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  کشورهاي عضو اکو
  

  *فر عصمت مجرد و دکتر مسعود همایونی
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  :چکیده
 اي بینهمگرایی منطقهي  نامهآثار برقراري موافقت ،ي حاضر مطالعه در
بدین   .ارزیابی شد  اسمارتمدل تعادل جزئیقالب  در هاي عضو اکوکشور

 ،بر تجارت ایران و سایر اعضاءمنظور میزان ایجاد تجارت و انحراف تجارت 
نتایج نشان داد که با اجراي .  بررسی شداي  سناریوهاي کاهش تعرفه تحت

هاي عضو اکو، میزان افزایش اي بین ایران و کشور ي منطقه نامهموافقت
هاي عضو اکو به ایران از میزان افزایش صادرات ایران به صادرات کشور

هاي تعرفه در قالب   با کاهش نرخلذا.   است بودهکشورهاي عضو اکو بیشتر
 472/24معادل  کسري تجاري ،ایراناي، کشور ي همگرایی منطقه نامهموافقت

 داشته میلیون دالر در سناریوي دوم 945/48میلیون دالر در سناریوي اول و 
اي از میزان افزایش واردات ایران    همچنین مشاهده شد که بخش عمده.است

ناشی از ایجاد تجارت و به تبع آن افزایش واردات از کشورهاي عضو اکو 
ي  نامهاي در قالب موافقت بنابراین به منظور کسب امتیازات تعرفه.  خواهد بود

   ساختار آن در اي، افزایش توان تجاري منطقه و بهبود همگرایی منطقه
اي پیشنهاد هاي منطقه ي همکاري هاي آینده جهت توسعهریزيبرنامه

  .شود می
  JEL :F53 ،F15 ،F13 ،C51  بندي طبقه
 

  ایجاد تجارت، انحراف تجارتاي، کشورهاي عضو اکو،   منطقهي نامهموافقت: هاي کلیدي واژه
  

                                                        
ي اقتصاد دانشگاه فردوسـی   به ترتیب دانشجوي دکتري اقتصاد کشاورزي دانشگاه زابل و استادیار دانشکده  *

  مشهد 
 (homayounifar@ gmail.com) 
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   مقدمه-1
 یک منطقه منجـر بـه منـافع بیـشتر            در 1اي ي همگرایی منطقه   نامهبرقراري موافقت 

اي زمـانی   هـاي منطقـه   از نقطه نظر اقتصادي، همکاري.  شود براي کشورهاي آن می  
هـاي منجـر بـه      بیشتر از تالش2هاي معطوف به ایجاد تجارت   کارآمد است که تالش   

هـا را کـاهش دهـد و         تواند تـنش   اي می  هاي منطقه  همکاري.   باشد 3انحراف تجارت 
 هدایت منابع در جهت توسعه، ایجاد فضاي اقتصادي مساعد و افزایش            نهایتاً مسبب 

هـاي   جویی مندي از صرفه    امکان بهره  ،افزایش تجارت .  احتمال صلح در منطقه باشد    
کـوالیی،  (کنـد    هاي جدیـد را ایجـاد مـی        آوري حاصل از تولید انبوه و استفاده از فن       

ها از اقتـصادهاي ملـی و        لت میزان حمایت دو   ،در بحث همگرایی اقتصادي   ).  1379
 ایـن نظریـه، ایجـاد    طرفـداران .  تأکیـد اسـت  ي ارتباطات اقتصادي آنها مـورد      نحوه

ي اقتـصادي را مطـرح    تجارت و وارد کردن تولیدات ارزان از کشورهاي عضو اتحادیه     
تـر   تواند به مفهوم عدم خرید کاالهاي گـران   از تغییر در تجارت که می   آنها.  اندکرده

این گروه آثار و پیامدهاي مثبـت گونـاگون      .  اند ج اتحادیه باشد، حمایت کرده    از خار 
اي دیگـر کـه    بـر خـالف عـده    .  انـد  هاي گمرکی را مـورد بررسـی قـرار داده         اتحادیه

داننـد   همگرایی اقتصادي را استراتژي رشد اقتصادي در کشورهاي توسعه نیافته می          
  ).1987 4کالرك و پاین،(

ترین مناطق جهان با میـراث         در یکی از حساس    5 اکو کشورهاي عضو سازمان  
ــار ــع شــده یت ــد خی و فرهنگــی کــم و بــیش مــشترك واق ــن ســازمان  . ان داراي ای

تواند بـا   باشد و می   اي می  هاي منطقه  ي همکاري  هاي بالقوه در جهت توسعه     پتانسیل
در سرنوشت اقتصاد جهـان نقـش       هاي اروپایی و آسیاي جنوب شرقی       پیوند سازمان 

  .شته باشداي دا کننده یینتع
و  ثر در اقتـصاد جهـانی     قتصادي اکو براي ایفاي نقـش مـؤ       سازمان همکاري ا  

اي، آمـادگی الزم را   هـاي منطقـه    همکـاري  تقویت و گسترش تجارت در قالـب      براي
هایی نظیـر سـازمان تجـارت جهـانی     هاي عضو جهت پیوستن به سازمان   براي کشور 
   ).1383ریزي و اقتصاد کشاورزي، ي برنامهها پژوهشي سسهمؤ(سازد  فراهم می

                                                        
1 Regional integration agreement 
2 Trade creation 
3 Trade diversion   
4 Clark and Pyne 
5 Economic Cooperation Organization (ECO) 



 ...  همگراییي نامهاجراي موافقتبررسی آثار 

  

 

161

هـا و    تعرفـه بررسی آثـار حـذف و کـاهش       ي حاضر     اصلی در مطالعه   ي لهمسأ
در ایـن مطالعـه     .اسـت ها  بهبود شرایط تجاري آن    برموانع گمرکی در میان کشورها      

  . گرفته استاي بین کشورهاي عضو اکو مورد توجه قرار  ي منطقه نامهثیر موافقتتأ
بـه تعیـین میـزان ایجـاد تجـارت و انحـراف             ) 2007 (دیگـران  و   6رناتجاگو

  .اي بین آسیا و اقیانوسیه پرداختند      ي تجارت منطقه   نامهتجارت در اثر ایجاد موافقت    
اي منجـر بـه انحـراف تجـارت در         ي تجـارت منطقـه     نامهنتایج نشان داد که موافقت    

 تجـارت آزاد آمریکـاي   ي ادیـه  و اتح7هاي اقتصادي آسیا اقیانوسـیه سازمان همکاري 
  .شده است) نفتا(شمالی 

هاي تجـارت منطقـه اي    نامهبه بررسی اثر موافقت  ) 2008 (دیگران و   8بلتاگی
بـدین   . نـد  بـا وابـستگی درونـی پرداخت   گذاري مستقیم خارجی در جهان    سرمایهبر  

  . جهت تخمین و آزمون استفاده شد9سی فضایی. اي. منظور، روش اچ
ــه)2008 ( 10چــن ــه  در مطالع ــی منطق ــایی اي و تمر ي همگرای ــز جغرافی ک

 باعـث  11هـاي تجـارت ترجیحـی    نامـه  که موافقـت  هاي چند ملیتی نشان داد     شرکت
هاي ورگـذاري در کـش     هاي چند ملیتی خارجی به سـرمایه        در شرکت  افزایش انگیزه 
  .نامه شده استعضو موافقت
هـاي سـاالنه بـه       ستفاده از مدل جاذبـه و کنتـرل شـوك         با ا ) 2008 (12مگی

هـاي تجـاري    اي بر جریـان   هاي منطقه  نامه به بررسی اثرات موافقت    ،تجارت کشورها 
هـا  بدین منظور، میزان ایجاد تجارت و انحراف تجارت و اثر شـوك         . مناطق پرداخت 

  .به واردات و صادرات کشورها تعیین شد
 ترجیحـات    نظام ي نامه آثار تجاري انعقاد موافقت    )1385(طلبان  زاهدثاقب و   

هاي در قالب یک مدل تعادل جزئی تحت سناریو     13تجاري سازمان کنفرانس اسالمی   
هـاي بـاالتر    تعرفـه بـا   نتایج مطالعه نشان داد کـه      .را بررسی کردند  اي   کاهش تعرفه 

سـایر اعـضاء    بازرگانی غیر نفتی ایران با    ي ایران نسبت به سایر اعضاء، کسري موازنه      

                                                        
6 Jugurnath 
7 Asian Pacific Economic Cooperation (APEC)  
8 Baltagi 
9 Spatial HAC  
10 Chen 
11 Preferential  Trade Agreements (PTA) 
12 Magee 
13 Organization of the Islamic Conference (OIC)  
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گمرکـی ایـران نیـز بـه رغـم افـزایش واردات دسـتخوش        هاي افزایش یافته و درآمد   
  .نقصان خواهد شد
 ترتیبـات تجـارت     ي نامـه به تحلیـل اثـرات ایجـاد موافقـت        ) 1386(محرابی  

