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Abstract

The agricultural sector is very important in terms of its contribution to production

and employment as well as food security; therefore, assessing the impacts of trade

liberalization under the agricultural sub-sector is of particular importance. On this

direct, in this study, the effects of importation tariff reduction under the agricultural

sub-sector of Iran and the Eurasian Economic Union on welfare and trade balance,

based on the model of the World Trade Analysis project and version 10 of its

database, in two scenarios (reduction 25% and 50% reduction of tariff rates) are

analyzed. The results of this study display that the most negative impact on Iran's

welfare is been related to the reduction of Iran's importation tariff rate from the

Eurasian Economic Union in the sub-sector of “corn, barley, millet and other
cereals”. Moreover, the most positive impact on Iran's welfare is been related to the
reduction of Iran's importation tariff rate from the Eurasian Economic Union under
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the “wheat” sector. In addition, the most positive effect on the welfare of the

Eurasian Economic Union is been related to the reduction of Iran's importation tariff

rate from the Eurasian Economic Union under the “wheat” sector, Also, there is no
significant negative impact on the welfare of the Eurasian Economic Union in

different scenarios under the agricultural sector. In Iran, the most positive effect on

trade balance changing is been related to the activity of vegetables and the most

negative effect on trade balance changing is related to activity of wheat.

Keywords: Trade Liberalization, Eurasian Economic Union, Global Trade Analysis

Project (GTAP) model, Agriculture Sector, Tariff.

JEL Classification: C68, D58, Q56
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چکیده
سـزایی  هاشتغال و نیز امنیت غذایی از اهمیت ببخش کشاورزي به لحاظ سهم آن در تولید و

از کشـاورزي هـاي برخوردار است، بنابراین، ارزیابی اثـرات آزاد سـازي تجـاري زیـربخش    
ي اي برخوردار است، در همین راستا، در ایـن پـژوهش اثـرات کـاهش تعرفـه     اهمیت ویژه

رفـاه و تـراز تجـاري،    وراسیا بـر ایران و اتحادیه اقتصادي اکشاورزيهايوارداتی زیربخش
هاي آن، طی دو سـناریو  پایگاه داده10اساس الگوي پروژه تحلیل تجارت جهانی و نسخه بر

هـا) تحلیـل شـده اسـت. نتـایج ایـن       درصدي نرخ تعرفه50درصدي و کاهش 25(کاهش 
ي دهد که بیشترین تأثیر منفی بر رفاه ایران مربوط بـه کـاهش نـرخ تعرفـه    پژوهش نشان می

و "ذرت، جو، ارزن و سایر غـالت "ت ایران از اتحادیه اقتصادي اوراسیا در زیر بخش واردا
ي واردات ایـران از اتحادیـه   ترین تأثیر مثبت بر رفاه ایران مربوط به کاهش نـرخ تعرفـه  بیش

اقتصادي اوراسیا در زیر بخش گنـدم اسـت و نیـز بیشـترین تـأثیر مثبـت بـر رفـاه اتحادیـه          
ي واردات ایران از اتحادیه اقتصادي اوراسـیا در  بوط به کاهش نرخ تعرفهاقتصادي اوراسیا مر
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زیر بخش گندم است و همچنین تأثیر منفی قابل توجهی بر رفاه اتحادیـه اقتصـادي اوراسـیا    
تـرین  شود. در ایران، بـیش مشاهده نمیکشاورزيهاي در سناریوهاي مختلف در زیر بخش

جات و بیشـترین تـأثیر منفـی بـر     مربوط به زیر بخش سبزيتأثیر مثبت بر تغییر تراز تجاري 
تغییر تراز تجاري مربوط به فعالیت گندم است.

سازي تجاري، اتحادیه اقتصادي اوراسـیا، پـروژه تحلیـل تجـارت جهـانی،      آزادها:دواژهیکل
.کشاورزي، تعرفهبخش
JEL:C68,D58,Q56بنديطبقه

. مقدمه1
RTA: Regional Trade(ايهــاي تجـاريِ منطقــه نامـه موافقــتهـاي اخیــر، تعـداد   در سـال 

Agreements ،(ها عالوه بـر فـراهم کـردن    نامهاین موافقتت، روز به روز در حال افزایش اس
اي، موجـب بهبـود   تشکیل انواع همگرایی اقتصادي و رشد تجـارت درون منطقـه  يهازمینه

ــره  ــد و به ــت تولی ــی  ظرفی ــز م ــد نی ــل تولی ــونوري عوام ــا د. ش ــپتامبرت ــداد 2020س ، تع
WTO: World Trade(اي فعال به سازمان تجـارت جهـانی  ي تجاريِ منطقهنامهموافقت306

Organization(  ــت ــده اس ــزارش ش ,WTO(گ ــان،   ).2020 ــورهاي جه ــیاري از کش در بس
هاي اصلی سیاست تجـاري تبـدیل شـده اسـت. در     هاي تجاري به یکی از مؤلفهنامهموافقت
معرفـی شـده   WTOتحـت قـوانینی کـه توسـط     RTAستم تجـارت چنـد جانبـه،    زمینه سی

در نظر گرفته شـده اسـت   RTA، یک چارچوب قانونی براي WTOکنند. در قوانین میعمل
پذیر شده است. جمهـوري اسـالمی ایـران    که تجارت کاالها و خدمات طبق این قانون امکان

هاي پسا برجام، با مشکالت گسترده اقتصـادي مواجـه شـده اسـت و در طـی      پس از تحریم
هـاي  هاي پیش رو، مشکالت اقتصادي آن نیز بیشـتر خواهـد شـد. از ایـن رو سیاسـت     سال

هـاي  ایی ایران افزایش خواهد یافت. اتحادیـه اقتصـادي اوراسـیا از جملـه اتحادیـه     گرمنطقه
اي هـاي قابـل مالحظـه   گرایی و در زمینه اقتصادي پیشرفتاقتصادي است که در زمینه منطقه

هایی که ایران به خصوص از لحاظ اقتصـادي بـه   را به خود دیده است و از این رو همگرایی
تواند راهی براي کاهش فشارهاي اقتصـادي و  مانند روسیه دارد، میکشور اصلی این اتحادیه 

، Tabatabaei et al(2020)بهبود وضعیت اقتصادي ایـران منجـر شـود (طباطبـایی و همکـاران     
1399 :17.(
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EAEU: Eurasian(گسـترش روابـط تجـاري بـین ایـران و اتحادیـه اقتصـادي اوراسـیا         

Economic Union(توانـد  وردار است، توسعه روابط تجاري متقابل مـی اي برخاز اهمیت ویژه
اي نقش مؤثري ایفـا نمایـد، ایـران و اتحادیـه بـا وجـود       هاي سیاسی منطقهدر کاهش بحران

توانـد مشـوقی بـراي    مناسبات تجاري فعلی از روابط دو جانبه مناسبی برخوردارنـد کـه مـی   
توجـه بـه وضـعیت موجـود،     اي محسوب شود. بنابراین، باپیوندي تجاري منطقهتشکیل هم
نامه تجاري بین ایران و اتحادیـه اقتصـادي اوراسـیا بـه طـور کامـل اجـرا شـود،         اگر موافقت

تواند اثرات اقتصادي متفاوتی بر شرکاي مذاکره کننده داشته باشد.می
نامه آزاد تجاري بین ایران و اتحادیه اقتصادي اوراسـیا و کـاهش تعرفـه در    به دنبال توافق

ي مختلف اقتصادي و به ویژه در بخش کشاورزي، تولید، مصرف، حجـم تجـارت،   هابخش
گیـرد، از ایـن رو   هاي مختلف اقتصادي تحت تأثیر قرار مـی رفاه، تراز تجاري و ... در بخش

هـاي  مشخص شدن چگونگی واکـنش متغیرهـاي عمـده اقتصـادي در اثـر اعمـال سیاسـت       
در راسـتاي دسـتیابی بـه رفـاه اقتصـادي      هاي مناسب اقتصـادي تجاري، جهت تدوین برنامه

هاي کارآ، از اهمیت باالیی برخوردار است.جامعه و اتخاذ سیاست
هاي تجـاري، بسـتگی بـه میـزان دانـش      نامهبه طور کلی میزان انتفاع کشورها از موافقت

ــرات موافقــتآن ــا از اث ــهه ــر بخــشنام ــف اقتصــادب ــاي مختل ــتن ه ــال آن در م ي و اعم
باشد. با توجه به مالحظات مذکور، ضرورت دارد که پیش از اقدام بـه تنظـیم   یمنامهموافقت
هاي مختلـف اقتصـادي و بـه ویـژه در رفـاه و      ها بر بخشنامه از اثرات کاهش تعرفهموافقت

