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اي محصوالت غيرتعرفه هايبازدارندهاي تعيين معادل تعرفه

  كاربرد روش كشش واردات: كشاورزي در ايران
  ∗، سعيد يزداني رضا مقدسي، قاسم نوروزي

  12/3/1392 :شذيرتاريخ پ                                                                                     22/2/1391 :دريافت تاريخ

  

 چكيده

 هايبازدارندهتجاري بين كشورها مبني بر كاهش تعرفه،  هاي مبادله شدهتوافقنامهدر راستاي آزاد سازي و 

ها بر واردات كاال اعمال شده طور گسترده از سوي دولته ترين ابزار بازدارنده تجاري بعنوان مهمه اي بغيرتعرفه

اي در بخش كشاورز ي ايران غيرتعرفه هايبازدارندهاي ي معادل تعرفهگيرتعيين و اندازه بررسيهدف اين . است

تابع تقاضاي واردات  در آغازبراي اين منظور، . است 1360-86 زماني  دوره درروش كشش تقاضاي واردات  راهاز 

ير مجازي در قالب دو متغ(  هابازدارندهكمي اين  اثرگذاريشد تا  برآورد جداگانهطور ه هر محصول كشاورزي ب

كمي  اثرگذاري، سپس شودآن تعيين  هايضريب راهدر تابع تقاضا از ) اصلي و نرخ حمايت اسمي هايبازدارنده

نتايج تحقيق براي نه . شداي تبديل قيمتي يا همان معادل تعرفه اثرگذاريدر مدل به معادل  هابازدارندهاين 

سويا، ذرت، روغن، گوشت، شكر و موز نشان داد كه محصول مهم وارداتي كشاورزي شامل گندم ، برنج، جو، 

اي از سوي غيرتعرفه هايبازدارندهبنابراين اعمال . باشدجز گندم مثبت ميه اي همه محصوالت بارزش تعرفه

  .جنبه حمايتي داشته است )گندم به جز(دولت براي اين محصوالت 

  

 Q١٧ -F١٣ -JEL :D٦٣ طبقه بندي

  اي، روش كشش وارداتاي، معادل تعرفهغيرتعرفه هايازدارندهبتجارت،  :واژه هاي كليدي

                                                 
  :به ترتيب ∗

)   نويسنده مسئول( دانشگاه آزاد اسالمي، واحد قائمشهر، گروه اقتصاد كشاورزي، قائمشهر، ايران   -

ghnorouzi@yahoo.com 
  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات ، گروه اقتصاد كشاورزي، تهران، ايران -

 استاد گروه اقتصاد كشاورزي، دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي، دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران، ايران -
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  مقدمه

هاي بازدارنده جاي به واردات كردن حجم محدود منظور به مختلف سازوكارهاي از استفاده

 هايبازدارنده. است موسوم ايغيرتعرفه هايبازدارنده تجاري كشورها به نظام در ايتعرفه

 دولت هاياقدام و هاسياست با تنگاتنگ كه ارتباط هستند تعرفه از غير معيارهايي ايغيرتعرفه

 و كاال الملليبين و جريان تجارت جريان و ساختار ها،قيمت سطح بر و دارند عرصه تجارت در

از  ). ٢٠٠٣ ,Movchan & Ermenko(گذارند ده اثرگذاري مياستفا مورد منابع و خدمات

 ايتعرفه غير بازدارنده مختل كند را تجارت حجم و تجه اقدام يا سياستي كه نظر والتر هر

 ).١٩٧٢ ,Walter(گيرد در برمي نيز را هاتعرفه كه است گسترده قدري به تعريف اين. است

ممنوعيت يا سهميه بندي واردات، پروانه ورود، محدوديت داوطلبانه صادراتي، استانداردهاي 

هاي ارزي، يارانه توليد و كمكصادرات، سياست، يارانه 1شكنيقانوني، فني و بهداشتي، قيمت

). 1384فريادرس و مقدسي، (آينداي به شمار ميهاي غيرتعرفهترين بازدارندههاي مشروط مهم

ها اي به طور كلي براي نظام تجاري جهاني و براي كشورها بيش از تعرفههاي غيرتعرفهبازدارنده

هاي حمايتي ديگر ها از نظر قيمت و اثرگذاريدهاين بازدارن. زيان اقتصادي به دنبال دارد

 ,Ingco(دهند غيرشفاف بوده و الگوهاي توليد، مصرف و تجارت را به شدت تحت تاثير قرار مي

