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مقایسهی هسینه و منابع رشد تجارت دوجانبهی ایران و مهمترین شرکای
تجاری(تجارت کاالهای کشاورزی ،غیر کشاورزی و کل)
1

هیتشا طالِ سجبی ،1سضب هقذػی* ،1اهیش هحوذًظاد
تبسيخ پزيشؽ92/12/25:
تبسيخ دسيبفت92/10/10:
چکیده
هطبلؼِی حبضش بب تَجِ بِ التضام هذيشيت ت جبست هحصَالت کـبٍسصی ،بِ اًذاصُگیشی ّضيٌِّبی
تجبست دٍجبًبِ ٍ ؿٌبػبيی ػْن ػَاهل هَثش دس سؿذ تجبست دٍجبًبِ ايشاى ٍ ؿشکبی ػوذُ تجبست
ايي هحصَالت ٍ هقبيؼِی آى بب تجبست هحصَالت غیش کـبٍسصی ٍ کل پشداختِ اػت .بش اػبع
ًتبيج بِدػت آهذُ ،هیبًگیي هَصٍى ّضيٌِّبی تجبست دٍجبًبِ ايشاى ٍ ؿشکبی ػوذُ دس تجبست
کبالّبی کـبٍسصی ،غیش کـبٍسصی ٍ کل طی دٍسُ  1995-2010بِتشتیب بب کبّؾ 13/5 ٍ 13 ،14
دسصذی هَاجِ بَدُ اػت .دس ايي هیبى ّضيٌِّبی تجبست کبالّبی کـبٍسصی بب اهبسات هتحذُ ػشبی،
بشصيل ،ػَئیغ ٍ چیيّ ،ضيٌِّبی تجبست کبالّبی غیش کـبٍسصی ٍ کل ايشاى بب چیي ،اهبسات
هتحذُ ػشبی ٍ ٌّذ بیـتشيي کبّؾ سا داؿتِاًذ .بش اػبع ًتبيج تجضيِ سؿذ تجبست دٍجبًبِ ايشاى ٍ
ؿشکبی ػوذُی تجبسی دس گشٍُّبی کب الّبی کـبٍسصی ،غیش کـبٍسصی ٍ کل سؿذ دسآهذ بِتشتیب
تَضیحدٌّذُ  ٍ %51 ،67 ،3کبّؾ ّضيٌِّبی تجبست بِتشتیب تَضیحدٌّذُ %48 ٍ 32 ،97
تغییشات تجبست دٍجبًبِی ايشاى ٍ ؿشکبی تجبسی بَدُ اػت .اص ايٌشٍ پیـٌْبد هیگشدد تب دس تٌظین
سٍابط تجبسی دس کلیِی گشٍُ کبالّبی هختلف بِ ػبهل ّضيٌِّبی تجبست تَجِ خبف هبزٍل گشدد.
طبقهبنديC02, C23, F13:JEL
واشههاي كليدي ّضيٌِّبی تجبست ،تجضيِ ٍ تحلیل سؿذ تجبست ،جبربِ ،هحذٍديتّبی
چٌذجبًبِ ،ايشاى.

