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چکیده:
گسترش پدیده جهانیشدن اقتصاد سبب شد تا رابطهها و همکاری کشورها در جهت تحصیل سودمندیها در
قالب همکاریهای منطقهای در دستور کار بسیاری از کشورهای درحالتوسعه بهویژه کشور ایران قرار گیرد .تعامل
با چنین کشورهایی ،ایران را در ایجاد زمینههای الزم برای تجارت با تعرفه ترجیحی و همگرایی اقتصادی ترغیب
کرده است .در این پژوهش تالش شده با بررسی تجارت (صادرات و واردات) ایران و پنج کشور عضو اتحادیه
اقتصادی اوراسیا با یکدیگر ،در مقایسه با دیگر کشورها و با استفاده از یک مدل کاربردی با عنوان مدل اسمارت،
پیامدهای ایجاد تجارت و انحراف تجارت ناشی از موافقتنامه موقت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای
عضو با استفاده از اطالعات دوره زمانی  5931الی  5933بررسی و تحلیل شود .نتایج بدست آمده از پژوهش در
زمینه این موافقتنامه نشان میدهد ،بهطور نسبی تجارت بین ایران و پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی یک
سال پس از اجرای آن ،در مقایسه با میانگین سه سال گذشته بهبودیافته است .نتایج بدست آمده از مدل اسمارت
بیانگر افزایش  4/4درصدی واردات بخش کشاورزی از اتحادیه یاد شده ناشی از کاهش تعرفه خواهد بود که بخشی
از آن ناشی از ایجاد تجارت و بخش دیگر ناشی از انحراف تجارت است .لذا با عنایت به آموزههای خوب این
موافقتنامه پیشنهاد میشود در زمینه آگاهیرسانی کافی از ظرفیتهای این موافقتنامه بهتهمهی نهادها وبازرگانان
کشور پیش از پیش توجه شده و انگیزه بیشترو تسهیالت الزم برای آنان فراهم شود.
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مقدمه
جریانهای تجاری و آزادسازی آن بهعنوان یکی از مهمترین موضوعهای اقتصادی در نیمسده
اخیر و بهویژه از هنگام تشکیل گات در  ،1491موردتوجه اقتصاددانان قرارگرفته است .از همین
رو ،هر کشور با توجه به هدفهای توسعهای ملی و بینالمللی خود سیاستهای خاصی را برای
هدایت فعالیتهای تجاری در پیشگرفته است .در سالهای اخیر -بهویژه از دهه  1441به اینسو،
یکی از بحثهای اصلی اقتصاددانان ،آزادسازی تجاری و جهانیشدن آن بوده است .برای ورود به
فرآیند جهانیشدن ،ایجاد فضای رقابتی اهمیت بسزایی دارد (Naseri,2008).یکی از مهمترین
تغییر و دگرگونی نظام تجارت جهانی در همین دوره «افزایش موافقتنامههای تجارت منطقهای»
 (RTA)1است.
از راهکارهایی که میتواند تجارت خارجی را افزایش دهد ،انعقاد قراردادهای همکاری دو یا
چندجانبه بین کشورهای همجوار است .موافقتنامههای تجارت منطقهای برحسب همپوشی بین
آنها متفاوت و گوناگون هستند .سادهترین شکل آن ،موافقتنامههای تجاری دوجانبه است.
بهطورمعمول این نوع از موافقتنامهها اغلب بین شریکان طبیعی تجاری که ازنظر جغرافیایی
دارای مرز مشترك هستند ،منعقد میشود .این امر باعث میشود که کشورها نخستین تجربه
منطقهای خود را با یك یا چند کشور همجوار پیدا کنند ،در چنین شرایطی ،اقتصاد منطقهای
از طریق حذف بازدارندههای تعرفهای و سایر بازدارندههای گمرکی موجود در منطقه و نیز
دسترسی واحدهای تولید به بازارهای پررونق و گسترده امکانپذیر شده و بازدارندههای انتقال
سرمایه وفناوری و آموزه های کارشناس (تکنولوژی) در محدوده منطقه برداشته میشود و
درمجموع ،افقهای گستردهتری در برابر واحدهای تولیدی و شرکتها گشوده میشود .این روند
موجب شکلگیری اتحادیههای منطقهای در جهان شده است؛ ازجمله اتحادیههای موفق
شکلگرفته میتوان به اتحادیه اروپا ،اتحادیه کشورهای آمریکای شمالی (نفتا) 2و همچنین
اتحادیه کشورهای شرق آسیا (آسه آن) اشاره کرد که حجم تجارت درون منطقهای آنها به
ترتیب  91، 56و  56درصد است .البته ایران نیز در دو پیمان یا اتحادیه اکو ) (ECOو سازمان
کشورهای اسالمی ) 5(OICفعال بوده است .اما ایران نتوانسته در توافقنامههای بینالمللی چندان
موفق عمل کند(Center for Economic Research and Studies of Iran Chamber, 2014) .
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در حال حاضر ،ایران بهعنوان یك کشور درحالتوسعه همواره برای ورود به سازمان تجارت جهانی
تالش میکند و شاید یکی از تمرینهای الزم پیش از الحاق به چنین سازمانهایی ،تقویت و
گسترش تجارت در قالب شریکان تجاری اصلی و تیپهای اقتصادی منطقهای مانند کشورهای
عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا میباشد .در همین راستا توافقها و موافقتنامههایی را برای
گسترش رابطههای تجاری خود در سازمانهای اقتصادی و منطقهای با سازمان همکاریهای
اقتصادی (اکو) و گروه هشت کشور مسلمان درحالتوسعه ( )D-8با رویکرد کاهش بازدارندههای
تجاری و گسترش مبادلههای تجاری منعقد کرده است .افزون بر عضویت در سازمانهای
منطقهای یادشده ،ایران ،موافقتنامه تخفیفات تعرفهای تجارت مرزی با کشورهای ترکیه،
ازبکستان ،تونس ،پاکستان ،سوریه ،کوبا ،بوسنی هرزگوین و افغانستان داشته است که بر مبنای
مقررات صادرات و واردات در واحدهای گمرك کشور مالك عمل قرار میگیرند را نیز منعقد
کرده است)The Export and Import Regulations Act, 2020( .
این بررسی و ارزیابی تالش دارد ،فرصتهای اقتصادی موافقتنامه بین جمهوری اسالمی ایران و
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو ،که بهمنظور تشکیل منطقه بزرگ آزاد تجاری و تأکید
بر گسترش بیشتر رابطههای متقابل بین دو طرف بر پایه حسن تفاهم و اعتماد متقابل ،شفافیت
و آسانگری تجاری و تأکید بر حمایت آنها از الحاق سریع به سازمان تجارت جهانی و تصدیق
مراتب عضویت در آن سازمان منعقد شده را بررسی کند .این موافقتنامه در تاریخ  21اردیبهشت
 1541توسط وزیر صنعت ،معدن و تجارت وقت و مقامهای ذیربط کشورهای عضو اتحادیه
اقتصادی اوراسیا پس از دو سال مذاکره امضاء شد .در تاریخ  49/5/14در مجلس شورای اسالمی
ایران تصویب شد و در تاریخ  49/9/6به تائید شورای نگهبان رسید« .قانون موافقتنامه موقت
تشکیل منطقه آ زاد تجاری بین جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای
عضو» در تاریخ  49/9/11برای اجرا به وزارت صنعت ،معدن و تجارت ابالغ و در  6آبان 1549
اجرایی شد .موافقتنامه یادشده ،در  6کشور عضو اتحادیه نیز به تصویب رسیده است .در حال
حاضر کل تجارت بخش کشاورزی ایران با کشورهای در حوزه صادرات معادل  5/5میلیارد دالر
و در حوزه واردات  11/9میلیارد دالر است که این مهم با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیش از انعقاد
موافقتنامه در حوزه صادرات معادل  511میلیون دالر و در حوزه واردات معادل  195میلیون
دالر بوده است (گمرك جمهوری اسالمی ایران) .در همین راستا ،پرسش اصلی این پژوهش این
است که تأثیر موافقتنامه در تجارت و انجام تعهدهای کاالیی دو طرف ،از هنگام اجرایی شدن

