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Abstract
Geoeconomic Order Making as one of the main foundations of strategic Order
Making in West Asia as well as playing the role of economic stabilization in the
periphery areas have become some of the main directions of regional foreign
policy of the Islamic Republic of Iran. Neighborhood policy based on economic
diplomacy in the geo-economic cluster of Central Asia and the Caucasus has
provided a favorable business environment in the form of membership in the
Eurasian Economic Union. Selling of consumer goods and services to the region
in order to boost exports and enhance the value of national currency are among
the main goals of joining the union. The question of the present study is that “what
are the opportunities and challenges of advancing Iran's membership in the
Eurasian Economic Union regarding geoeconomic participation in Central Asia
and the Caucasus? In response to the above question, it is hypothesized that the
expanding export markets and strengthen the convergence of geoenergy with
union members are the most important opportunities and incompatibility of the
economies of the member states along with their competition in energy exports
are among the challenges facing the Islamic Republic of Iran in the markets of
Eurasian Economic union. The research method in this article is descriptiveexplanatory.
Keywords: Eurasian Economic Union, Neighborhood Policy, Economic
Diplomacy, Economic Multilateralism, Geoeconomic Making Order, Export
Development, Central Asia and Caucasus
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مقدمه
رقابت قدرتهای منطقهای برای حضور در روندهای منطقهای و سهمخواهی آنها
از روند موجود در عرصهههههای مختلف ،سهههاف ایشااه اه حت حوز های متنوع
جداد رقابتهای منطقهای شههد اسههتز حوز رقابتهای اقتصههادی و شههررت در
نظم سازیهای اقت صادی منطقهای ،عر صهای ا ست ره قدرتهای منطقهای در آن
اقدام به وزنرشی و رقابتهای راهاردی با ساار مدعحان میرنندز منطقه غرب آسحا
اکی از مناطق محل رقابت قدرتهای منطقهای در حوز های مختلف بود است و
ج هوری اسالمی ااران ره بهعنوان قدرتی منطقهای در حوز های سحاسی ،یرهنگی
و اقتصهههادی به رقابت و ه کاری با سهههاار دو ت ها پرداخته ،ه وار به دناال
تأثحر گذاری بر جر اان های منط قه و تقو ات قدرت ملی و م قاب له با قدرت های
مداخلهگر بود استز
تحرامهای اکجاناه آمراکا علحه قدرتگحری منطقهای ج هوری ا سالمی ااران
با هدف م انعت از اافای نقه مثات منطقهای اان رشور ساف شد است تا تقوات
پحوندهای اقتصادی منطقهای و شررت در ترتحاات اقتصادی در مناطق پحرامونی برای
ج هوری اسههالمی ااران در مقاا ههه با دهههای پحه از اه حت بحشههتری برخوردار
با شدز ح ضور در بازارهای منطقهای و تقوات صادرات راالهای غحرنفتی و خدمات
ینی در قا ف داپل اسههی اقتصههادی منطقهای در دسههتور رار نخاگان حار حتی قرار
گریته و به ه حن د حل در دو ت سحشدهم به تقوات پحوندهای اقتصادی یرامنطقهای با
هدف رهاای از بند نظام تحرامها و گ ترش بازارهای واردات و صادرات در قا ف
راهارد ه ااگی بهصورت جدیتری توجه شد استز
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«اتحاداه اقت صادی اورا سحا» اکی از ساز های اقت صادی چندجاناه در منطقه
آ سحای مررشی و قفقاز ا ست ره با محورات رو سحه به دناال تقوات ه گراایهای
تجاری و ما ی درونمنطقهای و یرامنطقهای اسهههتز بازارهای مصهههریی جفرایحای
اتحاداه اقتصههادی اوراسههحا و ثروتهای نفتی و گازی اعضههای اتحاداه یرصههت
ژئوارونومحکی مناسای ه تند ره ج هوری اسالمی ااران در چند سا ة اخحر به آنها
چشم دوخته استز پژوهه حاضر به دناال بررسی و تاححن چا هها و یرصتهای
پحه روی بهر برداری ج هوری اسهههالمی ااران از یریحت ه کاریهای تجاری با
اتحاداه اقت صادی با ا ستفاد از رواکرد مفهومی سحا ست ه

ااگی ا ست؛ با اان

پرسه پژوهشی ره «یرصتها و چا ههای پحه روی عضوات ااران در اتحاداه
اقتصادی اوراسحا جهت تأثحرگذاری و مشاررت ژئوارونومحکی در آسحای مررشی و
قفقاز چح ت؟» در پاسخ به اان سؤال یرضحة مطرح اان است ره یرصت گ ترش
بازارهای صهههادراتی و تقوات ه گراای ژئوانرژی با اعضهههای اتحاداه مهمتران
یرصتها و عدم مک ل بودن اقتصادهای اعضا و وجود رقابت در صادرات انرژی
از ج له چا ه های پحه روی ج هوری اسهههالمی ااران در بازار های ات حاد اه
اقتصادی اوراسحا استز روش پژوهه در مقا ه حاضر توصحفی -تاححنی استز
 .1الگوی مفهومی پژوهش
 .1-1تحول در ساخت قدرت در نظمهای منطقهای و جهانی

