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چکیده
عضو  کشورهای  بازار  به  ایرانی  کاالهای  صادرات  بازار  بررسی 

ایران  برای  اتحادیه  این  اهمیت  به  دلیل  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 

این  و  ایران  نیز اجرای موافقت  نامه تجارت ترجیحی موقت میان  و 

از سال 2018 میالدی به امری مهم و ضروری تبدیل شده  اتحادیه 

تحقیق  این  انجام  از  هدف  ضرورت،  و  نیاز  این  راستای  در  است. 

کشورهای  ایران به  کاالهای  گسترش صادرات  بررسی امکان  پذیری 

از   1399-1394 ساالنه  داده  های  از  استفاده  با  اتحادیه  این  عضو 

مزیت  تجاری،  ساده  پتانسیل  آنکتاد،  آلن،  شاخص  های  طریق 

از  نشان  تحقیق  یافته  های  است.  درایسدل  و  آشکارشده  نسبی 

اتحادیه  بازار  به  ایران  از  صادرات  توسعه  امکان  و  شدت  افزایش 

اقتصادی اوراسیا از سال 1394 تا کنون را دارد. هرچند این مساله در 

کاالها صدق نکرده و برخی از اقالم همچون سرفصل 08  مورد همه 

)خشکبار و میوه  های خوراکی( دارای پتانسیل صادراتی باالتر نسبت 

کی از مغفول ماندن  به سایر کاالها هستند. همچنین نتایج تحقیق حا

کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی  پتانسیل  های صادراتی ایران به 

اوراسیا است که این مساله نیز نیاز به واکاوی و بررسی عمیق  تر دارد.
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1. مقدمه: طرح مسأله 
نقش کلیدی صادرات در رشد اقتصادی کشورهای در حال 

قرار  پژوهشگران  از  ی  بسیار توجه  مورد   1960 دهه  از  توسعه 

یدل )1987( از شاخص  گرفته است و برخی از آن  ها مانند ر

کرده  اند.  یاد  اقتصادی  رشد  موتور  به  عنوان  صادرات  توسعه 

 ،)1967( ِاِمری   ،)1978( باالسا  مانند  متعددی  مطالعات 

فدر )1982(، لوکاس )1988( و وهرا )2001( نیز تاثیر معنادار 

بر  ی  اثرگذار طریق  از  را  اقتصادی  رشد  بر  صادرات  مثبت 

مقیاس،  از  ناشی  صرفه های  منابع،  تخصیص  و  کارایی 

کل عوامل  ی  بهره ور و  اشتغال  ایجاد  یکی،  تکنولوژ تغییرات 

در تسریع رشد و توسعه اقتصادی یک کشور را نشان داده  اند. 

ی  در حقیقت، رشد صادرات باعث افزایش ورود سرمایه  گذار

دارای  بخش  ها  آن  در  کشور  یک  که  می  شود  بخش  هایی  به 

ی  های  مزیت نسبی است و در نهایت منجر به پذیرش فناور

اقتصادی  رشد  نرخ  افزایش  و  ملی  تولید  افزایش  پیشرفته، 

خواهد شد.

ایران  اسالمی  ی  جمهور برای  صادرات  توسعه  استراتژی 

صحنه  در  و  بوده  توسعه  حال  در  ی  کشور طرف  یک  از  که 

دستیابی  تجارت،  جهانی  شدن  مانند  مسائلی  با  بین  الملل 

به توسعه پایدار و همچنین رکود اقتصادی جهانی ایجاد  شده 

و  می  کند،  نرم  پنجه  دست  و کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی 

تحریم  های  تحت  سال  هاست  آن  اقتصاد  دیگر  طرفی  از 

اهمیت  از  است،  گرفته  قرار  متحدانش  و  غرب  اقتصادی 

یکی  گفت  می توان  راستا  همین  در  است.  برخوردار  ویژه  ای 

از  که تحت تحریم  ها  ایران  بقای تجارت خارجی  راه  های  از 

حلقه تجارت جهانی دور مانده است، همگرایی با بازارهای 

گسترش صادرات در قالب پیمان  های منطقه  ای  همسایه و 

همچنین  است.  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  همچون 

که بین اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا  ی  توافق  نامه تجار

ضرورت  نیز  درآمد  اجرا  به   2019 کتبر  ا  27 یخ  تار در  ایران  و 

بررسی این موضوع را تایید می  کند. 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا

مدرن  حرکت  و  گمرکی  اتحادیه  ای  تاسیس  ایده  کلی  به  طور 

نظربایف،  نورسلطان  سخنرانی  با  اوراسیایی  ادغام  سوی  به 

دولتی  دانشگاه  در   1994 سال  در  قزاقستان  رئیس  جمهور 

اوراسیا،  اقتصادی  )اتحادیه  شد  آغاز  مسکو  لومونوسوف 

2017(. به دنبال آن، در سال 1995 فدراسیون روسیه، بالروس 

گمرکی  اتحادیه  ای  ایجاد  مورد  در  توافق  نامه  ای  قزاقستان  و 

ادغام  و  ی  تجار موانع  رفع  آن  هدف  که  رساندند  امضا  به 

اقتصادی  )اتحادیه  بود  یکدیگر  با  کشورها  این  اقتصادی 

اوراسیا، 2017(. سپس در سال 2000 جامعه اقتصادی اوراسیا 

و  تاجیکستان  روسیه،  قرقیزستان،  قزاقستان،  بالروس،  توسط 

ازبکستان تشکیل شد و هدف آن ایجاد یک فضای اقتصادی 

بود  کننده  امضا کشورهای  میان  گمرکی  یکپارچگی  و  واحد 

و  قزاقستان  نوامبر 2009، بالروس،  )ووسیناس، 2014(. در 27 

خود  میان  مشترک  گمرکی  فضای  یک  تا  کردند  توافق  روسیه 

 ،2010 سال  در  گمرکی  اتحادیه  این  شکل گیری  گنند.  ایجاد 

که  گردید  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  ایده  تقویت  موجب 

اول  در   )SES( اقتصادی  واحد  فضای  ایجاد  با  نهایت  در 

به  عنوان اصلی  به اصل یکپارچگی  اتحادیه  این  ژانویه 2012، 

آمد  نائل  خود  کارکردهای  دیگر  به  دستیابی  جهت  الزامی 

ادغامی  ایجاد  جهت  نهایت  در   .)2014  ، پاپسکو و  )دریر 

 18 در  روسیه  و  قزاقستان  بالروس،  جمهور  روسای   ، عمیق  تر

که هدف آن تاسیس  کردند  نوامبر 2011 توافق  نامه  ای را امضا 

اتحادیه  این  بود.   2015 سال  تا  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 

گرفته شده بود اما تمرکز بیشتری  پا در نظر  مشابه اتحادیه ارو

یک  ایدئولوژ اختالفات  از  و  داشت  اقتصادی  اتحادیه  ای  بر 

ید. یک سال  سیاسی-نظامی و فرهنگی نیز اجتناب می  ورز

از آن  که اتحادیه اقتصادی اوراسیا به طور رسمی معرفی  پس 

اتحادیه  این  عضویت  به  نیز  قرقیزستان  و  ارمنستان  شد، 

به  پیوستن  برای  ارمنستان  تصمیم  دالیل  از  یکی  درآمدند. 

این  که  بود  این  مسکو  رهبری  تحت  پایی  ارو اتحادیه  ای 

را  خود  منافع  روسیه،  با  نزدیک  روابط  ی  برقرار ضمن  کشور 
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دارای  که  آذربایجان،  و  ترکیه  یعنی  خود  همسایگان  برابر  در 

کشورها است را  یخی و سرزمینی طوالنی با این  اختالفات تار

یکدیگر  با  سال  ها  طی  آذربایجان  و  ارمنستان  کند.  تضمین 

درگیری سرزمینی طوالنی داشته  اند، اما قزاقستان روابط خوب 

 .)2014 )ِشنکان،  است  کرده  حفظ  طرف  دو  هر  با  را  خود 

در  سابق  ی  شورو فقیرنشین  کشور  یک  که  نیز  قرقیزستان 

آسیای میانه است، به دو دلیل اصلی به اتحادیه اقتصادی 

اوراسیا پیوست: الف( مسائل سیاسی-نظامی و امنیتی. ب( 

پیوستن  از  پیش  قرقیزستان  اقتصادی.  و  ی  تجار مشکالت 

و  می  شد  نامیده  منطقه  در  دموکراسی  جزیره  اتحادیه  این  به 

و اختالفات  قومی، جنگ  های داخلی  از درگیری  های مزمن 

ی با کشورهای همسایه خود رنج می  برد )تریلینگ، 2010(.  مرز

ی ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی  در ارتباط با روابط تجار

موافقت  نامه  درآمدن  اجرا  به  از  قبل  تا  گفت  می توان  اوراسیا 

کتبر  ا در  آزاد  تجارت  منطقه  تشکیل  به  منجر  که  موقت 

گردید، روابط اقتصادی میان  2019 میان ایران و این اتحادیه 

قالب  در  ایران  و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  عضو  کشورهای 

روابط دوجانبه جریان داشت. بنابراین همانطور که در جدول 

کشورهای  با  ایران  تجارت  حجم  است،  مشاهده  قابل   )1(

عضو این اتحادیه قبل و بعد از اجرای موافقت  نامه ترجیحی 

بر  ادامه  در  است.  بررسی  قابل  دوجانبه  صورت  به   2019

کلی در ارتباط با حجم صادرات  اساس جدول )1( تحلیلی 

کشورها با ایران طی شش  ی هر یک از  و واردات و تراز تجار

گانه ارائه می  شود. سال اخیر به  طور جدا

جدول 1- حجم تجارت اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ایران طی بازه زمانی 2015- 2020 )هزار دالر(

2020 2019 2018 2017 2016 2015 کشور و سال

1/423/526 1/197/541 1/207/811 1/314/796 1/881/772 1/002/257 صادرات به ایران

796فدراسیون روسیه 391 533 392 302 239 واردات از ایران

626 806 746 922 1/579/222 762 تراز تجاری 

17 32 47 35 38 84 صادرات به ایران

9بالروس 12 7 5 11 6 واردات از ایران

8 19 40 30 27 78 تراز تجاری 

84 83 94 83 69 77 صادرات به ایران

314ارمنستان 324 269 174 164 198 واردات از ایران

-230 -240 -175 -90 -95 -120 تراز تجاری 

128 299 426 484 550 565 صادرات به ایران

107قزاقستان 80 89 68 45 69 واردات از ایران

21 218 337 416 505 496 تراز تجاری 

1 15 13 12 8 3 صادرات به ایران

17قرقیزستان 17 13 9 6 4 واردات از ایران

-16 -1 173 3 1 -863 تراز تجاری 

Trade map منبع: نویسندگان تحقیق از داده  های
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روابط  گسترش  درصدد  همواره  روسیه  فدراسیون  و  ایران 

ی،  ی از جمله کشاورز ی و غیرانرژ ی خود در دو بخش انرژ تجار

که این دو کشور  صنعت و خدمات هستند. الزم به ذکر است 

ی  های  همکار یکدیگر  با  نیز  تسلیحاتی  و  نظامی  بخش  در 

اساس  بر  ایران  به  روسیه  صادرات  مقدار  دارند.  گسترده  ای 

و   1/002/257  ،2020 و   2015 سالهای  در  ترتیب  به   )1( جدول 

دنبال  را  افزایشی  روندی  که  است  دالر  میلیارد   1/423/526

کمتر  بسیار  ایران  از  روسیه  واردات  حال،  این  با  است.  کرده 

کشور است و پس از امضای توافق  نامه  از صادرات آن به این 

از 391 هزار دالر در سال 2019 به دو برابر افزایش یافته و   2019

ی ایران با  به 796 هزار دالر رسیده است. وضعیت روابط تجار

ی بالروس نیز با اینکه حجم باالیی را به خود اختصاص  جمهور

نمی  دهد اما از سطح قابل قبولی برخوردار است و این دو کشور 

ی خود از پیشینه خوبی برخوردار هستند.  یخ روابط تجار در تار

را  ایران  مارتینوف،  بالروس  خارجه  امور  وزیر   ،2008 سال  در 

جهان  و  منطقه  در  کشورش  برای  مهمی  استراتژیک  شریک 

رقم  ایران  به  کشور  این  صادرات   )1( جدول  اساس  بر  خواند. 

