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 چکیده 
اوراسیا میموافقت اقتصادی  اتحادیه  و  ایران  تجاری  برای  نامه  زیادی  اقتصادی  تبعات  تواند 

پی شناسایی   در  پژوهش حاضر  اساس،  این  بر  باشد،  داشته  از  ایران  ایران  اقتصادی  منافع 
باشد، در همین راستا، در این پژوهش  اتحادیه اقتصادی اوراسیا میگسترش روابط تجاری با  

های وارداتی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه، تراز تجاری و تغییر  عرفهآثار کاهش ت
در پرداختی بابت نیروی کار ماهر و غیر ماهر بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی  

درصدی و کاهش    50های آن، طی دو سناریو )کاهش  پایگاه داده   10( و نسخه  GDynپویا ) 
تعرفه  100 نرخ  است.  ها درصدی  شده  تحلیل  مدت  بلند  افق  یک  در  پژوهش  (  این  نتایج 

ی  »غالت و محصوالت زراعی« به دلیل حجم تجارت باال و نیز تعرفه دهد که بخشنشان می
باالتر، بخش »صنایع غذایی فرآوری شده« به دلیل حجم تجارات باال، بخش »منسوجات و  

ب نیز  »خدمات«  بخش  و  باالتر  تعرفه  دلیل  به  از  پوشاک«  باالتر  تجارت  حجم  دلیل  ه 
توافقبخش در  اثرگذار  و  مهم  میهای  پیشنهاد  و  است  اوراسیا  و  ایران  تجاری  شود  نامه 

 های ذکر شده با دقت باالیی انجام شود.ی بخشتغییرات نرخ تعرفه

کلیدي:واژه موافقتا  هاي  اوراسیا،  اقتصادی  اتحادیه  ترجیحی،  یران،  تجارت  پروژه  نامه 

 . تحلیل تجارت جهانی پویا

 .JEL :C68 ،F14  ،F15بندي طبقه

 
  نویسنده مسئول مکاتبات 

 1-26صفحات    /1401  بهار  /1شماره    /نهمهای کاربردی اقتصاد/ سال  فصلنامه نظریه

 26/05/1400تاریخ پذیرش:         26/04/1400تاریخ دریافت:  

mailto:y.balaghi@aem.uk.ac.ir


 

 

 

 

 

 

 

 

 اتحادیه اقتصادی اوراسیامنافع اقتصادی ایران از گسترش روابط تجاری با                     2  

 مقدمه -1
اساسی سازمان تجارت جهانی،  در حال حاضر از اهداف  است که در    تجارت آزاد ،  یکی 

از نظریهمجموعهقالب   اقتصاد جهانی ای  تجارت جهانی و  با وجود  مطرح می  های  باشد، 

حمایت از تولیدات داخلی در کشورهای مختلف، همچنان، یکی از اهداف اصلی سازمان  

بین،  2011،  1الملل است )ما و لو تجارت جهانی، توسعه تجارت در سطح بین این  ( در 

ای به عنوان یک مسیر کلیدی به منظور ارتقای رشد  به طور فزاینده  2ای همگرایی منطقه

میاقت شناخته  فقر  کاهش  و  موافقتصادی  و  از    3ترجیحی   تجارت   های نامهشود  یکی 

  بین   از  و  بازار  به  دسترسی  روند، عالوه برای به شمار میابزارهای اصلی همگرایی منطقه

به    تجارت  های نامهمرزها، موافقت  در  موانع  بردن تدریجی  به منظور رسیدگی  ترجیحی 

ارتقا مرزها  پشت   مسائل   از  ایمجموعه   تسهیل   گذاری، سرمایه  هایزمینه  در   همکاری  ، 

  نظیر   ترگسترده  اجتماعی   مسائل   های رقابتی، تدارکات دولت و همچنینتجارت، سیاست

می  حقوق  و  کار   از   حمایت  و  محیط  تنظیم  قرار  استفاده  مورد  نیز  و  بشر  )چافر  گیرد 

موافقت2011،  4ماور  امروزه  به    تجارت  هاینامه(.  تجارت  ترجیحی  بنای سیستم  سنگ 

شدهبین تبدیل  سیستم  الملل  معماری  شکل  آنها،  وسیع  دامنه  و  تعداد  افزایش  با  اند، 

بین فضای تجارت  و  به سرعت در حال  تجارت جهانی  توسعه  الملل کشورهای در حال 

ها عالوه بر گسترش  نامهتغییر است و همگرایی کشورهای مختلف در چارچوب این توافق

منطق  میهتجارت  اصلیای  از  یکی  به  چالشتواند  در  ترین  جهانی  تجارت  سیستم  های 

های  های ترجیحی طی سالنامه(، توافق2011های آینده تبدیل شود )چافر و ماور،  سال

چشم طور  به  بلوک اخیر  یک  عضو  کشورها،  همه  تقریباً  است،  یافته  گسترش  گیری 

بیش از دو   وک تجاری تعلق دارند وتجاری هستند و بسیاری از آنها به بیش از یک بل

شود، کشورهای فقیر با عضویت  هایی انجام مینامهپنجم تجارت جهانی در چنین موافقت

توانند رفاه خود را افزایش دهند )چافر  در بلوک تجاری کشورهای فقیر و یا ثروتمند می

 (. 2011و ماور، 
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روسیه،   کشور  پنج  )شامل  اوراسیا  اقتصادی  و  اتحادیه  قرقیزستان  بالروس،  ارمنستان، 

قزاقستان(، نهادی اقتصادی در منطقه اوراسیای مرکزی )شمال ایران( است که منظور از  

ایجاد و توسعه آن، هماهنگی و اتحاد دوباره کشورهای استقالل یافته از اتحاد جماهیر  

فض ایجاد  اتحادیه  این  هدف  است.  یکدیگر  با  سیاسی  و  اقتصادی  لحاظ  به  ای  شوروی 

واحد اقتصادی، توسعه بازار مشترک و دستیابی به حرکت آزاد کاال، سرمایه، خدمات و  

با کاهش هزینه قیمت کاالها  واحد کشورهای عضو، کاهش  بازار  در  و  مردم  های حمل 

های مشترک در کشاورزی،  نقل مواد خام، ترویج رقابت سالم در بازار مشترک، سیاست

ایران و روسیه  انرژی، فناوری و حمل و نقل عن وان شده است. گسترش روابط سیاسی 

های اخیر باعث  اقتصادی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا( در سال  -)قدرت نخست سیاسی

های تجاری و اقتصادی شده است  تمایل بیشتر دو کشور به برقراری و گسترش فعالیت

ران و هر پنج کشور  نامه میان ای(. در این چارچوب موافقت1400،  1)رسولی نژاد و صبری 

تواند تبعات اقتصادی زیادی برای  عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا منعقد شده است که می

منافع اقتصادی ایران از  ایران داشته باشد، بر این اساس، پژوهش حاضر در پی شناسایی  

با   تجاری  روابط  اوراسیا میگسترش  اقتصادی  موافقتاتحادیه  به طور کلی  و  نامه  باشد 

و  تج تجاری  تراز  تغییرات  رفاه،  بر  تأثیری  چه  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  و  ایران  اری 

در   کار  تغییرات  نیروی  بابت  بخشپرداختی  همین  در  به  دارد؟  اقتصادی  مختلف  های 

های مختلف اقتصادی ایران و  ی تجاری بخشمنظور، در این پژوهش اثرات حذف تعرفه

و  رفاه  بر  اوراسیا  اقتصادی  تجارت    اتحادیه  تحلیل  پروژه  الگوی  اساس  بر  تجاری،  تراز 

در    GDynپایگاه داده    10های آن )نسخه  پایگاه داده  10( و نسخه  GDynجهانی پویا )

)کاهش    2020سال   سناریو  دو  طی  است(،  شده  کاهش    50منتشر  و    100درصدی 

تعرفه نرخ  نرمدرصدی  بسته  با  شده    RunDynamو    GEMPACKافزاری  ها(  تحلیل 

موافقتاست این  اثرات  تاکنون  که،  است  ذکر  به  الزم  بخش.  در  مختلف  نامه  های 

المللی به صورت پویا  که مختص تحلیل تجارت بین  GDynاقتصادی با استفاده از الگوی  

 GDynاست مورد بررسی قرار نگرفته است، به همین منظور در این پژوهش، از الگوی  

 استفاده شده است.

