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گانه کشاورزی، صنعت و   سه  اصلی   هایبخشبر ارزش افزوده    هاتعرفه کاهش    اثر بلندمدت  اين مقالهدر  

قرار    خدمات بررسی  مورد  پويا  تعادل عمومی  مدل  از  استفاده  استبا  از  .گرفته  مدل  پس  بر   کالیبراسیون 

تحت   هاتعرفه کاهش    سازیشبیه  ،آنو اطمینان از استحکام    1390مبنای ماتريس حسابداری اجتماعی سال  

تعهدات   میانگین  اساس  بر  رقیب،  سناريو  در  22  ایتعرفه عنوان  سازمان    کشور  به  شده  ملحق  توسعه  حال 

  2رشد عادی  مسیر    ،بدون الحاق به سازمان  ،فرض شد که اقتصاد  در سناريو پايه  انجام شد.جهانی تجارت  

دنبال الحاق به سازمان، هرچند نتايج نشان داد که به   .کندسال تجربه    در هر مطابق رشد جمعیت  درصدی را  
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 مقدمه   -1

اتخاذ راهبردگسترش صادرات برای توسعه اقتصادی    1به سازمان جهانی تجارت  کشور  بدون الحاق

که تعداد   سازمانآمیز کشورهای عضو  در معرض رفتار تبعیض ايرانکه صادرات   چرا است دشوار 

اکتبر  ها  آن پايان  کامل  .داردقرار    ،رسدمیکشور    164به    2019تا  دولت  رفتار    ، 2الوداد ه اصل 

با    تبعیض   رفتار غیر کننده  تضمین اما چنین  کاالهای صادراتی  آمیز اعضای سازمان  يکديگر است 

آن  برای  غیرتعهدی  کشورهای  قبال  در  ساير    ها  از  اگر  ندارد.  وجود  اين  عضو  به  الحاق  فوايد 

. اما سازدمیسازمان بگذريم اين اصل به تنهايی ضرورت و اهمیت پیوستن به اين سازمان را آشکار 

ديگر پیوستن به سازمان جهانی تجارت همراه با تعهدات حقوقی و دسترسی به بازار بسیار  از طرف  

جدی و اساسی برای کشور متقاضی الحاق است. روند آزادسازی تجاری در سطح جهان از بعد از  

نامه عمومی تعرفه و تجارت    با امضای موافقت  1947جنگ جهانی دوم و به طور مشخص از سال  

ايران در مقايسه با اعضای    که   اين در حالی استبه شکل جدی آغاز شده است.  ،  3موسوم به گات 

کشور دارای باالترين نرخ میانگین تعرفه در هر دو بخش    10سازمان جهانی تجارت، همواره جزء  

سال   در  ايران  است.  بوده  صنعت  و  باالترين    1395کشاورزی  جیبوتی  و  سودان  باهاما،  از  پس 

را در کل محصوالت داشته است. در اين سال رتبه ايران به لحاظ میانگین نرخ  میانگین نرخ تعرفه  

همچنین،  کشاورزی نهم بوده است.    تعرفه در محصوالت کشاورزی، يازدهم و در محصوالت غیر

های تعرفه باالتری را از ايران در بخش  متوسط نرخ   عضو سازمان جهانی تجارت که  8از  کشور    5

داشته   غیر کمتر  ،اندکشاورزی  کشورهای  ديگران  )زارع  بودنديافته  توسعه  از  کشور 1397،  و   .)

از   بیش  دستاوردهای  از همه  سازمان  اين  به  پیوستن  به محض  الحاق  سال آزادسازی    70متقاضی 

بخواهند نه  آن کشور    است که اعضا از  طبیعیبنابراين  .  شودمیگونه تبعیضی برخوردار  بدون هیچ 

به  تعهد بلکه م  ،خود را با الزامات اين سازمان تطبیق دهد گذاریسرمايهتنها مقررات تجاری و بعضاً 

. 4ايران نیز از اين قاعده مستثنی نیست شود.    داخلی خودبازار کاالها و خدمات  گسترده  آزادسازی  

 
1. World Trade Organization (WTO) 
2. Most-Favoured Nations (MFN)  
3. General Agreement on Trade and Tariff (GATT) 

  9به دلیل مخالفت آمريکا برای حدود  درخواست الحاق خود را تسلیم مدير کل سازمان کرد.    1375ايران در سال  .  4

سال   در  نشد.  حاصل  ايران  الحاق  فرآيند  آغاز  برای  اجماع  مذاکرات    1384سال،  در  ايران  کردن  منعطف  قصد  به 

سال تقديم دبیرخانه سازمان    5ای، اين اجماع حاصل شد اما به عنوان اولین گام، سند رژيم تجاری کشور پس از  هسته
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  دهد میتجربه الحاق کشورهای تازه ملحق شده به سازمان )مثل روسیه، اوکراين و عربستان( نشان  

مجموع غیر قابل    و اجرای تعهدات آزادسازی بسیار محدود و در  هاتعرفه دوره انتقالی برای کاهش  

به اين  . با توجه  (1اتکاست )راهنمای الحاق به سازمان جهانی تجارت، سايت سازمان جهانی تجارت

تعهدات   بین  فاصله  میزان  به هر  با    ایتعرفهواقعیت،  باشد در زمان    هایتعرفه کشور  بیشتر  موجود 

کاهش   شوک جدی  يک  با  اقتصاد  به    تواندمیکه    شود میمواجه    ایتعرفهالحاق،  اساسی  لطمه 

چند الحاق به سازمان بسیار ضروری و مهم است اما به همان    صنايع داخلی وارد نمايد. بنابراين هر

از اهمیت اساسی برخوردار است. چاره انديشی بايد قبل    ایتعرفهاندازه نحوه الحاق و نوع تعهدات 

سازی يک الزم برای زمینه   تا اقدامات  ی صورت گیردو در زمان تدوين راهبرد مذاکرات  الحاقاز  

به سازمان مشخص شود.   افراطی،    درالحاق موفق  اتخاذ مواضع  به جای  با مديريت    توانمی واقع، 

حین   و  الحاق  از  پیش  دوره  در  فرآيند  اين  آسیب   آن صحیح  از  زيادی  حد  احتمالی  تا  های 

 .  مند شدجلوگیری کرد و از مزايای منحصر به فرد عضويت در سازمان نیز بهره 

اين   که   پژوهش هدف  است  موضوع  اين  ايران    بررسی  الحاقاگر  زمان  کاهش    ، در  به  متعهد 

  ، حال توسعه ملحق شده به سازمان گردد  کشورهای در  هایتعرفهخود به سطح میانگین    هایتعرفه

مطابق با    هاتعرفهکاهش    سازیشبیه   اصلی اقتصاد چگونه متأثر خواهد شد.  هایبخشارزش افزوده  

انجام   الحاق  واقعیات  با  موضوع  بیشتر  هرچه  تطبیق  منظور  به  شده  ملحق  کشورهای  تعهدات 

برای  مورد الحاق را ارزيابی کند.    ها و امیدهای مطرح شده درنگرانی  تواندمیاين بررسی  .  شودمی

منظور   که    در  های کشور  های تعرفهاين  سازمان  به  شده  ملحق  توسعه  آن حال  در  اطالعات  ها 

اينترن  استدسترس   پايگاه  و تاز  استخراج  تجارت  آن   ی سازمان جهانی  دو  میانگین  تفکیک  به  ها 

محاسبه   صنعت  و  کشاورزی  قابل  شودمیبخش  عمومی  تعادل  مدل  يک  چارچوب  در  سپس   .

پس از طی    1390و با استفاده از جدول ماتريس حسابداری اجتماعی سال    2ی بازگشتی محاسبه پويا

. نتايج اين  شودمیانجام   هاتعرفهسازی کاهش  فرآيند کالیبراسیون و اطمینان از استحکام مدل، شبیه 

 
های اعضای گروه کاری الحاق پیرامون سند مذکور، روند الحاق بار ديگر گويی به پرسشاسخشد و بعد از يک دور پ

وضعیت   اين  و  شد  متوقف  آن  جلسات  نشدن  تشکیل  و  کاری  گروه  ريیس  تعیین  در  آمريکا  کارشکنی  خاطر  به 

بعضی مقاطع    در  ايران نیز به جزالبته،  (. برداشتن مانع نیاز به رايزنی سیاسی دارد که  1390کماکان ادامه دارد )مرادپور،  

   اند.ها به اهمیت موضوع توجه کافی نداشتهدولتاست،  گاه موضوع را به شکل جدی دنبال نکرده زمانی، هیچ
1. https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/cbt_course_e/intro_e.htm 
2. Recursive Dynamic Computable General Equilibrium (RDCGE) 
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پايه    سازیشبیه  سناريو  نتايج  با  رقیب  سناريو  پايه  شودمی مقايسه  ذيل  سناريو  در    شودمیفرض  . 

بدون سازمان  اقتصاد  به  نرخ رشد جمعیت( رشد    ،الحاق  اساس  )بر  دو درصد  در  .  کندمیساالنه 

در  واقع پويا،    هایمدل ،  محاسبه  قابل  عمومی  پايهطريق  از  تعادل  و  رقیب  سناريو    نتايج  ،مقايسه 

فرضیه اصلی تحقیق آن است که ارزش افزوده در هر سه بخش کشاورزی،    .شودمیتحقیق تحلیل  

خدمات   و  سريعصنعت  رقیب  سناريو  پايه  ذيل  سناريو  از  نوآوری  .  يابدمیافزايش  تر  اين  جنبه 

برای اولین بار اثر بلندمدت الحاق به سازمان جهانی تجارت بر ارزش افزوده    آن است که   پژوهش

   .شودمیبررسی استفاده از مدل پويای تعادل عمومی قابل محاسبه   بان  اصلی اقتصاد ايرا های بخش

در چارچوب  تجارت  جهانی  سازمان  نظری  مبانی  و  اساسی  اصول  اهداف،  بیان  به  بعد  بخش  در 

بازی  می   1هاتئوری  با  شودپرداخته  مرتبط  داخلی  و  خارجی  پیشین  مطالعات  بر  مروری  سپس،   .

توضیح داده    شودمی . پس از آن ساختار مدل که شامل دو بخش ايستا و پويا  د شدموضوع خواه

پس از  .  شودپرداخته میبه کالیبراسیون و حل عددی مدل بر اساس سناريو پايه    سپس،.  خواهد شد

سناريو  نتايج  از طريق مقايسه    و  ،ارائه  سازی الحاق به سازمان در قالب سناريو رقیبنتايج شبیه   آن،

می  پايه  با  رقیب انجام  نتايج  جمع.  شودتحلیل  به  مقاله  بخش  پیشنهادات  آخرين  ارايه  و  بندی 

 . دارداختصاص 
 

 مرور ادبیات موضوع  -2

 اهداف، اصول و مبانی نظری سازمان جهانی تجارت  -2-1

خالصه ه  ب تجارت    طور  جهانی  سازمان  اجرای  عبارتند  اهداف  بر  نظارت  و  مديريت  از: 

تجاری چند،  سازمانهای  نامه موافقت برای مذاکرات  و فصل اجرای  ،  جانبهمجمعی  مکانیسم حل 

تجاری ارزيابی  ،  اختالفات  و  اعضاسیاست بررسی  تجاری  ديگر  ،  های  با    های سازمانهمکاری 

توسعه و اقتصادهای در    حال  کمک به کشورهای در،  المللی در زمینه مديريت اقتصاد جهانیبین 

جهت    حال از گذار  چندجانبه  مزايای  برخورداری  تجارت  سازمان .  نظام  غايی  و  اصلی  هدف 

را می تجارت  دانستجهانی  منصفانه  رقابت  و رعايت  تجارت  و    توان تضمین آزادی  )امیدبخش 

تجارت  اصول  .  (29-30:  1385ديگران،   جهانی  و    اساسیاصول    همانسازمان  گات 

 
1. Game Theory 
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های  البته شاخ و برگ  که  استگات    ایپايه مقررات    های اصلی آن منبعث از قواعد و مندیقاعده 

از جمله  که    ماده و تعداد زيادی ضمائم است  38دارای    گات.  پیدا کرده استبیشتری را در اجرا  

  نامه عبارتند از:اين موافقت اساسی    اصول  کشورهای عضو است.ول امتیازات و تعهدات  ا جدها  آن

توازن   و  متقابل  رفتار  کامله   اصل،  1امتیازاتاصل  دولت  ملی  اصل  ،2الوداد رفتار  اصل    ،3رفتار 

طريق   از  فقط  داخلی  صنعت  از  محدوديت   اصل  و  هاتعرفه حمايت  از  استفاده  های  ممنوعیت 

اقدامات تجاری و تشريفات اداری و    و تدابیر  ساير    ی،سیاستهای  حوزه به   گاتمواد ديگر  .  مقداری

ها در قالب  تری در برخی از اين حوزه ، مقررات جزيیئهکه در دور اروگو  شودمی  مربوطگمرکی  

به    هاآن هر يک از    در ذيل  اصول فوق،با توجه به اهمیت  های جديدی به امضا رسید.  نامه موافقت

   .شوداختصار توضیح داده می 

امتیازات:   توازن  یا  متقابل  رفتار  اعضا  اصل  بین  شده  مبادله  امتیازات  بايد  که  مفهوم  بدين 

بین کشورهای توسعه  عین   در متوازن باشد.   توسعه اصل مذکور    حال  در   يافته و حال در مذاکرات 

شود که در آن سطح توسعه اقتصادی  میاساس »رفتار متقابل نسبی« عمل    شود و بر کامال اجرا نمی

 شود.  ها در نظر گرفته میتوسعه و نیازهای تجاری و مالی آن   حال کشورهای در

که يک    دسترسی به بازاری   کلیه امتیازات  اين اصل، به موجب   الوداد:كامله  رفتار دولت  اصل

ديگر   به عضو  تعرفه يک محصول  عضو  کاهش  طريق  به  می  اعطااز  و شرط  قید  بدون  بايد  کند 

عبارت به  يابد.  تسری  اعضا  تمامی  مشابه  نبايد    ی،محصول  يکديگر  به  امتیازات  اعطای  در  اعضا 

 قائل شوند.  ی عضوگونه تبعیضی را بین کشورهاهیچ 

  است به طوری که الوداد  کامله  در حقیقت مکمل اصل رفتار دولت   اين اصلاصل رفتار ملي:  

گونه رفتار  اعضا نبايد هیچ  ،به موجب اصل رفتار ملی. گرددمی  بر 4ريشه هر دو به اصل عدم تبعیض

داخلی  آمیزتبعیض مشابه  محصول  با  وارداتی  محصول  داخلی  بین  محصول  نفع  نشان    به  خود  از 

های  مقررات و رويه آمیز و يا های تبعیض هیچ عضوی اجازه ندارد عوارض و مالیات  بنابراين، .  دهند

درؤمتر  گیرانه سخت اداری   محصوالت  فروش  و  خريد  بر  داخلی    ثر  کاالهای  بازار  مورد  در  را 

   وارداتی نسبت به محصول مشابه داخلی وضع يا اعمال کند.

