۲۸

۴۰۲۳۲۰۹۱۰۲/۱۹۱/۵۳۰/۷۷۰/۶۲۱/۲۸

۴۰۳۲۵۲۲۱۰۱/۶۲۱/۶۷۱/۱۴۰/۶۸۱/۲۸

۴۰۴۷۰۹۹۱۳/۰۳۱/۱۰۰/۰۱۰/۹۳۱/۲۷

۴۰۵۱۹۰۵۹۰۱/۸۲۱/۰۵۱/۰۵۱/۱۵۱/۲۷

۴۰۶۲۹۰۳۱۵۴/۰۷۰/۳۴۰/۰۳۰/۶۲۱/۲۶

۴۰۷۶۴۰۲۲۰۱/۴۱۱/۶۷۱/۲۱۰/۷۴۱/۲۶

۴۰۸۳۴۰۲۲۰۱/۶۸۱/۳۲۱/۱۲۰/۸۷۱/۲۵

۴۰۹۸۷۰۷۱۰۱/۷۰۰/۸۲۱/۰۰۱/۴۵۱/۲۴

۴۱۰۱۵۱۲۱۹۲/۴۷۱/۰۳۰/۶۵۰/۸۱۱/۲۴

۴۱۱۶۲۰۱۹۹۰/۰۴۱/۹۱۲/۶۰۰/۴۲۱/۲۴

۴۱۲۵۷۰۲۹۱۱/۳۰۱/۴۲۱/۳۹۰/۸۵۱/۲۴

۴۱۳۸۴۳۳۵۲۰/۸۸۲/۷۳۱/۰۶۰/۲۵۱/۲۳

۴۱۴۳۹۰۴۲۲۱/۰۰۰/۶۳۱/۳۵۱/۹۳۱/۲۳

۴۱۵۳۰۳۳۲۱/۶۴۰/۸۸۰/۴۵۱/۹۵۱/۲۳

۴۱۶۳۹۰۹۱۰۱/۴۳۱/۴۳۱/۰۴۱/۰۱۱/۲۳

۴۱۷۲۸۳۴۲۹۲/۰۳۱/۳۸۰/۷۱۰/۷۷۱/۲۲

۴۱۸۲۸۳۰۹۰۰/۳۵۰/۳۱۲/۸۰۱/۴۳۱/۲۲

۴۱۹۴۰۱۲۰۱/۷۴۰/۷۴۱/۲۲۱/۱۸۱/۲۲
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۴۲۰۲۷۱۱۱۴۱/۱۳۲/۶۷۱/۰۷۰/۰۰۱/۲۲

