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One of the strategies of resistance economy indicated by the supreme leader issued in 
February 18, 2014 was to improve the exporting capacity of the country in order to 
have a share in the foreign market. It is significant to study the exporting market of the 
Iranian products to the countries of Eurasian economic union, and the implementation 
of temporary commercial agreements between Iran and this union since 2018. Accord-
ingly, the aim of this study was to investigate the possibility of expanding the export of 
Iranian products to the members of this union through the data collected between 2012 
and 2020 via the indexes of cosinus and comparative advantage. The findings showed 
that in the Eurasian economic union, Armenia has the highest possibility for exporting 
Iranian products. After that, Russia could also expand the export of Iranian products. 
According to the results, some political suggestions such as exporting plans for drug 
and technology products, supporting start-ups and small and medium businesses, pur-
poseful identification of the markets in the Eurasian countries, removing exporting bar-
riers for the private sector and establishing an exporting consortium are noted.
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33صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

سال 1400. دورۀ 9. شمارۀ ویژه فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

ــر معظــم انقــاب  ــی اباغ شــده توســط رهب ــای سیاســت های اقتصــاد مقاومت یکــی از راهبرده
اســامی در 29 بهمــن 1392 تــاش جهــت بهبــود ظرفیت هــای صــادرات کشــور در راســتای 
کســب ســهم از بــازار کشــورهای خــارج اســت. بررســی بــازار صــادرات کاالهــای ایرانــی بــه بــازار 
کشــورهای عضــو اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا به دلیــل اهمیــت ایــن اتحادیــه بــرای ایــران و نیــز 
اجــرای موافقت نامــۀ تجــارت ترجیحــی موقــت میــان ایــران و ایــن اتحادیــه از ســال 2018 م بــه 
امــری مهــم و ضــروری تبدیــل شــده اســت. در راســتای ایــن نیــاز و ضــرورت، هــدف از انجــام این 
ــن  ــه کشــورهای عضــو ای ــران ب ــری گســترش صــادرات کاالهــای ای تحقیــق بررســی امکان پذی
اتحادیــه، بــا اســتفاده از داده هــای ســالیانۀ 1390 تــا 1398، از طریــق دو شــاخص کســینوس و 
مزیــت نســبی آشکارشــده اســت. نتایــج این تحقیــق نشــان داد کــه در اتحادیــۀ اقتصادی اوراســیا، 
ــه ایــن کشــور اســت. پــس از آن،  ــران ب ارمنســتان دارای بیشــترین امــکان توســعۀ صــادرات ای
روســیه از دیگــر اعضــای ایــن اتحادیــه اســت کــه می توانــد جهــت گســترش صــادرات کاالهــای 
ایرانــی مــورد توجــه قــرار گیــرد. طبــق نتایــج به دســت آمده، پیشــنهادهای سیاســتی همچــون 
ــتارتاپ ها و  ــت از اس ــور، حمای ــی و فناوری مح ــای داروی ــوزۀ کااله ــی در ح ــزی صادرات برنامه ری
بنگاه هــای کوچــک و متوســط، شــناخت هدفمنــد بــازار کشــورهای عضــو اتحادیــه، رفــع موانــع 

صادراتی بخش خصوصی و ایجاد کنسرسیوم های صادراتی بیان شد.
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1. مقدمه
موضــوع صــادرات و تجــارت خارجــی از دیربــاز در سیاســت های کلــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران 
اهمیــت بســیاری داشــته و در برنامه هــای مختلــف توســعه و راهبردهــای کان کشــور همــواره مــورد 
ــای  ــوذ در بازاره ــۀ صــادرات و نف ــه مقول ــه ب ــن سیاســت هایی ک ــوده اســت. یکــی از مهم تری توجــه ب
ــاب  ــم انق ــر معظ ــط رهب ــده توس ــی اباغ ش ــاد مقاومت ــت های اقتص ــرده، سیاس ــه ک ــی توج خارج
ــت  ــن سیاس ــد 10 ای ــبی، 1399(. در بن ــوی و لهراس ــت )موس ــن 1392 اس ــران در بهم ــامی ای اس
ــز ذکــر شــده  ــوان صــادرات کشــور نی ــر ت ــف اثرگــذار ب ــه جنبه هــای مختل اباغــی، مبحــث توجــه ب
اســت. همچنیــن در بنــد 12 آن، بــه موضــوع ارتقــای ســطح تعامــل اقتصــادی و تجــاری بــا کشــورهای 
ــۀ  ــوع مطالع ــت موض ــه اهمی ــه  ب ــا توج ــه، ب ــن مقال ــت. در ای ــده اس ــه ش ــه پرداخت ــایه و منطق همس
صــادرات ایــران به ویــژه بــه کشــورهای همســایه و منطقــه، امکان ســنجی افزایــش صــادرات ایــران بــه 

همســایگان شــمالی عضــو در اتحادیــۀ اقتصــادی اورســیا مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

ــود  ــل بهب ــیا به دلی ــۀ اقتصــادی اوراس ــا اعضــای اتحادی ــاری ب ــط تج ــی گســترش رواب ــور کل به ط
ســطح هم گرایــی و منطقه گرایــی کشــور ایــران از اهمیــت و جایــگاه ویــژه ای بــرای دولــت جمهــوری 
اســامی ایــران برخــوردار اســت. بنابرایــن درجهــت افزایــش ســطح تعامــل اقتصــادی و تجــاری ایــران 
ــد  ــز جدی ــوان مرک ــزرگ به عن ــر ایجــاد اوراســیای ب ــد روســیه ب ــن تأکی ــر کشــورها و همچنی ــا دیگ ب
ــا کشــورهای عضــو اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا  توســعۀ اقتصــادی، طــی چنــد ســال اخیــر مذاکــره ب
ــی، 1398(.  ــائی، قاســمی و نوازن ــت )فرس ــرار گرف ــران ق ــوری اســامی ای ــت جمه ــتورکار دول در دس
ســرانجام توافق نامــۀ  موقــت منطقــۀ آزاد تجــاری بــا تســهیل رژیــم گمرکــی میــان اتحادیــۀ اقتصــادی 
ــن  ــای طرفی ــه امض ــت 1397 ب ــخ 27 اردیبهش ــتان در تاری ــتانۀ قزاقس ــهر آس ــران در ش ــیا و ای اوراس

ــر 2019 اجــرا شــد.   ــخ 27 اکتب ــه در تاری ــن توافق نام ــو، 1398(. ای رســید )اینانل

ــک  ــند ی ــن س ــًا ای ــود، عم ــاد می ش ــارت آزاد ی ــۀ تج ــوان توافق نام ــی از آن به عن ــه گاه اگرچ
ــوط  ــه ای از خط ــه مجموع ــدود  ب ــۀ آن مح ــرا دامن ــد؛ زی ــمار می آی ــی به ش ــارت ترجیح ــۀ تج توافق نام
تولیــد اســت کــه تعرفــۀ واردات متقابــل بــرای آن هــا کاهــش یافتــه یــا حــذف می شــود. باوجــود ایــن، 
ایــن توافق نامــه از عمــق کافــی برخــوردار اســت و شــامل محصــوالت اصلــی مــورد معاملــه بیــن ایــران 
 1)PTA( ــران ــیا و ای ــادی اوراس ــۀ اقتص ــی اتحادی ــارت ترجیح ــۀ تج ــود. توافق نام ــه می ش ــن اتحادی و ای
ــیعی از  ــف وس ــر طی ــرد و ب ــای آن را دربرمی گی ــان اعض ــل می ــارت متقاب ــد از کل تج ــدود 55 درص ح
محصــوالت کشــاورزی و محصــوالت منتخــب تولیــدی متمرکــز اســت. طبــق ایــن توافق نامــه، متوســط 
تعرفــه واردات اعمال شــده توســط ایــران بــرای واردات از اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا از 22/4 درصــد بــه 
15/4 درصــد بــرای کاالهــای تولیــدی و از 32/2 درصــد بــه 13/2 درصــد بــرای محصــوالت کشــاورزی 
ــۀ  ــط تعرف ــت. متوس ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی ــدی را تح ــط تولی ــی 360 خ ــور کل ــه و به ط ــش یافت کاه

1. Preferential Trade Agreement

http://www.jmsp.ir/article_134943.html
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واردات اعمال شــده توســط اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا علیــه ایــران نیــز بــرای محصــوالت کشــاورزی از 
9/6 درصــد بــه 4/6 درصــد و کاالهــای تولیــدی از 8 درصــد بــه 7/4 درصــد کاهــش یافتــه و به طــور کلــی 

