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نامه موقت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در یر موافقتأثت

 توسعه تجارت بین این کشورها 
 1مهدی کاظم نژاد، لیال عزیزی، سیده زهره حسینی امین

    26/60/0066تاریخ پذیرش:                                                                                32/60/0066تاریخ دریافت: 

 چکیده:
 در هایسودمند تحصیل جهت در کشورها همکاری و هارابطه تا شد سبب اقتصاد شدنیجهان پدیده گسترش

 تعامل گیرد. قرار ایران کشور یژهوبه توسعهدرحال کشورهای از کار بسیاری دستور در یامنطقه هاییمکارقالب ه

 ترغیب اقتصادی همگرایی و ترجیحیبا تعرفه  تجارت برای الزم هایینهزم ایجاد در را ایران ،چنین کشورهایی با
با بررسی تجارت )صادرات و واردات( ایران و پنج کشور عضو اتحادیه  شده تالش پژوهش این در .است دهکر

، اسمارتعنوان مدل  بااز یک مدل کاربردی  با استفادهکشورها و  دیگراقتصادی اوراسیا با یکدیگر، در مقایسه با 
موقت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای  نامهموافقتایجاد تجارت و انحراف تجارت ناشی از  پیامدهای

از پژوهش در  بدست آمده. نتایج شود بررسی و تحلیل 5933الی  5931دوره زمانی عضو با استفاده از اطالعات 
یا طی یک اوراسنسبی تجارت بین ایران و پنج کشور اتحادیه اقتصادی  طوربه، دهدیمنشان  نامهموافقتاین  زمینه
ل اسمارت از مد بدست آمدهنتایج  .یافته استبهبودسه سال گذشته  میانگیناجرای آن، در مقایسه با  از پس سال

 بخشیناشی از کاهش تعرفه خواهد بود که  یاد شدهدرصدی واردات بخش کشاورزی از اتحادیه  4/4بیانگر افزایش 
خوب این  هایهآموزلذا با عنایت به  ناشی از انحراف تجارت است. بخش دیگرناشی از ایجاد تجارت و  از آن

 بازرگانانی نهادها وهمهتبه نامهموافقتاین  هاییتظرفکافی از  رسانییآگاهدر زمینه  دشویمپیشنهاد  نامهموافقت
 شده و انگیزه بیشترو تسهیالت الزم برای آنان فراهم شود. توجهپیش از پیش کشور 

 F13,F15,F17:JEL یبندطبقه

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

 یاتعرفه هایتخفیفتجاری، 

  

                                                           
شد کارشناس ار ،ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییهای برنامهموسسه پژوهش )نویسنده مسئول( دانشیار به ترتیب1 
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 مقدمه

 سدهیمناقتصادی در  یاهموضوع ینترمهمیکی از  عنوانبهآن  یآزادسازتجاری و  هاییانجر

است. از همین  قرارگرفته اناقتصاددان موردتوجه، 1491گات در  تشکیل هنگاماز  ویژهبهاخیر و 

خاصی را برای  هاییاستسخود  المللیینبملی و  یاتوسعه هایرو، هر کشور با توجه به هدف

 ،سوینابه  1441 از دهه ویژهبه -اخیر یهاسالاست. در  گرفتهیشپتجاری در  هاییتفعالهدایت 

برای ورود به بوده است. آن  شدنیجهانو اصلی اقتصاددانان، آزادسازی تجاری  هایبحثیکی از 

 ینترمهمیکی از  (Naseri,2008).، ایجاد فضای رقابتی اهمیت بسزایی داردشدنیجهانفرآیند 

 «یامنطقهتجارت  یهانامهموافقتافزایش »نظام تجارت جهانی در همین دوره  تغییر و دگرگونی
1(RTA) .است 

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

 بین همپوشی برحسب یامنطقه تجارت یهانامهموافقت. است جوارهم کشورهای بین چندجانبه

 .است دوجانبه تجاری یهانامهموافقت آن، شکل ینترده. ساهستند گوناگون و متفاوت هاآن

 جغرافیایی ازنظر که تجاری طبیعییکان شر بین اغلب هانامهموافقت از نوع این طورمعمولبه

 تجربه نخستین کشورها که شودیم باعث امر این .شودیممنعقد  هستند، مشترك مرز دارای

 یامنطقه شرایطی، اقتصاد چنین در کنند، پیدا جوارمه کشور چند یا یك با را خود یامنطقه

 نیز و منطقه در موجود گمرکی هایبازدارنده سایر و یاتعرفه هایبازدارنده حذف طریق از

 انتقال هایبازدارنده و شده یرپذامکان پررونق و گستردهبازارهای  به تولید واحدهای دسترسی

 و شودیم برداشته منطقه محدوده در ی(تکنولوژفناوری و آموزه های کارشناس )و سرمایه

 روند این .شودیم گشوده هاشرکت و تولیدی واحدهای برابر در تریگسترده یهاافق ،درمجموع

 موفق هاییهاتحاد ازجمله است؛ جهان شده در یامنطقه هاییهاتحاد یریگشکل موجب

 همچنین و 2شمالی )نفتا( آمریکای کشورهای اتحادیه اروپا، اتحادیه به توانیم گرفتهشکل

 به هاآن یامنطقه درون تجارت حجم که کرد آن( اشاره )آسه آسیا شرق کشورهای اتحادیه

 ازمانس و (ECO)نیز در دو پیمان یا اتحادیه اکو  درصد است. البته ایران 56و  91، 56 ترتیب

(OIC) یاسالم کشورهای
دان چن المللیینب یهاتوافقنامهفعال بوده است. اما ایران نتوانسته در  5

 (Center for Economic Research and Studies of Iran Chamber, 2014) .دکنموفق عمل 

                                                           
1 Regional Trade Agreement(RTA) 
2  North American (NAFTA( 
3 Organization of Islamic Conference 
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جهانی  ورود به سازمان تجارت همواره برای توسعهدرحالیك کشور  عنوانبهحاضر، ایران  در حال

 و ، تقویتییهاسازماناز الحاق به چنین  پیشالزم  هایتمرینو شاید یکی از  کندیمتالش 

 ایکشوره مانند یامنطقهاقتصادی  هاییپتجاری اصلی و ت یکانگسترش تجارت در قالب شر

 را برای ییهانامهموافقتو  هاتوافق. در همین راستا باشدیمعضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

 هاییهمکار با سازمان یامنطقه و اقتصادی یهاسازمان درتجاری خود  هایابطهترش رگس

 هایبازدارندهکاهش  رویکرد ( باD-8) توسعهدرحال کشور مسلمان هشت اقتصادی )اکو( و گروه

 یهاسازمان در عضویت بر افزونده است. کرمنعقد  تجاریهای همبادل گسترش و تجاری

ترکیه،  کشورهای با مرزی تجارت یاتعرفهتخفیفات  نامهموافقت ایران، ،یادشده یامنطقه

 مبنایبر  که است داشته افغانستانپاکستان، سوریه، کوبا، بوسنی هرزگوین و  ازبکستان، تونس،

 منعقدرا نیز  گیرندیم قرار عمل مالك گمرك کشورواحدهای  در واردات و صادرات مقررات

  (The Export and Import Regulations Act, 2020) است. کرده

بین جمهوری اسالمی ایران و  نامهموافقتاقتصادی  یهافرصت دارد، تالشبررسی و ارزیابی  این

 یدأکتتشکیل منطقه بزرگ آزاد تجاری و  منظوربهکه  عضو، یکشورهااقتصادی اوراسیا و  اتحادیه

فافیت اعتماد متقابل، شحسن تفاهم و  یهبر پاطرف دو متقابل بین  هایرابطهگسترش بیشتر  بر

از الحاق سریع به سازمان تجارت جهانی و تصدیق  هاآنبر حمایت  یدتأک تجاری وآسانگری و 

اردیبهشت  21در تاریخ  نامهموافقتاین . کند یبررس را شده منعقدسازمان  مراتب عضویت در آن

کشورهای عضو اتحادیه های ذیربط وسط وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت و مقامت 1541

در مجلس شورای اسالمی  14/5/49د. در تاریخ شپس از دو سال مذاکره امضاء  اقتصادی اوراسیا

موقت  نامهموافقتقانون »به تائید شورای نگهبان رسید.  6/9/49تصویب شد و در تاریخ  ایران

زاد تجاری بین جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای آمنطقه  تشکیل

 1549آبان  6برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ و در  11/9/49در تاریخ  «عضو

در حال . به تصویب رسیده استنیز کشور عضو اتحادیه  6در ، یادشده نامهموافقتشد.  اجرایی

میلیارد دالر  5/5در حوزه صادرات معادل  کشورهایحاضر کل تجارت بخش کشاورزی ایران با 

قاد از انع پیشدیه اقتصادی اوراسیا امیلیارد دالر است که این مهم با اتح 9/11و در حوزه واردات 

میلیون  195میلیون دالر و در حوزه واردات معادل  511در حوزه صادرات معادل  نامهموافقت

 اینپژوهش  این اصلی پرسشدر همین راستا،  .)گمرك جمهوری اسالمی ایران( دالر بوده است

اجرایی شدن  هنگاماز  ،طرفدو کاالیی  تعهدهای و انجامدر تجارت  نامهموافقت یرتأث است که
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 ایرانتوسعه تجارت  که است شدهگذاشته آزمون به این فرضیهلذا، به چه صورت بوده است؟  آن

 تحریمی کاهش فشار شد، ضمن خواهد باعث اوراسیایی اقتصادی اتحادیه عضو کشورهای با

 هاییتظرف از یمندبهره و خارجی ایران تجارت و اقتصادی توسعه برای الزم بسترهای غرب،

تعادل جزئی به نام  با استفاده از یك مدلبررسی و ارزیابی  یندر ا آید. فراهم اتحادیه اقتصادی

ایران در  کاهش تعرفه بر جریان تجاری اثرها و پیامدهای ، به بررسی1اسمارت سازییهشبمدل 

 هایمفهوم اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب کشاورزی با کشورهای عضوهای تجارت محصول

 یهاگروهتعرفه بر  پیامدهایمرحله بعد  در .است شدهپرداختهو انحراف تجارت  ایجاد تجارت

 شده وتحلیلیهتجز، مورد (HS)2نظام هماهنگ  سامانه یبندطبقهکاالیی کشاورزی در سطح 

 است. 