۴۲۱۱۰۲۳۹۲/۰۸۲/۲۷۰/۳۴۰/۱۵۱/۲۱

۴۲۲۳۲۰۸۱۰۱/۹۹۱/۲۱۱/۱۲۰/۴۹۱/۲۰

۴۲۳۷۹۰۳۱۰۱/۳۶۲/۳۴۰/۴۷۰/۶۲۱/۲۰

۴۲۴۸۴۵۰۱۲۲/۴۳۰/۹۳۰/۲۷۱/۱۴۱/۱۹

۴۲۵۷۳۰۱۲۰۲/۳۶۰/۴۳۰/۴۱۱/۵۴۱/۱۹

۴۲۶۲۸۰۴۲۱۱/۳۴۲/۰۶۱/۰۹۰/۲۵۱/۱۸

۴۲۷۶۹۱۱۹۰۱/۹۵۰/۸۷۰/۲۵۱/۶۵۱/۱۸

۴۲۸۳۲۰۲۹۰۲/۷۸۱/۰۱۰/۵۴۰/۴۰۱/۱۸

۴۲۹۴۰۱۲۱۱۰/۴۱۰/۴۴۳/۳۸۰/۴۹۱/۱۸

۴۳۰۲۱۰۴۲۰۱/۲۲۱/۲۲۱/۲۰۱/۰۸۱/۱۸

۴۳۱۵۵۰۳۲۰۱/۳۵۱/۰۷۱/۱۸۱/۰۸۱/۱۷

۴۳۲۴۸۲۰۲۰۱/۲۱۱/۱۵۰/۹۳۱/۳۹۱/۱۷

۴۳۳۷۹۰۳۹۰۰/۰۰۰/۰۱۴/۵۷۰/۰۰۱/۱۵

۴۳۴۳۹۱۷۳۳۱/۰۴۰/۶۹۱/۷۴۱/۱۰۱/۱۴

۴۳۵۲۵۳۰۹۰۱/۶۶۱/۶۴۰/۵۶۰/۷۰۱/۱۴

۴۳۶۲۵۱۱۲۰۲/۵۴۰/۰۰۰/۰۹۱/۸۳۱/۱۱

۴۳۷۳۱۰۲۸۰۱/۷۲۲/۷۲۰/۰۰۰/۰۰۱/۱۱

۴۳۸۲۹۴۲۰۰۰/۰۳۰/۰۱۴/۳۹۰/۰۰۱/۱۱

۴۳۹۴۱۱۳۹۰۰/۹۱۰/۹۹۱/۲۵۱/۲۵۱/۱۰

۴۴۰۴۱۰۴۴۱۲/۶۷۰/۰۰۰/۸۰۰/۹۳۱/۱۰

۴۴۱۶۱۰۷۹۹۰/۰۱۰/۹۲۲/۱۳۱/۳۳۱/۱۰

۴۴۲۱۰۶۳۱۲/۷۰۰/۳۱۰/۰۲۱/۳۵۱/۰۹

۴۴۳۸۵۴۴۱۱۱/۷۶۱/۲۱۰/۶۸۰/۶۹۱/۰۹

۴۴۴۶۳۰۸۰۰۰/۷۴۱/۰۳۱/۵۵۱/۰۲۱/۰۸

۴۴۵۷۴۰۳۱۱۰/۷۶۱/۹۴۰/۵۴۱/۰۹۱/۰۸

۴۴۶۷۰۹۶۰۰/۹۹۰/۹۳۰/۹۱۱/۴۸۱/۰۸

۴۴۷۲۸۰۳۰۰۰/۳۴۱/۱۰۱/۷۲۱/۱۵۱/۰۸

۴۴۸۷۰۱۳۲۸۰/۴۷۱/۰۹۰/۹۱۱/۸۳۱/۰۷

۴۴۹۸۵۰۴۲۳۳/۱۶۰/۸۷۰/۰۷۰/۱۶۱/۰۷

۴۵۰۸۰۹۲۱۱/۰۵۱/۲۶۰/۹۶۰/۹۷۱/۰۶

۴۵۱۶۸۰۶۲۰۰/۵۳۰/۹۹۰/۹۴۱/۷۸۱/۰۶

۴۵۲۸۴۱۰۱۳۰/۰۰۰/۱۸۰/۵۸۳/۴۷۱/۰۶

۴۵۳۷۰۶۹۰۱/۳۱۰/۸۳۰/۸۹۱/۱۸۱/۰۵

۴۵۴۲۵۱۲۰۰۰/۸۲۱/۰۳۰/۵۱۱/۸۱۱/۰۴

۴۵۵۷۱۱۹۰۱/۲۲۲/۱۱۰/۶۵۰/۱۵۱/۰۳

۴۵۶۱۲۰۹۹۹۱/۴۴۰/۸۴۱/۱۶۰/۶۹۱/۰۳

۴۵۷۷۲۲۸۴۰۰/۹۸۰/۴۰۱/۶۶۱/۰۴۱/۰۲

۴۵۸۶۸۱۱۸۹۰/۰۰۰/۰۰۲/۲۴۱/۸۲۱/۰۲

۴۵۹۸۴۳۴۲۰۰/۸۸۰/۷۸۰/۵۸۱/۸۱۱/۰۱
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۴۶۰۳۴۰۱۱۱۱/۲۲۰/۹۳۰/۷۷۱/۱۱۱/۰۱

