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 چکیده 

بر میزان    نامه اقتصادی بین ایران و ترکیهموافقت پژوهش حاضر در نظر دارد اثرات تجاری
)پرژه    GTAPتولید ، صادرات و واردات بخش های کشاورزی و صنعتی با استفاده از یک مدل  

  کاهش و یا بینی نماید. بررسی و پیش  2011- 2025پویا برای دوره  تحلیل تجارت جهانی(
تواند  حذف نرخ تعرفه بر روی کاالهای وارداتی و صادراتی از مهم ترین موضوعاتی است که می

. توافقنامه تجارت ترجیحی  بخش تولید، اشتغال و صادرات عمل نماید  عنوان محرک میان به  
شود و این امر هم در  بین ایران و ترکیه منجر به تسهیل روابط تجاری بین این دو کشور می

ها و  ها در جهت بهبود کیفیت کاالجهت تشویق تولیدکنندگان داخلی و افزایش انگیزه آن
های داخلی و خارجی نسبت به  های مختلف برای جذب بازاریدات در بخشافزایش میزان تول

به عنوان یک کاربرد از مدل، یک سناریوی تجارت ترجیحی برای ایران    گردد.سایر رقبا می
دهنده این    نامه نشاننتایج حاصل از انعقاد موافقت  .شودسازی مینامه شبیهمطابق موافقت

  گروه کاالیی   چند  در  تولید  کاهش   به     هابرخی سال  افقنامه در طی اجرای تو   اگرچه   است که
  2025  سال  در  را   خود  تولید  میزان  ها بخش  همه   تقریبا   ولی در حالت کلی  شود،  می  منجر

   .دهندمی افزایش
های  توافقنامه تجارت ترجیحی، تولید، پروژه تحلیل تجارت جهانی، بخش  : های کلیدیواژه

 اقتصادی. 
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 مقدمه -1
که در آنها   توافقاتی بین دو یا چند کشور است (1PTAی ) ترجیح   تجارتهاینامهموافقت

تعرفه های وضع  تعرفه های وضع شده بر کاالهای تولید شده درکشورهای عضو، کمتر از 

در دهه اخیر که مناسبات    .باشدشده بر کاالهای تولید شده در کشورهای غیر عضو می

تحریم متعاقباً  و  شد  جدی  نوسانات  دچار  اروپا  با  ایران  تشدید  بین  هایتجاری  المللی 

برون از سازوکارهای  از فشار تحریمگردید، یکی  بینرفت  تعامالت های  توسعه  و    المللی 

های تجارت ترجیحی بوده که در دستور کار مسئوالن سیاسی  نامهانعقاد توافق  ک،دیپلماتی 

 .کشور قرار گرفت  و اقتصادی

های تجاری اجرا شده میان ایران و شرکای تجاری بر تجارت و رشد  اثربخشی موافقتنامه

دغدغه از  همواره  است.    های اقتصادی  بوده  کشور  اقتصادی  و  بازرگانی  بخش  مسئوالن 

موافقت این  در  زیرساختحضور  زمینه  در  که  برای کشورهایی  تجارینامه  ضعیف    های 

 های تجاری گام بردارند.باشند، غنیمتی است تا در جهت ایجاد و تسهیل زیرساخت

  223در حدود    201۸بنا به آمار سازمان توسعه تجارت ایران، حجم واردات ترکیه در سال  

م از پویایی اقتصاد این کشور حکایت دارد. ترکیه در  میلیارد دالر بوده است که این رق 

، حجم  9۶طول زمان دارای رابطه تجاری مطلوبی با ایران بوده است؛ تا حدی که در سال  

توان  میلیون دالر بوده است. در نتیجه می  40000واردات ایران به ترکیه چیزی در حدود  

های ایرانی  لوب برای صادرکنندههای اخیر یکی از بازارهای مطگفت کشور ترکیه در سال

ترکیه    .بوده است آمار مذکور کشور  به  توجه  از با  ایران    تجاری   کای مهمترین شر  یکی 

 .  شودمحسوب می

نامه اقتصادی  موافقت با توجه به مطالبی که بیان شد، پژوهش حاضر در نظر دارد تأثیر

ترکیه و  ایران  میزان سرمایه  بین  با  بر  و خدمات  بخش های کشاورزی، صنعتی  گذاری 

از یک مدل   بتواند در    2011-  2025برای دوره    2پویا  GTAPاستفاده  تا  نماید  بررسی 

گذاری تجاری، جهت استفاده اتاق بازرگانی ، مسئوالن سیاسی و اقتصادی  راستای هدف

قرار گیرد. استفاده  ایران مورد  گونه پیش  خلی صورت گرفته هیچدر مطالعات دا  کشور 

ها و  ها در آینده صورت نگرفته است و همچنین شوکنامهبینی نسبت به تأثیرات موافقت

 تحوالت سیاسی نیز در نظر گرفته نشده است.  

 
1 Preferential Trade Agreements (PTA) 
2 The dynamic GTAP model (GDyn) 
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پویا    GTAP1مدل   تحلیل  و  تجزیه  برای  موثر  ابزار  یک  جهانی(  تجارت  تحلیل  )پروژه 

های سازگار با چارچوب یک مدل  داده  همراه با مدل مذکور،   .های تجاری است سیاست

ارائه شده   استاندارد  عمومی  اجتماعی  تعادل  ماتریس حسابداری  اطالعات  که عمال هم 

(SAM) هرچند    ولید را دربر دارد. این پایگاه دادهو هم پارامترهای مدل مثل ضرایب تابع ت

یک  میسال  روز  به  مزیتبار  از  دیگر  یکی  خود  که  مذکور گردد  مدل  از  استفاده    های 

 باشد.می نیز2دارای سایت اختصاصی    پروژه تجزیه و تحلیل تجارت جهانی باشد. می

با استفاده از مدل پروژه تحلیل تجارت جهانی پویا می توان اثرات بلندمدت توافقنامه   

سازی نمود.  تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه در زمینه تجارت و سیاست اقتصادی، شبیه

به عنوان یک کاربرد از مدل، یک سناریوی تجارت ترجیحی برای ایران را مطابق موافقت  

فقره از کاالهای صادراتی ایران شامل   140نامه طبق این توافقود. شنامه شبیه سازی می

و   غذایی  مواد  و  شیالت  کشاورزی،  شامل    125اقالم  ترکیه  صادراتی  کاالهای  از  فقره 

 . گیردمیتولیدات صنعتی، تحت پوشش تخفیف تعرفه های گمرکی قرار  

نامه تجارت ترجیحی  باشد که اجرای توافقسوال پیش روی این مطالعه به این صورت می

نامه  پس از اجرای موافقتمیان ایران و ترکیه چه دستاوردهای اقتصادی داشته است و  

های مختلف اقتصادی اعم از  تجاری بین ایران و ترکیه چه تغییراتی در میزان تولید بخش

پس از مبانی نظری، مطالعات    ر این مقالهد کشاورزی، صنعت و خدمات روی خواهد داد؟ 

 شود. میگیری ارائه سازی، نتایج و سرانجام نتیجهو معرفی الگو، شبیه تجربی

 ادبیات موضوع  -2
شان را با  های اقتصادیکنند که باید سیاستها احساس میامروزه به دالیل مختلف، ملت

سیاست توافقی که کشورها،  نوع  هر  اصوال  نمایند.  و  یکدیگر هماهنگ  مالی  پولی،  های 

هماهنگ سازند به یکپارچگی اقتصادی اشاره دارد. بر این اساس درجات  تجاری خود را  

موافقت دارد.  وجود  اقتصادی  یکپارچگی  از  سادهمختلفی  ترجیحی  تجارت  و  نامه  ترین 

