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اظهارنظر کارشناسی درباره:
«الیحه موافقتنامه موقت تشکيل منطقه آزاد تجاري
بين جمهوري اسالمی ایران و اتحادیه اقتصادي

اوراسيا و کشورهاي عضو»

مقدمه
انعقاد موافقتنامههاي دو يا چندجانبه يكي از ابزارهاي مهم در توسعه روابط ميان
كشورها از طريق ثبات در مقررات و ايجاد اعتماد ميان فعاالن اقتصادي طرفين است كه
موجب ايجاد زمينههاي الزم براي تقويت همكاريها و جلب اعتماد سرمايهگذاران داخلي
و خارجي ميشود.
اليحه موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسالمي ايران و
اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو نيز يكي از توافقنامههاي چندجانبه است كه
در مقدمه آن به مواردي از جمله افزايش روابط دوستي ديرينه و همكاريهاي سنتي چند
جانبه بين طرفها؛ تمايل به ايجاد محيط و شرايط مناسب براي توسعه تجارت دوجانبه و
روابط اقتصادي و ارتقاي همكاري اقتصادي بين طرفها در زمينههاي مورد عالقه متقابل،
تشكيل يك منطقه بزرگ آزاد تجاري (به معناي تسهيل تجاري) بين ايران و اوراسيا،
گسترش تجارت و همگرايي اقتصادي بين ايران و اوراسيا ،نياز به گسترش بيشتر روابط
متقابل بين طرفها بر پايه اعتماد متقابل ،شفافيت و تسهيل تجاري؛ حمايت آنها از الحاق

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
سريع به سازمان تجارت جهاني و تصديق مراتب عضويت ايران و اتحاديه اوراسيا ،ايجاد
شرايط مناسب براي تشديد همگرايي آنها در نظام تجارت چندجانبه اشاره شده است.
 .1موضوع الیحه
اين اليحه ضمن ارائه يك مقدمه و يك ماده واحده ،شامل  9فصل كه هركدام مشتمل
بر چند ماده و دو پيوست است كه در جلسه مورخ  1397/09/18به تصويب هيئت
وزيران رسيده است.
در فصول اين اليحه به مواردي از جمله مقررات سازماني و عمومي ،تجارت كاال،
موانع فني فراراه تجارت ،تدابير بهداشتي و بهداشت گياهي ،قواعد مبدأ و همكاريهاي
گمركي ،تسهيل تجاري ،حل و فصل اختالفها و مقررات پاياني اشاره شده است.
منظور از اتحاديه اقتصادي اوراسيا در اين موافقتنامه ،كشورهاي ارمنستان،
بالروس ،قزاقستان ،قرقيزستان و روسيه است.
 .2پيشينه قانونی موافقتنامههاي تجارت ترجيحی
از بررسي كليت اين اليحه و اهداف مندرج در مواد ( )1و ( )2اليحه مشخص است كه
هدف اصلي اين اليحه آزادسازي و تسهيل تجارت كاال از طريق حذف موانع تعرفهاي و
غيرتعرفهاي است و منظور از ايجاد منطقه آزاد نيز كاهش عوارض و مقررات تجاري
است .بنابراين شكل و ماهيت اين موافقتنامه مشابه موافقتنامههاي تجارت ترجيحي
است.
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اگرچه تصويب اين دست موافقتنامههاي همكاري بين دولت جمهوري اسالمي
ايران و ساير كشورها در خصوص تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسالمي ايران
و ساير كشورها تاكنون سابقه نداشته ،اما بررسي فصول و مواد اليحه فوق حاكي از آن
است كه محتواي اليحه فوق تسهيل تجارت است كه در اين خصوص ميتوان به مواردي
از جمله قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت
جمهوري اسالمي پاكستان در سال  ،1385قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت
جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريالنكا در سال
 ،1386قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين كشورهاي عضو دي – هشت در سال
 ،1386قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت
جمهوري تونس در سال  ،1386قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري
اسالمي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه در سال  ،1387قانون موافقتنامه تجارت
ترجيحي بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري مردمي بنگالدش در سال  1387و
قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين جمهوري اسالمي ايران و بوسني و هرزگوين در
سال  1388و  ...اشاره كرد كه دولت طي سالهاي اخير از اين ابزار به طور مستمر
استفاده كرده است و اليحه حاضر نيز قصد انعقاد چنين توافقي با كشورهاي عضو اتحاديه
اوراسيا را دارد.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
 .3نگاهی به موافقتنامههاي منعقده ميان ایران و کشورهاي عضو اتحادیه
اقتصادي اوراسيا
بررسي موافقتنامههاي منعقده ميان ايران و كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا طي سالهاي
گذشته حاكي از انعقاد موافقتنامههاي متعددي با اين كشورهاست كه در خصوص كشور
روسيه ميتوان به قانون موافقتنامه همكاريهاي بازرگاني و اقتصادي بين دولت جمهوري
اسالمي ايران و دولت فدراسيون روسيه در سال  ،1376قانون موافقتنامه بين دولت
جمهوري اسالمي ايران و دولت فدراسيون روسيه در خصوص همكاري و كمك متقابل در
امور گمركي در سال  ،1379قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت
فدراسيون روسيه در زمينه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي در سال ،1395
در خصوص كشور قرقيزستان ميتوان به قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري
اسالمي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان در سال  ،1376قانون موافقتنامه بازرگاني بين
دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان در سال  ،1383قانون
موافقتنامه كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري  ،تحقيق و
مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان
در سال  ،1385در خصوص كشور قزاقستان ميتوان به قانون موافقتنامه همكاري
بازرگاني  -اقتصادي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري قزاقستان ،1374
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري قزاقستان در مورد
همكاري و كمك متقابل در مسائل گمركي در سال  ،1380قانون موافقتنامه همكاريهاي
اقتصادي و بازرگاني بلندمدت بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري
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قزاقستان در سال  1382و قانون پروتكل اصالحات و تغييرات در موافقتنامه همكاريهاي
اقتصادي و بازرگاني بلندمدت مورخ  14مهرماه  1378هجري شمسي برابر با  6اكتبر
1999ميالدي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري قزاقستان در سال
 ،1386در خصوص كشور بالروس ميتوان به قانون موافقتنامه در مورد همكاري و كمك
متقابل اداري در موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري
بالروس ،در خصوص كشور ارمنستان ميتوان به قانون موافقتنامه همكاري بازرگاني -
اقتصادي بين دولتهاي جمهوري اسالمي ايران و جمهوري ارمنستان و تركمنستان در
سال  ،1375قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري
ارمنستان در سال  ،1375قانون موافقتنامه دوجانبه در مورد كمك متقابل اداري براي
اجراي صحيح قانون گمركي به منظور جلوگيري ،تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين
دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري ارمنستان در سال  ... 1382اشاره كرد.
 .4ميزان واردات و صادرات بين ایران و کشورهاي عضو اتحادیه اوراسيا
ميزان و ارزش و سهم صادرات و واردات به كشورهاي اوراسيا به شرح جدول ذيل است:

