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تحلیلی » 
«یادداشت 

ته است با وجود قابلیت های فراوان تاکنون نتوانس( اکو)چرا سازمان همکاری اقتصادی ✓
به عنوان یک سازمان منطقه ای قدرتمند در عرصه اقتصاد جهانی عمل نماید؟

عناصر موثر و اثرگذار بر توسعه همکاری های بین اعضا اکو چیست؟✓

عه نقش حمل و نقل  در تقویت همکاری بین اعضا تا چه اندازه اثر گذذار اسذت و توسذ✓
ارد؟همکاری اعضای اکو تا چه اندازه بر تقویت کریدورهای عبوری از ایران اثر می گذ

نذد؟ و بنادر کشورمان چه فرصت هایی را در توسعه این همکاری ها می توانند ایفا نمای✓
طرح اکو گِیت چه راهکارهایی را پیش رو می گذارد؟
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بنادر چگونه می توانند همکاری های بین اعضا اکو را تقویت نماید؟

یونس غربالی مقدم

الت ، فرصتی را برای کشورها پدید آورد تا به جای اندیشییدن بیه مدیاد۱۹-بحران پاندمی کوئید
که . اشنددوردست پُرخطر، توجه ویژه ای به ظرفیت های مدادالتی کشورهای پیرامون خود داشته ب

و، نیه بیه تقویت همکاری ها بین اعضای اکی. نام گرفت« منطقه ای شدن اقتصادها»پیامد بارز آن 
ه در بلکی. معنی برگشت از جهانی شدن است و نه به معنیی انحصیار همکیاری بیا اعضیای اکیو
قابلیت هیای چارچوب فرایند جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ و سیاست، توجه بیشتر به ظرفیت ها و
می، مذهدی، کشورهای همسایه با یکدیگر است که دارای اشتراکات فراوان اقتصادی فرهنگی، قو
ه دوباره بیه توج. اجتماعی و سیاسی هستند و عموما از چالش های نسدتاً یکسانی هم رنج می برند

ی دوره هیای تقویت همکاری ها بین اعضای اکو، اگرچه فرصت مغتنمی هست لییکن آسی شناسی
ر در پشیت سیر هی. قدلی اعم از تعامالت درونی و عوامل بیرونی مداخله گر بیر آن ریرورت دارد

کو بیه ابتکیار تحول و پویایی ا. اقتصادی یک ابتکار عمل سیاسی در جریان است-فعالیت تجاری
عمل ها و هماهنگی های سیاسی برای تحقق اهداف مشیتر  ریروری اسیت و ایین موریو  

و در سیایه تجیاری اکی-بنابراین کارکرد موفق اقتصیادی. رامن بقا و پویایی اکو به شمار می رود
نطقیه ای کیه امنیتی اعضا بوده و نیازمند تعریف و تحقق سیازوکار همگراییی م-ابتکارات سیاسی

دهید، کشور عضو اکو با یکدیگر را حل و فصل و یا تقلیل۱۰بتواند در این رهگذر اختالفات میان 
.می باشد

باید یادآوری نمود که وجود تاریخ، آداب، رسیوم، میذه و زبیان مشیتر  و قرابیت جغرافییای
فرصت همکاری قابل توجهی است اما بهره مندی از شرایط فیو  در چیارچوب انسیجام و تیداوم

.روند همگرایی منطقه ای است

سییازمان بنییادر و دریییانوردی و در راز آن وزارت راه و شهرسییازی نقییش مهمییی را در تقویییت 
. مایندهمکاری اعضای اکو داشته و در حال حارر تالش وافری را در جهت تحکیم اکو ایفا می ن

ضیا ایران جزو سیه کشیوری از اع. این تحر  و پویایی در برخی از اعضای اکو هم دیده می شود
میلیون نفر از اعضیا را بیا ۴۰۰است که دسترسی به آب های آزاد داشته و می تواند جمعیت حدود 

