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 چکیده

ت زیادی برای اقتصاد کشور دارد. حرفه صیادی و پرورش ماهی، صیادی درمنابع آبی کشور و حوزه پرورش آبزیان، اهمی
را در تأمین پروتئین و تغذیه  فرصتهای اشتغال و درآمدی متنوعی را برای اهالی مناطق مختلف کشور ایجاد نموده و نقش مهمی 

ل سازی آنها با تعرفه در ماده نماید. حذف موانع غیرتعرفه ای و معاد بسیاری از خانوارها درمناطق روستایی و شهری ایجاد می
قانون برنامه چهارم به وضوح تصریح شده است. در مطالعه حاضر گزینش روش مناسب کمی  33قانون برنامه سوم و ماده  115

سازی موانع غیرتعرفه ای و تعیین معادل های تعرفه ای برای آنها در حد آمار و اطالعات موجود بر روی محصوالت شیالتی 
بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کاربردی ترین روش در مطالعات محصولی  1386-1392وره ایران طی د

رویکرد شکاف قیمتی است که در این روش معادل تعرفه ای با محاسبه شکاف قیمتی بین کاالهای وارداتی و کاالهای مشابه 
محصوالت مورد مطالعه با این روش گویای این است که  داخلی محاسبه می شود. بررسی معادل های تعرفه ای در خصوص

معادل تعرفه ای محصوالت رو به افزایش گذاشته به گونه ای که هم اکنون برای محصوالت زینتی ، ماهیان اصالح نژادی و قزل 
تهای داخلی نسبت آال معادل تعرفه ای مثبت می باشد. در مورد محصول میگو و تن ماهیان نیز اگر چه علی رغم رشد زیاد قیم

به قیمتهای جهانی هنوز معادل تعرفه ای منفی است اما قدر مطلق آن در حال افزایش می باشد و در صورت ادامه روند فعلی 
 امکان دچار شدن به وضعیت مشابه سایر تولیدات وجود دارد.
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 مقدمه

تجارت جهانی  موضوع تجارت جهانی و ایجاد سازمان 
هایی را برای اعضا به وجود آورده است تا از مزایای  رصتف

 1جهانی شدن .دسترسی به بازارهای بزگ جهانی استفاده كنند
ه آميزترین یكی از مناقش -ميالدی  1990واژه رایج دهه  -

موضوعات در علوم اجتماعی است كه هرچند در مورد آن بحث 
های زیادی صورت گرفته است ولی هنوز تعریفی جامع و 

ارائه  -كه دربردارنده كليه جوانب این پدیده باشد  -فراگير 
نشده است و همچنان پيرامون تعریف آن مشاجرات و ابهامات 

                         فراوانی مشاهده می شود.

مرحله ای از سرمایه ""برخی نویسندگان جهانی شدن را 
یك ""خوانده و برخی  آن را ""مدرنيته اخير ""و یا ""داری

معرفی كرده اند . در عين حال گاه با  ""راه جدید تفكر 
دقيق مواجه می شویم كه آنها نيز نمی  ""تعاریفی نسبتا

بزدایند و ضمنا   ""التوانند ابهامات پيرامون این كلمه را كام
عليرغم برخی همپوشانی ها ، بسيار متفاوت و 

 (.                                            1392)عباسی و حسينی،مختلفند
در این قسمت به برجسته ترین بعد جهانی شدن یعنی مفهوم 

 .در باره این مفهوم نيز .جهانی شدن اقتصاد می پردازیم
، به تعاریف وبرداشت های گوناگونی بر همانند جهانی شدن 

می خوریم . اولين برداشت معمول از جهانی شدن اقتصاد، 
است كه  "" 2بين المللی شدن  ""معنایی مترادف با 

رشدمبادالت وتعامالت بين المللی را مد نظر قرار می دهد 
. در دومين كاربرد  ، جهانی شدن ) اقتصاد (  (1380)گيلن،

مالحظه شده است . در این نگرش  ""  3ازیآزادس ""معادل  
فرایند حذف محدودیتهای تحميل شده   ""، جهانی شدن به 

از ناحيه دولت بر روابط خارجی كشورها به منظور دستيابی به 
یك اقتصاد جهانی باز وبدون مرز  اشاره دارد .به عبارتی دیگر 

 در 4، در این كاربرد ، منظور از جهانی شدن فرایند ادغام
اقتصاد بين الملل می باشد . شواهدی از چنين جهانی شدن 
در دهه های اخير را می توان در كاهش گسترده یا حتی 
حذف كامل موانع بر سر راه تجارت ، محدودیتهای ارزهای 
خارجی ، كنترل سرمایه و نيز حذف روادید برای شهروندان 

تجارت (. 1379)واترز، برخی كشورها مشاهده نمود 
ت كشاورزی یكی از بحث برانگيزترین جنبه های محصوال

                                                 
1
Globalization      

2
 Internationalization 
3
 beralization 
4
 Integration 

شود. به رغم همه پيشرفتی محسوب می تجارت بين الملل 
كه در چارچوب سازمان تجارت جهانی در زمينه آزاد سازی 
جهانی و حذف اقدامات مخل تجارت حاصل شده، تجارت 

محدودیت  مداخالت  محصوالت كشاورزی كماكان درگير
 .                                                         ات مخل تجارت استیارانه ای و سایر اقدام

اوليه گات شامل محصوالت كشاورزی هم می شد اما  سند
داشت كه عمالً سبب  بعضی راههای گریز در متن گات وجود

شد تجارت محصوالت كشاورزی تا حد زیادی از پوشش 
وانع غير تعرفه ای شود. ماده یازده گات م مقررات گات خارج

می كرد اما در  )نظير سهميه های وارداتی و غيره( را ممنوع
همين ماده سه مورد استثنایی پيش بينی شده بود. اول اینكه 

بودند برای رفع كمبودهای داخلی صادرات را  دولتها مجاز
محدودیت صادرات و  موقتا محدود یا ممنوع كنند. دوم اینكه

نداردها و مقررات مربوط به طبقه واردات برای اعمال استا
بندی و غيره مجاز بود و آخر اینكه دولتها می  بندی و رده

داخليشان در مورد  توانستند برای حفظ اثربخشی سياستهای
محصوالت كشاورزی و شيالت  همحدود كردن توليد یا عرض

این محصوالت را هم محدود كنند. این  همزمان واردات
تجارت در  زیانباری بر آزاد سازی استثنای آخری بخصوص اثر

 كاالهای كشاورزی داشت.
دچار  نتيجه این بود كه تجارت محصوالت كشاورزی به شدت

اختالل شد. بعضی دولتها )عمدتا كشورهای توسعه یافته مانند 
و ژاپن( از اقدامات مخل در زمينه  اعضای اتحادیه اروپا

این  برای  محصوالت كشاورزی حمایت می كنند. این دولتها
قبيل اقدامات خود دالیلی هم ارائه ميكنند: حمایت از جوامع 

غذایی، محافظت از كشاورزان در برابر تغيير  روستایی، امنيت
این اقدامات با  جوی و نوسانات قيمت و غيره. با این حال

كه پایه و اساس سيستم گات و سازمان  "مزیت نسبی"نظریه 
 .رداست در تضاد قراردا تجارت جهانی

اروگوئه  به هر حال بعد از كشمكشهای فراوان سرانجام در دور
بود كه همه كشورهای طرف قرارداد موفق شدند جهت 

 ینا كشاورزی به تفاهم برسند آزادسازی تجارت محصوالت
زمينه بسيار مهم ارائه كرد:  قرارداد مقررات جدیدی را در سه

 .صادراتی دسترسی به بازار، حمایتهای داخلی و یارانه های
قرارداد كشاورزی اما همچنان بسيار انعطاف پذیر است. 

