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  مقدمه
ها، عوامـل   زهیانگبدلیل  pGCC)(ایران و کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس

کـی و  یق مذهبی و تمـدنی، نزد یسرنوشتی، اشتراکات عم گی و همیی مانند همسایرهایو متغ
 هـاي  نـه یزماز خی ارزشـمند  یهـاي تـار   راثیها و م سنت ،ها وند متقابل و مستحکم فرهنگیپ

هـاي   سـوابق همکـاري   .باشند برخوردار می ی منافع و مصالح یتعامل و همسوبه منظور  الزم
مـابین نیـز مویـد وجـود بسـترهاي الزم بـراي تعمیـق همگرایـی تجـاري           طبیعی تجـاري فـی  

ایجـاد منطقـه   اخیـراً پیشـنهاد   . المللـی اسـت   هـاي مرسـوم بـین    نامه اي در قالب موافقت منطقه
بـدیهی  . اسـت   بین ایران و شوراي همکاري خلیج فارس مطـرح شـده   (FTA) تجارت آزاد

هاي علمی و کارشناسی براي آگاهی از  است هرگونه اقدام در این خصوص نیازمند بررسی
هاي مناسـب در مراحـل مـذاکرات تجـاري و      آثار مثبت و منفی آن به منظور اتخاذ سیاست

در  یکپارچگی بـا شـوراي همکـاري خلـیج فـارس، همکـاري      طرح در . باشد پس از آن می
مدنظر مقامات جمهوري تی ینظامی و امن  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادي،  اسی،یتمامی ابعاد س

تـی، اقتصـادي و   یهـاي امن  نـه یهمکـاري در زم توان بـه   باشد که از جمله می اسالمی ایران می
انت از یهمکـاري در صـ    فناوري و پژوهشی،  مبادالت آموزشی، علمی،  ،گردشگري انرژي،

 یجنـوب کشـورهاي  از یـ ن آب و گـاز مـورد ن  یتام  اي عمان،یفارس و در جیست خلیط زیمح
گذاري مشترك در منافع نفت و گاز به صورت دو و چنـد جانبـه، لغـو     هیج فارس، سرمایخل

   .مد شهروندان اشاره کردآالت رفت و ید و تسهیرواد
مذکور با توجه به ابعاد مورد نظر در آن، آثار پویا و ایستاي متعددي نامه  اگرچه موافقت

تـر از آثـار ایسـتاي آن     تـر و پیچیـده   را بدنبال دارد که آثار پویاي آن مهمتر و البته گسـترده 
اما در عمل، برآورد دقیق آثار پویا بدلیل عدم دسترسی به اطالعات کامـل و همـه   . باشد می

در مقابـل، آثـار   . باشد پذیر نمی المللی امکان بینی در سطح بین پیش جانبه و اتفاقات غیرقابل
. گیري است هاي تعادل جزئی قابل برآورد و اندازه نامه در قالب مدل تشکیل موافقت يایستا

دهـد در اختیـار    نامـه رخ مـی   ها تصویري از آنچه در مراحل اولیـه اجـراي موافقـت    این مدل
نامـه تجـارت    ن سوال مطرح است که آثار تشکیل موافقـت ای. دهد کنندگان قرار می مذاکره
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اي چه تاثیري بر  نامه یعنی حذف موانع تعرفه آزاد مورد نظر در اولین مرحله تشکیل موافقت
جریانات تجاري بین ایران و کشورهاي مذکور خواهـد داشـت؟ همچنـین آیـا اضـافه رفـاه       

هـا خواهـد    در اثر حـذف تعرفـه  اي  کنندگان قادر به جبران کاهش درآمدهاي تعرفه مصرف
در سطح  FTAبینی حداکثر تغییرات و آثار ناشی از ایجاد  بود؟ لذا هدف مقاله حاضر، پیش

اي و اثــرات آن بــر تجــارت،  تجــارت کــاالیی، شــرایط کــاهش صددرصــدي موانــع تعرفــه
کننــدگان در ایــران  اي و رفـاه مصــرف  صـادرات، واردات، ترازتجــاري، درآمــدهاي تعرفــه 

هاي علمـی و کـاربردي تاییـد شـدة بانـک جهـانی        کارگیري یکی از روش هد که با بباش می
هـا، بعنـوان    نامـه  موافقت 1همچنین تحلیلی از موضوع رعایت قواعد مبداء. پذیرد صورت می

نامه بر صنایع کشـور و کسـب منـافع و امتیـازات      ابزاري مهم براي تعدیل آثار منفی موافقت
  .نامه ارائه خواهد شد بیشتر از موافقت

گیـرد امـا بـدلیل     صورت می HSاگرچه محاسبات تحقیق در سطح کدهاي شش رقمی 
اي،  اي، واسـطه  انـه کاالهـاي سـرمایه   بنـدي چهارگ  رعایت اختصار و با توجه به اهمیت طبقه

ها و نتایج بر مبنـاي چهـار طبقـه کـاالیی مـذکور صـورت        مصرفی و موادخام، کلیه بررسی
در بخش اول مقاله به بررسی عملکرد تجاري ایران و شوراي همکـاري خلـیج   . گرفته است

دوم بـه  بخـش  . شـود  اي آنها در تجارت متقابل پرداختـه مـی   فارس و همچنین ساختار تعرفه
در بخش سوم نیز بـه متـدولوژي مـورد    . بررسی مبانی و مطالعات انجام شده اختصاص دارد

نتایج  تحقیق در بخش چهارم ارائه شده و مـورد بحـث   . شود استفاده در تحقیق  پرداخته می
بندي فوق به دلیـل اهمیتـی اسـت     ها براساس طبقه بینی د ربخش پیش. و بررسی قرار میگیرد 

هـاي مـذاکراتی    گیـري   توانند در تصمیم ز نوع کاالهاي وارداتی و صادراتی میکه آگاهی ا
  .بخش پایانی نیز به خالصه نتایج و ارائه پیشنهادات اختصاص دارد. داشته باشند

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rules of orgin. 
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اي  ایـران و شـوراي همکـاري     بررسی عملکرد تجاري و ساختار تعرفه .1
  خلیج فارس 

  تجارت  -الف
مجمـوع ارزش  (ارزش تجـارت ایـران    1ري بانک جهانیبر اساس آخرین اطالعات آما

بـا   2002میلیـارد دالر در سـال    2/3با شوراي همکاري خلیج فارس از ) صادرات و واردات
افزایش یافتـه   2005میلیارد دالر در سال 10درصد به بیش از  4/32نرخ رشد متوسط سالیانه 

هان طی دوره مـورد نظـر بـوده    است که این روند رشد فراتر از رشد کل تجارت ایران با ج
درصـد در   7/6که سهم تجارت ایران با کشورهاي مذکور نسبت به جهـان از   است؛ بطوري

درصـد را   15رسیده است که رشد متوسط سالیانه  2005درصد در سال  1/10به  2002سال 
درصد کل ارزش تجارت ایران با شوراي همکاري خلـیج  10بنابراین بیش از . دهد نشان می

  .پذیرد رس صورت میفا
کـل  + 2صـادرات غیرنفتـی  (جایگاه شوراي همکاري خلیج فـارس در تجـارت غیرنفتـی   

که سهم کشورهاي مذکور از  تر و چشمگیرتر بوده است؛ بطوري به مراتب مناسب) واردات
بـا نـرخ رشـد     2002در سـال  )میلیـارد دالر 1/3(درصـد   8/10کل تجارت غیرنفتی ایران از 

افـزایش یافتـه    2005در سـال  ) میلیارد دالر 8/9(درصد 6/19درصد به  1/22متوسط سالیانه 
 46طی همین دوره، ارزش تجارت غیرنفتی ایران با کشـورهاي عضـو شـورا بـیش از     . است

درصـد   2/15درصد رشد داشته است؛ در حالیکه رشد متوسط سـالیانه کـل تجـارت ایـران     
بین ایران و کشـورهاي مـذکور طـی    این موضوع نشانگر بهبود مناسبات تجاري . بوده است

، امـارات متحـده عربـی مهمتـرین     PGCCدر میان کشورهاي عضو . هاي اخیر می باشد سال
و نیـز   PGCCدرصد تجارت ایران با 85شریک تجاري ایران است که با اختصاص بیش از 

درصد کل تجارت ایران با جهان، مهمترین شریک تجاري ایران نه تنها در تجارت بـا  6/17
PGCC حجم تجارت ایران با کشور مـذکور از  . شود بلکه در تجارت با جهان محسوب می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Personal Computer Trade Analysis System(PC/TAS). 

