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معرفی شبکه

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی یک کانون تفّکر با ماموریت »اثرگذاری بر تصمیمات 
مسئولین و دستگاه ها به منظور تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی در کشور« است که در 

سال 1395 فعالیت  رسمی خود را آغاز نمود.

این شبکه، 10 برنامه کالن در چارچوب اقتصاد مقاومتی در دستور کار دارد که هر 
برنامه، تعدادی مسئله را شامل می شود. اعضای شبکه از جوانان نخبه کشور بوده و هر 

کدام بر حل یکی از این مسائل متمرکز هستند.

شناسایی شبکه مسائل در هر حوزه، طراحی راهکار برای حل مسائل احصاء شده و 
هم اندیشی جهت ارزیابی و تدقیق آن، بررسی تجربیات جهانی، طرح مباحث در فضای 
نخبگانی و رسانه ای و پیگیری راهکارهای ارائه شده از دستگاه ها و مسئولین مرتبط به 

منظور اتّخاذ تصمیمات الزم، از جمله فعالیت هایی است که در شبکه انجام می شود.

و  مختصر  طرح  با هدف  که  است  سیاستی«  »گزارش  شبکه  تولیدات  انواع  از  یکی 
مفید یک مسئله و ارائه راهکار برای حل آن، ویژه تصمیم گیران تهیه می شود. گزارش 
سیاستی حاضر نیز در قالب برنامه »مهندسی نظام تجاری« در شبکه، در همین چارچوب 

تهیه شده است.

عالقه مندان می توانند از طریق سایت Moqnet.ir با شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در 
ارتباط باشند و نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را در خصوص فعالیت های شبکه 

ارائه نمایند. 
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اتحادیه اروپا مجموعه ای از ۲۸ کشور اروپایی است که در قالب یک نهاد چند ملیتی 
این  از  که  است  نفر  میلیون  برابر 51۲  منطقه  این  در  متحد شده اند. جمعیت ساکن 
لحاظ پس از چین و هند، با اختالف زیاد در جایگاه سوم جهان قرار دارد. این اتحادیه 
پایین تر از آمریکا و باالتر از چین، دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان بر اساس تولید 
ناخالص داخلی به حساب می آید. اتحادیه اروپا به لحاظ صادرات پس از چین و به 

لحاظ واردات پس از آمریکا جایگاه دوم را در جهان دارد.

صادرات  ایران  به  دالر  میلیارد   10.3 از  بیش   ۲01۸ سال  در  اروپا  اتحادیه  اعضای 
داشته اند؛ آلمان، ایتالیا و فرانسه در رتبه های نخست صادرات به ایران قرار دارند. ایران 
نیز در سال ۲01۸ حدود 11.3 میلیارد دالر کاال به اعضای اتحادیه اروپا صادر کرده 

است؛ ایتالیا، اسپانیا و فرانسه مقاصد اصلی صادرات ایران بوده اند. 

مقابل سهم  در  و  داشته اند  ایران  واردات  از  اروپایی سهمی ۲3 درصدی  کشورهای 
آنها از کل صادرات و صادرات غیرنفتی ایران به ترتیب حدود 17 و 3 درصد بوده 
است. نفت خام بیش از 9.۸ میلیارد دالر از صادرات ایران به کشورهای اروپایی در 
سال ۲01۸ را به خود اختصاص داده بود؛ اما در سال جاری میالدی به دلیل تحریم ها، 
صادرات نفتی ایران به اتحادیه اروپا به صفر رسیده است و بنابراین انتظار می رود 
میزان کل صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲019 به کمتر از 1 

میلیارد دالر کاهش یابد.

محصوالت غیرنفتی صادراتی ایران به اتحادیه اروپا شامل محصوالت کشاورزی و مواد 
اولیه صنایع می شود که به راحتی امکان صادرات آنها به دیگر کشورهای جهان وجود 
دارد؛ چرا که میزان صادرات ایران به اتحادیه اروپا در این محصوالت به مراتب کمتر 
از میزان کل صادرات ایران است. همچنین در خصوص بسیاری از کاالهای وارداتی از 

خالصه مدیریتی



کشورهای اروپایی، امکان ساخت داخل محصوالت و یا واردات آن  از دیگر کشورهای 
جهان فراهم است. 

عالوه بر این، کشورهای اروپایی سهم قابل توجهی در واسطه گری واردات محصوالت 
اساسی بخش کشاورزی ایران از جمله ذرت، دانه سویا، جو و دانه های روغنی دارند؛ 
ایران به طور مستقیم این قبیل  که الزم است نقش آنها در این زمینه کاهش یابد و 
کاالها را از کشورهای هدف وارد نماید. در بسیاری از بخش ها از جمله محصوالت 
دارویی، محصوالت شیمیایی، محصوالت فوالدی و محصوالت پالستیکی نیز ایران 
کاالهای اولیه و کم فرآوری شده را به کشورهای اروپایی با قیمت ناچیز صادر می کند 
و در مقابل، محصوالت فرآوری شده و نهایی را با قیمت هایی به مراتب باالتر، از این 

کشورها وارد می نماید؛ که الزم است در این زمینه نیز تجدیدنظر صورت پذیرد.

در مجموع باید گفت که تجارت دوجانبه میان ایران و اتحادیه اروپا، عالوه بر اینکه 
حجم قابل توجهی ندارد، بیش از آنکه به واقعیت های اقتصادی وابسته باشد، شدیدا از 
روابط سیاسی متأثر بوده است. در آینده نیز نمی توان صرفا با نگاه اقتصادی به رابطه با 
کشورهای اروپایی امیدوار بود؛ در واقع به نظر نمی رسد اتحادیه اروپا مایل به توسعه 
واردات و در کل تجارت خود با ایران باشد و این مهمترین مانعی است که از منظر 
سیاسی، بر روابطه ایران و اروپا سایه افکنده است. لذا ضروریست جمهوری اسالمی 
ایران، در تجارت با کشورهای این اتحادیه تجدیدنظر نموده و نظام تجاری خود را بر 

اساس تصمیمی که در این زمینه اتخاذ می کند، بازطراحی نماید.
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بخش اول 
مقدمه

اتحادیه اروپا به مجموعه ای از ۲۸ کشور اروپایی گفته می شود که در قالب یک نهاد 
بخش های  در  اروپا  اتحادیه  اعضای  قوانین  و  سیاست ها  متحد شده اند.  ملیتی،  چند 
نمایندگان کشورهای  از سوی  به صورت یکسان و  تجارت، کشاورزی و مهاجرت 
عضو تعیین می شود. به همین دلیل اعضای اتحادیه اروپا مستقال قادر به تصمیم گیری 
درباره روابط تجاری دوجانبه خود با دیگر کشورها نیستند و باید این کشوها را به 

صورت یک مجموعه واحد در نظر گرفت. 