کشور را به خود اختصاص داده است.  باالتری از واردات این 

ی بالروس  اما پس از امضای قرارداد 2019 حجم تجارت جمهور

در هر دو سطح صادرات و واردات کاهش یافته و به ترتیب به 

که می توان شوک  17 و 9 هزار دالر در سال 2020 رسیده است 

ناشی از ویروس کرونا را در این امر موثر دانست.

ی ارمنستان و ایران پس از امضای  پاشی شورو پس از فرو

ی ارمنستان  بیانیه  ای در مورد مبانی و اهداف روابط جمهور

و  ی  های سیاسی  یج همکار به  تدر ایران  ی اسالمی  و جمهور

جمله  از  مختلفی  زمینه  های  در  را  خود  دوجانبه  اقتصادی 

حوزه  های  یست،  محیط  ز از  حفاظت  حمل  ونقل،  ی،  انرژ

ی  علمی، آموزشی و فرهنگی گسترش داده  اند و شرکای تجار

ی،  گودرز خوبی برای یکدیگر محسوب می  شوند )قیصری و 

تنها  ارمنستان  گفت  می توان   )1( جدول  اساس  بر   .)1388

عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که در شش سال اخیر 

برخوردار  ایران  با  ی خود  روابط تجار در  ی منفی  تراز تجار از 

بوده است. این امر نشان   از مطلوبیت بازار ایران برای واردات 

ارمنستان است. حجم واردات ارمنستان از 198 هزار دالر در 

کرده  سال 2015 به 314 هزار دالر در سال 2020 افزایش پیدا 

است. الزم به ذکر است واردات و صادرات این کشور از 2019 

که در پی شیوع  کرده است  کاهشی را تجربه  تا 2020 روندی 

گرفته  قرار  تحت تاثیر  نیز  کشور  دو  این  تجارت  حجم  کرونا 

توافق  نامه  امضای  از  پس  و   2019 تا   2018 سال  از  اما  است. 

2019 حجم واردات ارمنستان نیز افزایش یافت و از 269 هزار 

دالر به 324 هزار دالر رسید.

ی  جمهور و  قزاقستان  ی  جمهور میان  روابط  توسعه 

ی اقتصادی  از طریق همکار گذشته،  ایران در دهه  اسالمی 

میان دو کشور و در قالب تجارت دوجانبه انجام شده است. 

، ایران و قزاقستان در پروژه  های مشترک نفت  در حال حاضر

و گاز از جمله احداث خط لوله  ای که قزاقستان، ترکمنستان 

هستند  یکدیگر  ی  تجار شریک  می  کند،  متصل  را  ایران  و 

آسیا  و  خلیج  فارس  بازارهای  به  قزاقستان  ترتیب  این  به  و 

ایران  به  قزاقستان  صادرات  حجم  می  کند.  پیدا  دسترسی 

و  است  آن  واردات  حجم  از  بیشتر  بسیار   )1( جدول  طبق 

به  قزاقستان  صادرات  اخیر  سال  شش  طی  گفت  می توان 

هزار   565 از  و  است  گرفته  پیش  در  را  کاهشی  روندی  ایران 

رسیده   2020 سال  در  دالر  هزار   128 به   2015 سال  در  دالر 

است.

آسیای  در  قرقیزستان  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با 

عبور  به  دلیل  فرهنگی  و  یخی  تار کات  اشترا وجود  و  میانه 

جاده ابریشم از هر دو کشور ایران و قزاقستان در گذشته، این 

توجه  با  می  شود.  محسوب  ایران  برای  مهمی  شریک  کشور 

ایران و  به  به جدول )1( قزاقستان در هر دو سطح صادرات 

امید  و  از حجم قابل  قبولی برخوردار نیست  ایران  از  واردات 

حجم  افزایش  منجربه   2019 موافقت  نامه  امضای  تا  است 

تجارت میان این دو کشور شود.

اقتصادی  اتحادیه  ترجیحی  تجارت  موقت  توافق  نامه 

مجمع  چارچوب  در   ،2018 مه   17 در  ایران  و  اوراسیا 
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بین  ی  تجار آزاد  منطقه  تشکیل  به  منجر  آستانه،  اقتصادی 

گردید.  ایران  اسالمی  ی  جمهور و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 

میان  متقابل  تجارت  کل  از  درصد   55 حدود  توافق  نامه  این 

کاهش تعرفه واردات از نظر  گرچه  اعضای آن را دربرمی  گیرد. ا

با این وجود قابل  توجه بوده و سهم  مقیاس جامع نیست، اما 

یادی از محصوالت مبادالتی را پوشش می  دهد. این امر این  ز

تبدیل  مهم  امری  به  ایران  صادرات  برای  به  ویژه  را  توافق  نامه 

می  کند، زیرا بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا بسیار بزرگتر از بازار 

ی ترجیحی میان  ایران است. الزم به ذکر است که توافق تجار

قوانین  اساس  بر  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  اعضای  و  ایران 

به  توجه  طرفی  از  است.  شده  تنظیم  جهانی  تجارت  سازمان 

کشورهای اتحادیه  کشور از  که چهار  ی است  این نکته ضرور

عضو  حاضر  حال  در  بالروس  استثنای  به  اوراسیا  اقتصادی 

دلیل  به  ایران  حال،  این  با  هستند.  جهانی  تجارت  سازمان 

عضویت  به  هنوز  متحده  ایاالت  با  خود  تیره  سیاسی  روابط 

این سازمان درنیامده است. بنابراین اجرای توافق  نامه به طور 

سازمان  قوانین  با  مطابق  طوالنی  مدت  ی  همکار غیرمستقیم 

تجارت جهانی را تسهیل می  کند. طبق این توافق  نامه متوسط 

تعرفه واردات اعمال شده توسط ایران برای واردات از اتحادیه 

اقتصادی اوراسیا از 22/4درصد به 15/4درصد برای کاالهای 

محصوالت  برای  13/2درصد  به  32/2درصد  از  و  تولیدی 

تولیدی  خط  به  طورکلی360  و  است  یافته  کاهش  ی  کشاورز

اعمال  واردات  تعرفه  متوسط  است.  داده  قرار  تأثیر  تحت  را 

برای  نیز  ایران  علیه  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  توسط  شده 

کاالهای  و  به 4/6درصد  از 9/6درصد  ی  کشاورز محصوالت 

و  است  یافته  کاهش  درصد   7/4 به  8درصد  از  تولیدی 

به  طورکلی، 502 خط تولید تحت تاثیر این تعرفه ترجیحی قرار 

گرفته  اند )آداروف و قدسی، 2020(. 

گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  بر اساس آخرین 

بدون  کاالیی  تجارت  حجم   ،1400 سال  در  تهران  ی  کشاورز

اوراسیا در سال 1399  اقتصادی  اتحادیه  با  ایران  نفت خام 

 )2( جدول  به  توجه  با  است.  بوده  دالر  میلیارد   1/2 معادل 

پس از انعقاد موافقت  نامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه 

و  است  کرده  پیدا  کاهش  ایران  واردات  اوراسیا،  اقتصادی 

دالر  میلیارد   1/099 به   1398 سال  در  دالر  میلیارد   1/315 از 

نسبت  صادرات  حجم  اما  است.  رسیده   1399 سال  در 

در  و  یافته  افزایش  موافقت  نامه  اجرای  از  پیش  سال  های  به 

گرفته است. حجم صادرات ایران از 605  سطح باالتری قرار 

سال  در  دالر  میلیارد   1/081 به   1397 سال  در  دالر  میلیارد 

ناچیز  کاهشی  با  سپس  و  است  کرده  پیدا  افزایش   1398

که  است  رسیده   1399 سال  در  دالر  میلیارد   1/039 رقم  به 

ویروس  شیوع  از  ناشی  جهانی  اقتصادی  شوک  تحت تاثیر 

کرونا امری طبیعی محسوب می  شود.

جدول 2- روند تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا )بدون 
احتساب نفت خام( طی 5 سال اخیر

13951396139713981399سال

2/4091/5162/0772/3962/138تجارت

60-234-867-123-1/208-تراز تجاری

6016966051/0811/039صادرات

1/8088191/4721/3151/099واردات

و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  گــزارش  از  تحقیــق  نویســندگان  منبــع: 
 1400 ســال  در  تهــران  ی  کشــاورز

ی  جمهور گمرک  توسط  اعالم  شده  آمارهای  اساس  بر 

عضو  کشورهای  میان  از   ،)1( نمودار  طبق  ایران  اسالمی 

در  مشمول  تعرفه  کد   369 از  و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 

فهرست موافقت  نامه تجارت ترجیحی، ارمنستان با 46 مورد 

کد اقالم وارداتی از ایران در سال 1399 جایگاه اول را به خود 

کشورها به ترتیب  اختصاص داده است. این رقم برای دیگر 

قزاقستان 40 مورد، فدراسیون روسیه 36 مورد، قرقیزستان 25 

مورد و بالروس 15 مورد بوده است. اما از طرفی از لحاظ سهم 

صادراتی  اقالم  ارزش  بیشترین  ایران،  صادرات  کل  ارزش 

از  درصد   59 که  معنا  بدین  دارد.  تعلق  قرقیزستان  به  ایران 

مشمول   1399 سال  در  قرقیزستان  به  ایران  صادرات  ارزش 
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کد اقالم مندرج در فهرست این موافقت  نامه بوده است. این 

سهم برای دیگر اعضا به  ترتیب قزاقستان 44 درصد، بالروس 

جدول  در  است.  درصد   4 ارمنستان  و  درصد   27 روسیه  و 

عضو  کشورهای  به  ایران  صادراتی  کاالهای  فهرست   )3(

اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین کاالهای وارداتی ایران 

از این کشورها قابل مشاهده است.

کد تعرفه مشمول در فهرست  963از اقتصادی اوراسیا و 
مورد کد اقالم  46نامه تجارت ترجیحی، ارمنستان با   موافقت

جایگاه اول را به خود  9933وارداتی از ایران در سال 
اختصاص داده است. این رقم برای دیگر کشورها به ترتیب 

 52مورد، قرقیزستان  96مورد، فدراسیون روسیه  44قزاقستان 
مورد بوده است. اما از طرفی از لحاظ  92مورد و بالروس 

ن ارزش اقالم صادراتی سهم ارزش کل صادرات ایران، بیشتری
درصد از ارزش  23ایران به قرقیزستان تعلق دارد. بدین معنا که 

مشمول کد اقالم  9933در سال  صادرات ایران به قرقیزستان
است. این سهم برای  بودهنامه   مندرج در فهرست این موافقت

 52درصد، بالروس و روسیه  44ترتیب قزاقستان   دیگر اعضا به
فهرست  (9درصد است. در جدول ) 4تان و ارمنس درصد

کاالهای صادراتی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا و همچنین کاالهای وارداتی ایران از این کشورها قابل 

 مشاهده است.
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 اقالم صادراتی و وارداتی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا -3جدول 

 واردات ایران از صادرات ایران به کشور

 روسیه
(، 4242444(، خیار و خیارترشی )  4٠942444کیوی تازه ) 

(، سیر خشك  4٠429444(، پرتغال )  4٠4٠9444سیب 
 ( 4٠449444ا مضافتی ) (، خرم 424953494شده ) 

(، ذرت دامی  92959944روغن دانه آفتابگردان ) 
(، پتاس  92429444، روغن خام سویا ) (94423494)

(،  44429944چوب اره شده )  (،5٠925444سوزآور ) 
 .(29459444خطوط راه آهن از چدن و آهن )

 قزاقستان
 (، انگور 4٠45294،4، پسته ) ( 4٠449444خرما مضافتی ) 

جی پلی پروپیلن ) (، گرید نسا 4٠465494شده )   خشك
(،  22453544مخملی ) های غیر  پوش  (، کف 93459494

های   (، کنجاله و سایر آخال 94493444 جو به استثنای بذر )
 25469444(، شمش از آهن و فوالد )  59469444جامد ) 

 (454459ند ) (، الشه و شقه حیوانات از نوع گوسف
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 قزاقستان قرقیزستان روسیه بالروس ارمنستان

 تعداد درصد -سهم

گمرک جمهوری اسالمی ایران نمودار 1- تعداد اقالم صادراتی مندرج در فهرست توافق  نامه تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا. منبع: 

جدول 3- اقالم صادراتی و وارداتی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا

واردات ایران ازصادرات ایران بهکشور

روسیه
کیوی تازه ) ٠٨١٠٥٠٠٠ (، خیار و خیارترشی ) ٠٧٠٧٠٠٠(، سیب ٠٨٠٨١٠٠٠ (، پرتغال ) 

٠٨٠٥١٠٠٠ (، سیر خشک شده ) ٠٧٠١٢٩٠١٠ (، خرما مضافتی ) ٠٨٠٤١٠٤٠ (

روغن دانه آفتابگردان ) ١٥١٢١١٠٠ (، ذرت دامی )١٠٠٥٩٠١٠(، روغن خام سویا 
) ١٥٠٧١٠٠٠ (، پتاس سوزآور ) ٢٨١٥٢٠٠٠(، چوب اره شده ) ٤٤٠٧١١٠٠ (، 

خطوط راه آهن از چدن و آهن )٧٣٠٢١٠٠٠(.