.کُریدورهای عدوری از کشور به بازارهای بزرگ اروپایی و شمال جنوب وصل نماید

، همیان طیرح پیشینهادی سیازمان بنیادر و (ECO Gate)طرح دروازه مشتر  بیین اعضیا اکیو 
می باشد که اجرای آن مورد تأکیید وزییر محتیرم راه و ۱3۹8دریانوردی به دبیرخانه اکو در سال 

و      در واقع اکو گییت ، مجموعیه ای از منیاطق اختصاصیی اعضیا اکی. شهرسازی قرار گرفته است
اه هستند که در محدوده های بندری، فرودگاه ها و مراکز توزیع بیار جیاده ای و ریلیی ر( اکو زون)

اری اندازی می شوند و  نهادهای خصوصی و دولتی با هدف بهره مندی اعضا از ظرفیت های تج
. جر می شیوندبازرگانی یکدیگر، افزایش کیفیت و کاهش بهای تمام شده کاالهای مدادالتی را من

تیامین کریدورهای حمل و نقلی بین اعضا، وظیفه تسهیل و  تیردد کیاال و مسیافر را در زنجییره
الً از این رو طرح اکوگیت ییک طیرح کیام. منطقه ای از بازارهای مدداء تا مقصد را برعهده دارند

ادلیه بیا عملیاتی و اجرایی است و نمایشگاهی دائمی جهت عرره توانمندی های اعضاء بیرای مد
ه یکدیگر و  همچنین سکوهایی برای پردازش صادرات و واردات بیا کشیورهای دیگیر اسیت کی

در ایین طیرح. می تواند به صورت انفرادی یا درقال همکاری های دو ییا چندجاندیه تحقیق یابید
تعرییف می گیردد کیه انجیام مطالعیات تکمیلیی و 2۰25راستای تحقق اهداف و چشم انداز اکو 

زشیمند  گام های عملیاتی آن می تواند توسط سازمان بنادر و دریانوردی به عنیوان متیولی طیرح ار
.  اکو گیت و پیشران مورو  مذکور در بین اعضا اکو مطرح و اجرا شود
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جایگاه تجاری کشورهای عضو اکو در مبادالت جهانی
در حال حارر تدادالت تجاری بین کشیورهای عضیو سیازمان اکیو بویش کیوچکی از تدیادالت
ضو تجاری جهانی را به خود اختصاص داده است، به نحویکه مجمو  تجارت جهانی کشورهای ع

درصد تجیارت جهیانی 2میلیارد دالر بوده که این رقم در حدود 7۱۱در حدود 2۰2۰اکو در سال 
یگر از طرف دیگر مجمو  تجارت داخلی کشورهای عضو اکو با یکد. را به خود اختصاص می دهد
ر میلیارد دالر می باشد که در مقایسه با تجیارت جهیانی کیه د56.۹در بازه زمانی مشابه در حدود 

درصدِ تجارت 8همچنین این رقم در حدود . میلیارد دالر است، بسیار ناچیز می باشد352۰۰حدود 
ایین درحالیسیت کیه سیهم تجیارت . کشورهای عضو اکو بیا سیایر کشیورهای جهیان می باشید

ر منیاطق  درون منطقه ای در مناطق دیگر جهان بسیار بیشتر از این رقم می باشید، بیه نحویکیه د
درصد بوده و این ۱2درصد و 2۱درصد، 38آن و مرکوسور این سهم به ترتی بیش از .سه.نفتا، آ

جدی این مورو  حاکی از وجود رعف. رقم در سال های اخیر به سرعت رو به افزایش بوده است
ر مقایسه در تجارت بین کشورهای عضو اکو علی رغم مجاورت و فاصله نسدی کم این کشورها د
جمعییت % 6)با فاصله این کشورها از طرف های عمده تجاری، جمعیت قابل توجه این کشیورها 

