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بررسي توافقنامه تجارت ترجيحي ميان ايران و تركيه

چكيده
كاهش نرخهاي تعرفه واردات در چارچوب موافقتنامههاي دو يا چندجانبه و رقابت در فضاي تجارت آزاد
جهت افزايش كارآيي توليد و استفاده از صرفههاي مقياس مورد تأييد اقتصاددانان زيادي بوده است .با
اين حال انعقاد قرارداد دوجانبه تخفيفات تعرفهاي و تجارت ترجيحي مابين دولتهاي جمهوري اسالمي
ايران و جمهوري تركيه اعتراضاتي را در بين توليدكنندگان ،صنعتگران ،فعاالن بخش خصوصي و
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي موجب گرديد.
عدم توجه به مزيت نسبي كشور در فهرست اقالم توافقنامه ،ابهام درخصوص دليل اخذ تخفيفات
صرفاً جهت صادرات كاالي خام كشاورزي از طرف تركيهاي ،تخفيفات جهت واردات كاالهاي صنعتي
داراي توليدات مشابه داخلي ،ضرورت مشورت بيشتر وزارت صنعت ،معدن و تجارت با نمايندگان بخش
خصوصي و ...ازجمله ايرادات مطرح شده به اين موافقتنامه ميباشد.
بهعالوه ابالغ توافقنامه به دستگاههاي مجري توسط هيئت دولت بدون تأييد مجلس شوراي اسالمي
صورت پذيرفته ،كه ازجمله اشكاالت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به نحوه ابالغ اين موافقتنامه
است .استدالل دولت جهت ابالغ توافقنامه در قالب مصوبه هيئت وزيران موضوع ماده ( )1قانون امور
گمركي در شرايطي مطرح شده است كه تصويب موافقتنامه در كشور تركيه منوط به تأييد مجلس اين
كشور شده است.
نتيجه تحليلها و بررسيهاي آماري از يكسو و جلسات كارشناسي با صنعتگران و تجار ازسوي
ديگر داللت بر ضرورت توجه بيشتر وزارت صنعت ،معدن و تجارت بهعنوان متولي طراحي استراتژي
صنعت و تجارت كشور درخصوص اقالم فهرست موافقتنامه دارد .بهعالوه با توجه به تصويب توافقنامه
توسط مجلس تركيه و ضرورت اصل عمل متقابل و رعايت عرف بينالمللي و رعايت اصول هفتادوهفتم
و يكصدوبيستوپنجم قانون اساسي كشور ،شايسته است توافقنامه پيش از ابالغ به تصويب مجلس شوراي
اسالمي برسد.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
مقدمه
توافقنامه تجارت ترجيحي ميان ايران و تركيه در شهريورماه  1393به تصويب مجلس تركيه رسيد و از
روز پنجشنبه  11ديماه مطابق با اول ژانويه  2115توسط دولت تركيه اجرايي گرديد .طبق اين توافقنامه
 141فقره از كاالهاي صادراتي ايران شامل اقالم كشاورزي ،شيالت و مواد غذايي و  125فقره از كاالهاي
صادراتي تركيه شامل توليدات صنعتي ،تحت پوشش تخفيف تعرفههاي گمركي قرار گرفته است .تأييد
اين توافقنامه از طرف ايران بدون ارجاع به مجلس در تاريخ  1393/3/11در قالب تصويبنامه هيئت
وزيران انجام و در تاريخ  1393/4/2به گمرك ايران ابالغ شد .ابالغ اجراي اين توافقنامه اعتراضاتي را در
بين فعاالن برخي از صنايع كشور ،نمايندگان بخش خصوصي و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در پي
داشته است ،ازاينرو موضوع در دستور كار مطالعه قرار گرفت.
يكي از ويژگيهاي اصلي اقتصاد جهاني ،رقابت روزافزون كشورها براي يافتن بازارهاي جديد از
طريق يكپارچگي اقتصاد جهاني ،تشكيل بلوكها و اتحاديههاي منطقهاي در قالب قراردادهاي
همكاريهاي دو يا چندجانبه تجارت آزاد ميباشد .بهلحاظ نظري تجارت با تكيه بر مزيت نسبي ،امكان
مصرف باالتر از منحني امكانات توليد و كسب مطلوبيت بيشتر را فراهم ميآورد .از طرفي گذر از يك
نظام بسته به نظام اقتصادي باز بدون پرداخت هزينه ازسوي برخي از بخشهاي جامعه ميسر نخواهد
شد .لذا توجه به مواردي از قبيل كارشناسي صحيح ،ايجاد فضاي مناسب توليد و افزايش توان رقابتي
ضروري ميباشد .بنابراين پيشنياز آزادسازي تجاري ،اتخاذ استراتژي مشخص درخصوص تقويت
بخشهاي خاصي از اقتصاد ملي در جهت رقابتپذيري در دوره زماني معين در سطح بينالمللي است.
در اين زمينه همفكري با بخش خصوصي و توجه به ظرفيتهاي رقابتي كشور ،دسترسي به تكنولوژي و
مواد اوليه مناسب و در نظر گرفتن ساير متغيرهاي كالن اقتصادي مانند نرخ ارز ،نرخ تورم و فضاي
كسبوكار ضروري است.
بيشتر مطالعات تجربي و تاريخي بيانگر آن است كه عموماً كشورهايي كه به دور خود حصار
كشيدهاند از لحاظ اقتصادي با موفقيت چنداني مواجه نشدند و آن دسته از كشورهايي كه تجارت خارجي
را بهعنوان نيروي محرك اقتصاد و تأمينكننده مالي توسعه اقتصادي مورد استفاده قرار دادند به
موفقيتهاي نسبي بيشتري دست يافتند .يكپارچگي مالي ،گسترش مبادالت تجاري ،دسترسي راحتتر
به تكنولوژيهاي جديد ،ايجاد اتحاديههاي مشترك و بازار بزرگتر و توليد با استفاده از صرفههاي مقياس
نمودي از استفاده از ظرفيتهاي جهاني است .كشورهايي كه منافع اقتصادي و پيوندهاي سياسي
مشتركي دارند ميتوانند تجارت آزاد را با سياستهاي حمايتي ادغام و عالوهبر كاهش محدوديت تجاري
مابين خود كشورهاي غيرعضو را با سياستهاي تبعيضي مواجه سازند.