 .)Adarov & Ghodsi, 2020( 502 خــط تولیــد تحــت تأثیــر ایــن تعرفــۀ ترجیحــی قــرار گرفتــه  اســت
جدول 1. وضعیت اقتصادی اتحادیۀ اوراسیا و حجم تجارت آن ها با ایران در سال 2019 م

GDPنام کشور

)میلیارد دالر(

نرخ 
تورم

)درصد(

نرخ 
بیکاری
)درصد(

صادرات به 
ایران

)میلیون دالر(

واردات از 
ایران

)میلیون دالر(

تراز تجاری با 
ایران ) میلیون 

دالر(

1,699,876,584/54/51,181,741391,357558,476روسیه

63,080,465/64/217,7159,1728,543باروس

240,865-13,672,801/418/383,837324,702ارمنستان

181,665,9164/8128,951107,89821,053قزاقستان

16,277-8,454,621/14/51,63817,915قرقیزستان

)منبع: محاسبات نویسندگان براساس داده های سایت تریدمپ و بانک جهانی( 

طبــق آخریــن اطاعــات تجــاری اعام شــده در ســال 2019 م توســط ســایت کمیســیون 
ــد  ــری و تولی ــرف 184میلیون نف ــازار مص ــوع ب ــا مجم ــه ب ــن اتحادی ــیا، ای ــادی اوراس ــۀ اقتص اتحادی
بــه جهــان صــادرات  دالر  1/9تریلیــون دالری، حــدود 548میلیــارد  داخلــی حــدود  ناخالــص 
داشــته و 318/5میلیــارد دالر کاال نیــز از جهــان وارد کــرده اســت. در میــان کشــورهای عضــو 
و  داخلــی  ناخالــص  تولیــد  جمعیــت،  میــزان  بیشــترین  روســیه  فدراســیون  اتحادیــه،  ایــن 
ــیا، 2019(. ــادی اوراس ــۀ اقتص ــیون اتحادی ــایت کمیس ــت )س ــان را داراس ــا جه ــارت ب ــم تج  حج

 همان طــور کــه در جــدول 1 مشــاهده می شــود، بیشــترین نــرخ تــورم متعلــق بــه کشــور قزاقســتان 
ــا 18/3 درصــد اســت. کشــور  ــز ازآِن کشــور ارمنســتان ب ــکاری نی ــرخ بی ــا 6 درصــد و بیشــترین ن ب
قرقیزســتان بــا تــورم 1/1درصــدی و تولیــد ناخالــص داخلــی 8/1میلیــارد دالری، کمتریــن نــرخ تــورم 
و تولیــد ناخالــص داخلــی و کشــور بــاروس بــا نــرخ بیــکاری 4/2درصــدی، کمتریــن نــرخ بیــکاری را 
ــد از  ــدود 0/3 درص ــال 2019 م، ح ــی، در س ــارت بین الملل ــز تج ــای مرک ــاس آماره ــته ا ند. براس داش
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واردات ایــن کشــورها از ایــران بــوده اســت. همچنیــن براســاس گــزارش اخیــر اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
ــران در تأمیــن نیــاز  ــه، ســهم ای معــادن و کشــاورزی تهــران، در میــان کشــورهای عضــو ایــن اتحادی
ــوده و حــدود 4 درصــد از  وارداتــی کشــور ارمنســتان )حــدود 5/6 درصــد( بیــش از ســایر کشــورها ب

ــوده اســت )کریمی دســتنایی، 1398(.  ــران ب ــه ای صــادرات کاالی ایــن کشــور نیــز ب

به گفتــۀ بالدوویــن )1997(، حجــم تجــارت میــان دو کشــور زمانــی رو بــه فزونــی مــی رود کــه درجــۀ 
ــد. امــا در ایــن زمینــه عوامــل اثرگــذار دیگــری ماننــد  اکمــال تجــاری میــان آن هــا نیــز افزایــش یاب
تشــابه ســلیقه، نزدیکــی جغرافیایــی، امنیــت سیاســی و غیــره وجــود دارنــد کــه حجــم تجــارت میــان 
ــی جهــت  دو کشــور را تحــت تأثیــر مســتقیم خــود قــرار می دهنــد. به طــور کلــی در مطالعــات تجرب
ــود  ــتفاده می ش ــی اس ــای مختلف ــور از روش ه ــادرات و واردات( دو کش ــارت )ص ــدت تج ــبۀ ش محاس
کــه از میــان آن هــا محاســبۀ زاویــۀ کســینوس بیــن دو بــردار صــادرات و واردات و محاســبۀ شــاخص 
ــه نیــز، ســعی شــده  ــرد اســت. در ایــن مقال مزیــت نســبی آشکارشــده دو شــاخص منتخــب و پرکارب
تــا بــا اســتفاده  از دو شــاخص کســینوس و شــاخص مزیــت نســبی آشکارشــده، امکان ســنجی توســعۀ 
صــادرات کاالهــای ایــران بــه بــازار اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا مــورد توجــه و بررســی قــرار گیــرد. در 
ادامــۀ مقالــه، ابتــدا پیشــینۀ پژوهــش ذکــر شــده تــا شــکاف ادبیاتــی موجــود مشــخص گــردد. ســپس 
ــارم  ــش چه ــت. در بخ ــده اس ــر ش ــل ذک ــارت بین المل ــادرات و تج ــه ص ــوط  ب ــری مرب ــوب نظ چارچ
روش شناســی تحقیــق و در بخــش پنجــم یافته هــای تحقیــق براســاس شــاخص کســینوس و شــاخص 
مزیــت نســبی آشکارشــده آمــده اســت. درنهایــت برخــی پیشــنهادها جهــت بهبــود عملکــرد کشــور 

ایــران در تعامــل بــا اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا بیــان شــده اســت.

2. پیشینۀ تحقیق 
پژوهشــگران متعــددی بــه مســئلۀ صــادرات ایــران و پیوســتن بــه پیمان هــای منطقــه ای و ارزیابــی آن 
از طریــق مدل هــای مختلــف ریاضــی، ماننــد شــاخص کســینوس، مزیــت نســبی آشکارشــده، تحلیــل 
ــارت  ــادرات و تج ــعۀ ص ــت توس ــاالت، اهمی ــن مق ــد. در ای ــه، پرداخته ان ــدل جاذب ــله مراتبی و م سلس
ــیا، کشــورهای  ــۀ اقتصــادی اوراس ــه اتحادی ــف، ازجمل ــا مناطــق و کشــورهای مختل ــران ب خارجــی ای
گــروه دی هشــت و کشــورهای عضــو ســازمان کنفرانــس اســامی، مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. 

ــارت  ــی تج ــرد چندجانبه گرای ــی راهب ــه بررس ــود ب ــۀ خ ــری )1400( در مقال ــولی نژاد و صب رس
ــادی  ــۀ اقتص ــران در اتحادی ــت ای ــۀ عضوی ــر مقایس ــود را ب ــۀ خ ــه و مطالع ــران پرداخت ــی در ای خارج
اوراســیا و ســازمان همــکاری شــانگهای متمرکــز کرده انــد. در مقالــۀ مذکــور، موضــوع تحــت تحریــم 
قــرار گرفتــن ایــران از ســوی غــرب از یــک طــرف و الــزام ایــران بــه گام برداشــتن درجهــت هم گرایــی 
ــا ســایر اقتصادهــای جهــان از طــرف دیگــر اهمیــت انجــام ایــن مقایســه را دوچنــدان  و هم افزایــی ب
کــرده اســت. طبــق نتایــج به دســت آمده در ایــن پژوهــش، بــا اســتفاده از روش تحلیــل سلســله مراتبی، 
مشــخص شــده اســت کــه توســعۀ همــکاری و تــاش بــرای پیوســتن بــه اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا 
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بــرای ایــران بایــد برتــری بیشــتری نســبت  بــه ســازمان همــکاری شــانگهای داشــته باشــد و عوامــل 
ــور  ــران کش ــی گذاران و مدی ــه خط مش ــورد توج ــد م ــل بای ــایر عوام ــش  از س ــادی بی ــی و اقتص سیاس

قــرار گیــرد. 