جوامع روستایی خود حمایت  كشورها كماكان می توانند از
 كنند و برخی از انواع یارانه ها مجاز شمرده شد. برای

كشورهای درحال توسعه امتيازات ویژه ای در نظر گرفته شده 
نيست تعرفه های هم اصال الزم  و كشورهای كمتر توسعه یافته

 .كنند  خود را كاهش دهند یا یارانه ها را محدود
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تحت قرارداد كشاورزی دسترسی به بازار با حذف موانع غير 
شود. موانع غير تعرفه ای مانند سهميه  ممكن می تعرفه ای

واردات و غيره از عوامل  های وارداتی یا اجبار به گرفتن مجوز
شوند. در  حسوب میاصلی اخالل در تجارت بين الملل م

قرارداد كشاورزی اعضا را ملزم كرده همه موانع غير  حقيقت
الزاما ميزان حمایت خود  تعرفه ای را حذف كنند بدون اینكه

 از توليدات داخلی را كاهش داده باشند. در واقع اگر قبالً

محدودیت های غير تعرفه ای )مانند سهميه بندی وارداتی( 
كاالی وارداتی در بازار  قيمت باعث افزایش پنجاه درصدی

ميشده، دولت واردكننده می تواند با حذف موانع غير تعرفه 
تعرفه های خود را به ميزان پنجاه درصد قيمت پایه  ای،

مربوطه كماكان به حمایت از  افزایش دهد. به این ترتيب دولت
موانع  محصوالت داخلی ادامه می هد اما این حمایت نه بوسيله

ای بلكه از طریق افزایش تعرفه ها صورت می گيرد. غير تعرفه 
از یك سيسم تركيبی استفاده شد: سهميه  در بعضی موارد هم

واردات بيش  های سابق با تعرفه مشخصی حفظ شد اما امكان
از سهميه هم وجود داشت البته با تعرفه های باالتر)معموال 

هت حذف موانع غير تعرفه ای اولين قدم در ج (چندین برابر
همزمان اعضا خود . آزادسازی تجارت محصوالت كشاورزی بود

را موظف كردند تعرفه ها را طی چند سال كاهش 
  .(1392)عباسی و حسينی،دهند

درصد تجارت آبزیان دنيا در كشورهای جهان سوم  50بيش از  
صنعتی عمدتا وارد كننده آبزیان  گيرد و كشورهای صورت می

واردكننده نيمی از  ا، آمریكا و ژاپنای كه اروپ هستند؛ به گونه
بدیهی است در زمينه  (.Hillman, 1991د )آبزیان دنيا هستن

صادرات و واردات محصوالت شيالتی در كشور ، جهت اعمال 
سياست های حمایتی مناسبی می توان از انواع ابزارهای 
تجاری مناسب، متناسب با وضعيت تجاری و قيمت های 

 مود.  داخلی كشور استفاده ن
هم اكنون نيز كاهش موانع غير تعرفه ای مورد توجه جدی 
است و انتظار می رود اعضای سازمان جهانی تجارت به دنبال 
كاهش هر چه بيشتر موانع غيرتعرفه ای باشند. از این رو 
كاهش موانع غيرتعرفه ای و معادل سازی آنها با موانع تعرفه 

می شود)گمرک  ای از اهداف جدی آزادسازی تجاری محسوب
 (.1392جمهوری اسالمی،

چشم اندازهای "بر اساس گزارش بانك جهانی تحت عنوان 
ميانگين نرخ تعرفه كشورهای  "2001اقتصادی جهان در سال 

 15به حدود  1980درصد در اوایل دهه  30در حال توسعه از 
)نصف( كاهش یافته است. كاهش 1990درصد در اواخر دهه 

شورهای در حال توسعه بسيار بيشتر از مطلق نرخهای تعرفه ك

كشورهای صنعتی است . البته كاهش از سطوح باالتر، احتمال 
منافع رفاهی بيشتری را نسبت به  كاهش های متناظر در 
سطوح پایينتر تعرفه دارد. پراكنش نرخ های تعرفه اساسا 
كاهش یافته ، اما در واقع كاهش تعرفه ها بازتابی از جایگزینی 

غير تعرفه ای بجای تعرفه است. عالوه بر كاهش تعرفه موانع 
ها ، پوشش موانع غير تعرفه ای نظير انحصارات موسسات 
تجاری دولتی نيز كاهش چشمگيری یافته است ایران نيز به 
منظور تطابق ساختار تجاری كشور با موازین بين المللی و 
حركت به سمت آزادسازی تجاری قدمهایی در این زمينه 

(. حذف موانع غيرتعرفه ای و 1380شته است)كميجانی  ،بردا
قانون برنامه سوم و  115معادل سازی آنها با تعرفه در ماده 

قانون برنامه چهارم و برنا مه پنجم به وضوح تصریح  33ماده 
برای اولين بار سعی  1382شده است. در این راستا در سال 

متكی گردد شده است جریان تجاری به حمایت های تعرفه ای 
و موانع غيرتعرفه ای با معادل تعرفه ای جایگزین شده 

 (. 1382است)سازمان برنامه و بودجه،
كمی سازی موانع غيرتعرفه ای پيچيده و اثرات آن بر تجارت 

. Jensen,2002)به سختی قابل اندازه گيری است)
اقتصاددانان برای كمی سازی موانع غيرتعرفه ای از روش های 

ر نرخ معادل تعرفه، اندازه های فراوانی ،روش مختلفی نظي
(. Bora, 2003پيمایشی كوشش های زیادی داشته و دارند)

از این رو نياز است تا روش های مختلف كمی سازی و تعيين 
 نرخ های معادل 

تعرفه ای برای گزینش روش مناسب مقایسه و ارزیابی شوند. 
مار و در مطالعه حاضر سعی شده است این مهم در حد آ

  اطالعات موجود بر روی محصوالت شيالتی ایران بررسی شود.
 

 مواد و روش کار
تعرفه ای كردن یعنی تبدیل موانع غير تعرفه ای به تعرفه های 

موانع غيرتعرفه ای را به عنوان هر   1(1970تثبيتی. بالدوین)
اقدام )معيار( دولتی یا خصوصی كه سبب شود كاالها و 

ليد آنها به طریقی تخصيص یابند كه باعث خدمات یا منابع تو
در  كاهش درآمد واقعی بالقوه جهانی شوند، تعریف كرده است

گام اول حركت به سمت آزادسازی كشورهای مشاركت 
به استثنای آنهایی كه تحت پوشش رفتار ویژه قرار  -كننده

گرفتند. باید معيارهای غير تعرفه ای شان را به تعرفه های 
تبدیل كنند. تعرفه ای كردن به نحوی كه مورد تثبيت كننده 

عمل قرار گرفته خالی از اشكال نيست. با این حال منافع آنی 

                                                 
1

Baldwin, R. (1970)   
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برای دستيابی به شفافيت در حمایت در مقابل واردات را فراهم 
می كند. بعالوه تعرفه ها به طور كلی نسبت به دیگر موانع 

ير تبعيض وارداتی ترجيح دارند چرا كه قابل پيش بينی تر ، غ
آميزتر ، آسانتر از تعهد و در مقابل فساد كمتر اثرپذیر هستند. 
تعرفه ها همچنين رقابت را در بازارهای داخلی تسهيل می 
كنند و امكان الزم برای كشورهای وارد كننده را به تعدیل در 
تجارت در قبال تغييرات قيمتی در بازار جهانی فراهم می 

غيرتعرفه ای را  هر سياستی غير  موانع 1(1991اورند. هيلمن )
از تعرفه ها كه باعث انحراف تجاری شود تعریف كرده و آنها را 

 (Hillman, 1991). در سه گروه تقسيم بندی كرد
معتقدند كه موانع غيرتعرفه ای،  2(2003موچان و ارمنكو )

معيارهایی غير از تعرفه هستند كه ارتباط تنگاتنگ با سياست 
 Movchan andولت در عرصه تجارت دارند )ها و اقدامات  د

Eremenko, 2003.) 