پس  لحاظ،  این  از  که  است  نفر  میلیون   51۲ برابر  اتحادیه  این  در  ساکن  جمعیت 
این  همچنین  می گیرد.  قرار  جهان  سوم  جایگاه  در  زیاد  اختالف  با  هند  و  چین  از 
اتحادیه دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان بر اساس تولید ناخالص داخلی محسوب 
می شود. بر اساس آمار صندوق بین المللی پول در سال ۲01۸ میالدی، اتحادیه اروپا 
با نزدیک به 19 هزار میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی، پایین تر از آمریکا با ۲0.5 
هزار میلیارد دالر و باالتر از چین با 13.4 هزار میلیارد دالر قرار دارد. عالوه بر این، 
با معیار برابری قدرت خرید، میزان تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا درحدود ۲۲ 
هزار میلیارد دالر محاسبه شده است که پس از چین با ۲5 هزار میلیارد دالر، در رتبه 

دوم جهان قرار می گیرد1.

اتحادیه اروپا به لحاظ صادرات پس از چین و به لحاظ واردات پس از آمریکا جایگاه 
دوم را در جهان دارد. حجم صادرات اعضای اتحادیه اروپا به خارج از این منطقه در 
سال ۲01۸ برابر ۲.37 هزار میلیارد دالر و حجم واردات آن برابر ۲.56 هزار میلیارد 
اتحادیه  این  بین کشورهای  اگر تجارت داخلی  این درحالیست که  بوده است.  دالر 

1. میزان تولید ناخالص داخلی آمریکا در هردو شاخص اسمی و برابری قدرت خرید یکسان و برابر با 20.5 هزار میلیارد دالر است.
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محاسبه شود، میزان صادرات و واردات این کشورها به ترتیب به اعداد 6.45 و 6.39 
هزار میلیارد دالر می رسد.

قرار  اقتصادی و صنعتی در سطوح گوناگونی  اقتدار  لحاظ  به  اروپا  اتحادیه  اعضای 
دارند و همین مسئله در برخی موارد، تبدیل به یک چالش برای ادامه حیات این نهاد 
چند ملیتی شده است. آلمان در میان اعضای اتحادیه اروپا در بسیاری از شاخص های 
اقتصادی کالن، با اختالف زیاد جایگاه اول را دارد. پس از آلمان کشورهای فرانسه و 
بریتانیا قدرت های اقتصادی برتر اتحادیه اروپا محسوب می شوند؛ هرچند در سال های 

اخیر، بریتانیا در مسیر خروج از این اتحادیه قرار گرفته است.

کلیات تجارت ایران و اتحادیه اروپا

صادرات  ایران  به  دالر  میلیارد   10.3 از  بیش   ۲01۸ سال  در  اروپا  اتحادیه  اعضای 
داشته اند که در این میان آلمان، ایتالیا و فرانسه بیشترین صادرات را به ایران داشته اند. 
ایران نیز در این سال در حدود 11.۲ میلیارد دالر کاال به اعضای اتحادیه اروپا صادر 
کرده است که کشورهای ایتالیا، اسپانیا و فرانسه در صدر مقاصد صادراتی ایران در این 
اتحادیه قرار داشته اند. نفت خام بیش از 9.7 میلیارد دالر از صادرات ایران به کشورهای 

اروپایی در سال ۲01۸ را به خود اختصاص داده است.

کشورهای اروپایی در طول دو سال اخیر، سهمی حدود ۲3 درصد در واردات ایران 
داشته اند و در مقابل سهم آنها از کل صادرات و صادرات غیر نفتی ایران به ترتیب 
درحدود 17 و 3 درصد بوده است. الزم به ذکر است که در سال جاری میالدی، به 
دلیل تحریم ها، صادرات نفتی ایران به اتحادیه اروپا به صفر رسیده است و بنابراین 
انتظار می رود میزان کل صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲019 

به کمتر از 1 میلیارد دالر کاهش یابد.

در این گزارش اتحادیه اروپا به طور مختصر معرفی شده و وضعیت کشورهای عضو 
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آن در برخی شاخص های مهم اقتصادی و تجاری مورد بررسی قرار می گیرد. سپس به 
تجزیه و تحلیل صادرات ایران به اتحادیه اروپا پرداخته شده و مهمترین واردکنندگان 
کاالهای  اند،  شده  معرفی  اروپا  اتحادیه  اعضای  از  ایران  نفتی  غیر  کاالهای  و  نفت 
روند 10  و  بندی  شده   دسته  افزوده  ارزش  و  قیمت  لحاظ  به  نفتی صادر شده  غیر 
ساله صادرات ایران به اتحادیه اروپا به صورت کلی و اثرات تحریم ها بر این روند و 
همچنین روند صادرات برخی گروه های کاالیی اصلی به تفکیک، مورد بررسی قرار 
گرفته است. تجزیه و تحلیل واردات ایران از اتحادیه اروپا و مشخص کردن سهم هر 
یک از اعضای اتحادیه اروپا، در ادامه این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است؛ روند 
10 ساله واردات ایران از اتحادیه اروپا و همچنین تاثیر تحریم های اقتصادی آمریکا 
علیه ایران در سال های ۲01۲ و ۲013 بر واردات ایران از اتحادیه اروپا، در این بخش 

بررسی شده است.
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بخش دوم 
وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا در مقایسه با ایران و جهان

ریشه شکل گیری اتحادیه اروپا، دو معاهده تجاری به نام های »پیمان پاریس« و »پیمان 
رم« است که به ترتیب در سال های 195۲ و 1957 میان کشورهای آلمان غربی، فرانسه، 
ایتالیا و بنلوکس )هلند، بلژیک و لوکزامبورگ( منعقد شد.  به موجب این توافقنامه ها، 
دو سازمان  »ذغال سنگ و فوالد اروپا« و »جامعه اقتصادی اروپا« تشکیل شد. پس از آن 
به تدریج کشورهای دیگر به جامعه اقتصادی اروپا پیوستند و سرانجام در سال 1993 با 
انعقاد پیمانی موسوم به »پیمان اتحادیه اروپا« میان اعضای جامعه اقتصادی اروپا، نظام 

کنونی اتحادیه اروپا پدید آمد.