 -1بِتشتیب داًـجَی دکتشی ،داًـیبسٍ اػتبديبس گشٍُ اقتصبد کـبٍسصیٍ،احذ ػلَم ٍ تحقیقبت تْشاى ،داًـگبُ آصاد
اػالهی،تْشاى ،ايشاى.
*ًَيؼٌذُی هؼئَل هقبلِmoghaddasireza@yahoo.com
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پیشگفتار
دس يغیش خٓاَی ؽذٌ ،تداست خاسخی ایشاٌ تا فادسات تکيسقٕنی ٔ ٔاتغتگی ؽذیذ تّ
دسآيذْای اسصی زافم اص فذٔس َفت ٔ ٔاسدات صیاد ؽُاختّ يیؽٕد .تّعٕسی کّ تش
اعاط آياس اص عال  0891تا  ، 0101فادسات َفتی ایشاٌ تّعٕس يیاَگیٍ  %98فادسات
ایشاٌ سا تّخٕد اختقاؿ دادِ اعت .نضٔو گشیض اص فادسات تکيسقٕنی ٔ سْایی اص
يؾکالت َاؽی اص آٌ ،ایداد تُٕع دس يسقٕالت فادساتی ،سفغ يؾکالت تايیٍ اسص خٓت
ٔاسداتٕ عشيایّ گزاسی ٔ افضایؼ عٓى دس تداست خٓاَی ٔ تاصاسْای تیٍانًههی ،اًْیت
فادسات غیشَفتی تّخقٕؿ فادسات يسقٕالت کؾأسصی ٔ کاْؼ اسصػ ٔاسدات سا
تّٔضٕذ َؾاٌ يیدْذ .افضایؼ اسصػ فادسات ٔ کاْؼ اسصػ ٔاسدات تّٔیژِ کاالْای
کؾأسصی(تا ٔخٕد پتاَغیمْای يٕخٕد دس کؾٕس) دس فؼانیتْای التقادی اًْیت ٔیژِای
داؽتّ ٔ اثش آٌ تش التقاد ٔ سؽذ َغثی اَکاسَاپزیش تٕدِ اعت .تش اعاط آياسْا اص عال
 0891تا  ، 0101تّعٕس يیاَگیٍ فادسات يسقٕالت کؾأسصی کًتش اص %3/7
فادسات کم ایشاٌ سا تؾکیم دادِ اعت ٔ دس ایٍ دٔسِ اسصػ فادسات يسقٕالت
کؾأسصی تّعٕس يیاَگیٍ  0073/973يیهیٌٕ دالس دس يماتم يیاَگیٍ فادسات کم
 30328/008يیهیٌٕ دالس تٕدِ اعت .دس دٔسِی يؾاتّ ،اسصػ ٔاسدات کاالْای کؾأسصی
ایشاٌ تّعٕس يیاَگیٍ  3303/883يیهیٌٕ دالس ٔ اسصػ يیاَگیٍ ٔاسدات کم 03388/311
يیهیٌٕ دالس تٕدِ اعت ٔ تّعٕس يیاَگیٍ عاالَّ تیؼ اص ٔ %02اسدات ایشاٌ سا کاالْای
کؾأسصی تّخٕد اختقاؿ دادِ اعت.
تا تمٕیت فادسات تّٔیژِ فادسات تخؼ کؾأسصی ٔ کاْؼ اسص خشٔخی ٔاسدات تّٔیژِ
ٔاسدات تخؼ کؾأسصی ،يیتٕاٌ کؾٕس سا دسگغتشػ تٕنیذ داخهي ٔ زًایت اص عشيایّ ٔ
كاس يهي یاسی سعاَذ ٔ تا خٕدکفایی تٕنیذ تّ يشٔس ٔاتغتگي تّ فادسات َفتی ٔ ٔاسدات تّ-
ٔیژِ يسقٕالت كؾأسصي ٔ اعتشاتژیك سا کاْؼ داد.
دس ایٍ ساعتا کاْؼ ْضیُّْای تداست دٔخاَثّ ٔ دس َتیدّ افضایؼ اسصػ فادسات ٔ كاْؼ
اسصػ ٔاسدات اص اًْیت دٔچُذاَي تشخٕسداس خٕاْذ تٕد .چشا كّ افضایؼ اسص دسیافتی اص
فادسات ٔ اسص فشفّخٕیي ؽذِ اص يسم ٔاسدات دس ْضیُّْای تداسی پاییٍتش ،ييتٕاَذ دس
يسم تٓثٕد صیشعاختْا ٔ افضایؼ ػًهكشد يسقٕالت عشيایّگزاسي ؽذِ ٔ ضًٍ افضایؼ
تٕنیذ تّ يشٔس صياٌ يٕخثات لغغ ٔاتغتگي تّ ٔاسدات تا ايكاٌ تٕنیذ داخم ٔ افضایؼ تٕنیذ
دس فُایغ پیؾیٍ ٔ پغیٍ ٔ يٕخثات فُؼتی ؽذٌ سا فشاْى ًَایذ.
تّ ایٍ يُظٕس تاصَگشی ؽشکای تداسی يٓى ،تقًیىگیشی دس خقٕؿ اَتخاب ؽشکای
تداسی تّٔیژِ دس تداست يسقٕالت کؾأسصی ٔ تاصَگشی عیاعتْای تؼشفّای ٔ تداسی
تش پایّی ػهًی دس انگٕی تداست فؼهی دس ساعتای تٓشِيُذی تیؾتش اص يضایای تداست
تیٍانًههی يثًش ثًش خٕاْذ تٕد .ایٍ ايش يیتٕاَذ اص عشیك اَذاصِگیشی ٔ يغانؼّی ْضیُّی
تداست کم ،يسقٕالت کؾأسصی ٔ غیش کؾأسصی ٔ تدضیّ ٔ تسهیم تداست دٔخاَثّ ایشاٌ
ٔ ػًذِ ؽشکای تداسی ایشاٌ ٔ ؽُاعایی عٓى ػٕايم يٕثش تش تغییشات تداست دٔخاَثّی
ایشاٌ ٔ ؽشکای ػًذِ تداسی يسمك گشدد.
تشسعیْای اَداو ؽذِ زاکی اص آَاعت کّ يغانؼّای دس خقٕؿ تدضیّ ٔ تسهیم تداست
دٔخاَثّ دس داخم فٕست َگشفتّ ٔ دس يغیش ایٍ تشسعی ،يغانؼّی َٕٔی( ٔ )0100سٔػ
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يؼشفی ؽذِ تٕعظ ٔی يٕسد اعتفادِ لشاس گشفتّ اعت .دس سٔػ يؼشفی ؽذِ تٕعظ
َٕٔی،تّيُظٕس تدضیّ ٔ تسهیم تداست دٔخاَثّ کّ تش يذل اَذسعٌٕ ٔ ٔیُکٕپ(ٔ )0113
اَذاصِگیشی ْضیُّْای تداست يثتُی اعت؛ سؽذ تداست تّ عّ يُثغ سؽذ دسآيذ ،کاْؼ
ْضیُّْای تداست دٔخاَثّ ٔ افضایؼ ْضیُّْای تداست چُذ خاَثّ تا دیگش کؾٕسْا َغثت
دادِ يیؽٕدَ .تایح تشسعی فٕست گشفتّ دس خقٕؿ تدضیّی سؽذ تداست آيشیکا ٔ ػًذِ
ؽشکای تداسی زاکی اص آَاعت کّ دس دٔسِی  0871تا  ، 0111سؽذ دسآيذ تٕضیردُْذِ
تیؼ اص  %81سؽذ تداست آيشیکا تا ػًذِ ؽشکای تداسی تٕدِ ٔ کاْؼ ْضیُّْای تداست
دٔخاَثّ ٔ افضایؼ ْضیُّْای تداست چُذخاَثّ تّتشتیة دٔيیٍ ٔ عٕيیٍ يُثغ سؽذ تداست
آيشیکا تٕدِ اعت .تش اعاط تشسعیْای فٕست گشفتّ دس يغانؼات داخهی ،يغانؼّای دس
خقٕؿ اَذاصِگیشی ْضیُّْای تداست دس يغانؼات داخهی اَداو َؾذِ ٔ اص يغانؼات
فٕست گشفتّ دس خقٕؿ اَذاصِگیشی ْضیُّْای تداست دس يغانؼات خاسخیٔ ٔٔ ،
يَٕیغايی ( )0100تّ اَذاصِگیشی ْضیُّْای تداست يسقٕالت فُایغ غزایی َٕازی يٓى
آيشیکا تا کؾٕسْای دیگش پشداختُذ .ایؾاٌ دس يغانؼّی خٕد ْضیُّْای تداست سا تّ کهیّی
ػٕايم يسذٔدکُُذِی يثادنّی کاالْا ٔ خذيات يیاٌ کؾٕسْا َظیش يٕاَغ عاختاسی،
خغشافیایی ٔ عیاعی َغثت دادِ ٔ تّ ایٍ يُظٕس يؼادنّی خارتّی اسائّ ؽذِ تٕعظ اَذسعٌٕ
ٔ ٔاٌ ٔیُکٕپ( )0113سا تّ عغر يُغمّای تغظ دادِاَذ .دس چاسچٕب اسائّ ؽذِ َّ تُٓا
تغییشات صياَی تداست يیاٌ کؾٕسْا لاتم اَذاصِگیشی يیتاؽذ ،تهکّ ؽشایظ تشسعی تیؾتش
يُاتغ يٓى دیگش ْضیُّْای تداست َظیش ػٕايم عیاعی ،عاختاسی ٔ خغشافیایی َیض فشاْى
يیگشددَ .تایح تّدعت آيذِ تشای  0302خفت يُغمّ ٔ کؾٕس عی دٔسِی 0889-0118
زاکی اص آَاعت کّ ْضیُّْای تداست تغییشات صياَی ٔ يُغمّای داؽتّ اعت .تش اعاط َتایح
تّدعت آيذِْ ،ضیُّْای تداسی دٔخاَثّی يٕصٌٔ يیاٌ آيشیکا ٔ کاَادا کًتشیٍ يمذاس ْضیُّ-
ی تداست يیاٌ يٓىتشیٍ ؽشکا تٕدِ اعت ٔ تیؾتشیٍ کاْؼ ْضیُّْای تداست دٔخاَثّ يیاٌ
آيشیکا ٔ کاَادا ٔ يیاٌ آيشیکا ٔ يکضیک يؾاْذِ ؽذِ اعتَٕٔ .ی( )0100دس يغانؼّی خٕد
تا دادِْای تشکیثی تّ اعتخشاج يؼیاسی اص ْضیُّْای تداست دٔ خاَثّ پشداخت کّ ایٍ يؼیاس
تّعٕس غیشيغتمیى تّ اعتُتاج زغاعیتْای تداست اص دادِْای تداسی لاتم يؾاْذِ
يیپشداصد .تش اعاط َتایح تّدعت آيذِْ ،ضیُّْای تداست آيشیکا تا يٓىتشیٍ ؽشکای تداسی
اص عال 0871تا  0111تّعٕس يتٕعظ  %31کاْؼ داؽتّ اعت کّ يکضیک ٔ کاَادا دس ایٍ
تیٍ تیؾتشیٍ کاْؼ سا تدشتّ ًَٕدِاَذ .يیشٔدٔت ٔ ًْکاساٌ )0100(0تشای َخغتیٍ تاس
ضًٍ اَذاصِگیشی ْضیُّْای تداست ٔ تٓشِٔسی تخؼ خذيات دس کؾٕسْای يختهف ،تّ
تشسعی ساتغّی يیاٌ ْضیُّْای تداست پاییٍ ٔ تٓشِٔسی تاال دس تخؼ خذيات پشداختّاَذ.
َتایح يغانؼّی ایؾاٌ تش اعاط دادِْای تشکیثی  20کؾٕس ٔ  08تخؼ تشای دٔسِی -0117
 0888زاکی اص تاکیذ فشضیّی استثاط ْضیُّْای تداست پاییٍ تا تٓشِٔسی تاال ٔ سؽذ
تٓشِٔسی عشیغتش دس تخؼ خذيات يیتاؽذ .تش اعاط ایٍ َتایح ٔ تا تّکاسگیشی دادِْای
غیشتدًؼی %01 ،کاْؼ دس ْضیُّْای تداست دس تخؼ خذيات ٔ کاال تا افضایؼ 8
دسفذی دس ْش دٔ تخؼ ًْشاِ تٕدِ اعت.
تش ایٍ اعاط تا تٕخّ تّ اًْیت سؽذ تداست تّٔیژِ تداست يسقٕالت کؾأسی ٔ ؽُاعایی
)1 Miroudot et al (2012
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يُثغ تغییشات تداست دٔخاَثّی ایٍ يسقٕالت ٔ يمایغّی آٌ تا تداست يسقٕالت غیش
کؾأسصی ٔ تداست کم ،اتتذا ْضیُّْای تداست دٔ خاَثّ تش اعاط يذل اعتخشاج ؽذِ تٕعظ
َٕٔی( )0100اَذاصِگیشی يیگشدد .عپظ تا تّکاسگیشی انگٕی تدضیّ ،يُثغ سؽذ تداست
دٔخاَثّ ایشاٌ تا ْش یک اص ؽشکای تداسی ؽُاعایی يیگشدد .تّ ایٍ يُظٕس ،دس تخؼ دٔو
يثاَی َظشی ٔ دادِْا ٔ دس تخؼ عٕو َتایح ٔ تسث اسائّ ؽذِ ٔ دس َٓایت تخؼ چٓاسو
َتیدّگیشی ٔ اسائّی پیؾُٓادات ٔ ساْکاسْای کاستشدی خٕاْذ تٕد.
موادها و روشها
گیریىسینوىایدوجانبوتجاری 

