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یی اقتصاد ایران و اثر آن بر  موانع غیرتعرفه برداشتن
  کشاورزي و رفاه روستایی

  

  *زاده، محمد بخشودهزکریا فرج
 1/09/1390: تاریخ پذیرش                                                                                 21/06/1390: تاریخ دریافت

  
  چکیده

هاي مختلف اقتصاد ایران بر یی بخش ف بررسی آثار احتمالی کاهش موانع غیرتعرفهاین مطالعه با هد
براي دست یابی به هدف یاد شده از چارچوب تعادل . متغیرهاي بخش کشاورزي و رفاه روستایی صورت گرفت

موانع  ي نخست معادل تعرفه. استفاده گردید 1378داري اجتماعی سال  هاي ماتریس حسابعمومی مبتنی بر داده
و سپس در الگوي شد، محاسبه  1388هاي سال کارگیري داده یی بر اساس روش شکاف قیمتی و با به غیرتعرفه

هاي درآمدي و خانوارها به تفکیک دهک ،صورت تغییرات معادل تغییرات رفاهی به. کار رفت تعادل عمومی به
هاي کشاورزي و صنایع وابسته به یی بخش رفهکاهش موانع غیرتعکه هاي مطالعه نشان داد یافته. کار رفت به

هاي غیرکشاورزي یی در بخش کاهش موانع غیرتعرفه از سوي دیگر،. کشاورزي موجب کاهش تولید خواهد شد
آمد کاهش موانع  هر چند پی. افزون بر افزایش رفاه خانوارها، بر تولید بخش کشاورزي نیز اثر مثبت نشان داد

دست آمده در  هاي کشاورزي منفی ارزیابی شد، افزایش رفاه بهد ایران بر تولید و قیمتیی در کل اقتصا غیرتعرفه
که برداشته چونین مشخص گردید  هم. بودهاي کشاورزي این سناریو فراتر از تغییرات متناظر در تولید و قیمت

بر . دهدافزایش می هاي درآمدي پایینهاي درآمدي باال را بیش از دهکیی رفاه دهک موانع غیرتعرفه شدن
طور تدریجی، همراه با  ههاي کشاورزي بیی بخش موانع غیرتعرفهکه مطالعه پیشنهاد گردید این هاي اساس یافته

  . هاي غیرکشاورزي، کاهش یابدیی بخش هاي حمایتی موقت و پس از کاهش موانع غیرتعرفهسیاست
 JEL :F14 ,F13 ,Q17 بنديطبقه

  یی، معادل تعرفه، رفاه روستایی  اورزي، موانع غیرتعرفهبخش کش :هاي کلیديواژه

  مقدمه    
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شرایط الزم براي  پیوستن  به که اقتصادي تالش دارد  ي توسعه ي ایران بر اساس برنامه
اما براي  پیوستن  به این سازمان باید تغییرات  ،سازمان تجارت جهانی را فراهم آورد

این تغییرات اصالح نظام تعرفه و حمایت از  ي جملهاز . ی در اقتصاد صورت گیردی گسترده
هاي تجاري نیز در قالب موانع  افزون بر تعرفه، بخشی از سیاست. تجارت محصوالت است

. هاي مختلف اقتصاد صورت گیردتغییرات تجاري باید در بخش. یی در جریان است غیرتعرفه
 یاصالحات ،شدن اقتصاد بازاربراي حاکم  که مقرر شد 2001پس از مذاکرات دوحه در سال 

هاي طور عمده شامل کاهش یارانه این اصالحات به. اساسی در کشاورزي صورت گیرد
در اقتصاد ایران موانع ). 2003کناندریس، (واردات است  ازها صادرات و تمامی حمایت

تار  جنسن و ي در مطالعه. داردتري  ی اهمیت بیشی یی در مقایسه با موانع تعرفه غیرتعرفه
هاي معادل تعرفه محاسبه شد، مشخص  اندازه 2000سال هاي  کارگیري داده که با به) 2003(

هاي اقتصاد ایران و از جمله تر بخش یی براي بیش هاي موانع غیرتعرفه شده است که اندازه
 هاي معادل تعرفه اندازه ي محاسبه. دریافتی است ي ي تعرفه هاي کشاورزي باالتر از اندازهبخش

شده است، نشان داد که در سال  آوردهنیز که در ادامه  این بررسییی در  براي موانع غیرتعرفه
طور مختصر  به. یی در سطح باالیی قرار دارد موانع غیرتعرفه ي نیز مقدار معادل تعرفه 1388

 یی را شامل مواردي همانند مقررات بهداشتی و ایمنی، تنظیم مقررات توان موانع غیرتعرفهمی
و وضع موانع در ) مانند مجوز واردات(هاي فنی دها در برابر رقابت، استانداربراي حفظ بخش

یی  وجود موانع غیرتعرفه). 2007ان، وفیلیپیدیس و سان خ( دانستترخیص کاال از گمرك 
هاي رفاهی به دنبال خواهد  و زیان شود میهاي واقعی استفاده از منابع  موجب افزایش هزینه

یی  ها کاهش یابد اهمیت نسبی موانع غیرتعرفه ویژه وقتی تعرفه به). 2009چستر، وین(داشت 
فاگازا و (نماید  اها را خنثو ممکن است منافع حاصل از کاهش تعرفه ،افزایش خواهد یافت

از راه اعمال محدودیت در مجوزهاي واردات  اًیی عمدت در ایران موانع غیرتعرفه). 2008مائور، 
کاالهاي کشاورزي در برابر از تالش براي حفاظت ). 2003جنسن و تار، (شود اعمال می

. دهدها را نشان می نیز مصداق این تالش ها پژوهشبررسی . نظر بوده است دررقابت همواره 
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در ) a2007(ان، واروپا، فیلیپیدیس و سان خ ي در اتحادیه) 2004(لجور و همکاران  ي مطالعه
 ي در میان کشورهاي عضو پیمان تجاري منطقه) b2007(ان، ومراکش، فیلیپیدیس و سان خ

فائن و  نیزدر سوریه و ) 2008(ی و دساس یدر نیوزلند، چمینگو) 2009(مرکسور، وینچستر 
دهد همواره کوشش شده است که نشان می استمواردي  ي در نروژ از جمله) 2003(هولموي 

ها از رقابت این بخش ،اورزي و غذایییی در برابر محصوالت کش با ایجاد موانع غیرتعرفه
به دالیل فنی مانند  تر بیش ،یی همیت موانع غیرتعرفها پذیرش با وجود حال، با این. مصون بماند

تر مورد توجه قرار گرفته است  یی کم موانع غیرتعرفه ،هاي کافیسازي و نبود دادهدشواري مدل
در ایران ). 2008فاگازا و مائور، (ی داشته اند ی تر مطالعات تمایل به تحلیل موانع تعرفه و بیش

- یی را در اقتصاد ایران بررسی نموده موانع غیرتعرفه) 2003(جنسن و تار  ي نیز تنها مطالعه
، رحمتی و )1388(مانند برقی اسکویی و همکاران  پرشماريدر حالی که مطالعات  است،

و  پاسبان و ) 1387(برقی اسکویی ، صادقی و )1389(، ذوقی پور و زیبایی )1387(زیبایی 
البته مطالعاتی مانند . اند دهکریی را ارزیابی  اثرهاي مختلف موانع تعرفه) 1389(همکاران 

براي برخی از ) 1384(و فریادرس و مقدسی  ،)1383(، حسینی )1380(ن اکمیجانی و همکار
- یی در یافته ع غیرتعرفهتحلیل اثر موان. اند محصوالت کشاورزي معادل تعرفه محاسبه نموده

یی موجب کاهش  کاهش موانع غیرتعرفهکه نشان داد ) 2003(هاي مطالعه فائن و هولموي 
ها با افزایش رفاه  با توجه به کاهش قیمت اگرچهشود، تولید کل و از جمله تولید کشاورزي می

شتن موانع نیز اثر بردا) 2008(فاگازا و مائور  ي در مطالعه. مصرف کنندگان همراه است
) 2009(وینچستر  ي مطالعه. تر کشورهاي جهان مثبت ارزیابی شد یی بر رفاه در بیش غیرتعرفه

نیوزلند با  نیزو  ،یی در تجارت میان نیوزلند و استرالیا برداشتن موانع غیرتعرفهکه نیز نشان داد 
در این مطالعه . شودکشورهاي آسیاي شرقی، اروپا و امریکا موجب افزایش رفاه در نیوزلند می

یی اثر بسیار محدودتري  برداشتن تعرفه در مقایسه با برداشتن موانع غیرتعرفهکه مشخص شد 
برداشتن دادکه در سوریه نشان ) 2008(مشابهی توسط چمینگوئی و دساس  ي مطالعه. دارد

-بسیار بزرگ یی به دلیل باال بودن معادل تعرفه، در مقایسه با برداشتن تعرفه اثر موانع غیرتعرفه
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یی  برداشتن موانع غیرتعرفهکه این مطالعه نشان داد . تري بر متغیرهاي اقتصاد سوریه دارد
اما تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد  ،شودموجب کاهش تولید در بخش کشاورزي می

 .یی در سوریه عنوان شد افزایش واردات و رفاه از دیگر نتایج برداشتن موانع غیرتعرفه. یافت
یی  نشان داد که کاهش موانع غیرتعرفه) 2003(جنسن و تار  ي هاي مطالعه در ایران نیز یافته

مطالعات داخلی ایران در . موجب افزایش رفاه خانوارها و تولید ناخالص داخلی خواهد شد
شاورزي در مجموع یک کیا  مواردتر  در بیش شده است،ها توجه  تعرفهبه افزون بر این که تنها 

شده  از هم جداهاي کشاورزي و دامی فعالیت بهترین حالتو یا در  ،در نظر گرفته شدهبخش 
از ) 2003(جنسن و تار  ي هاي تجاري در اقتصاد ایران مطالعه آثار سیاست ي در حوزه. است
، هایی دارد همسانی) 2003(حاضر هر چند با جنسن و تار  ي مطالعه. ترین مطالعات استجامع

در این مطالعه اثر  ،براي نمونه. شود دیدهدیگر نیز  مهم فنیموارد که ه است کوشش شددر آن 
 واکاويهاي کشاورزي و صنایع وابسته جداگانه یی در بخش کاهش و برداشتن موانع غیرتعرفه

  . است این بررسیهاي جدیدتر نیز از دیگر وجه تمایزهاي  استفاده از داده. شده است
  

  روش تحقیق
  عادل عمومیساختار الگوي ت

یابی به اهداف مطالعه از یک الگوي تعادل عمومی قابل محاسبه استفاده شده براي دست
هاي  و مانند مدل ،استاندارد براي یک اقتصاد کوچک باز است یکار رفته مدل مدل به. است

مجاور حسینی، (استاندارد تجارت آزاد مبتنی بر فرض اشتغال کامل نیروي کار و سرمایه است 
که البته با توجه به  ،بخش دیده شده است 26در این الگو اقتصاد ایران در قالب ). 1385
بخش  26از مجموع . است شدهکشاورزي به بخش در آن  يترگیري مطالعه توجه جزییجهت

قند، پنبه، ذرت، جو، دام،  بخش به کشاورزي تعلق دارد که عبارت از گندم، برنج، چغندر 10
-زیربخشمانده نیز بخش  16. هاي کشاورزي استو دیگر زیربخش ،شیالت، جنگل و مرتع

 نیزو  ،سه بخش صنایع غذایی، منسوجات، پوشاك و چرم است، کههاي دیگر اقتصاد ایران 
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کار رفته در  هاي بهدیگر بخش. دانسته شده اندچوب و کاغذ صنایع وابسته به کشاورزي 
ها، حمل و نقل و دیگر  هاي آناز و فرآوردهالگوي تعادل عمومی صنایع دیگر، معدن، نفت و گ

حاضر خانوارها نیز به تفکیک شهري و  ي در الگوي تعادل عمومی مطالعه. خدمات است
 عوامل تولید شامل نیروي. هاي درآمدي در نظر گرفته شده است صورت دهک روستایی و به

ب معیار معادل تغییرات حس تغییرات رفاهی بر. کار غیرماهر و سرمایه استکار ماهر، نیروي
از نقاط قوت . در بخش بعد نیز چارچوب الگو و معادالت آن معرفی شده است. ارزیابی شد