ــینی و نــوروزی )1399( در پژوهــش خــود بــا عنــوان »ارزیابــی و بــرآورد ظرفیت هــاي  حس
ــران  ــادرات ای ــعۀ ص ــت توس ــیه« اهمی ــازار روس ــه ب ــران ب ــی ای ــع غذای ــوالت صنای ــی محص صادرات
ــرای محصــوالت غذایــی صادراتــی ایــران بررســی  ــه روســیه را از منظــر ظرفیــت وارداتــی روســیه ب ب
ــد. طبــق نتایــج ایــن تحقیــق، در ظرفیــت صادراتــی ایــران بــه نســبت زیــادی در محصــوالت  کرده ان
غذایــی بــه بــازار روســیه از نظــر تعــداد، تنــوع، ارزش و غیــره شــکاف وجــود دارد؛ بنابرایــن بایــد بــه 
ــی درون زای  ــای رقابت ــاختاری و برتری ه ــوالت س ــاس، تح ــای مقی ــول، صرفه ه ــاوت محص ــوع و تف تن

ــی شــود.   ــی توجــه کاف محصــوالت غذای

فرســائی و دیگــران )1398( در مقالــۀ خــود از بُعــد دیگــری پیوســتن ایــران بــه اتحادیــۀ اقتصــادی 
اوراســیا و فراهــم آوردن فرصت هــای تجــاری بیشــتر بــرای رشــد و توســعۀ اقتصــادی ایــران را بررســی 
ــرح  ــه مط ــن اتحادی ــا ای ــران ب ــی ای ــا هم گرای ــاط ب ــف را در ارتب ــرض مختل ــا دو ف ــد. آن ه کرده ان
ــۀ اقتصــادی اوراســیا حمایــت می کننــد  ــه اتحادی ــران ب ــد. یکــی اینکــه، برخــی از پیوســتن ای کرده ان
و معتقدنــد کــه ایــن مســئله به دلیــل اشــتراکات فرهنگــی و تاریخــی ایــران بــا ایــن اتحادیــه بایــد در 
اولویــت سیاســت خارجــی ایــران قــرار گیــرد. درمقابــل عــده ای نیــز بــر ایــن باورنــد کــه عضویــت و 
ــراي ایــران به همــراه داشــته باشــد  ــا ایــن اتحادیــه ممکــن اســت چالش هایــی را ب هم گرایــی ایــران ب
و زمینــۀ پیگیــري سیاســت هاي توســعه گرایی بیشــتر روســیه را فراهــم آورد و موجــب نفــوذ بیشــتر 
ــم   ــوان چش ــز نمی ت ــر نی ــن ام ــادی ای ــد اقتص ــت بُع ــت از اهمی ــا درنهای ــود. ام ــران ش ــیه در ای روس
پوشــید و هم گرایــی مقدماتــی ایــران بــا همســایگان شــمالی خــود در اتحادیــۀ اوراســیا باعــث خواهــد 
ــارت  ــادي و تج ــعۀ اقتص ــراي توس ــترهاي الزم ب ــرب، بس ــی غ ــار تحریم ــش فش ــن کاه ــا ضم ــد ت ش

ــد.  ــم آی ــه فراه ــادي اتحادی ــاي اقتص ــدي از ظرفیت ه ــران و بهره من ــی ای خارج

ــور  ــای کش ــادرات کااله ــعۀ ص ــر توس ــر ب ــل مؤث ــه واکاوی عوام ــی ب ــگری )1398( در تحقیق عس
ایــران بــه اعضــای اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا پرداختــه اســت. بــا تبییــن رویکــرد جاذبــه و داده هــای 
پانــل دیتــا، نتایــج تحقیــق وی نشــان می دهــد کــه امضــای توافــق میــان ایــران و ایــن اتحادیــه بــه 
ــۀ اقتصــادی اوراســیا منجــر  ــه اعضــای اتحادی ــران ب ــش 43درصــدی حجــم صــادرات کشــور ای افزای

شــده اســت. 

ــادرات  ــعۀ ص ــای توس ــئلۀ راهبرده ــه مس ــود ب ــش خ ــا )1398( در پژوه ــولی نژاد و کاظم نی رس
ــد. به گفتــۀ آن هــا، توســعۀ صــادرات غیرنفتــی یکــی از  ــازار روســیه توجــه کرده ان ــه ب ــی ب کاالی ایران
اولویت هــا و مســائل مهــم اقتصــاد ایــران محســوب می شــود و تــاش بــرای عضویــت دائــم ایــران در 
اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا یکــی از راهبردهــای مهــم بــرای ایــران اســت. آن هــا در ایــن تحقیــق بــا 

http://www.jmsp.ir/article_134943.html


فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

38

سال 1400. دورۀ 9. شمارۀ ویژه

احسان رسولی نژاد و همکار. اقتصاد مقاومتی و راهبرد افزایش صادرات ایران به بازار اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا.

اســتفاده از ماتریــس قــّوت، ضعــف، تهدیــد و فرصــت، بــه رتبه بنــدی راهبردهــای پیشــنهادی پرداختــه  
ــیه  ــازار روس ــه ب ــران ب ــی ای ــای لبن ــادرات فراورده ه ــعۀ ص ــتای توس ــی را در راس ــرد اصل ــه راهب و س
ــیا،  ــادی اوراس ــۀ اقتص ــران در اتحادی ــم ای ــت دائ ــرای عضوی ــاش ب ــای ت ــد: راهبرده ــی کرده ان معرف
ایجــاد دوره هــای تخصصــی چابکــی در بازارهــای جهانــی و عمیق تــر شــدن روابــط سیاســی اقتصــادی 

ایــران بــا فدراســیون روســیه. 

ــات و  ــه بی ــت ک ــئله ای اس ــت مس ــروه دی هش ــران و گ ــان ای ــارت می ــد تج ــو و رون ــی الگ بررس
ــروه دی  ــو گ ــورهای عض ــا، کش ــر آن ه ــد. از نظ ــدان پرداخته ان ــود ب ــۀ خ ــان )1394( در مقال صادقی
ــران مــورد توجــه  ــه ای هشــت می تواننــد در مقــام انتقال دهنــدۀ دانــش و فناوری هــای نویــن تولیــد ب
قــرار گیرنــد کــه خــود بــه تعامــل ســازنده تر و اثربخش تــر ایــران بــا ایــن کشــورها خواهــد انجامیــد. 

رضایــی، چیــذری و مرتضــوی )1389( بررســي ابعــاد مختلــف صــادرات محصــوالت کشــاورزي از 
ایــران بــه کشــورهاي ســازمان کنفرانــس اســامي را موضــوع پژوهــش خــود قــرار دادنــد. طبــق نتایــج 
ــال  ــن درجــۀ اکم ــب بیشــترین و کمتری ــن به ترتی ــان و گاب ــران، لبن شــاخص کســینوس صــادرات ای
تجــاری بــا ایــران را دارنــد. و بــا توجــه  بــه مقادیــر شــاخص کســینوس، امــکان افزایــش صــادرات ایــران 
ــراي ایــران محســوب  ــازار هــدف مناســبي ب ــه لبنــان، کامــرون، اردن و غیــره وجــود دارد و آن هــا ب ب
ــی  ــه ای گام مهم ــاری منطق ــای تج ــاد موافقت نامه ه ــه، انعق ــن مقال ــندگان ای ــر نویس ــوند. از نظ می ش

ــازار مشــترک میــان ایــران و ایــن کشــورها خواهــد بــود. به ســمت ایجــاد ب

حســینی و بزرگــی )1389( در مطالعــۀ خــود ظرفیــت صــادرات ایــران بــه کشــور آفریقــای جنوبــی 
ــای  ــرآورد ظرفیت ه ــف ب ــا اســتفاده از شــاخص هاي  مختل ــه ب ــق ک ــن تحقی ــد. در ای ــی کردن را ارزیاب
ــی  ــدگان آفریقای ــدگان و واردکنن ــان تمامــی صادرکنن ــی از می ــای جنوب ــن شــده ، آفریق تجــاری تدوی
کاالی ایرانــی رتبــۀ اول را ازآِن خــود کــرده اســت. نویســندگان در ایــن پژوهــش بــر ایــن نکتــه تأکیــد 
ــی،  ــاي جنوب ــا آفریق ــدازۀ GDP ب ــر ان ــران از نظ ــادي ای ــابهت اقتص ــه مش ــه  ب ــا توج ــه ب ــد ک کرده ان
انتظــار مــی رود مناســبات اقتصــادي و مبــادالت تجــاري دوجانبــۀ ایــران بــا ایــن کشــور از امــکان بالقــوۀ 
به مراتــب بیشــتري در مقایســه بــا دیگــر کشــورهاي قــارۀ آفریقــا برخــوردار باشــد و نتایــج مطالعــات 

نشــان می دهــد امــکان توســعۀ تجــارت میــان اقتصادهایــی بــا GDP ســرانۀ مشــابه بیشــتر اســت.