ین منظور اثرات کاهش    بد . ترجیحی بین ایران و کشورهاي آسیاي مرکزي پرداخت       
ــس از ایجــاد    موانــع تعرفــه ــران پ ــراز تجــاري ای ــات تجــاري و ت ــر جریان   یــک اي ب

 نتـایج نـشان داد     . ترتیبات تجارت ترجیحی مورد بررسی قرار گرفـت        ي نامهموافقت
  .شود نامه باعث گسترش حجم مبادالت تجاري ایران میکه ایجاد موافقت

هاي ایجاد تجـارت و انحـراف    ي پتانسیلبه مطالعه) 1388 (ناصري و نصیري 
ور با اسـتفاده از روش ارائـه   بدین منظ  .  ایران پرداختند  ي تجارت ترجیحی دو جانبه   

 تجارت ترجیحـی ایـران بـا سـه کـشور انـدونزي،             ي نامهشده توسط مایکلی موافقت   
نتـایج بررسـی نـشان       . بندي نمودند  ه و ترکیه با یکدیگر مقایسه و آنها را رتبه         سوری

هـاي احتمـالی    داد که از میان سه کشور سوریه، ترکیه و اندونزي بـه عنـوان طـرف               
 ایجـاد   ث پتانـسیل   با ایران، تجارت ترجیحی با اندونزي هم از حیـ          تجارت ترجیحی 

  .گذارتر باشدتواند تأثیرتجارت و هم از نظر پتانسیل انحراف تجارت، می
هــاي حمــل و نقــل زمینــی تــأثیر زیــر ســاخت) 1384(هوشــمند و االهــی 

هـاي  اي ایـران بـا اسـتفاده از داده     کشورهاي عضو اکـو را بـر تجـارت درون منطقـه           
ال اصـلی  ؤحال با توجه به اهمیت موضوع، بایستی به این س         .  کیبی بررسی کردند  تر

 ثیري دراي بین اعضاي اکو چـه تـأ   ي منطقه نامه پاسخ داده شود که برقراري موافقت    
  هاي عضو دارد؟ ارتقاء اقتصاد و تجارت بین کشور

  
  تحلیل مدل و مبانی نظري -2
  مدل تعادل جزئی اسمارت-2-1

همگرایی منطقه اي بین کشور هاي عضو اکـو بـر    ي نامهموافقت اثر رسیبربه منظور   
 استفاده  اسمارت مدل   عنوان تحت ایستا جزئی تعادل مدلاز  ،  جریانات تجاري ایران  

 جهانی به عنـوان ابـزاري   بانک همکاري و با نکتادآ ي دبیرخانه توسط   این مدل   .شد
ت تجـار  هـاي  نامـه موافقـت  اياجـر  از ناشـی  مـی گیري اثـرات ک    اندازه براي مناسب
و اثـر آن بـر       بـه بـازار    معرفی شده است که تغییرات در شرایط دسترسـی         ترجیحی
 انحـراف  و عینـی ایجـاد تجـارت      دو مفهـوم   از با اسـتفاده   را ءاعضا تجاري جریانات

 اجـراي  ناشـی از  مـی ک اثـرات  برآورد مدل براي این  در .کند می گیري تجارت اندازه 
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طـور   بـه ) واردات(تقاضـا    سـمت   و )صـادرات ( اقتـصاد    ي  عرضـه  نامه، سمت موافقت
   .پردازد میات به ارزیابی نهایی اثر و سپس دنگیر بررسی قرار می مورد جداگانه
  

   میزان ایجاد تجارت ي روش محاسبه -2 -2
 از نامـه اعـضاي موافقـت    از یک هر) تقاضا(افزایش واردات    بر تعرفه مثبت کاهش  اثر

 کشور عـضو در    آن از وارداتی کاالهاي نسبی هايکاهش قیمت  لبدلی که عضو دیگر 
رخ کننـده    داخلی سایر کشورهاي عـضو وارد      تولید مشابه قیمت کاالهاي  مقایسه با 

به منظـور    . شودمی ایجاد تجارت محاسبه   عامل عنوان به اسمارت  در مدل  ،دهد می
 کشورهاي عضو اکـو    زا  ایران ي تعرفه نرخ کاهشر  اث بر شده تجارت ایجاد  ي محاسبه

 بنـابراین    .شـد گیري  ندازهاي ا  زان افزایش حجم تجارت درون منطقه      می )عکسو بال (
، )T(در مقابـل تغییـر در نـرخ تعرفـه           ) M( میزان تغییر در واردات      ي محاسبهجهت  
  :)1385طلبان، حسینی و زاهد( صورت زیر استبه  1 ي رابطه

  
)1(  

  
 قیمـت کاالهـاي  ijP کشش قیمتـی واردات و نشانگر   ijEm فوق، ي در رابطه 

  .استوارداتی با احتساب نرخ تعرفه 
 بـه   ،با توجه به آنکه قیمت کاالهاي وارداتی معادل قیمت کـاال قبـل از ورود              

 نـرخ تعرفـه   ي  رابطهبنابرایناست؛   اعمال شده براي ورود آن   ي تعرفه  میزان ي عالوه
  :استصورت زیر به ي وارداتی قیمت کاالو 

  
)2(   

  
در مــرز کــشور  قیمــت کــاال قبــل از ورود ونــشانگر  fP ي فــوق،در رابطــه

 بنـابراین درصـد    .اسـت مـورد نظـر      ي وارداتی بر کاال   ي نرخ تعرفه  ijTواردکننده و   
  :به صورت زیر استتغییر در قیمت 

  
)3 (  
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ناشی از تغییر   ، میزان ایجاد تجارت     )1( ي  در رابطه  )3( ي گزینی رابطه با جای 
  :است به صورت زیر )هاي عضو اکویا کشور(  کاالهاي وارداتی ایراني در تعرفه
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   میزان انحراف تجارتي روش محاسبه -2-3
افـزایش   با آن و جایگزینی  وعض غیر از کشورهاي  واردات کاهش بر تعرفه کاهش اثر

 عـضو  غیـر  کـشورهاي  تر هاي نسبی گران   قیمت بدلیل که عضو کشورهاي از واردات
 عامـل  افتد، به عنوان   می اي اتفاق  هاي تعرفه کاهش اثر نامه در اجراي موافقت  از پس

 نامـه عضو موافقت  کشور هر واردات آن موجب به گردد و می محاسبه تجارت انحراف
 ذکـر  بـه  الزم ؛یابدمی افزایش عضو، غیر کشورهاي از واردات اء، به ضرر  اعض سایر از

 غیـر  و   اعـضاء  از نامـه موافقت عضو کشورهاي مجموع واردات  حالت این در است که 
 انحـراف تجـارت بایـستی میـزان         ي جهت محاسبه   .ماند باقی می  تغییر بدون اعضاء

ز سـایر کـشورهاي جهـان را     کنـار واردات ا    واردات ایران از کشورهاي عـضو اکـو در        
نمایـد کـه در    کـشش جانـشینی واردات مـشخص مـی        بدین منظـور      .نمودمقایسه  

 بـه واردات از سـایر   نـسبت  اکو صورت کاهش نسبی قیمت کاالهاي وارداتی ایران از   
اکـو انتقـال     واردات از  به سـمت   را   از سایر کشورها   ایران کشورها، تا چه حد واردات    

 بـراي  تعرفـه  نـرخ  کـاهش  از ناشی که اکو از ایران واردات درمیزان تغییر     .دهد می
براي  کشورهاست، سایر از وارداتی کاالهاي به نسبت اعضاء   از ایران وارداتی کاالهاي
 آن به صورت زیر اسـت      ي استفاده شد که رابطه   انحراف در تجارت      میزان ي محاسبه

  ):1385حسینی و زاهد طلبان، (
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صـورت زیـر   ها و ارتباط آن با نرخ تعرفه نیز به      نسبت قیمت   فوق ي رابطهدر  
  .است
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با توجه به اینکه تعرفه بر کاالهاي وارداتی از سـایر کـشورهاي جهـان بـدون           

01 (ماند می تغییر باقی irir TT   :استورت زیر  به ص)6( ي ؛ رابطه)=
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بـه جـاي سـایر    عـضو اکـو    با توجه به آنکه فرض شده جایگزینی کـشورهاي        

iirij (صورت پـذیرد آن کشور ثیر در میزان واردات     أکشورها، بدون ت   MMM =+( ،
irij زیـر  ي بایـست رابطـه   بنابراین مـی   MM  بـا   مچنـین ه . صـادق باشـد    ∆=−∆

