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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. Accordingly, 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, purposeful identification of the markets in the Eurasian countries, removing exporting barriers for the private sector and establishing an exporting consortium are noted.
JEL Classification: Q21, C36, O12.
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یکــی از راهبردهــای سیاس ـتهای اقتصــاد مقاومتــی ابالغشــده توســط رهبــر معظــم انقــاب
اســامی در  29بهمــن  1392تــاش جهــت بهبــود ظرفیتهــای صــادرات کشــور در راســتای
کســب ســهم از بــازار کشــورهای خــارج اســت .بررســی بــازار صــادرات کاالهــای ایرانــی بــه بــازار
کشــورهای عضــو اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا بهدلیــل اهمیــت ایــن اتحادیــه بــرای ایــران و نیــز
اجــرای موافقتنامــۀ تجــارت ترجیحــی موقــت میــان ایــران و ایــن اتحادیــه از ســال  2018م بــه
امــری مهــم و ضــروری تبدیــل شــده اســت .در راســتای ایــن نیــاز و ضــرورت ،هــدف از انجــام این
تحقیــق بررســی امکانپذیــری گســترش صــادرات کاالهــای ایــران بــه کشــورهای عضــو ایــن
اتحادیــه ،بــا اســتفاده از دادههــای ســالیانۀ  1390تــا  ،1398از طریــق دو شــاخص کســینوس و
مزیــت نســبی آشکارشــده اســت .نتایــج این تحقیــق نشــان داد کــه در اتحادیــۀ اقتصادی اوراســیا،
ارمنســتان دارای بیشــترین امــکان توســعۀ صــادرات ایــران بــه ایــن کشــور اســت .پــس از آن،
روســیه از دیگــر اعضــای ایــن اتحادیــه اســت کــه میتوانــد جهــت گســترش صــادرات کاالهــای
ایرانــی مــورد توجــه قــرار گیــرد .طبــق نتایــج بهدس ـتآمده ،پیشــنهادهای سیاســتی همچــون
برنامهریــزی صادراتــی در حــوزۀ کاالهــای دارویــی و فناوریمحــور ،حمایــت از اســتارتاپها و
بنگاههــای کوچــک و متوســط ،شــناخت هدفمنــد بــازار کشــورهای عضــو اتحادیــه ،رفــع موانــع
صادراتی بخش خصوصی و ایجاد کنسرسیومهای صادراتی بیان شد.
طبقهبندی .Q21 ،C36 ،O12 :JEL

* نویسندۀ مسئول:
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 .1مقدمه

موضــوع صــادرات و تجــارت خارجــی از دیربــاز در سیاسـتهای کلــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران
اهمیــت بســیاری داشــته و در برنامههــای مختلــف توســعه و راهبردهــای کالن کشــور همــواره مــورد
توجــه بــوده اســت .یکــی از مهمتریــن سیاس ـتهایی کــه بــه مقولــۀ صــادرات و نفــوذ در بازارهــای
خارجــی توجــه کــرده ،سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی ابالغشــده توســط رهبــر معظــم انقــاب
اســامی ایــران در بهمــن  1392اسـ�ت (موســوی و لهراســبی .)1399 ،در بنــد  10ایــن سیاســت
ابالغــی ،مبحــث توجــه بــه جنبههــای مختلــف اثرگــذار بــر تــوان صــادرات کشــور نیــز ذکــر شــده
اســت .همچنیــن در بنــد  12آن ،بــه موضــوع ارتقــای ســطح تعامــل اقتصــادی و تجــاری بــا کشــورهای
همســایه و منطقــه پرداختــه شــده اســت .در ایــن مقالــه ،بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع مطالعــۀ
صــادرات ایــران بهویــژه بــه کشــورهای همســایه و منطقــه ،امکانســنجی افزایــش صــادرات ایــران بــه
همســایگان شــمالی عضــو در اتحادیــۀ اقتصــادی اورســیا مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
بهطــور کلــی گســترش روابــط تجــاری بــا اعضــای اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا بهدلیــل بهبــود
ســطح همگرایــی و منطقهگرایــی کشــور ایــران از اهمیــت و جایــگاه ویــژهای بــرای دولــت جمهــوری
اســامی ایــران برخــوردار اســت .بنابرایــن درجهــت افزایــش ســطح تعامــل اقتصــادی و تجــاری ایــران
بــا دیگــر کشــورها و همچنیــن تأکیــد روســیه بــر ایجــاد اوراســیای بــزرگ بهعنــوان مرکــز جدیــد
توســعۀ اقتصــادی ،طــی چنــد ســال اخیــر مذاکــره بــا کشــورهای عضــو اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا
در دسـ�تورکار دولـ�ت جمهـ�وری اسـلامی ایـ�ران قـ�رار گرفـ�ت (فرســائی ،قاســمی و نوازنــی.)1398 ،
ســرانجام توافقنامـۀ موقــت منطقــۀ آزاد تجــاری بــا تســهیل رژیــم گمرکــی میــان اتحادیــۀ اقتصــادی
اوراســیا و ایــران در شــهر آســتانۀ قزاقســتان در تاریــخ  27اردیبهشــت  1397بــه امضــای طرفیــن
رسـ�ید (اینانلــو .)1398 ،ایــن توافقنامــه در تاریــخ  27اکتبــر  2019اجــرا شــد.
یشــود ،عمــ ً
ا ایــن ســند یــک
اگرچــه گاهــی از آن بهعنــوان توافقنامــۀ تجــارت آزاد یــاد م 
توافقنامــۀ تجــارت ترجیحــی بهشــمار میآیــد؛ زیــرا دامنــۀ آن محــدو د بــه مجموعــ های از خطــوط
یشــود .باوجــود ایــن،
تولیــد اســت کــه تعرفــۀ واردات متقابــل بــرای آنهــا کاهــش یافتــه یــا حــذف م 
ایــن توافقنامــه از عمــق کافــی برخــوردار اســت و شــامل محصــوالت اصلــی مــورد معاملــه بیــن ایــران
1
و ایــن اتحادیــه میشــود .توافقنامــۀ تجــارت ترجیحــی اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا و ایــران ()PTA
حــدود  55درصــد از کل تجــارت متقابــل میــان اعضــای آن را دربرمیگیــرد و بــر طیــف وســیعی از
محصــوالت کشــاورزی و محصــوالت منتخــب تولیــدی متمرکــز اســت .طبــق ایــن توافقنامــه ،متوســط
تعرفــه واردات اعمالشــده توســط ایــران بــرای واردات از اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا از  22/4درصــد بــه
 15/4درصــد بــرای کاالهــای تولیــدی و از  32/2درصــد بــه  13/2درصــد بــرای محصــوالت کشــاورزی
کاهــش یافتــه و بهطــور کلــی  360خــط تولیــدی را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت .متوســط تعرفــۀ
1. Preferential Trade Agreement
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واردات اعمالشــده توســط اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا علیــه ایــران نیــز بــرای محصــوالت کشــاورزی از
 9/6درصــد بــه  4/6درصــد و کاالهــای تولیــدی از  8درصــد بــه  7/4درصــد کاهــش یافتــه و بهطــور کلــی
 502خـ�ط تولیـ�د تحـ�ت تأثیـ�ر ایـ�ن تعرفـ�ۀ ترجیحـ�ی قـ�رار گرفتـ�هاسـ�ت (.)Adarov & Ghodsi, 2020
جدول  .1وضعیت اقتصادی اتحادیۀ اوراسیا و حجم تجارت آنها با ایران در سال  2019م
نام کشور

