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 يو آثار كاهش نرخ تعرفه بر بخش کشاورز يتعامل با اقتصاد جهان
  قابل محاسبه يرويکرد مدل تعادل عموم: ايران

  **زهرا افشاريو فاطمه پاسبان، جواد پورمقيم، 
  ۲۴/۱۲/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ۱۳/۷/۱۳۸۸: تاريخ دريافت

  چکيده
 تعادل الگوي بر اساس يمهم بخش کشاورز يرهايمتغ بر تعرفه كاهش آثار بررسي به حاضر مقالة

در  ۱۳۸۰اجتماعي سـال   حسابداري ماتريس كارگيرينيز به و ايران براي محاسبه عمومي قابل
در . پـردازد  مـي بـر واردات  » تعرفه يسازکساني«و » تعرفه يجيكاهش تدر«سناريوي  دو قالب
ج واردات، عرضة کاالها، يتدر، بهينرخ تعرفة واردات بخش کشاورز يجيوي کاهش تدريسنار

ش و نيـز ميـزان صـادرات و اشـتغال کـاهش      يخانوار افـزا  يکشاورز يو ميزان مصرف کاالها
نـرخ تعرفـه، واردات، عرضـة كاالهـا، و ميـزان       يسازکسانيوي ي؛ و برعكس، در سناريابد مي

بـا  . يابـد  مـي ش يميزان صادرات و اشتغال افـزا مصرف كاالهاي كشاورزي خانوار کاهش و نيز 
، الزم است ين و مقررات سازمان تجارت جهانيدست آمده، همگام با قوانتوجه به اطالعات به

شـده و  مت تماميهايي گوناگون مانند کاهش قاز راه يکشاورز يصادرات کاالها يقدرت رقابت
  .ن و اجرا شوديمناسب، تدو ياستيس يها، در قالب بستهيبهداشت يت استانداردهايرعا

مدل / توسعة پايدار روستايي/ بخش كشاورزي/ نرخ تعرفه/ اقتصاد جهاني: هاكليدواژه
  .تعادل عمومي قابل محاسبه

                                                 
اقتصاد  ،ريزيبرنامههاي پژوهشسة ترتيب، نويسندة مسئول، دكتراي دانشگاه الزهرا و عضو هيئت علمي مؤسبه *

و اعضـاي هيئـت علمـي     ؛)fpaseban49@gmail.com(كشاورزي و توسعة روستايي وزارت جهاد كشـاورزي  
  .  دانشگاه الزهرا

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  زهرا افشاريو فاطمه پاسبان، سيدجواد پورمقيم،   ۱، شماره۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۸۴
 

 

  مقدمه
بخشي  هاي  اقتصادي و تنوعتوليد و صادرات غيرنفتي در راستاي تقويت ظرفيت توسعة

امكانـات و منـابع بـالقوة توليـدي و     در وهلـة نخسـت، شناسـايي      به درآمدهاي ارزي،
ريـزي مناسـب بـدين مهـم     طلبد تا از اين رهگذر، بتوان با  برنامهصادراتي كشور را مي

اگر چه براي توسعة صادرات محصوالت غيرنفتـي و پايـداري آن، تحقـق     .دست يافت
ارائة خدمات پس از فـروش    هاي مناسب،بنديي رقابتي، بستهها قيمتمواردي همچون 

تبليغات مؤثر، معروفيت مارك تجاري، برخـورداري    ها،موقع سفارشناسب، تحويل بهم
از استانداردهاي بهداشتي و کيفي، و ضمانت محصول شرط الزم است اما كافي نيست؛ 

هاي مناسـب در برابـر قـوانين و مقـررات     زيرا پايداري صادرات مستلزم اتخاذ سياست
و  )۱()گـات (نامـة عمـومي تعرفـه و تجـارت     افقـت مو«المللي از جمله هاي بينسازمان

هاي گات و سازمان تجارت جهـاني بـر   اهداف سياست. است )۲(سازمان تجارت جهاني
و ايجـاد اشـتغال، توليـد،    ) به صورت مستمر و پايـدار (پاية حضور در بازارهاي جهاني 

زارهـاي  درآمد و ارتقاي سطح رفاه جامعه در اثر توسعة بازارهاي فروش محصول در با
هاي نسبي در توليـدات  سوي تخصصي شدن، و استفاده از مزيتگيري بهجهاني، جهت

در همين راسـتا، سـازمان جهـاني تجـارت بـر اسـاس موافقتنامـة        . داخلي استوار است
المللي حاكم كرده کـه  امضاشده از سوي اعضاي آن، قوانين و مقرراتي را بر تجارت بين

شمول موافقتنامه و اقدام كشورهاي امضا كنندة معاهده، هاي با توجه به گستردگي حوزه
الملـل  طبيعي است كه از اين پس، همة كشورها براي حضـور در عرصـة تجـارت بـين    

  .باشندناگزير از پيروي اين  قوانين 
بديهي است كه در فضاي پيش روي تجارت خـارجي، بـراي دسـتيابي بـه اهـداف      

قوانين و مقررات بخش کشاورزي سازمان تجـارت  سازي همراه پيادهاي کشور به توسعه
جهاني و مقدمات پيوستن بدان، بررسي و تحليل آثار و پيامدهاي جهـاني شـدن الزم و   

اي شواهد بيانگر آن است کـه پديـدة جهـاني شـدن در هـيچ حـوزه      . نمايدضروري مي
. ل تأمـل اسـت  رو، بررسي ابعاد اقتصادي آن قاباندازة اقتصاد پيشرفت نداشته و از اين به
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روست كه در کشورهاي مختلف جهان و ايران، مطالعـات گونـاگون در زمينـة    از همين
حال سـؤال اصـلي عبـارت اسـت از     . آثار و پيامدهاي جهاني شدن صورت گرفته است

در صورت پيوستن به سازمان تجارت جهـاني و پـذيرش مقـررات آن در زمينـة     «آنکه 
مقالة حاضـر  . »ي آن بر بخش کشاورزي كدامند؟کاهش و حذف نرخ تعرفه، آثار احتمال

نيز بر آن است كه به بررسي آثار احتمالي پيوستن به سازمان تجارت جهـاني از ديـدگاه   
بـدين منظـور، از مـدل    . کاهش نرخ تعرفه در متغيرهاي مهم بخش کشـاورزي بپـردازد  
  .تعادل عمومي و طراحي آن براي اقتصاد ايران استفاده شده است

 نظري و تجربي مدل تعادل عموميمباني 

يـا تعـادل    )۳(هاي تعادل عمومي با عناوين مـدل تعـادل عمـومي كـاربردي    معموالً مدل
هاي تعادلي غيرخطي چندبخشي در که از مدل شوند ميشناخته  )۴(عمومي قابل محاسبه

. در يك اقتصاد رقابتي ارتباط نزديك دارند)۵(كل اقتصاد محسوب شده، با مدل والراسي
، براي اقتصاد ۱۹۶۰، در)۶(کاربردي چندبخشي را يوهانسن  ايدة اولية مدل تعادل عمومي

ها در اقتصـاد  الگوهاي تعادل عمومي قابل محاسبه، در ارزيابي سياست. نروژ مطرح كرد
توان  الملل، كاربردي گسترده دارند؛ از جملة اين الگوها، ميو تجارت بين بخش عمومي 

ملـو و  و دي) Dervis et al., 1982(ه از سوي درويس و همكـاران  شدهاي ارائهبه مدل
اين الگوها براي اقتصادهاي كوچك و باز، . اشاره كرد) De Melo and Tarr, 1992(تار 

و در   با فرض رقابت كامل، اشتغال كامل و بازدهي ثابت نسبت به مقياس، نوشـته شـده  
 . اند ادبيات اقتصادي جنبة استاندارد يافته

قابل محاسبه چارچوبي بر اسـاس تعـادل عمـومي      ا به تعريف، مدل تعادل عموميبن
هـا و  ها، الگوي تقاضا، تراز پرداختاقتصاد كالن است كه ميان درآمدهاي مختلف گروه

كه  شود ميها از آن رو تعادلي خوانده مدل اين .)۷(كند مي برقرار ارتباط چندبخشي ساختار
ادير وجود دارد كه مازاد تقاضا براي همة كاالها و خـدمات  و مق ها قيمتاي از مجموعه