اندازه
دس ایٍ تخؼ يؼیاس ْضیُّْای تداست دٔ خاَثّ اعتخشاج ؽذِ دس يغانؼّی َٕٔی( )0100کّ
اص اسکاٌ تدضیّ ٔ تسهیم سؽذ تداست دٔخاَثّ يیتاؽذ ،اسائّ يیگشددًْ .اٌگَّٕ کّ گفتّ
ؽذ ،اعتخشاج تش يذل يؼشٔف اَذسعٌٕ ٔ ٔاٌ ٔیُکٕپ( )0878پایّگزاسی ؽذِ اعت .تش
اعاط يذل اسائّ ؽذِ تٕعظ ایؾاٌْ ،ش کؾٕس داسای یک کاالی يُفشد اعت کّ تا کاالی تٕنیذ
ؽذِ تٕعظ کؾٕسْای دیگش يتفأت يیتاؽذ .يقشفکُُذِ تّدَثال زذاکثش ًَٕدٌ يغهٕتیت اص
يقشف عیف ٔعیؼی اص کاالْای داخهی ٔ خاسخی يیتاؽذ .فشك تش ایُاعت کّ تشخیسات
يقشفکُُذگاٌ دس يیاٌ کؾٕسْا یکغاٌ تٕدِ ٔ 0تٕعظ کؾؼ ثاتت خاَؾیُی يغهٕتیت
يساعثّ يیؽٕد .ایؾاٌ ْضیُّْای تداست دٔخاَثّی خٓاَی سا تّػُٕاٌ ػُقش کهیذی يؼشفی
ًَٕدِاَذ .صياَی کّ کاال اص کؾٕسiتّ کؾٕسjاسعال يیگشددْ ،ضیُّْای زًم ٔ َمم يتغیش دٔ
خاَثّ ٔ يٕاَغ تداسی دیگشْ ،ضیُّی ْش ٔازذ اسعال ؽذِ سا ایداد يیًَایُذ .دس َتیدّ
ْضیُّْای تداست ،لیًت کاالْا دس يیاٌ کؾٕسْای يختهف يتفأت خٕاْذ تٕد .تّ عٕس
خاؿ اگش Piلیًت خانـ ػشضّ ؽذِ دس کؾٕس iتاؽذ ،آَگاِpj=Pjtjiلیًت ایٍ کاال تشای
يقشفکُُذِی کؾٕسjتٕدِ ٔ دس آٌtij>1ػايم ْضیُّی تداست َاخانـ دٔ خاَثّ يیتاؽذ .تش
اعاط ایٍ چاسچٕب اَذسعٌٕ ٔ ٔاٌ ٔیُکٕپ( )0878يذل خارتّای يثتُی تش اعالػات ٔ
دادِْای خشد تّ فٕست صیش اعتخشاج ًَٕدَذ.
()0

)

(

کّ دس آٌ َؾاٌدُْذِی فادسات اعًی اص کؾٕس تّ  ،دسآيذ اعًی کؾٕس  ،دسآيذ
∑
�کؾؼ خاَؾیُی کاالْا ٔ ،تّتشتیة ؽاخـ
،
خٓاَی تّفٕست
لیًتْا دس دٔ کؾٕس ٔ يیتاؽُذ .تا فشك ثاتت تٕدٌ عایش ػٕايم ،يؼادنّی خارتّ تش

1بش اػبع هطبلؼِ ايَاًغ ( )2007تبثیش تشجیحبت داخلی هصشف کٌٌذگبى دس هقبيؼِ بب ّضيٌِّبی حول ٍ ًقل ٍ تؼشفِ
دس تَضیح جشيبًبت تجبسی قببل اغوبض هیببؿذ .بش اػبع هطبلؼِ ّلپوي ( )1999ؿَاّذ آؿکبسی اص تبثیش تشجیحبت
داخلی دس تشجیحبت هصشف کٌٌذگبى ٍجَد ًذاسدٍ .اسًَک ( )2003توبيالت داخلی دس تشجیحبت هصشف کٌٌذگبى سا دس
هذل اسائِ ؿذُ اًذاصُ گیشی ّضيٌِ تجبست ٍاسد ًوَدُ اػت .بش اػبع ًتبيج ٍی اثشات ٍجَد توبيالت داخلی دس تشجیحبت
هصشف کٌٌذگبى ّن اسص هَاًغ تجبست داخلی کوتش خَاّذ بَد .اص آًجب کِ هؼیبس ّضيٌِ تجبست اسائِ ؿذُ ،هَاًغ تجبست
دٍجبًبِ ًؼبت بِ هَاًغ تجبست داخلی سا دس ًظش هی گیشدٍ ،جَد توبيالت داخلی دس تشجیحبت هصشف کٌٌذگبى بِ
بضسگٌوبيی ّضيٌِّبی تجبست دٍجبًبِ هٌجش هیگشدد.
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تداست تیؾتش کؾٕسْای تضسگتش تا کؾٕسْا دالنت داسدْ .ضیُّْای تداست دٔ خاَثّ ،
تداست دٔ خاَثّ سا کاْؼ يیدْذ .ايا ایٍ کاْؼ تایغتی دس تشاتش ؽاخـْای لیًت
کؾٕسْا ٔ عُدیذِ ؽٕد .اَذسعٌٕ ٔ ٔاٌ ٔیُکٕپ( )0878ایٍ ؽاخـْای لیًت کّ
ؽايم ْضیُّْای تداست تا دیگش ؽشکا تٕدِ ٔ يیتٕاَذ تّفٕست يتٕعظ ْضیُّْای تداست
يتغیش يسذٔدیت چُذخاَثّی
تفغیش ؽَٕذ سا يتغیشْای يسذٔدیت چُذخاَثّ يیَايُذ.
تیشَٔی 0اعت .دسزانیکّ يتغیش يسذٔدیت چُذخاَثّی دسَٔی 0يیتاؽذ(َٕٔی.)0100،
تا تٕخّ تّ دس دعتشط َثٕدٌ يؼیاسْای يغتمیى تشای يتٕعظ ْضیُّْای تداست ،یافتٍ
اتضاسی تشای يتغیشْای يسذٔدیت چُذخاَثّ يؾکم يیتاؽذ .اَذسعٌٕ ٔ ٔاٌ
ٔیُکٕپ(ْ )0878ضیُّْای تداست دٔ خاَثّ سا تاتؼی اص دٔ يٕنفّی ْضیُّی تداست خاؿ-
يٕاَغ يشصی ٔ فافهّی خغشافیایی -دس َظش يیگیشَذ .تّعٕس خاؿ ایؾاٌ تاتغ ْضیُّی
فشك يیًَایُذ کّ دس آٌ يتغیش ؽاخـ يشتثظ تا يٕاَغ
تداست سا تّفٕست
يشصی ،فافهّ دٔ خاَثّ ٔ کؾؼ فافهّ يیتاؽُذ .ػالِٔ تش ایٍ ،اسائّی يذل تش فشك
تماسٌ ْضیُّْای تداست دٔخاَثّ يثتُی اعت .تش اعاط فشك تماسٌ يسذٔدیتْای چُذ خاَثّ
) .دس َتیدّ يؾشٔط تّ ایٍ فشٔك اَذسعٌٕ
تیشَٔی ٔ دسَٔی یکغاٌ يیتاؽُذ(یؼُی
ٔ ٔاٌ ٔیُکٕپ( )0878ساِ زهی تهٕیسی تشای يسذٔدیتْای چُذخاَثّ یافتّاَذ .ایشاداتی دس
استثاط تا فشٔك اػًال ؽذِ ٔخٕد داسد .أل ایٍ کّ تاتغ ْضیُّی تداست اَتخاب ؽذِ يًکٍ
اعت داسای خغای تقشیر تاؽذ .تّعٕس يثال يًکٍ اعت فشو تاتغ اَتخاب ؽذِ َادسعت تٕدِ
ٔ یا ػٕايم ْضیُّی تداست يًٓی ياَُذ تؼشفّْا دس َظش گشفتّ َؾذِ تاؽذ .دٔو ایٍ کّ
ْضیُّی تداست دٔ خاَثّ يًکٍ اعت َايتماسٌ تٕدِ ٔ تّػُٕاٌ يثال کؾٕسی تؼشفّْای
تاالتشی َغثت تّ کؾٕس دیگش تسًیم ٔ اػًال ًَایذ .عٕو ایٍ کّ دس ػًم يٕاَغ تداسی دس
عٕل صياٌ يتغیش تٕدِ ٔ تّعٕس يثال تا تٕلف تذسیدی تؼشفّْا دس عٕل صياٌ تغییش خٕاُْذ
داؽت .ایٍ دس زانی اعت کّ پشٔکغیْای ْضیُّی تداست ياَُذ فافهّ دس عٕل صياٌ ثاتت
تّدعت آٔسدٌ ْضیُّْای تداست يتغیش دس عٕل صياٌ يفیذ
تٕدِ ٔ تُاتشایٍ تَّذست دس
خٕاْذ تٕد(َٕٔی.)0100،
دس ادايّ ساِ زم تسهیهی تشای يتغیش يسذٔدیت چُذخاَثّی يؼشفی ؽذِ تٕعظ َٕٔی()0100
يؼشفی يیگشدد کّ تش ایٍ ایشادات غهثّ يیًَایذ .ایٍ سٔػ تش ْیچ تاتغ ْضیُّی تداست
خافی تکیّ َذاؽتّ ٔ فشك تماسٌ ْضیُّی تداست سا اػًال ًَیکُذ .دس ػٕكْ ،ضیُّْای
تداست اص دادِْای تداسی اعتخشاج يیگشدَذ کّ دس عٕل صياٌ لاتم تغییش تٕدِ ٔ تّسازتی
لاتم يؾاْذِ يیتاؽُذ .تهٕیسا سٔػ اتخار ؽذِ تش ایٍ تیُؼ اعتٕاس اعت کّ تغییش دس يٕاَغ
تداسی دٔ خاَثّ تُٓا يتاثش اص تداست تیٍانًهم َثٕدِ ٔ َتیدّ تداست داخهی َیض يیتاؽُذ.
تشای يثال فشك کُیذ کّ يٕاَغ تداسی کؾٕس تا دیگش کؾٕسْا کاْؼ يییاتذ .دس ایٍ يٕسد
تشخی کاالْا کّ کؾٕس تشای يقشف داخهی اعتفادِ يیکشد ،اکٌُٕ تّ کؾٕسْای خاسخی
يُتمم يیؽٕد .تُاتشایٍ َّ تُٓا تداست تیٍانًهم سا کّ تّ يٕاَغ تداسی ٔاتغتّ اعت تٕعؼّ
يیدْذ ،تهکّ تداست داخهی سا َیض تست تأثیش لشاس يیدْذ .ایٍ يیتٕاَذ تٕعظ يؼادنّی
1Outward Multilateral Resistance Variable
2Inward Multilateral Resistance Variable
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خارتّی تشای تداست تیٍانًههی دیذِ ؽٕد .ایٍ يؼادنّ يیتٕاَذ تشای زافهضشب يسذٔدیت
چُذ خاَثّی دسَٔی ٔ تیشَٔی زم ؽٕد:
()0