، و گازهـاي  )٢٧٠٩٠٠(نفـت خـام   كـه صـادرات   در اينجا تجارت غيرنفتي مجموع صادرات غيرنفتي و واردات ايران اسـت  .2
  .از كل صادرات ايران خارج شده است) ٢٧١١هاي تعرفه با چهار رقم اوليه شماره(طبيعي
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میلیون دالر  8730درصد به  49با نرخ رشد متوسط سالیانه  2002میلیون دالر در سال  2640
  . افزایش یافته است 2005در سال 

روند تجارت جمهوري اسالمی ایران با شوراي همکاري خلیج فارس  -1 جدول
)2002-2006(  

 ارقام به میلیون دالر

 2006 2005 2004 2003 2002 شرح
نرخ رشد 
 (%)دوره

  ارزش کل تجارت ایران
 21.0 103933 98687 77625 59426 48522 با جهان

 pGCC 3244 4770 7401 9963 … 4/45با 

 7/14 .... 1/10 5/9 0/8 7/6  )درصد(سهم 

غیرنفتی  ارزش تجارت 
  ایران

 8/15 52160 49665 42930 32929 28989 با جهان

  pGCC  3125 4718 7236 9753 .... 1/46با 
 1/22 .... 6/19 9/16 3/14 8/10  )درصد(سهم 

 4/22 63247 60012 44628 33788 28186 کل صادرات ایران به جهان

صادرات 
غیرنفتی 

 ایران 

 3/7 11486 11005 9943 7300 8661 به جهان

 - 3/12 2/18 3/18 3/22 6/21 7/30 سهم ازکل صادرات

 9/26 2755 2292 1483 1185 1062  ٭pGCCبه 

 pGCC  3/12 2/16 9/14 8/20 0/24 3/18 سهم

واردات 
 ایران 

 9/18 40686 38675 32997 25638 20336 ازجهان

 pGCC 2182 3585 5918 7672 … 9/36 از

 6/16 … 8/19 9/17 0/14 7/10 )درصد(pGCCسهم 

  Personal Computer Trade Analysis System(PC/TAS): ماخذ
  آمار در دسترس نیست... 

  . صورت پذیرفته است، اما بدلیل کم بودن آمار آن جداسازي نشده است pGCCها صادرات گاز به  در برخی از سال  ٭

میلیـارد   2/28هاي آماري حاکی است که ارزش کل صادرات ایران به جهان  از   بررسی
 2006میلیـارد دالر در سـال    2/63بـه   4/22با نرخ رشد متوسـط سـالیانه    2002سال  دالر در

میلیـارد دالر در سـال    7/8ارزش صادرات غیرنفتـی ایـران بـه جهـان  از     . افزایش یافته است
افزایش یافته است اما سهم صـادرات غیرنفتـی از    2006میلیارد دالر در سال  5/11به  2002

سـهم  . درصد کاهش یافتـه اسـت   3/12ه مورد بررسی به میزان کل صادرات ایران طی دور
بـه   2002درصد در سال  7/3شوراي همکاري خلیج فارس در جذب کل صادرات ایران از 
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همچنین صادرات غیرنفتی ایران به کشورهاي . افرایش یافته است 2006درصد در سال  3/4
بـا نـرخ رشـد متوسـط      2002میلیـون دالر در سـال    1062شوراي همکاري خلیج فـارس از  

افـزایش یافتـه اسـت و نکتـه      2006میلیـون دالر  در سـال    2755درصد به  27سالیانه حدود 
جالب توجه آن است کـه میـزان رشـد صـادرات غیرنفتـی شـورا بـیش از نـرخ  رشـد کـل           

این مسئله باعـث شـده اسـت کـه     . به جهان بوده است) درصد 3/7(صادرات غیرنفتی ایران 
تـري را بـه خـود اختصـاص دهنـد؛       صادرات غیرنفتی ایران جایگاه مناسـب این کشورها در 

 3/18بـا نـرخ رشـد     2002درصد در سال  3/12بطوریکه سهم آنها در صادرات غیرنفتی از 
  . افزایش یابد 2006درصد در سال  24درصدي به 

 بـا نـرخ رشـد متوسـط سـالیانه      2002میلیارد دالر در سـال   20واردات ایران از جهان از 
واردات ایـران از  . افزایش یافته اسـت  2005میلیارد دالر در سال  40درصد به بیش از  9/18

 9/36با نرخ رشـد متوسـط سـالیانه     2002میلیارد دالر در سال  2/2کشورهاي عضو شورا از 
همچنـین نـرخ رشـد واردات    . افزایش یافتـه اسـت   2005میلیارد دالر در سال  7/7درصد به 

ها به مراتب بیشتر از نرخ رشد واردات ایران از کل جهان است که خـود  ایران از این کشور
باشد ن اهمیت کشورهاي مذکور در تامین واردات ایران بعنوان شرکاي تجاري مهم میمبی .

 8/19بـه   2002درصـد در سـال    7/10دهد که سهم شورا در واردات ایران از  آمار نشان می
پنجم کل نیازهاي وارداتـی ایـران از طریـق     یکرسیده است و حدود  2005درصد در سال 

  .کشورهاي مذکور تامین شده است
چگونگی اثربخشی تجارت خارجی بر رشد اقتصادي از دیرباز مـورد توجـه محققـان و    

واردات کاالهـاي   معنـادار مثبت و تاثیر مطالعات متعددي . پژوهشگران اقتصادي بوده است
را تاییـد  رشـد اقتصـادي   ولیـد و اشـتغال و در نتیجـه    تبـر  را اي  اي و کاالهاي واسطه سرمایه
وضعیت صادرات و واردات ایران بـه   ،)2(جدول  با توجه به اهمیت موضوع، در 1.اند نموده

pGCC اي، مصـرفی،   بندي کاالیی چهارگانـه بانـک جهـانی یعنـی سـرمایه      به تفکیک طبقه
  . اي و موادخام ارائه شده است واسطه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)1376(لعلی، محمدرضا.  1
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  و واردات ایران در تجارت با شوراي همکاري  وضعیت صادرات  -2 جدول
  اي اي و  سرمایه خلیج فارس به تفکیک موادخام ، کاالهاي مصرفی، واسطه

 1 )ارقام به میلیون دالر(

 ٭2006/2005 2004 2002   شرح
  (%)نرخ رشد ٭2002-06متوسط 

  سهم از کل  ارزش ٭)06-2002(

  صادرات

 0/41 7/2 8/44 0/82 5/46 8/20  اي سرمایه

 7/28 0/27 7/442 7/820 5/347 3/299 مصرفی

 36 6/46 3/762 1/1250 3/665 4/365 اي واسطه

 8/12 3/30 3/495 9/591 6/413 3/365 موادخام

pGCC  3/959 9/1456 6/2386 1/1637 100 6/25 

  واردات

 5/37 3/32 3/1546 4/2302 4/1675  3/885  اي سرمایه

 6/41 9/15 0/760 7/1133 4/875 0/399 مصرفی

 4/46 7/30 4/1470 2/2179 0/1961 9/694 اي واسطه

 1/122 1/21 6/1009 0/2043 1/1267 6/186 موادخام

pGCC  7/2165 8/5778 4/7658 4/4786 100 4/54 

   و محاسبات تحقیق PC/TASنرم افزار آماري : ماخذ
  .می باشد 2002-2005است، لذا متوسط  واردات و نرخ رشد مربوط به دورة 2005آخرین آمار موجود واردات مربوط به سال  ٭

درصـد مربـوط بـه کاالهـاي      6/46، حـدود  2002-06مطابق جـدول مـذکور طـی دوره   
درصد و کاالهاي 27درصد، کاالهاي مصرفی با 3/30اي بوده و صادرات موادخام با  واسطه
کاالهـاي   ،)2(جـدول   همچنین مطابق. هاي بعدي قرار دارند درصد در رده7/2اي با  سرمایه
امـا   . اند به خود اختصاص داده را  PGCCاي همواره بیشترین میزان صادرات ایران به واسطه

درصـدي صـادرات کاالهـاي    7/28رتبه دوم در تمام دوره متعلق به موادخام نبـوده و رشـد   
. متعلق به صادرات کاالهاي مصـرفی باشـد   2006این جایگاه در سال مصرفی باعث شد که 

افـزوده و   بعبارت دیگر صادرات بیشتر بـه سـمت کاالهـایی کـه تولیـد آنهـا متضـمن ارزش       
اي نیز رشـد بسـیاري    صادرات کاالهاي سرمایه. زایی بیشتر است، متمرکز شده است اشتغال

  .کرده استپایینی را طی دورة پنجساله مورد بررسی تجربه 
دهـد   نشان می 2002-2005 طی دوره PGCCهمچنین بررسی ترکیب واردات ایران از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بـدلیل عـدم لحـاظ تجـارت     pGCCو واردات ایـران در تجـارت بـا     در رقم کلی صادرات 2و 1اختالفات آماري بین جداول  . 1

  .بندي چهارگانه کاالیی مورد نظر است هزار دالر در سرجمع صادرات و واردات ایران بر اساس طبقه 50کمتر از 
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و ) درصــــد 3/32(اي درصــــد آن مربــــوط بــــه کاالهــــاي ســــرمایه  60کــــه بــــیش از
 40بــوده اســت و واردات کاالهــاي مصــرفی و موادخــام کمتــر از ) درصــد7/30(اي واســطه

هـاي   اي در تمـام سـال   اي و واسـطه  یهکاالهاي سـرما . دهد درصد کل واردات را تشکیل می
اند اما واردات موادخـام   هاي اول و دوم واردات را به خود اختصاص داده مورد بررسی رتبه

با  2005داد در سال  تشکیل می pGCCکمترین حجم واردات ایران را از  2002که در سال 
وان سـومین  درصد خود از واردات کاالهاي مصـرفی پیشـی گرفتـه و عنـ    122توجه به رشد 

  .گروه کاالهاي وارداتی ایران را از آن خود کرده است

  اي  ساختار تعرفه -ب
اي  و ایران در تجارت متقابل، حـاکی از سـطوح تعرفـه    PGCCاي  بررسی ساختار تعرفه