 .0اهداف و پيشينه انعقاد موافقتنامههاي تجارت ترجيحي
هرچند يكي از راهكارهاي توسعه مبادالت تجاري با كشورهاي هدف ،انعقاد موافقتنامههاي تجارت
ترجيحي دوجانبه است ،با اين حال دليل اصلي رويكرد كشور در ابتداي دهه  11به افزايش انعقاد اينگونه
توافقنامهها را بايد در عدم الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني ( )WTOجستجو كرد ،زيرا به نظر
ميرسد مسئوالن اقتصادي و سياسي كشور تصميم دارند از طرق ديگر ،توسعه تجارت خارجي با
كشورهاي هدف را دنبال كنند.
البته بايد توجه داشت كه در انعقاد اين موافقتنامهها انگيزههاي سياسي نيز مدنظر بوده است.
بهويژه در دهه اخير كه مناسبات تجاري ايران با اروپا دچار نوسانات جدي شد و متعاقباً تحريمهاي
بينالمللي تشديد گرديد ،يكي از سازوكارهاي برونرفت از فشار تحريمهاي بينالمللي و توسعه تعامالت
ديپلماتيك ،انعقاد توافقنامههاي تجارت ترجيحي بوده كه در دستور كار مسئوالن سياسي و اقتصادي
كشور قرار گرفت.
اهداف اقتصادي  -تجاري و سياسي  -امنيتي كه از انعقاد موافقتنامههاي تجارت ترجيحي دنبال
ميشود بهشرح ذيل ميباشد.
 .0-0اهداف انعقاد موافقتنامههاي تجارت ترجيحي
الف) اهداف اقتصادي  -تجاري
 توسعه بازار داخلي ايجاد امكان استفاده از صرفههاي ناشي از مقياس تخصصگرايي در سطح منطقه جذب سرمايهگذاري توسعه رقابت كسب تجربه براي حضور در مذاكرات جديتر تجاري در سطح چندجانبهب) اهداف سياسي -امنيتي
 ثبات سياسي مسائل امنيتي افزايش قدرت چانهزني -تالش براي رسيدن به اهدافي كه در سطوح چندجانبه قابل دستيابي نيستند.
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شايان توجه است كه تاكنون مطالعه جامعي ازسوي دستگاههاي متولي (مانند سازمان توسعه
تجارت) مبنيبر آثار مثبت يا منفي اينگونه توافقنامهها بر تجارت خارجي كشور انجام و منتشر نشده
است .با اين حال با توجه به اينكه كشورهايي كه با آنها توافقنامه تجارت ترجيحي منعقد شده جزء
بازارهاي عمده صادراتي ايران نيستند ،مي توان عنوان نمود كه انعقاد اينگونه توافقات در توسعه تجارت
خارجي كشور نقش و سهم عمدهاي نداشته است و منجر به تغييري در ساختار تجاري كشور نشدهاند.
 .0-2پيشينه انعقاد توافقنامههاي تجارت ترجيحي ميان ايران و ساير كشورها
جمهوري اسالمي ايران پيشينه عضويت در سازمانهاي اقتصادي و منطقهاي ذيل را با رويكرد كاهش
موانع تجاري و گسترش مبادالت تجاري دارا ميباشد:
 .1سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو)
 .2گروه هشت كشور مسلمان در حال توسعه ()D-8
عالوه بر عضويت در سازمانهاي منطقهاي فوق ،دولت جمهوري اسالمي ايران ،موافقتنامه تخفيفات
تعرفهاي تجارت مرزي با كشورهاي ذيل داشته است كه براساس مقررات صادرات و واردات در گمركات
كشور مالك عمل قرار ميگيرند:
 .1تركيه (مصوب سال  1313هيئت وزيران با شماره /24211ت)31111
 .2ازبكستان (مصوب سال  1314هيئت وزيران با شماره /23119ت)33214
 .3تونس (مصوب سال  1316مصوب مجلس شوراي اسالمي)
 .4پاكستان (مصوب سال  1311مصوب مجلس شوراي اسالمي)
 .5سوريه (مصوب سال  1311مصوب مجلس شوراي اسالمي)
 .6كوبا (مصوب سال  1311مجلس شوراي اسالمي)
 .1بوسني هرزگوين (مصوب سال  1311مجلس شوراي اسالمي)
 .1قرقيزستان (مصوب سال 1311هيئت وزيران با شماره /192391ت43645ك)
 .0-4پيشينه انعقاد توافقنامه دوجانبه با تركيه
دولتهاي ايران و تركيه عالوه بر موافقتنامه ترجيحات تعرفهاي ،توافقنامههايي را در زمينههاي گوناگون
منعقد نمودهاند كه مهمترين آنها بهشرح ذيل ميباشند:
 موافقتنامه بهمنظور تسهيل و بسط ترانزيت و حملونقل مسافر و كاال بين ايران و تركيه ،مصوبسال 1334
 -موافقتنامه تجارتي بين دولت ايران و دولت جمهوري تركيه ،مصوب سال 1331

 موافقتنامه ترانزيت بين دولت ايران و دولت جمهوري تركيه ،مصوب سال 1344 قانون راجع به موافقتنامه همكاري اقتصادي و فني بين دولت ايران و دولت جمهوري تركيه،مصوب سال 1351
 قانون موافقتنامه اصالح موافقتنامه حملونقل بينالمللي جادهاي بين دولت جمهوري اسالميايران و دولت جمهوري تركيه ،مصوب سال 1359
 .2جايگاه حقوقي مرجع تصويب توافقنامههاي تجارت ترجيحي در ايران
براساس اصل هفتادوهفتم قانون اساسي كشور كليه موافقتنامهها و توافقنامهها بايد به تصويب مجلس
شوراي اسالمي برسد .با توجه به نظرات كارشناسان حقوقي موافقتنامهها به دو دسته الزامآور و داوطلبانه
(تفاهمنامه) تقسيم ميشوند و صرفاً براساس اين موضوع توافقنامههاي الزامآور نيازمند تصويب مجلس
شوراي اسالمي ميباشد.
مستند حقوقي ابالغيه وزارت صنايع و معادن درخصوص كاهش نرخ تعرفه به گمرك جمهوري
اسالمي ايران ،تصويبنامه هيئت وزيران ميباشد .براساس بند «د» ماده ( )1قانون امور گمركي ،مصوب
 1391حقوق ورودي كاالي وارداتي به دو بخش تقسيم ميگردد كه بخشي از آن (حقوق گمركي معادل
 4درصد ارزش گمركي كاال) در اختيار مجلس شوراي اسالمي و بخش ديگري از آن (سود بازرگاني)
توسط هيئت وزيران تعيين ميگردد و صرفاً تغيير سود بازرگاني نيازمند تأييد مجلس نميباشد .با توجه
به اين كه براساس اعالم وزارت امور خارجه مجلس تركيه در تاريخ  1393/6/21طي نشست فوقالعاده
موافقتنامه تجارت ترجيحي ايران و تركيه را تصويب كرده است ،لذا بنابر اصل عمل متقابل و ضرورت
رعايت عرف بينالمللي ،مناسب است موافقتنامه تقديم مجلس شوراي اسالمي گردد.
 .4نگاهي به مبادالت تجاري ميان ايران و تركيه
پيش از بررسي اقالم توافقنامه تجارت ترجيحي الزم است وضعيت تجاري مابين دو كشور را مورد بررسي
قرار دهيم تا با در نظر گرفتن وضعيت آمار كاالهاي مبادله شده ميان دو كشور به تحليل اقالم توافقنامه
تجارت ترجيحي بپردازيم.
 .4-0واردات از تركيه
براساس آمار گمرك جمهوري اسالمي ايران واردات كاال در سال  1392از كشور تركيه  3621ميليون دالر
معادل  1/19درصد وزني و  1/31درصد ارزش كل واردات كشور بوده است كه در سال  1393به 3122
ميليون دالر رسيده و سهم تركيه از كل واردات كشور از نظر وزني به  1/35و از نظر ارزش به  1/21درصد

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
رسيده است .در سال  1392تركيه پس از كشورهاي امارات و چين و هند و كره جنوبي در جايگاه پنجم
شركاي عمده تجاري كشور در واردات بوده است كه در سال  1393به جايگاه چهارم ارتقا يافته است .در
نمودار ذيل وضعيت شركاي عمده واردات كشور در سالهاي  1392و  1393مالحظه ميشود.
نمودار  .0مقايسه وضعيت واردات از مقاصد وارداتي در دو سال 0434-0432
(ميليون دالر)

هند

تركيه

جمهوري كره

امارات متحده

چين

0432

0434
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جدول  .0ميزان واردات به تفكيك پنج كشور عمده طرف معامله طي سالهاي 0434-0432
رتبه براساس