 
1  Rasoulinejad & Sabri (2021) 
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به   ادبیات موضوع  این مقاله  این مقدمه،  ارائه  از  بعد  صورت زیر سازماندهی شده است، 

می ارائه  تجربی  مطالعات  و  نظری  مبانی  تصریح  شامل  به  سوم  بخش  در  سپس  شود. 

می پرداخته  آماری  حقایق  و  پژوهش  در  استفاده  مورد  داده  پایگاه  بخش  مدل،  شود. 

اختصاص دارد و در نهایت در بخش  های پژوهش  سازی الگو و ارائه یافتهچهارم به شبیه

 گردد. گیری و ارائه پیشنهادها ارائه میپنجم، نتیجه

 ادبیات موضوع  -2
از اهمیت بسزایی برخوردار است در    1( FTAsهای تجارت آزاد )نامهارزیابی اثرات توافق

ان  های بالقوه، مشاوره با ذینفع ها، مزیت، ارزیابی هزینهFTAsگیری  ی شکلمراحل اولیه

های مفید مؤثر  تواند در تدوین استراتژیهای دقیق میرسانیدولتی و خصوصی و اطالع

هاماناکا باشد) و  چئونگ  ص.2011،  2پالمر،  اجرای  1،  از  پس   .)FTAs  ارزیابی  ،

بینی شده و انجام تعدیالت  ها و اثرات بالفعل آن و مقایسه آن با اهداف پیشنامهموافقت

خصوص   در  است) الزم  ضروری  نیز،  شرایط  هاماناکابهبود  و  چئونگ  ، 2011،  پالمر، 

بهره1ص. منظور  به  نامه(  موافقت  مزایای  از  مورد  مندی  دقیق  طور  به  است  الزم  ها، 

های تجارت  نامهو موافقت  3( PTAهای تجارت ترجیحی )نامهارزیابی قرار گیرند. موافقت

ب( میFTAsآزاد ) اثرات مثبت و منفی  به همین دلیل در  توانند  باشند،  ه همراه داشته 

دوم«  »بهینه  عنوان  به  آنها  از  اقتصادی  می  4ادبیات  که  یاد  هنگاهی  حال،  این  با  شود. 

اول گزینه »بهینه  نباشد،  5ی  دسترس  قابل  جانبه(  چند  آزادسازی  مثال؛  عنوان  )به   »

(.  2011ران،  و همکا   پالمرهای تجاری محسوب شوند)توانند جایگزینی برای سیاستمی

کشورها تأکید داشته و هدف  گروهی از  به توافق میان    های تجاری و اقتصادیهمکاری

میان   تجارت  آزادی  موانع    هاآنآن    ، برای سایر کشورهای جهان است گمرکیبا حفظ 

عن تحت  کشورها  اجتماع  چارچوب  در  دیدگاه  ترجیحی   نامهموافقتن  یوااین  ،  تجارت 

در  یابد.  میتحقق   اتحادیه اقتصادی و   بازار مشترک،  اتحادیه گمرکی،  تجاریمنطقه آزاد  

تجربی مربوط به آن    های تجاری و مطالعاتنامهادامه مبانی نظری ارزیابی اثرات موافقت

 ارائه شده است. 
 

1 Free Trade Agreements (FTAs) 
2 Plummer et al. 
3 Preferential Trading Agreements (PTA) 
4 Second Best 
5 First Best 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9
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نامه تجارت  نامه ایران و اوراسیا به عنوان یک سیاست تجاری و در قالب موافقتموافقت

با  PTAترجیحی ) ادبیات نظری و تجربی مرتبط  ادامه  بنابراین، در  ( مطرح شده است. 

ترجیحیتوافق تجارت  توافق نامه  آزاد و  تجارت  می نامه  تحلیل شود.  بررسی  و    تجزیه 

واینر  PTAاثرات   توسط  بار  سال    1اولین  است.    1950در  مطرح شده  ایستا  به صورت 

های افزایش دهنده رفاه و کاهنده  PTAواینر در مطالعات خود دو رویکرد متفاوت شامل  

و »انحراف   اثر »ایجاد تجارت«  با معرفی دو  نمود. وی در مطالعات خود  را مطرح  رفاه 

تواند مفید و انحراف تجارت آن  می  PTAکند که ایجاد تجارت ناشی از  تجارت« بیان می

هزینه  می با  کشوری  از  بیشتر  وارداتِ  به  تجارت  ایجاد  باشد.  مضر  کشورها  برای  تواند 

تولید پایین و انحراف تجارت نیز به واردات بیشتر از کشوری با هزینه تولید باالتر اشاره  

بود    دارد. این  واینر  صریح  سازی  پیام  آزاد  در  تبعیض  با  ترجیحی  تجاری  مناطق  که 

اعضای خود و رفاه جهانی آسیب وارد کنند )حسینی و   به تجارت  تجارت ممکن است 

قرار گرفت، گیریلز1387،  2عاقلی  نقد  نظریه مورد  این  بعدها  عنوان    1956در سال    3(. 

که   منحرفهاPTAکرد  میکنندهی  نیز  تجارت  باشندی  سودمند  اصلی  توانند  بحث   .

بر اساس اثرات تولیدی که واینر بر آن   PTAدر مورد اثرات    قضاوتگیریلز این بود که  

کند که شرایط واینر برای بهبود  ( بیان می1957)  4تأکید داشت، مغرضانه است. لیپسی 

هزینه تخمین  زیرا  است،  آزمون  قابل  سختی  به  رفاهی  کاالهای  وضعیت  تولید  های 

است دشوار  مختلف  کشورهای  در  دهه  .مختلف  چند  از  توسط  پس  دیگری  انتقاد   ،

می1996)  5ووناکوت بیان  ووناکوت  شد،  مطرح  ی (  بر  مبتنی  واینر  تحلیل  که  ک  کند 

توان تجزیه و تحلیل را به  چارچوب تعادل جزئی است و مشخص نیست که چگونه می

انتقادها،   این وجود، علیرغم همه  با  تعمیم داد.  اقتصاد چند کاالیی و چند بخشی  یک 

مینظریه محسوب  قدرتمند  ابزاری  سیاسی  گفتمان  و  نظری  مباحث  در  واینر  شود.  ی 

ارائه شده است، در این تحلیل    1972در سال    6تحلیل نظری دیگری توسط کمپ و وان

اتحادیه بدون تغییر رفاه کشورهای غیر عضو میسر   افزایش رفاه کشورهای عضو  امکان 

 
1 Viner  
2 Hosseini & Agheli (2008) 
3 Gehrels  
4 Lipsey 
5 Wonnacott 
6 Kemp & Wan  
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تجارت طبقه  است. قابل  غیر  و  تجارت  قابل  به کاالهای  را  و  بندی میآنها کاالها  کنند 

می تجارتبیان  قابل  غیر  کاالهای  با  رابطه  در  آزاد  تجارت  که  بالقوه    کنند  طور  به 

نبوده   برخوردار  چندانی  محبوبیت  از  تجربی  کاربرد  نظر  از  نظریه  این  است.  غیرمجاز 

سرینیفاسان است سال    1،  کوردن تحلیل  1995در  داد.  انجام  ارتباط  این  در  در    2هایی 

و    1972سال   تجارت  ایجاد  مفهوم  دو  و  کرد  معرفی  و  پیشنهاد  را  مقیاس  اثر  مفهوم 

ر تجارت  ادامه  انحراف  در  نمود.  تفسیر  تجارت  سرکوب  و  هزینه  کاهش  اثر  اساس  بر  ا 

های  تحقیقات نظری متعددی در ارتباط با سیستم تجارت چند جانبه مطرح شد. تحلیل

به دلیل    FTAارائه شده در این ارتباط بر این نکته تأکید داشتند که چگونه ممکن است  

با    1997در سال    3لوی  .داشته باشد   بر سیستم تجارت چند جانبه انگیزه حذف، اثر سو

اوهلین و  هکشر  مدل  از  آزاد  4استفاده  دستاوردهای  که  داد  چند  نشان  تجاری  سازی 

دیگر،   مشابه  کار  یک  در  نیست.  خوشایند  چندان  حاکم  سیاسی  حزب  دید  از  جانبه 

ناقص نشان داد 1998)  5کریشنا  انحصار چند جانبه و رقابت  الگوی  از یک  با استفاده   )  

باشد.  می  FTAکه   حاکم سودمند  به حزب  وابسته  و  داخلی  تولیدکنندگان  برای  تواند 

آقیو توسط  تئوریکی مشابهی  و همکاران تحقیقات  و لک 2017)  7(، لک2007)  6ن  و    ( 

«  10سازی رقابتی   اثر »آزاد  1996در سال    9( ارائه شده است. برگستن2020)  8همکاران 

گرایی را تقویت و بهبود  تواند چند جانبهمی  PTAرا مطرح کرد، وی نشان داد که ایجاد  

عکس.   بر  و  روشبخشد  کلی  طور  سیاستبه  در  تغییر  از  ناشی  آثار  بررسی  های  های 

پیشینی  دو دسته شامل مطالعات  به  از  تقسیم می  12و مطالعات پسینی   11تجاری  شود. 