در عرصه جهانی و در كشورهای مختلف ابزارهای غير تعرفه 
ای مختلفی به كار گرفته می شوند كه در اینجا به برخی از 

و 3(1997طبقه بندیها اشاره شده است.دیردوف و استرن )
غير تعرفه همچنين آنكتاد برمبنای تقسيم بندی خود از موانع 

ای ، انواع مختلف از موانع غير تعرفه ای را كه ممكن است 
 Deardoffو1997ِ)نمودندمورد استفاده قرار گيرند طبقه بندی 

and Stern.) 
تاكنون روش های مختلفی در كمی سازی موانع غيرتعرفه ای 
مورد استفاده قرار گرفته است كه این روش ها را می توان با 

سازی  در دو دسته بندی جداگانه جای توجه به هدف كمی 
داد. چنانچه هدف از كمی سازی، اندازه گيری اثر موانع 
غيرتعرفه ای بر جریان تجارت باشد از یك دسته از روش ها 
استفاده می شود. چنانچه هدف كمی سازی اثرات موانع 
غيرتعرفه ای بر رفاه باشد دسته ای دیگر از روش ها را می 

از جمله روش هایی كه در دسته بندی اول   توان بكار گرفت. 
)اندازه گيری اثر موانع غيرتعرفه ای بر تجارت( قرار می گيرند 

، روش 4می توان به روش های شكاف )اختالف( قيمتی
 (.Bora, 2003اشاره كرد ) 6و مدل های جاذبه ای 5پيمایشی

                                                 
1
 Hillman, J. S. ,(1991) 

2
Movchan, V. and Eremenko, I. (2003)   

3
 Deardorff, A. and R. Stern (1997). 

4
 - Price – Wedge Method  

5
 - Surveys Method  

6
 - Gravity Models 

و تجزیه و  8، تحليل هزینه و فایده7روش های آمار مقایسه ای
از جمله روش هایی هستند كه در  9ل تعادل عمومیتحلي

دسته دوم )اندازه گيری اثر رفاهی موانع غيرتعرفه ای( كاربرد 
 دارند.

به طور كلی روش هایی مانند شكاف )اختالف( قيمتی، روش 
پيمایشی، روش اندازه ای فراوانی، مدل های جاذبه ای، نرخ 

كمی سازی و های حمایت اسمی و موثر كاربرد گسترده ای در 
اندزه گيری موانع غيرتعرفه ای دارند كه در اینجا بسته به 
هدف تحقيق كه بيشتر دارای رویكرد تاثير این معيارها بر 
حجم تجارت است برخی از این روش ها بررسی و مقایسه 

 خواهند شد.
مسئله مهم دیگر در زمينه موانع غيرتعرفه ای مشكالت موجود 

نع غيرتعرفه ای است. شكاف عميقی در اندازه گيری عملی موا
بين تجزیه و تحليل تئوریك موانع غيرتعرفه ای و اندازه گيری 
آنها وجود دارد. در عمل ایجاد هزینه های اضافی و اختالف 
قيمتی بين توليدات داخلی و خارجی عناصر اساسی كمی 
سازی موانع غيرتعرفه ای هستند. اما اطالعات در این زمينه 

تی زمانی كه نتيجه و اثر موانع غيرتعرفه ای اندک است. ح
عيناً قابل مشاهده است مقدار و اندازه این اثر با كمی سازی 

  موانع غيرتعرفه ای بدست نمی آید.
در دور اروگوئه از روش شكاف قيمتی برای تنظيم معادل 
تعرفه ای موانع غير تعرفه ای استفاده شد. فرض این روش 

اخلی و قيمت جهانی ناشی از آثار اینست كه اختالف قيمت د
مجدود كننده تمام موانع غير تعرفه ای موجود در بازار است. 
در تمام كشورها قيمت های عمده فروشی و در صورت عدم 
دسترسی به آن قيمت های توليدكننده به عنوان مناسب ترین 
معيار بجای قيمت داخلی محسوب شده و ميانگين قيمت 

د نظر مناسبترین قيمت بجای قيمت سيف وارداتی كشور مور
 جهانی است.                                  

روش اختالف ) شكاف( قيمتی از جمله روش هایی است كه 
اثر موانع غيرتعرفه ای بر جریان تجارت را اندازه گيری می 
كند. این روش بر این عقيده استوار است كه موانع غيرتعرفه 

متغيرهای داخلی در مقایسه با  ای به وسيلة اثرشان بر
متغيرهای مرجع )جهانی( قابل شناسایی و اندازه گيری 
هستند. استفاده اصلی این روش در محاسبه معادل های 
تعرفه ای است. با وجود اینكه این روش از نگاه مفهومی از 

                                                 
7
 - Comparative Statistics 

8
 - Cost- Benefit  

9
 - General Equilibrium 
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رویكرد اثر موانع غيرتعرفه ای بر تجارت نشات گرفته است، 
تعرفه ای را به عنوان  متغير در ولی می توان معادل های 

مدل های تعادل جزئی و عمومی كه در اندازه گيری اثرات 
 رفاهی موانع غيرتعرفه ای تمركز دارند بكار گرفت .

معادل تعرفه ای با محاسبه شكاف قيمتی بين 
كاالهای وارداتی و كاالهای مشابه داخلی محاسبه می شود. 

قایسه قيمت هایی كه در مقدار صحيح موانع غيرتعرفه ای از م
زمان نبود موانع غيرتعرفه ای پدیدار می شوند با قيمت های 
داخلی در زمان وجود موانـع غيرتعرفه ای )با لحاظ این نكته 
كه قيمـت پرداختی به عرضه كنندگان بدون تغيير باقی 
بمـاند( بدست می آید. اما آشكار است كه این قيمت ها 

ندازه واقعی موانع غيرتعرفه ای با غيرقابل مشاهده هستند و ا
مقایسه قيمت های داخلی و جهانی در حضور موانع غيرتعرفه 
ای محاسبه می گردد. البته می توان با استفاده از مقادیر 
تجاری و كشش های عرضه و تقاضای كاالهای داخلی و 
وارداتی تعدیل هایی در قيمت ها در غياب موانع غيرتعرفه ای 

 (.Laird and Vessenar,1991ایجاد كرد )
قيمت های داخلی كاالی وارداتی بایستی با قيمت های 
فاكتوری )مانند قيمت سيف ( كاالی وارداتی كه بوسيله 
واردكنندگان داخلی به صادركنندگان خارجی پرداخت می 
شود  )هزینه های حمل و نقل را در بر می گيرد اما تعرفه ها 

نانچه این قيمت ها در را شامل نمی شود( مقایسه شود. چ
دسترس نباشند می توان از اندازه های جانشين مانند قيمت 
واردات صادركنندگان مختلف استفاده كرد. معادل تعرفه ای 
موانع غير تعرفه ای بوسيلة باقيمانده اختالف قيمتی هنگامی 
كه قيمتها به وسيلة تعرفه، هزینه های حمل و نقل و كيفيت 

يح شوند، بدست می آید )موسسه های مختلف محصول تصح
(. همچنين می توان 1392مطالعات و پژوهش های بازرگانی ،

با كسر نمودن تعرفه از معادل كل موانع، معادل تعرفه ای 
 موانع غير تعرفه ای را به دست آورد.

 ( قابل محاسبه است.1نرخ معادل تعرفه ای براساس رابطه ) 
(1                               )            

  100
*

)*((





ER

ER
TE

p

pp
d



 

TE.معادل تعرفه ای است =ٍ 
Pd)قيمت داخلی كاالست ) قيمت عمده فروشی = 
pw (سيف= قيمت جهانی كاال )قيمت 

ERنرخ ارز است = 

روش اختالف قيمتی با محدودیت هایی روبرو است. این روش 
امكان مقداری كردن اثرات مجموعه ای از موانع غيرتعرفه ای 

ا فراهم می كند اما قادر نيست تاثير موانع غيرتعرفه ای ر
مختلف را مجزا كند. رابطه بندی اندازه گيری موانع غيرتعرفه 
ای به عنوان درصد اختالف قيمتی بين كاالهای وارداتی و 
داخلی تنها تحت این فرض كه كاالهای وارداتی و داخلی 

بين قيمت  قابليت جانشينی كامل دارند معتبر است.  مقایسه
داخلی و جهانی كاال ممكن است در نتيجه تفاوت های موجود 
در  كشش های عرضه و تقاضا كشورهای مختلف دچار 

 محدودیت شود.                             

سامنر در مقاله ای ضمن مرور مفاد موافقت نامه كشاورزی به 
                                            شيوه تعيين معادل تعرفه ای اشاره ای كرده است.        