به بيان رياضـي،  ‐طبق قانون تعادلي والراس( كند ميرا در مقادير اسمي و حقيقي صفر 
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)P(ZP)P(Z مقـادير   *P‐اسـت  قيمـت  بـردار  Pو تقاضـا  مـازاد  تـابع  Z آن، در كه =×
بـه عبـارت ديگـر،    ). مساوي صفر باشـد  ها قيمتاي است كه مازاد تقاضا در آن تعادلي
ها را همانند يك آزمايشگاه تجربي در اقتصاد دانسـت كـه بـه بررسـي     توان اين مدلمي

از . پـردازد  مـي هاي خارجي بر اقتصاد داخلي هاي اقتصادي و شوكاثرات كمي سياست
 ي مختلـف و بـازار  هـا  فعاليـت ها لحاظ كردن ارتباطات بين هاي اين مدلجمله ويژگي

بـه  . خطـي و غيرخطـي اسـت    صورت بهمتعدد كاالها و خدمات، عوامل توليد و نهادها 
مخـارج در اقتصـادي پرداختـه     ‐ها، به جريان چرخشي درآمدديگر سخن، در اين مدل

كننـدگان مـد نظـر قـرار     كه در آن، بازار توليدكنندگان، عوامل توليد و مصـرف  شود مي
سازي عامالن اقتصادي ادالت بر اساس رفتار بهينهها، مب همچنين، در اين مدل. گيرند مي

كنندگان تابع مطلوبيت خود را با توجه بـه سـطح   اي كه مصرفگونه، بهگيرد ميصورت 
؛ شـود  مـي رسانند و بدين ترتيب، طرف تقاضـاي مـدل مشـخص    بودجه به حداكثر مي

عرضـة   همچنين، توليدكنندگان در پي حداكثرسازي سود خود بوده، بدين طريق، طرف
ي بازار در وضعيت تعادلي شرايط الزم را بـراي تعـادل   ها قيمت. شود ميمدل نيز معين 

كاالها و خـدمات، عرضـه برابـر تقاضـا خواهـد بـود و در        براي تمامي. آورند ميفراهم 
صـادق   ها فعاليتصورت ثابت بودن بازده نسبت به مقياس، شرط سود صفر براي همة 

 شـمار  بـه ي اقتصادي متقاضي آن دسته از عوامل توليـدي  ها بنگاهدر بازار عوامل، . است
عـامالني   تمـامي . شوند ميكه از سوي مالكان آنها يعني خانوارها به بازار عرضه  روند مي

كه در بازار متقاضي كاال باشند، خواه از كاالي داخلي و خواه از كاالي خارجي اسـتفاده  
آنچه عـامالن اقتصـادي   . شوند ميكديگر فرض و اين دو گروه كاالها جانشين ي كنند مي

، قيمت نسبي كاالهاست كه در دهد ميرا به مصرف محصوالت داخلي يا خارجي سوق 
كـه شـامل    شود مينرخ ارز نيز در بازار ارز تعيين . كند ميآن، نرخ ارز نقش كليدي ايفا 

خــروج واردات كــاال و (و تقاضــاي ارز ) صــادرات كــاال و ورود ســرمايه(عرضــة ارز 
  . است) سرمايه
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يافته يا اي گسترده از مسائل اقتصادي در كشورهاي توسعهامروزه، براي تحليل دامنه
از جملـه  . شـوند  مـي هاي تعادل عمـومي قابـل محاسـبه طراحـي     در حال توسعه، مدل

هـاي تعـديل   موضوعات مورد بررسي، مـي تـوان بـه  فقـر و توزيـع درآمـد، سياسـت       
بينـي  وري و رشد، پـيش اتي، راهبردهاي توسعة صنعتي، بهرههاي مالياقتصادي، سياست

هـاي  عضويت در سازمان تجارت جهـاني،  سياسـت  ) توليدي، رفاهي، و ساير آثار(آثار 
اي در جهان و آثار وضع ماليـات   هاي اقتصاد انرژي، انتشار گازهاي گلخانهتجاري، مدل

  . براي مقابله با آن، و توسعة پايدار اشاره كرد
هـاي تعـادل عمـومي در اكثـر كشـورهاي جهـان از       عات خارجي مبتني بر مدلمطال
يكـي از ابزارهـاي مناسـب بـراي      صـورت  بهترين مطالعات محسوب شده، از آنها دقيق

. شـود  ميهاي مختلف استفاده ها و بررسي پيامدهاي شوكتجزيه و تحليل آثار سياست
  . شويمادآور ميدر اين بخش، تنها چند نمونه از اين مطالعات را ي

به تحليل اثرات سياستي اصالحي تعرفه در كشـور  ) Cororaton, 2000(كوروراتون 
فيليپين در چارچوب يك مدل تعادل عمومي مبتني بـر مـاتريس حسـابداري اجتمـاعي     

؛ اين مطالعه روي تغييرات كارآيي، تحرك منابع، توزيع درآمد و رفـاه بـر اثـر    پردازد مي
، در مقالة خود، به بررسي  )Ballingal, 2001(بالينگال . مركز استها مت اصالحات تعرفه

پنج منطقة آزاد تجاري اقيانوسيه و اثرات آنها بر کشاورزي نيوزيلند پرداخته و با استفاده 
شـده ميـان پـنج منطقـة آزاد     هاي انجاماز مدل تعادل عمومي قابل محاسبه، اثرات توافق

ور، شيلي و آمريکـا را بـر بخـش کشـاورزي نيوزيلنـد      تجاري نيوزيلند، استراليا، سنگاپ
هـا از ايـن   که هر چند، برخـي بخـش   دهد ميبررسي كرده است؛ نتايج مطالعة او نشان 

هـاي تجـاري خـود در آينـده     برند، اما بايد نيوزيلند در تنظيم سياسـت موضوع سود مي
ثار پيوستن چـين  ، در مقالة خود،  به بررسي آ)Wang, 2003(وانگ . هشيارانه عمل كند

به سازمان تجارت جهاني بر الگوهاي تجـارت پرداختـه و بـا اسـتفاده از مـدل تعـادل       
گردد عمومي قابل محاسبه، نشان داده است که بيشتر منافع اين الحاق به خود چين برمي

يافته و اقتصادهاي صنعتي جديد آسيايي ويژه کشورهاي توسعهجهان به نقاط ساير و البته
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؛ اما آن دسـته از  شوند ميمند الحاق بهره اين يافته نيز ازکمترتوسعه کشورهاي ،همچنين و
در  بيشـتر  رقابـت  بـا  است ممکن دارند، چين مشابه ساختاري كه توسعه حال در کشورهاي

ي صادراتي چنـدان  ها قيمتمحصوالت صادراتي کاربر مواجه شوند، و چنين رقابتي در 
، در مقالة خود، )Carneiro and Arbache, 2003(آرباچ کارنيرو و . نمود نخواهد داشت

به بررسي اثر تجارت بر بازار کار برزيل از طريق رهيافـت مـدل تعـادل عمـومي قابـل      
اند که آزادسازي تجاري با بهبود رفاه اقتصادي و در نتيجه، محاسبه پرداخته و نشان داده

بـرا ي نيـروي کـار تحقـق      ي داخلي و تقاضـاي بيشـتر  ها قيمتافزايش ستانده، کاهش 
هـاي  دست آمده از اين بهبود و رفاه براي کارگران ماهر در بخشبيشتر منافع به. يابد مي

از طريق همـين مـدل، اثـرات     )Blake et al., 2002(بليك و همكاران . گراستتجارت
انـد؛ نتـايج تحقيـق آنهـا نشـان      آزادسازي تجاري بر کشاورزي اوگاندا را بررسي كـرده 

که آزادسازي چندجانبه داراي اثري خفيف و البته مثبت بر کشورهايي با درآمـد   هدد مي
از . گـردد پايين مانند اوگانداست كه اين اثر به قيمت کاالهاي صادراتي کشاورزي برمـي 