بینی اثرات بالقوه و از مطالعات پسینی به منظور اثرات  مطالعات پیشینی به منظور پیش

 
1 Srinivasan  
2 Corden  
3 Levy  
4 Heckscher-Ohlin 
5 Krishna 
6 Aghion et al. 
7 Lake  
8 Lake et al. 
9 Bergsten 
10 competitive liberalization 
11 Ex-ante studies 
12 Ex-post studies 
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سیاست از  ناشی  میبالفعلِ  استفاده  تجاری  )مردیهای  همکاران شود  و  (.  9139،  1ها 

تحلیل انجام  منظور  به  موافقتامروزه،  پسینی  جاذبهنامههای  الگوی  از  منظور    2ها  به  و 

تحل موافقتیلبررسی  پیشینی  جزئی  نامههای  تعادل  و  عمومی  تعادل  الگوهای  از  ها 

( استفاده شده  GDynشود، در پژوهش حاضر از یک الگوی تعادل عمومی )استفاده می

  است.

مطالعه و همکاران جی  در  آزاد2006)  3ن  اثرات  بررسی  به  و  (  ژاپن  تجاری چین،  سازی 

شده است، در این مطالعه از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه    جنوبی پرداختهکره

دهد که حجم  ( استفاده شده است، نتایج این مطالعه نشان میGTAPای )چند منطقه

اتحادیه )چین، ژاپن و کره افزایش میتجارت درون  با کشورهای  یجنوبی(  ابد و تجارت 

 یابد. گیری کاهش میغیر عضو به طور چشم 

سازی تجاری اتحادیه اروپا  به بررسی اثرات آزاد  (،2014)   4دیمیترووا و الکاتوسکوتلینا  

پرداخته قابل محاسبه چند  و سنگاپور  تعادل عمومی  الگوی  از یک  مطالعه  این  در  اند، 

) منطقه پویا  اسGDynای  استفاده شده  نشان می(  مطالعه  این  نتایج  که حذف  ت،  دهد 

تواند تولید ناخالص داخلی و حجم صادرات را افزایش  ای میای و غیر تعرفهموانع تعرفه

نامه توسعه  در ارتباط با توافق  (2017)  5و همکاران   گویی  سازی مطالعهدهد. نتایج شبیه

همکاری  و  می  6تجارت  نشان  جنوبی  آفریقای  و  اروپا  اتحادیه  توافق  بین  این  که  دهد 

-WITSسازی  مدل شبیهتواند منجر به ایجاد تجارت و رفاه شود. در این مطالعه از  می

SMART   .استفاده شده است  

رقابت در بخش  2017)  7رنجینی و همکاران   در مطالعه ارزیابی  بررسی  به منظور  نیز   )

( آشکار شده  نسبی  مزیت  از شاخص  آن  آسه  و  هند  استفاده شده     RCA)8کشاورزی 

ای برای  ویژه دهد که هند در کاالهای پنبه، برنج و چای از پتانسیلاست، نتایج نشان می

 . صادرات برخوردار است

 
1 Mardiha et al. (2020) 
2 Gravity Model 
3 Jin et al. 
4 Kutlina-Dimitrova & Lakatos 
5 Guei, Mugano and Le Roux. 
6 Trade Development and Cooperation Agreement (TDCA) 
7 Renjini et al.  
8 Revealed Comparative Advantage 
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جامعه توسعه جنوب  نامه تجاری  رسی اثرات موافقت(، به بر2017)  1جاسوال و نارایانان 

اند، در این مطالعه از یک  های پوشاک و پارچه پرداختهبا هند بر بخش 2( SADC)  آفریقا

منطقه چند  محاسبه  قابل  عمومی  تعادل  )الگوی  نسبی  GTAPای  مزیت  شاخص  و   )

نشان  RCAآشکار شده) این مطالعه  نتایج  استفاده شده است،  دهد که در مجموع  می( 

افزایش می داخلی  ناخالص  تولید  و  بر بخشحجم تجارت  آن  اثرات  و  های مختلف  یابد 

 اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت است. 

  4نامه تجارت آزاد هند و آسه آن ( در بررسی اثرات توافق2018)  3میگالنی   نتایج مطالعه

کشاورزی بخش  تعرفه  بر  کامل  حذف  که  است  آن  از  حاکی  بخش    هند  کاالهای 

اقتصادی   رفاه  افزایش  و  بخش  این  صادرات  افزایش  به  منجر  هند  توسط  کشاورزی 

اشتغامی و  بود  خواهد  مثبت  اندکی  کشاورزی  بخش  در  تولید  رشد  و  این  شود  در  ل 

ناچیزی کاهش می به میزان  نیز  تعادل عمومی  در    .یابدبخش  از یک مدل  این مطالعه 

 ( استفاده شده است.  GTAPقابل محاسبه )

آزاد2018)  5لیو و شیائو اثرات  بررسی  به  پرداخته(،  و کانادا  در  سازی تجاری چین  اند، 

منطقه چند  محاسبه  قابل  عمومی  تعادل  الگوی  یک  از  مطالعه  )این  پویا  (  GDynای 

دهد که با توجه به شروع روند مذاکرات  استفاده شده است، نتایج این مطالعه نشان می

 مناسبی برای کانادا باشد. تواند گزینهچین می، NAFTAآمریکا با  

نامه تجارت آزاد  در ارتباط با توافق  (2019)  6ی ابرگو و همکاران سازی مطالعهنتایج شبیه

( آفریقا  بین  ACFTAقاره  می  45(  نشان  آفریقایی  میکشور  توافق  این  که  تواند دهد 

از   مطالعه  این  در  شود.  رفاه  افزایش  به  شبیهمنجر  )سازی  مدل  عمومی  (  CGEتعادل 

  استفاده شده است.

 
1 Jaswal & Narayanan 
2 South African Development Community (SADC) 
3 Miglani 
4 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 
5  Lyu & Xiao 
6 Abrego et al. 
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مطالعه و    نتایج  رومر  با  2020)  1همکاران کوینتانا  ارتباط  در  آزاد  توافق(  تجارت  نامه 

یابی  نشان از تأیید فرضیه مکمل تجاری و امکان دست  جنوبیجدید بین مکزیک و کره  

 مدت در بخش خارجی است.  به تعادل بلند

موافقت2020)  2عیون بالقوه  اثرات  بررسی  به  کانادا  (،  و  آن  آسه  تجاری  نامه 

الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه چند منطقهپرداخته از یک  این مطالعه  ای  است، در 

(GTAPاستفاده شد )دهد که رفاه کشورهای آسه آن  ه است، نتایج این مطالعه نشان می

می افزایش  فیلیپین  و  الئوس  عضو،  بجز  کشورهای  همه  حقیقی  ناخالص  تولید  یابد، 

یابد و نیز تراز تجاری کشورهای کانادا، اندونزی، فیلیپین، سنگاپور و مالزی  افزایش می

 یابد.  افزایش می

اتحادیه  8139)  3عسگری   نتایج مطالعه به  ایران  بر صادرات  با عوامل مؤثر  ارتباط  (، در 

می نشان  اوراسیا  مشابهت  اقتصادی  داخلی،  ناخالص  تولید  اندازه  متغیرهای  که  دهد 

افزایش   بر  ارز  واقعی  نرخ  و  کننده  وارد  و  کننده  صادر  درآمد  بین  تفاوت  اقتصادی، 

های پانلی  به و با رهیافت دادهصادرات ایران مؤثر بوده است. در این مطالعه از مدل جاذ

 استفاده شده است،  2007-2016ی زمانی طی دوره

مطالعه و همکاران   در  بررسی  1399)  4الهی  منظور  به  موافقت(،  بالقوه  تجاری  آثار  نامه 