۴۶۱۸۵۴۴۱۹۰/۵۰۰/۳۵۰/۵۰۲/۶۶۱/۰۱

۴۶۲۶۳۰۴۹۹۱/۱۵۰/۸۱۱/۶۵۰/۴۱۱/۰۱

۴۶۳۳۹۰۵۱۹۰/۵۲۰/۷۲۱/۶۸۱/۰۹۱/۰۰

۴۶۴۸۵۴۴۲۰۱/۶۸۱/۲۷۰/۵۸۰/۴۵۱/۰۰

ماخذ: آمار و اطالعاتTrademap  و محاسبات تحقیق

جدول پ (۶-۱۵): مزیت رقابتی آشکارشده ایران در ۲۰۱۸

RCAشرحکد HSردیف

۱۸۵/۷۶استات  ایزوبوتیل ۱۲۹۱۵۳۴

۱۴۶/۳۰آهن و فوالدهای غیرممزوج به شکل شمش۲۷۲۰۶۱۰

۱۳۲/۸۰ زعفران ۳۹۱۰۲۰

۱۲۶/۷۲  فورآلدئید (فورفورال ) ۴۲۹۳۲۱۲

۵۵۷۰۲۹۲
  فرش، کف پوش  غیرمخملی باف  آماده  مصرف  از مواد نساجی    سنتتیک یا مصنوعی، 

منگوله بافت نشده، یا پرزباشی نشده
۱۰۲/۱۰

۷۵/۴۶ آهن و فوالدهای غیرممزوج به  اشکال ابتدایی۶۷۲۰۶۹۰

۶۵/۳۴ هیدروکربورهای  حلقوی  (غیر از موارد مشمول  در شماره های  ۲۹۰۲٫۱۱، )۷۲۹۰۲۹۰۲۹۰۲٫۱۹

۵۳/۶۵  پارچه های تار و پودباف دیگر از الیاف  غیر یکسره  پلی استر چاپ  شده ۸۵۵۱۴۴۹

۹۵۷۰۱۱۰
 فرش  و کف پوش های  دیگر از پشم  یا از موی  نرم (کرک) حیوان، گره باف، حتی آماده  

مصرف
۴۸/۴۷

۳۸/۱۳  هیدروکربورهای  غیرحلقوی اشباع نشده ۱۰۲۹۰۱۲۹

۱۱۲۸۰۲۰۰
گل  گوگرد گوگرد تصعیدشده  و گوگرد رسوب کرده پرسیپیتد (percipitated)، گوگرد 

کلوئیدال 
۳۶/۶۶

۳۴/۸۹ گازهای  نفتی  و سایر هیدروکربورهای  گازی  شکل  ۱۲۲۷۱۱۱۹

۳۴/۷۵ماشین آالت و دستگاه ها برای خنک کردن هوا از طریق تبخیر۱۳۸۴۷۹۶۰

۳۲/۱۶ خرما، تازه، یا خشک کرده ۱۴۸۰۴۱۰

۱۵۳۰۲۱۹
  خانواده  ماهی  آزاد و قزل آال (salmonides)، غیر از موارد مشمول شماره های  فرعی  

۰۳۰۲٫۱۱ و ۰۳۰۲٫۱۲ به استثنای فیله  ماهی  و سایر قسمت های گوشتی ماهی 
۲۹/۶۸

۱۶۴۱۰۲۲۱
  پوست  خام  حیوانات  از جنس  گوسفند (تازه ، یا نمک زده، خشک شده، آهک زده، پیکله  یا 
محفوظ شده  به نحوی دیگر، اما دباغی نشده، پارشمینه نشده یا آماده نشده به نحوی دیگر) 

۲۸/۹۲

۲۴/۸۷  شیره  و عصاره  از شیرین  بیان ۱۷۱۳۰۲۱۲

۱۸۷۲۰۷۱۱
  محصوالت نیمه تمام از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج دارای کمتر از ۲۵ درصد وزنی 

کربن، با سطح  مقطع مربع یا مربع مستطیل که  اندازه پهنای آن کمتر از دو برابر ضخامتش 
باشد