زیــر  میـزان انحـراف تجـارت بـه صـورت      ،)5( ي  در رابطـه )7( ي گـذاري رابطـه  یجا
  :شده استمحاسبه 
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قـدري   کننده بـه  وارد کشور  تقاضاي شده است که فرض  حاضر ي در مطالعه 

   .باشدمیتأثیر  جهانی صادرات آن کاال بی قیمت که بر است کوچک
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  ها و اطالعاتداده -2-4
 )صـادرات و واردات ( در رابطه با ارزش کل تجارت     مطالعهاطالعات مورد نیاز در این      

هـاي کـشورهاي   و اطالعات مربوط به تعرفـه  کشورهاي عضو اکو ایران با ي دو جانبه
مرکـز   پایگـاه اطـالع رسـانی     ازHS با کدهاي دو رقمی عضو اکو بر کاالهاي وارداتی   

قابل ذکر است کـه    .استخراج شده است 2006 براي سال نکتادآ و  الملل تجارت بین 
ــستان،       ــتان، پاک ــستان، قرقیزس ــران، قزاق ــان، ای ــستان، آذربایج ــشورهاي افغان ک
تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان اعضاي سازمان همکاري اقتـصادي اکـو            

  . دهند را تشکیل می
 
   نتایج و بحث-3
  اي بین کشورهاي عضو اکو   منطقهي نامهي موافقت برآورد پیامدهاي اجرا-3-2

 بین کشورهاي عضو    14اي همگرایی منطقه  ي نامهبه منظور بررسی آثار ایجاد موافقت     
از مـدل   %) 100و   % 50(اکو در قالب دو سناریوي مختلف کاهش سراسـري تعرفـه            

ف تجـارت  صورت اثرات ایجاد و انحراه این آثار ب   . تعادل جزئی اسمارت استفاده شد    
ران و همچنین در ایران براي کشورهاي عضو اکو      در بازار کشورهاي عضو اکو براي ای      

  .محاسبه شد HSهاي کاالیی با کدهاي دو رقمی  در گروه
ف تجـارت، اطالعـات مربـوط بـه      ایجاد تجـارت و انحـرا  ي به منظور محاسبه  

با کـد دو رقمـی      هاي کاالیی    ها و ارزش واردات کشورهاي عضو اکو براي گروه         تعرفه
HS    از پایگاه اطالعاتی مرکز تجارت بـین الملـل        2006 در سال )ITC (  فـراهم شـد . 

یکی از متغیرهاي مهم در تعیین اثـرات ایجـاد و انحـراف تجـارت، کـشش قیمتـی                   
 توسـط   1998اي که در سـال         در مطالعه   .باشد ت هر یک از کاالها می     تقاضاي واردا 

 جاچیـا و تلجـور انجـام شـده     ي نک جهـانی بوسـیله    انکتاد با همکاري با    ي خانهدبیر
 براي کـشش تقاضـاي واردات از پارامترهـاي از پـیش تعیـین شـده اسـتفاده                ،است

 و -85/0 کشش تقاضاي واردات بـراي کـشورهاي در حـال توسـعه حـدود                .نمودند
 در ایـن مطالعـه ابتـدا         . تخمـین زده شـد     -5/1هاي توسعه یافته حدود     براي کشور 

اما نتایج نشان داد کـه ایـن        .هاي وارداتی کاالها محاسبه گردد    ششسعی شد که ک   
کار برد چون کـشش بـرآورد شـده غیـر         ه  بدر مدل مورد نظر     توان   نمیها را    تخمین

وضیحات فوق در ایـن  با توجه به ت   . واقعی و عالمت آن در جهت معکوس بوده است        
                                                        

14 Regional Integration Agreements (RIAs) 
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هـاي     کـشش .گـردد  اسبه شده توسط آنکتاد اسـتفاده مـی     هاي مح  مطالعه از کشش  
المللی آنکتاد و بانک جهانی استخراج و    رسانی بین  رد نظر از پایگاه اینترنتی اطالع     مو

 در -5/1 آنکتاد، کشش جانشینی واردات نیـز معـادل     ي همچنین با توجه به مطالعه    
  . نظر گرفته شد

  
اي بر واردات کشورهاي عضو  منطقهي نامه  برآورد پیامدهاي اجراي موافقت    -3-2

  اکو از ایران
کـشورهاي   هاي تعرفه توسـط  در قالب کاهش نرخاي ي منطقه نامه موافقت با اجراي
و % 50 اول به میـزان      يها تحت سناریو   کاهش تعرفه  (واردات از ایران    براي عضو اکو 

نـشان   1 جـدول  ، نتـایج حاصـل از محاسـبات       %)100 دوم به میزان     يتحت سناریو 
  اول معــادلياکــو از ایــران تحــت ســناریودهــد کــه واردات کــشورهاي عــضو  مــی
ــناریو 33/1687 ــت س ــون دالر و تح ــزایش  67/3374 دوم ي میلی ــون دالر اف  میلی
و  میلیون دالر  26/949یابد که از این میزان افزایش واردات، تحت سناریوي اول            می

 07/738 آن ناشی از اثر ایجاد تجـارت و   میلیون دالر 52/1898 دوم   يتحت سناریو 
  دومي میلیـون دالر آن تحـت سـناریو       14/1476 و   الر تحت سناریوي اول   میلیون د 

 اکو از ایران،  کشور عضو9 بدین ترتیب واردات  .باشد ناشی از اثر انحراف تجارت می
 دوم ي درصـد تحـت سـناریو   47 اول و ي درصد تحـت سـناریو  23از رشدي معادل  

  . برخوردارخواهد شد
ران در میان کشورهاي عـضو اکـو مربـوط    باالترین میزان افزایش واردات از ای     

 میلیـون دالر    10/1147 اول و    ي میلیـون دالر تحـت سـناریو       55/573(به پاکستان   
ــناریو ــستان ) دوميتحــت س ــناریو 41/490(، افغان ــون دالر تحــت س  اول و ي میلی

 میلیـون دالر تحـت      27/157(و ترکیـه    )  دوم ي میلیون دالر تحت سـناریو     82/980
 در کل این سه      .باشد می)  دوم ي میلیون دالر تحت سناریو    54/314 اول و    يسناریو

کو از هاي عضو ا درصد از افزایش واردات کشور   72 کشور عضو اکو     10کشور از میان    
بـه  (هاي قرقیزسـتان    سـهم کـشور   از این میان      .دهند ایران را به خود اختصاص می     

ــ 03/23میلیــون دالر و  51/11 اول و دوم يترتیــب تحــت ســناریو و ) ون دالرمیلی
ــستان  ــناریو (قزاق ــه ترتیــب تحــت س ــون دالر و 69/30 اول و دوم يب  39/61 میلی
  .هاي عضو اکو از همه کمتر استافزایش واردات کشوردر ) میلیون دالر
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نامه بر واردات ایران از کـشورهاي عـضو          برآورد پیامدهاي اجراي موافقت    -3-3
  اکو 

هـاي تعرفـه در قالـب     کـاهش نـرخ  دهد که بـه دنبـال     نشان می1محاسبات جدول   
 اول و   يهاي عضو اکـو تحـت سـناریو       واردات ایران از کشور   اي   ي منطقه  نامهموافقت

میلیــون دالر افــزایش  61/3423 میلیــون دالر و 81/1711دوم بــه ترتیــب معــادل 
  میلیون دالر تحت سـناریوي اول 90/1179 یابد که از این میزان افزایش واردات،    می
 9/531  ناشی از اثر ایجاد تجارت و       دوم يیون دالر آن تحت سناریو     میل 81/2359و  

  دومي میلیـون دالر آن تحـت سـناریو   8/1063 و میلیون دالر تحـت سـناریوي اول     
 بخش مهمـی از میـزان افـزایش واردات ایـران         .باشد ناشی از اثر انحراف تجارت می     

  .ي عضو اکو خواهد بـود ناشی از ایجاد تجارت و به تبع آن افزایش واردات از کشورها  
 درصـد برخـوردار   97اکو از رشدي حدود  کشور عضو 9 ایران از  بدین ترتیب واردات  

  .خواهد شد
 میلیـون دالر تحـت      42/799(باالترین میزان افزایش واردات ایران از ترکیـه         

 45/328(، قزاقـستان  ) دومي میلیون دالر تحـت سـناریو   84/1598 دوم و    يسناریو
و )  دومي میلیــون دالر تحــت ســناریو9/656 اول و ي ســناریومیلیــون دالر تحــت

 میلیــون دالر 93/388 اول و ي میلیــون دالر تحــت ســناریو46/194(ترکمنــستان 
 77 کشور عضو اکو     10 در کل این سه کشور از میان          .باشد می)  دوم يتحت سناریو 

  .دهنـد  ی از افزایش واردات ایران از کشورهاي عضو اکو را به خود اختصاص مـ        درصد
 میلیـون دالر   -11/22 اول و    ي میلیون دالر تحت سـناریو     -05/11(کشور ازبکستان   

