تأثیرات برجام بر تجارت خارجی
جمهوری اسالمی ایران
تاریخ پذیرش10۱5/0/42 :

تاریخ دریافت10۱5/1/03 :



مسعود کمالی اردکانی

چکیده
با اجرای برجام و ایجاد فضای مناسبتر بين المللي در ميررد ایيرا  ،تحيرت مثبتي در
تجارب خارج جمهرری اسالم ایرا روی داده است .به نظر م رسد با گذشت زميا و
رفع برخ محدودیتهيای رسيم و ینررسيم تجيار خيارج در سيور داخلي و
خارج و افزایش تعامال و مراودا اقتصيادی ایيرا بيا رهيررهای م،تلي  ،در ینيده
ثمرا

ملمرستری از ترافق برجام در عرصه تجار خارج نصنب رهرر خراهيد شيد.

البته ،باید به ای نکته ننز ترجه داشت ره استفاده مفنيد از فرصيتهيای برجيام در راسيتای
ارتقاء تجار خارج رهرر ،ننازمند عزم و ارادۀ جدی و فراهمريرد شيرای و الزاميا
چنن فضای است .در ای منا  ،همافزای و اجماع داخل بر سير برناميههيای اقتصيادی و
تجاری رهرر و تداوم و تقریت دیپلماس اقتصادی ،م تراند شرای بهرهگنری موليربتير
از فرصتهای مرجرد و ایجاد فرصتهای جدید را فراهمتر رند.
واژگان کلیدی :برجام ،تجار
 عضر هنأ

علم مرسسه موالعا
فصلنامه موالعا

خارج  ،تراز تجاری ،شررای تجاری ،ریسک تجاری.

و پژوهشهای بازرگان

M.Kamali@itsr.ir
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مقدمه
مقاله حاضر ساختار تجار خيارج رهيرر را در دوليت هيای دهيم  )1011-10۱1و یيازدهم
 1)10۱4-10۱5مررد مقایسه قرار داده و اثرا

بالقره و بالفعل ترافق برجام بر تجيار

خيارج

رهرر را تحلنل م رند .از نجا ره هدفگذاریهای برنامههای ترسعه و اسناد راهبردی رهرر بير
مبنای تجار

«راتی ینرنفت » صرر

خدما و صيادرا

گرفته ،تجار

منعانيا گيازی 4در

ای مقاله در نظر گرفته نهده است .در ب،ش اول مقاله ،تيراز تجياری ،ارزش واحيد صيادرا
واردا  ،وضعنت شررای تجاری و نسبت صادرا

بيه واردا

و

از جمليه مهيمتيری محررهيای

تحلنل خراهند برد .در قسمت دوم ،به تحلنل روندهای تجياری جدیيد و اثراتي ريه برجيام بير
سناستهای فعل و ینده تجار

خارج خراهد داشت پرداخته م شرد.

الف .تحلیل آماری تجارت خارجی
اقتصاد مستقل از نفت یک از پایه های اقتصاد مقاومت و همچنن بيه عنيرا یکي از اهيداف
رال  ،همراره برای دولتها تعری

خارج ننز شياخ

شده است .تجار

اقتصيادی مهمي

برای قناس عملکرد اقتصادی و ترسعهای دولتها با یکدیگر به شمار مي رود .در ایي ب،يش
برای تحلنل ساختار تجار
شاخ

خارج رهيرر و مقایسيه

بيا عملکيرد دوليت قبيل از برخي

ها و معنارهای مرسرم نظنر تراز رسری) تجياری ،ارزش واحيد صيادرا

وضعنت شررای تجاری و نسبت صادرا

به واردا

و واردا ،

به شر زیر بهره برده خراهد شد.

 .1تراز تجاری
یک از شاخ

های عملکرد دولت ها در ب،ش تجار خارج  ،تراز تجاری یيا بازرگيان اسيت ريه

گریای منزا منفعت است ره رهرر از رابوه تجاری با سایر رهررها به دست م ورد .به ای معنيا ريه
هرچه منزا صادرا از واردا بنهتر باشد ،سرد منابع ارزی) بنهتری نصنب اقتصاد خراهد شد.
 .1خری

مار سنرات در دسترس مربرط به سال  10۱2است .مار سال  10۱5به صرر فصل تحلنل خراهد شد.

 .4منتقدی دولت ارائه مار صادرا منعانا گازی مرجب انحراف در تحلنل وضعنت تجار خارج قلمداد م رنند.
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منزا تجار

خارج ینرنفت

مجمرع صادرا

و واردا

رات) ،از  77/4منلنيارد دتر

در ابتدای دولت دهم به  15/2منلنارد دتر در پایا سال  10۱1افزایش یافته است .ای رقيم
در ابتدای دولت یازدهم به  13/۱منلنارد دتر راهش یافت و پس از افزایش  ۱منلنارد دتری
در سال بعد  )10۱0در نهایت در سال  10۱2به  77/1منلنيارد دتر رياهش یافيت .رياهش
حجم تجار

خارج رهرر ط سال ها ی اخنر به خصرص سال گذشته عمدتاً بيه عيرامل

همچر راهش قنمت نفت ،راهش تقاضای جهان  ،راهش صادرا
عمدتاً ناش از راهش تقاضای چن ) و باتخره راهش واردا

محصيرت

پتروشينم

ناش از رررد اقتصاد داخل

و راهش تقاضا مرتب دانسته شده است .ای در حال است ره مقایسه تراز رسری) تجاری
دولت دهم و یازدهم حار از بهبرد بنهتر رسری تجياری رهيرر در دوره سيهسياله دوليت
یازدهم است .در حال ره رسری تجاری رهرر در ای دوره به باتتری منزا خرد در طرل
تاریخ انقالب یعن رقم  07/۱منلنارد دتر در سال  1۱م رسد .ای رقم در سال سرم دولت
یازدهم با رشد منف  05/5درصدی به منف  5/7منلنارد راهش م یابد ريه حيار از بهبيرد
سریع رسری تجاری رهرر است نمردار یک و دو) .به عالوه در حال ره مجميرع رسيری
تجاری دولت دهم بالغ بر  143منلنارد دتر برده است مجمرع رسری تجاری سيه سيال اول
دولت یازدهم به حدود  23منلنارد دتر م رسد ره راهش محسرس را نها م دهد .بدیه
است ای بهبرد مرهر رنترل واردا
راهش شکاف بن واردا

و صادرا

از یک سر و افزایش منزا صادرا

است ره قادر بيه

رهرر شده است ،در ینر ای صرر

محدودیتهيای

تجاری ناش از تحریم ،وضعنت تراز تجاری رهرر را وخنمتر م نمرد .هرچند ممک است
برخ بهبرد تراز تجاری ایرا در سال گذشيته را تنهيا بر ینيد رريرد اقتصيادی و اجبيار در
راهش واردا

بدانند ،ول بررس روند سه سال گذشته حار

از یيک برناميهریيزی بيرای

دستناب به ای هدف برده به گرنه ای ره در طرل ای سال ها رسری تجاری ایيرا بيا شينب
راهه همراه برده است.
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نمودار ( :)1مقایسه تجارت خارجی و کسری تجاری دولت دهم و یازدهم
واحد :میلیون دالر

50

22.1

80.5

84.5

54.5

دولت دهم

دولت یازدهم
18.4

12

4.2

1353

1355

50.5

77.2

1357
تراز تجاری

71.5

32.9

78

1351

1350

1385

33.5

1388

تجارت خارجی

منبع :مار گمرک جمهرری اسالم ایرا 1011-10۱2،

بعد از عملنات شد برجام جهت گنری بازارهای صادرات رهيرر تغننير ريرد  .ميار 2
ماهه اول سال  10۱5به نقل از گمرک جمهرری اسالم ایرا حار از فزون یافت منيزا
صادرا

از واردا

و مثبت شد تراز تجاری رهرر است  .صادرا

بدو احتساب منعانا
همن مد
ای مد

 2ماهيه اول سيال ۱5

گازی به منزا  10/2منلنارد دتر رسنده در حيال ريه واردا

در

به  13/4منلنارد دتر بالغ گردیده است  .بدی ترتنب ،تراز تجياری رهيرر در
برای اولن بار پس از  07سال حدود  0منلنارد دتر مثبت شي ده اسيت  .تهيکنل

ستاد اقتصاد مقاومت به ریاست معاو اول رئنس جمهرر ،ات،اذ برخ سناست ها همچر
تسعنر نرخ ارز ،ارائه بسته مهرق های صادرات و خدما

جدید صندوق ضمانت صادرا

و گهایش فضای بن الملل ناش از برجام از جمله عرامل مهم در رونق صادرا
در سال  ۱5است .