۲۳/۳۵

۲۲/۱۰ دسته  الیاف  از پلی استرها۱۹۵۵۰۱۲۰

۲۱/۸۵  متانول  (الکل  متیلیک) (از منوالکل های  اشباع شده  غیرحلقوی)۲۰۲۹۰۵۱۱

۲۱۷۱۱۴۰
یز)، محفوظ شده  به صورت موقت  (مثال به وسیله  گاز سولفورو   خیار و خیار ترشی  (خیار ر
یا در آب  نمک، در آب  گوگردی  یا در سایر محلول های  محافظت کننده  موقت ) که  به همان  

حالت قابل  مصرف  فوری  نباشد
۲۱/۷۳

۲۲۲۵۱۵۱۱
  سنگ های  مرمر و سنگ های  تراورتن  با وزن  مخصوص  ظاهری مساوی  ۲٫۵ یا بیشتر، 

کارنشده  
۲۰/۷۵
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۱۹/۲۸ سایر سیمان های  هیدرولیک، حتی  رنگ شده۲۳۲۵۲۳۹۰

 ساعت  دیواری، رومیزی  و همانند دارای  محرک ساعت  مچی، جیبی  ۲۴۹۱۰۳۹۰

۱۷/۶۰ گلیم، شوماک یا سوماک، کارامانی  و فرش های  دستباف  همانند۲۵۵۷۰۲۱۰

۱۶/۹۱محصوالت  نیمه تمام  از آهن یا فوالدهای غیرممزوج دارای کمتر از ۲۵ درصد وزنی ۲۶۷۲۰۷۱۹

۱۶/۶۵ وازلین  حتی  رنگ شده۲۷۲۷۱۲۱۰

۱۶/۶۳  ایزومرهای  اکسیلن  به صورت مخلوط  (از هیدروکربورهای  حلقوی )۲۸۲۹۰۲۴۴

۱۶/۵۳  ۲، ۲ - اکسی  دی  اتانول  (دی  اتیلن  گلیکول) (از اتر - الکل ها)۲۹۲۹۰۹۴۱

۳۰۳۰۲۲۲
  ماهی  دیل  (pleuronectes plaless a) (plaice) به استثنای جگر ماهی، تخم  و منی  
ماهی، تازه  یا سردکرده ، به استثنای  فیله  ماهی  و سایر قسمت های  گوشتی  ماهی  مشمول  

شماره  ۰۳٫۰۴
۱۶/۳۲

۱۶,۲۷  اتیلن  گلیکول  (اتان  دی  ال )۳۱۲۹۰۵۳۱

۱۵/۱۹ قیر نفت ۳۲۲۷۱۳۲۰

 انگور، خشک کرده۳۳۸۰۶۲۰

۳۴۷۲۰۳۹۰
 محصوالت آهنی اسفنجی، به شکل  توده، گلوله و حبه یا به اشکال  همانند، آهن با درجه 

خلوص حداقل  ۹۹٫۹۴ درصد وزنی به شکل  توده، گلوله و حبه یا به اشکال  همانند 
۱۴/۳۹

۱۳/۸۹  سنگ های دیگر غیر از سنگ ها و اشیای ساخته شده ۳۵۶۸۰۲۲۹

۱۳/۷۲ اوره ، حتی  به صورت محلول  در آب ۳۶۳۱۰۲۱۰

۳۷۷۲۱۳۱۰
 میله ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از آهن یا فوالدهای 

غیرممزوج، دارای دندانه، برآمدگی، گودی یا سایر تغییر شکل یافتگی هایی باشند که  در 
یان  نورد شدن حاصل می شوند جر

۱۳/۲۹

۳۸۷۹۰۱۱۲
  روی  غیرممزوج  به صورت کارنشده، که  برحسب  وزن  کمتر از ۹۹٫۹۹ درصد روی  داشته  

باشد
۱۳/۱۸

۱۲/۹۳ لوله ها و پروفیل های تو خالی، غیر از لوله های مشمول شماره ۷۳٫۰۵ ۳۹۷۳۰۶۹۰

۱۲/۱۸  بوتان  مایع شده ۴۰۲۷۱۱۱۳

۱۲/۰۴ سیب زمینی، نپخته  یا پخته  شده  درآب  یا بخار، یخ زده ۴۱۷۱۰۱۰

۱۲/۰۱ اکسیدها و هیدرو کسیدهای  مولیبدن ۴۲۲۸۲۵۷۰

۱۱/۶۹ پلی اتیلن  با وزن  مخصوص  (چگالی ) ۹۴/۰ یا بیشتر، به اشکال  ابتدایی ۴۳۳۹۰۱۲۰