نه تنها باعث افـزایش واردات ایـران نـشده اسـت بلکـه باعـث                )  دوم يتحت سناریو 
کاهش واردات ایران شده اسـت کـه بخـش مهمـی از ایـن کـاهش واردات ایـران از             

  . باشد بکستان مربوط به انحراف تجارت میاز
  

اي بین ایران و کشورهاي عضو اکـو         منطقه ي نامه پیامدهاي اجراي موافقت   -3-4
  طرفین بر منافع تجاري 

زان افـزایش صـادرات ایـران بـه     اي میـان میـ     این بخش این است که مقایـسه      هدف  
میزان   .اي صورت گیرد   ي منطقه  نامههاي عضو اکو و برعکس در قالب موافقت       کشور

 33/1687معـادل   اول   يهاي عضو اکو تحت سـناریو      کشور افزایش صادرات ایران به   
حـال آنکـه میـزان    ،  بـوده  میلیون دالر 67/3374 دوم   يمیلیون دالر و تحت سناریو    
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 میلیـون دالر    8/1711به میزان معادل     ایران    به هاي عضو اکو   کشور افزایش صادرات 
ـ   .باشـد   مـی   دوم ي تحت سناریو  میلیون دالر  61/3423 اول و    يتحت سناریو  دین  ب

برابـر   014/1بـه ایـران معـادل       کشورهاي عـضو اکـو       ترتیب میزان افزایش صادرات   
ي  نامـه  با اجـراي موافقـت   .است کشورهاي عضو اکو    میزان افزایش صادرات ایران به    

تـرین بازارهـاي هـدف بـراي کاالهـاي       هاي عضو اکو، بزرگ اي در میان کشور    منطقه
 عـالوه   . افغانستان و ترکیه خواهد بـود     صادراتی ایران مربوط به سه کشور پاکستان،      

بیشترین دسترسی به بازار ایران به سه کشور و شریک تجـاري اصـلی ایـران                بر این   
 تجارت ي نامهلذا، با اجراي موافقت  .قزاقستان و ترکمنستان تعلق دارد یعنی ترکیه،

 معادلکسري تراز تجاري    ، کشور ایران با      کشورهاي عضو اکو   و همکاري بین ایران و    
 دوم ي میلیــون دالر در ســناریو945/48 اول و ي میلیــون دالر در ســناریو472/24

  .شود مواجه می
  

هـاي کـاالیی    اي بـر واردات گـروه      ي منطقه  نامه پیامدهاي اجراي موافقت   -3-5
  کشورهاي عضو اکو از ایران

ت میزان کل افزایش واردات کشورهاي عضو اکو در اثر ایجاد تجارت و انحراف تجـار             
 آمده است بـر طبـق     2 محاسبه شد که نتایج آن در جدول         HS کد کاالیی    99براي  

شود که باالترین میزان افزایش واردات کشورهاي عضو اکـو    نتایج جدول مشاهده می   
هـاي   کد کـاالیی سـوخت  10هاي کاالیی به ترتیب مربوط به  از ایران بر حسب گروه  

 میلیـون دالر    48/262 ناریوي اول و   میلیون دالر در سـ     97/524با  ) 27کد  (معدنی  
 میلیـون  61/430با  ) 39کد  (، مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده        ي دوم در سناریو 

 دوم، چدن، آهـن و فـوالد   ي میلیون دالر در سناریو   30/215 اول و  يدالر در سناریو  
ــد ( ــا ) 72ک ــناریو23/373ب ــون دالر در س ــون دالر در 61/186 اول و ي میلی  میلی

 میلیــون دالر در 53/123بــا ) 29کــد (وم، محــصوالت شــیمیایی آلــی  ديســناریو
ها از مو  پوش ي دوم، فرش و سایر کف     میلیون دالر در سناریو    76/61 اول و    يسناریو

ــد ( ــا ) 57ک ــناریو 55/111ب ــون دالر در س ــون دالر در 77/55 اول و ي میلی  میلی
 میلیـون دالر    08/108بـا   ) 84کد  (اي و دیگ بخار      هاي هسته  دوم، راکتور  يسناریو

کـد  (جات  ها و صیفی  ي دوم، میوه   میلیون دالر در سناریو    04/54 اول و    يدر سناریو 
 ي میلیــون دالر در ســناریو57/51 اول و ي میلیــون دالر در سـناریو 14/103بـا  ) 8

 میلیـون دالر  69/49 اول و ي میلیـون دالر در سـناریو  38/99با ) 17کد ( دوم، شکر 
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ــا )  کــد87( زمینــی ي نقلیــه دوم، وســایط يدر ســناریو ــون دالر در 24/87ب  میلی
ها، مـواد آلـی تانـسیو     ي دوم و صابون میلیون دالر در سناریو62/43 اول و    يسناریو
 میلیـون دالر در  09/39 اول و ي میلیـون دالر در سـناریو   18/78بـا   ) 34کد  (اکتیو  
هاي ت کـشور  درصد از افـزایش واردا 60ی  کد کاالی  10 این    .باشد ي دوم می  سناریو

ها، واردات  دهد که با کاهش نرخ تعرفه   نتایج نشان می   . آورد دست می ه  عضو اکو را ب   
یابد که بیـشترین افـزایش    هاي کاالیی افزایش می کشورهاي عضو اکو از تمامی گروه 

هـاي کـاالیی ناشـی از ایجـاد تجـارت       در بیـشتر گـروه    هاي عضو اکـو     واردات کشور 
   .باشد می

  
هاي کاالیی ایران   اي بر واردات گروه    منطقه ي نامهجراي موافقت  پیامدهاي ا  -3-6

  از کشورهاي عضو اکو
 کـد  99میزان کل افزایش واردات ایران در اثر ایجاد تجارت و انحراف تجـارت بـراي    

 بر طبق نتـایج جـدول   ؛ آمده است3محاسبه شد که نتایج آن در جدول     HSکاالیی  
هاي عـضو اکـو بـر    فزایش واردات ایران از کشور    شود که باالترین میزان ا      می مشاهده

کـد  ( کد کاالیی چدن، آهن و فوالد        10هاي کاالیی به ترتیب مربوط به        حسب گروه 
 ي میلیـون دالر در سـناریو    8/1014 اول و    ي میلیون دالر در سـناریو     4/507با  ) 72
 اول و ي میلیــون دالر در ســناریو29/306بــا ) 27کــد (هــاي معــدنی  ، ســوختدوم
بـا  ) 84کد (اي، دیگ بخار  ، راکتورهاي هسته دومي میلیون دالر در سناریو 59/612
ــناریو1/173 ــون دالر در س ــناریو21/346 اول و ي میلی ــون دالر در س  دوم، ي میلی

 میلیون دالر در    05/320 اول و    ي میلیون دالر در سناریو    02/160با  ) 10کد  (غالت  
 ي میلیـون دالر در سـناریو  81/94ا  ب)  کد 87( زمینی   ي  دوم، وسایط نقلیه   يسناریو
 دوم، مواد پالستیکی و اشـیاء سـاخته شـده    يمیلیون دالر در سناریو   63/189اول و   

ــد ( ــا ) 39ک ــناریو 44/81ب ــون دالر در س ــون دالر در 89/162 اول و ي میلی  میلی
 میلیــون دالر در 16/62بــا ) 55کــد (هــاي ســنتتیک  ي دوم، الیــاف رشــتهســناریو
هـاي   آالت و دسـتگاه  ي دوم، ماشـین میلیون دالر در سناریو32/124 اول و    يسناریو
 میلیـون دالر در  11/123 اول و ي میلیـون دالر در سـناریو  55/61با ) 85کد  (برقی  
 میلیـون دالر در     28/48بـا   ) 48کد  ( دوم، کاغذ و مقوا، اشیاء ساخته شده         يسناریو
کـد  (ت چدن و آهن  دوم و مصنوعا  ي میلیون دالر در سناریو    57/96 اول و    يسناریو

 دوم ي میلیون دالر در سناریو    87/93 اول و    ي میلیون دالر در سناریو    93/46با  ) 73
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  .آورد دست مـی ه  افزایش واردات ایران را ب درصد از90 کد کاالیی   10این   . باشد می
اي هـ  هـا، واردات ایـران از تمـامی گـروه          دهد که با کاهش نرخ تعرفه      نتایج نشان می  
هاي عـضو اکـو در   یابد که بیشترین افزایش واردات ایران از کشور       می کاالیی افزایش 
   .باشد ي کاالیی ناشی از ایجاد تجارت میها بیشتر گروه

 میزان افزایش صادرات ایران به کشورهاي عضو اکو و برعکس در        ي با مقایسه 
هـاي  هـا، اغلـب کاال     قه مشخص شد که با کاهش نرخ تعرفه        منط ي نامهقالب موافقت 

