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اتربش ؾيبؾتّبي آظازؾبظي ثِ ٍيػُ زض ٖطنِي تدبضت ذبضخي هَضز تَخِ ذبل ككَضّب ثِ ٍيػُ ككَضّبي زض حبل تَؾِٗ قطاض
هيگيطز .يبفتِّبي هَخَز زض ازثيبت هَئَ ،حبكي اظ تبثيط گصاضي هٌٗيزاض تدبضت آظاز ثط اقتهبز ككَضّب اؾت ،ثِ ََضي كِ اظ
َطيق آى ثرفّبي اقتهبزي اظ زاًف فٌي ٍ اًتقبل تكٌَلَغي ثْطُهٌس هيقًَس ٍ ثب اضتقبء ْطفيتّبي تَليسي ٍ ثْطٍُضي هٌبثٕ،
ٖوال قسضت ضقبثت پصيطي ذَز ضا زض ؾُح ثيي الولل ثبال هيثطًس .اظ َطفي ،تحليل ّط پسيسُ يب ؾيبؾت اقتهبزي هبًٌس آظازؾبظي
تدبضي ثسٍى تَخِ ثِ اثطات غيط هؿتقين ًبقي اظ ضٍاثٍ هتقبثل اقتهبزي ،هيتَاًس كن زقت ٍ حتي گوطاُ كٌٌسُ ثبقس .ثب تَؾل ثِ
ضٍـ تٗبزل ٖوَهي قبثل هحبؾجِ ،هيتَاى اثطات تغييط زض هتغيطّبي ثطٍىظا ثط هتغيطّبي زضٍىظا ضا ثب زض ًٓط گطفتي اَالٖبت
ثرفّب ٍ ثبظاضّبي هرتلف اقتهبزي ٍ ثكبضگيطي اَالٖبت زًيبي ٍاقٗي ثطضؾي ٍ پيف ثيٌي ًوَز .تحقيق حبيط ثِ زًجبل آى اؾت
كِ ثب اؾتفبزُ اظ هسل تٗبزل ٖوَهي قبثل هحبؾجِ ( )CGEثِ ثطضؾي اثط آظاز ؾبظي تدبضي زض ايطاى ،اظ َطيق كبّف تسضيدي ٍ
حصف كبهل تٗطفِّب ٍ يبضاًِّبي پطزاذتي ثِ ثرفّبي هرتلف ،ثط قسضت ضقبثت پصيطي ثيي الوللي ايي ثرفّب ثپطزاظزٖ ،الٍُ ثط
اييكِ هيتَاى ؾبيط آثبض ايدبز قسُ ضا ًيع تحليل ًوَز .زض ايي هُبلِٖٗ ،وسُتطيي هٌجٕ اَالٖبتي هَضز اؾتفبزُ ،هبتطيؽ حؿبثساضي
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اظ ايي هُبلِٗ حبكي اظ آى اؾت كِ ،آظازؾبظي تدبضي حساقل زض كَتبُ هست قسضت ضقبثتپصيطي ثييالوللي ثرفّب ضا تحت تبثيط
چٌساًي قطاض ًويزّس.
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 .1هقذهِ

) ٍ (CGEثكههبضگيطي خههسٍل زازُ  -ؾههتبًسُ ٍ هههبتطيؽ

هٌبفٕ قبثل اًتٓبض اظ آظازؾبظي تدبضي ،ؾيبؾتگصاضاى

حؿبثساضي اختوبٖي ككَض ثهطاي ؾهبل ( )1380ذَاّهبى

ككَض ضا ثط آى زاقتِ تب اظ هستْب قجل هؿبلِ پيَؾتي ثِ

آى اؾت كِ ثب اًدبم قهجيِ ؾهبظي ٍ ؾهٌبضيَّبي هرتلهف

ؾبظهبى خْبًي تدبضت ) 1(WTOضا هَضز ثطضؾي قطاض

(هثل كبّف تسضيدي تٗطفِّب زض ّط يك اظ ثرهفّهبي

زٌّس .چٌيي اقساهي اظ يك ؾَ هؿتلعم كبّف هَإً

ككبٍضظي ٍ نٌٗتي ،ثهِ نهَضت هدهعا يهب ّوعههبى) اثهط

هرتلف تدبضي اظ خولِ تٗطفِّبي هَخَز ثط ٍاضزات ٍ

آظازؾههبظي تدههبضي ضا ثههط قههبذم ضقبثههت پههصيطي ثههيي

يبضاًِّبي پطزاذتي ثِ تَليس كٌٌسگبى زاذلي ثَزُ ٍ ،اظ

الوللههي زض ّههط يههك اظ ثرههفّههبي اقتهههبزي (نههٌٗت،

ؾَي زيگط هوكي اؾت فطنتّبي خسيسي ضا ثطاي

ككبٍضظي ،ذسهبت) هَضز تدعيِ ٍ تحليل قطاض زّس.

زؾتطؾي كبالّبي ؾبذت زاذل ثِ ثبظاضّبي خْبًي

ايي هقبلِ ثِ نَضت ظيط ؾبظهبًسّي قسُ اؾت :زض

فطاّن آٍضز .اظ ايي ضٍ اخطاي چٌيي تهويوي ثرفّبي

ثرف زٍم ثِ هفَْم آظازؾبظي تدبضي ٍ قبذمّبي

هرتلف اقتهبز ككَض ضا هتبثط هيؾبظز ٍ هيتَاًس آثبض

ضقبثت پصيطي ثيي الوللي اقبضُ هيگطزز .هسل تٗبزل

هثجت ٍ هٌفي فطاٍاى حتي ثط آيٌسُي تدبضي ٍ قسضت

ٖوَهي قبثل هحبؾجِ ٍ هبتطيؽ حؿبثساضي اختوبٖي زض

ضقبثت پصيطي ككَض زض ثبظاض ثيي الوللي ثط خبي گصاضز.

ثرفّبي ؾَم ٍ چْبضم هُطح قسُاًس .ثرف پٌدن ثِ

لصا ثطضؾي اثٗبز اثطات ثِ اخطا گصاقتي چٌيي ؾيبؾتي

تهطيح ٍ ثيبى ضيبيي هسل پطزاذتِ ٍ تدعيِ ٍ تحليل

قجل اظ ّط گًَِ اقسام ٖولي ،يطٍضي ثِ ًٓط هيضؾس.

ًتبيح زض ثرف قكن اضائِ هيگطزز .ثرف آذط ثِ ًتيدِ

ثط اؾبؼ تئَضي ٍ تدبضة حبنل اظ آظاز ؾبظي

گيطي ٍ اضائِي تَنيِي ؾيبؾتي اذتهبل زاضز.

تدبضي هيتَاى گفت كِ ٖبهليي ٍ ثبظيگطاى كليسي زض
آظازؾبظي تدبضي ،ثٌگبُّب ،ذبًَاضّب ،زٍلت ٍ ثقيِي

 .2ادبيات هَضَع ٍ پيشيٌِ تحقيق

خْبى ّؿتٌس ،كِ ضٍاثٍ هيبى ايي ٖبهليي ضا هيتَاى زض

 .1.2هفَْم آسادساسي تجاري ٍ رقابت پذيزي بييالوللي

هجبزلِي كبالّب ،ذسهبت ،اَالٖبت ٍ ؾيبؾتّب،كِ

زض ازثيبت هَئَ ،آظازؾبظي تدبضي ّطگًَِ تغييطي

قبهل اثعاضّبي آظازؾبظي تدبضي ًيع هيقَز ،ذالنِ

اؾت كِ ؾيؿتن تدبضي ككَض ضا غيط تجٗيى آهيعتط

ًوَز.

ًوبيس .يك ؾيؿتن تدبضي زض نَضتي كبهالً غيطتجٗيى

ثب تَخهِ ثهِ هُبلهت فهَ الهصكط ،فطآيٌهس آظازؾهبظي

آهيع اؾت كِ ٖولكطز آى ّوبى گًَِ ثبقس كِ زض غيبة

تدهههبضي زض ايهههطاى كهههِ اّهههساف ٖوهههسُي اقتههههبزي ٍ

هساذلِي زٍلت هيثَزّ .طچِ يك ؾيؿتن تدبضي كوتط

غيطاقتهههبزي ضا زًجههبل هههيكٌههس ٍ ثههِ ٍيههػُ زض تٗبهههل ثههب

اظ ضاّي كِ تحت ثي َطفي كبهل هيپيوَز هٌحطف

اقتهههبز خْههبًي قههطاض زاضز ،يههك ثطضؾههي فطاگيههط ضا زض

قَز ،آى ؾيؿتن غيطتجٗيى آهيعتط اؾت .اظ ايي ضٍ

ٖطنههِي اقتهههبز هلههي زض ّههط زٍ قلوههطٍ ذههطز ٍ كههالى

ّطگًَِ حطكت ثِ ؾوت ثي َطفي ،ثِ ٌَٖاى آظازؾبظي

هيَلجس ،ثِ گًَِاي كِ اثعاض ههَضز اؾهتفبزُ ًيهع زض يهك

تدبضي تٗطيف هيقَز ،حبل آى كِ ّط تغيطي كِ

چبضچَة خهبهٕ ًگهط قهطاض ثگيهطز .ثهط ايهي اؾهبؼ ،ايهي

اًحطاف اظ ثي َطفي ضا افعايف زّس زض هغبيطت ثب

تحقيق ثب تهطيح يك هسل تٗبزل ٖوهَهي قبثهل هحبؾهجِ

آظازؾبظي هسًٓط قطاض هيگيطز.

World Trade Organization

1
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ثط ايي اؾبؼ ،آظازؾبظي تدبضي ثِ زٍ نَضت ْبّط

اظ ؾَي زيگط ضقبثت پصيطي ثيي الوللي ،اغلت زض

هيقَز .اٍل اظ َطيق تغييط زض ؾيؿتن قيوتّب كِ

تحليل ٖولكطز اقتهبز ككَضّب ثكبض ثطزُ هيقَز .هٗيبض

قيوتّبي ًؿجي زض اقتهبز ضا تغييط هيزّس.

