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مدیرک��ل دفتر توسع��ه خدمات بازرگانی سازم��ان توسعه تجارت
ایران گفت :اکنون روند کاهش صادرکنندگان در کشور خنثی شده
و از چند ماه گذش��ته هر ماه  ۴۰۰تا  ۵۰۰صادرکننده جدید با اخذ
کارت بازرگانی وارد چرخه تجارت کشور میشوند.
به گزارش ایرنا ،احسان قمری با بیان اینکه ایفای تعهدات ارزی که
روند نزولی داشت برطرف و  ۶۷درصد تعهدات ارزی صادرکنندگان
ایفا ش��ده اس��ت ،اف��زود :بی��ش از  ۲ه��زار و  ۲۰۰صادرکننده در

کشور 100درصد ارز حاصل از صادرات خود را که رقمی بیش از ۱۶
میلی��ارد یورو بود ،به چرخه اقتصادی کشور بازگرداندند .وی با بیان
اینکه در س��ال جاری کشور با  ۲مشکل اساسی تحریمهای ظالمانه
و ش��یوع کرونا روبهرو بود ،اظهار کرد :شیوع کرونا در  ۶ماه نخست
امس��ال ص��ادرات را تحتالشعاع قرار داد ،در اواخر سال گذش��ته و
اوایل امسال بسیاری از مرزهای کشورهای همسایه بسته ش��ده بود
و صادرکنندگ��ان ق��ادر به صادرات کاال نبودن��د .از مهر امسال روند

کاهشی صادرات در  ۶ما ه ابتدای سال ،کند شد و خوشبختانه میزان
کاهش  ۲۶درصدی  ۶ما ه اول به کمتر از  ۱۲درصد رسیده و تا پایان
س��ال این روند ادامه خواهد داش��ت .قم��ری همسایگی ایران با ۱۵
کشور را از ظرفی��ت مهم عنوان و اظهار کرد :میزان واردات این ۱۵
کش��ور ،هزار و  ۶۰۰دالر است .از مجموع این حجم واردات ،ظرفیت
تولی��د و صادرات  ۱۰۰میلیارد دالر آن را داریم به گونهای که امروز
به این  ۱۵کشور فقط به میزان  ۲۴میلیارد دالر کاال صادر میکنیم.

موانع تجارت در سرزمینهای شمالی کدام است؟

آرزوهای بزرگ بازرگانی در اوراسیا
تجارت با کشورهای متعدد و گسترش این نوع روابط یکی از تاکتیکهای توسعه اقتصادی به شمار
میآید و در کش�وری مثل ایران که بخش قابلتوجهی از درآمدهای آن بر پایه تجارت ش�کل گرفته،
ی چندبرابر اس�ت .با توجه به این موضوع و درنظر گرفتن تحریمهای
اهمیت برقراری چنین ارتباط 
اعمالشده علیه اقتصاد کشور ،ارتباط ایران با اتحادی ه اقتصادی اوراسی ا امکانی بود که توانست در
ماههای گذش�ته اقتصاد کش�ور را در بخشهای مختلف اعم از صادرات و واردات تامین کند .هرچند
این ارتباط در ماههای گذش�ته به دلیل ش�یوع ابتال به کرونا تا حد زیادی کاس�ته ش�د ،اما همچنان
نقش تاثیرگذار خود در حوزه تجارت را حفظ کرد و حتی صحبت از جدیترشدن این روابط به گوش
میرس�د ،اما پرس�شهایی نیز در این زمینه در ذهن ایجاد میشود؛ مثال اینکه با درنظر گرفتن تمام
محدودیتها و موانع اقتصادی کش�ور ،آیا ما از تمام ظرفیت تجاری خود برای تجارت با کش�ورهای
عضو این اتحادیه اس�تفاده کردهایم؟ یا اینکه چه مش�کالتی در مس�یر استفاده کامل از این امکان
وجود داشته است؟ برای یافتن پاسخ این پرسشها با گزارش این شماره روزنامه
همراه باشید.
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آمارهای تجارت اوراسیا چه میگوید
اگرچه در ماههای گذش��ت ه همهگیری ویروس کرونا در
دنیا موجب کاهش مبادالت و فعالیتهای تجاری شده و
بسته شدن مرزها سرعت مبادالت را کند کرد اما براساس
آمارهای موجود و با رفع محدودیتها روند گذشته تجارت
ایران با اتحادیه اوراسیا از سر گرفته شده است.
براس��اس اعالم گمرک کشور ،حج��م مراودات تجاری
ای��ران ب��ا اوراسیا در  ۱۰ماه نخست امس��ال حدود ۲.۷۴
میلیارد دالر به وزن  ۷.۳میلیون تن است که از این مقدار
 ۲.۸۷میلی��ارد دالر ب��ه وزن  ۵.۳۷میلی��ون تن مربوط به
تج��ارت ایران با کشور روسیه است که این میزان بیش از
 ۹۰درص��د واردات و  ۴۹درص��د از صادرات به کشورهای