قزاقستان
خرما مضافتی ) ٠٨٠٤١٠٤٠ (، پسته ) ٠٨٠٢٥١٠،٠ (، انگور خشک  شده ) ٠٨٠٦٢٠٣٠ (، 

گرید نساجی پلی پروپیلن ) ٣٩٠٢١٠٣٠ (، کف  پوش  های غیرمخملی ) ٥٧٠٢٩٢٠٠ (، 
کنتور گاز ) ٩٠٢٨١٠٠(

جو به استثنای بذر ) ١٠٠٣٩٠٠٠ (، کنجاله و سایر آخال  های جامد ) 
٢٣٠٦٣٠٠٠ (، شمش از آهن و فوالد ) ٧٢٠٦١٠٠٠ (، الشه و شقه حیوانات از 

نوع گوسفند ) ٠٢٠٤٢١(

قرقیزستان
پسته ) ٠٨٠٢٥١٠٠ (، خرما زاهدی ) ٠٨٠٤١٠٦٠ (، صابون رختشویی ) ٣٤٠١١١٥٠ (، 

ماشین های خرد کن ) ٨٤٧٤٢٠٠٠ کفش پوش  های غیر مخملی ) ٥٧٠٢٩٢٠(
الشه و شقه حیوانات از نوع گوسفند ) ٠٢٠٤٢١٠٠ (، الشه و شقه بره ) 
٠٢٠٤١٠٠٠ (، لوبیا قرمز کوچک ) ٠٧١٣٣٢٠٠ (، سنگ روی )٢٦٠٨٠٠١٠(

ارمنستان
گاز طبیعی مایع شده ) ٢٧١١١١٩٠ (، میله  های آهنی یا فوالدی) ٧٢١٤٢٠٠٠ (، سولفور 
سدیم ) ٢٨٣٠١٠٠٠ (، پرتغال ) ٠٨٠٥١٠٠٠ (، کیوی ) ٠٨١٠٥٠٠٠ (، قیرنفت ) ٢٧١٠١٢٩٠ (

الشه و شقه حیوانات از نوع گوسفند ) ٠٢٠٤٢١٠٠ (، الشه و شقه بره ) 
ک  ٠٢٠٤١٠٠٠ (، پانل  ها و میزهای کنترل اشعه ایکس ) ٩٠٢٢٩٠٠٠ (، خا

سلیسی سنگواره ) ٢٥١٢٠٠٠٠ (

بالروس
کف  پوش  های غیرمخملی باف ) ٥٧٠٢٩٢٠٠ (، سایر کفش  ها با رویه از چرم طبیعی ) 

٦٤٠٥١٠٠٠ (، خرمای مضافتی ) ٠٨٠٤١٠٤٠(، خرما کبکاب ) ٠٨٠٤١٠٢٠ (، خیار وخیار 
ترشی ) ٠٧٠٧٠٠٠٠ ( کیوی ) ٠٨١٠٥٠٠٠(

الیاف سنتتیک ) ٥٥٠٣٣٠٠٠ (، تاخوگراف ) ٩٠٢٩٢٠١٠ (، اجزا و قطعات 
) ٨٧٠٨٩٩٢٩ (، کمپرسورهای برودتی ) ٨٤١٤٣٠٤٠ (، لوله  های اگزوز ) 

٨٧٠٨٩٢٢٩ (، قربیلک فرمان ) ٨٧٠٨٩٤١(

ی اسالمی ایران و سازمان توسعه تجارت منبع: نویسندگان تحقیق از داده  های گمرک جمهور
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در ادامه این مقاله، ابتدا مبانی نظری مربوط  به صادرات و 

تجارت بین  الملل ارائه می  شود، سپس پیشینه پژوهش مورد 

گردد.  بحث قرار می  گیرد تا شکاف ادبیاتی موجود مشخص 

در  و سپس  به روش  شناسی تحقیق می  پردازد  بخش چهارم 

آلن،  بر اساس شاخص  های  یافته  های تحقیق  پنجم  بخش 

آشکارشده  نسبی  مزیت  ی،  تجار ساده  پتانسیل  آنکتاد، 

برخی  پنجم  بخش  نهایت  در  شد.  خواهد  ارائه  درایسدل  و 

در  ایران  کشور  عملکرد  بهبود  جهت  سیاستی  پیشنهادات 

تعامل با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارائه خواهد شد.

2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق
الف: مبانی نظری

بین تجارت  رابطه  این بخش دیدگاه  های نظری در مورد  در 

آیا  که  سوال  این  می  شود.  ارائه  اقتصادی  رشد  و  بین  الملل 

می  شود  کشور  یک  در  اقتصادی  رشد  ایجاد  باعث  تجارت 

و  دیدگاه  ها  که  حالی  در  است.  بوده  بحث  برانگیز  همیشه 

تجارت  که  هستند  معتقد  کالسیک  و  سنتی  نظریه  های 

به  عنوان موتور رشد عمل می  کند، برخی از صاحب  نظران نیز 

سطح  می تواند  تنها  تجارت  که  کرده  اند  ادعا  بیستم  قرن  در 

توسعه  نیافتگی کشورهای فقیر را تداوم بخشد.

کالسیک هنگام  گفته هاربلر )1988(، در دیدگاه  های  به 

بررسی مزایای تجارت برای کشورهای توسعه  نیافته چهار نکته 

امکانات  تجارت  اینکه،  اول  نکته  می  شود.  مطرح  حیاتی 

مواد  و  اولیه  مواد  الت،  ماشین آ سرمایه  ای،  )کاالهای  مادی 

ی هستند، فراهم  نیمه  آماده( را که برای توسعه اقتصادی ضرور

ی و  می  کند. دوم، تجارت وسیله  ای برای انتشار دانش و فناور

استعدادهای  و  مهارت  ها  دانش،  کردن  وارد  و  ایده  ها  انتقال 

تجارت  سوم،  می  شود.  محسوب  کارآفرینی  و  مدیریتی 

کشورهای  وسیله  ای برای حرکت بین  المللی سرمایه به  ویژه از 

نهایت،  در  و  است.  توسعه  نیافته  کشورهای  به  توسعه  یافته 

و  ضدانحصار  سیاست  بهترین  بین  المللی  آزاد  تجارت 

.)1988 ، بهترین تضمین برای حفظ رقابت آزاد است )هاربلر

در دیدگاه کالسیک، گروسمن و هلپ  من )2015(، به بررسی 

جهانی  شدن  بین  بالقوه  ارتباطات  از  برخی  نظری  ادبیات 

فرهنگ،  و  مردم  ادغام  اوال  آن  ها  نظر  از  پرداخته  اند.  رشد  و 

ایده  های  می  کند؛  تسهیل  ملی  مرزهای  بین  را  ایده  ها  جریان 

بهبود  جدید،  محصوالت  درنظرگرفتن  برای  می تواند  خارجی 

باشد.  مفید  کمتر  هزینه  با  کاالها  تولید  یا  موجود  محصوالت 

ثانیًا، ادغام بازارهای محصوالت از طریق تجارت بین  المللی 

را  کرده یا ساختار آن  ها  که محصوالتی را اختراع  کسانی  برای 

با  ی  بازار تا به  را فراهم می  آورد  بهبود بخشیده  اند، این امکان 

پتانسیل بیشتر نقل مکان کنند. ثالثًا، ادغام بازارهای جهانی 

نسبی  قیمت  و  نهاده  ها  قیمت  برای  کلی  تعادلی  پیامدهای 

ی  نوآور هزینه های  بر  قیمت  تغییرات  این  دارد.  محصوالت 

تأثیر  نیز  صنعتی  تحقیقات  مختلف  جهات  جذابیت  و 

می  گذارد. تعامالت بین  المللی نه  تنها انگیزه  های تولید دانش 

ی  فناور گسترش  انگیزه  های  بلکه  افزایش می  دهند،  را  جدید 

بهبود  ی  بهره  ور افزایش  برای  مشابهی  پیامدهای  با  نیز  را 

می  بخشند )گروسمن و هلپ  من، 2015(.

نیز  تجربی  شواهد  با  رشد  بر  بین  المللی  تجارت  تاثیر 

کنون،  تا  19 قرن  از  روبرتسون  گفته  به  است.  شده  تأیید 

است.  بوده  جهانی  اقتصاد  رشد  موتور  بین  المللی  تجارت 

کسیر رشد و توسعه  عالوه  براین، تجارت بین  المللی به  عنوان ا

است.  کرده  عمل  خاص  ملی  اقتصادهای  برای  اقتصادی 

به  عنوان مثال، در قرن نوزدهم، تجارت بین  المللی به انتقال 

کشورهای  از  دانمارک  و  سوئد  نیوزلند،  استرالیا،  کانادا، 

توسعه  نیافته به کشورهایی توسعه  یافته کمک کرده و در نیمه 

دوم قرن بیستم نیز به  عنوان موتور محرکه رشد و توسعه برای 

کرده  کشورهای تازه صنعتی  شده آسیای جنوب شرقی عمل 

است )مینفورد و همکاران، 1995(.

کاالهای  نظر  از  معمواًل  توسعه  حال  در  کشورهای 

واردات  ظرفیت  می  شوند.  روبرو  کمبود  با  وارداتی  سرمایه  ای 

منابع  که  دارد  بستگی  آن  ها  صادراتی  درآمدهای  به  آن  ها 

برای  اساسی  پیش نیازهای  به  دستیابی  برای  را  الزم  مالی 
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این  طور   ،)1988( کروگر  می  کند.  فراهم  صنعتی  توسعه 

اقتصادی  در  صادرات  محور  یکرد  رو که  می  کند  استدالل 

و  اشتغال  سریع  گسترش  زمینه  دارد،  کار  ی  نیرو مازاد  که 

دستمزد واقعی را فراهم می  کند. از آنجا که کشورهای در حال 

کار دارند، توسعه  ی  توسعه تمایل بیشتری به استفاده از نیرو

اشتغال  رشد  و  کار  ی  نیرو از  بهره  گیری  منجربه  صادرات 

که  مطالعه  ای  اساس  بر  مثال،  به  عنوان  می  شود.  کشور  در 

یدل )1980( انجام داده  اند، رشد سریع اقتصادی  بانرجی و ر

سوی  به    چرخش  با  صنعتی  اشتغال  ایجاد  پی  در  تایوان 

فعالیت  های صادراتی اتفاق افتاده است.

با  سرانه  درآمد  رشد   ،)1985  ،1978( باالسا  نظر  به 

هزینه  ای  با  صادرات  محور  کشورهای  در  ی  سرمایه  گذار

حاصل   شود.  می تواند  کشورها  دیگر  نسبت  به  کمتر  بسیار 

مورد   )1982( فدر  توسط  نیز  صادرات  بخش  در  کارآمدی 

بحث قرار گرفته است. او معتقد است که بخش صادرات با 

کار و سرمایه باعث به وجود آمدن  ی  استفاده از افزایش نیرو

گواتی )1988( نیز در مطالعات خود به این  رشد می  شود. با

گر صادرات به طور مستقیم به  نتیجه رسیده است که حتی ا

کارآمد  یم  رژ در یک  کمک نکند،  تولید  کل عوامل  ی  بهره  ور

که  یمی  رژ نسبت  به  کمتری  هزینه  به  عوامل  این  حفظ  برای 

کارآمدی کمتری دارد، نیاز است.