پس از یروپاشهی اتحاد ج اهحر شهوروی ،چند سهطحی و چندالاه شهدن سهاخت
قدرت در نظم نوان جداد جهانی و سهههاخت های قدرت در مناطق راهاردی نشد
محققان روابط بحنا لل مورد بررسی و تاححن نظری و ع لحاتی قرار گریتز هموزن
شدن متفحر اقت صاد در رنار متفحر قدرت نظامی اکی از نتااج چرخه پاراداا ی در
نظراهپردازی دور پ ههاجنس سههرد بودز پس از یروپاشههی اتحاد شههوروی «ادوارد
وتواک» در عحن مخا فت با اسههتدالل و اسههتنتان سههخن «یوروااما» مانی بر برتری
اقتصاد در نظم نوان جهانی ،اک سال پس از انتشار نظراه او ،وارد بحثی در مجله
«منایع ملی» شههد ره بحان میداشههت یروره رردن جنس سههرد در خود نشههان از
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جابهجاای سحاست جهانی از ژئوپلحتحک به مااحث ژئوارونومحکی داردز او ادعا ررد
ارنون (دوران پس از جنس سهههردم ه ه بر اان م هههاله توایق دارند ره روشهای
تجارت در حال جااگشانی با روشهای نظامی در سهههحاسهههت بحنا لل ه هههتند
(Tuathail, Dalby and Routledge, 2003, p. 107مز
در سههطت تاححن روندهای منطقهای ،با توجه به تشههداد منازعات منطقهای و
یهور قدرتهای اقت صادی شرق آ سحا ،متفحر اقت صاد از اه حت یراوانی در تحلحل
محانی برخوردار شد ا ستز یهور قدرت اقت صادی بارهای آ سحاای و رقابتهای
اقت صادی بر سر ر ف سهم از تجارت جهانی و منطقهای و ه چنحن شکلگحری
اتحاداهها و توایقات اقتصهههادی منطقهای نشهههاندهند آغاز روندهای چندالاه در
ایشااه پحچ حدگی روابط بازاگران دو تی در نظم های منطقهای و جهانی اسهههتز
(Boran, 2020, p.6م پحچحد تر شدن ساخت قدرت و درهم تنحدگی منابع اقت صادی
و نظامی قدرت با اکداگر ساف توسعه مفهوم «نظمسازی ژئوارونومحکی منطقهای»
شد استز
 .2-1دولتها و نظمسازی در روندهای نوظهور

چند سطحی شدن نظمهای منطقهای اکی از مهمتران نتااج شکلگحری روندهای
نویهور نظمساز استز سه سطت نظم ژئوپلحتحک ،ژئوارونومحک و ژئورا چر سازند
نظم راهاردی مناطق ه تندز نظم ژئوارونومحکی اکی از مهمتران سطوح چندگانه
نظم منطقهای اسههت ره توسههط دو تها بهعنوان مهمتران بازاگران نظمسههاز مورد
مداخله و تأثحرگذاری ه ه جاناه قرار گریته اسهههتز دو ت ها با تأثحرگذاری بر
سههاز های ژئوارونومحکی مناطق تحت نفوذ به دناال تأمحن منایع اقتصههادی و تحت
تأثحر قرار دادن ریتار سههاار رقاای راهاردی ه ههتند (Bader, 2020, p.2مز در متون
مطا عات منطقهای «ژئوارونومحک» عاارت اسهههت از مطا عه اثرگذاری عوامل اا
زاربناهای اقتصههادی در مححط رشههوری ،منطقهای اا جهانی در تصهه حمگحریهای
سههحاسههی و اثرگذاری اان عوامل در سههاختار شههکلدهند ژئوپلحتحک منطقهای و
جهانی (Mojtahed-Zadeh, 2003, p. 130مز واژ جداد ژئوارونومی به مفهوم تررحف
منطق جنس با روشهای تجاری اا ه انطوری ره «رلوزواتس» نوشته است منطق

سازمانهای بینالمللی ♦ سال  ♦ 5شماره  ♦ 2پیاپی  ♦ 15تابستان 1401

202

جنس در د ستور زبان تجارت ا ستز بنحان ا صلی ژئوارونومحک ا ستدال ی ا ست ره
ادوارد وتواک ارائه ررد اسهههتز او از آمدن نظم جداد بحنا للی در دهه 1990
خار داد ره در آن ابشار اقتصههادی جااگشان هدفهای نظامی میشههوند ،بهعنوان
وسحلهای اصلی ره دو تها برای تثاحت قدرت و شخصحت وجودی شان در صحنه
بحنا للی به آن تأرحد میرنند و اان ماهحت ژئوارونومحک اسههت

( Ezati, 2002, p.

107مز
 .3-1راهبرد سیاست همسایگی و نظمسازی ژئواکونومیکی

نظمسهههازی ژئوارونومحکی اکی از پااه های راهارد منطقهای قدرت های منطقهای
برای تقوات و تثاحت نقهآیرانی مؤثرتر و پاادارتر در مناسههاات منطقهای اسههتز
راهارد سحاست ه

