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 مقدمه

ادغام با اقتصاد جهانی برای بسیاری از کشورها ابزار مؤثری برای افززاش  ردزو     
از هاشی که باعث بز  آشو. در  اقع، سیاست توسعه اقتصادی   کاه  فقر به دمار می
دونو،  گذاری در ساشر کشورهای جهان می بودن تجارت کشورها   افزاش  سرماشه

عنوان مثال، بر اساس آمزار نزنو      برای ردو اقتصادی پاشوار ضر ری هستنو؛ به
گذاری مستقیم خزارجی،   آزادسازی تجاری همراه با افزاش  سرماشه 1پول المللی بین

ای در  آسیا بوده که در آن مقزوار  شکی از عوامل انلی موفقیت اقتصادی کشوره
درنزو   10درنزو بزه    30سزال از   20متوسط تعرفه بر  اردات در طزول بزی  از   

 (.,2001IMFکاه  شافته است )

از  المللزی  بزین ی ها تحرشمدر حال حاضر اقتصاد اشران با لغو  نکهشابا توجه به 
، هزا  تحزرشم کزه پزا از لغزو     ر د میر  است، انتظار  ی تجاری ر بهها تحرشمجمله 

ر  دود. همچنزین بزا در    به های خارجی ر  اقتصاد کشور با حجم زشادی از سرماشه
اشران در راه پیوستن به سزازمان تجزارت جهزانی اسزت، بررسزی       نکهشانظر گرفتن 

هزا بزر اقتصزاد     ی نادی از تغییر قیمزت ها دوکاثرات جرشان  ر دی سرماشه   نیز 
 .رسو میضر ری به نظر 

ی درباره آزادسازی تجاری بیان اشن نکته مهزم اسزت کزه آزادسزازی     طورکل به
 , Kipkoec)دزود   تجاری منجر به تخصیص کارای منابع   ردو اقتصادی بیشتر می

توسعه توجه  در حالدر چنو دهه اخیر به آزادسازی تجاری در کشورهای  . (1990
ها باعزث دزوه    اشن سال زشادی دوه است. مشکالت اقتصادی زشاد اشن کشورها در

                                                                                                                                 

1. International Monetary Fund (IMF) 
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ی برای اشن مشکالت بادزنو. در اشزن   حل راهی  جو جستاست که کشورها در پی 
کشورها تالش زشادی برای دستیابی سرشع   پاشوار ردو اقتصادی نزورت گرفتزه   

بزرای دسزتیابی بزه چنزین ردزوی،       دزوه  گرفتزه است. اقوامات   ابزارهای به کزار  
هزای مقزواری بودنزو کزه بزه       ای   محزو دشت  اقوامات در زمینه رفع موانع تعرفزه 

 دونو. تجارت مربوط می
همچنین در بسیاری از موارد، آزادسازی تجاری منجزر بزه جرشزان سزرماشه از     

 المللزی  بزین گزذاری   دود. جرشان سرماشه شزا سزرماشه   نوع  ر د سرماشه خارجی می
گزذاری   رماشهس»، 2«جرشان رسمی»، 1«های تجاری  ام»توانو در چهار دسته عموه  می

بنزوی   تقسزیم  (FPI) 4«ی خزارجی پرتفزو گذاری  سرماشه»   (FDI) 3«مستقیم خارجی
گذاری مستقیم خارجی  (، سرماشه1993پول ) المللی بینتعرشف ننو    بنا بردود؛ 

گذاری  مستقیم در شک کشور را با درکت سرماشه 5گذار ارتباط بلنوموت بین سرماشه
درنزو ) شزا    10گذار نزاح    اشن حالت، سرماشه . دردهو میدر کشور دشگر نشان 

دزود؛ بنزابراشن در اداره دزرکت نقز       بیشتر( سزهام   حزر ر ی در دزرکت مزی    
)کنفرانا تجارت   توسعه سازمان ملل( نیز در تعرشفی  6ای دارد. آنکتاد کننوه تعیین
ه دانو که دربردارنو گذاری می نوعی سرماشهگذاری مستقیم خارجی را  ه سرماشهمشاب

نفع مستمر   بلنوموت ادخاص حقیقی شا حقوقی ساکن   مقیم در شزک کشزور از   
 درکتی  اقع در کشور دشگر بادو.

گذاری مستقیم خزارجی عامزل مهمزی در همگراشزی      توان گفت که سرماشه می
گذاری  جهانی اقتصاد کشورهای مختلف است. کشورها به دالشل مختلفی از سرماشه

انو، از اشزن   کننو. کشورهاشی که با کمبود سرماشه مواجه مستقیم خارجی استقبال می
دزونو. همچنزین،    ثبزات، منتفزع مزی    هزای خزارجی کمتزر بزی     راه   تزرشر سزرماشه 

                                                                                                                                 

1. Commercial Loans 

2. Official Flow 

3. Foreign Direct Investment 

4. Foreign Portfolio Investment 

5. Investor 

6. UNCTAD 
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گزذاری   ردزو    گذاری مستقیم خارجی معموالً به تأمین مالی بیشتر سرماشه سرماشه
ذاران گز  کزه سزرماشه   ر د مزی دود. از طرف دشگزر، انتظزار    بیشتر اقتصادی منجر می

کرده، دستمزد بیشتری پرداخت کننزو     ارائههای دغلی بیشتری را  خارجی فرنت
 آموزش بهتری را فراهم آ رنو.

بنابراشن اقتصاد اشزران ماننزو بسزیاری از کشزورهای جهزان، بزا  ر د سزرماشه        
 المللی بیندود بعو از عادی دون ر ابط  بینی می ر  بوده است   پی  به خارجی ر 
میززان   1تری دنبال دزود. نمزودار دزماره     نورت جوی یا، اشن مسئله بهکشور با دن

گذاری مستقیم خارجی را برای اقتصاد اشران در مقاشسه با چنو کشور دشگزر   سرماشه
گزذاری   . بر اساس اشن نمودار، سرماشهدهو مینشان  2014تا  2008در فانله زمانی 

ننو ترکیه   هنزو بسزیار انزوک    مستقیم خارجی در اشران در مقاشسه با کشورهاشی ما
نسبت بزه   2014   2013های  که کشور عرا  در سال دهو میاست. همچنین نشان 

گزذاری مسزتقیم خزارجی بیشزتری را جزذه کزرده اسزت. همچنزین          اشران سرماشه
گزذاری   درنزو سزرماشه   1/0گذاری مسزتقیم خزارجی در اشزران در حزو د      سرماشه

 است. 1«ان همکاری اقتصادیسازم»مستقیم خارجی در کشورهای عضو 

 دالر برحسبگذاری مستقیم خارجی در ایران و کشورهای منتخب  . میزان سرمایه١ نمودار

 
 (2014) منبع: آنکتاد

                                                                                                                                 

1. Economic Cooperation Organization (ECO) 
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پرس  مطرح است که آشزا بزا آزادسزازی تجزاری کزه بزه  ر د        نشابر اشن اساس 
انجامزو، تولیزو ناخزالص داخلزی کشزور         سرماشه خزارجی   کزاه  تعرفزه مزی    

های رفاهی افزاش  خواهو شافت؟ بزه عبزارت دشگزر پرسز  انزلی اشزن        داخص
 ر د سرماشه خارجی   کاه  تعرفه بر  اردات چزه اثزری   »پژ ه  اشن است که 

، نزادرات،  کننزوه  مصرفبر متغیرهای کالن اقتصادی چون ادتغال، داخص قیمت 
 «گذاری دارد؟  اردات، مصرف   سرماشه

سرماشه خزارجی بزه کشزور، موجز  افززاش        مطابر نظرشات اقتصادی  ر د
دود. ارزان دون سزرماشه   می وکننوهیتولعرضه سرماشه   کاه  هزشنه سرماشه برای 

انجامزو.  ر د   ها   در نتیجه کاه  درآمو نیزر ی کزار مزی    نیز به ر نر تکنولوژی
دزود. بزه اشزن     سرماشه همچنین باعث کاه  درآمو سرماشه برای نزاحبان آن مزی  

ن است اثر  ر د جرشان سرماشه بر تولیو ناخالص داخلی، منفزی بادزو   ترتی  ممک
بینزی نظرشزات    پزی   تری است. همچنین بر طبر که اشن فرضیه نیازمنو تحلیل دقیر

هزاشی   ها موج  انتقال منابع   عوامل تولیو به سزمت بخز    اقتصادی کاه  تعرفه
پزذشری     انعطزاف دود که مزشت نسبی دارنو. سرعت   مقزوار اشزن انتقزال بزه      می

های کزاه  تعرفزه    عملکرد بازارهای کاالها   عوامل دارد. از سوی دشگر، سیاست
های مزرتبط بزا نزر      هاشی در حوزه کالن، سیاست معموالً با اقواماتی چون سیاست

دزونو کزه اثزر سیاسزت      گذاری همراه هستنو. اشن عوامل موج  مزی  ارز   سرماشه
جاد ادتغال، با ابهام مواجه بادو   تحلیل دقیقی کاه  تعرفه بر ردو اقتصادی   اش

 را بطلبو.

بنابراشن در مجموع آزادسازی تجاری عال ه بر کاه  تعرفه   جرشان سرماشه 
؛ آزادسزازی تجزاری در درجزه    ردیز گ یم برابزارهای سیاستی تجاری دشگری را در 

 المللزی  ینبز ا ل، حرکت به سمت کنترل کمتر بازار عوامل مالی   کاالها در نحنه 
است. همچنین در تعارشف دشگر، مشارکت کمتر د لت در امور اقتصادی   مخارج 

اما در اشن مطالعزه بزر   ؛ انو عمومی کمتر نیز از آثار آزادسازی تجاری محسوه دوه
، «عنوان نمزادی بزرای آزادسزازی    سیاست  ر د سرماشه خارجی   کاه  تعرفه به»

الزه حاضزر ارزشزابی اثزرات اقتصزادی      تمرکز خواهو دو. بر اشن اسزاس هزوف مق  
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سازی اثرات کاه  تعرفزه    ر د   آزادسازی تجاری بر اقتصاد اشران از طرشر دبیه
به عبارت دشگر اشزن مقالزه بررسزی خواهزو کزرد کزه  ر د       ؛ سرماشه خارجی است

عنزوان د  نمزاد از آزادسزازی تجزاری در      های خارجی   کاه  تعرفزه بزه   سرماشه
، در اقتصاد اشران چه آثاری را  در بر خواهو دادت. بر ها تحرشمدراشط بعو از رفع 

عنزوان راهنمزاشی بزرای اقتصزاد اشزران ) در       توانو به اشن اساس نتاشج اشن مطالعه می
نورت تأشیو عضوشت آن در سازمان تجارت جهانی( بادزو   در حقیقزت نسزخه    

مقالزه پزا از مبزانی     ای از دراشط بعو از پیوستن به اشن سازمان است. در اشن ساده
 دود. می ارائهگیری    نتاشج   سرانجام نتیجه ها دادهنظری    معرفی الگو، 

 . مب نی نظر 1

در مفهومی ساده، عبارت از کاه  شا حذف موانع تجزاری در   1«آزادسازی تجاری»
الملل است. در آزادسازی تجاری اشن اعتقاد  جود دارد که ردو  عرنه تجارت بین