حاضر که در دیگر مطالعات مورد توجه قرار نگرفته است، وارد نمودن موانع  ي مطالعه
یح، به بیان صر. داري اجتماعی است سازي و ماتریس حسابها در مدلیی و یارانه غیرتعرفه

یی در شرایطی ارزیابی شد که پیش از اعمال این سیاست،  سیاست کاهش موانع غیرتعرفه
براي . داري اجتماعی تجدید و تعدیل شده است هاي مطالعه در قالب ماتریس حساب داده

، )2007(شده توسط مک دانلد و همکاران  دادهکار رفته در مطالعه نیز از روابط  تصریح مدل به
عوامل مدل . استفاده شد) 2003(و جنسن و تار ) 2002(، بگین و همکاران )1999(الف گرین 

ایران  1378داري اجتماعی  هاي ماتریس حساب کارگیري کالیبراسیون بر اساس داده با به
برخی  از منظور رعایت اختصار تنها هب .تغییراتی در ماتریس یاد شده ایجاد شد. دست آمد به

   .ی ارایه شده استیو نحوه محاسبه موانع غیرتعرفه واردات بهمعادالت مربوط 
  واردات

ند از قیمت واردات بر ا تشکیل شده است که عبارت ءقیمت کاالهاي وارداتی از چند جز
را تشکیل ) CIF(خدمات تجارت و حمل و نقل که قیمت سیف  ي حسب ارز خارجی، هزینه

عبارت است ) PMRc(داخلی واردات  قیمت. شده از واردات گرفتههاي  مالیات نیزدهد و می
و ) ER(، نرخ ارز )قیمت پرداختی سیف) (PWMc(از حاصل ضرب قیمت جهانی واردات 

  . 1 ي به اضافه) TMc(واردات  ي تعرفه
     )1(. ccc TMERPWMPMR        )1(                                                                



  1391/ 2شماره ي /6جلد/اقتصاد کشاورزي   6
 

گاه قیمت داخلی واردات  یی نیز وجود داشته باشد آن ع غیرتعرفهدر صورتی که موان
  :)2003فائن و هولموي، (صورت زیر خواهد بود  به

                                                                                     
)1)(1(. cccc NTMTMERPWMPMR  )2(                      

 دست. استعوامل سیاستی  NTMcو  TMc .یی است غیرتعرفهمعادل  NTMc که در آن
یی از  و در نظر نگرفتن موانع غیرتعرفه) 1984شوون و والی، (هاي مناسب به کشش فتنیان

یی نیز در مدل  در این مطالعه موانع غیرتعرفه. نقاظ ضعف عمده در مطالعات تجارت است
  .  شده است آورده

. ندااخل ترکیبی از کاالهاي وارداتی و کاالهاي تولید داخل کاالهاي عرضه شده به بازار د
و ) QDc(بنابراین کاالهاي مرکب، ترکیبی از تقاضاي داخل براي کاالهاي تولید شده در داخل 

کارگیري  ترکیب میان کاالهاي داخلی و وارداتی با به. است) QMc(کاالهاي ترکیبی وارداتی 
    ،شودعیین میت) CES(توابع با کشش جانشینی ثابت 

 )3(                           mmm

1

ccccc )QD)1(QM(acQQ  


  

  . است توان تابع تبدیل mسهم کاالي وارداتی و  پارامتر کارآیی،  acکه در آن 
  

  یی ي موانع غیرتعرفه معادل تعرفه ي محاسبه
در . یی از روش شکاف قیمتی استفاده شد وانع غیر تعرفهم ي معادل تعرفه ي براي محاسبه

برخی از محصوالت کشاورزي  ي نیز که معادل تعرفه) 1384(فریادرس و مقدسی  ي مطالعه
و چمینگوئی و ) 1995(سازانامی و همکاران . کید شدابر تناسب این روش ت ،محاسبه شد

یمتی اختالف قیمت داخلی و قیمت شکاف ق. اند نیز از این روش بهره گرفته)  2008(دساس 
موانع  ي این اختالف قیمتی شامل تعرفه و معادل تعرفه .)1994استانتون، (جهانی هر کاال است 

صورت زیر  توان بهروش محاسبه معادل تعرفه را می ،بر اساس این تعریف. یی است غیرتعرفه
  ):2008چمینگوئی و دساس، (نوشت 
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)4(                                                               
)/()(
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)1(

ERPWPwPDNTB
NTBERPWPwPD

TMERPWPw





  

قیمت جهانی در مرز بر حسب دالر،  PWقیمت داخلی کاالي وارد شده،  Pwکه در آن 
ER  ،نرخ ارزTM  ،نرخ تعرفهPD  قیمت کاال در داخل وNTB موانع  ي معادل تعرفه

  . یی است غیرتعرفه
   

  هاي مطالعه داده
هاي مطالعه، ماتریس ترین منبع داده مهم. دست آمد لعه از منابع مختلفی بههاي مطا داده
داري اجتماعی  بانک مرکزي است که آخرین ماتریس حساب 1378داري اجتماعی  حساب

هاي ماتریس  با توجه به تغییرات رخ داده در اقتصاد ایران در موارد متعددي از داده. ایران است
هاي تعرفه، وارد  ترین موارد، تجدید اندازه از مهم. گرفت یادشده تعدیل و تجدید صورت

یی  موانع غیرتعرفه. یی است یی موانع غیرتعرفه هاي انرژي و معادل تعرفهحامل ي نمودن یارانه
هاي موانع  اندازه. محاسبه گردید 1388هاي سال بر اساس شکاف قیمتی و بر اساس داده

دست آمده از پایگاه اطالعاتی فائو و  هاي بهارگیري دادهک هاي کشاورزي با بهیی بخش غیرتعرفه
جنسن  ي بخش دیگر صنایع از مطالعه ي معادل تعرفه. وزارت جهاد کشاورزي محاسبه گردید

کارگیري شاخص قیمت کاالها و قیمت  ها نیز با بهبراي دیگر بخش. گرفته شد) 2003(و تار 
هاي تولیدي کشاورزي تنها بخش 1378سال  داري در ماتریس حساب. وارداتی محاسبه گردید

و جنگل و مرتع است و از این رو  ،و باغبانی، شیالت يشامل چهار زیربخش دام، کشاورز
هاي تر از دادههاي جزییبراي تفکیک حساب زیربخش کشاورزي و باغبانی به زیربخش

ک مصرف کاالها براي تفکی. تولید محصوالت وزارت جهاد کشاورزي استفاده گردید ي هزینه
 ي هاي درآمد و هزینه هاي درآمدي از دادهدر میان خانوارهاي شهري و روستایی در میان دهک

هاي  هاي مطالعات تعادل عمومی اندازهترین داده از مهم. استفاده گردید 1387خانوار سال 
و اعمال براي انجام کالیبراسیون . گرفته شد) 2003(ها است که از مطالعه جنسن و تار کشش
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البته در محیط این نرم افزار از زبان برنامه نویسی . شداستفاده  GAMSسناریوها از نرم افزار 
تر  استفاده شد که اخیراً بیش) 1987(آورده شده توسط رادرفورد  1MPSGEجدید موسوم به 

  .داردپذیري باالیی و انعطافاست کار رفته  به
  

  نتایج و بحث
ها در تولید ناخالص داخلی ایران و مقدار معادل تعرفه در بخشابتدا سهم هر یک از این 

ها شامل سه این بخش. آورده شده است) 1(در جدول  درصد هاي مختلف بر حسببخش
هاي بخش. هاي کشاورزي، صنایع وابسته به کشاورزي و غیرکشاورزي استگروه کلی بخش

جو، دام، جنگل و مرتع، شیالت و  قند، پنبه، ذرت، کشاورزي عبارت از گندم، برنج، چغندر
صنایع وابسته به کشاورزي صنایع غذایی، صنایع منسوجات و پوشاك و . کشاورزي استدیگر

وگاز، بنزین، هاي غیرکشاورزي نیز عبارت از معدن، نفتبخش. استصنایع چوب و کاغذ 
ی، برق، دیگر طبیع هاي نفتی، گازیل، نفت کوره، گاز مایع، دیگر فرآوردهینفت سفید، گازو

  . صنایع، حمل و نقل و دیگر خدمات است
و در میان  ،دهداز اقتصاد ایران را تشکیل می% 12تر از  مجموع کمدر هاي کشاورزي بخش

عنوان دیگر  باالبته بخش دیگري که . ها استترین بخش از مهم% 7/3ها بخش دام با حدود  آن
-را شامل می% 8/5ت کشاورزي بیش از کشاورزي شامل محصوالت باغی و برخی از محصوال

هر چند سهم . داردسهم قابل توجهی % 1در میان دیگر محصوالت برنج با سهم بیش از . شود
است، صنایع وابسته به کشاورزي نیز در اقتصاد ایران سهم % 12تر از  هاي کشاورزي کمبخش

این . آن نیز جست ي تهتر بخش کشاورزي را در صنایع وابس توان نقش بیشو می زیادي دارند
و صنایع چوب و کاغذ  ،ند از صنایع غذایی، صنایع منسوجات، پوشاك و چرما صنایع عبارت

به بیان دیگر حدود . است% 31/0و  52/2، 63/1ها در تولید به ترتیب برابر با  که سهم آن
و محصوالت  است،از صنایع نیز داراي ارتباط بسیار نزدیک با بخش کشاورزي % 45/4

  . این صنایع است درکار رفته  به ي ترین نهاده کشاورزي مهم

                                         
1 Mathematical Programming System for General Equlibrium 
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تر  ها کم براي دیگر گروه. طور محسوسی باالتر از دیگر کاالها است برنج به ي معادل تعرفه
البته براي چهار گروه دیگر کشاورزي، دام، صنایع غذایی و منسوجات، پوشاك . است% 40از 

هاي کشاورزي و صنایع وابسته  شود که گروهیب دیده میبه این ترت. است% 30و چرم باالتر از 
تر از  جو کم ي معادل تعرفه. استباال  ي هاي داراي معادل تعرفه گروه ي به کشاورزي در زمره

مانده دو  هاي باقیدر میان بخش. است% 15تر از  کم امانده حت هاي باقیو براي دیگر بخش% 23
ها در به این معنی که نه تنها از تولید این بخش. دارد منفی ي بخش گندم و ذرت معادل تعرفه

که قیمت است ی بوده یهاي دولت به گونه که سیاست بل ،برابر واردات حمایتی نشده است
، )1380(کمیجانی و همکاران  ي در مطالعه. تر از قیمت جهانی نگه داشته شده استها پایین آن

منفی براي برخی از محصوالت  ي معادل تعرفه) 1384(و فریادرس و مقدسی ) 1383(حسینی 
هاي دیگر جنگل و مرتع، شیالت و صنایع چوب و کاغذ معادل بخش. شودکشاورزي دیده می

هاي غیرکشاورزي تنها معدن و دیگر صنایع معادل تعرفه در میان بخش. دارند% 7-9 ي تعرفه
  .است% 77/12و  70/13که به ترتیب  دارند

  
 واردات یی غیرتعرفه موانع ي تعرفه معادل و افزوده ارزش در هابخش از یک هر سهم ).1( جدول

  )درصد( هابخش

 
معادل 
  تعرفه

 )درصد(

  سهم از تولید
 ناخالص داخلی

 بخش
معادل 
  تعرفه

 )درصد(

  سهم از تولید
ناخالص 

 داخلی
 بخش

معادل 
  تعرفه

 )درصد(

  سهم از تولید
 ناخالص داخلی

 بخش

 گندم 36/0  -39/28 کشاورزي دیگر 84/5 46 نفت کوره 15/1 - 
 برنج 01/1  42/100 معدن 45/0 70/13 گاز مایع 29/0 - 
نفتی هايفرآورده دیگر 26/0 -   چغندرقند 13/0  - صنایع غذایی 63/1 30/36
 پنبه 12/0  - منسوجات و پوشاك 52/2 90/36 گاز طبیعی 41/0 - 
 ذرت 15/0  -59/24 چوب و کاغذ 31/0 60/8 برق 31/0 - 
 جو 18/0  66/22 نفت و گاز 29/27 - صنایع دیگر 87/12 77/12 
 دام 69/3  19/32 بنزین 40/0 - حمل و نقل 41/5 - 
 جنگل و مرتع 12/0  11/7 نفت سفید 21/0 - خدمات دیگر 37/34 - 
 شیالت 24/0  50/7 یلیگازو 28/0 -    