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
جدول  .1ميزان صادرات به کشورهاي اتحادیه اقتصادي اوراسيا طی ده ماهه نخست
سال  1397و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل
رتبه

کشور مقصد

دهماهه سال 1397
وزن (کيلوگرم)

ارزش (دالر)

درصد تغييرات

سهم وزن سهم ارزش وزن

ارزش

فدراسيون روسيه
ارمنستان
قزاقستان
قرقيزستان
بالروس (روسيه
سفيد)
جمع کشورهاي فوق
جمع کل
مأخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران.

همانگونه كه مشاهده ميشود مجموع ارزش صادرات كشور به  5كشور عضو
اتحاديه فوق حدود  494ميليون دالر است كه حدود  1/37درصد از كل صادرات كشور
را به خود اختصاص داده است كه رقم ناچيزي است و بيشترين سهم مربوط به كشور
روسيه است .البته مطابق با جدول فوق ميزان صادرات به كشورهاي فوق از نظر ارزشي
حدود  7/59درصد و از نظر وزني حدود  39/28درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته
رشد داشته است.
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جدول  .2ميزان واردات از کشورهاي اتحادیه اقتصادي اوراسيا طی دهماهه نخست
سال  1397و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل
دهماهه سال
رتبه

کشور طرف معامله

درصد تغييرات

1397
وزن (کيلوگرم)

ارزش (دالر)

سهم

سهم

وزن

ارزش

وزن

ارزش

فدراسيون روسيه
ارمنستان
قزاقستان
قرقيزستان
بالروس (روسيه سفيد)
جمع كشورهاي فوق

39/7

67/6

جمع کل
مأخذ :همان.