GDP
(میلیارد دالر)

نرخ
تورم
(درصد)

نرخ
بیکاری
(درصد)

صادرات به
ایران
(میلیون دالر)

واردات از
ایران
(میلیون دالر)

تراز تجاری با
ایران ( میلیون
دالر)

روسیه

1,699,876.58

4/5

4/5

1,181,741

391,357

558,476

بالروس

63,080.46

5/6

4/2

17,715

9,172

8,543

ارمنستان

13,672.80

1/4

18/3

83,837

324,702

-240,865

قزاقستان

181,665.91

6

4/8

128,951

107,898

21,053

قرقیزستان

8,454.62

1/1

4/5

1,638

17,915

-16,277

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

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

طبــق آخریــن اطالعــات تجــاری اعالمشــده در ســال  2019م توســط ســایت کمیســیون
اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا ،ایــن اتحادیــه بــا مجمــوع بــازار مصــرف 184میلیوننفــری و تولیــد
ناخالــص داخلــی حــدود 1/9تریلیــوندالری ،حــدود 548میلیــارد دالر بــه جهــان صــادرات
داشــته و 318/5میلیــارد دالر کاال نیــز از جهــان وارد کــرده اســت .در میــان کشــورهای عضــو
ایــن اتحادیــه ،فدراســیون روســیه بیشــترین میــزان جمعیــت ،تولیــد ناخالــص داخلــی و
حجــم تجــارت بــا جهــان را داراســت (ســایت کمیســیون اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا.)2019 ،
همانطــور کــه در جــدول  1مشــاهده میشــود ،بیشــترین نــرخ تــورم متعلــق بــه کشــور قزاقســتان
ازآن کشــور ارمنســتان بــا  18/3درصــد اســت .کشــور
بــا  6درصــد و بیشــترین نــرخ بیــکاری نیــز ِ
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
داشــتهاند .براســاس آمارهــای مرکــز تجــارت بینالمللــی ،در ســال  2019م ،حــدود  0/3درصــد از
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واردات ایــن کشــورها از ایــران بــوده اســت .همچنیــن براســاس گــزارش اخیــر اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی تهــران ،در میــان کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه ،ســهم ایــران در تأمیــن نیــاز
وارداتــی کشــور ارمنســتان (حــدود  5/6درصــد) بیــش از ســایر کشــورها بــوده و حــدود  4درصــد از
صــادرات کاالی ایــن کشــور نیــز بــه ایــران بــوده اســت (کریمیدســتنایی.)1398 ،
بهگفتـ�ۀ بالدوویــن ( ،)1997حجــم تجــارت میــان دو کشــور زمانــی رو بــه فزونــی مـیرود کــه درجــۀ
اکمــال تجــاری میــان آنهــا نیــز افزایــش یابــد .امــا در ایــن زمینــه عوامــل اثرگــذار دیگــری ماننــد
تشــابه ســلیقه ،نزدیکــی جغرافیایــی ،امنیــت سیاســی و غیــره وجــود دارنــد کــه حجــم تجــارت میــان
دو کشــور را تحــت تأثیــر مســتقیم خــود قــرار میدهنــد .بهطــور کلــی در مطالعــات تجربــی جهــت
محاســبۀ شــدت تجــارت (صــادرات و واردات) دو کشــور از روشهــای مختلفــی اســتفاده میشــود
کــه از میــان آنهــا محاســبۀ زاویــۀ کســینوس بیــن دو بــردار صــادرات و واردات و محاســبۀ شــاخص
مزیــت نســبی آشکارشــده دو شــاخص منتخــب و پرکاربــرد اســت .در ایــن مقالــه نیــز ،ســعی شــده
تــا بــا اســتفادهاز دو شــاخص کســینوس و شــاخص مزیــت نســبی آشکارشــده ،امکانســنجی 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
ط بــه صــادرات و تجــارت بینالملــل ذکــر شــده اســت .در بخــش چهــارم
چارچــوب نظــری مربــو 
روششناســی تحقیــق و در بخــش پنجــم یافتههــای 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.