روش ارائه شده برای براورد معادل تعرفه ای در دور مذاكرات 
تجاری اروگوئه بر حسب سطح توسعه كشور و ماهيت موانع 
وارداتی مورد استفاده آن كشور متفاوت است. در صورتيكه 
 تعرفه كاالیی قبل از آغاز دور اروگوئه به سقف معين محدود
بوده است كشور مورد مطالعه موظف است در صورت عدم 
استفاده از موانع غير تعرفه ای ، سطح تعرفه خود را از این حد 
فراتر نبرد و در صورت استفاده از چنين موانعی ، آنرا به تعرفه 
تبدیل كند اما در مورد كاالهایی كه تعرفه آنها فاقد سقف 

ر واردات آنها استفاده معين است و موانع غير تعرفه ای نيز د
نمی شود .كشور مورد مطالعه باید سطح تعرفه ای خود را طی 
یك دوره شش ساله به سطح معين كاهش داده و در صورت 
استفاده از موانع غير تعرفه ای برای واردات این كاال آنها را 
تبدیل به تعرفه كند. در این ميان بسياری از كشورهای در 

از امتيازاتی چون دوره زمانی و سقف حال توسعه می توانند 
تعرفه ای متفاوت با كشورهای توسعه یافته استفاده كنند.معيار 
دقيق مانع غير تعرفه ای بر حسب اثری كه بر قيمت ها دارد 
معياری است كه قيمت داخلی ایجاد شده بدون مانع غير 
تعرفه ای را با قيمتی مقایسه كند كه در شرایط وجود مانع 

فه ای حاكم می شود  با این فرض كه قيمت پرداختی غير تعر
به عرضه كنندگان بدون تغيير باقی بماند. با این حال از آنجا 
كه این قيمت ها معموال غير قابل اندازه گيری و مشاهده 
هستند معيار واقعی موانع غير تعرفه ای بر اساس مقایسه 

با  قيمت های  داخلی در شرایط وجود موانع غير تعرفه ای
قيمت های جهانی است. در ادامه روش های محاسبه معادل 
های تعرفه ای با بيان متفاوتی ارائه شده است. یكی از راه 
حلهای موجود آنست كه بجای تفاوت قيمت محصول توليد 
شده در داخل و قيمت كاالهای وارداتی ، تفاوت قيمت كاالی 

 ی شود. وارداتی در داخل كشور و قيمت فاكتور آن بررسی م
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روش دیگر كه در معادل سازی موانع غيرتعرفه ای مورد 
 استفاده قرار می گيرد روش بانك جهانی است.

 روش بانك جهانی بصورت زیر قابل محاسبه است.
(2) 

Pm=PwER{1+TD+CP(.)}{1+NTB}              

                                                

Pm در داخل كشور ، : قيمت كاالی وارداتیPw  قيمت
 TD نرخ ارز،  ERكاالی وارداتی در مرز كشور وارد كننده، 

سود بازرگانی قبل از حذف موانع غير  (.)cpحقوق گمركی، 
موانع غير تعرفه ای است. پس از رفع موانع  NTBتعرفه ای و 

غيرتعرفه ای معادل آن به سود بازرگانی اضافه می گردد و 
افزایش یافته و قابل تبدیل به فرمول  cp(1سود بازرگانی به )

 ( است.3)
                                        (3)           

       Pm=PwER {1+TD+CP(1)}         

  

( معادل تعرفه ای موانع 3(  و  )2با مساوی قرار دادن روابط ) 
 غيرتعرفه ای زیر قابل محاسبه است.

(4                     )              

)0(1

)0()1(
1

)0(1

)1(1

CPTD

CPCP

CPTD

CPTD









 =NTB  

روش بانك جهانی و فرضيات آن دارای ابهامات چندی به 
 شرح زیر است:

در روش بانك جهانی فرض شده است كه در یك سال خاص 
با حذف موانع غير تعرفه ای درصدی به عنوان معادل تعرفه 

ریق ای این موانع به سود بازرگانی افزوده  می شود كه از ط
(  قابل محاسبه است، اما چنانچه درصد معادل تعرفه 4رابطه )

ای برای اضافه كردن به سود بازرگانی مشخص است )درصدی 
 اضافه شود( CP(0)بایستی به  CP(1)كه برای بدست آوردن 

ضرورت استفاده از رابطه فوق چيست؟ به عبارت دیگر طبق 
ق نماینده در رابطه فو CP(0) CP-(1)استدالل بانك جهانی

معادل تعرفه ای موانع غير تعرفه ای است و  از پيش مشخص 
است. همچنين در این روش مشخص نشده است كه چرا 
موانع غير تعرفه ای به صورت یك جزء بر كل قيمت كاال بعد 
از اخذ سود بازرگانی و حقوق گمركی اعمال شده است به 

نظر می  ( كه صحيح تر به5عبارت دیگر چرا به جای رابطه )
 ( استفاده شده است.4رسد از رابطه )

(5) 
Pm=PwER{1+TD+CP(0)+NTB}                  

                   

( به رابطه 4( قرار گيرد رابطه )5چنانچه مالک عمل رابطه )
 ( تغيير می یابد.6)

 CP(1)-CP(0)  (6     ) = معادل تعرفه موانع غير تعرفه ای

( به واسطه این TDوق گمركی )در روش بانك جهانی حق

فرض كه معادل تعرفه ای در یك زمان ثابت در نظر گرفته 

شده است اما چنانچه بخواهيم از این رابطه با    بهره گيری از 

) سالی كه موانع غير تعرفه ای   1382اطالعات تعرفه ای سال 

به محاسبه معادل  تعرفه ای  1381حذف گردیدند( و سال 

نند مطالعه موسسه مطالعات و پژوهشهای بپردازیم )هما

معتبر نمی  TD( در آنصورت دیگر فرض ثابت بودن 1بازرگانی

 ( تغيير می یابد.7( به رابطه )4باشد و رابطه )

(7)       

)0()0((1

)0()1(

)0()0(1

)0()0()1()1(

CPTD

TT

CPTD

TDCPTDCP









 = 

 

 معادل تعرفه ای   

به ترتيب تعرفه در  T(0)و   T(1)كه در این رابطه 
 شد.می با 1381و  1382سال 

مجموع ایرادات فوق اعتبار علمی روش بانك جهانی را 
مخدوش كرده و در استفاده از آن بایستی جانب احتياط رعایت 

 شود. 
در یك ارزیابی كلی در مورد روش های ارائه شده در این 
تحقيق می توان گفت كه  دسته ای از روش ها مانند 

عددی معيارهای فراوانی و روش پيمایشی تنها شاخص هایی 
برای ارزیابی موانع غيرتعرفه ای بدست می دهند و اطالعاتی 
در مورد ميزان تاثير این موانع بر جریان تجارت بطور مستقيم 

 بدست نمی دهند.
گروهی دیگر از روش ها مانند مدل های جاذبه ای و تحليل 
های اقتصاد خرد و تعادل عمومی به ارزیابی تاثير موانع 

تجارت و رفاه می پردازد و عموماً از  غيرتعرفه ای بر جریان
نتایج روش اندازه های فراوانی به عنوان متغير در این مدل ها 

 استفاده می شود.

در این تحقيق با توجه به مطالب پيش گفته، روش بانك 
جهانی غيرمناسب ارزیابی شد چرا كه در روش بانك جهانی 

ه ای ( به واسطه این فرض كه معادل تعرف TDحقوق گمركی)
 در یك زمان مشخص محاسبه خواهد شد ثابت در نظر گرفته

                                                 
(، چاارچو  لیای   1382موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی) -1

 –بازرگاانی  برای منطقی لردن تعرفه های لشور،  معاونا  پاژوهش هاای    

 اقتصادی
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)با توجه به مطالب  TDشده است و این فرض ثابت بودن 
 پيش گفته (نمی تواند معتبر باشد

یا معيارهای  1روش دیگر رویكرد مبتنی بر سياهه برداری
می باشد. این روش امكان دسترسی به فراوانی و 2فراوانی

ش قوانين محدودكننده تجاری را درصد واردات تحت پوش
ميسر می كند در این روش سه منبع اطالعاتی قابل استفاده 

 است. 
داده های مربوط به قوانين از قبيل تعداد قوانين  -

محدودكننده كه می تواند برای ایجاد شاخص های آماری 
 مختلف بكار رود.