که گرچه بيشتر منافع اين آزادسازي بـه منـاطق شـهري     دهد ميسوي ديگر، نتايج نشان 
نشـان  ) Martin, 2003(مـارتين  . برنـد يـز از آن سـود مـي   ، اما روستاييان فقير نرسد مي
، كه بـه رقابـت كـارگران    شود ميكه تجارت آزاد منجر به تغيير در فرآيند توليد  دهد مي

انجامد؛ در كشورهاي در حـال توسـعه، نيـروي    كشورهاي در حال توسعه و صنعتي مي
و عـدم امنيـت شـغلي     يافته نيـز نااطمينـاني  كار بازار غيررسمي و در كشورهاي توسعه

  . يابد افزايش مي
در ايران نيز در زمينة آزادسازي تجاري، مطالعاتي با مـدل تعـادل عمـومي صـورت     

هـاي مختلـف   نامة خود، به بررسي آثـار سياسـت  ، در پايان)۱۳۷۶(ناظمي . گرفته است
 قابـل  هاي عمدة اقتصادي با استفاده از مدل تعادل عمـومي تفکيک بخشتجاري ايران به

دو بخش كشاورزي و غيركشاورزي  به كشور اقتصاد نيز الگو اين در .است پرداخته محاسبه
تقسيم شده و پيامدهاي انتخاب راهبرد جايگزيني واردات و توسعة صادرات بـر سـطح   

ترين نتايج اين تحقيق کـاهش  از مهم. توليد هر كدام از اين دو بخش بررسي شده است
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نيز در ) ۱۳۸۲(ذوالجناحي اسکويي . کاهش تعرفه است توليد در بخش کشاورزي بر اثر
نامة خود، به بررسي آثار و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي الحاق ايران بـه سـازمان   پايان

ها با استفاده از مدل تعادل عمومي قابل محاسبه  تجارت جهاني با تأکيد بر کاهش تعرفه
هـا بـر سـطوح    ، اثر کـاهش تعرفـه  پرداخته و با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي

توليد، اشتغال، ارزش افزوده، سهم پرداختي بـه عوامـل، توزيـع درآمـد، قيمـت نسـبي       
کاالهاي صادراتي، سطح درآمدي دولت، ميزان سرمايه گذاري، و کسري بودجه دولـت  

  : اند ازرا بررسي كرده است؛ برخي از نتايج اين تحقيق عبارت
 يابد؛  الهاي کشاورزي وارداتي افزايش ميها، قيمت کا با کاهش تعرفه ‐ ۱
 يابد؛  با ورود به سازمان تجارت جهاني، قيمت کاالهاي داخلي کشاورزي افزايش مي ‐ ۲
 با کاهش تعرفه، توليد کاالهاي کشاورزي افزايش خواهد يافت؛ و ‐ ۳
  . انجامد تغيير در نرخ تعرفه به کاهش بيشتر در  ميزان درآمد خانوارهاي روستايي مي ‐ ۴

تجارت  سازمان به ايران پيوستن آثار بررسي با خود، مطالعاتي طرح در ،)۱۳۸۴( عسگري
ي اقتصـادي را بـه يـازده گـروه     هـا  فعاليـت جهاني در چارچوب الگوي تعادل عمومي، 

درصـدي   ۵۰بر اساس يکي از نتايج اين مطالعـه، اثـر کـاهش    . تقسيم بندي كرده است
همچنـين، پيرايـي و اکبـري    . تعرفه بر توليد و اشتغال کشور مثبت ارزيابي شـده اسـت  

و تغييـر در  ) زراعـت (اثر کاهش يارانة بخش کشـاورزي  «اي با عنوان  ، در مقاله)۱۳۸۴(
  ليــات بــر کــار، توليــد بخشــي و رفــاه خــانوار شــهري و روســتايي در ايــران   نــرخ ما

» )۱۳۷۵سازي تعادل عمومي محاسباتي و ماتريس حسابداري سال روش شبيه اساس بر(
اثر منفي ايجاد  هابخش همة بر کشاورزي يارانة در کاهش که دهد مي نشان نتايج اند؛پرداخته

استفاده  با ،)۱۳۷۹( حسيني مجاور .است کشاورزي تمحصوال بر منفي اثر بيشترين و کندمي
از الگوي تعادل عمومي، به بررسي عوامل مؤثر بر ركود صـادرات غيرنفتـي در اقتصـاد    

 . دهد ميو بر اساس آن، راهكارهايي را براي برطرف كردن آنها ارائه  پردازد ميايران 
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 شده و معادالت آنالگوي مدل تعادل عمومي طراحي

محاسـبة کـاربردي و    قابل عمومي تعادل هاينوع مدل از مقاله اين در استفاده موردمدل 
والـراس   عمومي نظرية تعادل بر مبتني و نئوكالسيك اساساً الگو نيز اين نظري چارچوب

 تعيـين  ، بـراي )۹(حسابداري اجتمـاعي  از ماتريس اقتصاد ساختار تبيين منظوربه. )۸(است

 از اسـتفاده  بـا ( افـزوده  ارزش ايجـاد  بـراي  پذير،انعطاف توليد توابع از بخشيبين روابط

جانشـيني   ، و بـراي )۱۰(از تابع توليد با كشـش جانشـيني ثابـت    )و سرمايه كار موجودي
صادراتي از توابـع انتقـال بـا کشـش      و داخلي عرضة نيز و وارداتي و داخل توليد كاالي

مدل تعادل عمومي از نـوع بـازده ثابـت نسـبت بـه      . شود مي استفاده  )۱۱(جانشيني ثابت
 : مقياس براي يک اقتصاد کوچک باز بر فروض عمدة زير استوار است

محيط اقتصادي کامالً رقابتي است و همة فعاالن اقتصادي در اين محيط به  فعاليت  ‐ ۱
 تقاضـاي  و واردات و داخلـي  عرضة به توجه با كاال هر قيمت بنابراين،. پردازندمي

 . شود مي تعيين و صادرات خليدا
 الگو ساختار ترتيب، است؛ و بدين مقياس به نسبت ثابت بازده داراي توليد فناوري ‐ ۲

 مهيا تجاري هايتحليل سياست براي را)۱۲(ساموئلسون ‐اوهلين– هكشر مدل كاربرد

 . سازدمي 
 در سـرمايه و  كار موجودي كه ايگونهاشتغال کامل در بازار کار و سرمايه است، به ‐ ۳

گرچـه در  . كـرد  روزبه دوره پايان در توان آنها رااست اما مي ثابت زمان از نقطه هر
الملـل، عمومـاً   اقتصاد ايران اشتغال کامل وجود ندارد امـا در الگـوي تجـارت بـين    

اي است فرض بر اشتغال کامل است؛ يا به عبارتي، نقطة شروع در اين الگوها نقطه
 . توليد و نه زير منحني بر روي منحني امکانات

هاي تعادل عمومي است کـه بـر اسـاس آن،    فرض چهارم در ارتباط با ماهيت مدل ‐ ۴
. گـذاري، آثـار آن بررسـي شـود    بناست با وارد کردن شوک به متغيرهـاي سياسـت  

انـداز کـل، مـازاد    گذاري کل با پـس بنابراين، در اين مدل، از قواعد برابري سرمايه
م تقاضاي مصرفي دولت از هر بخـش اقتصـادي اسـتفاده    تجاري ثابت، و ثبات سه

 . شده است
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نظـام اقتصـادي در    شـود  مـي مدل تعادل عمومي ايستاست؛ بدين ترتيب که فرض  ‐ ۵
هـاي جديـد ايـن    ها و اعمال سياسـت تغيير سياست. حالت ابتدايي در تعادل است

مدل باعـث   مند ميان اجزاينظام را از حالت تعادل اوليه خارج ساخته، روابط نظام
هـاي  در ايـن شـرايط، ارزيـابي آن دسـته از سياسـت     . شـود  ميايجاد تعادل جديد 

، از طريـق بررسـي مقـادير متغيرهـاي     شـود  مـي شوک وارد  صورت بهاقتصادي که 
كه عموماً بر حسـب درصـد تغييـر بيـان      ‐زا در وضعيت تعادل اوليه و ثانويهدرون
 . گيرد ميصورت  ‐شود مي