 .2پيشینۀ تحقیق

پژوهشــگران متعــددی بــه مســئلۀ صــادرات ایــران و پیوســتن بــه پیمانهــای منطقـهای و ارزیابــی آن
از طریــق مدلهــای مختلــف ریاضــی ،ماننــد شــاخص کســینوس ،مزیــت نســبی آشکارشــده ،تحلیــل
سلســلهمراتبی و مــدل جاذبــه ،پرداختهانــد .در ایــن مقــاالت ،اهمیــت توســعۀ صــادرات و تجــارت
خارجــی ایــران بــا مناطــق و کشــورهای مختلــف ،ازجملــه اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا ،کشــورهای
گــروه دی هشــت و کشــورهای عضــو ســازمان کنفرانــس اســامی ،مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
رســولینژاد و صبــری ( )1400در مقالــۀ خــود بــه بررســی راهبــرد چندجانبهگرایــی تجــارت
خارجــی در ایــران پرداختــه و مطالعــۀ خــود را بــر مقایســۀ عضویــت ایــران در اتحادیــۀ اقتصــادی
اوراســیا و ســازمان همــکاری شــانگهای متمرکــز کردهانــد .در مقالــۀ مذکــور ،موضــوع تحــت تحریــم
قــرار گرفتــن ایــران از ســوی غــرب از یــک طــرف و الــزام ایــران بــه گام برداشــتن درجهــت همگرایــی
و همافزایــی بــا ســایر اقتصادهــای جهــان از طــرف دیگــر اهمیــت انجــام ایــن مقایســه را دوچنــدان
کــرده اســت .طبــق نتایــج بهدسـتآمده در ایــن پژوهــش ،بــا اســتفاده از روش تحلیــل سلســلهمراتبی،
مشــخص شــده اســت کــه توســعۀ همــکاری و تــاش بــرای پیوســتن بــه اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا
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ت بــه ســازمان همــکاری شــانگهای داشــته باشــد و عوامــل
بــرای ایــران بایــد برتــری بیشــتری نســب 
سیاســی و اقتصــادی بیــشاز ســایر عوامــل بایــد مــورد توجــه خطمشــیگذاران و مدیــران کشــور
قــرار گیــرد.
حســینی و نــوروزی ( )1399در پژوهــش خــود بــا عنــوان «ارزیابــی و بــرآورد ظرفيتهــاي
صادراتــی محصــوالت صنایــع غذایــی ایــران بــه بــازار روســيه» اهمیــت توســعۀ صــادرات ایــران
بــه روســیه را از منظــر ظرفیــت وارداتــی روســیه بــرای محصــوالت غذایــی صادراتــی ایــران بررســی
کردهانــد .طبــق نتایــج ایــن تحقیــق ،در ظرفیــت صادراتــی ایــران بــه نســبت زیــادی در محصــوالت
غذایــی بــه بــازار روســیه از نظــر تعــداد ،تنــوع ،ارزش و غیــره شــکاف وجــود دارد؛ بنابرایــن بایــد بــه
تنــوع و تفــاوت محصــول ،صرفههــای مقیــاس ،تحــوالت ســاختاری و برتریهــای رقابتــی درونزای
محصــوالت غذایــی توجــه کافــی شــود.
فرســائی و دیگــران ( )1398در مقالــۀ خــود از بُعــد دیگــری پیوســتن ایــران بــه اتحادیــۀ اقتصــادی
اوراســیا و فراهــم آوردن فرصتهــای تجــاری بیشــتر بــرای رشــد و توســعۀ اقتصــادی ایــران را بررســی
کردهانــد .آنهــا دو فــرض مختلــف را در ارتبــاط بــا همگرایــی ایــران بــا ایــن اتحادیــه مطــرح
کردهانــد .یکــی اینکــه ،برخــی از پیوســتن ایــران بــه اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا حمایــت میکننــد
و معتقدنــد کــه ایــن مســئله بهدلیــل اشــتراکات فرهنگــی و تاریخــی ایــران بــا ایــن اتحادیــه بایــد در
اولویــت سیاســت خارجــی ایــران قــرار گیــرد .درمقابــل عــدهای نیــز بــر ایــن باورنــد کــه عضویــت و
همگرایــی ایــران بــا ایــن اتحادیــه ممکــن اســت چالشهایــی را بــراي ایــران بههمــراه داشــته باشــد
و زمینــۀ پیگیــري سیاس ـتهاي توســعهگرایی بیشــتر روســیه را فراهــم آورد و موجــب نفــوذ بیشــتر
روســیه در ایــران شــود .امــا درنهایــت از اهمیــت بُعــد اقتصــادی ایــن امــر نیــز نمیتــوان چشــم
پوشــید و همگرایــی مقدماتــی ایــران بــا همســایگان شــمالی خــود در اتحادیــۀ اوراســیا باعــث خواهــد
شــد تــا ضمــن کاهــش فشــار تحریمــی غــرب ،بســترهاي الزم بــراي توســعۀ اقتصــادي و تجــارت
خارجــی ایــران و بهرهمنــدي از ظرفیتهــاي اقتصــادي اتحادیــه فراهــم آیــد.
عســگری ( )1398در تحقیقــی بــه واکاوی عوامــل مؤثــر بــر توســعۀ صــادرات کاالهــای کشــور
ایــران بــه اعضــای اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا پرداختــه اســت .بــا تبییــن رویکــرد جاذبــه و دادههــای
پانــل دیتــا ،نتایــج تحقیــق وی نشــان میدهــد کــه امضــای توافــق میــان ایــران و ایــن اتحادیــه بــه
افزایــش 43درصــدی حجــم صــادرات کشــور ایــران بــه اعضــای اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا منجــر
شــده اســت.
رســولینژاد و کاظمنیــا ( )1398در پژوهــش خــود بــه مســئلۀ راهبردهــای توســعۀ صــادرات
کاالی ایرانــی بــه بــازار روســیه توجــه کردهانــد .بهگفتــۀ آنهــا ،توســعۀ صــادرات غیرنفتــی یکــی از
اولویتهــا و مســائل مهــم اقتصــاد ایــران محســوب میشــود و تــاش بــرای عضویــت دائــم ایــران در
اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا یکــی از راهبردهــای مهــم بــرای ایــران اســت .آنهــا در ایــن تحقیــق بــا
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اســتفاده از ماتریــس قـ ّوت ،ضعــف ،تهدیــد و فرصــت ،بــه رتبهبنــدی راهبردهــای پیشــنهادی پرداختـه
و ســه راهبــرد اصلــی را در راســتای توســعۀ صــادرات فراوردههــای لبنــی ایــران بــه بــازار روســیه
معرفــی کردهانــد :راهبردهــای تــاش بــرای عضویــت دائــم ایــران در اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا،
ایجــاد دورههــای تخصصــی چابکــی در بازارهــای جهانــی و عمیقتــر شــدن روابــط سیاســی اقتصــادی
ایــران بــا فدراســیون روســیه.