اوراسی��ا را تشکیل میدهد .همچنین ارمنستان با ۲۷۰.۶
میلیون دالر به وزن  ۱.۱۳میلیون تن ،قزاقستان با ۲۶۸.۴۸
میلی��ون دالر ب��ه وزن حدود  ۷۶۳هزار تن ،بالروس با ۴۰
میلی��ون دالر ب��ه وزن  ۱۵ه��زار ت��ن و قرقیزستان با ۳۴
میلی��ون دالر ب��ه وزن  ۱۹هزار ت��ن در جایگاههای بعدی
تجارت ایران با اوراسیا قرار دارند.
در ای��ن مدت مجم��وع صادرات ایران ب��ا اوراسیا ۸۲۳
میلیون و  ۷۷۶هزار و  ۸۴۲دالر به وزن  ۲میلیون و ۱۹۴
هزار و  ۸۷۰تن بوده و براساس آمار ،در زمینه صادرات به
کشورهای اوراسیا نیز روسیه بیشترین سهم را از تولیدات
کشور ما داش��ته که میزان آن  ۳۸۶میلیون و  ۸۵۸هزار و

 ۹۴۳دالر به وزن  ۸۰۹هزار و  ۴۹۱تن بوده است.
عم��ده کاالی صادرات��ی ایران به کشوره��ای اتحادیه
اوراسیا ،ش��امل گاز مایع ،مشتقات نفتی و پتروش��یمی،
میوه ،سبزیجات ،صیفیجات و خشکبار بوده که در میوهها
پسته ،سیب ،کیوی و هندوانه بیشترین سهم را داشتهاند.
عم��ده واردات ایران از کشورهای اوراسیا نیز در این مدت
ش��امل کاالهای اساسی مثل نهاده دام��ی ،دانه روغنی و
روغن و ماشینآالت تولید بوده است.
برمبن��ای آمار حجم ص��ادرات ای��ران و اوراسیا تا قبل
از همهگی��ری وی��روس کرونا  ۱۱۴درص��د نسبت به قبل
از امضای تفاهمنامه رش��د داش��ته است .اطالعات آماری

رسم��ی نشان میده��د که صادرات ایران ب��ه اوراسیا ،به
دنب��ال اجرایی ش��دن موافقتنامه تج��ارت ترجیحی۳۰ ،
درص��د افزای��ش یافته است .ب��ا این حال ،کارش��ناسان
معتقدند این میزان رش��د ،ظرفی��ت افزایش بیش از این
ح��د را دارد اما این موضوع زمانی محقق خواهد ش�� د که
ورود ب��ه بازاره��ای مختلف این کشورها همراه با آگاهی و
شناخت کافی باشد.
ب��ا بررس��ی آمارها به وضوح میتوان دید که سهم ایران
از واردات  ۵۵۲میلی��ارد دالری روسی��ه تنه��ا ص��ادرات
 ۳۷۳میلی��ون دالر کاال به ای��ن کشور بوده که میتوان با
برنامهریزی این ارقام را افزایش داد.