تراز تجاري زیر بخش کشاورزي آگاهی الزم وجود داشـته باشـد.بر ایـن اسـاس، پـژوهش      
ه چرا اتحادیه اقتصادي اوراسیا و باالخص روسـیه  حاضر در پی پاسخ به این پرسش است ک

ي واردات ایران از اتحادیه اقتصـادي اوراسـیا در محصـول    تأکید زیادي بر حذف نرخ تعرفه
نامه تجاري ایران و اتحادیه اقتصادي اوراسـیا چـه تـأثیري    گندم دارد؟ و به طور کلی موافقت

دارد؟ در همـین منظـور، در ایـن    زيکشـاور هـاي  بر رفاه و تغییرات تراز تجاري زیر بخش
ایـران و اتحادیـه اقتصـادي    کشـاورزي  هاي ي تجاري زیر بخشپژوهش اثرات حذف تعرفه

:GTAP(اوراسیا بر رفاه و تراز تجاري، بر اساس الگوي پروژه تحلیل تجارت جهـانی  Global

Trade Analysis Project( نسـخه   پایگاه داده10و نسخه) پایگـاه داده  10هـاي آنGTAP در
درصـدي  50درصـدي و کـاهش   25منتشر شده است)، طی دو سناریو (کاهش 2020سال 

)General Equilibrium Modelling PACKage(GEMPACKها) با بسته نرم افـزاري نرخ تعرفه
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هـاي  نامـه در زیـر بخـش   ر است که، تاکنون اثرات این موافقتتحلیل شده است. الزم به ذک
که مختص تجـارت بـین المللـی اسـت     GTAPکشاورزي با استفاده از الگوي تعادل عمومی 

اسـتفاده  GTAPمورد بررسی قرار نگرفته است، به همین منظور در این پـژوهش، از الگـوي   
شده است.

ــده اســت،   ــنج بخــش تشــکیل ش ــژوهش از پ ــن پ ــه، در بخــش دوم  ای ــس از مقدم پ
بـه تصـریح مـدل، پایگـاه داده     شود، بخش سومتحقیق (نظري و تجربی) بررسی میادبیات
اســتفاده در پــژوهش و حقــایق آمــاري اختصــاص دارد ســپس در بخــش چهــارم بــه  مورد
شـود و در نهایـت در بخـش پـنجم،     سازي الگو و ارائه یافته هاي پژوهش پرداخته مـی شبیه
گردد.و ارائه پیشنهادها ارائه میگیرينتیجه

ادبیات تحقیق.2
مبانی نظري1.2

ــه   ــل ده ــت1950از اوای ــه، موافق ــر    نام ــف نظی ــکال مختل ــیاري در اش ــاري بس ــاي تج ه
انـد، کـه   هاي گمرکی شـکل گرفتـه  هاي ترجیحی تجارت، تجارت آزاد و اتحادیهنامهموافقت

باشـد  سـازي تجـاري بـر رشـد تجـارت مـی      یکی از دالیل آن پذیرش ایده تأثیر مثبت آزاد 
)، بـا ایـن حـال، همـواره     242وZaghian and Asgari(2006) ،241:1385(زاغیان و عسـکري 

هاي تجاري مورد توجـه بـوده اسـت. تحقیقـات نظـري      نامهبررسی اثرات اقتصادي موافقت
از )(REI: Regional Economic Integrationاي اقتصاددانان در ارتباط با ادغام اقتصـادي منطقـه  

ــال  ــول   1950س ــی از معم ــی، یک ــه گمرک ــت و اتحادی ــده اس ــروع ش ــرین ش ــا REIت ه
عمدتاً بر اثرات رفاهی اعضاي اتحادیه و بقیه جهـان  اقتصاددانان تحقیقات شود.میمحسوب

بعــد اثــرات ایســتا، دو اصــطالح د. در اثــرات پویــا متمرکــز بــوو اثــرات ایســتادر دو بعــد
) براي اولـین بـار   Trade Diversion("انحراف تجارت"و )Trade Creation("تجارتخلق"

نامه آزاد تجـاري  معرفی شد، وي اظهار داشت که موافقتViner)(واینـر توسط 1950در سال 
)FTA: Free Trade Agreement کنـد. بـر اسـاس دیـدگاه واینـر،      ) همیشه رفاه را تقویت نمـی

افــزایش تجــارت بــین اعضــاي تجــاري موجــبتشــکیل اتحادیــه گمرکــی یــا منطقــه آزاد 
اثـرات ایجـاد تجـارت    یابـد.  شود ولی تجارت با اعضاي غیر اتحادیه کاهش مـی میاتحادیه

توانـد رفـاه   تواند رفاه کشورهاي عضو را افزایش دهد، در حالی که انحراف تجـارت مـی  می
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ثرات پویـا نیـز   در بعد اکشورهاي غیر عضو را کاهش داده و تخصیص منابع را تحریف کند.
گـذاري اشـاره شـده اسـت.     به مواردي همچون، اثرات مقیـاس، رقابـت و افـزایش سـرمایه    

) بـا طـرح ایـده شـرکاي تجـاري طبیعـی      Wonnacott and Lutz()1989(ووناکوت و لـوتز 
)Natural Trading Partnersهاي تجاري بـا شـرکاي تجـاري    نامهکنند که در موافقت) بیان می

تجارت بیشتر از انحراف تجارت خواهد بود. شرکاي تجاري طبیعی بـر مبنـاي   طبیعی، ایجاد 
وجود حجم تجارت باال در میان دو یا چند کشور با کمتـرین فاصـله جغرافیـایی بیـان دارد.     

) نیز معتقد است که هر چند تجـارت بـر مبنـاي مزیـت نسـبی      Krugman()1991(کروگمن
یاي نیز قرار دارد و حذف فاصله جغرافیـایی تـأثیر   گیرد اما تحت تأثیر فاصله جغرافشکل می

) نیـز دو مفهـوم   Bhagwati()1968(بـاگواتی سزایی در کـاهش هزینـه حمـل و نقـل دارد.     هب کنـد کـه   را مطـرح مـی  )Building and Stumbling Blocks(" بلوك سازنده و بلوك بازدارنده"
ایجـاد تجـارت اسـت.    این دو مفهـوم بسـیار نزدیـک بـه دو اصـطالح انحـراف تجـارت و       

خـود بـه ایـن    ) در پژوهشBlackhurst and Henderson()1993(هورست و هندرسونبلک
اي به طور ذاتی نه خوب هسـتند و نـه بـد،    هاي تجاري منطقهنامهرسند که موافقتنتیجه می

اي بـر اقتصـاد کشـورها بسـتگی بـه انگیـزه، روش       هـاي تجـاري منطقـه   نامـه اما اثر موافقت
ارد. بـه طـور کلـی بـا توجـه بـه       گیري و همچنین چگونگی تغییر آن در طول زمـان د شکل
هـاي مختلـف اقتصـادي در کشـورهاي     هاي تجاري بـر بخـش  نامهبودن اثرات موافقتمبهم

هـاي مختلـف در ایـن    هاي تجاري بررسینامهمختلف الزم است قبل از منعقد شدن موافقت
هـاي  هاي بررسی آثار ناشی از تغییر در سیاسـت روشاین خصوص انجام شود. به طور کلی 

) (پـیش از وقـوع) و مطالعـات    Ex-ante studiesتجاري به دو دسته شامل مطالعـات پیشـینی(  
شـود. از مطالعـات پیشـینی    یم مـی ) (پس از به وقوع پیوسـتن) تقسـ  Ex-post studies(پسینی

منظـور اثـرات بالفعـلِ ناشـی از     بینی اثـرات بـالقوه و از مطالعـات پسـینی بـه      منظور پیشبه
ــی سیاســت ــتفاده م ــاي تجــاري اس ــا و همکــاران( ه )، Mardiha et al.(2020)شــود (مردیه

هـا از الگـوي جاذبـه    نامـه هـاي پسـینی موافقـت   ). امروزه، به منظور انجام تحلیل1399:240
)Gravity Modelتعـادل  هـا از الگوهـاي   نامـه هاي پسینی موافقـت ) و به منظور بررسی تحلیل

شود، در پژوهش حاضـر از یـک الگـوي تعـادل عمـومی      عمومی و تعادل جزئی استفاده می
استفاده شده است.
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تجربیۀپیشین2.2
مطالعات تجربی متعددي در ارتباط با اثرات رفـاهی موافقـت نامـه آزاد تجـاري بـا رویکـرد       

انجـام شـده اسـت. نتـایج     ) Dynamic Benefits) و منـافع پویـا (  Static Benefitsمنافع ایسـتا ( 
دهد که اتحادیـه  ) نشان میLindertand Kindleberger)) (1986ي لیندرت و کیندلبرگرمطالعه