مطابق با جدول  2جمع ارزشي واردات كشور ايران از اين پنج كشور طي دهماهه
سال  ،1397تقريباً  1,153ميليون دالر كه به لحاظ ارزشي سهم دالري آن برابر با 3/23
درصد است كه رقم اندكي محسوب ميشود .شايان توجه است كه تنها  2/9درصد از
اين سهم از كشور روسيه بوده است و ساير كشورها سهم بسيار ناچيزي در تأمين
كاالهاي وارداتي كشور داشتهاند.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
 .4-1واردات و صادرات ایران با فدراسيون روسيه
بررسي تجارت خارجي ايران و روسيه طي دهماهه نخست سال  1397نشان ميدهد كه
ميزان صادرات ايران به فدراسيون روسيه از  371هزار تن به ارزش  202ميليون دالر
در دهماهه نخست سال  1396به رقم  372هزار تن به ارزش  219ميليون دالر در
دهماهه نخست سال  1397رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني
 0/22درصد و از نظر ارزشي  8/56درصد رشد داشته است .همچنين كشور روسيه
هفدهمين شريك صادراتي ايران در ميان  164كشور بوده و تنها حدود  0/6درصد ارزش
صادرات ايران به كشور روسيه انجام ميشود.
اقالم عمده صادراتی ایران به فدراسيون روسيه شامل كيوي ،سيب ،گوجه
فرنگي تازه يا سرد كرده ،پسته درون غالف سخت ،خيار و خيار ترشي تازه يا سرد كرده
و  ....و اقالم عمده صادراتی فدراسيون روسيه به جهان شامل نفت و فراوردههاي
آن ،گاز طبيعي ،چوب و محصوالت چوبي ،مواد شيميايي ،كودھاي معدني است.
مجموع واردات از روسيه طي دهماهه  1397تقريباً  1.036ميليون دالر است كه
عمده كاالهاي وارداتي شامل اجزا و قطعات رآكتورهاي هستهاي ،روغن دانه آفتابگردان،
جو به استثناي بذر ،ذرت دامي ،واگنهاي باري سبك و سنگين راهآهن و  ...است .سهم
دالري واردات كشور از روسيه طي مدت مذكور  2/9درصد و رتبه آن به لحاظ ارزشي
رتبه  8است .ماشينآالت و وسايل نقليه ،محصوالت دارويي ،پالستيكي ،كشاورزي و
تجهيزات پزشكي از اقالم عمده وارداتي روسيه از جهان است .همچنين متوسط نرخ
تعرفه محصوالت كشاورزي در سال  1396حدود  26/2درصد و بخش غيركشاورزي
 12/69درصد است.
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 .4-2واردات و صادرات ایران با قرقيزستان
بررسي تجارت خارجي ايران و قرقيزستان طي دهماهه نخست سال  1397نشان ميدهد
كه ميزان صادرات ايران به قرقيزستان از  15/4هزار تن به ارزش  31ميليون دالر در
دهماهه نخست سال  1396به رقم  15/6هزار تن به ارزش  28ميليون دالر در دهماهه
نخست سال  1397رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني 1/37
درصد رشد مثبت و از نظر ارزشي  -10/61درصد رشد منفي داشته است .همچنين
كشور قرقيزستان چهلوهشتمين شريك صادراتي ايران در ميان  164كشور بوده و تنها
حدود  0/08درصد ارزش صادرات ايران به كشور قرقيزستان انجام ميشود.
اقالم عمده صادراتی ایران به قرقيزستان شامل پسته درون غالف سخت،
رنگها و ورنيها ،فرش و ساير كفپوشها ،لباس از ساير مواد نسجي ،ظروف شيشهاي و
 ...و اقالم عمده صادراتی قرقيزستان به جهان شامل طال ،قراضه و ضايعات مس،
سبزيجات غالفدار خشك  ،البسه ،پنبه مس ،دارو ،نفت و  ...است.
مجموع واردات از قرقيزستان طي دهماهه سال  ،1397تقريباً  7ميليون دالر است
كه عمده كاالهاي وارداتي شامل الشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره)
تازه يا سرد كرده ،لوبيا و  ...است .سهم ارزش دالري واردات كشور از قرقيزستان طي
مدت مذكور حدوداً  0/02درصد و رتبه آن به لحاظ ارزشي  79است .نفت ،پارچه ،البسه،
كفش ،دارو ،گندم ،قند و شكر ،شكالت از اقالم عمده وارداتي قرقيزستان از جهان است.
تعرفه محصوالت كشاورزي در سال  1396حدود  12/61درصد و تعرفه محصوالت
صنعتي  10/85درصد است.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
 .4-3واردات و صادرات ایران با قزاقستان
بررسي تجارت خارجي ايران و قزاقستان طي دهماهه نخست سال  1397نشان ميدهد
كه ميزان صادرات ايران به قزاقستان از  271/7هزار تن به ارزش  132ميليون دالر در
دهماهه نخست سال  1396به رقم  394هزار تن به ارزش  112ميليون دالر در دهماهه
نخست سال  1397رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني 45/01
درصد رشد مثبت و از نظر ارزشي  -14/58درصد رشد منفي داشته است .همچنين
كشور قزاقستان بيستونهمين شريك صادراتي ايران در ميان  164كشور بوده و تنها
حدود  0/31درصد ارزش صادرات ايران به كشور قزاقستان انجام ميشود.
اقالم عمده صادراتی ایران به قزاقستان شامل پسته درون غالف سخت ،خرما،
انجير ،آناناس ،آواكادو ،سيمان پرتلند ،خرماي مضافتي ،انگور تازه يا خشك كرده و  ...و
اقالم عمده صادراتی قزاقستان به جهان شامل كك زفت ،كاتود ،فروكروم ،گاز
طبيعي،اورانيم طبيعي ،نفت و روغنھاي حاصل از مواد معدني قيري غيرخام ،سنگ
مس ،روي غيرممزوج ،نقره خام و  ...است.
مجموع واردات از قزاقستان طي دهماهه سال  ،1397تقريباً  67ميليون دالر است
كه عمده كاالهاي وارداتي شامل جو به استثناي بذر ،شمش از آهن و فوالد غيرممزوج،
دانههاي كلزا يا كانوال داراي مقدار كمي اسيد اروسيك ،الشه و شقه بره و  ...است .سهم
ارزش دالري واردات كشور از قزاقستان طي مدت مذكور حدوداً  0/19درصد و رتبه آن
به لحاظ ارزشي  37است .دارو ،دستگاههاي تلفني ،نفت و روغنهاي حاصل از مواد
معدني قيري غيرخام ،وسايط نقليه با موتور پيستوني ،ساير وسايل از قبيل شير ،گاز
طبيعي ،سنگ سرب ،كك ،مصنوعات از آهن يا از فوالد ،اسكلت و قطعات اسكلت از
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موارد عمده وارداتي قزاقستان از جهان است .تعرفه واردات محصوالت كشاورزي در سال
 1396حدود  24/09درصد و محصوالت صنعتي  9/36درصد است.
 .4-4واردات و صادرات ایران با ارمنستان
بررسي تجارت خارجي ايران و ارمنستان طي دهماهه نخست سال  1397نشان ميدهد
كه ميزان صادرات ايران به ارمنستان از  237/5هزار تن به ارزش  93ميليون دالر در
دهماهه نخست سال  1396به رقم  466هزار تن به ارزش  133ميليون دالر در دهماهه
نخست سال  1397رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني 96/13
درصد رشد و از نظر ارزشي  42/37درصد رشد داشته است .همچنين كشور ارمنستان
بيستوششمين شريك صادراتي ايران در ميان  164كشور بوده و تنها حدود 0/36
درصد ارزش صادرات ايران به كشور ارمنستان انجام ميشود.
اقالم عمده صادراتی ایران به ارمنستان شامل قير نفت ،گازهاي نفتي و ساير
هيدروكربورهاي گازي شكل ،پسته درون غالف سخت ،محصوالت تخت نورد شده،
اسكلت فلزي و اجزا و قطعات آن و  ...و اقالم عمده صادراتی ارمنستان به جهان
شامل مواد معدني و مواد غذايي ،سنگ معدن و كنسانتره مس ،الكل اتيل نامتقارن،
طال  ،فويل آلومينيم ،آلياژهاي فلزي و سيگار است.
مجموع واردات از ارمنستان طي دهماهه  ،1397حدوداً  21ميليون دالر است كه
عمده كاالهاي وارداتي شامل الشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند ،ساير وسايل نقليه
موتوري با حجم سيلندر  1500سي سي تا  2000سي سي بجز آمبوالنس و هيبريدي،
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ساير مكملهاي دارويي ،آلياژهاي آلومينيم كارنشده و  ...است .سهم ارزش دالري واردات
كشور از ارمنستان طي مدت مذكور  0/06درصد و رتبه آن به لحاظ ارزشي  57است .گاز و
نفت ،ماشينآالت و تجهيزات ،مواد غذايي ،گاز و ساير گازهاي هيدروكربني ،الماس
تراشنشده ،روغنهاي نفتي ،داروهاي تركبيي ،تلفنهاي همراه ،آلومينيم بدون سراميك و
گندم از اقالم عمده وارداتي ارمنستان از جهان است .ميانگين تعرفه محصوالت كشاورزي
در سال  1396حدود  2/2درصد و ميانگين تعرفه محصوالت صنعتي  1/8درصد است.
 .4-5واردات و صادرات ایران با بالروس
بررسي تجارت خارجي ايران و بالروس طي دهماهه نخست سال  1397نشان ميدهد
كه ميزان صادرات ايران به بالروس از  980تن به ارزش  1/5ميليون دالر در دهماهه
نخست سال  1396به رقم  1/4هزار تن به ارزش  2ميليون دالر در دهماهه نخست سال
 1397رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني  51/86درصد رشد و
از نظر ارزشي  38/79درصد رشد داشته است .همچنين كشور بالروس نودودومين
شريك صادراتي ايران در ميان  164كشور بوده و تنها حدود  0/01درصد ارزش صادرات
ايران به كشور بالروس انجام ميشود.
اقالم عمده صادراتی ایران به بالروس شامل فرش و ساير كفپوشها از مواد نسجي،
انگور تازه يا خشك كرده ،آالت و وسايل مورد استفاده در علوم پزشكي ،پسته درون غالف
سخت ،خيار و خيار ترشي ،تازه يا سرد كرده و  ...و اقالم عمده صادراتی بالروس به جهان
شامل كودهاي معدني يا شيميايي ،تراكتور ،الستيك رويي چرخ ،شير ،كره ،پنير ،كشك،
وسايل نقليه موتوري براي حملونقل كاال ،چوب و مبلمان ،گوشت گاو و ...است.
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مجموع واردات از بالروس طي دهماهه سال  ،1397تقريباً  22ميليون دالر است كه
عمده كاالهاي وارداتي شامل الياف سنتتيك غيريكسره ،الشه و شقه حيوانات از نوع
گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد كرده ،ساير دوربينهاي يكچشمي (غير از نوع
منشوري) ،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غيرراديويي ،بلبرينگ و
قطعات وسايل نقليه حمل كاال و  ...است .سهم ارزش دالري واردات كشور از بالروس طي
مدت مذكور حدوداً  0/06درصد و رتبه آن به لحاظ ارزشي  55است .نفت ،گازهاي نفتي،
اتومبيل ،محصوالت از آهن و فوالد ،دارو ،اجزا و قطعات وسايل نقليه ،دستگاههاي تلفن و
ميوه ،پليمرهاي اتيلن از اقالم عمده وارداتي بالروس از جهان هستند .تعرفه كاالهاي
كشاورزي در سال  1396حدود  23/63و تعرفه كاالهاي صنعتي  9/63درصد است.
 .5نکاتی در خصوص کليات مفاد موافقتنامه
 .1منطقهگرايي جايگزين مناسبي حداقل براي كشورهاي جغرافيايي نزديك به يكديگر،
به خصوص براي كشورها با مبادالت اقتصادي و منافع نزديك است .با توجه به تحوالت
رخ داده در كاركرد سازمان تجارت جهاني به نظر ميرسد موج منطقهگرايي تشديد شود
و بخش بزرگي از تجارت از طريق توافقنامههاي تجارت ترجيحي و منطقهاي انجام شود.
 .2به طور كلي عدم عضويت جمهوري اسالمي ايران در سازمان تجارت جهاني موجب
ميشود كه وضع و اعمال تعرفههاي واردات كاال از ايران به كشورهاي ديگر بسيار زياد
در نظر گرفته شود .عالوه بر اين ،چنين وضعيتي موجب ميشود كه كشورها بتوانند
موانع غيرتعرفهاي نيز عليه كاالهاي با مبدأ ايران وضع كنند .ازاينرو اين موافقتنامه