 است، شدهداده تشخیصاین بررسی  موضوع با متناسب که هابررسی از این برخی به ادامه در

تجارت آزاد بر  نامهموافقت پیامدهایدر مطالعه  Jachia and Teljeur(1998)شود. یم اشاره

و  دنق بهبا استفاده از مدل اسمارت  اروپابین آفریقای جنوبی و اتحادیه  دوطرفه جریان تجاری

و نتایج نشان داده  شدهپرداختهو درآمد دولت  هاپرداختآزادسازی بر تراز های اثرگذاریبررسی 

وده دست نبیك دوجانبهآزاد تجاری پیشنهادی بر جریانات تجاری  منطقه هایاثرگذاریاست که 

 کمتری بر هایگذاریآفریقای جنوبی از اتحادیه اروپا و اثر بر واردات تاثیری گستردهو دارای 

 رباشد، علت این امر پایین بودن تعرفه اتحادیه اروپا بیم به بازار اتحادیه اروپا کشورِصادرات آن 

ی آفریقای جنوبی بر کاالهای وارداتی از اتحادیه تعرفهبه  کاالهای کشور آفریقای جنوبی نسبت

منفی دارد.  تاثیرتجاری و درآمد دولت افریقای جنوبی  بر تراز نامهموافقتاروپا است. این 

Khorana et al(2007) ور تجاری اتحادیه گمرکی برای اوگاندا با دو کش رفاهی و هایگذاریاثر

د که دهیم. نتایج آن نشان اندکرده ارزیابیو بررسییا و کنیا با استفاده از مدل اسمارت تانزان

دهد اثر رفاهی خالص منفی است. یمهای نشان برآورد شود ولییمافزایش کل تجارت دیده 

Veeramani and Saini(2010) نامهموافقتاستفاده از مدل اسمارت به ارزیابی مقداری انعقاد  با 

کشورهای آسه آن برای سه محصول فلفل، چای و قهوه در هند پرداخته  بین هند و 5تجارت آزاد

نیز  کنندهمصرفشود و هرچند رفاه یمدهد واردات این سه محصول زیاد یم یج نشاننتااست. 

تواند بر یمدهد. از سویی موج این واردات یمیر قرار تأثدرآمد دولت را تحت  شود ولییمزیاد 

                                                           
1 SMART(Software on Market Analysis and Restriction on Trade) 
2 Harmonized System 
3 Free Trade Agreement 
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به  Saqib and Sadeghi Yarandi(2006)هندی روند معکوس داشته باشد.  معاش کشاورزان

ایران و پاکستان با استفاده از مدل  دوجانبهتجارت ترجیحی  نامهموافقت پیامدهایبررسی 

 یهاعلت باالتر بودن میانگین تعرفه محقق، یهاافتهی بنا برپرداخته است.  ی اسمارتسازهیشب

ر ایجاد و انحراف تجارت د هایگذاریاثر یطورکلپاکستان به یهامیانگین تعرفه ایران نسبت به

 Hosseini .باشدیدر پاکستان برای ایران م یادشده هایگذاریاثربیش از  ایران برای پاکستان

and Zahedtalaban(2006) تجارت و همکاری  نامهموافقتاستفاده از مدل اسمارت به تحلیل  با

دهد در صورت عملی یم. نتایج نشان اندپرداختهی کشاورز یرغکاالهای  ایران و اتحادیه اروپا بر

، صادرات نامهموافقتی اتحادیه اروپا بر واردات از ایران در قالب این اتعرفه یهانرخشدن کاهش 

کاهش نرخ تعرفه از سوی  یابد. همچنین در صورتیممیلیون دالر افزایش  11/11ایران معادل 

با استفاده از  Mehrabi(2007)یابد. یممیلیون دالر افزایش  45/5621معادل  ایران واردات ایران

 هایبازدارندهکاهش  هایگذاریبه بررسی اثر 2112-2115مدل تعادل جزئی برای دوره زمانی 

 نامهو تراز تجاری ایران پس از ایجاد یك موافقت یاتجاری، درآمد تعرفه یاهبر جریان یاتعرفه

. نتایج وی نشان پردازدیتجاری ترجیحی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی م هایترتیب

 و به شودیتجاری ایران مهای هباعث گسترش حجم مبادل یادشدهنامه که ایجاد موافقت دهدیم

 .ابدییتراز تجاری ایران افزایش م دلیل افزایش بیشتر واردات نسبت به صادرات کسری

Nasrollahi at al.,(2012)  تجارت ترجیحی  نامهموافقتبرقراری  پیامدهایپیرامون  بررسیدر

یری مدل تعادل جزئی کارگبهکشاورزی با  هایمحصول بر تجارتبین ایران و اتحادیه اروپا 

ایجاد تجارت و انحراف تجارت در بخش کشاورزی ایران و کشورهای عضو  هایاثرگذاریاسمارت، 

ن دهد اییماتحادیه اروپا تحت دو سناریو کاهش تعرفه برآورد شده که نتایج حاصل از آن نشان 

خواهد کشاورزی ایران به اتحادیه  هایباعث افزایش حجم تجارت و صادرات محصول نامهموافقت

ی ایران نسبت به صادرات ایران در تجارت هاتعرفهبودن متوسط . اما به دلیل باالتر شد

ایجاد  پیامدهایی اتعرفه هایبازدارندهکشاورزی با این اتحادیه، پس از کاهش  هایمحصول

ه در آن گروه ب یادشده پیامدهایاتحادیه اروپا بیشتر از  سودتجارت و انحراف تجارت در ایران به 

 یكو پنج شر یرانا یحیترجیاهتوافق تاثیر Yousefi & sobhani (2016)ایران خواهد بود.  سود

 یها بررسکشور یندر ا یرانپاکستان و تونس( را بر سهم بازار ا یزستان،کوبا، قرق ی،)بوسن یتجار

 دو این در ایران بازار سهم بر معناداری اثر بوسنی و کوبا پیمان دو دهدمی نشان یجکردند. نتا
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 مثبت، راث با پیمان تنها. است داشته منفی اثر تونس و قرقیزستان با پیمان ،اندهنداشت کشور

 شده است.  تشدید اثر این 1541 از پیش هایسال در که بوده پاکستان و ایران توافق

 جاذبه مدل راه از بنگالدش تجاری جریان تحلیل به and Rayhan (2011)هایدر ضمن دربررسی

 با منفی رابطه و اقتصاد اندازه با مثبت رابطه بنگالدش تجارت دهدیم نشان نتایج .پرداختند یافتهیمتعم
 دوجانبه صادرات بر اقتصادیهای املع یرتأث Zainal Abidin et al. (2013) .دارد تجاری هاییتمحدود
( 1997 -2009) زمانی دوره طی جاذبه مدل از استفاده با OIC5 اسالمی کشورهای گروه با را مالزی کشور
 یرتأث ارز نرخ و فاصله تورم، نرخ اقتصاد، بودن باز اقتصاد، اندازه داد نشان بررسی این نتایج د.انکرده یبررس
 از استفاده با  Gani & Al Mawali (2013) .دارد اسالمی کشورهای به مالزی صادرات بر دارییمعن

 دورهدر  آسیا در آن تجاری اصلییکان شر و عمان کشور بین ،1 تجاریهای ترتیب بررسی به جاذبه مدل
 آسیا، جمعیت به شدتبه آسیا از عمان واردات داد نشان انآن هاییافته .است پرداخته 5335- 9003 یزمان

 عمان سرانه درآمد و یموردبررس کشورهای از عمان جغرافیایی فاصله و ارز نرخ آسیا، داخلی ناخالص تولید

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

 معنییب عمان نفت صادرات بر و ناچیز عمان غیرنفتی صادرات در مسافت یرتأث:  داردیم بیان ین،نچهم

 .دارد عمان کشور غیرنفتی صادرات بر دارییمعن و منفی یرتأث تجاری آزادی هنکیا یت،درنها ت.اس

  روش تحقیقمبانی نظری و 

 و تجاری هایییهمگرا برای نظری ادبیاتآغاز  نقطهکه  است ینا گویایا هبررسی مستند

 جاکوب یلهوسبه بار نخستین برای موضوع که است گمرکی اتحادیه نظریه اقتصادی

(0591)Jacob Viner 2«موضوع اتحادیه گمرکی» ،مشهور مقاله در وی شد؛ مطرح ایستا گونه به 

 که بود باور این بر و داشت بیان ترجیحی تجاری هایترتیب نوع این مورد در را خود نگرانی

 ولی ،کنندیم حذف یکدیگر کاالهای برای را خود یهاتعرفه توافق، مبنایبر  کشور دو هنگامی

 اقدام این ،کنندیم حفظ ،شودیم وارد ثالث کشورهای از که برای کاالهایی را هاتعرفه همین

 هایمحصول کشور هر دو زیرا شودیم کشور دو بازرگانان برای مبادله سوددهی بهبود باعثا هآن

 حال، این در داشت توجه باید اما .،کنندیم وارد هستند ترارزان تولید به قادر که را یهمسایگان

 درگذشته که کنندیم خریداری یکدیگر از را کاالهایی کشور دو این زیرا شودیم منحرف تجارت

 که بود این واینر صریح پیام. کردندیم وارد بودند، کاراتر هاآن تولید در که دیگری کشورهای از

                                                           
1 Organization of Islamic Cooperation (OIC) 
2The Customs Union Issue 



 

 

 

 

 

 

 

 26ثیر موافقت نامه موقت...أت

 

 
 

 خود اعضای تجارت به است ممکن تجارت آزادسازی در تبعیض با ترجیحی تجاری هایطقهمن

 .کنند وارد آسیب جهانی رفاه و

 به ترییممستق سیاستی بعد اروپا، آزاد تجارت نامهموافقت و 1461 سال در اروپا جامعه تشکیل

 جمله از دیگر اقتصاددانان نیز را نظریه این، این بر افزون و داد واینر گمرکی اتحادیه نظریه

Lipsey(1957,1970) ،Cooper&Massell(1965) ،Bhagwati(1971) و 
Wonnacott&Wonnacott(1981) همگرایی نظریه قالب در نظریه این از و دادند گسترش 

 ایجاد اثر دو مفهوم مبنایبر  عضو کشورهای نظریه، این درد. ش برده نام یامنطقه اقتصادی

 .شوندیم ارزیابی تجارت انحراف و جارتت

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

 در باال تجارت حجم وجود برمبنای نظریه این. است شده ارائه 1«تجاری طبیعی یکانشر» نظریه

 مانند اقتصاددانانی .شودیم تعریف جغرافیایی فاصله ینرمتک با کشور چند یا دو میان

(1989) Wonnacott & lutz  (2005)و Summers  تجاری هایترتیب مورد در که باورند براین 

 از بیش آن تجارت ایجاد پیامدهای هستند، طبیعی تجاری یکانشر که لحاظ بدین 2ترجیحی

 و کرده بحث نظریه این درباره هم Krungman (1991) دیگر، سوی از .است آن جارتت انحراف

 همچون یهایهئلمس تأثیر تحت است، استوار نسبی مزیت برمبنای تجارت اگرچه است باوربر این 

 به و دهدیم کاهش را ونقلحمل هایینههز جغرافیایی، فاصله حذف و دارد قرار نیز جغرافیا

 دادوستد یکدیگر با تریگسترده در گستره هاییهقطمن چنین در همسایگان دلیل، همین

 و اقتصاددانان هایهنظر این درباره .بود خواهد اندك بسیار جارتت انحراف و کنندیم

 اقتصادداناندارد  باور Bhagwati(1996) ازجمله .اندکرده بحث نیز دیگر اقتصادی گذارانیاستس

 و گیرندیم نظر در ایستا صورتبه را یامنطقه تجاری هایترتیب موضوع گفتهیشپ

 کاهش یا و تسریع در عامل زمان هب توجه با که را هایترتیب این پویای هایگذاریاثر

. باگوانی دو مفهوم دهندیم قرار مدنظر ،شودیم ارزیابی جهانی تجارت در تجاری هایبازدارنده

 نزدیك به دو اصطالح انحرافاین دو مفهوم بسیار  کندیمسازنده و بلوك بازدارنده را مطرح  كبلو

 ،رسدیمبازدارنده معتبر به نظر سازنده و  یهابلوكدو  کهیدرحالتجارت و ایجاد تجارت است. 