، از مدل  های صادراتی صنعت و کشاورزیبین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر بخش

دوره طی  و  نشان    2001-2018زمانی    جاذبه  پژوهش  این  نتایج  است،  شده  استفاده 

ناخالص داخلی و سرمایهدهد که  می تولید    گذاری مستقیم خارجی متغیرهای میانگین 

اثری منفی بر صادرات بخش کشاورزی و  متغیرهای نرخ تعرفه و نرخ ارز  اثری مثبت و  

حذف تعرفه تجاری بین ایران  دارد و    سیاااوراتحادیه اقتصادی  ایران به کشورهای  صنعت  

های مختلف اقتصادی ایران را منتفع کند و این منفعت زمانی  تواند بخشو اوراسیا می

 حذف شود. و کشاورزی شود که تعرفه بخش صنعت بیشتر می

نامه تجاری ایران  (، به بررسی اثرات رفاهی موافقت1399)  5نجاتی و همکاران   در مطالعه

یه اقتصادی اوراسیا پرداخته شده است. نتایج این مطالعه که از  با کشورهای عضو اتحاد 

 
1 Quintana-Romero et al 
2 A'yun 
3 Asgari (2020)   
4 Elahi et al. (2021) 
5 Nejati et al. (2021)   
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الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه چند منطقه ایستا )یک  ( استفاده شده  GTAPای و 

اتحادیه  دهد که کاهش تعرفهاست، نشان می ایران و کشورهای عضو  بین  های وارداتی 

دهد  ن، تفکیک اثرات رفاه نشان میتواند رفاه کشورها را افزایش دهد. همچنیاوراسیا می

تعرفه کاهش  به  مربوط  ایران،  رفاه  بر  مثبت  تأثیر  بیشترین  از  که  روسیه  واردات  های 

های واردات ایران از روسیه است و بیشترین تأثیر منفی  ایران و همچنین کاهش تعرفه

های  ش تعرفههای واردات ایران از قزاقستان و کاهبر رفاه ایران مربوط به کاهش تعرفه

 واردات ایران از بالروس است.  

 الگوي پژوهش، پايگاه داده و طراحی سناريوهاي مختلف -3

از روش قابل محاسبه یکی  تعادل عمومی  تحلیل مدل    CGE  1های تحلیل کمی، روش 

برای تحلیل استفاده    SAM  2است، این روش از پایگاه داده ماتریس حسابداری اجتماعی 

(. در این پژوهش به منظور محاسبات کمی  1399  ،3کند)نجفی کاج آباد و همکارانمی

دوجانبه کاهش  )روسیه،  تعرفه  اثرات  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  و  ایران  تجاری  ی 

استفاده شده است.    GTAP4ارمنستان، قرقیزستان، قزاقستان و بالروس( از الگوی پویای  

ایانچوویچینا و مک دوگل جزئیات ک الگو توسط  این  ارائه شده است. در  2001)  5امل   )

ترکیب  GTAP المللی و انباشت سرمایه با الگوی استاندارد  این الگو، تحرک سرمایه بین

تواند در  سرمایه می  GTAPشود. در الگوی استاندارد  و به الگوی پویا تبدیل می  6شود می

د اما در بین مناطق مختلف قابلیت جابجایی ندارد. به  بین صنایع یک منطقه جابجا شو

، مکانیزمی  GTAPمدت در الگوی پویای  تر بودن تجزیه و تحلیل بلندمنظور واقع بینانه

انگیزه جذب  سرمایهبرای  سرمایه  های  تحرک  امکان  و  مختلف  مناطق  در  گذاری 

 شود.  المللی و انباشت سرمایه فراهم میبین

ویژگی تمام  الگو،  این  استاندارد  در  الگوی  به    GTAPهای  نسبت  ثابت  بازدهی  شامل 

مقیاس تولید و تکنولوژی، بازارهای کامال رقابتی و تمایز محصوالت بر اساس کشورهای  

 
1 Computable General Equilibrium 
2 Social Accounting Matrix 
3 Najafi KajAbad et al. (2019) 
4 Dynamic GTAP Model (Gdyn) 
5 Ianchovichina & McDougall  

   .(Hertel (1997))  ( ارائه شده است1997توسط هرتل) GTAPالگوی ایستا و استاندارد  جزئیات  6
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کنندگان رفاه خود را با توجه  شود. همچنین، مصرفحفظ می  2(1مبدأ )فرض آرمینگتون 

تولید و  بودجه  در  ک به محدودیت  منابع  به محدودیت  توجه  با  را  نیز سود خود  نندگان 

ماکزیمم می در  اقتصاد  نیز  رقابتی  کامال  بازار  و  مقیاس  به  نسبت  ثابت  بازدهی  نمایند، 

شود. تولید نهایی از ترکیب پنج عامل تولید )زمین، منابع طبیعی، سرمایه  نظر گرفته می

ای تولید داخل و وارداتی ایجاد  واسطه  هایفیزیکی، نیروی کار ماهر و غیرماهر( و نهاده

شود. امکان جانشینی بین واردات از مناطق مختلف و بین واردات و تولیدات داخلی  می

ها، مقادیر  سیاستی در الگو، قیمت  پذیر است. با اعمال یک تکانهها امکاناز طریق کشش

به   مربوط  متغیرهای  سایر  و  درآمد  و  رفاه  تولید،  تغییرات  درونتولید،  طور  به  زا  الگو 

 شوند. مشخص می

المللی تقویت  گذاری توسط تحرک سرمایه و مالکیت بین، نظریه سرمایهGdynدر الگوی  

شود. در این  گذاری و ثروت منظور میسیاستی بر سرمایه  شود و اثرات مهم یک تکانهمی

به شرکت متعلق  فیزیکی  است. سرمایهالگو، سرمایه  ثابت  داخلی  در  گذاهای  ری جدید 

می اضافه  فیزیکی  سرمایه  به  زمان  سرمایهطول  از  ناشی  پویایی  محل  شود.  از  گذاری 

منطقهپس خانوارهای  میانداز  تأمین  بخشای  تمام  تولید  نیرویشود،  زمین،  کار،    ها، 

قیمت تمام  و  منابع طبیعی  و  تعیین میسرمایه  الگو  به عبارت  ها در چارچوب  یا  شوند 

و بخش    3هستند. دو بخش جهانی که مشتمل بر بخش حمل و نقل جهانی زا  دیگر درون 

جهانی  منطقه  4بانک  تعادل  و  حسابداری  روابط  کننده  تکمیل  بانک  است،  هستند.  ای 

سرمایه بین  واسط  عامل  نیز  و پسجهانی  این  گذاری  در  که  الگویی  است.  جهانی  انداز 

می قرار  استفاده  مورد  تشکیپژوهش  بخش  دو  از  است؛  گیرد  شده  اول ل  شامل    بخش 

است، در الگوی ایستا، عرضه کل نیروی کار در اقتصاد نسبت به    GTAPالگوی ایستای  

می نشان  واکنش  حقیقی  الگو،  دستمزد  این  در  است،  ثابت  عوامل  سایر  عرضه  و  دهد 

شبیه اقتصاد  مختلف  ابعاد  در  تغییرات  ایجاد  نمیسرعت  قیمتسازی  فقط  و  های  شود 

شامل الگوی    بخش دومشود.  نسبت به تغییرات سیاستی شبیه سازی می  جدید تعادلی 

می  GTAPپویای   فراهم  الگو  در  پویا  پیوندهای  بخش  این  در  تغییرات  است؛  و  شود 

 
1 Armington Assumption 

   شده است.  ارائه  Armington (1969)آرمینگتون در مقاله جزئیات فرض  2
3 Global Transportation Sector 
4 Global Banking Sector 
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شود، یکی از متغیرهایی که در پویایی مدل نقش بسزایی  سازی مینسبت به زمان شبیه

سرمایه است،  اقتصاد  در  فیزیکی  سرمایه  انباشت  سرمایه  دارد  انباشت  به  جدید  گذاری 

شود. مقدار انباشت سرمایه جدید یا  فیزیکی اضافه و استهالک هر دوره نیز از آن کم می

شود، در سناریوی پایه تحوالت  گذاری در هر دوره توسط الگوی ایستا تعیین میسرمایه

موافقت گرفتن  نظر  در  بدون  جهانی  اقتصاد  انتظار  شبیهمورد  مینامه  در  شسازی  ود. 

