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رفاه نسبت به قبل از الحاق ،روندی نزولی دارد و روند افزایشی رفاه نیز ،از دهه سوم پس

از الحاق آغاز میشود.
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مقدمه
اهمیت سازمان جهانی تجارت 1با  162کشور عضو و بهعنوان یگانه نظام تجاری چندجانبه

در سطح جهان بر کسی پوشیده نیست و یکی از برنامههای اقتصادی ایران در دهههای اخیر
پیوستن به این سازمان بوده است .با این وجود ،عضویت در این سازمان ،نگرانیهایی بین

کارشناسان و فعاالن اقتصادی برانگیخته است؛ نگرانیهایی که بیشتر به احتمال ورشکستگی
بنگاههای داخلی بهعلت رقابتپذیری پایین ،بیکاری گسترده ناشی از آن و درمجموع،

کاهش رفاه خانوارها مربوط میشود .تعهدات هر کشور در این سازمان در دو گروه تعهدات
مقرراتی و دسترسی به بازار قرار میگیرد .در حوزه مقررات جای چانهزنی وجود ندارد و
در مذاکرات تنها تطبیق قوانین ملی با مقررات سازمان و رفع خألها و تناقضات قانونی

انجام میشود ،اما در حوزه دسترسی به بازار (به معنای کاهش تعرفهها در بخش کاالیی و
کاهش موانع سرمایهگذاری خارجی در بخش خدمات) ،تعهدات کشور متقاضی الحاق،

در فرآیند مذاکرات مشخص شده و کشور متقاضی میتواند فعاالنه در این مذاکرات ظاهر

شود .بنابراین ،با توجه به نگرانیهای موجود و امکان چانهزنی در مذاکرات دسترسی به
بازار ،دولت ایران باید پیش از هر چیز با تحلیل آثار و پیامدهای این اقدام در بخشهای

مختلف اقتصادی به تعیین راهبرد و مواضع مذاکراتی پرداخته و براساس آن ،فرآیند الحاق

را مدیریت کند .بدون داشتن یک چشمانداز قابلاعتماد و مبتنی بر واقعیات این سازمان و
اقتصاد ملی ،نمیتوان نقشه درستی از چگونگی پیوستن به سازمان ترسیم کرد .بههرحال،
هدف نهایی هر سیاست اقتصادی ،افزایش رفاه عمومی است .بررسی اثرات رفاهی 2این اقدام

به نوعی تمام آثار دیگر را در خود داشته و از اینرو ،اهمیت ویژهای دارد .همچنین ،با توجه
به آنکه پیوستن به سازمان ،تبعات گستردهای در تمام بخشها و بازارها دارد و از آنجاکه
میخواهیم این آثار را در یک افق بلندمدت ببینیم به ناچار باید از یک مدل تعادل عمومی

پویا 3بهره ببریم .در گذشته ،مطالعات و بررسیهای مختلفی درباره آثار الحاق انجام شده

که همگی یا در چارچوب تعادل جزیی و یا تعادل عمومی ایستا (که صرفاً آثار کوتاهمدت
را بررسی میکند) انجام شده است .همچنین ،شبیهسازیهای انجامشده در مطالعات پیشین
1. World Trade Organization (WTO).
2. Welfare effect.
3. Dynamic computable General Equilibrium (DCGE).
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براساس حدس و گمانهای نویسندگان از میزان کاهش تعرفهها در اثر الحاق بوده است؛ اما

در این مطالعه ،عالوه بر استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بازگشتی،1
شبیهسازی کاهش تعرفهها براساس تجربیات الحاق  22کشور درحالتوسعه انجام شد

تا با واقعیات عضویت ،سازگاری بیشتری داشته باشد .پایگاه دادههای مدل نیز ماتریس
حسابداری اجتماعی 2ارائه شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس برای سال  1390است .

بر این اساس ،در بخش اول مقاله به بیان مبانی نظری سازمان جهانی تجارت در چارچوب

تئوری بازیها 3پرداخته و سپس ،مطالعات پیشین خارجی و داخلی مرتبط با موضوع بررسی

میشود .پس از آن ،تحلیل آماری مختصری از تغییرات تعرفهای کشور در سالهای اخیر
انجام شده و جایگاه تعرفهای کشور در میان کشورهای جهان بررسی میشود .در بخش
بعد ،ساختار مدل (شامل دو بخش ایستا و پویا) و همچنین شاخص رفاه بهکاررفته در این

مطالعه (شاخص تغییرات معادل هیکسی )4توضیح داده میشود .درنهایت ،در آخرین بخش
مقاله ،پس از کالیبراسیون و حل عددی مدل براساس سناریو پایه ،نتایج شبیهسازی الحاق به

سازمان را در قالب سناریو رقیب و همچنین جمعبندی نویسندگان در اینباره ارائه میشود.

 .1مبانی نظری
در میان اقتصاددانان ،باگول و استیگر 5در شماری از مطالعات خود چارچوب تئوری
موافقتنامههای بینالمللی تجاری ــ مخصوصاً گات /سازمان جهانی تجارت ــ را گسترش

دادند .اگرچه تئوریهای اقتصادی بر افزایش رفاه در نتیجه تجارت آزاد تأکید دارند،
کشورها در عمل از تعرفههای وارداتی استفاده میکنند که برای آن چندین دلیل مطرح شده
است .یکی از این دالیل که بهطور گسترده مورد بحث اقتصاددانان قرار گرفته ،موضوع

رابطه مبادله 6است .تئوری تعرفه وارداتی بهینه 7با هدف توضیح بهبود رابطه مبادله یک

کشور بزرگ که میتواند قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهد بیان شده است .براساس
1. Recursive.
2. Social Accounting Matrix (SAM).
3. Game Theory.
4. Equivalent Variation (EV).
5. Bagwell and Staiger (2003).
6. Terms of Trade.
7. Optimal Tariff Theory.
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این تئوری ،اگر تعرفه توسط یک کشور بزرگ و با وضع یک نرخ بهینه صورت گیرد

منافع آن بر مضار آن میچربد و به نفع این کشور خواهد بود .1این تئوری ابتدا توسط
تورنس )1833( 2و میل )1844( 3بیان شد و سپس توسط اجورث )1894( 4با استفاده از
منحنی پیشنهاد ،بسط داده شد .5بیکردیک )1907( 6و جانسون )1953( 7هم با ارائه فرمول
تعرفه بهینه آن را تکمیل کردند.8

بررسیهای اقتصاددانان در دهههای اخیر درمورد ارتباط موافقتنامههای بینالمللی با رابطه

مبادله و در نتیجه رفاه کشورها با تعرفه بهینه بوده است و مبانی نظری سازمان جهانی تجارت
نیز در همین چارچوب مطرح میشود .میدانیم که بهبود رابطه مبادله و رفاه کشور بزرگ

درنتیجه اعمال تعرفه بهینه ،همراه با بدتر شدن رابطه مبادله و رفاه شرکای تجاریش خواهد
بود و به احتمال قریب به یقین آنها نیز به اقدام تالفی جویانه دست خواهند زد .در این

صورت میتوان گفت کشورها درگیر یک بازی مشابه با معمای زندانی 9میشوند .این بازی

در جدول 1زیر نشان داده شده است.

جدول 1ـ معمای زندانی سیاست یکجانبه
کشور2

حمایت

تجارت آزاد

(20و)-10

(10و)10

تجارت آزاد

(-5و)-5

( -10و)20

حمایت

کشور 1

منبعBacchetta (2003) :

هر دو کشور در راهبرد تجارت آزاد ،عایدی و رفاه بهتری نسبت به راهبرد حمایتی
1. Eromenko (2011); p.23.
2. Torrens (1833).
3. Mill (1844).
4. Edgeworth (1894).
5. Salvatore (2013); p.285.
6. Bickerdike (1907).
7. Johnson (1953).
8. Johnson (1953); p.142.
9. Prisoners Dilemma.
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دارند .اما هر کشور از ترس اینکه با اقدام یک جانبه برای حذف تعرفه خود ،با حفظ
راهبرد حمایتی توسط کشور دیگر مواجه شود و به اینترتیب درحالیکه شریک تجاریش

در بهترین وضعیت رفاهی قرار دارد ،در بدترین وضعیت رفاهی قرار گیرد (عایدی  -10در

مقابل عایدی  20کشور مقابل) تعرفههای خود را حفظ خواهد کرد و از الک حمایتی

خارج نمیشود و نهایتاً راهبرد حمایتی بهعنوان راهبرد غالب 1توسط هر دو کشور انتخاب

میشود .راهبردی که هردو کشور را نسبت به راهبرد تجارت آزاد در وضعیت بدتر رفاهی
قرار میدهد .درواقع راهبرد حمایت  -حمایت تعادل نش 2است اما بهینه پارتو 3راهبرد

تجارت آزاد -تجارت آزاد است .بنابراین ،کام ً
ال واضح است که سیاست تجاری یک

جانبه 4با وجود غیر بهینه بودن نمیتواند در خروج کشورها از وضعیت حمایتی و اتخاذ
راهبرد تجارت آزاد مؤثر واقع شود.