به  ندسودمدارد  یامنطقهتجاری  یهانامهموافقتبه تجربه  ترینانهبواقع نگاه ابرویکرد سوم که 

تجاری  یهانامهموافقت کنندیم ادعا Black Hurst and Henderson(1993) رسدیمنظر 

                                                           
1 Natural Trading Partners 
2 Preferential Trade Agreements (PTAs) 
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 یامنطقهتجاری  یهانامهموافقت هایگذاریذاتی نه خوب هستند و نه بد، اما اثر طوربه یامنطقه

ر طی زمان دهمچنین چگونگی تغییر آن  و یریگشکلبر اقتصاد جهانی بستگی به انگیزه، روش 

  (Sheffield,1998) دارد.

تجاری  یاهی بر جریانامنطقهتجاری  نامهموافقت ایجاد هایگذاریاثر یلتحلی برای طورکلبه

ی هامدلشود. یکی از یماستفاده  1ی تعادل عمومی و تعادل جزئیهامدلدو یا چند کشور از 

دبیرخانه انکتاد و با همکاری بانك جهانی،  توسط مدل تعادل جزئی مدل اسمارت است. این

 یله شرایطوسبهشده  گیرینتیجهجریان تجاری های گذاریاثر سازی کمی برای ابزار یك عنوانبه

 عمل تجارت انحراف و ایجاد هایفهومم از استفاده شده است. که بایطراح بازار به دسترسی

هایی که دارد، در ییتوانارغم به ی تعادل عمومی، هامدل (Jachia and Teljeur,1998.)کندیم

انواع  و هادادهبودن  اعتمادقابلدسترسی و  سئلهم برداشتن افزون هایی چون این بررسی،بررسی

د را نیز ندار نامهموافقت پیامدهایی در مورد اتعرفهزمانی، توانایی بیان جزئیات خطوط  هایدوره

ی تبعیضی ترجیحی بر کل اقتصاد و پیوندهای بین آن هافهتعر پیامدهایبه توصیف  اغلبو 

های یلتحلی بیشتر به امنطقهی تجاری هانامهموافقت کنندگانمذاکرهپردازد. در عمل نیز یم

طح یل در ستفصبهی تعادل جزئی نتایج هامدلجزئی در سطح کاالیی نیاز دارند. بنابراین در 

جاری های تیاستستغییر  پیامدهایلت امکان بررسی دقیق است و به همین ع ارائهقابلکاالیی 

ارزیابی  منظوربهدر این مدل  (Saqib and Ghanbari, 2006)آید. یمبر تجارت فراهم 

 اثیرتبرای ارزیابی گاه آند و شویمجداگانه ارزیابی  طوربه، طرف عرضه و تقاضا نامهموافقتتاثیر

سطح ی از سه متغیر کلید متأثرسازی اسمارت یهشببینی یشپکنیم. یمخالص این دو را ترکیب 

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

ی بر واردات اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ایران در مدل اتعرفهاز سمت واردات اثر کلی یك کاهش 

شود که در ادامه یممحاسبه  جمع دو عامل ایجاد تجارت و انحراف تجارت صورتبهاسمارت 

 شود. یمتشریح 

 علت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایران از واردات افزایش ،اثر این :(TC) تجارت ایجاد اثر ف:ال

 نشان را کشوردر داخلی  تولید کاالی مقابل در وارداتی کاالهای نسبی قیمت کاهش در

 کاهش و اتحادیه اقتصادی اوراسیاایران از واردات  خالص افزایش آن یجهنت که دهدیم

 .است عضو غیر کشورهای از واردات خالص

                                                           
1 General and Partial Equilibrium Models 
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 نامهموافقت عضو کشورهایایران از  واردات خالص افزایش اثر این: (TD) تجارت انحراف اثر :ب

 در مقابل اوراسیااتحادیه اقتصادی  از وارداتی کاالهای نسبی قیمت در کاهش براثر را

 متفاوتی جغرافیایی ترکیب ایجاد مبین که دهدیم نشانرا  عضو یرغ کشورهای از واردات

 هایینههزی ایران به نامهموافقتآن، واردات از کشور عضو  مبنایبر و  است واردات از

 عضو کشورهایایران از  واردات کل شود کهیابد. باید توجه یمکشورهای غیر عضو افزایش 

  .ماندیم باقی تغییر بدون اعضا، غیر و نامهموافقت

 شدهارائه مرحلهبهمرحله صورتبهمربوط به ایجاد تجارت و انحراف تجارت در زیر های همحاسب

به شرح  شودمی استفاده ی این تحلیلشناسروشاختصاری متغیرهایی که در  نشانهاست. 

 است: زیر

M=واردات 

Xصادرات= 

P= قیمت داخلی 

Emداخلیاضای واردات، نسبت به قیمت =کشش تق 

Ex=کشش عرضه صادرات 

Es عضو یرغاز کشورهای عضو و  واردات=کشش جانشینی بین 

TCایجاد تجارت= 

TDانحراف تجارت= 

Pijk= کاالی قیمت i در کشورj  از کشور صادرکنندهk (کاالی  یعنی قیمت داخلیi در کشور 

 (kاز کشور صادرکننده  j واردکننده

𝑃𝑖𝑘𝑗 =  کاالی صادراتی قیمتi صادرکننده از کشور k واردکننده به کشور j  یعنی قیمت(

 (i کاالی صادرات/جهانی

Mijk  واردات کاالی =i یله کشوروسبه j ز کشورا k 

 𝑋𝑖𝑗𝑘 صادرات کاالی=i یله کشور وسبهk ز کشور اj 

tijk= یکاال تعرفه i  در کشور واردکنندهj کشور صادر کننده  یبراk 

شود که در آن واردات یمیری ایجاد تجارت از تابع تقاضای واردات زیر استفاده گاندازهبرای 

 .پذیردیمانجام  jتوسط کشور kاز کشور i  االیک

(1) 𝑀𝑖𝑗𝑘 = (𝑌𝑗 . 𝑃𝑖𝑗 . 𝑃𝑖𝑘) 
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 شود: یمبه شکل زیر نوشته  i)تولیدکننده( برای کاالی  kتابع عرضه صادرات کشور صادرکننده 

(2) 𝑋𝑖𝑗𝑘 = 𝐹(𝑃𝑖𝑘𝑗) 

زیر تعریف  صورتبهدر یك مدل تعادل جزوی  kو  jمعادله تعادل در تجارت بین دو کشور 

 شود: یم

(5) 𝑀𝑖𝑗𝑘 = (𝑋𝑖𝑘𝑗) 

که در  رهایی، با تغییjدر کشور  kاز کشور  iدر شرایط تجارت آزاد، قیمت داخلی کاالی وارداتی 

 شود: یمزیر تعریف  صورتبهدهد، یمنرخ تعرفه ارزشی کشور واردکننده رخ 

(9) 𝑃𝑖𝑗𝑘 = 𝑃𝑖𝑘𝑗(1 + 𝑡𝑖𝑗𝑘) 

ود شیمبا توجه به نرخ تعرفه و قیمت خارجی مشتق گرفته  9برای محاسبه ایجاد تجارت از رابطه 

 آید:یمو رابطه زیر به دست نشان داده شده است(  d)مشتق با حرف 

(6) 𝑑𝑃𝑖𝑗𝑘 = 𝑃𝑖𝑘𝑗 ∙ 𝑑𝑡𝑖𝑗𝑘(1 + 𝑡𝑖𝑗𝑘) ∙ 𝑑𝑃𝑖𝑘𝑗 

ل زیر تواند به شکیماکنون رابطه استاندارد برای کشش تقاضای واردات با توجه به قیمت داخلی 

 نوشته شود: 

(5) 
𝑑𝑀𝑖𝑗𝑘

𝑀𝑖𝑗𝑘

= 𝐸𝑚 ∙ (
𝑑𝑃𝑖𝑗𝑘  

𝑃𝑖𝑗𝑘  
) 

 آید: یم به دست(، رابطه زیر 1( در رابطه )5( و )9با جانشینی دو رابط )
 

(1) 
𝑑𝑀𝑖𝑗𝑘

𝑀𝑖𝑗𝑘
= 𝐸𝑚 ∙ (

𝑑𝑡𝑖𝑗𝑘

1 + 𝑡𝑖𝑗𝑘
+

𝑑𝑃𝑖𝑗𝑘  

𝑑𝑃𝑖𝑘𝑗  
) 

 

وشته زیر ن صورتبهرابطه استاندارد برای کشش تقاضای عرضه صادرات با توجه به قیمت جهانی 

 شود: یم

(9) 𝑑𝑃𝑖𝑘𝑗

𝑃𝑖𝑘𝑗
=  

𝑑𝑋𝑖𝑘𝑗

𝑋𝑖𝑘𝑗

𝐸𝑥
 

 

شود که برای بیان معادله عرضه یمیری از آن، رابطه زیر نتیجه گمشتق( و 5با استفاده از رابطه )

 توان استفاده کرد: یماز آن  iکاالی 

(4) 
𝑑𝑀𝑖𝑗𝑘

𝑀𝑖𝑗𝑘

=  
𝑑𝑋𝑖𝑘𝑗

𝑋𝑖𝑘𝑗
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(، رابطه زیر که برای 1( و جایگذاری نتیجه آن در رابطه )9با جایگزینی رابطه باال در رابطه )

 iدر صادرات کاالی  kرشد صادرات کشور  دهندهنشانشود و یممحاسبه ایجاد تجارت استفاده 

 : آیددست میبهاست،  jبه کشور 

(11) 𝑇𝐶𝑖𝑗𝑘 = 𝑀𝑖𝑗𝑘 ∙ 𝐸𝑚 ∙
𝑑𝑡𝑖𝑗𝑘

[(1 + 𝑡𝑖𝑗𝑘) ∙ (1 − (
𝐸𝑚
𝐸𝑥

))]