 24اقتصاد کشاورزی/جلد /51شماره 5411/4

آن به چه صورت بوده است؟ لذا ،این فرضیه به آزمون گذاشتهشده است که توسعه تجارت ایران
با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیایی باعث خواهد شد ،ضمن کاهش فشار تحریمی
غرب ،بسترهای الزم برای توسعه اقتصادی و تجارت خارجی ایران و بهرهمندی از ظرفیتهای
اقتصادی اتحادیه فراهم آید .در این بررسی و ارزیابی با استفاده از یك مدل تعادل جزئی به نام
مدل شبیهسازی اسمارت ،1به بررسی اثرها و پیامدهای کاهش تعرفه بر جریان تجاری ایران در
تجارت محصولهای کشاورزی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب مفهومهای
ایجاد تجارت و انحراف تجارت پرداختهشده است .در مرحله بعد پیامدهای تعرفه بر گروههای
کاالیی کشاورزی در سطح طبقهبندی سامانه نظام هماهنگ  ،(HS)2مورد تجزیهوتحلیل شده
است.
در ادامه به برخی از این بررسیها که متناسب با موضوع این بررسی تشخیص دادهشده است،
اشاره میشود Jachia and Teljeur(1998) .در مطالعه پیامدهای موافقتنامه تجارت آزاد بر
جریان تجاری دوطرفه بین آفریقای جنوبی و اتحادیه اروپا با استفاده از مدل اسمارت به نقد و
بررسی اثرگذاریهای آزادسازی بر تراز پرداختها و درآمد دولت پرداختهشده و نتایج نشان داده
است که اثرگذاریهای منطقه آزاد تجاری پیشنهادی بر جریانات تجاری دوجانبه یكدست نبوده
و دارای تاثیری گسترده بر واردات آفریقای جنوبی از اتحادیه اروپا و اثرگذاریهای کمتری بر
صادرات آن کشورِ به بازار اتحادیه اروپا میباشد ،علت این امر پایین بودن تعرفه اتحادیه اروپا بر
کاالهای کشور آفریقای جنوبی نسبت به تعرفهی آفریقای جنوبی بر کاالهای وارداتی از اتحادیه
اروپا است .این موافقتنامه بر تراز تجاری و درآمد دولت افریقای جنوبی تاثیر منفی دارد.
) Khorana et al(2007اثرگذاریهای رفاهی و تجاری اتحادیه گمرکی برای اوگاندا با دو کشور
تانزانیا و کنیا با استفاده از مدل اسمارت بررسی وارزیابی کردهاند .نتایج آن نشان میدهد که
افزایش کل تجارت دیده میشود ولی برآوردهای نشان میدهد اثر رفاهی خالص منفی است.
) Veeramani and Saini(2010با استفاده از مدل اسمارت به ارزیابی مقداری انعقاد موافقتنامه
تجارت آزاد 5بین هند و کشورهای آسه آن برای سه محصول فلفل ،چای و قهوه در هند پرداخته
است .نتایج نشان میدهد واردات این سه محصول زیاد میشود و هرچند رفاه مصرفکننده نیز
زیاد میشود ولی درآمد دولت را تحت تأثیر قرار میدهد .از سویی موج این واردات میتواند بر
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معاش کشاورزان هندی روند معکوس داشته باشد Saqib and Sadeghi Yarandi(2006) .به
بررسی پیامدهای موافقتنامه تجارت ترجیحی دوجانبه ایران و پاکستان با استفاده از مدل
شبیهسازی اسمارت پرداخته است .بنا بر یافتههای محقق ،علت باالتر بودن میانگین تعرفههای
ایران نسبت به میانگین تعرفههای پاکستان بهطورکلی اثرگذاریهای ایجاد و انحراف تجارت در
ایران برای پاکستان بیش از اثرگذاریهای یادشده در پاکستان برای ایران میباشدHosseini .
) and Zahedtalaban(2006با استفاده از مدل اسمارت به تحلیل موافقتنامه تجارت و همکاری
ایران و اتحادیه اروپا بر کاالهای غیر کشاورزی پرداختهاند .نتایج نشان میدهد در صورت عملی
شدن کاهش نرخهای تعرفهای اتحادیه اروپا بر واردات از ایران در قالب این موافقتنامه ،صادرات
ایران معادل  11/11میلیون دالر افزایش مییابد .همچنین در صورت کاهش نرخ تعرفه از سوی
ایران واردات ایران معادل  5621/45میلیون دالر افزایش مییابد Mehrabi(2007) .با استفاده از
مدل تعادل جزئی برای دوره زمانی  2112-2115به بررسی اثرگذاریهای کاهش بازدارندههای
تعرفهای بر جریانهای تجاری ،درآمد تعرفهای و تراز تجاری ایران پس از ایجاد یك موافقتنامه
ترتیبهای تجاری ترجیحی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی میپردازد .نتایج وی نشان
میدهد که ایجاد موافقتنامه یادشده باعث گسترش حجم مبادلههای تجاری ایران میشود و به
دلیل افزایش بیشتر واردات نسبت به صادرات کسری تراز تجاری ایران افزایش مییابد.
) Nasrollahi at al.,(2012در بررسی پیرامون پیامدهای برقراری موافقتنامه تجارت ترجیحی
بین ایران و اتحادیه اروپا بر تجارت محصولهای کشاورزی با بهکارگیری مدل تعادل جزئی
اسمارت ،اثرگذاریهای ایجاد تجارت و انحراف تجارت در بخش کشاورزی ایران و کشورهای عضو
اتحادیه اروپا تحت دو سناریو کاهش تعرفه برآورد شده که نتایج حاصل از آن نشان میدهد این
موافقتنامه باعث افزایش حجم تجارت و صادرات محصولهای کشاورزی ایران به اتحادیه خواهد
شد .اما به دلیل باالتر بودن متوسط تعرفهها ی ایران نسبت به صادرات ایران در تجارت
محصولهای کشاورزی با این اتحادیه ،پس از کاهش بازدارندههای تعرفهای پیامدهای ایجاد
تجارت و انحراف تجارت در ایران به سود اتحادیه اروپا بیشتر از پیامدهای یادشده در آن گروه به
سود ایران خواهد بود Yousefi & sobhani (2016) .تاثیر توافقهایترجیحی ایران و پنج شریك
تجاری (بوسنی ،کوبا ،قرقیزستان ،پاکستان و تونس) را بر سهم بازار ایران در این کشورها بررسی
کردند .نتایج نشان میدهد دو پیمان کوبا و بوسنی اثر معناداری بر سهم بازار ایران در این دو
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کشور نداشتهاند ،پیمان با قرقیزستان و تونس اثر منفی داشته است .تنها پیمان با اثر مثبت،
توافق ایران و پاکستان بوده که در سالهای پیش از  1541این اثر تشدید شده است.
در ضمن دربررسیهای) and Rayhan (2011به تحلیل جریان تجاری بنگالدش از راه مدل جاذبه
تعمیمیافته پرداختند .نتایج نشان میدهد تجارت بنگالدش رابطه مثبت با اندازه اقتصاد و رابطه منفی با
محدودیتهای تجاری دارد Zainal Abidin et al. (2013) .تأثیر عاملهای اقتصادی بر صادرات دوجانبه
کشور مالزی را با گروه کشورهای اسالمی  5OICبا استفاده از مدل جاذبه طی دوره زمانی ()1997 -2009
بررسی کردهاند .نتایج این بررسی نشان داد اندازه اقتصاد ،باز بودن اقتصاد ،نرخ تورم ،فاصله و نرخ ارز تأثیر
معنیداری بر صادرات مالزی به کشورهای اسالمی دارد Gani & Al Mawali (2013) .با استفاده از
مدل جاذبه به بررسی ترتیبهای تجاری  ،1بین کشور عمان و شریکان اصلی تجاری آن در آسیا در دوره
زمانی  5335- 9003پرداخته است .یافتههای آنان نشان داد واردات عمان از آسیا بهشدت به جمعیت آسیا،
تولید ناخالص داخلی آسیا ،نرخ ارز و فاصله جغرافیایی عمان از کشورهای موردبررسی و درآمد سرانه عمان
وابسته است .صادرات عمان نیز بهشدت به جمعیت عمان و کشورهای آسیایی موردبررسی وابسته است،
همچنین ،بیان میدارد  :تأثیر مسافت در صادرات غیرنفتی عمان ناچیز و بر صادرات نفت عمان بیمعنی
است .درنهایت ،اینکه آزادی تجاری تأثیر منفی و معنیداری بر صادرات غیرنفتی کشور عمان دارد.

مبانی نظری و روش تحقیق
بررسی مستندها گویای این است که نقطه آغاز ادبیات نظری برای همگراییهای تجاری و
اقتصادی نظریه اتحادیه گمرکی است که موضوع برای نخستین بار بهوسیله جاکوب
( Jacob Viner)0591به گونه ایستا مطرح شد؛ وی در مقاله مشهور« ،موضوع اتحادیه گمرکی»2
نگرانی خود را در مورد این نوع ترتیبهای تجاری ترجیحی بیان داشت و بر این باور بود که
هنگامی دو کشور بر مبنای توافق ،تعرفههای خود را برای کاالهای یکدیگر حذف میکنند ،ولی
همین تعرفهها را برای کاالهایی که از کشورهای ثالث وارد میشود ،حفظ میکنند ،این اقدام
آنها باعث بهبود سوددهی مبادله برای بازرگانان دو کشور میشود زیرا هر دو کشور محصولهای
همسایگانی را که قادر به تولید ارزانتر هستند وارد میکنند. ،اما باید توجه داشت در این حال،
تجارت منحرف میشود زیرا این دو کشور کاالهایی را از یکدیگر خریداری میکنند که درگذشته
از کشورهای دیگری که در تولید آنها کاراتر بودند ،وارد میکردند .پیام صریح واینر این بود که