رهيرر
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نمودار ( :)7مقایسه عملکرد تجارت خارجی دولت دهم و یازدهم
واحد :میلیون دالر
دولت یازدهم
تجارت خارجی

50

واردات

80.5

43.4

51.5
صادرات
34.2
کسری تجاری
4.2

54.5

50.5

51.8

55.5

84.5

55.2

43.4

30.7

31.5

12

18.4

71.5

1353

1357

1351

35.4

1355

دولت دهم
22.7

33.84
78
1350

32.5
75.4
1385

44.3
33.5
71.5
1388

منبع :مار گمرک جمهرری اسالم ایرا 1011-10۱2،

 .7مقایسه ارزش واحد واردات و صادرات غیرنفتی
شاخ

ارزش واحد صادرا

و واردا

گذشته ،مترس ارزش واحد واردا

ننز گریای نکا

قابيل تيأمل اسيت  .طي دهيه

همراره بنش از مترس ارزش واحد صيادرا

بيرده

است نمردار سه)  .ای بدا معن است ره ارزا تير از نچيه از بيازار جهيان خریيداری
م رننم ،محصرت
اینکه تفاو

ترلندی خرد را در بازار جهان به فروش م رساننم .نکته قابل ترجه

قنمت واحد واردا

نسبت به صادرا

در دوليت دهيم در نتنجيه تحيریم و

س،ت ترشد شرای نقل و انتقال رات و ارز و همچنن  ،تمررزگرای در مبادی واردات به
بنهتری منزا

سال  )۱3خرد م رسد و در دولت یازدهم با رفع محدودیت ها و گهایش

بازارهای صادرات و رنترل واردا  ،به رمتری منزا
 ،10۱3واردا

سال  )۱2راهش م یابيد  .در سيال

هر رنلرگرم ب ه باتتری منيزا خيرد حيدود  1/6دتر بيه رهيرر صيرر
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م پذیرفت ره ای عدد در سال  10۱2به حدود  1/1دتر تقلنل م یابد  .ای در حال است
ره محصرت

ترلندی رهرر از یک طرف به واسوه برخررداری از سور پاین فناوری و

قابلنت پاین رقابتپذیری و از طرف دیگر به واسوه بازارهای صادرات با رهش در مدی
قنمت فروش در سوح بن  23تا  53سنت در هر رنلر

پاین و رهش قنمت بات ،با ثبا
همراه برده است نمردار سه) .

شایا ذرر است منانگن قنمت راتهای صادرات در چهارماهه ن،سيت سيال  ،۱5بيه 013
دتر راهش یافته ره به معنای صادرا

راتهای با ارزش افزوده پاین تر است .در عين حيال،

مترس قنمت هر ت راتی واردات  1413دتر شده ره در مقایسه با ميد
گریای ای است ره واردا

مهيابه سيال قبيل

ایرا بنهتر مترجه راتهای واسوه ای ترلنيد و ننيز اقيالم اساسي

برده و رمتر راتی ساختهشده وارد رهرر شده است.

نمودار ( :)3مقایسه ارزش واحد صادرات /واردات

واحد :هزار دالر

1.18

1.75

1.58

1.35

1.51

1.57

دولت دهم

دولت یازدهم

0.55

0.55

1355

1353

0.35

1357

ارزش واحد واردات

0.55

1351

0.41

1350

0.55

0.55

1385

1388

ارزش واحد صادرات غیر نفتی

منبع :مار گمرک جمهرری اسالم ایرا 1011-10۱2،

1.02
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 .3وضعیت شرکای تجاری
تقریباً یک دهه پنش ،حدود ننم از واردا
صرر

رهرر از قاره اروپا و نينم دیگير از قياره سينا

م گرفت .به تدریج با ترسعه اقتصادی و بن الملل برخ رهررهای منوقه به عنرا

هاب صادرا

مجدد ،ات،اذ رویکرد نگاه به شرق از برنامه چهارم ترسعه اقتصادی رهيرر و

اعمال تحریمهای بن الملل  ،تجار
به مبدأ اصل واردا
اروپا صرر

و صادرا

با قاره اروپا راهش یافت و سنا به مرور زميا تبيدیل

رهرر شد .در حال حاضر ،تنها یک پينجم واردا

از قياره

م گنرد .در منوقه سنا ننز بيه تيدریج رهيررهای ررچيک جيای خيرد را بيه

رهررهای چن  ،عراق ،امارا  ،تررنه ،افغانستا و هند دادند .جایگزین شدید سنا به جای
اروپا و افزایش تمررز در مبادی واردات به لحاظ امننت اقتصيادی مناسيب ننسيت و امننيت
واردا

رهرر تضعن

م شرد .بنابرای  ،ترفنق در اجرای ررد برجام و ترسيعه روابي بيا

رهررهای اروپای و شررای پنهن تجاری ،رمک شایا ترجه به رفع م،اطرا
حرزه واردا

رنرن در

خراهد نمرد.

بررس روند تجار

خارج رهرر ط یک دهيه گذشيته حيار از

اسيت ريه درجيه

تمررز مبادی ورودی و بازارهای صادرات رهرر افزایش یافته و چند رهرر به تدریج تبدیل به
شررای اصل تجاری رهرر شدهاند .مقایسه درجه تمررز تجار
دهم و یازدهم حار از

خارج رهرر در دولتهای

اسيت ريه رونيد افيزایش تمرريز در مبيادی وارداتي و بازارهيای

صادرات رهرر در دولت دهم با اعمال تحریمها و محدودشد تجار

خارج رهرر یياز و

در سالهای اولنه دولت یازدهم تهدید شد ،به طرری ره در سالهيای  ۱4و  ۱0منيزا تمرريز
تجار

خارج رهرر نسبت به  5شریک اول تجاری به نزدیک  73درصد م رسد .حال نکه

ای رقم در یک دهه پنش رمتر از  53درصد برد .با وجرد ای  ،بيا ترافيق هسيتهای و بازشيد
نسب فضای بن الملل به سری دروازههای تجار

خارج رهرر ،اندک اندک نهيانههيای از

تغننر نقهه شررای تجاری رهرر ظهرر م یابد ،به طرری ره در چهارماهه اول سال  ۱5تمرريز
واردات بالغ بر  11درصد نسبت به سال  ۱2و بالغ بر  16درصد نسبت به سال  ۱0راهش نها
م دهد نمردار چهار).
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نمودار ( :)4سهم پنج شریک اول صادراتی و وارداتی کشور در دولت دهم و یازدهم
واحد :درصد
دولت دهم

دولت یازدهم

45.55

55.34

55.31

52.35

45.73

51.05

52.51

54.57

58.75

55.24

55.75

45.88

54

55

53

57

51

50

واردات

51.04

45.52

45.28

45.02

85

88

صادرات

منبع :مار گمرک جمهرری اسالم ایرا 1011-10۱5،
* مار سال  ۱5مربرط به چهار ماه اول سال است.

از سری دیگر ،با بررس جزئ تر پنج شيریک اول صيادرات و وارداتي رهيرر مهي،
م شرد ره ط سالهای  11تا  ،۱5عراق ،چن و امارا
امارا

در بين  5بيازار صيادرات رهيرر و

و چن ننز در بن  5مبدأ واردات رهرر بنهتری سهم را به خرد اختصاص دادهاند ريه

بررس روند سهم ها حاوی تحرت

تازهای است نمردار پنج).

