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  مقدمه. 1
) همواره موافقـان و  World Trade Organization/ WTOپيوستن به سازمان جهاني تجارت (

موافقان بر اثرات مثبت الحاق  ،كه مخالفاني را بين كارشناسان اقتصادي داشته است. درحالي
 164تعامل تجاري با اقتصاد جهاني با  ةترين عرص بزرگ مثابة به سازمان در افق بلندمدت به

 كنند، مخالفان معتقدند تأكيد مي گيرد، را دربرمي درصد تجارت جهاني 95از  بيشكه  ،عضو
تـوان رقـابتي پـايين    دليـل   پيوستن به سازمان باعث ورشكستگي اكثر صنايع كشـور بـه   كه
  ود.ش    مي  ها آن

مريكا بـراي  ادرخواست الحاق خود را تسليم مديركل سازمان كرد.  1375ايران در سال 
وقتـي ايـن اجمـاع در     2.الحاق ايران شدسال مانع از حصول اجماع با درخواست  هنُمدت 
تسريع در  جاي به ،كه تازه قدرت را در دست گرفته بود ،دولت نهم ،حاصل شد 1384سال 
تسـليم   1388. رژيم تجاري ايـران در سـال   كردسال آن را متوقف  چهاربرد كار براي  پيش

دليـل   اما باز بـه  .پرسش حول آن پاسخ داده شد 700سازمان شد و در يك دور به  ةدبيرخان
مريكا، گروه كاري الحاق ايران براي آغاز مـذاكرات رودررو تشـكيل   امخالفت و كارشكني 

بـاوجود   ،ترتيـب  ). بـدين 1385وضعيت كماكان ادامه دارد (اميدبخش و ديگران نشد و اين 
 يابي هنوز مذاكرات حقيقتدرخواست الحاق به سازمان  ةاز ارائ سال بيستاز  بيش گذشت
شده به سازمان  تعهدات هر كشور ملحق 3.الحاق ايران آغاز نشده است رسي به بازار و دست

مقـررات جـاي    ةگيرد. در حوز مي رسي به بازار قرار دستدر دو گروه تعهدات مقرراتي و 
تطبيق قوانين ملي با مقررات سازمان و رفع خألها  فقطزني وجود ندارد و در مذاكرات  چانه

متقاضـي  تعهدات كشـور   بازار به رسي دست ةحوزاما در  ،شود و تناقضات قانوني انجام مي
تواند فعاالنه در ايـن مـذاكرات    كشور ميد و اين شومي مشخص مذاكرات ينداالحاق در فر

اساس واقعياتي كه موافقان الحاق بـر آن   بر سو ظاهر شود. بنابراين، اگر دولت بخواهد ازيك
هاي  از نگراني ،ديگر سوي الحاق به سازمان را با جديت پيش ببرد و از ةكنند پروژ تأكيد مي

الزم است با تحليل  ،نند غافل نماندك زد مي ها را گوش درستي آن جدي كه مخالفان الحاق به
برد و مواضـع مـذاكراتي    هاي مختلف اقتصادي به تعيين راه آثار و تبعات اين اقدام در بخش

  .كندالحاق را مديريت  فراينداساس آن  بپردازد و بر
بـر واردات و صـادرات كشـور     ياثرگـذار  طريقاز الحاق مستقيم تأثير اولين كهجاآناز
 و هـا بخش تمامي در اي گسترده تبعات سازمان به پيوستن كهآن به توجهبا چنينو هم است
 بازگشـتي  پويـاي  عمومي تعادل مدل يك قالب در كنيميم يمقاله سع يندر ا ،دارد بازارها
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)Recursive Dynamic Computable General Equilibrium/ RDCGE Model (آثـار  تحليل به 
 تفكيـك  بـه  كشور صادرات و واردات بر تجارت جهاني سازمان به ايران پيوستن بلندمدت

  .بپردازيم كشاورزي و صنعت هايبخش
اساس، در بخش اول مقاله بـه تبيـين مبـاني نظـري سـازمان جهـاني تجـارت در         اين بر

پردازيم. سـپس، مـروري بـر     مي )game theoryها ( ارچوب تعادل عمومي و تئوري بازيهچ
بـه تبيـين    ،ازآن داخلي مرتبط با موضوع خـواهيم داشـت. پـس   مطالعات پيشين خارجي و 
پردازيم. در بخش بعد، كاليبراسـيون و حـل عـددي مـدل      ها مي ساختار مدل و معرفي داده

سازي الحاق به سازمان را در  درنهايت، نتايج شبيهو ، شود بررسي مي پايه ياساس سناريو بر
  يه ارائه خواهيم كرد.پا يآن با سناريو ةرقيب و مقايس يقالب سناريو

  
  مباني نظري سازمان جهاني تجارت. 2

ها و شرايط  هاي جهاني براساس تعرفه مدل تعادل عمومي را درنظر بگيريم كه در آن قيمت
هـاي داخلـي را    قيمـت  هـا  هاي تعادلي جهاني و تعرفـه  شوند. سپس، قيمت تعادل تعيين مي

اي براسـاس   و درآمـد تعرفـه   ،توليـد، مصـرف، حجـم تجـارت     ،كننـد. سـرانجام   تعيين مي
و  1اساس، شرايط تعادل براي دو كشـور   اين شوند. بر هاي جهاني و داخلي تعيين مي قيمت

)  است: ذيلشكل  به ،كنند را وارد و كاالي ديگر را صادر مي و  ترتيب كاالي  كه به ،2 , ) = ( , )                                                                            )1(  ∗( , ) = ∗( ∗, )                                                                           )2(  

هاي داخلي نسبي كاالي  قيمت ∗و  ،، به  قيمت جهاني نسبي كاالي  كه در آن 
 ∗و  1صادرات و واردات كشور  ةدهند نشان و  و  2 و 1 كشورترتيب براي  به  به 
) براسـاس  ( . قيمت تعادلي جهانيهستند 2صادرات و واردات كشور  ةدهند نشان ∗و 

)  شود. تعيين مي بازار در كاالي  ةشرايط تسوي ( , ), ) = ∗( ∗( ∗, ), )                                                       )3(  

درنظـر گرفتـه    ،يندها كه متأثر از تعرفه ،در اين مدل، عايدي تابع قيمت داخلي و جهاني
)  ند از:ا ترتيب عبارت شده است. بنابراين، تابع رفاه كشور ميزبان و خارجي به , ) و   ∗( ∗, )		 
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تابع رفاه اجتماعي است. فرض بسيار مهم در مـدل آنـان ايـن اسـت كـه       Wكه در آن 
 ،بخشـد كشور را بهبود  ةمبادل ةبودن قيمت نسبي داخلي اگر دولت بتواند رابط شرط ثابت به

>  ابد:ي    رفاه افزايش مي 0, ∗ > 0                                                                                        )4(  

كنيم تا بررسـي كنـيم در غيـاب     دولت را در مدل خود وارد مي ةجانب حال سياست يك
آيـد. هـر دولـت سياسـت تجـاري خـود را        تجاري چه مشكلي پيش مـي  ةنام يك موافقت

هاي كشور دولت مقابل را ثابت  و تعرفه كندكند كه رفاه خود را حداكثر  اي تعيين مي گونه به
ترتيب  را به 2و  1كشور ) reaction functionsتوان توابع واكنش ( مي ،ند. بنابراينك    فرض مي