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
ميتواند مفيد فايده باشد و هزينههاي صادرات و واردات را با متأثر ساختن موانع تعرفهاي
و رويههاي ناهمسان بين كشورها كاهش دهد.
با توجه به جميع مواد و موضوعات مندرج در موافقتنامه بايد عنوان كرد كه به
نوعي الگوبرداري از سازمان تجارت جهاني است و به نحوي نمونه كوچك شده آن تلقي
ميشود .با اين توضيح ميتوان گفت كه اين موافقتنامه ميتواند تجربهاي در راستاي
الزام يا عدم الزام الحاق به سازمان تجارت جهاني در نظر گرفته شود.
 .3بررسي حجم تجارت ايران با كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا حاكي از آن است كه
حجم تجارت با كشورهاي فوق بسيار پايين و بيشترين حجم تجارت در ميان كشورهاي
فوق مربوط به كشور روسيه است.
 .4شاخص اكمال تجاري كشور ايران با كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا بسيار ناچيز بوده
و به نظر ميرسد انعقاد موافقتنامه فوق تأثير ناچيزي بر اقتصاد كشور خواهد داشت.
 .5در موافقتنامه فوق به برخي كاالها از جمله لوله و اتومبيلهاي سواري اشاره شده كه
بررسي كاالهاي صادراتي و وارداتي كشورهاي عضو اتحاديه نشان ميدهد كه در هيچ
يك از كاالهاي فوق مزيت نسبي وجود ندارد.
 .6واژه مناطق آزاد 1در ادبيات نظري معناي مشخصي دارد در حالي كه در اين اليحه
منظور از ايجاد منطقه آزاد مشخص نيست .به عبارت ديگر ايجاد منطقه آزاد اشاره به
يك مكان محصور شده و جغرافيايي دارد كه در آنجا فعاليتهاي توليدي و صادراتي