هزای نزادراتی    شارانه»شابو.  های تکنولوژشکی افزاش  می طرشر پیشرفت اقتصادی از
. موانع مورد نظر تجاری عموه در آزادسازی تجزاری هسزتنو  « های  ارداتی   تعرفه
ر شز از طر یداخلز  ویز تول   2«نزناشع نزوزاد  » از تشحمانیز  ها تعرفه  ضع ازهوف 
کزه   اسزت  کشزور  داخل به ی اردات یکاالها ی  داخل یکاالها متیقتر کردن  گران

بزین کشزورها منجزر دزود   منزافع       3«ای جنگ تعرفه»توانو به  البته در مواردی می
 .نادی از تجارت آزاد را کامالً حذف کنو

توان ادزاره   می 5«کر گر»   4«باغواتی»از طرفواران جوی آزادسازی تجاری به 
دزو اقتصزادی بیشزتر    توانو باعزث ر  گراشانه می های بر ن کرد که ادعا دارنو سیاست

دود. همچنین برخی طرفواران دشگر آزادسازی اعتقزاد دارنزو کزه اعتبزار سیاسزی،      
اجرای قراردادها   ثبات اقتصاد کالن برای دستیابی به ردو بیشزتر الزم اسزت؛ امزا    

کننو که  بنابراشن ادعا می؛ ردو بیشتر در ساشه محیط باز تجاری قابل دسترسی است
                                                                                                                                 

1. Trade Liberalization 

2. Infant Industry 
3. Tariff War 
4. Baghwati 

5. Kruger 
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 شی برای ردو کافی است.هاتن بهباز دون تجارت 
از سوی دشگر، مخالفان آزادسازی تجزاری معتقونزو کزه اشزن پوشزوه موجز        

ها آزادسزازی بیشزتر بزه نفزع      گسترش فقر در جهان دوه است. بر اساس اعتقاد آن
، بیشترشن سزود  المللی بیناست که از رهگذر باز دون بازار  افتهش توسعهکشورهای 

اما اشزن پوشزوه بزرای کشزورهای در     ؛ ی بازی هستنوکننو   برنوه انل را کس  می
آ ر اسزت؛ زشزرا    حال توسعه   فقیر کزه مؤسسزات مزالی قورتمنزو نوارنزو، زشزان      

آزادسازی ز دهنگام تجاری به اشن معنی است که مؤسسات مزالی قورتمنزو هنزوز    
 (.1384دود )استیگلتیز،  ثباتی تشوشو می انو   بی نشوه ایتأسدر اشن کشورها 

موتور ردزو  « تجارت آزاد»رکلی اقتصاددانان نئوکالسیک عقیوه دارنو که طو به
اقتصادی شکاشک کشورها   اقتصاد جهزان اسزت   شزک بزازی در مجمزوع نزفر       

کننو که کشورها  های تجاری حماشت   تونیه می نیست. آنان از حذف محو دشت
دهنزو. از   الملل کاه  با تخصص شافتن در تولیو، دخالت د لت را در تجارت بین

( بر اشن عقیوه هسزتنو کزه  ضزع    1940) 1«کالو ر»طرف دشگر، اقتصاددانانی چون 
تعرفه خواهو بزود؛ بنزابراشن    کننوه  ضعتعرفه مطلوه در سطح بهینه به نفع کشور 

 در اشن حالت، تجارت آزاد لز ماً بهترشن سیاست تجاری نیست.
نفی   مثبت دادزته بادزو؛   توانو بر اقتصاد کشورها آثار م آزادسازی تجاری می

دود که کشزورها در   طورکلی، تجارت آزاد باعث اشجاد تخصص در کاالهاشی می به
هزای   ها مزشت نسبی دارنو. در اشن حالت کشورها از کاراشی حانزل از بزازدهی   آن

کننزوگان نیزز بزا     دهنزو. مصزرف   مقیاس استفاده کرده، تولیزو خزود را افززاش  مزی    
دزونو. همچنزین    بیشزتری از کاالهزا   خزومات منتفزع مزی     هزای   به گونهدسترسی 

توانزو عزاملی    دود که مزی  آزادسازی تجاری، موج  رقابت بیشتر بین کشورها می
ها تبوشل   باعزث افززاش  ادزتغال در نزناشع      برای افزاش  کاراشی   کاه  هزشنه

ی اسزتانواردها نادراتی   کاه  آن در نناشع رقیز   ارداتزی دزود   سزرانجام     
 دهو. وگی، درآمو حقیقی   ردو اقتصادی را افزاش  زن

با  جود اشن آزادسازی تجاری آثار منفزی نیزز بزر اقتصزاد دارد؛ زشزرا بعضزی       

                                                                                                                                 

1. Kaldor 
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دونو. آزادسازی  نناشع در اثر اشن امر ردو کرده   برخی دشگر با مشکل مواجه می
 دزود   اشزن پوشزوه    مزوت منجزر مزی    تجاری معموالً به بیکاری ساختاری در کوتاه

ی را افزاش  دهو   برای کشزورهای در  طیمح ستشزهای  ممکن است میزان آالشنوه
ای که قورت رقابت با تجارت آزاد  را نوارنو،  مضر بادزو؛ بزه همزین     حال توسعه

دلیل گر هی از اقتصاددانان معتقونو که آزادسازی تجاری بیشتر به نفع کشزورهای  
 (.,2001IMF)شافته است تا کشورهای در حال توسعه  توسعه

گزذاری مسزتقیم خزارجی بزر ردزو اقتصزادی را        از طرف دشگر اثرات سرماشه
هزا، تولیزو    توان در چنوشن قال  مطالعه کرد. بر اساس نظرشه ردو نئوکالسزیک  می

 زا بزر ن نورت شزک عامزل    تابعی از سرماشه   نیر ی کار است   تکنولوژی هم به
گزذاری مسزتقیم    سزرماشه   (Barro & Sala-i-Martin , 1995)دزود  در نظر گرفتزه مزی  

خارجی در اشن حالت نیر ی محرک ردو اسزت   انبادزت سزرماشه را در کشزور     
 Ericsson andموت است ) ؛ اما اثر آن بر ردو اقتصادی کوتاهدهو میمیزبان افزاش  

Irandoust, 2001 & Asheghian, 2004.) 
گزذاری   ت سزرماشه به دنبال تالش برای انجزام تحقیقزاتی کزه اثزرات بلنومزو     

زا مطرح دو کزه بیزانگر    مستقیم خارجی را بر اقتصاد نشان دهو، نظرشه ردو در ن
اهمیت دان    تکنولوژی در ردو اقتصزادی اسزت؛ طبزر اشزن نظرشزه، تغییزرات       

 (Barro & Sala-i-Martin,1995) ی ردو اقتصزادی اسزت  زا در نتکنولوژشکی عامل 
انبادزت سزرماشه      لهی سز  بزه ادی را گذاری مسزتقیم خزارجی ردزو اقتصز     سرماشه

 .دهو میتغییرات تکنولوژشکی افزاش  
گذاری مستقیم خارجی از طرشر ارائه تکنولوژی پیشرفته   نوآ ری در  سرماشه

 & Dunning, 1994جرشان تولیو، سهم مثبتی در ردو اقتصادی کشور میزبزان دارد ) 

Whyman et al, 2008.) های داخلی بزرای حفز     ههای خارجی، بنگا درکت با  ر د
هزا   گسزترش    به کاه  قیمزت  جاددوهشاکننو   رقابت  سهم بازار خود تالش می

دزود   کننوگان   استانواردهای بزاالتر در کشزور میزبزان منجزر مزی      انتخاه مصرف
(Hill, 2009همچنززین سززرماشه .) توانززو از طرشززر گززذاری مسززتقیم خززارجی، مززی 

های بازارشابی   موشرشتی باعث افززاش  سزرماشه انسزانی در کشزور میزبزان       تکنیک
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 (.Zang, 2012دود )
توانزو سزطح ادزتغال را در     گذاری مستقیم خارجی مزی  از سوی دشگر، سرماشه

(. از دشگززر منززافع Hill, 2009 & Salvatore, 2012کشززور میزبززان افزززاش  دهززو )
تخصیص منزابع در کشزور میزبزان بزا     گذاری مستقیم خارجی بهبود کاراشی  سرماشه

ها دارای مزشت نسزبی   های اقتصادی است که کشور میزبان در آن استفاده از فعالیت
عزال ه، افززاش  رقابزت   اثزرات نماششزی نیزز        بزه  (.Whyman et al, 2008اسزت ) 

 & OECD, 2002کنزو )  های داخلی را به استفاده کارآموتر از منابع تشوشر مزی  بنگاه

Blomstrom and Kokko, 1997.) 
همچنین، در نورتی که سرماشه  ر دی   کاالهای  ارداتی جانشزین بادزنو،   

(   Hill, 2009بخشزو )  ها را بهبود مزی  گذاری مستقیم خارجی تراز پرداخت سرماشه
هزای خزارجی کسز      توانو از طرشر درآموهای مالیاتی که از بنگاه کشور میزبان می

گذاری مستقیم خزارجی قزادر اسزت منزافع      ، سرماشهکنو، منفعت ببرد. درنهاشت می
هزای پزاک نصزی      معرفی کاالهای خزوه   تکنولزوژی   لهی س بهی را طیمح ستشز

 کشور میزبان نماشو.

 شده انج م. مرور  بر مط لع ت 1-1

گزذاری   چگونگی اثرگذاری جرشان سرماشه   سرماشه مطالعات تجربی زشادی درباره
رفه بر اقتصاد کشزورها نزورت گرفتزه اسزت. در     مستقیم خارجی   نیز کاه  تع
گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد کشورها مثبت   در  بعضی از مطالعات اثر سرماشه
 برخی دشگر منفی بوده است.

بری در تولیو را دلیل منفی بزودن اثزر  ر د    برخی از مطالعات افزاش  سرماشه
قیوه دارنو که  ر د سرماشه اثزر  انو؛ با  جود اشن، برخی از محققان ع سرماشه دانسته
 ای بر ادتغال نوارد. قابل مالحظه

های اقتصادسنجی در  ( با استفاده از ر ش2011) 1«پین   همکاران»برای مثال 
گزذاری   انبادتگی بزین ادزتغال   سزرماشه    انو که رابطه هم اقتصاد مالزی نتیجه گرفته

                                                                                                                                 

1. Pinn et al 
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( نیزز نتیجزه گرفتزه    2010) 1«دافزوکا »مستقیم خارجی در بلنوموت  جود نوارد. 
است که اثرات جرشان سرماشه بر ادتغال در کشورهای ار پای مرکزی در شک بزازه  

ساله در مراحل مختلف توسعه اشن کشزورها متفزا ت اسزت. در مرحلزه      20زمانی 
کننو   دراشط بزرای نگهزواری     ری بیشتری کار می ابتواشی توسعه، کارگران با بهره

هزای مولزو    سب  اشجزاد دزغل   FDIدود   در اشن مرحله،  یدغلی   سررشز بهتر م
نزورت از دسزت دادن دزغل     داری، اشن رابطه بزه  دود؛ سپا در مرحله سرماشه می

گزذاری مسزتقیم    طورکلی بر اساس نتزاشج مقالزه، سزرماشه    دود. به کارگران ظاهر می
ات خارجی در مراحل بعوی ممکن است همچنان بر ادتغال اثرگذار بادو، امزا اثزر  