داده های مربوط  داده های مربوط به فراوانی موانع -
كایات در زميـنه تبعيضات قانونـی و گزارش های  به تعداد ش

بين المللـی شاخص های فراوانی موانـع غيرتعرفه ای را می 
توان بصورت ساده مورد استفاده قرار داد یا اینكه توسط 
واردات یا توليد به آنها وزن داده و به صورت وزنی استفاده 

 كرد.
تعداد  معيارهای فراوانی موانع غيرتعرفه ای شامل الف(

محدودیت ها  ب(آزمون فراوانی تعداد گروههای مشمول موانع 
غيرتعرفه ای به عنوان درصدی از كل محصوالت در طبقه 
بندی مورد نظر   ج( آزمون واردات تحت پوشش : به عنوان 
ارزش واردات كاالی مشمول موانع غيرتعرفه ای به عنوان 

 درصدی از واردات گروه كاالیی مورد بررسی.
 ون فراوانی به صورت زیر محاسبه می شود.آزم

(8) 
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F=  ،آماره آزمون فراوانیNi  كاالی مورد نظر از گروه كاالهای
تعداد كل كاالهای  Ntمتغيرهای مجازی،  Diمورد بررسی، 

مورد بررسی است. متغيرهای مجازی بصورت 
0

1{Di
است زمانی كه  Di = 1تعریف می شود و     

 حداقل دارای یك مانع غيرتعرفه ای باشد. Niكاالی 
برای آزمون واردات تحت پوشش موانع غيرتعرفه ای می توان 
به جای تعدادكاالها از ارزش واردات تحت پوشش حداقل یك 

 موانع غيرتعرفه ای استفاده كرد.

                                                 
1
 Inventories-based Approaches 

2
 Frequency Measures 

ت این روش ناتوانی در تفكيك ميزان از جمله مشكال
 اثرگذاری موانع بر بخش های مختلف است. 

اما با همه این مشكالت این روش قادر است فراوانی انواع 
مختلف موانع غيرتعرفه ای و ميزان توليد و تجارت تحت 

 پوشش موانع غيرتعرفه ای را مشخص كند.
است اهميت اساسی این روش در واقع در ایجاد شاخصهایی 

كه می توان از آنها به عنوان متغير در مدل های اقتصادسنجی 
سود جست. استفاده از اندازه های فراوانی به عنوان متغير 
جانشين در مدل های اقتصاد سنجی یكی از راههایی است كه 

 اطالعات زیادی در اختيار قرار می دهد.
روش جاذبه یكی دیگر از روش های محاسبه موانع تعرفه ای 

 ی باشد م

زمانی كه مقصود اندازه گيری و كمی سازی موانع غيرتعرفه ای 
است و از انواع  تكنيـك های مختـلف برای تشـریح 
محدودیت های تجاری كه با تعرفــه ها قابل توضيــح نيستند 

ره می گيریم یكی از روشها بررسی باقيمانده مدل های بهـ
رگرسيون است. مدل ثقلی، اریب اثرات مرزی تجارت را مورد 

 بررسی قرار می دهد.
مدلهای جاذبه ای اولين بار در تجارت بين الملل مورد استفاده 
قرار گرفتند. اما پيش از آن نيز در مطالعات علوم اجتماعی 

ميالدی  19اگرچه در نيمه دوم قرن مورد استفاده بوده اند 
 برای توضيح جریانات اجتماعی و مهاجرت بكار رفته اند.

مدل های جاذبه ای مبتنی بر تئوری نيوتن هستند. بر مبنای 

 Fijنيروی جاذبه بين دو توده )كره( (Fij)تئوری جاذبه نيوتن 

بوسيله رابطه 
2

)(

ijD

MjMiG
Fij


  .اندازه گيری می شود

مسافت )فاصله(  Dijدو كره هستند  Mjو  Miرابطه  در این

 60ثابت جاذبه است. اقتصاددانان در دهة  Gبين دو كره و

دریافتند كه معادلة 
2

).(

jDi

sMiM
Fij

ba

  قادر است جریان

جریان تجارت از  Fijتجارت را به خوبی توضيح دهد. چنانچه 

اقتصادی  اندازه های Mjو  Miباشد. آنگاه  jتا مقصد  iمنبع 

مقادیر ثابت  bو  aفاصله بين دو منطقه و  Dijدو منطقه، 

هستند. این مدل در اقتصاد تا مدت های طوالنی بدون 

پشتوانه تئوریك مورد استفاده قرار می گرفت تا اینكه اندرسون 

( پایه تئوریكی مرتبط با خصوصيات اقتصاد رقابت 1979)

یة تئوریكی برای این انحصاری برای آن ایجاد كرد. با ایجاد پا

 (.Anderson,1979مدل، روش جاذبه ای توسعه یافت)
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بایستی دقت شود كه در  اینگونه مدل ها كليه متغيرهای 
موثر بر جریان تجارت در مدل لحاظ شود. رویكرد جاذبه ای 
سعی در اندازه گيری اثر موانع غيرتعرفه ای بر جریان تجارت 

بر رفاه  موانع غير تعرفه ایدارد از این رو ممكن است از اثر 
 اجتماعی غفلت شود.

این مدل ها ممكن است نتوانند كل جریان تجارت را حتی در 
و دیگر فاكتورهای موثر در اثرات  موانع غيرتعرفه ایغياب 

مرزی توضيح دهند. همچنين این مدل ها در اندازه گيری 
 تاثير موانع بر روی توليدات جزئی به فرضيات در نظر گرفته
شده حساس هستند. از سویی چنانچه كليه عوامل موثر بر 
جریان تجارت در مدل لحاظ نشود نتایج گمراه كننده خواهد 

 بود.
همانگونه كه قبالً عنوان شد رویكرد سياهه برداری قادر 

بر تجارت را متمایز  موانع غير تعرفه اینيست ميزان اثرگذاری 
شی به راحتی می توان كند. اما با بهره گيری از رویكرد پيمای

و اثرگذاری آنها بر جریان  موانع غير تعرفه ایدرجه اهميت 
تجارت را ) با مورد سوال قرار دادن فعاالن عرصه تجارت كه 

اثرگذاری مستقيمی بر فعاليتشان دارند(  موانع غير تعرفه ای
 .كردبررسی 

روش پيمایشی قادر است اطالعات طبقه بندی شده ای از 
بدست دهد كه می توان از  غير تعرفه ای موانعت ميزان اهمي

این اطالعات در مطالعات اقتصاد سنجی سود جست و به یافته 
 های مفيدی دست یافت .

این روش به مطالعات ميدانی و تكميل پرسشنامه متكی است 
و زمانی كه دیگر منابع اطالعاتی در دسترس نباشد مفيد بوده 

حدودیت ها از نظر درجه و می تواند به تشخيص و تعيين م
سختی و محدودكنندگی كمك نماید. روش دیگری كه در 
تعيين معادل تعرفه های بكار می رود، استفاده از كشش 

 ( است.9تقاضای وارداتی است كه بصورت رابطه )
(9                                                                                )

z
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Qmنرخ معادل تعرفه ای ،  TEدر این رابطه  تغييرات  
سطح واردات در Qm واردات ناشی از موانع  غيرتعرفه ای  

  zنرخ اسمی تعرفه و  tزمان وجود موانع غيرتعرفه ای، 
 كشش تقاضا برای واردات است.

اسبه همانگونه كه مشاهده می گردد در این روش برای مح
معادل تعرفه ای نيازمند برآورد مدل تقاضای وارداتی بوده و 
می بایست موانع غيرتعرفه ای به طریقی مانند روش معيارهای 

 فراوانی كمی شده و در مدل لحاظ شود.