رفاه را افـزایش دهـد   د تجارتایجاگذارد: اثر گمرکی از دو طریق بر تجارت و رفاه تأثیر می
شـود. در ایـن مطالعـه، در بررسـی     و نیز اثر انحراف تجارت منجر به از دست رفتن رفاه می

تجاري، به مواردي همچون، اثـرات مقیـاس، رقابـت و    نامه آزادمنافع پویاي ناشی از موافقت
) در Primo and Alberto()1992(گذاري اشـاره شـده اسـت. پریمـو و آلبرتـو     افزایش سرمایه

ــمالی        ــاي ش ــاري آزاد آمریک ــرارداد تج ــاد ق ــه، ایج ــان داد ک ــود نش ــی خ ــه تجرب مطالع
)NAFTA: North American Free Trade Agreement    تجـارت بــین مکزیـک و اعضـاي (

NAFTAدهد و در مجموع ایجـاد  را افزایش میNAFTA      منجـر بـه ایجـاد تجـارت در بـین
گـذاري در کشـورهاي   شود، اما باعث انحراف تجارت و انحراف سـرمایه اعضاي اتحادیه می

.شودغیر عضو می

سازي تجـاري بـین   به بررسی منافع پویاي آزاد)،Hertel et al()2001(همکاران هرتل و 
ــا اســتفاده از یــک مــدل   ــپرGTAPژاپــن و ســنگاپور ب ایج شــبیه ســازي داختــه اســت، نت

اسـت.  ژاپن و سنگاپور بیشتر از مناطق دیگر جهـان  دهد که منافع پویا و بلند مدت مینشان
سـازي  اي منـافع پویـا و ایسـتاي آزاد   ، در مطالعـه )Gilbert & Wahl()2002(گیلبـرت و وال 

انـد. خروجـی مـدل تعـادل     نامه بانکوك را مورد بررسی قـرار داده تجاري بین اعضاي توافق
توانـد بـدتر شـدن    دهد که منافع پویاي چین و هند میاي ایشان نشان میعمومی چند منطقه

کند.  رابطه مبادله آنها را در کوتاه مدت جبران
سـازي  سازي اثرات آزادشبیه)، Fukase & Martin()2016(مارتین ي فوکاسه و در مطالعه

نشان داد کـه منـافع ناشـی از ایجـاد     GTAPتجاري بین هند و آمریکا با استفاده از یک مدل 
کشـور  دات را جبران نماید و رفاه هردوتواند انحراف تجارت ناشی از بخش وارتجارت می

شود.  یابد، در مجموع رفاه هر دو کشور زیاد میدر بخش صادراتی افزایش می
از ) نیز در مطالعه خود دریافتند کـه منـافع ناشـی   Roy & Mathur()2016(ماتور روي و 

تـر از  سازي تجاري بین هند و اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن کشور بریتانیـا بسـیار بـیش   آزاد
حالتی اسـت کـه ایـن کشـور در نظـر گرفتـه نشـود. بـا خـروج بریتانیـا از اتحادیـه اروپـا             
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بـه  )Qi and Zhang()2018(یابد. چی و ژانـگ  اقتصادي هند و اتحادیه اروپا کاهش میرشد
انـد، در ایـن مطالعـه از یـک الگـوي      سازي تجاري چین و استرالیا پرداختهت آزادبررسی اثرا

اي استفاده شده اسـت، نتـایج ایـن مطالعـه حـاکی از      تعادل عمومی قابل محاسبه چند منطقه
مثبت آزاد سازي تجاري بر متغییرهاي نـرخ رشـد تولیـد ناخـالص داخلـی، صـادرات،       ثیرأت

دي است.قیمت عوامل تولید و رفاه اقتصا
ســازي اثــرات ) بــه منظــور شــبیهKhan et al()2018(همکــاران ي خــان و در مطالعــه

از پسـیفیک - پیمان تجاري اقیانوس آرام یا شـراکت تـرنس  سازي تجاري بین پاکستان و آزاد
توانـد  دهد که این توافـق مـی  استفاده شده است، نتایج مطالعه آنها نشان میGTAPیک مدل 

اثرات منفی بر تولید ناخالص داخلی حقیقی، صادرات و واردات و رفاه خانوار داشته باشـد،  
ولی در مجموع بر اقتصاد پاکستان اثري مثبت دارد. با در نظر گـرفتن موقعیـت جغرافیـایی و    

ـ    استراتژیک ایده آل پاکسـ  ک اقتصـاد ترانزیتـی بـا تالقـی     تان و پتانسـیل آن بـراي داشـتن ی
دهد که ورود پیشنهادي پاکسـتان  آسیا، غرب آسیا و آسیاي میانه، این مطالعه نشان میجنوب

تواند فاصـله بـین   اي به سود منطقه دارد مینه تنها رفاه گستردهپیمان تجاري اقیانوس آرام به 
کاهش دهد و از این رو تـأثیر مثبتـی بـر نـابرابري درآمـد در      مند را در پاکستانفقیر و ثروت

.پاکستان خواهد داشت

) در ارتبـاط بـا   Pasara and Diko()2020(ي پاسـارا و دیکـو  سـازي مطالعـه  نتایج شـبیه 
هـاي تجـاري   تواند پتانسـیل دهد که این توافق مینامه تجارت آزاد قاره آفریقا نشان میتوافق

ایـن قـاره در سـطح تجـارت داخلـی      ده و شـاهد بهبـود قابـل توجـه     آفریقا را تحریک کـر 
هـا را افـزایش دهـد. در ایـن پـژوهش ایجـاد       باشد و در نتیجه رفاه اقتصادي آفریقـایی خود

اي نامـه منطقـه  تجارت، انحراف تجارت، مازاد مصرف کننده رفاه و درآمد حاصـل از توافـق  
هبود پایداري امنیت غذایی قـاره آفریقـا تـأثیر    تواند در بنامه میمحاسبه شده است. این توافق

.سزایی داشته باشدهب

) در بررسـی  Zoghipour and Zibaei(2010)) (1388ي ذوقی پـور و زیبـایی(  نتایج مطالعه
ایـران حـاکی از آن اسـت کـه     آزادسازي تجاري بر متغیرهاي کلیدي بخش کشاورزياثرات 

کاهش تعرفه بخش کشاورزي موجب کاهش اشتغال، موجودي سـرمایه، تولیـد و صـادرات    
ل عمـومی قابـل محاسـبه اسـتفاده     این مطالعه از یـک مـدل تعـاد   در شود، میدر این بخش 

است.شده
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ــژاد ( ــرات  Mesrinejad(2011)) (1389مصــري ن ــه بررســی اث ــازي تجــاري و آزاد) ب س
با الگوي تعادل عمومی قابل محاسبه پرداختـه اسـت، نتـایج    المللی در ایرانپذیري بینرقابت

آزادسـازي تجـاري  از هاالمللی بخشپذیري بینقدرت رقابتثیرأتاین مطالعه حاکی از عدم 
)، با استفاده از یک الگوي تعـادل  Mahmoodi(2014)) (1392در کوتاه مدت است. محمودي(

سـازي تجـاري بـین ایـران و     اثـرات آزاد سـازي  ، به شبیهGTAPعمومی قابل محاسبه از نوع 
شرکاي تجاري پرداخت. نتایج مطالعه وي نشان داد که رفاه ایـران از سـه ناحیـه تخصـیص     

یابد.کارا، رابطه مبادله و درآمدهاي تعرفه افزایش می
سـازي  ) بـه منظـور شـبیه   Heidari et al.(2015)) (1394ي حیدري و همکاران (در مطالعه

بخش کشاورزي بر متغیرهاي کالن اقتصادي از یک مدل تعادل عمـومی  اثرات کاهش تعرفه
دهد کـه کـاهش   استفاده شده است، نتایج مطالعه ایشان نشان میGTAPقابل محاسبه از نوع 

ها، رفاه اجتماعی، کارایی تخصیص منابع در بخش کشاورزي و تولیـدات  درصدي تعرفه50
) Saadat et al.(2017)عادت و همکـاران ( ي سـ دهـد. در مطالعـه  کشـاورزي را افـزایش مـی   

) اثرات رفاهی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در قالـب یـک الگـوي تعـادل     1396(
یک افـق بلنـد مـدت    درعمومی قابل محاسبه بررسی شده است، نتایج حاکی از آن است که 

یابد.سی ساله، سطح رفاه خانوارها افزایش می
Samadiصمدي و همکاران ( et al.(2019)) (1398  با بررسی اثرات آزاد سازي تجـاري ،(

بر نابرابري درآمدي تحت حاکمیت اقتصاد مقاومتی با طراحی یـک الگـوي تعـادل عمـومی     
هـاي  در وضعیت فعلی کشور، کاهش نـرخ تعرفـه در بخـش   دهند که قابل محاسبه نشان می