ااگی با بهر گحری از ابشار داپل اسی اقتصادی مهمتران عامل

جهتدهند به تالشهای دو تها در یرااند اافای نقه نظمسههاز و تصهه حمسههاز
سهههاز ژئوارونومی منط قهای اسهههتز چ ند جان اهگراای ن هادی درونمنط قهای و
چندجاناهگراای اقتصادی یرامنطقهای از ج له یضاهاای ه تند ره دو تها با خلق
و تقوات آنها به دناال مشههاررت در مع اری نظم ژئوارونومحکی مناطقاندز در دو
د هه اخحر عضهههو ات در ترتح اات ت جاری منط قهای به اکی از ابشار های اصهههلی
داپل اسههی تجاری تادال شههد اسههتز تا سههپتامار  2019بحه از  481توایقنامه
تجارت منطقهای (دوجاناه و چندجاناهم به سازمان تجارت جهانی اعالم شد بود
(Elahi and et al, 2020, p.30مز
در قا ف گ هههترش مناسهههاات منطقهای و یرامنطقهای انعقاد موایقتنامههای
تجاری اکی از ستونهای نظمسازی ژئوارونومحکی بحنا دو ی مح وب میشود ره
نشد قدرتهای منطقهای از جااگا برتری برخوردار ه ههتندز حدود  97درصههد از
رل تجارت جهانی متعلق به رشهههورهاای اسهههت ره دسهههترم عضهههو اکی از
موایقتنامههای تجارت ترجححی ه ههتند؛ درحا یره اان ن ههات در سههال 1990
حدود  72در صد بود (منطقی و تقوی ،1387،صز 182م؛ بر اان ا ساس تالشهای
اقتصههادی منطقهای دو تها با اسههتفاد از ابشار داپل اسههی اقتصههادی منطقهای و
یرامنطقهای را میتوان تحت مفهوم «رالنراهارد» سحاست ه ااگی تاححن رردز
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نمودار  .1الگوی راهبرد نظمسازی ژئواکونومیکی

 .2راهبرد سیاست همسایگی و منطقهگرایی اقتصادی در دوره تحریمها
 .1-2نظم موجود و ترازوی آوردههای ژئواکونومیکی

اکی از ن شانههای نظم سازی ژئوارونومحکی مطلوب ،ایشااه د ستاوردهای تجاری
و تقوات نفوذگذاری اقتصههادی در رشههورهای ه ههااه اسههتز در دو دهه اخحر
تصرف بازارهای اقتصادی رمارزشتر از تصرف سرزمحنی ناود  ،بهطوریره تحرام
راالها و خدمات اکی از ابشارهای دو ت ها در جهت ت هههلحم رقاا بود اسهههتز
تحرام های اقتصهههادی اکی از مهمتران حربه هاای اسهههت ره آمراکاای ها جهت
راهه قدرت منطقهای ج هوری اسههالمی ااران در سههه دهه اخحر به رار برد اندز
برخی برآوردها از عدم د ستر سی ااران به ذخاار ارزی  15محلحارد دالری در خارن
از رشهههور و تأثحر منفی تحرام های ارزی بر ایشااه تورم و راهه قدرت خراد
بهعنوان سازورار تأثحرگذاری تحرامها نام برد اندز
تحرامهای اقتصادی بر هدفگذاریهای اقتصادی منطقهای ج هوری اسالمی
ااران تأثحر منفی گذا شته ا ستز ارزش صادرات شه ماهه نخ ت سال 1397
نشداک به  24محلحارد دالر بود و اان رقم در شه ماهه نخ ت  1398به  21محلحارد
دالر رسههحدز پولهای بلورهشههد ااران از یروش گاز و تجارت با عراق بحه از 4
محلحارد دالر است ره ت واه آن با چا ههای ب حاری روبهرو شد استز مهمتران
حوز های صهههادرات به ترتحف پتروشهههح ی و محعانات گازی ،صهههنااع معدنی،
صنااعدستی و صنعت ه تند ره به ترتحف با  15 ،11 ،20و  13درصد رشد منفی
مواجه شد اندز در سال  1399مهمتران بازارها برای صادرات عراق ،امارات متحد
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عربی ،تررحه و ایفان تان به ترتحف با  2 ،4 ،7و  2محلحارد دالر صادرات و مهمتران
بازار های واردات به ترت حف ا مارات مت حد عربی با  9محل حارد دالر و ترر حه با 4
محلحارد دالر بود اند

(2021, p.11

Iran Trade and Investment,مز اان رشهههورها از

ج له بازاگران اقتصهههادی منطقهای ه هههتند ره تحرامهای آمراکا علحه ج هوری
اسالمی ااران را در حد ب حار زاادی رعاات ررد اندز
اگر اکی از مهمتران نقاط ضهههعف تجارت ه هههااگی ااران راهه محشان
تاادالت اقتصههادی باشههد ،اان نقطهضههعف در تعامل با رشههورهای عضههو اتحاداه
اقت صادی اورا سحا نحش م شاهد می شودز تنها ر شوری ره تاادالت اقت صادی با آن به
اک محلحارد دالر رسههحد روسههحه بود اسههت و داگر رشههورها مانند ارمن ههتان و
قشاق ههتان با ر تر از  400و  300محلحون دالر در رد های بعدی قرار دارندز نح ی از
صادرات اک محلحارد دالری ااران تنها به رو سحه انجام می شود و از اک محلحارد و
صهههد محلحون دالر واردات نشداک به اک محلحارد دالر از روسهههحه وارد

( Value of

Russian trade in goods (export, import and, trade balance) with Iran from 2005

to 2020, 2021م می شود ره ن شاندهند تکقطای شدن رواکرد ج هوری ا سالمی
ااران به اتحاداه اوراسحا استز
 .2-2نظم ژئواکونومیکی مطلوب و متنوعسازی شاخههای نفوذ

طاق سند چشمانداز  1404ره پس از قانون اساسی مهمتران سند باالدستی رشور
مح ههوب میشههود ،ااران رشههوری توسههعهاایته با جااگا اول اقتصههادی عل ی و
یناوری در سطت منطقه با هواتی اسالمی و انقالبی و ا هامبخه در روابط بحنا لل
رشههوری ،دسههتاایته به جااگا اول اقتصههادی ،عل ی و یناوری در سههطت منطقه
آسحای جنوب غربی (شامل آسحای مررش ،قفقاز ،خاورمحانه و رشورهای ه