ترین شکل یکپارچگی است. در این روش شرکای تجاری، تعرفه های گمرکی را  ابتدایی

(. از آنجا که شروع 13۸9،  3ند )ریئسی دهدر ارتباط با بخشی از تجارت یکدیگر کاهش می

 
1 Global Trade Analysis Project (GTAP) 
2 www.gtap.agecon.purdue.edu 
3 Raeisi (2010) 

http://www.gtap.agecon.purdue.edu/
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توان در قدم  ها به نحوی از این اصل برخوردار است بنابراین همه آنها را میکار هم اتحادیه

 نامه تجارت ترجیحی دانست.اول، نوعی موافقت
آثار موافقت بـر  تجارت  های  نامهتاکنون نظریات گوناگونی دربارة  ترجیحی بین کشورها 

از پیشـگامان  (  0195)  1آنها مطرح شده، که در بین آنهـا جـاکوب واینـرتجاری    روابـط

این  است.  گونـهارائـه  هری  »  ،«3لنکستر»،  «2لیپسی »مانند    اقتصاددانانی  نظریات 

مید »و    «4جانسون کردند.    کـار   «5جیمز  دنبال  را  تجاری    اگراو  تولیدات کشور شریک 

منافع خلق تجارت بدست    بـاالی داخلـی شـود، در آن صـورت جایگزین تولیدات با هزینه  

های  واردات با هزینه خواهد آمد. اما ممکن است تولیدات کشور شریک تجاری جـایگزین

 کشور گردد.  کمتر سایر کشورهای جهان شود و با انحراف تجارت باعـث کـاهش رفـاه

پاناگاریا  بگواتی« نمـوده  »۶و  ترجیحـی،نامـهانـد کـه موافقتاستدالل  ترتیبـات   هـای 

گرایـی بوجـود آورده و  های ناشی از مقیاس و تخصـصجوییهایی را برای صرفهفرصت

هـای مربـوط کند تا بتوانند به محدودیتبرای کشورهای در حال توسعه باز می  راهـی را

نشان    »۸و »بـگواتی و پاناگاریا »7ه »پاناگاریـادر مطالعـ  .کوچک فایق آیند   بـه بازارهـای

دلیـل بـه  عضو  کشورهای  بین  اولیه  تجارت  باالی  حجم  که  شده  مجدد    داده  توزیع 

بر مبنای    .سازدای، زیان قابل مالحظه را به کشورهای مذکور وارد میدرآمدهای تعرفه

(، انتظار بر این است که آزادسازی تجاری محرکی برای 2002)  9نظریه اقتصادی وینتر 

وری  رشد اقتصادی باشد، به طوری که در میان مدت رشد اقتصادی را از طریق افزایش بهره

ای  عوامل تولیـد و در درازمـدت از طریق افزایش دسترسی به تکنولوژی و کاالهای واسطه

افزایشو سرمایه وسیع  مقیاس  در  تولید  و  آزادسازی می  ای  ایجاد  دهد.  از طریق  تواند 

هـا )توسط دولت( انتظارات  انعطاف متکی بر عالیم بازار و جلوگیری از تحریف در قیمت

 فوق را تحقق بخشد. 

 
1 Jacob Viner 
2 Lipsey 
3 Lancaster 
4 Harry Johnson 
5 James Edward Meade 
6 Bhagwati & Panagariya (1996) 
7 Panagariya (1995) 
8 Panagariya & Bhagwati (1996) 
9 Winter (2002) 
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اقتصادی   تأثیرات  زمینه  در  شده  انجام  داخلی  و  خارجی  مطالعات  برخی  به  ادامه  در 

 شود. یهای تجاری، با جزئیات بیشتر پرداخته منامهتوافق

 های تعادل عمومی، فراوان و مطالعات مربوط به آثار آزادسازی تجاری با استفاده از مدل

 متعدد است. بسیاری از این  مطالعات به بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر توزیع درآمد و 

پرداخته  فقر می به مرور مطالعاتی  این بخش،  به موضوع مطالعه، در  توجه  با  اما  پردازند؛ 

 اند. های تجاری را بررسی کردهنامهآثار توافق د کهشومی

نامه تجارت  پویا به بررسی توافق  GTAP( با استفاده از مدل  2001) 1هرتل و همکاران 

نامه بر روی تولید،  توافق هدف ارزیابی تأثیربین ژاپن و سنگاپور با هدف    "عصر جدید "آزاد  

پرداختند.  المللی، تولید ناخالص داخلی و رفاه،  گذاری بینمصرف، تجارت، جریان سرمایه 

دهند که تراز تجاری هر دو کشور ژاپن و سنگاپور نسبت به حالت اولیه در  نتایج نشان می

های باالتر درآمد خارجی بهبود  مدت به دلیل پرداختمیان مدت بدتر شود، اگرچه در بلند

میلیارد دالر ساالنه است    9ه بیش از نامزده شده از این توافقیابد. سود جهانی تخمینمی

 .دهدگیرد که بیشتر اصالحات را انجام میکه بیشتر این سودها به ژاپن تعلق می
های ترجیحی تجارت با  نامهبه مطالعه توافق GMM( با استفاده از روش  200۶)  2لیمائو

بلوک عنوان  به  چندجانبآمریکا  تجارت  سازی  آزاد  برای  شکافت  وی می،  ههای    پردازد. 

همه آزادسازی  بر  مانعی  را  متحده  ایاالت  دوجانبه  ترجیحی  کشور  توافقات  این  جانبه 

ای ایاالت متحده بر روی کاالهای ترجیحی را در  داند. به طور خاص، وی کاهش تعرفهمی

ای بر روی کاالهای غیرترجیحی برآورد  تر از کاهش تعرفهطی مذاکرات چندجانبه کوچک 

 کند.می
با استفاده از الگوی جاذبه به ارزیابی عوامل مؤثر    ای در مطالعه  (2014)  3ان و همکاران تر

های تجاری  گروه محصوالت دامی پرداختند. نتایج نشان دادکه موافقتنامه  7بر صادرات  

به عبارتی، حضور در یک موافقت بر هر گروه درآمدی داشته است.  نامه  اثرات مختلفی 

 .حصوالت باشدکننده افزایش صادرات برای همه متواند تضمین تجاری، نمی

 
1 Hertel et al. 
2 Limao 
3
 Tran et al. 
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مدلسازی تجاری بهتر برای تعیین اثرات  "ای با عنوان  (، در مقاله2017)  1ها و همکاران 

بلندمدت منطقهGTAP محلی: مدل   و  از مدل    "ای  استفاده  ایجاد    GTAPبا  با  و  پویا 

باشد،  میهای تجاری  سناریوی پایه ناپایدار که یک ابزار موثر برای تحلیل پویای سیاست

پیش و  بررسی  موافقتبه  دستاوردهای  ویتنام  بر  3EVFTAو 2TPPهای  نامهبینی  ای 

-های تجارت آزاد منطقه نامهدهد که ویتنام از توافقسازی نشان میشبیه پردازد. نتایجمی

یابد.  از دستاورد حاصل از آن در ده سال اول تحقق می  درصد  50شود و  مند میی بهرها

-ای افزایش می های منطقهنامهبا وجودی که تولید ناخالص داخلی کشور با اجرای توافق

های کشاورزی )که در حال حاضر منبع اولیه اشتغال در مناطق  یابد، نتایج مربوط به بخش

برخی بخش های کشاورزی منتفع و برخی از آنها    .ویتنام است( متفاوت هستند روستایی  

ای را  شوند. عملکرد برخی از بازارهای صادراتی همچنین کاهش قابل مالحظهمتضرر می

   .دهدنشان می

با 2019) 4چپلف و همکاران  به بررسی  GTAP)  عمومی  تعادل  مدل   یک  از  استفاده  (   )