بررســی الگــو و رونــد تجــارت میــان ایــران و گــروه دی هشــت مســئلهای اســت کــه بیــات و
صادقیــان ( )1394در مقالــۀ خــود بــدان پرداختهانــد .از نظــر آنهــا ،کشــورهای عضــو گــروه دی
هشــت میتواننــد در مقــام انتقالدهنــدۀ دانــش و فناوریهــای نویــن تولیــد بــه ایــران مــورد توجــه
قــرار گیرنــد کــه خــود بــه تعامــل ســازندهتر و اثربخشتــر ایــران بــا ایــن کشــورها خواهــد انجامیــد.
رضایــی ،چیــذری و مرتضــوی ( )1389بررســي ابعــاد مختلــف صــادرات محصــوالت كشــاورزي از
ایــران بــه كشــورهاي ســازمان كنفرانــس اســامي را موضــوع پژوهــش خــود قــرار دادنــد .طبــق نتایــج
شــاخص کســینوس صــادرات ایــران ،لبنــان و گابــن بهترتیــب بیشــترین و کمتریــن درجــۀ اکمــال
تجــاری بــا ایــران را دارنــد .و بــا توجـ ه بــه مقاديــر شــاخص كســينوس ،امــكان افزايــش صــادرات ايــران
بــه لبنــان ،كامــرون ،اردن و غیــره وجــود دارد و آنهــا بــازار هــدف مناســبي بــراي ایــران محســوب
میشــوند .از نظــر نویســندگان ایــن مقالــه ،انعقــاد موافقتنامههــای تجــاری منطقــهای گام مهمــی
بهســمت ایجــاد بــازار مشــترک میــان ایــران و ایــن کشــورها خواهــد بــود.
حســینی و بزرگــی ( )1389در مطالعــۀ خــود ظرفیــت صــادرات ایــران بــه کشــور آفریقــای جنوبــی
را ارزیابــی کردنــد .در ایــن تحقیــق کــه بــا اســتفاده از شــاخصهاي مختلــف بــرآورد ظرفیتهــای
تجــاری تدویــن شــده ،آفریقــای جنوبــی از میــان تمامــی صادرکننــدگان و واردکننــدگان آفریقایــی
ازآن خــود کــرده اســت .نویســندگان در ایــن پژوهــش بــر ایــن نکتــه تأکیــد
کاالی ایرانــی رتبــۀ اول را ِ
کردهانــد کــه بــا توجــهبــه مشــابهت اقتصــادي ایــران از نظــر انــدازۀ  GDPبــا آفریقــاي جنوبــی،
انتظــار مـیرود مناســبات اقتصــادي و مبــادالت تجــاري دوجانبــۀ ایــران بــا ایــن کشــور از امــکان بالقــوۀ
بهمراتــب بیشــتري در مقایســه بــا دیگــر کشــورهاي قــارۀ آفریقــا برخــوردار باشــد و نتایــج مطالعــات
نشــان میدهــد امــکان توســعۀ تجــارت میــان اقتصادهایــی بــا  GDPســرانۀ مشــابه بیشــتر اســت.
ل پتانســیلهای تجــاری ایــران بــا
حســینی و پرمــه ( )1388در پژوهشــی بــه واکاوی ابعــاد مغفــو 
كشــورهاي عضــو اتحاديــۀ اروپــا بــا اســتفاده از رویکــرد محاســبات شــاخصهای تجــاری پرداختهانــد.
نتایــج تحقیــق حاکــی از ایــن اســت کــه ایــران بهدالیلــی همچــون فقــدان وحــدت رویههــای صادراتــی
نــزد خطمش ـیگذاران ،مشــکالت نهــادی و ســاختاری در تجــارت و همچنیــن تحریمهــای اقتصــادی
بلــوک غــرب نتوانســته اســت از ظرفیــت صادراتــی خــود بــه کشــورهای اروپایــی بهــرۀ کافــی ببــرد.
بررســی پژوهشهــای مختلــف در ایــن زمینــه حاکــی از ایــن اســت کــه مســئلۀ صــادرات و
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تجــارت خارجــی ایــران همــواره مــورد بحــث و پژوهــش محققــان مختلــف قــرار گرفتــه اســت .امــا
واکاوی ظرفیــت صادراتــی ایــران نیــز مســئلهای دوچنــدان مهــم اســت کــه قبــلاز تصمیمگیــری
و اتخــاذ سیاســت توســعۀ صــادرات بایــد توجــه ویــژهای بــه آن مبــذول شــود .همانطــور کــه در
مقــاالت مختلــف مشــاهده شــد ،محققــان بــا اســتفاده از محاســبات شــاخصهای مختلــف تجــاری
بــه مســئلۀ پتانسیلســنجی صــادرات ایــران بــه کشــورهای مختلــف نظــر داشــتهاند .بــا توجــه بــه
امضــای توافقنامــۀ ترجیحــی تجــارت بــرای دورهای سهســاله میــان ایــران و اتحادیــۀ اقتصــادی
اوراســیا ،میتــوان گفــت ضــرورت پژوهــش درخصــوص ســطح روابــط اقتصــادی موجــود بــا کشــورهای
ایــن اتحادیــه و بیــان پیشــنهادهایی جهــت پتانسیلســنجی و افزایــش ظرفیــت مــراودات آتــی آنهــا
بــا ایــران بهخوبــی احســاس میشــود و ضــرورت دارد بیــش از پیــش مــورد توجــه پژوهشــگران ایــن
حــوزه قــرار گیــرد .در راســتای اهمیــت روزافــزون منطقهگرایــی ،بررســی ظرفیــت صادراتــی ایــران
بــه یکــی از مهمتریــن اتحادیههــای منطق ـهای اثرگــذار و قاب ـل دســترس ،یعنــی اتحادیــۀ اقتصــادی
اوراســیا ،مســئلهای اســت کــه تاکنــون مغفــول مانــده و از همیــن رو موضــوع بررســی پژوهــش حاضــر
قــرار گرفتــه اســت.

 .3چارچوب نظری

نظریــات متعــددی دربــارۀ مفهــوم تجــارت بینالملــل و تعاریــف مناطقــی کــه کشــورها میتواننــد
بــرای کســب ســود در آنهــا ســرمایهگذاری کننــد ،بیــان شــده اســت .در ایــن بخــش ،برخــی از ایــن
نظریههــا توضیــح داده شــده اســت.
نظریــۀ کالســیک تجــارت :ایــن نظریــه همســو بــا مکاتــب فکــری اقتصاددانــان کالســیک
همچــون آدام اســمیت و دیویــد ریــکاردو اســت .طبــق ایــن نظریــه ،ســود یــک کشــور از تجــارت
بینالمللــی از تخصــص و تخصیــص کارآمــد منابــع حاصــل میشــود .ایــن مســئله بــه ایــن دلیــل
اســت کــه تجــارت بینالملــل موجــب افزایــش رشــد فنــاوری و گســترش مهارتهایــی میشــود کــه
بهطــور چشــمگیری موجــب بهبــود بهــرهوری و اثربخشــی فعالیتهــای اقتصــادی خواهنــد شــد.
نظریــۀ تجــارت کالســیک براســاس ســه فــرض عمــده بنــا شــده اســت (:)Okenna, 2020
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.
نظریــۀ تجــارت مرکانتیلیســتها :برمبنــای ایــن نظریــه ،ثــروت هــر کشــور بــه میــزان
زیــادی بــه تــراز تجــاری آن وابســته اســت .در ادامــۀ ایــن نظریــه بــه ایــن مســئله اشــاره میشــود کــه
دولــت نقــش مهمــی در اقتصــاد کشــور ایفــا میکنــد و فقــط بــه تشــویق صــادرات و کاهــش واردات
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محــدود نمیشــود .درواقــع دولــت بایــد بهســمت اســتراتژی توســعۀ صــادرات تغییــر جهــت دهــد؛
زیــرا ایــن امــر بهطــور چشــمگیری در پیــش بــردن اهــداف اقتصــاد کالن کشــور مؤثــر واقــع میشــود.
دولــت میتوانــد از طریــق اعمــال اقدامــات پولــی و مالــی ماننــد افزایــش مالیــات ،حــذف یارانههــا
و اعمــال جریمــه بــر کاالهــای واردشــده بــه کشــور ،از واردات جلوگیــری کنــد (عباســیان ،شــهرکی و
هاشــمیتبار .)1398 ،طبــق ایــن نظریــه ،تجــارت معامل ـهای یکطرفــه اســت و هــدف کشــور بایــد
براســاس معامــات مــازاد تنظیــم شــود.
نظریــۀ مزیــت مطلــق :ایــن نظریــه را آدام اســمیت بهطــور غیرمســتقیم در کتــاب خــود بــا
عنــوان ثــروت ملــل در ســال  1776م مطــرح کــرد .براســاس ایــن نظریــه ،دو کشــور درصورتــی از
تجــارت بــا یکدیگــر منتفــع میشــوند کــه هرکــدام اقــدام بــه تولیــد و صــادرات کاالیــی کننــد کــه
ت بــه کشــور دیگــر دارای مزیــت مطلــق هســتند و درمقابــل کاالیــی را وارد کننــد کــه
در آن نســب 
در آن مزیــت مطلــق ندارنــد .فــروض مطرحشــده در ایــن نظریــه شــامل مــوارد زیــر میشــود.1 :
وجــود دو کشــور ،دو کاالی متفــاوت و یــک عامــل تولیــد (نیــروی کار)؛  .2وجــود تجــارت آزاد؛ .3
نبــود هزینههــای حملونقــل؛  .4تحــرک نیــروی کار در داخــل یــک کشــور و عــدم تحــرک در ســطح
بینالملــل؛  .5وجــود هزینههــای ثابــت در تولیــد؛  .6اســتفاده از فنــاوری یکســان (اســمیت.)1397 ،

نظریــۀ مزیــت نســبی :دیویــد ریــکاردو و در کتــاب اصــول اقتصــاد سیاســی و وضــع مالیــات