ااهم با

تأرحد بر جناه نرمایشاری و تو حد علم ر شد پر شتاب و م ت ر اقت صادی ،ارتقای
ن ای سطت درآمد سرانه و ر سحدن به ا شتفال رامل ا ستز طاق بند (پم ماد 4
قانون برنامه پنج سهها ه شههشههم توسههعه اقتصههادی ،اجت اعی و یرهنگی ج هوری
اسالمی ااران او وات اقتصادی در سحاست خارجی رشور با هدف جذب دانه و
نوآوری از ر شورهای صاحف یناوری و توسعه بازارهای صادراتی خدمات ینی و
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مهندسههی و راالهای اارانی ،اعشام نحروی رار ،جذب اسههتادان و متخصههصههان برای
آموزش و انتقال ین و یناوری برای نحروهای اارانی تالش برای ا حاق به سهههازمان
تجارت جهانی برای جلوگحری از اع ال تاعحضهای ناروا علحه صهههادرات ااران با
رعاات مصا ت رشور است (سازمان برنامهوبودجه رشور ،1396،صز 23مز
طاق ماد  13قانون برنامه پنجسا ه ششم توسعه اقتصادی ،اجت اعی و یرهنگی
رشههور ،ج هوری اسههالمی ااران مویف اسههت ن ههات به ااجاد و انعقاد پح انهای
دوجاناه و چ ندجاناه و ه چنحن پح ان های پو ی دوجاناه با رشهههورهای طرف
تجاری و هدف ،بهواژ ر شورهای منطقه اقدام رند ( سازمان برنامهوبودجه،1396،
صز 40مز اان امر م هههتلشم متنوعسهههازی بازارهای هدفگذاریشهههدة منطقهای و
تقوات پحوندهای تجاری با اتحاداه اقتصههادی اوراسههحا اسههتز به د حل نگا مت ررش
ااران به تجارت مرزی بهعنوان محور رالن سحاست اقتصادی ه ااگی و ه چنحن
ضعف ساختاری تو حد در ر شور د ستاابی به اهداف مطرح در ا سناد باالد ستی
امری د شوار ا ستز سهم ااران از واردات  1180محلحارد دالری  15ر شور ه

ااه

تنها اک در صد بود  ،و ی اان رقم در هدفگذاریها  4در صد اعالم شد ا ست؛
بنابراان صادرات  24محلحارد دالری ااران بااد به بحه از  50محلحارد دالر بر سدز در
بحن مهمتران بازارهای صادرات ااران در شه ماهه نخ ت سال  1400هحچاک از
اعضای اتحاداه اوراسحا حضور ندارد (Stronski, 2021مز
 .3چندجانبه گرایی ژئواکونومیکی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا
 .1-3پویش اقتصادی همافزار با محوریت روسیه

پس از یروپاشهههی شهههوروی با توجه به سهههابقه تاراخی ه کاریهای اقتصهههادی
ج هوریهای سابق با محورات م کو شکلگحری اتحاداه اقت صادی یرااندی دور
از ذهن ناودز مفهوم و نهادسازی مربوط به اکپارچگی اقتصادی اوراسحاای در طول
دو دهه گذشته یهور پحدا ررد است (Courtney, 2015, p. 1مز واژگی تاراخ م تقل
اان ج هوریها نهیقط شههامل توایقنامههای اکپارچگی مختلف از قاحل دو تهای
م تقل مشترکا نایع ،مج ع اقتصادی آسحای مررشی ،جامعه اقتصادی اوراسحاای
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اا سازمان ه کاریهای آسحای مررشی می شود ،بلکه شامل ام ضای توایقنامههاای
در اکپارچگی امنحت و صهههلت نحش اسهههتز نهادهاای مانند رنفرانس معحارهای بنای
تعامل و اعت اد در آسههحا اا سههازمان پح ان امنحت دسههتهج عی نتحجه آن ه ههتند
(Mukhameddiyev and Khitakhunov, 2015, p. 1مز
مذاررات تشهههکحل اتحاداه اقتصهههادی اوراسهههحا از سهههال  1994به پحشهههنهاد
«نور سلطان نظربااف» رئحس ج هور قشاق تان شروع شد و در سال  2000مج ع
اقت صادی اورا سحا با ح ضور بالروس ،رو سحه و قشاق تان شکل گریت؛ اما روند
تک حلی و نهاای اتحاداه اقتصهههادی اوراسهههحا بهعنوان قطف ه کاریهای تجارت
منطقهای در ش ال و مررش آسحا از سال  2014توسط سه رشور روسحه ،بالروس و
قشاق تان پحگحری شدز در ادامه ،در سال  2015نحش ارمن تان و قرقحش ستان به اان
اتحاداه پحوسههتندز اتحاداه اقتصههادی اوراسههحا دو ررن اسههاسههی دارد ره ررن اول
شورای عا ی اقتصادی (مت شکل از رهاران دو تهای ع ضوم و ررن بعدی شورای
محاندو تی (متشههکل از وزرای خارجهم اسههتز هدف اصههلی تشههکحل اان اتحاداه
ح اات از جراان آزاد راال ،خدمات ،سههرمااه ،نحروی رار در رشههورهای منطقه از
طراق اتخاذ سحا ست اکپارچه منطقهای جهت تأمحن منایع ر شورهای ع ضو ا ستز
شههورای عا ی اقتصههادی اوراسههحا بهعنوان نهاد حار حتی و تصه حمگحرند در حوز
قانونگذاری در پح ان مذرور معریی شد است (Clingendael, 2015, p. 4مز
اتحاداه اقتصادی اوراسحاای با ج عحت  182محلحون نفر مقام هشتم با م احت
 20محلحون و  260هشار و  435رحلومترمربع مقام نخ ت و با تو حد ناخا ص داخلی
اک ترالحون  838محلحارد دالری مقام دهم را در جهان به خود اختصاص داد است
(یرساای و داگران ،1398 ،صز 152مز اتحاداه اوراسحا شامل پنج رشور ارمن تان،
بالروس ،قشاق ههتان ،قرقحشسههتان و روسههحه و رشههور مو داوی عضههو نایر اسههتز
ازبک ههتان نحش ابراز ت اال ررد ره به عضههوات نایر اان اتحاداه درآادز در ه حن
چارچوب موایقتنامههای تجاری با واتنام ،ااران ،چحن ،سنگاپور و صرب تان به
امضا رسحد استز
در بعد اقتصههادی حامحان اتحاداه اقتصههادی اسههتدالل میرنند ره اان اتحاداه
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میتواند سازوراری برای گفتوگو با اتحاداه اروپا و ساار شراکهای بحنا للی
با شدز منتقدان طرحی بیثااترنند را ن شان میدهند ره سلطه رو سحه بر منطقه را
ایشااه میدهد و روابط داگر اعضههای خود را با غرب محدود میرندز در سهه ت
داگر ،اتحاداه اروپا اان طرح را چا شههی برای انتخابهای م ههتقل در ه ههااگی
شرقی خود میبحند (International Crisis Group, 2017مز در واقع اتحاداه اقت صادی
اوراسحا مانند مدل اتحاداه اروپا به دناال هدفهای مشابهی ه چون حذف عوارض
گ رری ،توایق بر سر ا ستانداردهای م شترک برای تجارت راال بحن اع ضا و تو سعه
بازار واحد خدمات و رار بود ا ست (Louies, 2016, p. 3مز رو سحه با  634محلحارد
دالر بشرگتران اقتصهههاد و قرقحشسهههتان با  4محلحارد دالر روچکتران اقتصهههاد
رشورهای عضو مح وب میشوندز اقتصاد روسحه  84درصد تو حد ناخا ص داخلی
اتحاداه اقتصادی اوراسحاای را تشکحل میدهد (یرساای ،1398،صز 153مز
جدول  .1بلوکهای تجاری و سهمگیری تجارت جهانی
درصد ات ت ارت جهان
ح م ت ارت (میلیارد دالر)
کشور /بلوک ت اری
13/1
3703
آمریکا
13
3686
چین
12/2
3454
اتزادیه اروپا
4 /4
1252
ژاپن
3 /2
902
کره جنوب
2 /8
792
کانادا
2 /2
617
هند
1 /8
509
اتزادیه اقتصادی اوراسیا
1 /4
405
مرکوسو
1 /2
341
ترکیه
0 /5
149
آفریقای جنوب

