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 خالصه مدیریتی

 توسعه استیالزم است س های پرشمار موجود در عرصه تجارت خارجی،ظرفیتبه منظور بهره مندی از 

تور کار در دس یداخل یازهایو ن ییهدف، متناسب با توانا یبا کشورها یخارج یو اقتصاد یتعامالت تجار

توجه  دیبا تهالبفراهم گردد. توسعه تجارت  یها تیاز مز یامکان بهره مند قیطر نیو از ا ردیکشور قرار بگ

اخت هدف، کسب شن یبا کشورها یو اقتصاد یسمت توافقات تجار هحرکت ب نهیگام در زم نیداشت که اول

 کشورهاست. نیاز ا یکامل و کاف

منستان و قزاقستان، بالروس، ار ه،یروس ایاوراس یاقتصاد هیکشور عضو اتحاد 5شامل  CISمنطقه  یکشورها

در  رانیا یلاز مقاصد اص یکی ،یو مولداو کستانیازبکستان، تاج جان،یهمچون آذربا ییو کشورها زستانیقرق

ان با ؛ هرچند درحال حاضر تعامالت تجاری ایرشوند یمحسوب م ی، در بین همسایگانتجارت خارج نهیزم

 یازهایز نا یهتوانند بخش قابل توج یم CISی منطقه . کشورهااین کشورها به مراتب کمتر از حد مطلوب است

الت با ارزش صادرات محصو یبرا طیو در مقابل شرا ندینما نیتأم یرا، خصوصا در بخش کشاورز رانیا یواردات

و  یجارت یها تیمز میپروژه قصد دار نیراستا در ا نیکشورها فراهم گردد. در هم نیبه ا یافزوده داخل

کشور و  نیرگترعنوان بز به هیکشور روس نحالی. با امیینما اکشورها را احص نیبا ا رانیدر تعامل ا یاقتصاد

ارد و پس از قرار د یو اقتصاد یتجار یهمکار یها تیطرف یبررس تیدر اولو ا،یاوراس یاقتصاد هیرهبر اتحاد

 قرار دارند. ایاوراس یاقتصاد هیعضو اتحاد تیپرجمع یکشورها زیآن ن

چون  یعوامل ریتحت تأث ریاخ یهادر سال CISمنطقه  یو کشورها رانیا یاسالم یجمهور یاقتصاد روابط

به   ایاوراس هیاتحاد یو اعضا رانیا یوابستگ ،یاقتصاد 1یلیتکمعدم وجود رابطة هم ،یالملل نیب یهامیتحر

                                                 
1 interdependency 
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 یهامیمجدد تحر شتبازگدر عین حال قرار داشته است.  یکیژئواکونوم یو رقابتها یفروش مواد خام و انرژ

 یالمللنیتجارت ب نهیدر زم ژهیو به یاقتصاد یتهایمحدود جادیمتعاقب خروج دولت ترامپ از برجام و ا کایآمر

 نییحجم پا لیدل به CISمنطقه  ی. کشورهادیگرد گانیبا همسا رانیا یتوسعه ارتباطات اقتصاد سازنهیزم

 یاگسترش تجارت منطقه یبرا یمناسب تیظرفاز  ،یروس باتیترت یمتحده و نفوذ باال االتیبا ا یروابط اقتصاد

 یاقتصاد هیبا اتحاد یحیبا انعقاد قرارداد تجارت ترج رانیراستا، ا نی. در ابرخوردارند میتحر طیدر شرا ژهیوبه

 ی. همکاردینما لیرا تعد ها میاز تحر یناش یهاتیمنطقه درصدد است محدود نیا یکشورها گریو د ایاوراس

ها، استفاده از کاهش تعرفه قیاز طر یتجار نینو یفضا شیجهت گشا کشورها به نیو ا رانیا یتجار

را  CISو منطقه  رانیا یراهبرد یهمکار یبسترها ،یاقتصاد یهامیموجود و امکان دور زدن تحر یهاتیظرف

 .دینمایدر بلندمدت فراهم م

 یاقتصاد هیکشور عضو اتحاد 5و به طور خاص  CISمنطقه  یاز کشورها کیهر یاقتصاد طیشرا یبررس

 نیکشورها تام نیا خود را از یواردات یازهایاز ن یتواند بخش قابل توجهمی رانینشان از آن دارد که ا ا،یاوراس

 .دیها صادر نماخود را به آن یداخل داتیکند و در مقابل تول

ر ددرصد است و سهم ایران  5از تجارت خارجی ایران کمتر از  CISدرحال حاضر سهم کشورهای منطقه 

االهای کدرصد می باشد. این درحالی است که بررسی  1تجارت خارجی این کشورها نیز به مراتب کمتر از 

ندی از مهای همکاری به مراتب بیشتر دارد. اما برای بهره صادراتی و وارداتی دو طرف، نشان از فرصت

ت با این الزم است ابتدا اقداماتی به منظور رفع مشکالت پیش روی بازرگانان در تجار های تجاریظرفیت

 کشورها در دستورکار قرار بگیرد.

، CISایجاد سازوکارهای پولی و مالی مستقل از دالر، راه اندازی پیام رسان مالی مشترک با کشورهای منطقه 

ن نامه های دست و پاگیر داخلی، رفع مشکل صدور های گمرکی و تجاری، حذف قوانین و آییتقویت همکاری
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روادید بازرگانان ایرانی، فعال کردن ظرفیت رایزنان بازرگانی باهدف کمک به تولیدکنندگان و تجار در شناخت 

بازار هدف و انعقاد قرارداد، حمایت قانونی و حقوقی دولت از بازرگانان ایران در کشورهای مقصد و تقویت 

و نقل کاال و بازرگانان از جمله مواردی است که الزم است برای توسعه روابط تجاری با  های حملزیرساخت

 در دستورکار قرار بگیرد. CISکشورهای منطقه 

تواند از ان میدر صورت رفع این مشکالت عالوه بر ایجاد ظرفیت باالی تبادل کاال و خدمات بین دو طرف، ایر

ظیم سرمایه عرهای این منطقه نیز بهره مند گردد. استفاده از ظرفیت های دیگر برقراری روابط با کشومزیت

ثرسازی به دلیل مازاد تراز تجاری، همکاری ویژه در مقابله با بی ا CISگذاری خارجی کشورهای منطقه 

ر، حرکت به های مالی آمریکا در سطح جهانی از طریق ایجاد سازوکارهای مالی و تجاری مستقل از دالتحریم

اال بین کهای تجاری و کمک به توسعه تجارت، نقش آفرینی ویژه در ترانزیت اهش هرچه بیشتر تعرفهسمت ک

 CISو شرکای اصلی تجاری و تامین محصوالت اساسی کشاورزی از کشورهای منطقه  CISکشورهای منطقه 

رکار ایران قرار در دستوتواند در این زمینه از طریق انعقاد قراردادهای بلندمدت، از جمله مواردی است که می

 بگیرد.
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  مقدمه -1

ردشگر به گو جذب  یمحصوالت کشاورز دیتول تینفت و گاز، معادن و ظرف میعالوه بر داشتن منابع عظ رانیا

 یو پل ارتباط ایجنوب غرب آس کیبا قرارگرفتن در منطقه مهم و استراتژ ا،یبزرگ دن یاز اقتصادها یکیعنوان 

 یهاترساخیهند، وجود ز انوسیاقعمان و  یایدر یالملل نیب یهابه آب دسترسی و جنوب –شمال  دوریکر

رار گرفتن در مرکز با اروپا و ق کیو ارتباط آسان و نزد ایارتباط شرق و غرب قاره کهن آس یبرا یاو جاده یلیر

 یته است به خوبمشکالت و موانع است که نتوانس یمنطقه، در امر صادرات، دچار برخ یدالر اردیلیم 400بازار 

 و الزم را ببرد.  یخود بهره کاف یها در تجارت خارجو فرصت هاتیمز نیاز ا

در صادرات  یداریاند روند پااند اما هنوز موفق نشدهکرده تیمختلف از صادرات حما یهاهمواره دولت اگرچه

به عوامل  کشور یتراز تجار زانیمثبت شدن م ای یو منف یداریعدم پا نیداشته باشند. ا یرنفتیمحصوالت غ

تمام  متیقو  دیتول یباال یها نهیهز هب توانیها مآن نیترارتباط دارد که از مهم یو خارج یمتعدد داخل

 یاتیو مال یصادرات ،یگمرک ریدست و پاگ نیقوان د،یدر بخش تول یبانک التیشده کاال، باال بودن نرخ تسه

بطه و قاچاق ضا یکشور و واردات ب یخارج یبازرگان یهاو بخشنامه نیکشور، نبود ثبات در بازار ارز و قوان

جب شده است با روند مو نیبوده اند. ا رگذاریتاث زین یموانع خارج گریم ها و دیتحر نیب نیاشاره کرد. در ا

 تیون جمعهمچ ییدر جهان در شاخص ها 20تا  18و دارا بودن رتبه  یو تجار یدیوجود توان قابل توجه تول

بخش  نیوه بر اجهان باشد. عال 50تا  40در حدود  یدر عرصه تجارت جهان رانیرتبه ا ،یناخالص داخل دیو تول

 یم لیشکتشده از نفت و گاز  یرا نفت خام و محصوالت کم فرآور رانیا یاز سهم تجارت خارج یقابل توجه

 یرهاوکش یدیو چه از نظر ضعف توان تول ییایچه از نظر جغراف ران،یا تیکه وضع ستیدرحال نیدهند. ا

 کشورها فراهم است. نیو تجارت با ا دیتول شیاست که امکان افزا یبه نحو هیهمسا
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قشه ، ندر دوران ریاست جمهوری ترامپ متحده االتیا کجانبهی یهامیاز بازگشت تحر پساز طرف دیگر 

 یهامی. تحرکنندیم یرا باز ینقش اساس گانیروبه رو شد که در آن همسا یبا تحول اساس رانیا یتجارت خارج

 گانیدر تجارت با همسا یمانور کشور حت تیموجب کاهش ظرف ،یو صنعت مهیونقل، بحمل ،یتجار ،یبانک

 ییهاو فرصت هاتیظرف دارای ا،یاوراس یاقتصاد هیو به طور خاص اتحاد CISمنطقه  یاخود شده است. کشوره

ارچوب چ نیمند شود. در ااز آن بهره یبه خوب میتحر طیدر شرا تواندیم رانیا یاسالم یاست که جمهور

منطقه  نیا یدالر اردیلیم 400ورود به بازار  ازیاز امت یمندبهره سبب کاهش تعرفه یی از جمله توافققراردادها

اثرات  کاهش یرا برا یبستر مناسبخواهد شد. این موضوع  بلند مدت یاقتصاد یوندهایپ تیتقو و همچنین

در  یصلا. مسئله کردفراهم خواهد  یامنطقه یاقتصاد ییهمگرا قیمتحده و تعم االتیا کجانبهی یهامیتحر

 یرتجا یهااز فرصت یورسطح بهره شیکوتاه مدت جهت افزا یاستراتژ کیمنطقه، وجود  نیبا ا یهمکار

 یدینظام تول یریپذبیو کاهش سطح آس یتوان صادرات تیبر تقو دیبلندمدت با تاک یموجود درکنار راهبرد

 کشور خواهد بود.

هدف، متناسب با  یبا کشورها یخارج یو اقتصاد یتوسعه تعامالت تجار استیراستا الزم است س نیا در

تجارت  یها تیاز مز یامکان بهره مند قیطر نیو از ا ردیدر دستور کار کشور قرار بگ یداخل یازهایو ن ییتوانا

 یو اقتصاد یسمت توافقات تجار هحرکت ب نهیگام در زم نیتوجه داشت که اول دیفراهم گردد. اما با یخارج

به  CISبه طور قطع کشورهای منطقه  کشورهاست. نیاز ا یهدف، کسب شناخت کامل و کاف یبا کشورها

های ایران در توسعه تعامالت تجاری های متعددی که برای ایران دارند، حتما باید یکی از اولویتدلیل مزیت

 خارجی باشند.
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 CISاتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع موسوم به  معرفی -2

از  یشامل برخ یاهی، اتحادC.I.S.1 المنافع به اختصارمستقل مشترک یکشورها ایمستقل  یکشورها هیاتحاد

 یمملکت یبه دست رؤسا هیاتحاد نیا سیسابق است. تأس یشورو ریمستقل اتحاد جماه یهایجمهور

آن  یهاو نشست تبالروس، اس تختیپا نسکیآن در م یبود. مرکز اصل نیبالروس و اوکرا ه،یروس یکشورها

 .شودیدر سن پترزبورگ انجام م یدر کاخ تاور

عضو  و سپس نیبالروس و اوکرا ه،یروس یکشورها یقرار رؤسا کیدر  1991در دسامبر سال  هیاتحاد نیا

 پس از عضو شدن کشور گرجستان، که خود را تا آن 1993شکل گرفت. در سال  گر،یشدن هشت کشور د

رداد ماه م جنگ. گرجستان پس از افتی شیکشورها افزا نیتعداد ا داشت،یدور نگه م هیاتحاد نیزمان از ا

 میدمسئله موجب تق نیسازمان خارج شد هم نیاز ا هیو دخالت روس یجنوب یایدر منطقه اوست 87سال 

 تیفعال نیاوکرا زیاکنون نسازمان شد. هرچند که هم نیخروج از ا یبرا نیبه مجلس اوکرا یقانون سینوشیپ

 هیاست. از فوره، از آن خارج شد2014در سال  هیتنش ها با روس شیسازمان ندارد و پس از افزا نیدر ا یچندان

 2005از سال  زیو ترکمنستان ن کندیشرکت نم هیدفاع اتحاد یوزرا یهاکشور قزاقستان در نشست 2006

 .دیآیبه حساب م یعضو جانب

سابق  یشورو ریاتحاد جماه نیشیپ یکشورها تیو امن یاقتصاد یفضا یدر بازساز یسع ه،یاتحاد نیا اهداف

 هاپلماتیآن فقط در سطح د یمفهوم خود را از دست داده، چنانچه اعضا هیاتحاد نیا ریاخ یهابود. اما در سال

 یکشورها انیم نیاند. در انداشته یهاست که با هم نشستها سالآن یو رؤسا دهندیبا هم نشست انجام م

                                                 
1 Commonwealth of Independent States 
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و  ایاوراس یمجمع اقتصاد لیاز قب یگرید یهامانیمشترک نداشته و به موازات، پ یخارج یهااستیعضو، س

 اند.و پاکستان(، بسته هیترک ران،یو اکو )ا یشانگها یسازمان همکار

 5با  ایاوراس یاقتصاد هیدر قالب اتحاد دیبا CISحوزه  یبا کشورها یتعامل اقتصاد یبرا رانیا بیترت نیا به

زه از جمله حو نیا یکشورها گریتعامل کند و با د زستانیبالروس، قزاقستان، ارمنستان و قرق ه،یکشور روس

 .دینما املتعبه طور دوجانبه  زین یو مولداو کستانیازبکستان، تاج جان،یآذربا

 انیم یهمکار یبرا یدیبا هدف ساخت چارچوب جد ییایاوراس یکپارچگی ،یاتحاد شورو یاز فروپاش پس

 لهیدر طول دو  دهه گذشته به وس یمتعدد یهانهاده شد. تالش انیبن یبازمانده از اتحاد شورو یکشورها

 یاریبس ی. برادیآ دیپد یترقیعم یاقتصاد یکپارچگیمستقل مشترک المنافع انجام شده است تا  یهادولت

از  یبه شکل دنیمستقل مشترک المنافع بود، باهدف رس یهادولت سیکه همراه تأس یاز کشورها، محرک

 یاتحاد شورو نیشیپ یاعضا یاوضاع برا تیتثب یبود برا یالهیوس باًیمجدد عرضه نشده بود؛ اما تقر یکپارچگی

 به راه خود ادامه دهد.ی( فروپاشدوران قبل از ) نیشیتا هرکس بتواند بنا بر روش پ

 ینظر شهیآغاز کرد. ر یالدیم 2015سال  هیژانو یخود را رسماً از ابتدا تیفعال ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد

قزاقستان در سال  جمهورسیرئ ف،ینور سلطان نظربا شنهادیدر پ یستیرا با ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد نیتکو

 2000در سال  شنهاد،یپ نیجستجو کرد. پس از طرح ا یامنطقه یبلوک تجار نیدرخصوص تکو 1994

بازار مشترک  جادیرا با هدف ا ایاوراس یجامعه اقتصاد کستانیو تاج زستانیقرق ه،یبالروس، قزاقستان، روس

 هیاتحاد کی جادیقزاقستان و بالروس درباره ا ه،ی، روس2007عضو به وجود آوردند. در سال  یکشورها یبرا

درخصوص  نسکیمسکو، آستانه و م انیم ی، ابتدا توافقات2009. در سال دندیخود به توافق رس انیم یگمرک

توافقات  ت،یو در نها رفتی( صورت پذیداخل نیقوان یکد مشترک به جا جادیمشترک )ا یتعرفه گمرک جادیا

 نیا انیم 2010در سال  یگمرک هیاتحاد ب،یترت  نیو بد دیسه کشور رس یجمهور یرؤسا یمذکور به امضا
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 یداخل یگمرک یهاشامل حذف تعرفه یگمرک هیاتحاد یهاتیت کرد. اهداف و اولویسه کشور شروع به فعال

قزاقستان و بالروس اعالم  ه،یروس انیبازار واحد گسترده م کیمشترک و  یتعرفه خارج جادیعضو، ا یکشورها

 امهبالروس، قزاقستان توافقن ه،یجمهور روس یرؤسا دیگرد موجب یواحد اقتصاد یفضا سیتأس دهی. ادیگرد

. دیگرد ییاجرا 2015سال  هیامضاء کنند که در اول ژانو 2014را در سال  ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد جادیا

 ه،یبه حرکت آزاد کاال، سرما یابیتوسعه بازار مشترک و دست ،یواحد اقتصاد یفضا جادیا ه،یاتحاد نیهدف ا

حمل و نقل مواد خام،  یهانهیکاالها با کاهش هز متیعضو، کاهش ق یخدمات و مردم در بازار واحد کشورها

و حمل و نقل اعالم  یفناور ،یانرژ ،یمشترک در کشاورز یهااستیرقابت سالم در بازار مشترک، س جیترو

 ایاوراس یاقتصاد هیکامل اتحاد تیبه عضو 2015اوت  6در  زستانیو قرق 2015 هیژانو 2. ارمنستان در دیگرد

و ارمنستان هستند که  زستانیبالروس، قزاقستان، قرق ه،یروس هین اتحادیا یدرآمدند. در حال حاضر، اعضا

 .باشندیم زین ایاوراس یگمرک هیعضو اتحاد

شامل کل جهان را  تیدرصد از جمع 2.4نفر دارد که  ونیلیم 184بالغ بر  یتیجمع ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد

ناخالص  دیدالر تول ونیلیتر 1.9 ه،یاتحاد نیدر ا یفعال اقتصاد تینفر جمع ونیلیم 94.3 نی. همچنشودیم

که سهم  یصنعت داتیدالر تول ونیلیتر 3/1را دارد و  یناخالص جهان دیاز کل تول یدرصد 3.2که سهم  یداخل

عضو با  یکشورها یتجارت خارج نی. همچنکنندیم دیجهان را دارد تول یصنعت دیاز کل تول یدرصد 2.2

درصد واردات کل جهان است.  1.9درصد صادرات و  2.8برابر  یعنیدالر  اردیلیم 877بالغ بر  هیخارج از اتحاد

در جهان مقام دوم را در  یعیگاز طب دیاز تول یدرصد 20حدود  سهمبا  ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد ن،یهم چن

درصد از  5/5 دینفت دارد که مقام اول در جهان است؛ سهم تول یجهان دیاز تول 6/14دارد؛ سهم  نهیزم نیا

جهان را داراست  یصنعت داتیدرصد تول 7/3دالر ارزش آن است و  اردیلیم 123.9جهان دارد که  یکشاورز

. باشدیرا دارا مجهان در بین مناطق جهان دارد که مقام چهارم  یانرژ دیاز تول یدرصد 4.9سهم  نیو همچن
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و  باشدیم یجهان دیاز کل تول یدرصد 5فوالد دارد که سهم  دیتن تول ونیلیم  83بالغ بر یزیچ هیاتحاد نیا

 دیتول لاز ک 16.6که سهم  یمواد معدن دیتن تول ونیلیم 31.1 زانیبه م نیمقام پنجم هستند. همچن یدارا

آهن سفال  دیتن تول ونیلیم 55.9 هیاتحاد نیاست. ا یمقام دوم جهان یو دارا باشدیرا دارا م باشدیم یجهان

آالت،  نیماش ،ییمواد غذا ،یاز کل جهان و مقام سوم را دارند. محصوالت کشاورز یدرصد 4.7دارد که سهم 

 یهاتن دانه ونیلیم 166.1 دیتول یدارا هین اتحادی. اباشندیم هیاتحاد یاعضا یصادرات یعمده کاالها یانرژ

. باشدیدرصد م 5.3 یجهان دیاست که مقام پنجم در جهان را دارد و سهم آن از تول یو گوجه فرنگ یزراع

 یجهان دیاز کل تول 6.9تن است که مقام سوم در جهان است و سهم  ونیلیم 46.3 هیاتحاد نیدر ا ریش دیتول

 :دهدیا نشان مر ایاوراس یاقتصاد هیعضو اتحاد یکشورها یاقتصاد یهآمار پاای از خالصه ل،یجدول ذ دارند.