ــ   ــدن موجــب ک ــداري و مع ــداري، جنگل ــت و باغ ــابرابري و زراع ــاي در بخــشاهش ن ه
ونقـل و  غذایی، صنایع با فناوري پایین، صنایع با فناوري بـاال، آمـوزش عـالی، حمـل    صنایع

ــتایی      ــهري و روس ــاطق ش ــابرابري در من ــزایش ن ــب اف ــدمات موج ــایر خ ــیس ــود. م ش
)، با بررسی عوامـل مـؤثر بـر صـادرات ایـران بـه اتحادیـه        Asgari(2019)) (1398(عسگري

نشـان داد کـه   2007- 2016ي زمـانی  الگـوي جاذبـه و طـی دوره   اقتصادي اوراسیا بر اساس 
متغیرهاي مشابهت اقتصادي، اندازه تولید ناخالص داخلـی، نـرخ واقعـی ارز و تفـاوت بـین      

درآمد صادر کننده و وارد کننده بر افزایش صادرات ایران مؤثر است.
ــاران ( ــی و همک ــه  )، Elahi et al.(2020)) (1399اله ــوي جاذب ــاس الگ ــر اس ــی ب و ط

نامه تجـاري بـین ایـران و اتحادیـه     آثار بالقوه موافقت، به بررسی 2001- 2018زمانی يدوره
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هـاي ایـن   انـد. یافتـه  پرداختـه هاي صادراتی صنعت و کشـاورزي اقتصادي اوراسیا بر بخش
گـذاري مسـتقیم   متغیرهاي میانگین تولید ناخالص داخلی و سرمایهدهد که پژوهش نشان می

ــت و خــارجی ــري مثب ــرخ ارز  اث ــه و ن ــرخ تعرف ــاي ن ــر صــادرات  متغیره ــی ب ــري منف اث
حذف تعرفـه  دارد و سیاااوراتحادیه اقتصادي ایران به کشورهاي کشاورزي و صنعت بخش

هاي مختلف اقتصادي ایـران را منتفـع کنـد و ایـن     تواند بخشتجاري بین ایران و اوراسیا می
حذف شود.و کشاورزي خش صنعت شود که تعرفه بمنفعت زمانی بیشتر می

هـاي تجـاري   نامـه اگرچه در مطالعات ذکر شده تمرکز زیادي بر اثرات اقتصادي موافقت
هاي ادبیـات در ارتبـاط بـا اهـداف ایـن پـژوهش       شود، اما هنوز برخی از شکافمشاهده می
اقتصـادي  نامه تجاري ایران و اتحادیه در مطالعات اندکی اثرات اقتصادي موافقت.وجود دارد

هـاي مختلـف   اوراسیا بررسی شده است، در این پژوهش، بررسی اثرات اقتصادي زیر بخش
شـود، ایـن الگـو    براي اولین بـار انجـام مـی   GTAPبخش کشاوري ایران و اوراسیا با الگوي 

المللـی اسـت و در آن امکـان ارزیـابی     ابزاري قدرتمند به منظور تجزیه و تحلیل تجارت بین
پذیر است. در این پـژوهش مقـدار دقیـق    اقتصادي به طور دقیق و کمی امکاناکثر متغیرهاي

هــاي مختلــف وراســیا در زیــر بخــشهــاي وارداتــی ایــران و اآثــار رفــاهی کــاهش تعرفــه
شـود.  و عـددي بیـان مـی   کشاوري و نیز تغییرات تراز تجاري آن بـه صـورت کمـی   بخش

ده از جدیـدترین نسـخه پایگـاه    سـتفا تـوان بـه ا  موارد دیگر وجه تمـایز ایـن مطالعـه مـی    از
المللـی معتبـر و   اشاره نمود، الزم به ذکر است که این پایگاه داده در سـطح بـین  GTAPداده

شناخته شده است.

. روش تحقیق3
تصریح مدل1.3

طی دو دهه گذشته، با فراگیرتر شدن جهانی شـدن، الگوهـاي سیاسـی و اقتصـادي جهـانی      
Cuiاند (کـوي و همکـاران   هخوش تغییرات فاحشی شددست et al ،2019 :4015.(  در ایـن

انجـام شـده اسـت،    GTAPسـازي نتـایج براسـاس الگـوي    پژوهش، تحلیل تجربـی و کمـی  
جهــانی، )،CGE: Computable general equilibriumهــاي (، از نــوع الگــويGTAPالگــوي

بـراي  CGEهـاي اقتصادسـنجی، الگوهـاي    باشد. در مقایسه با مـدل اي و ایستا میمنطقهچند
هاي تجاري بسیار مفید است. توانایی ایـن الگـو در ارائـه ارزیـابی     نامهارزیابی اثرات موافقت
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کل اقتصاد به جاي تجزیه و تحلیل جداگانه از یک بازار یا بخش خاص، از رویکـرد تعـادل   
). تغییــر در Rosyadi and Widodo ،2018 :7روزادي و ویــدودو جزئــی برتــر اســت (  

توانـد بـر اقتصـاد جهـانی و نیـز      هاي تجاري ایران و اتحادیه اقتصـادي اوراسـیا مـی   سیاست
کشورهاي عضو تأثیر داشته باشد که این الگو به خوبی و با دقت باال قادر است این نتـایج را  

نـاطق از طریـق مکـانیزم قیمـت     هـا و م پیونـد بـین بخـش   CGEگزارش دهـد. در الگـوي   
). بنابراین به طور خـاص  Rosyadi and Widodo ،2018 :7شود (روزادي و ویدودو میانجام

.براي این مطالعه انتخاب شده است

کـه تمـام منـابع درآمـدي منطقـه،      اي استهر کشوري داراي یک حساب خانوار منطقه
کـل  .کنـد آوري مـی اي را جمـع درآمد تعرفهجمله پاداش نیروي کار و سرمایه و همچنیناز

انداز اسـت کـه بـا فـرم تـابعی کـاب       مخارج شامل مصرف دولت، مصرف خصوصی و پس
کـردن  ). به منظور کالیبرهSong and Cui ،2018 :6شود (سونگ و کوي داگالس نشان داده می

تالف هاي مصرف خصوصی در الگو، از یک تابع غیر هموتتیـک و از نـوع اخـ   کشش قیمت
)استفاده شده است و نیز به منظـور  Constant Difference of Elasticity (CDE)ها (ثابت کشش

شـود  هاي مصرف دولتی در الگو، از تابع کاب داگالس استفاده میکالیبره کردن کشش قیمت
).Song and Cui ،2018 :6(سونگ و کوي 

المللی اسـت. ایـن الگـو از    ابزاري قدرتمند براي تجزیه و تحلیل تجارت بینGTAPمدل
گـذاري  ستانده با ابعاد وسیع، جزئیات تجارت و سـرمایه –هایی همچون جدول داده ویژگی

هـاي مختلـف   پـذیري آن بـه تفکیـک منـاطق و بخـش     و پایگاه داده مربوط به آن، انعطـاف 
اقتصادي، امکان تمرکز بر هر منطقه و تجمیع مناطق با هم برخوردار اسـت (هـا و همکـاران    

Ha et al ،2017 :102در الگوي .(GTAPردات و محصـوالت داخلـی   ود کـه وا شـ فرض می
شـوند. بـه همـین ترتیـب،     هم متفاوت هستند و نسبت به هم جانشین ناقص محسوب میبا

شـوند کـه بـه نـوعی فـرض      محصوالت کشورهاي مختلف به طور ناقص جایگزین هم می
: Cui et al ،2019شـود (کـوي و همکـاران    ) تـأمین مـی  Armington assumption(آرمینگتون

، ارائـه کامـل معـادالت الگـو     GTAPالگـوي  ه تعداد زیاد روابط و معـادالت  ). با توجه ب1043
شـود  فراتر از یک مقاله بوده و از حوصله بحث خارج است و براي مطالعه بیشتر پیشنهاد می

ــه  ــربـ ــاران  Burfisher()2021(بورفیشـ ــگ و همکـ ) و Corong et al()2017()، کورونـ
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مراجعـه شـود، در ادامـه فقـط     GEMPACKفـزاري  ااز بسته نـرم TABmateیا gtap.tabفایل
معادالت مرتبط با رفاه و تراز تجاري آورده شده است.  
رفـه واردات بـراي کـاالي خـاص از     در این پژوهش، تغییر سیاست تجـاري (کـاهش تع  

هـاي جهـانی و داخلـی خواهـد شـد، ایـن       کشور)، منجر به مجموعه جدیدي از قیمـت هر
بـه  چنین سیاسـتی منجر .دهدجاري مناطق مختلف را تغییر میسیاست به طور مستقیم تراز ت