اي بر حجم تجارت، هاي غيرتعرفههاي نامطلوب وضع بازدارندهدر نتيجه اثرگذاري). 1996

جش و غير شفاف بودن آن، در مذاكرات المللي و غير قابل سنهاي قيمت در سطح بيننوسان

هاي قابل توجهي براي ساختار مند نمودن به كارگيري تالش 1994دور اروگوئه در سال 

. اي به ويژه براي محصوالت كشاورزي از سوي كشورهاي عضو صورت گرفتمعيارهاي غيرتعرفه

 به تنها بهداشتي و فني، يهابازدارنده به جز واردات هايبازدارنده همه تا كردند توافق كشورها

 عمل اين كه شوند تبديل به تعرفه ايغيرتعرفه هايبازدارنده همه شد مقرر و باشد تعرفه شكل

  .ناميدند كردن ايتعرفه را

 به حركت و الملليبين موازين با كشور تجاري ساختار هماهنگ نمودن منظور به نيز ايران 

 سازيمعادل و ايغيرتعرفه هايبازدارنده حذف. ستا برداشته هاييقدم تجاري سمت آزادسازي

قانون برنامه  96و ماده  چهارم برنامه قانون 33 ماده سوم، برنامه قانون115 ماده تعرفه در با آنها

دارد قانون برنامه پنجم توسعه تصريح مي  96ماده . است شده تصريح روشني پنجم توسعه به

هاي برنامه ممنوع است و غيرفني براي واردات در طول سال ايهاي غيرتعرفهكه ايجاد بازدارنده

                                                 
١
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هاي هايي، دولت مجاز است با رعايت موازين شرع و وضع نرخو در صورت ايجاد چنين بازدارنده

با توجه به موارد ياد شده، مسئله اساسي در . اي نسبت به رفع آن اقدام نمايدمعادل تعرفه

اي آنها است كه هدف آنها يا همان تعيين معادل تعرفهها، كمي سازي بررسي اين بازدارنده

اي بر حجم هاي غيرتعرفهدر اين تحقيق در آغاز تاثير بازدارنده. باشداصلي اين تحقيق نيز مي

واردات از راه تابع تقاضاي واردات براي محصوالت كشاورزي مشخص شد و آن گاه، با داشتن 

اي اي، معادل تعرفههاي غيرتعرفهي بازدارندههاهاي مشخصهكشش تقاضاي واردات و ضريب

  .آنها تعيين شد

هاي پر شماري در داخل و خارج از اي بررسيهاي غير تعرفهسازي بازدارندهدر ارتباط با كمي

توان به بررسي فريادرس و در داخل مي. هاي مختلف صورت گرفته استها و روشراه شاخص

با استفاده از روش  1376- 82ي در دوره زماني محصول كشاورز 51براي ) 1384(مقدسي

محصول كشاورزي با استفاده از  27براي ) 1380(شكاف قيمتي، بررسي كميجاني و همكاران

محصول كشاورزي با استفاده از روش  20براي ) 1383(روش شكاف قيمتي، بررسي حسيني

باغي با استفاده از براي برخي محصوالت ) 1389(شكاف قيمتي و بررسي اردكاني و همكاران 

براي   )2008(توان به بررسي كي و همكاران در خارج از كشور نيز مي. روش جاذبه اشاره كرد

گروه  3براي ) 2002(كشور در حال توسعه از راه روش كشش واردات، بورا و همكاران  78

ز كااليي شامل محصوالت كشاورزي، سوخت و مواد معدني و محصوالت صنعتي با استفاده ا

براي ذرت و گوشت با استفاده از روش تعادل ) 2009(روش كشش واردات، كاروجيا و همكاران 

  . براي گوشت مرغ با استفاده از روش تعادل جزئي اشاره نمود) 2009(جزئي و لموس 

 . روست به رو هاييمحدوديت با هاي داخلي استفاده شدقيمتي كه در اغلب بررسي شكاف روش

 اما كند،مي فراهم را ايغيرتعرفه هايبازدارنده از ايتاثير مجموعه كردن يكم امكان روش اين

 در روش ديگر اين محدوديت. كند مجزا را اي مختلفغيرتعرفه هايبازدارنده تأثير نيست قادر

 خيلي اغلب دسترس در هايداده آنها در كه كالن است هايبررسي به مربوط كاربردي، زمينه

 در. كند منعكس را وارداتي كاالهاي كيفي ين داده ها قادر نيست اختالفا. است شده تجميع

 در هاقيمت كه هنگامي حتي .رسدنمي نظر به اعتماد قابل قيمتي كالن، روش اختالف مطالعات

 .باشد دسترس در المللي نيزبين نقل و حمل هايهزينه بر واردكننده مشتمل كشور مرز

 فروشي عمده بازارهاي به مرز از را كاالها انتقال هاينهشده، هزي محاسبه قيمتي اختالف

مدل جاذبه نيز اگر چه به اطالعات به نسبت كمي نياز دارد و استفاده از آن .  كندنمي منعكس
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در هنگامي كه با محدوديت در اطالعات رو به رو بوده و يا اينكه تهيه اطالعات بسيار هزينه بر 