این روش در واقع رویكرد اقتصاد خرد در محاسبه معادل های 
تعرفه ای است كه با برآورد مدل و از طریق تغييرات در 
واردات در نتيجه موانع غيرتعرفه ای سعی در معادل سازی 
موانع غير تعرفه ای دارد. چنانچه بخواهيم مطالعه خود را در 
سطح خرد انجام دهيم این رویكرد چندان مناسب به نظر 
نمی رسد چرا كه به تعداد محصوالت تحت بررسی نيازمند 

ات بسيار برآورد مدل هستيم كه این امر نياز به آمار و اطالع
زیادی دارد و عملی نمی باشد. اما برای مطالعات كالن و یا 
مطالعه یك یا چند محصول امكان استفاده از این روش عملی 
است. این روش در واقع به جای تمركز بر اختالف قيمتی 
ایجاد شده در نتيجه موانع   غيرتعرفه ای كه در روش 

قدار واردات در اختالف قيمتی استفاده  می شود، تغيير در م
نتيجه موانع غيرتعرفه ای را بررسی می كند.  قبال نيز بيان 
شد كه چنانچه بخواهيم مطالعه خود را در سطح خرد انجام 
دهيم این رویكرد چندان مناسب به نظر نمی رسد چرا كه به 
تعداد محصوالت تحت بررسی نيازمند برآورد مدل هستيم كه 

ات بسيار زیادی دارد و عملی نمی این امر نياز به آمار و اطالع
باشد.  بنابراین از رویكرد شكاف قيمتی برای محاسبه معادل 
تعرفه ای محصوالت كشاورزی استفاده شده است. در داخل 

(در مطالعه ای به محاسبه معادل تعرفه 1386كشور مقدسی)
ای موانع غير تعرفه ای در بخش كشاورزی)محصوالت باغی و 

این تحقيق نيز كه از روش شكاف قيمتی  زراعی( پرداخت. در
استفاده شده است نتایج معادل های تعرفه ای محاسبه شده 
نشان می دهند كه در اكثر محصوالت روندی افزایشی بر 

 معادل های تعرفه ای حاكم بوده است.
برای انجام تحقيق حاضر از آمار و اطالعات قيمت عمده 

وسط جهان برای فروشی و قيمت سيف وارداتی ایران و مت
استفاده  1386-92محصوالت مورد مطالعه برای سالهای 

شـده است. آمـار مورد نياز از سالنـامه های آمار بازرگانی 
خارجـی ) واردات(، فائو و وزارت جهاد كشاورزی به دست 

 (.  1392آمده است )اداره كل مقررات صادرات و واردات ،
ی به این طریق به برای اكثر محصوالت قيمتهای عمده فروش

دست آمده اند كه ابتدا از منابع مختلف قيمت عمده فروشی 
محصوالت  مختلف استخراج شده، آنگاه متوسط قيمت انواع 
محصوالت یك گروه محاسبه شده است. قيمتهای سيف 
وارداتی برای ایران و جهان عمدتاً از سایت فائو و آمار صادرات 

خراج شده اند و تنها برای و واردات مركزبازرگانی ایران است
معدودی از محصوالت از سایر منابع اطالعاتی ذكر شده 
استفاده شده است. در ضمن برای برخی از محصوالت كه ایران 
وارداتی نداشته از قيمت سيف پاكستان و تركيه به عنوان 
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جایگزین استفاده شده است. الزم به ذكر است كه به خاطر در 
 4العات، تحقيق در سطح كدهای اختيار نبودن آمارو اط

صورت گرفته است و مسئله همسانی و كيفيتهای  (HSرقمی)
مشابه دو كاال كه در محاسبه معادل تعرفه ای بسيار مهم 
 است، فدای ضعف در آمارو اطالعات شده است. ضمن اینكه
محاسبات نرخ تعرفه ای با نرخ ارز آزاد و دولتی صورت گرفته 

 است.
 

 نتایج 
اسبه معادل تعرفه ای تولیدات شیالتی محصول میگو برای مح

،انواع فییه ماهی ،تن ماهیان ،ماهیان اصالح نژادی و تکتیر و 
پرورش ، قزل آال و ماهیان زینتی در نظر گرفته شد له در اینجا 

 تک تک آنها بررسی و تحییل می شود. 

رغم آنکه روند افزایشی قیم  داخیی ماهیان زینتی همراه با به 
شد متناسب با آن در سطح قیم  جهانی بوده ، اما قیم  ر

باالتر داخیی باعث شده معادل تعرفه ای ماهیان زینتی در 
سالهای مورد مطالعه همواره مثب  بوده و این روند در طول 

در  88دوره با توجه به اینکه تولید ماهیان زینتی از سال 
ی باشد استانهای مختیف لشور شروع شده و رو به افزایش م

 وضعی  مثب  لاهشی را تجربه می نماید.
قیمتهای عمده فروشی ،نرخ ارز و قیمتهای وارداتی سه متغیر 
اثرگذار بر معادل تعرفه ای می باشند.برای مشاهده تغییرات 

معادل تعرفه ای و بررسی دقیق تر آنها معادل های تعرفه ای با 
د.در مورد استفاده از متوسط سیف جهانی نیز محاسبه شده ان

ماهیان اصالح نژادی برای تکثیر و پرورش با توجه به روند رشد 
شدید متوسط قیم  جهانی ،معادل تعرفه ای محاسبه شده بر 
این اساس همواره مثب  بوده ، گرچه در طول دوره این روند 

 مثب   لاهشی بوده اس  . 

درصدی قیم  داخیی تن ماهیان در  25میانگین رشد قیم  
نیز نتوانس   باعث شود معادل  90-89-88-87ای بین ساله

پایینتر بودن  مثب  شود و 91تعرفه ای تن ماهیان تا سال 
قیم  متوسط داخیی این محصول نسب  به متوسط جهانی 
 باعث شده له در بیشتر سالهای دوره معادل تعرفه ای منفی 

با افزایش شدید قیم  داخیی ،  92و 91باشد و در سالهای 
 عرفه ای به سم  مثب  بگراید.معادل ت
تا سال  86درصدی متوسط قیم  قزل اال از سال  400افزایش 
باعث شده اس  تا معادل تعرفه ای در سالهای ابتدایی دوره  92

له بعی  پایین بودن متوسط قیم  داخیی نسب  به قیم  
جهانی  روند منفی را تجربه می لرد در سالهای پایانی دوره به 

تبدیل گردد. محاسبه معادل تعرفه ای با متوسط روندی مثب  
قیم  جهانی نیز نشان دهنده مثب  بودن معادل تعرفه ای برای 

برابر  92قزل اال اس  و بر این اساس معادل تعرفه ای در سال  
 در صد اس . 45/19با 

 

 : معادل تعرفه ای تولیدات  شیالتی بر حسب متوسط سیف ایران1جدول

 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 محصول

 08/114 12/101 09/75 34/55 11/33 08/18 18/16 ماهيان زینتی

ماهيان اصالح نژادی 

 ، تكثير و پرورش

12/33 86/21 93/15 18/14 13/11 07/7 94/4 

 -52/5 -18/7 ...... -00/11 -14/27 -12/33 -12/42 تن ماهيان

فيله ماهی و انواع 

گوشت ماهی تازه و 

 زدهیخ 

04/6 29/13 06/24 9/30 81/44 08/51 7/66 

 -61/89 -19/70 -74/64 -24/59 -15/56 -16/41 -37 ميگو

 15/18 68/15 08/7 -71/8 -89/17 -14/22 -01/33 قزل آال

 ماخذ:یافته های تحقیق       
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 : معادل تعرفه ای تولیدات  شیالتی بر حسب متوسط سیف جهان2جدول

 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 محصول

 15/124 33/107 19/72 14/56 51/33 08/28 32/22 ماهیان زینتی

ماهیان اصالح نژادی، 

 تکثیر و پرورش

52/45 16/36 7/25 23/19 03/17 07/11 77/10 

 -52/11 -18/18 ...... -00/23 -35/47 -22/63 -44/72 تن ماهیان

فییه ماهی و انواع 

گوش  ماهی تازه و 

 زدهیخ 

34/8 19/22 66/34 20/62 81/58 70/63 7/76 

 -81/100 -19/90 -14/84 -64/79 -45/76 -26/54 -43 میگو

 25/23 11/18 09/11 -01/18 -09/27 -04/31 -71/44 قزل آال

 ماخذ:یافته های تحقیق  
 

معادل تعرفه ای فییه ماهی و گوش  ماهی یخ زده  از 
ده ولی به تدریج با توجه به سالهای آغازین دوره مثب   بو

رشد بسیار سریعتر قیمتهای داخیی نسب  به جهانی در 
درصد  7/76نهایتا به درصد باالی    92و 91،  90سالهای 