ضقبثت پصيطي ثيي الوللي ،ثطذي اظ هكرهِّبي

قيوتّبي حبئع اّويت زض ايي ضاثُِ قيوتّبيي

اقتهبزي هْن ضا كِ هٌدط ثِ ثْجَز ضًٍس تدبضت ثييالولل

ّؿتٌس كِ ًطخّبي حوبيت هؤثط ضا تغييط زازُ ٍ ثِ ٌَٖاى

هيقًَس ،ثطاي يك ككَض ٍ قطكبي تدبضياـ هقبيؿِ

ٖالئوي زض خْت زازى ثِ تَليس ثِ كبض هيضًٍس ٍ ،يب

هيكٌس .ضقبثت پصيطي ثيي الوللي ًِ تٌْب ثِ َٖاهل كوي

قيوتّبيي ّؿتٌس كِ ًطخّبي حوبيت اؾوي ضا تغييط

تَخِ زاضز ،ثلكِ َٖاهل كيفي ضا كِ قبثل كوي كطزى

هيزٌّس ٍ ثِ ٌَٖاى ٖالئوي زض خْت زازى ثِ ههطف

ًيؿتٌسً ،يع زض ثط هيگيطز .ثٌبثطاييْ ،طفيت اثسأ

ٖول هيكٌٌس .حطكت ثِ ؾوت ثيَطفي ،هتَؾٍ ؾُح

تكٌَلَغي ،هيعاى ترههي ثَزى تَليس ،كيفيت تَليسات

ٍ پطاكٌسگي ًطخّبي حوبيت اؾوي ٍ هؤثط ضا كبّف

ٍ اضظـ ذسهبت پؽ اظ فطٍـ ّوگي اظ خولِ َٖاهلي

هيزّس .زٍهيي ًكبًِي آظازؾبظي ،تغييط زض قكل

ّؿتٌس كِ هيتَاًٌس ٖولكطز تدبضت يك ككَض ضا تحت

هساذلِي زٍلت ،يٌٗي حطكت اظ ؾْويِ ثٌسي ثِ

تبثيط قطاض زٌّس .ثْجَز ضقبثت پصيطي ثيي الوللي لعٍهبً ثِ

ٍؾيلِي هقطضات هؿتقين زٍلتي ،كِ ثيكتط ثِ ٌَٖاى

هٌٗبي افعايف فطٍـ زض ثبظاضّبي ذبضخي ًيؿت ،ثلكِ

هحسٍزيتّبي كوّي قٌبذتِ قسُ اؾت ،ثِ ؾَي اؾتفبزُ

زض قطايٍ ثْجَز ًطخ اضظ ًيع هيتَاى قبّس ثْجَز فطٍـ

اظ هكبًيعم قيوتّب ٖوستب اظ َطيق تٗطفِّبي گوطكي

تدبضي ثَز اگطچِ ٖولكطز نبزضات ثسٍى تغييط ثوبًس .ثِ

ذَاّس ثَز.

ٖجبضت زيگط اظ َطيق اذتالف قيوت يب ّعيٌِي

ثِ ََض كلي ،آظازؾبظي تدبضي زض هقبثل
حوبيتگطايي تدبضي هُطح هيقَز ،ثِ ََضي كِ

ثييالوللي هيتَاى ثِ هقبيؿِ ٍ اًساظُگيطي ضقبثت پصيطي
ًؿجي زؾت يبفت.

حصف هحسٍزيتّبي كوّي ٍاضزات ،يكؿبى ؾبظي

اظ خولِ هتغيطّبيي كِ ثطاي ايدبز قبذمّبي

تٗطفِّبي ٍاضزات ٍ يبضاًِّبي نبزضات ٍ حصف

ضقبثت پصيطي هَضز اؾتفبزُ قطاض هيگيطز هيتَاى ثِ

تٗطفِّب ًكبى اظ آظازؾبظي تدبضي زاضز (زيطزضف،

قيوتّبي تَليس كٌٌسُ يب قيوتّبي ٖوسُ فطٍقي،

 1.)2002الجتِ آظازؾبظي ٍ حصف هحسٍزيتّبي كوي

قيوتّبي ههطف كٌٌسُٖ ،بهل تٗسيل تَليس ًبذبلم

ٍاضزات زض ككَضّب ثب ّسف تقَيت نبزضات ٍ ثبال

زاذلي ) ،(GDPقيوتّبي نبزضاتّ ،عيٌِي ّط ٍاحس

ثطزى ؾْن ثرف ذبضخي زض اقتهبز آىّب زًجبل هيقَز.

ًيطٍي اًؿبًي ٍ ًطخ اضظ اقبضُ ًوَز كِ ّوِي آًْب اظ

ثٌبثطايي آظازؾبظي ّوطاُ ثب ّسفوٌسي زض تَؾِٗي

ًقبٌ قَت ٍ يٗفي ثطذَضزاض ّؿتٌس .قبذمّبيي كِ

ٍاضزات هٌبثٕ ٍاؾُِاي ٍ كبالّبي ؾطهبيِاي زض اؾتفبزُ

زض اضتجبٌ ثب قيوت تَليسكٌٌسگبى كبضذبًِاي ّؿتٌس ،ثِ

اظ ؾطضيعّبي تكٌَلَغيكي 2اؾت.

گًَِاي هحبؾجِ هيگطزًس كِ زض آى قيوتّبي ّوِي
كبالّبي ثبظاض زاذلي ٍ ذبضخي قبثل تدبضت لحبِ

Deardorff
Technological Spillovers

1
2

قًَس .اگطچِ قبذمّبي هٌتكط قسُ اظ لحبِ كيفيت ٍ
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تٗطيفكبى زض هيبى ككَضّب هتٌَٔ ّؿتٌس ،اهب ضًٍس ّوِي

فطو هيقَز ّط نبزض كٌٌسُ ،يك ؾيبؾت

آًْب تَؾٍ َٖاهلي اظ قجيل تغييط زض قيوت ًْبزُّبي

قيوتگصاضي يكؿبًي ضا زض ّوِي ثبظاضّب زًجبل هيكٌس.

ٍاؾُِاي ٍ هَاز اٍليِ تحت تبثيط قطاض هيگيطًس (زٍضاًس

ثِ هٌَٓض اًدبم هقبيؿِي ثيي الوللي ،الظم اؾت كِ

ٍ ّوكبضاى.)1992 ،

1

ّعيٌِّب ٍ قيوتّب ثِ ٍاحس پَل يكؿبًي (هٗوَالً زالض

اقكبل هطثٌَ ثِ قبذمّبي ًؿجي كِ ثط اؾبؼ

آهطيكب) تجسيل قًَس .زض آى نَضت ،ضقبثتپصيطي كِ

قيوتّبي ههطف كٌٌسُ ثِ زؾت هيآيٌس ،آى اؾت كِ

تَؾٍ اذتالف قيوت يب ّعيٌِ ثيبى هيگطزز ،اظ َطيق

ايٌگًَِ قبذمّب يك زاهٌِي كلي اظ كبالّب ٍ ذسهبت

ًطخ اضظ هؤثط ٍاقٗي هحبؾجِ هيقَز .اهب ًطخ اضظ هؤثط

ضا كِ هَئَ ٍ ّسف ضقبثت ثيي الوللي ًيؿتٌس ،زض ثط

اؾوي تٌْب يك ٖبهل زض اضظيبثي كطزى ضقبثتپصيطي

هيگيطًس .زض يوي اخعاء تككيل زٌّسُ ٍ ضٍـ هحبؾجِ

ثييالوللي اؾتٖ ٍ ،بهل زيگط قيوت يب ّعيٌِي ًؿجي

ٍ ٍظى زّي آًْب اظ ككَضي ثِ ككَض زيگط ثؿيبض هتٌَٔ

اؾوي اؾت كِ ثِ ًسضت هحبؾجِ هيقَز.

اؾت .ثب ايي حبل ظهبًي كِ آهبضّبي هطثٌَ ثِ قيوت

ًْبيتبًً ،قف قبذمّبي ضقبثت پصيطي قيوتيٖ ،ول

ههطف كٌٌسُ ثطاي ككَضّبي ظيبزي فطاّن ثبقس ،چٌيي

كطزى ثِ ٌَٖاى يك هٗيبض ضقبثت قيوتي ثيي

قبذهي ثكبض ثطزُ هيقَز .ثِ زليل هكبثِ ،قبذمّبي

تَليسكٌٌسگبى زض ككَضّبي هرتلف اؾت .ثٌبثطايي ،زض

ًؿجي هجتٌي ثط تٗسيل ً GDPيع اغلت هَضز اؾتفبزُ قطاض

تهطيح چٌيي قبذمّبييٍ ،يٕ ٍيػُ ضقبثت ٍ

هيگيطًس.

ثبظاضّبي ضقبثتي ٍ ذهَنيبت ككَضّبي هَضز ثحث ثِ

قبذهي كِ ثطاي هقبيؿِي ثرف كبضذبًِاي تٗساز

ََض خسي هٗلَم هيگطزًس .ثط ايي اؾبؼ ،قبذم

ظيبزي اظ ككَضّب ثكبض ثطزُ هيقَز ،اضظـ هتَؾٍ

ضقبثت پصيطي يك ككَض تَؾٍ ؾبذتبض ٍ هَقٗيت ثبظاض

نبزضات ضا لحبِ هيكٌس .هعيت ٍيػُي ايي ًَٔ

ككَضّب تحت تبثيط قطاض هيگيطز .زض ٖول ؾِ زيسگبُ

قبذمّب آى اؾت كِ زازُّبي هَضز ًيبظ آى تَؾٍ

ٍخَز زاضز )1 :هحسٍز قسى ثِ ثبظاض نبزضات ككَض)2 ،

گوطک ثِ ثجت ضؾيسُ اؾت ٍ زض هَضز زازُّبيي اؾت

هحسٍز قسى ثِ ثبظاض زاذلي )3 ٍ ،ثطضؾي هَقٗيت

كِ اظ هٌُقِي هلي ذبضج قسُ ٍ زض ثبظاضّبي ذبضخي

ضقبثتي ككَض زض ّط زٍ ثبظاض نبزضات ٍ ثبظاض زاذلي.