-های مختلف تجاری بر کشاورزی ایاالت متحده در راستای توافقنحوه اثرگذاری سیاست

و  )توافق TPP )نفتا(،  NAFTA های  نامه آرام(  اقیانوس  بین  همکاری    USMCAنامه 

  کانادا( پرداختند . نتایج نشان داد که کشاورزی   و   مکزیک   متحده،   ایاالت   جدید  نامه)توافق

  از   نتیجه  یک  عنوان  به  مکزیک  و  انادا ک   در   بازار   به  دسترسی   افزایش   از   متحده   ایاالت 

  جدید   نامهتوافق  .است  برده  توجهی   قابل  بهره  پیش  سال  25  حدود   NAFTA  تشکیل 

NAFTA  ،  USMCA ،   از   را  کشاورزی  بازار   دسترسی   منافع  NAFTA   کند می  تلفیق  اصلی  

 مرغ  و  لبنیات  صادرات  در  ویژه  به  بازار  به  دسترسی  بهبود  به  منجر  هابخش  از  برخی  در  و

ها پرداخته اند،  نامهاثرات موافقت  در ادامه برخی مطالعاتی که به بررسی .  شودکانادا می  به

 کنیم.  اشاره می

هـای مزیـت نـسبی و کـسینوس  ای بـا اسـتفاده از شـاخص( در مقاله13۸4)  5پور مهدی

نامه  های تجاری دوجانبه ایران با کشورهای عضو موافقتبـه ارزیـابی و تعیـین ظرفیت

نظام تجارت ترجیحی سازمان کنفرانس اسـالمی پرداخته و نتایج حاکی است طی دوره   

نامه و  فیت صادراتی ایـران بـه اعـضای موافقتدرصد از ظر 75( بیشتر از  2001–1997)

 
1  Ha et al. 
2 Trans-Pacific Partnership (TPP) 
3 EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) 
4 Chepeliev et al. 
5 Mehdipour (2005) 
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از   اعضای موافقت  ۶0بیش  از  ایران  وارداتی  از ظرفیت  باقیدرصد  بالاستفاده  مانده  نامه 

  ت.اس

ای  ( در تحقیق خود تالش دارد تا اثر تشکیل یک ترتیب تجاری منطقه1391)  1قلندری 

جنوبی را بر میزان تجارت این  احتمالی بین کشورهای ایران، ترکیه و کشورهای قفقاز  

ها با کشورهای خارج از این ترتیب تجاری را مشخص  کشورها با یکدیگر و میزان تجارت آن

های تابلویی )پانل( برای بررسی تاثیر این ترتیب  کند. به این منظور، از مدل جاذبه و داده

استفاده    2010-2001تجاری بر میزان تجارت کشورهای عضو و غیر عضو، طی دوره زمانی  

شده است. نتایج حاصل شده در این تحقیق بیانگر این است که این ترتیب تجاری احتمالی  

 اثر مثبتی بر میزان مبادالت تجاری کشورهای داخل منطقه با یکدیگر ندارد.  

( تأثیرات همگرایی اقتصادی کشورهای عضو اکو در یک مدل تعادل  1393)  2محمودی 

سازی  دهد. نتایج شبیه( را مورد مطالعه قرار میGTAPمدل )  عمومی استاندارد براساس

های تجاری اعضای اکو موجب ترقی  دهد که اصالحات سیاستسیاست تجاری نشان می

قیمت کاهش  تولید،  واردات،  و  صادرات  افزایش  یعنـی  عـضو  کـشورهای  هـای  اقتصاد 

دان و افزایش مطلوبیت  واردات، تقاضـای بیـشتر بـرای مواهـب، افـزایش مـصرف شهرون

آثـار   تجـاری  تغییـر سیاسـت  نـشان داد کـه  رفـاه  تغییرات  رفاه خواهد شد. تجزیه  و 

 .متفاوتی بر اجزای رفاه کشورهای عضو اکو دارد

های تجاری  نامه( به ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت139۸)  3امینی زاده و همکاران 

مدل جاذبه پرداختند. براساس نتایج، عضویت ایران در  بر صادرات زعفران با استفاده از  

دار بر صادرات زعفران ایران داشته است. به  های تجاری اثری منفی و معنینامهموافقت

های تجاری نتوانسته موجب افزایش صادرات زعفران ایران  نامهعبارتی عضویت در توافق

موافقت در  عضو  تجاری  شرکای  موض نامهبه  این  شود.  که ها  است  این  بیانگر  وع 

 اند که از آن بهره ببرند.های مناسب نتوانستهرغم وجود ظرفیتصادرکنندگان علی

نامه تجاری بین ایران و ترکیه  مطالعات داخلی محدودی به بررسی تأثیرات رفاهی موافقت

اند. در این مطالعه از روش مدل پروژه تحلیل تجارت جهانی پویا که یک مدل  پرداخته

باشد، استفاده شده است ؛که تاکنون در هیچ مطالعه  تعادل عمومی قابل محاسبه پویا می

 
1 Ghalandari (2012) 
2 Mahmodi (2014) 
3 Aminizadeh et al. (2020) 
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گونه پیش  رار نگرفته است. در مطالعات داخلی صورت گرفته هیچداخلی مورد استفاده ق 

ها و  ها در آینده صورت نگرفته است و همچنین شوکنامهبینی نسبت به تأثیرات موافقت

 تحوالت سیاسی نیز در نظر گرفته نشده است.

 روش تحقیق  -3

   GTAP مدل  - 1-3

ای آن متشکل از دو جزء معادالت  منطقهبین بخش و بین    های رفتاری و مبادالت فعالیت

حسابداری  روابط  بر  مشتمل  رفتاری  و1اصلی  حسابداری،  می  2معادالت  روابط  باشد. 

ستانده بوده و  -حسابداری اجتماعی و داده   های موجود در جداول ماتریسدربردارنده داده

نشان رفتاری  مدلمعادالت  در  اقتصادی  عوامل  رفتار  مربوطمی  گر  که  تولید،    باشد  به 

ای  مشتمل بر مجموعه  ای است. مدل ریاضی آن گذاری منطقهانداز و سرمایهمصرف، پس

  3توسط روش دوگان   سازی اقتصاد خردباشد که از تئوری حداکثراز معادالت غیرخطی می

اقتصادی    . هر منطقه متشکل از چهار عامل4همراه با روابط حسابداری استخراج شده است

بنگاهازجمله خانوا نماینده منطقه، خانوار خصوصی، دولت و    ای ها است. خانوار منطقهر 

ای حاصل  ها است. درآمد خانوار منطقهصاحب عوامل اولیه مورداستفاده در تولید بنگاه

مالیات  جمع انواع  و  تولید  عوامل  فروش  تعرفهارزش  و  میها  این  ها  تخصیص  که  باشد 

به خانوار  پس  درآمدها  صورت  انداز،  داگالس  کاب  تابع  یک  براساس  دولت  و  خصوصی 

ای کاالها و خدمات  خانوار خصوصی با دریافت درآمد از خانوار منطقه  گیرد. دولت ومی

کنند. تقاضای مصرفی  از بازارهای داخلی و خارجی خریداری می  مصرفی موردنیاز خود را 

گیرد  ارزیابی قرار می  مورد   "5تفاضل کشش ثابت"تابعی    خانوار خصوصی بر اساس فرم

ابتدا توسط هینوک بنابراین تقاضای خانوار خصوصی دارای شکل    ۶که  ارائه شده است؛ 

درآمد، سهم هزینه کاالهای مختلف در   خواهد بود که همراه با تغییرات  7هموتتیک-غیر

 
1 Accounting Relationships 
2 Behavioral Equations 

 ( مراجعه شود.   2012برای مطالعه بیشتر به مقاله مک دوگال و همکاران ) 3
باشد،  “پروژه تحلیل تجارت جهانی” دارای معادالت رفتاری و اتحادهای حسابداری زیادی میاز آنجائی که مدل   4