باگول و استیگر برای نشان دادن ناکارامدی سیاست تجاری یکجانبه و کارآمدی

یک موافقتنامه تجاری از یک مدل تعادل عمومی متشکل از دو کاال و دو کشور استفاده
کردند .در مدل آنها قیمتهای جهانی براساس تعرفهها و شرایط تعادل تعیین میشوند.

سپس ،قیمتهای تعادلی جهانی و تعرفهها ،قیمتهای داخلی را تعیین میکنند .سرانجام،
تولید ،مصرف ،حجم تجارت و درآمد تعرفهای براساس قیمتهای جهانی و داخلی تعیین

میشوند .شرایط تعادل برای دو کشور  1و  2که به ترتیب کاالی  xو  yرا وارد و کاالی
دیگر را صادر میکنند به شکل زیر است:

)1

)pw Mx (p,pw)=Ey (p,pw

)2

)My* (p,pw)=pw Ex* (p*,pw

که در آن pw ،قیمت جهانی نسبی p ،و * pقیمتهای داخلی نسبی کاالی  xبه  yبهترتیب

برای کشور  1و  2و  Eو  Mنشانگر صادرات و واردات است .کاالها نرمال هستند و بازار

رقابت کامل وجود دارد .واردات کشور  1و  2بهترتیب  xو  yهستند .قیمت تعادلی جهانی
1. Dominant Strategy.
2. Nash Equilibrium.
3. Pareto Optimum.
4. Unilateral Trade Policy.
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) ̃ )p wبراساس شرایط تسویه بازار در کاالی  yتعیین میشود:
)3

) ̃Ey (p(τ,p w̃ ),p w̃ )=My* (p* (τ*,p w̃ ),p w

در مدل آنها رفاه کشورها تابعی از قیمتهای داخلی و جهانی است .اگر  tو * tبهترتیب

تعرفه کشور  1و  2باشند ) τ≡(1+tو )* τ*≡(1+tهستند .فرض بسیار مهم در مدل باگول و
استیگر ( )2003این بود که اگر دولت بتواند رابطه مبادله کشور را بهبود دهد رفاه افزایش

مییابد:
)4

Wp w̃ <0, Wp w̃ *>0

سپس ،آنها سیاست یکجانبه دولت را در مدل خود وارد کردند تا مشکالتی که در

غیاب یک موافقتنامه تجاری پیش میآید را بررسی کنند .هر دولت سیاست تجاری خود
را بهگونهای تعیین میکند که رفاه را حداکثر کرده و تعرفههای کشور دولت مقابل را ثابت

فرض میکند .بنابراین ،میتوان توابع واکنش 1را بهصورت زیر تعیین کرد:
)5

Wp [dp/dτ]+ Wp w̃ [∂p w
̃ /∂τ]=0

)6

W*p*[dp*/dτ*]+ W*p w̃ [∂p w̃ /∂τ* ]=0

حال  λو * λرا بهصورت زیر تعریف میشود:
)7

λ≡[∂p w̃ /∂τ]/ [dp/dτ]<0

)8

λ*≡[∂p w̃ /∂τ* ]/ [dp*/dτ* ]<0

توابع واکنش را میتوان بهصورت زیر بازنویسی کرد:
)9

Wp+ λWp w̃ =0

1. Reaction Functions
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)10

=0

+λ* W

*

pw
̃

*
*p

W

براساس معادله ( ،)10بهترین واکنش تعرفهای دولتها شامل ترکیب اثر قیمتهای

داخلی و جهانی بر رفاه میشود .در واقع میتوان اثر رفاهی سیاست تعرفهای هر کشور
را به دو بخش اثر سیاست تعرفهای بر رفاه از طریق تغییر قیمتهای نسبی داخلی و تغییر

قیمتهای نسبی جهانی یا رابطه مبادله تقسیم کرد .اثر افزایش تعرفه بر رفاه کشور از طریق
تغییر قیمتهای نسبی داخلی ( )Wpکام ً
ال طبیعت داخلی داشته و درواقع ،منعکسکننده

نوعی تعادل بین هزینههای اختالل اقتصادی ناشی از افزایش تعرفهها و منافع ناشی از حمایت
سیاسی گروههای ذینفع از دولت است .اما افزایش رفاه ناشی از تغییر قیمتهای جهانی

( ̃ )λWp wکام ً
ال طبیعت بینالمللی داشته و همراه با انتقال هزینههای ناشی از افزایش رفاه
به کشور مقابل است .در واقع ،بهبود رابطه مبادله کشور افزایشدهنده تعرفه و به دنبال آن
افزایش رفاه آن با بدتر شدن رابطه مبادله شریک تجاریش همراه است.

در تعادل نش ،هردو کشور بر منحنیهای واکنش 1خود قرار دارند .یک جفت تعرفه

که تعادل نش را حمایت کند وجود دارد (مث ً
ال  )τN,τ*Nکه در آن ،هر دو رابطه باال محقق

میشود .این تعادل در حالتی حاصل میشود که موافقتنامه تجاری وجود نداشته و تصمیمات

سیاستی کشورها مستق ً
ال اتخاذ میشود .تعادل نش حاصلشده کارا نیست زیرا هر کشور

برخی از هزینه سیاست خود را به شریک تجاریش منتقل میکند .در غیاب یک موافقتنامه
تجاری هیچ کشوری انگیزهای برای اتخاذ تصمیم خود به شکل کارا ندارد .درواقع،
تعرفههای وضعشده توسط هر کشور باالتر از سطح کارا است زیرا هر کشور هزینه افزایش
تعرفهاش را از طریق تغییر رابطه مبادله به کشور مقابل منتقل میکند .بنابراین ،یک موافقتنامه

تجاری که تعرفه هر دو کشور را کاهش دهد میتواند رفاه آنها را نسبت به تعادل نش
بهبود بخشد .از اینرو ،هر دو کشور راغباند وارد یک موافقتنامه تجاری متقابل شوند و
تعرفههایشان را به پایینتر از سطح تعادل نش کاهش دهند ،صرفنظر از اینکه رفاهشان
را حداکثر کند یا نه .نکته جالبی که باگول و استیگر نشان دادند این بود که اگر انگیزه

کشورها برای افزایش تعرفههایشان صرفاً داخلی باشد و قصد متأثر کردن قیمتهای جهانی
و بهبود رابطه مبادله خود را نداشته باشند ،تصمیمات آنها از لحاظ سیاستی کارا است.
1. Reaction Curves.
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پس تنها علت ناکارایی ،هدف قراردادن رابطه مبادله از طریق سیاست تعرفهای یکجانبه
است که این موضوع تنها برای کشورهای بزرگی صادق است که بر قیمتهای جهانی اثر

دارند؛ به همین خاطر ،کشورهای کوچک انگیزهای برای وضع موافقتنامه تجاری با یکدیگر
ندارند.

بنابراین ،در سطح بینالمللی ،تنها یک موافقتنامه تجاری چندجانبه 1مثل گات و درحال

حاضر سازمان جهانی تجارت است که به خاطر داشتن ضمانت اجرایی میتواند هر کشور
را از اتخاذ راهبرد حمایتی باز دارد و به سایر کشورها اطمینان دهد که هیچ کشور عضوی

نمیتواند رفاه خود را با اخذ راهبرد حمایتی و متضرر ساختن شرکای تجاریاش (درحالیکه
آنها راهبرد تجارت آزاد را در پیش گرفتهاند) حداکثر کند.2

آنچه گفته شد مبانی نظری سازمان جهانی تجارت با تأکید بر آثار توزیع رفاهی سیاست

تجاری بین یک کشور و شرکای تجاریاش بود .اما در چارچوب اقتصاد داخلی باید گفت

که از نظر بهینه پارتویی تنها موقعی در نتیجه یک سیاست تجاری رفاه جامعه بهبود مییابد
که مطلوبیت دستکم یک خانوار بهتر شده و همزمان مطلوبیت هیچ خانواری بدتر نشده
باشد .ارزیابی تأثیر الحاق به سازمان جهانی تجارت بر رفاه کشور باید در همین چارچوب

انجام شود .بهطورکلی هر تغییر اقتصادی در جامعه ،به ناچار با تغییر رفاه عمومی همراه

خواهد بود .این تغییر ممکن است نتیجه باز یا بسته شدن یک بازار یا تغییر قیمتهای نسبی
یک کاال باشد .هر تغییر اقتصادی همراه با جابهجایی مصرفکننده از یک نقطه تعادل به
نقطه تعادل جدید است که این امر به مفهوم تغییر منحنی مطلوبیت افراد جامعه است .با

اندازهگیری تغییرات مطلوبیت افراد جامعه میتوان تغییرات سطح زندگی و رفاه آنها را

اندازه گرفت .اما مشکل اینجا است که مطلوبیت ماهیت اردینالی دارد و نه کاردینالی.