 

مدل این است که کشش عرضه صادرات نامتناهی است، یعنی تغییر در سطح  هایرضیکی از ف

توانند هر سطحی از یماثری بر قیمت جهانی ندارد و صادرکنندگان  واردکنندهتقاضای کشور 

تقاضا را به بازار موردنظر عرصه کنند. بنابراین با فرض کشش عرضه نامتناهی رابطه زیر به دست 

 آید:یم

(11) 𝑇𝐶𝑖𝑗𝑘 = 𝑀𝑖𝑗𝑘 ∙ 𝐸𝑚 ∙
𝑑𝑡𝑖𝑗𝑘

(1 + 𝑡𝑖𝑗𝑘)
 

واردات )کاالی  میزانبا داشتن کشش تقاضای واردات )کاالی خاص( از شریك تجاری،  درواقع

ه ، محاسبنامهموافقتاز برقراری  پسو  پیشمزبور( از شریك تجاری در سال مبنا و نرخ تعرفه 

ی صادرات و واردات و متغیرهای هاکششی تجارت، هامدلدر  یر است.پذامکانایجاد تجارت 

متکی بر فرضیه  بذاته. مدل اسمارت آیندشمار میبهسیاست تجارت، از متغیرهای کلیدی 

باشند. یمهای ناکامل ینجانش متفاوتاز کشورهای  همانند هایاست، یعنی محصول 1آرمینگتون

، ی صادرات و وارداتهاکششی جانشینی بین کاالها با استفاده از هاکششبا این فرضیه  برابر

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

تر، برای یمنطقدستیابی به نتایج  منظوربهاز برآوردهای تجربی تحقیقات دیگر استفاده کرد. 

ا اطالعات بکشش برآورد شده بر  افزون بررسی و ارزیابییری کشش تقاضای واردات در این کارگبه

شود. یمتحقیقاتی بانك جهانی استفاده  گروهیله وسبه شدهمحاسبهاز آخرین کشش تقاضا موجود 

را برای  -6/1 میزانکتاد آن بررسیدر  باشند.یمبرای کاالها و کشورهای متفاوت  هاکششاین 

هرچند  .(Jachia & Teljeur E,1998)اند کاالها به کار برده یهمهکشش قیمتی تقاضای واردات 

کاالها رضایت بخش نیست؛ اما برآورد کشش قیمتی  یهمهبه کار بردن کشش یکسان برای 

و است؛ رهروب هاییسئلهتقاضای واردات برای کشورهای در حال توسعه به تفکیك کاال، همواره با م

کاالیی در خالف جهت بوده و بیانگر افزایش  برآوردهایکشش برخی از  نشانهبه طوری که 

                                                           
1 P. S. Armington, 1969 
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در مورد برخی کاالها نیز هیچگونه  افزون براینافزایش قیمت است.  نتیجهتقاضای واردات در 

 بررسیاز  گیریبا بهره بررسی(. لذا در این Manteghi & Taghavi, 2008تخمینی وجود ندارد )

 فرض شده است.  -6/1کاالها  یهمهکشش جانشینی برای آنکتاد 

برای محاسبه میزان انحراف در تجارت از رابطه میزان حساسیت واردات نسبت به تعرفه استفاده 

 کنیم. یم

  

(12) 𝐸𝑠𝑖 =
∆(

𝑀𝑖𝑗
𝑀𝑖𝑟

⁄ )

∆(
𝑃𝑖𝑗

𝑃𝑖𝑟
⁄ )

𝑀𝑖𝑗
𝑀𝑖𝑟

⁄

𝑃𝑖𝑗
𝑃𝑖𝑟

⁄
⁄  

رابطه مورد بحث را به  درآغازمعرف آن است،  𝑀𝑖𝑗∆برای محاسبه میزان انحراف تجارت که 

 کنیم:صورت زیر بازنویسی می

(15) ∆
𝑀𝑖𝑗

𝑀𝑖𝑟

= 𝐸𝑠𝑖 ∗ (
𝑀𝑖𝑗

𝑀𝑖𝑟

)(
∆ (

𝑃𝑖𝑗
𝑃𝑖𝑟

⁄ )

𝑃𝑖𝑗
𝑃𝑖𝑟

⁄
) 

ه به شود. با توجیمچپ این معادله بسط داده سمت گیری، یفرانسیلدبا استفاده از قواعد  گاهآن

 دونکشورها، ب دیگری جابهفرض شده، جایگزینی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا  آنکه

صادق باشد،  ir=MijMبایست رابطه یمپذیرد. بنابراین یمیر در میزان واردات ایران صورت تأث

 شود: یمها و ارتباط آن با نرخ تعرفه به شکل زیر نوشته یمتقبنابراین نسبت 
 

(19) 
∆ (

𝑃𝑖𝑗
𝑃𝑖𝑟

⁄ )

𝑃𝑖𝑗
𝑃𝑖𝑟

⁄
=

(1 + 𝑇𝑖𝑗1)
(1 + 𝑇𝑖𝑟1)

⁄

(1 + 𝑇𝑖𝑗0)
(1 + 𝑇𝑖𝑟0)

⁄
− 1 

 

ماند: یمکشورهای جهان، بدون تغییر  دیگربه اینکه تعرفه بر کاالهای وارداتی از  با توجه

iro=Tir1T  :در آنچه خواهیم داشت 

(16) 
∆ (

𝑃𝑖𝑗
𝑃𝑖𝑟

⁄ )

𝑃𝑖𝑗
𝑃𝑖𝑟

⁄
=

𝑇𝑖𝑗1 − 𝑇𝑖𝑗0

1 + 𝑇𝑖𝑗0
 

𝑀𝑖𝑗به اینکه  با توجهو  پیشینبا جایگزینی این دو رابطه در رابطه  = 𝑀𝑖𝑟 باشد: یم 
 

(15) 𝑇𝐷𝑖 = ∆𝑀𝑖𝑗 = 𝐸𝑠𝑖 ∗
𝑀𝑖𝑗 ∗ 𝑀𝑖𝑟

𝑀𝑖
∗

𝑇𝑖𝑗1 − 𝑇𝑖𝑗0

1 + 𝑇𝑖𝑗0
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نهایت فرض شده است به عبارتی تقاضای کشور یب، کشش صادرات یادشدهی هارابطه یهمهدر 

 یر ندارد. تأثی کوچك است که بر صادرات کاال قدربه واردکننده

شش کهاست. دیگر منبعاز کشش جانشینی واردات از یك کشور نسبت به  متأثرانحراف تجارت 

 هنامموافقتکشورها به واردات از کشور عضو  دیگردهد که چگونه واردات ازیمجانشینی نشان 

 یرویپبه بر کشش برآورد شده با اطالعات موجود  بررسی و ارزیابی افزونیابد. در این یمانتقال 

  فرض شده است. 6/1کاالها  یهمهانکتاد کشش جانشینی برای  بررسیاز 

شامل اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران است. ارزش کل تجارت )صادرات  بررسیجامعه آماری این 

برگرفته از گمرك  1544-1546 یهاسالایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بین  دوجانبهو واردات( 

 افزارنرمو با استفاده از  Trademapسایت  2114الی  2111ی هاسالجمهوری اسالمی ایران و 

Excel ( 1544-1546باشد. همچنین آمار تعرفه ایران از کتاب مقررات صادرات و واردات )یم

های آمار دقیق در سایتندادن ارائه  یا در دسترس نبودناست به یادآوری است. الزم  شدهگرفته

ایران و بعضی از کشورهای عمده مقصد صادراتی از ایران و همچنین  سویمعتبر تجاری جهان از 

احتمال ایجاد تورش اندك دور  عنوان منبع اطالعاتی آمار رسمی تجارت،سایت گمرك ایران به

 از انتظار نیست.

 بحث و جینتا
و  ینترمفصلموقت تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا  نامهموافقتمتن 

 نامهموافقتموارد تحت پوشش  .استاست که تاکنون ایران منعقد کرده  یانامهموافقت ینترجامع

دو فهرست اعطایی ایران و  برابرکه شامل تخفیف تعرفه  یاتعرفه هایبازدارندهبه دو صورت 

فنی، تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی، موارد  هایشامل: الزام یاتعرفهغیر  هایاوراسیا و اقدام

و  یاتعرفه یرغ هایو چاره کارهای تجاری، شفافیت در اقدام مبدأمربوط به گمرکات، قواعد 

های بازدارندهبه  هاآناز تبدیل  برای پرهیز یاتعرفه یرغ، قانونمند کردن تدابیر یرساناطالع

 برای تجارت است.  رییرضروغ

دو  بوده و نامهموافقتکه مشمول مفاد  استاقالمی شامل ، نامهموافقتفهرست کاالیی منضم به 

 551به اوراسیا شامل  یرانا ییاعطا. فهرست دهندیمبه یکدیگر ارائه  یاتعرفه هایامتیاز طرف

. باشدیم یرقمده HS ردیف کد 612و فهرست اعطایی اوراسیا شامل  یرقمهشت HSردیف کد 

 هاییپذیریساالنه تغییر طوربهخطوط تعرفه ملی،  هایپذیریبا توجه به تغییر هافهرستاین 
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یران و دفتر مقررات صادرات و واردات اعالم اکشورمان، توسط گمرك  زمینهدر خواهد داشت که 

است و چنانچه  شدهیینتع 2111و اعمال خواهند شد. سال پایه برای کاهش تعرفه سال 

باشد مالك تعرفه جاری خواهد بود و میزان تعرفه دریافتی  تریینپاجاری از سال پایه  یهاتعرفه

کد مشمول تثبیت  152در مورد فهرست اعطایی ایران  باالتر نخواهد بود. شدهیینتعاز سقف 

به این اقالم تعلق  یاتعرفه( شده است. به این معنا که تخفیف 2111توافق ) هنگامنرخ تعرفه در 

 هاآن مینهزدر  نامهموافقتمطابق با مفاد  برابرولی در نرخ سال پایه تثبیت و در تجارت  گیردینم

 کد مشمول تثبیت تعرفه هستند.  95 فهرست اوراسیا نیز زمینهدر . شودیمرفتار 

بخش کشاورزی در سال  ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ایتعرفهبررسی وضعیت 

33-5931 

ردیف بدون  152 شمارکه از این  رقمیهشتکد تعرفه  551اعطایی ایران شامل  هایامتیاز

های ردیف آن مرتبط با بخش کشاورزی است. امتیاز 51و  تخفیف تعرفه یعنی صفر درصد هستند