ایــن نظریــه را مطــرح شــد .ریــکاردو در ایــن نظریــه بــه بررســی امــکان شــکلگیری تجــارت میــان
دو کشــور بــا شــرایط کامـ ً
ا 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 هیچیــک از دو کاال
مزیــت مطلــق نداشــته باشــد ،بازهــم امــکان تجــارت متقاب ـ ً
ا ســودمند میــان ایــن دو کشــور وجــود
دارد :کشــور اول بــه تولیــد و صــدور کاالیــی میپــردازد کــه در آن مزیــت مطلــق بیشــتری دارد (دارای
مزیــت نســبی اســت) و کشــور دوم بــه تولیــد و صــدور کاالیــی اقــدام میکنــد کــه عــدم مزیــت مطلــق
کمتــری دارد (دارای مزیــت نســبی اســت) (ریــکاردو.)1374 ،
نظریــۀ تجــارت بینالمللــی هکشــر ـ اوهلیــن :ایــن نظریــه را دو اقتصــاددان ســوئدی
یعنــی الــی هكشــر و شــاگردش برتیــل اوهلیــن ،در نظریــهای بــا عنــوان نظریــۀ وفــور عوامــل
تولیــد ارائــه کردنــد .طبــق ایــن نظریــه ،کشــورها فقــط بایــد آنچــه را کــه میتواننــد بهطــور مؤثــر
و مــازاد تولیــد کننــد ،صــادر نماینــد .آنهــا بــه ایــن اصــل معتقدنــد كــه تجــارت بینالملــل بــا عــدم
تعــادل منابــع در جهــان تعییــن میشــود و كشــورها بایــد از ایــن عــدم تعــادل منابــع اســتفاده كننــد تا
نهتنهــا منابــع ســرمایه و درآمــد خــود را افزایــش دهنــد ،بلكــه ایــن عــدم تعــادل را بــه فرصتــی بــرای
توســعۀ منطقــۀ خــود تبدیــل کننــد .نظریــۀ مزیــت نســبی ریــکاردو بهوســیلۀ نظریــۀ هکشــر ـ اوهلیــن
از دو منظــر مختلــف توســعه یافتــه اســت :علــل پیدایــش مزیــت نســبی و آثــار تجــارت بینالملــل بــر
درآمــد عوامــل تولیــد .برخــاف نظریــۀ مزیــت نســبی دیویــد ریــکاردو کــه مبنــای تجــارت بینالملــل
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بــازده عامــل تولیــد درنظــر گرفتــه شــده اســت ،هکشــر و اوهلیــن فراوانــی عوامــل تولیــد را عامــل
اصلــی برقــراری تجــارت بینالمللــی تلقــی میکننــد و اختــاف در قیمتهــای نســبی کشــورها را
ناشــیاز اختــاف در فراوانــی نســبی عوامــل تولیــد میداننــد (پندآزمــای ،جاللیاســفندآبادی و
زاینــدهرودی.)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 مییابــد و صرفـاً متنــوع بــودن نــوع اقتصــاد و یــا مکمــل بــودن اقتصــاد دو کشــور
عامـ�ل کافـ�ی محسـ�وب نمیشـ�ود .بهگفتـ�ۀ لیپســی ( )1960و وینــر ( ،)1950از نظــر لینــدر تشــابه
ســلیقهها یکــی از مهمتریــن عوامــل بهوجــود آمــدن تجــارت میــان دو کشــور و صــادرات کاالهــای
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 آنهــا میشــود و الگــوی
بهتــری جهــت شــکلگیری تجــارت بینالملــل بهوجــود مــیآورد.
نظریــۀ جدیــد تجــارت :ظهــور ایــن نظریــه بــه اوایــل دهــۀ  80میــادی بازمیگــردد .تحــت
تأثیــر نظریــۀ جدیــد تجــارت ،در ســال  1987م پــل کروگمــن ،برنــدۀ جایــزۀ نوبــل ،مقالـهای بــا عنــوان
«آیــا تجــارت آزاد گــذرگاه اســت؟» را منتشــر کــرد .ایــن نظریــه بــر اقتصــاد مقیــاس و شکســت بــازاری
بهعنــوان نیروهــای پیشبرنــدۀ تجــارت بینالملــل تأکیــد میکنــد .دربرابــر نظریههــای پیشــین
کــه بــر مفروضــۀ رقابــت کامــل اســتوارند ،ایــن نظریــه بــر محــور عقالنیــت سیاســت صنعتــی اســتوار
اسـ�ت ( .)Medin, 2014درواقــع کروگمــن رقابــت ناقــص را بهعنــوان چارچــوب ایــن نظریــه مطــرح
کــرده اســت .ایــن سیاســت بــر کارخانجــات و صنایــع خاصــی متمرکــز اســت.
پیــش از دهــۀ  80میــادی ،جریــان اصلــی نظریــۀ تجــارت بینالملــل بــر تجــارت محصــوالت
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 عمــدهای بــر نتایــج ارائهشــده از
ســوی مدلهــا 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 امکانپذیــر
نیســت .بنابرایــن سیاســت صنعتــی میتوانــد بــه بهتریــن شــکل منافــع برخــی بازیگــران یــا ذینفعــان
ویــژه را فراهــم کنــد و بــرای جامعــه بهطــور کلــی منجــر بــه زیانهــای خالــص شــود .از دیــد
کارآمــدی ،سیاســت صنعتــی تنهــا زمانــی مفهــوم دارد کــه انحرافاتــی از رقابــت کامــل وجــود داشــته
باشــد و از ایــن رو شکس ـتهای بــازاری را اصــاح نمایــد .نظریــۀ تجــارت ســنتی منطــق ضعیفــی را
بــرای سیاســت صنعتــی ارائــه کــرده و معتقــد اســت کــه تجــارت آزاد و عــدم مداخلــۀ دولــت بهتریــن
تخصیــص را از منابــع فراهــم میکنــد .بهعــاوه مدلهــای ریــکاردو و هکشــر ـ اوهلیــن قــادر بــه
تبییــن تجــارت درونصنعتــی 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 بهصــورت انفــرادی تأکیــد میشــود و الیــه دوم
بــر ذینفعــان خارجــی موثــر و بــر اقتصادهــای مقیــاس در ســطح صنعتــی تأکیــد دارد .ایــدۀ هــر دو الیــه
ایــن اســت کــه برخــی کارخانجــات یــا صنایــع ب هطــور انحصــاری بــرای جامعــه ســود و منفعــت بســیاری
تولیــد میکننــد کــه ایــن منافــع معمــوالً در بخــش خصوصــی وجــود نــدارد .همچنیــن سیاســت صنعتــی
ت آوردن قــدرت بــازار در خــارج از کشــور و یــا از
از طریــق کمــک بــه کارخانجــات داخلــی بــرای بهدسـ 
طریــق تشــویق ایجــاد صنایــع بــا ذینفعــان خارجــی مؤثــر میتوانــد ســبب افزایــش درآمــد ملــی شــود.
بهطــور کلــی میتــوان گفــت نظریــۀ جدیــد تجــارت بــر ایــن ســه موضــوع تأکیــد میکنــد .1 :نــرخ
بــازده فزاینــده؛  .2رقابــت ناقــص؛  .3محصــوالت متمایــز (.)Carter, 2010; Medin, 2014