حســینی و پرمــه )1388( در پژوهشــی بــه واکاوی ابعــاد مغفــول  پتانســیل های تجــاری ایــران بــا 
کشــورهاي عضــو اتحادیــۀ اروپــا بــا اســتفاده از رویکــرد محاســبات شــاخص های تجــاری پرداخته انــد. 
نتایــج تحقیــق حاکــی از ایــن اســت کــه ایــران به دالیلــی همچــون فقــدان وحــدت رویه هــای صادراتــی 
ــزد خط مشــی گذاران، مشــکات نهــادی و ســاختاری در تجــارت و همچنیــن تحریم هــای اقتصــادی  ن

بلــوک غــرب نتوانســته اســت از ظرفیــت صادراتــی خــود بــه کشــورهای اروپایــی بهــرۀ کافــی ببــرد.

ــادرات و  ــئلۀ ص ــه مس ــت ک ــن اس ــی از ای ــه حاک ــن زمین ــف در ای ــای مختل ــی پژوهش ه بررس
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ــا  ــرار گرفتــه اســت. ام ــران همــواره مــورد بحــث و پژوهــش محققــان مختلــف ق تجــارت خارجــی ای
ــری  ــل  از تصمیم گی ــه قب ــت ک ــم اس ــدان مه ــئله ای دوچن ــز مس ــران نی ــی ای ــت صادرات واکاوی ظرفی
ــه در  ــور ک ــود. همان ط ــذول ش ــه آن مب ــژه ای ب ــه وی ــد توج ــادرات بای ــعۀ ص ــت توس ــاذ سیاس و اتخ
ــف تجــاری  ــا اســتفاده از محاســبات شــاخص های مختل ــان ب ــف مشــاهده شــد، محقق ــاالت مختل مق
ــه  ــا توجــه ب ــف نظــر داشــته  اند. ب ــه کشــورهای مختل ــران ب ــه مســئلۀ پتانسیل ســنجی صــادرات ای ب
ــادی  ــۀ اقتص ــران و اتحادی ــان ای ــاله می ــرای دوره ای سه س ــارت ب ــی تج ــۀ ترجیح ــای توافق نام امض
اوراســیا، می تــوان گفــت ضــرورت پژوهــش درخصــوص ســطح روابــط اقتصــادی موجــود بــا کشــورهای 
ایــن اتحادیــه و بیــان پیشــنهادهایی جهــت پتانسیل ســنجی و افزایــش ظرفیــت مــراودات آتــی آن هــا 
بــا ایــران به خوبــی احســاس می شــود و ضــرورت دارد بیــش از پیــش مــورد توجــه پژوهشــگران ایــن 
ــران  ــی ای ــت صادرات ــی، بررســی ظرفی ــزون منطقه گرای ــت روزاف ــرد. در راســتای اهمی ــرار گی حــوزه ق
ــۀ اقتصــادی  ــل  دســترس، یعنــی اتحادی ــن اتحادیه هــای منطقــه ای اثرگــذار و قاب ــه یکــی از مهم تری ب
اوراســیا، مســئله ای اســت کــه تاکنــون مغفــول مانــده و از همیــن رو موضــوع بررســی پژوهــش حاضــر 

قــرار گرفتــه اســت.

3. چارچوب نظری
ــد  ــورها می توانن ــه کش ــی ک ــف مناطق ــل و تعاری ــارت بین المل ــوم تج ــارۀ مفه ــددی درب ــات متع نظری
بــرای کســب ســود در آن هــا ســرمایه گذاری کننــد، بیــان شــده اســت. در ایــن بخــش، برخــی از ایــن 

ــح داده شــده اســت. ــا توضی نظریه ه

ــان کاســیک  ــری اقتصاددان ــب فک ــا مکات ــه همســو ب ــن نظری ــارت: ای ــیک تج ــۀ کالس نظری
ــارت  ــور از تج ــک کش ــود ی ــه، س ــن نظری ــق ای ــت. طب ــکاردو اس ــد ری ــمیت و دیوی ــون آدام اس همچ
ــل  ــن دلی ــه ای ــئله ب ــن مس ــود. ای ــل می ش ــع حاص ــد مناب ــص کارآم ــص و تخصی ــی از تخص بین الملل
اســت کــه تجــارت بین الملــل موجــب افزایــش رشــد فنــاوری و گســترش مهارت هایــی می شــود کــه 
ــد.  ــد ش ــادی خواهن ــای اقتص ــی فعالیت ه ــره وری و اثربخش ــود به ــب بهب ــمگیری موج ــور چش به ط

:)Okenna, 2020( ــا شــده اســت ــرض عمــده بن ــۀ تجــارت کاســیک براســاس ســه ف نظری

ـ دو کشور درحال تولید دو کاالی مختلف هستند )برای پارچه و نان(.

ـ تحرک کاملی از عوامل تولید در این کشورها وجود دارد.

ـ اندازۀ اقتصادی این دو کشور یکسان است. 

ــزان  ــه می ــور ب ــر کش ــروت ه ــه، ث ــن نظری ــای ای ــت ها: برمبن ــارت مرکانتیلیس ــۀ تج نظری
زیــادی بــه تــراز تجــاری آن وابســته اســت. در ادامــۀ ایــن نظریــه بــه ایــن مســئله اشــاره می شــود کــه 
دولــت نقــش مهمــی در اقتصــاد کشــور ایفــا می کنــد و فقــط بــه تشــویق صــادرات و کاهــش واردات 
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ــد؛  ــر جهــت ده ــد به ســمت اســتراتژی توســعۀ صــادرات تغیی ــت بای ــع دول محــدود نمی شــود. درواق
زیــرا ایــن امــر به طــور چشــمگیری در پیــش بــردن اهــداف اقتصــاد کان کشــور مؤثــر واقــع می شــود. 
ــا  ــات، حــذف یارانه ه ــش مالی ــد افزای ــی مانن ــی و مال ــات پول ــال اقدام ــق اعم ــد از طری ــت می توان دول
و اعمــال جریمــه بــر کاالهــای واردشــده بــه کشــور، از واردات جلوگیــری کنــد )عباســیان، شــهرکی و 
ــد  ــه اســت و هــدف کشــور بای ــه ای یک طرف ــه، تجــارت معامل ــن نظری ــق ای هاشــمی تبار، 1398(. طب

براســاس معامــات مــازاد تنظیــم شــود. 

ــا  ــاب خــود ب ــه را آدام اســمیت به طــور غیرمســتقیم در کت ــن نظری ــق: ای ــت مطل ــۀ مزی نظری
ــی از  ــه، دو کشــور درصورت ــن نظری ــرد. براســاس ای ــل در ســال 1776 م مطــرح ک ــروت مل ــوان ث عن
ــه تولیــد و صــادرات کاالیــی کننــد کــه  ــا یکدیگــر منتفــع می شــوند کــه هرکــدام اقــدام ب تجــارت ب
ــه  ــد ک ــی را وارد کنن ــل کاالی ــق هســتند و درمقاب ــت مطل ــه کشــور دیگــر دارای مزی در آن نســبت  ب
ــود: 1.  ــر می ش ــوارد زی ــامل م ــه ش ــن نظری ــده در ای ــروض مطرح ش ــد. ف ــق ندارن ــت مطل در آن مزی
ــارت آزاد؛ 3.  ــود تج ــروی کار(؛ 2. وج ــد )نی ــل تولی ــک عام ــاوت و ی ــور، دو کاالی متف ــود دو کش وج
نبــود هزینه هــای حمل ونقــل؛ 4. تحــرک نیــروی کار در داخــل یــک کشــور و عــدم تحــرک در ســطح 
بین الملــل؛ 5. وجــود هزینه هــای ثابــت در تولیــد؛ 6. اســتفاده از فنــاوری یکســان )اســمیت، 1397(.

ــۀ مزیــت نســبی: دیویــد ریــکاردو و در کتــاب اصــول اقتصــاد سیاســی و وضــع مالیــات  نظری
ــه بررســی امــکان شــکل گیری تجــارت میــان  ایــن نظریــه را مطــرح شــد. ریــکاردو در ایــن نظریــه ب
دو کشــور بــا شــرایط کامــًا متفاوتــی بــا نظریــۀ آدام اســمیت پرداختــه اســت. او معتقــد بــود چنانچــه 
کشــوری در تولیــد هــر دو کاال دارای مزیــت مطلــق باشــد و کشــور دیگــر در تولیــد هیچ یــک از دو کاال 
مزیــت مطلــق نداشــته باشــد، بازهــم امــکان تجــارت متقابــًا ســودمند میــان ایــن دو کشــور وجــود 
دارد: کشــور اول بــه تولیــد و صــدور کاالیــی می پــردازد کــه در آن مزیــت مطلــق بیشــتری دارد )دارای 
مزیــت نســبی اســت( و کشــور دوم بــه تولیــد و صــدور کاالیــی اقــدام می کنــد کــه عــدم مزیــت مطلــق 

کمتــری دارد )دارای مزیــت نســبی اســت( )ریــکاردو، 1374(. 