فرض شده است که مجموع درآمد حاصل از فروش نفت يكجا به در اقتصاد ايران،  ‐ ۶
کـارگيري  ؛ همچنين، ارزش افزودة هر بخـش اقتصـادي بـا بـه    گيرد ميدولت تعلق 

هاي اقتصـادي تحـرک   سرماية ثابت همان بخش  و نيروي کاري که در ميان بخش
 .شود ميدارد، توليد 

ـ    پايـه،   سـال  يـك  رايبا توجه به فروض ياد شده، طراحي مدل صـورت گرفتـه و ب
 كـه مـدل بـا    شوند مي تعيين ايگونهبه مدل پارامترهاي شده است؛ يعني، سازيمتناسب

 سـال  در مشـاهده  قابـل  زايدرون متغيرهاي بازتوليد به زا قادر برون هاياز داده استفاده

 سال زايمتغيرهاي برون در تغيير يعني، ‐مختلف هايسياست اجراي با سپس،. پايه باشد

. شـوند  مـي  پايـه مقايسـه   سـال  در تعادل با جديد تعادل در مدل جديد هايجواب ‐پايه
سازي بوده، نتايج آن بر روش ايسـتاي تطبيقـي   شبيه نوع تحقيق از روش اساساً بنابراين،

  . مبتني است
ماتريس حسابداري «هاي تعادل عمومي قابل محاسبه، منبع اطالعات معموالً در مدل

بخشي ماتريس حسابداري اجتماعي هفت«در مقالة حاضر، از اطالعات . است» اجتماعي
، کـه دکتـر بـانويي بـه تـدوين آن      »ريـزي کشـور  سازمان مديريت و برنامـه  ۱۳۸۰سال 

هـاي مختلـف اسـت كـه از آن     اين ماتريس شامل حسـاب . پرداخته، استفاده شده است
يروي كـار و سـرمايه، نهـاد    ، عوامل توليدي مانند نها فعاليتحساب مربوط به : اندجمله

هـاي  ها، حساب سرمايه، حساب مربـوط بـه ماليـات   شامل خانوارها و دولت و شرکت
شدة تحقيـق شـامل   مدل طراحي. ها و همچنين، حساب دنياي خارجغيرمستقيم و تعرفه
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، چهار گروه کـاال، دو گـروه خـانوار، و دو گـروه عوامـل توليـد،       )فعاليت(چهار بخش 
اند از کشاورزي، هاي فعاليت مدل عبارتبخش. حساب خارج است ها ودولت، شرکت

گروه کـااليي  ). اندمشخص شده Aکه در مدل، با زيرنويس (صنعت، معدن، و خدمات 
  نيز شامل هفت گروه کاالي کشاورزي، صـنعت، معـدن، خـدمات، و کشـاورزي اسـت      

خانوار شهري  گروه دو به خانوارها همچنين، ).اندشده مشخص C نويس زير با مدل، در که(
؛ و عوامـل  )انـد مشخص شـده  Hکه در مدل، با زير نويس ( شوند ميو روستايي تقسيم 

 Fنـويس  بـا زير  که در مدل،( شوند ميتوليد نيز به دو گروه نيروي کار و سرمايه تقسيم 
، و حسـاب خـارج بـا نمـاد     INSها با نمـاد  ، شرکتGدولت با نماد ). اندمشخص شده

ROW آمده است ۱خالصه در جدول  صورت بههاي مدل مجموعه. اندهمشخص شد. 

 نهادهاي مدل تحقيق ‐۱جدول 

  ها زيرمجموعه مجموعه
 كشاورزي، صنعت، معدن و خدمات فعاليت ها

 كشاورزي، صنعت، معدن، خدمات كاالها
 نيروي كار و سرمايه عوامل توليد

 خانوار شهري و روستايي خانوار
 ها و دنياي خارجشركتدولت، ساير نهادها

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

  معادالت الگو
  α (CES) تابع ارزش افزودة فعاليت
  برابر است با پارامتر کارآيي در تابع ارزش افزودة فعاليـت  α تابع ارزش افزودة فعاليت

α  )va
aa (ضرب در تابعCES  سهم تقاضاي عامـل ƒ  در فعاليـت α )va

faδ (  در مقـدار
va(CESبا توجه به توان تـابع ) α )faQF در فعاليت ƒتقاضاي عامل

aρ(  ،؛ بـه عبـارتي 
  : زير است صورت بهرابطة رياضي آن 

)۱(    AaQFQVA
va
ava

a

Ff
fa

va
fa

va
aa ∈⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ××=

−

∈

−∑
ρρδα
1
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  :شود ميزير محاسبه  صورت به)  CES(، توان تابع )۱(در معادلة 
)۲(                       11 −=

ε
ρ va

a 

 )α)CESتابع توليد فعاليت
α )a برابر است با پارامتر کارآيي در تابع توليد فعاليـت  α تابع توليد فعاليت

aa ( ضـرب 
α )a سهم ارزش افـزوده در فعاليـت   CES در تابع

aδ(  هـاي  عـالوة مقـدار کـل داده   بـه
a( CES با توجه به توان تابع) QINTA(اي واسطه

aρ(    ؛ به عبـارتي، رابطـة رياضـي آن
  :زير است صورت به
)۳(         Aa∈           ( ) a

a
a
a

a
a

a
a
aa

a
a

a
aa QINTA).(QVA.aQA ρρρ δδ

1
1

−
−− −+= 

  :شود ميزير محاسبه  صورت به) CES(، توان تابع )۳(در معادلة 
)۴(        11 −=

ω
ρ a

a  
 αدر فعاليت) درآمد عوامل(قيمت ارزش افزوده 
برابـر اسـت بـا قيمـت فعاليـت      ) درآمد عوامل در هر واحد توليد(قيمت ارزش افزوده 

ضرب در نرخ ماليات بر فعاليت ) aPA) (درآمد ناخالص هر واحد از فعاليت(توليدي 
)ata+1 ( منهاي مجموع قيمت کاالي مرکب) شـده در بـازار داخلـي    کاالي عرضـه  =

نهــادة  صـورت  بـه کـه   C ضـرب در مقـدار کـاالي   ) cPQ) (واردات+ توليـد داخلـي   
 ‐، كه همان ضرايب ثابت داده)caica( شود مياستفاده  α اي در هر واحد فعاليت واسطه

 :به عبارت ديگر. ستانده است
)۵(           Aa ∈          ( ) ca

c
caaa ica*PQta*PAPVA ∑−+= 1 

  )مرکبعرضة (شده به بازار داخلي قيمت کاالي عرضه
 با قيمت تقاضا براي محصول است برابر )مرکب عرضة( داخلي بازار بهشـده  عرضه کاالي قيمت

-ضرب در مقدار توليدات داخلي فروخته) cPDD(شده در بازار داخلي فروخته و توليد
ضرب در مقدار واردات ) cPM(عالوة قيمت کاالي وارداتي به) cQD(شده در داخل 

 : ؛ يعني)cQQ(شده به بازار داخلي تقسيم بر کل کاالهاي عرضه) cQM(کاال 
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)۶(( )
c

ccc
c QQ

QM.PMQD.PDDPQ +=                 )CMCD(c ∪∈                    
  قيمت کاالي وارداتي 

با استفاده از نـرخ  ) Pwmc(ميان قيمت داخلي كاالي وارداتي و قيمت خارجي آن  رابطة
 :، يعنيشود ميتعريف  (tmc)و نرخ تعرفه بر واردات ) EXR(ارز 

)۷(    EXR).tm.(PwmPM ccc += 1                                  CMc ∈ 

  )عرضة مرکب(شده به بازار داخلي کاالهاي عرضه
برابـر اسـت بـا تـابع     ) عرضـة مرکـب  (شـده بـه بـازار داخلـي     مقدار کاالهـاي عرضـه  

شـده  عالوة مقدار توليدات داخلي فروختـه به) cQM(مقدار واردات کاال  )۱۳(آرمينگتون
  :؛ به عبارتي، داريم)cQD(در داخل 