های مربوط به نیروی کار، نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد تولید  بینیسناریوی پایه پیش

نامه تجاری ایران و  ناخالص داخلی و سایر تغییرات سیاستی بدون در نظر گرفتن موافقت

  اقتصادی   یسازمان همکاری و توسعه( و  IMFالمللی پول ) اوراسیا و توسط صندوق بین

(OECDانجام می )زا و نرخ رشد تولید ناخالص  د، جمعیت و نیروی کار به طور برونشو

درون طور  به  میداخلی  تعیین  تولید  زا  تغییرات  با  همزمان  تکنولوژی  تغییرات  شوند. 

می تکانهتعدیل  اعمال  با  موافقتشود.  به  مربوط  سیاستی  میهای  سناریوی  نامه  توان 

پایه و سناریو سیاستی به عنوان اثرات  سازی کرد، اختالف بین سناریو  سیاستی را شبیه

الگوی  نامه شناخته میموافقت معادالت  و  روابط  زیاد  تعداد  به  توجه  با  و    GTAPشود. 

Gdyn    ارائه کامل معادالت الگو فراتر از یک مقاله بوده و از حوصله بحث خارج است و

می پیشنهاد  بیشتر  مطالعه  بورفیشر برای  به  همکاران (،  2021)  1شود  و   2کورونگ 

از بسته    TABmateیا    gtap.tab( و فایل  2001)  3ایانچوویچینا و مک دوگل ( و  2017)

 مراجعه شود.   RunDynamو  RunGTAP  ،GEMPACKافزاری نرم

داده اجتماعی    پایگاه  حسابداری  ماتریس  و    141شامل  منطقه(  همان  )یا    65کشور 

سازی  ها، انجام شبیهبه دلیل مشکالت فنی و محدودیتباشد،  می  2014بخش، در سال  

بر پذیر نیست. بنابراین الزم است  با استفاده از یک پایگاه داده کامال تفکیک شده امکان

شوند، برای این منظور همراه با  ها و مناطق مختلف تجمیع  داف تحقیق، بخشاساس اه

داده داده   GTAPaggافزار نرم  Gdynهای  پایگاه  تجمیع  آن  کاربرد  که  ها  ضمیمه شده 

مدل در  استفاده  منطقهجهت  عمومی  تعادل  دادههای  پژوهش  این  در  است.  در  ای  ها 

بخش )بخش یک )غالت و محصوالت زراعی(، بخش دوم )محصوالت دامی و    10قالب  

چهارم )صنایع غذایی فرآوری شده(،    گوشتی(، بخش سوم )معدن و استخراج آن(، بخش

 
1 Burfisher   
2 Corong et al. 
3 Ianchovichina & McDougall 
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)صنایع    بخش هفتم  بخش  سبک(،  )صنایع  بخش ششم  پوشاک(،  و  )منسوجات  پنجم 

ساخت و  رفاهی  )خدمات  هشتم  بخش  و  وسنگین(،  نقل  و  )حمل  نهم  بخش  ساز(، 

عامل تولیدی )نیروی کار ماهر، نیروی کار    5ارتباطات(، بخش دهم )سایر خدمات(( و  

و   سرمایه(  و  زمین  طبیعی،  منابع  ماهر،  )ایرا 3غیر  اقتصادی  Iranن)منطقه  اتحادیه   ،)

 (( تجمیع شده است.  ROW: Rest of World( و بقیه دنیا ) EAEUاوراسیا )

موافقت ارزیابی  به   نامههنگام  مربوط  اطالعات  تجاری،  شریک  دو  بین  پیشنهادی 

برخوردار   بسزایی  اهمیت  از  تجاری  عنوان شرکای  به  آنها  بین  موجود  تجاری  وابستگی 

های  های تعرفه بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران در بخشخ( نر1است، در جدول )

آورده شده است. به عنوان    Gdynهای  پایگاه داده  10مختلف اقتصادی بر اساس نسخه  

تعرفهمثال می نرخ  متوسط  کرد که  بیان  )توان  اوراسیا  از  ایران  واردات  در  1rTMSی   )

درصد است و متوسط نرخ تعرفه    36/25برابر با    بخش یک )غالت و محصوالت زراعی( 

( ایران  از  اوراسیا  با  2rTMSواردات  برابر  )صنایع سبک(  بخش ششم  در  درصد    04/7( 

 است. 

( و نرخ تعرفه واردات اوراسیا 1rTMS(: نرخ تعرفه واردات ايران از اوراسیا )1جدول )

 ( )درصد(2rTMSاز ايران )
 1rTMS 2rTMS 

 04/6 36/25 )غالت و محصوالت زراعی(بخش یک  

 99/0 55/1 بخش دوم )محصوالت دامی و گوشتی(

 01/0 41/1 بخش سوم )معدن و استخراج آن( 

 85/6 60/4 چهارم )صنایع غذایی فرآوری شده(   بخش 

 53/13 41/8 بخش پنجم )منسوجات و پوشاک( 

 04/7 78/6 بخش ششم )صنایع سبک( 

 63/3 88/5 سنگین(بخش هفتم )صنایع  

 00/0 18/2 بخش هشتم )خدمات رفاهی و ساخت و ساز( 

 00/0 00/0 بخش نهم )حمل و نقل و ارتباطات( 

 00/0 00/0 بخش دهم )سایر خدمات( 
 ( GTAPهای  پایگاه داده 10های پژوهش )بر اساس نسخه منبع: یافته
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( و  2در جدول  صادرات  تفکیک  به  آنها  تجارت  کل  به  اوراسیا  و  ایران  تجارت  نسبت   )

ارائه    GDynهای  پایگاه داده  10های مختلف اقتصادی بر اساس نسخه  واردات در بخش

به عنوان مثال می بیان کرد که  شده است.  ایران در    75/14توان  واردات  از کل  درصد 

درصد از کل    90/1شود و نیز  ز اوراسیا انجام میا  بخش یک )غالت و محصوالت زراعی( 

در   ایران  سنگین(صادرات  )صنایع  هفتم  می  بخش  ارسال  اوراسیا  نیز  به  و    42/0شود 

می انجام  ایران  از  اوراسیا  واردات  کل  از  همچنین  درصد  و  کل    37/8شود  از  درصد 

 شود.  یبه ایران ارسال م بخش یک )غالت و محصوالت زراعی(صادرات اوراسیا در 

 (: نسبت تجارت ايران و اوراسیا به کل تجارت آنها )درصد( 2جدول )
 اوراسیا  ایران  

 واردات  صادرات  واردات  صادرات  

 71/1 37/8 75/14 65/12 بخش یک )غالت و محصوالت زراعی(

 06/0 23/0 96/0 20/1 بخش دوم )محصوالت دامی و گوشتی(

 82/1 00/0 67/0 37/1 بخش سوم )معدن و استخراج آن( 

 24/0 38/0 50/1 28/9 چهارم )صنایع غذایی فرآوری شده(   بخش 

 03/0 65/0 58/0 31/3 بخش پنجم )منسوجات و پوشاک( 

 02/0 81/0 75/1 07/4 بخش ششم )صنایع سبک( 

 20/0 61/0 07/4 90/1 بخش هفتم )صنایع سنگین(

 18/1 24/1 47/10 89/3 بخش هشتم )خدمات رفاهی و ساخت و ساز( 

 78/0 20/1 65/3 03/3 بخش نهم )حمل و نقل و ارتباطات( 

 53/0 33/1 60/2 03/3 بخش دهم )سایر خدمات( 

 42/0 49/0 00/4 28/2 مجموع 
 ( GDynهای  پایگاه داده 10های پژوهش )بر اساس نسخه منبع: یافته

 هاي تجربی تحلیل -4

 آثار رفاهی کاهش تعرفه  -1-4

  GTAP، از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه و به طور خاص از الگوی  پژوهشدر این  

،  شوندسازی میشبیه  نتایج به صورت پویااین الگو  در  استفاده شده است،  (  GDynپویا )

نرخ پژوهش  این  )در  پارامترها  در  تغییر  از  حاصل  نتایج  که  معنی  تعرفه بدین    های 

اقتصادی  هایبخش تغییر میدر سناریو  مختلف  مبدأ    براساسکنند(  های مختلف  سال 

شوند. یکی از اهداف اصلی  می سازیشبیهساله  30در یک افق بلندمدت و  ( 2014)سال 
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قابل محاسبه، شبیهبه کارگیری مدل سازی است. با  سازی یا سناریوهای تعادل عمومی 

با تغییرات  کمی بررسی کرد.    های مختلف را به صورت توان آثار سیاستسازی میسناریو

تمام شده یک کاال در مناطق مختلف )ایران، اتحادیه اقتصادی اوراسیا    نرخ تعرفه، هزینه

می تغییر  دنیا(  بقیه  نرخو  تغییر  با  بخشکند.  در  تعرفه  اقتصادی،  های  مختلف  های 

بخشجریان در  نیز  و  مختلف  مناطق  در  جدیدی  تجاری  اقتصادی  های  مختلف  های 

شود این تغییرات منجر به تغییر در سطح رفاه، تراز تجاری و اشتغال و ... در  اد میایج

میبخش مختلف  مناطق  و  مختلف  به  های  شده  ذکر  موارد  از  یک  هر  ادامه  در  شود. 