 
1. Reciprocity 
2. Most Favor Nations (MFN)  
3. National Treatment (NT) 
4. Non- discrimination 
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اعضا    سازمان جهانی تجارت  :هاتعرفهحمایت از صنعت داخلي فقط از طریق  اصل   به 

يی که  هاتعرفهن حال،  يبا ا  .حمايت کنند  هاتعرفهاز طريق    صرفاًدهد که از تولید داخلی  اجازه می

  ، های تعیین شده يابند بايد در سطح نرخ از طريق مذاکرات چندجانبه و تبادل امتیازات کاهش می 

ش مجدداً اجازه    اعضا و    وند تثبیت  دهندآن   ندارند  افزايش  را  قبیل مگر    ها  از  خاصی  شرايط    در 

مجدد، پرداخت  مذاکرات  تراز  داخلی    ،هاکسری  صنعت  به  جدی  لطمه  و  آسیب  در  و  ورود  يا 

يا واردات دامپینگ شده  يارانه و  از  برخوردار  با کاالهای  که شرايط و ضوابط تفصیلی هر    مقابله 

و   در گات  اقدامات  اين  از  موضوعات   های خاصموافقتنامه بعضاً  يک  اين  از  کدام  هر  با    مرتبط 

   .آمده است

از محدودیتاصل   مقداري:ممنوعیت استفاده  از محدوديت   هاي  مقداری  استفاده  های 

ساير تدابیر   و  واردات و صادرات  ممنوعیتو  بندی سهمیه  .استممنوع   در برابر واردات و صادرات 

.  هاستاز جمله اين محدوديت   هاکننده آن کاال و يا محدوديا صدور  مانع ورود    اداری و تشريفاتی

 . (25-30: 2002سازمان جهانی تجارت، ) رودبه شمار میتعرفه تنها ابزار حمايتی مجاز بنابراين،  
 

 مبانی نظری سازمان جهانی تجارت  -2-2

تعرفه هیچ تأثیری بر رابطه مبادله کشور کوچک ندارد. زيرا کشور کوچک گیرنده قیمت است.  

را   خود  رفاه  داشته،  بیشتری  تجارت  حجم  بود  خواهد  قادر  کوچک  کشور  يک  تعرفه،  بدون 

حالت   در  ندارد.  وجود  کوچک  کشور  برای  تعرفه  وضع  در  مزيتی  هیچ  بنابراين،  دهد.  افزايش 

قی بر  بزرگ که  تأثیر میمتکشور  پیشنهاد های جهانی  منحنی  اگر  نشان داد که  اجورث    1گذارد 

کامالً کشش مقابل  بزرگ  کشور  نباشد کشور  افزايش   تواند میپذير  را  رفاه خود  تعرفه،  با وضع 

مطرح   بهینه«  تعرفه  »نظريه  ذيل  بهینه  تعرفه  با وضع  تجارت  از  بیشتری  منافع  موضوع کسب  دهد. 

تعرشودمی از  منظور  به  .  توجه  با  را  داخلی يک کشور  رفاه  که  است  از حمايت  بهینه سطحی  فه 

( امکان تالفی از طرف کشور متضرر را  1940)  2نمايد. کالدورمنحنی پیشنهاد خارجی حداکثر می

که کشوری که امکان تغییر رابطه مبادله را دارد به    کندمی گونه بحث  وارد بحث خود کرد. او اين 

و میزان تغییر احتمالی رابطه مبادله بستگی به قدرت انحصاری    کند میمانند يک انحصارگر عمل  

 
1. Offer Curve 
2. Kaldor (1940)  



 

 285   ران ياقتصاد ا  یاصل  یهاها بر ارزش افزوده بخشکاهش تعرفه یاياثر پو

تعیین   خارجی  تقاضای  کشش  با  مذکور  کشور  انحصاری  قدرت  و  دارد  کشور  .  شودمیاين 

دس متضرر  کشور  يقین،  به  قريب  احتمال  به  تالفیبنابراين،  اقدام  به  اين  ت  در  زد.  خواهد  جويانه 

در مقابل چندجانبه مورد بررسی   1جانبه حالت الزم است تعامل بین کشورها و سیاست تجاری يک 

نقطه تعادل خواهد   Cحالتی که هر دو کشور تعرفه بر واردات خود اعمال کنند، نقطه  قرارگیرد. در

اگر کشن  1بود که در شکل   به وضعیت  شان داده شده است.  اين وضعیت  از  بگیرند  ورها تصمیم 

کنند حرکت  آزاد  از    ، تجارت  تعادل  افزايش    شودمی منتقل  A به  C نقطه  کشور  دو  هر  رفاه  و 

منحنی  يابدمی باالتر  با سطح  بی که  اگر  های  است.  داده شده  نشان  کشور  دو  هر  تجارت  تفاوتی 

را حفظ  خود  ل خواهد داشت که تعرفه  يکی از دو کشور تعرفه را کنار بگذارد کشور ديگر تماي

. در نقطه  رسدمی که با اين کار رابطه مبادله خود را بهبود بخشیده، به سطح رفاه باالتری    کند چرا

D  اش را حفظ کرده و رفاهش  و کشور خارجی تعرفه  کندمیمیزبان تعرفه خود را حذف    کشور

نقطه    يابدمیافزايش   اتفاق می   Bو در  اين حالت  را  عکس  تعرفه خود  و کشور خارجی که  افتد 

  .(2013، 2)سالواتوره  برداشته است، متضرر خواهد شد 

 
 ( 2013سالواتوره ) منبع:      

 : سیاست تجاری یک جانبه در مقابل چند جانبه1شکل 
 

 
1. Unilateral Trade Policy 
2. Salvatore (2013)  
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.  دهدمیجانبه روی    سیاست يک  1معمای زندانی   يک بازیها  در چارچوب تئوری بازی   واقعدر  

هر دو کشور در راهبرد تجارت آزاد، عايدی بهتری نسبت به راهبرد حمايتی دارند. اما   بازی در اين 

يک  اقدام  به  دست  کشوری  نمی  هیچ  خود  تعرفه  حذف  برای  مقابل  جانبه  کشور  اگر  زيرا  زند 

می قرار  رفاهی  وضعیت  بهترين  در  کند  را حفظ  که کشور    در  ،گیردراهبرد حمايتی خود  حالی 

  های تعرفهرفه در بدترين وضعیت رفاهی قرار خواهد گرفت. بنابراين، هر دو کشور  کننده تعذفح

شوند و نهايتاً راهبرد حمايتی به عنوان  حمايتی خارج نمیوضعیت  خود را حفظ خواهند کرد و از  

دو کشور را نسبت به راهبرد تجارت آزاد    هر  و   شودمیتوسط هر دو کشور انتخاب    2راهبرد غالب 

تعادل نش   –واقع راهبرد حمايت    در   .خواهد دادبدتر رفاهی قرار  در وضعیت   اما    3حمايت  است 

پارتو  بنابراين، کامالً واضح است که    .(1)جدول    تجارت آزاد است  -راهبرد تجارت آزاد  4بهینه 

يک  تجاری  نسیاست  نش  تعادل  بودن  بهینه  غیر  وجود  با  از    تواند میجانبه  کشورها  خروج  در 

موافقت  يک  تنها  شود.  واقع  موثر  آزاد  تجارت  راهبرد  اتخاذ  و  حمايتی  تجاری  وضعیت  نامه 

در  5چندجانبه  و  داشتن ضمانت    مثل گات  به خاطر  است که  تجارت  سازمان جهانی  حال حاضر 

را از    هر کشور  تواندمیی  المللبین در سطح    سازمان جهانی تجارت(  6)رکن حل اختالف   اجرايی

که هر کشور اطمینان دارد اگر راهبرد تجارت آزاد را انتخاب    چرا  . اتخاذ راهبرد حمايتی باز دارد

با متضرر ساختن    تواندمین  شريک تجاريش  کند حداکثر   اوبا اتخاذ راهبرد حمايتی رفاه خود را 

استیگر  و  )باگول  ).  (18  :7،2003نمايد  موافقت 1994استیگر  تجاری  (  اين المللبین نامه  را  گونه  ی 

ی مجموعه مقرراتی است مرتبط با سیاست تجاری که  المللبین نامه تجاری موافقت: » کندمیتعريف  

جانبه اعضا برای نقض  های يکنامه انگیزه های اجرايی مشخصی است. در اين موافقت دارای رويه 

   .«شودمیای خاطی است کنترل تعهداتشان به وسیله مقرراتی که مربوط به مجازات اعض

 
 

 
1. Prisoners Dilemma 
2. Dominant Strategy 
3. Nash Equilibrium 
4. Pareto Optimum 
5. Multilateral Trade Agreement 
6. Dispute Settlement Body (DSB) 
7. Bagwell & Staiger (2003) 
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 معمای زندانی سیاست یک جانبه :1 جدول

 2كشور 
 

 تجارت آزاد  حمایت )اعمال تعرفه بهینه(

و متضرر شدن    2حداکثر منفعت کشور 

 1کشور  
 تجارت آزاد  بهینه پارتو

 1كشور 
 تعادل نش 

و متضرر شدن    1حداکثر منفعت کشور 

 2کشور  
 بهینه(حمایت )اعمال تعرفه 

 (2003 ) 1باچتا : منبع

 

چارچوب اين    اکثر مطالعات مربوط به مبانی نظری سازمان جهانی تجارت و مذاکرات تجاری در

انجام شد در    هاآن در مطالعه ديگری که توسط  سازمان توسط باگول و استیگر انجام شده است.  

الوداد و اصل رفتار متقابل  کامله  چارچوب يک مدل تعادل عمومی نشان دادند که دو اصل دولت

در تجاری  مذاکرات  در  درگیر  غیر  کشورهای  منافع  حفظ  است    ضامن  تجارت  جهانی  سازمان 

استیگر،   و  ي  ،همچنین.  (2005)باگول  دادند کهبا گسترش  نشان  تعادل عمومی    مقررات  ک مدل 

درباره  تجارت  جهانی  مجدد   سازمان  مذاکرات  بی   2موضوع  موضوع  کمو  يا  شدن  اثر  رنگ 

کاری آتی  های فرار از تعهدات قبلی يا تالش برای فريبمانع از بروز پديده   تواندمی  3هاآزادسازی

ومی مدل تعادل عم  در يک  .(2010)باگول و استیگر،    برای کسب حداکثر منافع از مذاکرات شود

شد فرض  طراحی  تحلیل آثار کارايی مذاکرات تجاری همزمان بین سه کشور    ديگر که به منظور

 کندمیکه يک کشور میزبان وجود دارد که همزمان با دو شريک تجاری خود مذاکره    بر اين بود 

نمیآن   اما با هم مذاکره  انجام    واقع، مذاکرات دو  در  کنند.ها  به شکل همزمان  اما    شودمی جانبه 

نتايج متفاوتی    تواندمیبدون شک قواعد مختلف مذاکراتی    ای در کار نیست.مذاکرات چندجانبه 

. به  است 4مذاکرات بدون قاعده داشته باشد. اما در اين مطالعه به عنوان يک معیار پايه فرض شد که 

اعمال  ع امکان  ديگر  مشابهتبعیض   هایتعرفهبارت  محصوالت  بر  طرف    آمیز  از  تجاری  شرکای 

به عنوان يک مدل استاندارد، برای مطالعات بعدی که    تواند میوجود دارد. اين مدل  کشور میزبان  

ويژگی  الوداد است، مورد استفاده قرار گیرد.  شامل قواعد مذاکرات تجاری مثل اصل دولت کامله 

های جهانی و به دنبال آن  قیمت تواندمینتايج هر مذاکره اصلی مذاکرات بدون قاعده آن است که 

 
1. Bacchetta (2003) 
2. Renegotiations 
3. Nullification and Impairment 
4. No-Rules Setting 
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مطالعه اين  در  بنابراين  نمايد.  متأثر  را  ديگر  مذاکرات  عمومی    دستاوردهای  تعادل  مدل  يک 

در  ها به يکديگر وابسته هستند.  جانبه همزمان طراحی شد که نتايج و دستاوردهای آن   مذاکرات دو

ولی و  هرن  رويکرد  از  مدل  استفاده   در  1سکیناين  تعادل  مفهوم  رويکرد    مورد  اين  از  است.  شده 

نش در  نش  جواب  عنوان  با  ياد    2گاهی  هرکه    چرا  شودمی هم  نش    در  پاسخ  دوجانبه  مذاکره 

انتخاب  چانه  فرض    حالی  در  شودمیزنی  همین   شودمیکه  هم  ديگر  مذاکرات  عمل  در  گونه 

اثرات آزادسازی  .  شودمی بررسی  برای  اين مدل  به تفکیک  در  توابع رفاه اجتماعی  از  بر کارايی 

است. شده  استفاده  کاهش    کشورها  از  در    هاتعرفههدف  درگیر  کشورهای  رفاه  کردن  حداکثر 

است.   نشان  مذاکرات  مطالعه  اين  بررسی  در    دهدمینتايج  هرنقطه  که  نش  در  نش  چند    تعادل 

با   توانمیکه    در سطح دوجانبه کارا هستند اما در سطح چندجانبه کارايی وجود ندارد چرا  هاتعرفه

به    توانمیاما با کاهش آن ن  بهبود پارتويی حاصل کرد  ،تعرفه هر کشور  يک افزايش کوچک در

در رسید.  هدف  در  در  ،واقع  اين  و  مجزا  و  همزمان  دوجانبه  مذاکرات  مذاکرات    نتیجه  فقدان 

  .(2019، ديگران)باگول و  يابندبه شکل غیرکارايی کاهش می هاتعرفه  ،چندجانبه
 

 ی پیشینه تحقیقات  -3

مطالعات   دسته  از  دو  استفاده  موضوعات  ت  های مدلدر  در  محاسبه  قابل  عمومی  با  عادل  مرتبط 

  های مختلف ادوار مذاکراتیدسته اول مطالعاتی هستند که جنبه  . سازمان جهانی تجارت وجود دارد

هدف اين دسته  سازی کردند.  مدل   را   4يا دور دوحه   3مثل دور اروگوئه   ذيل سازمان جهانی تجارت

گروه  تفکیک  به  را  عضو  کشورهای  منافع  که  است  آن  آزادسازی  مطالعات  از  مختلف  يا  های 

در  اقتصادی    هایبخش د.  نذيل ادوار مذاکراتی ارزيابی کن  شنهادهای آزادسازی تجاری مطروحهیي

متعدد شکسته شده و کشورهای    های بخشبه زيرمطالعات،  از  در اين دسته    طراحی شده   هایمدل

مناطق مختلف   تفکیک  به  نیز  وارد شده عضو  و مصرف  در مدل  ملی  ناخالص  تولید  تغییرات  اند. 