رسیده اس .محاسبه معادل های تعرفه ای با توجه به 
متوسط قیم  سیف جهانی نیز همین روند را تجربه می 

 لند.
قیم  سیف ایران و نیز  معادل تعرفه ای میگو با توجه به

تا  -37قیم  سیف جهانی ، در لل دوره منفی بوده و بین 
درصد نوسان داشته اس  بدیهی اس  له پایین بودن  -89

قیم  داخیی میگو در ایران نسب  به قیم  های خارجی 
عامل تاثیرگذار بر منفی شدن معادل تعرفه ای  این 

بر افزایش محصول در ایران می باشد و همین عامل نیز 
صادرات این محصول در طول دهه گذشته اثرگذار بوده 
اس .در مورد تن ماهیان با توجه به رشد بسیار سریع 

 قیم  داخیی این محصول نسب  به رشد لند 
قیمتهای داخیی ، هنوز قیم  داخیی این محصول پایین تر 
از قیمتهای جهانی اس  و بر این اساس معادل تعرفه ای این 

طول دوره بررسی منفی بوده اما قدر مطیق آن  محصول در
رو به لاهش اس  و در صورتی له در تولید آن برنامه ریزی 
اصولی صورت نگیرد ممکن اس  همانند محصول قزل اال 
طی سالهای آینده قیمتهای این محصول نیز از قیمتهای 
جهانی پیشی بگیرد.محاسبه معادل تعرفه ای این محصول 

م  سیف جهانی نیز وضعیتی مشابه را با لحاظ متوسط قی
نشان می دهد. با توجه به لمتر بودن قیم  داخیی میگو 
نسب  به قیم  جهانی آن و رشد سریعتر قیمتهای جهانی ، 
معادل تعرفه ای میگو منفی بوده و قدر مطیق آن نیز 
افزایش یافته اس .معادل تعرفه ای بر مبنای متوسط قیم  

ابه ای را نشان می دهد با این سیف جهانی نیز وضعی  مش
تفاوت له با توجه به لندتر بودن رشد متوسط سیف جهانی 

 ، قدر مطیق معادل تعرفه ای رشد چندانی نداشته اس .
بیند مدت ،جه  گیری های بیند مدت بر مبنای وضعی  

 تولید و بازار داخیی و خارجی محصوالت بنا شده اس .

زی  نسبی لاالها در نظام فعیی عدم توجه لافی به م
،درجه اهمی  و حساسی  آنها  در وضع تعرفه ها و 
استفاده و چیدمان غیط ابزارهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای 
در لنار یکدیگر اس . مجموعه مسائل و مشکالت فوق به 
همراه جه  گیری های برنامه های توسعه اخیر تالش 

اس . برای ایجاد یک نظام بهینه تعرفه را ضروری ساخته 
بر مبنای این استراتژی براحتی می توان لاالها را از نگاه 
درجه اهمی  و حساسی  برای لشور تقسیم بندی نمود و 
با توجه به اهمی   و حساسی  لاال برای لشور، سیاس  
تعرفه ای در مورد آنها را به اجرا گذاش . چنانچه سیاس  

یات بنا بیندمدتی با این حصوص تعرفه ای بر پایه استراتژی
 شود مسیما دارای حداقل نوسانات ساالنه خواهد بود.
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 بحث
آمارهای موجود از لشورهای جهان و استفاده از چندین 
شاخص مختیف جهانی شدن حکای  از آن دارد له به 
طورلل ،لشورها طی سه دهه گذشته به سوی در هم 
آمیزی و ادغام هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی پیش 

ایند جهانی شدن در غالب لشورها در حال اند  و فر رفته
وقوع اس  . مقادیر برخی از این شاخصها نشان می دهد 
له لشورمان با داشتن یکی از بسته ترین اقتصادها، از 
فرایند جهانی شدن  بر لنار مانده و تقریبا در انتهای صف 
لشورها قرار گرفته اس . البته روال این شاخصها در طول 

ار شاخص نرخ درهم آمیزی تجاری لشورها زمان و نیز مقد
در اقتصاد جهانی له نشان دهنده سرع  حرل  اقنصادها 
به سوی جهانی شدن اس ،حالی از آن اس  له طی 
سالهای اخیر ، ایران گامهایی هرچند لند و لوتاه در جه  
جهانی تر شدن و ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی برداشته 

                                               اس  .
*از مهمترین شرایط یک نظام بهینه تعرفه ای ، طراحی 
آن یر مبنای یک استراتژی بیندمدت اس .در یک 
استراتژی بیند مدت جه  گیری ها و برنامه ریزی های 
بیند مدت  ،مزی  نسبی محصوالت ، اولوی  بندی 
محصوالت از نظر درجه ارزآوری و اشتغال زایی ، 

راتژیک بودن لاالها و ارتباط آن با بحث امنی  غذایی است
معین و مشخص اس .در این استراتژی بیند مدت ،جه  
گیری های بیند مدت بر مبنای وضعی  تولید و بازار 

 داخیی و خارجی محصوالت بنا شده اس .
در نظام فعیی عدم توجه لافی به مزی  نسبی لاالها 

ضع تعرفه ها و ،درجه اهمی  و حساسی  آنها  در و
استفاده و چیدمان غیط ابزارهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای 
در لنار یکدیگر اس . مجموعه مسائل و مشکالت فوق به 
همراه جه  گیری های برنامه های توسعه اخیر تالش 
برای ایجاد یک نظام بهینه تعرفه را ضروری ساخته اس . 

ا را از نگاه بر مبنای این استراتژی براحتی می توان لااله
درجه اهمی  و حساسی  برای لشور تقسیم بندی نمود و 
با توجه به اهمی   و حساسی  لاال برای لشور، سیاس  
تعرفه ای در مورد آنها را به اجرا گذاش . چنانچه سیاس  
تعرفه ای بر پایه استراتژی بیندمدتی با این حصوصیات بنا 

 اهد بود.شود مسیما دارای حداقل نوسانات ساالنه خو

روش های لمی سازی موانع غیرتعرفه ای را با توجه به 
هدف لمی سازی می توان در دو گروه جای داد. چنانچه 
هدف از لمی سازی، اندازه گیری اثر موانع غیرتعرفه ای بر 
جریان تجارت باشد از یک دسته از روش ها استفاده می 
ی شود. چنانچه هدف لمی سازی اثرات موانع غیرتعرفه ا

بر رفاه باشد، دسته ای دیگر از روش ها را می توان بکار 
گرف . از جمیه روش هایی له در دسته بندی اول )اندازه 
گیری اثر موانع غیرتعرفه ای بر تجارت( قرار     می گیرند 
می توان به روش های شکاف )اختالف( قیمتی، روش 
پیمایشی و مدل های جاذبه ای اشاره لرد. روش های آمار 
مقایسه ای، تحییل هزینه و فایده و تجزیه و تحییل تعادل 
عمومی از جمیه روش هایی هستند له در دسته دوم 
)اندازه گیری اثر رفاهی موانع غیرتعرفه ای( لاربرد دارند 

 (.1991)هییمن، 

  برخی از روش ها مانند معیارهای فراوانی و روش
ع پیمایشی تنها شاخص هایی عددی برای ارزیابی موان

غیرتعرفه ای ایجاد نموده و اطالعاتی در مورد میزان تاثیر 
این موانع بر جریان تجارت بطور مستقیم بدس  نمی 
دهند. روش هایی مانند مدل های جاذبه ای و تحییل های 
اقتصاد خرد و تعادل عمومی به ارزیابی تاثیر موانع 
غیرتعرفه ای بر جریان تجارت و رفاه می پردازند و عموماً 

ز نتایج روش اندازه های فراوانی به عنوان متغیر در این ا
مدل ها استفاده   می شود. نهایتاً دسته دیگری از روش ها 
مانند روش بانک جهانی، شکاف قیمتی  و لشش تقاضای 
وارداتی قادرند اندازه های مفیدی له نشان دهنده معادل 

 تعرفه ای موانع غیرتعرفه ای باشد، بدس  دهند.

 بی سابقه و قابل توجه نرخ ارز  در سال  افزایش
و افزایش تحریم های ظالمانه عییه لشورمان باعث  91

نوسانات زیاد در مقادیر صادرات و واردات لشور گردید و 
موجب تاثیر گذاری قابل توجه در معادل های تعرفه ای 

 محصوالت مختیف شده اس .