 ای از آمار پایه اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا. خالصه1جدول 

 سهم جهانی حجم کلی اطالعات پایه

 % 2.4 نفر ونیلیم 185 یکل تیجمع

 یمتوسط جهان % 2.2 %5.5 یکاریب نرخ

دالر بر اساس نرخ  ونیلیتر  4دالر؛  ونیلیتر 2 یناخالص داخل دیتول

 دیبرابر قدرت خر

3.2 % 

 % 14.5 تن ونیلیم  634 نفت دیتول

 % 2.2 متر مکعب ونیلیم  744 گاز دیتول

 % 4.9 وات بر ساعت لویک ونیلیم 1255 برق دیتول

 % 5.3 در سال لویک اردیلیم 1239 یکشاورز داتیتول

 % 5.3 تن ونیلیم 166 و حبوبات یروغن یهادانه دیتول

 % 5 تن در سال ونیلیم 83.1 فلزات دیتول

 % 16.6 تن در سال ونیلیم 31.1 یمعدن یدکودهایتول

 % 8 لومتریهزار ک 109 یلیر خطوط

 % 4.7 لومتریک 1712 هاجاده طول

 % 3.9 کل تیجمع  % 86 نترنتیبه ا یدسترس

 http://www.eaeunion.org/lang=en#about-infoمنبع: 
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 ارکان اتحادیه -1-2

 یینهاد قضا کیو  «یاقتصاد ونیسیکم»و  «یدولت نیب یشورا» ،«یاقتصاد یعال یشورا»از سه رکن  هیاتحاد

 یعال یشورا هیاتحاد نیرکن ا نیشده است. مهمتر لیتشک «ایاوراس یاقتصاد هیدادگاه اتحاد»تحت عنوان 

است که  یدولت یورادهند. پس از آن ش یم لیآن را تشک یعضو اعضا یاست که سران کشورها یاقتصاد

است که  یاقتصاد ونیسیکم زین هیاتحاد نیا ییآن هستند. رکن اجرا یعضو اعضا یکشورها رانینخست وز

از هزار کارشناس مرتبط با امور  شیب نیدو نفر در آن عضو هستند؛ همچن هیاز پنج کشور اتحاد کیاز هر 

 یآن نظارت بر امور گمرک فهیاست و وظ ومسک ونیسیکم نیشاغل هستند. مقر ا ونیسیکم نیدر ا یاقتصاد

 است. هیاتحاد

 

 ایاوراس یاقتصاد هیعضو اتحاد یسران کشورها.  1 ریتصو

 یشود، برا بیده نفره تصو أتیکه توسط دو سوم آراء در ه یدر صورت ایاوراس یاقتصاد ونیسیکم ماتیتصم

 یاقتصاد یشورا ونیسیکم قیاز اعضا از طر کیحال، هر  نیعضو الزام آور خواهد بود. با ا یکشورها یتمام

اعضا  انیکه م ی. در صورتتندحق وتو هس یعضو است، دارا یکشورها رانیکه شامل معاونان نخست وز ایاوراس
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عضو که دو بار  یکشورها رانیاختالف وجود داشته باشد، موضوع اختالف به نخست وز یدر خصوص موضوع

شود. معموالً موضوعات  یکنند، ارسال م یمالقات م گریکدیبا  ایاوراس یدولت نیب یدر سال در قالب شورا

ارجاع داده  شود،یکه ساالنه در سطح سران برگزار م ا،یساورا یاقتصاد یعال یبه شورا زیو بحث برانگ ریخط

وجود دارد که به حل اختالف  ایاوراس یاقتصاد هیتحت عنوان دادگاه اتحاد یینهاد قضا کی نیهمچن شود. یم

 .پردازدیم هیاتحاد یمسائل حقوق ریو تفس

 اتحادیه اهداف -2-2

 ه،یبه حرکت آزاد کاال، سرما یابیتوسعه بازار مشترک و دست ،یواحد اقتصاد یفضا جادیا ه،یاتحاد نیا هدف

حمل و نقل مواد خام،  یها نهیکاالها با کاهش هز متی، کاهش قعضو یخدمات و مردم در بازار واحد کشورها

و حمل و نقل اعالم  یفناور ،یژانر ،یمشترک در کشاورز یها استیرقابت سالم در بازار مشترک، س جیترو

 شده است.

 هیاتحاد ندهیآ -3-2

 زین یو مولداو کستانیمغولستان، تاج ه،یسور یدارد و کشورها یعضو اصل 5تنها  هیاتحاد نیحال حاضر ا در

 ران،یا ه،یترک ن،یصربستان، اوکرا یکشورها نیشده اند. همچن رفتهیپذ هیاتحاد نیناظر در ا یبه عنوان اعضا

هستند.  هیاتحاد نیدر ا تیعضو یاحتمال یها نهیگز گریاز د زین تنامیو و یاندونز ن،یازبکستان، پاکستان، چ

 اعالم کرده اند. هیاتحاد نیدوجانبه با ا یروابط اقتصاد یبرقرار یخود را برا لیتما زیکشور ن 50از  شیب

 نی. بر اساس ادندیبه توافق رس یمنطقه آزاد تجار کی جادیبر سر ا ایاوراس هیبا اتحاد رانیا 97 بهشتیارد در

حذف  ای)کاهش  یحیکه نام آن ها در توافق نامه ذکر شده است مشمول تعرفه ترج ییتوافق فهرست کاالها

 باشد. هیاتحاد نیبه ا رانیا وستنیپ یبرا یخوب اریتواند مقدمه بس یتوافق نامه م نیشوند. ا یتعرفه( م
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 یادیتواند از بخش ز یم یبه واسطه حسن همجوار رانیدارد که ا یادیز یاقتصاد یها تیظرف هیاتحاد نیا

کند استقالل  یم شتریب رانیا یآن را برا تیکه جذاب هیاتحاد نیا یایاز مزا یکیها استفاده کند.  تیظرف نیاز ا

 است.  هیاتحاد نیه در راس ایبه واسطه حضور روس کایو آمر یغرب یاز کشورها هیاتحاد نیا ینسب

رسد با توجه  یدانست؛ به نظر م کایبا آمر هیتوان تقابل روس یرا م هیاتحاد نیا یریمستور شکل گ لیدل کی

 نیا تیو تقو لیتشک یغرب بوده است، با تالش برا یها میهمواره تحت فشارها و تحر هیکه روس نیبه ا

 مانانش،یخود و هم پ یبرا یصادثبات اقت کی جادیو با ا ابدیبنا دارد تا شکوه گذشته خود را باز هیاتحاد

 کند. نیروز افزون خود را تضم شرفتیپ

 اردیلیم 4000در حدود  یناخالص داخل دینفر و تول ونیلیم 182بالغ بر  یتیبا جمع ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد

 نیکه ا پیداسترو  نیمربع وسعت دارد؛ از ا لومتریک ونیلیم 20(، دیقدرت خر یبرابر اریدالر )بر اساس مع

 برخوردار است. یفراوانبالقوه  یها تیاز ظرف یانسان هیو سرما یمجموعه به لحاظ اقتصاد

 هیروس یبرا هیاتحاد تیاهم -4-2

 نکهیکشور شکل گرفته است؛ کما ا نیا تیو محور هیبا اتکا بر روس ایاوراس یاقتصاد هیاست که اتحاد یهیبد

که با غرب  ییبه واسطه چالش ها هیقدم بوده است. روس شیپ هیاتحاد نیا یریدر شکل گ زیخود ن هیروس

و  کایقدرتمند را به موازات آمر یبآن ها قط تیخود و تقو رامونیپ یدارد در تالش است تا با اتحاد با کشورها

 یالملل نیخود را در امور ب یشکوه گذشته خود قدرت چانه زن یابیدهد تا بتواند ضمن باز لیاروپا تشک هیاتحاد

شکل داده است و  یرا با اهداف اقتصاد ایاوراس هیرو اتحاد نیببرد. از ا شیخود را پ یها استیباال ببرد و س

 روز افزون آن است. تیدر سدد تقو
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داشته باشد  یاقتصاد یمفهوم نکهیدارد تا ا یاسیس یمعنا و ارزش شتریب ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد ه،یروس یبرا

 هیشکل کامل مشخص نشده است. روس روس ها هنوز به یآن برا یاقتصاد یکلگیری اهداف و حتی جهت و  

کند. دولت  یماستفاده  ایاوراس هیدر اتحاد تیخود جهت عضو گانیاقناع همسا یبرا یمتعدد یاز مشوق ها

گاز از  یها متیق یبرا دیسوبس افتیدر طیواجد شرا زستانیهمچون بالروس و قرق هیاتحاد نیعضو ا یها

 نیا لیاز تشک هیکه هدف روس افتیتوان در یم یا نهیپرهز یمشوق ها نیشوند. از چن یم هیروس یسو

 ایاوراس یاقتصاد هیکرد که اتحاد الماع 2011در سال  نیباشد. پوت یهدف اقتصاد کیابتدائاً  دینبا هیاتحاد

شود و به عنوان  لیاز قطب ها در جهان مدرن تبد یکیتواند به  یقدرتمند است که م یتیمجمع فرامل کی

 عمل کند.  کیفیـ پاس ایآس یایاروپا و منطقه پو نیکارآمد ب یپل

 هیارتباط با اتحاد یمطلوب برا اریبس لیبد کیبوده است که  هیاتحاد نیا لیخواستار تشک هیهدف روس نیا با

افزوده شده باشد( در  کیآتالنت ورویکه بر رکن  ییایرکن اوراس کی) هیرکن ثانو کیو  دیایاروپا به وجود ب

 شیبه نما بیرق یب یقدرت منطقه ا کی وانبه عن هیو سرانجام نقش روس دیآ دیاروپا پد ریفراگ تیساختار امن

جز  یگریاحتمال که رهبر د نیبا ا ابد،یو تداوم ب ردیشکل بگ هیروس یبه رهبر هیاتحاد نی. چنانچه ادیدرآ

خدشه  ایدر اوراس هیروس گاهیتوانند به جا ینم یو فرامنطقه ا یمنطقه ا یرقبا ست،یآن متصور ن یبرا هیروس

در منطقه را که  یگریدارد تا هر کشور د لیتما نیبا توجه به تجربه اوکرا نینهمچ هیوارد کنند. روس یا

کند. البته اگر  هیتنب ییایاوراس هیاتحاد نیهم یابزارها لهیاتحاد با اروپا حرکت کند، به وس یبخواهد به سو

خود  یتجار ابطروس ها در رو کیتیژئوپل باتیعضو مانند بالروس و ارمنستان، بخواهند با ترت یکشورها گرید

دولت ها خواستار  نیمحتمل است که ا ارینطبق باشند، بسهماهنگ و م هیعضو اتحاد ریغ ینسبت به کشورها

مشترک شوند.  یاقتصاد میخود درون رژ کیتیژئوپل یدر مقابل وفادار یا ژهیو یحقوق و سودها افتیدر
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 نیقابل حل است. چن هیاتحاد نیا وبدر چارچ هیکار به روس یرویاز مشکالت مربوط به مهاجرت ن یاریبس

 بگذارد. ریتأث هیبه روس یمهاجران کار قانون انیتواند بر جر یم یراه حل

را اعمال کرد و البته  ییها میشد تحر یکه از اروپا وارد م یخاص یبر کاالها هیروس ن،یاز بحران اوکرا پس

 هیبا روس یکشورها از همراه نیها باشند. هرچند ا میهمان تحر ریگیپ زیمتوقع بود که بالروس و قزاقستان ن

 هیروس یبه بازارها ییاروپا یکاالها ورودرا اتخاذ کرد تا مانع  یگرید یارهایاما مسکو مع دندیاجتناب ورز

 بلیاز نظام ل دیبا ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد یداشت؛ همه اعضا انیراستا ب نیمدودوف در ا یتریمیگردد. د

 هیاتحاد نیشود. ا یریمدنظر جلوگ یاستفاده کنند تا از صادرات مجدد کاالها یواردات یکاالها یبرا یخاص یزن

 هیبدون سازوکار موجود اتحاد کهیباشد در صورت هیروس یتوانست راهگشا یکیژموضوع استرات نیدر چن

 د.نکن یدوباره ط صادرات   یمحدودساز یرا برا یو خم چیها مجبور بودند راه پرپروس ،یاقتصاد

 گریکدیبا  هیاتحاد یکشورها یروابط اقتصاد یجد ضعف -5-2

 یتجار کیشر هیروس نکهیگفت با وجود ا توانیم یمرکز یایدر اوراس یمبادالت دورن منطقه ا درخصوص

 یگمرک هیاتحاد یریمحدود است. به رغم شکل گ گرید یاعضا انیمنطقه است، اما تجارت م یکشورها شتریب

توان در  یآن را م لیدل نینداشته است. مهم تر یمنطقه رشد چندان نیا یاما ارقام تجار ،ییایمشترک اوراس

 گریکدیاعضا با  یبودن حجم روابط تجار نییپا زیتنها به پنج کشور منطقه و ن هیاتحاد نیمحدود بودن ا

 دانست.

 یقرار دارند که روابط تجار کیقفقاز و بالت ،یمرکز یایسه فرو منطقه آس یمرکز یایواقع در منطقه اوراس در

 یاصل کیشر نیچ ،یمرکز یایخارج از منطقه خود است. در حوزه آس یبا کشورها شتریهرکدام از آنها ب

حوزه  نیا یعیمنابع طب احبص یکشورها یو مقصد صادرات نیحوزه از چ نیواردات ا شتریآن است. ب یتجار
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اروپا  هیمنطقه به دنبال تجارت با حوزه اتحاد نیا یکشورها ز،ین کیاست. در حوزه قفقاز و بالت نیچ زین

. دهدیم لیاز تجارت آنها را تشک یاروپا قسمت عمده ا هیحوزه با اتحاد نیا یتجارت کشورها زانیهستند. م

 خارج منطقه است. یبا کشورها یمرکز یایاوراس یکشورها داتگفت عمده صادرات و وار توانیم نیبنابرا

برخوردار است اما  یو نسبت قابل توجه یداریاز پا هیمنطقه با روس یکشورها یچند که روابط اقتصاد هر

 گریکدیبا  یمرکز یایاوراس یکشورها ی. تجارت خارجستیقابل اتکا ن گریکدیمنطقه با  یروابط خود کشورها

 یاسیاز نگاه اقتصاد س یاداقتص یدر همکار گریآنها است. موضوع مهم د یتجار یاز روابط کل یبخش کوچک

ورود به  یاز اهداف کشورها برا یکیواحد همگرا است. چرا که  کی یمتقابل کشورها ازیرفع ن الملل،نیب

 تیظرف نهیزم نیدر ا یمرکز یایکردن سود است. منطقه اوراس نهیشیب یدر بعد اقتصاد ژهیبه و ییهمگرا

 دارد. یمغفول فراوان یها

ها  یاست. غرب هیاتحاد نیا یمحور هیوجود دارد، روس ایاوراس یاقتصاد هیکه نسبت به اتحاد یگرید نگاه

 یدارد. ادعا یاسیداشته باشد، انتظارات س یاز آنکه انتظارات اقتصاد شتریب هیاتحاد نیاز ا هیمعتقدند که روس

درصد از سهم  5تنها  ایاوراس یاقتصاد هیبا اتحاد هیاساس است که تجارت روس نیبر ا یغرب یها شکدهیاند

عمدتاً  یها دگاهیکشورهاست. د گریکشور با د نیت اتجار هیو بق شود،یکشور را شامل م نیکل تجارت ا

مدت ها  نیدانند که پوت یم ییرا محور آرزوها یپساشورو یفضا یکپارچگیکه  یاز آن رو یو غرب ییاروپا

تالش ها در جهت گرد  نیقله ا شیرا با هدف بازنما ایاوراس یقتصادا هیاتحاد سیپروراند تأس یاست در سر م

 نند. یم فیمسکو تعر یتحت رهبر هیروس گانیآوردن همسا
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 از منظر غرب هیاتحاد -6-2

ی اروپا در گزارش هیاتحاد ونیسیدارند. کم ینگاه متفاوت تر هیاتحاد نینسبت به کارگزاران ا یالملل نیب ناظران

اروپا و  هیاتحاد کا،یآمر یناخالص داخل دیکمتر از تول اریرا بسی آن ناخالص داخل دینوپا، تول هیاتحاد نیادرباره 

 یاقتصاد هیاتحاد در واقع .عنوان کرد )مرکوسور(یجنوب یکایآمر یانطقهکمتر از ژاپن و بلوک م حتیو   نیچ

 یآن کم یناخالص داخل دیرقابت کرده و تول یجنوبتواند با کانادا و کرهمی یناخالص داخل دیدر تول ایاوراس

 است.  یجنوب یقایو آفر هیبزرگتر از ترک

 ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد یالملل نیتجارت ب تیاهم یبه بررس یسازمان ملل هم در گزارش یتجار ونیسیکم

را معادل  یاز تجارت جهان ایاوراس یاقتصاد هیگزارش، سهم اتحاد نیا یخروج جه،یپرداخته است که در نت

گزارش  نیداند. بر اساس ا یدرصد م 7.5معادل  زیرا ن یانرژ یاز تجارت جهان هیاتحاد نیدرصد و سهم ا1.8

 یم فایا ایدر دن یینقش به سزا یدر تجارت انرژ یول ستین المللنیدر تجارت ب یبزرگ گریباز هیاتحاد نیا

 کند. 