اندازه در سعي ايجاذبه راد اين مدل آن است كه جون رويكرداست، مناسب خواهد بود، اما اي

 است ممكن رو اين تجارت دارد، از جريان بر ايغيرتعرفه هايبازدارنده اثرگذاري گيري

 هامدل همچنين اين. شود گرفته ناديده اجتماعي رفاه بر ايغيرتعرفه هايبازدارنده اثرگذاري 

عامل و ديگر ايغيرتعرفه هايبازدارنده نبود در حتي را، تجارت جريان كل نتوانند است ممكن

  . دهند توضيح مرزي، آثار در مؤثر هاي

 با كه است ايتعرفه هايمعادل محاسبه در خرد اقتصاد رويكرد واقع روش كشش واردات در

 زيسامعادل در سعي ايغيرتعرفه هايبازدارنده نتيجه در واردات در تغيير راه از و برآورد مدل

 سطح از اين روش در چنانچه .دارد و داراي چارچوب نظري است ايهاي غيرتعرفهبازدارنده

 كه چرا هزينه است،جداگانه صورت گيرد، زمانبر و پر براي گروه مختلفي از كاالها به طور خرد

 و آمار به نياز امر اين كه باشدمدل مي برآورد نيازمند بررسي، در دست محصوالت شمار به

 استفاده محصول چند يا يك بررسي يا و بررسي هاي كالن براي اما .دارد زيادي بسيار عاتاطال

 در شده ايجاد قيمتي اختالف بر تمركز به جاي واقع در روش اين .مناسب است روش اين از

 گيرد،قرار مي استفاده مورد اختالف قيمتي روش در كه اي،غيرتعرفه هايبازدارنده نتيجه

اگر چه در داخل  .كندمي را بررسي ايغيرتعرفه هايبازدارنده ان واردات درنتيجهتغييردر ميز

اي انجام شده، ولي اينربررسي هاي غيرتعرفهابه در زمينه كمي سازي بازدارندههاي مشبررسي

  . ها استفاده نموده استبراي نخستين بار روش كشش واردات را براي كمي سازي اين بازدارنده

 روش تحقيق

گرفته  قرار استفاده مورد مختلفي هاياي روشهاي غيرتعرفهسازي بازدارندهبه منظور كمي

 .داد جاي جداگانه دسته دو در سازي كمي هدف به توجه با توان مي را روشها اين كه است

 جريان بر ايغيرتعرفه اثرگذاري گذاري بازدارنده هاي گيري اندازه سازي، كمي از هدف چنانچه

 گيرياندازه سازي كمي هدف چنانچه و شودمي استفاده هاروش از دستهيك از اشد،ب تجارت

 به توان مي را هاروش از ديگري دسته باشد رفاه اي بر تعرفه غير هايبازدارنده هاياثرگذاري

- تعرفه غير هايبازدارنده اثرگذاري گيري دسته اول اندازه در كه هاييروش جمله از. گرفت كار

 و روش كشش تقاضاي واردات شكاف قيمتي، روش به توان مي گيرندمي قرار تجارت بر اي

سود، نرخ حمايت اسمي،  و هزينه تحليل اي، مقايسه آمار هايروش .كرد اشاره جاذبه مدلهاي

 در كه هستند هاييروش از جمله عمومي تعادل تحليل و تجزيه شاخص محدوديت تجاري و
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فريادرس و ( دارند  اي كاربردتعرفه غير هايبازدارنده رفاهي اريگذاثر گيرياندازه دوم دسته

  .)1384مقدسي، 

اي از روش كشش قيمتي هاي غيرتعرفهاي بازدارندهدر اين تحقيق، براي محاسبه معادل تعرفه

 2008، 2005(هاي كي و همكاران تقاضاي واردات و برآورد تابع تقاضاي واردات كه در بررسي

 در خرد اقتصاد رويكرد واقع در روش اين. ر گرفته شد، استفاده شده استبه كا) 2009و 

بازدارنده نتيجه در واردات در تغيير راه از و برآورد مدل با كه است ايتعرفه هايمعادل محاسبه

گذاري براي اين منظور، نخست، اثر .دارد هااين بازدارنده سازيمعادل در سعي ايغيرتعرفه هاي

يا محصول مورد نظر از راه برآورد تابع تقاضاي  اي بر واردات كاالهاي غيرتعرفهدهكمي بازدارن

هاي مدل و كشش قيمتي تقاضاي واردات، معادل شود و سپس بر پايه ضريبواردات برآورد مي

هاي در تابع تقاضاي واردات، دو گروه از انواع بازدارنده. شودها محاسبه مياي اين بازدارندهتعرفه