گمرك ایران و محاسبات  ي ارنامهمآ،1378داري اجتماعی  حسابماتریس : مأخذ    
  تحقیق
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سناریوها شامل کاهش و برداشتن . چهار گروه سناریو در چهار سطح اعمال شده است
هاي غیرکشاورزي هاي کشاورزي، صنایع وابسته به کشاورزي، مجموع بخشتعرفه در بخش

یی در تمامی  و کاهش و برداشتن موانع غیر تعرفه ،که تنها شامل معدن و دیگر صنایع است
سطح % 50، 30، 15سطوح کاهش معادل تعرفه نیز شامل برداشتن . هاي برگزیده استبخش

-این سطوح از کاهش که در مطالعات دیگر مانند طیبی و مصري. فعلی و برداشتن کامل است

شود، و نیز دیده می) 1389(و پاسبان و همکاران ) 1386(، مهرآرا و برخورداري )1386(نژاد 
  .  یی انتخاب گردید ف تحلیل اثر برداشتن تدریجی موانع غیرتعرفهبا هد

آورده ) 5(تا ) 2(هاي  دست آمده براي هر یک از گروه سناریوها جداگانه در جدول نتایج به
نتایج در هر جدول نیز شامل تغییرات سه متغیر مهم تولید، قیمت و تراز تجاري . شده است

  .است
یی در  آمده براي سناریوهاي کاهش و برداشتن موانع غیرتعرفهدست  هاي به یافته) 2(جدول 

رود بر حسب تغییرات تولید همان طور که انتظار نیز می. دهدهاي کشاورزي را نشان میبخش
ها و صنایع هاي کشاورزي باالترین اثر را در میان این بخشیی در بخش کاهش موانع غیرتعرفه

هاي در میان بخش. نزدیک با بخش کشاورزي دارد وابسته به کشاورزي به دلیل ارتباط
ها کاهش موانع کشاورزي به جز در مورد سه بخش گندم، ذرت و شیالت در دیگر بخش

البته در . شودنهایت موجب کاهش تولید میدر هاي داخل و  یی موجب کاهش قیمت غیرتعرفه
ار آن به معنی حمایت یی به دلیل منفی بودن مقد مورد گندم و ذرت کاهش مانع غیرتعرفه

به بیان دیگر تنها در مورد شیالت کاهش موانع . تر از تولید داخلی در برابر واردات است بیش
در مورد شیالت نیز افزایش خالص . یی موجب افزایش تولید داخلی شده است غیرتعرفه

ر مورد افزایش تولید د. افزایش تولید داخلی باشد ي تواند یکی از دالیل عمدهصادرات می
ی در سطح باالیی قرار دارد و به ترتیب بیش از ی گندم و ذرت در شرایط برداشتن موانع تعرفه

بر حسب مقدار مطلق . افزایش در تولید را به همراه خواهد داشت% 15و بیش از % 29
-یی می به این ترتیب که برداشتن موانع غیرتعرفه. تغییرات، باالترین تغییر به برنج تعلق دارد
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رشد منفی خالص صادرات . کاهش در تولید را به همراه داشته باشد% 31واند حتا تا حدود ت

کاهش تولید . دهداست نیز این امر را به خوبی نشان می% 450این محصول که برابر با حدود 
رود کاهش تولید انتظار می. است% 3/4و  6/5هاي جو و دیگر کشاورزي به ترتیب در بخش

البته بخش دام افزون بر کاهش تولید . تولید در بخش دام نیز همراه باشد بخش جو با کاهش
- قند را می کاهش تولید چغندر. جو به دلیل افزایش واردات نیز با کاهش تولید مواجه است

چرا که این بخش در تجارت مشارکتی  ،توان به کاهش تولید در بخش صنایع غذایی نسبت داد
واسطه توسط بخش  ي از آن به عنوان نهاده ي طور کامل به استفاده هو تغییرات تولید آن ب ،ندارد

ي  قند حتا با برداشتن کامل معادل تعرفه البته تغییر تولید چغندر. شودصنایع غذایی مربوط می
که نزدیک به تغییرات تولید بخش  ،خواهد بود% 8/2یی بخش کشاورزي تنها  موانع غیرتعرفه

پنبه نیز با توجه به این که تغییرات در خالص صادرات بسیار در مورد . صنایع غذایی است
تغییرات را به تغییر در استفاده از این نهاده  ي توان عمدههمانند چغندرقند می ،اندك است

ی از تولید ی در شیالت بخش عمده. ها و البته بخش صنایع غذایی نسبت دادتوسط دیگر بخش
یی تولید این محصول در داخل  برداشتن مانع غیرتعرفه رسد حتا باشود و به نظر میصادر می

داخلی  ي و کاهش تقاضا در صنایع غذایی به عنوان تقاضاکننده است،از مزیت برخوردار 
-و این امر نیز موجب افزایش تولید می شود، میموجب هدایت محصول به بازارهاي صادراتی 

 مهمیکی از نکات  اندمواجه هاي کشاورزي که با افزایش تولید در مورد بخش. شود
هاي تر بخش زیرا در بیش. کار و سرمایه است ها به نیرويتر این بخش رسی بیش دست

دهد، بنابراین این یی رخ می کشاورزي کاهش تولید پس از کاهش و برداشتن موانع غیرتعرفه
تر  گیري بیشهو امکان بهر استکاهش تولید با آزاد شدن بخشی از نیروي کار و سرمایه همراه 

  . کندکار و سرمایه آزاد شده را فراهم میاز نیروي
هاي صنایع وابسته به کشاورزي با توجه به کاهش قیمت رود تولید بخشانتظار می

هاي تولید افزایش  تر از پیش از راه کاهش هزینههاي کشاورزي بتواند راحتمحصوالت بخش
ع منسوجات و پوشاك و صنایع چوب و کاغذ چنین انتظاري در مورد دو گروه صنای. یابد



  1391/ 2شماره ي /6جلد/اقتصاد کشاورزي   12
 

مصداق دارد، اما صنایع غذایی با کاهش تولید مواجه است و مشخص است که بخشی از نیاز 
در خصوص این تغییر خالف انتظار دو دلیل . مین شده استاداخلی از راه افزایش واردات ت

ورزي توسط بخش از مصرف محصوالت کشا% 47نخست این که حدود . توان ارایه نمودمی
واسطه تنها به گندم تعلق دارد که در خالل کاهش موانع  ي صنایع غذایی به عنوان نهاده

که در صنایع غذایی در مقایسه با دو گروه  دوم آن. یی با افزایش قیمت مواجه است غیرتعرفه
 ،تر استدیگر صنایع وابسته به کشاورزي سهم نیروي کار و سرمایه از ارزش تولید بسیار پایین

رها شده در مورد صنایع غذایی اهمیت پایینی  ي رسی به نیروي کار و سرمایه و عامل دست
  .دارد

  
 کشاورزي بخش در یی غیرتعرفه موانع ي تعرفه معادل کاهش مختلف سطوح اثرهاي ).2( جدول

  هابخش تجاري تراز خالص و قیمت تولید، بر
 معادل تعرفهبرداشتن کامل  معادل تعرفهکاهش%50 دل تعرفهمعاکاهش%30 معادل تعرفهکاهش%15 ها.سناریو
  تراز خالص قیمت تولید بخش

  تراز  خالص قیمت تولید تجاري
  تراز خالص قیمت تولید تجاري

  تراز خالص قیمت تولید تجاري
 تجاري

 89/51 5/0 1/29 71/31 4/0 16 76/20 3/0 10 11/11 2/0 2/5 گندم
 -77/447 -1 - 8/30 -63/112 -3/0 - 3/10 -23/54 -2/0 -4/5 -37/23 -1/0 -5/2 برنج

 - -5/0 -8/2 - -2/0 -1/2 - -1/0 -4/1 - - -8/0 قند چغندر
 - 44/0 -5/0 -2 - 05/1 -2/0 -7/1 - 81/0 -1/0 -2/1 - 47/0 -1/0 -6/0 پنبه
 86/50 -1/0 1/15 97/30 - 7/8 26/20 - 5/5 84/10 - 9/2 ذرت

 -67/71 -5/0 -6/5 -69/29 -2/0 -5/2 -60/16 -1/0 -4/1 - 89/7 -1/0 -7/0 جو
 - 59/8 -2/0 -3/0 - 38/3 - 1/0 - 89/1 - -1/0 - 90/0 - - دام

 -05/76 -6/0 -5/3 -40/37 -2/0 -9/1 -22/22 -1/0 -2/1 -01/11 -1/0 -6/0 جنگل و مرتع
 38/2 -8/0 1/1 50/0 -3/0 1/0 17/0 -2/0 -1/0 04/0 -1/0 -1/0 شیالت

 -21/27 -3/0 -3/4 - 29/9 -1/0 -8/1 - 93/4 - -1 -26/2 - -5/0 کشاورزي دیگر
 81/1 -5/0 6/1 75/0 -2/0 6/0 43/0 -1/0 3/0 21/0 -1/0 1/0 معدن

 -68/35 5/1 -4/2 -73/23 1 -8/1 -83/15 7/0 -2/1 - 55/8 4/0 -7/0 صنایع غذایی
 30/5 -1/1 8/1 72/1 -4/0 4/0 87/0 -2/0 2/0 38/0 -1/0 1/0 چرمو منسوجات، پوشاك

 99/0 -5/0 7/0 65/0 -2/0 - 42/0 -1/0 -1/0 23/0 - - چوب و کاغذ
 59/1 -4/0 8/0 72/0 -2/0 3/0 42/0 -1/0 2/0 21/0 -1/0 1/0 نفت و گاز

 84/0 -4/0 3/0 40/0 -2/0 1/0 24/0 -1/0 1/0 12/0 -1/0 - بنزین
 25/1 -4/0 1/0 49/0 -2/0 - 27/0 -1/0 - 13/0 -1/0 - نفت سفید

 21/2 -4/0 1/1 14/1 -2/0 6/0 69/0 -1/0 4/0 35/0 -1/0 2/0 یلیگازو
 3/.06 -9/0 1/2 50/1 -4/0 1/1 89/0 -3/0 6/0 45/0 -1/0 3/0 نفت کوره
 01/4 -8/0 3 52/1 -4/0 1/1 83/0 -2/0 6/0 39/0 -1/0 3/0 گاز مایع

 59/8 -5/0 9/0 73/3 -2/0 4/0 14/2 -1/0 2/0 04/1 -1/0 1/0 نفتیهايفرآوردهدیگر 
 - -4/0 2/0 - -2/0 - - -1/0 - - -1/0 - گاز طبیعی

 28/1 -3/0 3/0 44/0 -1/0 1/0 23/0 -1/0 - 10/0 - - برق
 55/1 -4/0 6/0 63/0 -1/0 2/0 36/0 -1/0 1/0 17/0 - - صنایع دیگر

 26/6 -4/0 3/0 55/2 -2/0 2/0 42/1 -1/0 1/0 68/0 - 1/0 حمل و نقل
 22/2 -3/0 3/0 96/0 -1/0 1/0 55/0 -1/0 - 27/0 - - خدمات دیگر

  تحقیقهاي  یافته: مأخذ
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هاي کشاورزي و صنایع غذایی امکان استفاده کار و سرمایه توسط بخش رها شدن نیروي
ه ها آن است کاین بخش ي ویژگی عمده. کندها فراهم میاز این عوامل تولید را در دیگر بخش

ها در مورد این بخش. استها در سطح باالیی  سهم نیروي کار و سرمایه در ارزش تولید آن
البته در مورد . توان به عنوان محرکی براي افزایش تولید در نظر گرفتافزایش صادرات را می

هاي معدن، دیگر صنایع، حمل و نقل هاي انرژي افزایش تولید و کاهش قیمت در بخشبخش
هاي انرژي عامل مهم دیگر افزایش  حامل ي کنندگان عمدهات به عنوان مصرفخدمدیگر و 

ها افزایش تولید در دو بخش نفت کوره و گاز مایع به مراتب باالتر از دیگر بخش. تولید است
  .ها استعلت این افزایش، وجود مزیت نسبی در صادرات در مقایسه با دیگر بخش .است