هما گرنه ره در نمردار  5مالحظه م شرد ،وابستگ شدید رهرر به خرید رات از چين و
امارا

در دورا دولت دهم افزایش یافته و در دولت یازدهم ننز اداميه مي یابيد ،اميا بيا رفيع

تدریج تحریمها و گهایش فضای بن الملل در چهارماهيه اول سيال  ۱5رياهش محسرسي
حدود  11درصد) از وابستگ واردا
به طرری ره  01درصد از واردا

رهرر از خرید از چن و امارا

رهرر از دو رهرر چن و امارا

نکه ای رقم در سالهای گذشته حدود  25درصد برده است.

قابل مالحظيه اسيت،

صيرر

مي گنيرد ،حيال
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در حرزه صادرا

ننز عالوه بر اینکه در چهار ماهه اول سال  ۱5تمررز بازارهای صيادرات

رهرر به سه بازار چن  ،امارا

حدود

و عراق نسبت به دو سه سال گذشته راهش محسرس

 17درصد) نها م دهد ،سهم هر یک از پنج شریک تجاری متراز تر شده و افغانستا و هند
ننز جای خرد را به رره جنرب و تررنه داده است .به نظر م رسد رفع تحریمها بيه تيدریج در
حرزه تجار

خرد را نها م دهد و اقتصاد رهرر در ینده شيررای تجياری

خارج تأثنرا

متنرعتری خراهد داشت و بازارهای جدیدی را بعد از برجيام بيرای راتهيای صيادرات خيرد
تجربه خراهد نمرد.
نمودار ( :)4تمرکز شرکای صادراتی و وارداتی کشور در دولت دهم و یازدهم
واحد :درصد
دولت یازدهم

38

55

54

55

40

دولت دهم

54

53

43

45

53
55
واردات از امارات و چین

57

34

55

53

38

58

54

54

40

85
50
51
صادرات به عراق چین و امارات

88

منبع :مار گمرک جمهرری اسالم ایرا 1011-10۱5،
* مار سال  ۱5مربرط به چهار ماه اول سال است.
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 .5نسبت صادرات به واردات
نسبت منزا صادرا به واردا ننز از دیگر شاخ

شاخ

های ارزیياب سياختار تجيار خيارج

اقتصاد رهررها به شمار م رود .هر چه منزا ای نسبت باتتر باشد ،حار از سهم بياتتر صيادرا در
تجار خارج است ره با ایجاد اشتغال و افزایش در مد ارزی بنهتر برای اقتصاد رهرر همراه است.
مقایسه ای نسبت در دولتهای دهم و یازدهم ننز حار از رشد سریعتير ایي نسيبت در
دولت یازدهم و در نهایت ،مثبتشد تراز تجاری رهرر در  2ماهه ن،ست سيال  10۱5اسيت
ره بدو شک رفع تحریمهای بانک و گهایشهای تجاری ناش از برجام منجير بيه بازشيد
تجار

خارج رهرر و افزایش صادرا

رهرر شده است.

موابق نمردار شش ،به طرر مترس در دولت یازدهم نسبت مزبرر ساتنه 16درصيد رشيد
ررده ره ای رقم در دولت دهم حدود  13درصيد بيرده اسيت .رسيری تيراز تجياری معنيای
رياهش وابسيتگ بيه ارز نفتي در

ین تری ننز به لحاظ اقتصادی در بو خرد نهفتيه دارد و
تأمن مال واردا است.

نمودار ( :)5نسبت صادرات به واردات
واحد :درصد
دولت یازدهم

1.05

دولت دهم

0.58

0.5

0.58

0.44

0.51

0.51
54

55

53

57

51

نسبت صادرات به واردات

منبع :مار گمرک جمهرری اسالم ایرا 1011-10۱5،
* مار سال  ۱5مربرط به چهار ماه اول سال است.

50

0.5
85

88
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ب .گسترش و تسهیل روابط تجاری با کشورها
اجرای شد سند برجام تأثنرا
تأثنرگذاری
متفاو

بالنسبه خرب در مناسبا

در بن رهررهای م،تل

است .در ادامه به اثرا

ایرا و جهيا گذاشيت؛ اميا دامنيه

منوقه با ترجه به سناست های داخل و خارج

برجام بر استقبال برخ از مهمتری رهررهای م،تل

ها
جهيا

بر ترسعه رواب تجاری با ایرا م پردازیم.

 .1آمریکا
جدیدتری

مار منتهرشده ) (US Census, 2016نها م دهد مبادت

تجاری دو رهيرر در 5

ماهه ن،ست سال منالدی  4316بالغ بر  ۱0منلنر دتر برده است .واردا

مریکا از ایيرا در

 5ماهه ن،ست سال جاری منالدی و همزما با اجرای شد برجام بيه حيدود  41منلنير دتر
رسنده است .در مد

مهابه سال قبل ،واردا

مریکا از ایرا صفر برده است .دوليت مریکيا

بر اساس برنامه جامع اقدام مهترک ره از ننمه ژانریيه  4316بيه اجيرا گذاشيته شيده ،واردا
برخ راتها از جمله فرش ،زعفرا  ،پسته و خاویار از ایرا را زاد ررده است .ط سيال هيای
گذشته و در پ تحریمهای ای رهرر صادرا

ایرا به مریکا به مرز صفر رسنده برد.

 .7اتحادیه اروپا
ترافق هستهای بنش از همه زمننه تحرل رواب منا ایرا و اتحادیه اروپا را فراهم ررده اسيت.
از زما ترافق مرقت تا اجرای شد برجام دست رم  42وزیر خارجه اروپيای از ایيرا دیيدار
رردند .ترسعه رواب با ای اتحادیه م تراند ب،يش مهمي از خيأل سيرمایهگيذاری و فنياوری
پنهرفته ره از بزرگتری مرانع رشد و ترسعه اقتصادی در رهرر محسيرب مي شيرد را رفيع
نماید رنان .)10۱2 ،
مار منتهرشده از سری اداره اطالعا

اقتصادی اتحادیيه اروپيا نهيا مي دهيد مبيادت

تجاری ایرا و  41عضر ای اتحادیه در سه ماهه ن،ست سال  4316منالدی رشد  44درصيدی
داشته و به مرز  4منلنارد یررو رسنده است .ترافيق هسيته ای در ن،سيتن مياه  4316بيه اجيرا
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گذاشته شد و تحلنلگرا انتظار دارند با اجرای شد ای ترافق حجم مبادت

دو طرف رشيد

قابل ترجه داشته باشد یررواستا .)4316 ،

 .3آلمان
بعد از برجام بنش از  1333نفر از فعالن اقتصادی لميان در قاليب هنئيتهيای تجياری وارد
تجاری و سرمایهگذاری خيارج در ایيرا ابيراز تمایيل

ایرا شدند و برای برقراری مراودا

نمردهاند .در حال حاضر ،چند شررت لمان مثل فرلکس واگ به عنرا یک از بيزرگتيری
خردروسازا دننا با طرف ایران قرارداد امضا ررده و قرار است برای ترلنيد رلنيه خردروهيای
خرد در ایرا سرمایهگذاری مهيترک انجيام دهيد .شيررت باسي

لميا بيه عنيرا یکي از

بزرگتری شررتهيا در حيرزه پتروشينم و ميراد شينمنای در حيال انعقياد قيرارداد بيرای
سرمایهگذاری در ایرا است و شررت نفت بزرگ لننده لما دفتير خيرد را در ایيرا دوبياره
فعال ررده و در ب،شهای م،تل

در حال مذارره است یراق .)4316 ،

زیگمار گابریل وزیر اقتصياد و معياو صيدراعظم لميا در بناننيه ای اعيالم ريرد در پي
پرداختشد بده های سابق ایرا نزد بنمه اعتباری هرمس ،وزار
ضمانت صادرا

هرمس را برای تجار

اقتصاد لما ماده اسيت

با ایرا مجدداً بگهاید .پرشش هرمس تدابنری است

ره از سری دولت لما ات،اذ شده تيا در صيرر

عيدم پرداخيت پيرل از سيری بيدهکارا

خارج  ،از شررت های لمان حمایت رند گابریل .)4316 ،پرداخت بيده اعتبيار صيادرات
ایرا به لما گام مهم برای احنای رواب اقتصيادی منيا دو رهيرر اسيت .طبيق ترافقيا
انجامشده ،از روز اول تنرماه  10۱5ای شررت ماده خراهد برد تيا تحيت پيروژههيای ایيرا
پرشش بنمهای صادر رند ماجدی،