بهعبارتی با مقایسه مطلوبیت در دو نقطه میتوان گفت کدامیک سطح مطلوبیت باالتری

به همراه دارد ،اما نمیتوان درباره میزان آن قضاوت کرد .از طرف دیگر ،وقتی دو یا بیشتر
از دو خانوار در تحلیل خود وارد کنیم ،نمیتوانیم از مطلوبیت به شکل مستقیم بهعنوان

شاخصی برای تغییرات رفاه جامعه استفاده کنیم ،زیرا یک سیاست اصالحی ممکن است به
افزایش مطلوبیت یک خانواده منجر شود ،اما همزمان از مطلوبیت دیگری بکاهد و نمیتوان
1. Multilateral trade agreement
2. Bagwell and Staiger (2003); pp.4-23.
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بهخاطر خاصیت اردینالی مطلوبیت در مجموع قضاوت کرد که رفاه جامعه در نتیجه این

سیاست افزایش یافته یا خیر؛ زیرا نمیتوان اندازه مطلوبیتها را مقایسه کرد یا آنها را
جمع بست و قضاوتی کلی درباره رفاه جامعه ارائه داد .از اینرو تالش شد مطلوبیت را به

شاخصهای پولی تبدیل کنند تا قابل مشاهده باشد .این کار توسط هیکس 1و با استفاده از

تابع مخارج و معرفی شاخص تغییرات معادل و شاخص تغییرات جبرانی 2انجام شد .درواقع،
ایده اصلی این است که هر تغییر اقتصادی را میتوان با جابهجایی مقطوع پول جبران کرد.
اگر بتوان این میزان جابهجایی را اندازه گرفت ،میتوان آن را معادل تغییر رفاه جامعه

دانست .با این وجود ،باید توجه داشت در استفاده از تابع مخارج برای اندازهگیری تغییرات
رفاه جامعه یک قضاوت عادالنه وقتی صورت میگیرد که مقایسه در سطح قیمتهای
ثابت انجام شود .همچنین ،میتوان از شاخص قیمت السپیرز برای کنترل آثار تغییرات
قیمتی بهره جست .در این حالت ،از بردار قیمتهای سال پایه برای مقایسه سطوح مطلوبیت

بعد از شوک سیاستی و قبل از آن استفاده میشود .تفاوت سطح حداقل مخارج در سطح

مطلوبیت بعد از شوک سیاستی و قبل از آن در این حالت همان شاخص تغییرات معادل
هیکسی است که در تحلیل آثار رفاهی سیاستهای اقتصادی با استفاده از مدلهای CGE

اغلب از این شاخص استفاده میشود ،زیرا محقق نمیخواهد در مقایسه اصالحات سیاستی
مختلف ،مبنای قیمتی را تغییر دهد و از این جهت ،شاخص تغییرات معادل هیکسی بر

شاخص تغییرات جبرانی برتری دارد.3

 .2تحلیل آماری تعرفههای ایران
نمودار ( )1روند تغییر میانگین تعرفههای ایران را از سال  1391تا  1395نشان میدهد .این
نمودار بهخوبی نشان میدهد کاهش میانگین تعرفههای کشور در سال  1392نسبت به سال

قبل از آن نسبتاً قابلتوجه بوده ،بهطوریکه از رقم  28/2درصد به  19/8درصد تنزل یافته،

اما از سال  1392تا  1395کاهش تعرفهها روند نامحسوسی داشته است .در سال 1395

میانگین تعرفههای کشور  18/2درصد است که این میزان تعرفه ایران را در رتبه چهارم
1. Hicks (1939).
2. Compensating Variation (CV).
3. Gohin (2005); pp.1-4.

141

...یمومع لداعت لدم بوچراچ رد تراجت یناهج نامزاس هب ناریا نتسویپ یهافر تارثا

باالترین نرخهای تعرفه جهان قرار داد .جدول ( )2اسامی کشورهای با باالترین نرخهای
تعرفه را به تفکیک بخش کشاورزی و صنعت و کل خطوط تعرفه نشان میدهد .همانگونه

که در جدول مشخص است ،ایران در بخش کشاورزی و صنعت بهترتیب در رتبه یازدهم

و نهم باالترین نرخهای تعرفه جهان قرار دارد.

منبع :محاسبات تحقیق براساس کتاب مقررات صادرات و واردات سالهای مرتبط

نمودار 1ـ روند تغییر میانگین تعرفههای ایران را از سال  1391تا ( 1395درصد)
جدول 2ـ جایگاه ایران در کشورهای با باالترین نرخ تعرفه در سال 1395
رتبه

کشاورزی

کل

صنعت

کشور

نرخ ()%

کشور

نرخ ()%

کشور

نرخ ()%

1

مصر

66/5

باهاما

37/4

باهاما

35/2

2

کره جنوبی

51/3

جیبوتی

22

سودان

21/2

3

نروژ

51/3

سودان

19/7

جیبوتی

21

4

ترکیه

42/4

گابن

17/5

ایران

18/2

5

مراکش

40/7

کامرون

17/4

گابن

18/1

6

سوئیس

35/7

افریقای
مرکزی

17/4

کامرون

18
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رتبه

کشاورزی

کل

صنعت

کشور

نرخ ()%

کشور

نرخ ()%

کشور

نرخ ()%

7

هند

33/5

چاد

17/4

افریقای
مرکزی

18

8

تونس

33

کنگو

17/4

چاد

18

9

سودان

30/3

ایران

16/7

کنگو

18

10

تایلند

30

اتیوپی

16/6

اتیوپی

17/3

11

ایران

26/4

منبع :محاسبات تحقیق براساس سایت سازمان جهانی تجارت و کتاب مقررات صادرات واردات سال 1395

میانگین تعرفههای ایران با کشورهای ملحقشده به سازمان جهانی تجارت همچنان فاصله

نسبتاً قابلتوجهی دارد .درحال حاضر ،میانگین تعرفههای  34کشور ملحقشده به سازمان در
بخش کشاورزی ،صنعت و کل خطوط تعرفه بهترتیب  10/9 ،17/4و  13/5درصد است.

همچنین ،میانگین تعرفههای شش کشور اخیرا ً ملحقشده به سازمان تنها  8/8درصد است که
نشانگر سختتر شدن شرایط الحاق به مرور زمان است.

 .3مطالعات پیشین
مطالعات مربوط به آثار آزادسازی تجاری با استفاده از مدلهای تعادل عمومی فراوان و

متعدد است .بسیاری از این مطالعات به بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر توزیع درآمد و
فقر میپردازند؛ اما با توجه به موضوع مقاله ،در این بخش ،به مرور مطالعاتی میپردازیم که
آثار پیوستن به سازمان جهانی تجارت را بررسی کردهاند .ژن شیائو و دیگران 1در مطالعهای

اثرات پیوستن چین به سازمان جهانی تجارت را بر درآمد روستایی با استفاده از یک مدل

تعادل عمومی قابل محاسبه بررسی کردند .در این مدل از ماتریس حسابداری اجتماعی سال

 1997چین بهعنوان یک منبع داده در کنار پایه دادهای مرکز پروژه تحلیل تجارت جهانی

2

ویرایش پنجم سال  2002استفاده شده است .براساس نتایج ،رفاه کل افزایش مییابد ،اما
1. Xinshen Diao et al. (2003).
2. Global Trade Analysis Project (GTAP).
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شکافهای درآمدی منطقهای بیشتر خواهد شد .چن و راوالیون 1نیز به بررسی اثرات رفاهی

پیوستن چین به سازمان جهانی تجارت با استفاده از مدل تعادل عمومی پرداختند .یافتههای
ایشان حاکی از آن است که پیوستن به این سازمان اثر کمی بر میانگین درآمد خانوار و
کاهش نابرابری درآمدی و فقر در این کشور دارد اما اثرات برآورد شده در بین خانوارهای

شهری و روستایی متفاوت خواهد بود .همچنین ،به این نتیجه رسیدند که خانوارهای

روستایی متضرر و خانوارهای شهری منتفع میشوند و توزیع اثرات در استانهای مختلف

چین تفاوتهای فاحشی با یکدیگر دارند .همچنین ،مطالعه لیو و همکاران 2در بررسی اثرات
پذیرش تعهدات پیوستن به سازمان جهانی تجارت در بخش کشاورزی بر فقر در چین

حاکی از آن است که پیوستن به سازمان مذکور باعث کاهش درآمد خانواهای روستایی

میشود اما درآمد شهرنشینان افزایش مییابد.

مورلی و پونیرو 3با استفاده از یک مدل تعادل عمومی به بررسی اثر دسترسی به بازار

در چارچوب سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه تجارت آزاد 4بر بخش کشاورزی و

روستایی امریکای التین پرداختند .یافتههای ایشان حاکی از آن است که هم سازمان جهانی
تجارت و هم موافقتنامه تجارت آزاد برای کشورهای مورد مطالعه از لحاظ اشتغالزایی
و تولید آثار مثبت را به دنبال خواهند داشت ،اما آثار مثبت سازمان جهانی تجارت برای

بخش کشاورزی بیشتر بوده و این بهخاطر حذف یارانههای پرداختی به تولیدکنندگان در
کشورهای توسعهیافته است.