 هیبا اتحاد هیاتحاد نیاعالم کرده که حجم تجارت ا ا،یاوراس یاقتصاد هیاز اتحاد یدر گزارش زیآمار اروپا ن مرکز

از گزارش خود اعالم کرد که  یگریاست. مرکز آمار اروپا در بخش د افتهیدرصد کاهش  40از  شیاروپا ب

اروپا است. البته مرکز آمار اروپا  هیاتحاد یاقتصاد کیشر نیچهارم س،یبعد از سوئ ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد

 هیدو طرف، اتحاد یگزارش خود، نوشته است که با وجود کاهش حجم مبادالت تجار یریگ جهیدر بخش نت

 اروپا است. هیمهم اتحاد یتجار کیشر کیهنوز هم  ایاوراس یاقتصاد
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 CISمنطقه  یکشورها یتجار یآمارها -7-2

میلیارد دالر کاال  500در طول یک دهه اخیر اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به طور متوسط ساالنه درحدود 

میلیارد دالر کاال واردات این اتحادیه بوده است. این  300به دیگر کشورهای جهان صادر کرده اند و در مقابل 

میلیارد دالر تراز مثبت صادراتی  200آمار نشان از آن دارد که در هر سال این کشورها به طور میانگین با 

مواجه بوده اند. هرچند در سال های اخیر به دلیل افت قیمت نفت و محصوالت نفتی و گازی و همچنین شیوع 

ا، میزان تجارت خارجی این کشورها مقداری کاهش یافته است. نکته دیگر اینکه به طور میانگین بیماری کرون

درصد کاالهای صادراتی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را محصوالت معدنی و  60بیش از 

 دهد.های نفت و گاز تشکیل میفرآورده

نشانگر آن است که  هیعضو اتحاد یواردات کشورها یحجم و نوع صادرات در مقابل حجم کل لیو تحل هیتجز

هستند. از  یصنعت داتیو تول یلوکس، محصوالت کشاورز یکننده کاالها عموماً مصرف هیاتحاد نیا یاعضا

همچون انواع فلزات  یدروکربنیو ه یعضو مشتمل بر محصوالت خام معدن یصادرت کشورها گر،یطرف د

عضو  یبدان مفهوم است که کشورها نیاست. ا یسازی و صنعت یرفراو نیینفت و گاز با حجم پا ،یمعدن

 یسازی از صنعت ینمود که هم سطح یتلق یدر نظام جهان یرامونیپ مهین تیبا موقع یگرانیباز دیرا با هیاتحاد

 شرفتهیو پ یصنعت یکار به کشورها یرویو هم صادرکننده مواد خام و ن کنندی( را تجربه منییپا ی)با فناور

 .دهدیرا نشان م ایاوراس یاقتصاد هیعضو اتحاد یکشورها یو واردات یاقالم صادرات ل،یجهان هستند. جدول ذ

 ایاوراس یاقتصاد هیعضو اتحاد یکشورها یو صادرات یواردات یعمده کاالها. 2جدول 

 جهانیعمده واردات از بازارهای  عمده صادرات به بازارهای جهانی کشور

نفت خام، گاز طبیعی، چوب پتروشیمی،  روسیه

 کودهای معدنی و فلزات

ماشین آالت صنعتی و کشاورزی، دارو و تجهیزات 

 پزشکی و خودرو

های مخابراتی، وسایل نقلیه، فوالد، دارو و دستگاه نفت، گاز، اورانیوم، کک نفتی، قیر، مس و نقره قزاقستان

 محصوالت پزشکی
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اد سیگار، طال، اورانیوم، کنساتره مس، الکل، مو ارمنستان

 های غذاییمعدنی، فرآورده

گاز، نفت، داروهای ترکیبی، تلفن همراه، گندم، 

 ماشین آالت صنعتی و الماس

های الستیک، لبنیات، چوب، گوشت و فرآورده بالروس

گوشتی، ماشین االت کشاورزی و کودهای 

 شیمیایی

ع تخت فلزی، وسایل نفت، گاز طبیعی، دارو، مقاط

های تلفن همراه، میوه و محصوالت نقلیه، دستگاه

 پتروشیمیایی

فلزاتی همچون طال و مس، نفت، پنبه،  قرقیزستان

 سبزیجات و دارو

 قند، شکر، شکالت، گندم، دارو و البسه

 

 310میلیارد دالر صادرات و  420کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا درمجموع  5میالدی  2020در سال 

اند. الزم به ذکر است در هر دوبخش صادرات و واردات سهم روسیه از کل صادرات میلیارد دالر واردات داشته

ظرفیت دهنده  آمار نشان نیا. درصد است 80تا  75و واردات کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بین 

. در آوردی وجود م به رانیاقتصاد ا یرا برا یمتعدد یهااست که فرصتمناسب توسعه تجارت با این اتحادیه 

خارج از  یقرار دارد و کشورها یزیسطح ناچ رد ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد یتجارت داخل یمقابل، حجم کل

های اخیر مجموع تجارت ؛ به طوریکه در طول سالروندیشمار م به هیاتحاد یاعضا یتجار یاصل یمنطقه، شرکا

درصد  5میلیارد دالر بوده است و این کشورها سهمی کمتر از  3ایران با کشورهای این منطقه، همواره کمتر از 

 در تجارت خارجی ایران دارند.

ن کشورها به صورت داخلی و درصد از تجارت خارجی ای 5تنها حدود راساس آمار موجود، نکته دیگر اینکه ب

گیرد. هرچند حجم تجارت درون سازمانی این کشورها به دلیل تشدید روند بین کشورهای عضو صورت می

درصد تجارت این کشورها به  95های اخیر روبه افزایش بوده است اما درحال حاضر بیش از همگرایی در سال

گی باال به تجارت با خارج و سطح پایین همگرایی شود که به معنی وابستکشورهای دیگر جهان انجام می

درصد  80به  کیاروپا نزد هیعضو اتحاد یدر کشورها یسازمان حجم تجارت درون به عنوان مثال تجاری است.

 جودمو یهاضعف نیتراز مهم یکیامر نشانگر  نی. ادهدیم لیرا تشک هیاتحاد نیعضو ا یکل تجارت واحدها
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 جادیمشترک، ا یگذارهیچون سرما ییکه کاهش آن مستلزم اتخاذ راهبردها استیاوراس هیدر اتحاد

وزارت خارجه،  یاقتصاد یپلماسیاست )معاونت د یکار درون سازمان میو تقس یدیو تول یتجار یهارساختیز

 (.1399 بهشتیارد 24

جاری اول کشورهای عضو درحال حاضر آمریکا، چین، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی، کانادا و هند، شرکای ت

اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند؛ به طوریکه مجموع حجم تجارت کشورهای عضو با یکدیگر، از تجارت اعضا 

 با هریک از کشورهای فوق کمتر است.
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 CISمنطقه  یکشورها یتوافقات تجار -3

جهان منعقد شده  یکشورها گریو با د ایاوراس یاقتصاد هیکشورها در قالب اتحاد نیا یاغلب توافقات تجار

 است. ریاست که به قرار ز

 ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد یتوافقات تجار.  3جدول 

 زمان امضا تاریخ لزوم اجرا کشور

 2011اکتبر  18 2012سپتامبر   20 نیاوکرا

 2011 ریاکت 18 2013 هیژانو  1 یمولداو

 2011اکتبر  18 2014 هیژانو  9 ازبکستان

 2015 هیفور 10 2015اکتبر   5 مصر

 2011اکتبر  18 2016مارس   19 کستانیتاج

 2015 یم 29 2016اکتبر   5 تنامیو

 2018 یم 17 2019آغاز سال  نیچ

 2018 یم 17 2021آغاز سال  رانیا

 2016ژوئن  6 در حال مذاکره صربستان

 

 تجارت آزاد یتوافق نامه ها -1-3

ارمنستان، بالروس، قزاقستان،  نیچند جانبه، منطقه تجارت آزاد ب ی، توافقنامه منطقه آزاد تجار2012سال  از

 نیو همچناتحادیه اقتصادی اوراسیا( عضو  ی)در حال حاضر همه کشورها هیروس زستان،یقرق زستان،یقرق

 تنامیرا با و آزادتوافق تجارت  نیولا هی. اتحادکرده است جادیرا ا کستانیو تاج یازبکستان، مولداو ن،یاوکرا

 .رسدیم بیهمه احزاب، به تصو بیپس از تصو 2016امضا کرده است که در اکتبر 

 ،یگمرک یهایاز آن ها شامل همکار یحوزه است که برخ 13شامل  نیو چ ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد توافقنامه

تجارت  رینظ دیموضوعات جد ،یها و تدارکات عمومبخش انیم یهمکار ،یفکر تیتجارت، حقوق مالک لیتسه

 و رقابت است. کیالکترون
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با  اکرهمذمشترک به به طور  دیبا ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد کشورهای عضو است که نیقابل توجه ا نکته

 هیاتحاد یابر یصلا گرانی. بازبپردازندتوافقنامه تجارت آزاد کشورهای دیگر برای حصول به هر توافقی از جمله 

 دنبالبه  ایاوراس یداقتصا هیکره هستند. اتحاد رهیو شبه جز نیچ ران،یا ه،یاروپا، ترک هیاتحاد ایاوراس یاقتصاد

اروپا  نید ببه دست آوردن سود تجارت در حال رش یبرا ایو شرق آس انهیخاورم یتجارت خود با شرکا شیافزا

 است. ایو آس

 یابر گسترش تجارت منطقه یحیتجارت ترج یهاموافقتنامه ریتأث -2-3

های علمی واسطة پیشرفت ها بههای تجاری و همبستگی متقابل بین دولتاقتصادها، آزادسازی شدن جهانی

. روندیشمار مهای مهم عصر حاضر بهدر عصر انفجار اطالعات و فناوری اطالعات، از ویژگی کیو تکنولوژ

صورت به ایقهو در سطح منط 1ب سازمان تجارت جهانیطور عمده در قالها در سطح جهانی بهآزادسازی

 یدولتنایهای آزادسازی تجاری مای و در سطح دوجانبه در قالب موافقتنامههای ترجیحات تجاری منطقهپیمان

نموده و  تیرا تقو یاقتصاد یاست که منافع شرکا نیترتیبات تجاری مزبور ا ی. رسالت محورردیگیانجام م

منطقهای و دوجانبه عالوه بر مزایایی که از  حادغام یا همگرایی تجاری میشوند. آزادسازی در سطو سازنهیزم

نحو المللی بهتجاری بین نیتا در نظام نو کنندیم ایدنبال دارند، آنان را مهلحاظ تجاری برای اعضای خود به

 داتیتهد زانیداده و به همان م تری ادغام شده و از این رهگذر منافع بیشتری را به خود اختصاصموفق

 را کاهش دهند. یاحتمال

است که  یالمللنیو ب یامنطقه یسازمانها ایچند کشور  ایدو  انیم یتوافقات 2یحیتجارت ترج یهاموافقتنامه

منظر، تجارت  نی. از اشوندیحذف م ای افتهیکاهش  یشده بر تعامالت تجارها و موانع وضعآن، تعرفه یبر مبنا

                                                 
1 The World Trade Organization (WTO) 

2 Preferential Trade Agreements (PTA) 
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 دنیبه حداقل رسان قیکشورها دانست که از طر یاتجارت منطقه شبردیپ یابزارها هدر زمر توانیرا م یحیترج

کشورها، بسط  انیم یوابستگ ینوع جادیداده و ضمن ا شیرا افزا یاقتصاد یها و موانع، نفع متقابل شرکاتعرفه

دنبال خواهد را به یفرهنگ یو حت یطیمحستیز ،یاسیس ،یتیاز جمله امن یموضوع یهاحوزه ریتعامالت به سا

کم عضو  است که دست ییمتعلق به کشورها یاز کل تجارت جهان رصدد 97داشت. در حال حاضر، حدود 

 درصد بود.  72حدود  1990نسبت در سال  نیا کهیهستند؛ در حال یحیتجارت ترج یهااز موافقتنامه یکی

 ریدر مس یریو قرارگ کیو ژئواکونوم کیژئواستراتژ ک،یتیژئوپل تیجهت موقع به رانیا یاسالم یجمهور

 یهارساختیز گریو د یمرز یهاانهیمناسب بنادر، پا تیغرب، ظرف -جنوب و شرق  -شمال  یدورهایکر

برخوردار  یو جهان یامنطقه یقرار گرفتن در مرکز مبادالت تجار یبرا یمناسب طیونقل از بستر و شراحمل

 است. 

آغاز، در  1394که از سال در چارچوب موافقتنامه موقت،  ا،یاوراس یاقتصاد هیبا اتحاد رانیمذاکرات ا جهینت در

را در توافق  یاتعرفه ازاتیامتبه مرحله اجرایی رسید،  1398امضا و نهایتا در آبان سال  1397اردیبهشت سال 

 ،یو محصوالت نفت یشامل گوشت و چرب یردموا ایاوراس یاقتصاد هیدر فهرست اتحاد ایو اوراس رانیا نینامه ب

و  یکیالکترون زاتیاز تجه یو انواع خاص یشیفلزات، لوازم آرا نیو شکالت و همچن ینیریاز ش یانواع خاص

در درجه  ،ییاز محصوالت غذا یاگسترده ستیل یبرا یاتعرفه حاتیترج رانیقائل شدند. به دولت ا یکیمکان

از  یفرش، برخ ،یآشپز لیوسا ،یمصالح ساختمان نیخشک شده و همچن یهاوهیم ها،وهیم جات،یاول سبز

 یصنعت یکاالها یسطح نرخ عوارض گمرک نیانگیم تیوضع نی. با اشده است اعطا یآهن ریمشتقات از فلزات غ

که این عوارض برای کاالهای وارداتی  کاهش درصد 7، معادل درصد 15.4درصد به  22.4از  ی به ایرانواردات

 یعوارض گمرک رانیایافته است. همچنین کاهش درصد،  3.3، معادل درصد 4.7درصد به  8از  هیاتحادبه 
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کاهش و  درصد 19، معادل درصد 13.2درصد به  32.2را به طور متوسط از  ی وارداتیکشاورز یکاال یبرا

 داده است.کاهش  درصد، 5، معادل درصد 4.6درصد به  9.6از عوارض واردات این کاالها را  هیاتحاد

 از کاالها است. یدارد، چرا که شامل اقالم محدود ایموافقتنامه تجارت محدود با اوراس کیدر حال حاضر  رانیا

 رانیبه ا ایاوراس ییاعطا ازاتیکاال است و فهرست امت 390شامل ایبه اوراس رانیا ییاعطا ازاتیفهرست امت

. عنوان شودیمبادله م نیطرف نیداده شده ب ازیامت یکاال 900مجموعاً کمتر از  یعنیکاال است؛  504شامل 

 هیو اتحاد رانیا یاسالم یجمهور نیمنطقه تجارت آزاد ب لیموافقتنامه، موافقتنامه موقت تشک نیا قیدق

مذکور در  هیو اتحاد رانیدر واقع ا است؛ الهسه س یاعضو است که موافقتنامه یو کشورها ایاوراس یاقتصاد

از مرحله موافقتنامه تجارت آزاد است. انتظار  شیقرار دارند که پ یاقتصاد ییهمگرا هیحال حاضر در مرحله اول

موافقتنامه تجارت آزاد  ،یبا شروع مذاکرات مربوطه و پس از اتمام دوره سه ساله موافقتنامه موقت فعل رودیم

 نیشود. به لحاظ متن، ا ییاجرا شود،یمحسوب م ییکه مرحله دوم همگرا ایاوراس یاقتصاد هیادبا اتح رانیا

 .به امضاء رسانده است یاسازمان منطقه کیتا کنون با  رانیاست که ا یاموافقتنامه نیترموافقتنامه، جامع
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 رانیا یبرا CISمنطقه  یتعامل با کشورها یها تیزم -4

 بر شمرده شده است. CISهای ایران در تعامل با کشورهای منطقه مزیت این بخشدر 

 و سهولت در امر حمل و نقل یهمجوار -1-4

خوب و به صرفه  یها نهیندارند و گز رانیبا ا یادیاست که عمدتا فاصله ز ییشامل کشورها ایاوراس هیاتحاد

 کشورها وجود دارد.  نیحمل و نقل کاال به ا یبرا یا

 نیتوانند به ا یم دیبدون رواد انیرانیاست که ا ییاست و جزء معدود کشورها رانیهم مرز با ا ارمنستان کشور

هر چند هم مرز  زستانی. قرقردیگ یصورت م یبه آسان زیکشور ن نیبه ا ینیکشور سفر کنند؛ حمل و نقل زم

 قیتوان از طر یم نیداشت؛ همچن یسترستوان به آن د یترکمنستان و ازبکستان م قیاما از طر ستین رانیبا ا

 یطیشرا زیداشت. بالروس ن یدسترس زستانیاست به قرق هیاز اتحاد یعضو زیبندر اکتائو قزاقستان که خود ن

 زیو قزاقستان ن هیداشت. روس یدسترس زیکشور ن نیتوان به ا یم هیروس قیدارد که از طر زستانیمانند قرق

دارند؛ در  رانیبا ا یارتباط یبه لحاظ راه ها یخوب اریبس طیهستند شراه یاتحاد نیا یکشورها نیکه مهمتر

دو کشور برقرار است  نیو ا رانیا نیب ییو هوا ییایدر ،یلیر ،یحال حاضر هر چهار نوع حمل و نقل جاده ا

 فوق العاده است. یطیکه شرا

 از غرب هیاتحاد ینسب استقالل -2-4

چالش  کایو به تبع آن با متحدان آمر کایهمواره با آمر یکیخاص ژئوپلت لیاست که به دال یکشور هیروس

الخصوص  یاست، عل دهید یجهان م ییکدخدا یسرسخت خود برا بیرا رق هیروس شهیهم کایداشته است. آمر

خود است.  خاصو  یراهبرد ینظام یها یکامال مستقل است و صاحب فناور یدر حوزه نظام هیکه روس

از زمان گورباچف تالش کرده  هیرغم آن که روس یتحت فشار بوده است و عل کایهمواره از جانب آمر هیروس
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از خود نشان نداد  یلیکار تما نیا یگاه برا چیه کایکند، اما آمر یو متحدانش عاد کایاست روابط خود را با آمر

ظ خودش بر جهان را حف یالیکاهش دهد تا است ار هیروس شرفتیو به طرق مختلف تالش کرد تا سرعت پ

 کند.

اطراف خود  یبر آن است تا با اتحاد با کشورها نیپوت یجمهور استیبه خصوص در دوران ر هیرو روس نیا از

 کند. جادیا کایمواجهه با آمر یبرا یقو یخود جبهه ا شرفتیشتاب پ شیعالوه بر افزا

است، به شدت مورد قهر آن ها قرار گرفته است.  انیو متحدانش ع کایکه اختالفاتش  با آمر رانیا یطرف از

پر کند و  رانیا یاخال ارتباط با غرب را بر یتواند تا حدود یم ایاوراس هیبه اتحاد شیو گرا یهمکار نیبنابرا

 غرب را ارتقا بخشد. یها میدر مواجهه با تحر رانیا یاقتصاد یتاب آور

 نقاط جهان ریبه بازار اروپا و سا یدسترس -3-4

 ییاروپا یبا کشورها یروابط نسبتا خوب ییایاوراس یکشورها ریدارد، سا ییکه با غرب چالش ها هیروس جز

 میدورزدن تحر یاروپا بهره مند شود )به نوع یاقتصاد یها تیتواند به واسطه آن ها از ظرف یم رانیدارند و ا

که بخواهد  یگذار هیدارد، به هر سرما اروپاو  کایهم با آمر یها(. به عنوان مثال کشور قزاقستان که روابط خوب

در  یرانیگذاران ا هیاز سرما یکی نکهیکند )کما ا یواگذار م گانیرا نیکند زم یگذار هیکشور سرما نیدر ا

که  یو بکر عیکرده است(؛ به توجه به مراتع وس افتیکشور در نیرا از ا نیهزار هکتار زم 250حال حاضر 

 یرانیگذاران ا هیبه واردات گوشت قرمز، سرما رانیا یهزارتن 150ساالنه  ازیبه ن توجهکشور قزاقستان دارد و با 

 اینقاط دن یکنند تا عالوه بر صادرات به اقص یگذار هیکشور سرما نیگوشت در ا دیتول نهیتوانند در زم یم

 کنند. نیگوشت کشور را هم تام ازین
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 یاقتصاد یها تیظرف -4-4

و دام  یگونه کشاورز چیاز آن ه یدارد که تا کنون در بخش اعظم نیهکتار زم ونیلیم 20 ایاوراس هیاتحاد

 180از  شیب تیدارد. جمع یرانیگذاران ا هیسرما یبرا یاریبس یصورت نگرفته است و فرصت ها یپرور

 است.  رانیا یدیمحصوالت تول یبرا یبزرگ اریبازار بس زین هیاتحاد نیا یونیلیم

به هر  هیاتحاد نیبه ا رانیا یکینفت و گاز جهان است و در صورت نزد ریذخا نیاز بزرگتر یکی یدارا هیروس

( هیو روس رانینفت و گاز جهان )مجموع نفت و گاز ا ریذخا نیشتریداشتن ب اریبا در اخت هیاتحاد نیا ،یشکل

 نیعضو ا یدر کشورها یاریو بالقوه بس لبالفع یها تیباشد. ظرف یدر بازار انرژ گریباز نیتواند موثرتر یم

 دکنندهیتول نیدارد و بزرگتر اریجهان را در اخت یدرصد جنگل ها 25 هیوجود دارد )به عنوان مثال روس هیاتحاد

 چوب جهان است(

 استیکه س یا هیحق وتو است که با توجه به زاو یدائم سازمان ملل است و دارا یاز اعضا یکی هیروس یطرف از

 داشته باشد. رانیا یبرا یخوب اریبس دیتواند عوا یکشور م نیکشور با غرب دارد، ارتباط مثبت با ا نیا یها

 رانیبدان معناست که ا نیتر است و ا شرفتهیبه مراتب پ هیاتحاد نیا یکشورها ریاز سا رانیا ه،یاز روس ریغ به

 نیخود به ا یتواند عالوه بر صدور کاالها یم رانیا یعنیکشورها را دارد.  نیا یازهایاز ن یاریبس نیتام ییتوانا

 آن ها صادر کند. به زیخود را ن یو تکنولوژ یو مهندس یکشورها، خدمات فن

  یالملل نیدر مواجهه با مسائل ب یاقتصاد ماتیدر تصم وحدت -5-4

 ،یغول اقتصاد کیبه  هیاتحاد نیا ند،یدرآ هیاتحاد نیا تیبه عضو زین هیو ترک نیمانند چ ییو کشورها رانیا اگر

 یکشورها ایبر آن وارد کنند و  یگونه فشار چیتوانند ه ینم کایشود که اروپا و آمر یمبدل م یو نظام یاسیس