هاي کشاورزي، به جز در مورد گندم و صنایع یی بخش هپس از برداشتن موانع غیرتعرف
ها از منظر کاهش قیمت بخش. ها کاهش قیمت به وقوع خواهد پیوستغذایی در دیگر بخش

تر واردات  ها کاهش تولید با افزایش بیشدر برخی از بخش .توان شامل دو گروه دانسترا می
واردات، تولید داخل نیز با افزایش مواجه و در گروه دیگر نیز افزون بر افزایش  ،همراه است

داخلی به  ي به بیان ساده در هر دو گروه یاد شده کاهش قیمت به دلیل افزایش عرضه. است
ویژه در  به. ها را پایین ارزیابی نمود توان کاهش قیمتطور کلی می به. پیونددوقوع می

  . چندان محسوس نیست ها کاهش قیمت% 50تر از  کم ي سناریوهاي کاهش معادل تعرفه
ویژه تغییرات خالص صادرات یا تراز تجاري  بر خالف تغییرات قیمت، تغییرات تولید و به

هاي کشاورزي حتا در البته تغییرات تولید بخش. در تمامی سناریوها در سطح باالیی قرار دارد
ها تنها در بخشاما تغییرات تولید دیگر  ،ي نیز نسبتاً قابل توجه استدرصد15کاهش  يسناریو
  .یی نسبتاً قابل توجه است کاهش و برداشتن موانع غیرتعرفه% 50 يسناریو

یی در صنایع وابسته به کشاورزي شامل  اثر کاهش و برداشتن موانع غیرتعرفه) 3(در جدول 
-البته پیش. صنایع غذایی، صنایع منسوجات و پوشاك و صنایع چوب و کاغذ آورده شده است

یی در مورد صنایع چوب و کاغذ نسبت به دو  موانع غیرتعرفه ي اندازهکه  شد دیدهتر نیز 
افزون بر این گفتنی است که سهم واردات در مورد . تري قرار داردصنعت دیگر در سطح پایین
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و بنابراین همان طور  ،صنایع غذایی نسبت به صنایع منسوجات و پوشاك به مراتب باالتر است
هاي تغییرات تولید در مورد صنایع غذایی به مراتب  شود اندازهمی نیز دیده) 3(که در جدول 

-یی موجب افزایش واردات محصوالت صنایع غذایی می کاهش موانع غیرتعرفه. باالتر است

که این افزایش واردات در سطحی است که با وجود کاهش تولید داخل موجب کاهش  ،شود
هاي کشاورزي نیز تولید صنایع غذایی در بخش تر کاهشاما اثر گسترده. شودها نیز می قیمت

هاي کار رفته در صنایع غذایی از بخش به ي نهاده ي به دلیل آن که عمده. شوددیده می
شود، با کاهش تولید محصوالت صنایع غذایی و کاهش تقاضا براي مین میاکشاورزي ت

البته براي . یابدمیها نیز کاهش تر این بخش هاي کشاورزي تولید در بیشمحصوالت بخش
تغییرات در هر سه گروه از صنایع به هاي کشاورزي الزم است تحلیل تغییرات در کل بخش
هاي برنج، جنگل و مرتع، شیالت و دیگر تولید بخش. یمکنوابسته به کشاورزي توجه 

 البته در مورد جنگل و مرتع. دهدیی افزایش نشان می کشاورزي با برداشتن موانع غیرتعرفه
یی در صنایع وابسته به کشاورزي افزایش  شود که در صورت برداشتن موانع غیرتعرفهدیده می

یی کاهش تولید دیده  در حالی که در دیگر سطوح کاهش موانع غیرتعرفه ،تولید رخ خواهد داد
ي تغییرات تولید در بخش جنگل و مرتع در سطح بسیار پایینی  افزون بر این اندازه. شودمی

البته افزایش تولید در بخش دیگر کشاورزي نیز در مقایسه با . نیست مهمارد و چندان قرار د
در خصوص شیالت همان طور که در گروه . تري قرار داردبرنج و شیالت در سطح پایین

یی در بخش کشاورزي نیز دیده شد، این بخش داراي مزیت  کاهش موانع غیرتعرفه يسناریو
تر در و افزایش تولید آن با افزایش بسیار بزرگ دارد،ادرات و امکان ص استنسبی باالیی 

هاي افزون بر این، کاهش تولید در دیگر بخش. خالص صادرات یا تراز تجاري همراه است
دلیلی مشابه آن چه در . کندتر از عوامل تولید اولیه را فراهم می گیري بیشکشاورزي امکان بهره

البته افزایش . مورد بخش دیگر کشاورزي نیز طرح نمودتوان در مورد شیالت عنوان شد می
. است% 4/0یی تنها  برداشتن موانع غیرتعرفه يتولید در بخش دیگر کشاورزي حتا در سناریو

 ي از آن به عنوان نهاده ي رسد و استفادهبرنج عمدتاً توسط خانوارها به مصرف نهایی می
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یر ترکیب تولید و بهبود توزیع عوامل تولید رسد تغیبه نظر می. واسطه سهم بسیار کمی دارد
-شد در بخش گفتههمان طور که . ها موجب بهبود مزیت برنج در تولید شده است میان فعالیت

به عبارتی . شودهاي کشاورزي که با افزایش تولید مواجه بوده اند، افزایش صادرات دیده می
 ي مهم نکته. ها شده استن بخشمبادله موجب افزایش صادرات محصوالت ای ي بهبود رابطه

به این ترتیب که به جز در . ها استهاي کشاورزي، تغییر تراز تجاري این بخشدر مورد بخش
ها تغییر تولید با بهبود خالص صادرات یا تراز تجاري همراه مورد برنج و پنبه در دیگر بخش

زیرا حتا با  ،میت استالبته تغییرات خالص صادرات در مورد برنج نیز بسیار کم اه. است
به این ترتیب تنها . است% 1تر از  ي کاهش در تراز تجاري کم یی اندازه برداشتن موانع غیرتعرفه

هاي کشاورزي تغییر در مورد دیگر بخش. دهددر مورد پنبه خالص صادرات کاهش نشان می
تا با وجود کاهش ها ح که در مورد برخی از آن است ی بودهیدر تقاضا براي محصوالت به گونه

  . ها گندم استترین بخش از مهم. دهدتولید داخلی، خالص صادرات افزایش نشان می
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 به وابسته صنایع در یی غیرتعرفه موانع ي تعرفه معادل کاهش مختلف سطوح اثرهاي ).3( جدول

  هابخش تجاري تراز خالص و قیمت تولید، بر کشاورزي
 معادل تعرفهبرداشتن کامل  معادل تعرفهکاهش%50 معادل تعرفهکاهش%30 معادل تعرفهکاهش%15 ها.سناریو
  تراز خالص قیمت تولید بخش

  تراز  خالص قیمت تولید تجاري
  تراز خالص قیمت تولید تجاري

  تراز خالص قیمت تولید تجاري
 تجاري

 54/15 -8/0 - 5/13 85/6 -4/0 -8/5 91/3 -2/0 -3/3 89/1 -1/0 -6/1 گندم
 - 75/0 -8/0 3/3 -26/0 -4/0 4/1 - 14/0 -2/0 8/0 -06/0 -1/0 4/0 برنج

 - -7/0 -2/16 - -3/0 -1/8 - -2/0 -4 - -1/0 -9/1 قند چغندر
 -54/11 -8/0 - 8/13 - 90/4 -4/0 -6 -76/2 -2/0 -4/3 - 32/1 -1/0 -6/1 پنبه
 30/3 -5/0 -7/1 45/1 -2/0 -7/0 82/0 -1/0 -4/0 40/0 -1/0 -2/0 ذرت

 92/3 -7/0 -9/1 73/1 -3/0 -8/0 99/0 -2/0 -5/0 48/0 -1/0 -2/0 جو
 57/2 -4/1 -9/1 13/1 -6/0 -8/0 65/0 -3/0 -5/0 31/0 -2/0 -2/0 دام

 21/19 -8/0 1/0 67/8 -4/0 -1/0 5 -2/0 -1/0 43/2 -1/0 - جنگل و مرتع
 40/6 -1/2 7/2 67/2 -9/0 1/1 50/1 -5/0 6/0 72/0 -2/0 3/0 شیالت

 42/2 -6/0 4/0 09/1 -3/0 2/0 62/0 -2/0 1/0 30/0 -1/0 - کشاورزي دیگر
 59/2 -8/0 3 15/1 -4/0 3/1 66/0 -2/0 7/0 32/0 -1/0 4/0 معدن

 -53/471 -3 - 3/14 -26/186 -3/1 -2/6 -56/102 -7/0 -5/3 -21/48 -4/0 -7/1 صنایع غذایی
 -93/14 -1/2 -4/2 - 13/5 -9/0 -9/0 -69/2 -5/0 -5/0 - 22/1 -2/0 -2/0 چرمومنسوجات، پوشاك

 -36/12 -8/1 -1/8 -12/6 -9/0 -4 -66/3 -5/0 -4/2 - 82/1 -2/0 -2/1 چوب و کاغذ
 42/2 -7/0 9/0 06/1 -3/0 4/0 61/0 -2/0 2/0 29/0 -1/0 1/0 نفت و گاز

 52/2 -7/0 -5/0 13/1 -3/0 -2/0 65/0 -2/0 -1/0 31/0 -1/0 -1/0 بنزین
 64/3 -7/0 5/1 57/1 -3/0 6/0 89/0 -2/0 4/0 43/0 -1/0 2/0 سفیدنفت 

 46/0 -7/0 -6/1 24/0 -3/0 7/0 14/0 -2/0 -4/0 07/0 -1/0 -2/0 گازوییل 
 82/1 -7/0 2/0 86/0 -7/0 1/0 50/0 -4/0 1/0 24/0 -2/0 - نفت کوره
 53/9 -4/1 6/7 04/4 -6/0 2/3 28/2 -4/0 8/1 09/1 -2/0 9/0 گاز مایع

 53/16 -9/0 9/0 31/7 -4/0 4/0 18/4 -2/0 2/0 02/2 -1/0 1/0 نفتی هايفرآورده دیگر
 - -7/0 2/0 - -3/0 1/0 - -2/0 - - -1/0 - گاز طبیعی

 43/2 -7/0 4/0 06/1 -3/0 2/0 61/0 -2/0 1/0 29/0 -1/0 - برق
 32/3 -8/0 3/1 49/1 -4/0 6/0 85/0 -2/0 3/0 41/0 -1/0 2/0 صنایع دیگر

 82/13 -7/0 -6/1 19/6 -3/0 -7/0 55/3 -2/0 -4/0 72/1 -1/0 -2/0 حمل و نقل
 30/5 -7/0 1/0 38/2 -3/0 - 37/1 -2/0 - 66/0 -1/0 - خدمات دیگر

  تحقیقهاي  یافته: مأخذ
یی صنایع  کاهش و برداشتن موانع غیرتعرفهکه توان گفت گیري میبه عنوان یک نتیجه

ها را به دنبال خواهد داشت و به دلیل آن که زي، افزایش واردات در این بخشوابسته به کشاور
، تقاضا براي اندهاي کشاورزي محصوالت بخش ي کنندگان عمدهاین صنایع مصرف

هاي کشاورزي، ترین تغییر دیگر در بخش مهم. محصوالت کشاورزي کاهش خواهد یافت
  .ها در صادرات است ر آنت ها و مشارکت بیشتجاري این بخش بهبود تراز

هاي صنایع وابسته به کشاورزي بر تولید یی در بخش اثر کاهش و برداشتن موانع غیرتعرفه
. صورت کاهش در تولید ارزیابی نمود توان بههاي کشاورزي و صنایع وابسته را میبخش

اند با  هاي یاد شده که بخش مهمی از حمل و نقل را به خود اختصاص دادهکاهش تولید بخش
هاي کاهش تقاضا براي خدمات حمل و نقل موجب کاهش تقاضا براي آن بخش از فرآورده
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طور خاص بنزین  به. شودی استفاده میی نفتی خواهد شد که عمدتاً در سیستم حمل و نقل جاده
توان به کاهش تقاضا البته بخشی از کاهش تولید گازوییل  را می. و گازوییل  مورد نظر است