به صورت    سعی شده مدل  این  اتحادهای حسابداری  و  رفتاری  معادالت  معرفی  و همچنین  که خصوصیات  است 

در مورد مدل “پروژه  گردد و از معرفی جزئیات آن صرف نظر شود. برای مطالعه و آشنایی بیشتر    مختصر و مفید ارائه 

 راجعه شود. م نی پروژه تحلیل تجارت جهاwww.agecon.purdue.edu وب سایت  تحلیل تجارت جهانی” به
5 Constant Difference Elasticity Function (CDE function) 
6 Hanoch (1975) 
7 NonHomothetic 



 

 

 

 

 

 

 

 

 137                    1400  تابستان /2 شماره /هشتمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

 

 

 

 

 

 

 

مطلوبیت تابع   دولت با استفاده از یک  بودجه خانوار ثابت نخواهد بود. توابع تقاضای مصرفی

ها  باشد. بنگاهمختلف ثابت می گردد که سهم هزینه کاالهای کاب داگالس استخراج می

و منابع طبیعی را برای    های اولیه ازجمله نیروی کار، سرمایه، زمینکاالهای واسط و نهاده

کاالها و خدمات را   برند و با ترکیب این عوامل، تولید انواعتولید کاالها و خدمات بکار می

میا کار نجام  نیروی  ماهر،  کار  نیروی  زمین،  ازجمله،  تولید  عامل  پنج  غیرماهر،    دهند. 

  جز زمین و منابع طبیعی دارای تحرک   سرمایه و منابع طبیعی وجود دارد. کلیه عوامل به

بخش بین  در  میکامل  مختلف  هیچهای  اما  تجارت  باشند،  قابل  تولید،  عوامل  از  کدام 

، 2و باقری  1391،  1ند )نجاتی المللی برخوردار نیست از تحرک بیندیگر    بیان  به  نیستند یا

باشد و هرگونه اثرات پویای  مدل “پروژه تحلیل تجارت جهانی” یک مدل ایستا می(.  1393

که  از آنجائی. شود تکنولوژیکی، رشد جمعیت و موجودی سرمایه را شامل نمی  تغییرات

دوره بین  مدل  نیست،  این  بخشسرمایهای  تولیدی  ظرفیت  بر  تأثیرگذار  های  گذاری 

دوره و  بررسی  مورد  دوره  در  مناطق  و  نمیاقتصادی  بعد  در های  تغییر  و    باشد 

برسرمایه تأثیرگذاری  طریق  از  تولید  می  گذاری،  متأثر  نهایی،  سطح تقاضای    سازد. 

 3ار اقتصاد کالن دیگر بستعبارتشود. بهانداز تعیین می توسط سطح پس    گذاری سرمایه

قاعده دارای  مدل  این  پس  4نئوکالسیکی   در  محور یا  آنجائی.  است  5انداز  تابع  از  در  که 

انداز  گیرد، پستقاضا بر اساس تابع کاب داگالس شکل می ای سیستم رفتاری خانوار منطقه

خالص در  گذاری است و جهت تأمین مالی سرمایه ای نسبت ثابتی از درآمد خانوار منطقه

 . گیردهر منطقه مورداستفاده قرار می

   (GDynپویا )  GTAP مدل -2-3

تواند به عنوان انباشت اولیه  برای تقلید یک نتیجه پویا، انباشت سرمایه انتهای دوره می

اینچوونچینا و    .برای دوره بعدی در یک دنباله ی بازگشتی از شبیه سازی ها عمل کند

کند تا یک مدل پروژه تجزیه و تحلیل  ( بر این دنباله بازگشتی تکیه می2012)  ۶والمسلی 

تحلیل تجارت جهانی پویا  وپویای بازگشتی ایجاد کند. مدل پروژه تجزیه تجارت جهانی

 
1 Nejati (2012) 
2 Bagheri (2014) 
3 Macroeconomic Closure 
4 Neo-Classical Closure Rule 
5 Saving Driven Closure Rule 
6 Ianchovichina & Walmsley (2012) 
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متفاوت است و به طور عمده، از نحوه  پروژه تجزیه و تحلیل تجارت جهانی اساسا از مدل

سرمایه رفت  مدلار  مدلگذاری  در  رویکرد  این  براساس  است.  شده  پروژه   هایسازی 

ای به جای واکنش تنها  کننده منطقهپویای بازگشتی، تولید تحلیل تجارت جهانی وتجزیه

  انباشت و همه  رساند  گذاری بلندمدت را به حداکثر می به نرخ بازده فعلی، بازده سرمایه

سرمایه جهانی    انباشت به عنوان متغیرها به جای صرفا تصحیح ساختار    انفرادیسرمایه  

بر    گیرند.مورد استفاده قرار می  پروژه تجزیه و تحلیل تجارت جهانی ایستا،  های مدل  در

 :  ای به شکل زیر استمدت تولید کننده منطقهسازی بلنداین اساس، مسأله بهینه

𝑀𝐴𝑋𝐼𝑟;𝑡 ∫ {𝜏𝑟;𝑡𝑘𝑟;𝑡 − 𝜌𝑟;𝑡𝐼𝑟;𝑡}𝑒−𝜃𝑡
𝑡∞

0
𝑑𝑡     𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝑘𝑟;𝑡

̇ = Ψ𝑟;𝑡 − 𝛿𝑟;𝑡𝑘𝑟;𝑡           (1 )  

 t در زمان r به ترتیب، قیمت اجاره و انباشت سرمایه در منطقه  Kr,tو  τr,t که در آن  

 در زمان r گذاری در منطقهگذاری و هزینه )قیمت( سرمایهکل سرمایه ρr,tو  Ir,t است؛  

t؛ 𝜃𝑡 =
1

𝑡
∫ 𝜃𝑠𝑑𝑠

𝑡

0
زمان  نرخ بهره جهانی در   θsاست،     t میانگین نرخ بهره جهانی تا زمان

s؛ Ψr,t  گذاری در منطقه های سرمایهفزایش سرمایه در فعالیتا r  در زمان t  و   استδr    نرخ

برای رسیدن  Ir,t گذاری  سرمایه  1$ای است. فرض بر این است که بیش از  استهالک منطقه

 یا  Ψr,tدرصدی سرمایه الزم است  1به افزایش 

𝐼𝑟;𝑡 = Ψ𝑟;𝑡 [1 +
∅𝑟;𝑡Ψ𝑟;𝑡

2𝑘𝑟.𝑡
]                                                                            )2( 

 عملکرد فعلی همیلتون برای این مشکل این است:  .یک ضریب مثبت است   ϕr,tکه 

ℋ = 𝜏𝑟;𝑡𝑘𝑟;𝑡 − 𝜌𝑟;𝑡𝐼𝑟;𝑡 + 𝜇𝑟;𝑡[Ψ𝑟;𝑡 − 𝛿𝑟𝑘𝑟;𝑡]  (3                                        )  

 :دهد که توسطو شرایط مرتبه  اول تابع همیلتونین یک سیستم معادالت حرکت ارائه می

𝑘𝑟;𝑡
̇ = Ψ𝑟;𝑡 − 𝛿𝑟𝑘𝑟;𝑡    (4                                                                         )  

𝜇𝑟;𝑡̇ = 𝜇𝑟;𝑡[𝜃𝑡 + 𝛿𝑟] +
𝜕𝐼𝑟;𝑡

𝜕𝑘𝑟;𝑡
𝜌𝑟;𝑡 − 𝜏𝑟;𝑡 = 𝜇𝑟;𝑡[𝜃𝑡 + 𝛿𝑟] −

∅𝑟;𝑡

2
(

Ψ𝑟;𝑡

𝑘𝑟;𝑡
)

