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 چکیده: 

های ابالغی  ای بر اثرگذاری اجرای سیاست تجارت منطقه  تأثیرخصوص در شرایط تحریم، بررسی  یکی از مباحث اقتصاد ایران به

نقش    با توجه بهاقتصاد مقاومتی در افزایش تولید است. هدف این مقاله طراحی الگوی چگونگی تأثیر اقتصاد مقاومتی بر تولید  

ومتی بر تولید ملی از  های اقتصاد مقاای است. بنابراین سؤال مقاله حاضر این است که الگوی اثرگذاری سیاست تجارت منطقه 

محاسبه  (، الگوی تعادل عمومی قابل2015برای پاسخ به این سؤال، از تلفیق الگوی داس ) ای چگونه است؟طریق تجارت منطقه

)  الگوی جاذبه  ،(2013دکالو و همکاران ) الگوی صمدی و همکاران  اقتصاد  نتایج نشان می  شده است.استفاده  (1398و  دهد، 

تقویت شاخص اقتصاد مقاومتی و اثر بر  با    ،اول بر تولید اثرگذار باشد.    تواندیم وجه    سهاز    یا منطقهتجارت    بر اساس  مقاومتی 

تابع مسافت    و مقصد، موجب افزایش  مبدأبا کاهش فاصله بین دو کشور  وم،  دبر تولید اثرگذار باشد.  شاخص قدرت جذب دانش  

الگوی   بر اساس اقتصاد مقاومتی    م،سو  و   شودیمتولید    افزایشتقویت شاخص قدرت جذب دانش و    و اثر یادگیری و درنتیجه

و تولید    وریبهره، افزایش ضریب سرریز فناوری و افزایش  بهبود رابطه مبادله بازرگانی،  ایمنطقه جاذبه موجب افزایش تجارت  

 .  شودمی

  

 ای منطقه، تجارت محاسبهقابلاقتصاد مقاومتی، الگوی جاذبه، الگوی تعادل عمومی   کلیدی:کلمات  
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 مقدمه:  -1

و سازمان تجارت جهانی    بوده   هاست دغدغه کشورهای مختلف دنیایکی از موضوعاتی است که سال  شدنجهانی

تجربه نشان داده    ازآنجاکه.  کند می جهان فعالیت    این پدیده در  گذاریسیاستو    سازیپیاده مسئول    عنوانبه 

نهادهای    هایگذاریسیاست و سایر  منافع کشورهای    المللیبین موجود در سازمان تجارت جهانی  اساس  بر 

برخوردار    هاسازماناز مزایای این    هاسیاست تحریم و سایر    وسیله به است و برخی کشورها    شدهتنظیم   طلبسلطه 

و همچنین استفاده از منافع    شدنجهانیمقابله با جریان منفی    هایراه یکی از    گرایینطقه م  رو ازایننیستند.  

 .  (Ekanayake, Mukherjee, & Veeramacheneni, 2010 ) است المللیبین تجارت 

 به موارد زیر اشاره کرد:  توانی اقتصادی م  ییگرامنطقه از مزایای اصلی   بنابراین،

 عضو بلوک تجاری.  یسرعت بخشیدن به رشد و توسعه کشورها -الف

  افته یکمتر توسعه   یبلوک به کشورها  افتهیتوسعه   یبهره گیری از فناوری برتر از انتقال فناوری از کشورها -ب

, ص.  1391صفوی,    &)متقی, سحابی, متقی,    داخلی  یدر مقابل بازارها  ترعیبلوک و مواجهه با بازارهای وس 

180) . 

، منافع ملی کشورها را  یالمللن یبنیازهای جدید حوزه    نیتأمدر کنار    تواند ی م  ییگرامنطقه   ازآنجاکه  بنابراین

در عین استفاده از مزایای    شدنیجهانمقابله با جریان    یهاراه حفظ کند، یکی از    یامنطقه   یهانامه توافق نیز در  

، منافع ملی کشورها  یالمللن ینیازهای جدید حوزه ب  ن یاقتصادی و تجاری همراه با تأم  ییگرامنطقه آن است.  

 . (4, ص. 1392شعاعی,  &)آذربایجانی, رنجبر,  کند ی حفظ م یامنطقه  یهاه یرا نیز درون اتحاد

نظریه جاذبه و فرمول بنیادی آن از فیزیک  ، الگوی جاذبه است.  ییگرامنطقه   دهندهح یتوضیکی از الگوهای  

استخراج  به نیوتنی  اجتماعی  علوم  در  الگوهای جاذبه  و  برای شکلطور گسترده شده    ی هاجاذبه   یهایبند تر 

الگوی جاذبه برای    که هر حرکت بر روی فضای آن منتج از یک فرایند بشری است.  رود ی به کار م   یابافاصله

،  ی ااتحاد منطقه  ریتر مانند تأث تجارت دوجانبه در حالت کلی و همچنین در چارچوب خاص   یهاانیتحلیل جر 

فق است  کاررفته است. هرچند این الگو ازنظر تجربی مو ، روابط مستعمراتی و مجاورت جغرافیایی به مهاجرت

و    1هرحال، تین بر گن . به ردیگی آن موردانتقاد قرار م  یررسمیاما گاهی به علت فقدان مبانی نظری و ماهیت غ

  الملل ن یبرای اولین بار الگوی جاذبه را بدون یک پشتوانه نظری قوی برای تحلیل جریان تجارت ب  2پوی هونن 

 . (11, ص.  1392شعاعی,  &)آذربایجانی, رنجبر,  به کار گرفتند 

و ظلم جهانی مورد فشار و تحریم    طلبیسلطه ایران یکی از کشورهایی است که به لحاظ مقابله ایدئولوژیک با 

اقتصادی علیه   عیارتمامبرای مقابله با جنگ  اتخاذشده هایسیاستاست. یکی از  قرارگرفته اقتصادی مختلف 

تولید داخلی   بره یتکاز نگاه مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی  .استاقتصاد مقاومتی  هایسیاستکشور 

 .شودی مل رونق اقتصادی با تولید حاص واست 

 
1.Tinbergen (1962) 
2. Poyhonen (1963) 
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در   تولید  افزایش  راهکارهای  از  مقاومتی،    یهااست یس یکی  با    ییگرامنطقه اقتصاد  تجارت  سطح  افزایش  و 

اقتصادی در    یهام یتحردر شرایط افزایش  منطقه  کشورهای همسایه است. افزایش حجم تجارت با کشورهای  