-در مورد دیگر بخش. هاي کشاورزي نیز نسبت دادصنایع وابسته به کشاورزي و بخشتوسط 

هاي صنایع وابسته به یی در بخش ها افزایش تولید تنها پس از برداشتن موانع غیرتعرفه
ي افزایش در مورد بخش گاز مایع به دلیل رشد صادرات  البته اندازه. کشاورزي محسوس است
هاي انرژي افزون بر صادرات،  در مورد دیگر حامل. ها استبخش آن بسیار فراتر از دیگر

یی در صنایع وابسته به  افزایش تقاضا توسط بخش دیگر صنایع پس از کاهش موانع غیرتعرفه
ترین بخش بخش خدمات نیز به عنوان بزرگ. ترین دالیل افزایش تولید است کشاورزي از مهم

  . یر در تولید نخواهد شداقتصاد ایران در مجموع چندان دچار تغی
هاي کشاورزي و صنایع غذایی و چوب و کاغذ حتا در سطح تغییرات تولید برخی از بخش

نیز قابل مالحظه است، % 15ي  یی صنایع وابسته به کشاورزي به اندازه کاهش موانع غیرتعرفه
توان می% 50ي  هیی به انداز ها تنها با عبور از مرز کاهش موانع غیرتعرفهاما براي دیگر بخش

پوشی کردن از بخش صنایع غذایی که کاهش  با چشم. انتظار تغییر محسوس در تولید را داشت
تر نیز دیده شد، تغییرات قیمت ها دارد، مانند آن چه پیشقیمت باالتري نسبت به دیگر بخش

-بخش ي هو در همد ترین تفاوت را دار هاي مختلف کمدر مقایسه با دو متغیر دیگر میان بخش

برداشتن موانع  يسناریو دربه این ترتیب که . ی محدود قرار داردی ها کاهش قیمت در دامنه
یی صنایع وابسته به کشاورزي به جز در مورد صنایع منسوجات و پوشاك و شیالت  غیرتعرفه

-قرار می% 7/0-8/1 ي ها این رقم در دامنهاست در دیگر بخش% 1/2ها  که کاهش قیمت آن

  . گیرد
یی در بخش غیرکشاورزي  گروه بعدي از سناریوها، سناریوهاي کاهش موانع غیرتعرفه

در این جا منظور از بخش غیرکشاورزي شامل . آمده است) 4(هاي آن در جدول  است که یافته
البته همان طور که . هاي کشاورزي و صنایع وابسته به کشاورزي استهایی به جز بخشبخش
هاي معدن و دیگر صنایع یی تنها در بخش یز دیده شد، موانع غیرتعرفهن) 1(تر در جدول پیش
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هاي یاد شده در برخی از یی در بخش اثر کاهش و برداشتن موانع غیرتعرفه. شوددیده می
هاي هاي کشاورزي که به ظاهر داراي ارتباط محدودتري با بخشها همانند بخشبخش

البته با توجه به سهم بسیار باالي . تاً محسوس است، نسباندیی  مشمول کاهش موانع غیرتعرفه
توان تقریباً تمام تغییرات رخ داده را به کاهش بخش دیگر صنایع در مقایسه با بخش معدن می

  .یی در بخش دیگر صنایع نسبت داد موانع غیرتعرفه
ا از توان جدبر حسب تغییرات متغیر تولید، بخش معدن را به دلیل تغییرات شدید تولید می

بخش باالیی از محصوالت تولیدي بخش معدن در بخش دیگر صنایع . ها دانستدیگر بخش
و کاهش تولید بخش دیگر صنایع پس از کاهش موانع  رود کار می بهي واسطه  به عنوان نهاده

 ي یی غیرکشاورزي، خود از راه کاهش تقاضا براي محصوالت بخش معدن زمینه غیرتعرفه
اثرگذاري کاهش موانع  ي شیوهدر تحلیل . نمایدبخش معدن را فراهم میتر  کاهش هر چه بیش

هاي کشاورزي را از دیگر توان بخشهاي دیگر مییی در بخش دیگر صنایع بر بخش غیرتعرفه
هاي کشاورزي در مقایسه با به این ترتیب که محصوالت تولیدي بخش. ها جدا نمودبخش

-بنابراین تغییرات تولید بخش. رود کار می بهي واسطه  هادهتر به عنوان ن ها بسیار کمدیگر بخش

هایی دانست که داراي ارتباط مستقیم با توان ناشی از تغییرات در بخشهاي کشاورزي را می
توان در قالب دو گروه هاي گذشته تغییرات تولید را می مانند تحلیل. اندبخش دیگر صنایع 

تر هاي پایین ها ناشی از استفاده از قیمتدیگر بخش بخشی از تغییرات تولید. کلی طرح نمود
ي واسطه  بخش دیگر صنایع در تولید است که از محصوالت دیگر صنایع به عنوان نهاده

ها به  و بخش دیگر از تغییر نیز ناشی از کاهش تقاضا براي محصوالت آن ،کننداستفاده می
در خصوص استفاده از محصوالت بخش . دنبال کاهش تولید در خود بخش دیگر صنایع است

-هاي نفتی از دیگر بخشهاي نفت و گاز و فرآوردهي واسطه بخش دیگر صنایع به عنوان نهاده

ي  ینی از محصوالت بخش دیگر صنایع به عنوان نهادهو در سطح بسیار پای استها متمایز 
گیري از ها افزایش تولید از راه بهرهبنابراین در مورد این بخش. کندواسطه استفاده می

ي استفاده بخش دیگر  از نظر اندازه. هاي پایین بخش دیگر صنایع چندان مصداق ندارد قیمت
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هاي حمل و نقل، توان بخشي واسطه نیز می ها به عنوان نهادهصنایع از محصوالت دیگر بخش
هاي نفتی و نفت برق، گاز طبیعی، دیگر فرآوردهنیز صنایع چوب و کاغذ، جنگل و مرتع و 

توان به تحلیل با توجه به دو منشأ یاد شده براي تغییرات، حال می. تر تلقی نمود کوره را مهم
  .ها پرداختتر تغییرات تولید در بخشدقیق

هاي کشاورزي از تغییرات رخ داده رسد با توجه به تاثیرپذیري غیرمستقیم بخشبه نظر می
در بخش دیگر صنایع بهتر است نخست تغییرات در تولید بخش صنایع وابسته به کشاورزي را 

هاي صنایع وابسته به کشاورزي از محصوالت همان طور که اشاره شد بخش. تحلیل نمود
توان گفت بنابراین می ،کنندي واسطه استفاده می عنوان نهادهدیگر صنایع در سطح  وسیعی به 

هر سه بخش صنایع غذایی، صنایع منسوجات و پوشاك و صنایع چوب و کاغذ به دلیل کاهش 
و ند تر و افزایش تولید را دارهاي پایین قیمت محصوالت دیگر صنایع امکان استفاده از قیمت

رها  ي البته بهره گیري از نیروي کار و سرمایه. نسبت دادتوان به این عامل افرایش تولید را می
اما در خصوص . تواند امکان دیگري براي افزایش تولید باشدشده از بخش دیگر صنایع نیز می

با . دیگري نیز باید مورد توجه قرار گیرد ي بخش صنایع چوب و کاغذ عامل تعیین کننده
محصوالت صنایع چوب و کاغذ نیز کاهش کاهش تولید در بخش دیگر صنایع تقاضا براي 

شود که برآیند دو اثر یاد دیده می. یابد و اثر منفی بر روي تولید این بخش خواهد داشت می
اما در مورد صنایع غذایی  ،شده منجر به کاهش تولید در بخش صنایع چوب و کاغذ شده است

تر بخش دیگر صنایع پایینهاي گیري از قیمتو منسوجات و پوشاك با توجه به امکان بهره
برداشتن  يشود که افزایش تولید صنایع غذایی در سناریودیده می. شودافزایش تولید دیده می

. است% 6/3است و این رقم در صنایع منسوجات و پوشاك برابر با % 5/4یی  موانع غیرتعرفه
براي صنایع . یابدکاهش می% 1این در حالی که است در بخش صنایع چوب و کاغذ تولید 

به این معنی . دست آمده است غذایی و منسوجات و پوشاك تغییرات خالص صادرات مثبت به
تواند عامل این تغییرات نیز می. ها رخ داده است که افزایش صادرات یا کاهش واردات در آن

اما در مورد صنایع چوب و کاغذ، کاهش تولید در شرایطی . تولید تلقی شود ي تحریک کننده
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به بیان دیگر کاهش تولید . دهدداده است که خالص صادرات آن نیز رشد مثبت نشان می رخ
تواند به معنی کاهش تقاضا براي و این می ،با وجود بهبود تراز تجاري رخ داده است

طور کلی سیاست  به. دهدباشد که تولید نشان می% 1محصوالت صنایع چوب و کاغذ فراتر از 
هاي هاي غیرکشاورزي را از نظر تراز تجاري براي بخشیی در بخش کاهش موانع غیرتعرفه

  .توان بسیار مطلوب ارزیابی نمودصنایع وابسته به کشاورزي می
کاهش تولید در . هاي کشاورزي پرداختتوان به تحلیل تغییرات تولید در  بخشحال می

طه توسط بخش و کاهش تقاضاي واس ،بحث شد بند پیشینبخش صنایع چوب و کاغذ که در 
هایی که در میان بخش. ترین دالیل کاهش تولید در بخش جنگل و مرتع است دیگر صنایع مهم

هاي صنایع غذایی و ترین علت افزایش تولید را باید در بخش ، مهماندبا افزایش تولید مواجه 
هاي گندم، بخش قابل توجهی از محصوالت بخش. جو کردو منسوجات و پوشاك جست

ي واسطه در صنایع غذایی و منسوجات  د، پنبه، دام و دیگر کشاورزي به عنوان نهادهقن چغندر
و افزایش تولید در این صنایع عامل اصلی افزایش در تولید این  ،شودو پوشاك استفاده می

البته در مورد شیالت نیز افزایش تولیدات صنایع غذایی یک عامل موثر در . ها استبخش
تر نیز عنوان شد مزیت در صادرات از دالیل ما همان طور که پیشافزایش تولید است، ا

با توجه به دلیل عنوان شده، تولید افزایش که رود در مورد دام انتظار می. دیگر است ي عمده
توان به دالیل کاهش تولید در بخش دام را عمدتاً می. اما کاهش تولید رخ داده است ،یابد

افزایش تولید . کار رفته در تولیدات دامی نسبت داد هاي به هکاهش تولید ذرت به عنوان نهاد
هاي پایین  گیري از قیمتبهره نیزجایی عوامل تولید و  توان به جابهبرنج را عمدتاً می

تواند عنوان عامل جایی عوامل تولید می البته جابه. محصوالت بخش دیگر صنایع نسبت داد
هاي کشاورزي در در میان بخش. شاورزي نیز باشدهاي کموثر در تغییرات تولید دیگر بخش

دهد و تنها در مورد برنج و گندم رشد منفی ها تراز تجاري رشد مثبت نشان میتر بخش بیش
هاي در بخش. دست آمده بسیار اندك است ها نیز رقم بهشود که در این بخشدیده می

پیشین،  ي ون بر موارد یاد شدهکشاورزي که رشد تولید با بهبود تراز تجاري همراه است افز
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هایی که با در مورد بخش. رشد مثبت خالص صادرات است دلیلبخشی از افزایش تولید نیز به 
ها فراتر از توان گفت تقاضاي داخلی براي محصوالت این بخشمی اندرشد منفی تولید همراه 

  . شود داراي کاهش بوده استآن چه در مورد رشد منفی تولید دیده می
 

 غیر صنایع در یی غیرتعرفه موانع ي تعرفه معادل کاهش مختلف سطوح اثرهاي ).4( جدول
  هابخش تجاري تراز خالص و قیمت تولید، بر کشاورزي

 معادل تعرفهبرداشتن کامل  معادل تعرفهکاهش%50 معادل تعرفهکاهش%30 معادل تعرفهکاهش%15 ها.سناریو
تراز خالص قیمت تولید بخش

  تراز  خالص قیمت تولید تجاري
  تراز خالص قیمت تولید تجاري

  تراز خالص قیمت تولید تجاري
 تجاري

 - 85/1 -7/1 1/7 -86/0 -8/0 4/3 -5/0 -5/0 2 - 24/0 -2/0 1 گندم
 -/70 -8/0 2/3 -26/0 -4/0 5/1 - 13/0 -2/0 9/0 -06/0 -1/0 4/0 برنج