 طلبو. کننوه را می های جذه سررشز بر اقتصاد محلی  جود ظرفیت
تعرفزه بزر رفزاه       کزاه  ( به بررسی اثرات  ر د سزرماشه  2004) 2«آربنسر»

پزذشر   خانوارها   متغیرهای اقتصادی با استفاده از شک الگوی تعادل عمومی محاسبه
 ر دی جرشان سرماشه  اشن است که اثر دهنوه نشانپرداخته است. نتیجه اشن مطالعه 

هزای   ، سب  افزاش  مصرف جزاری دزوه اسزت   سیاسزت    «غنا»به اقتصاد کشور 
 ر د سرماشه   کاه  تعرفه د  سیاست مکمل هستنو که رفاه خانوارها را افزاش  

هزای   که اشن د  سیاست اثرات متفزا تی بزر دزاخص    دهو میدهنو. نتاشج نشان  می
 ات،  اردات   کسری بودجه خواهو دادت.کالن اقتصادی ماننو نر  ارز، نادر

هزا بزر    ی کلی   بخشی را برای انواع حماشتآزادساز( اثرات 2002) 3«آتیکی»
پزذشر بررسزی    د  گر ه از خانوارها در قال  شک الگوی تعادل عمزومی  محاسزبه  

کرده   به اشن نتیجه رسیوه است که پا از شک د ره بلنوموت، آزادسازی تجارت 
در اشن کشزور افززاش    درآمزو     GDPسازد،  اد ترکیه را منتفع میکشا رزی، اقتص

 شابو. های کشا رزی افزاش  می خانوارها در اثر کاه  تعرفه
در اشران نیز نتاشج متفزا تی در رابطزه بزا چگزونگی      دوه انجامدر چنو مطالعه 

ی تجاری بر متغیرهای اقتصزادی حانزل دزوه    آزادسازاثرگذاری جرشان سرماشه   
گزذاری   ( به بررسی رابطه متقابزل بزین سزرماشه   1392« )استادی   همکاران»است. 

                                                                                                                                 

1. Dufaux 

2. Arbenser 

3. Atici 
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های اقتصادسزنجی   (   ردو اقتصادی در اشران از طرشر ر شFDIمستقیم خارجی )
بزاز   ،یردزو اقتصزاد  انو کزه     نتیجه گرفته  پرداخته 1357-1387  در د ره زمانی 

مسزتقیم   یگزذار  سزرماشه  تأثیر مثبت بر ر نو جزذه  ی  سرماشه انسان یبودن تجار
 یمیان ردو اقتصاد ینیز  جود رابطه متقابل 1«گرنجر تیعل»دارد   آزمون  یخارج

( در 1385« )کمیجانی   قوشزول . »دهو میرا نشان  یگذاری مستقیم خارج   سرماشه
بر ادتغال نیر ی کار ماهر   غیر ماهر بزر بخز  خزومات     FDIارزشابی اثر سررشز 

انزو   نشان داده 1376-1383های  در بین سال ها دادهاشران با استفاده از الگوی ادغام 
هزای خزوماتی در بخز  خزومات      های چنوملیتی، بنگاه که در هنگام  ر د درکت

افززاش  دهنزو   بزا    ها را   ری آن تواننو با استخوام بیشتر نیر ی کار ماهر، بهره می
   اجزاره  –)اثر سررشز( کزه البتزه بخز  مسزتغالت    های خارجی رقابت کننو  بنگاه

 افززاش     مزاهر  کزار  نیزر ی  جزذه  نظزر  از ا ل رتبه در ، کار کس  های فعالیت
 .دارنو قرار( سررشز اثر) ماهر غیر به ماهر کار نیر ی نسبت

در خصوص اثرات آزادسزازی تجزاری از    گرفته انجاممطالعات  نکهشابا  جود 
انو، اما چون الگوی تعادل عمومی نسزبت   های اقتصادسنجی نیز استفاده کرده ر ش

تزری نسزبت بزه اجززا        هزای نظزری نگزرش جزامع     ها   چارچوه به ساشر ر ش
شک تحلیل تعادل عمزومی کزه    رسو میهای اقتصادی کشورها دارد، به نظر  داخص

 تزر  مناسز  گیزرد،   های اقتصادی در نظزر مزی   در همه بخ ها را  اثرگذاری سیاست
هاشی که از ر شکزرد تعزادل عمزومی در تحلیزل اثزرات آزادسزازی        بادو. از مطالعه

( 1997) 2«پتزری »توان  انو، می گذاری مستقیم خارجی استفاده کرده تجاری   سرماشه
(، با اسزتفاده  2014« )برقی اسکوشی»( را نام برد. در اشران نیز 2002) 3«مارکوسن»  

ها را بر بازار کزار اشزران    پذشر، اثر کاه  تعرفه از شک الگوی تعادل عمومی محاسبه
ها همزراه بزا    که کاه  کلی تعرفه دهو می نشانبررسی کرده است. نتاشج مطالعه ا  

کاه  نابرابری دستمزد، سطح ادتغال را افزاش  داده است؛ امزا کزاه  تعرفزه در    
طلبو، ماننو بخ  کشزا رزی، باعزث    ار ساده بیشتری را میهاشی که نیر ی ک بخ 

                                                                                                                                 

1. Granger causality 

2. Petri 

3. Markusen 
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 دود. کاه  سطح کل ادتغال می
( بززا اسززتفاده از شززک الگززوی تعززادل عمززومی 1387« )پززور   زشبززاشی ذ قززی»
ی اشزران  کشزا رز پذشر، اثرات آزادسازی تجاری بر متغیرهای کلیوی بخ   محاسبه

تعرفه در بخ  کشا رزی موجز   انو که کاه   را ارزشابی کرده   نتاشج نشان داده
 دود. کاه  ادتغال، موجودی سرماشه، تولیو   نادرات در اشن بخ  می

اثزرات آزادسزازی تجزاری بخز       مطالعزه ( در 1385« )نزژاد  طیبی   مصری»
کشا رزی بر رفاه خانوارهای اشرانی با استفاده از شک الگوی تعادل عمزومی، نشزان   

 ارداتززی در راسززتای آزادسززازی تجززاری بخزز  هززای  انززو کززه تعززوشل تعرفززه داده
هزا   کشا رزی، ضمن بهبود رفاه خانوارها، آثار مثبتی بر سطح درآمزو   مصزرف آن  

 دارد.

گذاری مستقیم خارجی بزا ر شکزرد تعزادل     در خصوص تحلیل اثرات سرماشه
گزذاری مسزتقیم خزارجی     ( اثزر سزررشز سزرماشه   1391« )مرزبان   نجاتی»عمومی، 

انو که نتاشج گوشای بهبزود در رفزاه      ر اقتصاد اشران بررسی کردهبخ  ننعت را ب
درآمو، افزاش  تولیو ناخالص داخلی   نادرات کل   مثبزت دزون تزراز تجزاری     

 است.

 . س خت ر الگو2

پذشر اشستا طراحی دوه اسزت   در پژ ه  حاضر شک الگوی تعادل عمومی محاسبه
ک   باز در نظر گرفته دزوه اسزت.   نورت اقتصادی کوچ که اقتصاد اشران در آن به

( حانل دوه اسزت. در اشزن   1392« )حقیقی   بهاءلو»اشن الگو از گسترش الگوی 
ها برای تولیو  الگو ساختار تولیو، چگونگی ترکی  نیر ی کار، سرماشه   ساشر نهاده

ای  . در الگوسازی تعزادل عمزومی از سزاختار توابزع الشزه     دهو میمحصول را نشان 
های جانشینی بزین سزرماشه، نیزر ی     توان کش  دود. در اشن ساختار می استفاده می

ای را  ساختار تولیزو الشزه   1دماره  ها را متفا ت فرض کرد. دکل کار   ساشر نهاده
 .دهو مینشان 
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 ای . ساختار تولید الیه١شکل 

 
 پژ ه  های شافته: منبع

  تابعی از مقوار درآمزو افزراد   بزازدهی     زا در ننورت  انواز به در اشن الگو، پا
ای نیزز بزا    های سرماشه دود. داخص بازدهی داراشی ای تعیین می های سرماشه داراشی

 ای نسبت عکا دارد. قیمت کاالهای سرماشه
عزال ه  گفتنی است که برای برقراری تعادل در شک الگوی تعادل عمومی باشو 

اشجاد تعادل در بازار کاالها   عوامل، در مخارج   درآمزو خانوارهزا   هزشنزه       بر
الگزوی تعزادل عمزومی د     ها هم تعادل برقرار دود. بر اشن اساس، در  درآمو بنگاه

کزه نادزی از دزرط سزود نزفر بزرای       « ای تعادل ترازنامزه »نوع تعادل  جود دارد: 
های تولیوی اقتصاد   درط توازن درآمو بزرای خانوارهزا، د لزت   دنیزای      فعالیت

است که نادی از دزرط  « تعادل در مبادله بین کارگزاران»خارج است. تعادل دشگر، 

 بخ  تولیوی 

  ارزش افز دهالشه 
 الشه مواد  اسطه 

  کاالهای  اسطه

  نیر ی کار سرماشه

 نیر ی کار ساده

 عرضه داخلی

 نیر ی کار ماهر

 عرضه نادراتی
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 (.1389ت )داهمرادی   همکاران، برابری عرضه   تقاضا اس
ی خزرد  هزا  دادهی مورد استفاده در اشن الگزو از مزاترشا   ها دادهاز آنجاشی که 

های اشن ماترشا تعادل ترازنامه   سطرهای آن تعادل بازارها را نشزان   است، ستون
ای است که ساختار معادالت را در الگوی  گونه . در  اقع طراحی ماترشا بهدهو می

 کنو. ی آن کمک میبرقرار  به  دهو میومی نشان تعادل عم

 . عرضه و تق ض   محصوالت2-1

دود. قسمتی از آن به داخل  در هر بخ  به د  دکل عرضه می ودوهیتولمحصول 
شابزو   قسزمت    دود   به مصارف نهاشی شا  اسطه اختصزاص مزی   کشور عرضه می

 کنو. دود که نادرات آن کاال را مشخص می دشگر به دنیای خارج فر خته می
دود محصوالت  ارداتی   محصوالت تولیو داخل جانشزین نزاقص    فرض می
نو   عرضه محصوالت برای مقانو نادراتی   مصزارف داخلزی نیزز    شکوشگر هست

توانزو تعزادل    جانشین ناقص شکوشگرنو.  ضع مالیات   شارانه در مورد هر بازار می
دهو. تولیو هر کاال بزا اسزتفاده از کاالهزای  اسزطه   عوامزل تولیزو        بازار را تغییر 
سزازی   منظزور الگزو   بزه دود،  مشاهوه می 1طور که در دکل  گیرد، همان نورت می

ای  شزژه بزرای تولیزوات داخزل      نحوه تغییرات ادتغال در تولیو، شک ساختار الشزه 
 بزه د  دسزته  « محصوالت شک بخز  »های الزم برای تولیو  فرض دوه است. نهاده

دزونو؛ بنزابراشن    )کار   سزرماشه( تقسزیم مزی   « های ا لیه نهاده»  « کاالهای  اسطه»
نورت درط سود نفر در  توان به باالشی در تولیو را میدکل تابعی مربوط به الشه 

 هر بخ  نماش  داد:

𝜋𝑠 = [𝜑𝑑,𝑔,𝑠𝑃𝐷𝑔
1−𝜏𝑔 +𝜑𝑥,𝑔,𝑠𝑃𝑋𝑔

1−𝜏𝑔]

1

1−𝜏𝑔 − [𝜆𝑣𝑎,𝑠𝑃𝑉𝐴𝑠
1−𝛿𝑠 + 𝜆𝑚𝑎,𝑠𝑃𝑀𝐴𝑠

1−𝛿𝑠]
1

1−𝛿𝑠 = 0 (1)  

 نشانگر سود است. πکه در آن نماد 
PD, PX, PVA, PMA           بزه ترتیز  دزاخص هزشنزه الشزه کاالهزای  اسزطه

داخص هزشنه الشه ارزش افز ده، داخص قیمت کاالی نادراتی   داخص قیمت 
 هستنو.« s»در بخ  تولیوی  دوه عرضهمحصول 

سهم هر محصول  𝜑   دهو میسهم هر الشه در هزشنه تولیو را نشان  λ پارامتر
 از کل تولیو بخ  است.
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کش  جانشینی در الشزه ا ل )بزین    δل بین محصوالت   کش  تبوش τپارامتر 
 gنشزانگر بخز ، انزوشا     sالشه ارزش افز ده   الشه مواد  اسطه( اسزت. انزوشا   

 vaنشانگر نادرات، انزوشا   xنشانگر عرضه داخل، انوشا  dنشانگر کاال، انوشا 
وه نشانگر الشه مواد  اسزطه تجمیزع دز    maدهنوه الشه ارزش افز ده   انوشا  نشان
 است.

