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بنام خداوند جان و خرد

وبینار تخصیص

جاری اقتصادی و تارزیابی همگرابی 

SCOابایران 

ی ارتقاي آن
 

و چگونگ
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگاب  

، عضو هیات علیم موسسه  عبداله حسین  میر
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فهرست مطالب
مقدمه➢
مطالعه اجمالي ادبيات منطقه گرایي ➢
ي  همگرایي منطقه ای➢ روش شناسي اندازه گير
:نتایج پژوهش➢
تجانس و همگویی درآمد رسانه اعضا( 1
ی الملیل( 2 اعضاارزیایی شاخص های کلیدی اقتصادی بیر
کای تجاری طبییع جهایی و منطقه ای( 3 اعضاتحلیل رسر
ارزیایی سیاست تجاری اعضا( 4
ارزیایی کارآمدی و همگرایي تجاری اعضا( 5
ي، جمع بندی و پيشنهادها➢ نتيجه گير



3

ادبيات نظريه هاي تجارت( 2

: در چارچوب نظریه های مرسوم تجارت•

ی الگوی تجارت مبتن  بر مز عوامل تعيير  كننده كشوري  :  يت نسنی
متغیر ليندرشد و توسعه اقتصاديسطح ر 

تفاوت در موجودي عامل                                  توزي    ع درآمد
تفاوت در اندازه بازاراندازه بازار

یس به بازار و متحقيق و توسعههزينه جاريتوانع دسیر

:تجارتجدید نظریه هایچارچوبدر •
ی زيتمبر مبتن  تجارتالگویصنعنر كنندهتعيير  عوامل

:رقابنر
ه های مقیاسرصفل              تمايز محصو 

تحقيق و توسعههزينهر                    ساختار بازا
ی 
كت هاي چند ملينر شر



4

ي  ( 3 همگرابی منطقه ایروش شنایسی اندازه گیر
:مفاهیمو تعاریف✓

تجارتو توسعهرشد،تکامیلمراحلگانهسهسطوحو فرایند ✓

منطقه گرایي جدید وسنتی نظریه✓

منطقه گرایي منافعپویایو ایستا تحلیل✓

،:همگرایي منطقه ایپیش زمینهگانه4مولفه های✓  یاس وس،اقتصادیجغرافیایي
 

فرهنگ

کایفرضیه✓ طبییعتجاریرسر

کاالیی(وارداتوصادرات)تجارتهمگراییکارآمدیو:تجارتشدتشاخص✓

هایی جمنطقه ای ودرون تجارتتوسعهبردار دو ناهمسویي /همسو:انحراف تجارت/ایجاد✓

ی✓ :منطقه گرابی شاخص هایاندازه گیر

اقتصادیهمگویی و تجانسشاخص✓

تجاریهمگرایي شاخص✓

ناظرعضو 4ودایمعضو 1+7شاملSCOعضوکشور 12✓

یابتدایاز ساله20بلندمدتدوره✓ 2020تا2001ازSCOشکلگير



درآمد سرانه کشورهای عضوهمگونی 
عضو12برایآنهمگونیتجانسووسرانهداخلیناخالصتولید

:منطقهایجهانیوسطحدودر2019تا2000سالهایطی

ودرصد12باچینآنازرشدنرخعملکردوشاخصباالترین✓

.(10)روسیهو(11)مغولستان،(11)قزاقستان4تا2درمراتب

ودرصد4باپاکستانآنازرشدنرخعملکردوشاخصپایینترین✓

.(6)ازبکستانو(5)تاجیکستان

به1774از)روسیهآنازدرآمدسرانهپایینترینباالترینوشکاف✓

29به13از(دالر398به139از)تاجیکستانو(دالر11662

،87به18ازچیندرآمدسرانههمگونیوتجانس:جهانیدرسطح✓

بهبودروبهبشدت84به23ازقزاقستان،103به33ازروسیه

15به10ازازبکستانو11به10ازپاکستان،4به3ازتاجیکستانولیکن

اباعضابرخیبرایمیشودنتیجهاعضاسرانهدرآمدهمگونیجنبهاز✓

.استشدهیزنبیشترحتیبلکه،کمترنشدهشکافنهتنهاپایینسرانهدرآمد



2019-ارزیابی شاخص های کلیدی اقتصادی بین المللی
جهاندرصد23تریلیوندالر؛20/1اندازهاقتصاد: اندازه اقتصاد✓