2

𝜌𝑟;𝑡 −

𝜏𝑟;𝑡                                                                                                                  (5)                                                                        

تواند )به صورت عددی در این مورد( حل  که اگر دو شرایط نهایی را داشته باشیم، می

طور که در ادبیات موجود رایج است، این دو شرایط بر اساس یک فرض است  همان .شود

ماند و یا به  )بزرگ( باقی می T برخی از زمان نهایی در   μ و مقدار سایه آن  K که سرمایه

 :دهنده، نشانTگیرند، مدل اساسا به حالت پایدار در زمان رسیدن  صورت متفاوتی قرار می

𝑘𝑟;𝑇 =
Ψ𝑟;𝑇

𝛿𝑟
                                                                                                         (۶)                  

𝜏𝑟;𝑇 = 𝜇𝑟;𝑇[𝜃𝑇 + 𝛿𝑟]
∅𝑟;𝑇

2
(

Ψ𝑟;𝑇

𝑘𝑟;𝑇
)

2

𝜌𝑟;𝑇                                                         (7)     
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تر از همه، تابع مطلوبیت خانوار در این  مانند. مهماجزای دیگر در مدل بدون تغییر می

نتیجه، معادالت هزینه مشتق  .انداز استمدل، شامل پس با عبارتدر  های  شده معادل 

 اند. ای استاندارد مطرح شدهسازی بین دورهطرف دیگر مسئله بهینه

تجزیه  پروژه  از یک مدل  استفاده  پویا  وبا  تجارت جهانی  ماتریس حسابداری    و  تحلیل 

های تجاری اخیر، از  توان اثرات بلندمدت توافقنامهمی،  اجتماعی کشورها به عنوان داده

در زمینه  1393  جمله توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه منعقد شده در سال

سازی کرد. انتخاب  ، شبیه  2025-2011ی را برای دوره زمانی  تجارت و سیاست اقتصاد 

می دلیل  این  به  مطالعه  جهت  زمانی  بازه  ماتریس  این  جدول  آمار  براساس  که  باشد 

( انجام شود و  2011و یا    2007،  2004حسابداری اجتماعی بایستی طبق یک سال پایه )

مبدأ دوره زمانی این   2011یه ترین سال پانامه، نزدیک از طرفی طبق سال انعقاد موافقت

باشد برای درنظر گرفتن اثرات  ساله می  5های منتخب  گیرد و چون دورهمطالعه قرار می

انتخاب شده است. به عنوان یک    2025این توافقنامه درآینده، سال انتهایی بازه زمانی،  

را مطابق موافقت ایران  برای  از مدل، یک سناریوی تجارت ترجیحی  ه )اثرات  نامکاربرد 

  هیشب   ی وهایبا توجه به سنار  .شودسازی میکاهش تعرفه بر حجم و ارزش تجاری( شبیه

  3  نیبرنامه کاهش تعرفه دو جانبه ب  ک ی   جادیا  یبرا  یخط  یبیروش تقر  ک ی ، از  یساز

است که    نیآن ا  ل ی. دلشودیاستفاده م   (2012)  1و همکاران   ی پتر  منطقه به پیروی از 

تعرفه  یهابرنامه قالب  کاهش  در  ، هرچند  تفس  یقانون  اسناد ها  اما  است،  آن    ر یموجود 

 دشوار است و هنوز ناقص است.

 سناریو پایه  -3-3

مورد   CGE یک سناریوی پایه به عنوان نقطه شروع برای محاسبات با استفاده از هر مدل 

ای ایجاد  های بین دورهاین الزامات چالش محاسباتی قابل توجهی را برای مدل  .نیاز است 

گونه که ذکر شد، به طور معمول  برای دور زدن این چالش، ادبیات موجود، همان.  کندمی

کند، یعنی وضعیت فعلی اقتصاد مشاهده شده حالت  یک فرض غیر واقعی را تصدیق می

ای ناپایدار، با پایگاه داده مشاهده شده برای  پایه  پایدار است. برای ساخت یک سناریو  

های  ها برای دورهشود. از آنجا که دادههای پویا و بازگشتی شروع میدوره اولیه در مدل

های مشاهده شده به عنوان یک پروکسی اولیه برای تمام  آینده ناشناخته هستند، از داده 

 
1 Petri et al.  
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های یکسان در طول دوره تأمین خواهد  دادهشود. این رشته از پایگاه  ها استفاده میدوره

( و  1992)  1و همکاران  کودسی به پیروی از ت.  ای نیسشد اما معموالً معادالت بین دوره

( در شکل تفاضل محدود نوشته شده که شامل  5( و )4( معادالت حرکت )1999) 2وندنر 

 باشد: یک متغیر کمکی برای هر یک از آنها می

𝐾𝑟.𝑡+ℎ = [ℎ𝛹𝑟.𝑡 + (1 − ℎ𝛿𝑟)𝐾𝑟.𝑡]𝐸𝑟.𝑡                                                          (۸)                                  

𝜇𝑟.𝑡+ℎ = [𝜇𝑟.𝑡[(𝜃𝑡 + 𝛿𝑟)ℎ + 1] − ℎ
∅𝑟.𝑡

2
[

Ψ𝑟.𝑡

𝐾𝑟.𝑡
] 𝜌𝑟.𝑡 − ℎ𝜏𝑟.𝑡] 𝐹𝑟.𝑡                (9 )  

متغیرهای جدید  Fr,t و   Er,t اندازه گام )به عنوان مثال، طول زمان بین دو نقطه(، و  hکه  

کمکی هستند. مقادیر مختلف متغیرهای کمکی حاکی از آن است که طرف چپ و راست  

(  نیروی  یا)  شوک  ناپایدار  حالت   سناریو  آوردن   دست  به  ( برابر است. برای9و ) ( ۸معادالت )

شود. این راه  سیستم حل می  تمام   یکی از معادالت داده و  به  کمکی را  متغیرهای   ارزش

دوره بین  معادالت  تمام  دورهحل  درون  و  میای  برآورده  را  یک  ای  عنوان  به  که  کند، 

شود. از آنجا که مدل مورد مطالعه  ناپایدار برای تجزیه و تحلیل ارائه میای  سناریوی پایه

 ای از نسخهساخته شده است، تمام پارامترهای معادالت درون دوره GTAP براساس مدل

GTAP  باشد. می 

. در معادالت بین  ϕr,tو  δr,t یی از جمله  این مطالعه فقط نیاز به تعیین مقادیر پارامترها

داردوره ارزش  ای  مورد  در  کمی  توافق  موجود  ادبیات  و    ϕr,tد.  شاه  مثال،  )برای  دارد 

برنک و همکاران199۶)  3وولمن  فیشر 1999)  4(؛  و روباسزک   و  ( 2005)  5(؛    ۶کازورزی 

را به طوری  ϕ𝑟.𝑡   شود و ارزشکازورزی و روباسزک پیروی می ((. در این مطالعه از 2012)

سال است، که    15که متوسط نیمه عمر تنظیم انباشت سرمایه برای همه کشورها تقریبا  

المللی اولیه  و نرخ بهره بین   =δ (r, t)  0۸/0  سال، نرخ استهالک   ϕ r, t = 20در این مورد

4%θ = باشد.  می 

  GEMPACKافزار  نرم  مجموعه  از   استفاده  پویا با   روژه تجزیه و تحلیل تجارت جهانیپ  مدل

 ،7پیرسون   کنت   مدیریت  تحت  موناش،  دانشگاه  ،IMPACT  و  سیاست  مطالعات  مرکز  در

را   پروژه تجزیه و تحلیل تجارت جهانی  مدل  که اجرای  افزارینرم  .است  شده  اجرا   پویا 
 