ردیف  95 شمار کد ده رقمی که از این 612نیز شامل  وراسیااعطایی توسط اتحادیه اقتصادی ا

 هایبررسکه یك مورد آن نیز به بخش کشاورزی مرتبط است.  باشدمیمشمول تثبیت تعرفه 

ایران بر واردات کاالهای  ایتعرفه هایتخفیف، میانگین 44-49که در سال  دهدمینشان 

 ایتعرفه هایتخفیفدرصد و بیشتر از میانگین  6561کشاورزی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا معادل 

 میانگین، در واقع باشدمیدرصد  5/55 اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر واردات از ایران، یعنی

 1/1کشاورزی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا،  هایایران بر واردات محصول ایتعرفه هایتخفیف

واردات  یهاتعرفهدرصد از  41این اتحادیه بر ایران است.  ایتعرفه هایتخفیف میانگینبرابر 

و  درصد و مابقی باالی این نرخ 11کشاورزی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا زیر  هایمحصول

درصد و تعرفه  5/11( معادل 11تعرفه مربوط به گوجه و خیار با کدهای دو رقمی ) بیشترین

 ایتعرفه هایتخفیف( است. بررسی 19صفر برای محصول کیوی با کد تعرفه دو رقمی )

 44-49کشاورزی ایران در سال  هایکشاورزی اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر محصول هایمحصول

، هاتعرفهدرصد از  56درصد بوده که از این میان  11زیر  هاتعرفهدرصد از  54که  دهدمینشان 

( 19به ترتیب به عسل با کد دو رقمی ) ایتعرفه هاینرخصفر بوده است. همچنین باالترین 

درصد،  91( معادل 19( و کره با کد دو رقمی )15با کد دو رقمی ) آالقزل درصد، 66معادل 

درصد، چای  56( معادل 11با کد دو رقمی ) دار غالف، لوبیا و سایر سبزیجات نخودفرنگی
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 26( معادل 11با کد دو رقمی ) نخودفرنگیدرصد و  51( معادل 14با کد دو رقمی ) ایکیسه

 درصد تعلق داشته است. 

 ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در بخش کشاورزی و مواد غذایی هایتعهد( 5جدول )
Table (1) Commitments of Iran and the Eurasian Economic Union in the field 

of agriculture and food 

 ایران هایخالصه تعهد

Summary of Iran's commitments 

  
 رقمی 8کد  شمار

8-digit code number 

 یانگین کاهش تعرفهم

Average tariff reduction 

 میانگین کاهش قیمت

Average price reduction 

 ایران تعهدهایکل 

Total commitments of 

Iran 

 %11.6 %33.3 رقمی( 6کد  75) 97 

 کاهشی تعهدهای 

Reduction Commitment 
60 53.3% 18.5% 

 فریز تعهدهای

Freeze commitments 
37 0% 0% 

 اوراسیا تعهدهایخالصه 

Summary of Eurasian commitments 

  
 رقمی 10کد  شمار

10-digit code number 

 یانگین کاهش تعرفهم

Average tariff reduction 

 میانگین کاهش قیمت

Average price reduction 

 اوراسیا تعهدهایکل 

Total Eurasian 
Commitments 

 %4.45 %56.1 رقمی( 6کد  54) 126

 کاهشی تعهدهای 

Reduction Commitment 
125 56.1% 4.45% 

 فریز تعهدهای

Freeze commitments 
1 0% 0% 

 موافقتنامه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مبنایبر تحقیق  هاییافته: منبع

 نامهموافقتاز اجرای  پیش سال كی، 46-41 سالهسهبین میانگین واردات  یاسهیمقابررسی 

 تعرفه کد 41بیانگر آن است که از میان  ،پس از اجرای آن سال كی( و 49الی مهر  41)آبان 

کد تعرفه  51وارداتی از محل  41الی  46طی سه سال ، همانبخش کشاورزی مندرج در موافقت

 کد 91اجرا نیز به  تعرفه و پس از کد 19به  شماراز اجرا این  پیشیك سال  صورت نگرفته، که

 که یا در انتخاب کاالهای بخش دهدیمت. این امر نشان اس افتهیشیافزاتعرفه بدون واردات، 

ناسب ایجاد تجارت مت برای یاتعرفه هایتخفیفکشاورزی کارشناسی دقیق صورت نگرفته و یا در 

نرخ ارز طی دو سال اخیر و تفاوت آن  هایالبته نوسانبا کاهش قیمتی ناشی از آن نبوده است. 



 

 

 

 

 

 

 

 4/5411/شماره 51اقتصاد کشاورزی/جلد   62

 ییک تواندیمو حذف نرخ ارز ترجیحی اغلب کاالهای وارداتی نیز  41الی  46با نرخ ارز در سال 

 باشد.  نامهموافقتمندرج در  یهاتعرفهات کد رددر کاهش وااثرگذار  هایاملعاز 

 راهبردیکاالهای  برخی ازاست که  آن گویای نامهموافقتدر این ای تعرفه هایتخفیفبررسی 

؛ دانه کلزا، دانه آفتابگردان، لوبیای سویا، کنجاله ذرت دامی، جو، گوشت قرمز منجمد ازجمله)

( (...، خشك ودار غالف هایسبزی دیگر، لوبیا قرمز و لوبیاچیتیو برخی از حبوبات )عدس،  سویا

تعرفه  کاالهای با نرخ در دسته ،بودههای گذشته طی سالکشور که از عمده کاالهای وارداتی 

ب ای از جانافزایش تعرفه ،مزبورتوافقنامه  اجرای تا در طول قرارگرفته)عدم کاهش تعرفه( فریز 

  .نداشته باشداتحادیه اقتصادی اوراسیا 

کد تعرفه ترجیحی هشت رقمی مندرج در این فهرست، ایران تنها  554از میان  1541در سال 

درصد کدهای  11در بیش از  گریدیعبارتبهصادراتی داشته است.  پیشینه هاآنمورد  99در 

 اندشدهبه ایران  ایاوراسترجیحی اعطایی از سمت  هایتخفیفتعرفه هشت رقمی که مشمول 

قلم کد تعرفه  99وجود نداشته است. از میان این  1541صادراتی برای ایران در سال  پیشینه

قلم عمده صادراتی  61جزء  هاآنمورد  6صادراتی داشته تنها  پیشینه هاآناعطایی که ایران در 

طی یك سال پس از اجرای  دهدیمنشان  نامهموافقتبررسی  .اندبوده 1541ایران در سال 

کلم سیب، پرتقال، لیموترش، انگور، رب گوجه، پیاز و موسیر، گل هایمحصول یادشدهنامه موافقت

هویج، بادمجان، کرفس، فلفل رنگی، کدوحلوایی و پسته ازجمله  و بروکلی، انواع کاهو، شلغم و

این نکته ضروری  یادآوریها افزایش چشمگیری داشته است. کاالهایی هستند که صادرات آن

صورت کدهای ده رقمی است، به یادشدههای اتحادیه خش تعرفهکه در این باست، با توجه به این

  لذا تطابق دادن این کدها با کدهای هشت رقمی کشور احتمال خطا خواهد داشت.

نکته مهم دیگری نیز در رابطه با  شدهء اعطاکه از سمت اوراسیا به ایران  هاییدر رابطه با امتیاز

از میان کدهای تعرفه هشت رقمی  دهدیمنشان  هایبررسصادراتی ایران وجود دارد.  هایمقصد

کشورهای اوراسیا  یاتعرفهکد  15ترجیحی اعطایی اوراسیا به ایران، تنها در  هایتخفیفمشمول 

اقالم کشورهای اوراسیا یا  دیگر. در اندبوده 1541جزء سه مقصد عمده صادراتی ایران در سال 

از صادرات ایران در آن محصول پایین  هاآنیا سهم و  اندنبودهصادراتی  هایجزء مقصد کلیبه

درصد  41نمونه در این فهرست اقالمی قرار دارند که در حال حاضر بیش از  عنوانبهبوده است. 

نیز به کشورهای غیر  ماندهیباقو بخش  شودیماز آن محصول به یك کشور )ازجمله عراق( صادر 

گفت با این روند ایران در پی ایجاد الگوی  توانیم وصفبا این اوراسیا در حال صادرات هستند. 
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عراق به سمت تجارت  ی همچوناز تجارت ناپایدار با کشور یبه عبارت، تجاری پایدارتری است

مهم و  مراتببهکند و این نامه حرکت میاوراسیا در قالب یك تفاهمپایدارتر با اتحادیه اقتصادی 

 .خوب است

 5931تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی سه سال جریان  تغییر و دگرگونی

 5931-33 نامهموافقتاز اجرای پس  سال یکو  5931الی 

اجمالی تجارت ایران )واردات و صادرات ایران( با پنج عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا  بررسی با

و یك سال از  1546-41 هایسالبالروس و قزاقستان( طی  )ارمنستان، قرقیزستان، روسیه،

 : آیدمی دست به زیر( نتایجی به شرح 1544الی مهر  1549اجرای آن )آبان 

 951از تجارت  کهطوریبهبیشترین حجم تجارت اوراسیا با جهان مربوط به کشور روسیه است 

 551)مجموع واردات و صادرات(  2114میلیارد دالری اتحادیه اقتصادی اوراسیا با جهان در سال 

 میلیارد دالر آن توسط روسیه صورت گرفته است. 