 
1. Horn-Wolinsky Approach 
2 .Nash in Nash Solution 

سال يعنی تا زمانی که سازمان جهانی تجارت    7آغاز شد و برای بیش از    1986. اين دور از مذاکرات تجاری از سال  3

   ادامه داشت.تأسیس شد، 

 و همچنان ادامه دارد. آغاز شد 2001اين دور از مذاکرات تجاری از سال  . 4
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ارزيابی   برای  کشورها  گروه  آن خصوصی  رفاهی  از  تغییرات  دسته  اين  توجه  مورد  ها 

و    2(، فرانکويیس1990و ديگران )  1مطالعه براون به    توانمیجمله اين مطالعات،    هاست. ازپژوهش 

( منسبراگ (،  1996ديگران  وندر  و  )  4هريسون   ،(1996)  3گلدين  ديگران  اومولو   (1995و   5و 

 .اشاره کرد (2011)

که آثار پیوستن کشورها را به سازمان جهانی تجارت مورد بررسی قرار   هستند دسته دوم مطالعاتی  

اين  ندهمی موضوع  با  بیشتر  مطالعات  دسته  اين  از    پژوهشد.  برخی  رو  اين  از  و  دارد  سازگاری 

 شود. مرور می در ادامه ها مهمترين آن

ديگران  و  در  پژوهشی   (2004)  6جنسن  با  مورد    را  تجارت  سازمان جهانی  به  روسیه  پیوستن  آثار 

انجام دادند. در مطالعه آن  قابل محاسبه  تعادل عمومی  از مدل  استفاده  با  و  ها کل رويکرد بخشی 

روسیه بود. در    1995ها جدول داده ستانده سال  آن  هایداده بخش تقسیم شد و پايگاه    35اقتصاد به  

سازما به  الحاق  از  روسیه  منافع  افزايش  مجموع  يک  مصرف  بخش  در  تجارت  جهانی    2/7ن 

از نتايج  درصدی را در میان مدت نشان داد.    3/3درصدی و در تولید ناخالص داخلی يک افزايش  

بود آن  پژوهش  آزادسازی    اين  طريقکه  منافع   گذاریسرمايه  از  منبع  مهمترين  خارجی  مستقیم 

 روسیه از الحاق به سازمان جهانی تجارت است.  

به سازمان جهانی تجارت طراحی کردند.  2004)  7پاول و ديگران اوکراين  الحاق  برای  ( مدلی را 

جدول    هایداده که مبتنی بر پايگاه    شدمی بخش   20ها يک مدل تعادل عمومی ايستا شامل  مدل آن 

سال   برای  کشور  اين  ستانده  شامل    2001داده  و  شد  انجام  ترکیبی  شکل  به  سناريوسازی  بود. 

بازار    هایتعرفهکاهش    هایتسیاس به  دسترسی  بهبود  الحاق،  مذاکرات  نتايج  اساس  بر  وارداتی 

يارانه   ،صادراتی گرفتن  حذف  نظر  در  و  مالیاتی  تبعیض  و  مستقیم  مستقیم    5های  مالیات  درصد 

مطالعه  شدمی اين  نتايج  خصوصی،    3افزايش    دهنده نشان .  مصرف  تولید    9/1درصدی  درصدی 

 درصدی صادرات و واردات بود.     14ناخالص داخلی و 
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( مدل مشابهی را که برای روسیه ساخته بودند برای بررسی اثر الحاق قزاقستان  2007)  1جنسن و تار 

داده ستانده  و مبتنی بر جدول    شد میبخش    56به سازمان جهانی تجارت به کار بردند. مدل شامل  

کل منافع  .  اين کشور بود. برای سناريوسازی الحاق نیز از سناريوهای ترکیبی بهره بردند  2003سال  

درصد افزايش در مصرف داخلی و    7/6عايدی قزاقستان از الحاق به سازمان جهانی تجارت شامل  

الحاق    7/3 منافع  بیشترين  که  شد  برآورد  داخلی  ناخالص  تولید  در  افزايش  موانع  درصد  رفع  به 

 شود.    کنندگان خدمات در بازار داخلی قزاقستان مربوط میحضور عرضه 

  چین در بخش کشاورزی    آزادسازی تجاریبه بررسی اثرات    پژوهشی( در  2007)  2و همکاران  لیو 

بر فقر در اين کشور پرداختند. برای اين مطالعه از يک مدل  نتیجه پیوستن به سازمان جهانی تجارت 

اجتماعی سال   ماتريس حسابداری  اساس  بر  قابل محاسبه  استفاده   2001تعادل عمومی  اين کشور 

از آن   نتايج حاکی  به سازمان جهانی تجارت باعث کاهش درآمد خانواهای    بود شد.  پیوستن  که 

کشاور کاالهای  تولیدکنندگان  که  هستندروستايی  درآمد  می  ،زی  و  صنعت  بخش  اما  شود 

   .يابدمیشهرنشینان افزايش 

)  3کلینگ قابل  (2009و ديگران  الگوی تعادل عمومی  از  استفاده  به    با  ويتنام  پیوستن  اثر  محاسبه، 

که پیوستن به اين    دادها نشان  سازمان جهانی تجارت را بر توزيع درآمد بررسی کردند. بررسی آن

طريق ايجاد اشتغال مخصوصاً در بخش صنعت، افزايش دستمزدهای واقعی، کاهش فقر    سازمان از

گذارد. اين مطالعه بر لزوم  و افزايش نابرابری بین بخش شهری و روستايی بر توزيع درآمد اثر می

آموزش، مهاجرت    مناسب پس از پیوستن به اين سازمان مخصوصاً در سه حوزه   هایسیاستاتخاذ  

 . کندمی ای تأکید حمايت اجتماعی و منطقه  هایسیاست و 

جان به سازمان جهانی تجارت با استفاده آذرباي( به بررسی آثار پیوستن  2014)  4و ديگران   فبايرامو

پژوهش   اين  پرداختند.  محاسبه  قابل  عمومی  تعادل  مدل  يک  داداز  به  آذربايالحاق  با    نشان  جان 

کوتاه سازمان   در  تجارت  يافت  عمومی  رفاه مدت  جهانی  خواهد  نتیجه .  افزايش  در  رفاه  افزايش 

و پس  درآمد، مصرف  داد.  انداز خانوارافزايش  اين  روی خواهد  به  آذربايصادرات    ،همه  با  جان 

جان بخواهد از منافع الحاق به شکل پايداری  آذرباياگر  همچنین،  .  شودمی مرور دچار افت شديد  
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ود بايد اقتصاد خود را به سرعت از وابستگی به نفت رهايی بخشد در غیر اين صورت به  مند شبهره 

آسیب داخلی، خاطر  صنايع  مصرف  پذيری  افت  رفاه  بلندمدت  در  کردکنندگان  اين  خواهد  با   .

سازی اقتصاد داخل را از  روند اصالحات اقتصادی و متنوع   تواندمیحال، سازمان جهانی تجارت  

شف بهبود  سرمايهطريق  ورود  و  مالی  خدمات  تجارت  آزادسازی  و  اقتصاد  عرصه  در  های  افیت 

 خارجی تسريع بخشد.  

( به تحلیل آثار اقتصادی الحاق اتیوپی به سازمان جهانی تجارت با استفاده  2015) 1موسی و ديگران 

پايگاه   پرداختند.  بازگشتی  پويای  محاسبه  قابل  عمومی  تعادل  مدل  يک  پژوهش    هایداده از  اين 

سناريو کاهش تعرفه   3ها در مطالعه خود  اتیوپی است. آن   2005ماتريس حسابداری اجتماعی سال  

. در  شودمیبیشتر    در هر سناريو نسبت به سناريو قبل  هاتعرفهشدت کاهش  که    رفتندرا در نظر گ

را می اتیوپی  پیشنهاد دولت  تجارت  اعضای سازمان جهانی  اول  و سطح  سناريو    هایتعرفه پذيرند 

گیرد. در قرار می  4/64و    69/ 7های  تثبیتی اتیوپی در بخش کشاورزی و صنعت به ترتیب در نرخ

. در سناريو سوم رسدمیدرصد    35و    50در اين دو بخش به ترتیب به سطوح    هاتعرفهسناريو دوم  

درصد از سطوح تعرفه در سناريو دوم کمتر هستند. در همه اين سناريوها تولید ناخالص   10 هاتعرفه

سناريو سوم است که  . بهترين سناريو در بین سناريوهای مذکور  يابدمیملی اتیوپی افزايش ناچیزی  

درصد رشد    23/0تولید ناخالص ملی اتیوپی به طور متوسط    2020تا    2016های  در فاصله بین سال 

اين سناريو، محصوالت گندم، جو، ذرت و دانه کندمی های روغنی در بخش کشاورزی و  . ذيل 

با دو   مقايسه  را در  باالترين رشد  و محصوالت چرمی در بخش صنعت  منسوجات  سناريو  صنايع 

 ديگر خواهند داشت. 

 ای( آزادسازی ( به بررسی اثرات زيست محیطی )انتشار گازهای گلخانه 2018)  2ژنگیان و ديگران

سازما به  الحاق  طريق  از  چین  کشور  آن   نتجاری  منظور  اين  به  پرداختند.  تجارت  از  جهانی  ها 

گلخانه شاخص گازهای  ازای  های  تجارت ای  گلخانه گازهای    تراز،  3صادرات   ناشی  از  و    4ناشی 

استفاده کردند. برای ساختن سناريو پايه که وضعیت    5ای حاصل از تجارتخالص گازهای گلخانه 
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عدم الحاق به سازمان جهانی تجارت را نشان دهد و به عنوان مبنايی برای مقايسه وضعیت الحاق با  

 ومی قابل محاسبه استفاده کردند.رود از يک مدل پويای تعادل عموضعیت عدم الحاق به کار می

آن بررسی  گازهای  نتايج  انتشار  افزايش  بر  توجه  قابل  تأثیر  سازمان،  به  الحاق  که  داد  نشان  ها 

ای ناشی از صادرات داشته است. همچنین با در نظر گرفتن هر دو جنبه صادرات و واردات،  گلخانه 

ای  از افزايش انتشار گازهای گلخانه ش  مان، در مقايسه با شرکای تجاريچین پس از الحاق به ساز

بیشتر داخلی  سطح  تجاری    در  آزادسازی  روند  تداوم  محققین  نهايی  پیشنهاد  است.  شده  متضرر 

توسط چین همراه با تالش برای کاهش آثار معکوس آزادسازی بر محیط زيست از طريق کاهش  

گلخانه  بهینه گازهای  و  داخلی  تولیدات  محتوای  در  ساختارای  )  سازی  میزان    با تجارت  به  توجه 

   است. ای در محتوای صادرات و واردات( گازهای گلخانه 

اوکاگبو   اوواچووو  از  2019)  1و  استفاده  با  بیکاری  بر  را  تجارت  جهانی  سازمان  به  الحاق  اثر   )

ها  بررسی کردند. آن  2017تا    1991های  در فاصله سال  های عضو سازمانکشور   مربوط به  هایداده 

برآورد  تفاضلی برآورد کردند.    هایمدل ی الحاق به سازمان را بر نرخ بیکاری با استفاده از  لّاثر ع

يافته است. با اين وجود تاثیر  درصد کاهش    7/13ها نشان داد که نرخ بیکاری به طور متوسط  آن

سال  فاصله  در  که  برای کشورهايی  بیکاری  نرخ  کاهش  بر  سازمان به    2017تا    2011های  الحاق 

بیشتر از کشورهايی بوده که در فاصله سال پیوسته  های  و همچنین بین سال   1999تا    1995های  اند 

اثر برای کشورهای در به سازمان ملحق شده   2010تا    2000 بیشتر از    اند. همچنین اين  حال توسعه 

 ناشی از   سازیشبیه های  از شوک   رآمده مستحکم است و متأث  يافته بوده است. نتايج به دستتوسعه

   اوضاع سیاسی و اقتصادی قبل از الحاق نیست. 

( در بررسی آثار اقتصادی پیوستن  1379)  توان به پژوهش سالمیدر بخش تحقیقات داخلی نیز می

ايران به سازمان جهانی تجارت بر بخش کشاورزی در قالب يک مدل تعادل عمومی اشاره کرد که 

پیوس عدم  و  پیوستن  سناريو  دو  آن  شبیه در  مورد  را  آن  تن  از  نتايج حاکی  است.  داده  قرار  سازی 

سوزی خواهد  است که بخش کشاورزی از پیوستن سود خواهد برد و عدم پیوستن باعث فرصت 

 شد. 