در یکی از مطالعاتی که امری )1967( انجام داده است، 

ضریب بسیار مهمی برای متغیر صادرات بدست آمده است 

که نشان می  دهد حدود 3 درصد از رشد صادرات با 1 درصد 

نتایج  است.  همراه  داخلی  ناخالص  تولید  سرانه  افزایش 

و والش  این موضوع توسط سیرون  با  ارتباط  نیز در  مشابهی 

آمده است. مطالعات  به دست  و مایزلس )1968(   )1968(

اخیر تمایل بیشتری به استفاده از چارچوب مرجع عملکرد 

تولید داشته  اند و با یافته  های متنوع  تری روبرو شده  اند. با این 

گر به اندازه کافی به بررسی مطالعات مختلف تجربی  حال، ا

که  شد  خواهیم  متوجه  یم،  بپرداز حوزه  این  در  شده  انجام 

مثال،  به  عنوان  است.  یکدیگر  با  متناقض  کاماًل  آنها  نتایج 

حال  در  کشورهای  از  برخی  برای  رشد  بر  صادرات  تأثیرات 

توسعه بیش از سایر کشورها مثبت است و در برخی موارد نیز 

حتی منفی گزارش شده است. 

ویژگی  های  دارای  توسعه  مختلف  سطوح  در  اقتصادها 

ی متمایز و قابلیت  های تولیدی متفاوت  تولیدی و ساختار

هستند )سیرکویین، 1988(. سطوح توسعه باالتر با دگرگونی 

کارآمد منابع از بخش  هایی با  بخش  های مولد و تخصیص 

ینولدز )1983(،  ی پایین به باال همراه است. به گفته ر بهره  ور

رشد اقتصادی پایدار در بیشتر موارد در نتیجه جهش ناشی 

است  ممکن  حال  عین  در  اما  می  دهد،  رخ  صادرات  از 

رشد اقتصادی به  وجودآمده تا حدی ناشی از تحوالت دیگر 

صادرات  رشد  باالی  نرخ  حال،  هر  به  باشد.  نیز  اقتصادی 

باشد  اقتصادی  رشد  تضمین  کننده  نمی تواند  به  تنهایی 

)بروتون، 1989(.

سیاست  های  و  مناسب  ی  تجار یم  های  رژ طرفی  از 

گیرند.  قرار  کید  تا مورد  حد  از  بیش  نمی توانند  نیز  ی  تجار

که امکان دارد یک  گفته بانک جهانی )1994(، در حالی  به 

توسعه  به  منجر  به  خودی  خود  مناسب  ی  تجار سیاست 

عوامل  تأثیر  می تواند  نادرست  ی  تجار سیاست  یک  نشود، 

است  داده  نشان  تجربه  طورکلی،  به  کند.  خنثی  نیز  را  دیگر 

که عملکرد موفقیت  آمیز صادرات مستلزم ایجاد یک محیط 

کالن،  اقتصاد  ثبات  جمله  از  گسترده  حمایتی  سیاستی 

ی  های عمومی در زیرساخت  ها و سرمایه انسانی  سرمایه  گذار

و همچنین سیاست  هایی است که مشوق  های مناسبی برای 

ی در بخش صادرات محسوب می  شوند. مهم  تر  سرمایه  گذار

شفاف  و  منسجم  می  بایست  سیاست  ها  این  آنکه،  همه  از 

بوده و به  طور پیوسته در مدت زمان طوالنی حفظ شوند.

ب: پیشینه پژوهش

مناطق  با  ایران  خارجی  تجارت  و  صادرات  توسعه  اهمیت 

توسعه  استراتژی  ضرورت  به  دلیل  مختلف  کشورهای  و 

گرفته  صادرات همواره مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار 
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دو  به  می توان  را  حوزه  این  در  انجام  شده  مطالعات  است. 

کلی در ارتباط با پتانسیل  سنجی صادرات  بخش مطالعات 

و همچنین مطالعات  کشورهای مختلف  و  با مناطق  ایران 

انجام  شده در حوزه بررسی ظرفیت صادراتی ایران به روسیه 

کرد. در ادامه به توضیح  و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تقسیم 

پرداخته  مذکور  حوزه  دو  در  انجام  شده  تحقیقات  از  برخی 

می  شود:

که  تحقیقاتی  از  یکی  در   ،)2021( همکاران  و  راسخی 

انجام  ایران  صادرات  پتانسیل  سنجی  مورد  در  تازگی  به 

کشورهای  به  ایران  صادراتی  ظرفیت  بررسی  به  داده  اند، 

استفاده  با  ابتدا  آن  ها  راستا،  این  در  پرداخته  اند.   CIS حوزه 

ی ایران  از شاخص  های آلن و درایسدل، ابتدا شباهت تجار

و  کرده  اند  بررسی  را  مشترک  المنافع  مستقل  کشورهای  با 

سپس، رقابت  پذیری آن  ها با محاسبه شاخص  های RCA و

یابی شده است. بر اساس نتایج این تحقیق ایران  Lafay ارز

کشورهای مستقل مشترک  المنافع تنها 10  در تجارت خود با 

است  روشن  است.  کرده  استفاده  را  خود  ظرفیت  از  درصد 

جمله  از  مهمی  نکات  کشورها  میان  تجارت  بحث  در  که 

بهره  گیری مناسب از مزیت نسبی و تشابه سالیق دو طرف و 

همچنین انتخاب مقصد مناسب صادراتی نیز نقش مهمی 

را بر عهده دارد.

دیگری  اخیر  پژوهش  در   ،)2021( همکاران  و  پوررستمی 

به  داده  اند،  انجام  برزیل  به  ایران  صادرات  با  ارتباط  در  که 

از  با استفاده  برزیل  به  ایران  قابلیت توسعه صادرات  بررسی 

خرد،  سطح  در  پرداخته  اند.  کالن  و  خرد  سطح  یکرد  رو دو 

اساس  بر  است  برزیل  بازار  با  همگام  که  ایران  صادرات 

شاخص  های متعارف مربوطه از جمله شاخص مزیت نسبی 

ی  تجار پتانسیل  ساده  برآورد  و  کسینوس  شاخص  نرمال، 

مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر عوامل عمده اقتصاد کالن 

بر صادرات ایران به برزیل بر اساس مدل گرانش و استفاده از 

روش تصحیح خطای بردار )VECM( مورد تجزیه و تحلیل 

ی  تجار ظرفیت  تحقیق  نتایج  اساس  بر  است.  گرفته  قرار 

آن  طور  بین  المللی  و  سیاسی  شرایط  دلیل  به  کشور  دو  بین 

که باید محقق نشده است. طبق نتایج این تحقیق می توان 

گفت عوامل سیاسی و اقتصادی تاثیر مستقیمی بر انتخاب 

ی مناسب دارد. شرکای تجار

انجام   )2019( همکاران  و  نجفی  که  پژوهشی  اساس  بر 

آن  بر  موثر  و عوامل  ایران  داده  اند، درک مشکالت صادرات 

بازارهای  در  ایران  جایگاه  حفظ  برای  مهم  گامی  می تواند 

باشد.  دارویی  بیشتر صادرات محصوالت  توسعه  و  جهانی 

افزایش قیمت صادراتی نسبت به قیمت داخلی و همچنین 

افزایش  را  آن  صادرات  میزان  دارویی،  تولید  ظرفیت  افزایش 

کید دارد  می  دهد. به عبارت دیگر این تحقیق بر این نکته تا

کاال مانند  گاهی از عوامل موثر بر ظرفیت صادراتی یک  که آ

محصوالت دارویی می تواند زمینه را برای توسعه صادرات و 

ایجاد تعادل در عرضه و تقاصا در بلندمدت را فراهم کند.

جاذبه  مدل  از  استفاده  با   ،)2019( همکاران  و  صادقی 

خرما  بازار  در  ایران  صادراتی  بازار  پتانسیل  سنجی  به 

پرداخته  اند. طبق نتایج برآوردشده از معادالت این تحقیق، 

موقعیت جغرافیایی به  عنوان یکی از عوامل موثر بر پتانسیل 

صادرات نقش مهمی را ایفا می  کند. به  عنوان مثال موقعیت 

جغرافیایی محصور در خشکی ایران منجربه تأثیرات مثبت 

ظرفیت  تمام  از  ایران  و  است.  شده  خرما  صادرات  بر  آن 

صادراتی خود به کشورهای آسیای مرکزی، آفریقا و خاورمیانه 

ظرفیت  درصد   76 از  تنها  که  درحالی  است.  کرده  استفاده 

پایی بهره  مند شده است. صادراتی خود به کشورهای ارو

انجام  که  پژوهشی  در   ،)2019( همکاران  و  کوهی  جما

به  ایران  غیرنفتی  صادرات  ظرفیت  بررسی  به  داده  اند 

عراق  و  ترکیه  ارمنستان،  آذربایجان،  روسیه،  کشورهای 

 2015-2011 سال های  طی  و  جاذبه  مدل  از  استفاده  با 

پرداخته  اند. طبق نتایج این پژوهش، ایران در بین کشورهای 

و  است  عراق  به  صادرات  ظرفیت  بیشترین  دارای   ، مذکور

است.  شده  داده  اختصاص  ارمنستان  به  پتانسیل  کمترین 

صادراتی  بالاستفاده  ظرفیت  درصد  بیشترین  عالوه  براین، 
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به  مربوط  نیز  ظرفیت  کمترین  و  آذربایجان  به  متعلق  ایران 

ارمنستان است. به نظر می  آید بهتر است ایران با کشورهایی 

دارند  قرار  نزدیک  تری  فاصله  در  جغرافیایی  نظر  از  که 

پیمان  های منطقه  ای ایجاد کرده و به صادرات بپردازد.

ینی و همکاران )1392(، طی بررسی تحقیقاتی خود به  راز

ی میان ایران و کشورهای عضو سازمان  پتانسیل  سنجی تجار

ی شانگهای با استفاده از مدل جاذبه پرداخته  اند. از  همکار

 ، نظر آن  ها یکی از روش های توسعه تجارت خارجی هر کشور

شرکای  ی  تجار ـ  اقتصادی  پتانسیل  های  دقیق  شناخت 

خارجی  تجارت  حجم  رساندن  راه  های  و  عمده  ی  تجار

از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. یکی  اعم 

ی  رابطه معنادار که  آن است  این تحقیق  نتایج  از مهم  ترین 

در  ی  اش  تجار شریک  و  ایران  داخلی  ناخالص  تولید  میان 

این پیمان و حجم تجارت غیرنفتی آن  ها وجود دارد. بدین 

حجم   ، کشور دو  داخلی  ناخالص  تولید  افزایش  با  که  معنا 

تجارت غیرنفتی نیز افزایش می  یابد.

به  خود  پژوهش  در   ،)1388( ضیغمی  و  عبدالوند 

در  واقع  کشورهای  با  تجارت  در  ایران  صادراتی  پتانسیل 

به  دست  آمده  نتایج  طبق  پرداخته  اند.  غربی  جنوب  آسیای 

دارای  منطقه  کشورهای  به  غیرنفتی  صادرات  در  ایران 

فلزات  بخش  های  در  به ویژه  یادی  ز صادراتی  فرصت  های 

اساسی و مصنوعات آن  ها، فرآورده  های معدنی، فـرآورده  هـای 

شـیمیایی، مـواد پالسـتیکی و اشیاء ساخته شده از آن، مواد 

نساجی و مصنوعات ساخته  شده از آن و فراورده  های صنایع 

در  پژوهشگران  گفت  می توان  می  باشد.  نوشابه  ها  و  غذایی 

این تحقیق بار دیگر تاثیر عامل نزدیکی جغرافیایی بر توسعه 

صادرات و منطقه  گرایی را مورد توجه قرار داده  اند.