اوراسیا و فرصتهای مغتنم تجارت
حس��ن گلم��رادی ،عض��و هیاتعلمی موسس��ه عالی
آم��وزش بانک��داری ایران و کارش��ناس مسائل اقتصادی
در گفتوگو با
درباره ضرورت ش��کلگیری روابط
تج��اری در قال��ب اتحادیههای اقتص��ادی عنوان کرد :در
شرایط امروز همگرایی کشورها و نزدیکی آنها به یکدیگر
از منظره��ای مختلف اهمیت دوچندان یافته و باید گفت
که تج��ارت آزاد و استفاده از مزیتهای رقابتی ،میتواند
پایه اصلی همگرایی اقتصادی باش��د؛ اهمیت این موضوع
سبب ش��ده تا توجه دولتهای مختلف به آن جلب ش��ود
و در سط��ح منطق��های با هدف بهرهگی��ری هرچه بیشتر
از مزیته��ای نسب��ی منطقهای ،اتحادیهه��ای اقتصادی
و تج��اری مختلفی را ش��کل دهند ک��ه البته برخی از این
اتحادیهه��ا کارکردهایی فراتر از همکاریهای تجاری نیز
پی��دا کردهاند .گلمرادی در اینب��اره افزود :اتحادیههای
تج��اری در راستای گسترش و ارتق��ای مبادالت خود ،با
ح��ذف موانع مختلف تعرفهای و غیرتعرفهای ،ش��رایطی
مناس��ب ب��رای تحری��ک ظرفیتهای منطق��های فراهم

میکنن��د و میتوانند با استف��اده از ابزارهای مختلف ،به
افزایش رش��د و توسعه کشورها کمک کنند .وی با اش��اره
به نقش موث��ر اتحادیه اقتصادی اوراسیا در منطقه تاکید
کرد :یکی از این اتحادیههای اقتصادی که در منطقه و به
منظور تسهیل تجارت بینمنطقهای و ایجاد بازار مشترک
ش��کل گرفته ،اتحادیه اوراسیا بوده که از عضویت روسیه،
بالروس ،قزاقستان ،ارمنستان و قرقیزستان تشکیل شده
است .این کارش��ناس اقتصاد درباره تاثیرگذاری اتحادیه
اوراسی��ا و نقش آن در مناسب��ات تجاری گفت :البته این
اتحادی��ه عالوهبر امتیازات مختلف و معمول اتحادیههای
اقتصادی ،امتیازات ویژهای نیز دارد .گلمرادی تصریح کرد:
تمرک��ز منابع غن��ی طبیعی ازجمله نف��ت و گاز و رقابت
قدرته��ای جهانی ب��رای نفوذ در ای��ن منطقه ،اهمیت
اتحادی��ه اوراسیا را به لح��اظ اقتصادی و سیاسی افزایش
داده اس��ت؛ کشوره��ای عضو اوراسی��ا در وسعتی که ۱۶
ل میدهد و براساس برآوردها
درصد مساحت دنیا را تشکی 
حدود  ۲۵درصد منابع معدنی دنیا ۴۰ ،درصد ذخایر گاز

باید مشکالت را حل کنیم
البت��ه ض��رورت ارتباط با اتحادیه اقص��ادی اوراسیا
م��ورد تاکید بسیاری از کارش��ناسان و فعاالن اقتصاد
است و تقریبا هم��ه دستاندرکاران تجارت از مزایای
تب��ادالت تجاری ای��ران با این اتحادی��ه اطالع دارند.
ام��ا محدودیتهای زیرساخت��ی موجود در بسیاری از
موارد مانع گسترش این ارتباط میش��ود که از جمله
مهمترین آنها محدودیتها و کمبود امکانات لجستیک
کشور است .در این زمینه حمید زادبوم ،رئیس سازمان
توسع��ه تجارت کشور در گفتوگ��و با
عنوان
کرد :به طور قطع یکی از دالیل اصلی کاهش صادرات
کش��ور از جمله صادرات به کشوره��ای عضو اتحادیه
اوراسی��ا در ماههای گذش��ته ،مربوط ب��ه همهگیری
ویروس کرونا بوده و این موضوع تنها مربوط به کشور
ما نمیشود اما قطعا همه مشکل صادرات ما محدود به
این دو عامل نیست.زادبوم در این باره افزود :بخشی از
مشکالت ما در این زمینه ساختاری است که باید برای
رفع آنها اق��دام کنیم .مشکالتی که ازجمله مهمترین
آنها مشکالت ساخت��اری در تولید ،نظام تامین مالی،
صادرات و همینطور حملونقل و لجستیک است که
از گذش��ته وجود داشته و تاکنون ادامهدار بوده است.
وی ب��ا تاکید بر موضوع لجستیک و تاثیر آن بر میزان
ص��ادرات خاطرنشان کرد :باید بپذیریم در این سالها
یک��ی از مشکالت تجارت خارجی ما لجستیک ضعیف
ی میتواند
و حملونقل ناکارآمد بوده که این ناکارآمد 
از ح��وزه اعمال قیمتگ��ذاری خدمات حملونقل در
سیستمه��ای داخلی ت��ا فراهم نب��ودن زیرساختها