 کنند. دیرا تهد هیاتحاد نیعضو ا
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 وستنیقبل از پ دیبا رانیلزوما سراسر منفعت نخواهد بود. ا هیاتحاد نیدر ا رانیا تیناگفته نماند که عضو البته

 هیاتحاد نیخاص خود به ا طیبشناسد و با توجه به مالحظات و شرا یآن را به خوب بیتمام معا هیاتحاد نیبه ا

 .ونددیبپ
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 CISمنطقه  یکشورها ی ایران وتجار روابط -5

 .دهدیم لیرا تشک ایاورس یدالر اردیلیم 850از تجارت  یزیسهم ناچ ایاوراس یاقتصاد هیبا اتحاد رانیتجارت ا

منطقه آزاد  جادیو ا یتجار یهاتعرفه لیتقل تیمنظور استفاده از ظرف مسئله سبب کاهش توان دولت به نیا

 ،یحیموافقتنامه تجارت ترج شدنیی بعد از اجرا ایاوراس یاقتصاد هیکشورمان با اتحاد ی. تجارت خارجشودیم

 اردیلیم 1 زانیم نیکه از ا دیدالر رس اردیلیم 2.1از  شیبه ب 1399تا خرداد  1398آبان  5در مدت پنج ماه از 

  .سهم صادرات بوده است زیدالر ن ونیلیم 584دالر سهم واردات و حدود  ونیلیم 528و 

 CIS یبه کشورها رانیا صادرات -1-5

و مشتقات  وهیشامل خشکبار، م ایاوراس هیعضو اتحاد یبه کشورها رانیموجود، عمده صادرات ا یآمارها براساس

 یشامل محصوالت کشاورز رانیبه ا ایدرصد صادرات اوراس 80است. در واقع،  یفرش و مواد معدن ،یدروکربنیه

و خشکبار است  وهیم ژهیو به یاورزشامل محصوالت کش ا،یبه اوراس رانیدرصد صادرات ا 68غالت و  ژهیو به

 یها، نشان از مدلمحصوالت خام که عمدتاً فاقد ارزش افزوده است نی(. صادرات ا1399آذر  30)زادبوم، 

 صادرات دارد. یمنسوخ قرن نوزدهم

 ونیلیم 810از  شیب یکم 2019در سال  اتحادیه اقتصادی اوراسیا عضو یبه کشورها رانیکل حجم صادرات ا

 دالر است، نشان اردیلیم 340از  شیکه ب ایاوراس یبا کل حجم واردات کشورها سهیرقم در مقا نیدالر بود. ا

 .است هیاتحاد نیو ا رانیا یروابط تجار زیدهنده حجم ناچ

کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بر اساس آمار گمرک کشورهای به  رانیصادرات ا زانیم ریجدول ز در

 نشان داده شده است. طرف مقابل،
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 2019در سال  ایاورس یاقتصاد هیعضو اتحاد یبه کشورها رانیا یصادرات یعمده کاالها. 4جدول 

 عمده کاالهای صادراتی میزان صادرات )میلیون دالر( کشور

 پسته و خشکبار، میوه و سبزیجات، شیر خشک  390 روسیه

 سیمان، خرما و پسته  80 قزاقستان

 محصوالت پتروشیمیایی، سیمان، ورقه فوالدی  320 ارمنستان

 محصوالت غذایی، فرش، خرما و میوه 10 بالروس

 خشکبار، میوه، پسته، محصوالت پتروشیمیایی  17 قرقیزستان

 (ITCمأخذ: مرکز جهانی تجارت )

 

با افزایش همراه بوده و  2020در عین حال بر اساس آمارها میزان صادرات ایران به کشورهای عضو در سال 

توافق تجاری منعقد شده میلیون دالر رسیده است که نشان دهنده اثرگذاری  200به بیش از یک میلیارد و 

 بین دو طرف است.

 26تا  1398آبان  5از  ایاوراس یاقتصاد هیبه اتحاد رانیکل صادرات ا زانیمبر اساس آمارهای داخلی نیز 

درصد از کل صادرات  55دالر آن معادل  ونیلیم 319دالر بوده که  ونیلیم 572، بالغ بر 1399 بهشتیارد

 اند.تعرفه در چارچوب موافقتنامه شده افتیمشمول در ایبه اوراس رانیا
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 . آمار صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا1نمودار 

 

 CIS یاز کشورها رانیواردات ا -2-5

محصوالت  یو برخ یحبوبات، گوشت گرم دام ،یروغن یهاشامل دانه یواردات یحوزة واردات، عمده کاالها در

 ییوهواو مشکالت آب دیتول نییجهت سطح پا است. به یحمل و نقل و اکتشافات نجوم یها در بخش یصنعت

؛ به عبارت شده است جادیمتقابل سست ا یساختار وابستگ ینوع ران،یمحصوالت در ا نیک شت و پرورش ا

ما کیفیت و میزان هایی از حوزه کشاورزی است، ادیگر اگرچه اتحادیه اوراسیا پاسخگوی نیازهای ما در بخش

 .تولیدات کشاورزی ایران به نحوی نیست که بتواند بخشی از بازار این کشورها را در اختیار داشته باشد
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ه است که نشان دالر بود میلیون 600و  اردیلیم 1برابر با  2019 کشورها در سال نیاز ا رانیکل حجم واردات ا

در  CISدرصدی کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و به طور کلی کشورهای منطقه  3دهنده سهم پایینتر از 

 واردات ایران است.

نشان داده شده  بر اساس آمار گمرک کشورهای طرف مقابل، کشورها نیاز ا رانیواردات ا زانیم ریجدول ز در

 است.

 2019در سال  ایاورس یاقتصاد هیعضو اتحاد یاز کشورها رانیا یواردات یعمده کاالها. 5جدول 

 عمده کاالهای صادراتی میزان صادرات )میلیون دالر( کشور

 های روغنی، ذرت، جو، چوب، روغن سویادانه 1200 روسیه

 جو، کلزا، گوشت گاو و گوسفند 300 قزاقستان

 برق، گوشت گوسفند 84 ارمنستان

 تایر خودرو و محصوالت نساجی 18 بالروس

 سبزیجات خشک، گوشت گوسفند 15 قرقیزستان

 (ITCمأخذ: مرکز جهانی تجارت )

 

پس از انعقاد توافق تجاری بین دو طرف، میزان واردات ایران نیز به نسبت با افزایش همراه بوده، به طوریکه 

میلیارد دالر رسیده است. بر اساس منابع  1.8به حدود  2020میزان واردات ایران از این کشورها در سال 

 بهشتیارد 26تا  1398آبان  5از  ایاز اوراس رانیدالر واردات ا ونیلیم 473و  اردیلیم کیز مجموع داخلی نیز ا

 یاتعرفه فیمشمول تخف هیاز اتحاد رانیدرصد کل واردات ا 11دالر معادل  ونیلیم 176 زانی، تنها م1399

 .اندشده



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی  – CISمنطقه  یبا کشورها یهمکار یها و فرصت ها تیظرف یبررس 

 

 

 

36 

 

 

 

 یاقتصاد میعظ یها تیبا ظرف یکشور ه؛یروس -6

 یها تی. ظرفدیآ یمسلم جهان به شمار م یاز ابرقدرت ها یکیکشور جهان است که  نیپهناورتر هیروس

های گوناگون از جمله های بسیاری در حوزهظرفیتاست که  یبه گونه ا همسایهکشور  نیا یو اقتصاد یماد

 نیکه ا یتقابل یاز طرفانرژی، کشاورزی، معدن و... برای توسعه همکاری با کشورهای منطقه در اختیار دارد. 

فراهم کرده تا بتواند با گسترش روابط  رانیا یرا برا لیبد یب یبه شرق فرصت لشیکشور با غرب دارد و تما

 به دست آورد. یمنافع فراوان کشور نیخود با ا

 هیتا روس یشورو از -1-6

 یبه رهبر کیحزب بلشو یو پس از چند دیرس یروزیبه پ یحکومت تزار هیبر عل هیانقالب روس 1917سال  در

شکل گرفت که حکومت  یشورو ریاتحاد جماه 1922کشور در دست گرفت. در سال  نیعنان کار را در ا نیلن

در دوره تسلط  شورک نیافتاد. ا یاتحاد شورو ستیحزب کمون یعنیاتحاد در دست تنها حزب مجاز  نیا

 یاسیس ،یاقتصاد یتا بحران ها یو نظام یعلم یها شرفتیداشت؛ از پ یفراوان یزهایها افت و خ ستیکمون

سازمان ملل  تیامن یدر شورا تیو از عضو میعظ یو اروپا تا جنگ ها ایاز آس یمیاز تسلط بر ن ،یو اجتماع

کشته شدند  ینفر از مردم شورو ونیلیم 30تا  20 نیاول و دوم ب یجهان ی. تنها در خالل جنگ هایتا فروپاش

 کشور نابود شد. نیا یها رساختیاز ز یاریو بس

 یدار اصل راثی)م هیکشور از جمله روس 15شد و به  یدچار فروپاش یشورو ریاتحاد جماه 1991سال  در

 یستیکمون یها استیشد و تالش کرد تا س هیجمهور روس سیرئ نیلتسی یشد. پس از فروپاش هیتجز( یشورو

 هیاقتصاد روس 1998سال  اآن کند. ت نیگزیو اقتصاد بازار آزاد را جا یبرالیل یها استیرا کنار بگذارد و س
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 کیو به  ردیکشور توانست کنترل اقتصاد خود را در دست بگ نیا تیاما در نها د،یرا به خود د یادینوسانات ز

 مثبت و نسبتا خوب برسد. یرشد اقتصاد کیهمراه با  یثبات نسب

 استیکرد. در دوره ر یریخود کناره گ یجمهور استیاز ر نیپوت رشیبه نفع نخست وز نیلتسی 1999سال  در

خود را در ابعاد مختلف سامان بخشد و دوباره  اوضاع یتوانست تا حدود نسبتا مطلوب هیروس نیپوت یجمهور

 مطرح کند. یو نظام یاسیس ،یبرتر اقتصاد یخود را در زمره قدرت ها

با غرب وارد  مهیو کر نیبر سر مسئله اوکرا هیروس ،یدهه آرامش در روابط خارج کیپس از  2014 درسال

 کایاز جمله آمر یغرب یموجب شد کشورها هیبه خاک روس مهیکر رهیشد. الحاق شبه جز یدیچالش جد

ها  میتحر نیا دوضع کنند. هرچن هیرا بر روس یادیز یها میمسئله نشان دهند و تحر نیبه ا یواکنش تند

که بخواهد مانند  بودتر از آن شده  یقو اریبس 2014 هیبه وجود آوردند، اما روس هیرا در اقتصاد روس یاختالالت

 یکشورها هیرا بر عل یمتقابل یهامیتر که بالفاصله تحر یها متاثر شود؛ آن قدر قو میتحر نیاز ا 1991 یشورو

و همچنین  خود کرد یغرب یشرکا نیگزیرا جا هیترک و نیچ ونچ یگرید یکننده وضع کرد و کشورها میتحر

 .های اقتصادی و تجاری با سایر کشورهای منطقه از جمله ایران مهیا ساختبستر مناسبی برای توسعه همکاری

هم  ریو سا کایآمر هیخواهد بر عل یاست که م یدیجد یها میتحر یدر حال حاضر در حال بررس هیروس

اشاره  کایآمر نگیبه شرکت بوئ ومیتانیفروش ت میتوان به تحر یها م میتحر نیوضع کند. از جمله ا مانانشیپ

 اثرگذار است. اریبس یمیکرد که تحر

 هیروس یراهبرد یاقتصاد یها تیظرف -2-6

 نیاساس ا نیمربع وسعت دارد که بر ا لومتریک ونیلیم 17از  شیو ب تینفر جمع ونیلیم 145 هیروس کشور

تراکم  یعنی نیکشور جهان است و ا نیکشور جهان و به لحاظ وسعت اول نینهم یتیکشور به لحاظ جمع
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 نیدر جهان است. ا یتیتراکم جمع ینرخ ها نیتر نییاز پا یکیمربع که  لومترینفر در هر ک 8.4 یتیجمع

خاک خود  یها تیاستفاده از همه ظرف یبرا یکاف تیکشور جمع نیبدان معناست که ا نییپا یتیتراکم جمع

 یساالنه خوب یاز بارش ها هیکه روس نیو با توجه به ا ریبا یها نیزم یرو با توجه به فراوان نیرا ندارد؛ از ا

باشد. به گفته الکساندر  ینیکشت فراسرزم یبرا یمناسب اریبس نهیتواند گز یکشور م نیبرخوردار است ا

 یها نیاز زم گریهکتار د ونیلیم 70در حدود  یزیچ 2050کشور تا سال  نیا ه،یروس یکشاورز ریتکاچف وز

 است. هیبالاستفاده روس یها نیاز زم یتنها بخش نیخود را فعال خواهد کرد که ا یزکشاور

دارد؛  نهیزم نیجهان را در ا 12رتبه  2017دالر در سال  ونیلیتر 1.527 یناخالص داخل دیکشور با تول نیا

 ششم در جهان است.  ةرتب یدارا زین دیاز لحاظ قدرت خر

 74از  شیو با دارا بودن ب ایدرصد گاز دن 26 یگاز ریمتر مکعب ذخا اردیلیتر 48از  شیبا دارا بودن ب هیروس

با  هیروس زیدارد. در حال حاظر ن اریرا در اخت اینفت دن ریدرصد از کل ذخا 5از  شیبشکه نفت ب اردیلیم

 ونیلیم 10از  شیو صادرات روزانه ب ییااروپ یمتر مکعب گاز به کشورها اردیلیم 11از  شیصادرات روزانه ب

 جهان است.  یصادرکنندگان انرژ نیاز بزرگتر یکیبشکه نفت 

کشور  نیماده مهم کرده است؛ ا نیا یکشور دارا نیکشور را دوم نیسنگ ازغال ریتن ذخا اردیلیم 157

کشور  نیصادرکننده زغال سنگ است. ا نیمصرف کننده و سوم نیپنجم دکننده،یکشور تول نیششم نیهمچن

کنندگان  دین تولیاز بزرگتر یکیداده است و  یجهان را در خود جا یچهارم جنگل ها کی نیپهناور همچن

 چوب است. 

با  2016که در سال  یقدرتمند جهان است به طور یاز کشورها یکی هیروس زیفلزات گران بها ن نهیزم در

 رهیتن ذخ 1909با  زین 2018طال را به خود اختصاص داده است. در سال  دیتن طال رتبه سوم تول 250 دیتول
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 هیروس زین یعیالماس طب دیتول نهیطال شناخته شد. در زم ریذخا نیشتریب یکشور دارا نیطال به عنوان پنجم

را به خود  یماده معدن نیا دیدرصد تول 22از  شیاست و ب متیجواهر گران ق نیکننده ا دیتول نیبزرگتر

 اختصاص داده است. 

 گاهیو ژاپن در جا نیبعد از چ 2016هزارتن در سال  38 دیبا تول هیروس ومیتانیت یفلز راهبرد دیتول نهیزم در

. در سال کاستیآمر نگیشرکت بوئ ازیمورد ن ومیتانیت یکنندگان اصل نیاز تام یکیکشور  نیسوم قرار دارد. ا

بوده  کیعناصر استراتژ نیکننده ا دیلکشور تو نیسوم یتن عناصر نادر خاک 3000 دیبا تول هیروس 2017

 یدارند و تقاضا تکیها یها یو فناور کیالکترون عیروزافزون در صنا یکه کاربرد یمتیاست. عناصر گران ق

 شود.  یم شتریآن ها روز به روز ب یبرا یجهان

و هند در رتبه سوم  نیبعد از چ 2017تن در سال  ونیلیم 86 دیبا تول زیگندم ن دیتول نهیکشور در زم نیا

گرفته است و در  یشیپ کایتا کنون از آمر 2016از سال  هیمحصول قرار گرفت. صادرات گندم روس نیا دیتول

گندم را در دست دارد و  یجهاندرصد بازار  22هزارتن  700و  ونیلیم 33کشور با صادرات  نیحال حاضر ا

 10جزء  هیروس یصادرات انواع محصوالت کشاورز نهیصادر کننده گندم است. در مجموع  در زم نیبزرگتر

را در دست  یمحصوالت کشاورز یدرصد بازار جهان 16در حدود  یزیچ 2017و در سال  استیکشور اول دن

 داشته است.

 نهیاز زم یاریکشورهاست و در بس نیتر شرفتهیاز پ یکیکشور  نیگفت که ا دیهم با یرابطه با تکنولوژ در

 یفناور نهیو هوافضا. در زم یهسته ا ،ینظام یها نهیاست، به خصوص در زم یصاحب فناور تکیها یها

ماهواره  نیها را به نام خود ثبت کرده است؛ اول نیاز اول یاریبس هیروس یو صنعت هسته ا ییفضا یها

 نیاز بزرگتر یکیدر حال حاضر  هی. روسیبرق هسته ا روگاهین نی( و اولنیفضانورد )گاگار نی(، اولکی)اسپوتن

درصد از فرصت  20 یادوات است. صنعت اسلحه ساز نیصادرکنندگان ا نیاز بزرگتر زیجنگ افزارسازها و ن



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی  – CISمنطقه  یبا کشورها یهمکار یها و فرصت ها تیظرف یبررس 

 

 

 

40 

 

 

 

 یهزار فرصت شغل 350از  شیب زین یماسازیهواپ نعتدهد. ص یم لیرا تشک هیمختلف روس عیصنا یشغل یها

 یچرخاند و برا یشرکت را م 100از  شیهم چرخ ب هیروس یفضا -کرده است. صنعت هوا جادیکشور ا نیدر ا

 کرده است. جادیهزار نفر اشتغال ا 250

 هیبا روس رانیگسترش روابط ا یو چگونگ ییچرا -3-6

کند هم  جابیکشورها حفظ منافع خود را مالک قرار داده است و اگر منافعش ا ریدر رابطه اش با سا هیروس

از یک طرف اما از آنجا که  .کند یروابط را برقرار م نیبهتر و حتی هر کشور دیگری رانیو هم با ا کایبا آمر

از طرف دیگر روسیه تابد و  یرا برنم یبیگونه رق چیداند و وجود ه یم ایهمواره خود را قدرت اول دن کایآمر

 ی، طهای آمریکا را نداردداند و قصد همراهی بی چون و چرا با سیاستخود را یکی ابر قدرت های جهان می

روابط همواره دستخوش افت و  نیرا با غرب نداشته است و ا یداریروابط مستحکم و پا هیروس ریاخ یدهه ها

 دهیرس جهینت نیخود به ا هیروس ومتحک ریاخ یسال ها یرسد ط یبوده است. به نظر م یفراوان یهازیخ

 ینده اتواند روابط بدون چالش و ساز یخود را حفظ کند نم شرفتیاست که اگر بخواهد استقالل، اقتدار و پ

در  تیعضو ای ا،یاوراس یاقتصاد هیاتحاد لیتشک رینظ یرو با اقدامات نیداشته باشد؛ از ا یغرب یرا با کشورها

 تیتقو گانشیو همسا یشرق ی... در تالش است تا روابط خود را با کشورهاو یشانگها یها یسازمان همکار

 خود را حفظ کند. شرفتیحال استقالل، اقتدار و پ نیکند تا خال روابط با غرب را جبران کند و در ع

 تیکشور با غرب دارد و با توجه به ظرف نیکه ا یو تقابل هیروس انهیشرق گرا یها استیبا توجه به س نیبنابرا

تواند منافع  یم رانیرسد که ا یدارد به نظر م رانیا یکه برا ییایکشور همجوار و مزا نیا میعظ یاقتصاد یها

 یاز اعضا یکیکشور  نیکه ا نیبا توجه به ا یطرفکشور به دست آورد. از  نیرا در توسعه روابط خود با ا یادیز

در  مانانشیاز شرکا و هم پ یو تیحما یتوان بر رو یباشد، م یحق وتو م یاست و دارا تیامن یشورا یدائم

تلخ از روابط ناموفق با  یر تجربه هاآنقد رانیحساب کرد. البته الزم به ذکر است که ا یالملل نیب یعرصه ها
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روشن است  نی. بنابراندیبچ هیرا در سبد روس شیدارد که نخواهد همه تخم مرغ ها شمندوست و د یکشورها

 رانیا مانانیهم پ ایاز شرکا و  یکیتنها  دیکشور با نیا ه،یبه توسعه روابط با روس رانیا لیکه در صورت تما

 نهیگز رانیتنش شد، ا اراگر دچ یلیو به هر دل یشود که در هر زمان میتنظ یبه گونه ا دیروابط با نیباشد و ا