هَضز ضقبثت قطاض گطفتِاًس .ثِ ٖجبضت زيگط ايي

ثؿتِ ثِ هَقٗيت ٍ قطايٍ ثبظاض اًتربة قسُ ثطاي تحليل،

قبذمّب ،كبالّبيي ضا كِ ثِ ََض ثبلقَُ قبثل نبزضات

اذتالفبت ثؿيبض اؾبؾي زض اًساظُ گيطي ضقبثت پصيطي

ّؿتٌس زض ًٓط ًويگيطًس ،كِ الجتِ ايي اهط هيتَاًس ثِ

هيتَاًس ايدبز قَز .ثٌبثطايي هْن آى اؾت كِ ثساًين ّط

ٌَٖاى يك هككل قلوساز قَز .زض ًْبيت ،هككل

قبذم ٍيػُ تٌْب ثطاي يك زيسگبُ ٖولكطز تدبضت

كبضثطز قبذمّبي ضقبثتپصيطي كِ هجتٌي ثط اضظـ

هٌبؾت اؾت ٍ قبذم ثكبض ثطزُ قسُ ثِ ؾؤال ٍ ّسف

هتَؾٍ نبزضات ّؿتٌس ،آى اؾت كِ زض چٌيي قبذهي

اٍليِ ثؿتگي زاضز.
اظ خولِ قبذمّبيي كِ ثطاي هحبؾجِي

Durand et.al

1

ضقبثتپصيطي ثيي الوللي هيتَاى اؾتفبزُ ًوَزً ،ؿجت
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ّعيٌِي هٌبثٕ زاذلي ) 1(DRCاؾت .ايي قبذم ثِ

اظ خولِ قبذمّبي زيگطي كِ ثطاي تٗييي ضقبثت

هقبيؿِي ّعيٌِي فطنت تَليس زاذلي ٍ اضظـ افعٍزُي

پصيطي ثيي الوللي هيتَاى ثِ كبض ثطز ،قيوت كبالّبي

2

تَليس قسُ قبثل تدبضي اؾت .ثِ گًَِاي كِ ّطگبُ

نَضت كؿط ايي قبذم ،هدؤَ ّعيٌِّبي ثِ كبض

قيوت ايي كبالّب زض يك ككَض زض هقبيؿِ ثب قيوت

ثطزُ قسُ ثطاي هٌبثٕ اٍليِي زاذلي  -ظهييً ،يطٍي كبض ٍ

كبالّبي هكبثِ تَليس قسُ زض ؾبيط ككَضّب افعايف يبثس،

ؾطهبيِ اؾت كِ ثط حؿت قيوتّبي ؾبيِاي

قسضت ضقبثت پصيطي ثيي الوللي زض ايي ككَضّب كبّف

اضظـگصاضي قسُاًس ٍ هرطج كؿطّ ،وبى اضظـ افعٍزُ

ذَاّس يبفت .اظ آىخبيي كِ قيوت هيتَاًس تحت تأثيط

(اضظـ ؾتبًسُ هٌْبي ّعيٌِي ًْبزُّبي قبثل تدبضي

ًطخ تَضمً ،طخ اضظ ٍ تغييطات ّعيٌِي تَليس قطاض گيطز،

ثطاي ّط ٍاحس ؾتبًسُ) ثِ قيوتّبي هطظي اؾت .اگط

ثٌبثطايي اگط ّط يك اظ َٖاهل شكط قسُ زض يك ككَض

 DRCكَچك تط اظ يك ثبقس ،تَليس زاذلي زض ؾُح

زض هقبيؿِ ثب ضقجبي آى ككَض افعايف يبثٌس ،آًگبُ

ثييالوللي ضقبثت پصيط اؾت ،چَى زض ايي قطايٍ ّعيٌِي

ضقبثتپصيطي ككَض كبّف ذَاّس يبفت.

ايدبز قسُ تَؾٍ آى هيپطزاظز (تبؾبكَک.)1990 ،

فطنت ذطج قسُ ضٍي هٌبثٕ زاذلي كَچكتط اظ اضظ

كبّف زض ضاثُِي هجبزلِي يك ككَض (افعايف

ذبضخي اؾت كِ اظ َطيق نبزضات يب پؽ اًساظ كطزى ثِ

قيوت ٍاضزات ًؿجت ثِ قيوت نبزضات) ًيع هٌدط ثِ

ٍؾيلِي خبًكيٌي ثطاي ٍاضزات ثِ زؾت هيآيس (گَضتي

ثْجَز ضقبثت پصيطي ككَض هيگطزز .يٌٗي حدن

ٍ ّوكبضاىٖ 3.)2000 ،كؽ ايي هُلت ظهبًي نحيح

نبزضات ثبيس افعايف ٍ حدن ٍاضزات ثبيس كبّف يبثس.

اؾت كِ  DRCثعضگ تط اظ يك ثبقس .ثِ ّط حبل ،ثبيس

اهب ًكتِاي كِ ثبيس ثِ آى تَخِ ًوَز ،آى اؾت كِ قست

تَخِ زاقت كِ ّ DRCب ًؿجت ثِ اًتربة قيوتّبي

اثط گصاضي ثط حدن ٍاضزات ٍ نبزضات (تطاظ تدبضي) اظ

ؾبيِاي ثطاي ًْبزُّبي غيط قبثل تدبضي ٍ ًؿجت ثِ

َطيق ككف ًؿجي تقبيب ثطاي نبزضات يك ككَض ٍ

تغييطات ًطخ اضظ ٍ قيوتّبي ثيي الوللي حؿبؼ

تقبيبي ّوبى ككَض ثطاي ٍاضزات تٗييي هيگطزز.

هيثبقٌس.

ثٌبثطايي ثْجَز زض ضقبثت پصيطي يك ككَض العاهبً هٌدط ثِ

ايوبگبٍا (ً 4،)2002ؿجت ذبلم نبزضات ثِ تدبضت

ثْجَز تطاظ پطزاذتّب ًرَاّس قس ٍ ،ثِ ََض هكبثِ،

كل ضا ثِ ٌَٖاى هٗيبض ضقبثت پصيطي ثيي الوللي ) 5(IICثِ

كبّف زض قست ضقبثت پصيطي يك ككَض ًيع هٌدط ثِ

نَضت ظيط هٗطفي ًوَزُ اؾت:

ثستط قسى ٍيٗيت تطاظ پطزاذتّب ًويگطزز

(ٍ( )1اضزات  +نبضزات) ٍ | /اضزات

نبزضات| = IIC

(زٍضاًس.)1992،
زض ازاهِي ايي هقبلِّ ،وبى ََض كِ قجال ثحث

1

)Domestic Resource Cost (DRC
Tsakok
3
Gorton et.al
4
Imagawa
5
Index of International Competitivenss
زض ايي هقبلِ اظ قبذم ايوبگبٍا ثطاي ضقبثت پهصيطي ثهيي الوللهي اؾهتفبزُ
2

قسُ اؾت.

گطزيس ،اظ تهطيح يك هسل تٗبزل ٖوَهي قبثل هحبؾجِ
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اقتهبزي اظ َطيق ثطآٍضز قجيِ ؾبظي هسل هصكَض قبثل

ؾبظهبى تدبضت خْهبًي پطزاذتهِ اؾهت .ؾهٌبضيَي ههَضز

ضزيبثي اؾت.

اؾههتفبزُ تَؾههٍ ايههي هحقههق ،كههبّف  50زضنههسي ًههطخ
تٗطفِ اؾهتً .تهبيح حبنهل اظ ايهي هُبلٗهِ حهبكي اظ آى

 .2.2پيشيٌِ تحقيق

اؾت كِ كبّف ًطخ تٗطفهِ ،اثهطات چٌهساًي ثهط اقتههبز

الفگههطى ( 1)1999ثههِ هٌٓههَض اضظيههبثي اثههط ؾيبؾههت آظاز

ًساضز .ثهِ َهَضي كهِ ،گطچهِ كهبّف تٗطفهِ ٍاضزات ضا

ؾهبظي تدههبضي ٍ انههالحبت زاذلههي ،يههك هههسل تٗههبزل

افعايف زازُ ٍ زض ثطذي اظ ضقتِ فٗبليت ّب هبًٌهس نهٌبيٕ

ٖوَهي قبثل هحبؾجِ ضا ثطاي اقتهبز هطاكف قجيِ ؾهبظي

كبًي غيط فلعي اقتغبل ضا قسيسا كبّف هي زّس ،اههب زض

ًوَزًس .ايي هحققبى ٌَٖاى ًوَزًهس كهِ اگهط آظازؾهبظي

هقبثل تَاًبيي ايدبز اقتغبل ٍ افعايف نهبزضات ضا ًيهع ثهِ

تدههبضي ثههب ؾيبؾههت ّههبي زاذلههي تطكيههت قههًَسً ،تههبيح

ّوطاُ زاضزٖ .ؿگطي (ً )2004كبى زاز كِ ثب اٖوهبل ايهي

هُلَة تهطي ضا ثهِ زًجهبل ذَاٌّهس زاقهت .ظيهطا زض ايهي

ؾٌبضيَ ثيكتطيي تبثيط ضا ثط زضآههس هبليهبتي زٍلهت اظ ًهَٔ

نَضت ضفبُ ذبًَاضّبي قْطي ٍ ضٍؾتبيي ثِ ََض ؾهطيٕ

هبليبت ثط ٍاضزات ذَاّس گصاقت ،اگطچهِ كهِ زض كهل،

تطي ًؿجت ثِ ايٌكهِ ؾيبؾهت ّهبي ٍيهٕ هَخهَز زًجهبل

زضآهس زٍلت تٌْب حسٍز  2زضنس كبّف ههي يبثهس ٍ زض

قًَس ،افعايف ذَاّس يبفت.