 است جهان از واردات کل از درصد 22/1( ایران صادرات) ایران از اوراسیا واردات 2116 سال در

 اوراسیا صادرات 2116 سال در همچنین. است یافتهافزایش درصد 25/1 به 2114 سال در که

 است بافته کاهش درصد 51/1 به 2114 سال در که بوده درصد 91/1( ایران واردات) ایران به

  .است ایران تجاری تراز بهبود نشانگر که

 (دالر میلیارد) جهان با اوراسیا تجارت (2) جدول

Table (2) Eurasian trade with the world 
 شرح

Description 
2015 2016 2017 2018 2019 

 جهان از اوراسیا واردات

Imports from the world 
251 242 300 319 313 

 جهان به اوراسیا صادرات

Exports to the world 
419 349 440 548 518 

 (اوراسیا ازطرف) تجاری تراز

Trade balance (by Eurasia) 
168 107 141 229 187 

 تجارت حجم

Trade volume 
670 591 741 866 831 

 ITC (Trade Map):منبع
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 (دالر میلیون) ایران با اوراسیا تجارت (9) جدول
Table (3) Eurasian trade with Iran 

 شرح

Description 
2015 2016 2017 2018 2019 

 ایران از اوراسیا واردات

Imports from Iran 
546 525 648 918 823 

 ایران به اوراسیا صادرات

Exports to Iran 
1704 2546 1942 1775 1614 

 (اوراسیا ازطرف) تجاری تراز

Trade balance (by Eurasia) 
1158 2021 1294 857 791 

 تجارت حجم

Trade volume 
2249 3072 2590 2693 2437 

 ITC (Trade Map):منبع

 

 به 46 سال در دالر میلیارد 4/95 از ایران غیرنفتی صادرات ارزش ،1546-49 زمانی دوره در

 ارزش همچنین. است یافتهکاهش درصد 9/6 حدود یعنی 1549 سال در دالر میلیارد 9/91

 9/6 به 46 سال در دالر میلیارد 1/6 از درصدی، 2 افزایش با غذا و کشاورزی بخش صادرات

جهان طی  بهایران  غیرنفتیارزش صادرات  یانگینم دهدمینشان ت. اس رسیده دالر میلیارد

میلیون دالر بوده که سهم صادرات بخش کشاورزی از این  96191معادل  41الی  46 هایسال

ارزش صادرات بخش  یانگینسهم اتحادیه اقتصادی اوراسیا از مدرصد بوده است. 19میزان معادل 

پس از  سال یكمیلیون دالر است که  519به میزان  1546-41 هایسالکشاورزی ایران طی 

میلیون دالر افزایش و از رشد  649( به میزان 44الی مهر  49)آبان  یادشده نامهموافقتاجرای 

در  یادشده هایتعرفهصادرات کاالهای بخش کشاورزی از محل  بوده است برخورداردرصدی  41

 64معادل  1546-41سه سال  یانگینمیلیون دالر بوده که نسبت به م 995، معادل نامهموافقت

است. سهم  صادرشدهدرصد از این میزان تنها به کشور روسیه  59 درصد افزایش داشته است و

درصد بوده که در سال  4/9 سالهسهکشاورزی در این دوره  هایاین اتحادیه از صادرات محصول

میلیون دالر(  649درصد ) 1/11)یك سال پس از اجرای توافقنامه اوراسیا( به  44-1549

  است. یافتهافزایش
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: واحد –( 33 مهر الی 31 آبان) 33-31 یکسال و 39 الی 31 سال سه صادراتمیانگین ( 4) جدول

 دالر میلیون

Table (4): Average exports for three years 2016 to 2018 and 2018-19 (October 

2019 to September 2020) 

  شرح

Description 

 صادرات کل

 انایر یرنفتیغ

 به جهان

Total non-oil 

exports to 
the world 

 صادرات کل

 بخش

 ایران یکشاورز

 به جهان

Agricultural 

sector exports 
to the world 

 بخش صادرات کل

 به ایران یکشاورز

 یاقتصاد هیاتحاد

  ایاوراس

Total agricultural 
sector exports to 

the Eurasian 

Economic Union 

 بخش صادرات

 هیاتحاد به یکشاورز

 ایاوراس یاقتصاد

  موافقتنامه مبنایبر

Agricultural sector 

Export to the 
Eurasian 

Economic Union 

under the 
agreement 

 (41 یال 46)  سال 5 یانگینم

Average for three years (2016-18) 
45141 6367 314 280 

 (44مهر یال49 آبان) 44-49 کسالی

October 2019 to September 2020 
19873 5100 598 446 

 صادرات رشد درصد

Export growth rate 
-56 -20 90 59 

  گمرك جمهوری اسالمی ایران: منبع

میلیارد دالر  1/95به میزان  46ایران در سال  غیرنفتی، ارزش واردات 1546-49دوره زمانی  در

است. همچنین واردات بخش  شدهانجام غیرنفتینیز به همان میزان واردات  49و در سال 

میلیارد دالر  5/12به  1546میلیارد دالر در سال  9/9درصدی از  95کشاورزی و غذا با افزایش 

الی  46 هایسالایران از جهان طی  غیرنفتیارزش واردات  یانگینرسیده است. م 49در سال 

 25/22میزان معادل میلیون دالر بوده که سهم واردات بخش کشاورزی از این  96546معادل  41

ارزش واردات بخش کشاورزی ایران  یانگینسهم اتحادیه اقتصادی اوراسیا از مدرصد بوده است. 

پس از  سال یكمیلیون دالر است که در مقایسه با  692به میزان  41الی  46 هایسالطی 

میلیون دالر  491برابری به  1/1( با رشد 44الی مهر  49)آبان  یادشده نامهموافقتاجرای 

 نامهموافقتدر  یادشده هایتعرفهاست. واردات کاالهای بخش کشاورزی از محل  یافتهافزایش

درصد افزایش  51معادل  41الی  46سه سال  یانگینمیلیون دالر بوده که نسبت به م 554معادل 

ین اتحادیه از واردات است. سهم ا واردشدهدرصد از این میزان از کشور روسیه  41داشته و 

)یك سال  1549-44درصد بوده که در سال  9/6 سالهسهکشاورزی در این دوره  هایلمحصو

است که  یافتهافزایشدرصد از کل واردات بخش کشاورزی  4پس از اجرای توافقنامه اوراسیا( به 
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 هایعرفهتدرصد از محل  11حدود  یادشدهاز این میزان واردات بخش کشاورزی از اتحادیه 

 است. شدهانجامواردات  نامهموافقتدر  یادشده

 دالر میلیون( 33 مهر الی 31 آبان) 33-31 یکسال و 39 الی 31 سال سه وارداتمیانگین ( 1) جدول

Table (5): Average imports for three years 2016-18 and 2018-19 (October 2019 

to September 2020) 

  شرح

Description 

 واردات کل

 یرنفتیغ

از  ایران

 جهان
Total non-

oil imports 
from the 

world  

 واردات کل

 یکشاورز بخش

  ایران از جهان

Total 

agricultural 

sector Imports 
from the world 

 از واردات کل

 یاقتصاد هیاتحاد

  ایاوراس

Total imports 

from the 
Eurasian 

Economic 

Union 

 مبنایبر اتدوار

 بخش نامهموافقت

  یکشاورز
Imports under the 
agreement of the 

agricultural sector 

 (97 یال 95)  سال 3 میانگین

Average for three years (2016-18) 
45395 10093 542 488 

 (99 مهر یال 98 آبان) 99-98 کسالی

October 2019 to September 2020 
38151 10733 941 669 

 واردات رشد درصد

Import growth rate 
-16 6 74 37 

 گمرک جمهوری اسالمی ایران: منبع

تجارت  حجم( 44الی مهر49)آبان  44-49در سال  دهندمیآماری نشان  هایبررسی

کشاورزی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا )مجموع صادرات و های محصول

 491کشاورزی از این کشورها،  هایمیلیون دالر بوده است. ارزش واردات محصول 1654واردات( 

میلیون دالر  649به اتحادیه اقتصادی اوراسیا  هایمیلیون دالر و ارزش صادرات این محصول

درصد از  56و  داشتهبرابر افزایش تجاری  5/2سه سال معادل  یانگینبوده که در مقایسه با م

 هایتعرفهاز محل مرتبط با کاالهایی بخش کشاورزی  اوراسیا اقتصادیتجارت با اتحادیه 

 ترینعمدهفدراسیون روسیه و قزاقستان در این میان کشورهای است.  یادشده نامهموافقت

 . آیندشمارمیبهکشاورزی  هایتجاری در زمینه تجارت محصول شریکان
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 میلیون( 33 مهر الی 31 آبان) 33-31 یکسال و 39 الی 31 سال سه تجارت حجممیانگین ( 1) جدول

 دالر
Table (6) Average Trade volume for three years 2016-18 and 2018-19 

(October 2019 to September 2020) 

 شرح

Description 

 حجم

 تجارت

Trade 
volume 

 تجارت حجم

 بخش

 کشاورزی

The 
agricultural 

sector trade 

volume 

 با تجارت حجم

 اقتصادی اتحادیه

 اوراسیا

Trade volume 

with the 

Eurasian 
Economic 

Union 

 بر تجارت حجم

 نامهموافقتمبنای 

 کشاورزی بخش

Trade volume 
based on 

agricultural sector 

agreement 

 (97 یال 95 ) سال 3 میانگین

Average for three years (2016-18) 
90536 16460 856 768 

 (97 یال 95 ) سال سه تجاری ترازمیانگین 

Trade volum for three years 2016-18 
-254 -3726 -228 -208 

 (99 مهر یال 98 آبان) 44-49 کسالی

October 2019 to September 2020 
58024 15833 1539 1115 

 99-98 تجاری تراز

Trade balance 2019-20 
-18278 -5633 -343 -223 

 تجارت حجم رشد درصد

Trade volume growth Percentage 
-36 -4 80 45 

 گمرک جمهوری اسالمی ایران: منبع

به  هایکشاورزی از اتحادیه اوراسیا با صادرات این محصول هایاز مقایسه میزان واردات محصول

برابر  91/1، 44-49 سال كیکشاورزی طی  هایکه واردات محصول شودیماین اتحادیه نتیجه 

وازن متو . لذا جریان تجارت متقارن باشدیماتحادیه اقتصادی اوراسیا به  هایصادرات این محصول

تجارت )کل صادرات و حجم نبوده و تراز تجارت کشاورزی با آن اتحادیه منفی است. بررسی 

 سال كیدر طول و اتحادیه اقتصادی اوراسیا کشاورزی با کشورهای عض هایمحصول (اتوارد

درصدی داشته  96افزایش  41الی  46سه سال  میانگیندر مقایسه با  نامهموافقتپس از اجرای 

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

 کاهش داشته است.  درصد 112رو به رشد و مثبت بوده ولی با فدراسیون روسیه 
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در  اوراسیا اقتصادی اتحادیه عضو کشورهای با ایران صادرات و وارداتمیانگین  مقایسه( 9) جدول

 (دالر میلیون) نامهموافقت اجرای از پس یکسال و 5931-39 سال سه دوره

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 

 

 شرح

Description 

 ایران صادرات

Iran’s Export 

 ایران واردات

Iran’s Import 
 ارزشمیانگین 

 سال سه دالری
97-1395 

 دالری ارزش
99-1398 

 درصد
 رشد

 ارزشمیانگین 
 سال سه دالری
97-1395 

 دالری ارزش
99-1398 

 درصد
 رشد

 64- 5/3 14/8 45 23/2 16 ارمنستان

 فدراسیون

 روسیه
188/1 438/1 133 436 865 98 

 32- 4/4 6/5 209 36/5 11/8 قرقیزستان

 -23 65/3 84/4 3- 94/8 97/3 قزاقستان

 100 1/3 0 409 5/6 1/1 بالروس

 74 941/3 542 90 598/2 314/3 جمع

 (گمرك واردات آمار) تحقیق محاسبات: منبع

 در اوراسیا اقتصادی اتحادیه عضو کشورهای با ایران تجاری تراز و حجممیانگین  مقایسه( 1) جدول
 (دالر میلیون) نامهموافقت اجرای از پس یکسال و 5931-39 سال سه دوره

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

Description 

 تجارت حجم

Trade Valume 

 تجاری تراز

Trade balance  
 ارزشمیانگین 

 سال سه دالری
97-1395 

 دالری ارزش
99-1398 

 درصد
 رشد

 ارزشمیانگین 
 سال سه دالری
97-1395 

 دالری ارزش
99-1398 

 17/9 1/2 7- 29 31 ارمنستان

 427- 248- 109 12/3 624 روسیه فدراسیون

 32 5/3 123 41 18 قرقیزستان

 30 13 -12 160 182 قزاقستان

 4/3 1/1 527 7 1 بالروس

 343- 228- 80 1539 856 جمع

 گمرك جمهوری اسالمی ایران: منبع
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 اقتصادی تجارت ترجیحی میان ایران و اتحادیه نامهموافقتاجرای  پیامدهایبرآورد 

 کشاورزی ایران  هایبر تجارت خارجی محصول وراسیاا

ایران از بخش کشاورزی واردات ایجاد و انحراف تجارت  پیامدهایمدل اسمارت،  استفاده ازبا 

، در یك سال پس از یادشده نامهموافقتمندرج در های تعرفه، تحت اتحادیه اقتصادی اوراسیا

های سازمان برآورد( برآورد شده است. کشش قیمتی واردات برگرفته از 1549-44اجرای آن )

 هایراف تجارت در سمت واردات محصولحایجاد و ان پیامدهای نتایجتجارت جهانی است. 