)Organization of Islamic Cooperation (OIC
The Customs Union Issue
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منطقههای تجاری ترجیحی با تبعیض در آزادسازی تجارت ممکن است به تجارت اعضای خود
و رفاه جهانی آسیب وارد کنند.
تشکیل جامعه اروپا در سال  1461و موافقتنامه تجارت آزاد اروپا ،بعد سیاستی مستقیمتری به
نظریه اتحادیه گمرکی واینر داد و افزون بر این ،این نظریه را نیز اقتصاددانان دیگر از جمله
و
)Bhagwati(1971
)،Cooper&Massell(1965
)،Lipsey(1957,1970
) Wonnacott&Wonnacott(1981گسترش دادند و از این نظریه در قالب نظریه همگرایی
اقتصادی منطقهای نام برده شد .در این نظریه ،کشورهای عضو بر مبنای دو مفهوم اثر ایجاد
تجارت و انحراف تجارت ارزیابی میشوند.
نظریه واینر را بسیاری از اقتصاددانان معاصر دوباره بررسی و نقد کردهاند .در مقابل این نظریه،
نظریه «شریکان تجاری طبیعی» 1ارائه شده است .این نظریه برمبنای وجود حجم تجارت باال در
میان دو یا چند کشور با کمترین فاصله جغرافیایی تعریف میشود .اقتصاددانانی مانند
) Wonnacott & lutz (1989و ) Summers (2005براین باورند که در مورد ترتیبهای تجاری
ترجیحی 2بدین لحاظ که شریکان تجاری طبیعی هستند ،پیامدهای ایجاد تجارت آن بیش از
انحراف تجارت آن است .از سوی دیگر Krungman (1991) ،هم درباره این نظریه بحث کرده و
بر این باور است اگرچه تجارت برمبنای مزیت نسبی استوار است ،تحت تأثیر مسئلههایی همچون
جغرافیا نیز قرار دارد و حذف فاصله جغرافیایی ،هزینههای حملونقل را کاهش میدهد و به
همین دلیل ،همسایگان در چنین منطقههایی در گستره گستردهتری با یکدیگر دادوستد
میکنند و انحراف تجارت بسیار اندك خواهد بود .درباره این نظریهها اقتصاددانان و
سیاستگذاران اقتصادی دیگر نیز بحث کردهاند .ازجمله ( Bhagwati)1996باور دارد اقتصاددانان
پیشگفته موضوع ترتیبهای تجاری منطقهای را بهصورت ایستا در نظر میگیرند و
اثرگذاریهای پویای این ترتیبهای را که با توجه به عامل زمان در تسریع و یا کاهش
بازدارندههای تجاری در تجارت جهانی ارزیابی میشود ،مدنظر قرار میدهند .باگوانی دو مفهوم
بلوك سازنده و بلوك بازدارنده را مطرح میکند این دو مفهوم بسیار نزدیك به دو اصطالح انحراف
تجارت و ایجاد تجارت است .درحالیکه دو بلوكهای سازنده و بازدارنده معتبر به نظر میرسد،
رویکرد سوم که با نگاه واقعبینانهتر به تجربه موافقتنامههای تجاری منطقهای دارد سودمند به
نظر میرسد ) Black Hurst and Henderson(1993ادعا میکنند موافقتنامههای تجاری
Natural Trading Partners
)Preferential Trade Agreements (PTAs
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منطقهای بهطور ذاتی نه خوب هستند و نه بد ،اما اثرگذاریهای موافقتنامههای تجاری منطقهای
بر اقتصاد جهانی بستگی به انگیزه ،روش شکلگیری و همچنین چگونگی تغییر آن در طی زمان
دارد(Sheffield,1998) .
بهطورکلی برای تحلیل اثرگذاریهای ایجاد موافقتنامه تجاری منطقهای بر جریانهای تجاری
دو یا چند کشور از مدلهای تعادل عمومی و تعادل جزئی 1استفاده میشود .یکی از مدلهای
تعادل جزئی مدل اسمارت است .این مدل توسط دبیرخانه انکتاد و با همکاری بانك جهانی،
بهعنوان یك ابزار برای کمی سازی اثرگذاریهای جریان تجاری نتیجهگیری شده بهوسیله شرایط
دسترسی به بازار طراحیشده است .که با استفاده از مفهومهای ایجاد و انحراف تجارت عمل
میکند )Jachia and Teljeur,1998(.مدلهای تعادل عمومی ،به رغم تواناییهایی که دارد ،در
بررسیهایی چون این بررسی ،افزون برداشتن مسئله دسترسی و قابلاعتماد بودن دادهها و انواع
دورههای زمانی ،توانایی بیان جزئیات خطوط تعرفهای در مورد پیامدهای موافقتنامه را نیز ندارد
و اغلب به توصیف پیامدهای تعرفههای تبعیضی ترجیحی بر کل اقتصاد و پیوندهای بین آن
میپردازد .در عمل نیز مذاکرهکنندگان موافقتنامههای تجاری منطقهای بیشتر به تحلیلهای
جزئی در سطح کاالیی نیاز دارند .بنابراین در مدلهای تعادل جزئی نتایج بهتفصیل در سطح
کاالیی قابلارائه است و به همین علت امکان بررسی دقیق پیامدهای تغییر سیاستهای تجاری
بر تجارت فراهم میآید )Saqib and Ghanbari, 2006( .در این مدل بهمنظور ارزیابی
تاثیرموافقتنامه ،طرف عرضه و تقاضا بهطور جداگانه ارزیابی میشود و آنگاه برای ارزیابی تاثیر
خالص این دو را ترکیب میکنیم .پیشبینی شبیهسازی اسمارت متأثر از سه متغیر کلیدی سطح
جاری واردات ،کشش تقاضا واردات ) (Emو تغییر در سطح تعرفه است.
از سمت واردات اثر کلی یك کاهش تعرفهای بر واردات اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ایران در مدل
اسمارت بهصورت جمع دو عامل ایجاد تجارت و انحراف تجارت محاسبه میشود که در ادامه
تشریح میشود.
الف :اثر ایجاد تجارت ) :(TCاین اثر ،افزایش واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا به علت
کاهش در قیمت نسبی کاالهای وارداتی در مقابل کاالی تولید داخلی در کشور را نشان
میدهد که نتیجه آن افزایش خالص واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کاهش
خالص واردات از کشورهای غیر عضو است.
General and Partial Equilibrium Models
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ب :اثر انحراف تجارت ) :(TDاین اثر افزایش خالص واردات ایران از کشورهای عضو موافقتنامه
را براثر کاهش در قیمت نسبی کاالهای وارداتی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مقابل
واردات از کشورهای غیر عضو را نشان میدهد که مبین ایجاد ترکیب جغرافیایی متفاوتی
از واردات است و بر مبنای آن ،واردات از کشور عضو موافقتنامهی ایران به هزینههای
کشورهای غیر عضو افزایش مییابد .باید توجه شود که کل واردات ایران از کشورهای عضو
موافقتنامه و غیر اعضا ،بدون تغییر باقی میماند.
محاسبههای مربوط به ایجاد تجارت و انحراف تجارت در زیر بهصورت مرحلهبهمرحله ارائهشده
است .نشانه اختصاری متغیرهایی که در روششناسی این تحلیل استفاده میشود به شرح
زیراست:
=Mواردات
=Xصادرات
 =Pقیمت داخلی
=Emکشش تقاضای واردات ،نسبت به قیمت داخلی
=Exکشش عرضه صادرات
=Esکشش جانشینی بین واردات از کشورهای عضو و غیر عضو
=TCایجاد تجارت
=TDانحراف تجارت
 =Pijkقیمت کاالی iدر کشور  jاز کشور صادرکننده ( kیعنی قیمت داخلی کاالی  iدر کشور
واردکننده  jاز کشور صادرکننده )k
𝑗𝑘𝑖𝑃= قیمت صادراتی کاالی  iاز کشور صادرکننده  kبه کشور واردکننده ( jیعنی قیمت
صادرات/جهانی کاالی )i
 =Mijkواردات کاالی  iبهوسیله کشور  jاز کشور k
𝑘𝑗𝑖𝑋=صادرات کاالی  iبهوسیله کشور  kاز کشور j
 =t ijkتعرفه کاالی  iدر کشور واردکننده  jبرای کشور صادر کننده k
برای اندازهگ یری ایجاد تجارت از تابع تقاضای واردات زیر استفاده میشود که در آن واردات
کاالی  iاز کشور  kتوسط کشور jانجام میپذیرد.
) 𝑘𝑖𝑃 𝑀𝑖𝑗𝑘 = (𝑌𝑗 . 𝑃𝑖𝑗 .
() 1
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تابع عرضه صادرات کشور صادرکننده ( kتولیدکننده) برای کاالی  iبه شکل زیر نوشته میشود:
) 𝑗𝑘𝑖𝑃(𝐹 = 𝑘𝑗𝑖𝑋
() 2
معادله تعادل در تجارت بین دو کشور  jو  kدر یك مدل تعادل جزوی بهصورت زیر تعریف
میشود:
) 𝑗𝑘𝑖𝑋( = 𝑘𝑗𝑖𝑀
() 5
در شرایط تجارت آزاد ،قیمت داخلی کاالی وارداتی  iاز کشور  kدر کشور  ،jبا تغییرهایی که در
نرخ تعرفه ارزشی کشور واردکننده رخ میدهد ،بهصورت زیر تعریف میشود:
) 𝑘𝑗𝑖𝑡 𝑃𝑖𝑗𝑘 = 𝑃𝑖𝑘𝑗 (1 +
() 9
برای محاسبه ایجاد تجارت از رابطه  9با توجه به نرخ تعرفه و قیمت خارجی مشتق گرفته میشود
(مشتق با حرف  dنشان داده شده است) و رابطه زیر به دست میآید:
𝑗𝑘𝑖𝑃𝑑 ∙ ) 𝑘𝑗𝑖𝑡 𝑑𝑃𝑖𝑗𝑘 = 𝑃𝑖𝑘𝑗 ∙ 𝑑𝑡𝑖𝑗𝑘 (1 +
() 6
اکنون رابطه استاندارد برای کشش تقاضای واردات با توجه به قیمت داخلی میتواند به شکل زیر
نوشته شود:
𝑘𝑗𝑖𝑀𝑑
𝑘𝑗𝑖𝑃𝑑
() 5
)
( ∙ 𝑚𝐸 =
𝑘𝑗𝑖𝑀
𝑘𝑗𝑖𝑃
با جانشینی دو رابط ( )9و ( )5در رابطه ( ،)1رابطه زیر به دست میآید:
() 1