مواد  اسطه دامل قیمت نهاده است؛ بنابراشن الشزه   دوه تمامدر اشن بین هزشنه 
 توان به زبان رشاضی به اشن دکل نماش  داد: مواد  اسطه را می

)1/(1

1

,

s

s

g

g

sgs PPMA

















 

   (2)  

,g g tp gP PTP
     (3)  

سهم هزر جززء    γداخص قیمت کاالی  اسطه است. همچنین  PTPکه در آن 
نشزانگر کزاالی    tpکش  جانشینی در الشه مزبزور اسزت. انزوشا     ζدر الشه کاال   
  اسطه است.

نیز نیر ی کار   سرماشه بر اساس شک کش  جانشزینی   در الشه ارزش افز ده
دزونو. فزرم تزابعی الشزه ارزش افزز ده چنزین نمزاش  داده         با شکوشگر ترکی  مزی 

 دود. می
1

1 1 1
, , ,

s s s
s s l s s k k sPVA PL r

            (4)  

برای نیزر ی کزار   « l»داخص هزشنه الشه کار است   انوشا  PLدر اشن رابطه 
سزهم هزر جززء در الشزه      μبرای سرماشه انتخاه دوه اسزت. همچنزین    k  انوشا 

کش  جانشینی بین کار   سزرماشه در الشزه مزبزور اسزت. الشزه       ηارزش افز ده   
 توان چنین نماش  داد: نیر ی کار را می

1
1 11

1, , , , ,

s ss
subs sl s sl s ul s ul s ul s

PL w w
  
   

 
 

         (5)  

برای نیر ی کار ماهر    slعنوان داخص دستمزد   انوشا  به wدر اشن رابطه 
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سزهم هزر دزکل     ρبرای نیر ی کار ساده انتخاه دوه اسزت. همچنزین    ulانوشا 
کش  جانشینی بین نیر ی کار ساده   نیر ی کار ماهر  θنیر ی کار در الشه کار   

در نهاشت الشزه آرمینگتزون کزه جانشزینی محصزول داخلزی          در الشه مزبور است.
 دود: نورت زشر بیان می ، بهدهو می ارداتی را نماش  

1
1 1 1

, ,
g g g

g g im g g d gPA PM PD
   
    

    (6)  

به ترتی  داخص قیمزت محصزوالت داخلزی   دزاخص      PM, PDکه در آن 
بزه ترتیز  انزوشا  اردات       d, imقیمزت محصزول  ارداتزی هسزتنو. همچنزین      

کشز   ψسهم کزاالی داخزل    ارداتزی در اشزن الشزه         νات داخلی بوده، تولیو
 جانشینی بین کاالهای  ارداتی   تولیوات داخل در الشه مزبور است.

 . مخ رج و درآمد خ نوار2-2

کننو. کاالهای مختلزف بزا    خانوارها از مصرف کاالهای مختلف مطلوبیت کس  می
دهنزوه مخزارج خزانوار     رابطه رشاضی نشاندونو. به اشن ترتی   شکوشگر ترکی  می
 نیز عبارت است از:

1

11

,

h
h

h h g g

g

CPI P



 

    
 


   (7)  

بزه ترتیز  کشز  جانشزینی بزین کاالهزای        β ،α ،P   CPIکه در اشن رابطزه  
مصززرفی مختلززف، سززهم هززر کززاال در سززبو مصززرفی خززانوار، دززاخص قیمززت   

 hهستنو. انزوشا   کننوه مصرف  داخص قیمت سبو  gبرای کاالهای  کننوه مصرف
عنوان نماد مصرف انتخاه دزوه اسزت. در نهاشزت قیزو      به cبرای خانوار   انوشا 
 توان چنین نودت: بودجه خانوار را می

  , , , ,1 h h sl sl h ul ul h k k g g h

g

s LE w LE w KE r P QH   
 (8)  

، تقاضزای  hانزواز خزانوار    ترتی  نر  پا به sh ،QH ،KE   LEدر اشن رابطه 
، موجودی سزرماشه خزانوار   موجزودی نیزر ی کزار خزانوار را       gخانوار از کاالی 
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 دهنو. نماش  می

 . ت بع تق ض   نیرو  ك ر در هر بخش2-3

دزود، بزرای    نورت ساالنه در اشران تعیزین مزی   حواقل دستمزد به نکهشابا توجه به 
نیر ی کار ساده فرض حواقل دستمزد در الگو در نظر گرفته دوه اسزت. از سزوی   

 رانشز ااقتصزاد  هزا در   بخز   نیکار در بز  یر یتحرک کامل ن رسو میظر به ندشگر، 
کزار   یر یکامل ن جاشی امکان جابهحاضر  پژ ه در  افتو. به همین دلیل یاتفا  نم

 نیکزار بز   یر یز تحزرک ن  ،کنار گذادته   فرض دوه است یویتول یها بخ  نیب
از  یویکار در هر بخ  تول یر ین یتابع تقاضا برا ناقص است. یویتول یها بخ 

 سزازی  حل مسزئله حزواقل   ازآشو.  در آن بخ  به دست می ها شابی بنگاه رفتار بهینه
 نزورت تزابعی از   بزه کزار   یر یز ن بزرای تابع تقاضزا   ی،ویتول تیفعال در هر نهشهز

 .آشو میبه دست  الگو یپارامترها
 آشو: ت میتابع تقاضا برای نیر ی کار در تحقیر حاضر به اشن دکل به دس

1
1 11

1, , , , ,

, ,
1, ,

s

s ss
subsl s sl s ul s ul s ul s

ul s ul s s
subul s ul s

w w

L L
w



  


   
 

 

 
 

 

 
        

 
 
   

1
1 11

1, , , , ,

, ,

,

s

s ss
subsl s sl s ul s ul s ul s

sl s sl s s

sl s

w w

L L
w



  


   
 

 

 
        

 
 
   (9)  

دهنزو. سزاشر نمادهزا ماننزو      تقاضا برای نیر ی کار را نشان می Lدر اشن رابطه 
که تقاضا برای نیر ی کار بزا سزطح    دهو میانو. اشن عبارت نشان  قبل انتخاه دوه

رابطه « ها نسبت دستمزد نیر ی کار به ساشر قیمت»فعالیت رابطه مستقیم دادته   با 
هزای نسزبی را تشزوشو شزا      های جانشینی اثر تغییر در قیمت معکوس دارد   کش 

کننو. سهم نیر ی کار در کل هزشنه تولیو نیز نق  مهمزی در تقاضزای    تضعیف می
 کنو. اشفا می نیر ی کار



 ١٣٩٥ زمستان ♦ نوزدهمشماره  ♦سال پنجم  ♦ راهبرد اقتصادی     22

 نیرو  ك ر م هر . ت بع عرضه2-4

در اشن پژ ه  به تبعیت از ر شکرد غالبی که در الگوسازی تعادل عمزومی  جزود   
زا در نظر گرفته دوه است؛ اما فزرض   نورت بر ن دارد، عرضه نیر ی کار ساده به

بزه   1«فراغزت »  « مصزرف »دود عرضه نیر ی کار ماهر بر اساس انتخاه بزین   می
آشو. در  اقع هزشنه فرنت فراغت بیشتر بزرای هزر فزرد، مصزرف کمتزر       می دست

مصزرف بیشزتر   عرضزه کمتزر کزار       منزله بهاست. به بیان دشگر، عرضه بیشتر کار 
 مصرف کمتر خواهو بود. منزله به

تزوان بزر اسزاس فراغزت        را مزی  کننزوه  مصرفبه اشن ترتی  تابع مطلوبیت 
نی متناظر با اشن تابع مطلوبیت، بزوشن دزکل   مصرف تعرشف کرد. تابع مخارج ضم

 آشو: به دست می

 
1

1 1 1

, ,
h h h

h c h h z h hPE CPI PZ
   

   
    (10)  

به ترتی  کش  جانشزینی بزین کزار       χ ،ω ،PZ ،CPI   PEکه در اشن رابطه 
 کننزوه  مصزرف فراغت، پارامتر سهم، داخص هزشنه فرنت فراغت، داخص قیمت 

 zبرای مصزرف     cبرای خانوار،  h   داخص ضمنی مخارج خانوار است. انوشا
 برای فراغت انتخاه دوه است.

 آشو: تابع تقاضا برای استراحت به اشن ترتی  به دست می

 
1

1 1 1

, ,

, ,

h

h h h
c h h z h h

z h z h s h

h

CPI PZ
D WL E

PZ



   


  
 

 
  

 
 
   (11)  

به ترتی  دزاخص سزطح مطلوبیزت خزانوار   سزطح       WL   Eدر اشن رابطه 
هزشنه فرنزت   دهنو. از آنجا که داخص داخص مخارج ضمنی خانوار را نشان می

 فراغت با داخص دستمزد نیر ی کار ماهر برابر است.
 توان تابع تقاضای استراحت را چنین نودت: می

                                                                                                                                 

1. Leisure 
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 کنو: تابع تقاضای استراحت عرضه نیر ی کار ماهر را مشخص می

skl skl zS TE D        (13)  

داخص موجودی زمزان   TE   دهو میعرضه نیر ی کار را نشان  Sکه در آن 
 توان نودت: به عبارت دشگر می در دسترس خانوارها است؛

 
1

1 1 1

, ,

, , ,

h

h h h
c h h z h sl

skl h skl h z h s h

sl

CPI w
S TE WL E

w



   


  
 

 
   

 
 
   (14)  

عرضه نیر ی کار ماهر با دستمزد رابطه مسزتقیم دارد؛   دهو میاشن رابطه نشان 
 اما با داخص قیمت سبو مصرفی رابطه معکوس دارد.