)

⁄
⁄

)

(

)

(

(

ٔ

تشای يثال فشك کُیذ  0کؾٕس ٔ تا ْضیُّی تداست داخهی یکغاٌ يٕاخّ تٕدِ
 .ايا اص آَدا کّ کؾٕس داسای التقاد تغتّتشی اعت،
اَذاصِی یکغاَی داسَذ
خٕاْذ تٕد .اص يؼادنّی  0چُیٍ َتیدّ يیؽٕد کّ يسذٔدیت چُذخاَثّی کؾٕس تاالتش ٔ
 .يؼادنّی  0تش ایٍ َکتّ دالنت داسد کّ تشای يفشٔك،
تیؾتش يیتاؽذ
اَذاصِگیشی تغییش دس يسذٔدیت چُذخاَثّ دس عٕل صياٌ کّ تّ يٕنفّْای ْضیُّی تداست
ثاتت دس عٕل صياٌ یؼُی فافهّ تغتگی َذاسد ،آعاٌ خٕاْذ تٕد.
ساِ زم عادِی يتغیشْای يسذٔدیت چُذخاَثّ يیتٕاَذ تشای زم يذل ْضیُّْای تداست دٔ
خاَثّ يٕسد اعتفادِ لشاس گیشد .يؼادنّی خارتّی  0ؽايم زافهضشب يسذٔدیت چُذخاَثّی
يیتاؽذ .دسزانیکّ
تیشَٔی یک کؾٕس ٔ يسذٔدیت چُذخاَثّی دسَٔی کؾٕس دیگش یؼُی
سا اسائّ يیًَایذ .تُاتشایٍ يفیذ اعت تا تشای تّدعت آٔسدٌ یک
يؼادنّی  0ساِ زم
يؼادنّی خارتّ دٔ خاَثّ کّ ؽايم يتغیشْای يسذٔدیت چُذخاَثّی دسَٔی ٔ تیشَٔی
کؾٕسْااعت ،يؼادنّی خارتّی  0سا دس يؼادنّی خارتّی يتُاظش خشیاٌ تداست دس خالف
خٓت ، ،ضشب کُیى.
()3

)

( )

(

)

)

(

(

تا خایگزاسی ساتغّی  0دس ساتغّی  ٔ 3يشتة کشدٌ يؼادنّ:
()3

(

)

( ٔ ْضیُّْای
چُاَچّ ْضیُّْای زًم ٔ َمم تیٍ کؾٕس ٔ تتٕاَذ َايتماسٌ تاؽذ)
( ،گشفتٍ يیاَگیٍ ُْذعی يٕاَغ دس دٔ
تداست داخهی يیاٌ کؾٕسْا يتفأت تاؽذ)
0
خٓت ٔ کغش کشدٌ  0تشای تّ دعت آٔسدٌ ػثاستی تشای يؼادل تؼشفّ يفیذ خٕاْذ تٕد:
()8

)

(

)

(

سا
يشتثظ تا ْضیُّی تداست داخهی
کّ دس آٌ ْضیُّی تداست دٔ خاَثّ ی
اَذاصِگیشی يیًَایذْ .یذ ٔ سیظ(( )0110يؼادالت  )8 ٔ 9أنیٍ َظشیّپشداصاَی تٕدَذ کّ
چُیٍ يؼیاس ْضیُّی تداست سا تّفٕست تاتؼی اص خشیاَات تداست داخهی ٔ دٔ خاَثّ يثتُی
تش تشخیسات  CESاعتیگهیتض 0اعتخشاج ًَٕدَذ.
َغثت تّ
َٕآٔسیْای کايال ٔاضر ٔ يثشٍْ اعت .اگش خشیاَات تداست دٔخاَثّی

1Tariff equivalent
2Dixit-Stiglitz CES preferences
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افضایؼ یاتذ ،تایغتی تداست تا یکذیگش َغثت تّ تداست داخهی
خشیاَات تداست داخم
تشای ْش دٔ کؾٕس آعاٌتش ؽذِ تاؽذ .تُاتشایٍ يؼیاس يؼشفی ؽذِْ ،ضیُّْای تداست سا دس
یک يغیش غیشيغتمیى ٔ تٕعظ اعتُتاج آَٓا اص خشیاَات تداست لاتم يؾاْذِ تّدعت يیآٔسد.
اص آَدا کّ ایٍ خشیاَات تداست دس عی صياٌ يتغیش يیتاؽُذْ ،ضیُّْای تداست ،
يیتٕاَذ َّ تُٓا تشای دادِْای يمغغ صياَی تهکّ تش دادِْای عشی صياَی ٔ دادِْای تشکیثی
َیض لاتم يساعثّ تاؽذ .ایٍ يضیت يؼیاس اعتخشاج ؽذِ تش سٔػ اسائّ ؽذِ تٕعظ اَذسعٌٕ ٔ
ٔاٌ ٔیُکٕپ( )0اعت کّ تُٓا دادِْای يمغغ صياَی سا تّکاس يیگیشد .تاکیذ تش ایٍ َکتّ
( ٔ ایُکّ خشیاَات
زائض اًْیت اعت کّ يٕاَغ تداسی يًکٍ اعت َايتماسٌ تاؽُذ)
 .يٕنفّ ی َؾاٌدُْذِی يیاَگیٍ
تداست دٔ خاَثّ يًکٍ اعت َايتؼادل تاؽُذ ،
ُْذعی يٕاَغ تداسی دٔ خاَثّ َغثی دس دٔ خٓت يیتاؽذ (َٕٔی .)0100،
تجسیورشدتجارتدوجانبو 
يؼادنّی خارتّی اسائّ ؽذِ تٕعظ اَذسعٌٕ ٔ ٔاٌ ٔیُکٕپ( )0113يیتٕاَذ تّيُظٕس تسهیم
سؽذ تداست ٔ تدضیّ ػٕايم اَگیضؽی تداست يٕسد اعتفادِ لشاس گیشد .تّػُٕاٌ يشزهّی
َخغت اص يؼادنّی  3نگاسیتى عثیؼی ٔ دیفشاَغیم أل گشفتّ يیؽٕد:
)

()2

)

(

(

(

)

(

)

( سا تّ  3ػايم سؽذ التقادی دٔ کؾٕس َغثت تّ
يؼادنّی  2سؽذ تداست دٔ خاَثّ )
تٕنیذ خٓاَی ،تغییشات دس ْضیُّْای تداست دٔ خاَثّ ) ( ٔ تغییشات دس يٕاَغ تداست
( يشتثظ يیکُذ .فاکتٕسْای تداست دٔ خاَثّ يدٕٓل
چُذ خاَثّی کؾٕسْ ا )
يیتاؽُذ .ايا اص يؼادنّی  8يؾخـ اعت کّ يؼیاس ْضیُّی تداسی يؼادنی تشای
َغثت تّ ْضیُّْای تداست داخهی تّػُٕاٌ تاتؼی اص خشیاَات تداسی لاتم يؾاْذِ اسائّ
يیًَایذ .تُاتشایٍ تا خایگزاسی دس يؼادنّی 2خٕاْیى داؽت:
)

کّ دس آٌ

(

(

)

(

)

(

)

َؾاٌدُْذِی يسذٔدیت چُذ خاَثّ َغثت تّ ْضیُّْای تداست داخهی يیتاؽذ.
)

(

تا تمغیى کم يؼادنّ تش ػثاست عًت ساعت ٔ ضشب  011کم ساتغّ ،دس َٓایت يؼادنّی
تسهیهی دٔ خاَثّ تّفٕست صیش تّدعت خٕاْذ آيذ:
)

()7

(
)

)
(

)

يؼادنّی َ 7ؾاٌ يیدْذ کّ ْش یک اص ػٕايم سؽذ دسآيذ
تداسی دٔخاَثّ َغثی

)

)

(
)

(

)

(
(

(

)

)

)