می تحلیل  مختلف  سناریوهای  در  و  جداگانه  در  صورت  تعرفه  کاهش  رفاهی  آثار  شود. 

ایران و    هایبخش اقتصادی بین  به تفکیک و طی دو  مختلف  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 

درصدی( تحلیل شده است. سناریوی اول و    100درصدی و کاهش    50سناریو )کاهش  

 شوند: دوم به صورت زیر تعریف می

کاهش   اول:  تعرفهنرخدرصدی    50سناریو  اقتصادی  های  اتحادیه  از  ایران  واردات  ی 

 اوراسیا و بالعکس.

کاهش   دوم:  تعرفهنرخصدی  در   100سناریو  اقتصادی  های  اتحادیه  از  ایران  واردات  ی 

 اوراسیا و بالعکس.

( کاهش  3جدول  رفاهی  آثار  تعرفهنرخ(  بخش  های  در    های در  را  اقتصادی  مختلف 

نشان   دالر  میلیون  بر حسب  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  و  ایران  برای  دوم  و  اول  سناریو 

ای( ناشی از تکانه  ، رفاه اقتصادی )تغییرات معادل خانوار منطقهGTAPدهد. در مدل  می

پس و  دولتی  و  خصوصی  مصرف  بین  ملی  درآمد  تخصیص  از  استخراج  سیاستی،  انداز 

تمی معادل  شود.  مورد  (Equivalent Variations(EV))غییرات  مخارج  بین  تفاوت  از   ،

قیمت آوردن سطح مطلوبیت جدید در  به دست  برای  به  نیاز  اولیه  و مخارج  اولیه  های 

می میدست  نشان  نتایج  اتحادیه  آید.  اقتصادی  رفاه  و  منفی  ایران  اقتصادی  رفاه  دهد 

تأثی بیشترین  است،  مثبت  اوراسیا  سالاقتصادی  به  مربوط  ایران  رفاه  بر  منفی  های  ر 

های پایانی نزدیک شویم این تأثیر منفی  ریزی است و هر چه به سالبرنامه  ابتدایی دوره

شود، این روند برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا کامال بر عکس است و هر چه به  کمتر می

نزدیک  پایانی  میافق  میتر  کمتر  مثبت،  تأثیر  چشویم  هر  درجهشود.  تعرفه    ه  کاهش 

شود.  بیشتر باشد میزان کاهش رفاه ایران بیشتر و میزان افزایش رفاه اوراسیا بیشتر می
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های تولیدی و در نتیجه تغییر  گرایی باعث تغییراتی در ساختار فعالیتتجارت و تخصص

  های تجاری شود، اثر کل ناشی از تغییر سیاستهای عوامل تولید میدر دستمزد و اجاره

شود. عالوه بر عوامل ذکر شده، حجم تجارت اولیه  با شاخص رفاه اقتصادی سنجیده می

تواند بر میزان رفاه مؤثر باشد، با توجه به اینکه، نرخ تعرفه اولیه نیز می  های تعرفهو نرخ 

باشد این امر در کاهش رفاه ایران مؤثر است. در  اولیه، از طرف ایران باالتر از اوراسیا می

 شود.تر شدن تولید، رفاه همگرا میریزی با تخصصیهای پایانی دوره برنامهسال

 (: آثار رفاهی کاهش تعرفه )میلیون دالر(3جدول )

 سناریو دوم  سناریو اول  

 اوراسیا  ایران  اوراسیا  ایران  

2015 93/135- 88/33 43/624- 99/94 

2018 84/56- 43/61 49/222- 93/165 

2021 09/58- 78/64 82/232- 25/176 

2024 79/48- 13/64 47/203- 08/175 

2027 57/33- 25/59 81/146- 22/162 

2030 25/19- 19/51 12/88- 91/140 

2033 84/7- 78/40 99/38- 18/113 

2036 21/4- 87/29 76/16- 44/84 

2039 69/2- 07/20 59/4- 25/58 

2042 72/4- 43/12 69/5- 06/38 
 های پژوهش یافتهمنبع: 

ریزی با کاهش رفاه اوراسیا و  های پایانی دوره برنامهدهد که در سال( نشان می1نمودار )

 گیرد.  های اولیه، همگرایی در رفاه شکل میافزایش رفاه ایران نسبت به سال
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 (میلیون دالر(: آثار رفاهی کاهش تعرفه در سناريوهاي مختلف ايران و اوراسیا )1نمودار )

 های پژوهش یافتهمنبع: 

 تغییرات تراز تجاري   -2-4

جدول) کاهش  4در  اثر  تعرفهنرخ(،  بخشهای  تراز  ی  تغییر  بر  اقتصادی  مختلف  های 

دهد  نتایج نشان می  تجاری برای ایران و اوراسیا در سناریو اول و دوم آورده شده است.

ریزی مثبت است و در  ی برنامههای ابتدایی دورهکه تغییر در تراز تجاری ایران در سال

بر عکس  های پایانی منفی میسال اوراسیا کامال  اقتصادی  اتحادیه  برای  این روند  شود، 

  شود شویم تغییر تراز تجاری اوراسیا مثبت میاست و هر چه به افق پایانی نزدیکتر می

با    شود(. هر چه درجه)تأثیر منفی کمتر می باشد موارد ذکر شده  کاهش تعرفه بیشتر 

 دهد.  (، موارد ذکر شده را به خوبی نشان می2شوند. نمودار )شدت بیشتری تکرار می
 (: تغییرات در تراز تجاري )میلیون دالر(4جدول )

 سناریو دوم  سناریو اول  

 اوراسیا  ایران  اوراسیا  ایران  

2015 03/102- 28/6 5/259- 01/45 

2018 26/21 48/32- 05/97 67/85- 

2021 96/20 88/29- 45/100 4/81- 

2024 08/9 69/19- 96/58 92/56- 

2027 29/11- 61/0- 06/22- 04/8- 

2030 84/27- 94/23 06/98- 89/55 

2033 91/34- 71/48 86/141- 72/121 
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2036 53/27- 37/65 11/133- 03/167 

2039 88/14- 89/69 49/101- 5/180 

2042 08/2 37/60 23/51- 11/157 

 های پژوهش منبع: یافته

 

 
 هاي مختلف ايران و اوراسیا )میلیون دالر((: تغییر در تراز تجاري در سناريو2نمودار )

 های پژوهش منبع: یافته

 هاي مختلف اقتصادي تغییرات تراز تجاري در بخش -3-4

( جدول  کاهش  5در  اثر  تعرفهنرخ(،  تراز  بخش  های  تغییر  بر  اقتصادی  مختلف  های 

بخش تفکیک  به  شده  تجاری  آورده  دوم  سناریو  در  ایران  برای  اقتصادی  مختلف  های 

بخش اکثر  تجاری  تراز  در  تغییر  روند  کلاست.  تغییرات  با  اقتصادی  تجاری  های  تراز  ی 

یک )غالت و محصوالت زراعی( با    یکسان است و فقط روند تغییر در تراز تجاری بخش

ی بخش یک  اولیه  های تعرفهتغییرات کلی تراز تجاری متفاوت است. کاهش تولید و نرخ

 تواند مؤثر باشد.   )غالت و محصوالت زراعی( در ایجاد چنین روندی می

تجاري در بخش هاي مختلف اقتصادي سناريو دوم ايران   (: تغییرات در تراز5جدول )