رییدور جنیوب، کُ-، واقع شدن در مسیر کُریدورهای مهم بین المللی از جمله کُریدور شمال(جهان
ور تراسییکا و جاده ابریشم نوین، کُریدور موافقتنامه عشق آباد، کُریدور اکو، کُریدور کارِ  و کُریید

رانیه دسترسی به دریاهای موتلف از جمله خلیج فارز، دریای عمان، دریای خیزر و درییای مدیت
.می باشد

(میلیارد دالر ) 2020مقایسه تجارت دنیا و اکو در سال 

2020در سال )%( سهم تجارت داخلی از تجارت کل در اتحادیه های مختلف 
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درصید بیوده و ۱۹به عنوان مثال سهم کشورهای عضو اکو در تجارت خیارجی اییران در حیدود 
ذربایجیان عمده آن هم مربوط به کشورهای همسایه ایران یعنی ترکیه، افغانسیتان، پاکسیتان و آ

و اکیو می باشد که نشان دهنده عدم استفاده از پتانسیل اقتصیادی موجیود بیین کشیورهای عضی
.  می باشد

و و کشورهای عض( میلیون دالر)ارزش صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای جهان 

2018اکو در سال 

از دالیل مهم این امر می توان به دو علت اصلی اشاره نمود که عدارتند از؛

ی رغیم عدم وجود فضای مناس کس و کار و تجارت متقابل بین کشورهای عضو اکیو علی( ۱
وجود منابع طدیعی و سرمایه انسانی فراوان

جیاری هزینه عمومی باالی ارتداطات تجاری بین کشورهای عضو اکو به علت وجود موانیع ت( 2
 و نقیل  و اعم از موانع تعرفه ای، شده تعرفه ای، غیر تعرفه ای و سایر هزینه های مرتدط بیا حمل

. لجستیک

وده و به عنوان مثال میزان تعرفه گمرکی در کشیورهای عضیو اکیو بیاالتر از متوسیط جهیانی بی
جیود اختالف زیادی با کشورهای پیشرفته واقع در اروپا و آمریکیای شیمالی دارد کیه حیاکی از و

.  موانع تعرفه ای در برابر تجارت بین المللی کشورهای عضو اکو می باشد

هانمتوسط تعرفه گمرکی در کشورهای عضو اکو در مقایسه با سایر مناطق ج

متوسط
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شر می نماید؛اندیشمند گرامی؛ هفته نامه مسیر از یادداشت های تحلیلی شما در چارچوب ذیل استقبال نموده و منت

.عنوان یادداشت معرف محتوای نقد و تحلیل باشد•

.لطفاً ذیل نام نویسنده، محل تحصیل، حوزه فعالیت و سِمَت خود را ذکر نمایید•

.سوال یادداشت، جمله اول در پاراگراف اول باشد•

.واژه کلیدی باشد4الی 3کلمه و دارای 300تا 250تعداد کلمات یادداشت بین •

.یادداشت شامل یک عکس مرتبط بهمراه زیرنویس و مرجع عکس باشد•

. دی شودیادداشت تحلیلی لزوماً ارایه راهکار یا نتیجه گیری نیست و می تواند منتج به پرسش ها و افق جدی•

masir@pmo.ir: ارتباط و ارسال یادداشت •

«یادداشت از شما، نشر از ما»

ر، بیر مدنیای اسیتفاده از مفهیوم سیرمایه گذاری متقابیل در مجیاورت بنیاد« طرح اکوگِیت » 
ن فرودگاه ها، نقاط مرزی به عنوان دروازه های تجاری کشورهای عضو اکو که در اصطالح اکیوزو

. نامیده می شود بنا نهاده شده است

:در صورت تحقق این طرح، مشارکت کنندگان از مزایای ذیل برخوردار خواهند بود 

ضو اکو اختصاص متقابل زمین و تسهیالت زیربنایی با توفیفات ویژه به کشورهای ع

کیوزون ایجاد مکانیزم تعرفه ترجیحی حمل ونقل و لجسیتیک بیرای  کشیورهای مسیتقر در ا
:شامل