 .4روش تحقیق

در ایــن پژوهــش ،بــرای بررســی و امکانســنجی 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  1390تــا  1398اســتفاده شــده کــه در ادامــه توضیــح هریــک
آمــده اســت.
4ـ .1شاخص کسینوس
معیارهــای مختلفــی بــرای تعییــن امــکان تجــارت دوجانبــه میــان دو کشــور وجــود دارد کــه یکــی از
معمولتریــن آنهــا بُــرداریکــردن حجــم صــادرات و واردات و ســپس محاســبۀ کســینوس زاویــه میــان
دو بــردار شــکلگرفته اســت .معیــار کســینوس اولیــن بــار در کتــاب اقتصــاد ریاضــی توســط روی آلــن
( )1975بهکار گرفته شد .این معیار بهصورت رابطۀ زیر تعریف میشود:
()1
در رابطــۀ بــاال Eik ،و  Mjkبهترتیــب مقــدار حجــم صــادرات کاالی  kاز کشــور  iبــه جهــان و
حجــم واردات کاالی  kتوســط کشــور  jاز کشـ�ورهای مختلـ�ف جهـ�ان اسـ�ت (.)Raghavan, 1995
نتیجــۀ شــاخص کســینوس بهصــورت ریاضــی قابــل تفســیر اســت (رحمانــی و عابدینمقانکــی،
)1387؛ بدیــن صــورت کــه اگــر مقــدار کســینوس کوچــک شــود ،بــه ایــن معنــا خواهــد بــود کــه
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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واردات کشــور دوم مشــابه نیســتند (.)Linnemann, 1966
بهگفتــۀ یزدانپنــاه و کریمــی ( ،)1997از دیگــر عوامــل اثرگــذار بــر شــاخص کســینوس میتــوان
بــه نــوع كاالي تجــاري و حجــم آن اشــاره کــرد؛ بهطــوری کــه اگــر كااليــي از ســبد تجــارت يــك
كشــور حــذف يــا بــه آن اضافــه گــردد و يــا ارزش تجــاري يــك كاال تغييــر کنــد ،باعــث تغييــر زاويــۀ
كســينوس بيــن دو بــردار ميشــود .ازجملــه عوامــل اثرگــذار بــر ايــن شــاخص ،شــرايط جغرافيايــي و
اقليمــي ،اســتراتژيهاي توســعه (جانشــيني واردات يــا توســعۀ صــادرات) ،جنــگ و تحريــم اقتصــادي،
نــوع برنامهريــزي اقتصــادي ،قيمــت بينالمللــي كاالهــا ،نــرخ ارز ،قوانيــن بازرگانــي و نوآوريهــاي
فنــاوری هســتند كــه همگــي بــر صــادرات و واردات كاالهــا مؤثرنــد و باعــث تغييــر پتانســيل تجــاري
دو كشــور ميشــوند .بهطــور كلــي هــر عاملــي كــه بــر كل تجــارت كااليــي كشــور تأثيــر بگــذارد ،بــر
ايــن شــاخص نيــز مؤثــر خواهــد بــود.
4ـ .2شاخص مزیت نسبی آشکارشده
ایــن شــاخص ،بهعنــوان معیــاری جهــت ســنجش توان تجــاری میــان کشــورها ،اولین بار توســط باالســا
در قالــب مقال ـهای در ســال  1965م محاســبه شــد .از لحــاظ ریاضــی ،ایــن شــاخص بــرای کشــوری
همچــون  jبهصــورت زیــر محاســبه میشــود:
()2
در رابطــۀ بــاال کــه حالــت کســر در ریاضــی اســت ،عبــارت منــدرج در صــورت کســر نمایانگــر
درصــد ســهم صــادرات كشــور  jدر گــروه كاالي  iاز صــادرات جهانــی آن و مخــرج کســر بیانگــر درصــد
ســهم صــادرات کل کشــور  jاز کل صــادرات جهــان اســت .دامنــۀ ایــن شــاخص بهصورتــی اســت کــه
مقادیــر آن بیــن صفــر و بینهایــت قــرار میگیرنــد.

 .5یافتههای تحقیق

در ایــن بخــش ،بــرآورد ظرفیــت صــادرات کشــور ایــران بــه اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا براســاس
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
انجــام شــدهاســت .یافتههــای شــاخص کســینوس براســاس میــزان و رونــد بهصــورت فضــای
نمــوداری زیــر اســت:
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شکل  .1چهار گروه شاخص کسینوس (منبع :محاسبات تحقیق)
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تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

در شــکل  ،1گــروه اول بهمعنــای قــدرت زیــاد درجــۀ اکمــال تجــاری کشــور ایــران و کشــورهای
واقعشــده در ایــن گــروه براســاس شــاخص کســینوس اســت و طــی دورۀ زمانــی مشــخص ،ســاختار
تجــاری ایــران و کشــورهای آن گــروه بهســمت 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
ایرانــی بــه بــازار آن کشــورها کاهــش یافتــه اســت .قــرار گرفتــن کشــورها در گــروه ســوم بــه ایــن
معناســت کــه بهدلیــل شــباهت ســاختار تجــارت خارجــی ایــران و آن کشــورها ،درجــۀ اکمــال تجــاری
کــم اســت؛ امــا طــی دورۀ زمانــی مشــخص ،هــر دو کشــور از ظرفیتهــای سیاســی و فرهنگیشــان
درجهــت بهبــود روابــط تجــاری خــود اســتفاده کردهانــد .گــروه چهــارم شــامل کشــورهایی از اتحادیــۀ
اقتصــادی اوراســیا میشــود کــه نهتنهــا ســاختار تجــارت خارجیشــان شــبیه بــه ایــران اســت ،بلکــه
در طــی زمــان ،نفــوذ کاالهــای صادراتــی ایــران در آن کشــورها کاهــش یافتــه اســت.
نتایــج محاســبات شــاخص کســینوس در زمینــۀ پتانســیل توســعۀ صــادرات کاالهــای ایــران بــه
شــرکای تجــاری اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا در جــدول  2نشــان داده شــده اســت .در بیــن پنــج کشــور
عضــو اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا ،امــکان توســعۀ صــادرات ایــران مربــوط بــه کشــور ارمنســتان اســت.
میــزان شــاخص کســینوس بــرای کشــور ارمنســتان  0/81بــوده و نیــز در طــول ایــن دورۀ زمانــی،
امکانپذیــری توســعۀ صــادرات کاالهــای ایرانــی بــه کشــور ارمنســتان افزایــش 3/2درصــدی داشــته
اســت .طبــق دادههــای جــدول ،پــس از ارمنســتان ،بهترتیــب کشــورهای روســیه ،قزاقســتان ،بــاروس
و قرقیزســتان قــرار گرفتهانــد .نکتــۀ جالــب ایــن اســت کــه درمــورد تمــام ایــن چهــار کشــور عضــو
اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا ،امکانپذیــری توســعۀ صــادرات کاالی تولیــد ایــران مثبــت بــوده و نشــان
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از توجــه ویــژۀ کشــور ایــران بــه بــازار همســایگان شــمالی خــود دارد .طبــق گروهبنــدی چهارگانــۀ
شــاخص کســینوس (شــکل  ،)1کشــور ارمنســتان در گــروه نخســت جــای گرفتــه اســت کــه مطابــق
شــاخص کســینوس بهدســتآمده ،ایــران میتوانــد در بازارهــای ایــن کشــور نفــوذ گســتردهتری
داشــته باشــد و رونــد زمانــی مســئله پتانسیلســازی را تقویــت کنــد.
جدول  .2شاخص کسینوس توسعۀ صادرات کاالی ایرانی به اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا طی دورۀ  1390تا 1398
کشور

