
  
 

  

  

  

  

  

  بولتن خبري اتحادیه اقتصادي اوراسیا

  سازمان توسعه تجارت ایران

  دفتر همکاري ایران و اوراسیا

11/1/1399  

 

  

  

  

شیوع در خصوص بسته تدوین شده براي مقابله با آثار تجاري   )لپنوفآندري اس( وزیر تجارت اوراسیااهم موارد ذکر شده توسط 

  :در حوزه اوراسیا 19بیماري کووید 

  .هستیم بازنگري استراتژي ها و سیاستهاي خودبا توجه به افت بازارهاي داخلی و جهانی، نیازمند به  

و اتخاذ  براي پاسخگویی سریع به فضاي جدید اقتصادي ی رااقدامات مناسبتصمیم دارد کمیسیون اقتصادي اوراسیا  

  .ایجاد نمایدثبات  برقراريبراي  يموثر سیستم

کنترل دقیق سیاستهاي گمرکی و تعرفه اي براي گروه هاي کاالیی منتخب، : شامل  مجموعه اقدامات داراي اولویت 

  رهاي داخلی، اقدامات با هدف تثبیت اوضاع بازارهاي مالی اباز فروپاشینگی اقدامات با هدف جلوگیري از کنترل و هماه

 تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکیگامهاي اولیه شامل اقدامات گمرکی و تغییرات تعرفه هاي گمرکی جهت اطمینان از  

  .استبه منظور کنترل و جلوگیري از شیوع کرونا ویروس برداشته شده 

اقدامات کوتاه  عنوانبه زنجیره هاي تولید در بازارهاي داخلی و همچنین شرکت هاي صادرات محور به  جبران خسارت 

اجزا و : تعرفه واردات براي تعدادي از کاالها مانند در همین راستا، تصمیم گرفته شده که. در نظر گرفته شده استمدت 

این اقدام می تواند به جبران خسارتهاي جاري و آینده  .خام کاهش یابد، مواد اولیه و )کاالهاي واسطه اي(قطعات 

  .شرکتهاي تولیدي در جهت حفظ عملکرد خود کمک کند

در برخی بازارها ایجاد شده ، به عنوان مثال با توقف تولید برخی کاالها توسط  فرصتهاي جدیديدر شرایط فعلی،  

برخی بازارها با کمبود تولید . ایجاد می شود) تحادیه اقتصادي اوراسیاا(تولیدکنندگان چینی، فرصتهاي جدیدي براي ما 

بررسی کنیم که چه  پتانسیل هایی در این بخشها ایجاد شده  ومواجه شده اند و الزم است این بازارها را شناسایی کرده 

  .است

تجارت الکترونیکی نه تنها در بعد . می شود ایجاد انگیزه بیشتر در دیجیتالی شدن تجارتوضعیت فعلی بازار باعث  

امکان هم ) B2B(از جمله ترانزیت و تعامالت بخش هاي خصوصی با یکدیگر  در فرایندهاي تجاريتجارت کاال بلکه 

  .توسعه پیدا کرده است

نیمه اول فروردین  - یک: شماره 

1399 

  اقدامات اتحادیه اقتصادي اوراسیا با توجه به شیوع ویروس کرونا

کمیسیون اقتصادي اوراسیا و کشورهاي عضو اتحادیه اقتصادي 

حفظ ثبات براي  ،قالب یک بستهی را در اقدامات مجموعهاوراسیا ، 

، تجارت دو جانبه کاال، آزادي حرکت نیروي کار در حوزه اقتصادي

  .تدوین می کنند 19شیوع بیماري کووید در شرایط  اوراسیا 

 )2020مارس  19( 



  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

به صورت اعالم نشده و موقت در بعضاً  ،19 - در راستاي مقابله با بیماري کووید ي جهانکشورها اقدامات تجاري

از کشورهاي عضو درخواست کرده که مجموعه اقدامات  سازمان جهانی تجارت ، در همین راستا. هستندحال اجرا 