روسیه،(15/2)هنددرصد،70/6دالر؛تریلیون14/2باچین✓

ازبیشجمعا(0/9)قزاقستانو(1/3)پاکستان،(2/6)ایران،(8/5)

.دارندسهمدرصد1ازکمترعضو6بقیه.SCOازدرصد99

دالر؛تریلیون3/03و3/45دراتووارداتصا:کاالییمبادالتحجم✓

$420Bترازمثبتباجهانی،درصدصادراتوواردات15/7و18/3

درصد،68/6و72/5باواردات؛دالرصادراتوتریلیون2/1و2/5باچین✓

.6تا2مراتبدربالروسوقزاقستانایران،روسیه،هند،

14و9/6؛میلیارددالر816و590صادراتوواردات:تجارت خدمات✓

.$227Bباترازمنفیدرصدصادراتووارداتجهانی،

دتاهستناقتصاد صنعتی پایه اقتصادهایعضوبامحوریتچین✓

.اقتصاد مالی پایه



2019-ارزیابی شاخص های کلیدی اقتصادی بین المللی

میلیارد236/8ورودیجریان:سرمایه گذاری مستقیم خارجی✓

جریانمیلیارددالر141/2باچینجهان،درصد15/4؛دالر

،(21/4)هندسازمان،FDIورودیجریاندرصداز59/6ورودی؛

در(0/6)ایرانو(0/9)پاکستان،(1/3)قزاقستان،(13/4)روسیه

.دارنددرصد3ازکمترسهمجمعاعضو،6بقیه.6تا2مراتب

عضوتورمکمتر5،ورقمی1عضوتورم10درشرایطیکه:تورم✓

و(14/5)،ازبکستان(10/6)درصددارند،سهکشورپاکستان5از

(.بیناعضارکورددارتورمایران)باالدارندتورم(39/9)ایران

یشازدرشرایطیکهنیمیازاعضارشداقتصادیب:رشداقتصادی✓

.درصد،شرایطاصالمناسبیندارد8درصددارند،ایرانبامنفی4



تحلیل شرکای تجاری طبیعی جهانی و منطقه ای اعضا
وارداتیصادراتیوشرکای،2020سالآماریاطالعاتجدیدترینمطابق

:کهمیشودنتیجهعضو12منطقهایجهانیو(نخستشریک6)کاالیی

:اعضای سازمان قابل دسته بندی به سه گروه کشور✓

ازنزدیکنیمی:گروه کشورهای با شرکای تجاری طبیعی منطقه ای✓

زستانبااعضاشاملمغولستان،بالروس،افغانستان،قزاقستانوقرقی

.استSCOدرصدصادراتووارداتکاالییبا40دستکمنزدیک

و6)چینعضوشامل5:جهانیطبیعیتجاریباشرکایکشورهایگروه✓

(34و31)روسیهو(33و16)ایران،(31و13)پاکستان،(18و9)هند،(5

اعظمبخشواقعدر.میشودانجاماعضاباکاالییوارداتوصادراتدرصد

.ردمیگیصورتفرامنطقهایشرکایباکاالییصادراتبویژهتجارتحجم

خیبر:نامتقارن(وارداتصادرات و)کاالییتجارتباکشورهایگروه✓

،میکنندتامیناعضاازرا(57)وارداتازمهمیبخشازبکستاننظیراعضا

.میکندصادرمنطقهخارجبهرا(73)تولیدیمحصوالتاعظمقسمتاما



تحلیل شرکای تجاری طبیعی جهانی و منطقه ای اعضا
اازاعضنیمیازبیشوارداتصادراتونخستبازارچیناعضا،دربین✓

جنبه،نازای.مغولستاناستایرانوپاکستان،هند،،،ازبکستانروسیهازجمله

.دارندقرار6تا2درمراتبایرانبالروسوقزاقستان،هند،روسیه،

اعضاریشرکایفرامنطقهایبسیاترکیهژاپن،کرهجنوبیوآلمان،آمریکا،✓

است،ایران(9/54)صادراتو(24/88)وارداتبازارنخستچینکهدرحالی✓

.داردنازلیرتبهچین(0/31)وارداتو(0/33)صادراتبازاردرایران
.استچینوارداتودرصادرات1به80و29نسبتبهایرانجایگاهدرواقع