)۸ ()CDCM(c ∩∈                 ( ) q
c

q
c

q
c

c
q
cc

q
c

q
cc QD).(QM.aQQ ρρρ δδ

1
1

−
−−

−+=  
  :شود ميزير محاسبه  صورت بهدر اين معادله، توان تابع آرمينگتون 

)۹(                    
i

iq
c

)(
η

ηρ 1−=  
 Cتابع کل توليد داخلي کاالي
) cQE) (مقدار صادرات(CES تابع انتقالي با برابر است C مقدار کل توليد داخلي کاالي

 :؛ به عبارتي، داريم))cQD(شده در داخل و مقدار توليدات داخلي فروخته
)۱۰(     )CDCE(c ∩∈        ( ) t

c
t
c

t
c

c
t
cc

t
c

t
cc QD*)(QE*aQX ρρρ δδ

1
1−+=  

  :شود ميزير محاسبه  صورت بهدر اين تابع، توان تابع انتقالي 
)۱۱(              11 1 σσρ /)(t

c +=  
  αاي در فعاليت تقاضا براي کل نهادة واسطه
هـاي  اي برابر اسـت بـا مقـدار تقاضـاي نهـاده     هاي واسطهمقدار تقاضاي کل براي نهاده

؛ بـه عبـارتي،   )aQA( α ضـرب در سـتاندة کـل فعاليـت    ) aina( فعاليت هر ايواسطه
  :داريم
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)۱۲(            Aa ∈                       aaa QA.inaQINT =  
   α اي در فعاليتصورت نهادة واسطه به C تقاضا براي کاالي

برابر است بـا مقـدار    α اي در فعاليتنهادة واسطه صورت به C مقدار تقاضا براي کاالي
) caica( شـود  مـي استفاده  α اي در هر واحد فعاليتنهادة واسطه صورت بهکه   Cکاالي

 :زير است صورت به، كه رابطة آن )α )aQA ضرب در ستاندة کل فعاليت
)۱۳(              Aa Ccو ∋ ∈                     acaca QA.icaQINT =  

  تشکيل سرماية ثابت
ضـرب در  ) LADJ(گذاري کنندة سرمايهتشکيل سرماية ثابت برابر است با عامل تعديل

  :؛ به عبارتي، داريم)qinvc(گذاري در سال پايه ميزان سرمايه
)۱۴(             Cc ∈               cc qinv.IADJQINV =  

 کاالهـا و خـدمات  «گـذاري در سـال پايـه برابـر بـا حسـاب       در رابطة باال، سـرمايه 
 .است» گذاري سرمايه

   )۱۴()تابع لئونتيف ( α تقاضا براي مجموع ارزش افزودة فعاليت
  برابـر اسـت بـا مقـدار ارزش افـزودة هـر فعاليـت         α تقاضا براي ارزش افزودة فعاليت

)ivaα (ضرب در ستاندة کل فعاليت α )aQA( زير است صورت به، كه رابطة آن: 
)۱۵(             Aa ∈                   aaa QA.ivaQVA =  

 Cقيمت توليد داخلي کاالي 
  برابـر اسـت بـا قيمـت عرضـه بـراي محصـول توليـد و           C داخلي کااليقيمت توليد 

شده در ضرب در مقدار توليدات داخلي فروخته ) cPDS(شده در بازار داخلي فروخته
ضـرب در  ) cPE(عالوة قيمت کاالي صادراتي به پول رايـج کشـور   به) cQD(داخل 

 :زير است صورت به، كه رابطة رياضي آن )cQE(مقدار صادرات 

)۱۶                         ( CXc ∈ 
c

cccc
c QX

QE.PEQDPDSPX ++=                
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  )درآمد ناخالص هر واحد از فعاليت(قيمت فعاليت توليدي 
برابر است با مجموع قيمت ) ناخالص هر واحد از فعاليتدرآمد (قيمت فعاليت توليدي 

در هـر    C ضرب در مقدار محصول توليـد شـده  ) C )cPX کل توليدکننده براي کاالي
  :؛ به عبارتي، داريم)α  )acθ واحد از فعاليت

)۱۷(          Aa ∈                                        ∑=
c

acca .PXPA θ  
  نسبت تقاضاي وارداتي به داخلي 

نسبت تقاضاي وارداتي به داخلي برابر اسـت بـا تـابعي از نسـبت قيمـت تقاضـا بـراي        
وارداتـي بـه    C مت کـاالي قيبه) cPDD(شده در بازار داخلي محصول توليد و فروخته

گيـري در زمينـة   دهنـدة تصـميم  در واقع، اين نسبت نشـان ). cPM(ي داخلي ها قيمت
  :تقاضا براي کاالي داخلي و خارجي با توجه به قيمت نسبي آنهاست؛ يعني، داريم

)۱۸(     )CDCM(c ∩∈                  
q
c

d
c

m
c

c

c

c

c *
PM

PDD
QD
QM ρ

α
α +

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

1
1

  
  : به عبارت ديگر، معادلة واردات بدين صورت است

)۱۹(           )CDCM(c ∩∈          Cd
c

m
c

c

c
C QD**

PM
PDDQM

q
cρ

α
α +

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

1
1

 

  نسبت عرضة صادراتي به داخلي
نسبت عرضة صادراتي به داخلي برابر است با تابعي از نسبت قيمت کاالي صادراتي بـه  

شـده در بـازار   قيمت عرضه براي محصول توليـد و فروختـه  به) cPE(پول رايج کشور 
گيري در زمينة عرضة کـاالي  دهندة تصميمت نشاندر واقع، اين نسب).  cPDS(داخلي 

داخلي و خارجي با توجه به قيمت کاال در بازار داخلي و خارجي بر حسب پـول ملـي   
 :است؛ يعني، داريم

)۲۰(     )CDCE(c ∩∈   

  صادراتي  قيمت کاالي
رابطة ميان قيمت كاالي صادراتي بر حسب پول ملي و قيمت آن بر حسب ارز خارجي 

( cPwe )با استفاده از نرخ ارز  ( EXR   :؛ يعنيشود ميتعريف  (

1
1
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

t
c

e
c

d
c

c

c

c

c *
PDS
PE

QD
QE ρ

δ
δ
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)۲۱(      CEc∈                                 EXRPwePE .cc = 

  )عرضة مرکب(شده به بازار داخلي کاالهاي عرضهمقدار 
برابر اسـت بـا مقـدار واردات    ) عرضة مرکب(شده به بازار داخلي مقدار کاالهاي عرضه

؛ به عبارتي، )cQD(شده در داخل عالوة مقدار توليدات داخلي فروختهبه) cQM(کاال 
  :داريم

)۲۲(          )CMNCD()CDNCM(c ∩∪∪∈         ccc QMQDQQ +=  
 C تابع توليد کل کاالي

در هر واحد  C برابر است با مقدار محصول توليد شدة C مقدار کل توليد داخلي کاالي
  :؛ يعني)aQA( α فعاليتضرب در سطح توليد ) α )acθ از فعاليت

)۲۳(           CXc∈                                   a
a

acc QA.QX ∑= θ  
  C مقدار کل توليد داخلي کاالي
شـده در  برابر است با مقدار توليـدات داخلـي فروختـه    C مقدار کل توليد داخلي کاالي

  : ؛ يعني)cQE(عالوة مقدار صادرات به) cQD(داخل 
)۲۴(               )CENCD()CDNCE(c ∩∪∪∈  

 درآمد خانوار 
عـالوة  بـه ) ƒ )hfYF از عامـل  h درآمد خانوار عبارت است از مجموع درآمـد خـانوار  

  :؛ يا به عبارتي)h )hitrnsfr مجموع انتقال از نهادهاي ديگر به خانوار
)۲۵(    Ff ∈                                ∑∑

∈∈

+=
INSDi

hi
ff

hfh trnsfrYFYH 
  :با توجه به رابطة باال، درآمد کل خانوار برابر است با

)۲۶(                   ∑=
h

hYHYH  
 انداز خانوار پس

ضرب در درآمد ) hmps(انداز برابر است با ميل نهايي به پس h انداز خانوارميزان پس
  ؛ )hDTAX) (همان ماليات بر درآمد خانوار(منهاي ماليات مستقيم )  hYH(خانوار 

ccc QEQDQX +=
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  :يعني
)۲۷(         Hh ∈                           )DTAXYH(mpsHSAV hhhh −=  

hh(در اين رابطه،  DTAXYH برابر است با درآمد قابل تصرف خانوار؛ يعنـي،  ) −
  )۲۸(     :داريم