 خود را که به دلیل شرایط ویژه شیوع بیماري کرونا اتخاذ کرده اند به آن سازمان به صورت رسمی منعکس کنند

برخی محدودیت هاي تجاري که توسط کشورهاي عضو اتحادیه . تا امکان شفاف سازي و اطالع رسانی فراهم گردد

  :ا به دلیل شیوع ویروس کرونا اعمال شده است و آن را اعالم کرده اند به شرح ذیل می باشداقتصادي اوراسی

  

  

  

  

  

  

  

  

براي تدوین اقدامات واکنش  را شوراي هماهنگی ، میخاییل میاسنیکوویچ رییس اتحادیه اقتصادي اوراسیا

این شورا شامل وزراي همکاري گمرکی اتحادیه . ایجاد کرد 19سریع جهت مقابله با شیوع بیماري کووید 

اقتصادي اوراسیا، وزیر اطالعات و فن آوري ارتباطات، وزیر همگرایی و اقتصاد کالن ، وزیر اقتصاد و 

  .ین اتحادیه می باشدسیاستهاي مالی، وزیر قوانین فنی و وزیر تجارت ا

کمک به کشورهاي عضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا براي مقابله با گسترش کرونا ویروس و ارائه هدف این شورا 

با در نظر گرفتن نیاز به  ،اطمینان از حفاظت سالمت عمومی براياتخاذ اقدامات هماهنگ  برايپیشنهاد 

ابجایی نیروي کار در کشورهاي عضو اتحادیه اقتصادي ت دو جانبه کاال و آزادي جیداري اقتصادي، تجارپا

 . اوراسیا می باشد

تصمیم براي اعمال برخی محدودیت هاي تجاري براي صادرات محصوالت غذایی کشورهاي عضو اتحادیه اقتصادي 

  )مارس 27(اوراسیا به دلیل شیوع ویروس کرونا 

  : روسیه -

میلیون تن براي ماه هاي آوریل و ژوئن  7به  پیشنهاد سهمیه بندي صادرات محصوالت غالتوزارت کشاورزي روسیه 

را در جهت حمایت از بازار داخلی در شرایط شیوع کرونا مطرح کرده است که منوط به تصویت توسط دولت آن کشور 

  . است

سر پرك ، به دلیل افزایش  مانند محصوالت آماده مصرف گندم سیاه ، برنج، جودو صادرات غالت فراوري شده

  .مارس ممنوع شد 20تقاضاي داخلی به مدت محدود از 



  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

به مدت شش ماه بنا به پیشنهاد اتحادیه روغن نباتی روسیه از وزارت  صادرات دانه آفتابگردانامکان محدود کردن 

  کشاورزي آن کشور

  : قزاقستان -

جهت اطمینان از  محصوالت کشاورزي استراتژیکصادرات آرد گندم، گندم سیاه، شکر ، روغن آفتاب گردان و برخی 

  .آوریل ممنوع شده است 15عرضه پایدار در بازار داخلی حداقل تا 

   :اتحادیه اقتصادي اوراسیا -

  صادرات ماسک، محصوالت ضد عفونی کننده و برخی محصوالت پزشکیممنوعیت 

  

  یت هاي تجاري کشورهاي عضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا در راستاي مقابله با ویروس کرونا  محدود

   :اعالم شده به سازمان جهانی تجارت

  ممنوعیت صادرات محصوالت غذایی استراتژیک مانند گندم و آرد گندم: قرقیزستان 

در چارچوب اقدامات بهداشتی ( از چین محدودیت موقت واردات و ترانزیت ماهی تازه و محصوالت شیالت : قزاقستان

  )و بهداشت گیاهی

محدودیت موقت واردات حیوانات خاص و تزئینی شامل حشرات، بندپایان، دوزیستان و خزندگان، ماهی زنده از : روسیه

  )در چارچوب اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی( چین 

  

  