رادرفورد و تار 5در پژوهشی به بررسی اثر پیوستن روسیه به سازمان جهانی تجارت

بر فقر و توزیع درآمد در این کشور پرداخته و برای این مطالعه از یک مدل عمومی قابل

محاسبه ایستا استفاده کردند .نتایج بررسی ایشان نشان میدهد در میانمدت تمام خانوارها
از پیوستن به سازمان جهانی تجارت منتفع شده و درآمدشان  2تا  25درصد افزایش مییابد.

البته دولت باید در کوتاهمدت برنامههایی را برای حمایت از فقیرترین خانوادهها داشته باشد.

1. Chen and Ravallion (2004).
2. Liu et al. (2007).
3. Morley and Pineiro (2004).
4. Free Trade Agreement (FTA).
5. Rutherford and Tarr (2005).
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کلینگ و دیگران ،1با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابلمحاسبه ،اثر پیوستن ویتنام

به سازمان جهانی تجارت را بر توزیع درآمد بررسی کرده و نشان میدهد پیوستن به این

سازمان از طریق ایجاد اشتغال (مخصوصاً در بخش صنعت) ،افزایش دستمزدهای واقعی،
کاهش فقر و افزایش نابرابری بین بخش شهری و روستایی بر توزیع درآمد مؤثر است .این

مطالعه بر لزوم اتخاذ سیاستهای مناسب پس از پیوستن به این سازمان مخصوصاً در سه
حوزه آموزش ،مهاجرت و سیاستهای حمایت اجتماعی و منطقهای تأکید میکند.

اومولو 2تحقیقی با عنوان «تأثیر آزادسازی تجاری در چارچوب مذاکرات دور دوحه

سازمان جهانی تجارت بر فقر در کنیا» انجام داده و نشان داد این مذاکرات ،بخش صنعت

را بیشتر از بخش کشاورزی متأثر میسازد و از بُعد رفاهی ،بیشترین آسیب رفاهی متوجه

فقیرترین گروه درآمدی شهرنشین خواهد شد .درمجموع ،براساس مطالعه ایشان ،آزادسازی

ذیل این مذاکرات تأثیر چندانی بر رفاه عمومی نمیگذارد و باید سیاستهای مکمل

اقتصادی در سطح داخل اتخاذ شود و نمیتوان تنها به ابزار آزادسازی متکی بود.

آیوکی ( )2013در مقالهای با عنوان «سیاستهای تجاری و فقر در اوگاندا :تحلیل

شبیهسازی مدل تعادل عمومی» به بررسی تأثیر سیاست کاهش تعرفهها بر واردات از کشورهای
شرق افریقا بر فقر در اوگاندا پرداخت .نتایج مطالعه وی نشان میدهد افزایش واردات از هر

دوگروه کشورهای عضو کمیسون اقتصادی افریقا 3و بازار مشترک شرق و جنوب افریقا

4

موجب کاهش فقر در اوگاندا میشود .اما بخشهایی که با عنوان بخشهای «حساس»

طبقهبندی میشوند ،نیازمند توجه ویژهاند زیرا با برقراری ترتیبات تجارت آزاد این بخشها با
حجم زیاد واردات روبهرو شده و آسیبپذیر خواهند بود .همچنین ،اوگاندا باید به حمایت از
بخشهای صنعتی رقیب با واردات و بخش کشاورزی توج ه ویژهای داشته باشد.

در بخش تحقیقات داخلی نیز میتوان به پژوهش سالمی( )1379در بررسی آثار اقتصادی

پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بر بخش کشاورزی در قالب یک مدل تعادل عمومی
ایستا اشاره کرد که در آن ،دو سناریو پیوستن و عدم پیوستن را مورد شبیهسازی قرار داده

است .براساس نتایج مطالعه مذکور ،بخش کشاورزی از پیوستن به سازمان سود میبرد و
1. Cling et al. (2009).
2. Omolo (2011).
3. Economic Commission of Africa (ECA) .
4. Common Market for Eastern and Southern Africa (COMECA).
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عدم پیوستن باعث فرصتسوزی در استفاده از شرایط مناسب فراهم شده در موافقتنامههای

دور اروگویه خواهد شد.

نیکمنش ( )1385با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه ایستا به بررسی

اثر آزادسازی تجاری بر بازار نیروی کار در پایاننامه خود پرداخت .نتایج تحقیق وی نشان

میدهد که در اثر اجرای سیاست آزادسازی تجاری در کشور ،میزان کل تولیدات کاهش
یافته اما عرضه کاال و خدمات در بخشهای کشاورزی ،آب ،برق و گاز و به دنبال آن

اشتغال در این بخشها افزایش مییابد.

طیبی و مصرینژاد ( ،)1386اثرات آزادسازی تجاری بخش کشاورزی را بر توزیع

درآمد و رفاه خانوارهای ایرانی در قالب مدل تعادل عمومی قابلمحاسبه ایستا بررسی کرده
و نشان دادند تعدیل تعرفههای وارداتی در راستای آزادسازی تجاری بخش کشاورزی

ضمن بهبود رفاه خانوارها آثار مثبتی بر سطح درآمد و مصرف آنها دارد.

ذوقیپور و زیبایی ( )1388به بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر بخشهای اقتصادی

ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پرداختند .نتایج مربوط به شبیهسازی

مدل نشان میدهد کاهش تعرفهها به میزان  50و  100درصد در کل بخشها ،به کاهش

کل عرضه محصول و سرمایهگذاری و افزایش کل صادرات ،واردات ،درآمد و مصرف
خانوارها منجر میشود.

مصرینژاد ( )1389در مقاله خود به بررسی ارتباط آزادسازی تجاری و رقابتپذیری

بینالمللی در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ایستا پرداخته و نشان میدهد
آزادسازی تجاری دستکم در کوتاهمدت ،قدرت رقابتپذیری بینالمللی بخشهای

اقتصادی را تحتتأثیر قرار نمیدهد.

برقی اسکویی ( )1394تأثیر کاهش نرخ تعرفه کاالهای وارداتی بر بازار کار ایران را با

استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ایستا بررسی کرده است .نتایج بررسی وی نشان

میدهد با کاهش نرخ تعرفه ،سطح اشتغال افزایش مییابد اما با توجه به اینکه با کاهش

بیشتر تعرفه ،نرخ رشد دستمزد نیروی کار ماهر روند نزولی پیدا میکند ،آزادسازی تجاری
باعث افزایش نابرابری دستمزدها میشود.

مطالعات مختلفی که در گذشته برای بررسی آثار الحاق انجام شده همگی یا در چارچوب

تعادل جزیی و یا تعادل عمومی ایستا (که صرفاً آثار کوتاهمدت را بررسی میکند) انجام
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شده است .در مدلهای ایستا ،مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تصمیمات بهینه خود را
در یک دوره اتخاذ کرده و انتظاراتشان از آینده را در تصمیمات خود وارد نمیکنند.

ناتوانی مدلهای تعادل عمومی قابلمحاسبه ایستا در لحاظ کردن آثار سیاستهای اقتصادی
بر رشد بهخاطر در نظر نگرفتن آثار انباشت سرمایه و ناممکنی مطالعه اقتصاد در دوره انتقال
در چارچوب این مدلها ،زمانی که تأثیر کوتاهمدت سیاست اقتصادی از تأثیر میانمدت و
بلندمدت آن متفاوت است ،از نقاط ضعف این مدلها محسوب میشود .1بنابراین ،در این

مطالعه برای بررسی آثار بلندمدت الحاق به سازمان از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه
پویای بازگشتی استفاده شده است .همچنین ،شبیهسازیهای مطالعات پیشین براساس حدس

و گمانهای نویسندگان از میزان کاهش تعرفهها در اثر الحاق بوده است ،اما در این مطالعه،

شبیهسازی کاهش تعرفهها براساس تجربیات الحاق  22کشور درحالتوسعه انجام شده تا با
واقعیات عضویت ،سازگاری بیشتری داشته باشد.

 .4روش تحقیق
 .4-1تصریح مدل
در این مطالعه از روش مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بازگشتی استفاده شده است.

مدلهای تعادل عمومی ،یک سیستم معادالت همزمان هستند که کل بخشهای اقتصاد و
روابط متقابل آنها را توصیف میکنند .براساس فرض انتظارات کارگزاران اقتصادی و
مکانیسم تصمیمگیری بین زمانی ،مدلهای تعادل عمومی پویا به دو دسته مدلهای بین

زمانی 2و بازگشتی( 3یا متناوب) 4تقسیم میشوند .مدلهای بین زمانی مبتنی بر فرض نظریه

رشد بهینه هستند که در آن فرض میشود عاملین اقتصادی قابلیت پیش بینی کامل 5را دارند

که در بسیاری از شرایط اقتصادی و مخصوصاً درخصوص کشورهای درحالتوسعه ،صادق

نیست .به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند که مدلهای بازگشتی واقع بینانهتر
هستند و قابلیت اعتماد بیشتری دارند .در این نوع از مدلها ،پویایی مبتنی بر فرض انتظارات
1. Espinosa et al. (2014); p.8.
2. Intertemporal.
3. Recursive.
4. Sequential.
5. Perfect Foresight.