ــوئدی  ــاددان س ــه را دو اقتص ــن نظری ــن: ای ــر ـ اوهلی ــی هکش ــارت بین الملل ــۀ تج نظری
ــل ــور عوام ــۀ وف ــوان نظری ــا عن ــه ای ب ــن، در نظری ــل اوهلی ــاگردش برتی ــر و ش ــی هکش ــی ال  یعن

ــر  ــد. طبــق ایــن نظریــه، کشــورها فقــط بایــد آنچــه را کــه می تواننــد به طــور مؤث ــه کردن  تولیــد ارائ
و مــازاد تولیــد کننــد، صــادر نماینــد. آ ن هــا بــه ایــن اصــل معتقدنــد کــه تجــارت بین الملــل بــا عــدم 
تعــادل منابــع در جهــان تعییــن می شــود و کشــورها بایــد از ایــن عــدم تعــادل منابــع اســتفاده کننــد تا 
نه تنهــا منابــع ســرمایه و درآمــد خــود را افزایــش دهنــد، بلکــه ایــن عــدم تعــادل را بــه فرصتــی بــرای 
توســعۀ منطقــۀ خــود تبدیــل کننــد. نظریــۀ مزیــت نســبی ریــکاردو به وســیلۀ نظریــۀ هکشــر ـ اوهلیــن 
از دو منظــر مختلــف توســعه یافتــه اســت: علــل پیدایــش مزیــت نســبی و آثــار تجــارت بین الملــل بــر 
درآمــد عوامــل تولیــد. برخــاف نظریــۀ مزیــت نســبی دیویــد ریــکاردو کــه مبنــای تجــارت بین الملــل 
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ــد را عامــل  ــی عوامــل تولی ــه شــده اســت، هکشــر و اوهلیــن فراوان ــازده عامــل تولیــد درنظــر گرفت ب
ــورها را  ــبی کش ــای نس ــاف در قیمت ه ــد و اخت ــی می کنن ــی تلق ــارت بین الملل ــراری تج ــی برق اصل
ــفندآبادی و  ــای، جالی اس ــد )پندآزم ــد می دانن ــل تولی ــبی عوام ــی نس ــاف در فراوان ــی  از اخت ناش

زاینــده  رودی، 1397(.

از طرفــی لینــدر بــه نقــد نظریــۀ هکشــر ـ اوهلیــن پرداختــه و معتقــد اســت کــه تجــارت میــان 
کشــورهایی کــه اقتصــاد مشــابه دارنــد و شــباهت زیــادی در تقاضــای محصــوالت در دو کشــور وجــود 
دارد، بهتــر تحقــق می یابــد و صرفــاً متنــوع بــودن نــوع اقتصــاد و یــا مکمــل بــودن اقتصــاد دو کشــور 
ــابه  ــدر تش ــر لین ــر )1950(، از نظ ــی )1960( و وین ــۀ لیپس ــود. به گفت ــوب نمی ش ــی محس ــل کاف عام
ــای  ــان دو کشــور و صــادرات کااله ــدن تجــارت می ــل به وجــود آم ــن عوام ســلیقه ها یکــی از مهم تری
صنعتــی اســت؛ زیــرا ایــن تشــابه گویــای ظرفیــت تجــاری بیشــتر میــان دو کشــور بــوده و اختــاف کــم 
درآمــد ســرانه بیــن دو کشــور نیــز موجــب تشــابه صــادرات و واردات میــان آن هــا می شــود و الگــوی 

ــی آورد. ــود م ــل به وج ــارت بین المل ــکل گیری تج ــت ش ــری جه بهت

نظریــۀ جدیــد تجــارت: ظهــور ایــن نظریــه بــه اوایــل دهــۀ 80 میــادی بازمی گــردد. تحــت 
تأثیــر نظریــۀ جدیــد تجــارت، در ســال 1987 م پــل کروگمــن، برنــدۀ جایــزۀ نوبــل، مقالــه ای بــا عنــوان 
»آیــا تجــارت آزاد گــذرگاه اســت؟« را منتشــر کــرد. ایــن نظریــه بــر اقتصــاد مقیــاس و شکســت بــازاری 
ــین  ــای پیش ــر نظریه ه ــد. دربراب ــد می کن ــل تأکی ــارت بین المل ــدۀ تج ــای پیش برن ــوان نیروه به عن
کــه بــر مفروضــۀ رقابــت کامــل اســتوارند، ایــن نظریــه بــر محــور عقانیــت سیاســت صنعتــی اســتوار 
ــه مطــرح  ــن نظری ــوان چارچــوب ای ــص را به عن ــت ناق ــع کروگمــن رقاب اســت )Medin, 2014(. درواق

کــرده اســت. ایــن سیاســت بــر کارخانجــات و صنایــع خاصــی متمرکــز اســت.  

ــوالت  ــارت محص ــر تج ــل ب ــارت بین المل ــۀ تج ــی نظری ــان اصل ــادی، جری ــۀ 80 می ــش از ده پی
مختلــف بیــن کشــورهای مختلــف تأکیــد داشــت و مزیــت نســبی همــواره محــرک اصلــی تجــارت بــود. 
هرگونــه انحــراف از رقابــت کامــل نیــز بــه ایــن مفهــوم بــود کــه اثــر عمــده ای بــر نتایــج ارائه شــده از 
ســوی مدل هــا نــدارد. تحــت رقابــت کامــل، بــازار متضمــن تخصیــص منابــع بــه کاراتریــن نحــو اســت؛ 
بدیــن معنــا کــه افزایــش درآمــد ملــی از طریــق حمایــت از کارخانجــات یــا صنایــع ویــژه امکان پذیــر 
نیســت. بنابرایــن سیاســت صنعتــی می توانــد بــه بهتریــن شــکل منافــع برخــی بازیگــران یــا ذی نفعــان 
ــد  ــود. از دی ــص ش ــای خال ــه زیان ه ــر ب ــی منج ــور کل ــه به ط ــرای جامع ــد و ب ــم کن ــژه را فراه وی
کارآمــدی، سیاســت صنعتــی تنهــا زمانــی مفهــوم دارد کــه انحرافاتــی از رقابــت کامــل وجــود داشــته 
ــۀ تجــارت ســنتی منطــق ضعیفــی را  ــازاری را اصــاح نمایــد. نظری باشــد و از ایــن رو شکســت های ب
بــرای سیاســت صنعتــی ارائــه کــرده و معتقــد اســت کــه تجــارت آزاد و عــدم مداخلــۀ دولــت بهتریــن 
ــه  ــادر ب ــن ق ــر ـ اوهلی ــکاردو و هکش ــای ری ــاوه مدل ه ــد. به ع ــم می کن ــع فراه ــص را از مناب تخصی

تبییــن تجــارت درون صنعتــی نیســت. 
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در نظریــۀ جدیــد تجــارت دو الیــه وجــود دارد: الیــۀ اول بــر رقابــت ناقــص و تعامــل راهبــردی تأکیــد 
داشــته و در آن بــر اقتصــاد مقیــاس در ســطح کارخانــه به صــورت انفــرادی تأکیــد می شــود و الیــه دوم 
بــر ذی نفعــان خارجــی موثــر و بــر اقتصادهــای مقیــاس در ســطح صنعتــی تأکیــد دارد. ایــدۀ هــر دو الیــه 
ایــن اســت کــه برخــی کارخانجــات یــا صنایــع به طــور انحصــاری بــرای جامعــه ســود و منفعــت بســیاری 
تولیــد می کننــد کــه ایــن منافــع معمــوالً در بخــش خصوصــی وجــود نــدارد. همچنیــن سیاســت صنعتــی 
از طریــق کمــک بــه کارخانجــات داخلــی بــرای به دســت  آوردن قــدرت بــازار در خــارج از کشــور و یــا از 
طریــق تشــویق ایجــاد صنایــع بــا ذی نفعــان خارجــی مؤثــر می توانــد ســبب افزایــش درآمــد ملــی شــود. 
ــرخ  ــد: 1. ن ــد می کن ــن ســه موضــوع تأکی ــر ای ــد تجــارت ب ــۀ جدی ــوان گفــت نظری ــی می ت به طــور کل

 .)Carter, 2010; Medin, 2014(  بــازده فزاینــده؛ 2. رقابــت ناقــص؛ 3. محصــوالت متمایــز

4. روش تحقیق
در ایــن پژوهــش، بــرای بررســی و امکان ســنجی صــادرات ایــران بــه بــازار اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا 
از دو روش شــاخص کســینوس و شــاخص مزیــت نســبی آشکارشــده بــا اســتفاده از آمارهــای صــادرات 
و واردات از ســایت تریدمــپ از ســال 1390 تــا 1398 اســتفاده شــده   کــه در ادامــه توضیــح هریــک 

آمــده اســت.