۲۸ عضو اتحادیه اروپا عبارتند از آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، هلند، 
التویا  اتریش،  اسلواکی،  اسلوونی،  استونی،  ایرلند،  فنالند،  سوئد،  دانمارک،  لهستان، 
)لتونی(، لیتوانی لوکزامبورگ، کروواسی، یونان، بلغارستان، مجارستان، جمهوری چک، 
بلژیک، رومانی، مالت و قبرس. سوئیس و نروژ از مهمترین کشورهای اروپایی هستند 
که به عضویت اتحادیه اروپا در نیامده اند؛ عالوه بر این، برخی کشورهای اروپای شرقی 
از جمله اوکراین، صربستان و دیگر کشورهای منطقه بالتیک نیز در مسیر عضویت در 

این اتحادیه قرار دارند.

این کشورها با 4.5 میلیون کیلومتر مربع مساحت، حدود 3 درصد از خشکی های زمین 
و با 51۲ میلیون نفر جمعیت، 7 درصد از جمعیت جهان را در اختیار دارند. به لحاظ 
امکانات طبیعی، منطقه اتحادیه اروپا در سرزمینی حاصلخیز و پر آب واقع شده که 
به همین دلیل از سالیان دور، محل تشکیل جوامع انسانی بوده و صنعت کشاورزی و 

دامپروری در آنجا رونق زیادی داشته است.

حدود 43 درصد از کل خشکی های اتحادیه اروپا مربوط به زمین های کشاورزی است. 
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دسترسی زیاد و آسان به آب های آزاد، رودهای پر آب و قابل کشتیرانی، مرز زمینی با 
قاره آسیا و نزدیکی جغرافیایی به مناطق پرجمعیت آفریقا شرایط را برای رونق تجارت 
در این منطقه مهیا کرده است. جاذبه های گردشگری فراوان منطقه اتحادیه اروپا مانند 
سواحل مدیترانه، ورزشگاه های زمستانی در کوه های آلپ، بناهای تاریخی در یونان و 
ایتالیا و همچنین نمایشگاه ها، موزه ها و مراکز فرهنگی موجب سفر سالیانه خیل عظیمی 

از گردشگران به کشورهای عضو این اتحادیه می شود.

یورو  نام  به  مشترک  پول  یک  ایجاد  اروپا  اتحادیه  دیگر  مهم  ویژگی های  از 
پرتغال،  اسپانیا،  هلند،  ایتالیا،  فرانسه،  آلمان،  کشورهای  در  هم اکنون  که  است 
قبرس،  ایرلند،  استونی،  اسلوونی،  اسلوواکی،  استونی،  اتریش،  فنالند،  بلژیک، 
گرفته  کار  به  رسمی  پول  عنوان  به  یونان  و  مالت  لیتوانی،  لوکزامبورگ،  لتونی، 
می شود. یورو پس از دالر بزرگترین واحد پولی به لحاظ میزان تبادالت در جهان 

می شود.  محسوب 

اتحادیه اروپا به نسبت صنایع بزرگی که در اختیار دارد، از منابع خام اندکی برخوردار 
است که به همین دلیل شدیدا وابسته به واردات مواد خام از جمله نفت است.

با این وجود، ناهمگونی در سرعت پیشرفت و قدرت اقتصادی اعضای اتحادیه اروپا 
سبب شده است که مشکالت زیادی برای ادامه حیات این نهاد چند ملیتی پدید آید. 
فاصله اعضای اتحادیه اروپا در برخی شاخص های اقتصادی بسیار زیاد است و پیوسته 
بر قدرت اقتصادی و صنعتی آلمان نسبت به سایرین افزوده می شود؛ که این مسئله 
افزایش نفوذ و قدرت تصمیم گیری این کشور نسبت به سایرین را در پی داشته است. 
شاید به همین خاطر باشد که بریتانیا قبل از رسیدن به چنین وضعی، تصمیم به خروج 
از اتحادیه اروپا گرفته است. ایتالیا نیز چندی است که نشانه هایی مبنی بر تمایل به 

خروج از اتحادیه اروپا را از خود بروز می دهد.  
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تولید ناخالص داخلی

از کشورهای عضو  بسیاری  در  اقتصادی(  )رشد  داخلی  ناخالص  تولید  رشد ساالنه 
از  بسیاری  زیرا  است؛  پائین  یافته  توسعه  کشورهای  اغلب  مانند  به  اروپا،  اتحادیه 
اقتصادهای  که  حالی  در  است.  شده  فعال  کشورها  این  اقتصاد  و  بازار  ظرفیت های 
و  آفریقایی  کشورهای  هند،  چین،  همچون  توسعه  حال  در  کشورهای  و  نوظهور 
کشورهای جنوب آسیا اغلب از رشد اقتصادی چند برابری نسبت به توسعه یافته ها 

برخوردارند. 

در نمودار زیر میزان رشد تولید ناخالص داخلی قدرت های بزرگ اقتصادی جهان در 
سال ۲01۸ نمایش داده شده است:

نمودار 1- رشد توليد ناخالص داخلی قدرت های بزرگ اقتصادی جهان در سال 2018

از جمله کشورهای  اروپایی  نیز کشورهای  داخلی«  تولید  »سرانه  اساس شاخص  بر 
ثروتمند محسوب می شوند که وضعیت مطلوبی در این زمینه دارند. در نمودار زیر 
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وضعیت هریک از قدرت های اقتصادی مورد بحث در این شاخص نمایش داده شده 
است:

نمودار 2- سرانه توليد ناخالص داخلی )بر اساس برابری قدرت خريد(

الزم به ذکر است سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص برابری قدرت 
خرید، درحدود ۲1 هزار دالر در سال است.

تراز تجاری

حجم باالی صادرات یک کشور حاکی از قدرت تولید و رقابت پذیری تولیدات آن کشور 
است. میزان صادرات و واردات یک کشور با میزان اثرگذاری و اثرپذیری از تحوالت 
اقتصادی شرکای تجاری آن کشور، رابطه مستقیمی دارد. بنابراین اگر حجم صادرات و 
واردات یک کشور در مقیاس جهانی و بزرگ باشد، نقش آن کشور در تحوالت اقتصادی 
جهان بزرگ خواهد بود. اتحادیه اروپا به صورت واحد دومین صادرکننده بزرگ دنیا 

محسوب می شود و بر این اساس، نقش ویژه ای در تحوالت اقتصادی جهان دارد.
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عالوه بر این، اتحادیه اروپا با رقم ۲۲۲ میلیارد دالر، بزرگترین واردکننده نفت در دنیا 
به حساب می آید. البته برخی اعضای اتحادیه اروپا مانند بریتانیا و هلند اقدام به تولید 
و صادرات نفت می کنند اما صادرات ۲۸ میلیارد دالری نفت توسط آنها تنها 13 درصد 
از نیاز اتحادیه اروپا به نفت را تامین می کند. البته اتحادیه اروپا به خوبی نسبت به این 
نقطه ضعف خود آگاه است و از حدود 40 سال پیش سرمایه گذاری زیادی در بخش 

انرژی های تجدید پذیر انجام داده است؛ تا از نیازهای وارداتی به انرژی بکاهد. 