، مـواد   )27کـد   (هـاي معـدنی       سـوخت  هاي کـاالیی  راتی ایران مربـوط بـه کـد       صاد
، محـصوالت  )72کـد  (، چدن، آهن و فوالد      )39کد  (پالستیکی و اشیاء ساخته شده      

، راکتورهـاي   )57کـد   (هـا از مـو       پـوش  ، فـرش و سـایر کـف       )29کد  (یایی آلی   شیم
، وسـایط  )17کد ( ، شکر)8کد (جات  یها و صیف ، میوه)84کد  (اي، دیگ بخار     هسته
حال آنکه ،  بوده )34کد  (ها، مواد آلی تانسیو اکتیو       و صابون )  کد 87( زمینی   ي نقلیه

 چـدن،   کد کاالیی  10 مربوط به     عضو اکو از ایران    اغلب کاالهاي صادراتی کشورهاي   
اي و دیـگ    هـاي هـسته   ، راکتور )27کد  (هاي معدنی    ، سوخت )72کد  (آهن و فوالد    

، مـواد پالسـتیکی و   ) کد87( زمینی   ي ، وسایط نقلیه  )10کد  (، غالت   )84کد  (خار  ب
، ماشـین آالت و     )55کـد   (هـاي سـنتتیک      ، الیاف رشته  )39کد  (ء ساخته شده    اشیا

و مـصنوعات   ) 48کـد   (، کاغذ و مقوا، اشیاء ساخته شده        )85کد  (هاي برقی   دستگاه
   . باشد می) 73کد (چدن و آهن 

  
  هاگیري و پیشنهاد نتیجه-4

  االت زیــر پاســخ داده شــود کــه برقــراري ؤن مطالعــه تــالش شــد کــه بــه ســدر ایـ 
ثیري در ارتقاء اقتصاد و تجـارت بـین         اي بین اعضاي اکو چه تأ     ي منطقه  نامهموافقت

اي بین کشورهاي عـضو   منطقه ي نامهکشورهاي عضو دارد؟ و اینکه، با ایجاد موافقت       
دي اسـت؟ بـا توجـه بـه نتـایج      اکو، میزان ایجاد تجارت و انحراف تجارت تا چـه حـ    

اي بین ایران و کشورهاي      منطقه ي نامهشود که با اجراي موافقت    مطالعه مشاهده می  
عضو اکو، میزان افزایش صادرات کـشورهاي عـضو اکـو بـه ایـران از میـزان افـزایش         

 ي میلیون دالر تحـت سـناریو      47/24صادرات ایران به کشورهاي عضو اکو به میزان         
هـاي   با کاهش نـرخ    لذا . بیشتر است   دوم ي تحت سناریو  لیون دالر می 94/48اول و   

ایـران بـا کـسري تجـاري     اي، کـشور   ي همگرایی منطقـه    نامهتعرفه در قالب موافقت   
 ي میلیـون دالر در سـناریو  945/48 اول و ي میلیون دالر در سناریو  472/24 معادل
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راف تجـارت نـشان     محاسبات مربوط به ایجاد تجارت و انحـ        . مواجه خواهد شد  دوم  
بـه  اي از میزان افزایش واردات ایران ناشی از ایجاد تجارت و بخش عمدهدهد که   می

  .  هاي عضو اکو خواهد بودتبع آن افزایش واردات از کشور
اي بین ایران و  همگرایی منطقهي نامهبا توجه به اینکه با اجراي موافقت

یابد؛ لذا توصیه ن افزایش میسایر کشورهاي عضو اکو حجم مبادالت تجاري ایرا
اختن اي را جهت برآورده سهاي ارزندهگردد ایران از این طریق بتواند فرصتمی

  .مین نمایدمنافع تجاري خود در منطقه تأ
شود که به منظور کسب امتیازات با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاد می

هایی مد نظر قرار گیرند که اي، کاال همگرایی منطقهي نامهاي در قالب موافقت تعرفه
بیشترین ایجاد تجارت و همچنین انحراف تجارت را در کشورهاي عضو اکو براي 

گردد  همچنین به منظور کاهش کسري تراز تجاري ایران توصیه می .ایران دارند
اي به مازاد هاي کاالیی مد نظر قرار گیرند که پس از کاهش تعرفهآن دسته از گروه

  .یندافزاتجاري می
با توجه به اینکه توان تجاري اغلب کشورهاي تازه استقالل یافته به ویژه 
قرقیزستان و تاجیکستان نسبت به سایر اعضاي اکو داراي افت شدیدي است؛ 
 ي افزایش توان تجاري این کشورها و بهبود ساختار آن در جهت توسعه

  . اي ضروري است هاي منطقه همکاري
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  پیوست
  

هاي عضو اکو بر جریان تجارت بین ایران و کشوراي  منطقهي نامه آثار اجراي موافقت:1جدول 
  )میلیون دالر: واحد(

ز کل افزایش واردات اکو ا
 ایران

 افزایش ناشی از اثر انحراف
 تجارت

  ایجادافزایش ناشی از اثر
  تجارت

 1سناریو  2سناریو  1سناریو  2سناریو  1سناریو  2سناریو 
 نام کشور

 افغانستان 312/06 624/12 178/35 356/70 490/41 980/83

 آذربایجان 54/12 108/23 48/63 97/26 102/75 205/50

 قزاقستان 15/46 30/92 15/24 30/47 30/70 61/40

 قرقیزستان 5/89 11/78 5/63 11/25 11/52 23/04

 پاکستان 295/41 590/82 278/14 556/28 573/55 1147/10

 تاجیکستان 85/03 170/06 54/82 109/64 139/85 279/70

 هترکی 79/38 158/75 77/90 155/80 157/27 314/55

 ترکمنستان 50/72 101/44 39/48 78/96 90/20 180/40

 ازبکستان 51/20 102/40 39/88 79/76 91/08 182/16

 کل کشورهاي عضو اکو 949/26 1898/53 738/07 1476/14 1687/33 3374/67

ران
ز ای
کو ا
ت ا
ردا
ش وا

فزای
ا

 

کل افزایش واردات ایران از 
 اکو

 افزایش ناشی از اثر انحراف
 تجارت

  ایجادافزایش ناشی از اثر
 تجارت

 1سناریو  2سناریو  1سناریو   2 سناریو 1سناریو   2سناریو
  نام کشور

 افغانستان 4/26 8/51 4/03 8/05 8/28 16/56

 آذربایجان 91/96 183/93 85/85 171/69 177/81 355/62

 تانقزاقس 191/91 383/81 136/54 273/09 328/45 656/90

 قرقیزستان 9/74 19/47 9/65 19/31 19/39 38/78

 پاکستان 114/21 228/42 74/21 148/42 188/42 376/84

 تاجیکستان 3/38 6/76 3/24 6/48 6/62 13/24

 ترکیه 569/51 1139/01 229/92 459/84 799/42 1598/85

 ترکمنستان 101/36 202/71 93/11 186/22 194/47 388/94

 ازبکستان 93/60 187/19 65/-104 30/-209 06/-11 11/-22

 کل کشورهاي عضو اکو 1179/91 2359/81 531/90 1063/80 1711/81 3423/62

اکو
ضو 
ي ع
رها
شو
ز ک
ن ا
ایرا

ت 
ردا
ش وا

فزای
ا

 

  محاسبات تحقیق: مأخذ      
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اي بر واردات  منطقهي نامهگرایی در قالب موافقتمنطقه  نتایج برآورد پیامدهاي:2جدول 
  هاي کاالییبه تفکیک گروهایران  کشورهاي عضو اکو از

اي بر واردات کشورهاي عضو اکو از  منطقهي نامهکمی اجراي موافقت اثرات
 )میلیون دالر: واحد(ایران 

کل افزایش واردات اکو 
 از ایران

میزان افزایش ناشی از 
 اثر انحراف تجارت

میزان افزایش ناشی 
 از اثر ایجاد تجارت

 1سناریو  2سناریو  1سناریو  2ریو سنا 1سناریو   2 سناریو

  HS شرح

 1 حیوانات زنده 0/48 0/97 0/17 0/34 1/31 0/66

 2 گوشتی خوراکی هايالشه گوشت و 0/31 0/63 0/31 0/61 1/24 0/62

0/07 0/15 0/07 0/04 0/07 0/04 
 پوستان ، نرمتنان و سایر ماهی، سخت
 مهرگان آبزي بی