شـود. از ایـن رو، در   تغییر قیمت کاال و همچنین روابط تولیدي مرتبط با کاالي مورد نظر می
تـأثیر چنـین تغییراتـی قـرار     هـا نیـز تحـت    ارچوب الگوي تعادل عمومی، سـایر بخـش  هچ

اي) ناشـی از  ، رفاه اقتصادي (تغییرات معـادل خـانوار منطقـه   GTAPدر مدل .گرفتخواهند
تکانه سیاستی، از تخصـیص درآمـد ملـی بـین مصـرف خصوصـی و دولتـی و پـس انـداز          

از تفـاوت بـین مخـارج    ،)Equivalent Variations(EV)(شـود. تغییـرات معـادل    استخراج می
اولیـه و مخـارج اولیـه    هـاي  قیمـت نیاز براي به دست آوردن سطح مطلوبیت جدید در مورد

) از تخصـیص درآمـد ملـی بـه     EVآیـد. رفـاه اقتصـادي (تغییـرات معـادل یـا       دست مـی به
ي تغییرات معـادل و  شود، محاسبهخصوصی، مصرف دولت و پس انداز محاسبه میمصرف

ــوي  ــه آن در الگ ــاف  GTAPتجزی ــل و ه ــط هرت Hertel(توس and Huff ()2001 ــام ) انج
شود:  ) تعریف می1ي (به صورت رابطهrدر منطقه )EV(است، تغییرات معادلشده

r r r rEV =INCOME (u +pop ) )1(

که در آن، 
rINCOMEي سطح درآمد در منطقهr ،ru  در صد تغییر در مطلوبیت سـرانه

) از EVاست. تغییـرات معـادل (  rنیز نرخ تغییر جمعیت در منطقه rpopو rي در منطقه
طلوبیـت جدیـد (بعـد از اعمـال     تفاوت مخـارج مـورد نیـاز جهـت دسترسـی بـه سـطح م       

) Y) و ســطح مطلوبیــت در تعــادل اولیــه (YEVهــاي اولیــه (سیاســتی) در قیمــتتکانــه
آید.  میدستبه

EV=YEV Y )2(

)، داریم:2ي(گیري از طرفین رابطهبا دیفرانسیل

(0.01) EV EVdEV Y y )3(
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اي را درصد تغییر در رفاه خـانوار منطقـه  dEVوEVYدرصد تغییراتEVyکه در آن،
توان به صورت سرانه نیـز  اي را میدهد. تقاضا براي خانوار منطقهنشان میGTAPدر الگوي 

) و درصـد تغییـر در   nرا به درصـد تغییـر در جمعیـت (   EVyتواننشان داد، بنابراین، می
هـاي جدیـد   یـت سـرانه بـا قیمـت    یـابی بـه سـطح مطلوب   ) براي دستEXXسرانه هزینه (

EVکرد (تجزیه EVy n X تـوان بـه صـورت   اي را مـی ). بنابراین، تغییر در رفاه منطقه
) بازنویسی کرد:4(يرابطه

(0.01) (0.01)EV EV EVdEV Y n Y u  )4(

، dEV) است. بـه منظـور شناسـایی اجـزاي    uکشش هزینه مطلوبیت(EVکه در آن،
تـوان بـه صـورت    اي را میمنطقهاي تجزیه شود، تجزیه درآمد واقعی الزم است درآمد منطقه

)بیان کرد:  5(يرابطه

( )D Y y p  )5(

) را EVدرصد تغییر در قیمـت اسـت. بنـابراین، تجزیـه تغییـرات معـادل(      pکه در آن، 
) بازنویسی کرد:6ي(اي به صورت رابطهتوان به عنوان تابعی از درآمد منطقهمی

(0.01)(1 ) (0.01)EV EV EV
EV

Y
dEV Y n D

Y

 
 

   )6(

آید:) به دست می7ي (تغییر در تراز تجاري از رابطهGTAPدر الگوي

DTBALi(i,r) [VXW(i,r) / 100] * vxwfob(i,r) - [VIW(i,r) / 100] * viwcif(i,r) )7(

(منطقـه) میلیـون دالر   r(کـاال) و iتغییر در تراز تجاري بر اسـاس DTBALi(i,r)که در آن
فــوب (میلیــون دالر آمریکــا) در ارزش کاالهــاي صــادراتی بــه قیمــت VXW(i,r)آمریکــا، 

تغییر در ارزش کاالهاي صادراتی به قیمت فوب نسبت به سـال پایـه   vxwfob(I ,r)پایه، سال
ارزش کاالهاي وارداتی به قیمت سـیف میلیـون دالر آمریکـا در    VIW(i, r)بر حسب درصد،

به قیمت سـیف نسـبت بـه سـال پایـه      تغییر در ارزش کاالهاي وارداتی viwcif(i, r)پایه،سال
هـاي کشـاورزي بـر تغییـر     ي زیـر بخـش  هاي تعرفـه نرخحسب درصد است. اثر کاهش بر
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تجاري به تفکیک تغییر در ارزش کاالهاي صادراتی و تغییر در ارزش کاالهاي وارداتـی  تراز
ان شده است.  بی9و 8به ترتیب در روابط 

DVXW(i,r) [VXW(i,r) / 100] * vxwfob(i,r) )8(
DVIW(i,r)=[VIW(i,r) / 100] * viwcif(i,r) )9(

تغییـر در ارزش  DVIW(i, r)تغییر در ارزش کاالهاي صـادراتی و  DVXW(i, r)که در آن 
کاالهاي وارداتی است.

ها  ها و دادهها، منطقهپایگاه داده و تجمیع بخش2.3
بـین ایـران و اتحادیـه    کشـاورزي  هـاي زیـر بخـش  هاي اثرات کاهش تعرفهدر این پژوهش 

پایگـاه  10) و نسـخه  GTAPاقتصادي اوراسیا بر اساس مدل پروژه تحلیل تجـارت جهـانی(  
درصـدي نـرخ تعرفـه هـا)     50درصـدي و کـاهش   25هاي آن طی دو سناریو (کاهش داده

منتشــر شــده و شــامل 2020ر ســال دGTAPپایگــاه داده 10تحلیــل شــده اســت، نســخه 
، 2007، 2004هـاي  هانی دارنـد و سـال  بخش است که داللت بر اقتصاد ج65منطقه و 141

شوند، در ایـن پـژوهش شـبیه سـازي     به عنوان مالك (پایه) در نظر گرفته می2014و2011
انجام شده است.GEMPACKافزارو با نرم 2014اساس سال پایه بر

بخـش، در  65کشور (یا همان منطقـه) و  141ري اجتماعی ها شامل ماتریس حسابداداده
شـوند،  ها و مناطق خاص تجمیـع مـی  باشد و بر اساس هدف تحقیق به بخشمی2014سال 

GTAPagg (GTAPAgg: Dataنرمـافزار GTAPهـاي  دادهبراي این منظـور همـراه بـا پایگـاه     

Aggregation Program)هـاي  جهت استفاده در مدلهاضمیمه شده که کاربرد آن تجمیع داده
بـراي 14الـی  1بخـش ( 17ها در قالـب  اي است. در این پژوهش دادهتعادل عمومی منطقه

GRO)، گنـدم (WHT)، بـرنج (PDRشـامل زیـر بخـش   14ي (ایـن  کشـاورز هايزیر بخش

ــو،ذرت( ــالت ،ج ــایر غ ــبزي(V_F)، ارزن و س ــاتس ــوه، ج ــات می ــا، حبوب OSD)، ه

ــه( ــايدان ــی ه ــوهروغن ــی ومی ــاي روغن ــد  (C_B) ،ه ــاوي قن ــوالت ح PFB)،محص

ــوالت( ــافیمحص ــی  OCR)، الی ــر، داروی ــوالت معط ــه(محص ــده،   و ادوی ــاه زن ــا، گی ه
، اسـب و (حیوانـات گاوسـان، زنـده   CTL، اي، تنباکو، سایراقالم گیـاهی) علوفهمحصوالت

تخـم مـرغ یـا    خوك/ گراز، طیورخانگی، سایرحیوانات زنده، (OAP، سایر نشخوارکنندگان)
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اسـتفاده  موادخـام حیـوانی مورد  (WOL(شیرخام)، RMK)،تخم سایرطیور، عسل طبیعی و ..
ــري)، داري و درخــت(محصــوالت جنگــلFRS)، منســوجاتدر ــاهی(FSHب ــري و م گی