گستردگی داشته باشد .رئیس سازمان توسعه تجارت
با اشاره به نقش حائز اهمیت کشورهای عضو اتحادیه
اوراسیا تاکید کرد :بدون ش��ک یک��ی از مشکالت در
گسترش آتی روابط تج��اری کشور با اتحادیه اوراسیا
ک��ه م��راودات خوب��ی با ای��ران دارد همی��ن موضوع
مش��کالت ساخت��اری بهوی��ژه در بخ��ش لجستیک
اس��ت .زادب��وم در اینباره تصریح ک��رد :اگر بخواهیم
تج��ارت خود را با کشورهایی مانند روسیه ،قزاقستان،
ازبکست��ان ،آذربایجان و ارمنستان توسعه دهیم ،باید
مرزها ،سیستم حملونق��ل ،کانتینرها و کانتینرهای
یخچ��الدار ،کشتیه��ا و در کل هم��ه عوامل موثر در
ای��ن ح��وزه را روزآمد کنیم تا پاسخگ��وی نیازهای ما
باش��ند.وی با اش��اره به مزیتدار ش��دن صادرات در
ش��رایط کاهش ارزش پول ملی ،بیان کرد :این شرایط
در حال��ی برای کشور مهیاست که پایانههای مرزی ما
در بسی��اری از موارد لجستی��ک پشتیبانیکننده این
حج��م از ص��ادرات را ندارند و توان آنه��ا برای توسعه
تجاری کافی نیست و به همین دلیل حتی در صورت
توانایی رسیدن ب��ه حداکثر قابلیتهای تجاری خود،
نمیتوانی��م از این امکان به نح��و مطلوب بهره ببریم.
وی در عی��ن حال به موضوع رقابت در تجارت منطقه
نیز اشاره کرد و افزود :جدا از بحث ظرفیت ،رقابت نیز
در ای��ن حوزه بسیار مهم اس��ت .درحالحاضر برخی
از کشوره��ای همسای��ه روی موض��وع حملونق��ل و
زیرساختهای لجستیک��ی خود کارهای جدی انجام
دادهاند و ما نیز نباید از این قافله جا بمانیم.

جه��ان ،ح��دود  ۲۵درصد گاز طبیع��ی ۲۵ ،درصد ذغال
سن��گ و  ۲۰درص��د نفت جهان را در اختی��ار دارند .وی
درباره امتیازات ارتباط ایران با چنین اتحادیهای در منطقه
خاطرنشان کرد :عالوهبر همه امتیازات معمول ،نزدیکی و
تمایل همکاری کشورهای بزرگ دنیا از جمله چین و هند
ب��ا اتحادیه اوراسیا و حمای��ت آنها از این اتحادیه ،اهمیت
ژئوپلتیکی بیشتری به آن داده است؛ اهمیت این موضوع
ب��ه گونهای است که بهعنوان مث��ال ،چین اقدام به انجام
پروژهه��ای بزرگ ترانزیتی به منظور تسهیل حملونقل و
اتص��ال بین قاره آسیا و اروپا از طریق کشورهای عضو این
اتحادیه کرده است .این کارشناس مسائل اقتصادی درباره
مزای��ای وجود اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ایران گفت:
همجواری کشوره��ای عضو این اتحادیه با ایران میتواند
از جهات مختلف مزایایی برای ما داش��ته باش��د .درواقع
ب��ا وجود تحریمه��ای غرب و بهویژه امریک��ا علیه ایران،
اتحادیه اوراسیا میتواند برای کشور ما بهعنوان یک بازوی
منطقهای عمل و نسبت به گذشته نقش مهمتری را در این