/  تعيين كرد: ذيلصورت  به +	 / = 0                                                              )5(  
∗∗ ∗/ ∗ +	 ∗ / ∗ = 0					                                                   )6(  

≡  كنيم: تعريف مي ذيلصورت  بهرا  ∗و  حال  / /	 / < 0                                                                    )7(  ∗ ≡ / ∗ /	 ∗/ ∗ < 0	                                                              )8(  

+  بازنويسي كرد: ذيلصورت  توان به توابع واكنش را مي 	 = 0                                                                                        )9(  

∗∗ + ∗ ∗ = 0                                                                                    )10(  

ها شامل تركيـب   اي دولت بهترين واكنش تعرفه ،دهد كه اين عبارات نشان مي  گونه همان
اي  توان اثر رفاهي سياست تعرفه مي ،شود. درواقع هاي داخلي و جهاني بر رفاه مي اثر قيمت

هاي نسبي داخلي  طريق تغيير قيمت اي بر رفاه از كشور را به دو بخش اثر سياست تعرفههر 
 ة) تقسـيم كـرد. بهبـود رابطـ    مبادلـه (  ةهاي نسبي جهاني يا رابط ) و تغيير قيمت(

ـ  ةشـدن رابطـ   دنبال آن افزايش رفاه آن بـا بـدتر   تعرفه و به ةدهند كشور افزايش ةمبادل  ةمبادل
، هـردو كشـور بـر    )Nash equilibriumاسـت. در تعـادل نـش (    همـراه  شا تجـاري شريك 
هاي واكنش خود قرار دارند. يك جفت تعرفه كه تعادل نش را حمايت كنـد وجـود    منحني

,دارد (مثالً ∗ شود. اين تعـادل درحـالتي    ) محقق مي10) و (9( ة) كه در آن هر دو رابط 
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اري وجود ندارد و تصميمات سياستي كشـورها مسـتقالً   تج ةنام شود كه موافقت حاصل مي
سياسـت   ةچراكه تعادل نش نتيجـ  ،چه مسلم است تعادل نش كارا نيست شود. آن اتخاذ مي

 ةتوانـد بخشـي از هزينـ    هر كشـور مـي   ،جانبه تجاري است. با اتخاذ سياست يك ةجانب يك
مبادله به كشور ديگر منتقل كند. بنابراين، در غياب يك  ةسياست خود را ازطريق تغيير رابط

سمت يك وضـعيت   جانبه به شكل يك تجاري، هيچ كشوري تمايل ندارد كه به ةنام موافقت
توان گفت كشورها درگير يك بازي مشابه با معمـاي   مي ،صورت اين كاراتر حركت كند. در

تجـاري چندجانبـه هماننـد     ةنامـ  تشوند. حال يك موافق مي) prisoner’s dilemmaزنداني (
هايشـان از   ابزاري است براي همكـاري كشـورها تـا تعرفـه     مثابة سازمان جهاني تجارت به

شـوند   چراكه همگي متعهد مي ؛اي بر منحني قرارداد برسانند موقعيت غيركاراي نش به نقطه
هـاي   نامه تهاي خود را كاهش دهند. اما سازمان جهاني تجارت نسبت به ساير موافق تعرفه

تعادل نـش دارد و آن   ةتري براي خروج از وضعيت غيربهين ترجيحي تجاري كارآمدي بيش
حاكم بر اين سـازمان   MFN /Most Favored Nations(4الوداد ( ـ  دولت كاملتاصل  سبب به

بينيم كه در نبـود ايـن    مي ،شده را بين چند كشور گسترش دهيم است. اگر مدل تشريح داده
دهـد   ترجيحي تجاري بـاز هـر كشـور تـرجيح مـي      ةنام باوجود وضع يك موافقتاصل و 

مقابل كاالهـاي صـادراتي    هاي باالتري را در كه تعرفه انجام دهد واردات خود را از كشوري
ــ   نفع خود تغيير دهد. اصل رفتـار دولـت كاملـت    مبادله را به ةآن وضع كرده است تا رابط

 Bagwell and(كنـد   كشورهاي عضو جلوگيري مـي  سوي از الوداد از اتخاذ چنين رفتارهايي

Staiger 2003(.  
 simultaneousزني پويايي ( يك مدل چانه نيز) Caplin and Krishna 1988كاپلين و كريشنا (

bargaining model (كاملت را بين سه كشور طراحي كردند و نشان دادند كه اصل رفتار دولت 

 )Ludema 1991زني بين كشورها دارد. لودمـا (  الوداد نقش مهمي در توزيع برابر قدرت چانه ـ
زنـي ذيـل اصـل     و به اين نتيجه رسيد كه چانه بررسي كردزني بين سه كشور را  نيز بازي چانه

  شود. مي تجاري كاراي پارتو منجر ةنام الوداد به موافقتـ  كاملت دولت
  
  تحقيق ةپيشين. 3

هـاي تعـادل عمـومي فـراوان و      مربوط به آثار آزادسازي تجاري با استفاده از مدل مطالعات
متعدد است. بسياري از اين مطالعات به بررسي اثرات آزادسازي تجاري بر توزيع درآمـد و  

تـرين   پردازند. اما باتوجه به موضوع مقاله، در اين بخـش، بـه مـرور برخـي از مهـم      فقر مي
بخش  در اند. آثار پيوستن به سازمان جهاني تجارت را بررسي كردهپردازيم كه  مطالعاتي مي
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آثـار پيوسـتن    بارةاي را در مطالعه )Jensen et al. 2004مطالعات خارجي، جنسن و ديگران (
روسيه به سازمان جهاني تجارت با رويكردبخشـي و بـا اسـتفاده از مـدل تعـادل عمـومي       

درصدي در بخش مصرف و  2/7 يها افزايش بررسي آن ،محاسبه انجام دادند. درمجموع قابل
الحاق بـه سـازمان    ةمدت درنتيج درصدي در توليد ناخالص داخلي را در ميان 3/3 يافزايش

) مدلي را براي الحاق اوكـراين  Pavel et al. 2004جهاني تجارت نشان داد. پاول و ديگران (
 20دل تعادل عمومي ايستا شامل ها يك م به سازمان جهاني تجارت طراحي كردند. مدل آن

 2001اين كشـور بـراي سـال     ةستاندـ  هاي جدول داده پايگاه داده بر مبتنيشد كه  بخش مي
هـاي   شكل تركيبي انجام شده است و شامل سياست . در اين پژوهش، سناريوسازي بهاست

ر رسـي بـه بـازا    هاي وارداتي براساس نتـايج مـذاكرات الحـاق، بهبـود دسـت      كاهش تعرفه
درصد ماليات مستقيم  5هاي مستقيم و تبعيض مالياتي و درنظرگرفتن  صادراتي، حذف يارانه

درصـدي   9/1درصدي مصرف خصوصي،  3افزايش  ةدهند شود. نتايج اين مطالعه نشان مي
 .Liu et alدرصدي صادرات و واردات است. ليو و همكاران ( 14و  ،توليد ناخالص داخلي

 ةبررسي اثرات آزادسـازي تجـاري بخـش كشـاورزي چـين درنتيجـ       اي به در مطالعه )2007
پيوستن به سازمان جهاني تجارت بر فقر در اين كشور پرداختند. براي اين مطالعـه از يـك   