 )میلیون دالر(
 10بخش  9بخش  8بخش  7بخش  6بخش  5بخش  4بخش  3بخش  2بخش  1بخش  

2015 09/1041- 51/31 2/39 97/131 66/62 14/48 34/66 66/70 23/150 28/178 

2018 77/57- 53/2 05/8- 42/14 25/2 21/29 79/23 12/14 02/36 5/40 

2021 05/35- 15/4 19/9- 17/12 33/3 33/24 38/14 94/14 63/34 79/36 

2024 6/15- 17/4 61/1- 73/7 43/3 13/10 92/8- 46/11 61/24 56/23 

2027 17/4- 83/2 33/6 77/2 56/2 84/6- 26/38- 89/2 28/6 54/3 
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2030 1/0- 34/1 13/6 22/0- 64/1 83/16- 55/58- 13/6- 23/11- 12/14- 

2033 09/3 38/0 98/0- 33/1- 85/0 31/19- 4/67- 74/11- 3/21- 12/24- 

2036 42/5 03/0 65/8- 1- 28/0 23/15- 06/60- 76/11- 20- 12/22- 

2039 18/9 07/0- 16/15- 44/0- 22/0- 94/9- 71/45- 44/9- 43/14- 26/15- 

2042 83/13 11/0- 44/17- 01/0- 64/0- 24/4- 84/25- 59/5- 42/6- 8/4- 

 های پژوهش منبع: یافته

( جدول  کاهش  6در  اثر  تعرفهنرخ(،  بخشهای  تراز  ی  تغییر  بر  اقتصادی  مختلف  های 

تفکیک بخش به  آورده شده  تجاری  اوراسیا در سناریو دوم  برای  اقتصادی  های مختلف 

بخش اکثر  تجاری  تراز  در  تغییر  روند  تجاری  های  است.  تراز  تغییرات کلی  با  اقتصادی 

یک )غالت و محصوالت زراعی( با    یکسان است و فقط روند تغییر در تراز تجاری بخش

برنامه دوره  طول  در  که  است  ذکر  قابل  است.  متفاوت  تجاری  تراز  کلی  ریزی  تغییرات 

یی  های سوم )معدن و استخراج معادن( و چهارم )صنایع غذاتغییرات تراز تجاری بخش

 فرآوری شده( منفی است. 

(: تغییرات در تراز تجاري در بخش هاي مختلف اقتصادي سناريو دوم 6جدول )

 اوراسیا )میلیون دالر(
 10بخش  9بخش  8بخش  7بخش  6بخش  5بخش  4بخش  3بخش  2بخش  1بخش  

2015 74/1322 6/105- 95/177- 09/165- 02/39- 72/165- 4/243- 71/74- 11/155- 72/165- 

2018 15/119 05/15- 35/3- 03/22- 62/6- 27/46- 55/41- 5/17- 76/24- 7/27- 

2021 97/88 3/13- 63/1- 95/21- 01/6- 31/44- 82/23- 02/15- 89/20- 44/23- 

2024 46/51 98/9- 64/11- 74/19- 39/4- 9/33- 33/8 15/9- 15/13- 75/14- 

2027 97/15 99/5- 25/27- 88/15- 93/1- 38/15- 44/49 8/0- 82/2- 4/3- 

2030 54/7- 55/2- 86/36- 33/11- 79/0 53/5 66/84 42/7 01/8 76/7 

2033 71/21- 21/0- 16/33- 35/7- 3/3 25/24 81/107 11/14 59/17 08/17 

2036 71/25- 04/1 72/19- 84/3- 93/4 77/35 55/112 26/17 93/22 83/21 

2039 45/26- 58/1 04/0 94/0- 5/5 56/38 21/98 33/17 04/24 61/22 

2042 82/24- 73/1 29/17 7/1 88/4 07/33 58/69 44/14 2/20 05/19 

 های پژوهش منبع: یافته

دوم برای ایران و اوراسیا بر   ( تغییرات تراز تجاری در بخش یک در سناریو3در نمودار )

 حسب میلیون دالر ارائه شده است. 
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میلیون دوم ايران و اوراسیا )  (: تغییرات تراز تجاري در بخش يک در سناريو3نمودار )

 ( دالر
 های پژوهش منبع: یافته

 

 تغییر در پرداختی بابت نیروي کار ماهر و غیر ماهر  -4-4

( جدول  کاهش  7در  اثر  تعرفهنرخ(،  در  بخش  های  تغییر  بر  اقتصادی  مختلف  های 

بخش تفکیک  به  ماهر  کار  نیروی  بابت  در  پرداختی  ایران  برای  اقتصادی  مختلف  های 

چهارم    ماهر در بخشسناریو دوم آورده شده است. تغییر در پرداختی بابت نیروی کار  

)صنایع غذایی فرآوری شده( و بخش پنجم )منسوجات و پوشاک( مثبت است، با حذف  

بخش  تعرفه میاین  مهیا  ایران  برای  بیشتر  صادرات  امکان  افزایش  ها  به  منجر  و  شود 

بخش این  به  کار  نیروی  انتقال  و  میتولیدات  پرداختی  ها  بابت  منفی  تغییرات  شود. 

ماهر کار  از    نیروی  )خدمات(  دهم  بخش  و  زراعی(  محصوالت  و  )غالت  یک  بخش  در 

بخش تعرفهسایر  کاهش  با  مورد  این  در  است.  بیشتر  بخش    ها  این  واردات  تجاری، 

 شود.  ها منتقل مییابد و قسمتی از نیروی کار به سایر بخشافزایش می

دي سناريو هاي مختلف اقتصا(: تغییر در اشتغال نیروي کار ماهر در بخش7جدول )

 دوم ايران )میلیون دالر(
 10بخش  9بخش  8بخش  7بخش  6بخش  5بخش  4بخش  3بخش  2بخش  1بخش  

2015 7/7- 23/0 18/1 4/1 06/2 05/1 12/1 68/1- 74/2 38/0- 

2018 76/9- 47/0- 82/0- 49/0 71/1 87/0- 15/2- 25/31- 25/4- 75/75- 

2021 64/10- 75/0- 36/1- 34/0 69/1 45/1- 94/2- 37/40- 14/5- 33/91- 

2024 15/11- 1- 89/1- 26/0 67/1 2- 53/3- 22/45- 43/5- 73/101- 
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2027 15/11- 12/1- 18/2- 27/0 62/1 23/2- 64/3- 44/43- 94/4- 11/103- 

2030 68/10- 09/1- 12/2- 35/0 59/1 98/1- 24/3- 86/35- 82/3- 59/94- 

2033 99/9- 95/0- 85/1- 47/0 58/1 46/1- 6/2- 25/26- 54/2- 46/81- 

2036 2/9- 75/0- 48/1- 58/0 56/1 9/0- 95/1- 54/17- 43/1- 96/66- 

2039 5/8- 6/0- 17/1- 65/0 54/1 46/0- 46/1- 31/11- 68/0- 43/55- 

2042 86/7- 47/0- 94/0- 67/0 49/1 18/0- 13/1- 43/7- 25/0- 36/46- 

 های پژوهش یافتهمنبع: 

( جدول  کاهش  8در  اثر  تعرفهنرخ(،  در  بخش  های  تغییر  بر  اقتصادی  مختلف  های 

تفکیک بخش به  ماهر  نیروی کار  بابت  اوراسیا در  پرداختی  برای  اقتصادی  های مختلف 

چهارم    سناریو دوم آورده شده است. تغییر در پرداختی بابت نیروی کار ماهر در بخش

ری شده( و بخش پنجم )منسوجات و پوشاک( منفی است و تغییرات  )صنایع غذایی فرآو

مثبت بابت پرداختی نیروی کار ماهر در بخش یک )غالت و محصوالت زراعی( و بخش  

 ها بیشتر است.دهم )خدمات( از سایر بخش

هاي مختلف اقتصادي سناريو (: تغییر در اشتغال نیروي کار ماهر در بخش8جدول )

 ون دالر(دوم اوراسیا )میلی
 10بخش  9بخش  8بخش  7بخش  6بخش  5بخش  4بخش  3بخش  2بخش  1بخش  