)

(
(

(

( ،کاْؼ دس ْضیُّْای

( ،کاْؼ دس يسذٔدیتْای چُذخاَثّ

)

)

(
)

(

(،

چّ عًٓی دس سؽذ تداست دٔخاَثّ داسَذ .عٓى سؽذ دسآيذ سا تا  ،عٓى کاْؼ دس
ٔ عٓى کاْؼ دس يسذٔدیتْای چُذ خاَثّ سا تا
ْضیُّْای تداسی دٔخاَثّ َغثی سا تا
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َؾاٌ يیدْیى .اگش ًّْ يٕاَغ دٔ خاَثّ َغثی دس عی صياٌ ثاتت تاؽُذ ،آَگاِ عٓى ٔ
ففش ٔ سؽذ تداست تٕعظ سؽذ دسآيذ ایداد ؽذِ ٔ تّدعت يیآیذ .ايا اگش ْضیُّْای
يثثت خٕاْذ تٕد .اگش
(  ،آَگاِ عٓى
)
تداسی دٔخاَثّ کاْؼ یاتذ ،یؼُی
يُفی خٕاْذ تٕد.
(  ،آَگاِ عٓى
)
يٕاَغ تداسی چُذ خاَثّ کاْؼ یاتذ ،یؼُی
ایٍ عٓى يُفی يیتٕاَذ تّفٕست یک اثش اَسشافی تداسی تفغیش ؽٕد .تا کاْؼ يٕاَغ تداسی
تا کؾٕسْای دیگش ،تداست تا آٌ کؾٕسْا افضایؼ ٔ تداست دٔخاَثّ يیاٌ کؾٕس ٔ
کؾٕس کاْؼ يییاتذ .تٕخّ تّ ایٍ َکتّ يٓى اعت کّ يؼادنّی  7تخًیٍ صدِ ًَیؽٕد .تهکّ
سؽذ تداست دٔ خاَثّ يؾشٔط تّ چاسچٕب َظشی خارتّ تدضیّ ٔ تسهیم يیؽٕد .عٓى
َیض تٕعظ دادِْا ٔ اعالػات ٔ اص عشیك
تٕعظ اعالػات ٔ دادِْا اسائّ يیؽٕد .عٓى
تٕعظ زم يسذٔدیتْای چُذخاَثّ دس
يؼادنّی  8اسائّ يیؽٕد .تّعٕس يؾاتّ عٓى
يؼادنّی  0تّدعت يیآیذ.00
دادهها
تا تٕخّ تّ ْذف يغانؼّ يثُی تش يمایغّی ْضیُّْا ٔ يُاتغ سؽذ تداست دٔخاَثّ ایشاٌ دس
خقٕؿ تداست کاالْای خاو کؾأسصی تا کاالْای غیش کؾأسصی ٔ کم ،تداست دٔخاَثّ-
ی کاالْای کؾأسصی خاو ایشاٌ دس گشِٔ کاالْای داو صَذِ ،ؽیش ،خايّ ٔ فشآٔسدِْای
نثُیاتی ،ؽیالت ،گُذو ،تشَح ،خٕ ،رست ،غالت دیگش غیش اص گُذو ،عثضیدات ،يیِٕ ٔ آخیم،
لِٕٓ ،کاکائٕ ٔ چای تا کؾٕسْای خٓاٌ يٕسد تشسعی لشاس گشفت .تش اعاط َتایح تّدعت
آيذِ ،اياست يتسذِ ػشتی( ،)%03کاَادا ( ،)%01/8آنًاٌ ( ،)%9اعتشانیا (ُْ ،)%7/8ذ
( ،)%2تایهُذ ( ،)%8/8پاکغتاٌ ( ،)%8تشصیم ( ،)%3/8عٕئیظ ( ٔ )%3/0چیٍ ()3/8
تّ ػُٕاٌ ػًذِ ؽشکای تداسی ایشاٌ دس خقٕؿ تداست کؾأسصی دس گشِٔ کاالْای رکش
ؽذِ دس دٔسِی 0888-0101اَتخاب ؽذِاَذ.
اص آَدا کّ يؼیاس ْضیُّی تداست اص يؼادنّی  8اعتخشاج يیگشددَ ،تیدّ تّ پاسايتش کؾؼ
خاَؾیُی� تغتگی داسد .اَذسعٌٕ ٔ ٔاٌ ٔیُکٕپ( )0113تّ تشسعی تخًیٍْای يختهفی اص
� پشداختّ ٔ چُیٍ َتیدّ گشفتُذ کّ� ػًٕيا دس دايُّی 8تا َٕ 01عاٌ يییاتذ .تا تخًیٍْای
يفشٔك ،دس ایٍ يغانؼّ سٔیکشد اَذسعٌٕ ٔ ٔاٌ ٔیُکٕپ( )0113دس تّکاسگیشی σ
9تّکاس گشفتّ ؽذِ اعت .ایٍ يمذاس تشای پاسايت ش� ،تّػُٕاًَمذاسپاسايتشتخًیُی تشای
خشیاَات تداست تّکاس يیسٔدًْ .اٌگَّٕ کّ دسيغانؼّی َٕٔی( )0100تسث ؽذِ اعت،
اگشچّ عغٕذ ْضیُّی تداست کايال تّ يمادیش پاسايتشْای اَتخاب ؽذِ� زغاط يیتاؽذ؛
تغییشات يؼیاس ْضیُّی تداست دس عی صياٌ تّ َذست تست تاثیش يمادیش اَتخاب ؽذِ تشای
پاسايتش� لشاس يیگیشد .تش اعاط َتایح تّدعت آيذِ دس يغانؼّی ٔی تغییش ْضیُّی تداست
دٔخاَثّی آيشیکا ٔ ػًذِ ؽشکای تداسی تّ اصای يمادیش يختهف پاسايتش� تغییش يؼُیداسی
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َذاؽتّ اعت.0
آياس اسصػ تداست دٔخاَثّی ایشاٌ ٔ ػًذِ ؽشکای تداسی دس ٔاسدات گشِٔ کاالْای
کؾأسصی دس َظش گشفتّ ؽذِ ،کم ٔ کاالْای غیش کؾأسصی اص عایتغاصياًَههگشدآٔسی ؽذِ
،
اعت .تداست داخهی يیتٕاَذ تّفٕست دسآيذ کم يُٓای فادسات کم،
تؼشیف ؽٕد کّ دس آٌ فادسات(کؾأسصی ،غیش کؾأسصی ٔ کم) تشاتش يدًٕع فادسات
∑
 ،يیتاؽذ .تش اعاط سٔػ پیؾُٓادی ٔ ی )0882( 0اسصػ
اص کؾٕس ،
تٕنیذ(کؾأسصی ،غیش کؾأسصی ٔ کم) دس ْش گشِٔ تّػُٕاٌ دسآيذ کم دس َظش گشفتّ ؽذِ
ٔ تا کغش فادسات گشِٔ يٕسد َظش اعالػات تداست داخهی دس آٌ گشِٔ تّدعت آيذ.
نتایج و بحث
گیریىسینوىایتجارتدوجانبو 