 ت بع تق ض   سرم یه در هر بخش .2-5

فرض دوه است؛ اما تزابع تقاضزای سزرماشه در     زا بر نسرماشه  عرضهدر اشن الگو 
آشزو. از سزوی    ها به دسزت مزی   کل اقتصاد از مجموع توابع تقاضای سرماشه فعالیت

هزای تولیزوی بزه     شزابی بنگزاه   دشگر تابع تقاضای سرماشه در هر بخ  از رفتار بهینه
 عبارت است از: s. بر اشن اساس تقاضای سرماشه در بخ  آشو دست می

1
1 1 1

, ,

, ,

s

s s ss
va s s ma s s s

s va s k s s s

s

PVA PMA PVA
K AL Q

PVA r



   
 

  
 
     

   
  

   (15)  

که تقاضای سرماشه در هر بخ  با سطح فعالیزت آن   دهو میاشن عبارت نشان 
هزا رابطزه    بخ  رابطه مستقیم دادته   با نسزبت قیمزت سزرماشه بزه سزاشر قیمزت      

هزای نسزبی را    تغییزر در قیمزت  هزای جانشزینی اثزر     معکوس دارد. همچنین کش 
کننو. سهم سرماشه در کل هزشنه تولیو نیز در تقاضای سزرماشه   تشوشو شا تضعیف می
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 کنو. نق  مهمی اشفا می

 . ت بع عرضه داخلی ك اله  و خدم ت در هر بخش2-6

آشزو.   شابی بنگاه به دست مزی  توابع عرضه کاالها   خومات نیز بر اساس رفتار بهینه
 آشو: به داخل کشور توسط هر بخ  بوشن ترتی  به دست می عرضه هر کاال

, , , 1
1 1 1

, , , ,

g

g g g

g

g s d g s s s

d g s g x g s g

PD
S AL Q

PD PX



  



 
  

 
 

  
   
  

 (16)  

به ترتی  داخص قیمت نادراتی، داخص قیمزت   PX ،PD ،φ   Sکه در آن 
 دهنو. داخلی، سهم در الشه نادرات   نماد عرضه محصول را نشان می
درات شزک کشز    توجه به اشن نکته الزم است که بین عرضه به داخل   نزا 

تعرشف دوه است. بر اساس اشن تابع، عرضه شک محصول به داخل کشور  τتبوشل 
با سطح فعالیت بخ    قیمت داخلی آن رابطه مستقیم دارد؛ امزا بزا قیمزت آن در    

 دنیای خارج رابطه معکوس دارد.

 خدم ت ص دراتی در هر بخش . ت بع عرضه ك اله  و2-7

آشزو     شابی بنگاه به دست می از حل مسئله بهینه عرضه محصول به دنیای خارج نیز
 عبارت است از:

, , , 1
1 1 1

, , , ,

g

g g g

g

g s x g s s s

d g s g x g s g

PX
X AL Q

PD PX



  



 
  

 
 

  
   
  

 (17)  

کزه   دهو مینشان   تابع نماش  نادرات محصول است، Xاشن رابطه که در آن 
نادرات شک کاال نیز با سطح فعالیت بخ    قیمت دنیای خارج رابطه مسزتقیم    
با قیمت داخلی محصول رابطه معکزوس دارد. همچنزین بزا افززاش  قیمزت سزاشر       

هزا، نزادرات کزاالی مزورد نظزر کزاه         کاالهای مشترک شا افزاش  نزادرات آن 
 شابو. می
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 . ت بع تق ض  برا  ك اله  و خدم ت داخلی2-8

آشو. تقاضا در بزازار کاالهزا    قاضا در هر بازار از مجموع تقاضای افراد به دست میت
ها برای مصرف  اسطه   تقاضزای خانوارهزا      خومات از مجموع تقاضای فعالیت

هزا، تقاضزای    شزابی فعالیزت   آشو. با حل مسئله بهینه برای مصارف نهاشی به دست می
نزورت زشزر بزه     طه برای تولیزو، بزه  شک فعالیت اقتصادی از کاالها   خومات  اس

 آشو: دست می
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که تقاضا برای کاالها   خومات در هر بخ  تزابعی از   دهو میاشن تابع نشان 
هزای نسزبی   ضزراش  فنزی      سطح فعالیت بخ ، قیمت داخلی کاال، ساشر قیمزت 

توان دکل تفصیلی تابع تقاضا را بیان  است. با باز کردن داخص قیمتی هر الشه، می
کرد که دامل داخص قیمت همه انزواع نیزر ی کزار، سزرماشه، کاالهزا   خزومات       

 اهو بود.خو

 تق ض  برا  ك اله  و خدم ت وارداتی . ت بع2-9

شزابی بنگزاه بزه     به دکل مشابه، تابع تقاضا برای کاالهای  ارداتی نیز از مسئله بهینه
بیزان   20به ترتی  رابطه  sآشو. تابع تقاضا برای کاالی  ارداتی در فعالیت  دست می

 .دهو میرا نماش   sدر بخ   gتقاضا برای کاالی  ارداتی  Mدود که در آن  می

, , , ,

s gs

gs s
g s va s g s g im s s

s g g

PAPKLM PMA
M AL Q

PMA P PM

 

  
    

         
       (20)  

که با افزاش  قیمزت کزاالی  ارداتزی، تقاضزا بزرای آن       دهو میاشن تابع نشان 
شابو. در مقابل با افزاش  سطح فعالیت هر بخز ، تقاضزا بزرای  اردات     کاه  می

داد کزه بزا   تزوان نشزان    های قیمت، مزی  افزاش  خواهو شافت. با باز کردن داخص
 افزاش  قیمت کاالهای داخلی، تقاضا برای کاالی  ارداتی افزاش  خواهو شافت.
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 در ب زار ارز و تق ض . عرضه 2-10

  توابع  اردات  تعیینعرضه   تقاضا در بازار ارز در ارتباط با نادرات    اردات 
ارز نادزی   میزان درشافتیدر ارتباط با عرضه ارز، و. ندو بیان میهر کاال  نادرات  

نزادرات در   بزه  «آرمینگتزون »  میزان اختصاص خر جزی   سو کشاز نادرات در 
 .طرف دشگر قرار دارد

g g gX PFX PX X    (21)  

g g gPM M M PFX
   (22)  

همچنین قیمت  اردات، 
gPMدود. ، بر اساس رابطه زشر مشخص می 

(1 )g g gPM PW tm PFX     (23)  

که در آن 
gPW   قیمت جهانی کزاالیg ،PFX     نزر  ارز

gtm    نزر  تعرفزه
 ارداتی است. بر اساس اشن رابطه، تغییر تعرفه  ارداتی باعث تغییر قیمت کاالهای 

دود. همچنین به دلیل فرض  شن کاالها می ارداتی   به دنبال آن تغییر تقاضا برای ا
آرمینگتون، تولیوات داخلی   کاالهای  ارداتی جانشزین نزاقص شکزوشگر هسزتنو،     

های تولیزوی   تغییر در تقاضای کاالهای  ارداتی باعث تغییر در سطح فعالیت بخ 
و دون عنوان نهاده  اسطه در تولیو به کار گرفته می دود؛ زشرا کاالهای  ارداتی به می

 دود. که اشن خود موج  اثرگذاری بر متغیرهای کالن اقتصادی می

   خرده  داده: م تریس ه  داده. 3

کزالیبره دزوه اسزت.     1390ی خزرد سزال   ها دادهالگوی پژ ه ، بر مبنای ماترشا 
بزه  توان با انزوکی تغییزر    را می 1390سال  1(SAM« )ماترشا حسابواری اجتماعی»

ی خزرد  هزا  دادهی متفا ت بیان کرد. اشن ماترشا که شک ماترشا سازگار بزا  نورت
دزود. در حالزت    نامیزوه مزی  « ی خردها دادهماترشا »شا  MCM»2» اختصار بهاست، 
ی موجود در اشن ماترشا بسیار دزبیه مزاترشا حسزابواری اجتمزاعی     ها دادهکلی، 

از «  MCM» دارد. نزام  های اساسی است؛ اما با ماترشا حسابواری اجتماعی تفا ت

                                                                                                                                 

1. Social-Accounting Matrix 

2. Micro Consistent Matrix 
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سازی تعادل عمومی برگرفتزه   ( در الگو2004) 2«مارکوسن»   1«رادرفورد»مطالعات 
ی خزرد، دزکل نزوشنی از مزاترشا     هزا  دادهدوه اسزت. بزر اشزن اسزاس مزاترشا      

مسزئله مرکز    »بزر مبنزای   « CGE» حسابواری اجتماعی است که برای الگوسزازی 
نامتقزارن      SAM ی خزرد شزک  هزا  دادهمناس  است. ماترشا «  MCP»شا  3«مکمل

بهتزر   «CGE»را بزا ر ابزط الگزوی     هزا  دادهمستطیل دوه است که چگونگی ارتباط 
 (.1389)داهمرادی   همکاران،  دهو مینشان 

ماترشا حسابواری اجتماعی، ساختاری غیرمتقارن دارد  برخالفاشن ماترشا 
گیرد. اشن  را در بر نمیهای  اسطه ماترشا حسابواری اجتماعی    برخی از حساه

نورت مثبت   منفی  ی مربوط به تعامالت کارگزاران اقتصادی را بهها دادهماترشا 
ی  ر دی   خر جی از مفاهیم عرضه   تقاضا شا جا بهکنو. در اشن ماترشا  بیان می

ی موجزود در اشزن مزاترشا    ها دادهدود. در حالت کلی،  درآمو   هزشنه استفاده می
اقتصزاد  »ماترشا حسابواری اجتماعی است؛ اما بر پاشه مفاهیم مهمی از بسیار دبیه 

گیرنو. اشزن   بنا دوه است که در الگوهای تعادل عمومی مورد استفاده قرار می« خرد
های ر ابط رشاضی در الگوهای تعادل عمومی است، عبزارت   مفاهیم که دبیه بلوک

ابزری عرضزه   تقاضزا در    های تولیزوی، بر  از درط سود نفر اقتصادی در فعالیت
بازارهای اقتصاد، برابری مخارج   منابع درآمزوی بزرای نهادهزا، خزانوار   د لزت      

 است.
ها   تعامالت بین همه  ی خرد آن است که فعالیتها داده شژگی مهم ماترشا 

. منطزر  دهو میهای انتقالی نشان  کارگزاران اقتصادی را در قال  بازارها   پرداخت
سازی تعادل عمومی کمزک خواهزو    اشن ماترشا به فهم بهتر الگو نهفته در طراحی

کرد. طراحی جو ل بر پاشه اشن  اقعیت است که درآمو هزر کزارگزار اقتصزادی از    
های انتقالی است. مخارج   هزشنزه   محل عرضه کاالها   عوامل تولیو شا از درشافت

هزای   دلیزل پرداخزت  هر کارگزار نیز به جهت تقاضای کاالها   عوامل تولیو شا بزه  
 انتقالی است.

                                                                                                                                 

1. Rutherford 

2. Markusen 

3. Mixed Complementarity Problem 
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هزای اقتصزادی در چهزار فعالیزت      ی خزرد، کلیزه فعالیزت   هزا  دادهدر ماترشا 
مزازاد عملیزاتی     »انو. در اشن ماترشا، عوامزل تولیزو دزامل کزار،      بنوی دوه طبقه

عنوان نهادهای عمزوه مزونظر    است. همچنین د لت   خانوارها به (1)«درآمو مختلط
مقواری موجودی از شک کاال دادزته بادزو   آن را    کننوه مصرف انو. اگر قرار گرفته

شک کزاال،   وکننوهیتولاز کاال مصرفی دادته بادو، شا  آنکهبه بازار عرضه کنو، بو ن 
دزود.   مقواری هم از کاالی دشگر تولیو کنو، عود مزبور مثبت در جزو ل  ارد مزی  

ه در سطح بازار شک کزاال  دهنو؛ اعواد مثبتی ک مقادشر اشن جو ل ارزش را نشان می
دهنو   اعزواد منفزی میززان      جود دارد، در  اقع ارزش عرضه اشن کاال را نشان می

 تقاضا از کاالی مذکور هستنو.