اي اصلي واردات چون كنترل ميزان هاي غيرتعرفهبازدارنده )الف: اي لحاظ شده استرتعرفهغي

سطح يا ميزان حمايت داخلي از  )ب. بندي واردات و قوانين فني و بهداشتيواردات، سهميه

  .محصوالت مشابه ساخت داخل

عي از قيمت خود اگر فرض شود كه تابع تقاضاي واردات تاب) 2008(از ديدگاه كي و همكاران 

كشش متقاطع صفر ( كاال باشد و  اثرگذاري قيمت كاالهاي جانشين و مكمل نيز حذف شود 

ين تابعي با اين فرض چن(، شكل لگاريتمي تابع تقاضاي واردات به صورت زير خواهد بود )باشد

   : استفاده شد) 2006و سانگ،  1995هاي انجام شده توسط فينسترا، ها در بررسي
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متغير مجازي براي بازدارنده ,c  ،cnCoreهاي كشور واردكنندهمتغير از ويژگي kدهنده   نشان

cnDSي اصلي، ا هاي غيرتعرفه cntميزان حمايت داخلي از بخش كشاورزي،  , ميزان تعرفه بر  ,

كشش تقاضاي واردات و  cn,εمعادل قيمت جهاني محصول،  c ،Pwدر كشور  nواردات كاالي 

cn,μ جزء خطاي مدل است.  

شود دو متغير كه بيانگر تر بيان شد و در مدل تقاضاي واردات مالحظه ميگونه كه پيشهمان

متغير مجازي ) 1:اي هستند، در مدل لحاظ شدندهاي غيرتعرفهاثرگذاري دو گروه از بازدارنده
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CORE هاي بندي واردات و پروانهمانند سهميه( اي اصلي هاي غيرتعرفهكه مربوط به بازدارنده

ها بر محصول مورد نظر ها يا بازدارندههايي كه اين محدوديتها يا سالورهبراي د. است) ورود

متغير ) 2. كشاورزي وضع شده باشد، اين متغير برابر يك و در صورت نبود آن برابر صفر است

DS  كه نشان دهنده سطح حمايت دولت از محصوالت داخلي بخش كشاورزي، به عنوان يكي

در اين تحقيق براي محاسبه سطح حمايت داخلي . اي استرفهتعهاي غيرديگر از بازدارنده

. استفاده شده است) 1NPC(دولت از هر محصول كشاورزي از شاخص ضريب حمايت اسمي 

  :شوداين شاخص برابر فرمول زير محاسبه مي
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قيمت جهاني محصول بر پايه قيمت  Pwقيمت محصول در بازار داخلي،  Pd، )2(در معادله

فرمول باال براي كمي كردن اثرگذاريگذاري بازدارنده . نرخ ارز رسمي كشور است ERسيف و 

اي سطح حمايت داخلي، تا حدودي معادل روش اختالف قيمتي به عنوان يكي از غيرتعرفه

  :اي است كه فرمول آن به صورت زير استهاي غيرتعرفهزدارندههاي كمي كردن باروش

( )
( ) 100

*

* ×⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −=
EP

EPP
TE

w

wd

)3(                                                                         

 

قيمت  wPقيمت داخلي كاال، dPاي، تعرفههاي غيرمعادل تعرفه اي بازدارنده TEكه، 

  .نرخ ارز است Eجهاني كاال و 

است كه مربوط به برخي  Ck، متغير )1(از ديگر متغيرهاي مدل تقاضاي واردات در معادله

تواند شامل ارزش افزوده ، حجم اين متغير مي. هاي اقتصادي كشور واردكننده استويژگي

در اين . كشور صادركننده باشدسرمايه يا نيروي كار و يا حتي فاصله كشور واردكننده از 

) Ck( به عنوان متغير ويژگي اقتصادي مربوطه) واقعي GDP(تحقيق، ارزرش افزوده كل اقتصاد

  .در مدل وارد شد

در  DSبه جاي متغير  NPCو متغير  COREبه جاي متغير  Diبا جايگزيني متغير مجازي 

شاورزي وارداتي كشور، مدل نهايي و با در نظر گرفتن اين معادله براي هر محصول ك) 1(معادله

  :شودبرآوردي با توجه به متغيرهاي تحقيق بصورت زير تعريف مي

                                                 
١
 - Nominal Protection Coefficient 
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 iiiiiiii PNPCDGDPm μεββαα +++++= lnlnlnln 2110                     )4(  

idiwii PPtp =+= )1(  

ص ارزرش افزوده يا توليد ناخال GDPو )محصول برگزيده( ميزان واردات هرمحصول mi كه

هاي غيرتعرفههايي كه بازدارندهبه عنوان متغير مجازي در سال Dمتغير . باشدداخلي واقعي مي