آمارهای سازمان توسعه و تجارت ایران  آشکار کرد.    شی ازپش یبرا    یامنطقه اخیر، اهمیت نقش تجارت    یهاسال

  ماهه هفت کشور عراق دومین مقصد صادرات کاالهای غیرنفتی ایران بوده و در    1398که در سال    دهد ی منشان  

در    دهد یم، کشور عراق اولین مقصد صادرات ایران بوده است. عالوه بر آن همین آمارها نشان  1399اول سال  

 . اند داده مقصد اول صادرات ایران را تشکیل    17و آسیایی   یامنطقه  کشورهای  1398سال 

تجارت    ازآنجاکه اهمیت  به  توجه  با  و  بوده  ملی  تولید  محرک  صادرات،  در    یامنطقه افزایش  ملی  تولید  و 

از سوی مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید ملی،    1399گذاری سال  اقتصاد مقاومتی و نام   یهااستیس 

همچنین الزم  الگوسازی شود.    یامنطقه در افزایش تولید ملی از طریق تجارت    هااستیس الزم است نقش این  

بر    ی صاد مقاومتاقت  یهااستیس برای اثرگذاری بیشتر  مشخص شود که    اقتصادی  گذاراناستیس است برای  

  این روابط و الگوی    بر چه مواردی باید توجه بیشتری صورت گیرد  یامنطقه رشد تولید ملی از طریق تجارت  

 .چیست

بر تولید ملی    یامنطقه اقتصاد مقاومتی بر اثرگذاری تجارت    یهااستیس هدف این مقاله، ترسیم الگوی نقش  

با استفاده    تواند ی م اقتصاد مقاومتی چگونه    یهااستیس اصلی تحقیق حاضر این است که    سؤالاست. بنابراین  

و رسیدن به هدف مقاله،    سؤال بر تولید ملی اثرگذار باشد؟ برای پاسخ به این    یامنطقه از افزایش سطح تجارت  

و    (2013دکالو و همکاران)  الگوی تعادل عمومی   (،2015الگوی جاذبه، الگوی داس )   با استفاده از  تالش شده

در افزایش تولید    ایمنطقه الگویی ترکیبی برای نشان دادن نقش تجارت    (1398الگوی صمدی و همکاران )

 ملی در شرایط اقتصاد مقاومتی طراحی شود.  

و  مبانی نظری  است. در بخش دوم، پیشینه تحقیق، بخش سوم    شدهه یتهبخش    ششبنابراین این مقاله در  

سیاستی   یهاشنهاد یپو بخش ششم نیز   ی ریگجه ینتبخش پنجم در است.   شدهانیبم ساختار الگو چهاربخش 

   آورده شده است.

 پیشینه تحقیق - 2

ی را بر تولید نشان داده باشند مشاهده نشده است. امنطقه تجارت یا تجارت    ریتأثمطالعات داخلی و خارجی که  

وجود دارد. عالوه    اند دادهی اقتصادی همانند رشد و اشتغال نشان  هاشاخصتجارت را بر    ریتأثاما مقاالتی که  

. در  اند کرده ی را بررسی  امنطقه ی و توافقات  امنطقه مثبت تجارت    راتی تأثبر آن مقاالتی زیادی هستند که  

 . شودی ماز این مقاالت بیان  اینجا برخی

های پانل و  ای در آفریقا را با استفاده از داده های تجارت منطقه نامه ( در یک مقاله توافق 2018)  1گپاه و اودیقا

تجارت را    تواند ی مای  توافقات تجاری منطقه   اند کهنشان داده  هااند. یافته از طریق یک مدل جاذبه بررسی کرده 

   .اردعضو مربوطه مطابقت دوسط کشورهای فاوت در اثرات با اثربخشی در اجرا ت و ت  تقویت کند 

 
1 Ngepah & Udeagha 
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ای در آسیا را با استفاده از یک مدل جاذبه بررسی  های تجاری منطقه نامه موافقت   ( 2010و همکاران )  1اکانایاک

یافته  است.  نشان می کرده  تحقیق  این  توافقهای  که  منطقه نامه دهد  تجاری  بر جریان  های  مثبتی  تأثیر  ای 

 تجارت دارد .  

رت آزاد آمریکای شمالی)نفتا( را با  نامه تجا( اثرات ایجاد و انحراف تجارت از توافق 2008) 2سارکر و جایاسینق

کرده است. نتیجه    وتحلیلیافته تجزیه استفاده از یک مدل جاذبه و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم 

ای نفتا جایگزین  و تجارت منطقه در حال رشد است   نفتا ای تجارت دردهد که سهم درون منطقه نشان می 

شدت ای نفتا تجارت بین اعضا را به نامه تجارت منطقه وه بر آن توافق عالتجارت با بقیه کشورها شده است.  

نامه، آزادسازی تجاری خود با سایر کشورها را کاهش  افزایش داده و کشورهای عضو نفتا در جریان اجرای توافق 

 اند. داده 

کشورهای عضو دی    ( با استفاده از مدل جاذبه به بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و1399خدیو و عسگری )

از این مقاله نشان داده که ضریب تولید ناخالص داخلی ایران و کشوهای   آمدهدستبه. نتایج اند پرداخته هشت 

  ر یتأث معیاری از اندازه اقتصادی کشورها،    عنوانبه شریک تجاری مثبت بوده و بنابراین تولید ناخالص داخلی  

تجارت   بر  جغرافیایی    هاآن   دوجانبهمستقیمی  فاصله  ضریب  همچنین  از    عنوانبه دارد.   ی اهنه یهزمعیاری 

 . شودی ممنفی بوده و لذا هر چه فاصله بین پایتخت کشورها بیشتر باشد، میزان تجارت دوجانبه کمتر    ونقلحمل

کننده شدت تجارت دوجانبه محصوالت  ( در یک مقاله به بررسی عوامل تعیین1395زرگر طالبی و همکاران )

بر اساس نتایج این مطالعه، متغیرهای  اند.  ه کشاورزی بین کشورهای عضو اکو با استفاده از الگوی جاذبه پرداخت

نرخ ارز واقعی دوجانبه و درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری برشدت تجارت محصوالت کشاورزی  

که متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه تقاطعی، نوسانات نرخ ارز و مسافت  درون منطقه اکو دارد، درحالی