 .1بنا به تعاریف بینالمللی ،منطقه آزاد محدوده حراستشده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از
مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهرهگیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی ،بخشودگی سود و
عوارض گمرکی ،نبود تشریفات زائد ارزی ،اداری و مقررات دستوپا گیر و همچنین سهولت و تسریع در فرایندهای
صادرات و واردات با جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک میكند.
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انجام ميشود .و از معافيتها و امتيازاتي برخوردار است .در اين اليحه به نظر ميرسد
توافقهاي تجاري و ترجيحي براي افزايش تجارت درون كشورها مد نظر است.
 .7مزاياي تجارت ترجيحي به منزله اقدامي است كه براي حمايت از توسعه كشورهاي
در حال توسعه و ياري دادن براي هماهنگ شدن با نظام تجاري جهان تصويب شدهاند.
ترجيحات موجب افزايش منافع حاصل از صادرات ميشوند كه بخشي از اين منافع،
ناشي از تغيير مسير تجارت از كشورهايي است كه اين ترجيحات را دريافت نميكنند.
اين مزيت رقابتي ميتواند به كشورهاي كمتر توسعهيافته كمك كند تا با افزايش
سرمايهگذاري ،اشتغال و رشد به توسعه دست يابند .به عالوه اين ترجيحات ميتوانند
كشورهايي را كه بر توليد كاالهاي اوليه اتكا دارند ،به ايجاد تنوع صنعتي تشويق كنند.
با اين حال تجزيه و تحليل طرحهاي ترجيحي براي صادرات كشورهاي كمتر توسعهيافته
نشان ميدهند كه ترجيحات مذكور صرفاً اندكي تأثير داشتهاند .كشورهاي كمتر
توسعهيافته اغلب توانايي آن را ندارند كه بخش زيادي از منافع وعده داده شده از
ترجيحات دسترسي به بازار را براي خود تحقق

بخشند1.