ايـن   2001ري اجتمـاعي سـال   داابمحاسبه براساس ماتريس حس مدل تعادل عمومي قابل
به سازمان جهاني تجارت باعث  كشور استفاده شده است. نتايج حاكي از آن بود كه پيوستن

، امـا  انـد  كه توليدكنندگان كاالهاي كشاورزي شود مي اي ييهاي روستا دهكاهش درآمد خانوا
بـا   )Cling et al. 2009يابد. كلينگ و ديگران ( بخش صنعت و درآمد شهرنشينان افزايش مي

ازمان جهاني تجارت را محاسبه، اثر پيوستن ويتنام به س  استفاده از الگوي تعادل عمومي قابل
طريـق   ها نشان داد كه پيوستن به ايـن سـازمان از   بر توزيع درآمد بررسي كردند. بررسي آن

و  ،مزدهـاي واقعـي، كـاهش فقـر     ايجاد اشتغال مخصوصاً در بخش صنعت، افزايش دسـت 
گذارد. اين مطالعـه بـر    افزايش نابرابري بين بخش شهري و روستايي بر توزيع درآمد اثر مي

 ةاز پيوستن بـه ايـن سـازمان مخصوصـاً در سـه حـوز       هاي مناسب پس زوم اتخاذ سياستل
  كند. اي تأكيد مي هاي حمايت اجتماعي و منطقه و سياست ،آموزش، مهاجرت

 كـالن  اثرات برآورد به) 1385( منش فياض و حسيني مجاور داخلي، مطالعات بخش در
 محاسـبه  قابـل  عمومي تعادل الگوي يك از استفاده با جهاني تجارت سازمان به ايران الحاق

 تجـارت  جهـاني  سازمان به الحاق كه داد نشان ها آن تحقيق از آمده دست هب نتايج. پرداختند
 بـه  آن پـنجم  دو كـه  شـد  خواهـد  درصـد  نـيم  از تر كم ميزاني به ملي درآمد افزايش موجب

شود. آثار مثبت بـر مصـرف    رسي به بازارهاي صادراتي مربوط مي امتيازات حاصل از دست
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ـ  خصوصي و سرمايه ارزي دارد. مهـرآرا و برخـورداري    ةگذاري كل بستگي به حذف ياران
هاي مختلف اقتصادي كشـور   ) آثار كاهش تعرفه را بر ارزش افزوده و اشتغال بخش1386(

داري اجتمـاعي   كـارگيري مـاتريس حسـاب    براساس يك الگوي تعادل عمومي ايستا و با به
هاي تعرفه بررسي كردنـد.   درصدي نرخ 50و  10كاهش  يدر قالب دو سناريو 1380سال 
طـوركلي صـنايع منـابع     فعاليـت نفـت و بـه    ةحاكي از آن بود كـه رشـت   آمده دست بهنتايج 
و پوشـاك   ييغـذا  يـت فعال ةرشـت افزوده و اشتغال و  ارزشترين افزايش  محور بيش طبيعي
 يخـود بـه بررسـ    ةمقال) در 1389( نژادمصريدارند.  يوسنار دو هركاهش را در  ترين بيش

 يبا استفاده از مدل تعادل عموم يراندر ا الملليبين پذيريرقابتو  يتجار يارتباط آزادساز
در  كـم دسـت  يتجـار  يمطالعـه نشـان داد كـه آزادسـاز     يـن ا يجپرداخت. نتا محاسبهقابل
دهـد.   تأثير قرار نمي اقتصادي را تحتهاي  بخش الملليبين پذيريرقابتقدرت  مدت، كوتاه

كاالهاي وارداتي را بـر بـازار كـار ايـران بـا       ة) تأثير كاهش نرخ تعرف1394برقي اسكويي (
محاسبه بررسي كرد. نتايج نشان داد كه بـا كـاهش نـرخ     استفاده از مدل تعادل عمومي قابل

تر تعرفه نـرخ رشـد    هش بيشكه با كا توجه به اين اما با .يابد تعرفه سطح اشتغال افزايش مي
كند، آزادسازي تجاري باعث افزايش نابرابري  كار ماهر روند نزولي پيدا مي نيرويمزد  دست
  .شود مي  مزدها دست

شـده همگـي يـا در      مطالعات مختلفي كـه در گذشـته در بررسـي آثـار الحـاق انجـام      
 ،كند دت را بررسي ميم كه صرفاً آثار كوتاه ،ي يا تعادل عمومي ايستائارچوب تعادل جزهچ

هاي  كردن آثار سياست ايستا در لحاظ ةمحاسب هاي تعادل عمومي قابل انجام گرفته است. مدل
اقتصـاد در   ةنـد و مطالعـ  ا درنظرنگرفتن آثار انباشت سرمايه ناتوان علت اقتصادي بر رشد به

در ايـن   .)Espinosa et al. 2014هـا نـاممكن اسـت (    ارچوب اين مدلهبلندمدت در چ ةدور
 ةمحاسب براي بررسي آثار بلندمدت الحاق به سازمان از يك مدل تعادل عمومي قابل ،مطالعه

هـا در ايـن مطالعـه     سازي كاهش تعرفـه  چنين، شبيه پوياي بازگشتي استفاده شده است. هم
توسعه انجام شد تا بـا   كشور درحال 22برخالف مطالعات پيشين، براساس تجربيات الحاق 

  تري داشته باشد. ويت سازگاري بيشواقعيات عض
  

 روش تحقيق. 4
پوياي بازگشتي استفاده شده است.  ةمحاسب از روش مدل تعادل عمومي قابل ،در اين مطالعه

هاي اقتصاد و روابـط   د كه كل بخشان زمان هاي تعادل عمومي يك سيستم معادالت هم مدل
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كـارگزاران اقتصـادي و مكانيسـم     اساس فرض انتظارات كنند. بر ها را توصيف مي متقابل آن
زمـاني   هـاي بـين   مـدل  ةهاي تعادل عمومي پويـا بـه دو دسـت    گيري بين زماني، مدل تصميم

)intertemporal (فـرض   بـر  مبتنيزماني  هاي بين شوند. مدل و بازگشتي يا متناوب تقسيم مي
بيني كامل را دارند  ن اقتصادي قابليت پيششود عامال كه در آن فرض مي اند رشد بهينه ةنظري

توسـعه صـادق    كشـورهاي درحـال   مورددر مخصوصاًبسياري از شرايط اقتصادي و  كه در
هـاي پويـاي بازگشـتي     بسـياري از كارشناسـان معتقدنـد كـه مـدل      ،دليـل  همـين  . بهيستن

 adaptive( يقـي فـرض انتظـارات تطب   بـر  مبتنـي  يـايي پو ،هـا  مـدل  يـن . در انـد تر بينانه واقع

expectations (كنند شرايط جـاري اقتصـاد در    اقتصادي فرض مي نامالع كهطوريبه .است
به تصريح  ،). در اين قسمت1388هاي آتي حاكم است (ناظمان و بكي حسكويي  تمام دوره

  شود. كه شامل دو بخش ايستا و پويا ميپردازيم  ميمدل 
 

  تصريح مدل 1.4
ايسـتا   ةمحاسب تعادل عمومي قابل هاي سري مدل هاي تعادل عومي پوياي بازگشتي يك مدل