 .نبه داشته، و البته اثر منفی مسافت معنادار نیستاثر منفی برشدت تجارت دوجا

( در یک کار تحقیقی، دستاوردهای تجاری انعقاد توافقنامه تجارت آزاد میان  1392آذربایجانی و همکاران )

ها نشان اند. یافته یافته بررسی کرده کشورهای منتخب منا و بلوک آسه آن را با استفاده از الگوی جاذبه تعمیم 

أثیر توافقنامه تجارت آزاد بر جریان تجاری اعضای منا و بلوک آسه آن و نیز ایران و آسه آن مثبت  داده که ت

 تأثیر است. بوده و اعمال تعرفه بر میزان مبادالت درگیر در تجارت بی 

شریک تجاری    30های اقتصادی را بر تجارت دوجانبه ایران با  ( اثر تحریم 1392ضیایی بیگدلی و همکاران ) 

ب تعمیم آن  جاذبه  مدل  از  استفاده  داده ا  روش  و  کرده یافته  بررسی  تابلویی  برآورد  های  از  حاصل  نتایج  اند. 

شده اثری کوچک و منفی بر تجارت ایران و شرکای تجاری آن دارد.  های اعمال کننده این است که تحریمبیان

 اند. پوشی دانسته چشمقابل های اقتصادی را بر تجارت ایران و شرکای تجاری نویسندگان اثر تحریم 

ای اتحادیه اروپا، اکو، شورای  های منطقه ( عوامل مؤثر بر تجارت متقابل ایران با بلوک 1392سوری و تشکینی )

یافته بررسی  کارگیری روش گشتاورهای تعمیم های پانل و به فارس و آسه آن را با استفاده از داده همکاری خلیج

 
1 Ekanayake 
2 Jayasinghe & Sarker 
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ترین متغیرهای  دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت، مهم ها نشان می اند. نتایج برآورد الگوی آنکرده 

 باشند.  دهنده تجارت متقابل ایران و کشورهای طرف تجاری می توضیح

مان، از  برای بررسی آثار آزادسازی تجاری ایران با شرکای تجاری آن در میان کشورهای مسل  (، 1385غالمی ) 

کارگیری عوامل تأثیرگذار دو  یک مدل جاذبه که امکان تخمین نقش عوامل مؤثر بر تجارت دوجانبه را با به 

های تسهیل تجاری فراهم آورده، استفاده کرده است. نتایج  کشور از قبیل فاصله جغرافیایی، جمعیت و شاخص 

داری را روی بازرگانی خارجی جمهوری اسالمی  این تحقیق نشان داده که آزادسازی تجاری، تأثیر مثبت و معنی

 شریک تجاری اسالمی آن داشته است.   16ایران و 

ای تأثیر مثبت بر اقتصاد کشورها داشته  تجارت منطقه توافقات تجاری و  دهد،  بندی مطالعات نشان میجمع

منطقه  تجارت  نیز  ما  کشور  در  شاخصاست.  بر  مثبت  تأثیر  ابالغ  ای  به  توجه  با  اما  دارد.  اقتصادی  های 

ای و از طرف دیگر به تولید ملی، هنوز  طرف به تجارت منطقه های اقتصاد مقاومتی و توجه آن ازیک سیاست

 رسی نکرده است.  کسی این تأثیر را بر 

 مبانی نظری تحقیق - 3

 مقاومتی   اقتصاد   های سیاست   و   تولید ،  ی ا منطقه تجارت  بررسی رابطه  - 1- 3

های ابالغی اقتصاد مقاومتی به بحث تجارت  سیاست  12و    10ای، بندهای  در خصوص اهمیت تجارت منطقه 

تناسب  جانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات بههمهعبارت است از : »حمایت    10پردازد. بند  ای می منطقه 

 افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق: ارزش 

شکلبرنامه - صادراتی،  نیازهای  با  متناسب  ملی  تولید  تنوع ریزی  و  جدید،  بازارهای  پیوندهای  دهی  بخشی 

 ویژه با کشورهای منطقه. اقتصادی با کشورها به 

 ات در مورد صادرات باهدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف«. ایجاد ثبات رویه و مقرر-

 پذیری اقتصاد کشور از طریق : عبارت است از: » افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبنیز  12بند  

 ویژه همسایگان .توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به -

 های اقتصادی . یپلماسی در جهت حمایت از هدف استفاده از د-

 ای« . المللی و منطقه های بین های سازماناستفاده از ظرفیت -

متن   می  هایسیاستبررسی  نشان  مقاومتی  اقتصاد  اهمیت جذ   10و  5،  2،  1بندهای  دهد  ابالغی    ب به 

(،  انی )شاخص توان نوآوریه اهمیت توسعه منابع انسب   22و    20،  3،  2فناوری )شاخص ظرفیت جذب(، بندهای  

،  6( و بندهای  عوامل نهادی اجتماعیبه اهمیت شاخص حکمرانی )شاخص    22و    19،  12،  11،  10بندهای  

 تأکیددارند.   )تقویت تابع مسافت و یادگیری(   به اهمیت تناسب فناوری 12و   10

از   مختلفی  بندهای  به    هایسیاستدر  مقاومتی  بند  تولید  اقتصاد  در  است.  شده  مستقیم    10توجه 

  و تولید   افزوده ارزش   تناسببه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات    جانبههمه ابالغی به حمایت    هایسیاست

  20عالوه بر آن بند  دارد.    تأکید در بخش انرژی  و تولید    افزوده ارزش   برافزایشنیز    15  شده است. در بند   تأکید 
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وری، کارآفرینی،  افزوده، تولید ثروت، بهره اقتصاد مقاومتی به تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش   هایسیاست

 گذاری و اشتغال مولد اشاره دارد. سرمایه

های اقتصاد مقاومتی  های مؤثر بر شاخص جذب قدرت دانش در سیاستای و شاخصاهمیت تجارت منطقه 

می  موفقیت نشان  اجرای  که  سیاستدهد  می آمیز  مقاومتی  اقتصاد  ازیک های  تجارت  تواند،  توسعه  با  طرف 

های مؤثر بر  ای، بر سطح صادرات و درنتیجه تولید مؤثر باشد و از طرف دیگر با اثرگذاری بر شاخصمنطقه 

 دهد.وری و تولید را افزایش می قدرت جذب دانش، بهره 

کشور اول مقاصد تجارت    20، در بین  دهد ی منشان    1398بررسی آماری میزان ارزش صادرات ایران در سال  