، میـانگین  3جـدول  مطـابق  . اي ایـران اسـت   بسیار پایین آن کشورها در مقابل سطوح تعرفـه 
یران بر واردات از کشورهاي عضو اتحادیـه گمرکـی بـه ترتیـب     هاي ا حسابی و وزنی تعرفه

  مطـابق جـدول فـوق، میـانگین حسـابی و وزنـی تعرفـه       . درصـد اسـت   8/14درصد و  9/22
درصد بـوده   5تا  5/4کشورهاي امارات متحده عربی و عربستان سعودي، قطر و بحرین بین 

تـري   در سـطوح پـایین    رفـه و در مورد دو کشور کویت و عمان، میانگین حسابی و وزنی تع
هـاي ایـران بـر      در مقابل، میانگین حسـابی و وزنـی تعرفـه   . نسبت به دیگر کشورها قرار دارد

  . واردات از کشورهاي مذکور در سطوح بسیار باالتري قرار دارد

  در تجارت متقابل PGCCهاي ایران و  میانگین حسابی و وزنی  تعرفه - 3جدول 
  بر  PGCC هاي میانگین تعرفه  کشور/منطقه

  )درصد(واردات از ایران 
 از ایران بر واردات هاي  میانگین تعرفه

PGCC )درصد(  
  وزنی  حسابی  وزنی  حسابی

 8/14 9/22 2/4 7/4 شوراي همکاري خلیج فارس

 1/15 23 6/4 7/4 امارات متحده عربی

 6/7 9/18 6/4 6/4 عربستان

 5/7 5/20 5/4 7/4 قطر

 5/17 9/25 8/1 6/3 کویت

 18 6/18 5/4 5/4 بحرین

 5/17 2/22 5/1 4 عمان 

  و محاسبات تحقیق   /http://wits.worldbank.org :ماخذ

http://wits.worldbank.org/
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 HSاي شورا بر واردات کاال از ایران در سطح کدهاي شش رقمی  بررسی ساختار تعرفه
داراي سـطح  ) درصد 85بیش از (هاي کشورهاي مذکور حاکی است که بخش عمده تعرفه

درصد   7/7همچنین . باشند درصد باالي این میزان می 2/0باشند و تنها  درصد می 5اي  تعرفه
. باشـند  هـا نیـز صـفر درصـد مـی      درصـد از تعرفـه   9/6درصـد و   5هاي بین صفر تـا   از تعرفه

اي ایران در قبال واردات از شورا حاکی است حـداقل سـطح    فههمچنین بررسی ساختار تعر
باشد  درصد می4اي در ایران برخالف کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس  تعرفه

از لحاظ . باشند درصد می4نیز ) درصد26حدود (اي ایران هاي تعرفه و بیشترین تعداد ردیف
 4ها بین  است و تعرفه) درصد18بیش از (دوم درصد در رتبه 30تا  20هاي بین  فراوانی تعرفه

اي بـیش   هاي تعرفـه  طیف وسیعی از ردیف. را دارند) درصد3/2(نیز کمترین فراوانی  10تا 
هـا داراي   درصـد تعرفـه   50درصد و بطور کلی حدود 50درصد داراي سطح بیش از  18از 

   1.باشد ان میباشند که بیانگر باال بودن سطوح تعرفه اي ایر درصد می 20سطح بیش از 

  مبانی نظري و مطالعات انجام شده. 2
ــین ــط ب ــه از بعــد رواب هــاي همگرایــی، از جملــه نظریــات جدیــد در علــوم   الملــل نظری

باشد که عمدتاً پس از جنـگ جهـانی دوم و بـه منظـور تجزیـه و تحلیـل        الملل می بین روابط
نظران مختلف هرکدام  صاحب. اي ارائه گردیده است هاي منطقه المللی و سیاست   روابط بین

داننـد کـه    برخی همگرایی را فرآیندي می. اند بر اساس نگرش خود به این موضوع پرداخته
هـاي   شوند که انتظـارات و فعالیـت   بوسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد می

ار سیاسی خود را به سمت مرکز جدیدي که نهادهاي آن داراي اختیارات قانونی یـا خواسـت  
  .اختیارات قانونی وراي اختیارات کشورها هستند، سوق دهند
بـین   (PTA,s)هاي ترجیحی نامه بطور کلی نظریات گوناگونی در خصوص آثار موافقت

از »  )1950(ژاکـوب واینـر  «کشورها بر روابط تجاري آنها ارائه شده است که در بـین آنهـا   
، »لنکسـتر «، »لیپسی«ینر اقتصاددانانی مانند پس از وا. باشد پیشگامان ارائه اینگونه نظریات می

  » نظریـه واینـر  «. به تکمیل و گسـترش نظریـه واینـر پرداختنـد    » جیمز مید«و » هري جانسون«
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1387(ثاقب، حسن . 1
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هــاي ترجیحــی تجــارت چــون بــا آزادســازي  بــر ایــن اعتقــاد اســتوار اســت کــه موافقتنامــه
ــی  ــاوت دارد، م ــین اعضــاء   غیرتبعیضــی تجــارت تف ــد تجــارت را در ب ــترش داده توان گس

ولی در عین حال رفاه آنان و رفاه جهـانی را کـاهش دهـد و تجـارت را در     ) ایجادتجارت(
نامـه کـارایی دارنـد منحـرف      کشورهایی که در تولید کاالهـاي وارداتـی اعضـاي موافقـت    

و در نهایت از طریق جایگزینی محصـوالت داراي کیفیـت بـاال بـا     ) تجارت انحراف(ساخته
کننـده در بـین اعضـاء و عـدم      تر سبب کاهش رفاه مصـرف  ت پایینمحصوالت داراي کیفی

هـاي تبعیضـی در قالـب     معتقـد اسـت کـه آزادسـازي    » واینـر «. تخصیص بهینه منـابع گـردد  
از یـک  . هاي ترتیبات ترجیحی و اتحادیه گمرکی داراي دو اثر متفـاوت اسـت   نامه موافقت

سـوي آزادسـازي   ه ه گامی بـ شود ک طرف سبب افزایش رقابت و تجارت در بین اعضاء می
توانـد سـبب افـزایش حمایـت و افـزایش       تجارت است و از طرف دیگـر ایـن ترتیبـات مـی    

گرایـی   ها بر رقابت در بقیه نقاط جهان شود که خـود عـاملی در جهـت حمایـت     محدودیت
معتقد است تئوري اتحادیه گمرکـی بـا شـرط بهینـه پـاراتو سـازگاري       »چاچولیادس«. است

اکثر رسـاندن رفـاه مالزمـه و سـازگاري نـدارد زیـرا وجـود تعرفـه مشـترك          نداشته و با حد
خارجی با این شرط مغایر است و در نتیجه اتحادیه گمرکی مـورد خاصـی از تئـوري بهینـه     

گوید که به هر حال اثر یک اتحادیه گمرکی بر رفـاه   می» نظریه واینر«او در بیان . دوم است
تـر از   ز دو اثر ایجاد تجارت و انحراف تجارت قـوي بستگی به این دارد که کدامیک یکی ا

او همچنین معتقد است که واینر در تجزیه و تحلیل خود  فقط اثر تولیـدي را  . دیگري باشد
در ایجاد اتحادیه گمرکی باید بـه اثـر افـزایش مصـرف کـه       که مدنظر داشته است در حالی

بگـواتی و  « 1.جـه داشـت  باشـد نیـز تو   خـود موجـب افـزایش تجـارت و بهبـود در رفـاه مـی       
هـاي ناشـی از    جـوئی  هائی براي صرفه هاي ترتیبات ترجیحی را فرصت نامه موافقت»پاناگاریا

هاي مربوط بـه   گرائی دانسته و آن را راهی براي فائق آمدن بر محدودیت مقیاس و تخصص
ش ها را بدلیل کاه برخی صاحبنظران دیگر اینگونه یکپارچگی 2.دانند بازارهاي کوچک می

   3.اند هاي حمل و نقل عاملی براي توجیه منافع تجاري قلمداد نموده هزینه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Chacholiades, Miltiades( 1990). 
2. Bhagwati, J. and Panagariya, A(1996). 
3. Frankel, J. Stein, E. & Wei, S(1995). 
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 يهـا  نامه گیري آثار ایجاد مناطق آزاد یا موافقت مطالعات متعددي براي برآورد و اندازه
هاي تعـادل جزئـی    از جمله مطالعات خارجی که از مدل. ترتیبات ترجیحی انجام شده است

، 2»تاسـیکاتا « ،1»جاچیـا و تلجـر  «اند، مطالعۀ مذکور استفاده نمودهگیري آثار  به منظور اندازه
جاچیا «ترین آنها مطالعه باشند که جامع و کامل می 4»وان سونتر«و  3»ماتیاس باس و دیگران«

نامــه ناحیــه تجــارت  باشــد کــه اثــرات موافقــت از کارشناســان بانــک جهــانی مــی» و تلجــر
مـورد  را  6(EU)افریقاي جنوبی و اتحادیه اروپـا  برجریان تجاري دو طرفه بین 5 (FTA)آزاد

کـارگیري مفـاهیم    هاي بـا بـ   در داخـل کشـور نیـز مطالعـات پراکنـده     . انـد  بررسی قـرار داده 
، 8»اربـاب «، 7»زاده اشـرف «است کـه مطالعـات          تجارت انجام پذیرفته ایجادتجارت و انحراف

ز آثار موافقتنامه تجـارت ترجیحـی دو   در یکی از مطالعات نی. باشند از آن جمله می 9»ثاقب«
کارگیري مدل تعـادل جزئـی اسـمارت در دو سـناریوي کـاهش       هجانبه ایران و پاکستان با ب

همچنین با توجه جایگاه شوراي همکـاري خلـیج    10.اي مورد بررسی قرار گرفته است تعرفه
دامات تجـاري  ویژه امارات متحده عربی در تجارت ایران، مطالعاتی پیرامـون اقـ  ه فارس و ب

توان مطالعـه   کشورهاي مذکور و آثار این اقدامات بر ایران انجام شده است که از جمله می
و همچنین مطالعـه   11ایجاد اتحادیه گمرکی شوراي همکاري خلیج فارس بر صادرات ایران

پیامدهاي ایجاد منطقه تجارت آزاد بین شوراي همکاري خلـیج فـارس و اتحادیـه اروپـا بـر      
  . اشاره نمود 12رانتجارت ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jachia,L. & et al.(1998). 
2. Tsikata.Y. M(1999). 
3. Busse, M. Huth.M, Koopmann.M(2000). 
4. Van Seventer.D .E, Thembi.M(2001). 
5. Free Trade Area(FTA). 
6. European Union(EU)  . 