 داشته باشد. اریرا در اخت یکاف نیگزیجا یها

دولت از بازرگانان  افتهیموثر و سازمان  تیعدم حما لیبه دل هیو روس رانیا نیاما در مقابل در تجارت ب

دو  نیب یهمکار یهاتیظرف یسازشفاف ری)نظ یاقدامات نرم افزار( و فقدان رانی)بخصوص از طرف دولت ا

 یصادرکنندگان داخل یالزم برا ناتیتضم یسازدو کشور ازجمله فراهم نیتجارت ب سکیر یسازلکشور، حداق

 یندهایانواع کاالها، خدمات و فرا یو استانداردها اتیانتقال تجرب د،یدر صدور رواد لیکشور، تسه نیبه ا

 یداخل یدولت ینهادها نیمذاکرات الزم ب یعقد تفاهمات و برگزار ،یداخل یبه فعاالن بازرگان هیروس یتمبادال

دو کشور به صورت  یحساب مطالبات تجار هیدو جانبه، تسو یموثر در امر تجارت )مثل تفاهمات پول یو روس

و از رشد و توسعه  دهیروبرو گرد یکشور با موانع جد یمیتحر طیدو کشور فارغ از شرا نیتهاتر( و ...( تجارت ب

 و مستمر برخوردار نشده است. ندهیفزا

 هیدر روس رانیا یرقبا -4-6

(، یژاپن و کره جنوب ن،ی)چ یشرق یایآس یمشتمل بر کشورها هیبه بازار روس رانیا یصادرات یرقبا نیمهمتر

بخصوص  یامنطقه یکشورها یاروپا )از جمله آلمان، فرانسه، انگلستان و...( و برخ هیاتحاد کا،یمتحده آمر االتیا

 شانیا یامن و شفاف برا یبستر جادیخود و ا یانگسترده از فعاالن بازرگ تیبا حما هی. دولت ترکباشدیم هیترک

تقریباً به تمامی مراکز  شده است. امروزه از ترکیه هیکشور به بازار روس نیساز توسعه مستمر صادرات از ا نهیزم

و خشکبار  وهیم جات،یاز قطار(، سبز ری)به غهیوجود دارد و انواع وسائل نقل میپرواز مستق هیمهم روس یتجار

 است. هیکشور به روس نیا یاقالم صادرات نیمهتر ،یکیالکترون زاتیو تجه
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 یتوسعه روابط تجار یجذاب برا یقزاقستان، کشور -7

 یاقتصاد یها تیو ظرف یمعدن یغن ریبه نسبت کم و سرشار از ذخا یتیبا جمع عیاست وس یقزاقستان کشور

قرار دارد. قزاقستان جزو پنج کشور اول جهان به لحاظ پویایی اقتصادی و در ردیف  رانیا یکیکه در نزد ژهیو

دالت قزاقستان حجم تبا یها تیها و مز تیکشور جذاب دنیا برای سرمایه گذاری است. با توجه به ظرف 20

به  یشتریتوجه ب رانیباشد و الزم است تا ا دیاست که با یزیکمتر از آن چ اریکشور بس نیبا ا رانیا یتجار

 کشور داشته باشد. نیا

  یاقتصاد یها شاخص -1-7

خزر  یایدر یکشور پهناور جهان است که در شمال خاور نیمربع نهم لومتریک 2.727.300قزاقستان با  کشور

مسلمان هستند.  تیجمع نیدرصد از ا 70دارد که  تینفر جمع ونیلیم 18از  شیکشور ب نیواقع شده است. ا

 یکشور از شورو نیا اللپس از استق فیاست و نورسلطان نظربا یاستیر یحکومت قزاقستان از نوع جمهور

زده  هیتک استیبر مسند ر زیکشور انتخاب شد و تا کنون ن نیجمهور ا سیرئ نیبه عنوان اول 1991در سال 

 دارد. رانیو ا هیگرفته تا روس کایبا همه کشورها از آمر یکشور روابط خوب نیاست. ا

 نیا یاصل یاز اعضا 2001است و از سال  یشانگها یها یسازمان همکار یگذاران اصل هیاز پا قزاقستان

را  ایاوراس یاقتصاد هیو بالروس اتحاد هیکشور به همراه روس نیا زین 2015در سال  نیسازمان است. همچن

 نیدالر و درآمد سرانه ا اردیلیم 181از  شیب 2019ناخالص داخلی قزاقستان در سال  تولیددادند.  لیتشک

ارزش پول  2021در سال  نیدالر بوده است. همچن 9810سال بر حسب برابری قدرت خرید  نیکشور در هم

حدود به  2020در سال  زیصادرات قزاقستان نبوده است.  آمریکا دالر 1ت نگه در برابر هر  428کشور  نیا یمل
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دو رقم  نیدالر بوده است که ا اردیلیم 38سال بالغ بر  نیکشور در هم نیو واردات ا دیدالر رس اردیلیم 47

 دهند. یرا نشان م یدالر اردیلیم 9مثبت  یتراز تجار

 یاقتصاد یها تیظرف -2-7

بشکه  اردیلیم 30کشور با دارا بودن  نیاقتصاد قزاقستان هستند. ا یسه رکن اصل یو گاز، معدن و کشاورز نفت

 زیکشور گازخ نیازدهمی زیو ن زیکشور نفت خ نیازدهمی یگاز ریمتر مکعب ذخا ونیلیتر 5.2و  ینفت ریذخا

است. قزاقستان از لحاظ معادن  ردهبشکه نفت صادر ک ونیلیم 1.3از  شیروزانه ب 2017جهان است و در سال 

طال،  وم،یتوان به اوراندر جهان دارد. از مهمترین منابع معدنی قزاقستان می یممتاز تیو منابع طبیعی، موقع

توان  یمنظور م نیاشاره کرد. به ا ابیفسفات و فلزات کمذغال سنگ، مس، نقره، منگنز، سرب، قلع، نیکل، 

 است توجه کرد: یمحصوالت معدن دیو تول ریکشور در ذخا نیا اهگیجا هکه نشان دهند ریبه جدول ز

 منتخب یمحصوالت معدن دیو تول رهیرتبه قزاقستان در ذخ. 6دول ج

 رتبه جهانی در تولید رتبه جهانی در ذخیره کاال

 2 1 کروم

 1 2 اورانیوم

 7 3 سرب

 8 4 روی

 10 5 نقره

 13 5 سنگ آهن

 8 6 سنگ زغال

 12 8 مولیبدن

 17 12 نفت

 13 14 طال

 7 14 هیدوراکسید آلومینیوم

 10 11 مس

 رسانی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجهمأخذ: پایگاه اطالع
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است  یمعدن ریجهان به لحاظ ذخا یکشورها نیتر یاز غن یکیکشور  نیجدول نشان دهنده آن است که ا نیا

 یتواند بخش اعظم یمنابع دارد م نیکشور به ا نیکه خود ا یکم ازیکم و به تبع آن ن تیکه با توجه به جمع

 ایاول دن گاهیتن اورانیوم، جا 500هزار و 24از  شیبا صادرات ب 2016از آن را صادر کند. قزاقستان در سال 

 را به دست آورده است. نهیزم نیدر ا

کشور آب و هوا برای کاشت گندم بهاره، جو  نیدارد. در شمال ا یادیز یها تیظرف زیقزاقستان ن کشاورزی

دیم، جو آبی، سبزیجات، هندوانه و تعداد زیادی از گیاهان صنعتی مانند دانه آفتابگردان، ذرت و توتون مناسب 

در دامنه ها و سواحل رودخانه ها پنبه، چغندر قند، توتون زرد و برنج  زیاست؛ در قسمت گرم جنوبی کشور ن

کشور دارد پرورش  نیکه ا یعیبا توجه به مراتع وس زین یدام پرور نهیبه صورت آبی کشت می شود. در زم

دارد. گندم، پنبه، چرم و پشم بخش قابل مالحظه ای از صادرات بخش  یگوسفند، اسب و شتر رونق خوب

 نهیکشور برتر در زم 10داده اند. قزاقستان در حال حاضر جزء  صقزاقستان را به خود اختصا یو دامکشاورزی 

 و صادرات گندم است. دیتول

 رانیا یکشور برا نیرابطه با ا یها تیمز -3-7

 400از  شتریگاه ب چیداشته اند اما حجم مبادالت دو کشور تا کنون ه یو قزاقستان همواره روابط خوب رانیا

که در فوق به  یبرسد. با توجه به اشارات یبرابر مقدار کنون نیدالر نبوده است و جا دارد تا به چند ونیلیم

که امکان هر  نیبا توجه به ا زیو ن رانیکشور به ا نیا یکیقزاقستان شد و با توجه به نزد یاقتصاد یها تیظرف

توان توسعه روابط را در  یور فراهم است مدو کش نی( بیجاده ا ،یلیر ،ییایدر ،ییچهار نوع حمل و نقل )هوا

 مهم انتظار داشت: نهیچند زم
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تواند بخش  یم یاز طرف رانیداشته باشند. ا یادیز یها یتوانند همکار یم یکشاورز نهیکشور در زم دو

خارج  ازیاز ن یتواند بخش عمده ا یم یکند و از طرف نیکشور تام نیخود به گندم و ذرت را از ا ازیاز ن یادیز

کمتر  اریشود اما بس یانجام م حاضرکه در حال  یرا برطرف کند؛ کار یفیو ص یسبز وه،یفصل قزاقستان به م

گذاران  هیکند و سرما یم ینیاز کشت فراسرزم یکشور استقبال خوب نیا نیدو کشور است. همچن تیاز ظرف

 حساب باز کنند. نهیزم نیکشور در ا نیدولت ا تیحما یتوانند بر رو یم یرانیا

 زیو ن کیماده استراتژ نیکشور به ا ازیخام جهان است و با توجه به ن ومیکننده اوران دیتول نیبزرگتر قزاقستان

 باشد. رانیا یبرا نهیزم نیدر ا یکننده خوب نیتواند تام یکشور م نیا وم،یاوران نهیدر زم رانیا یفقر معدن

صادرات محصوالت خود از جمله نفت به  یاست برا یکشور محصور در خشک کیکه قزاقستان  نیتوجه به ا با

به بنادر  یلیر قیقزاقستان را از طر یامکان را دارد که کاالها نیا رانیدارد. ا یدوردست مشکل جد یکشورها

سوآپ  اتیتواند عمل یم رانیا نیبه مقصد برساند. همچن یکشت قیخود حمل کند و از آنجا از طر یجنوب

آن از نفت خود  یو در ازا ردیبگ لیتحو یکشور را در بنادر شمال نیقزاقستان انجام دهد و نفت ا یرا برا ینفت

 کشور به مقصد مورد نظر صادر کند. نیا یبرا یدر سواحل جنوب

از جمله کشورهای در حال توسعه منطقه است که بدلیل برخورداری از درآمدهای ارزی حاصل از  قزاقستان

محصوالت کشاورزی و منابع معدنی و همچنین دریافت وام و اعتبار از سوی  آالت،گاز، آهن فروش نفت و

قزاقستان »کشور تحت عنوان  نیاالمللی در راستای تحقق برنامه توسعه ها و مؤسسات مالی و اعتباری بینبانک

زیربنائی، عمرانی،  های مختلف اقتصادی،های فراوانی در زمینه، پروژه«2050راهبرد کالن »و « 2030

تواند بازار مستعدی برای کاالها و خدمات سازی و نفت و گاز را در دست اجرا دارد. از این منظر میساختمان

قریب به دو میلیارد دالر در  در طول دو دهه اخیرهای ایرانی این رابطه شرکت در باشد. رانیفنی و مهندسی ا

 اند.های مختلف به قزاقستان خدمات فنی و مهندسی صادر کردهزمینه
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 ایبه اروپا و اوراس رانیارمنستان؛ دروازه ورود ا -8

 یاریتواند منافع بس یکه دارد م یخاص طیشرا لیکه به دل رانیا یگیکوچک است در همسا یارمنستان کشور

 یبا اروپا دارد و از طرف یو روابط خوب استیاوراس یاقتصاد هیاتحاد یکشور از اعضا نیداشته باشد. ا رانیا یبرا

لحاظ در تنگنا  نیخود ندارد و از ا گانیمساه ریبا سا یهم گرجستان روابط خوب یو مقدار رانیاز ا ریهم به غ

 کشور فراهم کرده است. نیدر ا رانیمنافع ا نیتام یبرا یمطلوب اریبس یها نهیزم طیشرا نیقرار دارد. مجموع ا

 ارمنستان یاسیس طیو شرا اقتصاد -1-8

شمال  یگیکه در همسا بایکشور کوچک و ز نیجهان است. ا یحیکشور مس نیارمنستان اول خیتار تیروا به

دارد. البته  تینفر جمع ونیلیم 3از  شیمربع وسعت و ب لومتریهزار ک 30به  کیقرار دارد نزد رانیا یغرب

جهان  یکشورها رینفر از آن ها به سا ونیلیم 8از  شینفر است که ب ونیلیم 11از  شیارامنه ب تیجمع

 11.5از  شیکشور ب نیا یناخالص داخل دیتول 2017در سال  یمهاجرت کرده اند. بر اساس آمار بانک جهان

دالر  8787 دیقدرت خر یسال بر اساس برابر نیدر هم زیکشور ن نیدالر بوده است. درآمد سرانه ا اردیلیم

است  هیاتحاد نیاز ا یو تنها کشور وستیپ ایاوراس یاداقتص هیبه اتحاد 2015کشور در سال  نیبوده است. ا

 مشترک دارد. یمرز خاک رانیکه با ا

صنعت،  ،یبه کشاورز شتریندارد ب ینفت و گاز ریگونه ذخا چیکه ه یکشور محصور در خشک نیا اقتصاد

 یخوب اریبس طیکشور شرا نیا یشورو یوابسته است. قبل از فروپاش یخارج یتجارت و کمک ها ،یگردشگر

احداث کرده  ورکش نیخود را در ا یگذاران روس کارخانه ها هیاز سرما یاریداشت و بس یبه لحاظ صنعت

 یکارخانجات وابستگ نیآن که ا لیبه دل 1991و استقالل ارمنستان در سال  یشورو یبودند؛ اما پس از فروپاش

 شدند و نتوانستند به کار خود ادامه دهند. یداشتند، اکثرا دچار ورشکستگ هیبه واردات مواد اول دیدش
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بحران  نیمهمتر دیاست. شا دهیرا به خود د یادیز یاسیو س یاقتصاد یکشور پس از استقالل بحران ها نیا

قرار داده است. ارمنستان از سال  ریتحت تاث اریبس زیکشور را ن نیکشور مسئله قره باغ باشد که اقتصاد ا نیا

از آن ها سال گذشته  یکیدو مقطع که  راختالف دارد و د جانیبر سر تسلط بر منطقه قره باغ با آذربا 1991

ارمنستان که از  یغرب هیهمسا ه،یمسئله کشور ترک نیشد. به خاطر هم ینظام یریوارد درگ جانیبود با آذربا

 یخود را به رو یمرزها جانیاز آذربا تینداشته است، در حما یر روابط خوبکشو نیتا کنون با ا یزمان عثمان

مسئله قره باغ  نیبه خاطر هم زیاش ن یشمال هیکشور با گرجستان، همسا نیا بطروا یارمنستان بست. از طرف

 یو غرب یشمال ،یشرق گانیبا همسا یکشور روابط خوب نیا نیداشته است. بنابرا یادیز یزهایهمواره افت و خ

 خود ندارد و همواره از جانب آن ها تحت فشار بوده است. 

 

 و ارمنستان رانیا ینقشه مرز. 1نقشه 

کشور داشته است. با وجود  نیبا ا یاسیدر سطح س یاست که همواره روابط خوب رانیتنها ا انیم نیا در

 نیدارند و مردم ا رانیبا ا یادیز یقرابت ها یدارد، اما به لحاظ فرهنگ رانیکشور با ا نیکه ا ینیاختالفات د

 داشته اند. یها استقبال خوب یرانیو ا رانیهمواره از ا زیکشور ن
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خود  شرفتیپ یدارد، برا گانیروابط با همسا زیو ن یکشور به لحاظ اقتصاد نیکه ا یدشوار طیوجود شرا با

 نیبا مسئول یادیز یدارهایکشور د نیا ریسف ریاخ یکه در سال ها یبسته است، به گونه ا رانیبه ا یادیز دیام

با ارمنستان دعوت کرده است.  یتجار طرواب یبرقرار یداشته است و از آن ها برا رانیا یو تجار استان ها

کدام از  چیدارد، اما ه زین ییایو آس ییاروپا یکشورها یو برخ کایو آمر هیبا روس یکشور روابط خوب نیالبته ا

 ارمنستان ندارند. یرا برا رانیا تیکشورها موقع نیا

 یم میها استفاده کن تیاز موقع یکشور فراهم است و اگر ما به درست نیدر ا رانیا یبرا یخوب طیشرا نیبنابرا

 یروابط به گونه ا نیتوجه داشت که ا دی. البته بامیکشور به دست آور نیا قیرا از طر یاریمنافع بس میتوان

بوده است و متاسفانه  نیدر گذشته چن نکهیا انزند، کم جانیبا کشور آذربا رانیبه روابط ا یباشد که لطمه ا

شده  لیمتما کایو آمر لیکشور به سمت اسرائ نیاست و ا دهیگرو یبه سرد جانیآذربا عهیروابط ما با کشور ش

 است.

 ارمنستان یاقتصاد یها تیظرف -2-8

رشد  ریاخ یوابسته است که ظرف سال ها ییغذا عیسبک از جمله صنا عیاز اقتصاد ارمنستان به صنا یبخش

شود. البته در  یصادر م گرید یبه کشورها عیصنا نیا داتیدرصد از تول 80که  یداشته اند به گونه ا یخوب

 نهیکشور تنها در زم نیا .است عیصنا نیا یانرژ نیدارد و آن هم تام یمشکل اساس کیارمنستان  نهیزم نیا

کشور  نیوابسته است. ا یبرق هم به گاز واردات نیا دیاز تول یخودکفا است که البته بخش یبرق تا حدود دیتول

 لیکند که البته تما یوارد م رانیهم از ا یترکمنستان و بخش ه،یروس یتمام نفت و گاز خود را از کشورها

 آن فراهم نشده است. یبرا یمناسب یها رساختیتا کنون ز کهدارند  رانیبه واردات از ا یشتریب
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به  بدنیتن مول 7300 دیبا تول 2015کشور در سال  نیدارد. ا ینسبتا خوب تیکشور وضع نیمعدن ا نهیزم در

از مس، سرب،  ینسبتا خوب ریذخا نیشناخته شد. ارمنستان همچن بدنیکننده بزرگ مول دیتول نیعنوان هفتم

مواد  نیا دیتول نهیدارد که البته در زم تیمرمر و گران لیاز قب یساختمان یسنگ ها زیو نآهن و طال  ،یرو

 کند. یم دیخود تول تیندارد و کمتر از ظرف یمطلوب تیوضع یمعدن

کشور پرباران است و  کیاست. ارمنستان  یکشور دارد صنعت گردشگر نیکه ا یگرید یقوت اقتصاد نقطه

سوان( و  اچهیها )در اچهیرو رودها، در نیمتر است؛ از ا یلیم 500از  شتریکشور ب نیبارش ساالنه ا نیانگیم

کنند. در سال  یخود جلب م هرا ب یادیگردشگران ز یخیتار یدارد که در کنار صومعه ها ییبایز یجنگل ها

 نیبه اقتصاد ا یانیهزار گردشگر به ارمنستان سفر کرده اند که کمک شا 490و  ونیلیم 1از  شیب 2017

 کشور کرده اند. 