تجارت  جهانی  ( به برآورد اثرات کالن الحاق ايران به سازمان  1385مجاور حسینی و فیاض منش )

  ها آن   . نتايج بدست آمده از تحقیقعادل عمومی قابل محاسبه پرداختندوی تگبا استفاده از يک ال

 
1. Ouwachuwu & Okagbue (2019) 



 

 293   ران ياقتصاد ا  یاصل  یهاها بر ارزش افزوده بخشکاهش تعرفه یاياثر پو

نیمداد  نشان   از  کمتر  میزانی  به  ملی  درآمد  افزايش  موجب  تجارت  سازمان جهانی  به  الحاق   که 

مربوط   بازارهای صادراتی  به  دسترسی  از  امتیازات حاصل  به  آن  پنجم  دو  که  درصد خواهد شد 

 گذاری کل بستگی به حذف يارانه ارزی دارد.  شود. آثار مثبت بر مصرف خصوصی و سرمايهمی

برخورداری ) اشتغال بخش   (1386مهرآرا و  های مختلف  آثار کاهش تعرفه را بر ارزش افزوده و 

ک  حسابداری  اقتصادی  ماتريس  کارگیری  به  با  و  ايستا  عمومی  تعادل  الگوی  يک  اساس  بر  شور 

. کردندهای تعرفه بررسی  درصدی نرخ  50و    10در قالب دو سناريو کاهش    1380اجتماعی سال  

آن    نتايج از  بیشترين    بود حاکی  محور  طبیعی  منابع  صنايع  کلی  طور  به  و  نفت  فعالیت  رشته  که 

افزايش ارزش افزوده و اشتغال و رشته فعالیت غذايی و پوشاک بیشترين کاهش را در هردو سناريو  

ی بخش صنعت افزايش و  هافعالیت اشتغال و ارزش افزوده رشته    ، دارند. به عالوه در هردو سناريو

 .  يابدمیخدمات کاهش های کشاورزی و بخش

)ذوقی زيبايی  و  در    (1388پور  تجاری  آزادسازی  اثرات  بررسی  در    هایبخشبه  ايران  اقتصادی 

که    دادسازی مدل نشان  قالب يک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پرداختند. نتايج مربوط به شبیه 

کاهش کل عرضه محصول و  ، منجر به  هادرصد در کل بخش   100و    50ها به میزان  کاهش تعرفه

 شود.  گذاری و افزايش کل صادرات، واردات، درآمد و مصرف خانوارها میسرمايه

ی در  المللبین   پذيریرقابت ( در مقاله خود به بررسی ارتباط آزادسازی تجاری و  1389نژاد )مصری

نتايج   قابل محاسبه پرداخت.  تعادل عمومی  از مدل  استفاده  با  از آن است که  حاکی  مطالعه  ايران 

های اقتصادی را  ی بخشالمللبین  پذيریرقابت آزادسازی تجاری دست کم در کوتاه مدت، قدرت 

 .دهدنمی تحت تأثیر قرار 

( تأثیر کاهش نرخ تعرفه کاالهای وارداتی را بر بازار کار ايران با استفاده از  1394برقی اسکويی )

با کاهش نرخ تعرفه، سطح اشتغال    داد کهنشان    مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بررسی کرد. نتايج

که با کاهش بیشتر تعرفه، نرخ رشد دستمزد نیروی کار ماهر روند  اما با توجه به اين   يابدمیافزايش  

 . گرددمی، آزادسازی تجاری باعث افزايش نابرابری دستمزدها کندمی نزولی پیدا 

( ديگران  و  تعاد1396ياوری  مدل  از يک  استفاده  با  اثرات  (  بررسی  به  تصادفی  پويای  ل عمومی 

آن  مطالعه  نتايج  پرداختند.  ايران  ارزی  و  تجاری  ارز،  سیاست  نرخ  مثبت  تکانه  که  داد  نشان  ها 

افزايش و ارزش کل واردات را کاهش   اين    . همچنین هردهدمیاشتغال و تولید ملی را  اثر  چند 

نمی انتظار  کم،  تغییرات  دلیل  به  اما  است  مثبت  مبادله  رابطه  بر  غیرتکانه  صادرات  در  نفتی    رود 
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ب شود.  حاصل  جدی  تعرفه  ه  تحرک  مثبت  تکانه  با  واسطهعالوه  و  کاالهای  کل  واردات  ای، 

   .يابدمیصادرات غیر نفتی کاهش 

( اثرات رفاهی پیوستن ايران به سازمان جهانی تجارت را در قالب يک  1396ابونوری و ديگران )

ساله،    30ها نشان داد که در يک افق بلندمدت  بررسی کردند. نتايج بررسی آن  مدل تعادل عمومی

اما در    يابدمی های پس از الحاق در مقايسه با قبل از الحاق افزايش  م سال سطح رفاه خانوارها در تما

دهه اول پس از الحاق نرخ رشد رفاه نسبت به قبل از الحاق، روند نزولی دارد. روند افزايشی رفاه، 

 شود.از دهه سوم پس از الحاق آغاز می

ر الحاق ايران به سازمان جهانی  تأثی  ،با استفاده از يک مدل تعادل عمومی  (1397زارع و ديگران )

نتايج اين مطالعه    کشاورزی و صنعت بررسی کردند.  هایبخشبر تجارت خارجی در  تجارت را  

درصدی واردات در سال پايه، شاهد يک   70در بخش کشاورزی پس از رشد  نشان داد که  

دهه کاهش ماليم و سپس تثبیت وضعیت موجود خواهیم بود. صادرات بخش کشاورزی  

از يک دهه کاهش، رشد ماليم خود را دوباره آغاز   منفی  کندمینیز پس  آثار  بنابراين،   .

از بیشتر در دهه اول پس  نمايان خواهد شد.  الحاق در بخش کشاورزی،  در بخش    الحاق 

و    21بلندمدت پس از افزايش به ترتیب    صنعت، روند نزولی واردات و صادرات صنعتی در 

 درصدی در سال پايه، شديدتر و پايدارتر از بخش کشاورزی خواهد بود.   3

زارع    و   (1396) ابونوری و ديگران(،  1396ياوری و ديگران )مطالعه    سهمطالعات قبلی به غیر از  در  

( ديگران  کوتاه   ، (1397و  )ايستا(  آثار  استمدت  بررسی شده  تعرفه  و  .  کاهش  ياوری  مطالعه  در 

( نشده  1396ديگران  بررسی  تجارت  به سازمان جهانی  الحاق  اثر  نیز  و  است  (  اخیر  در دو مطالعه 

در    اند. ده آثار تولیدی الحاق به سازمان بررسی نشده بلکه به ترتیب آثار رفاهی و تجاری بررسی ش

گیری  سازی با رويکرد پويا بهره مدل  ازسعی شده است  مطالعه اخیر    با الهام از دوحاضر    پژوهش

و   کاهش    برایشود  در  هایتعرفهسناريوسازی  سازمان  کشور  به  الحاق  تجارت  نتیجه  به    جهانی 

جنبه نوآوری پژوهش  اما  .حال توسعه ملحق شده به سازمان توجه شود تعهدات ساير کشورهای در

بار   اولین  برای  که  است  تجارت   )پويا(   بلندمدت  اثرات آن  سازمان جهانی  به  ارزش    را  الحاق  بر 

  . موضوعی که همواره چالش برانگیزترين دهدمیمورد بررسی قرار اصلی اقتصاد  هایبخشافزوده 

پردغدغه  با  ترينو  مرتبط  بین موضوعات  به سازمان ج  موضوع در  ايران  بوده الحاق    هانی تجارت 
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و تصورات و انتظارات    کندمیبدين ترتیب اين مطالعه حلقه مفقوده مطالعات قبلی را تکمیل    است.

 کشد.مربوط به عضويت در سازمان را به چالش می
 

 معرفی الگو، تخمین و تجزیه و تحلیل نتایج   -4

فرض  در اين پژوهش از يک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پويای بازگشتی استفاده شده است.  

و مکانیسم تصمیم اقتصادی  بین زمانی، مدل انتظارات کارگزاران  دو    CGEهای  گیری  به  را  پويا 

 2پويا با پويايی نگاه به جلو   CGEهای  و مدل   1پويا با پويايی حرکت به جلو  CGE  هایمدل دسته  

است. عاملین اقتصادی فرض    3. در نوع اول، پويايی مبتنی بر فرض انتظارات تطبیقی کندمی تقسیم  

  های مدل ها،  های آتی اقتصاد حاکم است. به اين مدل کنند شرايط جاری اقتصاد در تمام دوره می

CGE    نیز گفته ها يک  اين مدل   .(112:  1389)بکی حسکويی،    شود میپويای بازگشتی يا تناوبی 

زمانی مختلف هستند که ارتباط بین  های  تعادل عمومی قابل محاسبه ايستا در دوره   های مدلسری  

درون دوره  متغیرهای  برای  رفتاری  معادالت  وسیله  به  زمانی  سرمايههای  انباشت  مثل  و    4زايی 

برون  متغیرهای  برقرار  روزآمدسازی  کار  نیروی  مثل عرضه  بهشودمیزايی  ذخیره سرمايه  شکل    . 

های زمانی  زا در فاصله بین دوره زا با معادله انباشت سرمايه و عرضه نیروی کار به شکل برون درون

زای مدل مثل  مکانیسم روزآمدسازی را برای متغیرهای ديگر برون   توانمی همچنین  نند.  ک تغییر می

های انتقالی، تغییرات فناورانه و انباشت بدهی تعريف کرد. سپس مدل به  های دولت، پرداخت هزينه 

حل   بازگشتی  شبیه   شودمی شکل  برای  پويا  زمانی  مسیر  يک  ترتیب  بدين  ايجاد  و  مدل  سازی 

ای طی دوره در اين مسیر زمانی، مرتباً يک مدل ايستا يک دوره   .(2005،  5انابی و ديگران)  شودمی

. بدين صورت که ابتدا مدل برای يک دوره پس از شوک همانند  شودمیزمانی مورد بررسی حل  

ايستا حل   کار   شودمیمدل  به  بعد  دوره  اولیه  متغیرهای  عنوان  به  شده  متغیرهای حل  تمام    سپس 

ادامه    شودمیو مدل دوباره حل    شودمیگرفته   بررسی  پايان دوره مورد  تا  . يابدمیو همین روند 

پويای عطفی بخشی از سازگاری خود را با تئوری اقتصاد خرد از    هایمدل الزم به ذکر است که  

 
1. Forward-Moving Dynamics  
2. Forward-Looking Dynamics  
3. Adaptive Expectations 
4. Capital Accumulation 
5. Annabi (2005) 
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بهینه   دهند چرادست می سازی پويای کل دوره، عاملین اقتصادی سود خود را در هر  که به جای 

و امکان ارزيابی مسیر زمانی    شودمیکنند. با اين وجود، فرايند تعديل وارد مدل  دوره حداکثر می

جد تعادل  سمت  به  فراهم  حرکت  آثار    CGEهای  مدل  .گرددمیيد  کردن  لحاظ  در  ايستا 

اقتصادی بر رشد به خاطر در نظر نگرفتن آثار انباشت سرمايه ناتوانند و مطالعه اقتصاد    هایسیاست

مدل اين  چارچوب  در  انتقال  دوره  کوتاه در  تأثیر  که  زمانی  تأثیر  ها،  از  اقتصادی  سیاست  مدت 

ار  به تحلیل آث  توانمیايستا ن  هایمدل پذير نیست. با استفاده از  مدت آن متفاوت است، امکان میان

مرحله  هایسیاست شکل  به  که  پرداخت  اجرا  اقتصادی  فازی  و  طول    شودمیای  سال  چندين  و 

ند مسیر حرکت از نقطه تعادل اولیه  توانمی ها نکشد تا به طور کامل اجرا شوند چراکه اين مدلمی

موارد   اين  همه  در  کنند.  رديابی  را  جديد  تعادل  نقطه  استف  های مدل از  به  پويا  عمومی  اده تعادل 

  (.2014، 1)اسپینوسا شودمی
 

 تصریح مدل   -4-1

  است.   يک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پويای بازگشتی از دو بخش ايستا و پويا تشکیل شده 

. فهرست کامل شودپرداخته می در اين بخش به شکل اجمالی به توضیح بخش ايستا و پويای مدل  

 .آمده استمعادالت مدل در پیوست 
 

 بخش ایستای مدل   -4-1-1

خود شامل سه    هافعالیت .  شودمی )تولید(، عوامل تولید و نهادها    هافعالیت بخش ايستای مدل شامل  

. منظور از عوامل تولید، دو عامل کار و سرمايه هستند.  شودمیبخش صنعت، کشاورزی و خدمات  

 .  شودمینهادها هم شامل خانوارها، دولت و دنیای خارج 

تولید در دو مرحله صورت میهافعالیت  - از    شودگیرد. فرض می:    هایبخش که در هر کدام 

در  سه که  دارد  وجود  نماينده  بنگاه  و خدمات يک  معدن، کشاورزی  و  اول،  گانه صنعت  مرحله 

افزوده را تولید    ترکیب کرده و ارزش  2داگالس   -عوامل تولید را با استفاده از يک تابع تولید کاب

 
1. Espinosa (2014) 
2. Cobb- Douglas Production Function 
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ارزش  کندمی دوم،  مرحله  در  لئونتیف   و  تابع  يک  از  استفاده  با  تولیدی  نهاده   1افزوده  های  با 

. در هر مرحله هدف بنگاه حداکثر کردن سود  شودمیای ترکیب شده و کاالی نهايی تولید  واسطه 

 است.  

ب  خانوارها:   - سرمايه  و  کار  تولید  عوامل  از  را  خود  درآمد  میه  خانوارها  آن دست  ها  آورند. 

انتقال  مشمول  پرداخت همچنین  خانواری،  درون  انتقال های  و  دولت  از  انتقالی  با  های  دنیای  های 

پردازند و نرخ ثابتی از درآمد قابل تصرف خود را  خارج نیز هستند. خانوارها به دولت مالیات می

میپس بانداز  مطلوبیتشان  تابع  کردن  حداکثر  از  خانوارها  تقاضای  تابع  میه  کنند.  آيد.  دست 

برای مصرف خصوصی توسط خانوارها، مصرف تولیدی،  تولید شده در فرآيند    کاالهای مرکب 

بنگاه   گذاریسرمايه دولتی و   نهاده توسط  به عنوان  استفاده قرار های واسطه ها و همچنین  ای مورد 

 گیرد. می

قابل محاسبه فرض    هایمدلدر    دنیاي خارج:  - و    داخلیکه کاالهای    شودمیتعادل عمومی 

جانشین  آرمینگتونوارداتی  فرض  آن  به  که  هستند  يکديگر  ناقص  بنابراين،  شودمی گفته    2های   .