  .)1375( اشرف زاده، سید حمیدرضا . 7
  .)1380( ارباب، حمیدرضا .8
  .)1385خردادماه (  ثاقب، حسن. 9

 .)1385( اله ثاقب، حسن و صادقی یارندي، سیف.  10

  .)1385(ثاقب، حسن .  11
  .)1386( ثاقب، حسن.  12
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  ارائه مدل .3
اي منجـر   هاي همگرایی منطقه نامه اهمیت آثار ایجاد تجارت و انحراف تجارت موافقت

هـاي   یکـی از روش . گیـري ایـن اثـرات شـده اسـت      به تالش محققین براي محاسبه و اندازه
یـک مـدل    چـارچوب  است که در 1»اسمارت«کار گرفته شده در این زمینه  مدل  هاجرایی ب

بـر جریانـات    نامـه را  سازي اثرات ایجاد موافقت این مدل شبیه. انجام می پذیردتعادل جزئی 
در این مدل براي تعیـین  . دهد تجاري دو جانبه یا چندجانبه با دیگر شرکاي تجاري نشان می

صورت جداگانه بررسی و سپس بـا  ه نامه، سمت واردات و سمت صادرات ب اثرات موافقت
سازي اسمارت بطور مستقیم  بینی شبیه پیش. شود و به تعیین اثر خالص مبادرت میتلفیق ایند

متاثر از سه متغیر کلیدي یعنی سطح جاري واردات، اندازه کاهش تعرفه و کشـش تقاضـاي   
و  (TC)نامـه از مجمـوع دو اثـر ایجـاد تجـارت      کل آثـار ایجـاد موافقـت   . واردات می باشد
تجـارت بیـانگر افـزایش واردات یـک       اثـر ایجـاد  . دگرد محاسبه می (TD)انحراف تجارت

. نامـه بـدلیل کـاهش قیمـت کاالهـاي وارداتـی اسـت        موافقـت  يکشور عضو از سایر اعضا
واردات ناشی از اثر ایجادتجارت منجـر بـه جـایگزینی کاالهـاي وارداتـی بجـاي کاالهـاي        

از معادلـه زیـر    تجـارت  گیـري ایجـاد   در این مطالعـه بـراي انـدازه   . مشابه داخلی خواهد شد
   2:شود استفاده می

)1( ijk

ijkm
iijk t

dt
MTC

+
= η

  
  :که در آن  بطوري 

Mijk  : بیانگر واردات اولیه کااليi از کشورk .  

)1( ijk

ijk

t
dt
+

  .  jدر کشور  iاي کاالي بیانگر تغییرات سطوح تعرفه: 
m
iη : بیانگر کشش تقاضاي واردات کااليi   از کشورk توسط کشورj .  

براي کشش تقاضاي واردات از کشـش تقاضـاي واردات محاسـبه شـده بانـک جهـانی       
  . استفاده شده است HSبراي تمامی کاالها در سطح کدهاي شش رقمی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. SMART. 

 .)1385خردادماه ( ثاقب، حسن .2
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بدلیل ) jکشور(نامه از کشور عضو موافقت  iانحراف تجاري افزایش در واردات کشور 
تی نسبت به سایر شرکاي تجاري اسـت کـه در واقـع    کاهش در قیمت نسبی کاالهاي واردا
تـر   بر این اساس با توجه به بزرگتر یـا کوچـک  . دهد ترکیب جغرافیایی واردات را تغییر می

بـدلیل تغییـر واردات کـاال از کشـور      iبودن اثرات ایجاد و انحراف تجارت، رفاه در کشور 
تـر،  افـزایش یـا     ا کـارایی پـایین  تولیدکننده با کارایی باالتر به سـمت کشـور تولیدکننـده بـ    

 :شود از رابطه زیر استفاده می گیري انحراف تجارت براي اندازه. کاهش خواهد یافت
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  : که درآن

ijkTD  :دهندة میزان انحراف تجارت نشان.  
ijkM  :نامه  و موافقتدهندة ارزش واردات از کشورهاي عض نشان.  

ijKM :دهندة واردات از کشورهاي غیر عضو  نشان.  
mσ  :کـه بـه تبعیـت از مـدل اسـمارت ایـن       (دهنده کشش جانشینی واردات کـاال   نشان

  .)فرض شده است -5/1کشش براي تمام کاالها 
 ( )

( )ijKijk

ijKijk

PP
PP

/
بـین کشـورهاي عضـو و      iکه بیانگر تغییر در قیمت نسبی کاالي وارداتی ∆/

  :غیر عضو است و از رابطه زیر محاسبه می گردد
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به ترتیب بیـانگر تعرفـه اولیـه کشـور عضـو و غیـر عضـو  بـر          KT0و kT0: در رابطه فوق
  . iکاالي 

KT1 وKT1     به ترتیب بیانگر تعرفه کشور عضو و غیر عضـو بـر کـااليi    پـس از ایجـاد
   .باشند نامه می موافقت

بر اساس مـدل اسـمارت، مجمـوع اثـرات ایجـاد و انحـراف تجـارت در سـایر اعضـاي          
مجمـوع اثـرات فـوق در هـر     نامه به نفع هر کشور عضو بیانگر تغییر در صـادرات و   موافقت
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  .کشور عضو به نفع سایر اعضاي بیانگر تغییر در آن واردات آن کشور می باشد

Wijk= 0.5(∆Mijk ∆tijk)  

بعـد از  متوسط بـین ارزش موانـع تجـاري وضـع شـده در قبـل و       
در معادله فوق فـرض بـر ایـن اسـت کـه کشـش عرضـه        
هـاي وارداتـی در کشـورهاي    

استفاده از مدل معرفی شده در بخش پیشین 
اي،  اي، واسـطه  بنـدي چهارگانـه کاالهـاي سـرمایه    

 جارت و انحراف
به نفع ایـران معـادل تغییـرات در صـادرات ایـران      
دهـد کـه پـس از    
تجـارت در آن کشـورها بـه نفـع     
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1. TRID Team (
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کشور عضو به نفع سایر اعضاي بیانگر تغییر در آن واردات آن کشور می باشد
  :گردد اي نیز از رابطه زیر محاسبه می

  1:گردد
∆Mijk ∆tijk)

متوسط بـین ارزش موانـع تجـاري وضـع شـده در قبـل و       
در معادله فوق فـرض بـر ایـن اسـت کـه کشـش عرضـه        

هـاي وارداتـی در کشـورهاي     اما اگر چنـین نباشـد، کـاهش قیمـت    
  . کند

استفاده از مدل معرفی شده در بخش پیشین 
بنـدي چهارگانـه کاالهـاي سـرمایه    

جارت و انحرافت همانطور که اشاره گردید مجموع اثرات ایجاد
به نفع ایـران معـادل تغییـرات در صـادرات ایـران      

دهـد کـه پـس از     برآوردهاي انجام شـده در چـارچوب مـدل اسـمارت نشـان مـی      
تجـارت در آن کشـورها بـه نفـع      ، ایجادتجارت و انحراف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2002). 

کشور عضو به نفع سایر اعضاي بیانگر تغییر در آن واردات آن کشور می باشد
اي نیز از رابطه زیر محاسبه می

   نامه اي قبل از ایجاد موافقت
   نامه اي بعد از ایجاد موافقت

گردد اثرات رفاهی نیز با استفاده از رابطه زیر محاسبه می

متوسط بـین ارزش موانـع تجـاري وضـع شـده در قبـل و       
در معادله فوق فـرض بـر ایـن اسـت کـه کشـش عرضـه        

اما اگر چنـین نباشـد، کـاهش قیمـت    
کند واردکننده کمتر از کاهش موانع تجاري کاهش پیدا می

استفاده از مدل معرفی شده در بخش پیشین  در این بخش نتایج برآوردهاي تحقیق که با
بنـدي چهارگانـه کاالهـاي سـرمایه     صورت پذیرفته است، به تفکیـک طبقـه  
 .  