بندي واردات، دريافت پروانه ورود و ممنوعيت ورود وضع شده است و اي اصلي شامل سهميه

NPCi  ضريب حمايت اسمي محاسبه شده براي هر محصول است كه به عنوان شاخص ميزان

معادل قيمت جهاني محصول در  Pi. ز بخش كشاورزي در مدل وارد شده استحمايت داخلي ا

نيز به ترتيب ميزان نرخ تعرفه اسمي وضع شده بر محصول موردنظر در كشور  piwو  tiداخل و 

  . و قيمت جهاني محصول وارداتي است

در واردات  تواند نقش بازدارندههاي تجاري ميها و محدوديتبا توجه به اينكه وضع بازدارنده

براي محصوالتي كه  Dيك محصول داشته باشد لذا انتظار بر اين است كه ضريب متغير مجازي 

رود عالمت همچنين انتظار مي. اي بر آنها وضع شده است منفي باشدهاي غيرتعرفهمحدوديت

نيز منفي باشد زيرا هر چقدر ميزان حمايت داخل از توليدات بخش  NPCهاي متغير ضريب

بيشتر (  سطح واردات كمتر خواهد شد) برعكس كاهش يا نبود حمايت( رزي بيشتر شود كشاو

  ).خواهد شد

اي آن، در آغاز تابع تقاضاي واردات برابر اي به معادل تعرفههاي غيرتعرفهبراي تبديل بازدارنده

مي اين شود تا اثرگذاري كبراي هر محصول كشاورزي به طور جداگانه برآورد مي) 4( با معادله

هاي آن تعيين شود، سپس اثرگذاري كمي اين بازدارندهها در تابع تقاضا از راه ضريببازدارنده

. نبديل خواهد شد) TE(اييا همان معادل تعرفه) AVE(ها در مدل به معادل اثرگذاري قيمتي

  :يعني

dNTB

Pd
TEAVE

d )log(==                                                                   (5)  

قيمت داخلي كاالي  Pdاي، هاي غيرتعرفهاي بازدارندهمعادل تعرفه TEكه 

) 5(و ) 1(با توجه به معادالت . اي استهاي غيرتعرفهبازدارنده NTBو )) Pd=Pw(1+t(وارداتي

  :اي در مدل خواهيم داشتهاي غيرتعرفه، براي دو متغير مربوط به بازدارنده

core
cncn

cn

d

d

cn

cn

cn AVE
dCore

Pd

Pd

md

dCore

md
,,

,

,

,

, .
)log(

)log(

)log()log(
ε=×=                                   (6)   
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DS
cncn

cn

d

d

cn

cn

cn AVE
DSd

Pd

Pd

md

DSd

md
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,

,

,

, .
)log(

)log(

)log(

)log(

)log(

)log(
ε=×=                          (7)  

، )4(براي هر محصول وارداتي برابر با تابع تقاضاي ) 7(و ) 6(هاي شكل تغيير يافته معادله

  :بصورت زير خواهد بود

D
ii

D
ii

i

d
i

d
i

i

i

i TEAVE
dD

Pd

Pd

md

dD

md
..

)log(

)log(

)log()log( εε ==×=
   

       )8  (                   

NPC
ii

NPC
ii

i

d
i

d
i

i

i

i TEAVE
NPCd

Pd

Pd

md

NPCd

md
..

)log(

)log(

)log(

)log(

)log(

)log( εε ==×=          (9)       

، )iε(و با داشتن كشش تقاضاي واردات هر كاال) 4(و تابع تقاضاي ) 9(و  ) 8(هاي بنابر معادله

به صورت   iاي مدل براي هر محصول  هاي غيرتعرفهاي دو جزء بازدارنده ارزش يا معادل تعرفه

  :  ن استزير قابل تعيي

i
ii

i

i

D
i

D
i D

m
TEAVE 1.

1ln1 β
εε

=
∂

∂
==                                                    (10) 

i
ii

i

i

NPC
i

NPC
i NPC

m
TEAVE 2.