رتبه براساس

ارزش طي سال

ارزش طي

0432

سال 0434

سال 0432
كشور

سال 0434

وزن

ارزش

وزن

ارزش

درصد تغييرات نسبت به
مدت مشابه سال قبل

(هزار
تن)

(ميليون
دالر)

(هزار
تن)

(ميليون
دالر)

وزن

ارزش

2

1

چين

4533

9111

5326

12561

11/21

21/34

1

2

امارات متحده
عربي

1941

11114

1141

12164

2/53

3/22

4

3

جمهوري كره 1691

3943

1661

4311

-1/41

9/31

5

4

تركيه

2662

3621

3441

3122

29/25

5/31

3

5

هند

3641

4344

3452

3131

-5/31

-14/15

ساير كشورها

04222

02223

03024

09830

39/09

-2/29

جمع كل

44283

33723

92377 30243

22/30

9/97

مأخذ:گزارش آمار مقدماتي تجارت خارجي گمرك جمهوري اسالمي ،سال  1393به آدرس الكترونيكي http://www.irica.gov.ir

همانگونه كه در جدول فوق مشاهده ميگردد واردات كاال از تركيه در سال  1393نسبت به سال
 1392از لحاظ وزني  29/25درصد و بهلحاظ ارزش  5/31درصد رشد داشته است كه با توجه به كاهش
واردات از كشور هند جايگاه تركيه در تأمين كاالهاي وارداتي كشور ارتقا يافته است.
بررسي اقالم عمده وارداتي كشور از تركيه ميتواند تصوير بهتري از وضعيت تجارت دو كشور ارائه
دهد كه در جدول ذيل خالصه شده است:
جدول  .2اقالم عمده وارداتي از تركيه در سالهاي  0432و 0434

(دالر)

ارزش اقالم عمده وارداتي از تركيه

ارزش اقالم عمده وارداتي از تركيه

در سال ( 0432دالر)

در سال ( 0434دالر)

 .1برنج

114.164.191

 .1گندم

191.141.163

 .2موز

121.593.113

 .2موز

119.119.429

 .3محصوالت از آهن يا فوالد

16.134.614

 .3كنجاله

151.913.163

 .4گندم

16.151.611

 .4روغن دانه آفتابگردان

111.616.115

 .5شمش از آهن و فوالد

12.622.142

 .5ذرت دامي

91.911.531

 .6روغن خام

15.696.112

 .6سيگار

14.196.443

 .1جو

61.115.366

 .1كلرورپتاسيم

62.535.916

 .1سيگار

61.693.111

 .1تخته فيبر چوبي

54.611.361

 .9توتون و تنباكو

56.514.215

 .9جو

41.566.541

 .11ماشينهاي نورد گرم و سرد

54.161132

 .11محصوالت آهن و فوالد

41.933.411

جمع ده قلم عمده

87923722333

جمع ده قلم عمده

0222722322038

سهم ده قلم عمده از كل ارزش واردات

 24درصد

سهم ده قلم عمده از كل ارزش واردات

 21درصد

مأخذ :آمار ساليانه تجارت خارجي گمرك جمهوري اسالمي 1392 ،و  1393به آدرس الكترونيكي http://www.irica.gov.ir

مطابق جدول فوق اقالم عمده وارداتي ايران از تركيه شامل كاالهاي اساسي ،برخي ميوهها ،سيگار
و محصوالت فلزي و فيبر چوبي ميباشد .سهم د ه قلم عمده وارداتي از كل واردات از كشور تركيه از 24
درصد در سال  1392به حدود  21درصد افزايش يافته است.
 .4-2صادرات به تركيه
توسعه صادرات در بسياري از برنامههاي دولت ازجمله برنامه خروج از ركود مورد تأكيد قرار گرفته است.
بهعالوه يافتن بازارهاي صادراتي جهت ارسال توليدات داخلي همواره از اهداف توليدكنندگان و تجار بوده
است .شايان توجه است صادرات كاالهاي با ارزشافزوده باال و عدم اتكا به صادرات مواد خام جزء
سياستهاي ابالغي اقتصاد مقاومتي نيز ميباشد.
بهطور كلي در بررسي اقالم عمده صادراتي كشور مشاهده ميشود كه بجز سنگ آهن و سيمان و
فلزات اساسي و پسته مابقي اقالم صادراتي عموماً از مشتقات نفت خام ميباشد .نكته جالب توجه اين

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
است كه هيچيك از ده قلم عمده صادراتي كشور در فهرست كاالهاي موضوع تخفيفات تعرفهاي جهت
صادرات به تركيه مدنظر قرار نگرفته است.
كشورهاي عمده طرف صادرات كشور در سال  1393بهترتيب چين ،عراق ،امارات ،هندوستان و
افغانستان بودهاند و كشور تركيه در جايگاه ششم قرار دارد .ميزان صادرات كاال به تركيه در سال 1392
مبلغ  1649ميليون دالر بوده است و صادرات كاال به تركيه در سال  1393به  1915ميليون دالر افزايش
يافته است.
كاالهاي صادراتي به كشور تركيه براساس ارزش دالري براي ده كاالي اول بهشرح ذيل
ميباشد.
جدول  .4اقالم عمده صادراتي به تركيه در سالهاي  0432و 0434

(دالر)

ارزش اقالم عمده صادراتي به تركيه

اقالم عمده صادراتي به تركيه

در سال 0432

در سال 0434

 .1پلي اتيلن گريد فيلم با چگالي كمتر
از  94درصد

99.114.955

 .1كاتد مس

255.212.311

 .2پلي اتيلن گريد فيلم با چگالي 94
درصد و بيشتر

19.132.131

 .2اوره

163.646.411

 .3آلومينيم كار نشده

11.614.215

 .3پلي اتيلن با چگالي  94درصد و بيشتر 99.431.111

 .4مس تصفيه شده

12.214.132

 .4آلومينيم بهصورت كار نشده

19.215.431

 .5روي غيرممزوج كار نشده

11.192.115

 .5پلي اتيلن گريد فيلم با چگالي كمتر
از  94درصد

16.413.991

 .6گريد نساجي پلي پروپيلن

69.111.931

 .6گريد نساجي پلي پروپيلن

13.669.111

 .1ساير پلي پروپيلن به شكل ابتدايي

61.511.511

 .1روي غيرممزوج

61.399.111

 .1قير نفت

49.162.322

 .1قير نفت

56.256.211

 .9متانول

45.314.313

 .9پسته

39.426.141

 .11انواع پسته خندان

43.131.126

 .11مغز پسته

39.113.295

جمع ده قلم عمده صادراتي

 28322232242جمع ده قلم عمده صادراتي

سهم ده قلم عمده از كل ارزش صادرات

 42درصد

سهم ده قلم عمده از كل ارزش صادرات

32423702703
 49درصد

مأخذ :همان.

