
موافقتنامه تجاری
بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

(فرصت های جدید صادراتی)

اولین کنفرانس بین المللی لوله های پلی اولفینی

99خرداد 26و 25هتل المپیک 

میر هادی سیدی
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

مشاور امور بین الملل سازمان توسعه تجارت



تغییرات دوران ساز

 (شدن اقتصادجهاني)پايان جنگ سرد و رفع موانع سیاسي

 ونقلفناوريهاي اطالعات و ارتباطات و حملپیشرفتهاي چشمگیر

 اقتصاد بازاري  به افزايش گرايش كشورها

 در زمينه تجارت كاال و خدمات از جمله كاهش موانع تعرفهكشورها آزادسازي تجاري-

اياي و غيرتعرفه

 خارجي  گذاريسرمايهسیاستهاي مشوق

پذيريرقابتها و افزايش كارايي و كاهش هزينهانگیزه



روندهای حاکم بر اقتصاد و تجارت جهانی

وضعیت ما
تحمیل شده یا انتخاب شده

وضعیت جهان
غالبوجه 

موضوع شكاف

تقابل/تنش
جنگ سرددوران مشخصه هاي 

تعامل 
پس از پايان جنگ سرد

سیاسی

عدم ارتباط گسترده با ديگر 
اقتصادها

در هم تنيدگي اقتصادي
با كشورهاي ديگر

اقتصادی

-غير فعال در تعامل هاي تجاري
اقتصادي

فعال در تعامل هاي تجاري تجاری

عدم تناسب انديشه اي
با تحوالت جهاني شدن

تناسب انديشه اي
با تحوالت جهاني شدن

اندیشه ای



توليد صنعتي
                           در دوران جنگ سرد

كارخانه
توليد نهايي

در دوران جهاني شدن

توليد 
نهايي

فعاليت 
1توليدي

فعاليت 
2توليدي

فعاليت 
nتوليدي
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ضرورت هماهنگی عمیق بین کشورها



راه حل برای ایران 
چرخش به سمت تعامل با جهان از طريق:
توافق هاي دوجانبه
توافق هاي منطقه اي

 پي گيري عضويت درWTO

 جذبFDI

  ورود  و ارتقاء در زنجيره هاي جهاني ارزش



تعامل در انواع توافق تجاري 

توافق دو جانبه تجاري

توافق منطقه اي

توافق در نظام چند جانبه(WTO)



موافقت نامه ایران و اوراسیا
و اصول حاکم بر آن



روند مذاکرات  برای انعقاد موافقتنامه
 دولتمحترمهیاتمجوزباموافقتنامهامضا

آقایتوسط1397اردیبهشت27در
تجارتومعدنصنعت،وزیرشریعتمداری
اتحادیهعضوکشورهایمقاماتووقت



شاخص های اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا
شامل پنج کشور روسیه، قزاقستان، ارمنستان، قزقیزستان، بالروس 

183/6: جمعیت

:GDP (PPP) 5تریلیون دالر

5/4: نرخ بیكاری

PPP)) دالر27000: درآمد سرانه

میلیون کیلومتر مربع20:  مساحت



انواع توافق هاي تجاري
(مراحل يکپارچگي اقتصادي)

1 )كاهش بخشي از تعرفه هاي گمركيتجارت ترجيحي

2 )قلمرو تجارت آزاد              حذف تعرفه هاي گمركي

3 )              تعرفه هاي مشترک+ 2اتحاديه گمركي



ا ایران.موافقتنامه موقت تشكیل منطقه آزاد تجاری بین ج
و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

اکنونتکهاستاینامهموافقتترینجامعوترینمفصلنامهموافقتمتن
:باشدمیذیلفصل9شاملوکردهمنعقدایران

تجارت،راهفرافنیموانعتجاری،کارهایچارهکاال،تجارتعمومی،قواعد
وحلتجاری،تسهیلمبداء،قواعدگیاهی،بهداشتوبهداشتیاقدامات

پایانیمقرراتواختالفاتفصل

هشتکد360شامل(صنعتیوکشاورزی)کشورماناعطاییامتیازات
زماندرتعرفهنرختثبیتمشمولکد133تعداداینازکهاسترقمی
شدهدرصد32/1میانگینباایتعرفهتخفیفمشمولبقیهو(2017)توافق

رقمی10کد502شاملنیزمذکوراتحادیهتوسطاعطاییامتیازات.اند
وتعرفهتثبیتمشمولکد44آنهاازکدکهباشدمی(صنعتیوکشاورزی)

.شوندمیدرصد56/3میانگینباکاهشیمشمولبقیه







صادراتی ایران به اقالم عمده
: اوراسیا

ينفتهاساير،کیویپسته،
وخیارکشمش،گازي،

،داروهاخرما،خیارشور،
مسهيدروليک،سيمانهاي
كلم،متانول،شدهتصفيه

عمده اقالم وارداتی ایران از اوراسیا

،  جو، ذرت دامی، روغن خام
آهن آالت كاتد و قطعات كاتد، 
،  میلیمتر3به ضخامت کمتر از 

کاغذ ، چوب اره شده از كاج
روزنامه به شكل رول یا ورق

اقالم قرمز در فهرست امتیازات ترجیحی در قالب 
موافقتنامه ایران و اوراسیا هستند



امتیازات اعطایی اوراسیا به ایران
درانواع لوله های غیر فلزی 

 نظام هماهنگ 39در فصلHS(19 كد)
انواع لوله ها و شلنگ هاي  سخت با اتصاالت

از پليمرهاي اتيلن-
از پليمرهاي پروپيلن-
از پليمرهاي كلروروينيل  -

  انواع لوله ها و شلنگ هاي سخت از ساير مواد

  انواع لوله ها و شلنگ هاي منعطف



www.tpo.ir

ا.جنبيموقتموافقتنامهواوراسياباتجارتبهمربوطاطالعات

وسعهتسازمانوبسايتدراوراسيااقتصادياتحاديهوايران

ميدسترسدراوراسیاباتجارتبخشایرانتجارت

.باشد



دچگونه از منافع موافقت نامه می توان برخوردار ش

              بهره مندی از تخفیفات تعرفه ای
به ارايه آسانترين نوع بهره مندي از امتيازات موافقت نامه است كه صرفاً منوط

.گواهي مبداء خاص موافقت نامه است

بهره مندی از حقوق منعكس شده در موافقت نامه
آگاهی از مفاد موافقت نامه

استفاده از پتانسیل های باالی بازار اوراسیا
برنامه ريزي بلند مدت براي بهره مندي از بازار اوراسيا



مهمترین فرصت های پیش رو

بهبود در دسترسي به بازار از طريق كاهش تعرفه ها

 موانع غير تعرفه اي  حذف

 تجاري و فضاي باثبات در روابطانضباط

 فرصت هاي سرمايه گذاري و انتقال فناوريبهبود

 (يادگيري حين كار) تجربه و كار با ساير كشورها  كسب



مالحظاتی برای تجار و فعالین اقتصادی

کار با بازار اوراسیا  با نگاه بلندمدت

اایجاد تشكل های صادراتی برای حضور پایدار در بازار اوراسی

توجه به حقوق در نظر گرفته شده در توافق و مطالبه آن

واردات نیازهای کشور بجای مبداء های دیگر از مبداء اوراسیا



ویفعلتولیدینظامحفظ
دورومستلزمآنارتقای

استجهانیتعاملبه



با تشکر از  توجه شما

مير هادي سيدي
09122768146

Mhseyedi1@gmail.com