کشت  تیکشور قابل نیا یدرصد از اراض 20است، تنها  یکامال کوهستان یارمنستان کشور نکهیتوجه به ا با

مستعد است و در  اریبس یکشاورز نهیکشور دارد در زم نیکه ا یخوب یآب ریوجود با توجه به ذخا نیدارند. با ا

با توجه  یپر رونق باشد. از طرف اریستواند ب یکشور به کار گرفته شود م نیدر ا یصنعت یکه کشاورز یصورت

کشور را به  نیکه ا یبرخوردار است به گونه ا یاز رونق خوب زین یکشور دامپرور نیا یغن اریبه مراتع بس

 کشور هستند. نیدر صدد واردات گوشت از ا زین یرانیاز تجار ا یکرده است. برخ لیصادرکننده گوشت تبد

هستند که  یارمن یاسپوراید ایخارج از کشور  انیکه ارمنستان دارد جامعه ارمن ییها تیاز ظرف گرید یکی

کنند.  یکشور م نیبه ا یادیز یو تجار برجسته هستند و ساالنه کمک ها یاز آن ها نخبگان علم یادیتعداد ز

جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک  کبه عالوه کشورها، سازمانها و نهادهای مالی نظیر روسیه، آمریکا، بان

 کنند. یم یمال یکشور کمک ها نیساالنه به ا زیتوسعه و ترمیم اروپا ، اتحادیه اروپا ن
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 گذاران خارجیامتیازات ارمنستان برای سرمایه -3-8

 در نظر گرفته است: ارمنستاندر  یگذار هیسرما یکه برا یازاتیامت

 ؛کشور سفر کنند نیبه ا دیتوانند بدون اخذ رواد یم یرانیاتباع ا 

 ؛شود یگذار واگذار م هیبه سرما یدیدرصد مجموعه تول 100 تیمالک 

 ؛به اخذ مجوز  ندارد ازین یگذار هیسرما 

 ثبت شده در  یخارج یآپارتمان شوند و شرکتها ایمالک ساختمان  توانندیم یاتباع خارج

 ؛دارند نیزم ایملک  دیارمنستان حق خر

 ؛شوند یم یاتیمال تیکالن مشمول معاف یها یگذار هیسرما 

 ی؛قانون هیورود سرما یبرا یگمرک تیمعاف 

 ؛صادرات یدر راستا یاز حقوق گمرک تیمعاف 

 ؛شود یاعمال نم یصادرات یبر ارزش افزوده در کاالها اتیمال 

 ؛ندارد یارز یدر حسابها یتیمحدود چیه 

 تواند  یم یرانیگذار ا هیسرما کی یعنیدر ارسال وجوه به خارج وجود ندارد،  یتیمحدود چیه

 ؛اوردیب رانیتمام درآمد خود را به ا

 ؛ندارد یربومیدر استخدام کارکنان غ تیمحدود 

 شود. یم نیتضم یگذار هیسرما 
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 رانیا یارمنستان برا یها تیمز -4-8

وجه به دالر است. با ت ونیلیم 400در حدود  یزیو ارمنستان چ رانیحال حاضر حجم تجارت ساالنه ا در

وچک ک یکوچک با اقتصاد یرغم آن که کشور یکشور عل نیکه ا داستیکه در فوق ذکر شده است، پ یمطالب

کشور  نیا یاه تیاز مز یداشته باشد. در ادامه به برخ رانیا یبرا یشتریب اریتواند منافع بس یاست، اما م

 کرد: میاشاره خواه رانیا یبرا

کشورها  نیتجارت با ا یاست و برا ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد یاز اعضا یکیکشور  نیا نکهیکه ا نیتوجه به ا با

تمام  نهیخود را با هز یاستفاده کند و کاالها تیظرف نیتواند از ا یم رانیندارد، ا یگونه تعرفه گمرک چیه

 نیا قیتواند از طر یم نیهمچن رانی. اکندصادر  هیاز جمله روس هیاتحاد نیا یبه کشورها یتر نییشده پا

 صادر کند. ییاروپا یکشور و گرجستان گاز خود را به کشورها

 نیکه ب یخود دارد و با توجه به روابط خوب گانیکشور در رابطه با همسا نیکه ا ییها تیتوجه به محدود با

 کند. نیکشور را تام نیا حتاجیاز ما یاریتواند بس یم رانیکشور وجود دارد، ادو 

درصد از برق ارمنستان  40کشور بکند. در حال حاضر  نیبه ا یادیتواند کمک ز یم رانیا زین یانرژ نهیزم در

و ارمنستان  یاز زمان شورو یمیقد اریاست بس یروگاهیشود که ن یم نیمتسامور تام یاتم روگاهین قیاز طر

به دنبال  دیتحت فشار بوده است و با روگاهین نیا یلیتعط یبرا یالملل نیب یسازمان ها یهمواره از سو

 یبرا یو باد یحرارت ،یبرق آب یها روگاهیورود کند و ن نهیزم نیتواند در ا یم رانیآن باشد. ا یبرا ینیگزیجا

قرارداد ساخت دو  زیکشور ساخته است و ن نیا یبرا یباد روگاهین کیتا کنون  نکهیکشور بسازد؛ کما ا نیا

گاز  یتواند از طرف یم رانیا نیکشور منعقد کرده است. همچن نیبا ا زیرا ن ارسرود  یبر رو یبرق آب روگاهین

 کشور برق وارد کند. نیمصرف از ا کیدر مواقع پ یکند و از طرف نیکشور را تام نیا
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است  یمناسب اریفرصت بس نیبرند و ا یرنج م هیو سرما یو معدن ارمنستان به شدت از نبود تکنولوژ صنعت

 نیدر بخش صنعت و معدن ا یگذار هیسرما زیبه ارمنستان و ن رانیا یو مهندس یصدور خدمات فن یبرا

معادن  نیاز محصوالت ا یادیآن ها، بخش ز ییکشور و شکوفا نیتواند با اجاره کردن معادن ا یم رانیکشور. ا

 به دست آورد. یخوب یارز یرا صادر کند و درآمدها

 ینیکشت فراسرزم نهیتوانند در زم یم یرانیگذاران ا هیفراوان آب و مرتع ارمنستان، سرما ریتوجه به ذخا با

و  یباغ ،یکشاورز یکشور به فرآورده ها ازیاز ن یبخش نیکنند و عالوه بر تام یگذار هیکشور سرما نیدر ا

 هیاز سرما یاستقبال خوب زیارمنستان ن لتکه دو نیصادر کنند. در کل با توجه به ا زیاز آن را ن یبخش ،یدام

 یها نهیتواند در زم یم رانیبه صرفه فراهم است، ا دیتول یمناسب برا طیشرا زیکند و ن یم یگذاران خارج

 نیاز ا یادیکند و بخش ز یگذار هیکشور سرما نیدر ا یو محصوالت صنعت ییغذا عیاز جمله صنا یاریبس

 زیکشور ن نیا یوارد کند. گردشگر رانیصادر کند و ارز حاصل را به ا ایاوراس هیرا به اروپا و اتحاد داتیتول

 است. یگذار هیمستعد سرما اریبس
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 ایاز دن یمیو صادرات به ن دیتول یبرا یبالروس؛ کشور -9

معتدل و پرباران است.  ییآب هوا یو اروپا واقع شده و دارا هیروس نیاست در شرق اروپا که ب یبالروس کشور

و صادرات به  دیتول یبرا یمناسب اریبس تیاست و موقع ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد یاصل یکشور از اعضا نیا

 تیموقع نیتوانند از ا یم زین یرانیا نگذارا هیدارد که سرما ایاوراس هیو اتحاد ییایآس ،ییاروپا یکشورها

 استقاده کنند. 

 بالروس اقتصاد -1-9

کشور است  نیا یزبان رسم یدارد. روس تینفر جمع ونیلیم 10از  شیوسعت و ب لومتریهزار ک 207 بالروس

هم در  یادیز ینفوذ اقتصاد ،یعالوه بر نفوذ فرهنگ هیاست. روس هیبه شدت متاثر از روس یو به لحاظ فرهنگ

 شود. یبالروس محسوب م یتجار کیشر نیکشور دارد و بزرگتر نیا

مستقل شد.  1991در سال  یشورو یسابق بود که پس از فروپاش یشورو یها یاز جمهور یکیکشور  نیا

 نیمرز ا یکیو در نزد نیدر اکرا لیحادثه چرنوب 1986در سال  یعنیکشور  نیاز استقالل ا شیسال پ 5تنها 

 تیسکونت کرد. پس از استقالل فعال رقابلیسال ها غ یکشور را برا نیپنجم خاک ا کیکشور اتفاق افتاد و 

کشور نتوانسته است جهش  نیکشور متوقف شد که پس از آن تا کنون اقتصاد ا نیا عیاز صنا یادیبخش ز

ده است. دالر بو اردیلیم 54از  شیب 2017بالروس در سال  یناخالص داخل دیداشته باشد. تول یقابل مالحظه ا

دالر بوده است. در  17168 دیقدرت خر یسال بر اساس برابر نیکشور در هم نیاساس درآمد سرانه ا نیبرا

 است. یو دام یکشاورز ،یبر صادرات محصوالت صنعت یمتک شتریکشور ب نیحال حاضر اقتصاد ا
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 بالروس یاقتصاد یها تیظرف -2-9

نفت و  یاندک ریزغال سنگ نارس، مقاد ریندارد. ذخا یچندان مناسب تیموقع یمعدن ریبه لحاظ ذخا بالروس

از مجموع  یزیکشور هستند که مقدار ناچ نیا یمعدن ریو سنگ آهک ذخا تیدولوم ت،یگران ،یعیگاز طب

را  یشتریتوجه ب روسنه چندان مطلوب کشور بال ریذخا نیشوند. با توجه به ا یرا شامل م یجهان ریذخا

 یساز خچالیو  یتراکتورساز نهیبه خصوص در زم یقابل قبول یصنعت داتیمصروف صنعت کرده است و تول

و  آالتنیکشور شامل ماش نیا یکند. محصوالت صادرات یرا صادر م داتیتول نیاز ا یادیدارد که بخش ز

محصوالت به  نیاست که عمده ا ییغذا وادفلزات، منسوجات و م ،ییایمیمواد ش ،یمحصوالت معدن زات،یتجه

 یدیدرصد از محصوالت تول 60از  شی. بشودیو لهستان صادر م نیاوکرا س،یهلند، انگل ه،یروس یکشورها

 شود. یکشور صادر م نیا

 ایکشور دن 68دارد؛ در حال حاضر بالروس به  یمناسب تیکشور موقع نیا یو دام پرور یکشاورز نهیزم در

صادرکننده چندان  یکشورها ریبا سا سهیصادرات در مقا نیکندکه البته مقدار ا یصادر م یمحصوالت کشاورز

مانده است. در  یباق قوهبال یکشاورز نهیکشور در زم نیا تیاز ظرف یادیچرا که بخش ز ست،ین ریچشمگ

 دیتول وریهزار تن انواع گوشت دام و ط 700و  ونیلیم 1دارد و ساالنه  یبهتر طیکشور شرا نیا یدام نهیزم

 در جهان است. یبدون چرب رخشکیصادرکننده ش نیکشور سوم نیا نیکند. همچن یم

دارد. نرخ  اریکشور در اخت نیاست که ا یتیفیکرده و با ک لیکار تحص یرویبالروس ن یاصل یایاز مزا یکی

 بیقر نیکشور باسواد هستند. همچن نیدر ا سال 15 یدرصد افراد باال 99.6کشور باالست و  نیدر ا یباسواد

 هستند. یعال التیتحص یکشور دارا نیدرصد از کارگران ا 50به 

کشور در  نیآن دانست. ا کیفوق العاده ژئواکونوم تیکشور را موقع نیا تیمز نیتر یبتوان اصل دیشا اما

دو قاره  نیتجارت با ا یمناسب برا اریبس یطیقرار دارد که شرا ایدو قاره اروپا و آس انیمناسب در م یتیموقع
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تواند  یو م استیاوراس یاقتصاد هیاتحاد یاصل یبالروس از اعضا یکشور فراهم آورده است. از طرف نیا یرا برا

 وارد کند. زیخود را ن حتاجیصادر کند و ما هیاتحاد نیا یمحصوالت خود را به کشورها یبدون تعرفه گمرک

فراهم کرده است. با توجه  یگذار هیسرما یبراکشور  نیاست که دولت ا یخوب طیبالروس شرا گرید تیمز کی

 نیو صادرات ا یو دام یکشاورز ،یصنعت داتیتول نهیدر زم یگذار هیکشور سرما نیا کیژئواکونوم تیبه موقع

 سودآور باشد. اریتواند بس یم ایو اوراس ییایآس ،ییاروپا یبه کشورها داتیتول

 در بالروس یگذار هیسرما یایمزا -3-9

  ؛اروپا هیو اتحاد هیروس نیب یشیسوق الج یمکانواقع شدن در 

 جنوب؛ -شمال شرق، –غرب  یدورهایکر یقرار گرفتن در محل تالق 

 ؛(یلیو ر یوجود شبکه مناسب حمل و نقل )جاده ا 

 ؛و ارزان تیفیکار و متخصصان باک یرویداشتن ن 

 ؛باال تیو امن یاسیو س یباثبات اجتماع تیوضع 

 ؛هیاتحاد نیا یبه بازار کشورها میمستق یو دسترس ایاوراس یاقتصاد هیدر اتحاد تیعضو 

 ؛صادرات محور یداشتن اقتصاد 

 ؛حمل و نقل و...( ،یساخت و ساز، کشاورز ع،ی)صنا یگذار هیمتنوع سرما یها نهیداشتن زم 

 ی؛گذاران خارج هیاز سرما یتیحما نیوجود قوان 

 ؛گذاران در بالروس هیحقوق و حراست از سرما نیتضم 

 ؛مطلوب یاتیمال استیو س یگذار هیسرما جذب 

 ی؛ده تیو اولو ایداران به شکل دادن ضمانت، مزا هیدولت از سرما تیحما 

 و سود آن به خارج از بالروس هیبازگرداندن سرما یبرا یآزاد. 
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 رانیا یبالروس برا یها تیمز -4-9

 ریبالروس و سا کیخاص ژئواکونوم تیکه در فوق ذکر شد روشن است که با توجه به موقع یتوجه به مطالب با

 هیکشور سرما نیدر ا یو دام یکشاورز ،یمحصوالت صنعت دیتول نهیتواند در زم یم رانیکه دارد، ا یطیشرا

کند و ارز حاصل را به کشور وارد  رداخل، مازاد محصوالت را صاد ازیاز ن یبخش نیکند و عالوه بر تام یگذار

 کند. 

است.  نییپا اریدالر بود که بس ونیلیم 15کمتر از  یکم 2017الروس در سال و ب رانیا یتجارت خارج حجم

باشد؛  رانیا یمهندس یو خدمات فن یصنعت ،یباغ ،یمحصوالت کشاورز یبرا یتواند بازار خوب یکشور م نیا

 یم رانیا نیهست. همچن زیا نیاوراس یصادرات به مجموعه کشورها یکشور به معنا نیکه البته صادرات به ا

کشور وارد کند؛  نیآن ها کم است را از ا دیتول ایشوند  ینم دیکشور که در داخل تول حتاجیما یتواند برخ

 مانند گوشت و علوفه.
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 کشور کوه و آب زستان،یقرق -10

کشور  نیقرار دارد. ا انهیم یایکه در آس استیاوراس یاقتصاد هیعضو اتحاد یاز کشورها گرید یکی زستانیقرق

تواند منافع  یکشور م نیبه ا رانیا شتریدارد که در صورت توجه ب یبکر فراوان یها تیو پرآب ظرف یکوهستان

از  یفرهنگ یقرابت ها لیکه به دل لینساما باپتا فیبا اقتصاد نسبتا ضع یکشور کند. کشور بیرا نص یادیز

 کند. یاستقبال م یرانیگذاران ا هیو سرما رانیورود ا

 زستانیقرق اقتصاد -1-10

 198کشور  نیواقع شده است. ا انهیم یایاست که در آس یو محصور در خشک یکوهستان یکشور زستانیقرق

کشور مسلمانند و با توجه  نیدرصد مردم ا 80دارد.  تینفر جمع ونیلیم 6از  شیمربع وسعت و ب لومتریهزار ک

 یداشته است، قرابت ها قرار رانیا یو فرهنگ یاسیهمواره در حوزه س خیکشور در طول تار نیکه ا نیبه ا

 دارد. رانیبا ا ینسبتا خوب یفرهنگ

مستقل شد.  یشورو یپس از فروپاش 1991سابق بود که در سال  یشورو یها یاز جمهور یکی زستانیقرق

 یادیبخش ز یشورو یداشت. پس از فروپاش یبه شورو یادیز یوابستگ یکشور تا قبل از فروپاش نیاقتصاد ا

 نیا یداخل خالصنا دیتول 2017کشور به خصوص در حوزه صنعت دچار خسارت شد. در سال  نیاز اقتصاد ا

 ریدالر بوده است که در نسبت با سا 3393سال  نیکشور در هم نیدالر و درآمد سرانه ا اردیلیم 7.5کشور 

 است. نییپا یرقم انهیم یایآس یکشورها
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 یاقتصاد یها تیظرف -2-10

 زیور ناچکش نینفت و گاز ا ریذخا یدارد. از طرف یادیز یها تیمحدود یبه لحاظ اقتصاد زستانیقرق کشور

د مثل دار تیکشور ظرف نیهم که ا ییها نهیآزاد ندارد. در زم یاهایبه در یهم دسترس یاست و از طرف

 اند. ندهها بالقوه ما تیظرف نیاز ا یاریمعدن، تا کنون بس زیو ن یو دام پرو یکشاورز

و مراتع  یآب ریکشور به لحاظ ذخا نیا لیدل نیاست، به هم یکوهستان زستانیت قرقدرصد از وسع 80از  شیب

 یدرصد( به صورت سنت 50به  بیکشور )قر نیمسئله موجب شده است اکثر مردم ا نیاست که ا یغن اریبس

کشور را  نیا یناخالص مل دیدرصد از تول 40اشتغال داشته باشند. در حال حاضر  یو دام پرور یبه کشاورز

چون توتون، پنبه، سبزیجات، سیب  یکشاورزی این کشور محصوالت نهیکند. در زم یم نیتام یبخش کشاورز

 کند. یم دیچون گوسفند، بز، گاو و پشم تول یمحصوالت زین یدام نهیزمینی، غالت و میوه و در زم

ذغال سنگ، روی ، قلع، تنگستن،  موان،یآنت وم،یاز طال، اوران ینسبتا خوب ریکشور ذخا نیمعدن ا نهیزم در

 نیکومتور ا یکشور هستند. معدن طال نیمعادن ا نیدارد. معادن طال شاخص تر ابیو فلزات کم وهیسرب، ج

خود  یمعدن طال 93کشور  نیا 91. در سال دیآ یجهان به حساب م یمعدن بزرگ طال 10 فیکشور در رد

 ونیلیم 500به  بیموفق شد قر زستانیقرق 2016در سال گذاشت.  یالملل نیبه مناقصه ب یواگذار یرا برا

در جهان  موانینوع آنت نیبهتر زیکشور ن نیاستحصال شده از معادن ا موانیصادر کند. آنت سیدالر طال به سوئ

 است.

کشور دو گونه صادرات دارد؛  نیبر بخش تجارت متمرکز شده است. ا زستانیاز اقتصاد قرق یعمده ا بخش

کند.  یوارد م گرید یکه از کشورها یبازصادرات محصوالت یگریخودش و د یدیصادرات محصوالت تول یکی

 نیاست تا ا ردهرا فراهم ک یمناسب تیموقع یگیاست که همسا هیهمسا نیدر شرق با کشور چ زستانیقرق
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 نیصادر کند. همچن نهایم یایآس یرا وارد کند و خود دوباره آن ها را به کشورها ینیکشور بتواند محصوالت چ

 کند. یشکر حاصل شده را صادر م هیکند و پس از تصف یوارد م شکریکشور از کوبا ن نیا

آالت و  نیماش ،یبرق آب یانرژ م،یاوران وه،یپنبه، پشم، گوشت، تنباکو، طال، ج زستانیصادرات قرق نیمهمتر

واسطه  یو کاالها یآالت صنعت نیماش ،ینفت یکشور نفت، گاز، فراورده ها نیواردات ا نیکفش است و مهمتر

دالر  ونیلیو هشتصد م اردیلیک میبه  بیقر 2017در سال  زستانیاست. قرق ییبرق، دارو و مواد غذا ،یا

 نیا یرا برا یمنف یدالر واردات داشته است که تراز تجار ونیلیم صدیو س اردیلیاز چهار م شیصادرات و ب

 کشور رقم زده است.