3 

17/51 35/03 14/07 7/04 20/96 10/48 
تولیدات لبنی، تخم مرغ، مرغ، سایر تولیدات 

 حیوانات خوراکی
4 

 5 تولیدات اصلی حیوان 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00

 6 ها ها، گل پیازها، ریشه گیاهان، درختان، 1/84 3/67 0/76 1/52 5/19 2/60

26/80 53/59 21/99 11/00 31/60 15/80 
هاي  ها و قارچ سبزیجات خوردنی و ریشه
 مشخص

7 

51/57 103/15 36/94 18/47 66/21 33/11 
ها، پوست مرکبات، هاي خوراکی، هستهمیوه

 جاتصیفی
8 

 9 هاها و ادویهقهوه، چاي، چاشنی 7/39 14/77 5/01 10/03 24/80 12/40

 10 غالت 0/10 0/19  0/10 0/19 0/38 0/19

3/45 6/90 3/43 1/71 3/47 1/74 
آرد، نشاسته، مالت، سیاب شده، آتولیدات 

 گلوتن گندم
11 

1/02 2/04 0/99 0/49 1/06 0/53 
هاي هاي روغنی، حبوبات، بذرها، میوهدانه

 روغنی
12 

 13  سبزیجاتي الکل، صمغ، رزین، شیره 0/06 0/13 0/06 0/13  0/25  0/13

 14 تولیدات سبزیجات 0/17 0/34 0/04 0/08 0/42  0/21

31/51 63/03 28/16 14/08 34/87 17/43 
دار، سبزیجات چربی هاي حیوانات،چربی

 تولیدات روغنی
15 

 16 هاي غذایی دریایی و گوشتیدهرفراو 1/46 2/91 1/07 2/15 5/06 2/53

 17 سازي شکرها، شکر صنعت شیرینی 28/67 57/34 21/02 42/04 99/38 49/69

 18 کاکائو 4/74 9/48 1/49 2/98 12/46 6/23

 19 هاي غله، آرد، نشاستهفرآورده 20/68 41/37 9/19 18/39 59/75 29/88

21/15 42/30  9/94 4/97 32/36 16/18 
ها و غذایی از سبزیجات و میوه هايفرآورده

 هسته
20 

 21 هاي خوراکیدهروسایر فرآ 3/86 7/72 3/38 6/76 14/48 7/24

  22 ها، سرکهآشامیدنی 2/30 4/61 2/13 4/26 8/86 4/43
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اي بر واردات  منطقهي نامهگرایی در قالب موافقتمنطقه نتایج برآورد پیامدهاي: 2  جدولي ادامه
  هاي کاالییایران به تفکیک گروه کشورهاي عضو اکو از

هاي عضو اکو از اي بر واردات کشورنامه منطقهاثرات کمی اجراي موافقت
  ایران 

 )میلیون دالر: واحد(
و کل افزایش واردات اک

 از ایران
میزان افزایش ناشی از 
 اثر انحراف تجارت

میزان افزایش ناشی از 
 اثر ایجاد تجارت

 1سناریو  2سناریو  1سناریو  2سناریو  1سناریو  2 سناریو

 HS شرح

0/48 0/96 0/43  0/21 0/54 0/27 
پسماندهاي صنایع خوراکی، علوفه و 

  حیواناتي کنجاله
23 

 24 توتون و تنباکو 0/01 0/03 0/01 0/03 0/05 0/03

 25 نمک، گوگرد، خاك و سنگ 10/92 21/84 10/20 20/39 42/23 21/12

 26 سنگ فلز، جوش و خاکستر 13/38 26/77 10/65 21/30 48/07 24/03

 27 هاي معدنی،سوخت 132/86 265/72 129/63 259/25 524/97 262/49

 28  ...لیآیر محصوالت شیمیایی غ 3/05 6/11 2/97 5/93 12/04 6/02

 29 لیآمحصوالت شیمیایی  31/43 62/86 30/34 60/68 123/54 61/77

 30 محصوالت دارویی 20/53 41/06 14/29 28/58 69/64 34/82

 31 کودها 1/25 2/51 1/29 2/41 4/91 2/46

 32 هاي دباغی یا رنگرزيعصاره 11/30 22/61 6/70 13/39 36/00 18/00

 33 رزینوئید هاي اسانسی وروغن 5/93 11/86 4/36 8/71 20/57 10/28

 34 ها، مواد آلی تانسیو اکتیوصابون 27/54 55/09 11/55 23/10 78/18 39/09

 35  ...مواد آلبومینوئید، محصوالت  7/37 14/74  3/41 6/82 21/56 10/78

 36 زابازي، مواد آتش تشآمواد منفجره،  0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00

 37 توگرافی محصوالت عکاسی و سینما  0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00

 38 محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی 2/27 4/54 2/22 4/43 8/97 4/49

 39 مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده 114/20 228/40 101/11 202/21 430/62 215/31

 40 ه شدهکائوجو و اشیاء ساخت 7/65 15/29 7/06 14/12 29/41 14/70

 41 )هاي نرم و چرمغیر از پوست(پوست  10/10  20/19 9/26 18/53 38/72 19/36

 42 اشیاء ساخته شده از چرم، مصنوعات 0/15 0/30 0/13 0/27 0/57 0/28
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اي بر هاي منطقهنامهگرایی در قالب موافقتمنطقه نتایج برآورد پیامدهاي: 2ي جدول  ادامه
  هاي کاالییایران به تفکیک گروه کو ازواردات کشورهاي عضو ا

اي بر واردات کشورهاي عضو اکو  منطقهي نامهاثرات کمی اجراي موافقت
  از ایران

 )واحد میلیون دالر(
کل افزایش واردات اکو 

 از ایران
میزان افزایش ناشی از 
 اثر انحراف تجارت

میزان افزایش ناشی از اثر 
  ایجاد تجارت

 1سناریو   2سناریو  1سناریو  2سناریو  1ناریو س 2سناریو 

 HS شرح

 43 پوستین چرمی، مصنوعات آن 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00

 44 زغال چوب چوب و اشیاءچوبی، 2/30 4/59 2/21 4/43 9/02 4/51

 45 پنبه و اشیاء ساخته شده چوب 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00

 46 مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی  0/02 0/04 0/02 0/04 0/08 0/04

 47 خمیر چوب یا سایر مواد الیافی 0/03 0/05  0/01 0/02 0/07 0/04

 48 کاغذ و مقوا، اشیاء ساخته شده 4/00 8/00 3/57 7/14 15/15 7/57

 49  ... تصویر و،کتاب، روزنامه 0/60 1/21 0/57 1/14 2/35 1/17

 50 ابریشم 0/26 0/53 0/23 0/46 0/99 0/49

 51  )کرك(پشم، موي نرم  2/65 5/29 0/77 1/55 6/84 3/42

 52 پنبه  2/68 5/37 2/66 5/32 10/68 5/34

 53 سایر الیاف نساجی نباتی 0/29 0/59 0/24 0/48 1/07 0/54

 54 هاي سنتتیک یا مصنوعیرشته 5/54 11/08 4/71 9/41 20/49 10/24

 55 ها سنتتیکف رشتهالیا 9/47 18/95 7/34 14/69  33/63 16/82

 56 هاي نباتینمد و پارچه 8/72 17/44 4/33 8/66 26/10 13/05

 57 ها از مو پوش فرش و سایر کف 46/01 92/02 9/77 19/54 111/56 55/78

 58  مخصوصتهاي تار و پود بافپارچه 6/49 12/98 3/78 7/55 20/53 10/27

 59 ساجی آغشتههاي نپارچه 1/58 3/16 0/92 1/85 5/01 2/50

  60 بافهاي کشباف یا قالبپارچه 0/18 0/36 0/15 0/30 0/66 0/33
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اي بر هاي منطقهنامهگرایی در قالب موافقتمنطقه نتایج برآورد پیامدهاي: 2 جدول ي ادامه
  هاي کاالییایران به تفکیک گروه واردات کشورهاي عضو اکو از

هاي عضو اکو از اي بر واردات کشورقهنامه منطاثرات کمی اجراي موافقت
  ایران

 )واحد میلیون دالر(
کل افزایش واردات اکو 

 از ایران
میزان افزایش ناشی از 
 اثر انحراف تجارت

میزان افزایش ناشی از اثر 
  ایجاد تجارت

 1سناریو  2سناریو  1سناریو  2سناریو  1سناریو  2سناریو 

 HS شرح

 61 لباس و متفرعات لباس، از الیاف نباتی 13/28 26/55 5/64 11/29 37/84 18/92

 62 لباس و متفرعات لباس، غیر الیاف نباتی 5/37 10/74 4/50 8/99 19/74 9/87

 63 سایر اشیاء نساجی دوخته 7/48 14/96 4/88 9/75 24/71 12/36

 64 کفش، گتر و اشیاء همانند 9/09 18/17 7/06 14/12 32/30 16/15

 65 کاله و اجزاي کاله 1/83 3/67 1/56 3/12 6/79 3/40

 66 چتر بارانی، چتر آفتابی و عصا 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00