4ـ1. شاخص کسینوس 
معیارهــای مختلفــی بــرای تعییــن امــکان تجــارت دوجانبــه میــان دو کشــور وجــود دارد کــه یکــی از 
معمول تریــن آن هــا بـُـرداری  کــردن حجــم صــادرات و واردات و ســپس محاســبۀ کســینوس زاویــه میــان 
 دو بــردار شــکل گرفته اســت. معیــار کســینوس اولیــن بــار در کتــاب اقتصــاد ریاضــی توســط روی آلــن

 )1975( به کار گرفته شد. این معیار به صورت رابطۀ زیر تعریف می شود:

 )1(

ــان و  ــه جه ــور i ب ــادرات کاالی k  از کش ــم ص ــدار حج ــب مق ــاال، Eik و Mjk به ترتی ــۀ ب در رابط
 .)Raghavan, 1995( ــت ــان اس ــف جه ــورهای مختل ــور j  از کش ــط کش ــم واردات کاالی k  توس حج
ــی،  ــی و عابدین مقانک ــت )رحمان ــیر اس ــل تفس ــی قاب ــورت ریاض ــینوس به ص ــاخص کس ــۀ ش نتیج
ــود کــه  ــا خواهــد ب ــن معن ــه ای ــدار کســینوس کوچــک شــود، ب ــن صــورت کــه اگــر مق 1387(؛ بدی
ترکیــب کاالی صــادرات کشــور اول و ترکیــب کاالیــی واردات کشــور دوم شــبیه هســتند و درمقابــل 
مقــدار بــزرگ شــاخص کســینوس نمایانگــر ایــن اســت کــه ســاختار صــادرات کشــور اول و ســاختار 
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  .)Linnemann, 1966( ــتند ــابه نیس ــور دوم مش واردات کش

به گفتــۀ یزدان پنــاه و کریمــی )1997(، از دیگــر عوامــل اثرگــذار بــر شــاخص کســینوس می تــوان 
ــک  ــي از ســبد تجــارت ی ــر کاالی ــه اگ ــرد؛ به طــوری ک ــوع کاالي تجــاري و حجــم آن اشــاره ک ــه ن ب
کشــور حــذف یــا بــه آن اضافــه گــردد و یــا ارزش تجــاري یــک کاال تغییــر کنــد، باعــث تغییــر زاویــۀ 
کســینوس بیــن دو بــردار مي  شــود. ازجملــه عوامــل اثرگــذار بــر ایــن شــاخص، شــرایط جغرافیایــي و 
اقلیمــي، اســتراتژي هاي توســعه )جانشــیني واردات یــا توســعۀ صــادرات(، جنــگ و تحریــم اقتصــادي، 
ــاي  ــي و نوآوري ه ــن بازرگان ــرخ ارز، قوانی ــا، ن ــي کااله ــت بین الملل ــادي، قیم ــزي اقتص ــوع برنامه ری ن
فنــاوری هســتند کــه همگــي بــر صــادرات و واردات کاالهــا مؤثرنــد و باعــث تغییــر پتانســیل تجــاري 
دو کشــور مي شــوند. به طــور کلــي هــر عاملــي کــه بــر کل تجــارت کاالیــي کشــور تأثیــر بگــذارد، بــر 

ایــن شــاخص نیــز مؤثــر خواهــد بــود. 

4ـ2. شاخص مزیت نسبی آشکارشده 
 ایــن شــاخص، به عنــوان معیــاری جهــت ســنجش توان تجــاری میــان کشــورها، اولین بار توســط باالســا

 در قالــب مقالــه ای در ســال 1965 م محاســبه شــد. از لحــاظ ریاضــی، ایــن شــاخص بــرای کشــوری 
ــود:  ــبه می ش ــر محاس ــورت زی ــون j به ص همچ

 )2(

ــر  ــدرج در صــورت کســر نمایانگ ــارت من ــت کســر در ریاضــی اســت، عب ــه حال ــاال ک در رابطــۀ ب
درصــد ســهم صــادرات کشــور j  در گــروه کاالي i از صــادرات جهانــی آن و مخــرج کســر بیانگــر درصــد 
ســهم صــادرات کل کشــور j  از کل صــادرات جهــان اســت. دامنــۀ ایــن شــاخص به صورتــی اســت کــه 

ــد.   ــرار می گیرن ــت ق ــر و بی نهای ــن صف ــر آن بی مقادی

5. یافته های تحقیق
ــۀ اقتصــادی اوراســیا براســاس  ــه اتحادی ــران ب ــرآورد ظرفیــت صــادرات کشــور ای ــن بخــش، ب در ای
شــاخص علمــی کســینوس، در ســطح کل اتحادیــه )مجمــوع پنــج کشــور عضــو( و در ســطح کشــوری 
)پنــج کشــور عضــو اتحادیــه بــه تفکیــک( و براســاس دو حــوزۀ کاالیــی کشــاورزی و غیرکشــاورزی 
ــای  ــورت فض ــد به ص ــزان و رون ــاس می ــینوس براس ــاخص کس ــای ش ــت. یافته ه ــده  اس ــام ش انج

نمــوداری زیــر اســت:
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شکل 1. چهار گروه شاخص کسینوس )منبع: محاسبات تحقیق(

در شــکل 1، گــروه اول به معنــای قــدرت زیــاد درجــۀ اکمــال تجــاری کشــور ایــران و کشــورهای 
واقع شــده در ایــن گــروه براســاس شــاخص کســینوس اســت و طــی دورۀ زمانــی مشــخص، ســاختار 
تجــاری ایــران و کشــورهای آن گــروه به ســمت ایجــاد فضــای گســترش صــادرات ایــران رفتــه اســت. 
اگــر کشــوری از اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا در گــروه دوم قــرار گیــرد، بــه ایــن معناســت کــه باوجــود 
درجــۀ اکمــال تجــاری قــوی بیــن ایــران و آن کشــورها طــی دورۀ زمانــی، اهمیــت صــادرات کاالهــای 
ــن  ــه ای ــرار گرفتــن کشــورها در گــروه ســوم ب ــه اســت. ق ــازار آن کشــورها کاهــش یافت ــه ب ــی ب ایران
معناســت کــه به دلیــل شــباهت ســاختار تجــارت خارجــی ایــران و آن کشــورها، درجــۀ اکمــال تجــاری 
ــی مشــخص، هــر دو کشــور از ظرفیت هــای سیاســی و فرهنگی شــان  ــا طــی دورۀ زمان کــم اســت؛ ام
درجهــت بهبــود روابــط تجــاری خــود اســتفاده کرده انــد. گــروه چهــارم شــامل کشــورهایی از اتحادیــۀ 
اقتصــادی اوراســیا می شــود کــه نه تنهــا ســاختار تجــارت خارجی شــان شــبیه بــه ایــران اســت، بلکــه 

در طــی زمــان، نفــوذ کاالهــای صادراتــی ایــران در آن کشــورها کاهــش یافتــه اســت.

ــه  ــران ب ــج محاســبات شــاخص کســینوس در زمینــۀ پتانســیل توســعۀ صــادرات کاالهــای ای نتای
شــرکای تجــاری اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا در جــدول 2 نشــان داده شــده اســت. در بیــن پنــج کشــور 
عضــو اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا، امــکان توســعۀ صــادرات ایــران مربــوط بــه کشــور ارمنســتان اســت. 
ــی،  ــن دورۀ زمان ــز در طــول ای ــوده و نی ــرای کشــور ارمنســتان 0/81 ب ــزان شــاخص کســینوس ب می
ــه کشــور ارمنســتان افزایــش 3/2درصــدی داشــته  ــی ب امکان پذیــری توســعۀ صــادرات کاالهــای ایران
اســت. طبــق داده هــای جــدول، پــس از ارمنســتان، به ترتیــب کشــورهای روســیه، قزاقســتان، بــاروس 
ــد. نکتــۀ جالــب ایــن اســت کــه درمــورد تمــام ایــن چهــار کشــور عضــو  و قرقیزســتان قــرار گرفته ان
اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا، امکان پذیــری توســعۀ صــادرات کاالی تولیــد ایــران مثبــت بــوده و نشــان 
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ــۀ  ــدی چهارگان ــق گروه بن ــازار همســایگان شــمالی خــود دارد. طب ــه ب ــران ب ــژۀ کشــور ای از توجــه وی
شــاخص کســینوس )شــکل 1(، کشــور ارمنســتان در گــروه نخســت جــای گرفتــه اســت کــه مطابــق 
ــترده تری  ــوذ گس ــور نف ــن کش ــای ای ــد در بازاره ــران می توان ــت آمده، ای ــینوس به دس ــاخص کس ش