عرضهوتامیناعضاازراصادراتووارداتاعظمبخشبالروسوقزاقستانازجملهاعضابرخی✓

ظماعبخشروسیهوایرانهند،چین،درمقابل،.(منطقهایمتقابلطبیعیتجاریشرکای)میکنند

.(جهانیمتقابلطبیعیتجاریشرکای)میکنندتامینوعرضهفرامنطقهایراوارداتصادراتو

آنحالمیکند،تامین(25)چینازراوارداتاعظمقسمتایرانبین،دراین✓

.میکندعرضه(82)منطقهازخارجبهراصادراتاعظمقسمتکه

تجارتتوسعهامکاناعضا،کاالییوارداتصادراتوارزشناهمگونینظربه✓

.نیستمیسرباالسرانهدرآمدبابزرگاقتصادهایهمپایباالمنطقهایدرون



تحلیل روندهای سیاست تجاری اعضا
MFNگمرکیتعرفهنرخوزنیوسادهمیانگینروندهایمطالعهاز

2000ازساالنهمقاطعناظرطیدایموعضو12برایوارداتکاربردی

:کهمیشودنتیجهدسترسدرآماریاطالعاتجدیدترینتا

CISکشورهایبهگمرکیتعرفههایپایینتریندورهابتدای✓

نباالتریدرمقابلاست،داشتهتعلقدرصد5کمترازباSCOعضو

.استبودهپاکستانهندوایران،آنازگمرکیتعرفههای

طوریبهداده،رخاعضاتجاریسیاستدراساسیاصالحاتدورهطی✓

ازپاکستان،8/8به32/6ازهندبرایگمرکیتعرفهسطحنمونهبرایکه

درصد،27/2به41/7ازایرانو8/7به15/8ازچین،12/6به24/7

.استگذاشتهکاهشروبهدرصدواحد35و73،49،45ترتیببه

مشترکیوهماهنگواحدتجاریسیاستازعضوCISکشورهای✓

.هستندبرخوردارکشورهابقیهبااعضابیندر



تحلیل روندهای سیاست تجاری اعضا
عضو،12ازعضو9گمرکیتعرفههایسطحدوره،درانتهای✓

ستانازبکپاکستانوایران،درمقابلاست،رسیدهدرصد10ازکمتر

(.داردراتعرفهباالتریندرصد27باایران)است10باالتراز

درنمیشود،محدودتعرفههابهصرفاایرانتجاریسیاست✓

نواعاتحریمها،محوریتبااقتصادایرانبینالمللیخاصشرایط

قالبدردولتمداخالتوکنترلهاغیرتعرفهایتجاریموانع

طوریبه.داردوداشتهسلطهومجوزهامحدودیتهاممنوعیتها،

داشته،دعقبگرگذشتهبهنسبتایرانتجاریسیاستهماکنونکه

.داردلهفاصبسیارپذیریپیشبینیوپیشآگاهیشفافیت،ازو

ا،اعضبامقایسهدرایرانتجاریسیاستآماریاطالعاتنهایتا✓

.نیستااتکقابلچندانبنابراینونیستبهروزناقصونامعتبر،



ارزیابی کارآمدی و همگرایی تجاری اعضا
بازیگر8دوجانبهجهانیو(وارداتصادراتو)تجارتجریانمطالعه

:کهمیشودنتیجه2020تا2001ازساالنهمقاطعدرسازمانمطرح

دردالرتریلیون2/13و2/36ازاعضاجهانیوارداتصادرات و✓

باشاخص،2020درسالدالرتریلیون2/79و3/33به2010سال

درصد2/7و3/5ساالنهرشدنرخباو131و141عملکرد

دالرمیلیارد235/8و188/5ازدرون منطقه ایوارداتصادرات و✓

باشاخص،2020درسالمیلیارددالر330/4و303/6به2010درسال

درصد3/4و4/9ساالنهرشدنرخو140و161عملکرد

وصادراتازاعضامنطقه ایدرونوارداتوصادراتسهم✓

به2010سالدردرصد11/1و8/0ازاعضاجهانیواردات

یافتهبهبود106/3و2020،113/8سالدردرصد11/8و9/1
12



ارزیابی کارآمدی و همگرایی تجاری اعضا

درون(وارداتوصادرات)تجارترشدمدت،اینطی✓
بهجهانی(وارداتوصادرات)تجارترشدازاعضامنطقهای

.استبودهبیشتردرصد326/5و63/3ترتیب
ازاعضادرونمنطقهایصادراترشدآهنگارزشوعواقدر✓

.استبودهپایینتر،درونمنطقهایوارداترشدآهنگارزشو
رشدآهنگازمنطقهایدرونوارداتتقاضایرشدآهنگ✓