َطف هربضج زٍلت ثيكتطيي تبثيط ضا ثط پؽ اًساظ زٍلهت

اتيكي ( 2)2002ثب اؾتفبزُ اظ يك هسل تٗبزل ٖوَهي
) (CGEثههِ ثطضؾههي اثههط آظازؾههبظي كبهههل تدههبضي ثههط
گطٍُّبي هرتلهف ذبًَاضّهب زض تطكيهِ پطزاذهتً .تهبيح
ًبقي اظ ايي هُبلِٗ حبكي اظ آى ثَز كِ زضاثط آظازؾبظي
كبهل تدبضي ،اقتهبز تطكيِ هٌتفٕ هي گهطزز ،ثهِ َهَضي
كِ تَليس ًبذبلم زاذلي ) (GDPافعايف يبفتِ ٍ زضآههس
ذبًَاضّب ًيهع افهعايف ههي يبثهس .ظيهطا زض اثهط آظازؾهبظي
كبهل تدبضي ،زضآهس ًبقي اظ فطٍـ َٖاهل تَليس تَؾٍ
ذبًَاضّههب ٍ زضآهههس كبضفطهبيههبى افههعايف ذَاّههس يبفههت.
ّوچٌيي ًتبيح ثسؾت آهسُ اظ آظازؾهبظي كبههل تدهبضي

ذَاّس گصاقت.
 .3ارائِي هذل
 .1.3هفَْم هذل تعادل عوَهي

هسل تٗبزل ٖوَهي قبثل هحبؾجِ ثِ ٌَٖاى چبضچَثي ثط
اؾبؼ تٗبزل اقتهبز كالى كِ هيبى زضآهسّبي هرتلف
گطٍُّب ،الگَي تقبيب ،تطاظ پطزاذتّب ٍ ؾبذتبض چٌس
ثركي اضتجبٌ ثطقطاض هي كٌس ،تٗطيف هيقَز 4.ثِ ايي
هسلّب اظ آى خْت تٗبزلي اَال

هيقَز كِ يك

هدوَِٖ اظ قيوتّب ٍ هقبزيط ٍخَز زاضز كِ ايبفِي

ًكبى هي زٌّس كهِ زضآههس ذبًَاضّهبي ثهب زضآههس ثهبالي

تقبيب ثطاي كليِي كبالّب ٍ ذسهبت ضا زض هقبيط اؾوي ٍ

قْطي ٍ ضٍؾتبيي ًؿهجت ثهِ ثقيهِ گهطٍُ ّهبي زضآههسي

حقيقي نفط هيؾبظز (َجق قبًَى تٗبزلي ٍالطاؼ) .ثِ

افعايف ثيكتطي ذَاّس يبفت.

ٖجبضت زيگط هيتَاى ايي هسلّب ضا ّوبًٌس يك

ٖؿههگطي )2004( 3زض هقبلههِ اي تحههت ٌٖههَاى ه هسل

آظهبيكگبُ تدطثي زض اقتهبز زاًؿت كِ اثطات كوي

تٗبزل ٖوَهي كبضثطزي ايطاى ثِ ثطضؾي آثهبض پيَؾهتي ثهِ
1

Lofgren
Atici
3
Asgari
2

4

ايي تٗطيف تطكيجي اظ تٗبضيف زيكؿَى ،پبضاهٌتط ،پبٍل ،زضٍيؽ ،زي

هلَ ٍ ضاثيٌؿَى َي ؾبلّبي  1982-93هيثبقس كِ هحسٍز گطزيسُ اؾت.
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ؾيبؾتّبي اقتهبزي ٍ قَکّبي ذبضخي ضا ثط اقتهبز

ثبقس 2.هسلّبي ايؿتب يب تك زٍضُاي  ،CGEاثعاض ثؿيبض

زاذلي هَضز ثطضؾي قطاض هيزّس .اظ خولِ ٍيػگيّبي

هفيسي ثطاي يبفتي پبؾد ؾَاالت هتفبٍتي زضثبضُي

ايي هسلّب لحبِ ًوَزى اضتجبَبت ثيي فٗبليتّبي

ؾيبؾتّبي اقتهبزي اؾت .ثب ايي ٍخَز ثطاي تحليل

هرتلف ٍ ثبظاضّبي هتٗسز كبالّب ٍ ذسهبتَٖ ،اهل

اثطات ؾيبؾتّبي پؽ اًساظ ،ؾطهبيِ گصاضي ٍ اًجبقت

تَليس ٍ ًْبزّب ثِ نَضت ذُي ٍ غيط ذُي هيثبقس.

ؾطهبيِ ًيبظ ثِ هسلّبي چٌس زٍضُاي يب پَيب اؾت.

اهطٍظُ هسلّبي تٗبزل ٖوَهي قبثل هحبؾجِ ثطاي

هسلّبي تٗبزل ٖوَهي هحبؾجبتي هيتَاًٌس تدعيِ ٍ

تحليل زاهٌِي گؿتطزُاي اظ هؿبئل اقتهبزي زض

تحليلّبي ثلٌسهست ٍ كَتبُ هست اضائِ زٌّس .ايي كِ

ككَضّبي تَؾِٗ يبفتِ يب زض حبل تَؾِٗ تسٍيي

هسل ثطاي ثلٌسهست يب كَتبُ هست تسٍيي قسُ اؾت ،ثِ

هيقًَس ،كِ ّط يك اظ آًْب هوكي اؾت ثب تأكيس

پبضاهتطّبي هسل ٍ زضٍىظا يب ثطٍىظايي قيوت ثؿتگي

هتفبٍت ٍ اظ زيسگبُّبي تئَضيك هتٗسز زض ؾُح

زاضز .زضٍىظا يب ثطٍىظا ثَزى قيوت كبالّب ٍ ذسهبت ًيع

ككَض ،يك هٌُقِ اظ ككَض ،يب چٌس هٌُقِ اظ چٌس ككَض

هيتَاًس ًتيدِي ؾيبؾتّب ضا َٖو كٌسٌّ .گبهي كِ

يب زض ؾُح خْبًي ثِ نَضت ايؿتب يب پَيب هسل ؾبظي

ثِ قيوت ثِ ٌَٖاى يك ٖبهل ثطٍى ظا تَخِ هيقَز ،زض

گطزز .اغلت ايي هسلّب اظ ًَٔ هسلّبي حقيقي هيثبقٌس

ٍاقٕ ضفتبض كَتبُ هست كبضگعاضاى اقتهبزي هَضز تَخِ

كِ قيوتّبي ًؿجي زض آًْب زضٍىظا ثَزُ ،اهب قيوتّبي

اؾت ٍ هسلّبيي كِ قيوت ضا ثِ ٌَٖاى يك هتغيط

هُلق ٍ ؾُح ٖوَهي قيوتّب ضا ًويتَاى اظ آًْب

زضٍىظا زض هسل ٍاضز هيكٌٌس ضفتبض ثلٌسهست ضا هَضز

اؾترطاج كطز .زؾتِاي اظ هسلّبي تٗبزل ٖوَهي ًؿل

ثطضؾي قطاض هيزٌّس (تيعى.)1994 ،

خسيس 1هَيَٖبتي هثل فقط ٍ تَظيٕ زض آهس،

ثب تَخِ ثِ اييكِ زض هسل ؾبظي  CGEيك ًَٔ

ؾيبؾتّبي تٗسيل اقتهبزي ،ؾيبؾتّبي هبليبتي،

تدويٕ گطايي ثركي نَضت هيپصيطز ،ؾيبؾتّبي

اؾتطاتػيّبي تَؾِٗي نٌٗتي ،ؾيبؾتّبي تدبضي ضا

خعيي قبثل ثطضؾي ًيؿت .ايي هؿبلِ هرهَنبً زض هَضز

هَضز ثطضؾي قطاض هيزٌّس.

كبالّبي غصايي ٍ ككبٍضظي ثيكتط قبثل هكبّسُ اؾت .ثِ

هسلّبي  CGEايؿتب يب پَيب ّؿتٌس .هسلّبي تٗبزل

ٌَٖاى هثبل ،ثطضؾي اثط يك ؾيبؾت هبًٌس پطزاذت يبضاًِ

ٖوَهي ايؿتب ٖوَهبً ثطاي ثِ زؾت آٍضزى تدطثِ ٍ

ثِ ّط هعضِٖ زاض زض چٌيي هسلّبيي اهكبى پصيط ًيؿت

ثطضؾيّبي آهبض هقبيؿِاي ثكبض گطفتِ هيقًَس .ثٌبثطايي

هگط ايٌكِ هسل ؾبظي ثط پبيِي َجقِ ثٌسي هعضِٖاي

ثَُض يوٌي ظهبى ثِ نَضت يك زٍضُاي ،زض ايي

نَضت پصيطز.

هسلّب ٍخَز زاضز .ثسيي تطتيت كِ فطو هيقَز ظهبى

آذههطيي هههَضزي كههِ هٗوههَالً ثيكههتط هههَضز اًتقههبز

كبفي ثطاي تؿَيِي توبم ثبظاضّب ثِ اًساظُي كبفي ثعضگ

هترهههههبى اقتهبزؾهههٌدي اؾهههت ،هؿهههبلِي فقهههساى
آهبضُّبيي ثطاي ثطضؾهي هٌٗهي زاض ثهَزى ًتهبيح زض ههسل

1

هٌَٓض اظ هسلّبي تٗبزل ٖوَهي ًؿل خسيس ،هسلّبي تٗبزل ٖوَهي

قبثل هحبؾجِ هيثبقس.

2

ظهبى كَتبُ يب ََالًي ثؿتگي ثِ ٍيػگيّبي ثبظاضّبي هتٗسز ٍ

ككفّبيي زاضز كِ هسل ثطاي آى ؾبذتِ قسُ اؾت.
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ؾبظي ثط اؾبؼ تٗبزل ٖوَهي كهبضثطزي اؾهت .زض ٍاقهٕ

ههطف ٍ زضآهس ذبًَاضّب اؾت (ثبًَيي.)2001 ،2

زض ايي ضٍـ ًويتهَاى هبًٌهس ههسلّهبي اقتههبز ؾهٌدي،

هبتطيؽ حؿبثساضي اختوبٖي زض ٍاقٕ چٌيي تٗبهلي ثيي

ًتبيح ثِ زؾت آهسُ ضا اظ َطيق هحبؾجِ آهبضُّبي ذهبل

خسٍل زازُ  -ؾتبًسُ ٍ زضآهس ٍ ههطف ذبًَاض ضا ًكبى

هههَضز آظهههَى قههطاض زاز ثلكههِ ثههب اؾههتفبزُ اظ اَالٖههبت

هيزّس .ايي خسٍل زض يك زٍضُي ًِ چٌساى ََالًي،

زضؾت ،الظم اؾت ثِ ًتبيح ثِ زؾهت آههسُ اٖتوهبز ًوهَز

تَؾِٗي قبثل تَخْي يبفتِ ٍ ثب ايي تَؾِٗ تالـ قسُ

(قٍَى ٍ ٍالي.)1992 ،

اؾت كِ ثتَاى ثرف پَلي ٍ غيطپَلي ضا ثِ ًَٖي ثب
يكسيگط هطتجٍ ًوَز.