.)10۱5

 .5ایتالیا
پ س از شروع به رار دولت یازدهم ،معاو وزیر خارجه ایتالنا و سپس وزیر اميرر خارجيه
ایتالنا ب عد از گذشت ده سال به ایرا

مدند  .پس از امضای برجام ،رئنس جمهرر رهررما

در بهم  ، ۱2در ن،ستن سفر اروپای خرد پس از لغر تحيریم هيا در قاليب یيک هنئيت
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بلندپایه صد و پنجاه نفری به ایتالنا سفر ررد  .در جریا ای سفر ،چهارده سند همکاری به
ارزش  43منلنارد یررو  11منلنارد و  233منلنر دتر) با ایتالنا به امضا رسند  .در اداميه،
هنئت های م،تل
مذاررا
مذاررا

تجاری از ایتالنا به ایرا

مدنيد  .از جمليه شيررت بنميه سياچه بيرای

تجاری و اقتصادی با شررت هيا ی ایراني پيس از برجيام وارد ایيرا شيد  .طي
صرر گرفته ،شررت بنمه اعتبياری سياچه تيا سيق

اعتباری برای مبيادت

 5منلنيارد یيررو پرشيش

بيا ایيرا اختصياص داده اسيت . )Bozorgmehr & Politi, 2016

ایتالنا تنها رهرر اروپای و از معدود رهررهای دنناست ره تراز تجاری ایرا نسبت به
مثبت است و بيا وجيرد اینکيه در بسيناری از زیرسياخت هيای صينعت ميا شيامل نفيت،
پتروشنم  ،فرتد ،سنگ ،چرم و لرازم خانگ و نساج رد پای ایتالنای ها دیده م شيرد،
اما ای رهرر بنهتر از ما خرید م رند تا به ما جنس بفروشد .

 .4اتریش
با ترجه به اینکه اتریش از ن،ستن رهررهای اروپای است ره ترانست بيه سيرعت از بحيرا
اقتصادی  4337رهای یابد ،همارنر ننز از سرمایهگذارا خارج عميده در اروپيای مرريزی،
شرق و جنرب شرق است .اتریه ها م ترانند با سرمایهگذاری در ایرا و در شيرای بيرد-
برد ،عالوه بر دسترس به بازار جمهرری اسالم  ،بازارهای همسایه ایرا را ننيز ريه جمعنتي
بالغ بر  033منلنر نفر را در بر م گنرد ،مررد هدف قرار دهنيد .بيا ترافيق بير سير نقهيه راه
همکاری های اقتصادی ایرا و اتریش برای دوره پنجسياله  4316تيا  4343بيه امضيای وزرای
صنعت ،معد و تجار

ایرا و وزیر علرم ،تحقنقا

و اقتصاد اتریش ،چهم انيداز روابي بيا

تأرند بير سناسيت هيای «حرريت بيه سيمت تيراز در روابي تجياری دو رهيرر»« ،ترسيعه
سرمایهگذاری خارج و سرمایهگذاری مهترک»« ،ترسعه ب،ش خدما

در زمننههای صينعت،

بانکداری ،بنمه و ترریسم»« ،ترسعه اقتصاد دانش بننا »« ،افيزایش سيهم محصيرت
افزوده باتتر در تجار

بيا ارزش

دو رهرر»« ،همکياری دو رهيرر بيرای حضيرر در بازارهيای ثالي »،

«افزایش بهره وری»« ،ترسعه رار فرین و افزایش سهم ب،يش خصرصي در روابي في ميابن
اقتصادی» پنشبنن شده است خسروتاج.)10۱2 ،
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 .5هلند
ایرا و هلند برای ن،ستن بار پس از پنروزی انقالب اسالم و پس از ترافق هستهای ایرا بيا
قدر های بزرگ در مررد ایجاد رنسرسينرم مهيترک بيرای ترسيعه زنجنيره ارزش در ب،يش
رهاورزی ترافق رردند .وزیر امرر اقتصادی هلند با اشاره به ترانای های ایرا در ترلنيد رنفي
منره ،اظهار داشته ره م ترا با ترسعه همکاریهای دوجانبه منرههای رنف ایيرا را بيه سيایر
نقاط جها صادر ررد .وی همچنن به زمننه خرب مرجرد در رهيرر ایيرا بيرای ترلنيد گيل
اشاره و خراستار افزایش همکاریها در ترلند و فر وری گل شد رمپ.)10۱5 ،

 .2سوئیس
گفتوگرهای اقتصادی بن ایرا و سرئنس بر اساس مفاد نقهه راه روابي دو رهيرر پيس از
برجام یاز شد و در سفر رئنس جمهرری ای رهرر به تهرا در اسيفندماه سيال  10۱2ميررد
ترافق رؤسای جمهرر دو رهرر قرار گرفت .اولن دور گفتوگرهای مال بين دو رهيرر ننيز
به طرر جداگانه و به ریاست معاو نظارت بانک مررزی جمهيرری اسيالم ایيرا در وزار
دارای سرئنس در بر و با حضرر ب،شهای مال و بيانک سيرئنس در اردیبههيتمياه سيال
جاری برگزار شد .مدیر رواب دوجانبه وزار

اقتصاد سرئنس ،از یاز رواب رارگزاری بانک

منا برخ از بانک های سرینس با بانک های ایران و همچنن فعالشد بنمه ریسک صادرا
سرئنس برای پرشش تعامال

تجياری شيررت هيای سرئنسي بيا ایيرا خبير داد و ميادگ

رهررش برای حمایت از الحاق ایرا به سازما تجار

جهان و همکاری در زمننيه مالکنيت

معنری را اعالم نمرد لری.)10۱5 ،

 .8چین
رئنس جمهرری چن بزرگ تری قدر

سنای و یک از پينج قيدر

گذشت  12سال از سفر رئنس جمهرر اسبق چن

بيزرگ جهيا پيس از

قای جنانگ زمن ) به ایرا سفر ريرد .ایي

رهرر اولن رهرری برد ره پس از امضای ترافقنامه برجام در عال تری سوح سناسي بيرای
افزایش مناسبا

تجاری و اقتصادی اعالم مادگ نمرد .جمهرری اسيالم ایيرا و جمهيرری
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خلق چن در راستای تعمنق و تحکنم مناسبا
تفاهم همکاری امضا رردند .از

و همکاری های مهيترک  17سيند و یادداشيت

جمله یادداشت تفاهم ارتقاء رمربند اقتصادی جاده ابریهم و

یادداشت تفاهم تقریت همکاری های صنعت  ،معدن و سيرمایه گيذاری منيا وزار
معد و تجار
تجار

ایرا و رمنسنر مل ترسعه و اصالحا

ایرا و رئنس رمنسنر ترسعه و اصالحا

صينعت،

چن  ،ترس وزیر صنعت ،معيد و

چن به امضا رسند .موابق ای سند ،ارتقاء

سوح رواب دوجانبه ظرف  13سال ینده تا  633منلنارد دتر هدفگذاری شده اسيت پایگياه
اطالعرسان دولت.)10۱5 ،

 .5سنگاپور
دولت سنگاپرر با درک به مرقع اهمنت برجام در رنار رهررهای تایلند ،ویتنيام ،انيدونزی،
فنلنپن و مالزی برنامه های خرد را در سوح رواب م،تل
ایرا

اقتصادی ،تجاری و سناس بيا

یاز نمرده است  .نمایندگا ب،ش خصرص رهرر ط مذاررا

رنگره مل تجار

خرد بيا دبنير ريل

سنگاپرر در خصرص ایجاد بانيک مهيترک بين دو رهيرر بيه ترافيق

رسندند  .ای بانک با ترجه به شرای دورا پساتحریم با سيرمایه مهيترک و نيرم افزارهيا،
س،ت افزارها و شبکه بانک ره سنگاپرر در جها دارد ،ایجاد م شرد پایگاه اطالع رسان
تجار