  :انداز کل خانوار برابر است بابا توجه به رابطة باال، پس
)۲۹(                   ∑=

h
hHSAVPSAV  

 )ماليات بر درآمد خانوار(ماليات مستقيم 
کـه  )  hYH(از درآمـد خـانوار   ) hty(ماليات مستقيم عبارت است از درصدي ثابـت  

 :؛ و رابطة آن بدين صورت استشود ميماليات بر درآمد خانوار اخذ  صورت به
)۳۰(                 Hh ∈                        hhh YHtyDTAX ⋅=  

 C مخارج مصرفي خانوار از کاالي
از کـل مخـارج     Cبرابر است با نسبت سـهم کـاالي    Cمخارج مصرفي خانوار از کاالي

) hMPS( h انداز خانواريک منهاي نرخ نهايي پسضرب در ) chβ( مصـرفي خانــوار
تقسيم بـر  ) hYH(در درآمد خانوار ) hty(در يک منهاي نرخ ماليات بر درآمد خانوار 

، كـه رابطـة آن   )cPQ ) (عرضـة مرکـب  (شـده بـه بـازار داخلـي     قيمت کاالي عرضـه 
 :زير است صورت به
)۳۱(          Cc,Hh ∈∈                 

 درآمد دولت 
  ، ماليـات غيرمسـتقيم   )hDTAX(درآمد دولت برابر است با مجمـوع ماليـات مسـتقيم    

)AIDTAX(  ــر واردات ــه ب ــات تعرف ــرکت )cTARIFF(، مالي ــر ش ــات ب ــا ، و مالي   ه
)INSDTAX(؛ به عبارتي، داريم:  
)۳۲(     ∑∑∑∑ +++=

INS
INS

cM
c

Ah
h DTAXTARIFFIDTAXDTAXYG  

   

hhh DTAXYHYDH −=

( )( )
c

hhhch
ch PQ

YHtympsQH −−= 11β

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ۹۹ ۱، شماره۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال  … رخ تعرفهنكاهش و آثار تعامل با اقتصاد جهاني 
 

 

  مخارج دولت 
  ) شـامل ماليـات بـر فـروش    (مخارج دولت برابر است با مجموع قيمت کـاالي مرکـب   

)cPQ (ضرب در مقدار مصرف دولت از کااليC  )cqg (عالوة مجموع انتقـالي از  به
 :؛ يعني)gov,htrnsfr(ها و انتقالي از دولت به شرکت) gov,htrnsfr(دولت به خانوار 

)۳۳(   Cc,Hi ∈∈          gov,INS
Cc H

gov,hcc trnsfrtrnsfrqg.PQEG ∑ ∑
∈

++=  
 انداز دولت پس
ضـرب در درآمـد   ) mspg(انـداز دولـت   انداز دولت برابر است با ميل نهايي پـس پس

YGmspgGSAV               )۳۴(  :؛ يعني)YG(دولت  ×= 

  Cمصرف دولت از کاالي 
ضـرب  ) GADJ(برابر است با عامل مقياس تقاضاي دولـت    Cکااليمصرف دولت از 

  :؛ يعني)C )YG در مصرف دولت از کاالي
)۳۵(                     cc qgGADJQG ×= 

 ƒ از عامل i درآمد نهاد
ضـرب در  ) f.insβ(از درآمـد عامـل    i برابر است بـا سـهم نهـاد   ƒ از عامل i درآمد نهاد

  در فعاليـت   ƒ در مقـدار تقاضـاي عامـل   ) fWF(مجموع قيمت متوسط عامـل توليـد   
 α )faQF (درآمـد عامـل   عـالوة به ƒ    در خـارج از کشـور)f,rowtrnsfr (  در نـرخ ارز  
)EXR(؛ به عبارتي، داريم:  
)۳۶(    Ff,INSDi ∈∈   ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ += ∑
∈

EXR.trnsfrQF.WFYIF f,rowfa
Ff

ff.insf.ins β  
 iدرآمد نهاد 
عـالوة مجمـوع   به) ƒ )f,insYIF از عامل i برابر است با مجموع درآمد نهاد i درآمد نهاد

  :؛ يعني)i )i,instrnsfr  درآمدهاي انتقالي به نهاد
)۳۷(      Ff,INSDi ∈∈          ∑ ∑

∈ ∈
+=

Ff INSDNGi
i,insf.insi trnsfrYIFYI  
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   i  مخارج نهاد
  ) شـامل ماليـات بـر فـروش    (برابر است با مجموع قيمت کـاالي مرکـب   i  مخارج نهاد

)cPQ (ضرب در مقدار مصرف نهاد از کاالي C )cqi ( عـالوة مجمـوع انتقـالي از    بـه
i  )nstrnsfrنهاد i,i(؛ يعني:  

)۳۸(                   Cc,INSDi ∈∈          ∑∑
∈∈

+=
INSDi

ins,ic
Cc

ci trnsfrqi.PQEI  
  انداز کل پس
) GSAV( انداز دولت، پس)PSAV(انداز خانوار انداز کل برابر است با مجموع پسپس

  :؛ به عبارتي، داريم)FSAV(انداز خارجي و پس
)۳۹(                            FSAVGSAVPSAVTSAV ++=  

  ) هاتراز پرداخت(تراز خارجي 
cc(تراز خارجي برابـر اسـت بـا مجمـوع ارزش واردات کـاالي       QM.pwm ( منهـاي 

cc( مجموع ارزش صادرات کاالي QE.pwe (انداز خـارجي  عالوة پسبه)FSAV ( و
 :؛ يعني)NETROW(هاي خارجي پرداختيخالص ساير دريافتي و ساير 

)۴۰(              NETROWFSAVQE.pweQM.pwmBP
Cc

cc
Cc

cc ++−= ∑∑
∈∈

  
  α اي براي فعاليتهاي واسطهقيمت کل نهاده
 صورت بهکه  α برابر است با مقدار کاالي α اي براي فعاليتهاي واسطهقيمت کل نهاده
ضرب در قيمـت کـاالي   ) caica( شود مياستفاده  اي در هر واحد فعاليت نهادة واسطه

 :زير است صورت به، كه رابطة آن )CPQ(مرکب 
)۴۱(         Aa Ccو ∋ ∈           ca

CC
Ca ica.PQPINTA ∑

∈

= 

 )کار و سرمايه(دستمزد عوامل توليد 
در فعاليـت   ƒ ضرب در انحراف دستمزد عامل توليد) fWF(قيمت متوسط عامل توليد 

a از متوسط قيمت عامل توليد ƒ )faWFD (برابر است با سهم تقاضاي عامل ƒ  ضرب
α )va در فعاليــت

faδ ( در قيمــت ارزش افــزوده)درآمــد عوامــل در هــر واحــد توليــد (  
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)aPVA (در سطح توليد فعاليت α )aQA (     تقسـيم بـر مقـدار تقاضـاي عامـل ƒ  در
  :؛ به عبارتي، داريم)α )faQF فعاليت

)۴۲(          Aa Ffو ∋ ∈         
fa

aa
va
fa

faf QF
QA.PVA.WFD.WF δ=  

  کننده شاخص قيمت مصرف
) ccwts(کننـده  کننده برابر است با شاخص قيمت وزني مصرفشاخص قيمت مصرف
  :؛ يعني)cQP(مرکب  ضرب در قيمت کاالي

)۴۳(                    cwtsc.QPCPI
c

c∑=  
 ماليات بر واردات

 :رابطة ماليات بر واردات عبارت است از
)۴۴(              EXR.QM.PWM.tmTARIFF CCCC =  

  .قيمت جهاني واردات است CPWMنرخ ارز و EXRکه در آن،
  هاماليات بر شرکت

 :ها عبارت است ازرابطة ماليات بر شرکت
)۴۵(                 iii YI.ITAXDITAX =  

 . هاستنرخ ماليات بر درآمد شرکت iITAXها ودرآمد شرکت iYIکه در آن،

  شرايط تعادل 
  :انداز برابر است باپس ‐گذاريتراز سرمايه

)۴۶(        ∑ +++=+
c

cc FSAVISAVGSAVPSAVIFORQINV*PQ  
  سازي بازار عواملشفاف
  سازي بازار عوامل عبارت است از برابـري مجمـوع تقاضـا بـراي عوامـل توليـد       شفاف