معادالت رفتاري براي  ةوسيل ههاي زماني ب كه ارتباط بين دوره اند هاي زماني مختلف در دوره
 ةزايي مثـل عرضـ   زايي مثل انباشت سرمايه و روزآمدسازي متغيرهاي برون متغيرهاي درون

 ةانباشت سـرمايه و عرضـ   ةزا با معادل شكل درون سرمايه به ةشود. ذخير كار برقرار مي نيروي
). Annabi et al. 2005كنند ( هاي زماني تغيير مي بين دوره ةزا در فاصل شكل برون كار به نيروي
تـوان   شود، مي اي حل مي دوره شكل يك يك مدل پوياي بازگشتي در هر زمان به ،جاكه ازآن
از هـم جـدا كـرد    اي (بخش پوياي) مـدل را   دوره اي (بخش ايستا) و بين دوره درون ياجزا

)Thurlow 2008(. شكل اجمالي بـه توضـيح بخـش ايسـتا و پويـاي مـدل        به ،در اين بخش
  طور تفصيلي در پيوست اول مقاله آمده است. پردازيم. معادالت مدل به مي

  بخش ايستاي مدل 1.1.4
هـا خـود شـامل سـه بخـش       شود. فعاليـت  و نهادها مي ،ها، عوامل توليد مدل شامل فعاليت

. انـد  شود. منظور از عوامل توليد دو عامل كـار و سـرمايه   و خدمات مي ،كشاورزي صنعت،
  شوند. و دنياي خارج مي ،ها شامل خانوارها، دولت، بنگاه نيزنهادها 
كنـيم كـه در هركـدام از     گيرد. فـرض مـي   : توليد در دو مرحله صورت ميها فعاليتـ 
و خدمات يك بنگاه نماينده وجود دارد كـه   ،صنعت و معدن، كشاورزي ةگان هاي سه بخش
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 Cobb- Douglasداگالس (ـ  اول، عوامل توليد را با استفاده از يك تابع توليد كاب ةدر مرحل

production function (دوم، ارزش  ةمرحلو در  كندمي يدكرده و ارزش افزوده را تول تركيب
 ايواسـطه  ايهـ  نهـاده  با) Leontief function( يفتابع لئونت يكبا استفاده از  يديتول ةافزود
 سـود  كـردن حـداكثر هـدف بنگـاه    ،. در هر مرحلهشودمي يدتول يينها يو كاال شدهتركيب
 يو كاال يداخل ةشدعرضه و توليد كاالي تركيب زا) composite good( مركب كاالي. است
 /Constant Elasticity Substitutionثابـت (  ينيتابع با كشش جانشـ  يكبا استفاده از  يواردات

CES function (آيد. دست مي هب  
آورنـد.   دسـت مـي   هخانوارها درآمد خود را از عوامل توليد كار و سرمايه ب خانوارها:ـ 

هـاي   كننـد و مشـمول انتقـال    هـا سـود سـهام خـود را دريافـت مـي       چنين از بنگاه آنان هم
. هسـتند هـاي بـا دنيـاي خـارج نيـز       الو انتق ،هاي انتقالي از دولت خانواري، پرداخت درون

انـداز   تصـرف خـود را پـس    پردازند و نرخ ثابتي از درآمد قابل خانوارها به دولت ماليات مي
آيـد. كاالهـاي    دست مـي  هكردن تابع مطلوبيتشان ب كنند. تابع تقاضاي خانوارها از حداكثر مي

خانوارهـا، مصـرف    سـوي  ازيند توليدي، براي مصـرف خصوصـي   اشده در فر مركب توليد
اي مورداسـتفاده   هاي واسـطه  نهاده مثابة چنين به ها و هم بنگاه سوي ازگذاري  دولتي و سرمايه

  گيرند. قرار مي
شـوند.   مـي  CGEيك نهاد غيردولتي وارد مدل  مثابة ها در كنار خانوار به بنگاه ها: بنگاهـ 

شـود.   نهادهـا تفكيـك مـي    ها از حساب ها در اين مدل بايد توجه داشت كه حساب فعاليت
آيـد و   هـا مـي   هاي توليدي در حساب فعاليت بابت فعاليت ههاي توليدكنند دريافتي ،بنابراين
هـا   شـود. بنگـاه   يك نهاد غيردولتي در حساب نهادهـا درج مـي   مثابة ها به هاي بنگاه دريافتي

زمين (در مدل زمين  توانند مالك عامل توليد سرمايه يا يك نهاد همانند خانوارها مي مثابة به
بل آن درآمد كسب كنند. ساير درآمد يك نوع سرمايه لحاظ شده است) باشند و از ق مثابة به

ها به خانوارهـا سـود سـهام     شود. بنگاه هاي انتقالي از ساير نهادها مي ها شامل پرداخت بنگاه
  پردازند. د و ماليات بر درآمد مستقيم را به دولت مينبخش مي

شـود كـه كاالهـاي     محاسبه فرض مـي  هاي تعادل عمومي قابل در مدل خارج:دنياي ـ 
كه به آن فـرض آرمينگتـون    ندديگر يكهاي ناقص  شده در داخل و وارداتي جانشين عرضه

)Armington assumption (شده در داخـل و وارداتـي    شود. بنابراين، كاالهاي عرضه مي گفته
شـود كـه    ركيب شده و كاالي مركب توليد مـي براساس يك تابع با كشش جانشيني ثابت ت

توليـد   فراينـد اي در  كاالي واسطه مثابة چنين، به يابد و هم براي مصرف نهادها تخصيص مي
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مبناي يك تابع  سازي و بر بهينه فراينداساس يك  ها بر شود. در طرف عرضه نيز بنگاه وارد مي
گيرنـد   تصـميم مـي  ) Constant Elasticity of Transformation (CET)با كشش تبديل ثابـت ( 

  .كنندكاالهاي توليدي خود را به بازار داخلي عرضه كنند يا صادرات 
ها و ماليات غيرمستقيم را از  دولت ماليات مستقيم را از درآمد خانوارها و بنگاه دولت:ـ 

الهـا و  مصـرف كا  ةهاي دولت شامل هزين كند. هزينه كاالهاي داخلي و وارداتي دريافت مي
  شود. هاي انتقالي مي خدمات و پرداخت

شـود كـه عرضـه و تقاضـاي كاالهـا و       تعادل عمومي به وضعيتي اطـالق مـي   تعادل:ـ 
 شودگذاري برقرار  انداز و سرمايه عالوه، تساوي بين پس هچنين عوامل توليد برابر شود و ب هم

)Annabi et al. 2005هـاي   ارچوب مـدل هـ مدل اين پـژوهش در چ  ة). بستار نئوكالسيكي پاي
CGE هاي اقتصـاد ايـران تعـديل شـده اسـت. در تـراز        اما باتوجه به ويژگي ،والراسي است
گـذاري   شود سـرمايه  انداز مي شود كه هرچه در اقتصاد پس گذاري فرض مي انداز سرمايه پس
. ايـن بسـتار بـا    اسـت  )Savings –driven closure( انـدازمحور  شود كه اين يك بستار پس مي

گذاري وجود دارد سازگار  سرمايه واقعيت اقتصاد ايران كه در آن مازاد تقاضا براي وجوه قابل
گذاري براساس مكانيسم نرخ سـود حاصـل    انداز و سرمايه شود برابري پس است. فرض مي