همانطور که اشاره گردید مجموع اثرات ایجاد
به نفع ایـران معـادل تغییـرات در صـادرات ایـران      تجارت در شوراي همکاري خلیج فارس 

برآوردهاي انجام شـده در چـارچوب مـدل اسـمارت نشـان مـی      
، ایجادتجارت و انحراف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کشور عضو به نفع سایر اعضاي بیانگر تغییر در آن واردات آن کشور می باشد
اي نیز از رابطه زیر محاسبه می تغییر در درآمدهاي تعرفه

اي قبل از ایجاد موافقت درآمدتعرفه
اي بعد از ایجاد موافقت درآمدتعرفه

   اي درآمدتعرفه
اثرات رفاهی نیز با استفاده از رابطه زیر محاسبه می

  بیانگر آثار رفاهی
  بیانگر تغییرات واردات 

  بیانگر تغییرات تعرفه  
متوسط بـین ارزش موانـع تجـاري وضـع شـده در قبـل و        5/0و همچنین ضریب 

در معادله فوق فـرض بـر ایـن اسـت کـه کشـش عرضـه        . کند کاهش یا حذف را لحاظ می
اما اگر چنـین نباشـد، کـاهش قیمـت    . صادرات بینهایت است

واردکننده کمتر از کاهش موانع تجاري کاهش پیدا می

در این بخش نتایج برآوردهاي تحقیق که با
صورت پذیرفته است، به تفکیـک طبقـه  

. گردد مصرفی وموادخام است ارائه می
همانطور که اشاره گردید مجموع اثرات ایجاد :تغییرات در صادرات

تجارت در شوراي همکاري خلیج فارس 
برآوردهاي انجام شـده در چـارچوب مـدل اسـمارت نشـان مـی      

، ایجادتجارت و انحرافPGCCبین ایران و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کشور عضو به نفع سایر اعضاي بیانگر تغییر در آن واردات آن کشور می باشد
تغییر در درآمدهاي تعرفه

R0  =درآمدتعرفه
R1  =درآمدتعرفه
RL=درآمدتعرفهتغییر در

اثرات رفاهی نیز با استفاده از رابطه زیر محاسبه می

  :که در آن 
Wijk  :بیانگر آثار رفاهی

  ∆Mijk  بیانگر تغییرات واردات
 ∆tijk   بیانگر تغییرات تعرفه

و همچنین ضریب 
کاهش یا حذف را لحاظ می

صادرات بینهایت است
واردکننده کمتر از کاهش موانع تجاري کاهش پیدا می

  نتایج و بحث 
در این بخش نتایج برآوردهاي تحقیق که با

صورت پذیرفته است، به تفکیـک طبقـه  
مصرفی وموادخام است ارائه می

تغییرات در صادرات
تجارت در شوراي همکاري خلیج فارس 

برآوردهاي انجام شـده در چـارچوب مـدل اسـمارت نشـان مـی      . باشد
بین ایران و  FTAتشکیل 
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صادرات بینهایت است

واردکننده کمتر از کاهش موانع تجاري کاهش پیدا می

4. 

صورت پذیرفته است، به تفکیـک طبقـه  
مصرفی وموادخام است ارائه می

تجارت در شوراي همکاري خلیج فارس 
باشد می

تشکیل 
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ارقـام نشـان    ایـن . هزاردالر خواهـد بـود   174800هزار دالر و  67501ایران به ترتیب معادل
درصد مربـوط   28درصد آثار مربوط به انحراف تجارت و کمتر از  72دهند که بیش از  می

بینی تغییرات صادرات ایران به شوراي همکاري خلیج فارس  پیش. باشد تجارت می به ایجاد
مطـابق جـدول مـذکور، کـل تغییـر در       .ارائـه شـده اسـت    )4(جدول در  FTAپس از ایجاد

درصدي در 11هزاردالر برآورد شده است که رشد  242297شورا معادل  صادرات ایران به
از آن مربـوط بـه   ) درصـد  55حـدود (هزاردالر  132908دهد که  صادرات ایران را نشان می

اي خواهـد بـود؛ افـزایش صـادرات کاالهـاي مصـرفی بـا         افزایش صادرات کاالهاي واسطه
در ) درصــد15حــدود (هــزار دالر  36126و موادخــام بــا )درصــد 7/26(هــزاردالر  64762

کاالهـاي  همچنین کمترین میزان تغییرات در صادرات مربـوط بـه   . مراتب بعدي قرار دارند
اي کمتـرین   بطورکلی کاالهـاي سـرمایه  . باشد می) درصد5/3(هزار دالر  8501با  اي سرمایه

، )4(ل جـدو از  5سـتون  . انـد  سهم در صادرات فعلی ایران به شـورا را خـود اختصـاص داده   
گـردد   مالحظـه مـی  . دهد را نشان می FTAدرصد تغییر یا رشد صادرات ایران پس از ایجاد 

علیـرغم دارا بـودن   ) درصد6/16(اي که بیشترین رشد در صادرات متعلق به کاالهاي سرمایه
درصد 2/13ترین سهم در صادرات فعلی، خواهد بود و پس از آن کاالهاي مصرفی با  پایین

دلیل عمده پیش بینـی رشـد بـاالتر صـادرات ایـن کاالهـا، در       . گیرند رار میدر رتبه بعدي ق
اي کشـش بـاالي تقاضـاي واردات و در مـورد کاالهـاي مصـرفی،        مورد کاالهـاي سـرمایه  

در ) افزایش(همچنین درصد تغییر. باشد هاي باالي این کاالها به نسبت سایر کاالها می تعرفه
کمتـرین درصـد تغییـر یـا افـزایش در صـادرات       درصـد و  12اي  صادرات کاالهاي واسـطه 

  . خواهد بود) درصد 5/6(مربوط به صادرات موادخام 
 FTAدهـد کـه تشـکیل     مقادیر برآوردي مدل اسـمارت نشـان مـی    :تغییرات در واردات

تجـارت در   هـزار دالر انحـراف  1281231هزار دالر ایجادتجارت و معـادل   517408معادل 
دهنـد کـه آثـار مـذکور در      همچنین این ارقام نشان می. اشتخواهد د  PGCCایران به نفع 

در ضمن همانند آن کشـورها، در ایـران نیـز    . به مراتب بزرگتر است PGCCایران نسبت به 
) درصـد 29کمتر از (تجارت  بیشتر از اثر ایجاد) درصد 71بیش از(سهم اثر انحراف تجارت

هـزار  1798639ان از شـورا معـادل   کل تغییـرات در واردات ایـر   )4(جدول مطابق . باشد می
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 FTAدرصـدي واردات پـس از    5/23دالر برآورد شـده اسـت کـه ایـن رقـم بیـانگر رشـد       
مربـوط بـه   ) درصـد  34حـدود (هـزاردالر  605517از کل تغییر در واردات معـادل  . باشد می

ــزایش واردات کاالهــاي مصــرفی و   ــزاردالر 600225اف ــه ) درصــد 33حــدود(ه ــوط ب مرب
هـزاردالر   406427اي بـا   اي خواهد بود؛ افزایش واردات کاالهـاي واسـطه   کاالهاي سرمایه

. در مراتب بعـدي قـرار دارنـد   ) درصد4/10(هزار دالر 186471و موادخام با )درصد 6/22(
را نشـان   FTA، درصـد تغییـر یـا رشـد واردات ایـران پـس از ایجـاد        )4( جدولاز  5ستون 

 4/53(گردد که بیشترین رشد در واردات، متعلق بـه کاالهـاي مصـرفی    مالحظه می. دهد می
ترین سهم در واردات فعلی، خواهد بود، بطوریکه از لحـاظ   علیرغم دارا بودن پایین) درصد

اي برابري نموده و هر کدام از دو گروه  میزان تغییر یا افزایش در واردات با کاالهاي سرمایه
درصد از کل تغییرات واردات را به خود اختصاص خواهند داد  33الهاي مذکور حدود کا

در حالیکه بخش عمده واردات ایران از شوراي همکاري خلیج فـارس متعلـق بـه کاالهـاي     
اي بوده و بطـور تقریبـی واردات فعلـی اینگونـه کاالهـا دو برابـر کاالهـاي مصـرفی          سرمایه

الهاي مصـرفی از شـوراي همکـاري خلـیج فـارس پـس از       رشد باالي واردات کا. باشد می
و همچنـین کشـش   ) هـاي بـاالي ایـران بـر واردات ایـن کاالهـا       بدلیل تعرفـه   FTAتشکیل 

پس از دو گروه . باشد تقاضاي واردات باالي این کاالها بنا بر ماهیت مصرفی این کاالها می
درصـد در مرتبـه    6/18ییـر  اي بـا درصـد تغ   اي، کاالهاي واسـطه  کاالهاي مصرفی و سرمایه

بعـــدي از لحـــاظ رشـــد واردات قـــرار گرفتـــه و واردات موادخـــام بـــا کمتـــرین درصـــد 
  .در رتبه آخر قرار خواهد گرفت) درصد1/9(تغییر

بر اسـاس برآوردهـاي انجـام شـده از تغییـرات در صـادرات و        :تغییرات در کل تجارت
تغییـرات در تجـارت ایـران بـا        بینـی  پـیش  )4(جـدول  ، در FTAواردات ایران پس تشـکیل  

pGCC هـزار دالر بـرآورد شـده     2040936تغییر در تجارت ایران به میزان . ارائه شده است
بـر اسـاس جـدول    . دهـد  نشـان مـی   FTAدرصـدي را پـس از تشـکیل     7/20است که رشد 
درصد و بیشترین میزان تغییر در ارزش تجارت ایران با  33شود حدود  بینی می مذکور، پیش