1

ln

ln1 β
εε

=
∂

∂
==                                          (11)             

اي  توان كل معادل تعرفه دو جز باال و جمع آنها با يكديگر مي) TE(اي با محاسبه معادل تعرفه

  . تعيين نمود  iاي را براي هر كاالي  زدارنده هاي غيرتعرفهبا
NPC
i

D
ii TETETE +=                                                                    (12) 

و همين طور كشش خود قيمتي هر  D و NPC رود ضريب هايبا توجه به اينكه انتظار مي

هاي اي بازدارندهتوان انتظار داشت كه ارزش تعرفهر مدل تقاضا منفي باشند لذا ميمحصول د

اي اثرگذاري حمايتي هاي تجاري غيرتعرفهاي نيز مثبت شوند به عبارتي بازدارندهغيرتعرفه

  .تجاري بر محصوالت داخلي كشاورزي داشته باشند

نه محصول اصلي وارداتي . ر هستندجامعه آماري اين تحقيق محصوالت كشاورزي وارداتي كشو

درصد كل واردات بخش كشاورزي هستند  70هاي اخير در مجموع شامل بيش از كه در سال

گندم، جو، : اين محصوالت عبارت بودند از. به عنوان محصوالت مورد بررسي گزينش شدند

هاي اين  ادهاطالعات و د. اي، برنج، سويا ،روغن خوراكي، گوشت قرمز، شكر و موزذرت دانه

هاي ذيربط اي و از مراجع و سازمان باشند كه به روش كتابخانه تحقيق اطالعات سري زماني مي

چون سازمان گمرگ ايران، وزارت جهادكشاورزي و بازرگاني و سازمان توسعه تجارت ايران و 

اني، اي داخلي و خارجي مانند پايگاه اطالعاتي بانك جه همين طور پايگاه اطالعاتي رايانه
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دوره مورد . و سازمان جهاني تجارت گردآوري شده است 1سازمان خوارباركشاورزي و ملل متحد

  .باشدمي 1360- 86هاي نظر در اين بررسي، فاصله زماني بين سال

  نتايج و بحث

اي، در گام نخست تابع تقاضاي هر هاي غيرتعرفهاي بازدارندهبه منظور تعيين معادل تعرفه

نتايج اين جدول گوياي  .آمده است) 1(جزا برآورد شد كه نتايج آن در جدول محصول به طور م

داري رگرسيون هر يك از مدل، معني 9براي هر  Fدار بودن آماره آن است كه با توجه به معني

، هيچ يك )D.W(همچنين با توچه به آماره دوربين واتسون. شودها به طور كلي تاييد ميمدل

  . باشند و يا در صورت وجود رفع شده استل خود همبستگي نميها داراي مشكاز مدل

  نتايج برآورد تابع تقاضاي واردات محصوالت كشاورزي برگزيده): 1(جدول
 Fآماره  D.Wآماره ln GDP  D lnNPC LnPd R2  متغير مدل

  گندم

  

11/2 
*)001(./  

10/1

)0001(./  

62./- 

)05(./  

14./- 

)23(./  

84./  11/2 2/41  

  برنج

  

22/1 

)0001(./  

02./ 

)91(./  

21./- 

)33(./  

31./- 

)002(./  

46./  1/2 48/4  

  جو

  

50./ 

.)07(./  

010./- 

)98(./  

96./- 

)12(./  

44./- 

)07(./  

42./  9/1 6/5  

  ذرت دانه اي

  

25/1 

)0001(./  

47./- 

)02(./  

010./- 

)90(./  

43./- 

)0001(./  

61./  01/2 2/12  

  سويا

  

96./ 

)21(./  

19./- 

)025(./  

06./- 

)70(./  

08./- 

)034(./  

81./  09/2 4/22  

  گوشت

  

45/1 

)06(./  

32/1- 

)005(./  

02/1- 

)003(./  

4/1- 

)0001(./  

86./  07/2 5/5  

  روغن

  

12/2 

)12(./  

10./- 

)53(./  

045./- 

)83(./  

30./- 

)006(./  

37./  93/1 7/4  

  شكر

  

29/2 

)12(./  

10./ 

)70(./  

58./- 

)088(./  

22./- 

)02(./  

33./  98/1 459/4  

  موز

  

09/1 

)0001(./  

59./- 

)311(./  

36./- 

)04(./  

12./- 

)008(./  

88./  07/2 8/41  

  .مقادير داخل پرانتز، سطح معني داري مي باشند* يافته هاي تحقيق          : ماخذ

                                                 
١
 - Food & Agricultural Organization –  United Nation (FAO - UN) 
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بيانگر كشش ) )Pw(1+t = معادل داخلي قيمت جهاني( Pd، مقدار ضريب متغير )1(در جدول 

، )تاثير قيمتهاي جهاني بر حجم واردات در كشور( اردات براي هر محصول قيمتي تقاضاي و

اي چون پروانه واردات، تعرفههاي غيرنشانگر تاثير متغير مجازي بازدارنده Dضريب متغير 

نيز نشانگر تاثير سطح  NPCبندي يا ممنوعيت ورود بر سطح واردات و ضريب متغير سهميه

هاي اين سه متغير، ضريب. از محصوالت بر سطح واردات استداخلي ) يا نبود حمايت( حمايت

همانگونه كه از اين جدول مالحظه . اي استهاي غيرتعرفهاي بازدارندهكننده معادل تعرفهتعيين