 .2.3هاتزيس حسابذاري اجتواعي
زض هسلّبي تٗبزل ٖوَهي هحبؾجبتي كبضثطزي ،هٗوَالً

 .3.3تصزيح ٍ بياى رياضي هذل تعادل عوَهي

هٌجٕ اَالٖبت هبتطيؿي اؾت كِ آى ضا هبتطيؽ

قابل هحاسبِي ايزاى

حؿبثساضي اختوبٖي ) 1(SAMهيًبهٌس .الجتِ اَالٖبت

هسل هَضز اؾتفبزُ زض ايي هقبلِ ثطزاقتي اظ هسل الفگطى

هيتَاًس ثِ ضٍـّبي هرتلف خوٕ آٍضي گطزز ،اهب زض

ٍ ّوكبضاى ( )1999اؾت كِ ثِ ٌَٖاى يك هسل تٗبزل

يك هسل  CGEاؾتبًساضز ًيبظ ثِ يك هبتطيؽ

ٖوَهي قبثل هحبؾجِ ( )CGEاؾتبًساضز هٗطفي ًوَزُاًس.

حؿبثساضي اختوبٖي ٍخَز زاضز.

الجتِ زض هسل فَ تٗسيالت الظم ثِ گًَِاي نَضت

زض يك هبتطيؽ حؿبثساضي اختوبٖي ،هدؤَ

گطفتِ كِ ثب ؾبذتبض اقتهبز ايطاى ّوبٌّگي الظم ضا زاقتِ

هٗبهالت زض يك اقتهبز زض زٍ ثرف الف) ثيي

ثبقس .زض هسل تسٍيي قسُ ،ؾِ ثرف تَليسي زض ًٓط

كبضگعاضاى اقتهبز زاذلي (ههطف كٌٌسگبى ،ثٌگبُّبي

گطفتِ قسُاًس .هٗبزالت ّن زض قبلت هدوَِٖ قيوتّب،

تَليسي ،هؤؾؿبت هبلي ٍ زٍلت) ٍ ة) ثيي كبضگعاضاى

هٗبزالت تَليسي ،ثلَک ًْبزّب ٍ ثلَک قيسّبي ؾيؿتن

اقتهبز زاذلي ٍ خْبى ذبضج نَضت هيپصيطز.

تٗطيف هيقًَس.

زض ايي هبتطيؽ ثِ ًَٔ هٌبثٕ ٍ ههبضف خبهِٗ
تَييح زازُ هيقَز .زض ايي هبتطيؽ زض ؾُطّب،
ههبضف ًكبى زازُ هيقَز كِ ايي اٖساز ثب تَخِ ثِ ًَٔ
ههطف ثِ زٍ نَضت فطٍـ ثِ ثرفّبي اقتهبزي ٍ
فطٍـ ثِ ههطف كٌٌسگبى ًْبيي ّؿتٌس.
ثِ هٌَٓض ايدبز پيًَس ثيي فٗبليتّبي تَليسي ثب
اقتهبز پَلي ٍ هبلي اظ يك ؾَ ٍ ،پيًَس آًْب ثِ تَؾِٗي
اًؿبًي ٍ هؿبئل ظيؿت هحيُي اظ ؾَي زيگطً ،يبظ ثِ
ًكبى زازى تٗبهلّبي تفهيلي فٗبليتّبي تَليسي ٍ
Social Accounting Matrix

1

 .1.3.3هعادالت قيوتّا
هٗبزالت ( )3( ٍ )2قيوتّهبي زاذلهي ٍاضزات )ٍ (PM
نههبزضات ) (PEضا ًكههبى هههيزٌّههس كههِ زض ثطگيطًههسُي
تٗطفههِي ) ،(tmيبضاًههِّههبي نههبزضاتي )ً ٍ (teههطخ اضظ
)ّ (EXRؿتٌسّ .وچٌهيي زض ايهي هٗهبزالت ،قيوهت يهك
ٍاحس كهبالي ٍاضزاتهي زض ثبظاضّهبي خْهبًي ثهب ٍ PWM
قيوت يك ٍاحس كبالي نبزضاتي زض ثبظاضّبي خْبًي ثهب
ً PWEكبى زازُ قسُاًس.

Banooei

2
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ثِ ََض كلي هيتَاى اقبضُ ًوَز كِ زض ّط اقتهبزي،
( )2

PMC = PWMC . (1+ tmC) . EXR

( )3

PEC = PWEC . (1+ teC). EXR

كبالّبي ٖطيِ قسُ اظ زٍ هٌجٕ كبالّبي تَليس قسُ زض
زاذل ٍ كبالّبي ٍاضزاتي تأهيي هيقَز .زض تسٍيي ايي
هسلًٓ ،طيِي آضهيٌگتَى زض ذهَل خبًكيٌي كبالّب ٍ
ذسهبت تَليس قسُ زض زاذل ٍ كبالّبي ٍاضزاتي پصيطفتِ

هٗبزالت (ّ )5( ٍ )4ن ،ثيبًگط قيوت كبالّبي

قسُ اؾت .ثِ ايي هٌٗي كِ كبالّبي ٍاضزاتي ،ثِ نَضت

هطكت ٖطيِ قسُ زض ثبظاضّبي زاذلي ) ٍ (Qكبالّبي

خبًكيي ًبقم ثطاي كبالّب ٍ ذسهبت تَليس قسُ زض

تَليس قسُ زض زاذل ) (QXهيثبقٌس.

زاذل زض ًٓط گطفتِ قسُاًس (الفگطى ٍ ّوكبضاى،
.)2001

()4

PDC .QDC  PM C .QM C
QQC

PQC 

( )5

PDC .QDC  PEC .QE C
QX C

PX C 

هٗبزلِي ( ،)6قيوت ضقتِي فٗبليت  )PAa( aضا ثِ
نَضت هيبًگيي ٍظًي اظ قيوت كبالّبي تَليس قسُ زض
زاذل )ً (PXكبى هيزّس.

 QQثيبًگط تبثٕ  CESاؾت ،كِ اضتجبٌ زٌّسُي
هدؤَ كبالّبي ٍاضزاتي ) ٍ (QMكبالّبي تَليس قسُ
زاذلي اؾت كِ ثِ ثبظاض زاذلي ٖطيِ قسُاًس ).(QD
ؾتبًسُي كل ثركي  QXاؾت كِ زض ٍاقٕ يك تبثٕ
 1CETاظ هدؤَ كبالّبي ٖطيِ قسُ ثِ ثبظاض نبزضات
) ٍ (QEكبالّبي فطٍـ ضفتِ زض ثبظاضّبي زاذلي )(QD

ضا هٗطفي هيكٌس .ثِ ٖجبضت زيگط ،هٗبزلِي ( )4قيوت
كبالي هطكت ) (PQضا ثِ نَضت تطكيت ٍظًي اظ
قيوت كبالي فطٍـ ضفتِ زاذلي ) ٍ (PDقيوت كبالي
ٍاضزاتي )ً (PMكبى هيزّسٍ .ظىّبي هٗبزلِي ( )4ضا
هقساض كبالي هطكت ) ،(QQكبالي فطٍـ ضفتِ زض
زاذل )ٍ ٍ (QDاضزات ) (QMتككيل هيزٌّسٍ .
هٗبزلِي ( ،)5قيوت كبالي تَليس قسُ زض زاذل ) (PXضا
ثِ نَضت هيبًگيي ٍظًي اظ قيوت كبالي فطٍـ ضفتِ
زاذلي ) ٍ (PDقيوت كبالي نبزضاتي )ً (PEكبى هي-
زّس.

PAa   PX C .θa,c

()6
هٗبزلِي ( ،)7قيوت كبالّبي ٍاؾُِ،PINTA ،
(ثطاؾبؼ يطائت ثبثت زازُ ،ؾتبًسُ )ica ،ضا ثط حؿت
قيوت كبالّبي هطكت )ً (PQكبى هيزّس.
()7

PINTAa   PQC .ic a c,a
C

هٗبزلِي ( ،)8ثيبًگط اضظـ افعٍزُ يب قيوت ذبلم
) (PVAهيثبقس ٍ اظ اذتالف قيوت ؾتبًسُ ٍ ّعيٌِي
ًْبزُّبي ٍاؾُِ ثِ زؾت هيآيس.
()8

PVAa  PAa  C PQC .icac,a

 .2.3.3هعادالت تَليذي
زض ايي قؿوت ثِ هٗبزالت ٖطيِ ٍ تقبيبي ثبظاض اقبضُ
هيقَز .هٗبزالت ( )9تب ( )11تكٌَلَغي تَليس ٍ تقبيب

)Constant Elasticity of Transformation (CET

1
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ثطاي َٖاهل تَليس ،تَؾٍ ثرفّب ضا ًكبى هيزٌّس.

ثٌبثطايي ثب يك هبتطيؽ كِ زاضاي  cؾُط ٍ  aؾتَى اؾت

هٗبزالت ( )9تب ( )11ثِ تطتيت هٗطف تبثٕ تَليس ،قطٌ

ؾطٍكبض زاضين ،QINATc,a .هقساض ّعيٌِي ٍاؾُِي

هطتجِي اٍل ثطاي حساكثط ًوَزى ؾَز ٍ كل كبضثطزّبي

ضقتِي فٗبليت  aثطاي كبالي  cضا ًكبى هيزّس .پبضاهتط

ٍاؾُِاي ّؿتٌس .تَاثٕ تقبيب ثطاي َٖاهل تَليس ثط ايي

 ، icac,aهقساض ّعيٌِي ٍاؾُِ ضا ثِ اظاي يك ٍاحس اظ

فطو اؾتَاض ّؿتٌس كِ َٖاهل تَليس (ؾطهبيِ ٍ ًيطٍي

تَليس كل ًكبى هيزّس.