. مربوط به کاالهاي مصـرفی خواهـد بـود    FTAاي همکاري خلیج فارس پس از ایجاد شور
درصد در  4/26اي با سهم  درصد و کاالهاي واسطه 8/39با سهم معادل  اي کاالهاي سرمایه
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درصـد   9/10مراتب بعدي قرار داشته و کمتـرین سـهم در تغییـرات ارزش تجـارت معـادل      
شـود کـه ارزش تجـارت کاالهـاي      بینـی مـی   ن پـیش همچنـی . مربوط به موادخام خواهد بود

درصـد   41مصرفی عالوه بر احراز باالترین سهم از کل تغییرات در ارزش تجارت، بیش از 
و بیشترین میزان رشد در ارزش تجارت را نیز به خود اختصـاص خواهـد داد و از ایـن نظـر     

پـس از ایجـاد    اي رشد ارزش تجارت ایران با کشـورهاي عضـو شـورا درکاالهـاي سـرمایه     
FTA  همچنین درصد تغییرات در ارزش تجارت . درصد در رتبه دوم قرار دارد 30با حدود

هـاي   درصد به ترتیب در رتبـه  6/8درصد و 4/16اي و موادخام به ترتیب با  کاالهاي واسطه
دهد که پس از ایجـاد   می بطور کلی برآوردهاي انجام شده نشان. بعدي قرار خواهند گرفت

ارزش تجارت کاالهاي مصرفی بیشترین و موادخام  PGCCجارت آزاد بین ایران و منطقه ت
  . کمترین تاثیر را از لحاظ افزایش در تجارت خواهند پذیرفت

پس از برآورد میزان افزایش در صـادرات و واردات، تغییـرات    :تغییرات در ترازتجاري
، با توجه افزایش بیشـتر واردات  )4(جدول مطابق . بینی خواهد بود در ترازتجاري قابل پیش

هـزار دالر افـزوده   1556343به نسبت صادرات، کسري تراز تجاري ایران با شورا بـه میـزان   
بندي شده تراز تجاري ایران با شـوراي   همچنین در هر چهار گروه کاالیی طبقه. خواهد شد

باعث  FTAاز کسري برخوردار بوده و تشکیل   FTAهمکاري خلیج فارس قبل از تشکیل 
بیشـترین سـهم و نقـش را در تشـدید      اي کاالهاي سـرمایه . ها خواهد شد تشدید این کسري

درصـد از کـل کسـري تـراز تجـاري       38. کسري تراز تجاري ایران با شورا خواهـد داشـت  
باشـد و پـس از آن کاالهـاي مصـرفی قـرار دارنـد کـه         مربوط به این دسته از کاالهـاي مـی  

درصـد از کـل کسـري در ترازتجـاري را بـه خـود اختصـاص         35شود حـدود   بینی می پیش
ــد دارد ــایین . خواهن ــاي مصــرفی پ ــل از    کااله ــراز تجــاري قب ــرین ســهم را در کســري ت ت

 84حدود  FTAدارند اما کسري تراز تجاري کاالهاي مصرفی پس از تشکیل  FTAتشکیل
قریبـاً  کـه از نظرسـهم و نقـش در کسـري تـراز تجـاري، ت       درصد رشد خواهد یافت بطوري

  .اي قرارخواهند گرفت همتراز کاالهاي سرمایه
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  ایرانتجاري  در تجارت و ترازبینی تغییرات  پیش -4جدول 
 فارس شوراي همکاري خلیج با

  نوع کاال  
)1(  

  FTAقبل از  
  )به هزاردالر(

)2( 

  FTAپس از
  )به هزاردالر(

)3( 

  تغییراتارزش 
  )به هزاردالر(

)4( 

  درصد
  تغییرات

)5( 

  لکاز  سهم
  )درصد( تغییرات
)6( 

  صادرات

 5/3 6/16 8501 59632 51131 اي سرمایه

 7/26 2/13 64762 553910 489148 مصرفی

 9/54 0/12 132908 1244637 1111729 اي واسطه

 9/14 5/6 36126 591366 555240 موادخام

 0/100  0/11 242297 2449545 2207248 کل 

  واردات

 4/33 1/26 600225 2902674 2302449 اي سرمایه

 7/33 4/53 605517 1739206 1133689 مصرفی

 6/22 6/18 406427 2585663 2179236 اي واسطه

 4/10 1/9 186471 2229454 2042983 موادخام

 0/100 5/23 1798639 9456996 7658357 کل 

  کل تجارت

 8/29 9/25 608725 2962305 2353580 اي سرمایه

 8/32 3/41 670278 2293115 1622837 مصرفی

 4/26 4/16 539335 3830300 3290965 اي واسطه

 9/10 6/8 222597 2820820 2598223 موادخام

 0/100 7/20 2040936 11906541 9865605 کل 

  تراز تجاري

 0/38 3/26 -591724 -2843042 -2251318 اي سرمایه

 7/34 9/83 -540755 -1185296 -644541 مصرفی

 6/17 6/25 -273519 -1341026 -1067507 اي واسطه

 7/9 1/10 -150345 -1638088 -1487743 موادخام

 0/100 6/28 -1556343 -7007452 -5451109 کل 

  محاسبات تحقیق: ماخذ

اي از لحاظ تاثیر بر کسري ترازتجـاري ایـران بـا شـورا بعـد از       در مورد کاالهاي واسطه
گیـرد و   اي و مصرفی قرار مـی  گردد که پس از کاالهاي سرمایه بینی می پیش، FTAتشکیل 

همچنین افزایش تجارت موادخام با شوراي همکاري خلیج فارس نیز، بی نصیب از کسـري  
و نقـش را در کـل تغییـرات    ) درصـد  10حـدود  ( تراز تجاري نخواهد بود اما کمترین سهم

) درصـد 10حـدود  (کمترین افزایش در کسري  کسري ترازتجاري ایران با شورا را داشته و
  .را خواهد داشت FTAپس از تشکیل 
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از جمله آثـار ایجـاد منطقـه تجـارت آزاد، حـذف       :اي ایران تغییرات درآمدهاي تعرفه
اي فـی مـابین کشـورهاي     حذف موانع تعرفـه . باشد اي کشورهاي عضو می درآمدهاي تعرفه

ــه     ــدهاي تعرف ــذف درآم ــث ح ــل باع ــو در عم ــد  عض ــد ش ــی  . اي خواه ــه در برخ اگرچ
ي ا هاي تجارت ترجیحی بین دو یا چند کشور، امکان افزایش درآمدهاي تعرفـه  نامه موافقت

برخـی از کاالهـایی کـه داراي کشـش       نیز وجـود دارد؛ بـدین صـورت کـه کـاهش تعرفـه      
امــا در . آورد تقاضــاي واردات بــاالیی بودنــد،  امکــان افــزایش واردات را نیــز فــراهم مــی 

اي بـه کلـی از    اي، درآمدهاي تعرفـه  بدلیل حذف کامل موانع تعرفه FTAنامه هاي  موافقت
فهرسـت برخـی از کاالهـا در     FTAاکرات بـراي تشـکیل   هرچند در مـذ . بین خواهند رفت
عنوان مثال کاالهاي حسـاس و یـا فهرسـت    ه نامه تحت عناوینی مختلف ب چارچوب موافقت

ها می شوند اما اوالً تعداد اینگونه کاالها بسیار محـدود بـوده و    منفی مستثنی از حذف تعرفه
هـا در   بینـی  پـیش . ن اعضاء حذف گـردد ثانیاً طی مدت معینی تعرفه این کاالها نیز بایستی بی

ــس از ایجــاد   هــزاردالر  891535معــادل. FTAچــارچوب مــدل اســمارت حــاکی اســت پ
بطور کلی بیشترین ). 5جدول (اي ایران کاسته خواهد شد از درآمدهاي تعرفه) درصد6/23(

اي کســب  اي ایــران از محــل واردات کاالهــاي ســرمایه حجــم یــا ارزش درآمــدهاي تعرفــه
و همچنـین  ) درصـد کـل واردات کشـور   41(، حجم باالي واردات اینگونه کاالهـا گردد می

و میـانگین تعرفـه حسـابی    8/16میانگین تعرفه وزنـی  (هاي بطور نسبی باالي این کاالها تعرفه
از این نظر کاالهاي مصرفی در رتبه دوم و بـا  . باشد عامل اصلی این شرایط می) درصد8/14

گیرند و کمترین میزان نیز مربـوط   ي در مرتبه بعدي قرار میا اندکی تفاوت کاالهاي واسطه
بیشـترین کـاهش در درآمـدهاي    . اي ناشی از واردات موادخام می باشد به درآمدهاي تعرفه

. مربـوط بـه کاالهـاي مصـرفی خواهـد بـود      ) درصد36(هزار دالر  320668اي معادل  تعرفه
 277371اي معـادل   االهاي سـرمایه اي ناشی از واردات به ترتیب ک کاهش درآمدهاي تعرفه

) درصد20بیش از (هزاردالر179609اي معادل  ، کاالهاي واسطه)درصد31حدود(هزاردالر
ــادل  ــام مع ــزار دالر113887و موادخ ــود ) درصــد13حــدود(ه ــد ب ــتون  . خواه ــابق س    5مط