و وارداتی بر اساس يک تابع با کشش جانشینی ثابت ترکیب شده و کاالی مرکب   داخلیکاالهای 

ای در  و همچنین، به عنوان کاالی واسطه   يابدمی که برای مصرف نهادها تخصیص    شودمیتولید  

سازی و بر مبنای  ینه ها بر اساس يک فرآيند به. در طرف عرضه نیز بنگاه شودمیفرآيند تولید وارد  

گیرند کاالهای تولیدی خود را به بازار داخلی عرضه و  تصمیم می  3يک تابع با کشش تبديل ثابت 

   يا صادر کنند.

مستقیم را از کاالهای داخلی و   دولت مالیات مستقیم را از درآمد خانوارها و مالیات غیر دولت: -

های  های دولت شامل هزينه مصرف کاالها و خدمات و پرداخت . هزينهکندمیوارداتی دريافت  

 .شودمی انتقالی 

که عرضه و تقاضای کاالها و همچنین عوامل   شودمی تعادل عمومی به وضعیتی اطالق    تعادل:  -

 (.1397زارع و همکاران، گذاری برقرار گردد ) انداز و سرمايهتولید برابر شود و تساوی بین پس 

 
1. Leontief Function 
2. Armington Assumption 
3. Constant Elasticity of Transformation (CET) 
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مدل   :كالن  1بستارهاي  - چارچوب  در  تحقیق  اين  مدل  پايه  نئوکالسیکی   CGEهای  بستار 

 های اقتصاد ايران تعديل شده است.  با توجه به ويژگی که  والراسی است
 

 بخش پویای مدل   -4-1-2

برای   که  است  معادالتی  شامل  مدل،  پويای  دوره بخش  به  زمانی  دوره  يک  بین  ارتباط  برقراری 

تنظیم می تقسیم میديگر  به دو دسته  معادالت  اين  با شوند.  را که  متغیرهايی  معادالتی که  شوند: 

سازند؛ معادالتی (، روزآمد می𝑛𝑡  کنند )نرخ رشد جمعیتنرخ ثابت در هر دوره زمانی رشد می

انباشت سرمايه در طول ز کنترل  به  متغیرهايی  شودمیمان  که مربوط  از جمله  نیروی کار  . عرضه 

در هر دوره نسبت به دوره قبل، با همان نرخ رشد شاخص جمعیت افزايش    شود میاست که فرض  

 يابد.  
 

𝑄𝐹𝑆𝑙,𝑡+1 = 𝑄𝐹𝑆𝑙,𝑡(1 + 𝑛𝑡)       (1)  
 

مدل با همین  زای  های انتقالی و ساير متغیرهای برون انداز خارجی، پرداخت های دولت، پس هزينه 

کنند. سرمايه موجود )مورد تقاضا( در هر بخش نیز در ابتدای هر دوره بر اساس میزان  نرخ رشد می

 که:   طوری به شودمی  زا( تعیینانباشت سرمايه و ضريب نرخ بازگشت سرمايه )برون 
 

𝑄𝐹𝑓𝑗𝑡 = 𝑟𝑜𝑟. 𝐾𝐾𝑗,𝑡        (2)  
   

و    𝑄𝐹𝑓𝑗𝑡  که در آن انباشت سرمايه در بخش    𝐾𝐾𝑗,𝑡تقاضای سرمايه    𝑟𝑜𝑟و    𝑡در زمان    𝑗میزان 

. ذخیره سرمايه بعد از ه شددرصد در نظر گرفت  2است. نرخ بازگشت سرمايه    نرخ بازگشت سرمايه

نصب و جاگیری در يک بخش قابل جابجايی نیست. به همین ترتیب خدمات سرمايه منتج از اين  

سرمايه   بخش ذخیره  بین  جابجايی  قابلیت  با  نیز  استهالک  از  پس  قبل  دوره  سرمايه  ندارد.  را  ها 

   :کندمیو ذخیره سرمايه در دوره جديد را تعیین   شودمی( جديد ترکیب گذاریسرمايهسرمايه )
 

𝐾𝐾𝑗,𝑡+1 = (1 − 𝛿). 𝐾𝐾𝑗,𝑡 + 𝑄𝐼𝑁𝑉𝑗,𝑡      (3)  
 

 
1. Closures 



 

 299   ران ياقتصاد ا  یاصل  یهاها بر ارزش افزوده بخشکاهش تعرفه یاياثر پو

𝛿   و استهالک سرمايه  بخش    گذاری سرمايهتقاضای    𝑄𝐼𝑁𝑉𝑗,𝑡  نرخ  نرخ   𝑡در زمان    𝑗در  هستند. 

گرفت  11استهالک   نظر  در  شددرصد  می  .ه  فرض  مدل  کاالی    شوددر  تابع    گذاری سرمايهکه 

 مرکب از نوع کاب داگالس است. 
 

∑ 𝑄𝐼𝑁𝑉𝑗,𝑡 =  𝚤 ∏ 𝑄𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡
𝜆𝑖

𝑖𝑗       (4)  

 

  گذاریسرمايهکاال در تابع    سهم هر  𝜆𝑖هر کاال و    گذاریسرمايهتقاضای    𝑄𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡  (4)در معادله  

∑پارامتر انتقال در تابع مذکور است.    مرکب و   𝑄𝐼𝑁𝑉𝑗,𝑡𝑗  هایبخش در    گذاریسرمايهجموع  م  

برابر   که  است  می  گذاریسرمايه مختلف  بازار  کل  در  تعادل  شرايط  از  يکی  برابری  اين  باشد. 

 پوياست:   هایمدلسرمايه در 
 

∑ 𝑄𝐼𝑁𝑉𝑗,𝑡 =  ∑ 𝑃𝑄𝑖𝑡 . 𝑄𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡𝑖𝑗 (5                                                                                           )  

 

خانوار برابر است با میل   اندازپس انداز محور است. کل مدل تحقیق، يک مدل پويای بازگشتی پس

 خانوار:   تصرف در درآمد قابل اندازپس نهايی به 
 

𝑆𝑡
𝑝

= 𝑚𝑝𝑠. (1 − 𝑡𝑦𝑡)𝑌𝐻𝑡        (6)  
 

از    انداز پسکل   تشکیل شده  و    انداز پس اقتصاد  خارجی يک    انداز پسخارجی.    انداز پس خانوار 

زای ديگر در هر دوره نسبت به دوره قبل به میزان نرخ  متغیر برونزاست که همانند هر  متغیر برون

 .  کندمی رشد جمعیت رشد
 

𝑆𝑡+1
𝑓

= 𝑆𝑡
𝑓

(1 + 𝑛𝑡)         (7)  
 

کاالهای    انداز پس مالی خريد  تأمین  برای  منظور    گذاری سرمايهکل  به  در    گذاریسرمايهمرکب 

و خدمات( تول  های بخش )صنعت، کشاورزی  مدل  می  یدی  کار  کاالها  به  اين  ترتیب  بدين  رود. 
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بخش اين  سرمايه  ذخیره  از  میگرددمیها  بخشی  فرض  مدل  در  کاالهای    شود.  تخصیص  که 

 شود:  طبق فرمول زير انجام می 1مرکب بر مبنای سهم مازاد عملیاتی هر بخش  گذاریسرمايه
 

𝑝𝑡
𝑘𝑄𝐼𝑁𝑉𝑗,𝑡 =

𝑝𝑓𝑗𝑡+1
𝜁.𝑄�̂�𝑓𝑗𝑡+1

∑ 𝑝𝑓𝑗𝑡+1
𝜁𝑄�̂�𝑓𝑗𝑡+1𝑖

(𝑆𝑡
𝑝

+ 𝐸𝑋𝑅. 𝑆𝑡
𝑓

)    (8)  
 

𝑝𝑡 که در آن  
𝑘    و    مرکب،  گذاریسرمايهقیمت کاالهای�̂�𝑓𝑗𝑡+1    قیمت )پاداش( انتظاری خدمات

در دوره آتی است. تخصیص سرمايه جديد   تقاضای انتظاری سرمايه در بخش  𝑄�̂�𝑓𝑗𝑡+1سرمايه و  

. بازدهی انتظاری سرمايه  شودمیها بر اساس بازدهی انتظاری سرمايه در هر بخش انجام  بین بخش 

تقاضا  و  سرمايه  خدمات  انتظاری  قیمت  به  بستگی  بخش  هر  بخش  در  آن  در  سرمايه  انتظاری  ی 

باال دارد انتظاری سرمايه  تقاضای  باالتر و  انتظاری  قیمت  بیشتر  .  باعث تخصیص  تر در يک بخش 

   .شودمی سرمايه جديد به آن بخش 

پويای بازگشتی منطبق بر فرض انتظارات تطبیقی کارگزاران اقتصادی هستند يعنی    CGE  هایمدل

بینی کامل را ندارند. بنابراين،  نگر مبتنی بر پیش کارگزاران اقتصادی انتظارات آينده   شودمیفرض  

و موجودی جاری که با نرخ رشد جمعیت  (  𝑝𝑓𝑗𝑡سرمايه آتی با قیمت جاری ) قیمت و موجودی  

1)افزايش يافته است )  + 𝑛𝑡)𝑄𝐹𝑓𝑗𝑡 )شوند. بنابراينجايگزين می:   
 

𝑝𝑡
𝑘𝑄𝐼𝑁𝑉𝑗,𝑡 =

𝑝𝑓𝑗𝑡
𝜁.𝑄𝐹𝑓𝑗𝑡

∑ 𝑝𝑓𝑖𝑡
𝜁.𝑄𝐹𝑓𝑖𝑡𝑖

(𝑆𝑡
𝑝

+ 𝐸𝑋𝑅. 𝑆𝑡
𝑓

)    (9)  
 

می  𝜁پارامتر   کاالهای  را  تخصیص  حساسیت  که  کرد  تفسیر  وزنی  پارامتر  يک  عنوان  به  توان 

  (.2015، 2هوسودهد ) ها نشان می گذاری را به قیمت خدمات سرمايه در بخشسرمايه
 

 ها داده   -4-2

های مجلس استفاده شده  مرکز پژوهش  1390در اين تحقیق از ماتريس حسابداری اجتماعی سال  

و    هایتعرفههمچنین،    است. واردات  و  صادرات  مقررات  کتاب  از  کشورهای    هایتعرفهايران 

استخراج شده است.  اين سازمان  اينترنتی  پايگاه  از   جااز آن   ملحق شده به سازمان جهانی تجارت 

 
1. Sectoral Share of Operating Surplus 
2. Hosoe (2015) 
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هستند لذا، معیار قرادادن تعهدات    2مشمول رفتار ويژه و متفاوت   1يافته که کشورهای کمتر توسعه

تواند نتايج قابل اعتمادی را در بررسی آثار الحاق ايران به همراه داشته باشد. از اين رو،  ها نمیآن

ها حذف شدند و  اين سری کشورها از فهرست کشورهای منتخب برای سناريوسازی کاهش تعرفه

دسترس    ها درکه اطالعات آن   –به سازمان  حال توسعه ملحق شده    در  3کشور  22نهايتاً اطالعات  

پس از حل مدل به روش کالیبراسیون، با    مورد استفاده قرار گرفت.  سازیشبیه برای فرآيند    -بود

آثار کاهش تعرفه   سازیشبیه به   اين کشورها،سناريوسازی کاهش تعرفه بر اساس میانگین تعهدات 

افزوده  بر   اقتصاد  هایبخش ارزش  انجام  پرداخته شد  اصلی  و  مدل  برای حل  کاهش    سازیشبیه . 

   .ه استاستفاده شد 4تعرفه از نرم افزار گمز

 

 کالیبراسیون و حل عددی  -4-3

مدل  کالیبراسیون  بازگشتی    CGEهای  برای  چرا  هایداده پويای  است  کافی  پايه  فرض   سال  که 

ن  شودمی تغییر  بررسی  مورد  دوره  طول  در  پايه  سال  در  کالیبره شده  بر کندمیپارامترهای  مدل   .

کالیبره و برای سناريو پايه با فرض رشد متغیرهای    1390اساس ماتريس حسابداری اجتماعی سال  

سال پايه    هایداده درصد( حل عددی شد. از حل عددی مدل تمام    2زا معادل رشد جمعیت )برون

تول در جدول  باز  کالیبراسیون  نتايج  دارد.  مدل  کالیبراسیون  استحکام  از  نشان  که  شد  آمده    2ید 

 است.  