اندازه
ًَٕداس َ 0ؾاٌدُْذِی يیاَگیٍ ْضیُّی تداست دٔ خاَثّی ایشاٌ تا تاصاسْای ػًذِی تداست
کاالْای کؾأسصی دس عّ گشِٔ کاالْای کؾأسصی ،غیش کؾأسصی ٔ کم يیتاؽذ .تش
اعاط ایٍ ًَٕداسْا يغاتك تا اَتظاسات ْضیُّْای تداست دٔخاَثّ کاالْای کؾأسصی دس
دٔسِی  0888-0101تیؾتش اص ْضیُّْای تداست دٔخاَثّی کاالْای غیش کؾأسصی ٔ کم
تٕدِ اعت .تش اعاط ایٍ ًَٕداس ،تا ٔخٕد ثثات يیاَگیٍ ْضیُّی تداست کم ٔ کاالْای غیش
کؾأسصی ایشاٌ تّعٕس کهی سَٔذ کاْؾی ْضیُّی تداست کاالْای کؾأسصی تا کؾٕسْا سا
تدشتّ ًَٕدِ اعت.
اص تشسعی ًَٕداسْا يیتٕاٌ تّ ثثات ٔ تیثثاتی انگْٕای تداسی دٔخاَثّ ایشاٌ ٔ ؽشکای
تداسی ػًذِ پی تشد .تش ایٍ اعاط انگٕی تداسی ایشاٌ دس تداست کاالْای غیش کؾأسصی
ٔ تداست کم اص ثثات تیؾتشی تشخٕسداس تٕدِ ٔ َتایح َؾاٌدُْذِی تیثثاتی َغثی تداست
ایشاٌ ٔ ؽشکای تداسی دس تداست کاالْای کؾأسصی عی دٔسِی  0888-0101يیتاؽذ.
خذٔل  0يیاَگیٍ عغر ٔ دسفذ تغییشات يؼیاس ْضیُّی تداست دٔ خاَثّ َغثی ایشاٌ دس
گشِٔ کاالْای يُتخة عی دٔسِی  0888-0101تا  01تاصاس تضسگ تداست کاالْای
کؾأسصی ایشاٌ سا گضاسػ يیًَایذ.
تاکیذ تّ ایٍ َکتّ زائض اًْیت اعت کّ ایٍ اػذاد تیاَگش يؼیاسی اص ْضیُّْای تداست دٔ
خاَثّ تّ تداست داخهی اعت .تّػُٕاٌ يثال چُاَچّ يیاَگیٍ ْضیُّی ایشاٌ ٔ ؽشکای تداسی
دس خقٕؿ تداست يسقٕالت کؾأسصی دس عال  ٔ %27 ،0101يیاَگیٍ لیًت کاالی
کؾأسصی تا ْضیُّْای تٕصیغ خشدِ فشٔؽی ٔ ػًذِ فشٔؽی داخم  01دالس تاؽذ ،یک
يقشفکُُذِ دس ایشاٌ يیتٕاَذ ایٍ کاال سا تا  01دالس خشیذاسی ًَایذ .دس زانیکّ یک
) تاتت خشیذ آٌ کاال پشداخت
يقشفکُُذِ دسخاسج يشصْا تایغتی  02/7دالس ( 0/27
ًَایذ .ایٍ يثال تش اعاط يیاَگیٍ کاالْا دس عّ گشِٔ تٕدِ ٔ تًّْیٍ فٕست تفغیش يیگشدد.
دس ػًم ْضیُّ تداست تّعٕس لاتم يالزظّ دس يیاٌ کاالْا يتغیش يیتاؽذ .تّػُٕاٌ يثال
� دس خصَف ٍضؼیت کـؾ جبًـیٌی هتغیش دس طَل صهبىً ،تبيج بشٍدا ٍ ٍيٌتیي ( )2006حبکی اص آًؼت کِ تبثیش
کبّؾ کـؾ جبًـیٌی دس طَل صهبى دس هَسد تَابغ غیش تجوؼی هؼٌی داس ًبَدُ ٍ دس هَسد تَابغ تجوؼی بِ طَس جضئی
بِ کبّؾ ػشػت کبّؾ ّضيٌِّبی تجبست دٍجبًبِ هٌجش خَاّذ ؿذ.
)2Wei (1996
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کاالْای فاعذ ؽذَی ازتًاال تایغتی تّخای اَتمال صيیُی ٔ دسیایی کىْضیُّتش تّفٕست
ْٕایی خاتّ خا ؽٕد ٔ ْضیُّ تداست تاالتشی داؽتّ تاؽُذ(چٍ ٔ َٕی.)0100،
تش اعاط َتایح تّدعت آيذِْ ،ضیُّی تداست دٔخاَثّ دس خقٕؿ تداست کاالْای
کؾأسصی ٔ غیش کؾأسصی ایشاٌ ٔ ؽشکای تداسی يُتخة تّتشتیة تا کاْؼ 1/3 ٔ 00
دسفذی يٕاخّ تٕدِ ٔ ْضیُّی تداست دٔخاَثّ کم تغییش َذاؽتّ اعت .يیاَگیٍ ْضیُّی
تداست ایشاٌ ٔ تک تک ؽشکای تداسی دس گشِٔ کاالْای کؾأسصی ،غیش کؾأسصی ٔ کم
عی عالْای  0888-0101دس خذٔل  0اسائّ ؽذِ اعت.
تش اعاط َتایح تّدعت آيذِ دس خقٕؿ ْضیُّْای تداست دٔخاَثّی ایشاٌ ٔ ؽشکای ػًذِ
تداست کاالْای کؾأسصی غیش اص تداست دٔخاَثّ ایشاٌ تا کؾٕسْای اياسات يتسذِ ػشتی
ٔ کاَاداْ ،ضیُّْای تداست کاالْای کؾأسصی تیؾتش اص ْضیُّْای تداست دٔخاَثّ کاالْای
غیش کؾأسصی ٔ تداست کم تٕدِ اعت.
َتایح زاکی اص آَاعت کّ ْضیُّْای تداست دٔخاَثّی کؾأسصی ایشاٌ تا کؾٕسْای اياسات
يتسذِ ػشتی ،آنًاٌ ٔ کاَاداْ ،ضیُّْای تداست دٔخاَثّی کاالْای غیش کؾأسصی ایشاٌ تا
کؾٕسْای اياسات يتسذِ ػشتی ،چیٍُْ ،ذ ٔ آنًاٌ ٔ ْضیُّْای تداست دٔخاَثّ ایشاٌ دس
تداست کهیّی کاالْا تا کؾٕسْای اياسات يتسذِ ػشتی ،چیٍ ٔ آنًاٌ کًتشیٍ يیضاٌ
ْضیُّْای تداست دٔخاَثّ دس گشِٔ کاالْای َايثشدِ تٕدِ اعت .تغییشات ْضیُّی تداست
ایشاٌ ٔ ؽشکای تداسی دس گشِٔ کاالْای کؾأسصی ،غیش کؾأسصی ٔ کم عی عالْای
 0888-0101دس خذٔل  3گضاسػ ؽذِ اعت.
تش اعاط َتایح تّدعت آيذِ ،يیاَگیٍ يٕصٌٔ ْضیُّْای تداست دٔخاَثّی ایشاٌ ٔ ؽشکای
ػًذِ دس تداست کاالْای کؾأسصی عی دٔسِی  0881-0101کاْؼ  01دسفذی سا
تدشتّ ًَٕدِ اعت .ایٍ دس زانی اعت کّ ْضیُّْای تداست کاالْای غیش کؾأسصی ٔ کم
ایشاٌ تا ؽشکای ػًذِی تداسی تّتشتیة تا کاْؼ  03/1 ٔ 03دسفذی يٕاخّ تٕدِ اعت.
دس ایٍ يیاٌ ْضیُّْای تداست کاالْای کؾأسصی تا اياسات يتسذِ ػشتی ،تشصیم ،عٕئیظ ٔ
چیٍْ ،ضیُّْای تداست کاالْای غیش کؾأسصی ٔ کم ایشاٌ تا چیٍ ،اياسات يتسذِ ػشتی ٔ
ُْذ تیؾتشیٍ کاْؼ سا تدشتّ ًَٕدِاَذ.
تجسیورشدتجارتدوجانبوایرانوشرکایعمدهواردات 
يؼادنّی  7تشای تدضیّ ٔ تسهیم سؽذ تداست دٔخاَثّ ایشاٌ ٔ ؽشکای ػًذِ تداسی دس عّ
گشِٔ کاالْای کؾأسصی ،غیش کؾأسصی ٔ کم تّکاس گشفتّ ؽذَ .تایح تدضیّ سؽذ تداست
کاالْای کؾأسصی يُتخة ایشاٌ ٔ  01تاصاس تضسگ ایشاٌ عی عالْای  0888-0101دس
خذٔل  3اسائّ ؽذِ اعت.
تش اعاط َتایح تّدعت آيذِ ،تداست کاالْای کؾأسصی ایشاٌ تا ؽشکای ػًذِ تداسی تّعٕس
يیاَگیٍ سؽذ  03دسفذی سا تدشتّ ًَٕدِ کّ سؽذ دسآيذ ٔ کاْؼ ْضیُّْای دٔخاَثّ
تداست تأثیش يثثت ٔ تمٕیتی ٔ کاْؼ ْضیُّْای چُذ خاَثّ تأثیش يُفی ٔ اَسشافی دس ایٍ سؽذ
داؽتّ اعت .ػهیشغى تاثیش يُفی کاْؼ ْضیُّْای چُذخاَثّ تداست ،دس يمایغّ تا تاثیش 3
دسفذی سؽذ دسآيذ ،کاْؼ ْضیُّْای تداست دس کم تٕضیردُْذِ  87دسفذ سؽذ تداست
دٔخاَثّ ایشاٌ ٔ ػًذِ تاصاسْای تداست يسقٕالت کؾأسصی خاو تٕدِ اعت.
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َتایح تشسعیْا دس خذٔل  1دس خقٕؿ تدضیّی سؽذ تداست ایشاٌ ٔ ؽشکای ػًذِی
تداسی زاکی اص آٌ اعت کّ دس يیاٌ ؽشکای تداسی تا يیاَگیٍ سؽذ تداست يثثت ،دس ًّْ-
ی يٕاسد سؽذ دسآيذ ٔ کاْؼ ْضیُّْای دٔخاَثّ تداست تا ایٍ کؾٕسْا تاثیش يثثت تش سؽذ
تداست داؽتّ اعت .ایٍ دس زانی اعت کّ کاْؼ ْضیُّْای چُذ خاَثّ دس خقٕؿ تداست
تا کؾٕسْای اياسات يتسذِ ػشتی ،آنًاٌ ،تایهُذ ،تشصیم ٔ عٕئیظ تاثیش اَسشافی ٔ کاْؾی تش
تداست دٔخاَثّ تا ایٍ کؾٕسْا داؽتّ ٔ افضایؼ ْضیُّْای تداست چُذخاَثّ کؾٕسْای ُْذ،
پاکغتاٌ ٔ چیٍ تا دیگش کؾٕسْا تاثیش يثثت ٔ افضایؾی تش تداست ایٍ کؾٕسْا تا ایشاٌ داؽتّ
اعت.
تداست يسقٕالت کؾأسصی خاو تا دٔ کؾٕس کاَادا ٔ اعتشانیا عی دٔسِی 0881-0101تا
کاْؼ يٕاخّ تٕدِ کّ دس ایٍ کاْؼ افضایؼ ْضیُّْای تداست دٔخاَثّ تیؾتشیٍ تاثیش سا
داؽتّ اعت.
تش اعاط َتایح تّدعت آيذِ دس خقٕؿ تداست کاالْای غیش کؾأسصی تشای دٔسِ-
ی 0888-0101ایشاٌ تّعٕس يیاَگیٍ عاالَّ سؽذ تداست  33دسفذی تداست کم سا تا
ػًذِ ؽشکای تداسی تدشتّ ًَٕدِ اعت ٔ سؽذ دسآيذ تّعٕس يیاَگیٍ تٕضیردُْذِی %27
تداست دٔخاَثّ ایشاٌ يیتاؽذ .کاْؼ ْضیُّْای تداست دٔخاَثّ تّعٕس يتٕعظ  %88دنیم
سؽذ تداست کاالْای غیش کؾأسصی دٔخاَثّی ایشاٌ ٔ ؽشکای ػًذِ تٕدِ اعت .کاْؼ
ْضیُّْای چُذخاَثّی تداست ؽشکای ػًذِ تّ اَسشاف تداست ایشاٌ تا ایٍ کؾٕسْا يُدش
ؽذِ ٔ تّعٕس يتٕعظ کاْؼ يسذٔدیتْای چُذخاَثّی کاْؼ  00دسفذی دس تداست
دٔخاَثّی ایشاٌ سا دس پی داؽتّ اعت .تشسعیْا دس خقٕؿ تدضیّی سؽذ تداست کاالْای
غیش کؾأسصی تا تک تک کؾٕسْا يٕیذ آَاعت کّ دس خقٕؿ سؽذ تداست تا تًايی
ؽشکای تداسی ،سؽذ دسآيذ ٔ کاْؼ ْضیُّْای دٔخاَثّ يٕخة تمٕیت تداست ایشاٌ تا ایٍ