زمینه ایفا کند .وی یادآور ش��د :برقراری موافقتنامههای
تجاری بین ایران و اتحادیه اوراسیا در سالهای گذش��ته
و کاه��ش تعرفههای تجاری دوجانبه ،در بسیاری از موارد
زمین��ه گسترش همکاری ای��ران و اوراسیا را فراهم کرده،
به گونهای که در سالهای اخیر حجم تجارت دوجانبه به
ش��کل قابلتوجهی افزایش یافته است .گلمرادی در پایان
گف��ت :به نظر میرسد سیاست تشویق صادرات غیرنفتی
ب��ه کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و در عین حال تامین
نیازهای ض��روری اقتصادی کشور از کان��ال این اتحادیه
میتوان��د زمینه کاهش فشارهای اقتص��ادی تحریمها را
فراهم کند و در عین حال باعث افزایش و جهش تولید در
کشور شود که البته در این راستا باید به این نکته نیز توجه
داش��ت که افزایش روابط ب��ا کشورهای عضو این اتحادیه
عالوهب��ر مناسبات دیپلماتی��ک مناسب ،به بسترسازیها
و تقوی��ت زیرساختهای مبادالت��ی در این حوزه نیز نیاز
خواه��د داش��ت که باید در دستور ک��ار دولت و نهادهای
مرتبط در این زمینه قرار گیرد.

ظرفیت  ۳۰میلیارد دالری در تجارت با اوراسیا
در این باره بهروز حسن الفت ،مدیرکل دفتر اروپا و امریکای
سازم��ان توسعه تجارت ایران گفت :ظرفیت مبادالت تجاری
ای��ران و اتحادی��ه اقتص��ادی اوراسیا  ۲۷ت��ا  ۳۰میلیارد دالر
است که به دلیل عدم ش��ناخت مناس��ب طرفها از یکدیگر
تاکنون محقق نشده است .الفت با بیان اینکه به دنبال اجرای
موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
در آبان سال گذش��ته ،بیش از حدود  ۸۲درصد اقالمی که از
اتحادیه اوراسیا ترجیح گرفته بودیم افزایش صادرات داشتیم
و روند تجاری ما با این منطقه از جهان مثبت بوده است .وی
بیان کرد :تاکنون حدود  ۷۸۰قلم کاال بین ایران و کشورهای
عض��و اتحادی��ه اقتصادی اوراسیا در قال��ب تثبیت یا تخفیف
تعرفه مبادله شده و با مذاکرات جدید که از بهمن امسال آغاز
ش��ده ب��ه جز حدود  ۲۰درصد از کااله��ا که در اصالح به آنها
فهرست منفی گفته میش��ود کنار گذاش��ته میشود و درباره
مابقی اقالم در قالب تجارت آزاد مذاکره میشود تا تعرفهها در
طی چند سال برداش��ته شود .الفت افزود :نخستین نمایشگاه
اختصاص��ی اوراسیا در تهران که در اردیبهشت  ۱۴۰۰برگزار
میش��ود نخستین گام جدی بع��د از اجرای موافقتنامه برای
شناخت طرفها از یکدیگر است و امیدواریم که نمایشگاه در

کنار سایر رویدادهای تجاری ،ش��ناخت بیشتری از یکدیگر را
ب��رای طرفها ایجاد کند .وی بی��ان کرد ۸۰ :درصد از کاالها
براساس این توافق شامل تخفیف یا صفر شدن تعرفه میشود
ک��ه ای��ن اتفاق در یک بازه زمان��ی  ۱۰ساله به صورت پلکانی
انجام میش��ود .از این رو ،ما نی��ز در این زمینه ریلگذاری را
انج��ام دادهایم .الفت گفت :ارمنستان یکی از اعضای اتحادیه
اقتصادی اوراسیا است و زمینه خوبی نیز برای توسعه تجارت
با ایران دارد .وی با اش��اره به مشکالت ایجاد ش��ده در روابط
ترکیه و ارمنستان بیان کرد :گفت میش��ود که حدود ۲۳۰۰
قلم کاال از طریق ترکیه به ارمنستان صادر میش��د که اکنون
ب��ا توجه به مشکالت پیش مطرح ش��ده تا بخشی از این کاال
از طری��ق ایران به ارمنستان صادر ش��ود اما ب��رای اتمام این
ک��اال مزیت صادراتی برای ایران وج��ود ندارد .مدیرکل دفتر
اروپایی و امریکایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت :ارزش
بخشیهایی ک��ه برای صادرات به ارمنست��ان ظرفیت داریم
ح��دود  ۶۰میلیون دالر است .وی افزود :باید برای اقالمی که
تاکنون به ارمنست��ان صادر نمیکردیم و ترکیه این صادرات
را انج��ام م��یداده برنامهریزی کنیم ت��ا در سال آینده در این
خطوط کار کنیم.