...یمومع لداعت لدم بوچراچ رد تراجت یناهج نامزاس هب ناریا نتسویپ یهافر تارثا

147

تطبیقی 1است .عاملین اقتصادی فرض میکنند شرایط جاری اقتصاد در تمام دورههای آتی

اقتصاد حاکم است .2درواقع این مدلها یک سری مدلهای تعادل عمومی قابل محاسبه ایستا

در دورههای زمانی مختلف هستند که ارتباط بین دورههای زمانی به وسیله معادالت رفتاری
برای متغیرهای درونزایی مثل انباشت سرمایه 3و روزآمدسازی متغیرهای برونزایی مثل عرضه

نیروی کار برقرار میشود .ذخیره سرمایه به شکل درونزا با معادله انباشت سرمایه و عرضه
نیروی کار به شکل برونزا در فاصله بین دورههای زمانی تغییر میکنند .4از آنجاییکه یک
مدل پویای بازگشتی در هر زمان به شکل یک دورهای حل میشود ،میتوان اجزاء درون

دورهای (بخش ایستا) و بین دورهای (بخش پویای) مدل را از هم جدا کرد .5در این بخش به
شکل اجمالی به توضیح بخش ایستا و پویای مدل میپردازیم .معادالت مدل بهطور تفصیلی

در پیوست اول مقاله آمده است.

 .4-2بخش ایستای مدل
مدل شامل فعالیتها ،عوامل تولید و نهادها میشود .فعالیتها خود شامل سه بخش صنعت،

کشاورزی و خدمات میشود .منظور از عوامل تولید دو عامل کار و سرمایه هستند .نهادها
شامل خانوارها ،دولت ،بنگاهها و دنیای خارج میشود.

 .4-2-1فعالیتها
تولید در دو مرحله انجام میشود .فرض کنید در هریک از بخشهای سهگانه صنعت و
معدن ،کشاورزی و خدمات ،یک بنگاه نماینده وجود دارد که در مرحله اول ،عوامل تولید
را با استفاده از یک تابع تولید کاب ـ داگالس 6ترکیب کرده و ارزش افزوده تولید میکند.

در مرحله دوم ،ارزش افزوده تولیدی با استفاده از یک تابع لئونتیف با نهادههای واسطهای

ترکیب شده و کاالی نهایی تولید میشود .در هر مرحله ،هدف بنگاه حداکثرسازی سود
1. Adaptive expectations.

 .2بکی حسکویی ()1389؛ ص.112

3. capital accumulation
4. Annabi et al. (2005); p.8.
5. Thurlow (2008); p.7.
6. Cobb- Douglas production function
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است .سپس ،بنگاهها براساس یک فرآیند بهینهسازی و بر مبنای یک تابع با کشش تبدیل

ثابت 1تصمیم میگیرند کاالهای تولیدی خود را به بازار داخلی عرضه و یا صادر کنند.
 .4-2-2خانوارها

خانوارها درآمد خود را از عوامل تولید کار و سرمایه بهدست میآورند .همچنین سود

سهامشان را نیز از بنگاهها دریافت میکنند و مشمول انتقالهای درونخانواری ،پرداختهای
انتقالی از دولت و دنیای خارج نیز هستند .خانوارها به دولت مالیات میپردازند و نرخ ثابتی

از درآمد قابل تصرفشان را پسانداز میکنند .تابع تقاضای خانوارها از حداکثرسازی تابع

مطلوبیتشان بهدست میآید .همچنین ،کاالهای مرکب تولیدشده در فرآیند تولیدی ،برای
مصرف خصوصی خانوارها ،مصرف دولتی و سرمایهگذاری بنگاهها و نیز بهعنوان نهادههای
واسطهای در فرآیند تولید استفاده میشود.

 .4-2-3بنگاهها
یک بنگاه نماینده وجود دارد که درآمدش را از عامل تولید سرمایه و پرداختهای انتقالی

از خارج کسب میکند و به خانوارها سود سهام میبخشد و مالیات بر درآمد مستقیم را به

دولت میپردازد.

 .4-2-4دنیای خارج
در مدلهای تعادل عمومی قابل محاسبه ،فرض میشود کاالهای عرضهشده داخلی و
وارداتی جانشینهای ناقص یکدیگرند که به آن ،فرض آرمینگتون 2گفته میشود .بنابراین،

کاالهای عرضهشده داخلی و وارداتی با استفاده از یک تابع با کشش جانشینی ثابت 3یا تابع

آرمینگتون ترکیب شده و کاالی مرکب تولید میشود که برای مصرف نهادها تخصیص
مییابد؛ همچنین ،بهعنوان کاالی واسطهای در فرآیند تولید نیز وارد میشود .در طرف
عرضه نیز بنگاهها براساس فرآیند بهینهسازی و برمبنای یک تابع با کشش تبدیل ثابت،
درباره عرضه کاالهای تولیدی خود به بازار داخلی و یا صادرات آن تصمیم میگیرند.

1. Constant Elasticity of Transformation (CET) Function.
2. Armington Assumption.
3. Constant Elasticity of Substitution (CES) Function.
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 .4-2-5دولت
دولت مالیات مستقیم را از درآمد خانوارها و بنگاهها و مالیات غیرمستقیم را از کاالهای

داخلی و وارداتی دریافت میکند .هزینههای دولت شامل هزینه مصرف کاالها و خدمات
و پرداختهای انتقالی میشود.

 .4-2-6تعادل و بستار مدل
تعادل عمومی به وضعیتی اطالق میشود که عرضه و تقاضای کاالها و همچنین عوامل تولید
برابر شود و همچنین ،تساوی بین پسانداز و سرمایهگذاری برقرار گردد.1

در این مدل بستارها با توجه به ویژگیهای اقتصاد ایران تعیین شود .درواقع ،بستار

نئوکالسیکی پایه مدل این تحقیق در چارچوب مدلهای  CGEوالراسی است اما با توجه به

ویژگیهای اقتصاد ایران تعدیل شده است.

در حوزه پسانداز ـ سرمایهگذاری نیز فرض میشود هرچه در اقتصاد پسانداز شود،

سرمایهگذاری میشود .درواقع ،این بستار یک بستار پساندازمحور 2بوده و با واقعیت اقتصاد
ایران (که در آن ،مازاد تقاضا برای وجوه قابل سرمایهگذاری وجود دارد) سازگار است .همچنین،

فرض میشود برابری پسانداز و سرمایهگذاری براساس مکانیسم نرخ سود حاصل میشود .نحوه
توزیع سرمایهگذاری بین بخشهای اقتصادی نیز بستگی به نرخ بازگشت سرمایه و هزینه استفاده
از آن دارد که در معادله تقاضای سرمایهگذاری در بخش پویای مدل توضیح داده شده است.

در بخش دولت چنین فرض میشود که کسری بودجه دولت با تغییر در مالیات مستقیم

برطرف میشود .این بستار با واقعیت ساختار مالی دولت در سالهای گذشته (که میکوشید
پایه مالیاتی را توسعه دهد) سازگار است .بر این اساس ،هزینههای دولت ثابت و برونزا بوده

و درآمدهای دولتی متناسب با هزینهها از طریق تغییر میزان مالیات مستقیم تغییر میکند

بهطوریکه کسری بودجه دولت از بین میرود.

درخصوص تراز پرداختها ،پسانداز خارجی ثابت و نرخ واقعی ارز شناور و درونزا

فرض شده است .همچنین ،تغییرات نرخ ارز باعث میشود کسری تراز پرداختها برطرف

شود .این بستار نیز با برنامههای دولت برای تکنرخیکردن نرخ ارز سازگار است.

1. Annabi et al. op.cit. pp.8-9.
2. Savings – Driven Closure.
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 .4-3بخش پویای مدل
بخش پویای مدل برای ارتباط یک دوره زمانی به دوره بعد از آن است .این بخش دو نوع

معادله دارد :یک دسته معادالت که به انباشت سرمایه و تقاضای سرمایهگذاری مربوط
میشود .دسته دیگر معادالتی است که براساس آن متغیرهایی از مدل به شکل برونزا و
براساس یک نرخ ثابت (که معموالً نرخ رشد جمعیت است) رشد میکنند .عرضه نیروی

کار نیز از جمله این متغیرها است.
 .4-3-1انباشت سرمایه

در هر دوره ،ذخیره سرمایه براساس معادله انباشت سرمایه (شامل نرخ استهالک و
سرمایهگذاری) تعیین میشود:

)11

KDi,t+1=(1-δ) KDi,t+INVi,t

انباشت سرمایه در ابتدای دوره و جریان سرمایه در انتهای آن اندازهگیری میشودINVi,t .

تقاضای سرمایه در هر فعالیت است که معادله آن در قسمت بعد توضیح داده شده است.