یا    19ایران،   و  به    باشند ی م  یامنطقه کشور، شامل کشورهای همسایه  نزدیک  ارزش صادرات    92و  درصد 

شور عراق  ، اگرچه کدهد ی م نشان  1آمارهای صادرات در جدول . استکشور  19کاالهای ایرانی، متعلق به این 

از ظرفیت کشورهایی همچون قطر و ارمنستان و روسیه و سوریه که در    متأسفانهدر رتبه خوبی قرار دارد، اما  

استفاده خوبی نشده است.    اند شده را برای صادرات ایران به کشورشان قائل    یاژه یواخیر تسهیالت    یهاسال

گرفت،    توانی مبنابراین   هنوز    ازنظر نتیجه  ایران  اساس  آماری  بر  از    یها استیس نتوانسته  مقاومتی،  اقتصاد 

وجود   هااستیس زیادی برای تحقق این  یهافرصت استفاده کند و هنوز  یخوببه  یامنطقه تجارت   یهاتیظرف

 دارد.  

 
 . آمار صادرات ایران 1جدول  

 وزن  به میلیون دالر  ارزش  نام کشور  1398رتبه در سال 

 33645 9520 چین 1

 25695 8992 عراق 2

 17355 5046 ترکیه 3

 12323 4501 امارات متحده عربی  4

 6379 2361 افغانستان  5

 9555 1579 هند 6

 2857 1108 پاکستان  7

 2457 914 اندونزی  8

 1678 634 تایلند  9

 2111 527 عمان  10

 909 458 روسیه   11

 900 430 آذربایجان  12

 1604 376 ارمنستان  13

 1079 290 ترکمنستان  14

 551 287 کره جنوبی    15
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 1291 234 قطر   16

 733 232 ازبکستان  17

 74 200 آلمان  18

 391 189 مالزی  19

 3498 186 کویت  20

 125086 38063 جمع بیست کشور 

 8932 3307 سایر کشورها 

 134018 41370 جمع کل 

 ( 1399)سازمان توسعه تجارت ایران,    منبع: سازمان توسعه تجارت ایران 

 1ای آشیانه   تولید   توابع   و   فناوری   درخت محاسبه،  قابل   عمومی   ل تعاد   الگوی - 2- 3   

ای  وتحلیل ایستای مقایسهالگوی تعادل عمومی استاندارد برای تجزیه   .مقاله حاضر بر بخش خارجی است  تأکید 

وسیله مقایسه وضعیت الگو قبل و بعد از تکانه  ها به مفهوم که تأثیر یکی یا ترکیبی از تکانهرود. بدین  به کار می

های مالیات مستقیم،  وری عوامل، تغییر در نرختواند شامل تغییر در بهرهها میموردبررسی قرار گیرد. این تکانه

های انتقالی از سوی دولت یا جهان  تونقل و تغییر در پرداخهای حملهای جهانی، هزینهعوارض تجاری، قیمت

های اقتصاد مقاومتی در کشور است. حل الگو  خارج به خانوارها باشد. در این مقاله، تکانه شامل اجرای سیاست

های اقتصادی همانند تولید ناخالص داخلی، تولید بخشی، اندازه تجارت، حجم  شامل تنظیم و استخراج شاخص

 افزوده و دستمزد عوامل است. ا، قیمت کاالها، ارزش عوامل، مصرف و درآمد خانواره

ازآنجاکه تصمیم تولیدکننده در مورد میزان نهاده و محصول به فناوری تولید بستگی دارد، در اینجا چگونگی  

کنیم. فناوری، فرآیند تولید را  محاسبه بررسی می فرآیند فناوری را در یک الگوی استاندارد تعادل عمومی قابل

نهادهبا   از  می استفاده  توضیح  اولیه  و  واسطه  قابل های  عمومی  تعادل  الگوی  به  دهد.  را  تولید  تابع  محاسبه، 

درخت  که در یک نمودار، این الگوها به یک درخت وارونه شبیه هستند.  طوریکند، به هایی تجزیه می قسمت

ای تولید یک بنگاه اقتصادی،  آشیانهدهنده ساختار  نشانفناوری، ترسیمی از فناوری فرضی بنگاه هر صنعت و  

 .(154, ص. 1392)برفیشر,  در الگوهای تعادل عمومی است

محاسبه است. این  دهد که از نوع الگوهای استاندارد تعادل عمومی قابلدرخت فناوری را نشان می  1 شکل

 دهد. نمودار سه سطح از فرآیند تولید را نشان می

ارزش  ترکیب  با  فعالیت،  هر  از  بخشی  تولید  فناوری،  درخت  باالی  سطح  نهاده در  مصرف  و  های افزوده 

دیگر دو نهاده ذکرشده مکمل هم بوده و با تابع لئونتیف و  عبارتآید. به ای با نسبت ثابت به دست می واسطه 

 شوند.کشش جانشینی صفر باهم ترکیب می 

افزوده هر صنعت شامل ترکیبی از نیروی کار مرکب و سرمایه مرکب  ارزش در سطح میانی درخت فناوری، 

ها با حداکثر سازی سود  اند. در این سطح، بنگاهشده( باهم ترکیبCESاست که با تابع کشش جانشینی ثابت )

 
1 . Technology Tree Nested Production Function 
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مساوی    کنند که در آن قیمت عامل تولید ای اقدام به استخدام عامل تولید میو یا حداقل سازی هزینه، در نقطه 

شود. با داشتن یک تابع تولید با کشش جانشینی ثابت، هر کاال بر اساس نسبت نیروی کار  تولید نهایی آن می 

 بر است.به سرمایه، کاربر و یا سرمایه 

شوند. همچنین عوامل تولید  شود و بخشی دیگر از خارج وارد میبخشی از عوامل تولید در داخل تولید می

ها برای تولید، نسبتی از عوامل  بعی برای صادرکنندگان مورداستفاده قرارگرفته و بنگاهوارداتی به صورتی منا

 کنند.تولید داخلی و وارداتی را ترکیب می

افزوده )سمت چپ درخت فناوری(، سرمایه مرکب ترکیبی  درخت فناوری از سمت ارزش   ح پاییندر سط 

 شوند. های مختلف سرمایه است که با کشش جانشینی ثابت باهم ترکیب می از بخش

شود.  تکانه وارد می  مختلف تولیدی  هایبخشدر    1وری کل عوامل تولید بر اساس درخت فناوری، به بهره