در نمودار زیر میزان واردات نفت توسط قدرت های بزرگ اقتصادی نمایش داده شده 
است:

نمودار 3- آمار واردات نفت در سال 2017

کشور روسیه در سال ۲017 با تامین ۲9 درصد از نفت مورد نیاز اعضای اتحادیه اروپا، 
بزرگترین صادرکننده نفت به حوزه اتحادیه اروپا محسوب می شود. این کشور همچنین 
مهم ترین مبدأ گاز مورد نیاز کشورهای اتحادیه اروپاست و بنابراین اتحادیه اروپا به 
منظور تامین امنیت انرژی خود، نیاز شدیدی به تعامل با روسیه دارد. پس از روسیه، 
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نروژ و قزاقستان بیشترین نفت را به اتحادیه اروپا صادر می کنند.

تراز تجاری اتحادیه اروپا در سال ۲017 برابر منفی ۲00 میلیارد دالر بوده است. نقش 
قدرت های اقتصادی اتحادیه اروپا در این تراز منفی بسیار متفاوت است؛ به طوری که 
برخی اعضا مانند آلمان تراز بسیار باالیی دارند و برخی دیگر مانند بریتانیا به شدت 
دچار کسری تجاری هستند. آلمان با ۲77 میلیارد دالر، هلند با 7۸ میلیارد دالر و ایرلند 
با 49 میلیارد دالر در صدر کشورهای با تراز مثبت تجاری در اتحادیه اروپا هستند و 
کشورهای بریتانیا، فرانسه و اسپانیا به ترتیب با 197، ۸9 و 31 میلیارد دالر از بیشتری 

کسری در تراز تجاری برخوردارند.

با این حال اگر تجارت خدمات نیز در تراز تجاری محاسبه شود، وضعیت این اتحادیه 
کمی متعادل تر می شود. در این شرایط آلمان با مازاد تجاری ۲57 میلیارد دالر کماکان 
صدرنشین جدول تراز تجاری اتحادیه اروپا است و فرانسه و بریتانیا به ترتیب با منفی 
۸0 و منفی 61 میلیارد دالر در قعر جدول تراز تجاری اعضای اتحادیه اروپا قرار دارند.

صادرات

کشور آلمان با فاصله زیادی نسبت به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در صدر فهرست 
صادرکنندگان کاال در اتحادیه اروپا قرار دارد. آلمان در مقایسه با کشورهای جهان نیز 
جایگاه باالیی دارد و پس از چین و آمریکا سومین صادرکننده بزرگ کاال در جهان 
محسوب می شود.  هلند، فرانسه و ایتالیا پس از آلمان بزرگترین صادرکنندگان کاال در 
میان اعضای اتحادیه اروپا هستند. در این میان، کشور هلند در نسبت صادرات به تولید 
ناخالص داخلی وضعیت مناسب تری در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی دارد و در 

بسیاری از کاالها، جزو صادرکنندگان جهانی محسوب می شود. 

در مقابل، کشور بریتانیا در صادرات کاال ضعیف تر از 5 کشور، آلمان، هلند، فرانسه، 
ایتالیا و بلژیک است؛ اما توانسته است بخشی از ضعف خود در صادرات کاال را در 
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صادرات  زمینه  در  اروپا  اتحادیه  قدرت  اولین  بریتانیا  نماید؛  جبران  خدمات  حوزه 
خدمات محسوب می شود. 

ایران در مقایسه با اعضای اتحادیه اروپا با 47 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی جایگاه 
نوزدهم را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که به لحاظ تولید ناخالص داخلی 
در رتبه پنجم قرار دارد. همچنین در صورتی که میزان صادرات نفت ایران نیز در نظر 

گرفته شود، جایگاه ایران در بین کشورهای اروپایی به رتبه پانزدهم خواهد رسید.

نمودار 4- مقايسه صادرات غيرنفتی ايران و اعضای اتحاديه اروپا در سال 2017

تنوع صنایع برتر و محصوالت صادراتی می تواند تا حد زیادی، آسیب پذیری اقتصاد 
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یک کشور را از تحوالت و نوسانات تجارت خارجی کاهش دهد؛ که اتحادیه اروپا 
از آن برخوردار است. صنایع خودروسازی، هواپیماسازی، داروسازی، پاالیش نفت، 
ماشین های مکانیکی، ماشین های الکتریکی و وسایل ارتباط از راه دور از جمله مهمترین 

صنایع اتحادیه اروپا است.

در جدول زیر سه محصول با بیشترین صادرات توسط برخی اعضای منتخب اتحادیه 
اروپا و ایران نمایش داده شده است:

جدول 1- سه محصول اصلی صادراتی اعضای اتحاديه اروپا و ايران در سال 2017

محصول اول نام کشور
صادراتی

ارزش 
)میلیارد 

دالر(

محصول دوم 
صادراتی

ارزش
)میلیارد 

دالر(

محصول سوم 
صادراتی

ارزش 
)میلیارد 

دالر(

انواع تلفن و اتریش
آبهای معدنی و 2.7انواع داروها4.7گوشی همراه

2.4نوشابه ها

الماس های غیر 20.5انواع داروهابلژیک
10.9صنعتی

موتور خودرو و 
وسایل نقلیه با 
ظرفیت کمتر از 

10 نفر

9.7

جمهوری 
چک

موتور خودرو و 
وسایل نقلیه با 
ظرفیت کمتر از 

10 نفر

8.6
کامپیوتر و 
ماشین های 

پردازنده
تلفن ها و 5.0

4.3گوشی های همراه

مولدهای برق از 3.7انواع داروهادانمارک
اجزاء موتورهای 2.1نیروی باد

1.4غیر الکتریکی

هواپیما و انواع فرانسه
14.8انواع داروها40.3هواگردها

موتور خودرو و 
وسایل نقلیه با 
ظرفیت کمتر از 

10 نفر

7.6
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آلمان

موتور خودرو و 
وسایل نقلیه با 
ظرفیت کمتر از 

10 نفر

انواع هواپیماها و 42.4انواع داروها60.6
41.1هواگردها

12.0انواع داروهاایتالیا

موتور خودرو و 
وسایل نقلیه با 
ظرفیت کمتر از 

10 نفر

6.3جواهرآالت6.8

انواع تلفن و هلند
23.0گوشی همراه

گیرنده ها و 
فرستنده ها و 

پردازنده های صدا 
و تصویر

15.6انواع داروها17.0

14.7انواع داروهاایرلند

افزودنیها برای 
معطر کردن 

مواد صنعتی و 
خوراکی

ترکیبات 6.8
6.6هیتروسیکلیک

اسپانیا

موتور خودرو و 
وسایل نقلیه با 
ظرفیت کمتر از 

10 نفر

11.8

موتور خودرو و 
وسایل نقلیه با 
ظرفیت کمتر از 

10 نفر

6.5انواع داروها9.4

4.5انواع داروهاسوئد

موتور خودرو و 
وسایل نقلیه با 
ظرفیت کمتر از 

10 نفر

2.9ماهی سالمون7.3

18.9نفت خامبریتانیا

انواع سیم ها، 
میله ها، صفحات، 

تسمه ها و ... 
ساخته شده از طال 

با روکش پالتین

15.7انواع داروها16.9

گازهای مایع 7.1میعانات گازیایران
1.5پروپان مایع شده2.3شده

الزم به ذکر است در مورد ایران، اگر از میعانات گازی و محصوالت نفتی صرف نظر 
شود، پسته، آهن و فوالد و اوره و فرش محصوالت با بیشترین صادرات هستند.
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واردات

اتحادیه اروپا پس از آمریکا، بزرگترین واردکننده کاال در جهان محسوب می شود. آلمان 
با واردات 1174 میلیارد دالر کاال در سال ۲017 سومین واردکننده بزرگ در جهان 
و اولین واردکننده کاال در اتحادیه اروپا محسوب می شود. کشورهای بریتانیا، فرانسه، 
هلند و ایتالیا نیز در رتبه های دوم تا پنجم از نظر میزان واردات در بین کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا قرار دارند. ایران نیز با واردات حدود 51 میلیارد دالری رتبه بیستم را در 

مقایسه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد.

نمودار 5- مقايسه واردات ايران و اعضای اتحاديه اروپا در سال 2017
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کشورهای روسیه، نروژ، هلند و قزاقستان بزرگترین صادرکنندگان نفت به کشورهای 
یازدهمین  دالر،  میلیارد   10 رقم  با  ایران  میان  این  در  و  هستند  اروپا  اتحادیه  عضو 

صادرکننده نفت به اتحادیه اروپا محسوب می شود.

نمودار 6- صادرکنندگان نفت به اتحاديه اروپا در سال 2017

در بین کشورهای اروپایی ایتالیا، فرانسه، لهستان و یونان از جمله واردکنندگان نفت 
از ایران در سال های ۲017 و ۲01۸ بوده اند و در این میان کشورهای یونان و ایتالیا 

وابستگی بیشتری به واردات نفت از ایران داشته اند. 
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بخش سوم 
وضعیت صادرات ایران به اتحادیه اروپا

بر اساس آمار گمرک کشورهای اروپایی، ایران در سال ۲01۸ بالغ بر 11.3 میلیارد دالر 
کاال به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر کرده است که از این میان، 9.۸ میلیارد دالر 

مختص صادرات نفت خام و 1.5 میلیارد دالر مربوط به کاالهای غیرنفتی بوده است.
در جدول و نمودار زیر، میزان صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در طول 

1۲ سال اخیر، به تفکیک صادرات نفت و محصوالت غیرنفتی نشان داده شده است:
جدول2- ميزان صادرات ايران به کشورهای عضو اتحاديه اروپا در 12 سال اخير )ميليارد دالر(

200720082009201020112012201320142015201620172018سال

کل 
17.220.511.918.122.87.41.11.51.46.111.511.3صادرات

صادرات 
2.62.71.82.42.01.51.11.31.31.41.41.5غیرنفتی

صادرات 
14.617.810.215.720.75.90.00.20.04.610.19.8نفتی

نمودار 7- صادرات ايران به اتحاديه اروپا
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وضعیت صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا

طی ۲ سال اخیر و پیش از تحریم های جدید، صادرات نفت خام ایران به اروپا رونق 
گرفت و این اتحادیه در مجموع پس از چین دومین مقصد اصلی صادرات نفت خام 
ایران شد. حجم کل صادرات نفت ایران در سال ۲017 براساس آمار مرکز تجارت 
جهانی برابر 43 میلیارد دالر بوده است که ۲7.6 درصد از آن به چین، ۲3 درصد به 
اتحادیه اروپا و ۲1.3 درصد آن به هند صادر شده است. با این حساب در سال ۲017 
میالدی 7.3 درصد از بازار نفت چین، 11.۲ درصد از بازار نفت هند و 4.5 درصد از 

بازار نفت اتحادیه اروپا در دست ایران بوده است. 

در نمودار زیر 10 مقصد اول صادرات نفت ایران نمایش داده شده است:

نمودار 8 – مقاصد اول صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۷

ایتالیا در بین اعضای اتحادیه اروپا با 3.۸ میلیارد دالر، مهمترین مقصد صادرات نفت ایران 
بوده است. پس از آن فرانسه با ۲.5 میلیارد دالر و اسپانیا با 1.6 میلیارد دالر قرار داشته اند.



تجارت ایران با اتحادیه اروپا؛ رهیافت های سیاستی26

نمودار 9- حجم صادرات نفت ايران به اعضای اتحاديه اروپا در سال 2017

قابل  زیر  نمودار  در  اخیر  سال های  طی  اروپا  اتحادیه  به  ایران  نفت  صادرات  روند 
مشاهده است:

نمودار 10- روند صادرات نفت ايران به اتحاديه اروپا
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با این حال در سال جاری میالدی به دلیل تحریم ها، صادرات نفتی ایران به اتحادیه 
اروپا به صفر رسیده است؛ لذا انتظار می رود میزان کل صادرات ایران به کشورهای 

عضو اتحادیه اروپا در سال ۲019 به کمتر از 1 میلیارد دالر کاهش یابد. 