 سیب زمینی  (غیر از بذر سیب زمینی)، تازه، یا سردکرده ۴۴۷۰۱۹۰

۱۱/۳۴ سنگ  گچ، انیدریت۴۵۲۵۲۰۱۰

۴۶۵۷۰۱۹۰
 فرش و کف پوش  از مواد نساجی    دیگر غیر از پشم  و موی  نرم (کرک) حیوان ، گره باف، 

حتی آماده  مصرف

۴۷۵۷۰۲۹۹
  فرش، کف پوش  غیرمخملی باف  آماده  مصرف  از مواد نساجی    غیر از شماره های 

۵۷۰۲٫۹۱ و ۵۷۰۲٫۹۲، منگوله بافت نشده، یا پرزباشی نشده
۱۱/۱۶

۱۱/۰۵ لوله ها و پروفیل های تو خالی، بدون درز، از آهن یا از فوالد ۴۸۷۳۰۴۹۰

۱۰/۹۹  ساعت های  دیواری، غیر از ساعت های  مشمول  شماره  ۹۱۰۳٫۹۰ و ۴۹۹۱۰۵۲۹۹۱۰۵٫۲۱

۱۰/۷۳  پروپان  مایع شده ۵۰۲۷۱۱۱۲

۵۱۲۷۱۲۹۰
 ،«(STACK WAX) یز متبلور «موم  اسالک  وازلین، موم  پارافین، موم  نفتی  با ذرات  ر

اوزوکریت، موم لین  یبت، موم  تورب، سایر موم های معدنی  و محصوالت  مشابه  که  از سنتز 
یا به طرق دیگر به دست  می آید، حتی  رنگ شده

۱۰/۴۵

۱۰/۰۲نفت  خام  (petroleum oil) و روغن  حاصل  از مواد معدنی  قیری  خام ۵۲۲۷۰۹۰۰

۹/۶۰ انجیر، تازه، یا خشک کرده۵۳۸۰۴۲۰
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۵۴۶۳۰۵۳۳
جوال و کیسه برای بسته بندی، به دست آمده از نوار یا اشکال همانند از پلی اتیلن یا 

پلی پروپیلن
۹/۵۸

۵۵۷۲۱۶۳۲
  پروفیل از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج، با مقطع  I، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده 

یا گرم اکسترودشده با بلندی ۸۰ میلی متر یا بیشتر
۹/۱۵

۹/۰۴ سکوهای  شناور یا غوطه ور حفاری  یا استخراج۵۶۸۹۰۵۲۰

۵۷۲۵۲۰۲۰
 گچ  (شامل  سنگ  گچ  تکلیس  شده  یا سولفات  کلسیم)، حتی  رنگ  کرده یا مقدار کمی  

مواد تند کننده  یا کند کننده  به آن افزوده  شده  باشد
۹/۰۲

۵۸۵۷۰۴۹۰
پاشی نشده حتی آماده  مصرف    فرش و کف پوش های  دیگر از نمد، منگوله بافت نشده  یا پرز

به  غیر از آنهایی که  مشمول شماره ۵۷۰۴٫۱۰ می شوند
۸/۸۷

۸/۸۰ سیب زمینی، آماده  یا محفوظ شده  به جز در سرکه  یا جوهر سرکه ، یخ نزده ۵۹۲۰۰۵۲۰

۶۰۵۵۱۳۴۹
  پارچه های تار و پودباف چاپ  شده  دیگر از الیاف  غیر یکسره  که  کمتر از ۸۵ درصد وزن 
آنها از این  الیاف  باشد عمدتا یا منحصرا با پنبه  مخلوط شده که  وزن  هر مترمربع آنها از 

۱۷۰ گرم  بیشتر نباشد 
۸/۶۷

۸/۵۹شیشه اپتیک و عناصر از شیشه اپتیک و شیشه عینک های طبی، کارنشده با اصول اپتیك۶۱۷۰۰۳۱۲