 
1. Least Developed Countries (LDCs) 
2. Special & Differential (S&D) Treatment 

پاناما،    .3 ورد،  کیپ  تاجیکستان،  مونتنگرو،  تونگا،  تايوان،  ارمنستان،  اوکراين،  روسیه،  ويتنام،  عربستان،  از:  عبارتند  کشورها  اين 

   چین. و اردن، آلبانی، اکوادور  ساوآ، گرجستان، عمان، مولدوا، سیشل، مغولستان، قیرقیزستان، 

4. GAMS 
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 )نتایج کالیبراسیون( های مدلپارامترها و کشش: 2جدول 

 پارامتر/كشش نام  نام تابع
 بخش اقتصادي 

 خدمات  صنعت كشاورزي 

 تابع مصرف 
 0.585 0.184 0.231 سهم كاالها 

 0.633 0.633 0.633 خانوار اندازپس میل نهایي به 

 تابع تولید ارزش افزوده

 داگالس(  -)كاب

 1.903 1.423 1.826 انتقال یا كارایي 

 سهم عوامل تولید 
 0.343 0.113 0.290 نیروي كار 

 0.657 0.887 0.710 سرمایه 

 تابع تولید نهایي 

 )لئونتیف( 

  ايهاي واسطه سهم نهاده

 0.009 0.011 0.369 كشاورزي 

 0.119 0.288 0.067 صنعت

 0.147 0.169 0.106 خدمات 

 0.725 0.531 0.458 سهم ارزش افزوده

 تابع آرمینگتون 

 )كاالي مركب(

 1.4 1.4 1.4 كشش جانشیني 

 0.078 0.461 0.276 سهم واردات

 1.231 2.201 1.833 انتقال 

 تابع تبدیل 

 1.2 1.2 1.2 كشش تبدیل 

 0.934 0.524 0.882 سهم صادرات

 4.476 2.003 3.342 انتقال 

   اند.ها که از مطالعات مرتبط گرفته شده به غیر از کشش تحقیقمحاسبات  : منبع          

 

 ایجتجزیه و تحلیل نتبرآورد مدل و    -5

ايران در مدل بر    هایتعرفه، کاهش  يعنی سناريو الحاق به سازمان جهانی تجارت  در سناريو رقیب

کشور در حال توسعه ملحق شده به سازمان شبیه سازی شد. اين کار    22اساس تجربیات عضويت  

داشته  بیشتر  با واقعیات الحاق تطبیق    هاتعرفهاز اين جهت صورت گرفت که سناريوسازی کاهش  

اسمی   میانگین  شده   هایتعرفه باشد.  در    1تثبیت  سازمان  به  الحاق  از  پس  مذکور  کشورهای 

حالی است که میانگین    درصد است. اين در  9/10و    4/17کشاورزی و صنعت به ترتیب    هایبخش

ايران در سال    هایتعرفه ترتیب    1390اسمی  به  بخش  اين دو  است. در    26و    30در  بوده  درصد 

میرقیب  سناريو فرض  نیز  شود،  تجارت    ايران  جهانی  سازمان  به  الحاق  میانگین  با  شود  متعهد 

 
بر اساس  اند که کشورهای عضو سازمان متعهد شده  ست هاسطحی از تعرفه (  TariffsBound) های تثبیت شده تعرفه. 1

بايد همواره کمتر يا   (Applied Tariffsهای کاربردی )تعرفه ،نتايج مذاکرات الحاق خود از آن تجاوز نکنند. بنابراين

 های تثبیت شده باشد. حداکثر مساوی با نرخ
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ساله در    30جا که مدل پوياست دوره زمانی  به کشورهای مذکور برساند. از آن خود را    هایتعرفه

ه سازمان جهانی  ب )سناريوی ملحق نشدن    که در سناريوی پايه شد  مدل در نظر گرفته شد و فرض  

درصدی( را مطابق با رشد جمعیت   2) 2مسیر رشد عادی  1، اقتصاد از طريق گسترش عطفی تجارت(

سازی با مقدار  بر اساس مقايسه مقدار هر متغیر پس از شبیه نتايج    ايستا تحلیل   های مدل طی کند. در  

  های مدل اما در    شودمیکه در جدول ماتريس حسابداری اجتماعی منعکس است انجام    پايهسال  

 . شودمیانجام پايه  با سناريوی رقیب  پويا، تحلیل بر اساس مقايسه متغیرها در سناريو 

.  دهدمینشان روند تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی را ذيل دو سناريو پايه و رقیب  1نمودار 

خود    ماليمارزش افزوده بخش کشاورزی، ذيل سناريو رقیب پس از يک دهه کاهش ماليم، رشد  

آغاز   در   .کندمیرا  رقیب  سناريو  ذيل  کشاورزی  بخش  افزوده  ارزش  رشد    5/0حدود    میانگین 

تنها در    دهد میدرصد است. اين نمودار نشان    2درصد برآورد شده است. اين رقم در سناريو پايه  

سال اول پس از الحاق، ارزش افزوده بخش کشاورزی در سناريو رقیب باالتر از سناريو پايه است  

شود. اين  یبیشتر ماين دو  و سال به سال شکاف    شودمیهای بعد از آن وضعیت معکوس  و در سال

دهد. در مطالعه ايستا اثر الحاق صرفاً در  نمودار به خوبی تفاوت بین مطالعه ايستا و پويا را نشان می

الحاق   از  بعد  میسال  بلندمدت    شود ديده  زمانی  بازه  يک  در  تغییرات  روند  پويا  مطالعه  در  اما 

انعکاس بسیار بهتری از آثار الحاق است.    شودبررسی می اختالف ارزش افزوده را   ،2نمودار  که 

در طی دو  دهد که  نمودار نشان می  اين  دهد.به شکل درصد نشان می  رقیب و پايه  سناريو  بین دو 

و سپس    رسدمی  ارزش افزوده در سناريو پايه  درصد  32دهه اين اختالف به اوج خود و به حدود  

اختالف   اين  سوم  دهه  می تقريباً  در  اختالف  ثابت  بین   32ماند.  در    درصدی  افزوده  ارزش  رشد 

پايه   به سناريو  نسبت  افزوده بخش کشاورزی در سال سناريو رقیب  ارزش  است که  مفهوم  بدين 

پیوست و مسیر  است که کشور به اين سازمان نمی  حالتی درصد کمتر از    32  ،پس از الحاقام  سی

 کرد. درصدی ساالنه خود را طی می 2رشد عادی 
 

 

 

 

 

 
1. Recursive Expansion 
2. Business as Usual (BAU) Path 
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 تحقیق محاسبات منبع: 

  : تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی در سناریو رقیب و پایه1نمودار 

 

 
 تحقیق  محاسبات منبع: 

 : درصد اختالف ارزش افزوده سناریو پایه و رقیب در بخش کشاورزی2 نمودار

 

. نمودار به  دهدمینشان  در دو سناريو رقیب و پايه   را  تغییرات ارزش افزوده بخش صنعت  3نمودار  

است که وضعیت صنعت  از    خوبی گويای آن  بدتر  تجارت  به سازمان جهانی  الحاق  با  مراتب  به 

از   بیشتردر بخش صنعت  يو رقیب و پايه شکاف بین دو سنار که  به طوری شودمیبخش کشاورزی 

افزوده صنعت در سناريو رقیب است به    رشد منفی ارزش  دلیل آن،.  کندمیبخش کشاورزی رشد  
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بررسی ذيل سناريو رقیب در    که   طوری افزوده بخش صنعت در دوره مورد  میانگین رشد ارزش 

منفی   در   درصد   4/3حدود  شده  پايه   حالی  برآورد  سناريو  ذيل  رقم  اين  در  است  درصد   2  که   .

با نرخ کاه بین ارزش افزوده بخش صنعت در دو سناريو  افزايش  مجموع، اختالف  به    يابدمی نده 

که   رسدمی ارزش افزوده صنعت در سناريو پايه  رقم  درصد    80که در سال پايانی دوره به    طوری

)نمودار   است  زيادی  بسیار  با  4شکاف  صنعت  بخش  افزوده  ارزش  که  است  مفهوم  بدان  اين   .)

که    بود خواهد    درصد کمتر از حالتی   80  به میزان  سال   30الحاق به سازمان جهانی تجارت پس از  

 درصدی را مطابق رشد جمعیت طی نمايد.  2کشور به اين سازمان نپیوندد و مسیر رشد عادی 
 

 
 تحقیق محاسباتمنبع: 

 : تغییرات ارزش افزوده بخش صنعت در سناریو رقیب و پایه3نمودار 
 

 
 تحقیق  محاسبات منبع: 

 در بخش صنعت: درصد اختالف ارزش افزوده سناریو پایه و رقیب 4نمودار 
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افزوده بخش خدمات    5نمودار   ارزش  پايه و رقیب  را  تغییرات    در .  کندمیمقايسه  در دو سناريو 

درصد    2ساالنه    ،در مسیر رشد عادی اقتصادبخش خدمات  که در سناريو پايه ارزش افزوده    حالی

نزولی ماليمی   سیرارزش افزوده    ،در سناريو رقیب يا الحاق به سازمان جهانی تجارت  کندمیرشد  

  باز اما حتی به سطح اولیه خود در سال پايه هم  کندمیو تنها در دهه سوم کمی رشد  کندمیرا طی 

متوسط رشد ارزش افزوده بخش خدمات با الحاق به سازمان جهانی تجارت در حدود    .گرددمین

هر ساله  نیز  شکاف بین تغییرات ارزش افزوده در دو سناريو    درصد برآورد شده است.  7/0منفی  

نمودار    يابدمیافزايش   در  است.  نزولی  نرخ  با  افزايش  اين  ارزش    شودمیمشاهده    6هرچند  که 

دوره  افزوده   پايان  در  الحاق  30بخش خدمات  از  پس  میزان  ،  ساله  ارزش   55به  از  کمتر  درصد 

مجموع طبق برآورد مدل، تولید    در   .خواهد بوددر حالت عدم الحاق به سازمان    افزوده اين بخش

  2/1ساله پس از الحاق    30ناخالص ملی با الحاق به سازمان جهانی تجارت به طور متوسط در دوره  

ذيل   ه افزودارزش  تر  به اين ترتیب فرضیه تحقیق مبنی بر رشد سريع  .درصد کاهش خواهد يافت

 .شودمیرد  ، سناريو رقیب نسبت به سناريو پايه در هر سه بخش اصلی اقتصاد
. 

 
 تحقیق  محاسبات منبع:   

 : تغییرات ارزش افزوده بخش خدمات در سناریو رقیب و پایه5نمودار 
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 تحقیق  محاسبات منبع:   

 : درصد اختالف ارزش افزوده سناریو پایه و رقیب در بخش خدمات 6نمودار 
 

 )درصد(  ساله پس از الحاق 30در دوره  نرخ رشد متغیرهای اقتصادی منتخب در سناریو رقیب و پایهمتوسط  :3 جدول

 سناریو پایه )عدم الحاق( سناریو رقیب )الحاق(  متغیر

 2 -2/1 تولید ناخالص داخلی 

 2 5/0 افزوده بخش کشاورزی ارزش 

 2 -4/3 ارزش افزوده بخش صنعت 

 2 7/0 ارزش افزوده بخش خدمات 

 تحقیق محاسبات منبع:              

 

 دهد.  خالصه نتايج تحقیق را ذيل دو سناريو رقیب و پايه نشان می 3جدول 

قابل توجه ارزش افزوده بخش صنعت، کاهش شديد   با    هایتعرفه علت رشد منفی  صنعتی همراه 

با کاهش    که  دهد میبرآورد مدل نشان    پس از الحاق است. رشد قابل توجه واردات در سال اول  

برخورداری از دوره    -  ذيل سناريو رقیب  صنعتی  هایتعرفه   متوسط   درصدی  58حدود   بدون  که 

توجه    . باکندمیدرصد رشد    21الحاق درحدود    پس از  واردات صنعتی در سال اول   -انتقالی است

اين  متوسط    به  حدود    هایتعرفه که  در  ايران  مصرفی  سرمايه  5/2کاالهای  کاالهای  و  برابر  ای 

بود  واسطه  خواهد  بیشتر  کاالها  اين  در  تعرفه  کاهش  است  واای  کاالهای  ترتیب  بدين  اتی  ردو 

و ارزش افزوده در بخش صنعت کاهش    شود میجايگزين تولیدات داخلی در سبد مصرفی خانوار  

هريابدمی را  دنبال خواهد    . رکود در بخش صنعت، رکود بخش خدمات  به  با شدت کمتر  چند 

آن   داشت. کهاز  کاهش  شو  جا  )کاهش    هایتعرفهک  است  کمتری  شدت  با    42کشاورزی 
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درصدی در بخش صنعت( تأثیر    58درصدی متوسط تعرفه در بخش کشاورزی در مقابل کاهش  

 منفی در اين بخش کمتر است.  
 

 و پیشنهادات  بندیجمع  -6

اين   تأثیرمقاله  در  بررسی  جهانی    هایتعرفه کاهش    پويای  به  سازمان  به  الحاق  منظور  به  ايران 

افزوده   ارزش  بر  پرداخت   هایبخش تجارت  اقتصاد  منظور، .  ه شداصلی  اين  از    به  استفاده  بر  عالوه 

پويا، شبیه  قابل محاسبه  تعادل عمومی  )سنار  هاتعرفه سازی کاهش  يک مدل  يو  ذيل سناريو رقیب 

لحق شده  حال توسعه م  کشور در  22  هایتعرفهمیانگین  اس  بر اس  الحاق به سازمان جهانی تجارت(

انجام   سازمان  عضويت  شد به  واقعیات  شود  تا  لحاظ  مذکور  سازمان  داده .  در  مدل،  پايگاه  های 

سال   اجتماعی  حسابداری  پژوهش  1390ماتريس  درمرکز  مجلس  شد.    نظر  های  اين  گرفته  بر 

ااساس از  اطمینان  و  کالیبراسیون  فرآيند  طی  از  پس  شوک  ،  رقیب،  سناريو  ذيل  مدل،  ستحکام 

ترتیب در  ايران    هایتعرفهدرصدی متوسط    58و    42کاهش   به  دو بخش کشاورزی و صنعت  به 

اقتصاد بدون.  مدل وارد شد پايه فرض شد که  به سازمان    در سناريو  جهانی تجارت، مسیر  الحاق 

را رشد عادی   میزان رشد جمعیت    خود  مقايس  ( طی کند.درصد   2  )به  نتايج سناريو رقیب و  از  ه 

شت  پس از گذ ، صنعت و خدمات  کشاورزی  هایبخشارزش افزوده    که   شدمشخص  سناريو پايه  

ترتیب   به  الحاق،  از  دهه  اين  درصد    55و    80،  32سه  به  کشور  که  بود  خواهد  حالتی  از  کمتر 

نمی می سازمان  طی  را  خود  عادی  رشد  مسیر  و  در    .کردپیوست  افزوده  ارزش  رشد  متوسط 

و خدمات    های بخش رقیب کشارزی، صنعت  سناريو  ترتیب    ذيل  منفی  5/0به  منفی    4/3،   7/0و 

  های تعرفهرشد منفی ارزش افزوده بخش صنعت، نتیجه کاهش شديد و دفعی  درصد برآورد شد.  

در سال پايه    نتیجه آن، واردات صنعتی  در  دهدمیکه برآورد مدل نشان    طوری  اين بخش است به 

افزايش    21 مصرفی   يابدمیدرصد  سبد  در  داخل  تولید  کاالهای  جايگزين  وارداتی  کاالهای  و 

دنبال خواهد  شودمی خانوار   به  را  بخش  اين  داخلی، رکود  تولیدات صنعتی  برای  تقاضا  کاهش   .