همانگونه كه مشاهده ميگردد ،صادرات ايران به تركيه عمدتاً فلزات خام و محصوالت پتروشيمي
ميباشد و نزديك به پنجاه درصد صادرات كشور به تركيه مربوط به ده قلم عمده صادراتي بوده است .با
توجه به پيشينه محصوالت صادراتي به كشور تركيه انتظار بر اين است كه تخفيفاتي براي صدور اين
كاالها نيز به تركيه مدنظر باشد .بهعالوه اگر به هر دليل برنامه دولت ،صادرات ساير محصوالت ازجمله

كاالهاي كشاورزي به تركيه ميباشد ،شايسته است وضعيت مازاد كاالي كشاورزي كشور در سالهاي
اخير مورد مطالعه قرار گيرد.
 .3بررسي مبادالت تجاري تركيه و اتحاديه اروپا درخصوص محصوالت كشاورزي
بررسي نحوه تعامل كشور تركيه با اتحاديه اروپا درخصوص محصوالت كشاورزي و بهعنوان شريك عمده
تجاري آن كشور ميتواند جهت برنامهريزي براي صدور محصوالت كشاورزي به آن كشور داراي اهميت
باشد .مطالعه تجارت تركيه با اتحاديه اروپا بدون شك ظرفيتهاي موجود آن كشور را روشن خواهد
ساخت .براساس گزارش فائو وضعيت تجارت تركيه با اتحاديه اروپا برحسب كاالهاي مختلف گروه
كشاورزي مشخص شده است.
كشور تركيه در تجارت محصوالت كشاورزي با اروپا داراي مازاد تجاري است .صادرات محصوالت
كشاورزي تركيه در سال  2112ميالدي  4.64ميليارد دالر ( 4.31ميليارد كاالي خام كشاورزي) است
و واردات اين محصوالت از اروپا  2/12ميليارد دالر بوده است .ميوه و سبزيجات بهطور خاص فندق،
گوجه ،گيالس و زردآلو عمده صادرات محصوالت كشاورزي تركيه به اروپاست .عمده واردات تركيه از
اروپا نيز محصوالت لبني و تخم مرغ است .به نظر ميرسد تركيه در توافقنامه با ايران سعي نموده است
بخشي از محصوالت وارداتي را از ايران تأمين نمايد .بهعالوه با تأمين كاالهاي خامي كه در آن مزيت
صادراتي به اتحاديه اروپا دارد فرصت صادرات مجدد اين محصوالت را براي خود فراهم آورده است و
حتي در مواردي محدوديتهاي مقداري نيز براي اين كاالها در نظر گرفته است.
تركيه براي ورود محصوالت كشاورزي به خاك خود تعرفه واردات بااليي وضع كرده است .در حالي
كه متوسط تعرفه وارداتي محصوالت كشاورزي اروپا  13/9درصد بوده است ،اين ميزان براي تركيه 41/1
درصد ميباشد 1.كشور تركيه يكي از باالترين نرخهاي تعرفه وارداتي كاالي كشاورزي را در بين كشورهاي
 OECDداراست .همانگونه كه در نمودار  2مشاهده مينماييد ،تعرفههاي ورود گوشت و حيوانات زنده،
برخي محصوالت لبني و چاي و ميوه و سبزيجات به تركيه در مقايسه با اتحاديه اروپا باال ميباشد.
تعرفهها براي محصوالتي چون گندم ،برنج و گوشت قرمز بهطور دورهاي تنظيم ميگردد تا تضمين نمايد
كه كاالي توليد داخلي در ابتدا مصرف ميشوند .در سالهاي اخير اروپا و تركيه به دنبال تجارت آزاد در
حوزه كشاورزي و كاهش تعرفهها هستند .گرچه درخصوص برخي اقالم هنوز تعرفههاي تركيه باال
ميباشد.

. Evaluation of the EU-Turkey Customs Union Report No 85830-TR -28 March 2014.
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نمودار  .2تعرفه واردات محصوالت كشاورزي تركيه و اتحاديه اروپا
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مأخذ :سازمان تجارت جهاني.

چنانچه جهتگيري صادرات اين محصوالت مدنظر وزارت جهاد كشاورزي و سازمان توسعه تجارت
بوده است برنامهريزي شايسته در جهت بازاريابي علمي و صدور محصوالت و فرآوردههاي اين بخش به
كشورهاي مصرفكننده نهايي (اتحاديه اروپا) ميتواند مالك عمل قرار گيرد.
 .9بررسي اجمالي مهمترين اقالم فهرست توافقنامه تجارت ترجيحي ايران و تركيه
در مقايسه اجمالي اقالم مندرج در فهرست اعالم شده موافقتنامه موارد ذيل قابل تأمل ميباشد .كاالهايي
مانند انواع ماهي ،لبنيات ،انواع گل ،صيفيجات و سبزيجات ،ميوه و مركبات ،بادام و فندق ،روغنهاي
حيواني و مارگارين ،آدامس و شكالت ،پودر كاكائو ،فرآوردههاي غالت ،بيسكويت ،رب و خيار شور ،چاي
و مخمرها و سركه براي ورود به خاك تركيه مشمول تخفيف شده است.
در مقابل دولت ايران تخفيفاتي را براي محصوالتي مانند مكملهاي دارويي ،فرآوردههاي آرايشي و
بهداشتي ،محصوالت پالستيكي ،الستيك خودرو ،تخته چوب ،در و پنجره ،منسوجات نساجي ،ميلگرد و
نبشي و ورق فوالدي و آلومينيمي ،ظروف شيشهاي ،اجاق گاز ،رادياتور شوفاژ ،قطعات خودرو ،لوازم
خانگي ،صندلي و مبلمان در نظر گرفته است .بهعالوه با دقت در موارد مذكور متوجه ميشويم كه طرف
تركيهاي با برنامهريزي مناسب در برخي اقالم تخفيفات ،محدوديتهاي مقداري را نيز لحاظ نموده است.

)1. https://www.wto.org (world tariff Profiles

در كاالهاي كشاورزي موضوع توافقنامه بعضاً محصوالتي مشاهده ميشود كه سابقه صادرات آنها
به تركيه وجود نداشته است ،در مقابل كاالهاي وارداتي از تركيه كاالهايي از صنايع كوچك و متوسط با
ارزشافزوده باالست .ب جز قطعات خودرو و قطعات الكتريكي و نخ و چوب ام دي اف كه آنها نيز داراي
توليد مشابه داخلي ميباشند ،ساير محصوالت كه طرف ايراني براي ورود آن تخفيفاتي در نظر گرفته
است كاالي ساخته شده (نهايي) ميباشد .از طرفي برخي محصوالت مانند لوازم آرايشي و منسوجات
عمدتاً در سالهاي گذشته بهصورت قاچاق وارد كشور ميشدند .با توجه به اين مسئله كه توليدات
صنعتي دو كشور عمدتاً مشابه ميباشد ،توليدكنندگان تركيهاي با دسترسي به تكنولوژي و تأمين مالي
در محيط بينالمللي ،كيفيت توليدات خود را با هدف صادرات به اروپا و ساير نقاط طراحي نمودهاند ،در
حالي كه توليدكنندگان ايراني محصوالت صنعتي ،عمدتاً در سالهاي اخير با مشكالت و مسائل انتقال
پول ،بيثباتي نرخ ارز و عدم دسترسي به خطوط اعتباري و فشارهاي مالياتي مضاعف روبرو بودهاند.
عالوهبر فشارهاي بينالمللي ،تورم داخلي ،موجب كاهش قدرت خريد و كمبود تقاضاي مؤثر شده و
فعاليت برخي واحدهاي توليدي نيز عمالً كمتر از ظرفيت اسمي صورت ميپذيرد .در نتيجه رقابت در
شرايط نابرابر با توليدكنندگان تركيهاي بهدليل وجود مشكالت ساختاري اقتصاد كشور ،موجب اعتراض
اين بخش از توليدكنندگان به اقالم پيوست موافقتنامه ترجيحات تجاري شده است.
 .9-0طبقهبندي اقالم صادراتي پيوست توافقنامه تجارت ترجيحي ايران و تركيه
اقالم فهرست شده جهت تخفيفات تعرفه واردات تركيه از مبدأ ايران شامل  141رديف كد تعرفه كاال در
سيستم هماهنگ شده ميباشند كه براي آنها تخفيفات تعرفه از  15درصد تا  111درصد در نظر گرفته
شده است.
مجموع صادرات ايران به تركيه بابت اقالم پيوست توافقنامه در سال  1392بالغ بر 111.139/93
دالر بوده است و در سال  1393با  21/6درصد رشد به رقم  113.346.163دالر رسيده است.
كاالهاي صادراتي كشور در فهرست توافقنامه قابل تقسيم به سه گروه ميباشد.
گروه اول -شامل كاالهايي بهشرح ذيل است كه اساساً در دو سال گذشته صادراتي از آنها به تركيه
نداشتهايم .عدم صادرات اين كاالها اين پرسش را مطرح مينمايد كه فلسفه توافق درخصوص صادرات
اين كاالها چيست و آيا بهطور بالقوه توانايي صادرات اين اقالم در كشور وجود دارد؟
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جدول  .3كاالهاي فهرست توافقنامه كه در سال  0432و  0434صادراتي به تركيه انجام نشده است
نام كاال