کؾٕسْا تٕدِ اعت ٔ کاْؼ ْضیُّْای چُذخاَثّی تداست ایٍ کؾٕسْا تاثیش اَسشافی ٔ
کاْؾی تش سؽذ تداست کاالْای غیش کؾأسصی ایشاٌ داؽتّ اعت.
َتایح تدضیّی سؽذ تداست دٔخاَثّی ایشاٌ ٔ ؽشکای تداسی يُتخة عی دٔسِی -0101
َ 0888ؾاٌدُْذِی سؽذ عاالَّی  31دسفذی تداست ایشاٌ تٕدِ ٔ دس خقٕؿ تداست
کم َیض سؽذ دسآيذ ٔ کاْؼ ْضیُّْای دٔخاَثّ تاثیش يثثت ٔ کاْؼ ْضیُّْا ٔ يسذٔدیتْای
چُذخاَثّ تاثیش يُفی ٔ اَسشافی تش سؽذ تداست دٔخاَثّ ایشاٌ ٔ کؾٕسْای يُتخة داؽتّ
اعتَ .تایح تدضیّی سؽذ تداست تا ؽشکای تداسی زاکی اص آَاعت کّ سؽذ دسآيذ تا %80
ٔ کاْؼ ْضیُّْای تداست سٔیٓى سفتّ ( %23اثش کاْؼ ْضیُّْای تداست ٔ  -02کاْؼ
ْضیُّْای چُذ خاَثّ) تا  %38تؾکیمدُْذِی سؽذ تداست ایشاٌ ٔ ؽشکای ػًذِ تداسی تٕدِ
اعت .دس يیاٌ ؽشکای تداسی تا يیاَگیٍ سؽذ تداست يثثت َیض دس ًّْ يٕاسد سؽذ دسآيذ ٔ
کاْؼ ْضیُّْای دٔخاَثّ تداست تا ایٍ کؾٕسْا تاثیش يثثت تش سؽذ تداست داؽتّ اعت .تش
اعاط َتایح کاْؼ ْضیُّْای چُذخاَثّ دس خقٕؿ تداست تا ًّْی کؾٕسْا غیش اص
تداست تا کؾٕس پاکغتاٌ تاثیش اَسشافی ٔ کاْؾی تش تداست دٔخاَثّ تا ایٍ کؾٕسْا داؽتّ ٔ
افضایؼ ْضیُّْای تداست چُذخاَثّ پاکغتاٌ تا دیگش کؾٕسْا تاثیش يثثت ٔ افضایؾی تش
تداست ایٍ کؾٕس تا ایشاٌ داؽتّ اعت.
تداست ایشاٌ تا دٔ کؾٕس کاَادا ٔ اعتشانیا عی دٔسِی 0881-0101تا کاْؼ يٕاخّ تٕدِ
کّ دس ایٍ کاْؼ َیض افضایؼ ْضیُّْای تداست دٔخاَثّ تیؾتشیٍ تاثیش سا داؽتّ اعت.
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نتیجهگیری و پیشنهادات
يٕاسدی چٌٕ ٔاتغتگی ٔاسدات تّ فادسات ٔ دسآيذْای َفتی ،آعیةپزیشی دسيماتم
َٕعاَات َشش اسص ،اَسشافانگٕیًقشف ،اص فسُّ خاسج ؽذٌ تٕنیذات خاَؾیٍ ٔاسدات،
افضایؼ لاچاق ،تیکاسی َاؽی اص سکٕد ٔ غیشِ اص يٕاسدی ْغتُذ کّ يذیشیت تداست تیٍ
انًههشاانضاوآٔسيیًَایذ .تدضیّ ٔ تسهیم تداست دٔخاَثّ ایشاٌ ٔ ػًذِ ؽشکای تداسی ایشاٌ ٔ
ؽُاعایی عٓى ػٕايم يٕثش تش تغییشات تداست دٔخاَثّ ایشاٌ ٔ ؽشکای ػًذِ دس خقٕؿ
کاالْای کؾأسصی ،غیش کؾأسصی ٔ کم يیتٕاَذ فشاْىکُُذِی اعالػات يفیذ ٔ ضشٔسی
يذیشیت تداست خاسخی ایشاٌ تاؽذ.
يغانؼّی زاضش تا تٕخّ تّ ضشٔست يذیشیت تداست ایشاٌ دس ؽشایظ کَُٕی تّ تدضیّ ٔ
تسهیم تداست دٔخاَثّی ایشاٌ ٔ ػًذِ ؽشکای تداست يسقٕالت کؾأسصی دس تداست
گشِٔ کاالْای کؾأسصی ،غیش کؾأسصی ٔ کم ٔ ؽُاعایی عٓى ػٕايم يٕثش تش تغییشات
تداست دٔخاَثّ دس گشِٔ کاالْای َايثشدِ پشداختّ ٔ دس ایٍ ساعتا ْضیُّْای تداست ایٍ
گشِٔ کاالْا تا تّکاسگیشی يؼیاس اسائّ ؽذِ تٕعظ َٕٔی( )0100يساعثّ ؽذِ اعت.
تش اعاط َتایح تّدعت آيذِْ ،ضیُّْای تداست دٔخاَثّی يسقٕالت کؾأسصی دس َظش
گشفتّ ؽذِ دس يمایغّ تا ْضیُّْای تداست دٔخاَثّ کم ٔ کاالْای غیش کؾأسصی دس عغر
تاالتشی تٕدِ ٔ ػهیشغى سَٔذ کاْؾی تیثثاتی تیؾتشی سا تدشتّ ًَٕدِ اعت .تش اعاط َتایح
تّدعت آيذِ ،يیاَگیٍ يٕصٌٔ ْضیُّْای تداست دٔخاَثّی ایشاٌ ٔ ؽشکای ػًذِ دس تداست
کاالْای کؾأسصی ،غیش کؾأسصی ٔ کم عی دٔسِی  0881-0101تّتشتیة تا کاْؼ ،01
 03/1 ٔ 03دسفذی يٕاخّ تٕدِ اعت .دس ایٍ يیاٌ ْضیُّْای تداست کاالْای کؾأسصی تا
اياسات يتسذِ ػشتی ،تشصیم ،عٕئیظ ٔ چیٍْ ،ضیُّْای تداست کاالْای غیش کؾأسصی ٔ
کم ایشاٌ تا چیٍ ،اياسات يتسذِ ػشتی ٔ ُْذ تیؾتشیٍ کاْؼ سا داؽتّاَذ.
تش اعاط َتایح تدضیّی سؽذ تداست دٔخاَثّی ایشاٌ ٔ ؽشکای ػًذِ تداسی دس گشِْٔای
کاالْای کؾأسصی ،غیش کؾأسصی ٔ کم ،سؽذ دسآيذ تّتشتیة تٕضیردُْذِی ،27 ،3
 ٔ %80کاْؼ ْضیُّْای تداست تّتشتیة تٕضیردُْذِی  %39 ٔ 30 ،87تغییشات
تداست دٔخاَثّ ایشاٌ ٔ ؽشکای تداسی تٕدِ اعت .تّعٕسیکّ کاْؼ ْضیُّْای تداست
دٔخاَثّ تّتشتیة تاثیش  23 ٔ 88 ،013دسفذی تش افضایؼ تداست دٔخاَثّ داؽتّ ٔ کاْؼ
يسذٔدیتْای چُذخاَثّ تداست تّتشتیة تا اثش  02 ٔ 00 ،2دسفذی اثش اَسشافی ٔ يُفی
تش تداست دٔخاَثّ ایشاٌ تا ؽشکای ػًذِ ٔاسداتی داؽتّ اعت.
تش پایّی َتایح تّدعت آيذِ پیؾُٓادات صیش لاتم اسائّ يیتاؽُذ.
تا تٕخّ تّ ٔاتغتگی ؽذیذ ٔاسدات تّ فادسات َفتی ٔ تاثیش کاْؼ ْضیُّْای تداست دٔخاَثّ
تش لیًت کاالْا ٔ دس َتیدّ خشٔج اسص پیؾُٓاد يیگشدد تا دس ٔاسدات کاال تّٔیژِ کاالْای
داسای خاَؾیٍ خٓاَی ٔاسداتی ،تاصاسْا تا تٕخّ تّ ْضیُّْای تداست دٔخاَثّ يیاٌ کؾٕسْا
اَتخاب گشدَذ.
َتایح تشسعیْای فٕست گشفتّ َؾاٌدُْذِی تیثثاتی تداست يسقٕالت کؾأسصی دس
گشِٔ کاالْای يُتخة دس يمایغّ تا تداست يسقٕالت غیش کؾأسصی ٔ کم يیتاؽذ .تا
تٕخّ تّ ْضیُّْا ٔ يؼایة تیثثاتی انگٕی تداست ،پیؾُٓاد يیگشدد تا تا تٕخّ تّ زغاعیت
تداست يسقٕالت کؾأسصی تالػ الصو دس خٓت افضایؼ ثثات انگٕی تداست ایٍ
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يسقٕالت فٕست گیشد.
تش اعاط َتایح تّدعت آيذِ ،تغییشات ٔ سؽذ تداست يسقٕالت کؾأسصی َغثت تّ سؽذ
دسآيذ زغاط َثٕدِ ٔ تّ ؽذت تست تاثیش تغییشات ْضیُّْای تداست دٔ خاَثّ يیتاؽذ .تش
ایٍ اعاط کّ تا تٕخّ تّ ٔیژگیْای تداست ایٍ يسقٕالت دٔس اص اَتظاس ًَیتاؽذ ،پیؾُٓاد
يیگشدد دس ساعتای افضایؼ اسصػ فادسات ٔ کاْؼ اسصػ ٔاسدات ایٍ کاالْا تٕخّ خاؿ
تّ ْضیُّْای تداست دٔخاَثّ فٕست گشفتّ ٔ يثذا ٔ يمقذ تداست ایٍ يسقٕالت يثتُی تش
ْضیُّْای زذالم فٕست گیشد.
تا تٕخّ تّ تفأت ْضیُّْای تداست دٔخاَثّ يیاٌ کاالْای يختهف تا ٔیژگیْای يتفأت
پیؾُٓاد يیگشدد کّ ْضیُّْای تداست دٔ خاَثّ دس گشِٔ کاالْای خضییتش يساعثّ ٔ تداست
دس ْش گشِٔ کاال تش اعاط ْضیُّْای تداست يساعثّ ؽذِ يمقذیاتی ٔ يثادنّ گشدد.
تا تٕخّ تّ ٔاتغتگی ْضیُّْای تداست دٔخاَثّ ٔ عغر تٕعؼّی کؾٕسْا پیؾُٓاد يیگشدد تا
ْضیُّ ْای تداست دٔخاَثّ دس گشِٔ کؾٕسْای تٕعؼّ یافتّ ٔ دسزال تٕعؼّ يساعثّ ٔ
تداست گشِٔ کاالْای يختهف تش ایٍ اعاط يمقذیاتی گشدد.
تش اعاط َتایح تّدعت آيذِ ،کاْؼ ْضیُّْای چُذخاَثّ تداست يیاٌ ؽشکای تداسی ایشاٌ ٔ
دیگش کؾٕسْا يُسشفکُُذِی تداست ایشاٌ تا ایٍ کؾٕسْا دس گشِٔ کاالْای يختهف تٕدِ
اعت .ایٍ پذیذِ تا تٕخّ تّ ػضٕیت کؾٕسْای خٓاٌ دس عاصياٌ تداست خٓاَی ٔ ززف
يٕاَغ تداسی تش اعاط يفاد ٔ يمشسات عاصياٌ ٔ تٓثٕد صیشعاختْای زًم ٔ َمم ٔ دس
َتیدّ کاْؼ ْضیُّْای تداست دٔس اص اَتظاس ًَیتاؽذ .نزا پیؾُٓاد يیگشدد تا دس ساعتای
يذیشیت فسیر ٔاسدات ،گغتشػ تداست تیٍانًهم ٔ دس َتیدّ تٓشِيُذی اص يُافغ آٌ
يسذٔدیتْای تداسی ایشاٌ تّ زذ يیاَگیٍ يسذٔدیت تداسی دس خٓاٌ کاْؼ دادِ ؽٕد.
تش اعاط َتایح تّدعت آيذِ ،کاْؼ ْضیُّْای تداست دٔ خاَثّ ایشاٌ ٔ ؽشکای تداسی يٓى-
تشیٍ ػايم سؽذ تداست ایشاٌ تا ؽشکای تداسی تٕدِ ٔ تٕاَغتّ اعت ػالِٔ تش خثشاٌ کاْؼ
تداست ایشاٌ دس اثش کاْؼ ْضیُّْای تداست چُذخاَثّ تداست ػايهی دس خٓت افضایؼ
تداست دٔخاَثّ ایشاٌ ٔ ؽشکای تداسی تاؽذ .تا تٕخّ تّ َیاص تّ فشف ْضیُّ ٔ صياٌ صیاد
دس تشَايّی کاْؼ ْضیُّْای تداست چُذ خاَثّ پیؾُٓاد يیگشدد تا دس کُاس کاْؼ تهُذيذت
ْضیُّْای چُذخاَثّ تّعٕس خاؿ الذاياتی دس ساعتای کاْؼ ْشچّ تیؾتش ْضیُّْای تداست
دٔخاَثّ فٕست گیشد.
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90
010
72
010