 - -1/1 2/5 - -6/0 5/2 - -3/0 4/1 - -2/0 7/0 چغندرقند
 79/9 -2/1 6/5 69/4 -6/0 7/2 77/2 -4/0 6/1 37/1 -2/0 8/0 پنبه
 38/2 -8/0 -1/0 19/1 -4/0 -1/0 71/0 -2/0 - 35/0 -1/0 - ذرت

 05/3 -9/0 -4/0 53/1 -5/0 -2/0 92/0 -3/0 -1/0 46/0 -1/0 -1/0 جو
 89/0 -5/0 -7/0 49/0 -2/0 -3/0 30/0 -1/0 -2/0 15/0 -1/0 -1/0 دام

 57/22 -8/0 -9/3 63/11 -4/0 -9/1 04/7 -3/0 -1/1 54/3 -1/0 -5/0 جنگل و مرتع
 04/13 -6/2 1/8 11/6 -3/1 8/3 57/3 -8/0 2/2 75/1 -4/0 1/1 شیالت

 18/8 -9/0 5 94/3 -5/0 4/2 33/2 -3/0 4/1 15/1 -1/0 7/0 کشاورزي دیگر
 -37/23 -6/1 -6/21 -73/11 -8/0 - 8/10 - 04/7 -5/0 -4/6 - 52/3 -2/0 -2/3 معدن

 26 -2/1 5/4 68/12 -6/0 2/2 53/7 -3/0 3/1 74/3 -2/0 6/0 صنایع غذایی
 08/7 -1 6/3 43/3 -5/0 7/1 03/2 -3/0 1 01/1 -2/0 5/0 چرم و منسوجات، پوشاك

 38/5 -3/1 -1 67/2 -6/0 -5/0 60/1 -4/0 -3/0 80/0 -2/0 -1/0 چوب و کاغذ
 84/0 -2/0 5/0 47/0 -1/0 2/0 30/0 -1/0 1/0 15/0 - 1/0 نفت و گاز

 71/0 -2/0 -1/0 41/0 -1/0 -1/0 25/0 -1/0 - 13/0 - - بنزین
 2 -2/0 4/1 02/1 -1/0 7/0 62/0 -1/0 4/0 31/0 - 2/0 نفت سفید

 14/0 -2/0 -4/0 14/0 -1/0 -2/0 10/0 -1/0 -1/0 05/0 - -1/0 گازوییل 
 - 71/2 -5/0 -2/3 - 12/1 -3/0 -4/1 -62/0 -2/0 -8/0 - 29/0 -1/0 -4/0 نفت کوره
 23/3 -4/0 7/2 70/1 -2/0 4/1 04/1 -2/0 8/0 52/0 -1/0 4/0 گاز مایع

 40/24 -2/1 -1/0 22/12 -6/0 - 33/7 -4/0 - 66/3 -2/0 - نفتی هايفرآورده دیگر
 - -3/0 -4/1 - -2/0 -7/0 - -1/0 -4/0 - - -2/0 گاز طبیعی

 01/13 -3/4 -8/0 6 -1/2 -4/0 49/3 -2/1 -2/0 71/1 -6/0 -1/0 برق
 -22/28 -9/2 -9/7 -20/13 -4/1 -8/3 - 72/7 -8/0 -3/2 - 79/3 -4/0 -1/1 صنایع دیگر

 65/18 -1 -2/1 35/9 -5/0 -6/0 61/5 -3/0 -3/0 81/2 -2/0 -2/0 حمل و نقل
 83/2 -6/0 7/1 50/1 -3/0 8/0 91/0 -2/0 5/0 46/0 1/0 2/0 خدمات دیگر

  تحقیقهاي  یافته: مأخذ
کاهش تقاضا براي خدمات حمل و نقل  ي کاهش تولیدات دیگر صنایع از دالیل عمده

کاهش تولید خدمات حمل و نقل موجب کاهش تقاضا . تر نیز به آن اشاره شداست که پیش
کاهش تولید برق، نفت . ویژه بنزین و گازوییل خواهد شد هاي نفتی و بهبراي برخی از فرآورده

تواند ناشی از کاهش تقاضا هاي نفتی پیش از هر عاملی میکوره، گاز طبیعی و دیگر فرآورده
هاي نفتی بهبود در تراز تجاري تر فرآورده در مورد بیش. توسط خود بخش دیگر صنایع باشد

ها ی بخشطور گسترده توسط تمام هایی است که بهخدمات نیز از جمله بخش. شوددیده می
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رود افزایش تولید خدمات ناشی از افزایش بنابراین انتظار می. رود کار می در تولید محصول به
  . تولید در کل اقتصاد باشد

ها هاي غیرکشاورزي قیمت در تمامی بخشیی در بخش پس از برداشتن موانع غیرتعرفه
د باالترین نرخ کاهش شونیز دیده می) 4(اما همان طور که در جدول . کاهش خواهد یافت

و پس از آن خود بخش دیگر صنایع با  ،است% 4شود که بیش از قیمت در مورد برق دیده می
اما . نسبتاً باال است% 6/2البته کاهش قیمت بخش شیالت نیز با . کاهش قیمت قرار دارد% 9/2

  . است% 1از تر  یی کم ها کاهش قیمت حتا پس از برداشتن موانع غیرتعرفهتر بخش براي بیش
زمان  طور هم ها بهیی در تمامی بخش در نهایت نیز اثرهاي حاصل از کاهش موانع غیرتعرفه

یی در تمام  دست آمده براي کاهش موانع غیرتعرفه هاي به یافته). 5جدول (آورده شده است 
ورده هاي آاز همین رو در تحلیل. دست آمده در سناریوهاي قبل است ها برآیند اثرهاي بهبخش

کاهش  ي در سناریو. نیز توجه شده است) 4(تا ) 2(هاي  دست آمده در جدول شده، به نتایج به
ها به  ها بر خالف تولید و خالص صادرات، کاهش قیمتیی در تمامی بخش موانع غیرتعرفه

توان گفت که اثرهاي به وجود آمده طور ضمنی می به. تر از سناریوهاي قبل است مراتب بیش
ها به آن چه در مورد یی در تمامی بخش یرها در سناریوي کاهش موانع غیرتعرفهدر متغ

تري  هاي غیرکشاورزي دیده شد، شباهت بیشیی در بخش سناریوي کاهش موانع غیرتعرفه
  . دارد

هاي صنایع وابسته به کشاورزي و کشاورزي، تحلیل این با توجه به ارتباط نزدیک بخش
هاي کشاورزي به جز در مورد گندم و در بخش. ت گرفته استصورت همراه صور ها بهبخش

هاي شیالت یی تنها در بخش ، کاهش موانع غیرتعرفهاستمنفی  ي ذرت که داراي معادل تعرفه
شود، دیده می) 5(همان طور که در جدول . شودو دیگر کشاورزي به افزایش تولید منجر می

ر صنایع غذایی و صنایع چوب و کاغذ موجب ها دیی در تمامی بخش کاهش موانع غیرتعرفه
شود، اما در صنایع منسوجات و پوشاك بر خالف دو صنایع دیگر افزایش کاهش تولید می

اثر کاهش موانع  بردر بخش صنایع غذایی هر چند که افزایش تولید . خوردتولید به چشم می
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امکان افزایش ) عطور خاص بخش دیگر صنای به(هاي غیرکشاورزي یی در بخش غیرتعرفه
یی در خود بخش  ، کاهش موانع غیرتعرفه)4هاي جدول  بنابر یافته(آورد تولید را فراهم می

اثر افزایش تولید ناشی از  است کهو موجب شده  ،صنایع غذایی اثري به مراتب باالتر دارد
ش موانع با کاه. شود اطور کامل خنث دیده شد، به) 4(یی که در جدول  کاهش موانع غیرتعرفه

ي واردات محصوالت این بخش افزایش و تولید آن  یی در بخش صنایع غذایی اندازه غیرتعرفه
با کاهش تولید بخش صنایع غذایی، به دلیل استفاده از محصوالت کشاورزي به . یابدکاهش می

قند، پنبه، دام، شیالت و دیگر  هاي گندم، چغندررود بخشي واسطه، انتظار می عنوان نهاده
هاي یادشده لزوماً کاهش تولید دیده البته در تمامی بخش. کشاورزي تحت تاثیر قرار گیرند

یی منفی توانسته است بر اثر منفی کاهش  در مورد گندم اثر کاهش موانع غیرتعرفه. شودنمی
هاي گذشته  در مورد شیالت نیز مانند تحلیل. یی صنایع غذایی بر تولید فائق آید موانع غیرتعرفه

بخش . مکان مطلوب صادرات و سهم باالي صادرات این بخش یک محرك براي تولید استا
دیگر کشاورزي نیز با وجود آن که از کاهش تولید صنایع غذایی آسیب دیده و با کاهش تولید 

تر بخش دیگر صنایع که از محصوالت هاي پایین شود، اما به دنبال استفاده از قیمتمواجه می
کند، توانسته است در نهایت ي واسطه استفاده می وسیعی به عنوان نهادهاین بخش در سطح 

در میان محصوالت کشاورزي برنج با وجود سهم باالي خود در . افزایش تولید را تجربه نماید
یی، داراي ارتباط نسبتاً  ي موانع غیرتعرفه تولید و اهمیت باال بر حسب مقدار معادل تعرفه

 ي و تغییرات به وجود آمده در آن تا سطح بسیار باالیی نتیجه تاسها ضعیف با دیگر بخش
  .یی در خود این بخش است کاهش موانع غیرتعرفه

هاي کشاورزي و دیگر صنایع، افزایش واردات و کاهش یی بخش کاهش موانع غیرتعرفه
ي تر و بهبود تخصیص منابع را براهاي پایین ها، فرصت استفاده از قیمتقیمت در این بخش

و افرایش تولید در این بخش را موجب است بخش صنایع منسوجات و پوشاك فراهم آورده 
یی واردات محصوالت خود  زمان کاهش موانع غیرتعرفه طور هم از سوي دیگر به. شودمی

بخش صنایع منسوجات و پوشاك افزایش واردات و کاهش تولید در این بخش را به دنبال 
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هاي یی در بخش افزایش تولید ناشی از کاهش موانع غیرتعرفهي  اما اندازه. خواهد داشت
یی  تر از کاهش تولید ناشی از کاهش موانع غیرتعرفه کشاورزي و دیگر صنایع به مراتب بیش

یی در تمامی  بنابراین کاهش موانع غیرتعرفه. در خود بخش صنایع منسوجات و پوشاك است
افزایش تولید در . شودات و پوشاك میها موجب افزایش تولید بخش صنایع منسوجبخش

هاي دام طور خاص افزایش تقاضا براي محصوالت بخش بخش صنایع منسوجات و پوشاك به
اما . شودالبته در بخش دام در کل کاهش تولید دیده می. و دیگر کشاورزي را به دنبال دارد

ت و پوشاك کاهش رود بدون در نظر گرفتن اثر افزایش تولید در بخش منسوجاانتظار می
کاهش تولید بخش دام با کاهش . دست آمده باشد تولید در بخش دام به مراتب فراتر از رقم به

از سوي دیگر تولید ذرت . بخش دام است ي ترین نهاده تولید بخش جو نیز همراه است که مهم
از  توان گفت تغییر خالف براي تولید این دو محصولبنابراین می. دهدایش نشان میزاف

  .کند جلوگیري میتغییرات شدید در بخش دام 
یی بخش دیگر صنایع موجب کاهش تقاضا براي محصوالت بخش  کاهش موانع غیرتعرفه
هاي بخش جنگل و مرتع امکان  از سوي دیگر کاهش قیمت. شودصنایع چوب و کاغذ می

دو تغییر در برآیند این . آوردافزایش تولید را براي بخش صنایع چوب و کاغذ فراهم می
ي جور. یی در خود بخش چوب و کاغذ بسیار محدود است مقایسه با کاهش موانع غیرتعرفه

توان به کاهش که تمام تغییر به وجود آمده در تولید محصوالت بخش چوب و کاغذ را می
کاهش تولید در بخش صنایع . یی در این بخش و افزایش واردات نسبت داد موانع غیرتعرفه
و کاهش است موجب کاهش تقاضا براي محصوالت بخش جنگل و مرتع شده  چوب و کاغذ