 ١٣٩0ی خرد سال ها دادهماتریس . ١ جدول

)میلیون 
 ریال(

بخش 
 كشاورزی

بخش 
 صنعت

بخش 
 معدن

بخش 
 خدمات

 تشکیل
 سرمایه

 صادرات واردات خانوارها
 بخش
 عمومی

تعرفه 
بر 

 واردات

بخش 
 كشاورزی

۸۵۰ -۳ -۳۵ -۴۵ -۱۸۶ -۶۸۴ ۲۲۰ -۱۰۹ ۷-  ۶ 

بخش 
 صنعت

-۴ ۳۰۱ -۲۲۷ -۱۰ -۱۴۶ -۱۲ ۱۵۳ -۵۴ ۰ ۹ 

 ۵۰ ۰ ۱۰۶۸- ۸۸۱ ۶۵۸- ۱۱۹۵- ۵۳۳- ۲۷۳۹ ۶۸- ۹۷- بخش معدن

بخش 
 خدمات

-۱۲۹ -۸۷ -۵۳۵ ۳۶۶۴ -۶۷۵ -۱۶۰۵ ۱۶۰ -۱۱۷ -۶۷۵ ۰ 

 كار نیروی
 ماهر

-۳۵ -۲۵ -۲۹۸ -۷۳۳ ۰ ۱۰۹۱ ۰ ۰ ۰  

 كار نیروی
 ساده

-۶ -۶ -۶۶ -۴۰ ۰ ۱۱۷ ۰ ۰ ۰  

 درامد
 مختلط

-۴۵۳ -۱۸ -۱۵۶ -۹۶۸ ۰ ۱۵۹۵ ۰ ۰ ۰  

 مازاد
 عملیاتی

-۱۲۵ -۹۳ -۱۴۲۲ -۱۳۳۵ ۰ ۱۴۱۴ ۰ ۰ ۱۵۶۱  

  ۹۴۵- ۰ ۰ ۱۲۵۸- ۲۲۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ انداز پس

مالیات بر 
 واردات

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۵-  ۰ ۶۵  

 1390بر اساس ماترشا حسابواری اجتماعی سال  پژ ه منبع: محاسبات 

 زا و نحوه مح سبه . پ رامتره   برون3-1

های جانشینی در الگوهای تعادل عمومی، از مطالعات دشگزران اقتبزاس    مقادشر کش 
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دوه شا بر اساس اطالع پژ هشگر از ساختار اقتصزاد مزورد مطالعزه دناسزاشی شزا بزا       
در اقتصزاد   نکزه شادود. با توجه بزه   های اقتصادسنجی تخمین زده می استفاده از ر ش

ها ممکن نیست،  های جانشینی، به تفکیک کاالها   فعالیت اشران امکان تخمین کش 
  در مزواردی بزا    دوه انجامنتاشج مطالعات  ها در اشن پژ ه ، بر اساس مقادشر کش 

از ساختار اقتصاد اشران تعیین دوه است. در اشن بین، بزرای   نیمؤلفتوجه به دناخت 
جنسزن    »در الگو، بر اساس مطالعزه    های جانشینی مورد استفاده تعیین مقادشر کش 

 ینیجانشز بر اشن اساس کش ،  انو. انتخاه دوه EMPAX»(2)» (   الگوی2003) 1«تار
 اردات    نیبز  ینیجانشبرابر نفر، کش   مواد  اسطه هشارزش افز ده   ال هشال نیب

 عرضه داخل   نزادرات  نیب لشتبو، کش  «5/0»برابر  (نگتونیآرم هشداخل )ال ویتول
 نیبز  ینیجانشز ، کشز   «شزک »برابزر   هشکار   سرما نیب ینیجانش، کش  «شک»برابر 

 فرض دوه است.« 1/0»برابر  ساده کار ماهر   یر ین
توان نسبت کل تعرفه پرداختی در مورد شک بخز    همچنین نر  تعرفه را می

تولیوی به ارزش  ارداتی آن بخ  تعرشف نمزود. اشزن نزر  بزرای هزر بخز  از       
ی خزرد  هزا  دادهتقسیم مقوار تعرفه بر ارزش  اردات بر اساس اطالعزات مزاترشا   

هزا در سزاختار    برای پارامترهای سزهم در الشزه   نکهشامحاسبه دوه است. در نهاشت 
ترکیز   »ای، پارامترهای متعود  جود دارد. در الشه نخست در  اقع سزهم هزر    الشه

دود. در الشه د م سهم هر طبقه کزاالشی شزا عامزل     از کل هزشنه محاسبه می« کاالشی
همزین  های بعو نیز به  دود. در الشه خاص محاسبه می« در آن ترکی  کاالشی»تولیو 

دود. اطالعات مربوط بزه هزشنزه هزر کزاال در هزر الشزه از جزو ل         منوال عمل می
«MCM» دود. استخراج می 

 س ز  . نت یج تجربی و شبیه4

در اشن مطالعه شک سنارشو از کاه  تعرفه برای در نظر گرفتن آزادسازی تجاری   
تحلیزل اثزرات   د  سنارشو از جرشان سرماشه خارجی در نظر گرفته دوه است. برای 

بزه   کاه  تعرفه در شک سنارشو فرض دوه است که تعرفه بزر  اردات بزه ترتیز    
 درنو کاه  شابو. 50   40، 30، 20، 10میزان 

                                                                                                                                 

1. Jensen and Tarr 
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همچنین برای تحلیل اثزرات  ر د سزرماشه خزارجی نیزز د  سزنارشو در نظزر       
در برنامزه دشززم توسزعه، ردزو سززالیانه     نکزه شاگرفتزه دزوه اسززت. بزا توجزه بززه     

وی برای اقتصاد اشران در نظر گرفته دوه است   برای تحقر اشن میززان  درن هشت
میلیزارد دالر سزرماشه خزارجی در هزر سزال جزذه دزود، در         30-50ردو، باشزو  

، 35، 30نزورت   سنارشوی نخست فرض دوه است که جذه سرماشه خزارجی بزه  
ذه بادو. برای بزه دسزت آ ردن اثزر جز     1395میلیارد دالر در سال  50شا  45، 40

هزای بزاال، سزهم سزرماشه      سرماشه خارجی در ردو اقتصادی ذشل هر شک از حالزت 
فزرض دزوه    خارجی از تولیو ناخالص داخلی محاسبه دوه است. برای اشن منظور

در سزال  « GDP»شکسزان اسزت؛    1393بزا سزال    1394در سزال  « GDP» که تقرشباً 
( بزوده  WDI1, 2014) لمللزی ا بینمیلیارد دالر بر طبر آمار  425رقمی برابر با  1393
،  2/8،  7 انزوازه  بزه بنابراشن در اشن سنارشو ارزش  ر دی سرماشه به ترتیز    است؛

 از تولیو ناخالص داخلی خواهو بود. درنو 8/11   6/10،  4/9
، سزهم سزرماشه خزارجی از    1393در سزال   المللی بینهمچنین بر اساس آمار 

(؛ در WDI, 2014درنزو بزوده اسزت )    5/0تولیو ناخالص داخلی در اقتصاد اشزران  
، 1ه انزواز  بهنتیجه در سنارشوی د م فرض دوه که ارزش  ر دی سرماشه به ترتی  

درنو از تولیو ناخالص داخلی افزاش  شابو که اشن ارقام بزا فزرض    16    8، 4، 2
د  برابر دون جذه سرماشه خارجی در هر سال تا پاشان سال برنامه دشزم مطزرح   

 دوه است.

 اقتص د. اثرات ورود سرم یه بر 4-1

گفتزه بزرای    درنو تغییر   ردو متغیرهای کالن اقتصاد تحزت د  سزنارشوی پزی    
دوه است. مطزابر بزا انتظزارات     ارائه  3   2های   ر د سرماشه به اقتصاد در جو ل

دود که در هزر د  سزنارشو، بزا  ر د سزرماشه خزارجی، تولیزو        نظری، مشاهوه می
در سنارشوی نخست   در حالت  که یطور بهزاش  خواهو شافت؛ ناخالص داخلی اف

درنوی ارزش  ر دی سرماشه، درنو افزاش  در تولیو ناخالص داخلی  7افزاش  
درنزو، در   22/12درنزو، در حالزت سزوم     20/11درنو، در حالت د م،  17/10

                                                                                                                                 

1. World Development Indicators 
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 درنو است. 21/14درنو   در حالت پنجم  23/13حالت چهارم 
کزه تولیزو ناخزالص داخلزی در حالزت       دهو می  نشاننیز  نتاشج سنارشوی د م

درنزو، در   52/7درنو، در حالت سزوم   71/5درنو، در حالت د م  4/1نخست 
شابزو    درنزو افززاش  مزی    57/17درنو   در حالت پزنجم   03/11حالت چهارم 

جرشزان  ر دی سزرماشه در هزر د  سززنارشو موجز  افززاش  مصزرف، نززادرات،       
دود؛ اما مخارج د لت پزا از  ر د سزرماشه کزاه       اردات   تشکیل سرماشه می

 اثر منفی دارد. کننوه مصرفشابو که اشن موضوع بر داخص قیمتی  می
جنبزه از  دهنوه اثر افزاش  تولیو بزر اشزن د     افزاش  نادرات   مصرف نشان
دود که گشاش  تولیو عامزل انزلی   مسزلط      اقتصاد است. به عبارتی مالحظه می

برای توسعه نادرات   همچنزین افززاش  رفزاه در سزطح ملزی اسزت. در نتیجزه        
توان ادعا کرد که جذه سرماشه خارجی   تکنولوژی راهی برای تحقر اقتصزاد   می

. از سزوی دشگزر بزا اشزن د      گزرا اسزت   زای بزر ن  اقتصزاد در ن  عنزوان  بهمقا متی 
سنارشوی مختلف، افزاش  در میزان  اردات د ر از انتظار نیست؛ زشرا اقتصاد اشران 

ای  ابسزته اسزت   اساسزاً جزذه      ای    اسطه به  اردات کاالهای سرماشه دوت به
کنو. کزاه  در مخزارج د لزت     تر می های خارجی نیز اشن مطل  را پررنگ سرماشه

 شزژه   های خارجی، بخ  خزارجی   بزه   ه بعو از جذه سرماشهک دهو مینیز نشان 
هزای د لزت در اقتصزاد     بخ  خصونی جاشگزشن د لت دوه، از حجزم فعالیزت  

دود. در نهاشت بزه دلیزل گشزاش  تولیزو   افززاش  عرضزه در اقتصزاد،         کاسته می
 ها کاه  خواهو شافت. قیمت