093
003
089
008
070
037
098
032
003
033
031

کم
-08
38
-1/8
02
-03
8
-0/8
07
9
-07
0/1
-03/1

کاْؼ يسذٔدیت چُذ خاَثّ
-08
8
-8
-38
0
-03
00
-3
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عٕئیظ
چیٍ
يیاَگیٍ عادِ
يیاَگیٍ يٕصٌٔ
ياخز یافتّْای تسمیك

32
38
01
03

کؾٕس
اياسات يتسذِ
ػشتی
کاَادا
آنًاٌ
اعتشانیا
ُْذ
تایهُذ
پاکغتاٌ
تشصیم
عٕئیظ
چیٍ
يیاَگیٍ عادِ
يیاَگیٍ يٕصٌٔ
ياخز یافتّْای تسمیك

کؾٕس
اياسات يتسذِ
ػشتی
کاَادا
آنًاٌ
اعتشانیا
ُْذ
تایهُذ
پاکغتاٌ
تشصیم
عٕئیظ
چیٍ
يیاَگیٍ عادِ
يیاَگیٍ يٕصٌٔ
ياخز یافتّْای تسمیك

08
3
3
3

80
82
010
011

-07
0
-1
-7

سؽذ تداست
33

سؽذ دسآيذ
98

کاْؼ ْضیُّ دٔخاَثّ
38

کاْؼ يسذٔدیت چُذ خاَثّ
-03

-01
7
01
08
00
00
00
9
80
09
33

00
83
29
89
33
07
02
83
70
10
17

93
91
70
80
88
77
77
23
80
11
11

-3
-33
-31
-01
-0
-3
-3
-02
-03
-01
-00

سؽذ تداست
30

سؽذ دسآيذ
23

کاْؼ ْضیُّ دٔخاَثّ
80

کاْؼ يسذٔدیت چُذ خاَثّ
-08

-07

07

89

-08

7
-0
38
7
00
01
0
80
03
31

33
83
87
01
09
20
39
22
11
10

98
73
83
98
79
32
73
87
70
11

-09
-09
-01
-8
3
-7
-00
-33
-00
-01
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