وضعیت صادرات غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا

بر اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران، کشورهای عضو اتحادیه اروپا حتی در 
صورتی که به عنوان یک مجموعه واحد در نظر گرفته شوند، هشتمین مقصد صادرات 
غیر نفتی ایران هستند؛ به طوریکه حجم صادرات غیر نفتی ایران به سه مقصد اول یعنی 
چین، امارات متحده عربی و عراق با ارقام 9.1، 6.۸ و 6.4 میلیارد دالر به ترتیب 6، 4.5 

و 4.3 برابر حجم صادرات غیر نفتی ایران به اتحادیه اروپا بوده است.

در سال ۲01۸ نفت خام سهمی بیش از ۸6 درصدی در صادرات ایران به اتحادیه اروپا 
داشته است؛ پس از این محصول، کاالهایی همچون پسته، پلی اتیلن، آهن و فوالد به 
اشکال ابتدایی، کود شیمیایی نیتروژنه، پلی استیرن، ورقه فوالدی و زعفران در صدر 
کاالهای صادراتی ایران به اتحادیه اروپا بوده اند. نکته جالب توجه اینکه محصوالت 
تشکیل  را  ایران  نفتی  غیر  اغلب صادرات  که  همان محصوالتی هستند  عموما  فوق 
کشاورزی  کاالهای  بخش  دو  به  کلی  طور  به  می توان  را  محصوالت  این  می دهند. 
همچون پسته، زعفران، خرما و کشکش و محصوالت کم فرآوری شده شامل انواع 
اتیلن ها، ورقه های فوالدی و دیگر مواد اولیه صنایع تقسیم بندی کرد. چنین محصوالتی 
در همه جای جهان خریدار دارد و حجم صادرات این محصوالت از سوی ایران به 
کشورهای اروپایی نیز به مراتب کمتر از توان صادراتی ایران و میزان واردات ساالنه 

کشورهای اروپایی است.

نکته دیگر اینکه در طول 1۲ سال اخیر گرچه صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا درپی 
تغییر قیمت نفت و وضع تحریم های آمریکا با نوسانات شدیدی همراه بوده است، اما 
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درخصوص صادرات غیرنفتی یک روند نزولی مالیم مشاهده می شود که موجب شده در 
این مدت، به مرور میزان صادرات غیرنفتی ایران از حدود ۲.5 میلیارد دالر به نزدیک به 
1.5 میلیارد دالر کاهش یابد؛ درحالیکه در همین مدت میزان کل صادرات غیرنفتی ایران 
به کشورهای جهان، بیش از 3 برابر شده است. همچنین در طول این 1۲ سال ترکیب 
کاالهای صادراتی از ایران به اروپا چندان دستخوش تغییر نشده و تقریبا ثابت بوده است.

به  ایران  غیرنفتی  صادرات  عمده  قلم   10 ساالنه  صادرات  میانگین  زیر  جدول  در 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در 1۲ سال اخیر بر اساس آمار گمرک کشورهای مقصد 

نشان داده شده است:
جدول 3- محصوالت غيرنفتی صادراتی ايران به اتحاديه اروپا

الزم به ذکر است سهم اتحادیه اروپا از صادرات غیرنفتی ایران درحدود 3 درصد است 
که با روند افزایش کل صادرات ایران و کاهش صادرات به اروپا، این عدد در آینده 

بیش از پیش کاهش خواهد یافت.
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نمودار 11- سهم اتحاديه اروپا از کاالهای غيرنفتی صادرشده از ايران در 10 سال گذشته

در بین اعضای اتحادیه اروپا، بیشترین صادرات غیر نفتی ایران به مقصد ایتالیا و پس 
از آن اسپانیا و فرانسه بوده است. با این حال، هیچ یک از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا 

در جمع 10 مقصد عمده صادرات غیرنفتی ایران جای ندارند.

موانع توسعه صادرات ایران به اتحادیه اروپا 

اولین گام در  ایرانی،  دار  برای محصوالت مزیت  اروپا  اتحادیه  بازار  شناخت حجم 
توسعه صادرات به آن منطقه است. از میان کاالهای پرصادرات ایرانی، پلی اتیلن، پلی 
استیرن، آنتی سرم ها و مشتقات خونی، آهن و فوالد، میله های آهنی، آبمیوه و فرش 
بیشترین بازار را در اتحادیه اروپا دارند و در صورت باز بودن مسیر تجارت دوجانبه 

امکان صادرات بیشتر این محصوالت به اروپا از سوی ایران فراهم است.

به  ایرانی  از کاهش موانع ورود کاالهای  گام دوم در توسعه صادرات عبارت است 
اتحادیه اروپا که تعرفه های گمرکی از مهمترین آنهاست. بیشترین تعرفه ای که اتحادیه 
اروپا بر کاالهای ایرانی وضع می کند، برابر 44 درصد و مربوط به آبمیوه است. تعرفه 
44 درصدی، صادرات این محصول به اتحادیه اروپا را کامال تحت تاثیر قرار می دهد و 
انتظار می رود در صورت کاهش تعرفه از سوی اتحادیه اروپا، صنعت آبمیوه ایران بتواند 
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به صادرات خود به اروپا بیفزاید. زعفران، فرش و خرما محصوالت دیگری هستند که 
با تعرفه نسبتا باال از سوی اتحادیه اروپا مواجه می شوند. تعرفه ورود اقالم مذکور به 
منطقه اتحادیه اروپا به ترتیب 9، ۸ و ۸ درصد است و پیش بینی می شود کاهش تعرفه 

این محصوالت از سوی اتحادیه اروپا منجر به افزایش قابل توجه صادرات آنها شود.

با این وجود، به نظر نمی رسد اتحادیه اروپا مایل به توسعه واردات خود از ایران باشد و 
این مهمترین مانعی است که از منظر سیاسی، بر روابطه ایران و اروپا سایه افکنده است.
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بخش چهارم 
وضعیت واردات ایران از اتحادیه اروپا

بر اساس آمار گمرک کشورهای اروپایی، ایران در سال ۲01۸ بالغ بر 10.3 میلیارد دالر 
کاال از کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد کرده است. 

در جدول و نمودار زیر میزان واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در طول 
1۲ سال اخیر نشان داده شده است:

جدول 4- واردات ايران از اتحاديه اروپا در 12 سال اخير )ميليارد دالر(

200720082009201020112012201320142015201620172018سال

کل 
13.816.614.414.914.69.57.28.57.19.112.110.3واردات

نمودار 12- واردات ايران از اتحاديه اروپا طی 12 سال اخير
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بر اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران، در صورتی که کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا به عنوان یک مجموعه واحد در نظر گرفته شوند، دومین مبدا واردات ایران پس 
از چین هستند. در سال ۲01۸ محصوالتی همچون مکمل های دارویی، انواع کمپرسور، 
تجهیزات  شیرآالت،  مشتقات خونی،  آزمایشگاهی،  آالت  ماشین  گازی،  توربین های 
عضو  کشورهای  از  ایران  واردات  در  را  سهم  بیشترین  خودرو،  قطعات  و  پزشکی 

اتحادیه اروپا داشته است.