 ...، اندارداری، حمل و(THC)تعرفه خدمات بندری و دریایی در بنادر•

تعرفه حمل دریایی و دموراژ کانتینر خالی برگشتی و عوارض حق پرچم•

عوارض عدور جاده ای، عوارض متقابل مرزی و مابه التفاوت نرخ سوخت•

تعرفه حمل ریلی و دموراژ واگن برگشتی خالی ✓

ایجاد مکانیزم تعرفه ترجیحی گمرکی برای کشورهای مستقر در اکوزون✓

ایجاد مکانیزم مشابه کنوانسیون تیر برای کشورهای مستقر در اکوزون✓

زونتسهیل متقابل رویه های بانکی، بیمه ای، اشتغال برای کشورهای مستقر در اکو✓

ر، فورواردر و اپراتور مشتر تسهیل ایجاد  شرکت های کریِ✓

ایجاد صندو  یا بانک مشتر  بین کشورهای عضو طرح اکوگیت✓

«اکو گِیت» مزایای مشارکت اعضاء در طرح 



هفته نامه خبری تحلیلی مسیر
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یونس غربالی  مقدم: محمدحسین عالمه                 سردبیر: مدیر راهبر

حمید عالء الدینی، علی ابوطالب پور، سعید شرافتی پور،: تحریریه این شماره

حامد آژنگ: محمدحسین شوکت پور، مهسا آریافر                   گرافیست

«اکو گِیت» الزامات اعضاء اکو در طرح 

تحقیق روابط ذیل تعهداتی را برای هر یک از کشورهای عضو اکو برقرار می سازد که در صورت
قیه ای، مورو ، بهره مندی حداکثری از طرح اکوگیت که مهمترین آنها افزایش تجیارت درون منط

. برقرار می سازدتضمین ترانزیت و عدور پایدار کاال از مدادی کشورهای عضو است را 

 اکوگیت در کشور خود می تواند معرفی کند5هریک از کشورهای عضو اکو حداقل.

 اکوزون ها می توانند در مجاورت و یا داخیل بنیادر، فرودگاه هیا، منیاطق میرزی و خوشیه های
.لجستیک متصل به شدکه ریلی در نظر گرفته شوند

ل یک بنیدر کشورهایی که دارای دسترسی به دریاهای منطقه اکو می باشند، می بایستی حداق✓
.را به عنوان دروازه مشتر  برای استقرار اکوزون مشوص نمایند

یکی از دروازه هیای مشیتر  منتوی در هرییک از اعضیای اکیو می بایسیتی ییک خوشیه ✓
.باشد( ترجیحاً متصل به شدکه ریلی)لجستیکی 

کیوزون هریک از کشورهای عضو اکو باید حداقل یک اکوگیت فرودگاهی را بیرای تشیکیل ا
.معرفی نمایند

های مرزی باید با همکیاری مشیتر  بیین کشیورهای همسیایه انتواب مکان بهینه اکوگیت
.انجام پذیرد

ر منطقیه ها باید حتی المقدور منطدق با کریدورهای شناخته بین المللی دشدکه اتصالی اکوگیت
ای بوده و به علت اقتصادی تر بیودن مید حمل ونقیل ریلیی در فواصیل طیوالنی ترجیحیاً دار

.اتصاالت ریلی باشد

اکیوزون، تمامی قوانین، مقررات و مزایای تشویقی تعیین شده برای کشورهای میهمان در هر
ایه گذاران بدون توجه به مکان آن،  دقیقاً مشابه با قوانین، مقررات و مزایای ارائه شده به سیرم
.کشور میزبان است و هیچ گونه تدعیضی از طرف کشور میزبان اعمال نوواهد شد