𝑘𝑗𝑖𝑀𝑑
𝑘𝑗𝑖𝑡𝑑
𝑘𝑗𝑖𝑃𝑑
( ∙ 𝑚𝐸 =
+
)
𝑘𝑗𝑖𝑀
𝑗𝑘𝑖𝑃𝑑 𝑘𝑗𝑖𝑡 1 +

رابطه استاندارد برای کشش تقاضای عرضه صادرات با توجه به قیمت جهانی بهصورت زیر نوشته
میشود:
() 9

𝑗𝑘𝑖𝑋𝑑
𝑗𝑘𝑖𝑋
𝑗𝑘𝑖𝑃𝑑
=
𝑗𝑘𝑖𝑃
𝑥𝐸

با استفاده از رابطه ( )5و مشتقگیری از آن ،رابطه زیر نتیجه میشود که برای بیان معادله عرضه
کاالی  iاز آن میتوان استفاده کرد:
𝑘𝑗𝑖𝑀𝑑
𝑗𝑘𝑖𝑋𝑑
() 4
=
𝑘𝑗𝑖𝑀
𝑗𝑘𝑖𝑋
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با جایگزینی رابطه باال در رابطه ( )9و جایگذاری نتیجه آن در رابطه ( ،)1رابطه زیر که برای
محاسبه ایجاد تجارت استفاده میشود و نشاندهنده رشد صادرات کشور  kدر صادرات کاالی i
به کشور  jاست ،بهدست میآید:
𝑘𝑗𝑖𝑡𝑑

()11

𝑚𝐸
]))
𝑥𝐸

∙ 𝑚𝐸 ∙ 𝑘𝑗𝑖𝑀 = 𝑘𝑗𝑖𝐶𝑇

( [(1 + 𝑡𝑖𝑗𝑘 ) ∙ (1 −

یکی از فرضهای مدل این است که کشش عرضه صادرات نامتناهی است ،یعنی تغییر در سطح
تقاضای کشور واردکننده اثری بر قیمت جهانی ندارد و صادرکنندگان میتوانند هر سطحی از
تقاضا را به بازار موردنظر عرصه کنند .بنابراین با فرض کشش عرضه نامتناهی رابطه زیر به دست
میآید:
()11

𝑘𝑗𝑖𝑡𝑑

) 𝑘𝑗𝑖𝑡 (1 +

∙ 𝑚𝐸 ∙ 𝑘𝑗𝑖𝑀 = 𝑘𝑗𝑖𝐶𝑇

درواقع با داشتن کشش تقاضای واردات (کاالی خاص) از شریك تجاری ،میزان واردات (کاالی
مزبور) از شریك تجاری در سال مبنا و نرخ تعرفه پیش و پس از برقراری موافقتنامه ،محاسبه
ایجاد تجارت امکانپذیر است .در مدلهای تجارت ،کششهای صادرات و واردات و متغیرهای
سیاست تجارت ،از متغیرهای کلیدی بهشمار میآیند .مدل اسمارت بذاته متکی بر فرضیه
آرمینگتون 1است ،یعنی محصولهای همانند از کشورهای متفاوت جانشینهای ناکامل میباشند.
برابر با این فرضیه کششهای جانشینی بین کاالها با استفاده از کششهای صادرات و واردات،
که در مدلهای تجربی دیگر برآورد شده است ،به یکدیگر مرتبط میشوند و در این زمینه میتوان
از برآوردهای تجربی تحقیقات دیگر استفاده کرد .بهمنظور دستیابی به نتایج منطقیتر ،برای
بهکارگیری کشش تقاضای واردات در این بررسی و ارزیابی افزون بر کشش برآورد شده با اطالعات
موجود از آخرین کشش تقاضا محاسبهشده بهوسیله گروه تحقیقاتی بانك جهانی استفاده میشود.
این کششها برای کاالها و کشورهای متفاوت میباشند .در بررسی آنکتاد میزان  -1/6را برای
کشش قیمتی تقاضای واردات همهی کاالها به کار بردهاند ) .(Jachia & Teljeur E,1998هرچند
به کار بردن کشش یکسان برای همهی کاالها رضایت بخش نیست؛ اما برآورد کشش قیمتی
تقاضای واردات برای کشورهای در حال توسعه به تفکیك کاال ،همواره با مسئلههایی روبهرو است؛
به طوری که نشانه کشش برخی از برآوردهای کاالیی در خالف جهت بوده و بیانگر افزایش

P. S. Armington, 1969

1

 66اقتصاد کشاورزی/جلد /51شماره 5411/4

تقاضای واردات در نتیجه افزایش قیمت است .افزون براین در مورد برخی کاالها نیز هیچگونه
تخمینی وجود ندارد ( .)Manteghi & Taghavi, 2008لذا در این بررسی با بهرهگیری از بررسی
آنکتاد کشش جانشینی برای همهی کاالها  -1/6فرض شده است.
برای محاسبه میزان انحراف در تجارت از رابطه میزان حساسیت واردات نسبت به تعرفه استفاده
میکنیم.
𝑀
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برای محاسبه میزان انحراف تجارت که
صورت زیر بازنویسی میکنیم:
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آنگاه با استفاده از قواعد دیفرانسیلگیری ،سمت چپ این معادله بسط داده میشود .با توجه به
آنکه فرض شده ،جایگزینی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بهجای دیگر کشورها ،بدون
تأثیر در میزان واردات ایران صورت میپذیرد .بنابراین میبایست رابطه  Mij=Mirصادق باشد،
بنابراین نسبت قیمتها و ارتباط آن با نرخ تعرفه به شکل زیر نوشته میشود:
()19
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با توجه به اینکه تعرفه بر کاالهای وارداتی از دیگر کشورهای جهان ،بدون تغییر میماند:
 Tir1=Tiroدر آنچه خواهیم داشت:
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با جایگزینی این دو رابطه در رابطه پیشین و با توجه به اینکه 𝑟𝑖𝑀 = 𝑗𝑖𝑀 میباشد:
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در همهی رابطههای یادشده ،کشش صادرات بینهایت فرض شده است به عبارتی تقاضای کشور
واردکننده بهقدری کوچك است که بر صادرات کاال تأثیر ندارد.
انحراف تجارت متأثر از کشش جانشینی واردات از یك کشور نسبت به دیگر منبعهاست .کشش
جانشینی نشان میدهد که چگونه واردات ازدیگر کشورها به واردات از کشور عضو موافقتنامه
انتقال مییابد .در این بررسی و ارزیابی افزون بر کشش برآورد شده با اطالعات موجود به پیروی
از بررسی انکتاد کشش جانشینی برای همهی کاالها  1/6فرض شده است.
جامعه آماری این بررسی شامل اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران است .ارزش کل تجارت (صادرات
و واردات) دوجانبه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بین سالهای  1544-1546برگرفته از گمرك
جمهوری اسالمی ایران و سالهای  2111الی  2114سایت  Trademapو با استفاده از نرمافزار
 Excelمی باشد .همچنین آمار تعرفه ایران از کتاب مقررات صادرات و واردات ()1544-1546
گرفتهشده است .الزم به یادآوری است در دسترس نبودن یا ارائه ندادن آمار دقیق در سایتهای
معتبر تجاری جهان از سوی ایران و بعضی از کشورهای عمده مقصد صادراتی از ایران و همچنین
سایت گمرك ایران بهعنوان منبع اطالعاتی آمار رسمی تجارت ،احتمال ایجاد تورش اندك دور
از انتظار نیست.