به جز ( شود كشش خود قيمتي همه محصوالت كشاورزي منفي و كمتر از يك است مي

هاي اقتصادي ورزي، اين نتيجه با نظريهكه با توجه به ضرورت مصرفي كاالهاي كشا) گوشت

هاي و بنابر معادله) 1(با توجه به نتايج به دست آمده از برآورد مدل برابر با جدول . سازگار است

هاي اي بازدارندهاي كه پيشتر بيان شد، معادل تعرفههاي غيرتعرفهتعيين ارزش بازدارنده

 1360-86جداگانه در دوره مورد بررسي اي واردات هر يك از محصوالت به طور غيرتعرفه

اي هاي محاسبه معادل تعرفهيافته. نشان داده شد) 2(محاسبه شد كه نتايج آن در جدول

-اي بازدارندهدهد كه به غير از محصول گندم، معادل تعرفهاي نشان ميتعرفههاي غيربازدارنده

اي در هاي غيرتعرفهضع بازدارندهبيانگر آن است كه و اي ديگر محصوالت مثبت وهاي غيرتعرفه

، ضريب متغير مجازي )2(برابر با نتايج جدول. جهت حمايت تجاري از اين محصوالت بوده است

D باشد براي دو محصول گندم و برنج بر خالف انتظار مثبت و براي ديگر محصوالت منفي مي

و محصول اثرگذاري منفي اي براي اين دهاي غيرتعرفهكه نشان دهنده آن است وضع بازدارنده

اي محدود كننده و بازدارنده هاي غيرتعرفهبر واردات نداشته اما براي ديگر محصوالت بازدارنده

براي همه محصوالت برابر انتظار ) متغير حمايت داخلي( NPCضريب متغير . واردات بوده است

ت كشاورزي در اين بدان معنا خواهد بود كه حمايت قيمتي داخلي از محصوال. منفي است

گونه كه پيشتر بيان شد، از آنجا كه در همان. كشور، اثرگذاري بازدارندگي بر واردات داشته است

هاي اي برايند اثرگذاري ضريبهاي غيرتعرفهروش كشش تقاضاي واردات، مقدار كمي بازدارنده

 ءاستثناو كشش قيمتي است، لذا براي همه محصوالت مورد بررسي به  NPC ،D  متغيرهاي

هاي متغيرهاي باال سازگار با نظريه اقتصادي و برابر انتظار گندم و برنج، چون عالمت ضريب

توان نتيجه گرفت كه پس مي. اي اين محصوالت نيز مثبت خواهد بوداست لذا معادل تعرفه

در بين اين . اي براي اين محصوالت جنبه حمايتي داشته استهاي غيرتعرفهاعمال محدوديت
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درصد  13/3درصد و  92/7اي صوالت، دو محصول موز و سويا به ترتيب با معادل تعرفهمح

  .اندداراي بيشترين حمايت بوده

است كه با توجه به مثبت بودن ضريب متغير  -43/3اي برابر براي محصول گندم معادل تعرفه 

D تر اين متغير نسبت به متغير و اثرگذاري قويNPC در برابر  1/1ار مقد( بر واردات گندم

توان استنباط كرد كه در دوره زماني بنابر اين نتيجه مي. ، اين نتيجه قابل انتظار است/.)62

نه تنها از محصول گندم حمايت تجاري نشده، بلكه ماليات ضمني نيز از آن دريافت  86-1360

 NPCريب مثبت بود، ولي باال بودن ض Dبراي محصول برنج، اگر چه ضريب متغير . شده است

به عبارتي حمايتي . اي اين محصول شده استنسبت به آن موجب مثبت شدن معادل تعرفه

تري در كاهش واردات آن قيمتي داخلي از اين محصول در قالب قيمت تضميني اثرگذاري قوي

  . داشته است

  اي محصوالت برگزيدههاي غيرتعرفهاي بازدارندهمعادل تعرفه): 2(جدول
مايتحمايت يا عدم ح

  تجاري

معادل تعرفه اي

(%)  

ضريب متغير

NPC 

ضريب متغير 

D 

كشش 

  قيمتي

  محصول

  گندم  -/.14  1/1 -/.62 -43/3 عدم حمايت تجاري

  برنج  -/.31  /.02 -/.21 /.61 حمايت تجاري

  جو  -/.44  -/.01 -/.96 74/1 حمايت تجاري

  ايذرت دانه  -/.43  -/.47 -/.01 12/1 حمايت تجاري

يحمايت تجار   سويا  -/.08  -/.19 -/.06 13/3 

  گوشت گاو  -4/1  - 32/1 -02/1 67/1 حمايت تجاري

  روغن  -/.3  -/.1 -/.045 /.47 حمايت تجاري

  شكر  -/.22  /.11 -/.58 19/2 حمايت تجاري

  موز  -/.12  -/.59 -/.36 92/7 حمايت تجاري

  يافته هاي تحقيق: ماخذ

  هاگيري و پيشنهادنتيجه

محصول اصلي وارداتي كشاورزي شامل گندم، برنج، جو، سويا،  9اي دل تعرفهدر اين بررسي، معا