مناع :سازمان توسعه تجارت ااران1398 ،

در سالهای اخحر ایشااه صادرات (درون اتحاداهایم در ت امی گرو های راالای
بهجش مح صوالت یلشی رخ داد ا ستز تجارت راالهای مهند سی ره  26/5در صد
سههاختار تجارت اتحاداه اوراسههحا را تشههکحل میدهد ،به محشان نحم درصههد ایشااه
اایته استز تجارت محصوالت غذاای (با سهم  22/9درصدم ایشااه  6/6درصدی
دا شته ا ستز تجارت راالهای شح حاای با سهم  16/5در صدی در تجارت به محشان

208

سازمانهای بینالمللی ♦ سال  ♦ 5شماره  ♦ 2پیاپی  ♦ 15تابستان 1401

 1/6درصههد رشههد داشههته اسههتز بر طاق اعالم واحد تجارت ر ح ههحون اقتصههادی
اتحاداه اوراسههحا ،تجارت راال (غحر از راالهای او حه و انرژیم در محان رشههورهای
عضو اتحاداه اوراسحا با ایشااه  2/8درصدی در سه ماهه نخ ت  2020در مقاا ه
با سههال گذشههته به  9/1محلحارد دالر رسههحدز شههکلگحری بازارهای مشههترک راالها،
تصههواف  48آاحننامه ینی اتحاداه و گ ههترش بازار واحد خدمات به  53بخه از
داگر یرصههتسههازیهای روند یوق بود اسههتز امضههای تفاهمنامه با  8ائتالف
منطقهای 14 ،رشههور ثا ث 11 ،وزارتخانه و بخههای مختلف دو تی رشههورهای
ثا ث و ه چنحن  38تفاهمنامه با سههازمانهای بحنا للی و بخههای مختلف آنها
از ج له دسههتاوردهای تقوات پحوندهای یرامنطقهای اتحاداه اقتصههادی به شهه ار
میآاد

( EEC released a new Facts and Figures brochure in English devoted to

the areas of the Commission's activities, 2021مز
از زاو اهای متفاوت و در بعد ژئوپلحتحکی سهههال های اخحر ،بحران اورراان و
تحرام های اقتصهههادی دوسهههو اة ب عد از آن بنا بر تحل حل برخی محققان به اک
باز سنجی سحا سی بحن ر شورهای اورا سحا در مورد روابط نشداکتر با م کو منجر
شههد اسههتز به دناال تشههکحل اان اتحاداه پواههای ژئوپلحتحک در اان منطقه باال
ریته است و از آن روی ره ژئوپلحتحک را ن یتوان از ژئوارونومی جدا دان ت ،اان
پواهها و روابط ماتنی بر آنها با مدل ه کاریهای اقتصههادی و تجاری اعضههای
اتحاداه پحوندی ا سا سی پحدا ررد اند (Dobbs,2015,p. 7مز ه کاریهای بحن دو تی
در ات حاد اه جد اد اه حت باالتری پ حدا خوا هد ررد تا سهههاار بازاگران اثر گذار
یرامنطقهای با نشداک شدن به سازورارهای تجاری اتحاداه به دناال ایشااه حضور
اقتصادی در آسحای مررشی و قفقاز باشندز
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جدول  .2آمار اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا
ح م کل
اطالعات پایه اوراسیا
 185میلیون نفر
جمعی کل
5.5%
نرخ بیکاری
 2تریلیون دالر ( 4تریلیون دالر بر اساس نرخ برابر قدرت خرید)
تولید ناخالص داخل
 634میلیون تن
تولید نف
 744میلیون مترمکعب
تولید گات
 1.255میلیون کیلووات بر ساع
تولید برق
 123.9میلیارد کیلو در سال
تولیدات کشاورتی
 166میلیون تن
تولید دانههای روغن و حبوبات
 83.1میلیون تن در سال
تولید فلزات
 31.1میلیون تن در سال
تولید کودهای معدن
 109هزار کیلومتر
خطوط ریل
 1712کیلومتر
طول جادهها
 86%جمعی کل
دسترس به اینترن