هاي اقتصادي نيز بسـتگي بـه نـرخ بازگشـت      گذاري بين بخش توزيع سرمايه ةشود. نحو مي
گذاري در بخش پوياي مدل  تقاضاي سرمايه ةاستفاده از آن دارد كه در معادل ةسرمايه و هزين

هـاي دولـت ثابـت و     شـود هزينـه   توضيح داده شده است. در بخش تراز دولتي فـرض مـي  
شود. اين بسـتار بـا    زاست و كسري بودجه دولت با تغيير در ماليات مستقيم برطرف مي برون

ماليـاتي داشـته،    ةپايـ  ةهاي گذشته كه سـعي در توسـع   ولت طي سالواقعيت ساختار مالي د
انـداز خـارجي ثابـت و نـرخ واقعـي ارز       ها نيز پس سازگار است. درخصوص تراز پرداخت

هـا   شود كه كسري تراز پرداخـت  شود. تغييرات نرخ ارز باعث مي زا فرض مي شناور و درون
  است. كردن نرخ ارز سازگار نرخي اي تكهاي دولت بر برطرف شود. اين بستار نيز با برنامه

  بخش پوياي مدل 2.1.4
بعـد از آن اسـت. ايـن بخـش      ةزماني به دور ةدادن يك دور بخش پوياي مدل براي ارتباط

شامل دو دسته معادالت است. يك دسته معادالت كه مربوط به انباشت سرمايه و تقاضـاي  
شـكل   براساس آن متغيرهايي از مـدل بـه  د كه ان ديگر معادالتي ةدست ؛شود گذاري مي سرمايه
 ةكنند. عرض رشد مي ،كه معموالً نرخ رشد جمعيت است ،زا و براساس يك نرخ ثابت برون
 اين متغيرهاست. ةكار ازجمل نيروي
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كه شامل  ،انباشت سرمايه ةسرمايه براساس معادل ةدر هر دوره، ذخير انباشت سرمايه:ـ 
  :شود تعيين مي ،ودش ذاري ميگ   نرخ استهالك و سرمايه

, = (1 − ) , + ,                                                                  )11(  

 ,شـود.   گيري مي انباشت سرمايه در ابتداي دوره و جريان سرمايه در انتهاي آن اندازه
  است.  آن در قسمت بعد توضيح داده شده ةتقاضاي سرمايه در هر فعاليت است كه معادل

گذاري جديـد   كند كه چگونه سرمايه اين معادله مشخص مي گذاري: تقاضاي سرمايهـ 
 ةگذاري به ذخير نسبت سرمايه ـ شود. نرخ انباشت سرمايه هاي مختلف توزيع مي بين بخش

 ة) و رابطـ ,()  Rate of return to capitalمستقيم با نرخ بازگشت سـرمايه (  ةرابط ـ سرمايه
  ) از آن دارد:( استفاده هزينةمعكوس با 

,, = ∅ . ,                                                                                      )12(  

اسـتفاده از آن   ةبه هزين هسرماي گذاري به نسبت نرخ بازگشت كشش نرخ سرمايه 
ضرب قيمت سرمايه در مجموع نرخ اسـتهالك   استفاده از سرمايه نيز از حاصل ةاست. هزين
=  آيد: دست مي هواقعي ب ةو نرخ بهر . ( + 	 ) )13(                                                              

امـا فـرض    ،زاسـت  ار يـك متغيـر درون  كـ  كل نيروي ةعرض كار: نيروي ةرشد عرضـ 
افـزايش   ،)كه معـادل نـرخ رشـد جمعيـت اسـت (      ،زا شود كه با يك نرخ ثابت برون مي
هاي بين نهادها در مدل با همـين نـرخ رشـد     شود كه تمام انتقال چنين فرض مي يابد. هم مي
  :)Decaluwe et al. 2010كند (  مي

. = , (1 + )                                                                                )14(  

 گـر  شـمارش  مثابـة  مـزد بـه   كـار يـا همـان نـرخ دسـت      چنين در مدل، قيمت نيروي هم
)Numaraire( شود. درنظر گرفته مي  

  
  ها دهي داده آوري و سامان جمع .5

هاي  مركز پژوهش سوي ازكه  1390داري اجتماعي سال  از ماتريس حساب ،در اين پژوهش
بخشي است كـه از   71شود. اين ماتريس يك ماتريس متقارن  مجلس تهيه شده استفاده مي
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و تلفيق  )RASبا استفاده از روش راس ( 1380متقارن سال  ةستاندـ  كردن جدول داده وزر   به
هـاي   زيـربخش  ،تحقيـق حاضـر  دست آمده اسـت. در   به 1390هاي ملي سال  آن با حساب

خانوارها نيـز   و و خدمات ،كشاورزي، صنعتدر سه بخش اصلي  ياقتصاد ةگان يك و هفتاد
طبق تعريف سازمان جهاني تجارت، بخش  ،كه جا آن اند. از در يك گروه خانوار تجميع شده

ايـن زيـربخش صـنعتي را در     .شود مي نيزكشاورزي شامل محصوالت غذايي و آشاميدني 
 نيـز شـده را   هاي اعضاي ملحق ايم و محاسبات ميانگين تعرفه بخش كشاورزي تجميع كرده

در  1390داري اجتماعي كالن ايران در سـال   يم. ماتريس حسابا   بر همين اساس انجام داده
  پيوست دوم مقاله آمده است.

  
 عددي حلكاليبراسيون و . 6

پايـه بـا    يكاليبره و بـراي سـناريو   1390داري اجتماعي سال  حسابمدل براساس ماتريس 
درصـد) حـل عـددي شـد. از حـل       2زا معادل رشد جمعيت ( فرض رشد متغيرهاي برون

شد كـه نشـان از اسـتحكام كاليبراسـيون مـدل       بازتوليد پايه سالهاي  عددي مدل تمام داده
تون و تبديل در پيوست سوم مقاله هاي توابع آرمينگ شده و كشش داشت. پارامترهاي كاليبره

هـاي كشـور مطـابق بـا ميـانگين       سازي كـاهش تعرفـه   رقيب كه شبيه يسناريو آمده است.
شده به سازمان اسـت در بخـش بعـد توضـيح داده      توسعه ملحق تعهدات كشورهاي درحال

 )GAMS( افـزار گمـز   ها از نـرم  ازي كاهش تعرفهس   شده است. براي حل مدل و انجام شبيه
  است. استفاده شده

  
 برآورد مدل و تجزيه و تحليل نتايج. 7

نگـري   الحاق به سـازمان جهـاني تجـارت، بـراي واقـع      ييعني سناريو ،رقيب يدر سناريو
 شـود  سازي شد كه ايران متعهد مي براساس اين فرض شبيه يرانا يهاتعرفهتر، كاهش  بيش

شـده   ملحق ةتوسع هاي كشورهاي درحال هاي خود را به سطح ميانگين تعرفه ميانگين تعرفه
 /Least Developed Countries( يافتـه ترتوسـعه كـم جاكه كشـورهاي   به سازمان برساند. ازآن

LDCs (انـد  متفـاوت  و ويـژه  رفتـار  مشمول )Special and Differential treatment/ S&D(  از
 ،نهايـت درها حـذف شـدند و    فهرست كشورهاي منتخب براي سناريوسازي كاهش تعرفه