سخن پایانی

باتوج��ه ب��ه دیدگاههای مختلفکارش��ناسان در اینحوزه،
میتوانگف��ت باوج��ود ظرفیتهای موجود در روابطتجاری با
اتحادی��ه اقتص��ادی اوراسیا ،تا زمانی که ایج��اد ارزش افزوده
در کااله��ای صادرات��ی مورد توجه ق��رار نگیرد و از سویدیگر
بسترهای ساختاری سختافزاری و نرمافزاری تسهیل در این

رابط��ه در ح��د قابل قبول رش��د نکنند ،ای��ن مبادالت تجاری
همراه با حداقل سود برای طرف ایرانی و بیشترین منفعت برای
ط��رف خارجی خواهن��د بود .بنابراین جا دارد دستاندرکاران
سیاستگذار تجارت خارجی همپا و همراه ایجاد چنین روابطی،
بسترهای مناسبت عملی در این حوزه را نیز فراهم کنند.

حسن گلمرادی

حمید زادبوم

بهروز حسن الفت
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ق��رارداد تجارت ترجیحی ای��ران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
پ��س از تصوی��ب الیح��ه آن خ��رداد سال گذش��ته در مجلس
ش��ورای اسالمی ۵ ،آبان  ۱۳۹۸بهطور رسمی آغاز به کار کرد و
درحالحاضر حدود یک سال از انعقاد آن میگذرد.
این توافقنامه درحالحاضر  ۳ساله و به صورت موقت است و
در صورت��ی که ایران و اتحادیه اوراسیا بتوانند به صورت متقابل
ب��ه تعه��دات خود عمل کنند ،بعد از  ۳س��ال تبدیل به تجارت
آزاد میشود.
براس��اس این توافقنامه ،حدود  ۵۰۰قلم کاال از سوی اتحادیه
و  ۳۰۰ت��ا  ۳۵۰قل��م کاال از سوی ایران مشخص ش��ده تا تعرفه
ترجیح��ی مبادالت آنها کاهش پیدا کند و به صفر برسد؛ یعنی
در مجم��وع بی��ش از  ۸۰۰قلم ک��اال در تعرفه تجارت ترجیحی
ای��ران و اتحادی��ه اقتصادی اوراسیا تعریف ش��ده و مورد توافق
قرار گرفته است.
این قرارداد در چند ماه ابتدایی انعقاد بهخوبی پیش رفت و در
این مدت جهش قابلتوجهی در صادرات محصوالت کشاورزی،
لبن��ی و باغی داش��تیم و این اقالم ج��زو مزیتهای صادراتی ما
به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا محسوب میش��د.
ب��ا این حال ،متاسفانه از بهمن و اسفند سال گذش��ته ،ش��روع
همهگی��ری ویروس کرونا در دنیا ،انس��داد مرزها ،قرنطینهها و
کند ش��دن روند مبادالت بین کشورها باعث ش��د تا این روابط
تجاری بین کشور ما و اتحادیه اوراسیا با سرعت مطلوبی دنبال
نشود .البته در ماههای اخیر با کنار آمدن کشورها با زندگی در
کن��ار کرونا و بازگشای��ی مجدد مرزها ،آرام آرام این مبادالت به
مسیر عادی و پرشتاب خود بازمیگردند.
ارتباط با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای کشور ما مزیت بسیار
مطلوبی تلقی میشود .بهویژه در شرایطی که اقتصاد ایران تحت
تاثیر تحریم قرار دارد ،این توافقنامه میتواند بخشی از نیازهای
ارزی و اقتص��ادی کش��ور را تامین کند .البته باید این واقعیت را
بپذیری��م ک��ه بازار اوراسیا چه از نظر حجم و گستردگی و چه از
نظ��ر ارزآوری جوابگوی همه نیازهای کشور نخواهد بود و نباید
در این زمینه مبالغه کرد .اما در حد خود توانایی رفع بخشی از
مشکالت کشور را دارد و در ش��رایط فعلی اقتصادی ،تحرکی را
در نظ��ام تجاری ایجاد کن��د .ما در صادرات اقالمی مانند خرما،
کشمش ،گل و انواع محصوالت کشاورزی و باغی مثل هندوانه،