كد تعرفه

نام كاال

كد تعرفه

131222

حلوا ماهيان

11113

گالبي

131314

ماهي قزلآال

11911

زردآلو

131329

ساير ماهيهاي يخزده

111921

آلبالو ترش

131319

فيله ماهي ،ماهي اسپاروس

111411

پوست مركبات يا خربزه

131619

ميگو آب سرد

191411

فلفل در بستهبندي

1316125

البستر نروژي

19131

ساير ميوهها /جوز

131616

انواع ميگو آب سرد

191132

هل

141311

ماست

191922

تخم گشنيز خرد شده ،زيره

14141

آب پنير

121991

تخم سبزيجات

1411

تخم پرندگان

1516

روغن حيواني

گل رز ميخك داودي

1511

 161311الي 161314
111211

بادام با پوست

1615 1614

111541

گريپ فروت

1112

مارگارين
فرآوردههاي كنسروهاي انواع ماهي
الكتوز/مالتوز/فروكتوز

گروه دوم -كاالهايي است كه در سال  1393نسبت به سال  1392افزايش صادرات داشتهاند .آيا
گنجاندن اين اقالم در توافقنامه بدين معناست كه برنامهريزي وزارت صنعت ،معدن و تجارت صدور
بيشتر اين دسته از كاالها است؟
جدول  .9كاالهايي كه در سال  0434نسبت به سال  0432افزايش صادرات داشته است
نام كاال

كد تعرفه
131611

ساير انواع ميگو

141151
141141

شير و خامه

كد تعرفه
11159111

نام كاال
ساير مركبات

111111

هندوانه

111111

سيب

پنير تبهه (نگرفته يا نبسته) و كشك

11141

به

161319

گل آنتوريوم

111331

سيب خشك كرده

16139111

ساير گلها

111341

ساير ميوههاي خشك

11119111

سيبزميني

19192191

تخم گشنيز خرد نشده

11131111

پياز و موسير

19119991

آويشن

1132111

سير

11141111

گل كلم
كلم بروكولي

19124191

چاي در بستهبندي غيرخردهفروشي

111491

كلم و كلمپيچ

14161111

12119191

گل خشك

111511

كاهو كروي ساالدي

11169

شكالت حاوي كاكائو

111159

سبزيجات در آب نمك

21111

خيار ترشي

111321

نخود رسمي

21129

رب گوجهفرنگي

111212

بادام بدون پوست

211111

كنسانتره ميوهها

111232

گردو بدون پوست

211199

پوره و مربا

111411

خرما

111551

ليمو

211119

مخلوطها
سختپوست

شامل

ميوههاي

گروه سوم – كاالهايي كه كاهش صادرات در سال  1393نسبت به سال  1392داشتهاند.
كاهش صادرات محصوالت جدول ذيل در شرايطي كه افزايش نرخ ارز ميتواند منجر به مزيت براي
صادرات شود ،قابل توجه ميباشد .اقالم اين گروه عمدتاً فسادپذير وحمل و نگهداري آنها مستلزم شرايط
خاص ميباشد ،همچنين اين اقالم عمدتاً در داخل كشور مصرف ميشود.
جدول  .2كاالهايي كه در سال  0434نسبت به سال  0432كاهش صادرات داشته است
نام كاال

تعرفه
131319

ساير ماهيهاي يخزده

151411

روده و شكمبه حيوانات

111211

گوجهفرنگي

111993

كدوهاي حلوايي

111999

ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده

نام كاال

تعرفه
111321

آلو خشك كرده

1912319

چاي در بسته كمتر از  3كيلوگرم

191329

تخم زيره خردشده در بستهبندي

121999

ساير دانهها براي كشت

12119199
19111

ساير نباتات
فرآوردهها تغذيه كودكان

111141

خيار

19159191

ساير نانها

111421

انجير

2119691

ساير آب ميوهها

111611

انگور تازه

21191

آب سيب

111119

خربزه

211112

عصارهها و اسانسهاي چاي

1119291

گيالس و شليل

221291

ساير نوشابههاي غيرالكلي

1111511

كيوي

22111

اتانول

111191

انار و زرشك

22191

سركه خوراكي

همانگونه كه مشاهده شد اقالم مورد توافق جهت صادرات كاالهاي خام و بعضاً مواردي است كه
سابقه صادرات براي آن به كشور تركيه وجود نداشته است.
همچنين جاي خالي برخي محصوالت صادراتي كشور در حوزه كشاورزي مانند پسته ،كشمش و
عسل در بين اقالم توافقنامه مشهود است.
بهعالوه الزم است در حوزه صادرات محصوالت خام كشاورزي پاسخ به سؤاالت ذيل در تعيين
سياستهاي تجاري كشور مدنظر قرار گيرد:
 آيا امكان تبديل اين محصوالت به كاالهاي با ارزشافزوده باالتر و توجه به صنايع تبديلي و توليدكاالهايي با استانداردهاي جهاني و صادرات مستقيم فرآوردهها فراهم نميباشد؟
 آيا با توجه به بحران كمآبي و ظرفيت توليد چنين محصوالتي در بخش كشاورزي ،صادرات خاماين كاالها توجيهپذير است؟
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 .9-2طبقهبندي اقالم وارداتي پيوست توافقنامه تجارت ترجيحي
اقالم فهرست شده جهت تخفيفات تعرفه واردات به ايران از مبدأ تركيه شامل  125رديف كد تعرفه كاال
ميباشند كه براي آنها تخفيفات تعرفه از  31درصد تا  41درصد در نظر گرفته شده است.
ارزش واردات كاالهاي موضوع توافقنامه براساس آمار اعالم شده گمركات در پايان سال  1392بالغ
بر  314.332.111دالر بوده است كه در سال  1393با  11/1درصد رشد به رقم  313.623.446دالر
رسيده است.
در نگاه اجمالي ،كاالهاي وارداتي مندرج در اين توافقنامه ،عموماً مصرفي و داراي توليد مشابه
داخلي هستند .براي بررسي دقيقتر ،كاالهاي پيوست توافقنامه كه شامل تخفيفاتي براي ورود به كشور
شدهاند را به دو گروه طبقهبندي مينماييم.
گروه اول – كاالهايي كه واردات آنها در سال  1393نسبت به سال  1392كاهش چشمگيري داشته
است.
جدول  .7برخي از كاالهايي كه واردات آن در سال  0434نسبت به  0432كاهش دارد
نام كاال

كد تعرفه

الستيك رويي چرخ ،بادي ،نو ،از كائوچو از
انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به
كار ميرود بهاستثناي سايز 11315 22/5

ساير مكملهاي دارويي براي
خردهفروشي كه توليد داخلي
مشابه ندارند
فرآوردههاي آرايشي مراقبت از
پوست

نام كاال

331499

ساير فرآوردهها براي پاكيزگي و
آرايشي مو غير از شامپو ،فرآوردهها
براي فر زدن مو

رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني
درونسوز جرقهاي  -احتراقي
اجزا و قطعات براي موتورهاي صنعتي

صابون

34112

اجزا و قطعات براي موتورهاي گازسوز

مواد پالستيكي

392691

اجزا و قطعات براي موتورهاي كشاورزي

سرسيم و ساير اتصاالت و رابطها
براي سيم و كابل
باسدا كت

كد تعرفه

اجزا و قطعات براي موتورهاي اتوبوس و كاميون
ترمينال ريلي
ساير قطعات  SMDقابل نصب سطحي روي برد
مدار چاپي

مشاهده ميشود كه بخشي از اين كاالها مانند لوازم آرايشي و بهداشتي عمدتاً از مسير قاچاق وارد
كشور ميگردند .به اين فهرست كاالهاي نساجي و منسوجات كه عمدتاً ارزش واردات قانوني آن بسيار
ناچيز ميباشد را نيز بايد افزود.