جهان .)10۱5 ،

ج .تجارت خارجی ایران؛ قبل و بعد از برجام
بررس وضعنت تجار
پنهرفته حار از

خارج ایرا بيا برخي رهيررهای منت،يب اروپيای و سينای

است ره در همن مد

اندک ،تجار

خيارج بيا رهيررهای ريه

زمان در عداد شررای مهم تجاری ایرا محسرب م شدند ،رشد مناسب یافته و به تدریج
جغرافنای تجار
واردا

خارج ایرا گسترده تر خراهد شد .صادرا

ایرا از ژاپ  ،فرانسه و سرئد و تجار

ایرا به مریکا و تایرا ،

خارج ایرا بيا ريره جنيرب و اسيپاننا

رشدهای مناسب داشته و با سایر رهررهای اروپای ننز عمدتاً رشد نها م دهد جدول
یک).
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منبع :مار گمرک جمهرری اسالم ایرا 10۱2-10۱5،

 .1تسهیل عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت
ایرا درخراست عضریت خرد در سازما جهان تجار را از سال  1075بيه دبنرخانيه ایي سيازما
ارائه و ای درخراست بارها با م،الفت مریکا روبهرو شد .م،الفيت مریکيا ريه بنهيتر جنبيه سناسي
داشت ،باع مي شيد پيذیرش ایيرا ميررد مرافقيت قيرار نگنيرد تيا اینکيه در روز  5خيرداد 1012
درخراست الحاق ایرا ره  ۱سال پنش در  41تنر  1075تسلنم ای سازما شيده بيرد ،بيرای بنسيت و
دومن بار مررد بررس قرار گرفت و بر خيالف نهسيتهيای پنهين شيررای عميرم  ،بيدو ابيراز
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م،الفت مریکا ،درخراست عضریت ایرا مررد پذیرش اعضا قرار گرفت و بيه ایي ترتنيب ،ایيرا از
سال  1012به عنرا عضر ناظر ای سازما  ،روند عضریت رامل را یاز ررده است .با روی ريار ميد
دولت نهم و دهم و اعمال تحریمهای بن الملل عمالً فرصت ادامه فرایند عضيریت از وضيعنت نياظر
به عضر رامل از ایرا گرفته شد .پس از اجرای شد برجام و لغر تحریمهيای یيرب علنيه رهيررما ،
اقتصاد رهرر در فصل نرین قرار گرفته است .دولت یازدهم اعيالم ريرده تمایيل دارد عضير سيازما
تجار جهان شرد تا شرای بهتری بيرای همکياری و شيرارت بين المللي مهنيا شيرد .از نجيا ريه
قدر های بزرگ اقتصادی دننا نظنر مریکا و اتحادیه اروپا سيهم بسيزای در تصيمنمگنيریهيای ایي
سازما دارند ،با امضای برجام و رفع تحریمهای بين المللي بليرکهيای بيزرگ اقتصيادی دننيا نظنير
اتحادیه اروپا و مریکا حمایت خرد را از عضریت ایرا در ای سازما رسماً اعالم رردهاند.
فدریکا مرگرین مسئرل سناست خارج اتحادیه اروپا در پ بازگهت هنئت اقتصيادی و گمرري
اتحادیه اروپا از تهرا با صدور بناننه ای از الحاق جمهرری اسالم ایيرا بيه سيازما جهيان تجيار
حمایت ررد  .)Fernandez, 2016وال استریت ژورنال ننز در گزارش نرشت« :راخ سيفند سيع دارد
ترافق هستهای تاری ،سال گذشته را تحکنم ب،هد و با تأرند بر تسهنل معامليه شيررت هيا بيا ایيرا ،
سرگرم موالعه برای عضریت ایرا در سازما تجار جهان است» ).(Lee and Solomon, 2016
روبرتر زودو ،مدیر رل سازما تجار جهان درباره الحاق ایرا به ایي سيازما گفتيه اسيت:
«ما در مراحل اولنه هستنم ،اما فکر م رنم حس ننت و تعامل وجرد دارد و امندوارم روند عضيریت
در اسرع وقت ط شرد .در پ اجالس شررای عمرم مررخ  14م  ،4316نيرزده عضير سيازما
جهان تجار با صدور بناننيه مهيترر در حمایيت از فعيالسيازی مجيدد فراینيد الحياق ایيرا ،
مهرر ها به طرق م،تل

در حال انجام است و تنم الحياق سيازما در تعاميل مسيتمر بيا طيرف

ایران برای ادامه فرایند مذارره در تالش است» ).(WTO, 2016

 .7گسترش بازارهای صادراتی
با اجرای شد برجام و رفع تحریمها ،امکا صيدور برخي از راتهيای صيادرات ایراني بيه
بازارهای سنت در اروپا و مریکا برقرار شد .در ادامه به روند ترسعه بازار راتهيای ایراني در
بازارهای هدف م پردازیم.
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یک .میگو و خاویار
وزار

طبق اعالم مقاما

جهاد رهاورزی ،با رفع تحریمهيا ،در سيال  ۱5بازارهيای جدیيدی

برای خاویار و منگری ایران به دست خراهد مد و ای محصرت

به مریکا و رانيادا صيادر

م شرد .دولت مریکا بر اساس برنامه جامع اقدام مهترک ريه از ننميه ژانریيه  4316بيه اجيرا
گذاشته شده ،واردا

برخ راتها از ایرا را زاد ررده است .ط سال هيای گذشيته و در پي

تحریمهای ای رهرر صادرا

ایرا به مریکا به مرز صفر رسنده برد.

ای بازارها در رنار بازارهای جدید صادرا
 )10۱5و امسال بن هتری تمررز صادرا
تا  17سال پنش بازارهای اروپای
اصل تری بازار هدف صادرا

منگری پرورش به بازارهای اروپای خراهد بيرد.

اسپاننا ،ایتالنا ،فرانسه ،انگلنس و هلنيد) بيه طيرر عميده،
منگری ایرا محسرب م شدند ،اميا بيه تيدریج بيا اعميال

تحریم های بانک و عدم پرداخت ها به صرر
روند صادرا

بزیا در اروپا ایجياد شيدهانيد صيالح ،

مستقنم از طریق بانک ط سالهای گذشيته،

منگری ایرا به ای رهررها راهش یافت ،به طرری ريه هيم ارنير تنهيا 13

درصد منگری رهرر به اروپا صادر م شرد.
مقاما

شنال

رهرر اعالم ررده اند ره اتحادیيه اروپيا تعرفيه 1۱درصيدی بيرای واردا

منگری ایران وضع ررده ره مانع صادرا
مار نادرست در خصرص ترلند ناخال
تجاری خرد را بر اساس ترلند ناخال
واردا

منگری ایران شده است .متأسيفانه دوليت گذشيته
داخل ارائه داده و چر اتحادیيه اروپيا تعرفيه هيای

داخل تنظنم م رند ،ط سالهای اخنر ،منيزا تعرفيه

منگری ایران به اروپا افزایش یافته و به  1۱درصد رسنده است .در حيال ريه تعرفيه

رهررهای رقنب مانند اررادور  14درصد پاین تر از ایرا است.
با ترافقا

صرر گرفته در برجام ،مذاررا

تجاری ط برگزاری جلسا

مهيترک و

ایجاد رمنسنر مهترک شنالت منا ایرا و اروپا یاز شده و امند است تعرفه صيادرا
منگر به رهررهای عضر ای اتحادیه به گرنه ای تغننر نماید ره قدر

رقابيت بيا رقبيای

همچر اررادور در بازار اروپا بيرای تجيار ایراني فيراهم شيرد .انتظيار مي رود بيا لغير
تحریم ها ی بانک علنه رهررما  ،دوباره شياهد افيزایش منيزا صيادرا
اروپای باشنم .