.استبودهشتابانترمنطقهایدرونصادراتبرایتولید
سازماندرونمنطقهای(وارداتصادراتو)تجارترشدآهنگ✓

دهافتااتفاقسازمانجهانیتجارتتوسعهباهمسوهماهنگو
.(تجارتایجاد)است 13



ارزیابی کارآمدی و همگرایی تجاری اعضا
درسال0/74و0/56به2010سالدر0/79و0/51ازسازمانوارداتصادراتوشدتشاخص✓

وصادرات)تجارتمیزان(1کهاستآنگویایشاخصتغییراین.استکردهتغییر2020
تجارت(2.استبودهدرصد10ازکمترحداکثرمطالعه،دورهدرسازمانمنطقهایدرون(واردات

.تاسنداشتهسازمانتجارتجهانیدرتوسعهمعنیداریتاثیردرونمنطقهای(صادراتوواردات)
عضایابودهاند،مواجهتجارتانحرافیا(ایجاد)منافعبااعضاییچهکهپرسشاینبهدرپاسخ✓

:کرددستهبندیمیتوانگروهسهبهراسازمان

ازگروهنهدونموچینوهند،:تجارتتوسعهدرپیشگام/پیشروکشورهایگروه✓
تتجارتوسعهباهمسوهماهنگومنطقهایدرونتجارتتوسعهکهکشورهایی

.استداشتهجهانی
:(نمتقارومتوازن)منطقهایزایدرونتجارتتوسعهباکشورهایگروه✓

کشورهاییگروهبالروس،وقزاقستانمحوریتباSCOعضوCISکشورهای
وسعهتدربهبودروبهمالیمشیبباالومنطقهایدرونتجارتتوسعهتوامانکه

.شاهدبودهاندراتجارتجهانی
کهیکشورهایگروه:تجارتتوسعهدرباالانحرافوزیانباکشورهایگروه✓

عهتوسوتجارتاندازهشدنکوچکترانقباضوبامنطقهایدرونتجارتتوسعه
.استگروهاینآشکاروبارزنمونهایران.استشدهمنجرآنجهانیتجارت



مالحظات

اهم الزامات،تدابیروتوصیه ها  برای ثبات و توسعه تجارت
جارتایرانارتقایکیفیتسیاستیدرراستایافزایشاندازهاقتصادوت)1

محصوالتصنعتیازصادرات%75تغییرریلتوسعهتجارتوهدفگذاری)2

یرمنابعبرغساختهشدهمبتنیبرمحصوالتصنعتیتجارتکاالییمتنوعسازی)3

رقابتیصادمدرناقتبهدستیابیبامزیترقابتیبرتجارتمبتنیتغییرالگوی)4

(مهاتحریامحایبا)بیثباتسازغیراقتصادیتکانههایوعواملمدیریت)5

آنقیتعادلیومنطبرایقیمتنفتعرضهجهانیمدیریتهماهنگسیاستمشترک)6

..رزیواتجاری،صنعتی،سیاست:همسوبردارهایصادراتصنعتیاستراتژیتوسعه)7

یصادراتصنایعدرخارجیسرمایهگذاریخصوصیوبخشکارآفرینانتشویق)8

هانبامنطقهوجسازندهوتوسعهایتعاملباتجاری-اقتصادیسرریزهایازبرخورداری)9

زیستمحیطیمالحظاتباصنعتیتجارتتوسعه)01
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منابع و ماخذ برگزیده
وزارت صمت بانک مرکزی مرکز آمار ایران گمرک ایران منابع آماری داخلی

WTO UNIDO IMF آنکتاد لیمنابعبینالمل

:بازرگانیپژوهش هایومطالعاتموسسهدرپژوهشازبرگرفتهکتاب.1

.(1382)شانگهایهمکاریسازمانباایرانتجارتتوسعه

تحوالت:شانگهایهمکاریسازمان،مرکزیاوراسیایمطالعات.2

1389پاییزوزمستان،7شمارهسوم،سالآینده،چشماندازوگذشته

سازمانمیمطالعهجایگاهژئواکونو،ژئوپلیتیکبین المللیفصلنامه.3

.1389پاییز،3شمارههفتم،سالدرجهان،شانگهایهمکاری

وشانگهایهمکاریسازمان،اقتصادی-سیاسیاطالعات.4

.1390تابستان،25سالآن،درایراندایمعضویتجنبههای

16
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با سپاس 

از  توجه

دقت نظر 

عالمانهو نقدو نظرات 