. نفـت، گـاز،   15) اسـت)  هـاي خـدماتی وابسـته   گـذاري و فعالیـت  شکار، تله، پروريآبزي
عامل تولیدي (نیروي کـار مـاهر،   5. خدمات) و 17صنعت و . 16سنگ و مواد معدنی زغال

منطقـه (ایـران، اتحادیـه اقتصـادي     3نیروي کار غیر ماهر، منابع طبیعـی، زمـین و سـرمایه) و    
هاي مربوط به منـاطق، عوامـل اولیـه    اوراسیا و سایر کشورها) تجمیع شده است. تجمیع داده

) آورده1پــژوهش در جــدول (اســاس اهــداف هــاي مختلــف اقتصــادي برولیــد و بخــشت
است.شده

2014اساس ماتریس حسابداري اجتماعی سال ها بر. تجمیع داده1جدول 
هاي پژوهشمنبع: یافته

10اساس نسخه قبل از تجمیع و برمجموعه
GTAPهاي پایگاه داده

اساس اهداف پژوهشبعد از تجمیع و بر

هاي بخش
بخش و زیر بخش65اقتصادي

ي هاي گروه کشاورزرشته فعالیت.14الی 1
.نفت، گاز، زغال سنگ و مواد معدنی15

.خدمات17.صنعت 16
عوامل اولیه 

تولید
نیروي کار ماهر، نیروي کار غیرماهر ، منابع 

طبیعی، زمین و سرمایه
، منابع وي کار ماهر، نیروي کار غیر ماهرنیر

طبیعی، زمین و سرمایه

منطقه یا کشور141مناطق
)،Iran(ایران

)EAEU(اتحادیه اقتصادي اوراسیا
:ROWو بقیه دنیا ( Rest of World(

حقایق آماري3.3
یپیشنهادي بین دو شریک تجاري، اطالعات مربـوط بـه وابسـتگی    نامههنگام ارزیابی موافقت

تجاري موجود بین آنها به عنوان شرکاي تجاري از اهمیت بسزایی برخـوردار اسـت، حجـم    
کمتـري بـین ایـن دو شـریک تجـاري      هاي تجـاري نسـبتاً  تجارت بیشتر نشان دهنده هزینه

هـاي  مقایسه با سایر شرکاي تجاري آنها است، در ادامه، روابط تجاري موجود بـین طـرف  در
توانـد  مذاکره کننده (ایران و اتحادیه اقتصادي اوراسیا) بررسی شده است، روابط تجاري مـی 

) صـادرات و واردات  2نامه تجاري مفیـد باشـد. در جـدول(   ي موافقتهدر تعیین اثرات بالقو
در قیمـت جهـانی   کشـاورزي  هـاي زیر بخـش کاال بین ایران و اتحادیه اقتصادي اوراسیا در 
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را کشـاورزي هـاي زیـر بخـش  ) 2برحسب هزار دالر آورده شده است. ستون اول جـدول( 
دهد.نشان می

(گنـدم)، واردات ایـران از   WHTر ردیف سـوم کـد   توان ذکر کرد که دبه عنوان مثال می
هـزار دالر و  6/263699) برابـر بـا   VIWS-IRANاتحادیه اقتصادي اوراسیا در قیمت جهانی (

) برابـر بـا   VXWD-IRANصادرات ایران به اتحادیـه اقتصـادي اوراسـیا در قیمـت جهـانی (     
ایـران در قیمـت جهـانی    باشـد و واردات اتحادیـه اقتصـادي اوراسـیا از     هزار دالر می2/22
)VIWS-EAEU هزار دالر و صـادرات اتحادیـه اقتصـادي اوراسـیا بـه ایـران در       20) برابر با

ــانی ( ــت جه ــا VXWD-RAEUقیم ــر ب ــی511380) براب ــزار دالر م ــمه ــد و ه ــین باش چن
) برابـر بـا   (گنـدم WHTي وارداتـی ایـران از اتحادیـه اقتصـادي اوراسـیا در کـد       تعرفهنرخ
(گنـدم)  WHTي وارداتی اتحادیه اقتصادي اوراسـیا از ایـران در کـد    نرخ تعرفهدرصد و50

برابر با صفر است.

(درصد)(هزار دالر) و نرخ تعرفهواردات و صادرات کاال در قیمت جهانی.2جدول 
)GTAPهاي پایگاه داده10اساس نسخه هاي پژوهش (برمنبع: یافته

VIWS-
IRAN

VXWD-
IRAN

تعرفه 
ایران

VIWS-
EAEU

VXWD-
RAEU

تعرفه 
اوراسیا

PDR18/38411/415042000
WHT6/2636992/2250205113800
GRO27/2302802/10213/810203057100
V_F4294786/18718585/224852038058/6
OSD49/3069106/12795/4130274900
C_B02/22000100
PFB02/5973752/218302180600
OCR67/3822578/254769/626805034/1
CTL76/949029/1967/1201000
OAP47/7947559/316476/0433031015/1
RMK54/16301/80103300
WOL86/2863581/52050600
FRS52/1668193/38093/24402603/8
FSH53/3960454/29102903012/2

--- 260110846170--- 10193185/197415مجموع
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تجربینتایج .4
GTAP، از الگوي تعادل عمومی قابل محاسبه و بـه طـور خـاص از الگـوي     پژوهشدر این 

استفاده شده است، این الگو داراي ویژگی ایسـتاي تطبیقـی اسـت، بـدین معنـی کـه نتـایج        
کشـاورزي در  هايي زیر بخشهاي تعرفهپژوهش نرخحاصل از تغییر در پارامترها (در این 

شـوند. یکـی از   ) مقایسـه مـی  2014کنند) با سـال مبـدأ (سـال    هاي مختلف تغییر میسناریو
ســازي یــا حاســبه، شــبیههــاي تعــادل عمــومی قابــل ماهــداف اصــلی بــه کــارگیري مــدل

ـ   توان آثار سیاستسازي میاست. با سناریوسازيسناریو ه صـورت کمـی   هـاي مختلـف را ب
کشـاورزي در  هـاي ي زیـر بخـش  هـاي تعرفـه  بررسی کـرد. در ادامـه اثـرات کـاهش نـرخ     

اتحادیـه  و کشـاورزي ایـران  هـاي زیـر بخـش  هاي مختلف بر رفـاه و تـراز تجـاري    سناریو
هـاي آثار رفاهی کـاهش تعرفـه در زیـر بخـش    اقتصادي اوراسیابررسی و تحلیل شده است. 

ـ    کشاورزي ه تفکیـک و طـی دو سـناریو (کـاهش     بین ایران و اتحادیـه اقتصـادي اوراسـیا ب
درصدي) تحلیل شده اسـت. تکانـه اول و دوم بـه صـورت زیـر      50درصدي و کاهش 25

شوند:تعریف می
ي واردات ایران از اتحادیه اقتصادي اوراسیا؛هاي تعرفهنرختکانه اول: کاهش 
واردات اتحادیه اقتصادي اوراسیا از ایران؛ي هاي تعرفهنرختکانه دوم: کاهش 

وم، همزمـان اعمـال شـده اسـت (در     در ستون مربوط بـه خـالص رفـاه، تکانـه اول و د    
شود).سناریو، هم زمان هر دو تکانه اعمال میهر

را در کشـاورزي هـاي ي در زیـر بخـش  هـاي تعرفـه  نـرخ ) آثار رفاهی کاهش 3جدول(
دهـد.  ه اقتصـادي اوراسـیا بـر حسـب هـزار دالر نشـان مـی       سناریو اول براي ایران و اتحادی

ارزن و (ذرت، جـو، GROفعالیـت ترین تأثیر منفی بر رفاه ایـران مربـوط بـه تکانـه اول     بیش
هزار دالر)و بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه ایران مربـوط بـه تکانـه اول    59/1789غالت) (سایر

نیز بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه اتحادیـه  هزار دالر)است و WHT) (66/23927گندم (فعالیت
هـزار دالر)اسـت و   WHT) (57/30512گندم (فعالیتاقتصادي اوراسیا مربوط به تکانه اول 

هـاي مختلـف در   چنین تأثیر منفی قابل توجهی بر رفاه اتحادیه اقتصادي اوراسیا در تکانـه هم
هـاي  بـر رفـاه طـرف   شـود. بیشـترین تـأثیر مثبـت    مشـاهده نمـی  کشاورزيهايزیر بخش
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ي واردات ایـران از اتحادیـه اقتصـادي اوراسـیا در     کننده مربوط به کاهش نرخ تعرفـه مذاکره
) است.WHTگندم (فعالیت

(هزار دالر)هاي گروه کشاورزيرشته فعالیتآثار رفاهی کاهش تعرفه در .3جدول 
هاي پژوهشمنبع: یافته

سناریو اول اوراسیاسناریو اول ایران
خالص رفاهتکانه دومتکانه اولخالص رفاهتکانه دومتکانه اول