به هر حال انجام تجارت با كشورهاي عضو اوراسيا در قالب ايجاد منطقه آزاد
مشترك ،نيازمند شناخت دقيق حجم تجارت ايران با اين كشورها ،تعيين كاالهاي
مشمول تجارت و مشخص بودن ترجيحات اعطايي به اين كاالهاست .به عبارت ديگر
تصميمگيري در خصوص اين اليحه نيازمند انجام مطالعاتي در خصوص آن است كه آيا
ايران با اين كشورها داراي تجارت مكملي است يا صرفاً به خاطر اهداف ديگري ايران به

 .1استیگلیتز و چارلتون.2006 ،
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عضويت اين اتحاديه اقتصادي در قالب ايجاد منطقه آزاد مشترك ميپيوندد .به هر حال
در متن اليحه به غير از اسامي چند كاال كه در تجارت خارجي با اين كشورها ،حجم
ارزشي چنداني نيز ندارد (لوله و خودروي سواري )1ضميمه توجيهي و كارشناسي ارائه
نشده است و ازاينرو اليحه ابهام دارد.
 .6نکات حقوقی در خصوص مواد موافقتنامه
شايان ذكر است برخي از نكتهها و ابهامها در متن مفصل اين موافقتنامه قابل رؤيت
است كه در ذيل به آنها اشاره ميشود:
 .1در بند «ج» ماده ( )1-1به كنوانسيون بينالمللي نظام هماهنگ توصيف و
كدگذاري كاال اشاره است و عنوان شده كه مصوب  1392است در حالي كه قانون الحاق
جمهوري اسالمي ايران به آن در سال  1373به تصويب مجلس رسيده است .اگر مقصود
اين بوده كه سال تصويب كنوانسيون در عرصه بينالمللي به تاريخ شمسي نوشته شود
بايد ( )1363درج ميشد.
 .2در بند «ب» ماده ( )1-2عنوان شده كه در ايجاد منطقه آزاد تجاري ،عوارض
بايد بر اساس قواعد ،استانداردها و رويههاي بينالمللي حذف شود كه براي آن دسته از