كبض)  ،ثسٍى تَخِ ثِ ثركي كِ زض آى ثِ كبض گطفتِ

اظ َطف زيگط ضقتِي فٗبليتّب ثِ تَليس كبالّب ٍ

قسُاًس ،ثِ ََض هتَؾٍ ،اخبضُ ٍ يب زؾتوعز )(WFf

ذسهبت اقتغبل زاضًس ٍ ّط ضقتِ فٗبليت هيتَاًس يك يب

يكؿبًي زضيبفت هيكٌٌس .ثب تَخِ ثِ ايي كِ زض

چٌس كبال تَليس كٌس ٍ يب يك كبال تَؾٍ چٌس ضقتِ

ككَضّبي زض حبل تَؾِٗ ،زؾتوعزّب ٍ ثبظگكت ثِ

فٗبليت تَليس قَز .ثٌبثطايي خوٕ ؾتًَي هبتطيؿي كِ زض

ؾطهبيِ هٗوَالً زض ثرفّبي هرتلف ،هتفبٍت ّؿتٌس،

تقبَٕ حؿبة ضقتِ فٗبليتّب ٍ حؿبة كبالّب ٍ ذسهبت

فطو فَ ثب ٍاقٗيت ايي ككَضّب ّورَاًي ًساضز .ثسيي

قطاض گطفتِ اؾت (ؾتبًسُ) اقالم تَليس كبالئي ضا زض

هٌَٓض ثطاي تُبثق هسل ثب ٍاقٗيت ،پبضاهتطي زض ًٓط

ثطزاضز .چٌبىچِ ؾْن كبالي  cاظ ضقتِي فٗبليت  aثب

گطفتِ هيقَز كِ زض ّط ثرف هتفبٍت اؾت ٍ اًحطاف

ً a,cكبى زازُ قَز ٍ ّوچٌيي تَليس كبالّب ٍ ذسهبت

زضآهس ٖبهل تَليسي ضا اظ هتَؾٍ آى ًكبى هيزّس.

تَؾٍ ضقتِ فٗبليت  aثب  QXACacهكرم گطزز،

چٌبىچِ ايي اًحطاف ٍخَز ًساقتِ ثبقس ،ايي پبضاهتط

ضاثُِي ظيط ثِ زؾت هيآيس كِ ًكبى زٌّسُي ضاثُِ ثيي

) (wfdistثطاي آى ثرف هٗبزل يك زض ًٓط گطفتِ هي-

تَليس كبالّب ٍ ذسهبت ثطاي ثبظاض ٍ هقبزيط تَليس قسُ

قَز.

تَؾٍ ضقتِي فٗبليتّب اؾت.

QAa  ada  QF f,af,a
α

()9

f

هٗبزلِي ( )12هقبزيط كبالّب ٍ ذسهبت تَليس قسُ c

كِ زض ايي ضاثُِ  QAaؾتبًسُي فٗبليت هي ثبقس.
α f,a . PVAa .QAa

()10
()11

QF f,a

()12

QXACa,c = a,c . QAa

WF f . wfdist f,a 

QINTc,a  icac,a .QAa

هٗبزلِي ( )11هطثٌَ ثِ ّعيٌِّبي ٍاؾُِ اؾت .اظ
آى خبيي كِ هبتطيؽ خصة كِ ًْبزُّبي ٍاؾُِ ضا زض
ثطزاضز ،زاضاي ؾُطّبيي ثطاثط ثب تٗساز كبالّب ٍ ذسهبت
اؾت كِ ثب اًسيؽ ً cكبى زازُ قسُاًس ٍ ،ؾتَىّبيي ثِ
تٗساز ضقتِي فٗبليتّب كِ ثب اًسيؽ  aهكرم قسُاًس،

تَؾٍ ضقتِي فٗبليت  aضا ًكبى هيزّس .پبضاهتط  acضا
حبنل (ٖولكطز) ضقتِي فٗبليتي هيًبهٌس كِ هقساض
كبالي تَليس قسُ زض اظاي يك ٍاحس اظ ضقتِي فٗبليت
ضا ًكبى هيزّس.
خوٕ ؾتًَي هبتطيؽ ؾتبًسُ ،هقبزيط كل كبالي تَليس
قسُ  QXcضا ثِ زؾت هيزّس.
()13

QXc = a,c . QAa

كبالّب ٍ ذسهبت تَليس قسُ زض زاذل ،زض هٗبزلِي
( )13آٍضزُ قسُاًس كِ ايي تَليسات يب زض ثبظاضّبي
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زاذلي ثِ فطٍـ هيضؾٌس ) ٍ ،(QDCيب ثِ ذبضج نبزض

ثؿتگي زاضز ٍ زض هٗبزلِي ( ،)17تقبيبي ٍاضزات ثِ

هيقًَس )ً .(QECحَُي ترهيم ايي كبالّب ،ثِ فطٍـ

PD
قيوت ًؿجي ٍاضزات )
PM

زاذلي ٍ نبزضات تَؾٍ يك تبثٕ اظ ًَٔ  CETنَضت
هيگيطز كِ زض هٗبزلِي ( )14ثِ آى اقبضُ قسُ اؾت.

pt C 1

()16

1
1 PqC

(QXC= atC [tC.QEcptc +(1-tC).QD cptc]1/ptc )14

پبضاهتط  ،tCؾْن ّط يك اظ هتغيطّب ضا زض تبثٕ ًكبى

()17

1

( ثؿتگي زاضز.

QE C  PEC . (1  tC ) 


QDC  PDC .tC 

QM C  PDC .qC 


QDC  PM C . (1  qC ) 

هيزّس .پبضاهتط  ptCاظ ككف خبًكيٌي ثيي فطٍـ
زاذلي ٍ نبزضات ثِ زؾت هيآيس ٍ ،ثيبًگط ايي ًكتِ
اؾت كِ ايي زٍ كبال خبًكيي كبهلي ثطاي يكسيگط
ًيؿتٌس.
اظ َطف زيگط ،كبالي فطٍـ ضفتِ زض زاذهل )(QDC

ثب ٍاضزات ) (QMCتطكيت هي قًَس ٍ كبالي خسيسي ثِ
ًبم كبالي هطكت ) (QQCضا تَليس هي كٌٌس ،كِ زض ٍاقهٕ

زض ايي قؿوت ثِ ضٍاثٍ ٍ هٗبزالت هطثٌَ ثِ ًْبزّب
اقبضُ هيقَزًْ .بزّب ٖجبضتٌس اظ ذبًَاضّب ،قطكتّب،
زٍلت ٍ زًيبي ذبضج .الجتِ ّط كسام اظ ايي ًْبزّب
هيتَاًٌس ظيط هدوَِّٖبي ذَز ضا زاقتِ ثبقٌس .زض ايي
هُبلِٗ ًْبز ذبًَاض ثِ زٍ گطٍُ ،ذبًَاضّبي قْطي ٍ
ذبًَاضّبي ضٍؾتبيي ،تقؿين قسُاًسًْ .بز ذبًَاض ،هبلك

ايي كبال زض ثبظاض هَضز تقبيب قطاض هي گيطز.
()15

 .3.3.3بلَک ًْادّا

QQC  aqC .[qC .QM C pqc 

َٖاهل تَليس اظ قجيل ًيطٍي كبض ٍ ؾطهبيِ اؾت ٍ ايي

(1  qC ).QDC

َٖاهل ضا زض هقبثل زؾتوعز ٍ يب اخبضُ ٍ ؾَز زض اذتيبض

pq C

1

]

 pq C

هٗبزلِي ( )15اقالم تَليس زاذل ٍ ٍاضزات ضا تَؾٍ
يك تبثٕ ً CESكبى هيزّس .ايي هٗبزلِ هٗطف كبالّبي
ٖطيِ قسُ زض زاذل ،تطكيجي اظ تَليسات زاذلي ٍ
ٍاضزات اؾت كِ ايي زٍ ثِ نَضت ًْبزُ ،زض تبثٕ ٍاضزُ
قسُاًس .پبضاهتط  pqCاظ ككف خبًكيٌي ثيي ايي زٍ گطٍُ
اظ كبالّب ثِ زؾت هيآيس .پبضاهتط  ، qCؾْن ّط يك اظ
ايي زٍ كبال زض تبثٕ اؾت .هٗبزلِي (ً )15كبى هيزّس
كِ كبالّبي تَليس قسُ زض زاذل ٍ كبالّبي ٍاضزاتي،
خبًكيي كبهلي ثطاي يكسيگط ًيؿتٌس.
هٗبزالت ( )17( ٍ )16ثيبًگط ٖطيِي نبزضات ٍ
تقبيبي ٍاضزات ّؿتٌس .هٗبزلِي (ً )16كبى هيزّس كِ
PE
ٖطيِي نبزضات ثِ قيوت ًؿجي نبزضات )
PD

(

ضقتِ فٗبليتّب هيگصاضز .ثٌبثطايي يكي اظ هٌبثٕ زضآهسي
ًْبز ذبًَاض ،زضآهسّبي حبنل اظ َٖاهل تَليس اؾت.
هٗبزلِي ( )18زضآهس َٖاهل تَليس ضا ًكبى هيزّس.
زضآهس ٖبهل تَليس ) (YFثطاثط اؾت ثب زؾتوعز ٍ يب اخبضُ
(ًطخ ؾَز )WF ،يطة زض هقساض ٖبهل تَليس ).(QF
خوٕ خجطي توبم پطزاذتّبي ضقتِي فٗبليتّب ثبثت
ٖبهل تَليس ،زضآهس ٖبهل تَليس ضا ايدبز هيكٌس .پبضاهتط
 wfdistزض هٗبزلِي (ً )18كبى زٌّسُي تحطيف
زضيبفتيّبي ٖبهل تَليس اؾت .ظيطا يك ٖبهل تَليس
زاضاي زضيبفتي يكؿبى اظ ّوِي ضقتِ فٗبليتّب ًيؿت.
اهب چٌبىچِ زؾتوعزّب يكؿبى ثبقٌس پبضاهتط  wfdistثطاثط
ثب يك ذَاّس ثَز.
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()18