ها  شده به سازمان مورداستفاده قرار گرفت. بررسي ملحق ةتوسع درحال 5كشور 22اطالعات 
 از الحاق به سازمان پس يادشدهكشورهاي  6ةشد هاي تثبيت نشان داد كه ميانگين اسمي تعرفه
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درصد است. اين درحـالي اسـت    9/10و  4/17ترتيب  هاي كشاورزي و صنعت به در بخش
درصد  26و  30ترتيب  در اين دو بخش به 1390هاي ايران در سال  اسمي تعرفهكه ميانگين 

ساله در مدل درنظر گرفته شد و فرض  30زماني  ةدور ،كه مدل پوياست جا آن بوده است. از
مسـير   )recursive expansionطريق گسـترش عطفـي (   كرديم كه در سناريوي پايه، اقتصاد از

درصدي) خود را مطابق با رشد جمعيـت   Business As Usual/ BAU path ()2رشد عادي (
پايه حالتي است كه ايران به سازمان جهـاني تجـارت    يطي كند. بنابراين، منظور از سناريو

رقيب حـالتي اسـت    يكند و منظور از سناريو درصد رشد مي 2پيوندد و ساالنه اقتصاد  نمي
هـاي   شـود. در مـدل   جارت ملحق ميهاي خود به سازمان جهاني ت كه ايران با كاهش تعرفه

هـا)   جـا كـاهش تعرفـه    تعادل عمومي پوياي بازگشتي، تحليل آثار شوك سياسـتي (در ايـن  
رقيب با مقـدار و   يمقدار متغير موردتحليل يا روند تغييرات آن ذيل سناريو ةازطريق مقايس

  ود.ش  پايه انجام مي يوروند تغييرات همان متغير ذيل سناري
پايـه و رقيـب    يتغييرات واردات محصوالت كشاورزي را ذيل سـناريو  روند 1نمودار 
الحاق به  ةها درنتيج با كاهش تعرفه ،شود كه از نمودار مشخص مي گونه دهد. همان نشان مي

يابد و حدود  توجهي مي افزايش قابل هسازمان جهاني تجارت، واردات اين بخش در سال پاي
ريـال  هزارميليـارد   374ريـال بـه   هزارميليـارد   220درصد رشد خواهد كرد و از رقـم   70
سال با نرخـي كاهنـده    15شود و تا  سد. سپس روند نزولي واردات اين بخش آغاز مير  مي

 - 9/1از الحاق،  نخست پس ةسال 15 ةتدوام خواهد يافت. متوسط نرخ رشد واردات در دور
از الحاق، واردات  پس 15ود. باوجود رشد ماليم واردات كشاورزي از سال درصد خواهد ب

چراكـه متوسـط رشـد واردات در     ؛گيـرد  رقيب پيشـي مـي   يپايه از سناريو يذيل سناريو
تر اسـت. واردات   درصد) در اين مدت بيش 1رقيب ( يدرصد) از سناريو 2( هپاي يسناريو

  يافت.  درصد كاهش خواهد 4/0با نرخ  از الحاق ساله پس 30 ةطور متوسط در دور به
  

 هاي پژوهش يافته. 8
دهد. نمـودار   روند تغيير واردات صنعتي را ذيل سناريوهاي پايه و رقيب نشان مي 2نمودار 
الحـاق بـه سـازمان جهـاني      ةدهد كه واردات صنعتي كشور در سال پايه در نتيجـ  نشان مي

ريـال بـه   هزارميليارد  1033كه از  طوري به .يابد ها افزايش مي ليل كاهش تعرفهد   تجارت و به
  درصدي است. 21رشد  ةدهند سد كه نشانر   ريال ميهزارميليارد  1250

 بعـد  بـه  سـوم كه از سال  طوري به .شود تر مي اما به مرور زمان فاصله بين دو سناريو كم
روند نزولي گيرد. علت اين وضعيت  رقيب پيشي مي يپايه از سناريو يواردات ذيل سناريو
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ريال هزارميليارد  7/1248رقيب است. واردات صنعتي از رقم  يواردات صنعتي ذيل سناريو
درصـد   7/3طور متوسط  رسد و به سال مي 30ريال در طي هزارميليارد  420در سال پايه به 

 2صنعتي با نرخ  واردات فرض، به بنا پايه ييابد. اين درحالي است كه در سناريو كاهش مي
  كند. رشد مي درصد

  
  ريال)هزارميليارد پايه و رقيب ( يروند تغييرات واردات محصوالت كشاورزي در سناريو .1 نمودار

  
  هزارميليارد ريال)(پايه و رقيب  يروند تغييرات واردات صنعتي در سناريو .2 نمودار
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دهد. با الحاق به سازمان جهـاني تجـارت و    واردات كل نيز همين روند را نشان مي
درصـد افـزايش خواهـد     28ها، واردات كل كشور در سـال پايـه    كاهش تعرفه هدرنتيج

 5/2طور متوسط با نرخ  از الحاق به ساله پس 30 ةيافت. اما در بلندمدت واردات در دور
  ).3يابد (نمودار  درصد كاهش مي

  
  د ريال)هزارميليار(پايه و رقيب  يروند تغييرات واردات كل كشور ذيل سناريو .3نمودار 

هـا، سـهم واردات در    كاهش تعرفه ةنتيج با كاهش قيمت نسبي واردات در ،در سال پايه
 ،بنابراين .شود تر مي سبد مصرفي خانوار ازطريق جايگزيني با كاالي مشابه توليد داخل بيش

ها بر اثر درآمـدي آن   مدت اثر قيمتي كاهش تعرفه يابد. درواقع، در كوتاه واردات افزايش مي
ب است و كاهش قيمت نسبي كاالهاي وارداتي باعث افزايش تقاضا براي اين كاالهـا و  غال

هـا بـر اثـر قيمتـي آن غالـب       تدريج اثر درآمدي كـاهش تعرفـه   شود. اما به رشد واردات مي
به اين مفهوم كه با كاهش تقاضا براي توليـدات داخلـي، توليـد ناخـالص ملـي و       .شود مي
تقاضا براي كاالهاي وارداتي نيـز   هكاهش خواهد يافت و درنتيج دنبال آن درآمد خانوارها به

اي و  چنين با كاهش توليد داخلي، تقاضا براي كاالهاي وارداتـي واسـطه   كم خواهد شد. هم
تغييرات توليد ناخالص ملـي و واردات كـل كشـور     4يابد. در نمودار  اي كاهش مي سرمايه
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توليد ناخالص داخلي  واردات

از  سـاله پـس   30 ةدور. در ن داده شـده اسـت  الحاق به سازمان جهاني تجارت نشا ةنتيج در
 طور متوسـط بـا نـرخ    درصد و واردات كل به 2/1الحاق توليد ناخالص ملي با نرخ متوسط 

  يابند. درصد كاهش مي 5/2

  هزارميليارد ريال)( رقيب يتغييرات توليد ناخالص ملي و واردات كل در سناريو .4 نمودار

پايه و رقيب  يمحصوالت كشاورزي را در سناريوروند تغييرات صادرات  5نمودار 
اول  ةصـادرات بخـش كشـاورزي در دهـ     ،شود مالحظه مي كهگونهدهد. همان نشان مي

يابد. رشـد صـادرات    شكل ماليمي كاهش مي از الحاق به سازمان جهاني تجارت به پس
ني شود. بـا الحـاق بـه سـازمان جهـا      از الحاق آغاز مي دوم پس ةبخش كشاورزي از ده