نتایج و بحث
متن موافقتنامه موقت تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مفصلترین و
جامعترین موافقتنامهای است که تاکنون ایران منعقد کرده است .موارد تحت پوشش موافقتنامه
به دو صورت بازدارندههای تعرفهای که شامل تخفیف تعرفه برابر دو فهرست اعطایی ایران و
اوراسیا و اقدامهای غیر تعرفهای شامل :الزامهای فنی ،تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی ،موارد
مربوط به گمرکات ،قواعد مبدأ و چاره کارهای تجاری ،شفافیت در اقدامهای غیر تعرفهای و
اطالعرسانی ،قانونمند کردن تدابیر غیر تعرفهای برای پرهیز از تبدیل آنها به بازدارندههای
غیرضروری برای تجارت است.
فهرست کاالیی منضم به موافقتنامه ،شامل اقالمی است که مشمول مفاد موافقتنامه بوده و دو
طرف امتیازهای تعرفهای به یکدیگر ارائه میدهند .فهرست اعطایی ایران به اوراسیا شامل 551
ردیف کد  HSهشترقمی و فهرست اعطایی اوراسیا شامل  612ردیف کد  HSدهرقمی میباشد.
این فهرستها با توجه به تغییرپذیریهای خطوط تعرفه ملی ،بهطور ساالنه تغییرپذیریهایی
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خواهد داشت که در زمینه کشورمان ،توسط گمرك ایران و دفتر مقررات صادرات و واردات اعالم
و اعمال خواهند شد .سال پایه برای کاهش تعرفه سال  2111تعیینشده است و چنانچه
تعرفههای جاری از سال پایه پایینتر باشد مالك تعرفه جاری خواهد بود و میزان تعرفه دریافتی
از سقف تعیینشده باالتر نخواهد بود .در مورد فهرست اعطایی ایران  152کد مشمول تثبیت
نرخ تعرفه در هنگام توافق ( )2111شده است .به این معنا که تخفیف تعرفهای به این اقالم تعلق
نمیگیرد ولی در نرخ سال پایه تثبیت و در تجارت برابر مطابق با مفاد موافقتنامه در زمینه آنها
رفتار میشود .در زمینه فهرست اوراسیا نیز  95کد مشمول تثبیت تعرفه هستند.
بررسی وضعیت تعرفهای ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در بخش کشاورزی در سال
5931-33
امتیازهای اعطایی ایران شامل  551کد تعرفه هشترقمی که از این شمار  152ردیف بدون
تخفیف تعرفه یعنی صفر درصد هستند و  51ردیف آن مرتبط با بخش کشاورزی است .امتیازهای
اعطایی توسط اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز شامل  612کد ده رقمی که از این شمار  95ردیف
مشمول تثبیت تعرفه میباشد که یك مورد آن نیز به بخش کشاورزی مرتبط است .بررسیها
نشان میدهد که در سال  ،44-49میانگین تخفیفهای تعرفهای ایران بر واردات کاالهای
کشاورزی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا معادل  6561درصد و بیشتر از میانگین تخفیفهای تعرفهای
اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر واردات از ایران ،یعنی  55/5درصد میباشد ،در واقع میانگین
تخفیفهای تعرفهای ایران بر واردات محصولهای کشاورزی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا1/1 ،
برابر میانگین تخفیفهای تعرفهای این اتحادیه بر ایران است 41 .درصد از تعرفههای واردات
محصولهای کشاورزی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا زیر  11درصد و مابقی باالی این نرخ و
بیشترین تعرفه مربوط به گوجه و خیار با کدهای دو رقمی ( )11معادل  11/5درصد و تعرفه
صفر برای محصول کیوی با کد تعرفه دو رقمی ( )19است .بررسی تخفیفهای تعرفهای
محصولهای کشاورزی اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر محصولهای کشاورزی ایران در سال 44-49
نشان میدهد که  54درصد از تعرفهها زیر  11درصد بوده که از این میان  56درصد از تعرفهها،
صفر بوده است .همچنین باالترین نرخهای تعرفهای به ترتیب به عسل با کد دو رقمی ()19
معادل  66درصد ،قزلآال با کد دو رقمی ( )15و کره با کد دو رقمی ( )19معادل  91درصد،
نخودفرنگی ،لوبیا و سایر سبزیجات غالف دار با کد دو رقمی ( )11معادل  56درصد ،چای
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کیسهای با کد دو رقمی ( )14معادل  51درصد و نخودفرنگی با کد دو رقمی ( )11معادل 26
درصد تعلق داشته است.
جدول ( )5تعهدهای ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در بخش کشاورزی و مواد غذایی
Table (1) Commitments of Iran and the Eurasian Economic Union in the field
of agriculture and food
خالصه تعهدهای ایران
Summary of Iran's commitments

کل تعهدهای ایران
Total commitments of
Iran

تعهدهای کاهشی

شمار کد  8رقمی

میانگین کاهش تعرفه

میانگین کاهش قیمت

8-digit code number

Average tariff reduction

Average price reduction

 75( 97کد  6رقمی)

33.3%

11.6%

60

53.3%

18.5%

Reduction Commitment

تعهدهای فریز

0%

37

0%

Freeze commitments

خالصه تعهدهای اوراسیا
Summary of Eurasian commitments

کل تعهدهای اوراسیا
Total Eurasian
Commitments

تعهدهای کاهشی

شمار کد  10رقمی

میانگین کاهش تعرفه

میانگین کاهش قیمت

10-digit code number

Average tariff reduction

Average price reduction

 54( 126کد  6رقمی)

56.1%

4.45%

125

56.1%

4.45%

Reduction Commitment

تعهدهای فریز

1

0%

0%

Freeze commitments

منبع :یافتههای تحقیق بر مبنای موافقتنامه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

بررسی مقایسهای بین میانگین واردات سهساله  ،46-41یك سال پیش از اجرای موافقتنامه
(آبان  41الی مهر  )49و یك سال پس از اجرای آن ،بیانگر آن است که از میان  41کد تعرفه
بخش کشاورزی مندرج در موافقتنامه ،طی سه سال  46الی  41وارداتی از محل  51کد تعرفه
صورت نگرفته ،که یك سال پیش از اجرا این شمار به  19کد تعرفه و پس از اجرا نیز به  91کد
تعرفه بدون واردات ،افزایشیافته است .این امر نشان میدهد که یا در انتخاب کاالهای بخش
کشاورزی کارشناسی دقیق صورت نگرفته و یا در تخفیفهای تعرفهای برای ایجاد تجارت متناسب
با کاهش قیمتی ناشی از آن نبوده است .البته نوسانهای نرخ ارز طی دو سال اخیر و تفاوت آن
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با نرخ ارز در سال  46الی  41و حذف نرخ ارز ترجیحی اغلب کاالهای وارداتی نیز میتواند یکی
از عاملهای اثرگذار در کاهش واردات کد تعرفههای مندرج در موافقتنامه باشد.
بررسی تخفیفهای تعرفهای در این موافقتنامه گویای آن است که برخی از کاالهای راهبردی
(ازجمله ذرت دامی ،جو ،گوشت قرمز منجمد ؛ دانه کلزا ،دانه آفتابگردان ،لوبیای سویا ،کنجاله
سویا و برخی از حبوبات (عدس ،لوبیاچیتی ،لوبیا قرمز و دیگر سبزیهای غالف دار ،خشك و))...
که از عمده کاالهای وارداتی کشور طی سالهای گذشته بوده ،در دسته کاالهای با نرخ تعرفه
فریز (عدم کاهش تعرفه) قرارگرفته تا در طول اجرای توافقنامه مزبور ،افزایش تعرفهای از جانب
اتحادیه اقتصادی اوراسیا نداشته باشد.
در سال  1541از میان  554کد تعرفه ترجیحی هشت رقمی مندرج در این فهرست ،ایران تنها
در  99مورد آنها پیشینه صادراتی داشته است .بهعبارتیدیگر در بیش از  11درصد کدهای
تعرفه هشت رقمی که مشمول تخفیفهای ترجیحی اعطایی از سمت اوراسیا به ایران شدهاند
پیشینه صادراتی برای ایران در سال  1541وجود نداشته است .از میان این  99قلم کد تعرفه
اعطایی که ایران در آنها پیشینه صادراتی داشته تنها  6مورد آنها جزء  61قلم عمده صادراتی
ایران در سال  1541بودهاند .بررسی موافقتنامه نشان میدهد طی یك سال پس از اجرای
موافقتنامه یادشده محصولهای سیب ،پرتقال ،لیموترش ،انگور ،رب گوجه ،پیاز و موسیر ،گلکلم
و بروکلی ،انواع کاهو ،شلغم و هویج ،بادمجان ،کرفس ،فلفل رنگی ،کدوحلوایی و پسته ازجمله
کاالهایی هستند که صادرات آنها افزایش چشمگیری داشته است .یادآوری این نکته ضروری
است ،با توجه به اینکه در این بخش تعرفههای اتحادیه یادشده بهصورت کدهای ده رقمی است،
لذا تطابق دادن این کدها با کدهای هشت رقمی کشور احتمال خطا خواهد داشت.
در رابطه با امتیازهایی که از سمت اوراسیا به ایران اعطاء شده نکته مهم دیگری نیز در رابطه با
مقصدهای صادراتی ایران وجود دارد .بررسیها نشان میدهد از میان کدهای تعرفه هشت رقمی
مشمول تخفیفهای ترجیحی اعطایی اوراسیا به ایران ،تنها در  15کد تعرفهای کشورهای اوراسیا
جزء سه مقصد عمده صادراتی ایران در سال  1541بودهاند .در دیگر اقالم کشورهای اوراسیا یا
بهکلی جزء مقصدهای صادراتی نبودهاند و یا سهم آنها از صادرات ایران در آن محصول پایین
بوده است .بهعنوان نمونه در این فهرست اقالمی قرار دارند که در حال حاضر بیش از  41درصد
از آن محصول به یك کشور (ازجمله عراق) صادر میشود و بخش باقیمانده نیز به کشورهای غیر
اوراسیا در حال صادرات هستند .با این وصف میتوان گفت با این روند ایران در پی ایجاد الگوی
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تجاری پایدارتری است ،به عبارتی از تجارت ناپایدار با کشوری همچون عراق به سمت تجارت
پایدارتر با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب یك تفاهمنامه حرکت میکند و این بهمراتب مهم و
خوب است.
تغییر و دگرگونی جریان تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی سه سال 5931
الی  5931و یک سال پس از اجرای موافقتنامه 5931-33
با بررسی اجمالی تجارت ایران (واردات و صادرات ایران) با پنج عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا
(ارمنستان ،قرقیزستان ،روسیه ،بالروس و قزاقستان) طی سالهای  1546-41و یك سال از
اجرای آن (آبان  1549الی مهر  )1544نتایجی به شرح زیر به دست میآید:
بیشترین حجم تجارت اوراسیا با جهان مربوط به کشور روسیه است بهطوریکه از تجارت 951
میلیارد دالری اتحادیه اقتصادی اوراسیا با جهان در سال ( 2114مجموع واردات و صادرات) 551
میلیارد دالر آن توسط روسیه صورت گرفته است.
در سال  2116واردات اوراسیا از ایران (صادرات ایران)  1/22درصد از کل واردات از جهان است
که در سال  2114به  1/25درصد افزایشیافته است .همچنین در سال  2116صادرات اوراسیا
به ایران (واردات ایران)  1/91درصد بوده که در سال  2114به  1/51درصد کاهش بافته است
که نشانگر بهبود تراز تجاری ایران است.
جدول ( )2تجارت اوراسیا با جهان (میلیارد دالر)
Table (2) Eurasian trade with the world
شرح