  با توجه به غیرمناسب ارزیابی شدن روش بانک
و بیش از اندازه  زمان بر و هزینه بر بودن روش  جهانی

لشش تقاضای وارداتی برای مطالعات محصولی، رویکرد 
شکاف قیمتی عیی رغم مشکالت آن برای محاسبه معادل 
تعرفه ای در مطالعات محصولی هنوز مناسب ترین روش 

 (. 1386به نظر می رسد )مقدسی،



 ...ارزیابی روشهای مختلف کمی سازی موانع                                                                                   زراعت کیش   

114 
 

  مهمترین مشکل در محاسبه معادل های تعرفه
ی برای محصوالت تهیه آمار و اطالعات قابل اعتماد و در ا

 حد امکان جزئی اس .

  با توجه به عدم در اختیار بودن آمار و اطالعات
لامالً قابل اعتماد، تغییر پذیری قیمتها و اتکای روش 
شکاف قیمتی به قیمتهای داخیی و جهانی و تفاوتهای 

، اتکای لیفی و عدم همسانی لامل محصوالت مورد مطالعه
صرف به محاسبه معادل تعرفه ای برای اعمال حمایتهای 

 تعرفه ای به تنهایی مناسب و مثمر ثمر نمی باشد. 
   مقایسه روند رشد قیم  های داخیی و قیم

جهانی محصوالت ذلر شده شیالتی نشان می دهد له 
روند رشد قیم  داخیی این محصوالت در طول دوره مورد 

بسیار بیشتر از  92و  91ای مطالعه بخصوص در سال ه
قیم  های جهانی این محصوالت می باشد)غیر از میگو و 

 ماهیان اصالح نژادی ، تکثیر و پرورش(

  محصوالت ماهیان زینتی ، فییه ماهی و انواع
گوش  ماهی در طول دوره دارای معادل تعرفه ای مثب  
هستند  و این روند افزایشی مثب  معادل تعرفه ای در 

ه بدلیل افزایش قیم  های داخیی نسب  به طول دور
قیم  های جهانی می باشد . محصوالت تن ماهیان و قزل 
آال نیز از روند منفی به سم  معدل تعرفه ای مثب  
حرل  لرده و قزل آال در سال های پایانی دوره مثب  
شده اس  بدیهی اس  روند مذلور هشداری محسو  می 

وش  ماهیان زینتی ، شود له این محصوالت نیز به سرن
فییه ماهی و انواع گوش  ماهی یخ زذه گرفتار شوند. با 
مطالعه رفتارهای قیمتی محصوالت شیالتی در داخل و 
خارج ، می توان چنین برداش  لرد له اگر چه در سالهای 
ابتدایی دوره و قبل از آن نیازی به حمای  تعرفه ای 

مورد مطالعه آنچنانی، برای بسیاری از محصوالت شیالتی 
به عی  قیم  های پایینتر داخیی نسب  به قیم  های 
جهانی وجود نداشته اس   ،اما رشد مداوم و شدید قیم  
این محصوالت باعث  شده اس  له هم النون این 
محصوالت در مقابل واردات نیاز به حمای  تعرفه ای 

 داشته باشند.

  نتایج معادل تعرفه ای در مطالعات مختیف از
عالم  عمدتاً سازگارند اما از لحاظ عددی نتایج حیث 

 18متفاوت می باشند.

  معادل های تعرفه ای به خاطر روند ناپایدار
 قیمتها دچار تغییرات نسبتاً زیادی هستند. 

  مقایسه بین میزان و روند موانع تعرفه ای و
معادل های تعرفه ای گویای عدم سازگاری و  نبود رابطه 

  .معنادار بین آنها اس

 
 پیشنهادات

  طراحی نظام تعرفه ای بر مبنای یک استراتژی
 بیند مدت

  برقراری نظام تعرفه ای له حداقل نوسانات
 ساالنه را داشته باشد.

  ایجاد نظام تعرفه ای انعطاف پذیر و دارای
قابیی  الزم برای انعقاد موافقتنامه های دو جانبه و منطقه 

 ای و فرامنطقه ای

 ی له توانایی حمای  موثر و طراحی نظام تعرفه ا
 منطقی از تولیدات داخیی را داشته باشد.

  استفاده از انواع ابزارهای متنوع تعرفه ای در
استفاده از روش شکاف قیمتی به عنوان  نظام تعرفه ای

لاربردی ترین روش موجود برای محاسبه معادل تعرفه ای 
هاد نیازمند آمار و اطالعات دقیق و جزئی اس  . لذا پیشن

می گردد آمار و اطالعات)تا حد امکان جزئی( قیم  عمده 
فروشی و خرده فروشی محصوالت توسط اداره آمار و 
اطالعات وزارت جهاد لشاورزی وسازمان شیالت جمع 

 آوری گردد.
  مقادیر معادل تعرفه ای محصوالت در مطالعات

مختیف به دالییی مانند تفاوت منابع آماری و عدم 
ت مورد مطالعه متفاوت می باشد. از این همسانی محصوال

رو در وضع تعرفه بر محصوالت نمی توان تنها شکاف 

                                                 
از این دست مطالعات می  ویواب  یم کایییاا ب اک ی          -1

(   حسین ب م. ع. 1382(ب پ ممب ز   سیدیب م. ه. )1380هاکاراب )

 ( اشاره ک د.1382  فاضلب م. )
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قیمتی)معادل تعرفه ای(  محصوالت را مالک عمل  قرار 
داد و الزم اس  در لنار نتایج معادل تعرفه ای، به وضعی  
بازارهای داخیی و جهانی محصوالت توجه بیشتری مبذول 

 شود. 
 حالم بر معادل تعرفه ای با توجه به وضعی  

غالب محصوالت مورد مطالعه ، پیشنهاد می شود سیاس  
های مناسب در راستای برنامه ریزی برای تولید این 
محصوالت مانند ماهیان زینتی و ماهیان مولد در داخل 
لشور صورت پذیرد و از طرفی با برنامه ریزی بیند مدت 

ین محصول را در زمینه میگوی پرورشی وضعی  صادراتی ا
در تجارت شیالتی حفظ نمود و در راستای بهبود آن 
لوشیدبدیهی اس  می توان با برنامه ریزی قدرت رقابتی 
مابین محصوالت را از نظر لاهش هزینه ها و مقوله مزی  
نسبی در بازارهای جهانی له به سم  لاهش تعرفه ها در 

 تجارت جهانی پیش می روند .افزایش داد. 
 ناسب تر نمودن سیاستهای تجاری با منطقی و م

در نظر گرفتن وضعی  قیمتهای داخیی و جهانی در وضع 
 تعرفه ها  

  نظر به روند افزایشی حالم بر معادل تعرفه ای
محصوالت، در پیش گرفتن سیاستهای تجاری و ارزی 
هماهنگ و انتخا  ابزارهای مناسب تعرفه ای به منظور 

ای در شرایط تثبی   استحکام بخشیدن به دیوار تعرفه
 تعرفه ها ضروری اس .
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موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، معاونت 

 اقتصادی، وزارت بازرگانی. –پژوهش های بازرگانی 

( . جهانی شدن ، ترجمه اسماعيل 1379، ) .واترز ، م

یریت مردانی گيوی و سياوش مریدی ، سازمان مد

صنعتی
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Abstract 

Fishing water resources and aquatic breeding, is of great importance for the region and the country's 

economy. Professional fishing and fish farming, employment and income opportunities for people 

in different parts of the country has created.Articles 115 and 33 of the third and fourth five year 

economic, social and cultural development plan emphasize on the elimination of non-tariff barriers 

and replacement of tariff equivalents .So the methods which can be used for quantification of non-

tariff  barriers should be identified and compared .In this paper tariff and non-tariff barriers of 

fishery products within time period 2007-2014 are analyzed by price wedge method . The price 

wedge method yield a tariff –equivalent estimate of technical barriers to trade. The main findings 

reveal superiority of price-wedge method .Also majority of products under study such as 

ornamental fish, fish breeding and trout show an increasing tend in terms of tariff equivalents . 
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