انجام  شده  مطالعات  دوم  دسته  بررسی  به  ادامه  در 

و  روسیه  فدراسیون  به  ایران  صادراتی  پتانسیل  مربوط  به 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته خواهد شد.

اتحادیه  در  ایران  عضویت  و  پیوستن  با  ارتباط  در  ابتدا 

حوزه  این  در  شده  انجام  پژوهش  دو  به  اوراسیا  اقتصادی 

به  خود  مقاله  در   ،)1400( صبری  و  رسولی  نژاد  یم:  می  پرداز

ایران  در  خارجی  تجارت  چندجانبه  گرایی  راهبرد  بررسی 

در  ایران  عضویت  مقایسه  بر  را  خود  مطالعه  و  پرداخته  اند 

شانگهای  ی  همکار سازمان  و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 

پژوهش  این  در  آمده  دست  به  نتایج  طبق  کرده  اند.  متمرکز 

شده  مشخص  مراتبی  سلسله  تحلیل  روش  از  استفاده  با 

اتحادیه  به  پیوستن  برای  تالش  و  ی  همکار توسعه  که  است 

اقتصادی اوراسیا برای ایران می  بایست از ارجحیت بیشتری 

ی شانگهای برخوردار باشد و توجه  نسبت به سازمان همکار

به عوامل سیاسی و اقتصادی بیش از سایر عوامل باید مورد 

و  فرسایی  گیرد.  قرار  کشور  مدیران  و  خط  مشی  گذاران  توجه 

پیوستن  دیگری  بعد  از  خود  مقاله  در  نیز   )1398( همکاران 

ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و فراهم آوردن فرصت  های 

بررسی  را  ایران  اقتصادی  توسعه  و  رشد  برای  بیشتر  ی  تجار

کرده  اند. آنها دو فرض مختلف را در ارتباط با همگرایی ایران با 

این اتحادیه مطرح کرده  اند. یکی اینکه برخی از پیوستن ایران 

به اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمایت می  کنند و معتقدند که 

یخی ایران با این  کات فرهنگی و تار این مسأله به دلیل اشترا

قرار  ایران  خارجی  سیاست  اولویت  در  می  بایست  اتحادیه 

عضویت  که  هستند  باور  این  بر  نیز  عده  ای  مقابل  در  گیرد. 

چالش  هایی  است  ممکن  اتحادیه  این  با  ایران  همگرایی  و 

و زمینه پی  گیری سیاست  های  ایران به همراه داشته  برای  را 

نفوذ بیشتر  و موجب  آورد  فراهم  را  توسعه  گرایی بیشتر روسیه 

روسیه در ایران شود. اما در نهایت اهمیت بعد اقتصادی این 

امر نیز قابل چشم  پوشی نیست و همگرایی مقدماتی ایران با 

اوراسیایی باعث خواهد  کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی 

الزم  بسترهای  غرب،  تحریمی  فشار  کاهش  ضمن  تا  شد 

برای توسعه اقتصادی و تجارت خارجی ایران و بهره  مندی از 

ظرفیت  های اقتصادی اتحادیه فراهم آید.

از جهت عواملی که بر صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی 

اوراسیا تاثیر می  گذارند نیز عسگری )1398( در مقاله خود این 

عوامل را با استفاده از مدل جاذبه و با رهیافت داده  های پانلی 



یابی بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت        55 ز ار

ی توافق  نامه تجارت ترجیحی ایران  بررسی کرده است. از نظر و

صادرات  درصد   43 میزان  به  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  و 

است.  داده  افزایش  اتحادیه  این  عضو  کشورهای  به  را  ایران 

تشابهات  داخلی،  ناخالص  تولید  اندازه  مانند  متغیرهایی  و 

نرخ  و  واردکننده  و  صادرکننده  درآمد  بین  تفاوت  اقتصادی، 

واقعی ارز بر افزایش صادرات ایران موثر بوده است.

اتحادیه  این  به  ایران  صادرات  بر  موثر  عوامل  کنار  در 

صادرات  پتانسیل  سنجی  به  نیز  مختلفی  پژوهشگران 

آنها  از  مورد  سه  به  که  پرداخته  اند  روسیه  به  خاص  کاالهای 

در ادامه اشاره می  شود:

پژوهشی  در   ،)2020( رهبری  و  به عنوان مثال رسولی  نژاد 

محصوالت  صادراتی  ظرفیت  بررسی  به  داده  اند  انجام  که 

دارویی ایران به بازار روسیه پرداخته  اند. بر اساس نتایج این 

تحقیق ایران از پتانسیل باالیی جهت صادرات محصوالت 

دلیل  به  اما  است.  برخوردار  روسیه  بازار  به  خود  دارویی 

بازار  از  دارویی  محصوالت  تولیدکنندگان  بهره  مندی  عدم 

انتها  در  نویسندگان  است.  مانده  مغفول  حوزه  این  روسیه 

ارجحیت  بخشی  ادامه  در  و  کاالیی  صادرات  اولویت  بندی 

عنوان  به  را  اول  درجه  در  دارویی  محصوالت  صادرات 

پیشنهاد سیاستی مطرح کرده  اند.

عنوان  تحت  خود  مقاله  در   ،)1399( ی  نوروز و  حسینی 

صنایع  محصوالت  صادراتی  ظرفیت  های  برآورد  و  یابی  ارز

ایران  صادرات  توسعه  اهمیت  روسیه  بازار  به  ایران  غذایی 

محصوالت  برای  روسیه  وارداتی  ظرفیت  منظر  از  را  روسیه  به 

غذایی صادراتی ایران بررسی کرده  اند. طبق نتایج این تحقیق 

محصوالت  در  یادی  ز به  نسبت  ایران  صادراتی  ظرفیت  در 

غیره  و  ارزش  تنوع،  تعداد،  نظر  از  روسیه  بازار  به  غذایی 

تفاوت محصول،  و  تنوع  به  و می  بایست  شکاف وجود دارد. 

رقابتی  برتری  های  و  ی  ساختار تحوالت  مقیاس،  صرفه  های 

درون  زای محصوالت غذایی توجه کافی شود. 

انجام  که  پژوهشی  در   ،)1397( کاظم  نیا  و  رسولی  نژاد 

کاالی  صادرات  توسعه  راهبردهای  مسأله  به  داده  اند 

توسعه  آن  ها  گفته  به  کرده  اند.  توجه  روسیه  بازار  به  ایرانی 

اقتصاد  مهم  مسائل  و  اولویت  ها  از  یکی  غیرنفتی  صادرات 

ایران  دائم  عضویت  برای  تالش  و  می  شود  محسوب  ایران 

برای  مهم  راهبردهای  از  یکی  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  در 

ایران است. آن  ها در این تحقیق با استفاده از ماتریس قوت، 

ضعف، تهدید و فرصت به رتبه  بندی راهبردهای پیشنهادی 

پرداخته  اند و سه راهبرد اصلی را در راستای توسعه صادرات 

کرده  اند:  معرفی  روسیه  بازار  به  ایران  لبنی  فرآورده  های 

اتحادیه  در  ایران  دائم  عضویت  برای  تالش  راهبردهای 

در  چابکی  تخصصی  دوره  های  ایجاد  اوراسیا،  اقتصادی 

اقتصادی  سیاسی  روابط  عمیق  ترشدن  و  جهانی  بازارهای 

ایران با فدراسیون روسیه.

ظرفیت  سنجی  حوزه  در  که  پیشین  مطالعات  بررسی  با 

است،  شده  انجام  روسیه  فدراسیون  بازار  به  ایران  صادرات 

درمی  یابیم که بحث استراتژی توسعه صادرات به  عنوان یکی 

از عوامل موثر بر رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه  یافتگی 

حوزه  این  خط  مشی  گذاران  و  پژوهشگران  توجه  مورد  همواره 

پژوهش  چند  در  که  همانطور  طرفی  از  اما  است.  گرفته  قرار 

قبل نیز ذکر شده است، فاصله جغرافیایی نیز به  عنوان یکی 

از عوامل مهم تاثیرگذار بر توسعه صادرات هر کشور محسوب 

توسعه  استراتژی  از  بهره  گیری  جهت  بنابراین  می  شود. 

با  و توسعه تجارت خارجی  صادرات، می  بایست همگرایی 

کشورها و یا اتحادیه و سازمان  هایی که در فاصله نزدیک  تری 

گیرند. اتحادیه اقتصادی  از ایران قرار دارند، در اولویت قرار 

اوراسیا یکی از این موارد مهم است که امکان صادرات ایران 

مورد  پژوهش  این  در  اتحادیه  این  عضو  کشورهای  بازار  به 

بررسی قرار می  گیرد. 

3. روش  شناسی پژوهش
در این پژوهش برای بررسی و امکان  سنجی صادرات ایران به 

بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا از شاخص  های تعیین  کننده 

/کشورهای  کشور کشور الف به  ظرفیت و امکان صادرات از 



یور 1401  56      شماره 114، مرداد و شهر

سایت  از  واردات  و  صادرات  آمارهای  از  استفاده  با  دیگر 

که در  تریدمپ از سال 1394 الی 1399 استفاده شده است 

ادامه به توضیح هریک پرداخته می  شود.

شاخص  های  شناخته  شده  ترین  و  مهم  ترین  از  یکی 

توسط  که  است  آلن  شاخص  ی،  تجار کمال  ا تعیین  کننده 

یاضی در تجارت  ی آلن )1957( به عنوان روش کاربردی ر رو

بر  شاخص  این  اصلی  ماهیت  گردید.  معرفی  کشورها  بین 

صادرات  بردار  دو  یه  زاو کسینوس  میزان  اندازه  گیری  اساس 

نظر  در  با  یاضی،  ر لحاظ  از  است.  کشورها  میان  واردات  و 

و  صادرکننده  کشور  به  عنوان  به  ترتیب   j و   i کشور  دو  گرفتن 

کشور  کاالی مشخصه k، تشابه صادرات  کشور واردکننده در 

صادرکننده و الگوی واردات کشور وارد کننده بر اساس رابطه 

زیر قابل محاسبه و تحلیل خواهد بود: 
     ( )  

     
|  ||  |

(1)         

( به صورت 1رابطه ) kکه با در نظر گرفتن کاالی مشخصه 
 شود:  می( 2رابطه )

     ( )  
∑       
√∑     ∑    

(2)       

( اگر مقدار کسینوس زاویه بردار 2براساس محاسبه رابطه )
به  ،نزدیکی به صفر در آن صورتعددی بین صفر و یک شود 

معنای ظرفیت محدود تجارت میان دو کشور و در مقابل به 
به معنای ظرفیت بالقوه  ،شدن شاخص آلننزدیک  1عدد 

 تجارت میان دو کشور مورد بررسی خواهد بود.

 ر، شاخصی است که توسط درایسدل در سالشاخص دیگ
میان دو  درجه اکمال تجاری میالدی جهت محاسبه 1191

دهنده این واقعیت   معرفی شد. این شاخص در واقع نشانکشور 
ایی کشور صادرکننده در گر  تا چه اندازه تخصص است که

تواند مکمل تقاضای واردات کشور واردکننده   صادرات می
 iبرای دو کشور صادرکننده و واردکننده  باشد. شاخص مذکور

 :( قابل محاسبه است3از رابطه ) jو 

    ∑ [   
 

    
    

      

         
    

 

    
] 

   (3)       

ارزش  دررابطه فوق، صادرات کشور صادرکننده به جهان،
کل واردات جهان در کاالها، ارزش کل واردات کشور 
واردکننده، ارزش کل واردات کشور واردکننده از جهان، ارزش 
واردات کل جهان، ارزش واردات کاالی مشخصه از کشور 
صادرکننده به کشور واردکننده و ارزش کل صادرات کاالی 
مشخصه از کشور صادرکننده در نظر گرفته شده است. از 

توان اشاره کرد که   اظ تفسیر مقدار عددی این شاخص میحل
باشد به معنای تشابه  هر چه مقدار این شاخص بزرگتر از یک

ا واردات کشور بیشتر الگوی صادرات کشور صادرکننده ب
کننده بوده و مقادیر کمتر از یک نشان از عدم وجود تشابه وارد

سی خواهد در الگوهای صادرات و واردات دو کشور مورد برر
 بود.