مناع:
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سهم جهان
2.4%
 2.2%متوسط جهان
3.2%
14.5%
20.2%
4.9%
5.3%
5.3%
5%
16.6%
8%
4.7%
3.9%

http://www.eaeunion.org/

 .4مشارکت نظم ساز در اتحادیه اقتصادی اوراسیا
مشههاررت اقتصههادی ج هوری اسههالمی ااران در اتحاداه اقتصههادی اوراسههحا در
چارچوب سحا ست ه

ااگی به ارزش  8محلحارد دالر هدفگذاری شد ا ست؛

اعنی در برنامهراشیهای اقتصههادی مربوط به اتحاداه اوراسههحا ،تصهه حمگحرندگان
اقت صادی ،ر شد  4برابر حجم رل روابط را در طول سه سال پحهبحنی ررد اندز در
واقعحت موجود سهههم ااران از بازار  340محلحارد دالری ب ههحار اندک بود اسههتز
محشان رل صهههادرات ااران به اتحاداه اقتصهههادی اوراسهههحا از  5آبان  1398تا 26
اردااهشهههت  1399با غبر  572محلحون دالر بود ره  319محلحون دالر آن معادل 55
درصههد از رل صههادرات ااران به اوراسههحا مشهه ول دراایت تعریه در چارچوب
موایقتنامه شد اند (بو تن سازمان تو سعه تجارت ،1399 ،صز 3مز مقاا ه آمار
تجارت از آبان تا انتهای اسفند  1398با مشابه سال قال بحانگر رشد  69/4درصدی
صادرات ااران به اورا سحا در رل اقالم یهر ست اعطاای اورا سحا (اعم از تخفحف و
عدم تخفحف تعریهم و ر شد  85/6در صدی در صادرات ااران به اورا سحا در اقالم
مش ول تخفحف تعریه استز
برخی از اقالم م ش ول تخفحف تعریه ن شد و طریحن یقط متعهد شد اند ره
در آا ند تعر یه اا ن اقالم را برای طرف م قا بل ایشااه نده ندز اقالم مهم وارداتی
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ااران از اورا سحا در چارچوب موایقتنامه ( 81در صدم اغلف راالهای ا سا سی و
مورد نحاز رشور (جو ،ذرت دامی ،گوشت ،راغذ روزنامه وزززم و جشء اقالم مش ول
عدم ایشااه تعریه ه تند و در حال حا ضر بدون هحچ تخفحف تعریهای به اوراسحا
وارد رشهههور میشهههوندز تفکحک بحن اقالم مشههه ول تخفحف تعریه از اقالم بدون
تخفحف نشهههان میدهد ره از مج وع اک محلحارد و  473محلحون دالر واردات ااران
از اوراسههحا از  5آبان  1398تا  26اردااهشههت ( 1399مطابق آمار گ رک نزا اارانم
یقط محشان  176محلحون دالر معادل  11درصد رل واردات ااران از اتحاداه اقتصادی
اوراسههحا مشهه ول تخفحف تعریهای به آن اتحاداه شههد اند

( Eurasian Economic

Commission: Free Trade Talks With Iran to Start Soon, 2021مز
 .1-4فرصتهای همگرایی تجاری

متنوعسازی خوشههای نفوذ ژئوارونومحکی در مناطق پحرامونی و ه ااگی اکی از
مهمتران اهداف راهاردی ج هوری ا سالمی ااران در اسناد باالدستی و راهاردهای
اجراای در قا ف سحاست ه

ااگی بود استز خوشه ژئوارونومحکی خلحجیارس،

شامات و شرق خاورمحانه ه وار مورد توجه نخاگان سحاست خارجی بود استز
ح ضور در خو شه ژئوارونومحکی آ سحای مررشی و قفقاز تجربه جدادی نح ت ،اما
تقوات منا ساات اقت صادی با سازمانها و توایقات چندجاناه اقت صادی اان منطقه
طی چند سال اخحر به شکل مت ررشتری دناال شد استز حضور ج هوری اسالمی
ااران در خوشه اقتصادی آسحای مررشی و قفقاز در قا ف اتحاداه اقتصادی اوراسحا
دو مشات تخفحفهای تعریهای جهت ایشااه صههادرات و متنوعسههازی بازارهای
صادرات را داردز
 .1-1-4تخفیف تعرفههای گمرکی