کلی تر  صورت  به   ۲01۸ سال  در  اروپا  اتحادیه  از  شده  وارد  کاالهای  چنانچه 
 ،914 با  برقی  آالت  ماشین   ،3750 با  مکانیکی  آالت  ماشین  شوند،  دسته بندی 
با 740، خودرو و قطعات  با ۸70، تجهیزات پزشکی و نوری  محصوالت دارویی 
محصوالت  و   340 با  فوالدی  محصوالت   ،340 با  شیمیایی  محصوالت  و   640 با 
پالستیکی با ۲40 میلیون دالر، مهمترین دسته محصوالت وارداتی از اتحادیه اروپا 
اینکه در بسیاری از دسته های فوق از جمله دارو،  خواهند بود. نکته جالب توجه 
محصوالت شیمیایی، محصوالت فوالدی و محصوالت پالستیکی، ایران محصوالت 
ناچیز صادر می کند و  قیمت  با  اروپایی  به کشورهای  را  اولیه و کم فرآوری شده 
محصوالت فرآوری شده و نهایی را با قیمت هایی به مراتب باالتر از این کشورها 

وارد می نماید.

در طول 1۲ سال اخیر میزان واردات ایران از کشورهای اروپایی دستخوش نوساناتی 
شده که دلیل اصلی آن، تحریم های مالی و تجاری در سال ۲01۲ و پس از آن بوده 
است. با این حال، ترکیب کاالهای وارداتی ایران از کشورهای اروپایی در این مدت 

تقریبا ثابت بوده است.

در جدول زیر میانگین واردات ساالنه 10 قلم عمده واردات ایران از کشورهای عضو 
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اتحادیه اروپا در 1۲ سال اخیر بر اساس آمار گمرک کشورهای مبدأ نشان داده شده 
است:

جدول 5- محصوالت وارداتی ايران از اتحاديه اروپا در 12 سال اخير

سهم اتحادیه اروپا از واردات ایران حدود ۲3 درصد است که در طول سال های اخیر، 
به دلیل افزایش واردات ایران و کاهش نسبی واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه 
به  اروپا  اتحادیه  نموده است. همچنین صادرات  نسبتا کاهشی را طی  اروپا، روندی 
ایران، سهمی نیم درصدی از کل صادرات این اتحادیه دارد. در بین کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، هلند و اسپانیا بیشترین صادرات را به 

ایران داشته اند. 

در جدول زیر سه قلم عمده صادراتی 10 کشور عضو اتحادیه اروپا با بیشترین صادرات 
به ایران در سال ۲01۸ میالدی نشان داده شده است:
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جدول 6- سه محصول اول وارداتی ايران از کشورهای اتحاديه اروپا

نام کشور 
صادرکننده

میزان 
واردات ایران
)میلیون 

دالر(

محصول 
اول وارداتی 

ایران

ارزش
)میلیون 

دالر(

محصول 
دوم وارداتی 

ایران

ارزش
)میلیون 

دالر(

محصوالت 
سوم وارداتی 

ایران

ارزش
)میلیون 

دالر(

محصوالت 227انواع پمپ3200آلمان
139خودرو146خونی

توربین های 1994ایتالیا
ماشین آالت 142گازی

87شیرآالت140آزمایشگاهی

هواپیما و 1028فرانسه
قطعات 106قطعات آن

57دارو85خودرو

تجهیزات 840هلند
تجهیزات 89پزشکی

توربین های 80نوری
73گازی

لوله های 691اسپانیا
الکترود 131فوالدی

56شیرآالت63کربنی

مکمل های 514بلژیک
ماشین آالت 60دارویی

تجهیزات 41بافندگی
28نوری

توربین های 52تلفن همراه137تراکتور384سوئد
43گازی

مکمل های 309اتریش
محصوالت 42دارویی

24خونی
ماشین آالت 

پاشنده 
ذرات ریز

13

قطعات 282رومانی
47ذرت110خودرو

ماشین آالت 
چرخاندن 

اجسام
12

توربین های 222بریتانیا
مکمل های 24گازی

تجهیزات 14دارویی
14نوری

10 کشور جدول فوق درمجموع بیش از 90 درصد واردات ایران از ۲۸ کشور عضو 
اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده اند.
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متنوع است و صرفا  بسیار  اروپا  اتحادیه  از  ایران  برخالف بخش صادرات، واردات 
چند کاالی محدود و خاص را شامل نمی شود. با این حال، بررسی ها نشان داده است 
که درخصوص بخش قابل توجهی از این محصوالت، کشورهای غیراروپایی نیز جزو 
صادرکنندگان جهانی هستند و درصورت برنامه ریزی الزم، می توان بخش قابل توجهی 

از نیاز وارداتی از اروپا را از دیگر کشورهای جهان تأمین نمود.

نکته مهم دیگر اینکه کشورهای اروپایی در واردات بخش قابل توجهی از محصوالت 
ایفا  ایران، نقش واسطه گری  نیاز  از کاالهای مورد  برخی دیگر  اساسی کشاورزی و 
مواردی هستند که  از جمله  دانه های روغنی  دانه سویا، جو و  دامی،  می کنند. ذرت 
کشورهای  واسطه  به  محصوالت  این  به  ایران  نیاز  از  توجهی  قابل  بخش  هم اکنون 

اروپایی از کشورهایی همچون برزیل و آرژانتین وارد می شود.
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بخش پنجم 
رهیافت های سیاستی

تجارت ایران با اتحادیه اروپا طی سال های اخیر، محدود به صادرات نفت خام از سوی 
ایران و واردات ماشین آالت و مکمل های دارویی و قطعات خودرو بوده است. میزان 
صادرات غیرنفتی ایران به اروپا ساالنه 1.5 میلیارد دالر و میزان صادرات نفت خام ایران 
نیز در بهترین شرایط حدود 10 میلیارد دالر بوده است. در سال ۲01۸ اروپا سهمی 3 
درصدی از صادرات محصوالت غیرنفتی ایران و سهمی ۲3 درصدی در صادرات نفت 
خام ایران داشته است؛ البته در این سال، سهم ایران از بازار نفت اتحادیه اروپا کمتر از 
5 درصد بوده است. ایتالیا، فرانسه و اسپانیا بزرگترین خریداران نفت خام و محصوالت 

غیرنفتی ایران طی این سال ها بوده اند.