PDR000000
WHT66/23927066/2392757/30512057/30512
GRO59/1789 -059/1789 -35/945035/945
V_F33/1 -57/244824/244748/021/14369/143
OSD66/78 -066/78 -45/122045/122
C_B000000
PFB000000
OCR92/0 -99/1107/1120/067/1 -47/1 -
CTL1/001/004/0 -004/0 -
OAP11/044/455/402/029/131/1
RMK000000
WOL000000
FRS95/0 -32/837/729/122/051/1
FSH085/085/0031/0 -31/0 -

42/2205617/247459/2453032/3158274/14206/31725مجموع

را در سناریو دوم بـراي  کشاورزيهاي) آثار رفاهی کاهش تعرفه در زیر بخش4جدول(
ترین تأثیر منفـی بـر   دهد. بیشحسب هزار دالر نشان میایران و اتحادیه اقتصادي اوراسیا بر 

ــه اول    ــه تکان ــوط ب ــران مرب ــاه ای ــترف ــالت GROفعالی ــایر غ ــو، ارزن و س ) (ذرت، ج
گنـدم فعالیـت بر رفاه ایران مربوط به تکانـه اول  دالر) و بیشترین تأثیر مثبتهزار86/3569(
)WHT) (05/47884      هزار دالر)است و نیز بیشترین تأثیر مثبـت بـر رفـاه اتحادیـه اقتصـادي

چنـین  دالر) است و هـم هزار WHT) (78/61061گندم(فعالیتاوراسیا مربوط به تکانه اول 
هـاي مختلـف در   راسـیا در تکانـه  تأثیر منفـی قابـل تـوجهی بـر رفـاه اتحادیـه اقتصـادي او       

هـاي  شـود. بیشـترین تـأثیر مثبـت بـر رفـاه طـرف       مشـاهده نمـی  کشـاورزي هايبخشزیر
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ي واردات ایـران از اتحادیـه اقتصـادي اوراسـیا در     کننده مربوط به کاهش نرخ تعرفـه مذاکره
(سـبزي جـات، میـوه هـا،     V_F) است. تکانـه دوم مربـوط بـه فعالیـت     WHTگندم(فعالیت

هـزار دالر). مقایسـه سـناریو اول و دوم    05/4913دهد(حبوبات) نیز رفاه ایران را افزایش می
یابد.دهد که هر چه درجه آزاد سازي بیشتر باشد، رفاه نیز افزایش مینشان می

(هزار دالر)هاي گروه کشاورزيشته فعالیترآثار رفاهی کاهش تعرفه در .4جدول 
هاي پژوهشمنبع: یافته

سناریو دوم اوراسیاسناریو دوم ایران
خالص رفاهتکانه دومتکانه اولخالص رفاهتکانه دومتکانه اول

PDR000000
WHT05/47884005/4788478/61061078/61061
GRO86/3569 -086/3569 -78/1885078/1885
V_F68/2 -05/491337/491097/035/28732/288
OSD32/157 -032/157 -9/24409/244
C_B000000
PFB000000
OCR84/1 -97/2313/224/034/3 -94/2 -
CTL2/002/008/0 -008/0 -
OAP21/004/925/904/063/267/2
RMK000000
WOL000000
FRS91/1 -59/1668/1458/244/002/3
FSH071/171/1061/0 -61/0 -

85/4415036/496421/4911537/63647/28684/63482مجموع

کشاورزيهايبخشات تراز تجاري کاهش تعرفه در زیرتغییر1.4
هاي کشاورزي بـر تغییـر تـراز تجـاري     ي زیر بخشهاي تعرفهنرخ)، اثر کاهش 5در جدول(

)DTBALi(     براي ایران در سناریو اول و دوم آورده شده اسـت. بیشـترین تغییـرات مثبـت در
(سـبزي جـات، میـوه هـا، حبوبـات)      V_Fسناریو اول در تراز تجاري مربوط به زیر بخـش  

وط به زیر بخـش گنـدم   هزار دالر) و بیشترین تغییرات منفی در تراز تجاري مرب26/13151(
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)WHT) (3/73543)ي هـاي تعرفـه  نـرخ ) اثر کـاهش  5هزار دالر)است. همچنین، در جدول
هاي کشاورزي بر تغییر تراز تجاریبه تفکیـک تغییـر در ارزش کاالهـاي صـادراتی    زیر بخش

)DVXW(i, r))و تغییر در ارزش کاالهاي وارداتی (DVIW(i, r)اول و دوم بـراي  ) در سناریو
ران نیز ارائه شده است.ای

(سبزي جات، میـوه هـا، حبوبـات) در    V_Fمثبت شدن تغییر در تراز تجاري زیر بخش 
هـزار دالر) و کــاهش  61/12898سـناریو اول در ایـران ناشـی از افــزایش ارزش صـادرات(    

هزار دالر) بوده و منفی شدن تغییر در تراز تجاري زیر بخش گنـدم 65/252ارزش واردات (
)WHTهـزار دالر) و افـزایش   44/21ر سناریو اول در ایران ناشی از افـزایش صـادرات (  ) د

هزار دالر) بوده است.72/73564ارزش واردات (

تغییر در ارزش کاالهاي صادراتی و وارداتی و تغییرات تراز تجاري (هزار دالر).5جدول 
)GTAPهاي پایگاه داده10هاي پژوهش (بر اساس نسخه منبع: یافته

سناریو دوم ایرانسناریو اول ایران
DVIWDVXWDTBALiDVIWDVXWDTBALi

PDR95/10 -69/14863/1599/21 -41/29731/319
WHT72/7356444/213/73543 -40/14722091/42147178 -
GRO23/594752/4771/5899 -6/1186104/956/11766 -
V_F65/252 -61/1289826/1315114/505 -7/2586484/26369
OSD45/34553/2592/328 -96/70807/5189/657 -
C_B15/7 -01/016/730/14 -01/031/14
PFB99/8 -03/16802/17797/17 -09/33606/354
OCR77/17887/7161/53869/35789/14332/1076
CTL65/19 -18/23883/25729/39 -31/4766/515
OAP38/14 -98/12236/13773/28 -76/24649/275
RMK08/8 -62/17/915/16 -25/34/19
WOL28/77 -52/1448/22156/154 -06/28962/443
FRS62/1318/3057/1625/2717/6092/32
FSH81/250/031/2 -63/599/064/4 -

- 5/15938366/29197130186- 47/7966268/145648/65097مجموع
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هـاي کشـاورزي بـر تغییـر     ر بخـش ي زیـ هـاي تعرفـه  نـرخ )، اثـر کـاهش   6در جدول(
چنـین، در  براي اوراسیا در سناریو اول و دوم آورده شده اسـت. هـم  )DTBALi(تجاري تراز

جـاري  هـاي کشـاورزي بـر تغییـر تـراز ت     بخشي زیـر هاي تعرفهنرخ) اثر کاهش 6(جدول
) و تغییـر در ارزش کاالهـاي وارداتـی   DVXW(کاالهاي صادراتیتفکیک تغییر در ارزش به
)DVIWاول و دوم براي اوراسیا نیز ارائه شده است. بیشترین تغییرات مثبـت در  ) در سناریو

هـزار دالر) و  WHT) (4/156751گنـدم( فعالیـت سناریو اول در تـراز تجـاري مربـوط بـه     
(سـبزي جـات، میـوه هـا،     V_Fفعالیـت ترین تغییرات منفی در تراز تجاري مربـوط بـه   بیش

هزار دالر)است.1/14795) (حبوبات
هـا، حبوبـات) در   (سـبزي جـات، میـوه   V_Fمنفی شدن تغییر در تراز تجاري زیر بخش

هـزار دالر) و افـزایش   61/2216سناریو اول در اوراسیا ناشـی از کـاهش ارزش صـادرات (   
در تــراز تجــاري  هــزار دالر) بــوده و مثبــت شــدن تغییــر     52/12578اردات (ارزش و

) در ســـــناریو اول در اوراســـــیا ناشـــــی از افـــــزایش WHT(گنـــــدمزیــــربخش 
هزار دالر) بـوده اسـت.   38/2224هزار دالر) و افزایش ارزش واردات (8/158975(صادرات

هـزار دالر  WHT ،(72/73564هزار دالري صادرات زیر بخش گندم (8/158975از افزایش 
شود.آن مربوط به ایران و مابقی به سایر نقاط دنیا صادر می

تغییر در ارزش کاالهاي صادراتی و وارداتی و تغییرات تراز تجاري (هزار دالر).6جدول 
)GTAPهاي پایگاه داده10هاي پژوهش (بر اساس نسخه منبع: یافته