تخفحف تعریه های گ رری در قا ف امضهههای توایق نامه های دوجاناه و چندجاناه
ج هت رونق صهههادرات ،اکی از مهمتران تارت حک های دو د هه اخحر در راهارد
ه ااگی بود استز بر اساس اان توایق نرخ عوارض واردات ااران برای راالهای
صنعتی بهطور متو سط هفت در صد راهه و برای ر شورهای اتحاداه  3/5در صد،
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برای راالهای ر شاورزی ااران به محشان  19درصد و برای اتحاداه اقتصادی اوراسحا
پنج درصههد راهه میاابدز ااران مشااای تعریهای را برای یهرسههت گ ههترد ای از
محصوالت غذاای -ساشاجات ،محو ها ،محو های خشک و مواد ساخت انی دراایت
خواهد رردز اان امت حازات 502 ،قلم راالی مختلف در حوز های مواد غذاای ،مواد
مصههریی شههح حاای ،محصههوالت سههاخت انی ،صههدور خدمات ینی و مهندسههی،
مح صوالت صنعتی و مح صوالت ر شاورزی از سوی اتحاداه اورا سحا و  360قلم
راال در ه ان موارد م شابه را از سوی ااران شامل میگردد ره در مج وع رل اقالم
م ش ول در موایقتنامه به  862مورد میرسد (سح ار و غالم نحا ،1400 ،صز 10مز
به د حل صادرات راالها و خدمات ع دتاً م صریی و سرمااهای پااه ااران به آسحای
مررشی و قفقاز و نحاز رشههورهای مذرور به راالهای مصههریی وارداتی ،یرصههت
پحهرو برای ایشااه صههادرات به اان منطقه اکی از مهمتران امتحازات اقتصههادی
بهد ستآمد تلقی می شودز متنوع سازی بازارهای صادراتی ساف می شود ی شار
صادرات راال به ه

ااههای مرزی و معضالت متعدد اقتصادی و سحاسی حارم بر

آن راهه پحدا رند و وجود شررا و منابع تأمحنرنند ارز متنوع شود و به دور زدن
تحرامها شتاب باخشدز
اسههتفاد از ارزهای ملی ،تهاتر راال به راال ،اسههتفاد از یریحت بانک توسههعه
اوراسهههحاای با حجم ذخاار بحه از  7محلحارد دالر جهت ااجاد خطوط اعتااری و
سرمااهگذاری در پروژ های رالن اقت صادی در ااران ه چون محادان نفتی ،گازی،
واحدهای پتروپاالاشگاهی ،خطوط رالی و جاد ای از ج له یرصتهای دستر سی
موجود به بازارهای اتحاداه اقت صادی ا ستز با توجه به راهه تعریههای راالهای
رشههاورزی و مشههکالت ناشههی از ر اود منابع آبی در رشههور ،انعقاد قراردادهای
«ر شت یرا سرزمحنی»1با ا ستفاد از امتحازات تعریهای در ر شورهای ع ضو اتحاداه
از راهکارهای نوان تأمحن نحازهای ر شاورزی در جراان یر صت سازیهای پحهرو
خواهد بودز

1. Extra-territorial Cultivation
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 .2-1-4همافزایی در صادرات فرامنطقهای انرژی

نحاز یشااند اروپا و چحن به واردات انرژی و وجود شررتهای تأمحنرنند یناوریها
و سرمااهگذاریهای انرژی در اتحاداه اقت صادی اوراسحا با محورات روسحه یر صت
داگری اسههت ره میتوان از آن در قا ف یرمول سههرمااهگذاری و انتقال یناوری در
برابر یروش انرژی اسهههتفاد رردز سهههوآپ نفت و گاز به اروپا و چحن با محورات
روسههحه و مشههاررت ج هوری اسههالمی ااران از داگر زمحنههای یرصههتسههازی در
ه گراای های ژئوانرژی در ایق ز مانی اک د هه پحهرو خوا هد بودز طاق آ مار
صادرات اعضای اتحاداه ع د صادرات رشورهای عضو مواد خام معدنی و انرژی
اسههتز ااران و روسههحه دو قدرت اصههلی گازی جهان با حجم تج حعی بحه از 60
ترالحون مترمکعف در رنار قشاق تان میتوانند جراانهای آاند بازار اان مح صول را
در دست بگحرندز در رنار گاز ،هر اک از رشورها دارای حجم باالای از ذخاار گازی
ه ههتند؛ بهطوریره ااران با  155محلحارد بشههکه ذخحر نفت خام در رنار روسههحه و
قشاق تان ،بشرگتران ذخحر انرژی جهان را در دست دارد (Fawthrap, 2021مز

کشور دارنده گات
ایران
روسیه
قطر
ترکمنستان
آمریکا

جدول  .3آمار کشورهای دارنده منابع گازی
درصد سهم ات منابع گاتی جهان
ذخیره به تریلیون مترمکعب
 18درصد
38
 17/3درصد
32
 13درصد
24/3
 9/4درصد
19
 4/7درصد
12

مناع:

Fawthrap,2021

 .2-4چالشها و کاستیهای همگرایی اقتصادی

تقوات روابط اقتصههادی با اتحاداه نحازمند زارسههاختها و تصههواف اسههتاندارهای
مشترک مورد اج اع استز یقدان خطوط هواای ،رشتیرانی و رالی الزم بحن ااران
وه