بيه رهيررهای
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دو .فرش دستباف
فرش ایرا در بازار مریکا یيک برنيد شيناختهشيده اسيت و ایي رهيرر یکي از بزرگتيری
مصرفرنندگا فرش دستباف در جها است ره به طرر معمرل تقاضيای زیيادی از ترلنيدا
فرش ایرا دارد .قبل از اعمال تحریمها در سال  ،4313مریکا بزرگتری واردرننده فرش ایرا
برد .در سال  ،11حدود  14منلنر دتر فرش به مریکا صادر شده بنش از  16درصيد از ريل
صادرا

فرش دستباف ایرا ) ،اما از مهرماه  1۱صادرا

شد صادرا

فرش به ای رهرر مترقي

و باعي

فرش دستباف ایرا راهش یابد.

ظرفنت پذیرش فرش دستباف مریکا حداقل  433منلنر دتر است ره با رفع تحریمهيا و
به شرط داشت تبلنغا

مناسب و ترلند برنامهریزیشده م تراننم دوباره سهم بنهتری از بيازار

صادرات فرش دستباف داشته باشنم .مقاما

مررز مل فرش اعالم رردند اولن محمرله فيرش

دستباف ایرا در ابتدای سال منالدی  4316به مریکا ارسال شده است رارگر.)10۱2 ،

سه .محصوالت دامی و کشاورزی
رهاورزی ایرا یک از مهم تری ب،ش های اقتصادی رهرر است ره بيا داشيت محصيرت
راتهای ارزشمند نقش مؤثری در صادرا
و اجرای شد

و

ینرنفت و رشد اقتصادی رهرر دارد .ترافق برجيام

 ،چهمانداز روشن برای حضرر در بازارهای جهان ترسينم نميرد .در واقيع

لغر تحریم ها ،درهای ب،ش رهاورزی جها را به ایرا گهيرد و امکيا انتقيال دانيش فني و
فناوریهای نری  ،ورود ماشن ت
ورود وارس و داروهای دام  ،تجار

مدر  ،ورود ميراد اولنيه از رهيررهای معتبير و پنهيرفته،
جهان و سرمایه گذاری در ب،ش های م،تل

خراهد ريرد .همچنين در پسيابرجام ،بيا ورود هنئيت هيای م،تلي

را فراهم

از رهيررهای همچير

قزاقستا  ،اوررای  ،چن  ،هلند ،اتریش ،فنالند ،فرانسه ،فریقای جنرب  ،ننرزیلند ،رننا ،روسينه،
ذربایجا  ،انگلستا و لما و امضای تفاهمنامه های م،تل

در زمننه گسترش همکياری هيای

رهاورزی ،شرای برای ارتقای فعالنت های تحقنقات  ،رهت فراسرزمنن  ،ميدیریت منيابع ب،
احنای جاده ابریهم ،بهبرد شرای صادرا

و واردا

مراد اولنه ای ب،يش نهياده هيای ترلنيد

همچر بذر ،سم و ررد) و احنای جنگلها و مراتع فراهم شده است.
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به عنرا مثال ،بر اساس مذاررات ره با لميان هيا انجيام شيده ،امکيا ترلنيد مهيترک و
صادرا

لبننا  ،مرغ ،ت،م مرغ ،خرما ،رهمش ،گناها داروی و پسيته بيه بازارهيای جهيان

فراهم است .به گفته مقاما

رهاورزی لما  ،برای واردا

پسيته ایيرا محيدودیت هيای در

اتحادیه اروپا از بابت فلرتارسن وجرد دارد ره از طریق بهبرد سنستم های فناوری م ترا ای
مهکال

را حل ررد اشمنت.)10۱5 ،

چهار .زعفران
در پ ترافقا هسته ای ایرا با رهررهای  5+1مریکا پس از  15سال بيه جميع مهيتریا زعفيرا
ایران پنرست و تاجرا ایران مرفق شدند در ماههای اخنر و از زميا برداشيتهشيد تحيریمهيا تيا
رنر  ،بالغ بر  033رنلرگرم زعفرا ایران به ای رهرر صادر رنند .پنش از ایي  ،مریکيا هيم ماننيد
سایر رهررها مهتری زعفرا ایران برد ،اما با ترجيه بيه تحيریم هيا ایي محصيرل را بيه صيرر
واسوهای از رهررهای مانند امارا خریداری م ررد ره البته به نيام ایي رهيررها تميام مي شيد؛
چراره رهررهای واسوه  ،زعفرا ایران را به صرر فليه ای خریيداری و در برنيدهای ملي خيرد
بستهبندی و به مریکا و دیگر رهررهای اروپای صادر م رردند .)Kamali Dehghan, 2016

پنج .کفش و محصوالت چرمی
پس از اجرای برجام و یاز رفت و مد هنئيتهيای تجياری اروپيای بيه ایيرا شيررتهيای
ایتالنای عالقهمندی خرد را به صنعت رفش ایرا نها دادند و بيا حضيرر در گيروه صينعت
ملّ  ،در خصرص زمننههای همکاری در ب،ش طراح  ،ترلنيد ،ميرزش ،انتقيال تکنرليرژی و
بازاریاب در راستای احناء نها رفش ملّ و جهان شد ای محصرل ميذارره رردنيد .فرانکير
بالن  ،مؤسس مدرسه پل تکننک رفش و ننز درتر ماساری به عنرا بازاریاب نمرنه از اعضيای
هنئت ایتالنای با اذعا به اینکه رنفنت رفشهای ایران در دننا شناختهشده است ،اعالم رردند
قصد دارند با افزایش ترلند و ارتقاء رنفنت رفش ملّ  ،به صادرا
رنند .پنهنهاد های طرف ایتالنای عمدتاً بير مرضيرعا

بنهتر محصرت

رميک

ميرزش ،تکنرليرژی ،ترلنيد ،فيروش

اینترنت و تجاریسازی نها رفش مل متمررز برد بالن و ماساری.)10۱5 ،

تأثیرات برجام بر تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران ــــــــــــــــــــــــــــ 23

شش .ترانزیت
در سالهای اخنر و به ویژه از زما روی رار مد دولت یازدهم ،تعداد پروازهای بين المللي عبيرری
از سما ایرا سه برابر و حجم راتهای ترانزیت از طریق راه ه رهرر دو برابر شيده اسيت .بيا ایي
حال ،به ریم افزایش ارتباطا بن الملل  ،ایرا همچنا از ننم از ظرفنت ترانزیتي خيرد ريه حيدود
 13منلنر ت در سال است ،استفاده م رند .ایرا با گياه از نقيش مهيم خيرد در ترانزیيت ريات در
منوقه و همچنن  ،مزایای اقتصادی و فرصتهای شغل ای ره م تراند تبدیلشد به قوب ترانزیت بيه
همراه داشته باشد ،به دنبال تنرعب،ه به مسنرهای ترانزیت خرد برده است .با ترجيه بيه تمایيل اروپيا
برای تبدیلشد به بزرگتری شریک تجاری ایرا پس از لغر تحریمها و با عنایيت بيه شيفتگ اخنير
وضعنت تررنه ،تالشهای خرب برای ایجاد مسنرهای جدید ترانزیت به اروپا یاز شيده اسيت .ایيرا
اقدام به احنای طر قدیم اتصال به اروپا از طریق مسنر جدید ب  -خار رمک ررده است.
ررریدور خلنج فارس -دریای سناه ره شامل مسنر جادهای ،ریل و دریای است از خلينج
فارس در جنرب ایرا یاز و به شمال ایرا م رود .سپس از نجا بيه ارمنسيتا و ذربایجيا
امتداد م یابد و از نجا به بنادر پرت و باترم در گرجستا در ساحل دریای سناه م رسد .در
ای مسنر ،بنادر بلغارستا ننز نقش ایفا م رنند و راتهای ارسال شده با رهيت  ،از بنيادر ایي
رهرر با رامنر به یرنا منتقل م شرند .رامنر های ره عازم ایتالنا هسيتند ننيز مي تراننيد از
بنادر جنرب یرنا محمرلههای ارسال از طریق ای ررریدور را بارگنری نمایند.
رهررهای ایرا  ،ارمنستا  ،ذربایجا  ،گرجستا  ،بلغارستا و یرنيا  ،اخنيراً در خصيرص
پنشنریس اولنه ای پروژه ترافق رردهاند و انتظار م رود طير ميذررر تيا پایيا سيال 4316
نهای شرد پایگاه اطالعرسان تجار