2015

2016

2017

2018

2019

Description

واردات اوراسیا از جهان

251

242

300

319

313

Imports from the world

صادرات اوراسیا به جهان

419

تراز تجاری (ازطرف اوراسیا)

168

349

440

548

518

Exports to the world
107

141

229

187

)Trade balance (by Eurasia

حجم تجارت
Trade volume

منبع)Trade Map( ITC:

670

591

741

866

831
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جدول ( )9تجارت اوراسیا با ایران (میلیون دالر)
Table (3) Eurasian trade with Iran
شرح

2015

2016

2017

2018

2019

Description

واردات اوراسیا از ایران

546

صادرات اوراسیا به ایران

1704

تراز تجاری (ازطرف اوراسیا)

1158

525

648

918

823

Imports from Iran
2546

1942

1775

1614

Exports to Iran
2021

1294

857

791

)Trade balance (by Eurasia

حجم تجارت

2249

3072

2590

2693

2437

Trade volume

منبع)Trade Map( ITC:

در دوره زمانی  ،1546-49ارزش صادرات غیرنفتی ایران از  95/4میلیارد دالر در سال  46به
 91/9میلیارد دالر در سال  1549یعنی حدود  6/9درصد کاهشیافته است .همچنین ارزش
صادرات بخش کشاورزی و غذا با افزایش  2درصدی ،از  6/1میلیارد دالر در سال  46به 6/9
میلیارد دالر رسیده است .نشان میدهد میانگین ارزش صادرات غیرنفتی ایران به جهان طی
سالهای  46الی  41معادل  96191میلیون دالر بوده که سهم صادرات بخش کشاورزی از این
میزان معادل 19درصد بوده است .سهم اتحادیه اقتصادی اوراسیا از میانگین ارزش صادرات بخش
کشاورزی ایران طی سالهای  1546-41به میزان  519میلیون دالر است که یك سال پس از
اجرای موافقتنامه یادشده (آبان  49الی مهر  )44به میزان  649میلیون دالر افزایش و از رشد
 41درصدی برخوردار بوده است صادرات کاالهای بخش کشاورزی از محل تعرفههای یادشده در
موافقتنامه ،معادل  995میلیون دالر بوده که نسبت به میانگین سه سال  1546-41معادل 64
درصد افزایش داشته است و  59درصد از این میزان تنها به کشور روسیه صادرشده است .سهم
این اتحادیه از صادرات محصولهای کشاورزی در این دوره سهساله  9/4درصد بوده که در سال
( 1549-44یك سال پس از اجرای توافقنامه اوراسیا) به  11/1درصد ( 649میلیون دالر)
افزایشیافته است.

تأثیر موافقت نامه موقت66...
جدول ( )4میانگین صادرات سه سال  31الی  39و یکسال ( 33-31آبان  31الی مهر  – )33واحد:
میلیون دالر
Table (4): Average exports for three years 2016 to 2018 and 2018-19 (October
)2019 to September 2020

شرح
Description

میانگین  5سال (  46الی )41

کل صادرات
غیرنفتی ایران
به جهان
Total non-oil
exports to
the world

45141

کل صادرات
بخش
کشاورزی ایران
به جهان
Agricultural
sector exports
to the world

6367

کل صادرات بخش
کشاورزی ایران به
اتحادیه اقتصادی
اوراسیا

صادرات بخش
کشاورزی به اتحادیه
اقتصادی اوراسیا
برمبنای موافقتنامه

Total agricultural
sector exports to
the Eurasian
Economic Union

Agricultural sector
Export to the
Eurasian
Economic Union
under the
agreement

314

280

)Average for three years (2016-18

یکسال ( 44-49آبان 49الی مهر)44

19873

5100

598

446

October 2019 to September 2020

درصد رشد صادرات

-56

-20

90

59

Export growth rate
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در دوره زمانی  ،1546-49ارزش واردات غیرنفتی ایران در سال  46به میزان  95/1میلیارد دالر
و در سال  49نیز به همان میزان واردات غیرنفتی انجامشده است .همچنین واردات بخش
کشاورزی و غذا با افزایش  95درصدی از  9/9میلیارد دالر در سال  1546به  12/5میلیارد دالر
در سال  49رسیده است .میانگین ارزش واردات غیرنفتی ایران از جهان طی سالهای  46الی
 41معادل  96546میلیون دالر بوده که سهم واردات بخش کشاورزی از این میزان معادل 22/25
درصد بوده است .سهم اتحادیه اقتصادی اوراسیا از میانگین ارزش واردات بخش کشاورزی ایران
طی سالهای  46الی  41به میزان  692میلیون دالر است که در مقایسه با یك سال پس از
اجرای موافقتنامه یادشده (آبان  49الی مهر  )44با رشد  1/1برابری به  491میلیون دالر
افزایشیافته است .واردات کاالهای بخش کشاورزی از محل تعرفههای یادشده در موافقتنامه
معادل  554میلیون دالر بوده که نسبت به میانگین سه سال  46الی  41معادل  51درصد افزایش
داشته و  41درصد از این میزان از کشور روسیه واردشده است .سهم این اتحادیه از واردات
محصولهای کشاورزی در این دوره سهساله  6/9درصد بوده که در سال ( 1549-44یك سال
پس از اجرای توافقنامه اوراسیا) به  4درصد از کل واردات بخش کشاورزی افزایشیافته است که
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از این میزان واردات بخش کشاورزی از اتحادیه یادشده حدود  11درصد از محل تعرفههای
یادشده در موافقتنامه واردات انجامشده است.
جدول ( )1میانگین واردات سه سال  31الی  39و یکسال ( 33-31آبان  31الی مهر  )33میلیون دالر
Table (5): Average imports for three years 2016-18 and 2018-19 (October 2019
)to September 2020

شرح
Description

کل واردات
غیرنفتی
ایران از
جهان
Total nonoil imports
from the
world

میانگین  3سال (  95الی )97

45395

کل واردات
بخش کشاورزی
ایران از جهان

کل واردات از
اتحادیه اقتصادی
اوراسیا

واردات برمبنای
موافقتنامه بخش
کشاورزی

Total
agricultural
sector Imports
from the world

Total imports
from the
Eurasian
Economic
Union

Imports under the
agreement of the
agricultural sector

10093

542

488

)Average for three years (2016-18

یکسال ( 99-98آبان  98الی مهر )99

38151

10733

941

669

October 2019 to September 2020

درصد رشد واردات

-16

6

74

37

Import growth rate

منبع :گمرک جمهوری اسالمی ایران

بررسیهای آماری نشان میدهند در سال ( 44-49آبان 49الی مهر )44حجم تجارت
محصولهای کشاورزی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (مجموع صادرات و
واردات)  1654میلیون دالر بوده است .ارزش واردات محصولهای کشاورزی از این کشورها491 ،
میلیون دالر و ارزش صادرات این محصولهای به اتحادیه اقتصادی اوراسیا  649میلیون دالر
بوده که در مقایسه با میانگین سه سال معادل  2/5برابر افزایش تجاری داشته و  56درصد از
تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا مرتبط با کاالهایی بخش کشاورزی از محل تعرفههای
موافقتنامه یادشده است .در این میان کشورهای فدراسیون روسیه و قزاقستان عمدهترین
شریکان تجاری در زمینه تجارت محصولهای کشاورزی بهشمارمیآیند.