سناریو دوم اوراسیاسناریو اول اوراسیا
DVIWDVXWDTBALiDVIWDVXWDTBALi

PDR77/4099/421 -76/462 -57/8128/844 -85/925 -
WHT38/22248/1589754/15675137/44513181597/313707
GRO53/56049/1020996/964894/112061/2034867/19227
V_F52/1257861/2216 -1/14795 -89/2518373/4436 -6/29620 -
OSD22/202257/1248 -79/3270 -76/404506/2499 -82/6544 -
C_B28/38028/13 -56/393 -84/76057/26 -41/787 -
PFB35/21484/454 -19/669 -86/42801/910 -87/1338 -
OCR39/301128/500 -67/3511 -84/602492/1000 -76/7025 -
CTL86/8576/184 -46/1042 -11/171629/369 -4/2085 -
OAP94/46581/374 -75/840 -57/93287/749 -44/1682 -
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RMK68/5173/165 -41/217 -38/10353/331 -91/434 -
WOL13/2941/513 -23/807 -41/58844/1026 -85/1614 -
FRS48/1229/109 -77/121 -85/2475/218 -6/243 -
FSH36/96 -39/1575/11178/192 -79/3057/223

17/226185/1629974/14037961/452703261254/280854مجموع

گیري و پیشنهادنتیجه.5
هاي اقتصادي در همسـایگی ایـران اسـت    ترین اتحادیهاتحادیه اقتصادي اوراسیا یکی از مهم

بـا توجـه بـه    که کشورهاي عضو آن داراي نقاط مشترك فرهنگی و سیاسی با ایـران اسـت.   
هـاي مختلـف اقتصـادي    و اتحادیـه ر، توسـعه تجـارت بـا کشـورها    فعلی کشوهاي واقعیت

توانـد باعـث کـاهش فشـار     و مـی یک ضـرورت اسـت  منظور دستیابی به رشد و توسعه، به
هاي آمریکا علیه ایران و نیز روابط نه چنـدان  تحریمی غرب شود. با توجه به استمرار تحریم

توانـد توسـعه   هاي پیش روي ایران، میاز گزینهمطلوب با اروپا ناشی از بحران سیاسی، یکی
تجارت با اتحادیه اقتصادي اوراسیا و استفاده از پتانسیل آن باشد. اگر چه در بررسـی اثـرات   

گـذاري مـورد بررسـی    هاي مربوط به تجارت و سـرمایه نامه تجارت آزاد، تمام جنبهموافقت
بخـش هـاي  فعالیـت رداتـی رشـته  ي واگیرد، در این پژوهش اثـرات کـاهش تعرفـه   قرار می

ایران و اتحادیه اقتصادي اوراسیا بر رفاه و تـراز تجـاري در دو سـناریوي ممکـن     کشاورزي
ها) بررسی شده است.  درصدي نرخ تعرفه50درصدي و کاهش 25(کاهش 

هاي مهم و اثرگـذار بخـش کشـاورزي بـر     دهد که زیر بخشنتایج این پژوهش نشان می
ذرت، جـو، ارزن و سـایر   "، "گنـدم "غییرات تراز تجاري در ایـران شـامل   متغیرهاي رفاه و ت

تأثیر منفی بر رفـاه ایـران مربـوط    است. بیشترین"سبزي جات، میوه ها، حبوبات"و "غالت
و بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه ایران مربـوط بـه   "ذرت، جو، ارزن و سایر غالت"به زیر بخش 

درصد افزایش رفـاه،  97دهد که تقریباً ژوهش نشان میاست، نتایج این پ"گندم "زیر بخش 
هـا نـاچیز اسـت، طبـق     است و اثرات رفاهی سایر زیـر بخـش  "گندم "مربوط به زیر بخش

درصـد  50نرخ تعرفه واردات ایران از اوراسیا در زیر بخش گندم برابر بـا  GTAPپایگاه داده 
ر است. از طرف دیگر، بیشـترین تـأثیر   و نرخ واردات اوراسیا از ایران در این بخش برابر صف

ذرت، جـو، ارزن و  "و "گنـدم "هايمنفی بر تغییرات تراز تجاري ایران مربوط به زیر بخش
ترین تأثیر مثبت بر تغییرات تراز تجـاري ایـران مربـوط بـه زیـر بخـش       و بیش"سایر غالت
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تقریبـاً تمـامی   دهـد کـه   است، نتایج این پژوهش نشـان مـی  "ها، حبوباتجات، میوهسبزي"
افزایش تغییرات تراز تجاري اوراسیا و تمامی کاهش تغییرات تراز تجاري ایـران مربـوط بـه    

تـرین  هـا نـاچیز اسـت. مهـم    است و تغییرات تراز تجاري سایر زیر بخش"گندم"زیر بخش
اسـت  ایـن GTAPتوصیه سیاستی براي کشور با توجه به نتایج پژوهش و بر اسـاس الگـوي   

رفـاه و تغییـرات   "هـا، حبوبـات  جـات، میـوه  سـبزي "ي زیـر بخـش   اهش تعرفهکه، اول، ک
شـود، بنـابراین   دهد و زمینه صادرات این زیـر بخـش فـراهم مـی    تجاري را افزایش میتراز

ي زیـر بخـش   شود کاهش تعرفه در این زیر بخش انجام شود. دوم، کاهش تعرفهپیشنهاد می
دهـد و زمینـه   تغییرات تراز تجـاري را کـاهش مـی   رفاه و "ذرت، جو، ارزن و سایر غالت"

شـود کـاهش تعرفـه در ایـن     اد مـی شـود، بنـابراین پیشـنه   واردات این زیر بخش فراهم مـی 
رفاه را افزایش و تغییـرات  "گندم"ي زیر بخش بخش صورت نگیرد. سوم، کاهش تعرفهزیر

تعرفـه  شود، با کاهشدهد و زمینه واردات این زیر بخش فراهم میتراز تجاري را کاهش می
شـود  هاي اقتصادي منتقل مـی بخش گندم منابع استفاده شده در این بخش به سایر بخشزیر

تواند به نوعی بیانگر عدم کـارایی منـابع در ایـن بخـش یـا      یابد که این میو رفاه افزایش می
ه ایـن  استفاده از تکنولوژي هاي قدیمی باشد. بنابراین اگر هدف سیاستگذار از کـاهش تعرفـ  

زیر بخش، افزایش صادرات و ارز آوري این زیر بخش باشد این امر محقق نخواهـد شـد و   
ع داخلـی باشـد ایـن امـر محقـق      اگر هدف سیاستگذار افزایش رفاه و افـزایش کـارایی منـاب   

تر است. (طبق مطالب عنوان شـده در مـتن مقالـه منظـور از     شد که مورد دوم محتملخواهد
فه دو طرفه مد نظر است). نکته قابل ذکر در ارتباط بـا زیـر بخـش    کاهش تعرفه، کاهش تعر

ي این زیر بخش رفاه و تغییرات تـراز تجـاري را   گندم در اوراسیا این است که کاهش تعرفه
شـود، بنـابراین اتحادیـه اقتصـادي     دهد و زمینه صادرات این زیر بخش فراهم میافزایش می

ي این زیر بخش دارد.اوراسیا تأکید زیادي بر حذف نرخ تعرفه
سـازي  هـا بـه عنـوان شاخصـی از آزاد    تعرفهجایی که در این مطالعه تنها از کاهش از آن

سـازي تجـاري، شـامل    است و آزادتجاري بین ایران و اتحادیه اقتصادي اوراسیا استفاده شده
موانـع  هاي تولید و کـاهش  هاي صادرات، کاهش یارانهاقدامات دیگري از قبیل کاهش یارانه

تـري از  توان به نتـایج دقیـق  هاي دیگر میباشد، لذا با لحاظ کردن سیاستاي نیز میغیرتعرفه
یرهاي کـالن اقتصـادي دسـت یافـت.     نامه آزاد تجاري بر رفاه جامعه و سایر متغاثراث توافق

شود در مطالعـات آتـی از مـدل    به حساسیت موضوع، از نظر روش تحقیق توصیه میباتوجه
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اي پویا اسـتفاده شـود، تـا اثـرات تغییـرات تعرفـه بـر        پذیر چند منطقهمومی محاسبهتعادل ع
هاي اقتصادي در طول زمان سنجیده شود.  متغیرها و شاخص

هانوشتپی
ی دکتـر مهـدي نجـاتی و مشـاوره     مقاله مستخرج از رساله دکتري یاسر بالغی اینـالو بـه راهنمـای   . 1

در دانشـکده اقتصـاد دانشـگاه    دکتر سـید عبدالمجیـد جالیـی اسـفندآبادي    مجتبی بهمنی و دکتر
باشد.  باهنر کرمان میشهید
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