۶۲۷۴۰۳۱۳(Billet)  ۸/۵۴  مس  تصفیه شده  به شکل  شمش  کوچک

۸/۵۱ گوجه فرنگی آماده  یا محفوظ شده  به جز در سرکه  یا جوهر سرکه ۶۳۲۰۰۲۹۰

۸/۴۷ پلی اتیلن  با وزن  مخصوص  (چگالی) کمتراز ۹۴/۰ به اشکال  ابتدایی ۶۴۳۹۰۱۱۰

۶۵۲۵۱۸۳۰(tossed dolomite) ۸/۲۳ چینه  دولومی  همچنین

۷۱۹۴خیار و خیار ترشی، تازه  یا سردکرده ۶۶۷۰۷۰۰

۷/۴۶ سیمان های  پودرنشده  معروف  به  کلینکر، حتی  رنگ شده۶۷۲۵۲۳۱۰

۶۸۴۰۰۴۰۰
یز و دم  قیچی  از کائوچو (غیر از کائوچوی  سفت  شده) و پودر و گرانول های   آخال، خرده ر

حاصل شده  از آنها
۷/۴۱

۷/۳۵ط ناب، کابل  نوار گیس باف  و همانند، از مس، که  برای  مصرف  برق  عایق نشده  باشند۶۹۷۴۱۳۰۰

۷۰۷۰۰۵۳۰
 شیشه فلوت (Float) که فقط یک یا هر دو روی آن ساییده یا صیقلی شده باشد، به 

صورت صفحه یا ورق و مسلح شده با سیم، حتی دارای یک الیه جاذب یا منعکس کننده، 
ولی کارنشده به نحوی دیگر

۷/۳۳

۷/۲۶ پلیمرهای  اولفین های  هالوژنه، به  اشکال  ابتدایی  ۷۱۳۹۰۴۹۰

۷/۲۴  پلی  استیرن ، به  اشکال  ابتدایی ، قابل  انبساط ۷۲۳۹۰۳۱۱

۷۳۵۶۰۷۴۱
  ریسمان برای بستن یا عدل بندی  از پلی اتیلن  یا از پلی پروپیلن  حتی گیس باف  یا 

قیطان باف ، حتی آغشته ، اندوده ، پوشانده، یا غالف شده با کائوچو یا با ماده  پالستیکی
۷/۱۵

۷/۰۴  نخ های  دیگر از رشته های  مصنوعی  چند ال (تابیده) یا کابله  ۷۴۵۴۰۳۴۹

۷۵۲۰۰۵۵۹
  لوبیا (گونه phaseolas)، (گونه vigna) آماده  یا محفوظ شده  به جز در سرکه  یا جوهر 

سرکه، یخ نزده
۷/۰۰

۶/۹۹  خمیرها از مواد الیافی سلولزی، شیمیایی۷۶۴۷۰۶۹۲

۷۷۴۰۳۱۰
 ماست، حتی  غلیظ شده  یا به  آن قند یا سایر مواد شیرین کننده  یا خوشبوکننده  یا میوه  یا 

کاکائو 
۶/۷۹

۶/۶۴ موی  زبر حیوان ، حالجی  شده  یا شانه  زده ۷۸۵۱۰۵۴۰

۶/۵۴ پیاز و موسیر، تازه  یا سردکرده ۷۹۷۰۳۱۰

۸۰۲۵۰۳۰۰
گوگرد از هر نوع  به استثنای گل  گوگرد (گوگرد تصفیه شده )، گوگرد رسوب کرده (گوگرد 

پرسیپیته ) و گوگرد کلوئیدال 
۶/۴۸

۶/۴۵ قیر و آسفالت، طبیعی، آسفالتیت  (Asphaltite) و سنگ  آسفالت دار۸۱۲۷۱۴۹۰

۸۲۶۱۰۳۳۹
  ژاکت و ژاکت ورزشی از موادنساجی   به  غیر از شماره های ۶۱۰۳٫۳۱، ۶۱۰۳٫۳۲، 