شاخص دیگر مورد استفاده دراین پژوهش، شاخص 
میالدی است که ارزش پتانسیل  2222پیشنهادی آنکتاد در سال 

ارت با کشور دیگر نشان صادرات کشور صادرکننده را در تج
( قابل محاسبه خواهد 4دهد. این شاخص از طریق رابطه )  می
 بود:

      ∑    (         ) 
   (4)       

پتانسیل صادراتی  دهنده  نشان IXPکه در رابطه فوق، 
 ( است. همچنینjدر تجارت با کشور دوم )کشور صادرکننده 

ارزش واردات کشور  دهنده  به ترتیب نشان      و    
ارزش صادرات  و kجهان در کاالی مشخصه واردکننده از 

 .است kکننده به جهان در کاالی مشخصه کشور صادر

شده باال، جهت استخراج و تعیین های ذکر  بر شاخص  عالوه
کاالهای صادراتی از ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی 

ی هستند از شاخص اوراسیا که دارای فرصت تجاری باالی
میالدی  1191که توسط باالسا در سال  شدهمزیت نسبی آشکار

. این شاخص از طریق رابطه ، استفاده شده استدپیشنهاد ش
 ( قابل محاسبه می باشد:5)

      (      ) (      ) (5)       

 jاز کشور  i میزان صادرات کاالی Xij الذکر،  قدر رابطه فو
و  j به ترتیب میزان صادرات کل کشور Xiwو  Xj بوده و نیز

 Xw عالوه آنکه  هستند. بهجهان  در i یارزش صادرات کاال

 حجم کل صادرات جهان است.

های   شده، در این پژوهش بخش  های استفاده  در مورد داده
ی دوره زمانی بندی کاال برا  گانه سیستم هماهنگ طبقه21

های گمرک جمهوری اسالمی ایران،   طبق داده 1314-1311

  )1(

که با در نظر گرفتن کاالی مشخصه k رابطه )1( به صورت 

رابطه )2( می  شود:

     ( )  
     
|  ||  |

(1)         
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 شود:  می( 2رابطه )

     ( )  
∑       
√∑     ∑    

(2)       
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 ر، شاخصی است که توسط درایسدل در سالشاخص دیگ
میان دو  درجه اکمال تجاری میالدی جهت محاسبه 1191
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    ∑ [   
 

    
    

      

         
    

 

    
] 

   (3)       
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مشخصه از کشور صادرکننده در نظر گرفته شده است. از 

توان اشاره کرد که   اظ تفسیر مقدار عددی این شاخص میحل
باشد به معنای تشابه  هر چه مقدار این شاخص بزرگتر از یک

ا واردات کشور بیشتر الگوی صادرات کشور صادرکننده ب
کننده بوده و مقادیر کمتر از یک نشان از عدم وجود تشابه وارد

سی خواهد در الگوهای صادرات و واردات دو کشور مورد برر
 بود.

شاخص دیگر مورد استفاده دراین پژوهش، شاخص 
میالدی است که ارزش پتانسیل  2222پیشنهادی آنکتاد در سال 
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 .است kکننده به جهان در کاالی مشخصه کشور صادر

شده باال، جهت استخراج و تعیین های ذکر  بر شاخص  عالوه
کاالهای صادراتی از ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی 

ی هستند از شاخص اوراسیا که دارای فرصت تجاری باالی
میالدی  1191که توسط باالسا در سال  شدهمزیت نسبی آشکار

. این شاخص از طریق رابطه ، استفاده شده استدپیشنهاد ش
 ( قابل محاسبه می باشد:5)

      (      ) (      ) (5)       

 jاز کشور  i میزان صادرات کاالی Xij الذکر،  قدر رابطه فو
و  j به ترتیب میزان صادرات کل کشور Xiwو  Xj بوده و نیز

 Xw عالوه آنکه  هستند. بهجهان  در i یارزش صادرات کاال

 حجم کل صادرات جهان است.

های   شده، در این پژوهش بخش  های استفاده  در مورد داده
ی دوره زمانی بندی کاال برا  گانه سیستم هماهنگ طبقه21
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  )2(

یه  زاو کسینوس  مقدار  گر  ا  )2( رابطه  محاسبه  اساس  بر 

به  نزدیکی  بردار عددی بین صفر و یک شود در آن صورت 

و  کشور  دو  میان  تجارت  محدود  ظرفیت  معنای  به   ، صفر

معنای  به  آلن،  شاخص  شدن  نزدیک   1 عدد  به  مقابل  در 

ظرفیت بالقوه تجارت میان دو کشور مورد بررسی خواهد بود.

در  درایسدل  توسط  که  است  شاخصی   ، دیگر شاخص 

ی  تجار کمال  ا درجه  محاسبه  جهت  میالدی   1969 سال 

کشور معرفی شد. این شاخص در واقع نشان  دهنده  میان دو 

کشور  تخصص  گرایی  اندازه  چه  تا  که  است  واقعیت  این 

واردات  تقاضای  مکمل  می تواند  صادرات  در  صادرکننده 

کشور  دو  برای  مذکور  شاخص  باشد.  واردکننده  کشور 

صادرکننده و واردکننده i و j از رابطه )3( قابل محاسبه است:

     ( )  
     
|  ||  |

(1)         

( به صورت 1رابطه ) kکه با در نظر گرفتن کاالی مشخصه 
 شود:  می( 2رابطه )

     ( )  
∑       
√∑     ∑    

(2)       

( اگر مقدار کسینوس زاویه بردار 2براساس محاسبه رابطه )
به  ،نزدیکی به صفر در آن صورتعددی بین صفر و یک شود 

معنای ظرفیت محدود تجارت میان دو کشور و در مقابل به 
به معنای ظرفیت بالقوه  ،شدن شاخص آلننزدیک  1عدد 

 تجارت میان دو کشور مورد بررسی خواهد بود.

 ر، شاخصی است که توسط درایسدل در سالشاخص دیگ
میان دو  درجه اکمال تجاری میالدی جهت محاسبه 1191

دهنده این واقعیت   معرفی شد. این شاخص در واقع نشانکشور 
ایی کشور صادرکننده در گر  تا چه اندازه تخصص است که

تواند مکمل تقاضای واردات کشور واردکننده   صادرات می
 iبرای دو کشور صادرکننده و واردکننده  باشد. شاخص مذکور

 :( قابل محاسبه است3از رابطه ) jو 

    ∑ [   
 

    
    

      

         
    

 

    
] 

   (3)       

ارزش  دررابطه فوق، صادرات کشور صادرکننده به جهان،
کل واردات جهان در کاالها، ارزش کل واردات کشور 
واردکننده، ارزش کل واردات کشور واردکننده از جهان، ارزش 
واردات کل جهان، ارزش واردات کاالی مشخصه از کشور 
صادرکننده به کشور واردکننده و ارزش کل صادرات کاالی 
مشخصه از کشور صادرکننده در نظر گرفته شده است. از 

توان اشاره کرد که   اظ تفسیر مقدار عددی این شاخص میحل
باشد به معنای تشابه  هر چه مقدار این شاخص بزرگتر از یک

ا واردات کشور بیشتر الگوی صادرات کشور صادرکننده ب
کننده بوده و مقادیر کمتر از یک نشان از عدم وجود تشابه وارد

سی خواهد در الگوهای صادرات و واردات دو کشور مورد برر
 بود.

شاخص دیگر مورد استفاده دراین پژوهش، شاخص 
میالدی است که ارزش پتانسیل  2222پیشنهادی آنکتاد در سال 

ارت با کشور دیگر نشان صادرات کشور صادرکننده را در تج
( قابل محاسبه خواهد 4دهد. این شاخص از طریق رابطه )  می
 بود:

      ∑    (         ) 
   (4)       

پتانسیل صادراتی  دهنده  نشان IXPکه در رابطه فوق، 
 ( است. همچنینjدر تجارت با کشور دوم )کشور صادرکننده 

ارزش واردات کشور  دهنده  به ترتیب نشان      و    
ارزش صادرات  و kجهان در کاالی مشخصه واردکننده از 

 .است kکننده به جهان در کاالی مشخصه کشور صادر

شده باال، جهت استخراج و تعیین های ذکر  بر شاخص  عالوه
کاالهای صادراتی از ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی 

ی هستند از شاخص اوراسیا که دارای فرصت تجاری باالی
میالدی  1191که توسط باالسا در سال  شدهمزیت نسبی آشکار

. این شاخص از طریق رابطه ، استفاده شده استدپیشنهاد ش
 ( قابل محاسبه می باشد:5)

      (      ) (      ) (5)       

 jاز کشور  i میزان صادرات کاالی Xij الذکر،  قدر رابطه فو
و  j به ترتیب میزان صادرات کل کشور Xiwو  Xj بوده و نیز

 Xw عالوه آنکه  هستند. بهجهان  در i یارزش صادرات کاال

 حجم کل صادرات جهان است.

های   شده، در این پژوهش بخش  های استفاده  در مورد داده
ی دوره زمانی بندی کاال برا  گانه سیستم هماهنگ طبقه21
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  )3(

جهان،  به  صادرکننده  کشور  صادرات  فوق،  دررابطه 

کشور  واردات  کل  ارزش  کاالها،  در  جهان  واردات  کل  ارزش 

جهان،  از  واردکننده  کشور  واردات  کل  ارزش  واردکننده، 

از  مشخصه  کاالی  واردات  ارزش  جهان،  کل  واردات  ارزش 

صادرات  کل  ارزش  و  واردکننده  کشور  به  صادرکننده  کشور 

شده  گرفته  نظر  در  صادرکننده  کشور  از  مشخصه  کاالی 

می توان  شاخص  این  عددی  مقدار  تفسیر  لحاظ  از  است. 

که هر چه مقدار این شاخص بزرگتر از یک باشد  کرد  اشاره 

کشور صادرکننده با  به معنای تشابه بیشتر الگوی صادرات 

از  کمتر از یک نشان  کشور واردکننده بوده و مقادیر  واردات 

کشور  دو  واردات  و  صادرات  الگوهای  در  تشابه  وجود  عدم 

مورد بررسی خواهد بود.

شاخص  پژوهش،  این  در  استفاده  مورد  دیگر  شاخص 

ارزش  که  است  میالدی   2000 سال  در  آنکتاد  پیشنهادی 

کشور  با  تجارت  در  را  صادرکننده  کشور  صادرات  پتانسیل 

قابل   )4( رابطه  طریق  از  شاخص  این  می  دهد.  نشان  دیگر 

محاسبه خواهد بود:

     ( )  
     
|  ||  |

(1)         

( به صورت 1رابطه ) kکه با در نظر گرفتن کاالی مشخصه 
 شود:  می( 2رابطه )

     ( )  
∑       
√∑     ∑    

(2)       

( اگر مقدار کسینوس زاویه بردار 2براساس محاسبه رابطه )
به  ،نزدیکی به صفر در آن صورتعددی بین صفر و یک شود 

معنای ظرفیت محدود تجارت میان دو کشور و در مقابل به 
به معنای ظرفیت بالقوه  ،شدن شاخص آلننزدیک  1عدد 

 تجارت میان دو کشور مورد بررسی خواهد بود.

 ر، شاخصی است که توسط درایسدل در سالشاخص دیگ
میان دو  درجه اکمال تجاری میالدی جهت محاسبه 1191

دهنده این واقعیت   معرفی شد. این شاخص در واقع نشانکشور 
ایی کشور صادرکننده در گر  تا چه اندازه تخصص است که

تواند مکمل تقاضای واردات کشور واردکننده   صادرات می
 iبرای دو کشور صادرکننده و واردکننده  باشد. شاخص مذکور

 :( قابل محاسبه است3از رابطه ) jو 

    ∑ [   
 

    
    

      

         
    

 

    
] 

   (3)       

ارزش  دررابطه فوق، صادرات کشور صادرکننده به جهان،
کل واردات جهان در کاالها، ارزش کل واردات کشور 
واردکننده، ارزش کل واردات کشور واردکننده از جهان، ارزش 
واردات کل جهان، ارزش واردات کاالی مشخصه از کشور 
صادرکننده به کشور واردکننده و ارزش کل صادرات کاالی 
مشخصه از کشور صادرکننده در نظر گرفته شده است. از 

توان اشاره کرد که   اظ تفسیر مقدار عددی این شاخص میحل
باشد به معنای تشابه  هر چه مقدار این شاخص بزرگتر از یک

ا واردات کشور بیشتر الگوی صادرات کشور صادرکننده ب
کننده بوده و مقادیر کمتر از یک نشان از عدم وجود تشابه وارد

سی خواهد در الگوهای صادرات و واردات دو کشور مورد برر
 بود.