متوسط میزان شاخص کسینوس طی دورۀ زمانی

رشد شاخص کسینوس طی دورۀ زمانی

روسیه

0/73

-0/6

بالروس

0/43

1/5

ارمنستان

0/81

3/2

قراقستان

0/31

1/01

قرقیزستان

0/19

4/6

(منبع :محاسبات تحقیق)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

کشــور روســیه بــا داشــتن شــاخص کســینوس بزرگتــر از  0/5و کاهــش امکانپذیــری توســعه
در طــول زمــان ،در گــروه دوم قــرار میگیــرد کــه نشــان از ناکامــی تولیدکننــدگان ایرانــی در نفــوذ
بــه بــازار داخلــی ایــن کشــور بــوده اســت .مقــدار شــاخص کســینوس بــرای ســه کشــور بــاروس،
قزاقســتان و قرقیزســتان کوچکتــر از  0/5بــوده کــه حاکــی از ایــن اســت توســعۀ صــادرات کاالی
تولیــد ایــران بــه بــازار ایــن کشــورها چنــدان امکانپذیــر نبــوده و بهنظــر میرســد ســاختار صادراتــی
کشــور ایــران بهنحــوی اســت کــه بــا ســاختار وارداتــی ایــن کشــورها تناســب نــدارد .البتــه درمــورد
ایــن ســه کشــور ،رونــد زمانــی ،رشــد امکانپذیــری توســعۀ صــادرات را نشــان میدهــد (شــکل .)2
در ادامــه ،شــاخص کســینوس براســاس دو گــروه کاالی کشــاورزی و غیرکشــاورزی محاســبه و
تحلیــل شــد .همانگونــه کــه در جــدول  3مشــاهده میشــود ،در بیــن کشــورهای عضــو اتحادیــۀ
اقتصــادی اوراســیا ،بیشــترین امکانپذیــری توســعۀ صــادرات ایــران بــه کشــور ارمنســتان و در بخــش
کاالهــای غیرکشــاورزی بــوده اســت .در بخــش گــروه کاالهــای غیرکشــاورزی ،محصــوالت انــرژی (گاز
طبیعــی و فراوردههــای نفتــی) ،صنایــع پالســتیکی ،پوســت و چــرم دارای امــکان توســعۀ صــادرات
بــه کشــور ارمنســتان هســتند و درمقابــل در بخــش کشــاورزی ،کاالهــای فصــل حیوانــات زنــده و
فراوردههــای غذایــی قابلیــت توســعۀ صــادرات ایــران بــه بازارهــای ارمنســتان را دارنــد.
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شکل  .2گروهبندی توان صادرات کشور ایران به اتحادیۀ اوراسیا (منبع :محاسبات تحقیق)

تاهیراهبردیوکالن
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جدول  .3شاخص کسینوس توسعۀ صادرات کاالهای کشاورزی و غیرکشاورزی از ایران به اتحادیۀ اقتصادی
اوراسیا طی دورۀ  1390تا 1398
کشور
روسیه
ارمنستان
بالروس
قزاقستان
قرقیزستان
(منبع :محاسبات تحقیق)
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گروه کاال

شاخص کسینوس
1390

1393

1395

1398

کشاورزی

0/51

0/52

0/56

0/54

غیرکشاورزی

0/001

0/002

0/001

0/000

کشاورزی

0/32

0/43

0/43

0/55

غیرکشاورزی

0/59

0/64

0/66

0/71

کشاورزی

0/032

0/036

0/037

0/039

غیرکشاورزی

0/014

0/012

0/016

0/024

کشاورزی

0/062

0/071

0/084

0/081

غیرکشاورزی

0/043

0/051

0/061

0/060

کشاورزی

0/030

0/026

0/039

0/041

غیرکشاورزی

0/015

0/015

0/019

0/021
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درخصــوص کشــور روســیه ،میــزان شــاخص کســینوس در تمــام ســالها بــرای کاالهــای کشــاورزی
بیــش از  0/5بــوده 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
بــوده اســت کــه نشــان از ظرفیــت بــازار ایــن کشــور جهــت کاالهــای کشــاورزی تولیــد ایــران دارد؛
درحالــیکــه در بقیــۀ مــوارد شــاخص کســینوس کمتــر از  0/5بــوده اســت .نتیجــۀ دیگــر حاصلشــده
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.
بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده درمــورد ظرفیــت بیشــتر صــادرات ایــران بــه همســایگان
شــمالی خــود ــــ کــه در عضویــت اتحادیــۀ اوراســیا هســتند ــــ در حــوزۀ کاالهــای کشــاورزی ،در
ادامــه بــا اســتفاده از محاســبۀ شــاخص مزیــت نســبی آشکارشــده ،بــه ســنجش ســطح مزیــت نســبی
محصــوالت عمــدۀ صادراتــی ایــران پرداختــه شــده اســت (جــدول  .)4براســاس نتایــج ،کشــور ایــران
در برخــی از محصــوالت کشــاورزی مزیــت نســبی صادراتــی بــه همســایگان شــمالی خــود کــه عضــو
اتحادیــۀ اوراســیا هســتند ،نداشــته یــا اینکــه در برخــی از ســالها دارای مزیــت نســبی نهچنــدان
مطلوبــی بــوده اســت .از مهمتریــن علــل ایــن اتفــاق ناتوانمنــدی در بازاریابــی ،ناآشــنایی بــا فرهنــگ
کسـبوکار کشــورهای عضــو اتحادیــه ،فقــدان کنسرســیوم صادراتــی توانمنــد و تحریمهــای اقتصــادی
بــوده اســت .بــا توجــه بــه دادههــای جــدول  ،4کشــور ایــران فقــط در شــش محصــول خرمــا ،کیــوی،
ســیب ،پســته ،ســیبزمینی 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  .4شاخص مزیت نسبی آشکارشده ایران در صادرات محصوالت کشاورزی به اتحادیۀ اوراسیا
محصوالت عمدۀ کشاورزی

شاخص مزیت نسبی آشکارشده

خرما

2/41

کیوی

2/06

سیب

5/16

پسته

2/19

سیبزمینی

1/64

خیارشور

4/59

(منبع :محاسبات تحقیق)
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 .6نتيجهگیری