 .4-3-2تقاضای سرمایهگذاری
این معادله مشخص میکند که چگونه سرمایهگذاری جدید بین بخشهای مختلف توزیع
میشود .نرخ انباشت سرمایه ـ نسبت سرمایهگذاری به ذخیره سرمایه ـ رابطه مستقیم با نرخ
بازگشت سرمایه )Ri,t( 1و رابطه معکوس با هزینه استفاده )Ut( 2از آن دارد:

)12
کشش نرخ سرمایهگذاری به «نسبت نرخ بازگشت سرمایه به هزینه استفاده

از آن» است .هزینه استفاده از سرمایه نیز از حاصل ضرب قیمت سرمایه در مجموع نرخ
استهالک 3و نرخ بهره واقعی بهدست میآید:

)13

)Ut=PINVt.(irt+δ
1. Rate of Return To Capital.
2. User Cost.
3. Depreciation Rate.
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 .4-3-3رشد عرضه نیروی کار
عرضه کل نیروی کار یک متغیر برونزاست اما فرض میشود با یک نرخ ثابت که معادل نرخ
رشد جمعیت است ( ،)ntافزایش مییابد .همچنین ،فرض میشود تمام متغیرهای برونزای
مدل با همین نرخ رشد میکنند:1

)14

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

همچنین ،در مدل ،قیمت نیروی کار یا همان نرخ دستمزد بهعنوان شمارشگر 2در نظر گرفته
شده است.

 .5شاخص رفاه
در محاسبه شاخص تغییرات جبرانی این سؤال مطرح میشود که چقدر پول در قیمتهای
ثانویه (قیمت بعد از اجرای سیاست) الزم است تا مصرفکننده وضعیتی مانند وضعیت اولیه

(قبل از اجرای سیاست) داشته باشد؛ برای محاسبه شاخص معادل هیکسی نیز این پرسش

مطرح است که چه میزان پول در قیمتهای اولیه الزم است تا مصرفکننده وضعیتی مشابه

وضعیت ثانویه داشته باشد .فرض کنید تابع مخارج بهصورت زیر باشد:
)15

])EP(PQi,U)=min[∑PQi.Ci |U(Ci

در این تابع EP(PQi,U) ،تابع مخارج Ci ،مصرف کاالی  iام PQi ،قیمت کاالی  iام

و) U(Ciسطح معین مطلوبیت را نشان میدهد .اکنون ،سطوح مطلوبیت را قبل و بعد از
شوک سیاستی میتوان به کمک تابع مخارج با هم مقایسه کرد .برای این منظور از شاخص
تغییرات معادل هیکسی و جبرانی استفاده میشود که بهصورت زیر است:3

)16

)EV=EP(PQ0,U1)-EP(PQ0,U0

)17

)CV=EP(PQ1,U1)-EP(PQ1,U0

در تحقیق حاضر از شاخص تغییرات معادل هیکسی استفاده شده است.
1. Decaluwe et al. (2010); pp.11-51.
2. Numaraire.
3. Hosoe et al. (2010); pp.154-157.
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 .6جمعآوری ،سازماندهی و توصیف دادهها
در این تحقیق از ماتریس حسابداری اجتماعی سال  1390مرکز پژوهشهای مجلس استفاده
شده است که یک ماتریس متقارن  71بخشی است و از بهروزکردن جدول داده ـ ستانده متقارن

سال  1380و با استفاده از روش  RASو تلفیق آن با حسابهای ملی سال  1390بهدست آمده
است .این ماتریس عالوه بر آنکه آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی در دسترس است ،بر

ماتریس داخلی مرکز پژوهشهای مجلس در همین سال نیز ارجحیت دارد؛ زیرا واردات و
صادرات قاچاق را نیز دربردارد .در این ماتریس ،بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات بهترتیب

به  25 ،4و  42زیربخش تقسیم شدهاند .همچنین ،نهادها شامل خانوارها ،شرکتها ،دولت و

دنیای خارج میشود که خانوارها خود به دو گروه خانوارهای شهری و روستایی و هریک نیز
به دهکهای جمعیتی تقسیم شدهاند .در تحقیق حاضر ،زیربخشهای  71گانه اقتصادی در سه
بخش اصلی کشاورزی ،صنعت و خدمات و خانوارها نیز در یک گروه خانوار تجمیع شدهاند.

ماتریس حسابداری اجتماعی کالن سال  1390ایران در جدول ( )3آمده است.

پس از حل مدل به روش کالیبراسیون ،با سناریوسازی کاهش تعرفه براساس میانگین

تعهدات  22کشور درحالتوسعه عضو سازمان جهانی تجارت ،آثار کاهش تعرفه بر رفاه

عمومی شبیهسازی شده است .برای حل مدل و شبیهسازی کاهش تعرفه نیز از نرمافزار گمز

1

استفاده شده است.

جدول 3ـ ماتریس حسابداری اجنماعی کالن ایران در سال 1390
حسابها

تولید

عوامل تولید

نهادها

انباشت سرمایه دنیای خارج جمع ورودی

تولید

3744722627

0

3641117074

2202942295

1906823247

11495605243

عوامل تولید

6209271377

0

0

0

23802887

6233074264

نهادها

129223564

6212806622

1085237746

0

4467266

7431735199

پسانداز

0

0

2699734860

0

0

2699734860

دنیای خارج

1412387674

20267642

5645520

496792564

0

1935093400

جمع ورودی

11495605243

6233074264

7431735199

2699734860

1935093400

29795242966

مأخذ :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
1. GAMS.
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1ـ .6کالیبراسیون و حل عددی
مدل براساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال  1390کالیبره و برای سناریو پایه با فرض
رشد متغیرهای برونزا معادل رشد جمعیت حل عددی شده است .از حل عددی مدل تمام

دادههای سال پایه بازتولید شد که نشان از استحکام کالیبراسیون مدل دارد .پارامترهای
کالیبرهشده و کششهای جانشینی و تبدیل بهترتیب توابع آرمینگتون و تبدیل در جدول ()4
آمده است .سناریو رقیب که شبیهسازی کاهش تعرفههای کشور با میانگین تعهدات کشورهای

درحالتوسعه ملحق شده به سازمان مطابق است نیز در بخش بعد شرح داده شده است.
جدول 4ـ پارامترها و کششهای مدل
نام تابع

تابع مصرف
تابع تولید ارزش افزوده
(کاب -داگالس)

تابع تولید نهایی
(لئونتیف)

تابع آرمینگتون
(کاالی مرکب)

تابع تبدیل

نام پارامتر/کشش

بخش اقتصادی
کشاورزی

صنعت

خدمات

سهم کاالها

0/231

0/184

0/585

میل نهایی به مصرف خانوار

0/633

0/633

0/633

انتقال یا کارایی

1/826

1/423

1/903

نیروی کار

0/290

0/113

0/343

سرمایه

0/710

0/887

0/657

کشاورزی

0/369

0/011

0/009

صنعت

0/067

0/288

0/119

خدمات

0/106

0/169

0/147

0/458

0/531

0/725

کشش جانشینی

1/4

1/4

1/4

سهم واردات

0/276

0/461

0/078

انتقال

1/833

2/201

1/231

کشش تبدیل

1/2

1/2

1/2

سهم صادرات

0/882

0/524

0/934

انتقال

3/342

2/003

4/476

سهم عوامل تولید
سهم نهادههای
واسطهای
سهم ارزش افزوده

مأخذ :یافتههای تحقیق از کالیبراسیون مدل به غیر از کششها که از مطالعات مرتبط گرفته شده است.
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 .7برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج
در سناریوی رقیب ،کاهش تعرفههای ایران در مدل براساس تجربیات عضویت کشورهای

درحالتوسعه ملحقشده به سازمان ،شبیهسازی شد تا سناریوسازی کاهش تعرفهها با واقعیات

الحاق ،تطبیق بیشتری داشته باشد .از آنجا که کشورهای کمتر توسعهیافته 1مشمول رفتار ویژه

ت آنها نمیتواند نتایج قابل اعتمادی در بررسی آثار
و متفاوتند ،2بنابراین ،معیار قرادادن تعهدا 
الحاق ایران ،به همراه داشته باشد .بههمین دلیل ،این سری کشورها از فهرست کشورهای منتخب

سناریوسازی کاهش تعرفهها حذف شدند و درنهایت ،اطالعات  22کشور 3درحالتوسعه عضو

سازمان برای فرآیند شبیهسازی استفاده شد (اطالعات مربوط به این کشورها از پایگاه اینترنتی
سازمان جهانی تجارت استخراج شده است) .بررسیها نشان میدهد میانگین اسمی تعرفههای

تثبیتشده 4کشورهای مذکور پس از الحاق به سازمان در بخشهای کشاورزی و صنعت بهترتیب
 17/4و  10/9درصد است .این درحالی است که میانگین تعرفههای اسمی ایران در سال 1390

در این دو بخش بهترتیب  29/5و  25درصد بوده است .در سناریوی رقیب (سناریوی الحاق به
سازمان جهانی تجارت) ،چنین فرض شد که ایران نیز متعهد شود میانگین تعرفههای خود را

به کشورهای مذکور برساند .از آنجا که مدل پویا است ،دوره زمانی  30ساله در مدل در نظر

گرفته شد .همچنین ،فرض شد در سناریوی پایه ،اقتصاد بدون الحاق به سازمان جهانی تجارت از

طریق گسترش عطفی 5مسیر رشد عادی( 6دو درصدی) خود را مطابق رشد جمعیت طی کند .در
مدلهای ایستا تحلیلها براساس مقایسه مقدار هر متغیر پس از شبیهسازی با مقدار سال اولیه (که

در جدول ماتریس حسابداری اجتماعی منعکس است) انجام میشود اما در مدلهای پویا ،تحلیل
آثار شوک سیاستی براساس مقایسه متغیرها در سناریوی پایه با سناریوی رقیب انجام میشود.