۶۱۰۳٫۳۳ مردانه  یا پسرانه، کشباف  یا قالب باف
۶/۳۷
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۸۳۷۲۱۶۲۱
  پروفیل (profile) از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج با مقطع  L، فقط گرم نوردشده، گرم 

کشیده شده یا گرم اکسترودشده، با بلندی کمتر از ۸۰ میلی متر
۶/۱۰

۸۴۶۰۳۹۰
ینت، خشک کرده، سفید کرده، آغشته   یده شده، برای  دسته  گل  یا برای  ز  گل  و غنچه  گل، بر

یا آماده شده  
۶/۰۴

۶/۰۱ میله ها از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج، فقط آهنگری شده۸۵۷۲۱۴۱۰

۸۶۵۸۰۹۰۰
پارچه های  تار و پودباف از نخ های  فلزی و پارچه های  تار و پودباف  از نخ های  نساجی    

جورشده با فلز 
۵/۹۰

۵/۸۵کیوی۸۷۸۱۰۵۰

۸۸۷۳۲۳۹۲
  اشیای سر میز، اشیای آشپزخانه  یا سایر اشیای خانه  داری  و اجزا و قطعات  آنها از چدن ، 

لعاب  داده شده
۵/۷۵

۸۹۷۲۱۴۲۰
 میله ها از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج، غیر از میله های مشمول شماره ۷۲٫۱۳، گرم 
نوردشده، دارای دندانه، برآمدگی، گودی یا سایر تغییر شکل  یافتگی هایی  باشند که  در 

یان  نورد حاصل  شده  یا بعد از نورد شدن  تاب  داده شده اند جر
۵/۷۵

۵/۶۷  ماهی های، یخ زده ، به استثنای  فیله  ماهی  و سایر قسمت های  گوشتی  ماهی  ۹۰۳۰۳۴۹

۵/۶۶ موم  پارافین  دارای   کمتر از ۰/۷۵ درصد وزنی  روغن ۹۱۲۷۱۲۲۰

۹۲۳۰۳۲۹
  ماهی های  آزاد و قزل آال (Salmonides) یخ زده، به استثنای  فیله  ماهی  و سایر قسمت های  

گوشتی  ماهی  مشمول  شماره  ردیف  ۰۳٫۰۴ و به استثنای  جگر ماهی، تخم  و منی  ماهی 
۵/۶۱

۵/۵۸ سیب تازه ۹۳۸۰۸۱۰

۹۴۷۰۰۵۱۰
 شیشه فلوت (Float) که فقط یک رو یا هر دو روی آن ساییده یا صیقلی شده باشد، به 
صورت صفحه یا ورق حتی دارای یک الیه جاذب یا منعکس کننده، مسلح نشده با سیم، 

ولی کارنشده به نحوی دیگر
۵/۴۶

۵/۴۴  پلی  استیرن ، به  اشکال  ابتدایی  (غیر از موارد مشمول  شماره فرعی  ۳۹۰۳٫۱۱)۹۵۳۹۰۳۱۹

۵/۴۳ آلو، خشک کرده۹۶۸۱۳۲۰

۹۷۷۲۰۷۱۲
  محصوالت نیمه تمام از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج دارای کمتر از ۲۵ درصد وزنی 

کربن
۵/۲۹

۹۸۲۵۱۵۱۲
  سنگ های  مرمر و سنگ های  تراورتن  با وزن  مخصوص  ظاهری مساوی  ۲/۵ یا بیشتر، 

یده  شده  به وسیله  اره  یا به نحوی دیگر به صورت قطعه  یا به شکل  صفحات  مربع  یا  فقط  بر
مربع  مستطیل

۵/۲۷

۵/۲۳  مفتول  مسی  از مس  تصفیه شده، غیر از آنهایی که مشمول  شماره ۷۴۰۸٫۱۱ می شوند۹۹۷۴۰۸۱۹

۱۰۰۳۹۲۳۲۹
  کیسه، کیسه کوچک برای  نقل  و انتقال یا بسته بندی  کاال، از مواد پالستیکی  (غیر از 

پلی اتیلن)
۵/۱۳

ماخذ: آمار و اطالعاتTrademap  و محاسبات تحقیق