   داشت.

ی متولی  المللبین سازمان جهانی تجارت به عنوان تنها سازمان    ملحق نشدن بهراه حل اين معضل،  

بلندمدت   در  سازمان  به  الحاق  عدم  نیست.  اقتصاد  آثار مخرب  تواند می تجارت جهانی  بر  را  تری 

تحمیل نمايد. به عنوان مثال کشوری که عضو اين سازمان است به خاطر التزام اعضا به اصل دولت  
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اين اقدام صورت گیرد حق طرح   که  گیرد و به فرضل تحريم قرار نمیالوداد به راحتی مشموکامله

  که کشور مذکور با الحاق به   جا. از طرف ديگر ازآن را دارد  دعوا در رکن حل اختالف سازمان

تحريم    ،سازمان کرده،  فراهم  عضو  کشورهای  ساير  برای  را  بهتری  بازار  به  کشوردسترسی    اين 

کشور تحريم شده    از  هاآن  قطعاًو    شودمیتوسط يک کشور باعث متضرر شدن بیشتر ساير اعضا  

کرد خواهند  بیشتری  اين .  حمايت  ديگر  فرض  نکته  حاضر  مطالعه  در  عضو    شدکه  کشورهای 

بر ايران وضع میه دولت کامل  های تعرفهسازمان در حال حاضر     اين فرض هر   .کنندالوداد خود را 

تا اما    حد  چند  دارد  سازگاری  موجود  واقعیات  با  فعلی  زيادی  دروضعیت  است.  شکننده    بسیار 

به  هايتعرفهمادامی که ايران عضو سازمان نیست    تواند میحقیقت، هر زمان هر کشور عضو   ش را 

بندی  ممنوعیت وارداتی، سهمیه   از  هر میزان در مقابل ايران افزايش دهد و يا هر رفتار تجاری اعم

تبعیض  اعمال  مالیاتواردات،  از خود  آمیز  را  تجاری  تحريم  از همه  بدتر  و  داخلی  مقررات  و  ها 

وضعیت به کلی متفاوت خواهد بود و اين نوع رفتارها مگر در موارد    . با الحاق به سازماننشان دهد

از    ه ک   چراها را در نظر نگرفته  مدل تحقیق حاضر اين واقعیت   ممنوع است.محدود و تعريف شده  

از طرف ديگر در   نداشتهبه سازمان را    ملحق نشدن آثار  هدف بررسی    اصوالً يک طرف     است و 

چند امکان آن وجود    هر  شودمیآمیز بر صادرات ايران وضع نتبعیض  هایتعرفهحال حاضر عمالً  

 دارد.

فضای باثبات  بپیوندد تا هم از    جهانی تجارتايران نیاز دارد به سازمان    است  چه مسلمآن   بنابراين،

ی در حوزه تجارت ايفای  المللبین های  گیریدر تصمیم   تجاری و اقتصادی سازمان منتفع شود و هم

چه از آثار منفی  حال توسعه دفاع نمايد. آن   نقش نمايد و از منافع خود در کنار ساير کشورهای در 

با توجه به  .  ستهاتعرفه الحاق به سازمان در اين مطالعه مشخص شد به خاطر کاهش دفعی و شديد  

انتقالی کاهش   از دوره  برخورداری  امکان  به سازمان   هاتعرفه اين واقعیت که عمالً  الحاق  از  پس 

ندارد،  ايران   وجود  هم  اگر  تدريجی    اکنون  از  کاهش  يک    خود   های تعرفه فرآيند  اساس  بر  را 

برنامه  تجاری مدون و  استراتژيک  به گونه سیاست  دنبال کند  با  ريزی شده  الحاق  ای که در زمان 

غلبه  آثار منفی الحاق  تا حد زيادی بر    تواندمیمواجه نشود    هاتعرفهشوک شديد و دفعی کاهش  

بهره   کرده، از آثار مثبت الحاق، آن رابا  به فرد    گیری  تولید و  به يک فرصت منحصر  برای رشد 

نمايد.   مبدل  هیچ اشتغال  الحاق  فرصت  هم  کاهش  اگر  نیايد  پیش  افزايش    هاتعرفه گاه  برای 

  ،عالوه ه  خواری در حوزه اقتصاد کامالً ضروری است. بصنايع و جلوگیری از رانت   پذيریرقابت
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از    تواندمیايران   قبل  است  ضروری  و  مفید  داخل  اقتصاد  برای  که  را  سازمان  الزامات  از  برخی 

،  هاتعرفه، تثبیت  الحاق نماند مثل الزامات سازمان در حوزه شفافیتزمان الحاق عملی سازد و منتظر 

تجاری مقررات  مکرر  تغییر  و عدم  فکری  مالکیت  حقوق  اقتضايی  ،  الزمه    .1اقدامات  شفافیت 

بهینه منابع است وکارايی و تخصی اين مورد مقررات دقیقی دارد.  ص   سازمان جهانی تجارت در 

گذاران را به  اعتماد سرمايه  ،مدتبرای يک دوره دست کم میانو مقررات تجاری    هاتعرفهتثبیت  

  ، . اجرای مقررات حقوق مالکیت فکریکندمیی اقتصادی بیشتر  هافعالیت حقوقی حاکم بر  فضای  

برای    2اقدامات موقت حفاظتی شامل  اقدامات اقتضايی    خارجی است.  گذاریسرمايهالزمه جذب  

در  صنعت  به  لطمه  از  ضد    جلوگیری  اقدامات  همچنین  و  قیمت  ارزان  و  زياد  واردات  نتیجه 

جبرانی   3دامپینگ اقدامات  ترتیب  4و  کاالهای  به  با  مقابله  مشمول    برای  و  وارداتی  دامپینگ 

کشور  يارانه  پرداختی  هستند.   شودمی  مبدأهای  مجاز  کامالً  سازمان  چارچوب  در  در   که    حتی 

اقدامات   با  مرتبط  مقررات  اجرای  و  تصويب  تجارت،  جهانی  سازمان  به  الحاق  عدم  صورت 

کاهش دهد و   تا قبل از الحاق به تدريج را هاتعرفهواقع ايران بايد   اقتضايی کامالً ضروری است. در

ا در چارچوب  را  صنايع  از  مجاز  حمايت  دنبال  المللبین بزارهای  اقدامات حفاظتی  مثل  ه  ب.  کندی 

های ترجیحی تجاری با اعضای محدود برای کسب آمادگی بیشتر  نامهعضويت در موافقت   ،عالوه 

بیشتر ضروری است که الزم است در تدوين سیاست  های گسترده برای آزادسازی تر و با اعضای 

 استراتژيک تجاری لحاظ شود.  

ای انجام  به شکل تدريجی و مرحله  هاتعرفه سناريوسازی کاهش    ، در مطالعات آتی  شود میپیشنهاد  

بر    .شود به سازمان  الحاق  به مستقیم خارجی    گذاری سرمايهتأثیر  نیاز  است که    نیز موضوع مهمی 

که تعهدات ايران در بخش خدمات بیشتر به صورت آزادسازی  مخصوصاً آن   پژوهش مجزا دارد؛ 

است.    گذاریسرمايه در  خارجی  رويداد  اين  پیامدهای  لحاظ  با  الحاق  اثرات  بررسی  همچنین 

در    تواند میمحیطی  های زيست وری کل عوامل تولید و همچنین با اعمال محدوديت تحوالت بهره 

   .جهت تکمیل اين پژوهش مفید و موثر باشد

 

 
1. Contingency Measures 
2. Safeguard Measures 
3. Anti-Dumping Measures 
4. Countervailing Measures 
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 پیوست  

شامل چهار  و پويا به تفکیک در ذيل آمده است. معادالت ايستا  بخش ايستا    دو  معادالت مدل در

   .شودبلوک قیمت، تولید، نهادها و قیود می
 

 معادالت بخش ایستا   -1

 معادالت بلوک قیمت 

𝑃𝑀𝑖𝑡                                                                      قیمت واردات         = (1 + 𝑡𝑚𝑖𝑡). 𝐸𝑋𝑅. 𝑝𝑤𝑚𝑖𝑡 

𝑃𝐸𝑖𝑡                                                                                 قیمت صادرات  = (1 − 𝑡𝑒𝑖𝑡). 𝐸𝑋𝑅. 𝑝𝑤𝑒𝑖𝑡 

𝑃𝑄𝑖𝑡                                                    جذب     . 𝑄𝑄𝑖𝑡 = [𝑃𝐷𝑖𝑡 . 𝑄𝐷𝑖𝑡 + 𝑃𝑀𝑖𝑡 . 𝑄𝑀𝑖𝑡](1 + 𝑡𝑞𝑖𝑡) 

𝑃𝑋𝑖𝑡                                                    ارزش تولید داخلی           . 𝑄𝑋𝑖𝑡 = 𝑃𝐷𝑖𝑡 . 𝑄𝐷𝑖𝑡 + 𝑃𝐸𝑖𝑡 . 𝑄𝐸𝑖𝑡 

𝑃𝑋𝑗𝑡                                          قیمت داخل بر اساس قیمت عوامل    = 𝑎𝑉𝐴. 𝑃𝑉𝐴𝑗𝑡 + ∑ 𝑎𝑖,𝑗 . 𝑃𝑄𝑖𝑡𝑖 

∑                                                                       شاخص قیمت مصرف کننده      𝑃𝑄𝑖𝑡 . 𝑐𝑤𝑡𝑠𝑖𝑖 = 𝑐𝑝𝑖𝑡 

𝑡𝑚𝑖𝑡    ،نرخ تعرفه وارداتEXR    نرخ ارز و𝑝𝑤𝑚𝑖𝑡    ،قیمت واردات به پول خارجی𝑃𝐸𝑖𝑡    ،قیمت صادرات

𝑡𝑒𝑖𝑡    و صادرات  بر  مالیات  خارجی،    𝑝𝑤𝑒𝑖𝑡نرخ  پول  به  کشتی  در  تحويل  صادرات  مقدار    𝑄𝑄𝑖𝑡قیمت 

بازا )عرمحصول عرضه شده در  مرکب،   𝑃𝑄𝑖𝑡  ضه مرکب(،ر  فروش محصول    𝑄𝐷𝑖𝑡  قیمت کاالی  مقدار 

قیمت   𝑃𝑀𝑖𝑡 مقدار واردات، 𝑄𝑀𝑖𝑡قیمت محصوالت داخلی در بازار داخلی،   𝑃𝐷𝑖𝑡داخلی در بازار داخل،  

مقدار تولید داخل و   𝑄𝑋𝑖𝑡  قیمت تولیدکننده،  𝑃𝑄𝐴𝑗𝑡  نرخ مالیات بر فروش،  𝑡𝑞𝑖𝑡  واردات به پول داخلی،

𝑄𝐸𝑖𝑡  ،مقدار صادرات  αtPA   قیمت هر واحد فعالیت و  𝑎𝑖,𝑗   ای در تولید داخلی،های واسطه سهم نهاده  𝑎𝑉𝐴 

 سهم ارزش افزوده در تولید داخلی. 
 

 معادالت بلوک تولید

𝑓                                               تابع تولید ارزش افزوده فعالیت      ∈ 𝐹𝑄𝑉𝐴𝑗𝑡 = 𝑎𝑑𝑗 ∏ 𝑄𝐹
𝑓𝑗𝑡

𝛼𝑓𝑗
𝑓∈𝐹 

𝑊𝐹𝑓                                                              تقاضای عامل تولید      . 𝑊𝐹𝐷𝐼𝑆𝑇𝑓𝑗 =  
𝛼𝑓𝑗.𝑃𝑉𝐴𝑗𝑡𝑄𝑉𝐴𝑗𝑡

𝑄𝐹𝑓𝑗𝑡
 

𝑄𝑋𝑗𝑡                                                                تابع تولید کل فعالیت = min (
𝑄𝑉𝐴𝑗𝑡

𝑎𝑉𝐴
,

𝑄𝐼𝑁𝑇𝑖,𝑗,𝑡

𝑎𝑖,𝑗
)           

𝑄𝑄𝑖𝑡 (                    )آرمینگتونتابع عرضه مرکب  = 𝑎𝑞𝑖 . (𝛿𝑖
𝑞

. 𝑄𝑀
𝑖𝑡

−𝑝𝑖
𝑞

+ (1 − 𝛿𝑖
𝑞

). 𝑄𝐷
𝑖𝑡

−𝑝𝑖
𝑞

)
−

1

𝑝
𝑖
𝑞
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𝑄𝑀𝑖𝑡                                                   نسبت تقاضای واردات و کاالی داخلی      

𝑄𝐷𝑖𝑡
= (

𝑃𝐷𝑖𝑡

𝑃𝑀𝑖𝑡
.

𝛿𝑖
𝑞

1−𝛿
𝑖
𝑞)

1

1+𝑝
𝑖
𝑞

 

𝑄𝑋𝑖𝑡                (CET) تابع تبديل با کشش انتقالی ثابت  = 𝑎𝑡𝑖 . (𝛿𝑖
𝑡 . 𝑄𝐸

𝑖𝑡

𝑝𝑖
𝑡

+ (1 − 𝛿𝑖
𝑡). 𝑄𝐷

𝑖𝑡

𝑝𝑖
𝑡

)

1

𝑝𝑖
𝑡 

𝑄𝐸𝑖𝑡                                                        نسبت عرضه صادرات و کاالی داخلی    

𝑄𝐷𝑖𝑡
= (

𝑃𝐸𝑖𝑡

𝑃𝐷𝑖𝑡
.