هــدف اصلــی ایــن تحقیــق ،محاســبۀ درجــۀ اکمــال تجــاری صادراتــی ایــران بــا اعضــای اتحادیــۀ
اقتصــادی اوراســیا (روســیه ،بــاروس ،ارمنســتان ،قزاقســتان و قرقیزســتان) بــوده اســت کــه ایــران از
ســال  2018م بــا ایــن اتحادیــه وارد فــاز اجرایــی موافقتنامــۀ تجــارت ترجیحــی موقــت سهســاله
شــده اســت .در راســتای هــدف تحقیــق ،مبانــی نظــری و روششناســی تحقیــق توضیــح داده شــد و
دو روش شــاخص کســینوس و شــاخص مزیــت نســبی آشکارشــده بهعنــوان ابــزار محاســبه معرفــی
گردیــد .طبــق نتایــج محاســبۀ شــاخص کســینوس و گروهبنــدی 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
اســت کــه بــرای گســترش صــادرات کاال از ایــران بــه آن بایــد برنامهریــزی و اصــاح اقدامــات و
رویههــا 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
اقتصــادی اوراســیا) میــزان اکمــال تجــاری ایــران بــا آنهــا طبــق شــاخص کســینوس کــم ،ولــی
رونــد رشــد شــاخص کســینوس چشــمگیر بــوده اســت و ایــن رشــد رونــد توجیهکننــدۀ تــاش
بــرای توســعۀ صــادرات کاالهــای ایــران بــه بازارهــای ایــن ســه کشــور اســت .همچنیــن طــی یــک
دهــۀ اخیــر تــاش کشــور ایــران جهــت نفــوذ در بــازار کاالهــای کشــاورزی ایــن کشــورها بیــش
از کاالهــای غیرکشــاورزی بــوده کــه حاکــی از نبــو ِد تنوعپذیــری ســبد کاالهــای صادراتــی کشــور
ایــران بــه اعضــای اتحادیــه اســت.

 .7پیشنهادها

 .1باآنکــه اعضــای اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا مهمتریــن بلــوک تجــاری شــریک بــا ایــران بهحســاب
میآینــد ،کشــور ایــران تــا کنــون نتوانســته اســت بهدالیــل مختلــف ،نفــوذ مناســب و معنــاداری در
بــازار داخلــی ایــن کشــورها داشــته باشــد .ولــی بــا توجــهبــه نتایــج ایــن تحقیــق ،امــکان گســترش
صــادرات ایــران امکانپذیــر بــوده و بــازار داخلــی کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه میتواننــد محــل
عرضــه و فــروش کاالهــای تولیــد کشــور ایــران باشــند .لــذا ایــن مهــم نیــاز بــه تمرکــز و برنامهریــزی
بلندمــدت و هدفمنــد را طلــب میکنــد.
 .2درخصــوص ســه کشــور بــاروس ،قزاقســتان و قرقیزســتان اگرچــه میــزان شــاخص کســینوس
کمتــر از  0/5بــوده ،رونــد زمانــی رشــد شــاخص کســینوس نشــان از بهبــود امــکان توســعۀ صــادرات
ایــران بــه بــازار ایــن کشــورها دارد .بهویــژه کشــور قزاقســتان کــه دارای مــرز آبــی بــا ایــران اســت،
میتوانــد مزیتهایــی همچــون هزینــۀ حملونقــل کمتــر و تعامــل بیشــتر تجــار را بــا کشــور ایــران
بههمــراه داشــته باشــد.
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 .3پیشــنهاد میشــود صــادرات کاالهــای غیرکشــاورزی ،همچــون کاالهــای دارویــی ،کاالهــای
فناوریمحــور و کاالهــای حــوزۀ ساختوســاز ،نیــز مــورد توجــه تجــار کشــور ایــران جهــت صــادرات
بــه بازارهــای کشــورهای اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا قــرار گیــرد .حمایــت از اســتارتاپها و بنگاههــای
کوچــک و متوســط فعــال در ایــن حوزههــا در کشــور ایــران راهــکار مناســب تشــویق بــه نفــوذ در بــازار
داخــل کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا خواهــد بــود.
 .4بــا توجــهبــه ایــن یافتــه کــه کشــورهای عضــو اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا پتانســیل زیــادی
بــرای کاالهــای صادراتــی ایــران دارنــد ،دادههــای واقعــی نشــان از حجــم پاییــن صــادرات کاالهــای
ایــران بــه ایــن کشــورها داشــته و باعــث شــده اســت کــه واردات از بــازار اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا
بــه ایــران چندیــن برابــر حجــم صــادرات ایــران بــه ایــن همســایگان شــمالی خــود باشــد (بهجــز
ارمنســتان کــه بهدلیــل صــادرات گاز طبیعــی ،کشــور ایــران دارای تــراز تجــاری مثبــت اســت)؛ لــذا
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
و رفــع مشــکالت صادراتــی از طریــق مذاکــره در کارگروههــای مشــترک اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا
پیشــنهاد میشــود.
 .5از آنجــا کــه پنــج عضــو اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا درحــدود هشــتاد ســال طبــق اســتانداردهای
زبانــی و فرهنگــی شــوروی بهصــورت متحــد بــا یکدیگــر بودهانــد ،فعالیــت تجــاری بــا آنهــا نیازمنــد
آشــنایی بــا ســبک و الگــوی رفتــاری کسـبوکار ،شناســایی سـهگانۀ بازاریابــی ،بازارشناســی هدفمنــد،
حمایــت بخــش دولتــی و توســعۀ حمایــت از کانــال ســبز در تجــارت بــا اتحادیــۀ اوراســیا اســت.
 .6باوجــود حــل مشــکل تعرفههــا در تجــارت بــا بــازار اوراســیا (اجــرای تثبیــت تعرفــه و تخفیــف
تعرفــه) ،موانــع غیرتعرف ـهای فراوانــی همچــون مشــکل رفتوآمــد (نبــو ِد پروازهــای متعــدد هفتگــی
بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه) ،فقــدان زیرســاخت حملونقــل کاالیــی گســترده و توســعهیافته ،نبــو ِد
شــعب بانکــی کشــور ایــران در شــهرهای تجــاری کشــورهای عضــو اتحادیــۀ اوراســیا وجــود دارد کــه
برنامهریــزان و مدیــران حــوزۀ تجــارت بــا اوراســیا بایــد بــا برگــزاری جلســات هماندیشــی بــا تجــار و
مذاکــره بــا شــرکای تجــاری در اتحادیــۀ اوراســیا موانــع تعرف ـهای را رفــع یــا کماثــر کننــد.
در انتهــا ،جهــت پژوهشهــای آتــی پیشــنهاد میشــود الگــوی تجــاری ایــران بــا اعضــای اتحادیــۀ
اقتصــادی اوراســیا براســاس مناســبات تجــاری سیاســی نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد و همچنیــن
بــا انتشــار گزارشهــای جدیدتــر فعالیــت تجــاری ایــران بــا اتحادیــه ،عملکــرد موافقتنامــۀ موقــت
تجــاری ایــران بــا ایــن اتحادیــه بررســی شــود .اســتفاده از روشهــای مطالعــۀ میدانــی و مصاحبــه
بــا خبــرگان و مدیــران نظــام بانکــی ،اتــاق بازرگانــی و گمــرک جمهــوری اســامی ایــران ،بهعنــوان
تحقیقــات تکمیلــی پژوهــش حاضــر ،بــه محققــان و صاحبنظــران دانشــگاهی پیشــنهاد میشــود.
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