)faQF ( و مجموع عرضة عوامل توليد)fQFS( زير است صورت به، كه معادلة آن:  
)۴۷(                 f

A
fa QFSQF =∑  
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  سازي بازار کاالي مرکبشفاف
سازي بازار کاالي مرکب عبارت است از مجمـوع تقاضـاي خانوارهـا، تقاضـاي     شفاف
اي، كـه معادلـة آن   اي، تقاضاي دولت و تقاضاي نهـايي بـراي كاالهـاي سـرمايه    واسطه

  :زير است صورت به
)۴۸(         ∑ ∑

∈ ∈

+++=
Aa Hh

ccchcac QINVQGQHQINTQQ 

 نتايج حاصل از مدل تعادل عمومي تجزيه و تحليل

براي بررسي اثرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهـاني بـر بخـش کشـاورزي، بايـد      
سازي هاي اين اقدام در قالب سناريوهايي طراحي و نتايج آن شبيهشرطملزومات و پيش

  هـا تغييـرات   شـرط يکـي از ايـن پـيش   . آمـده اسـت   ۲شود، كه خالصة آن در جـدول  
شـرح زيـر   توان سناريوهاي الحاق در اين زمينـه را بـه  طور کلي، ميبه. فه استنرخ تعر
  : ارائه كرد

 ؛ و)درصد ۱۰۰و  ۵۰، ۳۰، ۱۰(حذف تدريجي تعرفه بر واردات بخش کشاورزي  -1
اختصـار  که از اين پس، آن را به( )۱۵(درصد ۱۴سازي تعرفه بر واردات معادل يکسان -2

 ).ناميمسازي تعرفه مييکسان
شايان يادآوري است که بر اساس اطالعات مـاتريس حسـابداري دکتـر بـانويي در     

درصد است کـه بـدين ترتيـب،     ۹، متوسط نرخ تعرفه در بخش کشاورزي حدود ۱۳۸۰
 .شود ميسناريوي دوم افزايش نرخ تعرفه محسوب 

  سازي تعرفة بخش کشاورزي بر وارداتاثر کاهش نرخ تعرفة واردات و يکسان
 دهـد  ميست آمده از کاهش تعرفه در بخش کشاورزي بر ميزان واردات نشان دنتايج به

درصـدي نـرخ تعرفـه در بخـش کشـاورزي،       ۱۰۰و  ۵۰، ۳۰، ۱۰كه با کاهش تدريجي 
به ديگر سخن، در فرآيند جهاني شدن در شرايط . يابد واردات در اين بخش افزايش مي

بخش با کـاهش نـرخ تعرفـه    موجود اقتصاد کشور و نيز بخش کشاورزي، واردات اين 
 بديهي است كه در بخش کشاورزي، محصـوالتي کـه بتواننـد بـا    . افزايش خواهد يافت
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رقباي خارجي رقابت كنند و مزيت نسبي رقابتي داشته باشند، ثبات توليـد دارنـد و در   
يا مطـابق  (سازي نرخ تعرفه از سوي ديگر، يکسان. نتيجه، واردات آنها کمتر خواهد بود

به افزايش قيمت کـاالي وارداتـي و کـاهش واردات    ) دوم، افزايش نرخ تعرفه سناريوي
 . انجامدمي

  سازي تعرفة بخش کشاورزي بر صادراتاثر کاهش نرخ تعرفة واردات و يکسان
درصـدي نـرخ تعرفـة     ۱۰۰و  ۵۰،  ۳۰، ۱۰بر اساس نتايج مـدل، بـا کـاهش تـدريجي     

بـه عبـارت ديگـر، کـاهش     . يابد ميتدريج کاهش کشاورزي، صادرات اين بخش نيز به
از آنجـا کـه بـا    . تعرفه در بخش کشاورزي اثر منفي بر صادرات اين بخش داشته اسـت 

يابد، اين نتيجه نيز قابـل تصـور    کاهش نرخ تعرفه، واردات بخش کشاورزي افزايش مي
پـذيري  است که روند صادراتي اين بخش کاهشـي باشـد؛ و در صـورت عـدم رقابـت     

المللي، بديهي است كه به كاسته شدن از سهم زي ايران در سطح بينمحصوالت کشاور
سـازي نـرخ   همچنين، با يکسان. بازارجهاني ايران و کاهش صادرات آن خواهد انجاميد
 . تعرفه، صادرات در بخش کشاورزي افزايش يافته است

اثر کاهش نرخ تعرفه وارداتي و يکسان سازي تعرفه بخش کشـاورزي بـر کـاالي    
  شده در بازار داخلي عرضه 

تدريج با کاهش تعرفـه  کاالهاي کشاورزي به دست آمده، ميزان عرضةبر اساس نتايج به
اي معقول است؛ زيرا با کـاهش تعرفـه در بخـش    در اين بخش افزايش داشته، که نتيجه

شـده بـه بـازار    کشاورزي و افزايش واردات محصوالت کشاورزي، ميزان کاالي عرضـه 
سازي نرخ تعرفه، با توجه بـه افـزايش قيمـت کاالهـاي     با يکسان. يافتافزايش خواهد 

  .يابد وارداتي و کاهش واردات، عرضة کاالهاي کشاورزي کاهش مي
 اثر کاهش نرخ تعرفة واردات بخش کشاورزي بر اشتغال

در جريـان  . رودمـي  شـمار  بـه اشتغال از متغيرهاي عمـدة متـأثر از آزادسـازي تجـاري     
هاي وارداتي، واردات کاال و خدمات دستخوش تغيير با کاهش تعرفه آزادسازي تجاري،

انجامد که ممکـن اسـت   ، كه خود به تغييراتي در توليد کاال و خدمات کشور ميشود مي
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اي و مـواد واسـطه باعـث    معموالً افزايش واردات کاالهاي سرمايه. منفي يا مثبت باشند
ها و خدماتي که کاهش تقاضاي مـردم  ؛ و در عوض، واردات کاالشود ميافزايش توليد 

انجامند كه به نوبـة  ، به  کاهش توليد ميشوند ميبراي کاال و خدمات داخلي را موجب 
از آنجـا کـه در   . شـود  مـي خود، تغيير در تقاضاي نيروي کار و ميزان اشتغال را موجب 

ة نيروي مطالعة حاضر، بازار نيروي کار در شرايط تعادل در نظر گرفته شده، چون عرض
ها تغييري در کل اشتغال ايجاد کار در کل اقتصاد ثابت فرض شده است، تغيير در تعرفه

بنـابراين، اگـر در   . هاي مورد نظر منجر خواهد شدکند اما به تغيير اشتغال در بخشنمي
هـاي ديگـر انتقـال    بخشي اشتغال کاهش يابد، بدين معني است که نيروي کار به بخش

هـاي کشـاورزي بـا کـاهش     ، اشـتغال در بخـش  ۲جه به نتايج جـدول  با تو. يافته است
از . هاي اقتصادي افزايش يافتـه اسـت  تدريجي نرخ تعرفه کاهش يافته و در ساير بخش

درصـد نيـز    ۱۴سازي تعرفه بر واردات بخـش کشـاوزي معـادل    سوي ديگر، با يکسان
عات مختلف نشان مطال. که اشتغال بخش کشاورزي افزايش يافته است شود ميمشاهده 

که يکي از اثرات منفي جهـاني شـدن در کشـورهاي در حـال توسـعه کـاهش        دهد مي
پـذيري، ايـن كشـورها    دليل رقابتاشتغال در بخش کشاورزي است؛ زيرا از يک سو، به

كـار گيرنـد کـه از    آالت و فناوري جديد را بـه كه در اين بخش، ماشين شوند ميناگزير 
دليل عـدم وجـود مزيـت رقـابتي، توليـد      و از سوي ديگر، به كاهدميزان نيروي کار مي