شايان توجه است كه در پيوست ( ) 1اليحه دولت كه به مجلس شوراي اسالمي ارائه شده است تنها به كاالهاي
مشمول كد ( 73انواع لوله) و كد ( 87انواع اتومبيل سواري و  )...اشاره شده است ،اين در حالي است كه در
مستندات وزارت صنعت ،معدن و تجارت مربوط به موافقتنامه مذكور فهرست مفصلي (بيش از  800رديف) از
كاالهاي مشمول امتيازات اعطايي ايران و اوراسيا ارائه شده كه الزم است به صورت رسمي در پيوست اليحه اضافه
شود و با توجه به اهميت آن بررسي دقيق شود.
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اطرافي كه عضو سازمان تجارت جهاني هستند همان مقررات موافقتنامه عمومي تعرفه
و تجارت است .روشن نيست كه مفاد و منبع اين الزام براي كشورهاي غيرعضو مانند
جمهوري اسالمي ايران چيست؟ در فصل  4اين موافقتنامه به برخي از اين موارد اشاره
شده است اما از آنجا كه برخي از آنها الزامآور هستند و در آينده وضع خواهند شد
احتماالً با ايراد ابهام شوراي محترم نگهبان روبهرو خواهند شد.
 .3يكي از نكات اساسي اين موافقتنامه اشاره به عدم اجراي مفاد آن در زمان اعمال
تحريمهاي بينالمللي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و در ذيل منشور اين سازمان
است كه در بند «پ» ماده ( )1-9درج شده است .ازاينرو تحريمهاي موجود عليه جمهوري
اسالمي ايران در سازمان ملل متحد از دايره شمول اين موافقتنامه خارج است.
 .4موضوع مورد ترديد ديگر اين موافقتنامه در ماده ( )1-11قابل رؤيت است.
مطابق با بند « »2اين ماده كشورها بايد قوانيني را كه ميخواهند به تصويب مجلس
برسانند براي امكان اظهار نظر ساير اعضا ،منتشر نمايند .شق «ب» اين بند به بند «»1
ارجاع داده است در حالي كه بايد به شق «الف» بند « »2اشاره ميكرد.
 .5از آنجا كه ماده ( )2-2اين موافقتنامه موضوع رفتار ملي را به صورت مبسوط و با
جزئيات كامل مورد اشاره قرار داده است بايد توجه داشت كه بازارهاي هدف و بازار داخلي
از منظر ورود و صادرات كاالهاي مشابه بايد به صورت كامل ارزيابي شده باشد تا عالوه بر
امكان رقابتپذيري اقتصادي مانع از محدوديت بر توليد داخلي نشد.
 .6ماده ( )2-8اين موافقتنامه تحت عنوان «عبور گذري (ترانزيت)» در واقع ميتواند به
نوعي جامه عمل بر هدف استفاده از مزيت ترانزيتي ايران در اتصال آسياي ميانه به سمت غرب
بپوشاند .اين امكان براي تمام وسايل نقليه اعم از زميني و دريايي در نظر گرفته شده است.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
 .7نكته اساسي كه در خصوص اين معاهده بايد مورد توجه قرار گيرد و از نمايندگان
دولت پرسش شود احتمال تعارض اين موافقتنامه با برخي از قوانين ملي است .امكان
بروز تعارض به صورت ويژه در خصوص ماده ( )2-11موافقتنامه و قانون حداكثر استفاده
از توان فني و مهندسي مصوب  1375و قانون ديگري با همين نام مصوب  1391متصور
است .همين موضوع را ميتوان در خصوص يارانهها نيز با شدت كمتري مد نظر قرار داد،
زيرا يارانههاي مجاز در اين موافقتنامه دامنه وسيعي دارد.
 .8يكي از نكات ابهامزا ماده ( )3-4تحت عنوان «تعاريف» است .در بند « »1اين
ماده عنوان شده كه «اصطالحات عمومي استانداردسازي و رويههاي ارزيابي انطباق،
معموالً به همان معنايي باشد كه در تعاريف پذيرفته شده در نظام سازمان ملل متحد و
نهادهاي بينالمللي استانداردگذاري  »...معلوم نيست منظور از نظام سازمان ملل متحد
چيست و آيا معادل صحيحي براي متن اصلي موافقتنامه در نظر گرفته شده است؟ از
آنجا كه فصلي كه اين ماده در آن درج شده است به موضوعات موانع فني اشاره دارد
اين تعبير بسيار مبهم است.
 .9فصل  4اين موافقتنامه در ذيل موانع فني به اسنادي مانند «استانداردها» و
«مقررات فني» اشاره دارد كه مورد اول غيرالزامي و دومي الزامي است .از آنجا كه اين
اسناد در آينده وضع خواهند شد بايد وضعيت الزامآوري آنها در اين مرحله يعني تصويب
موافقتنامه شفاف و روشن شود .از آنجا كه اين استانداردها و مقررات در مواردي كه
بينالمللي هستند بايد توسط طرفها مورد توجه قرار گيرد و عنوان مبنايي براي ارزيابي
لحاظ شوند بايد نهادهاي استانداردساز مشخص شوند.
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 .10رئوس فصول مختلف اين موافقتنامه در واقع انعكاسي از موافقتنامههاي اجباري
سازمان تجارت جهاني است .از جمله اين موارد ميتوان به اقدامهاي بهداشت و بهداشت
گياهي ،موانع فني تجارت ،نظام تعرفهها و يارانهها و  ...اشاره كرد.
 .11شق «چ» بند « »1ماده ( )5-2موافقتنامه به رعايت تعاريف ،دستورالعملها،
استانداردها و توصيههاي بينالمللي صادره از سوي چند سازمان و سند بينالمللي اشاره
دارد .جمهوري اسالمي ايران عضو كُدكس (كميسيون تنظيم قوانين تغذيه) ،سازمان
جهاني بهداشت دام و كنوانسيون بينالمللي حفظ نباتات است .اما بند «ت» همين ماده
مقرر كرده است كه «در خصوص مواردي كه تحت شمول سازمانهاي فوق قرار نميگيرد
استانداردها ،دستورالعملها و توصيههاي مناسب اعالمي ساير سازمانهاي بينالمللي
ذيربط براي مشاركت تمامي طرفها باز است» .الزم است اين بخش از موافقتنامه در
خصوص آن مواردي كه به تصويب جمهوري اسالمي ايران نرسيده است منوط به طي
تشريفات قانوني و تصميم در مجلس شوراي اسالمي شود.
 .12فصل  5اين اليحه به تدابير بهداشتي و بهداشت گياهي مرتبط است .در بند
« »2ماده ( )2-5اين فصل ،به دستورالعملهاي بينالمللي اشاره شده است با توجه به
اينكه در حال حاضر از دستورالعملهاي ذكر شده از جمله دستورالعمل كدكس براي
نظارت بر سالمت غذايي در كشور استفاده نميشود .بايد تعهدات ايران درخصوص الزام
اعمال اين دستورالعملها و فراهم كردن بستر اجراي آنها مشخص شود.
 .13يكي از الزمههاي اين موافقتنامه ايجاد يكپارچگي در رويهها و اصطالحات
تجاري است ازاينرو اشاره اين موافقتنامه به اسناد متعدد بينالمللي كه بخشي از آن
در بند قبلي ذكر شد كامالً معقول است .در همين راستا ،بخش  6در بندهاي متعدد

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
ماده ( )6-2به اصطالحات رايج تجاري (اينكوترمز) اشاره كرده است.
 .14با توجه به بند « »6و « »7ماده (« ،)6-5فاصله زماني متعارف» و «مشكل
اضطراري حفاظت بهداشتي» مبهم است و نياز به تعريف واضحتري دارد.
 .15يكي از آثار جانبي اين موافقتنامه كه به طور اساسي به دنبال ايجاد تعرفههاي
ترجيحي بين اطراف آن است ،تسري اين امتيازات به كشورهايي است كه داراي
موافقتنامه حمايت از تجارت دوجانبه با كشورهاي طرف موافقتنامه حاضر است.
 .16در ذيل فصل  8كه به مسئله حلوفصل اختالفات ميپردازد موضوعي به چشم
ميخورد كه از نوآوريهاي نظامهاي حقوقي داخلي و بهتبع در بخشهايي از نظام حقوق
بينالمللي است .مسئله مذكور عبارت است از «دوست دادگاه» 1كه در ماده ()8-4
موافقتنامه حاضر به آن اشاره شده است .با اين حال ،يك تفاوت اساسي بين اصطالح
مزبور و آنچه در موافقتنامه درج شده است ديده ميشود .طبق موافقتنامه حاضر ،تنها
كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا و خود اتحاديه هستند كه در صورت داشتن
نفع اساسي در اختالف مطرح شده بين دو طرف ميتوانند به عنوان دوست دادگاه يا به
عبارت ديگر هميار دادگاه در مرجع حل اختالف نقشآفريني كنند در حالي كه اين
مفهوم بسيار موسعتر بوده و شامل سازمانهاي غيردولتي نيز ميشود .از طرف ديگر
معلوم نيست عبارت «نفع اساسي» به چه معني است و نقط تمايز آن با طرف اختالف
نبودن در چيست؟