ااگان ش ا ی ساف شد ا ست تا هدفگذاری تجارت  4محلحارد دالری با

مشکالت ح لونقلی مواجه شودز اختالیات ژئوپلحتحکی بحن اعضا ساف شد است
تا سههرمااهگذاری در اان حوز با را ههکهای یراوانی ه را شههودز ناه اهنگی در
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حوز وضههع و اجرای برخی اسههتانداردهای گ رری در بخه مواد غذاای و برخی
راالهای صنعتی محان ااران و اع ضای اتحاداه ساف ترارم نارارآمدیهای منا ساات
اقت صادی شد ا ستز ه چنحن سهم پااحن تجارت محان اع ضای اتحاداه بهنحویره
تنها  2/6درصههد تجارت اعضهها مربوط به درون اتحاداه اسههت ،سههاف شههد تا
انگحش های ژئوارونومحکی درون اتحاداهای راهه پحدا رندز
مک ل هم ناودن اقتصادهای اعضای اتحاداه ،روابط بانکی اندک و تاعحت از نظام
سرمااهداری جهانی متأثر از منا ساات اقت صادی با غرب ساف شد ا ست تا ایشااه
یریحتهای ه کاریهای اقتصههادی با م ههائل مرتاط با تحرامها روبهرو شههودز اغلف
اعضههای اتحاداه صههادررنند راالهای مصههریی و سههرمااهای مانند راالهای صههنعتی،
پتروشح ی و غذاای ه تند ره از نقاط قوت صادرات ج هوری اسالمی ااران به ش ار
میرو ندز در توایق اا جاد منط قه آزاد ت جاری و راهه تعر یه های گ رری ،تخفحف
صادرات  360قلم راال به ااران ،برای اع ضای اتحاداه اقت صادی اورا سحا تعححن شد
اسههتز ع د اان راالها ،شههامل محصههوالت رشههاورزی ،یراورد های دامی و برخی
راالهای صههنعتی اسههت ره بازار ب ههحار مناسههای در ااران دارندز بهطور مثال در حوز
گوشت و یراورد های دامی ،ااران ساالنه بحه از  100هشار تن واردات انجام میدهدز
راهه تعریهها موجف ایشااه حاشهحه سهود برای صهادررنندگان گوشهت از
اوراسحا به ااران خواهد شدز مک ل بودن صادرات اعضا یرصت همتک حلی تجاری
را راهه داد استز نوسان در تو حدات صادراتی محصوالت رشاورزی و غحرنفتی
در داخل ر شور ساف شد ا ست تا نگا بلندمدت اع ضا به س ت تررحه ،اتحاداه
اروپا و چحن جلف شود و ج هوری اسالمی ااران بهعنوان اار ذخحر مورد استفاد
قرار گحردز یقدان رااشنهای اقتصهههادی و بازارااب های یعال در سهههفارتخانههای
ج هوری اسهههالمی ااران در آسههه حای مررشی و قف قاز و ه چنحن ی قدان راهارد
اکپارچه ساز صادراتی ماتنی بر تو حد داخلی و نحاز بازارهای منطقه ساف پرارندگی
توان ندیهای با قو و با فعل صادراتمحور شد استز حضور بیرقحف روسحه در
بازار انرژی اروپا و تالش اان رشهههور در جلوگحری از ورود سهههاار رقاا به بازار
م صرف اروپا و چحن ساف شد ا ست تا ورود ااران به عر صه صادرات انرژی به
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ارو پا به ب ها نه تحرام های ت جاری مورد چا ه قرار گحرد و علیرغم اد عا های
گ ترش ه کاریهای اقتصادی و انرژی با سردی روبهرو شودز
نتیجهگیری
سحا ست خارجی ج هوری ا سالمی ااران در دو دهه اخحر با سنگحنتر شدن بار
تحرامها ه وار به دناال اایتن روزنهها و م هههحرهای جداد تجارت خارجی بود
ا ستز راهارد سحا ست ه

ااگی با مررشات تقوات منا ساات اقت صادی و تجاری

جهت گشههااه در م ههحرهای جداد ارزآوری اکی از اهداف رشههد صههادرات به
ه ااههای مرزی و یرامرزی بود استز آسحای مررشی و قفقاز اکی از حوز های
صادرات و مفری جهت تو سعه منا ساات تجاری از دهههای گذ شته تارنون بود
اسههتز نشد نخاگان راهاردی ج هوری اسههالمی ااران اتحاداه اقتصههادی اوراسههحا
دراچهای به سوی یر صتهای جداد تجاری تلقی شد و اان یر صت با ام ضای
توایقنامه ح ضور ااران در اتحاداه اقت صادی در مجلس شورای ا سالمی در سال
 1398بعد قانونی و اجراای پحدا ررد استز
مان ند ب ههه حاری از توایق نا مه های ت جاری و گ رری ،توایق نا مه با ات حاد اه
اقتصادی اوراسحا یرصتها و چا ههای متعددی برای ااران به ه را داردز یرصت
صادرات راالهای مصریی و سرمااه به بازارهای آسحای مررشی و قفقاز و ه چنحن
برقراری پحوندهای انرژی با اع ضای اتحاداه اقت صادی جهت صادرات گاز به اروپا
و چحن دو د ستاورد و امتحاز پحهروی ج هوری ا سالمی ااران ا ست ره نقد شدن
آنها م هههتلشم تقوات پااه های تو حد و رارآمدسهههازی نظام ح لونقل و رعاات
اسهههتانداردهای صهههادرات اسهههتز در بعد راسهههتی ها و چا ه های موجود در
ه کاریهای اقتصههادی با اتحاداه اقتصههادی میتوان به مواردی مانند مک ل ناودن
اقت صاد اع ضا با اکداگر ،وجود رقابتهای شداد ژئوپلحتحکی در منطقه و رقابت بر
سر صادرات انرژی در بحن اعضا اشار رردز ب تر توسعه روابط اقتصادی با اتحاداه
اقت صادی اورا سحا نحازمند برنامهراشی راهاردی م شخص روتا مدت و محانمدت در
دو حوز پاادارسهههازی صهههادرات راال و خدمات و طراحی سهههازوراری جهت
بازگشت ارزهای صادراتی به داخل رشور استز
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