ایجاد و انحراف تجارت از  دهدمینشان  (2) جدول شمارهکشاورزی ایران از اتحادیه اوراسیا در 

 ءدو رقمی تنها در چهار فصل شامل گوشت و احشا HS مرتبط با بخش کشاورزی با کدفصل  19

های ها و روغنزیرخاکی خوراکی، چربیهای ، نباتات، ریشه و غدههای گیاهانخوراکی، سبزی

های حیوانی های خوراکی آماده؛ مومها؛ چربیهای حاصل از تفکیك آنحیوانی یا نباتی؛ )فرآورده

ایجاد و انحراف تجارت ناشی از کاهش تعرفه ، یا نباتی( و آخال و تفاله صنایع خوراك سازی

، ایجاد تجارت معادل یادشدهشورهای کشاورزی از ک هایسمت واردات محصول از صورت گرفته و

 . بنابراینشده استبرآورد  میلیون دالر 9/11 راف تجارت معادلو اثر انحدالر میلیون  1/11

نسبت به واردات سال  کشاورزی از اتحادیه اوراسیا هایافزایش واردات محصول بینیپیشبرآورد 

 .خواهد بوددالر میلیون  1/24درصد به میزان  9/9معادل (، 1549-44) جاری

ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چارچوب مدل بخش کشاورزی  ( افزایش واردات3جدول)

 هزار دالرواحد: -اسمارت

Table (9) Increasing the Iran’s import of agricultural sector from the 

Eurasian Economic Union in the framework of the Smart model 

 شرح فصل فصل

Description 

واردات ایران از اتحادیه 

 اوراسیا

Iran’s imports from the 

Eurasian Economic 

Union 

 ایجاد تجارت

Trade creation 

 انحراف تجارت

Trade 

diversion 

 ینیبشیپ

 افزایش واردات

prediction of  

Import 

increasing 

2 
 ءگوشت و احشا

 خوراکی
27266/1 47/9 42/1 85 

5 

ها و قشر ماهی

داران، صدف 

 دیگرداران و 

 بدونآبزیان 

 ستون فقرات

0 0 0 0 
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( افزایش واردات بخش کشاورزی ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چارچوب مدل 3جدول)ادامه 

 هزار دالرواحد: -اسمارت

Table (9) Increasing the Iran’s import of agricultural sector from the 

Eurasian Economic Union in the framework of the Smart model 

 شرح فصل فصل

Description 

واردات ایران از اتحادیه 

 اوراسیا

Iran’s imports from the 

Eurasian Economic 

Union 

 ایجاد تجارت

Trade creation 

 انحراف تجارت

Trade 

diversion 

ی نیبشیپ

 افزایش واردات

prediction of  

Import 

increasing 

9 

شیر و 

 هایمحصول

لبنی، تخم 

پرندگان، عسل 

 طبیعی

0 0 0 0 

1 

های سبزی

، ریشه و گیاهان

های زیرخاکی غده

 خوراکی

29655/2 47/1 9/3 56/4 

4 
قهوه، چای، ماته 

 و ادویه
0 0 0 0 

 0 0 0 454851/2 غالت 11

12 

های دانه و میوه

دار؛ دانه و روغن

های بذر و میوه

گیاهان گوناگون؛ 

صنعتی یا دارویی؛ 

 کاه و نواله

15365/6 0 0 0 

16 

ها و چربی

های حیوانی روغن

یا نباتی؛ 

های فرآورده

حاصل از تفکیك 

های ها؛ چربیآن

خوراکی آماده؛ 

های حیوانی موم

 یا نباتی

141064/4 17633/1 11324/4 28957/5 
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( افزایش واردات بخش کشاورزی ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چارچوب مدل 3جدول)ادامه 

 هزار دالرواحد: -اسمارت

Table (9) Increasing the Iran’s import of agricultural sector from the 

Eurasian Economic Union in the framework of the Smart model 

 شرح فصل فصل

Description 

واردات ایران از اتحادیه 

 اوراسیا

Iran’s imports from the 

Eurasian Economic 
Union 

 ایجاد تجارت

Trade creation 

 انحراف تجارت

Trade 
diversion 

ی نیبشیپ

 افزایش واردات

prediction of  

Import 
increasing 

11 
قند و شکر و 

 شیرینی
0 0 0 0 

19 
کاکائو و 

 های آنفرآورده
0 0 0 0 

14 

های فرآورده

غالت، آرد، 

نشاسته، فکول یا 

های شیر؛ نان

 شیرینی

0 0 0 0 

21 
های فرآورده

 خوراکی گوناگون
35/1 0 0 0 

22 

ها، نوشابه

های الکلی آبگون

 و سرکه

0 0 0 0 

25 

آخال و تفاله 

صنایع خوراك 

 سازی

550/9 18/8 15 33/8 

 29132/7 11390/9 17741/81 668788/5 جمع کل

 های تحقیق: یافتهمنبع

 هاو پیشنهاد یریگجهینت

ایران بر  ایتعرفه، میانگین 1549-44که در سال  دهدمینشان  هابررسیاز  دست آمدهبه نتایج 

بیشتر از بوده که  درصد 1/65واردات کاالهای کشاورزی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا معادل 

. استدرصد  5/55عنی بر واردات ایران یاتحادیه اقتصادی اوراسیا  ایتعرفه هایتخفیفمیانگین 

کشاورزی از اتحادیه اقتصادی  هایایران بر واردات محصول ایتعرفه هایتخفیف میاتگیندرواقع 

پایین  بیانگرامر این اتحادیه بر ایران است. این  ایتعرفه هایتخفیف میانگینبرابر  1/1اوراسیا، 
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تعرفه ایران بر کاالهای وارداتی  هاینرختعرفه اتحادیه اقتصادی اوراسیا نسبت به  هاینرخبودن 

 و Saqib and Sadeghi Yarandi(2006) مانندپیشین  هایبررسینتیجه برخی از است. 

Nasrollahi at al.,(2012)  این موضوع بوده است. یدمؤنیز 

نسبت به میانگین  44-49اگرچه با توجه به شیوع ویروس کرونا صادرات و واردات ایران در سال 

کشاورزی  هایحجم تجارت محصول دهدمینشان  هابررسیاما  یافتهکاهش 41الی  46 هایسال

سه در مقای نامهموافقتپس از اجرای  سال یكبا کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در طول 

با که از میان پنج کشور عضو،  درصدی داشته 96افزایش  41الی  46سه سال  میانگین با

ن تراز تجاری نیز طی ای است.کشورهای فدراسیون روسیه، قرقیزستان و بالروس افزایش داشته 

دوره زمانی با کشورهای ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بالروس رو به رشد و مثبت بوده ولی 

  کاهش داشته است.درصد  112 ن روسیهبا فدراسیو

ایجاد و انحراف تجارت واردات بخش کشاورزی ایران  میزاناز مدل اسمارت،  به دست آمدهنتایج 

 1/11به ترتیب معادل 1549-44 نامهموافقتپس از اجرای یك سال از اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

درصدی واردات بخش کشاورزی از  9/9افزایش بیانگر  که ،شودمیدالر برآورد میلیون  9/11و 

 خواهد بود. (دالرمیلیون  1/24به میزان )ناشی از کاهش تعرفه  یادشدهاتحادیه 

 ردیگ به نسبت نامهموافقت این نسبی موفقیت در اثرگذار هایاملع ترینمهم از یکی

 بخش رد ویژهبه کشور در موجود صادراتی هایپتانسیل کارشناسی و دقیق بررسی ،هانامهموافقت

 های بررسیکه در  به طوری. است بوده ایران صادراتی اقالم فهرست تنظیم در کشاورزی

Nasrollahi at al.,(2012)تنوع کاالهای صادراتی به اتحادیه اروپا نسبت به کاالهای وارداتی  نبود

ر د یادشدهاتحادیه  سوداز این اتحادیه نیز به عنوان یکی از موارد مهم در ایجاد تراز تجاری به 

 بر تجارتتجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اروپا  نامهموافقتبرقراری  پیامدهای زمینه

 کشاورزی نیز مورد توجه قرار گرفته است. هایمحصول
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د پیشنها زیرموارد  یادشده نامهموافقتآمده از  وجود به هایاز فرصت بهینهاستفاده  یدر راستا

 گردد: می

 به طور در بین کشورهای اوراسیا  که دهدیم نشان اوراسیا کشورهای با ایران تجارت بررسی

 اجرای با همزمان که است الزم رونیازا است. بوده روسیه کشورسود  به تجارت کلی

 تحلیل با تا شود ارزیابی ایپیوسته و دورهطوربه طرفدو بین  تجاری روند ،نامهموافقت

 افزایش راستای در متناسب سیاستی هایاقدام احتمالی، یهابیآس شناسایی و شرایط

 .شود اتخاذ ملی هایسودمندی

  تنوع کاالهای صادراتی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نسبت به کاالهای وارداتی بسیار

جلوگیری از کسری تراز تجاری نسبت به ایجاد تنوع  منظوربهکمتر است بنابراین الزم است 

های میوه ژهیوبهدر کاالهای صادراتی کشور بویژه در رعایت استانداردهای کیفی و کمی 

تجارت و انحراف تجارت در اتحادیه  هایاثرگذاریکه بیشترین  هاخوراکی، خشکبار و ادویه

 اقدام شود. بیشتر موجود ایران را دارند،  سودبه 

  راز ت مورد تاکید برای بهبود هایوضوعآن است که یکی از م گویای، این بررسیتحلیل آماری

 طیشرا در که است هاییمحصولهای صادراتی ها و پتانسیلفعال کردن ظرفیت ،تجاری

 فتنگر قرار مثال یبرا. کندیم وارد جهان یکشورها ردیگ از ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد کنونی

به ایران، بیانگر  نامهموافقت نیا یاتعرفه هایتخفیف فهرست در یفرنگگوجه رب تعرفه کد

 تریتوان به شکل بهینهکه می فرنگی از سوی ایران استپتانسیل صادراتی رب گوجه وجود

رنگی فصادرات ساالنه رب گوجه میانگیناست که  یادآوریبه . الزم برداری قرار گیردمورد بهره

 161معادل  یادشدهمیلیون دالر و واردات آن از سوی اتحادیه  191از ایران به جهان معادل 

از موافقت نامه میزان صادرات رب ایران به اوراسیا  پیش)  میلیون دالر از کل جهان است

توان با توجه به نیاز آن اتحادیه، از این فرصت به که می میلیون دالر بوده است ( 2 دحدو

 ایران بهره جست. سود

 



 4/5411/شماره 51اقتصاد کشاورزی/جلد   66

 منابع
Anderson, J. E. (1979) A theoretical foundation for the gravity equation. American 

Economic Review, 69(1):106-116. 