1 Codsi et al. 
2 Wendner  
3 King & Wolman 
4 Bernanke et al. 
5 Fisher 
6 Ca'Zorzi & Rubaszek 
7 KennethPearson 
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 و   است  1توسط کن پیرسون   شده  ایجاد  برنامه  یک   که  است  RunDynam  کندمی   آسان

  افزار، نرم  این  .است  شده  پویا طراحی   پروژه تجزیه و تحلیل تجارت جهانی مدل   مختص

نتایج را برای کاربران    بررسی  و  ها،   حل  راه  ایجاد  آزمایش،  تغییر  و  ساخت  ها، داده  بررسی

-سیاست  اصالح   جمله   از   شود،می  شامل   را   مختلفی  هایحالت  هابرنامه  این   .کندایجاد می

  طبیعی،  منابع مدیریت فنی، تغییر ارز، واقعی تحلیل تعادل ای،منطقه ادغام تجاری، های

 پایگاه داده    (.2012،  2)ایانچوویچینا و والمسل  جمعیتی   تغییرات  و   جهانی  اقلیمی  تغییرات

GTAP Aggregation9منظور داده  به  جهت تجمیع  در  برای  ها  همچنین  و  تخمین 

تر بین ایران و ترکیه و سایر کشورها از قبیل نرخ رشد  های به روزجاگذاری برخی داده

تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد عرضه نیروی کار، نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد تشکیل  

توسط سایت    World Bank,ILOهای معرفی شده از قبیل  سرمایه ناخالص از بانک داده

GTAP شده است. استفاده   

 مراحل کار   -1-3-3

داده داده ابتدا  پایگاه  توسط  تقسیم   GTAP Aggregationها  تجمیع  بندیبا  زیر  های 

 شود:می

 جهان به سه منطقه: ایران، ترکیه و سایر کشورها  -

بندی  براساس طبقه  3گروه کاالیی   22سه بخش: صنعت، کشاورزی و خدمات که   -

که در    1)در جدول    شودرا شامل می  GTAPپایگاه    HS  رقمی   ۸یی  گروه کاال

   پیوست ارائه شده است(.

 .عوامل تولید: زمین، نیروی کار ماهر، نیروی کار غیرماهر، سرمایه، منابع طبیعی  -

و پیشهای تجمیعداده  سپس تعریف سیاستشده جهت تخمین  با  و  ها، شوکبینی  ها 

...  تعرفه و  نرم ها  می  انتقال  Rundynamافزار  به  بهداده  توجه  با  سناریوهای    شوند. 

، از روش تقریبی خطی برای  4(2012و همکاران ) پتری و با پیروی ازمطالعه  سازیشبیه

 
1 Ken Pearson 
2 Ianchovichina & Walmsle 

است و شامل هر سه بخش کشاورزی،    GTAPگروه کاالیی مورد استفاده در این مطالعه مستخرج از پایگاه    2  3

 گردد.صنعت و خدمات می
4 Petri et al. 
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بین   دوجانبه  تعرفه  کاهش  برنامه  یک  کشورها(    3ایجاد  سایر  و  ترکیه  )ایران،  منطقه 

 شود.  استفاده می

 سازی و تحلیل نتایج شبیه -4
نامه اقتصادی بین کشورهای ایران و ترکیه برآورد  در این قسمت تأثیرات تجاری توافق

ها  دهد که کشورنشان میمیزان تمایل، اندازه و امکان تجارتی را    شود. این سنجشمی

بین آنها تعیین کننده است به طور    نامهتوانند با توجه به عواملی که در اجرای توافقمی

نامه و تغییرات  در این بخش از مطالعه رابطه بین این توافق.  بالقوه مورد بررسی قرار دهد

ارت ترجیحی  نامه تجهای مختلف اقتصادی ایران پس از انعقاد توافقمیزان تولید بخش

 گردد.بررسی می 2025الی  2011های و ترکیه طی سال کشورهای ایران 

 نامهسناریو کاهش تعرفه کاالهای صادراتی ترکیه به ایران طبق توافق-4- 1

بازار داخل   وارداتی در  قیمت کاالهای  وارداتی، موجب کاهش سطح  تعرفه  نرخ  کاهش 

تقاضا برای این دسته از کاالها افزایش و تقاضا  رود که  رو انتظار میاین  شود ازکشور می

برای کاالهای ساخت داخل کاهش یابد. بنابراین، به طورکلی انتظار بر این است که میزان  

شوند، افزایش و میزان صادرات  واردات در کاالهایی که شامل تخفیف تعرفه وارداتی می

لیدات داخلی کاهش یابد؛  قیمت داخلی کاهش و تو در این دسته از کاالها کاهش، سطح 

گذاری داخلی در این دسته از کاالها کاهش یابد. عالوه بر  و درنتیجه اشتغال و سرمایه

واسطه کاالهای  قیمت  تعرفه،  کاهش  با  در  این،  بنابراین،  و  یابد  کاهش  نیز  وارداتی  ای 

نهادهبخش به  وابسته  زیادی  به میزان  تولیدات  واسطهها و صنایعی که  وارهای  داتی  ای 

 است، انتظار کاهش قیمت تمام شده کاالها وجود دارد و این کاهش ممکن است موجب

نامه در تجارت  اثرات توافق  2در جدول   پذیری کاال در بازارهای خارجی شود.افزایش رقابت

 سایر کشورها با هم ترکیب شده و گزارش شده است.   (ROWایران و ترکیه و همچنین )
نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه بردرصد تغییرات  انباشت (: تأثیر توافق2جدول )

 2025سرمایه، تولید ناخالص داخلی واقعی، صادرات، واردات و ثروت سال  
رشد   رشد صادرات رشد واردات  ثروت 

تولیدناخالص  
 داخلی 

رشد انباشت  
 سرمایه

 

 ایران  93/0 22/0 ۶7/1 ۶۸/2 -7۶/0
 ترکیه 7۸/0 ۶/0 03/0 1۸/1 41/0
 سایر  -03/0 -01/0 01/0 -02/0 02/0

 های تحقیق )رشد ساالنه( منبع: یافته



 

 

 

 

 

 

 

 

 143                    1400  تابستان /2 شماره /هشتمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

 

 

 

 

 

 

 

تقریباً    2025نامه صادرات در سال  شود در زمان اجرای توافقبینی میدر مورد ایران پیش

رشد داشته ولی ثروت تا حدودی کاهش    % 93/0سرمایه  رشد داشته باشد. انباشت    ۶7/1%

درنهایت طبق   دانست،  امر  این  بر  دلیل  را شاید  از صادرات  بیش  واردات  رشد  یابد که 

رشد داشته باشد.     ٪2/0رود که تولید ناخالص داخلی ایران  بینی انجام شده انتظار میپیش

 . باشد می 2025تغییرات در حجم تجارت دهنده درصد نشان 3ارقام موجود در جدول 

نسبت به سال پایه   2025سازی درصد تغییرات در حجم تولید سال  (: شبیه3جدول )
 ( در ایران و ترکیه 2011)

 کشور                     کاال ایران  ترکیه
 )قسمت یک( حیوانات زنده، سایر محصوالت حیوانی  -04/0 09/0
 محصوالت نباتی )قسمت دو(   03/0 -12/0
 و...  های حیوانی یا نباتیها و روغنچربی)قسمت سوم(   -05/0 -4۶/0

0 0 
-جنگلداری و فعالیت  -)قسمت چهارم( صنعت ماهیگیری

 های مرتبط 
 )قسمت پنجم( محصوالت صنایع غذایی  -19/0 2۸/0
 )قسمت ششم( محصوالت معدنی 03/0 -04/0