WFf.wfdistf,a.QFf,a



= YFf

a

هٗبزلِي ( )18زضآهس َٖاهل تَليس ضا ًكبى هيزّس.
اهب زضيبفتيّبي َٖاهل تَليس ثبيس ثِ نبحجبى آًْب يٌٗي
ًْبزّب ترهيم يبثس .هٗبزلِي ( )19ترهيم زضآهس
َٖاهل تَليس ثِ ًْبزّب ضا ًكبى هيزّس .زض ايي هٗبزلِ

()22
هربضج زٍلت كِ زض هٗبزلِي ( )23آهسُ ثطاثط اؾت
ثب هدؤَ ّعيٌِّبي ههطفي زٍلت ٍ پطزاذتي زٍلهت ثهِ
ذبًَاضّب.
()23

EG   PQC . qgC   trh,Gov
C

h

 YFh,fثيبًگط زضآهس ذبًَاض  hام اظ ٖبهل تَليس  fاؾت.
 ،Shryh,fؾْن ذبًَاض hام اظ ٖبهل تَليس  fضا ًكبى هي-

 .4.3.3بلَک قيذّاي سيستن

زّس كِ زض زضآهس ذبلم ٖبهل تَليس يطة قسُ اؾت.

ضٍاثُي كِ زض ثبال قهطح زازُ قهسًسّ ،وگهي هطثهٌَ ثهِ



YFh,f =Shryh,f .

فٗبليههتّههب ٍ يههب ضفتبضّههبي كههبضگعاضاى اقتهههبزي ثههَز.

هٗبزلِي ( )20زضآهس كل ذبًَاضّب اؾت ،كِ قبهل

هٗبزالتي كهِ زض ايهي ثرهف ثهِ آًْهب پطزاذتهِ ههيقهَز

زضآهس حبنل اظ اخبضُي َٖاهل تَليس ) ،(YFاًتقبالت

هطثٌَ ثِ قيسّبي ؾيؿتن ّؿتٌس .ايي هٗهبزالت ذهبضج اظ

اظ زٍلت ثِ ذبًَاض ) ٍ (trh,Govاًتقبالت اظ زًيبي ذبضج

تهوين گيطيّبي كبضگعاضاى اقتههبزي ّؿهتٌسٍ ،لهي ثهِ

ثِ ذبًَاضّب ) (trh,Rowاؾت.

هٌَٓض حفّ تٗبزل زض اقتهبز ههَضز ًيهبظ ههيثبقهٌس .ايهي

(WFf . wfdistf,a . QFf,a n )19

()20

a

YFh,f + trh,gov + EXR. trh,Row



= YHh

f

هٗبزلِي ( )21ههطف كبالّب ضا ًكبى هيزّس كِ زض
ايي هٗبزلِي  mpsهيل ًْبيي ثِ پؽ اًساظً ty ،طخ هبليبت
ٍ  ؾْن ههطف ذبًَاض اؾت.
()21

. (1-mpsh) . (1-tyh). YHh / PQC

c ,h



= QHC

h

هٗههبزالت ( )23( ٍ )22ثههِ تطتيههت زضآهههس ٍ هرههبضج
زٍلت ضا ًكبى هيزٌّس .زض هٗبزلِي ( )22زضآههس زٍلهت
تَؾههٍ  YGزض ؾههوت چهها هٗبزلههِ آٍضزُ قههسُ اؾ هت.
زضآهس هبليبتي زٍلت ثِ نهَضت يهطيجي اظ زضآههس كهل

هٗههبزالت ،توبهيههت اقتهههبز ثههِ نههَضت يههك تهههوين ضا
تًويي هيكٌٌس.
هٗبزلِي ( )24قطٌ تٗبزل زض ثبظاض َٖاهل تَليس هي-
ثبقس .اظ آىخبيي كِ كبضگعاضاى اقتهبزي ثسٍى تَخِ
ثِ ٖطيِي ًيطٍي كبض ٍ فقٍ ثطاؾبؼ ًيبظ ذَز ثِ ًيطٍي
كبض ،ثطاؾبؼ قيوتّب ٍ زؾتوعزّب تهوين هيگيطًس ،لصا
ضاثُِاي ثبيس زض هسل تٗجيِ قَز تب ثطاثطي ٖطيِ ٍ تقبيب
ثطاي ًيطٍي كبض ضا ثطقطاض ؾبظز .زض ٍاقٕ هٗبزلِي ()24
ايي تٗبزل ٖطيِ ٍ تقبيب ضا ثيبى هيكٌس .ثط اؾبؼ
هٗبزلِي ( )24هدؤَ تقبيبّبي َٖاهل تَليس تَؾٍ

ًْبزّب ًكبى زازُ قسُ اؾت .زضآهسّبي حبنل اظ هبليهبت

ضقتِي فٗبليتّب ( QF f ,a ) ،زض اقتهبز ثبيس ثب

زضآهسّبي زٍلت هيثبقٌس.

ٖطيِي َٖاهل تَليس ) (QFSfثطاثط ثبقس.

ثط تَليس ٍ زضآهس ًبقهي اظ حقهَ گوطكهي ًيهع ،اظخولهِ

a

YG   tyh .YH h  EXR . trGov, Row 
h

. ( PDC . QDC  PM C . QM C ) 
. EXR. pwmC . Qm C   teC . EXR . pweC . QE C
C

C

 tq
c

 tm

C

C

()24

 QFS f

f ,a

 QF
a
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هٗبزلِي ( )25ثطاثطي ٖطيِي كل ) ٍ (QQتقبيبي كهل كهِ

زض هسل تهطيح قسُ زض ثرف قجلي ،ثِ هٌَٓض ثطضؾي اثط

قبهل تقبيبي ٍاؾُِ ) ،(QINTتقبيهبي هههطفي ذهَنهي

آظاز ؾبظي تدبضي ثط هتغيطّبي كالى اقتهبزي ٍ ثِ ََض

) ،(QHتقبيههبي ههههطفي زٍلتههي ) ٍ (qgتقبيههبي ؾههطهبيِ-

ذبل ،اثط آى ثط ضقبثت پصيطي ثيي الوللي زض ثرفّبي

گصاضي ) (QINVاؾت ضا ًكبى هي زّس.

اقتهبزي ايطاى 4 ،ؾٌبضيَ هس ًٓط قطاض گطفتِاًس .ثِ

(QQC   QINTc,a   QH c,h  qgC  QINVC )25
a

h

هٗبزلِي ( )26تطاظ حؿبة خبضي ثطاي حؿبة زًيبي
ذبضج ضا ًكبى هيزّس .زض ايي هٗبزلِ ،اضظـ نبزضات ٍ
ٍاضزات ثط حؿت پَل ذبضخي زض ًٓط گطفتِ قسُ اؾت ٍ

pweC . QE C   tri ,Row  FSAV
((26

زض ؾٌبضيَي ؾَم آظاز ؾبظي تدبضي 75 ،زضنس تٗطفِّب
تٗطفِّب پطزاذتِ قسُ اؾت ٍ .ثب اٖوبل ّط يك اظ ايي

  pwmC .QM C

ثِ ؾٌبضيَي پبيِ ،هَضز هحبؾجِ ٍ تدعيِ ٍ تحليل قطاض

C

گصاضي ضا زض كل اقتهبز ًكبى هيزّس.
()27

زضنس تٗطفِّب ،زض ؾٌبضيَي زٍم 50 ،زضنس تٗطفِّب ٍ



هٗبزلِي ( )27ثطاثطي پؽ اًساظّب ٍ ؾطهبيِ-
 (YG  EG ) 

قطاض گطفتِاًس .زض ؾٌبضيَي اٍل آظاز ؾبظي تدبضي25 ،

ؾٌبضيَّب ،تغييطات هتغيطّب ٍ قبذمّبي هطثََِ ًؿجت

C

h

كبّف تسضيدي ٍ يب حصف كبهل تغطفِّب هَضز ثطضؾي

كبّف يبفتِ ٍ زض ؾٌبضيَي چْبضم ثِ حصف كبهل

هٌَٓض اظ  ، FSAVپؽ اًساظ ذبضخي هيثبقس.

i

ٖجبضت زيگط زض ايي هُبلِٗ ،آظاز ؾبظي تدبضي اظ َطيق

 .1.4اثز آسادساسي تجاري صٌعت بز شاخص

 mps .(1 ty ).YH
h

هيگيطز.

h

رقابتپذيزي بييالوللي

h

EXR.FSAV   PQC .QINVC

ّوبىََض كِ زض خسٍل ( )1هكبّسُ هيگطزز ،ثب كبّف

C

ٍ ثبالذطُ ،هٗبزلِي ( )28قبذم قيوت  cpiضا ثِ

ٍ حصف تٗطفِّبي نٌٗتي ،قسضت ضقبثتپصيطي ثيي-

نَضت تطكيجي اظ قيوت كبالّبي هطكت ً PQكبى

الوللي زض ثرف نٌٗت ٍ ذسهبت كبّف ٍ زض ثرف

هيزّسّ .وچٌيي ٍظىّب تَؾٍ  cwtsكِ ؾْن كبالي

ككبٍضظي افعايف هييبثسٖ .لت كبّف قسضت ضقبثت-

هطكت زض ظًجيل ههطفي ضا زض ثطزاضزً ،كبى زازُ قسُ

پصيطي ثرف نٌٗت آى اؾت ،كِ ثب كبّف تٗطفِّب،

اؾت.
()28

. cwtsC  cpi

 PQ

C

C

هيعاى ٍاضزات كبالّبي نٌٗتي افعايف يبفتِ ٍ تَليس-
كٌٌسگبى زاذلي قسضت ضقبثتي ذَز ضا زض هقبثل خْبى اظ
زؾت هيزٌّس .الجتِ ايي هَئَ هيتَاًس ثِ ٌَٖاى يك
قَک تلقي قَز كِ اثتسا ثط نٌٗت ٍاضز هيقَز ٍ
ؾپؽ زض َي ظهبى تٗسيل هييبثس.
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جذٍل ( :)1اثز آسادساسي تجاري صٌعت بز شاخص رقابت پذيزي بيي الوللي (ٍاحذ :درصذ)

