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و اثر آن بر توسعه  WTO مانیبه پ یواردات عیصنا یعملکرد برا یابیمدل ارز

 رانیا انیدانش بن عیصنا داریپا
 

 زاده ابول محمود

 اسهاى هذیزیت صٌؼتیس ،DBA آهَختِ دوتزی اًصد

 

 چکیده

تز صٌایغ     ٍ هٌفی  ت هثثتپیواى ساسهاى تجارت جْاًی تِ ػٌَاى یه اصل اجتٌاب ًاپذیز در تز دارًذُ تاثیزا  وطَر تِ  پیَستي

پیَستي صٌؼت دارٍیی وطَر تِ پیواى ساسهاى تجارت جْاًی ٍ در  تا تَجِ تِ ًیاس غیز لاتل اًىار هَضَع لذا . وطَر است

 السم وطَر، التصاد ساختاری تٌگٌاّای ٍ هطىالت تِ تَجِ تا راستای حذالل ساسی سیاًْای ًاضی اس پیَستي تِ ایي پیواى،

 لزار جاهؼِ والى هذیزیت وار دستَر در ّای هٌاسة تز فزآیٌذ ّای پضٍّطی هذٍى، درن رٍضي ٍ تستزساسی تاتىیِ است

تحمیك پیص رٍ در راستای دستیاتی تِ اّذاف تحمیك تاًگاّی ػویك اس تٌیادی تزیي هفاّین تا دستیاتی ػَاهل ػولیاتی گیزد. 

اّثزدی تا سطح ػولیاتی تِ ارسیاتی فزآیٌذ الحاق ایزاى ٍ ػولىزد هلوَط طزح ریشی گزدیذُ است ٍ تا ًگزضی اس سطح والى ر

صٌایغ دارٍیی وطَر تا هحَریت صٌایغ داًص تٌیاى تِ پیواى ساسهاى تجارت جْاًی هی پزداسد. در تحمیك حاضز تز اساط 

ٍ تْذیذات صٌؼت هتَدٍلَصی تزویثی ارائِ ضذُ، تا تىیِ تز هذلْای ووی هَلؼیت استزاتضیه ٍ ًماط لَت، ضؼف، فزصت 

دارٍیی داًص تٌیاى وطَر تز اساط ًظزیِ ّای تیي الولل ٍ تفاّوٌاهِ ّای ساسهاى تجارت جْاًی، الشاهات ٍ پیطٌیاسّا آًْا در 

تجارت تیي الولل استخزاج ٍ ارائِ گزدیِ است. در گام تؼذ تزای ّز استزاتضی اّذاف ووی خزد تذٍیي گزدیذُ وِ همادیز پایِ 

زد هحمك صٌؼت دارٍیی در ػزصِ تجارت جْاًی ٍ اّذاف ووی تذٍیي ضذُ ضاخص ّای ػولىزدی است تیاى ای اّذاف ػولى

وٌٌذُ اّذاف آتی وِ تایذ ًسثت تِ همادیز پایِ هحمك گزدد. در ایي راستا تزای ایٌىِ اّذاف اس سطح والى ٍ تِ سطح خزد 

ضاخص ) یزیادگیهالی، هطتزی، فزآیٌذ ّای داخلی، رضذ ٍ ز تسزی یاتذ تا تْزُ گیزی اس هذل ًمطِ استزاتضیه اّذاف در هٌاظ

تَسیغ ضذُ تا تصَرت ػولیاتی ًمطِ راُ صٌؼت داًص تٌیاى دارٍیی در لثال پیَستي تِ پیواى ساسهاى  ،(BSCّای والى 

ّای ووی  تجارت جْاًی ایجاد گزدد. ّوچٌیي تِ هٌظَر ایٌىِ هَاًغ ٍ هؼضالت در ساختاری ًظام هٌذ تحلیل گزدد اس رٍش

ٍ در راستای الذام اثزتخص تزای  ساختاری تزای تحلیل هَاًغ ٍ هؼضالت الحاق صٌؼت دارٍیی تْزُ تزداری ضذُ است

پاسخگَیی تِ هطىالت، در تحلیل جذاگاًِ ای ارائِ هی ضَد وِ وذام ضاخصْای رلاتتوٌذی در ایي گذار اس اّویت تیطتزی 

 تزای پزداختي تزخَردار ّستٌذ.
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