Bergstrand, J. H. (2010) The generalized gravity equation, monopolistic 

competition, and the factor proportions theory in international trade. Review of 

Economic and Statistics, 71: 143-53. 

Bhagwati, J. & Panagaria, A. (1996) The theory of preferential trade agreements: 

Historical evolution and current trends. The American Economic Review, 86(2): 

22-40.  

Bhagwati, J. (1971) Trade diverting Customs Union and welfare improvement: 

Clarification. Economic Journal, 81(323): 28-51.  

Carrere, C. (2006) Revisiting the effects of regional trade agreements on trade flows 

with proper specification of the gravity model. European Economic Review, 

50(2): 223-247 

) Center for Economic Research and Studies of Iran Chamber (2014). The role of 

tariffs in the expansion of Iran's trade with regional parties (India and Turkey). 

<www. https://chambertrust.ir/reports/economic-reports/analytical-

reports/item/377 >. 

Cooper, C. A. & Massell, B. F. (1965) Toward a general theory of customs Unions 

for developing countries. Journal of Political Economy, 73(5), 256-283.  

Corden, W. M. (1971) The Effects of Trade On the Rate of Growth, in J. Bhagwati 

(ed.), Trade, Balance of Paymentsand Growth, Amsterdam,North Holland. 

Customs of the Republic of Iran. <www.irica.gov.ir>. 

Deadorff, A.V. (1995) Determinants of bilateral trade: Does gravity work in a 

neoclassical world? NBER Working Paper, No. 5377, Cambridge Mass., 

National Bureau of Economic Research. 

Deardorff, A. (1995) Determinants of bilateral trade: Does gravity work in a 

neoclassical world?, NBER Working Paper No. 5377. 

Frankel, J. A. (1993) Is Japan creating a Yen Bloc in the East Asia and thePacific. 

In: Frankel, J. A. and Kahler, M. Eds. Regionalism and rivalry: Japan and the 

United States in Pacific Asia. University of Chicago Press, Chicago. 

Gani, A. & Al Mawali, N. R. (2013) Oman's trade and opportunities of 

Gholami, A.(2006) Analysis of the effects of Iran's trade liberalization with Muslim 

countries (implications of the model of gravity).Andisheh Sadegh 

Quarterly,Imam Sadegh University Research Center, No. 2. (In Farsi) 

Hosseini, M. and Zahedtalaban, A. (2006) Quantitative Assessment of Iran-EU 

Trade and Cooperation Agreement on Iran's Foreign Trade Development.Trade 

Research Quarterly, Year 10th. (In Farsi) 

Information and Communication technology Center of the Ministry of Agriculture-

Jahad . <www.amar.maj.ir>. 

integration with the Asian economies. Economic Modelling, 31: 766–774. 

International Trade Centre (ITC). <www.Trademap.org> . 



 66ثیر موافقت نامه موقت...أت

 

 
 

Jachia L. and Teljeur E. (1998) free trade between south Africa and the European 

union quantitative analysis. TIPS Working paper No.11. 

Jachia L. and Teljeur E. (1998) Free Trade between South Africa and The European 
Union Quantitative Analysis. TIPS Working paper, No. 11. 

Jachia, L. & Teljeur, E. (1998) Free Trade between South Africa and the European 

Union Quantitative Analysis, TIPS Working paper No. 11, July. 

Kalirajan, K. (2010) Sources of variation in export flows over time: A suggested 

methodology of measurement. International Journal of Business and Economics, 

9(2): 175–178. 

Kalirajan, K. P. (2007) Regional cooperation and bilateral trade flows: An empirical 

measurement of resistance. The International Trade Journal, 21(2): 85–107 

Khorana Sangeeta & et al. (2007) Regional Integration under the East African 

Community: An Assessment of the Trade and Welfare Effects for Uganda, the 

International Conference on Policy Modeling being held in Sao Paulo,11-13 July. 

Kristjansdottir, H. (2005) A gravity model for exports from Iceland, Centre for 

Applied Microeconometrics, Department of Economics University of 
Copenhagen. <www.econ.ku.dk/com>. 

Krugman, P. (1991) The move toward Free Trade Zones in policy implications of 

trade and Currency Zones. Article provided by Federal Reserve Bank of Kansas 

City in its journal Economic Review, pp 5-25. 

Lipsey, R. G. (1957) The theory of Customs Unions: Trade diversion and welfare. 

Economica, 24(93): 40-46. 

Lipsey, R. G. (1971) The theory of Customs Unions: A general equilibrium analysis, 

London: Weidenfeld & Nicolson. 

Manteghi, N., Taghavi, M. (2008). Evaluating the effects of utilizing PTA for 

Expansion of Foreign Trade Through the SMART Model (Case study: Iran, 

Turkey and Pakistan). Economics Research, 8(29), 181-204. 

Mehrabi, l. (2007) Investigating the effects of establishing a preferential trade 

arrangement agreement between Iran and Central Asian countries. Commercial 

Research Quarterly, No.44. (In Farsi) 

Naseri, M. (2008) Calculating the competitiveness of industrial activities in order to 

prepare a table of tariff concessions in the negotiations for accession to the World 

Trade Organization. Deputy Minister of International Affairs, Ministry of 

Commerce. (In Farsi) 

Peridy, N. (2005) The trade effects of the Euro–Mediterranean partnership: What are 

the lessons for ASEAN countries? Journal of Asian Economics, 16(1): 125-139. 

Preferential Trade Agreement of the Islamic Republic of Iran and the Eurasian 

Economic Union and its Member States and Tables.  

Rhmani, M. Asgari, M. and Abedin, M. (2006) Commercial achievements of the 

formation of a regional block in Central Asia. Commercial Research Quarterly, 

No.38. (In Farsi) 



 4/5411/شماره 51اقتصاد کشاورزی/جلد   61

Roy, M. & Rayhan, M. I. (2011) Trade flows of Bangladesh: A gravity model 

approach. Economics Bulletin, 31(1): 950- 959. 

Salem, B. & Yousefpour, N. (2012) A study of the effects of commercialization in 

developing countries, Economic Journal, No. 1.(In Farsi) 

Saqeb, H. and Ghanbari, M. (2006). The effects of setting preferential tariffs between 

D8 member countries on Iran's agricultural trade. Scientific Research Quarterly, 

No. 107. (In Farsi) 

Saqib, H. and Sadeghi Yarandi, S. (2006). Study of the effects of the bilateral trade 

agreement between Iran and Pakistan: using smart model simulation. 

Commercial Research Quarterly, 38(10). (In Farsi) 

Sheffield, Sharon (1998) Agriculture, GATT, and Regional trade Agreement, in 

regional trade agreements and agriculture, Economic research Service USDA. 

Sheila, P. (2000) Regionalism among developing countries. Macmillan Press Ltd, 

Overseas Development Institute, London.  

Summers, L. (2005) Regionalism and the World trading system. In Policy 

Implications of Trade and Currency Zones: A summary of the Bank’s 1991 

Symposium. Kansas City, MO: Federal Reserve Bank of Kansas City. 

November/December.  

The Export and Import Regulations Act 2020, the Commerce Printing and 

Publishing Company, Tehran, I.R.Iran (In Farsi) 

Tinbergen, J. (1962) The World economy. Suggestions for an International 
Economic Policy, New York: Twentieth Century Fund. W 6529, Cambridge 
Mass., National Bureau of Economic Research. 

Veeramani, C. and Saini, Gordhan k. (2010) Impact of ASEAN-India FTA on 

India’s Plantation Commodities: A Simulation Analysis, Indira Gandhi Institute 

of Development Research, Mumbai, April <www. igidr. ac. in/ pdf/ publication/ 

WP-2010-004.pdf> 

Viner, J. (1950) The Customs Union issue, Newyork. Carnegie Endowment for 

International Peace. 

Wonnacott, P. & Mark, L. (1989) Is there a case for free trade areas? In Free Trade 

Areas and U.S. trade policy. Schott, Jeffrey, Washington, D.C. Institute for 

International Economics, 61(2): 59-84. 
Wonnacott, P. & Mark, L. (1989) Is there a case for free trade areas? In Free Trade 

Areas and U.S. trade policy. Schott, Jeffrey, Washington, D.C. Institute for 

International Economics, 61(2): 59-84. 

Wonnacott، G. P. & Wonnacott, R. G. (1981) Is unilateral tariff reduction preferable 

to a Customs Union? The curious case of missing foreign tariffs. The American 

Economic Review, 71(4): 69-92.  

Yousefi, K. and sohbani, F. (2016). Policy evaluation of effect of preferential 

agreements on the market share of Iran in the countries of the agreement. Journal 

of Planning and Budeget. (Persian) 



 65ثیر موافقت نامه موقت...أت

 

 
 

Zainal Abidin, I. S., Abu Bakar, N. A. & Sahlan, R.(2013) The determinants of 

exports between Malaysia and the OIC member countries: A gravity model 

approach. Procedia Economics and Finance, 5: 12–19. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38892.186810.22034/IAES.2021.5 :Doi 

 
 

 
 
 
 

                  Agricultural Economics/Volume 15/Issue 4/1400 

Impact of The Interim Agreement Between Iran and The 

Eurasian Economic Union in The Development of Trade 

Between These Countries 
Mehdi Kazemnejad, Leila Azizi, Seyede Zohre Hosseini Amin1 

Received: 15 Oct.2021                                                                      Accepted:21 Dec.2021 

 

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 