کی��وی ،پرتقال و گی�لاس به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی
اوراسیا مزیت داریم .البته در عین حال باید توجه داشت که این
مزیت بدون حمایت و پشتوانه نمیتواند منجر به حفظ بازارهای
صادراتی ما و تبدیل شدن تجارت ترجیحی به تجارت آزاد شود.
 ۳نکت��ه درباره تقویت تجارت کشور م��ا با اتحادیه اقتصادی
اورسیا وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ اول اینکه باید
بتوانیم کانتینره��ای یخچالدار صادراتی خود را در حملونقل
دریای��ی و ج��ادهای تقویت کنی م زیرا بخ��ش زیادی از صادرات
ما به این کشورها ش��امل محص��والت کشاورزی است که بدون
استف��اده از ناوگان حملونقل مناسب و کانتینرهای یخچالدار
از بی��ن میرود و امکان صادرات نخواهد داش��ت .درحالحاضر
صادرکنندگ��ان م��ا در ای��ن بخش با مش��کالت فراوانی روبهرو
هستن��د و بای��د یک راهک��ار اساسی برای ای��ن موضوع درنظر
گرفته شود.
نکته دیگری که در صادرات کشو ر به اتحادیه اقتصادی اوراسیا
موثر است موض��وع دستورالعملهای خلقالساعه و ناگهانی در
ممنوعیته��ای مقطع��ی ص��ادرات است؛ یعنی ه��ر زمان که
محصول��ی در داخل ایران کمیاب میش��ود ،نخستین گزینهای
ک��ه برای رفع آن درنظر گرفته میش��ود ،اعم��ال ممنوعیت بر
ص��ادرات آن کاالست .درحالیکه باید تدبیری اندیشیده ش��ود
ت��ا محدودیتها حداقل ش��امل این اتحادیه نش��و د زیرا در این
ش��رایط کانتینرهای ما پشت م��رز میماند و مشمول پرداخت
خسارت میش��ود .به عالوه این کار بهش��دت ب��ه اعتماد طرف
تج��اری ما لطمه وارد میکن��د و قراردادهای بلندمدت ما را که
از ملزوم��ات ایجاد یک رابطه تجاری مطلوب است فاقد ضمانت
اجرایی جلوه میدهد .به این ترتیب ،بهتدریج بازار این کشورها
را از دست میدهیم.
نکت��ه دیگ��ر در ای��ن ح��وزه توجه ب��ه ساخ��ت سردخانه و
باران��داز خش��ک در کشوره��ای عضو ای��ن اتحادی��ه و بهویژه
روسی��ه اس��ت که ۷۰ت��ا  ۸۰درصد مبادالت با ای��ن اتحادیه را
ش��امل میش��ود .دولت باید برای این کار سرمایهگذاری کرده
و انباره��ا و سردخانهه��ای بزرگ به نام دول��ت ایران خریداری
کند تا ش��رکتهای ایرانی بتوانند در این مکانها در درجه اول
محص��والت خ��ود را دپ��و کنند و در مرحله بعد ب��ا اختیار خود
ب��ه توزیع کاالهای خود بپردازند زی��را صادر کردن مستقیم به
فروش��گاههای آنسوی مرز به دلی��ل اینکه توزیع را در اختیار
طرف مقابل قرار میدهد ،مزیتی برای ما ندارد .اگر توزیع در آن
سوی مرز در اختیار صادرکننده ایرانی باشد ،میتواند محصول
خود را با توجه به نوسانات بازار به بهترین نرخ در اختیار بازار قرار
دهد و در صورت بروز مشکالت نیز متحمل هزینههای بازگشت
کاال به کشور یا فساد کاال نشود.
یک��ی دیگر از موضوعاتی که در زمینه مبادالت تجاری کشور
با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا مطرح است ،مشکالت نقل و
انتقاالت پول است .درحالحاضر مکانیسمهایی خارج از سیستم
سوئیف��ت در ح��ال تعریف است تا نقل و انتق��االت پولی از این
طریق انجام ش��ود .در عین حال بخش عمدهای از این مبادالت
میتواند از طریق واردات در مقابل صادرات و تهاتر صورت گیرد.
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