اقتصاد مقاومتی است که با تأثیر بر سرریز فناوری،    هایسیاستوری ناشی از اجرای  بهره  اله، تکانهدر این مق

صورت  دهد. در مرحله بعدی اثر این تکانه، به این صورت است که وقتی تکانه بهوری تولید را افزایش می بهره

 .بنگاه خواهد شد و تولید افزوده  وری است، باعث تغییر ارزش افزایش بهره 

بهره   فرایند  بهبود  به  منجر  که  است  خارجی  اثر  بنگاه  برای یک  نهادهفناورانه  هزینهوری  کاهش  و  ها  ها 

شود و  می  افزوده ارزش   وری است که منجر به افزایش صورت بهبود بهرهبه اثر مستقیم انتقال فناوری،  .  شودمی

ی به قدرت جذب کشور مقصد  صورت سرریز دانش حاصل از فرایند یادگیری است که بستگ به   اثر غیرمستقیم

 . (42, ص.  1392گرگینی,  &)جالیی   دارد

 
 تولید   درخت   ساختار .  1  شکل

 ساختار الگو - 4

(  2013، یکی از الگوهای تعادل عمومی، است که توسط دکالو و همکاران )2الگوی مشارکت سیاست اقتصادی 

های تولید و تجارت  ها )شامل قیمتای، معادالت تولید، تقاضا، قیمتمعادله  98الگوی  شده است. این  تدوین  

 
1 TFP 
2 Partnership for Economic Policy 
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های انتقالی(، تعادل، تولید ناخالص  ها، دولت و پرداخت انداز )خانوار، بنگاه های قیمت(، درآمد و پس و شاخص 

هداف این مقاله، در معادالت  گیرد که بر اساس االملل را در برمی داخلی و مقادیر حقیقی متغیرها و تجارت بین 

 تولید آن تعدیالتی صورت گرفته است.

(، الگوی صمدی و همکاران  2015، الگوی داس )محاسبه در این مقاله با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل

جاذبه  (1398) الگوی  مقاومتی و  اقتصاد  نقش  بر  منطقه   ،  تجارت  تأثیر  بردر  کشور   ای  به  فناوری  و    سرریز 

طرف با  طلبد ازیکهای اقتصاد مقاومتی در بحث تجارت می اجرای سیاستتأکید شده است.   و تولید  وری بهره

افزایش سطح تجارت با کشورهای منطقه و درنتیجه کاهش فاصله بین کشورهای طرف تجاری و افزایش تجارت  

های اقتصاد مقاومتی  ثر باشد و از طرف دیگر با تأکید سیاستتولید مؤ  ش یبرافزاای بر اساس مدل جاذبه  منطقه 

های نهادی اجتماعی و ... بر سرریز فناوری و تولید مؤثر  های جذب فناوری و حکمرانی و شاخصبر شاخص

 باشد. 

افزایش بهره افزایش سرریز فناوری به داخل، موجب  و  انتقال  با  تولیدی  وری در کلیه بخشتجارت  های 

برای نشان دادن  داند.  را ترکیبی از فناوری و نهادها می   1وری کل عوامل تولید ( بهره 2015داس )خواهد شد.  

 .  کنیممی بر پارامتر جذب قدرت دانش استفاده  ایمنطقه  تجارت  تأثیر این رابطه از  

در کنار    ( TAفناوری) (، شاخص دسترسی به  ICCشاخص جذب نوآوری)  ،(ACشاخص ظرفیت جذب )

را   2توانند پارامتر جذب قدرت دانش می   (  LeAD( و تابع مسافت و یادگیری)SIPشاخص نهادی اجتماعی)

عبارت است    (Das, 2015)  شده توسط داس معرفی   جذب قدرت دانش پارامتر    بر همین اساس،  کنند.تعیین  

 از:
 

𝐿𝑒𝐴𝑃𝑛𝑠 =
AC𝑠. 𝐼𝐶𝐶𝑛𝑠 . 𝑇𝐴𝑛𝑠. 𝑆𝐼𝑃𝑛𝑠. 𝐿𝑒𝐴𝐷𝑛𝑠 (1                  )                                                          

 که در این رابطه داریم: 

𝑆𝐼𝑃𝑛𝑠 = GP𝑛𝑠 . C𝑛𝑠. T𝑛𝑠                                                                                                          

(2 )  

شاخص جذب   3ICC،  ظرفیت جذب فناوری AC،  پارامتر جذب قدرت دانش 𝐿𝑒𝐴𝑃𝑛𝑠در این معادالت،  

شفافیت و  شاخص  Tرقابت ملی،   C4شاخص حکمرانی،  GPشاخص دسترسی به فناوری،  TA،  نوآوری

 پارامتر نهادی اجتماعی است.نیز   SIPتابع مسافت و اثر یادگیری است. LeAD ادراک فساد و
 داریم:   درنتیجه

𝐿𝑒𝐴𝑃𝑛𝑠 =
AC𝑠. 𝐼𝐶𝐶𝑛𝑠 . 𝑇𝐴𝑛𝑠. GP𝑛𝑠 . C𝑛𝑠. T𝑛𝑠. 𝐿𝑒𝐴𝐷𝑛𝑠 (3            )                                                   

 
1 Total Factor Productivity 
2 Learning-enabled Absorption Parameter, 𝐿𝑒𝐴𝑃𝑛𝑠 
3 Innovation Capability Index 
4 national competitiveness 
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 که در آن 

𝐿𝑒𝐴𝐷𝑛𝑠 =

𝑅&𝐷𝑛𝑠
𝛽𝑛𝑠 . 𝐻𝐷𝑛𝑠

𝛷𝑛𝑠 . 𝐷𝑖𝑠𝑒𝑚𝑏𝑛𝑠. 𝐷𝑛𝑠 (4              )                                                              

𝐷𝑛𝑠 = exp [−
𝑑𝑛𝑠

𝑑𝑛𝑠
𝑚𝑎𝑥] (5                   )                                                                                                  

 

شاخص دستیابی    𝐷𝑖𝑠𝑒𝑚𝑏پارامتر نزدیکی دوطرفه،    HDشاخص تحقیق و توسعه،    𝑅&𝐷در این معادله،  

، فاصله بین کشور  𝑑𝑛𝑠برای محاسبه آن    و مقصد است.  مبدأمسافت دوطرفه بین کشور    𝐷𝑛𝑠و    1به فن افزار 

𝑑𝑛𝑠مبدأ و مقصد و  
𝑚𝑎𝑥 جوار ترین فاصله مطلق بین هر جفت از مناطق تجاری است. اگر دو کشور هم ، بزرگ

ار به صفر نزدیک خواهد  خواهد بود و هر چه دو کشور از هم دور باشند این مقد   1، برابر  𝐷𝑛𝑠باشند، مقدار  

خارجی  𝑅&𝐷نسبت به   TFPکشش   𝛽𝑛𝑠با سرمایه انسانی،  𝑇𝐹𝑃/𝑅&𝐷 کشش  𝛷𝑛𝑠 عالوه بر آن،  شد.