Amicus Curiae

1.
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 .7نکاتی پيرامون فرایند تصویب موافقتنامهها و اثربخشی آن
الف) لوايح قانوني مربوط به موافقتنامههاي دو يا چندجانبه بعد از انجام هماهنگیهاي
اوليه ميان دولتهاي موضوع موافقتنامه ،تهيه شده و براي تصويب به مجلس ارائه
ميشوند .توافقات اوليه دولتها مـوجب مـيشود كه اصالح و تكميل موافقتنامهها
در مجلس با مشكل روبهرو شود .زيرا براي هرگونه حك و اصالح آنها در مجلس ميبايد
مجدداً اليحه مذكور به دولت عودت داده و اصالحات پيشنهادي با كشورهاي طرف
قرارداد مطرح شود و در صورت توافق مجدداً به صورت اليحه به مجلس باز گردد .البته
محتمل است كه تغييرات از سوي دولت طرف مذاكره پذيرفته نشده و تصويب موافقتنامه
با بنبست مواجه شود .به همين دليل معموالً در بررسي لوايح مرتبط با موافقتنامهها از
پرداختن به مسائل فني كوچك و جزئي پرهيز شده و تنها در صورتي كه موافقتنامه از
ابهامهاي اساسي برخوردار باشد و منجر به چالش احتمالي در مناسبات تجاري يا مقررات
داخلي شود مجلس به اصالح يا رد آن اقدام ميكند.
ب) عالوه بر اينكه تأثيرگذاري مجلس در فرایند قانونگذاري اينگونه لوايح
روشن و شفاف نيست ،نظارت محسوسی نيز بر عملکرد این موافقتنامهها پس از
تصويب صورت نميپذيرد .تاكنون دهها موافقتنامه در قالبهاي متفاوت ميان ايران و
كشورهاي مختلف منعقد و توسط مجلس محترم تصويب شده است ،ولي هيچگونه
گزارشي مبني بر ارائه عملكرد و اثربخشي اين موافقتنامهها از طرف وزارت امور خارجه
و ديگر وزارتخانههاي تخصصي به مجلس ارائه نشده است.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
ج) وجود شرايط كنوني حاكم بر موافقتنامههاي دو يا چندجانبه مبني بر تعدد
موافقتنامهها توأم با عدم نظارت درخصوص نحوه عملكرد و ميزان اثربخشي آنها را
ميتوان ناشي از مشخص نبودن اولويتهاي صنعتي و تجاري كشور در راستاي تقسيم
كار جهاني و منطقهاي ،عدم ثبات استراتژي كشور در انتخاب كشورهاي طرف همكاري
و تأثير باالي روابط سياسي بر روابط تجاري و اقتصادي كشور دانست.
نتيجهگيري
در بررسي و تصويب اين موافقتنامه الزم است به آثار و نتايج عملي و ملموس آن بر افزايش
سطح تجارت با كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا و تأثير موافقتنامه بر حمايت از توليدات داخلي
و نظاير آن با توجه به برخي انتقادهاي وارده به موافقتنامههاي مشابه مانند موافقتنامه تجارت
ترجيحي با كشور تركيه توجه كرد و امكانات و توان اقتصادي و رقابتپذيري كاالهاي ايراني را
با كاالهاي كشورهاي طرف ديگر موافقتنامه ارزيابي كرد تا امكان تحقق منافع الزم تأييد و
تصديق شود .با اين حال عليرغم پايين بودن شاخص اكمال تجاري كشور ايران با كشورهاي
عضو اتحاديه اوراسيا و تأثير ناچيز انعقاد موافقتنامه فوق بر اقتصاد كشور ،در صورت تشكيل
كارگروههاي كارشناسي مسلط بر تجارت خارجي كشور با كشورهاي فوق ،ميتوان با تصويب
اين اليحه از ظرفيت آنها در شرايط تشديد تحريمها استفاده كرد.
همچنين متن زير در راستاي تطبيق موافقتنامه با قانون اساسي پيشنهاد ميشود:
«رعايت اصل هفتادوهفتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در مورد هر گونه
پروتكل الحاقي ،اصالح و استفاده از استانداردها ،ضوابط و معيارهاي سازمانها يا
معاهداتي كه جمهوري اسالمي ايران در آن عضويت ندارد ،الزامي است».
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