07/1 3/0 
های  محصوالت صنایع شیمیایی و فراورده )قسمت هفتم(  

 نفتی
 محصوالت الستیکی شیمیایی و...   -33/0 4۸/1
 )قسمت نهم( پوشاک  5/0 -32/1
 ) قسمت ده( چرم  5۸/0 -17/1
 )قسمت یازده( چوب، محصوالت کاغذی  9۶/0 -03/0
 )قسمت دوازده( منسوجات و...  24/7 -0۸/2
 معدنی غیرفلزی )قسمت سیزده( مواد   ۸/0 53/0
 ها ) قسمت چهارده( آهن و فوالد و محصوالت آن -1۸/2 77/۶
 و مصنوعات آنها غیرآهنی  فلزات  ) قسمت پانزده(   5 35/0
 ) قسمت شانزده( وسایل نقلیه موتوری  5۸/2 -42/0
 نقل و) قسمت هفده( سایر تجهیزات حمل  -۸2/5 05/3
 تجهیزات الکترونیکی  ۸۸/2 -1۶/0

94/0- ۸2/۶ 
آالت و تجهیزات مانند  ) قسمت نوزده( سایر ماشین

 های پزشکی  دستگاه 

42/0 4/1 
شامل    کاالها و مصنوعات گوناگون) قسمت بیست(  

 بازیافت 
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 های تحقیق منبع: یافته

دهنده تغییر در مزیت نسبی ایران تا حدودی درجهت تولید  تغییرات حجم تولید نشان 

اغلب واردکننده محصوالت  و    های پزشکی استآالت و تجهیزات مانند دستگاهسایر ماشین

ای تولید را در اختیار داشته و به  های اولیه و یا واسطهباشد در صورتی که نهادهبادوام می

کند مثل آهن و فوالد و سپس به واردات محصوالت نهایی ساخته  ها اقدام میصادرات آن

بوط به سایر  بیشترین کاهش حجم تولید در ایران مر کند.ها اقدام میشده از این نهاده

%( است در مقابل ترکیه بیشترین  -1۸/2)  %( ، آهن و فوالد - ۸2/5تجهیزات حمل و نقل )

شود حجم  بینی میافزایش حجم تجارت در صنعت آهن و فوالد را تجربه خواهد کرد. پیش

و در سایر    %24/7در صنعت منسوجات و الیاف مصنوعی    2025تولیدات ایران در سال  

تجهیماشین و  دستگاهآالت  مانند  پزشکی  زات  افزایش    % ۸2/۶های  پایه  سال  به  نسبت 

تولیدات    3گرفته در جدول  های صورت  بینیداشته باشد. انتظار بر این است طبق پیش

ایران بیشتر در جهت تولید کاالهای صنعتی و صادارت آنها به سایر کشورها از جمله ترکیه  

 سوق پیدا کند 

 نامهترکیه طبق توافق ای صادراتی ایران بهسناریو کاهش تعرفه کااله - 2- 4

   بر تجارت ایران با ترکیه و سایر کشورها  نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه تأثیرتوافق

 گزارش شده است. 4طبق جدول 
  2025  سال  در  واردات  بر   ترجیحی ایران و ترکیه  تجارت  نامهتوافق  (: تأثیر 4جدول )

 واردات ایران از  واردات ترکیه از واردات سایر کشورها از 
سایر  
 کشورها 

 ایران  ترکیه
سایر  
 کشورها 

 ایران 
سایر  
 کشورها 

 کشور         کاال  ترکیه

01/0 9۸/1- 19/0- ۸1/0 92/47- 0۶/3 95/0 
)قسمت یک( حیوانات زنده، سایر  

 محصوالت حیوانی 
 محصوالت نباتی )قسمت دو(   -47/1 ۶۸/0 -79/97 ۶3/0 -39/0 -13/2 01/0

01/0 92/1- 1۸/0 2۶/0 9۶/99- 13/0- 07/2- 
های  ها و روغنچربی)قسمت سوم(  

 و...   حیوانی

01/0- 04/3- 17/1- 2۶/1 52/92- 14/0 93/2- 
  -)قسمت چهارم( صنعت ماهیگیری

 هاهای مرتبط با آنجنگلداری و فعالیت
 پنجم( محصوالت صنایع غذایی )قسمت   -۸3/1 -21/0 -۶2/99 7۶/0 21/0 -57/1 0

44/1 ۶5/0 
آوری و توزیع  ) قسمت بیست و یک( تولید برق، جمع 

 برق، آب، گاز  

 ) قسمت بیست و دوم( خدمات  ۶4/0 71/0
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 )قسمت ششم( محصوالت معدنی -۸۸/2 -1/0 51/0 73/1 -21/1 -۶9/2 -01/0

01/0- 11/0- 37/0- 4/1 05/1 72/0 ۶3/0 
)قسمت هفتم( محصوالت صنایع  

 های نفتی شیمیایی و فراورده 

01/0- 27/1- 45/1 ۶2/0 1/2 73/9- 140 
)قسمت هشتم( محصوالت الستیکی  

 شیمیایی و ...
 )قسمت نهم( پوشاک  -4/9۶ 49/12 -9۸/3 1۸/1 -۸۶/4 -2 15/0
 ) قسمت ده( چرم  -77/2 -73/0 43/2 33/0 0۸/2 -2 02/0
 )قسمت یازده( چوب، محصوالت کاغذی  -21/4 15/1 25/1 21/1 04/0 -91/1 0
 )قسمت دوازده( منسوجات  -35/5۶ 01/24 1۶/1 -3۶/0 74/1 -77/1 19/0
 )قسمت سیزده( مواد معدنی غیرفلزی  9۶/24 -33/1 35/3 ۸4/1 37/1 -1۶/1 -01/0

04/0- 73/0- ۸۸/5 99/1 17/۸ 57/23- ۶۶/23۸ 
) قسمت چهارده( آهن و فوالد و  

 هامحصوالت آن 
 غیرآهنیفلزات  ) قسمت پانزده(   57/۶9 -12/17 ۶/1۶ 59/0 34/15 -45/1 -05/0
 ) قسمت شانزده( وسایل نقلیه موتوری  -31/2 -15/1 2/۸ 55/0 4۸/7 -13/1 -01/0

01/0 37/2- 9/10 22/2 2۶/13 9۶/27- 02/1۸00 
) قسمت هفده( سایر تجهیزات حمل و  

 نقل
 تجهیزات الکترونیکی  29/14 -72/1 1۸/11 7۶/1 31/9 -4/2 -01/0

0 9۸/1- 5۸/13 55/1 13/15 21/1- 1۶/3- 
آالت و  ) قسمت نوزده( سایر ماشین

 های پزشکی تجهیزات مانند دستگاه 

01/0- 59/0- 95/3 ۶9/0 ۶5/4 ۶3/0- 19/1- 
کاالها و مصنوعات  ) قسمت بیست(  

 شامل بازیافت   گوناگون

03/0- 1/1- 37/0 4۸/1 ۸۸/1 15/0 92/0- 
) قسمت بیست و یک( تولید برق،  

 آوری و... جمع 
 بیست و دوم( خدمات ) قسمت   32/272 -3/2 01/3 42/1 55/1 -7/1 -02/0

 های تحقیق )واردات ساالنه( منبع: یافته

ارقام موجود در جدول درصد تغییرات در حجم تجارت را برای ایران، ترکیه و سایر کشورها  

بنی مینشان می  2025در سال   پیش  ترکیه در صنعت  دهد.  از  ایران  واردات  شود که 

محصوالت پالستیکی، فوالد، سایر تجهیزات حمل و نقل و خدمات  بیشترین رشد را به  

شد واردات ترکیه از ایران ناچیز بوده و بیشتر در صنعت   خود اختصاص دهند. در مقابل ر

-و سایر ماشین   و مصنوعات آنها  غیرآهنی )مس، آلومینیوم، روی، سرب، طال و نقره(فلزات  