دهنده  نشان    sدهنده کشور مبدأ ونشان   n)  خواهیم داشت  درنتیجهکل عوامل تولید است.    وری بهره   TFPاست.  

 : کشور مقصد تجارت است(.

𝐿𝑒𝐴𝑃𝑛𝑠 = AC𝑠. 𝐼𝐶𝐶𝑛𝑠 . 𝑇𝐴𝑛𝑠. GP𝑛𝑠 . C𝑛𝑠. T𝑛𝑠 . 𝑅&𝐷𝑛𝑠
𝛽𝑛𝑠 . 𝐻𝐷𝑛𝑠

𝛷𝑛𝑠 . 𝐷𝑖𝑠𝑒𝑚𝑏𝑛𝑠. 𝐷𝑛𝑠 
(6                 )                                                                                                                                    

 :خواهیم داشتسرریز فناوری در معادله   ری مقادبا جایگذاری این 

γijns=Eijns
1−(AC𝑠.𝐼𝐶𝐶𝑛𝑠 .𝑇𝐴𝑛𝑠.𝑆𝐼𝑃𝑛𝑠.𝐿𝑒𝐴𝐷𝑛𝑠)

                                                                                            )7( 

است که شدت رابطه مبادله    2شاخص شدت رابطه تجارت   𝐸𝑖𝑗𝑛𝑠پارامتر سرریز فناوری و    snijγکه در آن  

 :از استعبارت  دهد که مقدار آنرا نشان می  3ها بازرگانی نهاده

 𝐸𝑛𝑠 =
𝑋𝑛𝑠

𝑌𝑠
            0 ≤ Ens ≤ 1                                                                                             (8)  

تولید داخلی کشور    𝑌𝑠، میزان صادرات از کشور مبدأ به کشور مقصد یا واردات کشور مقصد و 𝑋𝑛𝑠که در آن 

شاخص رابطه مبادله بازرگانی، مقدار دانش سرریز شده از کشور مبدأ به کشور مقصد را برای    .مقصد است

اندازه می به  آن،  داخلی  تولیدات  از عوامل    .گیردکارگیری در  را    مؤثریکی  بازرگانی  مبادله  رابطه  بر شاخص 

ای  توضیح داد. الگوی جاذبه   ای از قانون جاذبه نیوتن است،شدهکه نسخه تعدیل   از طریق الگوی جاذبه  توانمی 

گیرد، نقش وضعیت اقتصادی و فاصله جغرافیایی بین دو منطقه را  مورداستفاده قرار می در رشته اقتصاد  که  

تر باشد، ها نزدیک اساس این الگو، هر چه اندازه اقتصاد دو منطقه بیشتر و فاصله آن   دهد. برموردبررسی قرار می 

بین این دو منطقه بیشتر خواهد بود. البته تاکنون عوامل دیگری همانند تولید ناخالص   تجاری  هایمیزان جریان 

,  1385)غالمی,   است شدهفه اضاای و مناسبات دینی و فرهنگی نیز به الگو های منطقه داخلی سرانه، توافقنامه 

عالوه بر اینکه موجب افزایش   5 کمتر باشد، طبق معادله شماره  . بنابراین هر چه فاصله بین دو کشور (11ص. 

 
 .شودیمیا امکانات گفته  افزارسختدر اشیاء  افتهی تجسم یفنّاور،به فن افزار،سازدیمآن بخش مملوس از تکنولوژی که خود را در اشیاء مجسم  1

2 Embodiment Index 
3 Term of Trade Intensity for different specific material inputs 
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افزایش تجارت و  شودمی   و سرریز فناوری   شاخص قدرت جذب دانش  مبادله    افزایش نرخ   درنتیجه، موجب 

 به شکل زیر نوشت: توانمی . مدل جاذبه را شودمی بازرگانی نیز 

𝑇𝑛𝑠𝑡 = 𝑎0𝑌𝑛𝑡
𝑎1𝑌𝑠𝑡

𝑎2(
𝑌𝑛𝑡

𝑁𝑛𝑡
)𝑎3(

𝑌𝑠𝑡

𝑁𝑠𝑡
)𝑎4𝑑𝑛𝑠

𝑎5 𝑈𝑛𝑠𝑡 (9                         )                                                               

 شود: نتیجه می با لگاریتم گیری 

𝑙𝑛𝑇𝑛𝑠𝑡 = 𝑙𝑛𝑎0 + 𝑎1𝑙𝑛𝑌𝑛𝑡 + 𝑎2𝑙𝑛𝑌𝑠𝑡 + 𝑎3𝑙𝑛 (
𝑌𝑛𝑡

𝑁𝑛𝑡
) + 𝑎4𝑙𝑛 (

𝑌𝑠𝑡

𝑁𝑠𝑡
) + 𝑎5𝑙𝑛𝑑𝑛𝑠 +

𝑙𝑛𝑈𝑛𝑠𝑡 (11                                                                                 )  
،    tدر سال    iدرآمد کشور    t  ،𝑌𝑖𝑡در زمان    jو کشور    iتجارت کل دوطرفه بین کشور    ،𝑇𝑛𝑠𝑡  در این معادله 

 𝑁𝑖𝑡    کشور سال    iجمعیت  کشورهای      t  ،𝑑𝑛𝑠در  بین  نرمال   𝑈𝑛𝑠𝑡 و    iو    iفاصله  خطای    لگاریتم 

(Jayasinghe & Sarker, 2008, p. 6) .است  

شاخص    ، (1398بر اساس مطالعه صمدی و همکاران)که   شدهداده نشان موارد فوق،  در این مقاله عالوه بر   