 67 پر و پر نرم آماده و اشیاء 0/01 0/02 0/00 0/01 0/03 0/01

 68 مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان 5/33 10/66 3/47 6/94 17/60 8/80

 69 محصوالت سرامیکی 15/82 31/64 10/65 21/30 52/94 26/47

 70 شیشه و مصنوعات شیشه 12/13 24/26 10/11 20/22 44/48 22/24

 71 مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ 4/23 8/47 3/20 6/39 14/86  7/43

 72 چدن، آهن، فوالد 97/84 195/68 88/78 177/55 373/23 186/62

 73  چدن، آهنمصنوعات 18/66  37/31 17/10 34/19 71/50 35/75

 74 مس و مصنوعات مس 7/06 14/12 6/90 13/80 27/92 13/96

 75 نیکل از نیکل و مصنوعات 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0

 76 لومینیوم و مصنوعات آنآ 3/49 6/97 3/23  6/45 13/43 6/71

00/0  00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 - ---  77 

 78 و مصنوعات سرب سرب 55/0 1/10 0/55 1/09 2/20 1/10

 79 روي و مصنوعات از روي 35/7 14/71 4/88 9/77 24/47 12/24

 80 قلع و مصنوعات از قلع 08/0 17/0 0/08  0/17 0/34 0/17
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اي بر هاي منطقهنامهگرایی در قالب موافقتمنطقه نتایج برآورد پیامدهاي: 2 جدول ي ادامه
  هاي کاالییفکیک گروهایران به ت واردات کشورهاي عضو اکو از

هاي عضو اکو از اي بر واردات کشورنامه منطقهاثرات کمی اجراي موافقت
  ایران

 )واحد میلیون دالر(
کل افزایش واردات اکو 

 از ایران
میزان افزایش ناشی از 
 اثر انحراف تجارت

میزان افزایش ناشی از 
  اثر ایجاد تجارت

 1سناریو  2سناریو  1سناریو  2سناریو  1سناریو  2سناریو 

 HS شرح

 81 سایر فلزات معمولی 01/0 02/0 01/0 02/0 05/0 0/02

 82 ابزارها، ابزار آالت 21/0 41/0 20/0 40/0 81/0 0/41

 83 سایر مصنوعات از فلزات 72/3 44/7 16/2 33/4 11/76 5/88

 84 راي، دیگ بخاراکتورهاي هسته 43/27 85/54 61/26 23/53 108/08 54/04

  85 هاي برقی آالت و دستگاه ماشین 46/18 93/36 32/17 65/34 71/58 35/79
 86  ...ا تراموايیلکوموتیوهاي راه آهن  30/0 59/0 29/0 59/0 1/18 0/59

 87  ... زمینی غیر ازي وسایط نقلیه  29/22 57/44 34/21 67/42 87/24 43/62

  88  هوایی، فضاییي وسایط نقلیه 08/0 17/0 08/0 17/0 34/0 17/0
 89 ها و شناورهاها، قایقکشتی 21/0 42/0 21/0 42/0 84/0 42/0

 90 هاي اپتیک و عکاسیدستگاه 15/1 31/2 14/1 29/2 60/4 30/2

 91 سازي اشیاء صنعت ساعت 70/0 41/1 70/0 41/1 81/2 41/1

 92 آالت موسیقی، اجزاء و قطعات 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0

 93 اسلحه و مهمات، لوازم و قطعات جانبی 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0

  94  جراحی ـهاي طبی مبل، مبل 75/3 49/7 60/3 20/7 70/14 35/7
 95 بازي و لوازم جانبی اسباب 76/0 53/1 67/0 35/1 87/2 44/1

 96 صنعتی کاالهاي سایر 42/0 85/0 40/0 79/0 64/1 82/0

 97 اشیاء هنري، اشیاء کلکسیون 25/1 50/2 19/1 38/2 88/4 44/2

00/0  00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 - --- 98 

 99 سایر کاالهاي مشخص نشده 33/0 66/0 27/0 54/0 20/1 60/0

  محاسبات تحقیق: مأخذ      
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ایران  وارداتاي بر هاي منطقهنامهگرایی در قالب موافقتنتایج برآورد پیامدهاي منطقه :3 جدول
  هاي کاالییاز کشورهاي عضو اکو به تفکیک گروه

اي بر واردات ایران از  منطقهي نامهاجراي موافقت اثرات کمی
  )میلیون دالر: واحد(کشورهاي عضو اکو 

کل افزایش واردات 
 ایران از اکو

میزان افزایش ناشی 
 از اثرانحراف تجارت

میزان افزایش ناشی 
  تجارتاز اثر ایجاد

 1 سناریو 2 سناریو 1سناریو  2 سناریو 1سناریو   2 سناریو

 HS  شرح

 1 حیوانات زنده 18/1 2/36 00/0 00/0 1/18 2/36

 2 گوشتی خوراکی هايالشه گوشت و 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0  00/0

00/0  00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 
مهرگان پوستان، نرمتنان و سایر بی ماهی، سخت

 آبزي
3 

0/09 0/04 0/04 0/02  0/04 02/0 
تولیدات لبنی، تخم مرغ، مرغ، سایر تولیدات 

 حیوانات خوراکی
4 

 5 تولیدات اصلی حیوان 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0

 6 هاها، گل پیازها، ریشه درختان،گیاهان، 02/0 003 0/02 0/03 0/03 0/06

 7 هاي مشخصها و قارچنی و ریشهسبزیجات خورد 94/7 15/87 3/78 7/56 11/71 23/43

39/36 19/68 18/94 9/47 20/43 21/10 
ها، پوست مرکبات، هاي خوراکی، هستهمیوه

 جات صیفی
8 

 9 ها ها و ادویهقهوه، چاي، چاشنی 15/0 0/30 0/15 0/30 0/30 0/60

 10 غالت 74/95 191/48 64/29 128/57 160/03 320/06

0/10 0/05 0/05 0/03 0/05 03/0 
سیاب شده، آرد، نشاسته، مالت، گلوتن آتولیدات 

 گندم
11 

18/55 9/28 9/04 4/52 9/51 76/4 
هاي روغنی، حبوبات، بذرها، میوه هاي دانه

 روغنی
12 

 13 الکل، صمغ، رزین، شیره سبزیجات 05/0 0/09 0/05 0/09 0/09 0/19

 14 تولیدات سبزیجات 00/0 0/01 0/00 0/01 0/01 0/01

9/33 4/67 4/60 2/30 4/73 37/2 
دار، تولیدات  سبزیجات چربی هاي حیوانات، چربی

 روغنی
15 

 16 هاي غذایی دریایی و گوشتیدهرفراو 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0

 17 سازي شکرها، شکر صنعت شیرینی 25/0 0/50 0/24 0/49 0/50 0/99

 18 کاکائو 07/2 4/15 1/33 2/65 3/40  6/80

 19 اي، شیري نشاسته هاي غله، آردي،فراورده 12/0 0/23 0/09  0/18 0/21 0/42

 20 ها و هسته هاي غذایی ازسبزیجات و میوهفرآورده 62/0 1/24 0/57 1/14 1/19 2/38
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اي بر  منطقهي نامهگرایی در قالب موافقت هاي منطقهنتایج برآورد پیامد  :3  جدولي ادامه
  هاي کاالییورهاي عضو اکو به تفکیک گروهایران از کش واردات

هاي اي بر واردات ایران از کشور منطقهي نامهاثرات کمی اجراي موافقت
  عضو اکو 

 )میلیون دالر: واحد(
کل افزایش واردات 

 ایران از اکو
میزان افزایش ناشی 
 از اثر انحراف تجارت

میزان افزایش ناشی از 
 اثر ایجاد تجارت

 1سناریو   2 سناریو 1سناریو  2 سناریو 1سناریو  2و سناری

 HS شرح

 21 هاي خوراکیسایر فرآروده 0/80 60/1 0/56 11/1 1/36 2/72

  22 ها، سرکهآشامیدنی 0/57 13/1  0/30 61/0 0/87 1/74
 23 پسماندهاي صنایع خوراکی، علوفه و کنجاله 13/84  27/67 6/81 62/13 20/65 41/30