آالت  نیو ماش زاتیتجه ،یکشور را شامل می شود. متالوژ نیا یناخالص مل دیدرصد تول 30 زیصنعت ن بخش

شوند.  یکشور را شامل م نیا یصنعت داتیو منسوجات عمده تول کیالکترون عیصنا ،ییغذا داتیتول ،یکشاورز

دارد و توانسته است با  یناسبم تیخود موقع یآب میعظ ریکشور به واسطه ذخا نیا زیبرق ن دیتول نهیدر زم

 صادر کند. زیاز آن را ن یخود بخش ازین نیعالوه بر تام ،یبرق آب یانرژ دیتول

خنک و سرسبز،  یبرخوردار است. کوهستان ها یخوب یها تیکشور از ظرف نیا زین یگردشگر نهیزم در

بزرگ جهان  نیریآب ش اچهیدر نیکشور که دوم نیکول در ا کیسیا یبایز اچهیپرآب و در یرودخانه ها

 گردان دارند. عتیطب یبرا یادیز یها تیجذاب یاست، همگ

کشورها دارد  ریکشور در سا نیاست که ا یکار بزرگ یرویکشور ن نیا یاقتصاد یها یاز توانمند گرید یکی

 900به  بیکنند. در حال حاضر قر یم زستانیبه اقتصاد قرق یادیکشور کمک ز نیکه ساالنه با ارسال ارز به ا

 در قزاقستان مشغول به کار هستند. زیهزار نفر ن 100از  شیو ب هیدر روس زستانیکار قرق یرویهزار نفر از ن
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 رانیا یبرا زستانیقرق یها تیمز -3-10

صادرات  یبرا یتواند مقصد خوب یکند م یخود را وارد م حتاجیاز ما یادیکشور بخش ز نیکه ا نیتوجه به ا با

 یکشور صادر کند، عل نیبه ا یادیز یمهندس یتواند خدمات فن یم رانیا نیباشد. همچن یرانیا یکاالها

 یبرخوردار است و کوهستان یخوب اریبس لیکشور از پتانس نیکه ا یبرق آب یو انرژ یسدساز نهیالخصوص در زم

راهم کرده است؛ کما صنعت ف نیبه ا شتریتوجه هر چه ب یرا برا نهیفراوان زم یاز منابع آب یبودن و برخوردار

 نیا تیکشور ساخته است. با توجه به عضو نیا یجنوب هیهمسا کستان،یتا کنون چند سد در تاج رانیا نکهیا

هم  هیاتحاد یکشورها ریسا یتوانند به بازارها یکشور م نیبه ا نندگانصادرک ا،یاوراس هیکشور در اتحاد

 داشته باشند. یدسترس

به  رانیاست. ا دیتول نهیدر زم یگذار هیکشور در آن ورود کند، سرما نیتواند در ا یم رانیکه ا یگرید مقوله

معدن )به خصوص معادن  یها نهیدرست در زم یگذار هیکشور را با سرما نیا یها تیتواند ظرف یم یراحت

کند و عالوه بر صادرات  الفعلب یکوچک و متوسط و گردشگر عیصنا ،یبرق آب ،یدام پرور ،یطال(، کشاورز

از  یو وارد کردن ارز حاصل از آن به کشور بخش ییایاروپا و آس ا،یاوراس یبه کشورها یدیمحصوالت تول

توان  یکشور م نیا یطال ریبا توجه به ذخا نیکند. همچن نیتام زیو کشور  خودمان را ن زستانیقرق حتاجیما

 کشور طال وارد کرد. نیارز از ا یبه جا
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 CISمنطقه  یکشورها یبرا رانیموجود در ا یهافرصت -11

 یمناسب یهاتیظرف ه،یدر اتحاد رانیا تیو به طور خاص عضو CISمنطقه  یبا کشورها رانیا یتعامل تجار

و  یتیترانز یهاتیاز مز یو گمرک یاتعرفه ازاتیبا استفاده از امت تواندیم رانی. اکندیدو طرف فراهم م یبرا

 یحضور در بازار غن تیاز ظرف زین هیاتحاد ی. در مقابل، کشورهادیاستفاده نما هامیمقابله با تحر یهااهرم

 یمند خواهند شد. در ادامه به بررسبهره یتجار یهاجنوب و کاهش تعرفه -شمال دوریکر ییاتصال نها ران،یا

 .شودیپرداخته م هیو اتحاد رانیمتقابل ا ازاتیامت

 ی و گمرکیتجار -1-11

در دستورکار دو  1398که از آبان ماه سال  ،یگمرک یهاو کاهش تعرفه یمنطقه آزاد تجار جادیتوافق ا در

 نییتع ایاوراس یگمرک هیاتحاد یاعضا یبرا رانیقلم کاال به ا 360کاهش تعرفه صادرات  طرف قرار گرفته،

است که  یصنعت یکاالها یو برخ یدام یهافرآورده ،یکاالها شامل محصوالت کشاورز نیشده است. عمده ا

ساالنه  رانیواردات ساالنة ا ،یدام یهامثال، در حوزة گوشت و فرآورده طوربهدارد.  رانیدر ا یمناسب اریبازار بس

 رانیبه ا  ایسود صادرکنندگان گوشت از اوراس شیها موجب افزاکاهش تعرفه .رسدیهزار تن م 100از  شیبه ب

کمتر از آن برسد  ایدرصد و  4به  رانیموافقتنامه مقرر شده است تعرفه صادرات محصوالت به ا نیا در.شودیم

دارد. گسترش  هیعضو اتحاد یو کشورها رانیا یدر گسترش مراودات تجار ییامر نقش بسزا نیکه ا

 یهایکاردار همبسترساز رشد شتاب تواندیم یپنجره واحد گمرک جادیهمچون ا ،یگمرک یهایهمکار

 دوطرفه شود.
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 تیترانز -2-11

عضو  یکشورها یدستاوردها نیتراز مهم ا،یبه شرق و جنوب غرب آس ایو اتصال منطقه اوراس ونقلحمل

ارمنستان،  ه،یروس یو هند به کشورها نیاز چ یتیترانز یرهایاست. کاهش مس رانیبا ا یدر همکار هیاتحاد

بالقوه گسترش  تیاز ظرف فارسجیآزاد خل یهاکشورها به آب نیا یو دسترس زستان،یبالروس، قزاقستان و قرق

 دارد. تیمنطقه حکا یتجارت جهان

 یانرژ -3-11

 ه،یو روس رانیاست. ا یو انرژ یمواد خام معدن هیعضو اتحاد یکشورها یاشاره شد، عمدة اقالم صادرات چنانچه

 توانندیمتر مکعب در کنار قزاقستان م ونیلیتر 60از  شیب یعیجهان با حجم تجم یگاز یدو قدرت اصل

حجم  یاز کشورها دارا کیگاز، هر رداشته باشند. در کنا اریرا در اخت کیاستراتژ یکاال نیا ندهیمعادالت آ

و  هینفت خام در کنار روس رهیبشکه ذخ اردیلیم 155با  رانیکه ا یطور هستند، به نفتیریاز ذخا ییباال

 یبالقوها یتهایحوزه، ظرف نی(. در اOPEC, 2020جهان را در دست دارند ) یرژان رهیذخ نیقزاقستان، بزرگتر

 یابیو بازار یو صادرات انرژ دیجهت تول ییایاوراس یاز کشورها یومیکنسرس لیوجود دارد؛ از جمله تشک

 .شودیدر جهان م هیاتحاد یاقتصاد-یاسیقدرت س شیمشترک که موجب افزا

  



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی  – CISمنطقه  یبا کشورها یهمکار یها و فرصت ها تیظرف یبررس 

 

 

 

63 

 

 

 

 رانیا یبرا CISمنطقه  یتجارت با کشورها یهافرصت -12

فراهم  رانیا یبرا یو اقتصاد یاسیدر حوزة س یاامکانات گسترده ا،یاوراس یاقتصاد هیو اتحاد رانیا یهمکار

 :شودیها اشاره مآن نیتریبه اصل الًیکه ذ کندیم

 ی و گمرکیتجار -1-12

 یعضو دارا یو صادرات کشورها داتیتول نکهیصورت گرفته، با ا یآمار یهایبراساس بررس یحوزه تجار در

وجود دارد.  هیو اتحاد رانیا انیم یمتقابل مثبت یهاتیها ظرفحوزه یاما در برخ ست،یاستاندارد ن  یلیهمتکم

 تواندیم ایاوراس هیکه اتحاد یدارد، درحال ییباال یدیتول تیمز وه،یو م جاتیفیس دیدر تول رانیطور مثال، ابه

 نهیزم در.دیگوشت، گندم و جو را برآورده نما ،یروغن یهاهمچون دانه یاساس یبه کاالها رانیبازار ا ازین

مواد خام  ،یکه عمدتاً شامل محصوالت کشاورز رانیا یقلم کاال برا 502کاهش تعرفه  ،یگمرک یهایهمکار

 یهایهمکار قی. تعمگرددیمنجر م هیو اتحاد رانیاست، به گسترش سطح تجارت ا ییو محصوالت غذا یمعدن

تحول تجارت  یالزم برا یبسترها یگمرک یهاهیاستانداردها، قواعد و رو یکسانسازی قیاز جمله از طر یگمرک

 .کندیمنطقه را فراهم م نیبا ا رانیا

 تیترانز -2-12

  نیکمربند و جاده چ دوری. عبور کرشودیمحدود نم هیاتحاد نیتنها به ارتباطات درون ا ا،یاوراس یتیترانز شبکه

کشورها به  نیتر اگسترده یجنوب، سبب وابستگ -شمال دوریبه استفاده از کر ازیعضو و ن یکشورها ریاز مس

منطقه  یکشورها ریبه سا رانیا یدسترس یهانهیشده است. در مقابل، زم رانیا یتیترانز-یارتباط یهاشبکه

 .شودیمحسوب م هیاتحاد نیبا ا رانیا یهمکار ازاتیو شمال اروپا، از جمله امت
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 یانرژ -3-12

و  یمیمنظور رفع موانع تحر از اقدامات را به یعیوس فیط تواندیم رانیا یاسالم یجمهور ،یبخش انرژ در

قفقاز  یشبکه برق با کشورها یبه سنکرونساز توانیعنوان مثال، م. بهدینما بیبلندمدت تعق یهمکار یزیریپ

نوسانات شبکه، استفاده از  نترلدر جهت گسترش صادرات برق و ک ایاوراس هیعضو اتحاد یو کشورها یجنوب

و  یمیو پتروش ینفت یهابازصادرات  فرآورده یبرا ایاوراس هیعضو اتحاد یکشورها یصادرات یبازارها تیظرف

 االتیا کجانبهی یهامیجهت مقابله با تحر یدیتول ازیمورد ن یهاسانسیو ل هیآالت، مواد اول نیواردات ماش

 اشاره کرد.  کایمتحده امر

 هامیتحر -4-12

با  رانیا یاز ارتباطات تجار یبخش اعظم ،یبانک یهاتیمحدود جادیو ا یالمللنیب یهامیاز بازگشت تحر پس

 ییهاسانسیاخذ ل ،یمیتحر یامکان صادرات و واردات مجدد کاالها ن،یب نی. در اافتیجهان قطع و کاهش 

 یهمکار یهانهیزم نیتراز مهم یو واردات یصادرات دیجد یبازارها جادیرا دارند، ا رانیارائه به ا تیکه ممنوع

و سطح نازل نظارت در  نییپا تیشفاف لیاشاره شود که به دل دی. البته باشودیمحسوب م هیاتحاد نیبا ا رانیا

 .باشدیم نییپا اریبس هیاتحاد نیدر ا کایآمر یهامیتحر ریکشورها، سطح تاث نیا
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 CISمنطقه  یدر توسعه تجارت با کشورها رانیا یاقدامات راهبرد -13

ورود به  یاساس یهاشرطشی، پCISمنطقه  یبا کشورها رانیا یهمکار یهاها و چالشبه فرصت با توجه

گردد.  نیتأم رانیا یاسالم یجمهور یتا منافع حداکثر ردیمدنظر قرار گ یستیمنطقه با نیبا ا یهمکار ندیفرا

 عبارتند از: ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد با یجهت ورود به حوزه همکار هیاول یهاگام

 ریپذبینقاط آس ییشناسا -1-13

کرد که  یبررس دیمنطقه است. با نیبا ا یاقتصاد کشور، گام نخست ورود به همکار ریپذبینقاط آس ییشناسا

را متوجه اقتصاد کشور  ییهاکدام چالش ه،یاتحاد نیدائم کشور در ا تیمدت و عضودر کوتاه رانیا یهمکار

مشابه  یدیتول عیبه صنا ییهابیآسچه  ،یواردات یهامشخص گردد کاهش تعرفه دیعنوان مثال، با. بهکندیم

 یتجار، چه آثار یسود صادرات برا هیحاش شیها و افزادر مقابل، کاهش تعرفه ایدر کشور وارد خواهد نمود؟ 

 دارد؟ یبحران طیدر کشور در شرا یاساس یکاالها نیبر تأم

 و بلندمدت مدتانیکوتاه مدت، م یهافرصت یبررس -2-13

 ییهاها، چه فرصتو کاهش تعرفه یمنطقه آزاد تجار جادیمشخص شود که در کوتاهمدت، ا دیبخش، با نیا در

مشخص شود  دیو بلندمدت با انمدتیدر م ست؟یآن چ تیتقو یدنبال دارد و راهکارهااقتصاد کشور به یبرا

 کیطرف و با هر کیاز  هیاداتح تیاز تجارت با کل یچه حجم ست؟یچ هیبا اتحاد یاز همکار رانیکه هدف ا

آن  یسازییاجرا یهاقابل اتخاذ است و راه یکشور است؟ چه راهبردها سازانمیاز اعضا مورد انتظار تصم

  ست؟یچ
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 هیو اتحاد رانیا یتجار شیآما -3-13

 یمورد بررس هیاتحاد یو همه اعضا رانیا انیم یو واردات یمختلف صادرات یاست روندها ازین ،یبخش تجار  در

 یازهاین نیچنهدف و هم یو کشورها رانیا انیم یتجار یخیتار یروندها دیبا ریمس نی. در اردیقرار گ یلیتحل

 گردد. نییعضو تع یبازار کشورها ندهیآ

 یاتیعمل یراهکارها -4-13

و به طور خاص  CISدر ادامه پیشنهادات عملیاتی همکاری اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای منطقه 

 های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تفکیک حوزه

 همکاری های پولی و بانکی -1-4-13

رین مانع توسعه تجارت خارجی ایران با درحال حاضر از دیدگاه کارشناسان و همچنین بازرگانان، مهمت

های آمریکا در استفاده کشورهای خارجی، موانع پولی و بانکی است. بازرگانان ایرانی از طرفی به دلیل تحریم

از نظام بانکی مبتنی بر دالر با مشکالت جدی مواجه هستند و از طرف دیگر به دلیل انفعال بانک مرکزی ایران 

جایگزین و مستقل از دالر، مجبور به استفاده از راهکارهای پر ریسک و پر هزینه برای در ایجاد سازوکارهای 

های مالی نقل و انتقال پول با شرکای تجاری خود هستند. در چنین شرایطی و با دورنمای ماندگاری تحریم

ازوکارهای مستقل آمریکا علیه اشخاص و نهادهای ایرانی، الزم است تدابیری برای رفع این مشکالت و ایجاد س

 از دالر در دستورکار ایران قرار بگیرد.

های مالی از این مزیت وجود دارد که به دلیل مواجهه با سطحی از تحریم CISدرخصوص کشورهای منطقه 

اند و به همین سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، این کشورها به سمت ایجاد سازوکارهای جایگزین حرکت کرده

 این سازوکارها در روابط تجاری دوجانبه با ایران به سرعت قابلیت اجرایی شدن دارد.دلیل استفاده از 
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 یمیتحر ریغ یهابانک انیم یبانک یروابط کارگزار جادیا»بر این اساس پیشنهاد میشود راهکارهایی همچون 

 هیو استفاده از پول واحد، همچون روبل روس یدالر ریغ یارزها یبر مبنا ایاوراس هیاتحاد یو کشورها رانیا

 یو اعضا رانیا انیم یهااز کنترل تراکنش زیجهت پره یروس امرسانیاز پ استفاده»و « یمال -یدر روابط پول

در کوتاه مدت در دستورکار ایران قرار بگیرد تا روابط پولی و مالی دوجانبه به « یمیتحر طیدر شرا هیاتحاد

 ستقل شود و امکان افزایش تبادالت در این بستر فراهم گردد.کل از نظام دالری م

 ییایبانک توسعه اوراس تیاستفاده از ظرف»در ادامه الزم است برای توسعه روابط در بلندمدت اقداماتی همچون 

 یکالن اقتصاد یهادر پروژه یگذارهیو سرما یخطوط اعتبار جادیدالر جهت ا اردیلیم 7از  شیب ریبا حجم ذخا

سامانه  جادیا»و « یاو جاده یلیخطوط ر ،یشگاهیپتروپاال یواحدها ،یگاز ،ینفت نیادیهمچون م رانیدر ا

 تیجذاب جادیو ا یپول یهاتراکنش یجهت ساختارمندساز ییایاوراس هیاتحاد یاعضا انیمشترک م امرسانیپ

 بگیرد.در دستورکار ایران و کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا قرار « یسازمان

 استفاده از ظرفیت گسترده سرمایه گذاری مشترک -2-4-13

چنانچه در بخش آمارهای تجاری کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مطرح شد، این کشورها هرساله با 

میلیارد دالری مواجه هستند. این مسئله موجب شده است روسیه و دیگر کشورهای  200مازاد تراز تجاری 

های زیرساختی کشورهای دیگر اوراسیا، تمایل زیادی برای سرمایه گذاری در پروژهعضو اتحادیه اقتصادی 

هایی همچون انرژی های ملی وکالن مطلوبی در بخشداشته باشند. در این شرایط چنانچه ایران بتواند پروژه

ایه گذاری ای و بخش نفت و گاز به کشور روسیه پیشنهاد بدهد، امکان بهره مندی از ظرفیت عظیم سرمهسته

هایی در دستورکار قرار بگیرد که این کشورها در ایران فراهم خواهد شد. برای این منظور الزم است پروژه

 ها فراهم نیست و به انتقال دانش فنی و تجهیزات نیازمند است.امکان تامین مالی ریالی آن
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های کوچک و متوسط به منظور توسعه ظرفیت تولید محصوالت فرآوری شده از نفت و ساخت پاالیشگاه»

جنوب که -توسعه خطوط ریلی به منظور تقویت جایگاه ایران در ترازیت منطقه، خصوصا کریدور شمال»، «گاز

نوین از جمله ساخت  توسعه فناوری های»، «ایجاد میکند CISتقویت آن مزیت زیادی برای کشورهای منطقه 

ای متعدد به منظور افزایش ظرفیت تولید برق ای هستهساخت نیروگاه»و « ماهواره و فناوری های مرتبط با آن

تواند در این زمینه در اولویت قرار بگیرد و به طور از جمله مواردی است که می« مستقل از منابع نفت و گاز

 د گرفت.قطع مورد اقبال طرف مقابل نیز قرار خواه

 تقویت حضور رایزنان بازرگانی -3-4-13

درحال حاضر ایران از ظرفیت رایزنان بازرگانی در کمترین سطح بهره میبرد. به طور معمول کشورهای جهان 

بعد از شناسایی مقاصد اصلی صادرات، رایزنان بازرگانی خود را باهدف شناخت دقیق بازار هدف و انتقال توصیه 

ولیدکنندگان داخلی و همچنین فراهم کردن شرایط برای انعقاد قرارداد بین دو طرف، های الزم به بازرگانان و ت

کنند. در عین حال ایران اهداف اصلی صادراتی خود را تعیین نکرده به بازار کشورهای تعیین شده ارسال می

 CISرهای منطقه است و به نوعی از بالتکلیفی در این زمینه رنج میبرد. برای رفع این مشکالت الزم است کشو

به عنوان یکی از مهمترین مقاصد کاالهای تولید ایران تعیین شوند و از ظرفیت رایزنان بازرگانی به طور ویژه 

 برای توسعه روابط تجاری با این کشورها بهره برده شود.