. بر این اساس، سرریز فناوری و پارامتر جذب قدرت  استنیز بر پارامتر جذب قدرت دانش مؤثر  اقتصاد مقاومتی  

ه پارامتر جذب قدرت دانش بیشتر  وابسته هستند. هر چ  اجتماعی و اقتصاد مقاومتی   - هادیدانش، به عوامل ن

. بنابراین جریان    (Das, 2012, p. 628)  وری نیروی کار باالتر استباشد، به معنای سرریز فناوری و بهره 

های  هم به شاخصوری ناشی از آن به میزان سرریز فناوری و آن فناوری ناشی از تجارت و افزایش سطح بهره 

صورت رابطه  توان به ( را می1بستگی دارد. بر این اساس، رابطه )  اجتماعی و شاخص اقتصاد مقاومتی  -هادین

 ( تعدیل کرد: 12)

𝐿𝑒𝐴𝑃𝑛𝑠
′ = AC𝑠. 𝐼𝐶𝐶𝑛𝑠 . 𝑇𝐴𝑛𝑠. 𝑆𝐼𝑃𝑛𝑠. 𝐿𝑒𝐴𝐷𝑛𝑠. (1 + 𝑅𝐸𝑠) = 𝐿𝑒𝐴𝑃𝑛𝑠. (1 +

𝑅𝐸𝑠), 0 ≤ 𝑅𝐸𝑠 ≤ 1    
(12 )                                                                                                                                         

         
 است.  اقتصاد مقاومتی شاخص  𝑅𝐸𝑠در شرایط جدید و    دانشپارامتر جذب قدرت  ،  ′𝐿𝑒𝐴𝑃𝑛𝑠که در آن  

-تاب  از شاخص  توانی مافزاری،  برای انجام محاسبات ریاضی نرم با توجه به نبود شاخص اقتصاد مقاومتی،  

ای از متغیرهای  میانگین سادهآوری  . شاخص تابکرد  استفاده آن    یجابه   ( 2009)   آوری بریگاگلیو و همکاران 

ثبات اقتصاد کالن، کارایی اقتصاد خرد و توسعه اجتماعی است که مقداری بین صفر و یک دارد و برای همه  

در معادله    13صورت رابطه  توان به را می  بنابراین، شاخص اقتصاد مقاومتی  شده است.کشورهای جهان استخراج 

 سرریز فناوری وارد کرد: 

γijns=Eijns
1-(ACs.ICCns .TAns.SIPns.LeADns)(1+REs)

=𝐸𝑖𝑗𝑛𝑠
1−𝐿𝑒𝐴𝑃𝑛𝑠(1+𝑅𝐸𝑠) = 𝐸𝑖𝑗𝑛𝑠

1−𝐿𝑒𝐴𝑃𝑛𝑠′                  

0 ≤ 1 − 𝐿𝑒𝐴𝑃𝑛𝑠′ ≤ 1                                                                                                               (13 )   

تر باشد، مقدار پارامتر جذب قدرت ( بزرگ 𝑅𝐸𝑠)   مقاومتی   (، هر چه شاخص اقتصاد13بر اساس رابطه )

1و درنتیجه   ( افزایش ′𝐿𝑒𝐴𝑃𝑛𝑠دانش )  − 𝐿𝑒𝐴𝑃𝑛𝑠′  0یافته و به دلیل محدودیت  کاهش ≤ 𝐸𝑛𝑠 ≤ 1    ،

0در حالت جدید باید محدودیت  ( افزایش خواهد یافت.  snijγسرریز فناوری ) ≤ 1 − 𝐿𝑒𝐴𝑃𝑛𝑠′ ≤ برقرار    1
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حدی    .باشد  شرایط  اگر  که  است  این  محدودیت  این  برقراری  𝑅𝐸𝑠علت  = 1   

.AC𝑠و 𝐼𝐶𝐶𝑛𝑠 . 𝑇𝐴𝑛𝑠. 𝑆𝐼𝑃𝑛𝑠. 𝐿𝑒𝐴𝐷𝑛𝑠 = 1زمان برقرار باشد، مقدار  هم  1 − 𝐿𝑒𝐴𝑃𝑛𝑠′   منفی شده و

  ( 14)صورت رابطه  ( نیز به 𝑎𝑗𝑠وری ) درصد تغییرات بهره تحلیل نخواهد بود.  نتایج حاصل، از جنبه نظری قابل

 قابل تعدیل است: 

𝑎𝑗𝑠=Eijns
1−(AC𝑠.𝐼𝐶𝐶𝑛𝑠 .𝑇𝐴𝑛𝑠.𝑆𝐼𝑃𝑛𝑠.𝐿𝑒𝐴𝐷𝑛𝑠)(1+𝑅𝐸𝑠)

𝑎𝑖𝑛, 0 ≤ 1 − 𝐿𝑒𝐴𝑃𝑛𝑠′ ≤ 1  

(14 )                                         

بهره ورود  معادله  برای  باید  تولید،  تابع  به  تابع  (  14)وری  عمومی    افزودهارزش وارد  تعادل  الگوی  در 

وری  تغییر در بهره برای این کار باید برای هر عامل تولید یک درصد  .  شود  (2013دکالو و همکاران)  محاسبهقابل

1) تعریف کرده و برای این امر، + 𝑎𝑗𝑠)  در این صورت خواهیم  .  وری کل عوامل تولید ضرب کنیمرا در بهره

 :داشت

𝑉𝐴𝑗 = (1 + 𝑎𝑗,𝑠)𝐵𝑗
𝑉𝐴 [𝛽𝑗

𝑉𝐴𝐿𝐷𝐶
𝑗

−𝜌𝑗
𝑉𝐴

+ (1 − 𝛽𝑗
𝑉𝐴)𝐾𝐷𝐶

𝑗

−𝜌𝑗
𝑉𝐴

]

−1

𝜌𝑗
𝑉𝐴

  

(15     )                                      

𝐾𝐷𝐶که در آن  
𝑗,

−𝜌𝑗
𝑉𝐴

i   ،𝐿𝐷𝐶، تقاضا برای سرمایه مصرفی توسط صنعت  
𝑗

−𝜌𝑗
𝑉𝐴

، تقاضا برای نیروی کار  

i  ،𝐵𝑗مرکب صنعت  
𝑉𝐴 وری و ، بهره𝜌𝑗

𝑉𝐴   1−، پارامتر کشش با شرط < 𝜌𝑗
𝑉𝐴 < 𝐵𝑗است. در این معادله    ∞

𝑉𝐴 

بهره مقدار  نماد  که  است  مقیاس  ارزش پارامتر  تابع  در  استوری   & ,Hassine, Robichaud)  افزوده 

Decaluwe, 2010, p. 9)   . 