درصـد و مربـوط بـه     50اي حـدود   ، بیشترین میـزان تغییـر در درآمـدهاي تعرفـه    )5(جدول 
ویـژه  ه موام خام خواهد بود که در حال حاضر شوراي همکاري خلـیج فـارس و بـ   واردات 
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کننده نیاز وارداتی ایران در اینگونه کاالها  کشور امارات متحده عربی مهمترین کشور تامین
اي ایـن کـاال و از دسـت رفـتن      با توجه به حذف موانـع تعرفـه   FTAبوده و پس از برقراري 

اي از ناحیه ایـن کاالهـا    بیشترین نرخ کاهش درآمدهاي تعرفهاي مربوطه،  درآمدهاي تعرفه
  .خواهد بود

از منافع ایجاد منطقه تجارت آزاد، افـزایش رفـاه   : مازاد رفاه مصرف کنندگان در ایران
اي فـی مـابین کشـورهاي     حذف موانع تعرفه. باشد کنندگان در کشورهاي عضو می مصرف

عضو در عمل باعث کاهش قیمت داخلـی کاالهـاي وارداتـی، افـزایش واردات و مصـرف      
رفــاه  کــل مــازاد. کننــدگان در بــازار خواهــد شــد داخلــی و در نتیجــه مــازاد رفــاه مصــرف

مطـابق  . بینی شده اسـت  هزار دالر پیش244524معادل  FTAکنندگان پس از ایجاد  مصرف
کنندگان مربوط به واردات کاالهاي مصـرفی   رفاه مصرف بیشترین اضافه )5(جدول  7ستون

خواهــد بــود و مــازاد رفــاه واردات ) درصــد کــل 56حــدود (هــزار دالر  136314معــادل  
 28960اي بـا   و کاالهاي واسطه) درصد از کل7/27(هزاردالر 67852اي با  کاالهاي سرمایه

در مراتب بعـدي قـرار داشـته و کمتـرین میـزان اضـافه رفـاه        ) درصد از کل8/11(هزار دالر
درصـد از  7/4(هـزار دالر   11402کنندگان نیز مربـوط بـه واردات موادخـام معـادل      مصرف

  . خواهد بود )کل

  کنندگان و مازاد رفاه مصرف اي درآمدتعرفهبینی تغییرات  پیش -5جدول 
  خلیج فارسشوراي همکاري  با FTAپس از  در ایران

  نام کاال
)1( 

  اي درآمد تعرفه
  FTAقبل از  
  )به هزاردالر(

)2( 

  اي  درآمد تعرفه
  FTAپس از

  )به هزاردالر(
)3( 

  ارزش
  تغییرات 

  )به هزاردالر(
)4( 

  درصد
  تغییرات

)5( 

  لکاز  سهم
 تغییرات

  )رصدد(
)6( 

 کنندگان اضافه رفاه مصرف
  FTAپس از

  )به هزاردالر(
)7( 

از  سهم
  لک

  )درصد(
)8(  

 
 7/27 67852 1/31 -7/16 -277371 1380501 1657872 اي سرمایه

 7/55 136314 0/36 -4/33 -320668 640597 961265 مصرفی

 8/11 28960 1/20 -4/19 -179609 746876 926486 اي واسطه

 7/4 11402 8/12 -7/49 -113887 115339 229225 موادخام

 0/100 244529 0/100 -6/23 -891535 2883313 3774848 کل 

  و محاسبات تحقیق/http://wits.worldbank.org :ماخذ

http://wits.worldbank.org/
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  و قواعد مبدأ 1صادرات مجدد.  5
قواعد مبدأ مجموعه ضوابط و معیارهایی است که براي تعیین مبدأ ساخت یا تولید کاال 

قواعد مبدأ بـراي اجـراي تـدابیر و اقـدامات ویـژه کشـوري در       . گیرد مورد استفاده قرار می
آوري آمارهـاي اقتصـادي و بازاریـابی یـک محصـول جنبـه        زمینه تجارت و همچنین جمـع 

این قواعد در زمره ابزارهاي سیاست تجـاري هسـتند کـه مهمتـرین وظیفـه آن      . اساسی دارد
هاي ترجیحی یـا تـدابیر و اقـدامات محدودکننـده تنهـا بـه        تضمین این امر است که سیاست
بـه مجـرد اینکـه مبـدأ محصـولی مشـخص شـود، کشـور         . کشورهاي هدف اختصاص یابـد 

هاي تجاري خاص را اعمـال کنـد، ماننـد ورود     تواند ترجیحات یا محدودیت واردکننده می
ت یـا وضـع   که مبدأ آن منطقـه تجـارت آزاد اسـ    2بدون پرداخت حقوق و عوارض کاالیی

هاي مقداري در مورد کاالهایی با مبدأ یک کشور مشمول سهمیه و همـین طـور    محدودیت
اعمال عوارض ضد دامپینگ در مورد کاالهاي یک شرکت مشـخص کـه مبـدأ آن کشـور     

به زعم بسیاري از کشورهاي در حـال توسـعه قواعـد مبـدأ پیچیـده و حتـی در       . هدف است
توانـد بـه مشـکل جـدي در      گوناگونی در قواعد مبدأ میفرسا است و تنوع و  مواردي طاقت

  3.زمینه دسترسی به بازار منجر شود
نیــز مســتثنی از اجــراي قواعــد مبــدأ نخواهــد بــود  PGCCبــین  ایــران و  FTAتشــکیل 

ــورا     ــران از ش ــده واردات ای ــش عم ــه بخ ــوص اینک ــدود (بخص ــد95ح ــور ) درص از کش
اساس آخرین اطالعات آماري بانک  بر. مجدد است متحده عربی بصورت صادرات امارات

میلیارد دالري این کشور به  5/142از کل صادرات  4)درصد6/3(میلیارد دالر 14/5جهانی، 
همچنـین نکتـه بسـیار مهـم آن اسـت کـه در       . به ایران انجام شده است 2006جهان در سال 

میلیارد دالر  26درصد از کل صادرات امارات متحده عربی به جهان معادل  3/18همین سال
آن به ایران صورت ) صددر7/17(میلیارد دالر 6/4را صادرات مجدد تشکیل داده است که 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Re-Export. 
2. Duty free entery. 

  .)1386(مسعود و همکارانسري،  طارم. 3
هـاي فـوب صـادراتی و     شده امارات متحده عربی، بدلیل تفاوت بین قیمت شده ایران و صادرات گزارش اختالف واردات گزارش. 4

  .سیف وارداتی است
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لذا در سال مذکور سهم باالیی از صـادرات امـارات متحـده عربـی بـه ایـران       . پذیرفته است
بنابراین در صورت رعایت قواعد . را صادرات مجدد تشکیل داده است) درصد5/89حدود(

اي نخواهـد شـد کـه در     مبدأ،  طیف وسیعی از کاالهاي وارداتی مشمول حذف موانع تعرفه
با آنچه در شرایط عادي نصیب کشورها خواهـد شـد    FTAورت منافع ناشی از ایجاد ص این

صـورت   هاگرچه رعایت قواعد مبدأ در مورد همه کاالهایی که بـ . بسیار متفاوت خواهد بود
جـرا نبـوده بلکـه بسـتگی بـه میـزان و درصـد        الا شـوند، الزم  صادرات مجدد وارد ایران مـی 

ارد، اما به منظور آگاهی از تاثیر رعایـت قواعـد مبـدأ    مشارکت کشور مبدأ در ساخت آن د
صـورت  ه براي ایران، نظر به خارج شدن کاالهاي وارداتـی بـ   FTAدر منافع ناشی از ایجاد 

نامه و همچنین با توجه به  صادرات مجدد از شمول ترجیحات تجاري در چارچوب موافقت
ــیش  ــار داشــتن پ ــرات متغیرهــاي تجــ  در اختی ارت، صــادرات، واردات، بینــی حــداکثر تغیی

کننـدگان در چـارچوب مـدل اسـمارت،      اي و رفـاه مصـرف   ترازتجاري، درآمدهاي تعرفـه 
ــدأ در    پــیش ــافع احتمــالی ایــران در صــورت رعایــت قواعــد مب بینــی الزم در خصــوص من

درصدي امارات  95براي این منظور با توجه به سهم  . آید عمل میه نامه ب چارچوب موافقت
 5/89واردات ایــران از شــوراي همکـاري خلــیج فــارس و همچنــین ســهم  متحـده عربــی در 

ــران، تغییــرات در واردات،    ــه ای درصــدي صــادرات مجــدد آن کشــور از کــل صــادرات ب
کنندگان در صورت رعایـت قواعـد مبـدأ بـا اسـتفاده از       اي و رفاه مصرف درآمدهاي تعرفه

  .ستارائه شده ا )6(در جدول رابطه زیر تعدیل گردیده و نتایج 
95% 100 89 5 5%  

در صورت رعایت قواعد مبدا، تغییري در میزان افزایش در صادرات ایران حاصل نشده 
بینــی  هــزار دالر پــیش 269346امــا میــزان افــزایش در واردات ایــران کمتــر بــوده و حــدود 

درصد افزایش واردات ایران در شرایط عدم رعایت قواعـد   15گردد که این رقم حدود  می
در این صورت افزایش در کسري تـراز تجـاري ایـران بسـیار کمتـر و حـدود       . باشد مبدأ می
با توجه به اینکه میزان انحراف تجـارت، بیـانگر واردات   . گردد هزاردالر برآورد می27049