ــی مســئله پتانسیل ســازی را تقویــت کنــد. ــد زمان داشــته باشــد و رون
جدول 2. شاخص کسینوس توسعۀ صادرات کاالی ایرانی به اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا طی دورۀ 1390 تا 1398 

رشد شاخص کسینوس طی دورۀ زمانیمتوسط میزان شاخص کسینوس طی دورۀ زمانیکشور

0/6-0/73روسیه

0/431/5باروس

0/813/2ارمنستان

0/311/01قراقستان

0/194/6قرقیزستان

)منبع: محاسبات تحقیق( 

ــری توســعه  ــر از 0/5 و کاهــش امکان پذی ــا داشــتن شــاخص کســینوس بزرگ ت کشــور روســیه ب
ــی در نفــوذ  ــرار می گیــرد کــه نشــان از ناکامــی تولیدکننــدگان ایران در طــول زمــان، در گــروه دوم ق
ــاروس،  ــرای ســه کشــور ب ــدار شــاخص کســینوس ب ــوده اســت. مق ــن کشــور ب ــی ای ــازار داخل ــه ب ب
ــادرات کاالی  ــعۀ ص ــت توس ــن اس ــی از ای ــه حاک ــوده ک ــر از 0/5 ب ــتان کوچک ت ــتان و قرقیزس قزاقس
تولیــد ایــران بــه بــازار ایــن کشــورها چنــدان امکان پذیــر نبــوده و به نظــر می رســد ســاختار صادراتــی 
کشــور ایــران به نحــوی اســت کــه بــا ســاختار وارداتــی ایــن کشــورها تناســب نــدارد. البتــه درمــورد 
ــری توســعۀ صــادرات را نشــان می دهــد )شــکل 2(. ــی، رشــد امکان پذی ــد زمان ــن ســه کشــور، رون ای

ــبه و  ــاورزی محاس ــاورزی و غیرکش ــروه کاالی کش ــاس دو گ ــینوس براس ــاخص کس ــه، ش در ادام
ــۀ  ــو اتحادی ــورهای عض ــن کش ــود، در بی ــاهده می ش ــدول 3 مش ــه در ج ــه ک ــد. همان گون ــل ش تحلی
اقتصــادی اوراســیا، بیشــترین امکان پذیــری توســعۀ صــادرات ایــران بــه کشــور ارمنســتان و در بخــش 
کاالهــای غیرکشــاورزی بــوده اســت. در بخــش گــروه کاالهــای غیرکشــاورزی، محصــوالت انــرژی )گاز 
ــکان توســعۀ صــادرات  ــع پاســتیکی، پوســت و چــرم دارای ام ــی(، صنای ــای نفت ــی و فراورده ه طبیع
ــده و  ــات زن ــای فصــل حیوان ــاورزی، کااله ــل در بخــش کش ــتان هســتند و درمقاب ــور ارمنس ــه کش ب

ــد.  ــای ارمنســتان را دارن ــه بازاره ــران ب ــت توســعۀ صــادرات ای ــی قابلی ــای غذای فراورده ه
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شکل 2. گروه بندی توان صادرات کشور ایران به اتحادیۀ اوراسیا )منبع: محاسبات تحقیق( 

جدول 3. شاخص کسینوس توسعۀ صادرات کاالهای کشاورزی و غیرکشاورزی از ایران به اتحادیۀ اقتصادی 
اوراسیا طی دورۀ 1390 تا 1398

گروه کاالکشور
شاخص کسینوس

1390139313951398

روسیه
0/510/520/560/54کشاورزی

0/0010/0020/0010/000غیرکشاورزی

ارمنستان
0/320/430/430/55کشاورزی

0/590/640/660/71غیرکشاورزی

باروس
0/0320/0360/0370/039کشاورزی

0/0140/0120/0160/024غیرکشاورزی

قزاقستان
0/0620/0710/0840/081کشاورزی

0/0430/0510/0610/060غیرکشاورزی

قرقیزستان
0/0300/0260/0390/041کشاورزی

0/0150/0150/0190/021غیرکشاورزی

)منبع: محاسبات تحقیق(  

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

http://www.jmsp.ir/article_134943.html


فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

47

سال 1400. دورۀ 9. شمارۀ ویژه

احسان رسولی نژاد و همکار. اقتصاد مقاومتی و راهبرد افزایش صادرات ایران به بازار اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا.

درخصــوص کشــور روســیه، میــزان شــاخص کســینوس در تمــام ســال ها بــرای کاالهــای کشــاورزی 
بیــش از 0/5 بــوده اســت کــه نشــان از درجــۀ مســاعد اکمــال تجــاری ایــران بــا ایــن کشــور در حــوزۀ 
کاالهــای بخــش کشــاورزی اســت. ایــن وضعیــت درحالــی اســت کــه در بخــش کاالهــای غیرکشــاورزی 
ظرفیــت زیــادی در بــازار فدراســیون روســیه بــرای کاالهــای ایرانــی وجــود نــدارد. درمــورد ســه کشــور 
بــاروس، قزاقســتان و قرقیزســتان نیــز شــاخص کســینوس فقــط بــرای کشــور قزاقســتان بیــش از 0/5 
ــازار ایــن کشــور جهــت کاالهــای کشــاورزی تولیــد ایــران دارد؛  بــوده اســت کــه نشــان از ظرفیــت ب
درحالــی  کــه در بقیــۀ مــوارد شــاخص کســینوس کمتــر از 0/5 بــوده اســت. نتیجــۀ دیگــر حاصل شــده 
از جــدول ایــن اســت کــه امــکان توســعۀ بخــش صــادرات کشــور ایــران بــه همســایگان شــمالی خــود 
کــه عضــو اتحادیــۀ اوراســیا هســتند، در بخــش کشــاورزی بیــش از بخــش غیرکشــاورزی بــوده اســت.  

ــایگان  ــه همس ــران ب ــادرات ای ــتر ص ــت بیش ــورد ظرفی ــت آمده درم ــج به دس ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــۀ اوراســیا هســتند ــــ در حــوزۀ کاالهــای کشــاورزی، در  ــت اتحادی شــمالی خــود ــــ کــه در عضوی
ادامــه بــا اســتفاده از محاســبۀ شــاخص مزیــت نســبی آشکارشــده، بــه ســنجش ســطح مزیــت نســبی 
محصــوالت عمــدۀ صادراتــی ایــران پرداختــه شــده اســت )جــدول 4(. براســاس نتایــج، کشــور ایــران 
در برخــی از محصــوالت کشــاورزی مزیــت نســبی صادراتــی بــه همســایگان شــمالی خــود کــه عضــو 
ــدان  ــبی نه چن ــت نس ــال ها دارای مزی ــی از س ــه در برخ ــا اینک ــته ی ــتند، نداش ــیا هس ــۀ اوراس اتحادی
مطلوبــی بــوده اســت. از مهم تریــن علــل ایــن اتفــاق ناتوانمنــدی در بازاریابــی، ناآشــنایی بــا فرهنــگ 
کســب وکار کشــورهای عضــو اتحادیــه، فقــدان کنسرســیوم صادراتــی توانمنــد و تحریم هــای اقتصــادی 
بــوده اســت. بــا توجــه بــه داده هــای جــدول 4، کشــور ایــران فقــط در شــش محصــول خرمــا، کیــوی، 
ســیب، پســته، ســیب زمینی و خیارشــور در صــادرات بــه همســایگان شــمالی خــود کــه عضــو اتحادیــۀ 
اوراســیا هســتند، دارای مزیــت نســبی اســت و در بقیــۀ محصــوالت عمــدۀ کشــاورزی مزیــت نســبی 

صادراتــی بــه اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا نــدارد.
جدول 4. شاخص مزیت نسبی آشکارشده ایران در صادرات محصوالت کشاورزی به اتحادیۀ اوراسیا