جهان .)10۱5 ،

همچنن رؤسای جمهرر ایرا  ،روسينه و ذربایجيا در بيارر ،دربياره طنفي از مرضيرعا
اقتصادی گفتوگر رردند ره از جمله یک از مهمتری

ها ترافيق بيرای تکمنيل و فعيالريرد

رریدور بن الملل شمال -جنرب برد .موابق ترافق صرر گرفتيه ،طيرفهيا بيا در نظير گيرفت
ناروای راربرد تحریم های نامهروع اقتصادی ،با تأیند اینکيه رریيدورهای ترانزیتي امي و قابيل
اعتماد ،ایجاد فرصت های جدید جهت ترسعه منوقه و رفاه مردم

را تسهنل خراهيد نميرد ،بيه

منظرر تأمن رشد اقتصادی منوقه و امننت انرژی بن الملل  ،همکياری خيرد در حيرزه انيرژی و
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حمل ونقل در جهت ترسعه رریدورهای انرژی و حمل و نقل منوقيهای و بين المللي را تهيدید
خراهند ررد و تدابنر مؤثری به منظرر ترسعه زیرساختهای مرجرد حمل و نقلي – ارتبياط بيا
هدف تحکنم فرصت های مرجرد در امر حمل و نقل رات و مسافر در امتداد رریدور حمل و نقيل
بن الملل «شمال -جنرب» ات،اذ خراهند ررد و بر افزایش نقش خرد بير پایيه نفيع مهيترک ،در
اجرای پروژههای جدید در زمننه ارتباط ریل در چيارچرب ترسيعه و افيزایش ريارای رریيدور
حمل و نقل بن الملل «شمال -جنرب» مساعد

بنهتری خراهند نمرد ایرنا.)10۱5 ،

مهمتری جزء ای پروژه تکمنل طر راه ه قزوی  -رشت -ستارا و اتصال

به شيبکه

خورط ریل جمهرری ذربایجا است ره به معنای اتصال خورط ریلي ایيرا و روسينه بيه
یکدیگر و به ویژه شمال و شرق اروپا از یک سر و استفاده از ظرفنيت دریيای خيزر و سيپس
اتصال

به اقنانرس هند از سری دیگر است.

با اجرای ای پروژه ،هم اقتصاد ایرا جهش بسنار قابل مالحظهای خراهد ررد و هيم دسترسي
رهررهای ذربایجا و روسنه و رهررهای اسکاندیناوی و شيمال و شيرق اروپيا بيه بهيای زاد
ارزا تر و سریعتر صرر م گنرد .تا جای ره ترانزیت اروپا و روسنه از طریق ایرا  ،بنا بير برخي
تحلنلها از نظر مسافت و زما تا  23درصد ررتاهتر و از نظر هزینه تيا  03درصيد ارزا تير خراهيد
شد .همچنن  ،از طریق رریدور شمال -جنرب ،رهررها م ترانند از مزایای دسترس به سيه بيازار و
مررز ترزیع و حمل و نقل بار جهان در سنا شامل حرزه خلنج فارس ،حرزه اقنانرس هند و حيرزه
رهررهای جنرب شرق

سنا با جمعنت حدود چند منلنارد نفر برخرردار شرند ایراس.)10۱5 ،

هفت .حمل و نقل دریایی
بعد از برجام وضعنت منوقه شکل اجرای و عمل گرفته و رفتهرفتيه ممنرعنيتهيای ريه بيا
پرچم ایرا برای تردد در بنيادر خيارج وجيرد داشيت ،لغير شيده اسيت .در حيال حاضير،
شررت های رهتنران ایران مجرز تردد به رلنه بنادر دننا را دارند ،چراره پرششهيای بنميهای
پس از برجام اجرا و اجازه تردد به شررتهای رهتنران ایران داده شده است .پس از برجيام،
تحریمهای ره به دلنل دخالت مریکا مانع تبادل تجاری ایرا م شيد ،برطيرف شيد و اجيازه
تردد رهت های ایران به بنادر مریکای و رهررهای همپنما با مریکا صيادر شيد تيا مسيئله

تأثیرات برجام بر تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران ــــــــــــــــــــــــــــ 24

پنش مده در ارتباط با تحریمهای ایجادشده ترس

مریکای ها و رهيررهای هيمپنميا

هيا

برطرف شرد پلمه.)10۱5 ،

 .3دسترسی به فناوریهای نو
لما با استفاده از فرصت بهبرد مناسبا

سناس بن تهرا و یرب ،شروع به همکاری نزدیک

با ایرا برای ترسعه انرژی های تجدیدپذیر با استفاده از تجربه های مرفق سناستگذارا لمان
در سال های گذشته ررده است .لميا قصيد دارد بيا بهيرهگنيری از جایگياه خيرد بيه عنيرا
بزرگتری شریک تجاری اروپای ایرا  ،در استفاده از پتانسنل انرژی های تجدیدپذیر ایيرا از
سایر رقبا پنه بگنرد و با ترجه به راهش منابع فسنل  ،ایيرا را بيرای گيذار بيه انيرژی هيای
تجدیدپذیر ماده رند .ایرا و لما از دهه  1۱53منالدی ،شررای تجاری و مرزش یکيدیگر
بردهاند .دولت لما اخنراً با انتهار گزارش  105صفحهای تحيت عنيرا «ترانمندسيازی فتير
ولتائنک ایرا » ) ،(Federal Foreign Office 2015به بررسي فرصيتهيای بيازار انيرژی فتير
ولتائنک ایرا پرداخته و خراستار همکاری های بلندمد

با شررت های فعال در زمننيه انيرژی

خررشندی ایرا است .در ای موالعه در زمننه چگرنگ ایجاد شبکههای رسب و رار و انجيام
معامال

در رهرری ره در  13درصد از سرزمننش از  033روز فتاب در طرل سال برخرردار

است ،ترصنه های شده است .رمتر از یک درصد بيرق در ایيرا از انيرژی خررشيندی ترلنيد
م شرد و ای در حال است ره پتانسنل استفاده نهده عظنم در ای ب،ش وجرد دارد .با لغير
تحریم های اقتصادی علنه ایرا  ،شررت های لمان فعيال در زمننيه انيرژی خررشيندی ارنير
فرصت عظنم برای فعالنت در ای حرزه دارند .ایرا بيا ظرفنيت ترلنيد بيرق  73گنگياوات ،
دارای پتانسنل عظنم در زمننه انرژی های تجدیدپذیر است ،به نحری ره تنهيا پتانسينل ترلنيد
برق بادی در ای رهرر  03گنگاوا

بر ورد شده است .دولت ایرا قصد دارد ظرفنيت ترلنيد

انرژیهای تجدیدپذیر را تا سال  4343به  5گنگاوا
ساتنه ای رهرر خراهد برد.