جدیــدي نبــوده و تنهــا تغییــر مکــان جغرافیــاي واردات از کشــورهاي غیرعضــو بــه ســوي   
تجارت در ایران بعنوان میـزان افـزایش    چنانچه رقم ایجاددهد،  کشورهاي عضو را نشان می
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، مدنظر قرار گیرد، تغییـرات در کـل ترازتجـاري کشـور     FTAواردات کشور پس از ایجاد 
هـزار دالر بـوده    275111که در شرایط عدم رعایت قواعـد مبـدأ بصـورت کسـري معـادل     

هـزار  164815معـادل  صورت افزایش در ترازتجاريه است، در شرایط رعایت قواعد مبدأ ب
، چنانچــه مجمــوع صــادرات و مــازاد رفــاه  )6(جــدول مطــابق . گــردد بینــی مــی دالر پــیش

کنندگان بعنوان منافع کسـب شـده ایـران و مجمـوع واردات و کـاهش درآمـدهاي        مصرف
اي بعنوان منافع از دست رفته ایران مفروض گردد، در این صورت عدم رعایت قواعد  تعرفه

هـزار دالر   67926هزاردالر زیان تجاري و رعایت قواعد مبـدأ معـادل    922117مبدأ معادل 
  . منافع تجاري نصیب ایران خواهد شد

نتایج فوق در چارچوب مدل مـورد اسـتفاده در ایـن مقالـه و مفروضـات مربـوط بـه آن        
نامه با اتکا به آمار و اطالعـات فعلـی    حاصل شده است که تنها به جنبه تجاري آثار موافقت

بـدیهی  . با فرض ثبات سایر شرایط توجـه داشـته اسـت    PGCCتجارت و تعرفه بین ایران و 
ــوا اســت اجــراي موافقــت  ــه ت ــادهنام ــا آم ــه م ب ــه منظــور   ســازي زمین ــا و بســترهاي الزم ب ه

اي  گذاري مشترك بین اعضاء، توسعه تجارت و برطرف نمودن انواع موانع غیرتعرفه سرمایه
نامـه تجـارت    خواهد بود که در آن صورت منافع ایستا و بویژه پویاي ناشی از یک موافقـت 

  . تر خواهد بود آزاد بسیار وسیع
اي فوق افـزایش واردات بـدلیل ایجـاد هزینـه بعنـوان زیـان تجـاري        ه هر چند در تحلیل

فرض شده است، اما بایستی توجه نمود همانطور کـه پیشـتر اشـاره گردیـده اسـت، واردات      
عنـوان زیـان نخواهـد بـود     ه اي مورد نیاز صنایع کشور نه تنها بـ  اي و سرمایه کاالهاي واسطه

جـر شـده و در بلنـد مـدت تـاثیر مثبـت بـر رشـد         بلکه به نوعی به مازاد رفـاه تولیدکننـده من  
   1.اقتصادي برجاي خواهد گذاشت

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)1376(لعلی، محمدرضا . 1
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  در صورت رعایت قواعد مبدأ  pGCCبا  FTAمنافع ناشی از ایجاد  -6جدول 
 )ارقام هزار دالر(

عدم اجراي قواعد   متغیر    
  مبدأ

اجراي قواعد 
  مبدأ

  pGCC 242297  242297صادرات ایران به   )1(
  pGCC  1798639  269346واردات ایران از   )2(
  77482  517408  )یا ایجاد تجارت در ایران(واردات ایران از جهان  )3(

  pGCC  2040936  511643تجارت ایران با   )1)+(2) =(4(
  319779  759705  تجارت ایران با جهان  )1)+(3) =(5(
  -pGCC  1556342-  27049 تراز تجاري با  )1(- )2) =(6(
  164815  - 275111  ترازتجاري با جهان  )1(- )3=() 7(

  - 133507  - 891535  اي درآمدهاي تعرفه  )8(
  36618  244529  کنندگان رفاه مصرف  )9(

 278915 486826  )کننده شامل صادرات و رفاه مصرف(منافع حاصل شده  )1)+(9)=(10(

واردات وکسر درآمدهاي   هزینه(منافع از دست رفته  )2)+(8)=(11(
  )اي تعرفه

1408943- 210989 - 

 67926 - 922117  خالص منافع  )12(

  محاسبات تحقیق: ماخذ

  و مالحظات بندي جمع. 6
بـا    FTAبرآوردهاي تحقیـق حـاکی اسـت صـادرات و واردات ایـران پـس از تشـکیل        

شـود حـذف موانـع     بینـی مـی   شوراي همکاري خلیج فارس افـزایش خواهـد یافـت و پـیش    
دنبال خواهـد  ه درصد رشد کل تجارت ایران را ب 5/1مذکور،  FTAاي در چارچوب  تعرفه

حجــم بــاالي واردات در مقابــل صــادرات ایــران در تجــارت بــا شــورا و همچنــین  . داشــت
هـاي آن کشـورها، باعـث تشـدید کسـري فعلـی        هاي باالتر ایران در مقایسه بـا تعرفـه   تعرفه

همچنـین نتـایج دیگـر    . شـد  خواهد FTAتجاري ایران با کشورهاي مذکور پس از تشکیل 
اي  نامه باعث کاهش بخشی از درآمدهاي تعرفـه  دهد که اگرچه این موافقت تحقق نشان می

کننـدگان بـدلیل    شود اما قسمتی از این کاهش منافع از طریق مازاد رفـاه  مصـرف   کشور می
ده در چارچوب مدل مورد اسـتفا . تر، جبران خواهد شد دسترسی به کاالهاي وارداتی ارزان

گیري نشده است امـا نتـایج نشـان داده اسـت کـه       تحقیق، منافع تولیدکنندگان داخلی اندازه
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اي و  مربـوط بـه کاالهـاي واسـطه     FTAبخش اعظم واردات ایران از شورا پـس از تشـکیل   
شوند و در واقع با توجـه   اي است که از مواد اولیه صنایع تولیدي کشور محسوب می سرمایه

، منـافع  FTAتر اینگونه کاالها پـس از ایجـاد    ایع کشور، واردات ارزانبه بسترهاي فعلی صن
هاي شـغلی جدیـد    تولیدکنندگان و ایجاد انگیزه براي تولید بیشتر و در پی آن ایجاد فرصت

  .را بدنبال خواهد شد
ها آماري حاکی اسـت بخـش اعظـم واردات ایـران از شـوراي همکـاري خلـیج         بررسی

. ه عربی تامین شده و عمدتاً به صورت صادرات مجـدد اسـت  فارس از کشور امارات متحد
تولید کاالها، در برخورداري از ترجیحـات   أاي مبد هاي منطقه نامه بر اساس ضوابط موافقت

در  أتجاري عامل مهمی است لـذا در ایـن خصـوص قواعـدي را تحـت عنـوان قواعـد مبـد        
انـد تـا    در نظر گرفته) همگراییاز لحاظ عمق (تجارت آزاد اي تا سطح منطقه ترتیبات منطقه

عنـوان ابزارهـاي سیاسـت     همهمتـرین وظیفـه قواعـد بـ    . به بررسی  مبدأ تولید کاالها بپـردازد 
هاي ترجیحی یـا تـدابیر و اقـدامات محدودکننـده      تجاري، تضمین این امر است که سیاست

مشـخص   به مجرد اینکه مبدأ محصـولی . نامه اختصاص یابد تنها به کشورهاي عضو موافقت
. هاي تجاري خاص را اعمال نماید تواند ترجیحات یا محدودیت شود، کشور واردکننده می

در تحقیق حاضر با توجه به سـهم کاالهـاي صـادرات مجـددي در کـل صـادرات شـوراي        
همکاري خلیج فارس به ایران و همچنین نتایج مربوط به حـداکثر تغییـرات واردات پـس از    

، )ظ کاالهـاي صــادرات مجـددي در اعطـاي ترجیحــات   در حالـت عــدم لحـا  ( FTAایجـاد 
نامه و خروج کاالهـاي صـادرات    هایی از آثار رعایت قواعد مبدأ در قالب موافقت بینی پیش

هاي تحقیق نشان داده اسـت کـه رعایـت     یافته. مجددي از شمول ترجیحات ارائه شده است
 راي همکـاري خلـیج فـارس   قواعد مبدا نه تنها مانع تشدید کسري تراز تجاري ایران بـا شـو  

عدم اعطاي ترجیحات به طیف وسیعی از کاالهاي صادرات مجـددي، باعـث    بلکه شود می
هـاي احتمـالی ناشـی از واردات     درمقابـل آسـیب  صنایع تولید داخلـی  حفظ تولید و اشتغال 

  . شدکاالهاي مشابه خواهد 
با مطالعه ابعاد متعـدد  البته (اي از اینرو ضمن توصیه حضور ایران در این همگرایی منطقه

گردد آثار مثبـت پویـاي ایجـاد منطقـه       ، یادآور می)نامه مورد نظر و مختلف تشکیل موافقت
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باشـد؛   تر از آثـار ایسـتاي مـورد نظـر تحقیـق حاضـر مـی        تجارت آزاد بسیار بیشتر و گسترده
د و رش  که تجارب کشورهاي موفق دنیا که از این طریق موجبات گسترش تجارت طوري هب

  .اند، گویاي این امر است اقتصادي خود را فراهم آورده
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