تأثیر موافقت نامه موقت65...
جدول ( )1میانگین حجم تجارت سه سال  31الی  39و یکسال ( 33-31آبان  31الی مهر  )33میلیون
دالر
Table (6) Average Trade volume for three years 2016-18 and 2018-19
)(October 2019 to September 2020

شرح
Description

میانگین  3سال ( 95الی )97

حجم
تجارت

حجم تجارت
بخش
کشاورزی

Trade
volume

The
agricultural
sector trade
volume

90536

16460

حجم تجارت با
اتحادیه اقتصادی
اوراسیا

حجم تجارت بر
مبنای موافقتنامه
بخش کشاورزی

Trade volume
with the
Eurasian
Economic
Union

Trade volume
based on
agricultural sector
agreement

856

768

)Average for three years (2016-18

میانگین تراز تجاری سه سال ( 95الی )97

-254

-3726

-228

-208

Trade volum for three years 2016-18

یکسال ( 44-49آبان  98الی مهر )99

58024

15833

1539

1115

October 2019 to September 2020

تراز تجاری

99-98

-18278

-5633

-343

-223

Trade balance 2019-20

درصد رشد حجم تجارت

-36

-4

80

45

Trade volume growth Percentage

منبع :گمرک جمهوری اسالمی ایران

از مقایسه میزان واردات محصولهای کشاورزی از اتحادیه اوراسیا با صادرات این محصولهای به
این اتحادیه نتیجه میشود که واردات محصولهای کشاورزی طی یك سال  1/91 ،44-49برابر
صادرات این محصولهای به اتحادیه اقتصادی اوراسیا میباشد .لذا جریان تجارت متقارن و متوازن
نبوده و تراز تجارت کشاورزی با آن اتحادیه منفی است .بررسی حجم تجارت (کل صادرات و
واردات) محصولهای کشاورزی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در طول یك سال
پس از اجرای موافقتنامه در مقایسه با میانگین سه سال  46الی  41افزایش  96درصدی داشته
که از میان پنج کشور عضو ،با کشورهای فدراسیون روسیه ،قرقیزستان و بالروس افزایش داشته
است .تراز تجاری نیز طی این دوره زمانی با کشورهای ارمنستان ،قزاقستان ،قرقیزستان و بالروس
رو به رشد و مثبت بوده ولی با فدراسیون روسیه  112درصد کاهش داشته است.
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جدول ( )9مقایسه میانگین واردات و صادرات ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در
دوره سه سال  5931-39و یکسال پس از اجرای موافقتنامه (میلیون دالر)
Table (7) Comparison of Iran's imports and exports with the Eurasian
Economic Union by country during the three years 2016-2018 and one year
after the agreement implementation
واردات ایران

صادرات ایران

Iran’s Import

Iran’s Export

Description

میانگین ارزش
دالری سه سال
1395-97

ارمنستان

16

23/2

188/1

438/1

133

قرقیزستان

11/8

36/5

209

6/5

قزاقستان

97/3

94/8

-3

84/4

65/3

بالروس

1/1

5/6

409

0

1/3

100

جمع

314/3

598/2

90

542

941/3

74

شرح

فدراسیون
روسیه

ارزش دالری

درصد
رشد

میانگین ارزش
دالری سه سال
1395-97

99-1398

ارزش دالری

درصد
رشد

45

14/8

5/3

-64

436

865

98

4/4

-32

-23

99-1398

منبع :محاسبات تحقیق (آمار واردات گمرك)

جدول ( )1مقایسه میانگین حجم و تراز تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در
دوره سه سال  5931-39و یکسال پس از اجرای موافقتنامه (میلیون دالر)
Table (8) Comparison of Iran's Trade Value and Trade balance with the
Eurasian Economic Union by country during the three years 2016-2018 and
one year after the agreement implementation
شرح

Trade Valume

Trade balance

ارزش دالری

درصد
رشد

میانگین ارزش
دالری سه سال
1395-97

ارمنستان

31

29

-7

1/2

17/9

فدراسیون روسیه

624

12/3

109

-248

-427

قرقیزستان

18

41

123

5/3

32

قزاقستان

182

160

-12

13

30

بالروس

1

7

527

1/1

4/3

جمع

856

1539

80

-228

-343

Description

میانگین ارزش
دالری سه سال
1395-97

حجم تجارت

تراز تجاری
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99-1398

ارزش دالری
99-1398

تأثیر موافقت نامه موقت66...

برآورد پیامدهای اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و اتحادیه اقتصادی
اوراسیا بر تجارت خارجی محصولهای کشاورزی ایران
با استفاده از مدل اسمارت ،پیامدهای ایجاد و انحراف تجارت واردات بخش کشاورزی ایران از
اتحادیه اقتصادی اوراسیا ،تحت تعرفههای مندرج در موافقتنامه یادشده ،در یك سال پس از
اجرای آن ( )1549-44برآورد شده است .کشش قیمتی واردات برگرفته از برآوردهای سازمان
تجارت جهانی است .نتایج پیامدهای ایجاد و انحراف تجارت در سمت واردات محصولهای
کشاورزی ایران از اتحادیه اوراسیا در جدول شماره ( )2نشان میدهد ایجاد و انحراف تجارت از
 19فصل مرتبط با بخش کشاورزی با کد  HSدو رقمی تنها در چهار فصل شامل گوشت و احشاء
خوراکی ،سبزیهای گیاهان ،نباتات ،ریشه و غدههای زیرخاکی خوراکی ،چربیها و روغنهای
حیوانی یا نباتی؛ (فرآوردههای حاصل از تفکیك آنها؛ چربیهای خوراکی آماده؛ مومهای حیوانی
یا نباتی) و آخال و تفاله صنایع خوراك سازی ،ایجاد و انحراف تجارت ناشی از کاهش تعرفه
صورت گرفته و از سمت واردات محصولهای کشاورزی از کشورهای یادشده ،ایجاد تجارت معادل
 11/1میلیون دالر و اثر انحراف تجارت معادل  11/9میلیون دالر برآورد شده است .بنابراین
برآورد پیشبینی افزایش واردات محصولهای کشاورزی از اتحادیه اوراسیا نسبت به واردات سال
جاری ( ،)1549-44معادل  9/9درصد به میزان  24/1میلیون دالر خواهد بود.
جدول( )3افزایش واردات بخش کشاورزی ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چارچوب مدل
اسمارت -واحد:هزار دالر
Table (9) Increasing the Iran’s import of agricultural sector from the
Eurasian Economic Union in the framework of the Smart model
فصل

شرح فصل

واردات ایران از اتحادیه
اوراسیا

ایجاد تجارت

انحراف تجارت

پیشبینی
افزایش واردات

Iran’s imports from the
Eurasian Economic
Union

Trade creation

Trade
diversion

prediction of
Import
increasing

2

گوشت و احشاء
خوراکی

27266/1

47/9

42/1

85

5

ماهیها و قشر
داران ،صدف
داران و دیگر
آبزیان بدون
ستون فقرات

0

Description

0

0

0
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ادامه جدول( )3افزایش واردات بخش کشاورزی ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چارچوب مدل
اسمارت -واحد:هزار دالر
Table (9) Increasing the Iran’s import of agricultural sector from the
Eurasian Economic Union in the framework of the Smart model
فصل

شرح فصل
Description

9

شیر و
محصولهای
لبنی ،تخم
پرندگان ،عسل
طبیعی

1

سبزیهای
گیاهان ،ریشه و
غدههای زیرخاکی
خوراکی

4

قهوه ،چای ،ماته
و ادویه

واردات ایران از اتحادیه
اوراسیا

Iran’s imports from the
Eurasian Economic
Union

0

ایجاد تجارت
Trade creation

0

انحراف تجارت
Trade
diversion

0

پیشبینی
افزایش واردات
prediction of
Import
increasing

0

29655/2

47/1

9/3

56/4

0

0

0

0

11

غالت

454851/2

0

0

0

12

دانه و میوههای
روغندار؛ دانه و
بذر و میوههای
گوناگون؛ گیاهان
صنعتی یا دارویی؛
کاه و نواله

15365/6

16

چربیها و
روغنهای حیوانی
یا نباتی؛
فرآوردههای
حاصل از تفکیك
آنها؛ چربیهای
خوراکی آماده؛
مومهای حیوانی
یا نباتی

141064/4

0

17633/1

0

11324/4

0

28957/5

تأثیر موافقت نامه موقت61...
ادامه جدول( )3افزایش واردات بخش کشاورزی ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چارچوب مدل
اسمارت -واحد:هزار دالر
Table (9) Increasing the Iran’s import of agricultural sector from the
Eurasian Economic Union in the framework of the Smart model
فصل