 وی نخست جریان سرمایهدرصد تغییر )رشد( متغیرهای کالن بر اثر سناری .2 جدول

 7% 8/2% 9/4% %10/6 %11/8 

 14/21 13/23 12/22 11/20 10/17 تولید ناخالص داخلی
 3/52 3/11 2/71 2/32 2/21 مصرف

 -13/77 12/79- -11/79 -10/77 -9/72 مخارج دولت

 24/32 21/90 19/45 16/94 14/34 تشکیل سرمایه
 18/24 16/75 15/25 13/72 12/17 صادرات
 12/78 11/36 9/93 8/47 6/99 واردات

 -3/44 3/11- -2/78 -2/44 -2/11 كننده مصرفشاخص قیمت 

 منبع: محاسبات تحقیر
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 درصد تغییر )رشد( متغیرهای کالن بر اثر سناریوی دوم جریان سرمایه. ٣ جدول

 16% 8% %4 %2 %1 حجم ورود سرمایه )درصد از تولید داخلی(

 17/57 11/03 7/52 5/71 4/10 تولید ناخالص داخلی
 4/93 2/24 0/93 0/28 0/24 مصرف

 -17/02 10/59- -6/97 -5/04 -4/04 مخارج دولت
 32/44 16/52 7/08 3/23 0/88 تشکیل سرمایه

 23/29 13/46 8/21 5/49 4/10 صادرات
 17/60 8/23 3/21 0/62 0/17 واردات

 -6/18 3/54- -2/31 -1/73 -1/45 كننده مصرفشاخص قیمت 

 ع: محاسبات تحقیرمنب

نشزان داده   3   2هزای   دزوه در جزو ل   بر اشن در نمودارهای زشر نتاشج ارائه عال ه 
نتزاشج را بزر    3نتاشج الگو را طبر سنارشوی نخست   نمزودار   2دوه است. نمودار 

 .دهو میاساس سنارشوی د م نشان 

 ك هش تعرفه بر واردات بر اقتص د ات. اثر4-2

هزا بزر متغیرهزای کزالن اقتصزاد       اثرات مربوط به کاه  تعرفه 3جو ل دماره در 
دوه است. بر اساس اشن جو ل با کاه  تعرفه بزر   تحت سنارشوهای مختلف ارائه 

شابو. مقوار افززاش  در تولیزو ناخزالص      اردات، تولیو ناخالص داخلی افزاش  می
 79/3ارشوی پنجم برابر با درنو   در سن 75/3داخلی در سنارشوی نخست برابر با 

دزود   ای می تر دون کاالهای  اسطه درنو است. در  اقع کاه  تعرفه باعث ارزان
کارگیری   در نتیجه سب  افززاش  تولیزو ناخزالص داخلزی      که در جرشان تولیو به

دزود آزادسزازی تجزاری از     دود. در اشن مورد باشو توجه کرد، با اشنکه ادعا مزی  می
توانو آثار سوء بر اقتصزاد اشزران دادزته بادزو   تولیزو را       ها می طرشر کاه  تعرفه

دزود کزه    کنزو   مالحظزه مزی    تخرش  کنو، نتزاشج حانزل اشزن مطلز  را رد مزی     
کنو   اشن ر نزو   ی   با برنامه اثرات مثبتی را برای تولیو اشجاد میجشتورآزادسازی 

 افزاش  در تولیو بوده است.
  



 33     ...رویکرد  اقتصاد ایران؛ با تحلیل اثر آزادسازی تجاری و ورود سرمایه خارجی بر

 در سناریوی اول خارجی بر متغیرهای کالن اقتصادی. اثرات ورود سرمایه 2نمودار 

  

  

  

 
 منبع: محاسبات تحقیر
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 اثرات ورود سرمایه خارجی بر متغیرهای کالن اقتصادی در سناریوی دوم .٣ نمودار

  

  

  

 
 منبع: محاسبات تحقیر
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دزوه اسزت. افززاش  دزاخص      کننزوه  مصرفنادرات،  اردات   داخص قیمت 
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در اقتصاد  1«درجه عبور نر  ارز»بودن  دهنوه باال توانو نشان می کننوه مصرفقیمت 
اثرات مثبزت   های داخلی توانو بر قیمت های خارجی می اشران بوده   افزاش  قیمت

دادته بادو. در نتیجه ابزار افزاش   اردات برای کنترل تورم در اقتصاد اشزران ابززار   
مناسبی نیست. با اشن حال اشن ر نو نز لی است   هر چه آزادسازی بیشزتر بادزو،   

 ها به نسبت کمتر است. ردو قیمت
ن با کاه  تعرفه اما تشکیل سرماشه در اقتصزاد کزاه  شافتزه اسزت   بزر اشز      

دوه   در نتیجزه   های داخلی  های خارجی جاشگزشن سرماشه اساس، احتماالً سرماشه
تر دزون کاالهزای    گذاری داخلی کاه  شافته است. با کاه  تعرفه   ارزان سرماشه

شابزو. در اشزن نزورت  اردات      ارداتی، مصرف کاالهای  ارداتی نیز افززاش  مزی  
 شابو. ص داخلی، نادرات نیز افزاش  میافزاش  شافته، به دلیل افزاش  تولیو ناخال

 درصد تغییر متغیرهای کالن در اثر سناریوی کاهش تعرفه بر واردات .4 جدول

 %50 %40 %30 %20 %10 كاهش تعرفه
 ۷۹/۳ ۷۸/۳ ۷۷/۳ ۷۶/۳ ۷۵/۳ تولید ناخالص داخلی

 ۳/۱ ۲۱/۱ ۰۵/۱ ۸۶/۰ ۶۷/۰ مصرف

 ۰۴/۲ ۴۵/۱ ۸۲/۰ ۳/۰ ۰۲/۰ مخارج دولت

- سرمایهتشکیل  ۷/۰  ۸/۰- ۹۵/۰- ۱/۱۱- ۲۶/۱- 

 ۰۲/۳ ۹۶/۲ ۹/۲ ۸۴/۲ ۸/۲ صادرات
۷۹/۱ ۷۲/۱ واردات  ۸/۱  ۹/۱  ۹۳/۱  

 ۴۳/۰ ۵۳/۰ ۶۲/۰ ۷۱/۰ ۷۶/۰ كننده مصرفشاخص قیمت 

 منبع: محاسبات تحقیر

 در مورد اثر کاه  تعرفه بر اقتصاد، در نمزودار  4دوه در جو ل دماره  نتاشج ارائه
 نشان داده دوه است.نیز  4دماره 

  

                                                                                                                                 

1. Exchange Rate Pass-through 
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 . اثرات کاهش تعرفه بر متغیرهای کالن اقتصادی4 نمودار

  

  

  

 
 منبع: محاسبات تحقیر
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 ه   سی ستی گیر  و توصیه نتیجه

توسعه توجه زشزادی   در حالبه آزادسازی تجاری در کشورهای  در چنو دهه اخیر
هزا باعزث دزوه     دوه است. مشکالت اقتصادی زشاد اشن کشورها در طی اشن سزال 

ی برای اشن مشکالت بادنو   در اشزن  حل راهی  جو جستاست که کشورها در پی 
انزو.   راستا کشورها برای دستیابی سرشع   پاشوار ردو اقتصادی تالش زشادی کزرده 

دوه برای دستیابی به چنین ردوی، در زمینه رفع  اقوامات   ابزارهای به کار گرفته
دزونو.   های مقواری بودنو که به تجزارت مربزوط مزی    ای   محو دشت موانع تعرفه

همچنین در بسیاری از موارد، آزادسازی تجاری منجر بزه جرشزان سزرماشه از نزوع     
دود. در اشزن مقالزه بزا طراحزی الگزوی تعزادل عمزومی          ر د سرماشه خارجی می

پذشر، اثرات  ر د سرماشه خارجی   کاه  تعرفه بر اقتصاد اشزران بررسزی    محاسبه
نزنعت،  »، «کشزا رزی »، «اقتصزادی »دوه، چهار بخز  عمزوه    دو. الگوی طراحی

را در بر دادت. برای بررسی اثرات  ر د سزرماشه خزارجی در   « خومات»  « معون
حاسبه دو   در شک سنارشو ارزش  ر دی سرماشه با توجه به برنامه دشم توسعه م

دزود.   سنارشوشی دشگر فرض دو که ارزش  ر دی سرماشه در هر سال د  برابر می
 انو. به دست آموه 1390ی خرد سال ها دادهنتاشج الگو با استفاده از ماترشا 

ها، جرشزان  ر دی سزرماشه در هزر د  سزنارشو موجز        بر طبر نتاشج بررسی
دزود؛ امزا مخزارج د لزت      اشه میافزاش  مصرف، نادرات،  اردات   تشکیل سرم

شابزو.  ر د سزرماشه همچنزین بزر دزاخص قیمتزی        پا از  ر د سرماشه کاه  می
اثر منفی دارد. همچنزین در هزر د  سزنارشو،  ر د سزرماشه خزارجی       کننوه مصرف

هزا سزب     باعث افزاش  تولیو ناخالص داخلزی   از سزوی دشگزر، کزاه  تعرفزه     
ی   بزا  جشتزور دود   به اشزن ترتیز  آزادسزازی     افزاش  تولیو ناخالص داخلی می

 کنو. برنامه، اثرات مثبتی را برای تولیو اشجاد می
بر  اردات موجز  افززاش  مصزرف، مخزارج د لزت،       همچنین کاه  تعرفه

گزردد. در  اقزع افززاش  اشزن      می کننوه مصرفنادرات،  اردات   داخص قیمت 
دهنوه اشن است که ابزار افزاش   اردات برای کنترل تزورم در   داخص قیمت نشان

اما با کاه  تعرفه تشکیل سزرماشه در اقتصزاد کزاه     ؛ اقتصاد اشران مناس  نیست
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ست؛ با اشن حال نتزاشج نشزان داده کزه آزادسزازی تجزاری در سزطح بزاال          شافته ا
 دود. می ها نورت جوی، کمتر موج  افزاش  سطح قیمت به

 های سیاستی زشر را ارائه کرد: توان تونیه با توجه به نتاشج می
گزذاران   هزای خزارجی توسزط مقامزات   سیاسزت      استراتژی جذه سرماشه -

شزرا بزر اسزاس هزر د  سزنارشو در سیاسزت جزذه        نورت جوی دنبال دود؛ ز به
اثرات مثبتی بر تولیزو خواهزو دادزت. همچنزین      طور حتم بههای خارجی،  سرماشه

توانو بزا انتقزال تکنولزوژی     های مستقیم خارجی می دود که جذه سرماشه تأکیو می
 همراه بادو.

لحر  شژه از دراشط انلی م آزادسازی تجاری از ملز مات اقتصاد جهانی، به -
گزذاران باشزو بزا     دون به سازمان تجارت جهانی است. در نتیجه مقامات   سیاست

برنامه جوی   دقیر اشن مهم را در اقتصاد اشران دنبال کننو   در نزورت پزذشرفتن   
اشران در اشن سازمان، ضمن استفاده از نقاط مثبت آزادسازی، تولیوکننوگان داخلزی  

هزا در   ت کزرده، دزراشط را بزرای رقابزت آن    های پشزتیبانی حماشز   را نیز با سیاست
 بازارهای جهانی فراهم سازنو.

های خارجی نسبت به سیاسزت   موت سیاست جذه سرماشه نورت کوتاه به -
بزه عبزارت دشگزر اشزران     ؛ دزود  تونیه می دون یجهانآزادسازی تجاری در فرآشنو 

دزون بزه    سازی بزرای ملحزر   برای قرار گرفتن در مختصات اقتصاد جهانی   آماده
های خارجی استفاده  سازمان تجارت جهانی، بهتر است ابتوا از زا شه جذه سرماشه

هزا     سپا در بلنوموت برنامه آزادسازی تجاری را دنبال کنو؛ زشرا جذه سزرماشه 
 بر تولیو   متغیرهای کالن، نسبت به آزادسازی تجاری اثرگذارتر است.