1−𝛿𝑖
𝑡

𝛿𝑖
𝑡 )

1

𝑝𝑖
𝑡−1 

fjtQF    ،تولید عامل  هر  از  تولید،    Fتقاضای  عوامل  بهره  𝑎𝑑𝑗مجموعه  تولید،  پارامتر  عوامل  کل  وری 

𝑊𝐹𝐷𝐼𝑆𝑇𝑓𝑗    ،بیانگر شاخص انحراف قیمت عامل در رشته فعالیت𝛼𝑓𝑗   سهم عامل تولید در ارزش افزوده

ای غیر تجمیعی، تقاضای کاالی واسطه   𝑄𝐼𝑁𝑇𝑗𝑡  قیمت ارزش افزوده در هر فعالیت،  𝑃𝑉𝐴𝑗𝑡هر فعالیت، و  

𝑎𝑞𝑖    انتقال تابع آرمینگتون،  پارامتر𝛿𝑖
𝑞    ،پارامتر سهم تابع آرمینگتون𝑝𝑖

𝑞    ،توان تابع آرمینگتون𝑎𝑡𝑖    پارامتر

𝛿𝑖انتقال تابع تبديل، 
𝑡  پارامتر سهم تابع تبديل و 𝑝𝑖

𝑡 .توان تابع کشش انتقالی ثابت  
 

 معادالت بلوک نهادها 

𝑌𝐻𝑡                                                درآمد خانوار    = ∑ 𝑌𝐹ℎ,𝑓,𝑡 + 𝑡𝑟ℎ,𝑔𝑜𝑣,𝑡 + 𝐸𝑋𝑅. 𝑡𝑟ℎ,𝑟𝑜𝑤,𝑡𝑓∈𝐹 

𝑄𝐻𝑖𝑡                                                                        تقاضای مصرفی خانوار    =
𝛽𝑖.(1−𝑚𝑝𝑠)(1−𝑡𝑦).𝑌𝐻𝑡

𝑃𝑄𝑖𝑡
 

YGt                                                              درآمد دولت                                  = ِ DTgov,t +

IDTgov,t 
 درآمد دولت از مالیات غیر مستقیم

IDTgov,t = ∑ 𝑡𝑞𝑖 . (𝑃𝐷𝑖𝑡 . 𝑄𝐷𝑖𝑡 + 𝑃𝑀𝑖𝑡 . 𝑄𝑀𝑖𝑡) + ∑ 𝑡𝑚𝑖𝑡𝐸𝑋𝑅. 𝑝𝑤𝑚𝑖𝑡 . 𝑄𝑀𝑖𝑡𝑖𝑖 
DTgov,t                                                        های مستقیم      درآمد دولت از مالیات = EGt − IDTgov,t 

𝐸𝐺𝑡                                      دولت                                           مخارج = 𝑡𝑟ℎ,𝑔𝑜𝑣,𝑡 + ∑ 𝑃𝑄𝑖𝑡 . 𝑄𝐺𝑖𝑡𝑖 

𝑌𝐻𝑡    ،درآمد خانوار𝑌𝐼𝐹𝑓𝑡  ،درآمد خانوار از ارزش افزوده  𝑡𝑟𝑔𝑜𝑣,𝑡  های انتقالی دولت به خانوار، پرداخت 

𝑄𝐻𝑖𝑡  ،تقاضای مصرفی خانوار  𝛽𝑖    ،سهم فعالیت از تقاضای خانوار𝑡𝑦𝑡  ،نرخ مالیات بر درآمد خانوار  𝑌𝐺𝑡 

دولت، مالیات  DTgov,t  درآمد  از  دولت  م درآمد  مالیات  IDTgov,tستقیم،  های  از  دولت  غیر درآمد    های 

  مخارج مصرفی دولت. 𝑄𝐺𝑖𝑡کل مخارج دولت،  𝐸𝐺𝑡مستقیم، 
 

 معادالت بلوک قیود 

∑                                                                         بازار عوامل             𝑄𝐹𝑓𝑗𝑡 = 𝑄𝐹𝑆𝑓𝑡𝑗∈𝐽        𝑓 ∈ 𝐹 

𝑄𝑄𝑖𝑡                                       بازار کاالهای مرکب    = ∑ 𝑄𝐼𝑁𝑇𝑖𝑡𝑖 + ∑ 𝑄𝐻𝑖𝑡 + 𝑄𝐺𝑖𝑡 + 𝑄𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 

∑                        تراز حساب جاری       𝑝𝑤𝑒𝑖𝑡𝑄𝐸𝑖𝑡 + ∑ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑠,𝑟𝑜𝑤𝑖𝑛𝑠 + 𝑆𝑡
𝑓

= ∑ 𝑝𝑤𝑚𝑖𝑡 . 𝑄𝑀𝑖𝑡 
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 گذاری سرمايه -اندازپسبرابری 

𝑚𝑝𝑠. (1 − 𝑡𝑦𝑡)𝑌𝐻𝑡 + 𝐸𝑋𝑅. 𝑆𝑡
𝑓

= ∑ 𝑃𝑄𝑖𝑡 . 𝑄𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 + 𝑊𝐴𝐿𝑅𝐴𝑆𝑡

𝑖

 

𝑄𝐹𝑆𝑓𝑡    ،مقدار عرضه عامل تولید𝑆𝑡
𝑓    خارجی و    اندازپسحساب𝑊𝐴𝐿𝑅𝐴𝑆𝑡   متغیر موهومی )برابر صفر

∑در تعادل(،   𝑄𝐼𝑁𝑇𝑖𝑗𝑡𝑗   ای،  مجموع تقاضای واسطه𝑄𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡   گذاری از کاالهای مرکب،  تقاضای سرمايه

∑ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑠,𝑟𝑜𝑤𝑖𝑛𝑠  ی انتقالی دنیای خارج به نهادها،هاکل پرداخت  𝑚𝑝𝑠    خانوار،  اندازپسمیل نهايی به  𝑡𝑦𝑡 

∑خانوار،   نرخ مالیات بر درآمد 𝑃𝑄𝑖𝑡 . 𝑄𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡𝑖 گذاری کل. سرمايه 
 

 معادالت بخش پویای مدل  -2

𝐾𝐾𝑗,𝑡+1سرمايه             انباشت = (1 − 𝛿). 𝐾𝐾𝑗,𝑡 + 𝑄𝐼𝑁𝑉𝑗,𝑡 

𝑄𝐹𝑆𝑙,𝑡+1                                                                         رشد عرضه نیروی کار   = 𝑄𝐹𝑆𝑙,𝑡(1 + 𝑛𝑡) 

𝑆𝑡+1                                                                                    خارجی       اندازپسرشد 
𝑓

= 𝑆𝑡
𝑓

(1 + 𝑛𝑡) 

∑                                                                    گذاری کل       سرمايه 𝑄𝐼𝑁𝑉𝑗,𝑡 =  ∑ 𝑃𝑄𝑖𝑡 . 𝑄𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡𝑖𝑗 

∑                                                                 گذاری مرکب           سرمايه 𝑄𝐼𝑁𝑉𝑗,𝑡 =  𝚤 ∏ 𝑄𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡
𝜆𝑖

𝑖𝑗 

𝑝𝑡                               بخشی     گذاریسرمايه  صتخصی
𝑘𝑄𝐼𝑁𝑉𝑗,𝑡 =

𝑝𝑓𝑗𝑡
𝜁.𝑄𝐹𝑓𝑗𝑡

∑ 𝑝𝑓𝑖𝑡
𝜁.𝑄𝐹𝑓𝑖𝑡𝑖

(𝑆𝑡
𝑝

+ 𝐸𝑋𝑅. 𝑆𝑡
𝑓

) 

𝑄𝐼𝑁𝑉𝐴𝑆𝑆                                              گذاری مطلوب      کل تقاضای سرمايه  = (
𝑃𝑂𝑃+𝛿

𝑟𝑜𝑟
) . 𝑄𝐹𝑆𝑓

00 

𝑄𝐼𝑁𝑉𝑆𝐴𝑀                                                      گذاری موجود          کل تقاضای سرمايه  = ∑ 𝑄𝐼𝑁𝑉𝑖𝑖 

𝑎𝑑𝑗                                                                                       تعديل                         ضريب =
𝑄𝐼𝑁𝑉𝐴𝑆𝑆

𝑄𝐼𝑁𝑉𝑆𝐴𝑀 

𝑄𝐼𝑁𝑉𝑖                                                  گذاری تعديل شده در هر بخش     سرمايه
𝑎𝑑𝑗 = 𝑎𝑑𝑗. 𝑄𝐼𝑁𝑉𝑖 

𝑄𝐺𝑖                               تغییر هزينه مصرفی دولت بعد از تعديل   
𝑎𝑑𝑗

= 𝑆𝐴𝑀(𝑖, 𝐺𝑂𝑉) − 𝑄𝐼𝑁𝑉𝑖
𝐴𝑆𝑆 

DTgov,t                                  درآمد مالیات مستقیم دولت بعد از تعديل      
𝑎𝑑𝑗

= ∑ 𝑄𝐺𝑖
𝑎𝑑𝑗

− IDTgov,t
00

𝑖 

𝑆𝑝𝑎𝑑𝑗                                           خانوار بعد از تعديل   اندازپس
= 𝑌𝐻00 − (∑ 𝑄𝐻𝑖

00 + DTgov,t
𝑎𝑑𝑗

)𝑖 

 گذاری بخشی بعد از تعديل  تخصیص سرمايه 

𝑄𝐼𝑁𝑉𝑗
𝑎𝑑𝑗 = (𝑆𝑝𝑎𝑑𝑗

+ 𝑆𝑓00) . 𝑄𝐹𝑓𝑗
00/ ∑ 𝑄𝐹𝑓𝑖

00

𝑖
 

𝑄𝐹𝑓𝑗𝑡    ،تقاضای سرمايه𝐾𝐾𝑗,𝑡    میزان انباشت سرمايه در بخش𝑗    در زمان𝑡  ،𝑟𝑜𝑟    ،نرخ بازگشت سرمايه𝛿 

سرمايه،   استهالک  سرمايه  𝑄𝐼𝑁𝑉𝑗,𝑡نرخ  بخش  تقاضای  در  زمان    𝑗گذاری  تقاضای   𝑡  ،𝑄𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡در 

بخش،  سرمايه هر  سرمايه  𝜆𝑖گذاری  تابع  در  بخش  هر  مرکب،  سهم  تابع    𝚤گذاری  در  انتقال  پارامتر 
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مرکب،  سرمايه ∑گذاری  𝑄𝐼𝑁𝑉𝑗,𝑡𝑗  سرمايه در  مجموع  𝑝𝑡مختلف،    هایبخشگذاری 
𝑘    کاالهای قیمت 

تقاضای انتظاری سرمايه    𝑄�̂�𝑓𝑗𝑡+1قیمت )پاداش( انتظاری خدمات سرمايه،   �̂�𝑓𝑗𝑡+1 رکب،گذاری مسرمايه

بخش آتی،    𝑗   در  دوره  وزنی    ζدر  سرمايه   دهندهنشانپارامتری  کاالهای  تخصیص  به  حساسیت  گذاری 

𝑄𝐹𝑆𝑓قیمت خدمات سرمايه،  
هر    گذاری محقق درتقاضای سرمايه   𝑄𝐼𝑁𝑉𝑖عرضه سرمايه در سال پايه،    00

سرمايه   𝑄𝐼𝑁𝑉𝑆𝐴𝑀بخش،   تمام بخشگذاریمجموع  در  انجام شده  تقاضای  adj ،  هاهای  تعديل  ضريب 

𝑄𝐼𝑁𝑉𝑖گذاری،  سرمايه
𝑎𝑑𝑗   بخش در سال پايه بعد از تعديل،    گذاری هرتقاضای سرمايه𝑄𝐼𝑁𝑉𝑖

𝐴𝑆𝑆   میزان

تقاضای سرمايه  از هر بخش،  تغییر  𝑄𝐺𝑖𝑡 گذاری 
𝑎𝑑𝑗    از بعد  پايه  از هر بخش در سال  هزينه مصرفی دولت 

,𝑆𝐴𝑀(𝑖تعديل،   𝐺𝑂𝑉)  دول تعديل،  هزينه  از  قبل  پايه  سال  در  بخش  هر  از  𝑄𝐼𝑁𝑉𝑖ت 
𝐴𝑆𝑆    تقاضای

DTgov,tری در هر بخش بعد از تعديل،  گذاسرمايه
𝑎𝑑𝑗    درآمد دولت از مالیات مستقیم )مالیات مقطوع( بعد از

IDTgov,tتعديل، 
خانوار در سال پايه بعد    اندازپس  𝑆𝑝𝑎𝑑𝑗درآمد دولت از مالیات غیر مستقیم در سال پايه،    00

∑درآمد خانوار در سال پايه و    𝑌𝐻00از تعديل،  𝑄𝐻𝑖 𝑖

𝑄𝐼𝑁𝑉𝑗،  مجموع مصرف خانوار در سال پايه   00
𝑎𝑑𝑗 

𝑄𝐹𝑓𝑗،  در سال پايه پس از تعديل  jگذاری در بخش  سرمايه
در سال   jتقاضای خدمات سرمايه در بخش    00

∑پايه و  𝑄𝐹𝑓𝑖
00

𝑖  و در سال پايه مجموع تقاضای سرمايه𝑆𝑓00 در سال پايه. خارجی  اندازپس 
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Abstract 

This paper aims to analyze the long-run effects of Iran's tariffs 

reduction on the value added in agricultural, industrial and service 

sectors. The study is conducted in the framework of accession to the 

WTO and by applying the Dynamic Computable General Equilibrium 

(DCGE) model. To this end, the model is first calibrated using the 

data base of the 2011 Social Accounting Matrix (SAM). Next, the 

model is simulated as a rival scenario on the basis of the market 

access commitments of 22 developing countries acceded to the WTO. 

Under the Business as Usual (BaU) scenario, the economy, without 

joining the WTO, is supposed to be developed at the rate of the 

population growth (2 percent) annually. The results indicate a 

substantial reduction of the value added in industrial and services 

sectors following accession to the WTO, but there is a moderate 

growth in the value added of the agricultural sector after a decade of 

slow reduction. By the third decade after accession to the WTO, the 

value added in the industrial and service sectors under the rival 

scenario will be respectively 80 and 55 percent less than the value 

added under the BaU scenario. The average value-added growth of 

agricultural, industrial and service sectors under the rival scenario are 

found to be 0/5, -3/4 and -0/7 respectively.  

Keywords: DCGE model, WTO, Trade liberalization, Nash 

equilibrium, Value added. 
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