محصوالت غیرنفتی صادراتی ایران به اتحادیه اروپا شامل محصوالت کشاورزی و مواد 
اولیه صنایع می شود که به راحتی امکان صادرات آنها به دیگر کشورهای جهان وجود 
دارد؛ چراکه میزان صادرات ایران به اتحادیه اروپا در این محصوالت به مراتب کمتر از 

میزان کل صادرات ایران است. 

به  ایران  نفت خام  میزان صادرات  دلیل تشدید تحریم ها،  به  در سال ۲019 میالدی 
اتحادیه اروپا به صفر رسیده و میزان صادرات غیرنفتی نیز با کاهش تقریبا ناچیزی 
مواجه بوده است. میزان واردات ایران از اتحادیه اروپا نیز در حدود 10 میلیارد دالر 
است که انتظار می رود با شروع مجدد تحریم ها، از میزان آن تا حدود ۲0 درصد کاسته 

شود. 

اتحادیه اروپا سهمی حدود ۲3 درصدی از کل واردات ایران دارد و در مقابل سهم 
ایران از بازار کشورهای اروپایی، بسیار ناچیز است. برخالف بخش صادرات، واردات 
را  خاص  و  محدود  کاالی  چند  صرفا  و  است  متنوع  بسیار  اروپا  اتحادیه  از  ایران 



37 گزارش سیاستی 980301 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

شامل نمی شود. ماشین آالت مکانیکی، دستگاه های برقی، محصوالت دارویی، تجهیزات 
و  فوالدی  محصوالت  شیمیایی،  محصوالت  قطعات،  و  خودرو  نوری،  و  پزشکی 
را تشکیل  اروپا  اتحادیه  از  ایران  واردات  از ۸0 درصد  بیش  محصوالت پالستیکی، 
داده اند. درخصوص بسیاری از کاالهای وارداتی از کشورهای اروپایی امکان ساخت 
بین  در  است.  فراهم  جهان  کشورهای  دیگر  از  آن   واردات  یا  و  محصوالت  داخل 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، هلند و اسپانیا بیشترین 

صادرات را به ایران داشته اند.

عالوه بر این، کشورهای اروپایی سهم قابل توجهی در واسطه گری واردات محصوالت 
اساسی بخش کشاورزی ایران از جمله ذرت، دانه سویا، جو و دانه های روغنی دارند 
به طور مستقیم کاالهای  ایران  و  یابد  زمینه کاهش  این  در  آنها  نقش  که الزم است 
جمله  از  بخش ها  از  بسیاری  در  همچنین  نماید.  وارد  هدف  کشورهای  از  را  خود 
محصوالت دارویی، محصوالت شیمیایی، محصوالت فوالدی و محصوالت پالستیکی، 
ایران محصوالت اولیه و کم فرآوری شده را به کشورهای اروپایی با قیمت ناچیز صادر 
می کند و محصوالت فرآوری شده و نهایی را با قیمت هایی به مراتب باالتر از این 

کشورها وارد می نماید که این نیز نیازمند تجدیدنظر است.

در مجموع باید گفت که تجارت دوجانبه بین ایران و اتحادیه اروپا عالوه بر اینکه 
حجم قابل توجهی ندارد، بیش از آنکه به واقعیت های اقتصادی وابسته باشد، شدیدا از 
روابط سیاسی متأثر بوده است؛ در آینده نیز نمی توان صرفا با نگاه اقتصادی به رابطه با 
کشورهای اروپایی امیدوار بود. در واقع به نظر نمی رسد اتحادیه اروپا مایل به توسعه 
واردات و در کل تجارت خود با ایران باشد و این مهمترین مانعی است که از منظر 
سیاسی، بر روابطه ایران و اروپا سایه افکنده است. لذا ضروریست جمهوری اسالمی 
ایران، در تجارت با این منطقه تجدیدنظر نموده و نظام تجاری خود را بر اساس آن، 

بازطراحی نماید.
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ضمیمه 
توضیحات تکمیلی

به طور کلی دو مرجع درخصوص آمار تجارت ایران با کشورهای اروپایی در دسترس 
است. مرجع اول گمرک کشورهای اروپایی است که هرساله اطالعات مربوط به تجارت 
خود را در سایت های معتبری همچون trademap.org منتشر می کنند. اما از آنجا که تمامی 
اطالعات مربوط به تجارت ایران با دیگر کشورهای جهان به درستی در این سایت و 
دیگر مراجع آماری جهانی منتشر نمی شود، محاسبه سهم اتحادیه اروپا از تجارت نفتی 
و غیرنفتی ایران در این مراجع آماری بیشتر از واقع است و درنتیجه قابل استناد نیست. 

مرجع دوم آمار تجارت ایران و اتحادیه اروپا، گمرک جمهوری اسالمی ایران است؛ 
اما این مرجع آماری به دلیل محدودیت هایی، اصوال کشورهای طرف معامله نهایی را 
ثبت و به شکل عمومی منتشر می کند؛ این مسئله موجب می شود بسیاری از کاالهایی 
که در واقع بین ایران و کشورهای اروپایی مبادله می شوند، در آمار گمرک به نام کشور 
دیگری همچون سوئیس و یا امارات، که به عنوان واسطه عمل کرده اند، ثبت شوند. 
همچنین در مقابل برخی از کاالهایی که از دیگر کشورهای جهان، همچون کشورهای 
به  هلند  یا  و  بریتانیا  آلمان،  اروپایی همچون  به واسطه کشورهای  آمریکای جنوبی، 
مقصد ایران صادر می شوند، در آمار گمرک جمهوری اسالمی به نام این کشورهای 
اروپایی ثبت می شود. عالوه بر این آمار، گمرک جمهوری اسالمی ایران به کلی فاقد 

اطالعات مربوط به صادرات نفت خام و برخی فرآورده های اولیه نفت است. 

با توجه به این موارد، در این گزارش سعی شده است از آمار گمرک کشورهای اروپایی 
و  نفت  تجارت  زمینه  اروپایی در  با کشورهای  ایران  تجارت  میزان  عنوان مرجع  به 
محصوالت غیرنفتی استفاده شود و آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران نیز در موارد 

خاص و برای سنجش آمارهای کلی تجارت ایران، مورد استفاده قرار گیرد.