ها نشان يافته. ذرت، گوشت، روغن، شكر و موز از راه روش كشش تقاضاي واردات تعيين شد

اي اثر بازدارنده بر حجم واردات محصوالت فوق داشته است به هاي غيرتعرفهداد وضع بازدارنده

رسد به دليل اهميت زياد اين دو ي گندم و برنج كه به نظر مياساس جز براي دو محصول

هش واردات هاي تجاري اثرگذاري چنداني بر كامحصول در سبد مصرفي خانوارها، محدوديت

اي گوياي اين هاي غيرتعرفهاي بازدارندهسازي و تعيين ارزش تعرفهكمي. آنها نداشته باشد
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اي در جهت هاي غيرتعرفهگندم، وضع بازدارندهنتيجه بود كه براي همه محصوالت به جز 

بررسي هاي مشابه در داخل نتايج اين . حمايت تجاري از اين محصوالت در داخل بوده است

محصول برنج، شكر،  4اي نشان داد كه معادل تعرفه) 1383( حسيني. كندتحقيق را تاييد مي

جهت حمايت از اين محصوالت بوده اي در هاي غيرتعرفهروغن و گوشت مثبت است و بازدارنده

بررسي . اي گندم، شكر، كره و گوشت مرغ منفي استتعرفههاي غيراست با اين حال بازدارنده

اي غالت، هاي غيرتعرفهاي بازدارندهگوياي آن بود كه معادل تعرفه) 1384(فريادرس و مقدسي 

ي باال، نتايج بررسي هابرخالف بررسي. توليدات گوشتي و سبزيجات در كشور مثبت است

اي اغلب كشاورزي نشان داد كه معادل تعرفهمحصول  27براي ) 1381( كميجاني و همكاران

  . اين محصوالت منفي است

اي بنابر نتايج به دست آمده از اين تحقيق، براي اصالح و بهبود سياستهاي تجاري و نظام تعرفه

  : شودبخش كشاورزي راهكارها و پيشنهادهاي زير ارايه مي

اي به هاي غيرتعرفهدهد كه بازدارندهبررسي سياست تجاري بخش كشاورزي نشان مي -

بندي واردات، پروانه ورود، استانداردهاي بهداشتي و فني هاي مختلف چون سهميهشكل

بايستي به منظور اهميت و جايگاه بااليي در نظام تجاري محصوالت كشاورزي دارند لذا مي

هاي تجاري اري بخش كشاورزي و همگام شدن با دگرگونيسازي نظام تجشفاف

به ويژه ( اي هاي غيرتعرفهالمللي، نسبت به شناسايي، حذف و جايگزيني بازدارنده بين

بندي، واردات ها، سهميهاي غير موجه نظير مجوزها، ممنوعيتهاي غيرتعرفه-بازدارنده

اي اقدام مقتضي هاي تعرفهعادلبا م) منوط به خريد داخل و واردات در برابر صادرات

  . صورت گيرد

در قالب نرخ ( اي نشان داد كه متغير حمايت قيمتي در داخل نتايج برآورد معادل تعرفه -

از آنجا . اثرگذاري مستقيم و مثبتي بر سطح حمايت تجاري محصوالت دارد) حمايت اسمي

هاني و تغييرات نرخ كه نرخ حمايت اسمي متاثرگذاري از نسبت قيمت داخلي به قيمت ج

ارز است لذا به منظور اصالح و كارآمدتر كردن نظام تجاري كشاورزي كشور، هماهنگي 

گذاري با آن اجتناب هاي كالن و كشاورزي به ويژه سياستهاي ارزي و قيمتديگر سياست

گذاري تضميني بنابراين براي ايجاد نظام حمايتي مناسب، ضرورت دارد قيمت. ناپذير است

هاي جهاني و بر پايه معادل قيمت سرمرز باشد و نظام تك والت متناسب با قيمتمحص

 .نرخي با پايداري نرخ ارز ايجاد شود
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- مي ديده ولي است، حمايتي نگاه كشاورزي بخش به كشور در سياستگذاران نگاه گرچه -

 اعمالچون گندم ) استراتژيكي( راهبردي محصول براي مثبت تجاري حمايت كه شود

هاي تجاري بازنگري نسبت به اعمال سياست زمينه اين در الزم اقدام كمترين. است نشده

  .بر روي اين محصول براي حمايت بيشتر است
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