شرح فصل

واردات ایران از اتحادیه
اوراسیا

ایجاد تجارت

انحراف تجارت

پیشبینی
افزایش واردات

Iran’s imports from the
Eurasian Economic
Union

Trade creation

Trade
diversion

prediction of
Import
increasing

11

قند و شکر و
شیرینی

0

0

0

0

19

کاکائو و
فرآوردههای آن

0

0

0

0

14

Description

فرآوردههای
غالت ،آرد،
نشاسته ،فکول یا
شیر؛ نانهای
شیرینی

0

0

0

0

21

فرآوردههای
خوراکی گوناگون

35/1

0

0

0

22

نوشابهها،
آبگونهای الکلی
و سرکه

0

0

0

0

25

آخال و تفاله
صنایع خوراك
سازی
جمع کل

550/9

18/8

15

33/8

668788/5

17741/81

11390/9

29132/7

منبع :یافتههای تحقیق

نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج به دست آمده از بررسیها نشان میدهد که در سال  ،1549-44میانگین تعرفهای ایران بر
واردات کاالهای کشاورزی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا معادل  65/1درصد بوده که بیشتر از
میانگین تخفیفهای تعرفهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر واردات ایران یعنی  55/5درصد است.
درواقع میاتگین تخفیفهای تعرفهای ایران بر واردات محصولهای کشاورزی از اتحادیه اقتصادی
اوراسیا 1/1 ،برابر میانگین تخفیفهای تعرفهای این اتحادیه بر ایران است .این امر بیانگر پایین
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بودن نرخهای تعرفه اتحادیه اقتصادی اوراسیا نسبت به نرخهای تعرفه ایران بر کاالهای وارداتی
است .نتیجه برخی از بررسیهای پیشین مانند ) Saqib and Sadeghi Yarandi(2006و
) Nasrollahi at al.,(2012نیز مؤید این موضوع بوده است.
اگرچه با توجه به شیوع ویروس کرونا صادرات و واردات ایران در سال  44-49نسبت به میانگین
سالهای  46الی  41کاهشیافته اما بررسیها نشان میدهد حجم تجارت محصولهای کشاورزی
با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در طول یك سال پس از اجرای موافقتنامه در مقایسه
با میانگین سه سال  46الی  41افزایش  96درصدی داشته که از میان پنج کشور عضو ،با
کشورهای فدراسیون روسیه ،قرقیزستان و بالروس افزایش داشته است .تراز تجاری نیز طی این
دوره زمانی با کشورهای ارمنستان ،قزاقستان ،قرقیزستان و بالروس رو به رشد و مثبت بوده ولی
با فدراسیون روسیه  112درصد کاهش داشته است.
نتایج به دست آمده از مدل اسمارت ،میزان ایجاد و انحراف تجارت واردات بخش کشاورزی ایران
از اتحادیه اقتصادی اوراسیا یك سال پس از اجرای موافقتنامه 1549-44به ترتیب معادل 11/1
و  11/9میلیون دالر برآورد میشود ،که بیانگر افزایش  9/9درصدی واردات بخش کشاورزی از
اتحادیه یادشده ناشی از کاهش تعرفه (به میزان  24/1میلیون دالر) خواهد بود.
یکی از مهمترین عاملهای اثرگذار در موفقیت نسبی این موافقتنامه نسبت به دیگر
موافقتنامهها ،بررسی دقیق و کارشناسی پتانسیلهای صادراتی موجود در کشور بهویژه در بخش
کشاورزی در تنظیم فهرست اقالم صادراتی ایران بوده است .به طوری که در بررسیهای
)Nasrollahi at al.,(2012نبود تنوع کاالهای صادراتی به اتحادیه اروپا نسبت به کاالهای وارداتی
از این اتحادیه نیز به عنوان یکی از موارد مهم در ایجاد تراز تجاری به سود اتحادیه یادشده در
زمینه پیامدهای برقراری موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اروپا بر تجارت
محصولهای کشاورزی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

تأثیر موافقت نامه موقت66...

در راستای استفاده بهینه از فرصتهای به وجود آمده از موافقتنامه یادشده موارد زیر پیشنهاد
میگردد:
 بررسی تجارت ایران با کشورهای اوراسیا نشان میدهد که در بین کشورهای اوراسیا به طور
کلی تجارت به سود کشور روسیه بوده است .ازاینرو الزم است که همزمان با اجرای
موافقتنامه ،روند تجاری بین دو طرف بهطورپیوسته و دورهای ارزیابی شود تا با تحلیل
شرایط و شناسایی آسیبهای احتمالی ،اقدامهای سیاستی متناسب در راستای افزایش
سودمندیهای ملی اتخاذ شود.
 تنوع کاالهای صادراتی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نسبت به کاالهای وارداتی بسیار
کمتر است بنابراین الزم است بهمنظور جلوگیری از کسری تراز تجاری نسبت به ایجاد تنوع
بویژه در رعایت استانداردهای کیفی و کمی در کاالهای صادراتی کشور بهویژه میوههای
خوراکی ،خشکبار و ادویهها که بیشترین اثرگذاریهای تجارت و انحراف تجارت در اتحادیه
به سود ایران را دارند ،بیشتر موجود اقدام شود.
 تحلیل آماری این بررسی ،گویای آن است که یکی از موضوعهای مورد تاکید برای بهبود تراز
تجاری ،فعال کردن ظرفیتها و پتانسیلهای صادراتی محصولهایی است که در شرایط
کنونی اتحادیه اقتصادی اوراسیا از دیگر کشورهای جهان وارد میکند .برای مثال قرار گرفتن
کد تعرفه رب گوجهفرنگی در فهرست تخفیفهای تعرفهای این موافقتنامه به ایران ،بیانگر
وجود پتانسیل صادراتی رب گوجهفرنگی از سوی ایران است که میتوان به شکل بهینهتری
مورد بهرهبرداری قرار گیرد .الزم به یادآوری است که میانگین صادرات ساالنه رب گوجهفرنگی
از ایران به جهان معادل  191میلیون دالر و واردات آن از سوی اتحادیه یادشده معادل 161
میلیون دالر از کل جهان است ( پیش از موافقت نامه میزان صادرات رب ایران به اوراسیا
حدود  2میلیون دالر بوده است ) که می توان با توجه به نیاز آن اتحادیه ،از این فرصت به
سود ایران بهره جست.
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Extended Abstract
Introduction
The spread of the phenomenon of globalization of the economy led to the
relations and cooperation of countries in order to study the interests in the
form of Regional cooperation should be on the agenda of many developing
countries, especially Iran. Under such circumstances, it has encouraged Iran
to create the necessary conditions for trade with tariffs and economic
convergence.In this research, an attempt has been made to study trade (export
and import) of Iran and five member countries of the Eurasian Economic
Union with each other, compared to other countries and using an applied
model called the Smart model, the effects of trade creation and trade diversion
resulting from the interim agreement between Iran and the Eurasian
Economic Union and Review and analyze member countries using period
data 2016 to 2020. In this regard, the main question of this research is what
has been the impact of the agreement on trade and the fulfillment of the
commodity obligations of the parties since its implementation. So, the
hypothesis has been tested that the development of Iran's trade with Eurasian
Economic Union countries will lead to a reduction in Western sanctions
pressure, providing the necessary grounds for Iran’s economic development
and foreign trade and benefiting from the economic capacities of the Union.
Materials and Methods
In this paper, using a partial equilibrium model called Smart Simulation
Model, the effects of tariff reduction on Iran's trade flow in agricultural trade
with Eurasian Economic Union countries in the form of concepts of trade
creation and trade deviation have been investigated. In the next step, the
effects of tariffs on agricultural commodity groups at the classification level
of coordinated system (HS) have been analyzed.
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The statistical population of this study includes Eurasian Economic Union
and Iran. The total value of bilateral trade (exports and imports) between Iran
and the Eurasian Economic Union Between 2016 to 2020 is derived from the
Customs of the Islamic Republic of Iran and from 2016 to 2019, Trade map
site using Excel software. Iran's tariff statistics are taken from the Export and
Import Regulations Book (2016-2020).
Conclusion and Discussion
Results of Research on this agreement shows, relatively, trade between Iran
and the five countries of Eurasian Economic Union has improved in the year
since its implementation, compared to the average of the past three years. The
results of the Smart model show a 4.4% increase in imports from the
agricultural sector from the union due to tariff reductions, part of which is
due to trade creation and part due to trade diversion.
Suggestions
According to the obtained results, it is recommended that:
- Considering the good experiences of this agreement, it is suggested that
sufficient awareness of the capacities of this agreement be given to all traders
of the country.
- This study shows that among Eurasian countries, trade has generally
benefited Russia. Therefore, it is necessary to continuously evaluate the trade
process between the parties at the same time as the agreement is implemented
so that by analyzing the conditions and identifying the possible damages,
appropriate policy measures should be taken in order to increase the national
interest.
- The diversity of Iranian export goods to the Eurasian Economic Union is
much less than imported goods. Therefore, it is necessary to create
diversification in the country's export goods, especially edible fruits, dried
fruits and spices, which have the most effects of trade and trade deviation in
the Union for the benefit of Iran.
- Statistical analysis of this study indicates that one of the topics emphasized
for improving trade balance is enabling the export capacities and potentials
of products imported from other countries of the world under the current
conditions of the Eurasian Economic Union.
JEL Classification: F17, F15, F13
Keywords: Preferred Trade Agreement (PTA), Smart Methodology,
Business Creation and Diversion, Trade balance, tariff discounts