بخش ديگر كاالهاي اين گروه كاالهاي صنعتي و قطعات خودرو است كه كاهش واردات آن بهدليل
تحريمها و مشكالت بينالمللي و كاهش توليد در داخل كشور ميباشد.
گروه دوم – كاالهايي كه واردات آنها در دهماهه  1393نسبت به سال  1392افزايش چشمگيري
داشته است .با توجه به محدوديت ارزي كشور افزايش واردات كاالهاي ذيل قابل تأمل ميباشد.
جدول  .8كاالهايي كه واردات آن در سال  0434نسبت به سال  0432افزايش دارد
نام كاال

تعرفه

نام كاال

تعرفه

لوازم خانهداري و پاكيزگي
كه در جاي ديگر مذكور
نيست ،از مواد پالستيكي

39249111

لوازم سرميز و لوازم آشپزخانه
پالستيكي بجز ظروف
مالمين

39241191

ساير را دياتور ،با گرمكننده غيربرقي و اجزا
و قطعات آنها ،از آهن يا از فوالد غيرمذكور 13221911
درجاي ديگر

ماشين لباسشويي

14511111

ساير اجزا و قطعات موتورهاي  1411يا
 1411غيرمذكور درجاي ديگر

ساير تخته فيبر تراكمي
متوسط ( )mdfكار شده با
ضخامت كمتر از  5ميليمتر

44111299

ساير پارچههاي تاروپودباف از نخ رشتههاي
سنتتيك ،با حداقل  15درصد رشتههاي 54116111
پلياستر غيرتكستوره

14199991

ساير مبلمان (( )Furnitureصندوقچهها
( ،)Chestsكابينتكها ،پيشخوانكهاي
نمايش14115111 ،
)Display
(Counters
ويترينكها ( )cases Showو غيره) براي
نگهداري و نمايش

ساير تخته فيبر تراكمي
متوسط ( )mdfكار شده با
ضخامت بيشتر از  5ميليمتر
تا  9ميليمتر

44111399

ماشينهاي ظرفشويي خانگي

14221111

مبل و نشيمنها

94111111

قطعات برقي نصب روي برد مدار چاپي خاص
صنعت الكترونيك

15366991

بررسي جدول فوق نشان ميدهد كه اكثريت محصوالت وارد شده به كشور از تركيه ،قابليت توليد
در داخل را دارند و اين امر بهدليل تشابه وضعيت صنايع دو كشور است .هر دو كشور از توليدكنندگان
لوازم خانگي ،قطعات خودرو ،لوازم آشپزخانه ،رادياتور و ...ميباشند .نكتهاي كه بدان بايد توجه كرد اين
است كه آيا با توجه به وضعيت تجارت خارجي كشور و وضعيت صنايع داخلي ،تسهيل واردات چنين
محصوالتي مثبت ارزيابي ميگردد و يا ميتواند حداقل در كوتاهمدت به توليد داخل لطمه بزند .آيا ورود
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كاالي ساخته شده جهت افزايش رقابت با توليدات داخلي نسبت به ورود مواد اوليه و ماشينآالت خط
توليد اولويت دارد؟ رقابت و كاهش تدريجي تعرفهها براساس مباني نظري مورد تأييد ميباشد ،اما بررسي
مشكالت توليدكنندگان داخلي و رفع موانع توليد رقابتپذير پيشنياز اجراي سياستهاي كاهش موانع
تعرفهاي است.
 .2استدالل موافقان و مخالفان انعقاد توافقنامه تجارت ترجيحي ايران و تركيه
موافقان انعقاد توافقنامه بر ضرورت كاهش تعرفهها و ايجاد فضاي رقابت آزاد جهت بهبود كيفيت كاالهاي
توليد داخل و كاهش قاچاق كاال تأكيد دارند .بهعالوه درخصوص اقالم صادراتي مورد توافق بر اين مسئله
اشاره مينمايند كه اساساً دريافت تخفيف جهت صادرات كاالهاي صنعتي به تركيه بهدليل تعرفه پايين
اين كاالها در اين كشور موضوعيت نداشته و دريافت تخفيفات تعرفهاي جهت صدور محصوالت كشاورزي
ميتواند مثبت ارزيابي شود .استدالل موافقان بر عدم ارجاع توافقنامه براي تصويب به مجلس نيز مصوبه
هيئت وزيران درخصوص اختيار تخفيف سود بازرگاني است.
در مقابل مخالفان انعقاد توافقنامه ،بهبود كيفيت توليدات داخلي از طريق كاهش تعرفهها را متضمن
شرايطي ميدانند كه در حال حاضر در دسترس نبوده و افزايش واردات بهواسطه كاهش تعرفهها را
موجب زيان توليدكنندگان داخلي ميدانند .بهعالوه توجيه كاهش تعرفه براي تشويق به ورود قانوني اين
كاالها زماني پذيرفتني است كه انگيزه قاچاق كاال با نرخهاي تعرفه پس از اعمال تخفيفات از ميان برود،
در غير اين صورت تخفيف تعرفهاي تأثير قابل مالحظهاي در كاهش قاچاق اين كاالها به داخل كشور
نخواهد داشت .از طرف ديگر محصوالت صادراتي ايران به تركيه مندرج در فهرست توافقنامه ،عمدتاً
محصوالت خام و با ارزشافزوده پايين ميباشند كه با اهداف اقتصاد مقاومتي و ايجاد اشتغال در كشور
سازگار نميباشد .برخي مخالفان اين توافقنامه ،معتقدند كه فهرست پيوست اين موافقتنامه بهگونهاي
ترسيم شده است كه تأثير مثبتي بر توسعه صنايع داخلي كشور نخواهد داشت ،اين امر ميتواند به داليل
مختلف ازجمله ضعف سازمانهاي متولي ،عدم انجام مطالعات جدي در اين خصوص و يا عدم موفقيت
گروه مذاكرهكننده در متقاعد كردن طرف تركيهاي باشد.
البته قابل توجه است كه تمامي اهداف انعقاد اين موافقتنامهها در اهداف اقتصادي خالصه نميشوند
و بعضاً اهداف ديپلماتيك و سياسي و امنيتي نيز در روند شكلگيري اينگونه توافقنامهها مؤثر هستند .از
همين رو با ت وجه به شرايط متفاوت كشور تركيه در اتخاذ اهداف مشترك منطقهاي در طول چند سال
گذشته و بروز اختالفنظرهايي در حوزه سياسي به نظر ميرسد بازنگري در فهرست اين موافقتنامه
فراهم است .بيترديد كشورها وقتي وارد توافقات ترجيحي ميشوند كه دو كشور واقعاً قصد داشته باشند
فرآيند توسعه اقتصادي خود را به يكديگر پيوند بزنند و اين امر مستلزم گفتگو براي حل مشكالت و