آن   بر  به    باعالوه  𝑋𝑆𝑗  رابطه توجه  = 𝑚𝑖𝑛 [
𝐶𝐼𝑗

𝑖𝑜𝑗
,

𝑉𝐴𝑗

𝑣𝑗
عمومی    [ تعادل  الگوی  تولید  معادالت  در 

تواند موجب افزایش  افزوده میتوان نتیجه گرفت که افزایش ارزش می ،  (2013دکالو و همکاران)  محاسبهقابل

   است. تولیدشده

 و ارائه الگو   گیری نتیجه   - 5

الملل و  های اقتصادی مرسوم و شرایط خاص اقتصاد ایران درصحنه بین مشکالت ناشی از اجرای سیاست

های  طلب دنیا، موجب اتخاذ سیاستهای ظالمانه و فشارهای مختلف از سوی کشورهای سلطه وجود تحریم 

گذاری  صاد مقاومتی نام شده که اقت های اقتصاد اسالمی خاص مبتنی بر شرایط بومی اقتصاد ایران و نیز ویژگی 

بر اساس الگوهای  شده است.  اشاره   و تولید   یامنطقه تقویت تجارت  های ابالغی به اهمیت  شده است. در سیاست

تولید در هر یک    جه یدرنتو    وری سرریز فناوری و بهره ( رشد تجارت،  1398( و صمدی و همکاران)2015داس ) 

بخش افزایش  از  را  اقتصادی  تصریحدهد ی مهای  الگویی  مقاله حاضر  در  اجرای  .  تأثیر  آن  در  که  است  شده 

  ی امنطقه های اقتصادی با تقویت تجارت  های ابالغی اقتصاد مقاومتی بر میزان تولید در هر یک از بخش سیاست

 شده است.بررسی
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با   این هدف  به  )برای رسیدن  داس  الگوی  جاذبه،  الگوی  از  و  2015استفاده  دکالو  عمومی  تعادل  الگوی   ،)

ای ( الگویی ترکیبی برای نشان دادن نقش تجارت منطقه 1398( و الگوی صمدی و همکاران )2013همکاران)

  اجرای   ، 2مطابق شکل    دهد،نتایج نشان می   در افزایش تولید ملی در شرایط اقتصاد مقاومتی طراحی شده است.

 بر تولید اثرگذار باشد: تواند ی مجهت   سهاز  یامنطقه رشد تجارت    بااقتصاد مقاومتی ابالغی  یهااستیس 

، با کاهش  یامنطقه اقتصاد مقاومتی مبنی بر گسترش تجارت    یهااستیس   12و    10توجه به بندهای  با    - 1 

  شده ت یتقو  شاخص قدرت دانش،  تابع مسافت و اثر یادگیری فاصله کشور با کشورهای مقصد تجاری و تقویت

 .شودی متولید  و موجب افزایش 

به با اجرای سیاست  - 2  اقتصاد مقاومتی  بر توجه به تجارت منطقه   12و    10ویژه بندهای  های  با  مبنی  ای، 

اثر یادگیری و درنتیجه بهره  مبدأکاهش فاصله بین دو کشور   افزایش  وری و تولید  و مقصد، تابع مسافت و 

 . د یابیم

به دلیل  الگوی جاذبه    ر اساس ب  تواند ی ممقاومتی    اقتصادتقویت شاخص  -3 با کشورهای    د یتأکو  بر تجارت 

ای، بهبود رابطه مبادله بازرگانی،  موجب افزایش تجارت منطقه منطقه و کاهش فاصله با کشور مقصد تجارت،  

 .  شود  وری و تولید افزایش ضریب سرریز فناوری و افزایش بهره 
 

 

 
 

 و تولید   ی ا منطقه اقتصاد مقاومتی بر تجارت    ر ی تأث   شدهاستخراج  الگوی .  2  شکل                                   

 

  

 سیاستی   ی ها شنهاد ی پ - 6  



 هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی  

 
 

14 

 

 که:  شودی م ، به مسئوالن توصیه شدهارائه با توجه به الگوی 

پیوندهای اقتصادی با کشورهای    یبخشتنوع اقتصاد مقاومتی در خصوص    یهااستیس   10به اجرای بند -الف

سهم   توانند ی مبازارهای جدید همانند بازار سوریه و قطر و ارمنستان و سایر کشورهایی که    یدهشکلمنطقه و  

تجارت    یاژه یو باشند   یامنطقه در  بیشتری   داشته  اقتصاد مقاومتی که    توجه  این طریق شاخص  از  و  کنند 

با تقویت این شاخص بر اساس الگوی مقاوم بودن و تاب آور بودن اقتصاد است را تقویت نمایند.    دهندهننشا

 .  شودیم و تولید    یوربهره و موجب افزایش  افتهیش یافزا، شاخص جذب قدرت دانش شدهارائه

بند  -ب اجرای  از    یهااستیس   12با  استفاده  طریق  از  مقاومتی  ظرفیت    یهات یظرفاقتصاد  و  دیپلماسی 

  ی تربزرگ   یهاگام   پذیری اقتصاد کشورافزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبدر جهت    یامنطقه   یهاسازمان

بند   این  اجرای  با  شود.  افزایش    توانی مبرداشته  و  مقاومتی  اقتصاد  شاخص  افزایش  مقاومت    ی آورتاب با  و 

 تولید را افزایش داد.    جهیدرنتو    یوربهره شاخص قدرت جذب دانش و  ی، اقتصاد

ی تجارت، به افزایش رابطه  هانقش ی در افزایش تولید ملی در کنار سایر  امنطقه با توجه به نقش تجارت    - ج

ی و همسایه توجه بیشتری نماید و با توجه به سهم خاص کشورهای همسایه و  امنطقه تجاری با کشورهای  

بر اساس الگوی جاذبه، توسعه  منطقه در تجارت در دوره تحریم، به این کشورها در آینده توجه بیشتری نماید.  

 . ابد یی مفزایش  و تولید ا   یور بهره روابط با کشورهای همسایه موجب افزایش تجارت شده و با اثر بر رابطه مبادله،  
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