ی   بعو از  قوع آن به فاکتورهای باشو در موشرشت فراشنو آزادسازی اقتصاد -
توانو منزافع اقتصزادی نادزی از     سیاسی توجه  شژه کرد؛ زشرا در برخی از موارد می

 اشن پوشوه را خنثی کنو.

 



 

 

 ه  نوشت پی
    کارکنزان   خومات  جبران  از کسر مجموع  پا  آنچه. بر اساس تعرشف مرکز آمار اشران، 1

  وهیز نام  یاتیز مزازاد عمل  ،مانزو  یمز   یبزاق   افزز ده  از ارزش ویز بر تول  اتیمال  خالص
    در آن دود یم  انجام که توسط خانوار  شیها تیدر مورد فعال  تیکم  نش. ادود یم
مززد    بو ن  کارکنان  عنوان خانوار به  یمزد، اعضادستبا   کارکنان  یریکارگ به  یجا به
  خزومات   جبران  در آن راشز ،دود یم  وهیمو مختلط نامآدر دونو، یم  کار مشغول  به

 . است  کیتفک  رقابلی( غ هشمو سرماآ)در  شیمو کارفرماآ  در
 های محیط زشستی در آمرشکا طراحی دوه است. است که برای تحلیل سیاست . الگوشی2

 من بع
گزذاری مسزتقیم    نقز  سزرماشه   (.1392) رئیسی عباسزعلی  .بتول ،رفعت .حسین ،استادی

(   بررسزی رابطزه متقابزل    1357-1387( در ردو اقتصادی اشران )FDIخارجی )
 .172-147(: 9)3، تحقیقات توسعه اقتصادی. ها آن

 .چ سزوم . سازی   مسزائل آن، ترجمزه حسزن گلرشزز     (. جهانی1384). استیگلتیز، جوزف
 ی.هران: نشر نت

 ر ییز اثرات  ر د ن یتعادل عموم لیتحل(. 1392حقیقی، اشمان   بهاءلو هوره، مرضیه )-
 یهزا  فصزلنامه پزژ ه   . رانشز کار ماهر در بزازار کزار ا   ر ییخر ج ن   کار ساده

 .89-67(: 3)15. (وارشاقتصادی )ردو   توسعه پا
بررسی اثرات آزادسازی تجزاری بزر متغیرهزای    . (1387) ، منصورزشباشی .آمنه ،ذ قی پور

نشزرشه اقتصزاد   کلیوی بخ  کشا رزی اشران: مول تعادل عمومی قابزل محاسزبه.   
  .93-67 :(4)3 .کشا رزی

   کشزا رزی  تجزاری بخز    آزادسزازی  (.1385) دیرشن نژاد، مصری   کمیل سیو طیبی،
 فصزلنامه اشرانزی.   محاسبه: مطالعه خانوارهای قابل یتعادل عموم های مولکاربرد 
 .24-5(: 1)4 ،اقتصادی های بررسی

طراحزی مزول تعزادل عمزومی      .(1389زاهوی، راضیه ) .حقیقی، اشمان .داهمرادی، انغر
 زارت امزور اقتصزادی   داراشزی، معا نزت امزور       . تهران:پذشر برای اشران محاسبه

 اقتصادی.

گزذاری مسزتقیم خزارجی در     سزرماشه  سزررشز  اثزر  .(1385نالح ) ،. قوشولکبرا ،کمیجانی
: (.5)41 ،مجلزه تحقیقزات اقتصزادی   ادتغال ماهر   غیرماهر بخ  خومات اشران. 
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 پیوست

منو هستنو. در  اقع اشن  ل تحقیر حاضر از مبانی نظری اقتصاد خرد بهرهر ابط رشاضی مو
 کننوگان حانل دوه است. شابی تولیوکننوگان   مصرف ر ابط از رفتار بهینه

: فرض دوه است خانوارها در هر د ره از زمان، رفاه خود را از مصرف یابی مصرف بهینه
مطلوبیزت از فزرم کشز     سزازنو   تزابع    کاالها   خومات مختلزف حزواکثر مزی   

جانشینی ثابت برخوردار است. همچنین فزرض دزوه اسزت درآمزو خانوارهزا از      
توان چنین نمزاش    شابی خانوار را می محل عرضه کار   سرماشه است. مسئله بهینه

 داد:
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  (1) 

میززان تقاضزا شزا مصزرف      QHh,gبزوده     hنشانگر رفاه خزانوار   WELhکه در اشن رابطه 
کشز    βپارامتر سهم بزوده     α. همچنین دهو میرا نماش   gاز کاالی  hخانوار 

قیمت کاالهزا     PCgعال ه  . بهدهو میجانشینی در سبو مصرفی خانوار را نماش  
خزانوار اسزت      انواز نماشانگر نر  پا savخومات را نماش  داده است. پارامتر 

Y   متغیر دهو میکل درآمو خانوار را نماش .w       دسزتمزد نیزر ی کزار بزوده L 
دوه توسط خانوار را نماش  داده است. درآمزو خزانوار از    میزان نیر ی کار عرضه
کزه موجزودی    Kاسزت     rضره نر  بازدهی سرماشه که  محل سرماشه از حانل
مربزوط   ulآموه است. در نهاشت انوشا ، به دست دهو میسرماشه خانوار را نشان 

 مربوط به نیر ی کار ماهر است. slبه نیر ی کار غیرماهر   انوشا 
، تابع تقاضای خانوارها از کاالها   خزومات مختلزف   کننوه مصرفشابی  با حل مسئله بهینه

قابل محاسبه است. در مورد مسئله تحقیر حاضر تزابع تقاضزا بزه دزکل زشزر بزه       
 آشو: دست می
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 (2) 

طزور کزه تزابع     است. همزان  hداخص قیمت سبو مصرفی خانوار  CPIhکه در اشن رابطه 
رابطه مستقیم بزا درآمزو   رابطزه     g، تقاضای خانوار از کاالی دهو میتقاضا نشان 

تر بادزو، تقاضزا از    بزرگ αمعکوس با قیمت نسبی خود کاال دارد. هر چه پارامتر 
تر بادو، اثر تغییر قیمت نسزبی تشزوشو    بزرگ βکاال بیشتر است. همچنین هر چه 

 دود. می

 ی بی در تولید بهینه

برای اشن مورد، فرض دوه تولیوکننوگان به دنبال حواقل هزشنه تولیو هسزتنو. تولیزو هزر    
گیزرد. تزابع تولیزو از     کاال با استفاده از کاالهای  اسطه   عوامل تولیو نورت می

ای تو شن دزوه اسزت.    نورت الشه فرم کش  جانشینی ثابت برخوردار بوده   به
در الشه ا ل تولیو کل الشه ارزش افز ده   کل الشه مواد  اسطه با شکوشگر ترکیز   

به عبارت دشگر مسئله تولیوکننوه در تعیین تکنولوژی تولیو در الشه ا ل ؛ دونو می
 دود: بیان می گونه نشا
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 (3) 

الشه مواد  QINTالشه ارزش افز ده )کار   سرماشه(،  QKLهزشنه کل تولیو،  TCکه در آن 
انزوشا   sدهنزو. همچنزین    ها را نمزاش  مزی   قیمت Pکل محصول    sQ اسطه،
 INTانزوشا الشزه ارزش افزز ده،     KLانوشا الشه ا ل بزوده،   klmها بوده،  بخ 

 پارامتر سهم است. λکش  جانشینی    σانوشا الشه مواد  اسطه، 
کزار    »  « مزواد  اسزطه تجمیزع دزوه    »شابی تولیوکننوه ترکیز  بهینزه    با حل مسئله بهینه

در قال  الشه مزواد  اسزطه   الشزه ارزش افزز ده مشزخص      « سرماشه تجمیع دوه
 دود. به اشن ترتی  حجم بهینه برای الشه ارزش افز ده عبارت است از: یم
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 همچنین حجم بهینه برای الشه مواد  اسطه عبارت است از:
1
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 (5) 

به عبارت دشگزر تولیوکننزوگان    دود؛ شابی مشابه انجام می نیز شک بهینههای زشرشن  در الشه
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 کننو. در هر الشه نیز هزشنه تشکیل آن الشه را حواقل می

 :تركیب بهینه در الیه ارزش افزوده

شابی تولیوکننوه بزرای تعیزین تکنولزوژی بهینزه تولیزو در الشزه ارزش افزز ده         مسئله بهینه
 نورت زشر است: به
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 (6) 

 klنیر ی کار در تولیو هر بخ  اسزت. انزوشا    L   نشانگر سرماشه Kکه در اشن رابطه، 
کش  جانشینی بین کزار     σنیز مربوط به الشه ارزش افز ده است. در اشن رابطه 

 پارامتر سهم در الشه ارزش افز ده است. μ   دهو میسرماشه را نشان 
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 (8) 

 تركیب بهینه در الیه ك ر

سزازی   الشه نیر ی کار دامل نیر ی کار ساده   ماهر است. هر فعالیت بزه دنبزال حزواقل   
شزابی   مسزئله بهینزه  به عبارت دشگزر   ؛نیر ی کار مورد نیاز خود است نیتأمهزشنه 

 نورت زشر است: تولیوکننوه برای تعیین تکنولوژی بهینه تولیو در الشه کار به

, ,
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 (9) 

نیر ی کار غیرمزاهر     unنر  دستمزد،  wنشانگر هزشنه کار در هر بخ ،  LCکه در آن 
sk  نیر ی کار ماهر است. در اشن رابطهQLun     تقاضا برای نیر ی کار ساده بزوده

QLSK  تقاضا برای نیر ی کار ماهر است. همچنینL   ، نیر ی کار مورد نیاز بخز
ρ    پارامتر سهمσ .کش  جانشینی است 
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 (11) 

 تركیب بهینه در الیه مواد واسطه

سازی هزشنه مزواد  اسزطه    در الشه کاالها   خومات  اسطه نیز تولیوکننوه به دنبال حواقل
شابی برای تعیین تکنولوژی بهینزه تولیزو در الشزه     است. به دکل مشابه مسئله بهینه

 توان به اشن نورت بیان کرد: بخ  را میکاالها   خومات  اسطه هر 
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 κ. همچنزین  دهزو  مزی تقاضزای  اسزطه را نمزاش      QINTداخص قیمت    Pکه در آن 
 gانزوشا الشزه  اسزطه،     INTکش  جانشینی است. در نهاشزت   σپارامتر سهم   

 های مختلف است. انوشا بخ  sانوشا کاالها   خومات   
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 وارداتی و داخلی ك ال بهینه تركیب 

 آشو. شابی هزشنه در تولیو   مصرف به دست می میزان  اردات شک کاال از بهینه
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 و استراحت مصرف ی بی بهینه

کنزو.   فرض دوه است خانوار هم از مصزرف   هزم از اسزتراحت مطلوبیزت کسز  مزی      
بهینه استراحت   مصزرف خزود   توانو مقوار  همچنین فرض دوه است خانوار می

 شابی زشر مشخص نماشو: را بر اساس مسئله بهینه
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