شاخص دیگر مورد استفاده دراین پژوهش، شاخص 
میالدی است که ارزش پتانسیل  2222پیشنهادی آنکتاد در سال 

ارت با کشور دیگر نشان صادرات کشور صادرکننده را در تج
( قابل محاسبه خواهد 4دهد. این شاخص از طریق رابطه )  می
 بود:

      ∑    (         ) 
   (4)       

پتانسیل صادراتی  دهنده  نشان IXPکه در رابطه فوق، 
 ( است. همچنینjدر تجارت با کشور دوم )کشور صادرکننده 

ارزش واردات کشور  دهنده  به ترتیب نشان      و    
ارزش صادرات  و kجهان در کاالی مشخصه واردکننده از 

 .است kکننده به جهان در کاالی مشخصه کشور صادر

شده باال، جهت استخراج و تعیین های ذکر  بر شاخص  عالوه
کاالهای صادراتی از ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی 

ی هستند از شاخص اوراسیا که دارای فرصت تجاری باالی
میالدی  1191که توسط باالسا در سال  شدهمزیت نسبی آشکار

. این شاخص از طریق رابطه ، استفاده شده استدپیشنهاد ش
 ( قابل محاسبه می باشد:5)

      (      ) (      ) (5)       

 jاز کشور  i میزان صادرات کاالی Xij الذکر،  قدر رابطه فو
و  j به ترتیب میزان صادرات کل کشور Xiwو  Xj بوده و نیز

 Xw عالوه آنکه  هستند. بهجهان  در i یارزش صادرات کاال

 حجم کل صادرات جهان است.

های   شده، در این پژوهش بخش  های استفاده  در مورد داده
ی دوره زمانی بندی کاال برا  گانه سیستم هماهنگ طبقه21
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  )4(

صادراتی  پتانسیل  نشان  دهنده   IXP فوق،  رابطه  در  که 

کشور صادرکننده در تجارت با کشور دوم )j( است. همچنین  

به ترتیب نشان  دهنده ارزش واردات کشور واردکننده از جهان 

کشور صادرکننده به  کاالی مشخصه k و ارزش صادرات  در 

جهان در کاالی مشخصه k است.

و  استخراج  جهت  باال،  ذکرشده  شاخص  های  عالوه  بر 

تعیین کاالهای صادراتی از ایران به کشورهای عضو اتحادیه 

هستند  باالیی  ی  تجار فرصت  دارای  که  اوراسیا  اقتصادی 

در  باالسا  توسط  که  آشکارشده  نسبی  مزیت  شاخص  از 

سال 1967 میالدی پیشنهاد شد، استفاده شده است. این 

شاخص از طریق رابطه )5( قابل محاسبه می باشد:

     ( )  
     
|  ||  |

(1)         

( به صورت 1رابطه ) kکه با در نظر گرفتن کاالی مشخصه 
 شود:  می( 2رابطه )

     ( )  
∑       
√∑     ∑    

(2)       

( اگر مقدار کسینوس زاویه بردار 2براساس محاسبه رابطه )
به  ،نزدیکی به صفر در آن صورتعددی بین صفر و یک شود 

معنای ظرفیت محدود تجارت میان دو کشور و در مقابل به 
به معنای ظرفیت بالقوه  ،شدن شاخص آلننزدیک  1عدد 

 تجارت میان دو کشور مورد بررسی خواهد بود.

 ر، شاخصی است که توسط درایسدل در سالشاخص دیگ
میان دو  درجه اکمال تجاری میالدی جهت محاسبه 1191

دهنده این واقعیت   معرفی شد. این شاخص در واقع نشانکشور 
ایی کشور صادرکننده در گر  تا چه اندازه تخصص است که

تواند مکمل تقاضای واردات کشور واردکننده   صادرات می
 iبرای دو کشور صادرکننده و واردکننده  باشد. شاخص مذکور

 :( قابل محاسبه است3از رابطه ) jو 

    ∑ [   
 

    
    

      

         
    

 

    
] 

   (3)       

ارزش  دررابطه فوق، صادرات کشور صادرکننده به جهان،
کل واردات جهان در کاالها، ارزش کل واردات کشور 
واردکننده، ارزش کل واردات کشور واردکننده از جهان، ارزش 
واردات کل جهان، ارزش واردات کاالی مشخصه از کشور 
صادرکننده به کشور واردکننده و ارزش کل صادرات کاالی 
مشخصه از کشور صادرکننده در نظر گرفته شده است. از 

توان اشاره کرد که   اظ تفسیر مقدار عددی این شاخص میحل
باشد به معنای تشابه  هر چه مقدار این شاخص بزرگتر از یک

ا واردات کشور بیشتر الگوی صادرات کشور صادرکننده ب
کننده بوده و مقادیر کمتر از یک نشان از عدم وجود تشابه وارد

سی خواهد در الگوهای صادرات و واردات دو کشور مورد برر
 بود.

شاخص دیگر مورد استفاده دراین پژوهش، شاخص 
میالدی است که ارزش پتانسیل  2222پیشنهادی آنکتاد در سال 

ارت با کشور دیگر نشان صادرات کشور صادرکننده را در تج
( قابل محاسبه خواهد 4دهد. این شاخص از طریق رابطه )  می
 بود:

      ∑    (         ) 
   (4)       

پتانسیل صادراتی  دهنده  نشان IXPکه در رابطه فوق، 
 ( است. همچنینjدر تجارت با کشور دوم )کشور صادرکننده 

ارزش واردات کشور  دهنده  به ترتیب نشان      و    
ارزش صادرات  و kجهان در کاالی مشخصه واردکننده از 

 .است kکننده به جهان در کاالی مشخصه کشور صادر

شده باال، جهت استخراج و تعیین های ذکر  بر شاخص  عالوه
کاالهای صادراتی از ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی 

ی هستند از شاخص اوراسیا که دارای فرصت تجاری باالی
میالدی  1191که توسط باالسا در سال  شدهمزیت نسبی آشکار

. این شاخص از طریق رابطه ، استفاده شده استدپیشنهاد ش
 ( قابل محاسبه می باشد:5)

      (      ) (      ) (5)       

 jاز کشور  i میزان صادرات کاالی Xij الذکر،  قدر رابطه فو
و  j به ترتیب میزان صادرات کل کشور Xiwو  Xj بوده و نیز

 Xw عالوه آنکه  هستند. بهجهان  در i یارزش صادرات کاال

 حجم کل صادرات جهان است.

های   شده، در این پژوهش بخش  های استفاده  در مورد داده
ی دوره زمانی بندی کاال برا  گانه سیستم هماهنگ طبقه21
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  )5(

کشور  i از  کاالی  ، Xij میزان صادرات  در رابطه فوق  الذکر

j بوده و نیز Xj و Xiw به ترتیب میزان صادرات کل کشور j و 

 Xw در جهان هستند. به  عالوه آنکه i کاالی ارزش صادرات 

حجم کل صادرات جهان است.



یابی بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت        57 ز ار

پژوهش  این  در  استفاده  شده،  داده  های  مورد  در 

برای  کاال  طبقه  بندی  هماهنگ  سیستم  گانه   21 بخش  های 

ی  جمهور گمرک  داده  های  طبق   1399-1394 زمانی  دوره 

اسالمی ایران، سازمان توسعه تجارت و ترید مپ مورد توجه 

و تحلیل قرار گرفته است.

4. یافته  های پژوهش
ی  تجار ظرفیت  سنجی  شاخص  های  نتایج  بخش،  این  در 

مبحث  ابتدا  در  می  شود.  ارائه  سوم  بخش  در  مطرح  شده 

تخصص  گرایی تجارت بین  الملل ایران با استفاده از شاخص 

گرفت.  قرار  محاسبه  و  تحلیل  مورد  آشکارشده  نسبی  مزیت 

طبق جدول )4(، کشور ایران در طول دوره زمانی 1399-1394 

ی  فناور سطح  مبتنی  بر  کاالهای  و  خام  کاالهای  بخش  در 

مشخص  است.  صادراتی  نسبی  مزیت  دارای  پایین  تولید 

در  ایران  کشور  پژوهش،  مورد  زمانی  دوره  طول  در  که  است 

گروه فلزات معمولی و مصنوعات و همچنین  کاالهای  حوزه 

مواد غذایی به مرور دارای مزیت نسبی صادراتی شده است.

جدول 4- نتایج شاخص مزیت نسبی آشکار شده در صادرات ایران

میانگین1394139613981399کد HS کاال

391/432/322/853/132/43

272/0421/431/041/62

291/651/681/711/521/64

081/031/341/852/451/66

721/541/311/691/781/85

071/872/012/212/232/08

منبع: یافته  های تحقیق

کدهای 39، 27، 29، 08، 72 و 07 به ترتیب شامل مواد 

سوخت  های  مواد،  این  از  ساخته  شده  اشیا  و  پالستیکی 

 ، قیر مواد   ، تقطیر محصوالت  معدنی،  روغن  های  معدنی، 

خشکبار  شیمیایی،  محصوالت  معدنی،  مواد  و  کس  وا

کی  خورا سبزیجات  و  فوالد  و  آهن  کی،  خورا میوه  های  و 

می  شود. طبق جدول )4(، ایران در سال 1394 مزیت نسبی 

سوخت  های  همان  که   27 کاالیی  کد  در  باالیی  صادراتی 

معدنی و روغن  های معدنی بوده است، داشته اما با توجه به 

عدم  و  گاز  و  نفت  حوزه  در  غرب  تحریم  های  افزایشی  روند 

ی، مزیت نسبی آشکارشده  کافی در حوزه انرژ ی  سرمایه  گذار

اما  است.  یافته  فراوانی  کاهش  کاالیی  حوزه  این  در  ایران 

 08 فصول  همچون  غذایی  مواد  کاالهای  حوزه  در  درمقابل 

و 07 روند مزیت نسبی آشکارشده ایران افزایشی بوده است. 

مواد  صادرات  توسعه  امکان  سنجی  مورد  در  که  نتایجی 

اساس  بر  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  به  ایران  از  غیرنفتی 

اتحادیه  و  ایران  میان  ی  تجار کمال  ا درجه  که  آلن  شاخص 

است  آن  از  کی  حا است،  آمده  دست  به  اوراسیا  اقتصادی 

از حدود 0/109 در سال 1394 )سال  که میزان این شاخص 

الزم  االجرا شدن معاهده تشکیل اتحادیه( به 0/514 در سال 

موافقت  نامه  )اجرایی  شدن   1398 سال  در   0/716 و   1396

تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا( رسیده 

شدت  که  است  مشخص  شاخص  این  اساس  بر  است. 

زمان  طول  در  اوراسیا  اتحادیه  و  ایران  ی  تجار کمال  ا درجه 

یافته  افزایش  ی  تجار و  فنی  ی  های  همکار توسعه  دلیل  به 

است. اما محاسبه شاخص درایسدل که وجود یا عدم وجود 

نشان  را  اوراسیا  اتحادیه  واردات  و  ایران  صادرات  در  تشابه 

از  صادرات  توسعه  امکان  که  است  آن  از  کی  حا می  دهد، 

گفتنی  دارد.  وجود  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  بازار  به  ایران 

کمتر  که میزان شاخص درایسدل تنها در سال 1394  است 

الگوی  در  تشابه  وجود  عدم  از  نشان  که  است  بوده  یک  از 

اقتصادی  اتحادیه  وارداتی اعضای  الگوی  و  ایران  صادراتی 

که اعمال تحریم  های غرب  اوراسیا دارد. اما مشخص است 

توسعه  به  منجر  ایران  در  مقاومتی  اقتصاد  الگوی  توسعه  و 

که خود  کنون شده است  صادرات غیرنفتی از سال 1394 تا

باعث ایجاد شدت تشابه دو الگوی صادرات و واردات میان 

ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا شده است.