 رفع مشکالت قانونی داخلی در مسیر تجارت -4-4-13

خش نامه های دست و پاگیر است که در بسیاری یکی از مشکالت بزرگ پیش روی بازرگانان داخلی، وجود ب

از موارد بدون اطالع قبلی تغییر میکنند. برای رفع مشکالت تجارت خارجی و توسعه روابط با دیگر کشورها، 

، رفع این دست مشکالت قانونی ضروری است. به طور خاص الزم است در کوتاه CISاز جمله کشورهای منطقه 

 یو ارائه برخ ریدست و پاگ نیقوان یدر برخ ینیبازب قیاز طر هیبا اتحاد یارهمک یبستر قانون جادیا مدت
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جهت  یقانون یبسترسازدر دستورکار قرار بگیرد و در ادامه نیز برای  کشورها نیدر ارتباط با ا یاستثنائات قانون

 یگذارهیدر قانون سرما یبازنگر) متعدد یهاهیدر ال یاقتصاد قیعم یهایبه همکار یگمرک یهایهمکار یتسر

 تالش های الزم صورت بگیرد. (یاقتصاد یالمللنیب یهایو همکار

 های تجاری و گمرکیتقویت همکاری -5-4-13

الزامی است،  CISمسئله دیگری که به منظور تقویت روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه با کشورهای منطقه 

و  جادیاهای تجاری و گمرکی دوجانبه است. برای این منظور الزم است اقداماتی همچون تقویت همکاری

بر اساس  یرانیصادرات محصوالت ا میعضو و تنظ یدر بازار کشورها یرانیصادرات ا تیریمد یهاشرکت زیتجه

 یدهبه منظور جهت هیعضو اتحاد یورهاصادرات در کش تیریمد یهاشرکت جادیایی، و کاال یتعهدات زمان

 یکشت و صنعت در راستا یهابه شرکت یدهو اقدام جهت شکل یزیربرنامه، کشورها نیدر ا رانیبه صادرات ا

و  رانیا یگمرک یاستانداردها یسازهمسان، ماه سال 12بازار هدف در  یازهاین نیمحصوالت و تأم دیتول

 یگمرک یموافقتنامه همکار کی جادیا یبسترسازی، فیو ک یکم یهادر بخش ایاوراس هیعضو اتحاد یکشورها

بازرگانان و  یبندنامه مشخص جهت ردهنظام نیتدو، اروپا و آ.سه.آن هیاتحاد یهابلندمدت با استفاده از مدل

 یجهت سامانده یرگیساختار تجارت مو جادیا، دارند ییایاوراس یبه حضور در بازار کشورها لیکه تما یتجار

ساله در  10برنامه  کی هیتهو  هیاتحاد یکشورها یاقتصاد طیدر مح یرانیبازرگانان ا یو گسترش نفوذ تجار

تر جهت حضور گسترده رانیا یعضو توسط اتاق بازرگان یکشورها یبازرگان یهابا اتاق یبازرگان یحوزه همکار

 در دستورکار قرار بگیرد. در بازار هدف

 صدور روادیدتسهیل در  -6-4-13

، زمان طوالنی فرایند CISیکی از مشکالت بزرگ بازرگانان ایران در توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه 

اخذ روادید و همچنین مدت کوتاه اعتبار این روادید است. در حال حاضر اخذ روادید از کشوری همچون روسیه 
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ه به کاهش روابط تجاری منجر شده است. این به مراتب دشوارتر از کشورهای اروپایی است و این مسئل

درحالیست که روابط تجاری ایران با روسیه به مراتب بیشتر از بسیاری از کشورهای اروپایی است. در این زمینه 

الزم است وزارت خارجه با رایزنی با طرف های مقابل، شرایط را برای تسهیل حضور و رفت و آمد بازرگانان 

 فراهم آورد. CISنطقه ایرانی به کشورهای م

 CISحمایت لجستیکی از بازرگانان ایرانی در کشورهای  -7-4-13

یکی از پیشنیازهای اساسی حضور بازرگانان در دیگر کشورها، اطمینان از حمایت دولت است. در شرایطی که 

داشته ن CISیک بازرگان ایرانی از حمایت قانونی دولت ایران در بازارهای کشورهایی همچون کشورهای منطقه 

باشد، حضور وی در بازار این کشورها یک ریسک بزرگ محسوب میشود. در عین حال، اکنون نظام جامع 

حمایتی دولت از قراردادهای بازرگانان ایرانی در کشورهای طرف تجاری وجود ندارد و در بسیاری از موارد 

ت با ایجاد سامانه های الزم و رایزنی حقوق بازرگانان ایرانی پایمال میشود. برای رفع این مشکل الزم است دول

های مقابل، شرایط را برای حمایت همه جانبه از بازرگانان ایرانی در دیگر کشورها، خصوصا کشورهای با طرف

 فراهم آورد. CISمنطقه 

 استفاده از فرصت تحریم -8-4-13

مشکالت در روابط تحریم های اقتصادی ضررهای زیادی برای ایران درپی داشته است که بازرترین آن ایجاد 

بانکی و پولی با دیگر کشورهاست. اما در عین حال از آنجا که به مرور کشورهای زیادی مشمول تحریم های 

مالی آمریکا شده اند، ظرفیت همکاری با این کشورها به منظور ایجاد سازوکارهای مستقل از آمریکا بیش از 

و به ویژه روسیه در زمینه ایجاد سازوکارهای  CISپیش فراهم شده است. به طور خاص کشورهای منطقه 

مستقل از آمریکا پیشرو هستند و الزم است ایران نیز با همکاری این کشور بیش از پیش در راستای خنثی 

 سازی تحریم ها گام بردارد.
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 های تجاریکاهش متقابل تعرفه -9-4-13

های تجاری از طریق اهش تعرفهیکی از مهمترین اقدامات کشورها به منظور توسعه روابط تجاری متقابل، ک

انعقاد قراردادهای تعرفه ترجیحی و یا تجارت آزاد است. درحال حاضر ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز یک 

توافق تجاری برای توسعه روابط تجاری منعقد کرده اند. در عین حال الزم است لیست کاالهای مشمول این 

های تولیدکنندگان ایرانی اصالح شود و تعداد کاالها و میزان تخفیف نمندیتوافق به مرور زمان متناسب با توا

ای آن افزایش یابد. کمک گرفتن از مشاوره بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی در این زمینه امری حیاتی تعرفه

 است؛ چراکه در غیر اینصورت توافق منعقد شده به افزایش صادرات ایران منجر نخواهد شد.

 CISده از ظرفیت عظیم ترانزیت کاال به منطقه استفا -10-4-13

عدم دسترسی آسان به آبهای آزاد و کشورهایی همچون چین، هند  CISیکی از نقاط ضعف کشورهای منطقه 

های ترانزیتی خود را آنطور که شایسته است فعال نماید، عالوه و قاره آفریقاست. چنانچه ایران بتواند زیرساخت

ها، این و شرکای تجاری بزرگ آن CISز درآمد عظیم ترانزیت کاال بین کشورهای منطقه بر امکان بهره مندی ا

کشورها را به خود وابسته خواهد کرد و این مسئله نیز به نوبه خود بر امنیت روابط تجاری خارجی ایران اثرگذار 

 خواهد بود.

 های ارتباطیتوسعه زیرساخت -11-4-13

های ارتباطی از ، ضعف در زیرساختCISیکی از مشکالت پیش روی توسعه تجارت ایران با کشورهای منطقه 

جمله خطوط ریلی، هوایی و دریایی است. برای رفع این مشکل الزم است بستر انتقال کاال بین دو طرف و 

 ید و منظم فراهم گردد.همچنین رفت و آمد بازرگانان در سریعترین زمان ممکن، از طریق ایجاد خطوط جد

 قرارداد بلندمدت تامین نیاز وارداتی به محصوالت اساسی کشاورزی -12-4-13
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های روغنی هرساله بخش زیادی از واردات ایران را محصوالت اساسی کشاورزی همچون گندم، ذرت، جو و دانه

درصد در  30ز های فراوان، سهمی کمتر ابه رغم ظرفیت CISدهد. در عین حال کشورهای منطقه تشکیل می

ها و انعقاد تامین نیازهای ایران دارند. درحال حاضر این شرایط فراهم است که با همکاری بلندمدت دولت

قراردادهای همکاری بلندمدت، مسیر واردات محصوالت اساسی کشاورزی ایران از کشورهای غربی، به سمت 

غذایی ایران را بهبود میدهد و به دلیل انعقاد تغییر کند. این اقدام در بلندمدت امنیت  CISکشورهای منطقه 

 قراردادهای بلندمدت، هزینه تامین محصوالت اساسی کشاورزی را نیز کاهش خواهد داد.
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 شنهادهایو پ یریگجهینت -14

 نیاما در ع دهدیقرار م رانیا یرو شیرا پ یشمار یب یها فرصت CISمنطقه  یبا کشورها یتجار یهمکار

 هیبا اتحاد ی. به طور خاص توافق همکارردیدر دستورکار قرار بگ یتحقق آن اقدامات یحال الزم است برا

 یدر راستا ی، قدم مثبتیگمرک یهاو کاهش تعرفه یمنطقه آزاد تجار جادیدر چارچوب ا ایاوراس یاقتصاد

 یجهت بررس یبردراه یهاگام ستیاز ورود با شی. اما پرودیشمار م منطقه به یدر بازارها رانیادغام اقتصاد ا

بدون وجود  ن،یگردد. همچن یمدت و بلند مدت طراح انیکوتاه مدت، م یزمان یهادر بازه هابیها، آسفرصت

به  یابیامکان دست ا،یاوراس یاقتصاد هیبا اتحاد یهمکار جامعطرح  جادیجهت ا ق،یدق یپژوهش یهابرنامه

 جادیا سازنهیزم یاادغام منطقه ندیوجود نخواهد داشت. رشد فرا ه،یبه اتحاد وستنیاز پ رانیا هیاهداف اول

 یمعنا به نیخواهد شد. ا رانیدر ا استیاقتصاد و س یسازیالمللنیو گسترش ب یمتقابل اقتصاد یوابستگ

 کجانبهی یهامیچون تحر یاملل در مقابل اقدامات خصمانه ریسا یریپذ بیو آس تیش سطح حساسیافزا

 جادیعنوان ابزار ابه تواندیم یامنطقه یاقتصاد ییتحقق همگرا رو، نیاست. از ا رانیا هیمتحده عل االتیا

 . دیعمل نما یاقتصاد یبازدارندگ

وجود دارد که در صورت  یو کارگزار یساختار یدو دسته چالش اساس ا،یاوراس هیبا اتحاد یچارچوب همکار در

و نبود  یامنطقه یاسیس یهااعضا، چالش انیتجارت م نییها همچون سطح پااز آن یعدم رفع برخ

راستا،  نی. در اکردهمچون اقتصاد مکمل، تحقق انتظارت را با مشکل مواجه خواهد  یهمکار یهارساختیز

( و بلندمدت میدر دو سطح کوتاهمدت)با نگاه به مسئله تحر ییراهبردها یریگیبا پ رانیا یاسالم یجمهور

 یگذارهیسرما ،یبانک یروابط کارگزار جادیموجود را گسترش دهد. ا یهاتیاز ظرف یورسطح بهره تواندیم

صادرات مشترک  ،یو گاز ینفت نیادیتوسعه م و زیهمچون تجه ییربنایز یهادر حوزه یمشترک، همکار
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فعال در  یرانیاز تجار ا یکیلجست تیو حما هیبه اتحاد رانیا یتیو کاال در کنار اتصال خطوط ترانز یانرژ

 .شوندیقلمداد م هیاتحاد نیبا ا یهمکار یراهبرد یکردهایاز رو ا،یاوراس یاقتصاد هیعضو اتحاد یکشورها

 یو اعضا رانیا یسطح نازل روابط تجار نیو همچن هیدرون اتحاد یارتباطات تجار نییتوجه به سطح پا با

کشور باشد و هم  یمیتحر تیو اجرا گردد که هم ناظر بر وضع یطراح دیبا یاقدامات ا،یاوراس یاقتصاد هیاتحاد

راستا، الزم است جهت گسترش  نیارا مدنظر داشته باشد. در  مدتی در طوالن هیمشترک با دول اتحاد یمساع

 یاقتصاد هیموجود در اتحاد یهاتیاز ظرف یحداکثر یورو بهره هیاتحاد یدو و چندجانبه با اعضا یهایهمکار

 یسطح منافع مل نیباالتر کننده نیمدت و بلندمدت اتخاذ گردد که تأمدر دو سطح کوتاه ییراهبردها ا،یاوراس

 وندیپانسجام و ارتباط  هم ینوع یدارا ستیبایم ل،یموجود هر دو سطح تحل یهاکشور باشند. البته راهکار یبرا

 شود. یریجلوگ یکیو تاکت یکیباشند تا از بروز اختالل تکن

و  یراهبرد اقتصاد مقاومت تیتقو ،یحداکثر یوربهره یقابل اتخاذ در راستا یراهبردها نیتریاصلدر ادامه 

، به طور خالصه در جدول زیر نشان داده هیعضو اتحاد یرهاگسترده با کشو یاورود به حوزه تجارت منطقه

 شده است.

 CISمنطقه  یبا کشورها یمطرح شده درخصوص توسعه روابط تجار یشنهادهایخالصه پ. 7جدول 

 بلندمدت (میتحر طیکوتاه مدت )در شرا حوزه

ایجاد روابط کارگزاری بانکی میان  بانکی

های غیر تحریمی ایران و بانک

کشورهای اتحادیه اوراسیا بر مبنای 

ارزهای غیر دالری و استفاده از پول 

روابط واحد، همچون روبل روسیه در 

 مالی -پولی

استفاده از ظرفیت بانک توسعه اوراسیایی با 

میلیارد دالر جهت  7حجم ذخایر بیش از 

گذاری در ایجاد خطوط اعتباری و سرمایه

های کالن اقتصادی در ایران همچون پروژه

میادین نفتی، گازی، واحدهای 

 ایپتروپاالیشگاهی، خطوط ریلی و جاده
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پیامرسان روسی جهت پرهیز استفاده از  پیامرسان

های میان ایران و از کنترل تراکنش

 اعضای اتحادیه در شرایط تحریمی

پیشنهاد ایجاد سامانه پیامرسان مشترک 

میان اعضای اتحادیه اوراسیایی جهت 

های پولی و ایجاد ساختارمندسازی تراکنش

 جذابیت سازمانی

گذاری سرمایه

 مشترک

های گذاری مشترک در حوزهسرمایه

زودبازده و دارای ارزش افزوده در 

های دولتی و خصوصی همچون بخش

کاره های کوچک و خطوط نیمهپاالیشگاه

 ترانزیتی 

هایی گذاری مشترک در کالنپروژهسرمایه

همچون میادین نفتی، گازی، خطوط ریلی 

جنوب، راهاندازی خطوط  -کریدور شمال

 های نوینهوایی مشترک و فناوری

افزایش کمی و کیفی حضور رایزن  دیپلماتیک

بازرگانی ایران در کشورهای عضو جهت 

های بررسی اطالعات بازار و فرصت

 تجاری موجود

تر وابسته ریزی جهت حضور گستردهبرنامه

اقتصادی و رایزن بازرگانی ایران در شهرهای 

مهم و پرجمعیت کشورهای عضو که ظرفیت 

 ستصادرات محصوالت ایرانی در آن فراهم ا

ایجاد بستر قانونی همکاری با اتحادیه از  گذاریقانون

طریق بازبینی در برخی قوانین دست و 

پاگیر همچون تعهد بازگشت ارز حاصل 

از صادرات و ارائه برخی استثنائات 

 قانونی در ارتباط با این کشورها

های بسترسازی قانونی جهت تسری همکاری

 گمرکی به همکاریهای عمیق اقتصادی در

بازنگری در قانون )های متعددالیه

المللی های بینگذاری و همکاریسرمایه

 (اقتصادی

های مدیریت ایجاد و تجهیز شرکت تجاری

صادرات ایرانی در بازار کشورهای عضو و 

تنظیم صادرات محصوالت ایرانی بر 

 اساس تعهدات زمانی و کاالیی

های مدیریت صادرات در ایجاد شرکت

دهی اتحادیه به منظور جهتکشورهای عضو 

 به صادرات ایران در این کشورها

دهی به لریزی و اقدام جهت شکبرنامه

های کشت و صنعت در راستای تولید شرکت

محصوالت و تأمین نیازهای بازار هدف در 

 ماه سال  12

سازی استانداردهای گمرکی همسان گمرکی

ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا 

 ای کمی و کیفیهدر بخش

بسترسازی ایجاد یک موافقتنامه همکاری 

های گمرکی بلندمدت با استفاده از مدل

 آن.سه.اتحادیه اروپا و آ
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بندی نامه مشخص جهت ردهتدوین نظام بازرگانی

بازرگانان و تجاری که تمایل به حضور 

 در بازار کشورهای اوراسیایی دارند

ایجاد ساختار تجارت مویرگی جهت 

ساماندهی و گسترش نفوذ تجاری بازرگانان 

 ایرانی در محیط اقتصادی کشورهای اتحادیه

ساله در حوزه همکاری  10تهیه یک برنامه 

های بازرگانی کشورهای عضو بازرگانی با اتاق

توسط اتاق بازرگانی ایران جهت حضور 

 تر در بازار هدف گسترده

 تالش برای ارائه روادید طوالنی مدت روادید

بازرگانی به  تجار ایران و کشورهای 

 اتحادیه اوراسیا  

تالش برای لغو روادید در بلندمدت برای 

ویژه به) جذب گردشگران این کشورها

 (گردشگران روسی

حمایت از تجار بخش خصوصی در حوزه  لجستیکی

های تجاری صنعتی، صادراتی، مشاوره

 بندیبندی بازاریابی، بسته

خدماتی از تجار کشور حمایت لجستیکی و 

در شهرهای بزرگ کشورهای عضو از طریق 

های ترانزیتی، دفاتر خرید انبار، یخچال

 های حقوقینمایندگی و مشاوره

دیپلماتیک -استفاده از ظرفیت سیاسی سیاسی

همکاری با کشورهای اوراسیایی جهت 

های تحریمی سازی محدودیتنامشروع

 ایاالت متحده علیه ایران

ازی عضویت ایران در اتحادیه ارواسیا سزمینه

 -در راستای تعمیق همکاری اقتصادی

 سیاسی با کشورهای عضو اتحادیه

سمت گسترش فهرست کاهش حرکت به تعرفه

تعرفه کاالهایی که در ایران مزیت 

تولیدی و صادرات باالیی دارند و لیست 

همچون کاالهای )اند فعلی قرار نگرفته

 (مخابراتی و الکتریکی

استفاده از ظرفیت تجارت آزاد با کشورهایی 

همچون چین، هند، ویتنام و کشورهای عضو 

آن که به صورت متقابل با اتحادیه .سه.آ

تجاری اوراسیا قراردادهای کاهش یا حذف 

 تعرفه دارند

واردات مجدد کاالهایی که اکنون  واردات مجدد

المللی های بیندلیل وجود تحریمبه

 ویژه)به ایران را ندارنداماکن ورود به 

محصوالت صنعتی که استفاده دوگانه 

دارند همچون مواد اولیه تولید فوالد، و 

آالت حساس پتروشیمی، ماشین
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از طریق قلمرو سرزمینی ( صنعتی

 کشورهای عضو

صادرات 

 مجدد

کاالهایی که در فهرست  صادرت مجدد

تحریم ایاالت متحده قرار دارند، با 

اختصاص کد مبدأ کشورهای عضو 

فوالد، پتروشیمی و )اتحادیه 

 (های نفتیفرآورده

 

ایجاد خطوط حمل و نقل دریایی و  دریایی

اتصال بنادر ایرانی دریای خزر به بنادر 

 کشورهای این اتحادیه

خزر در  تجهیز و تکمیل بنادر ایرانی دریای

گذاری در حوزه تزانریت بلندمدت و سرمایه

دریایی بین کشورهای عضو و اتصال آن به 

جنوب جهت کسب  -کریدور شمال

 درآمدهای ترانزیتی

ارمنستان و  -اتصال خط ریلی ایران ریلی

ایران آذربایجان و جهت گسترش اتصال 

 میان ایران و منطقه در کوتاه مدت

د به بندر اتصال خطوط ریلی چین و هن

چابهار، بندرعباس و انتقال به خطوط ریلی 

ایجاد خط ریلی )ایران در شمال کشور 

 (جنوب -کریدور شمال

برقراری خطوط پروازی مسافری و باری  هوایی

میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه 

 های ترانزیتیجهت گسترش ظرفیت

استفاده از تکنولوژی روسی جهت تولید 

های مجهز در فرودگاههواپیما و ساخت 

گذاری کشورهای عضو با استفاده از سرمایه

 مشترک

ایجاد تنوع در واردات کاالهای اساسی  کشاورزی

های روغنی و محصوالت همچون دانه

کشاورزی همچون گندم از کشورهای 

عضو اتحادیه و عدم ایجاد وابستگی 

 نامتقارن به یک کشور

که ارائه یارانه صاداراتی به محصوالتی 

ای در بازار این کشورها تقاضای گسترده

 دارند

های کاالهای با توجه به کاهش تعرفه

کشاورزی و مشکالت ناشی از کمبود منابع 

آبی در کشور، انعقاد قرارداهای کشت 

ای فراسرزمینی با استفاده از امتیازات تعرفه

در کشورهای عضو اتحادیه از راهکارهای 

 زی استنوین و تأمین نیازهای کشاور
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های همکاری ها و چالشبررسی فرصت تحقیقاتی

با این اتحادیه در شرایط تحریم و آثار 

 مترتب آن بر تولید و صادرات کشور

تشکیل یک اتاق فکر دائمی جهت 

های سیاستی به ظرفیتیابی و ارائه توصیه

تصمیمگیران کشور در بخش همکاری با 

 اتحادیه اوراسیا 
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