در تحلیل آثار رفاهی عضویت در سازمان جهانی تجارت میتوان وضعیت تغییرات مخارج
1. Least Developed Countries (LDCs).
2. Special & Differential (S&D) Treatment.

 .3این کشورها عبارتند از :عربستان ،ویتنام ،روسیه ،اوکراین ،ارمنستان ،تایوان ،تونگا ،مونتهنگرو ،تاجیکستان ،کیپورد،
پاناما ،ساوآ ،گرجستان ،عمان ،مولدوا ،سیشل ،مغولستان ،قرقیزستان ،اردن ،آلبانی ،اکوادور ،چین.
 .4تعرفههای تثبیتشده یا  Bound Tariffسطحی از تعرفهها است که کشورهای عضو سازمان متعهد شدهاند براساس
نتایج مذاکرات الحاق خود از آن تجاوز نکنند .بنابراین ،تعرفههای کاربردی یا  Applied Tariffباید همواره کمتر یا
حداکثر مساوی با نرخهای تثبیت شده باشد.
5. Recursive Expansion.
6. Business as Usual (BAU) Path.
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مصرفی خانوار را مورد بررسی قرار داد .جدول ( )5میزان مخارج مصرفی خانوار را در سناریو

پایه و رقیب نشان میدهد.

جدول 5ـ مخارج مصرفی خانوار در سناریوهای پایه و رقیب (هزارمیلیارد ریال)
سناریو پایه

سناریو رقیب

سال

سال پایه

1420

سال پایه

1420

مخارج مصرفی خانوار

2960

5361/6

5599/5

7584/4

مأخذ :یافتههای تحقیق.

براساس ،مقادیر مصرف خانوار جدول ( ،)5درحالیکه مخارج مصرفی در بازه زمانی 30

ساله در مسیر رشد عادی اقتصاد تقریباً دو برابر میشود ،در سناریوی الحاق تقریباً  1/3برابر

میشود .بنابراین ،سطح مصرف در پایان  30سال در سناریوی الحاق از سناریوی پایه باالتر
است ،اما رشد مصرف در سناریوی پایه بیشتر از سناریوی الحاق خواهد بود .نمودار ()2
تغییرات مصرف را در این دو سناریو به خوبی نشان میدهد.

منبع :یافتههای تحقیق

نمودار 2ـ روند تغییرات مخارج مصرفی خانوار در سناریوهای پایه و رقیب

نمودار ( )3نشانگر تفاوت مخارج مصرفی در سناریوی الحاق با سناریوی پایه به شکل درصد
است .براساس این نمودار ،اختالف مصرف در سناریوی رقیب نسبت به سناریوی پایه به مرور

زمان کاهش مییابد ،زیرا رشد مصرف در سناریو پایه بیش از سناریو رقیب است.
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مأخذ :یافتههای تحقیق.

نمودار -3تغییرات مخارج مصرفی خانوار درسناریو رقیب نسبت به سناریو پایه
(درصد)

با این همه میدانیم تغییرات مطلوبیت خانوار بهتر میتواند آثار رفاهی آزادسازی تجاری را
نشان دهد .شاخص تغییرات معادل هیکسی شاخص مناسبی برای اندازهگیری تغییرات مطلوبیت

خانوار است که در تحلیل آثار رفاهی استفاده میشود .نمودار ( )3روند تغییرات این شاخص را
در بازه زمانی  30ساله در سناریو پیوستن به سازمان جهانی تجارت نشان میدهد.

مأخذ :یافتههای تحقیق

نمودار  -4روند نوسان شاخص تغییرات معادل هیکسی در سناریو رقیب
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تغییرات این شاخص بهخوبی نشان میدهد روند افزایشی رفاه از دهه سوم پس از الحاق

خود را نشان داده و در دهه اول ،رفاه عمومی روند نزولی دارد .در دهه دوم نیز رفاه تقریباً

وضعیت ثابتی خواهد داشت .بهطورکلی مثبت بودن شاخص مذکور در تمام سالهای پس
از الحاق ،نشان میدهد رفاه خانوار نسبت به قبل از الحاق بیشتر میشود ،اما روند نزولی آن

در دهه اول پس از الحاق نشانگر کاهش رفاه هرسال نسبت به سال قبل است.

درواقع میتوان گفت در اثر کاهش تعرفه در ابتدای دوره ،سطح رفاه خانوار نسبت به

وضعیت قبل از الحاق افزایش قابلتوجهی مییابد که مقایسه مصرف خانوار در سالهای

پایه در دو سناریوی پایه و رقیب نیز این موضوع را تأیید میکند .در سال نخست پس از

الحاق ،ورود سیل کاالهای وارداتی با قیمت ارزانتر ،باعث جایگزینی کاالهای وارداتی
بهجای کاالهای داخلی در تولید کاالهای مرکب و کاهش قیمت این کاال شده و از این
راه ،سطح رفاه خانوار در نتیجه الحاق به سازمان جهانی تجارت افزایش مییابد (یافتههای

تحقیق حاکی از افزایش حدود  30درصدی واردات در سال اول پس از الحاق است) .اما

تغییرات روند رفاه در سالهای پس از الحاق با مقایسه اثرات درآمدی و جانشینی کاهش
تعرفهها قابل تحلیل است .درواقع ،تغییرات تولید ناخالص داخلی است که تغییرات روند
رفاه را در بلندمدت توضیح میدهد .نمودار ( )5روند تغییرات تولید ناخالص داخلی را
در نتیجه الحاق به سازمان جهانی تجارت توضیح میدهد .همانطور که مشاهده میشود،
نوسانات این نمودار با نمودار ( )4کام ً
ال هماهنگ است .در دهه اول پس از الحاق با توجه
به رقابتپذیری پایین کاالهای تولید داخل در مقابل کاالهای وارداتی و کاهش تقاضا

برای کاالهای داخلی ،از تولید داخلی و درآمد حقیقی خانوار کاسته میشود و با توجه به
فرض آرمینگتون مبنی بر جانشنی ناقص کاالهای وارداتی و کاالهای تولید داخل و با غلبه

اثر درآمدی بر اثر جانشینی ،میزان رفاه کاهش مییابد .در دهه دوم ،وضعیت رفاه عمومی

وضعیت ثابتی خواهد داشت و اثر جانشینی و درآمدی یکدیگر را خنثی میکند .براساس
نمودار ( ،)5در این بازه زمانی تولید ناخالص داخلی روند ثابتی را نشان میدهد ،اما از دهه

سوم به بعد ،بار دیگر با ظهور آثار مثبت بلندمدت الحاق ،بهتدریج با رونق تولید و افزایش
رقابتپذیری صنایع و غلبه بر آثار منفی الحاق در بخش تولید ،درآمد حقیقی و رفاه خانوار
روند مالیم صعودی خود را آغاز میکند (نمودارهای  4و  .)5با این همه ،در انتهای دوره

 30ساله سطح رفاه همچنان از سطح آن در سال اول پس از الحاق کمتر است (نمودار .)4
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بنابراین ،افزایش سطح رفاه در ابتدای دوره زمانی در نتیجه افزایش و جایگزینی واردات
بهجای تولید داخل در سبد مصرفی خانوار اتفاق میافتد اما روند تغییرات رفاه خانوار در
بلندمدت را تغییرات تولید ناخالص داخلی تعیین میکند.

مأخذ :یافتههای تحقیق

نمودار -5روند تغییرات تولید ناخالص داخلی در سناریو رقیب

جمعبندی و مالحظات
واقعیت آن است که سازمان جهانی تجارت ابزار مهمی برای تسهیل و تسریع رشد اقتصادی
و رفاه کشورها است و مبانی تئوری مرتبط که در چارچوب نظریه تئوری بازیها مطرح

میشود ،نشان از نقش بیبدیل این سازمان بهعنوان یک نظام بینالمللی تجاری منحصربهفرد،
در حرکت از تعادل نش (با سطح رفاه پایین کشورها) به سمت وضعیت بهینه پارتو دارد.

در این مقاله ،برای بررسی آثار رفاهی کاهش تعرفهها در چارچوب الحاق به سازمان

جهانی تجارت از یک مدل تعادل عمومی پویای بازگشتی مبتنی بر ماتریس حسابداری

اجتماعی سال  1390مرکز پژوهشهای مجلس استفاده شده است .یافتههای این تحقیق نشان
میدهد با عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت ،سطح رفاه خانوارها در تمام سالهای
پس از الحاق در مقایسه با قبل از الحاق افزایش مییابد ،اما در دهه اول پس از الحاق هرچند

سطح رفاه باالتر از وضعیت قبل از الحاق است ،روند نزولی دارد .روند مالیم افزایشی رفاه،
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از دهه سوم پس از الحاق شروع میشود .براساس این یافتهها ،افزایش سطح رفاه در نتیجه

افزایش و جایگزینی واردات بهجای تولید داخل در سبد مصرفی خانوار اتفاق میافتد اما

روند تغییرات رفاه خانوار در بلندمدت را تغییرات تولید ناخالص داخلی تعیین میکند .روند
کاهشی رفاه در دهه اول الحاق در نتیجه کاهش تولید داخلی و درنتیجه غلبه تدریجی اثر

درآمدی بر اثر جانشینی ناشی از کاهش تعرفهها است.