قبذم ضقبثت پصيطي

ؾٌبضيَي 1

ؾٌبضيَي 2

ؾٌبضيَي 3

ؾٌبضيَي 4

ككبٍضظي
نٌٗت
ذسهبت

0/210
-1/468
-0/001

0/437
-2/948
-0/002

0/656
-4/245
-0/003

0/890
-5/579
-0/004

هٌجٕ :يبفتِ ّبي تحقيق

 .2.4اثز آسادساسي تجاري کشاٍرسي بز شاخص

ثبقي هيهبًس .زض ٍاقٕ ،حصف يبضاًِّب هٌدط ثِ كبّف

رقابت پذيزي بيي الوللي

اًحطافّبي گًَبگَى اؾت كِ زض اقتهبز ايطاى ثِ ٍخَز

ّوبى ََض كِ زض خسٍل ( )2هكبّسُ هيگطزز ،ثب حصف

آهسُ ٍ زض اثط آظازؾبظي ظهيٌِّبي ضقبثتپصيطي ضا

ٍ كبّف يبضاًِّبي پطزاذتي ثِ ثرف ككبٍضظي ،قسضت

فطاّن هيؾبظز.

ضقبثتپصيطي ثييالوللي زض ثرف ككبٍضظي كبّف
ذَاّس يبفت .اهب ضقبثتپصيطي ثرف نٌٗت افعايف
يبفتِ ٍ قسضت ضقبثتپصيطي ثرف ذسهبت ّنچٌبى ثبثت
جذٍل ( :)2اثز آسادساسي تجاري کشاٍرسي بز شاخص رقابتپذيزي بييالوللي (ٍاحذ :درصذ)

قبذم
ضقبثت پصيطي
ككبٍضظي
نٌٗت
ذسهبت

ؾٌبضيَي 1

ؾٌبضيَي 2

ؾٌبضيَي 3

ؾٌبضيَي 4

-0/133
0/306
0/000

-0/293
0/674
0/000

-0/484
1/102
0/000

-0/731
1/604
0/000

هٌجٕ :يبفتِّبي تحقيق

 .3.4اثز آساد ساسي تجاري بِ طَر ّوشهاى در

ضقبثتپصيطي ثيي الوللي ثرف ككبٍضظي افعايف

بخش صٌعت ٍ کشاٍرسي بز شاخص رقابتپذيزي

هييبثس .ثط ٖكؽ ًتبيح قجلي ،آظازؾبظي گبم ثِ گبم ٍ

بييالوللي

ّوبىََض كِ زض خسٍل ( )3هكبّسُ هيگطزز ،اگط
آظازؾبظي تدبضي ثِ ََض ّوعهبى زض زٍ ثرف نٌٗت ٍ
ككبٍضظي اًدبم گيطز ،قسضت ضقبثتپصيطي ثييالوللي
زض ثرف نٌٗت ٍ ذسهبت كبّف يبفتِ ،اهب قسضت

ايدبز تٗسيلّبي ثٗسي زض قبذمّبي اقتهبزي
هيتَاًس ّط گًَِ اًحطافي ضا اظ ثيي ثجطز ٍ هٌدط ثِ اضتقبء
ضقبثت پصيطي قَز.
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جذٍل ( :)3اثز آساد ساسي تجاري بِ طَر ّوشهاى دربخش صٌعت ٍ کشاٍرسي بز شاخص رقابتپذيزي
بييالوللي (ٍاحذ :درصذ)

ؾٌبضيَي 2

ؾٌبضيَي 3

ؾٌبضيَي 4

قبذم ضقبثت پصيطي

0/174

0/249

305/3

نٌٗت

-1/169

-2/290

-3/231

-4/015

ذسهبت

-0/001

-0/002

-0/003

-0/004

ككبٍضظي

ؾٌبضيَي 1
0/088

هٌجٕ :يبفتِّبي تحقيق

ً .5تيجِ گيزي

نههٌٗت ٍ ذهههسهبت كههبّف ٍ ،زض ثرهههف ككهههبٍضظي

زض تحقيق حبيط ،اثط آظاز ؾبظي تدبضي ثط ضقبثت

افعايف هييبثس.

پصيطي ثيي الوللي زض ؾِ ثرف ٖوسُي نٌٗت،

اظ آىخبيي كِ زض ايي هقبلِ ،ههسل  CGEثهِ نهَضت

ككبٍضظي ٍ ذسهبت زض ؾبل  1380ثب اؾتفبزُ اظ هسل-

ايؿهتب زض ًٓههط گطفتههِ قههس ،اؾههتفبزُ اظ يههك هههسل تٗههبزل

ّبي تٗبزل ٖوَهي قبثل هحبؾجِ ،هَضز ثطضؾي قطاض

ٖوَهي پَيب ثطاي زذبلت زازى ٖبهل ظههبى ٍ پهيف ثيٌهي

گطفت .ثسيي هٌَٓض  3ؾٌبضيَ زض ًٓط گطفتِ قس كِ زض

زقيق تط ؾيبؾتّب قجل ٍ ثٗس اظ آظاز ؾبظي حهبئع اّويهت

ّط ؾٌبضيَ ثِ تطتيت  25زضنس 50 ،زضنس ٍ يب  75زضنس

اؾتّ .وچٌيي زض ايي هقبلِ ،تٌْب ؾٌبضيَي زض ًٓط گطفتهِ

تٗطفِّب ٍ يبضاًِي پطزاذتي ثِ ثرفّبي هرتلف كبّف

قسُ ثطاي آظاز ؾبظي تدبضي ،حصف يب كبّف تسضيدي

يبفتِ يب زض ًْبيت ثِ حصف كبهل تٗطفِّب ٍ يبضاًِّب

تٗطفِّب ٍ يبضاًِّبي پطزاذت قسُ ثِ ثرفّبي هرتلهف

پطزاذتِ قسُ اؾت.

ثَزُ اؾت ،زض حبلي كِ ههيتهَاى زض هُبلٗهبت آتهي ،ثهِ

ًتبيح حبكي اظ آىاؾت كِ ،اگط آظاز ؾهبظي تدهبضي

حصف هَإً غيط تٗطفِاي ًيهع پطزاذهت ٍ آثهبض آى ضا ثهط

تٌْب زض ثرف نٌٗت نَضت گيطز ،قسضت ضقبثتپصيطي

اثٗبز هرتلف اقتهبزي اضظيبثي ًوَز .زض ٖول آظاز ؾبظي

ثههييالوللههي زض ثرههف نههٌٗت ٍ ذههسهبت كههبّف ٍ ،زض

تدبضي اظ َطيق حصف هَإً غيط تٗطفِ اي ثِ ََض خهسي

ثرف ككبٍضظي افعايف هييبثسّ .وچٌيي ثهب ثكهبضگيطي

اظ َطف  WTOتأكيس هي قَز.

هههسل  ، CGEاگههط آظاز ؾههبظي تدههبضي تٌْههب زض ثرههف
ككبٍضظي نَضت گيطز ،قسضت ضقبثتپصيطي ثييالوللي
زض ثرف ككبٍضظي كبّف ،زض ثرف نٌٗت افهعايف ٍ
زض ثرف ذسهبت ثبثت ثبقي هيهبًس ٍ .اگهط آظاز ؾهبظي
تدبضي ثِ ََض ّوعههبى زض ثرهف نهٌٗت ٍ ككهبٍضظي
نَضت گيطز ،قسضت ضقبثتپصيطي ثييالوللهي زض ثرهف

هٌابع
1. Asgari, M. (2004) “General Equilibrium
Model,” Journal of Economic Researches,
4.
2. Banoee, A. A., (2001), “The Role of
Leonteaf Accountiog Method as a Bridge
between Growth-based and Human-based
Views,” Journal of Iranian Economic
Research, 9.

1389  پبييع ٍ ظهؿتبى،) قوبضُ زٍم (زٍضُ خسيس، )37(  قوبضُ پيبپي، ؾبل ثيؿت ٍ يكن،(International Economics Studies) هُبلٗبت اقتهبز ثيي الولل

221

3. Blejer, M. and A. Cheasty (1990), Fiscal
Implications of Trade Liberalization, in
Fiscal Policy in Open Developing
Economies, IMF, 1990.
4. Deardorff’s. Glossary of International
Economics, www.search.com, 2002.
5. Durand, M., J. Simon and C. Webb, (1992),
OECD’s Indicators of International Trade
and Competitiveness, Organisation for
Economic Co-Operation and Development,
Working Paper, No. 120.
6. Imagawa, T. (2002), Structural changes and
international competitiveness, Prepared for
the 10th INFORUM World Conference,
University of Maryland.
7. Lofgren, H. (1999), Trade Liberalization
and Complementary Domestic policies: A
Rural-Urban General Equilibrium Analysis
of Morocco”, International Food Policy
Research Institute, Washington, D.C.,
U.S.A.
8. Lotz, H. (1998), Integration and Transition
on European Agricultural and Food
Markets: Four Essays in Applied Partial and
General Equilibrium Modeling, Ph.D.
Dissertation (Berlin University).
9. Praiee, Kh. and B. Akbari (2005), “Effects
of Changes in Agriculteral Setor Subsidies
and Tax Rate on Houshold and Rural
Walfare in Iran (Based on Simulation of
General Equlibrium Method and Social
Accounting Matrix in 1986)", Journal of
Iranian Economic Researches, 22.
10. Shoven, J. B. and J. Walley (1992),
“Applied General Equilibrium Model of
Taxation and International Trade: An
Introduction and Survey,” Journal of
economic Literature, 22.
11. Thissen, M. (1998), “A Classification of
Empirical CGE Modeling, Research Report
99, University of Groningen, Groningen,
Netherlands.