درصـد   3/1سـاله،   30 ةتجارت متوسط رشد صادرات بخـش كشـاورزي در يـك دور   
درصـد بـرآورد    5/0متوسط رشد توليد بخـش كشـاورزي    ،خواهد بود. در همين مدت

روند تغييرات نرخ رشد توليد بخش كشـاورزي را در كنـار تغييـرات     6شود. نمودار  مي
 ،شود كه مالحظه مي گونه. هماندهد رقيب نشان مي ينرخ رشد صادرات آن ذيل سناريو

 نيـز هماهنگ است. با كاهش توليـد، صـادرات    ديگر يكنوسانات اين دو متغير كامالً با 
  يابد. افزايش مي نيزشود و با افزايش آن صادرات  كم مي
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  هزارميليارد ريال)(پايه و رقيب  يتغييرات صادرات كاالهاي كشاورزي در دو سناريو .5 نمودار

  
  درصد)(رقيب  يروند تغييرات نرخ رشد توليد و صادرات بخش كشاورزي ذيل سناريو .6نمودار 
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  ريال)هزارميليارد (پايه و رقيب  يتغييرات صادرات و توليد صنعتي ذيل سناريو .7 نمودار

تغييرات صادرات صنعتي را ذيل دو سناريو و تغييرات توليد صـنعتي را ذيـل    7نمودار 
 2پايـه، صـادرات رشـد عـادي      يذيـل سـناريو   ،كه دهد. درحالي رقيب نشان مي يسناريو

هـاي وارداتـي،    رقيـب بـا كـاهش تعرفـه     ياما در سـناريو  ،درصدي خود را خواهد داشت
ات صنعتي نيز همانند واردات آن صادرات صنعتي كشور كاهش خواهد يافت. كاهش صادر

از گذشت سه  پسبا نرخ شديدتري نسبت به بخش كشاورزي خواهد بود. صادرات صنعتي 
ريـال  هزارميليـارد   553ريال در سال پايه بـه  هزارميليارد  1541دهه از الحاق به سازمان از 

درصـد   5/3از الحـاق،   سـاله پـس   30 ةصادرات صنعتي طـي دور  ،متوسط  طور رسد. به مي
دهد كه صنعت در وضعيت موجـود خـود    خوبي نشان مي به 7كاهش خواهد يافت. نمودار 

مشـهود اسـت    ،الحاق به سازمان جهاني تجارت آسيب خواهد ديد. در اين نمودار ةدرنتيج
كه روند تغييرات صادرات و توليد بخش صنعت با هم هماهنگي كامل دارند. توليد بخـش  

درصـد كـاهش    4/3طور متوسط با نرخ  مان جهاني تجارت بهالحاق به ساز ةصنعت درنتيج
خواهد يافت. با الحاق به سازمان جهـاني تجـارت، رشـد شـديد واردات در سـال پايـه و       

شـود. ايـن    پذيري پايين بخش صنعت باعث كاهش توليد و صادرات اين بخش مـي  رقابت
بـه ايـن سـازمان    اعضاي سازمان جهاني تجارت با عضويت ايـران   ةدرحالي است كه تعرف

الوداد ـ  هاي دولت كاملت حاضر تعرفه چراكه اكثر اين كشورها درحال ؛كند چندان تغيير نمي
رسي به  كنند و با الحاق به سازمان جهاني تجارت، وضعيت دست خود را بر ايران اعمال مي
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ات و تنها راه افزايش صـادر  بازار بهتري براي كشور در بازارهاي جهاني ايجاد نخواهد شد.
طريق  پذيري كاالهاي صادراتي از جبران كاهش فروش داخلي توليدات داخل افزايش رقابت

رشد متوسط متغيرهـاي اقتصـادي موردبررسـي در     1جدول  هاي توليد است. كاهش هزينه
  دهد. رقيب و پايه نشان مي يشكل درصد در دو حالت سناريو اين پژوهش را به

  از الحاق (درصد) ساله پس 30زماني  ةنرخ رشد متغيرهاي اقتصادي در باز .1 جدول
  الحاق) پايه (عدم يسناريو  رقيب (الحاق) يسناريو  متغير

  2  - 2/1  توليد ناخالص داخلي
  2  - 5/2  واردات كل
  2  - 4/3  توليد صنعتي
  2  5/0  توليد كشاورزي
  2  - 5/3  صادرات صنعتي

  2  3/1  صادرات كشاورزي
  2  - 7/3  صنعتيواردات 

  2  - 4/0  واردات كشاورزي

  
  گيري نتيجه. 9

هاي صنعت و كشاورزي با اسـتفاده از   سازمان جهاني تجارت بر صادرات و واردات بخش
هـاي مـدل مـاتريس     پوياي بازگشتي پرداختيم. پايگـاه داده  ةمحاسب مدل تعادل عمومي قابل

است. نتايج نشـان داد كـه بـا    هاي مجلس  مركز پژوهش 1390داري اجتماعي سال  حساب
شـده بـه سـازمان، واردات كشـور در      ها به سطح ميـانگين كشـورهاي ملحـق    كاهش تعرفه

امـا   ،يابـد  درصد افزايش مي 21و  70 ترتيببههاي كشاورزي و صنعت در سال پايه  بخش
افـت   ،اول ةكند. در بخـش كشـاورزي در دهـ    آن واردات سير نزولي خود را آغاز مي از پس

از الحاق  سوم پس ةماليمي در تجارت خارجي خواهيم داشت. در اين بخش، واردات از ده
از يك دهه، رشد ماليم خود را آغاز خواهنـد كـرد. درمجمـوع، در بخـش      و صادرات پس

از الحـاق نمايـان    اول پـس  ةتـر در دهـ   كشاورزي آثار منفي الحاق بر تجارت خارجي بيش
يابـد و   تري كاهش مي شدت بيش اوالً واردات و صادرات با ،شود. اما در بخش صنعت مي

يابد. دليل اين  موردبررسي تداوم مي ةتر، در طول دور ثانياً روند كاهشي، هرچند با شدت كم
افزايش  سبب دنبال الحاق به سازمان جهاني تجارت، توليد صنعتي به وضعيت آن است كه به
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، سـو  يك دهد كه از بيند. بررسي ما نشان مي مي جدي ةنسبتاً شديد واردات در سال پايه لطم
كه بر  ،الوداد خود راـ  هاي دولت كاملت حاضر تعرفه كشورهاي عضو سازمان درحال ةعمد

برند. بنابراين، در عمل الحاق به سـازمان،   كار مي براي ايران نيز به ،كنند ساير اعضا اعمال مي
بـراي كشـور نسـبت بـه وضـع موجـود       رسي به بازارهاي صادراتي بهتري را  شرايط دست

، ايـن  رديگـ  سـوي هاي كشورهاي عضو سازمان فراهم نخواهد كرد. از طريق كاهش تعرفه از
آميز  توانند رفتارهاي تبعيض مي ،كشورها مادامي كه ايران به عضويت سازمان درنيامده است

ز خـود نشـان   هاي تعرفه و ماليات و مقررات داخلي ا با كاالهاي صادراتي كشور ازنظر نرخ
ثبـاتي   الملل در وضعيت بـي  تعامل اقتصاد كشور با اقتصاد بين ،حاضر دهند. بنابراين، درحال