  . تولید در این بخش را به همراه دارد
ها، دیگر  هاي آنهاي نفت و گاز و فرآوردهمانده شامل بخش هاي باقیدر مورد بخش

صنایع، حمل و نقل و دیگر خدمات، تغییرات به وجود آمده در تولید پس از کاهش موانع 
یی در  ها مشابه تغییراتی است که در مورد کاهش موانع غیرتعرفهیی در تمامی بخش رفهغیرتع
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-و از نظر مقدار نیز تفاوت باالیی دیده نمی ،دیده شد) 4(هاي غیرکشاورزي در جدول بخش

  . هاي نفتی است تنها استثنا بخش دیگر فرآوده. شود
هاي به این ترتیب که در مورد بخش .شودتري دیده میدر تغییرات تراز تجاري روند منظم

) هاي کشاورزي دیده شدیی در بخش مانند آن چه در مورد کاهش موانع غیرتعرفه(کشاورزي 
ها، خالص صادرات به جز در بخش شیالت و یی در تمامی بخش با کاهش موانع غیرتعرفه

ها تمایل به ، در مورد دیگر بخشاستهاي گندم و ذرت که داراي معادل تعرفه منفی بخش
کاهش  ي تواند از دالیل عمدهاین تمایل باال به واردات یا کاهش صادرات می. کاهش دارد

  . قیمت نیز باشد
دست آمده از  در مورد صنایع وابسته به کشاورزي نیز تغییرات تراز تجاري مشابه نتایج به

در تمامی ). 3ول جد(یی در صنایع وابسته به کشاورزي است  سناریوي کاهش موانع غیرتعرفه
تر تراز  هاي صنایع وابسته به کشاورزي کاهش باالي خالص صادرات یا منفی شدن بیشبخش

کاهش قیمت نیز افزایش واردات یا کاهش صادرات در  ي از دالیل عمده. شودتجاري دیده می
 چرا که تولید داخلی صنایع غذایی و چوب و کاغذ نیز با رشد منفی مواجه ،این صنایع است

اما در مورد . دادتوان در مورد بخش دیگر صنایع و معدن نیز نین استنباطی را میوچ. شودمی
ها که عمدتاً شامل به این ترتیب که در دیگر بخش. شودها شرایط متفاوتی دیده میدیگر بخش

شود، خالص صادرات رشد مثبت خدمات مینیز ها و  هاي آنهاي نفت و گاز و فرآوردهبخش
ها رشد مثبت خالص صادرات با وجود  و این در حالی است که در برخی از آن ،دهدینشان م

ها در جریان دلیل این امر کاهش تقاضا براي محصوالت این بخش. شودکاهش تولید دیده می
ي واسطه و بهبود تخصیص عوامل  ها به عنوان نهادهتغییر الگوي تقاضا براي محصوالت بخش

  .تولید است
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-بخش تمامی در یی غیرتعرفه موانع ي تعرفه معادل کاهش مختلف سطوح اثرهاي ).5( ولجد

  هابخش تجاري تراز خالص و قیمت تولید، بر ها
 معادل تعرفهبرداشتن کامل  معادل تعرفهکاهش%50 معادل تعرفهکاهش%30 معادل تعرفهکاهش%15 ها.سناریو
  تراز خالص قیمت تولید بخش

  تراز  خالص تقیم تولید تجاري
  تراز خالص قیمت تولید تجاري

  تراز خالص قیمت تولید تجاري
 تجاري

 10/59 -2 6/18 05/36 -7/0 6/12 57/23 -4/0 4/8 60/12 -2/0 5/4 گندم
 -24/460 -6/2 -6/25 -05/114 -1/1 -6/7 -73/54 -6/0 -8/3 -53/23 -3/0 -7/1 برنج

 - -3/2 - 2/14 - -1/1 -8/6 - -6/0 -4 - -3/0 -2 چغندرقند
 - 21/3 -6/2 - 7/10 - 49/1 -2/1 -1/5 - 89/0 -7/0 -3 - 45/0 -3/0 -5/1 پنبه
 77/53 -4/1 6/12 84/32 -7/0 8/7 50/21 -4/0 5 52/11 -2/0 7/2 ذرت

 -04/60 -1/2 -6/7 -52/25 -1 -4/3 -40/14 -6/0 -2 -88/6 -3/0 -1 جو
 - 38/4 -2 -9/2 -63/1 -8/0 -3/1 - 90/0 -5/0 -7/0 - 42/0 -2/0 -4/0 دام

 -96/27 -3/2 -7 -57/15 -1 -8/3 -65/9 -6/0 -3/2 - 91/4 -3/0 -2/1 جنگل و مرتع
 50/24 -7/5 3/13 70/9 -5/2 2/5 38/5 -5/1 8/2 54/2 -7/0 3/1 شیالت

 -61/16 -8/1 1/1 26/4 -8/0 8/0 - 97/1 -5/0 5/0 - 81/0 -2/0 3/0 کشاورزي دیگر
 -03/20 -9/2 - 4/17 -03/10 -4/1 -9 -02/6 -8/0 -4/5 - 01/3 -4/0 -7/2 معدن

 -69/494 -8/2 - 5/12 -32/200 -9/0 -6 -92/111 -4/0 -5/3 -30/53 -2/0 -8/1 صنایع غذایی
 - 03/1 -2/4 4/3 30/0 -8/1 4/1 30/0 -1 8/0 19/0 -5/0 4/0 چرم و منسوجات، پوشاك

 - 49/5 -5/3 -3/8 -67/2 -6/1 -4/4 - 59/1 -1 -7/2 - 79/0 -5/0 -4/1 چوب و کاغذ
 88/4 -2/1 2/2 26/2 -6/0 1 32/1 -4/0 6/0 65/0 -2/0 3/0 نفت و گاز

 01/4 -2/1 -4/0 92/1 -6/0 -2/0 13/1 -4/0 -1/0 56/0 -2/0 - بنزین
 02/7 -2/1 1/3 11/3 -6/0 3/1 79/1 -4/0 7/0 87/0 -2/0 3/0 نفت سفید

 63/2 -3/1 -1/1 47/1 -6/0 -3/0 92/0 -4/0 -1/0 47/0 -2/0 -1/0 گازوییل 
 10/2 -1/3 -9/0 23/1 -5/1 -2/0 77/0 -9/0 -1/0 40/0 -4/0 - نفت کوره
 65/17 -6/2 9/13 45/7 -3/1 8/5 21/4 -7/0 3/3 02/2 -4/0 6/1 گاز مایع

 87/49 -5/2 7/1 34/23 -2/1 8/0 67/13 -7/0 4/0 73/6 -3/0 2/0 نفتی هايدیگرفرآورده
 - -3/1 -1 - -6/0 -6/0 - -4/0 -4/0 - -2/0 -2/0 گاز طبیعی

 21/17 -3/5 -1/0 59/7 -5/2 -2/0 35/4 -5/1 -1/0 11/2 -7/0 -1/0 برق
 -92/22 -1/4 -6 -99/10 -9/1 -1/3 -48/6 -1/1 -8/1 - 19/3 -6/0 -9/0 صنایع دیگر

 18/38 -1/2 -5/2 99/17 -1 -1 56/10 -6/0 4/0 20/5 -3/0 -3/0 حمل و نقل
 47/10 -7/1 1/2 86/4 -8/0 9/0 84/2 -5/0 5/0 39/1 -2/0 3/0 خدمات دیگر

  تحقیقهاي  یافته: مأخذ
-بر حسب تغییرات قیمت، برخالف دو متغیر تولید و خالص صادرات، تفاوت میان بخش

هاي شیالت، برق، منسوجات و پوشاك، دیگر تر است و به جز در بخش هاي مختلف کم
. است% 3تر از  یی، کاهش قیمت کم صنایع و چوب و کاغذ در سناریو برداشتن موانع غیرتعرفه

چندان باال % 30و  15ي  یی به اندازه تغییرات قیمت در سناریوهاي کاهش موانع غیرتعرفه
. یابدیی افزایش می و برداشتن موانع غیرتعرفه% 50ي  نیست، اما در سناریوهاي کاهش به اندازه

ها نیز نسبتاً قابل یی در تمامی بخش رات تولید حتا در سطوح پایین کاهش موانع غیرتعرفهتغیی
هاي نفتی و تر فرآورده هاي نفت و گاز و بیشالبته تغییرات تولید بخش. مالحظه است

یی نیستند کم  ها داراي موانع غیرتعرفههاي خدماتی به دلیل آن که این بخشچونین بخش هم
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تر  تغییرات تراز تجاري بر خالف دو متغیر قیمت و تولید براي بیش. است اهمیت و اندك
  . یی پایین نیز در سطح باالیی قرار دارد ها حتا در سطوح کاهش موانع غیرتعرفهبخش
هاي درآمدي  دست آمده براي هر یک از دهک در بخش انتهایی مطالعه اثرهاي رفاهی به 

و  EVرهاي رفاهی بر حسب معیار تغییرات معادل یا اث. آورده شده است) 6جدول (روستایی 
توان در قالب را می) 6(هاي جدول  یافته. هاي مختلف روستایی اندازه گیري شددر میان دهک

و % 50یی  نخست آن که به جز در مورد سطوح کاهش موانع غیرتعرفه. چند نکته خالصه نمود
یی، رفاه افزایش  هش موانع غیرتعرفههاي کشاورزي، در دیگر سناریوهاي کاتر در بخش کم

هاي کشاورزي نیز تنها در یی در بخش البته در مورد کاهش موانع غیرتعرفه. دهدنشان می
. شود و مجموع اثر رفاهی تمامی سطوح نیز مثبت استها کاهش رفاه دیده می برخی از دهک

هاي  با حرکت از دهک طور نامحسوس و بعضاً همراه با نوسان، اما دوم، هر چند به ي نکته
ي  دیگر اندازه ي نکته. دهدهاي درآمدي باال رفاه افزایش نشان می درآمدي پایین به سوي دهک

یی  از میان سه گروه سناریوي کاهش موانع غیرتعرفه. افزایش رفاه در هر یک از سناریوها است
اثرهاي رفاهی  هاي غیرکشاورزي،هاي کشاورزي، صنایع وابسته به کشاورزي و بخشدر بخش

ترین سطح قرار دارد و کاهش موانع  یی در بخش کشاورزي در کم کاهش موانع غیرتعرفه
به . ستا هاي صنایع وابسته به کشاورزي باالترین اثرهاي رفاهی را دارایی در بخش غیرتعرفه

یی در صنایع وابسته به کشاورزي به مراتب  بیان دیگر اهمیت رفاهی کاهش موانع غیرتعرفه
توان گفت در نهایت نیز می. هاي کشاورزي و غیرکشاورزي استباالتر از اهمیت آن در بخش

ها باالترین اثر رفاهی را یی در تمامی بخش در میان خانوارهاي روستایی کاهش موانع غیرتعرفه
و رفاه دهک دهم بیش % 5/2ست و در شرایط برداشتن این موانع رفاه دهک اول حدود ا دارا
-61/2یی صنایع وابسته به کشاورزي  برداشتن موانع غیرتعرفه. افزایش خواهد یافت% 8/8از 
هاي متناظر براي گروه سناریوهاي کاهش موانع  اندازه. افزایش رفاه به دنبال دارد% 93/1

و در مورد سناریوهاي % 1تر از  ها کم تر دهک هاي کشاورزي براي بیشیی در بخش غیرتعرفه
نسبتاً وسیعی را در برگرفته و در  ي هاي غیرکشاورزي دامنهیی در بخش هکاهش موانع غیرتعرف
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طور  توان بهدر خصوص علت تغییرات نیز می. رو به افزایش است% 18/3تا  5/0محدود 
طور تلویحی نیز به افزایش درآمد حاصل از عوامل تولید  ها و به صریح به نقش کاهش قیمت

تر  رسی به منابع درآمد بیش ي درآمد باالتر به دلیل دستچرا که خانوارهاي دارا. اشاره کرد
  . نمایندتري را تجربه می افزایش در درآمد و نهایتا، افزایش رفاه بیش