شاخص مزیت نسبی آشکارشدهمحصوالت عمدۀ کشاورزی

2/41خرما

2/06کیوی

5/16سیب

2/19پسته

1/64سیب زمینی

4/59خیارشور
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6. نتیجه گیری
ــۀ  ــا اعضــای اتحادی ــران ب ــی ای هــدف اصلــی ایــن تحقیــق، محاســبۀ درجــۀ اکمــال تجــاری صادرات
اقتصــادی اوراســیا )روســیه، بــاروس، ارمنســتان، قزاقســتان و قرقیزســتان( بــوده اســت کــه ایــران از 
ــاز اجرایــی موافقت نامــۀ تجــارت ترجیحــی موقــت سه ســاله  ــه وارد ف ــا ایــن اتحادی ســال 2018 م ب
شــده اســت. در راســتای هــدف تحقیــق، مبانــی نظــری و روش شناســی تحقیــق توضیــح داده شــد و 
دو روش شــاخص کســینوس و شــاخص مزیــت نســبی آشکارشــده به عنــوان ابــزار محاســبه معرفــی 
گردیــد. طبــق نتایــج محاســبۀ شــاخص کســینوس و گروه بنــدی نتایــج آن در چهــار دســته، 
مشــخص گردیــد کــه بیشــترین امــکان توســعۀ صــادرات کاالی ایــران مربــوط بــه کشــور ارمنســتان 
بــوده کــه دارای مــرز زمینــی بــا کشــور ایــران اســت. کشــور روســیه نیــز عضــوی از ایــن اتحادیــه 
ــات و  ــاح اقدام ــزی و اص ــد برنامه ری ــه آن بای ــران ب ــادرات کاال از ای ــترش ص ــرای گس ــه ب ــت ک اس
رویه هــا را درنظــر گرفــت؛ زیــرا صــادرات ایــران بــا نیازهــای بازارهــای ایــن کشــور از درجــۀ اکمــال 
زیــادی برخــوردار اســت. درمــورد ســه کشــور بــاروس، قزاقســتان و قرقیزســتان )اعضــای اتحادیــۀ 
ــی  ــم، ول ــق شــاخص کســینوس ک ــا طب ــا آن ه ــران ب ــزان اکمــال تجــاری ای اقتصــادی اوراســیا( می
ــاش  ــدۀ ت ــد توجیه کنن ــد رون ــن رش ــت و ای ــوده اس ــمگیر ب ــینوس چش ــاخص کس ــد ش ــد رش رون
بــرای توســعۀ صــادرات کاالهــای ایــران بــه بازارهــای ایــن ســه کشــور اســت. همچنیــن طــی یــک 
ــن کشــورها بیــش  ــای کشــاورزی ای ــازار کااله ــوذ در ب ــران جهــت نف ــاش کشــور ای ــر ت ــۀ اخی ده
ــوده کــه حاکــی از نبــوِد تنوع پذیــری ســبد کاالهــای صادراتــی کشــور  از کاالهــای غیرکشــاورزی ب

ایــران بــه اعضــای اتحادیــه اســت. 

7. پیشنهادها 
ــا ایــران به حســاب  1. باآنکــه اعضــای اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا مهم تریــن بلــوک تجــاری شــریک ب
ــا کنــون نتوانســته اســت به دالیــل مختلــف، نفــوذ مناســب و معنــاداری در  ــران ت می آینــد، کشــور ای
بــازار داخلــی ایــن کشــورها داشــته باشــد. ولــی بــا توجــه  بــه نتایــج ایــن تحقیــق، امــکان گســترش 
ــد محــل  ــه می توانن ــن اتحادی ــی کشــورهای عضــو ای ــازار داخل ــوده و ب ــر ب ــران امکان پذی صــادرات ای
عرضــه و فــروش کاالهــای تولیــد کشــور ایــران باشــند. لــذا ایــن مهــم نیــاز بــه تمرکــز و برنامه ریــزی 

ــد.  ــب می کن ــد را طل ــدت و هدفمن بلندم

2. درخصــوص ســه کشــور بــاروس، قزاقســتان و قرقیزســتان اگرچــه میــزان شــاخص کســینوس 
کمتــر از 0/5 بــوده، رونــد زمانــی رشــد شــاخص کســینوس نشــان از بهبــود امــکان توســعۀ صــادرات 
ــا ایــران اســت،  ــازار ایــن کشــورها دارد. به ویــژه کشــور قزاقســتان کــه دارای مــرز آبــی ب ــه ب ایــران ب
ــران  ــا کشــور ای ــد مزیت هایــی همچــون هزینــۀ حمل ونقــل کمتــر و تعامــل بیشــتر تجــار را ب می توان

ــد. ــته باش ــراه داش به هم
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ــای  ــی، کااله ــای داروی ــون کااله ــاورزی، همچ ــای غیرکش ــادرات کااله ــود ص ــنهاد می ش 3. پیش
فناوری محــور و کاالهــای حــوزۀ ساخت وســاز، نیــز مــورد توجــه تجــار کشــور ایــران جهــت صــادرات 
بــه بازارهــای کشــورهای اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا قــرار گیــرد. حمایــت از اســتارتاپ ها و بنگاه هــای 
کوچــک و متوســط فعــال در ایــن حوزه هــا در کشــور ایــران راهــکار مناســب تشــویق بــه نفــوذ در بــازار 

داخــل کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا خواهــد بــود.

ــادی  ــۀ اقتصــادی اوراســیا پتانســیل زی ــه ایــن یافتــه کــه کشــورهای عضــو اتحادی ــا توجــه  ب 4. ب
ــد، داده هــای واقعــی نشــان از حجــم پاییــن صــادرات کاالهــای  ــران دارن ــرای کاالهــای صادراتــی ای ب
ایــران بــه ایــن کشــورها داشــته و باعــث شــده اســت کــه واردات از بــازار اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا 
ــز  ــد )به ج ــود باش ــمالی خ ــن همســایگان ش ــه ای ــران ب ــادرات ای ــر حجــم ص ــن براب ــران چندی ــه ای ب
ــذا  ارمنســتان کــه به دلیــل صــادرات گاز طبیعــی، کشــور ایــران دارای تــراز تجــاری مثبــت اســت(؛ ل
همــکاری بیشــتر نهادهــای اثرگــذار )ماننــد ســازمان توســعۀ تجــارت، گمــرک جمهــوری اســامی ایران، 
بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران و اتــاق بازرگانــی( جهــت تعامــل بیشــتر بــا بخــش خصوصــی 
ــۀ اقتصــادی اوراســیا  ــی از طریــق مذاکــره در کارگروه هــای مشــترک اتحادی و رفــع مشــکات صادرات

ــود. ــنهاد می ش پیش

5. از آنجــا کــه پنــج عضــو اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا درحــدود هشــتاد ســال طبــق اســتانداردهای 
زبانــی و فرهنگــی شــوروی به صــورت متحــد بــا یکدیگــر بوده انــد، فعالیــت تجــاری بــا آن هــا نیازمنــد 
آشــنایی بــا ســبک و الگــوی رفتــاری کســب وکار، شناســایی ســه گانۀ بازاریابــی، بازارشناســی هدفمنــد، 

حمایــت بخــش دولتــی و توســعۀ حمایــت از کانــال ســبز در تجــارت بــا اتحادیــۀ اوراســیا اســت.

6. باوجــود حــل مشــکل تعرفه هــا در تجــارت بــا بــازار اوراســیا )اجــرای تثبیــت تعرفــه و تخفیــف 
ــی همچــون مشــکل رفت وآمــد )نبــوِد پروازهــای متعــدد هفتگــی  ــه ای فراوان ــع غیرتعرف ــه(، موان تعرف
بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه(، فقــدان زیرســاخت حمل ونقــل کاالیــی گســترده و توســعه یافته، نبــوِد 
شــعب بانکــی کشــور ایــران در شــهرهای تجــاری کشــورهای عضــو اتحادیــۀ اوراســیا وجــود دارد کــه 
برنامه ریــزان و مدیــران حــوزۀ تجــارت بــا اوراســیا بایــد بــا برگــزاری جلســات هم اندیشــی بــا تجــار و 

مذاکــره بــا شــرکای تجــاری در اتحادیــۀ اوراســیا موانــع تعرفــه ای را رفــع یــا کم اثــر کننــد.

در انتهــا، جهــت پژوهش هــای آتــی پیشــنهاد می شــود الگــوی تجــاری ایــران بــا اعضــای اتحادیــۀ 
ــن  ــرد و همچنی ــرار گی ــه ق ــورد توج ــز م ــبات تجــاری سیاســی نی ــیا براســاس مناس اقتصــادی اوراس
ــت  ــۀ موق ــرد موافقت نام ــه، عملک ــا اتحادی ــران ب ــت تجــاری ای ــر فعالی ــای جدیدت ــا انتشــار گزارش ه ب
ــه  ــی و مصاحب ــۀ میدان ــای مطالع ــتفاده از روش ه ــه بررســی شــود. اس ــن اتحادی ــا ای ــران ب تجــاری ای
ــران، به عنــوان  ــی و گمــرک جمهــوری اســامی ای ــاق بازرگان ــران نظــام بانکــی، ات ــا خبــرگان و مدی ب
ــود. ــنهاد می ش ــگاهی پیش ــران دانش ــان و صاحب نظ ــه محقق ــر، ب ــش حاض ــی پژوه ــات تکمیل تحقیق
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