 ةبرد توسع كه بر راه ،رو، الحاق به سازمان جهاني تجارت براي اقتصاد كشور قرار دارد. ازاين
 ،كند مي اقتصادي خود تأكيد ةهاي توسع تعامل سازنده با ساير كشورها در برنامه صادرات و

گرفتن موضوع پيوستن كشور  تر يك ضرورت است. بنابراين، دولت الزم است ضمن جدي
ثرتر از اين فرصت ؤم ةمنظور كاهش آثار منفي الحاق و استفاد به سازمان جهاني تجارت، به

دقيقي براي  ةكه دولت حتماً بايد برنام كاري خود قرار دهد. نخست آن ةاقداماتي را در برنام
كاالهاي توليد داخـل   ةشد طريق كاهش قيمت تمام پذيري توليدات داخلي از رقابت افزايش

از الحـاق بـه سـازمان اقـدام بـه ادغـام        كه قبل ،داشته باشد. تجربيات كشورهايي مثل چين
گشـا   توانـد راه  مـي  ،هاي حاصل از مقياس كردند سمت صرفه هاي توليدي و حركت به بنگاه

هـاي   پذيري نظام تجاري و خودداري از تغيير مكرر نـرخ  بيني شفافيت و پيش يباشد. ارتقا
كار،  و هاي توليدي و تجاري، بهبود و تسهيل فضاي كسب تعرفه و مقررات مرتبط با فعاليت
و رعايـت   ،هاي كليدي خدماتي كنندگان خارجي در بخش رفع موانع حضور تجاري عرضه

گـذاري   جذب سرمايه واي توليد ه كامل تمام اشكال حقوق مالكيت فكري در كاهش هزينه
  خارجي نقش مهمي دارند.

  
  نهادها پيش
پذيري را تدوين و اجرا كند.  وري و رقابت بهره يبردي ارتقا شود دولت سند راه نهاد مي پيش

هـاي گزينشـي و مهارشـده در     هاي عام و افسارگسيخته بايد به حمايـت  كه حمايت دوم آن
هـا نبايـد    عالوه، كـاهش تعرفـه   هصنعتي مدون تبديل شوند. ب ةتوسع ةارچوب يك برنامهچ
شكل تدريجي انجام گيرد تا آثار توليدي و تجاري منفي در  بلكه بايد به ،شكل دفعي باشد به
 دهـد  شده نشان مـي  جاكه تجربيات الحاق كشورهاي ملحق اول الحاق كنترل شود. ازآن ةده
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ها  كاهش تدريجي تعرفه ،ها كم است اهش تعرفهانتقالي براي ك ةشدن از دور مند شانس بهره
ارچوب يك سياست استراتژيك تجاري صورت گيرد تـا در زمـان   هاز الحاق در چ بايد قبل

هـا   چنين كاهش تعرفه ها مواجه نشود. هم الحاق، اقتصاد كشور با شوك كاهش دفعي تعرفه
نظـام   )tariff escalationپلكـاني (  ةبايد تا جاي ممكن همراه با حفظ و تقويت ساختار تعرف

گذاران خارجي براي حضور در بـازار كشـور كـاهش     سرمايه ةاي كشور باشد تا انگيز تعرفه
 جديدوكار الزم براي استفاده از اقدامات اقتضايي و ابزارهاي  چنين، دولت بايد ساز نيابد. هم

حمايتي مثل اقدامات ضددامپينگ، اقدامات جبراني (براي مقابله بـا كاالهـاي برخـوردار از    
و اقدامات حفاظتي را براي جلوگيري از آسـيب و لطمـه بـه صـنعت      ،هاي صادراتي) يارانه

اين اقـدامات   ةآزادسازي و الحاق به سازمان جهاني تجارت فراهم كند. هم ةداخلي درنتيج
هاي حمايتي و  كه، دولت بايد برنامه . باالخره ايناستسازمان مجاز  ارچوب مقرراتهدر چ

مخصوصاً در كه داشته باشد پذير و كارگراني  مندي براي اقشار آسيب آموزشي ويژه و هدف
  .شوند كار مي بياز الحاق  دهة اول پس

شـكل تـدريجي و    هـا بـه   شود در مطالعات آتي، سناريوسازي كـاهش تعرفـه   نهاد مي پيش
تـر از   هاي صنعتي انجـام شـود تـا بتـوان ضـمن تحليـل دقيـق        اي با تفكيك زيربخش مرحله

  .كرد هئهاي صنعتي ارا تري به تفكيك زيربخش هاي سياستي مناسب مدهاي الحاق، توصيهآ پي
  
  ها نوشت پي

پيوسـتن  عنوان تحليل اثرات توليدي و رفاهي نويسندة مسئول مقاله، با اين مقاله از رسالة دكتري  .1
يافت تعادل عمومي قابل محاسبه در گـروه اقتصـاد دانشـگاه     ايران به سازمان جهاني تجارت: ره

  استخراج شده است. ،سمنان
علنـي امريكـا) در    دليل عدم حصول اجماع (مخالفت غيـر  بهسال درخواست ايران  5براي مدت . 2

االختيار تجاري وقت  تام ةنمايندهاي  از رايزني دستوركار شوراي عمومي سازمان قرار نگرفت. بعد
در دسـتوركار شـورا قـرار     1380بار در سال  توسعه براي اولين و با فشار گروه كشورهاي درحال

نشسـت شـوراي عمـومي، درخواسـت ايـران بـا        20سال ديگر و طي  4اما براي مدت  ،گرفت
 مريكا مواجه شد.امخالفت علني 

حول رژيم تجاري كشور متقاضي الحاق بـراي تطبيـق   مذاكرات يابي  حقيقتمنظور از مذاكرات . 3
رسي بـه بـازار    قوانين تجاري آن كشور با مقررات سازمان جهاني تجارت است. مذاكرات دست

بخـش كـااليي و خـدمات     شدن بازار كشور متقاضـي الحـاق در   مذاكراتي است كه با هدف باز
 شود. مي  انجام



 1397 تابستان، دومسال سيزدهم، شمارة  ،يناقتصاد و تجارت نو   50

آميـزي را بـا سـاير اعضـا در      بايد رفتار غيرتبعيض الوداد هر عضوـ  اساس اصل دولت كاملت بر. 4
  هاي تجاري از خود نشان دهد. اعمال مقررات وارداتي و تعرفه

ند از: عربستان، ويتنام، روسيه، اوكراين، ارمنستان، تايوان، تونگـا، مـونتنگرو،   ا اين كشورها عبارت. 5
 سيشل، مغولسـتان، قرقيزسـتان،   ،يواوآ، گرجستان، عمان، مولدمتاجيكستان، كيپ ورد، پاناما، سا

اي اين كشورها از پايگاه اينترنـي سـازمان جهـاني     اطالعات تعرفهچين.  و ،اردن، آلباني، اكوادور
 گرفته شد. )www.WTO.orgتجارت (

ازمان متعهـد  كه كشورهاي عضو س ستها سطحي از تعرفه )bound tariffs( شده هاي تثبيت تعرفه. 6
هـاي كـاربردي    تعرفـه ، براساس نتايج مذاكرات الحاق خود از آن تجاوز نكنند. بنـابراين  .اند شده

)applied tariffs( دنشده باش هاي تثبيت تر يا حداكثر مساوي با نرخ بايد همواره كم.  
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