2015 09/22 83/0 76/8- 18/8- 06/2- 59/4- 22/3 53/21 01/1 04/25- 

2018 13/25 04/3 23/3 57/4- 32/1- 28/3 2/18 82/60 99/22 22/176 

2021 25/27 6/3 04/6 94/4- 42/1- 06/4 29/21 78/71 46/24 6/212 

2024 67/28 11/4 07/9 39/5- 46/1- 09/5 08/24 09/79 56/24 16/243 

2027 27/29 51/4 74/11 95/5- 4/1- 27/6 1/26 02/81 15/23 05/262 

2030 08/29 69/4 43/13 6/6- 24/1- 28/7 69/26 62/76 27/20 41/264 

2033 49/28 7/4 05/14 36/7- 04/1- 91/7 95/25 58/67 61/16 31/253 

2036 54/27 52/4 53/13 07/8- 82/0- 92/7 94/23 52/55 54/12 6/229 

2039 53/26 28/4 3/12 65/8- 63/0- 4/7 24/21 22/43 79/8 94/200 

2042 53/25 4 74/10 9- 51/0- 54/6 38/18 71/32 77/5 99/171 

 های پژوهش منبع: یافته

جدول) کاهش  9در  اثر  تعرفهنرخ(،  در  بخش  های  تغییر  بر  اقتصادی  مختلف  های 

های مختلف اقتصادی برای ایران در  پرداختی بابت نیروی کار غیرماهر به تفکیک بخش

بخش در  غیرماهر  کار  نیروی  بابت  پرداختی  در  تغییر  است.  شده  آورده  دوم    سناریو 

پنجم )منسوجات و پوشاک( مثبت است و    چهارم )صنایع غذایی فرآوری شده( و بخش 

محصوالت   و  )غالت  یک  بخش  در  ماهر  غیر  کار  نیروی  پرداختی  بابت  منفی  تغییرات 

 ها بیشتر است.  زراعی( و بخش دهم )خدمات( از سایر بخش
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هاي مختلف اقتصادي (: تغییر در اشتغال نیروي کار غیر ماهر در بخش9جدول )

 ر(سناريو دوم ايران )میلیون دال
 10بخش  9بخش  8بخش  7بخش  6بخش  5بخش  4بخش  3بخش  2بخش  1بخش  

2015 99/151- 19/16 71/1 2/7 42/6 45/11 01/18 91/34 18/31 91/24 

2018 46/264- 46/21- 61/3- 91/1 27/4 09/1 07/0 33/4- 99/6 45/3- 

2021 81/303- 01/31- 76/4- 62/1 21/4 28/0 27/1- 51/7- 09/6 79/4- 

2024 39/338- 47/40- 99/5- 45/1 12/4 51/0- 27/2- 76/8- 71/5 41/5- 

2027 73/361- 54/47- 01/7- 41/1 4 82/0- 54/2- 25/7- 89/5 05/5- 

2030 27/373- 8/50- 66/7- 53/1 91/3 43/0- 04/2- 75/3- 48/6 81/3- 

2033 84/374- 68/50- 95/7- 71/1 83/3 41/0 1/1- 46/0 17/7 99/1- 

2036 53/370- 89/48- 05/8- 85/1 74/3 23/1 27/0- 75/3 58/7 29/0- 

2039 99/364- 85/46- 11/8- 92/1 61/3 82/1 34/0 89/5 67/7 12/1 

2042 58/359- 43/45- 24/8- 92/1 46/3 09/2 65/0 74/6 46/7 03/2 

 های پژوهش منبع: یافته

های مختلف اقتصادی بر تغییر پرداختی  بخش  های تعرفهنرخ(، اثر کاهش  10در جدول )

های مختلف اقتصادی برای اوراسیا در سناریو  بابت نیروی کار غیرماهر به تفکیک بخش

بخش در  غیرماهر  کار  نیروی  بابت  پرداختی  در  تغییر  است.  شده  آورده  چهارم    دوم 

ش پنجم )منسوجات و پوشاک( منفی است و تغییرات  )صنایع غذایی فرآوری شده( و بخ

و   زراعی(  محصوالت  و  )غالت  یک  بخش  در  غیرماهر  کار  نیروی  پرداختی  بابت  مثبت 

 ها بیشتر است.بخش دهم )خدمات( از سایر بخش

هاي مختلف اقتصادي (: تغییر در اشتغال نیروي کار غیر ماهر در بخش10جدول )

 الر( سناريو دوم اوراسیا )میلیون د 
 10بخش  9بخش  8بخش  7بخش  6بخش  5بخش  4بخش  3بخش  2بخش  1بخش  

2015 51/436 7/3- 82/21- 24/33- 74/7- 92/38- 07/46- 93/71- 35/149- 73/63- 

2018 89/525 85/25 47/30 22/13- 79/3- 74/2- 28/23 03/72 22/1- 53/12 

2021 6/573 62/30 83/39 12/14- 09/4- 86/1- 56/29 75/89 55/1 72/17 

2024 49/605 15/35 53/49 02/15- 19/4- 1/0- 94/35 94/102 96/2 72/22 

2027 43/619 74/38 91/57 01/16- 06/4- 29/2 01/41 53/107 45/1 17/26 

2030 08/618 85/40 63/63 16/17- 75/3- 59/4 46/43 97/101 27/3- 21/27 

2033 09/607 49/41 44/66 57/18- 33/3- 06/6 72/42 24/87 82/10- 55/25 

2036 37/590 87/40 5/66 98/19- 89/2- 36/6 32/39 26/67 62/19- 72/21 

2039 31/572 59/39 94/64 17/21- 51/2- 61/5 4/34 73/46 91/27- 88/16 

2042 55/554 13/38 61/62 87/21- 26/2- 2/4 13/29 3/29 49/34- 95/11 

 های پژوهش یافتهمنبع: 
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 گیرينتیجه  -5
  بخش   10تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در    در این پژوهش اثرات حذف تعرفه

براساس الگوی پروژه  پرداختی بابت نیروی کار  مختلف اقتصادی بر رفاه، تراز تجاری و  

( پویا  تجارت جهانی  و نسخه  GDynتحلیل  داده  10(  آن )نسخه  پایگاه  پایگاه    10های 

درصدی و    50تشر شده است(، طی دو سناریو )کاهش  من   2020در سال    GDynداده  

تعرفه  100کاهش   نرخ  نرمافزاری  درصدی  بسته  با    RunDynamو    GEMPACKها( 

نشان میتحلیل شده است.   این پژوهش  یک )غالت و محصوالت    دهد که بخشنتایج 

تعرفه نیز  و  باال  تجارت  دلیل حجم  به  بخشزراعی(  باالتر،  استخراج   ی  و  )معدن    سوم 

بخش   باال،  تجارات  حجم  دلیل  به  شده(  فرآوری  غذایی  )صنایع  چهارم  بخش  معادن(، 

به دلیل   نیز  و بخش دهم )خدمات(  باالتر  تعرفه  به دلیل  و پوشاک(  پنجم )منسوجات 

نامه تجاری ایران و اوراسیا است  های مهم و اثرگذار در توافقحجم تجارت باالتر از بخش

 های ذکر شده با دقت باالیی انجام شود. بخش خ تعرفهشود تغییرات نرو پیشنهاد می

الگوی  مهم اساس  بر  و  پژوهش  نتایج  به  توجه  با  کشور  برای  سیاستی  توصیه   ترین 

GDyn  اول، کاهش تعرفه این است که،  اقتصادی  بخش  و پایگاه داده آن،  های مختلف 

بابت  هر چند می تراز تجاری و در پرداختی  بر رفاه،  ایجاد  تواند  را  نیروی کار تغییراتی 

نماید ولی با توجه به حجم تجارت بسیار پایین ایران و اوراسیا این تغییرات بسیار ناچیز  

( انجام می  4است  اوراسیا  از  ایران  واردات  کل  از  نیز  درصد  و  کل    28/2شود  از  درصد 

وراسیا از ایران  درصد از کل واردات ا  42/0شود و تنها  صادرات ایران به اوراسیا ارسال می

شود( و  درصد از کل صادرات اوراسیا به ایران ارسال می  49/0شود و همچنین  انجام می

شود کاهش تدریجی تعرفه تا حذف کامل آن در طول چند سال انجام شود.  پیشنهاد می

سیاست  اگر هدف  امر  دوم،  این  باشد  ارزآوری  و  افزایش صادرات  تعرفه،  از کاهش  گذار 

نخواهد   فرصتمحقق  از  بتوان  که  فراهم شود  امکاناتی  و  است شرایط  و الزم  و  شد  ها 

مند شد و شرایطی فراهم شود که بتوان حجم تجارت را  های منطقه بیشتر بهرهپتانسیل

 افزایش داد. 

 تضاد منافع 

 دارند.  نویسندگان نبود تضاد منافع را اعالم می
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