 24 توتون و تنباکو 42/77 85/54 19/-140 -38/280 42/-97 84/-194

 25 نمک، گوگرد، خاك و سنگ 3/42 6/85 3/27 53/6 6/69 13/38

 26 سنگ فلز، جوش و خاکستر 0/03  0/06 03/0 06/0 06/0 0/12

 27  ...هاي هاي معدنی، روغنسوخت 158/07  316/13 148/23  296/47 306/30 612/60

 28  ...لیآمحصوالت شیمیایی غیر  5/95 11/90 5/80 11/60 11/75 23/50

 29 لیآمحصوالت شیمیایی  4/91 9/83 4/84 9/68 9/76 19/51

 30 محصوالت دارویی 0/41 0/82 0/41  0/82 0/82  1/64

 31 کودها 12/49  24/97 9/39 18/77 21/87 43/75

 32 هاي دباغی یا رنگرزيعصاره 8/37 16/73 6/72 13/43 15/08 30/16

 33 هاي اسانسی ورزینوئیدروغن 2/04 4/08 1/59  3/18 3/63 7/26

 34 ها، مواد آلی تانسیو اکتیوصابون 2/56 5/13 1/93 3/85 4/49 8/98

 35  ...مواد آلبومینوئید، محصوالت 2/22 4/44 1/86 3/73 4/09 8/17

 36 زا مواد آتش بازي، آتش مواد منفجره، 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0  00/0

 37 محصوالت عکاسی و سینما توگرافی 0/42 0/84 0/40 0/81 0/82 1/65

 38 محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی 6/57 13/14 6/19 12/37 12/76 25/51

 39 مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده 44/42 88/84 37/03 74/06 81/45 162/90

 40 ء ساخته شدهکائوجو و اشیا 5/73 11/45 5/48 10/95 11/20 22/41

 41 و چرم )هاي نرمغیر از پوست( پوست 20/0 39/0 16/0 31/0 35/0 70/0

 42 مصنوعات اشیاء ساخته شده از چرم، 03/0 06/0 03/0 06/0 06/0 12/0
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 اي بر واردات منطقهي نامهگرایی در قالب موافقت نتایج برآورد پیامدهاي منطقه :3  جدولي ادامه
  هاي کاالییهاي عضو اکو به تفکیک گروهایران از کشور

 چ

کل افزایش واردات ایران 
 از اکو

میزان افزایش ناشی از اثر 
 انحراف تجارت

میزان افزایش ناشی از 
 اثر ایجاد تجارت

 1سناریو  2 سناریو 1سناریو   2 سناریو 1سناریو   2سناریو 

 HS  شرح

 43 صنوعات آنم ،پوستین چرمی 00/0 01/0 00/0 00/0 00/0 01/0
 44 چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب 17/40 80/35 53/-2 06/-5 37/64 75/29
 45  پنبه و اشیاء ساخته شده چوب 00/0 01/0 00/0 01/0 01/0 01/0
 46 مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 03/0

 47 الیافیخمیر چوب یا سایر مواد  00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0

 48 کاغذ و مقوا، اشیاء ساخته شده 28/29 58/56 01/19 38/02 48/29 96/58
 49  ...  تصویر و،کتاب، روزنامه 85/0 70/1 14/0 27/0 99/0 98/1
 50 ابریشم 36/0 71/0 30/0 59/0 65/0 31/1
 51 )کرك(پشم، موي نرم  11/0 22/0 11/0  22/0 22/0 44/0
 52 پنبه 72/25 51/45 13/-34 25/-68 40/-8 80/-16
 53 سایر الیاف نساجی نباتی 85/3 7/69 22/1 44/2 07/5 13/10

 54 هاي سنتتیک یا مصنوعیرشته 67/6 13/33  4/71 9/42 11/38 22/76

 55 سنتتیک هايالیاف رشته 68/36 73/36 25/49 50/97 62/16 124/33
 56 ه هاي نباتینمد و پارچ 13/4 26/8 46/-4 91/-8 0/32- 65/-0

 57 ها از مو پوش فرش و سایر کف 54/0 08/1 35/-0 -71/0 19/0 37/0
 58 هاي تار و پود باف مخصوصپارچه 20/6 40/12 17/-20 33/-40 97/-13 93/-27
 59 هاي نساجی آغشتهپارچه 73/4 47/9 42/3 84/6 16/8 31/16
  60 باف اف یا قالبهاي کشب پارچه 49/0 0/98 -97/1 -95/3 -48/1 -97/2
 61 لباس و متفرعات لباس، از الیاف نباتی 23/0 0/45 16/0 33/0 39/0 78/0

 62 ر الیاف نباتیلباس و متفرعات لباس، غی 29/1 2/58 75/0 49/1 04/2 08/4
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 ارداتاي بر و منطقهي نامهگرایی در قالب موافقت هاي منطقهنتایج برآورد پیامد :3  جدولي ادامه
  کاالییهاي هاي عضو اکو به تفکیک گروهایران از کشور

  اي بر واردات ایران از کشورهاي عضو اکو  منطقهي نامهاثرات کمی اجراي موافقت
 )میلیون دالر: واحد(

کل افزایش واردات 
 ایران از اکو

 میزان افزایش ناشی از اثر
 انحراف تجارت

میزان افزایش ناشی از 
 اد تجارتاثر ایج

 1سناریو  2 سناریو 1سناریو   2 سناریو 1سناریو   2 سناریو

 HS شرح

 63 سایر اشیاء نساجی دوخته 90/0 1/81 26/0 51/0 16/1 32/2

 64 کفش، گتر و اشیاء همانند 15/0 30/0 14/0 27/0 28/0 57/0

 65 کاله و اجزاي کاله 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0

 66 چتر بارانی، چتر آفتابی و عصا 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0

 67 پر و پر نرم آماده و اشیاء 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 03/0

 68 مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان 33/1 66/2 22/1 43/2 54/2 09/5

 69 محصوالت سرامیکی 15/1 29/2 06/1 12/2  21/2 42/4

 70 اي صنوعات شیشهشیشه و م  10/69 21/38 42/8 85/16 11/19 23/38

 71 مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ 03/0 06/0 03/0 06/0 06/0 12/0

 72 چدن، آهن، فوالد 284/21 568/42 223/19  446/39 507/40 1014/80

 73 مصنوعات چدن، آهن 24/09  48/19 22/85 45/69 46/94 93/88

 74  مسمس و مصنوعات 41/63 83/26 16/-92 32/-184 53/-50 06/-101

 75 نیکل زا نیکل و مصنوعات  01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 03/0
 76 لومینیوم و مصنوعات آنآ 8/77 17/55 8/16 16/32 16/93 33/87
00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 - ---  77 
 78 از سرب و مصنوعات سرب 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0
 79 مصنوعات از رويروي و  3/16 6/32 1/36 2/72 4/52 9/03

 80 قلع و مصنوعات از قلع 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0
 81 سایر فلزات معمولی 03/0 06/0 03/0 06/0 06/0 12/0
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 اي بر واردات منطقهي نامهگرایی در قالب موافقت نتایج برآورد پیامدهاي منطقه :3  جدولي ادامه
  هاي کاالییفکیک گروهایران از کشورهاي عضو اکو به ت

  اي بر واردات ایران از کشورهاي عضو اکو  منطقهي نامهاثرات کمی اجراي موافقت
 )میلیون دالر: واحد(

کل افزایش واردات ایران از 
 اکو

میزان افزایش ناشی از 
 انحراف تجارت اثر

میزان افزایش ناشی از 
 اثر ایجاد تجارت

 1سناریو  2 سناریو 1سناریو   2 سناریو 1سناریو   2 سناریو

 HS  شرح

 82 ابزارها، ابزار آالت 3/25 50/6 3/02 04/6 6/27 12/54
 83 سایر مصنوعات از فلزات 5/92 11/85 4/32 8/64 10/24 20/48
 84 اي، دیگ بخارراکتورهاي هسته  89/66 179/31 83/45 166/90 173/11 346/21
  85 هاي برقیماشین آالت و دستگاه 31/49 62/98 30/07  60/14 61/56 123/12
 86  ... لکوموتیوهاي راه آهن با ترامواي 0/14 28/0 14/0 28/0 28/0 55/0
 87  ...  زمینی غیر ازي وسایط نقلیه 50/11 100/22 44/71 89/42 94/82 189/64
  88  هوایی، فضاییي وسایط نقلیه 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0
 89 ها و شناورهاها، قایقکشتی 1/23 45/2 16/1 32/2 39/2 77/4
 90 هاي اپتیک و عکاسی دستگاه 3/99 97/7 3/92 7/83 7/90 15/80
 91 سازي اشیاء صنعت ساعت 37/0 74/0 36/0 71/0 72/0 45/1
 92 آالت موسیقی، اجزاء و قطعات 01/0 02/0 01/0 02/0 02/0 05/0
 93  مهمات، لوازم و قطعات جانبیاسلحه و 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0
  94  جراحیـهاي طبی  مبل، مبل 13/75 49/27 5/66 11/33 19/41 38/82
 95 بازي و لوازم جانبی اسباب 20/0 41/0 20/0 40/0 0/40 0/81
 96 صنعتی کاالهاي سایر 99/0 99/1 94/0 88/1 93/1 3/86

 97 کلکسیوناشیاء هنري، اشیاء  00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0
00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 - ---  98 
 99 سایر کاالهاي مشخص نشده 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0

  محاسبات تحقیق: مأخذ      
  