یور 1401  58      شماره 114، مرداد و شهر

جدول 5- نتایج شاخص آلن و درایسدل

میانگین1394139613981399شاخص

0/1090/5140/7160/7340/52آلن

0/451/401/671/981/37درایسدل

منبع: یافته  های تحقیق

 در گام بعد، پتاتسیل صادرات غیرنفتی ایران به اعضای 

ی  تجار پتانسیل  روش  طریق  از  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 

ساده و شاخص درصد پتانسیل مورد محاسبه و تحلیل قرار 

طبق  است.  مشاهده  قابل   )6( جدول  در  نتایج  که  می  گیرد 

میلیون   2364 صادرات  ظرفیت  ایران  کشور   ،)6( جدول 

بر  و  دارد  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  اعضای  به  را  کاال  دالر 

ایران  صادرات  )نسبت  پتانسیل  درصد  شاخص  اساس 

که  است  مشخص  موجود(  پتانسیل  به  اتحادیه  اعضای  به 

 33 حدود  از  تنها   1399-1394 زمانی  دوره  طی  ایران  کشور 

ظرفیت  و  است  کرده  استفاده  خود  ی  تجار پتانسیل  درصد 

اتحادیه  عضو  کشورهای  به  ایران  صادرات  تحقق  نیافته 

اقتصادی اوراسیا حدود 66/83 درصد بوده است که میزان 

یادی است. بسیار ز

جدول 6- ظرفیت صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا

مقدار-ظرفیت

2364-ظرفیت صادراتی ایران )ساالنه( به اتحادیه اوراسیا

ظرفیت صادراتی ایران به اتحادیه اوراسیا
10236/4 درصد

30709/2درصد

میانگین حجم صادرات تحقق یافته ایران به 
اتحادیه اوراسیا

-784/2

33/17-میزان استفاده از ظرفیت )%(

68/83ظرفیت تحقق نیافته )%(

منبع: یافته  های تحقیق

 مشخص است که طبق سیاست تنوع  بخشی به بازارهای 

بازار  به  ایران  غیرنفتی  صادرات  درصدی   100 تمرکز  هدف، 

نخواهد  اصولی  و  منطقی  کار  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 

بود. لذا با فرض دو سناریو 10 و 30 درصدی از ظرفیت  های 

ایران  که  است  مشخص   )6( جدول  در  ایران  صادراتی 

اتحادیه  کشورهای  به  خود  صادراتی  ظرفیت  های  تمام  از 

درصد   67 )حدود  است  نکرده  استفاده  اوراسیا  اقتصادی 

میان  مدت  برنامه  ریزی  با  می توان  که  نیافته(  تحقق  ظرفیت 

و بلندمدت به صورت پلکانی و حتی 10 درصدی در سال 

اتحادیه  بازار  به  را  ایران  پتانسیل صادراتی موجود  از  بخشی 

اوراسیا تحقق بخشید.

پتانسیل  شاخص  محاسبه  از  استفاده  با  نهایی  گام  در 

که  صورت  این  به  آنکتاد(،  پیشنهادی  )شاخص  ساده 

استخراح  اوراسیا  اتحادیه  واردات  و  ایران  صادرات  حداقل 

صادرات  ظرفیت  می توان  شود،  کسر  بالفعل  صادرات  از  و 

ایرانی در کد کاالیی را به  دست آورد. جدول )7(، 10 قلم عمده 

اتحادیه  به  ایران  صادراتی  ظرفیت  بیشترین  دارای  که  کاال 

را  استفاده  نشده  پتانسیل  درصد  همچنین  و  بوده  اوراسیا 

نشان می  دهد.

جدول 7- اقالم دارای پتانسیل صادراتی باال از ایران به اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا

نام محصولکد محصول
ظرفیت

محقق نشدهمحقق شده

3/5496/46کیوی تازه08105000

6/5993/41سولفور سدیم28301000

1/3598/65خرما مضافتی08041040

1/7598/25خرما زاهدی08041060

1/1898/82کف پوش  های غیر مخملی57029200

0/4999/51پرتغال08051000

7/5992/41پسته08025100

09102010
زعفران در بسته  بندی کمتر از 

10 گرم
0/5799/43

4/9595/05میله های آهنی یا فوالدی72142000

0/1499/86خیار و خیار ترشی07070000

منبع: یافته  های تحقیق



یابی بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت        59 ز ار

جز  کاالها،  طبقه  بندی   08 فصل   ،)7( جدول  طبق 

بازار  به  ایران  غیرنفتی  صادراتی  کاالهای  پرپتانسیل  ترین 

همچنین  می  آید.  حساب  به  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 

یا  آهنی  میله  های  گرم،   10 از  کمتر  بسته  بندی  در  زعفران 

جز  سدیم  سولفور  و  غیرمخملی  کف  پوش  های  و  فوالدی 

اتحادیه  اعضا  بازار  به  صادرات  باالی  پتانسیل  با  کاالهای 

چهارم  و  سوم  ستون  طبق  متاسفانه  می  آیند.  حساب  به 

این  صادرات  در  محقق  شده  ظرفیت  میزان   ،)7( جدول 

کاالها از ایران به بازار اتحادیه اوراسیا بسیار ناچیز بوده است 

این  است.  بوده  درصد   95 از  بیش  محقق  نشده  پتانسیل  و 

بازار  به  ایران  صادرات  توسعه  امکان  از  نشان  ابتدا  واقعیت 

از  نشان  دیگر  سوی  از  اما  است  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 

ضعف و عدم موفقیت تجار ایرانی در نفوذ در بازار اتحادیه 

اوراسیا در بخش کاالهای پرپتانسیل بوده است.

5. نتیجه  گیری و توصیه  های سیاستی
بحث کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات 

اولویت  های  از  یکی  همسایه  کشورهای  به  ایران  غیرنفتی 

دهه  در  ایران  اسالمی  ی  جمهور کشور  سیاسی  اقتصاد 

ی  تجار ی  های  همکار افزایش  به  توجه  با  است.  بوده  اخیر 

در  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  اعضای  با  ایران  اقتصادی  و 

کنون، در این پژوهش  سال  های اخیر و به  ویژه از سال 1398 تا

به بررسی صادرات غیرنفتی ایران به بازار اتحادیه و سنجش 

چندین  از  استفاده  با  بازار  این  به  صادرات  توسعه  امکان 

پیشنهادی  شاخص  درایسدل،  آلن،  همچون  شاخص 

ی  تجار ساده  پتانسیل  و  آشکارشده  نسبی  مزیت  آنکتاد، 

و  شدت  افزایش  از  نشان  تحقیق  یافته  های  شد.  پرداخته 

اقتصادی  اتحادیه  بازار  به  ایران  از  صادرات  توسعه  امکان 

مساله  این  چند  هر  دارد.  را  کنون  تا  1394 سال  از  اوراسیا 

همچون  اقالم  از  برخی  و  نکرده  صدق  کاالها  همه  مورد  در 

پتانسیل  کی( دارای  و میوه  های خورا سرفصل 08 )خشکبار 

همچنین  هستند.  کاالها  سایر  نسبت  به  باالتر  صادراتی 

نتایج تحقیق نشان از مغفول ماندن پتانسیل  های صادراتی 

است  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  عضو  کشورهای  به  ایران 

بررسی عمیق  تر دارد. در  و  ی  کاو وا به  نیاز  نیز  این مساله  که 

مجموع، پیشنهادات ذیل از تحقیق حاضر قابل بیان است: 

ایران  صادراتی  ظرفیت  های  از  استفاده  افزایش  الف.جهت 

ی بیشتر دو بخش دولتی  نیاز به همکار اوراسیا  بازار  به 

می  شود  پیشنهاد  لذا  است.  ایران  در  خصوصی  و 

به  جلساتی  در  تجار  نمایندگان  و  استان  ها  اتاق  های 

بازار اتحادیه  به  و موانع توسعه صادرات  بیان مشکالت 

اتحادیه  و  ایران  مشترک  کارگروه  به  اوراسیا  اقتصادی 

اوراسیا بپردازند. چنین امری موجب رفع بیشتر مشکالت 

در جلسات کارگروه  های مختلف ایران و اتحادیه اوراسیا 

خواهد گردید.

اقتصادی  اتحادیه  در  کسب  وکار  فرهنگ  با  آشنایی  ب. 

پاشی  فرو از  مستقل  شده  کشورهای  شامل  )که  اوراسیا 

ی ارتباط  ی در برقرار ی می  شود( امری مهم و ضرور شورو

و نفوذ در بازارهای آنها محسوب می  شود.

یابی محصوالت ایران در بازارهای مهم  ی بازار ج. هدف  گذار

اقتصادی  اتحادیه  عضو  کشورهای  غذایی  محصوالت 

اوراسیا همچون بازار سبز قزاقستان و یا بازار گام در ایروان 

جهت  کاربردی  و  مهم  پیشنهادات  از  یکی  ارمنستان، 

عضو  کشورهای  غذایی  محصوالت  بازار  در  بیشتر  نفوذ 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا می  باشد.

اتحادیه  عضو  کشورهای  در  بازرگانی  رایزنان  وجود  د. 

توسعه  امور  پایه  ای  ترین  از  یکی  اوراسیا  اقتصادی 

صادرات از ایران به بازار اتحادیه است. در حال حاضر 

کشورهای  از  ی  بسیار در  مشکالت  از  پاره  ای  دلیل  به 

رایزن  اوراسیا،  اتحادیه  عضو  کشورهای  همچون  جهان 

توانایی  عدم  عامل  امر  این  و  نداشته  حضور  بازرگانی 

کشورهای عضو  بازارشناسی  در  و متوسط  کوچک  تجار 

اتحادیه اوراسیا شده است.
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ه. توجه بیشتر به مساله توسعه زیرساخت  های حمل  ونقل از 

کاالهای  حمل  جهت  به  ویژه  شمالی  کشورهای  به  ایران 

همراهی  و  ی  همکار نیازمند  شدنی(  )فاسد  غذایی 

ی داخلی و خارجی  بخش دولتی در جذب سرمایه  گذار

و  داخلی  قرضه  اوراق  انتشار  راستا،  این  در  می  باشد. 

آهنگ  افزایش  جهت  مناسبی  راه کار  می تواند  خارجی 

توسعه زیرساخت  های حمل  ونقل شمالی ایران باشد.

اتحادیه  بازار  به  صادرات  توسعه  در  اولویت  بندی   . و

اقتصادی اوراسیا می  بایست مسأله مهم و قابل  توجه برای 

یایی  در مرز  وجود  باشد.  ایران  کشور  خط  مشی  گذاران 

ارمنستان  با  کی  خا مرز  همچنین  و  روسیه  و  قزاقستان  با 

محسوب  ایران  کشور  برای  ی  تجار مزیت  های  از  یکی 

کشور  از لحاظ هزینه حمل  ونقل نسبت  به دو  که  می  شود 

عضو دیگر یعنی بالروس و قرقیزستان این سه کشور را در 

ایران  محصوالت  صادرات  جهت  مطلوب  تری  وضعیت 

قرار می  دهد. به  عالوه، به دلیل توسعه بهتر زیرساخت  های 

به  می تواند  ارمنستان  کشور  یایی،  در به  نسبت  زمینی 

متوسط  و  کوچک  شرکت  های  مطلوب  تر  هدف  بازار 

بزرگتر  ی  تجار شرکت  های  مقابل  در  و  گردد  تبدیل  ایران 

نفوذ  و  ورود  برنامه   ، بیشتر قبول هزینه  های حمل  با  ایران 

داشته  را  قزاقستان  و  روسیه  همچون  بزرگتر  بازارهای  به 

باشند.جهت پژوهش  های آتی، بررسی تک  تک کشورهای 

عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مسأله امکان  سنجی 

صادرات از ایران می تواند مورد بررسی قرار گیرد. همچنین 

متقابل  ی  های  سرمایه  گذار و  ی  تجار آزاد  مناطق  مبحث 

که  بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مباحثی است 

نیاز به پژوهش  های عمیق دانشگاهی دارد. 
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