  
 میان در )تعرفه معادل( یی تعرفه موانع کاهش مختلف سطوح رفاهی اثرهاي ).6( جدول

  روستایی درآمدي هاي دهک

 سناریو
کاهش  ي اندازه

موانع غیر 
 (%) یی تعرفه

  دهک
 اول

  دهک
 دوم

  دهک
 سوم

  دهک
 چهارم

  دهک
 پنجم

  دهک
 ششم

  دهک
 هفتم

  دهک
 هشتم

  دهک
 نهم

  دهک
 دهم

  کل
خانوارهاي  

 روستایی

 یی تعرفهکاهش موانع 
 کشاورزي) معادل تعرفه(

15 05/0 - 07/0 - 05/0 - 04/0 - 04/0 - 01/0 - 03/0 - 01/0 - 02/0 13/0 01/0 
30 08/0 - 13/0 - 08/0 - 05/0 - 05/0 - 06/0- 02/0 - 01/0 08/0 34/0 07/0 
50 09/0 - 17/0 - 08/0 - 03/0 - 03/0 - 07/0 02/0 09/0 23/0 74/0 20/0 

 11/1 93/2 18/1 75/0 50/0 66/0 32/0 35/0 18/0 - 11/0 12/0 کامل برداشتن
             

 یی تعرفهکاهش موانع 
صنایع ) معادل تعرفه(

 وابسته به کشاورزي

15 21/0 25/0 26/0 28/0 28/0 28/0 28/0 29/0 28/0 29/0 28/0 
30 45/0 52/0 56/0 59/0 58/0 59/0 59/0 61/0 59/0 61/0 59/0 
50 80/0 94/0 99/0 05/1 04/1 04/1 06/1 09/1 06/1 09/1 05/1 

 52/2 61/2 54/2 61/2 55/2 51/2 50/2 53/2 39/2 25/2 93/1 کامل برداشتن
             

 یی تعرفهموانع کاهش 
) معادل تعرفه(

 غیرکشاورزيهاي  بخش

15 06/0 09/0 08/0 09/0 10/0 10/0 14/0 16/0 16/0 44/0 19/0 
30 12/0 18/0 17/0 19/0 20/0 21/0 29/0 32/0 33/0 88/0 39/0 
50 22/0 31/0 29/0 33/0 35/0 37/0 49/0 55/0 56/0 51/1 67/0 

 44/1 18/3 20/1 17/1 06/1 80/0 75/0 72/0 64/0 68/0 50/0 کامل برداشتن
             

 یی تعرفهکاهش موانع 
تمامی ) معادل تعرفه(

 بخش ها

15 22/0 26/0 30/0 33/0 34/0 37/0 40/0 44/0 47/0 89/0 49/0 
30 49/0 58/0 64/0 73/0 73/0 80/0 86/0 94/0 1 84/1 05/1 
50 92/0 07/1 20/1 35/1 35/1 49/1 58/1 73/1 85/1 36/3 93/1 

 08/5 83/8 94/4 54/4 10/4 96/3 56/3 58/3 17/3 78/2 48/2 کامل برداشتن
  تحقیقهاي  یافته: مأخذ

  
  گیري و پیشنهادهانتیجه

هاي مختلف اقتصاد ایران بر بخشدر یی  در این مطالعه اثرهاي کاهش موانع غیرتعرفه
براي این منظور نخست با . ارزیابی شدمتغیرهاي کالن بخش کشاورزي و رفاه روستایی 

سناریوهاي مطالعه در . این موانع محاسبه گردید ي کارگیري روش شکاف قیمتی معادل تعرفه به
هاي کشاورزي، یی در بخش قالب چهار گروه شامل سطوح مختلف کاهش موانع غیرتعرفه
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. ها اعمال گردیدهاي غیرکشاورزي و تمامی بخشهاي صنایع وابسته به کشاورزي، بخشبخش
  .اندازه گیري شد EVاثرهاي رفاهی نیز بر حسب معیار تغییرات معادل یا 

هاي کشاورزي و صنایع یی بخش کاهش موانع غیرتعرفهکه هاي مطالعه نشان داد یافته
مهم تنها موارد . شودهاي کشاورزي میتر بخش وابسته به کشاورزي، موجب کاهش تولید بیش

منفی با  ي ها نیز به دلیل معادل تعرفهندم و ذرت است که البته این بخشهاي گاستثنا بخش
هاي کشاورزي یی بخش برداشتن موانع غیرتعرفه ي سناریو. شوندافزایش تولید مواجه می

 يکاهش خواهد داد و این رقم در مورد سناریو% 1تر از  ها را نیز کمهاي این بخش قیمت
تر از  هاي صنایع وابسته به کشاورزي تنها اندکی بیشبخشیی در  برداشتن موانع غیرتعرفه

را و  ي در مطالعه. هاي کشاورزي استیی در بخش برداشتن موانع غیرتعرفه يسناریو
اروپا بر تولید  ي کشاورزي در اتحادیه ي نیز اثر کاهش موانع تجاري تعرفه) 2003(جاسلینگ 

هاي  هاي کشاورزي پس از  کاهش تعرفه متی از کاهش قیینمونه. کشاورزي منفی ارزیابی شد
با در ). 2002و ساپکوتا،   2001کوکبورن، (شود کشاورزي در مورد کشور نپال نیز دیده می

یی در  توان گفت سناریوي کاهش موانع غیرتعرفههاي کشاورزي مینظر گرفتن سهم بخش
یی  یرتعرفهو کاهش موانع غ ،هاي کشاورزي موجب کاهش خالص صادرات کشاورزيبخش

توان اثر کاهش در مجموع نیز می. شوددر صنایع وابسته به کشاورزي موجب افزایش آن می
صورت کاهش  هاي کشاورزي و صنایع وابسته به کشاورزي را بهیی در بخش موانع غیرتعرفه

ها و کاهش کاهش قیمت در تمامی بخش. هاي کشاورزي ارزیابی نمود تولید و کاهش قیمت
البته از . هاي کشاورزي به معنی کاهش درآمد کشاورزان خواهد بودتر بخش بیشتولید در 

و است هاي پایین بهره برده  روستایی به عنوان مصرف کننده از قیمت ي سوي دیگر کل جامعه
دست آمده در مجموع  رسد با توجه به نتایج بهاما به نظر می. رفاه خود را افزایش دهد تواند می
یاد شده  يشود اجراي دو سناریوبینی میبر اساس نتایج پیش. شوندمواجه میها با زیان  آن

هاي غیرکشاورزي افزایش تولید بخش. هاي کشاورزي شودموجب خروج منابع تولید از بخش
  .   کندیید میانیز چنین انتظاري را ت
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هایی به جز کشاورزي و بخش(هاي غیرکشاورزي یی در بخش کاهش موانع غیرتعرفه
کشاورزي و  ي براي جامعه پیشین يدرمقایسه با دو سناریو) صنایع وابسته به کشاورزي

هاي کشاورزي تولید تر بخش به این ترتیب که در بیش. تري داردآمدهاي مطلوب روستایی پی
شوند نیز به جز در مورد ها که با کاهش تولید مواجه مییابد و در مورد برخی بخشافزایش می

تر از  یی نیز کم ، حتا در سطح برداشتن موانع غیرتعرفهاستکه بخش کوچکی  جنگل و مرتع
 هایی که تولید با افزایش مواجه است،افزون بر این، در بخش. شودکاهش در تولید دیده می% 1

ها افزایش تولید به مراتب باالتر از کاهش متناظر در قیمت است و با نگاه به سهم بخش درصد
هاي غیرکشاورزي را براي تولید و درآمد جامعه یی بخش نع غیرتعرفهتوان کاهش موامی

افزون بر اثر مطلوب بر درآمد، سیاست کاهش موانع . کشاورزي مطلوب ارزیابی نمود
هاي غیرکشاورزي هر چند بسیار اندك اما موجب افزایش رفاه یی در بخش غیرتعرفه

هاي تر بخش ه تولید در بیشاین در حالی است ک. شودخانوارهاي روستایی نیز می
ویژه به دلیل افزایش تولید  رود اجراي این سیاست بهو انتظار می ،یابدغیرکشاورزي کاهش می

تر به بخش کشاورزي  هاي صنایع وابسته به کشاورزي موجب ورود عوامل تولید بیشدر بخش
طور غیرمستقیم و  بهاست که هر چند  آن توان باالییبه بیان دیگر بخش کشاورزي داراي . شود

هاي یی در بخش اما در جریان  کاهش موانع غیرتعرفه ،از راه صنایع وابسته به کشاورزي
کاهش . و افزایش تولید را تجربه نماید ،تري جذب تواند عوامل تولید بیشغیرکشاورزي می

وي کاهش جهت شدن اثر دو سناری ها با توجه به همیی در تمامی بخش زمان موانع غیرتعرفه هم
هاي کشاورزي و صنایع وابسته به کشاورزي، موجب تشدید اثر یی در بخش موانع غیرتعرفه

کاهش  کمککه با وجود جوري . شودهاي کشاورزي مینامطلوب پیشین دیده شده در بخش
هاي کشاورزي نسبت به سناریوهاي کاهش هاي غیرکشاورزي، بخشیی بخش موانع غیرتعرفه
تر  هاي کشاورزي و صنایع وابسته به کشاورزي هم کاهش بیشدر بخش یی موانع غیرتعرفه

کاهش تولید کشاورزي پس از برداشتن . کنندتر تولید را تجربه می قیمت و هم کاهش بیش
چونین چمینگوئی و  در نروژ و هم) 2003(فائن و هولموي  ي یی در مطالعه موانع غیرتعرفه
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هاي هاي سهم بخش البته در صورتی که اندازه. دشودر سوریه نیز دیده می) 2008(دساس 
ها پس از برداشتن موانع  زمان با تغییرات تولید و قیمت آن را هم) 1جدول (کشاورزي 

مورد توجه قرار دهیم شاهد خواهیم بود که کاهش ) 5جدول (ها یی در تمامی بخش غیرتعرفه
طور متوسط  سناریو یاد شده به است و این در حالی است% 4تولید و قیمت مجموعاً بالغ بر 

یی در  بنابراین حتا سناریوي کاهش موانع غیرتعرفه. افزایش در رفاه را به دنبال دارد% 5بیش از 
یی در کشاورزي و صنایع  ها در مقایسه با سناریوهاي کاهش موانع غیرتعرفهتمامی بخش

  . ي و روستایی خواهد بودکشاورز ي تر براي کل جامعهوابسته به کشاورزي داراي اثر مطلوب
دیگر در خصوص تغییرات به وجود آمده در بخش کشاورزي و روستایی پس از  ي دو نکته

نخست این که ترکیب تولید بخش . داردها اهمیت یی در تمامی بخش برداشتن موانع غیرتعرفه
ي شود تولید محصوالت بخش دیگر کشاورزبینی میکشاورزي دچار تغییر خواهد شد و پیش
و از سوي دیگر تولید محصوالتی  ،افزایش یابد استکه عمدتاً محصوالت باغی و حبوبات 

شود مطالعات الزم براي بنابراین توصیه می. مانند برنج و چغندرقند با نیاز آبی باال محدود شود
ها و محصوالت باغی مناسب که به لحاظ فنی و اقتصادي داراي شرایط مطلوب یافتن گونه

ها روستایی، انتظار  نکته دیگر آن است که با توجه به افزایش رفاه تمامی دهک. ز شودباشد آغا
شود از کاهش ها صرف خودمصرفی می تولید آن ي رود تولیدکنندگان فقیر که بخش عمدهمی

با . سود ببرندهاي صنایع وابسته به کشاورزي و غیرکشاورزي یی در بخش موانع غیرتعرفه
هاي یی در بخش گذاران پس از کاهش موانع غیرتعرفه شود سیاستیشنهاد میها پتوجه به یافته

شود کاهش پیشنهاد می. دهندکاهش را یی در بخش کشاورزي  غیرکشاورزي موانع غیرتعرفه
هاي حمایتی موقتی مانند زمان سیاست و همشود هاي واردات کشاورزي تدریجی شروع تعرفه

کاهش تولید . به انطباق با شرایط جدید نیز اجرا شود اعطاي اعتبارت براي سهولت بخشیدن
کارگیري نیروي کار در بخش کشاورزي خواهد شد، بنابراین  هبخش کشاورزي موجب کاهش ب

یی در زمانی شروع شود که اقتصاد داراي  شود اجراي سیاست کاهش موانع غیرتعرفهتوصیه می
  .    ده وجود داردرونق مناسب است و امکان جذب سریع نیروي کار رها ش
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