های پزشکی متمرکز شده است. در مقابل سایر کشورها  آالت و تجهیزات مانند دستگاه

زمینه صنعت فلزات غیرآهنی و آهن و  رشد واردات بیشتری از ایران نسبت به ترکیه در  
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بینی درصد  که در زیر نمایش داده شده است پیش  1فوالد را شاهد خواهند بود. نمودار  

نامه تجارت ترجیحی بین ایران و  تغییرات حجم صادراتی ایران را پس از انعقاد موافقت

 دهد. نشان می 2025ترکیه  برای سال 

 

  2025حجم کاالهای صادراتی ایران به ترکیه در سال    نامه بر (: تأثیر توافق1نمودار)

 )درصد تغییرات(

 های تحقیق منبع: یافته

شود  بینی میهم مشخص است که پیش  1گونه که پیشتر بیان شد طبق این نمودار  همان

غیرآهنی    فلزات صنعت  تولیدات و صادرات بخش صنعت بخصوص در زمینه    2025در سال  

آالت و تجهیزات  و سایر ماشین  و مصنوعات آنها  )مس، آلومینیوم، روی، سرب، طال و نقره( 

 ز شود.های پزشکی متمرکمانند دستگاه

 نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه، ایجاد فضایی های انعقاد موافقتاز جمله ویژگی

اقتصاد کشورهای مشارکت و  بوده  توافقرقابتی  این  در  در  کننده  را  ترکیه(  )ایران،  نامه 

تواند  ای میمنطقه سازد. عالوه بر این ترتیبات تجاریرقابتی آماده می  جهت تقویت مزیت

تر  های گمرکی و تخصیص بهینههای تجاری، ایجاد نظام هماهنگ تعرفهغو محدودیتبا ل

ای به وجود  زمینه مناسبی را برای تولید در مقیاس کالن و فروش در بازار منطقه منابع،

 شود به رشد تولیدات صنعتی بینجامد.آورد که در مورد ایران پیش بینی می

در این حوزه ، مشخص گردیدکه نتایج این مطالعه  با بررسی مطالعات داخلی صورت گرفته  

باشد؛ زیرا طبق نتایج  ( همسو می139۸زاده و همکاران )تا حدی با نتایج مطالعه امینی

بندی اقتصاد به سه بخش کشاورزی،  رشد تولید با تقسیمبینی گردید که  مشخص پیش

خدمات و   صنعت و خدمات  به طور متوسط در بخش صنعت بیشتر باشد، سپس بخش  

به ارزیابی اثر عضویت  زاده و همکاران که  در نهایت بخش کشاورزی. طبق مطالعه امینی

های تجاری بر صادرات زعفران با استفاده از مدل جاذبه پرداختند.  نامهایران در موافقت
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دار بر صادرات  های تجاری اثری منفی و معنی نامهبراساس نتایج، عضویت ایران در موافقت

های تجاری نتوانسته موجب  نامهن ایران داشته است. به عبارتی عضویت در توافقزعفرا

ها شود.  نامهافزایش صادرات محصوالت کشاورزی ایران به شرکای تجاری عضو در موافقت

علی صادرکنندگان  که  است  این  بیانگر  موضوع  ظرفیتاین  وجود  مناسب  رغم  های 

 اند که از آن بهره ببرند.نتوانسته

 گیری نتیجه -5
  ایران و ترکیه  بررسی شده   نامه تجارت ترجیحیانعقاد توافق  نسبی  این مطالعه، اهمیت   در

.  گیردمورد ارزیابی قرار می  های مختلف اقتصادیتغییرات تولید در بخش  بر  تأثیر آن  و

  . کندنامه منعکس میتجاری را مطابق توافق  شریک   دو  این  بین  سازی، کاهش تعرفهشبیه

  قابل   ایران  در  ویژهبه  تغییرات تولید  بر  نامهاین توافق  این مطالعه گویاست که تأثیرطبق  

  برای  تقاضا  افزایش  باعث  در ترکیه  های وارداتی کاالهای ایرانی تعرفه  کاهش .است توجه

( در مورد دو کشور  2001همانند مطالعه هرتل و همکارانش )   .شودمی  ایرانی  محصوالت

ژاپن و سنگاپور، میزان واردات و صادرات برای دو کشور ایران و ترکیه نیز رشد مثبتی  

بندی اقتصاد  شود که رشد تولید با تقسیمبینی میپیش  3با توجه به جدول  داشته است.  

در بخش صنعت بیشتر باشد،    به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به طور متوسط 

بینی شده رشد  سپس بخش خدمات و در نهایت بخش کشاورزی چون طبق مطالعه پیش

در حالت    باشند.اقتصادی بیشتر در گروه کاالهایی متمرکز شود که جزو بخش صنعت می

  توسط   دستاوردها  از  ٪70  گرچه  شوند،تا حدی منتفع می  توافق  این   کلی هر دو کشور از

  مناطق   بیشتر  است و  شده  دهد، تسخیرمی  انجام  را  اصالحات  بیشترین  که  ایطقهمن  ترکیه،

گونه که نتایج مطالعه  شود. همانمتضرر می  این توافق  غیر از دو کشور ایران و ترکیه از

( همکاران  و  سیستم  2001هرتل  در  گسترده  اصالحات  دلیل  به  ژاپن  که  داد  نشان   )

 نامه را نصیب خود کرده است.توافقاش بیشترین سود اقتصادی

 توان نتایج آن را به صورت زیر خالصه کرد: می مقالهبا توجه به مطالب بیان شده در این 

نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه دارای آثار و پیامدهای مختلفی  توافق -

شده در این خصوص نشان  مطالعه انجام  .برای کشورهای عضو و غیر عضو است

تواند  این می  دهد که انعقاد این توافقنامه باعث تحریک رشد اقتصادی شده کهمی

 ای را به دنبال داشته باشد. افزایش تقاضا برای صادرات منطقه
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چنانچه در تحقیق اشاره شد، از آنجا که بخش عمده ای از تجارت بین کشورهای   -

شور ترکیه به  به ویژه ک منتخب مربوط به کاالهای صادراتی مزیت دار کشورها  

تول هزینه  بودن  پایین  میید  دلیل  لذا  اثربخشی  است؛  که  گرفت  نتیجه  توان 

 نامه بین کشورهای عضو به خصوص در مورد ترکیه باال باشد.احتمالی این توافق

بخش - مورد  پیشدر  تولید  میبندی  تقسیمبینی  با  تولید  رشد  که  بندی  شود 

به طور متوسط در بخش صنعت    اقتصاد به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات

بیشتر باشد، سپس بخش خدمات و  در نهایت بخش کشاورزی چون طبق مطالعه  

شود که جزو بخش  بینی شده رشد اقتصادی بیشتر در کاالهایی متمرکز میپیش

 باشند.صنعت می

سال   تا  تحقیق،  نتایج  اساس  توافق  2025بر  اجرای  طی  که  است  این  بر  نامه  انتظار 

نامه  بخش صنعت در ایران از رشد مثبتی برخوردار خواهد شد. تقویت این توافقترجیحی،  

تواند موجبات افزایش سطح تولیدات در طی دوره  تجارت ترجیحی توسط هر دو کشور می

حضور ایران در یک ترتیب تجاری با کشور ترکیه  مورد مطالعه برای هر دو کشور گردد. لذا  

می آمارتوصیه  نبود  البته  تفکیک شود.  تعرفههای  تخفیفات  به   شده  مربوط  گمرکی 

توافقگروه در  کاالیی  منعقدنامههای  چنین  های  انجام  کشورها  سایر  و  ایران  بین  شده 

 رو کرده است.بهرومطالعاتی را با دشواری 

 تضاد منافع 

 .دارند می اعالمتضاد منافع را  نبود نویسندگان  
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