برساند ره حدود  5درصد رل ترلند برق
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 .5تأسیس دفاتر تجاری کشورهای اروپایی در ایران
با انجام ترافق برجام و رفع تدریج تحریمها و مرانع تجياری و حضيرر مسيتمر هنئيتهيای
تجاری از اقص نقاط جها به خصيرص رهيررهای اروپيای بيه ایيرا و بررسي وضيعنت
اقتصادی و ترانمندیهای تجاری ایرا  ،بسناری از رهررها برای پنگنيری ترافقيا

و حضيرر

دائم در بازار ایرا اقدام به تأسنس دفاتر تجاری رردند.
 -دولت فدرال استرالنا اعالم نمرد برای ترسعه تجار

بيا ایيرا دفتير تجياری در تهيرا

تأسنس م رند .ای دفتر ره در سال  4313تعونل شيد ،در داخيل سيفار

اسيترالنا در تهيرا

مستقر خراهد برد .ای دفتر به دنبال فرصت های تجاری برای تجار استرالنای و ایجياد روابي
نزدیک تر و سرمایه گذاری بن دو رهرر خراهد برد .حجم مبادت

تجاری استرالنا با ایيرا در

دورا تحریمها ساتنه به حدود  053منلنر دتر م رسند و انتظيار مي رود ایي رقيم بعيد از
ترافق هستهای رشد قابل ترجه را شاهد باشد ).(Riordan, 2016
 به منظرر احنای همکاری جدید ایرا و لما  ،مرريز همکياری هيای اقتصيادی ایيرا واروپا متهکل از فضای یک هزار متر مربع در داخل ساختما «اتحادیه بازرگان خاورمنانيه و
خاور نزدیک لما » تأسنس شد .ب،ش خصرص ایران در وارنش به ای اقدام اعالم ميادگ
نمرده ره دفاتر شررت های بزرگ ایران فعالنت خرد را در ای مررز یاز رنند .لما هميراره
شریک اول یا دوم تجاری ایرا برده و پنشبنن م شرد در سه تا چهار سال ینيده دوبياره بيه
جمع شررای اصل ایرا

بپنرندد ).(NUMOV, 2016

 سفنر سرئد در ایرا اعالم ررد سرئد در ایرا دفتير تجياری دایير مي رنيد 53 .درصيد دفتيرتجاری سفار سرئد دولت برده و  53درصد

خصرص است و رایزنا تجياری در ایي ب،يش

دارای گذرنامه دولت هستند .شررت های بزرگ و خرشنام از سرئد در ایرا فعالنت م رنند و بيا
شررت های ایران همکاری و مهاررت دارند .ای همکياری در دورا پسياتحریم مي ترانيد بسينار
بنش از گذشته ترسعه یابد و عالوه بر صدور رات و خدما به مرحله تبادل اطالعا و فنياوری در
حرزه صنعت و سرمایهگذاریهای مهترک بننجامد تنلر.)10۱5 ،
 در چارچرب برنامه های روسنه و ایرا برای ترسعه هرچه بنهتر روابي اقتصيادی دوجانبيه ونقهه راه ترسعه همکاری ها ،دفتر نمایندگ بازرگان ای رهيرر در تهيرا تيا پایيا سيال مينالدی

تأثیرات برجام بر تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران ــــــــــــــــــــــــــــ 22

راه اندازی م شرد .گهایش ای دفتر م تراند زمننه افزایش رواب اقتصيادی دو رهيرر را در ب،يش
واردا و صادرا فراهم رند ،به ویژه اینکه در افق ترسعه رواب دو رهرر برنامه  13منلنيارد دتری
شد ارزش همکاریهای اقتصادی در هر سال پنشبنن شده است تسننم.)10۱5 ،
 رره جنرب ره بعد از اجرای برجام و برداشتهشد تحریمها عالقيه زیيادی بيه گسيترشهمکاری با ایرا از خرد نها داده ،تا رنر خدما

قابل ترجه به بازرگانا خرد اختصياص

داده ره گهایش اولن مررز حقرق ایرا در اتاق بازرگان رره جنرب در سئرل پایت،يت ريره
جنرب با هدف ارائه مهاوره های حقرق  ،از جمله هاست .ای مررز ترس « ژانيس ترسيعه،
تجار

و سرمایهگذاری» ره وابسته به دوليت اسيت راهانيدازی شيده و از جانيب بانيکهيای

«صنعت» و «را وری» رره جنرب و همچنن وزار
پهتنبان م

بازرگان  ،صينعت و انيرژی ایي رهيرر

شرد ).(Kotra, 2016

 .4کاهش ریسک تجاری
سازما همکاریهای اقتصادی و ترسعه 0به صرر دورهای نمره ریسک تجاری رهيررها را اعيالم
م رند .ای سازما در خری گزارش خرد ره در ارتبر  4315منتهر شد ،اعالم ريرد رتبيه ایيرا در
ریسک تجاری بهبرد یافته است .در فهرست ره سازما همکاریهای اقتصادی و ترسيعه از ریسيک
تجاری رهررها منتهر ررده ،از منا  431رهرری ره مررد بررس قرار گرفتهانيد ،تنهيا نميره هفيت
رهرر تغننر ررده ره از ای منا نمره ایرا و جمهرری سنهل بهبرد یافته است.
پنش از اعمال تحریمها ،نمره ایرا بر اساس ارزیاب های تحلنلگرا ای سيازما  2بيرد ريه بيا
شروع تحریمها به  7رسند ره باتتری سوح ریسک در رتبهبندی ای سازما اسيت .رتبيه اعتبياری
در خری گزارش ای سازما  ،در زمان ره ایرا در ستانه لغر تحریمهای ناش از ترافق هسيتهای
قرار داشت ،به  6راهش یافت ره نها دهنده بهبرد در ریسک رهرر برده اسيت .بيا ترجيه بيه لغير
تحریمها و گهایشهای ره در بازار ایرا رخ داده ،انتظار م رفت رتبه ایرا از  7بيه  5یعني جيزو
رهررهای با ریسک مترس  ،ارتقا یابد ،اما بيه دلنيل مانيده معرقيا بيه مؤسسيا بنميه صيادرات
خارج و عدم رفع رامل مهکال بانک  ،رتبه ایرا یک پله راهش یافت ).(OECD, 2016
3. OECD
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نتیجهگیری
ترجه ویژه به صادرا

ینرنفت و راهش وابستگ به واردا

به عنرا یک از پایه های اقتصاد

مقاومت در سناستهای رل اقتصاد مقاومت ابالغ شده از سيری رهبير معظيم انقيالب ميررد
تأرند قرارگرفته است .در واقع ،هرچه بننا های تجار
منوق تر شرد ،اقتصاد مل

خارج رهيرر تقریيت و تررنيب

سا تر و رمهزینهتر م تراند از در مدهای نفت مستقل شرد.

موالعه حاضر سع داشت وضعنت تجار خارج رهيرر در دوليتهيای دهيم و یيازدهم را
مقایسه ررده و ضم بنا محدودیتهای ایجادشيده در تجيار خيارج رهيرر ناشي از اعميال
تحریمها ،به اثرا برجام بر تجار خارج رهرر به صرر بالفعل و بالقره بپردازد.
با اجرای برجام و ایجاد فضای مثبت بن الملل بيرای اولين بيار در طيرل تياریخ انقيالب
اسالم  ،تراز بازرگان ایرا مثبت شد و شيررای تجياری ایيرا بيه تيدریج در حيال تغننير و
گسترده شد هستند .همچنن رواب تجاری با بسناری از شررای تجاری سنت ایرا ره عمدتاً
رهررهای اروپای هستند از سر گرفته شيد و انيدک انيدک در حيال گسيترش اسيت .فراینيد
عضریت ایرا در سازما جهان تجار

ره از یک دهه قبل در حالت عضيریت نياظر تعلنيق

یافته برد دوباره از سر گرفته شد و با حمایت قدر های بزرگ اقتصيادی بيه تيدریج در حيال
شروع مجدد است .از سری دیگر ترافق برجام بازارهای جدید برای راتهای صيادرات سينت
ایرا در اروپا و مریکا از قبنل فرش دستباف ،زعفرا  ،منگر ،خاویار و محصرت

رهياورزی

ایجاد ررد و امکا مهاررت با برخ رهررهای پنهرفته برای دسترسي بيه فنياوریهيای نير،
فرصتهای جدید ترانزیت و رهتنران و همچنن نرسازی برخ صنایع نظنير صينعت رفيش
رهرر فراهم نمرد .تأسنس دفاتر تجاری رهررهای اروپای و سينای در ایيرا بيرای ترسيعه
مبادت

تجاری و راهش یک رتبهای ریسک تجاری رهرر ط مد

از دیگر اثرا

مثبت برجام برای ساختار تجار

خارج رهرر به شيمار مي رود .بيا گذشيت

زما و رفع محدودیتهای تجاری و افزایش تعامال
م،تل  ،در ینده نزدیک ثمرا

ررتاه از امضيای برجيام،

و مراودا

اقتصادی ایرا با رهيررهای

ملمرستری از ترافق برجام در عرصه تجار

قابل تصرر است ره در شرای حاضر صرفاً نهانههای از

هریدا شده است.

خارج رهيرر
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