درمجموع ،به نظر میرسد دولت باید الحاق به سازمان را در یک فرآیند هدفمند و با

توجه به راهبرد توسعه صنعتی کشور دنبال کند چراکه آثار رفاهی ناشی از الحاق مستقیماً

تحت تأثیر آثار تولیدی آن است .آنچه از این مطالعه استنتاج میشود آن است که در فرآیند

الحاق به سازمان جهانی تجارت تعرفهها نباید به شکل دفعی کاهش یابند و تعهدات الحاق

باید به گونهای باشد که کاهش تعرفهها به شکل تدریجی انجام گیرد تا آثار تولیدی منفی
و به دنبال آن آثار رفاهی منفی در دهه اول الحاق کنترل شود .همچنین دولت باید اقدامات

الزم را قبل از الحاق به سازمان برای افزایش رقابتپذیری تولیدات داخلی انجام دهد تا قیمت

تمام شده کاالهای تولید داخل تا جای ممکن کاهش یابد .تجربیات کشورهایی مثل چین که
قبل از الحاق به سازمان اقدام به ادغام بنگاههای تولیدی و حرکت به سمت صرفههای حاصل

از مقیاس کردند ،میتواند راهگشا باشد .همچنین ،اقدامات الزم برای جذب سرمایهگذاری

خارجی کارایی محور نهتنها آثار منفی الحاق را در بخش تولیدی خنثی کند ،بلکه الحاق را
به فرصتی برای افزایش صادرات و تولید ناخالص داخلی و سپس افزایش رفاه عمومی بدل

میکند .درواقع ،اگر کاهش تعرفهها در بخش کاالیی با جذب بیشتر سرمایهگذاری خارجی
در بخش کاالیی و خدمات همراه باشد اثرات منفی رفاهی ناشی از اثر درآمدی الحاق کاهش

مییابد .برای اینکه کاهش تعرفهها انگیزه تولیدکنندگان خارجی را برای حضور در بازار
کشور از طریق سرمایهگذاری کاهش ندهد باید کاهش تعرفهها همراه با حفظ و تقویت

ساختار تعرفه پلکانی( 1تعرفه افزایی) نظام تعرفهای کشور باشد .همچنین ،بهبود و تسهیل فضای

کسب وکار و آزادسازی بخشهای خدمات کلیدی در کاهش هزینههای تولید و جذب
سرمایهگذاری خارجی نقش مهمی دارند .افزون بر این ،دولت باید در دهه اول پس از الحاق،
برنامههای حمایتی ویژه و هدفمندی برای اقشار آسیبپذیر و کارگران بیکار ترتیب دهد.

1. Tariff escalation
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پیشنهاد میشود در مطالعات آتی ،آثار بلندمدت الحاق از بُعد رفاهی و تولیدی بهترتیب

به تفکیک خانوارهای شهری و روستایی و صنایع کشور براساس طبقهبندی بینالمللی
استاندارد صنعتی 1و در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویا بررسی شود.

)1. International Standard Industrial Classification (ISIC
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پیوست  -1معادالت مدل
معادالت مدل در بخش ایستا شامل چهار بلوک قیمت ،تولید ،نهادها و قیود و در بخش پویا

شامل معادالت بخش پویای مدل میشود که به تفکیک در ذیل آمده است.
معادالت بلوک قیمت:
قیمت واردات
قیمت صادرات
جذب
ارزش تولید داخلی
قیمت داخل بر اساس قیمت عوامل
شاخص قیمت سرمایهگذاری
شاخص قیمت مصرفکننده

PMit=(1+tmit).EXR.pwmit
PEit=(1-teit).EXR.pweit
)PQit.QQit=[PDit.QDit+PMit.QMit](1+tqit
PQAit.QAit=PDit.QDit+PEit.QEit
PQAjt.=aVA.PVAjt+∑iai,j).PQit
μc

)PINVit=∏_t(PQit / μc
∑iPQit.cwtsi=cpit

 tmitنرخ تعرفه واردات EXR ،نرخ ارز و  pwmitقیمت واردات به پول خارجی PEit ،قیمت
صادرات teit ،نرخ مالیات بر صادرات و  pweitقیمت صادرات تحویل در کشتی به پول

خارجی QQit ،مقدار محصول عرضه شده در بازار (عرضه مرکب) PQit ،قیمت کاالی
مرکب QDit ،مقدار فروش محصول داخلی در بازار داخل PDit ،قیمت محصوالت داخلی

در بازار داخلی QMit ،مقدار واردات PMit ،قیمت واردات به پول داخلی tqit ،نرخ مالیات
بر فروش PQAjt ،قیمت تولیدکننده QAit ،مقدار تولید داخل و  QEitمقدار صادرات،

 PAtαقیمت هر واحد فعالیت و  ai,jسهم نهادههای واسطهای در تولید داخلی aVA ،سهم
ارزش افزوده در تولید داخلی ،سهم  μtکاال در سرمایهگذاری کل هستند.
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معادالت بلوک تولید:
تابع تولید ارزش افزوده فعالیت
تقاضای عامل تولید
تقاضای کاالی واسطه غیرتجمیعی

QINTjt=ai,j.QAjt

تابع تولید کل فعالیت
تابع عرضه مرکب (آرمینگتون)
نسبت تقاضای واردات و کاالی داخلی
تابع تبدیل با کشش انتقالی ثابت
نسبت عرضه صادرات و کاالی داخلی
 QFfjtتقاضای از هر عامل تولید F ،مجموعه عوامل تولید adj ،پارامتر بهرهوری کل

عوامل تولید WFDISTfj ،بیانگر شاخص انحراف قیمت عامل در رشته فعالیت αfj ،سهم

عامل تولید در ارزش افزوده هر فعالیت PVAjt ،قیمت ارزش افزوده در هر فعالیتQINTjt ،

تقاضای کاالی واسطهای غیرتجمیعی aqi ،پارامتر انتقال تابع آرمینگتون ،پارامتر  δqiپارامتر
سهم تابع آرمینگتون pqi ،توان تابع آرمینگتون ati ،پارامتر انتقال تابع تبدیل δti ،پارامتر سهم

تابع تبدیل و  ptiتوان تابع کشش انتقالی ثابت.
معادالت بلوک نهادها
درآمد خانوار
تقاضای مصرفی خانوار
درآمد دولت

YGt=DTgov,t+IDTgov,t+∑fYIFgov,f,t +trgov,row,t.EXR

درآمد دولت از مالیات غیر مستقیم
IDTgov,t=∑itqi.(PDit.QDit+PMit.QMit)+∑itmit EXR.pwmit.QMit
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درآمد دولت از مالیاتهای مستقیم
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DTgov,t=EGgov,t-YGgov,t

مخارج دولت

EGt=∑trgov,t +∑iPQit.QGit

درآمد شرکت

YEit=∑fYIFent,f+EXT.trent,row,t

مخارج شرکت

EEit=YEit.tyent+trent,t

 YHtدرآمد خانوار YIFft ،درآمد خانوار از ارزش افزوده trgov,t ،پرداختهای انتقالی دولت
به خانوار QHit ،تقاضای مصرفی خانوار βi ،سهم فعالیت از تقاضای خانوار tyt ،نرخ مالیات
بر درآمد خانوار YGt ،درآمد دولت DTgov,t ،درآمد دولت از مالیاتهای مستقیمIDTgov,t ،

درآمد دولت از مالیاتهای غیرمستقیم YIFgov,f,t ،درآمد دولت از ارزش افزودهtrgov,row,t ،

پرداخت انتقالی دنیای خارج به دولت EGt ،کل مخارج دولت QGit ،مخارج مصرفی دولت،

 YEitدرآمد شرکت YIF ،درآمد شرکت از ارزش افزوده trent,row,t ،پرداختهای انتقالی دنیای
خارج به شرکت EEit ،مخارج شرکت tyent ،نرخ مالیات بر درآمد شرکت و trent,tپرداخت
انتقالی شرکت به خانوار.

معادالت بلوک قیود:
بازار عوامل
بازار کاالهای مرکب

QQit=∑iQINTit +∑QHit +QGit+QINVit

تراز حساب جاری
برابری پسانداز ـ سرمایهگذاری

 QFSftمقدار عرضه عامل تولید FSAVt ،حساب پسانداز خارجی و WALRAStمتغیر
موهومی (برابر صفر در تعادل).
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معادالت بخش پویای مدل:
انباشت سرمایه

KDi,t+1=(1-δ) KDi,t + QINVi,t

تقاضای سرمایهگذاری
هزینه استفاده سرمایه
رشد عرضه نیروی کار
سرمایهگذاری کل

)Ut=PINVt.(ir+δ
)QFSl,t+1= QFSl,t (1+n_t
INVt= PINVt.∑i INVi,t