که گاه به تعطيلي توليد و بيکار شدن نيـروي   شود ميبرخي محصوالت با مشکل مواجه 
 . انجامدکار مي

  اثر کاهش نرخ تعرفة واردات بخش کشاورزي بر مصرف
ش، کـه در ايـن بخـ    دهد مينتايج کاهش تدريجي نرخ تعرفه در بخش کشاورزي نشان 

اي معقول است؛ زيرا با کاهش تعرفه در تدريج افزايش داشته، که نتيجهميزان مصرف به
بخش کشاورزي و افزايش واردات محصوالت کشاورزي، ميـزان مصـرف خانوارهـا از    

البته بايد يادآور شد كـه افـزايش مصـرف در    . کاالهاي کشاورزي افزايش خواهد يافت
سـازي نـرخ تعرفـه، مصـرف     با يکسـان . يي استميان خانوارهاي شهري بيش از روستا

  . يابد دليل افزايش قيمت کاالهاي وارداتي کاهش ميخانوار از کاالهاي کشاورزي به
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 )درصد تغييرات(اثر كاهش نرخ تعرفه بر بخش كشاورزي ايران -2جدول

کاالي عرضهوارداتصادرات شرح
مصرف اشتغالشده در بازار

 شهري روستايي
درصد کاهش ۱۰  ۰۲/۰‐۲۶/۰۰۲/۰۰۳/۰  ۰۰۸/۰  ۱۵/۰  
درصد کاهش ۳۰  ۰۵/۰‐۷۷/۰۰۵/۰۱/۰  ۰۲۳/۰  ۴۴/۰  
درصد کاهش ۵۰  ۰۹/۰‐۳/۱۰۹/۰۳/۱‐  ۰۴/۰  ۷۳/۰  
درصد کاهش ۱۰۰  ۲/۰‐۶۱/۲۲/۰۶/۲‐  ۰۸/۰  ۴۶/۱  

درصد۱۴نرخ تعرفه معادل  ۶۳/۱۵/۱۱‐۲‐۷/۲  ۹۶/۰‐  ۶/۲‐  
 هاي تحقيقيافته: مأخذ 

  گيري و پيشنهادهانتيجه
 :شود ميشرح زير ارائه دست آمده از مدل همراه با پيشنهادهايي بهاي از نتايج بهخالصه

طور کلي، با کاهش نرخ تعرفة واردات در فرآينـد جهـاني   که به دهد مينتايج نشان  -1
شدن در شرايط موجود براي ساختار اقتصادي و بخش کشاورزي کشـور، واردات  

ناگفتــه پيداســت كــه در بخــش کشــاورزي، . افــزايش خواهــد يافــتايــن بخــش 
محصوالتي که بتوانند با رقباي خارجي رقابت و مزيت نسبي رقابتي داشته باشـند،  

رو، براي دسـتيابي بـه   از اين. ثبات توليد دارند و در نتيجه، واردات آنها کمتر است
وري ن مانند افزايش بهرههاي گوناگوكه از راه شود ميپذيري نسبي، پيشنهاد رقابت

هـاي کـاربردي در   و اتخاذ ابزارهاي حمايتي مناسب در چارچوب يکي از سياست
 شدة محصوالت اين بخش كاسته شود؛ بخش كشاورزي، از قيمت تمام

در بخش کشاورزي، کاهش تدريجي نرخ تعرفه موجب کـاهش صـادرات خواهـد     -2
هايي مناسب، مزيت ن، با سياسترو، الزم است كه در فرآيند جهاني شداز اين. شد

از آنجا کـه توسـعة صـادرات غيرنفتـي از     . صادراتي محصوالت رقابتي حفظ شود 
رود، بـراي حفـظ سـهم بـازار     مـي  شمار به ۱۴۰۰انداز اساسي افق چشم محورهاي

مدت و بلندمدت جهاني و افزايش مزيت رقابتي، تدوين و اجراي راهبردهاي کوتاه
 شـود  ميپيشنهاد  .رو،از اين. نمايدکشاورزي ضروري مي توسعة صادرات در بخش

 در و تدوين شود صادراتي بلندمدت هايسياست صادراتي، تحقق راهبرد كه براي
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 و هماهنـگ  ايبا برنامه راهبرد، همراه اين در شدهدستيابي به اهداف تعيين راستاي
ي و خصوصـي  ربط دولتـ ذي هايدستگاه و هاسازمان همة که دربرگيرندة مشخص
 سـاختار  اصـالح  راستاي در را راهبرد اين از توان بخشيمي . درآيد اجرا به است،

 بسـت؛ و بخشـي   کاربه جهاني بازارهاي به صدور براي توليد آن به تبديل و توليد

 محصوالت وضعيت بهداشتي بهبود صادراتي، وپاگيردست قوانين اصالح ديگر نيز

 هاي صادراتيزيرساخت ساختن فراهم و صادراتي روز فناوري از استفاده صادراتي،

بـا   آنهـا  تحقـق  کـه  ،شـود  مـي بندي، و فرآوري را شامل بسته نقل، و حمل همچون
 است؛ و  پذيرامکان خصوصي بخش گذاريسرمايه و دولت و حمايت تشويق

کـاهش اشـتغال در ايـن بخـش      کاهش تدريجي نرخ تعرفه در بخش کشاورزي به -3
که کاهش اشـتغال در بخـش کشـاورزي     دهد ميمطالعات مختلف نشان . انجامد مي

يکي از اثرات منفي جهاني شدن در کشورهاي در حال توسعه است؛ زيـرا از يـک   
كـه در ايـن بخـش،     شـوند  مـي پـذيري، ايـن كشـورها نـاگزير     دليل رقابـت سو، به
كاهـد و از  کـار مـي   كار گيرند که از ميزان نيرويآالت و فناوري جديد را به ماشين

دليل عدم وجود مزيت رقابتي، توليد برخـي محصـوالت بـا مشـکل     سوي ديگر، به
بنابراين، . انجامدکه گاه به تعطيلي توليد و بيکار شدن نيروي کار مي شود ميمواجه 

درصد اشـتغال کشـور در بخـش کشـاورزي اسـت، بايـد در        ۲۳از آنجا که حدود 
هاي داراي مزيت نسبي توليد و رقـابتي ايـن   هزايي جديد در حوزخصوص اشتغال

گـذاري الزم صـورت گيـرد و از سـوي ديگـر، در       ريـزي و سياسـت  بخش برنامـه 
هاي غيرکشاورزي نيز براي كساني كه در جريان جهاني شدن كار خود را در  بخش

 . هاي مناسب شغلي مهيا شود، فرصتدهند ميبخش كشاورزي از دست 

  ها يادداشت
1. General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 
2. World Trade Organisation (WTO) 
3. Applied General Equilibrium Models (AGEM) 
4. Computable General Equilibrium (CGE) 
5. Walrasian model    
6. L. Johanson 
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ــاران    ‐۷ ــون و همك ــاريف ديكس ــي از تع ــاران  ) Dixon et al., 1992(تركيب ــس و همك   و دروي
)Dervis et al., 1982 (در قالب اين تعريف خالصه شده است. 
ــتا   ‐۸ ــاالت باتيسـ ــق، از مقـ ــدل تحقيـ ــي مـ ــاران )Bautista, 2000(در طراحـ   ، دوروش و همكـ

)Dorosh et al., 2003( بالسكو ،)Blasco, 2006(  پاناگاريـا ،)Panagariya, 2002( و دوي و ،
  .استفاده شده است) Doi et al., 2001(همكاران 

9. social accounting matrix 
10. constant elasticity of substitution (CES) 
11. constant elasticity of transformation (CET) 
12. Heckscher-Ohlin-Samuelson model   
13. Armington function   14.  Leontief function 

همـين ميـزان    عضو سازمان تجارت جهاني تقريباً بـه  ةکشورهاي در حال توسع متوسط تعرفةزيرا  ‐۱۵
 .است) درصد ۸/۱۳(

 منابع
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الگـوي تعـادل عمـومي قابـل     : هاسازمان تجارت جهاني با تأکيد بر کاهش تعرفه
  .دانشگاه عالمه طباطبايي: تهران. نامة کارشناسي ارشد اقتصادپايان. محاسبه
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