تقليل اختالفنظرهاي سياسي است .به نظر ميرسد فاصله موجود ميان شرايط فعلي مبادالت و تعامالت
دو كشور با وضعيت ايدئال بستگي به گفتگوهاي آتي ميان دو كشور دارد.
يكي ديگر از مسائلي كه مورد توجه مخالفان اين موافقتنامه ميباشد ،آن است كه در صورت الحاق
ايران به سازمان تجارت جهاني ) ،(WTOديگر اعضاي اين سازمان نيز ميتوانند همان امتيازاتي را كه
به كشور تركيه دادهايم از ايران مطالبه نمايند و ازاينرو انعقاد موافقتنامههاي تجارت ترجيحي براي
كشوري كه هنوز به سازمان تجارت جهاني نپيوسته است ،ميتواند مخاطراتي داشته باشد .ازاينرو
پيشنهاد ميشود تا زمان آغاز مذاكرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني ،بهجاي انعقاد توافقنامههاي
دوجانبه ،فعال كردن موافقتنامههاي چندجانبهاي مانند موافقتنامه تجاري منعقده ميان كشورهاي عضو
اكو كه تركيه نيز در آن عضويت دارد در اولويت قرار گيرد.
برخي مخالفان انعقاد توافقنامه ،با توجه به الزام به تصويب توافقنامه توسط مجلس تركيه و رعايت
اصل اقدام متقابل ،تصويب موافقتنامه توسط مجلس شوراي اسالمي را ضروري و الزم ميدانند.
جمعبندي و نتيجهگيري
اصل انعقاد توافقنامه تخفيفات تعرفهاي با توجه به مباني نظري مثبت ارزيابي ميشود ،اما الزم است
جهتگيري سياستهاي تجاري در صنايع مختلف مشخص گردد .اينكه كدام يك از صنايع نياز به حمايت
تعرفهاي دارند و براي چه دوره زماني اين حمايت بايد استمرار داشته باشد و كدام صنايع آمادگي ورود
به رقابت با توليدات مشابه خارجي را دارند و پاسخ به اين سؤال كه علت عدم توانايي رقابت برخي صنايع
با كاالهاي مشابه خارجي چه ميباشد ،موضوعاتي است كه كارشناسان وزارت صنعت ،معدن و تجارت
بهعنوان متولي امر ميبايست بر آن اشراف داشته باشند.
فلسفه از بين بردن انگيزه قاچاق كاال از طريق كاهش تعرفهها ،بدون مشخص كردن اينكه آيا ورود
اين قبيل كاالها ازجمله پوشاك از طريق قانوني توجيه اقتصادي دارند ،منطقي به نظر نميرسد .ازاينرو
پيشنهاد ميگردد مشكالت صنايع مزبور جهت رقابت با كاالهاي مشابه خارجي مدنظر قرار گرفته و
تعرفهها در يك دوره زماني معقول به سطحي كاهش يابد كه عمدهترين انگيزه قاچاق كاال از بين برود.
در اين صورت منافع تجارت آزاد در بلندمدت با هزينههاي كمتري براي صنايع حاصل ميگردد و افزايش
كيفيت توليدات داخلي در دوره زماني قابل قبول امكانپذير ميشود.
با دقت در فهرست تخفيفات تجاري تركيه و ايران مشخص است كه دولت تركيه با برنامهريزي
مناسبتر در زمينه انعقاد قرارداد حركت نموده است .از يك طرف با صدور محصوالت صنعتي با فناوري
پايين و متوسط به ايران ميتواند در رقابت با ساير كشورها ،كاالهاي توليدي خود را با قيمت پايينتري
در بازار ايران به فروش رساند و از طرف ديگر با واردات كاالهاي خام كشاورزي كه خود در برخي از آنها
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صادركننده عمده به اتحاديه اروپا است ،زمينه افزايش صادرات را فراهم آورد .با اين حال داليل انتخاب
كاالهاي فهرست پيوست توافقنامه از طرف ايران مشخص نميباشد .سؤال اصلي كه بايد بدان پاسخ داده
شود اين است كه سياست دولت در انتخاب صنايع منتخب صادراتي كشور چيست و برنامههاي وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد كشاورزي و ساير بخشهاي توليدي دولتي و خصوصي در جهت تحقق
اهداف اين سياستها چگونه عملياتي خواهد شد.
توصيههاي سياستي
 .0لزوم انتخاب صنايع پيشرو در كشور كه قرار است با توجه به مزيت نسبي در صادرات عمل نموده و
با توليدات مشابه خارجي توانايي رقابت داشته باشند و از واردات با تعرفه پايين آسيب نبينند ،پيش از
انعقاد توافقنامههاي تجاري داراي اهميت است .آيا استراتژي كشور ،حمايت از صنايع كوچك و متوسط
ميباشد و يا حمايت از صنايع بزرگ و عمدتاً دولتي اولويت دارد؟ سرمايهگذاري و حمايت از صنايع خاص
كه قدرت رقابتي ندارند فقط براي دوره زماني محدود و در جهت تقويت آنها توجيهپذير است .هماهنگي
وزارتخانهها و بدنه كارشناسي دولت با فعاالن بخش خصوصي و مجامع كارشناسي و دانشگاهي جهت
افزايش كارآيي صنايع ميتواند توافقنامههايي از اين دست را اثربخشتر نمايد.
 .2در صورت عدم وجود توانايي فني الزم در برخي از صنايع ،استفاده از تجربيات ساير كشورها و اقدام
به توليد مشترك با آنان و فعال نمودن ظرفيتهاي خالي مناطق آزاد تجاري توصيه ميگردد .ارتباط
صنعت با دانشگاه و توجه به بخش تحقيق و توسعه در محيط رقابتي بينالمللي به همراه فراهم بودن
ساير پيشنيازهاي توسعه ميتواند صنعت داخلي را توانمند سازد.
 .4اجتناب از خامفروشي كاالي صادراتي و ايجاد ارزشافزوده بيشتر در داخل كشور موجب ايجاد
اشتغال ميگردد .اين مسئله مطابق با اهداف اقتصاد مقاومتي و اسناد باالدستي نيز ميباشد .در صورتي
كه سياست كلي كشور صادرات محصوالت كشاورزي است ،حمايت از صنايع غذايي و بستهبندي كه نياز
به فناوري پيچيدهاي ندارند به همراه بازاريابي علمي اين محصوالت ،ميتواند مانع از خامفروشي كاالهاي
كشاورزي گردد.
 .3سياست حمايت تعرفهاي يك سياست از مجموعه سياستهاي بسته حمايتي صنايع در دوره زماني
مشخص است كه متأسفانه در كشور ما عمالً بهعنوان تنها راه حمايت از توليد داخلي مطرح شده است.
اين امر با توجه به فراهم نبودن زمينههاي ارتقاي صنعت به عاملي جهت افزايش انگيزه قاچاق و كيفيت
پايين صنايع داخلي در بلندمدت تبديل شده است.

پيشنهاد
با توجه به بررسيهاي به عمل آمده در اين گزارش ،فهرست پيوست توافقنامه تجارت ترجيحي ميان
ايران و تركيه به نحو مطلوب و آن طور كه بايد در راستاي توسعه صنعتي كشور و تبديل كاالهاي با
ارزش افزوده پايين به كاالهاي نهايي صادراتي و حمايت از توليدات داخلي كشور تلقي نشده و نيازمند
بازنگري جدي و دائمي در سنوات آتي است .همچنين با توجه به تصويب اين موافقتنامه توسط مجلس
تركيه ،به نظر ميرسد تهيه اليحه توسط دولت براي طرح ،بررسي و حسب مورد تصويب آن در مجلس
شوراي اسالمي ضروري است ،زيرا بررسي فهرست اقالم مربوط به اين قبيل موافقتنامهها در فضايي فراتر
از قوه مجريه و با حضور تشكلها و اتحاديهها و فعاالن بخش خصوصي در كميسيونهاي تخصصي
مجلس ،ميتواند منجر به دقتنظر بيشتري در اثربخشي موافقتنامههاي تجارت ترجيحي باشد.
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پيوست
مباني نظري و پيشينه مطالعات
ارديل و يتكي نر 1به تعيين نقش اتحاديه اروپا بر روند تجاري تركيه به كمك الگوي جاذبه در سالهاي
 2116-1992در مورد  46كشور كه سهم عمده در كل تجارت تركيه دارند پرداختند .نتيجه تحقيقات
نشان مي دهد اتحاديه اروپا نقش مؤثر و مثبتي در تجارت تركيه داشته و جريان تجاري اين كشور را
افزايش داده است.
احمديان 2ميزان اثرگذاري سياستهاي تجاري بر عملكرد بنگاهها و بهطور اخص بر بهرهوري آنها،
تحت تأثير اندازه رقابت بازار را بررسي كرده است .براساس اين پژوهش صنايع به سه گروه صنعتي با
سطح حمايت پايين ،سطح حمايت متوسط و سطح حمايت باال تقسيم شدهاند .در اين مطالعه به ارزيابي
تأثير عوامل تعيينكننده رشد بهرهوري در صنايع ايران ،با تأكيد بر درجه رقابتي در دو دوره اعمال
سياستهاي حمايتي و آزادسازي تجاري پرداخته شده است .يافتههاي پژوهش بيانگر اين است كه قدرت
بازار ،بهطور مستقيم سبب رشد بهرهوري صنايع شده است و كاهش تعرفهها اثر مستقيم قدرت بازار را
بر رشد بهرهوري (بهغير از صناي ع انحصاري با سطوح پايين حمايتي) كاهش داده ،لكن با اعمال فشار
رقابتي در صنايع انحصاري و ايجاد انگيزه نوآوري ،ورود بنگاههاي كارآ و بهكارگيري سرمايه انساني در
آنها ،موجب افزايش بهرهوري در صنايع ايران شده است .همچنين كاهش تعرفهها موجب شده است
بنگاههاي فعا ل در صنايع انحصاري با سطح پايين حمايتي ،به رقابت با توليدكنندگان خارجي بپردازند
و بهرهوري خود را افزايش دهند .اما كاهش تعرفهها ،رشد بهرهوري را در صنايع انحصاري با سطح متوسط
حمايتي كاهش داده است .اين موضوع بيانگر اين است كه كاهش تعرفه ،بيش از مقداري بوده است كه
صنايع انحصاري در اين سطح حمايتي را به رقابت با توليدكنندگان خارجي و در نتيجه ارتقاي بيشتر
بهرهوري تشويق كند .اين مسئله بيانگر آن است كه در كاهش تعرفه صنايع با سطوح حمايتي متوسط
و باال نيازمند دوره زماني مناسب ميباشيم.
الگوي جاذبه 4در تجارت خارجي
نظريه جاذبه فاصله دو يا چند ماده را شرح ميدهد كه با جرم آنها در فيزيك رابطه مستقيم و با معكوس
مجذور فاصله بين دو ماده رابطه عكس دارد:
1. Bilici, Erdil and Yetkiner (2008).

 .2بررسي تأثيرپذيري عملكرد صنايع از سياستهاي حمايتي و آزادسازي تجاري با تأكيد بر درجه رقابتي آنها (مطالعه موردي صنايع
ايران) ،مجيد احمديان ،استاد اقتصاد دانشگاه تهران.
. Gravity model

اين الگو توسط تين برگن 0از فيزيك به حيطه اقتصاد وارد شد .كنترلپذير بودن دادهها و تعداد
متغيرها ازجمله مزيت اين مدل است .اندرسون 2و كروگمن 4و ديردورف 3توصيفات تئوريك براي مدل
جاذبه ارائه نمودند.
در سادهترين حالت وقتي مانع و تشويقي در جريان تجاري دوجانبه وجود ندارد ،تجارت تابعي
معكوس از فاصله جغرافيايي بين دو كشور است.

در اين معادله توليد ناخالص داخلي بهعنوان متغيرهاي جرم در رابطه نيوتن لحاظ گرديده است.
بهعالوه تجارت دو كشور با مجذور فاصله آن دو بهصورت معكوس رابطه دارد.
الگوي جاذبه تعميميافته
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براي بسط و گسترش الگوي جاذبه ،متغيرهاي ديگري به الگوي استاندارد اضافه ميشوند كه شامل نرخ
ارز واقعي ،متغيرهاي مجازي كه بهصورت مقداري نيستند مانند اثر زبان و فرهنگ مشترك و شركت در
موافقتنامههاي تجاري ميباشند .با استفاده از آزمون  Fفيشر الگوي مناسب انتخاب ميشود .براساس
يافتههاي هلوين و نيلسون )2111( 2عالئم متغيرهاي مدل مطابق جدول ذيل ميباشد.

. Tinbergen
. Anderson
. Krugman
. Deardorff
. Augmented Gravity model
. Hellvin and Nillson
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جدول اثر متغيرها بر تجارت بين دو كشور

لذا تجارت ايران با تركيه بهدليل فاصله جغرافيايي كم ،فرهنگ مشترك و عضويت در توافقنامه
تجاري مشترك ميتواند براي هر دو طرف داراي منافعي باشد و ورود به بازارهاي جهاني را تسهيل كند.
بنابراين اصل انعقاد توافقنامه مثبت و مورد تأييد است ،ولي ن حوه انتخاب كاالها و شرايط توافقنامه نياز
به شرايطي دارد كه در ادامه مطالعه آن را بررسي خواهيم نمود.
منابع و مآخذ
.1
.2
.3
.4
.5
.6

احمديان ،مجيد .بررسي تأثيرپذيري عملكرد صنايع از سياستهاي حمايتي و آزادسازي تجاري ،فصلنامه
علمي و پژوهشي برنامه و بودجه.1391 ،
آذربايجاني ،كريم .دستاوردهاي تجاري انعقاد توافقنامه تجارت آزاد ميان كشورهاي منتخب ،همايون رنجبر،
فصلنامه پژوهشهاي بازرگاني.1319 ،
محاسبات محقق براساس بخش آمار و اطالعات سايت گمرك جمهوري اسالمي ايران:
)(http://www.irica.gov.ir
جداول پيوست مقررات صادرات و واردات سالهاي  1392و  1393و فهرست ترجيحات و تخفيفات تعرفهاي
تجارت مرزي بين جمهوري اسالمي ايران و كشور تركيه.
متن مواف قتنامه تجارت ترجيحي جمهوري اسالمي ايران و جمهوري تركيه و جداول پيوست ،مصوب
 1393/3/11هيئت وزيران.
شمسالديني ،اسماعيل و همكاران .بررسي عوامل مؤثر بر جريانهاي تجاري ميان ايران و اتحاديه اروپا،
فصلنامه اقتصاد كشاورزي.1319 ،
7. Evaulation of Eu-Turkey Customs Union (2014).
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